
*چرا مسئولین امر اجتماعی را
         با عینک سیاسی می بینند؟

گفتگو با جواد میری، حامد حاجی حیدری، موسی عنبری

*روستاییان به جنبش عدالت خواه می پیوندند
       گفتگو با ابراهیم فیاض

*داستان اسفناک مرشدپرستی
       نوشتاری از محمدعلی مرادی

*تفاوت های ماهوی فلسفه اسالمی و یونانی
        گفتگو بانصراهلل حکمت

*پرسش از غرب پرسش از ایستار کنونی ماست
        گفتگو بامهرداد احمدی

*آغاز تاریخ سوژه ایرانی
         نوشتاری از سید جواد طاهایی
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قیمت: 10000 ریال

قاسم پورحسن: 

هنوز فهم فلسفی
 از فضای مجازی نداریم



دربارة مؤسسه توسعه و پيشُبرد فلسفه براي کودکان )IAPC(/ محمدرضا واعظ

دين ميتواند در علوم انساني انقالب مفهومي به راه بيندازد/ عليرضا قائمی نيا 

نسل جديدي از انديشمندان اسالمي را تربيت کنيم/ مظفر اقبال 

فطرت الهي انسانها را به سوي حقيقت رهسپار مي کند/ حسن بلخاری 

شهر اسالمي/ محسن اراکی 

سنت، ميراثي گرانبهاء براي بومي سازي علم است/ ابراهيم برزگر 

ازدواج سفيد يا همباشي سياه!/ گزارش نشست »ازدواج سفيد؛ واکاوي زواياي پيدا و پنهان«

فرايند اکتشاف نظريه اسالمي در علوم انساني/ احمدحسين شريفی 

چه معيارها يا ارزشهايي فلسفه واالي دين را تعريف ميکنند؟/ دونالد کراسبی 

فرهنگ ايراني بيرون از امت اسالمي نيست/ سيدحسين شهرستانی 

براي رهايي ازپيامدهاي دنياي مدرن راهي جز پناه بردن به معنويت نيست/ محمدجواد صاحبی 

عصرجديدهمان مدرنيته نيست/ همايون همتی 

تأثير انديشه ايراني بر فلسفه يونان/ يورام وايلر 

عالمه طباطبايي اثر مستقلي در فلسفه سياسي دارد/ احمدرضا يزدانی مقدم 

روستاييان به جنبش عدالتخواه مي پيوندند/ ابراهيم فياض 

هنوز فهم فلسفي از فضاي مجازي نداريم/ قاسم پورحسن 

چرا مسئولين امر اجتماعي را با عينک سياسي مي بينند؟/ جواد ميری، حامدحاجی حيدری، موسی عنبری

پرسش از غرب جديد، پرسش از ايستار کنوني ماست/ مهرداد احمدی 

تفاوت هاي ماهوي فلسفه اسالمي وفلسفه يوناني/ نصراهلل حکمت 

براي شناخت افکار رهبر انقالب از روش منظومه اي استفاده کرده ام/ عبدالحسين خسروپناه

تکاپوي جديد غرب و غرب گرايان وطني در احياي باستان گرايي/ داود مهدوی زادگان 

داستان اسفناک مرشدپرستي/ محمدعلی مرادی 

عالمه طباطبايي؛ رهرو راهي که رهرواني اندک داشت!/ حسين ستار 

آغاز تاريخ سوژه ايراني/ سيد جواد طاهايي 

نقش فيلسوف در اين هنگامه چيست؟/ کيوان سليمانی 

نقد استداللهاي مخالفاِن سخن گفتن از چالشها/ مهدی جمشيدی 

فقُه اهللِ اکبر)هرمنيوتيک معنوي خدا در قرآن و شعر فارسي( منتشر شد 

کتاب »رهيافت بومي سازي علوم سياسي« منتشر شد 

به قلم محمدرضا جوادي يگانه؛ايراني ترين غيرايرانيها کتاب شد 

کتاب»هست ها و بايسته هاي فلسفي: ظرفيت شناسي و توليد علم« منتشر شد 

»منش ملي: منظري رواني- اجتماعي« روانه بازار نشر شد 

کتاب »الگوي تنظيم رفتار جنسي با رويکرد اسالمي« منتشر شد 

MEHR NEWSAGENCY

شناسنامه مجله

5

25

24

28

7

39

8

16

20

19

21

22

9

13

42

38

11

14

43

47

46

51

49

52

54

56

53

32

36

26

24

3023

ــو
گـ

ـفت
گـ

مدير مسئول: علی عسگری

شـورای سـردبيری: سيد اميرحسـن دهقانی، 
محمدمهـدی رحيمی، محمداليـاس قنبری

دبير تحريريه: محمدالياس قنبری

همـکاران ايـن شـماره: سـارا فرجی،عبـاس 
بنشاسـته

مديـر هنـری:  محبـوبه  عزيــزی

شماره تماس:     43051380
religion@mehrnews.com :پست الکترونيک

ايــران، تهــران، خيابــان اســتاد  آدرس: 
ــالک 18 ــه، پ ــه بيم ــي، کوچ ــات اله نج

عالقمندان می توانند مقاالت و مطالب خـود را برای 
مجله انديشـه مهر ارسال کنند.

3

ش
زار

ــ
ــ

گ

37

ت
ــ

اش
دد

یا

48

ب
کتا

ی 
رف

مع

فهرست مطالب

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 3 |  شماره 29 | اسفند 97

ـــو گـفتــگـ

گـــزارش

http://mehrnews.com


صفحه 4 | شماره 29 | اسفند 97  MEHR NEWSAGENCY

ــزارش گــــ

نشست رونمایی از کتاب »فهم جوهره اندیشه حضرت 
آیت اهلل خامنه ای )مد ظله( در عرصه عدالت« صبح 
روز دوشنبه اول آبان در دانشگاه امام صادق )ع( برگزار 
شد. در این نشست که به همت هسته عدالت پژوهی 
مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( برگزار گردید عادل 
پیغامی، حجت االسالم احمد واعظی و محمدصادق تراب 

زاده جهرمی به سخنرانی پرداختند.

در ابتــدای نشســت عــادل پيغامــی گفــت: وقــت گذاشــتن بــرای 
شــناخت شــخصيت های برجســته همچــون ولــی امــر مســلمين 
بــرای مــا ماننــد رزق اســت و بايد شــاکر بــود. پرداختن بــه موضوع 
عدالــت ماننــد ســاير موضوعــات نيســت. مســأله عدالــت و حــق 
ــر آن را  ــت. اگ ــالمی اس ــانی اس ــوم انس ــأله در عل ــن مس مهم تري
محــور اصلــی موضوعــات مــان قــرار ندهيــم راه بــه ســمت علــوم 

انســانی اســالمی نخواهيــم داشــت.
ــوان  ــه عن ــزود: ب ــام صــادق )ع( اف ــاون پژوهشــی دانشــگاه ام مع
مثــال دکتــر عيوضلــو بحــث عدالــت و کارايــی را مطــرح کــرد کــه 
ــا  ايــن نکتــه در بحــث اقتصــاد کالســيک خيلــی مهــم اســت. ي
ــد. همچنيــن  ــه دارن ــت نظري ــاف کــه در حــوزه عدال آقــای زری ب
ــه در حــال  ــد اســت ک ــز بســيار مفي ــای خــان دوزی ني ــاب آق کت
ترجمــه بــه 3 زبــان دنيــا اســت و در حــال مطــرح شــدن در شــرق 
ــه  ــا کاری ک ــينا و ي ــن س ــکده اب ــای پژوهش ــت. فعاليت ه اروپاس
آقــای شــريعت انجــام داده انــد نيــز در ايــن زمينــه مفيــد اســت.

ــر  ــی ام ــه های ول ــره انديش ــناخت جوه ــت: ش ــه گف وی در ادام
ــوص  ــت آن خل ــد پش ــت و باي ــی اس ــيار عظيم ــلمين کار بس مس
باشــد. توصيــه مــن بــه همــه پژوهشــگران ايــن اســت کــه عدالت 
پژوهــی را پايــه همــه کارهــای خــود قــرار دهنــد. ای کاش در همه 
موضوعــات درســی بحــث عدالــت مربــوط بــه آن مطــرح شــود و 

ــود. وارد دروس ش
پيغامــی در انتهــا گفــت: نکنــد کــه ارتجــاع و حرکــت قهقرايــی در 
ايــن زمينــه داشــته باشــيم. برخــی مخالف عدالــت پژوهی هســتند 
و معتقدنــد بايــد بــرای اقامــه عدالــت حرکــت کــرد و عمــل کــرد. 
ايــن انحــراف اســت. تــا از لحــاظ نظــری و فکــری عدالــت را دقيقًا 
نشناســيم نمی توانيــم آن را محقــق کنيــم. ســربازان واليــت بايــد 
ــًا  ــی فقيــه شــأن را دقيق مطالعــه داشــته باشــند و انديشــه های ول
ــت  ــت عدال ــد اشــعريون در بحــث اصال ــد مانن ــا نباي ــند. م بشناس
يــا امامــت يــا … متوقــف باشــيم. شــيعه ســال هاســت کــه ايــن 

مباحــث را بــه وحــدت رســانده اســت.
در ادامــه محمدصــادق تــراب زاده جهرمــی - از نويســندگان کتاب 
- گفــت: هنــوز نتوانســته ايــم چهارچــوب انديشــه ای و جبهــه ای 
واحــد در ايــن زمينــه تشــکيل بدهيــم و مــا بــا ايــن کتــاب ســعی 
در حرکــت بــرای ايــن هــدف داشــته ايــم. فضــای عمومــی جامعه 
ــی  ــت خيل ــالم اس ــر اس ــت از منظ ــه عدال ــزی ک ــا آن چي ــا ب م
فاصلــه دارد. تــا نظريــه اســالمی نداشــته باشــيم هــر چــه انجــام 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبي ــت. ب ــعی و خطاس ــم س می دهي
ــا در  ــعی و خط ــا س ــی ب ــون علم ــرفت های گوناگ ــه پيش در عرص
ــر خطاهايمــان  ــی اگ ــم حت ــش بروي ــم پي ــا بخواهي ــن عرصه ه اي

ــاری خواهــد داشــت. کوچــک باشــد نتايــج زيــان ب
ــول در  ــهل الوص ــزود: روش س ــه اف ــی در ادام ــراب زاده جهرم ت
ــه آرا و نظــران شــخصيت ها و  ــردازی اســالمی رجــوع ب ــه پ نظري
متفکــران اســالمی اســت. متفکريــن معاصــر مــا ورودهــای خوبی 
ــد و در ايــن حــوزه هــم پژوهشــی  ــه موضــوع عدالــت داشــته ان ب
داشــته ايــم کــه در آينــده منتشــر خواهيــم کــرد. امــا در ابتــدا بــه 

ــم. ــه پرداختي ــن زمين ــری در اي ــه های رهب ــی انديش بررس
وی گفـت: شـروع ايـن پژوهـش با پايـان نامـه آقای سـيد عليرضا 
سـجاديه بـود کـه در خدمـت دکتـر پيغامـی آن را انجـام داده بودند 

و سـپس با يک اُنـس و مطالعه مسـتمر در ايـن موضـوع کارمان را 
ادامـه داديـم. مقـام معظم رهبری از بحث هسـتی شناسـی شـروع 
می کننـد و سـپس تـا اين جا مـی رسـند کـه عدالـت اجتماعی چه 
ضرورتـی دارد و ملزومـات آن چيسـت و اقامـه ايـن ارزش نيـاز بـه 
عدالـت پژوهشـی دارد و ايـن عدالت پژوهشـی نيز ملزوماتـی دارد. 
عدالت از ديدگاه ايشـان يعنی محيط سـالم و مسـاعد معيشت برای 
رشـد و اسـتکمال انسـان به سـمت توحيد مبتنی بر طبيعت شـاکله 

و فطرت انسـان.
تــراب زاده جهرمــی عنــوان کــرد: عدالــت يــک ارزش هميشــگی 
اســت و حاکــم بــر همــه ارزش هــای اجتماعــی اســت. مقــام معظم 
ــار ارزش  ــی کن ــک ارزش ــد ي ــا ديدي ــر ج ــد ه ــری می گوين رهب
عدالــت قــرار گرفــت ايــن حربــه ايســت بــرای بــه زاويــه رانــدن 
عدالــت. همچنيــن در بحــث عدالــت 3 گانــه عدالــت، عقالنيــت و 
معنويــت را داريــم کــه اگــر هــر کــدام بــدون ديگــری باشــد بــه 
ضــد خــود تبديــل خواهــد شــد. عدالــت بــدون معنويــت پــوچ و بی 
معنــی اســت و چيــزی جــز ظواهــر بــی معنــی از آن نخواهــد ماند. 
ــان  ــه های ايش ــی انديش ــا بررس ــای م ــر از دغدغه ه ــی ديگ يک
بــه همــراه ســيره عملــی ايشــان بــوده اســت. همچنيــن دغدغــه 
ديگــر مــا محقــق کــردن ايــن انديشــه هاســت و نــه تنهــا تبييــن 

انديشــه ها.
در ادامــه حجــت االســالم احمــد واعظــی گفــت: در بحــث عدالــت 
هــم مشــکالت عملــی داريــم و هــم مشــکالت نظــری. در بخش 
عملــی در 40 ســال گذشــته کنشــگران متنوعــی داشــته ايــم. مــا 
وارث جامعــه ای هســتيم کــه از گذشــته دچــار بــی عدالتــی بــوده 
و در ايــن 40 ســال هــم کنشــگران متعــددی بــرای اقامــه عدالــت 
ــی و  ــگران اجتماع ــا کنش ــه ت ــمی گرفت ــگران رس ــم. از کنش داري
ــگ،  ــد فرهن ــا مانن ــی عرصه ه ــی در تمام ــای خصوص بخش ه

اقتصــاد، آمــوزش و ….
رئيــس دفتــر تبليغــات حــوزه علميــه قــم افــزود: ايــن کنشــگران 
ــه  ــک نقش ــت ي ــی تح ــه اجتماع ــمی و چ ــگران رس ــه کنش چ
ــس  ــدد و مجال ــای متع ــا دولت ه ــد. م ــش نمی کنن ــدی کن واح
متعــددی داشــته ايــم کــه همــه نيــز شــعار عدالــت داشــته انــد. اما 
در بهتريــن حالــت بــر اســاس شــبه علــم عمــل می کننــد يعنــی 
ــاس  ــان اس ــی خودش ــخصی و گروه ــاليق ش ــخيص ها و س تش
ــر  ــی کار را خراب ت ــی حت ــه گاه ــت ک ــت ماس ــن واقعي ــت. اي اس

ــت. ــرده اس ک
وی افــزود: در حرکــت آرام، هــر لغــزش پيامــد محــدودی دارد. امــا 
در حرکــت جهشــی، اگــر محاســبات اشــتباه باشــد نتيجــه ســقوط 
خواهــد بــود. هــر تحــول بزرگــی برخواســته از يــک فکــر بــزرگ و 
در مرحلــه بعــد اقنــاع آن فکــر اســت. همــان طــور کــه گفتــه شــد 
عدالــت بــا معنويــت پيونــدی ماننــد خــون در رگ دارنــد و بــدون 

ــند. ــد باش ــر نمی توانن همديگ
حجــت االســالم واعظــی ســپس گفــت: عدالــت پژوهشــی ابعادی 
گســترده تر از ابعــاد صرفــاً فقهــی دارد و حوزه هــای بســيار 
ــی  ــت خيل ــه عدال ــا ب ــه م ــدا فق ــرد. از ابت ــر می گي متنوعــی را در ب
نپرداختــه اســت و بــه عقيــده مــن دليــل ايــن امــر آن اســت کــه 
چــون مســأله حکومــت و واليــت وجود نداشــته اســت. مســأله ای 
کــه محقــق کننــده عدالــت اســت. فقــه مــا بــه فقــه فــردی و فقه 
اســتنباطی تبديــل شــد. يعنــی فقيــه بــه دنبــال اســتنباط احــکام 
ــا  ــه فقه ــت دغدغ ــردن عدال ــاده ک ــا پي ــت ام ــوده اس ــن ب مکلفي
نبــوده اســت. در يــک جملــه يعنــی فقــه مــان را بــا نــگاه حکومتی 

نديــده ايــم.
واعظــی افــزود: يــک نکتــه آن اســت کــه اگــر مســأله عدالــت بــا 
مســائل ديگــر تزاحــم پيــدا کــرد چــه بايــد کــرد؟ مثــاًل با مســائلی 
ــن  ــر اي ــه ديگ ــت و …. نکت ــدی، امني ــام، کارآم ــظ نظ ــون حف چ
اســت کــه آيــا عدالــت در رأس فضائــل ديگــر اســت يــا در عــرض 
ــرار  ــَرر و ال ِض ــد ال َض ــه ان ــی گفت ــت؟ برخ ــل اس ــی فضائ برخ
حکمــی ســلطانی اســت. يعنــی حاکــم بايــد جلــوی برخــی ضــرر 

ــرد. ــاندن ها را بگي رس
حجــت االســالم احمــد واعظــی در ادامــه گفــت: عدالت را کســانی 
می تواننــد محقــق کننــد کــه خــود افــرادی صالــح باشــند. عدالــت 
امــری تکنيــکال نيســت کــه مهــم نباشــد مجــری آن چــه کســی 
ــران و  ــه مدي ــت ک ــت آن اس ــتقرار عدال ــرط الزم اس ــت. ش اس
صاحبــان مناســب اجتماعــی کــه در واقــع مجــری عدالت هســتند 
افــراد صالحــی باشــند. يــک رابطــه توليــدی ميــان عــادل بــودن 
ــه  ــن ک ــدارد. اي ــود ن ــت وج ــتقرار عدال ــا اس ــب ب ــان مناس صاحب
مديــران افــراد صالحــی باشــند شــرط الزم اســت امــا شــرط کافی 
نيســت. چــون تفــاوت اســت ميــان حکومــت صالحــان و عــادالن 
بــا حکمرانــی عادالنــه. درســت اســت کــه شــرط الزم اســت امــا 

تضميــن کننــده نيســت.
ــت مطالعــه می کــردم کــه  ــی کــه در بحــث عدال ــزود: زمان وی اف
ــت«  ــای عدال ــی نظريه ه ــد و بررس ــاب »نق ــه کت ــد ب ــر ش منج
مثــاًل ديــدم ديويــد هيــوم بيشــتر از ۶ صفحــه راجــع بــه عدالــت 
صحبــت نکــرده امــا ببينيــد چقــدر مقالــه دربــاره نــگاه هيــوم بــه 
عدالــت نوشــته شــده اســت. مــا نبايــد هــر چيــز را از صفــر شــروع 
کنيــم. بلکــه بايــد ابتــدا ببينيــم ديگــران چــه کارهايــی انجــام داده 
انــد و در واقــع بــه مرزهــای دانــش موجــود برســيم. ســپس تالش 
ــا يــک گام  ــم ت ــم انجــام دهي ــم مــا چــه کار می تواني ــم ببيني کني

بيشــتر برداريــم.
ــام  ــون مق ــردی همچ ــاب ف ــت انتخ ــزود: مزي ــی اف ــد واعظ احم
ــک  ــا ي ــه ب ــن اســت ک ــت اي ــرای بحــث عدال ــری ب معظــم رهب
ــه  ــردی مواج ــا ف ــه ب ــه نيســتيم. بلک ــرداز صــرف مواج ــه پ نظري
هســتيم کــه در اجــرا و مديريــت راهبــردی دســتی هــم دارد و زيــر 
و بــم مشــکالت و مســائل موجــود را می دانــد و بــا ايــن داشــته ها 
ــه  ــر 3 گان ــد رهبــری ب ــد. تأکي ــردازی می کن ــه پ اســت کــه نظري
ــت  ــان عقالني ــن مي ــت. در اي ــت اس ــت و عقالني ــت، معنوي عدال
ــتاب  ــت ش ــم عدال ــه اس ــی ب ــت يعن ــت. عقالني ــم اس ــيار مه بس
زده عمــل نکــردن. عقالنيــت بــاب حرکــت و مديريــت مبتنــی بــر 
دانــش و معرفــت را بــاز می کنــد. حتــی دانــش هنجــاری در ايــن 
زمينــه کافــی نيســت. دانــش هنجــاری يعنــی صــورت وضعيــت 
مطلــوب را ترســيم کــردن. بلکــه بايــد چگونگــی رســيدن از وضــع 

موجــود بــه وضــع مطلــوب را نيــز تبييــن کــرد.
وی در انتهــا اظهــار داشــت: امــروز از متفکــران َحــی بهــره منديــم 
ــد  ــيار مفي ــد بس ــان می توان ــه آن ــان ب ــان دادن پژوهش هايم و نش
باشــد. نکتــه آخــر ايــن کــه کار شــما نبايــد فقــط بررســی و تبييــن 
ــن  ــش در اي ــرای پژوه ــه ب ــد. بلک ــران باش ــه های متفک انديش

عرصــه بايــد بــه ســمت مســأله محــوری حرکــت کنيــد.

در یک نشست علمی مطرح شد؛

عدالت حاکم بر همه ارزش های اجتماعی است/ پیوند عدالت و معنویت
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ــزارش گــــ

متن زیر که درباره فعالیت های 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 مؤسسۀ 
پیدایش )مرکز ایرانی توسعه و پیش برد فلسفه برای 

کودکان( ترجمه و تألیف شده است؛

ــفه  ــی فلس ــۀ 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
ــۀ  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  ــۀ 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
ــا  ــگاه کاليفرني ــس در دانش ــال تدري ــده س ــد از هج ــن بع ليپم
ــد  ــه دانشــجويانش فاق ــه ک ــن نکت ــه اي ــردن ب ــل پی ب ــه دلي ب
توانايــی الزم بــرای اســتدالل کــردن، تحليــل و روحيــۀ 
ــن حقيقــت کــه مشــکل  ــه اي ــا اشــراف ب ــه هســتند و ب نقادان
عــدم توانايــی دانشــجويان در اســتدالل کــردن و تحليــل 
انتقــادی مســائل در آن زمــان ديگــر قابــل ترميــم و برطــرف 
ــر  ــق تقري ــه از طري ــن نتيجــه رســيد ک ــه اي شــدن نيســت، ب
ــد  ــودکان، می توان ــرای ک ــفی ب ــری و فلس ــتان هايی فک داس
بــه تقويــت مهارت هــای انتقــادی، خالقانــه و مراقبتــی 
ــا  ــت ب ــال 1۹۶۹ توانس ــن، او در س ــردازد. بنابراي ــا بپ در آن ه
حمايــت بودجــه »ســرمايه گذاری ملــی بــرای علــوم انســانی« 
)NEH( اوليــن کتــاب داســتان برنامــۀ درســی فلســفه بــرای 
ــا  ــودکان ب ــرای ک ــری را ب ــاف َه ــوان اکتش ــا عن ــودکان ب ک
ســنين 11 و 1۲ ســال بنويســد. ايــن داســتان حــاوی مطالــب 
جــذاب فکــری و تامل برانگيــزی اســت کــه کــودکان و 
ــی دارد. وی در  ــل وا م ــو و تأم ــه بحــث و گفتگ ــان را ب نوجوان
ــه  ــاب را ب ــن کت ــداد 350 نســخۀ آفســت از اي ســال 1۹۷0 تع
چــاپ رســانيد و مجــدداً بــا کمــِک بودجــه NEH ايــن برنامــه 
را بــا محوريــت ايــن کتــاب بــه طــور آزمايشــی در مــدارس َرند 

ــرد. ــرا ک ــر( اج ــگاه مونت ِکلِ ــی دانش ــدارس دولت )م
ــه دانشــگاه  ــا ب ســپس، او در ســال 1۹۷۲ از دانشــگاه کاليفرني
ــزاری  ــد از برگ ــا بع ــرد و در آنج ــکان ک ــل م ــر۲ نق مونت کل
کنفرانســی دربــاره ايــن برنامــه در مونت کلــر، در ســال 
ــرای  ــفه ب ــۀ فلس ــرد برنام ــعه و پيش بُ ــۀ توس 1۹۷4 »مؤسس
کــودکان« )IAPC( را بــه عنــوان بخشــی از دانشــگاه 
ــرد.  ــذاری ک ــکا پايه گ ــی آمري ــت نيوجرس ــر در ايال مونت ِکلِ
ــارگارت  ــا م ــکاری ب ــق هم ــال 1۹۷5 از طري ــه، در س در ادام
شــارپ )کــه در ســال 1۹۷3 بــه او پيوســته بــود( و فردريــک 
ــای  ــاب راهنم ــش اول و دوم کت ــب ويراي ــه ترتي ــکانيان ب اُس
ــهيلگران  ــرای تس ــفی را ب ــدوکاو فلس ــوان کن ــا عن ــری ب َه
ايــن برنامــه در حلقــۀ کنــدوکاو منتشــر کــرد. همچنيــن 
ــان در دو  ــوزش معلم ــوان آم ــا عن ــروژه ای ب ــال پ ــن س در اي
 NEH مدرســۀ منطقــه نيــووارک شــهر نيويــورک بــا حمايــت
ــوم  ــۀ عل ــت کميت ــا حماي ــر ب ــگاه راتگ ــی در دانش و کنفرانس

ــت نيوجرســی انجــام شــد. انســانی ايال
او در ســال 1۹۷۶ بــا کســب بــورس دانشــکدة آموزش نيوجرســی، 

آزمــون ســنجش ميــزان ارتقــای قــدرت اســتدالل ورزی در 
کــودکان بــه واســطۀ برنامــۀ 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 مؤسســۀ
ــدوکاو  ــوان کن ــا عن ــری ب ــای َه ــاب راهنم ــخۀ کت ــن نس اولي
فلســفی و اوليــن نســخۀ کتاب داســتان ليــزا )بــرای کــودکان 1۲ 

و 13 ســال( را منتشــر کنــد.
ــن نســخۀ  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 ــۀ ــای مؤسس ــارة فعاليت ه ــی درب ــاد و دقيق ــدان زي چن
موجــود نيســت، در ادامــه، بــه صــورت دقيــق سال شــمار 
ــرد برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان«  »مؤسســۀ توســعه و پيش بُ
ــتونی  ــه صــورت س ــال ۲00۲ ب ــا س ــال 1۹۶۹ ت ) IAPC( از س

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

.»4)NEH ( ــانی ــوم انس ــرای عل ب
ــاف  ــاب اکتش ــت از کت ــخۀ آفس ــداد 350 نس ــار تع 1۹۷0: انتش
ــه  ــری ب ــاب َه ــا محوريــت کت ــه ب ــن برنام هــری 5 و اجــرای اي
ــگاه  ــی دانش ــدارس دولت ــد )م ــدارس َرن ــی در م ــور آزمايش ط

.NEH مونت ِکلِــر( مجــدداً بــا کمــِک بودجــه
دانشــگاه  در  کنفرانــس  برگــزاری  و  ســازمان دهی   :1۹۷3

۶ مونت کلــر
1۹۷4: پايه گــذاری »مؤسســه توســعه و پيش بــرد برنامــۀ 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

ــا عنــوان  •انتشــار ويرايــش اول و دوم کتــاب راهنمــای َهــری ب

ــا مــارگارت  کنــدوکاو فلســفی بــه ترتيــب از طريــق همــکاری ب
ــک  ــود( و فردري ــته ب ــه او پيوس ــال 1۹۷3 ب ــه در س ــارپ )ک ش
اُســکانيان ۷ بــرای تســهيلگران ايــن برنامــه در حلقــۀ کنــدوکاو.

ــۀ  ــان در دو مدرس ــوزش معلم ــوان آم ــا عن ــروژه ای ب ــرای پ •اج
NEH ــت ــا حماي ــورک ب ــهر نيوي ــووارک ش ــه ني منطق

ــا حمايــت کميتــۀ  •برگــزاری کنفرانســی در دانشــگاه راتگــر 8 ب
ــوم انســانی ايالــت نيوجرســی ۹. عل

: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 ــی 10 ب نيوجرس
•برگــزاری پنــج تــا هفــت روز کارگاه / کنفرانــس بــرای آمــوزش 
اســتادان فلســفه بــه منظــور آمــاده ســازی معلمــان بــرای غنــی 

کــردن مهارت هــای تفکــر انتقــادی و خــالق کــودکان 11.
•انتشــار اوليــن نســخه »کنــدوکاو فلســفی« توســط IAPC بــا 

حمايــت از بنيــاد شــومان.
•انتشــار اوليــن نســخۀ کتــاب داســتان ليــزا 1۲، خواننــده اخــالق 

.IAPC ــرای کــودکان 1۲-13 ســاله توســط ب
:1۹۷۷

•انتشــار اوليــن نســخۀ کتــاب کنــدوکاو اخالقــی 13 بــه عنــوان 
IAPC .ــزا توســط ــرای لي ــاب راهنمــای آموزشــی ب کت

•انتشــار اوليــن نســخه از کتــاب فلســفه در کالس 14 درس 
IAPC.توســط

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

ــون. ــج آلبي ــا و کال در شــامپاين اوربان
•شــروع برنامه هــای آمــوزش معلمــان ضمــن خدمــت در 

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

ــا فلســفه 15 توســط انتشــارات دانشــگاه  ــاب رشــد ب •انتشــار کت
تمپــل.

ــای 15-14  ــرای بچه ه ــوکی 1۶، ب ــتان س ــاب داس ــار کت •انتش
IAPC.ــط ــال توس س

•انتشــار کتــاب داســتان مــارک 1۷، بــرای دانــش آمــوزان مــدارس 
IAPC.ــط متوسطه توس

ــا  ــج قســمتی ب ــم پن ــاره تفکــر 18، يــک فيل ــن تفکــر درب •تدوي
ــری. ــق ه ــش منط ــس بخ ــه تدري ــک ب ــدف کم ه

•آزمايشــی تحــت حمايــت دانشــکدة آمــوزش نيوجرســی و تحت 

)IAPC( دربارۀ مؤسسه توسعه و پیش بُرد فلسفه برای کودکان
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ــا:  ــی. مکان ه ــت آموزش ــات تس ــارت خدم نظ
نيــوارک و درياچه هــای پمپتــون در ايالــت 

ــی. نيوجرس
ــزه ســه ســال پژوهــش 1۹ توســط  •اهــدای جاي

بنيــاد راکفلــر.
•شــروع اســتفاده از مرکــز آمــوزش محيــط 
ــو در آبشــار دينگمــن پنســيلوانيا،  زيســتی پاکون
بــه منظــور آمــوزش آمــوزگاران آينــده، همچنين 
ــرای کارگاه هــای تابســتانی آمــوزش معلمــان. ب

:1۹۷۹
•انتشــار جلــد 1، شــماره 1 تفکــر: مجلــه فلســفه 

بــرای کــودکان؛
 IAPC انتشــار کتــاب داســتان مــارک، توســط•

ــال. ــای 1۶-1۷ س ــرای بچه ه ب
:1۹80

•انتشــار کنــدوکاو اجتماعــی ۲0 بــه عنــوان 
کتابچــۀ راهنمــای ضميمــۀ مــارک توســط 

.IAPC
ــفه در کالس  ــاب فلس ــش دوم کت ــاپ ويراي •چ

ــل. درس توســط انتشــارات دانشــگاه تمپ
ــۀ  ــای ضميم ــه ۲1، راهنم ــرا و چگون ــاب نوشــتن: چ •انتشــار کت

.IAPC ــط ــوکی، توس س
ــِرت ب.  ــه قلــم َگ •انتشــار کتــاب فلســفه و کــودک جــوان ۲۲ ب

ــوز، توســط انتشــارات دانشــگاه هــاروارد. متي
:1۹81

 ،)EST ( تکميــل آزمايــش يک ســاله خدمــات تســت آموزشــی•
ــی  ــوز نيوجرســی در دســته های جمعيت ــه 4500 دانــش آم مطالع
متنــوع، تحــت نظــارت روانشــناس ارشــد پژوهشــی EST، دکتــر 

ــيپمن ۲3. ويرجينيا ش
•برگــزاری کنفرانــس بيــن المللــی آمــوزگاران در فلســفه بــرای 

ــد. کودکان، کارشناســی ارش
.IAPC انتشار پيکسی ۲4 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 گاس ۲5 ب ــار کي •انتش
.IAPC

•انتشــار کتــاب بــه دنبــال معنــا ۲۶، کتابچــه راهنمــای ضميمــه 
.IAPC ــط ــی توس پيکس

:1۹83
ــط  ــد ۲۷، توس ــد ري ــودکان رونال ــا ک ــت ب ــاب صحب ــار کت •انتش

انتشــارات آردن ۲8.
•تکميل آزمون استدالل نيوجرسی.

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

•انتشــار کتــاب ماجراجويی هــای فلســفی بــا کــودکان ۲۹ بــه قلــم 
ميشــل پريچــارد 30 توســط انتشــارات دانشــگاه هــاروارد آمريکا.

•تأســيس ICPIC در پــی يکــی از اوليــن کارگاه هــای آموزشــی 
ــارک.  ــاالت متحــده در دانم ــارج از اي ــان خ ــوزش مربي ــرای آم ب
ــش،  ــپانيا، اتري ــدی ICPIC در اس ــای بع ــاً کنفرانس ه ) 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 ِمندهــام 31 
ايالــت نيوجرســی، هــر ســال بــرای يــک دوره 10 روزه و دو دوره 

ــه ای. دو هفت
•شــروع برنامــه کارشناســی ارشــد در آمــوزش فلســفه بــه 

.MSC کــودکان تحــت عنــوان
:1۹8۶

•انتشــار کتــاب شــگفت زده در دنيــا 3۲، کتابچه راهنمــای ضميمه 
.IAPC کيو و گاس توســط

:1۹8۷
.IAPC انتشار الفی 33 برای کودکان 8-۶ سال توسط•

:1۹88
•انتشــار کتــاب فلســفه بــه مدرســه مــی رود 34 توســط انتشــارات 

دانشــگاه تمپــل.
•انتشــار کتابچــۀ راهنمــای ضميمــه الفــی، با عنــوان افکارمــان را 

.IAPC روی هــم بريزيــم 35 توســط
•تأســيس موسســه تفکر انتقــادی ICT (3۶( در 

ــت کلر. کالج مون
:1۹8۹

•شــروع پشــتيبانی مؤسســۀ IAPC توســط 
مؤسســه تفکــر انتقــادی از طريــق اهــدای کمک 
ــده و حقــوق  ــه پژوهشــگران بازديدکنن ــه ب هزين

دســتياری بــه دانشــجويان کارشناســی ارشــد.
:1۹۹0

ــم يــک ســاعته در مــورد  •بی بی ســی يــک فيل
فلســفه بــرای کــودکان را بــا نــام ســقراط بــرای 
ــا،  ــرد و آن را در بريتاني ــد ک ــاله ها تولي ــش س ش
ايــاالت متحــده، ژاپــن، اســرائيل و ديگــر 

ــش داد. ــان نماي ــورهای جه کش
:1۹۹1

ــط  ــوزش 3۷ توس ــر در آم ــاب تفک ــار کت •انتش
ــج. ــگاه کمبري دانش

ــرج 38،  ــرج و م ــودکان در ه ــاب ک ــار کت •انتش
ــدال /  ــط کن ــس 3۹ توس ــارد هري ــته لئون نوش

ــت 40. هان
1۹۹۲ انتشــار کتــاب مطالعــات در فلســفه بــرای کــودکان: 

اکتشــاف هــری اســتاتلمير 41 توســط دانشــگاه تمپــل.
:1۹۹3

ــدال /  ــوزش 4۲ توســط کن ــودکان و آم ــاب تفکــر ک •انتشــار کت
هانــت.

ــم 43  ــل َک ــط في ــد اول توس ــری، جل ــتان های فک ــار داس •انتش
ــتراليا(. )اس

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

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

•انتشــار کتــاب فلســفه کودکــی 44 بــه قلــم گــرت متيــوز توســط 
دانشــگاه هــاروارد.

: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

ــودکان. ــرای ک ــفه ب ــری فلس ــای دکت برنامه ه
1۹۹۶: آغــاز برنامــه Ed.D در رشــتۀ علــوم تربيتــی بــا تخصص 

در فلســفه بــرای کــودکان در دانشــگاه مونت کلــر.
۲00۲: پروفســور متيــو ليپمــن از دانشــگاه مونت کلــر بازنشســته 
ــه عنــوان رئيــس مؤسســۀ  شــد و پروفســور مــان گرگــوری 45 ب

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 ــدی در مؤسســۀ ــد کن پروفســور ديوي

پی نوشتها:
1 Institute for the Advancement of Philosophy 
for Children
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 University(
6 Frederick S. Oscanyan
7Community 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 Reeds Talking with Children۲۷
28 Arden
29 Philosophical Adventures with Children
30 Michael Pritchard
31 Mendham
21 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
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ــزارش گــــ

متن پیش رو گفتاری است از علیرضا قائمی نیا، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی که در افتتاحیه 
چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی، ایراد 

شده است؛

ــم دو  ــن و عل ــت: دي ــا، گف ــی ني ــا قائم ــالم عليرض ــت االس حج
دســتگاه معنايــی جــدا نيســتند. آنهــا در ذهــن دو فضــای شــناختی 
خــاص را ترســيم می کننــد کــه بــا هــم روابــط بســيار پيچيــده ای 
دارنــد. ايــن دو فضــا بــا هــم بــه طــور شــناختی تلفيــق می شــوند 
ــد  ــل می آي ــری حاص ــای ديگ ــی فض ــق و آميختگ ــن تلفي و از اي
کــه »علــم دينــی« نــام دارد. بنابرايــن، علــم دينــی حاصــل تلفيق 

مفهومــی علــم و ديــن اســت.
وی افــزود: ديــن بــه مثابــه طــرح واره در ايــن تلفيــق عمــل کــرده، 
ســاختار کلــی تلفيــق را تعييــن می کنــد. بــه عبــارت ديگر، ســاختار 
ــه نشــان  ــن نکت ــد. اي ــن تعييــن می کن ــن تلفيــق را دي فضــای اي
ــاص  ــی خ ــر مبان ــل تأثي ــاً حاص ــی صرف ــم دين ــه عل ــد ک می ده
دينــی در علــم نيســت و تأثيــر ديــن در علــم بســيار پيچيده اســت. 
تأثيــر ديــن در علــم بيرونــی يــا درونــی اســت. بــه عبــارت ديگــر، 
ــا در  ــذارد ي ــر بگ ــم تأثي ــه عل ــت در روی صحن ــن اس ــن ممک دي
ــر در پشــت  ــا تأثي ــی )ي ــر بيرون ــم. مــراد از تأثي ــه عل پشــت صحن
صحنــه علــم(، تأثير در مبانــی فلســفی و مبــادی مابعدالطبيعی علم 
ــا  ــر علــم اســت و مــراد از تأثيــر درونــی )ي و ارزش هــای حاکــم ب
تأثيــر در روی صحنــه علــم(، تأثيــر در محتــوای درونــی علــم تأثير 
در نظريــات و مدل هــا و تلفيق هــا و مســائل و غيــره اســت. ديــن 
ــا  ــی خاصــی دارد و ب ــای فلســفی و مابعدالطبيع ــود ايده ه درون خ
هــر مبنــای فلســفی همخــوان نيســت. علــم در مواجهــه بــا ديــن 

ــرد. ــی را می گي ــا و مبان ــگ آن ايده ه رن
ــن در  ــت: دي ــخنانش گف ــه س ــن در ادام ــه ذه ــردبير فصلنام س
ــد:  ــدا می کن ــاس پي ــم تم ــک عل ــا متافيزي ــی ب ــطح بيرون دو س
ــر، در  ــم و ديگ ــی عل ــادی متافيزيک ــی و مب ــطح مبان ــی در س يک
ســطح متافيزيــک حاصــل از علــم. علــم، همــان طــوری کــه بــر 
متافيزيــک خاصــی مبتنــی اســت، بــرای برخــی منبــع الهام بخش 
متافيزيــک خاصــی هــم شــده اســت. گاهــی ديــن بــا ايــن نــوع 
متافيزيک هــای ثانــوی نيــز تمــاس پيــدا می کنــد. معمــواًل ميــان 
متافيزيــک ثانوی و علــم فاصلــه وجــود دارد و نتايــج مابعدالطبيعی 
از  خاصــی  مابعدالطبيعــی  پيش فرض هــای  پرتــو  در  هــم 
ــن  ــی دي ــر ارزش ــت. تأثي ــده اس ــل آم ــم حاص ــتاوردهای عل دس
تأثيــر در ارزش هــای حاکــم بــر علــم محــدود بــه ســطح خاصــی 
نيســت و ديــن می توانــد دســت کــم در چهــار ســطح علــم؛ يعنــی 
ــش  ــای گزين ــا و روش ه ــدی داده ه ــا و مقوله بن ــع آوری داده ه جم

ــر بگــذارد. ــار عامــالن تأثي ــم و تبييــن رفت ــات در عل نظري
ــی  ــر درون ــرد: تأثي ــان ک ــورمان بي ــنده کش ــق و نويس ــن محق اي
ــی  ــر مفهوم ــری. در تأثي ــا نظ ــت ي ــی اس ــر مفهوم ــا تأثي ــم ي ه
ــدی  ــورات و مقوله بن ــم و در تص ــی عل ــتگاه مفهوم ــن در دس دي
ــارت ديگــر، در  ــه عب ــرده، آن را دگرگــون می ســازد. ب آن دســت ب
ــد  ــم درمی افکن ــد در عل ــن طــرح مفهومــی جدي ــن صــورت دي اي
ــا  ــد، ام ــه می کن ــم عرض ــه عل ــازه ای را ب ــی ت ــتگاه مفهوم و دس
ــا و  ــی و در فرضيه ه ــوای تصديق ــن در محت ــری، دي ــر نظ در تأثي

ــرد. ــت می ب ــره دس ــا و غي ــات و مدل ه نظري
ــانی  ــوم انس ــی، وعل ــه مدول ــی رابط ــوم تجرب ــرد: عل وی اظهارک
ــوم  ــن در عل ــن رو، دي ــد. از اي ــن دارن ــا دي ــه، ب ــه کل گرايان رابط
ــی  ــی آورد، ول ــار نم ــه ب ــی ب ــالب مفهوم ــی انق ــی و تجرب طبيع
ــدازد.  ــه راه بين ــی ب ــالب مفهوم ــانی انق ــوم انس ــد در عل می توان
ارتبــاط درونــی ديــن بــا علــم ممکــن اســت بــه معنــای 
ــن  ــد؛ بدي ــتعاری( باش ــی )اس ــا غيرتحت اللفظ ــی و ي تحت اللفظ
ــون  ــی و مضم ــای دين ــت باوره ــن اس ــی ممک ــه گاه ــا ک معن

ــح  ــتقيم و صري ــور مس ــه ط ــم ب ــه عل ــنت در درونماي ــاب و س کت
ــدا و  ــور ناپي ــه ط ــا ب ــی( و ي ــاط تحت اللفظ ــذارد )ارتب ــر بگ تأثي
ــاط  ــتعاری(. در ارتب ــاط اس ــرد )ارتب ــت بب ــتقيم در آن دس غيرمس
درونــی، ديــن می توانــد در فراينــد فرضيه ربايــی و تبييــن و تفســير 
ــش  ــذارد و پيداي ــر بگ ــی تأثي ــای علم ــتعاره ها و مدل ه و در اس

تلفيق هــای مفهومــی جديــدی را موجــب گــردد.
قائمـی نيا تصريح کـرد: در تلفيق، ميـان فضای علـم و فضای دين 
روابـط و نگاشـت هايی برقـرار می شـود و سـپس، فضـای مفهومی 
جديـدی بـه وجـود می آيـد. امـکان تلفيـق مفهومـی علـم و ديـن 
همـواره در علم وجـود دارد و موجب می گـردد که فضاهای مفهومی 
جديـدی در علـم پيدا شـود. علـم دينـی تنها بـا فـرض واقع گرايی 
)رئاليسـم( همخوان اسـت. علم با واقعيت هايی طبيعـی يا اجتماعی 
سـر و کار دارد )رئاليسـم هستی شـناختی(. علـم در پـاره ای از موارد 
معرفت شـناختی(.  )رئاليسـم  می يابـد  دسـت  واقعيت هـا  آن  بـه 
واقع گرايـی در علـم دينـی را نبايد بدين معنا دانسـت کـه هر جزئی 
از علـم بـا جزئـی از عالـم خـارج يـا بـا جزئـی از واقعيت مـورد نظر 

متناظر اسـت.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه معمــاری علــم دينــی بــه طــور تدريجــی 
ــد تاريخــی تدريجــی  ــم يــک فراين ــرد، گفــت: عل صــورت می گي
اســت. هيــچ گاه نبايــد انتظــار داشــت کــه علــم دينــی بــه نحــو 
ــز و  ــه ج ــز ب ــم ج ــرد. مهندســی عل ــق و يکجــا صــورت گي مطل
ــق و  ــه طــور مطل ــم ب ــرد. مهندســی عل تدريجــی صــورت می گي
يکجــا امکان پذيــر نيســت. شــکل گيری پارادايم هــا و فرضيــات و 

ــد. ــم تدريجی ان ــره ه ــا و غي مدل ه
حجــت االســالم قائمــی نيــا بيــان کــرد: مــا همــواره بــا علم هــای 
اســالمی  اقتصــاد  رو می شــويم. فی المثــل،  بــه  رو  دينــی 
يــا انسان شناســی اســالمی واحــد بــر فــرض تحقــق ايــن 
ــالمی و  ــای اس ــه اقتصاده ــت، بلک ــم داش ــوم نخواهي ــل عل قبي
ــار  ــد در انتظ ــواره باي ــم و هم ــالمی داري ــی های اس انسان شناس
ــه اقتصادهــای اســالمی و انسان شناســی های ديگــری  باشــيم ک

ــت. ــر اس ــم اجتناب ناپذي ــر در عل ــد. تکث ــور کنن ظه
وی بــا بيــان اينکــه ديــن و علــم رابطــه مکانيکــی و جبــری ندارند. 
تأکيــد کــرد: خالقيــت آدمــی و روش هــای بشــری در ايــن ميــان 
فاصلــه افکنده انــد. سرشــت علــم بــا تکثــر عجين شــده اســت. آن 
ــه کــه رئاليســت های خــام می گفتنــد، علــم آينــه تمام نمــای  گون
واقــع نيســت، بلکــه علــم آميــزه ای از کاشــفيت و خالقيت اســت و 
خالقيــت عالــم نيــز در علــم تأثيــر دارد. دانشــمند تــالش می کنــد 

تــا عالمــی نزديــک بــه عالــم واقــع بســازد. عالــم او هرگــز انطبــاق 
ــای  ــوق معن ــخن ف ــت. س ــد داش ــع نخواه ــم واق ــا عال ــل ب کام
»اســالمی« بــودن علــم را نشــان می دهــد. اســالمی بــودن يــک 
علــم هرگــز بــه معنــای انطبــاق کامــل آن بــا دين يــا واقع نيســت؛ 
چــرا کــه علــم، هــر چــه باشــد، تــا حــّدی حاصــل خالقيــت عالــم 
بــوده، آميــزه ای از کاشــفيت و خالقيــت اســت. دينــی بودن بيشــتر 
حــدود علــم را نشــان می دهــد تــا انطبــاق کامــل محتــوا را. علــم 
در چارچوبــش از حــدودی فراتــر نمــی رود و علــم دينــی بــه مثابــه 
ــمند  ــرار دارد. دانش ــای آن ق ــن در مرزه ــه دي ــت ک ــبکه ای اس ش
درون ايــن شــبکه را بــا خالقيــت خــود و از ترکيــب اطالعاتــی کــه 

ــد. ــر می کن ــد، پ ــل می آي ــر حاص ــای ديگ از زمينه ه
قائمــی نيــا بيــان کــرد: بســياری از کســانی کــه دربــاره علــم دينی 
ــته اند و از  ــأله داش ــه مس ــی ب ــردی کالم ــد، رويک ــخن گفته ان س
ايــن بــاب وارد بحــث شــده اند کــه ببيننــد از ديــن چــه انتظــاری 
بايــد داشــت. اگــر ديــن را پديــده ای حداکثــری در نظر بگيريــم، به 
طــور طبيعــی بايــد انتظــار داشــته باشــيم کــه ديــن جامعه شناســی 
ــن  ــم دي ــر ه ــد. اگ ــا بده ــه م ــم ب ــره ه ــب و غي ــاد و ط و اقتص
پديــده ای حداقلــی باشــد نبايــد انتظــار داشــته باشــيم کــه علومــی 
از ايــن قبيــل در ديــن باشــد. بــه اعتقــاد نگارنــده، رويکــرد کالمــی 
در تبييــن وضعيــت علــم دينــی از نوعــی مغالطــه ناشــی می شــود. 
بــرای ايضــاح ايــن مغالطــه بايــد بــه رويکــرد بديــل تّوجــه کــرد. 
رويکــردی کــه در ايــن اثــر بــرای تعييــن تکليــف علــم دينــی مبنا 
قــرار گرفتــه رويکــرد معرفت شــناختی اســت. معرفــت علمــی بايد 
ــت  ــوع معرف ــن ن ــرد. اي ــرار بگي ــل معرفت شــناختی ق ــورد تحلي م
ــاز  ــل س ــود؟ تحلي ــدا می ش ــه پي ــی دارد؟ و چگون ــه مؤلفه هاي چ
ــه شــکل  ــم چيســت و چگون ــن کــه عل وکار معرفــت علمــی و اي

ــازد. ــن س ــی را روش ــم دين ــت عل ــد سرنوش ــرد، می توان می گي
ــالمی  ــه اس ــگ و انديش ــگاه فرهن ــی پژوهش ــت علم ــو هيئ عض
تأکيــد کــرد: پر واضــح اســت کــه در رويکــرد معرفت شــناختی وارد 
حــوزه فلســفه علــم، بــه معنــای وســيع کــه شــامل علــوم طبيعی و 
انســانی اســت، می شــويم و با انبوهــی از مباحــث پيرامون سرشــت 
علــم جديــد و کالبدشــکافی آن رو بــه رو می شــويم. بــرای تبييــن 
علــم دينــی بايــد بــه سرشــت علــم جديــد و مباحــث فلســفه علــم 
ــفه  ــث فلس ــمول مباح ــم مش ــی ه ــم دين ــود عل ــرد. خ ــه ک توج
ــکل گيری اش  ــوه ش ــت آن و نح ــه سرش ــد ب ــود و باي ــم می ش عل
توجــه کــرد. فلســفه در ايــن چارچــوب ابــزاری بــرای حــّل مســائل 

مفهومــی بنيــادی راجــع بــه علــم اســت.

علیرضا قائمی نیا

دین می تواند در علوم انسانی انقالب مفهومی به راه بیندازد
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ــزارش گــــ

متن پیش رو گفتاری است از مظفر اقبال، رئیس مرکز 
اسالم و علوم کانادا که در چهارمین کنگره بین المللی 

علوم انسانی اسالمی ایراد شده است؛

مظفــر اقبــال، گفــت: مــا در بــاره علمــی صحبــت می کنيــم که 
بتوانــد تمــام نيازهايــی کــه از آن انتظــار داريــم را مرتفــع کنــد، 
مفهــوم انســان و بشــر کــه از طريــق وحــی بــه آخريــن پيامبــر 

آســمانی )ص( رســيده اســت را احيــا کنيــم.
وی ادامــه داد: در دوميــن کنگــره علــوم انســانی اســالمی و در 
ــران حضــور داشــتم شــاهد  ــن در اي ــه م خــالل ســال هايی ک
ــن  ــوده ام، در چهارمي ــی ب ــل تأمل ــرفت های قاب ــعه و پيش توس
کنگــره بيــن المللــی علــوم انســانی اســالمی کــه هــم اکنــون 
ــرفت هايی  ــروز پيش ــاهد ب ــز ش ــت ني ــزاری اس ــال برگ در ح
ــب فکــری  ــاورای مکات ــتاب را م ــن ش ــم اي ــه داري هســتيم ک
ــای اســالمی  ــن تمدنه ــل بي ــم، تعام ــود حرکــت می دهي موج
ــه ســده 18 و 1۹  ــی نســبت ب ــی متفاوت ــان بين ــک جه ــا ي و ب
ــا هســت  ــن نقطــه شــروع م ــم و اي ــالدی حرکــت می کني مي
ــن  ــدن نوي ــش تم ــروی ماســت، چال ــه روب ــن چالشــی ک و اي

ــت. ــالمی اس اس
مظفــر اقبــال تاکيــد کــرد: مــا بايــد از طريــق مکاتــب غربــی 
ايــن قيــاس را انجــام دهيــم و بــه ســطحی برســيم کــه قبــاًل 
هــم ايــن طــور نبــوده اســت. ايــن اوليــن بــاری اســت کــه اين 
ــا  ــم ب ــا می خواهي ــه اســت و م ــش اســالمی شــکل گرفت جنب
ــا مفهــوم بشــر و  ــه کــرده و ب جهــان بينی هــای موجــود مقابل
انســان نقطــه مقابــل تقابــل را رقــم بزنيــم تــا اتصــال دهيــم به 

مــواردی کــه بــه پيامبــر )ص( وحــی شــده بــود.
ــه  ــر نقط ــرد: اگ ــان ک ــادا خاطرنش ــگاه کان ــتاد دانش ــن اس اي
نظــرات تاريخــی را در نظــر بگيريــم مــا در برهه هايــی از تاريــخ 
خيلــی خــوش بيــن بوديــم، امــا ايــن اميدمــان از دســت رفــت، 
مــا راجــع بــه کشــورهای عربــی صحبــت می کنيــم امــا زبــان 
ــه بحــث رشــته های علمــی هــم  ــی اســت ک ــرآن چــه زبان ق
ــتر  ــد بيش ــوری باي ــه چط ــم ک ــود، ببيني ــرح می ش ــی مط وقت

ارتبــاط برقــرار کنيــم.
وی افــزود: حضــرت محمــد )ص( آمدنــد بــه زبــان عربــی کــه 
ــی  ــد يعن ــه دادن ــم خــود را ارائ ــد تعالي ــا آن صحبــت می کردن ب
همــه از آن ترمينولــوژی واحــد تبــری کردنــد، مثــاًل اگــر کلمــه 
»اهلل« را در نظــر بگيريــم، آنهــا از ايــن واژه اســتفاده می کردنــد 
ــدی  ــز جدي ــک چي ــن ي ــود دارد و اي ــتند »اهلل« وج و می دانس
ــا اينکــه  ــد نداشــت ت ــن مفهــوم جدي ــر از اي ــود و جهــان خب ب
ــد و  ــق آمدن ــم و مصادي ــن تعالي ــه اي ــاد و هم ــاق افت وحــی اتف
ــق هســتی بخــش کــه همــان  ــا خال ــد ب ــرار کردن ــاط برق ارتب
اهلل اســت؛ يعنــب مفهــوم يــک پــروردگار و اللهــی کــه ديگــر 

ــدارد. شــريکی ن
مظفــر اقبــال تصريــح کــرد: قــرآن، چارچوبــی را بــه مــا ارائــه 
می دهــد تــا بتوانيــم همــه شــاخه های علــوم انســانی و 
اســالمی را تحــت آن تدويــن کنيــم، اگــر چنانچــه ايــن مفهوم 
علــوم انســانی بيايد منعکــس بــا دســتاوردها و مطالعــات قرآنی 
شــود و اگــر بياييــد تمــام تحقيقات انجــام شــده در روانشناســی 
ــت  ــد کيفي ــد ببيني ــد، می تواني ــر بگيري ــوم را در نظ ــاير عل و س
ــی  ــات قرآن ــه از مطالع ــه برگرفت ــارز را ک ــای ب ــن ويژگی ه اي

اســت.
وی ادامــه داد: چگونــه می توانيــم جامعــه شــناختی علــوم 
ــخ اســالمی را  ــا تاري ــم و ي انســانی اســالمی را مشــخص کني
ــم نقطــه  ــم. ببيني ــرار دهي ــورد بررســی ق ــم م چطــور می تواني

مقابــل تاريــخ اســالمی بــه چــه صورتــی بــوده اســت و بــا هــم 
ــم. ــاس شــأن کني قي

ــه  ــا س ــرد: م ــه ک ــال اضاف ــن ح ــگاه در عي ــتاد دانش ــن اس اي
وضعيــت نفــس را در اينجــا داريــم؛ نفــس امــاره در علــوم قرآنی 
و نفــس شــهوانی و و ســه مرحلــه ای را کــه مــن گفتــم افــراد 
می تواننــد از آن گــذر کننــد تــا بتواننــد از بــدو پيدايــش زندگــی 

ــد. ــی را ســپری کنن ــع مراحــل تعال خودشــان در واق
وی افــزود: مکتــب فکــری غــرب خــود ايــن را بــر اســاس عقل 
گرايــی خــود آن را ايجــاد می کنــد و ماننــد يــک حالــت حصــار 
ــدارد و فصــل  ــه بهشــت ن ــچ پنجــره ای رو ب ــه هي شــده ای ک
ــس  ــايد، پ ــد بگش ــود نمی توان ــق خ ــمت خال ــه س ــدی ب جدي
ــم در  ــن مفهومــی را کــه از بشــر مطــرح می کني ــا اي ــد م ببيني
بحــث تمــدن اســالمی کامــاًل متفــاوت از چيــزی اســت کــه از 

مکاتــب و علــوم انســانی غربــی برگرفتــه شــده اســت.
مظفــر اقبــال در ادامــه ســخنانش گفــت: ايــن در واقع دو بــار در 
طــول تاريــخ تأثيــر خــود را در تمــدن اســالمی گذاشــته اســت 
کــه بــار اول کــه خيلــی گســترده بــود و ترجمه هــای زيــادی از 
فلســفه يونانــی داشــتيم، هميــن طــور بحــث تمــدن هنــدی به 
زبــان عربــی را هــم داشــتيم و اينهــا آمدنــد و مکتــب فکــری را 

رقــم زدنــد کــه در آن برهــه پابرجــا بــود.
ــالمی را  ــدن اس ــت تم ــر معنوي ــه نظ ــا از نقط ــزود: م وی اف
ــزی  ــر از آن چي ــت ت ــا صالب ــی و ب ــی غن ــم خيل ــی کني بررس
ــدر تمــدن  ــم، آن ق ــه اي ــا از مکاتــب ديگــر گرفت اســت کــه م
ــتفاده  ــت آن اس ــاط مثب ــد از نق ــه باي ــت ک ــاب اس ــالمی ن اس

کــرده و آســيب هايش را در نظــر نگيريــم.
ــلمانان  ــدن مس ــرد: تم ــد ک ــادا تأکي ــگاه کان ــتاد دانش ــن اس اي
ــروز و ظهــور  ــه صــورت ناقصــی ب خيلــی در قــرون 18 و 1۹ ب
داشــت و پــر از مشــکالت بــود به خاطــر نفــوذ سکوالريســم در 
بطــن علــوم انســانی و اســالمی و تأثيــر بــدی کــه داشــت و بعد 
مســتعمره ســازی کل جهــان اســالم را داشــتيم کــه در اقصــی 
نقــاط جهــان رخ داد و سيســتم های آموزشــی را از ايــن طريــق 
از بيــن بردنــد و بعــد انديشــمندانی را نداشــتيم کــه بــه بحــث 

علــوم انســانی اســالمی تســلط داشــته باشــند.
ــد  ــات باي ــان و کائن ــا جه ــاط ب ــت: در ارتب ــال گف ــر اقب مظف
ــام و  ــينا، خي ــن س ــم؛ اب ــرار می گيري ــا کجــا ق ــه م ــم ک بفهمي
ديگــر دانشــمندان اســالمی بــه خوبــی اشــاره کــرده انــد کــه 
ــاط  ــد و ارتب ــرده ان ــرح ک ــه مط ــی ک ــم تئوری هاي ــوز ه هن
خوبــی هــم دارد امــا ايــن تئوری هــای بــه ســده های 18 
و1۹ بــر می گردنــد و ايــن آخريــن وضعيــت عقــل گرايــی بــود 

ــی غيراســالمی در  ــان بين ــم از جه ــه شــد و آمدي ــد آن چ و بع
ــم. ــتفاده کردي ــا ن اس ــی م ــتم های آموزش سيس

وی بــا بيــان اينکــه ايــن وضعيتی کــه وجــود دارد را قبــاًل هرگز 
در بطــن تمدن اســالمی مشــاهده نکــرده بوديــم، گفــت: آمدند 
ايــن تماس زبــان شناســی در خصــوص انديشــمندان اســالمی 
ــی و  ــا وح ــا ب ــه انه ــی ک ــد و ارتباط ــاک کردن ــا پ را از کتاب ه
تعاليــم انســانی داشــته انــد قطــع کــرده انــد، مــا آن ســنتهای 
ــا  ــم ت ــد می داني ــان را ارزش من ــان شــناختی خودم محــض زب
بتوانيــم در احيــای ايــن وضعيــت شــروع خوبــی داشــته باشــيم 
و می توانــد کشــورهای اســالمی را دربربگيــرد تــا بتوانيــم از آن 

بهــره ببريــم و در مســتعمره ســازی از آن اســتفاده کنيــم.
ــا در  ــم ت ــد قالبــی را ايجــاد کني ــد کــرد: باي ــال تاکي مظفــر اقب
آن بــه توســعه و اشــاعه علــوم انســانی و اســالمی بپردازيــم و 
ــگاه ها در  ــود دارد و دانش ــا وج ــه ج ــالمی در هم ــب اس مکات
دنيــای اســالم تأســی می شــوند مخصوصــاً زمانــی کــه بحــث 
مســتعمره ســازی مطــرح بــود امــا در ايــران اتفــاق خوبــی رخ 
ــالمی را  ــانی و اس ــوم انس ــی عل ــای وحدان ــور زيب ــن ن داد و اي

ــد. ــظ کردن حف
ــان  ــش جه ــن دان ــرد: اي ــان ک ــادا بي ــن اســتاد دانشــگاه کان اي
بينــی و بحــث تعاليــم وحــی شــده تنهــا اميــد ما بــرای توســعه 
ــود کنيــم و می خواهيــم ســاختار  هســتند. مــا نمی خواهيــم ناب
را دوبــاره بازتعريــف کنيــم هــم در علــوم انســانی و بحــث کلــی 
کــه بــه علــوم انســانی و اســالمی عنــوان می شــود را بازتعريــف 
ــدت هــم ممکــن نيســت و  ــاه م ــی کوت ــه زمان ــم، در بره کني

مــوارد بنيــادی و اساســی اســت.
ــران  ــمندان و متفک ــدی از انديش ــل جدي ــد نس ــزود: باي وی اف
ــوم  ــی عل ــد و ارکان اصل ــا قواع ــم ت ــت کني ــالمی را تربي اس
ــوم انســانی اســالمی و ســنت های  ــا عل انســانمی را منطبــق ب
برگرفتــه از اســالم را دوبــاره ســاماندهی کننــد و اگــر ايــن اتفاق 

ــم. ــق کني ــان را محق ــم اهدافم ــا نمی تواني ــد م نيفت
ــث  ــلمانان در بح ــفانه مس ــرد: متأس ــح ک ــال تصري ــر اقب مظف
دانــش اســالمی در واقــع هنــوز گام هــای مؤثــری را بر نداشــته 
ــم اســالم دانــش جهــان بينــی خــود را  ــا اگــر می گوئي ــد، م ان
دارد و در ارتبــاط بــا کائنــات، انســان و جهــان امــا ايــن را هــم 
ــی و  ــن زندگ ــهای نوي ــن دانش ــه اي ــم ک ــر بگيري ــد در نظ باي

ــد. دانــش طبيعــی مــا نابــود کــرده ان
ايــن اســتاد دانشــگاه کانــادا يــادآور شــد: بايــد نســل جديــدی از 
انديشــمندان اســالمی را تربيــت کنيــم که هــم قلمرو انســان و 
هــم خداونــد را بفهمنــد و بــه مکانيســمی دســت پيــدا کننــد تــا 
ايــن وضعيــت عملکــرد را خالــص کنــد. در ايــن راســتا ترجمــه 
ــد و  ــدرن و جدي ــای م ــد و زبانه ــک می کن ــی کم ــم خيل ه

زبانهــای بيــن المللــی و مســلمانان خيلــی مهــم اســت.
وی بــا بيــان اينکــه بايــد يــک سيســتم آموزشــی واحــد داشــته 
باشــيم، خاطرنشــان کــرد: تعاليــم مــان را بــا آموزه هــای 
وحيانــی رســول اکــرم )ص( نيــز بايــد تطبيــق دهيــم؛ چــه در 

آموزش هــای مدرســه و چــه در دانشــگاه های مــان.
ــزی را  ــد مراک ــا باي ــت: م ــادا گف ــگاه کان ــتاد دانش ــن اس اي
تأســيس کنيــم کــه بــه اشــاعه دانــش و هــم افزايــی فکــری 
مبــادرت کننــد و مراکــز تعالــی فکــری ايجــاد کنيــم، تــا بتوانيم 
امتيازهــای فيزيکــی را جــذب کنيــم اگــر مســلمانان بــه 
شــهرهای تــوس و مشــهد بياينــد و مراکــز علمــی را تشــکيل 
ــد و  ــرار کنن ــتی برق ــق هس ــا خال ــوم را ب ــاط عل ــد و ارتب دهن
ــوم انســانی و اســالمی  ــگاه اســت کخــه عل ــی آن ــوم وحيان عل

را می توانيــم راه انــدازی کنيــم.

مظفر اقبال:

نسل جدیدی از اندیشمندان اسالمی را تربیت کنیم
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ــزارش گــــ

متن پیش رو گفتاری است از حسن بلخاری که نخستین دور 
گفت وگوی دینی اسالم و هندوئیزم با موضوع »معنویت در 

اسالم و هندوئیزم«، ایراد گردیده است؛

ــن  ــس انجم ــران و رئي ــتاد دانشــگاه ته ــی، اس حســن بلخاری قه
آثــار و مفاخــر فرهنگــی، در ســخنرانی خــود با عنــوان »تعالــی معنا 
و معنويــت در بهگــود گيتــا و انديشــه اســالمی« کــه در نخســتين 
ــام  ــو انج ــزم در دهلی ن ــالم و هندوئي ــی اس ــوی دين دور گفت وگ
ــا  ــاب مهابهارات ــای کت ــی از بخش ه ــا يک ــت: بهگودگيت ــد، گف ش
اســت و مهابهاراتــا، بزرگ تريــن کتــاب حماســی جهــان بــا 
يکصــد هــزار بيــت کــه خــود صــورت حماســی اوپانيشادهااســت. 
ــده از  ــه ش ــی برگرفت ــن حکم ــته ترين مت ــز برجس ــادها ني اوپانيش

ــژه ريــگ وداســت. ــه وي وداهــا ب
وی افــزود: قصــد دارم در ايــن ســخنرانی، برخــی از تعاليــم 
بهگودگيتــا کــه صــورت منظــوم و حماســی حکمت هــای 
اوپانيشــادها اســت را بيــان کــرده و نســبت آن بــا تعاليــم اســالمی 
را آشــکار ســازم. هــدف شــرح معنويتــی اســت کــه در ذات و گوهر 
ــدا از  ــد ابت ــود دارد. بگذاري ــزم وج ــالم و هندويي ــن اس ــر دو دي ه
ــروردگار برخــی از اصــول معنويــت و حکمــت  ــان کريشــنای پ زب
ــدن  ــا در جنگي ــد آرجون ــا تردي ــه ب ــم. کريشــنا هنگامی ک را بازگوي
ــيوا  ــی ش ــا بيان ــد ب ــه می شــود، ســعی می کن ــا زشــتکاران مواج ب
حقيقــت حکمــت را بــرای او آشــکار ســازد تــا در پرتــو آن آرجونــا از 

ــد. ــی ياب ــد و سرگشــتگی رهاي تردي
بلخــاری ادامــه داد: کريشــنا در ســروده ســوم بهگودگيتاحکمــت را 
ــا  ــن، ســبب آشــفتگی ذهــن آرجون ــر می شــمارد و اي از عمــل برت
ــردار  ــت از ک ــر حکم ــد: »اگ ــه می پرس ــرم دردمندان ــود. الج می ش
ــی؟  ــکار می خوان ــگ و پي ــه جن ــرا ب ــرا م ــس چ ــت پ ــر اس برت
ــنا در  ــوز.« کريش ــن بيام ــه م ــردار را ب ــی از ک ــروردگارا! راه رهاي پ
ــا دو  ــتی تنه ــام هس ــد: در تم ــوان، می گوي ــن پهل ــه اي ــخ ب پاس
ــمندان  ــق انديش ــه طري ــت ک ــق حکم ــود دارد: طري ــق وج طري
ــی از  ــت. راه رهاي ــه وران اس ــه راه پيش ــل ک ــق عم ــت و طري اس

عمــل، بی عملــی نيســت، فــرار از تکليــف و کــردار نيســت بلکــه 
ــه  ــی اينک ــردار يعن ــتگی ک ــت. وارس ــردار اس ــردن ک ــته ک وارس
دل بســته اعمالــت نباشــی. تفــاوت ميــان عالـِـم و جاهــل، يــا دانــا 
و نــادان نيــز دقيقــاً هميــن اســت. نــادان، شــيفته و دل بســته عمل 
ــودای  ــر در س ــه س ــد، ن ــا از آن می ره ــا دان ــود؛ ام ــش می ش خوي
نتيجــه و ســود آن دارد نــه در پــی برجســته کــردن عمــل خــود در 
برابــر ديگــران اســت. حکيــم کار می کنــد، پيــکار می کنــد چــون 
ذات و جوهــر درونــش او را بــه عمــل می خوانــد. او در ايــن مســير 

ــد. ــم باش ــد ه ــت و نباي ــرت نيس ــق و نف ــال عش به دنب
ــوان  ــا به عن ــه آرجون ــت ک ــن اس ــنا اي ــه داد: رأی کريش وی ادام
بنــده ای از بنــدگان خــدا در بنــد اعمــال خويش نباشــد بلکــه کردار 
خــود را يکبــاره بــه خداونــد ســپارد. از خــود و منيــت خــود بگريــزد 
ــه  ــت ک ــق اس ــرت ح ــه حض ــال ب ــپردن اعم ــا در س ــد تنه و بدان
ــدر و قيمــت  اعمــال خالــص می شــوند و چــون خالــص شــدند ق
می يابنــد. زيباتريــن وجــه ايــن خلــوص، رســيدن بــه جايــی اســت 
ــود و  ــته می ش ــان برداش ــل از مي ــت و عم ــان حکم ــرز مي ــه م ک
ايــن دو طريقــت موجــود در عالــم يعنــی حکمــت و عمــل، در ذات 
خــود يکــی می شــوند: »کــوردالن و کــودکان حکمــت و کار نيــک 

را دومــی انگارنــد، امــا بــرای حکيــم، ايــن دو يکــی اســت. آن کــه 
يکــی را يافــت ازهــردو بهره منــد می شــود. وارســتگی در حکمــت 
ــت را  ــد حقيق ــی دان ــن دو را يک ــه اي ــک، آن ک ــت و در کار ني اس

دانســته اســت«.
ــال دل  ــال و امي ــا را آم ــاد خطاه ــنا ريشــه و بني ــزود: کريش وی اف
ــان را  ــه ج ــاب دل ک ــی حس ــته های ب ــا و خواس ــد. آرزوه می دان
ــد: »آری خواهــش تباهــی هــر  ــرده و ريشــه در شــر دارن ــره ک تي
چيــز اســت، خواهــش، دشــمن توســت، دژخوتريــن دشــمنان تــو 
ــد و  ــزل می کن ــوش من ــن و ه ــس و ذه ــر ح ــوس در ه … ه
حکمــت را مکدرمی ســازد و آدمــی را بــه بی راهــه می بــرد، 
ــا، حــواس را در اختيــار گيــر و هــوس را نابــود کــن، هــوس  آرجون
ــبيه  ــاً ش ــد، دقيق ــن کالم بلن ــت«. و اي ــت اس ــر حکم ــودی ه ناب
ــد: ای  ــه فرمودن ــی )ع( اســت ک ــن عل ــاری از اميرالمؤمني ــه گفت ب
ــز  ــم دو چي ــما می ترس ــر ش ــه ب ــزی ک ــناک ترين چي ــردم، ترس م
ــودن  ــی مرزب ــری ب ــس و ديگ ــوای نف ــروی ه ــی پي ــت: يک اس
آرزو. اماپيــروی هــوای نفــس انســان را از حــق بازمــی دارد، وبــی 

ــرد. ــاد می ب ــرت را از ي ــودن آرزو، آخ مرزب
ــرودهای  ــر س ــت: سراس ــخنانش گف ــری از س وی در بخــش ديگ
بهگودگيتــا، معنويــت اســت و پارســايی. ســير از جهــل بــه دانايــی، 
دانايــی بــه فرزانگــی و فرزانگــی بــه حکمــت. حکمتــی متعالی که 
ــات. ــن صف ــه متعالی تري نتيجــه اش آراسته شــدن نفــس اســت ب

بلخــاری تأکيــد کــرد: تمامــی ايــن صفــات در آموزه های اســالمی 
ــه در  ــرس ک ــم و ت ــدان بي ــه فق ــرای نمون ــت؛ ب ــد اس ــورد تأکي م
ــت  ــود. صف ــاد می ش ــوف« از آن ي ــوان »الخ ــت عن ــرآن تح ق
مؤمنــان و نيکوکارانــی کــه خــود را بــا تمــام وجــود بــه خدا تســليم 
ــد  ــا خداون ــانی ب ــن کس ــزد چني ــد. م ــوکاری می کنن ــرده و نيک ک
اســت و بيــم و هراســی بــر آنهــا نيســت و غمگيــن نخواهنــد بــود.

وی همچنيــن گفــت: فطرتــی کــه توســط خداونــد در وجــود هــر 
ــم کــه  ــت در هــر کجــای عال انســانی سرشــته شــده اســت نهاي
ــن  ــد و اي ــش رهســپار می کن ــت خوي ــه ســوی حقيق باشــد او را ب

ــاد انسان هاســت. ــی در نه ــود فطــرت اله ــل وج ــه دلي ــاً ب دقيق

بلخاری:

فطرت الهی انسان ها را به سوی حقیقت رهسپار می کند

حجت االسالم مبلغی عنوان کرد؛

اندیشه های مشترک 
هندوئیزم واسالم

حجت االســالم احمــد مبلغــی، عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری 
ــورای اســالمی  ــس ش ــات اســالمی مجل ــز تحقيق ــس مرک و رئي
در ســخنرانی خــود بــا عنــوان »اشــتراک اســالم و هندوئيســم در 
انديشــه؛ لــزوم تعامــالت خيرگرايانــه بيــن اديــان« کــه در دوميــن 
ــزم در  ــالم و هندوئي ــی اس ــوی دين ــتين دور گفت وگ روز از نخس
دهلی نــو انجــام شــد، گفــت: شناســايی عناصــر فکــری و ســلوکی 
ــی اســت کــه زمينه هــای  ــان، تالشــی زيربناي ــن ادي مشــترک بي
ــد، و  ــان پدي ــاع ادي ــن اتب ــدی را بي ــادار و ج ــای معن گفت وگوه
بســترهای همگرايــی، معنويــت گرايــی و نيکوگرايــی را بيــن آنــان 

ــی فراهــم مــی آورد. در فضــای عــام جهان
وی در ادامـه بـا طـرح ايـن پرسـش کـه آيـا همانطـور کـه بيـن 
»اديـان توحيـدی و ابراهيمـی« انديشـه های مشـترک وجـود دارد، 
بيـن هندوئيسـم و اسـالم نيـز انديشـه های مشـترک وجـود دارد؟ 
بيـان کرد: پاسـخ به سـوال مثبت اسـت. نه تنهـا بين ايـن دو دين، 
مشـترکاتی همچـون: معنويت گرايـی، خيرگرايـی و مقوله هايـی از 
ايـن دسـت وجـود دارد که فراتـر، حتی ايـن دو دين بر يک انديشـه 

پايـه ای و مهـم، يعنـی »رويکرد بـه تعامالت بيـن اديانـی با هدف 
خيرگرايـی« اتفـاق و اشـتراک دارند.

رئيــس مرکــز تحقيقــات اســالمی مجلــس شــورای اســالمی در 
ــی از  ــترکات بين االديان ــف مش ــی کش ــت: روش شناس ــه گف ادام
ــه صــورت  ــی و ب ــی علم ــه مجال ــه ب ــم اســت ک ــات مه موضوع
ويــژه نيازمنــد اســت، در اينجــا بــه نکاتــی روشــی در ايــن زمينــه 
اشــاره می کنيــم کــه عبارتنــد از: 1( جهــت فهــم يــک »مشــترک 
ــر  ــه ب ــرار گرفت ــته ق ــد پوس ــروری می نماي ــی« گاه ض بين االديان
ــار  ــه را کن ــال مقايس ــن در ح ــک از دو دي ــر ي ــه در ه روی انديش
ــک  ــته ها ي ــم؛ در ورای پوس ــورت در می يابي ــن ص ــم، در اي بزني
انديشــه نهفتــه اســت و بــه واقــع هــر دو ديــن يــک محتــوا را ارائه 

می کننــد.
وی ادامـه داد: همچنيـن؛ گاه برآمـدن يـک انديشـه بـه عنـوان امر 
مشـترک بيـن اديـان در گرو آن اسـت کـه انديشـه در هـر دو دين 
را بـا قطع نظـر از ابعـاد و پيرايه هـای اختصاصی گرد آمـده پيرامون 
آن انديشـه تحليـل کنيـم؛ نتيجه، ايـن می شـود که اصل انديشـه، 
مشـترک اسـت، هـر چنـد در هـر ديـن دارای ابعـاد و اختصاصاتـی 
گشـته اسـت. دربـاره نکته سـوم هم بايـد عنـوان کـرد؛ گاه دو دين 
دارای هـدف مشـترکی هسـتند؛ ولی هر کـدام دارای مسـير خاصی 
اسـت؛ بـه عبارت ديگـر هـر يـک از دو دين، مسـيری خـاص را به 
سـمت هدفـی در پيـش گرفته اسـت که ديگـری با مسـير ديگر به 
سـمت آن هـدف و مقصد حرکـت می کنـد و در آخر اينکـه؛ گاه هر 
يـک از دو ديـن مبنايـی ويـژه دارد؛ ولـی بـه انديشـه ای بر اسـاس 
آن می رسـد کـه دين ديگـری بر اسـاس مبنـای ديگری بـه همان 

انديشـه می رسـد.
وی در بخــش ديگــری از ســخنانش ادامــه داد: اشــتراک در پــاره ای 
از انديشــه ها بيــن اســالم و هندوئيســم عمدتــاً از ســنخ مشــترکاتی 
ــی دارای  ــارم منعکــس شــده اســت؛ يعن ــه چه ــه در نکت اســت ک
انديشــه واحــد ولــی بــا دو مبنــای متفــاوت هســتند. يکــی از ايــن 
ــع  ــر در جوام ــعه خي ــر و توس ــرورت نش ــه »ض ــه ها، انديش انديش

انســانی از رهگــذر تعامــالت بيــن اديانــی« اســت.
ــل  ــم، اص ــول هندوئيس ــی از اص ــت: يک ــن گف ــی همچني مبلغ
ــر  ــرای نش ــق ب ــن طري ــش از اي ــان و کوش ــه ادي ــی ب اعتباربخش
ــر تطــور  ــن اصــل در هندوئيســم در اث ــر در بشــريت اســت. اي خي
ــک  ــه ي ــه مثاب ــن گذاشــته اســت ب ــن دي ــر اي ــه ب ــی ک و تحوالت
جــز مهــم از شــيوه زندگــی معرفــی شــده و آن را امــری اساســی 

ــد. ــی کرده ان ــی تلق ــيوه زندگ ــی در ش و مبناي
عضــو مجلــس شــورای اســالمی افــزود: اســالم هــم دقيقــاً اصــل 
تعامــل بيــن اديانــی را بــا همــه قــوت و البتــه بــا مبنايــی توحيــدی 
و ابراهيمــی به عنــوان بخشــی از آموزه هــای کالن خــود ارائــه داده 
اســت. اســالم نــه تنهــا موافــق برخــورد اتبــاع اديــان بــا يکديگــر 
ــف  ــای مختل ــان در زمينه ه ــاع ادي ــن اتب ــر بي ــه فرات نيســت؛ بلک
اصولــی را ارائــه داده، اصولــی همچــون: اصــل تعامــل اجتماعــی با 
اتبــاع اديــان بلکــه بــا همــه بشــريت بــر پايــه عــدل، اصــل تعامل 
ــل  ــالق، اص ــه اخ ــر پاي ــريت ب ــه بش ــه هم ــان بلک ــاع ادي ــا اتب ب
برقــراری تعامــل و تعــاون بيــن اتبــاع همــه اديــان بلکه بيــن همه 
بشــريت در نشــر خيــر و اصــل ايجــاد حالــت مســابقه بــر خيــر بين 

اتبــاع اديــان.
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متن پیش رو گفتاری است از آیت اهلّل رمضانی، رئیس 
اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه که در مرکز 
تعالیم دینی مسیحیت در شهر اورِسی فرانسه ایراد شده 

؛ ست ا

آيــت اهلل رمضانــی، در ســخنرانی خــود اينکــه محّققيــن منصــف 
ــان  ــن و عالم ــراغ متخصصي ــه س ــان ب ــت ادي ــم درس ــرای فه ب
اديــان برونــد را حکمــی عقاليــی دانســته و افــزود: مــا هــم بــرای 
فهــم درســت مســيحيت و يهوديــت مســتقيماً بــه ســراغ کليســا و 
کنيســه و عالمــان مســيحی و يهــودی می رويــم و معتقديــم کــه 
امــروزه ديالــوگ بــرای شــناخت و تفاهم بيشــتر طرفيــن از يکديگر 
ــورت  ــازنده، ص ــات س ــال تجربي ــی و انتق ــی فرهنگ ــم افزاي و ه
ــان  ــح مي ــن وظيفــه عالمــان دينــی اســت کــه صل ــرد و اي می گي
ــد از  ــم باي ــن مه ــد و اي ــوزش دهن ــود آم ــروان خ ــه پي ــان را ب ادي

شــعار تبديــل بــه عمــل شــود.
وی در بخــش ديگــری از ســخنان خــود در مــورد عرفــان افــزود: 
عرفــان بــا تاريــخ حيــات بشــر عجيــن اســت. انســان بــه شــکل 
کلــی از ســه ابــزار مهــم شــناخت می توانــد اســتفاده کنــد، 
ــال  ــدای متع ــه خ ــهودی. از آنجاک ــی ش ــی عقل ــای حس ابزاره
می خواهــد، ظرفيت هــای انســانی در مســير درســت ســعادت 
ــان در وجــود  ــت و عرف ــه معنوي ــذا گرايــش ب جهــت داده شــود، ل
ــدا  ــون خ ــت و چ ــده اس ــته ش ــه گذاش ــه وديع ــان ها ب ــه انس هم
ــم از  ــده دارد، ه ــر عه ــان را ب ــعادت انس ــت و س ــت هداي مديري
درون )بــا ابــزار عقــل( و هــم از بــرون )از طريــق ارســال پيامبــران( 
انســان را کمــک، معاضــدت و راهنمايــی کــرده اســت. از ايــن رو ما 
معتقديــم پيامبــران الهــی عارفــان واقعــی نســبت بــه خــدا و معــاد 
بــوده و معلـّـم عرفــان بشــريت هســتند. علــت ايــن امــر نيــز کاماًل 
ــی و  ــات اله ــدا، صف ــان، خ ــرا موضــوع عرف مشــخص اســت؛ زي
ــرای اينکــه انســان ها را  ــران، ب ــه پيامب ــذا هم ــات اوســت. ل تجلي
متوّجــه حــق کننــد، ســعی می کننــد مــردم را بــه مطالعــه در مــورد 

خــود و خــدا وادار کننــد و بــه شــناخت آنــان بيافزاينــد. پيامبــران به 
ــرای نزديــک  ــد ب ــد، باي ــد کــه هرچــه می کنن ــاد می دهن ــردم ي م

شــدن بــه خــدا باشــد.
آيــت اهلل رمضانــی در بخــش ديگــری از ســخنان خــود بــه فــرق 
ميــان عرفــان و اخــالق پرداخــت و افــزود: در اخــالق انســان بــه 
ــل نفســانی و  ــل و رذائ ــردازد. شــناخت فضائ شــناخت نفــس می پ
راه هــای رســيدن بــه کمــال. در اخــالق نظــری و عملی، شــناخت، 
ــوردار اســت.  ــادی برخ ــيار زي ــت بس ــس از اهمي ــت و ادب نف تربي
اينکــه انســان بــه عّفــت، شــجاعت، حکمــت، عدالت و … برســد. 
بــرای ورود بــه حــوزه عرفــان، آدمــی بايــد از مســير اخــالق عبــور 
کنــد و پــس از آراســته شــدن نفــس بــه صفــات اخالقــی، نوبــت 
نزديــک شــدن بــه صفــات الهــی و شــناخت و عرفــان نســبت بــه 
عالــم بــاال می رســد. لــذا در عرفان، شــناخت نفــس و اســتعدادهای 
ــرف  ــود: »اع ــی )ع( فرم ــه عيس ــژه ای دارد. چنانک ــگاه وي آن جاي
نفســک ايهــا العزيــز تعــرف ربّــک« و يــا در ســاير احاديــث آمــده 
ــه« »مــن عــرف  اســت کــه: »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف رب

نفســه کان لغيــره اعــرف«
رئيــس اتحاديــه اروپايــی علمــا و تئولوگ هــای شــيعه تصريــح 
کــرد: مــا بــر ايــن باوريــم کــه همــه پيامبــران الهــی، بشــريت 
ــت  ــما او هداي ــات و اس ــناخت صف ــق و ش ــت مطل ــه حقيق را ب
ــوت  ــدا دع ــی خ ــه بندگ ــر را ب ــران بش ــه پيامب ــد. هم می کنن
ــالم  ــر اس ــود. پيامب ــتش خ ــه پرس ــوت ب ــه دع ــد و ن می کنن
ــه در  ــی ک ــام و منزلت ــه مق ــا هم ــا ب ــت. اّم ــداهلل اس ــز عب ني
ــه خــدای متعــال می فرمايــد: مــا  پيشــگاه الهــی دارد، نســبت ب
نتوانســتيم حــق شــناخت تــو را بــه جــا آوريــم و نيــز نتوانســتيم 
حــق عبــادت تــو را اداء کنيــم. »مــا عرفنــاک حــق معرفتــک و 
ــران را  ــه پيامب ــا هم ــرو م ــک« از اين ــق عبادت ــاک ح ــا عبدن م
ــر و  ــت و مظاه ــت و رأف ــوه رحم ــا جل ــم. آنه ــۀ اهلل می داني کلم

ــی هســتند. ــات اله ــر صف ــی ديگ مجال
ــی،  ــات اله ــه مخلوق ــان هم ــرد: در مي ــح ک ــان تصري وی در پاي

انســان بــه لحــاظ اســتعداد بــاالی نفــس می توانــد بــه مرحلــه ای 
برســد کــه بــا اذن الهــی کار خدايــی کنــد. می توانــد خليفــه خــدا 
در زميــن بشــود. رابطــه بيــن عبــِد عــارف بــا خــدای متعــال مثــل 
رابطــه شــمس و شــعاع شــمس اســت. يعنــی انســان مرتبــط بــه 
ــد  ــه ان ــر گفت ــال ديگ ــت. در مث ــی اس ــد اله ــه می کن ــق هرچ ح
مثــل ســايه و صاحــب ســايه هســتند، کــه از هــم جدايــی ندارنــد. 
ممکــن اســت ســايه کوتــاه يــا بلنــد شــود امــا باالخــره يک منشــأ 
ــا  ــا هلل و انّ ــن همــان تفســير »انّ ــاز می گــردد و اي ــه او ب ــد و ب دارن
ــن  ــه اي ــد ک ــه ان ــّوم گفت ــال س ــد. در مث ــون« می باش ــه راجع الي
ــا چيــزی جــز  ــا و درياســت. مــوج دري رابطــه همچــون مــوج دري
ــدرت و عظمــت  ــا ق ــز، تنه ــارف ني ــا نيســت. انســان ع خــود دري
ــه  ــارف ب ــان ع ــی، انس ــان عمل ــذا در عرف ــد. ل ــان می ده او را نش
ــد  ــه ای می رســد کــه دائمــاً حضــور خــدا را احســاس می کن مرحل
ــردگان  ــردن م ــده ک ــتان زن ــد. در داس ــز را از او می دان ــه چي و هم
بــه دســت حضــرت عيســی )ع( توّجــه بــه ايــن نکتــه، ضــروری و 
مهــم اســت کــه همــه ايــن امــور بــه اذن اهلل بــوده اســت. اگرچــه 
ايــن نفــِس عيســی )ع( اســت کــه قــدرت زنــده کــردن مــردگان را 
دارنــد و نــه هــر نفســی؛ اّمــا ايــن نفــس برجســته و عــارف و واصل 
بــه اذن خــدا مــردگان را زنــده می کرد.عيســی )ع( پيامبــر رحمــت، 
موعظــه و حکمــت الهــی بــود؛ همانطورکــه پيامبــر اســالم )ص( 
نيــز چنيــن بــود. مــا معتقديــم پيامبــران الهــی بزرگتريــن معلّمــان 
ــد  ــام توحي ــه مق ــيدن ب ــی و رس ــری و عمل ــان نظ ــوزه عرف در ح
می باشــند. هيــچ پيامبــری بــرای خشــونت و ظلــم نيامــد و هيــچ 
دينــی، دين خشــونت نيســت، بلکــه همــه اديان بــرای صلــح آمده 
انــد و وظيفــه اصلــی همــه پيامبــران ايجــاد صلــح اســت؛ آن هــم 
صلــح در ســه حــوزه متفــاوت: 1 صلــح بــا خــود ۲ صلــح بــا خــدا 3 
صلــح بــا ديگــران. گرچــه طبــق آموزه هــای اســالمی اگــر دشــمن 
قصــد جســارت و تعــّدی و دســت درازی بــه آب و خــاک و نامــوس 
ــول و  ــق معق ــاوز ح ــل متج ــاع در مقاب ــد، دف ــته باش ــی داش آدم

ــد. ــان می باش ــروع انس مش

آیت اهلل رمضانی:

عرفان با تاریخ حیات بشر عجین است
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ــزارش گــــ

گفتاری از آیت اهلل اراکی؛

شهر اسالمی

متن پیش رو مشروح سخنان آیت اهلل اراکی، استاد حوزه 
علمیه در سلسله دروس »فقه نظام شهر اسالمی« است 

که در ادامه از نظر می گذرد؛

مقدمه
ــی  ــب و صورت ــک قال ــک جوهــر، و ي نظــام عمــران شــهری از ي
ــه نظــام عمــران شــهری در  ــن مســئله ب برخــوردار اســت کــه اي
ــه  ــده در هم ــن قاع ــدارد و اي ــاص ن ــالمی اختص ــهرهای اس ش
ــهری را آن  ــران ش ــام عم ــان و روح نظ ــت. ج ــاری اس ــان ج جه
ســاختار فکــری و ارزشــی ای تشــکيل داده اســت کــه نظــام عمران 
ــه آن  شــهری را جهــت می دهــد. آنچــه در ايــن سلســله دروس ب
خواهيــم پرداخــت همــان ســاختار بــه اصطــالح ايدئولوژيــک نظام 
عمــران شــهری اســت کــه بــه وســيلۀ فقــه اســالم تبييــن شــده و 

ــت. ــا اس ــف فقه ــود و از وظاي می ش

تعریف شهر
اّوليــن مبحثــی کــه بايــد بــه آن بپردازيــم تعاريــف اســت. تعريــف 
واژگانــی کــه محــور اصلــی مباحــث مــا در نظــام عمــران شــهری 
و فقــه عمــران شــهری اســت. اّوليــن واژه ای کــه بايــد بــه تعريــف 
آن بپردازيــم خــود واژة شــهر اســت؛ شــهر چــه تعريفــی دارد؟ مــا 
کــه دربــارة فقــه نظــام شــهری يــا نظــام عمــران شــهری بحــث 
ــا از شــهر چيســت؟ شــهر دو اصطــالح اســت؛  ــراد م ــم م می کني
يــک اصطــالح عرفــی دارد کــه بــه تبييــن آن خواهيــم پرداخــت و 
موضــوع بســياری از مســائل فقهــی همان شــهر بــا تعريــف عرفی 
ــهر،  ــر ش ــب ب ــرعی مترتّ ــکام ش ــياری از اح ــوع بس ــت. موض اس

شــهر بــا تعريــف آن هســت و يــک شــهر شــرعی داريــم.
موضــوع بســياری از احــکام شــرعی، شــهر شــرعی اســت. در منابع 
دينــی شــهِر شــرعی تعريــف ويــژه ای دارد. مــالک شــهر شــرعی 
ــه  ــت را ب ــم دول ــر بخواهي ــا اگ ــت. ي ــردم و دول ــز اســت؛ م دو چي
ــز  ــم مــالک شــهر شــرعی ســه چي ــون تقســيم کني حاکــم و قان
ــا  ــر آنه ــه ب ــد ک ــی باش ــند، ۲- حاکم ــی باش ــت؛ 1- مردم اس
حکومــت کنــد، 3- قانونــی باشــد کــه روابــط بيــن آنهــا را نظــم 
ــه را داشــتيم شــهر شــرعی  ببخشــد. هــر جــا مــا ايــن ســه مقول
ــاد،  ــا در شــهر آب ــی ي ــه باشــد، خــواه در آبادان اســت خــواه در بادي
ــد.  ــی نباش ــهر عرف ــواه در ش ــد، خ ــی باش ــهر عرف ــواه در ش خ
ــم،  ــه ايــن حرفــی کــه مــا می گوئي مــالک شــهر شــرعی، –البت
ايــن اّدعــا را مســتند توضيــح خواهيــم داد- يعنــی آن شــهری کــه 
شــرع اســالم آن را شــهر می نامــد ايــن ســه چيــز اســت؛ مردمــی 
ــا حاکمــی داشــته باشــند  ــن مــردم باشــد ي ــر اي باشــند، امامــی ب
ــر  ــوم را ب ــم آن مفه ــام و حاک ــه آن ام ــی داشــته باشــند ک و قانون
مبنــای آن قانــون ســامان می دهــد و زندگــی آنهــا را براســاس آن 
قانــون نظــم می بخشــد. ايــن تعريــِف شــهِر شــرعی اســت. پــس 
شــهِر شــرعی عبــارت اســت از مجموعــه ای از مــردم، برخــوردار از 
دولــت يــا برخــوردار از حاکــم و قانونــی کــه روابــط اجتماعــی آنهــا 

را نظــم ببخشــد.
ايــن مقولــه از شــرع و ايــن معنــی از شــهر، برخواســته از روايــات 
بســيار زيــادی اســت کــه در آنهــا از »تََعــرَُّب بَْعــَد الِْهْجــَرة« نهــی 
ــع  ــات وارده در مناب ــا، از رواي ــات م ــياری از رواي ــت. بس ــده اس ش
ــَد الِْهْجــَرة«  ــرَُّب بَْع فريقيــن، هــم اهــل ســّنت و هــم شــيعه »تََع
ــورد نهــی و  ــر م ــناخته شــده اســت و از کبائ ــان ش ــر گناه از کبائ
زجــر بســيار الهــی اســت تــا آن جــا کــه در بعضــی از نظــرات وارده 
از اهــل نظــر »تََعــرَُّب بَْعــَد الِْهْجــَرة« در حکــم ارتداد شــمرده شــده 

اســت.

معیار شهر شرعی
اّول مــا »تََعــرَُّب بَْعــَد الِْهْجــَرة« را روشــن کنيــم تــا ببينيــم از ايــن 
ــَد الِْهْجــَرة« چگونــه تعبيــر شــهر شــرعی بــه  مســئلۀ »تََعــرَُّب بَْع
ــه معنــی طــرد زندگــی  ــان عــرب ب ــد؟ تعــّرب در زب دســت می آي
ــدوی و باديه نشــينی اســت.  ــی ب ــه زندگ ــاز گشــتن ب شــهری و ب
ــه ای دارد  ــی بادي ــه زندگ ــت ک ــی اس ــای کس ــه معن ــی ب اَعراب
و باديه نشــين اســت. در لســان العــرب، ابــِن منظــور چنيــن 
می گويــد: »َفَمــن نَــَزل الباديــۀ، أَو جــاَوَر الَباِديــَن و ظَعــَن 
بَظْعنِهــم، و انَْتــَوی بانْتِوائِهــم فهــم أَْعــراٌب«: کســی کــه زندگــی 
ــوده  ــين نب ــود باديه نش ــل خ ــو در اص ــد ول ــينی را برگزين باديه نش
ــد  ــد؛ هــر جــا اطــراق کردن ــا آنهــا را برگزين ــا زندگــی ب باشــد، اّم
اطــراق کنــد، هــر جــا بــار ســفر بســتند بــا آنهــا ســفر کنــد، چنيــن 
کســی اَعرابــی اســت و چنيــن جمعيتــی اعــراب ناميــده می شــوند 
و لــذا بــا عــرب متفــاوت هســتند و اتّفاقــاً در زبــان عربــی به کســی 
ــل  ــی در مقاب ــه می شــد کــه شهرنشــين باشــد و اعراب عــرب گفت

ــرب اســت. ع
ــی اهلل  ــث: )حضــرت رســول صل ــی الحدي ــد: »و ف ــد می گوي بع
عليــه و آلــه و ســلم( تََمثَّــل فــی ُخْطبتـِـه ُمهاِجــٌر ليــس بَِأْعرابــیّ  
. َقــاَل: َو اأَلْعــراب َســاِکُنو الَباِدَيــِۀ  جعــل الُمهاِجــَر ِضــدَّ اأَلْعرابــیِّ
ــا  ــاِر، َو اَل َيدُخُلونََه ــی اأَلمَص ــوَن ِف ــَن اَل ُيقيم ــَرب الَّذي ــَن الَع ِم
ــهری  ــی ش ــه از زندگ ــی ک ــی کس ــی؛ يعن ــۀ« اَعراب إاِّل لَِحاَج
ــاز  ــه ني ــر اينک ــود مگ ــهر نمی ش ــت و وارد ش ــردان اس رويگ
بــه آمــدن بــه شــهر داشــته باشــد، همچــون باديه نشــين. بعــد 
ــا  ــر، ِمنَه ــَن الَکَبائِ ــالٌث ِم ــث: ثَ ــی الحدي ــد: »ف ــه می ده ادام
ــان  ــور بي ــا اين ط ــث م ــه در احادي ــرة«. البّت ــَد الِهْج ُب بَع ــرُّ التََّع
ــَد الِهْجــرة«  ُب بَع ــرُّ ــا التََّع ــَن الَکَبائِــر ِمنَه ــبٌع ِم شــده اســت »َس
ــا  ــد. اينج ــاد نمی کن ــکلی ايج ــداد مش ــاوت تع ــن تف ــاال اي ح
َب بَْعــَد الِْهْجــَرة« را بيــان می کنــد: »ُهــَو أَن َيُعــوَد  معنــی »تََعــرُّ
إلــی الَبادَيــۀَ و ُيِقيــَم َمــَع اأَلْعــراب، بَعــَد أَن َکاَن ُمهاجــراً. و کان 
ونــه  ــْذٍر َيُعدُّ ــه ِمــن غيــر ُع ــی َموِضِع ــْن َرَجــع بعــد الِهْجــرة إِل َم
کالُمْرتــد« در صــدر اســالم و در زمــان رســول اکــرم صلــی اهلل 
ــود کــه کســی کــه  ــد از او اين طــور ب ــه و ســلم و بع ــه و آل علي
ــينی  ــی باديه نش ــد و زندگ ــردان می ش ــهری رويگ ــی ش از زندگ
ــن مســئلۀ  ــد می شــمردند. اي ــۀ مرت ــه منزل ــد او را ب را برمی گزي
ــن  ــّرعۀ آن روز چني ــرف متش ــای ع ــه در فض ــت ک ــی اس مهّم

برداشــتی از يــک شــخص وجــود داشــته اســت.
تــا اينجــا »تََعــرَُّب بَْعــَد الِْهْجــَرة«، يعنــی زندگــی باديه نشــينی بعــد 
از زندگــی شهرنشــينی. البّتــه ايــن شــهر، شــهر رســول اهلل صلــی 

اهلل عليــه و آلــه و ســلم اســت نــه هــر شــهری و دربــارة آن توضيح 
خواهيــم داد. طبــق ايــن اصطــالح شــرعی توضيــح خواهيــم داد 
کــه مــا دارالهجــره ای داريــم کــه در حقيقــت داراالســالم هســتند 
و دارالکفــر يــا دارالشــرکی داريــم کــه ايــن مســاوی بــا دارالّتعــّرب 
اســت ولــو کســی در بهتريــن شــهرهای دنيــا زندگــی کنــد، ايــن 
ــهر  ــر ش ــی اگ ــت؛ حت ــَرة« اس ــَد الِْهْج ــرَُّب بَْع ــداق »تََع ــم مص ه

خيلــی آبــادی هــم اســت.
اگــر آبادتريــن شــهر دنيــا را هــم بــرای زندگــی انتخــاب کنــد، 
ــر  ــرعی ب ــهر ش ــار ش ــه معي ــد ک ــهری باش ــهر ش ــن ش ــر اي اگ
آن صــدق نکنــد به گونــه ای کــه: 1- حاکــم آن اســالمی، 
ــن  ــه اي ــند ک ــته باش ــی داش ــد، مردم ــالمی باش ــون آن اس قان
ــک  ــای ي ــر مبن ــالمی و ب ــم اس ــک حاک ــم ي ــر پرچ ــردم زي م
قانــون اســالمی مديرّيــت می شــوند؛ اگــر اين چنيــن شــد ايــن 
ــن  ــه چني ــه ب ــی ک ــود، کس ــوب می ش ــر محس ــخص مهاج ش
شــهر و چنيــن نظامــی بپيونــدد مهاجــر اســت اگرچــه در باديــه 
زندگــی کنــد. يعنــی بــه تدريــج اصطــالح شــرعی از ايــن واژة 
ــه  ــوده اســت و هجــرت ک ــه باديه نشــين ب ــرُّب« ک ــوی »تََع لغ
بــه معنــی شهرنشــينی بــوده اســت آن هــم شــهر شــرعی خــود 
را نشــان می دهــد کــه مقصــود مــا از شــهر شــرعی ســاختمان و 
خيابــان و پــارک و جنــگل نيســت، منظــور مــا از شــهر شــرعی 
ــالمی  ــم اس ــت حاک ــت مديرّي ــی تح ــن زندگ ــم و اي ــن نظ اي
ــت.  ــرعی اس ــون ش ــالمی و قان ــون اس ــای قان ــر مبن ــرعی ب ش
ــون  ــن قان ــه همي ــا ب ــرد، اّم ــی ک ــه زندگ ــی در بادي ــر کس اگ
شــرعی مقّيــد بــود و زندگــی خــود را زيــر نظــر حاکــم شــرعی 
ــود،  ــوب می ش ــر محس ــخصی مهاج ــن ش ــرد چني اداره می ک
ــا  شهرنشــين محســوب می شــود اگرچــه در اصطــالح لغــوی ي
ــی. ــهر عرف ــه در ش ــه می نشــيند ن ــی در بادي در اصطــالح عرف

ــد: »و  ــن می گوي ــن چني ــع البحري ــی در مجم ــوم طريح مرح
َب بَْعــَد الِْهْجــَرِة،  ِفــی مجمــع البحريــن، )ِفــی الَحديــث( اَل تََعــرُّ
ــّرب.  ــه تغ ــد ن ــّرب بخواني ــی تع ــۀ«، يعن ــِن الُمهَملَ ــرَوی بِالَعي ُي
اگــر چــه در روايــات داريــم کــه ايــن تعــّرب مســاوی بــا غربــت 
ــَده  ــَکَن َوح ــن َس ــب َم ــَس الَغري ــت. »لَي ــرعی اس ــاظ ش از لح
ــه  ــا ک ــی اينج ــرک« ول ــاَلَد الشِّ ــَکَن بِ ــن َس ــب َم ــا الَغري َو إنََّم
ــود:  ــّرب. فرم ــه تغ ــت ن ــّرب اس ــراد تع ــّرب م ــم تع می گوئي
َب بَْعــَد الِْهْجــَرِة … َيعنــی اإللتَِحــاَق بِبِــاَلِد  »ِفيــِه: اَل تََعــرُّ
ــل  ــه همــان اصطــالح شــرعی تعــّرب در مقاب الُکفــر« اينجــا ب
ــَد  ــا بَع ــَۀ بَِه ــر َو اإلَقاَم ــاَلِد الُکف ــاَق بِبِ ــی اإللتَِح هجــرت. »َيعن
ــَن  ــَع ِم ــن َرَج ــاَلم، َو َکاَن َم ــاَلِد اإلس ــی بِ ــا إلَ ــَرَة َعنَه الُمَهاِج
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« کســی  ونـَـُه َکالُمرتَــدِّ الِهجــَرِة إلـَـی َموِضِعــِه ِمــن َغيــِر ُعــذٍر َيُعدُّ
ــه  ــس از پيوســتن ب ــی پ ــد از شهرنشــينی اســالمی، يعن کــه بع
نظــام واليتــی، خــود را از ايــن نظــام واليتــی خــارج کنــد مرتــد 
اســت. نظــام واليتــی هميــن اســت؛ مجموعــۀ مردمــی باشــند، 
ــن  ــه باشــند و اي آنهــا حاکميــت يــک حاکــم شــرعی را پذيرفت
ــرع  ــون ش ــرع و قان ــام ش ــق نظ ــر وف ــا را ب ــرعی آنه ــم ش حاک
ــرت  ــن هج ــت و اي ــر اس ــخص مهاج ــن ش ــد. اي ــت کن مديرّي
ــرون  ــن نظــام ب ــل کســی کــه خــود را از اي ــا در مقاب اســت؛ اّم

ــد الهجــرة اســت. ــّرب بع ــرد متع بب

منظور از دارالهجره و هجرت
ــا داراالســالم را  ــه فقهــای م ــن نتيجــه می رســيم ک ــه اي ــس ب پ
بــا دارالهجــره مســاوی می داننــد و مقصــود از مهاجــر يعنــی »َمــن 
َســَکَن َدار اإلســاَلم« و مقصــود از داراإلســالم، يعنــی هــر جايــی 
ــان  ــر انس ــدد؛ اگ ــی بپيون ــام واليت ــه نظ ــاکن آن محــل ب ــه س ک
ــوب  ــالمی و در چارچ ــم اس ــری حاک ــت رهب ــود را تح ــی خ زندگ
قانــون اســالمی قــرار بدهــد مهاجــر محســوب می شــود و ســاکن 
ــه  ــتفاده می شــود ک ــات اس ــن از رواي داراإلســالم می شــود. بنابراي
مجموعــه ای از مــردم کــه تحــت واليــت حاکــم اســالمی هســتند 
ــم و  ــالمی نظ ــون اس ــوب قان ــاس چارچ ــود را براس ــی خ و زندگ

ــد. ــهر اســالمی می گوين ــند را ش ــامان ببخش س
ــَد  ــرُِّب بَْع ــود: »الُْمَتَع ــه فرم ــت ک ــت اس ــادق )ع( رواي ــام ص از ام
ــَد  ــرُِّب بَْع ــه  « »ُمَتَع ــَد َمْعِرَفتِ ــِر بَْع ــَذا اأْلَْم ــاِرُک لَِه ــَرِة التَّ الِْهْج
الِْهْجــَرِة« چــه کســی اســت؟ کســی اســت کــه ايــن امــر، يعنــی 
ــه  ــد از آن ک ــد. بع ــا کن ــا آن ره ــد از آشــنايی ب ــت را بع نظــام امام
دانســت امــام چــه کســی اســت؟ رهبــر الهــی چــه کســی اســت؟ 
نظــام زندگــی مبتنــی بــر رهبــری رهبــر اســالمی چيســت؟ بعــد از 
اينکــه بــه چنيــن نظامــی پيوســت خــود را از ايــن نظــام خــارج کند 

ــه  «. ــَد َمْعِرَفتِ ــِر بَْع ــَذا اأْلَْم ــاِرُک لَِه »التَّ
خطبه هــا  از  يکــی  در  نهج البالغــه،  در  )ع(  اميرالمؤمنيــن 
می فرماينــد: »اَل َيَقــُع اْســُم الِْهْجــَرِة َعلَــی أََحــٍد إاِلَّ بَِمْعِرَفــِۀ 
ــِۀ ِفــی اأْلَْرِض َفَمــْن َعَرَفَهــا َو أََقــرَّ بَِهــا َفُهــَو ُمَهاِجٌر« کســی  الُْحجَّ
ــودن حّجــت نمــود  ــه حّجــت ب ــرار ب کــه حّجت شــناس شــد و اق
ــی  ــری اله ــام رهب ــه نظ ــت( و ب ــت را پذيرف ــودن حّج ــت ب )حّج
ــب  ــر از خط ــی ديگ ــرت در يک ــت. حض ــر اس ــن داد او مهاج ت
نهج البالغــه بيــان رســايی دارنــد، می فرماينــد: »أاََل َو إِنَُّکــْم 
ــه بعضــی از  ــِۀ« خطــاب ب اَع ــِل الطَّ ــْن َحْب ــْم ِم ــْم أَْيِدَيُک ــْد نََفْضُت َق
مردمــی کــه زير فرمــان واليــت نبودنــد، فرمــان رهبــری را اطاعت 
نمی کردنــد. فرمــود: بدانيــد کــه شــما دســت خــود را تــکان داديــد؛ 
ِ الَْمْضُروَب  يعنی از ريســمان دســت کشــيديد »َو ثَلَْمُتــْم ِحْصــَن اهللَّ
ــِۀ« آن دژ الهــی کــه بــرای شــما ســاخته  َعلَْيُکــْم بِأَْحــَکاِم الَْجاِهلِيَّ
شــده بــود… )ايــن دژ الهــی همــان شــهر شــرعی اســت( را بــا 
ــْبَحانَُه  َ ُس ــإِنَّ اهللَّ پذيــرش احــکام جاهليــت در هــم شکســتيد. »َف
ــِۀ ِفيَمــا َعَقــَد بَْيَنُهــْم ِمــْن َحْبــِل  َقــِد اْمَتــنَ  َعلـَـی َجَماَعــِۀ َهــِذِه اأْلُمَّ
َهــِذِه اأْلُلَْفــِۀ الَّتـِـی َيْنَتِقُلــوَن ِفــی ِظلَِّهــا َو َيــأُْووَن إِلـَـی َکَنِفَهــا بِنِْعَمٍۀ 
ــاً همــۀ ايــن  ــًۀ«. تقريب ــا ِقيَم ــَن لََه ــَن الَْمْخُلوِقي ــٌد ِم ــِرُف أََح اَل َيْع
ِ َجميعــاً َو  فرمايــش تفســير اين آيــه اســت: »َو اْعَتِصُمــوا بَِحْبــِل اهللَّ
َّــَف بَْيــَن  ِ َعلَْيُکــْم إِْذ ُکْنُتــْم أَْعــداًء َفأَل ُقــوا َو اْذُکــُروا نِْعَمــَت اهللَّ ال تََفرَّ
ُقُلوبُِکــْم َفأَْصَبْحُتــْم بِنِْعَمتـِـِه إِْخوانــاً َو ُکْنُتــْم َعلــی  َشــفا ُحْفــَرٍة ِمــَن 
النَّــاِر َفأَنَْقَذُکــْم« می فرمايــد ايــن نعمتــی کــه هيــچ مخلوقــی قــدر 
ــد، ايــن نعمتــی کــه شــما را يکــی  و ارزش ايــن نعمــت را نمی دان
ــزی ارزشــمندتر اســت؟  ــر چي ــرا از ه ــم پيوســت. چ ــه ه ــرد، ب ک
»أِلَنََّهــا أَْرَجــُح ِمــْن ُکلِّ ثََمــٍن« ايــن نعمــت از هــر بهايــی پربهاتــر 
اســت. »َو أََجــلُّ ِمــْن ُکلِّ َخَطــٍر« و از هــر شــیء مهــم و بااهّمّيتــی 
پراهّمّيت تــر اســت. »َو اْعلَُمــوا أَنَُّکــْم ِصْرُتــْم بَْعــَد الِْهْجــَرِة أَْعَرابــاً َو 

ــاً« ــَواالِة أَْحَزاب ــَد الُْم بَْع
فرزنــد شــيخ طوســی، )ابــن الّشــيخ رحمــۀ اهلل عليهمــا( 
می کنــد،  نقــل  ســمندری  حّمــاد  از  روايتــی  أمالــی  در 
ــٍد عليهمــا  ــِن ُمَحمَّ ــِر بْ ِ َجْعَف ــِد اهللَّ بِــی َعْب ــُت أِلَ ــد: »ُقلْ می گوي
ــْرِک، َو إِنَّ َمــْن ِعْنَدنَــا َيُقــوُل:  الســالم: إِنِّــی أَْدُخــُل بـِـاَلَد الشِّ
إِْن ِمــتَّ ثـَـمَّ ُحِشــْرَت َمَعُهــْم« بــه حضــرت عــرض کــرد: مــن 

ــارت  ــا تج ــرای کار ي ــاال ب ــی روم ح ــرک م ــالد ش ــه ب ــه ب ک
می رفتــه بعضــی افــراد بــه مــن می گوينــد اگــر آن جــا 
ــاَل  ــاَل: َفَق ــوی. »َق ــور می ش ــا محش ــا آنه ــی ب ــا رفت از دني
ــِه؟«  ــو إِلَْي ــا َو تَْدُع ــُر أَْمَرنَ ــمَّ تَْذُک ــَت ثَ ــاُد، إَِذا ُکْن ــا َحمَّ ــی: َي ِ ل
ــودی  ــرک ب ــالد ش ــا در آن ب ــر آن ج ــد: اگ ــرت می پرس حض
امــر مــا را، ارتبــاط بــا واليــت مــا را بــه يــاد خواهــی داشــت 
ــی  ــران را فرامی خوان ــی ديگ ــاط واليت ــن ارتب ــه ســوی اي و ب
ــِذِه  ــی َه ــَت ِف ــإَِذا ُکْن ــاَل: َف ــْم. َق ــُت: نََع ــاَل: ُقلْ ــه؟ »َق ــا ن ي
الُْمــُدِن- ُمــُدِن اإْلِْســاَلِم- تَْذُکــُر أَْمَرنَــا َو تَْدُعــو إِلَْيــِه؟« 
ــودی  ــاره پرســيد: اگــر در شــهرهای اســالمی ب حضــرت دوب
ــوی  ــه س ــران را ب ــی و ديگ ــا باش ــاد م ــه ي ــتی ب می توانس
ــی  ــت بن ــا حکوم ــُت: اَل.« آن ج ــاَل: ُقلْ ــی؟ »َق ــرا بخوان ــا ف م
ــور  ــه اين ط ــتبد ک ــور مس ــّکام ج ــاس و ح ــی عّب ــه و بن امّي
ــن کاری  ــازة چني ــه اج ــته ک ــود داش ــد وج ــت می کردن حکوم
ـَک إِْن ِمــتَّ ثَــمَّ ُحِشــْرَت  را نمی دادنــد. »َفَقــاَل لِــی: إِنَـّ
ــرت در  ــَک« حض ــَن َيَدْي ــوُرَک بَْي ــَعی نُ ــَدَک، َو َس ــًۀ َوْح ُأمَّ
ــا  ــه م ــت ب ــتی در حقيق ــا هس ــه آن ج ــو ک ــود: ت ــت فرم نهاي
ــر  ــد اگ ــه می فرماي ــتی. اينک ــا هس ــراه م ــته ای و هم پيوس
در مــدن اســالم بــودی اين طــور می بــودی، بــا اينکــه 
ــه ای اســت  ــه مدين ــی ايــن مدين ــه اســت ول ايــن شــهر مدين
ــا آن جــا  ــو نمی دهــد، اّم ــه ت ــن ارتباطــی را ب ــه اجــازة چني ک
ــازه و  ــون اج ــی چ ــت ول ــی نيس ــالم عرف ــه مدينۀ االس گرچ
ــَدَک، َو  ــًۀ َوْح ــو پيــدا می شــود »ُحِشــْرَت ُأمَّ ــرای ت فرصتــی ب

ــَک«. ــَن َيَدْي ــوُرَک بَْي ــَعی نُ َس
مــا در آينــده نمونه هــای فراوانــی از احــکام مترتّبــه بــر ايــن شــهر 
شــرعی بيــان خواهيــم کــرد. در روايــات متعــّددی ايــن مضمــون 
ــَزوَِّج  ــه: »اَل َيَت ــت ک ــده اس ــکاح آم ــئلۀ ن ــاًل در مس ــم مث را داري
ــَراِب«  ــی اأْلَْع ــَرة إِلَ ــْن َداِر الِْهْج ــا ِم ــَرَة َفُيْخِرَجَه ــیُّ الُْمَهاِج اأْلَْعَرابِ
ــم  ــا مه ــه م ــّرب در فق ــره و دارالتّع ــئلۀ دارالهج ــن مس ــدر اي آن ق
ــر ايــن معنــا  ــکاح ب اســت و جايــگاه ويــژه ای دارد کــه در بــاب الّن
تأکيــد می شــود کــه اعرابــی حــق نــدارد بــا مهاجــره ازدواج کنــد، 
يعنــی بــا زن شهرنشــين ازدواج کــرده -البّتــه شــهر شــرعی- و او 
را بيــن اعــراب ببــرد و از ايــن شهرنشــينی شــرعی او را جــدا کنــد. 
ــث صحيحــی اســت و  ــده اســت کــه حدي ــت ديگــری آم در رواي
ــالم: »اَل  ــه الس ــادق علي ــن الص ــت، ع ــام اس ــل و ت ــند آن کام س
ــْن أَْرِض  ــا ِم ــُرُج بَِه ــَرَة َيْخ ــَح الُْمَهاَج ــیِّ أَْن َيْنِک ْعَرابِ ــُح لِْلَ َيْصُل
ــَۀ«.  ــنََّۀ َو الُْحجَّ ُب بَِهــا إاِلَّ أَْن َيُکــوَن َقــْد َعــَرف  السُّ الِْهْجــَرِة َفَيَتَعــرَّ
می فرمايــد اعرابــی حــق نــدارد بــا مهاجــره، بــا زن مهاجــر 
-گفتيــم مهاجــر به معنی شهرنشــين اســت منتها شــهر شــرعی- با 
زن شهرنشــين شــهر شــرعی ازدواج کند و او را از شــهر شــرعی بيرون 
ببــرد مگــر آن کــه وقتــی ايــن زن را بــه آن جــا می بــرد بــا ســّنت، بــا 
قانــون و بــا حّجــت هــم آشــنا شــده باشــد و از شــهر هــم کــه بيــرون 

ــا ســّنت و حّجــت نگــه داشــته باشــد. مــی رود ارتبــاط خــود را ب
ــا  ــی ره ــود زندگ ــه خ ــود ب ــينی خ ــی باديه نش ــت زندگ در حقيق
بــودن از قانــون اســت، زندگــی بی قانونــی، زندگــی خــارج از نظــام 
ــام  ــارج از نظ ــم خ ــا می خواهي ــد م ــراد می گوين ــی اف ــت. بعض اس
ــا  ــد م ــی می گوين ــد ول ــی می کنن ــام زندگ ــن نظ ــيم؛ در اي باش
می خواهيــم خــارج از نظــام زندگــی کنيــم، يعنــی در حقيقــت مــا 
می خواهيــم اعرابــی شــويم بــا اينکــه در شــهر زندگــی می کنيــم. 
ممکــن اســت کســی در خــارج از شــهر زندگــی کنــد اّمــا همچنان 
مهاجــر باشــد. ايــن روايــت می فرمايــد: »إاِلَّ أَْن َيُکــوَن َقــْد َعــَرَف 

ــَۀ« ــنََّۀ َو الُْحجَّ السُّ

حکومت توسیعی و تضییقی
مــا در لســان روايــات دو نــوع حکومــت می بينيــم؛ يکــی حکومــت 
ــهر  ــان ش ــيعی. هم ــت توس ــوع حکوم ــک ن ــت و ي ــی اس تضييق
ــۀ  ــه گفت ــد ب ــا اعمــال حکومــت می گوي عرفــی را اينجــا شــارع ب
مــن آن شــهر عرفــی شــهر نيســت در جــای ديگــر می گويــد آن 
ــن  ــم اي ــن می گوي ــد م ــهر نمی دان ــرف ش ــه ع ــی ک ــهر عرف ش
شــهر اســت. ايــن می شــود حکومــت شــرعی، و لــذا در آن صــورت 
اســت کــه مــا می گوئيــم از نظــر شــرع معنــای مخصوصــی بــرای 

واژة شــهر تعريــف شــده اســت، بــر مبنــای هميــن تعريفــی کــه ما 
بيــان کرديــم کــه شــهر شــرعی آن شــهری اســت کــه از اين ســه 
خصوصيــت برخــوردار باشــد؛ 1- بــودن مــردم، ۲- بــودن حاکــم، 
3- بــودن يــک قانــون شــرعی کــه حاکــم ايــن مــردم را بــر طبــق 
ايــن قانــون نظــم بخشــد و ســامان دهــد. اگــر بتوانيــد هــر دو ايــن 
قانــون و حاکــم را تحــت عنــوان دولــت بياوريــد می شــود تعريــف 
ــک  ــند و ي ــی باش ــه: مردم ــود ک ــه می ش ــرعی اين گون ــهر ش ش
دولــت شــرعی، مــردم بــه ايــن دولــت شــرعی پيوســته هســتند و 
ــه زندگــی خــود ســامان  ــت شــهری ب در چارچــوب و قوانيــن دول

بخشــند.
پيوســتن بــه نظــام چيســت؟ وقتــی کســی ولــو اينکــه فــرد اســت 
هــر جــا کــه باشــد در چارچــوب ايــن نظــام عمــل کنــد، بــه ايــن 
ــرعی  ــهر ش ــهروند ش ــود را ش ــته اســت و خ ــرعی پيوس ــام ش نظ
ــران زندگــی  قــرار داده اســت. در حــال حاضــر، کســانی کــه در اي
ــّرب  ــد را متع ــت می کنن ــرب تبعّي ــگ غ ــی از فرهن ــد ول می کنن
می دانيــم. شــهروند شــرعی، ايــن کســی کــه در شــهر مــا زندگــی 
ــی او را  ــه زندگ ــی ک ــۀ ارزش هاي ــی هم ــی دارد ول ــد احکام می کن
ــومی  ــّنت ها و آداب و رس ــن و س ــۀ قواني ــد و هم ــامان می ده س
ــن  ــد و اي ــت می ده ــی وی را جه ــت زندگ ــه او اس ــوط ب ــه مرب ک
غيــر از ايــن چيــزی اســت کــه در نظــام مــا اســت. ايــن شــهروند 
ــد  ــه شــمار نمی آي ــا از لحــاظ شــرعی يــک شــهروند شــرعی ب م
البّتــه شــهروند عرفــی اســت و احــکام شــهروند عرفــی بــر او بــار 
می شــود. ايــن مفاهيــم مفاهيمــی اســت کــه کــم مطــرح شــده و 
ــا آن آشــنا نيســت و ااّل عيــن  چــون کــم مطــرح شــده ذهن هــا ب
ــرای شــهروند و  ــا ب ــده اســت؛ م ــی اســت کــه در شــرع آم مطالب
ــف شــرعی اســت  ــف، تعري ــن تعري ــه اي ــم ک ــی داري شــهر تعريف
ــب نيســت.  ــف شــهر مترتّ ــن تعري ــر اي و همــۀ احــکام شــرعی ب
ــهر  ــر ش ــرعی ب ــکام ش ــی از اح ــهری، بعض ــکام ش ــی از اح بعض
ــم  ــی را ه ــف عرف ــا تعري ــهر ب ــود. ش ــار می ش ــف ب ــن تعري ــا اي ب
ــم گفــت و آن هــم احــکام فقهــی و شــرعی خــاّص خــود  خواهي
را دارد. احــکام شــهروندی شــهر عرفــی احــکام خاّصــی اســت کــه 
إن شــاءاهلل بعــد از اينکــه شــهر عرفــی را بيــان کرديــم آن را بيــان 

ــم کــرد. خواهي
مــا می گوئيــم اينجــا يــک حکومــت شــرعی وجــود دارد، 
ــت  ــی نيس ــت اصول ــور حکوم ــای ورود، منظ ــه معن ــت ب حکوم
بلکــه حکومــت بــه معنــای فقهــی و عرفــی آن منظــور اســت. 
ــر  ــم ب ــم اســت، حاک ــل حاک ــر آن دلي ــل ب ــن دلي ــم اي می گوئي
ــا  ــق ي ــل را تضيي ــی موضــوع آن دلي ــی چــه؟ يعن ــل يعن آن دلي
ــکام  ــق اح ــعه و تضيي ــن توس ــای اي ــر مبن ــد و ب توســعه می ده
ــِد َو  ِ ــَن الَوال ــا بَي ــد: »اَل ِربَ ــار می شــود. می گوين ــر او ب شــرعی ب
َولَــِده« مگــر ايــن ربــا نيســت؟ ربــای عرفــی اســت، اّمــا شــرع 
ــا  ــذا احــکام رب ــا حســاب نمی کنــم و ل می گويــد مــن ايــن را رب
ــَن الُمســلِِم َو  ــا بَي ــت: »اَل ِربَ ــر گف ــا اگ ــار نمی شــود. ي ــر آن ب ب
ــا اســت، فرقــی نــدارد  ــا نمی گوينــد. رب الَکاِفــر« ايــن را هــم رب
و مثــل رباهــای ديگــر اســت، اّمــا شــارع می گويــد مــن عنــوان 
ربــا بــودن را از ايــن مــورد ســلب کــردم. عيــن هميــن مطلــب 
ــاب  ــهر حس ــن آن را ش ــت م ــه اس ــت. گفت ــده اس ــرع آم در ش

ــم. ــاب می کن ــهر حس ــا را ش ــی اينج ــم ول نمی کن
بــرای مثــال يــک انســان باديه نشــينی کــه تنهــا زندگــی می کنــد 
مثــل ابــوذر غفــاری کــه تنهايــی بــه ربــذه مــی رود. ابــوذِر غفــارِی 
ســاکِن ربــذِه در اصطــالح شــهر شــرعی، شهرنشــين اســت اگــر 
ــن،  ــه اي ــم ک ــم بگويي ــن را می خواهي ــا اي ــذه اســت. م ــه در رب چ
شــهر اصطــالح شــرعی اســت و بعــداً بحــث شــهر عرفــی را بيــان 
ــهر  ــم ش ــی می گوئي ــا وقت ــۀ م ــکاز هم ــون در ارت ــم. چ می کني
ــی  ــا شــهر عرف ــود. م ــل می ش ــی منتق ــه شــهر عرف ــا ب ــن م ذه
داريــم و شــهر عرفــی را هــم قبــول داريــم بــه ايــن معنــا نيســت 
ــول  ــی را قب ــهر عرف ــم. ش ــول نداري ــی را قب ــهر عرف ــا ش ــه م ک
ــم  ــا می گوئي ــم منته ــول داري ــی را قب ــهر عرف ــکام ش ــم، اح داري
ــم  ــالح را از ه ــن دو اصط ــم اي ــت و می خواهي ــالح اس دو اصط
ــک را از  ــر ي ــر ه ــب ب ــی مترتّ ــکام فقه ــا اح ــم ت ــک کني تفکي

ــم. يکديگــر جــدا کني
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ــزارش گــــ

 ابراهیم برزگر استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و نویسنده 
کتاب »رهیافت بومی سازی علوم سیاسی« با بیان این 
که کتاب »رهیافت بومی سازی علوم سیاسی« در هشت 
رویکرد  کوشد  می  کتاب  این  گفت:  شد،  تهیه  فصل 
ابتکاری برای تولید علم و کاربست علوم انسانی معطوف 
به زیست بوم ایران و آموزه های اسالمی را طراحی کند.

وی افــزود: فصــل نخســت کتــاب نشــان می دهــد سرشــت علــم 
در جهــان بومــی اســت، يعنی علــم بومــی متولــد شــده و در فرآيند 
ــای  ــود، از بن ــر می ش ــای ديگ ــا و محيط ه ــدن« وارد فضاه »ش
ــی  ــرد محل ــد و از کارب ــدا می کن ــی پي ــای جهان ــه بن ــی جنب محل
بــه ســوی کاربــرد جهانــی و مســائل محلــی بــه مســائل جهانــی 
ــی  ــازوکارهای بوم ــز س ــاب ني ــل دوم کت ــود. فص ــيده می ش کش

ــد. ــرار می ده ــث ق ــورد بح ــازی را م س
ــت بومــی  ــاب، رهياف ــن کــه فصــل ســوم کت ــان اي ــا بي ــر ب برزگ
ســازی علــوم انســانی را در قالــب هســتی، معرفت و روش شناســی 
بــا قالــب فلســفه علــم مــورد بحــث قــرار می دهــد، تأکيــد کــرد: 
بــرای ايجــاد هــم ســخنی ميــان ايــن رهيافــت بــا رهيافت هــای 
ــب کمــک  ــن قال ــم اســتفاده شــد. اي ــب فلســفه عل ــب از قال رقي
ــن  ــن را در زمي ــرب زمي ــوم انســانی مغ ــد دســتاوردهای عل می کن
ــالمی  ــای اس ــفرض ه ــا پيش ــران ب ــانی اي ــی و انس ــوم سياس عل

ســازگاری دهيــم و ديــدگاه انتقــادی بــه آنهــا داشــته باشــيم.
وی ادامــه داد: فصــل چهــارم کتــاب، رهيافــت بومــی ســازی را در 
ــی  ــه مراحل ــد ک ــث می کن ــرح و بح ــی ش ــب درس ــوص کت خص
هماننــد مقام فهــم، نظريــه پــردازی، مفهــوم ســازی و… را دنبال 
ــانی و  ــوم انس ــی را در عل ــای دين ــم گزاره ه ــل پنج ــد. فص می کن
ــی نشــان می دهــد  ــد. يعن ــری می کن ــی پيگي ــوم سياســی دين عل
چگونــه می تــوان از گزاره هــای فقهــی، اخالقــی و اعتقــادی 
بــرای توليــد علــم بومــی و علــم انســانی اســالمی اســتفاده کــرد. 
ــرد  ــب کارب ــه ترتي ــتم ب ــم و هش ــم، هفت ــل شش ــن فص همچني
ــوی  ــی، الگ ــورت عمل ــه ص ــوم را ب ــازی عل ــی س ــت بوم رهياف
ــان  ــری را بي ــه گي ــازی و نتيج ــی س ــت بوم ــل در رهياف تحلي

می کنــد.

اســامی ســازی و ایرانــی ســازی علــوم یــک پــروژه 
واحــد اســت

نويســنده کتــاب »رهيافــت بومــی ســازی علــوم سياســی« تحليل 
ــه  ــن گون ــوم را اي ــازی عل ــالمی س ــازی و اس ــی س ــود از بوم خ
ــی وجــود  ــه تعريف هــای مختلف ــن مقول ــاره اي ــرد: درب تشــريح ک
دارد ولــی بــه عقيــده بنــده اســالمی ســازی و بومــی ســازی علــوم 
يــک پــروژه واحــد اســت کــه در يــک طيــف تعريــف می شــود و 
ــم  ــد عل ــری دارد. تولي ــی و حداکث ــز دو ســر حداقل ــف ني خــود طي
ــی ســازی(  ــی ســازی )بوم ــه نوعــی از ايران ــی ب در بخــش حداقل
شــروع می شــود، چــون بــه دليــل کمبودهــای توليــد علــم کــه در 
چنــد قــرن اخيــر داشــتيم بــه ناچــار از تئوری هــای مغــرب زميــن 
ــات،  ــا اقتضائ ــم را ب ــود آن عل ــالش می ش ــم و ت ــتفاده می کني اس
زيســت بــوم و فرهنــگ جامعــه ايرانــی تطبيــق دهيــم تــا 
مشــکالت علــوم انســانی و علــم سياســت حــل و فصــل شــود. بــه 
هميــن دليــل نخســت بحــث بومــی ســازی مطــرح می شــود ولــی 
ايــن مرحلــه پــس از طــی هشــت مرحلــه بــه بخــش حداکثــری 

ــی رســيم. ــه اســالمی ســازی م ــت ب ــا در نهاي می رســد ت
وی يــادآور شــد: در روش بومــی ســازی نخســت بــا تمســک بــه 
ــرآن  ــات ق ــات ائمــه اطهــار )ع(، آي ــی اعــم از رواي آموزه هــای دين
و گزاره هــای متفکــران مســلمان، علــم نــو بنيــادی را آغــاز کــرده 
ــران  ــه اي ــب ب ــن قال ــن رو در اي ــم. از اي ــردازی می کني ــه پ و نظري
پيــش و پــس از اســالم و واقعيت هــای عينــی آن توجــه می کنيــم 

ــوم سياســی مغــرب زميــن را در خدمــت حــل  و دســتاوردهای عل
ــن  ــم. اي ــی می کني ــی بوم ــم، يعن ــرار می دهي ــران ق معضــالت اي
کار اوليــه و ابتدايــی اســت ولــی در مراحــل بعــد تــالش می شــود 
ــوزه  ــه، آم ــاد نظري ــان از بني ــه خودم ــم ک ــه ســمتی ببري ــن را ب اي
ــوم  ــيره، عل ــرآن و س ــی، ق ــام وحيان ــواد خ ــر م ــی ب ــزاره مبتن و گ

سياســی ايرانــی اســالمی را طراحــی کنيــم.

سنت، میراثی گرانبهاء برای بومی سازی علم
ــاب  ــف کت ــرای تألي ــود ب ــزه خ ــاره انگي ــتاد دانشــگاه درب ــن اس اي
ــرد:  ــوان ک ــز عن ــی« ني ــوم سياس ــازی عل ــی س ــت بوم »رهياف
ــرب  ــوم مغ ــتاوردهای عل ــال از ورود دس ــدود 100 س ــون ح اکن
زميــن بــه ويــژه علــوم انســانی و بــه طــور خــاص علــوم سياســی 
ــائل  ــا مس ــان ب ــال همچن ــه س ــن هم ــا گذشــت اي ــذرد و ب می گ
حــل نشــده در حــوزه علــوم انســانی و علــم سياســت ايــران مواجه 
هســتيم. يعنــی بــا يــک علــوم انســانی و علــوم سياســی پيشــرفته 
در ايــران مواجــه نيســتيم. اکنــون نيــز وضعيــت جامعــه ايــران بــه 
گونــه ای اســت کــه اکثــر مســائل آن مســائل علــوم انســانی اســت 
نــه مســائل علــوم تجربــی؛ بنابرايــن ايــن احســاس عقــب ماندگی 

بــود کــه بنــده را بــه ســمت تأليــف کتــاب کشــاند.
وی ادامــه داد: حتــی نخســتين علــم انســانی کــه وارد ايــران شــد 
علــم سياســت بــود، در حالــی کــه امــروزه توســعه يافتــه نيســت و 
ــا طــی پرســه  ــن نشــان می دهــد م ــدارد. اي سرنوشــت درســتی ن
100 ســاله در اســتخدام علــوم انســانی غــرب و انطباق و ســازگاری 
آن بــا واقعيــت، فرهنــگ و آموزه هــای اســالمی مشــکل داشــتيم. 
همچنيــن از ســنت ايرانــی، آموزه هــای دينــی و وحيانــی در توليــد 

علــم غافــل بوديــم.
ــه  ــی کــه تجرب اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبايــی گفــت: در حال
ــکان  ــنت ها ام ــی از دل س ــم تجرب ــد عل ــان داده تولي ــرب نش غ
پذيــر اســت بــه هميــن دليــل وقتــی بــه ســنت های خــود پشــت 
ــی  ــروم م ــت مح ــی نهاي ــج ب ــراث و گن ــک مي ــم از ي می کني
شــويم کــه يــک گسســت معرفتــی ميــان دســتاوردهای وارداتــی 
ــان  ــی و اســالمی خودم ــاله ايران ــزار س ــد ه ــا ســنت چن ــرب ب غ
ايجــاد می کنيــم. بنــده نيــز انگيــزه ام ايــن بــود بتوانيــم رهيافتــی 
ــت،  ــادی، فمنيس ــت انتق ــد رهياف ــه همانن ــم ک ــف کني را تعري
مارکسيســت، جامعــه شناســی و… مخصــوص زيســت بــوم ايران 

ــد. ــان اســالم باش و جه

منابع بومی سازی علوم سیاسی
برزگــر دربــاره منابــع اســتفاده شــده در کتــاب »رهيافــت بومــی 
ســازی علــوم سياســی« خاطرنشــان کــرد: در روش اســتقراری 
از واقعيت هــای جامعــه ايــران اســتفاده کرديــم، در ايــن روش از 
جــز شــروع و بــه کل مــی رســيم. در روش قيــاس نيــز از منابع و 
آموزه هــای قرآنــی، وحيانــی، آيــات و روايــات اســتفاده کرديــم. 
ــوان در  ــم می ت ــم می کني ــد عل ــت از تولي ــی صحب ــون وقت چ
ــد آزمــون  ــه بع ــه و در مرحل ــد مدعــا و فرضي ــه تولي يــک مرحل
ــز در بســياری مــوارد  ايــن فرضيــه و مدعــا باشــد. در کتــاب ني
ــم  ــم اســتفاده می کني ــن عل ــد اي ــرای تولي ــات ب ــات و رواي از آي
و ايــن خــود ســبب می شــود در يــک طيــف گســترده، 
بســته های معنايــی اعتقــادی، اخالقــی و فقهــی مــورد اســتفاده 
ــد  ــه انديشــه های متفکــران معاصــر همانن ــًا ب ــرد. طبع ــرار گي ق
ــی و…  ــوادی آمل ــت اهلل ج ــام راحــل، آي ــری، ام مرحــوم مطه

کرديــم. توجــه  نيــز 
ــد  ــه معتقدن ــده ای ک ــخن ع ــا رد س ــگاه، ب ــتاد دانش ــن اس اي
ــم  ــه عل ــم ب ــه بتواني ــم ک ــالمی نداري ــانی – اس ــوم انس عل
ــان اســالم  ــاره جه ــرد: درب ــد ک ــی برســيم، تأکي سياســت دين
واقعيت هــای بيرونــی و عينــی وجــود دارد کــه مســلمًا در 
ــی  ــد محصول ــا می توان ــن واقعيت ه ــرار دادن اي ــتور کار ق دس
بــه نــام علــوم انســانی اســالمی باشــد. يعنــی اقتصــاد، جامعــه 
ــالمی  ــع اس ــی و… جوام ــی، روانشناس ــردم شناس ــی، م شناس
ــن  ــث اي ــل از حي ــن دلي ــه همي ــرد، ب ــرار گي ــه ق ــورد مطالع م
واقعيت هــای عينــی و اجتنــاب ناپذيــر می توانيــم بســته 
ــيم. ــته باش ــالمی داش ــانی – اس ــوم انس ــام عل ــه ن ــای ب معن
وی افــزود: از حيــث مــواد انتزاعــی و پيشــينی نيــز می توانيــم از 
متــون وحيانــی، آموزه هــای قــرآن، احاديــث نبــوی و اهــل بيــت 
)ع( و متفکــران مســلمان بهــره ببريــم. بنابرايــن ايــن ادعــا يــک 
ــم،  ــخ عل ــه شــده اســت. حتــی از نظــر تاري ــاًل پذيرفت ــا کام ادع
ــم  ــه می کني ــرب را مطالع ــدرن غ ــوم م ــتاوردهای عل ــی دس وقت
ــن رو ســنت  ــا دارد. از اي ــاله آنه ــزار س ــد ه ريشــه در ســنت چن
متــون وحيانــی مــا کــه از قــوت و اســتحکام فــوق عقــل بشــری 
ــانی را  ــالمی – انس ــوم اس ــان عل ــد بني ــت می توان ــوردار اس برخ

استاد دانشگاه عالمه:

سنت، میراثی گرانبهاء برای بومی سازی علم است
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ــزارش گــــ

بگــذارد و مدعــای قابــل دفاعــی اســت.

تفاوت علم سیاسی اسام با علم سیاسی غرب
برزگــر تفــاوت علــوم سياســی اســالمی بــا علــوم سياســی 
غربــی را در هســتی، انســان، معرفــت و روش شناســی 
برشــمرد و گفــت: در بحــث هســتی شناســی علوم انســانی 
ــوم  ــه عل ــی ک ــد در حال ــه می رس ــک نقط ــه ي ــی ب غرب
ــر  ــه ديگ ــه نقط ــی ب ــای دين ــر آموزه ه ــی ب ــانی مبتن انس
می رســد و چــون هســته شناســی ايــن دو متفــاوت اســت 
در مراحــل بعــدی يعنــی معرفــت شناســی و روش شناســی 
ــه يکــی از  ــرای نمون ــاوت مــی رســند. ب ــه دو نقطــه متف ب
ــم  ــن سکوالريس ــرب زمي ــی مغ ــوم سياس ــات عل مفروض
ــم  ــريع از عال ــم تش ــت، عال ــن از سياس ــی دي ــت. يعن اس
تکويــن، هســت ها از بايدهــا جداســت در حالــی کــه علــوم 
ــزاره را  ــن گ ــی اي ــای دين ــه آموزه ه ــوف ب ــی معط سياس
قبــول نــدارد و معتقــد بــه عينيــت ديــن و سياســت اســت.
ــوم  ــزی عل ــه ري ــون برنام ــن کان ــه کــرد: همچني وی اضاف
ــا  ــی م ــت ول ــادی اس ــای م ــن دني ــرب همي ــی غ سياس
ــر  ــرت را در نظ ــت و آخ ــام ابدي ــه ن ــری ب ــق درازمدت ت اف
ــه هميــن دليــل سرچشــمه منازعــات بســيار  می گيريــم. ب
ــوم  ــه عل ــت ک ــن اس ــر اي ــه مهم ت ــت، از هم ــق اس عمي
ــر ســکوالريزم  ــی ب ــن مبتن ــرب زمي ــارف مغ سياســی متع
ــوری  ــد جمه ــی همانن ــت دين ــک حکوم ــا ي ــت و ب اس
ــی اداره شــود  ــا آموزه هــای دين اســالمی کــه می خواهــد ب

ــت. ــاوت اس ــاد متف از بني

مشکات اساسی علم سیاست در ایران
نويســنده کتــاب »رهيافــت بومــی ســازی علــوم سياســی« 
بــا بيــان ايــن کــه بخشــی از مشــکل علــوم سياســی ايران 
بــه بُعــد نظــری و بخشــی بــه بُعــد اجرايــی بــاز می گــردد، 
اظهــار داشــت: در بُعــد نظــری بايســتی علــوم سياســی خود 
بنيــاد معطــوف بــه آموزه هــای دينــی و واقعيت هــای 
جامعــه ايــران داشــته باشــيم تــا بتوانــد نيازهــای جامعــه را 

پاســخگو باشــد.
ــا  ــی م ــوم سياس ــز عل ــوری ني ــد تئ ــه داد: در بُع وی ادام
ناکارآمــد بــوده و دچــار کاســتی ها، ناکارآمدی هــا و بحــران 
اســت. معضــل بــه کاربســت علــوم سياســی بــاز می گــردد 
کــه بخشــی از آن معطــوف بــه کارگــزاران سياســی اســت، 
ــم سياســت  ــش عل ــه دان ــی ب ــل توجه ــای قاب ــون اعتن چ
نکــرده و خود را از مشــورت مشــاوران دلســوز، عالقــه مند و 

ــد. ــاز می دانن ــی ني ــتم ب ــوب سيس در چارچ
برزگــر عنــوان کــرد: وقتــی يــک علــم نتوانــد در معــرض 
ــب  ــرد و صاح ــرار گي ــی ق ــرد علم ــی و کارب ــت تجرب تس
نظــران نتواننــد مســائلی هماننــد سياســت داخلــی و 
ــز  ــا ني ــد، در دســتور کار فکــری آنه خارجــی را لمــس کنن
ــرح و  ــا ط ــواره ب ــم هم ــد عل ــون تولي ــرد. چ ــرار نمی گي ق
ــرای حــل  ــو مــی رود و وقتــی سفارشــی ب حــل مســأله جل
مســأله از ســوی کارگــزاران بــه دانشــمندان علــوم سياســی 
نباشــد مســلماً پــروژه توليــد علــم سياســت به خوبــی پيش 
ــمندان  ــتمداران و دانش ــورت سياس ــن ص ــی رود. در اي نم

ــد. ــارت می بينن ــی خس ــوم سياس عل
ــه  ــای بدبينان ــه نگاه ه ــز ب ــکل ني ــرد: مش ــد ک وی تأکي
ــات  ــدود مراجع ــو در مع ــک س ــون از ي ــردد. چ ــاز می گ ب
سياســتمداران، دانشــمندان نتوانســتند تجويزهای کارآمدی 
داشــته باشــند، از ســوی ديگــر برخــی سياســتمداران معتقد 
بودنــد دانــش سياســی نيــازی بــه آموختــن نــدارد، بلکــه در 
معــرض تجربــه عملــی آن را می آموزنــد، ولــی خوشــبختانه 
ــی  ــم و بيش ــه ک ــروزه توج ــده و ام ــپری ش ــن دوره س اي
ــی  ــت خارج ــت در سياس ــم سياس ــش عل ــه دان ــبت ب نس
ــی  ــوب و آرمان ــه مطل ــا نقط ــه ب ــود دارد البت ــی وج و داخل

ــم. ــی داري ــه فراوان فاصل

و  پیدا  زوایای  واکاوی  اولین نشست »ازدواج سفید؛ 
پنهان« با حضور امان اله قرایی مقدم و ابراهیم فیاض در 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. این 
نشست با هدف بررسی پدیده ازدواج سفید و عوامل 
پیدایی این پدیده اجتماعی و راهکارهای عملی مواجهه 

با آن به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

ازدواج سفید یا همباشی سیاه! 
در ابتــدای ايــن نشســت قرايــی مقــدم، عضــو هيئــت 
علمــی دانشــگاه خوارزمــی، بــه تبيــن اصطــالح ازدواج 
ــفيد«  ــه »ازدواج س ــا کلم ــده ب ــت: بن ــت و گف ــفيد پرداخ س
را  ســياه«  »همباش هــای  اصطــالح  و  نيســتم  موافــق 
ــه »ازدواج« اســت و  ــر ن ــن ام ــه اي ــم. چــرا ک اســتفاده می کن
ــن  ــی بي ــی و قانون ــرعی، عرف ــد ش ــفيد«! ازدواج پيون ــه »س ن
ــه  ــوم، ن ــی ش ــده اجتماع ــن پدي ــت و اي ــرد اس ــک زن و م ي
ــن  ــه های اي ــی. ريش ــه قانون ــی و ن ــه عرف ــت، ن ــرعی اس ش
پديــده بــه قبــل از انقــالب برمی گــردد. در حــدود ســال 
ــده  ــن پدي ــم اي ــاهده کردي ــم و مش ــی کردي ــا بررس 1354 م
بــه وجــود آمــده اســت کــه البتــه آن زمــان اســمی نداشــت و 
ــی  ــان و مردان ــرای ايــن زن ــود. آن زمــان ب بســيار زيرمينــی ب
ــی  ــدون ازدواج زندگ ــقف ب ــک س ــر ي ــی زي ــد صباح ــه چن ک
ــواده  ــد و خان ــوار اســتفاده می کردن ــد از اصطــالح خان می کردن
نبودنــد. ايــن پديــده »ســفيد« هــم نيســت چــرا کــه ســرانجام 
ســياه و شــومی دارد و تجربــه نشــان داده کــه رو بــه ســياهی 
ــه »ســفيد«! ــه »ازدواج« اســت و ن ــد. پــس ن حرکــت می کنن

ــز  ــران ني ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هيئ ــاض، عض ــم في ابراهي
ــفيد  ــالح ازدواج س ــه از اصط ــتی ک ــالح برداش ــه اص ــدا ب در ابت
ــل  ــفيد« در مقاب ــه »ازدواج س ــت: کلم ــت و گف ــود پرداخ می ش
ــياه  ــود. س ــتفاده می ش ــده« اس ــت ش ــده و ثب ــته ش »ازدواج نوش
ــی همــان نوشــته شــده و ثبــت شــده اســت.  ــه معن در اينجــا ب
ازدواج اگــر ثبــت نشــده و نوشــته نشــده باشــد می شــود ســفيد و 
نانوشــته. همــان کلمــه ســواد کــه بــه معنــی کتابــت اســت هــم 

از ســياه می آيــد.

در دوره ســرمایه داری فقــط اشــراف می تواننــد 
ازدواج کننــد

فيــاض در ادامــه بــه واکاوی بســترهای اجتماعــی بــه 
ــود  ــت: االن می ش ــت و گف ــده پرداخ ــن پدي ــدن اي ــود آم وج
ــر  ــال ۷0 اگ ــاًل س ــا مث ــرف زد ام ــائل ح ــن مس ــه اي ــع ب راج
از تأثيــر صنعتــی شــدن بــر ســکس و روابــط زناشــويی 
صحبــت می کرديــم کســی بــاور نمی کــرد کــه چنيــن 
اتفاقاتــی می افتــد. می گفتيــم بــه جايــی می رســيم کــه 
ــت ايجــاد  ــار و عقالني ــد اعتب ــه باي قراردادهــای اجتماعــی، ک
کننــد، غريــزه ای بــه نــام غريــزه جنســی را نمی تواننــد ارضــا 
کننــد. اينجــا بحث هــا بــه خــارج از خانــواده می رســد و 
بحــث خيانــت هــم هســت. االن می گوينــد نگوييــم خيانــت، 
ــدی اســت  ــدار اســم تن ــک مق ــت ي ــی! خيان ــم بی وفاي بگويي
و کمــی ســبکش کنيــم، بگوييــم بی وفايــی! ســبک تر 

ــم. ــواده را بپذيري ــارج از خان ــط خ ــن رواب ــه اي ــد ک می کنن
نابهنجاری هــا وقتــی بســتر اجتماعــی اش فراهــم باشــد، 
ــوند. االن ازدواج  ــار می ش ــه هنج ــل ب ــان تبدي ــول زم در ط
ــه  ــرمايه داری هم ــون س ــت. چ ــده اس ــران ش ــواده گ و خان
ــط اشــراف  ــد. در دوره ســرمايه داری فق ــران می کن ــا را گ اينه
می تواننــد ازدواج کننــد. حتــی ســن ازدواج شــان پاييــن 
ــه  ــان ب ــن ازدواج ش ــا، س ــران ميلياردره ــد. االن در اي می آي
شــدت پاييــن آمــده اســت. بــه ســمتی می رويــم کــه اشــراف 
نمی تواننــد.  ديگــر  اقشــار  امــا  کننــد  ازدواج  می تواننــد 
ــذارد،  ــادی می گ ــد اقتص ــاد و رش ــا را اقتص ــه مبن ــوری ک کش
ــا پيشــرفت،  ــم ي ــم اســمش را توســعه بگذاري حــال می خواهي
ــک  ــواده ي ــود. خان ــف می ش ــدت ضعي ــه ش ــی ب ــد اجتماع بُع
امــر اجتماعــی اســت و بــه شــدت بــه ســمت ضعيــف شــدن 

ــی رود. م

جوانان در این پدیده مظلوم واقع شده اند
قرايــی مقــدم در ادامــه بــا قبــول تأثيــر مولفه هــای 
ــر عوامــل ديگــر اجتماعــی نيــز تاکيــد کــرد و  اقتصــادی، ب
افــزود: ماديــات مهــم اســت امــا ايــن مســاله تــک عاملــی 

گزارش نشست »ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و پنهان«؛

ازدواج سفید یا همباشی سیاه!
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ــم و  ــالق کار کردي ــورد ط ــش در م ــال ها پي ــا س ــت. م نيس
در آن زمــان فقــط 18 عامــل کالن بــرای طــالق بــه دســت 
آورديــم. خــود طــالق و ازديــاد آن هــم باعــث از بيــن رفتــن 
ــن  ــا اي ــالق ت ــار ط ــد آم ــه می بين ــی ک ــت. جوان ازدواج اس
ــن  ــه اي ــرای چ ــه ب ــد ک ــود می گوي ــش خ ــت، پي ــد باالس ح
ــالق  ــه ط ــد ب ــه بخواه ــم ک ــم و ازدواج کن ــه کن ــه هزين هم
بيانجامــد. کمبــود اشــتغال، مشــکالت ناشــی از شهرنشــينی، 
رشــد بــی قاعــده طبقــه متوســط، رواج بی بنــد و بــاری 
جوانــان  فراغــت  اوقــات  نشــدن  غنــی  خانواده هــا،  در 
ــن  ــر در اي ــل ديگ ــی از عوام ــران و خيل ــوص دخت ــه خص ب
ــوان  ــاط را از ج ــادی و نش ــی ش ــتند. وقت ــر هس ــده مؤث پدي
بگيــری خيابان گــردی رشــد می کنــد. هميــن دانشــگاه 
ــن ســن ازدواج  ــاال رفت ــی اســت کــه باعــث ب يکــی از عوامل
ــال  ــد ۲ س ــد، بع ــد درس بخوان ــال می خواه ــود. 4 س می ش
ــن  ــردد. همي ــال کار بگ ــه دنب ــازه ب ــد ت ــربازی و بع ــرود س ب
ــده ای  ــن پدي ــود. اي ــواده می ش ــدن خان ــف ش ــث ضعي باع
ــا  ــان م ــد و جوان ــئول و مقصرن ــه در آن مس ــه هم ــت ک اس
مظلــوم واقــع شــده اند. االن مســئوالن جوابگــو نيســتند. 
ــت  ــوان اس ــکل از ج ــه مش ــت و هم ــد اراده آزاد اس می گوين
کــه بــه ســمت ايــن مســائل مــی رود. در صورتــی کــه 
ــائل را  ــان مس ــر انس ــد و ب ــکل می ده ــان را ش ــه انس جامع
ــانس و  ــوان ليس ــاد ۲4 ج ــد. االن در خرم آب ــل می کن تحمي
ــد؟ ــه کن ــوان چ ــن ج فوق ليســانس رفتگــر هســتند. خــب اي
ــل  ــن عوام ــرای تبيي ــود ب ــث خ ــه بح ــاض در ادام ــم في ابراهي
ــال های ۶8  ــا از س ــت: م ــده گف ــن پدي ــر اي ــر ب ــاختاری مؤث س
ــث  ــه بح ــنجانی ک ــمی رفس ــای هاش ــت آق ــان دول و ۶۹ در زم
ــه  ــرات چ ــن تفک ــه اي ــه نتيج ــم ک ــود می گفتي ــعه داغ ب توس
ــت  ــعه صحب ــاره توس ــاعرانه درب ــه ش ــا هم ــد. ام ــد ش خواه
ــت  ــار نمی رف ــر ب ــی زي ــد. کس ــعه بودن ــت توس ــد؛ مس می کردن
ــم.  ــم ببيني ــه چش ــارش را ب ــه آث ــود ک ــم نب ــل االن ه و مث
ازدواج هــا انجــام می شــد و جامعــه ضامن هــای اخالقــی 
ــوز  ــم هن ــود. االن ه ــه نب ــت اينگون ــت جمعي ــت و وضعي داش
ــد االن  ــد. ببيني ــی نمی کن ــی توجه ــورت کس ــان ص ــه هم ب
ــائل  ــدر از مس ــد دارد و چق ــی تاکي ــه چيزهاي ــر چ ــيما ب صداوس
ــا  ــال ب ــن 40 س ــيما در اي ــد. صداوس ــت می کن ــی غفل اساس
ــه  ــا آورده ک ــردم و خانواده ه ــر م ــر س ــی ب ــريال هايش بالي س
يــک هــزارم آن را ايــن فضــای مجــازی نيــاورده اســت. هنــوز 
ــد  ــن االن ببيني ــد. همي ــد و ببين ــد بفهم ــی نمی خواه ــم کس ه
ــر چيســت  ــر س ــدرت ب ــوای برخــی مســئوالن در محــور ق دع
ــه  ــه جامع ــی ک ــردم کجاســت! موقع ــه م ــوای کــف جامع و دع
ــور  ــود موت ــاد می ش ــد، اقتص ــواده می گذاري ــای خان ــه ج را ب
ــه حاشــيه مــی رود و  محرکــه جامعــه. جامعــه شناســی عمــاًل ب

ــد. ــن می کنن ــی را جايگزي ــش روان شناس ــه جاي ب

روانشناســی و عرفــان، علــوم اجتماعــی و دیــن 
فقهــی را بــه حاشــیه رانده انــد

اســتاد دانشــگاه تهــران در ادامــه بحــث خــود بــه پيونــد 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  اشــرافيتی  عرفــان  و  روانشناســی 
ــد و  ــت کردن ــت صحب ــا مملک ــه ب ــد در رابط ــان آمدن روانشناس
ــن  ــه اي ــد. نتيج ــوط کردن ــم مخل ــان ه ــا عرف ــی را ب روانشناس
ــه وجــود آمــد. االن  شــد کــه يــک محافظــه کاری اجتماعــی ب
کســی بحــث اجتماعــی نمی کنــد. در اول انقــالب همــه بحــث، 
ــه  ــل شــد ب ــز تبدي ــود. چــی شــد کــه االن همــه چي ــت ب عدال
ــه  ــه چ ــازی و اينک ــواب ب ــه اش خ ــخصی و هم ــتگاری ش رس
کســی چــه خوابــی ديــده اســت. مملکــت را يــک عرفــان کاذب 
ــرافيتی  ــان اش ــی و عرف ــب روانشناس ــن ترکي ــا اي ــت. ب برداش
شــکل گرفــت و علــوم اجتماعــی و ديــن فقهــی کــه مبنايــش 
ــی حاضــر نشــد  ــچ فقيه ــتند. هي ــار گذاش ــود را کن ــت ب عقالني
ــواده را سســت  ــان خان ــه بني ــرا ک ــد چ ــه را آزاد کن بحــث صيغ
ــه  ــنجانی در نمازجمع ــمی رفس ــای هاش ــی آق ــد و وقت می کن
ــرد  ــرح ک ــاف را مط ــه عف ــت و خان ــث ازدواج موق ــران بح ته

آقــای مشــکينی در نمــاز جمعــه قــم در مقابلــش موضــع 
ــده،  ــکل بی قاع ــن ش ــه اي ــه ب ــر ب ــن ام ــه اي ــرا ک ــت. چ گرف
ــود  ــی نمی ش ــن راحت ــه همي ــد و ب ــت می کن ــواده را سس خان
ــن  ــک بولت ــال ۷۲ در ي ــن س ــی داد. م ــم فقه ــورد آن حک در م
خوانــدم کــه در پاکســتان مــادری فرزنــدش را می فروشــد بــاورم 
ــتان ها  ــی بوس ــه در برخ ــد ک ــد ببيني ــا االن بروي ــد. ام نمی ش
ــت دو روز  ــران رف ــهردار ته ــد ش ــد. بع ــی می افت ــه اتفاقات چ
ــن  ــرم و اي ــذا و س ــم. غ ــيدگی کني ــا رس ــه اينه ــت ب ــا گف آنج
ــد!! نتيجــه چــه شــد؟ تمــام  جــور چيزهــا بهشــان مجانــی دادن
معتــادان اطــراف ريختنــد در تهــران کــه باالخــره غــذای 

ــم. ــم بخوري ــد بروي ــی می دهن مجان

بحــران طبقــه متوســط ازدواج ســفید اســت و بحران 
ــاوز! ــر ضعیف تج قش

فيــاض در ادامــه بــه بحــث عدالــت در جامعــه پرداخــت 
و گفــت: اگــر علــوم اجتماعــی در وســط ميــدان نباشــد و 
ــت  ــن محوري ــل نشــود و اقتصــاد از اي ــه محــور تبدي ــت ب عدال
ــرد،  ــرار بگي ــر اجتماعــی ق ــار ام ــرود در کن ــه ب ــارج نشــود ک خ
ــد.  ــد ش ــر خواه ــه روز بدت ــت و روز ب ــع اس ــن وض ــع همي وض
ــاد  ــط ايج ــر متوس ــه قش ــت ک ــی اس ــفيد بحران االن ازدواج س
ــود.  ــد ب ــاندويچی خواه ــای س ــن ازدواج ه ــد از اي ــد. بع می کن
ايــن حرکتــی اســت کــه طبقــه متوســط شــروع کــرده اســت. 

حــاال بحــران طبقــه متوســط ازدواج ســفيد اســت. بحــران قشــر 
ــد.  ــا را ببيني ــورا و اينه ــا و اه ــاوز! آتن ــت؟ تج ــتضعف چيس مس
ايــن خبرهــا همين طــور دارد رشــد می کنــد. اگــر محــور 
ــه جامعــه- اقتصــاد باشــد هميــن  ــدون توجــه ب ــز- ب همــه چي
ــخنرانی ها  ــه س ــور در هم ــس جمه ــود. رئي ــه اش می ش نتيج
ــان ايــن  ــد اقتصاددان وقتــی می خواهــد اســتنادی بکنــد می گوي
را گفتنــد. ايــن شــاخص اقتصــادی و آن رشــد اقتصــادی! خــب 
ــدر از  ــورد؟ چق ــه درد می خ ــه چ ــی ب ــادِی مکانيک ــِد اقتص رش

ــدند؟ ــه ش ِ ــر آن ل ــردم زي م
ــا  ــر م ــت: اگ ــت گف ــاره عدال ــه بحــث خــود درب ــاض در ادام في
ــه  ــم جامع ــد بزني ــت پيون ــا عدال ــی را ب ــت دين ــم عقالني نتواني
ــت.  ــه اش اس ــا نمون ــن تجاوزه ــد. اي ــد ش ــن خواه ــر از اي بدت
ــود  ــل می ش ــف تبدي ــه قشــر ضعي ــه قشــر متوســط دارد ب اينک
ــا مســئولين  ــم ام ــا را گفته اي ــا اين ه ــا باره ــه اش اســت. م نمون
ــم  ــا ه ــت را ب ــت و عقالني ــم عدال ــر نتواني ــد. اگ ــه ندارن توج

ــت. ــم داش ــادی خواهي ــکالت زي ــم مش ــب کني ترکي

آمــوزش اصــل اســت و آمــوزش هــم فلســفه و علــوم 
ــد ــانی می خواه انس

ــای  ــش مؤلفه ه ــن نق ــه تبيي ــث ب ــه بح ــدم در ادام ــی مق قراي
اجتماعــی خاصــه آمــوزش پرداخــت و گفــت: بنــده ســال ها پيــش 
تذکــر دادم کــه ســاختارهای آموزشــی مــا دچــار مشــکالت عديده 
ــار  ــا دچ ــودک م ــه از مهدک ــم ک ــش گفت ــال پي ــت. از 3۷ س اس
ــا  ــک عامل ه ــا ت ــد ب ــر کردن ــا فک ــويم. ام ــی می ش تشــتت ارزش
می شــود ســاختار را اصــالح کــرد. آمدنــد در مــدارس معلــم 
پرورشــی گذاشــتند کــه مثــاًل بــه دخترهــا بگويــد کــه حجابتــان 
ــوز  ــی آن دانش آم ــب وقت ــد. خ ــور نباش ــد و آن ط ــور باش اين ط
مــی رود در جامعــه می بينــد کــه مثــاًل معلمــش در خــارج از 
ــه  ــن را توج ــود؟ اي ــه می ش ــد چ ــت نمی کن ــه آن را رعاي مدرس
نمی کننــد. مــا بــا تحليل هــای روانشناســی و فردگرايانــه بــه هيــچ 
ــرد را  ــد ف ــرد در کجاســت بع ــم کــه ف ــد ببيني جــا نمی رســيم. باي
تحليــل کنيــم. فــرد و جمــع دو گــوی از هــم جــدا نيســتند. فــرد 
وقتــی در جمــع بــود ديگــر خصوصيــات فــرد را نــدارد. نســبت فرد 
و جمــع هــم جمع بســتن خصوصيــات نيســت، بلکــه ترکيــب آنها 

ــود. ــی می ش ــب پيچيدگ ــه موج ــت ک ــن اس ــت و اي اس
ــات و  ــری اطالع ــرعت فراگي ــه س ــاره ب ــا اش ــز ب ــاض ني في
ارتباطــات بــر آمــوزش و وجــود فلســفه آمــوزش جنســی 
ــگاه  ــا ن ــه عامليت ه ــم ب ــر بخواهي ــت: اگ ــرد و گف ــد ک تاکي

کنيــم بايــد بــه آنهــا ســهميه بدهيــم. مثــاًل خودآگاهــی بدنــی 
بســيار ســنش پاييــن آمــده اســت. بچــه االن بــا دو کليــک بــه 
همــه چيــز دسترســی دارد. يعنــی قبــل از اينکــه اصــاًل بخواهــد 
ــه آن دسترســی دارد و آگاه می شــود. ســرعت  نيــاز پيــدا کنــد ب
ــت.  ــاده اس ــاال و س ــيار ب ــات بس ــی اطالع ــری و دسترس فراگي
ــا  ــه اســت. م ــه شــدت اوج گرفت ــی و جنســی ب خودآگاهــی بدن
ــوزش را مطــرح  ــا اول بحــث آم ــام دني ــم؟ تم ــکار کني ــد چ باي
ــم  ــی نداري ــوژی فعل ــا تکنول ــد. مــا االن نظــام آموزشــی ب کردن
ــا  ــا ي ــی م ــام آموزش ــد. نظ ــه کار کنن ــد چ ــا بفهمن ــه بچه ه ک
ــت.  ــل اس ــوزش اص ــد. آم ــا از آن می گذرن ــد ي ــور می کن سانس
آمــوزش همگانــی و اختصاصــی. آمــوزش همگانــی کــه امــروز 
در صــدا و ســيما، وزارت ارشــاد و مخابــرات اصــاًل وجــود نــدارد. 
ــدا کنيــم همــه چيــز درســت می شــود  اگــر از جهــل نجــات پي
ــائل  ــن مس ــه اي ــد. هم ــدا می کنن ــات پي ــردم نج ــت م و آن وق
ــوم  ــفه و عل ــم فلس ــوزش ه ــود و آم ــل می ش ــوزش ح ــا آم ب

ــت. ــری نيس ــم خب ــا ه ــه از اينه ــد ک ــانی می خواه انس
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ــزارش گــــ

نشست فرآیند اکتشاف نظریه اسالمی در علوم انسانی با ارائه 
حجت االسالم احمدحسین شریفی، استاد مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی )ره( در این مؤسسه برگزار شد.
در ادامه گزارشی از این سخنرانی را با هم می خوانیم:

سه نکته مقدماتی
مقدمــه اول: زمینه هــا و آگاهی هــای الزم بــرای 

نظریه پــردازی
ــل  ــه عوام ــته ب ــوزه ای، وابس ــر ح ــی، در ه ــردازی علم نظريه پ
ــرداز،  ــات نظريه پ ــی همچــون شــخصيت و خلقي ــی فراوان زمينه اي
ــن  ــی و همچني ــی و فرهنگ ــادی، سياس ــی، اقتص ــای اجتماع فض

بحران هــای فکــری نظريه پــرداز اســت.
ــد  ــالمی، نيازمن ــانی اس ــوم انس ــردازی در عل ــن نظريه پ همچني

آگاهی هــای پيشــانظريه ايی فراوانــی از قبيــل
آگاهی هــای درون رشــته ای )آگاهــی از مرزهــای دانــش در 

ــر(؛ ــورد نظ ــأله م ــا مس ــوع ي موض
ــا  ــنايی ب ــالم؛ آش ــان اس ــا زب ــنايی ب ــالمی )آش ــای اس آگاهی ه
ــا  ــنايی ب ــنت؛ آش ــاب و س ــناخت کت ــالم؛ ش ــدر اس ــگ ص فرهن
مبانــی فلســفی اســالم؛ آشــنايی بــا مقاصــد اســالمی و آگاهــی از 

ــر(؛ ــر حاض ــات عص مقتضي
و آشــنايی بــا دانش هــای روشــی )دانــش منطــق، اصــول 

اســت. هرمنوتيــک(  دانــش  معرفت شناســی،  اســتنباط، 

مقدمه دوم: نظریه اکتشافی
برخــی مثــل شــهيد صــدر )ره( معتقدنــد در مکتــب اســالم، 
»توليــد« نظريــه يــا »نظريــه توليــدی« نداريــم؛ هــر چــه هســت 
از ســنخ اکتشــاف و اســتنباط و فهــم اســت. بررســی ايــن نظريــه و 
نشــان دادن امــکان »توليــد« نظريــه اســالمی در علــوم انســانی را 

ــم. ــذار می کني ــر واگ ــتی ديگ ــه نشس ب

مقدمه سوم: پیش فرض های اکتشاف
اکتشــاف نظريــه اســالمی از منابــع معرفــت، مبتنــی بــر پذيــرش 
دســته ای از مســائل اســت کــه در جــای خــود بايــد اثبــات شــوند؛ 
چــون بحــث فعلــی مــا، مســتقيماً متکفــل اثبــات آنهــا نيســت، در 
اينجــا بــا عنــوان »پيش فرض هــای اســتنباط« از آنهــا يــاد کــرده 

ــم: ــر می کني ــا را ذک ــن آنه و مهم تري
ــالمی،  ــه اس ــاف نظري ــفرض های اکتش ــن پيش ــی از مهم تري يک
ــی،  ــم از وح ــت )اع ــر معرف ــای معتب ــه ابزاره ــری از هم بهره گي
ــه  ــال آن( در هم ــر و امث ــت، توات ــهود، مرجعي ــه، ش ــل، تجرب عق
ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــه روش ــت. البت ــاف اس ــد اکتش ــل فراين مراح
ــای  ــه در کتاب ه ــد ک ــوری دارن ــا حــدود و ثغ ــن ابزاره ــدام از اي ک

ــوند. ــث می ش ــل بح ــه تفصي ــی ب معرفت شناس
ــی  ــالمی، کتاب ــع اس ــن منب ــوان اصلی تري ــه عن ــم ب ــرآن کري ق
ــی  ــچ تحريف ــد و هي ــن وحی ان ــز عي ــاظ آن ني ــوده و الف معصــوم ب

ــت. ــه اس در آن راه نيافت
ــه هميــن دليــل، فهــم آيــات  ــد و ب همــه مــردم مخاطــب قرآن ان
آن و همچنيــن اکتشــاف آموزه هــای اســالمی از آن، بــرای 
ــل  ــاص، مث ــرادی خ ــه اف ــی ب ــت و اختصاص ــر اس ــگان ميس هم

ــدارد. ــن ن ــه معصومي ــرم و ائم ــر اک پيامب
ــخ و  ــابه«، »ناس ــم و متش ــات »محک ــود آي ــه وج ــه ب ــا توج ب
منســوخ«، »عــام و خــاص«، »مطلــق و مقيــد«، »مجمــل و 
ــم و  ــرآن کري ــزول ق ــه ســبک ن ــا توجــه ب ــن ب مبيــن« و همچني
ــالمی  ــه اس ــاف نظري ــرای اکتش ــی آن، ب ــی و تعليم روش تربيت
ــت و  ــی داش ــبکه ای و موضوع ــگاه ش ــد ن ــم، باي ــرآن کري از ق
نمی تــوان بــا اســتناد بــه يــک آيــه، نظــر نهايــی قــرآن را در مــورد 

ــرد. ــان ک ــاص بي ــأله ای خ ــا مس ــوع ي موض

ــودن  ــی ب ــه جهان ــه ب ــا توج ــرآن، ب ــات ق ــل در آي ــد اص ــر چن ه
ــکان و  ــان و م ــه زم ــت ب ــدم محدودي ــالم، ع ــی اس و جاودانگ
افــرادی خــاص اســت؛ در عيــن حــال، در تفســير و فهــم قــرآن و 
ظهورگيــری از آيــات قــرآن الزم اســت بــه شــأن نــزول، زمــان و 
عصــر نــزول و مقتضيــات مکانــی و شــرايط اجتماعــی عصــر نزول 

ــرآن توجــه داشــت. ق
افــزون بــر آيات قــرآن، بــرای اســتنباط نظريه اســالمی الزم اســت 
همــه ســخنان، رفتارهــا و حــاالت پيامبــر اکــرم )ص( و ائمــه اطهار 

را دربــاره مســأله مــورد بحــث نيــز گــردآوری کــرد.
بــرای فهــم درســت قــرآن کريــم الزم اســت بــه ســخنان پيامبــر 

اکــرم )ص( و ائمــه اطهــار )ع( مراجعــه شــود.
ــوال،  ــه اق ــد و هم ــار، معصوم ان ــه اطه ــرم )ص( و ائم ــر اک پيامب

ــد. ــت باش ــد حج ــان می توان ــاالت آن ــال و ح افع
بــا توجــه بــه دراختيــار نبــودن بســياری از روايــات )به تعبير شــهيد 
صــدر پنــج درصــد روايــات صــادره از ائمــه معصوميــن را در اختيــار 
داريــم( بــرای اســتنباط نظريــه اســالمی الزم اســت بــه ســخنان 
ــده های  ــان س ــژه عالم ــه وي ــالمی ب ــان اس ــای عالم و ديدگاه ه

نخســتين توجــه ويــژه ای مبــذول کنيــم.
ــت؛ در  ــنت اس ــاب و س ــم کت ــزار فه ــه اب ــر آنک ــزون ب ــل، اف عق
ســطوحی از آن، در عــرض کتــاب و ســنت، از منابــع اســالمی هــم 

ــه شــمار مــی رود. ب
ــام  ــا عقــل، در مق ــام ســنجش ب ــات در مق ــات و رواي ــن آي مضامي
فــرض از ســه حالــت خــارج نيســتند: خردپذيــر )عقالنــی(، 

ــل(. ــد عق ــتيز )ض ــل( و خردس ــر از عق ــز )فرات خردگري
ــل  ــد عق ــد ض ــالمی نمی توان ــای اس ــطحی از آموزه ه ــچ س هي
باشــد. هــر چنــد معــارف و آموزه هــای فراتــر از درک عقــل 
ــل  ــن دالي ــی از مهم تري ــاً يک ــه اساس ــود دارد؛ بلک ــا وج ــه تنه ن
نيازمنــدی بــه وحــی و پيــام آســمانی ناتوانــی عقــل از درک همــه 
حقايــق مربــوط بــه راه هدايــت و فهــم چاه هــای موجــود در مســير 

ــه حقيقــت اســت. وصــول ب
ــه درصــدی از  ــل اســت ک ــی از محصــوالت عق ــه، محصول تجرب
ــف  ــم و کش ــت فه ــد در خدم ــت را دارد. و می توان ــار و حجي اعتب
ــرار  ــه ق ــل تجرب ــائل قاب ــا و مس ــالمی در حوزه ه ــای اس آموزه ه

ــرد. گي
شــهود باطنــی، معرفتــی شــخصی و حضــوری اســت و نمی توانــد 
ــه تعبيــر ديگــر، احــکام  حجيــت و اعتبارعمومــی داشــته باشــد. ب
ــی و  ــهود عرفان ــا ش ــع و مســتند آنه ــا منب ــه تنه ــی ک و آموزه هاي
باطنــی باشــد، جــز بــرای خــود شــخص، هيــچ اعتبــار و حجيتــی 

ــد. ندارن
محصــول شــهود باطنــی در صورتــی کــه خــالف عقــل نباشــد و 
مطابقــت بــا شــرع )مطابقــت صريــح، يــا ضمنــی يــا مطابقــت بــا 
ــار  ــت و اعتب ــد، از حجي ــته باش ــرعی( داش ــرادات ش ــا و م روح معن

ــت. ــوردار اس برخ

فرایند اکتشاف نظریه اسامی در علوم انسانی
بــه بــاور نگارنــده، کســی کــه بــا دّقــت و توّجــه گام هــای علمــی 
ــان داشــته  ــد اطمين ــادی می توان ــا حــدود زي ــد، ت ــر را طــی کن زي
ــورد  ــأله م ــا مس ــوع ي ــاره موض ــالم را درب ــه اس ــه نظري ــد ک باش

ــه دســت آورده اســت. ــود ب بحــث خ

ــا مســأله مــورد  گام اول: تعییــن و تبییــن موضــوع ی
بحــث

ــر کســی  ــق در حقيقــت گمشــده انســان اســت. اگ مســأله تحقي
گمشــده ای نداشــته باشــد، هرگــز بــرای پيــدا کــردن آن اقدامــی 
نمی کنــد و اگــر کســی بــه درســتی ندانــد کــه گمشــده او چيســت، 
طبيعتــاً تالش هــای او نيــز نــه تنهــا هدفمنــد نخواهنــد بــود، کــه 
بی ثمــر نيــز هســتند. داشــتن تصويــری روشــن از گمشــده خــود، 
نقشــی کليــدی در پيــدا کــردن آن دارد. مســأله و موضــوع تحقيــق 

احمدحسین شریفی تشریح کرد؛

فرایند اکتشاف نظریه اسالمی در علوم انسانی
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اســت کــه جهت گيری هــای اصلــی تحقيــق را مشــخص 
می کنــد.

گام دوم: گردآوری پاسخ های ارائه شده
ــو و ابداعــی  ــاد مســأله ای ن ــه احتمــال زي مســأله مطــرح شــده، ب
نيســت؛ بلکــه در بســياری از مــوارد مســأله ای اســت کــه دغدغــه 
ــن  ــد. در اي ــه آن داده ان ــوده اســت و پاســخ هايی ب ــز ب ــران ني ديگ
ــاره  ــود درب ــه های موج ــخ ها و انديش ــه پاس ــت هم گام، الزم اس
ــه  ــم. البت ــردآوری کني ــث را گ ــورد بح ــأله م ــا مس ــوع ي موض
گــردآوری خــود نيازمنــد روش اســت. روش هــای گــردآوری، 
ــان  ــق بي ــادی در کتاب هــای روش تحقي ــوع زي ــا تن ــور و ب ــه وف ب

شــده اند.
نکات مهم در مقام گردآوری عبارتند از اینکه:

هيــچ ارزيابــی و سنجشــی نســبت بــه ديدگاه هــا صــورت 
. هيــم نمی د

دغدغــه تکــراری بــودن يــا تداخــل ديدگاه هــا و داده هــا را نيــز بــه 
ــم. ذهــن خــود راه نمی دهي

ــه شــده  ــردآوری پاســخ های ارائ ــه گ ــاً ب ــه، صرف ــاًل بی طرفان کام
ــم. ــورد نظــر می پردازي ــه مســأله م ب

گام سوم: تحلیل پاسخ های گردآوری شده
ــتن  ــار داش ــد در اختي ــده، نيازمن ــردآوری ش ــل پاســخ های گ تحلي
روش يــا مدلــی بــرای تحليــل اســت. روش تحليــل نيــز وابســته 

بــه نــوع مســأله اســت.

گام چهارم: جستجو در منابع و متون دینی
ــالمی  ــون اس ــع و مت ــه مناب ــت هم ــارم، الزم اس در گام چه
ــی  ــات احتمال ــات و رواي ــم و آي ــتجو کني ــت جس ــه دق را ب
ــا  ــم. ب ــع آوری نمائي ــر را جم ــورد نظ ــأله م ــه مس ــوط ب مرب
توجــه بــه کتاب هايــی کــه دربــاره موضوع بنــدی آيــات 
قــرآن تدويــن شــده اســت و همچنيــن بــا توجــه بــه تبويــب 
نرم افزارهــای حديثــی جســتجوی  و  روايــی  کتاب هــای 
ــا انــدازه زيــادی آســان شــده اســت. امــا  روايــات مربوطــه ت
ــع مشــهور  ــا مناب ــوط ي ــواب مرب ــه اب ــه ب ــد مراجع ــز نباي هرگ
را کافــی دانســت؛ زيــرا ممکــن اســت متنــی ناظــر بــه 
ــاط  ــر بی ارتب ــه در ظاه ــی ک ــا ابواب ــاب ي ــأله در ب ــک مس ي
بــا آن هســتند ذکــر شــده باشــد؛ و يــا ممکــن اســت مســأله 
ــه در تبويب هــای  ــدی باشــد ک ــورد بحــث، از مســائل جدي م
مرســوم، عنوانــی بــرای آن وضــع نشــده باشــد؛ مثــل مســأله 
ــه،  ــوالت تراريخت ــا محص ــی ي ــل ترحم ــا قت ــازی ي شبيه س

ــال آن. ــازی و امث ــای مج فض

گام پنجم: اعتبارسنجی مستندات گردآوری شده
همــه آيــات قــرآن کريــم از حيث صــدور و ســند، قطعــی الصدورند؛ 
هــر چنــد بســياری از آنهــا از حيــث داللــت ظنی الداللــه هســتند؛ 
ــد  ــث ســند، ظنی الصدورن ــات از حي ــب رواي ــه اغل ــان طــور ک هم
ــه هســتند. در  ــان از حيــث داللــت نيــز ظنی الدالل و بســياری از آن
عيــن حــال، مفســران و محدثــان ضوابــط علمــی روشــنی بــرای 
ــند و  ــنجی س ــن اعتبارس ــات و همچني ــت آي ــنجی دالل اعتبارس

ــد. ــان کرده ان ــات بي ــت رواي دالل
بــرای اعتبارســنجی روايــات گــردآوری شــده فراينــد زيــر را بايــد 

طــی کــرد:
يــک. تــالش در جهــت دســتيابی به متــن اصلــی حديث: پيــش از 
هــر چيــز بايــد مطمئــن شــويم کــه متنــی را کــه در اختيــار داريــم، 
واقعــاً از معصــوم صــادر شــده اســت؟ کــه ايــن کار با اعتبارســنجی 

رجــال و ناقــالن حديــث صــورت می گيــرد.
دو. زدودن تصحيف هــا و تحريف هــا عمــدی يــا غيرعمــدی 
ــا شــناخت نســخ اصلــی  راه يافتــه در متــن روايــات: الزم اســت ب
ــناخته  ــی را ش ــون رواي ــه در مت ــتاری راه يافت ــای نوش تصحيف ه
ــدا  ــی ابت ــه تحليل ــل پيــش از هــر گون ــی المث ــم. ف و اصــالح کني
بايــد مطمئــن شــويم کــه آيــا حديثــی کــه از امــام صــادق دربــاره 

اشــتهار بــه عبــادت نقــل شــده اســت ايــن اســت کــه »ااِلْشــتَِهاُر 
بِالِْعَبــاَده ِريَبــه« )شــيخ صــدوق، مــن اليحضــره الفقيــه، ج 4، ص 
ــه.« )شــهيداول،  ــاَده ِزيَب ــَهاُر بِالِْعَب ــا ايــن اســت کــه »اإْلِْش 3۹4( ي
ــر اکــرم نقــل  ــی کــه از پيامب ــا حديث ــا، ص 54( ي ــون حديث االربع
شــده اســت ايــن اســت کــه »تََختَُّمــوا بِالَْعِقيــِق؛ انگشــتر عقيــق به 
دســت کنيــد.« )کلينــی، کافــی، ج ۶، ص 4۷0( يــا فرمــوده اســت 
»تَخيمــوا بالَعقيــق؛ در وادی عقيــق )واقــع در چهــار ميلــی مدينــه( 
خيمــه بزنيــد« )فتح البــاری، ج 3، ص 310( يــا آنکــه ممکــن اســت 

هــر دو ســخن را فرمــوده باشــد.

گام ششم: فهم آیات و احادیث
بعــد از گــردآوری آيــات مربــوط و بعــد از اطمينــان از صــدور حديث 
از معصــوم، الزم اســت در جهــت فهــم دقيــق شــارع تــالش شــود. 

بدين منظــور الزم اســت:
ــی  ــراد واقع ــم م ــرای فه ــم: ب ــم کني ــن را فه ــردات مت ــک. مف ي
خــدای متعــال و اوليــای ديــن، الزم اســت مفــردات ســخنان آنــان 
را فهــم کــرده باشــيم. بــه هميــن دليــل، فهــم زبــان عربــی، بــه 
عنــوان زبــان اســالم، امــری الزم اســت. آشــنايی بــا علــم صــرف، 

ــن بخــش الزم اســت. ــرای اي ــث ب ــب الحدي لغــت، و غري
دو. ســاختار ادبــی جمــالت را فهــم کنيــم: آشــنايی بــا علــم نحو و 

قواعــد دســتور زبــان عربــی بــرای ايــن منظــور الزم اســت؛
ســه. توجــه بــه قرينه هــا بــه منظــور درک دقيــق مقصــود و مــراد 
ــل و  ــای متص ــم از قرينه ه ــوم: اع ــای معص ــال و اولي ــدای متع خ

منفصــل؛
ــزول آيــات و صــدور روايــات و  ــه شــأن و دليــل ن چهــار. توجــه ب
فضاهــای جانبــی آيــات و روايــات: فهــم عميــق و دقيــق ســخن 
ــه اســباب و  ــن مســتلزم آن اســت ک ــای دي ــال و اولي خــدای متع
زمينه هــای صــدور آن را بدانيــم. بــه تعبيــر ديگــر، شــرايط 
ــب  ــای مخاط ــی حالت ه ــی و حت ــی و فرهنگ ــی و تاريخ اجتماع
و فضــای ذهنــی او را بدانيــم. نبايــد تصــور کــرد کــه همــه آيــات 
قــرآن و همــه ســخنان منقــول از معصومــان عليهــم الســالم، بــه 
ــد.  ــی و فرامکانی ان ــای فرازمان ــه و گزاره ه ــه حقيقي ــکل قضي ش
بلکــه برخــی از آنهــا ناظــر بــه وقايــع يــا اشــخاص خاصــی بــوده و 
بــدون توجــه بــه آنهــا ممکــن اســت در فهــم مــراد آيــات و روايات 

ــم. ــه انحــراف روي ب
مثــاًل اگــر در روايتــی ديديــم کــه گفته شــده اســت فــرار از بيماری 
طاعــون، مثــل فــرار از ميــدان جنــگ و جهــاد اســت، نبايــد بــدون 
توجــه بــه شــرايط صــدور حديــث و بــدون توجــه بــه مقتضيــات 
زمانــی و مکانــی صــدور حديــث آن را تفســير کــرده و بــه عنــوان 
ديــدگاه اســالمی معرفــی کنيــم. همانطور کــه يکــی از يــاران امام 
ــه  ــوه مواجه ــاره نح ــرت درب ــی از آن حض ــر وقت ــی ابن جعف موس
ــی  ــود در جاي ــرت فرم ــرد و حض ــوال ک ــون س ــاری طاع ــا بيم ب
کــه بيمــاری طاعــون اســت نبايــد حضــور داشــته باشــيد و بايــد 
پيشــگيری کــرده و از آنجــا فــرار کنيــد، آن شــخص عــرض کــرد 
مگــر نــه اينکــه از پيامبــر اکــرم ۹ نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد: 

ْحــِف«؟ ــَن الزَّ ــَراِر ِم اُعــوِن َکالِْف ــَن الطَّ ــَراُر ِم »الِْف
ــی  ــَذا ِف ــاَل َه ــا َق ِ ص إِنََّم ــوَل اهللَّ ــد: إِنَّ َرُس ــم فرمودن ــام کاظ ام
اُعــوُن  َقــْوٍم َکانُــوا يُکونُــوَن ِفــی الثُُّغــوِر ِفــی نَْحــِو الَْعــُدوِّ َفيَقــُع الطَّ
ــَک  ِ ِ ص َذل ــوُل اهللَّ ــاَل َرُس ــا َفَق ــرُّوَن ِمْنَه ــْم َو يِف ــوَن أََماِکَنُه َفيَخلُّ

ــار، ص ۲54( ــی االخب ــيخ صدوق، معان ــْم. )ش ِفيِه

گام هفتــم: ســازگاری بــا ضوابــط اســامی حاکــم بر 
قلمــرو مربوط

نکتــه مهمــی کــه بايــد توجــه داشــت ايــن اســت کــه حتــی اگــر 
ــی از  ــفاف در متن ــح و ش ــه صــورت صري ــود را ب ــوال خ پاســخ س
ــه  ــان يافت ــد مســأله خــود را پاي متــون دينــی يافتيــم، هرگــز نباي
تلقــی کــرده و آن پاســخ را بــه عنــوان نظــر نهايــی اســالم دربــاره 
مســأله مــورد نظــر تلقــی کنيــم. بــه عنــوان مثــال اگــر مســأله مــا 
ــن  ــه صــرف مشــاهده اي »ســبک پوشــش مســلمانان« باشــد، ب
ــی  بِالَْعَمائِِم  روايــت کــه الَْفــْرُق بَيــَن الُْمْســلِِميَن َو الُْمْشــِرِکيَن التَّلَحِّ
ــه  ــرد ک ــم ک ــات حک ــن رواي ــه اي ــتناد ب ــا اس ــوان ب ــز نمی ت هرگ

ــرک در  ــلمان و مش ــش مس ــبک پوش ــز س ــالم، تماي ــگاه اس از ن
ــت؟ ــن اس ــک انداخت تحت الحن

ــر  ــم ب ــط حاک ــوب ضواب ــد در چارچ ــی را باي ــن توصيه هاي چني
ســبک زندگــی اســالمی فهــم کــرد. می تــوان گفــت بــر اســاس 
مجمــوع تعاليــم اســالمی، اســالم می خواهــد مســلمانان در عرصه 
ــی  ــبک زندگ ــند. س ــته باش ــّری داش ــی و تب ــز تولّ ــی ني فرهنگ
متفاوتــی بــا ديگــران داشــته باشــند. بايــد هويــت اســالمی خــود 
را حفــظ کننــد. امــا اينکــه مصاديــق آن در هــر عصــر و مصــری 
بــه چــه صورتــی اســت و يــا بــه چــه صورتــی بايــد باشــد، بحثــی 

ــه مقتضيــات زمــان و مــکان اســت. اســت کــه ناظــر ب
ــط اســالمی  ــه »ضواب ــدی عرضــه پاســخ ها ب ــن، گام بع بنابراي
ــور  ــن منظ ــرای اي ــت. ب ــث« اس ــورد بح ــأله م ــر مس ــم ب حاک
بايــد مشــخص کنيــم ايــن مســأله در چــه قلمرويــی از 
قلمروهــای زيســِت انســانی اســت. اگــر قلمــرو و حيطــه مســأله 
مــورد نظــر خــود را بــه درســتی نشناســيم بــه احتمــال زيــاد در 
ــل، الزم  ــن دلي ــه همي ــت. ب ــم رف ــه خواهي ــه بيراه پاســخ آن ب
ــر  ــورد نظ ــأله م ــل، مس ــه فی المث ــم ک ــخص کني ــت مش اس
ــه  ــوط ب ــا اجتماعــی؟ مرب ــردی اســت ي ــه حــوزه ف ــا ناظــر ب آي
حــوزه خانــواده اســت يــا جامعــه؟ ناظــر بــه سياســت اســت يــا 

ــاد؟ اقتص
اگــر در ايــن مرحلــه دچــار کوتاهــی يــا بی دقتــی شــويم، ممکــن 
اســت مســأله ای را کــه مثــاًل ناظــر بــه قلمــرو کنش هــای 
اجتماعــی اســت بــه حــوزه کنش هــای فــردی ســرايت دهيــم يــا 
بالعکــس. بــه هــر حــال، اگــر حيطــه و قلمــرو مســأله مــورد نظــر 
ــای  ــورت مرزه ــم در آن ص ــخيص دهي ــتی تش ــه درس ــود را ب خ
مســائل را خلــط نخواهيــم کــرد. جايــگاه آن را در نظــام معرفتــی 
ــت  ــم آن را تح ــهولت می تواني ــه س ــت و ب ــم دانس ــود خواهي خ

ــم. ــرار دهي ــرو خــاص ق ــر آن حيطــه و قلم ــم ب ــط حاک ضواب
منظــور از ضوابــط اســالمی حاکــم بــر يــک قلمــرو يــا حيطــه، 
ــه  ــر هم ــه ب ــتند ک ــی هس ــبتًا عام ــای نس ــا و هنجاره ارزش ه
مســائل آن حــوزه حاکميــت دارنــد. همچــون چتــری می ماننــد 
ــد.  ــود دارن ــرو را تحــت پوشــش خ ــات آن قلم ــه جزئي ــه هم ک
ــاداری  ــان«، »وف ــل »احس ــی مث ــال، هنجارهاي ــوان مث ــه عن ب
ــالش  ــران«، »ت ــان همس ــت مي ــودت و رحم ــران«، »م همس
ــال آن، از  ــواده« و امث ــون خان ــظ کان ــت حف ــری در جه حداکث
جملــه ضوابــط و هنجارهــای حاکــم بــر همــه مســائل و روابــط 
ــواده و  ــادی خان ــالت اقتص ــم در تعام ــی ه ــد. يعن خانوادگی ان
ــا و  ــم ميهمانی ه ــواده و ه ــای خان ــان اعض ــط مي ــم در رواب ه
گــذران اوقــات فراغــت و وظايــف شــغلی اعضــای خانــواده الزم 
ــات  ــا را مراع ــه داشــت و آنه ــط را نگ ــن ضواب ــب اي اســت جان

ــود. نم
ــوال«،  ــر ام ــل »اصــل تســلط ب ــی از قبي ــط و هنجارهاي ــا ضواب ي
ــن  ــالف: م ــه ات ــراف«، »ضابط ــراف و ات ــز و اس ــی کن »اصــل نف
ــر  ــه ضامــن«، »حرمــت اخــذ اجــرت ب ــر فهــو ل ــال الغي ــف م اتل
ــه  ــر ب ــال آن ناظ ــروطهم« و امث ــد ش ــون عن ــات«، »المؤمن واجب
ــه  ــتورالعملی ک ــم و دس ــر حک ــد. ه ــای اقتصادی ان ــرو رفتاره قلم
ــاره جزئيــات فعــل اقتصــادی يــک مســلمان صــادر می شــود  درب

ــا باشــد. ــط و هنجاره ــن ضواب ــا اي ــد متناســب ب باي
البتــه کشــف و اســتخراج ايــن دســته از ضوابــط نيــز خــود نيازمنــد 
ــای  ــر حوزه ه ــم ب ــط حاک ــر، ضواب ــر ديگ ــه تعبي ــت. ب روش اس
ــخص در  ــتقل و مش ــورت مس ــه ص ــانی، ب ــات انس ــاص حي خ
ــه  ــتناد ب ــا اس ــد ب ــز باي ــا را ني ــده اند، اينه ــر نش ــی ذک ــون دين مت
منابــع، مبانــی، مقاصــد و متــون اســالمی بــه دســت آورد. يکــی از 
بهتريــن راه هــا بــرای کشــف ضوابــط »تشــکيل خانــواده حديثی« 
يــا ايجــاد شــبکه ای از احاديــث مرتبــط بــا هــم اســت: منظــور از 
تشــکيل خانــواده حديثــی »يافتــن احاديــث مشــابه، هــم مضمون 
و ناظــر بــه يــک موضــوع محــوری و نيــز فهــم نســبت های آنهــا 
ــعودی، روش  ــت«. )مس ــن معناس ــف اي ــرای کش ــر ب ــا يکديگ ب
ــراد  ــر م ــم بهت ــن فه ــن کار ضم ــا اي ــث، ص 185( ب ــم حدي فه
ــر حيطــه  ــم ب ــط اســالمی حاک ــه ضواب ــوان ب ــام، می ت ــی ام واقع
ــه  ــدون توجــه ب ــال، ب ــوان مث ــه عن مــورد بحــث دســت يافــت. ب
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ــزارش گــــ

تشــکيل خانــواده حديثــی ممکــن اســت بــا مشــاهده احاديثــی که 
می فرماينــد:

ــش   ــُف الَْعي ــْم نِْص ــُق بِِه ْف ــاِن َو الرِّ ــُف اإْلِيَم ــاِس نِْص ــَداَراه النَّ ُم
)کلينــی، کافــی، ج ۲، ص 11۷(

ــم و  ــون الحک ــطی، عي ــاِس؛ )ليثی واس ــَداَراه النَّ ــِل ُم ــَره الَْعْق ثََم
المواعــظ، ص ۲0۹(

َرأُْس الِْحْکَمه ُمَداَراه النَّاِس. )همان، ص ۲۶4(
ُعْنَواُن الَْعْقِل ُمَداَراه النَّاِس. )همان، ص 33۹(

ــرايطی و  ــر ش ــردم در ه ــا م ــدارای ب ــه م ــد ک ــان کن ــرد گم ف
ــانه  ــه نش ــوب بلک ــا خ ــه تنه ــالم ن ــگاه اس ــی از ن ــر حالت در ه
ــی  ــه وقت ــی ک ــت. در حال ــت اس ــان و حکم ــت و ايم عقالني
ــی  ــن حديث ــا چني ــم و ب ــتجو می کني ــابه را جس ــث مش احادي
ــاِن  ــَد اإْلِيَم ــِل بَْع ــد: َرأُْس الَْعْق ــه می فرماي ــم ک ــورد می کني برخ
ــْرِک َحــق  )ابن شــعبه حرانــی،  ــِر تَ ــی َغي ــاِس ِف ــَداَراه النَّ ِ ُم بِــاهللَّ

ــول، ص 4۲( ــف العق تح
متوجــه می شــويم کــه اســالم هرگــز توصيــه بــه مــدارای در امــور 
باطــل و گنــاه و خــالف ديــن را نکــرده اســت و مــدارای بــا مــردم 
در پرتــو ايمــان و در چارچــوب موازيــن و مقررات شــريعت را نشــانه 

عقالنيــت و حکمت دانســته اســت.
بــرای بــه دســت آوردن خانــواده حديثــی می تــوان از تصنيف هــای 
ــزان  ــاه، مي ــوار، وســايل الشــيعه، الحي ــل بحــار االن موضوعــی مث
الحکمــه و همچنيــن از معجم هــای لفظــی و موضوعــی حديثــی 
اســتفاده کــرد و مهم تــر از همــه از امکانــات رايانــه ای و 

ــرد. ــره ب ــالمی به ــوم اس ــای عل نرم افزاره

گام هشــتم: ســازگاری بــا قواعــد اســامی حاکــم بر 
زیســت انسانی

منظــور از قواعــد اســالمی حاکــم بــر زيســت انســانی، آن دســته 
ــا  ــه حوزه ه ــه هم ــت ک ــالمی اس ــای اس ــا و ارزش ه از هنجاره
ــه  ــد و در هم ــش می دهن ــانی را پوش ــت انس ــای زيس و قلمروه

ــد. ــان دارن ــانی جري ــِت انس ــق زيس ــات و مصادي جزئي
ــه ای  ــرو و حيط ــر قلم ــه در ه ــت ک ــن اس ــد اي ــی قواع ويژگ
ــوان  ــه عن ــوند. ب ــودار ش ــاص نم ــکلی خ ــه ش ــن اســت ب ممک
ــالم«  ــی االس ــرار ف ــرر و الض ــل »الض ــده ای مث ــال، قاع مث
ــدارد، بلکــه  ــه قلمــرو خاصــی از زيســت انســانی ن اختصــاص ب
در همــه حوزه هــای فــردی و اجتماعــی ســريان و جريــان دارد. 
ــادی  ــای عب ــوزه کنش ه ــی در ح ــده را وقت ــن قاع ــا همي ام
ــو  ــر وض ــل اگ ــه فی المث ــود ک ــه می ش ــم، گفت ــاری می کني ج
ــت؛ و  ــرام اس ــد، ح ــته باش ــمی داش ــرر جس ــردی ض ــرای ف ب
ــد  ــرای شــخصی ضــرر داشــته باشــد، باي اگــر نمــاز ايســتاده ب
ــرر  ــی ض ــرای کس ــن ب ــر روزه گرفت ــا اگ ــد. ي ــته بخوان نشس

ــت. ــرام اس ــد، ح ــته باش ــمی داش جس
و يــا زمانــی کــه در حــوزه روابــط شــهروندی و همســايگی مطــرح 
ــام  ــر ام ــه تعبي ــه ب ــد ک ــان می ده ــود را نش ــه خ ــود اينگون می ش
ــُه  ــَو لَ ــلِِميَن َفُه ــِق الُْمْس ــْن َطِري ــی ٍء ِم ــرَّ بَِش ــْن أََض ــادق: »َم ص
ــا »إِنَّ  ــب االحــکام، ج 10، ص ۲30( و ي ــٌن« )طوســی، تهذي َضاِم
الَْجــاَر َکالنَّْفــِس َغيــَر ُمَضــارٍّ َو اَل آثِــٍم«. )کلينــی، کافــی، ج 5، ص 

)۲۹۲
يــا زمانــی کــه ايــن قاعــده، در حــوزه روابــط اجتماعــی و سياســی 
ــه نتيجــه می دهــد کــه  ــه اســالمی مطــرح می شــود اينگون جامع
حتــی اگــر مســجدی بــرای جامعــه اســالمی ضــرر داشــته باشــد، 
ــراً َو  ــراراً َو ُکْف ــِجداً ِض ــُذوا َمْس ــَن اتََّخ ــود: َو الَّذي ــب ش ــد تخري باي
ــْن  ــولَُه ِم َ َو َرُس ــْن حــاَرَب اهللَّ ــَن َو إِْرصــاداً لَِم ــَن الُْمْؤِمني ــاً بَي تَْفريق
ُ يْشــَهُد إِنَُّهــْم لَکاِذبُون ؛  َقْبــُل َو لَيْحلُِفــنَّ إِْن أََرْدنــا إاِلَّ الُْحْســنی  َو اهللَّ

)توبــه، آيــه 10۷(
و يــا زمانــی کــه در حــوزه مســائل خانوادگــی پياده ســازی 
ــدا  ــر نمــود پي ــط و هنجارهــا و احــکام زي می شــود در قالــب ضواب
ــره،  ــِده ؛ )بق ــُه بَِولَ ــوٌد لَ ــا َو ال َمْولُ ــَده بَِولَِده ِ ــارَّ وال ــد: ال ُتَض می کن

ــه ۲33( آي
ــُروٍف أَْو  ــُکوُهنَّ بَِمْع ــنَّ َفأَْمِس ــَن أََجلَُه ــاَء َفَبلَْغ ــُم النِّس َو إِذا َطلَّْقُت
َســرُِّحوُهنَّ بَِمْعــُروٍف َو ال ُتْمِســُکوُهنَّ ِضــراراً لَِتْعَتــُدوا َو َمــْن يْفَعــْل 

ــه ۲31( ــره، آي ــُه؛ )بق ــَم نَْفَس ــْد َظلَ ــَک َفَق ِ ذل
يــا زمانــی کــه در مســائل ارث و وصيــت جــاری می شــود اينگونــه 
ــْم  ــْم إِْن لَ ــَرَک أَْزواُجُک ــا تَ ــُف م ــْم نِْص ــد: َو لَُک ــدا می کن ــود پي نم
ــا تََرْکــَن ِمْن  بـُـُع ِممَّ يُکــْن لَُهــنَّ َولـَـٌد َفــإِْن کاَن لَُهــنَّ َولـَـٌد َفلَُکــُم الرُّ
ــا تََرْکُتــْم إِْن لَْم  بـُـُع ِممَّ بَْعــِد َوِصيــه يوصيــَن بِهــا أَْو َديــٍن َو لَُهــنَّ الرُّ
ــْم  ــا تََرْکُت ــإِْن کاَن لَُکــْم َولَــٌد َفلَُهــنَّ الثُُّمــُن ِممَّ يُکــْن لَُکــْم َولَــٌد َف
ــوَرُث  ــٌل ي ــٍن َو إِْن کاَن َرُج ــا أَْو َدي ــوَن بِه ــه ُتوُص ــِد َوِصي ــْن بَْع ِم
ــُدُس  ــا السُّ ــٍد ِمْنُهَم ــُکلِّ واِح ــٌت َفلِ ــُه أٌَخ أَْو أُْخ ــَرأَه َو لَ ــه أَِو اْم َکاللَ
ــِد  ــَر ِمــْن ذلـِـَک َفُهــْم ُشــَرکاُء ِفــی الثُُّلــِث ِمــْن بَْع ــوا أَْکَث َفــإِْن کانُ
ُ َعليٌم  ِ َو اهللَّ َوِصيــه يوصــی  بِهــا أَْو َديــٍن َغيــَر ُمَضــارٍّ َوِصيــه ِمــَن اهللَّ

َحليــم ؛ )نســاء، آيــه 1۲(
و يــا قواعــدی همچــون »ُحســن عــدل« و »قبــح ظلــم« 
ــلمانی  ــت مس ــاد زيس ــه ابع ــر هم ــه ب ــد ک ــی عام ان ارزش هاي
حاکم انــد. در هيــچ مــوردی نبايــد نقــض يــا ناديــده گرفتــه شــوند. 
ــانی و  ــات انس ــاص حي ــای خ ــه حوزه ه ــوط ب ــط مرب ــه ضواب هم
همچنيــن همــه احــکام جزئــی و مســائل ُخــرد بايــد در چارچــوب 

ــا باشــد. آنه
ــش  ــلمانی، نق ــت مس ــر زيس ــم ب ــی حاک ــد ارزش ــی از قواع آگاه
بســزايی در درک ارزش هــای جزئــی و تکاليــف مــوردی دارد. 
ــه  ــيم، ب ــته باش ــی داش ــد آگاه ــن قواع ــه از اي ــزان ک ــر مي ــه ه ب
ــر  ــالمی موفق ت ــی اس ــای جزئ ــم ارزش ه ــزان در فه ــان مي هم
ــی زيســِت مســلمانی  ــه قواعــد کل ــدون توجــه ب ــود. ب ــم ب خواهي
ــه  ــی ب ــرق و حت ــی غ ــکام جزئ ــات و اح ــت در فروع ــن اس ممک
تناقض گويــی کشــيده شــويم. آگاهــی از همــه جزئيــات و وظايــف 
مســلمانی، کاری بســيار دشــوار اســت؛ امــا آگاهــی از قواعــد حاکم 
بــر زيســِت مســلمانی، ممکــن و شــدنی اســت. آگاهــی از چنيــن 
ــی از  ــد. يک ــاز می کن ــات بی ني ــور در جزئي ــا را از غ ــدی م قواع
ــک از  ــر ي ــالمی در ه ــای اس ــتنباط ارزش ه ــاد و اس ــوازم اجته ل
حوزه هــای زيســِت انســانی، تســلط بــر قواعــد حاکــم بــر زيســِت 

ــلمانی اســت. مس
ــای کالن  ــا و ارزش ه ــته از هنجاره ــه آن دس ــاری ب ــد هنج قواع

ــه: ــود ک ــه می ش گفت
اواًل. مطلــق و عام انــد. يعنــی زمان شــمول، مکان شــمول و 
ــد. ــت و مطلق ان ــر، ثاب ــر ديگــر، تغييرناپذي ــه تعبي فردشــمول اند. ب
ــه  ــتدالل هايی ک ــرای اس ــوان کب ــه عن ــا را ب ــوان آنه ــاً. می ت ثاني
بــرای کشــف احــکام جزئــی اقامــه می شــود، قــرار داد. بــه عنــوان 

مثــال،
ــت  ــغلی، عدال ــای ش ــردم از فرصت ه ــان م ــورداری يکس أ. برخ

ــت؛ اس
ب. عدالت فضيلت است؛

پــس، برخــورداری يکســان مــردم از فرصت هــای شــغلی، 
فضيلــت اســت.

ــا  ــد. ام ــن ارزش می کنن ــی تعيي ــد. يعن ــی هنجاری ان ــاً. احکام ثالث
ــه  ــه ب ــد ک ــی و عام ان ــی کل ــه شــد، هنجارهاي همانطــور کــه گفت

ــند. ــل باش ــد راهگشــای عم ــی نمی توانن تنهاي
ــت  ــات زيس ــد و غاي ــان مقاص ــطه ای مي ــت واس ــاً. در حقيق رابع
ــد.  ــای خاص ان ــا و قلمروه ــر حوزه ه ــم ب ــط حاک اســالمی و ضواب
ــای  ــن ارزش ه ــد، متضم ــات و مقاص ــالف غاي ــد برخ ــن قواع اي
ــی  ــط و احــکام، بيانگــر ارزش هاي ــا برخــالف ضواب ــد؛ ام رفتاری ان

ــد. ــی و عام ان ــيار کل بس
ــا  ــه آنه ــا توج ــی اند. ب ــب ارزش ــز مکات ــر تماي ــًا. بيانگ خامس
ــا  ــف ارزشــی را ب ــب مختل ــزات مکات ــوان تفاوت هــا و تماي می ت
ــه عنــوان مثــال، وقتــی می بينيــم  يکديگــر بهتــر درک کــرد. ب
ــت و در  ــم اس ــده حاک ــل آزادی« قاع ــم، »اص ــه در ليبراليس ک
ــت و  ــل عدال ــم »اص ــد حاک ــی از قواع ــالمی يک ــه اس انديش
ظلم ســتيزی« اســت، بــه خوبــی می تــوان تمايــز ايــن دو 
ــه ايــن اصــول و قواعــد موجــب  مکتــب را درک کــرد. توجــه ب
ــد  ــب خواه ــن دو مکت ــای اي ــا و تمايزه ــر تفاوت ه ــم بهت فه

ــد. ش
فــی المثــل، ضوابطی مثــل تســاهل و تســامح، آزادی زنــان، آزادی 
ــتی،  ــه ليبراليس ــال آن در انديش ــتيزی و امث ــتيزی و دين س خداس

ــوند.  ــتخراج می ش ــم اس ــده حاک ــل و قاع ــی از دل آن اص همگ
ــل  ــر، اص ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــون ام ــی همچ ضوابط
مســؤوليت اجتماعــی، اصــل عفــت اجتماعی، احتــرام به مقدســات 
و امثــال آن در انديشــه اســالمی از دل اصــول و قواعــد حاکــم بــر 

ــوند. ــتخراج می ش ــالم اس ــگاه اس ــری از ن ــت بش زيس

ــت  ــات زیس ــد و غای ــا مقاص ــازگاری ب ــم: س گام نه
ــامی اس

ــه  ــا باواســطه( موجــب وصــول ب ــطه ي ــه )بی واس ــزی ک ــر چي ه
هــدف نهايــی و کمــال واقعــی انســان يعنــی موجــب تقــّرب او بــه 
کمــال مطلــق شــود، ارزشــمند و هــر کاری کــه او را از دســتيابی به 
آن غايــت دور کنــد يــا در جهــت خــالف آن حرکــت دهــد، ضــد 

ــود. ارزش خواهــد ب
ــل  ــالمی، »عل ــت اس ــد زيس ــا از مقاص ــا در اينج ــور م منظ
ــت.  ــالمی نيس ــم اس ــريع« حک ــای تش ــح و انگيزه ه و مصال
بلکــه منظــور، هــدف نهايــی و مقصــود اصلــی از ارزش هــا و 
احــکام اســالمی اســت. يعنــی منظــور آن اســت کــه بدانيــم 
ــه کجــا برســيم.  ــه دســتورات اســالمی بناســت ب ــا عمــل ب ب
ــر،  ــر ديگ ــه تعبي ــد. ب ــد ش ــا خواه ــب م ــتی نصي ــه سرنوش چ
ــل  ــث از »عل ــا بح ــت؛ ام ــی اس ــی برون دين ــا بحث ــور م منظ
ــخن  ــت. س ــی اس ــی درون دين ــريع« بحث ــای تش و انگيزه ه
در ايــن اســت کــه هــدف يــا اهــداف اصلــی و غايــی شــارع 
مقــدس از تشــريع چــه بــوده اســت؟ اهــداف کالن، ميانــی و 

ــت؟ ــريع چيس ــارع از تش ــی ش عمليات
مقاصــد زيســت اســالمی، بــه معنــای مــورد نظــر، هــر چنــد از 
ــاری  ــای رفت ــا ارزش ه ــد؛ ام ــمار می رون ــه ش ــا ب ــوع ارزش ه ن
نيســتند. بلکــه از ارزش هــای وجــودی بــوده و معيــار تشــخيص 
ــه  ــات ن ــد و غاي ــد. ارزش مقاص ــای رفتاری ان ــن ارزش ه و تعيي
ــل  ــس فع ــت، از جن ــد و غاي ــرا مقص ــت )زي ــی اس ارزش فعل
نيســت؛ بلکــه نتيجــه فعــل اســت( و نــه ارزش اخالقــی اســت 
ــان  ــت و اراده انس ــه خواس ــته ب ــودن و وابس ــاری ب ــرا اختي )زي
بــودن، شــرط الزم اخالقــی بــودن يــک ارزش اســت(؛ در 
ــه  ــاری اســت و ن ــه اختي ــات ن ــه ارزش مقاصــد و غاي ــی ک حال
وابســته بــه خواســت و اراده انســان. ارزش آنهــا ارزش وجــودی 
ــی،  ــی اخالق ــز بحث ــا ني ــث از آنه ــت. بح ــناختی اس و هستی ش
ــی کالمــی و فلســفی و  ــی نيســت. بلکــه بحث ــا حقوق فقهــی ي

ــت. ــی اس ــه جهان بين ــر ب ناظ
بــه هــر حــال، بــدون آشــنايی بــا مقاصــد و غايــات اســالمی هرگز 
ــانی  ــای انس ــالمی را در حوزه ه ــای اس ــف آموزه ه ــوان کش نمی ت
انتظــار داشــت. کســی کــه مقاصــد احــکام و ارزش هــای اســالمی 
را بدانــد، در ابعــاد توصيــه ای علــوم انســانی، توصيــه ای را خواهــد 
داشــت کــه در جهــت تأميــن آن مقاصــد و غايــات باشــد؛ يا دســت 
کــم در تعــارض با آنهــا نباشــد. همچنيــن بــدون آگاهــی از مقاصد 
ــر  ــائل غي ــتحدثه و مس ــائل مس ــم مس ــتنباط حک ــالمی، اس اس

منصــوص بســيار دشــوار و بلکــه ناممکــن اســت.

گام دهم: انطباق با مبانی اسامی
ــه اســالمی الزم اســت  ــرای اکتشــاف نظري آخريــن گامــی کــه ب
طــی شــود، ســازگاری نظريــه مــورد نظــر بــا مبانــی نظری اســالم 
هستی شناســی،  معرفت شناســی،  پنج گانــه  حوزه هــای  در 

انسان شناســی، دين شناســی و ارزش شناســی اســت.
بــه هــر حــال، کســی کــه می خواهــد نظريــه هنجــاری اســالم را 
در مســأله ای از مســائل علــوم انســانی کشــف کنــد، بايد معــارف و 
آموزه هــای اســالمی را بــه صــورت يــک مجموعــه منســجم و بــه 
هــم پيوســته در نظــر بگيــرد. هيــچ يــک از احــکام و آموزه هــای 
جزئــی آن نبايــد در تقابــل يــا تضــاد بــا مبانــی نظــری آن باشــد. 
ــاص،  ــش خ ــک کن ــمندی ي ــا ارزش ــه تنه ــل، ن ــن دلي ــه همي ب
بلکــه ارزشــمندی ضوابــط حاکــم بــر قلمروهــای خــاص زيســِت 
انســانی و همچنيــن ارزشــيابی قواعــد حاکــم بــر زيســت انســانی، 
آنــگاه اســالمی خواهــد بــود کــه بــا مبانی نظــری اســالم، ســازگار 

باشــند.
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ــزارش گــــ

دونالد کراسبی استاد فلسفه در دانشگاه کلرادو است. او 
در صحبت های اخیر خود که به تازگی منتشر شده است، 
در پاسخ به پرسش »چه معیارها یا ارزش هایی فلسفه 
را  تعریف می کنند؟« دیدگاه های خود  را  واالی دین 
ارائه نموده است. کراسبی در اظهارات خود و در پاسخ به 
پرسش مطرح شده عنوان نمود که، مالحظات و نگرانی ها 
فلسفه دین را هدایت می کند.در ادامه پاسخ های او به این 

پرسش را می خوانید؛

ــه تامــالت و نگرانی هــا  مــن قصــد دارم هنجارهــا و ارزش هــا را ب
ــه  ــر چ ــه ه ــن دو مقول ــم اي ــر می کن ــون فک ــم چ ــل کن تبدي
ــه  ــن آن گون ــاره فلســفه دي ــه قصــد دارم درب ــر آنچــه را ک دقيق ت
ــک  ــای تئوري ــد. هنجاره ــل می کنن ــم منتق ــم بگوي ــه می بين ک
ــر  ــرای ديگ ــن طــور ب ــن و همي ــرای فلســفه دي ــه ب ــول البت معم
ــد از  ــا عبارتن ــن هنجاره ــتند. اي ــم هس ــک مه ــای تئوري بحث ه
ــه، شــفافيت، ســادگی،  ــرای تجرب ــت ب ســازگاری، انســجام، کفاي
ضــرورت و ســودمندی بــرای تحقيــق آتــی. ارزش هــا يــا 
اهــداف محــوری بــرای فلســفه ديــن همچنيــن در ايــن دو مقولــه 
مالحظــات و نگرانی هــای مــن مســتتر می باشــند. ايــن مقــوالت 
شــش تــا هســتند و مــن در اينجا فقــط مجــال توضيح مختصــر در 
مــورد هــر يــک آنهــا را دارم. در آنچــه در پــی می آيــد، از اصطــالح 
ــه  ــی ب ــاره کوتاه ــا اش ــرد ام ــم ک ــتفاده خواه ــالت اس ــد تام واح

ــت. ــم داش ــی خواه ــات و نگران مالحظ
ــی اســت. فلســفه ديــن  نخســتين آنهــا خــودداری از تقليــل گراي
بايــد هميشــه کوشــش کنــد تــا در مــورد ديــن بــه عنــوان يــک 
ــد.  ــت کن ــت را رعاي ــل عدال ــق و عم ــه، تحقي ــارز انديش ــيوه ب ش
هميــن طــور بايــد بــه ســاير شــيوه ها نظيــر علــم، اخــالق، تاريــخ 
ــته  ــه داش ــخاوتمندانه توج ــان آن س ــوع کار و بي ــر ن ــر بخاط و هن
باشــد، امــا ايــن قابــل تقليــل بــه هيــچ يــک از آنهــا نيســت. بلکــه 
بــه فلســفه نيــز قابــل تقليــل نيســت، هرچنــد می تــوان اســتفاده 
خوبــی از فلســفه در جهــت پيشــبرد دعــاوی، بحث هــا و فرضيــات 
بــه عمــل آورد. خصلــت بــارز ديــن بايــد هميشــه در ايــن مســير 

حفــظ شــود.
دوميــن دقــت و تأمــل پرهيــز از باســتانی و امــروزی کــردن اســت. 
ــت و  ــی معنوي ــاً غرب ــيوه های نوع ــا ش ــا ب ــتی ي ــا خداپرس ــن ب دي
تعهــد يکســان نيســت. بلکه دامنــه بــس وســيعی دارد و فيلســوف 
ــای  ــد. تفاوت ه ــته باش ــن داش ــن را در ذه ــد هميشــه اي ــن باي دي
ميــان ديدگاه هــای دينــی و ســنت ها اغلــب همــان قــدر مهم انــد 
کــه مشــابهت های آنهــا. ايــن بخصــوص در دوران جهانــی شــدن 

ــد. ــدق می کن ــا ص م
ــای  ــرار دادن نقش ه ــر ق ــرای مدنظ ــالش ب ــوم در ت ــه س مالحظ
تکميلــی منشــأ عالــم وجــود و ترحــم در ديــن اســت. ديــن يــک 
مســير زندگــی اســت نــه تنهــا راه انديشــيدن و باورمنــدی. ديــن 
ــه  ــی اســت ن ــروی اراده و ايمان ــی، ني ــال، عاطف دارای عناصــر فع
ــر  ــر فک ــا عناص ــاً ب ــر غالب ــن عناص ــری، و اي ــر فک ــط عناص فق

ــد. ــم تنيده ان ــگ در ه تنگاتن
ــف و  ــت کش ــداوم جه ــت م ــی اس ــارم کوشش ــه چه مالحظ
ــه  ــا ب ــا دني ــی و ب ــا کل زندگ ــن ب ــاط معاصــر دي ــراری ارتب برق
ــن  ــه اي ــه ب ــا توج ــن کوشــش در اصــل ب ــک کل. اي ــوان ي عن
ــا  ــادار ب ــط و معن ــن مرتب ــه دي ــرد ک ــورت می گي ــت ص واقعي
ــع را از گذشــته  ــه مناب ــا گذشــته. البت ــه ب ــرو اســت ن ــده روب آين
می گيــرد، و فلســفه ديــن می توانــد بــه آوردن آنهــا بــه 
ــن  ــوف دي ــرای فيلس ــع ب ــن مناب ــا اي ــد؛ ام ــک کن ــه کم صحن
نقــاط شــروع هســتند نــه نقــاط پايــان. ايــن فيلســوف وظيفــه 
تفســيری مهمــی در خصــوص تفکــر دينــی گذشــته دارد 
ــه  ــت از وظيف ــی اس ــه تابع ــا آن وظيف ــان، ام ــرای اطمين و ب
ــی  ــکار دين ــه اف ــه چگون ــان دادن آن ک ــرای نش ــازندگی ب س

ــند. ــته باش ــط داش ــده رب ــروز و آين ــه ام ــد ب می توانن
ــن  ــرای دي ــه ب ــزی اســت ک ــه رم ــظ جنب مالحظــه پنجــم حف
ــا  ــه دکترين ه ــد چگون ــان می ده ــت و نش ــی اس ــيار اساس بس
و باورهــا، مهــم نيســت چگونــه عميقــًا رشــد کــرده و 
ــی را  ــت نهاي ــد عدال ــز نمی توانن ــده اند، هرگ ــدی ش فرمول بن
ــد  ــی را فرامی گيرن ــای دين ــام غايت ه ــه تم ــراری ک ــرای اس ب
ــاير  ــان س ــه در مي ــن مالحظ ــد. اي ــا آورن ــد بج ــظ می کنن و حق

چيزهــا، بــه معنــای آن اســت کــه پارادوکس هــا، نمادهــا، 
و  داســتان ها  معماهــا،  تمثيل هــا،  اســتعارات،  اســطوره ها، 
ــد، و ايــن  مناســک نقشــی تعييــن کننــده در ديــن ايفــا می کنن
ــن  ــورد توجــه فيلســوف دي ــواره م ــد هم ــا باي ــن نقش ه ــه اي ک
ــتدالل های  ــا و اس ــا، باوره ــه دکترين ه ــا ب ــون آنه ــد چ باش

گفتمانــی مربــوط می شــوند.
ــد  ــن باي ــن اســت کــه فيلســوف دي ششــمين مالحظــه مــن اي
ــای  ــه تفاوت ه ــبت ب ــرا نس ــرت گ ــت کث ــک ذهني ــه ي هميش
دينــی داشــته باشــد. جنبــه رمــزی کــه الينفــک از ديــن اســت 
بايــد آنــرا در برابــر گرايــش بــه مطلــق گرايــی يــا انحصارگــری 
ــا  ــند، ب ــه باش ــه ک ــر چ ــی ه ــای دين ــد. غايت ه ــت کن محافظ
ــای  ــه ج ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ــد و اي ــز آميخته ان ــر و رم س
مناســبی بــرای جنبه هــای مختلــف ايــن راز مقــدس بــه شــکل 
ــود دارد.  ــف وج ــری مختل ــای فک ــال و نظام ه ــای، اعم باوره
ذهنيــت کثــرت گرايــی کــه مــن مدافــع آن هســتم بــه معنــی 
آن اســت کــه فلســفه ديــن بايــد هميشــه در رويکردهــای خــود 
ــر  ــد از ه ــد. باي ــی باش ــی ديالکتيک ــای دين ــه پديده ه نســبت ب
ــن  ــد. اي ــز کن ــا ذهــن بســته پرهي ــان ب ــه تداعــی زخــم زب گون
ــی  ــه دوم يعن ــا مالحظ ــی ب ــد نزديک ــه پيون ــمين مالحظ شش
دوری از گذشــته و امــروزی ديــدن يــا مفاهيــم تنــگ ديــن کــه 
راه را بــرای بــه رســميت شــناختن تاريــخ غنــی و پيچيــده آن 
ــا – و  ــی و در درون آنه ــروف دين ــنت های مع ــن س ــم بي – ه

ــدد. ــی آن، می بن ــه تجل اشــکل چندگان
فلســفه ديــن ظرفيــت آنــرا دارد کــه کمک مؤثــری به اشــخاصی 
ــی شــأن  ــی در زندگ ــا مســائل و شــگقتی های دين ــه ب ــد ک بکن
دســت بــه گريبــان هســتند. فيلســوفان ديــن بايــد کار خــود را بــا 
ايــن ايــده در ذهــن انجــام دهنــد و اجــازه ندهنــد کــه ايــن رشــته 
بــه عنــوان يــک کل چنــان اســرارآميز و تخصصــی شــود کــه تنها 
بــه درد فيلســوفان بخــورد يــا تنهــا بــرای آنهــا قابــل فهــم باشــد. 
ــت  ــد و در نهاي ــازی کن ــی مهمــی ب ــد نقــش عموم ــن می توان دي
ــورد  ــاًل م ــن نقــش کام ــای اي ــد در ايف ــوق می توانن مالحظــات ف

اســتفاده قــرار گيرنــد.

استاد فلسفه دانشگاه کلرادو:

چه معیارها یا ارزش هایی فلسفه واالی دین را تعریف می کنند؟
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ــزارش گــــ

سید حسین شهرستانی، پژوهشگر حوزه فلسفه و جامعه 
شناسی با موضوع »جنگ در خرد و فرهنگ ایرانی« در 
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی 

پرداخت.
مشروح این سخنرانی را در ادامه می خوانید؛

ایدۀ ایران، ایدۀ حقیقت است
جنــگ و نهــاد جنــگ در فرهنــگ ايرانــی، جنــگ قومــی نيســت. 
چنانچــه ايــران اساســاً يــک ايــدة قومــی نيســت. ايــدة ايــران در 
بنيــاد خــودش، نــه ايــده ای قومــی اســت و نــه ناسيوناليســتی بــه 
ــزرگان خــرد  ــورد ســتايش ب ــه م ــی ک ــدرن کلمــه. ايران ــی م معن
ايــران و در شــاهنامه مــورد حميــت قهرمانــان داســتان قــرار دارد، 
نماينــدة حقيقــت در کليــت و وحدتــش اســت. در توضيــح بايــد بــه 
مســئلۀ فلســفی نظــم و تضــاد يــا وحــدت و کثــرت يــا جمعيــت و 
پريشــانی کــه در فرهنــگ مــا عميقــاً بــدان توجــه شــده بازگرديم:

آغــاز داســتان، پادشــاهی کيومــرث اســت. او شــاه ايــران نيســت. 
شــاه جهــان و نخســتين انســان اســت. شــاهان بــزرگ شــاهنامه 
ــد. اينجــا مســئلۀ جهــان،  ــن، شــاه جهانن ــل از تقســيم زمي ــا قب ت
ــر  ــه تعبي ــه و ب ــان يکپارچ ــت. جه ــردم در کار اس ــت و م حقيق
ــران  ــرح اي ــده«. ط ــه واح ــاس ام ــده: »کان الن ــت واح ــرآن، ام ق
به مثابــۀ »مــرز« در برهــۀ بحرانــی تاريــخ ظاهــر می شــود. 
آنجــا کــه لحظــۀ تقســيم زميــن ميــان فرزنــدان فريــدون اســت 
ــده و  ــذار ش ــور واگ ــلم و ت ــه س ــرق ب ــرب و ش ــه، غ و در آن لحظ
ســرزمين ميانــی يعنــی ايــران به عنــوان پايتخــت ايــن ســه قلمرو، 
بــه فرزنــد برگزيــده يعنــی »ايــرج« ســپرده می شــود. پــس ايــدة 
ــاً ايــدة وحــدت پيش ازايــن کثــرت و تقســيم اســت و  ايــران ابتدائ
ــر. پــس  ــی و ميانجــی ميــان خــاور و باخت ــاً ايــدة قلمــرو ميان ثاني
ــد و  ــی می يابن ــرب معن ــرق و غ ــه ش ــت ک ــران اس ــير اي از مس
می تواننــد بــه صلــح برســند. پــس مســئلۀ ايــران همزمــان يــک 
ــون  ــی چ ــت و پهلوانان ــی« اس ــئلۀ جهان ــی« و »مس ــئلۀ مل »مس
رســتم و زال و پادشــاهان بــزرگ در شــاهنامه پروايشــان نــه پروای 

ــروای حقيقــت اســت. ســرزمينی صــرف کــه پ

دو جهت جنگ: گسیختگی یا بازسازی وحدت
لـذا جنـگ دو جهت پيـدا می کند. توضيـح آنکه جنگ زمانـی وقوع 
می يابـد کـه وحـدت و همزيسـتی جهانی برهـم می خـورد و تثليث 
شـرق و غـرب و ملت ميانی يـا به تعبير قـرآن »امت وسـط« برقرار 
می شـود. پس معنـا و جهـت اولی جنـگ، ازهم گسـيختگی وحدت 
آغازيـن اسـت اما جهـت ديگر جنـگ همانا نبـرد بـرای بازگرداندن 
وحـدت و دفـاع از حقيقـت در کليت آن اسـت. به تعبيـر ديگر جهت 
اهريمنـی جنـگ، طلب گسـيختگی و تضاد اسـت و جهـت مينوی 
و مقـدس جنـگ، سـتيز بـرای بازگردانـدن وحـدت. اينجاسـت که 

پهلوانـان ايـران وارد صحنۀ می شـوند.
ــی  ــت قوم ــون و عصبي ــر خ ــان ب ــه بنيادش ــی ک در فرهنگ هاي
اســت کارزار بــر مبنــای »مــا« و »قــوم بيگانــه« اســتوار 
می گــردد. امــا در فرهنــگ ايرانــی، اقــوام بيگانــه به عنــوان 
عــرب و يونانــی و تورانــی و… اســاس مواجهــه و تقابــل نيســتند. 
ــب  ــوی و جنگ طل ــه جهان ج ــکاووس ک ــاهنامه کي ــذا در ش ل
ــت  ــورد مذم ــا م ــت ام ــران اس ــاه اي ــه ش ــم آنک ــت، به رغ اس
ــم  ــتای بره ــردار او در راس ــه ک ــود چراک ــع می ش ــان واق پهلوان
خــوردن وحــدت اســت و نتيجتــاً فــره ايــزدی از او دور می شــود. از 
ــوان و پاســدار مــرز  ــوان جهان پهل آن ســو شــخصيت رســتم به عن
ايــران، از يک ســو از نــژاد ضحــاک بــوده و مــادرش بــه ســرزمين 
تــوران تعلــق دارد. اينچنيــن در درون شــخصيت رســتم، جهــان به 

ــد. ــازش می کنن ــدون س ــاک و فري ــد و ضح ــدت می رس وح
نقــد »انديشــه ايرانشــهری طباطبايــی«: ايــران در امــت اســالمی 

ــارکت دارد مش
برايــن اســاس مســئلۀ ايــران، تأســيس يــک دولــت ملــی در تقابل 
ــت.  ــی نيس ــا جهان ــه ای ي ــی منطق ــای مل ــا دولت ه ــت ب و رقاب
مســئله، طرحــی از سياســت بــرای نظــام جهانــی و پــروای حقيقت 
در تماميــت آن اســت. در ايــن مســير، فرهنــگ ايرانــی در فرهنــگ 

جهانــی و مشــخصاً در امــت اســالمی مشــارکت داشــته و دارد. اين 
ــل مفهــوم  ــی ذي ــر طباطباي ــای دکت ــه آرا آق ــدی ب ــوان نق را به عن
ــی را  ــگ ايران ــه فرهن ــم ک ــرح می کن ــهری« ط ــۀ ايرانش »انديش
»بيــرون از« امــت اســالمی قلمــداد می کنند. جــدا کــردن فرهنگ 
ــاً نشــانۀ نشــناختن قابليت هــای  ــی از تمــدن اســالمی، اتفاق ايران
ــدن  ــگ و تم ــان، فرهن ــت. ايراني ــی اس ــگ ايران ــم فرهن عظي
ــوف  ــوای تص ــه در ل ــب ک ــد به اين ترتي ــب ندادن ــالمی را فري اس
ــا  ــت خودشــان را ب ــه ای هوي ــا شــکلی از تشــيع به نحــو رياکاران ي

گرايــش شــعوبی حفــظ کننــد.
ــان  ــل و ج ــت و تأوي ــه حقيق ــدند و ب ــلم ش ــاً مس ــان حقيقت ايراني
اســالم روی آوردنــد و جنايــات و تعصــب قومــی اعــراب آنهــا را بــه 
ــا  ــا دل و جانشــان ب موضــع مقابله به مثــل در نينداخــت. ايرانيــان ب
رســول اهلل )ص( به عنــوان حقيقتــی فراســوی قوميت هــا و مرزهــا 
نيايــش کردنــد: يعنــی آن حقيقــت مســتور در پــس برقــع مکــی و 
ــی و عــرب و عجــم نيســت: »ای  ــی کــه خــود، مکــی و مدن مدن

ــود آفتــاب« مدنــی برقــع و مکــی نقــاب / سايه نشــين چنــد ب
ــه  ــی را ک ــگ ايران ــم فرهن ــر مه ــان عنص ــر ايراني ــوی ديگ از س
فتــوت و پهلوانــی اســت، در قامــت اميرالمؤمنيــن می بيننــد و ايــن 
ــوی در مصــرع مشــهور »شــير خــدا و رســتم  ــاًل مول تقــارن را مث

ــان کــرده اســت. ــه روشــنی بي دســتانم آرزوســت« ب
حتــی اســکندر کــه بــه ايــران می تــازد و هخامنشــيان را ســرنگون 
ــدل می شــود  ــی ب ــه يــک شــاه ايران ــی ب ــون ايران ــد، در مت می کن
و از آن مهم تــر ايرانيــان، ميانجــی انتقــال فلســفۀ يونانــی بــه درون 
ــع  ــان مان ــا يوناني ــا ب ــی آنه ــاد تاريخ ــالمی اند و تض ــگ اس فرهن
ايــن دادوســتد نيســت. لُــب ايــن ســخن را ســهروردی در مقدمــه 
حکمه االشــراق، در آنجــا کــه ســه مســير عمــدة مبــادی حکمت و 
سلســلۀ حکمــاً را بيــان کــرده و حکمــت راســتين را نقطــۀ مالقات 
ايــن ســه می شــمارد، به تصريــح بيــان می کنــد: سلســلۀ حکمــای 
يونانــی، سلســلۀ حکمــای خســروانی و ايرانــی و سلســلۀ نبــوت و 
ــون وحدت بخــش  ــه کان شــريعت. حکمــت حقيقــی در رســيدن ب
ايــن ســه مبــدأ اصلــی تحقــق می يابــد و ايــن طرحــی اســت کــه 
در طــول تاريــخ مــا دنبــال شــده و در مســير ايــن تــالش، تمــدن 
اســالمی رونــق يافتــه و بــزرگان فرهنــگ و هنــر و ادب و سياســت 
و علــم و شــريعت در بــالد اســالمی ظاهــر شــدند و مــا به تدريــج 
از دورانــی کــه اعــراب بــه ايرانيــان بــه چشــم بيگانــه و ايرانی هــا 

ــم.  ــور کردي ــتند عب ــم می نگريس ــم مهاج ــه چش ــراب ب ــه اع ب
آقــای طباطبايــی گويــی مباحثــات پردامنــۀ ســدة اخيــر را از بهــار 
و فروغــی و فروزان فــر و زرين کــوب و اســالمی ندوشــن و کربــن 
ــد و  ــده گرفته ان ــری و داوری و… را نادي ــد و مطه و نصــر و فردي
ــده  ــکار ش ــج آش ــش به تدري ــه پيچيدگی هاي ــی را ک ــو بحث از ن

ــد. ــازی می کنن ساده س

ــی و  ــاهنامه فردوس ــزم« در ش ــل »رزم« و »ب تقاب
ــی خــرد ایران

ــه  ــه دو وج ــردد ک ــزم می گ ــۀ رزم و ب ــاهنامه حــول دوگان کل ش
ــی در  ــش و عشــرت و زندگ ــانی اســت: عي ــات انس اساســی حي
برابــر جنــگ و دالوری و مــرگ. رزم وجــه مردانــۀ فرهنــگ و بزم 
ــه معنــی اعــم، واجــد هــر دو  ــۀ آن اســت و زندگــی ب وجــه زنان
وجــه اســت و شــاهنامه کــه کتــاب زندگــی اســت، صرفــاً کتــاب 
ــرد، معاشــرت،  ــاب سياســت، خ رزم و حماســه نيســت بلکــه کت
ــزه ای اســت از  ــی آمي ــزم و… اســت. پــس خــرد ايران نيايــش، ب
بــزم و رزم يــا تغــزل و حماســه يــا زندگــی و مــرگ يــا زنانگــی و 
مردانگــی. همان طورکــه در نــام »کيومــرث« نيــز ايــن دو وجــه 
مســتور اســت. بخــش اول ايــن نــام از ريشــۀ »گــی« يــا »زی« به 
معنــی زايايــی و زندگــی و بخــش دوم از ريشــۀ »مــرت« بــه معنی 
ميرايــی و مــرگ مأخــوذ اســت؛ قهرمانــان شــاهنامه همگــی در هر 
دو صحنــۀ رزم و بــزم درخشــانند. چنانچــه مثــاًل ســام خطــاب بــه 
ــزم  ــه ب ــده ای / ب ــدرون شــير پاين ــه رزم ان ــد: »ب منوچهــر می گوي

انــدرون شــيد تابنــده ای«

کنداوری: جمع پهلوانی و خردمندی
ــون  ــی چ ــتان هايی تغزل ــه داس ــار حماس ــاهنامه در کن ــا در ش م
ــه و بيــژن و منيــژه را داريــم و بايــد توجــه  داســتان زال و روداب
داشــت کــه از هميــن مبنــا ادبيــات بزمــی و تغزلــی مــا در دورة 
ــی  ــا در غــزل ســبک عراق ــرد. ام ــی شــکل می گي ســبک عراق
ــس رزم  ــود. پ ــظ می ش ــی حف ــرد ايران ــی خ ــرة حماس ــز چه ني
ــرای زندگــی اســت. چنانچــه  ــه و ب ــزم آميخت ــا ب در شــاهنامه ب
گفتيــم جهــت جنــگ بازگردانــدن نظــم و وحــدت اســت. ايــن 
ــه در آن  ــت ک ــاهنامه اس ــی« در ش ــدة »توران ــر اي ــر در براب ام
ــگ  ــت فرهن ــی و ماهي ــی وصــف ذات پرخاشــجويی و جنگ طلب

گفتاری از سیدحسین شهرستانی؛

فرهنگ ایرانی بیرون از امت اسالمی نیست
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ــزارش گــــ

ــه و مهاجــم  ــژاد زرد کــه واجــد فرهنــگ مردان اســت: همــان ن
و جنگ بنيــاد و بی توجــه بــه ثبــات و ادارة ســرزمين اســت 
ــا در  ــت. ام ــينی اس ــی و باديه نش ــت خون ــر عصبي ــی ب و مبتن
آن ســو فرهنــگ غربــی و بــه تعبيــر شــاهنامه رومــی اســت کــه 
بــر فريــب و سياســت ورزی و ثبــات و ايــدة نظــم )کاســموس( 
ــزة رزم و  ــی آمي ــگ ايران ــان فرهن ــن مي ــا شــده اســت. در اي بن
ــه در واژة کهــن  ــری ک ــری و خــرد اســت. ام ــع دلي ــزم و جم ب
»کنــداوری« نهفتــه اســت؛ کنــداور همزمــان معنــی پهلــوان و 

ــد. ــل می کن ــد را حم خردمن
ــزم  ــه دارد« و از آن ســو ب ــاً »چهــرة زنان ــران اتفاق ــذا جنــگ در اي ل
ــف  ــواره وص ــگ را غزل ــۀ جن ــاهنامه صحن ــه دارد. ش روی مردان
ــراب  ــرايند: ش ــه می س ــزم را مردان ــا ب ــرايان م ــد و غزل س می کن

ــود زورش... ــن ب ــه مردافک ــم ک ــخ می خواه تل

پهلوان، کارگزار جنگ نیست
ــوان  ــوان به عن ــخصيت پهل ــه ش ــت ک ــر آن اس ــم ديگ ــۀ مه نکت
بناکننــدة جنــگ در فرهنــگ ايرانــی، صرفــاً جنگجــو يــا »کارگــزار 
ــدارد.  ــا گماشــته و باديــگارد نســبتی ن جنــگ« نيســت. پهلــوان ب
ــا  ــدرن ي ــش م ــل ارت ــی مث ــگ ايران ــگ در فرهن ــاد جن ــذا نه ل
ــرای  ــط ب ــه فق ــنتی ک ــای س ــته در فرهنگ ه ــای گماش گروه ه
جنــگ ساخته شــده اند نيســت. پهلــوان ايرانــی بــا معنــی 

می جنگــد و بــه جنــگ معنــی می دهــد و لــذا نســبت بــه سياســت 
و فرهنــگ بی تفــاوت نيســت. پــس فراينــد ارتــش ســازی مــدرن 
کــه نهــاد نظامــی را بــه بروکراســی جنــگ يــا »ماشــين جنگــی« 

ــت. ــوده و نيس ــق نب ــران موف ــد در اي ــدل می کن ب

سپاه پاسداران، نماد »ایدۀ ایرانی جنگ«
ايــدة ايرانــی جنــگ، بنيــاد تأســيس ســپاه پاســداران اســت و ســپاه 
ايــدة ايرانــی جنــگ را نمايندگــی می کنــد. پهلــوان در مــورد جنگ 
ــذا ايــن گفتــار کــه  ــارة زندگــی و سياســت موضعــی دارد و ل و درب
»نظاميــان در سياســت دخالــت نکننــد« را بايــد به درســتی فهميــد. 
پهلــوان نمی توانــد بــه آرايــش شــهر بی تفــاوت باشــد و البته شــهر 
هــم بــا او رويــارو می شــود. از ايــن فراتــر آنکــه فتــوت و پهلوانــی 
ــدی  ــه درون شــهرها کشــيده شــده و اســاس هويتمن ــا ب از مرزه
شــهری می گــردد. به نحوی کــه همــۀ طبقــات و اصنــاف شــهری 

ــژة خــود را می نويســند. ــوت نامــۀ وي فت
حاصــل ســخن آنکــه ايــران همــواره ميانجــی تشــکيل فرهنــگ 
جهانــی بــوده اســت. فرهنــگ جهانــی از مســير ايــران اســت کــه 
خــودش را می شناســد. فرهنــگ يونانــی عــالوه بــر دورة اســالمی، 
در دوران اســکندر نيــز از مســير ايــران وارد فرهنــگ جهانــی 
ــز از  ــی ني ــرقی و هندوي ــگ ش ــن فرهن ــر اي ــالوه ب ــود. ع می ش

ــد. ــی می گردن ــری جهان ــوی گ ــی و مان ــوف ايران ــير تص مس

ایرانیت: در کشاکش مرزمندی و بی مرزی
در ضمـن ايرانيان همواره درگير مسـئلۀ مرزمندی و تأسـيس دولت 
ملـی و حراسـت از آن از سـويی و بی مـرزی و مشـارکت در نظـام 
جهانـی بوده انـد و هـر بـار کـه از يک سـوی بـام درافتاده ايـم دچـار 
انحطـاط شـده ايم. زمانی کـه درون الک مـرز قومی خـود خزيديم 
و بـا اقـوام پيرامون رسـم بيگانگـی نهاديم دچـار بحران شـديم. ما 
نبايد خودمان برچسـب »صفوی« و مجوسـی را که بلـوک عربی در 
جهـان اسـالم به مـا می زند و بديـن ترتيب طالـب اخراج مـا از امت 
اسـالمی اسـت، بپذيريم و بـه آن دامن بزنيـم و نيز از آن سـو هرگاه 
در فرهنـگ جهانـی و بيگانـه به نحـوی ادغـام شـويم که مـرز ملی 
به کلی از دسـت برود نيـز در بحران فـرو می رويم. پايگاه مشـارکت 
مـا در فرهنـگ جهانـی، هويـت ملـی اسـت. در دوران معاصـر 
روشـنفکران جهان وطـن و بـه تعبيـر درسـت بی وطـن و به ويـژه 
چپ هـا مـا را از خـاک و ريشـه و تبـار و مرزمـان بريدنـد و مثـاًل 
ناسـزاهای شـاملو بـه فردوسـی را بايـد در هميـن راسـتا خوانـد. 
همچنيـن جريان هـای اسـالمی بنيادگـرا نيـز هميـن بی وطنـی 
را دامـن زده انـد و در وجهـی از شـخصيت دکتـر شـريعتی ايـن 
دو باهـم تأليـف يافته انـد. بنابرايـن هويت مـا در کشـاکش ميان 
مرزمنـدی و بی مـرزی شـکل می گيـرد و شـهرياران و پهلوانـان 
بـزرگ شـاهنامه از سـويی پاسـدار مـرز ايـران و از سـوی ديگـر 

منـادی حقيقـت بوده انـد.

متن پیش رو گفتاری است از محمدجواد صاحبی، 
رئیس فقید شورای علمی دین پژوهان ایران که در 
نخستین دور گفت وگوی دینی اسالم و هندوئیزم در 

دهلی نو ایراد شده است.

محمدجــواد صاحبــی گفــت: جوهــره معنــا و مفهــوم 
معنويــت، بــا همــه تفاوت هايــی کــه در دريافــت و برداشــت 
ــت. ــترک اس ــان ها مش ــه انس ــزد هم ــود دارد، ن از آن وج

وی افــزود: نــگاه معنــوی، بينشــی اســت کــه از 
ــادی  ــان م ــيا و جه ــاظ و اش ــری الف ــای ظاه حصاره
ــر  ــای ژرف ت ــم درون و اليه ه ــه عال ــه و ب ــر رفت فرات
از  جلوه هايــی  و  رشــحات  و  می يابــد  راه  هســتی 
ــت  ــن حال ــی آورد. اي ــان م ــه ارمغ ــن را ب ــق بري حقاي
ــق،  ــس خالي ــداد انف ــه تع ــب آن ب ــه مرات ــانی ک نفس
ــا  ــی و ي ــری متعال ــا ام ــد ب ــت گاه در پيون ــاوت اس متف
ــا  ــد، و ت ــد می ياب ــان هســتی پيون ــر جه ــق مدب ــا خال ب

پيــش می تــازد. بــه  بی نهايــت 
صاحبــی تأکيد کــرد: عالــم معنــوی و روحانــی، مجموعه ای 

از امــور قدســی، ارزش هــای اخالقــی، باطنــی و عرفانــی اســت که 
ــه دور  ــری ب ــادی و ظاه ــان م ــای جه ــوارض و محدوديت ه از ع

اســت.
وی ادامــه داد: جهــان مــادی بــا همــه تنــوع و تکثــر و 
و  مشــکل زا  گاه  و  خســته کننده  و  محــدود  جاذبه هايــش، 
کژتــاب می نمايــد. چالــش انســان بــا قهــر طبيعــت، افــزون بــر 
مشــکالت جســمی، روحــی، روانــی و ناتوانايی هايــش، بــرای او 
بيمــاری، نــاداری و تــرس بــه ارمغــان مــی آورد. از ايــن رو بــرای 
ــان  ــت از جه ــز برون رف ــی ج ــوارض، راه ــن ع ــی از اي رهاي

مــاده نمی يابــد.
ــاره  ــا اش ــپس ب ــران س ــان اي ــی دين پژوه ــورای علم ــس ش رئي
ــاده  ــان م ــه جه ــه اســت ک ــه دريافت ــه تجرب ــه اينکــه انســان ب ب
ــه  ــدار اســت، گفــت: ب ــر محدوديت هــا و مصائبــش ناپاي عــالوه ب
هميــن دليــل پيوســته بــرای نيــل بــه جهــان مــدام و بی انتهــا، در 
جســتجو و کنــدوکاو اســت. تکاپويــی کــه بــا بهره گيــری از هميــن 

ابزارهــای مــادی و جهــان طبيعــی، امکان پذيــر اســت. پــس ايــن 
جهــان نيــز فرصــت و امکانــی اســت بــرای دســتيابی بــه آن حيات 
جاويــد کــه بــه تعبيــر بــزرگان اســالمی »الدنيــا مزرعــه االخــره« 

)دنيــا، مرزعــه آخريــت اســت(.
وی ادامـه داد: بـه نظـر می رسـد کـه مفهـوم »کارمـا« در آئيـن 
هندو بـا اين جمله ياد شـده بسـيار قرابـت و نزديکـی دارد، بنابراين 
ضرب المثـل هرچـه بـکاری همـان درو می کنـی، آمـوزه ای اسـت 
کـه گرچـه بـا آزمـون و خطا نيـز می تـوان بـدان دسـت پيـدا کرد، 
امـا با هدايـت اديـان سـهل الوصول تر خواهد شـد. البته ايـن ارتباط 
ماديـت و معنويت، دو سـويه اسـت، چنان کـه اين جهان مـادی نيز 
اسـرارآميز و حکايـت از آن دارد کـه خـود ناشـی از آن جهان معنوی 
اسـت؛ طبيعتـی برخـوردار از اشـيا و پديده هايـی که آراسـته به نظم 
ذاتـی و درونـی هسـتند، حقيقتـی که شـايد در آئيـن هنـدو از آن به 

»دارمـا« تعبير می شـود.
وی افــزود: ديــن اگرچــه بــدون معنويــت، پوســته ای تهــی از مغــز 
ــه  ــود ک ــده ش ــش نامي ــز کي ــدون آن ني ــد ب ــا می توان ــت؛ ام اس

مناســکی خشــک و بــی روح اســت. باورگونــه ای همــراه بــا 
جمــود و ظاهرگرايــی، آئينــی بی اعتنــای بــه عالــم معقــول 
ــد  ــت پيون ــا مادي ــات دارد و گاه ب ــه در خراف ــه گاه ريش ک
ــد و در  ــونت می آفرين ــب و خش ــر و تعص ــد و تخدي می ياب

ــد. ــال می پراکن ــم و ب ــن بي ــان و زمي زم
ــل  ــم و عق ــه عل ــی ک ــس در دنياي ــه داد: پ ــی ادام صاحب
ــه  ــم زده اســت، ب ــادی، مکانيــک و صنعــت مــدرن را رق م
جهــت فــرار از معنويــت، در کنــار رهاوردهــای بزرگــی چون: 
ــی و  ــی، روان ــروت، بحران هــای اخالق ــدرت، ســرعت و ث ق
ــن رو  ــده اســت، از اي ــر ش ــر بش زيســت محيطــی دامن گي
بــرای رهايــی از پيامدهــای ناگــوار آن راهــی جــز پنــاه بردن 
ــه معنويــت نيســت. بنابرايــن يافتــن مفهومــی مشــترک  ب
ــان ها  ــد انس ــا می توان ــه آئين ه ــان هم ــت مي ــرای معنوي ب

ــازد. ــر س ــت نزديک ت ــش و امني ــه آرام ــر روز ب را ه
ــزم  ــالم و هندوئي ــی اس ــوی دين ــتين دور گفت وگ نخس
ــا  ــزم« )3 ت ــالم و هندوئي ــت در اس ــوع »معنوي ــا موض ب
ابراهيمی ترکمــان،  ابــوذر  حضــور  بــا  آبان مــاه(   4
اســالمی،  ارتباطــات  و  فرهنــگ  رئيــس ســازمان 
معــاون  قمــی،  محســن  حجت االسالم والمســلمين 
ــن  ــری، حس ــم رهب ــام معظ ــر مق ــل دفت ــات بين المل ارتباط
ــران،  ــی اي ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــن آث ــس انجم ــاری، رئي بلخ
حجــج اســالم شــمس اهلل مريجــی، رئيــس پژوهشــگاه 
باقرالعلــوم )ع(، حميــد پارســانيا، عضــو شــورای عالــی 
ــرگان  ــس خب ــو مجل ــی، عض ــد مبلغ ــی، احم ــالب فرهنگ انق
مجلــس  اســالمی  تحقيقــات  مرکــز  رئيــس  و  رهبــری 
شــورای اســالمی، محمدجــواد صاحبــی، رئيــس شــورای 
معــاون  مرتضــی صبــوری،  ايــران،  دين پژوهــان  علمــی 
مرکــز گفت وگــوی اديــان و تمدن هــای ســازمان فرهنــگ 
و ارتباطــات اســالمی، غالمرضــا انصــاری، ســفير و علــی 
ــی، رايــزن فرهنگــی ايــران در هنــد، اس آر بهــات،  دهگاه
رئيــس شــورای تحقيقــات فلســفی هنــد و شــخصيت های 
ــل  ــدی در مح ــی و هن ــمندان ايران ــی و انديش ــی، مذهب فرهنگ

مرکــز بين المللــی هنــد، برگــزار شــد.

گفتاری از مرحوم محمدجواد صاحبی؛

برای رهایی ازپیامدهای دنیای مدرن راهی جز پناه بردن به معنویت نیست
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ــزارش گــــ

حسینیه  در  جدید«  عصر  عرفانی  های  »فرقه  نشست 
ارشاد با سخنرانی همایون همتی مدرس دانشگاه و محقق 

حوزه عرفان و ادیان برگزار شد.

ــه  ــد مدرنيت ــر جدي ــود از عص ــت: مقص ــت گف ــن نشس وی در اي
ــد  ــه بع ــال 1۹۷0 ب ــه س ــوط ب ــی مرب ــای عرفان ــت. فرقه ه نيس
ــه آن عصــر  ــد هســتند کــه ب ــه فرقه هــای عصــر جدي معــروف ب
ــبی  ــياليت و نس ــی س ــه معن ــه ب ــود ک ــه می ش ــوس گفت آکواري
شــدن اخالق اســت. در دهــه 1۹80 بيــش از 8000 فقــه عرفانی در 
آمريــکا وجــود داشــته اســت. گاهــی می بينيــد کــه از لفــظ عرفــان 
ــن  ــت. اي ــه اس ــل توج ــه قاب ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــی خداي ب
ــه مســائل سياســی نيســت. متأســفانه  ــوط ب دســت بحث هــا مرب
در جامعــه مــا اين دســت مســائل سياســت زده، مبتــذل و عــوام زده 
شــده اســت. در صورتــی کــه بســيار عميــق و جــدی اســت و جای 
مطالعــه دارد. ايــن شــرايط منجــر بــه ايــن شــده اســت کــه علما و 
متفکــران حقيقــی رغبــت ورود بــه ايــن عرصــه را نداشــته باشــند. 
ــه  ــی امــروز در جامع ــه جريان هــای عرفان ــن گون ــی کــه اي در حال
ــن  ــن بي ــفانه در اي ــت. متأس ــری اس ــکل گي ــال ش ــز در ح ــا ني م
ــود. ــه نمی ش ــذاب ارائ ــق و ج ــه صــورت دقي ــان اســالمی ب عرف

ــن  ــای اي ــی از ويژگی ه ــزود: يک ــن اف ــوزه دي ــق ح ــن محق اي
فرقه هــا ايــن اســت کــه آموزه هــای عرفانــی را از اديــان مختلــف 
گرفتــه انــد و بــا هــم مخلــوط کــرده انــد و يــک تــوده و انباشــتی 
بــی نظــم و بــی هــدف درســت کــرده انــد. بــه خصــوص از اديــان 
ــع  ــی و طال ــف بين ــم، ک ــد. از نجــوم قدي ــه ان ــر گرفت شــرقی تأثي
بينــی، احضــار روح، تکنيک هــای روانشــناختی، تکنيک هــای 
ــی از  ــد و معجون ــرده ان ــتفاده ک ــنتی و … اس ــب س ــوگا، ط ي
ــد. هــدف غايــی و نهايــی  ــه وجــود آورده ان ــد را ب فرقه هــای جدي
ــر  ــه ه ــی و ب ــر راه ــذت از ه ــذت اســت. ل ــط ل ــا فق ــن فرقه ه اي

ــزی. ــه خــط قرم ــچ گون ــدون هي ــی ب طريق
همتــی ادامــه داد: موســيقی هيجانــی جديــد نيــز در ايــن فرقه هــا 
جايــگاه بســيار ويــژه ای دارد. مانــد راک انــد رول، موســيقی بيتــل 
ــکل  ــای ماي ــه در کاره ــی ک ــای برق ــوع خاصــی از گيتاره ــا، ن ه
جکســون يــا الويس پريســلی ديــده ايــد. موســيقی بســيار هيجانی 
و بســيار گــوش خــراش. ســبک پوشــش خــاص و نامتعــارف کــه 
ســعی دارنــد بــه ايــن شــيوه خــود را متمايــز کننــد و نشــان دهنــد 
ــه  ــاره کــه در جامع ــن لباس هــای پ ــاًل همي ــاوت هســتند. مث متف
ــارف و خــالف  ــج شــده اســت. رفتارهــای نامتع ــز راي خودمــان ني
عــرف، زبــان و اصطالحــات منحصــر بــه فــرد نيــز از خصوصيــات 

ايــن هاســت.
وی در ادامــه گفــت: خانه هــای تيمــی يکــی ديگــر از ويژگی هــای 
ايــن هاســت. افــراد بايــد از خانــواده خــود جــدا شــوند. بــرای هــر 
گــروه يــک رهبــر کاريزماتيــک نيــز وجــود دارد کــه ســر ســپاری 
مطلــق نســبت بــه او بايــد وجــود داشــته باشــد. جالــب اينجاســت 
کــه اينهــا می خواســتند از اتوريتــه و مناســک و مقامات ديــن خارج 
شــوند امــا گرفتــار هميــن شــده انــد. بــه خاطــر ســو اســتفاده های 

ــدد  ــای متع ــدد و پرونده ه ــکايات متع ــأن، ش ــران ش ــراوان رهب ف
قضائــی شــکل گرفتــه اســت. خيلــی راحــت کســی کــه بخواهــد 
ــواع  ــتفاده از ان ــد. اس ــی می کنن ــذف فيزيک ــد را ح ــرپيچی کن س
ــه طــور کامــل تغييــر می دهــد  داروهــای مخــدر کــه آگاهــی را ب
ماننــد قرص هــای اکــس، شيشــه، کــراک، مــاری جانــا و 
ــد در ايــن گروه هــا  ــت خلســه ايجــاد می کن ســيگارهايی کــه حال
ــر مســتدل  ــه غي ــج اســت. يــک وحــدت وجــود عاميان بســيار راي
ــا وحــدت وجــود حقيقــی  ــام پانتئيســم قائــل هســتند کــه ب بــه ن
و مســتدل تفــاوت دارد. شــيطان را مظهــر سرخوشــی و فــارغ بالــی 
ــای  ــی آموزه ه ــت. آميختگ ــأن اس ــی ش ــمبل اصل ــد و س می دانن

شــأن بــا علــوم غريبــه نيــز قابــل توجــه اســت.
همايــون همتــی در ادامــه عنــوان کــرد: بنيــان گــذار ايــن 
فرقه هــای عصــر جديــد 4 نفــر هســتند. يعنــی تمــام ايــن 
ــام اينهــا  ــد و ن ــه شــده ان ــر تغذي ــن 4 نف ــه نوعــی از اي فرقه هــا ب
ــه  ــت ک ــکی اس ــا بالواتس ــم ِهلِن ــر اول خان ــد. نف ــاد می برن را زي
ــه آن می شــود  ــه ترجم ــذار انجمــن تِئوســوفی اســت ک ــان گ بني
حکمــت الهــی. متأســفانه آقــای نصــر حکمــت متعاليــه مالصــدرا 
ــا ايــن لفــظ ترجمــه کــرده اســت کــه غلــط و گمــراه کننــده  را ب
ــالگی  ــت. در 1۶ س ــيه اس ــل روس ــاً اه ــکی اصالت ــت. بالواتس اس
ــای  ــه کتاب ه ــه مطالع ــروع ب ــود و ش ــی می ش ــر درون ــار تغيي دچ
پــدر بزرگــش می کنــد. بــرای ايــن کــه کامــاًل از خانــواده مســتقل 
بشــود يــک ازدواج ســاختگی انجــام داد و بــا همســرش فــرار کــرد. 
ــن فرقه هــا  ــواده در اي ــرار از خان ــم جــدا شــدن و ف ــن کــه گفتي اي
بســاير مهــم اســت را دقــت کنيــد. بعــد از مدتــی از همســرش هم 
فــرار کــرد و پيــش برخــی از بســتگانش برگشــت. بــه صومعه هــا 
ــی دارد  ــی کتاب ــن ســکوت می کــرد حت ــت و مدت هــا تمري می رف
بــا عنــوان صــدای ســکوت. بــه کشــورهای مختلف ســفر کــرده و 
بــا بســياری از متفکــران مرتبــط بــوده بــه ويــژه متفکريــن بودايی، 
هنــدی، يونانــی و …. چنــد انجمــن در کشــورهای مختلــف بــه 
ــد او  ــه من ــذوب و عالق ــدان مج ــياری از هنرمن ــود آورد. بس وج

شــدند.
ــرگ  ــوئيدن ب ــل س ــای ايمانوئ ــر دوم آق ــت: نف ــه گف وی در ادام
ــود را از  ــام خ ــد ن ــی جدي ــای اصل ــی از فرقه ه ــه يک ــت ک اس
ايــن فــرد گرفتــه: ســوئيدن برگيانيســم. بيــش از 30 جلــد تأليــف 
ــم برزخــی اســت.  ــم ديگــر و عوال ــه عوال ــاً راجــع ب دارد کــه تمام
ــود.  ــود و اهــل ســوئد ب ــات ب مســيحی فيلســوف و دانشــمند الهي
ــا 54  ــت. ت ــب اس ــه عجي ــت ک ــوده اس ــی او ۲05 ب ــره هوش به
ــد از آن  ــوده اســت بع ــروف ب ســالگی رياضــی دان و مهنــدس مع
اعــالم کــرد کــه رؤياهايــی را ديــده کــه در آن رؤياهــا عوالــم ديگر 

ــت. ــرده اس ــاهده ک را مش
همتـی افـزود: نفـر سـوم آقـای گئـورگ گورجيـف اسـت کـه چند 
کتاب از او به فارسـی نيز ترجمه شـده و روانشناسـان و روانپزشـکان 
بـه ايـن فرد خيلـی توجـه دارنـد. اصالتاً روسـی اسـت و در فرانسـه 
مـی ميـرد. او را عـارف می دانسـتند کـه آمـوزه اصلـی او روی خود 
کار کـردن اسـت. يـک آئيـن جديد بـه وجـود آورد که رقيبـی برای 
مسـيحيت بود. به موسـيقی خيلی عالقه داشـت که سـبک خاصی 
در موسـيقی و رقص دارد. نويسـنده هـای زيادی تحت تأثيـر او قرار 
گرفتنـد. بـه خانقـاه فرقـه مولويـه در ترکيـه رفت و بـا آنهـا ارتباط 

برقـرار کـرد. با تصـوف آشـنا بود.
وی در ادامــه گفــت: نفــر چهــارم نيــز فرانــس ِمســِمر اســت کــه 
ــب  ــت. در ط ــی اس ــس حيوان ــروف مغناطي ــه مع ــف نظري کاش
ــش را صــرف  ــام وقت ــت تم ــه جــای طباب ــی ب ــرد ول ــل ک تحصي
مطالعــه روش هــای جديــد معالجــه کــرد و موفــق شــد هيپنوتيــزم 
را بــرای معالجــه بــه وجــود بيــاورد. حکومــت اتريــش او را بــه جرم 
جادوگــری اخــراج کــرد کــه بــه فرانســه رفــت و در آن جــا شــهرت 
ــزم داشــت  ــدرت هيپنوتي ــدری ق ــه ق ــرد. ب ــت کســب ک و موفقي
ــه روش  ــبيه ب ــرد. ش ــار را معالجــه می ک ــک جلســه بيم ــه در ي ک

هوميوپاتــی کــه امــروز در ايــران نيــز رواج پيــدا کــرده کــه البتــه 
ــد و دســتگير شــدند. برخــی از آنهــا شــياد از آب درآمدن

همتــی در ادامــه اظهــار داشــت: فرقه هــای عرفانــی جديــد فقــط 
ــددی را راه  ــگاه های متع ــاًل فروش ــد. مث ــوری نمی پردازن ــه تئ ب
ــرده  ــد ک ــی را تولي ــايل گوناگون ــمبل ها و وس ــد و س ــه ان انداخت
ــوص،  ــی های مخص ــاب فروش ــدد، کت ــگاه های متع ــد. نمايش ان
شــهرک ها، خانه هــای تيمــی، ســازمان ها، مراکــز موســيقی 
ــرای  ــد. از عناوينــی کــه اينهــا ب ــه خــود دارن و … مخصــوص ب
ــم  ــن مفاهي ــه اي ــوان ب ــد می ت گروه هــای خــود انتخــاب کــرده ان
ــردم، دروازه  ــد م ــد(، معب ــر جدي ــم )کف ــرد: نئوپاگانيس ــاره ک اش
ــادوی  ــَو، ج ــدان َيُه ــد، فرزن ــان عه ــز، حافظ ــير قرم ــيد، ش خورش
جديــد، کليســای اتحــاد، علــم جديــد، گواهــان َيُهــَو، ســاينتولوژی، 
ــذب،  ــون ج ــر قان ــی ب ــان مبتن ــی، عرف ــن گراي ــد کار، باط اِک اَن

ــی و... ــم، کريســتال درمان ــرا عل ــه، ف ــان حلق عرف
ايــن اســتاد دانشــگاه افــزود: نکتــه مهــم در ايــن عرفان هــا ايــن 
اســت کــه در بطــن جوامــع غربــی و مســيحی روييــده انــد امــا از 
ــه  ــر گرفت ــودی )کاباليســم( بســيار تأثي ــدی و يه ــای هن عرفان ه
انــد. ۲1 عقيــده مشــترک اينهــا را مــن اســتخراج کــرده ام کــه بــه 

ايــن شــرح اســت:
بــه جــای خــدا بــه انــرژی معتقدنــد کــه از فيزيــک گرفتــه انــد. که 

همــه جــا هســت و بــه همــه انــرژی می دهــد.
ــن از  ــی گرفت ــی و راهنماي ــوات آســمانی و روحان ــه موج ــده ب عقي

آنهــا
عقيده به قانون َکرمه و تناسخ

ــه وســيله عشــق. کــه منظــور  ــر روی زميــن و ب درس آموختــن ب
ــد از  ــر لحظــه می توان ــه ه ــاًل آزاد اســت ک عشــق جنســی و کام

فــردی بــه فــرد ديگــر تعييــر کنــد.
عقيده به اين که مرگ پايان نيست.

عقيده به تکامل داروين و فيزيک کوانتوم
عقيده به شهودگرايی به جای عقل گرايی

گوهر عرفانی اديان مهم است، اما عقايد اديان مهم نيست.
معنويت زنانه و ايجاد رنسانس زن مداری

اهميت تمدن های باستانی و کشف بقايا و يافته های آنها
هــر چيــزی در پيرامــون دارای يــک معنــای معنــوی )بــه معنــای 

ســری( اســت
اهميت نيروهای نهفته ذهن و رؤياها و تجارب شخصی

مراقبه، يوگا و گياه خواری و تأثير غذاها
کتاب مقدس حاوی بعضی از حقايق است نه همه حقايق.

عيسی )ع( نيز يکی از خداهای هندو است.
ــا ديگــران موجــب رشــد و آســايش مــا  داشــتن رابطــه جنســی ب

می شــود.
انرژی دادن به ديگران و کسب انرژی از ديگران

عشق جنسی ورزيدن به همه بدون هيچ حد و مرزی
توســل بــه زبــان طبيعــت و علــم اعــداد کــه در عرفــان کابــاال و 

ــود دارد. ــی وج گنوس
آموختن از ديگران و قدرت دادن به آنها

تقديــر مــا در ارتباطــات بــا ديگــران و در صــورت لــزوم در 
ماســت. بعــدی  تناســخ های 

ــی گســترده  ــن گروه هــا خيل ــان گفــت: تفکــرات اي همتــی در پاي
ــن  ــت. اي ــه آن پرداخ ــوان ب ــخنرانی نمی ت ــک س ــه در ي اســت ک
مباحــث بايــد تدريــس شــود و مقالــه بــه مقالــه اينهــا بايــد نقــد و 
ــذت نفــس هــدف اســت  ــی شــود. در ايــن فرقه هــا فقــط ل ارزياب
ــد. فقــط  ــه ان ــه آن ورم و آمــاس کــردن نفــس گفت کــه برخــی ب
بــه لــذت خــود و جســم خــود توجــه دارنــد. دچــار يــک اوتيســم 
شــبه عرفانــی هســتند. يعنــی در خــود ماندگــی و عقــب ماندگــی 
بــه خيــال رســيدن بــه عرفــان. کــه اينهــا بــا عرفــان دينــی و حتی 

ــض اســت. ــاًل منتاق ــخ کام ــته تاري ــای گذش عرفان ه

همایون همتی:

عصرجدیدهمان مدرنیته نیست
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ـــو گـفتــگـ

هر یک از دانش های فلسفی و علمی، مولد تمدن متناسب 
با خود در تاریخ بوده اند. تمدن یونانی اساسًا تمدنی عقلی 
)عقل انتزاعی( و تمدن غرب حاضر اصالتًا 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.
تأثیرات  گیرد  قرار  دولتها  حمایت  مورد  فلسفه  وقتی 
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 پاسخ های وی 

می آید.

ــک  ــن ی ــکل گرفت ــر ش ــر ب ــدی مؤث ــل کلی *عوام
ــت؟ ــدن چیس تم

بــا توجــه بــه فرهنــگ لغــت، تمــدن بــه معنــی ســازمان اجتماعی 
ــتفاده  ــعه و اس ــده توســط توس ــاال اســت، مشــخص ش ــم ب از نظ
ــا پيشــرفت در هنــر و علــوم، فــن  ــان نوشــته شــده و ب از يــک زب

ــر. ــت و مناطــق ديگ آوری، دول
به طــور کلــی، يــک تمــدن يــک »فرهنــگ پيشــرفته« اســت، در 
ــا،  ــه ايده ه ــگ« ب ــه »فرهن ــی« ک ــگ ابتداي ــک فرهن ــل »ي مقاب

آداب و رســوم، کاالهــای توليــدی )صنايــع دســتی( و هنری اشــاره 
ــه وضــوح شناســايی می شــوند. دارد کــه ب

ويژگی های »تمدن« شـامل شهرسـازی، توسـعه نخبگان شـهری 
و طبقـه بنـدی جامعـه بـه طبقات اسـت. بيـن النهرين اغلـب به به 
علـت توسـعه چـرخ، دسـت خط هـای رياضـی، رياضيات، نجـوم و 

کشـاورزی بـه عنـوان مهد تمـدن ناميده می شـود.

*دالیل زوال یک تمدن چیست؟
 Arnold»ــی ــن ب ــد توئي ــهور »آرنول ــورخ مش ــه م ــه گفت ب
Toynbee( ( تمدن هــا بــه دليــل ناتوانــی خــود در 
ــار زوال  ــد و دچ ــقوط می کنن ــم س ــای مه ــا چالش ه ــه ب مقابل
ــرای  ــرب ب ــدن غ ــی تم ــاهد ناتوان ــون ش ــا اکن ــوند. م می ش
ــته  ــای وابس ــی اقتصاده ــت محيط ــای زيس ــا پيامده ــه ب مقابل

ــتيم. ــا هس ــد آنه ــه رش ب
بــه هميــن ترتيــب، مــا می بينيــم طبقــه بنــدی جامعــه در ايــاالت 

متحــده خــود را بــه عنــوان نژادپرســتی آشــکار می کنــد.
ــه در  ــد ک ــح می کن ــن«، تصري ــس برم ــی »موري ــورخ فرهنگ م
قــرون وســطی آمريــکا همــان عواملــی کــه ايــاالت متحــده را بــه 

يــک تمــدن بــزرگ تبديــل کــرد- فردگرايی، گســترش ســرزمين، 
ــت -  ــدون محدودي ــع ب ــرص و طم ــادی و ح ــم اقتص امپرياليس
آمريــکا را بــه ســمت ســقوط و انحطــاط هدايــت می کنــد و 

ــاب ناپذيراســت. ــقوط اجتن س

*نقش علوم انسانی در ایجاد یک تمدن چیست؟
علـوم انسـانی بـه شـاخه های يادگيـری مرتبط بـا انديشـه و روابط 
انسـانی، ماننـد تاريخ، ادبيـات و فلسـفه اشـاره دارد. از آنجـا که اين 
حوزه هـا به توسـعه يـک زبان نوشـته شـده وابسـته هسـتند، علوم 

انسـانی وضعيـت نسـبی تمـدن را منعکـس می کنند.
بدون نوشـتن )نويسـندگی يا خط( بسـيار پيشـرفته، هيچ سـوابق 
کتبـی وجـود نـدارد کـه دولـت بتوانـد تمـدن در حال گسـترش 
و بـه طـور فزاينـده پيچيـده را نظـارت کنـد. ايـن را می تـوان 
در آخريـن تمـدن بـزرگ خاورميانـه، امپراتـوری ايـران کـه از 
کشـورهای مديترانـه ای تـا دره اينـدوس )دره سـند( و همه آنها 
سـنت های متنوعـی داشـتند، و آنهـا را تحت يک سيسـتم اداری 

واحـد سـازماندهی و اداره می شـد ديـد.

*وضعیت فلسفه در ایجاد تمدن چیست؟
معامالت فلسـفه نظريه يـا تجزيه و تحليـل از اصول رفتار اساسـی 
انسـان، انديشـه و دانـش و ماهيـت جهان اسـت. بـه عبارت سـاده، 
فلسـفه اعضـای يک تمـدن را با دادن اصـول دربـاره چگونگی فکر 

کـردن و بدسـت آوردن دانـش راهنمايـی می کند.
بـدون فلسـفه، پيش گذشـته وضعيـت فرهنـگ منحصر بـه فرد 

از يـک فرهنـگ بـه سـطح تمـدن نمی تواند حاصل شـود.
ــق  ــن زرتشــتی متعل ــا دي ــران ب ــوری اي ــال، امپرات ــوان مث ــه عن ب
بــه خــود، از طريــق اعــالم ديــدگاه جهانــی کــه مــردم می تواننــد 
ميــان خيــر و شــر را انتخــاب کننــد، فلســفه را تحــت تأثيــر قــرار 
داد. عــالوه بــر ايــن، ممکــن اســت منبــع فلســفه ايــران باســتان، 
يونــان هراکليتــوس باشــد. حداقــل زرتشــت تأثيــری بــر انديشــه 

ــی داشــت. يونان

نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:

 تأثیر اندیشه ایرانی بر فلسفه یونان
جالل حیران نیا

ــی  ــا يزدان ــلمين احمدرض ــالم والمس ــت االس حج
ــوم و  ــگاه عل ــی پژوهش ــت علم ــو هيئ ــدم عض مق
ــر در  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــالمی در گفتگ ــگ اس فرهن
ــه ها و  ــی در آرا و انديش ــفه سياس ــگاه فلس ــورد جاي م
ــار عالمــه  ــار عالمــه طباطبايــی گفــت: برخــی آث آث
ــود  ــاب فلســفه سياســی اســت و خ ــی، در ب طباطباي
او هــم التفــات بــه مطلــب داشــته اســت؛ گرچــه بــه 

ــد. ــاد می کن ــالم ي ــی اس ــفه اجتماع ــی از فلس ــفه سياس ــر فلس ــای تعبي ج
ــا نداشــتن موضــوع  وی افــزود: تفــاوت فلســفه اجتماعــی و فلســفه سياســی در محوريــت داشــتن ي
ــه  ــد ک ــان می ده ــم نش ــوان آن ه ــت، عن ــت و زعام ــه والي ــن مقال ــته از مت ــت. گذش ــت اس حکوم
موضــوع اصلــی مقالــه همانــا حکومــت اســت. بنابرايــن، بنــا بــر تعريــف، مقالــه واليــت و زعامــت، 

ــت فلســفه سياســی اســت. ــا ماهي ــه ای ب مقال
ــفه  ــالمی و فلس ــفه اس ــون فلس ــار و مت ــت: در آث ــخنانش اظهارداش ــه س ــدم در ادام ــی مق يزدان
ــه  سياســی اســالمی، دو اصطــالح »فلســفه سياســی« و »فلســفه اجتماعــی« معــادل يکديگــر ب
ــين،  ــر آل ياس ــعادة، جعف ــبيل الس ــی س ــۀ عل ــی، التنبي ــد فاراب ــر محم ــک: ابونص ــد. ن کار رفته ان
ــق العجــم، ص 58-5۹. و  ــی، رفي ــد الفاراب ــدرج در المنطــق عن ــۀ، من ص ۷3-۷۷. و همــو، التوطئ
همــو، الملــۀ، محســن مهــدی، ص 5۲-54. و همــو، احصاءالعلــوم، عثمــان محمــد اميــن، ص ۶۷. 
و همــو، تحصيــل الســعادة، جعفــر آل ياســين، ص ۷۹ بــه بعــد. و همــو، فصــول منتزعــۀ، فــوزی 

ــار، ص 30 و 3۹ و 4۲ و 43. ــری نج مت
وی در ادامــه ســخنانش تصريــح کــرد: عــالوه بــر ايــن مقالــه، در مواضــع متعــدد از تفســير الميــزان، 
متعــرض موضــوع حکومــت و ماهيــت آن و حکومــت در اســالم و ويژگی هــای آن شــده اســت. بــرای 
نمونــه الميــزان، ج 3، ص 144-14۹. ج 4، ص ۹۲ - 133. بديــن ترتيــب، ايــن دســت مباحــث عالمــه 

طباطبايــی هــم از ماهيــت فلســفه سياســی برخوردارنــد.
ايــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بيــان کــرد: شــايد الزم بــه توضيــح نباشــد کــه لزومــاً هــر گونــه پژوهش 
ــرار  ــوان انديشــه سياســی ق ــاب حکومــت، فلســفه سياســی نيســت و ممکــن اســت تحــت عن در ب
بگيــرد. تفــاوت فلســفه سياســی و انديشــه سياســی در ارجــاع يــا عــدم ارجــاع به مبانی فلســفی اســت. 
بــا توجــه بــه ايــن نکتــه و ارجــاع تحليل هــا و پژوهش هــای عالمــه طباطبايــی بــه مبانــی فلســفی، 

ناگزيــر مباحــث عالمــه طباطبايــی تحــت عنــوان فلســفه سياســی قــرار می گيــرد.
وی تأکيــد کــرد: بنابرايــن عالمــه طباطبايــی، در آثــار خــود، اثــر مســتقلی در موضوع فلســفه سياســی 
بــا نــام مقالــه واليــت و زعامــت دارد. عالمــه طباطبايــی، در آثــار خــود، بــه تناســب تحليل هايــی بــا 

ماهيــت فلســفه سياســی ارائــه کــرده اســت. نمونــه: مواضــع يــاد شــده در الميــزان.
ــز ممکــن اســت کــه از فلســفه  ــاال، از جهــت ديگــری ني ــر مــوارد ب ــی مقــدم گفــت: عــالوه ب يزدان
سياســی عالمــه طباطبايــی ياد کنيــم و آن فلســفه سياســی مســتنَبط از آثــار عالمــه طباطبايی اســت. 
بــا توجــه بــه بندهــای گذشــته ضرورتــی نــدارد کــه فلســفه سياســی بــه ايــن معنــای اخيــر را منظــور 
داشــته باشــيم و از فلســفه سياســی مســتنَبط از آثــار عالمــه طباطبايــی می توانيــم بــه عنــوان مطالعه و 

پژوهــش در فلســفه سياســی عالمــه طباطبايــی يــا تدويــن و گســترش آن يــاد کنيــم.

یزدانی مقدم در گفتگو با مهر:

عالمه طباطبایی اثر مستقلی در فلسفه سیاسی دارد
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ـــو گـفتــگـ

ابراهیم فیاض، دانشیار گروه مردم شناسی دانشگاه تهران 
است که در سال های اخیر حضوری پررنگ در مطبوعات 
و صدا و سیما داشته و همواره نقطه نظراتی مبتکرانه و 
البته از مبنای مردم شناسی ارائه داده است. این دانش 
آموخته دانشگاه امام صادق )ع( در مسائل سیاسی روز 
نیز حضوری پررنگ داشته در مواردی چون مبانی تغییر 
رفتار دولت دهم و همچنین ریشه های ماجرای معروف 
سلفی در مجلس به دفعات موضع گیری کرده است. 
حرکت های اخیر دانشجویی-عدالتخواهی و بحث های 
از  شناسی  آسیب  جهت  تا  شد  موجب  آن  پیرامونی 
جنبش با فیاض که خود از پایه گذاران جنبش عدالتخواه 
دانشجویی بوده است، گفتگو کنیم. هر چند بحث از خالء 
گفتمانی برای مطالبات صحیح عدالتخواهی در کشور به 
کم کاری های حوزه و دانشگاه در این عرصه و همچنین 
بازخوانی اندیشه های چپ گرایانه شریعتی کشیده شد.

ابراهيــم فيــاض نخســت در تشــريح داليــل حرکت هــای 
عدالتخواهانــه در ســال ها و ماه هــای اخيــر اظهــار داشــت: 
ــودم.  ــرده ب ــی ک ــش بين ــت را پي ــن وضعي ــل اي ــال ها قب ــده س بن
ايــن تحــرکات نوعــی راديکاليســم اســت کــه از نهادينــه نشــدن 
ــن اعتراضــات  ــود. بخشــی از اي ــا در کشــور ناشــی می ش ارزش ه
ــئوالن  ــود مس ــور می ش ــه تص ــردد ک ــر می گ ــن ب ــه اي ــم ب ه
ــتا  ــن راس ــتند و در اي ــردم نيس ــت م ــد در خدم ــه باي ــان ک آنچن
ــور  ــن تص ــاد اي ــی در ايج ــم خيل ــب ه ــالح طل ــرا و اص اصولگ

ــد. ــی ندارن تفاوت
وی اظهــار داشــت: بخشــی از اعتراضــات نيــز بــه عــدم چرخــش 
ــه  ــه ب ــی ک ــن معن ــردد بدي ــر می گ ــاال ب ــطوح ب ــی در س نخبگان
تصــور معترضــان، يــک قشــر مســلط و محــدود مناصــب را ميــان 
ــی  ــد. يعن ــا نمی ده ــردم به ــه م ــی ب ــرده و خيل ــيم ک ــود تقس خ
ايــن احســاس بــرای دانشــجويان عدالتخــواه بــه وجــود آمــده کــه 
صرفــاً قشــر خاصــی بــه مناصــب بــاال می رســد. ايــن اعتراضــات 
اکنــون در برخــی محافــل دانشــجويی اســت هــر چند کــه معتقدم 
طــالب جــوان هــم بــه اينهــا ملحــق شــده و يــک جريــان بــزرگ 

ــه وجــود خواهنــد آورد. عدالتخواهــی را ب
وی در هميــن راســتا افــزود: در نقطــه مقابــل وظيفه حکومــت بايد 
ايــن می بــود و باشــد کــه عدالــت را در سياســت، اجتمــاع و اقتصــاد 
نهادينــه کنــد کــه متأســفانه در ايــن مســير خيلــی موفــق نبــوده 
اســت. تلقــی جريانــات مذکــور ايــن اســت کــه ســاختار سياســی 
ــه شــدت محــدود شــده و آنهــا امــکان حضــور در ايــن فضــا را  ب

پيــدا نخواهنــد کــرد.
بــه گفتــه ايــن اســتاد دانشــگاه، فتنــه 88 نيــز بازنمايــی از هميــن 
اشــرافيتی بــود کــه از طيف هــای مختلــف سياســی در آن حضــور 
ــر  ــه يــک نتيجــه رســيده و در نهايــت ب داشــتند. ايــن طيف هــا ب
عليــه هميــن جريــان عدالتخواهــی شــورش کردنــد. هــر چنــد که 
در ايــن فضــا خيلــی رئيــس دولــت وقــت و درســتی يــا نادرســتی 

ــدارد. اش موضوعيــت ن
فيــاض در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در تاريــخ معاصــر در برهــه ای 
در ســال 4۶ يعنــی 50 ســال پيــش نزديــک بــه چنيــن تصوراتــی 
در ميــان عــده ای ظاهــر شــد و نتيجــه آن خشــونت گرايــی 
ــی  ــه خروج ــد. البت ــن ش ــان و مجاهدي ــد فدايي ــی مانن گروه هاي
چنيــن تفکراتــی در آن زمــان بــا دوران حاضــر طبيعتــاً تفاوت هــای 
ــف بندی هــای اجتماعــی  ــه لحــاظ طي ــادی خواهــد داشــت. ب زي
ــن  ــه اي ــتايی ب ــط روس ــر متوس ــم قش ــر می کن ــن فک ــز م ني

ــت. ــد پيوس ــجويی خواهن ــات دانش جريان
ــح قشــر مســتضعف روســتايی خاطرنشــان کــرد: در  وی در توضي
گذشــته روســتاييان مســتضعف و بــی ســواد بودنــد. امــا با گذشــت 
ــر شــد و هــم  ــر و باســواد ت ــن قشــر هــم مرفه ت ــن ســال ها اي اي

ــر  ــز تغيي ــگاه و مطالباتشــان ني ــا شــهرها، ن ــاط گســترده ب در ارتب
کــرده اســت. امــروز در ميــان روســتاييان، تحصيلکرده هــای بســيار 
خوبــی وجــود دارد کــه بــه نوعــی از خودآگاهــی طبقاتــی رســيده 
انــد. ايــن طيــف چــون بــه خودآگاهــی رســيده مطالبــات دارد و از 

ــد می خــورد. ــه جنبــش عدالتخــواه نيــز پيون ايــن جهــت ب
ــر  ــاض، قشــر متوســط شــهری کــه در ســال های اخي ــگاه في از ن
ــن  ــف و پايي ــه قشــر ضعي و در نتيجــه سياســت های اقتصــادی ب
ــد پيوســت. وی  ــوق خواه ــان ف ــه جري ــز ب ــل شــده، ني هــم تبدي
ــه را  ــد: از ايــن جهــت بنــده اعتراضــات اخيــر عدالتخواهان می گوي
بــه شــدت جــدی مــی بــی نــم. هــر چنــد نااميــد کننــده نيســت 
ــن  ــم کــرده اســت. اي ــل اشــرافيت قدعل چــرا کــه عمــاًل در مقاب
جريــان در دهــه گذشــته نيــز حرفهــای جــدی بــرای گفتن داشــت 
و مانعــی جــدی بــرای جريــان اشــرافيت بــه حســاب می آمــد تــا 
جايــی کــه نماينــدگان طيــف اشــرافی در ســاختار سياســی عمــاًل 

ــد. مهجــور شــده بودن
ــوان  ــه عن ــرد: ب ــد ک ــو تاکي ــش از گفتگ ــن بخ ــان اي وی در پاي
ــا  ــح ب ــورد صحي ــاره برخ ــی و درب ــه ايجاب ــکار در وج ــد راه چن
ــاختار  ــطوحی از س ــه در س ــد ک ــرم می رس ــه نظ ــان ب ــن جري اي
ــر آن در  ــالوه ب ــود. ع ــازه ورود داده ش ــا اج ــه اينه ــد ب ــدرت باي ق
ــا  ــود ت ــيده ش ــی انديش ــت تمهيدات ــز می بايس ــيما ني ــدا و س ص
ــتدل  ــی و مس ــی منطق ــان را در فضاي ــد و حرف هايش ــا بياين اينه
بيــان کننــد. همچنانکــه در فضــای رســانه ای بــه هيــچ وجــه نبايد 
ــد در  ــز در باي ــه ني ــوه قضائي ــوند. ق ــور ش ــدود و محص ــا مح اينه
ــد نظــر کــرده و  ــا ايــن طيــف از افــراد تجدي برخوردهــای خــود ب
بيشــتر مســامحه نمايــد. بــه نظــرم ايــن چنــد مــورد رعايــت شــود 
ــه خــود حــل خواهــد شــد. ــادی ايــن مشــکل خــود ب ــا حــد زي ت
بنــده اصــرار دارم کــه حرکت هــای اخيــر را ناشــی از انديشــه های 
شــريعتی تحليــل کنــم. در تمامــی ايــن ســال ها اصــرار بــر نفــی 
ــا تعابيــر تنــد شــريعتی را  ــود و راســت ها هــم ب افــکار شــريعتی ب
ــه های  ــا انديش ــد ت ــب ش ــريعتی موج ــه ش ــم ب ــد، ظل می کوبيدن

ســرمايه داری بــر اداره کشــور مســلط شــود

بازگشت شریعتی
عضــو هيئت علمــی دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه تهــران در 
بخــش ديگــری از ايــن گفتگو بــه کليــدواژه »چــپ اســالمی« که 
در برخــی جنبش هــای عدالتخواهــی اخير برجســته شــده، پرداخت 
ــی  ــی گروه ــی دارد. يعن ــه ازای خارج ــا ب ــف م ــن طي ــت: اي و گف
کــه بــه شــدت نخبــه و اهــل مطالبــه اســت و احســاس می کنــد 
ــف،  ــن طي ــه گمــان اي ــدارد. ب ــه ســاختار سياســی ن کــه راهــی ب
ــه از  ــی ک ــاختار سياس ــتگرايی در س ــی و راس ــه های ليبرال انديش
ــه  ــون قــدرت گرفت ــود، اکن ــای هاشــمی شــروع شــده ب زمــان آق

ــد. ــف را نمی ده ــن طي ــه اي ــازه حضــور ب و اج
فيــاض افــزود: بنــده اصــرار دارم کــه حرکت هــای اخيــر را ناشــی 
ــال ها  ــن س ــی اي ــم. در تمام ــل کن ــريعتی تحلي از انديشــه های ش
ــا تعابيــر  ــود و راســت ها هــم ب ــر نفــی افــکار شــريعتی ب اصــرار ب
تنــد شــريعتی را می کوبيدنــد. جالــب اســت کــه در چنــد ســال اخير 
ــکار  ــار و اف ــم کــه روی آث ــی ن ــده بســياری از طــالب را مــی ب بن
شــريعتی متمرکــز شــده انــد. حتــی تــالش دارنــد تــا شــريعتی را 
بــه شــدت مطــرح کننــد و می گوينــد ظلــم بــه شــريعتی موجــب 
شــد تــا انديشــه های ســرمايه داری بــر اداره کشــور مســلط شــود. 
ــت  ــز بازگش ــگاهی ني ــای دانش ــبت در محيط ه ــن نس ــه همي ب
ــان  ــر هم ــارت ديگ ــه عب ــتيم. ب ــاهد هس ــريعتی را ش ــگ ش پررن
قشــری کــه بــا شــريعتی و افــکارش وارد انقــالب شــدند، االن وارد 

ــاال شــده اســت. مطالبــه گــری در ســطح ب
فيــاض تأکيــد کــرد: دهــه آينــده دهــه شــريعتی اســت. دهــه ای 
کــه افــکار و آثــار او بازســازی شــده و بــه شــدت در ســطح جامعــه 
ــگ خواهــد شــد. موضــوع چــپ اســالمی را هــم کــه شــما  پررن

ــد، مبــدا آن شــريعتی اســت. در ســال های  ــه آن اشــاره کــرده اي ب
اخيــر کتاب هــای شــريعتی بــه شــدت اوج گرفتــه اســت. گرايــش 
ــه قشــر خاصــی نيســت و  ــم محــدود ب ــريعتی ه ــه ش ــی ب کنون

ــد. ــه ســمت عدالتخواهــی می رون ــد ب ــف دارن گرايشــات مختل
ــان  ــی از عرف ــريعتی معجون ــگاه، ش ــتاد دانش ــن اس ــه اي ــه گفت ب
ــه  ــوز ب ــالمی هن ــوی اس ــر جمه ــوی ديگ ــت. از س ــت اس و عدال
ترکيــب فقــه و عدالــت نرســيده اســت کــه در نهايــت بــه اعتــدال 
ــم کاری  ــتا ک ــن راس ــم در اي ــه ه ــای علمي ــود. حوزه ه ــر ش منج
کردنــد و گفتنــد شــريعتی سوسياليســت اســت. شــريعتی ای کــه 
ــه  ــت. چ ــت اس ــه، عدال ــر فق ــم ب ــول کالن حاک ــت از اص می گف
ــت  ــد؟ راس ــريعتی را می کوبيدن ــد و ش ــن را می گفتن ــانی اي کس
ــم و  ــول نداري ــه را قب ــت در فق ــا عدال ــد م ــم. می گفتن ــدرن در ق م
ــدرن  ــت م ــت. راس ــتی اس ــای سوسياليس ــا، حرف ه ــن حرف ه اي
فقــط مالکيــت خصوصــی را قبــول داشــت. نتيجــه هميــن نــگاِه 
ــم زد.  ــروز را رق ــه اشــرافيت وحشــتناک ام ــود ک ــدرن ب راســت م
ــده  ــت. بن ــه اس ــدت اوج گرفت ــه ش ــروز ب ــی، ام ــه طبقات فاصل
مطمئنــم امــروز يــک شــريعتی در قــم پيــدا شــود، عمــوم طــالب 

می رونــد ســمت او.
عمــوم تئوری هــای حاکــم بــر فضــای رســمی کشــور پاســخگوی 
هيچکــدام از ســواالت در جامعــه امــروزی نيســت. ســواالت جديــد 
وتئــوری هايــی کــه جــواب ندارنــد. نــه از ســوی دانشــگاه ها و نــه 
ــرا و ســکوالر  ــا فردگ ــه م ــم. فق ــه ق ــوزه علمي ــی از ســوی ح حت
اســت و دانشــگاه های فعلــی هــم عقــب مانــده و پرمصــرف اســت

دانشگاه های ما عقب مانده و پرمصرف است
ــد کــه طــی  ــی را انقــالب پارادايمــی نامي ــاض، وضعيــت کنون في
ــه  ــرا ک ــا. چ ــم تئوری ه ــود و ه ــوض می ش ــاختارها ع ــم س آن ه
عمــوم تئوری هــای حاکــم بــر فضــای رســمی کشــور پاســخگوی 
هيچکــدام از ســواالت در جامعــه امــروزی نيســت. بــه ايــن 
وضعيــت انقــالب و بحــران پارادايمــی می گوئيــم. ســواالت جديــد 
وتئــوری هايــی کــه جــواب ندارنــد. نــه از ســوی دانشــگاه ها و نــه 
حتــی از ســوی حــوزه علميــه قــم. دانشــگاه های فعلــی هــم عقب 
مانــده و پرمصــرف اســت و بــه مــوازات آن، اســاتيدی کــه نــوآوری 

ــه می شــود. ــا گرفت ــوی آنه ــد، جل دارن
ــه  ــما ب ــگاه ها، ش ــی دانش ــت کنون ــت: در وضعي ــان گف وی در پاي
ــکا.  ــری آمري ــی نوک ــه يعن ــد ک ــی را می بيني ــدت ISI گراي ش
ــه در ISI چــاپ کــرد و آمــد بــه دانشــگاه  فــالن اســتاد 1۲ مقال
ــه  ــی ب ــچ ارتباط ــر هي ــاً ديگ ــگاه طبيعت ــن دانش ــب اي ــران! خ ته
ــه  ــرايطی ک ــالب، در ش ــل انق ــان دوران قب ــدارد. در هم ــه ن جامع
ــيد  ــال س ــتند، امث ــگاه ها نداش ــی در دانش ــريعتی جاي ــال ش امث
حســين نصــر و دکتــر پاريــزی باســتانی مرتــب داشــتند از لحــاظ 
مــدارج و مناصــب دانشــگاهی اوج می گرفتنــد. هــر چقــدر آنهــا در 
حکومــت آن وقــت مقــرب تــر می شــدند از ايــن طــرف شــريعتی 

ــت. ــه اوج می گرف ــه در جامع ــود ک ب

ابراهیم فیاض در گفتگو با مهر:

روستاییان به جنبش عدالتخواه می پیوندند
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ـــو گـفتــگـ

یکی از مباحثی که پیرامون رسانه و فضای مجازی در 
فلسفه  ایران کمتر حول آن بحث شده است موضوع 
و فضای مجازی است. در چند سال اخیر چند همایش و 
کنفرانس در ایران در این موضوع برگزار شده است ولی 
به نظر می رسد نیازمند بررسی عمیق تری در این حوزه 

. هستیم
قاسم پور حسن، استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی 
معتقد است الزمه استفاده و بهره گیری از فضای مجازی 
و به طور کلی رسانه؛ فهم آن است. وی می گوید باید 
یک فهم فرانگرانه ای از رسانه داشت و بیش از اینکه 
نگاه جامعه شناسانه به این مسئله داشته باشیم باید فهم 
فلسفی از مسئله بیابیم. او معتقد است فضای مجازی تا 

زمانی که از منظر فلسفی فهم نشود کارکردی ندارد.

ــای  ــفی از فض ــف فلس ــک وص ــه ی ــرای مقدم *ب
مجــازی ارائــه دهیــد و بفرمائیــد از ایــن منظــر چــه 

ــه داد؟ ــوان ارائ ــی از آن می ت تعریف
امســال اول خــرداد کنفرانــس مالصــدرا برگــزار شــد کــه 
عنــوان آن هــم فلســفه و فضــای مجــازی بــود. موضــوع 
ــا  ــود. م ــانه ب ــی رس ــبح وارگ ــه ش ــن در آن برنام ــخنرانی م س
ــزار  ــم و آن را اب ــلط می داني ــانه را مس ــاکان رس ــران کم در اي
دانســته و بــرای رســانه قائــل بــه ذات نيســتيم. مــا هنــوز هــم 
ــوان  ــه عن ــازی ب ــای مج ــا فض ــانه ي ــورد رس ــان در م نگاهم
تابعــی از رســانه، ايــن اســت کــه مــا بــه آن شــکل می دهيــم، 
ــن اســت کــه  ــب اي ــا قاهــر هســتيم و آن مقهــور. جال يعنــی م
ــت را  ــد واقعي ــانه بتوان ــه رس ــتيم ک ــن نيس ــه اي ــل ب ــا قائ م

ــد. ــامان ده س
در نظريــه شــبح وارگــی رســانه مــن عنــوان کــردم کــه اگــر مــا 
ايــن تلقــی را داريــم کــه رســانه، مجــازی اســت مــن نــام آن را 
ــد  ــه قدرتمن ــه شــبحی اســت ک ــذارم چراک شــبح وارگــی می گ
ــف  ــن فضــا را تعري ــی از اميالمــان اي ــه تابع ــه مثاب ــا ب اســت. م
ــای  ــم محتواه ــم می تواني ــر بخواهي ــم اگ ــم و می گوئي می کني

ــم. ــی را در دورن آن بريزي مختلف
در صورتــی کــه اينگونــه نيســت و رســانه و بــه تبــع آن 
ــال  ــل امي ــه در مقاب ــتند ک ــی هس ــازی دارای ذات ــای مج فض
ــر  ــه ه ــه آن را ب ــت ک ــور نيس ــد. اينط ــت می کنن ــما مقاوم ش
ــک بحــث فلســفی  ــن خــود ي ــد. اي ــد ببري ــه بخواهي ســويی ک
مهــم اســت. ايــن ذات مقهــور ماســت يــا نــه آرام آرام دارد قاهــر 
ــا  ــا ب ــد کــه م ــر مــا می شــود؟ اوســت کــه دارد تعييــن می کن ب
ــم  ــا بزني ــد دســت و پ ــا باي ــراوده داشــته باشــم. م ــه م او چگون
ــان  ــه شــکل می دهــد را درم ــی کــه او در جامع کــه بيماری هاي

ــم. کني
ســخن مــن ايــن اســت کــه فضــای مجــازی بــه نظــر 
ــه  ــدم ک ــن معتق ــی م ــد ول ــت باش ــک واقعي ــه ي ــد ک نمی رس
واقعيت هــا را می ســازد و ايــن واقعيت هــا بســيار قدرتمنــد 
اســت. قدرتمنــدی آن بــه ايــن معنــی اســت کــه اگــر بــه اســتاد 
دانشــگاهی بگوينــد کــه دســتاوردهای علمــی ات چگونــه 
ــه؟  ــا ن ــور داری ي ــازی حض ــای مج ــد در فض ــت، می گوي اس
فضــای مجــازی يــک اســتاد دانشــگاه را مجبــور می کنــد کــه 
انديشــه هايش را در فضــای مجــازی شــکل دهــد يعنــی انــگار از 
طريــق کتــاب ديگــر کســی مطالــب او را نمی خوانــد. ايــن امــر 
ــر  ــازی الغ ــای مج ــه فض ــل ک ــن دلي ــه اي ــت ب ــاک اس خطرن
ــر  ــا مظاه ــی ب ــت يعن ــکی اس ــازی مناس ــای مج ــت. فض اس
ــه  ــود انديش ــج خ ــه تدري ــن ب ــر و کار دارد. اي ــه س ــک انديش ي

ــا صــورت  ــًا ب را آنقــدر نحيــف و الغــر می کنــد کــه شــما صرف
ــای آن  ــاًل از بنياده ــد و اص ــدا می کني ــر و کار پي ــه س آن انديش

بهــره نمی بريــد.
ــک  ــر ي ــا مظاه ــی ب ــت يعن ــکی اس ــازی مناس ــای مج فض
انديشــه ســر و کار دارد. ايــن بــه تدريــج خــود انديشــه را 
ــورت  ــا ص ــًا ب ــما صرف ــه ش ــد ک ــر می کن ــف و الغ ــدر نحي آنق
ــای آن  ــاٌل از بنياده ــد و اص ــدا می کني ــر و کار پي ــه س آن انديش

نمی بريــد بهــره 
ــد،  ــف می کني ــه را تعري ــازی انديش ــای مج ــی در فض االن وقت
ــکل  ــکان ش ــد و ام ــف می کني ــورت آن تعري ــا در ص آن را تنه
ــد  ــس بعي ــدارد. پ ــود ن ــه وج ــی انديش ــای حقيق دادن بنيان ه
ــای  ــا فض ــيم ت ــرده باش ــدی ک ــالش ج ــوز ت ــه هن ــت ک اس

ــم. ــتی بفهمي ــه درس ــازی را ب مج
ــه  ــا االن در فهــم فضــای مجــازی، جامع متأســفانه رويکــرد م
شناســانه اســت. نــگاه جامعــه شناســانه نگاهــی تقليــل گرايانــه 
و خــرد اســت. شــما االن نمی توانيــد بــا جامعــه شناســی بفميــد 
در ده ســال آينــده بــا فضــای مجــازی چــه بايــد بکنيــم و اصــاًل 
چــه می توانيــم بکنيــم. يعنــی آيــا قــدرت رقابــت بــا دنيايــی کــه 
ــم  ــت را داري ــازی اس ــای مج ــدن در فض ــدود ش ــال مح در ح

يــا نــه؟
ــه  ــس ک ــر ک ــتيد ه ــر داش ــد فک ــت از تولي ــما صحب ــر ش اگ
ــر  ــب فک ــت صاح ــری هس ــازی بزرگ ت ــای مج ــب فض صاح
ــب  ــا صاح ــارات از م ــد ام ــه باش ــر اينگون ــت؟ اگ ــه اس و انديش
ــر  ــد فک ــم تولي ــت و حج ــری اس ــب باالت ــه مرات ــه ب انديش
بيشــتری را راه می انــدازد؟ همچنــان کــه نويســنده کتــاب 
ــری  ــد فک ــما در هن ــد ش ــد می گوي ــاره هن ــطح درب ــان مس جه
را توليــد می کنيــد و اندکــی بعــد در روزنامه هــای آمريــکا 
ــن  ــران در اي ــا اي ــه اســت، آي ــر اينگون ــد، اگ ــدا می کن ظهــور پي
مــورد کــه فضــای مجــازی اش راهــی بــه دنيــا نــدارد، ايزولــه 

ــت؟ نيس
ــردی  ــا از منظــر فلســفی فهــم نشــود کارک فضــای مجــازی ت
نــدارد. تنهــا انعــکاس آن را می بينيــد نــه بنيادهــای يــک 

ــر را. ــه و فک انديش
ــف  ــدر نحي ــرا اينق ــس چ ــی دارد، پ ــران پشــتوانه عقالن ــر اي اگ
ــران  ــرای ديگ ــی اش را ب ــگاه عقالن ــن ن ــد اي ــت و نمی توان اس

ــد؟ ــان کن بي
در دنيــا بــه نــگاه ايــران و عربســتان نســبت بــه اســالم يکســان 
نگريســته می شــود. در حالــی کــه مــا بــر مبنــای تفکــر 
فلســفی کامــاًل بــا نــگاه خشــونت و راديــکال مخالــف هســتيم.
ــه درســتی از  ــد ب ــن اســت کــه اگــر شــما نتواني حــرف مــن اي
ــن  ــن می شــود، اي ــد نتيجــه چني فضــای مجــازی اســتفاده کني
ــد.  ــم کني ــه اول آن را فه ــت ک ــن اس ــه اش اي ــتفاده الزم اس
ــه عنــوان رســانه ای ســريع تر از  مــا هنــوز فضــای مجــازی را ب

ــم. ــی می کني ــه تلق روزنام

*ارزیابــی شــما در مــورد نســبت فضــای مجــازی و 
اندیشــه چیســت؟ اندیشــه در فضــای مجــازی چــه 
ــای  ــترش فض ــا گس ــد؟ آی ــدا می کن ــی پی وضعیت
ــه  ــه فاصل ــاحت اندیش ــده از س ــث ش ــازی باع مج

ــم؟ بگیری
ــه  ــم ن ــازی داري ــای مج ــا از فض ــه م ــت ک ــی اس ــن فهم اي
ــم ذات فضــای مجــازی شــبح  ذات فضــای مجــازی. مــن گفت
ــما در  ــه ش ــت ک ــن اس ــل اي ــی مث ــبح وارگ ــت. ش ــی اس وارگ
ــش  ــبحی بي ــک ش ــا ي ــه مارکسيســم تنه ــيد ک ــا می نويس اروپ
ــت  ــبح اس ــه ش ــت ک ــت اس ــد درس ــما می گوين ــه ش ــت. ب نيس
ولــی قدرتمنــد اســت و در حــال تســخير کل اروپــا اســت. ايــن 

ــت  ــيد حقيق ــما می پرس ــر ش ــت. اگ ــدا اس ــرف دري ــًا ح اتفاق
فضــای مجــازی چيســت، مــن مــی گويــم آينــده دنيــای بشــر. 
ــد و ذات آن را  ــای آن را نداني ــويد، ابزاره ــر وارد آن نش ــما اگ ش
ــد  ــد و نمی تواني ــرار بگيري ــد در درون آن ق ــيد نمی تواني نشناس
ــد. اگــر فهــم و تفســير شــما از  ــان کني انديشــه های خــود را بي
فضــای مجــازی متعلــق بــه 50 ســال قبــل، يعنــی نــگاه نظريــه 
ــا فهــم جامعــه شناســانه، باشــد موفــق نخواهيــد  ارتباطــات و ب

ــود. ب
 االن در غــرب در دپارتمان هــا شــما رشــته فلســفه رســانه 
ــفه  ــات فلس ــن مطالع ــی از اي ــازی بخش ــای مج ــد، فض داري
رســانه اســت. فلســفه رســانه يعنــی فهــم فلســفی و فرانگرانــه 
ــی  ــد و بررس ــگاه می کن ــاال ن ــانه از ب ــوف رس ــانه. فيلس از رس
ــد  ــردی می توان ــه کارک ــی اســت و چ ــه حقيقت ــن چ ــد اي می کن
ــای  ــه نگاه ه ــدارد بلک ــه ن ــگاه ابزارانگاران ــذا ن ــد. ل ــته باش داش
ــم و  ــات دوري ــوع مطالع ــن ن ــا از اي ــد. م ــه می کن کارکردگرايان

ــم. ــداده اي ــام ن ــدی انج ــوز کار ج هن

*وضعیــت مواجهــه اندیشــورزانه بــا فضــای 
مجــازی در کشــور را چطــور نقــد و ارزیابــی 

؟ می کنیــد
ــه ای،  ــه ترجم ــک و ن ــه ي ــفی درج ــات فلس ــوز مطالع ــا هن م
نداريــم. مطالعــات فلســفی يعنــی اينکــه مــا رهيافتــی را شــکل 
می دهيــم و بــر اســاس آن رهيافــت رســانه يــا فضــای مجــازی 
را بخوانيــم، مــا نــه تنهــا ايــن را نداريــم بلکــه آن را آغــاز هــم 
نکــرده ايــم. واقعــًا مــا االن هيــچ دپارتمانــی نداريــم کــه بتوانــد 
ــم آن  ــا بکن ــن ادع ــه م ــارغ از اينک ــاال ف ــه ح ــرون از ترجم بي
ــا را صاحــب  ــا نمی شــود، م ــده می شــود ي ترجمــه اساســًا فهمي

يــک رهيافتــی در حــوزه فضــای مجــازی و رســانه بکنــد.
ــوان فلســفه و فضــای مجــازی  ــه عن وقتــی يــک کنفرانســی ب
برگــزار می شــود و از 30 ســخنران، ۲5 ســخنران فضــای 
ــد و  ــت می فهمن ــر حقيق ــاز در براب ــی مج ــه معن ــازی را ب مج
ايــن افــراد اســتادان درجــه يــک حــوزه فلســفه هســتند، شــما 

ــر. ــف و تأث ــر از تأس ــد؟ غي ــم کني ــه حک ــد چ می خواهي
ــه اساســًا فضــای مجــازی از  ــد ک ــوان کردن ــا دو اســتاد عن تنه
ــد  ــا می گفتن ــای م حيــث فلســفی چيســت. يکــی می گفــت ادب
ــث  ــر بح ــا مگ ــت دارد. م ــه حقيق ــل( ب ــره )پ ــاز، قنط ــه مج ک
ــا از  ــه م ــد ک ــان می ده ــن نش ــم؟ اي ــم بکني ــی می خواهي ادب
ــاًل  ــات و انباشــته های علمــی در حــوزه فلســفه رســانه کام ادبي

ــم. دوري
ــئله را  ــن مس ــه اي ــار ک ــن ب ــينی اولي ــر حس ــای دکت ــن و آق م
طــرح کــرده بوديــم، اســاتيد جامعــه شناســی و ارتباطاتــی کــه 
ــل فهــم  ــن مســئله برايشــان قاب ــد، خــود اي دعــوت شــده بودن

ــود. نب

ــن  ــی در ای ــات و پژوهش های ــه مطالع ــما چ *ش
ــد؟ ــته ای ــه داش زمین

ــه نوشــته ام کــه در ســايت مــن موجــود اســت.  مــن ســه مقال
حقيقــت و ذات رســانه چيســت و نــگاه فلســفی بــه رســانه چــه 
ــفی در  ــث فلس ــد بح ــما نمی تواني ــی ش ــد؟ وقت ــد باش می توان
ــا  ــدی ب ــوف ج ــی و وق ــا آگاه ــد آي ــکل دهي ــانه ش ــورد رس م
ــد  ــاًل می تواني ــد و اص ــانه داري ــازی و رس ــای مج ــرد فض کارک

ــد؟ ــکل دهي ــفی را ش ــای فلس انگاره ه
مانــه تنهــا مطالعــه جــدی نداريــم فــارغ از اينکــه هنــوز نظريــه 
ــه اهميــت  ــوز آگاهــی و التفــات ب ــم، بلکــه هن خلــق نکــرده اي
ايــن بحــث نيــز پيــدا نکــرده ايــم. يعنــی هنــوز التفــات نکــرده 
ايــم کــه ايــن بحــث می توانــد يــک کرســی دانشــگاهی باشــد 
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ـــو گـفتــگـ

ــورد  ــفه م ــان فلس ــل دپارتم ــرب در ذي ــش در غ ــا پي و مدت ه
بررســی قــرار گرفتــه اســت.

از هايدگــر بــه بعــد در مــورد فلســفه رســانه بحــث شــده اســت؛ 
بحث هايــی ماننــد اينکــه رســانه ذات دارد يــا نــه، ابــزار صــرف 
اســت يــا نــه، شــما می توانيــد يــک رســانه را تبديــل بــه يــک 

رســانه دينــی يــا ضــد دينــی بکنيــد يــا نــه؟
ــه  ــچ وج ــه هي ــود ب ــع موج ــه وض ــت ک ــن اس ــن اي ــی م تلق
ــد  ــه اول باي ــا در درج ــت و م ــده ای نيس ــند کنن ــع خرس وض
التفــات جــدی بــه فلســفه رســانه پيــدا کنيــم و بعــد دســت بــه 

ــم. ــازی بزني ــای مج ــانه و فض ــوزه رس ــات ح مطالع

فضــای  بــا  مواجهــه  در  مختلــف  *نگاه هــای 
ــی در  ــمندان غرب ــد؟ اندیش ــه می گوین ــازی چ مج

ایــن خصــوص چــه می گوینــد؟
تصــور مــا ايــن اســت کــه بــا هايدگــر و تقســيمش ميــان ذات 
ــت، در  ــيده اس ــان رس ــه پاي ــانه ب ــفه رس ــث از فلس ــزار بح و اب
ــاوت  ــو و متف ــيار ن ــانه بس ــه رس ــدا ب ــت دري ــه رهياف ــی ک حال

ــت. اس
ــرب در  ــنت غ ــد س ــوفی منتق ــدا فيلس ــت، دري ــگاه نخس در ن
حــوزه نوشــتار اســت، در نــگاه دوم دريــدا منتقــد قــوم محــوری 
غربــی اســت کــه از ايــن حيــث بــرای فلســفه رســانه ای ايــران 
ــای  ــدا در دپارتمان ه ــه دري ــوم ب ــگاه س ــت، ن ــم اس ــيار مه بس
ــه خاطــر شــاگردانش او  ــه ب ــج اســت ک ــکا و انگليــس راي آمري
را نظريــه پــردازی ادبــی می خواننــد کــه مســاله ادبيــت رســانه 
ــد  ــک ض ــدا ي ــه دري ــن ک ــت اي ــد و در نهاي ــرح می کن را مط

ــانه اســت. ــوزه رس امپرياليســم در ح
دريــدا می گويــد، غــرب در ايــن تصــور اســت کــه بــا گســترش 
رســانه ها می توانــد جهــان را کنتــرل کنــد، امــا گســترش 
ــر  ــن ام ــانه ها منجــر می شــود و اي ــه انباشــتگی رس ــانه ها ب رس
ــج و  ــان رن ــاد مي ــدون نه ــی ب ــد و ائتالف ــود پيون موجــب می ش
اميــد شــکل بگيــرد و رســانه های حاشــيه ای بتواننــد در مقابــل 
فرهنــگ مســلط غــرب، از فرهنگ هــای بومــی حمايــت کننــد.
مــا بحــث نوشــتار دريــدا را بســيار کــج فهميديــم، ايــن بحــث 
ــی  ــر از نگاه ــه متأث ــت، بلک ــوب نيس ــای مکت ــه معن ــًا ب صرف
هايدگــری بــه وســيع ترين معنــا اســت. او ايــن نکتــه را هــم در 
ــد.  ــد می کن ــاوت« تاکي ــدار« و هــم در »نوشــتار و تف »آوا و پدي
ــتيم.  ــار هس ــا گفت ــور ي ــای حض ــا در دني ــی م ــنت غرب در س

ــی  ــی زندگ ــا در دوران ــب اســت، حضــور نيســت. م ــانه غاي رس
ــوزه  ــه ح ــد ب ــان باي ــی م ــروی زندگ ــام قلم ــه تم ــم ک می کني
نوشــتار فروکاســته شــود. او هايدگــر را نيــز نقــد می کنــد، 
ــد  ــرا معتقــد اســت کــه تنفــر هايدگــر از رســانه ناشــی از دي زي
ــی ذات  ــد نگاه ــه باي ــت ک ــد اس ــت. او معتق ــی اوس متافيزيک

ــت. ــانه داش ــه رس ــه ب محوران
ايــن اصطــالح کــه در ضيافــت افالطــون آمــده، معنــای 
ــالح  ــن اصط ــدا از همي ــد. دري ــطو می ياب ــزد ارس ــش را ن دقيق
ــد اســت  ــد و معتق ــانه اســتفاده می کن ــت رس ــان ماهي ــرای بي ب
کــه رســانه گونــه ای پوئســيس، فــراآوردن، کشــف، از مســتوری 
ــن  ــرض عجي ــا تع ــر ب ــن ام ــت. اي ــتوری آوردن اس ــه نامس ب
ــت. در  ــانه اس ــفه رس ــدی در فلس ــث جدي ــرض بح ــت، تع اس
ــا  ــلطه دارد، ام ــا س ــر م ــانه ب ــم، رس ــلطه را می بيني ــرض س تع
ايــن همــه اش بــه معنــای منفــی نيســت. مــا بخشــی از رســانه 

ــم. ــه کني ــر آن غلب ــم ب ــم و می تواني اي
دريــدا معتقــد اســت کــه رســانه کنــش اســت. فعاليتــی بشــری 
کــه فقــط جنبــه ســلبی نــدارد. اصــواًل ســه رويکــرد متفــاوت به 
رســانه می توانيــم قائــل شــويم، نخســت دلدادگــی بــه رســانه، 
در ايــن حالــت شــيفته و فريفتــه رســانه ايــم و نمی تــوان بــا آن 
ــن  ــار اســت، اي ــرد؛ دوم طــرد و انزج ــرار ک ــه برق نســبتی آزادان
ــت روســتايی  ــل طبيع ــه دلي ــه شــايد ب ــر اســت ک ــگاه هايدگ ن
ــوم  ــت و س ــه اس ــاب يافت ــز بازت ــفه اش ني ــه در فلس ــت ک اوس
ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــد اس ــدا معتق ــانه. دري ــه رس ــی ب ــگاه خنث ن
ــا  ــه رســانه داشــت، او خــودش از مواجهــه آزاد ب ــگاه خنثــی ب ن

ــد. ــاع می کن ــانه دف ــت رس حقيق
ــاس  ــر خــالف هابرم ــر و هــم ب ــر خــالف هايدگ ــدا هــم ب دري
ــری  ــد تفک ــن آوری باي ــا ف ــه ب ــه در مواجه ــت ک ــد اس معتق
اصيــل داشــته باشــيم، فــن آوری انحــراف نيســت، بلکــه شــرط 

ــت ــات بشــری اس ــکان حي ام
ــاس  ــر خــالف هابرم ــر و هــم ب ــر خــالف هايدگ ــدا هــم ب دري
ــری  ــد تفک ــن آوری باي ــا ف ــه ب ــه در مواجه ــت ک ــد اس معتق
اصيــل داشــته باشــيم، فــن آوری انحــراف نيســت، بلکــه شــرط 

ــت. ــری اس ــات بش ــکان حي ام
شــبح امــری هســت کــه هــم هســت و هــم نيســت. واقعيــت 
شــبح مجــازی اســت، نمــود ايــن شــبح امــروز در حــوزه رســانه 
تصويــر اســت. ايــن شــبح در حــال پرســه زدن اســت. شــبح در 
ــکل  ــی را ش ــانه ها واقعيت ــت، رس ــاب اس ــه غي ــا متوج ــن ج اي

می دهنــد کــه واقعيــت نيســت، پــس واقعيــت مجــازی اســت. 
ــت را  ــد واقعي ــا دارن ــتند، ام ــی نيس ــی واقع ــد از زندگ ــا تقلي آنه
ــودن و نبــودن  ــا ديالکتيــک ب شــکل می دهنــد. مــا در رســانه ب
کــه در هملــت مطــرح بــود و بــه صــورت شــبح پدرشــاه بــر او 

ــم. ظاهــر گشــت مواجهي

ــای  ــش فض ــهم و نق ــی س ــور کل ــه ط ــما ب *ش
ــاع را  ــی و اجتم ــار آدم ــر رفت ــر ب ــازی در تأثی مج

می بینیــد؟ چطــور 
فضــای مجــازی ماننــد آن شــبحی کــه عنــوان کــردم در همــه 
ــچ  ــد. هي ــرک می کش ــد و س ــه می زن ــور دارد و پرس ــا حض ج
ــازی  ــای مج ــه در درون فض ــت ک ــی االن نيس ــهروند ايران ش
زندگــی نکنــد و فضــای مجــازی زندگــی او را مرتــب و منظــم 
ــد.  ــد چــه کن ــه او دســتور ندهــد کــه امــروز باي ــد. يعنــی ب نکن
ــک روز از فضــای مجــازی  ــم ي ــر از شــهروندان بخواهي ــا اگ م
بيــرون برونــد و دسترســی نداشــته باشــند، حقيقــت ايــن اســت 

ــود. ــل می ش ــا مخت ــی م ــات اجتماع ــه نظام ک
مــادرون فضــای مجــازی هســتيم امــا در درون چيــزی 
ــا در  ــم. م ــتی نداري ــی درس ــه آن آگاه ــبت ب ــه نس ــتيم ک هس
ــو  ــه نح ــورها ب ــی کش ــد برخ ــه مانن ــت ک ــت اس ــران درس اي
ــا  ــم ام ــتفاده کني ــازی اس ــای مج ــم از فض ــترده نمی تواني گس
ــه در درون آن  ــا ک ــتيم. م ــازی نيس ــای مج ــرون فض ــا بي م
هســتيم متأســفانه مقهــور آن هســتيم يعنــی دســت مــا نيســت 
ــود  ــا خ ــا را ب ــم. آن م ــزی نمی کني ــه ري ــرای آن برنام ــا ب و م
می کشــد و مــا نمی دانيــم فضــای مجــازی آينــده مــا را 

چگونــه شــکل می دهــد.
ــل  ــا را مخت ــی م ــات اجتماع ــد نظام ــازی می توان ــای مج فض
ــراه  ــه هم ــگری ب ــی، پرخاش ــردگی، خودکش ــی افس ــد. يعن کن
داشــته باشــد و يــا قشــر دانشــگاهی را از مطالعــه دقيــق 
ــاند. ــم بکش ــه ژورناليس ــه ورط ــاورد و ب ــرون بي ــک بي آکادمي

ــا  ــاتيد م ــی از اس ــايد بخش ــا و ش ــجويان م ــياری از دانش بس
ــه  ــازی اســت. ک ــأن از فضــای مج ــم ش ــات مه حجــم اطالع
ــه  ــی آن را ب ــه می توان ــی و ن ــاد کن ــه آن اعتم ــی ب ــه می توان ن

ــی. ــی کن ــم تلق ــوان عل عن
ســخن مــن ايــن اســت کــه اگــر مــا نتوانيــم يــک فهم فلســفی 
از تکنولــوژی و فضــای مجــازی داشــته باشــيم، چيرگــی بــر آن 

پيــدا نخواهيــم کــرد و نمی توانيــم آن را فــرآوری کنيــم.
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ـــو گـفتــگـ

امر اجتماعی تعاریف تخصصی دارد اما می توانیم شاخص 
بارزی را برای امر اجتماعی بگوییم و آن را از موضوعات 
امر  اجتماعی،  امر  جامعه،  هر  در  ما  کنیم.  جدا  دیگر 
سیاسی،امر فرهنگی و… داریم. اما چگونه می توانیم اینها 
را مرزبندی کرده و تفکیک کنیم؟ اوالً اینها به صورت 
اگر جایی  نیستند.  تفکیک  قابل  عام  واقعیت  در  کلی 
سیاستمداری بدون توجه به مقتضیات نظری و عملی 
موضوع از امر اجتماعی تعریف خاصی ارائه می کند یا از 
آن استفاده خاصی می کند، به این خاطر است که تعریف 
دقیقی از آن ندارد. بخش زیادی از افراد مرزبندی دقیق 

تخصصی از این موضوعات را در ذهن ندارند.

می بينيـم سـازمان ها و نهادهای برنامـه ريز مـا تفکيک هايی انجام 
می دهنـد. آنهـا مقوالتـی ماننـد خانـواده وگـروه هـای اجتماعـی 
و ارتباطـات اجتماعـی را در زيـر مجموعـه امـر اجتماعـی قلمـداد 
می کننـد. نهادهـای برنامه ريز يـک تعريف عينـی و انضمامی برای 
امـر اجتماعـی دارنـد. اين تعريف غلط نيسـت. زيـرا ما بـرای برنامه 

ريـزی، ناچـاراً بايد تفکيکـی ميـان امور قائل شـويم.
هـر جايـی کـه صحبـت از پيونـد و انسـجام اجتماعـی اسـت، امـر 
اجتماعـی آنجـا تداعـی می کنـد. يعنـی هـر چيـزی را که انسـجام 
اجتماعـی، اتصال و همبسـتگی اجتماعی را کم و زيـاد کند می توان 
پديـده اجتماعی ناميـد در مباحث نظری امر اجتماعی از امر سياسـی 
جدا نيسـت و جدا کردن آن کار دشـواری اسـت. بـرای اينکه تعريف 
نظـری امـر اجتماعی را کـه قابل اجمـاع هم باشـد ارائه کنيـم، بايد 
بـه هميـن تعاريف عينـی موجـود دربرنامه ريـزی ها وفادار باشـيم.

اگـر بخواهيم نگاه هـای اجتماعی و فلسـفی و نظری را بـا نگاه های 
برنامـه ای و اجرايـی و سـازمانی نزديـک کنيـم می تـوان گفـت هر 
جايـی که صحبـت از پيوند و انسـجام اجتماعی اسـت، امر اجتماعی 
آنجـا تداعـی می کنـد. يعنی هـر چيـزی را کـه انسـجام اجتماعی، 
اتصـال و همبسـتگی اجتماعـی را کـم و زيـاد کنـد می تـوان پديده 
اجتماعـی ناميـد. بـرای مثـال خانـواده يـک نهـاد اجتماعی اسـت، 

سـازمان ها و نهادهـای مختلـف گروه هـای اجتماعـی اند.
اينها انسـجام اجتماعـی را بيشـتر می کننـد. اينها همـه از مصاديق 
پديـده اجتماعـی هسـتند چـون انسـجام اجتماعـی را تحـت تأثير 
قـرار می دهنـد. اعتياد، فحشـاء، سـرقت و… کـه وحدت و انسـجام 
اجتماعـی را تخريـب می کننـد و نوعـی تفـرد و از هـم پاشـيدگی 
اجتماعـی بوجود مـی آورد، می تواننـد مصاديق امر اجتماعی باشـند. 
پس امـر اجتماعی ارتبـاط دقيقی با مفهوم انسـجام اجتماعـی دارد.
اگـر بخواهيم يک شـاخص اصلـی که تعييـن کننده امـر اجتماعی 
باشـد را ذکـر کنيم می تـوان گفـت »ميـزان ارتباط يـک موضوع با 
حفـظ و تـداوم جامعه«، شـاخص اصلی تعييـن امر اجتماعی اسـت. 
يعنـی نحـوه ارتباط پديده هـا با حفظ و تـداوم يک اجتماع، شـاخص 

اصلی اسـت که تعييـن کننـده امر اجتماعی اسـت.
امـا در مسـائل معطـوف بـه امـر اجتماعـی بـا يـک مشـکل بزرگ 
مواجه هسـتيم و آن اين اسـت که دولتمـردان ما عمومـاً در مواجهه 
بـا امـر اجتماعـی سـاده انگارانـه بـا آن برخـورد می کننـد و آن را با 
عينـک سياسـی می بيننـد. اين موضوع سـبب می شـود کـه عمومًا 
سياسـتمداران مـا درک درسـتی از پديده های اجتماعی پيـدا نکنند.
در  زنـان  حضـور  موضـوع  تـا  گرفتـه  کنسـرت ها  برگـزاری  از 
ورزشـگاه ها از جملـه امـوری بـود کـه بـه جـای بحـث علمـی و 
جامعـه شـناختی در مورد آن، سياسـی شـد. اخيراً هم موضـوع زلزله 
کرمانشـاه بود کـه از زير تيغ نگاه سياسـی در امان نمانـد و تبديل به 

يـک نـوع تسـويه حسـاب جناحی شـد
موضوعـات بسـياری را می تـوان به عنوان شـاهد مثـال اين مطلب 
ذکـر کـرد. از برگـزاری کنسـرت ها گرفتـه تـا موضوع حضـور زنان 

در ورزشـگاه ها از جملـه امـوری بـود کـه بـه جـای بحـث علمی و 
جامعـه شـناختی در مورد آن، سياسـی شـد. اخيراً هم موضـوع زلزله 
کرمانشـاه بـود که از زيـر تيغ نـگاه سياسـی در امان نمانـد و تبديل 
بـه يـک نـوع تسـويه حسـاب جناحـی شـد تـا جايـی که بـه جای 
اولويـت دادن به کمک رسـانی به مـردم زلزله زده و مشـارکت دادن 
مـردم در ايـن امر که می توانسـت نوعی همبسـتگی اجتماعی خلق 
کنـد، اولويت سياسـت مـداران مـا پرداختن به موضوع مسـکن مهر 

و محکـوم کـردن دولت قبـل بود.
بـه طور کلـی بايـد تاکيـد کـرد سياسـتمداران عمومـاً در مواجهه با 
پديده هـای اجتماعـی، فهم درسـتی از آن نمی يابند و بـه خوبی قادر 
به تحليـل آن نيسـتند و غالباً بـا نگاه سياسـی به مسـائل اجتماعی 

می نگرنـد.
اينکـه ايـن نـگاه چـه آسـيب هايی را بـا خـود بـه همـراه دارد برای 
اصـالح ايـن نوع نـگاه چه بايـد کرد موضوعی اسـت کـه در گفتگو 

بـا جامعه شناسـان بـه آن پرداختـه ايم؛
 

موسـی عنبـری، عضـو هيئـت علمـی دانشـکده علـوم اجتماعـی 
دانشـگاه تهـران در مـورد رابطـه سياسـت و امـر اجتماعـی گفـت: 
سياسـتمداران معمـواًل با ايـن تنوعات رابطـه مبهمی دارنـد. به اين 
معنـا که مـا دقيقـاً نمی دانيم واقعـاً با هويت هـای جمعی سـازگارند 
يـا در تضادند. يـک جايی با آنها همـراه و يک جايی همراه نيسـتند. 
سياسـت بازان عمدتـاً از اينکه پديده هـا را اجتماعی کننـد و از تداوم 
هويت هـا دفـاع کننـد، گريزاننـد. يعنـی عالقه زيـادی دارنـد تا حد 
زيـادی اجتمـاع زدايـی کننـد، چـون زمانی کـه هويت هـا و اجتماع 
شـکل می گيـرد، کنتـرل آنها توسـط ايشـان يـا يک حـزب ممکن 
نيسـت. سياسـت گرايـان دوسـت دارنـد در هويت هـا و پديده هـای 
اجتماعـی دسـت ببرنـد و آنهايی که به نفع خودشـان اسـت را حفظ 
کننـد، چـون هر جايـی کـه جمـع و فعاليت هـای جمعـی و هويتی 
وجـود دارد امـکان دسـت بـردن و کنتـرل آن بـه راحتـی ممکـن 

نيسـت، چـون مقاومـت می کنند.
وی ادامـه داد: اساسـاً پديده هـای اجتماعـی مقاومنـد و بـه راحتـی 
تحـت کنتـرل در نمی آينـد. اگـر بخواهيـد پديده هـای اجتماعی را 
تغييـر دهيـد بايـد از درون آن را تغييـر دهيـد. چـون آنها نسـبت به 
بيرون حساسند و سـريع مقابله می کنند، ولی سياسـتمداران معمواًل 
می خواهنـد سـريع و از بيرون کنتـرل کنند که ممکن نيسـت، چون 
تغييـر در درون زمانبر اسـت و توسـط خود مـردم صـورت می گيرد. 
موضوعـات اجتماعـی و مردم هم آنقدر ريشـه های تاريخـی دارند و 

وابسـته به بافت هـای اجتماعی و قوميتـی و طبقاتی هسـتند که به 
راحتـی تغييـر نمی کنند.

ايـن اسـتاد دانشـگاه افـزود: پديـده اجتماعـی مثـل يـک رودخانـه 
جوشـان و روان راه خـود را ادامـه می دهـد و بـرای تغييـر آن بايـد 
بـا مکانيزمـش آشـنا بـود. سياسـتمداران گاهـی تـالش می کننـد 
کـه پديده هـای مردمـی و اجتماعـی را غيـر اجتماعـی جلـوه دهند 
و بـه اتفاقـات مختلـف برچسـب سياسـی و قشـری بزننـد. چـون 
غيراجتماعـی کـردن فعاليت ها معمـواًل به نفع قـدرت و افـراد تمام 

می شـود.
وی گفـت: يـک پديـده اجتماعـی گاهی در طـول يـک دوره زمانی 
چند ده سـاله تغيير می کنـد، ولی اگـر راه تغيير را بدانيـم، به صورت 
فرهنـگ سـازی، شـناخت مکانيـزم آن و… می توانيـم بـه وسـيله 

شـرايط و عوامـل پديـده آورنـده، آن را کنترل و تغييـر دهيم.
عنبـری ادامـه داد: بحـث اصلـی ايـن اسـت کـه پديـده اجتماعـی 
پيچيـده اسـت و سياسـتمداران بـه راحتی پديـده اجتماعـی را درک 
نمی کننـد. برخورد سـاده و صوری با پديده اجتماعـی آن را مضحک 
نشـان می دهـد. اگر بخواهيم بـا تعريف سـاده انگارانه وارد شـويم و 
پديـده اجتماعی را تغييـر دهيـم راه خطايی می رويم. سياسـتمداران 
بايـد بداننـد کـه جايگاهشـان در ارتبـاط بـا يـک پديـده اجتماعـی 

. چيست
وی در پاسـخ بـه ايـن سـوال کـه نـگاه سياسـی بـه پديده هـای 
اجتماعـی چه آسـيب هايی به همراه خواهد داشـت، گفـت: می تواند 
دوام اجتمـاع را بـه خطر بيانـدازد. اکنون در کشـور ما شـاخص های 
کيفيـت پايـداری اجتماع يـا شـاخص های کيفی انسـجام اجتماعی 
تضعيـف شـده اسـت. يکـی از ايـن شـاخص ها می توانـد اعتمـاد 
اجتماعـی باشـد. اگـر برخـورد نادرسـتی بـا پديده هـای اجتماعـی 
صـورت گيـرد اوليـن چيـزی که بـه خطـر می افتـد، تـداوم اجتماع 
اسـت و نوعـی فروپاشـی اجتماعـی صـورت می گيـرد. بعضـی از 
دوسـتان مـا در حوزه هـای اجتماعـی ايـن موضـوع را با حساسـيت 
تکـرار می کننـد کـه نوعـی فروپاشـی اجتماعـی در کشـور در حال 
رخ دادن اسـت. بـه ايـن معنا کـه آن هنجارهايی که اتصـال و پيوند 

اجتماعـی ايجـاد می کـرد، تضعيـف شـده اند.
عنبـری افـزود: دولتهـا در بسـياری از حوزه هـا وظيفـه حمايـت 
اجتماعـی و تأميـن اجتماعـی دارد. ولـی وظيفـه اصلـی بـر عهـده 
خـود اجتمـاع اسـت. اگـر ايـن وظيفـه از مـردم گرفتـه شـود دولت 
بايـد در همه جا حضور داشـته باشـد که ممکن نيسـت و اگر نباشـد 
همـه چيـز به هـم می ريـزد. چـه بسـا در حـوزه رفتارهـای مذهبی 

چرا مسئولین امر اجتماعی را با عینک سیاسی می بینند؟
عباس بنشاسته
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و عقيدتـی هـم وارد می شـوند. در صورتـی کـه مـردم خيلـی از اين 
رفتارهـا را خودشـان می داننـد و جلـو می برنـد.

وی ادامـه داد: جامعـه به صـورت طبيعـی دوام و بقای خـود را حفظ 
می کنـد و در مقابـل خطـرات، ريسـک ها و آفـت هـا و همچنيـن 
تغييرهـا و کنترل هـا مقاومـت می کند. پـس عوامل و سـازمان های 
رسـمی بايـد بدانند حفظ پديـده اجتماعـی در اولويت بـر عهده خود 
عناصـر تشـکيل دهنده پديـده اجتماعی اسـت، نـه سياسـتمداران. 
شـرط پايداری اجتماعات و فرهنگ ها اين اسـت که ميـزان مداخله 
عناصـر غيراجتماعـی در مسـائل اجتماعی کم شـود يا اگـر مداخله 
می کننـد راه مداخلـه و ويژگـی مداخلـه را بـه مـردم تحـت کنترل 
بگوينـد. اگـر سياسـتمداری فکـر کنـد در امـور اجتماعـی، متولی و 
تعييـن کننده اسـت اشـتباه می کند. امـا اگر فکـر کنـد در تحوالت 
فرهنگـی و اجتماعـی، بيشـتر هماهنـگ کننـده و حامی اسـت، آن 
موقـع بـه تقويت آن امـر اجتماعی کمک می کند. سياسـت درسـت 

همين اسـت.
سـيد جـواد ميری، عضـو هيئت علمـی پژوهشـگاه علوم انسـانی و 
مطالعـات فرهنگـی در پاسـخ بـه اين سـوال که چه آسـيبی ممکن 
اسـت از نـگاه صرفـاً سياسـی بـه مسـائل، متوجه کشـور ما شـود، 
گفـت: اينکـه چـرا امـر اجتماعـی در ايـران نمی توانـد فـی نفسـه 
شـناخته شـود، يک بحث جدی اسـت. تقريباً حدود 40 سـال پيش 
مرحـوم بهشـتی در کتابـی که مجوعـه مقـاالت و سـخنرانی های 
ايشـان اسـت به نـام واليـت و زعامـت و رهبـری بحثـی را مطرح 
کـرده و جوامـع انسـانی را تقسـيم بنـدی می کنـد. در شـرايطی که 
شـهيد بهشـتی قـرار دارد دنيا بـه دو بخش بزرگ تقسـيم می شـود 
کـه کشـورهايی می گوينـد مـا ايدئولوژيک نيسـتيم و خـود را ذيل 
ليبراليسـم تعريـف کردند ولـی در مديريـت جامعه تـالش می کنند 
کـه حوزه هـای مختلف ماننـد اقتصا و فرهنـگ و سياسـت را از هم 

متمايـز کنند.
وی افزود: در سـوی ديگر شما شـوروی را داشـتيد که معروف بودند 
به جوامعی که دارای يک ايدئولوژی هسـتند. شـهيد بهشـتی وقتی 
در مـورد جامعـه ايران که در شـرف تغيير و تحوالت اسـت می گويد 
مـا دو نوع جامعه داريم که يکسـری مسـلکی هسـتند و يک سـری 
غيـر غيرمسـلکی انـد. او می گويـد ايـران يـا جمهـوری اسـالمی 
يـک نظـام مسـلکی اسـت. در نظام هـای مسـلکی يـا ايدئولوژيک 
حاکميـت برای خـود يک فـرض دارد که مـرز بين بايدها و هسـت 
را تـا حـدودی عوض می کنـد و يـا اينگونه نـگاه می کند کـه وقتی 
مسـئوالن می خواهنـد برنامـه ريـزی کننـد يـا تخصيـص بودجـه 
کننـد يـا سياسـت های کالن را تنظيـم کنند بر اسـاس چيـزی که 
هسـت برنامـه ريـزی نمی کننـد، بلکـه می گوينـد آنچـه کـه بايـد 
باشـد چيسـت و آن را در رأس قـرار می دهند و اين مسـئله را تعريف 

می کننـد کـه چگونـه می توان بـه آن سـطح بايدها رسـيد.
وی ادامـه داد: در چنيـن نظامـی اساسـاً امـر اجتماعـی بـه مثابـه 
يـک مفهـوم و سـاحت وجـودی فـی نفسـه نمی تواند به رسـميت 
شـناخته شـود. البتـه ايـن نکتـه را نبايـد ناديده گرفـت که آيـا اين 
نـگاه ايدئولوژيـک يا مسـلکی که سـعی می کند مـرز بيـن بايدها و 
هسـت ها را ناديـده بگيـرد و همـه چيـز را در غالـب بايدهـا تعريف 
کنـد از ابتـدای تأسـيس جمهـوری اسـالمی تا کنـون رويکـرد آن 

دائمـاً يـک جـور بـوده يا نواسـاناتی داشـته اسـت؟ بـه نظر مـن در 
ايـن 4 دهه تغيير و تحـوالت بنيادينی صـورت گرفتـه و آرام آرام در 
ذهـن و زبـان سياسـتمداران ما امـر اجتماعـی در حال متولد شـدن 
اسـت. امـر اجتماعی به مثابـه يک سـاحت وجودی در جهـان بينی 
سياسـتمداران مـا جای خـود را باز کـرده و مطالبـات مـردم آرام آرام 
خـود را مطـرح می کند. ولـی اينکه تـا چه حـد اين چالش هـا بتواند 
خـودش را محقـق کنـد بـه ايـن امـر بـاز می گـردد کـه اساسـاً در 
نظـام جمهوری اسـالمی کسـانی کـه در حوزه سياسـت های کالن 
می انديشـند بـه ايـن مطلـب رسـيده انـد کـه امـر اجتماعـی و امر 

ايدئولوژيـک چـه رابطـه ای دارند؟
وی افـزود: آيا ما بايد هسـت ها را به رسـميت بشناسـيم و بر اسـاس 
آن سياسـت گـذاری کنيم يـا اينکه ما هسـت ها را بايـد حذف کنيم 
و امـر ايدئولوژيک را معيار قرار دهيم و بر اسـاس آن سياسـت ورزی 
کنيـم؟ در هـر کـدام از قالب هـا قـرار بگيريـد رويکردهای مـا تغيير 

می کنـد.
سـيد جـواد ميری گفـت: يکـی از راه هايی کـه بدانيم امـر اجتماعی 
در جامعـه ای به رسـميت شـناخته می شـود يا نـه، مفهوم سياسـت 
گـذاری اسـت. در جوامـع مسـلکی سياسـت گـذاری بـه مثابه يک 
سـاحت هنوز به رسـميت شـناخته نشـده اسـت. ميان اليه سياست 
ورزان و اليـه مردم، اليه ای بايد سياسـت گذاری کنـد که در جامعه 
ما وجـود ندارد يا خيلی نحيف و باريک اسـت. اليه سياسـت گذاری 
هـم از عرصه عمومی متفاوت اسـت و هم از عرصه سياسـت ورزی. 
ايـن اليـه از يک طرف نگاهی بـه تحوالت اجتماعـی و نبض افکار 
عمومـی دارنـد و از طـرف ديگر بـه عرصه سياسـت می نگرنـد و با 
البی هـای قـدرت گفتگـو می کننـد و سـعی می کننـد از بيـن ايـن 
دو اليـه يـک سـری راهکارهـا را تبيين کننـد و به عرصه سياسـت 

بدهند. ورزان 
عضـو هيئت علمی پـژوه علـوم انسـانی و مطالعات فرهنگـی ادامه 
داد: در جامعـه مـا چـون ايـن اليه نحيف اسـت اساسـاً بـه اينکه در 
جامعـه چـه هسـت و اراده ملی چـه می خواهـد و روندها چه هسـت 
توجه نمی شـود. اين مسـئله باعث می شـود که مـا امـر اجتماعی را 
بـه مثابه يک پارادايـم و مؤلفه اصلـی در جامعه مد نظر قـرار ندهيم 

و اين پاشـنه آشـيل خواهـد بود.
وی گفـت: اگـر يـک نـگاه تاريخی بـه جمهوری اسـالمی داشـته 
باشـيم، بـه نظـر می رسـد در ايـن 4 دهـه نوسـانات زيـادی داشـته 
ايـم. در دهـه ۶0 اساسـاً چيـزی بـه اسـم امـر اجتماعی يا سـاحتی 
مجـزا از سـاحت سياسـی وجـود نـدارد و تقريبـاً جامعـه حالت يک 
شـکل گرفتـه و تعارضی بيـن سـاحت ها ديده نمی شـود. مثـاًل امر 
اقتصـادی مـا از امر مسـلکی ما جدا نيسـت. حتـی امـور اجتماعی و 
فرهنگـی از امـر مسـلکی جدا نيسـت و همـه در يک دايـره تعريف 
می شـدند. در دهه هـای بعـدی آرام آرام اساسـاً مطالبـات اجتماعـی 
و پديده هايـی در ذيـل امـر اجتماع، شـکل می گيـرد. جامعـه درون 
خـودش يـک مشـروعيت و منطقـی دارد، ايـن منطق نعـل به نعل 
از عرصـه سياسـت يـا ايدئولـوژی نبايـد گرفتـه شـود. ولـی ايـن 
تفکيک ها در ذهن سياسـتمداران شـکل نگرفته اسـت و به رسميت 

شـناخته نشـده است.
ميـری در پايـان گفـت: در طی صد سـال بعـد از انقالب مشـروطه، 

سياسـتمداران ما هنـوز نمی توانند امـر اجتماعی را از امر سياسـی يا 
امـر ايدئولوژيـک جدا کنند ولـی جامعه بـا مطالبات خـود و تکاپوی 

خـود، طليعه هايـی از جامعـه مدنی را بـه منصه ظهور می رسـاند.
حامـد حاجی حيدری، اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه تهـران نيز در 
ايـن خصـوص گفت: اگـر دولـت که منـزل گاه امر سياسـی اسـت، 
متشـکل از نمودهايی انتزاعی و تخصصـی و بـه دور از دغدغه های 
راسـتين مـردم باشـد، اگـر امور سياسـی يکـی پـس از ديگـری بر 
ويرانه هـای عمـارت امـور واقعـی در عمق زندگـی روزمره بنا شـده 
باشـند، آنـگاه دور از انتظـار نخواهـد بـود کـه سياسـت، بی اعتنا به 
»مـردم هميشـه در صحنه« و دل سـپرده بـه مشـاوران »مجهز به 

کـراوات«، از رويدادهـای واقعی عقـب بيفتد.
وی ادامـه داد: پديـده عظيـم و سـترگ »شـهيد محسـن حججی« 
يکـی از نمودهـای ايـن تأخيـر و تأخر بـود. مطابق برخـی برآوردها، 
متجـاوز از هفتاد هزار پسـت متفـاوت در مورد اين شـهيد در فضای 
شـبکه ای توليد شـد که بيـش از دو ميليـون بازديد داشـت؛ و برآورد 
افزون تر من آن اسـت کـه الاقل هـر ايرانی کاربر فضای شـبکه ای 
بـه طور متوسـط دو سـطر در مـورد اين شـهيد توليـد کـرد، اين در 
حالـی اسـت که شـماری از سياسـتمداران ما غـرق در داسـتان های 

خـود بودند.
حاجـی حيـدری گفـت: بخشـی از ماجـرا معطوف اسـت بـه پديده 
»بيگانگـی سياسـی«؛ ايـن کـه کـم کـم انتخابـات مـا هـم مانند 
انتخابـات باخترنشـينان، بی پـرده از فـوت و فن هـای کارشناسـان 
رسـانه ای، انباشـته و خفـه می شـود، چنان کـه در انتخابـات اخير، با 
بيـان خاطـرات مرتضـی حيـدری از مناظره هـا در برنامه پـر بيننده 
تلويزيونـی خندوانـه، برای همـه مردم عيـان گرديد که تا چـه اندازه 
نامزدهـا در مسـير کسـب قـدرت حرکـت می کننـد؛ کانديدايی که 
بـرای تقويـت روحيـه و گشـودگی صـدا، در وقـت ميانه مناظـره به 

درون يـک اتـاق مـی رود و فريـاد می زنـد!
وی ادامـه داد: آن بخـش دموکراتيـک از سياسـت مـا که قـدری از 
الگـوی مردم سـاالری انقالبـی فاصلـه گرفته اسـت، مقصـر انتزاع 
تصنعـی سياسـت از خواسـت راسـتين مـردم و در نتيجـه وقـوع 
»بيگانگی سياسـی« نـزد مردم اسـت. انتخابات، خـود را وقف انتزاع 
شـديد و سراسـر ضايع کننـده ای می کنـد کـه »عصـارة« راسـتين 
امـر شـريف سياسـی را در کام خـود می کشـد و نابـود می سـازد. از 
ايـن منظـر، می تـوان گفت کـه امر شـريف سياسـی هم چنـان که 
نهادهايـش )از جملـه انتخابـات و مطبوعـات و احـزاب تصنعـی( 

پيشـروی می کننـد، خـود، واپـس می نشـيند.
ايـن اسـتاد دانشـگاه گفـت: رفتـه رفتـه، موجوديـت امـر سياسـی، 
تنهـا در راسـتای اشـباع قـدرت افـزوده ای قـرار می گيرد کـه، ميان 
همـگان باز توليد شـده، موقعيـت ناکجاآباد تحمل ناپذيـری را خلق 
می کنـد. اگـر همـۀ قدرت هـا ايثـار می شـدند و در يـک راسـتای 
اخالقـی و دينـی قرار می گرفتند، مـردم حس امر واقعـی را همچون 

سـال های مأنـوس انقـالب بـه دسـت می آوردنـد.
وی افـزود: اگـر همۀ قدرت هـا برای مقاصـد فطری انسـانی هزينه 
گـردد، مـردم حـس تمايزگـذاری ميان سـودجويی مـا و آن هـا را از 
دسـت می دادنـد و در يـک راسـتا بـا سياسـت حرکـت می کردنـد، 
و هميـن »مـردم هميشـه در صحنـه« قـدرت قابـل مالحظـه ای 
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بـه سياسـت می بخشـيدند. در واقـع، وقتـی سياسـت 
از خواسـت قـدرت خالـی شـود، و بـه خواسـت فضيلـت 
تغييـر مـکان دهـد، آن وقت اسـت کـه به گوهـر اصلی 
امـر سياسـی راه می بـرد. آن گاه سياسـت، بـه جـای 
رفتارهـای ظاهـری، مالقات هـای بيهـوده و بی فايـده با 
کارگران مصيبت زده معـدن، يا آوارزدگان پالسـکو، واقعًا 
صحنـه حل مسـائل مردم با کمـک گرفتن از خـود مردم 

می شـود.
انتقـادی و  ادامـه داد: امـروز فاصلـۀ  حاجـی حيـدری 
نظـری چندانـی ميان امـر واقعـی و امر تخصصـی وجود 
نـدارد و سياسـت از عمـق زندگـی روزمـره مـردم فاصله 
تحمل ناپذيری گرفته اسـت. بدين ترتيـب، ديگر روز بعد 
از انتخابات، نشـانی از روز راسـتين بعد از انتخابـات ندارد. 
مـردم همچنـان حسـی عميـق از »بيگانگی سياسـی« 
دارنـد؛ وارد شـعبه بانـک می شـوی و می بينـی کـه همه 
معترض وضـع سياسـی و تدابيـر اقتصادی هسـتند و در 
اين ميـان، يـک پيرمـرد ناباورانه می پرسـد، پـس ديروز 
چـه کسـانی بودنـد کـه رفتنـد و به رئيـس جمهـور رأی 

دادند؟
وی اظهـار داشـت: يک نکتـه ديگـر برای فهم شـکاف 
بيـن امـر سياسـی و امـر اجتماعـی در عمـق زندگـی 
روزمـره، بـاز می گـردد بـه ايـن مطلب کـه وضـع و حال 
حاضـر کشـور، نشـانگر شـکاف ميـان »شـبکه ای ها« و 
غير »شـبکه ای ها« اسـت؛ »شـبکه ای ها«، در فضاهايی 
هسـتند کـه اغلب نخبگان سياسـی و فکـری در آن فضا 
حضـور چنـدان فعالـی ندارنـد. در آن جا، دل خوشـی ها و 
سـرخوردگی هايی پديـد آمـده و افـزون می شـوند کـه 
بـرای افـراد خـارج از محيـط شـبکه، خصوصـاً نخبگان 

سياسـی چنـدان مأنوس نيسـتند.
حاجـی حيـدری گفـت: تشـکل ها و نهادهـای سياسـی 
مـا در اين فضاهای زيسـت »شـبکه ای« حضـور کاملی 
ندارنـد. پيـش از ايـن هـم احـزاب مـا از خاصيـت افتاده 
بودنـد؛ اکنون، و با گسـترش شـتابان زيسـت شـبکه ای، 
بيـش از پيـش نـخ نما بـه نظـر می رسـند. تجربـه مصر 
نشـان داد که ايـن وضع، بالقوه، می تواند بسـيار خطرناک 
باشـد. جنبـش بـی فرجـام »شـباب« )جوانـان(، همـان 
جوانـان شـبکه ای، کشـور را بـا پشـته هايی از کشـته به 
تالطـم افکنـد، امـا چـون شـامل ايدئولـوژی و نخبگان 
هماهنگ کننده جنبـش نبود، عماًل توسـط مراکز قدرت 
فراملـی کنتـرل شـد؛ و ايـن چنين بـود که مبـارک رفت 
و برگشـت؛ مرسـی رفـت و برنگشـت؛ و سيسـی پس از 
يک چرخش شـعبده گون به جانشـين نيرومندتر مبارک 
بـرای سـاليان آتـی تبديـل شـد. بـا جنبـش »شـباب« 
)جوانـان( مصـر بـازی شـد، و نخبـگان يـک کشـور پر 

نخبـه، نشسـتند و مبهـوت، صحنه را نگريسـتند.
عضـو هيئـت علمـی دانشـگاه تهـران در پايـان تصريح 
کرد: نا کارآيی تشـکل های سياسـی در انعـکاس عاليق 
و زمينه هـای اجتماعـی، نشـان از فقـدان فرآيندهـای 
پايـه ای آن تشـکل ها دارد کـه مـدام، خـود را در ناکامـی 
احـزاب در پيشـبرد ايده هـا و خـط مشـی های سياسـی 
نشـان می دهـد. دم و دسـتگاه ها و احـزاب سياسـی در 
شـرايط امـروز، بايـد خاطـرات و عـادات کار سياسـی در 
گذشـته نه چنـدان دور را فرامـوش کنند، و چشـم خود را 
به تحـوالت عظيم جامعه بـاز نمايند. توجه تشـکل های 
جامعـه  »شـبکه ای«  اعمـاق  در  آنچـه  بـه  سياسـی 
می گـذرد، بـا »اعتبـار« اجتماعـی آنـان، و در نهايـت، با 
عملکرد سياسـی آن هـا ارتبـاط مسـتقيمی دارد، و بر اين 
اسـاس، می توان گفـت که مسـؤوليت پذيـری اجتماعی 
امر سياسـی، و بی تفاوت نبـودن در قبـال دگرگونی های 
بسـتر شـبکه ای اجتماع، قدرت و نفـوذ آنان را بـا افزايش 

چشـم گير مواجـه خواهد سـاخت.

امروز ما تحت تأثیر وجوه مختلف فرهنگ غربی هستیم 
و باید بدانیم که آیا باید با آن مقابله کنیم یا در امتداد 
آن پیش برویم. نقادی مدرنیته به ما کمک می کند تا 
بنیادهای آن را بشناسیم و مسیر درستی را انتخاب کنیم.

در خصوص چگونگی شکل گیری مدرنیته و پیامدهای 
آن با مهرداد احمدی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه های 
پدیدارشناسی و فلسفه های جدید به گفتگو نشستیم. 

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

ــه  ــد ب ــت و بای ــم اس ــرب مه ــش از غ ــرا پرس *چ
ــم؟ ــرب بپردازی ــدن غ ــفه و تم فلس

پرســش از غــرب جديــد، پرســش از ايســتار کنونــی ماســت. 
ــه در  ــا ن ــت، ام ــر اس ــان حاض ــا در جه ــع م ــش از وض پرس
ايــن معنــا کــه مــا در امتــداد غــرب باشــيم يــا آنکــه غــرب 
سرنوشــت محتــوم تمــام تمدن هــا باشــد، بلکــه از ايــن نظــر 
ــن  ــف اي ــوه مختل ــر وج ــت تأثي ــًا تح ــروز عميق ــا ام ــه م ک
ــرب  ــم غ ــرای فه ــش ب ــن روی کوش ــتيم. از اي ــدن هس تم
بيــش از آنکــه کوششــی بــرای فهــم مدرنيتــه بماهــو 
باشــد، در واقــع معطــوف بــه بازيابــی و بازشناســی خودمــان 

ــت. اس
هرکوششــی بــرای نقــادی از وضــع موجــود الزامــاً بايــد بــه دو امر 
نظــر داشــته باشــد يکــی اينکــه وضــع موجــود اساســاً چيســت 
ــی اســت. چــه اگــر  و ديگــری ايــن وضــع محصــول چــه عوامل
بنيادهــای وضعــی کــه غــرب در آن قــرار گرفتــه اســت و احتمــااًل 
ــرد،  ــد ک ــت خواه ــم اصاب ــا ه ــه م ــش ب ــا زود ترکش هاي ــر ي دي
ــه  ــرا ک ــود. چ ــد آن ب ــی نق ــوان در پ ــور می ت ــود چط ــن نش روش
ــک  ــف ي ــاد مختل ــدن ابع ــز فهمي ــزی ج ــا چي ــک معن ــد در ي نق

موضــوع نيســت.

*نقادی غرب جدید باید به چه صورت باشد؟
ــف  ــه موضــوع مختل ــتلزم بازشناســی س ــد مس ــرب جدي ــد غ نق
ــدرن  ــرب م ــت؟ غ ــه چيس ــای مدرنيت ــت؛ معن ــر اس از همديگ
ــرب  ــادی غ ــر نق ــی اســت؟ و دســت آخ ــه بنيادهاي محصــول چ
مــدرن در پــی چــه هدفــی اســت؟ يــا بــه بيــان بهتــر چــرا بايــد 

ــا چيســت؟ ــا م ــرد و نســبت آن ب ــد ک ــرب را نق غ
برخــالف بســياری از باورهــا کــه گمــان می کننــد بنيــاد مدرنيتــه 
را بايــد در افالطــون و ارســطو جســت و جــو کــرد، امــا حقيقــت 
آن اســت کــه غــرب بيــش از آنکــه يونانــی باشــد، رومــی اســت. 
ــطو عرصــه  ــون و ارس ــل از افالط ــی خاصــه قب ــان يونان جه
ــه  ــی کلم ــای يونان ــت در معن ــتی و طبيع ــق هس ــت مطل حاکمي
ــا  ــم ام ــی واژگان را نداري ــه شناس ــد ريش ــا قص ــا در اينج ــود. م ب
ــه از  ــس )φυσις( ک ــه فوزی ــم ک ــدر عــرض کن ــن ق همی
آن واژه فيزيــک و بعدهــا طبيعــت هــم دريافــت شــد، هرگــز نــه 
بــه معنــای ناحيــه ای ويــژه از موجــودات بلکــه دقيقــاً در معنــای 
ــم اخــالق و  ــر، ه ــم تفک ــا ه ــن معن ــود. هســتی در اي هســتی ب
بــه يــک معنــا تمــام جوانــب زيســت بشــری را هدايــت می کــرد. 
گرچــه ايــن گرايــش بــه هســتی بــا برآمــدن افالطــون در تاريــخ 
ــده های  ــد. س ــد نش ــز ناپدي ــا هرگ ــت، ام ــاق رف ــه مح ــان ب يون
ميانــه و بــا ظهــور تمــدن يونانــی در جهــان تمــام آنچــه در يونــان 
بــه هســتی نســبت داده می شــد بــه نيروهــای امپراطــوری 

ــده شــد. بازگردان
ــف  ــه موضــوع مختل ــتلزم بازشناســی س ــد مس ــرب جدي ــد غ نق
ــدرن  ــرب م ــت؟ غ ــه چيس ــای مدرنيت ــت؛ معن ــر اس از همديگ
ــرب  ــادی غ ــر نق ــی اســت؟ و دســت آخ ــه بنيادهاي محصــول چ

ــت؟ ــی اس ــه هدف ــی چ ــدرن در پ م
حاکميــت مطلــق ارزش های هســتی شــناختی بــدل بــه حاکميت 
مطلــق امپراطــوران شــد. از ايــن جــا بــود کــه حقيقــت بيــش از 
آنکــه بــا اقتــدار نيرويــی هســتی شــناختی و فوق بشــری شــناخته 
شــود بــه مثابــه ايســتادگی و متعالــی بودگــی نيروهايــی ايــزدی 
ــًا  ــی تمام ــهرهای روم ــون ش ــه قان ــه آنک ــد. نتيج ــته ش دانس

یک پژوهشگر فلسفه در گفتگو با مهر:

 پرسش از غرب جدید، 
پرسش از ایستار کنونی ماست

نسرین دمیرچی
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ـــو گـفتــگـ

ــه  ــش از آنک ــدگان بي ــرپيچی کنن ــد و س ــی می ش ــت تلق حقيق
مجــرم شــناخته شــوند، گناهکارانــی بودنــد کــه از راه ثــواب، گمراه 

ــد. شــده ان
بــا برآمــدن و گســترش مســيحيت و اتحــاد نهــاد دينــی و قــدرت 
ــض  ــاد تفوي ــن دو نه ــه اي ــا ب ــق ارزش ه ــدار مطل ــی، اقت سياس
شــد. غــرب مســيحی شــده اکنــون خــود را بيــش از آنکــه تحــت 
حمايــت نيروهايــی الوهــی بدانــد، عنــان کار را بــه دســت کليســا و 
متحــدان راهبــردی شــأن در قــدرت سياســی، مشــاهده می کــرد. 
شــايد بــه جــرأت بتــوان گفــت کــه غــرب مســيحی هيــچ گاه در 
معنــای واقعــی کلمــه جامعــه الهــی نبــود و ايــن آرزوی راســتين 
امثــال آگوســتين و تومــاس هرگــز تحقــق نيافت. مــن از اين ســير 
تاريخــی می خواهــم نتيجــه بگيــرم کــه پيــش از آغــاز قرن هــای 
15 و 1۶ و برآمــدن کســانی چــون بيکــن و دکارت، وضــع غــرب 

ــوده اســت. چطــور ب

را چگونــه  مــدرن  دوره  *وضعیــت 
می کنیــد؟ بنــدی  صــورت 

ــن صــور  ــا اي ــاً ب ــدرن دقيق ــت در دوران م وضعي
ت بنــدی ادامــه می يابــد: چــه کســی حاکــم عالم 
ــا وارد ســاختن  ــا ب ــی کوشــد ت اســت؟ دکارت م
مســأله روش بــه عنــوان عنصــری ذاتــی بــرای 
حقيقــت اثبــات کنــد کــه می تــوان حتــی بــدون 
يــاری نيروهــای فوق بشــری جهــان را شــناخت 
و معنــای خــود را ســاخت. در واقــع روش دکارتی 
ــم  ــردن عال ــانی ک ــرای انس ــا ب ــتين گام ه نخس

ــت. اس
کانــت و هــگل و ســاير فيلســوفان مــدرن در اين 
زمينــه حقــاً مديــون دکارت هســتند کــه نشــان 
داد می تــوان عالــم را از درون توضيــح داد. اوج 
اين انســانی کــردن عالــم و بازســازی آن توســط 
ــگل  ــام ه ــوان در نظ ــانی را می ت ــم انس مفاهي
مشــاهده کــرد. هــگل تمــام تاريــخ را بــا جميــع 
ــانی داده  ــوبژکتيويته انس ــل س ــش تحوي متعلقات
بــود. دســت آخــر ايــن نيچــه بــود کــه بــه بيانــی 
ميــخ آخــر را بــر تابــوت اقتــدار هســتی شــناختی 
کوبيــد و بــا طــرح اراده معطــوف قــدرت، عمــاًل 
ــانی  ــه انس ــال درج ــه اع ــی را ب ــک غرب متافيزي

ســاخت.
آنکــه  از  بيــش  ايــن متافيزيــک در واقــع 
متافيزيــک باشــد يــک نظــام مفهومی برســاخته 
از ســوی عقــل و خرد انســانی بــود کــه از دکارت 
و کانــت بــه ايــن ســود يــاد گرفــت کــه حــدود 
ــا  ــه خط ــد ک ــان بينديش ــد، چن ــود را بشناس خ

ــد. ــر ننماي ــود درازت ــم خ ــا از گلي ــد و پ نکن
ــی  ــود يعن ــاب ســترگ خ ــگل در دو کت ــه ه البت

ــی  ــه حت ــد ک ــان می ده ــی روح نش ــق و پديدارشناس ــش منط دان
اگــر خطايــی و تناقضــی هــم در ســير آگاهــی بشــری برآيــد، خــود 
درون انديشــه مطلــق بشــری توجيــه شــدنی اســت. در يــک کالم 
ــد از آن و  ــرد می توان ــان می ک ــدرن گم ــه انســان م آن بســتری ک
ــم را توضيــح دهــد و جميــع شــئون زيســت  ــر آن عال ــه ب ــا تکي ب
ــر را  ــگ و هن ــن و فرهن ــالق و دي ــت و اخ ــم از سياس ــری اع بش

ســامان دهــد، همــه موکــول بــه خــرد و اراده انســانی بــود.
اگــر رومی هــا اقتــدار مطلــق هســتی شــناختی را بــا اقتــدار پادشــاه 
تعويــض کردنــد، تفکــر مــدرن تمامــاً عالــم را تحويــل امر انســانی 
داد. ارزش هــای انســانی بــر عالــم حاکــم شــدند و هــر کــس بــه 
تبــع يک«ما«يــی کــه می توانســت بيابــد، فراخــور آن »مــا« يــک 
نظــام ارزشــی هــم بــر می ســاخت. چنــان ايــن رونــد پيــش رفــت 
ــق  ــام ارزش مطل ــک نظ ــون ي ــزی چ ــد از چي ــر نمی ش ــه ديگ ک
بــرای انســان ســخن گفــت. در چنيــن وضعــی آيا اساســاً می شــود 
ــر  ــان ب ــان قهرمان ــان را داشــت؟ روزی در يون ــروز قهرمان انتظــار ب
ســر مهــر و کيــن می جنگيدنــد، بــر ســر نــام و ننــگ، امــا امــروزه 

جنگيــدن خاصــه در ميــان کشــورهايی کــه خــود را جامعــه بيــن 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ای ش ــغلی حرف ــه ش ــدل ب ــد، ب ــل می دانن المل
ــانه  ــه و کاش ــنگ ها دور از خان ــدن در فرس ــرای جنگي ــربازان ب س

ــد. ــت می کنن ــه ای درياف ــوق حرف حق
ــاوری و  انســان مــدرن، در ســايه برآمــدن خــرد مــدرن، از روش ب
ــل شــده اســت کــه  ــه انســانی«حرفه«ای تبدي ــی ب ماشــين گراي
ــه  چيــزی جــز مناســبات حرفــه ای کــه در آن مشــغول اســت را ب
رســميت نمی شناســد. حرفــه ای گرايــی در جهــان مــدرن کــه بــه 
تبــع روش بــاوری و آن هــم بــه تبــع خواســت بنياديــن بشــر برای 
ــان  ــا را از آرم ــام حوزه ه ــت، تم ــه اس ــکل گرفت ــم ش ــک عال تمل

خالــی کــرده اســت.
ــد گفــت کــه خــرد مــدرن تمــام آرمان هــای انســان  ــاً باي صراحت
را از او گرفتــه اســت، آن هــم دقيقــاً در انســانی کــردن عالــم. چــه 
ــه اقتــدار مطلــق ارزش هايــی اســت کــه منفــک  آرمــان منــوط ب

ــرب  ــازند. غ ــن می س ــم را متعي ــئون عال ــته و ش ــور داش از او حض
جديــد پــس از عبــور از ســلطانيزم بــه دموکراســی رســيد و اکنــون 
ــل داده  ــی تحوي ــم و تکنوکراس ــه ليبراليس ــی را ب ــاً دمکراس تمام

اســت.

*ایــن حرفــه ای گرایــی و انســانی کــردن عالــم چــه 
پیامدهایــی داشــت؟

نتيجــه ايــن حرفــه ای گرايــی برخــالف آنچــه امــروز مدعيــان 
غــرب جديــد خاصــه در اتحاديــه اروپــا و ايــاالت متحــده مدعی 
ــود. اشــکال ايــن  آن هســتند، يــک توتاليتاريســم تمــام عيــار ب
ــری  ــفی و نظ ــی فلس ــًا وجوه ــدا صرف ــی ابت ــت خواه تمامي
ــانی  ــم انس ــی مفاهي ــا معرف ــض ب ــد مح ــت در نق ــتند. کان داش
کوشــيد تــا نشــان دهــد جهــان فقــط از ايســتار انســانی بــرای 
ــه  ــم بشــری ب ــت فه ــروج از وضعي ــم اســت و خ ــل فه ــا قاب م
ــا معنــی و واجــد مرجــع عينــی  هيــچ روی نمی توانــد ســخنی ب

ــاورد. ــان بي ــه ارمغ ــرای بشــر ب ب

شــايد کوشــش عظيــم کانــت در بــادی امــر چنان ســخن درســتی 
نباشــد، امــا تفاســير پســينی ای کــه از آن صــورت گرفــت خاصــه 
ــت  ــان را تقوي ــن گم ــی، اي ــم آلمان ــفه های ايدئاليس ــی فلس در ط
ــا  ــه ب ــت ک ــته اس ــی گذاش ــدم در راه ــوبژکتيويته ق ــه س ــرد ک ک
ــاً در تضــاد اســت. انســانی  برســاخته های دوران روشــنگری عميق
کــردن عالــم توســط مفاهيــم بشــری در واقــع معنايــی جــز ايــن 
ــد تحــت ســلطه مفاهيــم کلــی  ــا باي نداشــت کــه »جــز مــن« ي
ســاز »مــن« قــرار گيــرد يــا ايــن کــه هيــچ انگاشــته شــود. تاريــخ 
فلســفه هــگل عليرغــم تمــام عظمتــش پــر اســت از اين اســتحاله 
ديگــران در يــک »مــا« آلمانــی يــا حداکثــر اروپايــی کــه فرهنــگ 
و هنــر و انديشــه تمــام نواحــی بشــری را جــز مقدمــه ای مختصر و 

ــد. ــا نمی دان ــر ژرمن ه ــرای تفک ــی ب ابتداي
ــر  ــدارد، مگ ــی ن ــچ ارزش ــران هي ــای ديگ ــياق معناه ــن س در اي
ــی  ــه معناي ــن چ ــرد و اي ــرار بگي ــن« ق ــلطه »م ــت س ــه تح آنک
ــد.  ــته باش ــد داش ــی می توان ــت خواه ــز تمامي ج
حرفــه ای گــری و مفهــوم بــاوری دقيقــاً دو 
ــويی  ــدرن از س ــرد م ــد. خ ــرب ان ــکه غ روی س
تماميــت خــواه و ديگری ســتيز و از ســويی ديگــر 
آرمان گريــز اســت. بــا مفهــوم و کليــت ديگــران 
را اســتحاله می کنــد و بــا حرفــه ای گــری و 
روش، آرمــان را بــه محــاق می بــرد و قهرمانــان 

می کشــد. را 
ــطوره های  ــدس و اس ــای مق ــان، نيروه قهرمان
ــد،  ــی ندارن ــدرن جاي ــان م ــری در جه ــرا بش ف
ــه  ــه ب ــناخت و ن ــا را ش ــوان آنه ــه می ت ــون ن چ
دردی می خوردنــد. بــرای هميــن يــا بايــد از آنهــا 
ــادا مجــدداً  ــه عبــرت ســاخت کــه مــردم مب آين
ــه  ــا را ب ــد آنه ــا باي ــوند ي ــار ش ــا گرفت در دام آنه
تصويــر بــدل کــرد. قهرمانــان فــرا بشــری کــه 
ــق از  ــی مطل ــن و ارزش هاي ــر و کي ــر مه ــر س ب
ــای  ــه گالری ه ــا ب ــروز ي ــتند، ام ــان می گذش ج
ــينما، آن  ــرده س ــا روی پ ــد ي ــده ان ــی خزي نقاش
هــم نــه بــرای آنکــه نشــان دهنــد کــه چگونــه 
ــرای  ــم مســتتر در مــن ب ــی ورای مفاهي چيزهاي
ــرای  ــب ب ــه اســت، بلکــه اغل ــم نهفت ــم عال فه
گرداننــدگان  سياســی  برداری هــای  بهــره 

ــر. اقتصــاد هن
مــا بايــد غــرب را بشناســيم. تــا هــم از 
اليه هايــی آگاه شــويم کــه در طــول زمــان روی 
هــم قــرار گرفتــه و وضــع موجــود را ســاخته اند. 
شــناختن در ايــن معنــا شــکل يــک رفــع ابهــام 
دارد، شــکل گــرد گيــری از تجربه هــای بنياديــن 
را دارد کــه در طــول زمــان فرامــوش شــده انــد. 
نقد غــرب، بيــش از آنکــه در پــی نابودســازی آن 
باشــد در حکــم رد يابــی مســيری اســت کــه آنها 
تــا ايســتار کنونــی شــأن طــی کــرده انــد و ايــن دقيقــاً مســأله ای 

اســت کــه مــا بــدان نيازمنديــم.
اينکه چگونه ســلطه هســتی شــناختی بــا اقتــدار روش و ماشــين و 
آدم تعويــض شــد. غــرب چگونــه غــرب شــد و مــا اکنــون کجــای 
ايــن غربيزاســيون قــرار گرفتــه ايــم؟ نبايــد فرامــوش کرد کــه خرد 
مــدرن بيــش از آنکــه متعلــق حــب و بغــض مــا باشــد، بايــد متعلق 
يــک پژوهــش جــدی و نقادانــه قــرار گيــرد تــا از آن امکانــی بــرای 

توضيــح وضــع حاضــر خودمــان در نســبت بــا آن بيابيــم.
ــد هــر موضوعــی، جــز فراچنــگ آوردن امکان هــای  مســاله نق
مغفــول مانــده يــا محقــق شــده نيســت. نقــد بايــد نشــان دهــد 
چــه بــذری ايــن زميــن کنونــی را بــه بــار آورده اســت و احيانــًا 
ــه آن  ــتعدادهای نهفت ــا اس ــت ت ــوده اس ــی در کار ب ــه عوامل چ
بــروز نيابنــد. نقــد در ايــن معنــا يافتــن موضــع تاريخــی 
ــا  ــته بم ــرای گذش ــه ب ــم ن ــت، آن ه ــس اس ــر ک ــی ه انضمام
هــو گذشــته، بلکــه بــه مثابــه نقشــه راهــی بــرای ادامــه مســير 

ــوم تاريخــی. ــر ق ه
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ـــو گـفتــگـ

یکی از فالسفه ای که ابهام های زیادی درباره آثار او 
وجود دارد، ابوالحسن عامری نیشابوری، فیلسوف قرن 
چهارم هجری است. عامری یکی از مهم ترین فیلسوفانی 
است که در فاصله زمانی میان دو فیلسوف بزرگ یعنی 
فارابی و ابن سینا می زیسته است. ابوالحسن در نیشابور 
زاده شد و در همانجا به تحصیل علوم دینی پرداخت 
فلسفه  تحصیل  به  بلخی  ابوزید  نزد  بلخ  در  سپس  و 
پرداخت. پس از مرگ استادش به چاچ رفت و نزد ابوبکر 
قفال، فقه و کالم آموخت و سپس به بخارا بازگشت و 
کتاب معروف خود السعاده و االسعاد را در همانجا به 
رشته تحریر درآورد و در فاصله سال های ۳۵۲ -۳۴۲ 
در نیشابور اقامت کرد و حدود ۵ سال ساکن ری شد و 
به تدریس و تصنیف مشغول بود. در نهایت وی در سال 

۳۸۱ در نیشابور دارفانی را وداع گفت.
دکتر نصراهلل حکمت، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی 
یکی از افرادی است که بر روی آثار عامری از دوران 
رساله دکتری تا کنون کارهای متعددی انجام داده است. 
وی معتقد است که کتاب السعاده و االسعاد متعلق به 
عامری نیست. چرا که ادبیات این کتاب با دیگر آثار 
عامری متفاوت است. در گفتگویی که با وی داشته ایم 
زندگی و آثار عامری را بحث کرده و سعی کرده ایم، 
دیدگاه عامری را درباره مسائل مختلف از جمله سیاست، 
اخالق و ... از زبان ایشان بشنویم. مشروح این گفتگو در 

آمده است؛

ــن  ــی ابوالحس ــی اصل ــه ویژگ ــد ک ــدا بفرمائی *ابت
ــت؟ ــری چیس عام

پيشــنهاد مــی کنــم قبــل از اينکــه بــه ايــن بحــث بپردازيــم، يک 
مقدمــه را دربــاره ابوالحســن عامــری بگويــم کــه فکــر می کنــم 
ــری  ــای عام ــی از کتاب ه ــاره يک ــی درب ــررورت دارد. مبحث ض
چنــد ســالی اســت کــه مطــرح اســت. کتابــی بــه نــام »الســعاده 
ــده  ــيار پيچي ــاب بس ــن کت ــرای اي ــود دارد. ماج ــعاد« وج واالس
و عجيــب اســت. ايــن کتــاب منســوب بــه عامــری اســت. امــا 
بنــده در تحقيقاتــم بــه ايــن نتيجــه رســيدم که ايــن کتــاب از آن 
عامــری نيســت. در کتابــی کــه نوشــته ام ايــن مســائل را آورده ام.

*امــا انتســاب یــک کتــاب بــه عامــری چــه اهمیتــی 
دارد؟

ماجــرای ايــن کتــاب بســيار متفــاوت اســت و بــه هميــن خاطــر 
اســت کــه مــن کتــاب خــودم را بــا ايــن مبحــث يعنــی الســعاده 
ــری  ــعاده از آن عام ــاب الس ــر کت ــه اگ ــرا ک ــرده ام. چ ــروع ک ش
باشــد، عامــری کامــاًل هــم بــه لحــاظ فکــری و هــم بــه لحــاظ 
ــدارد  ــاب را ن ــن کت ــه اي ــخصيتی ک ــا ش ــاوت ب ــخصيت، متف ش
ــد  ــا نباش ــد ي ــری باش ــاب از آن عام ــن کت ــر اي ــود. اگ ــد ب خواه

قضيــه بســيار متفــاوت اســت.
ــن  ــال 133۶ اي ــوی در س ــی مين ــوم مجتب ــار مرح ــتين ب نخس
کتــاب را بــه نــام ابوالحســن عامــری و توســط دانشــگاه تهــران 
چــاپ کــرده اســت. مرحــوم مينويــی در ســفری کــه بــه آلمــان 
مــی رود کتابــی را بــه نــام الســعاده واالســعاد پيــدا می کنــد کــه به 
نــام فــردی بــه نــام ابوالحســن ابــن ابــی ذر بــوده اســت. مرحــوم 
ــا  ــی ب ــد، يعن ــاخ می کن ــخه استنس ــن نس ــوی اواًل از روی اي مين
خــط خــودش از روی آن يــک نســخه برمــی دارد و آن را بــه ايران 
ــرآن  ــاه و يــک فهرســت اعالمــی ب مــی آورد. يــک مقدمــه کوت
ــد  ــد چن ــان می نويس ــه ايش ــخه ای ک ــه نس ــت. البت ــزوده اس اف

ــه در  ــخه ای ک ــران از روی نس ــداً در اي ــته بع ــه ای را نداش صفح
ــه آن  ــد ک ــل می کن ــوده، آن را تکمي ــدوی ب ــای مه ــار آق اختي

نســخه هــم خــود داســتانی دارد.
ــون  ــد چ ــرف می کن ــک تص ــنده ي ــن نويس ــم اي ــان در اس ايش
ــو  ــه نح ــان ب ــت. ايش ــول اس ــناخته و مجه ــنده ناش ــن نويس اي
ــدس  ــمی ح ــباهت اس ــر ش ــه خاط ــادی و ب ــانی و اجته استحس
ــد از آن ابوالحســن عامــری باشــد.  ــاب باي ــن کت ــه اي ــد ک می زن
از لحظــه ای کــه ايــن کتــاب يعنــی حــدود ۶0 ســال پيــش بــه 
همــت مرحــوم مينــوی منتشــر شــد، در واقــع همــه اين کتــاب را 
بــه نــام ابوالحســن عامــری تلقــی کردنــد و هيــچ کس خدشــه ای 
در ايــن کار نکــرد و همــه محققــان هــم در ايــران و هــم در خارج 
ــری  ــاب را از آن عام ــن کت ــی اي ــرب و غرب ــم از ع ــران اع از اي
ــده در دوره  ــه بن ــا اينک ــرد، ت ــد نک ــس تردي ــچ ک ــتند. هي دانس
ــی  ــه راهنماي ــودم را ب ــری خ ــاله دکت ــه رس ــی ک ــری و زمان دکت
اســتاد دکتــر جهانگيــری و در زمينــه اخــالق و در ســنت خودمــان 
کار کــردم و نوشــتم. بــا اشــاره ايشــان و عالقــه خــودم قــرار شــد 
کــه بــرروی کتــاب الســعاده کار کنيــم. امــا نظــر بــه اينکــه کتاب 
الســعاده علــی الــدوام از قــول افالطــون و ارســطو اقوالــی را نقــل 
می کنــد؛ بــه ايــن نتيجــه رســيديم کــه بررســی کنيــم وببينيــم 
کــه ميــزان تأثيــر ديدگاه هــای اخالقــی ارســطو و افالطــون را در 
ــدازه  ــاب چــه ان ــژه در ايــن کت ــه وي ــار ابولحســن عامــری و ب آث
ــاره اخــالق و سياســت اســت،  اســت. چــرا کــه ايــن کتــاب درب
)الســعاده بخــش اخــالق و االســعاد هم يعنی ســعادت بخشــيدن 
بــه ديگــران اســت( يــک ســوم کتــاب را اخــالق و دو ســوم آن را 

سياســت اشــغال کرده اســت.
هميــن نکتــه سياســت هــم بــوده اســت کــه نظــر ســيد جمــال 
الديــن را بــه خــود جلــب کــرده بــود. در حيــن مطالعــه احســاس 
ــه  ــری فاصل ــار عام ــاب الســعاده و ســاير آث ــن کت ــه بي ــردم ک ک
ــت را  ــن جرائ ــد اي ــه آدم آدم باي ــم ب ــود دارد. ه ــکافی وج و ش
ــوال  ــد س ــهورات بتوان ــياری از مش ــاره بس ــه درب ــد ک ــدا بکن پي
ــر   ــتلحاظ نث ــی از مشــهورات بی اســاس اس ــه خيل ــرا ک ــد. چ کن
ــت و اســتحکامی را  ــدارد و آن متان ــازگاری ن ــری س ــر عام ــا نث ب
کــه ســاير آثــار عامــری دارد، نــدارد و بــه هــم ريختــه اســت. بــه 
ويــژه ايــن نکتــه کــه نقــاط اخالقــی مــورد نظــر عامــری اصــاًل 
ــم  ــه ذهن ــر ب ــن فک ــود. آرام آرام اي ــده نمی ش ــاب دي ــن کت در اي

خطــور کــرد کــه می توانــد ايــن اثــر از آن عامــری نباشــد. امــا چه 
چيــزی ايــن حــدس را تقويــت کــرد؟ از عمــر انتســاب ايــن اثر به 
عامــری حــدود 40 ســال گذشــته بــود و اوليــن بــار آن را مرحــوم 
مينــوی آورده بــود و در ســنت و تاريــخ مــا هيــچ اثــری و ردپايــی 
ــن  ــاب ابوالحس ــوان کت ــه عن ــاب را ب ــن کت ــه اي ــم ک نمی بيني

عامــری شــناخته باشــد.
ايــن مســائل حــدس مــن را تقويــت کــرد؛ امــا می دانيــد کــه يک 
ــدارد و درواقــع  ــا مشــهور را ن زمان هايــی آدم جرائــت مخالفــت ب
مخالفــت با مشــهور کمــی دشــوار اســت. درحاليکــه آدم بايــد اين 
ــد  ــاره بســياری از مشــهورات بتوان ــد کــه درب ــدا کن جرائــت را پي
ــت.  ــاس اس ــهورات بی اس ــی از مش ــه خيل ــرا ک ــد. چ ــوال کن س
ــتانه  ــان را در آس ــق پژوهش هايم ــج دقي ــد نتاي ــا نباي ــن م بنابراي
مشــهورات قربانــی کنيــم و آنهــا را ذبــح کنيــم. بلکــه بايــد بــه 
نتايــج توجــه کنيــم. در همــان موقــع مــن ايــن را جــدی گرفتــم 
و در رســاله دکتــری ام موخــره ای افــزودم و انتســاب ايــن کتــاب 
ــوی  ــداً مرحــوم مجتب ــرار دادم. بع ــورد شــک ق ــه عامــری م را ب
وقتــی کتــاب تاريــخ فلســفه دکتر نصــر را ترجمــه کــرد در بخش 
ــد  ــاره کردن ــه اش ــن نکت ــه اي ــت های آن ب ــری در يادداش عام
کــه يکــی از دانشــجويان گــروه فلســفه انتصــاب الســعاده را بــه 

ابوالحســن عامــری مــورد شــک قــرار داده اســت.
ــی  ــی وقت ــر دينان ــای دکت ــاع آق ــه در روز دف ــر اينک ــه ديگ نکت
ــری دانســتند  ــر را از آن عام ــن اث ــون اي ــا کن ــم ت ــن گفت ــه م ک
ــاب را از آن  ــن کت ــده اي ــه بن ــت ک ــار اس ــتين ب ــرای نخس و ب
عامــری نمی دانــم، ايشــان فرمودنــد کــه مــن قبــل از شــما ايــن 
را فهميــده بــودم امــا بــه کســی نگفتــه ام و در دفتــر گــروه هم به 
بنــده فرمودنــد کــه شــاه بيــت رســاله شــما ايــن اســت کــه ايــن 

ــد. ــر ســوال بردي ــر عامــری زي ــوان اث ــه عن ــر را ب اث
متاســفانه ســرزمين فلســفه اســالمی يــک ســرزمين غبــار گرفته 
و ســوخته اســت و کمتــر کســی پايــش را در آنجا گذاشــته اســت

در مقالــه ای ديگــر کــه در مجلــه معــارف بــه چــاپ رســيد، ادلــه 
ــری  ــد از آن عام ــر می توان ــن اث ــه اي ــه ک ــن زمين ــود را در اي خ
نباشــد آورده ام و اعــالم کــردم کــه ارجــح می دانــم کــه ايــن اثــر 
از آن عامــری نباشــد. متاســفانه ســرزمين فلســفه اســالمی يــک 
ــار گرفتــه و ســوخته اســت و کمتــر کســی پايــش  ســرزمين غب
را در آنجــا گذاشــته اســت. دربــاره فلســفه اســالمی اغلــب يــک 

حکمت در گفتگو با مهر عنوان کرد؛
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ـــو گـفتــگـ

دســته مشــهورات را تکــرار می کننــد و بــه ويــژه در فضــای تاريخ 
ــه  ــود دارد ک ــد وج ــيار قدرتمن ــی بس ــالمی پارادايم ــفه اس فلس
ــده  ــا بن ــد و در اينج ــد آورده ان ــرقان پدي ــم را مستش ــن پاراداي اي
ــخ فلســفه های  ــه آنچــه در تاري ــم ک ــه ضــرس قاطــع می گوي ب
ــه  ــالمی گفت ــفه اس ــان فلس ــای درخش ــاره چهره ه ــود درب موج
ــاق  ــا چهــره راســتين ايــن فالســفه انطب شــده علــی االغلــب ب
نــدارد و مخــدوش اســت. در ايــن کتــاب حــدود 15 دليــل بــر اين 

کــه کتــاب الســعاده از آن عامــری نيســت آورده ام.

*امــا چــه اهمیتــی دارد کــه ایــن کتــاب از آن عامری 
باشــد یــا نباشــد و چــه تاثیــری می توانــد در رونــد 
ــری  ــی عام ــر اصل ــی تفک ــد؟ یعن ــته باش ــا داش م
چیســت کــه بــا ایــن کتــاب تغییــر بکنــد یــا نکنــد.
ــئله  ــک مس ــد ي ــردازم، باي ــوع بپ ــن موض ــه اي ــه ب ــل از اينک قب
ديگــری را مطــرح کنــم و آن ايــن اســت کــه مــا کتابــی داريــم 
کــه يــک محقــق اردنــی بــه نــام دکتــر ســحبان خليفــات اســتاد 
دانشــگاه اردن نوشــته اســت. اســم ايــن کتاب رســائل ابوالحســن 
عامــری اســت کــه در ايــران دکتــر مهــدی تديــن ترجمــه و مرکز 
نشــر دانشــگاهی آن را منتشــر کــرده اســت. ايــن کتاب مشــتمل 
ــد  ــر چن ــتمل ب ــش دوم آن مش ــه بخ ــت ک ــش اس ــر دو بخ ب
رســاله از ابولحســن عامــری اســت کــه ايشــان آنهــا را تصحيــح 
ــای  ــت. بخش ه ــی آورده اس ــه تکميل ــک مقدم ــا ي ــرده و ب ک
ــت. کار  ــا را آورده اس ــرده و آنه ــردآوری ک ــذرات( را گ پراکنده)ش
ــر  ــل تقدي ــن و قاب ــن بخــش بســيار محکــم و متي ايشــان در اي
ــاک و از  ــيار خطرن ــی بس ــاب بخش ــن کت ــش اول اي ــت. بخ اس
بيــخ و بــن ويــران اســت. وی در بخــش اول ابوالحســن عامــری 
را معرفــی کــرده اســت، درواقــع تاريــخ اطالعــات قابــل توجهی از 

ابوالحســن عامــری بــه مــا نــداده اســت.
آقــای ســحبان خليفــات هــم می گويــد کــه اطالعــات مــا دربــاره 
ــا وی در بخــش اول اطالعــات  ــز اســت، ام عامــری بســيار ناچي
از  و  می دهــد  مــا  بــه  عامــری  دربــاره  زيــادی  بســيار 
ــری  ــک عام ــان، ي ــی زب ــابوری فارس ــری نيش ــن عام ابوالحس
ــوی  ــی ق ــال خيل ــه احتم ــری ب ــت- عام ــاخته اس ــری س ديگ
ــه مذهــب  ــا در بحــث علمــی توجــه خاصــی ب ــد کــه م )هرچن
ــار عامــری( شــيعه مذهــب اســت.  ــه آث ــا توجــه ب نداريــم امــا ب
ــن  ــا اي ــم. ام ــن فارســی زبان ــه م ــد ک ــودش می گوي ــری خ عام
نويســنده از ايــن فيلســوف يــک شــخصيت جعلــی درســت کــرده 
اســت. تمــام تاريــخ را شــخم زده کــه از ابوالحســن عامــری يــک 
ــی، غيــر شــيعی بســازد. يعنــی اوج کينــه و  ــر ايران فيلســوف غي
ــا شــيعه و ايــران دارد. از او يــک شــخصيت عــرب،  کــدورت را ب
ســنی مذهــب، حنفــی و ماتريــدی ســاخته اســت. او را بــه يــک 
ــه  ــام بنــی عامــر در اردن منتســب کــرده اســت و ب ــه ن ــه ب قبيل

نحــوی او را اردنــی مــی دانــد.

*اما او این کار را چگونه می کند؟ 
بـا يـک کلمـه و آن کلمـه »ابـن ابـی ذر « اسـت کـه در  کتـاب 
السـعاده آمـده اسـت. درصورتـی کـه »ابـن ابـی ذر« جـزء اسـم 
عامـری نيسـت. قبل از کتـاب السـعاده محمد بن يوسـف عامری 
داريـم. ايـن فـرد بـا کلمه »ابـن ابـی ذر« در نيشـابور يـک »ابن 
ابـی ذر« پيـدا کـرده اسـت و بعـد ابـوذر که پـدر او بوده اسـت که 
ظاهراً در نيشـابور قاضی بوده و ... . يعنی تمام تاريخ را شـخم زده 
اسـت که از اين ابوالحسـن عامـری، به اسـتناد و با تکيـه بر »ابن 
ابـی ذر« يـک شـخصيت جعلی بسـازدT اما متاسـفانه امـروز اين 
کتـاب منبع عامری شناسـی مـا در ايران اسـت. در دائـره المعارف 
دربـاره بلخـی اسـتاد وی مقالـه ای با اسـتناد بـه اين کتاب نوشـته 
شـده اسـت که بخش اول آن تماماً جعلی اسـت در اينجاسـت که 
اهميت السـعاده مشـخص می شـود. يعنی اگر مـا السـعاده را از آن 
عامـری بدانيم به اسـتناد، »ابـن ابی ذر« يک شـخصيت جعلی از 
ابوالحسـن عامـری درسـت می کنيـم که اصـاًل به ايشـان ربطی 
نـدارد. ايـن از لحـاظ شـخصيتی بـود. امـا از لحـاظ فکـر معتقدم 
کـه اصـاًل ايـن، يـک کتـاب نيسـت بلکـه يـک ُجنگ اسـت که 
مولـف آن هم مشـخص نيسـت. به صـورت نامرتب و نثـر به هم 

ريختـه و آشـفته ايـن کتـاب را نوشـته و در آن اينقدر قـال و اقول 
آورده اسـت کـه شـما نمی توانيـد بفهميـد کـه ايـن سـخن از آن 
ارسـطو يا افالطون يا کسـی ديگر اسـت. حرف های خـودش را به 
دهـان ارسـطو و حرف های ارسـطو را بـه دهان افالطون گذاشـته 

اسـت و هکذا.

بلــه، هميــن طــور اســت نثــر عامــری هــم بــه لحــاظ  ادبــی و 
هــم از نظــر انديشــه نثــر بســيار پختــه ای اســت. يعنــی وقتی که 
عامــری می خواهــد يــک مطلــب را بنويســد انــگار کــه مجموعــه 

آن اثــر را در ذهنــش دارد و بعــد شــروع بــه نگاشــتن می کنــد.

ــه  ــب را ب ــن مطل ــت ای ــن اس ــر ممک ــتاد اگ *اس
صــورت مــوردی در یکــی از کتاب هــای عامــری بــه 

ــد؟ ــان بدهی مانش
ــب  ــق  و مرت ــی دقي ــث را خيل ــد بح ــد بنويس ــی می خواه وقت
ــه کالم هــای عامــری در نثــرش  شــروع می کنــد و يکــی از تکي
ــب  ــن مطل ــر اي ــی اگ ــذا«، يعن ــرر ه ــاذا تق ــه »ف ــن اســت ک اي
ــی  ــم. يعن ــدی می پردازي ــث بع ــه بح ــا ب ــاال م ــد، ح ــن ش روش
ــرد.  ــش می ب ــث را پي ــب بح ــله مرت ــک سلس ــات ي ــد حلق مانن
کامــال يــک روال منطقــی دارد و شــما می توانيــد ارتبــاط 
مباحــث را بــا هــم درک کنيــد. درصورتــی کــه در کتــاب الســعاده 
همــه چيــز در آن گفتــه شــده اســت. يعنــی مولــف ايــن کتــاب 
کــه بنــده نمی دانــم کيســت و قطعــاً فيلســوف نيســت همــه چيز 

ــت. در آن گفته اس
بــه فــرض مثــال ابوالحســن عامــری يــک اثــر بســيار گرانقــدری 
ــون  ــای روس ــه آن را آق ــد« دارد ک ــی االب ــد عل ــام »االم ــه ن ب
تصحيــح و بــه انگليســی ترجمــه کــرده اســت. در مقدمــه 
ايــن کتــاب بحثــی راجــع بــه معنــای فيلســوف دارد و می گويــد 
ــول  ــخ 5 فيلســوف بيشــتر نداشــتيم. از ق ــا در طــول تاري کــه م
ابوزيــد بلخــی اســتاد خــودش نقــل می کنــد و می گويــد کــه وای 
بــر روزگاری کــه بــه مــِن ناقــص اطــالق حکيــم می کننــد. بعــد 
افــراد زيــادی از جملــه زکريــای رازی را نــام می بــرد و می گويــد 
کــه اينهــا فيلســوف نيســتند. اينچنيــن آدمــی کــه بــرای حکيــم 
ــرج  ــی خ ــر کس ــرای ه ــل اســت و آن را ب ــی  قائ ــت خاص منزل
ــه  ــاب الســعاده بســياری کســان از جمل ــه در کت ــد چگون نمی کن

معاويــه را حکيــم می خوانــد؟!
ــار  ــن آث ــی اخالقــی شــکاف عميقــی بي از ســوی ديگــر در مبان
عامــری و الســعاده وجــود دارد. يعنــی شــما در نــزد مولــف ايــن 
ــدا  ــاره مباحــث اخالقــی پي ــدگاه مســتقر معلومــی درب ــاب دي کت
نمی کنيــد. حرف هــای زيــادی از قــول افالطــون و ارســطو 
گفتــه اســت و هيــچ تمايــزی بيــن ايــن اقــوال قائــل 
نيســت. درصورتــی کــه عامــری در ســاير آثــارش ديــدگاه 
اخالقــی بســيار مســتحکمی را مطــرح کــرده اســت و انســان را 
ــه نحــو خاصــی می شناســد يعنــی انسان شناســی خاصــی دارد  ب
ــی  ــات زندگ ــاير جه ــا س ــالق ي ــخن از اخ ــای آن س ــه برمبن ک
ــد. ــعاده نمی بيني ــاب الس ــه آن را در کت ــد ک ــان ها می گوي انس

بنابرايـن اگـر بخواهيـم بحثمـان را درباره السـعاده به پايـان ببريم 
اوليـن نکتـه ايـن اسـت کـه اين کتـاب هيـچ ربطـی بـه عامری 
نـدارد، اينکه مولفش مجهول اسـت ما حـق نداريـم آن را جزء آثار 
عامـری قلمـداد کنيم. دوم اينکـه کاری که دکتر سـحبان خليفات 
کرده اسـت در حاليکه بخش دوم آن بسـيار گران سـنگ اسـت. اما 
بخـش اول آن احتيـاج بـه نقـادی جـدی دارد که مـن بخش های 
از ايـن قسـمت را در کتـاب خودم نقـد کـرده ام و نشـان داده ام که 
ايشـان تاريـخ را تحريـف کـرده اسـت. امـا معتقـدم کـه نقـد اين 
کتـاب بايد به طور وسـيع انجام بشـود و نه اينکه در ايـران ترجمه 

و مـورد قبول واقع شـود.

*اســتاد بحــث انسان شناســی را در دیــدگاه عامــری 
اشــاره کردیــد. پرســش بنــده هــم ایــن اســت کــه 

جایــگاه انســان در اندیشــه عامــری چیســت؟
ــنت  ــری در س ــه عام ــم ک ــه را بگوي ــن نکت ــد اي ــت باي نخس
ــا خــط فلســفی  کنــدی قــرار دارد. ويژگــی ايــن خــط فلســفی ب

ــه مباحــث وجودشناســی  ــن اســت ک ــينا در اي ــن س ــی و اب فاراب
در ســنت عامــری يــک رنــگ کمتــری دارد و در فارابــی و 
ــی  ــن بحث ــژه مهمتري ــه وي ــت و ب ــرح اس ــی مط ــينا خيل ابن س
ــز وجــود و ماهيــت اســت  ــداع کــرده بحــث تماي ــی اب کــه فاراب
کــه پيشــينه يونانــی نــدارد. ايــن را در عامــری نمی بينيــد يعنــی 
ــی و  ــوزه وجودشناس ــه ح ــر ب ــتادانش کمت ــری و اس ــنت عام س
مباحــث انتزاعــی می پردازنــد و ايــن بــه معنــای ايــن نيســت کــه 
ــه انســان  ــد و بيشــتر ب ــد، بلکــه کــم پرداخته ان اصــاًل نپرداخته ان
پرداخته انــد. درواقــع بــه گونــه ای در آثــار عامــری شــما مرکزيــت 
انســان را می بينيــد و همــه چيــز بــا انســان معنــی پيــدا می کنــد. 
در حالــی کــه در فارابــی و ابــن ســينا وجودشناســی آنهــا در نهايت 
يــک چرخشــی از وجودشناســی بــه انسان شناســی اســت. امــا در 

عامــری ايــن خيلــی برجســته اســت.
ويژگــی ديگــر ايــن خــط فکــری ايــن اســت کــه اينهــا ذوالفنــون 
و جامــع العلــوم بوده انــد. يعنــی بــه همــه علــوم زمــان خودشــان 
توجــه داشــتند و انســان را يــک مجمــوع می ديدنــد و از آنجايــی 
کــه ايــن علــوم همــه مربــوط بــه انســان اســت، توجــه بــه همــه 
ايــن علــوم برايشــان اهميــت داشــته اســت. امــا اگــر بخواهيم به 
اختصــار ديــدگاه عامــری را نســبت بــه انســان بگوئيــم، همانطــور 
کــه قبــال اشــاره کــردم ايشــان کتابــی بــه نــام االمــد علــی االبد 
ــت و  ــگفت انگيز اس ــب و ش ــيار عجي ــاب بس ــن کت ــه اي دارد ک
بــه نظــرم مرکــز ايــن کتــاب، انســان اســت. البتــه در بعضــی از 
فصــول بحــث مــرگ انســان را  مطــرح کــرده اســت. امــا بــرای 
اينکــه بتوانــد مــرگ انســان را مــورد مطالعــه قــرار بدهــد، انســان 

را در ايــن حيــات مــورد مطالعه قــرار داده اســت.
روســون ايــن کتــاب را بــه »On the After life« ترجمــه 
کــرده اســت. بــه نظــر مــن ايــن ترجمــه بــا عنــوان کتــاب يعنــی 
ــن  ــورت مت ــه هرص ــدارد. ب ــق ن ــد« تطاب ــی االب ــد عل »االم
ــه درســتی ترجمــه شــده اســت امــا نکتــه ظريفــی در  کتــاب، ب
آن اســت کــه حــال و هــوای متــن اصلــی يعنــی اثــر عامــری بــه 
مــا می گويــد کــه ايــن متــن در يــک ســنت نوشــته شــده اســت 
و عقبــه ای دارد. همــه متونــی هــم کــه در ســنت غربــی نوشــته 
ــه  ــويد ک ــه می ش ــه می خوانيدشــان متوج ــی ک شــده اســت وقت
در يــک ســنت نوشــته شــده اســت. ايــن ترجمــه يــک ترجمــه 
خنثــی و معلــق و بالتکليــف اســت. يعنــی اگــر يــک انگليســی 
ــرار  ــی برق ــن اصل ــا آن مت ــچ ارتباطــی ب ــد هي ــان آن را بخوان زب
نمی کنــد، چــون نشــانه های وقــوع ايــن کتــاب در ســنت 
ــياری  ــه در بس ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــه نمی بيني ــن ترجم را در اي
ــده  ــی ش ــد معرف ــوان عب ــه عن ــن انســان ب ــن مت ــوارد در اي از م
اســت، در صورتيکــه در ترجمــه»man« آمــده اســت، ايــن واژه 
نمی توانــد معنــای عبــد را القــا بکنــد. بايــد توجه داشــت کــه واژه 
ــت.  ــای آن اس ــری از کليدواژه ه ــر عام ــت در تفک ــد و عبودي عب
ــم انسان شناســی  ــم می تواني ــه کني ــر توج ــاب اگ ــوان کت ــه عن ب
عامــری را بــه دســت بياوريــم. االمــد بــه لحــاظ زبــان عربــی بــه 
معنــای يــک تکــه از زمــان اســت، منتهــا تکــه زمانــی کــه ســوار 

بــر مرکــب ابديت اســت.

*یعنی طبیعت را در تسخیر خود دارد؟
ــه  ــن تک ــخر اي ــز مس ــه چي ــت و هم ــان و طبيع ــی زم ــه يعن بل
ــخص  ــورت مش ــن ص ــه اي ــان ب ــت انس ــت. عظم ــان اس از زم
اســت. يعنــی انســان يــک موجــود ازلــی- ابــدی اســت.  امثــال 
ــر  ــی فک ــدی- ازل ــود اب ــک موج ــرای ي ــری ب ــن عام ابوالحس
ــت  ــد مديري ــی را می خواهن ــدی- ازل ــود اب ــک موج ــد. ي می کنن
ــرب انســان  ــده ای از فلســفه غ ــد. درحاليکــه در بخــش عم کنن
ــا ۷0 ســاله اســت. آنهــا دارنــد يــک موجــود ۶0  موجــودی ۶0 ي
ــری  ــه عام ــب اســت ک ــد. جال ــت می کنن ــاله را مديري ــا ۷0 س ي
اصــرار بــر »َعلــی االبــد« دارد کــه يــک قيــد احتــرازی اســت، 
ــد توضيحــی اســت. همــه  ــد« يــک قي ــی االب درصورتيکــه »ال
ــت  ــمت ابدي ــه س ــد ب ــه نخواهن ــد و چ ــه بخواهن ــان ها چ انس
ــد  ــف می کن ــان را توصي ــت انس ــع دارد موقعي ــد. در واق می رون
ــا  ــی. ام ــم را مســخر  خــودت بکن ــی همــه عال ــو می توان ــه ت ک
ــود  ــه می ش ــه »On the After life« ترجم ــه ب ــی ک زمان
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وا مــی رود. يعنــی دربــاره پــس از مــرگ! آيــا واقعــاً اســم رســاله 
ــاب می خواهــد  عامــری ايــن اســت؟ چــون عامــری در ايــن کت
دربــاره مــرگ و انســان ســخن بگويــد، مترجــم بــه ظرافت هايــی 

ــدارد. ــن اســم وجــود دارد توجــه ن ــه در انتخــاب اي ک
نکتــه ديگــر دربــاره ايــن ترجمــه ايــن اســت کــه معــروف اســت 
کــه 8 ســال از وقــت آقــای روســون را گرفتــه امــا ســوال ايــن 
اســت کــه چــرا ايــن فــرد 8 ســال از عمــرش را بــه ايــن کتــاب 
ــزی  ــی او چي ــزه اصل ــه نظــر مــن انگي اختصــاص داده اســت؟ ب
نيســت جــز اينکــه اعالم بکنــد کــه ابوالحســن عامــری هرچيزی 
ــون  ــدون افالط ــاله فاي ــت از رس ــه اس ــاله گفت ــن رس ــه در اي ک
گرفتــه اســت. يعنــی می خواهنــد شــخصيتی برجســته و صاحــب 
ــد«  ــی االب ــد عل ــان را »االم ــم انس ــه اس ــتقل را ک ــر مس تفک
ــم،  ــه می کن ــی« ترجم ــی از جاودانگ ــه »جام ــن آن را ب ــه م ک
می گــذارد، متالشــی بکنــد و بگويــد کــه ايــن شــخصيت صاحب 
تفکــر نيســت و هرچيــزی کــه دارد از فايــدون افالطــون گرفتــه 
ــن  ــه اي ــرار دارد ک ــه اص ــت ک ــل اس ــن دلي ــه همي ــت و ب اس
کتــاب را بــه »On the After life« ترجمــه کنــد. چــرا که 

فايــدون افالطــون هــم راجــع بــه بعــد از زندگــی اســت.
بــه هــر حــال عامــری در يــک جملــه عميــق و گســترده دربــاره 
ــر  ــه ب ــد ک ــان می دان ــه ای از زم ــان را تک ــی، انس انسان شناس
مرکــب ابديــت ســوار اســت و ايــن توانايــی را دارد کــه ابديــت را 
مســخر خــود بکنــد. بتوانــد در ايــن عالــم طبيعــت خليفــه اللهــی 

خــود را کــه در قــرآن گفتــه شــده متحقــق کنــد.

ــور  ــان را مح ــری انس ــه عام ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
می دانــد، می خواهــم بــه سیاســت در اندیشــه 
ــدم  ــی خوان ــد در جای ــر چن ــد. ه ــری بپردازی عام
کــه در بحــث اجتماعیــات، عامــری سیاســت را بــه 
سیاســت کلــی، سیاســت ملکــی، سیاســت مدنــی، 
سیاســت منــزل بــه نقــل از افاطــون بیــان می کنــد 
ــیم بندی  ــات را در تقس ــر اجتماع ــای دیگ ــا در ج ی
ــه  ــبختی(، مدین ــعیده )خوش ــه س ــه مدین ــر ب دیگ
شــقیه )بدبختــی و بی نوایــی(، مدینــه نجــده 
ــدی.( و  ــرهه )آزمن ــه ش ــجاعت و دالوری(، مدین )ش
یــا در جایــی دیگــر بــه مدینــه ســعیده، شــقیه و... 

ــردازد. می پ
ــدام از  ــچ ک ــاب الســعاده اســت و هي ــه از کت ــا همــه برگرفت اينه
ايــن مباحــث از آن عامــری نيســت. اگــر کتــاب »الســعاده« را از 

آثــار عامــری حــذف کنيــد، مباحــث سياســی مذکــور را نخواهيــد 
داشــت. درصوتــی کــه در ايــن کتــاب شــاهديد کــه نويســنده بين 
ــول افالطــون  ــا را از ق ــد و آن ه ــدی می کن ــا مرزبن ــن مدينه ه اي
مــی آورد و در ضمــن خيلــی هــم توضيــح نمی دهــد کــه مرزهــای 
ــل  ــی نق ــا از فاراب ــی دو ج ــی يک ــتند و حت ــا چيس ــن مدينه ه اي
ــه  ــا لحــن قشــنگی اســم او را نمــی آورد هم ــی ب ــد و حت می کن

اينهــا شــواهدی اســت کــه ايــن کتــاب از آن عامــری نيســت.
اگــر بخواهــم خيلــی کوتــاه نظــر عامــری را بگويــم، از ايــن کتاب 
کــه بگذريــم او اثــر مســتقلی درباره سياســت نــدارد. همچنــان که 
ابن ســينا نــدارد. از فارابــی کــه بگذريــم تقريبــا فالســفه بعــد از او 
اثــر مســتقلی دربــاره سياســت ندارنــد و راز آن هــم ايــن اســت که 
مدينــه فاضلــه ای کــه فارابــی مطــرح می کنــد درواقــع بــه نوعــی 
اعــالم کــرده اســت کــه مدينــه فاضلــه فقــط در زمــان حکيــم 
ــدا می کنــد و در غيبــت امــام  واقعــی و امــام معصــوم تحقــق پي

معصــوم چنيــن مدينــه ای تحقــق پيــدا نمی کنــد.
ــای  اگــر اشــتباه نکنــم فارابــی در تحصيــل الســعاده بحــث غرب
تاريــخ را می کنــد و از ايــن ســخن می گويــد کــه تــک 
انســان های فاضلــی کــه در جوامــع غيــر فاضلــه زيســت 
می کننــد، غربــای تاريخ انــد. يعنــی تــک انســان اند کــه 
می تواننــد مدينــه فاضلــه در غربــت و در تبعيــد را داشــته باشــد. 
ــک  ــد کوچ ــک واح ــد در ي ــه می توان ــه فاضل ــن مدين ــی اي حت
ــه اتفــاق بيافتــد، يعنــی افــراد صالــح و شــريف  يعنــی يــک خان
در آن جمــع بشــوند و مطابــق آن الگــوی مدينــه فاضلــه زيســت 
ــه  ــد ک ــن برمی آي ــی اي ــای فاراب ــوع ديدگاه ه ــد. از مجم بکنن
ــه داشــته باشــيم  ــه فاضل ــم در عصــر غيبــت مدين ــا نمی تواني م
ــن اســت  ــد وجــود داشــته باشــد. تصــور مــن اي ــام باي بلکــه ام
ــد.  ــام را از فارابــی دريافــت کردن کــه فالســفه بعــد از او ايــن پي
بنابرايــن هيــچ کــدام دربــاره مدينــه فاضلــه يــا آرمانشــهر بحــث 
مســتقل ندارنــد. هرچنــد بحث هــای پراکنــده در آثــار خــود دارند. 
ــوان   ــه هــچ عن ــه فارابــی ب ــه فاضل ــد توجــه کنيــد کــه مدين باي
ــای  ــت و تفاوت ه ــون نيس ــهر افالط ــان ش ــرداری از آرم الگوب

ــا آن دارد. ــوی ب ــدی و ماه ج
ــع  ــاره سياســت و اجتمــاع تاب ــه هــر حــال بحــث عامــری درب ب
نــگاه او بــه انســان اســت. او اثــری بــه نــام »االعــالم بمناقــب 
ــه انســان  ــری را ب ــگاه عام ــوان ن ــا می ت االســالم« دارد، در آنج
از منظــر سياســت يــا اجتمــاع پيگيــری کــرد کــه بــه فارســی هم 
ترجمــه شــده اســت. يکــی از حوزه هــای مــورد عالقــه عامــری 
دين شناســی تطبيقــی اســت کــه خــود ايــن کتــاب در ايــن حــوزه 

ــت  ــيحيت و يهودي ــد مس ــف مانن ــان مختل ــی در ادي ــت. يعن اس
ــا آنهــا مقايســه کــرده و مــی خواهــد کــه  مطالعــه و اســالم را ب
برتــری اســالم را معرفــی کنــد. بــه تناســب بخش هــای 
مختلــف زندگــی انســان کــه مــورد توجــه اديــان هســتند. مثــال 
ــد  ــان می ده ــی رود، نش ــی م ــی اجتماع ــوزه زندگ ــه ح ــی ب وقت
ــک  ــه ي ــث ک ــن حي ــان را از اي ــری دارد و انس ــالم برت ــه اس ک
موجــود ازلــی ابــدی اســت مــورد توجــه قــرار می دهــد و صرفــا 
بــه جهــات زندگــی انســان و بــه معيشــت انســان توجــه نکــرده، 
بلکــه بــه زيربناهايــی کــه می توانــد آن انســان ازلــی و ابــدی را در 

اجتمــاع و سياســت مديريــت کنــد پرداختــه اســت.
ــت  ــن را برداش ــم اي ــويم می تواني ــارج بش ــه خ ــوزه ک ــن ح از اي
بکنيــم کــه عامــری بــه آن جهــات بنيــادی زندگــی انســان مانند 
ــد  ــم بزن ــود را رق ــد سرنوشــت خ ــه می توان ــه انســان چگون اينک
می پــردازد و دربــاره آن کتابــی بــه نــام انقــاذ البشــر مــن الجبــر 
ــای  ــوزه جبره ــد در ح ــی توان ــه انســان م ــی چگون ــدر، يعن و الق
اجتماعــی و ....خــارج بشــود تــا بتوانــد سرنوشــتش را رقــم بزنــد.

ــار  ــاق در آث ــث اخ ــه بح ــم ب ــی خواه ــتاد م *اس
ــد. ــم بپردازی ــری ه عام

اخــالق در آثــار عامــری شــايد بخــش قابــل توجــه ای از زندگــی 
و آثــار او را بــه خــودش اختصــاص داده اســت. هرچنــد ناگزيــرم 
ــالق در  ــاره اخ ــان درب ــتقل از ايش ــر مس ــک اث ــه ي ــم ک بگوي
دســترس نداريــم، چــون عمــده آثــار وی مفقــود شــده و به دســت 
مــا نرســيده اســت. بــه قــول دکتــر ســحبان خليفــات شــذراتی 
ــم.  ــکويه می بيني ــده مس ــه الخال ــاًل در الحکم ــار را مث ــن آث از اي
يــا مثــاًل در مقابســات ابوحيــان توحيــدی ... مــا تکه هــای 
ــام  ــه ن ــری ب ــال اث ــم. مث ــری می بيني ــار عام ــده ای از آث پراکن
ــه  »الُنســک و العقلــی و التصــوف الملــی« دارد کــه متاســفانه ب
ــر را در برخــی از  ــن اث ــای از اي ــا بخش ه ــيده ام ــا نرس دســت م

ــردم مشــاهده می کنيــم. ــام ب کتــب کــه ن
در آنجــا عامــری راجــع بــه انســان و اخــالق انســان و چگونگــی 
اخــالق انســان بحــث می کنــد. درواقــع عامــری وصفــی 
ــان  ــر روی انس ــی اش ب ــه اصل ــی آورد و تکي ــانی م ــاره انس درب
از حيــث عبوديــت اســت. يعنــی انســان را بــه عنــوان يــک عبــد 
ــه ظاهــر ايــن  ــا ب ــروز م ــد. ممکــن اســت کــه ام لحــاظ می کن
واژه بنگريــم و بگوئيــم کــه چگونــه انســان قرار اســت عبد باشــد 
و در فضــای عبوديــت بــه ســر ببــرد پــس ايــن کلمــه خيلــی بــار 
ــه  ــد ک ــا می داني ــد آزاد باشــد. ام ــرا انســان باي ــدارد، زي ــی ن مثبت
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ســخن عامــری چيــز ديگری اســت.
ســخن او ايــن اســت کــه انســان کــه در عالــم طبيعــت زيســت 
می کنــد بــه طــور طبيعــی رشــته ای از جانــب بســياری از 
فضاهــا برگــردن او افکنــده می شــود. يعنــی بــه نحــوی اجتمــاع 
ــان را  ــد انس ــر می توانن ــا ديگ ــی از زمينه ه ــان ها و خيل ــا انس ي
ــت بکشــانند و او را در خدمــت خودشــان  ــه عبودي ــه نحــوی ب ب
بگيرنــد، او را مســخر کننــد و بــر او ســلطه پيــدا بکننــد. انســان 
ــا  ــخيرها ره ــلطه ها و تس ــن س ــام اي ــد از تم ــه بتوان ــرای اينک ب
ــود.  ــتقر بش ــتی مس ــق هس ــت خال ــام عبودي ــد در مق ــود باي ش
انســان وقتــی در مقــام عبوديــت خالــق هســتی مســتقر می شــود 
ــا را مــا در شــعر  از تمــام عبوديت هــا آزاد می شــود کــه ايــن معن
خواجــه حافــظ بــه زيبايــی هــر چــه تمامتــر می بينيــم آنجايــی 

ــد: کــه می گوي
فاش می گويم و از گفته خود دلشادم       

  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
ــان  ــی انس ــت آزادی و رهاي ــن عبودي ــاً اي ــه اتفاق ــد ک می گوي
ــتی  ــت هس ــه حقيق ــی ک ــر در اينجاي ــان اگ ــون انس ــت. چ اس
اســت، تســليم حقيقــت هســتی نشــود، تســليم مراتــب مــادون 
ايــن حقيقــت خواهــد شــد. يعنــی اگــر عامــری در جايــی گفتــه 
ــر او  ــت مســتقر اســت فق ــام عبودي ــی در مق اســت: انســان وقت
ــر اســت و بيماريــش از ســالمت و تندرســتی او  از غنايــش زيبات
زيباتــر اســت چرا کــه انســان در جايــگاه حقيقــی خودش مســتقر 
اســتبخواهم حــرف عامــری را تقريــر بکنــم از در و ديــوار بــر ســر 
ــود،  ــدار می ش ــه بي ــح ک ــارد. انســان از صب ــف می ب انســان تکلي
بــا تکاليــف مواجــه اســت و همــه او را مکلــف می کننــد و همــه 
برگردنــش يــک تکليــف می گذارنــد. بــه ويــژه در ايــن روزگار  که 
ــون و مقــرارت و تکليــف  ــوار قان مــا زندگــی می کنيــم از در و دي
ــام  ــی انســان در مق ــه وقت ــی ک ــارد. درحال ــر ســر انســان می ب ب
عبوديــت خــدا مســتقر بشــود، انــگار کــه از همــه ايــن تکاليــف 
ــردن او  ــه برگ ــته ای ک ــوی از رش ــه نح ــی ب ــود، يعن آزاد می ش
ــرود  ــليم ف ــر تس ــت س ــر حقيق ــود و در براب ــدازد، آزاد می ش می ان
ــه او  ــت متوج ــه آن حقيق ــه از ناحي ــی ک ــر تکليف ــی آورد و ه م
ــند  ــه س ــت ک ــن اس ــد اي ــد. مانن ــه می کن ــرا ک ــود، آن را اج بش

ــد. رهايــی خــودش را امضــا می کن
درجايــی می گويــد کــه انســان وقتــی در مقــام عبوديــت مســتقر 
اســت فقــر او از غنايــش زيباتــر اســت و بيماريــش از ســالمت و 
تندرســتی او زيباتــر اســت، چــرا کــه انســان در جايــگاه حقيقــی 
ــدا تحمــل  ــت خ ــر در عبودي ــر را اگ خــودش مســتقر اســت. فق
بکنــد بهتــر از ايــن اســت کــه ثروتمنــد و غنــی باشــد. امــا رشــته 
ــردن  ــه گ ــدا را ب ــر از خ ــود غي ــزاران موج ــت ه بندگــی و عبودي
ــاب  ــده کت ــی مان ــری در باق ــارات عام ــن يکــی از عب ــرد. اي بگي

»النســک العقلی« اســت.

*برخــی بــر ایــن باورنــد کــه عامــری منطــق دان و 
ــا توجــه  ــوده اســت. ب در عیــن حــال عــارف هــم ب
بــه صحبت هــای شــما هــم مــن حــس می کنــم کــه 
حرف هــای شــما ایــن را تائیــد می کنــد نظرتــان در 

ایــن زمینــه چیســت؟
ــی  ــان خيل ــا عرف ــودن ب ــی ب ــی و منطق ــروز منطق دان ــايد ام ش
قابــل جمــع نباشــد، يــا اينکــه حداقــل مــا اينگونــه تصــور کنيــم 
ــا  ــه ب ــزی ک ــه آن چي ــی ک ــت. درصورت ــع نيس ــل جم ــه قاب ک
عرفــان قابــل جمــع نيســت، قائــل بــودن بــه اصالت منطق اســت 
و نــه منطقــی و منطــق دان بــودن. منطــق بــه ســادگی می توانــد 
بــا ديــدگاه عرفانــی بــه عالــم قابــل جمــع باشــد. در حاليکــه اگــر 
مــا قائــل بــه اصالــت منطــق باشــيم و درواقــع اصالــت به متــود و 
روش بدهيــم، در آن صــورت نمی توانيــم بــا عرفــان کنــار بيائيــم.
ــان  ــع خداي ــينا در واق ــم ابن س ــی و ه ــم فاراب ــا ه ــنت م در س
ــفا  ــق ش ــارف منط ــره المع ــينا دائ ــطويی اند. ابن س ــق ارس منط
ــا  ــی جاه ــه و در خيل ــر از ارســطو رفت ــی فرات ــه خيل را نوشــته ک
ــرد و در  ــای آن را می گي ــرد و ضعف ه ــراد می گي ــطو اي ــه ارس ب
بســياری از جاهــا منطــق ارســطويی را کــه در يــک فضايــی آتنی 
مطــرح شــده بومــی کــرده و بــه فضــای زبــان عربــی و فرهنــگ 

ايرانــی و اســالمی درآورده اســت. همچنــان کــه فارابــی ايــن کار 
ــی ارســطويی  ــه منطق دان ــا در قل ــد. اين ه ــات می کن را در منطقي
ــا  ــم. منته ــری هــم می بيني ــت را در عام ــن وضعي هســتند، همي
بــاز هــم مــا آثــار وی را بــه طــور وســيع در اختيــار نداريــم بلکــه 
ــه دســتمان رســيده اســت.  ــات عامــری ب ــی از منطقي بخش هاي
در عيــن حــال همــه اينهــا از عقالنيــت فلســفی عبــور کرده انــد 
ضــرورت  يــک  کــه  شــده اند  عرفانــی  عقالنيــت  وارد  و 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــفه اتف ــن فلس ــه در اي ــوده ک ــی ب تاريخ
بنــده در فلســفه عرفــان ايــن بحــث را مطــرح کــرده ام کــه فارابی 
و ابن ســينا درواقــع وقتــی بــه نقــادی عقــل فلســفی می پردازنــد 
ــد و ضــرورت  ــان طــی می کنن ــا پاي و راه عقالنيــت فلســفی را ت
ــه ســاحت عقالنيــت  خــروج از ايــن عقالنيــت فلســفی و ورود ب
ابن ســينا  اينکــه  می دهنــد.  نشــان  مــا  بــه  را  عرفانــی 
در ســه نمــط پايانــی اشــارات، بــه عرفــان می پــردازد از 
روی تفنــن نيســت، يــا نمی خواهــد تضلــع خــودش را در عرفــان 
نشــان بدهــد يــا بــه قــول برخــی عرفــان عقلــی مطــرح  کنــد. 
ــروج از  ــرورت خ ــن ض ــه اي ــت، بلک ــزی نيس ــن چي ــاًل چني اص
فضــای عقالنيــت فلســفی و ورود بــه عرصــه عقالنيــت عرفانــی 
ــده  ــان ش ــی عي ــينا و فاراب ــار ابن س ــه در آث ــت ک ــزی اس چي
و در آثــار عامــری هــم وجــود دارد. پــس منطق دانــی و 
منطقــی بــودن هيــچ منافاتــی بــا عــارف بــودن و عرفــان نظــری 
ــان  ــل انس ــای عق ــق و ظرفيت ه ــه منط ــه ب ــه توج ــدارد. بلک ن
ــض  ــاس مح ــه براس ــه ن ــا ک ــفه م ــد فالس ــرادی مانن ــرای اف ب
متــد حرکــت کردنــد بلکــه براســاس ســلوک حرکــت کردنــد اين 
ورود بــه ســاحت عرفــان کامــال يــک امــر طبيعــی و بــه نظــرم 

ضــروری بوده اســت.

*معروف اسـت کـه عامـری بـرای پیوند بیـن عقل و 
دیـن، فلسـفه و شـریعت تاش هـای بسـیاری کرده 

اسـت نظرتـان در این زمینه چیسـت؟
يکــی از حوزه هايــی کــه عامــری بــه آن پرداختــه اســت، بحــث 
ارتبــاط عقــل و ديــن اســت. البتــه ايــن اختصــاص بــه عامــری 
ــدارد، بلکــه اساســاً فلســفه مــا اينگونــه يعنــی در يــک چنيــن  ن
ــوف  ــه فيلس ــس مواجه ــن نف ــت. م ــده اس ــد آم ــی پدي فضاي
ــت را دارد و  ــد عقالني ــای نق ــی، اقتض ــای دين ــر و فض ــا پيامب ب
ــان  ــفه يون ــه فلس ــت ک ــی اس ــل آن فضاي ــه مقاب ــت نقط درس
ــی در  ــه فلســفه يونان ــه ام ک ــد شــده استهميشــه گفت در آن متول
ــد آمــده اســت. درواقــع مواجهــه  ــا سوفســطائيان پدي مواجهــه ب
ســقراط بــا سوفســطائيان اســت. اما مواجهــه فارابــی، کنــدی و... 
بــا سوفســطائيان نيســت. بلکــه مواجهــه اينهــا بــا پيامبــر اســت. 

ــا يــک فضــای دينــی مواجــه شــده اند. ــع ب يعنــی درواق
ــا پيامبــر و فضــای دينــی، اقتضــای  نفــس مواجهــه فيلســوف ب
نقــد عقالنيــت را دارد و درســت نقطــه مقابــل آن فضايــی اســت 
کــه فلســفه يونــان در آن متولــد شــده اســت. وقتی فلســفه يونان 
ــده اقتضــای برجســتگی و  ــد آم ــا سوفســطائيان پدي ــل ب در تقاب
ــد عقــل را در اوج  ــان باي درخشــندگی عقــل را دارد، فالســفه يون
درخشــش نشــان بدهنــد. امــا وقتــی فالســفه مســلمان بــا يــک 
فضــای دينــی و يــک ســاحت فراعقلــی و متافيالســوفی مواجــه 
می شــوند طبعــاً بايــد عقــل را نقــادی کننــد؛ يعنــی کارشــان ايــن 
اســت کــه نســبت بيــن عقــل و وحــی را بســنجند کــه آيــا وحــی 
را تائيــد می کنــد يــا در مقابــل وحــی اســت؟ اگــر در مقابــل وحی 
قــرار گرفــت بايــد چــه کار کننــد؟ اگــر وحــی چيــزی فراعقلــی 
ــی  ــه معن ــا ب ــه اينه ــد؟ و هم ــکار کنن ــی را چ ــا وح ــت، آنج گف
ــا  ــفه م ــه فالس ــائل هم ــن ام المس ــت. بنابراي ــل اس ــادی عق نق
ارتبــاط عقــل و وحــی اســت. ايــن مســئله مســئله هميشــه تاريخ 
مــا حتــی االن  بــوده اســت. ارتبــاط عقــل و ديــن چيســت؟ چــه 
کســی بايــد جامعــه را اداره کنــد؟ عقــل يــا ديــن؟ اگــر عقــل بايد 
ــد  ــد اداره بکن ــن باي ــر دي ــل و برعکــس اگ ــدام عق ــد ک اداره کن

کــدام ديــن؟
عامــری می گويــد بيــن عقــل صريــح و ديــن صحيــح 
ــم عقــل  ــه بتواني ــم ک ــالش کني ــد ت ــا باي ــی نيســت. م منافات
ــام  ــن را در مق ــود و دي ــوص خ ــت و خل ــت صراح را در وضعي

صحــت خــودش نگــه بداريمچــه نســبتی بــا هــم دارنــد و اگــر 
ــری  ــا چيســت؟ عام ــف م ــد تکلي ــدا کردن ــات پي ــا هــم مناف ب
ــرای او هــم نســبت  هــم از ايــن جريــان مســتثنی نيســت و ب
ميــان عقــل و وحــی جــدی اســت. او تعبيــری بــه کار می بــرد: 
ــا  ــادی ب ــچ تض ــح هي ــن صحي ــح و دي ــل صري ــد عق می گوي
ــا  ــت. کج ــدی اوس ــر کلي ــی از تعابي ــن يک ــد. اي ــم ندارن ه
ــازگار  ــد و ناس ــدا می کنن ــارض پي ــم تع ــا ه ــن ب ــل و دي عق
ــن  ــا دي ــت ي ــح نيس ــل صري ــا عق ــه ي ــی ک ــوند؟ آنجاي می ش
ــل  ــه عق ــاب - ن ــح و ن ــل صري ــا آن عق ــت. ام ــح نيس صحي
ــخنی  ــد س ــی- نمی توان ــر حقيق ــراض غي ــاير اغ ــه س ــوده ب آل
بگويــد کــه بــا ديــن ســازگار نباشــد و ديــن هــم مادامــی کــه 
ــدارد،  ــا عقــل صريــح هيــچ منافاتــی ن ديــن صحيــح اســت ب
ــردو  ــد و ه ــد آمده ان ــاء پدي ــک منش ــر دو از ي ــه ه ــرا ک چ

ــد. ــا می گوين ــرای م ــت را ب حقيق
ــا ديــن  امــا آنجايــی بيــن اينهــا تعــارض ايجــاد می شــود کــه ي
صحيــح نيســت يعنــی يــک خوانشــی از ديــن صــورت می گيــرد 
ــود و  ــارج می ش ــودش خ ــتی خ ــت و تندرس ــن از صح ــه دي ک
ــن  ــودم را از دي ــم خ ــن فه ــه م ــرد ک ــرار می گي ــه ای ق درمرتب
ــا  ــن ج ــده از همي ــکاالت عم ــم. اش ــی می کن ــن تلق ــای دي ج
ــی  ــن تلق ــن، دي ــودم را از دي ــن فهــم خ ــه م ناشــی می شــود ک
ــه  ــی ب ــن دين ــن فهــم مــن اســت و مت ــم. در حاليکــه اي می کن
گونــه ای مطــرح شــده اســت کــه حمــال ذو وجــوه اســت. يعنــی 
می توانــد قرائت هــای مختلــف را برتابــد. بنابرايــن اگــر مــا يــک 
ــم و از فهم هــای ديگــر  ــه متــن دينــی تحميــل کردي فهــم را ب
جلوگيــری کرديــم، خــود نشــانه فهــم نادرســت مــن اســت. فهم 
ــه  ــم ب ــازه فه ــن اج ــه م ــت ک ــن اس ــی اي ــن دين ــت از مت درس
ــران را مســدود  ــت ديگ ــم و درياف ــم و راه فه ــم بده ــران ه ديگ
ــن  ــح و دي ــل صري ــن عق ــد بي ــری می گوي ــن عام ــم. بنابراي نکن
ــد تــالش کنيــم کــه بتوانيــم  ــا باي صحيــح منافاتــی نيســت. م
عقــل را در وضعيــت صراحــت و خلــوص خــود و ديــن را در مقــام 

ــم. صحــت خــودش نگــه بداري

*رابطــه فلســفه یونــان یــا قبــل از اســام بــا معارف 
اســامی در چیســت؟

داســتان بســيار مفصــل اســت. بنــده در اينجــا برداشــت خــودم را 
می گويــم، ممکــن اســت مــورد پذيــرش برخــی نباشــد. معتقــدم 
ــط  ــه توس ــالم ک ــم اس ــالمی در عال ــفه اس ــان فلس ــه جري ک
ــينا  ــن س ــری و اب ــی، عام ــا فاراب ــت و ب ــده اس ــاز ش ــدی آغ کن
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــی اس ــاً جريان ــت، اساس ــه اس ــتمرار يافت اس
ــاوت اســت. اينکــه  ــان متف ــا فلســفه يون ماهــوی و ســاختاری ب
ــاوت  ــالمی تف ــفه اس ــه فلس ــد ک ــا گفته ان ــزرگان م ــی از ب برخ
ــه در  ــزوده ک ــان اف ــه فلســفه يون در مســائل دارد و مســائلی را ب
فلســفه يونــان نبــوده اســت، مــن ايــن را بــه عنــوان يــک تفاوت 
ــا  ــاره ای از مســائل ب ــد درپ ــم و فلســفه اســالمی می توان نمی بين

فلســفه يونــان متفــاوت باشــد يــا نباشــد.
ــا هــم تفــاوت ماهــوی  مهــم ايــن اســت کــه ايــن دو فلســفه ب
ــزی کــه در  ــی آن چي ــح داده شــود، يعن ــد توضي ــن باي ــد. اي دارن
يونــان آمــده اســت خــط تفکــر ديگــری اســت کــه بــا خــط تفکر 
اســالمی متفــاوت اســت. اوليــن نقطــه تفاوتشــان ايــن اســت که 
ــق اســت، اساســاً فکــر  ــد خــدای خال ــان فاق اساســاً فلســفه يون
ــی  ــد، يعن ــوق نمی دان ــد و مخل ــم می دان ــم را قدي ــی عال يونان
خلــق عالــم در تفکــر افالطــون و ارســطو وجــود نــدارد. خــدای 
ــم  ــاده قدي ــه م ــه ب ــت ک ــورژ اس ــت، دمي ــع اس ــون صان افالط
ــکل داده  ــاده را ش ــن م ــل اي ــاس ُمث ــت. براس ــکل داده اس ش
ــت.  ــی اس ــرک و طبيع ــدای مح ــم خ ــطو ه ــدای ارس ــت خ اس
ايــن هــر دو خــدا چــون خالــق نيســتند پــس مخلوقنــد. مخلــوق 
فيلســوف اســت، افالطــون در فلســفه اش بــه يــک خــدا احتيــاج 
ــان  داشــته اســت، او را خلــق کــرده اســت. ارســطو هــم در جري
حرکــت و فيزيــک بــرای تبييــن يــک حرکــت در طبيعــت به يک 

محــرک نخســتين نيــاز دارد کــه آن را خلــق کــرده اســت.
نفـس اينکـه فالسـفه يونـان بـه خـدای خالـق قائل نيسـتند و 
فالسـفه مـا بـه خـدای خالـق قائل انـد نقطـه افتـراق ماهـوی 
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ايـن دو فلسـفه اسـتبنابراين خدايـی کـه  خالـق نيسـت، پـس 
مخلـوق اسـت. بنابرايـن آنهـا بـه خـدای خالـق قائل نيسـتند. 
نفـس اينکـه آنهـا بـه خـدای خالـق قائـل نيسـتند و فالسـفه 
مـا بـه خـدای خالـق قائل انـد، نقطـه افتـراق ماهـوی ايـن دو 
فلسـفه اسـت. خدايی که خالق اسـت به انسـان عشـق می ورزد 
امـا در فلسـفه افالطـون و ارسـطو شـما خدايـی کـه به انسـان 
عشـق بـورزد را نداريـد. چـون در فلسـفه يونانی خدايی نيسـت 
کـه بـه انسـان عشـق بـورزد. بنابرايـن هيـچ خدايـی با انسـان 
سـخن نگفته اسـت. خـدا با انسـان هـم کالم نيسـت. در قرآن 
می گويـد »َوَکلَّـَم اهلَلُّ ُموَسـی تَْکلِيًمـا« خدای ارسـطو سـکوت 
کـرده و هيـچ چيـزی نگفتـه اسـت. خدای ارسـطو يـک خدای 
خودخـواه اسـت. انديشـه ای اسـت کـه بـه خـود می انديشـد. 
امـا خـدای اديـان ابراهيمـی چون انسـان را دوسـت دارنـد و به 
او عشـق می ورزنـد بـا او سـخن می گوينـد و سـکوت نکرده اند. 
سـکوت خـدا خيلـی آزار دهنـده و کشـنده اسـت. چـون خدای 
اديـان ابراهيمـی بـه انسـان عشـق می ورزند و سـعادت انسـان 
بـرای خـدا اهميـت دارد و مهـم اسـت راه را به او نشـان داده و 
حـرف زده و پيامبـر و کتـاب برايش فرسـتاده اسـت. امـا خدای 
ارسـطو هيـچ سـخنی نگفتـه همچنـان کـه دميـورژ افالطـون 

هيـچ سـخنی با انسـان نگفته اسـت.
ــد  ــود. دو خــط فکــری پدي ــاز می ش ــا آغ ــا تفاوت ه ــن ج از همي
می آيــد کــه يکــی خــط فکــری غــرب و انســان غربــی و زيســت 
جهــان غربــی اســت و ديگــر خطــی اســت کــه فالســفه مــا پديد 
آورده انــد کــه صحبــت از انســان، جهــان و نحــوه زيســت ديگری 
اســت. آنجــا انســان يــک موجــود ۶0 يــا ۷0 ســاله يــا يــک تکــه 
از زمــان اســت، امــا در اينجــا انســان تکــه ای از زمانــی اســت کــه 

ــخر اوست. طبيعت مس
براســاس هميــن، تفــاوت عظيــم ديگــری پديــد می آيــد کــه آن 
ــد  ــد و ســلوک اســت. آن خــط فکــری براســاس مت ــاوت مت تف
ــای قواعــد درســت انديشــيدن(  ــه معن ــد ب ــد )مت حرکــت می کن
ــت  ــه روش درس ــده هم ــود آم ــه وج ــه ب ــی ک ــواع منطق هاي ان
انديشــيدن اســت. چــرا کــه بــر آن اســاس، خــط فکــری درســت 
انديشــيدن ضــرورت دارد. اينجــا انســان بايــد کــه خطــا نکنــد تــا 
بتوانــد راه را پيــدا بکنــد. امــا در ايــن خــط فکــری اينهــا براســاس 
ســلوک حرکــت می کننــد يعنــی اول غايــت و مقصدشــان 
ــت  ــد حرک ــدا و مقص ــن مب ــن اي ــاال بي ــد ح ــوم می کنن را معل
می کننــد. يعنــی تفکــر فلســفی مــا يــک حرکــت از ايــن مبــدا به 

ســوی آن مقصــد اســت.
بــه تعبيــر ديگــر خــط فکــری يونــان و غــرب براســاس مديريــت 
از مبــدا برنامه ريــزی شــده اســت. امــا خــط فکــری فالســفه مــا 
براســاس مقصــد طراحــی شــده اســت. آنجــا خطا کشــنده اســت 
و انســان را از پــا درمــی آورد امــا در اينجــا انســان مجــاز اســت که 
ــد  ــه خطــا می کن ــردی ک ــد. در آرمانشــهر افالطــون ف خطــا کن
ــه  ــه فاضل ــا در مدين ــا در اينج ــود، ام ــراج بش ــه اخ ــد از مدين باي
فارابــی فــرد می توانــد خطــا بکنــد و اشــکالی نــدارد. انســان چــه 
ــان  ــدای ادي ــد خ ــا بکن ــد خط ــل می توان ــه در عم ــن و چ در ذه
ابراهيمــی غفــار و تــواب اســت يعنــی می بخشــد. امــا آن خدايــان 
نمی بخشــند. بنابرايــن تفــاوت ماهــوی و ســاختاری بيــن فلســفه 

اســالمی و فلســفه يونــان وجــود دارد.

*در پایان اگر نکته خاصی دارید بفرمائید.
ابوالحســن عامــری فيلســوف درخشــانی اســت کــه در تاريــخ 

ــينا زيســته اســت  ــی و ابن س ــد فاصــل فاراب ــا در ح فلســفه م
ــا  ــی م ــت. يعن ــده اس ــود ش ــا مفق ــفه م ــخ فلس ــد در تاري و بع
ــود  ــه خ ــرا ک ــم چ ــر داري ــری خب ــينا  از عام ــان ابن س ــا زم ت
ــد  ــت. بع ــارش آورده اس ــی از آث ــام وی را در يک ــينا ن ابن س
بيــش از بــه 5 قــرن مــا عامــری را گــم می کنيــم تــا در آثــار 
ــاره  ــم درب ــده در کتاب ــود. بن ــدا می ش ــری پي ــدرا، عام مالص
عامــری، اشــاره کــرده ام کــه هــم  روی ابــن ســينا بــه ويــژه 
در نظريــه انســان پرنــده و انســان معلــق درهــوا تاثيــر داشــته 
ــه  ــد« آورده ک ــن »االم ــری در همي ــی را عام ــت، ديدگاه اس
ــدگاه انســان  ــر آن دي ــوی ابن ســينا تحــت تاثي ــال ق ــه احتم ب
معلــق درهــوا را مطــرح کــرده اســت و هــم در صدرالمتالهيــن 
در بحــث اتحــاد عاقــل و معقــول تاثيــر گذاشــته اســت و صــدرا 
ــه« از  ــه االثيري ــرح هداي ــد »ش ــارش مانن ــا از آث ــد ج در چن
ــت  ــر حکم ــه ب ــرحی ک ــرده و در ش ــام ب ــارش ن ــری و آث عام
االشــراق شــيخ اشــراق نوشــته از عامــری نــام بــرده و 

ديدگاهــش را گفتــه اســت.
در کتــاب »کســر اصنــام جاهليــه« بخــش عمــده ای از مقدمــه 
ــن  ــاره اي ــه دوب ــت ک ــب اس ــت. جال ــرده اس ــل ک ــد را نق االم
ــت  ــن اس ــم اي ــود و رازش ه ــرح می ش ــدرا مط ــوف در ص فيلس
کــه صــدرا بســيار بــر آثــار پيــش خــودش اشــراف داشــته اســت. 
ــت و  ــم اس ــيار مه ــوف، بس ــن فيلس ــه اي ــم ک ــم بگوي می خواه
ديدگاه هــای او در عرصه هــای مختلــف بــه ويــژه دربــاره انســان 
ــوان امــروز بازخوانــی کــرد و مــورد  قابــل مطالعــه اســت و می ت
ــد  ــا را می توان ــروز م ــائل ام ــياری از مس ــرار داد و بس ــه ق مطالع
ــن  ــم و اي ــه کني ــتر توج ــد بيش ــا باي ــن م ــد. بنابراي ــخ بگوي پاس

ــم.   فالســفه را بيشــتر بخواني

حجــت االســالم عبدالحســين خســروپناه  بــا اشــاره بــه ايــن کــه 
روش هــای مختلفــی بــرای شــناخت انديشــه يــک متفکــر وجــود 
ــی  ــير تاريخ ــی س ــا ، بررس ــيوه ه ــی از ش ــرد: يک ــان ک دارد، بي
ســخنان يــک انديشــمند اســت. بــرای مثــال گفتــار امــام 
خمينــی)ره( را از ســال 134۲ تــا آخريــن روز حيات شــان گــردآوری 
ــا  ــت ب ــرار اس ــد. ق ــرده ان ــی ک ــی بررس ــير تاريخ ــک س و در ي

ــد. ــن کنن ــم چني ــری ه ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــه س مجموع
ــفه، روش  ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــس مؤسس ــه رئي ــه گفت ب
ديگــری هم بــرای شــناخت طرز تفکــر انديشــمندان و شــخصيت 
هــای برجســته وجــود دارد و آن انجــام پژوهــش هــای موضــوع 
ــی چــون  ــات مختلف ــه موضوع ــی ک ــن معن ــه اي محــور اســت. ب
ــرد  ــم ف ــم و ببيني ــگ، سياســت و اقتصــاد را مشــخص کني فرهن
مــورد نظــر دربــاره هــر موضــوع، چــه گفتــه و چگونــه انديشــيده 

ــت. اس
ــن  ــه اي ــالمی ب ــرای کالم اس ــروپناه، دکت ــالم خس ــت االس حج
ــه ای« از روش  ــت اهلل خامن ــری آي ــه فک ــاب »منظوم ــه در کت ک
ــرده،  ــری بهــره ب ــام معظــم رهب ــرای شــناخت مق ــه ای ب منظوم
اشــاره و بيــان کــرد: مــن در ايــن کتــاب و »منظومــه فکــری امــام 
خمينــی« از روش منظومــه ای بــرای شــناخت افــکار و عقايــد اين 

دو شــخصيت برجســته معاصــر اســتفاده کــرده ام.
ــه  ــاب منظوم ــن کت ــش از اي ــه پي ــنده و پژوهشــگر ک ــن نويس اي
فکــری امــام خمينــی)ره( نيــز بــه قلم ايشــان  نوشــته شــده اســت 
بــه توضيــح روش منظومــه ای پرداخت و گفــت: در ايــن روش کل 
انديشــه يــک فــرد، حــول يــک محــور مــی چرخــد؛ همــان گونــه 
کــه در منظومــه شمســی، ســتارگان و ســياره هــا دور خورشــيد می 
ــت  ــه ای هــم، آنچــه محوري ــت اهلل خامن ــا آي ــاط ب ــد در ارتب گردن
دارد، انديشــه توحيــدی ايشــان اســت و افــکار و عقايــد ديگــر، گرد 

ايــن طــرز تفکــر مــی چرخــد.
ــن کــه  ــه اي حجــت االســالم والمســلمين خســروپناه در پاســخ ب
ــی)ره( و آيــت  ــام خمين ــاب »منظومــه فکــری ام مخاطــب دو کت
ــن  ــده اي ــان کــرد: خوانن ــه ای« چــه کســانی هســتند بي اهلل خامن
کتــاب، عمومــاً کســانی هســتند کــه اهــل مطالعــه و کتــاب انــد 
امــا نــگاه ويــژه مــن و پژوهشــگرانی کــه مــرا در گــردآوری ايــن 
دو کتــاب يــاری کردنــد بــه مديــران فرهنگــی، سياســی، اجتماعی 
و اقتصــادی بــوده و در گــردآوری هــر دو کتــاب کوشــيده ام 
ــر  ــرای مثــال امــام خمينــی ب ــه دور باشــم. ب ــا از پيــش داوری ب ت
جمهوريــت و اســالميت، بــه يــک انــدازه تاکيــد دارنــد حــاال اگــر 
بــا پيــش فــرض بــه ســراغ گفتــه هــای ايشــان برويــم مــی توانيم 
ــت  ــر جمهوري ــش از اســالم ب ــه بي ــم ک ــاری را انتخــاب کني گفت

ــن مســاله هــم صــادق اســت. ــه دارد. برعکــس اي تکي

نويســنده کتــاب »جامعــه مدنــی و حاکميــت مدنــی« در پاســخ به 
ايــن ســئوال کــه در ســال هــای اخيــر، مقــام معظــم رهبــری بــر 
ســبک زندگــی اســالمی- ايرانــی و همچنيــن پيوســت فرهنگــی 
ــه  ــا چ ــگر ت ــک پژوهش ــوان ي ــه عن ــما ب ــد، ش ــته ان ــد داش تاکي
ــار  ــی و رفت ــا در زندگ ــه ه ــن گفت ــی اي ــود بيرون ــدازه شــاهد نم ان
ــه يــک تحقيــق  ــاز ب ــان کــرد: ايــن مســاله، ني مــردم هســتيد بي
ميدانــی دارد امــا بــه طــور اجمــال مــی تــوان گفــت کــه در کشــور 
ــد و  ــا مســئوالن سياســی و اقتصــادی، دغدغــه فرهنگــی ندارن م
ــتند در  ــه هس ــاد بيگان ــت و اقتص ــا سياس ــی ب ــئوالن فرهنگ مس
حالــی کــه اقتصــاد، سياســت و فرهنــگ ســه ضلــع يــک مثلــث 

ــد. ــن ســه را جــدای از يکديگــر دي ــوان اي هســتند و نمــی ت
ــز  ــه مراک ــن ک ــه اي ــاره ب ــا اش ــروپناه ب ــالم خس ــت االس حج
ــادی  ــه اقتص ــد توجي ــود باي ــت خ ــه فعالي ــرای ادام ــی ب فرهنگ
داشــته باشــند، گفــت: بهتــر اســت بــه اقتصــاد فرهنــگ هــم توجه 
داشــته باشــند. در کنــار تشــکيالت عطيمــی چــون عســلويه بايــد 
مراکــز و فعاليــت هــای فرهنگــی هــم وجــود داشــته باشــد. مثــل 

ــگ . ــای فرهن ــه ه ــراها و خان فرهنگس
تأليــف  خامنــه ای«  العظمــی  آيــت اهلل  فکــری  »منظومــه 
عبدالحســين خســروپناه، امــروز دو شــنبه ۲4 مهرمــاه و بــا حضــور 
شــخصيت هايی چــون دکتــر علــی اکبــر واليتــی، دکتــر غالمعلی 
ــر و  ــاد رهب ــر فره ــاد، دکت ــر رش ــی اکب ــت  اهلل عل ــادل، آي حدادع

ــی شــود. ــی م ــان رونماي ــر احمدي ــی اکب ــر عل دکت
ايــن همايــش از ســاعت 15 الــی 18 در ســالن همايــش کتابخانه و 
مرکــز اســناد دانشــگاه آزاد واقــع بزرگــراه شــهيد ســتاری، در ميدان 
ــه همــت  ــزی دانشــگاه آزاد اســالمی و ب دانشــگاه، ســازمان مرک
پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه اســالمی و دانشــگاه آزاد اســالمی و 

بــا همــکاری فرهنگســرای گلســتان برگزارخواهــد شــد.

حجت االسالم خسروپناه در گفتگو با مهر:

برای شناخت افکار رهبر انقالب از روش منظومه ای استفاده کرده ام
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شـــت ا د د یا

حجت االسالم والمسلمین داوود مهدوی زادگان استاد 
گرایی  باستان  موضوع  به  یادداشتی  در  سیاسی  علوم 

است: پرداخته 

ــای  ــی در احي ــان وطن ــرب گراي ــرب و غ ــد غ ــوی جدي 1-تکاپ
باســتان گرايــی در ايــران از جهــات مختلــف تأمــل برانگيــز اســت. 

ــم : ــان می کن ــر بي ــه زي ــه نکت ــب س ــل را در قال ــن تأم اي
ــه  ــدی نيســت و رواج آن ب ــده جدي ــران پدي ــی در اي ــتان گراي باس
ــم  ــی حاک ــام سياس ــان نظ ــردد. در آن زم ــاز می گ ــوی ب دوره پهل
ــن  ــت نمادي ــت و اوج حماي ــی داش ــت قاطع ــان حماي ــن جري از اي
آن، جشــن های دو هــزار و پانصــد ســاله بود.اکنــون ايــن حمايــت 
ــرا  ــتان گ ــان باس ــه، جري ــدارد. درنتيج ــود ن ــی وج ــی داخل سياس
مجبــور اســت بــدون حمايــت سياســی حاکميــت روی پــای خــود 

بايســتد.
ــه  ــد ب ــه باي ــت ک ــماری اس ــی ش ــش های ب ــتا؛ پرس ــن راس در اي
آنهــا پاســخ دهنــد. مــا بــا احيــای ايــران باســتان به چــه تعريفــی از 
هويــت ملــی دســت می يابيــم؟ ايــن تعريــف تــا چــه ميــزان قــادر 
ــی  ــاس جهان ــم در مقي ــی، آن ه ــی مســائل هويت ــه پاســخ گوي ب
ــا از  ــد؟ آي ــروی می کن ــدام فلســفه سياســی پي ــروز اســت؟ از ک ام
ايــن فلســفه سياســی چيــزی بيــش از ســلطنت در خواهــد آمــد؟ 
آيــا ايــران بــار ديگــر در آســتانه اســتبداد شاهنشــاهی قــرار خواهــد 
گرفــت؟ چــه ديــدگاه و نســبتی بــا اديــان وحيانــی، بــه ويــژه ديــن 

ــد؟ اســالم دارن
امــا در کنــار پرسشــهای نظــری يــاد شــده مســائل بــی شــماری 
کــه ناظــر بــه واقعيــات امــروز جهــان اســت، مطــرح می شــود. 
ــی  ــل توجه ــکات قاب ــوروش ن ــاره ک ــرا درب ــتان گ ــان باس جري
ــدرت جهــان  ــد ابرق ــوند؛ مانن ــر می ش ــی الجملــه متذک را ف
بــودن، در افتــادن بــا غــرب و شکســت يونــان باســتان، مخالــف 
بــرده داری و مدافــع حقــوق بشــر وغيــره. اگــر واقعيــت ايــران 

ــتاق  ــی مش ــد؛ خيل ــه می گوين ــت ک ــن اس ــن چني ــتان اي باس
ــدرت  ــه ق ــبت ب ــان نس ــن جري ــروز اي ــع ام ــتن مواض ــه دانس ب
ــان  ــا کوروشــی کــه اين ــان باســتان هســتيم. آي ــا شــده يون احي
از آن يــاد می کننــد، حاضــر بــه ايســتادگی برابــر قــدرت غربــی 
ــات  ــه نج ــر ب ــا حاض ــد؟ آي ــار می آي ــام کن ــا برج ــا ب ــت. آي اس
ــردم عــراق و  ــان صهيونيســت و م فلســطينيان از دســت يهودي
ســوريه و يمــن از آل ســعود و داعــش و گروه هــای تروريســتی 
اســت؟ ليکــن وقتــی بــه گفته هــا و مواضــع ايــن جماعــت نظــر 
ــتان  ــران باس ــکوه اي ــباهتی از ش ــان و ش ــچ نش ــم هي می اندازي
ــان هويــت ايرانــی را ذيــل قــدرت  ــان ديــده نمی شــود. آن در آن
غربــی و مفهــوم وابســتگی تعريــف می کننــد و تهديــدات 
ــخن  ــه س ــم توطئ ــدام از توه ــد و م ــدی نمی گيرن ــمن را ج دش
ــه از  ــد. خالص ــر نمی تابن ــی را ب ــدار مل ــد و اراده و اقت می گوين
ــم  ــأن ه ــی ش ــتان گراي ــد. باس ــاع می کنن ــی دف ــوروش بَدل ک

ــل اســت . ــر اصي ــوده وار و غي ت
۲- گيــرم کــه ايــن جريــان باســتان گــرا، هويــت اصيلــی دارد 
ولــی کــدام گــروه و جريــان فکــری- فرهنگــی می توانــد خــود 
را منتســب بــه آن بدانــد؟ گمــان می کنــم، ال اقــل، يــک 
جريــان اســت کــه نمی توانــد َعلَــم باســتان گرايــی را بــر دوش 
ــا  ــان ب ــآب اســت. اين ــان متجــدد م ــارت از جري کشــد و آن عب
دعــوی تجــدد از ســّنت عبــور کــرده انــد و هــر چــه کــه متعلــق 
ــی  ــس، عل ــد. پ ــت داده ان ــخ حوال ــه تاري ــت، ب ــته اس ــه گذش ب
القاعــده باســتان گرايــی متجدديــن ايرانــی، پارادوکــس عميقــی 

اســت
3- مدرنيتــه نــه تنهــا در موطــن اصلــی خود کــه در کشــورهای 
پيرامــون، هــر جــا کــه پــا گذاشــت گــرده تاريخيــت بــر ميــراث 
ــوزه ای  ــا صــورت م ــه آنه ــيد و ب ــری آنجــا پاش فرهنگــی و هن
ــده مــدرن اســت. مــردم در گذشــته  داد. فرهنــگ مــوزه ای پدي
بــا ميــراث فرهنگــی، عــادی برخــورد می کردنــد؛ برخــی 

ــف  ــی توق ــتند و برخ ــا می گذش ــار آنه ــی از کن ــی اعتناي ــا ب ب
ــم  ــی ه ــد و برخ ــن درس می گرفتن ــراث که ــد و از مي می کردن
ــود کــه  ــن نب ــی چني ــد ول ــی می کردن ــه جــات تلق ــا را عتيق آنه
ميــراث کهــن را از متــن زندگــی جــدا کننــد و فضــای مجــازی 
ــگ  ــطه فرهن ــه واس ــن کار ب ــد. اي ــت کنن ــا درس ــرای آنه ب
ــه  ــت ک ــه اس ــا چگون ــت. ام ــده اس ــد آم ــدرن پدي ــوزه ای م م
ــدد  ــود در ص ــانه ای خ ــتگاه رس ــک دس ــه کم ــدرن ب ــای م دني
احيــای کنتــرل شــده باســتان گرايــی ايرانــی بــر آمــده اســت. 
ــدف در  ــت و ه ــدف اس ــه ه ــوف ب ــده معط ــرل ش ــای کنت احي
ــه  ــن ب ــات که ــه و تعين ــم انديش ــذار از عال ــارت از گ ــا عب اينج
عالــم مــدرن اســت. گويــی تجــدد در ايــران امــروز بــا مشــکل 
جــدی روبــرو شــده کــه فرايندهــای مــدرن ســازی بــه تنهايــی 
قــادر بــه اجــرای پــروژه گــذار نيســت کــه بــه چنيــن کاری رو 

ــت. ــکل زا اس ــل مش ــن عام ــش در همي ــت و پرس آورده اس
ــور  ــَدری حض ــب َق ــروز، رقي ــران ام ــه در اي ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
دارد کــه تجــدد بــه تنهايــی قــادر بــه انجــام پــروژه مــدرن ســازی 
ــالب  ــان انق ــر از گفتم ــزی غي ــد چي ــب قدرتمن ــن رقي نيســت. اي
ــام  ــيس نظ ــا تأس ــته ب ــان توانس ــن گفتم ــت. اي ــالمی نيس اس
ــه( راه  ــت فقي ــر فلســفه سياســی امامــت )والي ــی ب سياســی مبتن
رشــد و ترقــی در عالــم مــدرن شــده را پيــدا کند. بــه ميــزان قدرت 
يابــی گفتمــان انقــالب اســالمی، ضعــف و ناتوانــی گفتمــان تجدد 
بيشــتر آشــکار می گــردد. بــه هميــن خاطــر، ايــن گفتمــان بــرای 
مقابلــه بــا پيشــروی گفتمــان انقــالب اســالمی بــه احيــای کنترل 
ــن کار  ــا غــرب در اي ــا آي ــی رو آورده اســت. ام شــده باســتان گراي
ــوار اســت  ــن پرســش بســيار دش ــه اي ــق می شــود؟ پاســخ ب موف
زيــرا باســتان گرايــی در زمانــی کــه گفتمــان انقــالب اســالمی بــه 
مرحلــه تأســيس نظــام نرســيده بــود؛ نافرجــام ماند تــا چه رســد به 
شــرايط امــروز گفتمــان انقــالب اســالمی که واجــد نظام سياســی 

شــده اســت.

یادداشتی از داوود مهدوی زادگان در نقد باستان گرایی؛

تکاپوی جدید غرب و غرب گرایان وطنی در احیای باستان گرایی
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شـــت ا د د یا

مرادی،  محمدعلی  مرحوم  از  یادداشتی  زیر  متن 
نقد  در  برلین  در  فلسفه  آموخته  دانش  و  پژوهشگر 
ادامه می خوانید؛ ایران است که در  اندیشه  مناسبات 

»مريــدی مدعــی شــد کــه پيــر او چــون کامــل اســت، در همــه ی 
ــر  ــنونده ای ب ــری دارد! ش ــوع بشــر برت ــاء ن ــاير ابن ــر س ــل ب فضائ
ســبيل انــکار پرســيد آيــا شــيخ خــط را نيــز از »ميرعمــاد« بهتــر 
می نويســد؟ گفــت: البتــه، چنيــن اســت! مشــاجره بــه درازا کشــيد؛ 
ــان  ــه رجح ــاف داد ک ــد؛ او انص ــراد بردن ــود م ــه خ ــت را ب حکمي
کتابــت »ميــر« مســلم اســت. مريــد متعصــب ايــن معنــی را حمل 
بــر تواضــع و فروتنــی مرشــد کــرده گفــت: »آقــا شکســته نفســی 

ــدا، ج 1: 40( ــم دهخ ــال و حک ــد!« )امث ــط می کن ــد، غل می کن
ــه  ــل ب ــه تحصي ــرای ادام ــه ب ــی ک ــالدی، هنگام ــال ۹0 مي س
برليــن رفتــم، بــا خــود کتابــی بــرده بــودم بــا عنــوان درآمــدی 
فلســفی بــر انديشــه سياســی در ايــران، اثــر نويســنده گمنامــی 
ــاب را  ــن کت ــی. اي ــواد طباطباي ــيد ج ــم س ــه اس در آن دوران ب
ــه  ــردم ک ــی ک ــان معرف ــم آلم ــان مقي ــدام از ايراني ــر ک ــه ه ب
ــه رو می شــدم،  ــا واکنــش منفــی روب ــی اســت«، ب ــاب خوب »کت
چــون کــه از نظــر آنهــا کتابــی کــه انتشــارات دفتــر مطالعــات 
ورزات امــور خارجــه منتشــر کنــد و روی آن نوشــته باشــد 
»ســيدجواد«، کتــاب خوبــی نبــود! چــرا کــه در آنجــا کســی متن 
ــد،  ــود را می خوان ــت خ ــد ذهني ــر می خوان ــا اگ ــد ي را نمی خوان
آنهــا نويســنده را نمی شــناختند و ذهــن آنهــا عــادت بــه اينکــه 
ــن را  ــد، نداشــت، ضمــن اينکــه مت ــرار کن ــن رابطــه برق ــا مت ب
يــک نهــاد دولتــی نشــر داده بــود و هميــن داليــل کافــی بودنــد 

ــد. ــگاه کنن ــه متــن کتــاب ن ــا ذهنــی جهــت دار ب ــان ب ــا آن ت
ــت و از  ــورت گرف ــن ص ــاص در برلي ــی خ ــن اتفاقات ــن بي در اي
ــياری از  ــده بس ــس ع ــود. پلي ــوس ب ــرای ميکون ــه آن ماج جمل
ــه  ــد، از جمل ــدا کن ــد ســرنخی پي ــا بتوان ــد ت ــان را فراخوان ايراني
ــا  ــيد »آي ــن پرس ــه از م ــان ک ــس آلم ــه پلي ــخ ب ــرا. در پاس م
ــد؟«  ــاع می کني ــی« دف ــيدجواد طباطباي ــت اهلل س ــما از »آي ش
ــر  ــن از ه ــه »اواًل م ــود و اينک ــده ب ــن خن ــی م ــش طبيع واکن
ــدارد.  ــه شــما ربطــی ن ــم و ب ــاع می کن ــه خواســتم دف کــس ک
در ثانــی، ايشــان آيــت اهلل نيســت، تحصيل کــرده فرانســه 
اســت.« پليــس هــم کــه متوجــه شــد فعاليــن سياســی ايرانــی 
مقيــم آلمــان بــا تنگ نظــری خــاص خــود بــه پليــس گــزارش 

ــرد. ــی ک ــن عذرخواه ــد، از م ــت داده ان نادرس
ايــن فضــا ادامه داشــت، تــا اينکــه آقــای طباطبايــی برای اســتفاده 
ــه آنجــا آمــده و از دوســتی در  از بورســی از کالــج علمــی برليــن ب
هامبــورگ شــنيده بــود کــه »يــک بچــه اصفهانــی از کتاب هــای 
ــا  ــه م ــد ک ــث ش ــان باع ــد«. حضــور او در آلم ــاع می کن ــما دف ش
بيشــتر بــا هــم رفت وآمــد داشــته باشــيم و از ســوی ايشــان يــک 
سلســله ســخنرانی هــم در برليــن برگــزار شــد کــه بــرای شــناخت 

او بســيار مفيــد بودنــد.
اينجابــود کــه عــده ای بــا ديــدن ظاهــر امــروزی طباطبايــی و بــا 
شــنيدن صحبت هــای او طرفــدارش شــدند، حــال آنکــه همان هــا 
ــد  ــای او می توان ــم کتاب ه ــه می گفت ــر اينک ــه خاط ــروز ب ــا دي ت
افــق جديــدی در فضــای فکــری ايــران بــاز کنــد، بــه مــن بــد و 

ــد! ــراه می گفتن بي
امــا مــن برخــالف ايــن جماعــت اهــل افــراط و تفريــط، طرفــدار 
ــه  ــن حــال ب ــد می دانســتم و در عي ــودم؛ کتاب هــای او را مفي او نب
ــا اينکــه در »انجمــن دوســتداران  آنهــا انتقادهايــی هــم داشــتم ت
ــاب  ــا کت ــاط ب ــت هايی در ارتب ــله نشس ــن« سلس ــه برلي انديش
ــه  ــم، ک ــزار کردي ــران برگ ــاط اي ــه انحط ــر نظري ــه ای ب ديباچ
ــا اعضــای انجمــن متــن آن کتــاب را  فکــر کنــم ســی ســاعتی ب

ــم. خواندي
ــود،  ــران برگشــته ب ــه اي ــی ب ــای طباطباي ــن زمــان، آق ــه در اي البت
ــرکت در  ــرای ش ــم و از او ب ــاس گرفت ــان تم ــا ايش ــن ب ــا م ام
ســميناری پيرامــون کتــاب ديباچــه ای بــر نظريــه انحطــاط ايــران 
در برليــن دعــوت کــردم. ايشــان هــم قبــول کــرد و ســمينار برگزار 
شــد؛ ســينماری ســيصد نفــری بــا حضــور آقــای طباطبايــی کــه 

ــه  ــن مقال ــمينار م ــن س ــت. در اي ــام گرف ــخنرانی انج ــت س هف
ــورد  ــه م ــدم ک ــران را نوشــت« خوان ــخ اي ــوان تاري ــه می ت »چگون
ــيصد  ــن س ــر اي ــون اکث ــد، چ ــن ش ــر حضاري ــن اکث ــن و نفري لع
ــا ايــن مســائل از موضــع يــک  نفــر از فعاليــن سياســی بودنــد و ب
ــان  ــک جري ــه ي ــه به مثاب ــد، ن ــورد می کردن ــی برخ ــال سياس فع
انديشــگی، حــال آنکــه متــن مــن بــه طــور کامــل نظــری بــود. 

ــرد و گزارشــی از آن در  ــدا ک ــاب پي ــز بازت ــران ني آن ســمينار در اي
روزنامــه همشــهری چــاپ شــد، امــا بــرای مــن کمــی برخورنــده 
بــود، چــرا که ديــدم تا رســيدن بــه مرحلــه انديشــه و انديشــه ورزی 
هنــوز راه بــس درازی در پيــش داريــم. يقيــن حاصــل کــردم کــه 
ايــن همــه جمعيــت در واقــع همــان فعاليــن سياســی هســتند و بــا 
ــی  ــه جــای ايدئولوگ هاي ــا حــاال ب همــان راه و رســم گذشــته، ام
چــون علــی شــريعتی، احســان طبــری، عبدالکريــم ســروش و… 

ــد. ــن کرده ان ــر ديگــر را جايگزي يــک نف
ــا  ــن کار را ب ــق روال هميشــگی انجمــن، همي ــد از آن هــم طب بع
ــاز خيــل جمعيــت  کتــاب آقــای آرامــش دوســتدار انجــام دادم و ب
ســرازير شــد تــا کــه دوســتدار را ببينــد، نــه اينکــه بــا انديشــه های 
دوســتدار بــه گفت وگــو بنشــيند. در آنجــا نيــز اداره کننــده جلســه 
- کــه از فعاليــن سياســی برليــن بــود کــه پيشــتر کتــاب دوســتدار 
ــود  ــا ب ــال ها در اروپ ــه س ــا آنک ــه او ب ــرا ک ــودم، چ ــه او داده ب را ب
ــا  ــت - از آنج ــان نمی دانس ــم آلم ــنده مقي ــن نويس ــزی از اي چي
ــتدار  ــه دوس ــته انديش ــت هس ــمردن اهمي ــن برش ــن ضم ــه م ک
ــان داد  ــش نش ــتم، واکن ــه آن داش ــبت ب ــادی نس ــويه های انتق س
و نگذاشــت مــن بيــش از چهــارده دقيقــه صحبــت کنــم، در حالــی 

کــه قــرار بــود مــدت ســخنرانی مــن ســی دقيقــه باشــد.
ــی«  ــگ دين ــر در فرهن ــاع تفک ــز »امتن ــه ت ــبت ب ــا نس در آنج
دوســتدار بــا رجــوع به کتــاب خــودش يعنــی بينــش دينــی، بينش 

علمــی نقــدی وارد کــردم، امــا او تــا پايــان جلســه نگذاشــت مــن 
حــرف بزنــم و بعــد از آن هــم دوســتی مــا البتــه از ســوی او قطــع 
شــد، چــون او يکــی از هــوادران سرســخت دوســتدار شــده بــود و 
حتــی اجــازه نــداد نقــد نوشــتاری مــن در ســايت آن موقــع انجمــن 
درج شــود، چــرا کــه می گفــت: »تــو می خواســتی ايــن پيرمــرد را 

رســوا کنــی!«
ــدون و  ــاب ابن خل ــه کت ــا ارجــاع ب اتفاقــات آن ســخنرانی - کــه ب
علــوم اجتماعــی از موضــع جــواد طباطبايــی در مقابــل دوســتدار در 
مــورد ابن خلــدون دفــاع کــرده بــودم – بــار ديگــر مــرا بــا چالــش 
ــا  ــته بازی ه ــن دار و دس ــا اي ــا ب ــی م ــا ک ــه ت ــاخت ک ــه رو س روب

روبــه رو هســتيم؟
ــدم  ــه ش ــه ای مواج ــا مقال ــايت ها ب ــی از س ــه در يک ــا اينک ت
ــنده ای  ــرت« از نويس ــه عس ــنفکری در زمان ــوان »روش ــا عن ب
ــه  ــود ک ــرده ب ــان ک ــا بي ــه آنج ــزی ک ــيروس پروي ــام س ــا ن ب
ــه  ــت و ب ــران جــدی گرف ــد در تاريخ نويســی انديشــه در اي »باي
ــخ  ــه تاري ــدگاه ب ــن دي ــه از اي ــی ک ــا زمان ــه ت نظــر می رســد ک
ــاز  ــی آغ ــد ايران ــی جدي ــيم، تاريخ نويس ــه باش ــه نپرداخت انديش
ــاره ديباچــه ای  نخواهــد شــد. بهــار زنــده رودی در مقالــه ای درب
ــوان  ــه می ت ــوان »چگون ــا عن ــران ب ــاط اي ــه انحط ــر نظري ب
ــه ای  ــرادی در مقال ــد م ــت؟« و علی محم ــران را نوش ــخ اي تاري
ــزی،  ــيروس پروي ــد« )س ــرده بودن ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه اي ب
ــردم  ــر ک ــت 1385( و فک ــورخ ۲۲ ارديبهش ــو، م ــايت گفتگ س
ــود؛  ــدی زده می ش ــه ج ــوع مواجه ــن ن ــی از اي دارد جرقه هاي
ــا متــن  ــدون اينکــه آدم را بشناســد ب ــا کــه کســی ب بديــن معن
رابطــه ای برقــرار کــرده اســت. يعنــی هميــن اتفاقــی کــه مــن 
ــان  ــام و نش ــه ن ــه ب ــدون اينک ــته ام؛ ب ــی ام داش ــول زندگ در ط
ــرار می کــردم.  ــن او رابطــه برق ــا مت ــت دهــم، ب نويســنده اهمي

نوشتاری از محمدعلی مرادی؛

داستان اسفناک مرشدپرستی

http://mehrnews.com


صفحه 40 | شماره 29 | اسفند 97  MEHR NEWSAGENCY

شـــت ا د د یا

همچنانکــه در ســال ۶5 در مجلــه نشــر دانشــگاهی مقالــه 
طباطبايــی را خوانــده و بــه اطرافيــان گفتــه بــودم ايــن مطلــب 
ــی را  ــاًل طباطباي ــن اص ــه م ــی ک ــدی دارد، در حال ــکات جدي ن

ختم. نمی شــنا
ايــن مطلــب را در مالقاتــی بــا طباطبايــی داشــتم، بــا خوشــحالی 
بيــان کــردم کــه جالــب اســت يکــی بــدون اينکه مــن را بشناســد 
ــود(  ــده ب ــر ش ــتعار منتش ــام مس ــا ن ــی ب ــه اول ــن )ک ــن م ــا مت ب
ارتبــاط برقــرار کــرده اســت. آقــای طباطبايــی البتــه از ســر لطــف 
ــه او گفتــم آن  ــاط اســت و مــن ب ــا مــن در ارتب ــه، او ب گفــت: »بل
دو مقالــه مهــم اســت«! بــا شــنيدن ايــن حــرف، گويــی آب ســرد 
رويــم ريختــه شــد کــه نويســنده آن مقالــه، يعنــی آقــای ســيروس 
پرويــزی، هــم مــن را جــز حواريــون آقــای طباطبايــی دانســته و 
ــه  ــت ب ــن جه ــه همي ــد و ب ــا می دان ــه خودی ه ــز قبيل ــن را ج م
ــی توجــه  ــده و ب ــن را خوان ــه اينکــه مت ــن ارجــاع داده اســت، ن م
بــه ايــن بازی هــای قبيلگــی، آن را مــورد ارزيابــی قــرار داده باشــد.
ــی  ــد مالقات ــتم، در چن ــران بارگش ــه اي ــه ب ــد ک ــال ها بع س
کــه بــا آقــای طباطبايــی داشــتم، فضــای مطبوعــی در 
ــی و  ــی کــه همــه نوجوان اطــراف ايشــان احســاس نکــردم. من
ــود؛ يعنــی جايــی کــه  ــی ام در هميــن محيط هــا گذشــته ب جوان
ــون  ــد و همچ ــر را تأيي ــدند و همديگ ــع می ش ــده جم ــک ع ي
شــعار اســتالينی کــه بيــان می کــرد کــه »مــا از سرشــت 
ويژه ايــم از مصالــح خــاص بــرش يافته ايــم« ســايرين را 
ــم  ــی ه ــای طباطباي ــراف آق ــد. اط ــخر می کردن ــر و تمس تحقي
ــتم و  ــاًل نمی توانس ــن اص ــذا م ــود و ل ــم ب ــوی حاک ــن ج چني
ــه از  ــن اينک ــم. ضم ــل کن ــا را تحم ــن محيط ه ــم اي نمی توان
جنبــه عاطفــی بــه طباطبايــی عالقــه داشــتم و حتــی دلــم برای 
ــن  ــا اي ــد، ام ــگ می ش ــا او تن ــته ب ــوی گذش ــدار و گفت وگ دي
ــد ارتباطــات  ــع از تجدي ــرای مــن بســيار ناگــوار و مان فضاهــا ب
گذشــته بودنــد. چــرا کــه اينکــه عــده ای حــول يــک نفــر جمــع 
شــوند، مرتــب هــم را تأييــد کننــد و بــه ديگــران ناســزا بگوينــد، 

ــت. ــر اس ــه ورزی مغاي ــا روح انديش ب
ــود کــه روابــط شــخصی و علمــی گذشــته محــدود  اينچنيــن ب
ــاب  ــاره کت ــه ای درب ــن جلس ــنهاد م ــا پيش ــه ب ــا اينک ــد، ت ش
ابن خلــدون و علــوم اجتماعــی در انجمــن جامعه شناســی 
ــده  ــدا وع ــم ابت ــی ه ــای طباطباي ــه آق ــد ک ــزار ش ــران برگ اي
ــا  ــن از پله ه ــه م ــه آورد ک ــا بهان ــد و بعده ــا نيام حضــور داد، ام

ــان. ــن و چن ــادم و چني افت
ــی  ــاب طباطباي ــای کت ــه ارزش ه ــن اينک ــن ضم ــه م درآن جلس
ــتم.  ــان داش ــم را بي ــز نقدهاي ــلوب ني ــه اس ــردم، از جنب ــان ک را بي
بعــد از چنــدی بــه دعــوت انجمــن ســخنرانی ديگــری بــا عنــوان 
»نقــدی بــه پــروژه طباطبايــی از منظــر تاريــخ فرهنگــی« داشــتم 
ــای  ــوع آق ــی از ن ــوان »تاريخ نويس ــا عن ــرق ب ــه ش ــه در روزنام ک
طباطبايــی« درج شــد. امــا ايــن مطلــب از ســوی هــواداران آقــای 
ــه و  ــورد حمل ــد« م ــم جدي ــدال و قدي ــالگ »ج ــی در وب طباطباي
ايــراد ناســزا قــرار گرفــت، بــا اشــاره بــه اينکــه گذشــته مــن چــه 
بــوده و چــه نبــوده اســت، حــال آنکــه مــن تنهــا از منظــر انديشــه 
آقــای طباطبايــی را نقــد کــرده بــودم. چندی بعــد هم نقــد ديگری 
از مــن راجــع بــه ابن خلــدون و علــوم اجتماعــی در روزنامــه اعتمــاد 
چــاپ شــد کــه تنهــا نقــد تئوريــک و فلســفی بــود، امــا بــاز هــم 

مــورد هجــوم واقــع شــدم.
ــار  ــودم کــه برگــزاری جلســات نقــد آث ــل، شــاهد ب از ســوی مقاب
ايشــان موکــول بــه تعييــن تکليــف بــا شــخص اوســت. در جريان 
برگــزاری نشســت نقــد و بررســی در کتابخانــه ملــی از مــن دربــاره 
طرفــداری يــا مخالفــت ايشــان پرســيدند کــه پاســخ دادم در قلمرو 
ــس  ــا مجل ــر اينج ــدارد. مگ ــود ن ــف وج ــدار و مخال ــه طرف انديش
اســت کــه می خواهيــد فراکســيون درســت کنيــد؟ ايشــان نقــاط 
ــد مــورد نقــد جــدی واقــع  برجســته ای دارد و نقاطــی کــه می توان
شــود و نيــز تأکيــد کــردم کــه مــن اساســاً در اين جلســات شــرکت 

ــد. ــته از آن می آي ــوی داردس ــون ب ــم، چ نمی کن
همچنيــن زمانــی کــه از ســوی آقــای دکتــر جــواد ميــری بــرای 
ــد،  ــوع ش ــن رج ــه م ــی ب ــای طباطباي ــای آق ــی کتاب ه بررس

ــد داشــتم  ــردم و تأکي ــه بررســی علمــی ک حضــورم را مشــروط ب
ــه  ــا ک ــم. از آنج ــرکت نمی کن ــی ش ــب کس ــن در تخري ــه م ک
ايشــان هــم بــر ايــن نکتــه تأکيــد داشــت کــه بايــد نقــد علمــی 
بــدون ســوگيری مثبــت يــا منفــی صــورت گيــرد، چنديــن جلســه 
برگــزار شــد کــه در ايــن جلســات ضمــن اينکــه بيشــتر از آقــای 
ــا  ــم را ب ــول نقدهاي ــق معم ــا طب ــردم، ام ــاع می ک ــی دف طباطباي
کمــال احتــرام بيــان داشــتم. امــا عجيــب ايــن بــود کــه بــا هجمه 
دوجانبــه روبــه رو شــدم؛ هــم طرفــداران طباطبايــی و هــم مخالفان 
ــوم  ــو معل ــه مواضــع ت ــد ک ــرار دادن ــورد هجــوم ق ــرا م ايشــان م
ــاع  ــی دف ــو از طباطباي ــد ت ــی می گفتن ــان طباطباي نيســت. مخالف
ــن  ــا اي ــما ب ــه ش ــد ک ــا می کردن ــان ايشــان ادع ــی و موافق می کن
جلســات می خواهيــد ايشــان را تضعيــف و تخريــب کنيــد. کار بــه 
جايــی کشــيد کــه در پاســخ بــه دوســتی از اعضــای هيئــت علمــی 
دانشــگاه کــه بيــان می کــرد »بــه طباطبايــی نقــد بســيار اســت اما 
وظيفــه مــا در ايــن لحظــه تاريخــی دفــاع همه جانبــه از اوســت«، 

ــادآور شــدم کــه مــا در حــزب سياســی نيســتيم! ي
بــه تدريــج، اين گونــه رفتارهــا بــرای مــن عــادی شــد، هرچنــد 
ــتی  ــق دوس ــراً از طري ــا اخي ــت. ام ــی نيس ــم پذيرفتن ــوز ه هن
ــاب شــرايط  ــر کت ــن ب ــه م ــه مقدم ــدی ب ــه نق ــع شــدم ک مطل
ــته  ــالمی نوش ــر اس ــفۀ متأخ ــی در فلس ــوم اجتماع ــکان عل ام
ــده  ــاپ ش ــريات چ ــی از نش ــدی در يک ــل مرش ــای ابوالفض آق
ــام  ــيس و گمن ــريه ای تازه تأس ــه در نش ــه ک ــن مقال ــت. اي اس
ــنده  ــه نويس ــود ک ــب می نم ــت جال ــن جه ــده، از اي ــر ش منتش
ــان  ــه روزی گم ــت ک ــزی اس ــيروس پروي ــای س ــان آق آن هم
ــه  ــه دو مقال ــذا ب ــی هســتم و ل ــه طباطباي ــن در قبيل می کــرد م
ــه  ــم وظيف ــه حک ــو ب ــار هم ــن ب ــا اي ــود. ام ــاع داده ب ــن ارج م
ــی  ــران حزب ــن پيکارگ ــا لح ــا ب ــت ت ــيده اس ــی اش کوش حزب
کــه عضــو گروهک هــای سياســی بودنــد، حســاب ايــن 
مرتــد تجديدنظرطلــب را برســد و او را افشــا کنــد! البتــه ايشــان 
خيلــی آشــکار ايــن نيــت خــود را بيــان کــرده بــود کــه مجمــوع 
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــت ها در پژوهش ــن نشس ــخنرانی های اي س
ــات  ــواداری و احساس ــرق ه ــی، ِع ــت قوم ــنيده و عصبي را ش
حواری گونــه اش ســخت جريحــه دار شــده اســت. لــذا بــه 
ــه  ــه روزگاری در جرگ ــد ک ــن مرت ــا اي ــت ب ــم او می بايس زع
طباطباييــون بــوده و اکنــون بــه جبهــه مخالــف پيوســته اســت، 
ــی  ــه دفاع ــروه ب ــر گ ــروه و رهب ــد و از گ ــوا جنگي ــام ق ــا تم ب
ــد،  ــان از سرشــت ويژه ان ــه برخاســت، چــرا کــه »اين همــه جانب

ــد«! ــرش يافته ان ــاص ب ــح خ از مصال
ــان  ــه خــودی پاســداران کي ــه، قبيل ــن مقال ــه زعــم نويســنده اي ب
ايــران و زبــان فارســی هســتند و هــر کــه در ايــن گــروه هســت، 
دانشــمند و فارســی دان اســت، و ديگــرِی بــرون از حلقــه، بی ســواد 
و عامــی فارســی نابلد اســت و اساســاٌ درســی درســت نخوانــده، چرا 
کــه اگــر خوانــده بــود بــا مــا بــود، و اگــر بــا مــا نيســت، حتمــاً عليه 

ماســت و حتمــاً درس درســت نخوانــده اســت.
پــر واضــح اســت کــه کســی بــه ايــن طــرز فکــر و ايــن روحيــات 
از قبيــل ناقــد مجلــه کــه حواريــون نبايــد اجــازه دهنــد کســی در 

ــد دانشــی داشــته باشــد. ــد، نمی توان ــم کن ــد عل مقابل شــان ق
شــرط حصــول دانــش بــاز بــودن افــق ذهــن و دوری از 
ــه  ــی ک ــال سياس ــا فع ــت، ام ــا هس ــا و طرفداری ه عصبيت ه
اهــل پيــکار سياســی اســت، نمی توانــد بــا متنــی ارتبــاط 
برقــرار کنــد، چــون او متنــی را مــورد تأييــد قــرار می دهــد کــه 
آن را از جرگــه خودی هــا بدانــد. کمــا آنکــه موقعــی هــم کــه آن 
ناقــد از مــن دفــاع می کــرد و بــه مقــاالت مــن ارجــاع مــی داد، 
ــور  ــن همانط ــذا م ــود. ل ــده ب ــش نتراوي ــبت از درون ــن نس اي
ــت و  ــدار اس ــک طرف ــم ي ــدم او ه ــن فهمي ــه م ــی ک ــه وقت ک
ــد،  ــاع بده ــن ارج ــه م ــه مقال ــه ب ــه او گفت ــی ب ــای طباطباي آق
ــب  ــون هــم کــه در جهــت تخري اصــاًل خوشــحال نشــدم، اکن
ــد  ــن فرزن ــه م ــرا ک ــود. چ ــم ب ــت نمی توان ــده، ناراح ــن برآم م
ــب را می کشــم؛ چــه  ــن مصائ ــن انقــالب ام و سال هاســت اي اي
زمانــی کــه بــه خاطــر فعاليــت در حــزب تــوده متحمــل هزينــه 
ســنگين شــدم، چــه وقتــی کــه در جمــع دوســتان هزينــه داده 

ــن  ــه ضم ــی ک ــه هنگام ــدم، چ ــزب برآم ــع ح ــد مواض ــه نق ب
دفــاع ارزش هــای دوســتدار آن را نقــد کــردم و دوســت بيســت 
ســاله ام را بــا کمــال تأســف از دســت دادم، چــه زمانــی کــه در 
ــی  ــی طباطباي ــای کار علم ــاع از ارزش ه ــه دف ــر ب ــی ديگ جمع
ــد  ــی را نق ــای طباطباي ــار آق ــه آث ــال ک ــه ح ــتم، و چ برخاس

می کنــم.
در اينجاســت کــه بايــد بــا افســوس بگويــم کــه آقــای ســيروس 
پرويــزی آنچنــان ســطح علمــی نازلــی دارد کــه نمی دانــم چگونــه 
بــه او جــواب دهــم. ايشــان بــا معصوميــت تــام می خواســته اســت 
درجــه علمــی خــود را گوشــزد کند کــه در يک مؤسســه انگليســی 
مشــغول بــه کار اســت، حــال آنکــه آنــان کــه چنــد ســالی در اروپــا 
ــتان  ــات در انگلس ــن مؤسس ــد از اي ــند می دانن ــرده باش ــی ک زندگ
ــتخدام در  ــه اس ــی را ب ــن سياس ــد و فعالي ــادا زيادن ــکا و کان و امري
ــوان  ــه عن ــی ب ــه فارس ــان ب ــه تسلطش ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت می آورن
زبــان مــادری، روندهــای ايــران را رصــد و ارائــه داده کننــد تــا آن 
ــق  ــران دقي ــا اي ــبت ب ــان در نس ــات در سياست گذاری ش مؤسس
باشــند. پــس ايــن قبيــل فعاليت هــا در ايــن مراکــز چنــدان افتخــار 
و نشــانه علمــی بــودن نيســت و چــه بســا کــه می توانــد موجــب 
سرشکســتگی هــم باشــد. از ســوی ديگــر، اينکــه اينجــا ديپلمــی 
ــازوکار  ــت س ــگاه تح ــی دانش ــوان اخراج ــه عن ــد ب ــری و بع بگي
خاصــی بــه خــارج رفتــه و به جــای درس خوانــدن همچنــان فعــال 

سياســی باشــی و...
بــا چنيــن شــرايطی، معلــوم اســت کــه شــخص نمی توانــد بفهمــد 
»برســاخت کــردن طبيعــت« يعنــی چــه! درک اين موضــوع، دانش 
ــوان  ــدی، را به عن ــک هالي ــطح فيزي ــل در س ــه، حداق ــوم پاي عل
ــه در دوران  ــه چگون ــد ک ــوان فهمي ــا بت ــد، ت ــاز می طلب پيش ني
ــده و  ــون ش ــه دگرگ ــت چگون ــا طبيع ــان ب ــبت انس ــد نس جدي
ــن  ــه و نيوت ــق گاليل ــت از طري ــاخت طبيع ــا برس ــبت ب ــن نس اي
ــد  ــر شــده اســت. اگــر کســی نفهــد کــه در دوران جدي امکان پذي
چگونــه نســبت انســان و طبيعــت دگرگــون شــده، می تــوان گفــت 

ــد. ــد نمی دان ــز از دوران جدي ــچ چي هي
ــت را در  ــطو طبيع ــه ارس ــه چگون ــل اينک ــوم از قبي ــوالت عل تح
دســتگاه مفهومــی اش زنــده می پنداشــته اســت و در دوران جديــد 
ــون در ســاخت رياضــی طبيعــت برســاخت می شــود  توســط نيوت

تــا علــم مکانيــک بنيــاد گذاشــته شــود و....
منتهــی فعــال سياســی چــون خــود را عضــو گروهــی می دانــد کــه 
ــه اندکــی  ــاز ب ــدون اينکــه احســاس ني از سرشــت ويــژه اســت، ب
ــش از  ــا پي ــت ت ــوم طبيع ــه مفه ــد ک ــه کن ــن زمين ــه در اي مطالع
عصــر جديــد چگونــه بــوده، بــا گاليلــه و نيوتــن چــه بر ســر مفهوم 
طبيعــت برآمــده، و در ادامــه چگونــه کانــت در کتاب ســنجش خرد 
ــود را  ــتی خ ــت می بايس ــه طبيع ــه: »اينک ــد ک ــان می کن ــاب بي ن
همخوانــد بــا بنيــاد ســوبژکتيو خــود انــدر يافــت مــا ســازکار کنــد 
ــاد  ــع بني ــود تاب ــدی خ ــاظ قانون من ــه لج ــتی ب ــی می بايس و حت
ســوبژکتيو خــود انــدر يافــت مــا باشــد، ســخت غريــب و نامربــوط 

می نمايــد.
ولــی اگــر بيانديشــيم کــه ايــن طبيعــت در گوهــر خويــش چيــزی 
ــه هيــچ روی  نيســت جــز مجمــوع کلــی پديدارهــا و در نتيجــه ب
شــيی فی نفســه نيســت، بلکــه صرفــاً تــوده ای اســت از تصورهــای 
ذهــن، آنــگاه در شــگفت نخواهيــم شــد کــه طبيعــت را صرفــاً در 
ــت  ــدر ياف ــود ان ــی در خ ــناخت هايمان يعن ــه ش ــوه اساســی هم ق
ــم کــه تنهــا از  ــان يگانگــی ای بيني ــده )اســتعاليی( در چن ترافرازن
ــه ممکــن ناميــده  ــه تجرب ــژه هرگون ــد اب بهــر آن طبيعــت می توان

.»A114 .ــده شــود ــد طبيعــت نامي ــی می توان شــود، يعن
ــب  ــخت غري ــت« را س ــاخت طبيع ــن »برس ــی اي ــال سياس فع
ــد  ــود می گوي ــت خ ــه کان ــال آنک ــد، ح ــوط می دان ــا مرب و ن
ــم  ــان ه ــرای انس ــه ب ــت، البت ــوط اس ــب و نامرب ــخت غري س
عصــر کانــت در دويســت ســال پيــش، امــا مثــل اينکــه بــرای 
ــوده اســت.  ــوط ب ــب و نامرب ــس غري ــز ب ــا ني ــال سياســی م فع
ــه انديشــگی در دويســت  ــا از جنب ــال سياســی م ــه چــون فع بل
ســال پيــش قــرار دارد و هنــوز »بيــداری از خــواب دگماتيســم« 

ــاده اســت. ــاق نيفت ــش اتف براي
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شـــت ا د د یا

ــس  ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــال سياســی ب ــک فع ــه ي ــن اســت ک چني
ــت  ــود طبيع ــر می ش ــه مگ ــد ک ــکاری می کن ــتفهام ان کاذب اس
ــک مرشــد  ــد ي ــرد؟ او اگرچــه مري ــل ک ــی جع را برســاخت يعن
ــه  ــه ک ــه را نياموخت ــن نکت ــی اي ــا از کس ــت، ام ــهور اس مش
ــن  ــوند و در اي ــام می ش ــم ادغ ــک و رياضــی دره ــه فيزي چگون
ادغــام مفهومــی از طبيعــت برســاخت يــا جعــل می شــود. ايــن 
ــا پرســه زدن در دانشــگاه علــوم سياســی و حقــوق  مســائل را ب
ــاره هايــک و انجمــن فلســفه  و شــرکت در ســخنرانی هايی درب
ــن  ــه همي ــت. ب ــاد گرف ــوان ي ــی نمی ت ــيدجواد طباطباي ــزد س ن
ــد،  ــتی ندان ــه درس ــون را ب ــک نيوت ــی فيزي ــر کس ــق، اگ طري
ــد  ــوژو می فهم ــده ک ــگان و بن ــطح خداي ــم در س ــگل را ه ه
ــدال  ــا ج ــی ي ــگ طبقات ــس جن ــزی از جن ــرانجام چي و آن را س
ــه  ــد ک ــد بدان ــه نمی توان ــرا ک ــد. چ ــت درک می کن ــت و مل دول
ــن را  ــاب نيوت ــت کت ــروری اس ــگل ض ــت ه ــم درس ــرای فه ب
ــات  ــد رياضي ــی، باي ــن را بفهم ــه نيوت ــرای اينک ــد باشــی و ب بل
حداقــل در ســطح اپوســتل بدانــی تــا عبــور طبيعــت مکانيکــی 

ــی. ــگل بفهم ــزد ه ــی را ن ــه ارگانيک ب
ــر  ــر نظ ــت. بناب ــادق اس ــز ص ــس ني ــم هاب ــورد فه ــن در م اي
هابــس تمامــی تفکــر، حســاب اســت و حســاب عبــارت اســت از 
ــک  ــه از ي ــدی خردمندان ــه جمع بن ــرای اينک ــق. او ب ــع و تفري جم
ــزاع  ــی انت ــق يعن ــروی تفري ــا ني ــد ت ــد، می کوش ــورت ده کل ص
ــن از  ــدد. بنابراي ــکار بن ــن ب ــه ممک ــن مرحل ــا آخري ــی را ت مفهوم
ــد.  ــرد برس ــر ف ــه اراده ه ــا ب ــد ت ــاز می کن ــل آغ ــزاع کام روش انت
فعــال سياســی دربــاره جوهــر هــم نمی توانــد چيــزی بدانــد، چــرا 
کــه بــه محــض اينکــه يــک مفهــوم را می بينــد آن را بــه کمــک 
امکانــات اينترنتــی بــه ماشــين جســتجوگر می ســپارد و درمی يابــد 
کــه واژه جوهــر نــزد هابــس را نمی توانــد پيــدا کنــد. حــال آنکــه 
ايــن چيزهــا را نمی تــوان بــا ماشــين جســتجوگر يــا در لغت نامــه و 

ــرد. ــدا ک ــتی پي ــای دم دس دائره المعارف ه
ــگاه  ــخنرانی پژوهش ــد س ــن چن ــی همي ــال سياس ــر فع ــا اگ ام
علــوم انســانی را درســت گــوش داده بــود، می توانســت 
ــل  ــيون تبدي ــا فونکس ــرد ي ــه کارک ــر ب ــه جوه ــد چگون بدان
می شــود. لــذا ديگــر نيــازی بــه خوانــش کتــاب دشــوار 
ــا آن  ــًا ب ــه قطع ــت، چونک ــيرر نداش ــيون کاس ــر و فونکس جوه
ــا  ــا کمــک اســتاد دو ت ــی ب ــاب حت ــش، فهــم آن کت ســطح دان
ــزی  ــت چي ــر می خواس ــا اگ ــت. ام ــان الزم داش ــال زم ــه س س
ــه  ــوزد ک ــق می توانســت بيام ــوش دادن دقي ــا گ ــرد، ب ــاد بگي ي
حداقــل اندکــی بــه نســبت جوهــر و کارکــرد فکــر کنــد. البتــه 
ــک را  ــه نظام المل ــاب خواج ــاره کت ــخنرانی درب ــان س ــر هم اگ
کــه ايشــان توهيــن بــه فهــم انســان می دانــد و از قضــا يکــی 
ــرده،  ــاده ک ــی آن را پي ــای طباطباي ــدار آق ــای طرف از روزنامه ه
دقيــق گــوش مــی داد کــه تــداوم چگونــه می توانــد جوهــری يــا 
کــه کارکــردی باشــد. داســتان تحــول مفهــوم جوهــر از ارســطو 
تــا کانــت داســتان طوالنــی اســت کــه چگونــه ارســطو جوهــر 
ــر  ــد جوه ــت واج ــرد طبيع ــر می ک ــد و فک ــت می دي را در طبيع
ــًا آن را  ــه اساس ــون ک ــنت تجربي ــواب س ــت در ج ــت و کان اس
بــه کارکــرد و نيــز هابــس کــه آن را بــه ابــزاری بــرای بيشــينه 
ــن  ــرد. اي ــن ک ــدی نوي ــد، صورت بن ــرده بودن ــل ک ــردن تبدي ک
البتــه يکــی از مصاديــق همــان چرخــش کپرنيکــی اســت کــه 
ــق خودانگيختگــی  ــه از طري ــاب ک ــم ن ــز مفاهي ــت آن را ج کان
ــده  ــس پيچي ــازوکاری ب ــرار داده و در س ــود، ق ــاخت می ش برس
ــر، شــماتيک  ــه ذهــن از گــذار تصوي تبييــن می کنــد کــه چگون
ــود  ــد. و بديــن ترتيــب ب ــاب جوهــر دســت می ياب ــه مفهــوم ن ب

ــرد. ــش ک ــان خوان ــل زم ــت جوهــر را ذي ــه کان ک
امــا فعــال سياســی نمی توانــد بفهمــد اينکــه هابــس فــرِد 
غيراجتماعــی را طــرح می کنــد کــه بــدون هرگونــه هــم پيونــدی 
ــرون  ــت، بي ــان و نظــم خلق ــت، از کيه ــای طبيع ــه قلمروه از هم
افتــاده و تنهــا روی خــود و فهمــش متمرکــز اســت تــا فرديتــش را 
برســازد، بــه چــه معناســت. بــرای فهــم دقيــق ايــن آمــوزه هابــس 
نخســت بــه نســبت فــرد و کيهــان در رنســانس دقــت کنــد، آنــگاه 
ــت  ــه کان ــه چگون ــد ک ــق خوان ــاب را دقي ــرد ن ــنجش خ ــد س باي

ــتعاليی متحــول  ــی اس ــه کيهان شناس ــی را ب کيهان شناســی عقل
می کنــد تــا آزادی را در مفابــل کيهــان مســتدل کنــد و چــرا آن را 
ــت در  ــرد در نهاي ــد؛ ف ــدی می کن ــده آزادی صورت بن ــرو اي در قلم
مقابــل کيهــان و نظــم خلقــت اســت کــه فــرد می شــود و بــا ايــن 
جدايــی از کيهــان اســت کــه آزادی موضوعيــت می يابــد تــا مــدل 
»انســان- طبيعــت - خــدا« بتوانــد بــا تکيــه بــر انســان در دوران 

جديــد تعييــن يابــد.
ــد  ــد و ندان ــش کن ــی پژوه ــوم اجتماع ــع عل ــی راج ــه کس اينک
کــه درويســن کيســت، از آن معجــزات فعاليــن سياســی اســت. 
ــين  ــق ماش ــم از طري ــد را ه ــرت و ويندلبان ــًا ريک ــان حتم ايش
جســتجوگر پيــدا کــرده اســت، امــا متأســفانه در آنجــا از 
درويســن ردپايــی نيــوده اســت کــه فعــال سياســی دانشــمند مــا 
ــد  ــا نمی دان ــزی از نئوکانتی ه ــع او چي ــت. در واق ــد او کيس بدان
ــد از  ــر صــد ســال بع ــه وب ــز می پرســد ک ــا طن ــن ب ــرای همي ب
کانــت چگونــه متأثــر از او بــوده اســت؟ بــرای هميــن اســت کــه 
ــگفت انگيز  ــدار ش ــن مق ــرای او اي ــی ب ــازی مبان ــی و بازس مبان
ــت  ــعار »بازگش ــا ش ــازکاری نئوکانتی ه ــه س ــه در چ ــده، ک ش
ــی  ــا می خواســتند روی مبان ــه آنه ــد؛ چــون ک ــت« دادن ــه کان ب

ــد. ــری را بازســازی کنن ــاره ام ــت دوب کان
ــام و نــه علــم آن اســت  توصيــه مــن بــه ايــن جوانــان جويــای ن
ــد،  ــت بردارن ــری دس ــه ديگ ــم ب ــد و تهاج ــد از مري ــه از تقلي ک
همچنــان کــه انتظــارم از اصحــاب انديشــه در ايــران آن اســت کــه 
بــه شــکل گيری »مــِن انديشــنده« ايــن جوانــان يــاری کننــد، نــه 

ــازند ــد بس ــای مقل ــان کوتوله ه ــه از آن آنک
ــوده  ــب ب ــيار غري ــی بس ــال سياس ــرای فع ــز ب ــب ني ــن مطل اي
ــی  ــوم اجتماع ــی عل ــا مبان ــرا ي ــد »زي ــه می گوي ــرا ک ــت، چ اس
ــازد  ــدارد و انســان آن را می س ــود ن ــی وج ــاخته شــود يعن ــد س باي
ــد بازســازی شــود.« ای کاش  ــی وجــود دارد و باي ــا اينکــه مبناي ي
فعــال سياســی بجــای ايــن همــه تعريــف و تجميــد از طباطبايــی 
ــای او  ــی کتاب ه ــدش آور، کم ــدگی چن ــن ذوب ش ــای اي ــه ج و ب
ــه  ــا را ک ــه، آنج ــوان نمون ــه عن ــد، ب ــيقتگی می خوان ــارغ از ش را ف
ــران  ــرايط بح ــروز در ش ــه ام ــت ک ــی اس ــز بديه ــد: »ني می گوي
ــات  ــی جه ــوم از برخ ــن عل ــه اي ــی ک ــی و در وضع ــوم اجتماع عل
ــود دارد و  ــی خ ــفی در مبان ــل فلس ــی و تأم ــه بازانديش ــازی ب ني
بازگشــت بــه هــگل امــری فــوری و اساســی اســت« )طباطبايــی، 
13۹0: ۲۲۹( يــا در نهايــت، »دريافــت تاريخــی و بازســازی منطــق 
جديــد در نــزد هــگل« )همــان: ۲3۲(. پــس با طــرز اســتدالل ناقد، 
حتمــاً تــا قبــل از ايــن منطــق نبــوده اســت که هــگل می خواســته 

ــد. بازســازی کن
ــن  ــاع م ــا امتن ــکان ي ــرايط ام ــت در ش ــش کان ــورد پرس در م
ــاب  ــون کت ــا کن ــور ت ــی مذک ــال سياس ــه فع ــدی دارم ک تردي
ســنجش خــرد نــاب کانــت را حتــی يک بــار تــورق کــرده 
باشــد. چــرا کــه در ايــن کتــاب ســترگ بارهــا و بارهــا از امــکان و 
امتنــاع - يــا بنــا بــه ترجمــه درخشــان اديــب ســلطانی، توانــش يــا 
ناتوانــش - ســخن گفتــه اســت. مــن تنهــا بــه چنــد مــورد اشــاره 
ــا  ــا ي ــود مفهوم ه ــه خ ــر ب ــم اگ ــه ديده اي ــرا چنانک ــم: »زي می کن
دســت کم بــه بن پاره هايــی کــه مفهوم هــا از آنهــا تشــکيل 
می شــوند، برابرايســتايی داده نشــود، آنــگاه مفهــوم سراســر 
ــک  ــش ي ــاره ناتوان ــا »درب ــتنی اند B 1۷۹ و A140«. ي ناتوانس
 ،»B۶31و A۶03 ــد ــتی خداون ــناختی برجاهس ــان کيهان ش بره
 A5۹۲ ــد ــاره ناتوانــش يــک برهــان هستی شــناختی خداون »درب
ــی  ــی – يزدان شناس ــان گيت ــش بره ــاره ناتوان و B۶۲0« و »درب

.»B۶4۹ و   A۶۲1
بــه هميــن طريــق، دربــاره فارسی نويســی هــم کــه مــورد توجــه 
ــد  ــه، باي ــرار گرفت ــی ق ــای طباطباي ــون آق ــه حواري انحصارطلبان
ــدارد  ــش اساســی اطــالع ن ــن چال ــوز از اي ــه ايشــان هن ــت ک گف
کــه فارســی بــرای اينکــه بــه زبــان فارســی متناســب بــا نيازهــای 

ــد، چــه مشــکالتی دارد. ــدا کن ــروزی تحــول پي ام
ــه »روشــنفکری در  ــان مقال ــی در هم ــال بی اطالع ايشــان در کم
ــای  ــی در متن ه ــه طباطباي ــود ک ــرده ب ــان ک ــه عســرت« بي زمان
ــه  ــی ب ــا گوي ــدارد، ام ــه ن ــته و رفت ــان شس ــدان زب ــه اش جن اولي

تدريــج زبــان فارســی اش مــورد قبــول ايشــان واقــع شــده اســت. 
ــه از مباحــث  ــت و هرچ ــه ايشــان رف ــود ک ــن مســيری ب ــه، اي بل
ــرد و از  ــدا ک ــم پي ــد و ريت ــر ش ــش ادبی ت ــد، زبان ــفی دور ش فلس
ســاختار مفهومــی و منطقــی دور شــد. در ايــن رونــد بــود کــه منــی 
کــه فلســفه می خوانــدم و می خوانــم از او دور می شــدم، امــا 
ــر  ــه او نزديک ت ــنفکران ب ــی و روش ــن سياس ــت ها، فعالي ژورناليس
ــه فارســی  ــد ک ــاالن سياســی نمی دانن ــل فع ــن قبي ــدند. اي می ش
ــان را  ــروز جه ــائل ام ــود و مس ــفی ش ــی فلس ــه فارس ــرای اينک ب
بتوانــد بازتــاب دهــد، افعــال ســاده کــم دارد يــا آنکــه تفــاوت متــن 

ــا ادبــی چيســت. علمــی ب
ايــن البتــه نيــاز بــه بحث هــای علمــی بــه دور از ايــن جنجال هــا 
دارد و می بايســت در آينــده بــدان پرداختــه شــود، چنانچــه 
ــش  ــار خوان ــران را در کن ــود در اي ــی خ ــروژه علم ــی از پ بخش
ــی،  ــانی و اجتماع ــوم انس ــی فلســفی عل ــيک و مبان ــون کالس مت
ــتاری  ــی و نوش ــی زبان ــائل اساس ــرح مس ــی در ط ــه کارگاه هاي ب
ــش  ــار آرام ــر آث ــود ب ــد خ ــه در نق ــا همچنانک ــاص دادم ت اختص
دوســتدار طــرح کــرده بــودم، متــون علمــی مبتنــی بــر مفهــوم از 
متــون غنايــی و موســيقايی مبتنــی بــر ريتــم و تصويــر تفکيــک 
شــوند و لــزوم »تفکــر مفهومــی« در نســبت بــا نوشــتار مفهومــی 
ــا  درک شــود. همچنانکــه بــر لــزوم درک جــدی ســاخت زبانــی ب
اشــاره بــه انــواع دســتورهای زبانــی فارســی متأثــر از زبــان عربــی، 
فرانســوی، انگليســی، آلمــان و روســی تأکيــد داشــتم و بــه هميــن 
ــی  ــوان کوشش ــه عن ــلطانی را ب ــب س ــای ادي ــت، ترجمه ه جه
موفــق در تحــول ســاخت زبــان فارســی بــر مبنــای زبــان آلمانــی، 
مهــم دانســتم. امــا آن فعــاالن سياســی و رســانه ای کــه نــه متــون 
ــران را  ــون ديگ ــه مت ــد و ن ــت می خوانن ــه دق ــود را ب ــد خ مرش
می تواننــد درســت بخواننــد، بی آنکــه از ايــن ظرافت هــای 
ــه ی  ــود را در قل ــد خ ــند، مرش ــته باش ــالع داش ــی اط ــی و ادب زبان
فارســی ندان  را  ديگــران  و  می دهنــد  قــرار  فارسی نويســی 

می خواننــد.
پيداســت کــه نقــد مــن متوجــه شــخص ايــن ناقــد در يــک مجلــه 
ــال از  ــپ ايدئ ــک تي ــم ي ــالش می کن ــه ت ــت، بلک ــور نيس نوظه
ــوم  ــاب عل ــنفکران و اصح ــی روش ــتداران برخ ــاگردان و دوس ش
انســانی و فلســفه در ايــران را کــه در جدل هــای اين چنينــی ظهــور 
و بــروز دارنــد، معرفــی و نقــد کنم. چــرا که ايــن مواجهــات پلميک 
مانــع از هرگونــه بحــث جــدی در فلســفه و علــم می شــود، 

ــان ترجمــه. ــان کــه در جري همچن
ــران  ــر اي ــای تفک ــه فض ــی ک ــاب مصائب ــخن در ب ــان س پاي
از آفــت مريــد و مرشــدگرايی متحمــل شــده، ايــن اســت 
کــه سياســت در ايــران بــر بنيانــی اســتوار نيســت، پــس 
ــد،  ــال می کنن ــاالن سياســی دنب ــه فع ــه ک ــای اين گون فعاليت ه
ــوم  ــجويان عل ــذا دانش ــت. ل ــوز اس ــه سبب س ــاز ک ــه سبب س ن
انســانی و اجتماعــی بــه جــای جديــت در خوانــش متــون اصلــی 
ــتادن در  ــدی و ايس ــای ج ــک مبن ــاختن ي ــرای س ــالش ب و ت
ــح  ــزدان را ترجي ــدی همه چي ــايه مري ــر س ــه ب ــگاه، تکي آن جاي
ــا  ــی ب ــای غيرعلم ــه جدل ه ــکای آن ب ــه ات ــا ب ــد ت می دهن

ــد. ــر بپردازن ــدان يکديگ ــا مري ــر و ب يکديگ
توصيــه مــن بــه ايــن جوانــان جويــای نــام و نــه علــم آن اســت 
ــد،  ــت بردارن ــری دس ــه ديگ ــم ب ــد و تهاج ــد از مري ــه از تقلي ک
همچنــان کــه انتظــارم از اصحــاب انديشــه در ايــران آن اســت 
ــاری  ــان ي ــن جوان ــنده« اي ــِن انديش ــکل گيری »م ــه ش ــه ب ک
ــن  ــازند. اي ــد بس ــای مقل ــان کوتوله ه ــه از آن ــه آنک ــد، ن کنن
انتظــاری بــود کــه در بــدو بازگشــت بــه ايــران و بــه تأســی از 
اســتادان برجســته آلمانــی همچــون ديتــر هنريــش، ميشــاييل 
ــع  ــگاه رفي ــارغ از جاي ــه ف ــميتس و... ک ــان ش ــن، هرم توينيس
علمــی و اجتماعــی روابــط ممتــازی بــا دانشــجويان خــود 
داشــتند، از اســتادان مطــرح و اعضــای باســابقه هيئــت علمــی 
ــه  ــه فاصل ــوس ک ــا افس ــتم، ام ــگاهی داش ــر دانش ــز معتب مراک
ــع ايشــان،  ــه تب ــا آن اســتادان بســيار اســت و ب ــان ب ــان اين مي
ــای  ــه ج ــوند ک ــرورده می ش ــباتی پ ــا مناس ــم ب ــاگردان ه ش

ــذارد. ــده نمی گ ــرای آين ــی ب ــد چندان امي
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شـــت ا د د یا

متن پیش رو یادداشتی است از حسین ستار، عضو هیئت 
درباره  کاشان  دانشگاه  حدیث  و  قرآن  گروه  علمی 

شخصیت عالمه طباطبایی که از نظر می گذرد؛

بــدون ترديــد يکــی از کامل تريــن و بارزتريــن مصاديــق 
ــتاد  ــود اس ــت می ش ــی رواي ــه از عيس ــل ک ــه انجي ــن جمل اي
طباطبايــی )1۲81- 13۶0 ش( اســت: از راه هايــی مرويــد کــه 
ــروان آن  ــه ره ــد ک ــی را بجوئي ــيارند؛ راه هاي ــدگان آن بس رون

ــتند. ــدک هس ان
ــر و  ــه تفک ــا در عرص ــم آدم ه ــن قس ــين از همي ــد حس محم
ــر  ــران معاص ــيعی و اي ــی ش ــر دين ــوزه تفک ــرای ح ــه ب انديش
اســت…در زمانــی کــه در قــم درس فلســفه مــورد بــی مهــری 
ــا  قــرار می گيــرد او )هــر چنــد بــه قــول آيــت اهلل مرواوريــد ب
تــرس و لــرز( بــه ايــن مهــم از »بدايــه« می آغــازد و 
تــا »نهايــه« پيــش مــی رود تــا آنجــا کــه درســش را 
تعطيــل می کننــد و يکــی از مراجــع وقــت )بروجــردی( 
ــن درس  ــما اي ــه ش ــد از اينک ــتد: بع ــام می فرس ــرای او پيغ ب
ــاران از نجــف و ســاير بــالد  فلســفه را شــروع کرديــد مثــل ب
ــن  ــو در اي ــودن ت ــود ب ــا وج ــه ب ــد ک ــه می آي ــن نام ــرای م ب
ــد  ــی بع ــرد؟!« حت ــروع ک ــت را ش ــان حکم ــرا ايش ــهر چ ش
دســتور داده بودنــد کــه شــهريه شــاگردان آقــای طباطبايــی را 
قطــع کننــد )خاطــرات منتظــری( و در جايــی ديگــر عالمــه در 
برابــر فشــارها تهديــد می کنــد کــه مــن شــاگردهايم را برمــی 
دارم مــی روم کوشــک نصــرت )خاطــرات آيــت اهلل منتظــری(.
او در حديــث هــم نظــرات و ديــد خــاص خــود را داشــت. از 
ــا آنجــا کــه  ايــن روی در حديــث هــم او را برنمــی تابنــد ت
ــه  ــر بحــار و مجلســی نام ــرادات او ب ــادات و اي ــس از انتق پ
ــش  ــف او را در جاي ــع نج ــی از مراج ــز يک ــد و تي ــيار تن بس
ــرد  ــه تحشــيه بحــار ک ــی شــروع ب ــد. وقت ميخکــوب می کن
ــا نمــود  ــه همــان جلدهــای اوليــه اکتف او را برنتافتنــد و او ب
ــته  ــت برداش ــود دس ــی خ ــد علم ــد از نق ــر نش ــا حاض ام
ــد  ــل جل ــا اواي ــن کار ت ــرد. اي ــا ک ــر بحــار را ره ــيه ب وحاش
ــرز  ــا م ــن مســير او را ت ــی اي ــد. حت ــار انجــام ش ــم بح هفت
ــش  ــاهی( پي ــای خسروش ــاگردش آق ــان ش ــه بي ــر )ب تکفي
ــی  ــذاب تنهاي ــود. ع ــردارد نب ــت ب ــت دس ــا از حقيق ــرد ام ب
ــود  ــه ب ــش رفت ــر خوي ــر از عص ــه فرات ــرا ک ــيد؛ چ را چش

ــی( ــفيعی کدکن ــعری از ش ــه از ش )برگرفت
ــی  ــد ب ــروع می کن ــم ش ــه در ق ــم ک ــير را ه ــد، تفس بمان
ــه ايــن حرکــت خــالف عــادت دو چنــدان اســت.  مهــری ب
ــد  ــوس می خورن ــر او افس ــتانش ب ــن دوس ــی نزديکتري حت
ــت  ــته اس ــغ داش ــول دري ــه و اص ــتعدادش را از فق ــه اس ک
ــت  ــا او دس ــته. ام ــان پاگذاش ــفه و عرف ــه فلس ــه بيراه وب
ــاهی از  ــرو ش ــی دارد. خس ــر نم ــود ب ــی خ ــد علم او از تقي
ــی  ــته علم ــخصيت برجس ــول ش ــی از ق ــاگردان او در جاي ش
– فقهــی معاصــر، آيــت   ا… آقارضــی شــيرازی نقــل 
ــه  ــته را ادام ــن رش ــی اي ــه طباطباي ــر عالم ــه اگ ــد ک می کن
ــا خــود عالمــه  ــود. ام مــی   داد، مرجعيــت ايشــان قطعــی ب

ــداد. ــه ن ــن روش را ادام اي
همين هــا بــود کــه عالمــه را جريــان ســاز و بــه قــول بعضــی 
ــود  ــير ب ــن س ــه همي ــود. در نتيج ــرده ب ــم ک ــش ق ــر اندي دگ
ــدا و  ــوزه پي ــود را در ح ــه هــم تفســير و هــم فلســفه راه خ ک
ــود »مــن  ــد. عالمــه خــود گفتــه ب ــا کردن جايگاهشــان را احي
ــان الزم  ــوق، متصدي ــه و حق ــوزه درس فق ــه در ح ــدم ک دي
ــا  ــت، ام ــه« اس ــه الکفاي ــن ب ــالح »م ــه اصط ــد و ب را دارن
تفســير و حکمــت، متولــی نــدارد و در واقــع هــر دو مهجورنــد و 

ــود کــه تدريــس فلســفه را شــروع کــردم…«. ايــن ب
او فراتــر از علــوم رســمی و غيــر رســمی تــا مــرز علــوم حتــی 
غيرعرفــی و ممنــوع حــوزه چــون موســيقی و اســرار آن پيــش 

رفــت )مرزبــان وحــی و خــرد، ص 80(
ــه و  ــت عام ــه مرجعي ــت. ن ــی می جس ــام در گمنام ــه ن عالم
ــرای  ــهريه ب ــع ش ــار توزي ــه اعتب ــه و ن ــارج و فق ــه درس خ ن
او هيچــگاه مطــرح نبــود. )بمانــد کــه عالمــه هميشــه 
هشــتش گــرو نــه بــود! چــرا؟ بــاز بمانــد… همينقــدر 
بگويــم کــه نقــل اســت ســال ۶0 و دو هفتــه قبــل از فوتــش 
ــا خــود را گــرم کند-خاطــرات آيــت  در خانــه نفــت نداشــت ت
ــه  ــه مســعودی خمينــی((. عالمــه تهرانــی هــم جايــی گفت ال
بــود کــه« »بــا عمامــه بســيار کوچــک از کرباســی آبــی رنــگ 
ــر از  ــاس کمت ــا لب ــوراب، ب ــدون ج ــا و ب ــاز قب ــای ب و تکمه ه

ــت. ــردد داش ــم ت ــای ق ــول در کوچه ه معم
بــرای مــن کــه دانشــجويی قــرآن و حديــث می کنــم عالمــه 
ــه  ــه در هم ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ي ــت. بي ــر اس ــی نظي ب
ــا دکتــرا متــون او را در بــاب  مقاطــع تدريــس از کارشناســی ت
ــم  ــاب عل ــوده ام. او در ب ــتفاده نم ــفه و کالم اس ــرآن و فلس ق
الگويــی ارزنــده بــرای نســلی اســت کــه می خواهــد بــا تعهــد 
ــی  ــی و مکان ــرايط زمان ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــا ب ــن ام ــه دي ب
بــه دفــاع عقالنــی و قابــل بــاور از آن بپــردازد. از او بايــد آزاد 
انديشــی و ســير در جهان هــای متفــاوت را فراگرفــت. آزاد 
انديشــی او را بنگريــد کــه تــا آنجــا پيــش مــی رود کــه يکــی از 
کفــر آميزتريــن کتــب از ديــدگاه بعضــی؛ يعنــی اوپانيشــادهای 
هنــدوان را در تفســير ســوره حمــد در همــان جلــد اول 
الميــزان کتابــی بــا رائحــه توحيــدی می خوانــد. عالمــه 
ــه روح آزاد و  ــن نتيج ــادها؟ اي ــرآن و اوپانيش ــر ق ــم مفس عال
ــود؛ مباحــث  ــاوت دورانــش ب ــا انديشــمندان متف تعامــل وی ب
تفســير عرفــان شــرقی بــا محوريــت اوپانيشــادها و گات هــا در 
ــم  ــن قس ــه ای از اي ــايگان نمون ــای ش ــا ترجمه ه ــران و ب ته
ــه تهــران  ــه عالمــه ب اســت. رفــت و آمدهايــی کــه هــر هفت
داشــت و عالقــه روز افزونــی بــرای او در نشســت و برخاســت 
ــن  ــا ملحدي ــی ب ــاوت و مذاکــرات علمــی حت ــا تفکــرات متف ب
ــا از  ــش اينج ــدی پي ــن چن ــود وهمي ــده ب ــود آم ــه وج در او ب
ــل  ــه های باط ــه انديش ــا ب ــی محاب ــه ب ــه چگون ــتم ک او نوش
امــا رايــج دينــداران )هماننــد اينکــه مؤمــن پيــر نمی شــود!!( 

ــازد. مــی ت
ــد  ــت تعه ــم و حقيق ــه عل ــز ب ــر چي ــش از ه ــه بي و هميش

ــت او  ــر نمی توانس ــی ديگ ــز حقيقت ــز ج ــچ چي ــت و هي داش
را از ايــن مســير بــازدارد. داريــوش شــايگان بــه خوبــی از ايــن 
چهــره حقيقــت طلــب حقيقــت جــو نقــاب برمــی افکنــد: »آن 
ــر و  ــادگی خاط ــکان داد، گش ــخت ت ــرا س ــه م ــت او ک خصل
آمادگــی او بــرای پذيــرش علــوم بــود. بــه همــه حرفــی گــوش 
ــر  ــای ديگ ــان   ه ــه جه ــبت ب ــود و نس ــکاو ب ــی   داد، کنج م
معرفــت، حساســيت و هشــياری بســيار داشــت. مــن از محضــر 

ــت توشــه برداشــتم.« ــه نهاي او ب
ــاگردان  ــاص و ش ــدان خ ــه من ــه عالق ــن حيط ــه همي ــا ب ي
ــاد  ــگرف او در ايج ــتعداد ش ــذب و اس ــدرت ج ــد و ق او بنگري
ــوش  ــو داري ــک س ــرات: از ي ــواع تفک ــا ان ــی ب ــاط علم ارتب
شــايگان تــا ديگــر ســو مرتضــی مطهــری؛ از يــک ســو ســيد 
ــا جعفــر ســبحانی و جــوادی  حســين نصــر و هانــری کربــن ت
ــر  ــت در عص ــته اس ــم توانس ــرد عل ــدام م ــا ک ــی و…واقع آمل

ــد؟ ــم نماي ــود فراه ــرد خ ــر گ ــی را ب ــن جمع ــر چني حاض
ــاد  ــش ي ــن مخاطبان ــگفت او در بي ــه ش ــم از جاذب ــه ه هم
می کننــد. وقتــی داريــوش شــايگان در بــاره او چنيــن 
ــاره  ــران را در ب ــه ديگ ــس و انديش ــد ح ــد؛ می تواني می نويس
ــکان  ــخت ت ــرا س ــه م ــت او ک ــد: »آن خصل ــدس بزني او ح
داد، گشــادگی خاطــر و آمادگــی او بــرای پذيــرش علــوم بــود. 
بــه همــه حرفــی گــوش مــی   داد، کنجــکاو بــود و نســبت بــه 
ــت، حساســيت و هشــياری بســيار  ــر معرف ــای ديگ ــان   ه جه

ــتم.« ــه برداش ــت توش ــه نهاي ــر او ب ــن از محض ــت. م داش
ــه راســتی و  ــاره او می انديشــم بيشــتر ب ــر چــه بيشــتر در ب ه
ــم:  ــوص او می رس ــری در خص ــت اهلل مطه ــر آي ــتی نظ درس
عالمــه طباطبايــی َســلََّمُه اهلَلّ تعالــی، ايــن مــرد بســيار 
ــال  ــد س ــه ص ــت ک ــردی اس ــده … م ــزرگ و ارزن ــيار ب بس
ديگــر بايــد بنشــينند و آثــار او را تجزيــه و تحليــل کننــد و بــه 
ارزش او پــی ببرنــد. مجموعــه آثــار اســتاد شــهيد مطهــری، ج 
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ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی عالم ــيره علم ــری و س ــراث فک مي
هنــوز گوهــر يــک دانــه ای اســت کــه می تــوان بارهــا و بارهــا 
ــيار  ــت بس ــه های معرف ــار از آن خوش ــر ب ــخم زد و ه آن را ش
چيــد. شــرط همراهــی بــا او در ايــن مســير مــدارای علمــی و 
آزاد بــودن از هــر تقيــد و تعهــد بــه حقيقــت اســت و بــس کــه 
ــکند؛  ــذار بش ــکند بگ ــی ش ــت م ــه حقيق ــه در نتيج ــر چ »ه
ــن  ــه, چني ــت« )نيچ ــاخت اس ــرای س ــياری ب ــای بس خانه ه

گفــت زرتشــت…(

یادداشتی از حسین ستار؛

عالمه طباطبایی؛ رهرو راهی که رهروانی اندک داشت!
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شـــت ا د د یا

فقيــه  واليــت  از  بی ســابقه ای  دفاعيــۀ  می خواهيــم 
ــن  ــی اي ــروعيت مردم ــه مش ــم. گرچ ــه کني ــی ارائ امام خمين
ــی  ــه مجادله گری هاي ــا دارد ب ــا ج ــت، ام ــت بی گفتگوس والي
ــل  ــان فضائ ــه از ســوی برخــی صاحب ــه شــود ک ــه آن توج علي
انتزاعــی صــورت می گيــرد و جنبــۀ بــارز نظری)تئوريــک( 
دارد و می تــوان آن را  چالشــی مــدرن يــا اگــر بخواهيــم 
ــی،  ــرد. بطــور کل ــی ک ــی تلق ــم، چالشــی ليبرال ــر بگويي خاص ت
چالــش ليبرالــی عليــه تجربــۀ واليــت فقيــه امام خمينــی 
)دارای عمقــی در  ريشــه ای  و  )بی همتــا(  يگانــه  چالشــی 
ــا حــس  تاريــخ معاصــر ايــران( اســت و مجموعــًا ايــن الهــام ي
را می پراکنــد کــه واليــت فقيــه امام خمينی)چيــزی کــه در 
ــک  ــِی ي ــورت سياس ــد، ص ــم دي ــه خواهي ــه چنانک ــن مقال اي
تجربــۀ بی بديــل قومــی اســت( به ســادگی همانــا دولتــی 
ــا عيــن آن و  ــه اســتبداد ي اقتدارگراســت کــه اصــواًل نزديــک ب

ــت. ــردی اس ــد آزادی ف ــدازه ض ــان ان ــه هم ــز ب ني
در مقالـه حاضـر بيان می شـود که در کشـور مـا اين فـرض  جهانی 
شـدة ليبـرال )مقارنـت دولـت قدرتمند بـا اسـتبداد و تعانـد ذاتی آن 
بـا آزادی فـردی( ازطريـق نفـوذ عميـق خـود در سـطح ناخـودآگاه 
افـراد، اصلی تريـن  ضديت هـا بـا واليـت فقيـه امـام خمينـی را 
باعـث می شـود و درمقابـل، اصلی تريـن يـا مؤثرتريـن تبييـن از 
حقيقـت پنهـان ايـن واليـت، درک آن بـه مثابه يک ظهـور جمعِی 
اگزيسـتانس اسـت. اين، همـان حقيقـِت پنهـاِن واليت فقيـه امام 

خمينـی در ايـران اسـت کـه درصـدد تشـريح آنيم.
ــه واليــت  مفــروض ايــن اســت کــه اگــر اساســی ترين هجــوم ب
ــس  ــد، پ ــی( باش ــات ليبرال ــی، ليبراليزم)مفروض ــه امام خمين فقي
ــر چنيــن  اساســی ترين دفاعيــه، همــان چيــزی اســت کــه در براب
ــم  ــرار داشــته باشــد و آن، چنانکــه بيشــتر خواهي نحــوة درکــی ق
ــه  ــک از وج ــانه و غيرايدئولوژي ــک درک پديدارشناس ــت، ي دانس

ــت. ــالمی اس ــالب اس ــِی انق تاريخی-قوم

چالش  والیت فقیه امام خمینی: پاسخ های ناکافی
در برابــر ايــن پرســش اساســی کــه اصلی تريــن چالــش درمقابــل 

واليــت فقيــه امــام چيســت، پاســخ های رايجــی وجــود دارد:
ــردم  ــات م ــدان اطالع ــه فق ــت فقي ــی والي ــش اصل ــف( چال ال
ــی  ــان از تاريخ ــت؛ آن ــته اس ــوان از گذش ــل ج ــاً نس و خصوص

ــه در آن  ــی ک ــد؛ تاريخ ــزی نمی دانن ــت، چي ــا گذش ــر آنه ــه ب ک
محوريــت و رکــن بــودن واليــت در هــر فتنــه ای، نظــام و مملکت 
را حفــظ کــرده اســت؟ اگــر اينطــور باشــد، بــا افزايــش اطالعــات و 
آگاهی هــا، چالــش واليــت فقيــه در ســطح بــه اصطــالح، جامعــۀ 
ــی  ــش اصل ــور، چال ــن تص ــردد. در اي ــع می گ ــران مرتف ــی اي مدن
واليــت فقيــه در ضعــف اطالعــات تاريخــی مــردم، خاصــه جوانان 

ــی اطالعــی(. ــش ب اســت )چال
ب( چالـش اصلی واليت فقيه، در اشـتباهاتی اسـت که برخی گمان 
می کننـد از سـوی مقـام واليـت فقيـه در ايـن يـا آن دوره زمانی يا 
واقعه سياسـی مربـوط به گذشـته صورت گرفته اسـت. اگـر اينطور 
باشـد، بـا توجيه و دفاعيـات مؤثـر از حقانيـت مواضع واليـت فقيه، 
چالـش اصلی واليـت مرتفع می گـردد. در اين تصـور، چالش اصلی، 

چالشـی سياسـی اسـت )چالش اطالعات نادرست(.
ــل  ــف دالي ــا ضع ــدان ي ــه در فق ــت فقي ــی والي ــش اصل ج( چال
ــور آن را  ــا ظه ــود آن ي ــد وج ــه بتوان ــی ای اســت ک ــی- دين فقه
توجيــه کنــد. اگــر اينطــور باشــد، پــس بــا افزايــش ادبيــات مربوطه 
و تکثيــر داليــل دينــی و فقهــی کــه در تاريــخ فقــه تشــيع وجــود 
ــش  ــور، چال ــن تص ــود. در اي ــل ش ــد ح ــوط باي ــکل مرب دارد، مش
ــش  ــت )چال ــی اس ــی دينی-تاريخ ــه، چالش ــت فقي ــی والي اصل

ــی(. ــع دين ــف مناب ضع
ــه  ــرگاه مقال ــا از نظ ــد ام ــت دارن ــه موضوعي ــا البت ــن چالش ه اي
ــدان  ــدان در فق ــه چن ــه ن ــت فقي ــی والي ــش اصل ــر، چال حاض
ــه در  ــته، ن ــر آن درگذش ــش مؤث ــد از نق ــل جدي ــات نس اطالع
اســتدالالت ضعيــف از حقانيــت عملکردهــای آن و نــه در 
مجامــالت پيرامــون ريشــه های دينــی واليــت فقيــه اســت. همــه 
ايــن رهيافت هــا- و احتمــااًل رهيافت هــای ديگــر- چالــش اصلــی 
واليــت را در مســائل و مشــکالت بيرونــی آن جســتجو می کننــد. 
ــا و  ــی در درون ذهنيت ه ــش اصل ــه چال ــت ک ــا آن اس ــا مدع ام
ازجملــه خــود مــا نهفتــه اســت، يعنــی در کوشــش ناخــودآگاه مــا و 
همــه بــرای احــراز يــک درِک مــدرن از آن؛ خــواه در دفــاع  و خــواه 
در انتقــاد از آن. چالــش اصلــی نــه در ضعــف آگاهــی مــا از حقانيت 
عملــی واليــت فقيــه، نــه در درک نادرســت از منطــق تصميمــات 
رهبــری و نــه در شــبهات عليــه منابــع دينی واليــت فقيــه، بلکه در 
ناهمخوانــِی روِح ليبرالــِی زمانــه مــا يعنــی پارادايــم تمدنــی ليبــرال 
ــای  ــه ذهنيت ه ــی ک ــت؛ روح ــه اس ــت فقي ــدة والي ــود اي ــا خ ب

ــه ســربازی گرفتــه اســت. ــاً همــۀ مــا را ب تقريب
ــود در  ــالۀ خ ــت ۲00 س ــا حاکمي ــدرن ب ــۀ م ــِی زمان روح ليبرال
ــيار  ــرزی ناهش ــه ط ــران، ب ــخ انديشــۀ سياســی معاصــر اي تاري
ايــن قضــاوت را در اذهــان نهادينــه کــرده کــه رهبــری 
ــه  ــک اســت و ب ــيار نزدي ــوری بس ــه ديکتات ــه ب ــد و يک قدرتمن
ــق  ــوش، متخل ــدر باه ــر، هرق ــه رهب ــود؛ اينک ــر می ش آن منج
ــتبداد و  ــرض اس ــش در مع ــه بودن ــل مطلق ــه دلي ــق، ب و برح
ديکتاتــوری قــرار دارد و اصــاًل عيــن آن و مثــاِل ضديــت 
ــک  ــج از ي ــدة منت ــه ای ش ــرض ريش ــن ف ــت. اي ــا آزادی اس ب
ــواًل  ــه اص ــت مطلق ــه حاکمي ــرال ک ــِی يهودی-ليب جهان شناس
مســتبد و جبارانــه و بنابرايــن ضــد آزادی اســت، گرچــه از حــدود 
ــاز  ــود را آغ ــران خ ــف و بح ــد ضع ــالدی رون ــتاد مي ــه هش ده
ــای  ــلط در قضاوت ه ــی مس ــان ارزش سياس ــا همچن ــرد، ام ک
زمانــه ماســت. چالــش اصلــی واليــت در جامعــه امــروز، 
نهادينگــی هميــن قضــاوت و انتقــال آن بــه عرصــه ناخــودآگاه 
ــتدالالت  ــود اس ــبب می ش ــه س ــی ای ک ــت؛ نهادينگ ــراد اس اف
ــه،  ــد و درنتيج ــری نياب ــِی مؤث ــر آن، قانع کنندگ ــی در براب عقل
فــرض ليبرالــِی حاکميــِت مطلقــه بــه مثابــه اســتبداد، بــه مثابــۀ 

ــد... . ــه ياب ــان ادام ــی، همچن ــان مذهب ــه ای ايم  گون
واليـت  بـر  مبتنـی  سياسـِی  نظـام  عليـه  خارجـی  توطئه هـای 
فقيـِه امـام، نهايتـاً بـر مـوج هميـن ناهمخوانـی و تعانـِد ريشـه اِی 
فرض هـای ليبرالی بـا روايـت امام خمينـی از واليت فقيه اسـتوارند 
و از آن بهره بـرداری می کننـد. هميـن ناهمخوانـی ريشه ای شـده و 
گسـترش- يافتـه اسـت که موجـب می شـود اسـتدالل ها و حقايق 
پيرامـون محور و رکن بـودن واليت فقيه و از جملـه بحِث کارآمدی 
حکومـت واليـی در جامعـه مـا، بـه خوبی تـوی پوسـت نـرود؛ اين 
همـان ايـده ای اسـت کـه موجـب می شـود بسـياری از افـراد بـه 
محتويـات تاريخ 30 سـاله کشـور خـود و محوريت ولی فقيـه در آن، 
توجهـی نکنند و سـرانجام ايـن همان ايده ای اسـت کـه باصطالح 
نوانديشـان دينـی آن را بـکار می گيرنـد تـا اظهـار کننـد مطلقگـِی 
واليـت فقيـه امام ربطـی به اصل دين اسـالم نـدارد و ديـن اصلی، 
خـود مؤّيـد آزادی و ضـِد اقتدارگرايـی اسـت…! بديـن ترتيـب، دو 
مفـروِض ليبرالـی ياد شـده، فقـط مانع نيسـتند بلکـه توليدکننده يا 
تشـديدکننده انـواع موانـع فرعی تر و گونـه ای مانع الموانـع يا چالش 

هسـتند.]1[ مادر 
ــی  ــی مبتن ــت کنون ــی، در سياس ــش اساس ــن چال ــای همي برمبن
ــر اصــل واليــت فقيــه در کشــور مــا، تعــارض بالقــوه ای وجــود  ب
ــدم  ــو و ع ــان از يکس ــت مؤمن ــی اکثري ــاداری عمل ــن وف دارد بي
همراهی هــای نظــری کــه می تــوان آن را مجادله گــری و 
ــدرن  ــه م ــک جامع ــط ي ــات متوس ــادی از طبق ــری آح مطالبه گ
ــردی(  ــِع آزادی)ف ــتبداد و تضيي ــکان اس ــه ام ــبت ب ــرا نس و فردگ
ــی، اساســًا  ــن تلق ــرد. اي ــی ک ــرا تلق ــت اقتدارگ ــک دول ازســوی ي
ــه- ــای تجرب ــر فرض ه ــی ب ــک، مبتن ــه و ايدئولوژي ذهنيت مندان

ــی  ــال ط ــا بااين ح ــاً نادرســت اســت. ام ــن، اساس ــده و بنابراي ناش
ــده  ــر ش ــان فراگي ــان در جه ــاً بدان س ــال، تدريج ــد س ــد ص چن
اســت کــه در ناخــودآگاه ذهــن افــراد و گروههــا حضــور يافتــه و از 
آن موضــع، عميقــاً  در قضاوت هــای سياســی آنــان تأثيــر گــذاری 

ــت. ــه اس ــزم، روح مدرنيت ــد. ليبرالي می کن
بديــن ترتيــب، آيــا بخاطرآنکــه چالــش اصلــی عليــه واليــت فقيه 
امــام يــک فــرض جاافتــادة ليبرالــی اســت، بايــد از واليــت فقيــه 
ــل  ــدرن بعم ــر نظــری م ــوزه تفک ــه ای در ح ــی دفاعي ــام خمين ام

ــت. ــم گف ــاره بيشــتر خواهي ــدان. دراين ب ــه چن آورد؟ ن

یــا  ایرانــی  لیبرال هــای  اصلــی؛  چالــش   -  1
لیبــرال؟ جهان شناســی 

پرســش بعــدی ايــن اســت کــه چالــش اصلــی از چــه ناحيــه و از 

یادداشتی از سید جواد طاهایی؛

چالش لیبرالی علیه تجربۀ والیت فقیه/ آغاز تاریخ سوژه ایرانی
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شـــت ا د د یا

ســوی چــه کســانی اســت؟ ظاهــراً چالــش اصلــی از ناحيــه اقليتی 
ــگاران،  ــه ای، روزنامه ن کــم شــمار از روشــنفکران )مترجمــان حرف
دانشــجويان باســوادتر رشــته های علــوم انســانی( اســت کــه آنــان 
نيــز در متــن وســيع تر برخــی طبقــات متوســط شهرنشــين قــرار 
ــند.  ــت می بخش ــان جه ــای آن ــات و قضاوت ه ــه تلقي ــد و ب دارن
کار اصلــی روشــنفکران دنياگــرا )ســکوالر( ايرانــی در برابــر 
واليــت فقيــِه امــام آن اســت کــه بطــور غيرمســتقيم، از يک ســو 
ــر  ــوی ديگ ــام و آزادی و از س ــه ام ــتی ناپذيری واليت فقي ــر آش ب
ــرار  ــتبداد اص ــا اس ــه ب ــت فقي ــن والي ــتی پذيری)آگونيزم( اي آش
ــت  ــتی ناپذيری مديري ــر آش ــه ب ــراری ک ــبيه اص ــد؛ ش می ورزن
مرکــزی دولــت بــا آزادی و خالقيت هــای فــردی دارنــد. امــا آنــان 
غفلــت می ورزنــد از ايــن حقيقــت کــه از هــر ميــزان آگونيــزم يــا 
ــوان  ــی نمی ت ــج عمل ــه نتاي ــاً، هيچ گون ــری، منطق ــزم نظ آنتاگوني
گرفــت؛ دانــش ناظــر بــر فهــم، دانــش ناظــر بــر عمــل نيســت.

ــر  ــه قش ــام، از ناحي ــه ام ــت فقي ــم والي ــش مه ــک چال ــس، ي پ
روشــنفکران اســت؛ کســانی کــه ســِر انديشــندة جامعــه باصطالح 
ــی  ــدگان روح ليبرال ــن حــال نماين ــران هســتند؛ و در عي ــی اي مدن
زمانــه در کشــور، يــا بگوييــم شــعبه ايرانــی انديشــۀ مــدرن. آنهــا 
ــل  ــاعدت عوام ــی از مس ــون، در متن ــدا تاکن ــه از ابت ــتند ک هس
جهانــی، شــبهۀ مقارنــت واليــت و اســتبداد از يک ســو و مباينــت 
ــان  ــد. آن ــان پراکنده ان ــر را در اذه ــوی ديگ ــت و آزادی از س والي
بعــالوه، چالــش نظــرِی ليبرالــی عليــه نظــام واليــت فقيــه را بــه 

ــد. ــی درمی غلطانن ــش سياس ــای کمابي فازه
به هرتقديـر، چالش مهـم واليت فقيه امـام در نظريه، ليبراليـزم و در 
عمل، روشـنفکر سـکوالر )يا مذهبـی(ِ  ايرانی اسـت. امـا اگر چنين 
باشـد، آيا راه حـل چالش نظری نيز نـزد آنان و در اسـتقرار تفاهمات 
عملـی و ديالوگ هـا بـا آنـان نهفته نيسـت؟ چنانکه خواهيـم گفت، 

فقط بـه ميزان بسـيار اندکی چنين اسـت.
واقعيــت اوليــه آن اســت کــه انقــالب اســالمی مســتغنی از 
ــه ظهــور رســيد و نظــام  رهنمودهــا و تحليل هــای روشــنفکران ب
جمهــوری اســالمی ايــران نيــز از بــاالی ســر جامعــه باصطــالح 
مدنــی ايــران و حتی بــا امتــزاج و اســتحالۀ آنهــا در يک رهســپاری 
دســته جمعی، بــا توده هــا و مــردم عــادی ارتبــاط گرفــت. 
ــدة  ــن کنن ــارکت تعيي ــداِن مش ــِت فق ــالمی در حال ــوری اس جمه
جامعــه باصطــالح مدنــی ايــران پديــد آمــد و تــداوم پيــدا کــرد. و 
ــنفکران  ــِی روش ــل چالشــگرِی ليبرال ــن دلي ــايد اصلی تري ــن ش اي
بــا واليــت فقيــه امــام باشــد. شــايد آنــان می خواســته اند و 
ــه  ــام ب ــط نظ ــد و توس ــرار گيرن ــايی ق ــورد شناس ــد م می خواهن

ــوند. ــناخته ش ــميت ش ــه رس ــی ب گونه هاي
بــا ايــن حــال، هرچنــد کــه مجــال بســط آن نيســت، روشــنفکران 
ــايی از  ــب شناس ــن کار )طل ــرای اي ــری ب ــازی های مؤث زمينه س
يــک نظــام مردمــِی غيــر نخبه گــرا( صــورت ندادنــد. شــايد بهتــر 
ــش  ــرال( چال ــنفکران ليب ــا )روش ــه آنه ــم ک ــه بگيري ــت نتيج اس
اصلــی نظــام نيســتند، بلکــه بيشــتر مايــه آزار و دل مشــغولِی نظام 
ــای  ــه، بيشــترين دغدغه ه ــد ده ــااًل در طــول چن هســتند و احتم

ــد. ــه آفريده ان ــت فقي ــرای والي ــی را ب داخل
پس، چالـش اصلی نظام، نـه ليبرال ها)ِی روشـنفکر(، کـه ليبراليزم 
و درسـت تر، غلبـۀ ناهشـياِر فرض هـای ليبرالـی بـر تحليل هـا و 
قضاوت هاِی سياسـِی بخش عمـده ای از افراد، حتـی افراد کمابيش 
متعهـد به واليت فقيـه امام خمينی اسـت.  به عبارت ديگـر، چالش، 
نـه ليبرال ها که ليبراليزم اسـت. اين غلبۀ ناهشـيار بی دليل نيسـت؛ 
ليبراليـزم ايدئولـوژی ای اسـت کـه ازحـدود قـرن هفدهـم ميالدی 
سـلطۀ هژمونيک )سـلطۀ به پرسـش-گرفته- ناشـدنی( بـر جهان 
داشـته اسـت. بـه مـدت حـدود 400سـال آزادی و رهايـی يکسـان 

شـده اند. انگاشته 
به هرحـال، روشـنفکران ليبـرال ايرانی )چه سـکوالر و چـه مذهبی( 
بدليـل آنکـه در سياسـت کشـور خـود واقعيت هايـی تصـوری و 
ذهنيت مندانه و ماقبِل تجربه می باشـند، محق نيسـتند کـه از دولت 
امام خمينی طلب شناسـايی سياسـی و به-رسميت-شناخته-شدن 
کننـد. اين درسـت؛ امـا آيا اگـر دولت امـام خمينـی زمانی مصلحت 
دانسـت يـا اراده کرد )احتمـااًل در زمان اقتـداِر کامل(، بـاز هم محق 
نيسـت کـه شناسـايی اش را بـه آنان اعطـا کنـد؟ طبيعتـاً درصورِت 

اراده، نظـام جمهـوری اسـالمی محـِق بـه ايـن کار اسـت. يـک 
بصيـرِت عمده در حکمـت سياسـی و ايده آليزم آلمانی آن اسـت که 
دولـت موضـوِع قوانين خود يـا تابع آن نيسـت، بلکه عامـل و صانع 

آن اسـت.
باوجودايــن، ديالــوگ مؤثــِر يــک حکومــت يــا حکومــت دينــی بــا 
ــر  ــا بی اث ــرال، گرچــه همــواره ناممکــن ي ــِد ليب روشــنفکراِن منتق
ــم  ــد، بازه ــا بياب ــن کار اقتض ــی اي ــر زمان ــی اگ ــا حت ــت، ام نيس
ــه  ــود، چه اينک ــد ب ــرد خواه ــدود و کم ب ــرات مح ــا ثم ــی ب اقدام
ــِی  ــی در زندگ ــنفکر، حت ــا روش ــک( ي ــاِن نظری)تئوري ــک انس ي
فــردِی خــود هــم بــا انديشــه هايش زندگــی نمی کنــد، چــه رســد 

ــی اش. ــا عموم ــی سياســی ي در زندگ
امــا بســياری بــه ايــن حقيقــت ) يعنــی بــه محدوديت هــای عملــِی 
تفکــِر نظــری مــدرن در زندگــی سياســی( توجهــی ندارنــد. آنهــا، 
ــه آنکــه چالــش اصلــی واليــت دينــی در کشــور مــا،  ــا توجــه ب ب
ــِی يکســان انگاری  ــِش ليبرال ــه نحــوی کــه ذکــر شــد، چال کــه ب
واليــت مطلقــه بــا اســتبداد اســت، ممکــن اســت گمــان کننــد که 
بنابرايــن بايــد از واليــت فقيــه دفاعيــه ای در حــوزه تفکــر نظــری 
مدرن)دفاعيــات مــدرن( بــه عمــل آورد. امــا  در مقــام بيــان يــک 
رهيافــت انقالبــی، بايــد گفــت مشــکالت نظــری راه حــل نظــری 
ندارنــد؛ راه حل هــای عملــی دارنــد. مشــکل واليــت فقيــه امــام بــا 
ــا تفکــر مــدرن و از طريــق آن مرتفــع نمی شــود. تفکــر مــدرن، ب

البتــه در ايــن مســير جــا دارد مقاالتــی در ايــن خصــوص نوشــته 
ــن  ــرب، ضام ــوِد غ ــد در خ ــت قدرتمن ــه دول ــه چگون ــود ک ش
ــخ  ــه در تاري ــه چگون ــا اينک ــت؛ ي ــوده اس ــوق ب ــا و حق آزادی ه
مــدرن، دولــت موضــوع آزادی نبــوده اســت بلکــه آزادی موضوع 
ــوان  ــا طــی پژوهش هــای ديگــری می ت ــوده اســت. ي ــت ب دول
ــه طــرح ايــن اســتدالل پرداخــت کــه نفــع جامعــه مدنــی در  ب
ــا  ــه ي ــام واليت فقي ــت در نظ ــدرت دول ــش ق ــران در افزاي اي
دولــت واليت فقيــه اســت زيــرا اهــداف اصلــِی جنبــش موســوم 
ــا  ــل حقــوق ي ــه اصطــالح اصالحــات، مث ــا ب ــه دوم خــرداد ي ب
ــت از  ــوق، صيان ــا و حق ــن آزادی ه ــردی، تضمي ــای ف آزادی ه
ــان و دريافــت  ــره حتــی حــق آزادی بي حريم هــای فــردی و غي
آزاد اطالعــات، همــه، در صــورت تقويــت و کارايــی نهــاد دولــت 
در ايــران ممکــن می گــردد نــه بــا تضعيــف آن. بــه نحــو طنــز 
آميــز، در ايــران قــدرت واليــت فقيــه شــرط آزادی هــا و حقــوق 
ــی در  ــالح مدن ــه اصط ــۀ ب ــه جامع ــه ای ک ــت؛ نکت ــی اس مدن

ــل اســت. ــران از آن يکســره غاف اي
ــی  ــار و متون ــه آث ــه ترجم ــوان ب ــالوه می ت ــه ع ــير، ب ــن مس در اي
از ســنت های فکــری مغفــول )مغفــول در روايت گری هــای 
ــن  ــا اي ــه ب ــت ک ــی( پرداخ ــدرن اروپاي ــه های م ــمی از انديش رس
حــال ارزش تاريخــی و تحليلــی بااليــی دارنــد ماننــد افــکار 
و  و هــردر  مثــل هامــان  آلمانــی  ايده آليســت های  برخــی 
ــی  ــرک و برخ ــد ب ــکار ادمون ــه اف ــه کاری، خاص ــب محافظ مکات
راديکاليســت های فلســفی انگلســتان. آشــنايی مجامــع فکــری و 
دانشــجويان علــوم انســانی کشــور مــا بــا ايــن ســنت های فکــرِی 
عامدانــه مغفــول، می توانــد درک هــا و تفاســير ديگــری از واليــت 
ــدان  ــی ب ــه انديشــه ليبرال ــز از آنچــه ک ــا، متماي ــرای م ــه را ب فقي
ــيری از  ــا و تفاس ــد؛ درک ه ــازی نماي ــود، زمينه س ــی می ش منته
واليت فقيــه کــه درک اصولــی از واليــت فقيــه  امام خمينــی، 

ــردازد. ــری بپ ــری مفيدت ــتد فک ــه دادوس ــا ب ــا آنه ــد ب می توان
نظــری- فعاليت هــای  ايــن  از  هيچ يــک  باوجودايــن، 

ــه  ــی علي ــتردة ليبرال ــوه گس ــش بالق ــع چال ــگاهی، راه رف دانش
واليــت فقيــه امــام نيســت. از يــاد نبريــم کــه مشــکالتی کــه 
ــا  ــتند، ب ــدت هس ــی م ــی طوالن ــی روندهاي ــول تدريج محص
ــوارد  ــز در م ــوند. ج ــل نمی ش ــل و فص ــريع ح ــای س روش ه
ــادی  ــای متم ــی زمان ه ــی ط ــای تاريخ ــتثنايی، چالش ه اس
ــا  ــر م ــرد. اگ ــخ می ب ــخ- آورده را تاري ــوند. تاري ــع می ش مرتف
اينــک بــه بحــران در انديشــه مــدرن و خاصــه علــوم اجتماعــی 
ــر در  ــن تفک ــه اي ــت ک ــر آن اس ــه خاط ــيم ب ــد می انديش جدي
ــع  ــرن بيســت، همــۀ مناب ــژه در ق ــه وي ــن ســده و ب طــی چندي
و همــۀ انبــان مشــروعيت خــود را مصــرف کــرده اســت. 
ــه  ــالب اســالمی ب ــر، ســخن انق ــه اخي ــد ده مخصوصــًا در چن

ــاًل  ــع  و مشــروعيت تفکــر مــدرن را متقاب ــری، مناب ــزان مؤث مي
بــه چالــش کشــيده اســت و ايــن تحولــی اســت کــه بــه همــان 
ــای  ــا و فرض ه ــط ارزش ه ــه توس ــت فقي ــش والي ــدازة چال ان

ــت. ــت اس ــی دارای اهمي ليبرال

3-  نقد دفاعیات از والیت فقیه امام خمینی
پرســش ســوم بدين ترتيــب ايــن اســت کــه چگونــه بايــد بــه رفــع 
ــات  ــی ادبي ــدا مســتلزم ارزياب ــن پرســش، ابت ــش انديشــيد؟ اي چال
ــت؛  ــی اس ــام خمين ــه ام ــت فقي ــون والي ــود پيرام ــه موج وفاداران

ــی آن اشــاره شــد. ــه محورهــای اصل ــه ب ــی ک دفاعيات
تبيين هــای وفادارانــۀ موجــود از واليت فقيــه امــام خمينــی 
از دو ســو، زيــاده ناب گرايانه انــد، يعنــی واليــت فقيــه را در 
ــه تفاســيری  آســماِن عقالنيــت ورزی دکارتــی از يکســو و ميــل ب
ــته اند و  ــگاه داش ــو، ن ــی از ديگرس ــاًل فقه ــا کام ــی ي خالصاًدين
ــل درک،  ــوس و قاب ــا ملم ــد ت ــن نمی آورن ــی، آن را پايي ــه عبارت ب

ــد. ــی باش ــی و بوم مردم
ــه  ــای وفاداران ــن نحــوه تبيين ه ــر اي ــی ب ــا اساس ــاده ام ــاد س انتق
آن اســت کــه اواًل اگــر واليــت فقيــه حــق اســت )يعنــی 
ــه ای  ــودی و ريش ــد دارد، خ ــج مفي ــت، نتاي ــی اس ــت و واقع درس
ــد ســاده باشــد؛  ــل پذيــرش دارد،(، پــس باي ــات قاب اســت، محتوي
ــترده و  ــی گس ــاد مردم ــک اعتق ــق ي ــن، برطب ــر از اي ــی فرات حت
ــس  ــت، پ ــق اس ــی ح ــام خيل ــه ام ــت فقي ــون والي ــت، چ بااهمي
ــه  ــواًل ب ــی و فلســفی معم ــی ســاده باشــد. از نظــر عقل ــد خيل باي
ــه  ــاده تر، ب ــه س ــه هرچ ــود ک ــاره می ش ــيوم( اش ــن قانون)آکس اي
حقيقــت نزديک تــر. يــا يــک حقيقــت هــر چــه برجســته تر باشــد، 
ــی، حقيقــت )واقعيــت ريشــه ای  ــی کل ســاده تر اســت. بطــور خيل
ــود  ــادگی خ ــت و در س ــاده اس ــور( س ــی ام ــه های اصل ــا ريش ي

ــرد. ــرار گي ــر ق ــوع درک بش ــد موض می توان
ــت  ــی از والي ــای کنون ــی در تبيين ه ــرم تناقض ــا، الج براين مبن
فقيــه امــام وجــود دارد: اگــر واليــت فقيــه امــام حــق اســت، پــس 
ــه  ــا بی وج ــی ي ــيری انحراف ــه آن، مس ــده ب ــای پيچي پرداختن ه
ــه  ــود ک ــی می ش ــی تلق ــن رو انحراف ــث از اي ــن مباح ــت؛ اي اس
يــک ظهــور جمعــی تابناک)انقــالب5۷( را بــه مقــوالت مدرســی 
ــردم  ــت م ــه را از دس ــد و واليت فقي ــتيک فرومی کاه و اسکوالس
ــم  ــا بگويي ــد؛ ي ــل می ده ــه تحوي ــگان فقي ــه نخب ــی آورد و ب درم
تفســير يــک واقعيــت بــزرگ اجتماعــی را برجــای خــود آن واقعيت 

می نشــاند.
ــا  ــوة درک م ــا و نح ــا و تبيين ه ــرادی در پرداختن ه ــال اي به هرح
ــور  ــن آن مجب ــرای تبيي ــه ب ــود دارد ک ــام وج ــه ام ــت فقي از والي
می شــويم متوســل بــه نيــروی تعقيــدات پيچيــده، مباحــث 
ــی  ــای سياس ــادالت و بحث ه ــخ، مج ــی، تاري ــی کالم تخصص
ــام چــه از  ــه ام ــت فقي ــف درخصــوص والي ــره شــويم. تعاري و غي
ســوی منابــع رســمی و حکومتی و چه از ســوی روشــنفکرا مســتق 
ليبــرال، خصلــت بــارز نخبه گرايانــه دارد. دوم آنکــه اگــر ايــن ايــدة 
دينــی را پذيرفته ايــم کــه واليت فقيــه امــام امــری مقــدس اســت، 
ــد امــری ســاده باشــد و  ــا فطــرت باي ــق آن ب بازهــم بدليــل تطاب
ــتقيماً و  ــد مس ــد بتوان ــه باي ــطه گری های نخبه گرايان ــدون واس ب
ــل  ــواص قاب ــردم خ ــی م ــان و حت ــا، جوان ــا توده ه ــهولت ب ــه س ب
ــی  ــای اجتماع ــه از نهضت ه ــده ای ک ــد. قاع ــادن باش درميان نه
بعثــت انبيــا)ع( قابــل نتيجه گيــری اســت، آن اســت کــه همــه بايد 
ظهــور امــر مقــدِس متمايــز را به ســادگی و بســرعت بفهمنــد. امــر 
مقــدس و آســمانی، امــری پيچيــده و خــاص روشــنفکران نيســت 
ــی و اســتداللی نيســت، گرچــه  ــری عقالن ــدا ام ــن در ابت و بنابراي

ــد. ــه باش ــد در ادام می توان
ــتدالالت  ــه اس ــدس ب ــر مق ــن ام ــاع و تبيي ــر در دف ــه، اگ خالص
پيچيــده و تفکيــکات ريــز و کســالت آور و مباحــث کالمــی 
تخصصــی و مباحــث اسکوالســتيک )ســنتی( و ايدئولوژيــک 
ــه در  ــت ک ــای آن اس ــه معن ــود ب ــن خ ــم، اي ــدرن( روی آوردي )م
تبيين هــای مــا از واليت فقيــه امــام )نــه خــوِد واليت فقيــه( 
ــران،  ــخ اي ــدی در تاري ــر خداون ــی ام ــور سياس ــوان ظه ــه عن ب
ــاد جامعه شــناختی، خــواه فکــری( وجــود  مشــکلی)خواه دارای ابع

دارد کــه به هرحــال جــدی و اساســی اســت.
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شـــت ا د د یا

چه باید کرد؟
4- استلزاماِت دفاع از والیت فقیه امام خمینی

ــد روشــن و  ــام باي ــه ام ــت فقي   نتيجــه موقــت آنکــه، پــس والي
ــود و  ــد ب ــه امــری مقدس)آســمانی( توان ــه، ن بديهــی باشــد، وگرن
ــااًل  ــی(. احتم ــه مردم)زمين ــه هم ــق ب ــی و متعل ــری عموم ــه ام ن
ــی و عالمــان  ــگان روحان مشــکل در آن اســت کــه از يکســو نخب
حــوزوی، واليــت فقيــه امــام را واقعيتــی جنســيتاً متعلق بــه خود و 
نــه متعلــق بــه ملــت ايــران و تاريــخ آن انگاشــته اند، يعنــی صرفــًا 
آن را ادامــۀ تفقهــات علمــای شــيعی دانســته اند )امــری کــه البتــه 
در جــای خــود درســت اســت( وازســوی ديگر، روشــنفکران منتقــد 
ــينِی  ــِی پيش ــوالت تحليل ــق مق ــور را طب ــن ظه ــز اي ــکوالر ني س
خــود درک و تفســير کــرده، تصــورات و گرايش هــای ايدئولوژيــِک 
ــل  ــه نتايجــی از پيــش قاب ــر آن تطبيــق داده و ب مــدرن خــود را ب
ــر  ــاً ب ــروه نهايت ــر دو گ ــه ه ــه آنک ــيده اند و خالص ــور رس تص

ــد. ــث افزوده ان ــن بح ــی اي پيچيدگ
واليــت فقيــه امــام چگونــه می توانــد بصــورت ســاده و در همــان 
اصالــت خــود درک شــود؟به عبــارت ديگــر چگونــه فهمــی 
همه گيــر و آســان و درعين حــال واقع گرايانــه از آن ممکــن 
می گــردد؟ پاســخ آن اســت کــه فقــط اگــر در ارتبــاط بــا، يــا ناشــی 
ــی  ــت ايران ــر ملي ــی ب ــت ايران ــی )قومي ــوم ايران ــِی ق ــخ دين از تاري
ــی  ــود؛ يعن ــور ش ــان تص ــت آن ــد و حاصل دس ــت( باش ــح اس مرج
ــر  ــر ه ــدم ب ــده و مق ــه ش ــده، تجرب ــری زيست-ش ــر ام ــط اگ فق

ــۀ انتزاعــی، چــه فقهــی و چــه مــدرن تفســير شــود. نظري
ــه امــام ايــن ويژگــی را دارد؟ جــواب  کــدام تفســير از واليــت فقي
ــوان  ــه عن ــام ب ــه ام ــت فقي ــير و درک والي ــارت اســت از تفس عب
يــک ظهــور اگزيســتانس. منظــور آن اســت کــه واليــت مطلقــه 
ــور  ــک ظه ــود را از ي ــت خ ــی و اصال ــتی واقع ــی هس ــام خمين ام
ــد.  ــت می کن ــالب اســالمی، درياف ــتانس، انق ــته جمعی اگزيس دس
انقــالب ملــت ايــران نيــز ظهــور قيام گونــۀ يک بــاره ای اســت کــه 
ــداری  ــی از پدي ــی ايران ــد و حکايت ــخن می گوي ــه چيز«س از »هم
ــال  ــته، ح ــع گذش ــل جم ــت؛ حاص ــی اس ــا هرآن بودگ ــن ي دازاي
ــر و  ــی نامنتظ ــت؛ خيزش ــی اس ــات قوم ــی در حي ــات آت و امکان
ــدان  ــيار وج ــاق ناهش ــز را از اعم ــه چي ــه هم ــان گونه ک آتشفش
جمعــی ايرانيــان بــه عرصــۀ عينيــت کشــيد؛ آشکارشــدگی 

ــی. ــاِن قوم ــتی پنه ــودآگاِه هس ناخ
انقـالب اسـالمی تحولـی همه جانبـه، يکپارچـه، بـا داعيه هايـی 
مطلق انـگار اسـت کـه فحـوای اساسـی يـک تاريـخ قومـی يعنی 
اسـتقرار نظـم مقدس و آسـمانی بـر روی کـرة ارض در قالب دولتی 
قدرتمنـد را، در ايـن زمان )و مـا نمی دانيم چرا اين زمـان؟( به منصۀ 
ظهـور رسـاند. واليت فقيـه امـام، لحظۀ دوران سـاز زايش سياسـی 
حقيقـت يـا خـدا در کشـور ايـران را بعـد از يک بـارداری چنـد هزار 
سـاله روايـت می کنـد. در ابتـدای خـود، واليت فقيه امـام هيچ چيز 

نيسـت مگر نظريـۀ انقـالب ايران.
اگــر از ايــن منظــر اگزيســتانس بــه واليــت فقيــه امــام بنگريــم، 
ــه  ــه، وج ــت فقي ــی والي ــميت حقوقی-اساس ــال رس ــن ح در اي
ــه ای از آن، نقادی هــای  ــات اينگون ــا دفاعي فقهــی- مدرســی آن ي
ــازانۀ آن،  ــا دولت س ــی ي ــه سياس ــدرن از آن، وج ــک و م ايدئولوژي
همــه، از تقــدم اول ســاقط می شــوند و فقــط وجــه اگزيســتانس آن 
يعنــی قيــام ظهــوری بودنــش و تجلــی تماميــت بودنــش اهميــت 
ــات  ــِت حي ــت و کلي ــی، تمامي ــام خمين ــه ام ــت فقي ــد. والي می ياب
ــن-  ــت دي ــالب سراســری مل ــه در طــی انق ــران را ک تاريخــی اي
ــت  ــن تمامي ــد. اي ــی می کن ــد نمايندگ ــور ش ــران متبل ــور اي مح
ــی،  ــوام ايران ــان اق ــظ مي ــه خــود از وحــدِت روحــِی غلي ــز به نوب ني
ــران( از  ــا متأثر)اهــل تســنن اي ــرو )شــيعه( ي ــه پي ــا ک خاصــه آنه
اســطوره های انســانی مذهــب تشــيع هســتند، حکايــت می کنــد.
ــران، چيــزی  ــۀ انقــالب اي نتيجــه آنکــه واليــت مطلقــه در تجرب
ــه  ــران ب ــی اي ــگِی تاريخ ــدت و يک کاس ــدِن وح ــرريز ش ــز س ج
عرصــۀ سياســت و دولتســازی نيســت؛ يــک حقيقــت قومــی بالقوه 
ــه  ــدل ب ــی ب ــام خمين ــی خــود به دســت ام ــا تجل و مســتور کــه ب
ــرای دولت ســازی شــده اســت.  ــق و مســير سياســی ب ــک طري ي
واليــت فقيــه امــام اگــر نظريــه باشــد، در حقيقــت خــود، نظريــۀ 

ــران اســت. انقــالب اي

ــان  ــوی انس ــه الگ ــتبه ب ــر مش ــک رهب ــِی ي ــت سياس مطلقي
ــت  ــه صناع ــرد بلک ــق نک ــی خل ــام خمين ــرت ام ــل را حض کام
ــم  ــازه آن ه ــه، ت ــود ک ــران ب ــت اي ــن مل ــرد. اي ــد ک ــا تولي ي
ــات  ــِن حي ــع که ــی و مناب ــتی تاريخ ــه هس ــا هم ــودآگاه، ب ناخ
ــی و در  ــک ارادة عموم ــب ي ــی را در قال ــود، مطلقگ ــی خ جمع
ــه  ــد آورد و آن را ب ــرد و پدي ــق ک ــالمی خل ــالب اس ــت انق هيئ
عنــوان مــادة خــام دولت ســازی در دســتان امــام خمينــی قــرار 
داد. انديشــه و عمــل خمينيســتِی واليــت مطلقــه، در اســاس و 
ــزش  ــان خي ــه هم ــت، بلک ــۀ دول ــک نظري ــه ي ــود، ن در ذات خ
واحــد ملــت ايــران؛ همــان و خــوِد يکپارچگــِی تابنــاک انقــالب 
اســالمی اســت کــه بــه موضــوع ابــرام سياســی امــام خمينــی 
ــزرگ از  ــال ب ــرای انتق ــی ب ــه نام ــت فقي ــود. والي ــدل می ش ب
ــه يــک اطــالق  يــک اطــالِق )مطلقگــی( اجتماعی-تاريخــی ب
ــات  ــداوِم حي ــرای تأســيس و ت ــه ب ــی ک سياســی اســت؛ اطالق

ــت. ــروری اس ــالمی( ض ــوری اس ــد دولت)جمه ــاِد جدي نه
ــام  ــن ام ــی در ذه ــۀ سياس ــر واليت مطلق ــه فک ــال، اينک دراين ح
ايجــاد شــد، اهميــت ثانــوی دارد؛ مهــم و اســرارآميز آن اســت کــه 
ايــن رهيافــت امــام نيــروی جمعــی يافــت، بــه يــک ارادة عمومــی 
کامــل يــا مطلــق بدل شــد، بــه پيــروزی رســيد و نهــاد دولــت را در 
انحصــار خــود گرفــت؛ بــه عبــارت ديگــر، نتيجــۀ واليــت مطلقــه 
ــی  ــخ آن )يعن ــه تاري ــی آن، ن ــاختار مفهوم ــه س ــت، ن ــم اس مه
ــی  ــدی حقوق ــه صورتبن ــر آن(، ن ــت س ــری پش ــنت های فک س
اساســی آن و نــه درک نقادانــه روشــنفکران انتزاعی انديــش از آن و 

نــه انــواع درک هــای فقهــی و اسکوالســتيک.

5 - نحوه جدید درک والیت فقیه امام خمینی
ــه  ــه ب ــی اســت کــه چــون طــرح واليــت مطلق ــن داناي مهــم، اي
پيــروزی نمايانــی در سياســت ايــران نائــل آمــده، پــس المحالــه، 
ــدرج  ــوه ای شــگرف، من ــا از ظهــور ق ــم ي ــن طــرح از امــر عظي اي
ــه  ــه اســتعال ب در فرهنــگ ايرانــی ســخن می گويــد و آن، ميــل ب
ســوی تحقــق امــر مطلــق در قالــب يــک دولــت متمرکــز قدرتمند 
اســت )اهالــی فکــر مــدرن بــه آن امپراتــوری می گوينــد(؛ 
ــا  ميلــی کــه در ايــن دوران)ســال5۷( موجــب حرکــت وجــودی ي

ــران شــد. ــت اي اگزيســتانس مل
ــالب اســالمی  ــه انق ــط در تجرب ــام فق ــه ام ــت فقي ــت والي اهمي
نهفتــه اســت و نــه در ادوار قبــل از آن؛ يعنــی در بســترها و 
ــه  ــت فقي ــن والي ــن رو اي ــی. از اي ــی- اجتماع ــای تاريخ زمينه ه
ــالب اســالمی و تحــت  ــوع انق ــو وق ــد در پرت ــط می توان ــژه فق وي
ــام  ــه ام ــت فقي ــورت والي ــر اين ص ــود. در غي ــرايط آن درک ش ش
ــخ  ــری در تاري ــۀ فک ــنت خفت ــک س ــا از ي ــرار بازخوانی ه ــز تک ج
فقاهــت شــيعی يــا از آن ســو، تحولــی بی معنــا از نظــرگاه انديشــۀ 

ــود. ــد ب ــدرن نتوان سياســی م
بــا درک انقــالب ايــران بــه مثابــه يــک  قيــام يکبــارة سراســرِی 
منتــج از تاريــخ قومــی، يــک تحــول اگزيســتانس، واليــت مطلقــۀ 
امــام يــک حقيقــت قومــی همه گيــر و بنابرايــن خــودی، بنابرايــن 
ناگزيــر و بنابرايــن غيرقابــل انــکار، بنابرايــن قابل پذيــرش 
و بنابرايــن واقعيتــی معقــول خواهــد بــود. دراين معنــا اتهــام 
ــن  ــرا چني ــود، زي ــوار می ش ــی دش ــر عقل ــاً از نظ ــه آن واقع زدن ب
مطلقه بودنــی، ريشــه در جهــان آگاهــی و حــوزة پديدارهــای 
ــودآگاه و  ــور ناخ ــک ظه ــه ي ــدارد بلک ــا ن ــدَرک م ــوس و م ملم
ــی  ــور ايران ــگ دين-مح ــعر فرهن ــاق اليش ــودی از اعم خودبخ
اســت؛ از آتشفشــان چــه ايــرادی می تــوان گرفــت؟! آن، پذيرفتنــی 
و غيرقابــل انــکار اســت؛ سوء برداشــت از آن دشــوار و تماميــت آن 
ــه  ــت فقي ــت والي ــل تصــور اســت. مطلقي ــتی قاب ــه نحــو درس ب
ــی در  ــور ارادة عموم ــگی ظه ــت و يک کاس ــده مطلقي ــام، نماين ام

ايــران5۷ اســت؛ از آن حکايــت می کنــد و ريشــه در آن دارد.
ازايــن رو، هرگونــه تعــارض فــرد ايرانــی بــا واليــت فقيــه تعــارض 
و نبــردی بــا خــود، خــوِد تاريخــی معقــول اش خواهــد بــود؛ نبردی 
ــا خــرد فشــرده يــا عقالنيــت تکاملــی منــدرج در تاريــخ ايــران.  ب
درک  اگزيســتانس از واليــت فقيــه امــام، درکی ســاده و مســتقيم، 
ــال  ــن ح ــا اي ــا ب ــت ام ــی اس ــن واقع ــه، بنابراي ــطه و پيراي بی واس
چنيــن درکــی تابنــاک و شــکوهمند، بنياديــن، جديــد و برانگيزاننده 

اســت.
دولت مبتنی بـر واليت فقيه امـام خمينی البته هنوز روابط سياسـی 
و اجتماعـی در ايـران را حول محور خود سـازماندهی نکرده اسـت و 
هنوز بيشـتر يک نيـروی حکومتـداری يا حفـظ ارکان دولت اسـت 
تـا آنکه بـر همه ابعاد حيـات اجتماعی در ايران سـيطره يافته باشـد. 
بعبـارت ديگـر، واليت فقيـه امام همچنـان راقم يک نظام سياسـی 
اسـت تا يک نظـام اجتماعـی. اما تمام سـخن بر سـر ظرفيـت اين 
واليـت برای رقـم زدن يک نظـام اجتماعـی در ايران، حـول محور 

خود اسـت.
ــام  ــه ام ــت فقي ــه والي ــود ک ــی می ش ــا ناش ــت از آنج ــن ظرفي اي
ــات  ــت حي ــی تمامي ــان شــد، محصــول نهاي ــی چنانکــه بي خمين
تايخــی و اجتماعــی ايــران اســت. بنابرايــن، واليــت فقيــه در بــه 
ــه  ــود، بلک ــام نمی ش ــران تم ــت در اي ــاد دول ــار درآوردِن نه انحص
بــا آن آغــاز می شــود. واليــت فقيــه امــام خمينــی بســيار پيــش از 
آنکــه انحصــار نهــاد دولــت مــدرن در ايــران باشــد، يــک امــکان يا 
نهفتگــی در عرصــه حيــات تاريخــی قوميــت ايرانــی اســت کــه در 
هــر زمــان می توانســت خــود را بــه نحــو اگزيســتانس ظاهر ســازد 
و ســرانجام در بهمــن5۷ ظاهــر ســاخت. واليــت فقيــه بــه عنــوان 
يــک دولــت، همانــا فقــط يــک صورتبنــدی حقوقــی بــرای يــک 
نهضــت اجتماعــی فراگيــر بمنظــور انضمامی ســازی سياســی ايــدة 

مطلــق اســت و چيــزی بيشــتر از آن نيســت.
واليــت فقيــه امــام در اصــل، والدت يــک نيــروی خالقــۀ  مردمی 
اســت کــه، همــواره- از- پيــش- موجــود، بــوده اســت؛ حکايتگــر 
ــگی  ــه لنفس ــگی ب ــی از فی نفس ــِی ايران ــت تاريخ ــال فردي انتق
ــِت صــرف  ــۀ دول ــک نظري ــر از آن مــی رود کــه ي ــن رو، فرات و ازاي
باشــد. متناقض گونــه، واليــت فقيــه آغــاز تاريــخ »ســوژة ايرانــی« 
اســت. پــس ايــن واليــت نظريــه نيســت، عينيــت اســت. ســوژة 
ايرانــی حاصــل انتقــال فضايــل تاريــخ کهــن ايــران بــه سياســت 

متأخــر ايــران از طريــق انقــالب اســت.
چــرا انتقــال فضايــل و نــه انتقــال رذايــل آن؟ روشــن اســت. زيــرا 
مدعيــات يــا پيام هــای انقــالب بــه »شــکم« ارجــاع ندارنــد. بدليل 
ــه حتــی  ــاِد )ن مــادر ســوژة ايرانــی بــودن، واليــت فقيــه امــام بني
ضــروری بلکــه( ناگزيــر دانايــی ايرانــی اســت؛ آغــاز تاريــخ آزادی 
در ايــران، آغــاز تاريــخ ايــران اســت. مطابــق تفکيــک ياســپرس، 
ــه  ــا واليت فقي ــران فقــط گذشــته داشــت. پــس ب ــن اي ــل از اي قب
امام خمينــی و نــه بــا نظريــۀ عمومــی واليــت فقيــه، علــم ايرانــی 
امــکان می يابــد. ارســطو می گفــت قــدرت دولــت بايــد بــر 
فضيلــت اســتوار باشــد ولــی بايــد توانايــی به کاربســتن آن را نيــز 
داشــت. فضيلــْت توانايــی کاربــرد دانايــی اســت. جســتجوی دانايی 
و کاربــرد دانايــی هــر دو مهم انــد امــا دومــی حاصــل کمــال اولــی 
ــر اســت.  ــن از آن مهمت ــت دارد و بنابراي ــر آن اولوي ــس ب اســت پ
ــت.  ــه اس ــۀ واليت فقي ــر از نظري ــه مهمت ــورت ولی فقي دراين ص
واليــت فقيــه بطــور فی نفســه دانايــی و فضيلــت نيســت دولتــی 
مبتنــی بــر ايــن واليــت فقيــه، يــا آن رهبــر سياســی کــه کســوت 

ــد. ــی می کن ــی را نمايندگ ــيده، داناي ــت را پوش ــن والي اي
ايــن هــدف و دســتاورد بزرگی اســت کــه نشــان داده شــود درکی از 
واليــت فقيــه امــام وجــود دارد و ممکــن اســت کــه در يــک  زمان، 
ــی( اســت و اينکــه  هــم کامــاًل دينــی و هــم کامــاًل بومــی )ايران
ــن و  ــام، واقعی تري ــه ام ــت فقي ــير و نحــوة درک از والي ــن تفس اي
درســت ترين اســت. نتيجــه آنکــه در برابــر اتهامــات مشــهور يــک 
نظــرگاه ليبــرال کــه بــدان اشــاره شــد، واليــت فقيــه امــام خمينی 
ــًا  ــران، عميق ــت اي ــۀ مل ــی خالق ــِل جمع ــور عم ــوان تبل به عن
خــودی و بنابرايــن عقــاًل ناگزيــر و بنابرايــن خــارج از حــوزه درک 
نظرگاه هــای ســنتی)فقهی( و جديــد )علوم اجتماعــی مــدرن( 
اســت و از جملــه، دوگانگــِی مشــهور آزادی و اســتبداد را بــه صــرِف 

ــد. ــخ می کن ــود نس ــن خ واقعيت يافت
]1[  - عبــارت معترضــه در اينجــا آن اســت کــه علمــای روحانــی 
ــان از  ــه مخالفت ش ــد ک ــام نمی دانن ــه ام ــت فقي ــف والي مخال
آبشــخور ليبراليــزم )نــه بــه مثابــۀ يــک ايدئولــوژی قــرن بيســتمی 
ــيراب  ــی( س ــدن غرب ــم تم ــوژی حاک ــۀ ايدئول ــه مثاب ــه ب بلک
می گــردد و بنابرايــن آنهــا ليبرال انــد، هرقــدر کــه دروس قديمــه را 

ــده باشــند! ــی خوان ــه خوب ب
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شـــت ا د د یا

ــن  ــوم انســانی و فلســفه از آغــاز تکوي ــاره نســبت عل همــواره درب
علــوم انســانی در غــرب )اوايــل قــرن 1۹(، بحــث و گفتگــو بــوده 
ــداری  ــه طرف ــی مضمــر؛ گاه ب ــه صورت اســت؛ گاه آشــکارا و گاه ب
ــس و  ــای مارک ــته ه ــا آن؛ از نوش ــت ب ــه مخالف ــفه و گاه ب از فلس

ــا هيدگــر و گادامــر. ــه ت دورکيــم گرفت
ــا از منظــری تاريخــی- ــر آن هســتيم ت ــاه ب ــن نوشــتار کوت در اي

فلســفی، تاثيــرات فلســفه بــر علــوم انســانی را متذکــر شــويم.
ــود،  ــی ش ــرح م ــم مط ــر عل ــاره ه ــه درب ــزی ک ــن چي 1- اولي
ــک  ــم ي ــوع عل ــه موض ــن ب ــت. پرداخت ــم اس ــوع آن عل موض
نــگاه درجــه دو اســت و در خــود علــم مــورد نظــر بررســی نمــی 
ــات موضــوع  شــود، بلکــه همــان طــور کــه مشــهور اســت اثب
هــر علــم در فلســفه صــورت مــی پذيــرد. بــه طــور مثــال هيــچ 
ــوم  ــب عل ــدد و در کت ــوع ع ــه موض ــی ب ــب رياض گاه در کت
ــاره  ــن درب ــه نشــده اســت. همچني ــه موضــوع جســم پرداخت ب
مســأله مدنظــر مــا يعنــی علــوم انســانی نيــز مطــرح نمــی شــود 

ــه انســان چيســت. ک
البتــه بايــد توجــه داشــت کــه کشــف موضــوع از قبيــل اکتشــافات 
رياضــی و محصــول تعمــق فکــری نيســت. بلکــه انکشــاف يــک 
ــی تاريخــی- ــن آن، داليل ــت يافت ــرای انســان و اهمي موضــوع ب

انتولوژيــک دارد. توجــه بــه انســان بــا پارامترهــای خــاص خــودش 
در عصــر مــدرن رخ داد. يعنــی توجــه بــه انســان بــه مثابــه بنيــاد 
و پايــگاه همــه امــور. اگــر فلســفه، هنــر و ديگــر علــوم حاضــر را 
بــا مشــابه آن هــا قبــل از رنســانس مقايســه کنيــم، متوجــه مــی 
شــويم منظومــه علــوم جديــد برخــالف گذشــته حــول قــوام يافته 
ــر يافــت، هنگاميکــه  ــی قــوی ت ــگاه از دکارت بنيان ــن ن اســت. اي
ــد.  ــوار نماي ــم را هم ــر عال ــان ب ــد تصــرف انس ــت فلســفه باي گف
و ســرانجام در ايدئاليســم آلمانــی بــا بلعيــده شــدن همــه چيــز در 
ــک نتيجــه  ــی رســد. در ي ــت م ــه تمامي آگاهــی، ســوبژکتيويته ب

گيــری طبيعــی، عمــده تريــن و مهــم تريــن موضــوع در جهــان 
امــروز انســان مــی شــود.

۲- دربــاره تعريــف فلســفه ســخنان بســيار و متفاوتــی گفتــه شــده 
ــن اســت  ــارت از اي ــوال عب ــن اق ــن اي ــب تري اســت. يکــی از صائ
ــر  ــه وی متذک ــی را ب ــش روی آدم ــای پي ــکان ه ــفه ام ــه فلس ک
مــی شــود.  يکــی از بارزتريــن نمايانــدِن امــکان هــای يــک قــوم، 
توســط اتوپياهــا )گاه بــه صــورت مجــزا و گاه مضمــر در البــالی 
مباحــث فيلســوف( صــورت گرفتــه اســت. ايــن نمايانــدن امــکاِن 
ــه روانشناســانه. همــان  ــک اســت و ن ــده انتولوژي ــک پدي ــوم، ي ق
ــر کــرد  طــور کــه تامــس مــور در اتوپيــای خــود عالمــی را تصوي
کــه ديــن در آن هيــچ جايــی نداشــت؛ و البتــه در راه دفــاع از اهداف 
دينــی جــان خــود را هــم فــدا کــرد! پــس در يــک بيــان مــی توان 
ــخنان او در  ــذا س ــت. ل ــده اس ــال و آين ــان ح ــوف زب ــت فيلس گف
تمامــی ســاحت هــای زندگــی جــاری مــی شــود، ولــو افــراد آثــار 
فيلســوف را نخوانــده باشــند. بــه طــور مثــال هيــچ فــردی را بعــد 
از نيچــه نمــی تــوان يافــت کــه از مســاله نيهيليســم برکنــار بــوده 
باشــد. کالم نيچــه در جــای جــای ســخنان جامعــه شناســان مانند 
ــن  ــِن او جــاری اســت؛ همي ــژه در بحــث قفــس آهني ــه وي ــر ب وب

طــور کانــت و هــگل و ... .
3- امــا مهــم تريــن نکتــه ای کــه در ايــن مقالــه مدنظــر اســت به 
ــوم انســانی در بســتری  ــد توجــه دارد. عل ــوم انســانی جدي ذات عل
ــد کــه بحــران هــای تمــدن غــرب هــر روز آشــکارتر  ــد آمدن پدي
ــرن 1۹  ــای ق ــه در انته ــد نيچ ــر چن ــتند. ه ــی گش ــش م از پي
ــرن هــا  ــه از ق ــن فاجع ــا اي ــاد خــدا مــرده اســت را ســر داد ام فري
پيــش آغــاز شــده بــود. اکنــون بشــر مــی بايــد بــا ايــن وضعيــت 
ــه شــدن  ــارت اســت از واژگون ــی کــه عب ــد. وضعيت ــار مــی آم کن
جايــگاه انســان و عالــم. انســانی کــه در متــون دينــی فقيــر إلــی 
اهلل خوانــده شــده بــود، اکنــون خداونــد را هــم در آگاهی خــود آورده 

و در ذيــل خــود بــدان جايــگاه مــی داد. بحــران هــای ذاتــی تمدن 
ــم، يکــی پــس از ديگــری آشــکار مــی شــد و انســانی  فعلــی عال
ــن  ــه اي ــرد ک ــول نک ــز قب ــود هرگ ــته ب ــاج نشس ــرج ع ــه در ب ک
بحــران هــا متوجــه ذات تمــدن جديــد اســت. لــذا بــه حــل ايــن 
بحــران بــا تغييــر عــوارض تمــدن مــدرن پرداخــت. علــوم انســانی 
جديــد راه حــل ايــن بحــران هــا و مديريــت تمــدن جديــد شــدند. 
مســاله بحــران در نظــم، ارزش، اخــالق، محيــط زيســت و ... کــه 
محــور علــوم و هنــر در عصــر جديــد شــده انــد نشــانه ای بــر ايــن 

ــت. مدعاس
ــن  ــه چيســت؟ فلســفه در اي ــن هنگام ــا نقــش فيلســوف در اي ام
ــه  ــاق رفت ــه مح ــم ب ــر پراگماتيس ــاب تفک ــه در حج ــه ک زمان
اســت]1[، مــی توانــد متذکــر انســان شــود؛ تذکــر بــه راهــی کــه 
ــودای  ــرار دارد. در س ــون در آن ق ــه اکن ــی ک ــه و مقام ــان رفت انس
ــر حــل مســئله و  ــزان درگي ــه آن مي تفکــر پراگماتيســم امــروزه ب
ــه خــوِد پرســش و مســئله  ــم کــه ب ــرل بحــران هــا شــده اي کنت
توجهــی نمــی کنيــم. بحــران هايــی ماننــد جنــگ جهانــی اول و 
ــه  ــا ک ــونت ه ــردگی و خش ــت و افس ــط زيس ــودی محي دوم و ناب
نتوانســته انــد متذکــر ايــن مســئله شــوند. آيــا بايــد منتظــر بحرانی 
ــر  ــل و تفک ــفه درس تأم ــم از فلس ــی تواني ــا م ــود ي ــر ب بزرگت

ــم؟ بياموزي

----------------------------------------
]1[- پراگماتيســم کــه اکنــون جايــی در جهــان را تســخير نشــده 
ــان اســت و فلســفه  باقــی نگذاشــته اســت در ســودای ســود و زي
را بــا ســود و زيــان چــه کار؟ لــذا دانشــجويان فلســفه مــدام ايــن 
کنايــه را مــی شــنوند کــه ســود يادگيــری فلســفه در چيســت؟ در 
حاليکــه ارســطو شــريف تريــن علــوم را فلســفه اولــی می دانســت 

زيــرا در ســودای ســود و زيــان نيســت.

کیوان سلیمانی:

نقش فیلسوف در این هنگامه چیست؟
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بـا اين کـه در دهـۀ چهـارم انقـالب اسـالمی قـرار داريـم و شايسـته 
اسـت بـه مسـيری کـه تاکنـون پيمـوده شـده اسـت، بنگريـم و دربارة 
»کاميابی هـا و ناکامی هـا« و »خدمـات و خيانت هـا« و »ضعف هـا و 
قوت هـا«  تأّمـل کنيـم، امـا برخی سـخت بـر اين باورنـد که تنهـا بايد 
بـه »َحَسـنات« و »توفيقـات« پرداخـت و از »چالش هـا« و »آفت هـا«، 

سـخنی به ميـان نيـاورد.
در ايـن يادداشـت، مجموعـه اسـتدالل های معطـوف بـه ايـن رويکرد، 
نقد شـده اسـت. ايـن اسـتدالل ها عبارتنـد از: اسـتدالل مبتنـی بر نفی 
»آرمان گرايـِی واقعيت گريزانـه«، اسـتدالل مبتنـی بر نفی »سـياه نمايی«، 
اسـتدالل مبتنی بـر نفی »تضعيـف انقـالب« و »مأيوس سـازی مـردم«، 
استدالل مبتنی بر نفی »بهانه سـازی برای سوءاسـتفادة دشمن«، استدالل 
مبتنـی بر نفـی »ناديده انگاری سـوابق و خدمـاِت انقالبـِی کارگـزاران«، و 
اسـتدالل مبتنی بـر نفـی »اجتناب پذيـری خطاهـا و انحراف هـا«. اليۀ 
ايجابـی و اثباتـی ايـن نوشـته نيـز، بـه شـکل گيری »منطـِق تحليل و 
بياِن چالش هـای دوره انقـالب« می انجامد و »بنيان هـا« و »قواعد«ی 

را بـرای آن فراهم مـی آورد.

»آرمان گرایـِی  نفـی  بـر  مبتنـی  اسـتدالل  ]یکـم[. 
» نـه ا یز قعیت گر ا و

ايده آل گرايـی/  از  برخاسـته  انقـالب،  چالش هـای  از  گفتـن  سـخن 
آرمان گرايـی/ ذهنی انديشـی/ کمال گرايـِی تخيلـی/ واقعيت گريـزی 

اسـت.
نقد:

]الـف[. »واقعيت هـا« را خـود مـا »سـاخته ايم« و »می سـازيم«. اختيار 
»توليـد و بازتوليـِد واقعيت هـا« در دسـت خـود ما اسـت. بنابرايـن، بايد 
»خـود« را مؤاخـذه کنيم که زمينه و بسـتر - يعنی واقعيت هـا - را برای 

تحقـق آرمان هـا، فراهـم نکرده ايم.
]ب[. بسـياری از واقعيت های جهاِن انسـانی، »شـکننده« و »سـّيال« و 
»ضربه پذير« هسـتند، نـه »تغييرناپذيـر« و »ابدی«. پس مـا می توانيم 
در کوتاه مـّدت و يا بلندمّدت، »اراده« و »خواسـت« خود را بر بسـياری از 

واقعيت هـا، تحميل و حاکم کنيـم و آنها را »دگرگـون« نماييم.
]ج[. برخـی از آرمان پردازی هـا، »موهوم« و »تحقق ناپذيـر« و »خارج از 
بضاعِت انسـان« هسـتند، و در هيچ زمان و مکانـی، و در چارچوب هيچ 
قـدرت و بضاعتی، قابل حصول نيسـتند و از عالَـم ذهِن آرمان پـردازان، 
پـا فراتـر نمی نهنـد، نـه همـۀ آرمان پردازی هـا. بنابرايـن، ايـن گونـه 
نيسـت که هـر آنچـه »آرمـان« باشـد، »ناموجـه« و »نامعقول« باشـد 
و بـا هيچ تفسـيری از واقعيت، همخـوان و مطابق نباشـد. پس »منطِق 

آرمان گرايـی«، بـه طـور کلّی، نـاروا و ناصواب نيسـت.

]دوم[. استدالل مبتنی بر نفی »سیاه نمایی«
سـخن گفتـن از چالش هـای انقـالب، هويتی جـز سـياه نمايی/ اغراق/ 

زيادهـروی/ غلـو/ گزافه گويی نـدارد.
نقد:

]الـف[. ايـن خـود مدعاسـت و محتـاج »اثبـات«. بايـد ثابـت شـود که 
»واقعيـت«، ايـن گونـه نيسـت و چنيـن برداشـتی از واقعيـت، بـا آن 
مطابقـت نـدارد. در غير ايـن صورت، بـا برچسـِب روانِی سـياه نمايی، از 
لحـاظ منطقی، امری ابطال نمی شـود. )اصطالح سـياه نمايی، بيشـتر به 
روشـی بـرای مرعـوب و منفعل کـردن طرف مقابل تبديل شـده اسـت 
کـه او را در موضـع دفاعی قرار می دهد(. شـايد واقعيت، »سـياه« باشـد، 

نـه »سـفيد« يا »خاکسـتری«.
]ب[. »معيـار« تفکيـک و تمايـِز تحليل هـای سـياه و خاکسـتری از 
يکديگـر چيسـت؟ و چـه کسـی و بـه چـه دليـل، ايـن معيـار را تعيين 
می کنـد؟ ايـن مسـأله از آن جهـت اهميـت دارد کـه چون سـياه نمايی، 
مفهومـی »کيفـی« و »نامتعيـن« و »نسـبی« اسـت، هر کـس مطابِق 
برداشـِت خود، تصـّوری از آن دارد. بر اين اسـاس، شـايد ادبيـاِت منتقد، 
بـه رنـگ »خاکسـتری« باشـد و مـا آگاهانـه يـا ناآگانـه، او را متهم به 

»سـياه نمايی« کنيـم.
]ج[. برخـی بـه غلـط، »صراحـت« و »شـفافّيت« و »قاطعّيـت« را 
سـياه نمايی می خواننـد، حـال آن کـه از يـک طـرف، اين دو بـا يکديگر 
متفـاوت هسـتند، و از طـرف ديگـر، غلظت و روشـنی و وضوِح سـخن، 

همـواره مذموم نيسـت.
]د[. بعضـی نيـز هـر نقـد »عـام« و »کلّ نگـر« و »فراگيـر«ی را، 
سـياه نمايی قلمـداد می کننـد، و بـر ايـن باورنـد کـه چنانچـه معضل و 
آفتی، »حداکثری« و »گسـترده« و »متداول« معرفی شـد، سـياه نمايی 

است. شـده 

]سـوم[. اسـتدالل مبتنـی بـر نفـی »تضعیف انقـاب« و 
مـردم« »مأیوس سـازی 

سـخن گفتـن از چالش هـای انقـالب، موجـب تضعيـف/ اسـتحقار/ 
اسـتخفاف/ وهـِن انقـالب، و  بدبينـی و نااميـدی مـردم می شـود.

نقد:
]الـف[. »انقـالب«، معادل بـا »شـخصيت ها و جريان هـای حاکمّيتی« 
و يـا »سياسـت ها« و »اقدامـات« آنها نيسـت که نقـد آنها، بـه انقالب، 
آسـيب برسـاند. هويـت انقـالب، مسـتقل از هويـت اينـان اسـت، و به 
هميـن دليـل، ريـزش و چرخـِش کارگـزاران و مسـئوالن، مسـاوی بـا 

سـقوط انقالب نيسـت.
]ب[. بايـد ميان نقدی کـه در درون »چارچوب انقالب« و بـا هدف »دفاِع 
متعهدانـه و دلسـوزانه از اصالت انقـالب« و »صيانت انقـالب از انحراف و 
اسـتحاله« صـورت می گيرد، و نقدی که برخاسـته از موقعيـت »بيرونی« 
و »براندازانه« و »معارضه جويانه« اسـت، تفاوت نهاد. نقدهای دسـتۀ دوم 
که از سـوی نيروهـای اپوزيسـيون و منافق مطرح می شـوند، به تضعيف 
انقـالب می انجامند، اما نقدهای دسـتۀ نخسـت، نه تنهـا موجب تضعيف 
انقالب نمی شـوند، بلکـه آن را »تقويت« و »مسـتحکم« می کنند، چون 

خطـرات و تهديدهـا و آفت هـا را از آن دفع می نمايند.

]چهـارم[. اسـتدالل مبتنـی بـر نفـی »بهانه سـازی برای 
دشمن« سوءاسـتفادۀ 

سـخن گفتن از چالش هـای انقالب، سـبب سوءاسـتفاده/ هوچی گری/ 
لجن پراکنـی/ جنجال سـازی رسـانه های جبهۀ دشـمن می شـود.

نقد:
]الـف[. الزمـه ايـن اسـتدالل آن اسـت کـه هيچ نقـدی مطرح نشـود، 
د اسـت که از هـر نقـد و رد و ابطالی، به نفع  چون دشـمن همواره مَترصِّ
خـود بهره بـرداری کنـد و آن را مصادره بـه مطلوب نمايد، حـال اين که 

»انسـداِد باِب نقادی«، معقول نيسـت.
]ب[. بـه ِصـرف اين که بر عملـی، برخی خسـارت ها و لطمه هـا مترتّب 
شـود، نبايـد از آن دسـت کشـيد، بلکه بايـد »مصالـح« و »منافـع« را با 
»مفاسـد« و »مضـار«، مقايسـه کـرد، و چنانچـه حاصل اين محاسـبه، 
»غلبـه« و »تفـّوِق« مصالـح و منافع باشـد، انجام عمل، منطقی اسـت.
]ج[. اگـر در نقـد، از يـک سـو، »وفـادارِی شـخِص منتقـِد بـه اصـل 
انقـالب و ارزش هـای بنيادی آن«، نمايان و برجسـته باشـد، و از سـوی 
ديگـر، انقـالب بـه عنـوان واقعيتـی »ناکارآمـد« و »سسـت مايه«، يـا 
»پايان يافتـه« و »از دسـت رفتـه«، و يـا از اسـاس »غلـط« و »خطـا« 
تصويـر نشـود، دشـمن قادر بـه شـيطنت و شـرارت نخواهـد بـود، و يا 

عرصـۀ بسـيار تنـگ و محـدود خواهد شـد.

]پنجـم[. اسـتدالل مبتنی بر نفـی »نادیده انگاری سـوابق 
و خدماِت انقابـِی کارگزاران«

سـخن گفتـن از چالش هـای انقـالب، موجب ناديده انگاشـتن سـوابق 
و خدمـاِت انقالبـِی کارگـزاران می شـود، بـه خصـوص آن دسـته از 
کارگزارانـی کـه در سـطوِح سياسـِی عالی قـرار دارنـد و جـزء »ارکان و 

سـتون های انقـالب« بـه شـمار می آينـد.
نقد:

]الـف[. الزمـۀ حفِظ ُحرمـِت »سـوابق و خدمـاِت انقالبِی کارگـزاران«، 
ناديـده انگاشـتن خطاهـا و انحراف هـای آنها نيسـت.

نـه  انقـالب، »ارزش هـا«ی آن هسـتند،  ارکان و سـتون های  ]ب[. 
»اشـخاص«. از ايـن رو، »يکسان سـازی انقالب با اشـخاص«، مغالطه 
اسـت. هـر چنـد »اشـخاص«، »انقـالب« را پديـد آورده و در تکامـل و 
ترقـی آن مؤثـر باشـند، اما  مسـاوی با انقالب نيسـتند که بتـوان آنها را 

»پايـۀ انقالب« شـمرد.
]ج[. کارنامـۀ کارگـزاران انقـالب، ممکـن اسـت شـامل سـه عنصـر 

»خدمـت«، »سـوءتدبير« و »خيانـت« باشـد. آنچه که مهم اسـت اين 
اسـت که از يـک سـو، »خدمت هـا« به فراموشـی سـپرده نشـوند، و از 
سـوی ديگر، »سـوءتدبير« را همانند و هم رتبۀ »خيانت« قلمـداد نکرد.

]ششـم[. اسـتدالل مبتنی بر نفـی »اجتناب پذیری خطاها 
و انحراف هـا«

سـخن گفتـن از چالش هـای انقـالب در قلمـرو خطاهـا و انحراف های 
ناصـواب اسـت کـه فسـاد، يـک جـزء  ايـن جهـت  از  کارگـزاران، 
»اجتناب ناپذيـر« و »قهـری« از فرايندهـا و روندهـای امـور اسـت؛ بـه 
طوری کـه نمی تـوان سـاختار را از آن تهی کـرد و آن را به صفر رسـاند.

نقد:
]الف[. فسـاد، جـزء اجتناب ناپذيـر و قهـری از فرايندها و روندهـای امور 
نيسـت، مشـروط بـه اين کـه »کارگـزاران«، صالـح و مؤمن باشـند. به 
عبارت ديگر، وقوع فسـاد برخاسـته از »نـوع مديريت و نـگاِه کارگزاران 

دولتی« اسـت، نـه »ذات و سرشـِت امـورات دولتی«.
]ب[. نتيجـۀ ايـن تصـّور کـه فسـاد، جـزء اجتناب ناپذيـر و قهـری از 
فرايندهـا و روندهـای امـور اسـت، »توجيـه و تئوريـزه شـدن فسـاد و 
خيانـت« اسـت. به ايـن ترتيب، فسـاد به امـری »عـادی« و »طبيعی« 

تبديـل می شـود و »حالـت سـاختاری« می يابـد.
]ج[. توقـع ايـن نيسـت کـه فسـاد بـه صفـر فروکاهيـده شـود و هيـچ 
تخلفـی رخ ندهـد، بلکـه مسـأله اين اسـت که از يـک طـرف، اين طور 
تصـّور نشـود کـه فسـاد، واقعيتـی »طبيعـی« و »بهنجـار« اسـت، و از 
طـرف ديگر، جهت گيـری دولتـی، »مبـارزة قاطعانه بـا هر گونه فسـاِد 

باشـد. کارگزارن« 

]هفتم[. اسـتدالل مبتنـی بر نفـی »بازگویـِی چالش ها در 
عرصـه عمومی«

سـخن گفتن از چالش های انقـالب در عرصه عمومی، ذهـن توده های 
مـردم را »پريشـان« و »مشـوش« می گردانـد و جامعه را دچـار »تنش 
و تکانـه روانـی« می سـازد؛ زيـرا عاّمـه، هـم فاقـد توانايـی »تجزيـه و 
تحليل« هسـتند، و هم به سـرعت، چالش ها را به سـاير امـور »تعميم« 
می دهنـد و تصـّور می کننـد انقـالب در لبـۀ پرتـگاه قـرار گرفتـه و در 

آسـتانه سـقوط و نابودی است.
نقد:

]الـف[. اگـر ما بـه چالش هـای انقـالب نپردازيم، بـه اين معنی نيسـت 
کـه مـردم از وجـود آنهـا »بی اطـالع« خواهنـد مانـد؛ چراکـه در جهان 
کنونـی، انبوهی از »رسـانه های بيگانه« فعاليت دارند که در خبررسـانی، 
لحظـه ای را از دسـت نمی دهنـد و نکتـه ای را فروگـذار نمی کننـد. پس 
سـخن نگفتـن مـا از چالش هـا، مـردم را »نـاآگاه« و »بی خبـر« نـگاه 

داشـت. نخواهد 
]ب[. اين کـه مـردم، از ضعف هـا و کاسـتی ها بـه واسـطه رسـانه های 
بيگانـه مطلـع شـوند، حامِل دو مفسـده بـزرگ اسـت: نخسـت اين که 
مـردم بـه رسـانه های معـارض، »اعتمـاد« خواهنـد کـرد و بـه ايـن 
ترتيـب، مرجعّيِت رسـانه های خودی و رسـمی، از دسـت خواهـد رفت؛ 
ديگـر اين کـه »تحليل هـای تخريبـی و غرض ورزانـه و سـکوالر« اين 
رسـانه ها در ذهـن مـردم رسـوب خوهـد کـرد؛ و در نهايـت اين کـه 
رسـانه های بيگانـه، پرچـم دار »نقـادی« و »روشـنگری« و »همدلی با 

مـردم« خواهند شـد.
]ج[. اگـر معضـالت و مشـکالت با مـردم در ميـان نهاده نشـود و مردم 
از انحراف هـا و چرخش هـای برخـی از مسـئوالن و کارگـزاران مطلـع 
نشـوند، »شـناخت و بينـش و آگاهـی و بصيـرت سياسـی و اجتماعـِی 
مـردم«، ارتقـاء نخواهـد يافـت، در حالی که بايد کوشـش کرد تـا مردم، 

»بلـوغ و رشـد فکـری« را بيـش از پيش، تجربـه کنند.

شـــت ا د د یا

یادداشتی از مهدی جمشیدی؛

نقد استدالل های مخالفاِن سخن گفتن از چالش ها
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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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کتاب معـرفی 

ــا  ــر ت ــا طاه ــعر فارســی از باب ــرآن و ش ــدا در ق ــی خ ــاب تجل ــر«، در ب ــه اهلل اکب ــاب »فق کت
ــده اســت. ــر ش ــه و شــش فصــل در ۶3۶ صفحــه منتش ــامل مقدم ــور، ش ــن پ قيصــر امي

ــرآن  ــی خــدا در ق ــه اســتنباط احــکام معنــوی و عمل ــو ب ــا نگاهــی ن ــر ب ــاب فقــه اهلل اکب کت
ــری در  ــه ســبک هن ــدا ب ــا از خ ــوی عرف ــم معن ــر فه ــه اســت. از ســوی ديگ ــم پرداخت کري
ــدگاه برخــی  ــق دي ــل عمي ــا تحلي ــی فارســی همــراه ب ــر شــعر عرفان ــخ هن هــزار ســال تاري
ــده  ــه ش ــی ارائ ــن اردبيل ــی الدي ــيخ صف ــوی و ش ــی، مول ــر فردوس ــان نظي ــان و عارف حکيم

ــت. اس
فصــول کتــاب فقــه اهلل اکبــر عبارتنــد: فصــل اول- تعريــف و انــواع فقــه. فصــل دوم- تاريــخ 
ــم  ــوی فه ــک معن ــدرن. فصــل ســوم- روش هرمنيوتي ــا دوره م خداشناســی از زرتشــتيت ت
قــرآن. فصــل چهــارم- نــگاه اجمالــی بــه فقــه اهلل در قــرآن. فصــل پنجــم- نــگاه تفصيلــی 

ــی فارســی. ــه فقــه اهلل در قــرآن. فصــل ششــم- تجلــی خــدا در منظومه هــای عرفان ب
در فصــل ۶ تجلــی خــدا در شــعر بابــا طاهــر، حــالج، فردوســی، ابوســعيد ابوالخيــر، خواجــه 
عبــداهلل انصــاری، ناصــر خســرو، ســنايی، عطــار، نظامــی، مولــوی، عراقــی، ســعدی، شــيخ 
ــا  ــانی، نيم ــض کاش ــی، في ــی، آرتيمان ــت اهلل ول ــاه نعم ــط، ش ــی، حاف ــن اردبيل ــی الدي صف

ــور ذکــر شــده اســت. ــن پ ــی و قيصــر امي ــام خمين يوشــيج، ســپهری، شــهريار، ام
بيــن معــارف اســالمی؛ »فقــُه اهللِ اکبــر« برتريــن معرفــت اســت. »فقــُه اهللِ اکبــر« علمــی 
اســت کــه پــس از تهذيــب نفــس َو پااليــش و اصــالح قلــب از طريــق صــدِق توجــه الــی اهلل 
تعالــی در دل ســالک تجلــی می يابــد. بديــن نحــو کــه »أن تعبــد اهلل کأنــک تــراه و إن لــم 
تکــن تــراه فإنــه يــراک«: اهلل تعالــی را چنــان عبــادت کنــی کــه گويــی او را می بينــی، پــس 
ــه  ــان و معرفــت شــهودی ب ــر«؛ عرف ــُه اهللِ اکب ــد. »فق ــو را مــی بين ــی؛ او ت اگــر او را نمی بين

خــدا، صفــات، اسماءالحســنی و افعــال حــق تعالــی اســت.
ــَدُه،  ــَو َوح ــِه. َو ُه ِ ــِه َو أَفَعال ــَمائِِه َو ِصَفاتِ ــِه َو أَس ــی َذاتِ ــد ِف ــُد اأَلَح ــَو الَواِح ــه »ُه ــی ک خداي
ــِميُع الَْبِصيــُر« )ســوره شــوری: آيــه  ــِه َشــْیٌء َو ُهــَو السَّ َوحــَدُه، َوحــَدُه« اســت: »لَيــَس کِمثلِ
ــرب … و کل  ــبحانه ال ــه س ــا. »و أن ــنوا و بين ــت ش ــت و اوس ــد او نيس ــز مانن ــچ چي 11(: هي
مــا ســواه مربــوب، و هــو الملــک... و کل مــا ســواه مملــوک«. لــذا علــم بــه »اهلل« و أســماء 

ــت.  ــی اس ــم قدس ــن عل ــوم و برتري ــرف عل ــه اش ــق جلَّجالل ــرت ح ــال حض ــات و افع و صف
ــی  ــه عرفان ــه شــهود و مکاشــفه َو محصــول رياضــت نفــس، تجرب ــر« از مقول ــُه اهللِ اکب »فق
ــور  ــه ن ر ب ــوَّ ــب من ــی اســت کــه در قل ــر« حکمت ــُه اهللِ اکب ــوی اســت. »فق و مجاهــدت معن
ــه  ــدن و چشــيدن اســت، ن ــوع دي ــر« از ن ــُه اهللِ اکب ــم »فق ــس عل ــد. جن حــّق ظهــور می ياب

ــرف. ــتِن ِص دانس
دکتــر ســيد ســلمان صفــوی و دکتــر مهــوش الســادات علــوی دانــش آموختــه حــوزه علميــه 
ــو  ــدن و عض ــی لن ــات ايران ــی مطالع ــی آکادم ــت علم ــو هيئ ــدن و عض ــگاه لن ــم و دانش ق

ــم هســتند. ــرآن کري ــت علمــی دانشــنامه معاصــر ق ــت مؤســس و هيئ هيئ
ناشــر: انتشــارات ســلمان آزاده. مرکــز پخــش: تهــران، ميــدان فاطمــی، ســاختمان فاطمــی، 

واحــد ۲1، تلفــن: 883۹۲48۲.

به قلم سید سلمان صفوی؛

فقُه اهللِ اکبر)هرمنیوتیک معنوی خدا در قرآن و شعر فارسی( منتشر شد

ــه  ــناختی« )مجموع ــالت جامعه ش ــن: تأم ــاده روی اربعي ــاب »پي کت
ــا  ــری توســط نشــر آرم ــام مظاه ــاالت( به کوشــش محســن حس مق

منتشــر شــد.
ــخصه های  ــم مش ــر بخواهي ــت: اگ ــده اس ــر آم ــن اث ــه اي در مقدم
ــمريم، بی شــک يکــی از  ــه ی حاضــر را برش ــيعه در زمان ــه ی ش جامع
ــود. در يکــی دو  ــد ب ــد مناســکی« آن خواه ــی بُع مشــخصه ها »فربه
دهــه ی اخيــر، آئين هــا و مناســک جديــدی در جامعــه ی شــيعه ظهــور 
ــب ســابقه ای در  ــد کــه اغل ــدی شــتابان رشــد کرده ان ــا رون کــرده و ب
ــی  ــان آئين ــورت امروزی ش ــل به ص ــا حداق ــتند ي ــين نداش ادوار پيش
ــاده روی  ــا، »پي ــن آئين ه ــی از اي ــدند. يک ــوب نمی ش ــر محس فراگي
اربعيــن« اســت. آئينــی کــه قدمــت آن حــدوداً بــه ميانــه ی قــرن 13 
هجــری می رســد و تــا هميــن چنــد ســال پيــش آئينــی مخصــوص 
شــيعيان عــراق و محــدود بــه ايشــان به شــمار می رفــت، امــا امــروزه 

بــه يکــی از آئين هــای فراگيــر شــيعيان تبديــل شــده اســت. ايــن توســعه، خصوصــاً در بيــن شــيعيان 
ايرانــی بســيار ســريع و گســترده بــوده اســت.

ده ســال پيــش اگــر فهرســتی از آئين هــای شــيعی ايرانيــان تنظيــم می شــد، نامــی از پيــاده روی اربعين 
در آن نبــود. گرامی داشــت اربعيــن بــرای ايرانی هــا بــه برگــزاری مجالــس عــزاداری منحصــر می شــد؛ 
مشــابه ديگــر ايــام ســوگ مذهبــی. امــروزه امــا ايــن آئيــن در عــرض تنهــا چنــد ســال چنــان رشــد و 
ــزاداری  ــار ع ــد در کن ــر باي ــرد و ناگزي ــوان از آن صرف نظــر ک ــه به ســختی می ت توســعه ای داشــته ک
ــام پيــاده روی اربعيــن را  دهــه ی محــرم، مراســم شــب های قــدر، عــزاداری فاطميــه و عيــد غديــر، ن

به عنــوان يکــی از پنــج آئيــن بــزرگ و فراگيــر مورداهتمــاِم شــيعيان ايرانــی ذکــر کنيــم.
ــر  ــی را غافلگي ــگران اجتماع ــه پژوهش ــرعت رخ داده ک ــدر به س ــن آن ق ــد اربعي ــد رش ــر می رس به نظ
ــوز ادبيــات نظــری و پژوهشــی قابل توجــه ای پيرامــون ايــن آئيــن  کــرده اســت. به هميــن دليــل هن
پديــد نيامــده اســت. )گرچــه به طــور کلــی مطالعــات اجتماعــی تشــيع و ديــن داری در ايــران حــوزه ای 

ــون  ــا کن ــه ت ــفانه.( آنچ ــت؛ متأس ــت اس ــف و تهی دس ــيار نحي بس
ــاره ی پيــاده روی اربعيــن در منابــع مکتــوب فارســی آمــده اســت،  درب
نوعــاً متونــی بــا رويکــرد تبليغــی ترويجــی بــوده اســت. اغلــب ايــن 
آثــار، ســفرنامه ها و آثــار ادبــی هنــری اســت و در معــدود آثــاری هــم 
ــی  ــات مذهب ــاً ادبي ــا رويکــرد پژوهشــی نگاشــته شــده اند، نوع کــه ب
ــه  ــان ب ــر زب ــه داشــته و نويســندگان بيش ت ــر ســويه ی علمــی غلب ب
ــگفت  ــم و ش ــد عظي ــده ی بی تردي ــن پدي ــن اي ــن آئي ــتايش اي س
گشــوده اند. در مجموعــه مقــاالت حاضــر، امــا نويســندگان کــه همــه 
ــات  ــر مطالع ــد و ب ــوان ايرانی ان ــان ج ــل جامعه شناس ــه نس ــق ب متعل
ــخصی و  ــات ش ــر تعلق ــيده اند ب ــد کوش ــز دارن ــيع تمرک ــن و تش دي
مذهبــی خــود حتی االمــکان فايــق آمــده و از منظــر جامعه شــناختی و 

بعضــاً بــا ســويه ی »انتقــادی« بــه ايــن پديــده بنگرنــد.
عناوين مقاالت: 

1. تشــيع پســاصدام و پايــان ســندرم حســرت جغرافيای مقــدس در تشــيع: جامعــه ی شــيعی به مثابه ی 
جامعــه ای در فــراغ / جبــار رحمانی

۲. اربعين؛ دانسته ها و نادانسته ها: منظری اجتماعی / مهدی سليمانيه
3. ميزبانان اربعين / احمد شکرچی

4. از نهادی شدن آئين اربعين تا عرفی شدن امر قدسی / محمدرضا پويافر
5. حــاد واقعيــت ژان بودريــار؛ بررســی شــايعات رســانه ای پيرامــون آئيــن پيــاده روی اربعيــن / محســن 

اميــن
ــا /  ــل و پيامده ــن: دالي ــاده روی اربعي ــا در پي ــار ايرانی ه ــدی آم ــد تصاع ــی«: رش ــِن ايران ۶. »اربعي

محسن حســام مظاهــری
ــات  ــرو« )مطالع ــای س ــری »کتاب ه ــناختی« از س ــالت جامعه ش ــن: تأم ــاده روی اربعي ــاب »پي کت

ــا منتشــر خواهــد شــد. ــه زودی توســط نشــر آرم ــگ شــيعی( ب فرهن

به کوشش محسن حسام مظاهری؛

کتاب »پیاده روی اربعین: تأمالت جامعه شناختی« منتشر شد
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»بيــداری اســالمی، امتــداد تمــدن اســالمی« در ســه بخــش بــا عناويــن »تمــدن اســالمی«، »بيداری 
اســالمی« و »بررســی اجمالــی خيزش هــا و بيداری هــای اســالمی رخ داده در منطقــه« تنظيــم شــده 

اســت.
در قســمتی از متــن کتــاب آمــده اســت: نهضــت امــام خمينــی )ره( اوج گرايــش اصول گرايی اســالمی 
اســت کــه ديگــر جنبش هــای اســالمی در سراســر جهــان تحــت تأثيــر موفقيــت ايشــان در تأســيس 
جمهــوری اســالمی توانــا شــدند. تفکــر و طــرح امــام خمينــی )ره( در واقــع تلفيقــی از هويــت و زندگی 
ــن  ــيد حمالدي ــون س ــالمی چ ــداری اس ــين بي ــران پيش ــه رهب ــی ک ــود. در حال ــر ب ــان معاص در جه
اســدآبادی بــه دنبــال توســعه و تجــدد بودنــد و برخــی هــم بــه صــورت کمرنگــی بــر هويــت تاکيــد 

می کردنــد.
همــان گونــه کــه امــام خمينــی )ره( بــه دنبــال احيــای هويــت اســالمی بــود، توســعه نيــز در گفتمــان 
وی از جاييــگاه ويــژه ای برخــوردار بــود؛ توســعه ای کــه در چارچــوب هويــت اســالمی تعريــف می شــد. 
نظريــه سياســی امــام خمينــی )ره( منحصــراً در قالــب و شــکل اســالمی مطــرح می شــد و هميــن امــر 
موقعيــت و ويژگــی ممتــازی بــه امــام خمينــی )ره( در جنبــش اســالمگرايی در جهــان اســالم می دهد.

«بيــداری اســالمی، امتــداد تمــدن اســالمی« در ۲84 مصــور بــه قلــم »احمــد يوســف پور« نوشــته و 
توســط نشــر »دانــش آمــوز« در 1000 نســخه منتشــر شــده اســت.

کتاب معـرفی 

قاعــده الواحــد از قواعــد عقلــی و فلســفی اســت کــه فالســفه بــرای آن ادعــای بداهــت نموده انــد؛ امــا 
قاعــده فــوق در علــم کالم بــا چالش هــای مختلفــی مواجــه شــده اســت.

ــان مــورد  ــه آن ــگاه قاعــده در علــم کالم و ديدگاه هــای موافقــان و مخالفــان و ادل در ايــن کتــاب جاي
ــرد. ــرار می گي ــی ق ــل و بررس تحلي

فرضيــه کتــاب پذيــرش قاعــده الواحــد اســت کــه بــه موجــب آن فقــط يــک معلــول مباشــر از خــدا 
صــادر شــده اســت، لکــن بــا رويکــرد عرفانــی و حکمــت متعاليــه روشــن خواهد شــد کــه اصــواًل خلق 

و ايجــاد نــه از عــدم بلکــه بــه معنــای صــدور يــا تجلــی از حــق تعالــی لســت.
فرضيــه رقيــب رد و انــکار قاعــده الواحــد و قــول بــه صــدور کثيــر از خداســت کــه مبنــای آن امــکان 
خلقــت از عــدم اســت کــه بــر آن لوازمــی مترتــب می شــود کــه صحــت يــا ســقم آن در کتاب بررســی 

شــده اســت.

کتاب »بیداری اسالمی، امتداد تمدن اسالمی« منتشر شد

با نگارش محمدحسن قدردان قراملکی؛

کتاب »قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان« منتشر شد

کتاب »هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟« منتشر شد
کتاب »هنر؛ ديالوگ با فرشـته يا شـيطان؟« سـه گفتار از اسـتاد رحيم پـور ازغدی نظريه پرداز اسـالمی 

و عضـو شـورای عالی انقالب فرهنگی اسـت کـه در مجامع هنـری و ادبی ايراد کرده اسـت.
ــا زيبايــی و حقيقــت« و »مــا و خاســتگاه  ــا فرشــته يــا شــيطان؟«، »هنــر؛ عهــد ب »هنــر؛ ديالــوگ ب

ــت. ــاب اس ــن کت ــای اي ــن گفتاره ــری« عناوي ــی و هن ــای ادب مکتب ه
ــاره  ــب نظــری درب ــود کت ــور ازغــدی و کمب ــم پ ــادی و کالن اســتاد رحي ــه رويکــرد انتق ــا توجــه ب ب
فلســفه زيبايــی و فلســفه هنــر اســالمی، ايــن کتــاب بــرای همــه فعــاالن فرهنگــی و هنــری مناســب 

و قابــل اســتفاده اســت.
در بخشــی از ايــن کتــاب می خوانيــم: يــک رکــود طوالنــی و تعطيــل در نــوآوری در هنــر ايــران و بــه 
يــک معنــا در تمــدن فروپاشــيده اخيــر مســلمين بــه قــدر کافــی می توانــد مــا را بــه خــود آورد کــه چــه 
کنيــم تــا دوبــاره نهضــت خالقيــت و توليــد انديشــه در ســاحت ادب و هنــر، آغــاز شــود و از ايــن وضــع 
خجالــت آور کــه مــا را در حــوزه هنــر، تقريبــاً بــه طــور کامــل، تبديــل بــه مصرف کننــده، واردکننــده و 
ترجمه کننــده نمــوده، خــارج شــويم و در عرصــه  نــوآوری و خالقيــت، بــه عنــوان توليدکننــده جهانــی 
درجــه  اول شــناخته شــويم و ضمــن مصــرف توليــدات ديگــران، بــه خــود نيــز احتــرام گذاريــم. بــه 
انديشــه  خــود، قابليت هــا و اســتعدادهای بــرادران و خواهران مــان، بــه غنــای عظيــم فروخفتــه در زيــر 
غبــار فراموشــی، و بــه فرهنــگ و ادب و فلســفه و انديشــه  و هنــر اين ســرزمين، احتــرام بگذاريــم؛ خود، 

بــه صفــت مســلمان بــودن و ايرانــی بــودن…
بــد اســت کــه دنيــا مــا را بــه عنــوان جنبــش جهانــی جديــدی نــه فقــط سياســی و ايدئولوژيــک، بــه 
رســميت شــناخته و در همــان امتــداد، آمــاده پذيــرش يــک جنبــش جديــد ادبــی و هنــری نيــز باشــد و 
مــا خــود چنيــن انتظــاری از خــود نداشــته باشــيم. در دهــه شــصت، يــک مــوج ادبيــات مقاومــت و هنر 
ــود. بی شــک در منطقــه، ســابقه نداشــت  ــه کرديــم کــه کم ســابقه و گاه بی ســابقه ب انقــالب را تجرب

و اگــر در ســطح جهــان منتشــر می شــد، انگشــت نما می بــود، اّمــا مــا جــرأت نکرديــم آن را تئوريــزه 
و بــه عنــوان مکتــب جديــد ادبــی و هنــری در اســتانداردهای جهانــی عرضــه کنيــم و هنــوز هــم بــه 
ــم.  ــل کني ــن درســی تبدي ــه مت ــر ب ــه آن  را دســتِ کم در دانشــکده های هن ــم ک ــازه نداده اي ــود اج خ
جالــب اســت کــه غربيــان، هنــر و ادبيــات انقــالب را دورادور زيــر نظــر داشــته و ارزيابــی دائمــی دارنــد 
تــا بداننــد نهضــت جديــدی کــه در دنيــای اســالم پديــد آمــده، چــه نقطــه عزيمتــی داشــته و چــه چيز 

را تهديــد می کنــد؟ و در پــی چــه مطالباتــی اســت؟
دفتر نشـر معارف پيش از اين سـه کتـاب »عقالنيت«، »گفتگـوی انتقادی در علوم اجتماعـی« و »علوم 

اجتماعی و رودربايسـتی با عقالنيت« را از اين نويسـنده و پژوهشـگر منتقد منتشـر کرده است.
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کتاب معـرفی 

اين کتاب در هشـت فصل تنظيم شـده اسـت: فصـل اول: محلی و 
جهانـی بـودن در علـم بومی نـام دارد. اين فصل می کوشـد نشـان 
دهـد که ذات توليـد علم، بومی و محلی اسـت. آنگاه هنگام سـرريز 
شـدن و ورود به سـرزمين ميهمان می تواند قابليـت انطباق و تعميم 
داشـته باشـد و در نتيجـه از دانـش محلی بـه جهانی تبديل شـود و 
بـه زبان جهانی، در گذشـته قـرون سـه و چهار هجری زبـان عربی 
و اکنـون زبان انگليسـی بيـان شـود و از کاربری محلی بـه کاربری 
جهانـی ارتقـا منزلـت دهـد. به ايـن ترتيـب در ايـن نوشـتار چرخه 
توليـد، انتقـال علـم در دو وضعيـت جهان اسـالم و جهان عـرب در 
گذشـته و حـال در چهار منطقـه شناسـايی و تجزيه و تحليل شـده 
اسـت. هـدف اين فصـل ترسـيم انتظـارات معقـول از پـروژه بومی 

سـازی به دور از افـراط و تفريط اسـت.
پـروژه بومی سـازی علـوم انسـانی در سـطح کالن چگونـه تعريف 
و سـازماندهی می شـود؟ ايـن پرسشـی اسـت کـه در فصـل دوم با 
عنـوان پروژه بومی سـازی علوم انسـانی؛ برداشـتها و سـازوکارهای 
اجرايـی کوشـش می شـود تا به طور فشـرده بدان پاسـخ داده شـود.
رهيافت هـای گوناگونـی در حـوزه روش شناسـی علـوم انسـانی 
ارائـه شـده اسـت. بـا توجه بـه اهميـت و ضـرورت بومی سـازی 
علوم انسـانی در سياسـتگذاری علمی کشـور، نويسـنده در جهت 
اشـاعه فرهنـگ بومـی سـازی، ابتـدا يک تلقـی معتـدل از بومی 
سـازی علـوم انسـانی ارائه می دهد و سـپس می کوشـد تـا برای 
رهيافـت بومـی سـازی علـوم انسـانی نظيـر سـاير رهيافت هـا، 
زمينـه تدويـن اوليـه ارکان سـه گانـه هسـتی شناسـی، معرفـت 
شناسـی و روش شناسـی فراهـم کنـد، پـس از طرح اوليـه چنين 
زمينـه ای و نقـادی و آشـکار شـدن خلهـا و ضعف هـای آن 
می تـوان بـه نظريـه غنـی شـده ای دسـت يافـت کـه در همـه 

رشـته های علـوم انسـانی کاربـردی باشـد.
مؤلـف در فصل چهـارم که شـرح و بسـط رهيافت بومی سـازی در 

کتب درسـی نام دارد، می کوشـد تـا محتوای نوشـتار رهيافت بومی 
سـازی علوم انسـانی در تدوين کتب درسـی علوم انسـانی را به طور 
عـام و علوم سياسـی را به طور خـاص، کاربردی و قالـب ريزی کند 
و ضمن سـاده سـازی عمـدی رهيافت بومی سـازی بـرای افزايش 
سـهولت فهـم و کاربـرد، بـا ذکـر مثال هايـی منظـور خود را نشـان 

دهد.
گزاره هـای دينـی و بومـی سـازی مبنايـی در علـوم انسـانی و 
سياسـی، عنـوان فصـل پنجـم ايـن کتـاب اسـت. در ايـن نوشـتار 
ابعـادی از بومـی سـازی مبنايـی مـورد بحث قـرار می گيـرد. رابطه 
و سرگذشـت متفـاوت علـم و ديـن در جهـان غـرب و جهـان غيـر 
غـرب بررسـی می شـود و ضمـن اذعـان بـه اينکـه تنهـا راهنمای 
موثق برای دسـتيابی بـه حقيقت، روش های حسـی، مشـاهده ای و 
پوزيتيويسـتی نمی باشـد، بلکه معرفت وحيانی و جـز آن نيز می تواند 
راه هـای ديگـر آن باشـد. معرفـت وحيانـی می تواند مجموعـه ای از 

قوانيـن عـام اجتماعـی را بيان کند و يا به ترسـيم چشـم انـدازی از 
آينـده بپردازد. آموزه هـای مذهبی و هنجارهـای دينی نظير رهيافت 
عقاليـی می توانـد رفتارهای مؤمنـان را قاعده مند کنـد و رفتارهای 
تکرارناپذيـر و منظـم در جهـان دينـی مؤمنان ايجـاد کنـد و آنها را 

پيـش بينـی کند.
فصل ششـم به کاربـرد رهيافت بومی سـازی در کتـاب نظريه های 
بازتـاب جهانـی انقـالب اسـالمی پرداختـه اسـت. دکتـر برزگـر در 
ايـن فصـل کوشـش کرد تـا برخـی از نـکات پيـش گفتـه در قالب 
کاربسـت عملـی نشـان داده شـود. در واقـع گاه نظريه ای پـردازش 
می شـود و يـا چارچوبی مفهومی خاصـی طراحی و تدوين می شـود. 
گاه آن نظريـه در عمـل کاربـرد پيـدا می کند. ايـن دو، دو مقـام و دو 
لحظـه متفاوتند، حتی نظريه پـردازان بزرگ بعضـاً فرصت کاربردی 
کـردن نظريه هـای خـود را پيدا نکـرده انـد و ايـن کار توسـط افراد 
ديگـری دنبـال و در واقع تکميل شـده و در قالب الگـوی تحليلی با 

مدخل هـای تحليـل خاصـی خود ارائه شـده اسـت.
پرسـش فصـل هفتـم ايـن اسـت کـه هسـتی شناسـی عملکردی 
چگونه عمـل می کند؟ دوگانـه سـاختار و کارگـزار در رهيافت بومی 
سـازی چگونـه معنـادار می شـود و موضـع گيـری رهيافـت در باب 
آن چيسـت؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش الگـوی تحليـل سياسـی در 
رهيافت بومی سـازی را تعييـن می کنـد. در اين الگو، روابـط اجزای 
هسـتی و انـواع کارگـزاران تعريـف و نقـش آنهـا در شـکل گيـری 
پديده های سياسـی روشـن می شـود. به اين ترتيب تمهيـدات اوليه 
بـرای اسـتخراج مدخل هـای تحليـل رهيافـت بومی سـازی فراهم 

می شـود.
فصل هشتم به نتيجه گيری از مباحث فصول قبلی می پردازد.

کتـاب »رهيافـت بومی سـازی علـوم سياسـی« در هشـت فصل و 
۲۲4 صفحـه، به قيمت 10 هزار تومان به همت انتشـارات دانشـگاه 

عالمـه طباطبايـی روانه بازار فروش شـده اسـت.

به قلم ابراهیم برزگر؛

کتاب »رهیافت بومی سازی علوم سیاسی« منتشر شد

 محمدجــواد صاحبــی، نويســنده کتــاب »جنبــش هــای فکــری و دينــی در جهــان اســالمی معاصــر« 
آنگونــه کــه در مقدمــه کتــاب خــود آورده، معتقــد اســت »دربــاره جنبش هــای فکــری و دينــی بيدارگرانه 
در ســرزمين های اســالمی اثــری کامــل و جامــع تاکنــون تدويــن و نشــر نيافتــه اســت. بــه هميــن جهت 

ــارزی مشــاهده می شــود.« ــر و خــل ب ــردی، فق ــردی و کارب ــادی، راهب در عرصــه پژوهش هــای بني
صاحبــی در ايــن راســتا دســت بــه نــگارش ايــن کتــاب زده تــا اثــری جامــع و فشــرده در رابطــه بــا ســير 
ــه جهــان اســالم در دســترس  تحــوالت، ريشــه ها و بنيان هــای جنبش هــای فکــری و دينــی بيدارگران
پژوهشــگران ايــن حــوزه قــرار بگيــرد. اثــری کــه ايــرادات اثــرات مشــابه قبلــی خــود را نــدارد. بــه اعتقاد 
نويســنده، کتاب هــای مشــابهی کــه در ايــن زمينــه منتشــر شــده، يــا صرفــاً از منظــر علــوم سياســی بــه 
قضايــا نگريســته و يــا اينکــه محــدود بــه منطقــه جغرافيايــی خاصــی بــوده و يــا بــر مبنــای داده هــای 
غلــط بــه تحليــل مســائل پرداختــه اســت. خالصــه اينکــه هيــچ اثــری کــه بتــوان صفــت »جامــع« را بر 
آن گذاشــت وجــود نداشــته اســت. کتــاب جنبش هــای فکــری و دينــی در جهــان اســالمی معاصر ســعی 

کــرده اســت ايــن خــل را پــر کنــد.
ــی و  ــای اجتماع ــادی، زمينه ه ــای اعتق ــن مايه ه ــی ب ــه بررس ــاب ب ــن کت ــی در اي ــواد صاحب محمدج
سياســی و نيــز ســير تحــوالت جنبش هــای بيــداری از آغــاز شــکل گيری تــا امــروز در مناطقــی چــون 
عثمانــی و ترکيــه جديــد، شــبه قــاره هنــد، عربســتان ســعودی، مصــر، ســودان، ليبــی، الجزايــر، تونــس و 

مراکــش پرداختــه اســت.
البتــه ايــن کتــاب بــه معنــای واقعــی کلمــه »جامــع« نيســت. چــرا کــه فقــط بــه جنبش هــای دينــی و 
فکــری کشــورهای سّنی نشــين پرداخته و بررســی کشــورهای شــيعه نشــين چــون ايــران، عــراق و لبنان 
را بــه اثــر ديگــری حوالــه داده اســت. البتــه بايــد بــه ايــن نکته اشــاره کــرد کــه حجم بــاالی کتــاب اجازه 

فربــه شــدن بيــش از ايــن را بــه نويســنده نــداده اســت.
ايــن کتــاب در ۹8۲ صفحــه توســط نشــر اديــان منتشــر شــده و بــا قيمــت ۶0 هــزار تومــان روانــه بــازار 

شــده اســت.

کتاب »جنبش های فکری و دینی در جهان اسالمی معاصر« منتشر شد
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کتاب کتابمعـرفی  معـرفی 

ــر  ــان از منظ ــات ايراني ــا: خلقي ــن غيرايرانی ه ــاب »ايرانی تري کت
بيگانه هــای آشــنا« يکــی از تازه هــای انتشــارات پژوهشــگاه 
ــه  ــم محمدرضــا جــوادی يگان ــه قل ــر و ارتباطــات ب فرهنــگ، هن
ــاوت از آن  ــی متف ــدن روايت ــه خوان ــش را ب ــه مخاطبان ــت ک اس
ــا  ــی را ب ــگ ايران ــه فرهن ــد ک ــوت می کن ــی دع ــته ناظران دس
ــا ايرانيــان،  عمــق بيشــتری درک کرده انــد و ضمــن همزيســتی ب

قضاوت هــای متفاوت تــری از جامعــه مــا ارائــه کرده انــد.
ــتای  ــم راس ــه ه ــود ک ــف خ ــن تألي ــه در تازه تري ــوادی يگان ج
مطالعــات و آثــار او در حــوزه خلقيــات و منــش ايرانيــان و به ويــژه 
حــوزه ســفرنامه پژوهی اســت، اين بــار بــه ســراغ آن دســته 
ــه واســطه همزيســتی و  ــه ب ــه اســت ک ــه ای رفت از ناظــران بيگان
ــه  ــبت ب ــران نس ــان در اي ــتری از حياتش ــال های بيش ــپران س س
ديگــر بيگانــگان، درک متفــاوت و البتــه عميق تری از شــخصيت و 
منــش ايرانيــان ارائــه کرده انــد. ايــن کتــاب کــه حاصــل مجموعــه 
نوشــته های نويســنده در مــورد آن دســته از بيگانگانــی اســت کــه 
بــه آنهــا اشــاره شــد، لزومــاً دربرگيرنــده معروف تريــن متــون ايــن 
ــت  ــنده اس ــخصی نويس ــای ش ــه گزينش ه ــتند، بلک ــوزه نيس ح
ــه  ــندی ک ــزارش و س ــه، گ ــفرنامه، نام ــدود 500 س ــش ح از خوان
فرنگيــان دربــاره ايــران و ايرانيــان نوشــته اند و بــه فارســی منتشــر 

شــده اســت.

استقبال ایرانی از حاجی بابای ایرانی شده
ــی  ــای اصفهان ــه رمــان حاجی باب ــاب ب ــن کت نخســتين نوشــتار اي
بازمی گــردد. کتابــی کــه بــه قلــم جيمــز موريــه، ســفير انگلســتان 
در ايــران بــه رشــته تحريــر درآمــده و به طــرز شــگفت آوری مــورد 
اســتقبال ايرانيــان و به ويــژه جامعــه نخبــگان ايرانــی قــرار گرفتــه 
اســت. جــوادی يگانــه در ابتــدای ايــن بخــش مخاطــب خــود را در 
ــراپا  ــتاتی س ــرا داس ــه چ ــد ک ــرار می ده ــن پرســش ق ــرض اي مع
انتقــاد و حتــی توهيــن بــه ايــران و ايرانــی از همــان ابتدای انتشــار 
ــای  ــرا حاجی باب ــر چ ــوی ديگ ــد. از س ــه رو ش ــتقبال روب ــا اس ب
ــد  ــه نق ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــانی ق ــه کس ــون توج ــی در کان اصفهان

ــد. ــی روی آورده ان ــات ايران شــخصيت و خلقي
ــن  ــگارش اي ــل ن ــی عل ــن بررس ــتار ضم ــن نوش ــنده در اي نويس
ــی  کتــاب و الهام گيــری نويســنده داســتان از شــخصيت های ايران
کــه معــادل واقعــی دارنــد بــه ترجمــه اثــر نيــز نيم نگاهــی دارد و 
بــه بررســی آن می پــردازد و آنچــه کــه در پايــان بــدان می پــردازد، 
ــا  ــه آي ــت ک ــوال اس ــن س ــه اي ــه ب ــار فرضي ــا چه ــخگويی ب پاس
داســتان حاجی بابــای اصفهانــی نماينــدة ايــران و ايرانــی اســت؟ و 
پاســخ بــه همــان ســوال ابتدايــی نوشــتار کــه چــرا چنين اثــری به 
مــذاق ايرانيــان ناگــوار نيامــده اســت. او چهــار فرضيه خــود را بدين 

ــد: ــرح می کن ــکل مط ش
ــن ترتيــب  ــه اي ــی دارد: ب ــت ادب ــی اهمي ــا اصفهان ــان حاجی باب رم
اگــر ايرانيــان رمــان موريــه را کــه به قلــم شــيوا و ادبــی ميرزاحبيب 
اصفهانــی ترجمــه شــده اســت، متعلــق بــه خــود می داننــد، نبايــد 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرا ک ــود چ ــگفتی ش ــب ش ــر موج ــن ام اي
عمــاًل آنچــه در ايــن کتــاب اهميــت دارد، نــه محتــوا کــه ترجمــه 

ــر اســت. ــن اث ــده آن و ســبک اي ــاًل ايرانی ش کام
حاجی بابــا رمــان تاريخــی و مربــوط بــه شــخصيتی خــاص اســت: 
ــار،  ــای افش ــه از حاجی باب ــن فرضي ــه اي ــه در ارائ ــوادی يگان ج
ــه  ــد ک ــاد می کن ــگ ي ــه فرن ــی ب ــجوی اعزام ــتين دانش نخس
ممکــن اســت نامگــذاری کاراکتــر منفــی داســتان، حاصل عــداوت 
ــا نويســنده رمــان باشــد. امــا او بيشــتر بــر ايــن مســئله پــای  او ب
ــی  ــن خان ايلچ ــاله ميرزاابولحس ــينی دو س ــه همنش ــارد ک می فش
)نخســتين ســفير ايــران بــه انگلســتان( و جيمــز موريــه، سبب ســاز 
خلــق کاراکتــری منفــی شــده کــه بســياری از خصلت هــای خــود 

را وامــدار ايــن سياســتمدار ايرانــی اســت.
کتـاب نقد سياسـتمداران اسـت: نويسـنده ايرانی تريـن غيرايرانی ها 
براين باور اسـت که هرگاه منش فاسـد سياسـيون ايرانـی در ادبيات 
نقد شـده، مـورد اسـتقبال ادبی قـرار گرفته اسـت و در ايـن زمينه از 

حاجی آقـای صـادق هدايت يـاد می کند.
کتــاب، نقــد رفتارهــای ايرانيــان در حوزه هــای سياســی و 
اقتصــادی اســت: بــه ايــن معنــی کــه داســتان حاجــی بابــا در ابعاد 
ــه انتقــاد نشســته اســت و ايرانی هــا  کالن سياســی و اقتصــادی ب
ويژگی هــای موجــود در آن را بــه خــود )خــود واقعــی خــود( 

منتســب می داننــد.
ايــران، ديگــری هويتــی ايرانيــان اســت: نويســنده در ايــن بخــش 
ــه شــواهدی کــه  ــا توجــه ب ــاور می پــردازد کــه ب ــه بيــان ايــن ب ب
ــز از  ــون وجــود دارد، گري ــخ و اکن ــی در طــول تاري ــه ايران در جامع
ــل اســتقبال از  ــه ديگــری از تحلي ــت خــود، الي شــخصيت و هوي

ــرد. ــی را دربرمی گي ــای اصفهان ــان حاجی باب رم
پذيــرش ضمنــی خلقيــات منفــی از ســوی ايرانيــان: از ايــن 
منظــر می تــوان حاجی بابــا را به مثابــه تلنگــری بــر اخــالق 
ــه ای  ــد گوشــه و کناي ــز آن را مانن ــب طن ــی تلقــی کــرد و قال ايران
جســورانه قلمــداد کــرد. بــر ايــن اســاس، در نهايــت شــايد بتــوان 
ــا در  ــن اظهارنظــر اندکــی دشــوار را مطــرح کــرد کــه حاجی باب اي
ــا رفتارهــای  ــی ب ــه شــده اســت چــون خيل ــران پذيرفت ــه اي جامع

ــدارد. ــز ن ــران تماي ــه اي ــج جامع راي

نقــاب ایرانــی: زشــت و زیبــای خلقیــات ایرانیــان از 
نــگاه وامبــری

ــفرنامه  ــه س ــاب، ب ــن کت ــری در اي ــتار ديگ ــنده در نوش نويس
ــت و  ــی صح ــی بررس ــا در پ ــردازد ام ــری می پ ــوس وامب آرمين
ســقم آنچــه وامبــری در مــورد خلقيــات ايرانــی مدعــی اســت، 
ــوان  ــری را می ت ــه وامب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر اي ــا ب ــت، ام نيس
آينــه ای بــرای مشــاهده خلقيــات ايرانيــان در آن زمــان و 
آنچــه امــروز موجــود اســت، دانســت. آنچــه او دربــاره ظرافــت، 
آداب دانــی، پيچيدگــی رفتــاری و گفتــاری ايرانيــان ذکــر 
ــته  ــه توانس ــت ک ــن اس ــای بيم ــه يافته ه ــک ب ــد، نزدي می کن
الگوهــای زبانــی مــردم ايــران کشــف و بــر اســاس آن، روابــط 
ــی،  ــاره کثيف ــری درب ــای وامب ــد. تذکره ــازمان ده ــدرت را س ق
پول مــداری، خشــونت و به ويــژه تــرس و دروغ در ايرانيــان 
ــئله  ــن مس ــد بيم ــز مانن ــری ني ــل اســت. وامب ــور تأم ــز درخ ني
ــان او  ــه گم ــد. ب ــم می دان ــان مه ــالت ايراني ــان را در تعام زب
ــا،  ــه پ ــاز اســت و ن ــول مــورد ني ــه پ ــه آســيا، ن ــرای ســفر ب »ب
ــری، 13۷۲:  ــت« )وامب ــاج اس ــه محت ــی زيرکان ــه زبان ــه ب بلک
ــای  ــن و توصيف ه ــل بيم ــر تحلي ــی نظي ــذا تحليل هاي 35(. ل
ــرض  ــا ف ــئله اســت. ب ــرای بررســی مس ــه ای ب ــری، مقدم وامب
وجــود چنيــن خلقيــات منفــی در جامعــه ايــران، می تــوان 
بــرای تخفيــف آنهــا نيــز چــاره ای انديشــيد و تحليــل آن 
ــن منظــور،  ــرای اي ــرای حــل آن اســت. ب رفتارهــا مقدمــه ای ب
ــوز در  ــه هن ــی ک ــت؛ موضوع ــود آن را پذيرف ــد وج ــدا باي ابت

ــت. ــه نيس ــدان پذيرفت ــی چن ــۀ علم ــران و جامع اي

اندیشه ایرانی و گوبینو
جــوادی يگانــه در ايــن بخــش از کتــاب ايرانی تريــن غيرايرانی هــا، 
ــد و می نويســد: بيشــتر  ــو نقــب می زن ــی و گوبين ــه انديشــه ايران ب
کســانی کــه از بيــرون بــه ايــران نــگاه کرده انــد، ســياحان، 
ــر  ــد و کمت ــی بوده ان ــوران سياس ــان و مأم ــران، باستان شناس تاج
کســی در ميــان آنــان بــوده کــه بــر اســاس رويکــردی نظــری بــه 
ايــران توجــه داشــته باشــد. گوبينــو در ايــن ميــان استثناســت و از 
ــا  ــه م ــران، ب ــاره اي ــای وی درب ــه آرا و نظريه ه ــه ب ــن رو، توج اي
ــو  ــالوه گوبين ــه ع ــد. ب ــک می کن ــران کم ــته اي ــم گذش در فه
ــاس آن  ــر اس ــته و ب ــران نگريس ــه اي ــاص ب ــه ای خ ــا نظري ب
ــی آرای وی  ــن بررس ــت. بنابراي ــرده اس ــم ک ــل ه ــه عم نظري
ــو  ــايندی گوبين ــب خوش ــه موج ــر ک ــه ديگ ــت دارد. نکت اهمي
بــرای ايرانيــان نيــز شــده، نــگاه مخثبــت او بــه ايــران و 
مــردم و فرهنــگ آن اســت. همچنيــن در دوره ای کــه مختصــر 
ــب روس و  ــه جي ــًا ب ــد، تمام ــا هن ــه ب ــران در مقايس ــع اي مناف
ــت  ــران نداش ــی در اي ــه منعفت ــد، فرانس ــرازير می ش ــس س انگلي
يــا امــکان نفــع بردنــش فراهــم نبــود و از ايــن رو بــه ارزيابی هــای 
فرانســويان از ايــران بيشــتر می تــوان اطمينــان کــرد تــا روس هــا 
ــه از  ــا دو رويکــردی ک ــن نوشــتار ب و انگليســی ها. نويســنده در اي
آن يــاد شــد بــه ســراغ آثــار گوبينــو رفتــه و نقــد و بررســی آنهــا را 

ــرار داده اســت. ــورد توجــه ق م

فرهنگ ایرانی و ادوارد براون؛ زائر شیدای ایران
ســفرنامه بــراون بــا نــام يک ســال در ميــان ايرانيــان، دربرگيرنــده 
ــز  ــراون ني خاطره هــای ســفر يک ســاله اوســت. چنان کــه خــود ب
ــال های  ــفرنامه را در س ــن س ــد، اي ــاب می گوي ــل اول کت در فص
پــس از بازگشــت از ســفرش نوشــته اســت. او علــت نوشــتن کتابی 
ــران  ــاره اي ــه ای تحقيقــی درب ــه صــورت ســفرنامه، به جــای مقال ب
را در ســه نکتــه بيــان می کنــد: اول آنکــه او بــه درخواســت ناشــر 
خــود جامــه عمــل می پوشــاند کــه معتقــد بــود ارائــه کار در قالــب 
ســفرنامه آن را از اقبــال عمومــی بيشــتری برخــوردار می کنــد. دوم 
ــان  ــرف زم ــد ص ــه نيازمن ــب مقال ــاب در قال ــگارش کت ــه ن اين ک
بيشــتری بــود و ســوم آن کــه انتشــار کتابــی دائره المعارفــی ماننــد 
کتــاب ايــران و ايرانيــان اثــر لــرد کــرزن، ايــن حــوزه را تــا مدتــی 
ــراون، 138۷: ۲8(.  ــرد )ب ــابه می ک ــری مش ــار اث ــاز از انتش بی ني
ــی  ــه فرهنــگ ايران ــراون ب ــگاه تحســين آميز ب ــن ن ــر اي عــالوه ب
ســبب شــده تــا او بيشــتر از ســاير ســياحانی کــه بــه ايــران ســفر 
ــاز  ــد، سبب س ــرار گرفته ان ــا ق ــگ م ــر فرهن ــت تأثي ــرده و تح ک
نــگارش فصــل ديگــری از مجموعــه ايرانی تريــن غيرايرانــی شــده 

اســت.
ــه  ــاب ب ــی کت ــل پايان ــه فص ــنده در س ــن نويس ــر اي ــالوه ب ع
حضــور ســه آمريکايــی در ســه مقطــع زمانــی مختلــف در ايــران 
توجــه دارد، يکــی ترنــس اودانــل نويســنده و داســتان نويس 
ــی وزارت  ــورگان شوشــتر، مستشــار آمريکاي ــی م ــی، دوم آمريکاي
ــه  ــران، ک ــی اي ــس کل داراي ــپو، رئي ــری ميلس ــران و آخ ــه اي مالي
ــب  ــه ترتي ــم ب ــافر ه ــه مس ــن س ــای اي ــی ديدگاه ه ــد و بررس نق
ــده«  ــد ايرانی ش ــل، رن ــس اودان ــی: ترن ــخصيت ايران ــول »ش فص
ــاد  ــتر« و »فس ــب شوس ــار، مصائ ــی دوره قاج ــت ايران و »مديري
ايرانــی: حکومــت ايــران در دورة پهلــوی از نــگاه ميلســپو« را خلــق 

کرده انــد.
ــر  ــان از منظ ــات ايراني ــا: خلقي ــن غيرايرانی ه ــاب »ايرانی تري کت
ــر  ــه، دبي ــوادی يگان ــا ج ــم محمدرض ــه قل ــنا« ب ــای آش بيگانه ه
ــی از  ــی« به تازگ ــش مل ــخصيت و من ــای »ش ــه کتاب ه مجموع
ســوی انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات منتشــر 
و بــه بهــای 150000 هــزار ريــال، روانــه بــازار کتاب هــای 

ــت. ــده اس ــی ش ــفرنامه پژوهی ايران س

به قلم محمدرضا جوادی یگانه؛

ایرانی ترین غیرایرانی ها کتاب شد
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کتاب معـرفی 

کتاب»هست ها و بایسته های فلسفی: ظرفیت شناسی و تولید علم« منتشر شد

با ترجمه مهدی مسائلی؛

»سرآغاز اصالح عزاداری« منتشر شد
 کتــاب »الَتنزيــه اِلَْعمال الَشــبيه« 
يکــی از معــدود کتاب هايــی اســت 
کــه در زمــان خويــش بــا موضــوع 
اصــالح عــزاداری بــه نــگارش 
درآمــده اســت. ايــن کتــاب محــور 
ــن رويدادهای  يکــی از جنجالی تري
تاريــخ تشــيع اســت کــه نزديک به 
يــک قــرن پيــش حواشــی فراوانی 
ــه نجــف به همــراه  در حــوزه علمي
داشــت؛ تاجايی کــه مخالفــان ايــن 
کتــاب از آن بــا عنــوان فتنــه 
ــا  ــه ب ــد. البت ــاد می کنن ــزرگ ي ب
گذشــت زمــان از خشــم و تعصــب 
مخالفــان ايــن کتــاب کاســته شــد 

و ظاهــراً جنجال هــا بــه پايــان رســيد ولــی موضوعاتــی کــه ايــن کتــاب بــه آن پرداختــه اســت، هنــوز 
ــد. ــراه دارن ــی را به هم ــات فراوان ــی شــيعه مباحث ــۀ مذهب ــز در جامع ني

کتــاب التنزيــه را نخســتين بار جــالل آل احمــد بــا عنــوان عزاداری هــای نامشــروع ترجمــه کــرد. ايــن 
کتــاب اوليــن اثــر قلمــی جــالل آل احمــد بــوده اســت امــا در عزاداری هــای نامشــروع تمــام محتــوای 
ــر  ــاب را درب ــب آن کت ــوم از مطال ــدود يک س ــه ح ــن ترجم ــه نشــده اســت و اي ــه ترجم ــاب التنزي کت
می گيــرد. افــزون بــر ايــن، ترجمــه مرحــوم جــالل آل احمــد بســيار آزاد اســت و چــون نخســتين اثــر 
ــده می شــود. بی شــک اگــر جــالل  ــی در آن دي ــی فراوان ــوده اســت، اشــتباه های محتواي قلمــی وی ب
ــر  ــری روان ت ــر و نث ــه ای دقيق ت ــش ترجم ــرد، کتاب ــه می ک ــا ترجم ــروع را بعده ــای نامش عزاداری ه
ــه اين کــه  ــز حواشــی خــاص خــود را داشــته اســت. از جمل ــن ترجمــه ني ــه انتشــار اي می داشــت. البت
ــده و  ــی خري ــه اش را چک ــی هم ــای مذهب ــر بازاری ه ــدای نش ــد در ابت ــالل آل احم ــه ج ــق گفت طب

ســوزاندند.
ــد، از نســخه  ــه می پردازن ــاب التنزي ــه نقــل متــن اصلــی کت ــاری کــه ب ــر ايــن، در بيشــتر آث افــزون ب
تحريف شــده آن اســتفاده شــده اســت. ايــن نســخه متعلــق بــه چــاپ دوم کتــاب التنزيــه اســت کــه در 
حــدود بيســت ودو ســال پــس از فــوت سيدمحســن اميــن منتشــر شــده اســت. متأســفانه در ايــن چــاپ 
ــودن  ــل کمياب ب ــده اســت و به دلي ــذف ش ــه ح ــاب التنزي ــاپ اول کت ــری از چ ــدود ده صفحــه وزي ح

چــاپ اول آن، بيشــتر افــراد ايــن نســخه را متــن اصلــی کتــاب تلقــی نموده انــد.
ــاب  ــاپ اول کت ــی از چ ــق و کامل ــۀ دقي ــالش می شــود ترجم ــزاداری ت ــاب ســرآغاز اصــالح ع در کت
التنزيــه ارائــه شــود. همچنيــن در پاورقی هــا بــه تحقيــق بيشــتر مطالــب کتــاب التنزيــه پرداخته شــده و 

اســتنادات و جزئيــات موجــود در متــن شــرح داده شــده اســت.
البتــه ردّيه هــای فراوانــی بــر کتــاب التنزيــه نگاشــته شــده کــه بيشــتر آنهــا مرتبــط بــا بحــث قمه زنــی 
اســت. مهــدی مســائلی، مترجــم ايــن کتــاب، در اثــر ديگــری بــا عنــوان »عــار بــا شــعار؛ قمه زنــی در 
تــرازوی عقــل و شــرع« بــه تفصيــل بــه ايــن موضــوع پرداختــه و با نقــد و بررســی داليــل طــرف داران 
قمه زنــی و تبييــن داليــل حرمــت آن، توضيحــات مفصلــی را دربــارة ســير تاريخــی قمه زنــی و عوامــل 

پيدايــش و گســترش آن ارائــه داده اســت.
کتاب سرآغاز اصالح عزاداری توسط نشر آرما و با قيمت 10,000 تومان منتشر شده است.

کتاب »الهیات اگزیستانس« 
منتشر شد

کتــاب »الهيــات اگزيســتانس« ســيری تطبيقــی انتقــادی در افــکار و آرای جــان مــک کــواری، 
ــم  ــه قل ــاب قطــب علمــی فلســفه ديــن پژوهشــکده حکمــت و دين پژوهــی، ب چهارميــن کت
مهــدی عبــاس زاده عضــو هيــأت علمــی گــروه معرفت شناســی پژوهشــگاه بــه چــاپ رســيد.

الهيــات وجــودی، جريانــی در الهيــات مســيحی قــرن بيســتم اســت کــه می کوشــد در تبييــن 
ــی از  ــرد. يک ــم( بهره گي ــودی )اگزيستانسياليس ــفه وج ــاع از آن، از فلس ــيحی و دف ــان مس ايم
متفکــران مطــرح در ايــن عرصــه، جــان مک کــواری اســت کــه در الهيــات خويــش از تفکــر 
مارتيــن هايدگــر فيلســوف نام آشــنای آلمانــی تأثيــر پذيرفتــه اســت. در تنظيــم ايــن کتــاب، 
ــه  ــات مســيحی( اســتفاده و ب ــی الهي ــوان )مبان ــا عن ــواری ب ــاب مهــم مک ک ــژه از کت ــه وي ب
مباحثــی همچــون مبانــی الهيــات، مســاله وحــی، خــودی و ايمــان، و مفهــوم خــدا پرداختــه 
ــياری  ــات بس ــفی، از جه ــات فلس ــواری در الهي ــای مک ک ــوع ديدگاه ه ــت. مجم ــده اس ش
روزآمــد، قابــل توجــه و بــا اهميــت اســت، ليکــن بــه ويــژه از جهــت مبانــی فکــری، از منظــر 

ــد. ــد می باش ــل نق ــی قاب فلســفی و عقل
کتاب »الهيات اگزيستانس« از چهار فصل به شرح زير سامان يافته است:

فصل اول: مبانی الهيات
فصل دوم: وحی

فصل سوم: خودی و ايمان
فصل چهارم: هستی و خدا

کتــاب »الهيــات اگزيســتانس« ســيری تطبيقــی انتقــادی در افــکار و آرای جــان مــک کــواری 
ــا قيمــت 15 هــزار تومــان توســط ســازمان انتشــارات  ــاس زاده، ب ــر مهــدی عب ــم دکت ــه قل ب

پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســالمی عرضــه گرديــده اســت.
عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات تکميلــی و تهيــه کتــاب می تواننــد بــه وبــگاه ســازمان 

انتشــارات پژوهشــگاه مراجعــه نماينــد.

فلســفه يکــی از مؤلفه هــای تمــدن بشــری اســت کــه از همــان ســده های اوليــه در تمــدن اســالم حضــوری 
پــر رنــگ داشــته اســت. ايــن شــاخه فکــری کــه بــا روشــی عقالنــی و برهانــی در جســتجوی حقيقت اســت، در 
جهــان اســالمی متناســب بــا شــرايط و اوضــاع جامعــه اســالمی در قالــب »فلســفه اســالمی« بخشــی از ســنت 

فکــری و فرهنگــی تمــدن اســالمی را تشــکيل می دهــد.
فلســفه اســالمی در دامــان خــود صدهــا فيلســوف و حکيــم را پــرورش داده و هــزاران اثــر اعــم از کتاب و رســاله 
ــا ايــن حــال پويايــی و پايايــی  ــد آورد کــه بخــش بزرگــی از هويــت فکــری مــا را تشــکيل می دهــد. ب را پدي
فلســفه اســالمی نيازمند ظرفيت شناســی، بازشناســی، آســيب شناســی و بازســازی آن مطابق شــرايط روز اســت؛ 
ــت شناســی و  ــا هــدف ظرفي ــر چيســتی فلســفه اســالمی، ب ــدی ب ــاب درآم ــد از کت ــر بع ــن اث ــن روی اي از اي
بررســی کاســتی های موجــود و ترســيم فضــای مطلــوب تدويــن گرديــد و بــه طالبــان حکمــت اســالمی اهــدا 

شــد.
کتــاب »هســت هــا و بايســته های فلســفی: ظرفيــت شناســی و توليــد علــم« نوشــته ابراهيــم علــی پــور بــه 

بهــای ۷ هــزار تومــان توســط پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی منتشــر شــده اســت.
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کتاب معـرفی 

ــا  ــته ب ــه گذش ــی دو ده ــه ط ــی ک ــازار کتاب هاي ــان ب در مي
ــارت  ــه عب ــا ب ــی و ي ــش مل ــام من ــه ن ــی ب ــدن مفهوم کاوي
ــه  ــم و چ ــه بودي ــتيم و چ ــه هس ــا چ ــا ايرانی ه ــاده تر، م س
خواهيــم شــد کــه همــواره نگاهــی انتقــادی و معمــواًل بدون 
ــوان  ــرأت می ت ــه ج ــد، ب ــال می کنن ــری را دنب ــتوانه نظ پش
گفــت، جايــی آثــاری کــه بتوانــد، روشــی علمــی و متقــن را 
پيــش روی پژوهشــگران ايــن حــوزه مطالعاتــی قــرار دهــد، 
ــی:  ــش مل ــاب »من ــی، کت ــن فضاي ــت. در چني ــی اس خال
ــس«،  ــم »الکــس اينکل ــه قل ــی اجتماعــی« ب منظــری روان
»دنيــل جــی. لوينســون«، »هلــن بيــر«، »يوجنيــان 
ــی  ــی پاپل ــا ترجمــه »عل ــد« و ب ــری دايمون هانفمــان« و »ل
يــزدی« روانــه بــازار نشــر شــده اســت، کتابــی کــه الگوهای 
ــر  ــدی ب ــای جدي ــاينده دريچه ه ــايد گش ــی آن ش مطالعات

ــا باشــد. ــی در کشــور م ــش مل ــات شــخصيت و من مطالع

شخصیت نمایی چیست؟
فصــل اول کتــاب منــش ملــی بــا عنــوان »بررســی 
شــخصيت نمايــی و نظام هــای اجتماعی فرهنگــی« بــه 
ادبيــات علمــی و پژوهشــی وســيعی در مــورد مفهــوم منــش 
ملــی می پــردازد و خصوصــاً ادبيــات توليدشــده پــس از 
جنــگ جهانــی دوم را مــورد بررســی قــرار می دهــد. بــه زعــم 
ــی دارای معرف هــای بســياری  ــس، مفهــوم منــش مل اينکل
ــا  ــه ت ــی گرفت ــار بين الملل اســت: از نهادهــای سياســی و رفت
ــن  ــر اي ــا وی ب ــوزادان؛ ام ــه قنداق کــردن ن ــوط ب رســوم مرب
ــای گرايش هــای  ــد به معن ــاً باي ــاور اســت کــه منــش دقيق ب

موجــود در شــخصيت افــراد ســازنده جامعــه در نظــر گرفتــه شــود 
و منــش ملــی، مجموعــه ای از ويژگی هــای موجــود در بيــن 
ــی را می ســازند. همچنيــن  ــرادی اســت کــه يــک جمعيــت مل اف
اينکلــس در ايــن فصــل ضمــن نــگاه تاريخــی بــه مطالعــه منــش 
ــوان  ــن مفهــوم به عن ــف اي ــی از مشــکالت موجــود در راه تعري مل
شــخصيت نمايــی يــاد می کنــد و توضيحــات مبســوطی در 
ــخصيت،  ــات ش ــن نظري ــد. همچني ــه می کن ــوص ارائ ــن خص اي
مشــخصًا  و  خصلــت،  انگيــزه  ارزش  يادگيــری،  روان کاوی، 
ــد  ــردازی پرداخته ان ــه نظريه پ ــوزه ب ــن ح ــه در اي ــمندانی ک انديش
در مقابــل ذهــن مخاطــب کتــاب گشــوده شــده اســت. به عنــوان 

ــم: ــل می خواني ــن فص ــی از اي ــال در بخش مث
»يکــی از مشــکالت اصلــی در مطالعــه تجربــی منــش ملــی، کــه 
ــود و هــم در حــال  هــم در دوران اوليــه ايــن مطالعــات مشــهود ب
ــی روشــن و اســتاندارد اســت.  ــک طــرح تحليل ــدان ي حاضــر، فق
منظــور از ايــن طــرح، نظامــی اســت کــه در هــر شــرايطی قابليــت 
اعمال شــدن داشــته باشــد. ايــن نظــام متشــکل اســت از مفاهيم و 
متغيرهــای توصيفــی ای کــه بر حســب آن هــا بتــوان ســاختارهای 
شــخصيت نمايــی بزرگ ســال را توصيــف و مقايســه کــرد. حتــی 
نظام مندتريــن رويکردهــا کــه بــه چارچــوب مفهومــی گســترده ای 
ــوالت  ــا مق ــا ي ــبه در ســطح متغيره ــد، بالنس ــدا کرده ان دســت پي
ــورد  ــوص در م ــه به خص ــن نکت ــد. اي ــدود مانده ان ــی مح توصيف

ــد« )صفحــه 130(. ــه صــدق می کن ــر روان کاوان منظ
ــن فصــل و پاســخگويی  ــدی اي ــن نويســنده در جمع بن عالوه براي
ضمنــی بــه نظريــات روان شــناختی حــوزه بــه ايــن نکتــه اذعــان 
ــی، مســتلزم توصيفــی  ــد کــه »تحليــل ايــن مســائل حيات می کن
غنــی و چندوجهــی از روندهــای شــخصيت نمايی اســت؛ توصيفی 
ــف  ــای مختل ــخصيت، گرايش ه ــی ش ــی و فرع ــواع اصل ــه ان ک
موجــود در هــر نــوع شــخصيتی، شــرايطی کــه موجــب می شــوند 
ــا  ــه ب ــی ک ــی اجتماع ــوند، گروه هاي ــش ش ــل اثربخ ــن عوام اي
ــواع مختلــف شــخصيت متمايــز می شــوند و...  را شــامل شــود.  ان
چنيــن تحليلــی همچنيــن مســتلزم توصيفــی ترکيبــی اســت کــه 
از هنجارهــای اجتماعــی و ســاختار نهــادی؛ توصيفــی کــه گســتره 
ــا و  ــی آن ه ــاختاری درون ــای س ــور، ضرورت ه ــن ام ــوع اي و تن

ــرار دهــد. هرچــه  ــای آن هــا را مــورد تأمــل ق ــل پوي ــط متقاب رواب
پيچيدگی هــای شــخصيت و نظام هــای اجتماعی -فرهنگــی 
ــف  ــردازی و توصي ــد، مفهوم پ ــرار گيرن ــه ق ــورد توج ــتر م بيش
شــوند، پيشــرفت بيشــتری در فهــم مــا از طرقــی حاصــل خواهــد 
ــواع شــخصيت، به شــکلی نظاممنــد  شــد کــه به واســطه آن هــا ان
در عملکــرد ســاختارهای اجتماعــی و انســجام الگوهــای فرهنگــی 

ــه 1۹5(. ــد« )صفح ــارکت می کنن مش

مرزهای منش ملی
در بخــش دوم ايــن اثــر پژوهشــی کــه بــا عنــوان »تعيين حــدود و 
ثغــور منــش ملــی: آلمانــی، روس، آمريکايــی«، مخاطبان کتــاب را 
همــراه خويــش می ســازد، اينکلــس بــا محــور قــرار دادن مفهــوم 
ــه  ــردازد ک ــواهدی می پ ــق و ش ــه مصادي ــه ارائ ــی، ب ــن آلمان ذه
درخصــوص برخــی ويژگی هــای ملــت آلمــان در مطالعــات متعــدد 
ذکــر شــده اند. نويســنده بــا معرفــی کنفرانــس »دربــاره آلمــان بعد 
از جنــگ«، نشــان می دهــد کــه مفهــوم منــش ملــی را می تــوان 
به شــکلی معنــادار بــا رويکردهــای ديگــر در برنامه ريــزی سياســی 

و اجتماعــی ادغــام کــرد. در ايــن خصــوص می خوانيــم:
»اگرچــه تاکنــون هيــچ صورت بنــدی راضی کننــده ای کــه وجــود 
ــده  ــرح نش ــد، ط ــف کن ــق تعري ــور دقي ــی را به ط ــن مل ــک ذه ي
اســت، امــا به يقيــن می تــوان ادعــا کــرد کــه نظام هــای ارزشــی، 
نمادهــا و الگوهــای واکنــش مشــخص و مهمــی وجــود دارنــد کــه 
ــای  ــردن جمعيت ه ــرای متمايزک ــاداری ب ــور معن ــد به ط می توانن
ــای  ــن الگوه ــال اي ــن ح ــا اي ــد. ب ــه کار رون ــی ب ــای مل دولت ه
ــای  ــوان ويژگی ه ــا به عن ــژادی ي ــج ن ــوان نتاي ــد به عن ــن نباي معي
ــج  ــوان نتاي ــد به عن ــه شــوند، بلکــه باي ــی در نظــر گرفت ــی ذات مل
ــاص  ــی خ ــادی و سياس ــی، اقتص ــرايط اجتماع ــای ش و بازتاب ه
ــا در  ــن الگوه ــوند. اي ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــر کش ــود در ه موج
ــرل  ــر، کنت ــوع تغيي ــد موض ــد و می توانن ــود تغييرپذيرن ــس خ نف
و توســعه برنامه ريزی شــده قــرار گيرنــد… ايجــاد تغييــر در 
ايــن الگوهــا ازطريــق يــورش مســتقيم بــه خــود الگوهــا ميســر 
ــی و  ــت سياس ــر در وضعي ــاد تغيي ــق ايج ــه از طري ــت، بلک نيس
ــت…  ــر اس ــا امکان پذي ــکل دهنده آن ه ــادی ش اجتماعی -اقتص
بنابرايــن برنامــه ای بــرای تغييــر اجتماعــی کــه شــامل تغييــر در 

منــش ملــی باشــد، در درجــه اول بايــد بــا برنامــه ای در باب 
ــود.  ــاز ش ــه آغ ــن برنام ــای اي ــر مبن ــی و ب ــش اجتماع کن
ــرات در  ــاد تغيي ــرای ايج ــه ای ب ــا برنام ــر، ب ــارت ديگ به عب
ســاختار ملــت و نظام هــای سياســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
آن و باالخــره ايــن تغييــرات نمی تواننــد بــر مبنــای صــرف 
مالحظــات سياســی شــکل بگيرنــد. هــر شــکلی از 
کنــش سياســی بايــد برحســب نتيجــه ممکنــی کــه 
ــای  ــه الگوه ــوط ب ــای مرب ــش و فکت ه ــل ان کن از تقاب
واکنشــی و نظام هــای نماديــن خــاص يــک جامعــه حاصــل 
ــات ۲43-۲4۲( ــود« )صفح ــه ش ــر گرفت ــود، در نظ می ش

منــش ملــی روس و ســازگاری بــا نظــام 
شــوروی

ــری  ــی: منظ ــش مل ــاب من ــوم کت ــل س ــس در فص اينکل
ــی روس و  ــوان »شــخصيت نماي ــا عن ــی، ب ــی اجتماع روان
ــه  ــوروی« ب ــی ش ــام اجتماعی سياس ــا نظ ــازگاری آن ب س
ــردازد و  ــوروی می پ ــه ش ــردم جامع ــاره م ــه ای درب مطالع
نشــان می دهــد کــه تصويــر ارائــه شــده در ايــن مطالعــه از 
جامعــه روس بــا تصويــر کالســيکی کــه در تاريــخ، ادبيــات 
و ســفرنامه ها از منــش روس ارائــه شــده اســت، بــه شــدت 
ــه از  ــی ک ــياری از انتقادهاي ــن بس ــی دارد. همچني هماهنگ
ســوی حاکميــت عليــه نقصان هــای جامعــه شــوروی طــرح 
می شــود، قويــاً حاکــی از آن اســت کــه خصلت هــای 
ــه کــه منبــع اخــالل در ســازگاری  نمايــی موجــود در نمون
اعضــای نمونــه مــورد مطالعــه بــا نظام شــوروی هســتند، در 
جمعيــت شــيوع دارد؛ خصلت هايــی کــه ســدی را در برابــر تحقق 
اهــداف حکومــت ايجــاد می کننــد. عــالوه بــر ايــن تفاوت هــای 
شــخصيتی ای کــه بيــن ســطوح مختلــف شــغلی در ايــن مطالعه، 
مشــاهده شــد، بــا دانســته های محققانــش از فرايندهــای 
گزينشــی عــام در نظام هــای شــغلی صنعتــی و رويه هــای 
ــرار  ــی ق ــوروی، در هماهنگ ــت ش ــه در حکوم ــی آگاهان گزينش

داشت.

منش ملی آمریکایی: تداوم یا تغییر
نويســنده در فصــل چهــارم کتــاب کــه عنــوان »تــداوم و تغييــر 
در منــش ملــی آمريکايــی« را بــر پيشــانی خــود دارد بــا عباراتــی 
ــه در  ــاب »جامع ــنده کت ــو نويس ــت مارتين ــده از هري تکان دهن
ــت،  ــتعمار اس ــای دوران اس ــگر آمريکای ه ــه نمايش ــکا« ک آمري

آغــاز می شــود:
»بــرای درک شــخصيت حتــی يــک آدم، به شــکلی کــه زندگــی 
و ســازوکارهای اســرارآميز او فهميــده شــود، بايــد فيلســوف بــود؛ 
بــرای ترســيم حقيقــت و شــکوه يــک آدم بايــد شــاعر بــود. حال، 
چگونــه اســت کــه يکــی دو تــا معلــم ســرخانه خوش تيــپ کــه 
ــد،  ــان محتــرم بی حس وحــال کار می کنن ــرای آقاي ايــن ور آن ور ب
يــا يــک جنــاب ســروان بازنشســته عشــق ابــراز نظــر، می تواننــد 
بينشــی شــخصيت آدم هــا ارائــه کننــد؟ آدمــی کــه همــه 
شــخصيت ها بــرای او مثــل کتــاب مهرومــوم شــده ای اســت کــه 
فقــط عنــوان و جلــد آن را می توانــد ببينــد، چگونــه می توانــد بــا 
ببينــد، چگونــه می توانــد بــا نــگاه از فــراز کالســکه چهارچرخــه ای 
کــه در آن نشســته، شــخصيت يــک ملــت را رمزگشــايی و 
تصويــر کنــد؟ او بــا شــجاعت هرچــه تمام تــر، توهمــات بصــری 
ــه  ــد ضرب ــا چن ــر می کشــد … ايــن شــخص ب ــه تصوي خــود را ب
شــلخته قلــم، تصويــری را کامــل می کنــد کــه اگرچــه بــه هيــچ 
ــای او آن را  ــا هم واليتی ه ــدارد، ام ــباهت ن ــم ش ــزی در عال چي
ــوان  ــی نمی ت ــد. به راحت ــت می پذيرن ــک مل ــره ي ــوان پرت به عن
بــه شــيادی چنيــن آدمــی پــی بــرد؛ چراکــه شــخصيت مردمــان از 
چنــان پيچيدگــی ای برخــوردار اســت کــه حتــی يــک مشــاهده گر 
ــک  ــد از ي ــی بع ــه حت ــه و ن ــه هميش ــد ن ــم نمی توان ــريف ه ش

»منش ملی: منظری روانی- اجتماعی« روانه بازار نشر شد
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وارســی همه جانبــه، از چندوچــون آن ســر دربيــاورد. اگــر بــا نــگاه 
ــای  ــا رگه ه ــم، ب ــر بنگري ــه تصوي ــريف ب ــان ش ــذرای آن انس گ
ــوده ای از خطــوط و  ــا ت ــويم: ب ــه رو می ش ــر روب ــک ســنگ مرم ي
ته رنگ هــا و قلم زنی هــای درهم وبرهــم؛ تــوده ای از يــک آدم 
ــد.  ــرون بکش ــد از دل آن بي ــری را می توان ــر تصوي ــاف ه خيال ب
ــد  ــره بع ــا اينکــه باالخ ــرار می شــود ت ــا تک ــد بارهاوباره ــن رون اي
ــری  ــا تصوي ــه ب ــود ک ــان می ش ــگان باورش ــار، هم ــن ب از هزارمي
ــن  ــه رو هســتند. طــی چني ــت، روب ــک مل ــی از شــخصيت ي واقع
ــرای هميشــه  ــار ب ــه، يک ب ــت بيگان ــک مل ــه ي ــدی اســت ک رون
ــر  ــرد و در خاط ــرار می گي ــاوت ق ــورد قض ــود، م ــناخته می ش ش
ــه  ــی را می نويســد ک ــن احمــق همــان چيزهاي ــد و هزارمي می مان

ــود« )صفحــات ۲8۹-۲88( اوليــن احمــق نوشــته ب
بــا چنيــن مقدمــه ای اينکلــس بــه ســراغ طــرق نگــرش بــه مقوله 
ــش های  ــرض پرس ــاب را در مع ــب کت ــی رود و مخاط ــش م من
متعــددی قــرار می دهــد کــه مطالعــات ايــن حــوزه را بــه چالــش 
ــر  ــه اگ ــت ک ــت اس ــا درس ــل: آي ــش هايی از قبي ــند؛ پرس می کش
ــه اشــکال مختلــف و در زمان هــای متفــاوت  ســواالت يکســان ب
ــا  ــود؟ آي ــد ب ــف خواهن ــاًل مختل ــخ ها کام ــوند، پاس ــيده ش پرس
ــر  ــی در اکث ــی و طبقات ــژادی، قوم ــی، ن ــای دين ــود تفاوت ه وج
ــع  ــی در جوام ــش مل ــک« من ــود »ي ــه وج ــاور ب ــی، ب ــع مل جوام
ــه  ــر اينک ــاری ب ــا پافش ــد؟ آي ــار نمی کن ــاس را بی اعتب بزرگ مقي
فقــط و فقــط امــوری بخشــی از منــش ملــی هســتند کــه بيشــتر 
ــی  ــان از خودرأي ــند، نش ــترک باش ــور در آن مش ــک کش ــردم ي م
نيســت؟ آيــا بيشــتر آزمون هــا و ســواالتی کــه در بررســی 
نگرش هــا و ارزش هــا اســتفاده می شــوند، عمدتــاً فشــارهای 
ــس  ــر را منعک ــدت متغي ــی به ش ــای موقعيت ــه ای و نيروه لحظ
نمی کننــد؟ و نويســنده بــا طــرح چنيــن ســواالتی مخاطــب خــود 

ــد. ــنا می کن ــناختی آش ــات روش ش ــی مالحظ ــا برخ رو ب
ــه  ــت ک ــری اس ــوع ديگ ــز موض ــی ني ــش آمريکاي ــداوم در من ت
ــذر  ــن رهگ ــردازد و از اي ــف آن می پ ــن و توصي ــه تبيي ــنده ب نويس
ــن  ــود و کامل تري ــه ارض موع ــده به مثاب ــاالت متح ــه اي ــگاه ب ن
جامعــه قابــل تصــور زمــان خويــش را طــرح می کنــد و از 
ويژگی هايــی کــه جامعــه آمريــکا بــا آنهــا شــناخته می شــوند، يــاد 
ــان  ــاب می گشــايد و در پاي می کنــد و فصلــی مفصــل را در ايــن ب
ــد و  ــی ســخن می گوي ــش آمريکاي ــل توجــه من ــداوم قاب ــز از ت ني
ــر  ــدش را امکان پذي ــه بازتولي ــد ک ــرايطی می دان ــول ش آن را معل
ــن حــال شــاهد آن  ــا اي ــن وی مدعــی اســت، ب ــد. همچني می کن
ــم  ــور، علی رغ ــياری از ام ــی در بس ــش آمريکاي ــه من ــم ک بوده اي
تغييــرات گســترده در انــدازه و ترکيــب جمعيتی، ســطح تحصيالت، 
الگوهــای ســکونت و شــغل، همچنــان بــدون تغييــر باقــی مانــده 
ــال دارد  ــه »احتم ــرد ک ــه می گي ــذر نتيج ــن رهگ ــت و از همي اس
ــا  ــی ب ــبت های متفاوت ــی نس ــاختار اجتماع ــای س ــه مؤلفه ه ک
ــه  ــا ک ــن معن ــه اي ــند؛ ب ــته باش ــخصيتی داش ــای ش ويژگی ه
ــخصيتی  ــای ش ــی ويژگی ه ــه برخ ــژه ب ــادی وي ــر نه ــک تغيي ي
ــت،  ــن حال ــد. در اي ــف کن ــاری برســاند و برخــی ديگــر را تضعي ي
محقــق وظيفــه دارد دريابــد کــه کــدام نهادهــا بيشــترين تأثيــر را 
ــه چــه شــکل اعمــال  ــر ب ــن تأثي ــد و اي ــر کــدام ويژگی هــا دارن ب
می شــود. احتمــال ديگــر عبــارت اســت از پايــداری برخــی 
ــق  ــت محق ــن حال ــر. در اي ــر تغيي ويژگی هــای شــخصيتی در براب
ــر را  ــر تغيي ــدار در براب ــدار و ناپاي ــد ويژگی هــای شــخصيتی پاي باي
ــح  ــا را توضي ــداری آن ه ــداری و ناپاي ــت پاي ــد و عل ــخص کن مش
دهــد … عــالوه بــر اين هــا، بايــد دريابيــم کــه منــش آمريکايــی ای 
ــل  ــود حم ــا خ ــور را ب ــی و نوظه ــای قديم ــان ويژگی ه ــه توأم ک
ــا وضعيــت امــروز دارد. ايــن منــش بايــد  می کنــد، چــه نســبتی ب
ــی از  ــا و الگوهاي ــه نهاده ــا مجموع ــی ب ــوی در هماهنگ ــه نح ب
ــد يافــت«  ــکا رواج خواهن ــرن ســوم آمري زندگــی باشــد کــه در ق

)صفحــات 333-33۲(
نظام فردی و نظام اجتماعی فرهنگی

ــام  ــل نظ ــوان »تعام ــا عن ــه ب ــر ک ــاب حاض ــم کت ــل پنج فص
ــتيم،  ــورش هس ــاهد حض ــی« ش ــام اجتماعی فرهنگ ــردی و نظ ف
مفاهيــم نظــام فــردی و نظــام اجتماعی -فرهنگــی ممکــن 

اســت به عنــوان مفاهيمــی تلقــی شــوند کــه بی توجــه بــه 
به واســطه مجموعــه ای از پيش فرض هــا  واقعيــت و صرفــاً 
شــکل گرفته انــد. در پاســخ بــه ايــن نقــد بايــد ايــن نکتــه اشــاره 
کنيــم کــه ايــن مفاهيــم انتزاع هــا و بــه بيــان بهتــر، ترکيب هايــی 
هســتند کــه بــر مشــاهده واحدهــای رفتــاری مجــزا، انضمامــی و 
مولکولــی مبتنــی هســتند. مــواد مشــترک علــوم اجتماعــی عبارت 
اســت از مجمــوع کنش هــای انســانی در جوامــع معيــن، چــه ايــن 
ــه در  ــند چ ــاهده باش ــل مش ــطه قاب ــکل بی واس ــا به ش کنش ه
قالــب ابژه هــای مــادی متعيــن شــده باشــند، لــذا در ايــن بخــش از 
کتــاب، نويســنده تمايــز اجتماعــی و فرهنگــی را کــه از نظــر برخی 
ــد  ــرار می ده ــم ق ــار ه ــی دارد، کن ــه حيات ــان اجتماعــی جنب عالم
و از موجوديــت واحــد اجتماعی -فرهنگــی ســخن می گويــد. 
ــح  ــم: »واض ــل می خواني ــن فص ــی از اي ــال در بخش ــوان مث به عن
اســت کــه قانــون بــه حــوزه اجتماعی -فرهنگــی تعلــق دارد؛ کــه 
ــک  ــد مل ــه نمی توان ــچ وج ــه هي ــور دارد و ب ــه حض در کل جامع
شــخصی تلقــی شــود. در مقابــل، روياهــای يــک فــرد بــه حــوزه 
شــخصی تعلــق دارنــد، جــرا کــه رؤيــا ديــدن، حتــی اگــر محتــوای 
روياهــا منحصربه فــرد باشــد، مســتلزم کنــش متقابــل بــا ديگــران 
ــرام در  ــانه احت ــود را به نش ــرد کاله خ ــک م ــر ي ــا اگ ــت، ام نيس
برابــر يــک زن بــردارد، نمی تــوان کنــش او را يــک کنــش فــردی 
دانســت؛ چراکــه انجــام ايــن کنــش توســط مجموعــه ای از قواعــد 
ــد،  ــی می کنن ــش حکمران ــت انجــام کن ــر موقعي ــه ب اجتماعــی ک

ــه 348( ــود« )صفح ــن می ش تعيي
اينکلــس بــا هميــن رويکــرد در ادامــه فصــل بــه برخــی قضايــای 
ــر اجتماعــی  ــا تغيي ــاط آن ب ــه شــخصيت و ارتب ــا مطالع ــط ب مرتب
ــی و  ــندگی روش ــف و نابس ــا از ضع ــن آن ه ــردازد و در تبيي می پ

نظری شــان يــاد می کنــد.
منش ملی و نظام های سياسی مدرن

ــدرن، فصــل  ــی و نظام هــای سياســی م ــش مل ــان من ــاط مي ارتب
ديگــری از کتــاب حاضــر را رقــم می زنــد. نويســنده در ايــن بخــش 
ــن  ــی رود و اي ــی م ــش مل ــن من ــف مجــدد و متق ــه ســراغ تعري ب
ــی را  ــش مل ــوان من ــه می ت ــه چگون ــد ک ــرح می کن ــوال را ط س
انــدازه گرفــت؟ لــذا در ايــن بخــش منــش ملــی به عنــوان الگويــی 
ــش و  ــک کن ــام ي ــی، در مق ــی فرهنگ ــه مضمون ــادی، به مثاب نه
ــوان ترکيبــی از عناصــر مذکــور، تعريــف می شــود.  باالخــره به عن
همچنيــن ابعــاد روان شــناختی نــژادی آن نيــز مــورد بحــث قــرار 
ــبتًا  ــی نس ــز بحث ــوم ني ــن مفه ــنجش اي ــاب س ــرد و در ب می گي
ــنده  ــش نويس ــن بخ ــن در اي ــود. همچني ــه می ش ــوط ارائ مبس
ــا نظام هــای  ــه رابطــه مفهــوم منــش ملــی ب ــر اشــاره ب عــالوه ب
ــه  ــد، ب ــل بوده ان ــکل گيری آن دخي ــه در ش ــدرن ک ــی م سياس
ــن  ــی در اي ــگ جهان ــس از جن ــی دوران پ ــرفت های پژوهش پيش
خصــوص اشــاره و در از برخــی مشــکالت و دورنمــای ايــن دســت 

ــد. ــاد می کن ــات ي مطالع
ــش  ــوان »افزاي ــا عن ــز ب ــی ني ــش مل ــاب من ــم کت در فصــل هفت
ــه  ــس ب ــدرت؟« اينکل ــال ق ــا انتق ــول ي ــالب، تح ــارات: انق انتظ
ســراغ ماهيــت مفهــوم انتظــارات بشــری مــی رود و از رهگــذر آن 
بــه تبييــن مســئله تغييــر به ويــژه انقــالب روی مــی آورد. در همين 
فصــل، مســئله اقيلت هــا نيــز به مثابــه محرک هــای ايجــاد 
ــده  ــث ش ــاره آن بح ــل درب ــه تفضي ــده و ب ــرح ش ــی ط نارضايت
ــان يافتــن ايــن فصــل، کتــاب وارد بخــش چهــارم  ــا پاي اســت. ب
ــود  ــردی« می َش ــه ف ــی در مدرنيت ــای مل ــی »تفاوت ه ــود يعن خ
ــد:  ــان می ده ــوص نش ــن خص ــی در اي ــه آمارهاي ــس از ارائ و پ
ــه  ــت، به نوب ــک مل ــهروندان ي ــناختی ش ــه روان ش ــر مدرنيت »اگ
خــود توانايــی افزايــش کارايــی اقتصــاد را داشــته باشــد، بنابرايــن 
ــه  ــی دوگان ــناختی، از مزيت ــه روان ش ــی از مدرنيت ــورهای غن کش
برخوردارنــد؛ مزيــت اول روشــن اســت: کشــورهای ثروتمندتــر يــا 
کشــورهايی بــا نظــام اجتماعــی توســعه يافته تر، می تواننــد شــرايط 
الزم بــرای تحصيــل، کســب آگاهــی از طريــق رســانه ها و کار در 
کارخانــه را بــرای اکثــر شهروندانشــان فراهــم کننــد. امــا عــالوه بر 
ــا نشــت هــم  ــد از ســرريز ي ــن کشــورها می توانن ــت، اي ــن مزي اي
ــورهای  ــهروندانی از کش ــی ش ــه آن حت ــه در نتيج ــد ک ــره برن به

توســعه يافته، کــه از نظــر فی المثــل تحصيلــی محروم تــر از 
ــعه نيافته  ــا توس ــر ي ــورهای فقي ــرده کش ــهروندان تحصيل ک ش
ــل  ــی از عل ــد يک ــايد بتوان ــت ش ــن واقعي ــد. اي ــتند، مدرن ان هس
پيش روندگــی شــکاف بيــن کشــورهای دارا و نــدار را نشــان 

ــات 4۹۷-4۹۶(. ــد« )صفح ده
توسعه فردی و توسعه ملی

ــوان  ــی« عن ــری ميان مل ــی: منظ ــعه مل ــردی و توس ــعه ف »توس
نهميــن فصــل از کتــاب منــش ملــی: منظــری روانــی اجتماعــی 
ــد  ــوی و نظام من ــاط ق ــه ارتب ــل ب ــن فص ــس در اي ــت. اينکل اس
ميــان شــخصيت افــراد و ســاختار اجتماعی کننــده و حمايت کننــده 
ــون  ــا تاکن ــه تالش ه ــد ک ــه می ده ــد و ادام ــاره می کن ــا اش آن ه
در جهــت مرتبط کــردن دو مفهــوم توســعه فــردی و توســعه ملــی، 
ــن دو مفهــوم و  ــی موجــود از اي ــف عمليات ــه تعاري ــود ب محــدود ب
ــدی  ــوان بع ــعه اقتصــادی به عن ــد از ســطح توس ــه باي ــال آن ک ح
ملــی کــه قــرار اســت مــورد آزمــون قــرار گيــرد، اســتفاده شــود. و 
بــا اتخــاذ چنيــن رويکــردی، نتيجــه می گيــرد کــه ســطح توســعه 
ــل توجهــی در شــکل گيری نگرش هــا و  ــر مســتقل قاب ــی تأثي مل
ــر در  ــن تأثي ــت اي ــور دارد. جه ــک کش ــهروندان ي ــای ش ارزش ه
ــعه يافته تر  ــوری توس ــی در کش ــت. زندگ ــت اس ــوارد مثب ــر م اکث
منجــر بــه تقويــت خــود می شــود؛ بــه ايــن معنــا کــه افــرادی کــه 
ــرای خــود  ــد، ارزش بيشــتری ب ــن کشــورها زندگــی می کنن در اي
قائــل می شــوند. همچنيــن باالتريــن مراحــل توســعه اقتصــادی در 
دوران معاصــر ممکــن اســت بــا اثــر »بازگشــت« همــراه باشــد که 
ــه دورنمــای پيشــرفت  نشــان دهنده فقــدان خوش بينــی نســبت ب

علمــی و اقتصــادی و سياســی بــرای آينــده اســت.
صنعتی شدن، نوسازی و کيفيت زندگی

اينکلــس در فصــل دهــم کتــاب خود، بــه مقــوالت صنعتی شــدن، 
ــم  ــه فه ــس از ارائ ــردازد و پ ــی می پ ــت زندگ ــازی و کيفي نوس
ــی  ــی و ذهن ــای عين ــوم و معرف ه ــه مفه ــن س ــترکی از اي مش
ــه  ــه کيفيــت زندگــی و بحثــی مبســوط در ايــن خصــوص ب مقول
ســراغ حساســيت های فرهنگــی و گرايش هــای متمايــز مــی رود و 
ايــن چنيــن نتيجــه می گيــرد کــه »مــا شــواهدی در مقيــاس ملــی 
در اختيــار داريــم کــه نشــان می دهــد ســطح رضايــت از زندگــی، 
ــات، به طــور  ــروت و افزايــش کاالهــا و خدم علی رغــم افزايــش ث
ــه  ــا توج ــوان ب ــتايی را می ت ــن ايس ــد. اي ــت می مان ــبی ثاب نس
ــکالتی  ــق مش ــا از طري ــه دار ي ــی ريش ــای فرهنگ ــه گرايش ه ب
ــئوليت  ــوند و مس ــه رو می َش ــا روب ــا آن ه ــدرن ب ــع م ــه جوام ک
ــرد.  ــن ک ــد، تبيي ــل می کنن ــود تحمي ــردم خ ــر م ــه ب ســنگينی ک
ــرات  ــد تأثي ــنگين می توانن ــئوليت های س ــکالت و مس ــن مش اي
مثبــت تنعــم مــادی و آزادی سياســی و اجتماعــی ايــن جوامــع را 
خنثــی کننــد. همچنيــن شــواهدی محدودتر و کمتــر قابــل اعتماد 
ــا  ــه ب ــورهايی ک ــد در کش ــان می دهن ــه نش ــم ک ــار داري در اختي
بهبــود چشــمگير اســتانداردهای ســطح زندگــی و افزايــش توســعۀ 
ــه از  ــرادی ک ــبت اف ــد، نس ــه رو بوده ان ــی روب ــادی و اجتماع اقتص
زندگــی راضــی هســتند به طــور روزافــزون افزايــش يافتــه اســت« 

ــه 585(. )صفح
نگاهی دوباره

ــوان  ــا عن ــی اســت ب ــز فصل ــاب ني ــن کت پايان بخــش فصــول اي
»نگاهــی دوبــاره بــه منــش ملــی« کــه اينکلــس در آن بــا نگاهــی 
ــد  ــی، از رش ــش مل ــوم من ــه مفه ــر ب ــته نگرانه و آينده نگ گذش
منابــع حــوزه منــش ملــی يــاد می کنــد و دســت بــه مقايســه ميان 

ــد. ــور می زن ــد کش ــن چن ــترک در بي ــاخص های مش ــی ش برخ
کتــاب منــش ملــی: منظــری روانــی اجتماعی کــه برای نخســتين 
ــردان شــده،  ــه فارســی برگ ــزدی« ب ــی ي ــی پاپل ــار توســط »عل ب
ــوی  ــخه از س ــزار نس ــمارگان ه ــا ش ــاری ب ــال ج ــاه س در آبان م
ــه  ــده و در ب ــر ش ــات منتش ــر و ارتباط ــگ، هن ــگاه فرهن پژوهش
ــن  ــه اي ــدان ب ــال در دســترس عالقه من بهــای 3۲0,000 هــزار ري
حــوزه قــرار گرفتــه اســت. شــايان ذکــر اســت کــه ايــن اثــر تحــت 
ــاپ  ــه چ ــی« ب ــش مل ــوان »شــخصيت و من ــا عن ــه ای ب مجموع
ــده  ــه برعه ــوادی يگان ــا ج ــری آن را محمدرض ــه دبي ــيده ک رس

داشــته اســت.
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از جملــه مســائل مهــم فرهنگــی در جامعــه امــروز، مســئلۀ 
ــار جنســی و چگونگــی تنظيــم آن اســت کــه کوتاهــی در آن  رفت
ــد. ــته باش ــردی داش ــی و ف ــر اجتماع ــای ويرانگ ــد پيامده می توان

در ايـن بـاره، از يک سـو شـاهد رويکردهـای منفعالنه  ای هسـتيم 
کـه روز بـه روز بـه سـمت تقليـل و تضعيف عفـاف پيش مـی روند 
و از سـوی ديگـر، ناظـر رويکردهای هيجانی هسـتيم که به سـوی 
برخوردهـای شـعاری و احساسـی کشـيده می شـوند و اين مسـئله 

مهـم فرهنگـی را در حـد رعايت پوشـش، تنزل مـی دهند.
ايــن در حالــی اســت کــه مواجهــۀ درســت بــا ايــن پديــده، در گام 
نخســت، نيازمنــد يــک حرکــت علمــی اســت، تــا معــارف ديــن در 
ايــن حــوزه تئوريــزه شــوند و زمينــه مواجهــۀ عالمانــه فراهــم آيد و 

در گام دوم، نيازمنــد ترويــج و فرهنــگ  ســازی اســت.
لــذا بخشــی از زندگــی انســان، بــا ميــل و رفتار جنســی ارتبــاط دارد 
و حکمــت الهــی نيــز بــه گونه ای نقــش زندگــی انســان را قلــم زده 
اســت کــه نســلش تــا زمانــی کــه خــدا می خواهــد قطــع نشــود. 
از ايــن رو، بــرای تضميــن و تأميــن ايــن غــرض، نيرويــی بــه نــام 

ميــل جنســی در زن و مــرد قــرار داده شــده اســت.
نويســنده کتــاب معتقــد اســت، ميــل جنســی کارکــرد لــذت آوری 
ــه آســيب و  ــرای آنکــه ب ــه در معــرض آســيب اســت. ب دارد و البت

ــر آن حاکــم کــرده اســت. آفــت دچــار نشــود عقــل را ب
از سـوی ديگـر، عقـل، انسـان را بـه پرهيـز از انحـراف جنسـی فرا 
می خوانـد؛ انحرافـی کـه ويرانگر اسـاس خانواده و قطع کننده نسـل 
اسـت. امـا همان گونـه کـه هميشـه و دائماً شـهوت و ميل جنسـی 
ابـزار توليـد مثل قـرار نمی گيـرد، عقل نيـز در همـه انسـان ها و در 
همـه دوره هـای زندگـی بر عملکـرد غريزه جنسـی حاکم نيسـت، 
وگرنـه انحراف جنسـی و فسـاد اخالقی ديده نمی شـد و دربـاره اين 

مسـائل نيز احسـاس نگرانـی وجود نداشـت.
به هـر حال، آسـيب های جنسـی بـه دوره خاصـی از رشـد و تحول 
يـا موقعيـت خاصـی در زندگـی انسـان محدود نمی شـود. زيـرا هم 
دسـتگاه جنسـی در مسـير رشـد خويش در دوره های مختلف سنی 
فعاليت دارد و هم کسـانی هسـتند که ممکن اسـت در موقعيت های 

مختلف از ديگران سـو اسـتفاده جنسـی کنند.
ــرل رفتارهــای پرخطــر  ــی و مهــم، کنت ــد هــر موضــوع حيات مانن
جنســی محملــی بــرای رويکردهــا و ديدگاه هــای متفــاوت اســت.
ورود انديشـمندان غربـی بـه ايـن حوزه مهـم، با بحـث و جدل های 
متعـددی در عرصه هـای سياسـت، فرهنـگ و آمـوزش و پـرورش 
همـراه بـوده اسـت. مثـاًل کسـانی هسـتند کـه از »آمـوزش جامع 
کـه  برنامه هايـی  شـامل  می کننـد؛  حمايـت  جنسـی«  مسـائل 
رويکـرد کاهش آسـيب دارد و ضمن ارتقای خويشـتنداری جنسـی 
آموزش هايـی دربـاره تقويـت دانـش، مهـارت و نگرش افـراد برای 

کاهـش آسـيب های رفتارهـای جنسـی دارد.
در ســوی ديگر، کســانی هســتند کــه راهبــرد »فقط خويشــتنداری 
جنســی« را انتخــاب کرده انــد و بــر توانمندســازی افــراد در 
ــارج از  ــار و خ ــی نابهنج ــای جنس ــر رفتاره ــتن داری در براب خويش
ــد البتــه کســانی هــم هســتند کــه از  چارچــوب ازدواج تأکيــد دارن

ــد. ــت می کنن ــه حماي ــای چندگان راهبرده
ــرای  ــی ب ــزام دين ــری الت ــت مهارگ ــز از ظرفي ــی ني نهادهــای دين
کنتــرل رفتارهــای جنســی پرخطــر اســتفاده کرده انــد. تحقيقــات 
ــی بيشــتر، در  ــد و دل مشــغولی های مذهب نشــان داده اســت عقاي
حد وســيعی بــا کاهــش فعاليــت جنســی خــارج از چارچــوب ازدواج 
ــه  ــد ک ــز نشــان می ده ــات ني ــه ای از تحقيق ــاط دارد. مجموع ارتب
معيارهــای مختلــف ديــن ورزی بــا کاهــش فعاليــت جنســی پيــش 

ــت. ــاط اس از ازدواج در ارتب
ــه  ــز ب ــائلی را ني ــه مس ــن عرص ــه اي ــی ب ــای دين ــا ورود نهاده ام
دنبــال داشــته اســت. طبــق نظــر محققانــی ماننــد شــیء نهادهای 
ــار  ــی را مه ــار جنس ــط رفت ــيده اند فق ــيحيت کوش ــی مس مذهب
کننــد، امــا رويکــرد برآمــده از منابــع اســالمی در موضــوع مديريت 
رفتارهــای جنســی، رويکــردی اســت جامــع، و شــامل دو راهبــرد: 

ــا ايــن توضيــح کــه: ازدواج و خويشــتن داری جنســی. ب
ــد  ــف می کن ــوب ازدواج تعري ــی را در چارچ ــاز جنس ــای ني 1. ارض
ــرای  ــد ب ــرآن می گوي ــد؛ ق ــان ها می دان ــه انس ــرای هم ــی ب و حق
ارتبــاط جنســی در چارچــوب همســری محدوديتــی وجــود نــدارد؛ 
همســران از ايــن طريــق بــرای خــود توشــه بگيرنــد و تقــوا رعايت 

کننــد تــا از ايــن مســير بــه مالقــات پــروردگار نائــل شــوند.
پيامبــر گرامــی اســالم )ص( در برابــر ســبک رهبانيــت برمی خيــزد 
ــرون از  ــه ازدواج را بي ــالل از جمل ــای ح ــردن از لذت ه و دوری ک

ــمرد. ــن می ش ــوب دي چارچ
۲. حــد و مــرز ارتبــاط جنســی مشــروع و ســالم را مشــخص کــرده 
اســت. از ديــدگاه قــرآن، روش ارضــای جنســی خــارج از چارچــوب 

ازدواج روش بــد و فحشــا اســت
3. راهــکار کنتــرل آســيب در دوره ناممکن بــودن ارضــای جنســی 
در چارچــوب ازدواج را خويشــتنداری جنســی )= اســتعفاف( دانســته 
اســت. از ايــن رو، بــه کســانی کــه تــوان ازدواج و زناشــويی ندارنــد 
ــش  ــد از بخش ــا خداون ــت ت ــده اس ــنهاد ش ــتن داری پيش خويش

ــان امــکان ازدواج دهــد. ــه آن خويــش ب
ــه  ــت؛ چراک ــی نيس ــوان آدم ــارج از ت ــتن داری خ ــن خويش 4. اي
خداونــد بــه هيــچ کــس جــز )برابــر بــا( توانــش تکليــف نمی کنــد؛ 
ــود و آنچــه  ــه ســود خ ــر کــس آنچــه کار خــوب انجــام داده ب ه

ــان خويــش اســت. ــه زي ــدی کــرده اســت ب ب
ــت  ــر اس ــن و تحقق پذي ــی، ممک ــتن داری جنس ــالوه، خويش به ع
وگرنــه بــدان توصيــه نمی شــد و پيشــوايان ديــن بــرای آن راهــکار 

نمی دادنــد.
ــر ايــن اســاس، راهبــرد خويشــتن داری جنســی نيــز دو گســتره  ب

ــرد:  ــر می گي ــی را در ب ــردی و اجتماع ــده ف عم
ــه  ــی ک ــتنداری جنس ــناختِی خويش ــدی روان ش ــت توانمن 1. تقوي
مقاومــت در برابــر وسوســه، تــوان تأخيــر ارضــا، بــازداری رفتــاری 
ــود؛ ــامل می ش ــتنداری را ش ــختی های خويش ــاب آوری در س و ت

ــرل زمينه هــای  ــه کنت ــه ب ــار جنســی ک ــم اجتماعــی رفت ۲. تنظي
ــاط دارد. پرخطــر تمــاس و تحريــک جنســی ارتب

ضرورت و اهمیت پژوهش
امـروزه زندگـی سـالم، مرتبـط بـا غريـزه جنسـی، بـا پرسـش ها و 
معضـالت جـدی مواجـه شـده اسـت؛ اسـتحکام خانواده هـا، روابط 
کارآمـد همسـران، تربيـت فرزنـدان، حضـور در سـطح جامعـه و 
غيـره دچار مشـکل شـده اسـت. به نظـر می رسـد برخـی نظريه ها 
و برنامه هـای متفاوتـی کـه در ايـن بـاره وجـود دارد، رهـزن افکار، 
طرح هـا و برنامه هـای جامعـه اسـالمی می شـود. از ايـن رو، نگاهی 
دوبـاره بـه نظريه هـا و برنامه هـای تنظيـم رفتـار جنسـی، آن هم از 

ديدگاهـی برآمـده از منابـع اسـالمی، ضـرورت دارد؛
ــم  ــدون در تنظي ــيوه ای م ــوان ش ــه عن ــی ب ــتن داری جنس خويش
ــی  ــت. بررس ــناختی اس ــدی روان ش ــی توانمن ــی، نوع ــار جنس رفت
ســازه های روان شــناختی ايــن توانمنــدی بــه ترســيم راهکارهــای 
ــد. در  ــک می کن ــه کم ــی عفيفان ــبک زندگ ــرای س ــی ب عمليات
ــود،  ــای موج ــاوت از کاره ــبتاً متف ــی نس ــاب، در چارچوب ــن کت اي

ــت؛ ــده اس ــی ش ــی بررس ــتنداری جنس خويش
نبـود برنامـه ای منسـجم مطابـق بـا فرهنـگ بومـی و مبتنـی بـر 
آموزه هـای اسـالمی دربـاره تنظيم فـردی و اجتماعی رفتار جنسـی 
از ديگـر مسـائلی اسـت کـه ضـرورت کتابـی در ايـن بـاره را تبيين 
می کنـد. در ايـن کتـاب سـعی شـده اسـت راهبردهـا، برنامه هـا و 
روش هـا مبتنی بر فهم روان شـناختی قـرآن و حديث عرضـه گردد.

عناويــن بخش هــا و فصــول مختلــف کتــاب الگــوی تنظيــم رفتار 
جنســی بــا رويکرد اســالمی

بخش اول: رفتار جنسی
فصل اول: انگيزه و ميل جنسی

1. سازوکار ميل جنسی
۲. عوامل ميل جنسی

فصل دوم: بروز رفتار جنسی
1. تفاوت زن و مرد در رفتار جنسی

۲. عشق و رفتار جنسی
3. رشد و تحول جنسی

4. اختالالت و انحرافات جنسی
5. ارضا و سرکوب جنسی

۶. سالمت رفتار جنسی
بخش دوم: تنظيم رفتار جنسی

فصل سوم: الگوهای تنظيم رفتار جنسی
1. نگاهی به آسيب های رفتار جنسی

۲. راهبردهای کنترل رفتارهای پرخطر جنسی
3. برنامه های خويشتنداری جنسی

4. ارزيابی برنامه های خويشتنداری جنسی
5. وضعيت جوامع مسلمان

۶. ضرورت ترسيم مدلی متفاوت
فصل چهارم: الگوی تنظيم رفتار جنسی در منابع اسالمی

1. اهداف تنظيم رفتار جنسی
۲. اصول تنظيم رفتار جنسی

3. رويکرد تنظيم رفتار جنسی در اسالم
بخش سوم: خويشتنداری جنسی

فصل پنجم: سازمان يافتگی خويشتنداری در نظام روانی
1. خويشتنداری و عقل اخالقی

۲. مؤلفه های مفهومی خويشتنداری
3. عمليات خويشتنداری

فصل ششم: سطوح و قلمروهای خويشتنداری
1. قلمروهای روان شناختی

۲. قلمروهای کارکردی
3. سطوح روان شناختِی خويشتنداری

فصل هفتم: توانمندی های خويشتنداری جنسی
1. خويشتنداری جنسی در پرتو عفاف

۲. توانمندی های روان شناختی
3. موانع خويشتنداری جنسی

فصل هشتم: تنظيم اجتماعی رفتار جنسی
اصول ارتباط اجتماعی زن و مرد در سبک عفاف

1. کمترين تماس
۲. کمترين تحريک

فصل نهم: پرورش خويشتنداری جنسی در کودکی
1. نقش يادگيری در تربيت جنسی

۲. مراقبت های تربيتی
3. پرورش توانمندی های عقلی

4. پرورش توانمندی های اخالقی
کتــاب الگــوی تنظيــم رفتــار جنســی بــا رويکــرد اســالمی تأليــف 
ــکده  ــوی پژوهش ــی، از س ــدی عباس ــر مه ــالم دکت ــت االس حج
ــع  ــی، در قط ــان فارس ــه زب ــالمی ب ــی اس ــالق و روان شناس اخ
ــال  ــت و در س ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــه ب ــری، در ۲۹8 صفح وزي
ــده اســت. ــث منتشــر ش ــارات دارالحدي ــکاری انتش ــا هم 13۹۶ ب

کتاب »الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسالمی« منتشر شد

کتاب معـرفی 
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کتــاب »اخــالق شــهروندان دنيــای مجــازی بــا تمرکــز بــر قــرآن 
ــيد  ــه س ــا مقدم ــور ب ــع پ ــم صان ــم مري ــه قل ــه« ب ــج البالغ و نه
ــه  ــج البالغ ــاد نه ــاد توســط انتشــارات بني ــق دام ــی محق مصطف

ــد. ــر ش ــگاهی( منتش ــای دانش )پژوهش ه
ــف را  ــای مختل ــد، فرهنگ ه ــای جدي ــی دني ــای ارتباط فناوری ه
ــه  ــدی ب ــر پای بن ــن ام ــد و اي ــرار داده ان در همســايگی يکديگــر ق
اصــول اخــالق ارتباطــی را بيــش از گذشــته بــرای بشــر ضــروری 
ــات  ــات و اطالع ــردازان، ارتباط ــی از نظريه پ ــت. برخ ــاخته اس س
ســايبری را تهديــدی بــرای جامعــه بشــری می داننــد، امــا 
ــال را  ــی ديجيت ــی و ارتباطات ــای اطالعات ــر فناوری ه ــی ديگ برخ
فرصتــی بی نظيــر در جهــت گســترش جهانــی فضيلــت و عدالــت 
ــبينانه  ــرد خوش ــن رويک ــر، دارای همي ــن اث ــده اي ــد. نگارن می دانن
اســت؛ رويکــردی برگرفتــه از آموزه هــای اميدبخــش اســالم، کــه 

ــد. ــی می کن ــيطان معرف ــود ش ــأس را از جن ي
قــرآن کريــم می فرمايــد »مــا تــو را جــز بــه منظــور رحمــت بــرای 
ــت  ــود »عل ــر اســالم فرم ــتاديم« ]1[ و پيامب ــرو نفرس ــان ف عالمي
بعثــت مــن کامــل کــردن بزرگواری هــای اخالقــی اســت« ]۲[ بــر 
ايــن اســاس اســالم مجموعــه ای از مشــترکات اخالقــِی مبتنــی بر 
فطــرت انســانی را در اختيــار جامعــه بشــری )کــه از سرشــت الهــی 
ــاط  ــای ارتب ــرار داد و زمينه ه ــتند( ]3[ ق ــوردار هس ــترکی برخ مش
ــا  ــر پژوهشــی ب اخالقــی عمــوم مــردم را همــوار کــرد. در ايــن اث
ــه  ــبت ب ــه نس ــج البالغ ــرآن و نه ــِی ق ــاب اخالق ــتفاده از خط اس
عمــوم مــردم، منظومــه ای اخالقــی طراحــی شــده که مشــروط به 
ايمــان دينــی خاصــی نيســت بلکــه مبتنی بــر مشــترکات انســانی 
ــات  ــخگوی ارتباط ــا پاس ــت ت ــازی اس ــای مج ــهروندان دني ش
فرادينــی و فرافرهنگــی کاربــران فضــای ســايبری بــا فرهنگ های 
مختلــف دينــی و غيــر دينــی باشــد. ايــن اصــول اخالقــِی فراگيــر 
بــر مبانــی مشــترک انســان شناســانه ای ماننــد پــاک نهــادی همه 
افــراد بشــر و بــرادری و برابــری آنــان، پايــه گــذاری شــده اســت 
ــت  ــد رحم ــان مانن ــه آدمي ــِی هم ــای مشــترک اخالق ــا زمينه ه ت
عمومــی، وحــدت عمومــی، امنيــت و صلــح عمومــی فراهــم شــود 
ــر مشــترکات فطــری همــه  و ســرانجام اصــول اخــالق مبتنــی ب
ــه ای طراحــی شــود کــه در هــر يــک از  ــه گون ــوع بشــر ب افــراد ن
اصــول، همــه زمينه هــای مشــترک زيســت اخالقــی و نيــز همــه 
مبانــی انســان شناســانه حضــور داشــته باشــند تــا نظــام اخالقــی 
منســجمی بــرای ارتباطــات فرامکانــی فرازمانــِی همزمــان ميــان 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــرد؛ اخالق ــکل گي ــای مجــازی ش ــهروندان دني ش
ــت  ــا را »ام ــوان آنه ــه می ت ــان ها، ک ــه انس ــتراک هم ــوه اش وج

انســانی واحــد« ]4[ ناميــد.
ــت و  ــن رحم ــی دي ــالم يعن ــه اس ــی ک ــق کنون در روزگار نامواف
ــی چــون داعــش  ــون مســلمان نماي ــا عملکــرد افراطي اخــالق، ب
متهــم بــه خشــونت و قســاوت شــده اســت، قــرآن يعنــی کتــاِب 
تبييــن و اســتدالل می توانــد بــر مبنــای فطــرت مشــترک انســانی، 
ــا چشــم  ــه اخــالق جهانشــمول و زمانشــمول اســالمی ب ــا ارائ و ب
ــتی  ــان و نوعدوس ــم انس ــر تکري ــی ب ــه مبتن ــی ک ــدازی فرادين ان
ــت  ــان، و فضيل ــت طلب ــان، عدال ــق جوي ــه ح ــان هم ــت، مي اس
مــداران عصــر ارتباطــات و اطالعــات، همدلــی و اخّوتــی فرادينــی 

ــد. ــرار کن فرافرهنگــی برق
جهانشــمولی اســالم محصــول عقالنيــت و اخــالق محــوری قرآن 
اســت؛ بــه عبارتــی ديگــر قــرآن، از حســن و قبــح عقلــی ســخن 
ــتقل  ــل مس ــده از عق ــانی را برآم ــالق انس ــول اخ ــد و اص می گوي
بشــر معرفــی می کنــد. از ايــن رو می تــوان اصــول اخــالق 
جهانشــمولی را از قــرآن اســتنباط کــرد کــه مــورد پذيــرش پيــروان 
هــر فرهنــگ و آئينــی باشــد. حضــرت محمــد )ص( هــدف بعثتش 
را مــکارم اخــالق معرفــی کــرد و حضــرت علــی و ســاير امامــان 
ــن  ــود اي ــی خ ــی و عمل ــای علم ــز در آموزه ه ــالم ني ــم الس عليه

مــکارم را تحقــق بخشــيدند؛ زيــرا قــرآن کريــم تعاليــم اســالم را 
بــرای عمــوم مــردم مفيــد و مکفــی اعــالم کــرده اســت ]5[ حتــی 
ــه اســالم نباشــند و در شــرايط فرهنگــی مختلفــی  اگــر مؤمــن ب

زندگــی کننــد.
ــا  ــای ارتباطــی موجــب شــده ت ــروزه رشــد شــتابگير فناوری ه ام
ــد و  ــی را درنوردن ــی و مکان ــای زمان ــف، فاصله ه ــع مختل جوام
ــف را  ــای مختل ــل و فرهنگ ه ــه مل ــد ک ــی ده ــده ای جهان دهک
در همســايگی يکديگــر قــرار داده اســت؛ همســايگانی کــه بــرای 
تعامــالت اجتماعــی، اقتصــادی، و فرهنگــی نيازمنــد صــرف 
ــان بيــش از  ــن تعامــالت همزم ــکان نيســتند. اي ــان و طــی م زم
ــه اصــول اخــالق ارتباطــی را  هــر چيــزی، ضــرورت پای بنــدی ب
ــد در سراســر تاريــخ  ــرا هرچن ــد زي ــراد بشــر گوشــزد می کن ــه اف ب
ــاز  ــه س ــی زمين ــای اخالق ــه هنجاره ــی ب ــی توجه ــته ب گذش
و  ناامنی هــا،  اعتمادی هــا،  بــی  کينه توزی هــا،  خصومت هــا، 
ــی  ــبکه های جهان ــه ش ــک ک ــا اين ــت ام ــده اس ــتمگری ها ش س
ــر  ــی را در سراس ــی و فرهنگ ــای مل ــات، مرزه ــات و ارتباط اطالع
ــده  ــهروندان دهک ــای ش ــته اند، بی اخالقی ه ــان برداش ــم از مي عال
جهانــی ســيلی ويرانگــر را بــه راه خواهــد انداخــت کــه هيچ ســد و 

ــرزی مانعــش نخواهــد شــد. م
نگارنــده ايــن اثــر پژوهشــی معتقــد اســت اســالم بــه عنــوان يک 
آئيــن جهانــی کــه پيــام آور رحمــت و حکمت اســت بــا مجموعه ای 
از مشــترکات اخالقــِی مبتنــی بر فطــرت انســان، امــکان ارتباطات 
اخالقــی را بــرای انســان ها و جوامــع مختلــف فراهــم می کنــد. از 
ــه طراحــی و صــورت  ــه ب ــرآن و نهج البالغ ــع در ق ــا تتب ــن رو ب اي
ــورد  ــه م ــردازد ک ــانی می پ ــوذ از فطــرت انس ــی مأخ ــدی اصول بن
ــالم  ــم اس ــی از تعالي ــرا بخش ــت زي ــان ها اس ــه انس ــرش هم پذي
ــل هســتند؛ و  ــه حکــم عق ــی، ارشــاد ب ــد توصيه هــای اخالق مانن
بخشــی ديگــر از مقــام مولويــت الهــی ابــالغ شــده کــه آن نيــز به 

واســطه ارشــاد بــه حکــم عقــل اســت.
منظـور نگارنـده از آموزه هـای اخالقی که عمـوم مـردم را مخاطب 
قـرار داده همـان آموزه هـای عقلـِی اخـالق ارشـادی اسـت کـه به 
علـت ابتنا بـر عقـل مشـترک، قابل توجيـه بـرای همه آحـاد مردم 
و مـورد پذيـرش ايشـان اسـت. بنابرايـن تعاليـم مولـوی اسـالم، 
مسـلمانان را شـامل می شـوند و آموزه های ارشادی اسـالم همگان 
را دربـر می گيرنـد و می تواننـد زمينـه وفاق جهانـی را فراهـم کنند؛ 

به عنـوان مثـال وفای بـه عهـد يکـی از آموزه های فطـری اخالق 
ارتباطـی اسـت کـه دينـداران و بـی دينـان عقـاًل و فطرتـاً آن را 
شايسـته می داننـد و تخطـی از آن را غيرانسـانی و مغايـر بـا فطرت 

سـالم بشـری تلقـی می کنند.
ــرآن و  ــی ق ــالق ارتباط ــای اخ ــتفاده از آموزه ه ــا اس ــن ب بنابراي
ــترکات  ــر مش ــی ب ــی مبتن ــه ای اخالق ــوان منظوم ــث، می ت حدي
ــۀ  ــای جامع ــخگوی دغدغه ه ــه پاس ــرد ک ــی ک ــانی طراح انس
ــد  ــای جدي ــرا فناوری ه ــد زي ــات باش ــر ارتباط ــی در عص جهان
اطالعاتــی و ارتباطــی موجــب پيدايــش عالمی شــده اســت کــه بــه 
علــت بــی واســطگی، نزديکــی، و چنــد ســويگی اش بــه دهکــده 
ــا  ــی را ب ــل اخالق ــت فضائ ــادر اس ــه ق ــد ک ــی می مان ای جهان

ــد. ــترش ده ــزی گس ــگفت انگي ــدت ش ــرعت و ش س
در طــرف مقابــل نيــز، قــادر اســت بــا ســرعت و شــدت بخشــی به 
گســترش رذائــل اخالقــی می توانــد جامعــه انســانی را بــه صورتــی 
شــتابگير ســاقط کنــد. در ايــن شــرايط، غفلــت نظريــه پــردازان از 
تدويــن اصــول اخالقی مشــترک بــرای شــهروندان جامعــۀ جهانی 
بــه فاجعــه ای غيــر قابــل جبــران خواهــد انجاميــد. زيــرا فراگيــری 
ارتباطــات در ميــان شــهروندان دنيــای مجــازی، مســتلزم توجــه به 
بايدهــا و نبايدهــای اخالقــی اســت کــه رعايــت آنهــا به گســترش 
ــرام  ــری، احت ــئوليت  پذي ــتی، مس ــوع دوس ــانی، همن ــت انس کرام
ــر  ــی منج ــهروندان جهان ــان ش ــوق در مي ــت حق ــل و رعاي متقاب
خواهــد  شــد تــا تهديــدات فناوری هــای جديــد ارتباطــی در نگاهی 
خوشــبينانه بــه فرصت هايــی در جهــت توســعۀ حقيقــت، فضيلت و 
عدالــت در دنيــا تبديــل شــود. زيــرا فناوری هــای جديــد ارتباطــی، 
تعامــالت همزمــان ســاکنان کــرة زميــن را بــدون محدوديت هــای 
جغرافيايــی امــکان پذيــر کــرده  انــد؛ در ايــن دنيــای بــدون مــرز، 
مــردم سراســر جهــان از شــمال و جنــوب گرفته، تــا شــرق و غرب؛ 
از فرهنــگ  هــای دينــی گرفتــه تــا فرهنــگ  هــای غيــر دينــی؛ از 
ــد  ــروم؛ می توانن ــورهای مح ــا کش ــه ت ــه گرفت ــورهای مرف کش
مســتقل از گرايش هــای دينــی و فرهنگــی شــأن، بــا يکديگــر بــه 
تعامــالت و روابــط انســانی بپردازنــد و بــا زبــان مشــترکِ  عالئــم و 

نمادهــای ســايبری بــا يکديگــر گفتگــو کننــد.
ــش  ــات انســانی بي ــه ارتباط ــی ک ــور جهان ــرايط نوظه ــن ش در اي
ــان مشــترک  ــر زب ــالوه ب ــه اســت ع ــت يافت ــته موضوعي از گذش
ــن ارتباطــات  ــرای اي ــز ب ــی مشــترکی ني ســايبری، اصــول اخالق

به قلم مریم صانع پور منتشر شد؛

کتاب »اخالق شهروندان دنیای مجازی با تمرکز بر قرآن و نهج البالغه«

کتاب معـرفی 

http://mehrnews.com


صفحه 58 | شماره 29 | اسفند 97  MEHR NEWSAGENCY

ــان  ــترکات انس ــر مش ــه ب ــی ک ــت؛ اصول ــی الزم اس فرافرهنگ
شناســانه اســتوار شــده باشــد. در ايــن کتــاب ابتــدا شــرايط دنيــای 
ــورد  ــات( م ــات و ارتباط ــری اطالع ــه فراگي ــه ب ــا توج ــر )ب معاص
ــام  ــول ع ــتفاده از اص ــا اس ــپس ب ــرد و س ــی گي ــرار م ــی ق بررس
اخالقــی از قبيــل فضيلــت، خيــر مشــترک، و گســترش بيشــترين 
ــر  ــت و خي ــر فضيل ــی ب ــی )مبتن ــهروندان جهان ــرای ش ــادی ب ش
ــی، در  ــالق ارتباط ــول اخ ــی اص ــم بخش ــکان تعمي ــترک( ام مش
ميــان شــهروندان دنيــای مجــازی بررســی می شــود؛ بــه هميــن 
منظــور توجــه بــه ســه دســته قواعــد اخالقــی ضــروری اســت کــه 

ــد از: عبارتن
1( اخــالق  هــای متکثــر و درون فرهنگــی کــه براســاس هويــت 
 هــا و فرهنگ  هــای متنــوع بومــی، فضائــل انســانی را مــورد توجه 

ــد؛ ــرار می دهن ق
۲( اخــالق ميــان فرهنگــی که بــا مطالعــه تطبيقــی در مــورد نظام  
هــای مختلــف اخالقــی، زمينــه  هــای تحقــق حقــوق انســانی و 
فضائــل و ارزش هــای شــهروندان دهکــده جهانــی را فراهــم مــی  

ســازد؛
ــترک  ــرت مش ــر فط ــی ب ــه مبتن ــدی ک ــی واح ــول اخالق 3( اص
ــراز  ــر ف ــد ب ــام  من ــی نظ ــه صورت ــت و ب ــی اس ــهروندان جهان ش
ســنت  هــای اخالقــی متکثــر فرهنگــی بومــی قــرار دارد کــه ايــن 

ــول: اص
اواّل: از نظام هــای اخالقــی متکثــر ِ جوامــع مختلــف اخــذ 
ــند؛ ــی مشــترک باش ــام اخالق ــی نظ ــای طراح ــا مبن ــوند ت می ش

ثانياّ: از آموزه های فطری قرآن و حديث اخذ می شوند؛
ــد  ــی می انجام ــی اخالق ــه طراحــی نظام ــور ب ــاق مذک ــاّ: انطب ثالث
ــک  ــل ي ــدون تحمي ــده از انســانيت مشــترک باشــد و ب ــه برآم ک
ــرد. ــرار گي ــا ق ــه فرهنگ ه ــرش هم ــورد پذي ــاص، م ــگ خ فرهن
در ايــن اثــر پژوهشــی دنيــای مجــازی بــا ملزومــات و امکاناتــش، 

زمينــه تحقيــق اســت و معيــار اخــالق ارتباطــی از قــرآن و حديــث 
ــا شــرايط  ــا اصــول اخــالق ارتباطــی متناســب ب اخــذ می شــود ت
ــان و  ــات آس ــری ارتباط ــکل گي ــود. ش ــه ش ــر ارائ ــر حاض عص
همزمــان ســايبری در گســترة جهــان امــروز، حاکميــت ســوژه تک 
صــدای غربــی را بــه پايــان خــود نزديــک کــرده و صــدای ملــل و 
ــداز نمــوده  ــن ان ــف را در سراســر جهــان طني فرهنگ هــای مختل
اســت؛ بنابرايــن در ايــن تعــدد رويکردهــا نقــاط مشــترکی مــورد 
نيــاز اســت تــا تعامــِل فرهنگ هــای مختلــف بــا يکديگــر امــکان 
ــم  ــا و عالئ ــه نماده ــه ک ــال همانگون ــوان مث ــه عن ــود ب ــر ش پذي
بيــن المللــی در فضــای مجــازی، موجبــات گفتگــو و درک متقابــل 
شــهروندان جهانــی را فراهــم کــرده  انــد، اصــول مشــترکی را نيــز 
می تــوان بــرای اخــالق پيشــنهاد داد تــا زمينــۀ تکريــم افــراد نــوع 
انســان فراهــم شــود؛ آرامــش و امنيــت مســالمت آميــز در روابــط 
ــئوالنه در  ــرافتمندانه و مس ــی ش ــردد؛ و روابط ــرار گ ــی برق جهان

ميــان مــردم سراســر جهــان محقــق گــردد.
بديهــی اســت چنيــن اصولــی را نمی تــوان از يــک فرهنــگ بومــی 
خــاص اخــذ، و بــه فرهنــگ  هــای ديگــر تحميــل کــرد بلکــه ايــن 
اصــول بايــد از ذاتيــات انســان بماهــو انســان ناشــی شــده باشــند 
ــه  ــوط ب ــی کــه مرب ــی نباشــد؛ آموزه هاي ــرش آنهــا تحميل ــا پذي ت
ــان  ــد مخاطب ــتند. هرچن ــی نيس ــژاد خاص ــا ن ــا، ي ــخ، جغرافي تاري
اوليــه قــرآن کريــم، ســاکنان 1400 ســال پيــش عربســتان بودنــد 
ــد و  ــا هــو انســان ســخن می گوي ــا انســان بم ــاً ب ــرآن غالب ــا ق ام
تعاليمــی را عرضــه می کنــد کــه ريشــه در فطــرت انســانی دارنــد 
و بــه هميــن علــت در زمينه هــای مختلــف تاريخــی، جغرافيايــی، 

اجتماعــی، سياســی، اقتصــادی، و…قابــل اجــرا هســتند.
ــا ايــن پيــش فــرض در صــدد شــناخت  نگارنــده کتــاب حاضــر ب
ــه  ــر اســت کــه محــدود ب ــی عــام و فراگي و صــورت بنــدی اصول
ــردرگمی  ــد س ــر می رس ــه نظ ــرا ب ــند زي ــی نباش ــگ خاص فرهن

ــه وســيله شــبکه های  اخالقــی شــهروندان دنيــای معاصــر کــه ب
ارتباطــات جهانــی احاطــه شــده اند نتيجــه عــدم تناســبِ  اصــول 
اخالقــِی اقتدارگــرا و تــک صــدای غربــی، بــا تکثــر گفتمان هــای 
ــه  ــی ک ــت؛ اصول ــازی اس ــای مج ــِف دني ــع مختل ــی جوام بوم
ــتگاهش  ــرايط خاس ــا ش ــه ب ــرب را )ک ــی غ ــای اخالق ارزش ه
ــت؛ در  ــرده اس ــل ک ــی تحمي ــر غرب ــع غي ــر جوام ــب دارد( ب تناس
حاليکــه دنيــای کنونــی نيازمنــد اصــول اخالقــی جامعی اســت که 
خيــر مشــترک همــه افــراد نــوع بشــر را تضمين کنــد؛ اصولــی که 
ــژاد  ــی ن ــی، انحصارگراي ــی رســانه های غرب ــک صداي برخــالف ت

ــد. ــا فرهنــگ خاصــی را برنتاب ي
در ايــن پژوهــش تــالش می شــود اصــول اخــالق ارتباطــِی مبتنی 
بــر اشــتراکات انســانی از قــرآن و نهــج  البالغــه گزينــش شــوند تــا 
در فراينــدی تحليلــی اســتداللی، اصولــی جهــان شــمول و زمــان 
ــد کــه مــورد پذيــرش همــه انســان های  شــمول را تشــکيل دهن
ــاس  ــر اس ــان ها ب ــه انس ــرا هم ــد زي ــرار گيرن ــم ق ــری عال فط
فطــرت مشــترکی خلــق شــده انــد کــه فطرتــی الهــی اســت. ]۶[

--------------------------------------
]1[. َوما اَْرَسلْناَک ااِّل َرْحَمًۀ لِلعالَميَن )10۷/ انبيا(

َم َمــَکاِرَم اأْلَْخــاَلِق )غزالــی، 13۶8، 3 /10۷-  ]۲[. إِنََّمــا بُِعْثــُت أِلُتَِمّ
111؛ بيهقــی، احمد بــن حســين ،14۲4 ق : 3۲3/10(

]3[. ِفطــَرَة اهلَلِّ الَّتــی َفَطــَر الّنــاَس َعلَيهــا التَبديــَل لَِخلــِق اهلَلِّ )30/ 
روم(

]4[. کاَن الَنّاُس أُمًۀ واِحَدة )۲13/ بقره(
]5[. و ما ارسلناک ااّل َکاَفًّۀ

لِّلَنّاِس )۲8/ سبا(
]۶[. ِفطــَرَة اهلَلِّ الَّتــی َفَطــَر الّنــاَس َعلَيهــا التَبديــَل لَِخلــِق اهلَلِّ )30/ 

روم(

به قلم مرحوم روح اهلل نامداری؛

کتاب »خمینی؛ پدیده انسانی 
پیچیده« منتشر شد

ــی  ــده« گزاره هاي ــانی پيچي ــده انس ــی؛ پدي ــاب »خمين کت
ــام  ــده« ام ــی ش ــر عموم ــی از »تصوي ــنايی زداي ــرای آش ب
خمينــی )ره( تدويــن روح اهلل نامــداری در 1۶8 صفحــه و بــه 

قيمــت 8,000 تومــان منتشــر شــد.
در پژوهــش اجتماعــی فرهنگی، اگــر پژوهشــگر بخواهد در 
مــورد فرهنگــی که خــود بــدان متعلّــق اســت مطالعــه کند، 
آشــنايی او نســبت بــه آن فرهنــگ از يــک ســو بــرای کار او 
مزيــت اســت و از ســوی ديگــر ممکــن اســت مانع شــناخت 
درســت و دقيــق ديــدن شــود. روزمرگــی و عــادت ذهنــی و 
ــی  ــه راحت ــه ب ــی می کشــد ک ــر زندگ ــاری، پوششــی ب رفت
قــادر بــه ديــدن آن نيســتيم. ذهــن چيزهايــی کــه بــه آنهــا 
ــد و  ــارج می کن ــی خ ــوزه آگاه ــم را از ح ــرده اي ــادت ک ع
بــرای انجــام و تکــرار آن بــه توجــه نيــاز نداريــم… در زبــان 

شناســی، »آشــنايی زدايــی« روش و شــيوه کشــف و بيــان معناســت، ولــی در پژوهش هــای اجتماعــی 
و فرهنگــی، آغــاز پژوهــش و طــرح مســأله بــرای محقــق اســت.

منطــق گزينــش بيانــات و خاطراتــی کــه در کتــاب »خمينــی؛ پديــده انســانی پيچيــده« آمــده اســت، 
ــر آشــنايی زدايــی از »تصويــر عمومــی شــده« امــام خمينــی اســت. کتــاب از ســه بخــش  مبتنــی ب
تشــکيل شــده اســت: مقدمــه تدوينگــر، بيانــات امــام خمينــی و خاطراتــی نــاب از امــام خمينــی. ايــن 
کتــاب و کتــاب قبلــی ايــن پژوهشــگر، »جــدال دو اســالم« از بهتريــن کتاب هــا در معرفــی انديشــه و 

ســيره امــام خمينــی اســت.
ــه  ــود ک ــی ب ــری و فرهنگ ــاالن فک ــالب اســالمی و فع ــوان انق ــداری از پژوهشــگران ج روح اهلل نام
ارديبهشــت مــاه امســال در اثــر ايســت قلبــی درگذشــت و در زادگاهــش ايــذه بــه خــاک ســپرده شــد. 
وی مــدرِس انديشــۀ امــام خمينــی )ره( و شــهيد آوينــی در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و فرهنگــی بــود 
ــاری نظيــر »جــدال دو اســالم«، »انقــالب و نظريــۀ اجتماعــی« )دو جلــد(، »فــردی  ــه تدويــن آث و ب

بــودم مســتضعف« و »اســماعيل زنــده اســت« همــت گمــارده بــود.

کتــاب »گفتارهايــی در فقــه فرهنــگ 
و ارتباطــات« تأليــف حجــت االســالم 

ــد. ــر ش ــع منتش ــی قان احمدعل
ادامــه  در  کتــاب  ايــن  چکيــده 

می آيد: 
ــد فرهنگــی  ــا پيدايــش موضوعــات جدي ب
ــه  ــه ب ــتر جامع ــه بيش ــا توج ــی و ي ارتباط
ــوری اداره  ــم، فقــه کــه تئ موضوعــات قدي
ــد  ــت، باي ــور اس ــا گ ــواره ت ــان از گه انس
حکــم شــرعی آنهــا را روشــن کند تــا مردم 
ــا تــک تــک مســائل، وظيفــه  در تعامــل ب
دينــی خــود را دانســته و حــدود الهــی را که 
عامــل ســعادت فــرد و جامعه اســت رعايت 
نماينــد. در کتــاب حاضــر ســعی شــد 
ــات و مســائل فرهنگــی ارتباطــی  موضوع
ــورد  ــه شــيوه اجتهــادی م ــر مطــرح و ب زي

ــرد. ــرار گي ــی ق بررس
تعامــل بــا غيــر شــيعيان، تعامــل بــا اهــل کتــاب، معنــای تشــبه بــه کفــار، طهــارت يا نجاســت 
کافــران، ذبيحــه کافــران، ازدواج بــا کفــار، بازديــد غيــر مســلمانان از اماکــن مقدســه، مصافحــه 
ــام، آســيب شناســی  ــت رســانش پي ــام، محورهــای ممنوعي ــت رســانش پي ــران، اهمي ــا کاف ب
ــه ســتر  ــا، احــکام و آداب عکاســی، فق ــی، موســيقی و غن ــی پيام هــای بازرگان فقهــی و اخالق
و نظــر در عالــم واقــع و مجــاز، فقــه آئين هــا و مناســک جمعــی )تعزيــه، عــزاداری، قمــه زنــی( 
غــم و شــادی در ســيره معصومــان )ع(، قــرآن و روابــط عمومــی و مطالبــی پيرامــون سياســت 

گــذاری فرهنگــی اهــم موضوعــات ايــن کتــاب را تشــکيل می دهــد.
ايــن کتــاب کــه حاصــل تدريــس هفــت ســاله فرهنــگ و ارتباطــات در اســالم و اثــری تلفيقی 
در راســتای اهــداف و رســالت های دانشــگاه امــام صــادق )ع( اســت کــه بــه همــت انتشــارات 

دانشــگاه امــام صــاق )ع( منتشــر شــد.

کتاب »گفتارهایی در فقه فرهنگ و 
ارتباطات« منتشر شد
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