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ــزارش گــــ

داوری	اردکانــی	بــا	بيــان	اینکــه	فيلســوف،	شــاهد	زمان	خود	اســت	
ــگ	و	 ــه	جن ــد	ب ــه	چــرا	فلســفه	بای ــن	پرســش	ک ــه	ای در	پاســخ	ب
صلــح	بپــردازد،	گفــت:	وجــود	در	تاریــخ	جلــوه	مــی	کنــد	و	جنــگ	و	

صلــح	نيــز	جلــوه	هــای	مهــم	تاریــخ	انــد.
بــه	گــزارش	خبرنــگار	مهــر،	رضــا	داوری	اردکانــی،	رئيــس	
ــه	 ــگ«	ک ــح	و	جن ــوم	در	نشســت	»فلســفه،	صل فرهنگســتان	عل
ــوم	انســانی	و	 ــی	فلســفه	در	پژوهشــگاه	عل ــه	مناســبت	روز	جهان ب
مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	شــد،	گفــت:	یکــی	از	اشــکاالتی	کــه	
ــه	فلســفه	و	اهــل	فلســفه	می	شــود	ایــن	اســت	کــه	از	مقدمــات	 ب
فلســفی	بــه	همــه	چيــز	می	تــوان	رســيد.	هــم	بــه	صلــح	می	تــوان	
ــا	روز	 ــرا	م ــت.	چ ــگ	از	کجاس ــت	جن ــوان	گف ــم	می	ت ــيد	و	ه رس
جهانــی	فلســفه	را	بــه	بحــث	صلــح	و	جنــگ	بپردازیــم	مگــر	چــه	
اتفاقــی	افتــاده	اســت؟	بعــد	از	جنــگ	جهانــی	دوم	منطقــه	مــا	هيــچ	
ــال	ها	 ــن	س ــول	ای ــا	در	ط ــت.	ام ــوده	اس ــگ	نب ــدون	جن ــت	ب وق
هيــچ	گاه	از	جنــگ	و	صلــح	ســخن	نگفتــه	ایــم.	حــاال	چــه	شــده	

ــت؟ اس
وی	افــزود:	چنــد	وقــت	پيــش	از	مــن	خواســته	شــد	درباره	فلســفه	و	
اســلحه	یادداشــتی	بنویســم.	مــن	اهل	فلســفه	هســتم	اما	از	اســلحه	
اطالعــی	نــدارم.	همــان	طــور	که	بــه	جملــه	آنتــوان	چخوف	اشــاره	
شــد	کــه	می	گویــد	اگــر	اســلحه	در	صحنــه	تئاتــر	اســت	بایــد	از	آن	
اســتفاده	شــود،	هيــچ	چيــز	در	جهــان	بيهــوده	بيــان	نمی	شــود.	پس	
اگــر	از	فلســفه،	جنــگ	و	اســلحه	صحبــت	می	کنيــم	حتمــاً	علتــی	

دارد.

چرا از فوتبال صحبت می کنم؟
ــگ	 ــدن	جن ــتر	ش ــه	بيش ــه	داد:	ریش ــفه	ادام ــدگار	فلس ــره	مان چه
در	ســال	های	گذشــته	را	خشــونت	ها	و	بــی	رحمی	هایــی	مــی	
ــون	 ــه	تاکن ــده	ک ــج	ش ــر	رای ــال	های	اخي ــن	س ــه	در	ای ــم	ک دان
ســابقه	نداشــته	اســت.	اینهــا	بــه	فلســفه	چــه	ربطــی	دارد؟	فلســفه	
موضوعــش وجــود و اعــراض ذاتــی وجــود و … اســت. پــس تــا 
ــه	 ــد	ک ــراد	می	گيرن ــن	ای ــه	م ــی	راه	دارد.	ب ــح	خيل ــگ	و	صل جن
ــح	کــه	 ــی؟	جنــگ	و	صل ــال	صحبــت	می	کن ــه	فوتب چــرا	راجــع	ب

ــان	 ــال	چن ــه	فوتب ــت	آن	اســت	ک ــر	اســت.	واقعي ــال	مهم	ت از	فوتب
ــود.	 ــليم	می	ش ــر	آن	تس ــتی	در	براب ــر	سياس ــه	ه ــی	دارد	ک عظمت
ــه	فوتبــال	صحبــت	می	کنــم؟ حــاال	متوجــه	شــدید	چــرا	راجــع	ب

جنگ و صلح جلوه های مهم تاریخ اند
ــگ	و	 ــد	و	جن ــوه	می	کن ــخ	جل ــود	در	تاری ــرد:	وج ــه	ک وی	اضاف
ــه	 ــد	ب ــس	فلســفه	بای ــد.	پ ــخ	ان ــم	تاری ــای	مه ــز	جلوه	ه ــح	ني صل
ــا	 ــی	ب ــدل	کتب ــتراوس	در	ج ــو	اش ــردازد.	لئ ــات	بپ ــن	موضوع ای
ــح	را	 ــد	صل ــت	می	کن ــح	صحب ــزاع	و	صل ــی	از	ن ــر	وقت ــس	وب ماک
در	گيومــه	می	گــذارد.	معنــی	ایــن	کار	ایــن	اســت	کــه	می	خواهــد	
بگویــد	از	نظــر	وبــر	جنــگ	اصــل	اســت.	کانــت	خــودش	هــم	بــه	
ــاور	 ــح	جــاودان	می	خواســت،	نتوانســت	ب ــاره	صل ــه	درب آن	چــه	ک
ــگ	 ــد	جن ــردم	آرزو	می	کنن ــت	م ــوس	می	گف ــد.	هراکليت ــدا	کن پي
ــن	اســت.	چــون	 ــن	دعــا	نيســت	بلکــه	نفری ــد	ای نباشــد.	نمی	دانن

ــودی. اگــر	جنــگ	نباشــد	یعنــی	ناب

فیلسوف شاهد زمان خود است
وی	در	ادامــه	گفــت:	فهــم	مــن	ایــن	اســت	کــه	هســتی	ایســتادن	
در	برابــر	نيســتی	اســت.	یعنــی	این	ایســتادگی	اســت	که	صيــرورت	
اســت.	فيلســوف	شــاهد	زمــان	خــود	اســت.	فيلســوفانی	کــه	راجــع	
ــد	کــه	 ــی	مــی	زیســته	ان ــد	در	دوران ــت	کــرده	ان ــح	صحب ــه	صل ب
ــه	 ــال	انيشــتين	نامــه	ای	ب ــرای	مث جنــگ	شــدت	داشــته	اســت.	ب
ــوان	 ــح	را	در	آن	عن ــاره	صل ــدش	درب ــر	و	امي ــه	نظ ــد	دارد	ک فروی
ــد	 ــال	بع ــدود	10	س ــت.	ح ــی	اس ــه	ای	خواندن ــه	نام ــد	ک می	کن
ــگ	 ــی	جن ــا	می	خواه ــه	آی ــد	ک ــت	می	نویس ــه	روزول ــه	ای	ب نام
پایــان	پيــدا	کنــد؟	منظــورش	ایــن	اســت	کــه	ســالحی	می	تــوان	
ســاخت	کــه	جنــگ	پایــان	پيــدا	کنــد.	شــاید	هــم	هدفــش	پایــان	
دادن	بــه	جنــگ	بــوده	اســت.	توجــه	کنيــم	کــه	بهتریــن	و	اخالقــی	
ــا	 ــه	همين	ه ــم	ک ــا	می	بيني ــتند.	ام ــردم	دانشــمندان	هس ــن	م تری
بــه	دنبــال	ســاختن	بمــب	اتــم	بــوده	انــد.	هــدف	اینهــا	صلــح	بــوده	

ــد. ــوده	ان اســت.	بعــد	از	جنــگ	هــم	در	کار	صلــح	ب
داوری	اردکانــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	صلــح	را	بــا	کوشــش	می	تــوان	

ــد	ایجــاد	 ــا	کوشــش	نبای ــگ	را	ب ــرد:	جن ــح	ک ــرد،	تصری حــس	ک
ــن	 ــز	کــرد.	ای ــد	از	آن	پرهي کــرد.	جنــگ	وجــود	دارد	و	هســت.	بای
کــه	تــا	چــه	حــد	می	تــوان	از	جنــگ	پرهيــز	کــرد	در	نامــه	فرویــد	
ــن اســت  ــه حرفــش ای ــم. در سرتاســر نام ــه انيشــتين می بيني ب
کــه نهــاد ) Id( و باطــن مــا باطــن جنــگ اســت. اگرچــه مقدمه 
ــزه  ــی و غری ــاختن و زندگ ــزه س ــا غری ــه م ــد ک ــی می کن چين
نابــودی	و	جنــگ	داریــم،	امــا	می	گویــد	آن	چــه	کــه	راهبــر	اســت،	
غریــزه	ویرانگــری	اســت.	ایــن	نامــه	در	ســال	1۹3۲	نوشــته	شــده	

ــد. ــگ	می	آی ــوی	جن ــه	ب ــی	ک ــی	زمان یعن

ایســتادن در برابــر جنــگ، ایســتادن وجــود در برابــر 
عــدم اســت

وی	در	ادامــه	گفــت:	ســالح	چيــزی	نيســت	کــه	توســط	
ــده	 ــز	عم ــود.	ســالح	ج ــاخته	ش ــازندگان	آن	س ــن	و	س متخصصي
ــی	 ــای	علم ــترین	پژوهش	ه ــه	بيش ــت	ک ــان	ماس ــوژی	زم تکنول
روی	ایــن	حــوزه	متمرکــز	اســت.	علــم	کــه	ســتون	و	اســتوانه	ایــن	
عالــم	اســت	نمی	توانــد	بــی	تفــاوت	نســبت	بــه	جنــگ	باشــد.	بشــر	
ــر	 ــود	در	براب ــی	وج ــن	یعن ــتد	ای ــگ	می	ایس ــر	جن ــواره	در	براب هم
ــا	 ــاع	ی ــرای	دف ــواًل	ب ــه	معم ــای	موج ــتد.	جنگ	ه ــدم	می	ایس ع
ــز	وجــود	دارد	کــه	از	روی	 احقــاق	حــق	اســت.	امــا	جنگ	هایــی	ني

ــوزی	اســت. ــه	ت کين
داوری	افــزود:	مخالفيــن	بــا	فلســفه	از	روی	کينــه	تــوزی	مخالفــت	
می	کننــد.	بــه	نــدرت	دليلــی	بــر	زیــان	بــار	بــودن	فلســفه	دارنــد.	از	
ســه	فــرد	آتنــی	کــه	ادعانامــه	عليــه	ســقراط	نوشــتند	بایــد	پرســيد	
ــااًل	 ــت؟	اجم ــه	اس ــر	انگيخت ــقراط	ب ــه	س ــما	را	علي ــز	ش ــه	چي چ
ــن	را	 ــه	آت ــاس	مدین ــقراط	اس ــه	س ــخ	را	داد	ک ــن	پاس ــوان	ای می	ت
بــر	هــم	می	زنــد.	امــا	دفــاع	آنهــا	از	آتــن	بــه	صــورت	کينــه	توزانــه	
ظهــور	کــرده	چــون	در	ادعانامــه	شــأن	حرف	هــای	خيلــی	مهمــی	
ــا	امــروز	فلســفه	مــورد	قهــر	و	دشــمنی	بــوده	 نبــود.	از	آن	زمــان	ت
اســت.	ایــن	جنگ	عليــه	فلســفه	را	بایــد	قبــول	کنيــم.	امــا	از	خدای	
ــای	 ــی	را	از	جنگ	ه ــر	کنون ــان	و	بش ــه	جه ــم	ک ــزرگ	می	خواهي ب
بزرگــی	کــه	اگــر	در	بگيــرد	جهــان	را	نابــود	می	کنــد	حفــظ	کنــد.

داوری اردکانی:

فیلسوف شاهد زمان خود است
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ــزارش گــــ

عبدالکریمــی	گفــت:	همــواره	دو	ســنت	فکــری	دربــاره	
ــرد	اول	 ــت.	رویک ــته	اس ــود	اش ــری	وج ــاره	دیگ اندیشــدن	درب
ــدگاه	 ــان	شــده	و	دی ــن	ســينا	و	دکارت	بي توســط	آکوســتين،	اب
ــت	 ــرای	کســانی	همچــون	هایدگــر،	ویتکنشــتاین	و	کان دوم	ب

ــت. اس
ــژن	عبدالکریمــی	در	نشســت	 ــگار	مهــر،	بي ــزارش	خبرن ــه	گ ب
فلســفه،	صلــح	و	جنگ	کــه	بــه	مناســبت	روز	جهانی	فلســفه	در	
پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	برگزار	شــد،	به	

ایــراد	ســخنرانی	پرداخــت.

ــت  ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس ــیله ای ب ــو وس گفتگ
ــت ــار حقیق ــه معی ــت ن اس

بيــژن	عبدالکریمــی	در	ایــن	نشســت	گفــت:	از	دیربــاز	انســان	با	
دیگــری	زیســته	و	بــا	دیگــری	نســبت	داشــته	اســت.	مقوالتــی	
مثــل	قانــون،	اخــالق،	حقــوق	و	دیــن	وجــود	داشــته	تــا	کنــش	
نســبت	بــه	دیگــری	را	تعریــف	کنــد.	در	دیــن	مــا	اندیشــيدن	به	
ــم	 ــه	عال ــل	ب ــاس	مطــرح	شــده	اســت.	ني دیگــران	و	حــق	الن
ملکــوت	جــز	از	طریــق	اندیشــيدن	بــه	دیگــری	ممکن	نيســت.	
افالطــون	شــيوه	دیالــوگ	را	بــه	عنــوان	روش	بيــان	تفکــر	خود	
ــه	شــيوه	 ــد.	همچنيــن	ســقراط	گفتگــو	را	یگان انتخــاب	می	کن
ــرای	 ــيله	ای	ب ــو	وس ــد.	گفتگ ــوان	می	کن ــت	عن ــان	حقيق بي

رســيدن	بــه	حقيقــت	اســت	نــه	معيــار	حقيقــت.

بــه  اندیشــیدن  دربــاره  فکــری  ســنت  دو 
»دیگــری«

وی	افــزود:	در	تاریــخ	همــواره	دو	ســنت	فکــری	دربــاره	
ــرد	اول	 ــت.	رویک ــته	اس ــود	داش ــری	وج ــه	دیگ ــيدن	ب اندیش
کــه	توســط	آگوســتين،	ابــن	ســينا	و	دکارت	بيــان	شــده	معتقــد	
اســت	کــه	نفــس	بــدون	ميانجــی	و	بــا	صــرف	رجــوع	بــه	خــود	
می	توانــد	بــه	خودآگاهــی	برســد	و	در	ایــن	خودآگاهــی	تمــام	و	
ــن	هــدف	هــر	آن	چــه	را	 ــه	ای ــرای	رســيدن	ب کمــال	اســت.	ب
کــه	نيــاز	اســت	در	درون	خــود	دارد.	آگاهــی	بــه	چيزهــای	دیگر	
بعــد	از	آگاهــی	از	خــود	اســت.	در	حالــت	تعليــق	و	قطــع	ارتبــاط	
از	جهــان	اســت	کــه	انســان	می	توانــد	بــه	خــودش	آگاه	شــود.	
ایــن	مســأله	را	در	داســتان	حــی	بــن	یقظــان	ابــن	طفيــل	نيــز	
می	بينيــم.	ایــن	مســأله	از	طریــق	ابــن	طفيــل	در	اندیشــه	های	
ــزه	 ــرد	اتمي ــن	رویک ــتای	ای ــذارد.	در	راس ــر	می	گ ــی	تأثي غرب
ــالق	را	 ــه	اخ ــم	ک ــگاه	دکارت	می	بيني ــان	را	در	دی ــدن	انس ش

ــد. ــه	می	کن ــت	طلبان ــاًل	منفع کام

آگاهی از نفس با واسطه دیگری صورت می گیرد
عبدالکریمــی	در	ادامــه	گفــت:	دیــدگاه	دوم	کــه	کســانی	
همچــون	هایدگــر،	ویتگنشــتاین،	کانــت	و	هــگل	بــه	آن	معتقد	
ــن	اســت	کــه	در	 ــب	متأخــر	اســت	ای ــد	و	اندیشــه	غال ــوده	ان ب
ــری	صــورت	 ــطه	دیگ ــا	واس ــس	ب ــی	از	نف ــدگاه	آگاه ــن	دی ای
ــرد	نفــس	 ــرد.	یعنــی	وقتــی	کار	و	فعلــی	صــورت	می	گي می	گي
ــدگاه	خودآگاهــی	 ــن	دی ــد	از	خویشــتن	آگاه	شــود.	در	ای می	توان
ــار	 ــن	ب ــال	نيســت	و	ُمشــکک	اســت.	اولي ــام	و	کم ــری	تم ام
ــأله	 ــک	مس ــوان	ی ــه	عن ــری	ب ــأله	دیگ ــط	دکارت	مس توس

ــود. ــزه	می	ش ــدی	و	تئوری ــورت	بن ــفی	ص فلس

فلسفه حکایت گر تاریخ هستی است
ــم	کــه	 ــوان	کن ــن	جــا	الزم	اســت	عن وی	ســپس	گفــت:	در	ای
بــه	راســتی	فلســفه	چيســت؟	هــگل	می	گویــد	فلســفه	حکایت	
گــر	تاریــخ	هســتی	اســت.	جنــاب	دکتــر	داوری	معتقدند	فلســفه	

بافــت	نيســت	بلکــه	یافــت	اســت.	فلســفه	در	حقيقت	بيــان	روح	
ــد.	 ــان	می	ده ــود	را	نش ــائل	خ ــام	مس ــه	در	تم ــت	ک دوران	اس
ظهــور	فلســفی	اندیشــه	های	دکارت	دنيــای	جدیــدی	را	رقــم	زد	
کــه	خودبنيــادی	و	خودمحــوری	مؤلفــه	اصلــی	آن	اســت.	ایــن	
اندیشــه	مســأله	دیگــری	و	نســبت	خــود	بــا	دیگــری	را	نيــز	بــه	
طــور	طبيعــی	مطــرح	می	کنــد.	در	نتيجــه	شــاهد	ظهــور	پدیــده	
ــی	 ــتارهای	ب ــا	و	کش ــی	و	جنگ	ه ــگ	جهان ــتعمار	و	دو	جن اس
ــه	وجــود	دیگــری	و	 ــن	نشــان	می	دهــد	ک ســابقه	هســتيم.	ای
فهــم	دیگــری	بــه	یکــی	از	بنيادی	تریــن	مســائل	امــروز	انســان	

تبدیــل	شــده	اســت.

امانوئل لویناس؛ فیلسوف »دیگری«
ــًا	 ــرد:	مســأله	دیگــری	صرف ــوان	ک ــه	عن عبدالکریمــی	در	ادام
یــک	مســأله	آکادميــک	نيســت	و	بســيار	مهــم	اســت.	یکــی	
ــأله	 ــه	مس ــه	ب ــش	از	هم ــا	بي ــه	در	دوران	م ــی	ک از	متفکران
»دیگــری«	پرداختــه	امانوئــل	لوینــاس	اســت،	در	نتيجــه	وی	را	
فيلســوف	دیگــری	ناميــده	انــد.	او	کــه	یهودی	اســت	و	خانــواده	
خــود	را	در	جنــگ	جهانــی	دوم	از	دســت	داد	دیدگاهــش	نســبت	
بــه	دیگــری	منحصــر	بــه	فــرد	اســت.	او	مــی	کوشــد	کل	تاریخ	
ــد	 ــورد	نق ــک	غــرب	را	از	منظــر	مســأله	»دیگــری«	م متافيزی
قــرار	دهــد.	او	مفروضــات	اندیشــه	غــرب	در	نســبت	بــا	دیگــری	
را	بــه	چالــش	می	کشــد.	اندیشــه	های	او	می	توانــد	بــه	
ــی	 ــت	پدیده	هــای	ناخوشــایند	دوران	کنون ــادی	عل صــورت	بني

ــه	مــا	نشــان	دهــد. را	ب

بدون »دیگری« اخالق بی معناست
بيــژن	عبدالکریمــی	ســپس	گفــت:	بــا	الهــام	از	اندیشــه	لویناس	
بــرای	جامعــه	خودمــان	یــک	ایــده	را	مطــرح	می	کنــم	کــه	البته	
خيلــی	کلــی	و	خــام	اســت.	نکتــه	اول	ایــن	اســت	کــه	اساســًا	
ــه	 ــت.	دوم	آن	ک ــر	اس ــاب	ناپذی ــری	اجتن ــا	دیگ ــا	ب ــبت	م نس
بــدون	دیگــری	اخــالق	بــی	معناســت.	نکتــه	ســوم	ایــن	کــه	
اخــالق	امــری	فراطبيعــی	اســت	نــه	بخشــی	از	طبيعــت.	نکتــه	
ــی	 ــدون	درک	اخالق ــودن	ب ــان	ب ــه	در	جه ــن	اســت	ک ــد	ای بع
ــه	 ــت	ک ــر	آن	اس ــه	دیگ ــت.	نکت ــط	اس ــاً	غل ــری	اساس دیگ

اســتکمال	اخالقــی	فــرد	بــا	مقولــه	خيــر	و	خــوب	گــره	خــورده	
و	ایــن	مقولــه	بــدون	در	نظــر	گرفتــن	دیگــری	بــی	معناســت.
ــوان	از	 ــری	نمی	ت ــه	دیگ ــه	ب ــدون	توج ــزود:	ب ــه	اف وی	در	ادام
ــت	 ــزرگ	اس ــری	ب ــک	دیگ ــت.	در	ی ــخن	گف ــت	س ــی	نهای ب
ــرد.	 ــرح	ک ــق	را	مط ــا	مطل ــت	ی ــی	نهای ــر	ب ــوان	ام ــه	می	ت ک
ــری	 ــره	دیگ ــدا	را	در	چه ــانه	های	خ ــس	نش ــر	لوینان ــه	تعبي ب
می	تــوان	دیــد.	در	غيــر	ایــن	صــورت	در	ایندیویژواليســم	
ــد	 ــدن	می	توان ــود	ش ــِن	خ ــه	م ــدود	ب ــتيم.	مح ــدود	هس مح
ــری	 ــس	ام ــدای	لوینان ــد.	خ ــک	باش ــا	تئولوژی ليبراليســتی	و	ی
بيرونــی	و	نامتناهــی	اســت.	می	تــوان	فلســفه	اخــالق	او	را	یــک	
انقــالب	کوپرنيکــی	دانســت.	کانــت	نيــز	عــالوه	بــر	موضــوع	
نقــد	عقــل	در	اخــالق	نيــز	یــک	انقــالب	کوپرنيکــی	رقــم	زد	با	
ایــن	تفــاوت	کــه	نــگاه	اخالقــی	کانــت	متافيزیکــی	اســت	امــا	

ــس	اگزیستانسياليســتی	اســت. لوینان

تمدن غرب دچار توتالیتاریانیسم است
ــر	 ــاس	ب ــن	لوین ــد	بنيادی ــت:	نق ــا	گف ــی	در	انته عبدالکریم
ــد.	 ــتفاده	باش ــل	اس ــز	قاب ــا	ني ــرای	م ــد	ب ــک	می	توان متافيزی
ــت	 ــز	را	در	کلي ــه	چي ــت	و	هم ــی	اس ــک	کل ــگاه	تئولوژی ن
ــدد.	 ــم	می	بن ــا	چش ــر	تفاوت	ه ــه	ب ــد	در	نتيج ــل	می	ده تقلي
همــه	چيــز	را	می	خواهــد	بــا	کليــت	از	پيــش	پذیرفتــه	شــده	
دگرگــون	و	حــل	کنــد.	بــرای	دیــدن	دیگــری	بایــد	حجــاب	
ــر	 ــود.	در	غي ــان	ش ــری	نمای ــا	دیگ ــم	ت ــار	بزني ــت	را	کن کلي
ــه	 ــه	ب ــيم	ک ــی	رس ــم	م ــه	توتاليتاریانيس ــورت	ب ــن	ص ای
عقيــده	مــن	تمــدن	غــرب	دچــار	آن	شــده	اســت.	همچنيــن	
نظام	هــای	تئولوژیکــی	مــا	نيــز	دچــار	هميــن	مســأله	اســت.	
ــتم	 ــظ	سيس ــی	حف ــأله	اساس ــک	مس ــای	تئولوژی در	نظام	ه
اســت	و	مســأله	دیگــری	در	اولویــت	نيســت	و	در	یــک	امــر	
ــر	 ــک	ام ــی	ی ــود	را	قربان ــد	و	خ ــه	می	کن ــر	الن ــن	ناپذی تعي
ــه	 ــن	گون ــا	ای ــی	م ــا	روح	تاریخ ــد.	ام ــاخته	نمی	کن ــا	س دني
ــوان	رویکــرد	دیگــری	داشــت	کــه	دیگــری	را	 نيســت.	می	ت
ــن	تفکــر	خــود	 ــد.	ای ــد	و	دیگــری	را	از	خــود	می	دان مــی	بين
را	در	امــری	نامتناهــی	مــی	بينــد	و	بــه	هيــچ	سيســتمی	تــن	

نمی	دهــد.

بیژن عبدالکریمی:

بدون »دیگری«، اخالق بی معناست
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ــزارش گــــ

	ميزگــرد	»تفکــر	آینــده«	در	بخــش	پایانی	روز	نخســت	ســمپوزیوم	
ــری	و	 ــاس	منوچه ــت	عب ــا	مدیری ــریعتی«	ب ــا	و	ش ــون،	م »اکن
بــا	حضــور	رضــا	داوری	اردکانــی،	احســان	شــریعتی	و	بيــژن	
ــن	 ــد.	در	ای ــزار	ش ــدرس	برگ ــت	م ــگاه	تربي ــی	در	دانش عبدالکریم
ميزگــرد	هــر	یــک	از	ســخنرانان	بــه	بحــث	پيرامــون	نســبت	تفکــر	

ــد. ــده	پرداختن ــریعتی	و	آین ش

مواجهه شریعتی با غرب منفعالنه نیست
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــده	ب ــر	آین ــای	تفک ــاره	معن ــی	درب ــژن	عبدالکریم بي
اینکــه	تفکــر	امــری	تاریخــی	اســت،	اظهــار	کــرد:	همــه	کســانی	
کــه	در	یــک	فضــای	اثيــری	و	خطــی	می	اندیشــند	یــا	بــر	اســاس	
ــا  ــاً ب ــند اساس ــی می اندیش ــی و غيرهگل ــی_ کانت ــوژه دکارت س

ــد. ــا	دانســته	ان ــی	معن ــده	مشــکل	داشــته	و	آن	را	ب تفکــر آین
ــچ	 ــه	هي ــریعتی	ب ــر	ش ــه	تفک ــان	اینک ــا	بي ــفه	ب ــتاد	فلس ــن	اس ای
ــن	حــال	 ــن	نمی	دهــد	و	در	عي ــک	ت ــک	از	سيســتم	های	تئولوژی ی
ــده	 ــریعتی	و	آین ــن	ش ــزود:	بي ــت،	اف ــم	نيس ــکوالر	ه ــری	س تفک
ایرانيــان	رابطــه	عظيمــی	وجــود	دارد،	شــریعتی	ایــن	درس	بــزرگ	
را	بــه	مــا	داد	کــه	مــا	می	توانيــم	بــا	جهــان	مــدرن	ارتباطــی	فعــال	
داشــته	باشــيم	و	برخــالف	ســنت	گرایــان	هيــچ	گاه	مواجهــه	او	بــا	
غــرب	منفعالنــه	و	عکــس	العملــی	نبــوده	اســت	بلکــه	مواجهــه	او	

ــا	غــرب	نوعــی	کنــش	اســت	تــا	واکنــش. ب
وی	بـا	بيـان	اینکـه	دوران	منطـق	شرق	شناسـی	و	شرق	شناسـی	
معکـوس	بـه	پایان	رسـيده	اسـت،	افـزود:	منطق	شـریعتی	خـارج	از	
اندیشـه	های	شرق	شناسـانه	و	شرق	شناسـانه	وارونـه	بـود.	یکـی	از	
مؤلفه	هـای	فکـر	شـریعتی،	گشـودگی	نسـبت	بـه	تمـام	افق	هـای	
تاریخـی	بـود.	او	وقتی	بـودا	تدریـس	می	کـرد	گویی	یک	بودیسـت	
اسـت؛	وقتـی	مارکـس	تدریـس	می	کـرد،	گویـی	یک	مارکسيسـت	
اسـت.	او	بـر	خـالف	اصحـاب	تئولـوژی	بـه	سـهولت	بـه	نـدای	
اندیشـمندان	و	سـنن	گوناگون	تاریخـی	گوش	می	سـپرد	و	این	یکی	
از	ویژگی	های	تفکر	آینده	اسـت.	در	اندیشـه	شـریعتی	گویی	در	همه	
سـنت	ها	و	مذاهـب	مولفه	هایـی	وجـود	دارد	کـه	با	او	سـازگار	اسـت.	
شـریعتی	ندای	هسـتی	را	هر	جـا	که	بود	می	شـنيد.	او	ندای	هسـتی	

را	از	زبـان	تمـام	متفکـران	می	شـنيد.
شــریعتی	نســبت	بــه	همــه	ســنت	ها	گشــوده	بــود.	ایــن	گشــودگی	
بــه	هســتی	اســت	کــه	دیــن	و	مذهــب	آینــده	تاریــخ	بشــر	خواهــد	
بــود.	گشــودگی	بــه	تاریــخ	در	شــریعتی	دیــده	می	َشــود.	او	بــا	همــه	
ســنت	های	فکــری	نوعــی	برخــورد	پدیدارشناســانه	اســت.	بــه	ایــن	
اعتبــار	بایــد	شــریعتی	بــه	عنــوان	یکــی	از	نيازهــای	آینــده	جامعــه	

مــا	مــورد	توجــه	قــرار	گيــرد.

میراث شریعتی؛ مبارزه با زر و زور و تزویر
ــا	 ــود	را	ب ــخن	خ ــریعتی«	س ــان	ش ــرد	»احس ــن	ميزگ ــه	ای در	ادام
ــی	از	 ــد	درک ــا	بای ــزود:	م ــرد	و	اف ــاز	ک بســم	رب	المســتضعفين	آغ
ــه	ذات	 ــورد	اینک ــيم.	در	م ــته	باش ــریعتی	داش ــده	و	نوش ــر،	آین تفک
ــه	 ــد؛	از	جمل ــه	بحــث	پرداختن ــادی	ب تفکــر	چيســت،	فالســفه	زی
هایدگــر.	تفکــر	بــرای	هایدگــر	یــک	نــوع	تذکــر	اســت.	ایــن	یــک	
تعریــف	از	تفکــر	اســت.	امــا	همانطــور	کــه	هایدگــر	خــود	تصریــح	
کــرده	متفکــر	کســی	اســت	کــه	مقابــل	متفکــر	بــزرگ	می	ایســتد	
ــيم.	 ــتيم	و	بيندیش ــر	بایس ــل	هایدگ ــد	مقاب ــا	بای ــد	و	م و	می	اندیش
ــد	انجــام	 ــوم	فردی ــال	مرح ــوان	مث ــه	عن ــه	ب ــن	کاری	اســت	ک ای
ــران	 ــر	در	ای ــداران	پوپ ــاًل	طرف ــه	مث ــور	ک ــت.	همان	ط ــداده	اس ن
ــام	طرفــداران	 ــه	ن ــد	آمــد	ب ــران	پدی ــه	ای	در	ای داشــتيم،	یــک	نحل
هایدگــر	کــه	ایــن	نقــض	غــرض	بــود	چــون	هنــوز	هایدگــر	حتــی	

درســت	ترجمــه	نشــده	اســت.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	گفــت	مــا	می	دانيــم	کــه	پایــان	ســده	بيســتم	
دوره	پســاها	و	پایان	هــا	بــوده	اســت،	امــا	اکنــون	در	دوره	پساپســاها	
ــا،	 ــان	فراروایت	ه ــی	دوره	پای ــا،	یعن ــان	پایان	ه ــی	پای هســتيم،	یعن
ــرار	دارد	از	 ــه	ق ــک	خراب ــا	ی ــل	م ــروز	مقاب ســپری	شــده	اســت.	ام
فراروایت	هــای	قبلــی.	بنابرایــن	در	پایــان	ایــن	دوره	پساپســاها،	کــه	
مــا	در	مقابــل	خــراب	آبــادی	کــه	قــرار	داریــم،	بحــث	بازســازی	یــا	
نوبازســازی	یــا	از	ســرگيری	مطــرح	اســت.	یعنــی	همــه	چيــز	بایــد	

ــت.	 ــرح	اس ــا	مط ــه	حوزه	ه ــث	در	هم ــن	بح ــود.	ای ــازی	ش بازس
ــه	 ــر	از	بقي ــش	بهت ــد	خوی ــه	نق ــه	ب ــم	ک ــرب	ه ــر	معاصــر	غ تفک

ــيده	اســت. ــن	رس ــه	همي ــردازد	ب می	پ
وی	افــزود:	بنابرایــن	تفکــر	آینــده	بــه	معنــای	نزدیــک	آن،	برخالف	
ــی	را	مدنظــر	 ــا	پس	فردای ــروزی	ی ــه	پری ــد	ک ــوم	فردی تصــور	مرح
قــرار	می	دهــد	و	آینــده	را	خيلــی	دور	می	بينــد،	آنچــه	از	درک	
شــریعتی	وار	از	زمــان	یــا	در	تفکــر	دینــی	بــه	قــول	هایدگــر	می	آمد،	
انتظــار	ظهــور	قریب	الوقــوع	اســت.	یعنــی	از	امــکان	ظهــور	و	آینــده	
ــم.	 ــت	می	کني ــد	صحب ــب	فرامی	رس ــه	عن	قری ــری	ک در	راه	و	خط
ایــن	ناظــر	بــر	امــر	ناممکنــی	اســت	کــه	می	توانــد	ممکــن	شــود.	
مثــاًل	در	بحــث	دریــدا	دموکراســی	یــک	کمبودهایــی	دارد	کــه	در	
ــن	کمبودهــا	را	اصــالح	کــرد.	 ــوان	ای ــن	دموکراســِی	در	راه	می	ت ای
بــه	قــول	چگــوارا	واقع	بيــن	باشــيم،	ناممکــن	را	بخواهيــم.	تخيــل	

هميشــه	نقــش	انقالبــی	دارد	و	نقــش	مســتقيمی	بــا	آینــده	دارد.
احســان	شــریعتی	ادامــه	داد:	دکتــر	شــریعتی	یکــی	از	بحث	هایــی	
ــاب	 ــد	از	کت ــه	می	گوی ــت	ک ــده	اس ــخ	آین ــث	تاری ــه	دارد،	بح ک
ــریعتی	 ــت.	ش ــه	اس ــام	گرفت ــد«	اله ــن	و	امي ــن	دی ــی	بي »جهان
می	گویــد	همان	طــور	کــه	مــا	فکــر	می	کنيــم	بایــد	تاریــخ	
گذشــته	را	بنویســيم،	بایــد	تاریــخ	فــردا	را	بنویســيم	کــه	ایــن	یــک	
نــوع	تناقــض	بــه	نظــر	می	رســد.	ولــی	همــان	طــور	کــه	ســيمون	
ویــل	بــه	مــا	می	گویــد	آینــده	چيــزی	بــه	مــا	نمی	دهــد،	مــا	بایــد	
همــه	چيزمــان	را	بــه	آینــده	ببخشــيم.	یــا	برگســون	می	گویــد	آینده	
آن	چيــزی	نيســت	کــه	بــر	ســر	مــا	فــرود	خواهــد	آمــد،	بلکــه	آن	

ــازیم. ــا	می	س ــه	م ــت	ک ــزی	اس چي
فرزنـد	دکتر	شـریعتی	گفـت:	وقتـی	شـریعتی	می	گوید	تاریـخ	آینده	
را	بنویسـيم،	یعنـی	ناممکـن	را	ممکـن	کنيـم	و	آینـده	را	بسـازیم.	
ایـن	تفاوت	نگاه	پيشـرویی	اسـت	کـه	روشـنفکری	شـریعتی	دارد	و	
تفاوت	اوسـت	بـا	بنيادگرایان	کـه	زندگی	امـروز	را	در	خدمـت	دیروز	
می	خواهنـد	و	تاریـخ	زده	هسـتند.	منظـور	از	بازگشـت	شـریعتی،	
بازگشـت	بـه	سرچشـمه	ها	برای	آغـازی	دیگـر	بـود.	از	این	روسـت	
که	تفکـر	شـریعتی	که	بـا	اقتضای	زمـان	معاصـر	که	ازسـرگيری	و	
نوبازسـازی	باشـد،	یک	نسـبتی	خواهـد	داشـت.	این	تا	جایی	اسـت	

کـه	ما	بـه	ميراث	شـریعتی	وفـادار	باشـيم.
ــه	 ــک	جمل ــریعتی	در	ی ــراث	ش ــن	مي ــرای	م ــرد:	ب ــد	ک وی	تأکي
ــر	و	 ــا	زر	و	زور	و	تزوی ــارزه	ب ــی	مب ــه	زندگ ــود	ک ــه	می	ش خالص
ــتحمار	 ــه	اس ــریعتی	آن	را	ب ــه	ش ــت	ک ــری	اس ــن	آخ ــژه	ای ــه	وی ب
ترجمــان	کــرده	بــود	و	یــک	مفهوم	ســازی	بدیــع	ملــی	مذهبــی	از	
شــریعتی	بــود.	مفهــوم	دیگــری	کــه	مربوط	بــه	این	ســمينار	اســت	
ــوم	»نوشــریعتی«	 ــد،	مفه ــدا	کن ــه	پي ــم	ادام ــردا	ه ــم	ف و	اميدواری
ــم	 ــا	گفتي ــودن	اســت.	م ــا	هــم	ب ــای	ب ــه	معن اســت.	ســمپوزیوم	ب
یــک	بحــث	درون	پارادایمــی	انجــام	دهيــم.	نــه	بــه	ایــن	معنــا	کــه	
بــا	منتقــدان	گفت	وگــو	نکنيــم	کــه	در	جــای	خــود	انجــام	خواهــد	
شــد.	بلکــه	منظــور	ایــن	اســت	کــه	در	بيــن	طيــف	کســانی	کــه	
هم	افــق	بــا	شــریعتی	می	اندیشــند،	بحــث	و	جــدل	کنيــم	و	
ــه	 ــه	جامع ــی	ب ــک	ميانگين ــه	اختالف	برداشــت	ها	ی ــم	هم علی	رغ

ــم. ــز	بحــث	می	کني ــه	چي ــر	چ ــه	س ــم	ک بدهي

شریعتیسم بی معناست
وی	بــا	بيــان	اینکــه	موضــوع	ســمپوزیوم،	خــود	شــریعتی	نيســت،	
گفــت:	ميــراث	شــریعتی	بــه	عنــوان	نقطــه	عزیمــت	بــرای	آینــده	
ــاور	 ــریعتی	ب ــریعتی	ها.	ش ــوان	نوش ــه	عن ــا	ب ــوی	م ــت؛	از	س اس
داشــت	چيــزی	بــه	نــام	ایســم	صحيــح	نيســت	و	بــه	هميــن	دليــل	
ــت	 ــم	شریعتيس ــود	او	ه ــت.	خ ــر	او	بی	معناس ــم	از	نظ شریعتيس
ــم	 ــی	می	گوئي ــيم.	وقت ــن	باش ــه	چني ــا	ک ــد	از	م ــود	و	نمی	خواه نب
نوشــریعتی،	می	خواهيــم	ببينيــم	ميــراث	شــریعتی	کــه	چکيــده	آن	
مبــارزه	بــا	زر	و	زور	و	تزویــر	اســت	و	بدیــل	آن	عرفان	برابــری	آزادی	
چــه	معنایــی	دارد.	ایــن	نوشــریعتی	بــه	معنــای	تکــرار	شــریعتی	در	
ــور	 ــریعتی	عب ــم	از	ش ــه	نمی	خواهي ــان	ک ــت.	همچن ــون	نيس اکن
کنيــم.	یــا	اینکــه	بگویيــم	نوشــریعتی	مشــابه	نئوشــریعتی	اســت؛	
چنانکــه	در	مــورد	نومارکسيســم	گفتــه	می	شــود	کــه	گویــی	
ــد	در	آن	 ــو	می	خواه ــون	نئ ــده	و	اکن ــم	ش ــاًل	حاک ــنتی	قب ــک	س ی
ــچ	گاه	 ــورد	شــریعتی	هي ــا	در	م ــد.	ام ارتدوکســی	تجدیدنظــری	کن

ارتدوکســی	حاصــل	نشــد	کــه	بشــود	در	آن	تجدیدنظــر	کــرد.
احســان	شــریعتی	در	پایــان	ســخنانش	گفــت:	منظــور	ایــن	اســت	
کــه	اکنــون	و	اینجــا	در	مواجهــه	بــا	شــریعتی	و	ميــراث	فکــری	او،	
خــود	باشــيم	و	خــود	بيندیشــيم	و	بنــا	بــه	ایــن	تفکــر	پرسشــگری	و	

اعتــراض	کنيــم	و	پاســخگوی	اندیشــه	و	کار	خودمــان	باشــيم.

تفکر شریعتی پایدار و زنده است، چون عمق دارد
در	ادامــه	ایــن	ميزگــرد،	رضــا	داوری	اردکانــی	با	ابــراز	خوشــحالی	از	
حضــور	در	ایــن	مجلــس	و	دیــدار	بــا	خانــواده	شــریعتی	اظهــار	کرد:	
شــریعتی	عــالوه	بــر	فضایلــی	کــه	داشــت	خطيــب	ماهــری	بــود	و	
می	توانســت	بــا	مقدماتــی	کــه	در	ظاهــر	بــا	بحــث	ارتباطی	نداشــت	
فضــا	را	آمــاده	کنــد.	ولــی	مــن	ســخنران	نيســتم.	مــن	آمــدم	اینجا	
که	بــه	همســر	دکتــر	شــریعتی	و	فرزنــدان	گرانقدرشــان	و	بــه	روان	

بــزرگ	دکتــر	علــی	شــریعتی	ادای	احتــرام	کنــم.
وی	افـزود:	مـا	]مـن	و	شـریعتی[	بـا	هـم	در	یـک	وادی	نبودیـم،	اما	
روابـط	بسـيار	صميمانه	ای	داشـتيم.	ایشـان	بـه	من	لطف	داشـتند	و	
من	هـم	بـه	ایشـان	ارادت	و	احترام	داشـتم.	دکتر	احسـان	شـریعتی	
اشـاره	خوبـی	کردنـد	کـه	بيایيـم	ميان	تفکـر	و	فلسـفه	تمایـز	قائل	
شـویم.	مثـاًل	گفته	می	شـود	منشـأ	فلسـفه	یونان	اسـت،	معنـای	آن	

نيسـت	که	بشـر	قبـل	از	یونـان	فکر	نداشـته	اسـت!
داوری	اردکانــی	بــا	بيــان	اینکــه	دکتــر	شــریعتی	صاحب	تفکــر	بود،	
تصریــح	کــرد:	تفکــر	شــریعتی	پایــدار	و	زنــده	اســت	چــون	عمــق	
دارد.	دکتــر	شــریعتی	درد	داشــت.	علــم	مهــم	اســت.	بــدون	علــم،	
ــرفت	 ــرد	و	پيش ــرار	نمی	گي ــودش	ق ــای	خ ــی	در	ج ــه	کنون جامع
ــد،	 ــاد	می	کن ــت	ایج ــه	حرک ــا	آنچ ــی	آورد؛	ام ــد	و	دوام	نم نمی	کن
درد	اســت.	مــا	ایــن	را	ندیــده	می	گيریــم.	هــر	کــس	چنــد	لحظــه	
ــی	 ــرد.	حت ــس	می	ک ــن	درد	را	ح ــد	ای ــور	می	ش ــریعتی	دمخ ــا	ش ب
در	پشــت	شــوخی	ها	و	طنزهــا	و	ظرافت	هــا	و	شــيرین	زبانی	ها.

گزارشی از سمپوزیوم »اکنون، ما و شریعتی«؛

مواجهه شریعتی با غرب منفعالنه نیست
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ــزارش گــــ

فراســتخواه	در	ميزگــرد	»تحــول	دوران«	کــه	در	روز	دوم	ســمپوزیوم	
ــزات	 ــان	تمای ــن	بي ــد	ضم ــزار	ش ــریعتی«	برگ ــا	و	ش ــون،	م »اکن
ــون	شــریعتی	 ــت:		مت ــود،	گف ــه	خ ــراد	زمان ــر	اف ــا	دیگ شــریعتی	ب

ــود. ــی	ب ــداری	اجتماع ــدان	بي ــک	وج دارای	ی
در	اوليــن	پنــل	دوميــن	روز	ســمپوزیوم	»اکنــون،	مــا	و	شــریعتی«	
ــود	 ــریعتی،	مقص ــن	ش ــت،	سوس ــام	داش ــول	دوران«	ن ــه	»تح ک
فراســتخواه	و	علــی	قاســمی	ســخنرانی	کردنــد.	مدیریــت	ایــن	پنل	

بــه	عهــده	حســين	مصباحيــان	بــود.

ــق  ــریعتی تطاب ــر ش ــا عص ــا ب ــر م ــان: عص مصباحی
ــدارد ن

ــورد	بحــث	در	 ــی	م ــل	گفــت:	مســئله	اصل ــن	پن ــدای	ای وی	در	ابت
پنــل	حاضــر	ایــن	اســت	کــه	دورانــی	کــه	مــا	در	آن	بــه	ســر	مــی	
بریــم	نســبت	بــه	دوران	شــریعتی	چــه	تغييراتــی	کــرده	اســت.	مــا	
در	تاریــخ	بشــر	ســه	دوره	پيشــا	مــدرن،	مــدرن	و	پســامدرن	داریــم.	
ــدگان	 ــز	اســت	و	نماین ــاد	همــه	چي در	دوران	پيشــامدرن	خــدا،	بني
خــدا	روی	زميــن	حکومــت	دارنــد.	در	دوران	مــدرن،	ایــن	نســبت	ها	
ــا	در	دوره	 ــد	ام ــاق	می	افت ــنت	اتف ــی	س ــود	و	نف ــوس	می	ش معک
فعلــی	کــه	پســا	مــدرن	نــام	دارد	بشــر	نــه	ماننــد	زمــان	پيشــامدرن	
ــه	ماننــد	دوران	مــدرن	محــق.	بشــر	در	شــرایط	 مکلــف	اســت	و	ن

فعلــی	رهــا	و	آزاد	اســت.
ــده	 ــریعتی	عم ــر	ش ــت:	در	عص ــمی	گف ــی	قاس ــس	از	وی	عل پ
ــا	 ــر	م ــده	عص ــرد	عم ــا	رویک ــت	ام ــک	اس ــا	ایدئولوژی رویکرده
ــه	خــورده	 ــا	ب ــی	م ــک	فرهنگــی	اســت	و	نظــام	معنای آنتروپولوژی
گفتارهــا	تبدیــل	می	شــود.	تضادهــای	شــریعتی	در	آن	زمــان	
ــر	و	 ــروز	منطــق	صف ــا	ام ــوده	اســت	ام ــا	ب ــاً	حــول	دوگانه	ه عمدت

ــت. ــاوری	داده	اس ــق	ب ــه	منط ــود	را	ب ــای	خ ــدی	ج ص
ــه	 ــا	ب ــدارد.	م ــق	ن ــا	عصــر	شــریعتی	تطاب ــا	ب ــزود:	عصــر	م وی	اف
ــی	 ــای	مختلف ــار	بحران	ه ــم	و	دچ ــرده	ای ــت	ک ــاها	حرک دوره	پس
شــده	ایــم.	تمامــی	جریاناتــی	کــه	در	گذشــته	رویکــرد	ایدئولوژیک	
داشــته	انــد	امــروز	تغييــر	کــرده	انــد	و	بحــران	یعنــی	اختــالف	بيــن	

آنچــه	کــه	هســت	و	آنچــه	کــه	بایــد	باشــد.

متــون شــریعتی دارای یــک وجــدان بیــداری 
اجتماعــی بــود

ــوان	 ــه	عن ــگر	ب ــی	و	پژوهش ــه	شناس ــتخواه،	جامع ــود	فراس مقص

ــادگی	 ــه	س ــریعتی	ب ــا	از	ش ــوع	»آی ــا	موض ــدی	ب ــخنران	بع س
ــرد. ــخنرانی	ک ــتيم«،	س گذش

ــان	را	 ــخ	خودم ــان	ها	تاری ــا	انس ــس	م ــول	مارک ــه	ق ــت:	ب وی	گف
ــده	 ــم.	بن ــان	می	خواهي ــه	خودم ــور	ک ــه	آن	ط ــا	ن ــازیم	ام می	س
ــذارم. ــا	می	گ ــرض	بن ــن	ف ــاس	ای ــر	اس ــم	را	ب ــه	صحبت	های ادام
ــم	و	 ــر	مبالغــه	کني ــگان	کمت ــار	نخب ــدا	الزم	اســت	در	کار	و	ب در	ابت
ــه	از	 ــای	جدابافت ــا	تافته	ه ــان	و	ی ــد	قهرم ــا	ض ــان	ی ــا	را	قهرم آنه
ــل	 ــره	حاص ــی	یکس ــر	اجتماع ــی	و	ام ــر	تاریخ ــم.	ام ــخ	نداني تاری

ــوده	اســت. ــگان	نب ــکار	نخب اف
فراســتخواه	ادامــه	داد:	در	نظریــه	»ميــدان	بوردیو«	عامالن	انســانی	
بــا	ســرمایه	هایی	کــه	دارنــد	نقــش	منــش	و	کــردار	فکــری	خــود	را	
بــر	زمانــه	می	زننــد	و	تمایل	هایــی	پدیــد	می	آورنــد.	شــریعتی	هــم	
ــا	 در	دوران	خــود	تمایزهایــی	پدیــد	آورد	و	طبقــه	متوســط	جدیــد	ب
ــزی	شــد.	در	دوره	شــریعتی	منــش	و	 تيــپ	شــریعتی،	تيــپ	متمای
کــردار	فکــری	بــرای	جامعــه	آن	روز	مــازاد	واقعــی	داشــت	و	معناهــا	
و	تعریف	هــای	او	بــرای	طيفــی	از	گروه	هــای	اجتماعــی،	ارزش	
راهبــردی	پيــدا	کــرد.	ایــن	مــازاد	بــرای	ميــدان	اجتماعــی	ایرانــی	
ــز	در	 ــریعتی	تمای ــای	ش ــر	تمایزه ــد.	از	دیگ ــدا	می	کن ــت	پي اهمي
مکانــی	که	ایســتاد،	تمایــز	در	سياســت	اجتماعــی	و	تمایــز	در	کنش	
ــد	در	آن	 ــود.	طبقــه	متوســط	جدی ــردی	کــه	پيــش	گرفــت،	ب راهب
دوران	مــکان	اجتماعــی	جدیــدی	نداشــت.	اگــر	نگاهــی	بــه	اطلس	
ــا	 ــا	ی ــب	مکان	ه ــه	اغل ــم	ک ــم	می	بيني ــای	آن	دوره	بکني مکان	ه
ــال	 ــا	امث ــا	سياســی	و	ی ــا	مذهبــی،	ی ــا	عمومــی	ی ــد	ت دولتــی	بودن

آنهــا	بــوده	اســت.
ایــن	اســتاد	جامعــه	شناســی	اضافــه	کــرد:	بنــده	در	مطالعاتــی	کــه	
ــکان	 ــه	آن	را	م ــيدم	ک ــدی	رس ــکان	جدی ــک	م ــه	ی ــته	ام	ب داش
ــان	 ــرز	مي ــی	در	م ــی	جای ــرزی	یعن ــکان	م ــده	ام.	م ــرزی	نامي م
دولــت	و	جامعــه.	بــه	عقيــده	مــن	شــریعتی	در	ایــن	مــکان	ایســتاد.	
ــکان	 ــی	در	م ــی	روی	آورد	و	حت ــای	عموم ــه	مکان	ه ــریعتی	ب ش
علمــی	مثــل	دانشــگاه	هــم	ســاکن	نشــد.	هميــن	تميــز	شــریعتی	
باعــث	شــد	کــه	گفتــارش	خصيصــه	ارتباطــی	پيــدا	کنــد	و	متن	هــا	
در	موقعيــت	ارتباطــی	شــکل	بگيــرد.	متــون	شــریعتی	دارای	یــک	
وجــدان	بيــداری	اجتماعــی	بــود.	تمایــز	دیگــر	شــریعتی	تمایــز	در	
ــی	را	 ــداری	اجتماع ــت	بي ــود.	او	سياس ــی	ب ــت	های	اجتماع سياس
ــه	نوســازی	 ــه	ک ــب	آن	زمان ــا	سياســت	قال ــرد	و	ب در	پيــش	می	گي
ــب	 ــد	کــه	ایــن	سياســت	غال اســت،	تفــاوت	دارد.	شــریعتی	می	دان

ــد. ــه	را	بده ــخ	زمان ــد	پاس نمی	توان
ــه	خــود	 ــراد	زمان ــا	اف ــز	شــریعتی	ب ــن	تمای ــه	آخری ــان	ب وی	در	پای
اشــاره	کــرد	و	گفــت:	کنــش	راهبــردی	شــریعتی	بــا	بقيــه	متمایــز	
ــه	ایــن	نتيجــه	می	رســد	کــه	دیــن	هــم	مســئله	 ــود.	شــریعتی	ب ب
اســت	هــم	راه	حــل.	او	بــه	ایــن	نتيجــه	رســيد	کــه	بایــد	از	گفتــه	

ــد. »دیــن	یــک	امــر	خصوصــی	اســت«،	آشــنایی	زدایــی	کن

مــا همچنــان دوران  سوســن شــریعتی: دوران 
شــریعتی اســت

ــه	 ــتاد	جامع ــریعتی	اس ــن	ش ــل	سوس ــن	پن ــخنران	ای ــن	س آخری
ــود. ــران	ب ــگاه	ته ــی	دانش شناس

ــا	 ــه	دوران	م ــرد	ک ــاز	ک ــه	آغ ــن	نظری ــا	ای ــود	را	ب ــت	خ وی	صحب
همچنــان	دوران	شــریعتی	اســت.	در	نتيجــه	مســائل	مــا	هــم	همان	

مســائل	زمــان	شــریعتی	اســت.
دوران،	 مفهــوم	 تعریــف	 بــرای	 افــزود:	 شــریعتی	 سوســن	
تعریف	هــای	مختلفــی	وجــود	داشــته	اســت.	یکــی	از	تعاریفــی	کــه	
بــه	تعریــف	شــریعتی	در	مــورد	بحــران	نزدیک	اســت	اینکــه	بحران	
یــک	پروســه	اســت	نه	یــک	سيســتم	سربســته	و	منظــور	از	پروســه	
هــم	ایــن	اســت	کــه	عبــارت	اســت	از:	یــک	ســری	چندالیگــی	و	
همزیســتی	ناهمزمانهــا.	بنابرایــن	دوره	بر	اســاس	یکدســتی	تعریف	
ــد.	 ــدا	می	کن ــا	پي ــا	معن ــر	اســاس	تنــش	زمان	ه نمی	شــود	بلکــه	ب
دوران،	مثــل	یــک	سيســتم	نيســت	کــه	در	یــک	جایــی	آغــاز	و	در	
جــای	دیگــری	تمــام	شــود	و	سيســتم	دیگــری	جــای	آن	را	بگيــرد.
ــر	شــریعتی	 ــده	دکت ــه	عقي ــر	شــریعتی	اضافــه	کــرد:	ب ــد	دکت فرزن
ــانزدهم	 ــرن	ش ــی	در	ق ــا	از	طرف ــت.	م ــی	اس ــا	از	ناهمزمان ــج	م رن
مانــده	ایــم	و	از	طــرف	دیگــر	دچــار	دردهــای	قــرن	بيســتم	شــده	
ــان	 ــوان	زم ــه	عن ــه	از	آن	ب ــی	ک ــریعتی	در	زمان ــر	ش ــم.	دکت ای
خویشــتن	و	یــا	نخبــه	یــاد	می	کنــد	ســعی	می	کنــد	تــا	ناهمزمانــی	
قــرن	1۶	و	۲0	را	ســازگار	کنــد.	بــر	اســاس	خویشــتن	شــریعتی	هم	

بایــد	خــود	را	بيابيــم	هــم	خویشــتن	خــود	را	بســازیم.
ــت	 ــران	هوی ــرد:	بح ــح	ک ــان	تصری ــگاه	در	پای ــتاد	دانش ــن	اس ای
ــش	 ــه	از	40	ســال	پي و	نظــم	ســرمایه	داری	دو	مشــکلی	اســت	ک
تاکنــون	بــا	مــا	و	همــراه	مــا	بــوده	اســت.	تنهــا	تفــاوت	زمــان	مــا	با	
زمــان	شــریعتی	ایــن	اســت	کــه	در	40	ســال	پيــش	اميــدواِر	تغييــر	
بودیــم	ولــی	در	دوران	امــروز	اميــدی	بــه	تغييــر	نداریــم.	اميــدوارم	
کــه	بتوانيــم	اميــد	شــریعتی	را	احيــا	کنيــم	و	بــه	آن	تــداوم	بخشــيم.

مقصود فراستخواه:

متون شریعتی دارای یک وجدان بیداری اجتماعی بود
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ــزارش گــــ

	متـن	زیـر	گفتـاری	از	مهدی	بنایـی	عضو	هيئت	علمـی	پژوهشـگاه	علوم	انسـانی	و	مطالعـات	فرهنگی	
اسـت	کـه	در	ادامـه	می	خوانيد؛

پيرامـون	انتظـاری	کـه	از	صلـح	و	فلسـفه	داریـم	می	خواهـم	صحبـت	کنـم.	انتظـار	اول	ایـن	اسـت	که	
می	تـوان	در	مفهـوم	عليـت	این	نسـبت	را	فهميد.	ایـن	که	آیا	فلسـفه	علت	صلـح	یا	جنگ	اسـت	یا	خير؟	
یـا	ایـن	که	بگویيـم	فلسـفه	از	چيزی	سـخن	می	گوید	نسـبت	آن	چيـز	با	صلـح	و	جنگ	چيسـت؟	انتظار	
سـوم	این	اسـت	که	ببينيـم	فيلسـوفان	راجع	به	جنگ	چـه	گفته	انـد	و	انتظار	چهـارم	این	اسـت	که	صلح	
و	جنـگ	بـا	فلسـفه	چه	می	کنـد؟	چون	خـود	فلسـفه	در	معـرض	صلح	و	جنگ	اسـت.	مـا	یا	با	فلسـفه	در	
صلحيـم	و	یـا	بـا	آن	می	جنگيـم	و	این	از	ابتـدا	وجود	داشـته	اسـت.	می	دانيم	که	سـقراط	به	خاطر	فلسـفه	

می	شود. کشـته	
هر	گاه	از	نسـبت	فلسـفه	و	چيزی	می	پرسـيم	در	واقع	در	حال	پرسـش	کردن	از	مفهوم	فلسفه	هستيم	و	باز	
اندیشـی	در	خصوص	مفهوم	فلسـفه	انجام	می	دهيم	که	فلسـفه	چيسـت	و	چه	کار	می	کنـد.	بدون	تعریف	
مفهـوم	فلسـفه	نمی	توانيـم	نسـبت	آن	را	با	صلـح	و	جنگ	بفهميـم.	هایدگر	در	کتاب	»	مسـائل	اساسـی	
پدیدار	شناسـی	»	می	گوید	ماهيت	و	ذات	مفهوم	فلسـفه	)کانسـپت	فلسـفه(	عالی	ترین	و	خویشاوند	ترین	
حاصـل	فلسـفه	اسـت.	اگرچه	صرفـاً	مفهوم	انتزاع	شـده	نيسـت.	اگـر	نگویيـم	ذات	و	مفهومی	اسـت	که	
دارای	خصوصيـات	انضمامـی	اسـت	که	تحقق	یافته	اسـت	می	توانيم	بگویيم	مفهومی	اسـت	کـه	نحوه	و	

طـوری	از	تحقق	را	با	خـود	دارد.
فيلسـوف	درگيـر	تریـن	انسـان	بـا	تاریخ	اسـت	و	فيلسـوف	در	بـرج	عاج	ننشسـته	کـه	در	آن	جـا	راجع	به	
تاریـخ	صحبـت	کند.	این	اسـت	که	فلسـفه	همـواره	معاصر	اسـت	و	متعهـد	بازاندیشـی	و	بازنشـان	دادن	
مقـام	انسـان	در	تاریـخ	و	جهان	اسـت.	حال	با	این	تعریف	باید	ببينيم	فلسـفه	چه	نسـبتی	بـا	صلح	و	جنگ	
دارد؟	فلسـفه	معاصـر	متعهد	بيـان	وجود	انسـان	مؤدب	بـه	ادب	متافيزیک	اسـت.	انسـان	مـؤدب	به	ادب	

متافيزیـک	کيسـت؟	و	ما	چه	نسـبتی	با	ایـن	انسـان	داریم؟
کانـت	در	کتـاب	»	نقد	عقل	محـض	»	می	گوید	دربـاره	کارهای	گاليله	بـه	این	نتيجه	می	رسـيم	که	خرد	
انسـانی	درباره	جهان	منفعل،	شـنونده	و	شـاگرد	نيسـت.	بلکه	انسـان	درباره	جهان	طرحـی	مطرح	می	کند	
و	جهـان	را	بـه	سـخن	مـی	آورد.	مثـل	قاضی	کـه	در	حضـور	شـاهدها	از	انسـان	ها	حرف	می	کشـد.	کانت	
می	گویـد	بـر	خالف	دیـدگاه	الک	حـس،	منفعل	نيسـت.	به	نظـر	من	حرف	هـای	کانت	شکسـت	تالش	
انسـان	بـرای	بيرون	آمـدن	از	تنهایـی	را	می	رسـاند.	انسـان	تالش	خـود	را	می	کند	امـا	صدایی	کـه	از	آن	
سـوی	جهان	می	آید	را	نمی	شـنود.	یعنی	انسـان	بـه	جای	این	کـه	جهان	را	بيابـد	جهان	را	می	سـازد.	حاال	

می	توانيـم	بگویيم	این	انسـان	چه	نسـبتی	بـا	جنگ	و	صلـح	دارد.
ایـن	سـاختن،	آزادی	انسـان	را	از	جهاتی	معطوف	بـه	ویرانگری	می	کند.	یکـی	از	این	جهات	سـاختن	ابزار	
اسـت.	انسـان	بعـد	از	ابزار	همان	انسـان	قبل	از	ابزار	نيسـت.	پشـت	این	حـرف	چخوف	فهمی	فلسـفی	از	
ابـزار	اسـت	کـه	می	گوید	اگـر	در	صحنه	تئاتر	وسـيله	بيهـوده	ای	را	قـرار	دادیم	که	تـا	انتهـای	تئاتر	معلوم	
نشـود	کـه	کاربـردش	چيسـت	معلوم	می	شـود	کـه	منطـق	داللـت	ابـزار	را	در	صحنـه	آرایـی	نفهميدیم.	
چخـوف	اسـلحه	را	مثال	می	زنـد	و	می	گویـد	اگر	اسـلحه	را	در	صحنـه	تئاتر	گذاشـتيم	یک	جا	بایـد	از	آن	

اسـتفاده	شود.
انسـان	امـروز	مصـرف	زده	اسـت	و	خالقيت	نـدارد.	چـون	نمی	دانـد	ابزارهایی	که	سـاخته	برای	چيسـت.	
انسـان	امـروز	دچـار	منطـق	آن	چيـزی	شـده	اسـت	کـه	می	سـازد.	اگـر	کانـت	ادعـا	می	کند	که	انسـان	
می	توانـد	همـه	چيز	را	بسـازد	پـس	می	تواند	همه	چيـز	را	هم	نابـود	کنـد.	دکارت	با	شـکاکيتش	همه	چيز	
را	نابـود	کـرد	و	این	مسـأله	در	هيوم	دوباره	تکرار	شـده	اسـت.	سـوال	اساسـی	این	جاسـت	که	اگر	انسـان	

بـدون	صدایـی	بيـرون	از	این	جهـان	آن	را	می	سـازد،	بر	اسـاس	کـدام	صـدا	آن	را	ویـران	می	کند؟

گفتاری از مهدی بنایی؛

فلسفه متعهد به بازاندیشی مقام انسان در تاریخ و جهان است

ــه	 ــش	و	برنام ــه	پژوه ــيار	مؤسس ــی،	دانش ــا	ذاکرصالح غالمرض
ریــزی	آمــوزش	عالــی	در	نشســت	اخــالق	و	آمــوزش	عالــی	
ــوع	 ــا	موض ــاوری	ب ــوم	فن ــالق	در	عل ــی	اخ ــن	الملل ــره	بي در	کنگ
»بازگشــت	بــه	یونيورســيته«	بــه	ارائــه	ســخنانی	پرداخــت	و	گفــت:	
ــيته	و	 ــه	یونيورس ــوم	بازگشــت	ب ــه	مفه ــامان	مجــددی	ب ــد	س بای

ــيم. ــته	باش ــگاه	داش دانش
وی	با	اشـاره	بـه	جمله	فيليپ	آلتبـاخ	گفت:	جامعه	آمـوزش	عالی	اگر	
می	خواهـد	خـودش	را	از	انحرافـات	آینده	حفـظ	کند	باید	بـه	صدای	
خـودش	گوش	دهد.	یاسـپرس	هم	می	گویـد	در	غياب	روح	دانشـگاه	

زوال	آکادمی	اتفاق	می	افتد.روح	دانشـگاه	چيسـت؟
ــا	در	 ــائل	م ــه	مس ــان	اینک ــا	بي ــه	ب ــگاه	در	ادام ــتاد	دانش ــن	اس ای
ــوی	 ــن	آوردن	تابل ــه	داد:	پایي ــی	چيســت؟	ادام ــوزش	عال حــوزه	آم
ــوده	ای	 ــات	آن،	ت ــال	1383	و	تبع ــی	درس ــوزش	عال ــگ	و	آم فرهن
شــدن	بدقــواره	و	رواج	ایــده	بنــگاه	فنــاوری	بــدون	در	نظــر	گرفتــن	
ســایر	زیرســاخت	ها	از	ایــن	گونــه	مشــکالت	اســت.	آمدیــم	گفتيــم	
دانشــگاه	یــک	بنــگاه	فنــاوری	اســت	بــدون	اینکــه	زیرســاخت	های	
آنهــا	را	در	نظــر	بگيریــم	ایــن	اتفــاق	عــالوه	بــر	ایــران	در	
ــه	حاشــيه	 ــوزش	ب ــاده	اســت.	هــم	آم کشــورهای	دیگــر	هــم	افت

ــگاهی. ــگ	دانش ــم	فرهن ــت	وه رف
وی	افزود:	در	سـطح	جهانی	تنوع	سـنتها	و	عـادات	علمی	و	فرهنگی،	
جهان	شـمولی	هنجارهای	اخالقی	را	به	چالش	کشـيده	اسـت	و	این	

هنجارها	بيشـتر	نقض	می	شـوند	تا	مراعات.

ــا	 ــی	ب ــوزش	عال ــزی	آم ــه	ری ــش	و	برنام ــه	پژوه ــيار	مؤسس دانش
ــای	 ــی	فعاليت	ه ــی	و	اجتماع ــت	گروه ــه	ماهي ــر	اینک ــد	ب تاکي
ــرده	 ــدان	ک ــالق	را	دو	چن ــه	اخ ــن	ب ــرورت	پرداخت ــک	ض آکادمي
ــًا	 ــا	عمدت ــگاهی	م ــات	دانش ــگ	و	اخالقي ــزود:	فرهن ــت،	اف اس
محصــول	آگاهــی	نيســت	بلکــه	محصــول	کردارهــا	و	رویه	هــای	
اعمــال	شــده	از	ســوی	نهادهــا،	کنش	هــای	پــی	در	پــی	اجتماعــی	
ــدی	 ــورت	بن ــن	ص ــت.	بي ــک	اس ــای	اداری	و	بروکراتي و	رویه	ه
ــری	 ــگاه	تاخ ــام	دانش ــه	ن ــی	ب ــده	مدرن ــی	پدی ــی	و	اجرای مفهوم
وجــود	دارد	و	بــه	نهادســازی	در	ایــن	خصــوص	توجــه	نشــده	اســت.	
درعيــن	حــال	شــاهدیم	کــه	فرهنــگ	دانشــجویی	بــا	دغدغه	هــای	

ــت. ــده	اس ــراه	ش ــک	هم غيرآکادمي
ایــن	محقــق	و	پژوهشــگر	در	ادامــه	بــا	بيــان	اینکــه	رفتــار	

ــات	 ــن	تبع ــی	ای ــزود:	وقت ــی	دارد،	اف ــم	تبعات ــی	در	عل غيراخالق
دامــن	گيــر	علــم	شــود	دیگــر	مــردم	از	علــم	حمایــت	نمی	کننــد	در	
نتيجــه	حمایــت	همگانــی	از	علــم	کاهــش	و	بــه	جــای	آن	نظــارت	
و	کنترل	هــای	قانونــی	افزایــش	می	یابد.ازطرفــی	ایــن	پدیــده	
ــد	و	 ــر	صدمــه	می	زن ــه	هنجارهــای	اخالقــی	و	اجتماعــی	عــام	ت ب

ســطح	همکاری	هــای	دانشــگاهی	را	کاهــش	می	دهــد.
ایـن	اسـتاد	دانشـگاه	در	بازتعریـف	واژه	دانشـگاه	تصریح	کـرد:	واژه	
یونيـورس،	یعنی	کائنـات،	عالم،	جهان	کوچـک.	از	دریچه	دانشـگاه	
به	کل	جهان	نگریسـته	می	شـود.	جایـی	که	در	آن	حقيقت	جسـتجو	
می	شـود	و	در	آمـوزش	عالـی	واژه	عالـی	بـودن	داللـت	بـر	رونـد	
تکاملـی	آمـوزش	دارد.	عالـی	بـودن	فقـط	ناظر	بـه	آمـوزش	مرحله	
سـوم	و	بعد	از	متوسـطه	نيسـت.	نفوذ	خـاص	و	ویژگی	هـای	جهانی	
آمـوزش	عالی	اسـت	کـه	آن	را	عالی	می	کنـد.	آموزش	عالـی	کانون	

هنجارهـای	عالـی	اسـت	برای	بهبـود	کيفيـت	زندگی.
ذاکــر	صالحــی	در	پایــان	بــا	تاکيــد	بــر	تقویــت	جنبه	هــای	نهــادی	
دانشــگاه	گفــت:	وقتــی	دانشــگاه	بحــران	نهــادی،	بحــران	هژمونی	
و	بحــران	مشــروعيت	دارد	راهــی	جــز	تقویــت	جنبه	هــای	نهــادی	
دانشــگاه	نداریــم.	اگــر	ایــن	کار	را	نکنيــم	دانشــگاه	تبدیل	می	شــود	
ــت	و	 ــی	نيس ــش	زندگ ــورت	بخ ــه	ص ــی	ک ــاد	بروکراتيک ــه	نه ب
فرهيختــه	و	روشــنفکر	تربيــت	نمی	کنــد	بلکــه	پشــت	ميــز	نشــين	
تربيــت	می	کنــد.	بنابرایــن	راهــی	جــز	تقویــت	کارکردهــای	

هنجــاری	دانشــگاه	نداریــم.

ذاکرصالحی:

رفتار غیراخالقی در علم حمایت از آن را کاهش می دهد
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ــزارش گــــ

همایــش ملــی »فلســفه عرفــان؛ بــا تأکیــد بــر آرای آیــت اهلل 
ــاالر پژوهشــگاه  العظمــی جــوادی آملــی« دوم آذر مــاه در ت

فرهنــگ و اندیشــه اســامی در شــهر قــم برگــزار شــد.
ــه  ــی ب ــت اهلل جــوادی آمل ــام آی متــن پیــش رو مشــروح پی

ــذرد؛ ــر می گ ــه از نظ ــه در ادام ــت ک ــش اس ــن همای ای

ِجیِم ْیَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ أَُعوُذ بِاهللَّ
ِ الرَّْحمِن الرَِّحیم  بِْسِم اهللَّ

ُ َعلـَـی  َجِمیــِع الْنِْبَیاءِ َو  ِ َربِّ الْعالَِمیــنَ  َو َصلَّــی اهللَّ »الَْحْمــُد هلِلَّ
ــِة الُْهــَداةِ الَْمْهِدیِّیــن ِســیََّما َخاتـَـم الْنِْبَیاءِ َو  الُْمْرَســلِین  َو الْئِمَّ
َّــی  َو  َنــاء بِِهــْم نََتَول َخاتـَـم الْْوِصَیــاء َعلَْیِهمــا آاَلُف التَِّحیَّــِة َو الثَّ

.» أ إِلـَـی اهللَّ ِمــْن أَْعَدائِِهــم  نََتَبــرَّ
مقــدم شــما أســاتید، فرهیختــگان و نخبگان علمــی، حوزوی 
و دانشــگاهی را گرامــی می داریــم. از ذات أقــدس الهــی 
ــا گنــج  مســئلت می کنیــم، رنــج همــه شــما بزرگــواران را ب
ــا  ــدی عطــا کنــد و همــه کســانی کــه ب ــاداش أب معرفــت پ
ایــراد مقــال یــا ارائــه مقالــت بــر وزن علمــی ایــن همایــش 
ــه  ــن وج ــه أحس ــبحان ب ــدای س ــد، خ ــد و می افزاین افزودن

ــرد! بپذی
ــفه  ــد، فلس ــان می رس ــه عرضت ــه ب ــی ک ــن پیام ــاره ای عص
ــه  ــه انســان ب ــان نظــری اســت. مســتحضر هســتید ک عرف
علــم و معرفــت شــناخته می شــود. خــدای ســبحان مجــاری 
ادراکــی فراوانــی بــه انســان عطــا کــرده اســت. اگــر انســان 
ــور  ــه باطــل و ام ــر حــق مشــغول نشــود و خــود را ب ــه غی ب
ــرار  ــت ق ــیر ادراک حقیق ــد، در مس ــرگرم نکن ــاری س اعتب
می گیــرد. در ایــن مســیر، اول معانــی جزییــه را بعــد از 
ــا آن  ــراه ب ــه را هم ــَور خیالی ــد ص ــد. بع ــی فهم احســاس م
ادراک می کنــد و از اینهــا عبــور می کنــد و بــه معانــی بریــن 

ــی در فلســفه نظــری. عقل
در فلســفه، تــاش و کوشــش نْفــس ایــن اســت کــه از وهــم 

ــار یابــد و آنهــا را  و خیــال بگــذرد و بــه آن معــارف مجــرد ب
تحلیــل کنــد و بپذیــرد. در ایــن معبــر گاهــی اینهــا بــه جای 
اینکــه ُمعیــن باشــند، راهــزن هســتند. وهــم تربیــت نشــده، 
ــش  ــاش و کوش ــود، ت ــد خ ــه، در ح ــم نیافت ــال تعلی خی
ــند،  ــته باش ــردی داش ــری نب ــل نظ ــا عق ــه ب ــد ک می کنن
گاهــی بــه صــورت جنــگ ســرد، گاهــی بــه صــورت جنــگ 
گــرم و عقــل اگــر بخواهــد در جهــاد علمــی، وهــم را تربیــت 
کنــد و خیــال را تربیــت کنــد، یــک تمریــن و ریاضت هــای 
ــدید  ــم ش ــک معلّ ــد ی ــه بای ــد ک ــل می طلب ــی کام علم
القوایــی او را تقویــت کنــد تــا او وهــم را خــوب تربیــت کنــد، 

ــد. ــال را خــوب تربیــت کن خی
ایــن دو نیــرو کــه از بهتریــن بــرکات الهیــی هســتند، اگــر 
درســت تربیــت بشــوند بــا عقــل نظــری در ادراک معــارف 
بریــن همــکاری می کننــد. معانــی جزئــی را، صــور جزئــی 
ــد، در  ــی آین ــر درم ــّد اصغ ــورت ح ــه ص ــی ب ــه گاه را ک
ــری در  ــل نظ ــد. عق ــرار می دهن ــری ق ــل نظ ــت عق خدم
هنــگام اســتدالل و قیــاس کــه می خواهــد معانــی جزئــی 
یــا صــور جزئــی حــّد اصغــر قــرار بدهــد، وهــم را یــا خیــال 
را اســتخدام می کنــد، آنهــا در خدمــت عقــل نظریــی 
ــتگان  ــع فرش ــه تاب ــی ک ــتگان جزئ ــل فرش ــتند؛ مث هس
ــد. آن گاه  ــرار می گیرن ــتند ق ــعه هس ــی س ــه معن ــی ب کل
ــاس  ــه قی ــی، چ ــاس اقتران ــه قی ــی؛ چ ــای علم قیاس ه
اســتثنایی و قیــاس شــرطی؛ چــه متصــل، چــه منفصــل، 

ــت. ــد داش ــی خواه ره آورد خوب
در ایــن زمینــه، ایــن جهــاد، جهــاد کبیــر اســت، نــه جهــاد 
ــل  ــود و عق ــت نش ــم تربی ــرده، وه ــدای ناک ــر خ ــر و اگ اکب
ــری در  ــل نظ ــا عق ــتیز ب ــا س ــواره ب ــود و هم ــت نش تربی
ــن  ــی چنی ــند، خروج ــرگرم باش ــرم س ــرد و گ ــگ س جن
رهزنــی و غارتگــری، مغالطــات ســیزده گانه یــا بیــش از 
ــار  ــری گرفت ــل نظ ــه عق ــا ک ــر ج ــت. ه ــیزده گانه اس س

مغالطــه ای از مغالطــات معهــود و معــروف منطقــی می شــود، 
ــری  ــل نظ ــه عق ــبت ب ــال نس ــم و خی ــی وه ــر نافرمان در اث
اســت، گاهــی موضــوع را جابجــا می کنــد، گاهــی محمــول 
ــول را  ــوع و محم ــبت موض ــی نس ــد، گاه ــا می کن را جابج
جابجــا می کنــد، گاهــی لفــظ تغییــر می کنــد، گاهــی معنــا 
ــش  ــا بی ــیزده گانه ی ــات س ــن مغالط ــد، ای ــوض می کنن را ع
ــه  ــال اســت نســبت ب ــم و خی ــری وه از ســیزده گانه، غارتگ
عقــل نظــری، لــذا فلســفه در ایــن عقبــه کئــود بــه مقصــد 
ــفه  ــفه فلس ــی از فلس ــف کوتاه ــک تعری ــن ی ــد. ای نمی رس

ــت. اس
ــان	 ــان	نظــری	ترجمــان	عرف ــان	نظــری؛	عرف ــا	فلســفه	عرف ام
عملــی	اســت.	در	ســاختار	درون	انســان	کــه	»نْفــس	فــی	وحدتــه	
ــد	از	احســاس	های	 ــوی	«]1[	اســت،	خــدای	ســبحان	بع کّل	الق
ــه	او	داد	 ــی	اســت،	یــک	نيرویــی	ب ظاهــری	کــه	مجــاری	بيرون
ــام	عقــل	نظــری.	 ــه	ن ــد	ب ــی	ادراک	کن ــه	خوب ــم	را	ب کــه	مفاهي
مســئله	تصــور	و	تصدیــق	و	قيــاس	و	اســتدالل	و	جــزم	و	امثــال	
ــا	آن	کار	دارد.	 آن	بــه	عهــده	عقــل	نظــری	اســت	کــه	فلســفه	ب
یــک	نيــروی	دیگــری،	یــک	شــأن	دیگــری،	یــک	نــور	دیگــری	
ــی.	 ــل	عمل ــوان	عق ــه	عن ــان	داد	ب ــه	انس ــی	ب ــدس	اله ذات	أق
ایــن	عقــل	عملــی	کار	آن	ادراک	نيســت،	کار	آن	کار	اســت.	
ــری	 ــت	نظ ــی،	حکم ــل	عمل ــه	عق ــی	را	ب ــت	عمل ــه	حکم اینک
ــواب	 ــناد	ناص ــن	اس ــد،	ای ــناد	داده	ان ــری	اس ــل	نظ ــه	عق را	ب
ــد،	کار	 ــری	ادراک	می	کن ــل	نظ ــت	را	عق ــر	دو	حکم ــت.	ه اس
ــان	 ْحَم ــِه	الرَّ ــَد	بِ ــا	ُعبِ آن	اندیشــه	ورزی	اســت.	عقــل	عملــی	»َم
ــه	کار	او	 ــان	«]۲[	اســت،	کار	او	کار	اســت،	ن ــِه	الْجن ــَب	بِ َو	اْکُتِس
علــم	اســت.	کار	او	تصــور	و	تصدیــق	و	جــزم	نيســت.	کار	او	اراده	
ــزم!	 ــی	ج ــزم	یعن ــزم!	ج ــی	ع ــزم	یعن ــت.	ع ــزم	اس ــت	و	ع و	ني
و	بيــن	اینهــا	هيــچ	ارتباطــی	نيســت.	اینکــه	عــرض	می	کنيــم،	
ــگ	 ــا	کار	را	هماهن ــه	صده ــا	اینک ــت،	ب ــی	نيس ــچ	ارتباط هي
ــل	 ــه	در	آن	تحلي ــرای	اینک ــد،	ب ــام	می	دهن ــم	انج ــط	ه و	مرتب

پیام آیت اهلل جوادی آملی به همایش ملی فلسفه عرفان؛

فاصله بین فلسفه و عرفان شهودی، فاصله بین االرض و السماء است

http://mehrnews.com


صفحه 10 | شماره 30 | خرداد 98  MEHR NEWSAGENCY

ــزارش گــــ

نهایــی	و	داوری	نهایــی،	یــک	پزشــک	می	بينيــد	وقتــی	بخواهــد	
بــه	یکــی	از	رگ	هــای	مویــی	بســيار	باریکــی	کــه	بــا	چشــم	غيــر	
ــد،	 ــان	کن ــت،	آن	را	درم ــته	اس ــود	و	بس ــده	نمی	ش ــلّح	دی مس
ــدارد،	 ــی	ن ــچ	ارتباط ــا	آن	رگ	هي ــته	ب ــن	رگ	بس ــد	ای می	گوی
بــا	اینکــه	صدهــا	کار	را	بــا	هــم	انجــام	می	دهنــد.	صدهــا	کار	را	
ــی	 ــد؛	ول ــم	انجــام	می	دهن ــا	ه ــی	ب ــل	عمل ــل	نظــری	و	عق عق
ــچ،	 ــی	هي ــچ	یعن ــم	جــزم	هي ــد	بگویي ــی،	بای ــل	نهای در	آن	تحلي
عــزم	یعنــی	هيــچ	یعنــی	هيــچ	ارتباطــی	بــا	هــم	ندارنــد.	تــا	مــرز	
عــزم	و	جــزم	از	هــم	جــدا	بشــود،	تــا	مــرز	علــم	و	عمــل	از	هــم	
جــدا	بشــود	تــا	معلــوم	بشــود	کــه	چــرا	مطلبــی	را،	یــک	حکــم	
ــچ	 ــزم	دارد	و	هي ــن	دارد	و	ج ــه	کســی	یقي ــی	را	ک شــرعی	و	اله
ــه	می	شــود	کــه	 ــد.	چگون ــدی	در	آن	نيســت	عمــل	نمی	کن تردی
ــود	 ــه	می	ش ــُهمْ	﴾؟]3[	چگون ــَتْيَقَنْتَها	أَنُفُس ــا	َو	اْس ــُدوا	بَِه ﴿َو	َجَح
ــا	 ــَت	َم ــْد	َعلِْم ــد:	﴿لََق ــون	می	گوی ــه	فرع ــی	ب ــم	اله ــه	کلي ک
ــن	 ــَر	﴾؟]4[	ای ــماَواِت	َو	األْرِض	بََصائِ 	السَّ ــُؤالِء	إاِّل	َربُّ ــَزَل	ه أَن
ــون	اســت.	 ــان	آل	فرع ــان	جری ــرای	هم ــم	ب ــا﴾	ه ــُدوا	بَِه ﴿َجَح
گاهــی	می	شــود	کــه	انســان	صــد	درصــد	مطلبــی	را	یقيــن	دارد،	
ــای	آن	 ــد،	تجربه	ه ــات	آن	را	می	دان ــد،	روای ــات	آن	را	می	دان آی
ــب	 ــن	مطل ــودِن	ای ــدی	در	حــق	ب ــچ	تردی ــه	اســت،	هي را	آموخت
نــدارد؛	مثــل	دو	دو	تــا	چهارتــا	روشــن	اســت؛	ولــی	گنــاه	
می	کنــد!	ســّرش	آن	اســت	کــه	عقــل	نظــری	عمــل	نمی	کنــد،	
ــت	 ــری	اطاع ــل	نظ ــت،	عق ــان	نيس ــل	ایم ــری	اه ــل	نظ عق
نمی	کنــد.	عقــل	عملــی	اطاعــت	می	کنــد	کــه	در	جهــاد	
درونــی	بــا	هــوس	شکســت	خــورده	اســت،	طبــق	بيــان	نورانــی	
ــه	 ــه		(	ک ــالُمُه	َعلَْي ِ	َو	َس ــَواُت	اهللَّ ــب	)َصلَ ــی	طال ــن	اب ــی	ب عل
فرمــود:	»َکــْم	ِمــْن	َعْقــٍل	أَِســير	تَْحــَت	َهــَوًی	أَِميــر	«،]5[	ایــن	
ــا	 ــه	ب ــری	ک ــل	نظ ــت،	عق ــر	اس ــوی	درگي ــا	ه ــی	ب ــل	عمل عق
هــوس	درگيــر	نيســت.	عقــل	نظــری	بــا	وهــم	و	خيــال	درگيــر	
اســت	کــه	اگــر	شکســت	خــورد،	نتيجــه	اش	آن	مغالطــات	اســت	
ــن	]۶[و	 ــن	صّدیقي ــن	متق ــه	آن	براهي ــد،	نتيج ــروز	ش ــر	پي و	اگ

ــن	اســت. ــال	صّدیقي امث
ــزم  ــرز ع ــًا از م ــزم کام ــرز ج ــه م ــت ک ــرض آن اس غ
جداســت. عــزم و نیــت و اراده و اخــاص، کار اســت و 
ــل جــزم و از شــئون  ــه کار علمــی، مث ــی اســت ن کار عمل
ــِه  ِ ــَب ب ــان َو اْکُتِس ْحَم ــِه الرَّ ِ ــه »ب ــت ک ــی اس ــل عمل عق
ــد  ــه فعالیــت می کن ــی شــروع ب ــان «.]۷[ عقــل عمل الْجن
ــده	 ــرای	آن	راه	آفری ــی او	را	ب ــدس اله ــه ذات أق ــی ک در راه
اســت	کــه	﴿َفَألَْهَمهــا	ُفُجوَرهــا	َو	تَْقواهــا	﴾		.]8[	در	ایــن	راه	
ــرد  ــگ س ــی جن ــتند؛	گاه ــم	او	هس ــب	مزاح ــهوت	و	غض ش
ــد:  ــود و بگوی ــق ش ــر موف ــرم. اگ ــگ گ ــی جن ــد، گاه دارن
ــهوت را  ــَوی «،]۹[ ش ــا بِالتَّْق ــی أَُروُضَه ــَی نَْفِس ــا ِه ََّم »إِن
ــه  ــه تعطیــل، غضــب را تعدیــل کنــد و ن تعدیــل کنــد و ن
تعطیــل، بهره هــای فراونــی می بَــرد و رشــد می کنــد 
ــه  ــود ک ــهوت و غضــب ش ــار ش ــاذاهلل گرفت ــر مع ــا اگ و ام
ــود:	﴿ ــر«، می	ش ــَوًی أَِمی ــَت َه ــیر تَْح ــٍل أَِس ــْن َعْق ــْم ِم »َک
ــوِء	﴾]10[	می	شــود.	ایــن	نفــس	مســّوله	 ــاَرُة	بِالسُّ مَّ 	أَلَ 	النَّْفــسَ إِنَّ
ــاره	 ــه	باشــد	و	»أم ــس	بجــای	اینکــه	لّوام ــن	نْف ــد	و	ای در	می	آی
بالحســن	و	الحــق	و	الخيــر	و	الصــدق«	باشــد،	»أمــاره	بالســوء«	
ــرم	 ــرد	و	گ ــگ	س ــا	جن ــرم	ی ــگ	ن ــن	جن ــر	ای ــد	و	اگ درمی	آی
ــن	شــهوت	 ــن	ای ــود	م ــه	فرم ــد	ک ــی	باش ــل	عمل ــود	عق ــه	س ب
را	رام	کــردم،	ایــن	غضــب	را	رام	کــردم،	تعطيــل	نکــردم،	
ــِه	 ــَد	بِ ــا	ُعبِ ــه	»َم ــی	ک ــل	عمل ــن	عق ــردم،	آن	گاه	ای ــل	ک تعدی
يِهــمْ	﴾،]11[	 ْحَمــان	َو	اْکُتِســَب	بِــِه	الْجنــان«،	در	اثــر	آن	﴿ُیَزکِّ الرَّ
ــارگاه	نيــت	و	عــزم	و	اراده	و	 شــروع	می	کنــد	بــه	باریافتــن	بــه	ب

ــی. ــل	عمل ــالص	و	مراح اخ
ــه  ــه ب ــه و تحلی ــه و تخلی ــل را از تجلی ــن مراح ــی ای وقت
پایــان بــرد، کم کــم مســئله فنــا بــرای او روشــن می شــود 
ــه  ــد. آنچ ــاهده می کن ــد و مش ــی را درک می کن و مطالب
را کــه عقــل عملــی می بینــد، درک می کنــد، شــهود 
نظــری نیســت، شــهود عینــی اســت، عملــی اســت؛ 
البتــه علــم بــه معنــای أعــم اینجــا هســت، یــک؛ و اصــوالً 

مجــرد هــر کاری انجــام می دهــد، آن کار، کار کشــفی 
و شــهودی و باحجــاب اســت، قــدرت او هــم قــدرت 
ــخا و  ــم س ــود او ه ــخا و ج ــت، س ــهودی اس ــرد و ش مج
جــود شــهودی اســت، مجــرد خــود حضــور اســت، کار او 
حضــور اســت، عــزم او حضــور اســت؛ چــه اینکــه جــزم او 
هــم حضــور علمــی اســت؛ یعنــی در حــّد علــم مصطلــح؛ 
گرچــه در آن منطقــه فــرا نْفســی ســخن از علــم حصولــی 

ــت. ــق نیس و منط
بــه هــر تقدیر نفــس وقتــی عقــل عملــی که شــأنی از شــئون	
ــه	کل	القــویٰ«	اســت	در	مســير	﴿ نفســی	اســت	کــه	»فــی	وحدت

يِهــْم﴾	قــرار	گرفــت	و	شــهوت	و	غضــب	را	تعدیــل کــرد و نــه  ُیَزکِّ
ــارگاه اراده و نیــت و اخــاص و عــزم راه پیــدا  ــه ب تعطیــل، ب
ــه تخلیــه می رســد. از تخلیــه  می کنــد. از تجلیــه گذشــته ب
ــه تعبیــر حکیــم  ــار می یابــد. وقتــی ب گذشــته بــه تحلیــه ب
ســبزواری »تجلیــة تخلیــة و تحلیــه« بــار یافــت، »ثــم فنــا 
مراتــب «.]۱۲[ آن گاه مراحــل شــهود می رســد. ایــن در 
عیــن حــال کــه کار او عملــی اســت؛ منتهــا عمــل عینــی و 

ــهود. ــود ش ــت و می ش ــی اس خارج
ــد  ــال آن توحی ــس و امث ــو و طم ــا؛ مح ــل فن آن گاه مراح
افعالــی و صفاتــی و ذاتــی پیــش می آیــد و معارفــی 
شــهودی.  عرفــان  می شــود  ایــن  می کنــد.  درک  را 
ــت  ــی اس ــی »جهان ــن عارف ــر چنی ــهوداتی دارد. اگ مش
ــدارد، در  ــا کســی ن بنشســته در گوشــه ای «،]۱۳[ کاری ب
صــدد تعلیــم نیســت، در صــدد تألیــف نیســت، در صــدد 
ــه  ــت ک ــان نیس ــان و بی ــا بن ــود ب ــای خ ــار یافته ه اظه
ــن  ــر ره آورد ای ــت و اگ ــری نیس ــان نظ ــرای عرف ــی ب جای
ســفر ملکوتــی خــود را بــه دیگــران منتقــل کنــد، تعلیــم 
بدهــد، تدریــس کنــد، تألیــف کنــد، یــا فیلســوفی بخواهــد 
ره آورد او را بیــان کنــد، اینجــا جــای عرفــان نظری اســت. 
ــورت  ــه ص ــارف ب ــهودات ع ــی مش ــری یعن ــان نظ در عرف
برهــان ارائــه می شــود، چــون خــود عــارف کمتــر بــه ایــن 
الفــاظ و اصطاحــات بهــا می دهــد، اگــر در بعضــی از 
ــا آمــده اســت کــه آنهــا در تبییــن  ــزرگان م کتاب هــای ب
ــه  ــرای اینک ــتند، ب ــور نیس ــود بی قص ــارف و ره آورد خ مع
ــت  ــک وق ــا ی ــر م ــه اگ ــد ک ــار دارن ــان اظه ــا خودش آنه
ــی  ــس اســت؛ یعن ــرای تأنی ــط ب ــم، فق ــه کنی ــان اقام بره
ــا  ــه درس و بحــث ب ــس اصحــاب فکــرت و صحاب ایجــاد اُن
ــم کــه برهــان اقامــه  ــازی نداری ــا نی ــه م ــا، وگرن ره آورد م

ــت. ــت اس ــا حج ــرای م ــا ب ــای م ــم، یافته ه کنی
ــا  ــد؛ ام ــش نمی کنن ــاش و کوش ــه ت ــن زمین ــا در ای آنه
ــع  ــن عقــل نظــر و عقــل عمــل، جام ــع بی کســی کــه جام
بیــن علــم حصولــی و علــم حضــوری، جامــع بیــن منطــق و 
علــوم دیگــر باشــد بــه نحــو جمــع ســالم و نــه جمع مکّســر، 
او یــک عــارف اســت کــه می توانــد ره آورد خــود را در عرفــان 
نظــری بــه خوبــی تبییــن کنــد. اگــر او ممحــض در عرفــان 
ــر  ــری و اگ ــان نظ ــه عرف ــت ب ــق نیس ــد، موف ــهودی باش ش
فیلســوفی ممحــض باشــد در نظــر، موفــق نیســت در جمــع 
بیــن ره آورد خــود و ره آورد عرفــا، عرفــان نظــری بنــگارد و 
ــه  ــر از هم ــرده اســت بهت ــالم ک ــع س ــه جم بنویســد. آن ک

ــه کنــد. ــان نظــری ارائ توفیــق دارد کــه عرف
بــه هــر تقدیــر، اگــر مشــهودات حضــور عارفــی، بخواهــد 
ــود  ــن می ش ــد، ای ــری در بیای ــوالت فک ــورت محص ــه ص ب
ــردن،  ــی ک ــه برهان ــان نظــری. مســتحضر هســتید ک عرف
ــرای  ــًا منطــق ب ــن نیســت. اص ــّن منطــق ممک ــدون ف ب
ــد؛  ــته باش ــه داش ــه اندیش ــان چگون ــه انس ــت ک ــن اس ای
ــه  ــرای آن اســت کــه انســان چگون مثــل اینکــه ادبیــات ب
حــرف بزنــد و برخــی از علــوم دیگــر وســیله هســتند کــه 
ــق  ــد. منط ــام بدهن ــان را انج ــاص خودش ــه کار خ چگون
ــد  ــت و مانن ــرای آن اس ــات ب ــت، ادبی ــن اس ــرای همی ب
ــهود،  ــر و ش ــن نظ ــرد بی ــالم ک ــع س ــی جم ــر کس آن. اگ
بیــن برهــان و عرفــان، او می توانــد عرفــان نظــری را 

ــاء  ــق مّش ــا منط ــهودات ب ــا مش ــد؛ منته ــه کن ــوب ارائ خ
ــار را  ــن ب ــه افاطــون، ای ــود ن کــه ارســطو بنیانگــذار آن ب
ــاب  ــن منطــق جن ــر ای ــاء نمی کشــد، اگ ــن منطــق مّش ای
افاطــون کــه مرحــوم صــدر المتألهیــن بــه ایشــان 
ــی در منطــق  ــد اســت، گرچــه مرحــوم بوعل ــی معتق خیل
می گویــد ارســطو مقتــدر و قــِدر در تفکــرات عقلــی 
ــت  ــه دس ــات ب ــز اخاقی ــزی ج ــون چی ــت و از افاط اس
مــا نرســیده اســت، خیلــی مرحــوم بــو علــی ارادت علمــی 
بــه جنــاب افاطــون نــدارد؛ امــا صــدر المتألهیــن شــیفته 
ــدر  ــر ص ــر روی نظ ــت. اگ ــون اس ــن افاط ــارف بری مع
المتألهیــن منطــق را افاطــون می نوشــت، آن منطــق 
هــم می توانســت حکمــت متعالیــه را تبییــن کنــد، 
ــد؛  ــان کن ــری را بی ــان نظ ــت عرف ــاید می توانس ــم ش ه
ولــی چــون منطــق را ارســطو نوشــت و محصــول حکمــت 
ــرا عناصــر محــوری  ــاء هــم همیــن منطــق اســت، زی مّش
ــطو  ــق ارس ــد، در منط ــن می کن ــفه تأمی ــق را فلس منط
ــه  ــد ک ــکیل بدهن ــه تش ــاس، قضی ــد قی ــه می خواهن ک
زمینــه بــرای قیــاس اســت، یــک حمــل اولــی دارنــد کــه 
اتحــاد مفهومــی اســت، یــک حمــل شــایع صناعــی دارنــد 
ــی  ــارف برین ــیاری از مع ــت. بس ــی اس ــاد مصداق ــه اتح ک
ــل  ــاء قاب ــق مّش ــا منط ــت ب ــه اس ــت متعالی ــه در حکم ک
ــی،  ــه نهای ــی ن ــای میان حــل نیســت. گوشــه ای از حرف ه
حرف هــای میانــی حکمــت متعالیــه، مســئله حمــل 
حقیقــت و رقیقــت اســت کــه در منطــق مّشــاء جــا نــدارد. 
ــه صــورت شــفاف و  ــان نظــری ب ــه در عرف ــر از آن ک باالت
ــت  ــی حکم ــای نهای ــت و در بخش ه ــرح اس ــمی مط رس
متعالیــه بــه صــورت ضعیــف و کــم رنــگ طــرح می شــود، 
حمــل ظــّل و ذی ظــّل اســت، یــک؛ حمــل صــورت 
مرآتــی بــر شــاخص اســت، دو. وجــود مبــارک امــام رضــا 
ــه( در پایانتوحیــد مرحــوم صــدوق، وقتــی  )َســاُم اهلل َعلَْی
ــد  ــخص می گوی ــد و آن ش ــل می کن ــرآة را ح ــئله م مس
ــق  ــق در خل ــا ح ــیم؟ آی ــه بشناس ــا چگون ــدا را م ــه خ ک
ــه خــدا  ــدام، ن ــچ ک ــود هی ــق در حــق؟ فرم ــا خل اســت ی
ــس  ــرد، پ ــرض ک ــق. ع ــق در ح ــه خل ــت، ن ــق اس در خل
چگونــه بشناســیم؟ فرمــود چگونــه شــما خــود را در آئینــه 
ــت ؟]۱۴[ آن  ــزی نیس ــه چی ــه در آئین ــا اینک ــی ب می بین
بیــان نورانــی امــام رضــا در بخــش پایانــی توحیــد مرحــوم 
ــل حــل نیســت. ایــن حمــل  ــه ایــن آســانی قاب صــدوق ب
پنجــم، پنجــم یعنــی پنجــم! بعــد از حمــل چهــارم، ایــن 
ــت،  ــرح نیس ــق مط ــفه و منط ــًا در فلس ــل اص ــا حم دو ت
ــل  ــّل، حم ــّل و ظ ــل ذی ظ ــوفی از حم ــی فیلس ــر گاه اگ
ــر  ــاز، اگ ــوان مج ــه عن ــد، ب ــرح کن ــاخص مط ــرآة و ش م
خیلــی هنــر داشــته باشــد می گویــد حمــل مجــاز 
اســت. همــان طــوری کــه متشــابهات قــرآن نــزد عــده ای 
محکمــات اســت، همــان طــوری کــه بســیاری از مجــازات 
ــاز  ــه مج ــوری ک ــان ط ــت اســت، هم ــده ای حقیق ــزد ع ن
عقلــی را برخــی مجــاز عقلــی می داننــد، برخــی حقیقــت 
ــرآة و شــاخص،  ــل م ــّل، حم ــّل و ذی ظ ــل ظ ــی، حم عقل
ایــن قســمت چهــارم و پنجــم حقیقــت اســت نــزد عــارف 
نــه مجــاز و تــا ایــن منطقــی نداشــته باشــیم کــه حداقــل 
ــری  ــان نظ ــد، عرف ــن کن ــل را تبیی ــه حم ــام پنج گان اقس
ــا  ــاق ب ــع اخ ــع، وض ــن وض ــا ای ــرد. ب ــامان نمی پذی س
ــق  ــاق آن متخلِّ ــود. در اخ ــن می ش ــی روش ــان خیل عرف
ــه  ــه و فضیل ــات کریم ــود، صف ــادل ش ــه ع ــد ک می کوش
ــه  ــد ک ــته باش ــوا داش ــد، تق ــت نکن ــد، معصی ــته باش داش
»التَُّقــی	َرئِیــُس الْْخــَاق «.]۱۵[ در عرفــان، عرفــان 
ــخص  ــه ش ــت ک ــن نیس ــر ای ــش ب ــاش و کوش ــی ت عمل
ــن  ــر ای ــاش ب ــادل شــده اســت. ت ــادل شــود، چــون ع ع
نیســت کــه ایــن صفــات را پیــدا کنــد، چــون ایــن صفــات 
ــه  ــد، ن ــه بهشــت را ببین ــن اســت ک ــر ای ــاش ب را دارد، ت
»شــوقاً الــی الجنــة« عبــادت کنــد. تــاش بــر ایــن اســت 
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کــه جهنــم را ببینــد. عقــل نظــری می کوشــد کــه بفهمــد، 
ــی در بخــش قلــب و عشــق می کوشــد ببینــد،  عقــل عمل
جنــگ بیــن عقــل نظــر و عقــل عمــل در ایــن بخــش بــه 
ــد  ــد، آن می خواه ــد بفهم ــن می خواه ــه ای ــت ک ــن اس ای
ببینــد و ایــن جنــگ جهــاد اکبــر اســت. معمــوالً خــواص 
ــگ  ــان، از جن ــفه و عرف ــن فلس ــگ بی ــاب، از جن از اصح
بیــن عقــل و قلــب، گاهــی بــه صــورت عقــل و عشــق، بــه 
ــی  ــگ تربیت ــئله جن ــد. آن مس ــاد می کنن ــر ی ــاد اکب جه
ــر در  ــد و اگ ــر می دانن ــاد کبی ــس را جه ــل و نْف ــن عق بی
ــه  آاَلُف  ِ ــی آل ــِه َو َعلَ ــی )َعلَْی ــول گرام ــی رس ــان نوران بی
ــر  ــاد اصغ ــه شــما از جه ــده اســت ک ــاء( آم ــةِ َو الثََّن التَِّحیَّ
ــر نســبی  ــد ،]۱۶[ آن اکب ــر بروی ــاد اکب ــه جه ــد ب درآمدی
اســت و نــه اکبــر نْفســی و	رهبــری	همــه	اینهــا	و	فرماندهــی	
ــده	 ــه	عه ــویٰ«	ب ــه	کل	الق ــی	وحدت ــس	ف ــا	را	»النف ــه	اینه هم
ــه	 ــود	و	در	مرحل ــل	می	ش ــر،	عاق ــل	نظ ــه	عق ــه	در	مرحل دارد	ک
ــر. ــر،	نازل	ت ــل	نازل	ت ــود	و	در	مراح ــب	می	ش ــل،	قل ــل	عم عق
غــرض	آن	اســت	کــه	بيــن	اخــالق	و	عرفــان،	بيــن	کبيــر	و	اکبــر	
فــرق	اســت؛	در	اخــالق	شــخص	می	کوشــد	منــّزه	شــود،	در	
عرفــان	می	کوشــد	ببينــد	و	بشــنود.	اگــر	جنــاب	مولــوی	می	گویــد:
خــود	هنــر	دان	دیــدن	آتــش	عيــان	٭٭٭	نــی	گــپ	دّل	علــی	النــار	

الدخــان	]17[
یعنــی	فيلســوف	َگــپ	می	زنــد	و	عــارف	می	بينــد.	فيلســوف	
ــم	اســت،	عــادل	اســت،	 ــه	فــالن	دليــل	کــه	خــدا	عال می	گویــد	ب
ــاداش	 ــر	و	پ ــد	باشــد،	کيف ــک	روزی	پاداشــی	بای ــم	اســت،	ی حکي
حــق	اســت،	بهشــت	و	جهنــم	حــق	اســت.	عــارف	می	گویــد	ایــن	
َگــپ	اســت،	بهشــت	اآلن	موجود	اســت،	جهنــم	اآلن	موجود	اســت،	
هيــچ	تردیــدی	در	وجــود	بهشــت	و	جهنــم	نيســت.	بيــان	نورانــی	
ــا	«]18[	از	 ــس	من ــن	اســت:	»لي ــه(	ای ــالُم	اهلل	َعلَْي ــام	رضــا	)َس ام
مــا	نيســت	کســی	کــه	بــه	وجــود	فعلــی	جهنــم	و	بهشــت	اعتــراف	
ــل	بهشــت	 ــالن	دلي ــه	ف ــد	ب ــه	بگوی ــن	نيســت	ک ــر	ای ــد.	هن نکن
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــر	ای ــت،	هن ــود	اس ــم	موج ــت،	جهن ــود	اس موج

ــد. ــت	را	ببين ــد	بهش ــش	را	ببين ــون	آدم	آت هم	اکن
خــود	هنــر	دان	دیــدن	آتــش	عيــان	٭٭٭	نــی	گــپ	دّل	علــی	النــار	

الدخــان
ــد،  ــاد می کن ــوب ی ــوان محج ــه عن ــم ب ــارف از حکی ــذا ع ل
ــی  ــوم بوعل ــد از مرح ــت بخواهن ــل معرف ــزرگان اه ــی ب وقت
ــد، می گوینــد: »قــال  ــام ببرن ــا همــه جــال و شــکوهش ن ب
بعــض المحجوبیــن«. آن کــه می بینــد، عــارف اســت. آن کــه 

ــت. ــم اس ــد، حکی می فهم
ــد دوم  ــی در جل ــه مرحــوم کلین ــر آنچــه را ک ــر تقدی ــه ه ب
ــازه آن  ــه ت ــد ک ــل می کن ــک نق ــن مال ــة ب ــی از حارث کاف
ــه مقــام »أّن«؛ مقــام احســان اســت،  مقــام »کأّن« اســت، ن
ِّــی  َــی َعــْرِش َرب ِّــی أَنُْظــُر إِل نــه مقــام عرفــان شــهودی. »َکأَن
«]۱۹[ و ماننــد آن، پــس بیــن اخــاق و عرفــان فاصلــه »بین 
االرض و الســماء« اســت. ایــن می خواهــد آدم خــوب شــود، 
ــا ببینــد پایــان  او آدم خوبــی اســت کــه حرکــت می کنــد ت

ــی را. خوب
مطلبــی دیگــر آن اســت کــه گرچــه عرفــان عملی شــهود آن 
حضــوری اســت و علمــش حضــوری اســت، لکــن هــر علــم 
ــر ملحــد  ــد و ه ــر موّح ــان نیســت، چــون ه حضــوری عرف
ــه مجــاری ادراکــی  ــم شــهودی دارد، ب ــه هویــت خــود عل ب
خــود علــم شــهودی دارد، بــه مجــاری تحریکــی خــود علــم 
شــهودی دارد؛ خــواه علــم بــه علــم داشــته باشــد یــا نداشــته 
باشــد، خــواه بتوانــد ترجمــه کنــد یــا نتواند؛ ولــی هویــت او، 
شــئون علمــی او، شــئون عملــی او مشــهود اوســت بــه علــم 
ــم  ــان عل ــان. گرچــه عرف ــد عرف ــن را نمی گوین حضــوری، ای
حضــوری اســت؛ ولــی هــر علــم حضــوری عرفــان نیســت.

ــوده  ــه دســترس ت ــد ک ــار می یاب ــی ب ــه آن مقام ــراً او ب قه
ــه  ــی ک ــما بزرگان ــتید ش ــتحضر هس ــت. مس ــردم نیس م
در ایــن رشــته ها کار می کنیــد، همــه مــا وظیفــه ای 
ــدازه اســتعداد او ســخن  ــه ان ــر کســی ب ــا ه ــه ب ــم ک داری

ــر  ــارک پیغمب ــود مب ــی از وج ــان نوران ــن بی ــم. ای بگویی
)َعلَْیــِه َو َعلَــی آلـِـه أَْحَســُن التَّحیــاُة الُْمَصلِّیــن ( اســت کــه 
انبیــا موظــف هســتند بــا مــردم بــه انــدازه اســتعداد آنهــا 
ــارک  ــی از وجــود مب ــد. خــود مرحــوم کلین ســخن بگوین
ــر  ــارک پیغمب ــه وجــود مب ــد ک ــل می کن ــام صــادق نق ام
ــه  ــاء( در تمــام مــدت عمــر ب ــِة َو الثََّن ــم  آاَلُف التَِّحیَّ )َعلَْیِه
ــمَ   ــا َکلَّ ــت: »َم ــخن نگف ــی س ــا کس ــود ب ــل خ ــدازه عق ان
ِ  َصلَّــی اهلُل َعلَیــهِ َو آلـِـِه َو َســلََّم الِْعَبــاَد بُِکْنــِه َعْقلِِه  َرُســولُ  اهللَّ
َقــطُّ «؛]۲۰[ در ذیــل ایــن حدیــث نورانــی، مرحــوم صــدر 
ــت را اســتثنا  ــل بی ــی اه ــن در شــرح اصــول کاف المتألهی
ــت  ــل بی ــا اه ــان ب ــل خودش ــه عق ــا کن ــه ب ــد ک می کن
ــی  ــی اول و مجلس ــم مجلس ــا ه ــد. بعده ــخن می گفتن س
  ِ ــولُ  اهللَّ ــمَ  َرُس ــا َکلَّ ــد: »َم ــتثنا کردن ــت را اس ــل بی دوم اه
 .» ــطُّ ــِه َق ــِه َعْقلِ ــاَد بُِکْن ــلََّم الِْعَب ِــِه َو َس ــِه َو آل ــی اهلُل َعلَی َصلَّ
شــاگردان او، اصحــاب او، صحابــه او هــم موظفنــد بــا هــر 
ــدوق  ــوم ص ــد. مرح ــخن بگوین ــدازه او س ــه ان ــی ب کس
ــدای  ــه خ ــت ک ــث رؤی ــد، در بح ــی توحی ــاب نوران در کت
ــات  ــی از روای ــرد، برخ ــاهده ک ــود مش ــبحان را می ش س
را نقــل می کنــد کــه ابابصیــر کــور اســت در محضــر 
ــه  ــور ب ــر ک ــن ابی بصی ــت، ای ــته اس ــادق نشس ــام ص ام
ــود  ــدا را می ش ــا خ ــه آی ــد ک ــرض می کن ــادق ع ــام ص ام
ــون  ــود هم اکن ــد فرم ــود آری! بع ــد؟ فرم ــت دی در قیام
ــرض  ــد! ع ــور می گوی ــر ک ــه ابی بصی ــی؟ ب ــر نمی بین مگ
ــث  ــن حدی ــن مجــاز هســتم ای ــن رســول اهلل! م ــرد یاب ک
را بــرای همــه نقــل بکنــم؟ فرمــود نــه ،]۲۱[ حــاال 
ــق  ــردم ح ــوده م ــرای ت ــری دارد، ب ــاب دیگ ــواص حس خ
نــداری نقــل کنیــد. در پایــان ایــن بحــث مرحــوم صــدوق 
ــاره رؤیــت خــدا وارد شــده  ــد روایاتــی کــه در درب می گوی
ــام  ــا عنــدی صحیحــة «]۲۲[ از نظــر ســند ت اســت »کلّه
ــرای اینکــه  ــام اســت؛ ولــی مــن ب اســت، مطلبــش هــم ت
ــن القضــاة  ــم. عی ــل نمی کن ــد نق ــره ســو نبرن ــران به دیگ
همدانــی در تمهیــدات خــود، چــون عیــن القضــاة در اواخر 
قــرن پنجــم و در اوایــل قــرن ششــم می زیســت، بــا احمــد 
ــی  ــن عرب ــاب اب ــل از جن ــی، قب ــد غزال ــا محم ــی، ب غزال
ــه  ــود دارد ک ــدات خ ــد. ایشــان در تمهی ــی می کردن زندگ
یــک وقتــی شــیخ ابوعلــی آملــی )َمــدَّ اهلل عمــره( معلــوم 
ــود.  ــده ب ــت زن ــی آن وق ــی آمل ــن ابوعل ــه ای ــود ک می ش
گفــت در صحنــه رؤیایــی مــن دیــدم کــه تــو تمهیــدات را 
ــِة َو  داری و محضــر پیغمبــر )َعلَْیــِه َو َعلَــی آلـِـه  آاَلُف التَِّحیَّ
الثََّنــاء( شــرفیاب شــدیم، حضــرت فرمــود چــه در آســتین 
داری؟ شــما عــرض کردیــد ایــن کتــاب تمهیــدات اســت. 
حضــرت فرمــود بــه مــن بــده، کتــاب را از شــما گرفــت و 
یــک نــگاه کــرد و جماتــی رّد و بــدل شــد. شــیخ ابوعلــی 
ــن  ــه م ــم ب ــان عال ــدا در هم ــول خ ــد رس ــی می گوی آمل
ــرا  ــر صح ــرار ب ــن اس ــش از ای ــاة »بی ــن القض ــت عی گف
منــه«، هیــچ کــس حــق نــدارد، هــر حرفــی را کــه فهمیــد 
در هــر جــا بنویســد و در هــر جــا بگویــد. ایــن عیــن القضاة 
ــه دارد، در  ــی ک ــق نقل ــه طب ــت ک ــی اس ــی همدان میانج
بیســت و نهــم رجــب ســال ۵۲۱ یعنــی اوایــل قــرن 
ششــم، ایــن صحنــه و ایــن مکاشــفه اتفــاق افتــاد. همــان 
ــاب  ــن کت ــد م ــی می گوی ــن عرب ــاب اب ــه جن ــوری ک ط
ــن  ــل از او عی ــت کــرده ام، قب فصــوص را از حضــرت دریاف
ــرت  ــه حض ــرا ب ــدات م ــد تمهی ــی می گوی ــاة همدان القض
ــر  ــه مــن فرمــود: »بیــش از ایــن اســرار ب دادم، حضــرت ب
ــر  ــی را در ه ــر حرف ــر آدم حــق دارد ه ــه«! مگ صحــرا من
جایــی بگویــد؟ در جایــی بگویــد؟ بســیاری از بــزرگان کــه 
تحریــم کردنــد، بــرای همیــن جهــت اســت. خــود شــخص 
اگــر در خــود ظرفیتــی نمی بینــد، مجــاز نیســت کــه ایــن 

ــد. ــه کن ــا را مطالع کتاب ه
به هــر تقدیــر فاصله اخــاق و عرفــان فاصلــه »بیــن االرض و 
الســماء« اســت، فاصلــه بین فلســفه و عرفــان شــهودی »بین 

االرض و الســماء« اســت. عرفــان نظــری وقتــی موفــق اســت 
کــه یــا خــود بیابــد یــا از یافته هــا بــه خوبــی تعلیــم بگیــرد و 
مســلّط بــر منطقــی باشــد کــه آن منطــق را حداقــل حکمت 
متعالیــه تدویــن کــرده باشــد، نه حکمــت مّشــاء. تــا از حمل 
ــار  ــت ب ــت و رقیق ــل حقیق ــه حم ــذرد، ب ــایع بگ ــی و ش اول
یابــد، از آنجــا بــه حمــل ظــّل و ذی ظــّل برســد و از آنجــا بــه 
حمــل مــرآة و شــاخص بــار یابــد تــا بتوانــد گوشــه ای از آنچه 

را کــه دیگــران یافته انــد، تبییــن کنــد.
من مجــدداً مقــدم همــه شــما را گرامــی مــی دارم، امیدواریم 
ذات أقــدس الهــی بــه همــه مــا آن توفیــق را عطــا کنــد کــه 
ــم  ــم، ه ــم بکنی ــح فراه ــل صال ــب و عم ــم صائ ــم عل بتوانی
خــود را نجــات بدهیــم هــم دیگــران را به بهشــت ســعادت و 

»جنــة اللّقــاء« راهنمایــی کنیــم!
از ذات أقــدس خــدا مســئلت می کنیــم، نظــام مــا، رهبــر مــا، 
ــت و ملــت و مملکــت مــا را در ســایه امــام  مراجــع مــا، دول

زمــان )َســاُم اهلل َعلَْیــه( حفــظ بفرمایــد!
روح مطهــر امــام راحــل و شــهدا را بــا اولیــای الهی، محشــور 

بفرماید!
ــد و  ــم برگردان ــتکبار و صهیونیس ــه اس ــگان را ب ــر بیگان خط
ــدی،  ــا ظهــور آن حضــرت، از هــر گزن ایــن نظــام الهــی را ت

ــد! محافظــت بفرمای
ِ َو بََرَکاتُه« َاُم َعلَْیُکْم َو َرْحَمُة اهللَّ ُ لََنا َو لَُکْم َو السَّ »َغَفَر اهللَّ

]۱[ . شرح المنظومة، ج ۵، ص۱۸۰.
]۲[. تفسیر نور الثقلین، ج  ۵، ص ۳۸۲.

]۳[. سوره نمل، آیه ۱۴.
]۴[. سوره اسرا، آیه ۱۰۲.

]۵[. نهج الباغه )للصبحی صالح(، حکمت ۲۱۱.
]۶[. بُرهــان صّدیقیــن؛ از براهیــن اثبــات وجــود خــدا اســت 
ــات  ــتفاده از مقدم ــدون اس ــد ب ــاش می کنن ــه در آن ت ک
ــود  ــتی، وج ــت هس ــث از حقیق ــا بح ــی و ب ــی و تجرب حس
ــن  ــت در براهی ــده اس ــه ش ــد. گفت ــات نماین ــد را اثب خداون
ــن  ــا در ای ــد، ام ــق می برن ــه ح ــی ب ــق پ ــر ح ــر از غی دیگ
برهــان چیــزی جــز حــق، حــّد وســط برهــان نیســت. عنوان 
صّدیقیــن را نخســتین بــار ابــن ســینا بــرای ایــن برهــان بــه 

ــت. ــرده اس کار ب
]۷[. تفسیر نور الثقلین، ج  ۵، ص ۳۸۲.

. سوره شمس، آیه ۸.]۸[
]۹[. نهج الباغة )للصبحی صالح(, نامه ۴۵.

]۱۰[. سوره یوسف، آیه ۵۳.
]۱۱[. سوره بقره، آیه ۱۲۹.

]۱۲[. شرح المنظومة، ج  ۵، ص ۱۶۳.
]۱۳[. شــعر از ابــن یمیــن »هــر آنکــس ز دانــش بــرد 

توشــه	ای	٭٭٭	جهانــی	اســت	بنشســته	در	گوشــه	ای«.
]۱۴[. توحید )للصدوق(، ص ۴۳۴.

]۱۵[. نهج الباغة )للصبحی صالح(، حکمت ۴۱۰.
]۱۶[. مجموعة ورام، ج  ۱، ص ۹۶.

]۱۷[. مثنوی معنوی, دفتر ششم، بخش ۸۳.
ــام، ج  ۱، ص  ــه الس ــا علی ــار الرض ــون أخب ]۱۸[. ر. ک: عی
۱۱۶. »َفَقــاَل ع اَل ُهــْم ِمنَّــا َو اَل نَْحــُن ِمْنُهــْم َمــْن أَنَْکــَر َخلـْـَق 
ــی اهلل و علیــه و آلــه و  َب النَِّبــیَّ صلّ ــارِ َفَقــْد َکــذَّ ــِة َو النَّ الَْجنَّ

ســلّم «
اإلسامیةة(، ج ۲، ص۵۴ . ]۱۹[. الکافی )طـ 
]۲۰[. الکافی )ط اإلسامیة(، ج  ۱، ص ۲۳.

]۲۱[. توحید شیخ صدوق، ص ۱۱۷.
ــی  ــار الت ــدوق، ص ۱۱۹؛ »و الخب ــیخ ص ــد ش ]۲۲[. توحی
ــا مشــایخنا )رضــی اهلل  ــی و أخرجه ــذا المعن ــی ه ــت ف رؤی
ــت  ــا ترک ــة و انم ــدی صحیح ــم عن ــی مصنفاته ــم( ف عنه
ایرادهــا فــی هــذا البــاب خشــیة أن یقرأهــا جاهــل بمعانیهــا 

ــم«. ــو ال یعل ــل و ه ــز و ج ــاهلل ع ــر ب ــا فیکف ــذب به فیک
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ــزارش گــــ

متــن	زیــر،	مشــروح	ســخنان	آیــت	اهلل	رشــاد	در	آیيــن	بازگشــایی	
ــی	 ــه	م ــه	در	ادام ــاب	اندیشــه	اســت	ک نمایشــگاه	و	فروشــگاه	کت

ــد؛ خواني

وقتی اثر شخصیت مؤلف را می سازد
ــی	 ــای	مختلف ــج	و	براینده ــت	نتای ــن	اس ــق	ممک ــک	تحقي از	ی
ــه،	کتــاب	و	نيــز	ارائــه	پيشــنهادهای	گــره	 اعــم	از	ســخنرانی،	مقال
ــا	و	 ــرون	داده ــن	ب ــا	ای ــد،	ام ــه	دســت	آی ــد	ب ــه	جدی گشــا	و	نظری
برایندهــا	ثمــرات	اصلــی	یــا	تنهــا	ثمــرات	یــک	تحقيــق	نيســتند،	
بلکــه	مهم	تریــن	براینــد	یــک	تحقيــق،	تکــون	شــخصيت	
شــخص	مؤلــف	اســت.	امــروز	ایــن	نکتــه	در	بيــن	جامعه	شناســان	
ــزاع	جــدی	اســت	کــه	 ــورد	ن و	معرفت	شناســان	محــل	بحــث	و	م
ــر	 ــا	شــخصيت	اث ــد	و	ی ــق	می	کن ــر«،	»شــخصيت«	را	خل ــا	»اث آی
را؟	فردوســی	شــاهنامه	را	خلــق	کــرده	اســت	یا	شــاهنامه	فردوســی	
ــط	و	یک	ســویه	نگری	 ــراط	و	تفری ــن	اف را	ســاخته	اســت؟	شــاید	ای
ــازد	و	 ــخصيت	را	می	س ــر،	ش ــه	اث ــود:	هميش ــه	ش ــه	گفت ــت	ک اس
یــا	ایــن	شــخصيت	اســت	کــه	اثــر	را	پدیــد	مــی	آورد.	زیــرا	گاهــی	
ــه	 ــوردار	اســت	ک ــال	برخ ــد	از	ســختگی	و	کم شــخصيت	از	آن	ح
اثــر	تظاهــر	وجــودی	شــخصيت	بــه	شــمار	مــی	رود	و	چيــزی	بــر	
شــخصيت	او	اضافــه	نمی	کنــد؛	ولــی	بایــد	اذعــان	کــرد	کــه:	نوعــًا	
ــه	واســطه	اثــر	اســت	و	اگــر	 ــد	ســاخت	شــخصيت	ب ــا	رون غلبــه	ب
اثــر،	محصــول	یــک	تحقيــق	جــدی	باشــد،	ایــن	تحقيــق	خواهــد	

ــازد. ــف	را	می	س ــخصيت	مؤل ــه	ش ــود	ک ب
ــه	اساســی،	 ــدی	و	مطالع ــق	ج ــک	تحقي ــد	ی ــر	کســی	در	فراین اگ
اثــری	را	توليــد	کــرده	باشــد،	شــخصيت	او	دیگــر	بــار	تولــد	یافتــه	
ــده	 ــی	جامعــه	شــناختی،	پدی ــر	مبان اســت.	ایــن	ســخن،	عــالوه	ب
ــا	مقتضــی	 ــناختی	ب ــت	ش ــی	معرف ــاظ	مبان ــه	لح ــر	ب ــی	اث شناس
قاعــده	اتحــاد	عقــل	و	عاقــل	و	معقــول	نيــز	ســازگار	اســت.	بــه	هــر	
حــال،	اقلــی	از	معقــول	بــه	صــورت	وجــود	کتبــی	در	قالــب	کتــاب	
ــرح	 ــن	و	مط ــاب	تدوی ــه	در	کت ــه	ک ــه		آنچ ــود.	هم ــه	می	ش عرض
ــن		 ــور	اســت	و	شــاید	چندی ــف	حتمــاً	متبل می	شــود،	در	نفــس	مؤل
ــود،	 ــه	می	ش ــاب	عرض ــب	کت ــه	در	قال ــه	ک ــش	از	آنچ ــر	بي براب
ــًا	 ــس	غالب ــود.	پ ــره	می	ش ــف	ذخي ــس	مؤل ــان	و	نف ــن	و	زب در	ذه

ــازد. ــر	را	می	س ــخصيت	مؤث ــر	ش ــه	اث ــت	ک ــه	اس این	گون

سنت های فراموش شده فرهنگ علمی مسلمانان
ســنت	های	فراوانــی	در	فرهنــگ	علمــی	مســلمانان	و	به	خصــوص	
ــد	و	 ــه	شــيعی	وجــود	دارد	کــه	بســيار	معنــی	دارن حوزه	هــای	علمي
ــر	روی	آنهــا	مطالعــه	جامعــه	شــناختی،	معرفــت	شــناختی	،	 اگــر	ب
ــگرف	 ــت	ش ــرد،	اهمي ــورت	گي ــی	ص ــی	دقيق ــی	و	حقوق اخالق
ــنت	های	 ــن	س ــی	از	ای ــود.	برخ ــکار	می	ش ــخص	و	آش ــا	مش آنه
معرفت	شناســانه	بــرای	در	امــان	مانــدن	از	آفــت	گسســت	معرفتــی	
و	یــا	از	دســت		رس	خــارج	شــدن	یافته	هــای	بــزرگان	اســت،	ماننــد	
ســنت	تعليقه	زنــی،	حاشــيه	نگاری	و	شــرح	نویســی	بــر	آثــار	
بــزرگان	و	آثــار	فاخــر،	بــه	جــای	تأليــف	مســتقل	و	توليد	آثــار	جدید	
و	برخــی	دیگــر	اجتماعــی	فرهنگــی	ماننــد	اســتفاده	از	عنــوان	اثــر	
بــرای	نــام	خانوادگــی	بــه	قصــد	نمایانــدن	ارزش	اجتماعــی	و	علمی	
اثــر،	بعضــی	دیگــر	اخالقــی	ماننــد	رعایــت	فضــل	تقــدم	مؤلفــان	
پيشــگام	و	پيشکســوت	و	برخــی	حقوقــی	مثــاًل	احتــرام	بــه	مالکيت	

ــی	اســت. ــاب	از	ســرقت	ادب فکــری	و	اجتن

کتابی که نام تبار مؤلف می شد
در	گذشــته	ســنتی	در	دنيــای	علمــی	حــوزوی	مــا	بــوده	کــه	امــروزه	
ایــن	ســنت	فرهنگــی	و	اجتماعــی	عميــق	و	ارزشــمند	مغفــول	واقع	
ــار	 ــه	ای	از	تب ــره	و	طایف ــک	تي ــی	ی ــه	گاه ــت	و	آن	اینک ــده	اس ش
ــده	 ــاب	او	نامي ــک	کت ــام	ی ــه	ن ــن	نســل	ب ــا	چندی ــف،	ت ــک	مؤل ی

می	شــدند.	ایــن	ســنت	فرهنگــی	نشــان	از	ارزش	عميــق	و	حرمــت	
ــل	او	را	 ــف	و	نس ــت	مؤل ــی	هوی ــر	علم ــک	اث ــی	دارد؛	ی ــار	علم آث
می	ســاخت؛	بــرای	مثــال	مؤلــف	»الفصــول	الغرویــة	فــی	االصــول	
الفقهيــة«،	تأليــف	محمــد	حســين	بن	محمــد	رحيــم	)عبــد	الرحيم(	
ایــوان	کيفــی	ورامينــی	اصفهانــی	)متوفــای	بيــن	1۲54	تــا	1۲۶1	
قمــری(.	خــود	بــه	صاحــب	الفصــول	نامبــردار	شــده،	نســل	پســری	
ــه	»آل	صاحــب	فصــول«	شــناخته	می	شــوند.	 ــری	او	هــم	ب و	دخت
نــام	خانوادگــی	آنهــا	»صاحــب	فصــول«	اســت!	بــرادر	بزرگتــرش	
مرحــوم	شــيخ	محمدحســين	اصفهانــی	کــه	البتــه	اهــل	تهــران	و	
درواقــع	ورامينــِی	تهرانــی	اســت	مؤلــف	»هدایــة	المسترشــدین	فی	
شــرح	معالــم	الدیــن«	کــه	شــرح	مبســوطی	بــر	کتــاب	معالم	شــيخ	
ــارح	 ــه	ش ــرش	ب ــام	اث ــبت	ن ــه	مناس ــهيد	اســت،	ب ــن	ش حســن	ب
محقــق	یــا	صاحــب	هدایــه	نامبــردار	اســت	و	فرزنــدان	او	تــا	چندین	

نســل	اکثــراً	بــه	»مسترشــدی«	معــروف	انــد.
همين	طــور	مرحــوم	آخونــد	خراســانی	را	»صاحــب	کفایــه«	
ــوم	 ــد.	مرح ــی	می	نامن ــز	کفای ــان	را	ني ــدان	ایش ــد	و	فرزن می	گوین
ــاب	 ــه	فحــل	عالمــه	شــيخ	محمدحســن	نجفــی	صاحــب	کت فقي
ــه	صاحــب	 عظيــم	جواهــر	الــکالم	فــی	شــرح	شــرایع	االســالم	ب
جواهــر	و	نســل	او	جواهــری	ناميــده	شــده	انــد.	در	واقــع	یــک	اثــر	
تنهــا	هویــت	فــرد	مؤلــف	را	نمی	ســازد	بلکــه	بــرای	چندیــن	نســل	
ــگ	 ــک	فرهن ــنت	ی ــن	س ــود.	ای ــاز	می	ش ــت	س ــز	هوی ــد	او	ني بع
رایــج	و	شــایع	بــوده	و	نشــان	دهنده	اهميــت	آثــار	علمــی	و	تأليفــات	

ــت. اس

تعلیقه زنی، حاشیه نگاری و شرح نویسی
یکــی	دیگــر	از	مســائلی	کــه	از	آن	غافــل	هســتيم	و	حتــی	گاه	بــه	
ــداد	 ــان	قلم ــان	و	مؤلف ــف	محقق ــم	و	نقطه	ضع ــه	می	کني آن	حمل
ــه	 ــی،	حاشــيه	نگاری	و	شــرح	نویســی	ب می	کنيــم،	ســنت	تعليقه	زن
جــای	تأليــف	مســتقل	و	توليــد	آثــار	جدیــد	اســت.	ممکــن	اســت	
بعضــی	از	مــا	حتــی	بــه	ایــن	روّیــه	نگاهــی	منفــی	داشــته	باشــيم	
ــدر	شــرح	نویســی	 ــرا	این	ق ــم	و	چ ــد	نمی	کني ــن	تولي ــرا	مت ــه	چ ک
و	حاشــيه	نگاری؟،	چــرا	این	قــدر	تعليقه	زنــی؟	و	چــرا	از	متــون	
قدیــم	عبــور	نمی	کنيــم.	بایــد	گفــت	کــه	ایــن	روش	هــا	و	رفتارهــا	
یک	سلســله	مبانــی	معرفتــی،	فرهنگــی	و	ادبــی،	حقوقــی	و	اخالقی	
دارد	و	بــه	نحــوی	ارزش	گــذاری	بــه	آثــار	گذشــتگان	و	رعایت	حقوق	
ــه	حــق	 ــراف	ب ــت	اخــالق	و	اعت ــا	رعای ــداد	می	شــود	ی ســلف	قلم

اخالقــی	»فضــل	تقــدم«	آنهــا	اســت.
ــک	 ــرد	و	ی ــاب	دیگــری	را	می	گي ــرد	کت ــه	ف ــم	ک ــروز	می	بيني ام
مقــدار	مطلــب	بــه	آن	اضافــه	می	کنــد	و	بــه	نــام	خــودش	چــاپ	
می	کنــد	و	در	هيچ	جــا	نيــز	اشــاره	نمی	کنــد	از	چــه	منبعــی	
ــه	این	صــورت	 ــی	در	گذشــته	ســنت	ب اســتفاده	کــرده	اســت،	ول
ــاًل	 ــيده	و	مث ــت	کش ــر	زحم ــب	اث ــد	صاح ــه	می	گفتن ــوده	ک ب
ــن	شــرایع	بســيار	 »شــرایع	االســالم«	را	نوشــته	اســت.	اواًل	مت
ــق	 ــه	محق ــی	ک ــت،	وقت ــه	اس ــخته	وپخت ــح	و	س ــذب	و	منق مه
ــه	 ــم	را	ب ــه	قل ــوده	ک ــه	نب ــته	این	گون ــی	نوش ــاب	را	م ــن	کت ای
ــه	روی	واژه	واژه	 ــرود،	بلک ــو	ب ــور	جل ــرد	و	همين	ط ــت	بگي دس
ــد	 ــاده	در	ح ــيار	س ــری	بس ــی	تغيي ــی	گاه ــرده	و	حت ــر	ک آن	فک
جابه	جاکــردن	یــک	حــرف،	مفهــوم	کلــی	متــن	فقهــی	را	
ــاب	شــرایع	شــرح	 ــر	کت ــراد	دیگــر	ب ــًا	اف ــر	می	دهــد.	نتيجت تغيي
می	نویســند،	پاورقــی	و	تعليقــه	می	زننــد	و	بــه	ایــن	شــکل	

اهميــت	و	ارزش	آن	متــن	را	حفــظ	می	کنــد.

چرا نقل مستقیم در آثار قدما زیاد است؟
همچنيــن	می	بينيــم	کــه	در	آثــار	قدمــا	نقــل	مســتقيم	بســيار	زیــاد	
اســت،	ولــی	امــروز	نقــل	مســتقيم	را	عيــب	می	دانيــم.	در	گذشــته	
نقــل	مســتقيم	بــه	ایــن	جهــت	صــورت	مــی	پذیرفتــه	کــه	مؤلــف	
مــی	گفتــه	اگــر	بخواهــم	یــک	نظــر	را	تقریــر	کنيــم،	بهتــر	از	ایــن	
ــک	 ــينا	ی ــاًل	ابن	س ــود،	مث ــت	نمی	ش ــود	اس ــه	موج ــری	ک تقری
نظــر	را	تقریــر	کــرده	و	صدرالمتألهيــن	در	کتــاب	اســفار،	یک	دفعــه	
چهــار	صفحــه	از	متــن	شــفا	را	عينــاً	وارد	می	کنــد،	زیــرا	مــی	بينــد	
ــر	از	آن	 ــاتر	و	دقيق	ت ــب	رس ــر	و	مطل ــک	نظ ــه	ی ــرای	ارائ ــه	ب ک

ــت. ــوان	نوش نمی	ت
و	صاحــب	هدایــة	المسترشــدین	یعنی	مرحــوم	محمدتقــی	ورامينی	
تهرانــی	اصفهانــی،	شــرح	بــر	معالــم	زده	،	انصافــاً	بســيار	قوی	تــر	از	
خــود	معالــم	اســت	و	تســلط	علمی	ایشــان	بســيار	باالتــر	از	اوســت،	
ــادر	 ــن	مســتقل	بنویســد؟	او	ق ــک	مت ــا	ایشــان	نمی	توانســت	ی آی
بــوده	و	حتــی	احســاس	مــن	ایــن	اســت	کــه	حتــی	خيلــی	قوی	تــر	
از	صاحــب	معالــم	بــوده	اســت،	ولــی	بــرای	رعایــت	فضــل	تقــدم	

نســبت	بــه	صاحــب	معالــم	چنيــن	کــرده	اســت..
ــود	 ــی	کــه	خ ــت،	درحال ــد	اس ــه	ده	جل ــرح	لمع ــور	ش همين	ط
ــا	شــهيد	ثانــی	 لمعــه	یــک	کتــاب	کوچــک	و	کم	حجــم	اســت،	آی
نمی	توانســت	بــه	جــای	اینکــه	اثــر	خــود	را	شــرح	لمعــه	بنامــد	ادعا	

آیت اهلل رشاد مطرح کرد؛

تعلیقه زنی، حاشیه نگاری و شرح نویسی؛ سنت هایی که فراموش شده اند
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کنــد	کــه	یــک	اثــر	جدیــد	نگاشــته	اســت؟	یــک	نفــر	
ــود	 ــه	می	ش ــت	و	متوج ــدان	اس ــه	در	زن ــی	ک هنگام
ــه	 ــک	دوره	فق ــود،	ی ــدام	ش ــه	زودی	اع ــت	ب ــرار	اس ق
شــيعه	را	از	حفــظ	می	نویســد.	چــرا	شــهيد	ثانــی	متــن	
ــر	 ــد؟	شــرح	آن	کــه	بيســت	براب لمعــه	را	حفــظ	می	کن
متــن	اســت	و	بســيار	اســتداللی	تر	و	مســتندتر	اســت؛	
ولــی	شــهيد	ثانــی	می	خواهــد	فضــل	تقــدم	و	ارزش	و	

ــد. قداســت	مرحــوم	شــهيد	اول	را	حفــظ	کن
ــود	 ــن	می	ش ــز	ای ــی	ني ــهيد	ثان ــل	ش ــن	عم نتيجــه	ای
ــه	 ــدازه	لمع ــه	ان ــی	ب ــر	کتاب ــخ	شــيعه	کمت کــه	در	تاری
و	شــرح	لمعــه	برکــت	داشــته	اســت،	زیــرا	چنــد	
ــا	فقــه	 صــد	ســال	و	چندیــن	و	چنــد	نســل	آشــنایی	ب
اهل	بيــت	عليهم	الســالم	را	بــا	ایــن	دو	کتــاب	کــه	اثــر	
ایــن	دو	شــهيد	اســت	شــروع	می	کننــد.	بــه	هــر	حــال	
اثــر،	هویــت	اســت	و	گذشــتگان	مــا	ســعی	می	کردنــد	

کــه	ایــن	هویــت	گــم	نشــود.
ــز	 ــد	ني ــام	می	ش ــه	انج ــی	هایی	ک ــور	بازنویس همين	ط
ــال	المحجــة	البيضــاء	 ــرای	مث ــود.	ب ــه	ب ــه	همين	گون ب
کــه	یــک	محــدث	شــيعی،	اهــل	معرفــت	و	حکمــت،	
فقيــه،	شــاعر	و	ادیــب	هماننــد	فيــض	اثــر	یــک	ســنی	
ــد	 ــالم	و	تأکي ــاب	اع ــد	و	در	آن	کت را	بازنویســی	می	کن
می	کنــد	کــه	ایــن	کتــاب	بازســازی	همــان	اثــر	غزالــی	
ــرای	او	 ــو	بنویســد	و	ب اســت.	ایشــان	می	توانســت	از	ن
نيــز	کاری	نداشــت.	تعــداد	احادیثــی	کــه	مرحــوم	
فيــض	در	المحجــة	آورده	انــد	بســيار	بيشــتر	از	احادیثــی	
اســت	کــه	غزالــی	در	کتــاب	احياءالعلــوم	آورده	و	کتــاب	
احياءالعلــوم	بيشــتر	بــه	قصــص	صوفيــه	و	عرفــا	

ــت. ــه	اس پرداخت

ــا ســرقت و فــروش  گرتــه بردارانــی کــه ب
ــد ــی می گذرانن ــات زندگ کلم

ــگاه	ها	 ــی	در	دانش ــر	چهره	های ــه	اخي ــه	ده ــی	دو	س ط
ــد	کــه	کارشــان	شــده	 ــدا	شــده	ان ــاً	حوزه	هــا	پي و	احيان
ــازی	 ــی	س ــرزی	و	بوم ــرون	م ــار	ب ــرداری	آث ــه	ب گرت
ســخنان	بيگانــگان	و	تحویــل	آن	بــه	عنــوان	نظــر	نــو	
و	نظریــه		پــردازی	بــه	طبقــات	جــوان	و	بلکــه	تحصيــل	
ــن	 کــردگان	دانشــگاهی	کــم	ســواد	و	کــم	اطــالع.	ای
عناصــر	پرادعــای	بــی		مایــه	کــه	آســتانه		تــوان	علمی	و	
هنــر	پژوهشــی		شــأن	هميــن	حــد	اســت	کــه	مدعيــات	
ــازار	 دیگــران	را	نشــخوار	کننــد،	متأســفانه	در	آشــفته		ب
کنونــی	دانــش	و	دانشــگاه	های	مــا	بــرای	خــود	دفتــر	و	
دکانــی	بــه	هــم	زده	انــد	و	ایــن	همــه	را	جــز	از	راه	نقض	
حقــوق	مؤلفــان	و	متفکــران	دیــار	غرب	و	ســو	اســتفاده	
ــگ	 ــود	فراچن ــان	خ ــی	مخاطب ــی		اطالع ــل	و	ب از	جه
نمــی		آورنــد!	ایــن	جماعــت	در	حقيقــت	مترجمانــی		انــد	
ــه		 ــن،	بلکــه	ب ــوم	المت ــه	شــيوه		ترجمــه		معل ــه	ب کــه	ن
شــيوه		برگــردان	آثــار	و	آرا	مکتــوم	المتــن	بــه	ســرقت	و	

فــروش	کاالی	کلمــات	زندگــی	مــی		گذراننــد.
آثــار	و	آرا	ایــن	حضــرات	چنان	تقليــدی	و	گرتــه	بردارانه	
ــت	 ــه	دفترخانهثب ــا	را	ب ــوان	آنه ــه	گاه	می	ت ــت	ک اس
اســناد	بــرد	و	بــا	تطبيــق	بــا	اصــل	خارجــی	شــأن	مهــر	

»کپــی	برابــر	بــا	صــل«	بــر	روی	جلــد	آنهــا	زد!
متأســفانه	اخــالق	علــم	و	فرهنــگ	تحقيــق	و	خلــوص	
ــان	 ــوق	در	مي ــت	حق ــی	و	رعای ــع	و	قدرشناس و	تواض
ــن	 ــگ	از	بي ــاب	فرهن ــق	و	اصح ــل	تحقي ــاط	اه اوس
ــه	می	نویســند	بعــد	ادعــا	 ــا	مقال ــاب	ی ــه	اســت.	کت رفت
ــی	 ــن	حرف ــس	چني ــا	هيچ	ک ــل	از	م ــه	قب ــد	ک می	کنن
ــه	 ــز	همين	گون ــزده	اســت.	نوعــاً	همــه	مقــاالت	ني را	ن
اســت،	ولــی	مشــخص	نيســت	کــه	بــا	ایــن	همــه	ادعــا	
پــس	چــرا	علــم	در	جامعــه	مــا	پيــش	نمــی	رود!	و	چــرا	

ایــن	همــه	قحطــی	ســخن	نــو؟

ــس	 ــروپناه،	رئي ــين	خس ــلمين	عبدالحس ــالم	والمس ــت	االس حج
مؤسســه	پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	ایــران،	در	همایــش	چيســتی	
و	چگونگــی	تحــول	در	علــوم	انســانی	از	دیــدگاه	آیــت	اهلل	خامنه	ای		

ــد؛ ــه	می	آی ــن	آن	در	ادام ــه	مت ــه	ســخنرانی	پرداخــت	ک ب

در	بحـث	تحـول	علوم	انسـانی،	چيسـتی،	چرایـی	و	چگونگی	تحول	
علوم	انسـانی،	سـه	پرسـش	مهم	این	حوزه	به	شـمار	می	آینـد.	آقای	
دکتـر	حدادعـادل	در	باب	چيسـتی	تحول	علوم	انسـانی،	اشـاره	کرده	
اسـت	کـه	روزآمـدی	علـوم	انسـانی،	بومی	سـازی	علـوم	انسـانی	و	
اسـالمی	سـازی	علـوم	انسـانی	مربـوط	بـه	چيسـتی	تحـول	علـوم	
انسـانی	اسـت.	بدین	معنی	که	معنای	تحول	علوم	انسـانی	اسـالمی،	
بـه	هيچ	وجـه	تعطيلی	علوم	انسـانی	موجـود	غرب	نيسـت	و	نباید	به	

طـور	مثـال	روان	شناسـی	با	مکاتـب	مختلفش	تعطيل	شـود.

ــن  ــتی آخری ــانی، بایس ــوم انس ــول عل ــرای تح ب
نظریه هــا و دســتاوردهای غــرب را بدانیــم

ــا	و	 ــن	نظریه	ه ــتی	آخری ــانی،	بایس ــوم	انس ــول	عل ــع	در	تح در	واق
ــفه	 ــه	از	فلس ــی	ک ــاً	زمان ــم.	حقيقت ــرب	را	بداني ــتاوردهای	غ دس
ــه	فلســفه	غــرب	 ــا	نيســت	ک ــن	معن ــم،	بدی ــاد	می	کني اســالمی	ی
ــم	 ــاره	ای	و	ه ــرب	ق ــفه	غ ــم	فلس ــون،	ه ــم	اکن ــود.	ه ــل	ش تعطي
ــول	 ــود	از	تح ــس	مقص ــتيم،	پ ــی	را	دارا	هس ــرب	تحليل ــفه	غ فلس
ــن	نيســت	 ــانی	ای ــوم	انس ــازی	عل ــالمی	س ــا	اس ــانی	ی ــوم	انس عل
کــه	علــوم	انســانی	دیگــری	کــه	در	جــای	دیگــر	و	در	ذیــل	مکاتــب	
ــا	 ــگاه	های	م ــا	در	دانش ــود	و	ی ــل	ش ــود،	تعطي ــد	می	ش ــر	تولي دیگ
ــوان	مدعــی	اســالمی	 ــه	عن ــز	کــه	ب ــا	ني تدریــس	نشــود،	بلکــه	م
ســازی	علــوم	انســانی	هســتيم	از	آمــوزش	گروه	هــای	روانشناســی	
و	جامعــه	شناســی	بــا	برنامه	هــای	ســی	ســال	گذشــته	کــه	آخریــن	

ــم. ــکایت	داری ــند،	ش ــرب	را	نمی	شناس ــتاوردهای	غ دس

تحول علوم انسانی، سلبی نیست
بحــث	تحــول	علــوم	انســانی،	بحــث	ســلبی	نيســت؛	بلکــه	بــه	طور	
کل	بحثــی	ایجابــی	اســت	و	قائــل	بدیــن	هســتيم	کــه	بــا	ظرفيــت	
حکمــت	اســالمی	و	مبانــی	اســالمی	و	قرآنــی	می	توانيــم	بــه	توليــد	
ــای	 ــر	نظریه	ه ــه	اگ ــه	اینک ــم	و	ن ــانی	اســالمی	بپردازی ــوم	انس عل
دیگــری	موجــود	اســت	تعطيــل	و	ناگفتــه	بمانــد	بــه	عنــوان	مثــال،	
فيلســوفانی	هماننــد	فارابــی،	ابــن	ســينا،	خواجــه	نصيــر	و	مالصــدرا	

بالندگــی	فلســفه	اســالمی	را	بــه	همــراه	داشــتند.
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در	بحــث	چرایــی	تحــول	علــوم	انســانی	ایــن	مهــم	بســيار	آشــکار	

ــط	 ــی	رب ــه	سياس ــه	صبغ ــول	آن	را	ب ــن	تح ــه	مخالفي ــت	ک اس
ــانی	را	 ــوم	انس ــازی	عل ــالمی	س ــای	اس ــان،	ادع ــد.	مخالف می	دهن
ــی	در	حقيقــت	هيــچ	 ــد	ول ــر	انگيزه	هــای	سياســی	می	کنن حمــل	ب
ــزه	 ــن	انگي ــه	ای ــدارد،	بلک ــود	ن ــر	وج ــن	ام ــی	در	ای ــزه	سياس انگي

ــزه	بشــری	اســت. ــان	انگي هم
بــه	نظــر	بنــده	ایــن	امــر	بدیهــی	اســت	کــه	اگــر	کســی	تصــوری	از	
علــوم	انســانی	داشــته	باشــد،	تصدیــق	نيــز	خواهــد	کــرد؛	چــرا	کــه	
انســان	فــردی	و	اجتماعــی	پيوســته	در	حــال	تحــول	و	تغييــر	اســت	
ــاوت	اســت	و	در	 ــر	متف ــت	و	متغي ــه	انســان	ثاب ــا	ناظــر	ب و	نظریه	ه

ــد. ــر	می	طلب ــای	متغي ــر	نظریه	ه ــع	انســان	متغي واق

نظریه هــای علــوم انســانی، مبتنــی بــر مبانــی 
فلســفی اســت

ــی	دانشــمند	 ــا	حت ــه	شــناس	و	ی ــا	جامع اگــر	کســی	روانشــناس	ی
مدیریــت	باشــد،	امــکان	نــدارد	ایــن	مهــم	را	نپذیــرد	کــه	نظریه	های	
ــی	 ــی	فلســفی	اســت	و	اگــر	مبان ــر	مبان ــوم	اجتماعــی	مبتنــی	ب عل
فلســفی	تغييــر	یابــد،	محتمــل	اســت	کــه	منشــأ	تغييــر	در	

ــود. ــی	ش ــوم	اجتماع ــای	عل نظریه	ه
ــا	تصــور	موضــوع	 ــوم	انســانی	ب ــده	تحــول	در	عل ــه	نظــر	بن ب
ــز	 ــه	ني ــن	زاوی ــت	و	از	ای ــی	اس ــش	بدیه ــول،	تصدیق و	محم
ــی	 ــاب	چگونگ ــود.	در	ب ــن	می	ش ــئله	روش ــن	مس ــی	ای چرای
عنــوان	 بــا	 نگاشــته	ای	 بنــده	 انســانی،	 علــوم	 تحــول	
»گفتارهایــی	در	فقــه	و	فلســفه	علــوم	انســانی«	دارم	کــه	
در	آینــده	ای	نزدیــک	منتشــر	می	شــود	کــه	در	آنجــا	بــه	

ــم. ــخن	گفت ــاب	س ــن	ب ــل	در	ای تفصي

سه راهکار روان شناختی، مدیریتی و فلسفی
مــن	در	ایــن	جلســه	بــرای	چگونگــی	تحــول	علــوم	انســانی	ســه	
ــم:	 ــن	می	کن ــفی	را	تبيي ــی	و	فلس ــناختی،	مدیریت ــکار	روان	ش راه
ــانی	 ــوم	انس ــان	عل ــه	معلم ــت	ک ــن	اس ــناختی	ای ــکار	روانش راه
ــر	 ــه	تغيي ــه	مدلالن ــه	روحي ــود	را	ب ــه	خ ــد	معلالن ــه	تعب ــد	روحي بای
ــر	 ــم	و	اگ ــد	را	کســب	کني ــارت	نق ــه	جس ــی	ک ــن	معن ــد؛	بدی دهن
ــم	 ــر	بخواهي ــدیم	اگ ــه	رو	ش ــی	روب ــوم	اجتماع ــای	عل ــا	نظریه	ه ب
تعبدانــه	معلالنــه	بــا	آن	برخــورد	کنيــم،	هيــچ	گاه	تحــول	در	علــوم	
ــه	 ــان،	مدلالن ــرش	و	نقدم ــر	پذی ــی	اگ ــد	داد	ول ــانی	رخ	نخواه انس
باشــد	و	پشــتوانه	اســتدالل	و	منطــق	داشــته	باشــد،	موجــب	تحــول	

می	شــود.
ــاختارهای	 ــت	س ــوان	گف ــاختاری	می	ت ــی	و	س ــکار	مدیریت در	راه
ــاختار	 ــا،	س ــور	م ــای	کش ــگاه	ها	و	حوزه	ه ــانی	در	دانش ــوم	انس عل

ــوم	انســانی	نيســت. ــد	و	تحــول	عل ــرای	مول الزم	ب

عبدالحسین خسروپناه:
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ــزارش گــــ

بيســت	و	دوميــن	نشســت	از	سلســله	نشســت	های	آفــاق	اندیشــه	با	
موضــوع	»تحول	مفهوم	فلســفه«	در	حســينيه	ارشــاد	برگزارشــد.	در	
ایــن	نشســت	دکتــر	همایــون	همتــی	بــه	ایــراد	ســخنرانی	پرداخت.
ــن	 ــون	ای ــده	پيرام ــروز	بن ــای	ام ــت:	صحبت	ه ــدا	گف وی	در	ابت
اســت	کــه	فلســفه	چــه	تحوالتــی	را	در	گذشــته	و	امــروز	بــه	خــود	
دیــده	اســت.	دو	دانــش	اســت	کــه	بــا	خودآمــوزی	و	بــدون	اســتاد	
ــات.	 ــری	ریاضي ــت	و	دیگ ــفه	اس ــی	فلس ــت؛	یک ــوان	آموخ نمی	ت
ــان	باســتان	 ــا	فلســفه	افالطــون	و	ارســطو	در	یون فلســفه	امــروز	ب
ــا	 ــتان	ب ــان	باس ــفی	در	یون ــر	فلس ــت.	تفک ــاوت	اس ــيار	متف بس
شــخصی	بــه	نــام	تالــس	آغــاز	شــده	اســت	و	بعــد	از	او	فيثاغــورث،	

ــد. ــه	دادن ــقراط	آن	را	ادام ــا	س ــدس	ت ــوس	و	پارمني هراکليت
همتــی	در	ادامــه	افــزود:	ارســطو	در	کتــاب	مــا	بعــد	الطبيعــه	خــود	
ــد	 ــد	و	می	گوی ــت	می	کن ــه	فلســفه	چيســت	صحب ــن	ک ــاره	ای درب
فلســفه	دانشــی	اســت	کــه	بــه	موجــود	چونــان	موجــود	می	پــردازد.	
بعــد	از	ارســطو	تــا	حــدود	1۲	قــرن	فلســفه	هميــن	متافيزیک	اســت	
ــدد	 ــز	وجــود	اســت	و	نظام	هــای	متافيزیکــی	متع و	موضوعــش	ني
را	می	بينيــم.	کســی	مثــل	تومــاس	آکوینــاس	ميــان	مســيحيت	و	
فلســفه	پيونــد	ایجــاد	می	کنــد.	فلســفه	از	زمــان	تالــس	تــا	قبــل	از	
لوتــر	و	اوکام	محــدود	و	محصــور	بــه	وجــود	شناســی	اســت.	ویليــام	
اوکام	و	مارتيــن	لوتــر	آن	را	دگرگــون	می	کننــد.	ویليام	اوکام	فلســفه	
ــفه	 ــدر	فلس ــت	دکارت	پ ــد	و	در	نهای ــرح	می	کن ــم	را	مط نوميناليس
ــت،	 ــد	از	او	کان ــد	و	بع ــرح	می	کن ــدی	را	مط ــفه	جدی ــدرن	فلس م
هيــوم و … بــه طــور کلــی مســيری متفــاوت را طــی می کننــد.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	ادامــه	داد:	متفکریــن	اســالمی	بعــد	از	ترجمــه	
ــه	 ــار	ارســطو،	تعبيــر	محــرک	ال	یتحــرک	را	خــدا	پنداشــتند	و	ب آث
ــد.	در	 ــته	ان ــی	دانس ــی	م ــوف	اله ــطو	را	فيلس ــر	ارس ــن	خاط همي
ــار	ارســطو،	آندرونيکــوس	روســی	شــاگرد	او	در	تقســيم	 ترجمــه	آث
بنــدی	و	فصــل	بندی	بخشــی	از	بحث	هــا	را	بعــد	از	طبيعيــات	آورده	
و	بــه	ایــن	دليــل	نــام	مــا	بعــد	الطبيعــه	بــه	آنهــا	داده	اســت.	ابــن	
ــه	در	 ــی	ک ــه	آن	موضوعات ــاظ	رتب ــد	از	لح ــفا	می	گوی ــينا	در	ش س
ایــن	قســمت	بحــث	می	شــوند	از	لحــاظ	وجــودی	و	نــه	زمانــی،	مــا	
قبــل	طبيعــت	هســتند.	یعنــی	از	لحــاظ	رتبــه	وجــودی	چــون	مادی	
هســتند	مــا	قبــل	طبيعيــات	هســتند.	مــا	بعــد	الطبيعــه	را	بــا	مــاورا	
ــم	 ــم	اســت	و	عال ــه	ای	از	عال ــه	الی ــرد	ک ــتباه	ک ــد	اش ــه	نبای طبيع
مجــردات	اســت.	جهــان	اســت	و	نــه	دانــش.	امــا	مــا	بعــد	الطبيعــه	

دانــش	متافيزیــک	اســت.
ــا	 ــد	از	آن	فلســفه	اســالمی	ت ــت:	بع ــپس	گف ــی	س ــون	همت همای
ــا	 ــی	م ــودات	یعن ــو	موج ــا	ه ــه	م ــود	ب ــم	موج ــن	عل ــروز	همي ام
ــکارات	و	 ــا	بعضــی	ابت ــه	ب ــه	البت ــت.	ک ــطو	اس ــه	ارس ــد	الطبيع بع
دیدگاه	هایــی	ترکيــب	شــده	کــه	حکيمــان	اســالمی	بــه	آن	اضافــه	
کــرده	انــد.	فلســفه	اســالمی	تقليد	صــرف	از	فلســفه	یونانی	نيســت،	
امــا	اســاس	و	بنيــان	ارســطویی	آن	حفــظ	شــده	اســت.	آن	چيــزی	
کــه	فلســفه	مضــاف	گفتــه	می	شــود	فلســفه	اســالمی	هنــوز	دارای	
آن	نيســت.	بــه	عنــوان	مثال	حتــی	در	کتــاب	بدایــه	و	نهایــه	عالمه	
ــطویی	را	 ــوب	ارس ــان	چهارچ ــه	هم ــم	ک ــز	می	بيني ــی	ني طباطبای

ــف	فلســفه. ــی	همچــون	تعری ــاًل	در	موضوعات دارد.	مث
همتــی	افــزود:	مــا	بعــد	الطبيعــه	ارســطو	دو	بخــش	دارد؛	یکــی	امور	
عامــه	یعنــی	عــام	تریــن	مســائل	هســتی	و	دوم	الهيــات	بالمعنــی	
االخــص	کــه	پيرامــون	خــدا	و	چگونــی	رابطــه	خــدا	بــا	ممکنــات	و 
اثبــات محــرک اول و وجــود خــدا و … اســت. چهارچــوب فلســفه 
اســالمی	نيــز	هميــن	اســت.	از	ابتــدای	ورود	فلســفه	بــا	ترجمــه	بــه	
دنيــای	اســالم	یــک	گــروه	بــا	آن	مخالفــت	کردنــد	و	آن	را	انحــراف	
دانســتند	و	گروهــی	نيــز	گفتنــد	ایــن	همــان	حکمــت	اســت	کــه	در	

قــرآن	آمــده	اســت	کــه	البتــه	اشــتباه	و	مغالطــه	بــود.
ــی	در	 ــر	کس ــود	اگ ــد	ب ــی	معتق ــرد:	فاراب ــوان	ک ــه	عن وی	در	ادام
ــگاه	 ــيد	جای ــال	رس ــه	کم ــی	ب ــت	عمل ــری	و	حکم ــت	نظ حکم
ــدا	 ــلمين	پي ــه	مس ــام	در	جامع ــون	ام ــری	همچ ــوایی	و	رهب پيش
می	کنــد.	برخــی	دیگــر	گفتنــد	بــا	فراگيــری	حکمــت	انســان	کامل	
ــود	حکمــت	یعنــی	انســان	جهانــی	 می	شــود.	ابــن	ســينا	معتقــد	ب
ذهنــی	بشــود	همچــون	جهــان	عينــی	و	بيرونــی.	یعنــی	نظــم	عالم	

ــد. ــت	کن ــن	دریاف را	در	ذه

ــته	در	 ــت	بنشس ــه	ای	جهانيس ــرد	توش ــش	ب ــس	ز	دان ــر	آن	ک ه
گوشــه	ای

ــی	از	 ــی	انســان	جهان ــود	حکمــت	یعن ــد	ب ــم	ســبزواری	معتق حکي
معرفــت	بشــود	مشــابه	جهــان	بيرونــی	امــا	در	ذهــن.	از	ایــن	تعریف	
ــق	 ــر	اف ــان	و	تغيي ــر	جه ــوع	تغيي ــک	ن ــه	فلســفه	ی ــد	ک ــر	می	آی ب
ــی	از	 ــی.	یک ــری	و	معرفت ــای	فک ــی	جهان	ه ــر	درون ــت.	تغيي اس
ویژگی	هــای	فيلســوف	آرامــش	اســت.	چــون	همــه	چيــز	را	دانســته	
ــت.	 ــاده	اس ــوادث	آم ــواع	ح ــرای	ان ــت.	ب ــزی	نيس ــران	چي و	نگ
ــاره	 مــوج	خيــز	حادثــه	اســت.	راســل	و	ماکــس	پالنــک	در	ایــن	ب

کتاب	هایــی	دارنــد.
همتــی	ســپس	اظهــار	داشــت:	دکارت	پــدر	فلســفه	مــدرن	اســت	
کــه	»اصــول	فلســفه«	و	»تأمــالت	در	فلســفه	اولــی«	کتاب	هــای	
ــد	داد	و	ســعی	کــرد	از	 ــم	پيون ــا	عل مهــم	او	هســتند.	او	فلســفه	را	ب
حالــت	ارســطویی	خــارج	کنــد	و	بــرای	اوليــن	بــار	شــک	کــرد.	تــا	
پيــش	از	او	فلســفه	دانشــی	بــرای	یقيــن	بــود.	دکارت	اوليــن	کســی	
ــود	کــه	شــک	دســتوری	را	مطــرح	کــرد.	از	طریــق	وجدانيــات	و	 ب
ــن	 ــن	رســيد.	مغالطــه	او	همي ــه	یقي ــه	نفــس،	ب ــم	حضــوری	ب عل
جــا	بــود	کــه	ایــن	یقيــن	درونــی	را	بــه	جهــان	بيرونــی	نســبت	داد.	
یقيــن	ســابجکتيو	را	نمی	تــوان	بــا	یقيــن	آبجکتيــو	یکــی	دانســت.
همتــی	افــزود:	امــروز	رایــج	اســت	کــه	در	غــرب	گفتــه	می	شــود	
ــک	اســت.	 ــک	بخــش	آن	متافيزی ــه	ی فلســفه	۶	بخــش	دارد	ک
ــام	 ــه	تم ــوده	ک ــن	ب ــدا	تصــور	ای ــا	در	فلســفه	اســالمی	از	ابت ام
ــه	عنــوان	مثــال	در	کتــاب	عناصــر	 فلســفه	متافيزیــک	اســت.	ب
فلســفه ) Elements of Philosophy( – کــه یکــی 
ــت	-	 ــروز	اس ــای	ام ــگاهی	در	دني ــع	دانش ــای	مرج از	کتاب	ه
ــت،	 ــالق،	سياس ــد	از:	اخ ــارت	ان ــش	عب ــن	۶	بخ ــد	ای می	گوی
دیــن	شناســی،	معرفــت	شناســی،	زیبایــی	شناســی	و	هنــر	و	در	
آخــر	متافيزیــک.	فلســفه	فيلســوفان	مــا	بــه	ایــن	بخش	هــا	بــه	
ــاًل	در	 ــه	اســت.	مث ــل	پرداخت ــع	و	کام ــه	جام طــور	مختصــر	و	ن
بخــش	سياســت	مــا	متأســفانه	در	بحــث	والیــت	فقيــه	بــه	دليــل	
ــک	 ــه	ی ــن	زمين ــان	نتوانســتيم	در	ای ــالف	نظــر	خــود	موافق اخت
ــک	 ــون	آکادمي ــه	وارد	مت ــی	ک ــی	و	تطبيق ــق	و	علم ــث	دقي بح

ــه	دهيــم. شــود	ارائ
وی	اضافــه	کــرد:	بعــد	از	دکارت،	کانــت	ایــن	نکتــه	را	مطــرح	کــرد	
کــه	موضــوع	فلســفه	وجــود	نيســت،	بلکــه	نقــد	معرفــت	اســت.	
لــذا	فلســفه	او	را	انتقــادی	و	یــا	ایــده	آليســم	اســتعالیی	می	گوینــد.	
ــد	 ــت	می	گوی ــه	کان ــت.	ک ــا	کجاس ــل	ت ــای	عق ــه	مرزه ــن	ک ای
عالــم	محسوســات	اســت.	کانــت	تعریــف	وجــود	را	متحــول	کــرد	

ــت	 ــد	از	دکارت	کان ــر	داد.	بع ــود	را	تغيي ــه	وج ــبت	ب ــرش	نس و	نگ
ضربــه	دوم	را	بــه	فلســفه	وارد	کــرد	و	رســالت	فلســفه	بعــد	از	کانــت	
تغييــر	کــرد.	ایــن	کــه	بــه	آن	چــه	بعــد	از	کانــت	وجــود	دارد	فلســفه	
ــر	گاه	 ــه	ه ــتباه	اســت.	بلک ــم	مشــترک	لفظــی	اســت	و	اش بگویي
ــدام	 ــه	ک ــم	ک ــد	مشــخص	کني ــم	بای ــفه	می	کني ــت	از	فلس صحب

فلســفه؟	دیــدگاه	فلســفی	کــدام	فيلســوف؟
ــوع	 ــل	موض ــه	تحلي ــن	مرحل ــد	از	ای ــزود:	بع ــی	اف ــون	همت همای
فلســفه	شــد.	ســپس	موضــوع	فلســفه	بــا	ویتکنشــتاین	بــه	
زبــان	تبدیــل	شــد.	او	گفــت	مســأله	فلســفه	مســأله	زبــان	اســت.	
ــن	 ــا	را	روش ــان	آنه ــد.	زب ــده	می	کنن ــائل	را	پيچي ــوفان	مس فيلس
ــن	 ــا	از	ای ــود.	بعده ــل	می	ش ــکالت	ح ــه	مش ــد	هم ــاده	کني و	س
ــت	 ــط	کلي ــط	و	فق ــت	و	گفــت	رســالت	فلســفه	فق ــر	رف هــم	فرات
ــت.	در	 ــی	اس ــی	و	تجرب ــوم	طبيع ــای	عل ــه	گزاره	ه ــيدن	ب بخش
واقــع	راهنمایــی	بــرای	ایــن	علــوم	اســت.	ببينيــد	از	مرحلــه	وجــود	
ــن	 ــد	از	ای ــر	کــرده	اســت.	بع ــدر	تغيي ــه	فلســفه	چق ــن	مرحل ــا	ای ت
ــه	نيــز	اگزیستانسياليســت	ها	موقعيت	هــای	مــرزی	انســان	و	 مرحل

ــد. ــرح	کردن ــان	را	مط ــودی	انس ــش	های	وج پرس
وی	همچنيــن	گفــت:	تنهــا	جریــان	فلســفی	در	غــرب	کــه	همــان	
فلســفه	ارســطویی	اســت	کــه	البتــه	آن	هــم	تــا	حــدودی	دگرگــون	
شــده	اســت	فلســفه	توميســم	اســت.	یعنــی	همــان	فلســفه	توماس	
آکوینــاس.	تومــاس	آکوینــاس	متأثــر	از	فلســفه	ابــن	ســينا	و	ابــن	
رشــد	اســت.	بخش	هایــی	از	اســفار	مالصــدرا	بــه	زبان	هــای	
مختلــف	ترجمــه	شــده	اســت.	مثــاًل	در	آلمــان	کتاب	هــای	زیــادی	
ــی	را	در	 ــه	برخ ــده	ک ــته	ش ــينا	نوش ــن	س ــدرا	و	اب ــاره	مالص درب
کتابخانــه	ام	دارم	امــا	متأســفانه	هنــوز	کســی	پيــدا	نشــده	اســت	که	

بــه	فارســی	ترجمــه	کنــد.
همایــون	همتــی	در	انتهــا	گفــت:	برخــی	مخالفيــن	فلســفه	در	ایران	
از	مخالفــت	بــا	فلســفه،	امــروز	رســيده	انــد	بــه	اجتهــاد	در	فلســفه	
ــه	 ــت	و	وظيف ــتباه	اس ــا	اش ــا	و	جریان	ه ــوع	حرکت	ه ــن	ن ــه	ای ک
ــت	 ــا	فلســفه	مخالف ــد	ب ــا	نبای ــز	دیگــری	اســت.	م ــروز	چي ــا	ام م
ــتداللی	 ــه	و	اس ــل	نقادان ــت	و	تحلي ــی	عقالني ــفه	یعن ــم.	فلس کني
افــکار،	کــه	بــرای	تبليــغ	دیــن	بــه	ایــن	مســأله	نيــاز	داریــم.	امــروز	
فلســفه	ســينما،	فلســفه	موســيقی،	فلســفه	حقــوق	بشــر،	فلســفه	
محيــط	زیســت، فلســفه معمــاری، فلســفه پزشــکی و … داریــم. 
بــه عــالوه فلســفه	های	مضــاف،	ماننــد	فلســفه	اقتصــاد،	فلســفه	
حقــوق،	فلســفه	سياســت،	فلســفه	تعليــم	و	تربيــت،	فلســفه	زبــان	
و....	کتــاب	»	نگرش	هــای	نویــن	در	فلســفه	»	کتــاب	خوبــی	اســت	

ــد. ــه	کني ــد	مطالع ــاره	می	تواني ــن	ب ــه	در	ای ک

همایون همتی:

دکارت فلسفه را با علم پیوند داد
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نشســت	»گفتگــوی	هــگل	و	فيلســوفان	اســالمی«	بــا	
حضــور	رضــا	داوری	اردکانــی،	ســيدمحمدرضا	بهشــتی	

و	ســيد	حميــد	طالــب	زاده	برگــزار	شــد.

ــفه  ــا فلس ــاط ب ــا ارتب ــط ب ــنت فق ــد س نق
غــرب امکانپذیــر می شــود

ــف	 ــب	زاده،	مؤل ــد	طال ــت	حمي ــن	نشس ــدای	ای در	ابت
کتــاب	»هــگل	و	فيلســوفان	اســالمی«	بــا	بيــان	
ــار	 ــود،	اظه ــته	ش ــد	گذاش ــه	نق ــد	ب ــنت	بای ــه	س اینک
کــرد:	بزرگتریــن	دفــاع	از	ســنت	در	روزگار	مــا،	نقــِد	آن	
اســت	و	اگــر	می	خواهيــم	ســنت	در	زندگــی	اجتماعــی	
ــع	 ــد	واق ــورد	نق ــد	م ــد	بای ــازی	کن ــروزی	نقــش	ب و	ام
شــود.	امــور	و	کارهایــی	کــه	ســنت	می	توانــد	در	
ــورد	 ــد	م ــروزی	انجــام	دهــد،	بای اجتمــاع	و	زندگــی	ام
نقــد	قــرار	گيرنــد	و	حــال	ایــن	نقــد	زمانــی	امــکان	پذیر	

اســت	کــه	در	مواجــه	بــا	اندیشــه	غربــی	باشــد.	فلســفه	مالصــدرا	
ــام	فلســفه	اســت. ــت	ت فعلي

ســيدحميد	طالــب	زاده	بــا	تأکيــد	بــر	اینکــه	اوج	فلســفه	ایــن	اســت	
کــه	آن	را	بــه	عرفــان	متصــل	کنــد،	ادامــه	داد:	نقــد	ســنت	فقــط	بــا	
ارتبــاط	بــا	فلســفه	غــرب	امکانپذیــر	می	شــود.	در	ایــن	کتــاب	بــه	
عنــوان	یــک	دانشــجوی	مبتــدی	توضيــح	داده	ام	کــه	ایــن	راهــی	
اســت	در	ميــان	مــا،	نــه	در	صــدد	تثبيــت	هگليــم	و	نــه	مالصــدرا.	
مــا	در	صــدد	فلســفه	ای	هســتيم	کــه	بتوانــد	بــه	ایــن	فاصلــه	بيــن	
ســنت	و	فلســفه	غــرب	کــه	امــروز	بــه	آن	مبتــال	هســتيم	فکــر	کند	

و	بــرای	درد	توســعه	نيافتگــی	چــاره	ای	بياندیشــد.
ــد	 ــروز	بای ــای	ام ــرد:	در	دني ــد	ک ــران	تأکي ــگاه	ته ــتاد	دانش اس
ــد	و	 ــه	فکــر	کنن ــن	فاصل ــه	ای اندیشــمندانی	داشــته	باشــيم	کــه	ب

ــم. ــور	کني ــا	از	آن	عب ــد	ت ــی	کنن ــه	را	ط ــای	نرفت راهه

گسترش فلسفه تطبیقی
محمدرضــا	بهشــتی	بــه	عنــوان	ســخنران	دوم	در	ایــن	نشســت	بــا	
ــاب	»گفتگــوی	هــگل	و	فيلســوفان	 ــه	ویژگی	هــای	کت نگاهــی	ب
ــرد	و	 ــر	بررســی	ک ــن	فلســفه	را	از	دو	منظ اســالمی«	ضــرورت	ای
گفــت:	از	لحــاظ	محتــوای	کتــاب	قبــل	از	انتشــار	بــا	آن	آشــنا	شــده	
ایــم	و	علــت	آن	هــم	ایــن	بــود	کــه	مؤلــف	کتــاب	قبــل	از	انتشــار	
در	جمــع	معلمــان	فلســفه،	کتــاب	را	قطعــه	قطعــه	ارائــه	کردنــد	و	
حاضــران	نــکات	ویرایشــی	و	محتوایی	را	در	جلســات	مطــرح	کردند.	
ایــن	کار	بســيار	مثبــت	و	خــوب	اســت	و	بهتــر	از	ایــن	اســت	کــه	

مؤلــف	در	گوشــه	ای	در	انــزوا	بنشــيند	و	کتــاب	بنویســيد.
اســتاد	دانشــگاه	تهــران	در	ادامــه	افــزود:	از	منظــر	دوم	می	تــوان	بــه	
ــگاه	کــرد.	ایــن	کتــاب	یــک	 ــه	ایــن	کتــاب	ن لحــاظ	رویکــردی	ب
هــم	ســخنِی	هــم	افزاینده	بــا	چهره	هــای	نامــدار	فلســفه	از	فلســفه	
ــهروردی	و	 ــی	و	س ــطو	بوعل ــون	و	ارس ــا	افالط ــقراطی	ت ــش	س پي

مالصــدرا و کانــت و هــگل و … اســت.
ــه	شــده	 ــاب	از	اندیشــه	های	ایــن	چهره	هــا	بهــره	گرفت در	ایــن	کت
ــی	 ــد	و	تالش ــرار	می	گيرن ــد	ق ــورد	نق ــه	ها	م ــن	اندیش ــد	ای و	بع
ــئله	ای	در	کار	 ــورت	مس ــی	ص ــی.	یعن ــک	راهياب ــرای	ی ــت	ب اس
اســت	و	فقــط	بيــان	اندیشــه	آنهــا	نيســت	بلکــه	تــالش	بــرای	حل	

مســئله	ای	اســت	کــه	طــرح	شــده	اســت.
بهشــتی	بــا	اشــاره	بــه	فلســفه	تطبيقــی	کــه	در	کشــور	مــا	جــاری	
ــی	در	همــه	رشــته	ها	 ــات	تطبيق ــوه	مطالع ــرد:	انب ــد	ک اســت،	تأکي
ــد	 ــر	می	رس ــه	نظ ــه	ب ــی	ک ــت	در	حال ــدن	اس ــرون	آم ــال	بي در	ح
پرســش	هایی	کــه	در	آن	موقــع	مطرح	شــده	همچنــان	در	خصوص	
آثــاری	کــه	در	حــال	بيــرون	آمــدن	اســت	کمــاکان	مطرح	اســت.	به	
وجــود	آمــدن	رشــته	هایی	بــه	نــام	تطبيقــی	مثــل	فلســفه	تطبيقــی	
ــرم	کار	 ــه	نظ ــد	ب ــده	ان ــيس	ش ــم	تأس ــری	ه ــع	دکت ــه	در	مقط ک

ــا	 درســتی	اســت؛	ایــن	موضــوع	کــه	رشــته	ای	هــم	در	دانشــگاه	ب
ایــن	عنــوان	تأســيس	شــده	بایــد	مــا	را	بــه	جــد	وا	دارد	کــه	در	مورد	

آن	بيشــتر	فکــر	کنيــم.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	افــزود:	بعضــی	از	نوشــته	ها	گویــی	در	جهانــی	
ــر	 ــا	اگ ــد	ی ــر	نمی	بينن ــا	دیگ ــد	ی ــا	را	نمی	بينن ــه	م ــه	ک از	اندیش
می	بيننــد	بــه	منزلــه	ابــژه	و	موضــوع	خــود	کــه	مــورد	مطالعــه	ایــم	
ــد	از	 ــز	را	می	خواه ــه	چي ــه	هم ــل	ک ــن	مي ــِر	ای ــد	و	از	س ــرار	ده ق
آن	خــود	در	اندیشــه	فلســفه	مغــرب	زميــن	انــگار	بــه	منزلــه	یــک	
ــن	 ــد.	ای ــا	هــم	هســتيم،	قلمــداد	کن ــه	م ــراض	ک ــاِد	اعت ــوع	فری ن
ــان	 ــش	در	مي ــال	پي ــاید	80	س ــا	ش ــر	از	م ــه	زودت ــوه	مواجه نح
ــوص	در	 ــه	خص ــت.	ب ــورت	گرف ــم	ص ــری	ه ــای	دیگ فرهنگ	ه
ــوص	 ــگاه	ها	در	خص ــد	در	دانش ــن	و	بع ــد	و	چي ــيای	دور،	در	هن آس
کارهــای	تطبيقــی	شــکل	گرفت	کــه	عمدتــاً	از	طــرف	کســانی	بود	
که	خــارج	از	اندیشــه	غربــی	روی	بــه	چنيــن	مســئله	ای	آورده	بودند.	
ــن	 ــی	در	ای ــدیم	و	جایگاه ــه	ش ــده	گرفت ــه	نادی ــاس	اینک ــا	احس ب
گفتمــان	بــرای	مــا	بــاز	نيســت.	بــا	ایــن	شــکل	وارد	ایــن	موضــوع	
ــی	 ــفه	تطبيق ــه	فلس ــوه	روی	آوردن	ب ــک	نح ــن	ی ــم	و	ای ــده	ای ش

ــت. اس
ــی	 ــفه	تطبيق ــا	فلس ــه	ب ــوه	مواجه ــا	نح ــن	تنه ــا	ای ــزود:	ام وی	اف
ــزی	مواجــه	 ــا	چي ــرای	فهــم	اســت	ب نيســت،	گاهــی	کوششــی	ب
شــده	ایــم	کــه	جوانــب	مختلــف	آن	ناشــناخته	اســت	و	بــه	هميــن	
دليــل	تهدیــد	آميز	هــم	اســت.	تالش	بــرای	فهــم	در	قالــب	تطبيق	
دیــده	می	شــود.	مشــکلی	کــه	در	ایــن	راه	وجــود	دارد	مانــع	زبانــی	
ــا	 ــرای	م ــا	ب ــم	اندیشــی	ه ــا	و	ه ــوز	در	رویارویی	ه ــه	هن اســت	ک

مســئله	اســت.
بهشــتی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اگــر	مــا	بــه	پيوســتگی	عميقــی	کــه	
بــه	نحــوه	فهــم	مــا	از	جهــان	و	زبــان	وجــود	دارد	واقــف	شــویم	در	
ــادی	اســت،	گفــت:	ویتگنشــتاین	 ــن	مســئله	بني ــم	کــه	ای می	یابي
ــن	 ــان	م ــای	جه ــه	مرزه ــاره	دارد	ک ــر	اش ــن	تعيي ــه	ای ــا	ب در	اینج
ــان	اســت.	در	موضــوع	گشــودی	هــم	وجــود	داردکــه	 مرزهــای	زب
ــک	طــرف	بســته	نشــود. ــل	از	ی ــن	راه	حداق ــود	ای باعــث	می	ش

ایــن	اســتاد	فلســفه	افــزود:	راهيابــی	بــرای	مواجــه	بــا	اندیشــه	های	
دیگــر	خــودش	مســير	پــر	فــراز	و	نشــيبی	را	پيــش	پــای	مــا	قــرار	
ــدم	نهــادن	در	راه	 ــرای	ق ــالش	ب ــاب	ت ــن	کت ــف	ای می	دهــد	و	مؤل
ــی	 ــن	اندیشــمندان	را	اواًل	در	بســتر	زبان دیگــری	کــرده	اســت	و	ای
ــا	 ــه	اندیشــه	آنه ــا	بشناســد	و	در	بســتر	فکــری	و	فرهنگــی	ک آنه
از	آن	نشــأت	گرفتــه	اســت،	ایــن	موضــوع	را	بررســی	کنــد	و	حــال	
ــردن	 ــت	ک ــرای	حرک ــم	ب ــوفان	آن	ه ــا	فيلس ــو	ب ــک	گفتگ در	ی
ــود	 ــه	نمی	ش ــت	ک ــل	اس ــن	دلي ــه	همي ــئله	ای.	ب ــمت	مس ــه	س ب
ــدون	 ــد	ب ــفه	ش ــاخه	در	فلس ــا	آن	ش ــاخه	و	ی ــن	ش متخصــص	ای
اینکــه	حــوزه	آنتولــوژی	را	شــناخته	باشــيم.	کوشــش	مؤلــف	ایــن	
ــن	اســت	کــه	در	یــک	هــم	اندیشــی	و	هــم	ســخنی	 ــاب	در	ای کت

ــم	 ــا	مطــرح	می	کني ــه	م در	جهــت	پرسشــی	اســت	ک
ــرای	مطــرح	کــردن	 ــن	فيلســوف	چــه	اندیشــه	ای	ب ای
ــع	پرســش	محــور	اســت	و	پرســش	 ــس	در	واق دارد.	پ

او	پرســش	فلســفوی	اســت.
بهشــتی	در	پایــان	تاکيــد	کــرد:	ایــن	قدمــی	اســت	باید	
بــا	احتيــاط	برداشــته	شــود	و	نيــاز	بــه	تعامل	بــرای	فهم	
دارد.	برداشــتن	چنيــن	قدمــی،	قــدم	مثبتی	اســت	که	در	
ــًا	 ــن	مســير	حتم ــود.	ای ــته	می	ش ــک	راه	برداش ــاز	ی آغ
دشــواری	هایی	را	خواهــد	داشــت	کــه	تــالش	مــا	بــرای	
ایــن	پاســخ	دادن	بــه	ایــن	پرســش	اســت.	ایــن	کتــاب	
فــارغ	از	خــود	بحــث	کــه	بســيار	ارزشــمند	اســت	تالش	
می	کنــد	رویکــرد	جدیــدی	را	مطــرح	کنــد	که	اميــدوارم	
بتوانــد	در	ایــن	راه	قدم	هــای	خوبــی	برداشــته	شــود.	این	
ــد	راهگشــا	باشــد	آن	 نحــوه	گفتمــان	فلســفی	می	توان
ــوش	 ــه	گ ــونت	ب ــگ	و	خش ــه	جن ــی	ک ــم	در	دوران ه
ــای	 ــا	واقعيت	ه ــون	ب ــت	چ ــواری	اس ــيار	دش ــد	و	کار	بس می	رس

جهــان	کنونــی	مــا	فاصلــه	دارد.

فلسفه اسالمی از فلسفه اروپایی دور ماند
در	ادامــه	نشســت،	رضــا	داوری	اردکانــی	اســتاد	و	محقــق	فلســفه	
ــل	از	انتشــار	 ــی	اســت	و	قب ــح	باب ــاب	فت ــن	کت ــان	اینکــه	ای ــا	بي ب
نســخه	ای	از	کتــاب	را	مطالعــه	کــرده،	اظهــار	کــرد:	حاصــل	نــگاه	
تنــد	و	صریحــی	کــه	بــه	کتــاب	داشــتم	تحســين	بــود	و	حــاال	هــم	
ــه	 ــده	ک ــرح	ش ــئله	ای	مط ــاب	مس ــن	کت ــم.	در	ای تحســين	می	کن
بــرای	فلســفه	مــا	الزم	بــود	کــه	ایــن	موضــوع	مطــرح	شــود	و	مهم	
نيســت	کــه	فيلســوفان	غــرب	راجــع	بــه	آن	چــه	نظــری	خواهنــد	
ــر	خــودش	را	 ــد	مطــرح	شــود	اث ــه	بای داشــت	بلکــه	مســئله	ای	ک

خواهــد	گذاشــت.
وی	بــا	بيــان	اینکــه	فلســفه	اســالمی	از	فلســفه	اروپایــی	دور	ماند	و	
آن	را	قابــل	اعتنــا	ندانســت،	افــزود:	شــرق	دور	از	همــان	ابتــدا	یعنــی	
از	۲00	ســال	پيــش	درصــدد	برآمــد	کــه	فلســفه	اروپایــی	را	بفهمــد	
حــال	بعــد	از	100	ســال	تأخيــر	نمــی	گویــم	کــه	کوششــی	در	ایــن	
راه	نشــده	بلکــه	کوشــش	هایی	شــده	و	مــن	خــود	هــم	قدم	هایــی	
بــرای	رفــع	ســوءتفاهم	برداشــته	ام	و	بایــد	دیــد	آیــا	امــکان	نوعــی	

دیالــوگ	یــا	هــم	ســخنی	هســت	یــا	نيســت؟
ایـن	اسـتاد	و	محقـق	فلسـفه	در	مـورد	کتـاب	هـگل	و	فيلسـوفان	
اسـالمی	گفـت:	طالـب	زاده	در	ایـن	کتـاب	مسـتقيم	به	سـمت	این	
موضـوع	رفته	اسـت	و	با	ایـن	توانایی	انجام	شـده	که	کانـت	و	هگل	
را	بـه	زبان	فلسـفه	اسـالمی	برگردانـده	اند	کـه	این	کار	را	هر	کسـی	
نمی	توانـد	انجام	دهـد،	بلکه	باید	منطق	و	فلسـفه	اسـالمی	را	بداند	و	
هر	دو	سـوی	مطلب	را	درک	کرده	باشـد.	اگر	سـهم	این	کار	مشـکل	
اسـت	بـه	ایـن	جهـت	اسـت	کـه	اصطالحـات	فلسـفه	ابن	سـينا	و	

مالصـدرا	در	آن	بـه	کار	رفته	اسـت.
ــد	 ــر	را	نمی	فهمن ــرف	همدیگ ــر	ح ــفه	اگ ــزود:	فالس ــی	اف اردکان
ــی	 ــه	مبان ــت	ک ــت	اس ــن	جه ــد	از	ای ــر	را	درک	نمی	کنن و	همدیگ
متفــاوت	دارنــد.	کانــت	هــم	وقتــی	در	قلمــرو	منطــق	انتزاعــی	قرار	
ــم	 ــگل	ه ــدارد.	ه ــول	ن ــش	را	قب ــياری	از	حرف	های ــرد	بس می	گي
هميــن	طــور	اســت.	مــا	اصــاًل	توجه	بــه	ایــن	موضــوع	نکردیــم	که	
وقتــی	فلســفه	غــرب	شــکل	گرفــت	اصــاًل	بــه	منطــق	مــا	کاری	
نداشــتند.	کانــت	بــر	مبنــای	دیگــری	کارش	را	شــروع	کــرده	اســت	
ولــی	دانشــجوی	فلســفه	بایــد	بدانــد	کــه	فيلســوفان	بر	چــه	مبنایی	
حــرف	زده	انــد.	بایــد	دیــد	کــه	آیــا	ســوءتفاهمی	کــه	بين	فيلســوف	

مــا	و	فيلســوف	اروپایــی	وجــود	دارد	قابــل	رفــع	اســت؟
ــار	 ــاب	اظه ــن	کت ــار	ای ــحالی	از	انتش ــراز	خوش ــا	اب ــان	ب وی	در	پای
اميــدواری	کــرد:	ایــن	کتــاب	منشــأ	فکــری	خوبــی	باشــد	و	بحــث	

فکــری	عميقــی	را	در	فلســفه	مــا	ایجــاد	کنــد.

نشست »گفتگوی هگل و فیلسوفان اسالمی«؛
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ــزارش گــــ

مراســم	بزرگداشــت	مرحــوم	عالمــه	سيدمحمدحســين	طباطبایــی	
ــا	حضــور	علمــا،	اســتادان،	فرهيختــگان	و	دوســتداران	علــم	 )ره(	ب
ــار	و	 ــن	آث ــی	در	انجم ــی	و	فرهنگ ــش	و	شــخصيت	های	علم و	دان

مفاخــر	فرهنگــی	برگــزار	شــد.

معیــار تفســیر متــون مقــدس را کجــا بایــد جســتجو 
کــرد؟ 

حســن	بلخاری	در	ســخنانی	بــا	عنــوان	تفســير	متعاليه	اظهــار	کرد:	
آیــا	متــن	مقــدس	نيازمنــد	تفســير	اســت	و	اگــر	بــود	ماهيــت	ایــن	
تفســير	و	مهمتــر،	معيــار	آن	چيســت؟	معيــار	توســط	متــن	مقــدس	
تعييــن	می	شــود	یــا	بایــد	از	بيــرون	متــن،	آن	را	جســتجو	کــرد؟	بــا	
ایــن	فرض	کــه	متــون	مقدس	بيشــتر	قابليــت	تأویــل	دارند	تفســير	
بــا	ایــن	حــال	تفســير	چيســت	و	بــه	چــه	معناســت؟	ســواالت	فوق	
مهمتریــن	ســواالتی	هســتند	کــه	در	فلســفه	تفســير	متــون	مقدس	
بــا	آنهــا	مواجهيــم.	ایــن	ســواالت	و	مهمتــر	کنــکاش	و	تــالش	در	
ــت	 ــت	و	ماهي ــادی	حقيق ــدود	زی ــا	ح ــد	ت ــا	می	توان ــه	آنه ــخ	ب پاس
ایــن	متــون	را	بــرای	مــا	کشــف	و	مفتــوح	ســازد.	ایــن	ســطح	نــه	
تنهــا	بابتــی	در	جهــت	درک	و	دریافــت	متــن	مقــدس	بلکه	آشــنایی	
بــا	مبانــی	و	روش	هــای	ورود	بــه	ایــن	درک	و	دریافــت	نيــز	هســت.
رئيــس	انجمــن	آثــار	و	مفاخــر	فرهنگــی	در	ادامــه	بــا	بيــان	اینکــه	
ــی	و	 ــد	ذات	ناف ــی	ح ــت	آن	ف ــژه	غای ــه	وی ــدس	و	ب ــن	مق ذات	مت
ناقــض	تفســيرند	چگونــه	می	تواننــد	خــود،	امــکان	تفســير	خویــش	
ــر	 ــف	را	ب ــا	و	تفســيرهای	مختل ــی	قرائت	ه را	فراهــم	ســازند	و	حت
جــان	پذیــرا	باشــند،	تصریــح	کــرد:	بــر	ایــن	ســوال	هــا	ضــرورت	
پاســداری	و	نگهبانــی	از	متــن	را	نيــز	بيافزایيــم	تــا	در	ورطــه	
برداشــت	های	گوناگــون	و	تفســيرهای	نابجــا	نغلطــد	و	حقيقتــش	
قلــب	نگــردد	و	یــا	بــه	تعبيــر	قــرآن	معنــا	از	موضــع	حقيقــی	خــود	

ــارج	نشــود. خ
ــه	یکــی	 ــوق،	تفســير	را	ب ــرد:	مجموعــه	ســواالت	ف ــد	ک وی	تأکي
ــن	و	 ــای	دی ــن	عرصه	ه ــش	برانگيزتری ــه	چال ــن	و	البت از	مهمتری
اندیشــه	دینــی	تبدیــل	می	کنــد.	از	یــک	ســو	امــری	بــه	غایــت	معنا	
ضــروری	و	واجــب	کــه	امــکان	گســترده	با	حقيقــت	را	بــرای	هدایت	

پيــروان	فراهــم	می	کنــد	و	از	ســوی	دیگــر	امــری	بــه	شــدت	ســيال	
و	معيارگریــز	کــه	تفســير	را	بــه	امــری	کامــاًل	شــخصی،	ذوقــی	و	

ــدل	می	کنــد. ــه	نقطــه	نظــر	مقابــل	دیــن	ب حتــی	گاه	ب
بلخــاری	در	بخــش	دیگــری	از	ســخنان	خــود	بــا	اشــاره	
ــرد:	از	 ــار	ک ــی	اظه ــاطير	یونان ــس	در	اس ــت	هرم ــه	سرگذش ب
ــل	 ــم	تأوی ــای	عل ــه	مبن ــس	ک ــف	هرم ــا	و	وظای ــه	کنش	ه جمل
ــان	 ــان	شــرح	و	بي ــی	اســت	هم ــک	در	اندیشــه	یونان و	هرمنوتي
ــراض	و	 ــی	آورد.	گاه	اغ ــر	م ــرای	بش ــه	ب ــت	ک ــی	اس پيام	های
ــی	 ــه	عبارت ــا	ب ــت	ی ــخص	نيس ــدان	مش ــا	چن ــداف	پيام	ه اه
دارای	الیه	هــای	مختلــف	و	متعــدد	اســت.	مردمــان	ایــن	
الیه	هــا	در	بطــن	پيام	هــا	می	پرســند	و	هرمــس،	پيام	هــا	را	
ــر	 ــا	گوه ــد	ت ــی	بخش ــل	م ــد،	تفصي ــرح	می	ده ــکافد،	ش می	ش
ــی	در	قامــوس	 ــن	یعن ــردد.	ای ــا	ظاهــر	و	آشــکار	گ و	جوهــر	آنه
یونانــی،	مرجــع	ارســال	پيــام	و	مفســر	پيــام	یکــی	اســت.	هرمس	
هــم	ایــزد	اســت،	هــم	پيــام	آور.	هــم	پيــام	رســان	اســت	و	هــم	
ــن	 ــرون	از	مت ــدی	ب ــر	زائ ــورت	ام ــن	ص ــام.	در	ای ــر	پي مفس
مقــدس	بــه	عنــوان	تفســير	بــر	متــن	مقــدس	حمــل	نمی	شــود	

ــد. ــالم	می	مان ــن	س ــن	مت ــن	چني و	ای

قاعــده ای کــه مــرز میــان شــریعت و عقالنیــت را می 
بــردارد

ــری	از	 ــش	دیگ ــی	در	بخ ــر	فرهنگ ــار	و	مفاخ ــن	آث ــس	انجم رئي
ــن	 ــا	مت ــل	ی ــل	و	عق ــرآن	نق ــان	اینکــه	در	ق ــا	بي ســخنان	خــود	ب
مقــدس	و	عقــل	در	عــرض	هــم	قــرار	گرفتــه	و	صالحيــت	
ــرد:	 ــار	ک ــد،	اظه ــح	می	یابن ــورت	صری ــه	ص ــم	را	ب ــينی	ه جانش
شــاید	قاعــده	مالزمــه	عقــل	و	شــرع	در	شــيعه	از	هميــن	آیــه	)اگــر	
بــه	ســخنان	انبيــا	گــوش	ســپرده	بودیــم	یــا	تعقــل	کــرده	بودیــم	از	
دوزخيــان	نبودیــم.	ســوره	ملــک(	نشــأت	گرفتــه	باشــد.	قاعــده	ای	

ــردارد. ــی	ب ــت	را	م ــریعت	و	عقالني ــان	ش ــرز	مي ــه	م ک
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ــت	 ــه	راهگشاس ــن	مرتب ــهود	در	ای ــد	ش ــدون	تردی ــزود:	ب وی	اف

ــا	حتــی	شــهود،	راهگشــایی	های	 ــر	از	عنصــر	عقــل	و	ی ــا	مهمت ام
ــون	 ــت.	همچ ــل	اس ــود	عق ــاً	خ ــه	حقيقت ــت	ک ــل	اس ــود	عق خ
ــرآن	 ــز	ق ــود.	اینجــا	ني ــزد،	خــود	مفســر	ب ــه	ای ــده	هرمــس	ک قاع
ــه	 ــرآن	ب ــير	ق ــان	تفس ــن	هم ــت	و	ای ــش	اس ــر	خوی ــود،	مفس خ
قــرآن	اســت	کــه	ســنت	مرحــوم	عالمــه	طباطبایــی	بــود.	در	ایــن	
ــش	 ــه	محکمات ــد	ک ــاز	می	نمایان ــود	ب ــن	خ ــه	و	روش،	مت طریق
چيســت	و	متشــابهاتش	کــدام	اســت.	بررســی	تطبيقــی	و	تحليلــی	
فضاهــا،	نشــانه	ها،	و	اصطالحــاً	ميدان	هــای	معنایــی	در	قــرآن	بــاز	
می	نمایــد.	آیــه	ای	کــه	دارای	قبــض	اســت،	اگــر	در	ميــدان	معنایــی	
ــده	و	بســط	 ــه	هویــت	خــود	را	بازنمایان ــرد	چگون ــرار	گي خویــش	ق
می	یابــد.	ایــن	معنــا	مهمتریــن	ویژگــی	تفســيری	مرحــوم	عالمــه	

ــی	اســت. طباطبای
ــی	در	حکمــت	همــان	 ــان	اینکــه	مرحــوم	طباطبای ــا	بي بلخــاری	ب
مســيری	را	پيمــود	کــه	مالصــدرای	شــيرازی	طــی	طریــق	نمــود،	
ــایی،	 ــفه	مش ــه	های	فلس ــق	اندیش ــای	عمي ــرد:	رد	پ ــح	ک تصری
ــا	در	 ــون	موالن ــانی	چ ــی	کس ــت	عرفان ــراقی	و	حکم ــفه	اش فلس
آثــار	مرحــوم	عالمــه	مبيــن	و	بيانگــر	آن	اســت	کــه	از	ایــن	دریــای	
بيکــران	بهره	هــای	بســيار	بــرده	بــود	امــا	چــرا	ســعی	عظيــم	خــود	
ــيه	 ــواهد	و	عرش ــفار	و	ش ــون	اس ــاری	چ ــرر	آث ــگارش	مک را	در	ن
ــد	و	شــرح	 ــرآن	را	تفســير	کن نگذاشــت	و	جــای	آن	ســعی	کــرد	ق

ــد. ده
رئيــس	انجمــن	آثــار	و	مفاخــر	فرهنگــی	در	پایــان	گفــت:	عالمه	به	
ــدری	کــه	صــدرای	شــيرازی	از	 نيکــی	می	دانســت	ســرمایه	گرانق
خــود	بــر	جــای	نهــاده	بــود	چنــان	در	شــرح	و	بيــان	قواعــد	فلســفی	
ــا	 ــوان	آن	را	شــرح	داد	ام ــاً	می	ت و	حکمــی	کامــل	اســت	کــه	نهایت
نمی	تــوان	بــر	آن	چيــزی	اســت	یــا	از	آن	چيــزی	کاســت.	کاری	کــه	
بزرگانــی	کــه	چــون	»مالهــادی	ســبزواری«	آن	را	به	انجام	رســانده	
بودنــد.	مرحــوم	عالمــه،	صدرایــی	اســت	کــه	الميــزان	اش،	اســفار	
اربعــه	اوســت،	کما	اینکــه	اســفار	اربعه	صــدرا،	تفســير	او	بــر	گوهر	و	
جوهــر	قــرآن	بــود	امــا	در	قالــب	و	لســان	حکمــت	و	فلســفه.	خداوند	
ــد	 ــره	من ــود	به ــت	از	فيوضــات	خ ــات	جن ــی	درج ــر	دو	را	در	اعل ه

گردانــد.
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ــل	 ــان	اینکــه	نســبت	احــکام	فــردی	اســالم	درمقاب ــا	بي ــاض	ب في
ــه	اقيانــوس،	گفــت:	 احــکام	اجتماعــی	آن،	نســبت	قطــره	اســت	ب
حــوزه	هــای	علميــه	هنــوز	بعــد	از	چهاردهــه	از	انقالب	اســالمی	در	

مقابــل	اجتماعــی	شــدن	فقــه	مقاومــت	مــی	کننــد.
ســومين	نشســت	از	سلســله	جلســات	تحليلی-تخصصــی	»بســيج	
و	ایــران	فــردا«	در	ســازمان	بســيج	اســاتيد	کشــور	برگــزار	شــد.	در	
ایــن	جلســه	ابراهيــم	فيــاض،	مــردم	شــناس	و	عضــو	هيئــت	علمی	
دانشــگاه	تهــران	بــا	موضــوع	نقش	بســيج	تمدن	ســازی	اســالمی،	

بــه	ایــراد	ســخن	پرداخــت.

خیانت سازماندهی شده در حق بسیج
فيــاض	در	مقدمــه	صحبــت	بــا	اشــاره	بــه	نقــش	تاریخــی	بســيج	
در	انقــالب	اســالمی	و	دســتاوردهای	آن	بــرای	کشــور	و	مــردم،	
گفــت:	امــروز	در	کشــور	شــاهد	یــک	خيانــت	ســازماندهی	شــده	
ــت	 ــن	خيان ــيد	ای ــن	اســت	بپرس ــتيم.	ممک ــق	بســيج	هس در	ح
چيســت.	اینکــه	فقــط	هروقــت	کارهــا	گــره	می	خــورد	و	
ــيج	 ــاد	بس ــه	ی ــد،	هم ــش	می	آی ــور	پي ــی	در	کش ــکل	اساس مش
می	افتنــد،	امــا	آنجــا	کــه	برنامــه	ســازی	و	برنامــه	ریــزی	بــرای	
ــرد،	بســيج	را	و	تفکــر	بســيج	را	بایکــوت	 کشــور	صــورت	می	گي

می	کننــد.
وی	بــا	تشــریح	مســئله	خيانت	هایــی	کــه	در	حــق	بســيج	و	تفکــر	
ــق	 ــت	در	ح ــتين	خيان ــت:	نخس ــار	داش ــت،	اظه ــده	اس ــيج	ش بس
ــه	 ــوم	ب ــاز	دوران	موس ــگ	و	آغ ــان	جن ــس	از	پای ــاً	پ ــيج	دقيق بس
»ســازندگی«	شــروع	شــد.	اینکــه	تفکــر	بســيج	در	دوران	بازســازی	
ــری	 ــم	گي ــذاری	کالن	و	تصمي ــت	گ ــه	سياس ــور	و	در	عرص کش
کشــور،	کنــار	گذاشــته	شــد	و	جــای	آن	را	تفکــر	ليبــرال	آمریکایــی	

ــت. گرف
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	بــا	تأکيــد	بــر	اهمّيــت	نــگاه	و	تفکــر	بســيج	
ــزرگ	 ــک	و	ب ــکالت	کوچ ــی	از	مش ــل	خيل ــوان	راه	ح ــه	عن ب
ــی	 ــد،	خيل ــه	می	ش ــّدی	گرفت ــيج	ج ــر	بس ــزود:	اگ ــور،	اف کش
ــم.	 ــاهد	نبودی ــروز	را	ش ــی	ام ــی	و	اجتماع ــکالت	فرهنگ از	مش
ــه	 ــدس	ب ــاع	مق ــالب	و	دوران	دف ــل	انق ــت	را	در	اوای ــن	اهمي ای
ــه	در	آن	 ــم.	اینک ــاره	می	کردی ــرات	نظ ــه	ک ــی	و	ب ــورت	عين ص
دوران	همــه	دوســت	داشــتند	»بســيجی«	باشــند	و	در	رأس	آنهــا	

ــی	 ــی	بزرگ ــان	نظام ــم	فرمانده ــه	می	بيني ــل؛	اینک ــام	راح ام
ــی	 ــيرازی	ها،	حت ــاد	ش ــهيد	صي ــا	و	ش ــهيد	بابایی	ه ــون	ش چ
ــا	 ــد	و	ب ــيجی	ها	می	کردن ــبيه	بس ــود	را	ش ــه	خ ــر	و	قياف ظاه
آن	جایــگاه	بــاالی	نظامــی	گــری	و	مدال	هــای	افتخــار،	
شــوند،	 قلمــداد	 بســيجی	ها	 زمــره	 در	 داشــتند	 دوســت	
ــيج	 ــگ	بس ــر	و	فرهن ــمندی	تفک ــت	و	ارزش ــی	از	اهمي حاک
ــرد	 ــاه	می	ک ــود	را	کوت ــای	خ ــی	موه ــی	حت ــهيد	بابای ــت.	ش اس
ــال	 ــی	امث ــاده	ای	دهات ــيجی	های	س ــه	بس ــه	بچ ــبيه	ب ــه	ش ک
ــًا	 ــم،	واقع ــم	و	دیدی ــا	را	بودی ــه	آن	روزه ــا	ک ــود	و	م ــن	ش م
ــه	ارتــش	 ــی	رتب ــده	عال ــن	خــود	و	یــک	فرمان ــی	بي ــج	تفاوت هي
نمی	دیدیــم؛	چــرا	کــه	ارزش	بســيجی	بــودن	ورای	تمــام	

رنگ	هــا	و	اســم	و	درجه	هــا	بــود.
ــف	 ــار	تأس ــا	اظه ــران	ب ــگاه	ته ــی	دانش ــت	علم ــو	هيئ ــن	عض ای
ــه	داد:	 ــيج،	ادام ــت	بس ــدر	و	منزل ــن	ق ــده	گرفت ــه	نادی ــبت	ب نس
تفکــر	بســيج	و	فرهنــگ	بســيج	یــک	»ارزش«	اســت	و	آنهایــی	
ــذا	 ــتند،	ل ــوب	می	دانس ــن	را	خ ــد	ای ــيج	بودن ــف	بس ــه	مخال ک
تــالش	کــرده	انــد	جــای	ایــن	ارزش	را	بــا	ارزش	هــای	تصنعــی	
و	انحرافــی	تغييــر	دهنــد.	مــا	بایــد	امــروز	اعتــراف	کنيــم	کــه	قــدر	
ــه	روز	بســيج	 ــه	روز	ب ــا	غيرآگاهان ــه	ی بســيج	را	ندانســتيم	و	آگاهان
ــق	 ــت	عم ــم.	در	اهمي ــيه	ای	راندی ــای	حاش ــيه	و	کاره ــه	حاش را	ب
اســتراتژیک	تفکــر	بســيج	هميــن	بــس	کــه	آمریکایی	هــا	پــس	از	
ســال	ها	مطالعــه	و	رفــت	و	آمــد	بــه	کشــور	مــا	و	انجــام	کارهــای	
کارشناســی،	الگــوی	»نبــرد	نامتقــارن«	بســيج	را	فهميدنــد	و	آن	را	
تئوریــزه	کردنــد	و	توانســتند	در	عــراق	بــکار	ببندنــد	و	بســيار	راحــت	
ارتــش	عــراق	را	بــه	زانــو	درآورده	و	بــر	آن	کشــور	مســلط	شــوند.	اما	
مــا	در	داخــل،	ایــن	ظرفيــت	را	رهــا	کردیــم	و	بــه	ســراغ	الگوهــای	
ــه	غــرب –آنهــم غــرب قــرن نوزدهمــی- رفتيــم.  واپــس	گرایان
ــاز	جــای	خوشــحالی	اســت	 ــار ایــن اظهــار	تأســف	ها	ب امــا در کن
ــد	و	راه	درســت	را	 ــا	را	نمی	خورن ــگان	م ــول	نخب ــا	گ ــردم	م ــه	م ک
ــه	 ــا	فاصل ــج	از	ارزش	ه ــه	تدری ــر	مســؤوالن	ب ــد؛	اینکــه	اگ می	رون
می	گيرنــد،	امــا	ایــن	مــردم	هســتند	کــه	در	بزنگاه	هــای	گوناگــون	
ــد	و	دو	دســتی	انقــالب	و	ارزش	هــای	آن	 ــدان	حاضرن در	وســط	مي
ــور	 ــران	کش ــّر	مدی ــالب	را	از	ش ــم،	انق ــر	بگوی ــبيدند	و	بهت را	چس

محفــوظ	نگــه	داشــته	انــد!

تمدن به معنای شهر پذیری است
ایــن	مــردم	شــناس	و	متفکــر	اجتماعــی	بــا	تکيــه	بــر	ارزش	هــای	
ــئله	 ــيج،	مس ــون	بس ــالمی	همچ ــالب	اس ــور	و	انق ــی	کش درون
ــرد	 ــت	ک ــد	دق ــاً	بای ــرد:	ابتدائ ــن	تشــریح	ک ــازی	را	چني ــّدن	س تم
ــی	 ــه	معن ــه	ب ــت	بلک ــينی	نيس ــای	شهرنش ــه	معن ــّدن،	ب ــه	تم ک
ــت	را	 ــد	مّدني ــدن	بای ــدن	ش ــرای	متم ــت.	ب ــهرپذیری«	اس »ش
پذیرفتــه	و	درونــی	کــرد.	بــرای	ایــن	اســت	کــه	وقتــی	کســی	بــه	
ــد،	 ــکنی	می	گزین ــا	س ــد	و	آنج ــرت	می	کن ــهری	مهاج ــط	ش محي
صــرف	حضــورش	در	شــهر	و	زندگــی	در	شــهر	او	را	متمــّدن	و	الیق	
متمــّدن	ناميــدن	نمی	کنــد؛	یعنــی	صــرف	اداء	درآوردن	و	تظاهــر	به	
آداب	شهرنشــينی	بــرای	متمــّدن	بــودن	کافــی	نيســت؛	بلکــه	بایــد	
مّدنيــت	و	ارزش	هــا	و	قواعــد	اجتماعــی	حاکــم	بــر	آن	را	پذیرفــت.	
بــه	عبارتــی،	بایــد	متناســب	بــا	جامعــه	شــهری	تفکــر	کــرد،	حــرف	
زد،	غــذا	خــورد،	روابــط	خانوادگــی	داشــت	و	خالصــه	آداب	شــهر	و	
زندگــی	شــهری	را	پذیرفــت.	حــال	بایــد	دیــد	در	جامعــه	ای	مثــل	
جامعــه	مــا	کــه	ارزش	هایــی	چــون	بســيج	و	تفکــر	بســيجی	وجــود	

ــا	مدنيــت	چيســت؟ دارد،	نســبت	آن	ب
فيــاض	اینگونــه	ادامــه	داد:	مدنّيــت	در	قالــب	حقــوق	و	قراردادهایی	
ــد.	 ــدا	می	کن ــور	پي ــرد	و	تبل ــکل	می	گي ــه	ش ــت	ک ــی	اس اجتماع
ــرون	 ــی	بي ــه	ایران ــت	در	جامع ــروس	مدني ــه	دم	خ ــت	ک اینجاس
ــگ	 ــی	و	فرهن ــی	غن ــگ	ملّ ــا	فرهن ــه	ای	ب ــی،	جامع ــد.	یعن می	زن
ــه	می	خواهــد	فرهنــگ	 ــران،	چگون ــه	ای ــل	جامع ــل	مث ــی	اصي دین
ــاده	 ــزه	کــرده	و	پي ــب	اجتماعــی	تئوری و	ارزش	هــای	خــود	را	در	قال

ــد. ســازی	کن

ــکام  ــل اح ــالم در مقاب ــردی اس ــکام ف ــبت اح نس
ــوس ــه اقیان ــت ب ــره اس ــبت قط ــی آن، نس اجتماع
وی	بــا	پرداختــن	بــه	جایــگاه	ویــژه	روحانيــت	و	حوزه	هــای	علميــه	
ــا	 ــب	ب ــی	متناس ــوق	دین ــی	حق ــاد	اجتماع ــردن	ابع ــزه	ک در	تئوری
ــرد:	 ــح	ک ــروز،	تصری ــی	ام ــی	و	اجتماع ــی	مدن ــات	زندگ اقتضائ
ــاهد	 ــه	ش ــای	علمي ــی	را	در	حوزه	ه ــف	بزرگ ــروز	ضع ــفانه	ام متأس
هســتيم.	اینکــه	حوزه	هــا	از	جامعــه	عقــب	مانــده	انــد	و	بــه	مســائل	
مســتحدثه	ورودی	اثرگــذار	ندارنــد.	مســائلی	همچــون	امربــه	
معــروف	و	عدالــت	اجتماعــی،	از	بحــران	خيزتریــن	مســائل	امــروز	

ابراهیم فیاض در نشست تخصصی بسیج اساتید:

حوزه ها در مقابل اجتماعی شدن فقه مقاومت می کنند
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جامعــه	و	تمــّدن	اســالمی	پيــش	روی	ماســت	کــه	مــورد	غفلــت	
شــدید	نهــاد	متّولــی	امــر	فرهنــگ	دینــی	و	فقــه	و	شــریعت	اســت.	
ــد	 ــا	بای ــت«	کج ــه	مدنّي ــه	»فق ــن	اســت	ک ــا	ای ــروز	م ــئله	ام مس
نوشــته	شــود؟	چــه	کســانی	بایــد	بــه	این	موضــوع	فکــر	کننــد؟	جز	
افــرادی	کــه	درس	دیــن	و	حقــوق	دینــی	می	خواننــد	و	متخصــص	
تفقــه	در	آیــات	و	روایــات	هســتند؟	پــس	چــرا	اینقــدر	فاصلــه	بيــن	
ــاد	 ــه،	زی ــاری	جامع ــائل	ج ــا	مس ــه	ب ــای	علمي ــای	حوزه	ه داده	ه
ــاله	ای	از	 ــز	رس ــه	ج ــت	ک ــه	ماس ــف	هم ــث	تأس ــن	باع ــت.	ای اس
صاحــب	جواهــر	در	خصــوص	امربــه	معــروف،	امــروز	رســاله	در	فقه	
امربــه	معــروف	نداریــم؛	امــا	تــا	دلتــان	بخواهــد،	در	بيــن	طلبه	هــای	
ــاره	احــکام	نجاســت	و	طهــارت	و	 ــن	درب ــا	حــرف	و	بحــث	و	مت م
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــن	درحال ــد.	ای ــوج	می	زن ــردی	م ــه	ف ــائل	اولي مس
ــایر	 ــا	س ــی	ب ــروف	را	وقت ــه	مع ــاره	امرب ــث	وارده	درب ــم	احادی حج
ــاهد	 ــم،	ش ــاد،	مقایســه	می	کني ــی	جه ــر	حت ــی	دیگ ــع	احکام مناب
نســبتی	همچــون	اقيانــوس	به	قطــره	هســتيم.	امــا	امــروز	اقيانوس	

ــه	قطــره	چســبيدیم. را	رهــا	کردیــم	و	ب
ــجو	و	 ــه	و	دانش ــيج	طلب ــری	بس ــکل	گي ــه	ش ــاره	ب ــا	اش وی	ب
موضــوع	وحــّدت	حــوزه	و	دانشــگاه	در	تأکيــدات	امــام	)ره(،	ادامه	
ــام	امــام	در	قطعنامــه	ارجــاع	می	دهــد.	 ــه	پي ــده	شــما	را	ب داد:	بن
امــام	در	آنجــا	صریحــًا	می	گویــد	مقایســه	بيــن	فرهنــگ	علــوم	
تجربــی	یــا	همــان	علــوم	دانشــگاهی	بــا	حــوزه	نشــان	می	دهــد	
ــگ	 ــن	فرهن ــق	ای ــالمی،	تلفي ــارف	اس ــط	مع ــا	راه	بس ــه	تنه ک
ــی	دارد	 ــه	ویژگ ــگاه	چ ــت.	دانش ــن	نيس ــز	ای ــی	ج ــت	و	راه اس

کــه	امــام	نزدیکــی	حــوزه	بــه	آن	را،	راه	حــل	تحــّول	مــی	نامــد.	
اینکــه	دانشــگاه	بــه	نســبت	حــوزه	بــه	مســائل	بــه	روز	و	جدیــد	
و	مشــکالت	جــاری	جامعــه	ســروکار	دارد	و	صرفــًا	بــه	احــکام	و	
ــطح	 ــن	س ــه	تری ــه	در	اولي ــه	فق ــی	کاری	ک ــردی	یعن ــوق	ف حق
ــه	 ــد	ک ــه	بمان ــود.	البت ــل	آن	اســت،	محــدود	نمی	ش ــود	متکف خ
ــای	 ــر	و	حوزه	ه ــا	بدت ــای	م ــا	از	حوزه	ه ــگاه	های	م ــروز	دانش ام
مــا	از	دانشــگاه	هایمان	بدتــر	هســتند.	امــا	نــگاه	امــام	)ره(	دربــاره	
ــيج	 ــل	بس ــادی	مث ــت.	نه ــن	اس ــن	چني ــت	ای ــگاه	درس دانش
اســاتيد	امــروز	بایــد	متولــی	پرکــردن	ایــن	شــکاف	بيــن	علمــای	
ــه	 ــه	البت ــد.	ک ــه	باش ــای	علمي ــا	در	حوزه	ه ــگاهی	و	فقه دانش

ــن	رســالت	بزرگــی	اســت. ای

ــت  ــه مقاوم ــدن فق ــی ش ــل اجتماع ــا در مقاب حوزه ه
می کننــد

ایــن	اســتاد	دانشــگاه	تهــران	اهميــت	مســئله	اجتماعــی	ســازی	

فقــه	بــه	عنــوان	مقدمــه	ای	بــرای	رســيدن	بــه	تمــّدن	اســالمی	
ــدو	 ــود	در	ب ــخنرانی	خ ــام	)ره(	در	س ــرد:	ام ــن	ک ــه	تبيي اینگون
ــد	 ــران،	می	گوی ــرا	ته ــزار	شــهدای	بهشــت	زه ورودشــان	در	گل
مــا	بــا	»ســينما	و	تمــّدن«	مخالــف	نيســتيم.	ببينيــد،	یــک	حکيم	
ــا	و	 ــی	دارد	در	آن	فض ــه	ضرورت ــد.	چ ــرف	می	زن ــی	دارد	ح قرآن
ــينما	و	 ــام	از	س ــاب،	ام ــيت	و	الته ــی	و	آن	حساس ــرایط	زمان ش
ــع	 ــد	مواض ــام	)ره(	می	خواه ــه	ام ــد.	چونک ــخن	بگوی ــّدن	س تم
ــد	 ــد	بگوی ــد.	می	خواه ــریح	کن ــالب	را	تش ــن	انق ــک	ای تئوری
ــت	 ــی	شــهری	و	مدنّي ــد	زندگ ــا	قواع ــه	اســالمی	ب اســالم	و	فق
مخالفتــی	نــدارد،	بلکــه	بــرای	آن	طــرح	دارد،	برنامــه	دارد،	فکــر	
ــرای	ده	هــا	مســئله	اجتماعــی	و	 دارد.	امــا	ایــن	فکــر	و	برنامــه	ب
ــه	گریبــان	 ــا	آن	دســت	ب ــر	از	ســينما	کــه	امــروز	ب مدنــی	مهم	ت
ــه	 ــم	ک ــرض	کن ــا	ع ــا	صــدای	رس ــد	ب ــتيم،	کجاســت؟	بای هس
حوزه	هــای	علميــه	مــا	هنــوز	بعــد	از	چهاردهــه	از	انقــالب	
ــت	 ــه	مقاوم ــدن	فق ــی	ش ــل	اجتماع ــد	در	مقاب ــالمی	دارن اس
می	کننــد.	انــگار	همــه	راضــی	هســتند	کــه	فقــه	در	حــد	همــان	
ــد	 ــد	و	وارد	مســائل	جدی ــی	بمان احــکام	طهــارت	و	نجاســت	باق
ــه	کار	 ــردن	فق ــی	ک ــه	اجتماع ــه	ک ــود.	البت ــردم	نش ــی	م زندگ
آســانی	نيســت	و	نيازمنــد	مطالعــه	و	کار	پژوهشــی	و	ســوادآموزی	
عميــق	طــالب	و	فقهــای	ماســت؛	معلــوم	اســت	کــه	بــا	تنبلــی	
کــه	آفــت	امــروز	هــم	حــوزه	و	هــم	دانشگاســت	فقــه	اجتماعــی	
ــاده	 ــز	از	غــرب	و	پي ــه	کــه	دســت	هایی	ني ــد	نمی	شــود.	البت تولي
نظامــی	نيــز	در	داخــل	ایــن	تنبلــی	را	تشــدید	می	کننــد	و	اساســًا	

طلبــه	و	دانشــجو	مــا	را	تشــویق	می	کننــد	کــه	ســراغ	همچيــن	
بحث	هایــی	نرونــد.

ــری	 ــم	رهب ــام	معظ ــای	مق ــر	دغدغه	ه ــد	ب ــا	تأکي ــاض	ب في
پيرامــون	مســائل	اجتماعــی،	گفــت:	رهبــر	انقــالب	بارهــا	
ــی	 ــالت	اجتماع ــيب	ها	و	معض ــر	آس ــه	از	فک ــد	ک ــوده	ان فرم
ــه	 ــارج	فق ــای	خ ــروز	در	درس	ه ــرد.	ام ــان	نمی	ب ــه	خوابش جامع
ــی	 ــی	فقه ــث	اجتماع ــيعی	از	مباح ــم	وس ــاهد	حج ــری	ش رهب
ــم	 ــه	بگویي ــی	راه	نيســت	ک ــس	ب ــتيم.	پ ــروف	هس ــه	مع و	امرب
ایــن	رونــد	دوری	فقــه	از	حــوزه	اجتماعــی،	شــاید	بحــران	مهــم	
ــخ	 ــچ	پاس ــد،	هي ــل	های	جدی ــه	نس ــد.	اینک ــام	باش ــدی	نظ بع
ــه	 ــبت	ب ــه	نس ــای	علمي ــوری	از	حوزه	ه ــده	و	بدردبخ ــع	کنن قان
ــی	 ــن	یعن ــد؛	ای ــت	نکنن ــی	دریاف ــتحدثه	اجتماع ــائل	مس مس
ــه	 ــه	ب ــای	علمي ــری	حوزه	ه ــت	فک ــه	مرجعي ــده	ک ــران	آین بح

ــود. جاهــای	دیگــری	واگــذار	می	ش
ــی	را	 ــای	انقالب ــا	ارزش	ه ــازی	ب ــّدن	س ــئله	تم ــن	مس وی	تبيي

ــم	و	لذاســت	کــه	 ــا	همــواره	در	حــال	جنگي ــن	ادامــه	داد:	م چني
بایــد	قرارگاهــی	عمــل	کنيــم.	مشــکل	امــروز	مــا	انفعــال	اســت	
ــّدن	 ــایر	تم ــه	س ــبت	ب ــی	نس ــتن	آگاه ــر	نداش ــه	خاط ــن	ب و	ای
ــه	 ــد	ک ــالمی	آم ــالب	اس ــت.	انق ــرب	اس ــا	و	در	رأس	آن	غ ه
ــه	 ــرف	ب ــا	معت ــود	غربی	ه ــد.	خ ــاد	کن ــی«	ایج ــّدل	تمدن »تب
ــودن	 ــّدن	ب ــب	تم ــر	از	صاح ــتند.	کارل	پوپ ــی	هس ــّدن	ایران تم
مــردم	ایــران	حــرف	می	زنــد.	هــگل	اســت	کــه	می	گویــد	قبــل	
از	تمــّدن	غــرب،	دو	تمــّدن	دیگــر	وجــود	داشــته،	یکــی	تمــّدن	
پيغمبــر	اســالم	و	دیگــر	تمــّدن	مولــوی	و	نــژاد	او.	گــری	ســيک	
کــه	از	مشــاوران	ارشــد	دول	مختلــف	آمریکا	بــوده	اســت	اعتراف	
ــان	اســت،	چــون	هــم	 ــا	از	ایراني ــد	کــه	تمــام	وحشــت	م می	کن
جهانــی	فکــر	می	کننــد	و	هــم	جهانــی	عمــل	می	کننــد.	
مــن	از	شــما	خواهــش	می	کنــم	کــه	از	تئوری	هــای	قــرن	
نوزدهمــی	عبــور	کنيــد	و	جامعــه	و	جهــان	را	بــا	واقعيــات	ببينيــد	
ــگاه	های	 ــی	در	دانش ــجوهای	غرب ــروز	دانش ــد.	ام ــل	کني و	تحلي
ــه	برایشــان	از	 ــد	ک ــه	می	کنن ــاتيد	مســلمان	مطالب ــکا	از	اس آمری
تمــّدن	اســالمی	و	عصــر	پيغمبــر	اســالم	)ص(	ســخن	بگوینــد.	
ــه	حســين	بشــيریه	در	 ــری	ک ــه	ی	اخي ــه	مصاحب ــما	را	ب ــن	ش م
یکــی	از	مجــالت	انجــام	داده	ارجــاع	می	دهــد؛	او	می	گویــد	
ــت	در	 ــر	بعث ــه	عص ــخ	و	جامع ــس	تاری ــغول	تدری ــه	االن	مش ک
ــه	دانشــجویان	از	او	 ــن	مطالب ــی	ای دانشــگاه	های	آمریکاســت؛	یعن
ــن	مباحــث	 ــه	ای ــادی	هــم	ب ــوده	اســت	و	شــاید	اصــاًل	وی	اعتق ب
ــا	 ــا	م ــد	ام ــگاه	می	کن ــا	ن ــه	م ــه	ب ــان	اینگون ــد.	جه ــته	باش نداش
خــود	واقــف	بــه	جایــگاه	مــان	نيســتيم	و	لــذا	اوضــاع	ایــن	گونــه	
ــی	 ــد	کشــور	اروپای ــی	از	رابطــه	چن ــم؛	یعن می	شــود	کــه	می	بيني
ــه	ای	 ــازه	رابط ــویم؛	ت ــن	ذوق	زده	می	ش ــن	چني ــان	ای ــا	خودم ب
ــان	 ــرف	مقابلم ــب	ط ــه	جي ــادی	اش	ب ــع	اقتص ــه	مناف ــه	هم ک

ــان	اســت. ــه	داشــته	م ــن	حاصــل	جهــل	ب مــی	رود.	ای
ــتبدال	در	 ــتخالف	و	اس ــوم	اس ــه	دو	مفه ــاره	ب ــا	اش ــاض	ب في
منظومــه	نــگاه	تمّدنــی	دینــی	عنــوان	کــرد:	معــارف	دینــی	مــا	
ــد	بخواهيــم	فرصــت	اقــدام	بــزرگ	 مشــحون	از	اینکــه	از	خداون
ــالمی	 ــالب	اس ــه	انق ــال	ک ــرد.	ح ــا	نگي ــک	را	از	م ــر	و	ني و	خي
ــاده	 ــا	س ــده	ای	ب ــفانه	ع ــرد،	متأس ــم	ک ــت	را	فراه ــن	فرص چني
انــگاری	و	تــن	پــروری	دارنــد	فرصــت	ســوزی	می	کننــد.	
تاماداميکــه	حوزه	هــای	علميــه	مــا	نــگاه	تبــّدل	تمّدنــی	انقــالب	
اســالمی	را	فهــم	نکننــد	و	تمــام	قــد	وارد	جامعــه	نشــود،	حرکتی	
ــت	در	 ــم	حرک ــود	اس ــه	بش ــی	ک ــی	حرکت ــی	رود،	یعن ــش	نم پي
ــارت	تمــّدن	 ــن	عب مســير	تمــّدن	ســازی	اســالمی	گذاشــت.	ای
ســازی	اســالمی	واجــد	دو	بخــش؛	بخــش	اول	آن	یعنــی	جامعــه	
و	مــردم	و	بخــش	دوم	آن	یعنــی	دیــن	و	فقــه.	پــس	ایــن	دو	بایــد	
بهــم	برســند	و	در	هــم	ممــزوج	شــوند	تــا	نتيجــه	حاصــل	شــود.	
ایــن	هشــدار	جــّدی	اســت	کــه	اگــر	بــه	خودمــان	نيایيــم	و	فکــر	
ــاهد	 ــی	را	ش ــای	قبل ــّدن	ه ــه	تم ــت	ب ــم،	بازگش ــل	نکني عاج
خواهيــم؛	ایــن	هــم	وعــده	و	ســنت	الهــی	اســت	و	هــم	تجربــه	

ــف. ــع	مختل ــی	جوام تاریخــی	و	اجتماع
ایــن	مــردم	شــناس	در	پایــان	افــزود:	امــروز	بــه	تحليــل	انقــالب	
ــا	 ــود	ب ــر	نمی	ش ــم.	دیگ ــرم	داری ــاز	مب ــی	آن	ني ــد	تمّدن در	بُع
ــرد.	 ــش	ب ــه	را	پي ــل	جامع ــرن	قب ــک	ق ــدرس	ی ــای	من تئوری	ه
ــود	 ــش	خ ــال	پي ــای	50	س ــه	تئوری	ه ــر	ب ــا	دیگ ــود	غربی	ه خ
بــه	چشــم	جــوک	هــای	تاریخــی	نــگاه	می	کننــد.	امــروز	
»وقایــع«	از	»تئــوری	هــا«	پيشــی	گرفتــه	انــد.	غــرب	در	حــال	
ــذا	 ــکار	اســت؛	ل فروپاشــی	اســت	و	اینکــه	واقعيتــی	غيرقابــل	ان
در	ایــن	شــرایط	اگــر	مــا	وارد	حــوزه	تمّدنــی	و	پارادایمــی	غــرب	
ــن	یعنــی	 ــم	و	ای ــی	عقــب	می	ماني ــع	جهان ــًا	از	وقای شــویم،	قطع
انحطــاط	تمّدنــی.	وظيفــه	بســيج	اســاتيد	کــه	محمــل	نخبــگان	
متعهــد	ایــن	کشــور	اســت،	بازتوليــد	تئوریــک	انقــالب	از	زاویــه	
ــل	 ــگاه	و	ُه ــوزه	و	دانش ــی	ح ــن	نزدیک ــت.	همي ــی	آن	اس تمّدن
دادن	فقهــا	و	مطالبــه	گــری	از	حوزه	هــای	بــرای	ورود	بــه	
عرصــه	اجتماعــی.	مــردم	مــا	از	نخبگانمــان	پيــش	هســتند؛	بایــد	
ــرد	و	آن	را	 ــل	ک ــد،	تحلي ــت	دی ــی	را	درس ــرژی	اجتماع ــن	ان ای

ــود. ــزه	نم تئوری
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ســيد	مرتضــی	هاشــمی،	در	پژوهشــکده	فرهنــگ	و	هنــر	
اســالمی	و	در	ميــان	جمعــی	از	اصحــاب	علــوم	انســانی	
خالصــه	ای	از	کتــاب	تازه	منتشرشــده	خــود	را	ارائــه	کــرد.	
ــه	 ــکاتلند	و	ب ــورا«	ی	اس ــگاه	»آدینب ــه	در	دانش ــاب	ک ــن	کت ای
ــاوری	در	 ــاوری	و	خداناب ــده	»خداب ــته	ش ــی	نوش ــان	انگليس زب
ــان	فارســی	 ــه	زب ــوز	ب ــام	دارد	و	هن عصــر	پساسکوالریســم«	ن
ترجمــه	نشــده	اســت.	ســوال	اساســی	ایــن	کتــاب	ایــن	اســت	
ــاوران	دیــن	دار	را	 ــده	نوظهــور	خداناب ــوان	پدی ــه	می	ت کــه	چگون
توضيــح	داد.	آنچــه	می	خوانيــم	خالصــه	ای	اســت	از	ارائــه	ســيد	

ــمی: ــی	هاش مرتض
خدانابــاوری	تــا	پيــش	از	قــرن	هفدهــم	وجــه	ای	منفــی	داشــته	
ــه	 ــور	ک ــت.	همان	ط ــر	اس ــری	متأخ ــت	آن	ام ــه	ای	مثب و	وج
دادگاه	 در	 اتهــام	 یــک	 به	عنــوان	 خدانابــاوری	 می	دانيــم	
ــش	از	 ــا	پي ــرد.	ت ــام	را	رد	ک ــن	اته ــد	و	او	ای ــقراط	وارد	ش ــه	س ب
ــيدن	 ــش	کش ــی	به	چال ــاوری	نوع ــم	خداناب ــم	ه ــرن	هفده ق
ــوان	 ــال	می	ت ــرای	مث ــوده.	ب خــدای	پذیرفته	شــده	در	اجتمــاع	ب
ــه	 ــبت	ب ــود	را	نس ــه	خ ــرد	ک ــاره	ک ــهيد	اش ــتين	ش ــه	جاس ب
ــه	 ــز	ب ــاور	می	دانســت.	پروتســتان	ّها	ني ــان	خداناب ــان	رومي خدای
ــاور	یــا	آتئيســت	 خداانــگاران	یــا	دئيســت	های	زمانشــان	خداناب

می	گفتنــد.
مفهــوم	مثبــت	یــا	غيرناســزای	ایــن	تعبيــر	)آتئيســت(	بــه	نيمــه	
ابتدایــی	قــرن	هجدهــم	و	زمانــی	برمی	گــردد	کــه	هيــوم	از	آن	
اســتفاده	کــرد.	امــا	قدرتمندتریــن	موتــور	ایــن	هویــت	نظریــه	
تطــوِر	انــواِع	دارویــن	در	قــرن	نوزدهــم	بــود.	نظریــه	تطــور	بــا	
قرائــت	تحــت	اللفظــی	)ليتراليســتی(	از	ادیــان	ابراهيمی	ســازگار	
نيســت.	مخصوصــاً	در	موضــوع	ســن	و	قدمــت	زميــن	و	خلقــت.	
ــه	 ــا	ب ــدود	را	نه	تنه ــاِد	مح ــن	تض ــن	ای ــاِن	داروی ــی	حامي برخ
ــن	 ــان	و	دی ــام	ادی ــه	تم ــه	ب ــيحی،	بلک ــای	مس ــام	قرائت	ه تم
فی	نفســه	گســترش	دادنــد.	می	تــوان	گفــت	کــه	دوگانــه	
ــرد. ــن	عصــر	شــکل	می	گي ــم	در	ای ــر	عل ــن	در	براب ــادی	دی بني
امــا	آنچــه	در	دهه	هــای	اخيــر	و	مخصوصــاً	بعــد	از	حادثــه	یــازده	
ســپتامبر	شــاهد	آن	هســتيم	»خداناباورِی	علمــی«	مخصوصاً	در	
کارهــای	نوخدانابــاوران	/	نئوآتئيســت	ها	اســت.	هــدف	سياســی	
ــک	 ــا	کم ــت	ب ــداری	اس ــن	و	دین ــا	رد	دی ــن	قســم	جنبش	ه ای
روایت	هــای	علمــی.	از	برجســته	ترین	شــخصيت	های	ایــن	
جریــان	می	تــوان	بــه	ســام	هریــس،	ریچــارد	داوکيــن	و	دانيــل	
دنت	اشــاره	کــرد.	نــوع	دیگــر	خدانابــاوری	را	کــه	از	ســال	۲005	
قــوت	گرفتــه	اســت	را	نيــز	می	تــوان	»خدانابــاوری	دین	دارانــه«	
ناميــد:	جریانــی	کــه	اســالوی	ژیــژک،	پيتــر	اســلوتردیج	و	آلــن	
دوباتــن	را	می	تــوان	به	عنــوان	شــخصيت	های	شــاخص	آن	
ــه	اساســی	دســته	بندی	 ــن	ســه	گون ــل	ای ــا	را	ذی دانســت	و	آنه
کــرد:	خدانابــاوری	توریســتی	کــه	دیــن	را	به	مثابــه	مجموعــه	ای	
ــد	 ــد،	هرچن ــمند	می	دان ــِی	ارزش ــراث	فرهنگ ــا	و	مي از	آموزه	ه
ــه	 ــن	به	مثاب ــن(.	دی ــن	دوبات ــد	)ال ــت	نباش ــاوی	حقيق ــاً	ح لزوم
ــی	 ــای	دین ــی	آموزه	ه ــه	برخ ــک	ک ــتم	های	انتروپوتکني سيس
را	به	عنــوان	مجموعــه	ای	از	تکنيک	هــای	بازآفرینــِی	خــود،	
ــد.	)پيتــر	اســلوتردایک(	 خودآفرینــی	و	خودســازی	مفيــد	می	دان

و	نهایتــاً	گونــه	ای	الهيــات	خداناباورانــه	)اســالوی	ژیــژک(.
ــيحی	 ــه	های	مس ــه	ریش ــاع	ب ــا	ارج ــد	ب ــر	می	رس ــا	به	نظ ام
مدرنيتــه	و	بازخوانــِی	آنهــا	بتــوان	پدیــده	نوظهــور	»خدانابــاوراِن	
دینــدار«	را	توضيــح	داد؟	بعــد	از	هــر	انقالبــی،	انقالبيــون	
داســتان	هایی	از	پایــان	دوران	گذشــته	و	شــروع	عصــری	جدیــد	
می	گوینــد.	امــا	جامعه	شناســان	نبایــد	ایــن	داســتان	های	

ایدئولوژیــک	را	مبنــای	فهــم	خــود	از	اجتمــاع	قــرار	دهنــد.	ایــن	
همــان	اشــتباه	گونه	هــای	مختلــف	نظریــات	سکوالریزاســيون	
بــود	کــه	تلقــی	اشــتباهی	از	انقــالب	مدرنيتــه	داشــت	و	تصــور	
ــن	و	 ــه	دی ــل	رفته	رفت ــن	عق ــه	کار	گرفت ــا	ب ــه	ب ــرد	ک می	ک

ــد. ــد	ش ــدرت	خواه ــتفاده	و	بی	ق ــا	بالاس کليس
در	مطالعــات	مدرنيتــه	دو	قــدم	وجــود	دارد	کــه	ایــن	فرضيــه	را	
ــن	 ــی	را	کــه	ای ــودن	دوگانه	های ــش	می	کشــد	و	کاذب	ب ــه	چال ب
جریــان	ســاخته	اســت	-ازجملــه	مدرنيســم	برعليــه	دیــن	داری	
ــن-	نشــان	 ــل	دی ــم	در	مقاب ــان	و	عل ــر	ایم ــت	در	براب و	عقالني
می	دهــد:	قــدم	اول	دیــدگاه	مشــهور	پيتربرگــر	اســت	کــه	ابتــدا	
ــالب	 ــد	از	انق ــپس	و	بع ــا	س ــت	ام ــکوالر	می	دانس ــود	را	س خ
اســالمی	ایــران	امتنــاع	حضــور	دیــن	در	دنيــای	مــدرن	را	کــه	

ــيد. ــش	کش ــود،	به	چال ــده	ب ــری	پذیرفته	ش ام
ــته	 ــم	برداش ــخ	عل ــات	و	تاری ــای	الهي ــدم	دوم	در	دپارتمان	ه ق
ــر	و	 ــتيو	فول ــک	و	اس ــان	ميلبن ــون	ج ــرادی	چ ــد	و	در	آن	اف ش
ــيحيت	در	 ــاختاری	مس ــی	و	س ــش	ایجاب ــپی،	نق ــکل	گيلس مای
ــه	 ــد	ک ــان	دادن ــد	و	نش ــان	دادن ــه	را	نش ــکل	گيری	مدرنيت ش
مدرنيتــه	تــا	چــه	انــدازه	بــه	قرائــت	مســيحی	از	رابطــه	انســان	
و	خداونــد	وابســته	اســت.	بایــد	گفــت	کــه	محوریــت	کار	قــدم	
ــا	 ــه	در	آنه ــوده	اســت	ک ــای	نوميناليســتی	ب ــر	قرائت	ه ــر	ب اخي
ــه	 ــف	وجــود،	هــر	دو	ب ــوان	دو	ســر	طي ــد	به	عن انســان	و	خداون
ــر	 ــا	ب ــع	نوميناليســت	ه ــد.	تفســير	بدی ــا	وجــود	دارن ــک	معن ی
»خلقــت	انســان	بــر	هيئــت	خداونــد«	طبــق	آیــه	ای	از	انجيــل	

ــود. ب
ــگاه	وجــودی	 ــه	تفســير	نوميناليســت	ها	از	جای ــم	ک ــا	می	داني م
ــالب	 ــاء	انق ــه	آب ــدرن	دارد	چراک ــای	م ــه	دني ــی	ب ــان	ربط انس
علمــی	ماننــد	نيوتــون،	ایــن	تفســير	از	رابطــه	خداونــد	و	انســان	
ــا	 ــا	ب ــی	آن	را	نوشــته	اند.	آنه ــد	و	حت ــاًل	جــدی	می	گرفتن را	کام
ــد	 ــد	در	ذهــن	خداون ــه	طبيعــت	آنهــا	می	خواســتند	ببينن مطالع
ــه	 ــدی	گرفت ــی	و	ج ــت	علم ــت	عيني ــذرد.	در	حقيق ــه	می	گ چ
ابژکتيویســم	در	ابتــدای	انقالب	هــای	علمــی	برابــر	بــا	احاطه	ای	
خداگونــه	بــه	طبيعــت	بــود؛	کنتــرل	طبيعــت	بــرای	آنهــا	عملی	
دینــی	و	ارتبــاط	برقــرار	کــردن	بــا	نيمــه	خدایــی	انســان	بــود.

اگــر	از	بصيرت	هــای	ایــن	قســم	نظریــات	جدیــد	در	مطالعــات	
ــه	 ــم	ک ــه	بگيری ــم	نتيج ــم،	می	تواني ــتفاده	کني ــه	اس مدرنيت
ــاورِی	علمــی	به	نوعــی	ریشــه	در	آن	تفســيِر	مســيحی	از	 خداناب
رابطــه	انســان	و	خداونــد	دارد	کــه	قدرتــی	خدایــی	را	بــه	انســان	
ــا	ایــن	 ــاورِی	علمــی	ت ــه	ایــن	دليــل	خداناب نســبت	می	دهــد.	ب
ــه	ایــن	دليــل	اســت	 ــه	اســت.	ب ــا	مبلغان ميــزان	پروســليتایزر	ی
ــِت	عينــی	و	 ــدِن	واقعي ــن	را	نوعــی	ندی ــاوری	علمــی،	دی خداناب
ــرود	و	 ــن	ب ــد	از	بي ــی	ای	کــه	بای ــد:	جهــل	و	نادان علمــی	می	دان

ــدارد. ــزی	ن جــز	کژکارکــرد	چي
ــن	 ــه	ای ــت	ک ــوان	گف ــه	می	ت ــاوری	دینداران ــاره	خداناب ــا	درب ام
شــکل	از	خدانابــاوری	ریشــه	در	تفســير	نوميناليســتی	از	رابطــه	
ــان	 ــه	انس ــت	ک ــير	اس ــن	تفس ــد	دارد.	در	ای ــان	و	خداون انس
ــن	 ــن	بدی ــد	شــمرده	می	شــود	و	ای ــر	هيئــت	خداون ــی	ب مخلوق
معناســت	کــه	انســان	ماننــد	خداونــد	یگانــه	و	»فاعل	ما	یشــاء«	
و	مختــار	اســت؛	در	حقيقــت	در	ایــن	نــگاه	انســان	مهم	تــر	از	آن	
واقعيــت	عينــی	بيرونــی	اســت	چراکــه	ماننــد	خداونــد،	واقعيــت	

بيــرون	تابعــی	از	انســان	و	مخلــوق	انســان	اســت.
ــزی	در	 ــت	چي ــه	حقيق ــد	ک ــا	می	کن ــه	ادع ــاوری	دینداران خداناب
ــا	 ــم؛	حقيقت	ه ــش	بروی ــه	دنبال ــه	ب ــه	زائران ــرون	نيســت	ک بي
در	درون	مــا	هســتند	و	ادیــان	هــم	سيســتم	هایی	هســتند	
ــا	 ــه	م ــا	ب ــاخته	اند	ت ــرون،	س ــی	ق ــا	در	ط ــتگان	م ــه	گذش ک
ــه	کنيــم.	از	طــرف	دیگــر	 کمــک	کننــد	آن	حقيقت	هــا	را	تجرب
ــون	از	 ــدارد.	چ ــود	ن ــن	وج ــا	دی ــت	ب ــرای	ضدی ــم	ب ــی	ه دليل
ــاوران،	چيــزی	جــز	آن	 اســاس	دیــن،	البتــه	از	دیــد	ایــن	خداناب

ــت. ــی	نيس ــری	و	عمل ــتم	های	فک سيس
در	نهایــت	و	در	توضيــح	عنــوان	پساسکوالریســم	در	نــام	کتــاب	
ــه	 بایــد	گفــت	کــه	پساسکوالریســم	درواقــع	همــان	آگاهــی	ب
ــِی	 ــف	قطع ــتی	در	تضعي ــای	سکوالریس ــت	از	روایت	ه گسس
دیــن	و	دینــداری	اســت.	درِک	درهم	تنيدگــِی	خدابــاوری	و	
ــن،	عقــل	و	ایمــان	یــک	درک	و	فهــِم	 ــم	و	دی ــاوری،	عل خداناب
پساســکوالر	اســت.	خدانابــاورِی	دیندارانــه	در	عصِر	پساســکوالر	
پدیــده	متناقض	نمایــی	نيســت	بلکــه	گزینــه	ای	کامــاًل	مشــروع	

ــت. اس

سید مرتضی هاشمی مدنی مطرح کرد؛

چگونه می توان پدیده نوظهور خداناباوران دین دار را توضیح داد؟
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ــزارش گــــ

در	ادامــه	سلســه	نشســت	های	اندیشــه	معاصــر	مســلمين	کــه	از	
ســوی	»المرکــز	االســالمی	للدراســات	االســتراتيجية«	وابســته	
بــه	عتبــه	عباســيه،	برگــزار	می	شــود،	چهارميــن	نشســت	تحــت	
عنــوان	نقــد	و	بررســی	کتــاب	»نقــد	عقــل	اخالقــی	محمــد	عابد	
الجابــری«	در	بيــت	مرحــوم	آیــت	اهلل	العظمــی	حائــزی	یــزدی	
)ره(	بــا	ســخنرانی	ادریــس	هانــی،	اندیشــمند	مغربــی	و	نویســنده	

صاحــب	نظــر	در	حــوزه	اندیشــه	معاصــر،	برگــزار	شــد.
ــد	 ــاب	»نق ــی	کت ــه	معرف ــت	ب ــاز	نشس ــی	در	آغ ــس	هان ادری
العقــل	االخالقــی«	جابــری	و	جایــگاه	آن	در	پــروژه	»نقــد	
ــود	 ــه	خ ــری	در	چهارگان ــت:	جاب ــت	و	گف ــی«	پرداخ ــل	عرب عق
ــال	 ــه	دنب ــد	و	ب ــتجو	می	کن ــه	را	جس ــر	و	اندیش ــور	فک ــير	تط س
نــگارش	نوعــی	تاریــخ	افــکار	اســت	کــه	بتوانــد	محدودیت	هــا	و	
همچنيــن	توانایی	هــای	عقــل	عربــی	را	مشــخص	کنــد.	کتــاب	
ــروژه	 ــن	پ ــی	ای ــارم	و	پایان ــی«،	بخــش	چه ــل	العرب ــد	العق »نق
اســت	و	جابــری	بعــد	از	ایــن	کتــاب،	تحليــل	مفاهيــم	قرآنــی	را	

ــرده	اســت. ــال	ک ــه	دنب ــه	چهارگان ــک	مجموع در	ی
ــت	در	 ــری	را	از	دو	جه ــی	جاب ــل	اخالق ــد	عق ــه	نق وی	در	ادام
ادامــه	نقــد	عقــل	سياســی	توصيــف	کــرد:	1	جابــری	از	منظــری	
ــد	 ــاب	نق ــگارش	کت ــرد؛	۲	ن ــی	می	نگ ــل	عرب ــه	عق ــی	ب سياس
ــوص	 ــالت	او	در	خص ــه	تأم ــری	در	ادام ــی	جاب ــل	االخالق العق
عقــل	سياســی	عربــی	نــگارش	یافتــه	اســت؛	از	ایــن	روی	
حتــی	زمانــی	کــه	از	منظومــه	ارزشــها	در	عقــل	اخالقــی	ســخن	
ــرده	 ــه	ک ــه	توج ــن	قضي ــه	ای ــی	ب ــری	سياس ــد،	از	منظ می	گوی
ــی	 ــای	فرهنگ ــایر	جنبه	ه ــر	س ــی	را	ب ــل	سياس ــه	عق و	در	نتيج

ــد. ــم	می	کن ــی	حاک عرب
ــروی	 ــری	و	الع ــبت	جاب ــاره	نس ــه	درب ــی	در	ادام ــس	هان ادری
ــری	در	 ــروژه	»نقــد	عقــل	عربــی«	جاب اضافــه	کــرد:	در	واقــع	پ
ــروژه	فکــری	»عبــداهلل	العــروی«	و	نفــی	کامــل	 ــه	پ واکنــش	ب
ميــراث	اســالمی	در	آن،	شــکل	گرفتــه	اســت	و	در	واقــع	العــروی	
ــری	 ــم	آورد.	جاب ــری	را	فراه ــروژه	جاب ــری	پ ــکل	گي ــه	ش زمين
ــراث	اســالمی،	 ــق	مي ــی	مطل ــاره	نف ــروی	درب ــدگاه	الع ــا	رد	دی ب
ــی	 ــراث	عرب ــری	و	مي ــنت	فک ــی	از	س ــت	بخش	های ــد	اس معتق
ــای	 ــت.	عقل	ه ــروری	اس ــه	ض ــتفاده	و	بلک ــل	اس ــالمی،	قاب اس
متعــدد	در	جهــان	عربــی-	اســالمی	وجــود	دارد،	کداميــن	عقــل	
ــه	 ــوان	ب ــر	آن	می	ت ــی	ب ــورد	و	مبتن ــا	می	خ ــن	م ــه	درد	امروزی ب
ــی	وجــود	آورد	کــه	 ــه	ای	عرب ــدا	کــرد	و	مدرنيت ــه	ورود	پي مدرنيت

ــدی	باشــد. ــر	تقلي غي
وی	در	مجمــوع،	نــزاع	بيــن	العــروی	و	جابری	را	بيشــتر	سياســی	
ارزیابــی	کــرد؛	بــه	ایــن	معنــی	کــه	جهــت	گيری	هــای	سياســی	

آن	دو	در	اتخــاذ	مواضــع	فکری	شــان	دخالــت	داشــته	اســت.
هانــی	همچنيــن	بــا	اشــاره	بــه	نشســتی	کــه	دربــاره	نقــد	پــروژه	
فکــری	العــروی	برگــزار	شــده	بــود،	دســته	بندی	ســه	گانة	
ــور	 ــری	کش ــای	فک ــاره	جریان	ه ــت	را	درب ــرح	در	آن	نشس مط
ــری	را	در	 ــر	جاب ــگاه	دکت ــرار	داده	و	جای ــه	ق ــورد	توج ــرب	م مغ
ــی	در	 ــان	معرفت ــه	جری ــر	وی،	س ــرد.	از	منظ ــخص	ک آن	مش
ــلفيه	 ــان	»س ــرال«،	جری ــان	»ليب ــت:	جری ــال	اس ــرب	فع مغ
ــته	بندِی	 ــن	دس ــاس	ای ــر	اس ــة«؛	ب ــان	»صوفي ــی«	و	جری وطن
جریان	شــناختی،	محمــد	عابــد	الجابــری	جریــان	»ســلفيه	
وطنــی«	را	نمایندگــی	می	کنــد؛	العــروی	نماینــده	جریــان	
ــان	 ــه	جری ــن	ب ــرال«	محســوب	می	شــود	و	طــه	عبدالرحم »ليب

ــق	دارد. ــه	تعل صوفي
هانــی	توضيــح	داد	کــه	تأمــالت	متفکرانــی	همچــون	العــروی،	
ــای	تاریخــی	 ــه	زمينه	ه ــن	پاســخی	ب ــه	عبدالرحم ــری	و	ط جاب
و	اجتماعــی	اســت	کــه	در	آن	زیســته	اند	و	از	ایــن	نظــرگاه	ایــن	
ــور	 ــا	یکدیگــر	مشــترک	اند	و	آن	عب ســه	اندیشــمند	در	هــدف	ب
ــی	 ــان	عرب ــی	جه ــر	فرهنگ ــی	و	تأخ ــب	ماندگ ــت	عق از	وضعي

اســالمی	اســت،	امــا	در	اســتفاده	از	روش	و	ابزارهــای	الزم	بــرای	
ــوند. ــدا	می	ش ــر	ج ــی	از	یکدیگ ــن	هدف ــه	چني ــيدن	ب رس

ــرب	 ــی	مغ ــلفی	مل ــان	س ــبت	جری ــورد	نس ــن	در	م وی	همچني
ــه	اشــاره	کــرد	کــه	 ــن	نکت ــه	ای ــا	اســتعمار	ب ــی(	ب )ســلفيه	وطن
ــورد	 ــا	در	م ــد	ام ــارزه	می	کنن ــتعمار	مب ــا	اس ــد	ب ــر	چن ــان	ه آن
ــر	آن،	 ــق	آمــدن	ب ــه	اســتعمار	و	فائ ــن	هيمن چگونگــی	فروریخت

راه	حلــی	ارائــه	نمی	دهنــد.
العقــل	 »نقــد	 کتــاب	 مضمــون	 دربــاره	 هانــی	 ادریــس	
األخالقــی«	بيــان	کــرد	جابــری	در	ایــن	کتــاب،	عقــل	اخالقــی	
را	بــه	»عقــل	اخالقــی	عربــی	خالــص«،	»عقــل	اخالقــی	
ــت. ــرده	اس ــيم	ک ــی«،	تقس ــی	یونان ــل	اخالق ــی«	و	»عق فارس
او	در	مــورد	ارزش	مرکــزی	هــر	یــک	از	ایــن	عقل	هــای	
ــری	ارزش	 ــه	زعــم	جاب ــه	ب ــح	داد	ک ــه،	توضي ــی	ســه	گان اخالق
ــل	 ــزی	عق ــت«	و	ارزش	مرک ــی،	»اطاع ــل	فارس ــزی	عق مرک
ــی	 ــی	عرب ــل	اخالق ــزی	عق ــعادت«	و	ارزش	مرک ــی	»س یونان
ــت	و	ارزش	 ــن	خصل ــد	چندی ــود	برآین ــه	خ ــت	ک ــروت«	اس »م

دیگــر	می	باشــد.
وی	گفــت:	جابــری	در	بحــث	از	عقــل	اخالقــی	یونانــی،	انتقــال	
بــی	کــم	و	کاســت	عقــل	اخالقــی	و	فکــر	یونانــی	ارســطویی	بــه	
جهــان	اســالم	توســط	ابــن	رشــد	را	ســتوده	و	او	را	نقطــه	وصــل	

بيــن	مــا	و	ميــراث	یونانــی	معرفــی	کــرده	اســت.
ادریــس	هانــی	دربــاره	تحليــل	جابــری	در	مــورد	عقــل	اخالقــی	
فارســی	توضيــح	داد	کــه	از	دیــدگاه	وی،	عقــل	فارســی	در	دوران	
پایانــی	عصــر	امــوی	و	توســط	ابــن	مقفــع	)75۶	م(	رواج	یافــت	
ــل	 ــت	عق ــد	اس ــری	معتق ــت.	جاب ــی	راه	یاف ــل	عرب ــه	عق و	ب
ــزاج	 ــه	امت ــت«	را	ب ــر	اصــل	»اطاع ــی	ب ــی	مبتن ــی	فارس اخالق
ــير«	 ــه	»اردش ــة	آن	ب ــت	و	ریش ــه	اس ــت	پرداخت ــن	و	سياس دی
و	»انوشــيروان«	دو	حکيــم	پادشــاه	فارســی	بــاز	می	گــردد.	
ــت	و	 ــا	اس ــان	و	عرف ــخت	عرف ــد	سرس ــری	منتق ــن	جاب همچني
ــازد	 ــعری	گری	او	می	ت ــری	و	اش ــر	باطنی	گ ــه	خاط ــی	ب ــه	غزال ب
و	او	را	آغازگــر	انحطــاط	در	تــراث	و	فرهنــگ	عربــی	ســنی	

معرفــی	می	کنــد.
هانــی	در	مــورد	دیــدگاه	جابــری	دربــاره	عقــل	اســالمی	گفــت:	
ــه	 ــود	دارد	ک ــی	وج ــالمی	خالص ــل	اس ــری	عق ــدگاه	جاب از	دی
البتــه	عميق	تــر	از	عقــل	بيانــی	عربــی	موجــود	در	قبایــل	بــدوی	
ــی	 ــالم	)ص(	زمان ــر	اس ــت	و	پيامب ــل	آن	اس ــع	تکمي و	در	واق
کــه	فرمودنــد	کــه	مــن	بــرای	تکميــل	مــکارم	اخــالق	امــده	ام،	
ــه	 ــود،	بلکــه	ب ــد	نب ــای	یــک	سيســتم	اخالقــی	جدی درصــدد	بن

ــی	پرداخــت. ــی	عرب ــل	اخالق ــل	عق تکمي

ــری	 ــای	جاب ــی	دیدگاه	ه ــه	ارزیاب ــان	ب ــی	در	پای ــس	هان ادری
ــرد: ــه	ک ــورت	خالص ــن	ص ــه	ای ــوان	ب ــه	می	ت ــت	ک پرداخ

ــل	 ــم	عق ــری	در	فه ــاختارگرایی	جاب ــی	روش	س ــر	هان 1	دکت
عربــی	و	دســت	یافتــن	بــه	مبانــی	عقــل	عربــی	را	مــورد	پرســش	
و	انتقــاد	قــرار	داد	و	گفــت	اگــر	وی	مدعــی	اســت	کــه	ميــراث،	
فرهنــگ	و	عقــل	عربــی	از	طریــق	تحميــل	آثــار	و	نوشــته	هایی	
خــارج	از	آن،	بــه	نســيان	و	فراموشــی	ســپرده	شــده،	پــس	
چگونــه	امــکان	دارد	کــه	از	طریــق	تحليــل	و	بررســی	ایــن	آثــار	
ــی	 ــراث	و	عقــل	عرب ــه	ت ــه،	ب ــه	اصطــالح	»دیگــری«	و	بيگان ب

ــت؟! ــت	یاف ــص	دس خال
ــی،	از	روش	 ــل	عرب ــی	عق ــی	تکوین ــل	مبان ــری	در	تحلي ۲	جاب
ســاختارگرایی	اســتفاده	می	کنــد	و	چــون	مفهــوم	اخــالق	
را	خــارج	از	ســياق	های	اجتماعــی	و	تاریخــی	نمی	دانــد،	بــه	
تعــدد	مفاهيــم	و	معانــی	درمــورد	اخــالق	و	عقــل	اخالقــی	قائــل	

ــت. اس
ــراث	 ــی	فلســفی	و	درک	ت ــه	لحــاظ	توانای ــری	را	ب ــی،	جاب 3	هان
و	ســنت	عقلــی	در	جهــان	اســالم،	در	مرحلــه	طفوليــت	ارزیابــی	
کــرد	و	بيــان	نمــود:	پــروژه	وی	بيــش	از	آنکــه	فلســفی	و	ناظــر	
ــت	شناســانه	باشــد،	سياســی	اســت	و	ســویه	 ــه	مباحــث	معرف ب

ــی	دارد. ــای	ایدئولوژیک ه
ــری	هيچــگاه	 ــادآور	شــد:	متأســفانه	جاب ــن	ی ــی	همچني 4	هان
ــرض	 ــش	را	در	مع ــود	و	دیدگاه ــای	خ ــد	کتاب	ه ــر	نش حاض
ــان	 ــرار	دهــد	و	نظــر	و	رأی	آن ــد	و	بررســی	اندیشــمندان	ق نق
ــو	 ــاب	گفتگ ــت	و	ب ــته	اس ــی	نداش ــرای	وی	اهميت ــگاه	ب هيچ
را	بــا	متقدیــن	خــود	بســته	بــود.	ایــن	رویکــرد	بســته	جابــری	
ــود	کــه	حتــی	نقدهــای	جــدی	جــورج	طرابيشــی	 در	حــدی	ب
ــا	 ــن	نقده ــه	ای ــی«	اصــاًل	ب ــل	عرب ــد	عق ــِد	نق ــروژه	»نق در	پ
ــاع	 ــود	دف ــدگاه	خ ــز	حاضــر	نشــد	از	دی ــداد	و	هرگ ــی	ن اهميت

ــد. کن
ــگاه	کــه	از	عقــل	شــيعی	صوفــی	و	باطنــی	گــری	 ــری	آن 5	جاب
بحــث	می	کنــد	آن	را	بــه	گونــه	ای	را	مطــرح	می	کنــد	کــه	گویــا	
اینهــا	باعــث	و	بانــی	بحــران	و	راز	عقــب	ماندگــی	جهــان	عــرب	
ــدم	درک	درســت	وی	 ــن	قضــاوت	وی	ناشــی	از	ع شــده	اند	و	ای

از	ميــراث	فکــری	و	عقلــی	شــيعی	اســت.
ــوان	 ــان	تحــت	عن ــه	گفتم ــک	س ــه	تفکي ــی	اینک ــه	پایان ۶	نکت
ــری	 ــص	توســط	جاب ــه	صــورت	خال ــی	ب ــی	و	عرب ــی،	ایران یونان
از	مهم	تریــن	اشــکاالت	وارد	بــر	اندیشــه	جابــری	اســت؛	
ــاب	و	 ــان	ن ــت،	گفتم ــل	و	واقعي ــدان	عم ــوان	در	مي ــرا	نمی	ت زی

ــت. ــی	را	یاف خالص

ادریس هانی:

پروژه »نقد عقل عربی« جابری واکنش به پروژه فکری عبداهلل العروی است
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ــزارش گــــ

نشســت	»بررســی	آرا	و	اندیشــه	های	هانــری	کربــن«	بــا	
ــی	 ــه	مل ــگاه	کتابخان ــی	در	اندیش ــاءاهلل	رحمت ــخنرانی	ان	ش س

ــد. ــزار	گردی برگ
ــر	 ــرحی	دارد	ب ــن	ش ــری	کرب ــت:	هان ــت	گف ــن	نشس وی	در	ای
رســاله های ابــن ســينا ســهروردی و …. ابــن ســينا در رســاله 
الطيــر می گویــد مــا مرغــان آزاد بودیــم، صيــاداِن تقدیــر دانــه 
پاشــيدند	و	مــا	اســير	شــدیم	و	تــالش	بســيار	کردیــم	تــا	ســرمان	
را	از	تــور	بيــرون	بياوریــم	و	شــروع	کردیــم	بــه	پــرواز	در	حالــی	
کــه	پــای	مــان	در	دام	بــود.	در	ایــن	پــرواز	تجربيــات	گوناگونــی	
کردیــم.	ایــن	دقيقــًا	ماجــرای	ازليــت	و	پيــش	دســتی	بــر	ابدیــت	
ــرای	 ــرواز	را	ب ــن	داســتان	پ ــد	اگــر	ای ــن	ســينا	می	گوی اســت.	اب
ــرواز	 ــو	پ ــت	ت ــد	گف ــن	خواه ــه	م ــم	ب ــف	کن ــس	تعری ــر	ک ه
ــد	 ــن	می	گوی ــرواز	کــرده	اســت.	کرب ــو	پ نکــردی	بلکــه	عقــل	ت
ابــن	ســينای	مشــرقی	را	نمی	تــوان	فهميــد	مگــر	اینکــه	اعتقــاد	

ــه	ازليــت	نفــس	را	بپذیریــم. ب

ــت	 ــدار	صحب ــات	پدی ــن	از	نج ــت:	کرب ــه	گف ــی	در	ادام رحمت
ــه	گاهــی	بعضــی	مراحــل	 ــن	اســت	ک ــد.	منظــورش	ای می	کن
ــدف	نجــات	 ــا	ه ــا	ب ــت	ام ــت	و	دســت	یاف ــود	دریاف را	نمی	ش
می	تــوان	حرکــت	کــرد.	تخيــل	مفهومــی	اســت	کــه	در	
ــن	 ــگاه	کرب ــر	و	در	واقــع	در	همــه	جــا	وجــود	دارد.	ن ــم	هن عل
ــن	ســينا	 ــروازی	اســت	کــه	اب ــه	همــان	پ ــه	تخيــل	شــبيه	ب ب
می	گویــد.	یعنــی	در	عيــن	پــای	در	بنــد	داشــتن	بتــوان	
ــه	 ــاد	ب ــن	زی ــه	کرب ــی	ک ــی	از	واژه	های ــرد.	یک ــز	ک ــروج	ني ع
کار	می	بــرد	واژه	محــاکات	اســت	کــه	بــه	معنــای	تقليــد	
اســت.	مــا	انســان	ها	محــاکات	و	تقليــد	می	کنيــم	و	ایــن	
گونــه	نيســت	کــه	بــه	بعضــی	چيزهــا	اصــاًل	دسترســی	
ــهروردی	 ــينا	و	س ــن	س ــه	اب ــزی	ک ــيم.	آن	چي ــته	باش نداش
ــاًل	 ــت.	مث ــاکات	اس ــی	مح ــز	نوع ــد	ني ــخن	می	گوین از	آن	س
ــی	 ــوده	ام	یعن ــتان	ب ــن	داس ــن	در	ای ــد	م ــهروردی	می	گوی س
ــه	های	 ــن	در	اندیش ــری	کرب ــت.	هان ــن	اس ــاکات	م ــن	مح ای
ــه	 ــش	از	تجرب ــه	پي ــت	ک ــی	اس ــال	مفهوم ــه	دنب ــيعی	ب ش

ــيم. ــته	باش ــی	داش ــرگ	از	آن	آگاه م
ــل	 ــل،	عق ــه	اول	عق ــزود:	مرحل ــپس	اف ــی	س ــا	اهلل	رحمت ان	ش
هيوالنــی	اســت	کــه	در	ایــن	مرحلــه	عقــل	از	معقــوالت	خالــی	

اســت.	مرحلــه	دوم	عقــل	بالملکــه	اســت.	یعنــی	معقــوالت	فــرا	
ــود	 ــوالت	خ ــا	معق ــق	آنه ــم	از	طری ــوند	و	می	تواني ــه	می	ش گرفت
ــودی	 ــن	موج ــا	ای ــم	ت ــن	کني ــد	تمری ــم	و	بای ــش	دهي را	افزای
ــد.	 ــه	ان ــرای	مــا	ملکــه	بشــود.	عمــوم	انســان	ها	در	ایــن	مرحل ب
مرحلــه	ســوم	کــه	عقــل	بالفعــل	اســت	معــراف	عقــل	بالملکــه	
بــرای	عقــل	فعليــت	پيــدا	کرده	انــد	و	نــزد	عقــل	حاضــر	هســتند.	
علــم	اجمالــی	و	علــم	تفصيلــی	دو	مفهــوم	مهــم	در	ایــن	مرحلــه	
اســت.	کســانی	کــه	در	مرحلــه	باالیــی	از	علــم	هســتند	و	عالمــه	
ــی.	در	 ــه	تفصيل ــت	ن ــی	اس ــم	اجمال ــأن	عل ــم	ش ــتند	عل هس

ــی	اســت. ــم	انســان	اجمال ــه	عقــل	بالفعــل	عل مرحل
ــه	در	 ــتفاد	ک ــل	مس ــه	عق ــرد:	در	مرحل ــوان	ک ــه	عن وی	در	ادام
عمــوم	انســان	ها	نيــز	پيــدا	می	شــود	علــم	تنهــا	اجمالــی	
ــزد	 ــاًل	ن ــارف	تفصي ــام	مع ــت.	تم ــی	اس ــه	تفصيل ــت.	بلک نيس
عالــم	حاضــر	هســتند.	عقــل	مســتفاد	عقلــی	اســت	کــه	فعليــت	
تــام	دارد	و	در	مقابــل	عقــل	هيوالنــی	قــرار	دارد.	مســتفاد	یعنــی	

اینکــه	معارفــش	از	جــای	دیگــری	اســتفاده	شــده	اند.	آن	جــای	
ــه	 ــتفاد	ب ــل	مس ــت	عق ــت.	فعلي ــال	اس ــل	فع ــان	عق ــر	هم دیگ
ایــن	معنــا	نيســت	کــه	خــودش	معرفــت	دارد	بلکــه	معارفــش	از	
ــل	 ــارف	در	عق ــن	مع ــت	می	شــود.	ای ــال	دریاف ــل	فع ــق	عق طری
جزئــی	مــا	هســت.	امــا	وقتــی	آنهــا	را	در	عقــل	فعــال	مشــاهده	
ــه	 ــل	از	مرحل ــا	قب ــم.	ت ــدا	می	کني ــن	پي ــور	ذه ــم	حض می	کني
ــم.	 ــدا	می	کني ــاط	پي ــال	ارتب ــا	عقــل	فع عقــل	مســتفاد	گاهــی	ب
ــاط	هميشــگی	اســت. ــن	ارتب ــل	مســتفاد	ای ــه	عق ــا	در	مرحل ام
ــوال	را	 ــن	س ــن	ای ــت:	کرب ــن	گف ــی	همچني ــا	اهلل	رحمت ان	ش
ــا	 ــم	ی ــال	داری ــل	فع ــک	عق ــا	ی ــا	تنه ــه	آی ــد	ک ــرح	می	کن مط
ــرای	 ــد	ب ــن	می	گوی ــتيم؟	کرب ــه	هس ــال	مواج ــول	فع ــا	عق ب
هــر	فــردی	یــک	عقــل	فعــال	اســت.	از	اینجــا	بــه	ایــن	نتيجــه	
ــی	و	 ــس	زمين ــن	و	نف ــک	م ــردی	ی ــر	ف ــرای	ه ــه	ب می	رســد	ک
ــطو	 ــارحان	ارس ــی	از	ش ــود	دارد.	برخ ــمانی	وج ــس	آس ــک	نف ی
ــس	 ــب	نف ــی	از	مرات ــت	و	یک ــال	درون	زاس ــل	فع ــد	عق گفته	ان
ــتر	 ــلمان	بيش ــوفان	مس ــه	فيلس ــر	ک ــور	دیگ ــت.	تص ــود	ماس خ
ــی  ــال متعال ــل فع ــه عق ــن اســت ک ــد ای ــدگاه را دارن ــن دی ای
)Transcendental( اســت و فــوق نفــس اســت. مثــل 
ــا تنهــا  ســهروردی کــه ایــن ســول را مطــرح می کنــد کــه آی

ــه	 ــرش	ب ــيمرغی	از	ع ــان	س ــر	زم ــا	ه ــت	ی ــيمرغ	اس ــک	س ی
ــه	 ــه	ب ــدگاه	دوم	را	دارد	ک ــد؟	ســهروردی	خــود،	دی ــن	می	آی زمي

آن	ســيمرغ	منتشــر	می	گویــد.
ــال	 ــل	فع ــز	عق ــيمرغ	رم ــد	اســت	س ــن	معتق ــزود:	کرب وی	اف
اســت	و	آن	را	بــه	معنــای	عقــل	فعــال	می	گيــرد.	ماننــد	
تفاوت	هــای	 از	 یکــی	 ســيمرغ.	 دربــاره	 عطــار	 داســتان	
ــواالت	 ــی	س ــرای	تمام ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــه	ای ــران	و	ائم پيامب
پاســخ	حاضــر	و	آمــاده	دارنــد.	ســواالتی	کــه	از	آنهــا	
مــی	شــده	بــرای	تحقيــق	و	پيــدا	کــردن	پاســخ	وقــت	
ــر	شــباهت	 ــه	پيامب ــم	ب ــن	جاســت	کــه	حکي نمی	خواســتند.	ای
ــم	 ــرق	حکي ــه	ف ــم	ک ــور	می	کني ــون	تص ــد.	چ ــدا	می	کن پي
ــه	 ــن	مرحل ــه	ای ــی	ب ــی	مراتب ــه	ط ــت	ک ــن	اس ــر	ای ــا	پيامب ب
می	رســد.	دیدگاهــی	وجــود	دارد	کــه	پيامبــر	نيــز	ایــن	
ــه	 ــدی	و	ن ــکل	تقلي ــه	ش ــا	ب ــد،	ام ــی	می	کن ــل	را	ط مراح
ــه	شــکل	 ــم	برگرفتــن	از	عقــل	فعــال	ب ــاره	حکي حدســی.	درب

ــت. ــی	اس ــه	حدس ــت،	بلک ــدی	نيس تقلي
ــه	 ــن	مرتب ــار	داشــت:	باالتری ــه	اظه ــی	در	ادام ان	شــا	اهلل	رحمت
ــه	 ــيدن	ب ــينا	رس ــن	س ــت.	اب ــی	اس ــل	قدس ــتفاد	عق ــل	مس عق
مرتبــه	عقــل	مســتفاد	را	نوعــی	از	نبــوت	می	دانــد.	غایــت	
ــن	ســينا	در	تفســير	 ــه	شــدن	اســت.	اب ــه	و	خداگون ــت،	تأل معرف
آیــه	نــور	واژه	مشــکات	را	عقــل	هيوالنــی	می	دانــد،	کــه	از	خــود	
نــوری	نــدارد	امــا	می	توانــد	جایگاهــی	بــرای	نــور	باشــد.	زجاجــه	
ــل	نيســت.	 ــا	کام ــوری	دارد	ام ــه	ن ــد،	ک ــل	می	دان ــل	بالفع را	عق
ــن	 ــه	روغ ــد	ب ــه	می	توان ــد،	ک ــر	می	دان ــون	را	فک ــجره	زیت ش
تبدیــل	شــود	امــا	تــا	رســيدن	بــه	روغــن	مراحلــی	دارد.	روغــن	
را	حــدس	می	دانــد.	تعبيــر	نــوٌر	علــی	نــور	را	نيــز	عقــل	مســتفاد	
ــل	 ــل	بالفع ــل	مســتفاد،	عق ــه	عق ــل	از	مرحل ــد.	چــون	قب می	دان
ــوالت	 ــت.	معق ــرده	اس ــت	ک ــوالت	را	دریاف ــت	و	معق ــده	اس ش
نــور	هســتند.	وقتــی	بــه	مرحلــه	عقــل	مســتفاد	می	رســد	

ــد. ــت	می	کن ــور	را	دریاف ــان	ن ــا	هم ــوالت	ی ــاره	معق دوب
ــور	را	 ــه	ن ــه	آی ــينا	ک ــن	س ــل	اب ــن	عم ــت:	ای ــن	گف وی	همچني
ــينای	 ــن	س ــع	اب ــد	در	واق ــق	می	ده ــطو	تطبي ــث	ارس ــا	مباح ب
ــر	 ــرقی	را	ب ــينای	مش ــن	س ــن	اب ــری	کرب ــت.	هان ــرقی	اس مش
ــت	 ــينا	حکم ــن	س ــد.	اب ــح	می	ده ــراقی	ترجي ــينای	اش ــن	س اب
مشــایی	را	دنبــال	کــرده	تــا	آن	را	بــه	حکمــت	اشــراقی	برســاند.	
ــس	 ــک	جن ــم	را	از	ی ــی	و	حکي ــه	نب ــی	ک ــن	حال ــن	در	عي کرب
ــد.	از	 ــز	می	کن ــم	متمای ــن	دو	را	از	ه ــا	ای ــک	مبن ــر	ی ــد	ب می	دان
ــگاه	کربــن	نبــی	هرگــز	یــک	عــارف	نيســت.	ویژگی	هایــی	را	 ن
ــه	نتيجــه	 ــد	ک ــر	می	کن ــی	ذک ــرای	نب ــينا	ب ــن	س ــه	از	اب برگرفت
ــرای	 ــی	ب ــد.	حت ــارف	باش ــک	ع ــد	ی ــی	نمی	توان ــرد	نب می	گي
ولــی	نيــز	هميــن	دیــدگاه	را	دارد.	دربــاره	ایــن	جملــه	ابــن	عربــی	
ــه	 ــرد	ک ــن	نمی	پذی ــد	کرب ــت	می	دان ــم	والی ــود	را	خات ــه	خ ک
ابــن	عربــی	خاتــم	والیــت	باشــد.	کربــن	می	گویــد	هــر	کســی	
ــا	از	 ــی	اســت.	ام ــال	متصــل	شــود	نب ــل	فع ــه	عق ــد	ب ــه	بتوان ک
طرفــی	حرف	هایــی	دارد	کــه	تناقــض	را	در	دیــدگاه	خــود	نشــان	

می	دهــد.
ــر	 ــی	ذک ــرای	نب ــی	را	ب ــن	3	ویژگ ــزود:	کرب ــه	اف وی	در	ادام
ــای	 ــت	در	گفته	ه ــه	صراح ــا	را	ب ــن	ویژگی	ه ــه	ای ــد	ک می	کن

ــرد: ــدا	ک ــوان	پي ــينا	می	ت ــن	س اب
ــل	 ــی،	عق ــل	نب ــون	عق ــدس.	چ ــوه	ح ــدت	ق ــدت	و	ح -	ش

قدســی	اســت.
ــک	 ــد	ی ــی	را	در	ح ــن	نب ــال.	کرب ــوه	خي ــوت	ق ــودت	و	ق -	ج

ــد. ــزل	می	ده ــوی	دارد	تن ــال	ق ــوه	خي ــه	ق ــارف	ک ع
ــدرت	تصــرف	 ــوه،	ق ــن	ق ــی.	کــه	ای ــه	نب ــوه	متصرف -	شــدت	ق
ــدرت	 ــتر	از	ق ــه	بيش ــود	ک ــامل	می	ش ــران	را	ش ــزات	پيامب معج

ــت. ــادی	اس ــان	های	ع ــرف	انس تص

ان شاءاهلل رحمتی عنوان کرد؛

۳ ویژگی که هانری کربن برای نبی ذکر می کند
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ــزارش گــــ

بــه	همــت	گــروه	فلســفه	علــم	دانشــگاه	صنعتــی	شــریف	نشســت	
»ســهم	دیلتــای	در	مطالعــات	فلســفه	علــم«	بــا	ســخنرانی	مالــک	
شــجاعی	جشــوقانی،	عضو	هيئــت	علمی	پژوهشــگاه	علوم	انســانی	
ــه	 ــد،	در	ادام ــزار	ش ــگاه	برگ ــن	دانش ــی،	در	ای ــات	فرهنگ و	مطالع

ــذرد. ــما	می	گ ــر	ش ــن	نشســت	از	نظ ــی	از	ای گزارش

ــروژه	 ــض«	و	پ ــل	مح ــد	عق ــت	را	در	»نق ــای	کان ــه	دیلت ــا	اینک ب
ــا	محوریــت	فيزیــک	نيوتنــی(	پيشــگام	 ــوم	طبيعــی	)ب فلســفه	عل
خــود	دانســته	و	طــرح	ابتــکاری	خــود	را	بــه	تبع	کانــت،	»نقــد	عقل	
تاریخــی«	ناميــده	اســت.	وی	نــه	فقــط	بــر	بُعــد	شــناختی	ســوژه،	
بلکــه	بــر	بُعــد	ارادی	و	احساســی	آن	هــم	تاکيــد	می	کنــد	و	کانــت	را	
بــه	عقالنــی	کــردِن	ســوژه	مّتهــم	می	کنــد.	از	ســوی	دیگــر	طــرح	
ــدود	 ــی	مح ــوم	طبيع ــه	عل ــت	ب ــالف	کان ــفی	وی	برخ کالن	فلس
ــود	را	 ــای	خ ــردد.	دیلت ــم	می	گ ــانی	ه ــوم	انس ــامل	عل ــده	و	ش نش
پيشــگام	فلســفه	علوم	انســانی	)با	محوریــت	روان	شناســی	و	تاریخ(	
ــای	 ــه	نقده ــن	اینک ــد	ضم ــی	می	فهم ــرح	کانت ــتمرار	ط و	در	اس
جــدی	ای	را	متوجــه	فلســفه	علوم	طبيعــی	و	معرفت	شناســی	کانت	
ــد؛	نخســت	 ــت	می	دان ــه	کان ــده	را	متوج ــد	عم ــد.	وی	دو	نق می	دان
ــی	از	 ــی	ای	بســيار	عقالن ــت	شناســی	واجــد	تلق ــن	معرف اینکــه	ای
ــه	 ــاد	عاطفــی	و	ارادی	تجرب ــه	ای	کــه	از	ابع ــه	گون ــه	اســت	ب تجرب
ــت	در	 ــان	اس ــته	از	جه ــرورزی	گسس ــی	نظ ــرده	و	نوع ــت	ک غفل
حالــی	کــه	تجربــه	چيــزی	فراتــر	از	آن	اســت	و	مشــروط	و	محــوی	
در	همــه	قــوای	شــناختی،	عاطفــی	و	ارادی	ماســت،	دوم	آنکه	موضع	
اســتعالیی	کانــت	غيرتاریخــی	و	بلکــه	فراتاریخــی	اســت.	در	واقــع	
فلســفه	علــوم	انســانی	دیلتــای	در	صــدد	تکميــل	طــرح	بنيادهــای	
معرفــت	شــناختی	علــوم	طبيعــی	)عقــل	محــض(	کانتی	و	توســعة	
ــور	از	 ــدد	عب ــه	م ــل	تاریخــی(	ب ــوم	انســانی	)عق ــه	حــوزه	عل آن	ب
ــِی	 ــوژه	تاریخ ــه	س ــی	ب ــل	زده	کانت ــوری	عق ــينیِ	ص ــوژه	پيش س

ریشــه	دار	در	شــبکه	حياتــی	اســت.
بنابرایــن	پــروژة	فکــری	دیلتــای،	بــه	ظرافــت	در	فضــای	فکــری	
ــوی	 ــم	از	س ــویی	و	پوزیتيویس ــی	از	س ــب	تاریخ ــان	مکت ای	مي
ــی،	 ــب	تاریخ ــالف	مکت ــت.	وی	برخ ــد	اس ــد	و	ُش ــر،	در	آم دیگ
ــالف	 ــد	و	برخ ــود	نش ــلط	در	روزگار	خ ــبی	گرایی	مس ــوِن	نس مفت
پوزیتویســم	اجــازه	نــداد	کــه	تاریخمنــدی	اساســی	زندگی	انســانی،	
ــی	 ــی	قربان ــوم	طبيع ــک	عل ــای	خش ــردازی	ه ــای	تئوری	پ ــه	پ ب
ــاص	 ــای	خ ــا	بنياده ــانی	ب ــوم	انس ــال	عل ــه	دنب ــای	ب ــود.	دیلت ش
خــود	می	باشــد.	ایــن	بنيــاد،	اصــل	تاریخمنــدی	اســت	و	وی	
ــوم	 ــای	عل ــن	فلســفی	بنياده ــه	تبيي ــن	اصــل	ب ــای	همي ــر	مبن ب
ــا	بــه	دنبــال	جایــگاه	مشــروعی	 انســانی	می	پــردازد	و	می	کوشــد	ت
بــرای	علــوم	انســانی	در	کنــار	علــوم	طبيعــی	باشــد،	بــدون	اینکــه	

ــود. ــری	ش ــدای	دیگ ــی	ف ــت«	یک ــت«	و	»تاریخي »عيني

زندگی و آثار دیلتای
ــد	یــک	کشــيش	مســيحی	 ویلهلــم	دیلتــای	)1833-1۹11(،	فرزن
اهــل	بيبریــش،	نخســت	بــه	عنــوان	عالــم	الهيــات	شــروع	بــه	کار	
ــه	بســيار	 ــن	موعظــه	اش	در	زادگاه	خــود	ک ــس	از	اولي ــا	پ ــرد	ام ک
ــن	را	 ــتان	در	برلي ــری	دبيرس ــغل	دبي ــد،	ش ــع	ش ــه	واق ــورد	توج م
ــر	چــاپ	 ــا	عضویــت	در	هيــأت	نظــارت	ب برگزیــد.	وی	همزمــان	ب

ــه	دانشــگاه	بازگشــت. ــراث	شــالیرماخر	ب ــن	مي و	تدوی
ــا	ســنت	 ــا	ب ــد	و	در	آنج ــات	خوان ــرگ	الهي وی	در	دانشــگاه	هایدلب
ــنا	 ــر	آش ــو	فيش ــای	کون ــق	درس	ه ــی	از	طری ــم	آلمان ــده	آليس ای
ــر	از	دو	 ــا	متأث ــت	در	آنج ــن	رف ــگاه	برلي ــه	دانش ــپس	ب ــد.	س ش
ــرگ	و	 ــک	ون	ترندلنب ــی	فردری ــالیرماخر	یعن ــاگردان	ش ــن	از	ش ت
آگوســت	بوئــک	بــود	و	بــه	هميــن	جهــت	در	دوه	برليــن،	دیلتــای	
ســخت	دلمشــغول	مضاميــن	و	آثــار	شــالیرماخری	اســت.	در	
ــام	 ــم	نظ ــتار	مه ــال	18۶0	جس ــه	س ــه	ب ــت	ک ــن	فضاس همي

ــتان	 ــک	پروتس ــا	هرمنوتي ــاط	ب ــالیرماخر	در	ارتب ــی	ش هرمنوتيک
ــاب	 ــود	را	درب ــری	خ ــاله	دکت ــی	رس ــد،	حت ــه	می	ده ــدم	را	ارائ متق
ــم	 ــرای	فه ــای	ب ــالش	دیلت ــگارد.	ت ــی	ن ــالیرماخر	م ــالق	ش اخ
ــان،	ریشــه	در	 ــه	زیســته	مؤمن ــه	تجرب ــه	مثاب دیــن	و	امــر	دینــی	ب
ــا	جایــی	کــه	معتقــد	اســت	 عالیــق	شــالیرماخری	اوليــه	او	دارد	ت
ماهيــت	واقعــی	و	تجربــی	ایمــان	دینــی	زیــر	آوار	االهيات	و	فلســفه	

ــت. ــده	اس ــپرده	ش ــاک	س ــه	خ ــح،	ب مصطل
دیلتــای	در	ســن	ســی	و	هفــت	ســالگی،	جلــد	اول	از	تــک	نــگاری	
زندگی	شــالیرماخر	را	منتشــر	کرد.	زندگــی	شــالیرماخر،	زندگانی	و	
آثــار	شــالیرماخر	را	در	پيونــد	بــا	تاریــخ	عمومــی	روح	قــرار	می	دهــد	
و	بــر	حســب	مراحــل	مختلــف	زندگــی	شــالیرماخر،	مراکــز	روحــی	
و	معنــوی	آن	روزگار	و	بــه	خصــوص	جنبشــهایی	چون	روشــنگری،	
ــه	 ــر	ب ــن	ردک ــد.	مارتي ــف	می	کن ایدئاليســم	و	رومانتيســم	را	توصي
تشــویق	اشــپرانگر	در	ســال	1۹۶۶	یادداشــت	های	پراکنــده	دیلتــای	

در	بــاب	سيســتم	فلســفی	و	کالمــی	شــالیرماخر	را	منتشــر	کــرد.
دیلتــای	پــس	از	اخــذ	درجــه	دکتــری	در	برليــن	و	تجربــة	اســتادی	
در	بــازل،	کيــل	و	برســالو	در	پنجــاه	ســالگی	دوبــاره	بــه	مهم	تریــن	
دانشــگاه	آلمانــی	آن	زمــان،	یعنــی	دانشــگاه	برليــن	دعــوت	شــد.	در	
ایــن	زمــان	بــود	کــه	وی	تصميــم	به	انتشــار	اثــر	مهــم	و	نظــام	مند	
خــود،	یعنــی	مقدمــه	بــر	علــوم	انســانی	)1883(	گرفــت.	از	ایــن	اثــر	
ــه	 ــر	نخســت	را	در	برداشــت	ب ــه	دو	دفت ــد	اول	ک ــش	از	جل ــز	بي ني
چــاپ	نرســيد.	کارهــای	مقدماتــی	مربــوط	بــه	بقيــة	دفترهــای	این	
ــه	صــورت	خالصــه	در	ســال	های	1۹14	و	1۹۲4	در	ضمــن	 ــر	ب اث
مجموعــه	نوشــته	های	دیلتــای	)جلــد	۲،	5و	۶(	منتشــر	شــد.	عمــدة	
ــازد،	 ــکار	می	س ــر	را	آش ــاختار	کل	اث ــه	س ــته	هایی	ک ــت	نوش دس
ــال	1۹8۲	 ــی	در	س ــد	اول،	یعن ــار	جل ــس	از	انتش ــال	پ ــا	۹۹	س تنه
بــه	عنــوان	جلــد	نوزدهــم	از	مجموعــه	نوشــته	های	دیلتــای	منتشــر	
ــی	 ــف	کتاب	های ــر،	مؤل ــر	عم ــا	آخ ــای	ت ــب	دیلت ــن	ترتي شــد.	بدی

ناتمــام	و	»مــرد	جلــد	اولهــا«	باقــی	مانــد.
دیلتــای	بــه	عنــوان	عضــو	آکادمــی	علــوم	در	برليــن	توانســت	افکار	
ــال	 ــه	در	س ــد	ک ــهور	ش ــی	مش ــد،	وی	زمان ــان	کن ــود	را	بي و	آرا	خ
ــه	بحــث	 ــة	زیســته	و	شــعر«	ب ــوان	»تجرب ــا	عن ــری	ب 1۹07	در	اث
ــدة	 ــت.	عم ــن	پرداخ ــس	و	هولدرلي ــه،	نوالي ــينگ،	گوت ــاره	لس درب
فعاليت	هــای	علمــی	دیلتــای	در	بــاب	تاریــخ	روح	آلمانــی	می	باشــد؛	
جلــد	ســوم	از	مجموعــه	آثــار	شــامل	اثــری	موجــز	در	بــاب	الیــب	

ــد. ــنگری	می	باش ــر	و	روش ــش	کبي ــز،	فریدری نيت

ــار	 ــر	آث ــن	و	نش ــی	در	تدوی ــال	های	جوان ــا	در	س ــه	تنه ــای	ن دیلت
شــالیر	ماخــر	فعاليــت	داشــت	و	بــرای	نشــر	جدیــد	آثــار	هــگل	و	
ــيس	 ــال	تأس ــه	دنب ــه	ب ــرد،	بلک ــالش	می	ک ــير	آن	ت ــرح	و	تفس ش

ــود. ــه	ب ــن	زمين مرکــزی	تحقيقــی	در	ای
ــه،	خواســتار	 ــراد	ســخنرانی	و	نوشــتن	مقال ــا	ای او	در	ســال	188۹	ب
ــد	 ــود	کــه	بای تأســيس	»آرشــيو	جامــع	ادبيــات«	شــد.	او	معتقــد	ب
در	کنــار	آرشــيوهای	دولتــی،	آرشــيوهای	ادبيــات	هــم	بــرای	حفــظ	
ــل	 ــود.دیلتای	نق ــذاری	ش ــه	گ ــران	پای ــاعران	و	متفک ــث	ش مواری
ــرای	 ــت	ب ــته	های	کان ــت	نوش ــنده	ای،	از	دس ــه	فروش ــد	ک می	کن

بســته	بنــدی	ماهــی	اســتفاده	مــی	کــرده	اســت.
ــت	را	 ــار	کان ــار	آث ــرح	انتش ــای	ط ــال	های	18۹3و	18۹4	دیلت در	س
بــه	آکادمــی	علــوم	پــروس	ارائــه	کــرد،	و	در	ســال	1۹0۲	توانســت	
نخســتين	جلــد	آن	را	بــه	همــراه	یــک	پيشــگفتار	چــاپ	کنــد.	بــه	
ــته	هایش	 ــه	نوش ــته	ک ــی	خواس ــواره	م ــت	هم ــای،	کان ــاور	دیلت ب
ــه	 ــادی،	در	مجموع ــل	دورة	انتق ــی	ماقب ــال	1770،	یعن ــل	از	س قب
ــار	 ــادی	آث ــا	نشــر	تاریخــی	-	انتق ــا	ب ــارش	منتشــر	نشــودف	ام آث
کانــت	کــه	بــه	بخش	هــای	مختلــف	تقســيم	شــده،	ســعی	دارد	تــا	

ميــراث	کانــت	را	بــر	پایــة	تاریــخ	تطــور	آن	ارائــه	کنــد.
ــه	دغدغه	هــای	 ــاً	معطــوف	ب ــای	هرگــز	صرف تفکــر	فلســفی	دیلت
ــته	اش	 ــری	و	نوش ــه	دکت ــان	نام ــت.	در	پای ــوده	اس ــک	نب آکادمي
بــرای	احــراز	مقــام	اســتادی،	حضــور	دغدغه	هــای	اخالقــی	
پررنــگ	اســت؛	وی	»وضــع	حاضــر«	زمانــه	اش	را	محصــول	چهــار	

چيــز	می	دانســت:
ــد	 ــی	جدی ــص	زیســت	شناس ــی،	باالخ ــوم	طبيع ــاص	عل :	روح	خ
ــط	 ــت	و	محي ــه	وراث ــد	ب ــی«	مقي ــاً	»حيوان ــان	را	صرف ــه	انس ک
ــر	 ــه	منج ــی	ک ــا	در	عرصــه	اجتماع ــی	ه ــد.	)۲(:	دگرگون ــی	بين م
بــه	رویارویــی	بــا	مســاله	اجتمــاع	شــد	و	ادامــه	انقــالب	را	توســط	
طبقه	هــای	نوظهــور	اجتمــاع	ضــروری	نمــود.	)3(:	دینــداری	ســنتی	
کــه	بــه	جهــت	رویکــرد	علمــی	نســبت	بــه	آن،	بــه	تدریــج	از	ميــان	
ــدن	 ــه	گروی ــد،	ک ــد	آم ــن	خطــر	پدی برداشــته	شــد	و	درنتيجــه	ای
بــه	دیــن	»تنهــا	خــاص	ســفيهان«	شــود	و	)4(:	هنــر	کــه	زمانــی	
بــرای	فرهيختــگان،	اميــد	رســتگاری	بــود،	دیگــر	چنيــن	اميــدی	
بــه	همــراه	نــدارد،	و	در	ورطــه	حيــوان	انــگاری	و	طبيعــت	انــگاری	
درمــی	غلتــد	و	بــه	طــور	یکســویه	بــه	انتقــاد	از	مناســبات	موجــود	

ــی	آورد. روی	م
ریکمــن	کــه	خــود	از	مترجمــان	مجموعــه	آثــار	دیلتــای	بــه	زبــان	

مالک شجاعی جشوقانی:
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ــای	 ــری	دیلت ــی	و	فک ــه	فرهنگ ــورد	زمين ــت،	در	م ــی	اس انگليس
توصيــف	جالبــی	بــه	دســت	داده	اســت:	پنجــاه	یــا	شــصت	ســال	
پيــش	از	تولــد	دیلتای،	یکــی	از	هيجــان	انگيزتریــن	و	ســازنده	ترین	
ادوار	حيــات	فکــری	آلمــان	در	شــرف	وقــوع	بــود.	نقدهــای	کانــت	
ــود	 ــده	ب ــر	ش ــم	منتش ــرن	هجده ــای	ق ــن	دهه	ه ــای	آخری در	اثن
ــالیرماخر	و	 ــگل	و	ش ــلينگ	و	ه ــته	و	ش ــار	فيش ــی	آن	آث و	در	پ
شــوپنهاور	نيــز	یکــی	بعــد	از	دیگــری	در	اختيــار	عمــوم	قــرار	گرفته	
بــود.	لســينگ	و	گوتــه	و	شــيلر	آن	چيــزی	را	تأســيس	کردنــد	کــه	
ــش	 ــد	و	جنب ــروف	ش ــی	مع ــات	آلمان ــيک	ادبي ــنت	کالس ــه	س ب
رومانتيــک	بــه	پيشــوایی	مردانی	همچــون	بــرادران	شــلگل	و	تيک	
و	نواليــس	جانشــين	آن	شــده	بــود.	دیلتــای	در	ایــن	اقليــم	فکــری	
باليــد	و	از	آن	متأثــر	شــد.	او	در	همــه	زندگــی	اش	عناصــر	مختلــف	
ایــن	اقليــم	فکــری	را	ســنجيد	و	ارزیابــی	کــرد	و	کوشــيد	کــه	آنها	را	

در	فلســفه	خــودش	بــا	هــم	ترکيــب	کنــد.
ــم	از	 ــم	)اع ــد	حجي ــازده	مجل ــامل	ی ــای	ش ــار	دیلت ــه	آث مجموع
ــه	 ــده(،	در	ده ــر	نش ــت	های	منتش ــی	و	یادداش ــره	قبل ــار	منتش آث
نخســت	قــرن	بيســتم	منتشــر	شــد.	در	دهــه	1۹30	و	اوایــل	1۹40	
بــه	جهــت	غلبــه	و	حتــی	جاذبــه	فلســفه	هایدگــر	و	بــی	اعتنایــی	
ناســيونال	سوسياليســم	بــه	فيلســوفی	بــا	نگــرش	ليبــرال،	عالقــه	
ــه	 ــود	ک ــگ	ب ــس	از	جن ــن	پ ــد.	ای ــف	ش ــای	تضعي ــار	دیلت ــه	آث ب
ــاره	قــوت	گرفــت	و	فلســفه	دیلتــای	 عالقــه	بــه	آثــار	دیلتــای	دوب
کــه	آميــزه	ای	از	انســان	گرایــی	معتــدل	و	رویکــرد	غيــر	جزمــی	و	
تجربــی	بــه	انســان،	جامعــه	و	تاریخ	بــود،	جایگزیــن	مناســبی	برای	

اگزیستانسياليســم	تلقــی	شــد.

دیلتای و تنوع معنایی »علوم انسانی«
ــی	 ــات	انســانی،	بحث ــای:	فيلســوِف	مطالع ــاب	دیلت ــل	در	کت مکری
ــای	اختصــاص	داده	و	 ــزد	دیلت ــوم	انســانی	ن ــه	معناشناســی	عل را	ب
پــس	از	ذکــر	معادلــه	ای	گوناگونــی	کــه	در	زبــان	انگليســی	بــرای 
)Geisteswissenschaften( ارائــه شــده بــه ایــن	نکتــه	
ــر	 ــی	فراگيرت ــن	واژه	معنای ــای،	ای ــزد	دیلت ــه	ن ــد	ک ــاره	می	کن اش
ــر	 ــی	تعبي ــوم	اجتماع ــانی	وعل ــوم	انس ــه	عل ــا	از	آن	ب ــه	م از	آنچ
ــاد	 ــی،	اقتص ــان	شناس ــی،	انس ــامل	روان	شناس ــم	دارد	و	ش می	کني
ــی	شناســی	 ــه	و	زیبای ــه	اللغ ــی	فق ــخ،	و	حت ــوق،	تاری سياســی،	حق

می	شــود.
چنانکــه	پيشــتر	هــم	بــه	تفصيــل	آورده	ایــم،	دیلتــای،	ُمبــدع	ایــن	
اصطــالح	نيســت	و	کاربــرد	رایــج	اصطــالح	»علــوم	انســانی«	بــه	
اواســط	قــرن	نوزدهــم	برمــی	گــردد	کــه	در	واقــع	ترجمــه	آلمانــی	
ــان	 ــه	ج ــی	ک ــد،	اصطالح ــی«	می	باش ــوم	اخالق ــالح	»عل اصط
ــرای	علومــی	کــه	 ــاب	»نظــام	منطــق«،	ب ــل	در	کت اســتيوارت	مي
قســيم	علــوم	طبيعــی	هســتند	بــه	کار	بــرده	اســت.	وی	بيــن	علــوم	
طبيعــی	علــوم	اخالقــی،	تمایــز	قائل	شــده	و	ایــن	تمایز	را	براســاس	
ــت.	 ــرده	اس ــرح	ک ــی	ط ــر	ذهن ــی	و	ام ــر	فيزیک ــان	ام ــز	مي تمای
ــای	 ــل	داللت	ه ــه	دلي ــانی«	را	ب ــوم	انس ــالح	»عل ــای	اصط دیلت
مابعدالطبيعــی	و	رســوبات	هگلــی	آن	بــه	ویــژه	در	بحــث	هــگل	در	
»فلســفة	روح«	نمی	پســندید	و	بــه	هميــن	جهــت	تــالش	می	کنــد	
ــی	همچــون	 ــه	جــای	آن	عبارات ــاب	و	ب ــن	اصطــالح	اجتن ــا	از	ای ت
»علــوم	اخالقــی	-	سياســی«	یــا	»علــوم	ناظــر	بــه	جهــان	عملی«	
ــانی،	 ــوم	انس ــر	عل ــه	ب ــود	در	مقدم ــن	وج ــا	ای ــرد،	ب ــه	کار	بب را	ب

ــد. ــظ	کن ــن	اصطــالح	را	حف ــا	ای ــود	ت ــم	می	ش مصم
ــه	کار	 ــان«	را	ب ــه	انس ــوط	ب ــوم	مرب ــر	»عل ــب	تعبي ــه	وی	اغل البت
ــوان	 ــا	عن ــه،	ب ــن	زمين ــر	او	در	ای ــن	اث ــه	اولي ــان	ک ــرد،	چن می	ب
ــه	و	 ــان،	جامع ــه	انس ــوط	ب ــوم	مرب ــخ	عل ــه	تاری ــاب	مطالع »درب
دولــت«	)1875(	می	باشــد.	در	دفتــر	اول	مقدمــه	بــر	علــوم	انســانی،	
ــد	18	 ــان«	)جل ــال	انس ــه	اعم ــوط	ب ــوم	مرب ــد	»عل ــری	مانن تعابي
ــده	و	 ــی«	)همــان	۲۲5(	آم ــوم	جهــان	عمل ــار(	و	»عل مجموعــه	آث
حتــی در جایــی تعبيــر قدیمــی تــر »علــوم اخالقــی – سياســی« 

را مناســب تر از اصطــالح »علــوم انســانی« می دانــد.
ــک  ــوم بشــری« نزدی ــر »عل ــه تعبي ــار ب ــک ب ــط ی ــای فق دیلت
ــه  ــر و ب ــه نحــو عمومی ت ــان آلمانــی امــروزی ب شــده کــه در زب
صــورت )Human Wissenschaften( بــه کار مــی رود. 

ــالح  ــاب اصط ــی در ب ــات و نقدهای ــای مالحظ ــد دیلت ــر چن ه
ــون	 ــری	چ ــا	تعابي ــاس	ب ــرا	در	قي ــا	آن ــانی« دارد،	ام ــوم انس »عل
ــن	 ــد:	م ــب	تر	می	دان ــی	مناس ــوم	اجتماع ــی	و	عل ــوم	فرهنگ عل
ــه	کار	 ــوم	انســانی	را	ب ــی	هســتم	کــه	اصطــالح	عل ــرو	متفکران پي
ــه	اصطالحــات	اســت.	 ــن	اصطــالح	مناســب	تر	از	بقي ــد،	ای می	برن
کاربــرد	روح	در	ایــن	اصطــالح،	یقينــاً	ســر	نــخ	ناقصــی	از	موضــوع	
ایــن	علــوم	بــه	دســت	می	دهــد،	زیــرا	امــور	واقــِع	روح	انســان	را	از	
وحــدت	روان	تنــی	طبيعــت	بشــری	متمایــز	می	کنــد.	تعابيــر	دیگــر	
همچــون	علــوم	اجتماعــی،	جامعــه	شناســی،	علــوم	اخالقــی،	علوم	
تاریخــی	و	علــوم	فرهنگــی	هــم	ایــن	نقيصــه	را	دارنــد	کــه	داللــت	
ــانی	 ــوم	انس ــالح	عل ــد.	اصط ــان	نمی	کنن ــت	موضوعش ــر	تمامي ب
ایــن	امتيــاز	را	دارد	کــه	هســته	مرکــزِی	امــور	واقعــی	را	مشــخص	
ــوم	تأميــن	شــده	 ــر	حســب	آنهــا،	وحــدت	ایــن	عل می	کنــد	کــه	ب
و	قلمــرو	ایــن	علــوم	و	تمایــز	آنهــا	از	علــوم	طبيعــی	هــر	چنــد	بــه	

ــود	. ــخص	می	ش ــص	مش ــورت	ناق ص
وی	در	برخــی	از	آثــار	متاخــر	خــود،	توضيحــی	در	بــاب	قلمــرو	علوم	
ــژه	وصــف	 ــه	وی ــن	اصطــالح،	ب ــرد	ای ــه	کارب ــد	ک انســانی	می	ده
»انســانی«	بــودن	در	ایــن	ترکيــب	»علــوم	انســانی«	را	موجــه	تــر	
ــت.	روح	 ــم	اس ــوزه	فه ــان	ح ــانی،	هم ــوم	انس ــوزة	عل ــد:	ح می	کن
انســان	فقــط	می	توانــد	چيــزی	را	بفهمــد	کــه	خــود	آفریــده	اســت.	
ــت،	 ــر	آن	زده	اس ــود	را	ب ــد	خ ــر	تولي ــان	مه ــه	انس ــزی	ک ــر	چي ه
موضــوع	علــوم	انســانی	اســت	و	هــر	آنچــه	کــه	روح	انســان	خــود	
ــرد. ــرار	می	گي ــوم	انســانی	ق ــرو	عل ــرده،	در	قلم ــن	ک را	در	آن	متعي
ــای	از	 ــانی،	دیلت ــوم	انس ــان	تاریخــی	در	عل ــاب	تشــکل	جه در	کت
حوزه	هــای	معرفتــی	نــه	گانــه،	بــه	عنــوان	مصادیــق	علــوم	انســانی	
یــاد	کــرده	اســت؛	تاریــخ،	اقتصــاد	سياســی،	حقــوق،	علــم	حکومت	

و	دیــن،	ادبيــات،	شــعر،	هنــر	و	جهــان	بينی	هــای	فلســفی.

مسئله تمایز علوم طبیعی و علوم انسانی
اینکــه	کــدام	قلمــرو	بــرای	علــوم	انســانی	مناســب	اســت	و	چگونــه	
ــيد؟	 ــز	بخش ــی	تمای ــوم	طبيع ــانی	را	از	عل ــوم	انس ــوان	عل می	ت
مســائلی	اســت	کــه	ســال	های	زیــادی	ذهــن	دیلتــای	را	بــه	خــود	

ــه	آن	داد. ــی	ب ــخ	های	متفاوت ــه	وی	پاس ــرد	و	البت ــغول	ک مش
طبــق	تلقــی	دیلتــای،	بنيــاد	همــة	علــوم	در	تجربــه	اســت،	تمایــز	
ميــان	علــوم	انســانی	و	طبيعــی	مبتنــی	بــر	انــواع	متفــاوت	تجربــه	
ولــذا	تمایــزی	پدیدارشــناختی	اســت	و	مســئله	تمایــز	علوم	انســانی	
ــه	 ــطح	تجرب ــان	دو	س ــز	مي ــئله	تمای ــه	مس ــع	ب ــی	در	واق و	طبيع
منتقــل	می	شــود.	بنيــاد	علــوم	انســانی	نمی	توانــد	از	تجربــه	
بيرونــی	بيایــد،	بلکــه	ایــن	بنيــاد	همــان	تجربــه	درونــی	و	چيــزی	
اســت	کــه	دیلتــای	از	آن	بــه	»واقعيــات	آگاهــی«	تعبيــر	می	کنــد:	
»فقــط	در	تجربــة	درونــی،	یعنــی	در	امــور	واقــِع	متعلــق	بــه	آگاهــی	
)واقعيــات	آگاهــی(	اســت	کــه	مــن	لنگــر	مســتحکمی	بــرای	تفکر	
یافتــه	ام«.	بــا	ایــن	توضيــح،	»تحليل	ایــن	واقعيــات	آگاهــی،	مرکز	
و	قلــب	تپنــده	علــوم	انســانی	اســت«	و	بنيــاد	همــة	علــوم	تاریخــی	
– اجتماعــی در روان شناســی اســت، علمــی کــه دیلتــای از آن به 
عنــوان »اوليــن و بنيــادی تریــن« علــوم انســانی یــاد می کنــد.

دیلتای و گذار از روان شناسی به هرمنوتیک
ــا  ــی ی ــک روان شناســی اجتماع ــای، ی ــه دیلت ــرح اولي ــاً ط اساس
فرهنگــی بــود. هــدف ایــن روان شناســی، تبييــن ایــن معناســت 
کــه چگونــه حيــات نفســانی درونــی افــراد، از طریق جایگاهشــان 
در جامعــه و تاریــخ متعيــن می شــود. وی در طــرح ایــن ســنخ از 
روان شناســی تــا حــدودی از »روان شناســی اقــوام«، اثر اســتنتال 
و الزاروس و بــه وی ژه از هــگل و تفســيری کــه از »روح عينــی« 

ارائــه داده، متأثر اســت.
ــا تلقــی رایــج  ــای در دهــه 18۶0، از اختــالف دیدگاهــش ب دیلت
زمانــه از روان شناســی آگاه بــود و روان شناســی فردگرایانه ســّنت 
تجربــی کــه ذهــن را بــه مثابــه واحدی خــود بســنده و مســتقل از 
جامعــه شناســی و تاریــخ تلقــی می کــرد، نمی پذیرفــت. بــه نظــر 
دیلتــای، ایــن ســنخ از روان شناســی از تبييــن یکــی از یافته هــای 
ــود«، محصــول  ــه »خ ــی اینک ــب تاریخــی – یعن ــادی مکت بني

جایگاهــش در جامعــه و تاریــخ اســت – عاجــز بــود.
ــم  ــان مه ــة دو جری ــای در ميان ــه دیلت ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــت  ــت؛ نخس ــد اس ــد و ش ــارض(، در آم ــاید متع ــری )و ش فک
رویکــرد تفکــر »انتقــادی« کــه از کانــت آموختــه و دوم، مضمون 
»تاریخمنــدی« تفکــر کــه از رانکــه و مکتــب تاریخــی آموختــه 
اســت. بــه نظــر دیلتــای،	نقــص	عمــدة	ســنت	انتقــادی	کانــت	آن	
ــن	 ــانی«	را	در	مت ــوژة	انس ــد	»س ــّنت	نمی	توان ــن	س ــه	ای ــت	ک اس
جامعــه	و	تاریــخ	بفهمــد.	از	ســوی	دیگــر	نقــص	مکتــب	تاریخــی	
)بــه	نمایندگــی	رانکــه(	آن	اســت	کــه	نمی	توانــد	بنيــادی	فلســفی	
بــرای	تاریــخ	فراهــم	کنــد.	در	ایــن	وضــع،	دیلتــای	بــا	این	پرســش	
جــدی	مواجــه	می	شــود	کــه	چگونــه	ميــان	قلمــرو	تجربــه	درونــی	

و	قلمــرو	جامعــه	تاریــخ	ُپــل	بزنــد؟

»بحــران« در پوزیتیویســم و هیستوریســم قــرن 
ــم نوزده

هاجــز	در	مقدمــه	ای	کــه	دربــاب	فلســفه	دیلتــای	نگاشــته	تصریــح	
می	کنــد	کــه	ســنتهای	بــزرگ	فلســفی	و	عمدتــاً	متفــاوت	و	بلکــه	
ــا	هــم	تلفيــق	شــده	 متعــارض	قــرن	نوزدهــم	در	تفکــر	دیلتــای	ب
انــد؛ فلســفه پوزیتيویســتی انگليســی – فرانســوی و ایــده آليســم 
ــرح  ــه ط ــت ک ــی اس ــن تالق ــات و همي ــفه حي ــی و فلس آلمان
ــه	 ــه	تجرب ــیِ	«	ناظــر	ب ــم	عين ــذاری	»عل ــاد	گ ــرای	بني ــای ب دیلت
ــای	 ــا	چالش	ه ــال	ب ــن	ح ــکل	داده	و	در	عي ــانی	را	ش ــات	انس حي

ــد. ــه	می	کن ــدی	مواج ج
ــی	 ــن	یعن ــود	در	برلي ــش	از	خ ــر	پي ــا	دو	متفک ــو	ب ــای	همس دیلت
ــی	 ــاع	از	اســتقالل	و	خودآئين ــزن،	هــدف	خــود	را	دف رانکــه	و	دروی
ــد	 ــانی	بای ــوم	انس ــاد	وی،	عل ــه	اعتق ــد.	ب ــانی	می	دان ــوم	انس عل
روش	و	مالک	هــای	خــود	را	مســتقل	از	مابعدالطبيعــه	و	علــوم	
ــای	 ــژه	روش	ه ــه	وی ــه	و	ب ــند	و	مابعدالطبيع ــته	باش ــی	داش طبيع
ــتقالل	 ــن	اس ــرای	ای ــی	ب ــر	بزرگ ــخ،	خط ــفه	تاری ــينی	فلس پيش
اســت؛	می	دانيــم	کــه	قبــل	از	دیلتــای،	رانکــه	و	درویــزن	حمــالت	
ســختی	را	متوجــه	فلســفه	تاریــخ	ســامان	داده	و	بــه	فلســفه	تاریــخ	
بــی	توجــه	بودنــد.	دیلتــای	امــا	همداســتان	بــا	درویــزن،	بيشــترین	
ــد	 ــوم	انســانی	داشــت	و	معتق ــتقالل	عل ــن	اس ــه	تأمي ــام	را	ب اهتم
بــود	کــه	بنيــاد	ایــن	اســتقالل	را	نــه	در	مابعدالطبيعــه	کــه	در	وضــع	
معرفتــی – فرهنگــی پيــش آمــده ناشــی از تکویــن علــوم طبيعی 

ــد	جســت	وجــو	کــرد. ــدرن	بای م
ــت،	 ــت	کن ــل	و	آگوس ــتيوارت	مي ــان	اس ــون	ج ــوفانی	همچ فيلس
زمينــه	ســاز	تعميــم	و	بلکــه	تحميــل	روش	هــای	علــوم	طبيعــی	بــر	
علــوم	انســانی	شــدند.	از	ایــن	رو	نقــادی	ایــن	مانــع	جدی	اســتقالل	
ــلبی	 ــش	س ــن	بخ ــم،	مهم	تری ــی	پوزیتيویس ــانی	یعن ــوم	انس عل

ــد. ــکيل	می	ده ــانی	را	تش ــوم	انس ــذاری	عل بنيادگ
ــد	 ــب	تاریخــی	در	آلمــان،	تردی ــا	ظهــور	مکت ــای،	ب ــه	نظــر	دیلت ب
جــدی	در	تماميــت	برنامــه	پوزیتویســم	ایجــاد	می	شــود.	بــه	نظــر	
وی	در	»مقدمــه	بــر	علــوم	انســانی«،	دســتاورد	مهــم	و	دوران	
ســاز	مکتــب	تاریخــی،	آزادســازی	آگاهــی	و	تحقيقــات	تاریخــی	از	
ــتقالل	روش	 ــاع	از	اس ــه	آن	دف ــه	نتيج ــد	ک ــه	می	باش مابعدالطبيع
شــناختی	علــوم	انســانی	اســت	و	آنچــه	موضعــی	علمــی	بــه	آثــار	
مکتــب	تاریخــی	می	بخشــد،	مشــاهده	صرفــاً	تجربــی	و	اســتغراق	

ــد. ــی	می	باش ــات	تاریخ ــه	در	جزئي همدالن
ــا	حــدی	اســت	کــه	او	 ــرای	دیلتــای	ت اهميــت	مکتــب	تاریخــی	ب
ظهــور	علــوم	تاریخــی	را	بــه	عنــوان	یــک	»انقــالب	علمــی	نوین«	
در	قيــاس	بــا	انقــالب	علمــی	قــرن	هفدهــم	می	دانــد.	بنابرایــن	بــه	
تبــع	فلســفه	انتقــادی	کانــت	کــه	فلســفه	را	بحــث	فلســفی	دربــاب	
ــث	 ــه	بح ــت	وی	ب ــی	می	دانس ــوم	طبيع ــی«	عل ــرایط	امکان »ش
فلســفی	در	بــاب	»شــرایط	امکانــی«	علــوم	انســانی	می	پــردازد.	از	
آنجــا کــه موضــوع علــوم انســانی، واقعيــات تاریخــی – اجتماعی 
اســت،	پرســش	از	شــرایط	امکانــی	علــوم	انســانی	در	قالــب	شــرایط	
ــن	 ــو	ای ــود:	در	پرت ــدی	می	ش ــخ«	صــورت	بن ــم	تاری ــی	»عل امکان
ــرای	اصــل	 ــه	ب ــرده	ام	ک ــد	ک ــن	تعه ــوم	انســانی،	م ــت	عل وضعي
مکتــب	تاریخــی	و	آن	قســم	تحقيقــات	اجتماعــی	کــه	اکنــون	زیــر	
نفــوذ	ایــن	مکتــب	اســت،	بنيــادی	فلســفی	فراهــم	کنــم.	بــه	ایــن	
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ــذاری	 ــرای	بنيادگ ــی	ب ــة	طرح ــه	ارائ ــا	ب ــدم	ت ــم	ش ــب	مصم ترتي
علــوم	انســانی	بپــردازم.	نظــام	و	اصولــی	کــه	پایــه	و	اســاس	احــکام	
مورخــان،	نتيجــه	گيــر	ی	هــای	اقتصــاد	دانــان	سياســی	و	مفاهيــم	
حقوقدانــان	را	فراهــم	می	کنــد	و	در	عيــن	حــال	بــه	آنهــا	اطمينــان	
خاطــر	می	دهــد	چــه	نظامــی	اســت؟	آیــا	چنيــن	نظامــی	باید	ریشــه	
در	مابعدالطبيعــه	داشــته	باشــد؟	آیــا	نظامــی	از	قوانيــن	طبيعــی	بــا	
فلســفة	تاریخــی	کــه	توســط	مفاهيــم	مابعدالطبيعــی	حمایت	شــده	
ــزی	 ــن	چي ــوان	نشــان	داد	کــه	چني باشــد	ممکــن	اســت؟	اگــر	بت
ممکــن	نيســت،	در	ایــن	صــورت	تکيــه	گاه	اســتوار	نظــام	اصولــی	
ــان	 ــن	و	اطمين ــد	و	یقي ــط	کن ــم	مرتب ــه	ه ــی	را	ب ــوم	جزئ ــه	عل ک

بــرای	آنهــا	فراهــم	کنــد	در	کجاســت؟

مناسبات فکری دیلتای و پوزیتیویسم
حــال	کــه	بــه	موضــع	دیلتــای	در	ِقبــال	مکتــب	تاریخــی	پرداختيم،	
وقــت	آن	اســت	که	ببينيــم	پاســخ	او	در	ِقبال	پوزیتيویســم	چيســت؟	
ــوم	 ــاد	روش	شــناختِی	عل تــالش	دیلتــای	در	جهــت	پی	ریــزی	بني
ــرا	 ــد،	چ ــک	می	کن ــت	ها	نزدی ــه	اردوگاه	پوزیتویس ــانی	او	را	ب انس
ــه	 ــت	ها،	دغدغ ــری	پوزیتویس ــاخص	فک ــای	ش ــه	از	ویژگی	ه ک

ــد. ــد	)روش(	می	باش ِمُت
ــوم	 ــام	عل ــه	نظ ــاره	ای	ب ــاختار	دوب ــا	س ــت	ت ــم	اس ــای	مصم دیلت
ــی،	 ــی	تجرب ــه	در	آن	روش	شناس ــه	ای	ک ــه	گون ــد	ب ــانی	بده انس
ــه	رویکــرد،	ریشــه	در	 ــن	البت ــه	ای ــی	داشــته	باشــد	ک نقــش	مبنای
موقــف	ضــد	متافيزیکــی	او	هــم	دارد.	بــا	اینکــه	دیلتــای	بــر	تمایــز	
ــر	دو	 ــذا	ه ــد،	معه ــد	می	کن ــانی	تأکي ــی	و	انس ــوم	طبيع ــان	عل مي
ــرح	 ــی	وی	ط ــد،	حت ــر	می	دان ــی	و	معتب ــی،	واقع ــی،	عين را	تجرب
ــی	ذهــن«	 ــِم	تجرب ــوان	»عل ــه	عن ــِل	تاریخــی	خــود	را	ب ــِد	عق نق
ــری	 ــت	فک ــان	از	قراب ــم	نش ــر	ه ــن	تعبي ــه	ای ــد	ک ــرح	می	کن ط
وی	بــا	پوزیتيویســم	دارد.	از	ســوی	دیگــر،	دیلتــای	در	مقابــل	
ــب	تاریخــی	و	از	اصــل	االصــول	آن	 ــه	پوزیتيویســم،	از	مکت هجم
ــد؛	پاســخ	هایی	کــه	آگوســت	 ــاع	می	کن ــدی«	دف ــی	»تاریخمن یعن
کنــت،	فيلســوفان	پوزیتيویســت،	جــان	اســتوارت	ميل	و	فيلســوفان	
ــی	 ــه	ایــن	پرسشــها	)پرســش	از	شــرایط	امکان ــی	مســلک	ب تجرب
تاریــخ	و	علــوم	انســانی(	داده	انــد،	بــه	نظــر	مــن	واقعيــت	تاریخی	را	
ابتــر	و	فلــج	کــرده	تــا	آن	را	بــا	مفاهيــم	و	روش	هــای	علــوم	طبيعــی	

ــد. ــگ	و	ســازگار	کن هماهن
ــا	او	 ــود	ت ــث	می	ش ــدی،	باع ــل	تاریخمن ــای	از	اص ــت	دیلت تبعي
ــه	 ــرد.	از	آنجــا	ک ــق	نپذی ــه	طــور	مطل موضــع	پوزیتویســت	ها	را	ب
علــوم	انســانی،	جهــاِن	تاریخــی	و	اجتماعــی	و	موضوعــات	خــاص	
ــی	را	 ــوم	طبيع ــرد	عل ــان	رویک ــاً	هم ــد	عين ــود	را	دارد،	نمی	توان خ
دنبــال	کنــد.	بنابرایــن	بایــد	اســتقالل	روش	شــناختی	ایــن	علــوم	
تأميــن	گــردد.	بــه	نظر	دیلتــای،	اگــر	ذهــن	در	مواجهــه	با	مخلوقــات	و	
ســاخته	های	خــود،	آنهــا	را	بــه	مثابــة	امــوری	صرفــاً	عينــی	و	تجربــی	
لحــاظ	کنــد،	در	واقــع	دچــار	نوعــی	از	خودبيگانگــی	شــده	اســت.	بــه	
ــوم	 ــان	عل ــک	مي ــه	ای	نزدی ــی،	رابط ــوم	طبيع ــالوه	برخــالف	عل ع
ــه	 ــد	ک ــداً	می	گوی ــود	دارد	و	موّک ــره	وج ــی	روزم ــانی	و	زندگ انس

ــرود«. ــی	ب ــوی	زندگ ــه	فراس ــد	ب ــر	نمی	توان »فک
ــه	ظرافــت	در	فضــای	فکــری	 ــای	ب ــروژة	فکــری	دیلت ــن	پ بنابرای
ــوی	 ــم	از	س ــویی	و	پوزیتيویس ــی	از	س ــب	تاریخ ــان	مکت ای	مي
ــی،	 ــب	تاریخ ــالف	مکت ــت.	وی	برخ ــد	اس ــد	و	ُش ــر	در	آم دیگ
ــالف	 ــد	و	برخ ــود	نش ــلط	در	روزگار	خ ــبی	گرایی	مس ــوِن	نس مفت
پوزیتویســم	اجــازه	نــداد	کــه	تاریخمنــدی	اساســی	زندگی	انســانی،	
ــی	 ــی	قربان ــوم	طبيع ــک	عل ــای	خش ــردازی	ه ــای	تئوری	پ ــه	پ ب
ــاص	 ــای	خ ــا	بنياده ــانی	ب ــوم	انس ــال	عل ــه	دنب ــای	ب ــود.	دیلت ش
خــود	می	باشــد.	ایــن	بنيــاد،	اصــل	تاریخمنــدی	اســت	و	وی	
ــوم	 ــای	عل ــفی	بنياده ــن	فلس ــه	تبيي ــن	اصــل	ب ــای	همي ــر	مبن ب
ــا	بــه	دنبــال	جایــگاه	مشــروعی	 انســانی	می	پــردازد	و	می	کوشــد	ت
بــرای	علــوم	انســانی	در	کنــار	علــوم	طبيعــی	باشــد،	بــدون	اینکــه	

ــود. ــری	ش ــدای	دیگ ــی	ف ــت«	یک ــت«	و	»تاریخي »عيني
در	برخــی	عبــارات،	موضــع	دیلتــای،	صریح	تــر	و	دقيق	تــر	
ــاوت	 ــاً	در	تف ــانی	صرف ــی	و	انس ــوم	طبيع ــاوت	عل ــود:	تف می	ش
ــاوت	در	روش	 ــف	و	تف ــگاه	و	موق ــوع	ن ــژه،	ن ــا	اُب ــه	ســوژه	ب مواجه

ــا	دارد؛	در	 ــژه	ه ــاوت	اُب ــان	از	تف ــم،	نش ــد	فه ــه	فرآین نيســت،	بلک
ــها	 ــات	و	ارزش ــه	و	غای ــی	یافت ــن	خارج ــم،	روح	تعّي ــات	فه متعلَّق
تحقــق	خارجــی	یافتــه	انــد.	فهــم	هــم	محتواهــای	روحانــی	را	کــه	
ــن	 ــت	می	آورد.بنابرای ــه	دس ــده	اند،	ب ــرار	داده	ش ــا	ق ــن	ابژه	ه در	ای
ــوم	 ــژة	عل ــوم	انســانی	و	هــم	اُب ــژة	عل ــد	هــم	اُب ــژه	می	توان یــک	اُب
ــوم	انســانی،	 ــان	عل ــر	از	نظــر	عالم ــد.	مجســمة	مرم ــی	باش طبيع
ــوم	 ــان	عل ــات	و	روح	بشــری	و	از	نظــر	عالم ــی	از	حي ــی	و	بيان تجلّ
طبيعــی،	قطعــه	ای	ســنگ	از	جنــس	مرمــر	بــا	خــواص	فيزیکــی	و	
شــيميایی	خــاص	اســت.	وقتــی	یــک	اُبــژه،	در	ارتبــاط	بــا	بــا	جهان	
ــانی	اســت	و	 ــوم	انس ــژة	عل ــود،	اُب ــی-	تاریخــی	لحــاظ	ش اجتماع
وقتــی	ایــن	رابطــه	قطــع	شــود،	اُبــژة	علــوم	طبيعــی	می	شــود.	اُبــژه	
بــا	نظر	بــه	جهــت	التفــات	و	غایتــی	کــه	پژوهشــگر	دارد	و	در	زمينه	
ــاخته	 ــود	س ــی	می	ش ــه	در	آن	بررس ــی	ک ــق	پژوهش ــت	و	اف و	باف
می	شــود.	دیلتــای	معتقــد	اســت	کــه	دقيقــاً	هميــن	نــوع	رابطــة من 
– بــه عنــوان »مفّســِر تاریخــی حيــات« – بــا واقعيــت خارجــی	
ــم	 ــن	می	توان ــد.	م ــن	می	کن ــی	آن	را	ممک ــار	عين ــه	اعتب ــت	ک اس
ــخ	رخ	 ــت	تاری ــن	و	باف ــه	در	مت ــی	را	ک ــا	و	اعمال ــات،	ارزش	ه غای
داده،	بفهمــم	چــرا	کــه	توانایــی	جعــل	و	اعتبــار	اهــداف،	ارزش	هــا	و	
اعمــال	را	دارم.	بــه	تعبيــر	دیگــر	یــک	»رابطــه	حياتــی«	ميــان	مــن	
و	واقعيــات	و	رخدادهــای	تاریخــی	وجــود	دارد،	مــا	در	ایــن	جهــاِن	
ــان	از	 ــی	آن	برایم ــار	عين ــم	و	اعتب ــی	می	کني ــودی«	زندگ »بازنم
طریــق	مبادلــة	مســتمر	تجــارب	زیســته	و	فهــم	امــان	بــا	تجربــة	

زیســته	و	فهــم	دیگــران،	معتبــر	و	تضميــن	شــده	اســت.
ــناخِت	 ــئله	ش ــه	مس ــخ	دادن	ب ــرای	پاس ــم	ب ــه	مه ــن	نتيج اولي
ــده	 ــد:	شــرط	عم ــدا	می	کن ــروز	پي ــا	ب ــن	ج ــخ	در	ای ــی	تاری مفهوم
بــرای	امــکاِن	علــوم	تاریخــی،	در	ایــن	واقعيــت	نهفتــه	اســت	کــه	
خــوِد	مــن	یــک	موجــود	تاریخــی	هســتم	و	آن	کســی	کــه	تاریــخ	را	

ــت. ــخ	اس ــازندگان	تاری ــد	از	س ــه	می	کن مطالع

ــوم  ــفی عل ــذاری فلس ــک« و بنیادگ ــور هرمنوتی »ظه
ــانی انس

برخـی	مفسـران	معتقدنـد	بـا	اینکـه	دیلتـای	تـا	اوایـل	دهـة	18۹0	
روان	شناسـی	خـود	را	بسـط	و	توسـعه	داد،	آهسـته	آهسـته	و	تحـت	
فشـار	منتقـدان،	اعتقـاد	پيشـين	خـود	در	بـاب	بنيـادی	بـودن	روان	
شناسـی	را	از	دسـت	داد.	ایـن	وضع	به	ویژه	با	انتشـار	جسـتار	»ظهور	
هرمنوتيـک«	در	1۹00	جـدی	تـر	شـد.	بـه	نظـر	برخـی	مفسـران،	
ایـن	جسـتار	به	عنـوان	نقطـة	عطـف	در	چرخش	فکـری	دیلتـای	از	
روان	شناسـی	بـه	سـمت	هرمنوتيک	بـه	عنـوان	بنياد	علوم	انسـانی	
می	باشـد.	در	مقابـل	برخـی	دیگـر،	از	اسـتمرار	خـط	فکـری	دیلتای	
سـخن	گفته	و	معتقدند	کـه	دیلتای	روان	شناسـی	خـود	را	رها	نکرد،	

بلکـه	صورتبنـدی	جدیـدی	از	آن	ارائـه	داد.
ــه	طــور	 ــل	دهــه	1۹00،	»فهــم«	ب ــای	و	از	اوای ــر	دیلت تحــت	تأثي
ــرای	 ــناختی	ب ــب	روش	ش ــن	رقي ــوان	اصلی	تری ــه	عن ــده	ب عم
ــوم	طبيعــی	مطــرح	شــده	اســت.	 روش	هــای	پوزیتيویســتی	در	عل
نــام	دیلتــای	معمــواًل	بــه	عنــوان	یکــی	از	نظریــه	پــردازان	
ــون	شــالیرماخر،	 ــار	فالســفه	ای	چ ــم«،	در	کن ــک	و	»فه هرمنوتي
ــه	1880،	 ــود.	وی	در	ده ــرح	می	ش ــور	مط ــر	و	ریک ــر،	گادام هيدگ
بــه	توســعه	هرمنوتيــک	بــه	عنــوان	خصيصــه	روش	شــناختی	علوم	

ــت. ــانی	پرداخ انس
هرچنــد	طبــق	قــول	مشــهور،	توجه	جــدی	دیلتــای	بــه	هرمنوتيک	
ــا	انتشــار	جســتار	ظهــور	 ــژه	ب ــه	وی در	دهه	هــای	آخــر	عمــر	او	و	ب
هرمنوتيــک	)1۹00(	بــوده،	معهــذا	وی	در	ســال	18۶0	یعنــی	
درســت	زمانــی	کــه	بيســت	و	هفــت	ســال	داشــت،	رســالة	مفّصلی	
ــوان	»نظــام	هرمنوتيکــی	شــالیر	 ــا	عن ــک	را	ب ــخ	هرمنوتي در	تاری
ماخــر	در	نســبت	بــا	هرمنوتيــک	پروتســتانی	اوليــه	«)18۶0(	
منتشــر	کــرد.	وی	در	جســتار	»ظهــور	هرمنوتيــک«،	بــه	تلقــی	خود	
از	مفاهيمــی	کليــدی	چــون	»فهــم«،	»تفســير«	و	»هرمنوتيــک«	
ــق	آن	در	 ــه	از	طری ــت	ک ــدی	اس ــم،	فرآین ــد؛	فه ــح	می	کن تصری
پَــِس	نشــانه	های	محســوس،	امــور	نفســانی	ای	را	کــه	آن	نشــانه	ها	
بيانگــر	آننــد،	می	یابيــم.	فرآینــدی	کــه	در	آن،	حيــات	نفســانی-	از	
ــوم  ــات – مفه ــه آن حي ــر ب ــانه های محســوس ناظ ــق نش طری

ــم. ــم می نامي ــود را فه ــازی می ش س
ــوان  ــک می ت ــخ هرمنوتي ــل در تاری ــا تأم ــای، ب ــر دیلت ــه نظ ب
دریافــت کــه ایــن علــم تقدیــر خاصــی داشــته و همــواره چنيــن 
بــوده کــه هــرگاه جنبــش تاریخــی بزرگــی اتفــاق افتــاده – کــه 
آن جنبــش، فهــم علمــی پدیده هــای تاریخــی خــاص و منفــرد را 
ضــروری ســاخته – هرمنوتيــک مــورد توجــه واقــع شــده اســت، 
بعــد از آن امــا دوبــاره عالقــه بــه هرمنوتيــک رو بــه افــول نهــاده 
ــوم انســانی دارای  ــت« عل ــای مســئلة »عينّي ــرای دیلت اســت. ب
ــت« آن اســت  حــد اعــالی اهميــت اســت. منظــور او از »عينّي
کــه چگونــه »آنچــه شــخصی و منحصــر بــه فــرد اســت می تواند 
بــه مرتبــة بــرون ذهنــی برســد«. دیلتــای تصریــح می کنــد کــه: 
»در آســتانة علــوم انســانی بــا مســئله ای مهــم مواجــه می شــویم 
کــه فقــط خــاص ایــن علــوم اســت…. آیــا فهــِم امری شــخصی 
و منحصــر بــه فــرد را می تــوان بــه ســطح اعتبــار کلــی رســاند 

یــا نــه؟«.
ــرح	 ــوان	»ط ــل	عن ــکل،	ذی ــاب	تش ــوم	کت ــای	در	بخــش	س دیلت
دومــی	در	باب	اســتمرار	تشــکل	جهــان	تاریخــی	در	علوم	انســانی«	
ضمــن	تاکيد	مجــدد	بــر	اهميــت	»روح	عينــی«	در	امکان	شــناخت	
ــد:	مقصــودم	از	»روح	 ــوم	انســانی	می	گوی ــخ	و	عل مفهومــی	در	تاری
عينــی«	صــور	متکثــری	اســت	کــه	در	آن،	اشــتراکّيت	موجــود	در	
ميــان	افــراد،	خــود	را	در	عالــم	محســوس،	متعين	ســاخته	اســت.	در 
ایــن »روح عينــی« زمــاِن گذشــته – بــرای مــا در زمــان حــال – 
بــه طــور پيوســته اســتمرار می یابــد. قلمــرو ایــن روح عينــی، از 
ــا نظــام غایاتــی  شــيوه های زندگــی و صــور مــراودة اجتماعــی ت
کــه جامعــه	برای	خــود	ابــداع	کــرده	و	رســم،	ســنت،	قانــون،	دولت،	
دیــن،	هنــر،	علــم	و	فلســفه	را	شــامل	می	شــود.	از	اوایــل	کودکــی،	
ــود.	 ــده	می	ش ــی	پروران ــاِن	روح	عين ــن	جه ذات	انســان،	توســط	ای
ایــن	جهــان،	واســطه	ای	اســت	کــه	در	آن	فهــم	اشــخاص	دیگــر	
ــر	 ــرا	ه ــد.	زی ــق	می	یاب ــان	تحق ــات	آن ــای	حي ــت	یافتگی	ه و	عينّي
ــزی	 ــاوی	چي ــيده،	ح ــن	بخش ــود	را	در	آن	تعّي ــه	روح	خ ــزی	ک چي
ــه	 ــش	از	آن	ک ــت.	پي ــترک	اس ــو	مش ــن	و	ت ــن	م ــه	بي ــت	ک اس
ــِط	اشــتراکات	 ــوزد،	در	اعمــاق	محي ــن	را	بيام کــودک	ســخن	گفت

فــرو	رفتــه	اســت.
بــه	نظــر	دیلتــای،	»صــورِت	بنيــادِی	شــبکة	مولّــد	در	فــرد	ظاهــر	
ــده	 ــات	آین ــته	و	امکان ــال	و	گذش ــان	ح ــه	زم ــردی	ک ــود،	ف می	ش
ــوان	 ــه	عن ــه	ب ــراد	اگرچ ــد«.	اف ــی	کن ــع	م ــود	جم ــی	خ را	در	زندگ
ــوده	و	 ــا	نب ــا	خودکف ــد،	ام ــود	متمرکزن ــد،	در	خ ــبکه	های	مولّ ش
ــری	هســتند	کــه	خــود	در	 ــد	فراگيرت ــه	شــبکه	های	مولّ وابســته	ب
ــر،	 ــبکه	های	فراگيرت ــن	ش ــه	ای ــد.	گرچ ــرار	دارن ــخ	ق ــة	تاری زمين
ــردی	 ــن	ف ــکاری	بي ــل	و	هم ــه	تعام ــان	ها	ب ــاز	انس ــت	ني ــه	جه ب
پدیــد	مــی	آینــد،	امــا	دوام	و	بقــا	آنهــا	وابســته	بــه	افــراد	نيســت	و	
می	تواننــد	حيــات	خــود	را	مســتقل	از	افــراد	ادامــه	دهنــد،	چنانکــه	
دیلتــای	در	مقدمــه	بــر	علــوم	انســانی،	چنــدان	فاعلّيتــی	بــرای	این	

ــت. ــل	نيس ــر	قائ ــبکه	های	بزرگ	ت ش
ــبکه	های	 ــورت	ش ــه	ص ــر	را	ب ــاِن	روِح	بش ــانی،	جه ــوم	انس در	عل
مولــد،	چنــان	کــه	در	طــول	زمــان	شــکل	می	گيرنــد	در	می	یابيــم.	
ــدی	کــه	عملکــرد	 ســاده	ترین	و	متجانــس	تریــن	شــبکه	های	مول
ــات	اقتصــادی،	 ــت،	حي ــم	و	تربي ــد	از:	تعلي ــد	عبارتن فرهنگــی	دارن
ــم.	 ــر،	فلســفه	و	عل ــاع،	هن ــن،	اجتم ــت	سياســی،	دی ــون،	فعالي قان
ددیلتــای	در	آثــار	متاّخــر	خــود	بــرای	علــوم	انســانی،	نقــِش	رهایــی	
ــه	 بخشــی	قائــل	اســت	و	از	ایــن	لحــاظ	از	پارادایــم	هرمنوتيــک	ب
پارادایــِم	انتقــادی	نزدیــک	می	شــود.	در	ایــن	تلّقــی،	علــوم	انســانی	
بــه	خلــق	آگاهــِی	تاریخــی	ای	می	انجامــد	کــه	نتيجــه	اش	رهایــی	
انســان	اســت:	آگاهــی	تاریخــی	از	تناهــی	و	محدودیــت	هــر	پدیدار	
انســانی	و	اجتماعــی،	و	اینکــه	هــر	گونــه	اعتقــادی	نســبی	اســت،	

ــت. ــی	انسان	هاس ــت	رهای ــدی	در	جه گام	ج
ــق	 ــرو	اف ــعه	و	گســترش	قلم ــق	توس ــی	و	آزادی	از	طری ــن	رهای ای
ــری	 ــای	هن ــت	یافتگی	ه ــير	عينّي ــرد	از	راه	تفس ــتة	ف ــة	زیس تجرب
ــه	وســيلة	چنيــن	شــناختی	در	علــوم	انســانی،	 و	تاریخــی	اســت.	ب
ــوع	 ــد	ن ــد،	می	توانن ــده	ان ــن	ش ــه	از	درون	متّعي ــانی	ک ــراد	انس اف

ــد. ــه	کنن ــل	تجرب ــق	تخي ــود	را	از	طری ــری	از	وج دیگ

ــزارش گــــ
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	متــن	زیــر	نقــدی	از	داود	فيرحــی	بــه	ســروش	و	مجتهد	شبســتری	
اســت	کــه	در	ادامــه	می	خوانيــد؛

ــاًل	 ــتری	اص ــد	شبس ــتادم	مجته ــروژه	اس ــد	پ ــر	می	رس ــه	نظ ب
شــدنی	نيســت.	مطالعــات	نشــان	می	دهنــد	حتــی	انقــالب	تجــدد	
ــت؛	 ــده	اس ــایی	در	آم ــنت	های	کليس ــی	از	درون	س ــالب	علم و	انق
یعنــی	ایــن	گونــه	نبــوده	اســت	کــه	ســنت	را	کنــار	گذاشــته	باشــند.	
ــده	 ــاز	ش ــرات	آغ ــج	تغيي ــه	تدری ــنت،	دگردیســی	ها	و	ب از	درون	س
اســت.	از	ایــن	جهــت	مــن	بــا	دکتــر	طباطبایــی	همــراه	هســتم	کــه	
ــه	 ــد	ب ــا	می	کن ــه	اروپ ــخ	اندیش ــدد	در	تاری ــت	از	تج ــی	صحب وقت
آبــای	کليســا	برمــی	گــردد.	حتــی	در	کشــورهایی	که	سکوالریســم	
ــنت	و	 ــياق	س ــبک	و	س ــياری	از	س ــد	بس ــه	کردن ــکال	را	تجرب رادی

ــد. ــایی	دارن ــه	های	کليس ــن،	ریش قواني
همــه	جوامــع	سنت	هایشــان	را	دارنــد.	مــا	بایــد	کارویــژه	ی	
ــه	 ــن	پرسشــی	اســت	ک ــم.	ای ــر	دهي ــج	تغيي ــه	تدری ــنت	ها	را	ب س
ــر	 ــار	دکت ــگی	آث ــدگان	هميش ــن	از	خوانن ــوده.	م ــن	ب ــن	م در	ذه
ــال	 ــان	را	دنب ــای	ایش ــان	درس	گفتاره ــتم	و	همچن ــروش	هس س
می	کنــم.	ایشــان	ریزبينی	هــای	دقيقــی	دارنــد	امــا	چــون	در	حــوزه	
ــه.	 ــا	فق ــه	خصــوص	ب ــای	ســنت	آشــنا	نيســتند؛	ب ــا	دني ــد	ب نبودن

ــان	 ــنی	عرف ــا	چاش ــفه	و	ب ــوزه	کالم	و	فلس ــا	ح ــر	ب ــان	بيش	ت ایش
آن	هــم	از	نــوع	عرفــان	قونيــه	ای	مأنــوس	هســتند.	زندگــی	کــردن	
داخــل	دنيــای	فقــه	و	متــون	فقهــی،	نکتــه	اصلی	اســت.	ســروش	از	
بيــرون	بــه	فقــه	نــگاه	می	کنــد.	از	نتایــج	دانــش	فقــه	کــه	خــود	را	
نشــان	می	دهــد،	راجــع	بــه	ماهيــت	فقــه	قضــاوت	می	کنــد.	شــاید	
یــک	قيــاس	منطقــی	درســت	می	کنــد	کــه	درخــت	را	بایــد	از	ميــوه	
ــوه	ی	خــراب،	نشــان	از	درخــت	مــرده	می	دهــد	 اش	شــناخت	و	مي
ــال	 ــه	1400	س ــی	ک ــه،	دانش ــش	فق ــه	نيســت.	دان ــن	گون ــا	ای ام
ــه	 ــی	دارد؛	چ ــيل	های	عظيم ــه،	پتانس ــگ	رفت ــود	فرهن ــار	و	پ در	ت

رهایــی	بخــش	و	چــه	ویرانگــر.
ــای	 ــا	انقالب	ه ــت.	ب ــی	اس ــأله	تاریخ ــارم،	مس ــن	در	آث ــأله	م مس
نســخه	های	 همچــون	 بنيادیــن،	 دگردیســی	های	 و	 شــدید	
اســتادم	مجتهــد	شبســتری،	مشــکالت	حــل	نمی	شــود.	صبــوری	
ــق	 ــری	موف ــات	در	دوره	ی	ناص ــه	تنظيم ــر	اندیش ــد.	اگ می	خواه
ــزی	 ــبيه	مال ــرانجامی	ش ــران	س ــروطه	ای ــااًل	مش ــد،	احتم می	ش
ــال	 ــه	دنب ــت	ب ــود	و	دول ــاکام	ب ــا	چــون	تنظيمــات	ن می	داشــت.	ام
تصاحــب	منافعــش	رفــت،	تنهــا	پناهــگاه	مــردم	نيروهــای	مذهبــی	
ــران	 ــا	رهب ــی	ب ــی	بخش ــوع	رهای ــر	ن ــب	ه ــن	ترتي ــه	ای ــد.	ب ش
ــالب	 ــه	انق ــا	ب ــد	ت ــو	آم ــأله	جل ــن	مس ــورد.	ای ــره	خ ــی	گ مذهب

ــت. ــوده	اس ــا	ب ــنت	تاریخــی	م ــن	س ــالمی.	ای اس
محمد	مجتهد	شبستری	در	پاسخ	می	نویسد:

بعضــی	از	محققــان	مــا	چــون	دکتــر	داود	فيرحــی	بــر	ایــن	باورنــد	
کــه	عبــور	از	اجتهــاد	فقهــی	اجتماعــی	)فقــه	سياســی،	اقتصــادی،	
جزایــی و …( کــه صاحــب ایــن قلــم پيشــنهاد می کنــد شــدنی 
ــّنت	 ــا	س ــران	ب ــون	ای ــوری	چ ــی	در	کش ــرای	حکمران نيســت	و	ب

دیرینــه	دینــی	اســالمی	بایــد	صبورانــه	و	به	تدریــج	گونــه	ای	
ــم. ــه	وجــود	آوری اجتهــاد	فقهــی	اجتماعــی	ب

ســخن	مــن	بــا	ایــن	محققــان	ایــن	اســت	کــه	ایــن	چنيــن	فقهــی	
ــل	دفــاع	و	معقــول	 ــه	ای	مبانــی	کالمــی	قاب ــر	گون ــد	ب الجــرم	بای
ــه	و	 ــای	فق ــد	بنياده ــاب	نق ــه	در	کت ــا	چنانچ ــردد.	ام ــتوار	گ اس
ــه	نظــر	مــن	در	عصــر	حاضــر	از	چنيــن	مبناهایــی	 کالم	آورده	ام،	ب

ــاخت. ــل	س ــا	را	مدل ــت	و	آن	ه ــخن	گف ــوان	س نمی	ت
ــر	 ــود	دارد	ب ــی	وج ــن	مبناهای ــد	چني ــا	معتقدن ــان	م ــر	محقق اگ
آن	هــا	فــرض	اســت	کــه	آن	مبانــی	را	بــه	صــورت	شــفاف	بيــان	
کننــد	و	مدلّــل	ســازند	تــا	کوشــش	های	آنــان	دربــاب	پــردازش	
اجتهــاد	فقهــی	اجتماعــی،	اســتواری	و	اســتحکام	خــود	را	نشــان	

دهــد.
ــاب	 ــرای	عبــور	از	فقــه	اجتماعــی	از	ب اصــرار	صاحــب	ایــن	قلــم	ب
ــرای	 ــی	ب ــک	فضــای	انقالب ــاز	کــردن	ی ــا	ب مصلحت	اندیشــی	و	ی

ــت. ــالمی	نيس ــورهای	اس ــک	در	کش ــای	دموکراتي حکومت	ه
ایــن	اصــرار	بيــش	از	هــر	چيــز	بــه	ایــن	ســبب	اســت	کــه	هرچــه	
فکــر	می	کنــم	در	عصــر	حاضــر،	مبناهــای	معقــول	و	مدلـّـل	بــرای	
ــود	 ــه،	خودبخ ــن	آن	فق ــم	و	بنابرای ــدا	نمی	کن ــی	پي ــان	فقه چن

ــی	رود. ــرون	م ــه	بي ــردد	و	از	صحن ــی	می	گ منتف
اگــر	منظــور	ایــن	باشــد	کــه	چــون	روحانّيــت	و	مرجعّيــت	در	ایــران	
ریشــه	های	بســيار	قــوی	دارد	و	بــدون	موافقــت	فقهــی	آن	هــا	امــور	
ــروع	 ــن	و	مش ــازه	گرفت ــه	ای	اج ــی	رود،	گون ــش	نم ــی	از	پي سياس
ــدای	 ــت	را	ف ــورت	حقيق ــن	ص ــت.	در	ای ــاختن	الزم	اس ــی	س دین
مصلحــت	کرده	ایــم	و	چنيــن	کاری	عواقبــی	بــس	زیان	بــار	و	

ــت	آور	دارد. ندام

نقد فیرحی به سروش و مجتهد شبستری؛

گذر از فقه شدنی نیست

نشســت	»فلســفه	و	آینــده	دانشــگاه«	در	دانشــکده	علــوم	
اجتماعــی	دانشــگاه	تهــران	برگــزار	شــد.	در	ایــن	نشســت	کــه	
بــه	همــت	پژوهشــکده	مطالعــات	فرهنگــی	و	اجتماعــی	وزارت	
ــه	 ــان	و	رضــا	ماحــوزی	ب ــوم	برگــزار	شــد،	حســين	مصباحي عل

ــد. ــخنرانی	پرداختن س
ــای	 ــت:	دوره	ه ــت	گف ــدای	نشس ــان	در	ابت ــين	مصباحي حس
ــا	آن	 ــگاه	ب ــه	دانش ــم	ک ــته	ای ــر	داش ــای	اخي ــی	در	قرن	ه مهم
ــه	 ــت	ک ــيحيت	اس ــر	مس ــت.	دوره	اول	عص ــوده	اس ــه	ب مواج
نماینــده	دانشــگاهی	آن	دانشــگاه	پاریــس	اســت.	اواخر	قــرن	15	
دانشــگاه	پاریــس	بــه	علــت	غــرور	دکترهــای	آن	و	خــود	برتــر	
ــه	 ــگاه	هال ــود.	در	دوره	دوم	دانش ــاط	می	ش ــار	انحط ــی	دچ بين
بــرای	خدمــت	بــه	دولــت	و	ملــت	و	نــه	دیــن	شــکل	می	گيــرد	
و	طــب	و	اجتماعيــات	نســبت	بــه	الهيات	اهميــت	بيشــتری	پيدا	

می	کنــد.
وی	افــزود:	مهم	تریــن	دانشــگاه	در	تاریــخ	فلســفه	غــرب	
دانشــگاه	برليــن	اســت.	بــه	آن	دانشــگاه	آلمانــی	مــا	می	گوینــد	
ــه	دليــل	 ــز	ب و	جــزو	افتخــارات	شــأن	اســت.	ایــن	دانشــگاه	ني
عصــر	ایــده	آليســم	تحــت	تأثيــر	ایــن	تفکــر	زمــان	خود	اســت.	
همبولــت	می	گویــد	دانشــگاه	بایــد	دنبــال	حقيقــت	باشــد.	ایــن	
ــال	تنهایــی	و	آزادی	محقــق	می	شــود.	تنهایــی	 ــا	دو	ب هــدف	ب
بــه	ایــن	دليــل	کــه	مجبــور	بــه	بــاج	دادن	نباشــند	و	درون	شــأن	
ــا	را	 ــج	پژوهش	ه ــه	نتای ــن	ک ــر	ای ــه	خاط ــد	و	آزادی	ب آزاد	باش
ــوع	از	 ــن	ن ــد.	ای ــان	بگذارن ــه	در	مي ــا	جامع ــه	ب ــد	آزادان بتوانن
دانشــگاه	بســيار	موفــق	بــوده	و	ســرلوحه	کارهایــش	زیســتن	بــا	
ایده	هــا	بــوده	اســت.	یعنــی	درگيــر	بــودن	و	زندگــی	بــا	ایده	هــا.

ایــن	اســتاد	دانشــگاه	ســپس	گفــت:	دانشــگاه	برليــن	بــا	تغييــر	
زمانــه	از	رویکــرد	ایــده	آليســم،	تغييــر	رویکــرد	می	دهــد.	ایــده	
آليســت	ها	معتقــد	بودنــد	از	طریق	بنيــاد	قــرار	دادن	ذهــن	آدمی	
می	تواننــد	کتــاب	هســتی	را	بنویســند.	کــه	ایــن	مســأله	یــک	
توهــم	بــود.	امــا	رویکــرد	دیگــری	پدیــد	آمــد	کــه	معتقــد	بــود	
ــود	دارد.	 ــاوت	وج ــود	هســتی	تف ــا	از	هســتی	و	خ ــن	درک	م بي
بعــد	از	ایــن	دوره	رویکــردی	مطــرح	شــد	بــا	عنــوان	دانشــگاه	در	
حــال	آمــدن.	کــه	معتقــد	اســت	دانشــگاه	در	حــال	اضمحــالل	
اســت.	در	ایــن	دوره	دانشــگاه	فينکــس	در	آمریــکا	شــکل	
می	گيــرد.	رویکــرد	ایــن	دانشــگاه ایــن اســت کــه مــن نهــاد 
) institute( هســتم و نــه دانشــگاه و بــه دنبــال دانشــجو 
نيســتم بلکــه بــه دنبــال مشــتری ) costumer( هســتم 
کــه بــرای بــازار کار آمــاده اش کنــم. در ایــن دانشــگاه اصــاًل 

ــدارد. ــود ن ــانی وج ــوم انس ــته های عل رش
ــر  ــروز را عص ــر ام ــرد: عص ــوان ک ــه عن ــان در ادام مصباحي
فردگرایــی عنــان گســيخته ناميــده انــد. عصــری کــه 
دانشــگاه فقــط قــرار اســت بــه مــِن انســان ها خدمــت کنــد. 
ــی  ــن و …. وقت ــاع و دی ــه اجتم ــه ب ــده و ن ــزه ش ــِن اتمي م
ــه ســمت  ــد دانشــگاه ب ــدا کن ــت پي ــرد در دانشــگاه مرکزی ف
اضمحــالل خواهــد رفــت. دانشــگاه های مــا نيــز تابــع هميــن 
ســنت هســتند و بــه هيــچ وجــه تفاوتــی ميــان دانشــگاه های 

ــا، نظــام  ــوزش م ــا و دیگــر کشــورها نيســت. در نظــام آم م
banking education حاکــم اســت. یعنــی اســتاد 
اطالعاتــی دارد ولــی دانشــجو هيــچ نــدارد و در نهایــت 
موقــع امتحــان	بایــد	ماننــد	پولــی	کــه	از	بانــک	بــر	می	داریــم	
بــه	ســواالت	امتحانــی	بــا	اطالعاتــی	کــه	در	ذهــن	مــان	ذخيره	
کــرده	انــد	جــواب	بدهيــم.	ایــن	یعنــی	نظــام	بردگــی	در	آموزش	
کــه	حداقــل	100	ســال	اســت	دیگــر	در	دنيــا	وجــود	نــدارد.	ایــن	
نشســت	زمانــی	شــروع	می	شــود	کــه	ســخنرانی	مــا	تمام	شــود.	
بــه	ایــن	می	گوینــد	نظــام	مشــارکتی	کــه	امــروز	در	دنيــا	رایــج	
اســت.	حتــی	چيدمــان	ميــز	و	صندلی	هــا	امــروز	در	نشســت	ها	

ــر	کــرده	اســت. تغيي
وی	در	ادامــه	بــا	پرداختــن	بــه	ایــن	ســوال	کــه	در	ایــن	شــرایط	
چــه	بایــد	کــرد	گفــت:	رویکــرد	دریــدا	در	ایــن	زمينــه	بــرای	من	
ــگاه	 ــی	دانش ــگاه	در	راه.	یعن ــد	دانش ــه	می	گوی ــت	ک ــب	اس جال
ــه	راه	اســت.	از	طرفــی	 ــوز	در	ميان راهــی	را	آغــاز	کــرده	امــا	هن
ــی	موجــب	می	شــود	 ــد	دانشــگاه	نامشــروط	اســت.	یعن می	گوی
بــه	صــورت	پيــش	بينــی	نشــده	چيزهایــی	را	بــرای	مــا	روشــن	
ــای	 ــرای	ایف ــروعی	ب ــدأ	و	ش ــد	مب ــودش	می	توان ــه	خ ــد	ک کن
نقــش	خــود	باشــد.	قطعــاً	خواهيــد	گفــت	ایــن	ایــده	نيــز	ایــده	
آليســتی	اســت	و	راه	رســيدن	بــه	آن	روشــن	نيســت.	این	ســوال	
ــرار	 ــر	ق ــخ	داد	اگ ــه	پاس ــد	ک ــيده	ش ــز	پرس ــدا	ني ــود	دری از	خ
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بــود	کارهایــی	کــه	ممکــن	باشــد	را	انجــام	دهيــم	هيــچ	کاری	
تاکنــون	انجــام	نمی	گرفــت.	منطــق	تحــوالت	تاریــخ	ممکــن	

گردانيــدن	امــور	ناممکــن	اســت.
ــن	 ــی	ای ــده	دارد	یک ــرد	دو	فای ــن	رویک ــزود:	ای ــان	اف مصباحي
کــه	نقــش	آن	بــه	جــای	ایــن	کــه	برآمــده	از	عصــر	باشــد	بــه	
ــد	و	 ــن	و	معرفــی	می	کن ــق	اســت	کــه	عصــر	را	تعيي ــن	طری ای
ــوان	از	آن	 ــت	نمی	ت ــيب	اس ــار	آس ــه	دچ ــازد.	عصــری	ک می	س
انتظــار	داشــت	کــه	خــودش	آســيب	های	خــود	را	برطــرف	کنــد.	
دوم	ایــن	کــه	نامشــروط	اســت.	در	پژوهــش	وقتــی	بــا	ایده	هــا	
داریــم	زندگــی	می	کنيــم	بــه	دنبــال	چيــز	مشــخصی	نيســتيم	
ــرار	اســت	برســيم. ــه	چــه	ق ــه	آن	برســيم.	نمی	دانيــم	ب کــه	ب

ــی	 ــه	برخ ــتيم	ک ــاهد	هس ــخ	ش ــت:	در	تاری ــا	گف وی	در	انته
ــی	 ــزی	از	آن	باق ــد	و	چي ــده	ان ــی	ش ــار	فروپاش ــا	دچ تمدن	ه
نمانــده	اســت.	مــا	بایــد	اعتــراف	کنيــم	کــه	در	مــورد	دانشــگاه	
بــه	معنــای	واقعــی	کلمــه	دچــار	ایــن	وضعيــت	هســتيم.	بایــد	
ــا	چــون	دانشــگاه	 ــده	شــود.	ام ــه	دانشــگاه	دمي ــدی	ب روح	جدی
چيــزی	جــز	هميــن	اســاتيد	و	دانشــجویان	و	کارمنــدان	نيســت	
ــرای	 ــر	ب ــرز	فک ــن	ط ــا	ای ــود.	ت ــق	نمی	ش ــدف	محق ــن	ه ای
ــود	 ــه	وج ــذاران	ب ــت	گ ــدر	کار	و	سياس ــت	ان ــراد	دس ــود	اف خ
نيایــد	دانشــگاه	بــه	صــورت	بــی	هــدف	و	پراگماتيســتی	عمــل	
خواهــد	کــرد	و	عملکــردش	کامــاًل	واکنشــی	و	عکــس	العملــی	
خواهــد	بــود.	ایــن	همــه	مقالــه	منتشــر	می	شــود	امــا	بــه	ایــن	
فکــر	نمی	شــود	کــه	ایــن	مقــاالت	چــه	فایــده	ای	دارنــد؟	بایــد	
ســازو	کارهــای	فعلــی	دانشــگاه	و	تاریــخ	دانشــگاه	را	بــه	بحــث	
ــد. ــرار	اســت	چــه	بکن ــم	اساســاً	دانشــگاه	ق ــا	بداني ــم	ت بگذاری
در	ادامــه	نشســت	رضــا	ماحــوزی	بــه	ســخنرانی	پرداخــت.	وی	
گفــت:	آمــوزش	بــدون	پژوهــش	یعنــی	درجــا	زدن.	ابتــدا	بایــد	
بپرســيم	کــه	فلســفه	در	دوران	مــدرن	چــه	نقشــی	ایفــا	کــرده	
کــه	حــاال	از	آن	انتظــار	داریــم	کــه	دربــاره	دانشــگاه	بــه	مــا	راه	
ــوان	 ــه	را	نمی	ت ــد	دوران	مدرنيت ــاس	می	گوی ــد؟	هابرم کار	ده
بــدون	فهــم	فلســفه	مــدرن	بازخوانــی	کــرد	و	از	طرفــی	
می	گویــد	دانشــگاه	دیگــر	نيــازی	بــه	ایــده	فلســفه	نــدارد.	ایــن	

را	دریــدا	نيــز	می	گویــد.	وقتــی	از	نامشــروط	صحبــت	می	کنــد.	
ــای	 ــت	انته ــد	کان ــد	و	می	گوی ــاد	می	کن ــت	انتق ــه	کان ــدا	ب دری
ــه	 ــم	ک ــدا	بداني ــد	از	ابت ــال	آروده	اســت.	نبای ــه	ح دانشــگاه	را	ب

ــده	چيســت. آین
وی	افــزود:	آن	چيــزی	کــه	اومانيســم	را	جایگزیــن	دیــن	کــرد،	
ــود	 ــرار	ب ــد.	فلســفه	ق فلســفه	و	فيلســوفان	در	دانشــگاه	ها	بودن
ــد	علــم	حتــی	 هویــت	ســرزمينی	اعطــا	کنــد.	برخــی	گفتــه	ان
ــدارد.	وقتــی	آلمان	هــا	 ــه	فلســفه	نيــاز	ن در	هویــت	یابــی	نيــز	ب
ــد	حکومــت	 ــون	مقاومــت	کنن ــه	ناپلئ ــر	حمل نتوانســتند	در	براب
پــروس	بــه	ایــن	نتيجــه	رســيد	کــه	بــه	فکــر	تأســيس	دانشــگاه	
ــيدند	 ــه	رس ــن	نتيج ــه	ای ــی	دوم	ب ــگ	جهان ــد	از	جن ــد.	بع بيفت
ــد	 ــدارد.	بای ــوژی	و	فرهنــگ	اروپایــی	وجــود	ن کــه	فقــط	ایدئول
ــای	 ــه	ج ــم	و	ب ــم	و	بپذیری ــز	ببيني ــر	را	ني ــای	دیگ فرهنگ	ه
ــت	 ــراغ	مدیری ــده	س ــف	ش ــش	تعری ــده	ای	از	پي ــا	ای ــه	ب آن	ک
جهــان	برویــم	و	ایــن	ایــده	را	تحميــل	کنيــم	بایــد	ببينيــم	کــه	

ــن	دارد. ــرای	گفت ــی	ب ــه	حرف ــان	چ ــای	جه فرهنگ	ه
رضــا	ماحوزی	ســپس	گفــت:	در	دوره	هــای	اخيــر	رتبه	دانشــگاه	
ــفانه	 ــت.	متأس ــه	اس ــرار	گرفت ــل	ق ــادی	اص ــبات	اقتص و	مناس
ــز	 ــه	چي ــده	هم ــن	کنن ــان	تعيي ــطح	جه ــاد	در	س ــروز	اقتص ام
اســت.	بعــد	از	جنــگ	جهانــی	دوم	بــرای	خــالص	شــدن	از	شــر	
ــت	 ــد.	کان ــی	شــدن	اقتصــاد	را	مطــرح	کردن ــوژی،	جهان ایدئول
ــوزش	 ــوع	آم ــه	موض ــی	ب ــود	خيل ــته	های	خ ــن	نوش در	آخری
ــه	 ــد	ک ــخت	می	دان ــيار	س ــی	بس ــد	و	آن	را	صنعت ــه	می	کن توج
ــدی	را	 ــوال	کلي ــن	س ــده	بشــری	اســت.	او	ای ســخت	ترین	پدی
ــرای	 ــم	ب ــده	ای	را	می	خواهي ــور	آین ــه	چط ــد	ک ــرح	می	کن مط
نســل	های	بعــد	رقــم	بزنيــم	کــه	خودمــان	متعلــق	بــه	آن	آینــده	

ــم؟ نيســتيم	و	در	آن	حضــور	نداری
ــی	 ــه	طرح ــر	گون ــرد:	ه ــوان	ک ــن	عن ــوزی	همچني ــا	ماح رض
ــال	را	 ــته	و	ح ــت	گذش ــد	وضعي ــرورش	بای ــوزش	و	پ ــرای	آم ب
ــری	 ــرورش	ام ــوزش	و	پ ــد	آم ــت	می	گوی ــرد.	کان ــر	بگي در	نظ
فلســفی	نيســت	بلکــه	کامــاًل	تجربــی	اســت.	آمــوزش	کامــاًل	
ــی	 ــوزش	ب ــروازی	در	آم ــد	پ ــت.	بلن ــه	اس ــا	جامع ــاط	ب در	ارتب

معناســت	و	بایــد	مــدام	بازخوانــی	شــود.	بازخوانــی	در	بازخوانــی.	
ــه	ایــن	می	اندیشــد	 ــد	و	مــدام	ب غــرب	مــدام	ایــن	کار	را	می	کن
ــد	 ــی	می	توان ــه	چيزهای ــود	چ ــران	خ ــای	متفک ــه	از	گفته	ه ک
بيــرون	بکشــد.	کانــت	مفهــوم	آینــده	را	تحــت	عنــوان	ملکــوت	
غایــات	یعنــی	جامعــه	ای	کــه	عقالنيــت	در	آن	بــه	بلــوغ	
ــه	چيــزی	 ــه	یــک	ایــده	عقلــی	و	چــراغ	راه	ن ــه	مثاب می	رســد	ب

ــد. ــرح	می	کن ــود	مط ــق	ش ــد	محق ــاً	بای ــه	حتم ک
وی	در	ادامــه	اظهــار	داشــت:	کانــت	دو	مفهــوم	را	مطــرح	
ــدارد	و	 ــه	در	آن	نزاعــی	وجــود	ن ــاط	ک ــگ	انضب ــد.	فرهن می	کن
فرهنــگ	مهــارت	کــه	بــه	مــا	می	گویــد	چگونــه	جامعــه	مدنــی	
بســازیم.	فرهنــگ	مهــارت	رو	بــه	فرهنــگ	انضبــاط	دارد.	کانت	
رســاله	صلــح	پایــدارش	را	در	ایــن	چهارچــوب	می	نویســد.	
ــم.	دانشــگاه	هایی	کــه	مســتقيمًا	 ــوع	دانشــگاه	داری اساســاً	دو	ن
ــه	 ــل	ب ــه	متص ــگاه	هایی	ک ــد	و	دانش ــل	ان ــت	متص ــه	حکوم ب
ــی	 ــأن	و	جایگاه ــت	ش ــر	حکوم ــه	از	نظ ــتند	ک ــت	نيس حکوم
ــکده	 ــه	دانش ــراغ	س ــه	س ــد	ب ــفه	بای ــکده	فلس ــد.	دانش ندارن
ــت	را	 ــای	حکوم ــه	نيازه ــرود	ک ــکی	ب ــوق	و	پزش ــات،	حق الهي

ــد. ــا	ده ــنجد	و	ارتق ــا	را	بس ــد	و	آنه ــرف	می	کنن برط
ــدا	مطــرح	کــرد	 ــه	بعــدی	کــه	دری ــزود:	نکت رضــا	ماحــوزی	اف
ــه	 ــگاه	چ ــرای	دانش ــت	ب ــت.	کان ــگاهی	اس ــئوليت	دانش مس
ــع	 ــفه	نف ــکده	فلس ــئوليت	دانش ــود؟	مس ــل	ب ــئوليتی	قائ مس
غيــر	مســتقيم	رســاندن	بــه	حکومــت	اســت.	بایــد	دیــد	نظــام	
دانشــگاهی	از	کجــا	مــورد	تهدیــد	اســت	کــه	مفهوم	مســئوليت	
ــه	 ــی	ب ــدا	آکادم ــر	دری ــد.	از	نظ ــد	باش ــد	مفي ــت	می	توان کان
جــای	آن	کــه	از	خــودش	هویــت	داشــته	باشــد	هویتــش	دارد	از	
بيــرون	تعریــف	می	شــود.	نهادهــا	به	دانشــگاه	پــروژه	پژوهشــی	
پيشــنهاد	می	دهنــد.	امــروزه	عرصــه	تبليغــات	عمومــی	آن	قــدر	
گســترده	شــده	اســت	کــه	گویــی	مــرز	ميــان	دانــش	تخصصــی	
ــد	 ــد	بای ــدا	می	گوی ــه	اســت.	دری ــن	رفت ــی	از	بي ــش	عموم و	دان
ایــن	جایــگاه	را	بــه	دانشــگاه	برگردانيــم	و	دانشــگاه	به	اســتقالل	
داخلــی	برســد.	آن	گاه	اســت	کــه	فلســفه	می	توانــد	بــه	دانشــگاه	

ــت	ببخشــد. هوی

ــزارش گــــ
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ــا	موضــوع	»چگونگــی	زمينــه	ســازی	 ــردازی	ب ــه	پ نشســت	نظری
فقاهــت	بــرای	توليــد	علــوم	انســانی	بــا	توجــه	بــه	تقســيم	حکــم	
ــی	از	 ــت	)ع(،	یک ــل	بي ــه	اه ــه	کریم ــه	علمي ــرعی«	در	مدرس ش
ــزار	 ــم	برگ ــران	در	ق ــوزه	مشــکات	ته ــراف	ح ــدارس	تحــت	اش م

ــد. ش
در	ایــن	نشســت	علمــی	حجــت	االســالم	محمــد	حســين	ملــک	
زاده	بــه	تعریــف	و	تقســيم	حکــم	از	منظــر	آیــت	اهلل	شــهيد	صــدر	
)ره(	و	زمينــه	ســازی	ایــن	تقســيم	بــرای	ورود	اجتهــادی	و	فقاهــی	
بــه	توليد	علــوم	انســانی	اســالمی	و	پهنــه	نظریه	پــردازی	اســالمی	

پرداخــت.
در	مقدمــه	حجــت	االســالم	و	المســلمين	ملــک	زاده	گفــت:	تاکيــد	
ــه	 ــرای	ورود	ب ــی	ب ــل	اصل ــوان	مدخ ــه	عن ــت	ب ــه	و	فقاه ــر	فق ب
نظریــه	پــردازی	علــوم	انســانی	اســالمی	بــه	عنــوان	پایــه	و	مبنایی	
بی	جایگزیــن	بــرای	توليــد	علــوم	انســانی	اســالمی	و	توليــد	علــوم	
انســانی	و	اجتماعــِی	قابــل	انتســاب	بــه	دیــن	اســالم،	با	پرســش	ها	
ــات	 ــا	و	جریان ــاب	طيف	ه ــوی	اصح ــددی	از	س ــکاالت	متع و	اش
گوناگــون	علمــی	و	فکــری	مواجــه	بــوده	و	هســت.	بخــش	عمــده	
ــی	دســته	بندی	 ــوان	در	دو	دســته	کل ســواالت	و	اشــکاالت	را	می	ت
ــرا	از	 ــه	چ ــت،	اینک ــی	اس ــه	چرای ــر	ب ــت	ناظ ــم	نخس ــرد؛	قس ک
مدخــل	فقــه	بــه	توليــد	علــوم	انســانی	و	اســالمی	وارد	شــویم	و	از	
مدخــل	کالم	یــا	فلســفه	وارد	عرصــه	نظریــه	پــردازی	نشــویم؟	چه	
ــه	اســت؟ ــن	زمين ــه	در	ای ــری	فق ــی	از	بهره	گي ــی	و	لزوم ضرورت

وی	ادامــه	داد:	قســم	دیگــر	ســواالت	ناظــر	بــه	چگونگــی	اســت؛	
ــه	 ــرد؟	چ ــتفاده	ک ــه	اس ــن	عرص ــوان	در	ای ــه	می	ت ــه	از	فق چگون
ــوم	 ــد	عل ــم	در	تولي ــا	از	آن	می	تواني ویژگــی	در	فقــه	هســت	کــه	م
انســانی	اســالمی	اســتفاده	کنيــم؟	عرصــه	فقــه	عرصــه	احــکام	و	
حــالل	و	حــرام	اســت،	چگونــه	می	توانــد	در	نظریــه	پــردازی	علــوم	

انســانی	بــه	مــا	مــدد	رســاند؟
در	ادامــه	وی	خاطرنشــان	کــرد:	اصــل	بحــث	ایــن	جلســه	ناظــر	به	
چرایی	نيســت	بلکــه	ناظــر	به	چگونگــی	اســت	و	پرســش	اصلی	در	
چگونگــی	ایــن	اســت	کــه؛	فقــه	بــه	عنــوان	یــک	دانــش	تجویزی	
ــالمی	 ــانی	اس ــوم	انس ــد	عل ــاز	تولي ــه	س ــد	زمين ــه	می	توان چگون
ــن	 ــف	و	تبيي ــا	توصي ــوم	انســانی	ب ــا	در	عل ــی	کــه	م بشــود	در	حال

ــم! کار	داری
ــد	 ــرح	می	کنن ــش	را	مط ــن	پرس ــانيکه	ای ــت:	کس ــک	زاده	گف مل
ــاًل	از	 ــه	فقــه	نيســتند.	مث ــده	نســبت	ب همــه	یک	جــور	و	هــم	عقي
طــرف	طيــف	روشــنفکران	ســکوالر	ایــن	پرســش	مطــرح	شــده	و	

تاليفــات	متعــدد	هــم	در	ایــن	زمينــه	دارنــد	و	نزدیــک	بــه	ســه	دهه	
ــر،	 ــرف	دیگ ــد.	در	ط ــرح	می	کنن ــوال	را	مط ــن	س ــه	ای ــت	ک هس
ــد،	 ــه	ندارن ــا	فق ــی	هــم	ب ــه	مخالفت ــی	از	علمــای	حــوزوی	ک طيف
امــا	می	گوینــد	فقــه	بــه	درد	ایــن	عرصــه	نمی	خــورد	و	ربطــی	بــه	
عرصــه	نظریــه	پــردازی	و	توليــد	علــوم	انســانی	و	اســالمی	نــدارد.	

ــه	یک	دســت	نيســتند! ــن	نظری ــن	ای ــس	مخالفي پ
اســتاد	درس	خــارج	حــوزه	علميــه	قــم	گفــت:	اگــر	دقــت	و	بازنگری	
در	مفــاد	و	تعریــف	فقــه	داشــته	باشــيم	شــاید	ایــن	موضــوع	پاســخ	
ــره	 ــوان	به ــدر	می	ت ــهيد	ص ــه	از	آرا	ش ــن	زمين ــد	و	در	ای ــدا	کن پي
ــم	 ــه	از	حک ــيمی	ک ــف	و	تقس ــان	در	تعری ــاً	ایش ــرد،	مخصوص ب
شــرعی	دارنــد	زمينــه	ورود	فقــه	بــه	عرصــه	نظریــه	پــردازی	علــوم	
ــف	مشــهور	از	حکــم	شــرعی	 ــد.	تعری ــر	می	کنن انســانی	را	فراهم	ت
ایــن	اســت؛	»خطــاب	خداونــد	کــه	تعلــق	گرفتــه	اســت	بــه	افعــال	
مکلفــان«	دو	نقــد	اساســی	بــر	ایــن	تعریــف	وارد	اســت؛	اواًل	حکــم	
ــزی	 ــاب	اســت	و	چي ــؤدای	خط ــه	م ــاب	نيســت	بلک ــرعی	خط ش
اســت	کــه	از	خطــاب	اســتفاده	می	شــود.	ثانيــاً	کــه	اشــکال	عمــده	
اســت	در	قيــِد	تعلــق	بــه	افعــال	مکلفيــن	و	منحصــر	کــردن	حکــم	
ــن	انحصــار	اشــتباه	اســت	و	 ــه	افعــال	مکلفيــن	می	باشــد	کــه	ای ب
ــری	از	 ــا	قســم	دیگ ــه	اخــص	اســت.	م ــرعی	ب ــم	ش ــف	حک تعری
احــکام	شــرعی	داریــم	کــه	یــا	متعلــق	بــه	افعــال	مکلفيــن	نيســتند	
یــا	مســتقيماً	تعلــق	بــه	افعــال	مکلفيــن	ندارنــد	و	آن	احــکام	وضعی	

ــد. هســتند	کــه	همــه	فقهــا	آن	را	جــز	احــکام	شــرعی	می	دانن
در	ادامــه	مــدرس	کتــب	شــهيد	صــدر	بــه	تعریــف	حکــم	شــرعی	
از	دیــدگاه	شــهيد	صــدر	پرداخــت:	شــهيد	صــدر	حکــم	شــرعی	را	
ــی	 ــه	زندگ ــاماندهی	ب ــرای	س ــد	ب ــب	خداون ــون	صــادره	از	جان قان
ــم	 ــيم	حک ــد.	در	تقس ــان	می	دان ــه	انس ــی	ب ــت	ده ــان	و	جه انس
ــه	 ــم	فق ــه	از	عل ــی	ک ــد:	تعاریف ــدر	می	گوی ــهيد	ص ــرعی	ش ش
ــه	شــده	تعریــف	کامــل	و	جامعــی	نيســت.	فقــه	فقــط	احــکام	 ارائ
تکليفــی	نيســت	و	حکــم	شــرعی	اعــم	از	احــکام	تکليفــی	و	وضعی	
ــامل	 ــه	ش ــت	را	دارد	ک ــن	جامعي ــدر	ای ــهيد	ص ــف	ش ــت.	تعری اس
ــی	کــه	زندگــی	انســان	 حکــم	تکليفــی	و	وضعــی	می	شــود.	قانون
را	منظــم	کنــد،	کــه	اعــم	از	تکليفــی	و	وضعــی	اســت.	پــس	هــدف	
ــه	زندگــی	انســان	اســت	 از	حکــم	شــرعی	تنظيــم	و	ســاماندهی	ب
کــه	هــم	متعلــق	بــه	افعــال	مکلفيــن	اســت	هــم	بــه	خــود	انســان	
یــا	بــه	چيزهــای	دیگــری	کــه	در	زندگــی	او	وجــود	دارد	تعلــق	پيــدا	

می	کنــد.
حجــت	االســالم	و	المســلمين	ملــک	زاده	در	ادامــه	بــه	تعریــف	فقه	

مضــاف	یــا	فقــه	موضوعــی	پرداخت؛
وی	گفــت:	بکارگيــری	اســلوب	اجتهــادی	نظام	منــد	برای	اســتنباط	
ــه	آن	 ــاف	ب ــه	مض ــوان	فق ــائل	را	می	ت ــوزه	از	مس ــر	ح ــکام	ه اح
ــادی	 ــر	اســلوب	اجته ــه	اگ ــه	االقتصــاد	ک ــل	فق ــد.	مث ــوزه	نامي ح
نظام	منــد	را	بــرای	احــکام	حــوزه	اقتصــاد	بــکار	ببریــم	بــه	آن	فقــه	

ــم. ــاد	می	گوئي االقتص
وی	در	ارتبــاط	بيــن	فقــه	مضــاف	و	نظریــه	پــردازی	علــوم	انســانی	
اســالمی	گفــت:	اگر	بخواهيــم	از	مســير	فقــه	و	فقاهــت	وارد	عرصه	
توليــد	علــوم	انســانی	اســالمی	بشــویم	یکــی	از	وســائط	فقه	هــای	
مضــاف	اســت.	بایــد	فقــه	مضــاف	ناظــر	بــه	موضوعــات	علــوم	و	
مســائل	مــورد	ابتــالء	بشــر	شــکل	بگيــرد	تــا	بعــد	از	آن	مــا	دســت	
ــای	کالن	در	 ــه	چارچوب	ه ــد	از	آنک ــم	و	بع ــازی	بزني ــام	س ــه	نظ ب
ــع	در	هــر	دانشــی	متناســب	 نظــام	و	ســاختار	آشــکار	شــد	آن	موق
بــا	متدولــوژی	تحقيــق	در	همــان	دانــش	بــا	اضافــه	کــردن	وحــی	
و	دیــن	و	عقــل	قطعــی،	بــه	عنــوان	منابــع	معرفتــی	در	کنــار	ســایر	
ــه	 ــم	در	آن	زمين ــد	عل ــه	تولي ــوم،	ب ــرح	در	عل ــی	مط ــع	معرفت مناب
ــه	 ــام	خــود	را	از	موضوعــات	مبتالب ــم.	فقــه	مضــاف	هــم	ن بپردازی
ــکل	 ــانی	ش ــائل	انس ــا	مس ــر	ب ــائلش	متناظ ــم	مس ــرد	ه می	گي

ــی	رود. ــش	م ــا	مســئله	محــوری	پي ــه	مضــاف	ب ــرد	و	فق می	گي
ــهيد	صــدر	 ــت:	تقســيم	ش ــان	گف ــوزه	و	دانشــگاه	در	پای ــتاد	ح اس
از	احــکام	شــرعی	بــرای	زمينــه	ســازی	نظریــه	پــردازی	در	
ــا	رویکــرد	اجتهــادی	و	فقاهتــی	بســيار	 ــوم	انســانی	اســالمی	ب عل
ــه	یــک	روش	 ــه	مثاب ــه	فقــه	ب ــه	ب راهگشاســت.	مــا	در	ایــن	نظری
ــت	 ــه	و	فقاه ــتگاه	فق ــری	از	دس ــت	بهره	گي ــم	و	درحقيق می	نگری
ــود	 ــفه	وج ــود	دارد	در	فلس ــه	وج ــه	در	فق ــی	ک ــت.	قابليت	های اس
ــه	مســتقيمًا	 ــن	نيســت	ک ــای	ای ــه	معن ــرا	ب ــدارد.	رویکــرد	فقه	گ ن
فقــه	موجــود	را	ببریــم	و	از	آن	علــوم	انســانی	اســتخراج	کنيــم.	بلکه	
نيــاز	بــه	زمينــه	ســازی	و	وســائط	دارد.	اول	بایــد	فقــه	اجتماعــی	و	
حکومتــی	شــکل	بگيــرد،	بعــد	فقــه	مضــاف	و	بعــد	نظــام	ســازی	
ــاب	 ــم	کت ــا	نمی	تواني ــم.	م ــم	بروی ــد	عل ــراغ	تولي ــه	س ــد	ب و	بع
ــم،	 ــوم	انســانی	اســتخراج	کني ــه	عل ــم	و	از	آن	نظری ــه	را	برداری لمع
ــه	وســائط	و	مقدمــات	متعــدد	داریــم.	البتــه	هميــن	دانــش	 ــاز	ب ني
فقــه	موجــود	بــا	تمــام	کاســتی	هایی	کــه	دارد	توصيفــات	و	تبيينــات	
فراوانــی	دارد	کــه	می	توانــد	زمينــه	ســاز	توليــد	علــم	بشــود.	ضمــن	
اینکــه	همپوشــانی	موضوعــی	فراوانــی	بيــن	فقــه	و	علــوم	انســانی	
وجــود	دارد	و	توصيف	هــای	حداقلــی	کــه	در	حــال	حاضــر	در	کتــب	

ــی	راهگشاســت. ــود	دارد	خيل ــا	وج فقهــی	م

حجت االسالم ملک زاده مطرح کرد؛

فقه چگونه به تولید علوم انسانی اسالمی می انجامد؟

ــزارش گــــ
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ـــو گـفتــگـ

الهیات وجودی، جریانی در الهیات مسیحی قرن بیستم 
است که می کوشد در تبیین ایمان مسیحی و دفاع از آن، 
از فلسفه وجودی )اگزیستانسیالیسم( بهره گیرد. اخیراً 
کتاب »الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در 
افکار و آرای جان مک کواری« به قلم مهدی عباس زاده 
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر شده 
است. یکی از متفکران مطرح در عرصه الهیات وجودی، 
از تفکر  الهیات خویش  جان مک کواری است که در 
مارتین هایدگر فیلسوف نام آشنای آلمان تأثیر پذیرفته 
است. در تنظیم این اثر به ویژه از کتاب مهم مک کواری با 
عنوان مبانی الهیات مسیحی استفاده و به مباحثی همچون 
مبانی الهیات، مسئله وحی، خودی و ایمان و مفهوم خدا 
پرداخته شده است. مجموع دیدگاه های مک کواری در 
الهیات فلسفی، از جهات بسیاری روزآمد، قابل توجه و با 
اهمیت است، لیکن به ویژه از جهت مبانی فکری، از منظر 
فلسفی و عقلی قابل نقد می باشد. در گفتگویی با نویسنده 
الهیات اگزیستانس به بررسی این اثر و مسائل دیگری از 
این بحث پرداخته شده است. متن گفت وگو اکنون پیش 

شماست: روی 

*در ابتــدا بفرمائیــد کــه جــان مک کــواری کیســت و 
ــوزه  ــی در ح ــه کار مهم ــه هایی دارد و چ ــه اندیش چ

الهیــات مســیحی انجــام داده اســت؟
ضمــن	تشــکر	از	شــما،	عــرض	می	کنــم	مــک	کــواری،	کشــيش	
و	متألــه	مســيحی	وجودگــرای	قــرن	بيســتم	اســت.	متألــه	در	مــورد	
مســيحيت	را	بایــد	بــا	متکلــم	در	مــورد	اســالم	تطبيــق	داد،	یعنــی	
ــت.	 ــی	اس ــادات	دین ــاع	از	اعتق ــن	و	دف ــدد	تبيي ــه	در	ص ــی	ک کس
ــی	 ــادات	دین ــه	اعتق ــی	ب ــه	اســت،	یعن ــک	متأل ــواری	ی اواًل	مک	ک
ــه	 ــا	ارائ ــدی	از	آنه ــد	و	روزآم ــن	جدی ــد	تبيي ــردازد	و	می	کوش می	پ
دهــد	و	از	آنهــا	دفــاع	کنــد.	ثانيــاً	مک	کــواری	مســيحی	اســت	و	لــذا	
ــق	 ــاع	از	مطل ــردازد.	او	گذشــته	از	دف ــادات	مســيحی	می	پ ــه	اعتق ب
دیــن	همچنيــن	بــا	مســيحيت	ســروکار	دارد.	ثالثــاً	مــک	کــواری،	
وجودگراســت.	منظــور	از	وجودگرایــی	بحــث	اصالــت	وجــود	از	قبيل	
ــود،	 ــاهده	می	ش ــدرا	مش ــه	مالص ــت	متعالي ــاًل	در	حکم ــه	مث آنچ

نيســت،	بلکــه	منظــور	اگزیستانسياليســم	غربــی	اســت.
می	دانيــم	کــه	اگزیستانسياليســم	بــا	اصالــت	وجــود	خــاص	
انســانی	ســروکار	دارد	نــه	اصالــت	وجــود	بــه	طــور	مطلــق.	بنابراین	
ــم	 ــت	اگزیستانسياليس ــری	از	ظرفي ــدد	بهره	گي ــواری	در	ص مک	ک
در	تبييــن	و	دفــاع	از	اعتقــادات	مســيحی	اســت.	اگزیستانسياليســم	
ــق	 ــات	فلســفی	از	طری ــی	موضوع ــا	برهان ــات	اســتداللی	ی ــا	اثب ب
عقــل،	کاری	نــدارد،	لــذا	مک	کــواری	هــم	در	صــدد	اثبــات	عقلــی	
اعتقــادات	مســيحی	نيســت،	بلکــه	در	صــدد	تبييــن	یعنــی	توصيف	
پدیدارشــناختی	موضوعــات	بــاور	و	ایمــان	دینــی	اســت.	می	دانيــم	
ــود	 ــتقيم	خ ــف	مس ــرل	توصي ــال	هوس ــی	امث ــه	در	پدیدارشناس ک
ــا	 ــن	ج ــا.	از	همي ــی	آنه ــات	عقل ــه	اثب ــت،	ن ــرح	اس ــا	مط پدیداره
ــا	کالم	اســالمی	روشــن	می	شــود.	 ــات	مک	کــواری	ب ــاوت	الهي تف
کالم	اســالمی	خصوصــاً	بعــد	از	خواجــه	نصيــر	می	کوشــد	از	
ظرفيــت	اســتدالل	عقلــی	تمامــاً	اســتفاده	کنــد	و	بــه	اثبــات	اصــول	
عقایــد	دینــی	بپــردازد،	امــا	مک	کــواری	عمدتــاً	در	صــدد	توصيــف	

و	تبييــن	اعتقــادات	مســيحی	اســت.
ــان	 ــن	متأله ــی	از	مهمتری ــوان	یک ــه	عن ــواًل	ب ــواری	معم مک	ک
مســيحی	وجودگــرای	نيمــه	دوم	قــرن	بيســتم	شــناخته	می	شــود.	
او	نخســتين	مترجــم	کتــاب	بســيار	مهــم	هایدگــر	بنــام	»هســتی	
و	زمــان«	بــه	زبــان	انگليســی	اســت	و	لــذا	بــه	خوبــی	بــا	افــکار	او	
آشــنایی	دارد.	مک	کــواری	کتــاب	تأثيرگــذاری	تأليــف	کــرده	بنــام	
»مبانــی	الهيــات	مســيحی«	کــه	در	نــوع	خــودش	کــم	نظير	اســت	

و	لــذا	عمــاًل	بــه	یــک	کتــاب	مرجــع	تبدیــل	شــده	اســت.
تعــدادی	از	آثــار	او	در	داخــل	کشــور	بــه	زبــان	فارســی	ترجمه	شــده،	
ــواری	 ــود	مک	ک ــات	خ ــده	الهي ــاً	دربردارن ــار	عمدت ــن	آث ــن	ای ليک
ــی	و	 ــات	دین ــل	جریان ــف	و	تحلي ــه	توصي نيســت،	بلکــه	بيشــتر	ب
الهياتــی	غــرب	معاصــر	می	پــردازد،	امــا	در	کتابــی	کــه	ذکــر	کــردم،	
ــات	 ــت.	او	در	الهي ــده	اس ــرح	ش ــواری	مط ــود	مک	ک ــات	خ الهي
خویــش	بــه	تفکــر	متقــدم	هایدگــر	بســيار	توجــه	کــرده	و	مــن	در	
کتــاب	الهيــات	اگزیســتانس	کوشــيده	ام	این	زاویــه	را	توضيــح	دهم	
ــکار	الحــادی،	اومانيســم	 ــا	اف ــن	رهگــذر	ب ــم.	او	از	ای ــل	کن و	تحلي
افراطــی	و	رویکردهــای	پوزیتيویســتی	و	بــه	طــور	کلــی	جریانــات	

ــا	دیــن	بــه	مخالفــت	پرداختــه	اســت. معــارض	ب

ــود،  ــوب می ش ــات محس ــوزه الهی ــر در ح ــن اث *ای
بفرمائیــد کــه الهیــات شــامل چــه مباحــث و 

می شــود؟ موضوعاتــی 
الهيــات	بــه	گونــه	ای	ســنتی	بــه	بحــث	از	خــدا	و	صفــات	و	افعــال	
او	می	پــردازد،	البتــه	منظــور	از	الهيــات	مســيحی	)همــان	طــور	کــه	
ــه	 ــم	اســالم	اســت	و	ن ــم	کالم	در	عال ــادل	عل ــردم(	مع ــرض	ک ع
ــی	اســت.	 ــفه	اول ــه	بخشــی	از	فلس ــی	االخــص	ک ــات	بالمعن الهي
ــال	او	 ــات	و	افع ــدا	و	صف ــه	خ ــز	ب ــص	ني ــی	االخ ــات	بالمعن الهي

ــه	ای	آزاد. ــه	از	زاوی ــی	بلک ــه	دین ــه	از	زاوی ــا	ن ــردازد،	ام می	پ
اصــواًل	تفــاوت	اصلــی	فيلســوف	و	متکلــم	یــا	متألــه	در	ایــن	اســت	
ــًا	 ــه	نهایت ــا	متأل ــم	ی ــا	متکل ــد،	ام کــه	فيلســوف	آزاد	بحــث	می	کن
در	صــدد	تبييــن	و	دفــاع	از	اعتقــادات	دینــی	اســت،	البتــه	امــروزه	
ــا	کالم	قــدری	وســيع	تر	از	مــواردی	کــه	اشــاره	 مســائل	الهيــات	ی
کــردم	شــده	اســت	یعنــی	الهيــات	جدیــد	یــا	کالم	جدیــد	گذشــته	
ــن	و	انســان	 ــز	در	حــوزه	دی ــه	مســائل	روز	ني ــن	موضوعــات	ب از	ای
ــاز	 ــد	ني ــی	مانن ــی	اســت،	موضوعات ــه	مهم ــن	نکت ــردازد	و	ای می	پ
بشــر	بــه	دیــن،	منشــأ	دیــن،	ضــرورت	و	قلمــرو	دیــن،	جامعيــت	و 
کمــال دیــن، دیــن و معانــی زندگــی، مســئله علــم و دیــن و ….

ــفه  ــات و فلس ــن الهی ــی بی ــبت و ارتباط ــه نس *چ
وجــود دارد؟

مســئله	نســبت	الهيــات	و	فلســفه	از	دیربــاز	در	جهــان	غــرب	و	عالم	
اســالم	مطــرح	بــوده	اســت.	ایــن	دو	)الهيــات	و	فلســفه(	گاه	بســيار	
ــا	 ــد،	ام ــه	ارتباطــی	را	قطــع	کرده	ان ــر	گون ــم	دور	شــده	اند	و	ه از	ه
گاه	بســيار	بــه	هــم	نزدیــک	و	مرتبــط	بــا	هــم	شــده	انــد.	مثــاًل	در	
ــن	 ــوان	هــر	دوی	ای ــرون	وســطی	می	ت ــخ	جهــان	غــرب	در	ق تاری

رویکردهــا	را	بــه	خوبــی	تشــخيص	داد.	در	عالــم	اســالم	نيــز	همان	
طــور	کــه	عــرض	کــردم،	بــه	ویــژه	بعــد	از	خواجــه	نصيــر	ارتبــاط	
ــم	شــيعی	می	کوشــد	 ــذا	متکل کالم	و	فلســفه	جــدی	می	شــود	و	ل
از	ظرفيــت	فلســفه	و	مباحــث	عقلــی	آن	بــه	خوبــی	اســتفاده	کنــد.	
ــات	 ــی	اســت	کــه	می	کوشــد	در	الهي ــه	متألهان مک	کــواری	از	جمل
ــه	 ــذا	خصوصــاً	ب ــد،	ل ــری	کن ــت	فلســفه	بهره	گي ــش	از	ظرفي خوی
اگزیستانسياليســم	هایدگــر	و	تــا	حــدی	به	پدیدارشناســی	هوســرل	

توجــه	دارد.
او	معتقــد	اســت	اساســاً	نبایــد	و	بلکــه	نمی	تــوان	الهيات	و	فلســفه	را	
از	هــم	جــدا	کــرد.	هــم	الهيــات	بــه	فلســفه	نيــاز	دارد	و	هــم	فلســفه	
ــن	جهــت	 ــواری،	فلســفه	از	ای ــد	مــک	ک ــاًل	از	دی ــات.	مث ــه	الهي ب
ــی	را	 ــفه	غرب ــد	فلس ــات	می	توان ــه	الهي ــت	ک ــات	اس ــد	الهي نيازمن
ــش	آگاه	ســازد.	فلســفه	در	غــرب	 ــی	خوی ــت	قبل ــه	هوی مجــدداً	ب
در	دوره	هایــی	از	تاریــخ	مثــاًل	در	قــرون	وســطی	یــک	علــم	الهــی	
بــود	امــا	در	غــرب	معاصــر	بــه	ســوی	پوزیتيویســم	تمایــل	یافــت	و	
لــذا	عمــاًل	در	دام	علــوم	طبيعــی	گرفتــار	شــد.	همچنيــن	وجــه	نيــاز	
الهيــات	بــه	فلســفه	غربــی	از	دیــد	مک	کــواری	ایــن	اســت	کــه	هم	
الهيــات	و	هــم	فلســفه	بــه	انســان	توجــه	کــرده	انــد.	الهيــات	صرفًا	
ــا	انســان	 ــدا	در	رابطــه	ب ــه	بحــث	از	خ ــدا	نيســت	بلک بحــث	از	خ
ــفه	هایی	 ــد	از	فلس ــه	می	توان ــذا	متأل ــت،	ل ــات	اس ــر	مخلوق و	دیگ
ــی	 ــه	خوب ــد	اگزیستانسياليســم	ب ــد	مانن ــه	انســان	می	پردازن ــه	ب ک

اســتفاده	کنــد.

*چــرا در کتــاب در بخــش اقســام الهیــات، نامــی از 
الهیــات ســلبی نبردیــد؟!

بــه	نکتــه	مهمــی	توجــه	کــرده	ایــد.	ببينيــد	الهيــات	ســلبی	اساســًا	
قســمتی	از	الهيــات	نيســت،	بلکــه	یــک	رویکرد	یــا	مکتــب	الهياتی	
ــان	 ــه	بي ــات	را	ن ــه	الهي ــان	وظيف ــی	از	متأله ــی	برخ ــت	یعن اس
ــاره	خــدا،	بلکــه	توجــه	 ــا	چنيــن	هســت	ها(	درب ــی	)ی ــکات	ایجاب ن
ــد.	 ــدا	می	دانن ــت	های	خ ــن	نيس ــا	چني ــلبی	ی ــای	س ــه	جنبه	ه ب
ایــن	متألهــان	بــر	ایــن	باورنــد	کــه	نمی	تــوان	راجــع	بــه	خــدا	بــه	
نحــو	ایجابــی	ســخن	گفــت،	بلکــه	بایــد	صفــات	یــا	محموالتــی	
ــد	گفــت:	 ــد	نبای ــاًل	برخــی	از	آنهــا	می	گوین را	از	او	ســلب	کــرد،	مث
خــدا	موجــود	اســت،	زیــرا	ایــن	باعــث	می	شــود	خــدا	شــبيه	دیگــر	
موجــودات	یعنــی	مخلوقــات	شــود،	در	حالــی	کــه	وجــود	خدا	بســيار	
برتــر	از	وجــود	مخلوقــات	اســت.	ایــن	اجماال	معنــای	الهيات	ســلبی	
ــات	 ــن	یــک	رویکــرد	در	الهي ــد	کــه	ای اســت.	مالحظــه	می	فرمائي
ــان	آن	را	 ــده	ای	از	متأله ــه	ع ــت	ک ــب	اس ــک	مکت ــا	ی ــت	ی اس

نویسنده کتاب الهیات اگزیستانس در گفتگو با مهر:

الهیات می تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند
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ـــو گـفتــگـ

برگزیــده	انــد	امــا	قســمتی	از	الهيــات	نيســت.
از	دیــد	مک	کــواری،	الهيــات	مســيحی	دارای	اقســامی	اســت	کــه	
عبارتنــد	از:	الهيــات	فلســفی،	الهيــات	نمادیــن	و	الهيــات	کاربــردی.	
ــيوه	ها	 ــی،	ش ــاخه	های	فرع ــيحی	دارای	ش ــات	مس ــن	الهي همچني
ــاب	مقدســی،	 ــات	کت ــد	از:	الهي ــا	ســبک	هایی	اســت	کــه	عبارتن ی
الهيــات	تاریخــی،	الهيــات	عملــی	)مشــتمل	بــر	الهيــات	کشيشــی،	
الهيــات	زاهدانــه،	و	فــن	موعظــه(،	علــم	نيایــش	همگانــی،	الهيــات	

ــی و …. اخالق

ــا  ــات ت ــی در الهی ــرورت کار تطبیق ــت و ض *اهمی
چــه حــد هســت؟ بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دانــش 
در آثــار اندیشــمندان مســلمان بــه شــدت کار شــده 
ــایر  ــه س ــبت ب ــه نس ــن زمین ــاً در ای ــت و تقریب اس

ــتیم؟ ــی هس ــها غن دانش
 Comparison می دانيــد کــه اصطــالح تطبيــق معــادل واژه
ــادل	 ــا	مع ــت	ام ــده	اس ــوم	ش ــيار	مرس ــه	بس ــده	و	اگرچ ــاظ	ش لح
کامــاًل	دقيقــی	نيســت،	بلکــه	می	تــوان	ایــن	واژه	را	معــادل	
ــم	 ــر	ه ــوان	ب ــا	را	نمی	ت ــت.	گاه	دیدگاه	ه »مقایســه«	در	نظــر	گرف

ــرد. ــم	مقایســه	ک ــا	ه ــوان	ب ــا	می	ت ــرد	ام ــق	ک تطبي
بــه	هر	حــال	مطالعــات	تطبيقــی	امــروزه	در	بســياری	از	شــاخه	های	
ــت	و	 ــده	اس ــدی	ش ــفه	ج ــانی	و	فلس ــوم	انس ــژه	عل ــه	وی ــوم	ب عل
ــات	 ــوزه	الهي ــش	پوشــيده	نيســت.	در	ح ــر	اهــل	دان ــت	آن	ب اهمي
نيــز	ایــن	بحــث	بســيار	جــدی	اســت،	چــون	ادبيــات	انباشــته	هــم	
در	الهيــات	مســيحی	و	هــم	در	کالم	اســالمی	فــراوان	وجــود	دارد.	
ــلمان	 ــان	مس ــيحی	و	متکلم ــان	مس ــای	متأله ــه	دیدگاه	ه مقایس
می	توانــد	مــا	را	بــه	نــکات	بســيار	مهــم	و	جالبــی	برســاند	و	
ــی	روشــن	 ــه	خوب شــباهت	های	دیدگاه	هــا	و	تفاوت	هــای	آنهــا	را	ب
کنــد.	بــه	هميــن	انگيــزه	اینجانــب	در	کتابــم	مثــاًل	بحــث	»وحی«	
کــه	از	مســائل	بســيار	مهــم	الهيــات	اســت	را	بيــن	مک	کــواری	و	
ــه	آن	 اســتاد	مطهــری	مقایســه	کــرده	ام	و	یــک	فصــل	مجــزا	را	ب

اختصــاص	داده	ام،	البتــه	می	دانيــم	کــه	بحــث	وحــی	در	مســيحيت	
و	اســالم،	تفاوت	هــای	جــدی	بــا	هــم	دارد	کــه	مجــال	طــرح	آنهــا	
در	ایــن	بحــث	کوتــاه	نيســت	و	تــا	حــدودی	هــم	در	کشــور	بحــث	

شــده	اســت.

ــم  ــم و سکوالریس ــی اومانیس ــه مبان ــه ب ــا توج *ب
و....، الهــی دان هــای غربــی چگونــه در ایــن عرصــه 
می اندیشــند، یعنــی ممکــن اســت کســی در 
ــی  ــن را در زندگ ــاز دی ــا ب ــد ام ــه بیاندیش ــن زمین ای
ــد؟ ــروز نده ــی ب ــی اجتماع ــردی و حت ــخصی و ف ش
اگرچــه	جریــان	کلــی	تفکــر	غــرب	معاصــر	بــه	ســمت	ایــن	مبانــی	
)اومانيســم،	سکوالریســم،	پوزیتيویــزم،	ساینتيســم	و	…(	پيــش	رفته	
اســت،	امــا	اواًل	چنيــن	نيســت	کــه	متألهــان	غربــی	همگــی	بــا	این	
مبانــی	بياندیشــند،	بلــک	عــده	ای	از	آنهــا	مبنای	دینــی	دارنــد،	مانند	
ــاً	ایــن	قبيــل	از	متألهــان	می	کوشــند	در	 خــود	مــک	کــواری.	اتفاق
تقابــل	بــا	ایــن	جریانــات	غيردینــی	همچنــان	از	دیــن	و	آموزه	هــای	
ــای	 ــی	از	الهيات	ه ــه	برخ ــد.	البت ــاع	کنن ــان	دف ــيحی	همچن مس
جدیــد	غربــی	در	واکنــش	بــه	الهيــات	ســنتی	مخصوصــاً	در	قــرن	
بيســتم	شــکل	گرفتــه	انــد	کــه	بعضــاً	کمابيــش	مبانــی	غيردینــی	
دارنــد!	امــا	مثــاًل	در	کالم	شــيعی	بــه	گونــه	ای	ســنتی	چنيــن	اتفاقی	

نيفتــاده	اســت.
متکلمــان	شــيعی	همگــی	مبنــای	دینــی	دارنــد.	ثانيــاً:	اینکــه	آیــا	
می	تــوان	هــم	کار	الهياتــی	کــرد	و	هــم	دیــن	را	از	صحنــه	اجتمــاع	
خــارج	دانســت،	بســتگی	بــه	قرائــت	یــا	برداشــت	انســان	از	یــک	
ــا	برداشــتی	از	یــک	دیــن	 دیــن	خــاص	دارد،	یعنــی	اگــر	قرائــت	ی
خــاص	مثــل	مســيحيت	وجــود	داشــته	باشــد	کــه	ظرفيــت	خــروج	
آن	دیــن	از	صحنــه	اجتمــاع	را	مطــرح	کنــد،	ممکــن	اســت	الهياتــی	
ــل	در	 ــن	حداق ــر	م ــه	نظ ــا	ب ــود،	ام ــر	آن	ایجــاد	ش ــی	ب ــم	مبتن ه
ــتی	 ــا	برداش ــت	ی ــن	قرائ ــوان	چني ــالم	نمی	ت ــن	اس خصــوص	دی
ــی	 ــن	قرائت ــد	چني ــيده	ان ــدک	کوش ــده	ای	ان ــه	ع ــت،	اگرچ داش

ــن	برداشــت،	درســت	 ــد!	ای ــه	دهن ــز	ارائ ــا	برداشــتی	از	اســالم	ني ی
نيســت.	اســالم،	یــک	دیــن	اجتماعــی	اســت	و	در	نظامــات	
ــد سياســت، اقتصــاد، حقــوق و … وارد می شــود.  اجتماعــی،	مانن
ــخصی	و	 ــای	ش ــه	جنبه	ه ــم	ب ــالم	ه ــر،	اس ــارت دقيق	ت ــه عب ب
فــردی	انســان	توجــه	دارد	و	هــم	بــه	جنبه	هــای	اجتماعــی	حيــات	

ــری. بش

*هــدف از نــگارش و تألیــف کتــاب چــه بــوده و آینده 
ایــن طــور مطالعــات )تطبیقــی( را چگونــه پیش بینــی 

می کنیــد؟
ــی	و	 ــتانس،	اواًل	معرف ــات	اگزیس ــاب	الهي ــگارش	کت ــدف	از	ن ه
ــات	 ــاً	و	الهي ــرب	عموم ــرای	غ ــات	وجودگ ــان	الهي ــف	جری توصي
ــان،	 ــن	جری ــه	ای ــم	ک ــد.	می	داني ــاً	می	باش ــواری	خصوص مک	ک
متفکــران	دیگــری	دارد	کــه	از	مهمتریــن	آنهــا	می	تــوان	از	بولتمان،	
بــارث،	تيليــش،	رانــر،	برونــر	و....	یــاد	کــرد.	مک	کــواری	نيــز	یکــی	
ــاً	در	ایــن	کتــاب	در	صــدد	بررســی	و	 از	ایــن	متفکــران	اســت.	ثاني
نقــد	چنيــن	الهياتــی	بــودم.	ایــن	بــدان	معناســت	کــه	هــم	نــکات	
مثبــت	و	هــم	نقــاط	ضعــف	ایــن	جریــان	بایــد	روشــن	شــود.	بنــده	
در	ایــن	کتــاب	بيشــتر	کوشــيده	ام	مبانــی	ایــن	جریــان	را	نقــد	کنم،	
ــًا	 یعنــی	مبانــی	فکــری	آن	را	از	منظــر	عقلــی	بررســی	کنيــم.	ثالث
ــای	 ــاب	در	نظــر	داشــته	ام	دیدگاه	ه ــن	کت در	برخــی	از	مباحــث	ای
مک	کــواری	را	بــا	نظــرات	متفکــران	مســلمان	مقایســه	کنــم.	مثاًل	
ــا	آرای	اســتاد	 همانــور	کــه	عــرض	کــردم،	بحــث	مک	کــواری	را	ب
ــود	در	 ــدا	و	وج ــبت	خ ــث	نس ــا	بح ــرده	ام	ی ــه	ک ــری	مقایس مطه
ــه	 ــدی	مقایس ــا	ح ــينا	و	مالصــدرا	ت ــن	س ــا	آرای	اب ــواری	ب مک	ک

ــرده	ام. ک
ــه	نظــر	می	رســد	 ــی	از	ایــن	دســت،	ب ــده	مطالعات ــا	در	مــورد	آین ام
مــا	شــاهد	افزایــش	کيفــی	و	کمــی	مطالعــات	در	خصــوص	الهيــات	
مســيحی	باشــيم،	حتــی	مطالعــات	تطبيقــی	حــوزه	تفکــر	اســالم	و	
مســيحيت	نيــز	همچنــان	مــورد	نيــاز	و	ظاهــراً	رو	بــه	فزونی	اســت.

صدرالمتالهین، راه استدالل و شهود را با هم در آمیخت و 
حکمت متعالیه را که تا کنون بر تارک فلسفه ایرانی سایه 
افکنده است، تأسیس کرد. از نگاه او فلسفه و عرفان دو 
روش برای نائل شدن به حقیقت واحد است که مکمل هم 
هستند. در گفتگویی با حمیده حائری پور مدرس حوزه و 
نویسنده کتاب »مراتب معنوی انبیا از دیدگاه ابن عربی 
و مالصدرا«، به بررسی این موضوع پرداخته ایم که در 
انتها اشاره ای به بحث اعجاز قرآن و حقیقت باطنی آن از 

دیدگاه این فیلسوف بزرگ پرداختیم.

ــا  ــد ی ــوف دیدی ــه فیلس ــه مثاب ــدرا را ب ــا مالص *آی
ــارف؟  ع

مالصـدرا	فيلسـوفی	عـارف	اسـت.	وی	فلسـفه	و	عرفـان	را	مکمل	
هـم	می	دانـد	که	ضميمـه	ایـن	دو	بـه	یکدیگر،	انسـان	را	در	کشـف	
حقایـق	عالم	هسـتی	یاری	می	رسـاند.	صـدرا	نظام	فلسـفی	خویش	
را	حکمـت	متعاليـه	می	نامـد	کـه	مبتنـی	بـر	برهـان	و	اسـتدالل	و	
همچنين	کشـف	و	شـهود	می	باشـد.	صدرالمتألهيـن	با	ایـن	راهکار	
موفـق	شـد	نظریـات	جدیـد	و	بدیعـی	بـرای	حـل	معضـالت	و	بـن	

بسـت	های	فلسـفی	ارائـه	دهد.
آراء	فلسـفی	او	تکميـل	و	اصـالح	نظریات	ابن	سـينا	و	شـيخ	اشـراق	
می	باشـد	و	در	آراء	عرفانـی	خـود	از	ابن	عربی	الهام	گرفته	اسـت.	وی	
در	برخـی	مباحث،	نظریات	فلسـفی	و	عرفانی	خویـش	را	به	تفکيک	
بيـان	می	کنـد	که	بـه	خوبـی	می	تـوان	دیـدگاه	فلسـفه	و	عرفـان	را	

حـول	آن	موضوع	بررسـی	و	مقایسـه	کرد.

* نگاه عرفانی با فلسفی با هم تفاوت دارد؟
فيلســوف	و	عــارف	هــر	دو	در	صــدد	کشــف	حقائــق	عالــم	هســتی	

ــان	در	شــيوه	و	روش	 ــاوت	فلســفه	و	عرف ــن	تف می	باشــند.	مهمتری
آنهاســت،	روش	فلســفه	روش	عقلــی	اســت	و	فيلســوف	بــا	برهــان	
عقلــی	و	اســتدالل	در	صــدد	کشــف	حقایــق	برمــی	آیــد،	در	حالــی	
کــه	روش	عرفــان	روش	تهذیــب	نفــس	و	ســير	و	ســلوک	و	

ــت. ــارف	اس ــهودات	ع ش
ــه	بيــان	روشــن	تر؛	هــدف	فيلســوف	پــرورش	عقــل	و	اســتدالل	 ب
ــق	دســت	 ــری	از	حقای ــه	فهــم	و	درک	عميق	ت ــا	ب ــی	اســت	ت عقل
ــرورش	روح	و	شــکوفائی	اســتعدادهای	 ــارف	پ ــا	هــدف	ع ــد،	ام یاب
نهفتــه	در	انســان	اســت.	عــارف	می	خواهــد	قــوای	باطنــی	خویــش	
ــادی	از	درک	آن	 ــراد	ع ــه	اف ــه	را	ک ــا	آنچ ــت	درآورد	ت ــه	فعلي را	ب
ــت	 ــه	حقيق ــق	ب ــن	طری ــد	و	از	ای ــد	و	بشــنود	و	دریاب ــد	ببين عاجزن
ــز	در	 ــرورش	و	رشــد	عقــل	را	ني ــارف	واقــف	گــردد	و	پ ــوم	و	مع عل
گــرو	رعایــت	تقــوا	و	تهذیــب	نفــس	و	ســاختن	روح	آدمــی	می	دانــد.
ــودی	 ــه	وج ــب	مرتب ــارف	متناس ــهودات	ع ــه	ش ــت	ک ــی	اس بدیه
ــری	از	تقــوا	و	 ــزان	کــه	ســالک	از	درجــه	باالت ــه	هــر	مي اوســت؛	ب
معنویــت	برخــوردار	باشــد	و	اســتعدادهای	نهفتــه	خــود	را	بــه	فعليت	
و	شــکوفائی	بيشــتری	برســاند	حقایــق	واالتــری	را	شــهود	می	کنــد	
ــود. ــر	خواهــد	ب ــه	حقيقــت	نزدیکت ــر	و	ب و	شــهودات	وی	صحيح	ت

ــفه  ــان و فلس ــق عرف ــکان تطبی ــی ام ــور کل ــه ط *ب
ــر؟ ــا خی ــت ی هس

ــد	و	در	 ــح	را	بپيماین ــير	صحي ــر	دو	مس ــوف	ه ــارف	و	فيلس ــر	ع اگ
ــد	 ســير	عملــی	و	علمــی	خویــش	از	خطــا	و	اشــتباه	مصــون	بمانن

بــه	حقيقــت	واحــدی	دســت	خواهنــد	یافــت	و	اختالفــی	بيــن	آنهــا	
مشــاهده	نخواهــد	شــد؛	چــرا	کــه	حقيقــت	امــر	واحــدی	اســت	و	
هــر	ســالکی	کــه	بــه	درســتی	ســلوک	کنــد	بــه	کشــف	آن	نائــل	
می	آیــد.	اینجاســت	کــه	عرفــان	و	فلســفه	کامــاًل	بــر	هــم	منطبــق	
ــد	 ــه	فيلســوف	می	گوی ــزرگان	»آنچــه	را	ک ــول	ب ــه	ق ــردد.	ب می	گ
ــتدالل	 ــان	و	اس ــه	بره ــفه	ارائ ــع	فلس ــد«.	در	واق ــارف	می	بين ع

ــی	اســت. ــرای	آراء	عرفان ــی	ب عقل
امــا	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	رابطــه	پاکــی	روح	بــا	کشــف	حقایــق	
حقيقتــی	انــکار	ناپذیــر	اســت؛	یعنــی	کســی	کــه	دائمــاً	بــه	گنــاه	
ــيد	و	 ــد	رس ــل	نخواه ــکوفائی	عق ــه	ش ــد	ب ــغول	باش ــاد	مش و	فس
ــدارد	در	 ــات	و	تهذیــب	نفــس	توجهــی	ن ــه	معنوی فيلســوفی	کــه	ب
ــد،	 ــد	ش ــی	خواه ــای	فراوان ــار	خطاه ــش	دچ ــی	خوی ــير	علم مس
صحــت	ایــن	مســاله	در	عمــق	و	برتــری	آشــکار	فلســفه	اســالمی	

ــد. ــان	می	باش ــی	نمای ــه	خوب ــرب	ب ــفه	غ ــر	فلس ب
همچنيــن	عارفــی	کــه	جایــگاه	عقــل	را	انــکار	کنــد	و	غــرق	اوهــام	
ــتباهات	 ــا	و	اش ــار	خط ــهوداتش	دچ ــد	در	ش ــود	باش ــاالت	خ و	خي

بســياری	می	گــردد.
ــد؛	یعنــی	 امــا	عالمــی	کــه	فلســفه	و	عرفــان	را	در	خــود	جمــع	کن
عــالوه	بــر	تفکــر	و	تعليــم	مباحــث	عقلــی	و	اســتداللی،	بــه	تهذیب	
نفــس	و	ســير	و	ســلوک	نيــز	بپــردازد	بــا	شــکوفائی	هرچــه	بيشــتر	
ــب	 ــه	مطال ــد	ب ــی،	می	توان ــوای	باطن ــایر	ق ــش	و	س ــل	خوی عق
عميق	تــر	و	معــارف	واالتــری	آگاه	گــردد	و	بــه	درجــات	باالتــری	از	
علــم	و	حقيقــت	راه	یابــد.	چنيــن	فــردی	به	مقــام	حکمت	می	رســد؛	

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اعجاز قرآن از دیدگاه صدرالحکما
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ــاهده	 ــد	و	مش ــت	درمی	یاب ــه	هس ــور	ک ــق	را	همانط ــی	حقای یعن
ــتدالل	 ــان	و	اس ــا	بره ــود	را	ب ــفيات	خ ــد	کش ــد	و	می	توان می	کن
عقلــی	بــرای	ســایرین	اثبــات	کنــد	و	شــبهات	را	پاســخ	دهــد.	ایــن	
همــان	روشــی	اســت	کــه	صدرالمتألهيــن	در	حکمت	متعاليه	پيشــه	

ــر	آن	تاکيــد	مــی	ورزد. خــود	قــرار	داده	و	ب

*صدرالمتالهیــن معجــزه بــودن قــرآن را از چــه 
ــت؟ ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــی م زوایای

اعجــاز	قــرآن	از	ابعــاد	مختلفــی	مــورد	بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت؛	
معــارف	واال	و	عميــق	قــرآن	و	عــدم	اختــالف	در	آن،	اعجــاز	لفظی،	
علمــی،	موســيقيائی،	اخبــار	از	غيــب،	و....	عــالوه	بــر	اینهــا	قــرآن	
ــر	 ــم	دارای	بعــد	دیگــری	از	اعجــاز	می	باشــد	کــه	بســيار	باالت کری
و	مهمتــر	از	ســایر	وجوهــات	اعجــازی	قــرآن	بــوده	و	دیگــر	جنبه	ها	
را	نيــز	فــرا	می	گيــرد،	زیــرا	بــه	اصــل	و	حقيقــت	قــرآن	حکيــم	در	

لــوح	محفــوظ	اشــاره	دارد.
توضيــح	مطلــب	اینکــه	عرفــاء	و	فالســفه	اســالمی	بــا	توجــه	بــه	
ــرآن	 ــم	ق ــگاه	عظي ــه	و	جای ــاره	مرتب ــدد	درب ــات	متع ــات	و	روای آی
ــل	و	 ــه	اص ــت	ک ــی	اس ــع	اله ــم	کالم	جام ــرآن	حکي ــد	ق معتقدن
حقيقــت	آن	در	لــوح	محفــوظ	نــزد	خداونــد	می	باشــد.	ایــن	حقيقــت	
عظيــم،	عوالــم	هســتی	را	یکــی	یکــی	از	عالــی	بــه	ســافل	پيمــوده	
ــم،	صــورت	 ــن	عال ــده	اســت.	در	ای ــازل	گردی ــک	ن ــم	ُمل ــه	عال و	ب
مــادی	یافتــه	و	بــه	شــکل	اصــوات	و	حــروف	درآمــده	و	در	کتابــی	

ــه	اســت. جــای	گرفت
قــرآن	حاضــر،	ظاهــر	آن	حقيقــت	باطنــی	عظيــم	اســت.	اصــل	و	
ــام	 ــع	تم ــی	جام ــد؛	یعن ــم«	می	باش ــع	الَکلِ ــرآن	»جوام ــت	ق حقيق
اســماء	و	صفــات	الهــی	بــوده	و	بــه	قولــی	نقشــه	جامع	عالم	هســتی	
می	باشــد	کــه	جهــان	آفرینــش	متناســب	آن	آفریــده	شــده	اســت،	
لــذا	اگــر	کســی	بــه	آن	حقيقــت	راه	یابــد	بــه	همــه	اســرار	هســتی	
ــْیٍء«. 	َش ــُکِلّ ِّ ــا	ل ــاَب	تِْبَيانً ــَک	الِْکَت ــا	َعلَْي لَْن واقــف	می	گــردد	»َونَزَّ

ــفه	 ــاء	و	فالس ــر	از	عرف ــی	دیگ ــدرا	و	برخ ــی	و	مالص ــن	عرب اب
اســالمی	در	صــدد	اثبــات	ایــن	حقيقــت	باطنــی	و	کشــف	
ویژگی	هــا	و	آثــار	آن	و	راه	یافتــن	بــه	بطن	هائــی	از	آن	بودنــد.	
ــالش	 ــن	فلســفی	ت ــی	و	قواني ــا	مباحــث	عرفان ــان	ب ــن	آن همچني
ــت	 ــزه	ای	اس ــن	معج ــرآن	باالتری ــد	ق ــات	کنن ــه	اثب ــد	ک می	کردن
کــه	بــرای	بشــریت	بــه	ظهــور	رســيده	و	ارســال	اعجــازی	باالتــر	
از	آن	امکانپذیــر	نمی	باشــد؛	از	ایــن	رو	قــرآن	معجــزه	جاویــد	اســت	
ــای	انســان	ها	باشــد	 ــت	راهنم ــا	قيام ــه	ت ــت	را	دارد	ک ــن	قابلي و	ای
ــی	و	 ــال	عقل ــد	و	کم ــه	رش ــد	و	ب ــه	بشــریت	پيشــرفت	کن و	هرچ

ــرآن	برایــش	 ــدی	از	بطــون	ق روحــی	بيشــتری	برســد	بطــن	جدی
آشــکار	می	گــردد.

الزم	بــه	ذکــر	اســت	ســایر	کتــب	آســمانی	فاقــد	ایــن	ویژگــی	بوده	
ــازل	 ــه	رســل	ن ــی	وراء	آنچــه	ب ــدد	و	اصــل	و	حقيقت و	بطــون	متع
می	شــد	نداشــتند،	لــذا	ایــن	قابليــت	را	نيافتنــد	کــه	معجــزه	جاویــد	

ــی	منســوخ	می	گشــتند. ــس	از	مدت باشــند	و	پ

*معجــزه بــودن قــرآن از دیــدگاه ابــن عربــی چگونه 
ــود؟ ــن می ش تبیی

ــی	همــه	موجــودات	مظاهــر	اســماء	و	صفــات	 ــن	عرب از	نظــر	اب
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــم	و	صفت ــه	اس ــا	ب ــاوت	آنه ــتند	و	تف ــی	هس اله
ــرف	 ــوان	اش ــه	عن ــان	ب ــان	انس ــن	مي ــازند.	در	ای ــی	می	س متجل
ــات	 ــماء	و	صف ــه	اس ــه	هم ــودی	اســت	ک ــا	موج ــات	تنه مخلوق
الهــی	در	وی	بــه	ودیعــه	نهــاده	شــده	و	مرتبــه	هــر	فرد	متناســب	
ــور	و	 ــه	ظه ــش	ب ــود	خوی ــه	در	وج ــت	ک ــی	اس ــماء	و	صفات اس
ــز	 ــی	ني ــاء	اله ــوی	انبي ــب	معن ــاوت	مرات ــاند.	تف ــت	می	رس فعلي
بــه	هميــن	مســاله	بــاز	می	گــردد،	هریــک	از	انبيــاء	الهــی	اســم	
ــم	را	در	 ــان	اس ــه	دارد	و	هم ــودش	غلب ــاص	در	وج ــی	خ و	صفت
ــالف	 ــبب	اخت ــر	س ــن	ام ــازد	و	ای ــی	می	س ــتی	متجل ــم	هس عال
ــا	بعضهــم	علــی	 ــان	می	گــردد	»تلــک	الرســل	فضلن درجــات	آن
البعــض«.	معجــزه	رســل	نيــز	متناســب	بــا	اســمی	اســت	کــه	در	

ــور	بيشــتری	دارد. ــر	رســول	ظه ه
ــا	 ــل؛	تنه ــان	کام ــوان	انس ــه	عن ــالم	)ص(	ب ــی	اس ــول	گرام رس
پيامبــری	بودنــد	کــه	تمامــی	اســماء	و	صفــات	الهــی	در	وجودشــان	
ظهــور	و	فعليــت	یافــت،	لــذا	مظهــر	اســم	جامــع	اهلل	گردیدنــد.	بــه	
تبــع	مرتبــه	واالی	وجــودی	شــان،	بایــد	معجــزه	ای	جامــع	و	کامــل	
ــی	 ــم؛	یعن ــع	الکل ــان	جوام ــه	ایش ــذا	ب ــت	ل ــا	می	گش ــه	وی	عط ب
قــرآن	کریــم	نــازل	شــد	»اوتيــُت	جوامــَع	الَکلـِـم«.	مــراد	از	»کلــم«	
کلمــات	الهــی	یعنــی	اســماء	و	صفــات	حضــرت	حــق	و	مخلوقــات	
ــماء	و	 ــع	اس ــده	جمي ــم	دربردارن ــرآن	کری ــی	ق ــت	یعن ــد	اس خداون

ــد. ــان	می	باش ــی	آن ــر	و	مرائ ــی	و	مظاه ــات	اله صف

*دیــدگاه مالصــدرا در خصــوص اعجــاز قــرآن 
چگونــه اســت؟

ــه	دو	قســم	 ــوان	ب ــاره	اعجــاز	قــرآن	را	می	ت ــدگاه	مالصــدرا	درب دی
دیــدگاه	فلســفی	و	دیــدگاه	عرفانــی	تقســيم	کــرد:

ــم	حــس	 ــدگاه	فلســفی	وی،	جهــان	هســتی	از	ســه	عال ــق	دی طب
ــم	عقــل	باالتریــن	و	 ــال	و	عقــل	تشــکيل	شــده	اســت	و	عال و	خي

ــم	از	 ــرآن	کری ــد.	ق ــتی	می	باش ــم	هس ــب	عال ــن	مرات کامل	تری
عالــم	عقــل	نــازل	گردیــده،	در	حالــی	کــه	معجــزات	ســایر	انبيــاء	
از	عالــم	حــس	یــا	خيــال	بــوده	اســت،	لــذا	قــرآن	کریــم	باالتریــن	
ــته	و	 ــور	داش ــکان	ظه ــریت	ام ــرای	بش ــه	ب ــت	ک ــزه	ای	اس معج

ــت. ــور	نيس ــل	تص ــزه	ای	ورای	آن	قاب معج
بــر	اســاس	دیــدگاه	عرفانــی	مالصــدرا،	انســان	مظهــر	اســم	جامــع	
ــه	 اهلل	اســت؛	یعنــی	همــه	اســماء	و	صفــات	الهــی	در	وجــود	وی	ب
ــات	را	در	 ــن	اســماء	و	صف ــد	ای ــه	گذاشــته	شــده	و	انســان	بای ودیع
وجــود	خویــش	بــه	ظهــور	برســاند.	بــه	هرميــزان	کــه	بــروز	اســماء	
و	صفــات	الهــی	در	فــرد	بيشــتر	باشــد	اســم	جامــع	اهلل	در	وی	ظهور	
شــدیدتری	خواهــد	داشــت	و	بــه	مقــام	جامعيــت	اســم	اهلل	نزدیکتــر	

می	گــردد.
ــد	کــه	 ــه	تنهــا	پيامبــری	بودن ــه	و	آل ــی	اهلل	علي ــر	اعظــم	صل پيامب
ــه	فعليــت	درآمــد	و	 همــه	اســماء	و	صفــات	الهــی	در	وجودشــان	ب
بــه	تمامــه	مظهــر	اســم	جامــع	اهلل	گردیدنــد،	لــذا	قابليــت	یافتنــد	
کــه	قــرآن	کریــم	کــه	کتــاب	جامــع	الهــی	اســت	بــر	ایشــان	نــازل	

شــود.

*در مقــام جمــع بنــدی چــه نتایجــی از این مقایســه 
ــد؟ ــت می آوری ــه دس ب

از	مجمــوع	مطالــب	مذکــور	برمی	آیــد	که	مالصــدرا	حکيمی	اســت	
کــه	در	آثــار	خــود	فلســفه	و	عرفــان	را	جمــع	کــرده	و	اثبــات	می	کند	
ــه	 کــه	ایــن	دو	مکمــل	یکدیگــر	بــوده	و	در	کنــار	هــم	انســان	را	ب

حکمــت	و	علــم	حقيقــی	می	رســاند.
ــم	و	عمــل	توامــان	 ــه	حقيقــت،	عل ــان	دیگــر	راه	رســيدن	ب ــه	بي ب
می	باشــد،	چــرا	کــه	علــم	و	عمــل	رابطــه	متقابــل	دارنــد	و	یکدیگــر	
ــرای	 ــه	را	ب ــان	زمين ــل	انس ــو	عم ــک	س ــد.	از	ی ــت	می	کنن را	تقوی
ــوی	 ــد	و	از	س ــم	می	کن ــتعدادهای	وی	فراه ــکوفائی	اس ــد	و	ش رش
ــه	و	 ــح	،	آگاهان ــه	ســوی	عمــل	صحي ــم	انســان	وی	را	ب دیگــر	عل

ــد. ــوق	می	ده ــه	س مدبران
ــه	هــر	دو	بعــد	علمــی	و	عملــی	 فــرد	حکيــم	فــردی	اســت	کــه	ب
ــذا	هــم	روح	خــود	را	از	قيــد	بندهــای	هواهــای	 اهتمــام	مــی	ورزد	ل
نفســانی	آزاد	کــرده	و	تحت	مدیریــت	عقــل	درآورده	و	اســتعدادهای	
نهفتــه	آن	را	شــکوفا	کــرده	اســت	و	هــم	عقــل	خــود	را	از	شــوائب	
ــر	و	شایســته	 ــری	مدب ــص	نمــوده	و	آن	را	مدی جهــل	و	اوهــام	خال
بــرای	کنتــرل	نفــس	و	اداره	جســم	و	روح	خویــش	قــرار	داده	اســت.	
ــاب	و	واال	 ــق	ن ــف	حقای ــه	کش ــد	ب ــت	می	یاب ــردی	قابلي ــن	ف چني

نائــل	آیــد	و	آن	را	بــه	ســایرین	نيــز	تعليــم	دهــد.

ـــو گـفتــگـ
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ـــو گـفتــگـ

امنیت نیاز اولیه تمامی انسانها و اولین کارویژه هر دولتی 
نسبت به شهروندانش محسوب می شود. با توجه به وقوع 
ناامنی ها و جنگهای گسترده در اوایل قرن بیستم، از نیمه 
های این قرن تاکنون، پیوسته مطالعات امنیتی در سطح 
جهان، در حال گسترش بوده است. اما وضعیت کنونی 
جهان و به ویژه بخش قابل توجهی از منطقه ای که ایران 
و جهان عرب در آن قرار دارند، به لحاظ امنیتی، وضعیت 
مطلوبی نیست. در چنین وضعیت بحرانی، مراکز علمی 
ایران و جهان عرب، به عنوان اتاق های فکر و اندیشه ورز، 
وظیفه دارند برای رفع این چالش، راهکارهایی جامع بر 
اساس منابع اسالمی و وضعیت جامعه شناختی ایران و 
جهان عرب ارائه نمایند. با توجه به ویژگیهای فرهنگی 
و تمدنی ما امروز جای نظریه  ای اسالمی در حوزه مباحث 

امنیتی خالی است.
رئیس  لکزایی،  نجف  االسالم  حجت  با  گفتگو  در 
زمینه  این  در  که  اسالمی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
مطالعات بسیاری داشته و مقاالت متنوعی منتشر کرده به 

ایم؛ نشسته  گفتگو 

ــن  ــر ای ــا و … ب ــه ه ــا، مقال ــخنرانی ه * در س
نکتــه تأکیــد داشــتید کــه امــروز جــای نظریــه  ای 
ــت،  ــی اس ــی خال ــث امنیت ــوزه مباح ــالمی در ح اس
ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع تــا چــه حــد 

ــت؟ هس
بــا	توجــه	بــه	اتفاقاتــی	کــه	امــروزه	پيرامــون	مــا	در	کشــورهای	
ــن	موضوعــات	 ــوع	اســت،	یکــی	از	مهمتری ــه	در	حــال	وق منطق
مبتالبــه	موضــوع	امنيــت	اســت.	کارویــژه	دولــت،	امنيــت	اســت.	
در	واقــع	وظيفــه	ذاتــی	ای	کــه	دولــت	هــا	برعهــده	دارنــد	و	اگــر	
دولــت	انجــام	ندهــد	بــر	زميــن	می	مانــد	و	هيــچ	نهــاد	دیگــری	
ــت	 ــت	اســت.	حفاظــت	از	امني ــدارد،	امني ــام	آن	را	ن ــدرت	انج ق
ــت.	 ــر	دولتهاس ــه	دیگ ــف،	وظيف ــطوح	مختل ــده	در	س ــد	ش تولي

امــروز	مــا	در	ســطوح	مختلــف	گرفتــار	ناامنــی	هســتيم.
همچنيــن	در	ســطح	منطقــه	ای،	گرفتــار	انحطــاط	امنيتــی	
ــلمانان	 ــم	مس ــگاه	کني ــر	ن ــم	اگ ــی	ه ــاظ	دین ــه	لح ــتيم.	ب هس
ــد.	 ــی	ندارن ــت	خوب ــی،	وضعي ــث	امنيت ــاص،	از	حي ــور	خ ــه	ط ب
ــال	 ــگ	در	ح ــش	جن ــان	پيروان ــروزه	در	مي ــه	ام ــی	ک ــا	دین تنه
وقــوع	اســت،	دیــن	اســالم	اســت	و	کســانی	کــه	ادعــای	
ــتند.	 ــلمانان	هس ــایر	مس ــتار	س ــال	کش ــد،	در	ح ــلمانی	دارن مس
ــود	داشــت،	 ــن	مســيحيت	وج ــر،	در	دی ــن	رویکــردی	قبل	ت چني
ــود	 ــردی	وج ــن	رویک ــر،	چني ــان	دیگ ــان	ادی ــروزه	در	مي ــا	ام ام
نــدارد	و	متأســفانه	در	حــال	حاضــر	ایــن	معضــل،	فقــط	در	ميــان	
ــر	 ــش	از	ه ــروزه،	بي ــن	ام ــود.	بنابرای ــی	ش ــده	م ــلمانان	دی مس
ــت	هســتيم. ــد	بحــث	و	بررســی	امني ــا	نيازمن ــان	دیگــری	م زم
ــی	 ــی	تمام ــتيم،	یعن ــه	هس ــی	مواج ــه	امنيت ــأ	نظری ــا	خ ــا	ب م
ــه	 ــد،	ب ــرده	ان ــان	ک ــود	را	بي ــی	خ ــای	امنيت ــه	ه ــب،	نظری مکات
ــنی	 ــی	روش ــه	امنيت ــتها	نظری ــا	و	مارکسيس ــال،	ليبراله ــور	مث ط
ــی	 ــب	امنيت ــا	مکت ــا؛	ام ــه	ه ــایر	اندیش ــن	س ــد	و	همچني دارن
اســالم	چنــدان	مــورد	توجــه	و	دقــت	قــرار	نگرفتــه	اســت.	اینکــه	
ــد	 ــی	اســالمی	تولي ــب	امنيت ــا	مکت ــی	و	ی ــه	امنيت ــم	نظری بگویي
ــای	 ــت،	ادع ــه	اس ــرار	گرفت ــتفاده	ق ــل	و	اس ــورد	عم ــده	و	م ش
کاذبــی	اســت	و	چنيــن	موضوعــی	صحــت	نــدارد.	ایــن	موضــوع	
ــی	 ــه	ذات ــی	وظيف ــت،	یعن ــدی	اس ــيار	ج ــأ	بس ــتی	خ ــه	درس ب

ــت. ــت	اس ــد	امني ــت،	تولي دول
بایــد	مشــخص	شــود	کــه	براســاس	کــدام	چارچــوب	و	نظریــه،	
امنيــت	را	توليــد	مــی	نمایــد،	بایــد	گفــت	مــا	هــم	اکنــون	فاقــد	
نظریــه	امنيتــی	هســتيم.	عمدتــًا	افــرادی	کــه	نــگاه	تئوریــک	بــه	

ــی	 ــده	غرب ــه	ش ــای	ترجم ــد،	از	نظریه	ه ــت	دارن ــوع	امني موض
اســتفاده	مــی	نماینــد.	در	کشــور	مــا	نيــز،	نظریــه	غالــب	امنيتــی،	
ــوزان	و	 ــاری	ب ــگاه	ب ــی	ن ــت،	یعن ــاک	اس ــی	کپنه ــه	امنيت نظری

ــه	شــيوع	دارد. ــش،	نگاهــی	اســت	ک همکاران
ــم	و	 ــش	مه ــت	پرس ــه	هف ــت	ب ــی	می	بایس ــه	امنيت ــر	نظری ه
ــی	را	 ــه	امنيت ــم	نظری ــر	بخواهي ــی	اگ ــد؛	یعن اساســی	پاســخ	ده
از	قــرآن	کریــم	اســتنباط	نمائيــم،	اول	تعریــف	و	مبانــی	امنيــت،	
دوم	ابعــاد	امنيــت،	ســوم	مرجــع	امنيــت،	چهــارم	ســطح	امنيــت،	
پنجــم	خــودی	و	غيرخــودی،	ششــم	روش	هــای	تحصيــل	

ــت. ــت	اس ــتراتژیک	امني ــای	اس ــم	راهکاره ــت	و	هفت امني

*نظریــه اســالمی امنیــت دارای چــه ویژگــی هایــی 
خواهــد بــود؟

بــه	لحــاظ	مفهــوم	ایــن	بحــث	واقعــًا	معرکــه	آرا	اســت،	و	تقریبــًا	
ــا	هــم	 ــف	ب ــه	در	تعری ــت	ک ــی	یاف ــه	امنيت ــوان	دو	نظری نمــی	ت
تفاهــم	داشــته	باشــند.	روشــن	اســت	هــر	تعریفــی	کــه	از	امنيــت	
ارائــه	شــود،	بحثهــای	بعــدی	بــر	همــان	اســاس	چيــده	خواهــد	
شــد.	دیــدگاه	اســالمی	و	قرآنــی،	طبيعتــًا	در	حــوزه	کالبدشــکافی	
ــل	 ــه	دلي ــه	س ــر	ب ــن	ام ــت.	ای ــز	اس ــایرین	متمای ــت،	از	س امني
اســت؛	یکــی	اینکــه	تفــاوت	در	مبنــا	وجــود	دارد.	در	نــگاه	قــرآن	
ــن	 ــاوری	مهمتری ــب	ب ــر	غي ــب،	ام ــایر	مکات ــر	س ــم	در	براب کری
مبنایــی	اســت	کــه	در	نــگاه	قرآنــی	وجــود	دارد،	در	حالــی	کــه	در	
مکاتــب	و	نظریــه	هــای	موجــود،	تمامــًا	بــه	رویکردهــای	غيبــی	
بی	توجــه	هســتند.	در	واقــع	در	مکاتــب	دیگــر،	غيب	بــاوری	

دیــده	نمــی	شــود.
عمــده	تمرکــز	ســایر	اندیشــه	هــا،	بــر	عالــم	مــادی	قــرار	گرفتــه	
اســت	و	یــک	وجهــی	هســتند	و	ســعی	نمــی	کننــد	کــه	بخواهند	
ــه	 ــان	و	جامع ــه	انس ــه	ب ــا	اینک ــوند	و	ی ــری	ش ــم	دیگ وارد	عوال
انســانی،	ابعــاد	معنــوی	و	روحــی	و	غيبــی	اعطــا	نماینــد.	وقتــی	
بــه	لحــاظ	وجودشــناختی،	بگوئيــم	انســان	فقــط	موجــود	مــادی	
ــادی	 ــد	م ــن	بُع ــا	همي ــرای	بق ــز	ب ــت	ني ــن	امني ــت،	در	تأمي اس
ــاد	دیگــری	 ــه	ابع ــم	ک ــر	بگوئي ــا	اگ ــرد.	ام ــم	ک ــر	خواهي او	تدبي
ــود	 ــان	وج ــای	انس ــش	پ ــری	در	پي ــير	دیگ ــود	دارد	و	مس وج
دارد،	آن	مســئله	بــه	حــوزه	غيــب	معطــوف	مــی	شــود	و	در	غيــب	
بــاب	دیگــری	نيــز	بــاز	خواهــد	شــد	کــه	در	بررســی	امنيــت،	می	
بایســت	بــه	آن	دقــت	و	توجــه	کــرد.	مســلمين،	عــالوه	بــر	اینکه	

ــب	 ــد	غي ــتفاده	می	کنن ــز	اس ــری	ني ــات	بش ــع	و	تجربي از	مناب
ــری	از	اصــول	 ــک	س ــاوت	در	ی ــور	تف ــن	ط ــتند.	همي ــاور	هس ب
کلــی،	ماننــد	بحــث	نيــت	کــه	باعــث	مــی	شــود	همــه	کارهــای	

ــادت	تلقــی	شــوند. ــا	عب م
مکاتــب	دیگــر	ایــن	مســئله	را	بــه	ایــن	صورتــی	کــه	مــا	ملتــزم	
ــذا	مفهــوم	امنيــت	در	 ــد؛	ل ــداده	ان هســتيم،	مــورد	توجــه	قــرار	ن
ــب	 ــه	در	مکات ــوی	ک ــای	دني ــد؛	بق ــی	یاب ــش	م ــا	دو	بخ اینج
دیگــر	باالجمــال	وجــود	دارد	بــه	عــالوه	بقــای	اُخــروی،	یعنــی	
در	اینجــا	مفهومــی	بنــام	بقــای	اُخــروی	نيــز	اضافــه	مــی	شــود.
ــا	ممکــن	اســت	از	دو	 ــه	بق ــم	ک ــی	گویي ــا	م ــی	م ــگاه	قرآن در	ن
ــی	از	 ــدات	ناش ــی	تهدی ــرد؛	یک ــرار	گي ــرض	ق ــورد	تع ــه	م ناحي
عوامــل	بيرونــی	از	قبيــل	تعــرض	دشــمنان	و	دیگــری	تهدیــدات	
ناشــی	از	ناتوانی	هــا	و	مشــکالت	درونــی	جامعــه	اســالمی؛	اگــر	
ناتوانی	هــای	درونــی	برطــرف	شــود،	مشــکل	تهدیــدات	بيرونــی	
ــی	باقــی	 ــدات	درون ــی	اگــر	تهدی ــز	برطــرف	خواهــد	شــد،	ول ني
باشــند،	تهدیــدات	بيرونــی	موفــق	مــی	شــوند	کــه	بياینــد	و	بقــا	
را	بــه	مخاطــره	بياندازنــد،	لــذا	مــی	توانيــم	در	نــگاه	پيشــرفته	تر	
از	بقــا	عبــور	نمایيــم	و	امنيــت	را	بــه	ایــن	شــکل	از	نــگاه	قرآنــی	
تعریــف	نمائيــم	کــه	بــر	ایــن	اســاس	امنيــت	ایــن	گونــه	تعریــف	
ــم	 ــه	هــدف	جي ــا	ب ــرض	ب	ت ــف	از	تع ــت	ال ــی	شــود؛	مصوني م

برســد	و	یــا	در	وضعيــت	جيــم	قــرار	بگيــرد.
مثــاًل	اگــر	الــف،	یــک	دولــت	باشــد	و	ب،	بــه	تعبيــر	قــرآن	یــک	
قریــه	باشــد،	یــک	دولــت،	امنيتــش	ایــن	اســت	کــه	از	تعــرض	
دولتهــای	دیگــر	و	هــر	منبــع	تهدیــدی،	مصونيــت	داشــته	باشــد	
ــرده،	 ــف	ک ــش	تعری ــرای	کشــور	و	مردم ــه	ب ــی	ک ــه	اهدف ــا	ب ت

ــد. دســت	یاب
اگــر	موضــوع	امنيــت	فــرد	باشــد،	مــی	گویيــم	جــان	این	انســان،	
مصــون	اســت	از	تعــرض	دیگــری	تــا	او	بــه	برنامــه	هایــی	کــه	
دارد	دســت	یابــد.	مــال	او	از	تعــرض	دیگــری	مصــون	اســت	تــا	
او	بتوانــد	بــا	دارائی	هایــش	کارهایــی	را	کــه	مــی	خواهــد	انجــام	
دهــد.	بــه	عبارتــی	بحــث	مالکيــت	و	جــان	و	آبــروی	فــرد،	دارای	
امنيــت	باشــد.	ایــن	فــرد	بتوانــد	در	یــک	حــوزه	سياســی،	نامــزد	
منصــب	سياســی	شــود	و	از	تعــرض	دیگــران	مصــون	باشــد	تــا	

اگــر	انتخــاب	شــد،	در	جایگاهــش	قــرار	گيــرد.
ــه	 ــه	رابط ــود	ک ــی	ش ــکيکی	م ــث	تش ــت	بح ــن	امني بنابرای
مســتقيمی	بــا	ارتقــای	وجــود	پيــدا	مــی	کنــد؛	هــر	چــه	ارتقــای	

نجف لکزایی در گفتگو با مهر:

نسبت جنود عقل وجهل با مقوله امنیت
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ـــو گـفتــگـ

وجــود	باالتــر	رود	یعنــی	تقــرب	بــه	خداونــد	بيشــتر	شــود،	امنيت	
فــرد	بيشــتر	خواهــد	شــد،	چــون	مشــکالت	و	تهدیــدات	درونــی،	

ــد. ــد	کاهــش	مــی	یاب ــه	خداون ــا	تقــرب	ب ب

ــع  ــن منب ــرآن، مهمتری ــه ق ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
ــود. در  ــد ب ــت خواه ــالمی امنی ــه اس ــد نظری تولی
ــی زده  ــه حرفهای ــت چ ــورد امنی ــم در م ــرآن کری ق

ــت؟ ــده اس ش
ــن	 ــه	شــریفه	8۲	ســوره	مبارکــه	انعــام	کــه	شــاید	مهمتری در	آی
آیــه	در	بــاب	امنيــت	در	قــرآن	کریــم،	هميــن	آیــه	شــریفه	باشــد	
ــْم	 ــوا	إِیَمانَُه ــْم	َیلْبُِس ــوا	َولَ ــَن	آَمُن ــد:	»الَِّذی ــد	می	فرماین خداون
ــه	 ــُدوَن«.	طبــق	ایــن	آی ــْم	ُمْهَت ــُن	َوُه ْم ــُم	اأْلَ ــَک	لَُه ــٍم	ُأولَئِ بُِظلْ
شــریفه	کســانی	کــه	در	ابتــدا	ایمــان	بياورنــد	و	ســپس	ایمانشــان	
ــت	و	آســایش	اســت.	 ــد	برایشــان	امني ــن	نکنن ــم	عجي ــا	ظل را	ب
ــوادی	 ــت	اهلل	ج ــرت	آی ــير	حض ــُن«	در	تفس ْم ــه	»اأْلَ ــن	کلم ای
ــم	 ــت	و	ه ــوی	اس ــت	دني ــامل	امني ــم	ش ــه	اهلل(	ه ــی	)حفظ آمل
ــی	 ــش	زندگ ــر	دو	بخ ــی	ه ــه	عبارت ــروی؛	ب ــت	اُخ ــامل	امني ش

ــرد. ــی	گي ــر	م انســان	را	در	بَ
ــم	 ــن	دو	بخــش	متمرکــز	شــویم	و	ببيني ــم	و	در	ای ــا	بيایي اگــر	م
ایــن	»الَِّذیــَن	آَمُنــوا«	یعنــی	چــه	و	بــه	چــه	چيــزی	مــی	بایســت	
ایمــان	بياورنــد،	و	دیگــر	بخــش	دوم	کــه	»لـَـْم	َیلْبُِســوا	إِیَمانَُهــْم	
بُِظلـْـٍم«	را	بفهميــم	شــاید	بتوانيــم	بيــان	نمائيــم	کــه	ایــن	معانی،	
تمــام	قــرآن	کریــم	را	در	بـَـر	خواهنــد	گرفــت.	اول	فرمولی	اســت	
ــز	از	 ــالوه	پرهي ــه	ع ــان	ب ــرمایه	ایم ــه	س ــردم	ک ــرض	ک ــه	ع ک
ظلــم	در	نتيجــه	امنيــت	را	بــه	وجــود	مــی	آورنــد.	در	واقــع	اگــر	
مالحظــه	نمائيــد،	تنهــا	بــر	علــم	تأکيــد	نشــده	بلکــه	بــر	عمــل	

نيــز	تأکيــد	شــده	اســت.
ــور	نيســت؛	 ــم	مح ــالمی،	عل ــت	اس ــه	امني ــرد	ک ــان	ک ــد	بي بای
امنيــت	اســالمی،	عمــل	محــور	نيــز	مــی	باشــد.	در	واقــع	عمــل	
ــم	 ــد	و	عل ــی	ده ــان	م ــان	را	نش ــی	ایم ــه	تجل ــت	ک ــن	اس مؤم
ــز	 ــن	ایمــان	ني ــود.	بنابرای ــت	ســاز	نخواهــد	ب ــی،	امني ــه	تنهای ب
ــه	 ــان	ب ــدا،	ایم ــت	حاصــل	شــود.	ابت ــا	امني می	بایســت	باشــد	ت
ــه	 ــان	ب ــر	ایم ــه	ب ــود	دارد	ک ــی	وج ــی	آیات ــت؛	یعن ــد	اس خداون
ــم	و	 ــرآن	کری ــه	ق ــان	ب ــن	طــور	ایم ــد	دارد	و	همي ــد	تأکي خداون
ــرت	و	 ــه	و	آخ ــی	و	مالئک ــات	اله ــه	آی ــان	ب ــه،	ایم ــن	گون همي
عوالــم	غيبــی	و	انبيــای	الهــی	)ع(	و	جانشــينان	آنهــا؛	مــا	زمانــی	
کــه	متعلقــات	ایمــان	را	در	قــرآن	کریــم	بحــث	می	نمائيــم	ایــن	

ــد. ــام	می	آین ــن	مق ــکات	در	ای ن
ــه	 ــوا«	ب ــب	و	»آَمُن ــه	غي ــوا«	ب ــع	»آَمُن ــوا«؛	در	واق ــَن	آَمُن »الَِّذی
خداونــد؛	یعنــی	تمــام	چيزهایــی	را	کــه	مــی	خواهــد	مــا	بــه	آنهــا	
ــراً	آن	 ــی	هســتند.	ظاه ــه	غيب ــک	جنب ــم؛	دارای	ی ــان	بياوری ایم
طــور	کــه	برخــی	از	اهــل	تحقيــق	هــم	ادعــا	نمــوده	انــد،	ایمــان	
بــه	پدیــده	مــادی	مــراد	نشــده	اســت.	در	نــگاه	قرآنــی	ایمــان	در	
ــد.	 ــدا	نمای ــی	پي ــه	غيب ــک	وج ــه	ی ــی	شــود	ک ــان	م ــی	بي مقام
ــه	ایــن	مــوارد	اســت	کــه	باعــث	مــی	شــود،	 بنابرایــن	ایمــان	ب

بخــش	ابتدایــی	آیــه	شــریفه،	جلــوه	پيــدا	نمایــد.
ــری	 ــودار	دیگ ــم	اســت	دارای	نم ــز	از	ظل ــه	پرهي بخــش	دوم	ک
ــپس	 ــود	و	س ــروع	می	ش ــود	ش ــز	از	خ ــدا	از	پرهي ــه	ابت ــت	ک اس
در	پرهيــز	از	ظلــم	بــه	دیگــران	و	طبيعــت	ادامــه	می	یابــد.	
بنابرایــن	ایــن	آیــه،	بحــث	جامعــی	اســت	کــه	اگــر	بــه	درســتی	
ــد	 ــم	را	می	توان ــرآن	کری ــی	ق ــب	امنيت ــام	مکت ــود،	تم ــم	ش فه
ــْن	 ــی	َم ــد:	»بَلَ ــر	می	فرمای ــه	دیگ ــد.	آی ــش	ده ــاع	پوش باالجم
ِ	َوُهــَو	ُمْحِســٌن	َفلَــُه	أَْجــُرُه	ِعْنــَد	َربِّــِه	َواَل	َخــْوٌف	 أَْســلََم	َوْجَهــُه	هلِلَّ
ــه	فرمــوده	 ــه	عبارتــی	در	ایــن	آی ــوَن«؛	ب ــْم	َیْحَزنُ ــْم	َواَل	ُه َعلَْيِه
ــوکار	 ــن	نيک ــود	و	در	ضم ــد	ش ــليم	خداون ــی	تس ــر	کس ــد:	اگ ان
نيــز	باشــد،	اجــر	ایــن	افــراد	نــزد	خداونــد	محفــوظ	اســت	و	ایــن	
افــراد	نــه	تــرس	و	هراســی	خواهنــد	داشــت	و	نــه	امــری	آنهــا	را	

ــد. ــی	نمای ناراحــت	م
ِ	اَل	َخْوٌف	 	أَْولَِيــاَء	اهللَّ در	آیــه	دیگــر	خداونــد	مــی	فرماینــد:	»أاََل	إِنَّ
	 ــد:	»إِنَّ ــی	فرمای ــر	م ــه	دیگ ــوَن«	در	آی ــْم	َیْحَزنُ ــْم	َواَل	ُه َعلَْيِه
الُْمتَِّقيــَن	ِفــی	َجنَّــاٍت	َوُعُيــوٍن«؛	شــرط	اینکــه	فــرد	بــه	بهشــت	و	

نهرهــا	و	چشمه	ســارهای	بهشــتی	برســد	ایــن	اســت	کــه	متقــی	
و	پرهيــزگار	باشــد.	اگــر	فــرد	در	ایــن	دنيــا	متقــی	بــود؛	دیگــران	

از	دســت	و	زبــان	و	رفتــارش	در	امنيــت	خواهنــد	بــود.

*مفهوم دولت در قرآن آمده است؟
ــی	 ــًا	واژه	های ــت،	عموم ــای	دول ــه	ج ــم	ب ــرآن	کری ــر	ق در	تعبي
ــر	 ــواًل	واژه	دیگ ــت،	معم ــده	اس ــًرا«	آم ــلَْطانًا	نَِصي ــد	»ُس مانن
»ُقــَری«	و	»َقْرَیــٍة«	وارد	شــده	اســت.	اینکــه	قــرآن	کریــم	مــی	
ــت	را	ســاقط	 ــی	دول ــم	یعن ــی	نمائي ــه	را	هــالک	م ــد:	قری فرمای
مــی	نمائيــم.	بســياری	گمــان	مــی	کردنــد	کــه	بایــد	بيــان	مــی	
ــن	اســت	 ــت	ای ــم.	واقعي ــی	نمائي ــه	را	هــالک	م شــد	اهــل	قری
کــه	زمانــی	کــه	حکومــت	هــا	ســاقط	مــی	شــوند	مــردم	کــه	از	
ــد،	مــردم	چــه	بســا	در	ایــن	رویکــرد	خوشــحال	 بيــن	نمــی	رون

ــم	بشــوند. ه
بــه	طــور	نمونــه	در	انقــالب	اســالمی	ایــران،	مــردم	دچــار	شــور	
و	شــعف	شــدند	و	بــه	عبارتــی	خــود	مــردم	بودنــد	کــه	انقــالب	
کردنــد.	آنجــا	کــه	اهــل	مــراد	بــوده	اســت،	اهــل	را	وارد	کــرده	
	الُْمتَِّقيــَن	ِفــی	َمَقــاٍم	أَِميــٍن«	و	در	آیــه	بعــدی:	 اســت	ماننــد:	»إِنَّ
ــَرَکاٍت	 ــْم	بَ ــا	َعلَْيِه ــْوا	لََفَتْحَن ــوا	َواتََّق ــَری	آَمُن ــَل	الُْق 	أَْه ــْو	أَنَّ »َولَ
ــوا	 ــد	و	تق ــان	بياورن ــردم،	ایم ــر	م ــَماِء	َواأْلَْرِض«	اگ ــَن	السَّ ِم
ــد	عمــل	مــراد	اســت؛	درهــای	 ــاز	هــم	بُع ــد؛	کــه	ب پيشــه	نماین
نعمتهــای	زميــن	و	آســمان	را	بــرای	آنهــا	بــاز	خواهيــم	نمــود	و	

ــت. ــن	پروســه	مــی	شــود؛	امني ــد	ای ــت	پيام در	نهای
ــده	 ــم؛	بن ــتفاده	نمایي ــم	اس ــز	بخواهي ــا	ني ــر	لغوی	ه ــر	از	نظ اگ
ــر	 ــد	تعبي ــده	ام	مانن ــام	دی ــن	مق ــن	را	در	ای ــير	و	مت ــد	تفس چن
ــن	واژه	 ــه	ای ــته،	چگون ــن	دس ــم	ای ــرآن«.	ببيني ــات	الق »کلم
ــه	 ــن	چگون ــود	واژه	ام ــری	خ ــه	تعبي ــد.	ب ــرده	ان ــر	ک ــا	را	تعبي ه
تعبيــر	شــده	اســت.	در	ایــن	رویکــرد،	ضــد	امــن	را	خــوف	لحــاظ	
ــی	 ــش	درون ــای	آرام ــه	معن ــن	را	ب ــه،	ام ــد	و	در	ادام ــوده	ان نم
ــن	پروســه	در	 ــد.	ای ــوده	ان ــر	نم ــراس	تعبي ــدان	خــوف	و	ه و	فق
حيطــه	امنيــت	فــردی	اســت	و	در	بُعــد	سياســی	کارکــرد	نــدارد.	
ایــن	نــوع	از	امنيــت	در	ســطح	روانشــناختی	و	در	ســطح	فــردی	
بــه	ایــن	معنــا	تعبيــر	مــی	شــود.	»هــو	األمــن	و	الســکون	و	رفــع	
الخــوف	و	الوحشــة	و	االضطــراب«؛	جمــع	بنــدی	در	ایــن	مقــام	و	

ــه	اســت. ــردی،	انجــام	گرفت در	ســطح	ف
اینکــه	قــرآن	کریــم	مــی	فرمایــد:	»الَّــِذی	أَْطَعَمُهــْم	ِمــْن	ُجــوٍع	
َوآَمَنُهــْم	ِمــْن	َخــْوٍف«؛	یعنــی	جعلهــم	فــی	االمــن	و	بلــدا	امنــا؛	
ــه	 ــه	اســت	کــه	قری ــن	آی ــه؛	در	ای ــت	امنت ــه	کان ــا	و	قری کان	امن
ــت.	 ــه	اس ــه	کار	رفت ــی	ب ــد	سياس ــور	و	واح ــای،	کش ــه	معن ب
ــی	 ــَن«؛	اینکــه	خــوف	و	حــذر	چــه	فرق ــاَلٍم	آِمنِي ــا	بَِس »اْدُخُلوَه
دارنــد	یــا	خــوف	و	حقــه	چــه	فرقــی	بــا	یکدیگــر	دارنــد،	قــرآن	
ــَتَقاُموا	 	اْس ــمَّ ُ	ُث ــا	اهللَّ َُّن ــوا	َرب ــَن	َقالُ 	الَِّذی ــد:	»إِنَّ ــم	می	فرمای کری
ــن	 ــابه	ای ــه	مش ــوَن«؛	البت ــْم	َیْحَزنُ ــْم	َواَل	ُه ــْوٌف	َعلَْيِه ــاَل	َخ َف
ــه	 ــن	آی ــه	ای ــه	نســبت	ب ــود	دارد،	البت ــم	وج ــرآن	کری ــه	در	ق آی
ــا	 َُّن ــوا	َرب ــَن	َقالُ 	الَِّذی ــد:	»إِنَّ ــی	فرمای ــه	م ــی	دارد.	آن	آی اضافات
ُل	َعلَْيِهــُم	الَْماَلئَِکــُة«	کــه	در	ادامــه	آیــه	 َقاُموا	تََتَنــزَّ 	اْســتَ ُ	ُثــمَّ اهللَّ
ــد	 ــی	نخواهن ــوف	و	ُحزن ــار	خ ــراد	دچ ــن	اف ــود	ای ــاره	می	ش اش
شــد.	بنابرایــن	ایــن	آیــه	شــریفه	بــه	دو	صــورت	در	قــرآن	کریــم	

ــود	دارد. وج

ــت در  ــی امنی ــی یعن ــث قبل ــان بح ــه هم *در ادام
ــه  ــتقیم چ ــر مس ــتقیم و غی ــور مس ــه ط ــرآن، ب ق
ــود دارد،  ــرآن وج ــاط در ق ــن ارتب ــی در ای بحثهای
ــالمی  ــه اس ــد نظری ــرای تولی ــع ب ــی در واق یعن
ــرد؟ ــکا ک ــرآن ات ــه ق ــوان ب ــی ت ــدر م ــت چق امنی
بحــث	دیگــری	کــه	بــا	ایــن	بحــث،	از	حيــث	مفهومــی	مرتبــط	
اســت،	بحــث	»هــالک«	اســت.	ایــن	معنــا	بــه	معنــای	ســقوط	
اســت	و	بنــده	آیــات	»هــالک«	را	اســتخراج	کــرده	ام	کــه	ایــن	
ــت	 ــی	دارای	اهمي ــم	خيل ــم	هســتند	و	ه ــی	مه ــم	خيل ــات	ه آی
ــًا	در	 در	حــوزه	مباحــث	آســيب	شناســی	سياســی	هســتند.	تقریب
تمامــی	آیــات	تأکيــد	شــده	اســت	کــه	مــا	هيــچ	نظــام	و	دولتــی	

ــح	و	 ــت	صال ــل	آن	دول ــه	اه ــی	ک ــم	در	حال ــاقط	نمی	کني را	س
مؤمــن	باشــند.

ــی،	 ــند،	یعن ــون«	باش ــم	مصلح ــم	»وه ــرآن	کری ــر	ق ــه	تعبي ب
اهــل	آن	دولــت	صالــح	باشــند،	مــا	چنيــن	کاری	را	انجــام	نمــی	
دهيــم.	در	قــرآن	کریــم	بــر	چنيــن	قيــودی	بســيار	تأکيــد	شــده	
اســت.	هــو	مــا	یقابــل	الحيــاه،	یعنــی،	هالکــت	در	مقابــل	حيــات	
اســت.	در	واقــع	وقتــی	مــی	گویيــم	هــالک	شــد،	یعنــی،	حيــات	
و	بقــای	آن	برداشــته	شــده	اســت.	وقتــی	مــی	گویيــم	بقــای	مــا	
بــه	خطــر	مــی	افتــد،	یعنــی،	حيــات	مــا	بــه	خطــر	مــی	افتــد.

»و	هــو	اعــم	مــن	الممــات	و	الفنــاء	و	هــو	ســقوط	عــن	الحيــاه	و	
هــی	انقضــاع	الحيــاه	و	الحيــاه	فــی	کل	شــیء	بحســبه	و	ســبق	
ــو	 ــه	و	ه ــن	خصوصيات ــیء	م ــوام	ش ــه	ق ــا	ب ــاء	زوال	م ان	الفن
القبــل	اعنــدام	و	انــه	زوال	ذات	الشــیء	بکليــه«؛	»َوَمــْن	أَْعــَرَض	
	لـَـُه	َمِعيَشــًة	َضْنــًکا«	کــه	ارتبــاط	َضْنــًک	را	بــا	 َعــْن	ِذْکــِری	َفــإِنَّ
ــی	 ــرار	م ــورد	بررســی	ق ــم	م ــان	کردی ــاًل	بي ــه	قب ــی	ک واژه	های

دهــد.
»یــراد	شــدت	ضيــق	فــی	المادیــات	و	مــن	جهــة	روحانيــه«؛	در	
واقــع	َضْنــًک	بــه	ســختی	افتــادن	مــادی	و	معنــوی	اســت.	»فان	
مــن	اعــرض	عــن	التذکــر	و	توجــه	الــی	اهلل	تعالــی	فهــو	منقطــع	
ــن	 ــه	ع ــل	عيش ــه	و	منفص ــه	عن ــع	ارتباط ــی	و	منقط ــه	تعال عن
المراحــل	الروحانيــه«؛	اگــر	واقعــًا	ایمــان	بــه	آیــات	الهــی	وجــود	
ــد	 ــی	خواه ــار	دگرگون ــا	را	دچ ــی	ه ــًا	زندگ ــد،	قطع ــته	باش داش
ــه	 ــد	ک ــته	باش ــان	داش ــه	ایم ــن	آی ــه	ای ــه	کســی	ب ــود.	اینک نم
	لَــُه	َمِعيَشــًة	َضْنــًکا«؛	یعنــی	 ــإِنَّ »َوَمــْن	أَْعــَرَض	َعــْن	ِذْکــِری	َف
ــی	خــالص	 ــت	شــدت	و	ناراحت ــه	از	وضعي ــرای	اینک شــخص	ب
ــه	در	 ــر	از	اینک ــه	غي ــد	ب ــی	زن ــت	م ــی	دس ــر	عمل ــه	ه ــود	ب ش

ــد. ــاز	نمای ــد	عــرض	بندگــی	و	ني پيشــگاه	خداون
ــی	اگــر	برداشــت	 ــق«	اســت،	یعن ــی،	واژه	»ضي واژه	دیگــر	قرآن
ــه	 ــم	ب ــم	بخواهي ــرآن	کری ــت	را	از	ق ــتی	از	امني ــت	درس و	دریاف
ــا	 ــن	واژه	ه ــا	ای ــا	را	ب ــاط	آنه ــی	بایســت	ارتب ــم،	م دســت	آوری
ــم.	در	 ــت	آوری ــه	دس ــت	ب ــاد	اس ــز	زی ــان	ني ــه	تعدادش ــه	البت ک
ــه	 ــت	ک ــورد	اس ــاه	م ــد	و	پنج ــش	از	یکص ــم	بي ــمت	مفاهي قس
ــک	شــبکه	 ــاط	ی ــن	ارتب ــع	ای ــوده	ام.	در	واق ــده	اســتخراج	نم بن
اســت.	ابتــدا	بایــد	سيســتم	را	فهــم	کنيــم	تــا	بتوانيــم	بــه	مکتــب	

ــم. ــم	دســت	یابي ــرآن	کری ــی	ق امنيت
بحــث	دیگــر،	بحــث	»ُحــزن«	اســت	کــه	مــی	بایســت	آن	را	نيز	
مــورد	توجــه	قــرار	داد.	بحــث	دیگــر	»قریــه«	اســت	کــه	گفتــه	
انــد:	القریــه،	اســم	للموضــع	الــذی	یجتمــع	فيــه	النــاس،	چــون	
وقتــی	بحــث	امنيتــی	را	مطــرح	مــی	کنيــم،	مــی	گوینــد:	شــما	
بيایيــد	بحــث	امنيــت	ملــی	را	مطــرح	نمایيــد.	اینهــا	بــه	یکدیگــر	
ــام	و	 ــواع	و	اقس ــت	ان ــه	امني ــت	ک ــن	اس ــتند.	روش ــط	هس مرتب
ســطوحی	دارد؛	یــک	ســطح	آن	امنيــت	فــردی	و	امنيــت	معنــوی	
ــت	 ــی	و	امني ــت	خانوادگ ــر	آن	امني ــطوح	دیگ ــی	س ــت،	ول اس
ــی	و	…	 ــت	جهان ــی	و	امني ــت	مل ــه	امني ــا	ب ــت	ت ــادی	اس اقتص
ــی	 ــوط	م ــی	مرب ــت	مل ــه	بحــث	امني ــه	ب ــد.	آن	بخشــی	ک برس
شــود،	بيشــتر	بــا	آیاتــی	ارتبــاط	دارد	کــه	در	آنهــا	بحــث	هــالک	

ــاط	اســت. ــال	ذلــک	در	ارتب ــه	و	امث و	هلــک	و	قری
ــردم	در	آن	 ــه	م ــی	ک ــر	جای ــا	ه ــر	اســت	ب ــی	براب ــه	در	معن قری
ــن	مــکان	امــکان	دارد	موضعــی	بســيار	 مــکان	جمــع	شــوند.	ای
کوچــک	باشــد	و	یــا	ممکــن	اســت	مکانــی	بســيار	بــزرگ	باشــد.	
در	ایــن	تعریــف،	قریــه	اعــم	از	کشــور	اســت،	زیــرا	مکانــی	کــه	
ــی	 ــًا	کشــور	نيســت.	زمان ــوند،	الزام ــی	ش ــع	م ــردم	در	آن	جم م
ــه	 ــم	ک ــور	را	ه ــت.	کش ــته	اس ــود	نداش ــت	وج ــه	دول ــوده	ک ب
کشــور	گفتــه	انــد،	ایــن	مخفــف	کيــش	ورز	اســت،	یعنــی	مکانــی	
ــه	یــک	آیيــن،	دور	معبــدی	جمــع	مــی	شــدند،	 کــه	معتقــدان	ب
ایــن	جمــع،	کيــش	ورزان	را	شــکل	می	دادنــد.	ایــن	کيــش	ورزان،	
ــز	اطــالق	 ــه	در	آن	حضــور	داشــتند	ني ــی	ک ــه	مکان ــم	ب ــم	ک ک
مــی	شــد	و	بــه	مــرور	کيــش	ورزان	مخفــف	شــد	و	واژه	کشــور	
را	تشــکيل	داد.	اصــل	واژه	کشــور	بــه	کيــش	ورز	بازمــی		گــردد.
ــده	 ــه	کار	آم ــل	ب ــن	مح ــردم	در	همي ــان	ک ــه	بي ــه	ای	را	ک نکت
ــی	 ــاس	و	یســتعمل	ف ــه	الن ــًا	یجتمــع	في ــاس	جميع اســت.	»ولن
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ـــو گـفتــگـ

ــورد	 ــر	دو	م ــن	در	ه ــد	ای ــا	گفته	ان ــا«،	بعضی	ه ــد	منهم کل	واح
ــرای	 ــرای	اســم	موضــع	و	هــم	ب ــی	هــم	ب ــه	کار	مــی	رود	یعن ب
تجمــع؛	اینکــه	فرمــوده:	»َواْســَألُْهْم	َعــِن	الَْقْرَیــِة«:	یعنــی	بپــرس	
از	اهــل	قریــه؛	بنابرایــن	گفتيــم	کــه	اگــر	نــگاه	سياســی	داشــته	
ــاز	 ــز	ب ــه	ني ــه	قری ــت	ب باشــيم	یعنــی	حواســمان	باشــد	کــه	دول
ــه	ســامانه	اداره	جامعــه	نيــز	اطــالق	مــی	شــود.	 مــی	گــردد	و	ب
آن	هنــگام	دیگــر	لزومــی	نــدارد	کــه	شــما	بگویيــد:	»َواْســَألُْهْم	
ــی	 ــن	کالم	یعن ــه؛	ای ــل	قری ــرس	از	اه ــی:	بپ ــِة«	یعن ــِن	الَْقْرَی َع
اینکــه	شــما	از	دولــت	ســؤال	کــن	و	بــه	عبارتــی	از	کســانی	کــه	
جامعــه	را	اداره	مــی	نماینــد	ســؤال	کــن.	ایــن	آیــه	شــریفه	کــه	
ــًة«	 ُ	َمَثــاًل	َقْرَیــًة	َکانَــْت	آِمَنــًة	ُمْطَمئِنَّ مــی	فرمایــد:	»َوَضــَرَب	اهللَّ
ببينيــد	در	ایــن	مقــام	بــه	نظــر	مــی	رســد	هيــچ	معنایــی	بــه	جــز	

ــدارد. ــاب	قریــه	وجــود	ن دولــت	در	ب
در	ایــن	آیــه	آمــده	اســت	کــه	خداونــد	مثالــی	زده	اســت	کــه	آن	
کشــور	اســت	کــه	بــا	ایمــان	هــم	امنيــت	دارد	و	هــم	آرامــش	و	
ــٍة	 ــْن	َقْرَی ــْن	ِم ــد:	»َوَکَأیِّ ــه	دیگــر	قــرآن	کریــم	مــی	فرمای در	آی
ــت	 ــه	از	دول ــی	ک ــی	دولت ــَک«؛	یعن ــْن	َقْرَیتِ ًة	ِم ــوَّ 	ُق ــدُّ ــَی	أََش ِه
ـَک	لُِيْهلِــَک	الُْقــَری	 شــما	قــوی	تــر	اســت.	»َوَمــا	َکاَن	َربُـّ
ــد	 ــه	خداون ــده	ک ــه	آم ــن	آی ــوَن«؛	در	ای ــا	ُمْصلُِح ــٍم	َوأَْهُلَه بُِظلْ
ــاقط	 ــی	را	س ــچ	دولت ــد	و	هي ــود	نمی	نمای ــه	ای	را	ناب ــچ	قری هي

ــند. ــوب	باش ــک	و	خ ــل	آن	ني ــه	اه ــد	ک نمی	کن
ــد،	و	 ــای	بل ــه	معن ــه	ب ــه	ن ــه«؛	و	مدین ــم	للمدین ــا	اس »و	انه
ــهر	 ــه	ش ــِد«	ب ــَذا	الَْبلَ ــُم	بَِه ــه	»اَل	ُأْقِس ــتيد	ک ــتحضر	هس مس
ــاده	 ــه	نه ــرب	را	مدین ــام	یث ــه	ن ــا	اینک ــاره	دارد،	ام ــه	اش مک
ــت	 ــوان	پایتخ ــه	عن ــا	ب ــه	آنج ــود	ک ــت	ب ــن	عل ــه	ای ــد	ب ان
ــن	 ــت	تشــکيل	شــد.	بنابرای انتخــاب	شــد	و	در	آن	محــل	دول
ــی	 ــه،	یعن ــه	فاضل ــت.	مدین ــی	اس ــی	سياس ــه،	اصطالح مدین
ــی	 ــه	کار	م ــهر	را	ب ــی	ش ــا	وقت ــه	یونانی	ه ــه؛	ک ــت	فاضل دول
ــته	 ــاره	داش ــم	اش ــهر	ه ــه	ایرانش ــی	ب ــان	فارس ــد،	در	زب بردن

ــران. ــور	ای ــی	کش ــد	یعن ان
شــهر	برابــر	مدینــه	نــه	شــهر	برابــر	بلــد	بــه	معنــای	پرســپوليس،	
ــان	 ــه	یوناني ــت	ک ــری	اس ــن	تعبي ــه	ای ــران	ک ــور	ای ــی	کش یعن
ــه	 ــر	فق ــوارد	از	نظ ــن	م ــد.	ای ــی	بردن ــه	کار	م ــان	ب ــرای	ایراني ب
اللغــه؛	مــی	بایســت	مــورد	توجــه	و	عنایــت	واقــع	شــوند.	»َوَمــا	
	ِرَجــااًل	نُوِحــی	إِلَْيِهــْم	ِمــْن	أَْهــِل	الُْقَری«،	 أَْرَســلَْنا	ِمــْن	َقْبلـِـَک	إاِلَّ
الـِـِم	أَْهُلَهــا«	ببينيــد	در	ایــن	 »َربََّنــا	أَْخِرْجَنــا	ِمــْن	َهــِذِه	الَْقْرَیــِة	الظَّ
آیــات	کــه	الزم	اســت	اهــل	را	بيــان	نمایــد،	اهــل	را	بيــان	مــی	
الـِـِم«؛	یعنــی	تفکيــک	 کنــد.	»َربََّنــا	أَْخِرْجَنــا	ِمــْن	َهــِذِه	الَْقْرَیــِة	الظَّ

شــده	اســت.
در	آیــه	دیگــر	مــی	فرمایــد:	»َوَجَعلَْنــا	بَْيَنُهــْم	َوبَْيــَن	الُْقــَری	الَّتـِـی	
بَاَرْکَنــا	ِفيَهــا	ُقــًری	َظاِهــَرًة«؛	در	یــک	آیــه،	ُقــًری	َظاِهــَرًة	آمــده	
الـِـِم	آمــده	اســت.	ُقــًری	َظاِهــَرًة	 اســت	و	در	آیــه	دیگــر	الَْقْرَیــِة	الظَّ
ــای	بســته.	 ــی	دولته ــِم	یعن ِ ال ــِة	الظَّ ــاز	و	الَْقْرَی ــای	ب ــی	دولته یعن
ــاد	شــده	ایــن	اســت	کــه	کشــورهایی	کــه	شــما	 ــه	ی معنــای	آی
آنهــا	را	مــی	بينيــد	و	در	آنهــا	آمــد	و	شــد	در	جریــان	اســت؛	آیــه	
دیگــر	مــی	فرمایــد:	آن	قــدر	اینهــا	امنيــت	داشــتند	کــه	»ِســيُروا	
ــَن«	یعنــی	اینکــه	شــما	شــب	و	روز	در	 ــا	آِمنِي ِــَی	َوأَیَّاًم ــا	لََيال ِفيَه

اینهــا	ســير	نمائيــد	و	از	امنيــت	برخــوردار	هســتيد.
در	واقــع	شــهر	اســالمی	و	کشــور	اســالمی،	مکانــی	اســت	کــه	
ــد	شــهر	 ــه	ای	مــی	رســد	کــه	مانن ــه	مرحل ــی،	ب از	لحــاظ	امنيت
ــتند	و	 ــت	هس ــردم	در	امني ــب	و	روز	م ــم،	در	آن	ش ــدس	ق مق
ــدری	 ــه	ق ــد	ب ــه	در	شــب	می	خوابن ــداد	کســانی	ک ــا	اینکــه	تع ی
ــه	طــور	 ــر	ب ــا	اگ ــرود	ام ــرو	ب نيســت	کــه	شــهر	در	خاموشــی	ف
ــد،	 ــه	نمائي ــرزی	مراجع ــهرهای	م ــی	از	ش ــه	یک ــما	ب ــال	ش مث
هــوا	هنــوز	تاریــک	نشــده،	شــهر	خامــوش	مــی	شــود.	بــه	ایــن	
ــن	شــهر	 ــرد	در	ای ــی	ف ــد،	یعن ــت	دارن ــه	مشــکل	امني ــر	ک خاط
نمــی	دانــد	اگــر	هــوا	تاریــک	شــد	مــی	توانــد	ســالم	بــه	محــل	
ــه	در	 ــی	ک ــب	ناامنی	های ــر!	اغل ــا	خي ــردد	ی ــود	بازگ ــی	خ زندگ
مناطــق	مــرزی	اتفــاق	مــی			افتــد،	نوعــًا	در	تاریکــی	هــوا	روی	

ــی	دهــد. م
ــل	 ــی	تعطي ــه	سيســتم	دولت ــت	اســت	ک ــن	عل ــه	ای ــر	ب ــن	ام ای

ــرز	 ــپيده	از	م ــوع	س ــا	طل ــد	ت ــراد	فرصــت	دارن ــن	اف ــت	و	ای اس
خــارج	شــوند،	لــذا	مــردم	در	ایــن	مناطــق	مــی	گوینــد	اگــر	مــی	
خواهيــد	در	شــب	تــردد	نمایيــد،	بگذاریــد	از	نيمــه	شــب	بــه	بعــد،	
تــردد	کنيــد.	امــا	ایــن	مطلــب	کــه	قــرآن	مــی	فرمایــد:	»ِســيُروا	
ِفيَهــا	لََيالـِـَی	َوأَیَّاًمــا	آِمنِيــَن«	شــما	مــی	توانيــد	در	تمــام	ســاعات	

شــبانه	روز	بــا	امنيــت	تــردد	نمایيــد.
ــط	 ــم	مرتب ــرآن	کری ــت	در	ق ــث	امني ــا	بح ــه	ب ــری	ک واژه	دیگ
ــرآن	 ــه	ای	از	ق ــاس	و	مشــتقاتش	اســت.	در	آی اســت،	بحــث	لب
ــه	آنهــا	لبــاس	گرســنگی	پوشــاندیم،	 کریــم	آمــده	اســت	کــه	ب
ــرآن	 ــدگاه	ق ــت	از	دی ــه	امني ــد	ک ــرده	ان ــان	ک ــاره	ای	بي ــذا	پ ل
کریــم،	وضعيــت	نيســت	بلکــه	یــک	پوشــش	اســت.	ایــن	بحــث	
در	فقــه	هــم	وجــود	دارد	کــه	امنيــت	جــزء	احــکام	تکليفــی	نمــی	
ــری	از	 ــر	یکس ــت.	اگ ــی	اس ــکام	وضع ــزء	اح ــه	ج ــد،	بلک باش
دیــدگاه	هــا	را	قبــول	نمائيــم،	مــی	رســيم	بــه	حکــم	قــرآن	کــه	
وضعــی	باشــد	ولــی	بنــا	بــه	هميــن	آیــات	قــرآن	کریــم	کــه	بــه	
ــد	هســتند	کــه	 ــت	اشــاره	شــده	اســت،	معتق ــودن	امني ــاس	ب لب

ــف	گــردد. ــی	بایســت	پوشــش	تعری م
ــوِع	 ــاَس	الُْج ُ	لَِب ــا	اهللَّ ــت:	»َفَأَذاَقَه ــده	اس ــم	آم ــرآن	کری در	ق
َوالَْخــْوِف	بَِمــا	َکانـُـوا	َیْصَنُعــوَن«،	واژه	َیْصَنُعــوَن	در	آخــر	پنــج	آیه	
در	قــرآن	کریــم	آمــده	اســت،	یعنــی	کارهایــی	کــه	از	خــود	مــا	
ســر	می	زنــد.	در	واقــع	هــر	آنچــه	کــه	هنــر	شماســت	بــه	شــما	
ــد	 ــزی	شــد.	خداون بازمی	گــردد.	نتيجــه	کارهــای	شــما	چــه	چي
ــر	آنهــا	لبــاس	گرســنگی	و	تــرس	را	پوشــاند.	در	واقــع	تــرس	 ب
ماننــد	یــک	جامــه	بــر	آنهــا	مســتولی	می	گــردد.	بنابرایــن	امــن	
نيــز	یــک	لبــاس	می	گــردد،	یعنــی	وقتــی	لبــاس	خــوف	انســان	
را	در	برمی	گيــرد	و	پــاره	ای	مواقــع	لبــاس	امنيــت؛	نســبت	
ــه	ایــن	لحــاظ	اســت	کــه	خــوف	و	 ــه	جــوع	و	خــوف	ب لبــاس	ب
گرســنگی	بــه	تمامــی	آن	شــهر	و	کشــور	گســترش	یافتــه	اســت	
ــه	تمامــی	 ــاس	ک ــد	لب ــه	اســت	مانن ــرا	گرفت ــردم	را	ف و	همــه	م

ــدن	را	مــی	پوشــاند. ب
بعضــی	مــی	گوینــد	آمــدن	لبــاس	در	ایــن	آیــه	شــریفه،	بــه	ایــن	
ــد	 ــد،	مانن ــکار	ش ــا	آش ــوع	در	آنه ــوف	و	ج ــه	خ ــت	ک ــت	اس عل
ــه	 ــه	جامع ــه	ب ــر	ک ــی؛	ه ــدن؛	یعن ــاس	در	ب ــدن	لب ــکار	ش آش
نــگاه	مــی	نمــود،	عالئــم	ناامنــی	را	مشــاهده	می	کــرد.	بــه	طــور	
ــد	 ــی	بيني ــوید	و	م ــه	ای	می	ش ــهر	و	کوچ ــی	وارد	ش ــال	وقت مث
کــه	دیوارهــا	بلنــد	اســت	و	اطــراف	دیوارهــا	نيــز	ســيم	خــاردار	
ــم	 ــای	ضخي ــا	نرده	ه ــار	بانک	ه ــت	و	در	کن ــده	اس ــيده	ش کش

ــده	اســت. کشــيده	ش
ــر	و	 ــی	از	س ــم	ناامن ــد	عالئ ــری	می	بيني ــاظ	بص ــن	از	لح بنابرای
دیــوار	ایــن	شــهر	مــی	بــارد.	بــه	عبارتــی	احســاس	وحشــت	در	
ــاری	 ــدل	معم ــن	شــهر	وجــود	دارد	و	اصــواًل	م ســاختمانهای	ای
ــه	در	آنجــا	زندگــی	 ــد	کســانی	ک ــی	نمای ــم	م ســاختمانها،	تفهي
ــر	در	شــهر	 ــا	اگ ــر؛	ام ــا	خي ــد	ی ــت	دارن ــد،	احســاس	امني می	کنن
ــچ	 ــدون	هي ــا	ب ــازه	ه ــد	مغ ــوید	و	ببيني ــه	ای	وارد	ش ــا	منطق و	ی
ــد	ماننــد	زینبيــه	کــه	اگــر	قبــاًل	مشــرف	 حفاظــی	رهــا	شــده	ان
شــده	باشــيد	دیدیــد	کــه	بازارهــای	آنجــا	بــدون	حفــاظ	و	فقــط	با	
ــرای	 ــی،	رهــا	مــی	شــد	و	همــه	مــردم	ب قــرار	دادن	قطعــه	چوب

ــد. ــی	رفتن ادای	فریضــه	م
آنجــا	مــن	ســؤال	کــردم	کــه	اینجــا	هميشــه	بــه	ایــن	صــورت	
اســت	کــه	گفتنــد:	بلــه	و	هيــچ	مشــکلی	نيــز	در	ایــن	بــاب	وجود	
ــراد	آنجــا	الزم	 ــد.	اف ــراد	احســاس	امنيــت	مــی	نماین ــدارد	و	اف ن
نمــی	دیدنــد	کــه	مغــازه	هــا	را	ببندنــد	تــا	برســد	بــه	اینکــه	درب	
شيشــه	ای	نصــب	نماینــد	و	ســپس	نــرده	هــم	بزننــد	ســپس	بــا	

قفــل	و	کليــد	حفــاظ	هــای	آنهــا	را	محکــم	نماینــد.
بحــث	دیگــر	مقولــه	طمأنيــه	و	اطمينــان	اســت	کــه	بــرای	فهــم	
ــه	 ــم	ب موضــوع	امنيــت	الزم	و	ضــروری	هســتند.	در	قــرآن	کری
ــات	 ــًا	آی ــت	و	اتفاق ــده	اس ــه	ش ــز	توج ــت	ني ــت	دول بحــث	امني
ــد:	 ــم	مــی	فرمای ــاب	وجــود	دارد.	قــرآن	کری بســياری	در	ایــن	ب
ــوَن«،	 ــا	ُمْصلُِح ــٍم	َوأَْهُلَه ــَری	بُِظلْ ــَک	الُْق ــَک	لُِيْهلِ ــا	َکاَن	َربُّ »َوَم
ــم	 ــرآن	کری ــم	ق ــيار	مه ــات	بس ــی	از	آی ــریفه	یک ــه	ش ــن	آی ای
ــم	و	نظامــی	را	ســاقط	 ــم	رژی ــد	متعــال	از	روی	ظل اســت.	خداون

ــد	آن	 ــند	خداون ــح	باش ــام	صال ــل	آن	نظ ــر	اه ــد	و	اگ ــی	نمای نم
ــد	داشــت. ــرار	خواه ــام	را	برق نظ

ــن	 ــه	در	ای ــام	اســت،	البت ــه	ع ــه	شــریفه	در	وج ــن	آی ــای	ای معن
آیــه	جــای	بحــث	دیگــری	نيــز	وجــود	دارد	کــه	ایــن	نظــام	اهــل	
ــر	دو؛	 ــا	ه ــردم	و	ی ــا	م ــند	ی ــح	باش ــش	می	بایســت	صال حکومت
ــه	 ــا	اینک ــند	ی ــح	باش ــی	صال ــت	همگ ــی	بایس ــده	م ــی	القائ عل
حداکثــر	افــراد	آنهــا	صالــح	باشــند.	معنــای	ایــن	کالم	این	اســت	
ــود.	اگــر	شــما	صالــح	 ــه	خواهــد	ب ــد	عادالن کــه	هالکــت	خداون
نبودیــد	و	بــه	ظلــم	و	ســتم	مبــادرت	نمودیــد	و	بــا	ایــن	رویکــرد	
ــه	از	 ــن	اســت	ک ــد	ای ــنت	خداون ــدند.	س ــده	ای	فرودســت	ش ع

ــد. ــتيبانی	نمای ــت	و	پش ــان	حمای مظلوم
بنــده	نمــی	دانــم	چــرا	ایــن	آیــات	مــورد	توجــه	قــرار	نمی	گيرنــد	
و	برجســته	نمی	شــوند.	ایــن	آیــات	می	بایســت	بــه	رســاله	
ــه	عبارتــی	هــر	کــدام	از	 هــای	مختلــف	تبدیــل	شــوند	یعنــی	ب
ایــن	عناویــن	جــای	بحــث	و	مباحثــه	فــراوان	دارنــد.	راه	عــالج	و	
نجــات	جامعــه	مــا	معطــوف	بــه	مراجعــه	بــه	ایــن	آیــات	شــریفه	
اســت.	بنــده	معتقــدم	اگــر	مــا	در	ایــن	آیــات	متمرکــز	شــویم	و	
ــاره	آنهــا	کار	تحقيقــی	انجــام	دهيــم،	راه	عــالج	را	خواهيــم	 درب

ــت. یاف

ــورد  ــه در م ــی ک ــث مفصل ــه مباح ــه ب ــا توج * ب
ــت  ــد، امنی ــت فرمودی ــورد امنی ــرآن در م ــدگاه ق دی
ــی  ــل م ــی حاص ــردی و جمع ــطح ف ــه در س چگون

ــود؟ ش
هــر	قدمــی	کــه	برداریــم،	بــه	همــان	مقــدار	از	امنيــت	بيشــتری	
ــه	از	 برخــوردار	خواهيــم	شــد.	مثــاًل	اگــر	شــخصی	بيســت	مقول
ــه	 ــل	را	در	خــودش	ایجــاد	نمــود،	ب ــش	فکــر	و	تعق ــوارد	افزای م
همــان	بيســت	درجــه	از	امنيــت	برخــوردار	خواهــد	شــد.	اگــر	یک	
ــه	 ــودش	نهادین ــل	را	در	خ ــود	عق ــه	از	جن ــت	درج ــی	بيس نظام
نمایــد،	بــه	همــان	انــدازه	از	امنيــت	برخــوردار	خواهــد	شــد.	اگــر	
ــه	 ــدار،	درج ــان	مق ــه	هم ــد،	ب ــدا	نماین ــش	پي ــود	افزای ــن	جن ای

ــدا	خواهــد	نمــود. امنيــت	آن	نظــام	افزایــش	پي
بــه	طــور	مثــال،	اگــر	شــخص	بتوانــد	حســد	را	از	خــود	دور	نمایــد	
بــه	همــان	مقــدار	امنيــت	شــامل	حــال	او	خواهــد	شــد.	اگــر	در	
ادامــه	بتوانــم	کبــر	را	نيــز	از	خــود	دور	نمایــم،	بــه	همــان	مقــدار	
بيشــتر	صاحــب	امنيــت	خواهــم	شــد.	اگــر	دروغگویــی	و	خلــف	
ــدار	بيشــتر،	 ــه	همــان	مق ــم،	ب ــا	را	از	خــود	دور	نمائي وعــده	و	ری
ــن	 ــز	همي ــی	ني ــطح	مل ــد.	در	س ــم	ش ــت	خواهي ــب	امني صاح

ــه	اســت. گون
ــت	 ــت	دس ــه	مدیری ــودی	ب ــخص	حس ــطح،	ش ــن	س ــر	در	ای اگ
ــت،	 ــادت	اس ــه	حس ــت	رذیل ــرد	دارای	صف ــن	ف ــون	ای ــد،	چ یاب
ــه	 ــود	ک ــد	ب ــه	خواه ــن	نکت ــه	ای ــوف	ب ــش	معط ــام	اقدامات تم
کســی	از	او	جلــو	نزنــد	و	اصــاًل	متوجــه	پيشــرفت	نخواهــد	بــود.	
ایــن	رویکــرد،	ویژگــی	حســادت	اســت.	در	کتــاب	شــرح	چهــل	
ــا	 ــد.	آنج ــه	ان ــرار	گرفت ــه	ق ــورد	توج ــث	م ــن	مباح ــث	ای حدی
بحــث	مــی	شــود	کــه	چــرا	ریــا	و	کبــر	بــد	و	زشــت	اســت؟،	امــام	
)ره(	مــی	گویــد	چــون	ریــاکار	جامعــه	را	دو	بخــش	مــی	نمایــد،	
ــق	او	را	 ــه	تمل ــی	ک ــد	و	بخش ــق	او	را	می	گوین ــه	تمل ــی	ک بخش
ــت.	 ــور	اس ــا	منف ــه	ری ــت	ک ــل	اس ــن	دلي ــه	همي ــد.	ب نمی	گوین
بــه	تعبيــر	حضــرت	امــام	خمينــی	)ره(	هــر	کــدام	از	ایــن	
ــد،	 ــل	آم ــه	عق ــر	وج ــد،	اگ ــگاه	کردی ــل	را	ن ــل	و	جه ــود	عق جن
ــاط	 ــد،	انحط ــدا	ش ــش	هوی ــه	جهل ــت	اســت	و	وج ــای	امني ارتق
امنيــت	حاصــل	خواهــد	شــد،	یعنــی	انســان	بــه	مثابــه	مجاهــد	
ــه	شــخصی	کــه	دارای	 ــه	مثاب و	مخلــص	و	متواضــع	و	انســان	ب
صــدق	اســت.	هــر	کــدام	از	ایــن	مؤلفــه	هــا	تحقــق	یابــد	باعــث	
ارتقــای	امنيــت	بــرای	فــرد	و	در	ســطح	جامعــه	بــرای	جامعــه	و	
ــن	 ــد.	ای ــد	ش ــان	خواه ــرای	جه ــی،	ب ــترده	جهان ــطح	گس در	س
رویکــرد	هــم	در	بُعــد	معنــوی	اســت	و	هــم	در	بُعــد	مــادی؛	یــک	
ــی	 ــا	تنبل ــن	ب ــتند،	بنابرای ــی	هس ــهای	ایجاب ــم	تالش بخــش	ه
ــی	حاصــل	 ــای	امنيت ــوارد،	ارتق ــن	م ــال	ای ــود	جهــل	و	امث و	جن

ــد. ــد	ش نخواه
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ـــو گـفتــگـ

کسانی که درباره موضوع وحدت اسالمی کار و تحقیق 
می شناسند.  را  آذرشب  محمدعلی  حتمًا  اند،  کرده 
آذرشب یکی از پیشکسوتان این حوزه است که آثار 
علمی و تجربیات عملی بسیاری درباره موضوعات جهان 
اسالم و مشخصًا مسئله وحدت اسالمی دارد. آذر شب، 
استاد دانشگاه تهران، عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسالم 
و ایران شورای عالی انقالب فرهنگی، عضو شورای عالی 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی است.
وی پیشنهاد گفتگو با ما درباره علل عدم موفقیت کامل 
پروژه وحدت اسالمی را پذیرفت و متواضعانه به سواالت 

انتقادی ما پاسخ داد؛

ــالمی،  ــدت اس ــوع وح ــد در موض ــر می رس ــه نظ *ب
آن طــور کــه آرمــان مــا بــوده اســت وحــدت در عمــل 
ــه آن  ــل ب ــور کام ــه ط ــا ب ــت و م ــده اس ــق نش محق
ــه نظــر شــما  ــم. ب ــه داشــتیم نرســیده ای ــی ک هدف

ــت؟ ــکل کجاس مش
ــدارد	کــه	 ــح	ن ــه	توضي ــاج	ب ــن	احتي شــما	مســتحضر	هســتيد	و	ای
ــرار	 ــدت	ق ــه	وح ــبت	ب ــی	از	مشــکالت	نس ــل	کوه	های ــا	در	مقاب م
گرفتــه	ایــم.	بــه	عبــارت	دیگــر	کليــه	قدرت	هــای	بــزرگ	اروپایــی	
بــه	همــراه	تمــام	مزدورانشــان	در	منطقــه	همــه	بســيج	شــده	انــد	
تــا	ایــن	وحــدت	ایجــاد	نشــود.	ایــن	مســئله	کمــی	نيســت؛	بســيج	
ــه	معنــای	بســيج	رسانه	هایشــان،	بســيج	جاسوس	هایشــان	 آنهــا	ب
و	بســيج	توطئه	هایشــان	و	بســيج	شــگردها	و	نقشه	هایشــان	اســت	

آن	هــم	بــرای	اینکــه	ایــن	وحــدت	تحقــق	پيــدا	نکنــد.
ایــن	مقــدار	از	وحــدت	کــه	االن	هســت	نشــان	می	دهــد	کــه	تقریب	
توانســته	تــا	حــدودی	در	برابــر	ایــن	کوه	هــا	ایســتادگی	کنــد.	یعنــی	
مقــداری	کــه	در	کنفرانــس	علمــای	مقاومــت	جهــان	اســالم	کــه	
در	بيــروت	برگــزار	شــد،	نمایــان	اســت.	یــا	هميــن	کنفرانس	هایــی	
کــه	اینجــا	برگــزار	می	شــود	یــا	توســط	مجمــع	تقریــب	در	خــارج	

ــود. ــزار	می	ش برگ
اینکـه	علمـای	جهان	اسـالم	جمـع	می	شـوند	و	ایـن	جـرأت	را	پيدا	
می	کنند	کـه	عليرغم	تهدیدهای	شـخصی	و	بمباران	هـای	تبليغاتی،	

حـرف	از	وحدت	شـيعه	و	سـنی	می	زننـد	نکته	مثبتی	اسـت.
مســئله	تقریــب	مســئله	ای	نيســت	کــه	صرفــاً	مربــوط	بــه	مجمــع	
جهانــی	تقریب	باشــد.	مســئله	ای	اســت	کــه	بایــد	کليــه	ارگان	های	
دلســوز	و	وحــدت	خــواه	در	ایــران	و	در	جهــان	اســالم	در	ایــن	زمينه	
ســعی	کننــد.	مثــاًل	مــا	گاهــی	اظهاراتــی	می	شــنویم	یــا	مطالبــی	
ــود	 ــه	می	ش ــان	گفت ــی	خودم ــبکه	های	تلویزیون ــانه	ها	و	ش در	رس
کــه	بــه	وحــدت	ضربــه	می	زنــد.	ایــن	خــودش	یکــی	از	مشــکالت	
ــه	 ــر	توطئه	هــا	و	برنام دیگــری	اســت	کــه	در	کار	اســت.	عــالوه	ب
ــه	 ــان	توج ــم	خودم ــی	ه ــا،	گاه ــا	و	بســيج	ها	و	تهدیده ــزی	ه ری
ــم.	 ــه	آســياب	دشــمن	می	ریزی ــم	آب	ب ــه	داری ــم	ک ــن	نداری ــه	ای ب
گاهــی	مســئله	ای	مطــرح	می	کنيــم	کــه	حساســيت	برانگيــز	و	ضــد	

وحــدت	اســت.
ضمنــاً	االن	یکــی	از	مشــکالت	مــا	منافقيــن	متظاهــر	بــه	تشــيع	
اســت	و	منافقيــن	متظاهــر	بــه	تســنن.	بــه	قــول	رهبــری	تســنن	
ــا	 ــد	ت ــده	ان ــا	وارد	کارزار	ش ــی.	اینه ــيع	انگليس ــی	و	تش امریکای

ــن	 ــه	همي ــد.	ب ــيت	کنن ــاد	حساس ــب	ایج ــئله	تقری ــل	مس در	مقاب
ــکالت	 ــه	مش ــن	هم ــا	ای ــه	ب ــد	ک ــن	می	رس ــر	م ــه	نظ ــت	ب جه
آنچــه	کــه	تاکنــون	تحقــق	پيــدا	کــرده	اســت	هــم	در	اثــر	کمــک	
خداونــد	اســت	و	هــم	در	اثــر	اینکــه	فطــرت	انســان	ها	بــه	ســمت	
ــع	 ــه	در	مجم ــش	هایی	ک ــر	کوش ــم	در	اث ــی	رود	و	ه ــب	م تقری
تقریــب	و	مجامــع	دیگــری	کــه	تقریــب	خــواه	هســتند	دارد	صورت	

ــت. ــده	اس ــل	ش ــب	حاص ــدودی	تقری ــا	ح ــرد.	ت می	گي

*شـما بـه بحـث مجمـع تقریـب اشـاره کردیـد و به 
کنفرانس هایـی کـه در ایـران و لبنـان و … انجـام 
می شـود. شـما می گوئیـد ایـن کنفرانس هـا موفـق 
بـوده انـد امـا مـا می بینیـم کـه در ایـن کنفرانس هـا 
از شـخصیت های برجسـته جهـان اسـالم کـه روی 
توده هـا نفـوذ زیـادی داشـته باشـند، تقریبـاً کسـی 
تکـراری  و  مشـخص  آدم هـای  نمی کنـد.  شـرکت 
شـرکت می کننـد کـه در همـه همایش هـا هسـتند. 
ایـن باعـث شـده منتقـدان معتقـد باشـند کـه ایـن 
کنفرانس ها نمی تواند نشـانه وحدت شـود. نظر شـما 

در ایـن بـاره چیسـت؟
ــن	 ــر	از	ای ــا	غي ــت.	ام ــان	هس ــددی	در	کارهایم ــيب	های	متع آس
ــدارد	 ــن	کار	نتيجــه	ای	ن ــد	ای ــم؟	آنهــا	کــه	می	گوین ــد	کني چــه	بای
و	ثمربخــش	نيســت	و	بــه	جایــی	نمی	رســد	جایگزیــن	چــه	دارنــد؟	

ــم. ــن	می	خواهي ــا	جایگزی م
درســت	اســت	گاهــی	در	کنفرانس	هــای	مــا	بعضــی	از	چهره	هــای	
ــه	در	 ــد	ک ــی	آین ــا	م ــی	بعضــی	چهره	ه ــد،	گاه ــی	آین ــراری	م تک
ــار	آن	شــخصيت	های	برجســته	 ــس	نيســتند،	در	کن ســطح	کنفران
ــان	اســالم.	 ــد	وزرا	و	قضــات	جه ــد.	مانن ــرکت	می	کنن ــم	ش ای	ه
هميــن	کنفرانســی	که	مــا	در	تونــس	برگــزار	کردیــم	خود	دانشــگاه	
ــس	 ــم	رئي ــد.	ه ــس	وارد	ش ــن	کنفران ــار	در	ای ــام	عي ــه	تم زیتون
دانشــگاه	و	هــم	رؤســای	دانشــکده	ها	و	هــم	اســاتيد	دانشــگاه	وارد	

شــدند	و	یــک	کنفرانــس	بســيار	علمــی	و	عالــی	بــود.
امــا	کنفرانــس	وحــدت	در	تهــران،	کنفرانســی	اســت	کــه	نمی	تواند	
فقــط	جنبــه	علمــی	داشــته	باشــد	و	یــک	مقــداری	جنبــه	خطابــی	و	
ســخنرانی	هــم	بایــد	داشــته	باشــد،	چــون	از	افــرادی	ماننــد	وزرا	که	
ــه	علمــی	ارائــه	دهنــد.	اینهــا	بایــد	 مــی	آینــد	انتظــار	نداریــم	مقال

ــخنرانی	کنند. ــد	س بياین
غالبــاً	آقایانــی	کــه	آکادميــک	هســتند	حــس	می	کننــد	اینجــا	فقــط	
بایــد	مقــاالت	علمــی	مطــرح	شــود.	ایــن	متناســب	بــا	هــدف	مــا	
ــث	 ــط	بح ــه	فق ــم	و	ن ــی	راه	بياندازی ــک	موج ــم	ی ــه	می	خواهي ک

آکادميــک	داشــته	باشــيم،	نيســت.

ــه  ــای اینک ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــی از نقده *یک
ــی  ــئله اجتماع ــک مس ــوان ی ــه عن ــدت ب ــه وح ب
نــگاه شــود، بــه عنــوان یــک مســئله صرفــاً مذهبــی 
ــن  ــه همی ــده و ب ــگاه ش ــه آن ن ــی ب ــی و کالم و فقه
ــی و  ــی و کالم ــیر فقه ــاً از مس ــدت صرف ــر وح خاط
ــت. ــده اس ــری ش ــا پیگی ــا علم ــاط ب ــاً در ارتب صرف
ــه،	اســاتيد	دانشــگاه	هســتند،	متفکــران	و	نویســندگان	هســتند،	 ن
ضمنــاً	شــما	عناویــن	کنفرانس	هــا	را	اگــر	نــگاه	کنيــد	مــا	فقــط	بــه	
دنبــال	کنفرانــس	علمــی	نيســتيم،	مثــاًل	عنــوان	هميــن	کنفرانــس	
امســال	»وحــدت	و	الزامــات	تمــدن	اســالمی«	بــود.	بــه	ایــن	معنــا	
ــه	 ــم	ب ــد	وحــدت	ه ــدا	نکن ــق	پي ــدن	اســالمی	تحق ــر	تم ــه	اگ ک
وجــود	نخواهــد	آمــد.	ایــن	یک	مســئله	بســيار	عميــق	و	ژرف	اســت	
ــت	 ــن	جه ــه	ای ــان	اســالم	ب ــم	در	جه ــی	ه ــک	موج ــد	ی ــه	بای ک
ایجــاد	کــرد.	بــه	ایــن	خاطــر	کــه	تمــدن	نویــن	اســالمی	احياگــر	
اســت	و	تــا	ایــن	جســد	تمــدن	اســالمی	احيــا	نشــود،	اعضایــش	به	

هــم	پيونــد	نخواهــد	خــورد	و	آن	حالــت	کــه	چــو	عضــوی	بــه	درد	
آورد	روزگار	دگــر	عضوهــا	را	نمانــد	قــرار	در	ســایه	عقــب	ماندگــی	

تمــدن	اســالمی	بــه	وجــود	نخواهــد	آمــد.

ــان، روان  ــه شناس ــی از جامع ــال حت ــه ح ــا ب ــا ت *م
ــای  ــی در کنفرانس ه ــان ایران ــان و اقتصاددان شناس

ــه حضــور داشــته باشــند. ــم ک ــده ای وحــدت ندی
وقتـی	فراخـوان	مطـرح	می	شـود	فراخـوان	بـه	طـور	گسـترده	در	
دانشـگاه	ها	مطـرح	می	شـود.	افـرادی	کـه	واقعـاً	بـه	ایـن	مسـئله	
عالقمنـد	هسـتند	وارد	می	شـوند.	مسـئله	جهان	اسـالم	مسـئله	ای	
اسـت	کـه	احتيـاج	بـه	افـراد	دلسـوز	جهـان	نگـر،	آینـده	نگـر	و	
اسـتراتژیک	نيـاز	دارد	کـه	ما	در	جامعـه	مان	از	ایـن	افراد	کـم	داریم.
ــد	جامعــه	شناســان	و	روان	شناســان	را	وارد	 درســت	اســت	کــه	بای
کــرد،	امــا	باید	فردی	باشــد	کــه	مثــاًل	روی	روانشناســی	داعــش	کار	
کــرده	باشــد.	از	ایــن	افــراد	کــم	داریــم.	کســانی	کــه	دیــد	جهانــی	
ــی	 ــند.	ول ــته	باش ــوع	مســائل	داش ــن	ن ــه	ای ــی	نســبت	ب و	فرامليت
ــرادی	در	 ــن	اف ــارج	چني ــم	از	خ ــل	و	ه ــم	از	داخ ــه	ه ــن	هم ــا	ای ب
ــد	 ــا	اینکــه	می	فرمایي ــد.	منته ــس	وحــدت	شــرکت	می	کنن کنفران
کــم	هســتند	و	حضورشــان	پررنــگ	نيســت،	ایــن	واقعيتــی	اســت	
ــه	 ــان	توج ــا	در	مملکتم ــه	م ــود	ک ــن	می	ش ــه	ای ــوط	ب ــه	مرب ک
ــی	و	مســائل	و	مشــکالت	 ــه	مســائل	فرامليت ــی	ب ــح	وعميق صحي

ــن	اســت. ــت	ای ــم.	واقعي جهــان	اســالم	نداری

ــب وارد  ــع تقری ــه مجم ــه ب ــی ک ــی از نقدهای *یک
می شــود ایــن اســت کــه مجمــع تقریــب دارد 
ــری  ــر خــارج از کشــور پیگی ــز ب ــا تمرک وحــدت را ب
ــل  ــر داخ ــز را ب ــر تمرک ــه اگ ــی ک ــد درحال می کن
ــک  ــل ی ــت در داخ ــت و می توانس ــران می گذاش ای
نمونــه آرمانــی از وحــدت بیــن شــیعه وســنی ایجــاد 
ــالم  ــان اس ــرای جه ــی ب ــدت داخل ــن وح ــد، ای کن
ــورد  ــان درم ــد. نظرت ــش می ش ــام بخ ــاً اله طبیعت
ــع  ــای مجم ــرا فعالیت ه ــت؟ چ ــه چیس ــن قضی ای

ــت؟ ــم اس ــدر ک ــن ق ــران ای ــل ای ــب در داخ تقری
یــک	معاونــت	ویــژه	هســت	کــه	معاونــت	ایــران	اســت	کــه	فقــط	
ــای	 ــاج	آق ــئول	آن	ح ــه	مس ــده	دارد	ک ــران	را	برعه ــب	در	ای تقری
ــان	کارشــان	 ــم	الهــدی	اســت	و	فعــال	اســت	امــا	مــن	در	جری عل
نيســتم	چــون	فقــط	در	مــورد	مســائل	بيــن	المللــی	فکــر	می	کنــم	

و	حرکــت	می	کنــم.

*مــن بســیاری از مناطــق اهــل ســنت ایــران را رفتــه 
ــع  ــر مجم ــور و تأثی ــه حض ــت ک ــود گف ام. می ش
تقریــب در بســیاری از آنهــا نزدیــک بــه صفر اســت.
خــود	آقایــان	کــه	در	معاونــت	مربــوط	بــه	ایــران	گــزارش	
می	دهنــد،	ظاهــراً	همــه	جــا	را	رفتــه	انــد	و	فعاليــت	دارنــد.	مــن	در	
ــد	 ــی	گزارش	هایــی	کــه	آنهــا	می	دهن ــان	کار	آنهــا	نيســتم	ول جری
ــوب	 ــطح	مطل ــا	در	س ــت	منته ــگ	اس ــان	پررن ــراً	حضورش ظاه

ــت. ــت	اس ــن	واقعي ــت.	ای نيس
ایــن	شــما	اصحــاب	رســانه	هســتيد	کــه	بایــد	حقایــق	را	بيــان	کنيد	
و	گــزارش	بدهيــد	نســبت	بــه	ایــن	مســائل	و	بــه	ایــن	آقایــان	ارائــه	
ــردن	 ــر	ک ــت	پ ــاً	جه ــوند	و	واقع ــال	ش ــدار	فع ــک	مق ــا	ی ــد	ت دهي
ــد.	بچه	هــای	رســانه	فقــط	 ــن	خالءهــا	وارد	شــوند.	طــرح	بدهي ای
خبرســاز	نيســتند	بایــد	بــا	خبــر	زندگــی	کننــد.	بــه	ایــن	معنــا	کــه	
بــا	نظــرات	و	پيشــنهادات	و	حقایــق	ایــن	مطالــب	را	مطــرح	کنيد	تا	
مــن	و	امثــال	مــن	راهنمایــی	شــویم	و	گــوش	و	چشــممان	متوجــه	
مســائلی	شــود	کــه	متوجــه	آن	نيســتيم	شــما	واقعــاً	می	توانيــد	در	

ایــن	مســائل	کمــک	کنيــد.

محمدعلی آذرشب در گفتگو با مهر:

فطرت انسان ها به سمت تقریب می رود

حامد رضایی
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ـــو گـفتــگـ

وحدت اسالمی پس از انقالب وجهه رسمی به خود گرفت 
و تبدیل به یک سیاست و راهبرد اساسی جمهوری اسالمی 
شد به نحوی که در اصل یازدهم قانون اساسی روی 

وحدت امت اسالمی تاکید شده است.
علیرغم این رویکرد جهان اسالم چند سالی است که 
فتنه مذهبی  شاهد چندپارگی و شعله ور شدن آتش 
است. عده ای به نام دفاع از اهل سنت و برخی هم به بهانه 
دفاع از شیعه در تریبون های وابسته و مشکوک دعوت 
به تکفیر و تفسیق مذاهب دیگر می کنند. با شیخ حسین 
مفهوم  درباره  لبنان  روشنفکر  علمای  از  یکی  الخشن 

وحدت اسالمی و اهمیت آن به گفتگو نشستیم؛

*جایــگاه پیامبــر اســالم در آموزه هــای شــیعه 
چیســت؟ برخــی شــیعیان را متهــم می کننــد 
ــل  ــر قائ ــر از پیامب ــی باالت ــه جایگاه ــرای ائم ــه ب ک

ــت؟ ــن اس ــا چنی ــتند؟ آی هس
ــت	اول	را	در	اندیشــه	و	 ــه	رســول	اهلل	)ص(	مرجعي ــم	ک ــا	معتقدی م
ــتند.	 ــروع	وی	هس ــه	ف ــت	و	بقي ــالمی	دارد.	او	اصــل	اس ــار	اس رفت
امامــان	و	اهــل	بيــت	)ع(	دیــن	و	آئيــن	جدشــان	محمــد	مصطفــی	
)ص(	را	پيــروی	می	کننــد	و	از	سرچشــمه	علــم	او	می	نوشــند	
واطاعــت	مــا	هــم	از	ائمــه	بــر	ایــن	اســاس	اســت	کــه	خــود	پيامبــر	
مکــرم	اســالم	بــر	امامــت	و	مرجعيــت	علمــی،	معنــوی	و	سياســی	

ائمــه	اطهــار	تاکيــد	کــرده	اســت.
امــا	بــه	لحــاظ	فضائــل	مســلمانان،	رســول	اهلل	برتریــن	و	
واالتریــن	مخلــوق	خداونــد	و	دارای	باالتریــن	مرتبــه	و	جایــگاه	
نــزد	پــروردگار	اســت	و	روایــات	ائمــه	مــا	هــم	در	کنــار	دالیــل	
گوناگــون	دیگــر	چنيــن	عقيــده	ای	را	مــورد	تاکيــد	قــرار	
ــذا	ایــن	تهمــت	کــه	شــيعيان	مقــام	ائمــه	را	باالتــر	 می	دهنــد.	ل
از	پيامبــر	می	داننــد	امــر	باطــل	و	رد	شــده	ای	اســت	وهيــچ	پایــه	

ــدارد. ــی	ن و	اساس
اینکـه	مدعی	شـده	انـد	در	ميـان	شـيعيان	برخی	حرف	هایـی	مطرح	
می	شـود	کـه	احتمـااًل	معنای	افضليـت	ائمه	یـا	حضرت	زهـرا )س( 
بـر نبـی اسـالم دارد –بـا فـرض اینکـه چنين چيـزی گفته	شـده	
باشـد-	سـخن	شـاذ	و	باطلـی	اسـت	و	هيـچ	یـک	از	علمـای	اعالم	
چنين	سـخنانی	را	تأیيـد	نکرده	و	بلکـه	آن	را	محکـوم	و	رد	فرموده	و	

نوعـی	انحـراف	عقيدتـی	بر	شـمرده	اند.

*برگــزاری مراســم بزرگداشــت بــرای پیامبر اســالم 
چگونــه می توانــد در تقویــت وحــدت اســالمی 
ــرای  ــی ب ــالً ضرورت ــا اص ــد؟ آی ــته باش ــش داش نق

ــت؟ ــم هایی هس ــن مراس چنی
مــا	معتقدیــم	کــه	پيامبــر	اســالم	و	قــرآن	دو	عنصــر	اساســی	بــه	
هــم	پيوســته	و	اســتوار	بــرای	ایجــاد	وحــدت	اســالمی	هســتند.	
ــالف	 ــم	اخت ــه	رغ ــا	را	ب ــه	م ــول	اهلل	)ص(	هم ــه	رس ــان	ب ایم
مذاهــب،	نژادهــا	وقوميــت	هایمــان	متحــد	می	ســازد.	اختــالف	
ــی	اســت	کــه	از	ایشــان	نقــل	شــده	همانطــور	 ــا	در	روایت	های م
ــس	از	 ــی	)ع(	پ ــام	عل ــا	ام ــان	ب ــه	در	گفتگــوی	برخــی	یهودی ک
ــاره	 ــن	نکــرده	درب ــان	را	دف ــوز	پيامبرت ــده:	هن ــر	آم ــات	پيامب وف
ــه	الســالم	در	 ــی	علي ــام	عل ــد!	ام ــدا	کردی ــالف	نظــر	پي اش	اخت
ــود	 پاســخ	فرمــود:	مــا	درمــورد	آنچــه	از	)وصایــای(	او	رســيده	ب
اختــالف	کردیــم،	نــه	دربــاره	خــودش؛	امــا	شــما	پــس	از	عبــور	
ــک	 ــان	خش ــوز	پاهایت ــان(	هن ــدن	فرعوني ــرق	ش ــا	)و	غ از	دری
نشــده	بــود	بــه	پيامبــر	خــود	گفتيــد:	بــرای	مــا	هــم	بتــی	بســاز	

همانگونــه	کــه	ایــن	قــوم	بــت	پرســت	)اشــاره	بــه	بــت	پرســتانی	
ــه	 ــی	ب ــد	و	موس ــی	دارن ــد(	بت	های ــاهده	کردن ــه	مش ــت	ک اس

ــی	هســتيد. شــما	گفــت:	شــما	مــردم	نادان
ــه	وحــدت	و	تقریــب	باشــيم	 ــذا	همــه	مــا	بایــد	دعــوت	کننــده	ب ل
ــم	و	 ــرار	دهي ــی	ق ــات	مذهب ــر	از	اختالف ــر	و	باالت ــر	را	فرات و	پيامب
ــان	 ــره	م ــی	روزم ــرت	را	در	زندگ ــای	آن	حض ــت	و	آموزه	ه هدای
وارد	کنيــم.	مســلمانان	کــه	داعيــه	دار	پيــروی	از	پيامبرنــد	بایــد	در	
ــی	شــأن	شــخصيت	 ــری	و	تربيت ــانه	ای،	هن ــی،	رس ــای	علم کاره
پيامبــر	را	محــور	قــرار	دهنــد.	اگــر	اهالــی	هنــر	از	شــيعيان	و	اهــل	
ســنت	فيلمــی	دربــاره	شــخصيت	رســول	اهلل	می	ســازند	بایــد	ایــن	
فيلــم	بتوانــد	اجمــاع	مراجــع	شــيعه	و	ســنی	را	جلب	کنــد	تــا	بتوانند	
یــک	کار	تقریــب	گرایانــه	صــورت	داده	و	بــه	جهــان	اســالم	خدمت	

کننــد.

ــالم  ــتان اع ــی عربس ــراً مفت ــود اخی ــه می ش *گفت
کــرده برگــزاری مراســم جشــن و شــادی بــه 
ــر اعظــم یــک بدعــت گمــراه  مناســبت میــالد پیامب

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــت. نظ ــده اس کنن
ــرای	ميــالد	رســول	مکــرم	اســالم	اگــر	بدعــت	 جشــن	گرفتــن	ب
ــوع	 ــت	از	ن ــه	بدع ــت	و	ن ــندیده	ای	اس ــو	و	پس ــت	نيک ــد	بدع باش
ــی	 ــردن	یک ــده	ک ــدف	زن ــا	ه ــن	ها	ب ــن	جش ــه	ای ــرا	ک ــرام،	چ ح
ــا	 ــاد	رســول	اهلل	اســت.	م ــر	و	ی ــی	ذک از	شــعائر	مهــم	اســالم	یعن
مســلمانان	بایــد	هــر	روز	ذکــر	رســول	اهلل	را	زنــده	نگــه	داریــم	و	از	
هدایتــش	بهــره	منــد	شــویم	وســنتش	را	پاســداری	و	نامــش	را	بلند	
بداریــم	همانطــور	کــه	عقــالی	بنــی	بشــر	نــام	و	یــاد	بزرگانشــان	
را	گرامــی	می	دارنــد.	زنــده	نــگاه	داشــتن	یــاد	بــزرگان	احتــرام	بــه	
ارزش	هایــی	اســت	کــه	آنهــا	بــا	خــود	داشــتند	و	ایــن	صرفــاً	یــک	

ــا	نيســت. ــی	از	روح	و	معن ــی	خشــک	وخال ــی	آئين عمل
ــه	 ــت،	بلک ــه	نيس ــيع	امامي ــب	تش ــر	مکت ــاً	نظ ــن	صرف ــاً	ای ضمن
ــن	 ــأن	چني ــب	ش ــالف	در	مذاه ــم	اخت ــلمانان	عليرغ ــب	مس اغل
ــه	 ــه	مشــروعيت	و	اســتحباب	جشــن	ب ــد	و	در	زمين ــادی	دارن اعتق
مناســبت	ميــالد	پيامبــر	کتاب	هــا	و	مقــاالت	زیــادی	تأليــف	شــده	
و	جــز	گــروه	اندکــی	بــا	ایــن	اجمــاع	مخالفــت	ندارنــد.	مــا	هــم	بــا	
محبــت	تمــام	ایــن	گــروه	را	دعــوت	بــه	بازنگــری	در	اندیشــه	شــأن	
می	کنيــم	و	اینکــه	بيــن	بدعــت	در	دیــن	کــه	حــرام	اســت	و	ابــداع	
و	نــوآوری	در	تبليــغ	ارزش	هــای	دینــی	و	نشــر	معارف	و	بزرگداشــت	
ــوند.	 ــل	ش ــاوت	قائ ــز	و	تف ــی	تمای ــخصيت	های	دین ــا	و	ش نماده
ــده	 ــث	ش ــداع«	باع ــت	و	اب ــی	»بدع ــر	یعن ــن	دو	ام ــن	ای ــط	بي خل

ایشــان	بــه	ایــن	نتيجــه	نادرســت	برســند.

ــا  ــت؟ آی ــالمی چیس ــدت اس ــی وح ــای حقیق *معن
بایــد تفاوت هــا و تنوع هــا حــذف شــود؟

ــب	 ــتن	مذاه ــار	گذاش ــذف	و	کن ــای	ح ــه	معن ــالمی	ب ــدت	اس وح
ــه	 ــد	ک ــی	باش ــد	در	چارچوب ــدت	بای ــن	وح ــت.	ای ــالمی	نيس اس
مســلمانان	را	روی	زمينه	هــا	و	محورهــای	مشــترکی	یکپارچــه	کنــد	
ــن	 ــد.	ای ــت	کنن ــر	اســاس	آن	اختالفاتشــان	را	مدیری ــد	ب ــا	بتوانن ت
زمينه	هــای	مشــترک	بایــد	چيزهایــی	باشــند	کــه	باعــث	وحــدت	
ــی	 ــرا	برخ ــوند.	چ ــریع	می	ش ــاس	تش ــده	و	اس ــلمانان	در	عقي مس
اصــرار	دارنــد	ایــن	مشــترکات	را	نبيننــد	از	ایمــان	بــه	خــدای	واحــد	
و	رســولش	گرفتــه	تــا	اعتقــاد	بــه	قيامــت	و	کتــاب	خــدا	و	پيامبرانی	
کــه	فرســتاده	بــه	ویــژه	کــه	80	درصــد	مســائل	دینــی	ما	مشــترک	
اســت	و	نيــز	اهــداف	و	چالش	هــای	مشــترک	و	دشــمنان	مشــترکی	

کــه	داریــم	بایــد	مــد	نظــر	باشــد.
اگــر	از	ایــن	رویکــرد	و	بــر	اســاس	ایــن	زمينه	هــای	مشــترک	وارد	
ــد	مانــع	ومشــکل	 شــدیم	دیگــر	تفــاوت	و	اختــالف	نظــر	نمی	توان
ســاز	باشــد.	اینکــه	اختالف	نظــر	داشــته	باشــيم	اشــکالی	نــدارد،	در	

منطــق	قــرآن	مشــکل	در	چنــد	پــاره	شــدن	و	تفرقــه	اســت.	خداوند	
می	فرمایــد:	َواَل	تََناَزُعــوا	َفَتْفَشــُلوا	َوتَْذَهــَب	ِریُحُکــْم.	اگــر	اختــالف	
نظــر	برآمــده	از	هــوا	وهــوس	ومنافــع	نباشــد	چــه	بســا	کــه	باعــث	
غنــای	فکــری	و	پربارتــر	شــدن	تجــارب	و	پيشــگيری	از	اشــتباهات	

باشــد.

*چــرا بــا وجــود اینکــه رهبــر انقــالب اســالمی آیــت 
ــخصیت های  ــا و ش ــه نماده ــت ب ــه ای اهان اهلل خامن
مــورد احتــرام اهــل ســنت را حــرام اعــالم فرمــوده 
انــد، برخــی افــراد منتســب بــه شــیعه مخصوصــاً از 
ــه اهــل  ــت ب ــر اهان تریبون هــای انگلیســی اصــرار ب

ســنت و تکفیرشــان دارنــد؟
ایــن	صداهایــی	کــه	اصــرار	بــر	اهانــت	دارنــد	از	دو	حالــت	خــارج	
ــی	 ــتگاه	های	اطالعات ــط	دس ــد	و	توس ــا	مشــکوک	ان ــتند:	ی نيس
ــر	 ــرر	و	خط ــد	و	ض ــل	ان ــا	جاه ــوند	و	ی ــت	می	ش ــی	هدای مخف
چيــزی	را	کــه	بــه	زبــان	می	آورنــد	نمی	فهمنــد.	در	هــر	دو	
ــا	ایــن	نظــرات	شــاذ	و	خــارج	از	اجمــاع	مخالفــت	 صــورت	مــا	ب
قاطــع	داریــم	و	همــه	را	بــه	تبــری	از	ایــن	افــراد	دعــوت	
می	کنيــم،	چراکــه	اینهــا	نــه	فقــط	وجهــه	اهــل	بيــت	را	خــراب	
ــر	آتــش	فتنــه	و	خونریــزی	بيــن	مســلمانان	و	 می	کننــد	بلکــه	ب

ــد. ــژه	شــيعيان	مــی	دمن ــه	وی ب

*ریشه های اختالفات تشیع و تسنن در کجاست؟
اختالفــات	مذاهــب	اســالمی	جنبه	هــای	کالمــی	و	دالیــل	
ــی	 ــه	در	پ ــه	هم ــر	خالصان ــا	اگ ــی	دارد	و	م ــی	و	تاریخ سياس
وحــدت	مســلمانان	و	دفــع	فتنــه	هســتيم	بایــد	ریشــه	ها	و	
ــه	 ــی	طرفان ــی	و	ب ــکل	علم ــه	ش ــات	را	ب ــن	اختالف ــل	ای دالی
ــاط	 ــتن	نق ــان	برداش ــرای	از	مي ــم	و	ب ــرار	دهي ــی	ق ــورد	بررس م
ــم.	 ــالش	کني ــده	ت ــی	ش ــل	بزرگنمای ــی	دلي ــه	ب ــی	ک اختالف
معتقــدم	مســؤوليت	علمــای	وحدتگــرا	ســنگين	اســت،	وحــدت	
ــر	 ــدت	فرات ــاس.	وح ــه	احس ــعر	و	ن ــه	ش ــت،	ن ــعار	اس ــه	ش ن
ــت	 ــرای	تقوی ــد	ب ــز	بای ــر	چي ــش	از	ه ــت	و	پي ــه	اینهاس از	هم
ریشــه	های	اندیشــه	تقریــب	و	ذوب	کــردن	یخ	هــا	بيــن	مذاهــب	
کار	فکــری	کــرد.	در	مرحلــه	بعــد	بایــد	کار	ســازمانی	بــا	هــدف	
ــاط	 ــراری	پل	هــای	ارتب ــر	ق ــه	مســلمانان	و	ب آگاهــی	بخشــی	ب
ــرد	در	 ــورت	گي ــالمی	ص ــت	اس ــف	ام ــای	مختل ــن	بخش	ه بي
غيــر	ایــن	صــورت	صــدای	وحــدت	گرایــان	بــه	جایــی	نخواهــد	

ــيد. رس

ــت؟  ــنت چیس ــل س ــه اه ــیعه ب ــای ش ــگاه علم *ن
ــد  ــا مانن ــد ی ــی می دانن ــرادران دین ــنت را ب ــل س اه

ــد؟ ــب دیگرن ــر مذاه ــه تکفی ــل ب ــت قائ وهابی
رأی	مشــهور	نــزد	علمــای	شــيعه	کــه	مــورد	اتفــاق	فقهای	ماســت	
ــر	ایــن	اســت	کــه	هــر	کــه	شــهادتين	گفــت	مســلمان	اســت	و	 ب
بایــد	حقــوق	مســلمانی	برایــش	قائــل	بــود	یعنــی	جــان	و	مــال	و	
شــرفش	حرمــت	دارد	و	نفــع	او	نفــع	مــا	و	ضــرر	او	ضــرر	ماســت.

شیخ حسین الخشن در گفتگو با مهر:

وحدت به معنای حذف مذاهب نیست
محمد مظهری
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ـــو گـفتــگـ

به  معتقدان  مجموعه  ارزشمند  و  گسترده  تالش های 
انقالب  از  این در تمامی سال های پس  وحدت اسالمی 
اسالمی، دستاوردهای بزرگ و چشمگیری را به دنبال داشته 
است. از جمله اینکه وحدت امت اسالمی امروزه به گفتمانی 
رایج و مقبول در جوامع اسالمی بدل گشته و خروجی خود را 
در بزنگاه هایی چون مقابله متحد مسلمانان با پدیده هایی 

نظیر داعش به نمایش گذاشته است.
در همین راستا و جهت تشریح دقیق تر مقوله وحدت 
االسالم  حجت  با  ایم  کرده  گفتگو  آن  الزامات  و 
حجت  عدالت.  دانشگاه  رئیس  بیاتی،  محمدحسین 
االسالم بیاتی دکتری الهیات خود را در رشته فقه و مبانی 
حقوق اسالمی از دانشگاه تهران دریافت کرده و تدریس 
در حوزه علمیه مروی و دانشگاه های شهید بهشتی و تهران 
را در سوابق آموزشی خود داراست. کتاب مبانی فقهی 
نظرات فقهای شورای نگهبان و کتاب فقه القضاء از جمله 
تالیفات اوست. حجت االسالم بیاتی در سال ۹۴ از سوی 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی به ریاست دانشگاه عدالت 
منصوب شد. حجت االسالم بیاتی همچنین کاندیدای 

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان بوده است.

ــرآن  ــفارش ق ــا و س ــون توصیه ه ــت پیرام *نخس
و اهــل بیــت )ع( دربــاره لــزوم وحــدت میــان امــت 

ــد. اســالمی بفرمائی
ــت.	 ــالمی	اس ــر	اس ــات	تفک ــی	از	محکم ــدت	یک ــه	وح قضي
ــد	و	 ــود	دارن ــالمی	وج ــان	اس ــی	در	جه ــه	جریانات ــد	ک می	داني
ــزه	 ــالف	را	تئوری ــه	اخت ــه	قضي ــد	ک ــعی	کردن ــه	س ــتند	ک داش
کننــد.	در	حالــی	کــه	اختــالف	در	ادبيــات	دینــی	مــا	امــر	
ــا	 ــود،	باره ــه	ش ــم	مراجع ــرآن	کری ــه	ق ــر	ب ــی	اســت.	اگ مذموم
تکــرار	شــده	اســت	کــه	اختــالف	ناشــی	از	بغــی	و	ســتم	درونــی	
ــَن	 ــَف	الَِّذی ــا	اْخَتلَ ــم	آمــده	کــه	»َوَم ــرآن	کری ــاًل	در	ق اســت،	مث
ــْم«. ــا	بَْيَنُه ــُم	بَْغًي ــُم	الِْعلْ ــا	َجاَءُه ــِد	َم ــْن	بَْع 	ِم ــاَب	إاِلَّ ــوا	الِْکَت ُأوُت
همچنيـن	بـه	خاطـر	وقـوع	برخـی	مسـائل	تاریخـی،	بعضی	هـا	
سـعی	کردنـد	کـه	وجـه	مثبتی	بـه	مقولـه	اختـالف	بدهنـد.	مثاًل	
روایتـی	از	رسـول	اکـرم	)ص(	نقـل	کردنـد	کـه	اختـالف	امتـی	
رحمـه!	ایـن	موضـوع	اتفاقـًا	در	قـرن	اول	و	در	برخـی	مکاتـب	و	
مـدارس	بسـيار	پررنـگ	مطـرح	بـود.	در	حالـی	کـه	وقتـی	ایـن	
روایـت	بـه	محضـر	امـام	صـادق	)ع(	عرضـه	می	شـود،	حضـرت	
می	فرماینـد	کـه	اصـاًل	منظـور	از	اختـالف	در	این	حدیـث	معنای	
لغـوی	اختـالف	بـه	معنـای	رفـت	و	آمـد	کـردن	اسـت.	چـون	به	
لحـاظ	لغـوی	اختـالف	را	چيـزی	از	پشـت	سـر	دیگـری	آمـدن	
تعریـف	کـرده	انـد.	مثاًل	اختـالف	اليـل	و	النهـار	را	آمدن	شـب	و	
روز	از	پـی	هـم	می	گوئيـم.	اینکـه	ابنای	امـت	با	همدیگـر	رفت	و	
آمـد	کنند،	ایـن	می	شـود	رحمت.	ایـن	تفسـير	دقيقًا	نقطـه	مقابل	
تفسـير	اوليه	اسـت.	بنابرایـن	اختالف	بـه	معنای	تضـاد	و	نقاش	و	
درگيـری	قطعًا	یـک	ضـدارزش	اسـت	و	در	مقابل	طبيعتـًا	وحدت	

می	شـود	یـک	ارزش.
ــن	 ــی	ای ــيره	عمل ــن	س ــدی	)ع(	و	همچني ــه	ه ــات	ائم در	روای
بزرگــواران،	مقولــه	وحــدت	بــه	صــورت	حداکثــری	خــود	تجلــی	
پيــدا	کــرده	اســت.	در	ســيره	ائمــه	)ع(	اوليــن	نقطــه	ای	کــه	بــه	
ــد،	 ــالمی	می	بيني ــدت	اس ــت	از	وح ــظ	و	صيان ــه	حف ــوان	قل عن
قضيــه	والیــت	اميرالمومنيــن	علــی	)ع(	اســت	و	اینکــه	حضــرت	
ــود،	از	 ــاد	نش ــالمی	ایج ــت	اس ــقاق	در	ام ــه	ش ــر	اینک ــه	خاط ب

ــد. حــق	خودشــان	چشــم	پوشــی	کردن

ــه	 ــی	ک ــی	جریانات ــالف	برخ ــر	خ ــز	ب ــه	ني ــایر	ائم ــيره	س در	س
ــت	 ــف	حکوم ــتند	و	مخال ــت	داش ــم	فعالي ــتگاه	حاک ــه	دس علي
ــه	 ــره	جامع ــه	از	پيک ــوارج	ک ــل	خ ــد،	مث ــی	بودن ــوی	و	عباس ام
ــا	 اســالمی	جــدا	شــدند،	شــما	می	بينيــد	کــه	ائمــه	معصوميــن	ب
ــد،	 ــورده	بودن ــای	آن	دوره	خ ــه	را	از	خلف ــترین	ضرب ــه	بيش اینک
بــا	ایــن	حــال	بــه	شــيعيان	اجــازه	ندادنــد	کــه	از	پيکــره	جامعــه	
ــن	روش	عمــل	 ــر	همي ــز	ب اســالمی	جــدا	شــوند	و	خودشــان	ني
ــت	 ــه	)ع(	در	حکوم ــاب	ائم ــه	اصح ــد	ک ــذا	می	بيني ــد.	فل نمودن
ــاًل	 ــد.	مث ــدی	بودن ــی	متص ــد	و	حت ــاس	کار	می	کردن ــی	عب بن
ــادق	 ــام	ص ــاب	ام ــزرگان	اصح ــه	ازب ــنان	ک ــن	س ــداهلل	ب عب
ــای	 ــن	از	خلف ــار	ت ــی	چه ــالح	دارای ــه	اصط ــر	ب ــت،	وزی )ع(	اس
ــده	 ــه	ش ــی	ک ــل	تاریخ ــب	نق ــا	حس ــت.	ی ــوده	اس ــی	ب عباس
ــه	 اســت،	در	فتــح	آندولــس	نيروهــای	بنــی	اميــه	در	برهــه	ای	ب
ــرای	 ــيعيان	را	ب ــر	)ع(	ش ــام	باق ــا	ام ــد	ام ــم	آوردن ــالح	ک اصط
حمایــت	آنهــا	گســيل	داشــتند.	کــدام	امــام؟	امامــی	کــه	شــاهد	
زنــده	واقعــه	کربــال	بــوده	اســت.	ایــن	ســيره	عملــی	کــه	جــزو	
ــه	 ــازه	را	ب ــن	اج ــاًل	ای ــت.	اص ــيعی	اس ــاد	ش ــات	اعتق محکم
ــن	 ــه	گرفت ــی	و	فاصل ــق	جدای ــر	طری ــه	ب ــد	ک ــيعيان	نمی	ده ش

ــد. ــت	نماین ــلمين	حرک ــایر	مس ــالمی	و	س ــت	اس از	ام
ــا	هــم	ســيره	 ــوده،	ام ــه	هميشــه	ب ــد	حق ــر	عقای ــد	ب ــه	تأکي البت
ــت	اســالمی	 ــان	ام ــدت	مي ــر	وح ــه	لفظــی	ب ــم	ادل ــی	و	ه عمل
ــادق	 ــام	ص ــت	ام ــن	روای ــه	ای ــما	ب ــد.	ش ــح	دارن ــد	صری تأکي
ــنت	 ــل	س ــا	اه ــل	ب ــوص	تعام ــه	در	خص ــد	ک ــگاه	کني )ع(	ن
ــه	 ــازه	اهــل	ســنت	حاضــر	شــوید،	ب ــد:	در	تشــييع	جن می	فرماین
عيــادت	بيمــاران	اهــل	ســنت	برویــد،	برویــد	دادگاه	و	برایشــان	
ــه	 ــی	ک ــد	وقت ــه	می	فرماین ــرت	در	ادام ــد.	حض ــهادت	بدهي ش
ــران	 ــت	دیگ ــد،	آن	وق ــار	کني ــور	رفت ــن	ط ــيعيان	ای ــما	ش ش
خواهنــد	گفــت:	خــدا	رحمــت	کنــد	امــا	صــادق	)ع(	را	کــه	ایــن	

ــت. ــرده	اس ــت	ک ــودش	را	تربي ــاب	خ ــوری	اصح ط
شــما	ایــن	منــش	امــام	صــادق	)ع(	را	مقایســه	کنيــد	بــا	منــش	
ــه	 ــری	را	ب ــيع	جعف ــد	تش ــعی	می	کن ــه	س ــی	ک ــيع	انگليس تش
ــه	جــز	صــب	و	فحــش	و	دشــنام	و	 عنــوان	یــک	مکتبــی	کــه	ب
اســتهزا	بــه	دیگــران	و	آزار	اعتقــادی	بــه	دیگــران	رســاندن	چيــز	

ــه	اســت. ــی	فاصل ــدارد.	خيل دیگــری	ن
در	نتيجــه	می	خواهــم	عــرض	کنــم	کــه	در	بســتر	قــرآن	و	
ــات،	اختــالف	امــر	مذمــوم	و	وحــدت	امــر	ممــدوح	و	جــزو	 روای
محکمــات	اندیشــه	شــيعی	اســت.	می	دانيــد	کــه	علمــای	
ــأن	 ــی	ش ــيره	عمل ــدی	)ع(	س ــه	ه ــع	ائم ــه	تب ــم	ب ــالمی	ه اس

ــی	 ــان	عثمان ــگ	مي ــه	جن ــی	ک ــاًل	وقت ــوده	اســت.	مث ــن	ب همي
ــاد	 ــوب	جه ــه	وج ــراق	ب ــا	در	ع ــت،	علم ــتان	در	گرف و	انگلس
ــد.	آن	 ــوا	دادن ــی	فت ــت	عثمان ــاع	از	حکوم ــه	انگلســتان	و	دف علي
ــزرگان	 ــی	کــه	در	مــدت	حکومــت	خــود	ب هــم	حکومــت	عثمان
شــيعه	را	بــه	قتــل	رســانيده	بــود.	در	جبــل	عامــل،	شــهيد	اول	و	
شــهيد	ثانــی	را	عثمانی	هــا	شــهيد	کــرده	بودنــد.	فرزنــد	صاحــب	
عــروه،	ســيد	کاظــم	یــزدی	در	جهــاد	بــا	انگليس	هــا	و	بــه	نفــع	
ــوده	 ــا	ب ــن	ســيره	علمــای	م ــه	شــهادت	رســيد.	ای ــا	ب عثمانی	ه
اســت	کــه	تــا	زمــان	مــا	ادامــه	داشــته	اســت.	امــام	راحــل	کــه	
ــدار	 ــام	در	دی ــد.	حضــرت	ام ــوده	ان ــارز	وحــدت	ب ــاد	ب ــر	نم دیگ
ــی	 ــون(	کس ــه	مضم ــل	ب ــد:	)نق ــنت	می	گوین ــل	س ــای	اه علم
کــه	می	گویــد	ایــن	شــيعه	اســت	و	آن	ســنی،	نــه	شــيعه	اســت	و	

ــدارد. ــول	ن ــی	اصــاًل	اســالم	را	قب ــه	ســنی.	یعن ن
امـروزه	جریان	هایـی	کـه	می	خواهنـد	ایـن	وحـدت	را	بـه	تفرقـه	
تبدیـل	کننـد،	جریان	هـای	غيراصيـل	و	وارداتـی	هسـتند.	ماننـد	
سـعودی	ها	و	یـا	سيسـتم	امنيتـی	پاکسـتان	و	یـا	گروهک	هایـی	
کـه	آمریـکا	و	اسـرائيل	تربيـت	کـرده	انـد.	عمومـًا	اینها	هسـتند	
کـه	می	خواهنـد	عـده	ای	را	اغفال	کننـد	و	آن	چيزی	کـه	می	تواند	
جلـوی	توطئـه	آنهـا	را	بگيـرد،	هوشـياری	علمای	شـيعه	و	سـنی	
اسـت.	علما	اگـر	آگاه	باشـند	و	بصيرتی	که	تـا	کنون	داشـته	اند	را	
حفـظ	کنند،	مـردم	تبعيت	بسـيار	باالیـی	از	علما	دارند	و	بسـياری	

از	مشـکالت	پيـش	نخواهـد	آمد.

*معمـوالً پیـرو مباحثـی کـه پیرامـون وحـدت امت 
اسـالمی مطـرح می شـود، این پرسـش نیـز پررنگ 
می شـود کـه وحـدت فـرق اسـالمی، یـک وحـدت 

حقیقـی اسـت و یـا وحدتـی تاکتیکی و سیاسـی؟
ببينيــد	وقتــی	حضــرت	می	فرماینــد	کــه	بــه	دیــدن	بيمارانشــان	
ــخن	 ــن	س ــد،	ای ــرکت	کني ــا	ش ــييع	آنه ــم	تش ــه	و	در	مراس رفت
بــرای	زمانــی	اســت	کــه	شــيعيان	در	اقليــت	بودنــد	و	اگــر	ایــن	
ــاد.	 ــی	نمی	افت ــاق	خاص ــد،	اتف ــم	نمی	دادن ــام	ه ــا	را	انج کاره
ــه	 ــد	ک ــن	نبودن ــگ	ای ــان	لن ــنت	آن	زم ــل	س ــری	اه ــه	تعبي ب
ــوند.	 ــر	ش ــا	در	دادگاه	او	حاض ــد	ی ــادت	او	برون ــه	عي ــيعيان	ب ش
در	آن	زمــان	شــيعيان	هــم	می	توانســتند	ماننــد	گروه	هایــی	
ــه	 چــون	اســماعيليه	منــزوی	باشــند	و	از	عمــوم	مســلمين	فاصل
ــوح	 ــه	وض ــن	ب ــه	معصومي ــش	ائم ــرد	و	من ــا	رویک ــد،	ام بگيرن
ــور	 ــن	ط ــک	و	ای ــت	تاکتي ــاًل	صحب ــه	اص ــد	ک ــان	می	ده نش

ــی	اســت. ــاد	حقيق ــک	اتح ــًا	ی ــائل	نيســت.	واقع مس

رئیس دانشگاه عدالت در گفتگو بامهر:

ائمه)ع( اجازه ندادند شیعیان از پیکره جامعه اسالمی خارج شوند
محمد حسینی
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ـــو گـفتــگـ

بسـياری	از	بـزرگان	اهـل	سـنت	از	شـاگردان	امـام	صـادق	)ع(	
بـوده	انـد.	ابوحنيفـه	کـه	حنفـی	هـای	اهـل	سـنت	از	او	بـه	امام	
االعظم	یـاد	می	کنند،	دو	سـال	افتخار	شـاگردی	امام	صـادق	)ع(	
را	داشـته	اسـت.	بعدهـا	و	با	اینکـه	به	لحاظ	فکـری	با	امـام	زاویه	
پيـدا	می	کنـد	و	فکـر	او	در	طریقـه	اجتهـاد،	مـورد	مذمـت	اهـل	
بيـت	واقع	شـده	بود،	امـا	به	جهـت	اینکه	جـزو	مخالفان	سياسـی	
حکومـت	بنی	عباس	محسـوب	می	شـد،	زمانی	که	به	او	پيشـنهاد	
حضـور	در	حکومـت	و	خالفـت	را	می	دهند،	می	گویـد	که	خالفت	
اگـر	قـرار	اسـت	منتقـل	شـود،	بایـد	بـه	جعفربـن	محمـد	)ص(	
انتقـال	داده	شـود.	شـافعی	نيـز	بـا	واسـطه	شـاگرد	امـام	صـادق	
)ع(	بـوده	اسـت.	احمـد	بـن	حنبـل	را	ببينيـد.	در	جریـان	تشـييع	
امام	موسـی	کاظـم	)ع(،	وقتـی	سـربازان	حکومت	فریـاد	می	زدند	
هـذا	امـام	الرافضـه،	تاریـخ	می	نویسـد	که	احمـد	بن	حنبـل	گریه	

می	کـرد	و	می	گفـت	هـذا	امـام	الجـن	و	االنـس	کلهـم.
ــی	 ــه	همراه ــازی	ب ــی	ني ــت	عباس ــم	حکوم ــه	گفت ــور	ک همانط
ــد	 ــوی	کردن ــر	مول ــن	)ع(	ام ــا	معصومي ــت،	ام ــيعيان	نداش ش
ــد	 ــظ	کني ــد	وحــدت	اســالمی	را	حف ــه	شــما	بای ــيعيان	ک ــه	ش ب
ــی	یــک	 ــه	اســالمی	تعامــل	داشــته	باشــيد.	مــن	حت ــا	جامع و	ب
پلــه	باالتــرش	را	مــی	گویــم.	وحــدت	کــه	فقــط	وحــدت	
ــا	 ــما	ب ــد	ش ــم	می	فرمای ــرآن	کری ــی	ق ــت.	وقت ــالمی	نيس اس
ــاب	هــم	روی	مشــترکات	دور	هــم	جمــع	شــوید.«ُقْل	 اهــل	کت
ــْم	أاََلّ	 ــا	َو	بَْيَنُک ــواٍء	بَْيَنن ــٍة	َس ــی	َکلَِم ــْوا	إِل ــاِب	تَعالَ ــَل	الِْکت ــا	أَْه ی
ــح	 ــان	صری ــن	بي ــا	ای ــْيئًا«	آی ــِه	َش َک	بِ ــرِ 	َو	ال	نُْش ــَد	إاَِلّ	اهلَلَّ نَْعُب
هــم	تاکتيــک	اســت؟!	وحــدت	تاکتيکــی	بــا	مســيحيان	و	
ــد	 ــه	چــه؟!	ایــن	طــور	نيســت	بلکــه	صــرف	تأکي ــان	علي یهودی
بــر	روی	مشــترکات،	خــودش	ســازنده	اســت.	بــه	خاطــر	اینکــه	
ــن	 ــر	مذمومــی	اســت.	بنابرای ــالِف	ناشــی	از	بغــی	ام نفــس	اخت
هرچــه	کــه	مــا	گام	برداریــم	در	راســتای	زدودن	اختــالف،	ایــن	

می	شــود	یــک	گام	مبــارک.

ــم در  ــه مه ــاهد دو واقع ــر ش ــال های اخی *در س
جهــان اســالم بودیــم؛ گســترش هرســاله راه 
پیمایــی اربعیــن و همچنیــن مقابلــه امــت اســالمی 
ــاهد  ــز ش ــوق نی ــورد ف ــر دو م ــش. در ه ــا داع ب
ــم.  ــنت بودی ــل س ــرادران اه ــترده ب ــور گس حض
چقــدر موضوعــات اینچنینــی را در تحکیــم وحــدت 

ــد؟ ــر می دانی ــالمی مؤث ــت اس ــان ام می
مقابلـه	مسـلمانان	بـا	داعـش	نشـان	می	دهـد	کـه	بيـش	از	یـک	
ميليـارد	مسـلمانی	کـه	در	جهـان	اسـت،	عمـاًل	تفکر	داعشـی	را	
پـس	زدنـد	و	ایـن	یعنـی	اینکـه	داعـش	جزو	اهل	سـنت	نيسـت.	
نه	افـکار	عمومـی	اهل	سـنت	پذیرای	تفکرات	داعشـی	بـود	و	نه	
مراکـز	علمـی	و	علمـای	اهـل	سـنت.	علمـای	اهل	سـنت،	حتی	
کثيـری	از	علمای	سـلفی	صراحتـًا	داعش	را	رفـض	کردند.	االزهر	

که	جـای	خـودش	را	دارد.
در	راهپيمایــی	اربعيــن	نکتــه	در	هميــن	جاســت	کــه	حــب	
ــات	 ــل	خــود	موضــوع	وحــدت	جــزو	ضروری ــت	)ع(	مث اهــل	بي
ــم	 ــالب	ه ــم	انق ــر	معظ ــه	رهب ــت	ک ــالمی	اس ــات	اس و	محکم
ــن	 ــد.	ای ــوده	بودن ــت	فرم ــل	بي ــان	اه ــالس	محب ــراً	در	اج اخي
حــب	جــزو	مشــترکات	شــيعه	و	ســنی	اســت.	بــه	هميــن	
ــم	 ــنت	را	ه ــل	س ــرادران	اه ــترده	ب ــور	گس ــما	حض ــر	ش خاط
ــت	 ــل	بي ــرم	اه ــاع	از	ح ــم	در	دف ــن	و	ه ــی	اربعي در	راه	پيمای
ــایر	 ــا	)ع(	و	س ــام	رض ــرم	ام ــارت	ح ــور	در	زی ــد.	همينط می	بيني
بقــاع	معصوميــن.	در	لبنــان	ببينيــد	چقــدر	مســاجدی	کــه	اهــل	
ســنت	بــه	نــام	ائمــه	معصوميــن	می	گذارنــد	و	تنهــا	بــرای	ائمــه	

ــد. ــه	کار	می	برن ــام	را	ب ــظ	ام ــا	لف م
تفکـر	داعـش	و	هـر	تفکـر	وارداتـی	دیگـر	کـه	بخواهد	بـه	عالم	
اسـالمی	ضربـه	بزنـد،	ایـن	خصوصيت	در	آن	هسـت	کـه	با	اهل	
بيـت	و	پيـروان	اهل	بيت	)ع(	دشـمنی	دارنـد.	به	هميـن	خاطر	در	

برخـورد	بـا	داعش	از	شـيعه	و	سـنی	یـک	صدا	شـنيدیم.

*بعــد از انقــالب اســالمی، تالش هــای گســترده ای 

بــرای پیگیــری ایــده وحــدت میــان امــت اســالمی 
انجــام شــده اســت. آســیب شناســی حضرتعالــی 

از ایــن رونــد چیســت؟
امـت	 ميـان	 وحـدت	 ایجـاد	 بـرای	 شناسـی	تالش	هـا	 آسـيب	
اسـالمی	قطعـًا	وجـوه	متفاوتـی	را	در	بـر	خواهـد	گرفـت.	یـک	
آسـيب	عمـده	کـه	مـا	بـه	صـورت	ميدانـی	هـم	آن	را	در	اسـتان	
سيسـتان	و	بلوچسـتان	مشـاهده	کردیـم،	این	اسـت	کـه	برخی	ها	
در	سـطوح	ميانـی	مدیریتی،	متأسـفانه	سـليقه	ای	عمـل	می	کنند.	
یعنـی	آن	فرمایشـات	عميـق	حضرت	امـام	و	مقام	معظـم	رهبری	
پيرامـون	وحـدت	آن	گونه	کـه	باید،	به	جان	آنها	ننشسـته	اسـت.	
برخـی	افـراد	فکـر	می	کننـد	فرمایشـات	امـام	و	رهبـری	پيرامون	
وحـدت	صرفـًا	یـک	تاکتيک	اسـت	و	هر	وقت	کـه	بتوانيـم	از	زیر	
آن	شـانه	خالـی	کنيـم،	باید	ایـن	کار	را	انجـام	دهيـم!	همين	نگاه	
موجـب	می	شـود	برخـی	برخوردهایـی	از	سـوی	مسـئوالن	ميانی	
صـورت	می	گيـرد	که	خـدای	نخواسـته	ایـن	ذهنيت	بـرای	طرف	
مقابـل	ایجاد	می	شـود	کـه	حرف	هـای	ما	دربـاره	وحـدت	حقيقی	
نيسـت	و	در	ظاهـر	سـخن	از	وحـدت	می	گوئيـم	و	در	عمل،	طرف	
مقابـل	را	از	حقـوق	اسـالمی	و	انسـانی	کـه	قانـون	بـرای	آنها	به	

رسـميت	شـناخته،	محـروم	می	کنيم.
ــت	 ــه	دس ــود	و	هم ــع	ش ــد	مرتف ــا	بای ــن	نگاه	ه ــرم	ای ــه	نظ ب
ــات	 ــزو	اولي ــدت	ج ــه	وح ــند	ک ــم	برس ــن	مه ــه	ای ــدرکاران	ب ان
دینــی	و	بدیهيــات	اســالمی	اســت.	در	نامــه	اخيــر	مقــام	معظــم	
رهبــری	هــم	دیدیــد	کــه	حضــرت	آقــا	تأکيــد	داشــتند	بــر	ایــن	
ــاًل	در	ادارات	ارشــاد	در	 ــا	مث ــد	باشــد.	ی ــض	نبای ــه	تبعي ــه	ک نکت
ــه	 برخــی	مناطــق،	یــک	ســری	کتبــی	هســت	کــه	اساســًا	جنب
عقيدتــی	هــم	نــدارد	ماننــد	کتــب	ادبيــات	عــرب؛	لزومــی	نــدارد	

ــژه	اهــل	ســنت. ــا	درج	شــود:	وی ــه	روی	اینه ک

ــتان  ــتان و بلوچس ــادی در سیس ــدت زی ــما م *ش
ــتید.  ــور داش ــنت حض ــل س ــرادران اه ــار ب و در کن
ــرادران شــیعه و ســنی  ــوب ب پیرامــون تعامــل مطل

ــد. ــتان بفرمائی ــن اس در ای
در	کشـور	مـا	در	اسـتان	هایی	کـه	درصـد	اهـل	سـنت	باالسـت،	
می	بينيـد	که	بـه	برکـت	هدایتگری	هـای	علمای	شـيعه	و	علمای	
سـنت	وحـدت	بسـيار	خوبی	حاکم	اسـت	کـه	البتـه	از	گذشـته	به	
هميـن	نحـو	بـوده	اسـت.	در	تاریخ	کشـورمان	نيـز	به	جـز	مقاطع	
محـدودی،	چيـزی	به	نـام	جنگ	های	فرقـه	ای	و	مذهبی	نداشـته	
ایـم.	اسـتانی	ماننـد	سيسـتان	و	بلوچسـتان	عزیـز	کـه	شـهيد	
مدافـع	حـرم	دارد،	دیگـر	اینجـا	نبایـد	کسـی	بـه	وحـدت	توصيه	
کنـد	بلکـه	بقيـه	از	کشـورهای	دیگـر	بایـد	بياینـد	اینجـا	و	درس	
وحـدت	بياموزنـد.	ایـن	وحـدت	بـرای	کشـورهایی	کـه	هميشـه	
دارنـد	در	آتـش	دعواهـای	قومـی	و	قبيلـه	ای	می	سـوزند،	بسـيار	
آموزنـده	اسـت.	در	هميـن	سيسـتان	و	بلوچسـتان	شـما	می	بينيد	
کـه	در	یـک	خانواده	هم	شـيعه	اسـت	و	هـم	سـنی.	صحبت	هيچ	
اختالفـی	هـم	نيسـت	و	بـا	همدیگـر	در	کمـال	بـرادری	و	اخوت	

زندگـی	می	کننـد.
ــا	در	مناطقــی	کــه	 دوســتانی	کــه	در	شــهرها	و	مراکــز	کشــور	ی
ــناخت	 ــد،	ش ــی	می	کنن ــد	زندگ ــر	حضــور	دارن ــل	ســنت	کمت اه
شــأن	نبایــد	از	خــالل	مجلــه	و	ســایت	و	امثالهــم	باشــد.	گاهــی	
ــه	 ــبت	ب ــه	نس ــم	ک ــی	ن ــی	ب ــص	را	م ــتان	مخل ــی	دوس برخ
ــد.	خــدای	نکــرده	 باورهــای	اهــل	ســنت،	شــناخت	غلطــی	دارن
ــت	 ــت	)ع(	را	دوس ــل	بي ــنت،	اه ــل	س ــه	اه ــد	ک ــر	می	کنن فک
ندارنــد.	در	حالــی	کــه	شــما	اگــر	حضــور	ميدانــی	در	آن	مناطــق	
داشــته	باشــيد،	اوج	محبــت	و	دوســتی	اهــل	بيــت	)ع(	را	توســط	
بــرادران	اهــل	ســنت	می	بينيــد.	مثــاًل	در	شــهر	خــاش،	مولــوی	
عبدالواحــد	ریگــی	کــه	از	مولوی	هــای	مســن	و	قدیمــی	خــاش	
ــان	 ــجد	ایش ــزل	و	مس ــيدیم،	من ــان	رس ــا	خدمتش ــتند	و	م هس
نزدیــک	هــم	اســت	و	نــام	مسجدشــان	را	مســجد	امــام	حســين	
)ع(	نــام	نهادنــد.	خــود	ایشــان	بــه	مــن	گفتنــد	کــه	چــون	دیــدم	
امــام	حســين	)ع(	باالتریــن	انســان	عرصــه	وجــود	اســت،	
ــم	 ــن	عال ــتم.	ای ــين	)ع(	گذاش ــام	حس ــجد	را	ام ــن	مس ــم	ای اس

ــد	و	 ــر	می	کن ــهدا	)ع(	تعبي ــات	از	سيدالش ــن	ادبي ــا	ای ــی	ب حنف
مثال	هــای	متعــدد	دیگــر.	اصــاًل	تعــداد	زیــادی	از	بــرادران	اهــل	
ــد.	 ــی	دارن ــوی	عرفان ــات	ق ــف	گرایش ــب	مختل ــنت	از	مذاه س
ــای	 ــه	نگاه	ه ــد	ک ــازه	آن	را	نمی	ده ــاًل	اج ــا	اص ــن	رویکرده ای
ــور	و	 ــد	و	ظه ــا	رش ــان	آنه ــلفی	در	مي ــی	و	س ــری	و	داعش تکفي
ــروزی	داشــته	باشــد.	االن	در	بســياری	از	خانواده	هــای	اســتان	 ب
ــز	هــم	شــيعه	و	هــم	ســنی	هســت	 سيســتان	و	بلوچســتان	عزی
ــد.	 ــی	می	کنن ــم	زندگ ــار	ه ــش	کن ــالمت	و	آرام ــا	مس ــد	ب و	دارن
ــد. ــه	یکدیگــر	روا	نمی	کنن ــی	هــم	نســبت	ب ــرا	و	اهانت ــچ	افت هي

ــوری  ــران جمه ــد رهب ــد تأکی ــر می رس ــه نظ *ب
اســالمی بــر موضــوع وحــدت میــان امــت اســالمی 
آنگونــه کــه بایــد گــوش مســلمانان جهــان 
ــه  ــق ب ــدم توفی ــن ع ــدر از ای ــت. چق ــیده اس نرس

ــردد؟ ــر می گ ــانه ب ــش رس نق
بـه	نظرم	رسـانه	های	مـا	تاکنون	موفق	بـوده	و	از	ایـن	پس	موفق	
تـر	هم	خواهنـد	بود.	مخصوصـًا	با	گسترشـی	که	امروزه	رسـانه	ها	
دارنـد	و	مخصوصـًا	دولت	ها	دیگر	آن	سـيطره	گذشـته	خـود	را	در	
ایـن	حـوزه	از	دسـت	داده	اند.	این	چشـم	انـداز	اميدوارانه	هسـت	
کـه	مـا	در	آینـده	بهتـر	و	بيشـتر	بـا	ملت	هـای	مسـلمان	منطقـه	
ارتبـاط	برقرار	کنيم.	متأسـفانه	حکامـی	که	در	کشـورهای	منطقه	
قـدرت	دارنـد،	عمومـًا	اهـل	وحـدت	نيسـتند.	مشـخصًا	حـکام	
کشـورهای	حاشـيه	خليـج	فـارس	چون	دسـت	نشـانده	اسـتکبار	
هسـتند،	بـه	تعبيـری	حاکم	اسـالمی	هـم	نيسـتند	و	صرفـًا	منافع	
اسـتکبار	را	در	منطقـه	تأميـن	می	کننـد.	طبيعی	اسـت	کـه	مزدور	
آمریـکا	هـم	تفرقـه	ميـان	امـت	اسـالمی	را	بـر	وحـدت	ترجيـح	

می	دهـد.
هميــن	حاکمــان	تــالش	می	کننــد	تــا	صــدای	رســانه	های	
وحــدت	گــرا	بــه	گــوش	مــردم	منطقــه	نرســد.	مــا	بایــد	در	ایــن	
ــانه	ای	 ــار	رس ــده	و	حص ــر	ش ــر	ظاه ــانه	ای	قوی	ت ــگ	رس جن
منطقــه	را	بشــکنيم.	ملت	هــا	اساســًا	فطــرت	پــاک	دارنــد.	
ــرای	شــرکت	 ــه	اســپانيا	داشــتم	ب مــن	ســال	گذشــته	ســفری	ب
ــر	 ــه	روز	آخ ــده	ای	ک ــی.	رانن ــان	اله ــح	و	ادی ــش	صل در	همای
ــدح	 ــی	م ــود	و	خيل ــرب	ب ــک	ع ــرودگاه	ی ــمت	ف ــرد	س ــا	را	ب م
ــک	 ــردم	او	ی ــر	ک ــن	فک ــت.	م ــراهلل	را	می	گف ــن	نص ــيد	حس س
ــش	و	 ــن	از	مراک ــه	م ــت	ک ــا	گف ــت.	ام ــيعه	اس ــی	و	ش عراق
ــد،	 ــردم	برس ــه	م ــام	ب ــی	پي ــم	وقت ــم	بگوی ــنی	ام.	می	خواه س
ــد	و	 ــک	می	گوی ــق	را	لبي ــدای	ح ــا	ن ــاک	آنه ــرت	پ ــًا	فط طبيعت
ــت	ها	 ــل	صهيونيس ــر	اهلل	مقاب ــن	نص ــيد	حس ــتادگی	س از	ایس
ــود	 ــل	فرم ــام	راح ــه	ام ــور	ک ــرد.	همانط ــاد	می	ک ــار	ی ــا	افتخ ب

ــتند. ــلمين	هس ــکام	مس ــا	ح ــکل	م مش

*در پایــان اگــر نکتــه ای مدنظرتــان در ایــن رابطــه 
هســت بفرمائیــد.

مــا	چــون	وحــدت	را	بــه	صــورت	عملــی	در	جمهــوری	اســالمی	
ــادر	 ــمند	را	ص ــه	ارزش ــن	تجرب ــت	ای ــم،	می	بایس ــه	کردی تجرب
ــا	 ــد	ب ــروز	بای ــدت،	ام ــعار	وح ــر	ش ــا	ب ــز	م ــی	تمرک ــم.	یعن کني
ــدت	 ــا	وح ــور	م ــروز	در	کش ــد.	ام ــدور	آن	باش ــه	ص ــاظ	جنب لح
شــيعی	و	ســنی	در	تــراز	مطلــوب	و	قابــل	دفاعــی	محقــق	
ــی	 ــان	صورت ــد	لبن ــورها	مانن ــی	کش ــاید	برخ ــت.	ش ــده	اس ش
ــند،	 ــته	باش ــش	گذاش ــه	نمای ــز	را	ب ــالمت	آمي ــتی	مس از	همزیس
ــد،	 ــه	می	کني ــان	مراجع ــه	لبن ــن	جامع ــه	بط ــی	ب ــما	وقت ــا	ش ام
می	بينيــد	وحــدت	بســيار	شــکننده	اســت.	در	جامعــه	مــا	
ــن	 ــن	خاطــر	اســت	کــه	ای ــه	همي وحــدت	شــکننده	نيســت	و	ب
ــی	از	ســویی	و	شــبکه	های	تشــيع	انگليســی	 همــه	شــبکه	وهاب
ــد.	 ــالش	می	کن ــدت	ت ــدن	وح ــرای	کوبي ــر	دارد	ب از	ســوی	دیگ
اگــر	وحــدت	در	ایــران	شــکننده	بــود،	بــه	ایــن	همــه	زحمــت	و	
ســرمایه	گــذاری	انبــوه	دشــمنان	نيــاز	نبــود.	ایــن	تجربــه	بایــد	
بــه	کشــورهای	همســایه	صــادر	شــود.	مثــاًل	در	کشــور	پاکســتان	
ــيل	 ــت	و	پتانس ــده	اس ــران	کنن ــی	نگ ــه	ای	خيل ــای	فرق جنگ	ه

ــت. ــيار	باالس ــی	بس ــای	اینچنين ــدن	نزاع	ه ــعله	ورش ش
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ـــو گـفتــگـ

موســی	نجفــی،	رئيــس	پژوهشــکده	اندیشــه	سياســی،	انقــالب	و	تمــدن	
اســالمی	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	مطالعات	فرهنگــی	در	مــورد	تجربه	
ــزرگ	عصــر	صفــوی	و	شــبيه	ســازی	امــروزی	آن	 ــی	ب تاریخــی	و	تمدن
ــه	 )تأســيس	-	تثبيــت	-	تمــدن(	گفــت:	آنچــه	بعــد	از	یــک	قــرن	از	پای
گــذاری	رســمی	شــيعی	صفــوی	در	اوایــل	قــرن	یازدهــم،	ميــراث	شــاه	
عبــاس	اول	شــد	و	بــا	درایــت	و	همــت	او	بــه	اوج	رســيد؛	ثبــات	و	امنيــت	
ملــی	و	شــکوفایی	اقتصــادی	و	توســعه	و	خالقيــت	فرهنگــی	و	هنــری	و	
علمــی	بــود	و	همــه	اینهــا	در	یــک	مرکزیــت	و	هماهنگــی	و	شــکوفایی	

ــد. بودن
وی	افــزود:	ایــن	اوج	و	خالقيــت	در	فلســفه	مالصــدرا	و	ابتــکارات	شــيخ	

بهایــی	و	خوشنویســی	و	هنــر	عليرضــای	عباســی	و	لياقــت	و	فرماندهــی	ســردار	بــزرگ	امامقلــی	خان	و	
ســاخت	و	توســعه	شــهرهای	بــزرگ	و	باشــکوه	قابــل	رؤیــت	اســت.	ایــن	دوره	شــکوفایی	بعــد	از	دو	دوره	
مهــم	تاریخــی	اتفــاق	افتــاد:	اول	دوره	تأســيس	و	التهــاب	و	انقالبــی	گــری	شــاه	اســماعيل	اول	و	دوم	

نيــم	قــرن	دوره	ثبــات	و	امنيــت	و	تثبيــت	نظــام	دینــی	دوره	شــاه	طهماســب.
ایــن	محقــق	و	نویســنده	کشــورمان	در	ادامــه	ســخنانش	اظهارداشــت:	انقــالب	اســالمی	در	دوره	

ــد	 ــم	اســالمی	شــيعی	می	توان ــه	طــرف	تمــدن	عظي ــن	ب ــات	و	رفت ثب
از	ایــن	تجربــه	مهــم	همچــون	عيــار	و	راهــکار	و	افــق	جهــت	برنامــه	
ریــزی	اســتفاده	کنــد	و	البتــه	آســيب	شناســی	خــودش	را	هــم	داشــته	
ــل	 ــات	حام ــزد	طبق ــوص	ن ــه	خص ــی	ب ــن	بينش ــدان	چني ــد؛	فق باش
اندیشــه	انقــالب	یعنــی	فقــدان	افــق	گشــایی	جدیــد	و	پویــای	انقــالب	

ــودن	جلــوی	ليبراليســم	و	تمــدن	غــرب. و	البتــه	دســت	بســته	ب
نجفــی	تأکيــد	کــرد:	نتيجــه	اینکــه	بــه	نظــر	می	رســد	عليرغــم	بســياری	
ــای	 ــع	و	تلخی	ه ــه	وقای ــا	ک ــو	مدیریت	ه ــيب	ها	و	س ــا	و	آس از	کمبوده
ــه	 ــه	در	ذات	انقــالب	ک ــا	ن ــی	داشــته	اســت،	اینه ــر	را	در	پ ســالهای	اخي
مســائلی	عرضــی	و	روبنایــی	بــوده	و	عليرغــم	تحميــل	شــرایط	بــد،	نوعی	
ــات	 ــه	و	ثب ــروت	و	قــدرت(	بعــد	از	دوران	آرامــش	گون ــم	و	ث ــاد	عل ــه	خاطــر	ازدی ــی	)ب شــکوفایی	تمدن

ــود. ــده	می	ش ــر	دی ــاليان	اخي س
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	تصریــح	کــرد:	ایــن	خــط	و	مســير	مهمتریــن	ویژگــی	آینــده	پژوهــی	انقــالب	
ــرب	 ــاح	و	گشــودگی	از	چشــم	استراتژیســت	های	برجســته	غ ــن	انفت ــد.	ای ــيم	می	کن اســالمی	را	ترس

ــرد. ــام	می	ب ــارس	ن ــام	امپراطــوری	پ ــه	ن ــده،	از	آن	ب ــری	کيســينجر	پنهــان	نمان ــل	هن مث

موسی نجفی:

انقالب اسالمی برای تمدن سازی می تواند از تجربه صفویه استفاده کند

شــهين	اعوانــی،	پژوهشــگر	ایرانــی	حــوزه	فلســفه،	دربــاره	جایــگاه	
ــوان	 ــت:	می	ت ــر	گف ــگار	مه ــه	خبرن ــا	ب ــه	م ــش	در	جامع پژوه
هــم	بــا	نــگاه	مثبــت	و	هــم	بــا	در	نظــر	گرفتــن	معایــب	بــه	ایــن	
ــره	در	 ــه	باالخ ــت	ک ــن	اس ــای	آن	ای ــت.	مزای ــوع	نگریس موض
ــگاه	ها	 ــتيبان	دانش ــه	پش ــود	ک ــی	کاری	می	ش ــات	پژوهش مؤسس
ــه	 ــگ	در	جامع ــم	و	فرهن ــتيبان	عل ــع	پش ــرد	و	در	واق ــرار	می	گي ق
می	شــود.	ولــی	اگــر	بــه	صــورت	فهرســت	وار	بخواهيــم	بــه	معایــب	
پژوهــش	در	جامعــه	مــا	اشــاره	کنيــم،	معایــب	آن	در	اینجاســت	کــه	
مســير	پژوهــش	را	مــا	بــر	خــالف	جهــت	پيش	مــی	بریــم.	مــا	اول	
تدریــس	می	کنيــم	بعــد	تحقيــق،	یعنــی	اول	معلــم	هســتيم	و	بعــد	

ــگر. پژوهش
عضــو	هيئــت	علمــی	مؤسســه	پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	ایــران	
تصریــح	کــرد:	اگــر	کتابهــای	درســی	دانشــگاه	ها	را	بــه	خصــوص	
در	حــوزه	علوم	انســانی	و	فلســفه	مشــاهده	کنيــد	یــا	از	روی	
ــا	در	مقدمــه	 ــد	ی ــاب	در	آمده	ان ــه	صــورت	کت ــاده	شــده	و	ب ــوار	پي ن
ــدرا و  ــت، مالص ــگل، کان ــار ه ــن ب ــه چندی ــود ک ــته	می ش نوش
ــار	تدریــس	اســتاد	 ــاب	حاصــل	8	ب ــن	کت … درس داده	شــده	و	ای
اســت.	ایــن	یعنــی	اینکــه	ما	هشــت	ســری	دانشــجویان	را	بــه	مثابه	
آزمایشــگاهی	پــرورش	داده	ایــم	و	بعــد	آمــده	ایــم	ایــن	آموزش	ها	را	
کتــاب	کرده	ایــم	در	صورتــی	کــه	ایــن	رونــد	در	کشــورهای	دیگــر	
برعکــس	اســت،	یعنــی	8	ســال	تحقيــق	می	کننــد	و	حاصــل	آن	را	

ــد. ــر	کالس	می	رون ــد	س ــد	و	بع ــاب	می	کنن کت

ــا	آن	را	 ــن	باره ــه	م ــت	ک ــی	اس ــد	مخرب ــن	رون ــزود:	ای وی	اف
ــده	نمی	شــود	 ــوار	کســی	اســتاد	دی ــاده	کــردن	ن ــه	ام	کــه	از	پي گفت
ــه	 ــور	ک ــود.	همانط ــم	نمی	ش ــی	عال ــوار	کس ــوش	دادن	ن ــا	از	گ ی
ــوار	هــم	کســی	پژوهشــگر	نمی	شــود.	بنابرایــن	 ــاده	کــردن	ن از	پي
اگــر	بخواهيــم	نــوار	را	بــرای	ارتقــای	بينــش	و	فرهنــگ	مــردم	در	
نظــر	بگيریــم،	خــوب	اســت	ولــی	نــه	در	دانشــگاه.	مــا	در	دانشــگاه	
اجــازه	نداریــم	ایــن	طــور	برخــورد	کنيــم.	بنابرایــن	هفتــه	پژوهــش	
بســيار	فرصــت	خوبــی	اســت	کــه	نــگاه	کنيــم	و	ببينيــم	در	کجــای	
کار	هســتيم.	بــه	عنــوان	مثــال	اگــر	در	علــوم	تجربــی	ایــن	روش	را	
بکارگيریــم	یعنــی	اول	دانشــجو	را	بپرورانيــم	بعــد	کتــاب	بنویســيم	
یعنــی	زلزلــه	آمــده	و	تخریــب	کــرده	و	مــا	بعــد	کتابــش	را	نوشــته	

ــم. ای
عضــو	هيئــت	مدیــره	مؤسســه	پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	ایــران	
بــا	تاکيــد	بــر	اینکــه	مــا	بایــد	پژوهــش	را	جــدی	بگيریــم	و	پژوهش	
منبــع	علــم	پــروری	مــا	باشــد،	ادامــه	داد:	متأســفانه	چيــزی	کــه	تــا	
بــه	حــال	در	وزارتخانــه	مــا	اتفــاق	افتــاده	ایــن	اســت	کــه	هيئــت	
ــد،	او	را	 ــه	کنن ــخصی	را	جریم ــد	ش ــه	می	خواهن ــی	ک ــی	وقت علم
ــه	 ــش	جریم ــی	پژوه ــن	یعن ــی.	ای ــمت	پژوهش ــتند	قس می	فرس
اســت	و	اینگونــه	چطــور	می	تــوان	شــأن	پژوهــش	را	حفــظ	کــرد.	
ــا	یکســال	پيــش	انجــام	می	شــد	و	مــن	بارهــا	 ایــن	کار	حداقــل	ت
ــه	 ــه	ایــن	قضيــه	اعتــراض	کــرده	ام	و	شــنيدم	کــه	ب در	جلســات	ب
تازگــی	تغييــر	کــرده	اســت	ولــی	مــن	هنــوز	هــم	مطمئــن	نيســتم.	
ــش	 ــم	پژوه ــد	بداني ــوده	بای ــال	ب ــه	ح ــا	ب ــزی	ت ــن	چي ــر	چني اگ
ــم	 ــت	چش ــق	و	در	حقيق ــير	تحقي ــش	مس ــت.	پژوه ــه	نيس جریم
انــدازی	اســت	کــه	اگــر	مــا	آن	را	نادیــده	بگيریــم	مثــل	ایــن	اســت	

ــته	ایم. ــم	بس ــممان	را	روی	عل ــه	چش ک
ــا	پژوهــش	در	 ــی	افــزود:	موضــوع	دیگــر	در	رابطــه	ب شــهين	اعوان
ــورد	توجــه	 ــد	اول	پژوهشــگر	را	م ــا	بای ــن	اســت	کــه	م فلســفه	ای
قــرار	دهيــم	نــه	مترجــم	را.	مترجــم	تنهــا	بيــان	کلمــات	بــه	زبــان	
دیگــر	نيســت.	مترجــم	بایــد	روش	تحقيــق	آن	مؤلــف	و	محقــق	را	
بدانــد،	دیــدش	را	بشناســد	و	بعــد	کاری	را	ترجمــه	کنــد	نــه	اینکــه	
هــر	کســی	انگليســی	یــا	آلمانــی	خــوب	بلــد	اســت،	مترجــم	خوبی	
ــی	 ــی	عال ــا	در	فلســفه	آلمان ــان	م ــم	هســت.	ممکــن	اســت	زب ه

ــوم	 ــل	عل ــر	مث ــای	دیگ ــم	در	حوزه	ه ــازه	نداری ــا	اج ــی	م ــد	ول باش
اجتماعــی و …ترجمــه کنيــم بلکــه بایــد در تخصــص مــا باشــد. 
ــت،	هــم	 ــم	یــک	نفــر	هــم	مترجــم	کان ــن	از	اینکــه	می	بين بنابرای
مترجــم	هــگل،	هــم	هایدگــر	و	افالطــون	اســت،	تعجــب	می	کنــم	
چــون	ایــن	یــک	ملغمــه	ای	می	شــود	در	تحقيــق	و	لطمــه	می	زنــد	

بــه	علــم.
ــود	 ــرار	ب ــته	ق ــا	گذش ــه	اینه ــه	داد:	از	هم ــی	ادام ــهين	اعوان ش
ــون	 ــی	اکن ــم	ول ــالمی	بگيری ــای	اس ــانی	مبن ــوم	انس ــا	در	عل م
ــًا	 ــی	تدریــس	می	شــود	کــه	تمام ــه	کارهای در	خــود	حــوزه	علمي
ــه	 ــب	ضرب ــه	اصــل	مطل ــن	کار	ب ــری	ای ــه	اســت	و	فراگي ترجم
ــم،	 ــه	را	از	پژوهــش	حــذف	کرده	ای ــا	در	اینجــا	ترجم ــد.	م می	زن
ــذارد	 ــب	بگ ــه	را	قال ــد	کار	ترجم ــا	نمی	توان ــی	اینج ــی	کس یعن
بــرای	طــرح	پژوهشــی،	مگــر	ترجمــه	کالســيک	را	بــرای	
ــی	 ــه	فارس ــر	ب ــار	دیگ ــطو	را	یکب ــالق	ارس ــه	اخ ــال	ترجم مث
ــود	 ــدا	ش ــر	کســی	پي ــن	طــرف	اگ ــد	و	از	ای ــه	کني ــوب	ترجم خ
ــا	اســتقبال	 ــد،	م ــه	کن ــا	اســفار	را	ترجم ــه	اخــالق	ناصــری	ی ک
ــدن	 ــی	دی ــم	دارد	و	آن	پژوهش ــرط	مه ــک	ش ــی	ی ــم	ول می	کني
ایــن	متــن	اســت.	عربــی	یــا	انگليســی	را	خــوب	دانســتن	دليلــی	

ــود. ــدرا	نمی	ش ــدن	مالص ــوب	فهمي ــرای	خ ب
وی	افــزود:	مــا	در	دانشــگاه	ایــن	همــه	الهيــات	شــفا	و	اشــارات	
ــر	 ــينا	را	اینجــا	دای ــن	س ــرح	اب ــه	ط ــون	ک ــی	اکن ــم	ول خوانده	ای
کــرده	ایــم،	می	بينيــم	اســتادی	کــه	قبــاًل	خــودم	پيــش	او،	ایــن	
ــاب	 ــر	کت ــن	اگ ــد؛	م ــا	می	گوی ــه	م ــده	ام،	ب ــا	را	خوان درس	ه
ــس	 ــری	تدری ــور	دیگ ــدم	ط ــينا	را	می	خوان ــن	س ــات	اب تعليق
می	کــردم.	ایــن	اســت	کــه	نمی	شــود	در	دانشــگاه	بــدون	
تحقيــق	و	پژوهــش	درســی	را	بــرای	دانشــجویان	تدریــس	
ــل	اینجاســت	 ــک	مؤسســه	پژوهشــی	مث ــه	ی ــن	وظيف ــرد.	ای ک
ــای	 ــم	در	کتاب	ه ــه	ببيني ــت	ک ــن	اس ــان	ای ــم	اولویتم ــا	ه و	م
درســی	دانشــجویان	چگونــه	یــک	منبــع	موثــق	داشــته	باشــيم؟	
ــرده	 ــتيانی	منتشــر	ک ــوم	آش ــال	شــيخ	اشــراق	را	مرح ــرای	مث ب
ــت.	کار	 ــی	اس ــع	درس ــون	منب ــادی	دارد	و	اکن ــالط	زی ــی	اغ ول
ــه	 ــه	در	جامع ــا	ک ــن	موضوع	ه ــه	ای ــن	ب ــی	پرداخت پژوهــش	یعن

ــت. ــوردار	اس ــياری	برخ ــت	بس ــا	از	اهمي م

شهین اعوانی در گفتگو با مهر:

مسیر پژوهش را بر خالف جهت پیش می بریم
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ـــو گـفتــگـ

گســترش	حوزه	هــای	کاربــردی	فلســفه	در	دنيــای	اطالعــات	
و	شــبکه	های	فــوری	اتفاقــی	اســت	کــه	ضــرورت	گــذار	از	
اندیشــيدن	فلســفی	محــدود	بــه	آکادمی	هــا	و	کالس	هــای	فلســفه	
را	در	بــر	می	گيــرد.	اندیشــه	ورزی	فعــال	در	کــف	خيابان	هــا	
ــاالن	 ــا	فع ــدازد	ام ــقراط	می	ان ــاد	س ــه	ی ــا	را	ب ــرزن	م ــوی	و	ب و	ک
ــوگل	 ــوری	گ ــد	در	دوره	امپراط ــد	بای ــی	ان ــردی	مدع ــفه	کارب فلس
ــی	 ــا	کافه	هــا	و	حت ــه	مهــد	کــودک	ت ــای	فلســفه	را	ب ــر	تفکــر	پ ب
ــه	 ــود.	ب ــاز	نم ــم	ب ــر	ه ــی	دیگ ــای	عموم ــا	و	مکان	ه کلينيک	ه
ســراغ	یحيــی	قائــدی	دانشــيار	فلســفه	تعليــم	و	تربيــت	دانشــگاه	
ــا	 ــم	ت ــودکان	رفتي ــرای	ک ــج	فلســفه	ب ــی	و	پيشــگام	تروی خوارزم

ــنویم. ــفی«	بش ــاوره	فلس ــج	»مش ــرای	تروی ــای	او	را	ب ایده	ه
ــت	 ــروری	اس ــت:	نخســت	ض ــفی	گف ــاوره	فلس ــورد	مش وی	در	م
پيش	از	هرچيز	بپرســيم:	»فلســفه	چيســت؟«	و	همينطور	»مشــاوره	
چيســت؟«	بــا	گــذر	از	ایــن	دو	مفهــوم	بــه	شــکل	خالصــه	می	توان	
ــردی	 ــفه	کارب ــث	فلس ــل	مباح ــفی«	ذی ــاوره	فلس ــت	»مش گف
ــفه	 ــل	فلس ــا	در	ذی ــه	ای	از	ایده	ه ــود،	مجموع ــرا	می	ش ــرح	و	اج ط
کاربــردی	گســترش	یافتنــد	کــه	برخــی	از	آنهــا	مثــل	فلســفه	برای	
	philosophical	(	فلســفی	مشــاوره	و	)P4C(	کــودکان
ــت،	 ــفه	)	philocafe(	و	…	اس ــه	فلس counselling(،	کاف
مشــاوره	فلســفه	بــه	نوعــی	ورود	فالســفه	بــه	حرفه	هــای	یاورانــه	و	

ــه	افــراد	جامعــه	اســت. مــددکاری	ب
ــری	راه	هــا	و	روش	هــا	 ــه	کارگي ــن	مشــاوره	ب ــه	داد:	ای ــدی	ادام قائ
ــل	 ــراد	در	ح ــه	اف ــک	ب ــرای	کم ــت	ب ــفی	اس ــبک	های	فلس و	س
ــوزه	»روان	 ــوز	در	ح ــفی	هن ــاوره	فلس ــه	مش ــان،	گرچ مشکالتش
درمانــی«	مدعــی	نيســت	کــه	درمــان	می	کنــد	امــا	بــاور	بــر	ایــن	
دارد	کــه	مهمتریــن	مشــکالت	بشــر	در	ارتبــاط	مســتقيم	بــا	نحــوه	
تفکــر	و	اندیشــه	آنهاســت.	باورهــای	ذهنــی	افــراد	بــا	تســهيل	گری	
فيلســوف	ارزیابــی	و	شناســایی	می	شــود،	یکــی	از	مهمتریــن	
ــراد	 ــت،	اف ــقراطی«	اس ــفی	»گفتگوس ــاوره	فلس ــای	مش روش	ه
در	خــالل	ایــن	گفتگــو	باورهــای	خــود،	نگــرش	و	بينــش	خویــش	
بــه	جهــان	و	خودشــان	را	واررســی	و	تحليــل	می	کننــد.	روش	هــای	
ــد	 ــه	مــی	رود	مانن ــه	کار	گرفت دیگــری	هــم	در	مشــاوره	فلســفی	ب
»هرمنوتيــک«،	»پدیدارشناســی«،	»تحليــل«	و	….	از	ســویی	
تکنيک	هایــی	کــه	در	نظام	هــای	فلســفی	شــناخته	شــده	هســتند	
همچــون	رواقــی	گــری،	تحليلــی،	حــس	گرایــی	و…	هــم	در	ایــن	

ــرد	دارد. ــوزه	کارب ح
وی	در	مــورد	دالیــل	رجــوع	به	فلســفه	در	ســاحت	مشــاوره	فلســفی	
ــه	 ــد	ب ــگاه	تاریخــی	بای ــا	ن ــت:	ب ــر	بشــر	گف ــخ	تفک از	منظــر	تاری
ــویم،	 ــقراط	ش ــراه	س ــم	و	هم ــن	بروی ــای	آت ــا	و	خيابان	ه کوچه	ه

شــيوه	ســقراط	در	گفتگــو	بــا	مــردم	کــوی	و	بــرزن،	پرســش	از	آنهــا	
مبتنــی	بــر	اتفاقــات	روزانــه	و	بــه	چالــش	کشــيدن	مــردم	با	اســتناد	
بــه	پاســخ	هایی	کــه	می	دادنــد	در	ســواالت	بعــدی	نوعــی	مشــاوره	
ــت	ها	در	 ــن	بس ــن	ب ــرح	ای ــقراط	از	ط ــالش	س ــت.	ت ــفی	اس فلس
ــی	 ــای	ذهن ــا	و	قالب	ه ــه	بت	ه ــه	ب ــرای	اندیش ــالش	ب ــع	ت واق

ــود. عــادت	شــده	ب
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	افــزود:	اوهيــچ	گاه	خود	را	فيلســوف	یا	مشــاور	
نناميــد،	اولين	بــار	هاخــن	بــاخ	)	Achenbach	gerd(	آلمانی	
از	مشــاوره	فلســفی	ســخن	گفــت،	او	روش	ســقراطی	رادر	مشــاوره	
فلســفی	مــورد	اســتفاده	قــرار	داد	و	قدمــت	ایــن	تفکيک	هنوز	ســی	
ــون	؛	 ــل	مل ــه	و	ایزاب ــی	في ســال	نمی	شــود،	در	فرانســه	اســکار	برن
در	ســوئد	انجمــن	فلســفه	کاربــردی	بــه	شــکل	گســترده	اقــدام	بــه	
ترویــج	ایــن	حــوزه	نمــوده	و	آن	پيلگــرن	و	آدام	والنبــرگ	بــه	ایــن	
امــر	مشــغول	هســتند،	ران	الهــاو	و	تيلــور	کــه	شــيوه	تحليلــی	را	در	
مشــاوره	فلســفی	پــی	گيــری	نمودنــد	و	در	امریــکا	انجمن	مشــاوره	
فلســفی	راه	انــدازی	شــدو	اخيــراً	مشــاوران	فلســفی	در	امریــکا	کــد	

نظــام	مشــاوره	گرفتــه	و	بــه	کار	مشــغولند.
ــی	 ــه	زمان ــا	از	چ ــور	م ــه	در	کش ــوال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب وی	در	پاس
ــاوره	 ــت:	مش ــد،	گف ــرح	ش ــفی	ط ــاوره	فلس ــوزه	مش ــه	ح و	چگون
فلســفی	در	ایــران	عمــر	زیــادی	نــدارد؛	در	ســفری	کــه	ســال	۲011	
بــرای	دیــدن	دوره	هــای	کارگاهــی	فلســفه	بــرای	کــودکان	اســکار	
برنــی	فيــه	بــه	فرانســه	داشــتم،	بــرای	اوليــن	بــار	بــا	بحث	مشــاوره	
ــه	 ــی	مواج ــاًل	عين ــکل	کام ــه	ش ــقراطی	ب ــيوه	س ــه	ش ــفی	ب فلس
شــدم،	در	هــر	روز	از	کارگاه	مــا	بایــد	حداقــل	یــک	مشــاوره	فلســفی	
را	تجربــه	می	کردیــم.	در	ســال	۲013	کــه	مجــدداً	بــه	کارگاه	هــای	
اســکار	برنــی	فيــه	رفتــم	این	جلســات	مشــاوره	فلســفی	را	داشــتيم،	
دو	ســال	بعــد	کــه	بــه	فرصــت	مطالعاتــی	در	کشــور	ســوئد	رفتــم	
ایــن	بحــث	را	پيگيــری	مســتقل	نمــودم.	اوليــن	مقــاالت	آکادميک	
در	ایــن	حــوزه	هــم	بــه	همایــش	فلســفه	تعليــم	و	تربيــت	در	عمــل	
ــه	 ــا	دو	مقال ــردد.	در	انج ــاز	می	گ ــی	ب ــگاه	خوارزم ــز	۹3	دانش پایي
ارائــه	شــده	بــود	کــه	بــه	طــور	مختصــر	بــه	مشــاوره	فلســفی	)پــور	
ــا	بنيــاد	فلســفی	مشــاوره	)قائــدی	و	دیبــا	واجــاری	 آقــا	13۹3(	و	ی
13۹3(	پرداختــه	بودنــد	کارگاه	هایــی	کــه	بــا	حضــور	ميهمان	هــای	
فرانســوی	و	ســوئدی	برگــزار	شــدند	نيــز	بــا	رویه	مشــاوره	فلســفی	

ــد. بودن

ــری	 ــجویان	دکت ــی	از	دانش ــد	یک ــال	بع ــک	س ــه	داد:	ی وی	ادام
ــاله	 ــرای	رس ــث	را	ب ــن	مبح ــا	)13۹4(	ای ــم	پورآق ــم	مری ــن	خان م
ــا	راهنمایــی	بنــده	دفــاع	 ــه	زودی	ب دکتــری	انتخــاب	نمــود	کــه	ب
خواهــد	شــد،	در	ایــن	رســاله	مبانــی	مشــاوره	فلســفی	مبتنــی	بــر	
رویکــرد	تحليلــی	بررســی	شــده	اســت.	ســه	پرســش	اساســی	در	
ــات	و	 ــی،	موضوع ــر	طــرح	و	پاســخ	داده	شــده	اســت.	مبان ــن	اث ای
اهــداف	مشــاوره	فلســفی	بــا	رویکرد	تحليلــی	را	بررســی	نمــوده	و	از	
چندوچــون	آمــوزش	ایــن	شــيوه	بــه	افــراد	هــم	ســخن	گفتــه	شــده	
ــهيلگر	 ــرورش	تس ــای	پ ــن	در	کارگاه	ه ــود	م ــی	خ ــت.	از	طرف اس
فلســفه	بــرای	کــودکان،	مشــاوره	فلســفی	بــا	رویکــرد	ســقراطی	و	

ــم. ــوزش	می	ده ــوده	و	آم ــرا	نم ــی	را	اج تحليل
قائــدی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	چــه	تفاوتــی	بيــن	مشــاوره	
ــن	 ــت:	مهمتری ــد،	گف ــه	ای ــی	یافت ــاوره	روان	شناس ــفی	و	مش فلس
ــيوه	های	 ــر	ش ــفی	ب ــاوره	فلس ــز	مش ــده	ام	تمرک ــه	دی ــی	ک تفاوت
فلســفی	اســت.	در	مشــاوره	روان	شناســانه	الزامــی	بــه	ایــن	روش	ها	
نيســت،	در	برخــی	روش	هــا	مثــل	مشــاوره	اليــس	و	برخی	شــناختی	
هــا	رویکــرد	ســقراطی	دیــده	می	شــود،	امــا	اســاس	کارآنهــا	کامــاًل	
درمانــی	اســت	و	هــدف	هــم	درمــان	مراجــع	اســت	در	حالــی	کــه	
مشــاور	فلســفی	تعهــد	درمانــی	نمی	دهــد	امــا	کمــک	کاری	اســت	
بــرای	تقویــت	فکــر،	خــودکاوی	بــه	منظــور	بــه	زیســتی	و	ارزیابــی	

خــود	در	جهــان.
ــاوره	 ــودکان	و	مش ــرای	ک ــفه	ب ــن	فلس ــبت	بي ــورد	نس وی	در	م
ــل	 ــفی	در	ذی ــاوره	فلس ــم	مش ــک	و	ه ــم	فب ــت:	ه ــفی	گف فلس
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــد؛	مهارت	های ــه	ان ــرار	گرفت ــردی	ق ــفه	کارب فلس
تســهيل	گران	فبــک	آمــوزش	داده	می	شــود	و	تکنيک	هایــی	
ــک	کار	 ــای	فب ــا	در	کارگاه	ه ــودکان	و	نوجوانه ــا	ک ــا	ب ــه	آنه ک
ــناخت	 ــبی	از	ش ــای	مناس ــتن	بضاعت	ه ــد	داش ــد	نيازمن می	کنن
ــی	 ــای	اساس ــت	ه ــت.	ازخصل ــفی	اس ــاوره	فلس ــرای	مش و	اج
ــای	 ــد:	مهارت	ه ــته	باش ــد	داش ــوف	بای ــاور	فيلس ــک	مش ــه	ی ک
ــل	و	 ــاله،	تحلي ــخيص	مس ــق،	تش ــوش	دادن	دقي ــتداللی،	گ اس
اســتنباط،	مفهــوم	یابــی،	مغالطــه	شناســی	و	…	اســت.	داشــتن	
ایــن	مهارت	هــا	بــه	شــکل	عمومــی	بــرای	تســهيل	گران	
فبــک	الزامــی	اســت	هرچقــدر	در	کســب	و	توســعه	ایــن	مهارتهــا	
رشــد	یابنــد	توانمندی	هــای	مشــاوره	ای	فلســفی	آنهــا	نيــز	

ــت. ــد	یاف ــترش	خواه گس

یحیی قائدی در گفتگو با مهر:

ورود فلسفه به حرفه مددکاری
گفتگو از سحر سلطانی
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ـــو گـفتــگـ

کالم  و  فلسفه  حوزه  پژوهشگر  محمدرضایی  محمد 
که  وی  است  تهران  دانشگاه  فارابی  پردیس  استاد  و 
دکترای فلسفه و کالم را در سال ۱۳۷۸ از دانشگاه تربیت 
مدرس تهران اخذ نموده است به جهت آشنایی با تفکر 
اسالمی از سال ۱۳۵۹ در حوزه علمیه قم به تحصیل در 
دوره سطح و خارج فقه و اصول و فلسفه اشتغال دارد. 
پس از دعوت محمد مجتهد شبستری از مراجع تقلید 
برای مناظره در پاییز سال گذشته، محمد محمدرضایی 
به عنوان نماینده آیت اهلل جعفر سبحانی برای مناظره با 
شبستری معرفی شد که البته شبستری هیچ گاه حاضر به 
مناظره با او و دیگر اساتید حوزه و دانشگاه نشد. به بهانه 
انتشار کتاب جدید محمدرضایی با عنوان »نواندیشی 
جریان  مورد  در  گفتگویی  دینی«  احیاگری  و  دینی 
روشنفکری دینی با این استاد دانشگاه داشتیم که در 

خوانید؛ می  ادامه 

ــران  ــی در ای ــه نظــر مــی رســد روشــنفکری دین *ب
ــر  ــاد و منج ــاق افت ــرب اتف ــه در غ ــد از آنچ ــه تقلی ب
بــه پروتســتانتیزم شــد رخ داده اســت. در درجــه اول 
ــروژه ای  ــد پ ــد و بفرمایی ــف کنی ــنفکری را تعری روش

کــه دنبــال مــی کنــد چیســت؟
 Religious intellectual روشــنفکری دینــی ترجمــه
اســت.	در	واقــع	یــک	تفکــر	و	جریانــی	اســت	کــه	در	سراســر	دنيــا	
شــایع	اســت.	دیــدگاه	هــای	مختلفــی	در	ایــن	جریــان	وجــود	دارد.	
جریــان	اول	،ایــن	بــوده	کــه	روشــنفکران	دینــی	در	برابــر	هجمــه	
ای	کــه	تجــدد	بــه	مســایل	دیــن	کــرده	بــود،	مــی	خواســتند	پاســخ	
هــای	مناســبی	بــه	آن	دهنــد.	هجمــه	و	جریانــی	کــه	هــر	چيــزی	
را	در	مقابــل	خــود	ویــران	مــی	کــرد،	آنــان	مــی	خواســتند	دیــن	را	
بــه	گونــه	ای	عرضــه	کننــد	کــه	بتوانــد	بــا	دنيــای	مــدرن	هماهنگ	
باشــد.	در	واقــع	هــدف	اوليــه	جریــان	روشــنفکری	ایــن	بــود.	کــم	
کــم	جریاناتــی	درون	روشــنفکری	دینــی	بــه	وجــود	آمدنــد	کــه	بــا	
هــم	تفــاوت	هــای	زیــادی	دارنــد،	گویــی	در	مقابــل	هــم	هســتند.
اگـر	مـا	روشـنفکری	دینـی	را	بـه	معنـای	عـام	در	نظـر	بگيریم	می	
تـوان	از	تمـام	احياگـران	دیـن	در	طـول	تاریـخ	نـام	برد.	سـيدجمال	
الدین	اسـدآبادی،	اقبال،	محمـد	عبده،	حضرت	امـام	خمينی،	مرحوم	
مطهـری،	آقـای	شـریعتی	و...	تالش	می	کردنـد	کـه	در	آن	دوره	ای	
که	هجمه	ماتریاليسـم	و	مدرنيسـم	و	افکار	و	نظریات	آنها	شـایع	بود	

از	دیـن	دفـاع	کننـد	و	دیـن	را	در	صحنه	نگـه	دارند.
ــک	روشــنفکری	 ــه	ی ــوان	ب ــی	ت ــی	را	م ــان	روشــنفکران	دین جری
ــرد.	روشــنفکری	 ــل	و	وابســته	تقســيم	ک ــل	و	غيراصي ــی	اصي دین
ــه	ای	مطــرح	کنــد	کــه	 ــه	گون دینــی	تــالش	مــی	کنــد	دیــن	را	ب
جامعــه	از	معنــا	و	محتــوای	دیــن	بهــره	ببــرد.	حضــرت	امــام	یــک	
روشــنفکر	دینــی	و	یــک	احياگــر	دینــی	اســت.	در	آن	زمــان	دین	به	
گونــه	ای	عرضــه	شــده	بــود	کــه	بــا	سياســت	ســازگاری	نداشــت.	
ــن	سياســت	 ــوا	و	در	بطــن	دی ــود	در	محت ــی	فرم ــام	م حضــرت	ام
نهفتــه	اســت	و	معنــای	واقعــی	دیــن	را	نمایــان	کــرد.	یــا	عــده	ای	
دیــن	را	بــه	گونــه	ای	عرضــه	مــی	کردنــد	کــه	بــا	دنيــای	مــدرن	از	
ــا	ســينما،	مظاهــر	تمــدن	و...	ناســازگار	اســت.	امــام	مــی	 جملــه	ب
فرمــود	دیــن	بــا	اینهــا	ناســازگار	نيســت	بلکــه	بــا	محتــوای	فســاد	
ــوان	 ــه	عن آنهــا	ناســازگار	اســت.	همــان	چيــزی	کــه	امــام	از	آن	ب
ــان	 ــان		در	زم ــه	عالم ــرد	ک ــی	ک ــاد	م ــکان	ی ــان	و	م ــاد	زم اجته
هــای	مختلــف	بــه	گونــه	ای	اجتهــاد	دینــی	کننــد	کــه	دیــن	بتواند		

ــان	باشــد. پاســخگوی	نيازهــای	آن	زم
ــوع	 ــک	ن ــرب	ی ــی	از	غ ــه	تاس ــنفکرانی	ب ــر	روش ــوع		دیگ ــا	ن ام
جریــان	وابســته	ای	بــود	کــه	بــا	تقليــد	از	غــرب	تــالش	مــی	کــرد	

ــه	 ــود	دیــن	ب ــد	و	معتقــد	ب دیــن	را	از	حيــات	جامعــه	دور	نگــه	دارن
درد	جامعــه	امــروز	نمــی	خــورد	حتــی	مانــع	پيشــرفت	جامعه	اســت		
انــان	ارتبــاط	مــردم	را	بــا	منابــع	وحيانــی	قطــع	مــی	کردنــد	و		حتی	
در	صــورت	حجيــت	منابــع	وحيانــی	مــی	گفتنــد	مــا	فهم	درســتی	از	

دیــن	نمــی	توانيــم	داشــته	باشــيم.
ــز	 ــد	و		ني ــی	کردن ــع	م ــدا	قط ــا	خ ــن	را	ب ــاط	دی ــری	ارتب ــه	تعبي ب
بــه	یــک	نــوع	نســبيت	گرایــی	و	دیــدگاه	پلوراليســتی	باورداشــتند.	
ــه	یــک	 ــد		ن ــان	دیــن	را	یــک	امــر	شــخصی	لحــاظ	مــی	کردن آن
امــر	اجتماعــی.	اینهــا	در	واقــع	یــک	نــوع	روشــنفکری	وابســته	یــا	
مقلــدی	بودنــد	کــه	بــه	جــای	اینکــه	دیــن	را	بــه	گونــه	ای	مطــرح	
کننــد	کــه	در	صحنــه	اجتمــاع	حضــور	داشــته	باشــد	و	مــردم	بتوانند	
از	ایــن	چشــمه	حيــات	بهــره	ببرنــد		بــه	گونــه	ای	دیــن	را	مطــرح	
مــی	کننــد	کــه	از	صحنــه	زندگــی	مــردم	غائــب	و	پنهــان		شــود.	
ــه	 ــن	را	ب ــه	شــما	دی ــی	اســت	ک ــوع	روشــنفکری	دین ــن	چــه	ن ای

گونــه	ای	مطــرح	بکنيــد	کــه	چيــزی	از	دیــن	باقــی	نمانــد.

*ایــن روشــنفکری دینــی مقلــد چــه ادعایــی داشــت 
و پــروژه فکــر آنهــا چــه بــود؟

بعــد	از	رنســانس	در	اروپــا	دو	جریــان	فکــری	فلســفی	مهــم	وجــود	
ــری	 ــود	و	دیگ ــم	ب ــا	راسيوناليس ــی	ی ــل	گرای ــی	عق ــت.	یک داش
تجربــه	گرایــی	یــا	آمپریســم.	عقــل	گرایــی	بــا	دکارت	آغــار	شــد	و	
ــی	او	مــی	داد	و	 ــه	تفکــر	عقالن ــه	انســان	و	ب ــت	ب ــوع	اصال یــک	ن
از	»مــن«	شــروع	مــی	کــرد.	مــن	فکــر	مــی	کنــم	پــس	هســتم.	
ــدا	 ــوع	تفکــر	مزایایــی	داشــت	امــا	یــک	عيــب	اساســی	پي ایــن	ن
کــرد.	جریــان	عقــل	گرایــی	عــالوه	بــر	حــس	بــه	منبــع	شــناخت	
عقالنــی	قائــل	بــود	و	معتقــد	بــود	مــا	مــی	توانيــم	از	تحليــل	یــک	
ایــده	بــه	یــک	ایــده	دیگــر	برســيم	مثــل	تفکــر	ریاضــی.	امــا	بعدها	
ــه	دور	از	 ــان	ان		ب ــه	مدافع ــود	ک ــن	ب ــرد	ای ــدا	ک ــه	پي ــيبی	ک آس
تجربــه	و	جهــان	عينــی	تحليــل	عقالنــی	مــی	کردنــد	و	نتایجــی	
مــی	گرفتنــد.	هــر	فيلســوفی	بــرای	خودش	یــک	نــوع	مقدماتــی	را	

ــه	نتایجــی	مــی	رســيد. انتخــاب	مــی	کــرد،	آن	را	تحليــل	و	ب
جریـان	علمـی	در	حال	پيشـرفت	بـود	و	مدافعـان	عقـل	گرایی	نمی	
توانسـتند	پيشـرفت	های	علمی	را	توجيه	کنند.	نمی	توانسـتد	تمدن	
بشـری	را	کـه	بر	اسـاس	علـوم	تجربی	بنا	شـده	بـود	،	تبييـن	کنند.

ــه	 ــود	همــه	معرفــت	مــا	از	تجرب ــه	گرایــی	معتقــد	ب ــان	تجرب جری
آغــاز	مــی	شــود	و	بــه	تجربــه	نيــز	ختــم	مــی	شــود	و	روش	کشــف	
ــن	 ــی	چني ــما	وقت ــت.	ش ــش	اس ــاهده	و	آزمای ــا	مش ــق	تنه حقای
ــی	را	از	 ــوزه	وحيان ــت	و	آم ــاواری	طبيع ــيد	م ــته	باش ــادی	داش اعتق
حــوزه	شــناحت	کنــار	گذاشــته	ایــد.	بخاطــر	پيشــرفت	هــای	علمی	
کــه	وجــود	داشــت	مــردم	دلبســته	ایــن	نــوع	تفکر	شــدند.	آنهــا	فکر	
کردنــد	همــه	مشــکالت	زندگــی	را	مــی	تــوان	بــا	ایــن	روش	حــل	

کــرد.	امــا	غافــل	از	اینکــه	مــا	را	از	خيلــی	از	حــوزه	هــای	معرفتــی	
ــوی	 ــه	س ــف	را	ب ــای	مختل ــناخت	ه ــه	ش ــرد	و	دریچ ــروم	ک مح
انســان	بســت.	ایــن	نــوع	تفکــر	بــر	تفکــر	علمــی	بعــد	از	رنســانس	
غالــب	شــد	،یعنــی	یــک	نــوع	اصالــت	مــاده	و	اصالــت	تجربــه.

تجربــه	گرایــی	بــا	همــه	جذابيتــی	کــه	داشــت	باعــث	شــد	نتوانــد	
ــه	 ــت	کار	آن	ب ــد	و	در	نهای ــن	کن ــی	را	تبيي ــوم	تجرب ــی	عل مبان
ــود	کــه	چــون	 ــن	خاطــر	ب ــه	ای شــکاکيت	رســيد.	شــکاکيت	آن	ب
دیــدگاه	خاصــی	نســبت	بــه	عليــت	داشــت	معتقــد	بــود	اوال	عليــت	
ــه	اســت	. ــم	تجرب ــه	عال ــا	محــدود	ب ــدارد	و	ثاني در	خــارج	وجــود	ن
پــس	از	آن،	فيلســوفی	ماننــد	کانــت	کــه	فيلســوف	بســيار	بزرگــی	
اســت	ظهــور	مــی	کنــد.	او	دلبســته	بــه	علــوم	تجربــی	بــود	و	مــی	
گویــد	مــن	بایــد	فلســفه	ای	را	بنــا	بنهــم	کــه	بتوانــد	مبانــی	علــوم	
تجربــی	را	تبييــن	و	توجيــه	کنــد.	لــذا	فلســفه	کانــت	آمــد	تجربــه	
گرایــی	را	بــا	عقــل	گرایــی	عجيــن	کــرد	و	یــک	نــوع	فلســفه	ای	
بــه	نــام	فلســفه	نقــادی،	و	انقالبــی	را	در	فلســفه	بــه	نــام	انقــالب	

ــه	وجــود	آورد. کوپرنيکــی	ب
فلسـفه	کانت،	توجيه	مبانی	فيزیک	و	ریاضيات	عصر	خودش	اسـت.	
او	عالقـه	مند	به	سـه	چيز	بود.	یـک	علم	تجربی،	دوم	اخالق	و	سـوم	
خـدا.	او	گفـت	من	فلسـفه	ای	مـی	خواهم	ارائـه	کنم	که	بـرای	همه	
اینهـا	جایگاهـی	مناسـبی		در	آن	وجود	داشـته	باشـد.	تجربـه	گرایی	
خـدا	را	کنار	می	گذاشـت.	از	طرفـی	نهضت	محصـول	تجربه	گرایی	
علـم	گرایی	بـود.	علـم	گرایی،	یک	نـوع	ایدیولـوژی	بود	کـه		معتقد	
بـود	با	ایـن	علـوم	تجربـی	و	بـا	ایـن	روش	تجربی	تمام	مشـکالت	

فکری	بشـر	را	مـی	توان	حـل	کرد.
شــما	اگــر	ایــن	روش	را	بــه	کار	بگيریــد	و	بــرای	هــر	حادثــه	ای	یک	
علتــی	ســابق	بــر	آن	تبييــن	کنيــد	باعــث	جبرگرایــی	و	دترمينيســم	
ــذا	در	زمــان	هميــن	علــم	 مــی	شــود	و	اخــالق	از	بيــن	مــی	رود.	ل
ــر	 ــار	آدم	هــا	ب ــدارد	و	رفت گرایــی	گفتنــد	دیگــر	اخــالق	معنایــی	ن
اســاس	ژن	و	محيــط	تعریــف	مــی	شــود.	افــرادی	کــه	رفتــار	بــدی	
دارنــد	اختيــاری	نــدارد.	یعنــی	اصــاًل	اصالــت	اخــالق	از	بيــن	رفــت.
ــای	 ــه	ه ــا	تجرب ــود	م ــد	ب ــود	و	معتق ــالق	ب ــته	اخ ــت	دلبس کان
ــات	دارد.	از	 ــی	مناف ــم	گرای ــن	روش	عل ــا	ای ــه	ب ــم	ک ــی	داری اخالق
طرفــی	هــم	روش	علمــی	جایی	بــرای	خــدا	و	آمــوزه	هــای	وحيانی	
نمــی	گــذارد	و	کانــت	شــيفته	خــدا	بــود	و	گفــت	خــدا	را	هــم	بایــد	
در	فلســفه	خــودم	اثبــات	کنــم.	البتــه	در	حــوزه	عقــل	عملــی	اثبــات	
کــرد	و	گفــت	ضــرورت	و	کليــت	قوانيــن	تجربــی	از	تجربه	بــر	نمی	
آیــد	بلکــه	ریشــه	در	عقــل	دارد.	فلســفه	کانــت	احســاس	کــرد	کــه	
ایــن	دو	جریــان		فلســفی	کــه	عــرض	کــردم	مشــکالتی	دارنــد.	اما	
خــود	بــاز	یــک	مشــکالت	جدیــدی	را	بــه	وجــود	آورد.	او	تفســيری	
از	دیــن	ارائــه	کــرد	کــه	در	آن	دین	را	مســاوی	اخــالق	دانســت	و	در	
مــورد	الهيــات	وحيانــی	کتابــی	نوشــت	با	عنــوان	دیــن	در	محــدوده	
عقــل	و	گفــت	مــن	تنهــا	دیــن	را	در	حــدی	قبــول	مــی	کنــم	کــه	
بــا	عقــل	مــن	ســازگار	باشــد	یعنــی	یــک	نــوع	اصالتــی	بــه	عقــل	
داد.	نهضــت	روشــنگری	کــه	بــا	روشــنفکری	دینــی	خيلــی	عجيــن	
اســت	در	کانــت	بــه	اوج	خــودش	مــی	رســد.	ولتــر،	روســو	و	کانــت	
پيشــقراوالن	عصــر	روشــنگری	انــد	و	مــی	خواهنــد	بــا	عقــل	خــود	

همــه	چيــز	را	تحليــل	کننــد.
البتـه	کانت	بـا	ان	عظمتی	که	داشـت	در	نهایـت	به	اینجا	رسـيد	که	
خـدا	و	دیـن	مـی	توانـد	پشـتوانه	خوبـی	بـرای	اخـالق	باشـد.	اما	ما	
احسـاس	می	کنيـم	کـه	بعـد	از	آن	یک	جریـان	روشـنفکری	کاری	
مـی	کند	که	هم	خـدا	را	از	جامعه	بشـری	کنـار	می	زند	و	هـم	دین	و	
هـم	اخالق	دینـی	را	و	هم	کتاب	های	آسـمانی	را	بـه	گونه	ای	تببين	
کنـد	که	منقطع	از	وحی	شـود	و	فهم	پلوراليسـتی	خود	را	بـه	گونه	ای	
ارائـه	دهد	که	اصـاًل	دین	چيزی	بـرای	گفتن	نـدارد.	در	واقـع	دین	را	

از	محتـوا	تهی	کند.
البتــه	در	جهــان	غــرب	بعضــی	از	متفکــران	از	ســر	دینــداری	ایــن	

محمد محمدرضایی در گفتگو با مهر:

روشنفکری دینی ما کپی برداری است/ نواندیشی دینی یا احیاگری دینی؟
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ـــو گـفتــگـ

نظریــات	را	مطــرح	کردنــد	تــا	کمکــی	بــه	دینــداری	شــود	غافــل	
از	اینکــه	خودشــان	مشــکالت	و	معضالتــی	را	بــه	وجــود	آوردنــد.	از	

جملــه	آنهــا	شــالیر	ماخــر،	اســت.
بــا	توجــه	بــه	دیدگاهــی	کــه	کانــت	و	هيــوم	داشــتند	و	مــی	گفتنــد	
مــا	نمــی	توانيــم	خــدا	را	بــا	عقــل	اثبــات	کنيــم،	اگــر	اســاس	دیــن	
متزلــزل	شــود	دیگــر	دینــی	باقــی	نمــی	مانــد.	شــالیر	ماخــر	بــرای	
انکــه	بــرای	ایــن	معضــل	راه	حلــی	ارایــه	دهــد		معتقــد	بــه	تجربــه	
دینــی	شــد	و	گفت	تجربــه	دینــی	احساســی	اســت	در	وجود	انســان	
کــه	اصالــت	دارد	و	دیــن	مبتنــی	بــر	عقــل،	نظــر،	اخــالق	نيســت	

بلکــه	مبتنــی	بــر	احســاس	باطنــی	اســت.
در	عصــری	کــه	شــالیر	ماخــر	زندگــی	مــی	کــرد	حجيــت	کتــاب	
مقــدس	زیــر	ســوال	رفتــه	و	اصالــت	و	مرجعيــت		خــود	را	از	دســت	
داده	بــود.	آنهــا	دیدنــد	نمــی	تواننــد	دیگــر	از	کتــاب	مقــدس	دفــاع	
ــی	 ــات	علم ــا	نظری ــدس	ب ــاب	مق ــای	کت ــوزه	ه ــز	آم ــد	و	ني کنن
ــاب	مقــدس	 ــه	کت ــاد	ب ــن	را	از	اعتق ــای	دی ــذا	مبن ــود.	ل ناســازگار	ب
برداشــت	و	در	وجــود	خــودش	قــرار	داد.	گفــت	احســاس	وابســتگی	

ــه	خــدا	اصــل	و	اســاس	دیــن	اســت. ب
او	مــی	خواســت	بــه	دینــداری	کمــک	کنــد	امــا	مرجعيــت	کتــاب	
مقــدس	زیــر	ســوال	رفــت	و	دیگــر	آن	کتــاب	آســمانی	یــک	کتاب	
هدایــت	نبــود	و	گــزارش	یــک	تجربــه	دینی	بــود	کــه	بــرای		پيامبر	
ــی	 ــر	کس ــد	و	ه ــخصی	ش ــر	ش ــک	ام ــن	ی ــذا	دی ــود.	ل رخ	داده	ب
دیــن	را	بــه	گونــه	ای	تفســير	مــی	کــرد	متفــاوت	از	دیگــری	.	لــذا		

پلوراليســم	و	دیــن	شــخصی	از	دل	آن	بيــرون	آمــد.

ــران و مخصوصــاً  ــی در ای ــان روشــنفکری دین *جری
ــدی را طــی کــرد؟ پــس از انقــالب چــه رون

بعـد	از	انقـالب	یک	جریـان	روشـنفکری	شـکل	گرفت		کـه	بجای	
اینکه	کاری	کنند	مردم	و	دنيا	از	چشـمه	جوشـان	دین	اسـتفاده	کنند،	
در	عـوض	تفسـيرهایی	ارائه	مـی	دهند	که	نتيجـه	آن		بـه	گونه	ایی	

اسـت	که	دیـن	از	صحنه	اجتماع	کنار	گذاشـته	شـود.
شــما	مــی	بينــد	کــه	بــا	بحــث	هرمنوتيــک	و	قرائــت	هــای	مختلف	
از	دیــن	ایــن	دیــدگاه	پلوراليســيتی	را	مطــرح	مــی	کننــد	کــه	هــر	
ــن	دارد	 ــک	تفســيری	از	دی ــدگاه	خــودش	ی ــر	اســاس	دی کســی	ب
.و	هيــچ	معيــاری	هــم	وجــود	نــدارد	کــه	مــا	بخواهيــم	بــر	اســاس	
ــک	 ــم	و	ی ــخيص	دهي ــط	تش ــح	را	از	غل ــت	صحي ــار	قرائ آن	معي

ــد. شــکاکيتی	را	ترویــج	دادن
بعـد	مسـئله	تجربـه	دینـی	را	ترویـج	دادنـد	و		گفتند	اصل	و	اسـاس	
دین	تجربـه	دینی	اسـت.	در	واقع	این	روشـنفکری	دینـی	یک	تقليد	
از	غـرب	کـرد	و	بـا	توجه	به	زمينـه	هایی	کـه	در	غرب	وجود	داشـت،	
همـان	حرف	هـا	را	در	اسـالم	زدند.	بـدون	اینکه	توجه	بکنند	اسـالم	
از	مسـيحيت	متفـاوت	اسـت،	ولـی	بـر	این	مسـئله	چشـم	بسـتند	و	

همان	حـرف	هـا	را	در	اسـالم	و	در	کشـور	ما	مطـرح	کردند.
جریــان	غيــر	اصيــل	از	روشــنفکران	دینــی	ارتبــاط	دیــن	بــا	خــدا	را	
قطــع	مــی	کنــد.	مــی	گوینــد	خــدا	را	نمــی	تــوان	بــا	عقــل	اثبــات	
کــرد	و	از	آنجــا	کــه	خــدا	را	نمــی	تــوان	بــا	عقــل	اثبــات	کــرد	پــس	
نمــی	تــوان	وحــی	را	نيــز	پذیرفــت.	آقــای	دکتــر	شبســتری	چنيــن	

اعتقــادی	دارد	و	بــه	صراحــت	هــم	مــی	گویــد.
دکتر	سـروش	هم	مـی	گوید	وحی	از	دو	جنبه	تشـکيل	شـده	اسـت.	
یـک	جنبـه	مـاده	و	یـک	جنبـه	صـورت،	جنبـه	مـاده	مبهم	اسـت.	
صـورت	آن	را	نيـز	پيامبـر	افکنـده	اسـت	و	بشـری	اسـت.	لـذا	وقتی	
بشـری	اسـت	بـا	نقـص	و	خطـا	و	عدم	کمـال	عجيـن	اسـت.	یعنی	
دیـن	کامل	نيسـت	و	تجربه	های	انسـان	هـا	می	تواند	دیـن	را	پخته	
کنـد.	همـه	آدم	هـا	پيامبر	می	شـوند.	باز	مطـرح	می	کننـد	که		هيچ	

صورتـی	بهتر	از	صـورت	دیگر	نيسـت.
بــه	ایــن	شــکل	شــما	مــی	بينيــد	یــک	جریــان	روشــنفکری	دینــی	
ــاری	 ــه	معي ــد	و	ن ــوان	دیــن	را	فهمي ــه	مــی	ت معتقــد	اســت	کــه	ن
ــرای	هدایــت	 ــی	ب ــد	کتاب ــه	خداون ــرای	فهــم	هــا	وجــود	دارد	و	ن ب
بشــر	فرســتاده	اســت	و	اگــر	فرســتاده	باشــد	بــه	درد	مــا	نمی	خــورد!
یکـی	دیگـر	از	ادعای	روشـنفکران	ما	این	اسـت	که	دیـن	با	فرهنگ	
زمانـه	عجين	اسـت،	لذا	قـرآن	کـه	در	1400	سـال	پيش	نازل	شـده	

بـا	فرهنگ	عصـر	جاهليت	عجين	اسـت	و	بـه	درد	ما	نمـی	خورد!

قرآنــی	کــه	مــی	گویــد	»هــدی	للنــاس«،	»تبيان	لــکل	شــیء«	و...	
آنــان	کاری	مــی	کننــد	کــه	فقــط	محــدود	بــه	آن	زمــان	و	محــدود	
ــگ	هــای	دیگــر	 ــه	درد	فرهن ــرب	شــود	و	دیگــر	ب ــره	الع ــه	جزی ب
نخــورد.	آیــا	مــی	تــوان	اســم	ایــن	را	روشــنفکری	دینــی	گذاشــت؟	

اینهــا	مــی	خواهنــد	دیــن	را	از	صحنــه	اجتمــاع	خــارج	کننــد.
یــک	اصلــی	کــه	حاکــم	بــر	جریــان	روشــنفکری	ســکوالر	اســت	
نســبيت	گرایــی	و	دیــدگاه	پلوراليســتی	اســت.	هــم	دکتــر	ســروش	
ــد	کــه	مــا	هيــچ	فهــم	درســتی	از	 و	هــم	دکتــر	شبســتری	معتقدن
دیــن	نداریــم	و	اصــاًل	یقيــن	در	عالــم	انســانيت	راه	نــدارد	و	قرائــت	
ــا	خــودش	در	ســتيز	 ــه	ب ــن	جمل ــدارد.	ای ــود	ن صحيحــی	هــم	وج

ــه	لحــاظ	فلســفی	مشــکل	دارد. اســت	و	ب
یــک	اصــل	دیگــر	آنهــا	ایــن	اســت	کــه	دیــن	،	یــک	امر	شــخصی	
اســت	.	یعنــی	اگــر	دیــن	بــه	فــرض		هــم	وجــود	داشــته	باشــد	در	
ــد	کــه	قــران	مــی	 ــدارد.	شــما	مــی	بيني ــه	اجتمــاع	جایــی	ن صحن
ــا	 ــا	أَُیَّه ــوا«،	»ی ق ــا	َوال	تََفَرّ 	َجميًع ــِل	اهلَلِّ ــوا	بَِحب ــد	»َواعَتِصم فرمای
ــم«	 ــا	ُیحييُک ــم	لِم 	َولِلَرّســوِل	إِذا	َدعاُک ِّ ــَتجيبوا	هلِلَ ــوا	اس ــَن	آَمُن الَّذی
یعنــی	قــران	کــه	مایــه	حيــات	جامعــه	اســت	بــه	گونــه	ای	تفســير	

مــی	کننــد	کــه	بــی	خاصيــت	شــود	و	از	صحنــه	کنــار	رود.
بحـث	دیگری	کـه	مطرح	مـی	کنند	این	اسـت	کـه	زبان	دیـن	زبان	
واقعـی	نيسـت	و	رمـز	اسـت.	هـر	کـس	از	رمـز،		چيزی	مـی	فهمد.	
قـرآن	وقتی	قصـه	ای	را	تعریـف	می	کند	می	گویـد	»نَْتُلوَهـا	َعلَْيَک	
«،	ایـن	ها	قصه	حق	اسـت.	اما	روشـنفکران	مـی	گویند	اینها	 بِالَْحـِقّ
رمـز	اسـت.	در	ایـن	صـورت	دیگـر	قـران	کتـاب	هدایت	نمی	شـود	

چـون	هرکس	رمـز	را	بـه	گونه	ای	مـی	فهمد.
همـه		ایـن	اصـول	بـر	گرفتـه	از	جهـان	غـرب	اسـت.	خـود	نظریه	
قبض	و	بسـط	را	ابتدا	یک	کشـيش	مسـيحی	مطرح	کـرد.	همه	این	
نظریـات	صددرصد	کپی	اسـت.	اینجانـب		کتابی	تاليف	کـرده	ام		به	
نام	»خاسـتگاه	نواندیشـی	دینی«	در	ایـن	کتاب	تقليد		روشـنفکران	

دینـی	از	نظریات	غربی	مشـخص	شـده	اسـت.
قـرآن	مـی	گویـد	»َوال	تَقُف	ما	لَيـَس	لََک	بِـِه	ِعلٌم«	و	نيـز	بر	تفکر	و	
تدبـر	و	تعقل	تاکيد	مـی	کند.	حال	یـک	جریانی	در	غرب	وجـود	دارد	
کـه	معتقد	اسـت	دینداری	بـا	تعقـل	سـازگار	نيسـت	و	از	آن		دو	باید	
یکـی	را	انتخـاب	کرد،	که	یـا	عاقل	باشـی	و	یـا	متدین.	ایـن	جریان	
کـه	بـه	عنـوان	ایمان	گرایـی	شـناخته	می	شـوند،	می	گویـد	هر	چه	

جاهل	تر	باشـی	ایمـان	قوی	تـری	داری.
کرکگارد	کـه	پدر	اگزیستاسياليسـم	جدید	اسـت	از	بدفهمـی	ای	که	
نسـبت	به	یکـی	از	قصـه	هـای	کتاب	مقـدس	پيدا	کـرده	بـود،	فکر	
کـرد	که	دینـداری	بـا	عقـل	ضدیـت	دارد..	او	مـی	گفت	در	داسـتان	
حضـرت	ابراهيـم	و	ذبح	فرزندش	عقـل	می	گوید	فرزنـدت	را	قربانی	
نکـن،	خدا	مـی	گوید	قربانـی	کن.	پـس	من	بـرای	اینکه	بـه	فرمان	

خدا	گـوش	دهـم	باید	عقلـم	را	کنار	بگـذارم!
ــو	 ــه	ت ــر	ب ــات	داده	اگ ــو	حي ــه	ت ــه	ب ــی	ک ــم	خدای ــی	گویي ــا	م م
فرمــان	دهــد	کــه	ایــن	کار	را	انجــام	بــده	عيــن	عقالنيــت	اســت.	
لــذا	کــرکگارد	ســه	دليــل	ذکــر	کــرد	کــه	شــما	نبایــد	عقالنيــت	را	
در	حــوزه	دیــن	بــه	کار	ببریــد.	اکنــون	یــک	جریانــی	از	روشــنفکری	
دینــی	مــا	ایــن	تفکــر	را	در	کشــور	مــا	رایــج	مــی	کنــد.	در	صورتــی	
کــه	سراســر	قــرآن	و	روایــات	بــر	تفکــر	و	تعقــل	تاکيــد	دارد.	قــرآن	
ــی	 ــا	ِف ــا	ُکَنّ ــُل	َم ــَمُع	أَْو	نَْعِق ــا	نَْس ــْو	ُکَنّ ــد	»لَ ــه	ای	مــی	فرمای در	آی
ــِعيِر«	یعنــی	جهنميــان	مــی	گوینــد	اگــر	مــا	تعقــل	 أَْصَحــاِب	الَسّ

ــم. ــم	االن	در	دوزخ	نبودی ــی	کردی م
نقــل	اســت	حضــرت	آدم	را	بيــن	ســه	چيــز	مخيــر	کردنــد،	عقــل،	
دیــن	و	حيــا.	حضــرت	آدم	عقــل	را	پذیرفــت.	چــرا	کــه	هرجــا	عقــل	
باشــد	دیــن	و	حيــا	نيــز	وجــود	دارد.	یعنــی	هرکــس	عقــل	دارد،	دین	
دارد.	االن	دارنــد	طــوری	القــا	مــی	کننــد	کــه	دیندارهــا	افــرادی	بــی	
عقــل	و	جاهــل	انــد	و	اگــر	مــی	خواهــی	دینــدار	شــوی	بایــد	جاهل	
شــوی.	دنيــای	امــروز	دنيــای	عقالنيــت	اســت	و	دینــداری	دنيــای	

بــی	عقلــی	اســت	پــس	دیــن	را	کنــار	بگــذارد.
لــذا	روشــنفکران	دینــی	مــا	یــک	کپــی	بــرداری	صــرف	از	متفکران	
ــد	و	در	 ــد	و	آن	مباحــث	را	الگــو	مــی	گيرن ــن	مــی	کنن مغــرب	زمي

کشــور	مطــرح	مــی	کننــد.
ــی	 ــه	ای	معرف ــه	گون ــرآن	را	ب ــکوالر،	ق ــی	س ــنفکری	دین روش

مــی	کننــد	کــه	بشــری	شــود.	مــی	گوینــد	پيامبــر	خــود	قــرآن	را	
ــه	درد	 ــذا	ب ــه	اش	صــورت	داده	اســت.	ل ــگ	زمان ــه	وســيله	فرهن ب
فرهنــگ	االن	مــا	یــا	فرهنــگ	هــای	دیگــر	نمــی	خــورد	و	شــعرا	
و	عرفــا	کــه	تجربــه	هــای	دینــی	دارنــد	بایــد	دیــن	خــدا	را	کامــل	
کننــد.	از	طــرف	دیگــر	تفســير	پلوراليســتی	از	دیــن	ارائــه	مــی	دهند	
و	یــا	بــه	پلوراليســم	دیــن	و	فرقــه	هــای	دینــی	معتقدنــد.	قــرآن	را	

نيــز	از	خــدا	منقطــع	مــی	کننــد.
ــی	 ــنفکران	دین ــن	روش ــک	طــرف	ای ــه	دارد.	ی ــان	دو	لب ــن	جری ای
ــه	 ــد	ک ــن	را	تفســير	مــی	کنن ــه	ای	دی ــه	گون ــه	ب ــد	ک ســکوالر	ان
جایگاهــی	در	اجتمــاع	نداشــته	باشــد	و	طــرف	دیگــر	تحجــر	اســت.	
تحجــر	بــا	عمــل	و	رفتــار	خــود	بــه	گونــه	ای	دیــن	را	تبليــغ	مــی	
کنــد		کــه	بــه	درد	جامعــه	امــروز	نمــی	خــورد.	ایــن	رویکــرد	مخالف	
پيشــرفت	و	تمــدن	و	علــم	اســت.	ایــن	تفکــر	تحجرگونــه	آســيب	

زاســت	کــه	نمــاد	آن	نيــز	داعــش	اســت.
ــُه	 ــا	لَ ــَر	َوإِنَّ ْک ــا	الِذّ لَْن ــُن	نََزّ ــا	نَْح ــد	»إِنَّ ــرآن	مــی	فرمای ــد	در	ق خداون
لََحاِفُظــوَن«	مــا	قــران	را	نــازل	کردیــم	و	خودمــان	هــم	آن	را	حفــظ	
مــی	کنيــم.	درســت	اســت	کــه	جریــان	هــای	مختلفــی	در	طــول	
تاریــخ	تــا	امــروز	تــالش	مــی	کننــد	کــه	دیــن	را	از	صحنــه	زندگــی	
مــردم	کنــار	بزننــد.		امــا	مــا	بایــد	بــا	روشــی	کــه	قــرآن	مــی	فرماید	
ــم		 ــت	وســط	ه ــرار	دادن		ام ــو	ق ــا	الگ ــًطا«	ب ــًة	َوَس ــم	أَُمّ »َجَعلناُک
بتوانيــم	خــود	از	چشــمه	جوشــان	دیــن	بهــره	ببریــم	و	هــم	عمــل	و	

فکــر	درســت	خــود	الگویــی	بــرای	همــه	دنيــا	باشــيم.
امـا	باید	به	شـما	عـرض	کنـم	کـه	هيچکـدام	از	مبانی	مطرح	شـده	
توسـط	روشـنفکران	دینی	سـکوالر	از	اتقان	الزم	برخوردار	نيست.	با	
محـک	عقل	و	مسـلمات	دین	می	توانيـم	مبانی	و	نظریـات	و	روایت	
هـای	دینـی	که	بـه	اسـم	روشـنفکری	دینی	مطـرح	می	شـود	مورد	
نقـد		و	بررسـی	قـرار	داد.	حـال	جـای	تعجـب	اسـت		افرادی	بـا	این	

افـکار		لقـب	احياگر	دینی	بـه	خـود	داده	اند.

شـکل  بسـتری  در  غـرب  در  دینـی  *روشـنفکری 
گرفتـه کـه دین مسـیحیت بـا عقل ناسـازگار بـوده و 
روشـنفکران دینی در پاسـخ بـه این امر ظهـور کردند 
ایـن در حالی اسـت که در اسـالم نسـبت مشـخصی 
بـا عقالنیـت وجـود دارد. تعارضـی بین عقل و اسـالم 
وجـود نداشـت پـس چگونه اسـت کـه روشـنفکری 

دینـی در اسـالم بـه تقلیـد از غـرب شـکل گرفت؟
فکر	تحجرگونه	کليسـایی	بـه	دین	ضربـه	زد.	یعنی	دیـن	را	به	گونه	
ای	مطـرح	کردند	کـه	با	علم	و	تمدن	ناسـازگار	اسـت.	رابطـه	علم	و	
دین	در	اسـالم	متفاوت	از	مسـيحيت	اسـت.	اسـالم	به	فراگيری	علم		
و	تعقل	تشـویق	می	کنـد.	علم	تجلی	یکـی	از	صفات	خداوند	اسـت.	
هـر	کسـی	که	بـه	دنبـال	علم	باشـد	به	نحـوی	بـه	دنبال	خداسـت.	
قـران	می	فرماید	»هل	یسـتوی	الذین	یعلمون	و	الذیـن	ال	یعلمون«	
بـه	هر	جهـت	یـک	قرائـت	از	دیـن	مسـيحيت	وقتـی	ارائه	شـد،	به	
دیـن	ضربـه	زد.	قبـل	از	جریـان	ضـد	علمـی	کليسـا	ما	فيلسـوفان	
بزرگـی	در	مسـيحيت	داشـتيم	که	اینهـا	عقالنيـت	را	با	دینـداری	و	

تفکـر	دینی	یکسـان	می	دانسـتند.
مثـال	تومـاس	آکویناس	یکی	از	عقل	گرا	ترین	فيلسـوفان	مسـيحی	
اسـت.	مـی	گوید	تفکر	عقالنـی	با	تفکر	دینـی	با	هم	ارتباط	وسـيعی	
دارنـد.	یعنی	شـما	مـی	توانيد	از	تفکـر	عقالنی	به	تفکر	دینی	برسـيد	
و	بالعکـس.	ایـن	گـزاره	»کل	ما	حکم	بـه	العقل	حکم	به	الشـرع«	در	
تفکـر	تومـاس	هـم	وجـود	دارد.	اینطور	نبـود	که	در	مسـيحيت	همه	
روایـت	هـا	ضدیتی	بـا	علم	و	عقـل	و..	داشـته	باشـند.	ولـی	باالخره	
قبـل	از	رنسـانس	و	قـرون	وسـطی	یـک	تفکـری	حاکـم	شـد	که	با	
عقـل	و	علـم	در	تعارض	بود.	در	اسـالم	اینگونه	نيسـت.	اسـالم	علم	
و	عالـم	را	تشـویق	می	کنـد	و	عالمـان	را	با	فضيلت	مـی	دانـد.	»إِنََّما	
یْخَشـی	اهلّل	ِمْن	ِعَبـاِدِه	الُْعلََماُء«	یعنی	فقط	علما	خشـيت	الهی	دارند.	
لـذا	آنگونه	که	در	مسـيحيت	بين	عقـل	و	دین	و	علـم	و	دین	تعارض	
بـود	در	اسـالم	این	تعـارض	وجود	نداشـت	و	ان	راه	حـل	هایی	که	در	
مسـيحيت	ارائه	شـد	برای	اینکه	یک	عـده	دفاعی	از	دیـن	بکنند،		در	
اسـالم	سـالبه	به	انتفاء	موضوع	اسـت.	البته	باید	در	برابر	روشـنفکری	

مقلد	پاسـخ	های	مسـتدل	ارایـه	نمود.
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شـــت ا د د یا

متن زیر، یادداشتی از یحیی یثربی، استاد فلسفه است که 
به مناسبت برگزاری سمپوزیوم چهلمین یادمان دکتر 

علی شریعتی است نگاشته شده است؛

ــی	در	 ــی	و	انقالب ــت	سياس ــاد	حرک ــریعتی	در	ایج ــد،	ش ــی	تردی ب
جامعــه	مــا	نقــش	مؤثــری	داشــت.	نيــز	در	جلــب	توجــه	جوانــان	به	
اســالم،	دلســرد	کــردن	آنــان	از	کمونيســم	و	مخالفــت	بــا	اســتعمار	
ــا	از	نظــر	نتيجــه	 ــرد؛	ام ــالش	شایســته	ای	ک و	اســتثمار	غــرب	ت
عملکــرد	خویــش،	موفــق	نبــود،	اگرچــه	در	ميــدان	انقالبــی	گری	و	
مبــارزه،	قهرمانانــه	درخشــيد.	چــرا	ایــن	درخشــش	و	ایــن	قهرمانــی	
بــه	نتيجــه	ای	کــه	او	در	نظــر	داشــت،	نرســيد	و	جامعــه	بــه	روحانيت	
پيوســت	و	انقالبــی	غيرمســلحانه	بــا	رهبــری	روحانيت	بــه	پيروزی	
دســت	یافــت	و	شــریعتی	از	نظــر	ایــن	انقــالب	و	بانيــان	آن،	چندان	

مــورد	اســتقبال	و	توجــه	قــرار	نگرفــت.
مــن	کاری	بــه	درســتی	و	نادرســتی	حرکــت	شــریعتی	نــدارم،	اما	به	
مناســبت	ســمپوزیوم	چهلميــن	یادمــان	وی	کــه	در	دانشــگاه	تربيت	
مــدرس	برگــزار	شــده	اســت،	ایــن	یادداشــت	را	در	اختيــار	رســانه	ها	
ــه:	 ــم	ک ــخ	می	ده ــوال	ها	پاس ــن	س ــه	ای ــم	و	در	آن	ب ــرار	می	ده ق
ــرا	 ــود؟،	دو	-	چ ــه	ب ــی	درخشــش	شــریعتی	چ ــت	اصل ــک	-	عل ی
شــریعتی	بــه	نتيجــه	مطلــوب	و	مــورد	نظــر	خــود	نرســيد؟،	ســه	-	
چــرا	دســت	کــم	بــه	عنــوان	یکــی	از	عناصــر	انقــالب	اســالمی	بــه	
شــمار نرفــت؟، چهــار – ارزش ميــراث شــریعتی؟، پنــج – 

علــت بازگشــت مــا بــه شــریعتی؟
علت اصلی درخشش شریعتی چه بود؟

در جامعــه هــای ســنتی گذشــته، هرکــس بــه قــدرت 
می رســيد، قــدرت را در خانــدان خــود ارثــی می کــرد. 
فرزنــدان او نيــز تــا زمانــی کــه می توانســتند حکومــت 
ماننــد  می دادنــد،  تشــکيل  را  سلســله ای  و  می کردنــد 
ســقوط  وقتــی  سلســله ها  ایــن  و …  قاجــار  صفویــان، 
ــد  ــدا می کردن ــی پي ــان، ضعف ــت زم ــا گذش ــه ب ــد ک می کردن
ــد.	در	 ــتوه می	آمدن ــه س ــان ب ــتم آن ــور و س ــز از ج ــردم ني و م
ــر	دیگــری	از	گوشــه	ای	ســربلند	 ــه	امي ــود	ک ــن	شــرایطی	ب چني
ــارزه	 ــدان	مب ــه	مي ــت	و	ب ــری	می	پرداخ ــه	یارگي ــرد	و	ب می	ک
ــا	 ــت	ی ــی	را	می	کش ــله	قبل ــروای	سلس ــن	فرمان ــد	و	آخری می	آم

فــراری	مــی	داد	و	خــود	بــر	جــای	وی	می	نشســت.
ــم	 ــه	ظال ــدند	ک ــحال	می	ش ــه	خوش ــن	حادث ــاً	از	ای ــردم،	عموم م
ــای	درآمــد	و	شــخصی	دیگــر	کــه	شــعار	محبــت	و	 ســرانجام	از	پ
ــت،	 ــا	در	حقيق ــت.	ام ــای	او	نشس ــر	ج ــد،	ب ــتری	می	ده دادگس
ــه	 ــه	ب ــود،	وگرن ــله	ب ــراض	آن	سلس ــر	انق ــه	خاط ــردم	ب ــادی	م ش

ــد. ــبين	نبودن ــدان	خوش ــم	چن ــد	ه ــم	جدی حاک
بــه	هرحــال،	در	فرهنــگ	مــا،	نيــروی	برانــداز	و	اپوزیســيون،	بــرای	
ــده	 ــر	فرمان ــاً	اگ ــت،	مخصوص ــژه	ای	داش ــار	وی ــردم	ارج	و	اعتب م
ــله	 ــراض	سلس ــا	انق ــا	ب ــردم	م ــت.	م ــخنور	داش ــجاع	و	س ای	ش
ــادمانی	ها	را	 ــاه	آن	ش ــه	رضاش ــد،	اگرچ ــادمانی	ها	کردن ــار،	ش قاج
بــه	حســاب	خــود	گذاشــت!	امــا،	دیــری	نپایيــد	رضاشــاه	نيــز	بــه	
ــه	و	 ــورد	کين ــده،	م ــار	ش ــود	گرفت ــش	از	خ ــاهان	پي ــت	ش سرنوش

ــت. ــرار	گرف ــود	ق ــان	خ ــرت	مخالف نف
ایــن	مخالفــت،	بــا	مــرگ	رضاشــاه	بــه	فرزنــدش	منتقــل	گردید	که	
ــود؛	از	 از	طــرف	گروه	هــای	مختلــف	مــورد	اعتــراض	و	مخالفــت	ب
ــان	 ــا	و	از	حوزوی ــوده	ای	ه ــا	کمونيســت	ها	و	ت ــه	ت ــان	گرفت مذهبي

گرفتــه	تــا	دانشــگاهيان.
ــدان	 ــا	وارد	مي ــه	گروه	ه ــالح	هم ــا	س ــریعتی	ب ــان،	ش ــن	مي در	ای
ــت	و	 ــخن	می	گف ــالم	س ــون	از	اس ــد	روحاني ــی،	مانن ــد.	از	طرف ش
ــی	داد؛	 ــه	م ــی	ارائ ــزی	از	مســائل	مذهب تحليل	هــای	شــگفت	انگي
ــده،	هــم	 ــوان	یــک	دانشــگاهی	غــرب	دی ــه	عن از	طــرف	دیگــر	ب
نــوا	بــا	چپگرایــان،	از	اســتعمار	غــرب	و	ســتم	و	تجاوزشــان	ســخن	

می	گفــت	و	از	ســویی،	ماننــد	کمونيســت	ها	از	ســتم	ســرمایه	داران	
و	محروميــت	فقــرا	و	مســتضعفان	دم	مــی	زد.	بنابراین	او	بــه	تنهایی	
ــان	همــه	گروه	هــا	 پرچــم	همــه	گروه	هــا	را	در	دســت	داشــت	و	زب
را	در	دهــان!	هميــن	بــود	کــه	بــه	زودی	در	ميــان	جوانــان	درخشــيد	

و	نفــوذ	پيــدا	کــرد.

چــرا شــریعتی بــه نتیجــه مطلــوب و مــورد نظــر خود 
؟ سید نر

ــت	 ــيونی	اس ــی	و	اپوزیس ــای	انقالب ــه	قيام	ه ــت	هم ــن	سرنوش ای
ــد،	در	 ــر	می	دهن ــی	س ــزرگ	و	رویای ــه	و	ب ــعارهای	پرجاذب ــه	ش ک
ــرح	 ــچ	ط ــعارها،	هي ــن	ش ــردن	ای ــی	ک ــرای	عمل ــه	ب ــی	ک صورت
ــه	 ــدرت،	ب ــه	ن ــروزی	ب ــد	از	پي ــن،	بع ــد.	بنابرای ــه	ای	ندارن و	برنام
هدف	هــای	آرمانــی	خــود	دســت	می	یابنــد.	از	ایــن	رو،	آنــان	فقــط	
می	تواننــد	قدرتــی	را	کــه	بــر	ســر	کار	اســت،	ســرنگون	ســازند.	امــا	
وقتــی	قــدرت	ســرنگون	شــد،	از	چنــد	جهــت	بــا	شکســت	روبــرو	
می	شــوند؛	یکــی	از	آن	جهــت	کــه	بــه	بنيادهای	فکــری	و	ســازمان	
و	نهــادی	تکيــه	ندارنــد	کــه	بتواننــد	مــردم	را	هدایــت	کننــد	و	بــه	
نتيجــه	مطلــوب	برســانند.	دیگــر	از	ایــن	جهــت	کــه	در	مخالفــت	
بــا	قــدرت	حاکــم،	عــده	زیــادی	دســت	بــه	دســت	هــم	می	دهنــد	
و	بــه	طــور	یکپارچــه	بــه	ميــدان	مــی	آینــد؛	امــا	پــس	از	پيــروزی،	
ــالب	 ــتری	از	انق ــهم	بيش ــتر	و	س ــدرت	بيش ــب	ق ــی	طال هرکس
ــر	 ــا	یکدیگ ــف	ب ــای	مختل ــل،	گروه	ه ــن	دلي ــه	همي ــود.	ب می	ش
ــرج	 ــرج	و	م ــه	ه ــه	را	ب ــد	و	جامع ــارزه	می	پردازن ــمنی	و	مب ــه	دش ب

می	کشــانند.
ــدرت	 ــا	و	ق ــا	از	کاریزم ــی	از	گروه	ه ــر	یک ــرایطی،	اگ ــن	ش در	چني
ــرج	و	 ــه	را	از	ه ــد	جامع ــد،	می	توان ــوردار	باش ــاده	ای	برخ ــوق	الع ف
مــرج	و	خونریــزی	نجــات	دهــد	وگرنــه	نتيجــه	کار	جــز	یــک	فاجعه	

ــود. نخواهــد	ب
شــریعتی،	نهــاد	و	ســازمانی	نداشــت،	چنانکه	طــرح	و	برنامــه	علمی	
و	قابــل	اجــرا	هــم	نداشــت.	او	از	دیــن	بــی	روحانيــت	و	از	جامعــه	بی	
طبقــه	ســخن	می	گفــت،	امــا	شــاید	حتــی	چنــد	دقيقــه	ای	هــم	بــه	
ــه	چنيــن	هدفــی	 ــوان	ب ــه	می	ت ــود	کــه	چگون ایــن	فکــر	نکــرده	ب

دســت	یافــت؟
ــت	 ــت	در	دس ــالب،	دس ــش	از	انق ــر،	او	در	دوران	پي ــرف	دیگ از	ط

دههــا	گــروه	دیگــر	داشــت؛	امــا	چنانکــه	گفتيــم،	پــس	از	پيــروزی،	
ــه	 ــزی	ک ــا	چي ــود	و	تنه ــوا	نب ــم	ن ــا	او	ه ــی	ب ــچ	گروه ــاید	هي ش
ــه	وی	 ــود	ک ــن	ب ــت،	ای ــه	داش ــا	نگ ــریعتی	را	دور	از	درگيری	ه ش

ــت. ــا	رف ــروزی	از	دني ــش	از	پي پي

چــرا دســت کــم بــه عنــوان یکــی از عناصــر انقــالب 
اســالمی بــه شــمار نرفــت؟

بــا	توضيحاتــی	کــه	دادیــم،	پاســخ	این	پرســش	روشــن	اســت.	اواًل،	
ــار	شــریعتی،	مــورد	تأیيــد	کســانی	نبــود	کــه	پــس	از	پيــروزی،	 آث
ــه	 ــون	ب ــد.	روحاني ــت	گرفتن ــالب	را	در	دس ــری	انق ــاًل	رهب عم
ــاز	 ــت	س ــذار	و	سرنوش ــری	اثرگ ــی	)ره(	رهب ــام	خمين ــری	ام رهب
انقــالب	را	بــر	عهــده	گرفتنــد	و	شــریعتی	مــورد	تأیيــد	آنــان	نبــود.
ــدگار	و	 ــی	مان ــن،	کار	علم ــروع	دی ــول	و	ف ــریعتی	در	اص ــاً،	ش ثاني
اثرگــذاری	نداشــت	و	چنانکه	گفتيم،	شــهرت	وی	در	ســایه	شــعارها	
و	وعده	هــای	رویایــی	بــود	کــه	همــه	بــر	اســاس	مخالفــت	رژیــم	
شــاه	شــکل	می	گرفــت.	در	نتيجــه،	ســقوط	رژیــم	شــاه،	آن	شــعارها	

ــرد. ــگ	می	ک را	کمرن

ارزش میراث شریعتی
مرحــوم	دکتــر	شــریعتی،	در	جــای	خــود،	شــخصيت	بزرگــی	بــود	و	
بــه	قــدر	کافــی	از	اســتعداد	و	فهــم	و	شــجاعت	و	فضائــل	اخالقــی	
ــه	کار	 ــود	ک ــتی	هایی	ب ــی	دارای	کاس ــا،	از	جهات ــود.	ام ــوردار	ب برخ
وی	و	امثــال	وی	را	از	تأثيــر	کافــی	دور	می	ســازد!	مــن	نمی	خواهــم	
نقــش	شــریعتی	و	امثــال	شــریعتی	را	در	جامعــه	مــان	انــکار	کنــم.	
هرگــز	نيــز	آنــان	را	بــه	خودخواهــی	و	ســودجویی	متهــم	نمی	کنــم!	
و	هيچــگاه	در	فــداکاری	و	ایثــار	آنــان	تردیــد	نــدارم.	همــه	ســخن	
مــن	در	ایــن	اســت	کــه	اینــان	بــا	تمــام	فضائــل	و	فداکاری	هــا،	بــه	
ــر	 ــداری	ب ــد	و	پای ــر	کارآم ــتند،	تأثي ــه	داش ــتی	هایی	ک ــر	کاس خاط

فکــر	و	فرهنــگ	جامعــه	نداشــتند.
مــن	نمی	خواهــم	بــه	نقــد	شــریعتی	بپــردازم	تــا	او	را	کوچک	نشــان	
دهــم،	بلکــه	می	خواهــم	بــه	شــرایط	خودمــان	بپــردازم	کــه	همــان	
راه	را	ادامــه	ندهيــم.	اینــک	مــواردی	از	اشــکاالت	ميــراث	شــریعتی	

ــوم: ــادآور	می	ش را	ی
1-	نداشــتن	پایــه	علمــی:	شــریعتی	کار	و	آثــار	خــود	را	بــر	محــور	

یادداشتی از یحیی یثربی؛

چرا شریعتی به نتیجه مطلوب و مورد نظر خود نرسید؟
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شـــت ا د د یا

ــاخت	های	 ــا	زیرس ــی	ب ــود.	یعن ــداده	ب ــرار	ن ــه	ق ــش	و	اندیش دان
علمــی	در	فکــر	پــی	ریــزی	بنــای	جدیــدی	نبــود.	بلکــه	بــه	طــور	
ــه	داشــت.	مردمــی	 ــردم	تکي ــر	احساســات	و	عقده	هــای	م ــی	ب کل
ــاه	و	 ــی	ش ــی	کفایت ــت	و	ب ــود	را	در	خيان ــکالت	خ ــام	مش ــه	تم ک
ــوی	 ــقوط	پهل ــکالت	را	در	س ــن	مش ــل	ای ــد	ح ــش	و	کلي اطرافيان
ــت	 ــه	دس ــان	ب ــی	ام ــارزه	ب ــا	مب ــز	ب ــد	ج ــن	کلي ــد.	ای می	دیدن
نمی	آمــد	و	از	اینجاســت	کــه	شــریعتی	بــا	انبــوه	آثــاری	کــه	از	وی	
باقــی	مانــده	اســت،	هميشــه	در	حــال	و	هــوای	مبــارزه	و	شــعارهای	
ــد.	 ــگاه	می	کن ــارزه	ن ــز	از	منظــر	مب ــه	چي ــه	هم ــارزه	اســت	و	ب مب
ــرای	 ــی	ب ــچ	طرح ــش	محــور	و	هي ــه	دان ــارزه	محــور	اســت،	ن مب
ــد.	 ــه	نمی	ده ــيع	ارائ ــب	تش ــا	مذه ــالم	ی ــن	اس ــات	در	دی اصالح
ــا	 بــرای	او	هميــن	قــدر	کافــی	اســت	کــه	دیــن	و	علمــای	دیــن	ب
ــا	 ــد	و	تنه ــارزه	برخيزن ــه	مب ــد	و	ب ــازش	نکنن ــتبد	س ــان	مس حاکم
مشــخصه	تشــيع	علــوی	او	در	برابــر	تشــيع	صفــوی	هميــن	مبــارزه	
اســت	و	دیگــر	بــا	هيــچ	چيــز	دیانــت	کاری	نــدارد؛	نــه	بــا	اصــول	و	

ــا	فــروع. ــه	ب ن
ــارزه	 ــدان	مب ــر	در	مي ــان	اگ ــریعتی،	انس ــر	ش ــز	از	نظ ــل	ني در	عم
ــدن	 ــه	نمازخوان ــا	ب ــيند	ی ــوردن	بنش ــراب	خ ــه	ش ــواه	ب ــد،	خ نباش
ــن	کــه	شــریعتی	دموکراســی	 ــر	ای ــدارد.	جالب	ت ــی	ن ــزد،	فرق برخي
ــمرد،	 ــار	می	ش ــد	و	زیانب ــت	را	ب ــدان	سياس ــه	مي ــردم	ب و	ورود	م
ــا	مــردم	ســاالری،	مــردم	را	در	کارهــا	دخالــت	 ــرا	دموکراســی	ی زی
ــری	 ــوده،	از	درگي ــش	ب ــال	آرام ــه	دنب ــاً	ب ــردم	غالب ــد	و	م می	ده
پرهيــز	می	کننــد؛	لــذا	در	جــا	زده	و	فاســد	می	شــوند!	پــس	بایــد	بــه	
جــای	دموکراســی	بــه	ســراغ	یــک	رهبــری	ایدئولوژیــک	رفــت	که	

ــارزه	وادارد! ــام	و	مب ــه	قي ــردم	را	ب م
ــار	و	 ــات	و	آم ــه	اطالع ــه	ب ــی	توج ــی:	او	ب ــی	گوی ــعار	و	کل ۲-	ش
طــرح	و	برنامــه،	بــا	کلــی	گویــی،	طــرح	مشــکل	کــرده	و	یــک	راه	
ــوان	 ــد	دی ــل،	مانن ــن	دلي ــه	همي ــرد.	ب ــی	مطــرح	می	ک حــل	رویای
ــا	 ــه	تناســب	نيــت	خــود	ب خواجــه	حافــظ	هرکــس	می	توانســت	ب
آن	ارتبــاط	برقــرار	کنــد؛	خــواه	از	طبقــه	محــروم	جامعــه	باشــد	یــا	از	
طبقــات	بــازاری	و	برخــوردار؛	بــی	ســواد	باشــد	یــا	تحصيــل	کــرده	

ــگاهی! دانش
3-	توجــه	بــه	برانــدازی،	نــه	تأســيس:	شــریعتی	ماننــد	
ــم،	 ــدار	کمونيس ــيان	طرف ــان	و	شورش ــت	ها	و	کودتاچي کمونيس
ــورت	 ــه	ص ــده	را	ب ــن	ای ــی	ای ــد	ول ــاره	می	دان ــالب	را	راه	چ انق
ســلفی	گــری	مطــرح	کــرده	و	مــردم	را	بــه	بازگشــت	بــه	اســالم	
ــد.	منظــور	او	کــه	شــيعه	 ــل	و	صــدر	اســالم	دعــوت	می	کن اصي
ــی	از	 ــد،	حزب ــرح	می	کن ــام	مط ــزب	تم ــک	ح ــورت	ی ــه	ص را	ب
ــه	 ــت.	بلک ــی	نيس ــورهای	غرب ــاده	در	کش ــمی	و	جاافت ــوع	رس ن
منظــورش	گروهــی	انقالبــی	اســت،	هماننــد	احــزاب	کمونيســت	
ــی	 ــاد	کس ــاذر	را	نم ــاره	اب ــن	ب ــی!	او	در	ای ــورهای	انقالب کش
می	دانــد	کــه	طرفــدار	چنيــن	حزبــی	اســت	و	از	وی	ایــن	ســخن	
ــه	 ــه	در	خان ــی	ک ــگفتم	از	کس ــه:	»در	ش ــرد	ک ــدی	می	گي را	ج
ــی	 ــردم	نم ــر	م ــه	اش	ب ــير	آخت ــا	شمش ــد	و	ب ــی	نمی	یاب اش	نان
شــورد«.	امــا	او	هرگــز	در	فکــر	طــرح	و	برنامــه	و	زمينــه	ســازی	

ــت. ــا	نيس ــن	هدف	ه ــه	ای ــيدن	ب ــرای	رس ب
ــود:	او	 ــل	ب ــه	غاف ــيونی	از	دو	نکت ــران	اپوزیس ــه	رهب ــد	هم او	مانن
ــی	و	 ــد	قدرت ــود،	می	توان ــودی	خ ــه	خ ــالب	ب ــه	انق نمی	دانســت	ک
ــای	 ــد	پاســخگوی	نيازمندی	ه ــا	نمی	توان ــدازد،	ام ــی	را	بران حکومت
جامعــه	باشــد!	در	اینجــا	نکتــه	ظریفــی	وجــود	دارد	کــه	شــریعتی	
ــت	داشــتند	و	آن	اینکــه	کارســاز	نشــان	دادن	 و	دیگــران	از	آن	غفل
ــرا	 ــود،	زی ــوک	کمونيســتی	ب ــه	بل ــرح	فریبکاران ــک	ط ــالب،	ی انق
ــا	هــر	انقــالب	کشــوری	را	از	 ــود.	ب ــان	کارســاز	ب انقــالب	بــرای	آن
ــد	و	 ــال	می	دادن ــوک	شــرق	انتق ــه	بل ــرده،	ب ــدا	ک ــوک	غــرب	ج بل
ــد	 ــران	می	کردن ــی	و	غــرب	وی تمــام	پل	هــا	را	ميــان	کشــور	انقالب
تــا	ایــن	کشــور	انقالبــی	چــاره	ای	جــز	پناهنــده	شــدن	بــه	اتحــاد	
ــن	ســان،	انقــالب،	تنهــا	 ــر	شــوروی	را	نداشــته	باشــد!	بدی جماهي
بــرای	بلــوک	شــرق	کارســاز	بــود،	امــا	بــرای	جامعــه	هــای	توســعه	
ــس	از	 ــه	پ ــت.	چنانک ــمار	می	رف ــه	ش ــان	ب ــی	درم ــه،	درد	ب نيافت
ــوم	شــد.	ایــن	نکتــه	را	امــام	خمينــی	)ره(	 فروپاشــی	شــوروی	معل
ــز	جــزو	 ــوک	شــرق	را	ني ــا	بل ــذا	مخالفــت	ب ــاز	می	دانســت،	ل از	آغ

شــعار	مــردم	قــرار	داد	تــا	انقــالب	اســالمی	نــه	شــرقی	باشــد	و	نــه	
ــی. غرب

ــز	 ــش	از	هرچي ــریعتی	بي ــال	ش ــواًل	امث ــه	معم ــه	دوم	اینک نکت
بــه	هــوش	و	توانایی	هــای	خودشــان	تکيــه	دارنــد،	بــه	
ــد	 ــه	بای ــم	و	چ ــه	می	خواهي ــر	چ ــدان	در	فک ــل،	چن ــن	دلي همي
ــم	 ــردم	ه ــر	م ــعه	فک ــه	توس ــی	ب ــان،	حت ــتند.	این ــم،	نيس بکني
نمی	اندیشــند	و	رهبــری	خــود	را	بــرای	عملکــرد	درســت	مــردم	

کافــی	می	داننــد.
ــر	از	کمونيســم،	 4-	غــرب	ســتيزی	افراطــی:	انقالب	هــای	متأث
ــرار	 ــود	ق ــدف	خ ــن	ه ــتيزی	را	اولي ــرب	س ــتند	غ ــا	می	توانس ت
ــور	 ــان	کش ــا	را	مي ــه	پل	ه ــم،	هم ــه	گفتي ــا	چنانک ــد	ت می	دادن
خــود	و	غــرب	ویــران	ســازند.	در	حرکــت	شــریعتی	نيــز	مبــارزه	
ــی	از	 ــچ	بحث ــا	هي ــود،	ام ــگ	ب ــيار	پررن ــرب،	بس ــتعمار	غ ــا	اس ب
ســتم	های	اتحــاد	جماهيــر	شــوروی	در	ميــان	نبــود.	وی	در	
ــنفکری	 ــر	از	روش ــا	متأث ــام«	جابج ــزب	تم ــيعه،	ح ــاب	»ش کت
چپگراســت.	ایــن	چپگرایــی	در	ميــان	روشــنفکران	زمــان	
پهلــوی	دوم	نوعــی	مرســوم	بــود.	شــریعتی	تمــام	تــالش	خــود	
را	در	ایــن	کتــاب	بــه	کار	می	بــرد	تــا	محتــوای	آموزه	هــای	
تشــيع	را	بــا	اصــول	و	مســائل	احــزاب	کمونيســتی	تطبيــق	دهــد.	
ــی	را	 ــت	عموم ــت	خصوصــی	و	اســتقرار	مالکي ــو	مالکي ــاًل	لغ مث
ــتی	 ــت	نادرس ــه	برداش ــد	ک ــق	می	ده ــدا	تطبي ــت	خ ــا	مالکي ب
ــماواِت  ِ	ُملْــُک	السَّ اســت	از	مضمونــی	از	قــرآن	کریــم	کــه	»َو	هلِلَّ
ــچ  ــه هي ــده 1۲0 و …( ک ــران 18۹، مائ َو اأْلَْرض« 	 )آل عم
ربطــی	بــه	بحــث	مالکيــت	نــدارد،	بلکــه	بــه	ایــن	معناســت	کــه	

ــن	اســت. ــمان	و	زمي ــروای	آس ــا	فرمان ــد	تنه خداون
همينطــور	بــا	برداشــت	های	نادرســت	از	آموزه	هــای	تشــيع،	نظامــی	
شــبيه	نظــام	اســتالينی	را	ترســيم	می	کنــد	کــه	بيشــتر	شــبيه	جوامع	
ــری	از	آزادی	و	 ــه	در	آن	اث ــبانی	اســت	ک ــه	ش ــتبدادی	دوران	گل اس
نقــش	مــردم	دیــده	نمی	شــود،	جــز	شــرکت	در	مبــارزه	و	جنگ	هــا!	
آن	هــم	بــدون	تحقيــق	و	تفکــر	که	اصــل،	عمل	اســت	نه	اندیشــه!	
ــرای	 ــزاری	ب ــب	اب ــن	و	مذه ــی	از	دی ــریعتی	حت ــان،	ش ــن	س بدی
ــام	 ــرب	و	نظ ــا	غ ــارزه	ب ــت	و	مب ــا	و	مخالف ــا	چپ	ه ــی	ب هماهنگ

ــيد. ــرمایه	داری	می	تراش س
5-	برداشــت	های	نادرســت	از	دیــن:	همانطــور	کــه	گفتيــم،	
ــا	معيــار	مبــارزه	 شــریعتی	مبــارزه	را	اصــل	می	دانســت	و	دیــن	را	ب
تفســير	می	کــرد.	زندگــی	پيامبــران	و	پيشــوایان	و	نيــز	آیــات	قــرآن	
ــر	 ــير	و	تعبي ــته	و	تفس ــرار	داش ــارزه	ق ــير	مب ــه	در	مس ــم	هم کری
می	شــدند.	تــا	جایی	کــه	از	نظــر	شــریعتی،	هرکــه	در	ميــدان	مبارزه	
ــه	شــرابخواری	بنشــيند،	 نباشــد،	مطــرود	و	مــردود	اســت،	خــواه	ب
ــی	و	 ــه	اساســش	مهربان ــن	ک ــاز	بایســتد.	برخــالف	دی ــه	نم ــا	ب ی
ــرآن	و	 ــود.	از	ق ــام	ب ــرت	و	انتق ــغ	نف ــریعتی	مبل گذشــت	اســت،	ش
ــرداری	می	کــرد؛	 ــی	خــود	بهــره	ب ــرای	ســه	هــدف	اصل ــث	ب حدی
ــا	حکومــت،	خشــونت	و	غــرب	ســتيزی!	کــه	در	واقــع	 مخالفــت	ب
ــود.	 ــم	آن	روز	ب ــای	کمونيس ــا	و	آموزه	ه ــا	از	هدف	ه ــه	آنه ــر	س ه
ــان	 ــماعيليان	و	زیدی ــز	اس ــه	ني ــيعه	امامي ــه	ش ــد	ک او	آرزو	می	کن
دســت	بــه	مبــارزه	مســلحانه	و	تــرور	بزنــد	و	دربــاره	حســن	صبــاح	
می	نویســد:	»حســن	صبــاح	آنچنــان	تروریســم	نيرومنــدی	را	بنيان	
گذاشــت کــه هنــوز کــه هنــوز اســت چشــم روزگار کمتــر نظيــر 
آن را دیــده اســت…« )شــيعه، حــزب تمــام؛ نشــر شــهادت؛ بــی 

ــا، ج ۲؛ ص 71(. ت
ــه  ــخنرانی در جامع ــت س ــن خاصي ــی: ای ــای خطاب ۶- بحث ه
ــا  ــد ب ــه بگوی ــه هرچ ــه – ک ــورد توج ــخنران م ــه س ــت ک ماس
ــد و  ــر دری می زن ــه ه ــد – ب ــوش می دهن ــه گ ــق و عالق عش
بــدون تخصــص و اطــالع کافــی آســمان را بــه ریســمان بافتــه، 
ــردازد. می بينيــم  ــه اظهــار نظــر قطعــی می پ ــه ای ب در هــر زمين
کــه شــریعتی نــه برداشــت دقيقــی از قــرآن دارد و نــه برداشــت 
درســتی از کمونيســم و نــه برداشــت صحيحــی از ليبــرال 
دموکراســی غــرب و ســير تفکــر غــرب جدیــد. بنابرایــن، بــا کلی 
گویــی و برداشــت های ســطحی و هدفــدار دربــاره همــه آنهــا بــی 

ــد. ــروا بحــث می کن پ
7- از غــرب چيــزی نمی دانــد: بــه گواهــی همــه آثــار 

ــز  ــرب و ني ــنفکری غ ــير روش ــش و س ــریعتی، وی از پيدای ش
از ســير فکــر و فرهنــگ آنــان چيــزی نمی دانســت! نــام 
ــيار  ــا، بس ــه آنه ــا هم ــرد، ام ــرب را می ب ــخصيت هایی از غ ش
ــرار  ــارزه ق ــير مب ــزاری در مس ــگاه اب ــا ن ــد و ب ــطحی بودن س
ــوان  ــه عن ــان پرتستانتيســم ب ــه جری ــه او ب می گرفتنــد. از جمل
الگــو و سرمشــق حرکــت توجــه داشــت، امــا در واقع چيــزی از 
ــان نمی دانســت! او نمی دانســت کــه پروتستانتيســم  ایــن جری
ــک  ــنفکران کم ــق روش ــا و توفي ــف کليس ــه تضعي ــه ب اگرچ
ــنفکری  ــای روش ــف حرکت ه ــز در ردی ــود هرگ ــا خ ــرد، ام ک
ــر  ــود و اگ ــی مذهــب ب ــه نوع ــت، بلک ــه اس ــی گرفت ــرار نم ق
قــدرت را بــه دســت می گرفــت، از کليســای کاتوليــک 
خطرناک تــر بــود کــه عمــاًل تاریــخ آن را ثابــت کــرده اســت. 
پروتســتان ها نــه آشــوبگر بودنــد و نــه انقالبــی و مبــارز، 
بلکــه تنهــا افــرادی بودنــد کــه معتقــد بودنــد بایــد 
بــر اســاس اصــول و قواعــد مســيحيت برخــی آداب و مراســم 
ــد، از دیــن  و دیدگاه هایــی کــه در کتــاب مقــدس وجــود ندارن

ــود. ــذف ش ــيحيت ح مس
شــریعتی هرگــز مثــل پروتســتان های غــرب رفتــار نکــرد و هيــچ 
اصالحــی را در زمينــه دین پيشــنهاد نکــرد. تنها پيشــنهاد وی آن 
بــود کــه اصــول و فرهنــگ دیــن درســت و شــيعه درســت چيزی 
ــا  ــتان ها ســخت ب ــه پروتس ــی ک ــارزه نيســت. در صورت ــز مب ج

هياهــو و تنــدی و خشــونت مخالــف بودنــد.
ــه دموکراســی  ــگاه شــریعتی ب ــم، ن ــه دیگــر، چنانکــه گفتي نمون
بــود! شــریعتی، دموکراســی را قبــول نداشــت، بلکــه آن را بــد و 
زیانبــار می شــمرد؛ زیــرا از نظــر او اگــر مــردم بــه صحنــه بياینــد، 
ــد  ــز خواهن ــری پرهي ــود و از درگي ــد ب ــال آرامــش خواهن ــه دنب ب
ــری  ــد رهب ــن بای ــوند! بنابرای ــد می ش ــان فاس ــن س ــرد و بدی ک
ایدئولوژیــک پيشــاپيش مــردم قــرار گرفتــه، آنــان را بــه قيــام و 

ــد. ــارزه فراخوان مب

علت بازگشت ما به شریعتی؟
در جامعــه غربــی، سلســله ای از دانشــمندان وجــود دارنــد 
ــرده،  ــد ک ــود را نق ــود، گذشــتگان خ ــه هریــک در جــای خ ک
ــت  ــر حرک ــد. از نظ ــه و می پردازن ــان پرداخت ــل آن ــه تکمي ب
ــا،  ــون و خط ــير آزم ــه در مس ــان جامع ــز محقق ــی ني سياس
ــان، نظــام  ــا گذشــت زم ــه ب ــد ک ــه ان ــدی در پيــش گرفت رون
ــه  ــا در جامع ــر ســازند. ام سياســی وا جتماعــی خــود را کامل ت
ــدارد و سلســله ای از فعــاالن  ــده ای وجــود ن ــا، گذشــته و آین م
ــا  ــنفکران م ــم. روش ــداده ای ــکيل ن ــی تش ــا سياس ــری ی فک
هریــک ســاز دیگــری می زننــد و هيچکــدام مکمــل دیگــری 
ــنفکران را  ــله ای از روش ــه سلس ــذا ن ــد، ل ــمار نمی رون ــه ش ب
داریــم کــه بــه هــم پيوســته باشــند و حرکتــی را از صفــر آغــاز 
ــران  ــه متفک ــند و ن ــانده باش ــی رس ــب باالی ــه مرات ــرده و ب ک
ــول  ــه در ط ــم ک ــی داری ــی و اجتماع ــازمان های سياس ــا س ی
دســت کــم تاریــخ معاصرمــان کار یکدیگــر را تکميــل کــرده 
باشــند. در نتيجــه مــا کــه از ســير تکاملــی برخــوردار نيســتيم، 
ــم  ــوز ه ــد! هن ــی ندارن ــدان فرق ــان چن ــال م ــته و ح گذش
ــه از  ــتند؛ چنانک ــا هس ــوفان م ــهروردی فيلس ــينا و س ــن س اب
ــاالن  ــوز هــم فع ــال هن ــدزاده و ســيد جم نظــر سياســی آخون
ــریعتی  ــه ش ــر ب ــل زی ــه دالی ــن، ب ــتند! بنابرای ــا هس ــان م زم

گردیــم: بازمــی 
یــک – خودمــان کاری نکــرده ایــم و ناچــار بایــد دم از دیگــران 

بزنيــم.
ــز  ــا ني ــت، م ــراض اس ــيون و اعت ــاد اوپوزیس ــریعتی نم دو – ش

ــيم. ــرض باش ــی معت ــه نوع ــه ب ــم ک مایلي
ســه – شــرایط را دقيــق در نظــر نمی گيریــم. مــا در نظــر 
ــروز  ــرایط ام ــا ش ــریعتی ب ــان ش ــرایط در زم ــه ش ــم ک نمی گيری

ــرق	دارد. ــا	ف ــه	صده جامع
در	پایــان،	بازهــم	یــادآور	می	شــوم،	نقــد	ســازنده	اســت	و	غــرض	از	
ایــن	نقــد	خــراب	کــردن	شــریعتی	نيســت؛	بلکــه	آن	اســت	کــه	از	

شــریعتی	تجربــه	ای	بياموزیــم	و	خودمــان	را	اصــالح	کنيــم.
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شـــت ا د د یا

یادداشتی از حجت االسالم میالد امینی موحد پیرامون 
وحدت شیعه وسنی را در ادامه بخوانید:

ــی	 ــائل	قطع ــری	از	مس ــی	و	تب ــه	تول ــن	نيســت	ک ــکی	در	ای ش
ــه	 ــم	ب ــار	ه ــط	در	کن ــن	دو	فق ــت	و	ای ــالم	اس ــن	اس ــن	مبي دی
اوج	خــود	می	رســند.	هرکســی	کــه	نســبت	بــه	شــخصی	دیگــر	
محبــت	مــی	ورزد	بایــد	بــه	دشــمنان	محبــوِب	خــود	نيــز	اظهــار	
ــه	 ــف	ک ــت	و	الیتخل ــی	اس ــن	طبيعت ــد.	ای ــار	کن ــرت	و	انزج نف
اســتاد	شــهيد	مرتضــی	مطهــری	در	کتــاب	جاذبــه	و	دافعــه	بــه	

ــت. ــرده	اس ــت	ک ــا	آن	صحب ــه	ب ــل	در	رابط تفصي
بنابــر	ایــن	عشــق	و	محبــت	بــه	اهــل	بيــت	عصمــت	و	طهــارت	
ــه	ای	 ــن	الزم عليهــم	الســالم،	خصوصــًا	حضــرت	مولی	الموحدی
ــر	)ع(	 ــرت	امي ــن	حض ــت	از	معاندی ــه	آن	برائ ــک	دارد	ک الینف
ــل	 ــيره	اه ــم	و	س ــرآن	کری ــه	ق ــی	اســت	ک ــن	در	حال اســت.	ای
ــراز	 ــای	اب ــی	از	راهه ــد،	یک ــان	می	ده ــا	نش ــه	م ــت	)ع(	ب بي
ــوَن	 ــَن	َیکُتُم ــت؛	إَِن	الَِذی ــن	اس ــردن«	معاندی ــن	ک ــت،	»لع برائ
َمــا	أَنَزلَنــا	ِمــَن	الَبيَِنــاِت	َوالُهــَدی	ِمــن	بَعــِد	َمــا	بََيَنــاُه	لِلَنــاِس	ِفــی	
ــوَن	)کســانی	کــه	 ــُم	الاَلِعُن ــُم	اهلُل	َوَیلَعُنُه ــَک	َیلَعُنُه ــاِب	ُأولَئِ الِکَت
دالیــل	روشــن،	و	وســيله	هدایتــی	را	کــه	نــازل	کــرده		ایــم،	بعــد	
ــد،	 ــم،	کتمــان	کنن ــان	نمودی ــرای	مــردم	بي ــاب	ب از	آنکــه	در	کت
ــز،	 ــدگان	ني ــت		کنن ــه	لعن ــد؛	و	هم ــت	می		کن ــا	را	لعن ــدا	آنه خ
ــم:	 ــزاب	خواندی ــوره	اح ــه	57	س ــد(	و	درآی ــن	می		کنن ــا	را	لع آنه
ــَرِة	 ــا	َواآلِخ ــُم	اهلَلُ	ِفــی	الُدنَي ــؤُذوَن	اهلَلَ	َوَرُســولَُه	لََعَنُه إَِن	الَِذیــَن	ُی
ــرش	را	آزار	 ــدا	و	پيامب ــه	خ ــا	ک ــًا	)آنه ــًا	ُمِهين ــم	َعَذاب ــَد	لَُه َوأََع
ــرت	 ــا	و	آخ ــود	در	دني ــت	خ ــان	را	از	رحم ــد	آن ــد،	خداون می		دهن
دور	ســاخته	و	بــرای	آنهــا	عــذاب	خــوار	کننــده		ای	آمــاده	کــرده	

ــت( اس
پيامبــر	اســالم	کــه	بــه	فرمــوده	قــرآن	»رحمــة	للعالمين«	اســت	
ــن«	داشــته	اند	 ــه	»لع ــا	مقول ــز	ســخنان	بســياری	در	رابطــه	ب ني
ــوی	کــه	 ــت	نب ــوان	روای ــه	نحــوی	کــه	پژوهشــگران	300	عن ب
در	آن	فقــط	از	کلمــه	»لعــن«	اســتفاده	شــده	اســتخراج	نمودنــد.	
در	کتــب	روایــی	مــا	بخاطــر	کثــرت	روایــات	بــا	ایــن	موضــوع،	
ــرار	داده	 ــن«	ق ــت	لع ــوان	»فضيل ــت	عن ــی	تح ــل	خاص فص
ــبت	 ــری«	نس ــز	»تب ــت	)ع(	ني ــل	بي ــيره	اه ــت.	در	س ــده	اس ش
ــادق	)ع(	 ــام	ص ــت.	ام ــوده	اس ــيار	ب ــتيزان«	بس ــيعه	س ــه	»ش ب
ــم	 ــال	ميله ــن	م ــا	وکل	م ــا	وابنتيهم ــم	العنهم ــد:	الله می	فرماین
ــا	 ــم،	لعن ــدر	ببدعته ــم،	وتص ــلک	طریقته ــم	وس ــذا	حذوه وح
ــم	 ــن	الله ــار،	الع ــل	الن ــه	أه ــتعيذ	من ــاٍل	ویس ــی	ب ــر	عل الیخط
مــن	دان	بقولهــم،	واتبــع	أمرهــم،	ودعــا	إلــی	والیتهــم،	وشــک	
فــی	کفرهــم	مــن	األوليــن	واآلخریــن.	زیــارت	عاشــورا	و	دیگــر	
ــت	 ــن	اهــل	بي ــن	و	مخالفي ــر	معاندی ــن	ب ــه	هــم	مکــرر	لع ادعي
ــه  ــن عمــل دارد–البت ــر صحــت ای ــت ب ــه دالل ــده ک ــر ش ذک

بشــرطها	و	شــروط	ها-.
ــی،	 ــب	تاریخــی	و	روای ــه	کت ــه	ب ــا	مراجع ــا	از	طــرف	دیگــر	ب ام
بســيار	نقــل	شــده	کــه	اهل	بيــت؛	همــان	بزرگورانــی	کــه	مــا	بــا	
تولــی	و	تبــری	قصــد	تقــرب	بــه	آن	هــا	را	داریــم،	ســفارش	های	
ــه	 ــرار	گرفت ــا	ق ــر	مــورد	توجــه	م ــد	کــه	کمت دیگــری	هــم	دارن
اســت؛	بطــور	مثــال	هشــام	الکنــدی	وقتــی	از	شــيوه	ارتبــاط	بــا	
اهــل	ســنت	از	امــام	صــادق	)ع(	ســوال	می	کنــد	چنيــن	جوابــی	
ــد	 ــود:	»بپرهيزی ــه	الســالم	می	فرم ــام	صــادق	علي می	شــنود؛	ام
ــد	 ــا	فرزن ــویم.	همان ــرزنش	می	ش ــا	آن	کار	س ــا	ب ــه	م از	کاری	ک
ــرار	 ــرزنش	ق ــرض	س ــش	را	در	مع ــدر	خوی ــدش،	پ ــا	کار	ب ــد	ب ب
ــد،	 ــه	کرده	ان ــع	رابط ــما	قط ــا	ش ــه	ب ــان	ک ــزد	آن ــد.	ن می	ده
زینــت	)دوســت(	باشــيد	نــه	بدخلــق	و	دشــمن.	بــا	آنهــا	درميــان	
ــد.	 ــادت	کني ــا	را	عي ــد.	مریضــان	آنه قبيله	هایشــان	نمــاز	بگزاری
ــد	در	 ــان	نبای ــد.	آن ــور	یابي ــان	حض ــازه	مردگانش ــييع	جن در	تش
کارهــای	نيــک	بــر	شــما	پيشــی	بگيرنــد؛	زیــرا	شــما	نســبت	بــه	

ــزاوارترید«. ــک	س ــای	ني کاره
ــه	 ــود	ب ــی	محم ــن	اب ــم	ب ــی	ابراهي ــه	وقت ــت	ک ــن	روس از	همي
ــزد	 ــول	اهلل!	ن ــن	رس ــد:	یاب ــالم،	می	گوی ــا،	عليه	الس ــام	رض ام
مــا	از	روایــات	مخالفيــن	شــما	در	فضائــل	اميرالمؤمنيــن،	
عليه	الســالم،	و	شــما	خانــدان	روایاتــی	هســت	کــه	امثــال	
ــد	 ــان	معتق ــه	آن ــا	ب ــم،	آی ــما	نمی	بيني ــات	ش ــن	روای آن	را	در	بي
ــوش	 ــه	گ ــه	دادن	وی	ب ــه	و	تنب ــس	از	توج ــرت	پ ــویم؟	حض ش
فرانــدادن	و	پيــروی	نکــردن	از	هــر	ســخنی	فرمودنــد:	»ای	ابــن	
ابی	محمــود!	مخالفيــن	مــا	ســه	نــوع	خبــر	در	فضائــل	مــا	جعــل	
ــه	 ــح	ب ــا،	3.	تصری ــق	م ــی	در	ح ــو،	۲.	کوتاه ــد:	1.	غل کرده	ان
بدی	هــای	دشــمنان	مــا	و	دشــنام	دادن	بــه	آنــان.	وقتــی	مــردم	
ــد	و	 ــر	می	کنن ــا	را	تکفي ــنوند	م ــته	را	می	ش ــو	آن	دس ــار	غل اخب
ــد	 ــود	می	باش ــه	ی	خ ــت	ائم ــه	ربوبي ــل	ب ــيعه	قائ ــد	ش می	گوین
ــد	 ــه	آن	معتق ــنوند،	ب ــا	را	می	ش ــق	م ــی	در	ح ــی	کوتاه و	وقت
ــان	 ــه	آن ــا	و	دشــنام	ب ــی	بدی	هــای	دشــمنان	م می	شــوند	و	وقت
ــد	 ــه	خداون ــال	آن	ک ــد	و	ح ــنام	می	دهن ــا	را	دش ــنوند	م را	می	ش
ــن	ُدوِن	اهلَلِ	َفَيســُبوا	 ــوَن	ِم ــَن	َیدُع ــد:	»َو	ال	تَســُبوا	الَِذی می	فرمای
ــر	خــدا	را	 ــه	غي ــه	آنان	ک ــان	ب ــٍم؛	شــما	مؤمن ــِر	ِعل ــدواً	بَِغي اهلَلَ	َع
ــمنی	و	 ــا	از	روی	دش ــادا	آن	ه ــا	مب ــد	ت ــنام	مدهي ــد	دش می	خوانن

ــد« ــنام	گوین ــدا	را	دش ــی	خ نادان
ــد:	 ــنندج	فرمودن ــردم	س ــا	م ــدار	ب ــلمين	در	دی ــر	مس ــی	ام ول
هرکــس	بــه	مقدســات	اهــل	ســنت	توهيــن	کنــد	ســرباز	دشــمن	
اســت.	اهانــت	بــه	مقدســات	اهــل	ســنت	حــرام	شــرعی	و	خالف	
ــن	 ــه	ای ــا	هم ــه	آی ــت	ک ــوال	اینجاس ــال	س ــت.	ح ــون	اس قان
ــی	و در  ــه	صــورت	علن ــه	ب ــد	ک ــت	می	کن ــن	دالل ــر	ای ــن	ب قرائ
ــه  ــه _ ب ــورت مخفيان ــو بص ــم _ ول ــا در مراس ــام ی ــأ ع م

ــم؟! ــزا	بگویي ــن	و	ناس ــنت	لع ــل	س ــات	اه مقدس
ــه	مقدســات	اهــل	 ــن	برخــی	از	شــيعيان	نســبت	ب ــن	و	لع توهي
تســنن	را	می	تــوان	یکــی	از	عوامــل	تشــدید	اختالفــات	مذهبــی	
ــار	 ــن	رفت ــفانه	ای ــت.	متأس ــالم	دانس ــان	اس ــه	ای	در	جه و	فرق
ــه،	 ــی	ائم ــيره	عمل ــا	کالم	و	س ــح	ب ــت	صری ــر	مخالف ــالوه	ب ع
ــح	شــيعيان	 ــف	مصال ــروز	از	هــر	جهــت	مخال عليهم	الســالم،	ام
ــمنان	 ــه	دش ــت	جبه ــز	تقوی ــودی	ج ــوده	و	س ــلمانان	ب و	مس
ــه	 ــی	ک ــی	زمان ــش	یعن ــرن	پي ــار	ق ــش	از	چه ــدارد.	بي اســالم	ن
ارتباطــات	بســيار	محــدود	بــوده	اســت،	صاحــب	قصــص	العلماء،	
ــا	 ــه	علم ــد	ب ــه	بودن ــه	در	مک ــيعه	ک ــای	ش ــد:	»علم می	نویس
اصفهــان	نوشــتند،	کــه	شــما	ســب	]=دشــنام[	می	نمایيــد	

ــن	شــریفين	می	باشــيم	 ــا	در	حرمي ــن	را	در	اصفهــان	و	م متخلفي
ــذاب	و	 ــب	ع ــن	س ــبب	ای ــه	س ــنت-	ب ــل	س ــا	را	عامه-اه و	م
سياســت می نماینــد…« جــای بســی تأســف دارد کــه برخــی 
از	اهــل	ســواد	برخــالف	تمــام	مبانــی	اســالمی	و	ســخنان	امــام	
ــر	 ــا	ب ــام	والدت	رســول	اهلل	-بن ــر	تســميه	ای و	رهبــری	مبنــی	ب
ــته	آن	را	 ــت	برافراش ــم	مخالف ــدت؛	پرچ ــه	وح ــه	هفت ــن-	ب قولي

ــد. ــت«	ناميده	ان ــه	برائ »هفت
ایــن	کــه	مــا	ظالمــاِن	حــق	اهل	بيــت،	عليهم	الســالم،	را	
ــه	آن	 ــم	ب ــورا	ه ــارت	عاش ــم	و	در	زی ــن	می	داني ــتحق	لع مس
اشــاره	شــده،	جــای	تردیــدی	در	آن	نيســت،	خــود	اهــل	ســنت	
ــت	 ــالم،	را	لعن ــت،	عليهم	الس ــه	اهل	بي ــان	ب ــد،	ظالم ــم	مایلن ه
ــد،	امــا	ایــن	کــه	مراســمی	خــاص	پيرامــون	ایــن	موضــوع	 کنن
تشــکيل	شــود	و	بــا	تصریــح	بــه	نــام	افــرادی	آن	هــا	را	مخاطــب	
لعــن	خویــش	قــرار	دهيــم،	بــاز	هــم	خودفریبــی	اســت	کــه	مــا	
را	در	دامــان	دشــمناِن	اســالم	می	انــدازد؛	چــون	ثمــره	برگــزاری	
ــد	 ــات	هدفمن ــرای	تبليغ ــِی	آن،	ب ــالم	عموم ــم	اع ــن	مراس ای
ــا	 ــم	در	خف ــود	مراس ــر	خ ــی	اگ ــه	حت ــه	ای	ک ــه	گون ــت،	ب اس
ــود	را	 ــر	خ ــاتی،	اث ــن	جلس ــدازی	چني ــر	راه	ان ــود،	خب ــزار	ش برگ

ــت. ــد	گذاش خواه
ــه	اســم	تشــيع	در	خانه	هــا	برگــزار	 ــزی	کــه	ب ــس	وهن	آمي مجال
می	شــود،	خســارت	بزرگــی	بــه	مکتــب	راســتين	اهــل	بيــت	)ع(	
وارد	کــرده	و	مســئوليت	خــون	هــزاران	شــيعه	مظلــوم	زاهدانــی، 
پاکســتانی، عراقــی، ســوری، لبنانــی و… را بــه گــردن برگــزار	
کننــدگان	هميــن	مجالــس	ســاده	و	بــه	ظاهــر	مخفيانــه	

می	انــدازد.
روز	نهــم	ربيــع	االول	در	فرهنــگ	عــوام،	بــه	روز	کشــته	
ــر	را	 ــن	ام ــا	ای ــت.	آنه ــه	اس ــهرت	یافت ــه	دوم	ش ــدن	خليف ش
ــت	 ــه	دس ــه	دوم	ب ــن	روزی	خليف ــه	در	چني ــد	ک ــلم	می	دانن مس
ــردد.	 ــول	می	گ ــروح	و	مقت ــؤ	مج ــام	ابولؤل ــه	ن ــی	ب ــردی	ایران م
داســتان	ها	و	افســانه	های	بســياری	نيــز	در	این	بــاره	ميــان	
آنهــا	رواج	یافتــه	کــه	بيشــتر	آنهــا	را	می	تــوان	ســاخته	و	
ــت	های	 ــان	دس ــن	مي ــت.	در	ای ــتان	دانس ــه	خرافه	پرس پرداخت
ــن	 ــه	ای ــته	اند	ب ــواره	خواس ــه	هم ــد	ک ــز	بوده	ان ــکوکی	ني مش
ــد.	 ــه	شــمار	آورن قضيــه	دامــن	زده	و	آن	را	از	اعتقــادات	شــيعه	ب
ــی	و	 ــای	تاریخ ــه	کتاب	ه ــوع	ب ــا	رج ــه	ب ــت	ک ــن	در	حاليس ای
ــی	 ــه	تمام ــيد	ک ــم	رس ــت	خواهي ــن	حقيق ــه	ای ــا	ب ــی	آنه بررس
ــل	 ــوان	َمقَت ــه	عن ــه	را	ب ــاه	ذی	الحج ــاق	م ــه	اتف ــن	ب مورخي

اعمالمان را با والیت تطبیق دهیم نه با دلمان
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شـــت ا د د یا

ــالف	در	روز	 ــی	اخت ــا	اندک ــد	و	ب ــی	نموده	ان ــه	دوم	معرف خليف
آن،	دوشــنبه	یــا	چهارشــنبه،	۲۶	یــا	۲7	ذی	الحجــه	را	بــه	عنــوان	
ــه	 ــه	ای	ک ــناخته	اند.	به	گون ــه	دوم	ش ــدن	خليف ــروح	ش روز	مج
می	تــوان	گفــت	وقــوع	ایــن	حادثــه	در	ایــن	مــاه	از	امــور	قطعــی	

ــت. ــوده	اس ــان	ب ــزد	تاریخ	نویس ــر	در	ن و	متوات
ــه	دوم	 ــل	خليف ــوع	قت ــر	وق ــان	ب ــاع	تاریخ	نویس ــر	اجم ــالوه	ب ع
در	مــاه	ذی	الحجــه،	بســياری	از	بــزرگان	و	علمــای	شــيعه	نيــز	در	
هنــگام	بحــث	از	کشــته	شــدن	خليفــه	دوم	تاریــخ	آن	را	در	مــاه	
ــان	 ــه	ای	کــه	حتــی	بعضــی	از	آن ــه	گون ذی	الحجــه	دانســته	اند	ب
ــه	روز	 ــع	ب ــودن	نســبت	روز	نهم	ربي ــه	نادرســت	ب ــح	ب ــا	تصری ب
ــوع	 ــر	وق ــه	دوم،	اجمــاع	شــيعه	و	ســنی	را	ب کشــته	شــدن	خليف
ــد.	کــه	تعــدادی	از	ایــن	 ایــن	حادثــه	در	مــاه	ذی	الحجــه	یافته	ان
بــزرگان	عبارتنــد	از:	شــيخ	مفيــد،	ابــن	ادریــس	حلــی،	ســيد	بــن	
طــاووس،	شــيخ	ابراهيــم	بــن	علــی	کفعمــی	و	عالمــه	ی	حلــی	

و...
می	فرماینــد:	 رابطــه	 هميــن	 در	 رهبــری	 معظــم	 مقــام	
ــرا،	عليهاالســالم،	 ــادکردن	دل	فاطمه	زه ــام	ش ــه	ن ــا	ب »بعضی	ه
ایــن	روزهــا	و	در	ایــن	دوران	مــا	کاری	می	کننــد	کــه	انقــالب	را	
ــا	 ــت،	در	دني ــرا	)س(	اس ــه	زه ــدت	فاطم ــول	مجاه ــه	محص ک
ــيله	ای	 ــن	وس ــم؟	بهتری ــه	می	گوی ــد	چ ــد!	می	فهمي ــگ	کنن لن
ــه	 ــرای	این	ک ــد	ب ــدا	کردن ــالب	پي ــزرگ	انق ــمنان	ب ــه	دش ک
ــد	 ــرود،	می	داني ــالمی	ب ــورهای	اس ــه	کش ــالب	ب ــد	انق نگذارن
چــه	بــود؟	گفتنــد	ایــن	انقــالب،	اســالمی	نيســت!	گفتنــد	اینهــا 
ــتند!  ــلمان _ هس ــون مس ــد ميلي ــد ص ــما _ چن ــمن ش دش
ــالمی	 ــالب،	اس ــن	انق ــت	ای ــتاد	و	گف ــان	ایس ــام	بزرگوارم ام

اســت؛	شــيعه	و	ســنی	در	کنــار	هــم	هســتند.	اگــر	امــروز	
ــور	ســيای	 ــه	آن	دشــمن	انقــالب،	آن	مأم ــد	ک کســی	کاری	کن
ــکا،	 ــزدور	آمری ــورهای	م ــتخبارات	کش ــور	اس ــکا،	آن	مأم آمری
ــد،	 ــدا	کن ــواری	پي ــد.	ن ــدا	کن ــل	پي ــد،	دلي ــدا	کن ــيله	ای	پي وس
ــما	 ــه	ش ــوری	ک ــد	کش ــذارد،	بگوی ــا	بگ ــا	و	آن	ج ــرد	این	ج بب
ــد	 ــت،	می	داني ــن	اس ــد،	ای ــول	کني ــش	را	قب ــد	انقالب می	خواهي
چــه	فاجعــه	ای	اتفــاق	می	افتــد؟	بعضی	هــا	دارنــد	بــه	نــام	
ــی	 ــد.	در	حال ــن	کار	را	می	کنن ــالم،	ای ــرا،	عليهاالس ــه	زه فاطم
کــه	فاطمه	زهــرا	عليهاالســالم	راضــی	نيســت.	ایــن	همــه	
ــرد	الهــی،	آن	 ــن	انقــالب	کشــيده	شــد.	آن	م ــرای	ای زحمــت	ب
وارث	واقعــی	فاطمه	زهــرا،	عليهاالســالم،	در	زمــان	مــا،	آن	همــه	
ــد	 ــور	رفتن ــا	این	ج ــاک	م ــای	پ ــن	جوان	ه ــيد.	ای ــت	کش زحم
خون	هایشــان	را	ریختنــد	تــا	انقــالب	را	بتواننــد	عالم	گيــر	
ــوم	نيســت	تحــت	تأثيــر	 کننــد.	آن	وقــت	یــک	نفــری	کــه	معل
ــه	 ــادکردن	دل	فاطم ــام	ش ــه	ن ــده،	ب ــع	ش ــی	واق ــدام	محرک ک
ــد	کــه	دشــمنان	حضــرت	فاطمه	زهــرا	را	شــاد	 زهــرا،	کاری	بکن

ــد. کن
آیــت	اهلل	خامنــه	ای:	هرگونــه	گفتــار	یــا	کــردار	و	رفتــاری	کــه	در	
ــا	 ــد	و	ی ــمن	بده ــت	دش ــه	دس ــه	ب ــوژه	و	بهان ــان	حاضــر	س زم
ــرام	 ــرعًا	ح ــود	ش ــلمين	ش ــن	مس ــه	بي ــالف	و	تفرق ــب	اخت موج

ــت. ــد	اس اکي
ــوان	 ــه	عن ــزی	ب ــد:	چي ــز	می	نویس ــی	ني ــوری	همدان ــت	اهلل	ن آی
ــد	از	 ــلمانان	بای ــم	و	مس ــی	نداری ــه	خصوص ــم	در	روز	ب ــع	قل رف
ــب	 ــن	مذه ــه	موجــب	وه ــزی	ک ــر	چي ــد	و	از	ه ــه	بپرهيزن تفرق

ــد. ــاب	نماین ــداً	اجتن ــد	ج می	باش

ــتفتا	 ــن	اس ــه	ای ــود	ب ــخ	خ ــيرازی	در	پاس ــکارم	ش ــت	اهلل	م آی
ــا	عنــوان	رفــع	قلــم	در	آن	 مرقــوم	کــرده	اســت:	اواًل؛	روایتــی	ب
ــرض	 ــر	ف ــًا	ب ــم	و	ثاني ــر	نداری ــع	معتب ــوص	در	مناب ــام	مخص ای
ــنت	 ــاب	و	س ــف	کت ــس،	ت	مخال ــه	ني ــد	ک ــزی	باش ــن	چي چني
اســت	و	چنيــن	روایتــی	قابــل	پذیرفتــن	نيســت	و	حــرام	و	گنــاه	
ــک	 ــخنان	رکي ــن	س ــم	چني ــت.	ه ــاز	نيس ــی	مج ــچ	زمان در	هي
و	کارهــای	زشــت	دیگــر	و	ثالثــًا:	تولــی	و	تبــری	راه	هــای	

ــالف. ــای	خ ــن	راه	ه ــه	ای ــی	دارد	ن صحيح
ــان	 ــان	مشــترکات	مي ــراء	روز	بي ــت	اهلل	بهجــت	)ره(:	عيدالزه آی

ــرک	لعــن	اســت. شــيعه	و	اهــل	تســنن	و	ت
ــان	را	 ــد	اعمالم ــد	بای ــر	می	رس ــه	نظ ــا	ب ــه	این	ه ــه	ب ــا	توج ب
ــام	 ــوای	ام ــه	فت ــان	و	ب ــا	دلم ــه	ب ــم	ن ــق	دهي ــت	تطبي ــا	والی ب
خامنــه	ای	کــه	الزم	االتبــاع	اســت	عمــل	کنيــم؛	»یحــرم	النيــل	
مــن	رمــوز	إخواننــا	الســنة	فضــاًل	عــن	اتهــام	زوجــه	النبــی	بمــا	
ــاء	 ــاء	األنبي ــی	نس ــع	عل ــر	ممتن ــذا	األم ــل	ه ــرفها	ب ــل	بش یخ
ــه	نمادهــای	 ــت	ب وخصوصــًا	ســيدهم	الرســول	األعظــم«	)اهان
ــر	 ــر	پيامب ــه	همس ــی	ب ــه	اتهام	زن ــنت	از	جمل ــل	س ــرادران	اه ب
اســالم	حــرام	اســت.	ایــن	موضــوع	شــامل	زنــان	همــه	پيامبــران	

ــود(. ــم	می	ش ــر	اعظ ــا	پيامب ــيد	االنبي ــژه	س ــه	وی و	ب
کســانی	کــه	در	لــوای	اســالم	وپوشــش	شــيعه	بــه	اهــل	ســنت	
ــرم	اســرائيل	 ــگ	ن ــر	جن ــه	تي ــد	ک ــد	بدانن ــد	بای ــن	می	کنن توهي
ــرده	اســت	و	خــون	 ــت	ک ــا	اصاب ــب	آنه ــه	قل ــًا	ب ــکا	دقيق و	آمری
شــهدای	ایــن	انقــالب	و	شــهيد	ســردار	شوشــتری	-کــه	لطــف	
ــال	 ــت-	را	پایم ــنت	داش ــل	س ــه	اه ــبت	ب ــادی	نس و	ارادت	زی

ــه	اهلل ــم	ورحم ــالم	عليک ــد.	والس کرده	ان

متن زیر یادداشتی از قاسم پور حسن در مورد آزادی و 
عدالت است که در ادامه می خوانید؛

مســئله	عدالــت	در	همــان	دوره	نخســت	حکومــت	پــس	از	پيامبــر	
اکــرم	)ص(	مهمتریــن	مفهومــی	بــود	کــه	مــورد	اختــالف	دیــدگاه	
ــاب	 ــه	و	مســلمانان	واقــع	شــد.	دو	دیــدگاه	عمــده	در	ایــن	ب صحاب
ــرار	 ــدرت	ق ــی	از	ق ــت	را	تابع ــه	عدال ــی	ک ــت؛	دیدگاه ــود	داش وج
مــی	داد	معتقــد	بودنــد	کــه	عدالــت	بــدون	اســتقرار	قــدرت	امــکان	
ــد	 ــدرت	سياســی	بای ــت	و	ق ــر	اســاس	حکوم ــذا	ب ــر	نيســت	ل پذی

ــف	کــرد. ــت	را	تعری عدال
ایــن	دیــدگاه	کســانی	بــود	کــه	قــدرت	سياســی	را	در	اختيار	داشــتند	
و	در	آثارشــان	هــم	راه	پيــدا	کــرد؛	آثــاری	کــه	می	شناســيم	و	عمدتــًا	
تحــت	عنــوان	احــکام	الســلطانيه	نوشــته	می	شــد.	برخــی	متفکران	
ــوم	 ــن	مفه ــه	همي ــت	را	ب ــال	اول	عدال ــت	در	400	س دوره	نخس
می	گرفتنــد.	چنيــن	دیدگاهــی	از	عدالــت	در	دیــدگاه	غزالــی	و	فخــر	

رازی	هــم	راه	پيــدا	کــرده	بــود.
در	دیــدگاه	دوم	کــه	تفکــر	شــيعی	بــر	آن	اصــرار	داشــت	و	برگرفتــه	
ــج	 ــه	۲1۶	نه ــه	خصــوص	خطب ــن	و	ب ــه	های	اميرالمؤمني از	اندیش
البالغــه	بــود	هــرم	تعریــف	عدالت	کامــاًل	تغييــر	پيــدا	کــرد.	در	این	
تقریــر	عدالــت	خــودش	یــک	معيــار	بــود	و	قــدرت	تابعــی	از	عدالت	
تعریــف	می	شــد	و	ســه	عنصــر	مهــم	حــق،	عدالــت	و	قــدرت	وجــود	

داشــت.
در	خطبــه	۲1۶	اميــر	المؤمنيــن	)ع(	می	فرمایــد	بزرگتریــن	مســئله	
ــت	 ــا	حکوم ــان	ها	ب ــی	انس ــی	و	سياس ــبات	اجتماع ــاب	مناس در	ب
ــوق	 ــق	و	حق ــه	ح ــان	ها	ب ــه	انس ــر	هم ــت.	اگ ــق	اس ــئله	ح مس
احتــرام	بگذارنــد	در	آن	صــورت،	پرچم	هــای	عدالــت	ظاهــر	
ــه	 ــت	ک ــس	از	آن	اس ــود.	پ ــاری	می	ش ــن	ج ــنن	دی ــود	و	س می	ش
می	توانيــم	اميــدوار	باشــيم	قــدرت	بقــا	خواهــد	داشــت.	این	مســئله	
بيانگــر	آن	اســت	کــه	حــق	مهمتریــن	مســئله	اســت.	حــق	اوســع	

ــف	 ــت	تعری ــش	عدال ــه	دنبال ــت	ب ــوم	را	داش ــترده	ترین	مفه و	گس
ــر	 ــت.	در	تفک ــکل	می	گرف ــدرت	ش ــاس	آن	ق ــر	اس ــد	و	ب می	ش
شــيعی،	عدالــت	باالتــر	از	قــدرت	بــود	لــذا	بایــد	قــدرت	بــر	اســاس	
عدالــت	شــکل	می	گرفــت	پــس	در	جهــان	اســالم	ایــن	دو	دیــدگاه	
ــن	 ــه	همي ــد	و	ب ــر	بودن ــا	یکدیگ ــش	ب ــه	و	چال ــواره	در	مناقش هم

ــد. ــردازی	می	ش ــه	پ ــم	نظری ــاس	ه اس
ــه	150	 ــوط	ب ــر	و	مرب ــد	متأخ ــه	آن	را	بای ــی	دارد	ک آزادی	مؤلفه	های
ــود	داشــت	بحــث	 ــه	وج ــزی	ک ــن	چي ــم.	بنابرای ــر	بداني ســال	اخي
عدالــت	و	اختيــار	و	عدالــت	و	اراده	و	عدالــت	و	قــدرت	بود.	بيشــترین	
ــود.	 ــه	ب ــکل	گرفت ــدرت	ش ــت	و	ق ــاب	عدال ــردازی	در	ب ــه	پ نظری
مــا	بایــد	عدالــت	را	فائــق	و	متقــدم	بــر	قــدرت	بدانيــم	یــا	قــدرت	
اســت	کــه	تعييــن	می	کنــد	چــه	تعریفــی	از	عدالــت	بدســت	دهيــم.	

طبيعتــاً	دو	گفتمــان	متفــاوت	شــکل	گرفتــه	بــود.
ــت	 ــش	چيس ــد	آزادی	مفهوم ــان	می	کن ــه	بي ــت	ک ــت	اس عدال
ــان	 ــت	اســت.	ج ــر	از	عدال ــن	آزادی	برت ــرب	زمي در	حاليکــه	در	مغ

ــز	در	کتــاب	تئــوری	عدالــت	معتقــد	اســت	کــه	در	دموکراســی	 رال
ــع	آن	 ــه	تاب ــت	را	ن ــم	و	عدال ــرار	دادی و	ليبراليســم	آزادی	را	اصــل	ق
بلکــه	اصــاًل	فرامــوش	کردیــم.	پــس	آزادی	ای	کــه	امــروز	دربــاره	
ــر	 ــی	تفک ــت.	ول ــت	اس ــر	از	عدال ــم	فراگيرت ــی	زني ــرف	م اش	ح
دینــی	مــا	همــواره	در	گفتمــان	دوم	کــه	عدالــت	خــود	معيــاری	بــود	
ــدگاه	 ــا	در	دی ــر	از	اراده	ی ــزی	باالت ــيعی	چي ــران	ش ــان	متفک در	مي
اخيرتــر	باالتــر	از	آزادی	قــرار	می	گيــرد.	عدالــت	اســت	کــه	روشــن	
ــری،	 ــه	فک ــی،	چ ــای	سياس ــه	آزادی	ه ــای	آزادی	چ ــد	معن می	کن

ــه	باشــد. ــد	چگون چــه	اجتماعــی	و	چــه	معنــوی	بای
ــی	 ــاوت	اساس ــز	و	تف ــک	تمای ــه	ی ــت	ک ــن	اس ــده	ای ــان	دهن نش
ميــان	عدالــت	و	نســبتش	بــا	آزادی	در	جهــان	اســالم	و	غــرب	قائل	
هســتيم.	در	جهــان	اســالم	آزادی	اصــل	نيســت	و	در	چارچــوب	حق	
ــه	 ــن	هم ــرب	زمي ــه	در	مغ ــود	در	حاليک ــف	می	ش ــت	تعری و	عدال
امــور	از	جملــه	عدالــت	و	حــق	را	آزادی	تعييــن	می	کنــد.	لــذا	نســبت	
ــام	و	 ــرع	و	ع ــل	و	ف ــبت	اص ــک	نس ــرب	ی ــت	در	غ آزادی	و	عدال
خــاص	اســت	همچنانکــه	رالــز	بــه	ایــن	مســئله	اعتــراف	می	کنــد	و	

در	کتابــش	بــه	آن	پرداختــه	اســت.
مهمتریــن	مشــکلی	کــه	امــروز	در	مــورد	دموکراســی	و	ليبراليســم	
داریــم	هميــن	اســت	کــه	عدالــت	جایــگاه	روشــنی	نــدارد.	بایــد	بــر	
ــث	 ــر	باع ــن	ام ــود	و	همي ــف	ش ــی	و	آزادی	تعری ــاس	دموکراس اس
می	شــود	کــه	بــا	عدالــت	نحيــف	و	الغــر	در	مغــرب	زميــن	مواجــه	
باشــيم.	در	حاليکــه	مهمتریــن	اصــل	در	دنيــای	اســالم	بــر	اســاس	
تفکــر	شــيعی	و	بــا	توجــه	بــه	تفکــر	پيامبــر	)ص(	و	اميــر	المؤمنيــن	
)ع(	مســئله	عدالــت	اســت.	اگــر	در	جامعــه	اســالمی	حکومتــی	بــه	
ــن	را	 ــی	اعتنایــی	کــرد	چيــزی	از	َحکــم	هــا	و	ســنن	دی ــت	ب عدال
نخواهــد	دیــد.	چنانچــه	اميرالمؤمنيــن	عنــوان	می	کنــد	اگــر	عدالت	
ــن	 ــه	دی ــه	ب ــه	جامع ــار	داشــت	ک ــوان	انتظ ــوش	شــود	نمی	ت فرام
عمــل	بکنــد.	لــذا	حتــی	ســنن	دیــن	هــم	در	پرتــو	عدالــت	جــاری	

خواهنــد	شــد.

یادداشتی از قاسم پورحسن؛

اسالم آزادی را اصل نمی داند و آن را در چارچوب عدالت تعریف می کند
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شـــت ا د د یا

ــا	 ــت	بزرگــی	اســت.	ام ــی	جهــات	دول جمهــوری	اســالمی	از	خيل
دولــت	بــزرگ	المحالــه	مشــکالت	بــزرگ	دارد.	مشــکالت	بــزرگ	
ــزرگ	 ــای	ب ــت	و	راه	حل	ه ــزرگ	اس ــای	ب ــتلزم	راه	حل	ه ــم	مس ه
هــم	پيشــاپيش	مســتلزم	تحقيقــات	کالن	و	بزرگ	انــد	و	ایــن	

ــق	اســتراتژیک	اســت. همــان	تحقي

تحقیق علوم انسانی یا تحقیقات استراتژیک؟
ــی	 ــای	واقع ــی	دارد:	1-	از	نيازه ــه	ویژگ ــتراتژیک	س ــق	اس تحقي
ــه	 ــت.	۲-	ب ــور	اس ــل	مح ــن	رو	راه	ح ــته	و	ازای ــوس	برخاس و	ملم
ــه	دارد	و	 ــی	آن	توج ــترة	جغرافيای ــده	و	گس ــی	پدی ــق	تاریخ عم
ازاین	روکل	نگــر	اســت.	3	-	درپــی	اخــذ	نتایجــی	بــا	اعتبــار	نســبتًا	
ــر	 ــا	ه ــاال	ب ــت؛	ح ــور	اس ــن	رو	نظریه	مح ــت	و	ازای ــی	اس طوالن
ــق	 ــس،	تحقي ــود.	پ ــام	بش ــه	انج ــوزه	ای	ک ــر	ح ــا	در	ه ــدی	ی مت
اســتراتژیک	از	ذات	نظــام	جمهــوری	اســالمی	برمــی	خيــزد	و	بــه	

ــذف	نيســت. ــل	ح ــل	قاب ــن	دلي همي
در	کشـور	مـا	و	برای	مـا،	تحقيق	علـوم	انسـانی	در	معنـای	امروزین	
یا	مـدرن	کلمه،	اقدامـی	بی	اقتضا	و	بی	معناسـت	و	نباید	انجام	شـود.	
ازاین	روسـت	که	ما	اصطالح	تحقيق	اسـتراتژیک	را	با	تسـامح	به	کار	
می	بریـم	و	منظـور،	در	واقـع	تفکر	اسـتراتژیک	اسـت	که	البتـه	باید	

روشـمند	و	دارای	اسـتایل	باشد.

چه کسی باید تحقیق استراتژیک را انجام بدهد؟
چــون	تحقيــق	اســتراتژیک	از	ذات	نظــام	جمهــوری	اســالمی	برمی	
خيــزد،	توافــق	کنيــم	بایــد	مکانــی	وجــود	داشــته	باشــد	کــه	محــل	
انجــام	آن	باشــد.	امــا	مســئله	بــزرگ،	ضــرورت	تحقيق	اســتراتژیک	
ــن	 ــزرگ	ای ــرای	انجــام	آن	نيســت.	مســئله	ب ــی	ب ــا	وجــود	مکان ی
اســت	کــه	چــه	کســی	بایــد	تحقيــق	اســتراتژیک	را	انجــام	بدهــد.	
ــر«	کــه	همــه	او	را	می	شناســند	و	حــوزة	 ــه	تصریــح	»ماکــس	وب ب
ــوم	 ــی	از	کل	عل ــش	مهم ــی	بخ ــودش	به	تنهای ــات	او،	خ اطالع
ــب	و	 ــک	آدم	متعص ــط	از	ی ــردازی	فق ــت.	نظریه	پ ــی	اس اجتماع
ــده	دارد	 ــخت	عقي ــی	س ــه	چيزهای ــن	آدم	ب ــد:	ای ــلکی	برمی	آی مس
ــه	 ــی	ب ــد،	گاه ــان	را	می	رون ــه	راه	خودش ــی	ک ــوالت	عين ــا	تح ام
اعتبــار	و	درســتی	عقایــد	ایــن	آدم	آســيب	می	رســانند	و	درین	حــال،	
ایــن	انســان	مؤمــن	یــا	مســلکی،	ســخت	می	کوشــد	عقایــدش	را	
نوســازی	یــا	ترميــم	نمایــد	تــا	آنهــا	را	حفــظ	کنــد.	ظهــور	نظریــه	

حاصــل	چنيــن	کوششــی	اســت.

نظریه پردازی حاصل ایمان و باور جزمی است
پــس	نظریــه	در	اصــل	و	برخــالف	تصــورات	رایــج،	فقــط	پــس	از	
ــد	 ــه	موقعــی	می	آی ــد.	نظری ــاور	جزمــی	می	آی ــا	ب ــة	ایمــان	ی مرحل
ــس،	 ــد!	پ ــورده	باش ــکان	خ ــابی	ت ــب	آن	حس ــش،	صاح ــه	قبل ک
نظریه	منــدی	نيــز	ذاتــِی	نظــام	جمهــوری	اســالمی	اســت؛	یعنــی	
ذاتــِی	یــک	نظــام	سياســی	عقيــده	محــور	کــه	می	خواهــد	واقعيــت	
بيرونــی	را	موضــوع	آرمان	هایــش	بســازد	و	بقــول	هــرودوت	مثــل	

داریــوش	شــاه	هخامنشــی	عليــه	تقدیــر	بجنگــد.
ــاًل	 ــن	ترتيــب،	نظریه	ســازی	اصــواًل	کار	هرکســی	نيســت.	مث بدی
فــردی	کــه	قــوة	یادگيــری	بــاال	دارد،	امــا	دغدغــة	خاصــی	نــدارد	
و	فقــط	می	خواهــد	یــاد	بگيــرد	و	بعــدش	یــاد	دهــد،	چنيــن	آدمــی	
ــد،	 ــرال(	نمای ــی	)جن ــا	عموم ــری	ی ــر	نظ ــد	تفک ــون	نمی	توان چ
پــس	نمی	توانــد	تحقيــق	اســتراتژیک	نمایــد.	زیــرا	دغدغــة	
نظریه	پــردازی	 بــدون	 نــدارد.	 مؤمنانــه	ای	 و	 سخت	کيشــانه	
ــت. ــتراتژیک	بی	معناس ــق	اس ــدت(،	تحقي ــا	بلندم ــرد	ی )ميان	ب

سکوالرها	نمی	توانند	مسائل	جمهوری	اسالمی	را	حل	کنند
آن	کسـانی	بـرای	ترميـم	و	نوسـازی	یـک	خانـه	شایسـته	ترند	کـه	
سـاکن	آنند	و	خانه	متعلق	به	آنهاسـت؛	یعنی	فرزندان	خانه.	کسـی	از	
بيـرون،	ارادة	ترميم	خانـه	را	ندارد	و	بنابراین	اهليت	ایـن	کار	را	ندارد	و	
نبایـد	ایـن	کار	را	به	او	سـپرد	و	نباید	تعميـر	خانه	را	از	او	توقع	داشـت.	
صاحـب	یـک	دیـدگاه	سـکوالر	)دنياگرا-غربگـرا(	هرقدر	باسـواد	و	
مدیـر	و	مجرب	و…	باشـد،	مسـائل	نظام	جمهـوری	اسـالمی	ایران	
را	نمی	توانـد	حـل	کنـد.	چرا؟	سـاده	اسـت:	چـون	اهل	خانه	نيسـت؛	
مسـائل	نظام	را	مسـائل	خـودش	نمی	داند.	خـودش	را	روحاً	بخشـی	

از	نظـام	نمی	دانـد.	رابطـه	او	بـا	نظـام	رابطـة	مقاطعـه	کار	بـا	کارفرما	
اسـت.	بایـد	سـاکن	خانه	باشـی	تـا	انگيـزه	الزم	بـرای	بـرای	تعمير	
و	مرمت	آن	را	داشـته	باشـی.	روشـن	اسـت	کـه	از	مارکسيسـم	فقط	
مارکسيسـت	ها	دفـاع	می	کنند؛	از	فمينيسـم	هم	فقط	فمينيسـت	ها.	
بنابراین،	مسـائل	اساسـی	نظام	را	هـر	تيپ	آدم	هایی	کـه	خلق	کردند	
دقيقـاً	همانهـا	می	تواننـد	حلـش	کننـد.	]شـبيه	حـرف	بقـراط	کـه	
می	گفـت	بيماری	های	خـاص	هرمنطقه	بـا	داروهای	همـان	منطقه	
درمان	می	شـوند	و	شـبيه	سـخن	فالسـفه	ای	که	می	گویند	راه	حل	از	

همانجایـی	می	آیـد	که	خطـر	از	آنجـا	آمده[.

تفاوت حزب اللهی و اصولگرا
ســاکنين	خانــة	جمهــوری	اســالمی	فقــط	انســان	های	ویــژة	نظــام،	
ــک	 ــا	بســيجی(	مال ــی	حزب	اللهی	هــا	هســتند.	حزب	اللهــی	)ی یعن
جمهــوری	اســالمی	اســت.	مســائل	اساســی	نظــام	از	ایــدة	حزب	اهلل	
ــروی	 ــا	ني ــل	ی ــس	راه	ح ــده،	پ ــروع	ش ــودن	ش ــا	از	حزب	اللهی	ب ی
ــان	 ــا،	جوان ــان،	آنه ــن	زم ــاً	همانجاســت	و	در	ای ــم	حتم ــم	ه ترمي
مؤمــن	بــه	قداســت	رهبــری	و	مؤمــن	بــه	قداســت	نظــام	هســتند.
جوانـان	حزب	اللهی	که	شـما	حتماً	باید	بـا	آنها	ارتبـاط	بگيرید	وگرنه	
بـه	تصریـح	امـام	)ره(	آخرت	تان	آسـيب	می	بينـد،	اصولگرا	نيسـتند.	
اصول	گرا،	حزب	اللهی	پيشـين	اسـت؛	کسـی	است	که	دوسـت	ندارد	
حزب	اللهـی	ناميده	شـود	ولـی	می	خواهد	از	اعتبـار	آن	اسـتفاده	کند.	
اصول	گـرا،	حزب	اللهـی	تخليـه	شـده	اسـت؛	در	برابـر	جامعـه	مدنِی	
باسـواد	و	آشـنا	با	غـرب	کـم	آورده	و	گویـی	می	گویـد:	»به	خـدا	من	
آنـی	کـه	فکـر	می	کنيـد	نيسـتم	!«	تقریبـاً	مطمئنـم	رهبـری	از	این	
کلمـه	زیاد	خوشـش	نمی	آید.	فـرد	اصول	گـرا	در	سياسـت	ایران	یک	

واقعيـت	پاتولوژیک	اسـت.

ــام  ــائل نظ ــالمی مس ــوری اس ــت جمه ــائل دول مس
ــت ــالمی نیس ــوری اس جمه

چهارميـن	و	آخریـن	عـرض	بنـده	آن	اسـت	کـه	مسـائل	دولـت	
جمهوری	اسـالمی	مسـائل	نظام	جمهوری	اسـالمی	نيسـت	و	حتمًا	
بایـد	ميان	ایـن	دو	تفکيک	عملی	و	جدی	قائل	شـویم.	مثاًل	مسـائل	
زیسـت	محيطـی،	مسـائل	توسـعه	صنعـت	و	تکنولـوژی،	مسـائل	
کشـاورزی،	آموزش	هـای	مدنـی	و	شـهروندی،	کمبـود	آب	…	اینها	
همـه	مسـائل	دولـت	اسـت	و	مـا	اشـتباه	می	کردیـم	کـه	تاکنـون	
آنهـا	را	درون	یـک	مرکـز	تحقيقاتـی	متعلق	بـه	حاکميـت	و	رهبری	
)مرکـز	تحقيقـات	اسـتراتژیک(	بررسـی	می	کردیـم.	بـرای	مسـائل	
و	مشـکالت	فرضـاً	محيـط	زیسـت،	خـود	سـازمان	محيط	زیسـت	
می	توانـد	تحقيق	کنـد،	وظيفـه	اش	این	اسـت	و	نيازی	به	مشـارکت	
مرکز	تحقيقاتـی	مربوط	به	حاکميت	نيسـت.	حتـی	تحقيقات	کالن	
و	اندیشـيده	)اسـتراتژیک(	درخصـوص	محيـط	زیسـت	هـم،	خـوِد	

سـازمان	بایـد	متکفل	آن	باشـد	زیرا	بـه	خاطر	اطالعـات	و	تجربيات	
کارشناسـانش،	بهتـر	می	توانـد	ایـن	مهـم	را	انجـام	دهد.

ــه	 ــد	ب ــد	متعه ــط	بای ــری	فق ــه	رهب ــق	ب ــی	متعل ــز	تحقيقات مرک
مســائل	خــود	حاکميت	عالــی	یــا	رهبــری	در	عرصه	هــای	سياســت	
ــت	و	 ــر	عظم ــه	خاط ــه	ب ــائلی	ک ــد؛	مس ــی	باش ــی	و	داخل خارج
ــائل	 ــه	مس ــت	ن ــام	اس ــری	نظ ــائل	رهب ــان،	مس بنيادین	بودن	ش
ــم	در	 ــی	و	ه ــت	داخل ــم	در	سياس ــه	ه ــوة	مجری ــه.	ق ــوة	مجری ق
سياســت	خارجــی	اش	متکفــل	نيازهــای	محــدود	و	فــوری	اســت.	
ــای	 ــت	در	معن ــد.	دول ــخ	بگوی ــک	پاس ــات	نزدی ــه	اقتضائ ــد	ب بای
ــه	 ــرد.	ن ــر	ب ــه	س ــه	ب ــت	در	لحظ ــور	اس ــاع،	مجب ــت	اجتم مدیری
می	توانــد	برمبنــای	حافظــة	تاریخــی	اش	عمــل	کنــد	و	نــه	برمبنای	
رؤیاهــای	آینــده	اش.	اگــر	دولتــی	تفلســف	بــورزد	و	خــود	را	مأمــور	
نيروهــای	ژرف	تاریخــی	تلقــی	کنــد	و	در	ایــن	راه	بودجــه	مصــرف	
کنــد،	اشــتباه	کــرده	اســت!	البتــه	رؤســای	قــوة	مجریــه	یــا	دولــت	
نيازهــای	بــزرگ	کشــور	را	درک	می	کننــد	امــا	تفکــر	کالن	پــرداز	و	
دوراندیشــی	ها	اصــواًل	کار	دولــت	نيســت؛	کار	فالســفه	یــا	آدم	هایی	
ــه	 ــت	ک ــت	اس ــی	درون	حاکمي ــا	کار	نهادهای ــت	ی ــبيه	آنهاس ش

ــد. ــب	می	کنن ــا	را	تعقي ــف	آنه ــبيه	وظای ــی	ش وظایف
	)sovereignty(	حاکميـت	یا	رهبـری	با	باید	اجتماع	عاقلـة	قوة
مرتبـط	باشـد	نـه	بـا	نهـاد	حکومـت	)government(.	اولـی	
متکفـل	کليـت	و	حيـات	درونـی	اجتمـاع	و	دومی	متکفـل	جزئيت	و	
ظواهر	اجتماع	اسـت.	مسـائل	بنيادی	نظام	مسـائل	حاکميتی	اسـت	
کـه	در	حوزة	پژوهشـی	»مبانی	سياسـت	خارجی«	یا	مبانی	سياسـت	

داخلـی	جـای	می	گيرد.
البتـه	هـر	حاکميتـی	بـه	شـدت	درگيـر	اطالعـات	و	تحليل	هـای	
حکومتـِی	جزئی	و	اجرایی	اسـت	و	با	آنها	مرتبط	اسـت،	امـا	در	زمانی	
کـه	آنها	از	سـير	طبيعـی	خود	خـارج	شـده	و	به	بحـران	یا	به	اسـتثنا	
تبدیل	شـده	باشـند.	در	ایـن	حـال	از	یک	سـو	آغازگاه	هـای	پراتيک	
و	جزئـی	و	از	دیگـر	سـو	نهایـت	و	انتهـای	مسـائل	)بـه	منظـور	اخذ	
تصميم	نهایی	توسـط	مقام	حاکميـت(	اهميت	می	یابنـد.	رتق	و	فتق	
امـوِر	معمـول	و	رتق	و	فتـق	معموِل	امـور	ارتبـاط	زیادی	بـا	رهبری	
نـدارد.	رهبـری	سياسـی	ذاتـاً	امـری	متعلـق	بـه	لحظات	اسـتثنایی	
اسـت.	تحقيـق	پيرامـون	مسـائل	و	چالش	هایـی	کـه	متعلـق	بـه	
دولت	اسـت	)مسـائل	اجرایـی،	محدود،	کم	بـرد،	تکـراری	و	متعارف،	
دم	دسـتی(	برای	نهادهـای	تحقيقی	مربـوط	به	حاکميت	غيـرالزم	و	

هـرز	برنـدة	فرصت	و	نيروسـت.
پـس	برخـالف	تصـورات	رایـج،	تحقيـق	اسـتراتژیک	بيشـتر	بـه	
حاکميـت	مربـوط	اسـت	تـا	بـه	حکومـت!	زیـرا	مسـائل	حاکميـت	
وسـيع	تر،	ریشـه	ای	تر	و	حسـاس	تر	از	مسـائل	حکومت	)یا	قـوة	مجریه(	
اسـت	و	جالب	اسـت	که	تحقيق	اسـتراتژیک	دقيقـاً	به	همين	مسـائل	

ارجـاع	دارد،	یعنـی	بـه	مسـائلی	کـه	عمدتـاً	حاکميتی	اسـت.

یادداشتی از سیدجواد طاهایی؛

تحقیق علوم انسانی یا تحقیقات استراتژیک؟
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شـــت ا د د یا

متن زیر یادداشتی از احمد رضا دردشتی، محقق مرکز 
مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم است 

که در ادامه می خوانید؛

پیش درآمد
بــا	تأمــل	در	آموزه	هــای	قــرآن	کریــم،	ســنت	و	ســيرت	
پيشــوایان	دیــن،	بــه	خوبــی	روشــن	اســت	کــه	عقــل	و	
عقــل	ورزی	جایــگاه	ارجمنــد	و	رفيعــی	را	بــه	خود	اختصــاص	داده	
ــه	چــه	 ــع	اســالمی	ب ــه	اینکــه	مــراد	از	عقــل	در	مناب اســت.	البت
ــان	 ــه	اطمين ــی	الجمل ــا	ف ــت؛	ام ــری	اس ــت،	بحــث	دیگ معناس
ــه	شــده	 ــد	و	توصي ــم	کــه	عقــل	ورزی،	از	ســوی	دیــن	تأکي داری
ــق	 ــرا(	و	منطب ــف	)حقيقت	گ ــن	حني ــود	را	دی ــالم	خ ــت.	اس اس
ــش	 ــن	رو	آموزه	های ــد؛	از	ای ــی	می	کن ــانی	معرف ــرت	انس ــر	فط ب
ــياری	از	 ــد.	بس ــا	فطــرت	انســان	باش ــازگار	ب ــق	و	س ــد	مطاب بای
شــبهات	و	ابهاماتــی	کــه	احيانــًا	نســبت	بــه	پــاره	ای	از	آموزه	هــا	و	
احــکام	اســالمی	مطــرح	می	شــود،	از	بی	توجهــی	بــه	محکمــات	
دیــن،	عــدم	دقــت	در	مبانــی	بنيادیــن	)هستی	شــناختی	و	
ــبت	بــه	روش	 ــی	نس ــز	بی	اعتنای ــن(	و	ني ــناختی	دی معرفت	ش
ــه	 ــر	ب ــتار	حاض ــود.	در	نوش ــی	می	ش ــی	ناش ــح	دین	شناس صحي
یکــی	از	پرســش	هایی	کــه	دربــاره	ی	مهم	تریــن	آمــوزه	ی	
ــاره	 ــت،	اش ــده	اس ــرح	ش ــب،	مط ــه	غي ــان	ب ــی	ایم ــی،	یعن دین

ــت. ــم	پرداخ ــد	آن	خواهي ــه	نق ــی	ب ــس	از	بررس ــرده	و	پ ک

شبهه
در	قــرآن	آمــده	اســت	کــه	اوليــن	شــرط	دینــداری	و	تقــوا،	ایمان	
بــه غيــب اســت: … )پرهيــزکاران( کســانی هســتند کــه بــه 
غيــب ایمــان آورنــد و…؛ ]1[ پرســش ایــن اســت کــه چگونــه 
می تــوان دیــن داری را بــر مبنــای ایمــان بــه چيزهــای 
ــه از آن  ــزی ک ــه چي ــوان ب ــه می ت ــرد؟! چگون ــا ک ــان بن پنه
بی خبریــم و حقيقــت آن را نمی دانيــم و بــه هيــچ نحــوی 
بــرای مــا روشــن و معلــوم نيســت، ایمــان آوریــم؟! ایــن امــر 
خــالف عقالنيــت اســت. عقــل می گویــد: تــا چيــزی 
را نفهميــدی و از آن آگاه نشــده ای بــه آن ایمــان نيــاور! 
ــه آن  ــه ب ــاور ک ــان بي ــزی ایم ــه چي ــد: ب ــرآن می گوی ــی ق ول

ــداری! آگاهــی ن

مقدمه
هویــت دیــن از ســه بخــش تکــون یافتــه اســت. بخــش یکــم، 
جهان بينــی و نظــام باورمنــدی اســت کــه از شــناخت ها، 
ــم  ــه ی عال ــه مجموع ــن نســبت ب ــا و تفســيرهای دی نگرش ه
هســتی، مبــدأ، معــاد، نبــوت، … و دیگــر مســائل مربــوط بــه 

ایــن اصــول تشــکيل می شــود.
بخــش دوم، نظــام ارزشــی و اخالقــی دیــن اســت کــه نظــام 
را تبييــن کــرده، خصلت هــای نيــک  اخالقــی خاصــی 
و بــد را توصيــف و از رفتارهــای اخالقــی مقبــول دیــن 

ــد. ــه می کن ــه آن توصي ــد و ب ــخن می گوی س
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــی	و	حقوق ــن	فقه ــکام	و	قواني ــوم،	اح بخــش	س
تنظيــم	رفتــاری	مؤمنــان	در	ســلوک	فــردی	و	اجتماعــی	را	
ــع،	 ــی	و	جام ــای	حقيق ــه	معن ــداری،	ب ــد.	]۲[	دین ــامان	می	ده س
ــام	 ــا	در	نظ ــن	بخش	ه ــه	ای ــه	هم ــد	ک ــق	می	یاب ــی	تحق هنگام
شــخصيتی	و	رفتــاری	مؤمــن	جایــگاه	خــود	را	بيابــد	و	در	ســبک	
زندگــی	و	اهــداف	حيــات	او	نقــش	خــود	را	ایفــا	کند.	بخــش	اول	
ــان	 ــارت	اســت	از	جهان	بينــی	و	نظــام	باورمنــدی،	از	چن کــه	عب
ــد،	 ــد	آی ــی	در	آن	پدی ــر	نقص ــه	اگ ــت	ک ــورار	اس ــی	برخ اهميت
ممکــن	اســت	اســاس	دینــداری	را	دچــار	اختــالل	کــرده	و	اصــاًل	
ــد	در	 ــوم،	هرچن ــی	بخــش	دوم	و	س ــود؛	ول ــق	آن	ش ــع	تحق مان
جــای	خــود	مهــم	و	تأثيرگذارنــد،	امــا	نقــص	در	آن	هــا	دینــداری	
ــن	 ــه	از	اســاس	آن	را	از	بي ــه	اینک ــد	ن ــر	می	کن ــص	و	کم	اث را	ناق

ــرد. بب
در	بخــش	اول،	مهم	تریــن	و	ریشــه	ای	تریــن	حقایقــی	کــه	فــرد	
ــا	 ــه	ی ــی	هســتند	ک ــد،	حقایق ــد	باش ــه	آن	باورمن ــد	ب ــن	بای مؤم

ــا	 ــی	دني ــا	در	زندگ ــد(،	ی ــود	خداون ــد	وج ــد	)مانن ــب	مطلق	ان غي
ــد	بهشــت	و	 ــت	نيســتند	)مانن ــل	رؤی ــا	حــواس	ظاهــری	قاب و	ب
ــد	 ــا	حواس	ان ــه	ب ــًا	قابــل	مشــاهده	و	تجرب ــا	اگــر	ذات جهنــم(	و	ی
ــی	 ــبب	برخ ــه	س ــان(،	ب ــا	امام ــر	ی ــور	پيامب ــل	درک	حض )مث
ــرای  ــه ای ب ــن تجرب ــی، …(، چني ــه زمان ــد فاصل ــع )مانن موان

ــان ممکــن نيســت. مؤمن

مفهوم شناسی و گونه شناسی آموزه غیب
غيــب،	در	لغــت	بــه	معنــای	پوشــيده	و	پنهــان	و	ضــد	شــهادت،	
بــه	معنــای	آشــکار	و	پيداســت.	در	اصطــالح	قرآنــی،	غيــب،	بــه	
ــيده	 ــان	ها	پوش ــواس	انس ــه	از	ح ــت	ک ــی	اس ــای	هرحقيقت معن
اســت	و	فــرد	مؤمــن	بایــد	بــه	اســتناد	دليل	هــای	متقــن	
عقلــی	و	نقلــی	بــه	آن	ایمــان	آورد.	اساســًا	همــه	ادیــان	االهــی،	
خصوصــًا	ادیــان	توحيــدی،	بــر	پایــه	ایمــان	بــه	حقایــق	پوشــيده	
از	حــواس	بنــا	شــده	اند.	بارزتریــن	مصــداق	غيــب،	وجــود	
ــه	ای	ترین	اصــل	 ــود	او	ریش ــه	وج ــان	ب ــه	ایم ــت	ک ــد	اس خداون

ــان	اســت. ــان	مؤمن ایم
غيــب،	بــه	یــک	اعتبــار،	دو	گونــه	اســت:	غيــب	مطلــق	و	غيــب	
ــارت	اســت	از	حقایقــی	کــه	هيچــگاه	 نســبی؛	غيــب	مطلــق	عب
شــکار	حــواس	ظاهــری	انســان	نشــده	و	آدمــی	تــا	ابــد	از	تجربــه	
حســی	آن	هــا	محــروم	و	ممنــوع	اســت.	البتــه	ایــن	ممنوعيــت	و	
محروميــت،	امــری	اعتبــاری	و	دســتوری	نيســت؛	بلکــه	بــه	ایــن	
ســبب	اســت	کــه	ســنخ	وجــودی	آن	موجــود	یــا	موجــودات،	بــه	
ــوان	از	درک	 ــری	انســان،	نات ــواس	ظاه ــه	ح ــه	ای	اســت	ک گون
ــود	 ــی،	وج ــن	غيب ــم	چني ــارز	و	مصــداق	ات ــه	ب آن	هاســت.	نمون

مقــدس	خداونــد	و	فرشــتگان	مقــرب	اوســت.
ــه	 ــبی	ب ــب	نس ــت؛	غي ــبی	اس ــب	نس ــب،	غي ــر	غي ــه	دیگ گون
موجــودات،	واقعيت	هــا	و	حقایقــی	اطــالق	می	شــود	کــه	
ــا	و	 ــی	از	زمان	ه ــه	برخ ــبت	ب ــراد،	و	نس ــی	از	اف ــرای	برخ ب
ــد	در	ذات	 ــد؛	هرچن ــيده	و	پنهان	ان ــی،	پوش ــرایط	خاص در	ش
ــد.	 ــری	را	دارن ــواس	ظاه ــا	ح ــدن	ب ــه	ش ــت	تجرب ــود	قابلي خ
دامنــه	موجوداتــی	کــه	در	گســتره	غيــب	نســبی	قــرار	
ــرا	 ــت؛	زی ــت	اس ــه	بی	نهای ــراوان	و	بلک ــيار	ف ــد،	بس می	گيرن
ــه	 ــب	و	نســبت	ب ــردی،	غي ــه	ف ــد	نســبت	ب ــزی	می	توان هرچي
ــی	 ــن	و	تمام ــاًل	کشــور	چي ــرد	دیگــری،	مشــهود	باشــد.	مث ف
مختصــات	آب	و	هوایــی،	طبيعــی،	جغرافيایــی	و	فرهنگــی	آن	

ــد. ــر	آوری را	در	نظ
ــه	کســانی	کــه	در	حــال	 ایــن	مجموعــه	از	واقعيت	هــا	نســبت	ب
ــه	 ــا	ک ــه	م ــد،	مشــهود	و	نســبت	ب ــه	می	کنن حاضــر	آن	را	تجرب
بيــرون	از	آن	فضــا	هســتيم،	غيــب	محســوب	می	شــود.	بــا	توجــه	
ــه	بســياری	از	 ــه	چنيــن	امــری،	روشــن	اســت	کــه	علــم	مــا	ب ب

امــور	نــه	بــه	ســبب	ایــن	اســت	کــه	آن	هــا	را	بــا	حــواس	خــود	
ــبب	 ــه	س ــا	ب ــه	ی ــا	هســتند؛	بلک ــم	و	مشــهود	م ــه	می	کني تجرب
تعقــل	و	تفکــر	)دليــل	عقلــی	نظــری(	و	یــا	بــه	ســبب	اعتمــاد	و	
اطمينــان	بــه	گفتــه	کســانی	اســت	کــه	بی	واســطه	آن	را	تجربــه	
کــرده	و	محصــول	تجربــه	خــود	را	بــرای	مــا	گــزارش	کرده	انــد	
)دليــل	نقلــی	بــه	اضافــه	ی	دليــل	عقلــی	عملــی(.	علــم	و	اعتقــاد	
مــا	بــه	ایــن	امــور،	در	حقيقــت،	علــم	و	اعتقــاد	بــه	امــور	غيبــی	
اســت	و	تــا	زمانــی	کــه	خــود	مــا	شــخصًا	آن	را	تجربــه	نکنيــم،	

ــوند. ــب	محســوب	می	ش ــا	غي ــرای	م ب
حــال	اگــر	بنــا	باشــد	کــه	مــا	همــه	آن	چــه	را	در	گســتره	زندگــی	
وجــود	دارد	شــخصًا	تجربــه	کــرده	تــا	بــه	وجــود	و	مختصــات	آن	
علــم	و	اعتقــاد	پيــدا	کنيــم	و	زندگــی	و	مســائل	پرشــمار	آن	را	بــر	
ــتيم	 ــگاه	نمی	توانس ــم،	هيچ ــامان	دهي ــوم	حســی	س ــای	عل مبن
ــه	 ــب	ب ــت	قری ــيم	و	اکثری ــود	برس ــداف	خ ــه	اه ــانی	ب ــه	آس ب
ــام	 ــه	انج ــا	ب ــد	و	ی ــاز	نمی	ش ــا	آغ ــی،	ی ــائل	زندگ ــاق	مس اتف
نمی	رســيد!	بنابــر	ایــن،	ایمــان	بــه	غيــب	جــز	مســائل	ضــروری	
ــم	آن	را	 ــچ	روی	نمی	تواني ــه	هي ــر	زندگــی	اســت	و	ب و	گریزناپذی

ــم. ــا	آن	را	نادیده	انگاری ــذف	و	ی ــی	ح ــادالت	زندگ از	مع

ایمان به غیب، اساس دینداری
در	ســاحت	دینــداری	نيــز،	بــه	ماننــد	دیگــر	ســاحت	های	
زندگــی،	مســائلی	وجــود	دارد	کــه	یــا	غيــب	مطلق	انــد،	
مثــل	وجــود خداونــد و…، و یــا غيــب نســبی اند، ماننــد 
ــه	کســانی	 ــم	الســالم	)نســبت	ب ــان	عليه ــر و	امام وجــود پيامب
ــن	 ــه	ای ــان	ب ــت	و	دوزخ،....	ایم ــد(،	بهش ــا	را	ندیده	ان ــه	آن	ه ک
حقایــق	و	واقعيت	هــا	اســاس	تجربــه	دینــی	مؤمنــان	را	تشــکيل	
ــامان	 ــور،	س ــن	ام ــه	ای ــان	ب ــدون	ایم ــداری،	ب ــد	و	دین می	دهن
نخواهــد	یافــت.	اساســًا	دیــن،	و	بــه	خصــوص	ادیــان	توحيــدی،	
ــق	 ــن	حقای ــه	ای ــان	ب ــه	ایم ــوت	ب ــی	و	دع ــور	غيب ــه	ام ــر	پای ب
ــه	 ــود	را	ب ــت	خ ــأله،	هوی ــن	مس ــدون	ای ــد	و	ب ــکل	می	گيرن ش

طــور	کامــل	از	دســت	می	دهنــد.
تصــور	کنيــد	کــه	اگــر	بنــا	باشــد	ایمــان	بــه	خداونــد،	فرســتادن	
پيامبــران	و	فروفرســتادن	کتاب	هــای	آســمانی،	بهشــت	و	دوزخ،	
ــود روح، …  ــرزخ، وج ــم ب ــتگان، عال ــاب، فرش ــاب و کت حس
ــداری	را	 و ده	هــا	حقيقــت	دیگــر،	کــه	منظومــه	موضوعــات	دین
ــان	 ــارج	شــود	و	ایم ــداری	خ ــد،	از	چارچــوب	دین ــق	می	کن محق
بــه	آن	هــا	ضرورتــی	نداشــته	و	فقــدان	آن	هــا	بــه	دینــداری	زیانی	
نرســاند،	آنــگاه	چــه	چيــزی	بــرای	اعتقــاد	و	ایمــان	باقــی	خواهد	
مانــد؟!	آیــا	مجموعــه	عظيــم	اخــالق	و	رفتارهــای	دینــی،	کــه	بر	
پایــه	ایمــان	بــه	هميــن	امــور	غيبــی	شــکل	گرفتــه	اســت،	بــه	

ــزد؟! ــرو	نمی	ری ــاره	ف یکب

ایمان به غیب؛ نخستین گام دین داری
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شـــت ا د د یا

ایمان به غیب، ایمانی برخاسته از عقالنیت
گفتيــم	کــه	ایمــان	بــه	غيــب	اســاس	دیــن	داری	اســت	و	
بــدون	آن،	دیــن	داری	معنــا	و	مفهــوم	حقيقــی	خــود	را	از	دســت	
ــه	 ــان	ب ــه	ایم ــت	ک ــن	اس ــم	ای ــش	مه ــال	پرس ــد.	ح می	ده
غيــب،	بــر	چــه	پایــه	ای	اســتوار	اســت؟	آیــا	انســان	بایــد	بــدون	
تکيــه	بــر	تعقــل،	تفکــر	و	بــا	بســتن	در	پرســش	گری،	بــه	غيــب	
ایمــان	آورد؟	آنچنانکــه	ایمــان	در	ادبيــات	مســيحی	امــری	ورای	
ــان	 ــود:	ایم ــه	می	ش ــاًل	گفت ــت	و	اص ــل	اس ــم	و	تعق ــم،	عل فه

ــی!	]3[ ــا	بدان ــاور	ت بي
یــا	ایــن	کــه	ایمــان	بــه	غيــب	بایــد	بــر	پایــه	ی	معرفــت،	علــم	
ــث	 ــم،	احادی ــرآن	کری ــای	ق ــد؟	آموزه	ه ــامان	یاب ــل	س و	تعق
ــی	 ــان	مبتن ــان،	ایم ــری	آن ــبک	هدایت	گ ــن	و	س ــوایان	دی پيش
ــی	 ــد.	انبوه ــس	می	کن ــه	و	تقدی ــم	را	توصي ــل	و	تفه ــر	تعق ب
ــل	 ــر	و	تأم ــل،	تفک ــت	تعق ــر	اهمي ــی	ب ــات	دین ــات	و	روای از	آی
ــن	 ــر	ای ــواه	ب ــن	گ ــان،	بهتری ــود	انس ــتی	و	وج ــق	هس در	حقای
ــرد(	 ــان	خ ــاب	)صاحب ــف	اولواااللب ــرآن	در	توصي ــت.	ق معناس
ــن  ــمان ها و زمي ــش آس ــه در آفرین ــانی ک ــد: … کس می فرمای
ــه	 ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــان	ای ــر	آن ــول	تفک ــند	)و	محص می	اندیش
حکمــت	و	تدبيــر	و	هدفمنــدی	آفرینــش	ایمــان	آورده	و	بــا	زبــان	
جــان	و	تــن	می	گوینــد:(	خداونــدگارا!	تــو	ایــن	همــه	را	باطــل	و	
بی	هــدف	نيافریــده	ای!	تنهــا	پــاک	و	منــزه	تویــی!	پــس	مــا	را	از	

ــان!	]4[ ــش	بره ــر	آت کيف
آیــات	پرشــماری	از	قــرآن	کریــم	بــا	الفــاظ	و	الحــان	گوناگــون،	
ــی	 ــفاهت	و	نادان ــل،	س ــم،	و	جه ــل	را	تکری ــم	و	تعق ــم،	فه عل
ــت	 ــات	اهل	بي ــت.	]5[	در	روای ــرده	اس ــش	ک ــح	و	نکوه را	تقبي
ــد	 ــگاه	بلن ــش	گری	جای ــل	و	پرس ــر،	تعق ــالم	تفک ــم	الس عليه
ــی	 ــر،	ارزش	و	پاداش ــه	ای	تفک ــه	لحظ ــی	دارد؛	آنچنانک و	رفيع
ــان(	 ــک	انس ــول	ی ــر	معم ــادت	)عم ــال	عب ــاد	س ــادل	هفت مع

ــت.	]۶[ ــه	اس یافت
بنابــر	ایــن	در	دیــن	اســالم،	ســاحت	دیــن	داری	عــاری	از	تفکــر	و	
تأمــل	نيســت.	اساســًا	دیــن	داری	تهــی	از	معرفــت،	نــه	ســودمند	
ــه	اســت؛	بلکــه	 ــرار	گرفت ــه	مــورد	ســفارش	اســالم	ق اســت	و	ن
عکــس	آن	امــر،	یعنــی	دیــن	داری	عالمانــه،	تحســين	و	توصيــه	

شــده	اســت.
در	آموزه	هــای	دینــی	علــم،	عالــم،	عقــل	و	تعقــل	جایــگاه	
ــان	 ــداً	از	مؤمن ــن	رو	اب ــکوهی	دارد.	]7[	از	ای ــا	ش ــد	و	ب ــس	بلن ب
خواســته	نشــده	اســت	بــه	چيــزی	ایمــان	آورنــد	کــه	هيچ	گونــه	
آگاهــی	از	آن	ندارنــد.	بــه	عبــارت	دیگــر	از	اهــل	ایمــان	خواســته	
نشــده	اســت	کــه	بــر	خــالف	عقــل	و	منطــق	رفتــار	کننــد؛	بلکــه	
ــا	تفکــر	و	تأمــل	در	هســتی	و	ســير	در	آفــاق	و	 ــا	ب خواســته	اند	ت
انفــس،	بــه	حقایــق	هســتی	ایمــان	آورده	و	منظومــه	ارزش	هــای	

ــد. ــامان	دهن ــا	س ــن	حقيقت	ه ــر	محــور	ای ــود	را	ب خ

گونه های مدرکات عقلی
ــی	 ــرد	کل ــه	رویک ــون	س ــائل	گوناگ ــا	مس ــه	ب ــل	در	مواجه عق
ــز(	 ــن	)عقل	گری ــند(؛	۲.	گریخت ــل	پس ــندکردن	)عق دارد:	1.	پس
و	3.	ســتيزه	کردن	)عقل	ســتيز(.	بــه	عبــارت	دیگــر	برخــی	
ــا	 ــل	ب ــد	و	عق ــرار	دارن ــل	ق ــه	ادراک	عق ــات	در	حيط موضوع
تأمــل	در	ماهيــت	و	ادراک	مختصــات	آن	بــه	شــناخت	و	
تصدیق	شــان	مبــادرت	مــی	ورزد.	عالــم	مــاده	و	برخــی	از	
مختصــات	و	پدیده	هــای	آن	از	ســنخ	مــدرکات	عقل	پســند	
اســت.	گاهــی	عقــل	پــس	از	طــرح	موضوعــی،	آن	را	بــه	شــدت	
مــردود	و	باطــل	دانســته	و	بــا	آن	می	ســتيزد	و	وجــود	آن	را	

ناممکــن	توصيــف	می	کنــد.
ــا	ارتفــاع	نقيضــان	)مثــل	وجــود	و	 ــال	اجتمــاع	ی ــوان	مث ــه	عن ب
عــدم(	یــا	اجتمــاع	متضــادان	)مثــل	ســرما	و	گرمــا(	از	بارزتریــن	
مصادیــق	موضوعــات	عقل	ســتيز	اســت.	گــروه	ســوم	از	مســائل،	
ــد؛	بلکــه	 ــکار	نمی	کن مســائلی	اســت	کــه	عقــل،	وجــود	آن	را	ان
ــالم	 ــا	اع ــرد	ام ــودی	آن	را	می	پذی ــکان	وج ــا	ام ــود	ی اصــل	وج
ــم	و	 ــائلی	ناتوان ــن	مس ــت	چني ــن	از	درک	حقيق ــه	م ــد	ک می	کن
ــت.	 ــد	اس ــری	نيازمن ــای	دیگ ــا	و	راه	ه ــه	ابزاره ــا	ب ادراک	آن	ه

آن	چــه	کــه	تحــت	عنــوان	غيــب،	در	ادبيــات	دینــی	مــا	مطــرح	
ــل	آن	را	 ــا	عق ــی	ی ــت؛	یعن ــوم	اس ــروه	اول	و	س ــود،	از	گ می	ش
اثبــات	آن	می	کنــد؛	هرچنــد	حــس،	از	تجربــه	آن	ناتــوان	و	
ــود	را	از	ادراک	 ــکان	آن،	خ ــات	ام ــا	اثب ــا	ب ــت	و	ی ــوع	اس ممن

ــد. ــوان	می	بين ــت	آن	نات حقيق
ــم،	 ــت	و	جهن ــمانی،	بهش ــاد	جس ــد،	مع ــود	خداون ــت	وج حقيق
فرشــتگان االهــی، … از ایــن گروه انــد. عقــل از فهــم 
ــود،	 ــای	خ ــا	برهان	ه ــد	ب ــوع	اســت؛	هرچن ــا	ممن ــت آن	ه حقيق
ــب	و	 ــه	غي ــم	ب ــن	عل ــرد.	بنابرای ــا	را	می	پذی ــود	آن	ه ــل	وج اص
ــرد؛	 ــح	عقــل	صــورت	می	گي ــات	صری ــا	اثب ــه	آن،	گاه	ب ایمــان	ب
اگــر	چــه	درک	کنــه	و	حقيقــت	برخــی	از	موجــودات	غيبــی	فراتر	
ــکان	 ــد	ام ــن	تأیي ــل،	ضم ــی	عق ــت	و	گاه ــل	اس ــوان	عق از	ت
وجــود	آن	هــا،	خــود	را	از	ورود	در	حيطــه	ادراک	کنــه	آن	،	ممنــوع	

و	ناتــوان	می	یابــد.
بنابــر	ایــن،	معــارف	و	مســائل	دینــی	کــه	در	حــوزه	امــور	غيبــی	
ــوردی	 ــند،	و	م ــل	پس ــا	عق ــد	ی ــل	گریزن ــا	عق ــرد	ی ــرار	می	گي ق
نيســت	کــه	مشــمول	ســتيز	و	انــکار	عقــل	واقــع	شــود.	از	ایــن	
ــن	 ــه	خصــوص	دی ــدی	و	ب ــان	توحي ــه	غيــب	در	ادی رو	ایمــان	ب
اســالم،	بــر	پایــه	معرفــت	عقلــی	خالــص	و	یــا	معرفتــی	مرکــب	

ــرد. ــی	صــورت	می	گي ــل	نقل ــی	و	دلي ــان	عقل از	بره
ــان	خواســته	نشــده	اســت	کــه	عقــل	 ــوردی	از	مؤمن ــچ	م در	هي
ــه	 ــای	بســته	ب ــا	چشــم	ها	و	گوش	ه ــرده	و	ب ــل	ک ــود	را	تعطي خ
چيــزی	کــه	معرفتــی	بــه	آن	ندارنــد،	ایمــان	آورنــد.	قــرآن	کریــم	
ــا	 ــه	ب ــانی	ک ــه،	از	کس ــل	و	تفق ــم	تعق ــين	و	تکری ــن	تحس ضم
ــزار	تفکــر،	از	آن	هــا	بهــره	الزم	را	نمی	برنــد	 دراختيــار	داشــتن	اب
ــود	را	 ــی	خ ــه	و	حيوان ــای	تنان ــور	حســی	و	لذت	ه ــًا	در	ام و	صرف

ــرده	اســت.	]8[ ــاد	ک ــه	شــدت	انتق ــد،	ب ســرگرم	کرده	ان

خاستگاه های ایمان به غیب
پيش	تــر	اشــاره	شــد	کــه	ایمــان	بــه	امــور	غيبــی	یــا	بــا	برهــان	
خالــص	عقلــی	صــورت	می	گيــرد	و	یــا	بــا	برهان	هایــی	
مرکــب	از	مقدمــات	عقلــی،	نقلــی	و	شــهودی.	اوليــن	و	
ــا	 ــان	آورد	ت ــه	آن	ایم ــد	ب ــان	بای ــه	انس ــی	ک ــن	غيب اصلی	تری
ــی	 ــود	و	یگانگ ــه	وج ــان	ب ــود،	ایم ــن	داران	وارد	ش ــه	دی در	جرگ

ــت. ــد	اس خداون
ــی	از	 ــا	ترکيب ــص	و	ی ــی	خال ــان	عقل ــا	بره ــد	ب ــأله	بای ــن	مس ای
برهــان	عقلــی	و	کشــفی	صــورت	گيــرد	و	اســتناد	بــه	مقدمــات	
ــود	و	برخــی	 ــات	اصــل	وج ــس	از	اثب ــی	در	آن	روا	نيســت.	پ نقل
ــناخت	 ــری	و	ش ــرورت	پيامب ــه	ض ــت	ب ــد،	نوب ــات	خداون صف

ــد. ــر	می	رس ــام	پيامب ــاف	ع اوص
ــا	 ــوند	ت ــات	ش ــی	اثب ــه	عقل ــا	ادل ــد	ب ــز	بای ــأله	ني ــن	دو	مس ای
ــه	 ــی	ب ــای	وحيان ــن	و	آموزه	ه ــرو	دی ــرای	ورود	در	قلم راه	را	ب
ــور	 ــه	از	ام ــد	هرآنچ ــه	بع ــا	ب ــن	ج ــایند.	از	ای ــان	بگش روی	انس
ــود	و	 ــل	وج ــه	اص ــود	ب ــته	می	ش ــده	و	خواس ــرح	ش ــی	مط غيب
ــی	و	 ــان	عقل ــب	بره ــم،	از	ترکي ــان	بياوری ــا	ایم مختصــات	آن	ه
ــم	 ــی	ه ــور	غيب ــی	از	ام ــود.	برخ ــم	می	ش ــات	و	فه ــی،	اثب نقل
ممکــن	اســت	بــرای	عــده	ی	کمــی	از	مــردم	بــه	واســطه	شــهود	
روحانــی	و	مکاشــفه	قلبــی	اثبــات	شــود؛	ولــی	همــان	مشــهودات	
ــل	 ــی،	قاب ــی	و	نقل ــتوانه	های	عقل ــدون	پش ــم	ب ــفات	ه و	مکاش

ــتند. ــان	نيس ــتناد	و	اطمين اس
دیــن	داری	 تنهــا	 نــه	 کــه	 می	شــود	 مالحظــه	 بنابرایــن	
ــدون	آن	 ــن	نيســت	و	ب ــب	ممک ــه	غي ــان	ب ــدون	ایم ــی	ب حقيق
ــون	 ــناختی	دگرگ ــی	روان	ش ــکوالر	و	معنویت ــداری	ای	س ــه	دین ب
ــل	و	 ــاورای	عق ــوری	م ــب	و	ام ــه	غي ــان	ب ــا	ایم ــود.	ام می	ش
ــق	 ــل	و	منط ــن	گری	عق ــی	و	روش ــا	راهنمای ــًا	ب ــس،	حتم ح

می	یابــد. تحقــق	

علم غیب مخصوص خداست!
بــر	اســاس	اســتدالل	های	عقلــی	و	فلســفی	و	تبيين	هــای	
ــه	 ــی،	بلک ــر	غيب ــن	ام ــود	اصيل	تری ــه	خ ــد،	ک ــی،	خداون دین
ــود	 ــهادت	ها	از	وج ــا	و	ش ــه	غيب	ه ــت	و	هم ــق	اس ــب	مطل غي

او	می	جوشــد،	تنهــا	کســی	اســت	کــه	بــه	غيــب	و	باطــن	عالــم	
ــت	و	 ــر	اوس ــهودها	درمحض ــا	و	مش ــه	غيب	ه ــت.	هم اگاه	اس
ــود،	 ــان	محســوب	می	ش ــب	و	پنه ــا	غي ــرای	م ــه	ب ــًا	هرچ اساس

ــت. ــکار	و	هویداس ــرای	او	آش ب
ــتره	 ــت	گس ــا	محدودی ــی،	همان ــور	غيب ــود	ام ــی	وج ــت	اصل عل
ــود،	از	 ــزوده	ش ــتره	اف ــن	گس ــر	ای ــه	ب ــت	و	هرچ ــودی	ماس وج
شــمار	امــور	غيبــی	هــم	کاســته	می	شــود.	خداونــد	کــه	
وجــودش	بی	نهایــت	و	محيــط	بــر	همــه	هســتی	اســت	و	همــه	
اشــيا	در	محضــر	او	حاضــر	و	او	بــر	همــه	چيــز	شــاهد	و	نگهبــان	

ــت،	]۹[ اس
بـر	همـه	چيـز	علـم	حضـوری	قيومـی	دارد	و	ذره	ای	در	عالـم	
هسـتی	از	دایـره	علـم	او	بيـرون	نيسـت.	بنابـر	ایـن	خداونـد	ذاتًا	
عالم	الغيـوب	اسـت؛	البتـه	برخـی	از	بنـدگان	شایسـته	خداونـد،	
بـه	سـبب	قـرب	و	والیتـی	کـه	نسـبت	بـه	او	دارنـد	از	پـاره	ای	از	
انسـان	ها	 بـرای	عمـوم	 ادراک	و	اطالعـش	 امـور	غيبـی،	کـه	
حاصـل	نيسـت،	برخوردارنـد.	]10[	از	ایـن	رو	کسـانی	)ماننـد	
پيامبـران	و	امامـان	عليهـم	السـالم(	هـم	کـه	عالـم	بـه	غيب	اند،	
در	واقـع،	خداونـد	آن	هـا	را	از	برخی	مسـائل	غيبـی	آگاه	می	کند	و	

هيچ	کـس،	جـز	خداونـد،	عالـم	بـه	غيـب	نيسـت.
---------------------------------

]1[. الذین یؤمنون بالغيب و … بقره / ۲
ــن	 ــی	و	فقهــی	دی ــه	نظــام	حقوق ــه	پوشــيده	نيســت	ک ]۲[.	البت
ــق	و	گســترش	 ــرای	تعمي ــی	و	ب اســالم،	در	طــول	نظــام	اخالق
نظــام	اخالقــی،	و	مبتنــی	بــر	باورهــای	بنيادیــن	اعتقــادی	قــرار	
دارد.	بــه	عبــارت	دیگــر	کارکــرد	نظــام	عملــی	دیــن،	در	حقيقت،	
بــه	ریشــه	گرفتن	خصلت	هــای	نيــک	و	زدودن	خصلت	هــای	
ــان	 ــان(	انس ــدی	)ایم ــام	باورمن ــت	نظ ــت،	تقوی ــد	و	در	نهای ب

می	انجامــد.
]3[.	البتــه	ایــن	ســخن	بــه	یــک	معنــا	درســت	و	بــه	یــک	معنــا،	
غلــط	اســت.	اگــر	بــه	ایــن	معناســت	کــه	دیــن	داری	در	ســاحتی	
ــرد	و	نخســت	 ــکل	می	گي ــی	ش ــل	و	آگاه ــه	تعق ــی	از	هرگون ته
هرچــه	کتــاب	مقــدس	و	کشيشــان	بــه	شــما	می	گوینــد،	
ــا	 ــوید	ت ــزم	ش ــه	آن	ملت ــد	و	ب ــری	بپذیری ــه	تفک ــدون	هرگون ب
ــت.	 ــل	اس ــت	و	باط ــت	نادرس ــه	غای ــخنی	ب ــد،	س آن	را	بفهمي
ــا	 ــم	)ی ــاره	ای	از	حقایــق	عال امــا	اگــر	منظــور	ایــن	اســت	کــه	پ
الیه	هــای	وجــودی	حقایــق(	تنهــا	پــس	از	ایمــان	بــه	خداونــد	و	
حقایــق	تبييــن	شــده	توســط	دیــن،	بــر	شــما	مکشــوف	می	شــود،	

ــود. ــد	ب ــه	خواه ــت	درســت	و	حکيمان ــه	غای ســخنی	ب
]4[.	الذیــن	یتفکــرون	فــی	خلــق	الســموات	و	االرض	ربنــا	
مــا	خلقــت	هــذا	باطــال	ســبحانک	فقنــا	عــذاب	النــار	آل	

عمــران/1۹1
]5[.	محمد/۲4

ــاف	 ــنه	)اوص ــبعين	س ــاده	س ــن	عب ــر	م ــاعه	خي ــر	س ]۶[.	تفک
االشــراف؛	ص	43(.

ــی،	 ــول	کاف ــای	اص ــه	کتاب	ه ــات	ب ــه	روای ــرای	مطالع ]7[.	ب
ــی	 ــهيد	ثان ــد،	از	ش ــه	المری ــاب	مني ــم	و	کت ــل	العل ــاب	فض ب

ــود. ــه	ش مراجع
ــم	 ــس	له ــن	و	االن ــن	الج ــرا	م ــم	کثي ــا	لجهن ــد	ذرأن ]8[.	و	لق
ــم	 ــا	و	له ــن	الیبصــرون	به ــم	اعي ــا	و	له ــون	به ــوب	ال	یفقه قل
آذان	ال	یســمعون	بهــا	اولئــک	کاالنعــام	بــل	هــم	اضــل	اولئــک	
ــياری	از	جنيــان	و	 ــرای	بس ــًا	دوزخ	را	ب ــون؛	و	یقين ــم	الغافل ه
انســان	ها	پدیــد	آورده	ایــم.	آنانکــه	دل	هایــی	داشــتند	کــه	
بــا	آن	نياندیشــيدند	و	چشــم	هایی	کــه	بــا	آن	هــا	ندیدنــد	و	
ــان	 ــد	چهارپای ــان	مانن ــنيدند؛	آن ــا	نش ــا	آن	ه ــه	ب ــی	ک گوش	های
ــالن	هســتند.	 ــان	غاف ــان	هم ــد،	آن ــر	چهارپایانن ــه	گمراه	ت و	بلک

ــراف/17۹ اع
]۹[. … اولــم یکــف بربــک انــه علــی کل شــيئ شــهيد؛ آیــا 
بــرای خداونــدگار تــو هميــن بــس نيســت کــه بــر همــه چيــز 

شــاهد و گــواه اســت؛ فصلــت/53
ــن  ــدا اال م ــه اح ــی غيب ــر عل ــال یظه ــب ف ــم الغي ]10[. عال

جــن/۲7-۲۶ رســول …؛  مــن  ارتضــی 
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شـــت ا د د یا

متن زیر یادداشتی از محمدجواد غالمرضا کاشی استاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی است که در ادامه می خوانید؛

ــوان	پایتخــت	 ــه	عن ــدس	را	ب ــت	المق ــکا،	بي ــور	آمری ــس	جمه رئي
ــز	آن	 ــی	ج ــم	معنای ــن	تصمي ــناخت.	ای ــميت	ش ــه	رس ــرائيل	ب اس
ــک	 ــال	تشــکيل	ی ــواب	و	خي ــد	خ ــه	فلســطينيان	بپذیرن ــدارد	ک ن
ــد	 ــا	بای ــد.	آنه ــوش	کنن ــه	فرام ــرای	هميش ــتقل	را	ب ــور	مس کش
ــد.	 ــور	دارن ــکيل	کش ــق	تش ــتند	و	ح ــی	هس ــد	ملت ــوش	کنن فرام
ــوند.	 ــوب	نمی	ش ــز	محس ــرائيل	ني ــور	اس ــهروندان	کش ــا	ش آنه
ــد	کــه	قلمــرو	اســرائيل،	جــای	زندگــی	 فلســطينی	ها،	بایــد	بپذیرن
آنهــا	نيســت.	بایــد	بپذیرنــد	آوارگــی	تقدیــر	گریزناپذیــر	آنهاســت.	
ــام	 ــام	و	تم ــی	ت ــرائيل،	نف ــا	اس ــد	بق ــد	بپذیرن ــطينی	ها	بای فلس
ــی	را	 ــدرت	جهان ــت	ق ــد	واقعي ــت	و	هســتی	آنهاســت.	بای موجودی
بپذیرنــد.	بپذیرنــد	کــه	جهــان	جدیــد	و	ســاختار	مســلط	قــدرت	در	
آن،	تحقيــر،	انحــالل	و	مــرگ	آنهــا	را	رقــم	زده	اســت.	آنهــا	مذاکــره	
ــا	 ــوق	خــود	تســليم	شــده	اند،	ام ــل	حق ــرای	کســب	اق ــد،	ب کرده	ان
ــد. ــرل	کنن نتوانســته	اند	شــتاب	رشــد	و	گســترش	اســرائيل	را	کنت
ــان	 ــرده	همچن ــالم	ک ــکا	اع ــور	آمری ــس	جمه ــه	رئي ــن	هم ــا	ای ب
ــای	 ــخصيت	ها	و	نهاده ــت.	ش ــن	اس ــح	مرضی	الطرفي ــر	صل پيگي

ــده	اند. ــش	ش ــظ	آرام ــان	حف ــز	خواه ــی	ني بين	الملل
آنچــه	روز	گذشــته	اتفــاق	افتــاد،	سکانســی	از	یــک	فيلــم	شــصت	
هفتــاد	ســاله	اســت.	اســرائيل	بــا	هــدف	نابــودی	تــام	و	تمــام	یــک	
ملــت	هــر	روز	یــک	گام	بــه	پيــش	می	گــذارد،	بــه	تدریــج	از	ســوی	
ــش	 ــه	آرام ــن	ب ــد	طرفي ــود،	بع ــد	می	ش ــی	تأیي ــای	جهان قدرت	ه
دعــوت	می	شــوند،	اگــر	بخشــی	از	فلســطينی	ها	دســت	بــه	
خشــونت	بزننــد	بــه	عنــوان	تروریســت،	بــی	تربيــت،	آشــوب	افکن	
و	خرابــکار	از	طــرف	نهادهــا	و	حتــی	روشــنفکران	غربــی	محکــوم	
می	شــوند.	رهبــران	اســرائيل	تظلــم	خواهــی	می	کننــد	و	جهانيــان	

ــد. ــرا	می	خوانن ــدردی	ف ــه	هم را	ب
در	ایــن	بــازی	پــر	از	فریــب	و	ســتم،	بــرای	فلســطينی	های	نگــون	

بخــت،	چــه	راه	حلــی	جــز	اعمــال	خشــونت	باقــی	می	مانــد؟
مهــم	نيســت	اعمــال	خشــونت	چقــدر	بــه	نتيجــه	خواهــد	رســيد،	
مهــم	ایــن	اســت	کــه	خشــونت	طبيعی	تریــن	واکنــش	یــک	ملــت	
در	مقابــل	وضعيتــی	اســت	کــه	نابــودی	تــام	و	تمــام	خــود	را	تجربه	
ــت	خواســته	می	شــود،	همــراه	 ــد.	هنگامــی	کــه	از	یــک	مل می	کن
ــل	 ــداری	در	مقاب ــر	جان ــی	ه ــش	طبيع ــود،	از	واکن ــودی	خ ــا	ناب ب
مــرگ	هــم	خــودداری	کنــد،	از	آن	حرف	هــای	شــگفت	اســت	کــه	

ــد. ــر	مــأ	می	کن ــا	و	فریــب	سياســت	امــروز	را	ب اوج	ری
آنهــا	کــه	همــه	جــا	از	سياســت	انساندوســتانه	و	عــاری	از	خشــونت	
دفــاع	می	کننــد،	لطفــاً	توضيــح	دهنــد،	چــه	امــکان	عقالنــی	بــرای	

حيــات	سياســی	ملــت	فلســطين	وجــود	دارد؟
بــرای	گروهــی	کــه	نادیــده	گرفتــه	شــده،	تحقيــر	شــده،	و	چشــم	
اندازهــا	همــه	حاکــی	از	مــرگ	و	انحــالل	اســت،	خشــونت	تنهــا	
انتخــاب	وسوســه	انگيــز	اســت.	وقتــی	سياســت	عقالنــی	و	متکــی	
بــر	منطــق	و	محاســبه،	داللتــی	جــز	پذیــرش	محتــوم	مرگ	نــدارد،	

خشــونت	تنهــا	مصــداق	عقالنيــت	سياســی	اســت.	خشــونت	برای	
چنيــن	گروهــی	راهگشــا	هــم	نباشــد،	دســت	کــم	امکانــی	بــرای	
ــردم	فلســطين	 ــخ	م ــتان	تل ــن	داس ــرافتمندانه	اســت.	ای ــرگ	ش م

طــی	هفتــاد	هشــتاد	ســال	گذشــته	اســت.
ــاور	 ــا	ب ــت	ت ــد	ســخن	گف ــرای	نســل	جدی ــد	ب ــی	بای ــا	چــه	زبان ب
ــن	 ــران	توســط	متفقي ــس	از	اشــغال	ای ــز	پ ــران	ني ــردم	ای ــد	م کنن
ــاس	را	 ــن	احس ــرداد	همي ــت	م ــت	و	هش ــای	بيس ــس	از	کودت و	پ
داشــتند.	چگونــه	بایــد	ســخن	گفــت	تــا	بــاور	کننــد	هيــچ	گاه	ایــن	
شــانس	بــرای	مــردم	ایــن	ســوی	جهــان	وجــود	نداشــته	کــه	مثــل	

ــد؟ ــه	کنن ــای	مــدرن	را	تجرب ــکا	دني مــردم	انگليــس	و	آمری
متأسـفانه	در	تقابـل	با	کليشـه	های	تبليغاتـی	جمهوری	اسـالمی،	در	
یـک	تلـه	فانتزیـک	افتاده	ایـم.	آمریکایی	هـا	اگـر	ریاکارانه	تریـن	و	
جنایت	بارتریـن	چهره	خـود	را	در	این	منطقه	به	منصه	ظهور	رسـانده	
باشـند،	بـاز	هم	می	گوئيم	آمریکا	یک	گاو	وحشـی	اسـت	بهتر	اسـت	
بـه	جـای	آنکه	به	شـاخش	بچسـبيم	و	به	خودمان	آسـيب	برسـانيم،	
به	پسـتان	هایش	بچسـبيم	و	کسـب	منفعت	کنيم.	حاضر	نيستيم	به	
تجربه	گذشـته	خود	و	تجربـه	دیگـران	در	این	منطقـه	از	عالم	رجوع	
کنيـم	و	ببينيـم	ما	مسـتمراً	تحقير	شـده	ایم.	نادیـده	گرفته	شـده	ایم.	
اگـر	مـردم	و	مبارزان	ایرانی	سـرکوب	شـدند،	هـر	دو	پادشـاه	پهلوی	
نيـز	به	نحوی	تحقير	شـدند.	هر	دو	در	سـال	های	آخر	حاکميت	شـان	
تـالش	کردنـد	خـود	را	از	زیـر	بـار	تحقيـر	نجـات	دهنـد	و	هـر	دو	
شکسـت	خوردند:	رضاشـاه	تالش	کرد	از	زیر	بار	تحقير	انگليسـی	ها	
خـود	را	نجات	دهـد	و	و	محمـد	رضا،	از	زیـر	بار	تحقيـر	آمریکایی	ها.
ــی	 ــات	الینحل ــا	تعارض ــه	ب ــن	منطق ــکا	در	ای ــت	های	آمری سياس
ــوده	 ــرائيل	ب ــاله	اس ــداق	آن	مس ــن	مص ــت.	مهم	تری ــه	اس مواج
اســت.	چهــره	ریاکارانــه	و	بــه	ظاهــر	بــی	طرفانــه	ای	اتخــاذ	کــرده	
تــا	هميشــه	منافــع	اســرائيل	را	تعقيــب	کنــد	و	مــردم	ایــن	منطقــه	

ــر. را	تحقي

یادداشتی از غالمرضا کاشی؛

چه امکان عقالنی برای حیات سیاسی ملت فلسطین وجود دارد؟

 رضا بابایی، پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه طی 
نوشت: دینی  امر  درباره  یادداشتی 

آیا	هـر	چيزی	کـه	در	متون	دینـی	دربارة	آنها	گفت	وگو	شـده	اسـت،	
»امـر	دینـی«	اسـت؟	مثـاًل	چـون	متـون	دینـی	دربـارة	معامـالت،	
فـراوان	سـخن	گفته	انـد،	دیـن	داران	بایـد	بپذیرند	که	اقتصـاد	تحت	
قيمومّيـت	دین	اسـت؟	آیـا	توصيه	های	متـون	دینی	به	فرزنـدآوری،	
آن	را	داخـل	مسـائل	دینـی	می	کند؟	آیـا	وجود	احـکام	بـرده	داری	در	
قـرآن	و	روایـات،	به	این	معنا	اسـت	کـه	بـرده	داری،	موضوعی	دینی	
اسـت؟	»امـر	دینی«	چيسـت	و	چه	نسـبتی	با	متـون	دینـی	دارد؟	آیا	
دیـن	در	ذیل	تاریخ	و	متون	دینی	اسـت؟	نظریة	غالب	و	مشـهور	این	
اسـت	که	وقتی	متـون	دینی	دربـارة	موضوع	یا	مسـئله	ای	اظهار	نظر	
می	کنـد،	بدین	معنا	اسـت	کـه	آن	موضـوع	و	محمـول	آن،	در	قلمرو	
دیـن	اسـت.	بنابراین،	»امر	دینی«،	مسـاوی	اسـت	با	همـة	محتوای	

قـرآن	و	حدیـث	و	مقـداری	اجتهـادات	بر	پایة	همـان	متون.
نظریــه	یــا	فــرض	دوم،	ایــن	اســت	کــه	متــون	دینــی،	اعــم	از	دیــن	
ــی	وجــود	دارد	کــه	ناظــر	 ــون	دین ــی	در	مت ــی	گزاره	های اســت؛	یعن
بــه	»امــر	دینــی«	نيســت.	مثــاًل	روایــات	مربوط	بــه	خریدوفــروش،	
معامــالت	را	بــه	امــر	دینــی	تبدیــل	نمی	کننــد؛	بلکــه	شــاید	در	مقام	
تأیيــد	بهترین	شــيوه	های	عرفــی	معاملــه	در	دوره	ای	از	زمان	باشــند	
و	در	ادوار	دیگــر	نيــز	بایــد	همچنــان	بهتریــن	شــيوة	عرفــی	معاملــه	

را	برگزیــد؛	اگرچــه	در	متــون	دینــی	نيامــده	باشــد	)ماننــد	بيمــه(.
وقتـی	می	کوشـيم	بـرای	امـور	عرفـی	)ماننـد	صلـح	یـا	جنـگ	یـا	
شـيوه	های	قصـاص(،	از	قـرآن	تأیيـد	بگيریـم،	در	واقـع	بـه	ماهيت	
عرفـی	آنها	پشـت	کرده	ایـم؛	امـا	اگـر	پذیرفتيم	کـه	قـرآْن	ُعرفيات	
خـاص	نيـز	دارد،	بایـد	در	آن	امـور،	بـه	عـرف	و	تجربـه	زمـان	خـود	
نيـز	مراجعـه	کنيـم؛	وگرنه	همـواره	ميـان	پایبنـدان	به	عـرف	قدیم	
کـه	بـه	امـر	دینـی	تبدیل	شـده	اسـت،	بـا	طـرف	داران	عـرف	جدید	
نـزاع	خواهـد	بود.	دیـن	داران،	هيـچ	گاه	بر	سـر	امر	دینی	بـا	یک	دیگر	
نجنگيده	انـد؛	چون	بر	سـر	خداپرسـتی	و	اعتقاد	به	معاد	و	نمـاز	و	روزه	
توافق	نسـبی	وجـود	دارد.	گروه	هایی	مانند	خوارج،	از	یکسـان	انگاری	
متـون	دینـی	و	امـر	دینـی	پدیـد	آمده	انـد؛	وگرنـه	در	نمـاز	و	روزه	و	
عبـادت	کـه	نزاعی	نبـود.	نواندیشـانی	هم	که	بـرای	مـدارا	و	صلح	و	
حقـوق	بشـر و… از قرآن تأیيـد می گيرند، خطـای خـوارج را تکرار 
و امـور عرفی	را	داخل	مسـائل	دینی	می	کنند.	از	ایشـان	باید	پرسـيد	
اگـر	شـما	توانسـته	اید	از	قـرآن،	صلـح	و	مـدارا	بيـرون	آوریـد،	چـرا	
خوارج	نتوانسـتند	و	به	سـوی	خشـونت	رفتند؟	آنان	که	بيش	از	شـما	
قـرآن	می	خواندنـد	و	به	عصـر	نزول	هـم	نزدیک	تـر	از	شـما	بودند	و	
صداقـت	نيز	داشـتند	و	به	گفتة	امام	علـی	)ع(	حق	را	می	جسـتند،	اما	

خطـا	کردند	)نهـج	البالغه،	خطبـة	۶1(.
ــی	 ــر	دین ــه	ام ــی	را	ب ــر	عرف ــان	ام ــه	آن ــن	اســت	ک ــر	از	ای ــا	غي آی
ــی	 ــم	عرف ــا	فه ــتند	ب ــل	نتوانس ــن	دلي ــه	همي ــد	و	ب ــل	کردن تبدی

ــان	از	راه	 ــرا	آن ــد؟	چ ــود	مســائل	روزگارشــان	را	حل	وفصــل	کنن خ
قــرآن	بــه	نتيجــه	ای	نرســيدند	کــه	دیگــران	رســيده	بودنــد؟	چــون	
ــر	ســر	 متــون	دینــی،	اعــم	از	دیــن	اســت	و	منازعــات	آن	روزگار	ب
ــه	از	 ــود	ک ــه	ب ــی	زمان ــای	سياس ــون	و	رویداده ــی	از	مت بخش	های
ــای	 ــة	گزاره	ه ــر	هم ــت.	اگ ــی	نداش ــر	دین ــه	ام ــی	ب ــا	ربط قض
ــی	و	 ــد	قرآن	خوان ــود،	بای ــی	ب ــور	دین ــه	ام ــر	ب ــی	ناظ ــون	دین مت
ــر	 ــبيه	یک	دیگ ــان	را	بســيار	ش ــن	داران	صــادق،	آن ــی	دی حدیث	دان
ــا	 ــن	داران	ب ــی	دی ــای	داخل ــه	جنگ	ه ــم	ک ــا	می	داني ــرد؛	ام می	ک
ــت. ــدان	اس ــا	ناباورمن ــان	ب ــای	آن ــش	از	جنگ	ه ــر	بي یک	دیگ

پيچيدگــی	مســئله،	آنجــا	اســت	کــه	اگــر	کســی	متــون	دینــی	را	با	
امــور	دینــی	مســاوی	ندانــد،	بایــد	شــاخصی	دیگــر	بــرای	تعریــف	
ــر	 ــان	ام ــه	مي ــن	ک ــد	م ــانی	مانن ــد.	کس ــه	ده ــی«	ارائ ــر	دین »ام
ــد،	 ــرق	می	گذارن ــی	ف ــون	دین ــود	در	مت ــای	موج ــی	و	گزاره	ه دین
ــی	نســبتی	روشــن	 ــر	دین ــه	می	شناســند:	ام ــی	را	این	گون ــر	دین ام
و مســتقيم و نزدیــک بــا امــر ُقدســی )مبــدأ، معــاد، معنویــت…( 
ــَت	 ــا	أَنْ ــت.	إِنََّم ــای	آن	نيس ــادآوری	و	احي ــش	از	ی ــه	بي دارد	و	بلک
ُمَذکــٌر؛	بيــش	از	ایــن	نيســت	کــه	تــو	یادآورنــده	ای.«	)غاشــيه	/	۲1(	
امــر	دینــی،	همــان	مشــترکات	همــة	ادیــان	و	آئين	هــای	معنــوی	
اســت.	)آل	عمــران	/	۶4(	بخشــی	از	متــون	دینــی،	بازنمایــی	تاریــخ	
و	جغرافيــای	دیــن	داری	در	عصــر	رســالت	اســت،	و	مشــمول	همــة	
ــا؛	تــا	انــذار	 	الُْقــَری	َوَمــْن	َحْولََه احــکام	زمــان	و	مــکان.	»لُِتنــِذَر	أُمَّ
دهــی	مــردم	مکــه	را	و	پيرامــون	آن	را.«	)انعــام	/	۹۲(	تاریــخ	ادیــان،	
ــت.	 ــاص	اس ــای	خ ــا	عرف	ه ــی	ب ــام	دین ــر	ع ــة	ام ــخ	مواجه تاری
ــردد.	 ــور	گ ــد	در	آن	منظ ــی	بای ــات	عرف ــة	مالحظ ــن	هم بنابرای
امــر	دینــی،	بســيار	شــخصی	اســت؛	چــون	معطــوف	بــه	کمــاالت	

معنــوی	انســان	اســت.

یادداشتی از رضا بابایی؛

»امر دینی« چیست و چه نسبتی با متون دینی دارد؟
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شـــت ا د د یا

در	عصــر	کنونــی	مــا	تــا	آنجــا	کــه	اذهــان	و	افــکار	مــردم	جهــان	به	
یــاد	دارنــد	در	صــدر	یــا	مابيــن	اخبــار	روزانــه	جهــان،	خبــر	تعــّدی	
وتجــاوز	صهيونيســت	ها	و	اســرائيل	غاصــب	بــه	حقــوق	مســلمانان	
وجــود	داشــته	اســت.	امــا	ایــن	روزهــا	ایــن	دشــمنان	قســم	خــورده	
ی	اســالم	و	دیانــت	بــی	شــرمی	و	وقاحــت	را	از	ســر	گذرانــده	و	بــا	
تصميمــی	احمقانــه	و	عاجزانــه	قــدس	را	پایتخــت	اســرائيل	کثيــف	

اعــالم	نمــوده	انــد.
در	ایــن	مقــال	و	مجــال	بــر	آن	هســتيم	کــه	بگوئيــم	دفــاع	از	قدس	
ــه	 ــاب،	وظيف ــالم	ن ــمنان	اس ــوم	دش ــه	ش ــن	نقش ــم	زدن	ای و	بره
آحــاد	امــت	اســالم	اســت،	چــرا	کــه	بــه	نــّص	قــرآن	کریــم	رســول	
خــدا	الگــوی	هميشــه	و	جاودانه	هر	مســلمانی	اســت	و	در	ســيره	آن	
حضــرت،	مبــارزه	بــا	تعــدی	گــران	و	دشــمنان	اســالم،	آنجــا	کــه	پر	
رویــی	و	عنــاد	و	عــداوت	را	بــه	ســر	حــد	کمــال	می	رســاندند	وجــود	
داشــته	فلــذا	اگــر	پيامبــر	مکــرم	اســالم	)ص(	»اليــوم«	حضــوری	
دنيــوی	داشــتند	و	در	قيــد	حيــات	دنيــوی	بودنــد،	قطعــاً	از	قــدس	و	
موقعيــت	مســلمانان	فلســطينی	دفــاع	و	حمایــت	می	نمودنــد.	حــال	
اینکــه	عــده	ای	خــود	را	خــادم	حــرم	نبــوی	دانســته	و	مخالف	ســيره	
ــه	 ــن	چ ــه	ای ــوال	دارد	ک ــای	س ــود	ج ــد،	خ ــدام	می	کنن ــوی	اق نب

رســم	مســلمانی	اســت؟
ــوارد	از	ســيره	ی	 ــه	بررســی	برخــی	م ــوان	شــاهد	ب ــه	عن ــون	ب اکن
آن	حضــرت	می	پردازیــم	کــه	بــا	دشــمنان	متجــاوز	اســالم	
ــه	 ــه	شایســته	اســت	ب ــد،	البت ــی	سرســختانه	داشــته	ان برخوردهای
شــرح	ایــن	نکتــه	بپردازیــم	کــه	آنچــه	در	ادامــه	از	ســيره	ی	نبــوی	
ــه	آن	اســتناد	 ــاد	شــده	اســت	و	ب ــا	یهــود	ی ــارزه	ب ــوان	مب )ص(	بعن
ــه	 ــه	ب ــود	ک ــی	ب ــا	یهودیان ــارزه	آن	حضــرت	ب ــده	اســت،	مب گردی
اوصافــی	چــون	»تجــاوز	بــه	حقــوق	اســالم	و	مســلمين«،	»تعــّدی	
ــه	 ــی	ک ــه	تعهدات ــودن	ب ــد	نب ــالمی«،	»پایبن ــت	اس ــاد	ام ــه	آح ب
ــه	 ــد	و	ب ــتند«	موصــوف	بودن ــت	اســالمی	داش ــه	حکوم نســبت	ب
ــد	و	در	 ــا	یهــود	یاغــی	و	ســرکش	مصــاف	می	نمودن ــی	ب طــور	کل
ــته	 ــح	آن	دس ــر	واض ــد	وااّل	پ ــت	می	دادن ــا	را	شکس ــا	آنه جنگ	ه
ــوده	و	 ــن	خــود	ب ــه	آئي ــرام	و	ادب	ب ــال	احت ــه	در	کم ــان	ک از	یهودی
ــوده	و	از	 ــظ	نم ــالمی	را	حف ــت	اس ــت	و	حکوم ــم	ام ــرام	وحری احت
ــودداری	 ــالد	مســلمين	خ ــوال	و	ب ــه	ام ــدازی	ب تجــاوز	و	دســت	ان
می	کردنــد،	هميشــه	مــورد	احتــرام	و	حمایــت	نبــی	عظيــم	الشــان	

ــان	کــه	در	 ــد،	کمــا	اینکــه	اکنــون	آن	دســته	از	یهودی اســالم	بودن
کشــور	ایــران	اســالمی	زندگــی	مســالمت	آميــزی	بــا	مــردم	دارنــد	
ــرائيل	 ــم	و	اس ــه	صهيونيس ــه	ب ــی	ک ــل	در	حکم ــچ	گاه	داخ هي
غاصــب	تعلــق	می	گيــرد	نبــوده	و	حســاب	اینچنيــن	یهــودی	کــه	
ــی	 ــود	حام ــرائيل	و	یه ــد	از	اس ــلمان	می	کن ــت	مس ــظ	حرم حف
اســرائيل	جداســت	و	جهــان	اســالم	هميشــه	بــا	تأســی	به	ســيره	ی	
نبــوی	)ص(	بــا	یهــود	داخــل	در	صهيونيســم	تــا	قيــام	قيامــت	و	تــا	

ــارزه	دارد. ــتيز	و	مب ــودی	اســرائيل	ســر	س ناب

غزوه بنی قنیقاع
غــزوه	بنــی	َقيُنقــاع،	اولين	جنــگ	پيامبــر	اســالم	)ص(	بــا	یهودیان	
مدینــه	بــود.	ایــن	جنــگ	بــا	قبيلــه	یهــودی	بنــی	قنيقــاع	درگرفــت	
ــزوه	ای	 ــر	)ص(	شکســتند	و	طــی	غ ــا	پيامب ــود	را	ب ــان	خ ــه	پيم ک
محاصــره،	تســليم	و	تبعيــد	شــدند.	دالیــل	جنــگ	پيامبــر	مکــرم	
اســالم	بــا	یهودیــان	بنــی	قنيقــاع	بســيار	قابــل	تأمــل	اســت،	چــرا	
ــر	 ــا	شــدت	و	حــّدت	پيامب ــان	و	برخــورد	ب ــی	شــرمی	یهودی کــه	ب
مکــرم	اســالم	را	بــه	خوبــی	نشــان	می	دهــد.	ایــن	دالیــل	عبــارت	

ــد	از: ان
1-	پيامبــر	پــس	از	بازگشــت	از	بــدر	)رمضــان	ســال	دوم	هجــرت(،	
ــه	از	 ــان	خواســت	ک ــرد	آورد	و	از	آن ــان	گ ــاع	را	در	بازارش ــی	قينق بن
ــان	در	 ــد؛	یهودی ــالم	آورن ــد	و	اس ــرت	گيرن ــش	عب ــت	قری شکس
ــه	 ــن	ب ــش	ت ــد	قری ــد	و	مانن ــان	جنگاورن ــه	آن ــد	ک ــخ	گفتن پاس

ــد	داد. ــت	نخواهن شکس
ــه	 ــور	ب ــد	زی ــا	خری ــروش	شــير	ی ــه	قصــد	ف ــی	مســلمان،	ب ۲-	زن
بــازار	بنــی	َقيُنقــاع	رفــت	و	زرگــری	یهــودی	بــه	او	اهانــت	کــرد	و	او	
را	بــه	ُســخره	گرفــت.	مســلمانی	بــه	پشــتيبانی	زن،	زرگر	را	ُکشــت	
ــه	 ــر	ب ــان	کشــته	شــد؛	خب ــر	یهودی ــه	دســت	دیگ ــود	در	دم	ب و	خ

پيامبــر	رســيد	و	او	مصــاف	آراســت.	)1(
ــأن	 ــم	الش ــر	عظي ــه	پيامب ــاند	ک ــوح	می	رس ــه	وض ــوارد	ب ــن	م ای
ــدی	 ــی	اح ــا	حت ــالمی	وی ــت	اس ــه	ام ــد	ک ــرگاه	می	دی ــالم	ه اس
از	مســلمانان	مــورد	ظلــم	وتعــدی	آن	هــم	توســط	دشــمنی	چــون	
یهــود	متجــاوز	قــرار	گرفتــه	اســت	بــا	تمــام	قــدرت	در	مقابــل	ایــن	
ــروز	 ــرد	کــه	اگــر	ام ــی	ب ــد	پ ــم	و	تعــدی	می	ایســتاد.	حــال	بای ظل
پيامبــر	در	جمــع	مــا	بــود	و	می	شــنيد	شــهری	از	بــالد	مســلمين	آن	

هــم	ماننــد	قــدس	شــریف،	مــورد	غصــب	و	تجــاوز	دشــمنی	چــون	
صهيونيســم	قــرار	گرفتــه	اســت،	چــه	برخــورد	و	واکنــش	عظيــم	و	

شــدیدی	نشــان	مــی	داد؟!

جنگ خیبر
ــان	 ــر	یهودی ــالم	براب ــرم	اس ــر	مک ــزوات	پيامب ــر	از	غ ــزوه	َخْيَب غ
منطقــه	خيبــر	کــه	در	مــاه	محــرم	ســال	7	هجــری	قمری	آغاز	شــد	
و	در	مــاه	صفــر	بــا	پيــروزی	مســلمانان	پایــان	یافــت.	شــکل	گيری	
ایــن	جنــگ	بــه	ایــن	ســبب	بــود	کــه	یهودیــان	خيبــر	بــه	یهودیان	
ــرب	را	 ــل	ع ــی	از	قبای ــد	و	برخ ــاه	دادن ــه	پن ــده	از	مدین اخراج	ش
بــرای	جنــگ	بــا	مســلمانان	تحریــک	کردنــد.	لــذا	خيبــر	بــه	نقطــه	
و	کانونــی	بــرای	خطــر	و	توطئــه	عليــه	امــت	اســالمی	تبدیل	شــد	و	
ســرانجام	بــا	رشــادت	و	شــجاعت	شــيرخدا،	اميرمومنــان،	علــی	بن	
ابــی	طالــب	)ع(،	یهودیــان	بــا	زبونــی	و	خــواری	شکســت	خــورده	و	

تســليم	لشــگر	اســالم	شــدند	.)۲(
اکنــون	ســخن	ایــن	اســت	کــه	اســرائيل	غاصــب	و	ظالــم،	
ــان	اســرائيل	صفــت	 ــاء	و	اجــداد	خویــش	کــه	یهودی سرنوشــت	آب
ــر	 ــا	بنــی	نضي ــر	و	ی ــر:	بنــی	قنيقــاع	و	خيب ــد	در	غزواتــی	نظي بودن
را	نصــب	العيــن	خویــش	قــرار	داده	و	از	خرابه	هــای	موجــود	از	
قلعــه	خيبــر	درس	بگيــرد	و	بدانــد	کــه	امــت	اســالمی	و	بخصــوص	
ایــران	اســالمی	و	ســرافراز	اگــر	اراده	کننــد	و	اگــر	ایــن	بازی	هــای	
مضحکانــه	و	بــی	شــرمانه	صهيونيســتی	ماننــد	اعــالم	قــدس	بــه	
ــون	 ــر	همچ ــار	دیگ ــد	ب ــام	نکنن ــرائيل	را	تم ــت	اس ــوان	پایتخ عن
ــه	ی	 ــجره	ی	خبيث ــن	ش ــالم	)ص(	ای ــرم	اس ــول	مک ــان	رس زم
ــه	در	آورده	و	 ــم	را	از	ریش ــرائيل	و	صهيونيس ــام	اس ــه	ن ــه،	ب ملعون
ــی. ــاء	اهلل	تعال ــد	داد.	ان	ش ــاد	خواه ــر	ب ــترش	ب ــوزانده	و	خاکس س

پی	نوشت	ها:
1-	ابــن	اســحاق،	ســيرت	رســول	اهلّل،	ج	۲،	ص	5۶1.	ابــن	هشــام،	
ــازی،	ج	1،	ص	 ــاب	المغ ــدی،	کت ــی،	ج	۲،	ص	۶3۲.	واق ــيرة	النب س

1۲7
۲-	ابــن	هشــام،	الســيرة	النبویــة،	چــاپ	مصطفــی	ســقا،	ابراهيــم	
ابيــاری	و	عبدالحفيــظ	شــلبی،	قاهــره	ج	4	ص	۲۶۶	/	/	محمــد	بــن	
عمــر	واقــدی،	کتــاب	المغــازی،	چاپ	مارســدن	جونــز،	لنــدن	1۹۶۶	
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دفاع از قدس؛ وظیفه جهان اسالم با تأسی به سیره نبوی
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پوپــر	بــه	عنوان	یکــی	از	فيلســوفان	برجســته	علــم	در	قرن	بيســتم،	
بــرای	ســنجش	امــری	بــه	علمــی	و	غيــر	علمــی	تبينــی	ارائــه	کرد	

کــه	از	آن	بــا	عنــوان	ابطــال	گرایــی	در	علــم	نــام	بــرده	می	شــود.
تبييــن	پوپــر	بحث	هــای	جــدی	در	فلســفه	علــم	بــه	همــراه	داشــت	
ــده	و	 ــت	ش ــا	صحب ــورد	آنه ــيار	در	م ــز	بس ــروز	ني ــه	ام ــا	ب ــه	ت ک
می	شــود.	امــا	بــر	ایــن	تببيــن	پوپــر	اشــکاالت	متعــددی	وارد	اســت	
کــه	در	ایــن	یادداشــت	تــالش	می	شــود	بــه	بخشــی	از	آنهــا	اشــاره	

شــده	و	بــه	نقــد	آنهــا	بپردازیــم.
پوپــر	اساســاً	معتقــد	بــود	کــه	ســه	ســاحت	را	می	تــوان	بــرای	امــور	
در	نظــر	گرفــت؛	علمــی،	شــبه	علمــی	و	غيــر	علمــی.	بحــث	اصلی	
او	پيرامــون	ایــن	بــود	کــه	برخــی	مســائل	علمــی	هســتند	و	برخــی	
ــده	ای	از	 ــا	ع ــتند	ام ــم	هس ــبه	عل ــتند	و	ش ــی	نيس ــائل	علم از	مس

مروجــان	آن	تــالش	دارنــد	آن	امــور	را	علمــی	معرفــی	کننــد.
ــذرد	 ــما	می	گ ــر	ش ــه	از	نظ ــه	در	ادام ــکاالت	ک ــن	اش ــی	از	ای برخ
مربــوط	بــه	جزئيــات	تقریــر	اوليــه	نظریــه	پوپــر	اســت	و	بنابــر	این،	
ــی	از	 ــری	برخ ــا	بازنگ ــر	ی ــدی	دقيق	ت ــورت	بن ــا	ص ــوان	ب می	ت
جزئيــات	از	آنهــا	پرهيــز	کــرد.	امــا	برخــی	از	ایــن	اشــکاالت	کامــاًل	
ــه	 ــند	ک ــی	کش ــش	م ــه	چال ــن	را	ب ــده	بنيادی ــن	ای ــد	و	ای ــام	ان ع
ــچ	 ــه	هي ــه	دســت	داد	ک ــی	ب ــاره	روش	علم ــی	درب ــوان	تبيين می	ت
شــکلی	از	اســتنتاج	اســتقرایی	را	تصدیق	نکنــد.	برخــی	از	انتقادهای	

اصلــی	بــه	ابطــال	گرایــی	بــه	عبــارت	زیــر	هســتند:

ــروع  ــده و مش ــه ش ــای پذیرفت ــی از بخش ه برخ
ــند ــر نمی باش ــال پذی ــم ابط عل

ــمول	 ــم	جهانش ــک	تعمي ــه	ی ــد	ک ــت	می	گوی ــر	درس ــه	پوپ گرچ
را	می	توانــد	تنهــا	بــا	یــک	مــورد	نقــض	ابطــال	کــرد،	امــا	

گزاره	هــای	بســياری	در	علــم	از	ایــن	دســت	نيســتند.
ــد	 ــيایی	مانن ــود	اش ــه	وج ــی	ب ــای	علم ــال،	نظریه	ه ــرای	مث ب
آن	 ماننــد	 و	 ان.ای	 دی.	 ویروس	هــا،	 اتم	هــا،	 ســياهچاله	ها،	
تصریــح	می	کننــد.	احکامــی	را	کــه	بيانگــر	وجــود	چيــزی	هســتند،	
ــن	 ــرای	یافت ــوردن	تالشــی	ب ــه	واســطه	شکســت	خ ــوان	ب نمی	ت
آنهــا	ابطــال	کــرد.	البتــه،	اگــر	نظریــه	ای	بــه	وجــود	چيــزی	تصریح	
کنــد	کــه	مکــرراً	در	تــالش	بــرای	یافتــن	آن	در	شــرایط	مختلــف،	
ناتــوان	باشــيم،	مبنایــی	اســتقرایی	داریــم	تــا	چنيــن	فکــر	کنيم	که	
ــا	ایــن	حــال،	قــرار	 آن	چيــز	در	آینــده	نيــز	یافــت	نخواهــد	شــد،	ب
بــر	ایــن	اســت	کــه	ابطــال	گرایــی	بــه	مــا	اجــازه	دهــد	کــه	کامــاًل	
ــن	 ــيم.	ای ــاز	باش ــی	ني ــان	ب ــرای	باورهایم ــتقرایی	ب ــای	اس از	مبن
موضــوع	پرسشــی	را	در	مــورد	رابطــه	ميــان	ابطــال	گرایــی	و	واقــع	
گرایــی	پيــش	می	کشــد.	پوپــر	بــه	روشــنی	پذیرفــت	کــه	بــاور	بــه	
ــه	های	 ــر	اندیش ــی	ب ــر	مهم ــاً	تأثي ــر،	غالب ــاهده	ناپذی ــات	مش هوی
ــا	 ــی	ب ــا	نظری	های ــه	آنهــا	کمــک	کــرده	ت دانشــمندان	داشــته	و	ب
ــه	اتمــی	 ــد	نظری ــد،	مانن ــد	آورن ــاال	را	پدی ــری	ب درجــه	ابطــال	پذی

ــت	دارد. عناصــر	کــه	در	فيزیــک	معاصــر	محوری

اصول علمی ابطال ناپدیر
ــر،	 ــال	ناپذی ــول	ابط ــی	اص ــه	برخ ــرد	ک ــتدالل	ک ــوان	اس می	ت
بخشــی	از	معرفــت	علمــی	بــه	حســاب	مــی	آینــد.	بــرای	مثــال،	
ــد	 ــرژی	می	توان ــد	ان ــه	می	گوی ــرژی	ک ــا	ان ــل	بق ــت	اص وضعي
ــدوم	 ــا	مع ــاد	ی ــد	ایج ــا	نمی	توان ــرد،	ام ــی	بپذی ــکال	مختلف اش
شــود،	بــه	گونــه	ای	اســت	کــه	بــرای	بيشــتر	دانشــمندان	تصــور	
نکردنــی	اســت	کــه	آزمایشــی	بتوانــد	آن	را	ابطــال	کنــد،	بلکــه	
نقــض	ظاهــری	ایــن	اصــل	ایــن	گونــه	تعبيــر	می	شــود	کــه	در	
جــای	دیگــری	از	علــم	خطایــی	رخ	داده	و	احتمــااًل	بایــد	منبــع،	
ــه	شــود.	 ــرژی	مفــروض	گرفت ــا	شــکل	جدیــدی	از	ان چاهــک	ی
همچنيــن،	اســتدالل	شــده	اســت	کــه	قانــون	دوم	ترمودیناميــک	
ــش	 ــواره	افزای ــته	هم ــتم	بس ــر	سيس ــی	ه ــد	آنتروپ ــه	می	گوی ک
مــی	بایــد	نيــز	از	چنــان	کليتــی	برخــوردار	اســت،	کــه	نمی	تــوان	
ــد	 ــر	بگيری ــل	را	در	نظ ــن	اص ــن،	ای ــرد.	همچني ــال	ک آن	را	ابط
ــر	 ــر،	ه ــارت	دیگ ــه	عب ــدارد.«	ب ــود	ن ــش	از	دور	وج ــه	»کن ک
ــه	از	عليــت	فيزیکــی	از	طریــق	تعامــالت	موضعــی	انجــام	 نمون
ــدادی	 ــرگاه	روی ــه	ه ــت	ک ــدان	معناس ــه	ب ــن	گفت ــرد.	ای می	گي

ــره	ای	 ــد،	زنجي ــاد	کن ــر	ایج ــی	دیگ ــری	را	در	جای ــداد	دیگ روی
از	علت	هــا	و	معلول	هــای	واســطه	وجــود	دارد	کــه	ایــن	دو	

ــازد. ــل	می	س ــم	متص ــه	ه ــداد	را	ب روی
اصــول	روش	شناســانه	ای	نيــز	وجــود	دارد	کــه	می	تــوان	اســتدالل	
ــرای	 ــد،	امــا	ابطــال	پذیــر	نيســتند.	ب کــرد	در	علــم	محوریــت	دارن
ــال،	دانشــمندان	بســياری	شــهودا	صــدق	نظریه	هــای	وحــدت	 مث
بخــش	و	ســاده	را،	در	شــرایطی	کــه	همــه	وجــود	دیگــر	یکســان	
باشــد،	بســيار	محتمل	تــر	از	صــدق	نظریه	هــای	پيچيــده	و	آشــفته	

ــد. ــمار	می	آورن ــه	ش ب
بــرای	مثــال،	فــرض	کنيــد	کــه	کاهــش	جمعيــت	گنجشــک	ها	در	
مناطــق	مختلــف	توجــه	را	به	خــود	جلب	کــرده	باشــد.	دانشــمندانی	
ــق	 ــن	پدیده	هــای	مجــزا	از	یکدیگــر	تحقي ــت	ای ــورد	عل کــه	در	م
ــتند،	 ــدت	بخشــی	هس ــن	وح ــال	تبيي ــه	دنب ــواًل	ب ــد،	معم می	کنن
بــرای	مثــال	تخریــب	پرچين	هــا	کــه	کاهــش	همزمــان	جمعيــت	
گنجشــک	ها	و	احتمــااًل	ســایر	پرنــدگان	را	در	نقــاط	مختلــف	تبيين	
می	کنــد.	از	ایــن	اصــل	در	زندگــی	روزمــره	هــم	تبعيــت	می	کنيــم:
ــاد	 اگــر	پزشــکی	ناگهــان	متوجــه	شــود	کــه	تعــداد	بيمارانــش	زی
ــانه	های	 ــی	از	نش ــه	خاص ــا	مجموع ــی	آنه ــت	و	همگ ــده	اس ش
ــد،	احتمــااًل	عامــل	بيمــاری	زای	واحــدی	 بيمــاری	خاصــی	را	دارن
ــر	 ــی	ب ــی	را	مبن ــی	گزارش	های ــر	کارآگاه ــد،	اگ ــئول	می	دان را	مس
ــاص	 ــه	ای	خ ــلحانه	در	منطق ــرقت	های	مس ــی	س ــش	ناگهان افزای
دریافــت	کنــد،	احتمــااًل	بــه	دنبــال	گــروه	تــازه	ای	از	دزدان	مســلح	
ــن	اســت	 ــا	ممک ــه	اینه ــه	هم ــد	گشــت،	البت ــه	خواه در	آن	منطق
اشــتباه	باشــند،	امــا	ادعــا	صرفــاً	ایــن	اســت	کــه	ســادگی	یکــی	از	

ــف	اســت. ــر	مختل ــناختی	خطاپذی اصــول	روش	ش
برخــی	مدعــی	انــد	مــا	دليلــی	اســتقرایی	بــرای	بــاور	بــه	
نظریه	هــای	علمــی	ای	کــه	ســاده	و	وحــدت	بخــش	بانشــد،	
ــوی	 ــت	و	ج ــته،	جس ــی	در	گذش ــور	کل ــه	ط ــه	ب ــرا	ک درای،	چ
تبيين	هــای	ســاده	و	وحــدت	بخــش	بــه	هنــگام	توليــد	نظریه	هــای	
تجربــی	موفــق	نســبتاً	قابــل	اعتمــاد	بــوده	اســت.	البتــه	آنهــا	اضافه	
می	کننــد	کــه	هرگــز	نبایــد	ســادگی	را	یــک	الزمــه	مطلــق	تلقــی	

ــت. ــب	اس ــده	و	نامرت ــت	گاه	پيچي ــرا	طبيع ــم،	زی کني

گزاره های احتماالتی
ــا	 ــی	از	رویداده ــال	برخ ــاره	احتم ــی	را	درب ــب	گزاره	های ــم	اغل عل
ــه	 ــد	ک ــدرن	می	گوی ــک	م ــال،	فيزی ــرای	مث ــد.	ب ــرح	می	کن مط
ــزاره	ای	 ــن	گ ــون	ســال	اســت.	چني ــوم	710	ميلي ــر	اوراني ــم	عم ني
ــرا	ممکــن	اســت	کــه	از	آزمایشــی	در	 ــد	ابطــال	شــود،	زی نمی	توان

ایــن	خصــوص	نتيجــه	نامحتملــی	حاصــل	شــود،	امــا	ایــن	نتيجــه	
ــز	گاه	روی	 ــل	ني ــور	نامحتم ــت،	ام ــازگار	اس ــی	س ــزاره	اصل ــا	گ ب

می	دهنــد.
هيــچ	گاه	گــزاره	ای	دربــاره	احتمــال	یــک	رخــداد	مشــخص	ابطــال	
ــال،	احتمــال	اینکــه	هنگامــی	کــه	یــک	 ــرای	مث ــر	نيســت.	ب پذی
ســکه	مشــخص	بــه	بــاال	پرتــاب	می	شــود،	شــير	بيایــد	50	درصــد	
اســت.	امــا	نمی	توانيــم	ایــن	فرضيــه	را	بــا	پرتــاب	کــردن	آن	ســکه	
ابطــال	کنيــم،	چــرا	کــه	ایــن	ادعــا	کــه	احتمــال	شــير	آمــدن	ســکه	
50	درصــد	اســت	هــم	بــا	شــير	آمــدن	و	هــم	بــا	خــط	آمــدن	ســکه	
ــرای	 ــه	ب ــی	ک ــورد	احتمال	های ــن	مشــکل	در	م ــازگار	اســت.	ای س
ــن	 ــد.	بدی ــش	نمی	آی ــوند،	پي ــف	می	ش ــزرگ	تعری ــای	ب جمعيت	ه
ترتيــب،	ایــن	حکــم	کــه	احتمــال	اینکــه	یــک	ســکه	خــاص	طــی	
ــاب	شــدن،	در	50	درصــد	مــوارد	شــير	خواهــد	 ــار	پرت ميليون	هــا	ب
آمــد،	در	صورتــی	کــه	در	آن	۹0	درصــد	مــوارد	خــط	بيایــد،	ابطــال	
خواهــد	شــد.	دربــاره	گزاره	هــا	و	نظریه	هــای	احتماالتــی	بــه	
هميــن	نکتــه	بســنده	می	کنيــم	کــه	احتمــال	نوعــی	ميــدان	ميــن	
ــی	 ــای	تفصيل ــز	نظریه	ه ــر	ني ــت،	و	پوپ ــوفی	اس ــر	فيلس ــرای	ه ب
دربــاره	احتمــال	مطــرح	کــرده	اســت	کــه	در	اینجــا	بــه	ارزیابــی	آنها	

نمی	پردازیــم.

نظریه انتخاب طبیعی
روزگاری	پوپــر	منتقــد	نظریــه	تکامــل	بــود،	چــرا	کــه	بــه	نظــر	او،	
ایــن	فرضيــه	کــه	انــواع	انســب	باقــی	می	ماننــد،	همانگویی	اســت،	
بدیــن	معنــا	کــه	طبــق	تعریــف	صــادق	اســت	و	بنابــر	ایــن،	ابطــال	
ــی	از	 ــاً	یک ــی	عموم ــه	تکامل ــال،	نظری ــن	ح ــا	ای ــت.	ب ــر	نيس پذی

ــود. ــی	می	ش ــوب	تلق ــی	خ ــه	علم ــالی	نظری مصــادق	اع
اکثــر	فيلســوفان	زیســت	شناســی	اســتدالل	می	کننــد	کــه	
ــواع	 ــه	»ان ــارت	ک ــن	عب ــل	در	ای ــه	تکام ــی	نظری ــوای	واقع محت
ــه	 ــن	نظری ــه	در	ای ــت،	بلک ــه	نيس ــد«	نهفت ــی	می	مانن ــب	باق انس
ــخص	های	 ــه	دارای	مش ــی	ک ــدام	واره	های ــه	ان ــت	ک ــه	اس نهفت
خــاص	خــود	هســتند،	در	معــرض	جهــش	و	تغييــر	قــرار	می	گيرنــد	
ــده	 ــرای	زن و	هــر	یــک	از	ایــن	رویدادهــا	بخــت	اخــالف	آنهــا	را	ب
مانــدن	تــا	انــدازه	ای	کــه	بتواننــد	توليــد	مثــل	کننــد	و	از	ایــن	طریق	
خصلت	هــای	خــود	را	بــه	نســل	های	بعــدی	انتقــال	دهنــد،	
ــن	 ــه	ای ــن	اســت	ک ــر	ای ــد.	تصــور	ب ــش	می	ده ــا	افزای کاهــش	ی
ــز	 ــا	محيــط	و	ني ــاق	آنهــا	ب ــواع،	انطب ــه	واگرایــی	گســترده	ان نظری
ــا	 ــان	آنه ــاختار	در	مي ــکل	و	س ــت	ش ــه	از	جه ــابهت	هایی	را	ک مش

وجــود	دارد،	توجيــه	می	کنــد.

شـــت ا د د یا
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مفهوم درجه ابطال پذیری محل اشکال است
ــی	همــواره	 ــک	حکــم	کل ــوه	ی ــه	ابطــال	کننده	هــای	بالق مجموع
نامتناهــی	اســت،	بنابــر	ایــن،	ســنجه	مطلقــی	بــرای	ابطــال	پذیری	
ــبی	 ــنجه	ای	نس ــا	س ــه	تنه ــد،	بلک ــته	باش ــود	داش ــد	وج نمی	توان
ــاره	کــه	تبعــات	 ــن	ب ــگام	بحــث	در	ای ــان	اســت.	پيشــتر	هن در	مي
برخــی	از	نظریه	هــای	تجربــی	زیــر	مجموعــه	تبعــات	برخــی	دیگــر	
اســت،	از	مفهــوم	درجــه	ابطــال	پذیــری	ســخن	گفتيــم.	امــا	اغلــب	
ــه	 ــال،	نظری ــرای	مث ــت.	ب ــن	اس ــر	از	ای ــيار	پيچيده	ت ــت	بس وضعي
گرانــش	انيشــتين	بــه	مراتــب	ابطــال	پذیــر	تــر	از	نظریــه	گرانــش	
نيوتــن	انگاشــته	می	شــود.	بــا	ایــن	حــال،	همــان	گونــه	کــه	دیــده	
ــد	 ــی	می	توانن ــا	هنگام ــه	تنه ــک	نظری ــی	ی ــات	تجرب ــم،	تبع ای
اســتخراج	شــوند	کــه	نظریــه	مــورد	بررســی	بــا	نظریه	هــای	پــس	

ــورد. ــد	خ ــی	پيون ــش	فرض	های ــه	و	پي زمين
ــای	 ــه	نظریه	ه ــم	ک ــل	داری ــاور	دلي ــن	ب ــرای	ای ــا	ب ــن،	تنه بنابرای
ســطح	بــاال	و	پيچيــده	تنهــا	تــا	آن	انــدازه	تبعــات	تجربــی	دارند	که	
ــااًل	 ــا	را	احتم ــای	آنه ــش	فرض	ه ــه	و	پي ــس	زمين ــای	پ نظریه	ه

ــم. ــادق	می	داني ص
ابطال گرایی خود ابطال پذیر نیست

ــت	 ــرار	نيس ــه	ق ــد	ک ــا	می	گوی ــرد،	ام ــه	را	می	پذی ــن	نکت ــر	ای پوپ
نظریــه	او	ابطــال	پذیــر	باشــد.	زیــرا	نظریــه	ای	فلســفی	یــا	منطقــی	
دربــاره	روش	علمــی	اســت	و	نــه	یــک	نظریــه	علمــی.	بنابــر	ایــن،	

ــاً	مطــرح	می	شــود،	بالوجــه	اســت. ــر،	گرچــه	غالب اشــکال	اخي

دانشمندان گاه ابطال ها را نادیده می گیرند
اگــر	از	دانشــمندان	بخواهيــم	کــه	پيشــاپيش	بگوینــد	تحــت	چــه	
ــد	 ــن	مفروضاتشــان	دســت	خواهن ــه	تری ــورد	عالق ــرایطی	از	م ش
کشــيد،	بــه	جایــی	نخواهيــم	رســيد.	مثال	هــای	تاریخــی	فراوانــی	
در	تاریــخ	علــم	وجــود	دارد	کــه	در	آنهــا	دانشــمندان	بــه	جــای	رهــا	
کــردن	یــک	نظریــه،	اصالحــات	یــا	مفروضــات	بيشــتری	را	بــرای	
ــرد،	 ــه	را	می	پذی ــن	نکت ــر	ای ــد.	پوپ ــرده	ان ــرح	ک ــظ	آن	مط حف
ــرای	 ــی	ب ــات	اضاف ــرح	مفروض ــه	ط ــد	ک ــتدالل	می	کن ــا	اس ام
ــه	 ــول	اســت	ک ــل	قب ــی	قاب ــه	هنگام ــک	نظری ــری	از	رد	ی جلوگي

ــد. ــتری	بينجام ــای	بيش ــش	بينی	ه پي
ــه	 ــک	نظری ــی	در	ی ــر	موضع ــی	و	غي ــات	موضع ــان	اصالح او	مي
ــد	 ــتدالل	می	کن ــد	و	اس ــی	نه ــز	م ــری	از	رد	آن	تمای ــرای	جلوگي ب
کــه	اصالحاتــی	کــه	پــس	از	یــک	مصــداق	ابطــال	کننده	پيشــنهاد	
می	شــوند،	بایــد	موفقيــت	تجربــی	نســبی	فرضيــه	پيشــين	را	تبيين	

کننــد	و	عــالوه	بــر	ایــن،	محتــوای	تجربی	بيشــتری	داشــته	باشــند.	
در	غيــر	ایــن	صــورت،	چنيــن	اصالحــات	موضعــی	خواهنــد	بــود	و	

بنابــر	ایــن،	در	علــم	قابــل	قبــول	نيســتند.
بــرای	مثــال،	در	قــرن	نوزدهــم	مکانيــک	نيوتن	همــراه	بــا	واقعيات	
شــناخته	شــده	دربــاره	جــرم،	موقعيــت	و	حرکــت	ســياره	ها،	پيــش	
بينــی	می	کــرد	کــه	مــدار	اورانــوس	بایــد	بــا	آنچــه	واقعــاً	مشــاهده	
ــه	 ــر	دانشــمندان	در	آن	دوره	ب می	شــود،	تفــاوت	داشــته	باشــد.	اکث
جــای	آنکــه	نظریــه	مذکــور	را	ابطــال	شــده	بداننــد،	فــرض	کردنــد	
ــت	و	برخــی	 ــت	اس کــه	یکــی	از	مقادیــر	فــوق	الذکــر	نادرس
ــا	 ــش	بينی	ه ــا	پي ــد	ت ــنهاد	کردن ــری	را	پيش ــياره	دیگ ــود	س وج
ــا	داده	هــا	هــم	خوانــی	پيــدا	کننــد.	ایــن	اقــدام	بــر	اســاس	نظــر	 ب
پوپــر	قابــل	قبــول	بــود،	زیــرا	محتــوای	تجربــی	علــم	را	بــا	پيــش	
بينــی	مشــاهده	پذیــر	بــودن	ایــن	ســياره	جدیــد	افزایــش	مــی	داد.	
بدیــن	ترتيــب،	نپتــون	در	زمــان	و	موقعيتــی	کــه	پيــش	بينی	شــده	
ــا	دقيق	تــر	شــدن	 بــود،	مشــاهده	شــد.	مدتــی	بعــد	ایــن	فرآینــد	ب
ابزارهــای	انــدازه	گيــری	تکــرار	شــد	و	بــه	کشــف	پلوتــون	انجاميد.
ــوارد	معتنابهــی	وجــود	دارد	کــه	در	آنهــا	 ــاً	م از	ســوی	دیگــر،	قطع
ــی	 ــا	مفروضات ــاً	ب ــه	ای	صرف ــه	نظری ــد	ک ــول	دارن ــراد	قب ــر	اف اکث
بــی	دليــل	کــه	تنهــا	نقــش	یــا	توجيــه	آنهــا	حفــظ	نظریــه	بــوده	
اســت،	از	ابطــال	در	امــان	مانــده	اســت.	بــرای	مثــال،	در	اوایــل	قرن	
بيســتم	شــخصی	بــه	نــام	وليکوفســکی	نظریــه	ای	را	مطــرح	کــرد	
کــه	طبــق	آن	مجموعــه	ای	از	فجایــع	طبيعــی	ناگهانــی	در	تــاری	

بشــریت	وجــود	داشــته	اســت.
ــا	ردی	از	 ــابقه	ی ــد	س ــه	بای ــرد	ک ــی	می	ک ــش	بين ــه	پي ــن	نظری ای
ایــن	حــوادث	در	تاریــخ	مکتــوب	یــا	شــفاهی	وجــود	داشــته	باشــد،	
امــا	اثــری	از	چنيــن	ســوابقی	یافــت	نشــد.	وليکوفســکی	با	افــزودن	
ایــن	فــرض	کــه	آن	فجایــع	آنقــدر	دلخــراش	بــوده	انــد	که	نســيان	
جمعــی،	مــردم	را	از	ثبــت	آنهــا	بازداشــته	اســت،	تــالش	کــرد	تــا	بر	

ابطــال	آشــکار	مذکــور	غلبــه	کنــد.
ــا	 ــی	آنه ــه	ط ــود	دارد	ک ــم	وج ــخ	عل ــواردی	در	تاری ــفانه	م متأس
ــم	 ــی	رغ ــده،	عل ــال	کنن ــاهدتی	ابط ــا	مش ــه	ب ــن	ده ــرای	چندی ب
تالش	هــای	ناموفــق	متعــددی	کــه	بــرای	تبييــن	آن	انجــام	گرفته،	
مــدارا	شــده	اســت.	بــرای	مثــال،	با	اینکــه	نظریــه	اتمــی	اوليــه	نيلز	
ــی	کارا	 ــوان	مدل ــه	عن ــود،	ب ــاً	ناســازگار	ب ــور	)1۹۶۲-1885(	واقع ب
ــود	 ــادی،	مشــخص	ب ــال	های	متم ــرای	س ــود.	ب ــده	ب ــه	ش پذیرفت
کــه	مــدار	عطــارد	بــا	نظریــه	نيوتنــی	هــم	خوانــی	نــدارد،	امــا	ایــن	
امــر	هرگــز	باعــث	نشــد	کــه	ایــن	نظریــه	رهــا	شــود	تــا	ســرانجام	

نظریــه	گرانشــی	انيشــتين	مــدار	صحيــح	عطــار	را	پيش	بينــی	کرد	
و	نظریــه	نيوتــن	ابطــال	شــده	تلــق	شــد.

ــده  ــاره آین ــا را درب ــارات م ــود انتظ ــادر نب ــر ق پوپ
ــد ــن کن ــش رو تبیی پی

ــه	 ــتيم	ک ــاور	نيس ــن	ب ــتن	ای ــه	داش ــاز	ب ــا	مج ــد	م ــر	می	گوی پوپ
ــد.	موضــع	او	 ــادق	ان ــااًل	ص ــی	احتم ــا	حت ــای	م ــن	نظریه	ه بهتری
نهایتــاً	بــه	نحــوی	افراطــی	شــکاکانه	اســت،	بــه	نحــوی	کــه	وی	
حتــی	از	هيــوم	کــه	می	گویــد	اســتقرا	نمی	توانــد	توجيــه	شــود،	امــا	
ــتدالل	 ــود	و	اس ــر	می	ش ــز	فرات ــم،	ني ــتفاده	کني ــم	از	آن	اس ناگزیری
ــا	 ــا	آی ــد.	ام ــد	کاًل	از	اســتقرا	بپرهيزن ــه	دانشــمندان	بای ــد	ک می	کن
واقعــاً	چنيــن	کاری	ممکــن	اســت	و	آیــا	واقعــاً	پذیرفتنــی	اســت	که	
ــه	نظریه	هــای	 ــاور	ب ــرای	ب ــی	ب ــی	ایجاب بگوئيــم	مــا	هرگــز	دالیل
ــه	نظــر	نمی	رســد	کــه	معرفــت	 ــم؟	ب ــه	دســت	نمی	آوری علمــی	ب
ــه	ســختی	 ــود،	ب ــن	ب ــاًل	ســلبی	باشــد	و	اگــر	چني ــا	کام علمــی	م
ــی	 ــه	باورهای ــادی	ب ــن	اعتم ــرا	چني ــه	چ ــم	ک می	توانســتيم	دریابي

ــد. داریــم	کــه	از	علــم	حاصــل	شــده	ان
البتـه	مسـاله	اسـتقرا	دقيقـاً	هميـن	اسـت	کـه	چـه	وقـت	و	چگونه	
می	تـوان	بـر	اسـاس	تجربـه	در	بـاور	بـه	قوانين	کلـی	و	تبعـات	آنها	
در	مـورد	رفتـار	جهان	طبيعـی	در	آینده	موجه	بـود.	با	این	حـال،	اکثر	
فيلسـوفان	بـر	این	باورنـد	که	مشـکل	بـا	دادن	این	حکم	کـه	پایين	
آمـدن	از	پله	هـا	معقـول	تـر	اسـت،	حـل	نمی	شـود	بلکه	مسـاله	این	
اسـت	کـه	چـرا	پایيـن	آمـدن	از	پله	ها	معقـول	تر	اسـت.	پاسـخ	پوپر 
 )corroboration( بـه ایـن چالـش طـرح مفهـوم تقویـت
اسـت، بـه ایـن معنا کـه اگر یـک نظریه حدسـی جسـورانه باشـد 
کـه پيـش بينی هـای بدیعـی را بـه دسـت دهد کـه ابطال نشـده 
باشـند، تقویـت شـده اسـت. پوپـر می گویـد معقـول اسـت فرض 
کنيم کـه نظریـه ای بيش از همـه تقویت شـده صادق اسـت، چرا 
که تـالش کرده ایم به اشـکال گوناگـون کـذب آن را اثبات کنيم 

و	شکسـت	خـورده	ایم.
ــوان	 ــر	می	ت ــه	کارل	پوپ ــال	گرایان ــن	ابط ــه	تبيي ــال	ب ــر	ح ــه	ه ب
ــز	چنيــن	کاری	 ــز	وارد	کــرد	کــه	دیگــران	ني نقدهــای	دیگــری	ني
کــرده	انــد	و	حــول	آن	بحث	هــای	مفيــدی	شــکل	خواهــد	گرفــت،	
ــی	 ــم	کل ــرای	فه ــد	ب ــن	ح ــه	در	همي ــد	ک ــر	می	آی ــه	نظ ــا	ب ام

ــی	باشــد. ــد	و	کاف ــم	مفي ــه	مباحــث	فلســفه	عل ــدان	ب عالقمن
ــز	در	 ــر	ني ــاب	منطــق	اکتشــاف	علمــی	پوپ ــه	از	کت ــن	مقال *در	ای

ــتفاده	شــده	اســت. ــدد	اس ــوارد	متع م

شـــت ا د د یا
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کتاب	چيسـتی	انسان	در	اسـالم	اثر	حجت	االسالم	و	المسلمين	محمد	
تقی	سـهرابی	فر	اسـت	کـه	در	گـروه	کالم	و	دین	پژوهی	پژوهشـکده	
حکمت	و	دین	پژوهی	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	اندیشـه	اسـالمی	سامان	

یافتـه	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	اندیشـه	ی	اسـالمی	

دسـت	به	انتشـار	کتابـی	در	ایـن	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	این	دسـت	از	سـوی	
صاحـب	نظـران	و	منتقدین،	ضـروری	می	

ید. نما
بر	هميـن	اسـاس	معرفـی	کوتاهـی	از	این	

کتاب	تقدیـم	خواننـدگان	مـی	گردد:

انسان، موجود فطری
در	زمانـی	کـه	تاریـخ	مـدرن	به	عقيـده	ی	
بسـياری	از	اهل	نظر	سـپری	گشـته	است،	
و	بشـر	در	زیسـت	جهـان	پسـت	مـدرن	در	
جسـت	و	جوی	راه	نجـات	اسـت،	بحث	در	
مـورد	چيسـتی	انسـان،	ابـدا	غریـب	نمـی	
نمایـد.	از	سـویی،	بـا	توجـه	خاصـی	که	به	
بومـی	سـازی	علـوم	تعلـق	گرفتـه	اسـت،	
بـازار	مباحـث	انسـان	شناسـانه،	در	داخـل	

کشـور	بـه	نحـو	فزاینـده	گرم	اسـت.
کتاب	چيسـتی	انسـان	در	اسـالم،	با	هدف	
طـرح	مباحـث	و	دعـاوی،	حـول	تعریـف	
انسـان	و	بيان	دیدگاه	های	اسـالمی	تاليف	
گشـته	اسـت،	تا	بتوانـد	گام	آغازینـی	برای	
هدف	عالی	)علوم	انسـانی	اسـالمی(	باشد.
ایـن	اثـر	در	4۲8	صفحـه	بـرای	اوليـن	بار	
در	13۹4	توسـط	پژوهشـگاه	فرهنـگ	و	
اندیشـه	اسـالمی	زیـر	نظـر	گـروه	حکمت	
و	دیـن	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	اندیشـه	ی	اسـالمی	اسـت.	او	
تدریـس	در	حـوزه	و	دانشـگاه	را	با	دروسـی	
ماننـد	ادبيـات	عرب،	تفسـير،	فقـه،	اصول،	
کالم	و	تاریـخ	فلسـفه	آغـاز	نمـود	و	اکنون	
سـال	هاسـت	به	تدریـس	در	سـطوح	عالی	
حـوزه	مشـغول	اسـت.	از	او	آثـاری	ماننـد	
»علـم	پيشـين	الهـی	و	اختيـار	انسـان«،	

»حسـد	از	منظر	امـام	خمينـی«،	»معرفت	شناسـی	باورهـای	دینی«،	
»عقـل	و	عشـق)زندگی	و	آرای	مالصـدرا(«	و	»علم،	ظـن،	عقيده«	به	
چاپ	رسـيده	اسـت.	با	این	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	دیـدگاه	های	متفاوت	حول	انسـان	شناسـی	آغاز	
مـی	کنـد	و	به	نظر	می	رسـد	قصـد	آن	را	دارد	کـه	هيچ	دیدگاهـی	را	از	
قلم	نيندازد.	سـپس،	با	طـرح	جامع	بحـث	فطـرت	و	آوردن	آراء	غربيان	
و	مسـلمين،	قصـد	آن	می	کند	کـه	ماموریت	اصلی	خویـش	را	به	انجام	
رسـاند.	در	بخـش	دوم،	به	سـاحت	ها	و	نمودهای	انسـان	می	پـردازد	و	
بـه	نحو	جزئـی	و	مفصل،	به	انسـان	شناسـي	ورود	مي	کنـد.	در	بخش	
سـوم	به	نمود	های	انسـان	در	قـرآن	و	روایات	مـی	پـردازد	و	در	انتهای	
ایـن	بخش	بـا	طرح	بحث	انسـان	کامـل،	کار	خـود	را	پایان	مـی	دهد.

سـهرابی	فـر،	تفـاوت	اصلـی	کتاب	خـود	را	بـا	کتبی	کـه	پيـش	از	این	
حول	انسـان	شناسـی	اسالمی	نوشته	شـده،	در	پژوهشـی	بودن	آن	می		

دانـد،	و	ضمـن	ارج	نهـادن	بـه	تالش	هـای	انجام	شـده،	آثـار	حاضر	را	
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	ویـژه	ای	دارد،	کار	کافـی	انجام	نشـده.	از	همين	رو،	
بخـش	قابـل	توجهـی	از	اثر	خـود	را	بـه	بحث	فطـرت	اختصـاص	داده	
اسـت.	بایـد	اذعـان	کرد	کـه	بحـث	فطـرت	در	ایـن	کتـاب،	ذو	ابعاد	و	
جـذاب	ارائه	شـده	اسـت،	و	احتماال	مخاطب	را	با	آرائی	آشـنا	می	سـازد	
کـه	تـا	به	حال	بـه	گـوش	او	نرسـيده.	قابل	توجه	اسـت	که	بـه	گواهی	

کتـاب،	در	ميـان	غربيـان	)حتـی	روان	شناسـان(	فطـرت،	معتقدیـن	و	
طـرف	داران	جـدی	دارد.	مولف	پـس	از	طرح	نظرات	مسـلمين	در	مورد	
بحـث،	بـه	ایـن	نتيجه	می	رسـد	کـه	فطـرت،	نه	تنهـا	شـامل	ویژگی	
هـای	روانـی	و	عقلـی	بشـر	اسـت،	کـه	حتـا	جسـم	او	را	نيـز	در	بر	می	
گيـرد	و	در	یـک	کالم،	شـامل	همـه	ی	خصوصيات	مشـترک	انسـان	
مـی	شـود:	)فطـرت،	مجموعـه	ای	از	معرفت	هـا،	گرایش	هـا،	توانایی	
هـا	و	ویژگی	هایی	اسـت	که	هنـگام	آفرینش	انسـان	در	او	نهاده	شـده	

اسـت.	ص	۶۹(
از	نـکات	دیگـری	که	راجـع	به	ایـن	اثر	حائز	اهميت	اسـت،	این	اسـت	
کـه	چنان	که	خـود	مولف	نيز	بيان	می	دارد،	انسـان	شناسـی	اسـالمی،	
تـا	بـه	حـال	اغلـب	ذیـل	رجوع	بـه	متـون	دینـی	تعریف	شـده	اسـت.	
در	حالـی	کـه	بـا	رویکـرد	مولـف،	مسـلمات	و	حقایـق	علمـی	در	مورد	
انسـان،	از	هر	رشـته	که	باشـد،	مصداق	انسـان	شناسی	اسـالمی	است.	
بـه	هميـن	خاطـر،	مولف	جـا	بـه	جـای	اثـر،	از	التفـات	به	رشـته	های	
دیگـر	غافل	نبـوده	اسـت	و	آراء	صاحب	نظران	را	منظور	داشـته	اسـت.	

همچنيـن،	رویکرد	خوش	بينانـه	و	محققانه	ی	مولف	موجب	شـده	که	
به	خصـوص	در	مـورد	تجربه	ی	دینی،	بـه	طرح	و	نقد	نظـرات	صاحب	

نظران	ایـن	بحث	بپـردازد.
امـا	ویژگـی	دیگر	کتـاب،	در	طرح	نسـبتا	جامـع	خصوصيات	انسـان	از	
دیدگاه	اسـالم	اسـت.	مولف،	با	تقسـيم	بندی	موضوعی	آیـات،	روایات	
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،	ذیل	آیـات	و	روایـات،	به	طور	منسـجم	
و	بـا	حجـم	مفيـد،	باعـث	مـی	
شـود	کار	برای	عالقـه	مند	این	
حـوزه	از	مطالعـه	یـا	پژوهـش	
از	 ایـن،	 و	 شـود	 آسـان	 گـر،	
برتـری	هـای	ایـن	اثر	اسـت.

هم	چنين،	اسـتقراِی	گسـترده	
دسـته	 و	 فطـرت	 مصادیـق	
بنـدی	نمـودِن	آنهـا	در	چهـار	
گرایـش	 هـا،	 آگاهـی	 گـروِه	
سـاختار،	 و	 هـا	 توانـش	 هـا،	
تبييـِن	کارکردهـاِی	مجموعـه	
ِی	فطریـات	و	فطـرت	دینـی،			
تبييـن	تناسـب	بيـن	فطـرت	
دینـی	و	آراِی	روان	شناسـان،			
تبييـن	تناسـب	بيـن	فطـرت	
دینـی	و	تجربهِ		دینـی	و	تبيين	
فطـرت	 ميـان	 تـالزم	 عـدم	
جـزو	 تـوان	 مـی	 را	 ارزش	 و	
دانسـت. اثـر	 هـای	 نـوآوری	
گرچـه	جـای	خالـی	یـک	جمع	
بندی،	در	پایان	کتاب	محسـوس	
اسـت،	امـا	شـاید	بتـوان	انسـان	
اسـالمی	را	از	نـگاه	ایـن	کتـاب	

ایـن	گونـه	معرفـی	کرد:
موجـودی	فطری،	که	اسـتعداد	
را	 درکات	 و	 درجـات	 طـی	
تـا	بـی	نهایـت	و	از	خـاک	تـا	
معـراج	یا	از	اسـفل	السـافلين	تا	
اعلـی	علييـن	داراسـت	و	برای	
خالفـت	خداوند	در	آسـمان	ها	
و	زميـن	آفریده	شـده	اسـت.	نه	
ذاتـا	گنـاه	کار	اسـت،	نـه	فرزند	
محبـوب	خداونـد	اسـت	و	نـه	
بـی	حسـاب	و	بـی	سرپرسـت،	
به	حال	خود	رها	گشـته	اسـت.			

نگاهـي کلـي بـه مباحث 
: ب کتا

بـه	 کتـاب،	 ایـن	 اول	 بخـش	
فطرت	مـي		پـردازد.	چيسـتي،	
اهميـت	و	ویژگي	هـاي	فطـرت،	و	آن	گاه	اثبـات	فطـرت	مندي	انسـان	
هـم	از	طریـق	منابـع	دینـي	و	هـم	از	طریـق	آرا	و	اندیشـه	هاي	دیگـر	
اندیشـمندان	دربـاره	انسـان،	در	دو	فصـل	نخسـت	ایـن	بخـش،	جاي	

گرفتـه	اسـت.
ایـن	که	از	چـه	راه	هایي،	مي	تـوان	امور	فطري	را	شناسـایي	کـرد	و	این	
کـه	مصادیـق	فطرت	در	انسـان	کـدام		انـد،	در	فصِل	سـوم	پـي		گرفته	
مي	شـود.	فطریـات	در	ایـن	فصـل،	در	چهـار	گـروه:	آگاهـي،	گرایش،	
توانش	و	سـاختار	دسـته	بندي	شـده	اسـت.	در	انتهاي	این	فصل،	بحث	

تـالزم	یـا	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	اینکـه	بـراي	فطـرت	الهـي،	غيـر	از	خداشناسـي	
مصادیـق	دیگري	نيز	گفته	شـده،	ازجملـه	مباحث	این	فصل	اسـت.	در	
ادامه،	عوامل	شـکوفایي	فطرت	مطرح	شـده	و	مقایسـه	اي	اجمالي	بين	
فطـرت	الهـي	و	تجربـه	دینـي	صـورت	گرفته	اسـت.	تفکيـک	فطرت	

معــرفی کتـاب
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کتاب معـرفی 

ــه	همــت	مؤسســه	آموزشــی	و	پژوهشــی	امــام	خمينــی	)ره(	کتــاب	»اصطالح	نامــه	فلســفه	سياســی«	 ب
بــا	مشــارکت	اســاتيد	و	محققــان	فلســفه	سياســی	بــه	چــاپ	رســيد.

ــه	ای	و	 ــط	اصطالح	نام ــا	رواب ــراه	ب ــی،	هم ــفه	سياس ــدود	1750	اصطــالح	فلس ــه	ح ــن	اصطالح	نام در	ای
ــده	اند. ــی	ش ــتندات	معرف مس

ــعادت،	 ــت،	س ــی	حکم ــده	رده	اصل ــده	و	در	هف ــتخراج	ش ــع	اس ــدود	۲50	منب ــات	از	ح ــن	اصطالح ای
فضيلــت،	اجتمــاع،	مدینــه،	مکتــب،	سياســت،	ریاســت،	حکومــت،	حاکميــت،	قــدرت،	امنيــت،	عدالــت،	

ــد. ــرار	گرفته	ان ــالب	ق ــارکت	و	انق ــت،	آزادی،	مش مصلح
اصطالح	نامــه	فلســفه	سياســی	بــه	صــورت	گروهــی	و	بــا	مشــارکت	حــدود	۲0	اســتاد	و	محقــق	فلســفه	
سياســی	در	مرکــز	پژوهشــی	دایــره	المعــارف	علــوم	عقلــی	وابســته	بــه	مؤسســه	آموزشــی	و	پژوهشــی	

امــام	خمينــی	تدویــن	و	منتشــر	شــده	اســت.

»اصطالح نامه فلسفه سیاسی« کتاب شد

کتــاب	نظــام	خانــواده	در	اســالم	بــا	محوریــت	ســبک	زندگــی	اســالمی	بــر	گرفتــه	از	آیــات	و	روایــات	
در	30	ســرفصل	و	بيــش	از	یکصــد	و	پنجــاه	ریــز	موضــوع	مطالــب	ارزشــمندی	را	در	اختيــار	مخاطبــان	

ــد. ــرار	می	ده ق
ــار	در	تيراژهــای	مختلــف	بــه	چــاپ	رســيده	اســت،	مــورد	 ایــن	اثــر	کــه	در	نســخه	اول	بيــش	از	40	ب
اســتقبال	جوانــان،	نهادهــای	فرهنگــی	و	تربيتــی	و	خانواده	هــای	دغدغــه	منــد	قــرار	گرفــت	و	اکنــون	
در	شــکل	جدیــد	خــود	بــا	ویرایــش،	تحقيــق	و	اضافــات	مــورد	نيــاز	بــه	زیورطبــع	آراســته	شــده	اســت.
»ازدواج	در	نظــام	هســتی«،	»جایــگاه	ازدواج	در	اســالم«،	»نظــام	خانــواده	و	جایــگاه	زن	در	اســالم	
و	غــرب«،	»اســتقالل	مــرد	و	زن	در	اســالم«،	»مقــام	زن	در	منطــق	وحــی«،	»مشــکالت	و	موانــع	
ازدواج«،	»شــرایط	الهــی	و	اســالمی	ازدواج«،	»راه	هــای	انتخــاب	همســر«،	»برنامــه	هــای	اصيــل	
در	اســالم	در	مســئله	ازدواج«،	»بهداشــت	در	نظــام	خانــواده«،	»اخــالق	اســالم	در	نظــام	خانــواده«،	
ــت	در	 ــای	فضيل ــوه	ه ــی«،	»جل ــت	در	زندگ ــی«،	»امني ــاب	و	پاکدامن ــواده«،	»حج ــوا	در	خان »تق
خانــواده«،	»اســالم	و	امــور	مــادی	خانــه	و	خانــواده«،	»اصــول	معنویــت	در	خانــواده«،	»مســئوليت	
ــاب	 ــن	کت ــن	ای ــی	از	عناوی ــوهر	در	اســالم«	برخ ــوق	زن	و	ش ــواده«،	»حق ــت	خان ــم	سرپرس عظي

می	باشــد.
»دوران	بــارداری،	شــيردهی	و	نامگــذاری«،	»فرزنــد	داری	در	اســالم«،	»ارزش	دختــر	داری	در	اســالم«،	
ــر	پــدر	و	مــادر«،	 ــد	ب ــد«،	»حقــوق	فرزن ــد«،	»نقــش	پــدردر	رشــد	فرزن »نقــش	مــادر	در	تربيــت	فرزن
ــه	 ــر«،	»صل ــه	بســتگان	یکدیگ ــه	زن	و	شــوهر	نســبت	ب ــد«،	»وظيف ــر	فرزن ــادر	ب ــدر	و	م ــوق	پ »حق
ــن	 ــه	موضوعــات	ای ــواده«،	»طــالق	وارث«	و	»فهرســت	هــا«	جمل رحــم«،	»ســعادت	و	شــقاوت	خان

ــا	محوریــت	ســبک	زندگــی	اســالمی	و	تربيــت	دینــی	اســت. کتــاب	ارزشــمند	ب
کتــاب »نظــام خانــواده در اســالم – ویراســت جدیــد« قریــب بــه 150 ریزموضــوع، نــکات نــاب و 
مطالــب	ارزشــمند	در	خــود	جــای	داده	اســت	کــه	پيرامــون	مســاله	خانــواده،	ســبک	زندگــی	اســالمی،	
تربيــت	دینــی،	حــق	و	حقــوق	والدیــن،	همســران	و	فرزنــدان	بــا	قلمــی	بســيار	روان	و	شــيوا	در	اختيــار	

مخاطبــان	از	هــم	اکنــون	قــرار	گرفتــه	اســت.
»نظــام	ترکيب	و	تزویــج	در	جمــادات«،	»ازدواج	در	اســالم«،	»ارزش	و	اهميــت	ازدواج	از	منظــر	روایات«،	
ــاره	زن«،	 ــالم	درب ــدگاه	اس ــه«،	»دی ــی	خان ــالمت	و	پاک ــردن	در	ازدواج«،	»س ــری	نک ــخت	گي »س
»اســتقالل	و	حرّیــت	انســان«،	»ازدواج،	عامــل	حرّیــت«،	»اســتقالل	دختــر	و	پســر	در	ازدواج«،	»کفــو	

بــودن«،	»نظــر	امــام	ســجاد	)ع(	دربــاره	کفــو«،	»بــه	ایــن	مــردان	دختــر	ندهيــد«،	»بــا	ایــن	گونــه	زنان	
ازدواج	نکنيــد«	برخــی	از	ریــز	موضوعــات	ایــن	کتــاب	نفيــس	را	تشــکيل	می	دهنــد.

از	دیگــر	ریــز	موضوعــات	کتــاب	می	تــوان	بــه؛	»نظــام	خانــواده	در	اســالم«	می	تــوان	بــه؛	»محــروم	از	
رحمــت	حــق«،	»انتخــاب	همســر	در	اســالم«،	»داســتانی	حيــرت	آور	در	ازدواج«،	»شــرایط	اســالمی	
ــت	و	بهداشــت	در	 ــاف«،	»ارزش	نظاف ــه	عــروس«،	»آداب	زف و	انســانی	در	انتخــاب	همســر«،	»جهزی
اســالم«،	»داســتانی	آموزنــده«،	»کــم	توقعــی«،	»گذشــت	و	عفــو«،	»مهــار	خشــم	و	غضــب«،	»تغافل	
یــا	خــود	را	بــه	ندانســتن	زدن«،	»توجــه	بهرفتــار«،	»توجــه	بــه	گفتــار«،	»زن	و	شــوهر	باتقــوا«،	»معنای	
حجــاب«،	»واقعيتــی	بهــت	آور«،	»برنامــه	ای	از	حضــرت	امــام	حســين	)ع(«،	»تاثيــر	گنــاه	در	ســلب	

امنيــت«،	»تقــوا	و	عدالــت«	و	دههــا	موضــوع	دیگــر	اشــاره	کــرد.
کتــاب	»نظــام	خانــواده	در	اســالم«	نوشــته	حجــت	االســالم	حســين	انصاریــان	توســط	نشــر	دارالعرفان	

ــده	است. منتشــر	ش

به همت نشر دارالعرفان؛

ویراست جدید کتاب » نظام خانواده در اسالم« منتشر شد

کتــاب	»تمــدن	رضــوی«	مصــداق	کامــل	فلســفه	شــيعی-	والیــی	تمــدن	اســت	کــه	نــوع	دیگــر	آن	در	ســير	اســتعالیی	تاریــخ،	تمــدن	برتــر	مهــدوی	
اســت؛	تمــدن	اســالمی	بــا	حضــور	امــام	معصــوم	)عليــه	الســالم(	نــه	ســکوالر	اســت	و	نــه	بنيادگــرا	و	افراطــی.

بــه	همــان	انــدازه	کــه	از	ســلفيت	خشــونت	بــار	مــدرن	دور	اســت،	تمــدن	تــک	ســاحتی	و	محــدود	غــرب	را	هــم	بــه	چالــش	می	کشــاند	و	ارزشــهای	آن	را	
بــی	دوام	و	ســعادت	حاصــل	از	آن	را	بــه	جــد	نقــد	نمــوده	و	نظریــه	جنــگ	تمدنهــا	و	پایــان	تاریــخ	را	افســانه	های	عصــر	جدیــد	می	دانــد.

کتــاب	»تمــدن	رضــوی:	مؤلفه	هــای	تمــدن	ســاز	در	مکتــب	سياســی	امــام	رضــا	)ع(«	نوشــته	موســی	نجفــی	در	۲00	صفحــه	بــا	قيمــت	۲0	هــزار	تومــان	
توســط	انتشــارات	آرما	منتشــر	شــده	اســت.

کتاب مولفه های تمدن ساز در مکتب سیاسی
 امام رضا)ع( منتشر شد
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کتاب معـرفی 

کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن 
اسالمی منتشر شد

ــاره	جایــگاه	هنــر	در	تمــدن	اســالمی	و	احــکام	و	عــوارض	آن،	از	چنــد	 بحــث	و	گفتگــوی	علمــی	درب
منظــر	بــرای	جامعــه	اســالمی	و	انقالبــی	مــا،	ضــرورت	و	اهميــت	دارد	و	درنــگ	را	بــر	اندیشــه	و	قلــم	
ــر	 ــه	هن ــاز	ب ــی	ممت ــه	جایگاه ــت	ک ــری	اس ــر	هن ــاخصه	های	اث ــو	ش ــک	س ــد؛	از	ی ــل	می	کن تحمي
ــه	در	 ــه	طــوری	ک ــودن«	آن	اســت	ب ــردی	ب ــر؛	»کارب ــن	شــاخصه	های	هن ــد	یکــی	از	مهم	تری می	ده

یــک	ســو	ســفارش	دهنده	حضــور	دارد	و	در	ســوی	دیگــر	مخاطــب.	دوم	»قابليت	هــای	تکثيــری«	هنــر	
اســت	کــه	گاهــی	آن	را	در	کســوت	یــک	رســانه	معرفــی	می	نمایــد.	»صراحــت«،	»ســرعت	انتقــال«	و	

ــر	اســت. ــاخصه	های	هن ــر	ش ــه	دیگ ــی«	از	جمل »موجزگوی
معاونــت	پژوهــش	دانشــگاه	معــارف	اســالمی	در	راســتای	تخصصــی	و	هدفمندســازی	متــون	درســی	
معــارف	اســالمی	و	رعایــت	اصــل	تناســب	کتــاب	در	ایــن	دروس	با	رشــته	تحصيلــی	دانشــجویان،	اقدام	
بــه	تدویــن	کتبــی	بــا	موضــوع	تاریــخ	فرهنــگ	و	تمــدن	اســالمی	در	رشــته	ها	و	گرایش	هــای	مختلــف	
دانشــگاهی	کــرده	اســت.	ازجملــه،	پژوهــش	حاضــر	اســت	کــه	بــه	همــت	گــروه	پژوهشــی	تاریــخ	و	
تمــدن	اســالمی	و	بــا	قلــم	دکتــر	ســيد	رضــی	موســوی	گيالنــی	و	دســتياران	ایشــان	صــورت	پذیرفتــه	

اســت.
ــه	 ــده	در	بخــش	اول	ایــن	جســتار	و	پــس	از	بيــان	کليــات	و	تعریــف	مفاهيــم،	ب نگارن
ــا	اهميــت	و	اساســی	هنــر	و	زیبایــی	از	منظــر	قــرآن	و	ســنت	و	هنــر	و	 بيــان	بحــث	ب
ــا	 معمــاری	از	دیــدگاه	علــوم	اســالمی	پرداختــه	اســت.	در	پایــان	بخــش	اول	کتــاب	ب
طــرح	بحــث	گونه	شناســی	هنــر	و	معمــاری	اســالمی،	زمينــه	و	مقدمــه	مناســب	بــرای	
ــه	بخــش	دوم	کتــاب	فراهــم	می	شــود.	در	ایــن	قســمت	از	موضوعاتــی	نظيــر:	 ورود	ب
ــان	و	 ــر	یون ــا	هن ــالمی	ب ــر	اس ــان	هن ــبت	مي ــالمی،	نس ــر	اس ــوا	در	هن ــکل	و	محت ش
روم،	بيزانــس	و	ایــران	پيــش	از	اســالم،	تأثيــر	جغرافيــا	و	ســرزمين	بــر	هنــر	اســالمی،	
ــده  ــان آم ــه مي ــخن ب ــالم و … س ــم اس ــا تعالي ــازگار ب ــای س ــبک	ها	و	هنره س

است.
در	بخــش	دوم	کتــاب	بــا	عنــوان	هنــر	و	معمــاری	در	تاریــخ	فرهنــگ	و	تمدن	اســالمی	
بــه	تاریــخ	هنــر	و	معمــاری	در	ادوار	تاریــخ	اســالم	و	ایــران	و	نقــاط	جغرافيایــی	مختلف	
جهــان	اســالم	پرداختــه	شــده	اســت.	البتــه	تأکيــد	بيشــتر	نویســنده	بــر	تاریــخ	هنــر	و	
معمــاری	اســالمی	در	ایــران	اســت.	در	ایــن	بخــش	و	در	فصــل	اول:	هنــر	و	معمــاری	
قــرون	اوليــه	اســالم،	فصــل	دوم:	هنــر	و	معمــاری	در	قــرون	ميانــه	و	در	فصــل	ســوم:	

هنــر	و	معمــاری	در	تمــدن	اســالمی	پــس	از	رنســانس	بحــث	شــده	اســت.
کتــاب	تاریــخ	فرهنــگ	و	تمدن	اســالمی	کــه	در	گــروه	پژوهشــی	تاریــخ	و	تمدن	اســالمی	
دانشــگاه	معــارف	اســالمی	و	بــه	قلــم	دکتــر	ســيد	رضــی	موســوی	گيالنــی	ســامان	یافتــه	
ــه	همــت	دانشــگاه	معــارف	اســالمی	و	دفتــر	نشــر	معــارف	در	3۶0	صفحــه	و	در	قطــع	 ب

وزیــری	منتشــر	شــد.

با پیشگفتار علی اصغر مصلح؛

کتاب »درآمدی به فلسفۀ میان فرهنگی« منتشر شد
	کتـاب	»درآمـدی	بـه	فلسـفه	ميان	فرهنگی«	نوشـته	رضـا	دهقانی	
و	با	پيشـگفتارهای	اختصاصی	فيلسـوف	معاصر،	گئورگ	اشـتنگر	و	
علی	اصغـر	مصلح،	به	همت	انتشـارات	پژوهشـگاه	فرهنـگ،	هنر	و	
ارتباطات	منتشـر	شـد.	ایـن	کتـاب،	اولين	کتابی	اسـت	که	بـه	زبان	
فارسـی	سـعی	می	کند	تـا	عمـده	اندیشـه	های	موجـود	در	»فلسـفه	

ميان	فرهنگـی«	را	معرفـی	کند.
ــز	 ــز	و	ني ــوفان	تمای ــر	از	فيلس ــش،	متأث ــه	پي ــه	ده ــدود	س از	ح
در	نســبت	بــا	جریان	هــای	فرهنگــی	دهــة	شــصت	به	بعــد،	
ــگاهی	 ــای	دانش ــوص	در	فض ــفه،	به	خص ــوزه	فلس ــی	در	ح جریان
ــوان	 ــا	عن ــوان	از	آن	ب ــه	می	ت ــده	ک ــود	آم ــه	وج ــان،	ب آلمانی	زب
ــن	 ــال	در	ای ــوفان	فع ــرد.	فيلس ــاد	ک ــی«	ی ــفة	ميان	فرهنگ »فلس
ــه	 ــنت	ها	ب ــر	س ــا	دیگ ــل	ب ــا	تعام ــا	ب ــد	ت ــالش	کرده	ان ــوزه	ت ح
ــای	 ــزش	فرهنگ	ه ــاد	و	آمي ــه	اتح ــوط	ب ــی	مرب ــائل	انضمام مس
ــم«	 ــکان	»فه ــأله	ام ــه	مس ــتا	ب ــن	راس ــد	و	در	ای ــود	بپردازن موج
ــد	 ــه	پرداخته	ان ــا	بيگان ــه«	دیگــری	ی ــا	امــکان	»تجرب دیگــری	و	ی
ــه	مســائل	جهــان	 و	ســعی	در	فراهــم	کــردن	مبانــی	اندیشــيدن	ب

امــروز	کرده	انــد. ميان	فرهنگــی	
ــه	 ــا	اســتفاده	از	طيــف	وســيعی	از	منابــع	ب نویســنده	ایــن	کتــاب	ب
ــود	در	 ــای	موج ــده«	جریان	ه ــا	»عم ــعی	دارد	ت ــی	س ــان	آلمان زب
»فلســفه	ميان	فرهنگــی«	را	در	دوبخــش	کلــی،	دیدگاه	هــای	
ــه	 ــد.	نکت هرمنوتيکــی	و	دیدگاه	هــای	پدیدارشــناختی،	معرفــی	کن
ــز	اهميــت	آن	اســت	کــه	فلســفه	ميان	فرهنگــی	یــک	رشــته	 حائ
ــن	 ــت	و	بنابرای ــفی	نيس ــته	های	فلس ــر	رش ــار	دیگ ــفی	در	کن فلس
نوشــتن	کتابــی	تحــت	عنــوان	»مقدمــه«	یــا	»درآمــد«	بــه	معنــای	
رایــج،	بــرای	آن	امکان	پذیــر	نيســت.	نویســنده	ســعی	می	کنــد	تــا	
در	قالــب	فصل	بنــدی	خاصــی	کــه	ارائــه	می	کننــد	عمــده	مباحــث	

ــد. ــی	کن ــوزه	را	معرف ــن	ح ــود	در	ای ــه	های	موج و	اندیش
ایــن	کتــاب	توســط	انتشــارات	پژوهشــگاه	فرهنــگ،	هنــر	و	
ــی	 ــار	اختصاص ــا	پيش		گفت ــه	و	ب ــم	505	صفح ــا	حج ــات	ب ارتباط
ــی	 ــورگ	اشــتنگر«،	اســتاد	صاحــب	کرســی	فلســفه	در	جهان »گئ
گلوبــال	دانشــگاه	ویــن	و	رئيــس	انجمــن	فلســفه	ميــان	فرهنگــی	
ــز	 ــی	پژوهــش	پدیدارشناســی	و	ني ــن	آلمان ــس	انجم ــان	و	رئي آلم

ــفه	 ــتاد	فلس ــح«	اس ــر	مصل ــی	اصغ ــی	»عل ــار	اختصاص پی	گفت
ــان	 ــفه	مي ــن	فلس ــس	انجم ــی	و	رئي ــه	طباطبای ــگاه	عالم دانش

ــت. ــده	اس ــر	ش ــران	منتش ــی	ای فرهنگ
کتــاب	»درآمــدی	بــه	فلســفه	ميان	فرهنگــی«	نوشــته	رضــا	
دهقانــی	بــه	همــت	انتشــارات	پژوهشــگاه	فرهنــگ،	هنــر	و	
ارتباطــات	بــا	قيمــت	۲5	هزارتومــان	روانــه	بــازار	نشــر	شــده	اســت.
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