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داوری اردکانی:

فیلسوف شاهد زمان خود است

داوری اردکانــی بــا بیــان اینکــه فیلســوف ،شــاهد زمان خود اســت
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا فلســفه بایــد بــه جنــگ و
صلــح بپــردازد ،گفــت :وجــود در تاریــخ جلــوه مــی کنــد و جنــگ و
صلــح نیــز جلــوه هــای مهــم تاریــخ انــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،رضــا داوری اردکانــی ،رئیــس
فرهنگســتان علــوم در نشســت «فلســفه ،صلــح و جنــگ» کــه
بــه مناســبت روز جهانــی فلســفه در پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد ،گفــت :یکــی از اشــکاالتی کــه
بــه فلســفه و اهــل فلســفه میشــود ایــن اســت کــه از مقدمــات
فلســفی بــه همــه چیــز میتــوان رســید .هــم بــه صلــح میتــوان
رســید و هــم میتــوان گفــت جنــگ از کجاســت .چــرا مــا روز
جهانــی فلســفه را بــه بحــث صلــح و جنــگ بپردازیــم مگــر چــه
اتفاقــی افتــاده اســت؟ بعــد از جنــگ جهانــی دوم منطقــه مــا هیــچ
وقــت بــدون جنــگ نبــوده اســت .امــا در طــول ایــن ســالها
هیــچ گاه از جنــگ و صلــح ســخن نگفتــه ایــم .حــاال چــه شــده
اســت؟
وی افــزود :چنــد وقــت پیــش 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 میگویــد اگــر اســلحه در صحنــه تئاتــر اســت بایــد از آن
اســتفاده شــود ،هیــچ چیــز در جهــان بیهــوده بیــان نمیشــود .پس
اگــر از فلســفه ،جنــگ و اســلحه صحبــت میکنیــم حتم ـ ًا علتــی
دارد.
چرا از فوتبال صحبت میکنم؟
چهــره مانــدگار فلســفه ادامــه داد :ریشــه بیشــتر شــدن جنــگ
در ســالهای گذشــته را خشــونتها و بــی رحمیهایــی مــی
دانــم کــه در ایــن ســالهای اخیــر رایــج شــده کــه تاکنــون
ســابقه نداشــته اســت .اینهــا بــه فلســفه چــه ربطــی دارد؟ فلســفه
موضوعــش وجــود و اعــراض ذاتــی وجــود و … اســت .پــس تــا
جنــگ و صلــح خیلــی راه دارد .بــه مــن ایــراد میگیرنــد کــه
چــرا راجــع بــه فوتبــال صحبــت میکنــی؟ جنــگ و صلــح کــه

از فوتبــال مهمتــر اســت .واقعیــت آن اســت کــه فوتبــال چنــان
عظمتــی دارد کــه هــر سیاســتی در برابــر آن تســلیم میشــود.
حــاال متوجــه شــدید چــرا راجــع بــه فوتبــال صحبــت میکنــم؟
جنگ و صلح جلوههای مهم تاریخ اند
وی اضافــه کــرد :وجــود در تاریــخ جلــوه میکنــد و جنــگ و
صلــح نیــز جلوههــای مهــم تاریــخ انــد .پــس فلســفه بایــد بــه
ایــن موضوعــات بپــردازد .لئــو اشــتراوس در جــدل کتبــی بــا
ماکــس وبــر وقتــی از نــزاع و صلــح صحبــت میکنــد صلــح را
در گیومــه میگــذارد .معنــی ایــن کار ایــن اســت کــه میخواهــد
بگویــد از نظــر وبــر جنــگ اصــل اســت .کانــت خــودش هــم بــه
آن چــه کــه دربــاره صلــح جــاودان میخواســت ،نتوانســت بــاور
پیــدا کنــد .هراکلیتــوس میگفــت مــردم آرزو میکننــد جنــگ
نباشــد .نمیداننــد ایــن دعــا نیســت بلکــه نفریــن اســت .چــون
اگــر جنــگ نباشــد یعنــی نابــودی.
فیلسوف شاهد زمان خود است
وی در ادامــه گفــت :فهــم مــن ایــن اســت کــه هســتی ایســتادن
در برابــر نیســتی اســت .یعنــی این ایســتادگی اســت که صیــرورت
اســت .فیلســوف شــاهد زمــان خــود اســت .فیلســوفانی کــه راجــع
بــه صلــح صحبــت کــرده انــد در دورانــی مــی زیســته انــد کــه
جنــگ شــدت داشــته اســت .بــرای مثــال انیشــتین نام ـهای بــه
فرویــد دارد کــه نظــر و امیــدش دربــاره صلــح را در آن عنــوان
میکنــد کــه نامــهای خواندنــی اســت .حــدود  ۱۰ســال بعــد
نامــهای بــه روزولــت مینویســد کــه آیــا میخواهــی جنــگ
پایــان پیــدا کنــد؟ منظــورش ایــن اســت کــه ســاحی میتــوان
ســاخت کــه جنــگ پایــان پیــدا کنــد .شــاید هــم هدفــش پایــان
دادن بــه جنــگ بــوده اســت .توجــه کنیــم کــه بهتریــن و اخالقــی
تریــن مــردم دانشــمندان هســتند .امــا میبینیــم کــه همینهــا
بــه دنبــال ســاختن بمــب اتــم بــوده انــد .هــدف اینهــا صلــح بــوده
اســت .بعــد از جنــگ هــم در کار صلــح بــوده انــد.
داوری اردکانــی بــا اشــاره بــه اینکــه صلــح را بــا کوشــش میتــوان

حــس کــرد ،تصریــح کــرد :جنــگ را بــا کوشــش نبایــد ایجــاد
کــرد .جنــگ وجــود دارد و هســت .بایــد از آن پرهیــز کــرد .ایــن
کــه تــا چــه حــد میتــوان از جنــگ پرهیــز کــرد در نامــه فرویــد
بــه انیشــتین میبینیــم .در سرتاســر نامــه حرفــش ایــن اســت
کــه نهــاد (  )Idو باطــن مــا باطــن جنــگ اســت .اگرچــه مقدمه
چینــی میکنــد کــه مــا غریــزه ســاختن و زندگــی و غریــزه
نابــودی و جنــگ داریــم ،امــا میگویــد آن چــه کــه راهبــر اســت،
غریــزه ویرانگــری اســت .ایــن نامــه در ســال  ۱۹۳۲نوشــته شــده
یعنــی زمانــی کــه بــوی جنــگ میآیــد.
ایســتادن در برابــر جنــگ ،ایســتادن وجــود در برابــر
عــدم اســت
وی در ادامــه گفــت :ســاح چیــزی نیســت کــه توســط
متخصصیــن و ســازندگان آن ســاخته شــود .ســاح جــز عمــده
تکنولــوژی زمــان ماســت کــه بیشــترین پژوهشهــای علمــی
روی ایــن حــوزه متمرکــز اســت .علــم کــه ســتون و اســتوانه ایــن
عالــم اســت نمیتوانــد بــی تفــاوت نســبت بــه جنــگ باشــد .بشــر
همــواره در برابــر جنــگ میایســتد ایــن یعنــی وجــود در برابــر
عــدم میایســتد .جنگهــای موجــه معمــو ًال بــرای دفــاع یــا
احقــاق حــق اســت .امــا جنگهایــی نیــز وجــود دارد کــه از روی
کینــه تــوزی اســت.
داوری افــزود :مخالفیــن بــا فلســفه از روی کینــه تــوزی مخالفــت
میکننــد .بــه نــدرت دلیلــی بــر زیــان بــار بــودن فلســفه دارنــد .از
ســه فــرد آتنــی کــه ادعانامــه علیــه ســقراط نوشــتند بایــد پرســید
چــه چیــز شــما را علیــه ســقراط بــر انگیختــه اســت؟ اجمــا ًال
میتــوان ایــن پاســخ را داد کــه ســقراط اســاس مدینــه آتــن را
بــر هــم میزنــد .امــا دفــاع آنهــا از آتــن بــه صــورت کینــه توزانــه
ظهــور کــرده چــون در ادعانامــه شــأن حرفهــای خیلــی مهمــی
نبــود .از آن زمــان تــا امــروز فلســفه مــورد قهــر و دشــمنی بــوده
اســت .ایــن جنگ علیــه فلســفه را بایــد قبــول کنیــم .امــا از خدای
بــزرگ میخواهیــم کــه جهــان و بشــر کنونــی را از جنگهــای
بزرگــی کــه اگــر در بگیــرد جهــان را نابــود میکنــد حفــظ کنــد.
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بیژن عبدالکریمی:

بدون «دیگری» ،اخالق بی معناست
عبدالکریمــی گفــت :همــواره دو ســنت فکــری دربــاره
اندیشــدن دربــاره دیگــری وجــود اشــته اســت .رویکــرد اول
توســط آکوســتین ،ابــن ســینا و دکارت بیــان شــده و دیــدگاه
دوم بــرای کســانی همچــون هایدگــر ،ویتکنشــتاین و کانــت
اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بیــژن عبدالکریمــی در نشســت
فلســفه ،صلــح و جنگ کــه بــه مناســبت روز جهانی فلســفه در
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگزار شــد ،به
ایــراد ســخنرانی پرداخــت.
گفتگــو وســیلهای بــرای رســیدن بــه حقیقــت
اســت نــه معیــار حقیقــت
بیــژن عبدالکریمــی در ایــن نشســت گفــت :از دیربــاز انســان با
دیگــری زیســته و بــا دیگــری نســبت داشــته اســت .مقوالتــی
مثــل قانــون ،اخــاق ،حقــوق و دیــن وجــود داشــته تــا کنــش
نســبت بــه دیگــری را تعریــف کنــد .در دیــن مــا اندیشــیدن به
دیگــران و حــق النــاس مطــرح شــده اســت .نیــل بــه عالــم
ملکــوت جــز از طریــق اندیشــیدن بــه دیگــری ممکن نیســت.
افالطــون شــیوه دیالــوگ را بــه عنــوان روش بیــان تفکــر خود
انتخــاب میکنــد .همچنیــن ســقراط گفتگــو را یگانــه شــیوه
بیــان حقیقــت عنــوان میکنــد .گفتگــو وســیلهای بــرای
رســیدن بــه حقیقــت اســت نــه معیــار حقیقــت.
دو ســنت فکــری دربــاره اندیشــیدن بــه
«دیگــری »
وی افــزود :در تاریــخ همــواره دو ســنت فکــری دربــاره
اندیشــیدن بــه دیگــری وجــود داشــته اســت .رویکــرد اول
کــه توســط آگوســتین ،ابــن ســینا و دکارت بیــان شــده معتقــد
اســت کــه نفــس بــدون میانجــی و بــا صــرف رجــوع بــه خــود
میتوانــد بــه خودآگاهــی برســد و در ایــن خودآگاهــی تمــام و
کمــال اســت .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف هــر آن چــه را
کــه نیــاز اســت در درون خــود دارد .آگاهــی بــه چیزهــای دیگر
بعــد از آگاهــی از خــود اســت .در حالــت تعلیــق و قطــع ارتبــاط
از جهــان اســت کــه انســان میتوانــد بــه خــودش آگاه شــود.
ایــن مســأله را در داســتان حــی بــن یقظــان ابــن طفیــل نیــز
میبینیــم .ایــن مســأله از طریــق ابــن طفیــل در اندیش ـههای
غربــی تأثیــر میگــذارد .در راســتای ایــن رویکــرد اتمیــزه
شــدن انســان را در دیــگاه دکارت میبینیــم کــه اخــاق را
کامــ ً
ا منفعــت طلبانــه میکنــد.
آگاهی از نفس با واسطه دیگری صورت میگیرد
عبدالکریمــی در ادامــه گفــت :دیــدگاه دوم کــه کســانی
همچــون هایدگــر ،ویتگنشــتاین ،کانــت و هــگل بــه آن معتقد
بــوده انــد و اندیشــه غالــب متأخــر اســت ایــن اســت کــه در
ایــن دیــدگاه آگاهــی از نفــس بــا واســطه دیگــری صــورت
میگیــرد .یعنــی وقتــی کار و فعلــی صــورت میگیــرد نفــس
میتوانــد از خویشــتن آگاه شــود .در ایــن دیــدگاه خودآگاهــی
امــری تمــام و کمــال نیســت و ُمشــکک اســت .اولیــن بــار
توســط دکارت مســأله دیگــری بــه عنــوان یــک مســأله
فلســفی صــورت بنــدی و تئوریــزه میشــود.
فلسفه حکایت گر تاریخ هستی است
وی ســپس گفــت :در ایــن جــا الزم اســت عنــوان کنــم کــه
بــه راســتی فلســفه چیســت؟ هــگل میگویــد فلســفه حکایت
گــر تاریــخ هســتی اســت .جنــاب دکتــر داوری معتقدند فلســفه

بافــت نیســت بلکــه یافــت اســت .فلســفه در حقیقت بیــان روح
دوران اســت کــه در تمــام مســائل خــود را نشــان میدهــد.
ظهــور فلســفی اندیشـههای دکارت دنیــای جدیــدی را رقــم زد
کــه خودبنیــادی و خودمحــوری مؤلفــه اصلــی آن اســت .ایــن
اندیشــه مســأله دیگــری و نســبت خــود بــا دیگــری را نیــز بــه
طــور طبیعــی مطــرح میکنــد .در نتیجــه شــاهد ظهــور پدیــده
اســتعمار و دو جنــگ جهانــی و جنگهــا و کشــتارهای بــی
ســابقه هســتیم .ایــن نشــان میدهــد کــه وجــود دیگــری و
فهــم دیگــری بــه یکــی از بنیادیتریــن مســائل امــروز انســان
تبدیــل شــده اســت.
امانوئل لویناس؛ فیلسوف «دیگری»
عبدالکریمــی در ادامــه عنــوان کــرد :مســأله دیگــری صرف ـ ًا
یــک مســأله آکادمیــک نیســت و بســیار مهــم اســت .یکــی
از متفکرانــی کــه در دوران مــا بیــش از همــه بــه مســأله
«دیگــری» پرداختــه امانوئــل لوینــاس اســت ،در نتیجــه وی را
فیلســوف دیگــری نامیــده 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
متافیزیــک غــرب را از منظــر مســأله «دیگــری» مــورد نقــد
قــرار دهــد .او مفروضــات اندیشــه غــرب در نســبت بــا دیگــری
را بــه چالــش میکشــد .اندیشــههای او میتوانــد بــه
صــورت بنیــادی علــت پدیدههــای ناخوشــایند دوران کنونــی
را بــه مــا نشــان دهــد.
بدون «دیگری» اخالق بی معناست
بیــژن عبدالکریمــی ســپس گفــت :بــا الهــام از اندیشــه لویناس
بــرای جامعــه خودمــان یــک ایــده را مطــرح میکنــم کــه البته
خیلــی کلــی و خــام اســت .نکتــه اول ایــن اســت کــه اساس ـ ًا
نســبت مــا بــا دیگــری اجتنــاب ناپذیــر اســت .دوم آن کــه
بــدون دیگــری اخــاق بــی معناســت .نکتــه ســوم ایــن کــه
اخــاق امــری فراطبیعــی اســت نــه بخشــی از طبیعــت .نکتــه
بعــد ایــن اســت کــه در جهــان بــودن بــدون درک اخالقــی
دیگــری اساســ ًا غلــط اســت .نکتــه دیگــر آن اســت کــه

اســتکمال اخالقــی فــرد بــا مقولــه خیــر و خــوب گــره خــورده
و ایــن مقولــه بــدون در نظــر گرفتــن دیگــری بــی معناســت.
وی در ادامــه افــزود :بــدون توجــه بــه دیگــری نمیتــوان از
بــی نهایــت ســخن گفــت .در یــک دیگــری بــزرگ اســت
کــه میتــوان امــر بــی نهایــت یــا مطلــق را مطــرح کــرد.
بــه تعبیــر لوینانــس نشــانههای خــدا را در چهــره دیگــری
میتــوان دیــد .در غیــر ایــن صــورت در ایندیویژوالیســم
مــن خــود شــدن میتوانــد
محــدود هســتیم .محــدود بــه ِ
لیبرالیســتی و یــا تئولوژیــک باشــد .خــدای لوینانــس امــری
بیرونــی و نامتناهــی اســت .میتــوان فلســفه اخــاق او را یــک
انقــاب کوپرنیکــی دانســت .کانــت نیــز عــاوه بــر موضــوع
نقــد عقــل در اخــاق نیــز یــک انقــاب کوپرنیکــی رقــم زد با
ایــن تفــاوت کــه نــگاه اخالقــی کانــت متافیزیکــی اســت امــا
لوینانــس اگزیستانسیالیســتی اســت.
تمدن غرب دچار توتالیتاریانیسم است
عبدالکریمــی در انتهــا گفــت :نقــد بنیادیــن لوینــاس بــر
متافیزیــک میتوانــد بــرای مــا نیــز قابــل اســتفاده باشــد.
نــگاه تئولوژیــک کلــی اســت و همــه چیــز را در کلیــت
تقلیــل میدهــد در نتیجــه بــر تفاوتهــا چشــم میبنــدد.
همــه چیــز را میخواهــد بــا کلیــت از پیــش پذیرفتــه شــده
دگرگــون و حــل کنــد .بــرای دیــدن دیگــری بایــد حجــاب
کلیــت را کنــار بزنیــم تــا دیگــری نمایــان شــود .در غیــر
ایــن صــورت بــه توتالیتاریانیســم مــی رســیم کــه بــه
عقیــده مــن تمــدن غــرب دچــار آن شــده اســت .همچنیــن
نظامهــای تئولوژیکــی مــا نیــز دچــار همیــن مســأله اســت.
در نظامهــای تئولوژیــک مســأله اساســی حفــظ سیســتم
اســت و مســأله دیگــری در اولویــت نیســت و در یــک امــر
تعیــن ناپذیــر النــه میکنــد و خــود را قربانــی یــک امــر
دنیــا ســاخته نمیکنــد .امــا روح تاریخــی مــا ایــن گونــه
نیســت .میتــوان رویکــرد دیگــری داشــت کــه دیگــری را
مــی بینــد و دیگــری را از خــود میدانــد .ایــن تفکــر خــود
را در امــری نامتناهــی مــی بینــد و بــه هیــچ سیســتمی تــن
نمیدهــد.

گــــــزارش
MEHR NEWSAGENCY

میزگــرد «تفکــر آینــده» در بخــش پایانی روز نخســت ســمپوزیوم
«اکنــون ،مــا و شــریعتی» بــا مدیریــت عبــاس منوچهــری و
بــا حضــور رضــا داوری اردکانــی ،احســان شــریعتی و بیــژن
عبدالکریمــی در دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار شــد .در ایــن
میزگــرد هــر یــک از ســخنرانان بــه بحــث پیرامــون نســبت تفکــر
شــریعتی و آینــده پرداختنــد.
مواجهه شریعتی با غرب منفعالنه نیست
بیــژن عبدالکریمــی دربــاره معنــای تفکــر آینــده بــا اشــاره بــه
اینکــه تفکــر امــری تاریخــی اســت ،اظهــار کــرد :همــه کســانی
کــه در یــک فضــای اثیــری و خطــی میاندیشــند یــا بــر اســاس
ســوژه دکارتــی_ کانتــی و غیرهگلــی میاندیشــند اساســ ًا بــا
تفکــر آینــده مشــکل داشــته و آن را بــی معنــا دانســته انــد.
ایــن اســتاد فلســفه بــا بیــان اینکــه تفکــر شــریعتی بــه هیــچ
یــک از سیســتمهای تئولوژیــک تــن نمیدهــد و در عیــن حــال
تفکــری ســکوالر هــم نیســت ،افــزود :بیــن شــریعتی و آینــده
ایرانیــان رابطــه عظیمــی وجــود دارد ،شــریعتی ایــن درس بــزرگ
را بــه مــا داد کــه مــا میتوانیــم بــا جهــان مــدرن ارتباطــی فعــال
داشــته باشــیم و برخــاف ســنت گرایــان هیــچ گاه مواجهــه او بــا
غــرب منفعالنــه و عکــس العملــی نبــوده اســت بلکــه مواجهــه او
بــا غــرب نوعــی کنــش اســت تــا واکنــش.
وی بـا بیـان اینکـه دوران منطـق شرقشناسـی و شرقشناسـی
معکـوس بـه پایان رسـیده اسـت ،افـزود :منطق شـریعتی خـارج از
اندیشـههای شرقشناسـانه و شرقشناسـانه وارونـه بـود .یکـی از
مؤلفههـای فکـر شـریعتی ،گشـودگی نسـبت بـه تمـام افقهـای
تاریخـی بـود .او وقتی بـودا تدریـس میکـرد گویی یک بودیسـت
اسـت؛ وقتـی مارکـس تدریـس میکـرد ،گویـی یک مارکسیسـت
اسـت .او بـر خلاف اصحـاب تئولـوژی بـه سـهولت بـه نـدای
اندیشـمندان و سـنن گوناگون تاریخـی گوش میسـپرد و این یکی
از ویژگیهای تفکر آینده اسـت .در اندیشـه شـریعتی گویی در همه
سـنتها و مذاهـب مولفههایـی وجـود دارد کـه با او سـازگار اسـت.
شـریعتی ندای هسـتی را هر جـا که بود میشـنید .او ندای هسـتی
را از زبـان تمـام متفکـران میشـنید.
شــریعتی نســبت بــه همــه ســنتها گشــوده بــود .ایــن گشــودگی
بــه هســتی اســت کــه دیــن و مذهــب آینــده تاریــخ بشــر خواهــد
یَشــود .او بــا همــه
بــود .گشــودگی بــه تاریــخ در شــریعتی دیــده م 
ســنتهای فکــری نوعــی برخــورد پدیدارشناســانه اســت .بــه ایــن
اعتبــار بایــد شــریعتی بــه عنــوان یکــی از نیازهــای آینــده جامعــه
مــا مــورد توجــه قــرار گیــرد.
میراث شریعتی؛ مبارزه با زر و زور و تزویر
در ادامــه ایــن میزگــرد «احســان شــریعتی» ســخن خــود را بــا
بســم رب المســتضعفین آغــاز کــرد و افــزود :مــا بایــد درکــی از
تفکــر ،آینــده و نوشــریعتی داشــته باشــیم .در مــورد اینکــه ذات
تفکــر چیســت ،فالســفه زیــادی بــه بحــث پرداختنــد؛ از جملــه
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 میایســتد
و میاندیشــد و مــا بایــد مقابــل هایدگــر بایســتیم و بیندیشــیم.
ایــن کاری اســت کــه بــه عنــوان مثــال مرحــوم فردیــد انجــام
نــداده اســت .همانطــور کــه مثــ ً
ا طرفــداران پوپــر در ایــران
داشــتیم ،یــک نحل ـهای در ایــران پدیــد آمــد بــه نــام طرفــداران
هایدگــر کــه ایــن نقــض غــرض بــود چــون هنــوز هایدگــر حتــی
درســت ترجمــه نشــده اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت مــا میدانیــم کــه پایــان ســده بیســتم
دوره پســاها و پایانهــا بــوده اســت ،امــا اکنــون در دوره پساپســاها
هســتیم ،یعنــی پایــان پایانهــا ،یعنــی دوره پایــان فراروایتهــا،
ســپری شــده اســت .امــروز مقابــل مــا یــک خرابــه قــرار دارد از
فراروایتهــای قبلــی .بنابرایــن در پایــان ایــن دوره پساپســاها ،کــه
مــا در مقابــل خــراب آبــادی کــه قــرار داریــم ،بحــث بازســازی یــا
نوبازســازی یــا از ســرگیری مطــرح اســت .یعنــی همــه چیــز بایــد
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مواجهه شریعتی با غرب منفعالنه نیست

بازســازی شــود .ایــن بحــث در همــه حوزههــا مطــرح اســت.
تفکــر معاصــر غــرب هــم کــه بــه نقــد خویــش بهتــر از بقیــه
میپــردازد بــه همیــن رســیده اســت.
وی افــزود :بنابرایــن تفکــر آینــده بــه معنــای نزدیــک آن ،برخالف
تصــور مرحــوم فردیــد کــه پریــروزی یــا پسفردایــی را مدنظــر
قــرار میدهــد و آینــده را خیلــی دور میبینــد ،آنچــه از درک
شــریعتیوار از زمــان یــا در تفکــر دینــی بــه قــول هایدگــر میآمد،
انتظــار ظهــور قریبالوقــوع اســت .یعنــی از امــکان ظهــور و آینــده
در راه و خطــری کــه عنقریــب فرامیرســد صحبــت میکنیــم.
ایــن ناظــر بــر امــر ناممکنــی اســت کــه میتوانــد ممکــن شــود.
مث ـ ً
ا در بحــث دریــدا دموکراســی یــک کمبودهایــی دارد کــه در
ـی در راه میتــوان ایــن کمبودهــا را اصــاح کــرد.
ایــن دموکراسـ ِ
بــه قــول چگــوارا واقعبیــن باشــیم ،ناممکــن را بخواهیــم .تخیــل
همیشــه نقــش انقالبــی دارد و نقــش مســتقیمی بــا آینــده دارد.
احســان شــریعتی ادامــه داد :دکتــر شــریعتی یکــی از بحثهایــی
کــه دارد ،بحــث تاریــخ آینــده اســت کــه میگویــد از کتــاب
«جهانــی بیــن دیــن و امیــد» الهــام گرفتــه اســت .شــریعتی
میگویــد همانطــور کــه مــا فکــر میکنیــم بایــد تاریــخ
گذشــته را بنویســیم ،بایــد تاریــخ فــردا را بنویســیم کــه ایــن یــک
نــوع تناقــض بــه نظــر میرســد .ولــی همــان طــور کــه ســیمون
ویــل بــه مــا میگویــد آینــده چیــزی بــه مــا نمیدهــد ،مــا بایــد
همــه چیزمــان را بــه آینــده ببخشــیم .یــا برگســون میگویــد آینده
آن چیــزی نیســت کــه بــر ســر مــا فــرود خواهــد آمــد ،بلکــه آن
چیــزی اســت کــه مــا میســازیم.
فرزنـد دکتر شـریعتی گفـت :وقتـی شـریعتی میگوید تاریـخ آینده
را بنویسـیم ،یعنـی ناممکـن را ممکـن کنیـم و آینـده را بسـازیم.
ایـن تفاوت نگاه پیشـرویی اسـت کـه روشـنفکری شـریعتی دارد و
تفاوت اوسـت بـا بنیادگرایان کـه زندگی امـروز را در خدمـت دیروز
میخواهنـد و تاریـخزده هسـتند .منظـور از بازگشـت شـریعتی،
بازگشـت بـه سرچشـمهها برای آغـازی دیگـر بـود .از این روسـت
که تفکـر شـریعتی که بـا اقتضای زمـان معاصـر که ازسـرگیری و
نوبازسـازی باشـد ،یک نسـبتی خواهـد داشـت .این تا جایی اسـت
کـه ما بـه میراث شـریعتی وفـادار باشـیم.
وی تأکیــد کــرد :بــرای مــن میــراث شــریعتی در یــک جملــه
خالصــه میشــود کــه زندگــی مبــارزه بــا زر و زور و تزویــر و
بــه ویــژه ایــن آخــری اســت کــه شــریعتی آن را بــه اســتحمار
ترجمــان کــرده بــود و یــک مفهومســازی بدیــع ملــی مذهبــی از
شــریعتی بــود .مفهــوم دیگــری کــه مربوط بــه این ســمینار اســت
و امیدواریــم فــردا هــم ادامــه پیــدا کنــد ،مفهــوم «نوشــریعتی»
اســت .ســمپوزیوم بــه معنــای بــا هــم بــودن اســت .مــا گفتیــم
یــک بحــث درون پارادایمــی انجــام دهیــم .نــه بــه ایــن معنــا کــه
بــا منتقــدان گفتوگــو نکنیــم کــه در جــای خــود انجــام خواهــد
شــد .بلکــه منظــور ایــن اســت کــه در بیــن طیــف کســانی کــه
همافــق بــا شــریعتی میاندیشــند ،بحــث و جــدل کنیــم و
علیرغــم همــه اختالفبرداشــتها یــک میانگینــی بــه جامعــه

بدهیــم کــه ســر چــه چیــز بحــث میکنیــم.
شریعتیسم بی معناست
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع ســمپوزیوم ،خــود شــریعتی نیســت،
گفــت :میــراث شــریعتی بــه عنــوان نقطــه عزیمــت بــرای آینــده
اســت؛ از ســوی مــا بــه عنــوان نوشــریعتیها .شــریعتی بــاور
داشــت چیــزی بــه نــام ایســم صحیــح نیســت و بــه همیــن دلیــل
شریعتیســم از نظــر او بیمعناســت .خــود او هــم شریعتیســت
نبــود و نمیخواهــد از مــا کــه چنیــن باشــیم .وقتــی میگوئیــم
نوشــریعتی ،میخواهیــم ببینیــم میــراث شــریعتی کــه چکیــده 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
اکنــون نیســت .همچنــان کــه نمیخواهیــم از شــریعتی عبــور
کنیــم .یــا اینکــه بگوییــم نوشــریعتی مشــابه نئوشــریعتی اســت؛
چنانکــه در مــورد نومارکسیســم گفتــه میشــود کــه گویــی
یــک ســنتی قبــ ً
ا حاکــم شــده و اکنــون نئــو میخواهــد در آن
ارتدوکســی تجدیدنظــری کنــد .امــا در مــورد شــریعتی هی ـچگاه
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 میــراث فکــری او،
خــود باشــیم و خــود بیندیشــیم و بنــا بــه ایــن تفکــر پرسشــگری و
اعتــراض کنیــم و پاســخگوی اندیشــه و کار خودمــان باشــیم.
تفکر شریعتی پایدار و زنده است ،چون عمق دارد
در ادامــه ایــن میزگــرد ،رضــا داوری اردکانــی با ابــراز خوشــحالی از
حضــور در ایــن مجلــس و دیــدار بــا خانــواده شــریعتی اظهــار کرد:
شــریعتی عــاوه بــر فضایلــی کــه داشــت خطیــب ماهــری بــود و
میتوانســت بــا مقدماتــی کــه در ظاهــر بــا بحــث ارتباطی نداشــت
فضــا را آمــاده کنــد .ولــی مــن ســخنران نیســتم .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 بسـیار صمیمانهای داشـتیم .ایشـان بـه من لطف داشـتند و
من هـم بـه ایشـان ارادت و احترام داشـتم .دکتر احسـان شـریعتی
اشـاره خوبـی کردنـد کـه بیاییـم میان تفکـر و فلسـفه تمایـز قائل
شـویمً .
مثلا گفته میشـود منشـأ فلسـفه یونان اسـت ،معنـای آن
نیسـت که بشـر قبـل از یونـان فکر نداشـته اسـت!
داوری اردکانــی بــا بیــان 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،
جامعــه کنونــی در جــای خــودش قــرار نمیگیــرد و پیشــرفت
نمیکنــد و دوام نمــیآورد؛ امــا آنچــه حرکــت ایجــاد میکنــد،
درد اســت .مــا ایــن را ندیــده میگیریــم .هــر کــس چنــد لحظــه
بــا شــریعتی دمخــور میشــد ایــن درد را حــس میکــرد .حتــی
در پشــت شــوخیها و طنزهــا و ظرافتهــا و شــیرینزبانیها.
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مقصود فراستخواه:

متون شریعتی دارای یک وجدان بیداری اجتماعی بود

فراســتخواه در میزگــرد «تحــول دوران» کــه در روز دوم ســمپوزیوم
«اکنــون ،مــا و شــریعتی» برگــزار شــد ضمــن بیــان تمایــزات
شــریعتی بــا دیگــر افــراد زمانــه خــود ،گفــت  :متــون شــریعتی
دارای یــک وجــدان بیــداری اجتماعــی بــود.
در اولیــن پنــل دومیــن روز ســمپوزیوم «اکنــون ،مــا و شــریعتی»
کــه «تحــول دوران» نــام داشــت ،سوســن شــریعتی ،مقصــود
فراســتخواه و علــی قاســمی ســخنرانی کردنــد .مدیریــت ایــن پنل
بــه عهــده حســین مصباحیــان بــود.
مصباحیــان :عصــر مــا بــا عصــر شــریعتی تطابــق
نــدارد
وی در ابتــدای ایــن پنــل گفــت :مســئله اصلــی مــورد بحــث در
پنــل حاضــر ایــن اســت کــه دورانــی کــه مــا در آن بــه ســر مــی
بریــم نســبت بــه دوران شــریعتی چــه تغییراتــی کــرده اســت .مــا
در تاریــخ بشــر ســه دوره پیشــا مــدرن ،مــدرن و پســامدرن داریــم.
در دوران پیشــامدرن خــدا ،بنیــاد همــه چیــز اســت و نماینــدگان
خــدا روی زمیــن حکومــت دارنــد .در دوران مــدرن ،ایــن نســبتها
معکــوس میشــود و نفــی ســنت اتفــاق میافتــد امــا در دوره
فعلــی کــه پســا مــدرن نــام دارد بشــر نــه ماننــد زمــان پیشــامدرن
مکلــف اســت و نــه ماننــد دوران مــدرن محــق .بشــر در شــرایط
فعلــی رهــا و آزاد اســت.
پــس از وی علــی قاســمی گفــت :در عصــر شــریعتی عمــده
رویکردهــا ایدئولوژیــک اســت امــا رویکــرد عمــده عصــر مــا
آنتروپولوژیــک فرهنگــی اســت و نظــام معنایــی مــا بــه خــورده
گفتارهــا تبدیــل میشــود .تضادهــای شــریعتی در آن زمــان
عمدت ـ ًا حــول دوگانههــا بــوده اســت امــا امــروز منطــق صفــر و
صــدی جــای خــود را بــه منطــق بــاوری داده اســت.
وی افــزود :عصــر مــا بــا عصــر شــریعتی تطابــق نــدارد .مــا بــه
دوره پســاها حرکــت کــرده ایــم و دچــار بحرانهــای مختلفــی
شــده ایــم .تمامــی جریاناتــی کــه در گذشــته رویکــرد ایدئولوژیک
داشــته انــد امــروز تغییــر کــرده انــد و بحــران یعنــی اختــاف بیــن
آنچــه کــه هســت و آنچــه کــه بایــد باشــد.
متــون شــریعتی دارای یــک وجــدان بیــداری
اجتماعــی بــود
مقصــود فراســتخواه ،جامعــه شناســی و پژوهشــگر بــه عنــوان

ســخنران بعــدی بــا موضــوع «آیــا از شــریعتی بــه ســادگی
گذشــتیم» ،ســخنرانی کــرد.
وی گفــت :بــه قــول مارکــس مــا انســانها تاریــخ خودمــان را
میســازیم امــا نــه آن طــور کــه خودمــان میخواهیــم .بنــده
ادامــه صحبتهایــم را بــر اســاس ایــن فــرض بنــا میگــذارم.
در ابتــدا الزم اســت در کار و بــار نخبــگان کمتــر مبالغــه کنیــم و
آنهــا را قهرمــان یــا ضــد قهرمــان و یــا تافتههــای جدابافتــه از
تاریــخ ندانیــم .امــر تاریخــی و امــر اجتماعــی یکســره حاصــل
افــکار نخبــگان نبــوده اســت.
فراســتخواه ادامــه داد :در نظریــه «میــدان بوردیو» عامالن انســانی
بــا ســرمایههایی کــه دارنــد نقــش منــش و کــردار فکــری خــود را
بــر زمانــه میزننــد و تمایلهایــی پدیــد میآورنــد .شــریعتی هــم
در دوران خــود تمایزهایــی پدیــد آورد و طبقــه متوســط جدیــد بــا
تیــپ شــریعتی ،تیــپ متمایــزی شــد .در دوره شــریعتی منــش و
کــردار فکــری بــرای جامعــه آن روز مــازاد واقعــی داشــت و معناهــا
و تعریفهــای او بــرای طیفــی از گروههــای اجتماعــی ،ارزش
راهبــردی پیــدا کــرد .ایــن مــازاد بــرای میــدان اجتماعــی ایرانــی
اهمیــت پیــدا میکنــد .از دیگــر تمایزهــای شــریعتی تمایــز در
مکانــی که ایســتاد ،تمایــز در سیاســت اجتماعــی و تمایــز در کنش
راهبــردی کــه پیــش گرفــت ،بــود .طبقــه متوســط جدیــد در آن
دوران مــکان اجتماعــی جدیــدی نداشــت .اگــر نگاهــی بــه اطلس
مکانهــای آن دوره بکنیــم میبینیــم کــه اغلــب مکانهــا یــا
دولتــی بودنــد تــا عمومــی یــا مذهبــی ،یــا سیاســی و یــا امثــال
آنهــا بــوده اســت.
ایــن اســتاد جامعــه شناســی اضافــه کــرد :بنــده در مطالعاتــی کــه
داشــته ام بــه یــک مــکان جدیــدی رســیدم کــه آن را مــکان
مــرزی نامیــده ام .مــکان مــرزی یعنــی جایــی در مــرز میــان
دولــت و جامعــه .بــه عقیــده مــن شــریعتی در ایــن مــکان ایســتاد.
شــریعتی بــه مکانهــای عمومــی روی آورد و حتــی در مــکان
علمــی مثــل دانشــگاه هــم ســاکن نشــد .همیــن تمیــز شــریعتی
باعــث شــد کــه گفتــارش خصیصــه ارتباطــی پیــدا کنــد و متنهــا
در موقعیــت ارتباطــی شــکل بگیــرد .متــون شــریعتی دارای یــک
وجــدان بیــداری اجتماعــی بــود .تمایــز دیگــر شــریعتی تمایــز در
سیاســتهای اجتماعــی بــود .او سیاســت بیــداری اجتماعــی را
در پیــش میگیــرد و بــا سیاســت قالــب آن زمانــه کــه نوســازی
اســت ،تفــاوت دارد .شــریعتی میدانــد کــه ایــن سیاســت غالــب

نمیتوانــد پاســخ زمانــه را بدهــد.
وی در پایــان بــه آخریــن تمایــز شــریعتی بــا افــراد زمانــه خــود
اشــاره کــرد و گفــت :کنــش راهبــردی شــریعتی بــا بقیــه متمایــز
بــود .شــریعتی بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه دیــن هــم مســئله
اســت هــم راه حــل .او بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد از گفتــه
«دیــن یــک امــر خصوصــی اســت» ،آشــنایی زدایــی کنــد.
سوســن شــریعتی :دوران مــا همچنــان دوران
شــریعتی اســت
آخریــن ســخنران ایــن پنــل سوســن شــریعتی اســتاد جامعــه
شناســی دانشــگاه تهــران بــود.
وی صحبــت خــود را بــا ایــن نظریــه آغــاز کــرد کــه دوران مــا
همچنــان دوران شــریعتی اســت .در نتیجــه مســائل مــا هــم همان
مســائل زمــان شــریعتی اســت.
سوســن شــریعتی افــزود :بــرای تعریــف مفهــوم دوران،
تعریفهــای مختلفــی وجــود داشــته اســت .یکــی از تعاریفــی کــه
بــه تعریــف شــریعتی در مــورد بحــران نزدیک اســت اینکــه بحران
یــک پروســه اســت نه یــک سیســتم سربســته و منظــور از پروســه
هــم ایــن اســت کــه عبــارت اســت از :یــک ســری چندالیگــی و
همزیســتی ناهمزمانهــا .بنابرایــن دوره بر اســاس یکدســتی تعریف
نمیشــود بلکــه بــر اســاس تنــش زمانهــا معنــا پیــدا میکنــد.
دوران ،مثــل یــک سیســتم نیســت کــه در یــک جایــی آغــاز و در
جــای دیگــری تمــام شــود و سیســتم دیگــری جــای آن را بگیــرد.
فرزنــد دکتــر شــریعتی اضافــه کــرد :بــه عقیــده دکتــر شــریعتی
رنــج مــا از ناهمزمانــی اســت .مــا از طرفــی در قــرن شــانزدهم
مانــده ایــم و از طــرف دیگــر دچــار دردهــای قــرن بیســتم شــده
ایــم .دکتــر شــریعتی در زمانــی کــه از آن بــه عنــوان زمــان
خویشــتن و یــا نخبــه یــاد میکنــد ســعی میکنــد تــا ناهمزمانــی
قــرن  ۱۶و  ۲۰را ســازگار کنــد .بــر اســاس خویشــتن شــریعتی هم
بایــد خــود را بیابیــم هــم خویشــتن خــود را بســازیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه در پایــان تصریــح کــرد :بحــران هویــت
و نظــم ســرمایه داری دو مشــکلی اســت کــه از  ۴۰ســال پیــش
تاکنــون بــا مــا و همــراه مــا بــوده اســت .تنهــا تفــاوت زمــان مــا با
زمــان شــریعتی ایــن اســت کــه در  ۴۰ســال پیــش امیــدوا ِر تغییــر
بودیــم ولــی در دوران امــروز امیــدی بــه تغییــر نداریــم .امیــدوارم
کــه بتوانیــم امیــد شــریعتی را احیــا کنیــم و بــه آن تــداوم بخشــیم.
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گفتاری از مهدی بنایی؛

فلسفه متعهد به بازاندیشی مقام انسان در تاریخ و جهان است
متـن زیـر گفتـاری از مهدی بنایـی عضو هیئت علمـی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی
اسـت کـه در ادامـه میخوانید؛
پیرامـون انتظـاری کـه از صلـح و فلسـفه داریـم میخواهـم صحبـت کنـم .انتظـار اول ایـن اسـت که
میتـوان در مفهـوم علیـت این نسـبت را فهمید .ایـن که آیا فلسـفه علت صلـح یا جنگ اسـت یا خیر؟
یـا ایـن که بگوییـم فلسـفه از چیزی سـخن میگوید نسـبت آن چیـز با صلـح و جنگ چیسـت؟ انتظار
سـوم این اسـت که ببینیـم فیلسـوفان راجع به جنگ چـه گفته انـد و انتظار چهـارم این اسـت که صلح
و جنـگ بـا فلسـفه چه میکنـد؟ چون خـود فلسـفه در معـرض صلح و جنگ اسـت .مـا یا با فلسـفه در
صلحیـم و یـا بـا آن میجنگیـم و این از ابتـدا وجود داشـته اسـت .میدانیم که سـقراط به خاطر فلسـفه
کشـته میشود.
هر گاه از نسـبت فلسـفه و چیزی میپرسـیم در واقع در حال پرسـش کردن از مفهوم فلسفه هستیم و باز
اندیشـی در خصوص مفهوم فلسـفه انجام میدهیم که فلسـفه چیسـت و چه کار میکنـد .بدون تعریف
مفهـوم فلسـفه نمیتوانیـم نسـبت آن را با صلـح و جنگ بفهمیـم .هایدگر در کتاب « مسـائل اساسـی
پدیدار شناسـی « میگوید ماهیت و ذات مفهوم فلسـفه (کانسـپت فلسـفه) عالیترین و خویشاوند ترین
حاصـل فلسـفه اسـت .اگرچه صرفـ ًا مفهوم انتزاع شـده نیسـت .اگـر نگوییـم ذات و مفهومی اسـت که
دارای خصوصیـات انضمامـی اسـت که تحقق یافته اسـت میتوانیم بگوییم مفهومی اسـت کـه نحوه و
طـوری از تحقق را با خـود دارد.
فیلسـوف درگیـر تریـن انسـان بـا تاریخ اسـت و فیلسـوف 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 ببینیم فلسـفه چه نسـبتی بـا صلح و جنگ
دارد؟ فلسـفه معاصـر متعهد بیـان وجود انسـان مؤدب بـه ادب متافیزیک اسـت .انسـان مـؤدب به ادب
متافیزیـک کیسـت؟ و ما چه نسـبتی با ایـن انسـان داریم؟
کانـت در کتـاب « نقد عقل محـض « میگوید دربـاره کارهای گالیله بـه این نتیجه می رسـیم که خرد
انسـانی درباره جهان منفعل ،شـنونده و شـاگرد نیسـت .بلکه انسـان درباره جهان طرحـی مطرح میکند
و جهـان را بـه سـخن مـیآورد .مثـل قاضی کـه در حضـور شـاهدها از انسـانها حرف میکشـد .کانت
میگویـد بـر خالف دیـدگاه الک حـس ،منفعل نیسـت .به نظـر من حرفهـای کانت شکسـت تالش
انسـان بـرای بیرون آمـدن از تنهایـی را میرسـاند .انسـان تالش خـود را میکند امـا صدایی کـه از آن
سـوی جهان میآید را نمیشـنود .یعنی انسـان بـه جای این کـه جهان را بیابـد جهان را میسـازد .حاال

میتوانیـم بگوییم این انسـان چه نسـبتی بـا جنگ و صلـح دارد.
ایـن سـاختن ،آزادی انسـان را از جهاتی معطوف بـه ویرانگری میکند .یکـی از این جهات سـاختن ابزار
اسـت .انسـان بعـد از ابزار همان انسـان قبل از ابزار نیسـت .پشـت این حـرف چخوف فهمی فلسـفی از
ابـزار اسـت کـه میگوید اگـر در صحنه تئاتر وسـیله بیهـودهای را قـرار دادیم که تـا انتهـای تئاتر معلوم
نشـود کـه کاربـردش چیسـت معلوم میشـود کـه منطـق داللـت ابـزار را در صحنـه آرایـی نفهمیدیم.
چخـوف اسـلحه را مثال میزنـد و میگویـد اگر اسـلحه را در صحنـه تئاتر گذاشـتیم یک جا بایـد از آن
اسـتفاده شود.
انسـان امـروز مصـرف زده اسـت و خالقیت نـدارد .چـون نمیدانـد ابزارهایی که سـاخته برای چیسـت.
انسـان امـروز دچـار منطـق آن چیـزی شـده اسـت کـه میسـازد .اگـر کانـت ادعـا میکند که انسـان
میتوانـد همـه چیز را بسـازد پـس میتواند همه چیـز را هم نابـود کنـد .دکارت با شـکاکیتش همه چیز
را نابـود کـرد و این مسـأله در هیوم دوباره تکرار شـده اسـت .سـوال اساسـی این جاسـت که اگر انسـان
بـدون صدایـی بیـرون از این جهـان آن را میسـازد ،بر اسـاس کـدام صـدا آن را ویـران میکند؟

ذاکرصالحی:

رفتار غیراخالقی در علم حمایت از آن را کاهش میدهد
غالمرضــا ذاکرصالحــی ،دانشــیار مؤسســه پژوهــش و برنامــه
ریــزی آمــوزش عالــی در نشســت اخــاق و آمــوزش عالــی
در کنگــره بیــن المللــی اخــاق در علــوم فنــاوری بــا موضــوع
«بازگشــت بــه یونیورســیته» بــه ارائــه ســخنانی پرداخــت و گفــت:
بایــد ســامان مجــددی بــه مفهــوم بازگشــت بــه یونیورســیته و
دانشــگاه داشــته باشــیم.
وی با اشـاره بـه جمله فیلیپ آلتبـاخ گفت :جامعه آمـوزش عالی اگر
میخواهـد خـودش را از انحرافـات آینده حفـظ کند باید بـه صدای
خـودش گوش دهد .یاسـپرس هم میگویـد در غیاب روح دانشـگاه
زوال آکادمی اتفاق میافتد.روح دانشـگاه چیسـت؟
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه بــا بیــان اینکــه مســائل مــا در
حــوزه آمــوزش عالــی چیســت؟ ادامــه داد :پاییــن آوردن تابلــوی
فرهنــگ و آمــوزش عالــی درســال  ۱۳۸۳و تبعــات آن ،تــودهای
شــدن بدقــواره و رواج ایــده بنــگاه فنــاوری بــدون در نظــر گرفتــن
ســایر زیرســاختها از ایــن گونــه مشــکالت اســت .آمدیــم گفتیــم
دانشــگاه یــک بنــگاه فنــاوری اســت بــدون اینکــه زیرســاختهای
آنهــا را در نظــر بگیریــم ایــن اتفــاق عــاوه بــر ایــران در
کشــورهای دیگــر هــم افتــاده اســت .هــم آمــوزش بــه حاشــیه
رفــت وهــم فرهنــگ دانشــگاهی.
وی افزود :در سـطح جهانی تنوع سـنتها و عـادات علمی و فرهنگی،
جهان شـمولی هنجارهای اخالقی را به چالش کشـیده اسـت و این
هنجارها بیشـتر نقض میشـوند تا مراعات.

دانشــیار مؤسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی بــا
تاکیــد بــر اینکــه ماهیــت گروهــی و اجتماعــی فعالیتهــای
آکادمیــک ضــرورت پرداختــن بــه اخــاق را دو چنــدان کــرده
اســت ،افــزود :فرهنــگ و اخالقیــات دانشــگاهی مــا عمدتــ ًا
محصــول آگاهــی نیســت بلکــه محصــول کردارهــا و رویههــای
اعمــال شــده از ســوی نهادهــا ،کنشهــای پــی در پــی اجتماعــی
و رویههــای اداری و بروکراتیــک اســت .بیــن صــورت بنــدی
مفهومــی و اجرایــی پدیــده مدرنــی بــه نــام دانشــگاه تاخــری
وجــود دارد و بــه نهادســازی در ایــن خصــوص توجــه نشــده اســت.
درعیــن حــال شــاهدیم کــه فرهنــگ دانشــجویی بــا دغدغههــای
غیرآکادمیــک همــراه شــده اســت.
ایــن محقــق و پژوهشــگر در ادامــه بــا بیــان اینکــه رفتــار

غیراخالقــی در علــم تبعاتــی دارد ،افــزود :وقتــی ایــن تبعــات
دامــن گیــر علــم شــود دیگــر مــردم از علــم حمایــت نمیکننــد در
نتیجــه حمایــت همگانــی از علــم کاهــش و بــه جــای آن نظــارت
و کنترلهــای قانونــی افزایــش مییابد.ازطرفــی ایــن پدیــده
بــه هنجارهــای اخالقــی و اجتماعــی عــام تــر صدمــه میزنــد و
ســطح همکاریهــای دانشــگاهی را کاهــش میدهــد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در بازتعریـف واژه دانشـگاه تصریح کـرد :واژه
یونیـورس ،یعنی کائنـات ،عالم ،جهان کوچـک .از دریچه دانشـگاه
به کل جهان نگریسـته میشـود .جایـی که در آن حقیقت جسـتجو
میشـود 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 نیسـت .نفوذ خـاص و ویژگیهـای جهانی
آمـوزش عالی اسـت کـه آن را عالی میکنـد .آموزش عالـی کانون
هنجارهـای عالـی اسـت برای بهبـود کیفیـت زندگی.
ذاکــر صالحــی در پایــان بــا تاکیــد بــر تقویــت جنبههــای نهــادی
دانشــگاه گفــت :وقتــی دانشــگاه بحــران نهــادی ،بحــران هژمونی
و بحــران مشــروعیت دارد راهــی جــز تقویــت جنبههــای نهــادی
دانشــگاه نداریــم .اگــر ایــن کار را نکنیــم دانشــگاه تبدیل میشــود
بــه نهــاد بروکراتیکــی کــه صــورت بخــش زندگــی نیســت و
فرهیختــه و روشــنفکر تربیــت نمیکنــد بلکــه پشــت میــز نشــین
تربیــت میکنــد .بنابرایــن راهــی جــز تقویــت کارکردهــای
هنجــاری دانشــگاه نداریــم.
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پیام آیت اهلل جوادی آملی به همایش ملی فلسفه عرفان؛

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

همایــش ملــی «فلســفه عرفــان؛ بــا تأکیــد بــر آرای آیــت اهلل
العظمــی جــوادی آملــی» دوم آذر مــاه در تــاالر پژوهشــگاه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی در شــهر قــم برگــزار شــد.
متــن پیــش رو مشــروح پیــام آیــت اهلل جــوادی آملــی بــه
ایــن همایــش اســت کــه در ادامــه از نظــر میگــذرد؛
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ـدا ِة ال ْ َم ْه ِدیِّیــن سِ ـ َّی َما خَ اتَــم الْنْب َِیا ِء َو
ال ْ ُم ْر َسـل ِین َو الْئ ِ َّمـ ِة ال ْ ُهـ َ
ـم ن َ َت َولَّــی َو
خَ اتَــم الْ ْوصِ َیــاء َعلَ ْی ِهمــا َآل ُف ال َّتحِ َّیـ ِة َو ال َّث َنــاء ب ِ ِهـ ْ
ِمـ ْ َ
ـرأ إِلَــی َّ
الل».
ـن أ ْع َدائ ِ ِهـ م نَت ََبـ َّ
مقــدم شــما أســاتید ،فرهیختــگان و نخبگان علمــی ،حوزوی
و دانشــگاهی را گرامــی میداریــم .از ذات أقــدس الهــی
مســئلت میکنیــم ،رنــج همــه شــما بزرگــواران را بــا گنــج
معرفــت پــاداش أبــدی عطــا کنــد و همــه کســانی کــه بــا
ایــراد مقــال یــا ارائــه مقالــت بــر وزن علمــی ایــن همایــش
افزودنــد و میافزاینــد ،خــدای ســبحان بــه أحســن وجــه
بپذیــرد!
عصــاره ایــن پیامــی کــه بــه عرضتــان میرســد ،فلســفه
عرفــان نظــری اســت .مســتحضر هســتید کــه انســان بــه
علــم و معرفــت شــناخته میشــود .خــدای ســبحان مجــاری
ادراکــی فراوانــی بــه انســان عطــا کــرده اســت .اگــر انســان
بــه غیــر حــق مشــغول نشــود و خــود را بــه باطــل و امــور
اعتبــاری ســرگرم نکنــد ،در مســیر ادراک حقیقــت قــرار
میگیــرد .در ایــن مســیر ،اول معانــی جزییــه را بعــد از
احســاس مــی فهمــد .بعــد صــ َور خیالیــه را همــراه بــا آن
ادراک میکنــد و از اینهــا عبــور میکنــد و بــه معانــی بریــن
عقلــی در فلســفه نظــری.
در فلســفه ،تــاش و کوشــش ن ْفــس ایــن اســت کــه از وهــم

و خیــال بگــذرد و بــه آن معــارف مجــرد بــار یابــد و آنهــا را
تحلیــل کنــد و بپذیــرد .در ایــن معبــر گاهــی اینهــا بــه جای
اینکــه ُمعیــن باشــند ،راهــزن هســتند .وهــم تربیــت نشــده،
خیــال تعلیــم نیافتــه ،در حــد خــود ،تــاش و کوشــش
میکننــد کــه بــا عقــل نظــری نبــردی داشــته باشــند،
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 ریاضتهــای
علمــی کامــل میطلبــد کــه بایــد یــک معلّــم شــدید
القوایــی او را تقویــت کنــد تــا او وهــم را خــوب تربیــت کنــد،
خیــال را خــوب تربیــت کنــد.
ایــن دو نیــرو کــه از بهتریــن بــرکات الهیــی هســتند ،اگــر
درســت تربیــت بشــوند بــا عقــل نظــری در ادراک معــارف
بریــن همــکاری میکننــد .معانــی جزئــی را ،صــور جزئــی
حــد اصغــر درمــی آینــد ،در
را کــه گاهــی بــه صــورت
ّ
خدمــت عقــل نظــری قــرار میدهنــد .عقــل نظــری در
هنــگام اســتدالل و قیــاس کــه میخواهــد معانــی جزئــی
ـد اصغــر قــرار بدهــد ،وهــم را یــا خیــال
یــا صــور جزئــی حـ ّ
را اســتخدام میکنــد ،آنهــا در خدمــت عقــل نظریــی
هســتند؛ مثــل فرشــتگان جزئــی کــه تابــع فرشــتگان
کلــی بــه معنــی ســعه هســتند قــرار میگیرنــد .آنگاه
قیاسهــای علمــی؛ چــه قیــاس اقترانــی ،چــه قیــاس
اســتثنایی و قیــاس شــرطی؛ چــه متصــل ،چــه منفصــل،
ره آورد خوبــی خواهــد داشــت.
در ایــن زمینــه ،ایــن جهــاد ،جهــاد کبیــر اســت ،نــه جهــاد
اکبــر و اگــر خــدای ناکــرده ،وهــم تربیــت نشــود و عقــل
تربیــت نشــود و همــواره بــا ســتیز بــا عقــل نظــری در
جنــگ ســرد و گــرم ســرگرم باشــند ،خروجــی چنیــن
رهزنــی و غارتگــری ،مغالطــات ســیزدهگانه یــا بیــش از
ســیزدهگانه اســت .هــر جــا کــه عقــل نظــری گرفتــار

مغالطـهای از مغالطــات معهــود و معــروف منطقــی میشــود،
در اثــر نافرمانــی وهــم و خیــال نســبت بــه عقــل نظــری
اســت ،گاهــی موضــوع را جابجــا میکنــد ،گاهــی محمــول
را جابجــا میکنــد ،گاهــی نســبت موضــوع و محمــول را
جابجــا میکنــد ،گاهــی لفــظ تغییــر میکنــد ،گاهــی معنــا
را عــوض میکننــد ،ایــن مغالطــات ســیزدهگانه یــا بیــش
از ســیزدهگانه ،غارتگــری وهــم و خیــال اســت نســبت بــه
عقــل نظــری ،لــذا فلســفه در ایــن عقبــه کئــود بــه مقصــد
نمیرســد .ایــن یــک تعریــف کوتاهــی از فلســفه فلســفه
اســت.
امــا فلســفه عرفــان نظــری؛ عرفــان نظــری ترجمــان عرفــان
عملــی اســت .در ســاختار درون انســان کــه «ن ْفــس فــی وحدتــه
ّ
کل القــوی »[ ]۱اســت ،خــدای ســبحان بعــد از احســاسهای
ظاهــری کــه مجــاری بیرونــی اســت ،یــک نیرویــی بــه او داد
کــه مفاهیــم را بــه خوبــی ادراک کنــد بــه نــام عقــل نظــری.
مســئله تصــور و تصدیــق و قیــاس و اســتدالل و جــزم و امثــال
آن بــه عهــده عقــل نظــری اســت کــه فلســفه بــا آن کار دارد.
یــک نیــروی دیگــری ،یــک شــأن دیگــری ،یــک نــور دیگــری
ذات أقــدس الهــی بــه انســان داد بــه عنــوان عقــل عملــی.
ایــن عقــل عملــی کار آن ادراک نیســت ،کار آن کار اســت.
اینکــه حکمــت عملــی را بــه عقــل عملــی ،حکمــت نظــری
را بــه عقــل نظــری اســناد دادهانــد ،ایــن اســناد ناصــواب
اســت .هــر دو حکمــت را عقــل نظــری ادراک میکنــد ،کار
آن اندیش ـهورزی اســت .عقــل عملــی « َمــا ُعبِ ـ َد ب ِـ ِه ال َّر ْح َمــان
ـب ب ِ ـ ِه الْجنــان »[ ]۲اســت ،کار او کار اســت ،نــه کار او
َو ا ْکتُسِ ـ َ
علــم اســت .کار او تصــور و تصدیــق و جــزم نیســت .کار او اراده
و نیــت و عــزم اســت .عــزم یعنــی عــزم! جــزم یعنــی جــزم!
و بیــن اینهــا هیــچ ارتباطــی نیســت .اینکــه عــرض میکنیــم،
هیــچ ارتباطــی نیســت ،بــا اینکــه صدهــا کار را هماهنــگ
و مرتبــط هــم انجــام میدهنــد ،بــرای اینکــه در آن تحلیــل

گــــــزارش
MEHR NEWSAGENCY

نهایــی و داوری نهایــی ،یــک پزشــک میبینیــد وقتــی بخواهــد
بــه یکــی از رگهــای مویــی بســیار باریکــی کــه بــا چشــم غیــر
مســلّح دیــده نمیشــود و بســته اســت ،آن را درمــان کنــد،
میگویــد ایــن رگ بســته بــا آن رگ هیــچ ارتباطــی نــدارد،
بــا اینکــه صدهــا کار را بــا هــم انجــام میدهنــد .صدهــا کار را
عقــل نظــری و عقــل عملــی بــا هــم انجــام میدهنــد؛ ولــی
در آن تحلیــل نهایــی ،بایــد بگوییــم جــزم هیــچ یعنــی هیــچ،
عــزم یعنــی هیــچ یعنــی هیــچ 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
شــرعی و الهــی را کــه کســی یقیــن دارد و جــزم دارد و هیــچ
تردیــدی در آن نیســت عمــل نمیکنــد .چگونــه میشــود کــه
ــهم ْ ﴾؟[ ]۳چگونــه میشــود
﴿ َو َج َحــ ُدوا ب ِ َهــا َو ْاســ َت ْی َق َن ْت َها أَنف ُُس ُ
ــت َمــا
کــه کلیــم الهــی بــه فرعــون میگویــد﴿ :لَقَــ ْد َعلِ ْم َ
ِــر ﴾؟[ ]۴ایــن
األر ِ
أَنــ َز َل هــؤُال ِء إِ ّال َر ُّب َّ
الســما َواتِ َو ْ
ض بَ َصائ َ
﴿ج َحــ ُدوا ب ِ َهــا﴾ هــم بــرای همــان جریــان آل فرعــون اســت.
َ
گاهــی میشــود کــه انســان صــد درصــد مطلبــی را یقیــن دارد،
آیــات آن را میدانــد ،روایــات آن را میدانــد ،تجربههــای آن
ـودن ایــن مطلــب
را آموختــه اســت ،هیــچ تردیــدی در حــق بـ ِ
نــدارد؛ مثــل دو دو تــا چهارتــا روشــن اســت؛ ولــی گنــاه
ـرش آن اســت کــه عقــل نظــری عمــل نمیکنــد،
میکنــد! سـ ّ
عقــل نظــری اهــل ایمــان نیســت ،عقــل نظــری اطاعــت
نمیکنــد .عقــل عملــی اطاعــت میکنــد کــه در جهــاد
درونــی بــا هــوس شکســت خــورده اســت ،طبــق بیــان نورانــی
ات َّ
اللِ َو َســا ُم ُه َعلَ ْیــه ) کــه
(صلَــ َو ُ
علــی بــن ابــی طالــب َ
ـت َه ـ َو ًی أَمِیــر » ]۵[،ایــن
ـل أَسِ ــیر ت َْحـ َ
ـن َع ْقـ ٍ
ـم ِمـ ْ
فرمــودَ « :کـ ْ
عقــل عملــی بــا هــوی درگیــر اســت ،عقــل نظــری کــه بــا
هــوس درگیــر نیســت .عقــل نظــری بــا وهــم و خیــال درگیــر
اســت کــه اگــر شکســت خــورد ،نتیجـهاش آن مغالطــات اســت
و اگــر پیــروز شــد ،نتیجــه آن براهیــن متقــن ص ّدیقیــن []۶و
امثــال ص ّدیقیــن اســت.
غــرض آن اســت کــه مــرز جــزم کامــ ً
ا از مــرز عــزم
جداســت .عــزم و نیــت و اراده و اخــاص ،کار اســت و
کار عملــی اســت نــه کار علمــی ،مثــل جــزم و از شــئون
ــب ب ِــ ِه
الر ْح َمــان َو ا ْک ُتسِ َ
عقــل عملــی اســت کــه «ب ِــ ِه َّ
الْجنــان » ]۷[.عقــل عملــی شــروع بــه فعالیــت میکنــد
در راهــی کــه ذات أقــدس الهــی او را بــرای آن راه آفریــده
ورهــا َو تَقْواهــا ﴾ ]۸[.در ایــن راه
اســت کــه ﴿ َف َألْ َه َمهــا ُف ُج َ
شــهوت و غضــب مزاحــم او هســتند؛ گاهــی جنــگ ســرد
دارنــد ،گاهــی جنــگ گــرم .اگــر موفــق شــود و بگویــد:
ِــی نَفْسِ ــی أَ ُروضُ َهــا ب ِال َّتقْــ َوی » ]۹[،شــهوت را
«إِن ََّمــا ه َ
تعدیــل کنــد و نــه تعطیــل ،غضــب را تعدیــل کنــد و نــه
تعطیــل ،بهرههــای فراونــی میبَــرد و رشــد میکنــد
و امــا اگــر معــاذاهلل گرفتــار شــهوت و غضــب شــود کــه
ــت َهــ َو ًی أَمِیــر» ،میشــود﴿ :
ْــل أَسِ ــیر ت َْح َ
ِــن َعق ٍ
ــم م ْ
« َک ْ
إِ َّن ال َّن َ ْفــس َ َ
ِالســو ِء ﴾[ ]۱۰میشــود .ایــن نفــس مس ـ ّوله
ـار ُة ب ُّ
 ل َّمـ َ
در میآیــد و ایــن ن ْفــس بجــای اینکــه ل ّوامــه باشــد و «أمــاره
بالحســن و الحــق و الخیــر و الصــدق» باشــد« ،أمــاره بالســوء»
درمیآیــد و اگــر ایــن جنــگ نــرم یــا جنــگ ســرد و گــرم
بــه ســود عقــل عملــی باشــد کــه فرمــود مــن ایــن شــهوت
را رام کــردم ،ایــن غضــب را رام کــردم ،تعطیــل نکــردم،
تعدیــل کــردم ،آنگاه ایــن عقــل عملــی کــه « َمــا ُعبِــ َد ب ِــ ِه
ـب ب ِـ ِه الْجنــان» ،در اثــر آن ﴿ ُی َز ِّکی ِهــم ْ ﴾]۱۱[،
ال َّر ْح َمــان َو ا ْکتُسِ ـ َ
شــروع میکنــد بــه باریافتــن بــه بــارگاه نیــت و عــزم و اراده و
اخــاص و مراحــل عملــی.
وقتــی ایــن مراحــل را از تجلیــه و تخلیــه و تحلیــه بــه
پایــان بــرد ،کمکــم مســئله فنــا بــرای او روشــن میشــود
و مطالبــی را درک میکنــد و مشــاهده میکنــد .آنچــه
را کــه عقــل عملــی میبینــد ،درک میکنــد ،شــهود
نظــری نیســت ،شــهود عینــی اســت ،عملــی اســت؛
البتــه علــم بــه معنــای أعــم اینجــا هســت ،یــک؛ و اصــوالً

مجــرد هــر کاری انجــام میدهــد ،آن کار ،کار کشــفی
و شــهودی و بالحجــاب اســت ،قــدرت او هــم قــدرت
مجــرد و شــهودی اســت ،ســخا و جــود او هــم ســخا و
جــود شــهودی اســت ،مجــرد خــود حضــور اســت ،کار او
حضــور اســت ،عــزم او حضــور اســت؛ چــه اینکــه جــزم او
ـد علــم مصطلــح؛
هــم حضــور علمــی اســت؛ یعنــی در حـ ّ
گرچــه در آن منطقــه فــرا نفْســی ســخن از علــم حصولــی
و منطــق نیســت.
بــه هــر تقدیر نفــس وقتــی عقــل عملــی که شــأنی از شــئون
نفســی اســت کــه «فــی وحدتــه کل القــویٰ» اســت در مســیر ﴿
ـم﴾ قــرار گرفــت و شــهوت و غضــب را تعدیــل کــرد و نــه
ُی َز ِّکی ِهـ ْ
تعطیــل ،بــه بــارگاه اراده و نیــت و اخــاص و عــزم راه پیــدا
میکنــد .از تجلیــه گذشــته بــه تخلیــه میرســد .از تخلیــه
گذشــته بــه تحلیــه بــار مییابــد .وقتــی بــه تعبیــر حکیــم
ســبزواری «تجلیــة تخلیــة و تحلیــه» بــار یافــت« ،ثــم فنــا
مراتــب » ]۱۲[.آنگاه مراحــل شــهود میرســد .ایــن در
عیــن حــال کــه کار او عملــی اســت؛ منتهــا عمــل عینــی و
خارجــی اســت و میشــود شــهود.
آنگاه مراحــل فنــا؛ محــو و طمــس و امثــال آن توحیــد
افعالــی و صفاتــی و ذاتــی پیــش میآیــد و معارفــی
را درک میکنــد .ایــن میشــود عرفــان شــهودی.
مشــهوداتی دارد .اگــر چنیــن عارفــی «جهانــی اســت
بنشســته در گوش ـهای » ]۱۳[،کاری بــا کســی نــدارد ،در
صــدد تعلیــم نیســت ،در صــدد تألیــف نیســت ،در صــدد
اظهــار یافتههــای خــود بــا بنــان و بیــان نیســت کــه
جایــی بــرای عرفــان نظــری نیســت و اگــر ره آورد ایــن
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.
در عرفــان نظــری یعنــی مشــهودات عــارف بــه صــورت
برهــان ارائــه میشــود ،چــون خــود عــارف کمتــر بــه ایــن
الفــاظ و اصطالحــات بهــا میدهــد ،اگــر در بعضــی از
کتابهــای بــزرگان مــا آمــده اســت کــه آنهــا در تبییــن
معــارف و ره آورد خــود بیقصــور نیســتند ،بــرای اینکــه
آنهــا خودشــان اظهــار دارنــد کــه اگــر مــا یــک وقــت
برهــان اقامــه کنیــم ،فقــط بــرای تأنیــس اســت؛ یعنــی
ایجــاد اُنــس اصحــاب فکــرت و صحابــه درس و بحــث بــا
ره آورد مــا ،وگرنــه مــا نیــازی نداریــم کــه برهــان اقامــه
کنیــم ،یافتههــای مــا بــرای مــا حجــت اســت.
آنهــا در ایــن زمینــه تــاش و کوشــش نمیکننــد؛ امــا
کســی کــه جامــع بیــن عقــل نظــر و عقــل عمــل ،جامــع
بیــن علــم حصولــی و علــم حضــوری ،جامــع بیــن منطــق و
مکســر،
علــوم دیگــر باشــد بــه نحــو جمــع ســالم و نــه جمع ّ
او یــک عــارف اســت کــه میتوانــد ره آورد خــود را در عرفــان
نظــری بــه خوبــی تبییــن کنــد .اگــر او ممحــض در عرفــان
شــهودی باشــد ،موفــق نیســت بــه عرفــان نظــری و اگــر
فیلســوفی ممحــض باشــد در نظــر ،موفــق نیســت در جمــع
بیــن ره آورد خــود و ره آورد عرفــا ،عرفــان نظــری بنــگارد و
بنویســد .آن کــه جمــع ســالم کــرده اســت بهتــر از همــه
توفیــق دارد کــه عرفــان نظــری ارائــه کنــد.
بــه هــر تقدیــر ،اگــر مشــهودات حضــور عارفــی ،بخواهــد
بــه صــورت محصــوالت فکــری در بیایــد ،ایــن میشــود
عرفــان نظــری .مســتحضر هســتید کــه برهانــی کــردن،
فــن منطــق ممکــن نیســت .اصــ ً
ا منطــق بــرای
بــدون ّ
ایــن اســت کــه انســان چگونــه اندیشــه داشــته باشــد؛
مثــل اینکــه ادبیــات بــرای آن اســت کــه انســان چگونــه
حــرف بزنــد و برخــی از علــوم دیگــر وســیله هســتند کــه
چگونــه کار خــاص خودشــان را انجــام بدهنــد .منطــق
بــرای همیــن اســت ،ادبیــات بــرای آن اســت و ماننــد
آن .اگــر کســی جمــع ســالم کــرد بیــن نظــر و شــهود،
بیــن برهــان و عرفــان ،او میتوانــد عرفــان نظــری را
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خــوب ارائــه کنــد؛ منتهــا مشــهودات بــا منطــق مشّ ــاء
کــه ارســطو بنیانگــذار آن بــود نــه افالطــون ،ایــن بــار را
ایــن منطــق مشّ ــاء نمیکشــد ،اگــر ایــن منطــق جنــاب
افالطــون کــه مرحــوم صــدر المتألهیــن بــه ایشــان
خیلــی معتقــد اســت ،گرچــه مرحــوم بوعلــی در منطــق
میگویــد ارســطو مقتــدر و قــدِر در تفکــرات عقلــی
اســت و از افالطــون چیــزی جــز اخالقیــات بــه دســت
مــا نرســیده اســت ،خیلــی مرحــوم بــو علــی ارادت علمــی
بــه جنــاب افالطــون نــدارد؛ امــا صــدر المتألهیــن شــیفته
معــارف بریــن افالطــون اســت .اگــر روی نظــر صــدر
المتألهیــن منطــق را افالطــون مینوشــت ،آن منطــق
هــم میتوانســت حکمــت متعالیــه را تبییــن کنــد،
هــم شــاید میتوانســت عرفــان نظــری را بیــان کنــد؛
ولــی چــون منطــق را ارســطو نوشــت و محصــول حکمــت
مشّ ــاء هــم همیــن منطــق اســت ،زیــرا عناصــر محــوری
منطــق را فلســفه تأمیــن میکنــد ،در منطــق ارســطو
کــه میخواهنــد قیــاس ،قضیــه تشــکیل بدهنــد کــه
زمینــه بــرای قیــاس اســت ،یــک حمــل اولــی دارنــد کــه
اتحــاد مفهومــی اســت ،یــک حمــل شــایع صناعــی دارنــد
کــه اتحــاد مصداقــی اســت .بســیاری از معــارف برینــی
کــه در حکمــت متعالیــه اســت بــا منطــق مشّ ــاء قابــل
حــل نیســت .گوشــهای از حرفهــای میانــی نــه نهایــی،
حرفهــای میانــی حکمــت متعالیــه ،مســئله حمــل
حقیقــت و رقیقــت اســت کــه در منطــق مشّ ــاء جــا نــدارد.
باالتــر از آن کــه در عرفــان نظــری بــه صــورت شــفاف و
رســمی مطــرح اســت و در بخشهــای نهایــی حکمــت
متعالیــه بــه صــورت ضعیــف و کــم رنــگ طــرح میشــود،
ّ
ّ
ظــل اســت ،یــک؛ حمــل صــورت
ظــل و ذی
حمــل
مرآتــی بــر شــاخص اســت ،دو .وجــود مبــارک امــام رضــا
(ســا ُم اهلل َعلَ ْیــه) در پایانتوحیــد مرحــوم صــدوق ،وقتــی
َ
مســئله مــرآة را حــل میکنــد و آن شــخص میگویــد
کــه خــدا را مــا چگونــه بشناســیم؟ آیــا حــق در خلــق
اســت یــا خلــق در حــق؟ فرمــود هیــچ کــدام ،نــه خــدا
در خلــق اســت ،نــه خلــق در حــق .عــرض کــرد ،پــس
چگونــه بشناســیم؟ فرمــود چگونــه شــما خــود را در آئینــه
میبینــی بــا اینکــه در آئینــه چیــزی نیســت ؟[ ]۱۴آن
بیــان نورانــی امــام رضــا در بخــش پایانــی توحیــد مرحــوم
صــدوق بــه ایــن آســانی قابــل حــل نیســت .ایــن حمــل
پنجــم ،پنجــم یعنــی پنجــم! بعــد از حمــل چهــارم ،ایــن
دو تــا حمــل اصــ ً
ا در فلســفه و منطــق مطــرح نیســت،
ّ
اگــر گاهــی فیلســوفی از حمــل ذی ّ
ظــل ،حمــل
ظــل و
مــرآة و شــاخص مطــرح کنــد ،بــه عنــوان مجــاز ،اگــر
خیلــی هنــر داشــته باشــد میگویــد حمــل مجــاز
اســت .همــان طــوری کــه متشــابهات قــرآن نــزد عــدهای
محکمــات اســت ،همــان طــوری کــه بســیاری از مجــازات
نــزد عــدهای حقیقــت اســت ،همــان طــوری کــه مجــاز
عقلــی را برخــی مجــاز عقلــی میداننــد ،برخــی حقیقــت
ظــل و ذی ّ
ّ
ظــل ،حمــل مــرآة و شــاخص،
عقلــی ،حمــل
ایــن قســمت چهــارم و پنجــم حقیقــت اســت نــزد عــارف
نــه مجــاز و تــا ایــن منطقــی نداشــته باشــیم کــه حداقــل
اقســام پنجگانــه حمــل را تبییــن کنــد ،عرفــان نظــری
ســامان نمیپذیــرد .بــا ایــن وضــع ،وضــع اخــاق بــا
عرفــان خیلــی روشــن میشــود .در اخــاق آن متخلِّــق
میکوشــد کــه عــادل شــود ،صفــات کریمــه و فضیلــه
داشــته باشــد ،معصیــت نکنــد ،تقــوا داشــته باشــد کــه
ِیــس الْخْ َ
ــاق » ]۱۵[.در عرفــان ،عرفــان
«ال ُّتقَــی َرئ ُ
عملــی تــاش و کوشــش بــر ایــن نیســت کــه شــخص
عــادل شــود ،چــون عــادل شــده اســت .تــاش بــر ایــن
نیســت کــه ایــن صفــات را پیــدا کنــد ،چــون ایــن صفــات
را دارد ،تــاش بــر ایــن اســت کــه بهشــت را ببینــد ،نــه
«شــوقاً الــی الجنــة» عبــادت کنــد .تــاش بــر ایــن اســت
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کــه جهنــم را ببینــد .عقــل نظــری میکوشــد کــه بفهمــد،
عقــل عملــی در بخــش قلــب و عشــق میکوشــد ببینــد،
جنــگ بیــن عقــل نظــر و عقــل عمــل در ایــن بخــش بــه
ایــن اســت کــه ایــن میخواهــد بفهمــد ،آن میخواهــد
ببینــد و ایــن جنــگ جهــاد اکبــر اســت .معمــوالً خــواص
از اصحــاب ،از جنــگ بیــن فلســفه و عرفــان ،از جنــگ
بیــن عقــل و قلــب ،گاهــی بــه صــورت عقــل و عشــق ،بــه
جهــاد اکبــر یــاد میکننــد .آن مســئله جنــگ تربیتــی
بیــن عقــل و نفْــس را جهــاد کبیــر میداننــد و اگــر در
بیــان نورانــی رســول گرامــی ( َعلَ ْیــ ِه َو َعلَــی آل ِــه َ
آل ُف
ال َّتحِ َّی ِــة َو ال َّث َنــاء) آمــده اســت کــه شــما از جهــاد اصغــر
درآمدیــد بــه جهــاد اکبــر برویــد  ]۱۶[،آن اکبــر نســبی
اســت و نــه اکبــر نفْســی و رهبــری همــه اینهــا و فرماندهــی
همــه اینهــا را «النفــس فــی وحدتــه کل القــویٰ» بــه عهــده
دارد کــه در مرحلــه عقــل نظــر ،عاقــل میشــود و در مرحلــه
عقــل عمــل ،قلــب میشــود و در مراحــل نازلتــر ،نازلتــر.
غــرض آن اســت کــه بیــن اخــاق و عرفــان ،بیــن کبیــر و اکبــر
فــرق اســت؛ در اخــاق شــخص میکوشــد منــ ّزه شــود ،در
عرفــان میکوشــد ببینــد و بشــنود .اگــر جنــاب مولــوی میگویــد:
خــود هنــر دان دیــدن آتــش عیــان ٭٭٭ نــی گــپ ّ
دل علــی النــار
الدخــان []۱۷
یعنــی فیلســوف َگــپ میزنــد و عــارف میبینــد .فیلســوف
میگویــد بــه فــان دلیــل کــه خــدا عالــم اســت ،عــادل اســت،
حکیــم اســت ،یــک روزی پاداشــی بایــد باشــد ،کیفــر و پــاداش
حــق اســت ،بهشــت و جهنــم حــق اســت .عــارف میگویــد ایــن
َگــپ اســت ،بهشــت اآلن موجود اســت ،جهنــم اآلن موجود اســت،
هیــچ تردیــدی در وجــود بهشــت و جهنــم نیســت .بیــان نورانــی
(ســا ُم اهلل َعلَ ْیــه) ایــن اســت« :لیــس منــا »[ ]۱۸از
امــام رضــا َ
مــا نیســت کســی کــه بــه وجــود فعلــی جهنــم و بهشــت اعتــراف
نکنــد .هنــر ایــن نیســت کــه بگویــد بــه فــان دلیــل بهشــت
موجــود اســت ،جهنــم موجــود اســت ،هنــر ایــن اســت کــه
هماکنــون آدم آتــش را ببینــد بهشــت را ببینــد.
خــود هنــر دان دیــدن آتــش عیــان ٭٭٭ نــی گــپ ّ
دل علــی النــار
الدخــان
لــذا عــارف از حکیــم بــه عنــوان محجــوب یــاد میکنــد،
وقتــی بــزرگان اهــل معرفــت بخواهنــد از مرحــوم بوعلــی
بــا همــه جــال و شــکوهش نــام ببرنــد ،میگوینــد« :قــال
بعــض المحجوبیــن» .آن کــه میبینــد ،عــارف اســت .آن کــه
میفهمــد ،حکیــم اســت.
بــه هــر تقدیــر آنچــه را کــه مرحــوم کلینــی در جلــد دوم
کافــی از حارثــة بــن مالــک نقــل میکنــد کــه تــازه آن
«أن»؛ مقــام احســان اســت،
مقــام
«کأن» اســت ،نــه مقــام ّ
ّ
َ
َ
ش َربِّــی
ـر ِ
نــه مقــام عرفــان شــهودیَ « .کأنِّــی أن ُْظـ ُ
ـر إِلَــی َعـ ْ
»[ ]۱۹و ماننــد آن ،پــس بیــن اخــاق و عرفــان فاصلــه «بین
االرض و الســماء» اســت .ایــن میخواهــد آدم خــوب شــود،
او آدم خوبــی اســت کــه حرکــت میکنــد تــا ببینــد پایــان
خوبــی را.
مطلبــی دیگــر آن اســت کــه گرچــه عرفــان عملی شــهود آن
حضــوری اســت و علمــش حضــوری اســت ،لکــن هــر علــم
موحــد و هــر ملحــد
حضــوری عرفــان نیســت ،چــون هــر ّ
بــه هویــت خــود علــم شــهودی دارد ،بــه مجــاری ادراکــی
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
حضــوری ،ایــن را نمیگوینــد عرفــان .گرچــه عرفــان علــم
حضــوری اســت؛ ولــی هــر علــم حضــوری عرفــان نیســت.
قهــرا ً او بــه آن مقامــی بــار مییابــد کــه دســترس تــوده
مــردم نیســت .مســتحضر هســتید شــما بزرگانــی کــه
در ایــن رشــتهها کار میکنیــد ،همــه مــا وظیفــهای
داریــم کــه بــا هــر کســی بــه انــدازه اســتعداد او ســخن
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بگوییــم .ایــن بیــان نورانــی از وجــود مبــارک پیغمبــر
ـن التَّحیــا ُة ال ْ ُم َصلِّی ـن) اســت کــه
( َعلَ ْی ـ ِه َو َعلَــی آلِــه أَ ْح َسـ ُ
انبیــا موظــف هســتند بــا مــردم بــه انــدازه اســتعداد آنهــا
ســخن بگوینــد .خــود مرحــوم کلینــی از وجــود مبــارک
امــام صــادق نقــل میکنــد کــه وجــود مبــارک پیغمبــر
( َعلَ ْی ِهــم َ
آل ُف ال َّتحِ َّی ـ ِة َو ال َّث َنــاء) در تمــام مــدت عمــر بــه
انــدازه عقــل خــود بــا کســی ســخن نگفــتَ « :مــا َکلَّ َ
ــم
ـول َّ
الل ِ َصلَّــی ا ُ
هلل َعلَی ِــه َو آل ِـ ِه َو َسـلَّ َم الْع َِبــا َد ب ِ ُک ْنـ ِه َع ْقل ِ ِه
َر ُسـ ُ
َقـ ُّ
ـط »؛[ ]۲۰در ذیــل ایــن حدیــث نورانــی ،مرحــوم صــدر
المتألهیــن در شــرح اصــول کافــی اهــل بیــت را اســتثنا
میکنــد کــه بــا کنــه عقــل خودشــان بــا اهــل بیــت
ســخن میگفتنــد .بعدهــا هــم مجلســی اول و مجلســی
ــول َّ
الل ِ
ــم َر ُس ُ
دوم اهــل بیــت را اســتثنا کردنــدَ « :مــا َکلَّ َ
َصلَّــی ا ُ
هلل َعلَی ـ ِه َو آل ِـ ِه َو َس ـلَّ َم الْع َِبــا َد ب ِ ُک ْن ـ ِه َع ْقل ِ ـ ِه َقـ ُّ
ـط».
شــاگردان او ،اصحــاب او ،صحابــه او هــم موظفنــد بــا هــر
کســی بــه انــدازه او ســخن بگوینــد .مرحــوم صــدوق
در کتــاب نورانــی توحیــد ،در بحــث رؤیــت کــه خــدای
ســبحان را میشــود مشــاهده کــرد ،برخــی از روایــات
را نقــل میکنــد کــه ابابصیــر کــور اســت در محضــر
امــام صــادق نشســته اســت ،ایــن ابیبصیــر کــور بــه
امــام صــادق عــرض میکنــد کــه آیــا خــدا را میشــود
در قیامــت دیــد؟ فرمــود آری! بعــد فرمــود هماکنــون
مگــر نمیبینــی؟ بــه ابیبصیــر کــور میگویــد! عــرض
کــرد یابــن رســول اهلل! مــن مجــاز هســتم ایــن حدیــث
را بــرای همــه نقــل بکنــم؟ فرمــود نــه  ]۲۱[،حــاال
خــواص حســاب دیگــری دارد ،بــرای تــوده مــردم حــق
نــداری نقــل کنیــد .در پایــان ایــن بحــث مرحــوم صــدوق
میگویــد روایاتــی کــه در دربــاره رؤیــت خــدا وارد شــده
اســت «کلّهــا عنــدی صحیحــة »[ ]۲۲از نظــر ســند تــام
اســت ،مطلبــش هــم تــام اســت؛ ولــی مــن بــرای اینکــه
دیگــران بهــره ســو نبرنــد نقــل نمیکنــم .عیــن القضــاة
همدانــی در تمهیــدات خــود ،چــون عیــن القضــاة در اواخر
قــرن پنجــم و در اوایــل قــرن ششــم میزیســت ،بــا احمــد
غزالــی ،بــا محمــد غزالــی ،قبــل از جنــاب ابــن عربــی
زندگــی میکردنــد .ایشــان در تمهیــدات خــود دارد کــه
یــک وقتــی شــیخ ابوعلــی آملــی ( َمــدَّ اهلل عمــره) معلــوم
میشــود کــه ایــن ابوعلــی آملــی آن وقــت زنــده بــود.
گفــت در صحنــه رؤیایــی مــن دیــدم کــه تــو تمهیــدات را
داری و محضــر پیغمبــر ( َعلَ ْیـ ِه َو َعلَــی آلِــه َ
آل ُف ال َّتحِ َّیـ ِة َو
ال َّث َنــاء) 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 جمالتــی ر ّد و بــدل شــد .شــیخ ابوعلــی
آملــی میگویــد رســول خــدا در همــان عالــم بــه مــن
گفــت عیــن القضــاة «بیــش از ایــن اســرار بــر صحــرا
منــه» ،هیــچ کــس حــق نــدارد ،هــر حرفــی را کــه فهمیــد
در هــر جــا بنویســد و در هــر جــا بگویــد .ایــن عیــن القضاة
میانجــی همدانــی اســت کــه طبــق نقلــی کــه دارد ،در
بیســت و نهــم رجــب ســال  ۵۲۱یعنــی اوایــل قــرن
ششــم ،ایــن صحنــه و ایــن مکاشــفه اتفــاق افتــاد .همــان
طــوری کــه جنــاب ابــن عربــی میگویــد مــن کتــاب
فصــوص را از حضــرت دریافــت کــردهام ،قبــل از او عیــن
القضــاة همدانــی میگویــد تمهیــدات مــرا بــه حضــرت
دادم ،حضــرت بــه مــن فرمــود« :بیــش از ایــن اســرار بــر
صحــرا منــه»! مگــر آدم حــق دارد هــر حرفــی را در هــر
جایــی بگویــد؟ در جایــی بگویــد؟ بســیاری از بــزرگان کــه
تحریــم کردنــد ،بــرای همیــن جهــت اســت .خــود شــخص
اگــر در خــود ظرفیتــی نمیبینــد ،مجــاز نیســت کــه ایــن
کتابهــا را مطالعــه کنــد.
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 یافتههــا بــه خوبــی تعلیــم بگیــرد و
مسـلّط بــر منطقــی باشــد کــه آن منطــق را حداقــل حکمت
متعالیــه تدویــن کــرده باشــد ،نه حکمــت مشّ ــاء .تــا از حمل
اولــی و شــایع بگــذرد ،بــه حمــل حقیقــت و رقیقــت بــار
ـل و ذیظـ ّ
یابــد ،از آنجــا بــه حمــل ظـ ّ
ـل برســد و از آنجــا بــه
حمــل مــرآة و شــاخص بــار یابــد تــا بتوانــد گوشـهای از آنچه
را کــه دیگــران یافتهانــد ،تبییــن کنــد.
من مجــددا ً مقــدم همــه شــما را گرامــی مـیدارم ،امیدواریم
ذات أقــدس الهــی بــه همــه مــا آن توفیــق را عطــا کنــد کــه
بتوانیــم علــم صائــب و عمــل صالــح فراهــم بکنیــم ،هــم
خــود را نجــات بدهیــم هــم دیگــران را به بهشــت ســعادت و
«جنــة اللّقــاء» راهنمایــی کنیــم!
از ذات أقــدس خــدا مســئلت میکنیــم ،نظــام مــا ،رهبــر مــا،
مراجــع مــا ،دولــت و ملــت و مملکــت مــا را در ســایه امــام
(ســا ُم اهلل َعلَ ْیــه) حفــظ بفرمایــد!
زمــان َ
روح مطهــر امــام راحــل و شــهدا را بــا اولیــای الهی ،محشــور
بفرماید!
خطــر بیگانــگان را بــه اســتکبار و صهیونیســم برگردانــد و
ایــن نظــام الهــی را تــا ظهــور آن حضــرت ،از هــر گزنــدی،
محافظــت بفرمایــد!
الس َل ُم َعلَ ْی ُک ْم َو َر ْح َم ُة َّ
« َغف ََر َّ ُ
الل ِ َو ب َ َر َکاتُه»
الل ل َ َنا َو ل َ ُک ْم َو َّ
[ . ]۱شرح المنظومة ،ج ،۵ص.۱۸۰
[ .]۲تفسیر نور الثقلین ،ج ،۵ص .۳۸۲
[ .]۳سوره نمل ،آیه .۱۴
[ .]۴سوره اسرا ،آیه .۱۰۲
[ .]۵نهج البالغه (للصبحی صالح) ،حکمت .۲۱۱
صدیقیــن؛ از براهیــن اثبــات وجــود خــدا اســت
[ .]۶بُرهــان ّ
کــه در آن تــاش میکننــد بــدون اســتفاده از مقدمــات
حســی و تجربــی و بــا بحــث از حقیقــت هســتی ،وجــود
خداونــد را اثبــات نماینــد .گفتــه شــده اســت در براهیــن
دیگــر از غیــر حــق پــی بــه حــق میبرنــد ،امــا در ایــن
ـد وســط برهــان نیســت .عنوان
برهــان چیــزی جــز حــق ،حـ ّ
صدیقیــن را نخســتین بــار ابــن ســینا بــرای ایــن برهــان بــه
ّ
کار بــرده اســت.
[ .]۷تفسیر نور الثقلین ،ج ،۵ص .۳۸۲
 .سوره شمس ،آیه ]۸[.۸
[ .]۹نهج البالغة (للصبحی صالح) ,نامه .۴۵
[ .]۱۰سوره یوسف ،آیه .۵۳
[ .]۱۱سوره بقره ،آیه .۱۲۹
[ .]۱۲شرح المنظومة ،ج ،۵ص .۱۶۳
[ .]۱۳شــعر از ابــن یمیــن «هــر آنکــس ز دانــش بــرد
توشــهای ٭٭٭ جهانــی اســت بنشســته در گوشــه ای».
[ .]۱۴توحید (للصدوق) ،ص .۴۳۴
[ .]۱۵نهج البالغة (للصبحی صالح) ،حکمت .۴۱۰
[ .]۱۶مجموعة ورام ،ج ،۱ص .۹۶
[ .]۱۷مثنوی معنوی ,دفتر ششم ،بخش .۸۳
[ .]۱۸ر .ک :عیــون أخبــار الرضــا علیــه الســام ،ج ،۱ص
ـم َمـ ْ َ
َ « .۱۱۶ف َقـ َ
ـر خَ لْــقَ
ـم ِم َّنــا َو َل ن َْحـ ُ
ـن ِم ْن ُهـ ْ
ـال ع َل ُهـ ْ
ـن أن ْ َکـ َ
َّ
َ
َ
َ
ـی صلّــی اهلل و علیــه و آلــه و
ـ
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س ـلّم»
[ .]۱۹الکافی (ط ـاإلسالمیةة) ،ج ،۲ص. ۵۴
[ .]۲۰الکافی (ط اإلسالمیة) ،ج ،۱ص .۲۳
[ .]۲۱توحید شیخ صدوق ،ص .۱۱۷
[ .]۲۲توحیــد شــیخ صــدوق ،ص ۱۱۹؛ «و األخبــار التــی
رؤیــت فــی هــذا المعنــی و أخرجهــا مشــایخنا (رضــی اهلل
عنهــم) فــی مصنفاتهــم عنــدی صحیحــة و انمــا ترکــت
ایرادهــا فــی هــذا البــاب خشــیة أن یقرأهــا جاهــل بمعانیهــا
فیکــذب بهــا فیکفــر بــاهلل عــز و جــل و هــو ال یعلــم».
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آیت اهلل رشاد مطرح کرد؛

تعلیقهزنی،حاشیهنگاریوشرحنویسی؛سنتهاییکهفراموششدهاند
متــن زیــر ،مشــروح ســخنان آیــت اهلل رشــاد در آییــن بازگشــایی
نمایشــگاه و فروشــگاه کتــاب اندیشــه اســت کــه در ادامــه مــی
خوانیــد؛
وقتی اثر شخصیت مؤلف را میسازد
از یــک تحقیــق ممکــن اســت نتایــج و برایندهــای مختلفــی
اعــم از ســخنرانی ،مقالــه ،کتــاب و نیــز ارائــه پیشــنهادهای گــره
گشــا و نظریــه جدیــد بــه دســت آیــد ،امــا ایــن بــرون دادهــا و
برایندهــا ثمــرات اصلــی یــا تنهــا ثمــرات یــک تحقیــق نیســتند،
بلکــه مهمتریــن براینــد یــک تحقیــق ،تکــون شــخصیت
شــخص مؤلــف اســت .امــروز ایــن نکتــه در بیــن جامعهشناســان
و معرفتشناســان محــل بحــث و مــورد نــزاع جــدی اســت کــه
آیــا «اثــر»« ،شــخصیت» را خلــق میکنــد و یــا شــخصیت اثــر
را؟ فردوســی شــاهنامه را خلــق کــرده اســت یا شــاهنامه فردوســی
را ســاخته اســت؟ شــاید ایــن افــراط و تفریــط و یکســویهنگری
اســت کــه گفتــه شــود :همیشــه اثــر ،شــخصیت را میســازد و
یــا ایــن شــخصیت اســت کــه اثــر را پدیــد م ـیآورد .زیــرا گاهــی
شــخصیت از آن حــد از ســختگی و کمــال برخــوردار اســت کــه
اثــر تظاهــر وجــودی شــخصیت بــه شــمار م ـیرود و چیــزی بــر
شــخصیت او اضافــه نمیکنــد؛ ولــی بایــد اذعــان کــرد کــه :نوعـ ًا
غلبــه بــا رونــد ســاخت شــخصیت بــه واســطه اثــر اســت و اگــر
اثــر ،محصــول یــک تحقیــق جــدی باشــد ،ایــن تحقیــق خواهــد
بــود کــه شــخصیت مؤلــف را میســازد.
اگــر کســی در فراینــد یــک تحقیــق جــدی و مطالعــه اساســی،
اثــری را تولیــد کــرده باشــد ،شــخصیت او دیگــر بــار تولــد یافتــه
اســت .ایــن ســخن ،عــاوه بــر مبانــی جامعــه شــناختی ،پدیــده
شناســی اثــر بــه لحــاظ مبانــی معرفــت شــناختی بــا مقتضــی
قاعــده اتحــاد عقــل و عاقــل و معقــول نیــز ســازگار اســت .بــه هــر
حــال ،اقلــی از معقــول بــه صــورت وجــود کتبــی در قالــب کتــاب
عرضــه میشــود .همــه آنچــه کــه در کتــاب تدویــن و مطــرح
میشــود ،در نفــس مؤلــف حتم ـ ًا متبلــور اســت و شــاید چندی ـن 
برابــر بیــش از آنچــه کــه در قالــب کتــاب عرضــه میشــود،
در ذهــن و زبــان و نفــس مؤلــف ذخیــره میشــود .پــس غالبــ ًا
اینگونــه اســت کــه اثــر شــخصیت مؤثــر را میســازد.
سنتهای فراموش شده فرهنگ علمی مسلمانان
ســنتهای فراوانــی در فرهنــگ علمــی مســلمانان و بهخصــوص
حوزههــای علمیــه شــیعی وجــود دارد کــه بســیار معنــی دارنــد و
اگــر بــر روی آنهــا مطالعــه جامعــه شــناختی ،معرفــت شــناختی،
اخالقــی و حقوقــی دقیقــی صــورت گیــرد ،اهمیــت شــگرف
آنهــا مشــخص و آشــکار میشــود .برخــی از ایــن ســنتهای
معرفتشناســانه بــرای در امــان مانــدن از آفــت گسســت معرفتــی
و یــا از دسـت رس خــارج شــدن یافتههــای بــزرگان اســت ،ماننــد
ســنت تعلیقهزنــی ،حاشــیهنگاری و شــرح نویســی بــر آثــار
بــزرگان و آثــار فاخــر ،بــه جــای تألیــف مســتقل و تولید 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
پیشــگام و پیشکســوت و برخــی حقوقــی مثـ ً
ا احتــرام بــه مالکیت
فکــری و اجتنــاب از ســرقت ادبــی اســت.
کتابی که نام تبار مؤلف میشد
در گذشــته ســنتی در دنیــای علمــی حــوزوی مــا بــوده کــه امــروزه
ایــن ســنت فرهنگــی و اجتماعــی عمیــق و ارزشــمند مغفــول واقع
شــده اســت و آن اینکــه گاهــی یــک تیــره و طایفــهای از تبــار
یــک مؤلــف ،تــا چندیــن نســل بــه نــام یــک کتــاب او نامیــده

میشــدند .ایــن ســنت فرهنگــی نشــان از ارزش عمیــق و حرمــت
آثــار علمــی دارد؛ یــک اثــر علمــی هویــت مؤلــف و نســل او را
میســاخت؛ بــرای مثــال مؤلــف «الفصــول الغرویــة فــی االصــول
الفقهیــة» ،تألیــف محمــد حســین بن محمــد رحیــم (عبــد الرحیم)
ایــوان کیفــی ورامینــی اصفهانــی (متوفــای بیــن  ۱۲۵۴تــا ۱۲۶۱
قمــری) .خــود بــه صاحــب الفصــول نامبــردار شــده ،نســل پســری
و دختــری او هــم بــه «آل صاحــب فصــول» شــناخته میشــوند.
نــام خانوادگــی آنهــا «صاحــب فصــول» اســت! بــرادر بزرگتــرش
مرحــوم شــیخ محمدحســین اصفهانــی کــه البتــه اهــل تهــران و
ـی تهرانــی اســت مؤلــف «هدایــة المسترشــدین فی
درواقــع ورامینـ ِ
شــرح معالــم الدیــن» کــه شــرح مبســوطی بــر کتــاب معالم شــیخ
حســن بــن شــهید اســت ،بــه مناســبت نــام اثــرش بــه شــارح
محقــق یــا صاحــب هدایــه نامبــردار اســت و فرزنــدان او تــا چندین
نســل اکثــراً بــه «مسترشــدی» معــروف انــد.
همینطــور مرحــوم آخونــد خراســانی را «صاحــب کفایــه»
میگوینــد و فرزنــدان ایشــان را نیــز کفایــی مینامنــد .مرحــوم
فقیــه فحــل عالمــه شــیخ محمدحســن نجفــی صاحــب کتــاب
عظیــم جواهــر الــکالم فــی شــرح شــرایع االســام بــه صاحــب
جواهــر و نســل او جواهــری نامیــده شــده انــد .در واقــع یــک اثــر
تنهــا هویــت فــرد مؤلــف را نمیســازد بلکــه بــرای چندیــن نســل
بعــد او نیــز هویــت ســاز میشــود .ایــن ســنت یــک فرهنــگ
رایــج و شــایع بــوده و نشــاندهنده اهمیــت آثــار علمــی و تألیفــات
اســت.
تعلیقهزنی ،حاشیهنگاری و شرح نویسی
یکــی دیگــر از مســائلی کــه از آن غافــل هســتیم و حتــی گاه بــه
آن حملــه میکنیــم و نقطهضعــف محققــان و مؤلفــان قلمــداد
میکنیــم ،ســنت تعلیقهزنــی ،حاشــیهنگاری و شــرح نویســی بــه
جــای تألیــف مســتقل و تولیــد آثــار جدیــد اســت .ممکــن اســت
بعضــی از مــا حتــی بــه ایــن رو ّیــه نگاهــی منفــی داشــته باشــیم
کــه چــرا متــن تولیــد نمیکنیــم و چــرا اینقــدر شــرح نویســی
و حاشــیهنگاری؟ ،چــرا اینقــدر تعلیقهزنــی؟ و چــرا از متــون
قدیــم عبــور نمیکنیــم .بایــد گفــت کــه ایــن روشهــا و رفتارهــا
یکسلســله مبانــی معرفتــی ،فرهنگــی و ادبــی ،حقوقــی و اخالقی
دارد و بــه نحــوی ارزشگــذاری بــه آثــار گذشــتگان و رعایت حقوق
ســلف قلمــداد میشــود یــا رعایــت اخــاق و اعتــراف بــه حــق

اخالقــی «فضــل تقــدم» آنهــا اســت.
امــروز میبینیــم کــه فــرد کتــاب دیگــری را میگیــرد و یــک
مقــدار مطلــب بــه آن اضافــه میکنــد و بــه نــام خــودش چــاپ
میکنــد و در هیچجــا نیــز اشــاره نمیکنــد از چــه منبعــی
اســتفاده کــرده اســت ،ولــی در گذشــته ســنت بــه اینصــورت
بــوده کــه میگفتنــد صاحــب اثــر زحمــت کشــیده و مثــ ً
ا
«شــرایع االســام» را نوشــته اســت .او ًال متــن شــرایع بســیار
مهــذب و منقــح و ســخته وپختــه اســت ،وقتــی کــه محقــق
ایــن کتــاب را مــی نوشــته اینگونــه نبــوده کــه قلــم را بــه
دســت بگیــرد و همینطــور جلــو بــرود ،بلکــه روی واژهواژه
آن فکــر کــرده و حتــی گاهــی تغییــری بســیار ســاده در حــد
جابهجاکــردن یــک حــرف ،مفهــوم کلــی متــن فقهــی را
تغییــر میدهــد .نتیجت ـ ًا افــراد دیگــر بــر کتــاب شــرایع شــرح
مینویســند ،پاورقــی و تعلیقــه میزننــد و بــه ایــن شــکل
اهمیــت و ارزش آن متــن را حفــظ میکنــد.
چرا نقل مستقیم در آثار قدما زیاد است؟
همچنیــن میبینیــم کــه در آثــار قدمــا نقــل مســتقیم بســیار زیــاد
اســت ،ولــی امــروز نقــل مســتقیم را عیــب میدانیــم .در گذشــته
نقــل مســتقیم بــه ایــن جهــت صــورت مــی پذیرفتــه کــه مؤلــف
مــی گفتــه اگــر بخواهــم یــک نظــر را تقریــر کنیــم ،بهتــر از ایــن
تقریــری کــه موجــود اســت نمیشــود ،مثــ ً
ا ابنســینا یــک
نظــر را تقریــر کــرده و صدرالمتألهیــن در کتــاب اســفار ،یکدفعــه
چهــار صفحــه از متــن شــفا را عینـ ًا وارد میکنــد ،زیــرا مــی بینــد
کــه بــرای ارائــه یــک نظــر و مطلــب رســاتر و دقیقتــر از آن
نمیتــوان نوشــت.
و صاحــب هدایــة المسترشــدین یعنی مرحــوم محمدتقــی ورامینی
تهرانــی اصفهانــی ،شــرح بــر معالــم زده ،انصافـ ًا بســیار قویتــر از
خــود معالــم اســت و تســلط علمی ایشــان بســیار باالتــر از اوســت،
آیــا ایشــان نمیتوانســت یــک متــن مســتقل بنویســد؟ او قــادر
بــوده و حتــی احســاس مــن ایــن اســت کــه حتــی خیلــی قویتــر
از صاحــب معالــم بــوده اســت ،ولــی بــرای رعایــت فضــل تقــدم
نســبت بــه صاحــب معالــم چنیــن کــرده اســت..
همینطــور شــرح لمعــه ده جلــد اســت ،درحالــی کــه خــود
لمعــه یــک کتــاب کوچــک و کمحجــم اســت ،آیــا شــهید ثانــی
نمیتوانســت بــه جــای اینکــه اثــر خــود را شــرح لمعــه بنامــد ادعا
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کنــد کــه یــک اثــر جدیــد نگاشــته اســت؟ یــک نفــر
هنگامــی کــه در زنــدان اســت و متوجــه میشــود
قــرار اســت بــهزودی اعــدام شــود ،یــک دوره فقــه
شــیعه را از حفــظ مینویســد .چــرا شــهید ثانــی متــن
لمعــه را حفــظ میکنــد؟ شــرح آن کــه بیســت برابــر
متــن اســت و بســیار اســتداللیتر و مســتندتر اســت؛
ولــی شــهید ثانــی میخواهــد فضــل تقــدم و ارزش و
قداســت مرحــوم شــهید اول را حفــظ کنــد.
نتیجــه ایــن عمــل شــهید ثانــی نیــز ایــن میشــود
کــه در تاریــخ شــیعه کمتــر کتابــی بــه انــدازه لمعــه
و شــرح لمعــه برکــت داشــته اســت ،زیــرا چنــد
صــد ســال و چندیــن و چنــد نســل آشــنایی بــا فقــه
اهلبیــت علیهمالســام را بــا ایــن دو کتــاب کــه اثــر
ایــن دو شــهید اســت شــروع میکننــد .بــه هــر حــال
اثــر ،هویــت اســت و گذشــتگان مــا ســعی میکردنــد
کــه ایــن هویــت گــم نشــود.
همینطــور بازنویســیهایی کــه انجــام میشــد نیــز
بــه همینگونــه بــود .بــرای مثــال المحجــة البیضــاء
کــه یــک محــدث شــیعی ،اهــل معرفــت و حکمــت،
فقیــه ،شــاعر و ادیــب هماننــد فیــض اثــر یــک ســنی
را بازنویســی میکنــد و در آن کتــاب اعــام و تأکیــد
میکنــد کــه ایــن کتــاب بازســازی همــان اثــر غزالــی
اســت .ایشــان میتوانســت از نــو بنویســد و بــرای او
نیــز کاری نداشــت .تعــداد احادیثــی کــه مرحــوم
فیــض در المحجــة آوردهانــد بســیار بیشــتر از احادیثــی
اســت کــه غزالــی در کتــاب احیاءالعلــوم آورده و کتــاب
احیاءالعلــوم بیشــتر بــه قصــص صوفیــه و عرفــا
پرداختــه اســت.
گرتــه بردارانــی کــه بــا ســرقت و فــروش
کلمــات زندگــی میگذراننــد
طــی دو ســه دهــه اخیــر چهرههایــی در دانشــگاهها
و احیان ـ ًا حوزههــا پیــدا شــده انــد کــه کارشــان شــده
گرتــه بــرداری آثــار بــرون مــرزی و بومــی ســازی
ســخنان بیگانــگان و تحویــل آن بــه عنــوان نظــر نــو
و نظریـه پــردازی بــه طبقــات جــوان و بلکــه تحصیــل
کــردگان دانشــگاهی کــم ســواد و کــم اطــاع .ایــن
عناصــر پرادعــای بـی مایــه کــه آســتانه تــوان علمی و
هنــر پژوهشـی شــأن همیــن حــد اســت کــه مدعیــات
دیگــران را نشــخوار کننــد ،متأســفانه در آشــفته بــازار
کنونــی دانــش و دانشــگاههای 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
از جهــل و بــی اطالعــی مخاطبــان خــود فراچنــگ
نمـی آورنــد! ایــن جماعــت در حقیقــت مترجمانـی انــد
کــه نــه بــه شــیوه ترجم ـه معلــوم المتــن ،بلکــه ب ـه 
شــیوه برگــردان آثــار و آرا مکتــوم المتــن بــه ســرقت و
فــروش کاالی کلمــات زندگــی م ـی گذراننــد.
آثــار و آرا ایــن حضــرات چنان تقلیــدی و گرتــه بردارانه
اســت کــه گاه میتــوان آنهــا را بــه دفترخانهثبــت
اســناد بــرد و بــا تطبیــق بــا اصــل خارجــی شــأن مهــر
«کپــی برابــر بــا صــل» بــر روی جلــد آنهــا زد!
متأســفانه اخــاق علــم و فرهنــگ تحقیــق و خلــوص
و تواضــع و قدرشناســی و رعایــت حقــوق در میــان
اوســاط اهــل تحقیــق و اصحــاب فرهنــگ از بیــن
رفتــه اســت .کتــاب یــا مقالــه مینویســند بعــد ادعــا
میکننــد کــه قبــل از مــا هیچکــس چنیــن حرفــی
را نــزده اســت .نوع ـ ًا همــه مقــاالت نیــز همینگونــه
اســت ،ولــی مشــخص نیســت کــه بــا ایــن همــه ادعــا
پــس چــرا علــم در جامعــه مــا پیــش نمـیرود! و چــرا
ایــن همــه قحطــی ســخن نــو؟

گــــــزارش
MEHR NEWSAGENCY

عبدالحسین خسروپناه:
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حجــت االســام والمســلمین عبدالحســین خســروپناه ،رئیــس
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران ،در همایــش چیســتی
و چگونگــی تحــول در علــوم انســانی از دیــدگاه آیــت اهلل خامنه ای  
بــه ســخنرانی پرداخــت کــه متــن آن در ادامــه میآیــد؛
در بحـث تحـول علوم انسـانی ،چیسـتی ،چرایـی و چگونگی تحول
علوم انسـانی ،سـه پرسـش مهم این حوزه به شـمار می آینـد .آقای
دکتـر حدادعـادل در باب چیسـتی تحول علوم انسـانی ،اشـاره کرده
اسـت کـه روزآمـدی علـوم انسـانی ،بومی سـازی علـوم انسـانی و
اسلامی سـازی علـوم انسـانی مربـوط بـه چیسـتی تحـول علـوم
انسـانی اسـت .بدین معنی که معنای تحول علوم انسـانی اسلامی،
بـه هیچ وجـه تعطیلی علوم انسـانی موجـود غرب نیسـت و نباید به
طـور مثـال روان شناسـی با مکاتـب مختلفش تعطیل شـود.
بــرای تحــول علــوم انســانی ،بایســتی آخریــن
نظریههــا و دســتاوردهای غــرب را بدانیــم
در واقــع در تحــول علــوم انســانی ،بایســتی آخریــن نظریههــا و
دســتاوردهای غــرب را بدانیــم .حقیقتــ ًا زمانــی کــه از فلســفه
اســامی یــاد میکنیــم ،بدیــن معنــا نیســت کــه فلســفه غــرب
تعطیــل شــود .هــم اکنــون ،هــم فلســفه غــرب قــارهای و هــم
فلســفه غــرب تحلیلــی را دارا هســتیم ،پــس مقصــود از تحــول
علــوم انســانی یــا اســامی ســازی علــوم انســانی ایــن نیســت
کــه علــوم انســانی دیگــری کــه در جــای دیگــر و در ذیــل مکاتــب
دیگــر تولیــد میشــود ،تعطیــل شــود و یــا در دانشــگاههای مــا
تدریــس نشــود ،بلکــه مــا نیــز کــه بــه عنــوان مدعــی اســامی
ســازی علــوم انســانی هســتیم از آمــوزش گروههــای روانشناســی
و جامعــه شناســی بــا برنامههــای ســی ســال گذشــته کــه آخریــن
دســتاوردهای غــرب را نمیشناســند ،شــکایت داریــم.
تحول علوم انسانی ،سلبی نیست
بحــث تحــول علــوم انســانی ،بحــث ســلبی نیســت؛ بلکــه بــه طور
کل بحثــی ایجابــی اســت و قائــل بدیــن هســتیم کــه بــا ظرفیــت
حکمــت اســامی و مبانــی اســامی و قرآنــی میتوانیــم بــه تولیــد
علــوم انســانی اســامی بپردازیــم و نــه اینکــه اگــر نظریههــای
دیگــری موجــود اســت تعطیــل و ناگفتــه بمانــد بــه عنــوان مثــال،
فیلســوفانی هماننــد فارابــی ،ابــن ســینا ،خواجــه نصیــر و مالصــدرا
بالندگــی فلســفه اســامی را بــه همــراه داشــتند.
اسالمی سازی علوم انسانی انگیزه سیاسی ندارد
در بحــث چرایــی تحــول علــوم انســانی ایــن مهــم بســیار آشــکار

اســت کــه مخالفیــن تحــول آن را بــه صبغــه سیاســی ربــط
میدهنــد .مخالفــان ،ادعــای اســامی ســازی علــوم انســانی را
حمــل بــر انگیزههــای سیاســی میکننــد ولــی در حقیقــت هیــچ
انگیــزه سیاســی در ایــن امــر وجــود نــدارد ،بلکــه ایــن انگیــزه
همــان انگیــزه بشــری اســت.
بــه نظــر بنــده ایــن امــر بدیهــی اســت کــه اگــر کســی تصــوری از
علــوم انســانی داشــته باشــد ،تصدیــق نیــز خواهــد کــرد؛ چــرا کــه
انســان فــردی و اجتماعــی پیوســته در حــال تحــول و تغییــر اســت
و نظریههــا ناظــر بــه انســان ثابــت و متغیــر متفــاوت اســت و در
واقــع انســان متغیــر نظریههــای متغیــر میطلبــد.
نظریههــای علــوم انســانی ،مبتنــی بــر مبانــی
فلســفی اســت
اگــر کســی روانشــناس یــا جامعــه شــناس و یــا حتــی دانشــمند
مدیریــت باشــد ،امــکان نــدارد ایــن مهــم را نپذیــرد کــه نظریههای
علــوم اجتماعــی مبتنــی بــر مبانــی فلســفی اســت و اگــر مبانــی
فلســفی تغییــر یابــد ،محتمــل اســت کــه منشــأ تغییــر در
نظریههــای علــوم اجتماعــی شــود.
بــه نظــر بنــده تحــول در علــوم انســانی بــا تصــور موضــوع
و محمــول ،تصدیقــش بدیهــی اســت و از ایــن زاویــه نیــز
چرایــی ایــن مســئله روشــن میشــود .در بــاب چگونگــی
تحــول علــوم انســانی ،بنــده نگاشــتهای بــا عنــوان
«گفتارهایــی در فقــه و فلســفه علــوم انســانی» دارم کــه
در آینــدهای نزدیــک منتشــر میشــود کــه در آنجــا بــه
تفصیــل در ایــن بــاب ســخن گفتــم.
سه راهکار روان شناختی ،مدیریتی و فلسفی
مــن در ایــن جلســه بــرای چگونگــی تحــول علــوم انســانی ســه
راهــکار روان شــناختی ،مدیریتــی و فلســفی را تبییــن میکنــم:
راهــکار روانشــناختی ایــن اســت کــه معلمــان علــوم انســانی
بایــد روحیــه تعبــد معلالنــه خــود را بــه روحیــه مدلالنــه تغییــر
دهنــد؛ بدیــن معنــی کــه جســارت نقــد را کســب کنیــم و اگــر
بــا نظریههــای علــوم اجتماعــی روبــه رو شــدیم اگــر بخواهیــم
تعبدانــه معلالنــه بــا آن برخــورد کنیــم ،هیــچ گاه تحــول در علــوم
انســانی رخ نخواهــد داد ولــی اگــر پذیــرش و نقدمــان ،مدلالنــه
باشــد و پشــتوانه اســتدالل و منطــق داشــته باشــد ،موجــب تحــول
میشــود.
در راهــکار مدیریتــی و ســاختاری میتــوان گفــت ســاختارهای
علــوم انســانی در دانشــگاهها و حوزههــای کشــور مــا ،ســاختار
الزم بــرای مولــد و تحــول علــوم انســانی نیســت.
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بیســت و دومیــن نشســت از سلســله نشسـتهای آفــاق اندیشــه با
موضــوع «تحول مفهوم فلســفه» در حســینیه ارشــاد برگزارشــد .در
ایــن نشســت دکتــر همایــون همتــی بــه ایــراد ســخنرانی پرداخت.
وی در ابتــدا گفــت :صحبتهــای امــروز بنــده پیرامــون ایــن
اســت کــه فلســفه چــه تحوالتــی را در گذشــته و امــروز بــه خــود
دیــده اســت .دو دانــش اســت کــه بــا خودآمــوزی و بــدون اســتاد
نمیتــوان آموخــت؛ یکــی فلســفه اســت و دیگــری ریاضیــات.
فلســفه امــروز بــا فلســفه افالطــون و ارســطو در یونــان باســتان
بســیار متفــاوت اســت .تفکــر فلســفی در یونــان باســتان بــا
شــخصی بــه نــام تالــس آغــاز شــده اســت و بعــد از او فیثاغــورث،
هراکلیتــوس و پارمنیــدس تــا ســقراط آن را ادامــه دادنــد.
همتــی در ادامــه افــزود :ارســطو در کتــاب مــا بعــد الطبیعــه خــود
دربــاره ایــن کــه فلســفه چیســت صحبــت میکنــد و میگویــد
فلســفه دانشــی اســت کــه بــه موجــود چونــان موجــود میپــردازد.
بعــد از ارســطو تــا حــدود  ۱۲قــرن فلســفه همیــن متافیزیک اســت
و موضوعــش نیــز وجــود اســت و نظامهــای متافیزیکــی متعــدد
را میبینیــم .کســی مثــل تومــاس آکوینــاس میــان مســیحیت و
فلســفه پیونــد ایجــاد میکنــد .فلســفه از زمــان تالــس تــا قبــل از
لوتــر و اوکام محــدود و محصــور بــه وجــود شناســی اســت .ویلیــام
اوکام و مارتیــن لوتــر آن را دگرگــون میکننــد .ویلیام اوکام فلســفه
نومینالیســم را مطــرح میکنــد و در نهایــت دکارت پــدر فلســفه
مــدرن فلســفه جدیــدی را مطــرح میکنــد و بعــد از او کانــت،
هیــوم و … بــه طــور کلــی مســیری متفــاوت را طــی میکننــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد :متفکریــن اســامی بعــد از ترجمــه
آثــار ارســطو ،تعبیــر محــرک ال یتحــرک را خــدا پنداشــتند و بــه
همیــن خاطــر ارســطو را فیلســوف الهــی مــی دانســته انــد .در
ترجمــه آثــار ارســطو ،آندرونیکــوس روســی شــاگرد او در تقســیم
بنــدی و فصــل بندی بخشــی از بحثهــا را بعــد از طبیعیــات آورده
و بــه ایــن دلیــل نــام مــا بعــد الطبیعــه بــه آنهــا داده اســت .ابــن
ســینا در شــفا میگویــد از لحــاظ رتبــه آن موضوعاتــی کــه در
ایــن قســمت بحــث میشــوند از لحــاظ وجــودی و نــه زمانــی ،مــا
قبــل طبیعــت هســتند .یعنــی از لحــاظ رتبــه وجــودی چــون مادی
هســتند مــا قبــل طبیعیــات هســتند .مــا بعــد الطبیعــه را بــا مــاورا
طبیعــه نبایــد اشــتباه کــرد کــه الیــهای از عالــم اســت و عالــم
مجــردات اســت .جهــان اســت و نــه دانــش .امــا مــا بعــد الطبیعــه
دانــش متافیزیــک اســت.
همایــون همتــی ســپس گفــت :بعــد از آن فلســفه اســامی تــا
امــروز همیــن علــم موجــود بــه مــا هــو موجــودات یعنــی مــا
بعــد الطبیعــه ارســطو اســت .کــه البتــه بــا بعضــی ابتــکارات و
دیدگاههایــی ترکیــب شــده کــه حکیمــان اســامی بــه آن اضافــه
کــرده انــد .فلســفه اســامی تقلید صــرف از فلســفه یونانی نیســت،
امــا اســاس و بنیــان ارســطویی آن حفــظ شــده اســت .آن چیــزی
کــه فلســفه مضــاف گفتــه میشــود فلســفه اســامی هنــوز دارای
آن نیســت .بــه عنــوان مثال حتــی در کتــاب بدایــه و نهایــه عالمه
طباطبایــی نیــز میبینیــم کــه همــان چهارچــوب ارســطویی را
دارد .مث ـ ً
ا در موضوعاتــی همچــون تعریــف فلســفه.
همتــی افــزود :مــا بعــد الطبیعــه ارســطو دو بخــش دارد؛ یکــی امور
عامــه یعنــی عــام تریــن مســائل هســتی و دوم الهیــات بالمعنــی
االخــص کــه پیرامــون خــدا و چگونــی رابطــه خــدا بــا ممکنــات و
اثبــات محــرک اول و وجــود خــدا و … اســت .چهارچــوب فلســفه
اســامی نیــز همیــن اســت .از ابتــدای ورود فلســفه بــا ترجمــه بــه
دنیــای اســام یــک گــروه بــا آن مخالفــت کردنــد و آن را انحــراف
دانســتند و گروهــی نیــز گفتنــد ایــن همــان حکمــت اســت کــه در
قــرآن آمــده اســت کــه البتــه اشــتباه و مغالطــه بــود.
وی در ادامــه عنــوان کــرد :فارابــی معتقــد بــود اگــر کســی در
حکمــت نظــری و حکمــت عملــی بــه کمــال رســید جایــگاه
پیشــوایی و رهبــری همچــون امــام در جامعــه مســلمین پیــدا
میکنــد .برخــی دیگــر گفتنــد بــا فراگیــری حکمــت انســان کامل
میشــود .ابــن ســینا معتقــد بــود حکمــت یعنــی انســان جهانــی
ذهنــی بشــود همچــون جهــان عینــی و بیرونــی .یعنــی نظــم عالم
را در ذهــن دریافــت کنــد.

همایون همتی:

دکارت فلسفه را با علم پیوند داد

هــر آن کــس ز دانــش بــرد توشــهای جهانیســت بنشســته در
گوشــهای
حکیــم ســبزواری معتقــد بــود حکمــت یعنــی انســان جهانــی از
معرفــت بشــود مشــابه جهــان بیرونــی امــا در ذهــن .از ایــن تعریف
بــر میآیــد کــه فلســفه یــک نــوع تغییــر جهــان و تغییــر افــق
اســت .تغییــر درونــی جهانهــای فکــری و معرفتــی .یکــی از
ویژگیهــای فیلســوف آرامــش اســت .چــون همــه چیــز را دانســته
و نگــران چیــزی نیســت .بــرای انــواع حــوادث آمــاده اســت.
مــوج خیــز حادثــه اســت .راســل و ماکــس پالنــک در ایــن بــاره
کتابهایــی دارنــد.
همتــی ســپس اظهــار داشــت :دکارت پــدر فلســفه مــدرن اســت
کــه «اصــول فلســفه» و «تأمــات در فلســفه اولــی» کتابهــای
مهــم او هســتند .او فلســفه را بــا علــم پیونــد داد و ســعی کــرد از
حالــت ارســطویی خــارج کنــد و بــرای اولیــن بــار شــک کــرد .تــا
پیــش از او فلســفه دانشــی بــرای یقیــن بــود .دکارت اولیــن کســی
بــود کــه شــک دســتوری را مطــرح کــرد .از طریــق وجدانیــات و
علــم حضــوری بــه نفــس ،بــه یقیــن رســید .مغالطــه او همیــن
جــا بــود کــه ایــن یقیــن درونــی را بــه جهــان بیرونــی نســبت داد.
یقیــن ســابجکتیو را نمیتــوان بــا یقیــن آبجکتیــو یکــی دانســت.
همتــی افــزود :امــروز رایــج اســت کــه در غــرب گفتــه میشــود
فلســفه  ۶بخــش دارد کــه یــک بخــش آن متافیزیــک اســت.
امــا در فلســفه اســامی از ابتــدا تصــور ایــن بــوده کــه تمــام
فلســفه متافیزیــک اســت .بــه عنــوان مثــال در کتــاب عناصــر
فلســفه (  – )Elements of Philosophyکــه یکــی
از کتابهــای مرجــع دانشــگاهی در دنیــای امــروز اســت -
میگویــد ایــن  ۶بخــش عبــارت انــد از :اخــاق ،سیاســت،
دیــن شناســی ،معرفــت شناســی ،زیبایــی شناســی و هنــر و در
آخــر متافیزیــک .فلســفه فیلســوفان مــا بــه ایــن بخشهــا بــه
طــور مختصــر و نــه جامــع و کامــل پرداختــه اســت .مث ـ ً
ا در
بخــش سیاســت مــا متأســفانه در بحــث والیــت فقیــه بــه دلیــل
اختــاف نظــر خــود موافقــان نتوانســتیم در ایــن زمینــه یــک
بحــث دقیــق و علمــی و تطبیقــی کــه وارد متــون آکادمیــک
شــود ارائــه دهیــم.
وی اضافــه کــرد :بعــد از دکارت ،کانــت ایــن نکتــه را مطــرح کــرد
کــه موضــوع فلســفه وجــود نیســت ،بلکــه نقــد معرفــت اســت.
لــذا فلســفه او را انتقــادی و یــا ایــده آلیســم اســتعالیی میگوینــد.
ایــن کــه مرزهــای عقــل تــا کجاســت .کــه کانــت میگویــد
عالــم محسوســات اســت .کانــت تعریــف وجــود را متحــول کــرد

و نگــرش نســبت بــه وجــود را تغییــر داد .بعــد از دکارت کانــت
ضربــه دوم را بــه فلســفه وارد کــرد و رســالت فلســفه بعــد از کانــت
تغییــر کــرد .ایــن کــه بــه آن چــه بعــد از کانــت وجــود دارد فلســفه
بگوییــم مشــترک لفظــی اســت و اشــتباه اســت .بلکــه هــر گاه
صحبــت از فلســفه میکنیــم بایــد مشــخص کنیــم کــه کــدام
فلســفه؟ دیــدگاه فلســفی کــدام فیلســوف؟
همایــون همتــی افــزود :بعــد از ایــن مرحلــه تحلیــل موضــوع
فلســفه شــد .ســپس موضــوع فلســفه بــا ویتکنشــتاین بــه
زبــان تبدیــل شــد .او گفــت مســأله فلســفه مســأله زبــان اســت.
فیلســوفان مســائل را پیچیــده میکننــد .زبــان آنهــا را روشــن
و ســاده کنیــد همــه مشــکالت حــل میشــود .بعدهــا از ایــن
هــم فراتــر رفــت و گفــت رســالت فلســفه فقــط و فقــط کلیــت
بخشــیدن بــه گزارههــای علــوم طبیعــی و تجربــی اســت .در
واقــع راهنمایــی بــرای ایــن علــوم اســت .ببینیــد از مرحلــه وجــود
تــا ایــن مرحلــه فلســفه چقــدر تغییــر کــرده اســت .بعــد از ایــن
مرحلــه نیــز اگزیستانسیالیس ـتها موقعیتهــای مــرزی انســان و
پرســشهای وجــودی انســان را مطــرح کردنــد.
وی همچنیــن گفــت :تنهــا جریــان فلســفی در غــرب کــه همــان
فلســفه ارســطویی اســت کــه البتــه آن هــم تــا حــدودی دگرگــون
شــده اســت فلســفه تومیســم اســت .یعنــی همــان فلســفه توماس
آکوینــاس .تومــاس آکوینــاس متأثــر از فلســفه ابــن ســینا و ابــن
رشــد اســت .بخشهایــی از اســفار مالصــدرا بــه زبانهــای
مختلــف ترجمــه شــده اســت .مثـ ً
ا در آلمــان کتابهــای زیــادی
دربــاره مالصــدرا و ابــن ســینا نوشــته شــده کــه برخــی را در
کتابخانــه ام دارم امــا متأســفانه هنــوز کســی پیــدا نشــده اســت که
بــه فارســی ترجمــه کنــد.
همایــون همتــی در انتهــا گفــت :برخــی مخالفیــن فلســفه در ایران
از مخالفــت بــا فلســفه ،امــروز رســیده انــد بــه اجتهــاد در فلســفه
کــه ایــن نــوع حرکتهــا و جریانهــا اشــتباه اســت و وظیفــه
مــا امــروز چیــز دیگــری اســت .مــا نبایــد بــا فلســفه مخالفــت
کنیــم .فلســفه یعنــی عقالنیــت و تحلیــل نقادانــه و اســتداللی
افــکار ،کــه بــرای تبلیــغ دیــن بــه ایــن مســأله نیــاز داریــم .امــروز
فلســفه ســینما ،فلســفه موســیقی ،فلســفه حقــوق بشــر ،فلســفه
محیــط زیســت ،فلســفه معمــاری ،فلســفه پزشــکی و … داریــم.
بــه عــاوه فلســفههای مضــاف ،ماننــد فلســفه اقتصــاد ،فلســفه
حقــوق ،فلســفه سیاســت ،فلســفه تعلیــم و تربیــت ،فلســفه زبــان
و ....کتــاب « نگرشهــای نویــن در فلســفه « کتــاب خوبــی اســت
کــه در ایــن بــاره میتوانیــد مطالعــه کنیــد.

گــــــزارش
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نشست «گفتگوی هگل و فیلسوفان اسالمی»؛

فتحبابیمیانفلسفهاروپاییوفلسفهاسالمی
نشســت «گفتگــوی هــگل و فیلســوفان اســامی» بــا
حضــور رضــا داوری اردکانــی ،ســیدمحمدرضا بهشــتی
و ســید حمیــد طالــب زاده برگــزار شــد.
نقــد ســنت فقــط بــا ارتبــاط بــا فلســفه
غــرب امکانپذیــر میشــود
در ابتــدای ایــن نشســت حمیــد طالــب زاده ،مؤلــف
کتــاب «هــگل و فیلســوفان اســامی» بــا بیــان
اینکــه ســنت بایــد بــه نقــد گذاشــته شــود ،اظهــار
کــرد :بزرگتریــن دفــاع از ســنت در روزگار مــا ،نقـ ِد آن
اســت و اگــر میخواهیــم ســنت در زندگــی اجتماعــی
و امــروزی نقــش بــازی کنــد بایــد مــورد نقــد واقــع
شــود .امــور و کارهایــی کــه ســنت میتوانــد در
اجتمــاع و زندگــی امــروزی انجــام دهــد ،بایــد مــورد
نقــد قــرار گیرنــد و حــال ایــن نقــد زمانــی امــکان پذیر
اســت کــه در مواجــه بــا اندیشــه غربــی باشــد .فلســفه مالصــدرا
فعلیــت تــام فلســفه اســت.
ســیدحمید طالــب زاده بــا تأکیــد بــر اینکــه اوج فلســفه ایــن اســت
کــه آن را بــه عرفــان متصــل کنــد ،ادامــه داد :نقــد ســنت فقــط بــا
ارتبــاط بــا فلســفه غــرب امکانپذیــر میشــود .در ایــن کتــاب بــه
عنــوان یــک دانشــجوی مبتــدی توضیــح داده ام کــه ایــن راهــی
اســت در میــان مــا ،نــه در صــدد تثبیــت هگلیــم و نــه مالصــدرا.
مــا در صــدد فلســفهای هســتیم کــه بتوانــد بــه ایــن فاصلــه بیــن
ســنت و فلســفه غــرب کــه امــروز بــه آن مبتــا هســتیم فکــر کند
و بــرای درد توســعه نیافتگــی چــارهای بیاندیشــد.
اســتاد دانشــگاه تهــران تأکیــد کــرد :در دنیــای امــروز بایــد
اندیشــمندانی داشــته باشــیم کــه بــه ایــن فاصلــه فکــر کننــد و
راههــای نرفتــه را طــی کننــد تــا از آن عبــور کنیــم.
گسترشفلسفهتطبیقی
محمدرضــا بهشــتی بــه عنــوان ســخنران دوم در ایــن نشســت بــا
نگاهــی بــه ویژگیهــای کتــاب «گفتگــوی هــگل و فیلســوفان
اســامی» ضــرورت ایــن فلســفه را از دو منظــر بررســی کــرد و
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 بســیار مثبــت و خــوب اســت و بهتــر از ایــن اســت کــه
مؤلــف در گوش ـهای در انــزوا بنشــیند و کتــاب بنویســید.
اســتاد دانشــگاه تهــران در ادامــه افــزود :از منظــر دوم میتــوان بــه
لحــاظ رویکــردی بــه ایــن کتــاب نــگاه کــرد .ایــن کتــاب یــک
ـخنی هــم افزاینده بــا چهرههــای نامــدار فلســفه از فلســفه
هــم سـ ِ
پیــش ســقراطی تــا افالطــون و ارســطو بوعلــی و ســهروردی و
مالصــدرا و کانــت و هــگل و … اســت.
در ایــن کتــاب از اندیش ـههای ایــن چهرههــا بهــره گرفتــه شــده
و بعــد ایــن اندیشــهها مــورد نقــد قــرار میگیرنــد و تالشــی
اســت بــرای یــک راهیابــی .یعنــی صــورت مســئلهای در کار
اســت و فقــط بیــان اندیشــه آنهــا نیســت بلکــه تــاش بــرای حل
مســئلهای اســت کــه طــرح شــده اســت.
بهشــتی بــا اشــاره بــه فلســفه تطبیقــی کــه در کشــور مــا جــاری
اســت ،تأکیــد کــرد :انبــوه مطالعــات تطبیقــی در همــه رشــتهها
در حــال بیــرون آمــدن اســت در حالــی کــه بــه نظــر میرســد
پرسـشهایی کــه در آن موقــع مطرح شــده همچنــان در خصوص
آثــاری کــه در حــال بیــرون آمــدن اســت کمــاکان مطرح اســت .به
وجــود آمــدن رشــتههایی بــه نــام تطبیقــی مثــل فلســفه تطبیقــی
کــه در مقطــع دکتــری هــم تأســیس شــده انــد بــه نظــرم کار

درســتی اســت؛ ایــن موضــوع کــه رشــتهای هــم در دانشــگاه بــا
ایــن عنــوان تأســیس شــده بایــد مــا را بــه جــد وا دارد کــه در مورد
آن بیشــتر فکــر کنیــم.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :بعضــی از نوشــتهها گویــی در جهانــی
از اندیشــه کــه مــا را نمیبیننــد یــا دیگــر نمیبیننــد یــا اگــر
میبیننــد بــه منزلــه ابــژه و موضــوع خــود کــه مــورد مطالعــه ایــم
قــرار دهــد و از ســ ِر ایــن میــل کــه همــه چیــز را میخواهــد از
آن خــود در اندیشــه فلســفه مغــرب زمیــن انــگار بــه منزلــه یــک
نــوع فریــا ِد اعتــراض کــه مــا هــم هســتیم ،قلمــداد کنــد .ایــن
نحــوه مواجهــه زودتــر از مــا شــاید  ۸۰ســال پیــش در میــان
فرهنگهــای دیگــری هــم صــورت گرفــت .بــه خصــوص در
آســیای دور ،در هنــد و چیــن و بعــد در دانشــگاهها در خصــوص
کارهــای تطبیقــی شــکل گرفت کــه عمدتـ ًا از طــرف کســانی بود
که خــارج از اندیشــه غربــی روی بــه چنیــن مســئلهای آورده بودند.
بــا احســاس اینکــه نادیــده گرفتــه شــدیم و جایگاهــی در ایــن
گفتمــان بــرای مــا بــاز نیســت .بــا ایــن شــکل وارد ایــن موضــوع
شــده ایــم و ایــن یــک نحــوه روی آوردن بــه فلســفه تطبیقــی
اســت.
وی افــزود :امــا ایــن تنهــا نحــوه مواجهــه بــا فلســفه تطبیقــی
نیســت ،گاهــی کوششــی بــرای فهــم اســت بــا چیــزی مواجــه
شــده ایــم کــه جوانــب مختلــف آن ناشــناخته اســت و بــه همیــن
دلیــل تهدیــد آمیز هــم اســت .تالش بــرای فهــم در قالــب تطبیق
دیــده میشــود .مشــکلی کــه در ایــن راه وجــود دارد مانــع زبانــی
اســت کــه هنــوز در رویاروییهــا و هــم اندیشــی هــا بــرای مــا
مســئله اســت.
بهشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر مــا بــه پیوســتگی عمیقــی کــه
بــه نحــوه فهــم مــا از جهــان و زبــان وجــود دارد واقــف شــویم در
مییابیــم کــه ایــن مســئله بنیــادی اســت ،گفــت :ویتگنشــتاین
در اینجــا بــه ایــن تعییــر اشــاره دارد کــه مرزهــای جهــان مــن
مرزهــای زبــان اســت .در موضــوع گشــودی هــم وجــود داردکــه
باعــث میشــود ایــن راه حداقــل از یــک طــرف بســته نشــود.
ایــن اســتاد فلســفه افــزود :راهیابــی بــرای مواجــه بــا اندیشـههای
دیگــر خــودش مســیر پــر فــراز و نشــیبی را پیــش پــای مــا قــرار
میدهــد و مؤلــف ایــن کتــاب تــاش بــرای قــدم نهــادن در راه
دیگــری کــرده اســت و ایــن اندیشــمندان را او ًال در بســتر زبانــی
آنهــا بشناســد و در بســتر فکــری و فرهنگــی کــه اندیشــه آنهــا
از آن نشــأت گرفتــه اســت ،ایــن موضــوع را بررســی کنــد و حــال
در یــک گفتگــو بــا فیلســوفان آن هــم بــرای حرکــت کــردن
بــه ســمت مســئلهای .بــه همیــن دلیــل اســت کــه نمیشــود
متخصــص ایــن شــاخه و یــا آن شــاخه در فلســفه شــد بــدون
اینکــه حــوزه آنتولــوژی را شــناخته باشــیم .کوشــش مؤلــف ایــن
کتــاب در ایــن اســت کــه در یــک هــم اندیشــی و هــم ســخنی

در جهــت پرسشــی اســت کــه مــا مطــرح میکنیــم
ایــن فیلســوف چــه اندیش ـهای بــرای مطــرح کــردن
دارد .پــس در واقــع پرســش محــور اســت و پرســش
او پرســش فلســفوی اســت.
بهشــتی در پایــان تاکیــد کــرد :ایــن قدمــی اســت باید
بــا احتیــاط برداشــته شــود و نیــاز بــه تعامل بــرای فهم
دارد .برداشــتن چنیــن قدمــی ،قــدم مثبتی اســت که در
آغــاز یــک راه برداشــته میشــود .ایــن مســیر حتمــ ًا
دشــواریهایی را خواهــد داشــت کــه تــاش مــا بــرای
ایــن پاســخ دادن بــه ایــن پرســش اســت .ایــن کتــاب
فــارغ از خــود بحــث کــه بســیار ارزشــمند اســت تالش
میکنــد رویکــرد جدیــدی را مطــرح کنــد که امیــدوارم
بتوانــد در ایــن راه قدمهــای خوبــی برداشــته شــود .این
نحــوه گفتمــان فلســفی میتوانــد راهگشــا باشــد آن
هــم در دورانــی کــه جنــگ و خشــونت بــه گــوش
میرســد و کار بســیار دشــواری اســت چــون بــا واقعیتهــای
جهــان کنونــی مــا فاصلــه دارد.
فلسفه اسالمی از فلسفه اروپایی دور ماند
در ادامــه نشســت ،رضــا داوری اردکانــی اســتاد و محقــق فلســفه
بــا بیــان اینکــه ایــن کتــاب فتــح بابــی اســت و قبــل از انتشــار
نســخهای از کتــاب را مطالعــه کــرده ،اظهــار کــرد :حاصــل نــگاه
تنــد و صریحــی کــه بــه کتــاب داشــتم تحســین بــود و حــاال هــم
تحســین میکنــم .در ایــن کتــاب مســئلهای مطــرح شــده کــه
بــرای فلســفه مــا الزم بــود کــه ایــن موضــوع مطــرح شــود و مهم
نیســت کــه فیلســوفان غــرب راجــع بــه آن چــه نظــری خواهنــد
داشــت بلکــه مســئلهای کــه بایــد مطــرح شــود اثــر خــودش را
خواهــد گذاشــت.
وی بــا بیــان اینکــه فلســفه اســامی از فلســفه اروپایــی دور ماند و
آن را قابــل اعتنــا ندانســت ،افــزود :شــرق دور از همــان ابتــدا یعنــی
از  ۲۰۰ســال پیــش درصــدد برآمــد کــه فلســفه اروپایــی را بفهمــد
حــال بعــد از  ۱۰۰ســال تأخیــر نمــی گویــم کــه کوششــی در ایــن
راه نشــده بلکــه کوش ـشهایی شــده و مــن خــود هــم قدمهایــی
بــرای رفــع ســوءتفاهم برداشــته ام و بایــد دیــد آیــا امــکان نوعــی
دیالــوگ یــا هــم ســخنی هســت یــا نیســت؟
ایـن اسـتاد و محقـق فلسـفه در مـورد کتـاب هـگل و فیلسـوفان
اسلامی گفـت :طالـب زاده در ایـن کتـاب مسـتقیم به سـمت این
موضـوع رفته اسـت و با ایـن توانایی انجام شـده که کانـت و هگل
را بـه زبان فلسـفه اسلامی برگردانـده اند کـه این کار را هر کسـی
نمیتوانـد انجام دهـد ،بلکه باید منطق و فلسـفه اسلامی 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 سـینا و
مالصـدرا در آن بـه کار رفته اسـت.
اردکانــی افــزود :فالســفه اگــر حــرف همدیگــر را نمیفهمنــد
و همدیگــر را درک نمیکننــد از ایــن جهــت اســت کــه مبانــی
متفــاوت دارنــد .کانــت هــم وقتــی در قلمــرو منطــق انتزاعــی قرار
میگیــرد بســیاری از حرفهایــش را قبــول نــدارد .هــگل هــم
همیــن طــور اســت .مــا اصـ ً
ا توجه بــه ایــن موضــوع نکردیــم که
وقتــی فلســفه غــرب شــکل گرفــت اص ـ ً
ا بــه منطــق مــا کاری
نداشــتند .کانــت بــر مبنــای دیگــری کارش را شــروع کــرده اســت
ولــی دانشــجوی فلســفه بایــد بدانــد کــه فیلســوفان بر چــه مبنایی
حــرف زده انــد .بایــد دیــد کــه آیــا ســوءتفاهمی کــه بین فیلســوف
مــا و فیلســوف اروپایــی وجــود دارد قابــل رفــع اســت؟
وی در پایــان بــا ابــراز خوشــحالی از انتشــار ایــن کتــاب اظهــار
امیــدواری کــرد :ایــن کتــاب منشــأ فکــری خوبــی باشــد و بحــث
فکــری عمیقــی را در فلســفه مــا ایجــاد کنــد.
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رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی:

قرآن،مفسرخویشاست

مراســم بزرگداشــت مرحــوم عالمــه سیدمحمدحســین طباطبایــی
(ره) بــا حضــور علمــا ،اســتادان ،فرهیختــگان و دوســتداران علــم
و دانــش و شــخصیتهای علمــی و فرهنگــی در انجمــن آثــار و
مفاخــر فرهنگــی برگــزار شــد.
معیــار تفســیر متــون مقــدس را کجــا بایــد جســتجو
کــرد؟
حســن بلخاری در ســخنانی بــا عنــوان تفســیر متعالیه اظهــار کرد:
آیــا متــن مقــدس نیازمنــد تفســیر اســت و اگــر بــود ماهیــت ایــن
تفســیر و مهمتــر ،معیــار آن چیســت؟ معیــار توســط متــن مقــدس
تعییــن میشــود یــا بایــد از بیــرون متــن ،آن را جســتجو کــرد؟ بــا
ایــن فرض کــه متــون مقدس بیشــتر قابلیــت تأویــل دارند تفســیر
بــا ایــن حــال تفســیر چیســت و بــه چــه معناســت؟ ســواالت فوق
مهمتریــن ســواالتی هســتند کــه در فلســفه تفســیر متــون مقدس
بــا آنهــا مواجهیــم .ایــن ســواالت و مهمتــر کنــکاش و تــاش در
پاســخ بــه آنهــا میتوانــد تــا حــدود زیــادی حقیقــت و ماهیــت
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 روشهــای ورود بــه ایــن درک و دریافــت نیــز هســت.
رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه
ذات متــن مقــدس و بــه ویــژه غایــت آن فــی حــد ذات نافــی و
ناقــض تفســیرند چگونــه میتواننــد خــود ،امــکان تفســیر خویــش
را فراهــم ســازند و حتــی قرائتهــا و تفســیرهای مختلــف را بــر
جــان پذیــرا باشــند ،تصریــح کــرد :بــر ایــن ســوال هــا ضــرورت
پاســداری و نگهبانــی از متــن را نیــز بیافزاییــم تــا در ورطــه
برداش ـتهای گوناگــون و تفســیرهای نابجــا نغلطــد و حقیقتــش
قلــب نگــردد و یــا بــه تعبیــر قــرآن معنــا از موضــع حقیقــی خــود
خــارج نشــود.
وی تأکیــد کــرد :مجموعــه ســواالت فــوق ،تفســیر را بــه یکــی
از مهمتریــن و البتــه چالــش برانگیزتریــن عرصههــای دیــن و
اندیشــه دینــی تبدیــل میکنــد .از یــک ســو امــری بــه غایــت معنا
ضــروری و واجــب کــه امــکان گســترده با حقیقــت را بــرای هدایت

پیــروان فراهــم میکنــد و از ســوی دیگــر امــری بــه شــدت ســیال
و معیارگریــز کــه تفســیر را بــه امــری کام ـ ً
ا شــخصی ،ذوقــی و
حتــی گاه بــه نقطــه نظــر مقابــل دیــن بــدل میکنــد.
بلخــاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره
بــه سرگذشــت هرمــس در اســاطیر یونانــی اظهــار کــرد :از
جملــه کنشهــا و وظایــف هرمــس کــه مبنــای علــم تأویــل
و هرمنوتیــک در اندیشــه یونانــی اســت همــان شــرح و بیــان
پیامهایــی اســت کــه بــرای بشــر مــیآورد .گاه اغــراض و
اهــداف پیامهــا چنــدان مشــخص نیســت یــا بــه عبارتــی
دارای الیههــای مختلــف و متعــدد اســت .مردمــان ایــن
الیههــا در بطــن پیامهــا میپرســند و هرمــس ،پیامهــا را
میشــکافد ،شــرح میدهــد ،تفصیــل مــی بخشــد تــا گوهــر
و جوهــر آنهــا ظاهــر و آشــکار گــردد .ایــن یعنــی در قامــوس
یونانــی ،مرجــع ارســال پیــام و مفســر پیــام یکــی اســت .هرمس
هــم ایــزد اســت ،هــم پیــام آور .هــم پیــام رســان اســت و هــم
مفســر پیــام .در ایــن صــورت امــر زائــدی بــرون از متــن
مقــدس بــه عنــوان تفســیر بــر متــن مقــدس حمــل نمیشــود
و ایــن چنیــن متــن ســالم میمانــد.
قاعــدهای کــه مــرز میــان شــریعت و عقالنیــت را می
بــردارد
رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه در قــرآن نقــل و عقــل یــا متــن
مقــدس و عقــل در عــرض هــم قــرار گرفتــه و صالحیــت
جانشــینی هــم را بــه صــورت صریــح مییابنــد ،اظهــار کــرد:
شــاید قاعــده مالزمــه عقــل و شــرع در شــیعه از همیــن آیــه (اگــر
بــه ســخنان انبیــا گــوش ســپرده بودیــم یــا تعقــل کــرده بودیــم از
دوزخیــان نبودیــم .ســوره ملــک) نشــأت گرفتــه باشــد .قاعــدهای
کــه مــرز میــان شــریعت و عقالنیــت را مــی بــردارد.
قرآن ،مفسر خویش است
وی افــزود :بــدون تردیــد شــهود در ایــن مرتبــه راهگشاســت

امــا مهمتــر از عنصــر عقــل و یــا حتــی شــهود ،راهگشــاییهای
خــود عقــل اســت کــه حقیقتــ ًا خــود عقــل اســت .همچــون
قاعــده هرمــس کــه ایــزد ،خــود مفســر بــود .اینجــا نیــز قــرآن
خــود ،مفســر خویــش اســت و ایــن همــان تفســیر قــرآن بــه
قــرآن اســت کــه ســنت مرحــوم عالمــه طباطبایــی بــود .در ایــن
طریقــه و روش ،متــن خــود بــاز مینمایانــد کــه محکماتــش
چیســت و متشــابهاتش کــدام اســت .بررســی تطبیقــی و تحلیلــی
فضاهــا ،نشــانهها ،و اصطالح ـ ًا میدانهــای معنایــی در قــرآن بــاز
مینمایــد .آیـهای کــه دارای قبــض اســت ،اگــر در میــدان معنایــی
خویــش قــرار گیــرد چگونــه هویــت خــود را بازنمایانــده و بســط
مییابــد .ایــن معنــا مهمتریــن ویژگــی تفســیری مرحــوم عالمــه
طباطبایــی اســت.
بلخــاری بــا بیــان اینکــه مرحــوم طباطبایــی در حکمــت همــان
مســیری را پیمــود کــه مالصــدرای شــیرازی طــی طریــق نمــود،
تصریــح کــرد :رد پــای عمیــق اندیشــههای فلســفه مشــایی،
فلســفه اشــراقی و حکمــت عرفانــی کســانی چــون موالنــا در
آثــار مرحــوم عالمــه مبیــن و بیانگــر آن اســت کــه از ایــن دریــای
بیکــران بهرههــای بســیار بــرده بــود امــا چــرا ســعی عظیــم خــود
را در نــگارش مکــرر آثــاری چــون اســفار و شــواهد و عرشــیه
نگذاشــت و جــای آن ســعی کــرد قــرآن را تفســیر کنــد و شــرح
دهــد.
رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی در پایــان گفــت :عالمه به
نیکــی میدانســت ســرمایه گرانقــدری کــه صــدرای شــیرازی از
خــود بــر جــای نهــاده بــود چنــان در شــرح و بیــان قواعــد فلســفی
و حکمــی کامــل اســت کــه نهایت ـ ًا میتــوان آن را شــرح داد امــا
نمیتــوان بــر آن چیــزی اســت یــا از آن چیــزی کاســت .کاری کــه
بزرگانــی کــه چــون «مالهــادی ســبزواری» آن را به انجام رســانده
بودنــد .مرحــوم عالمــه ،صدرایــی اســت کــه المیــزان اش ،اســفار
اربعــه اوســت ،کما اینکــه اســفار اربعه صــدرا ،تفســیر او بــر گوهر و
جوهــر قــرآن بــود امــا در قالــب و لســان حکمــت و فلســفه .خداوند
هــر دو را در اعلــی درجــات جنــت از فیوضــات خــود بهــره منــد
گردانــد.
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ابراهیم فیاض در نشست تخصصی بسیج اساتید:

حوزههادرمقابلاجتماعیشدنفقهمقاومتمیکنند

فیــاض بــا بیــان اینکــه نســبت احــکام فــردی اســام درمقابــل
احــکام اجتماعــی آن ،نســبت قطــره اســت بــه اقیانــوس ،گفــت:
حــوزه هــای علمیــه هنــوز بعــد از چهاردهــه از انقالب اســامی در
مقابــل اجتماعــی شــدن فقــه مقاومــت مــی کننــد.
ســومین نشســت از سلســله جلســات تحلیلی-تخصصــی «بســیج
و ایــران فــردا» در ســازمان بســیج اســاتید کشــور برگــزار شــد .در
ایــن جلســه ابراهیــم فیــاض ،مــردم شــناس و عضــو هیئــت علمی
دانشــگاه تهــران بــا موضــوع نقش بســیج تمدن ســازی اســامی،
بــه ایــراد ســخن پرداخــت.
خیانت سازماندهی شده در حق بسیج
فیــاض در مقدمــه صحبــت بــا اشــاره بــه نقــش تاریخــی بســیج
در انقــاب اســامی و دســتاوردهای آن بــرای کشــور و مــردم،
گفــت :امــروز در کشــور شــاهد یــک خیانــت ســازماندهی شــده
در حــق بســیج هســتیم .ممکــن اســت بپرســید ایــن خیانــت
چیســت .اینکــه فقــط هروقــت کارهــا گــره میخــورد و
مشــکل اساســی در کشــور پیــش میآیــد ،همــه یــاد بســیج
میافتنــد ،امــا آنجــا کــه برنامــه ســازی و برنامــه ریــزی بــرای
کشــور صــورت میگیــرد ،بســیج را و تفکــر بســیج را بایکــوت
میکننــد.
وی بــا تشــریح مســئله خیانتهایــی کــه در حــق بســیج و تفکــر
بســیج شــده اســت ،اظهــار داشــت :نخســتین خیانــت در حــق
بســیج دقیقــ ًا پــس از پایــان جنــگ و آغــاز دوران موســوم بــه
«ســازندگی» شــروع شــد .اینکــه تفکــر بســیج در دوران بازســازی
کشــور و در عرصــه سیاســت گــذاری کالن و تصمیــم گیــری
کشــور ،کنــار گذاشــته شــد و جــای آن را تفکــر لیبــرال آمریکایــی
گرفــت.
اهمیــت نــگاه و تفکــر بســیج
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا تأکیــد بــر ّ
بــه عنــوان راه حــل خیلــی از مشــکالت کوچــک و بــزرگ
کشــور ،افــزود :اگــر بســیج جــ ّدی گرفتــه میشــد ،خیلــی
از مشــکالت فرهنگــی و اجتماعــی امــروز را شــاهد نبودیــم.
ایــن اهمیــت را در اوایــل انقــاب و دوران دفــاع مقــدس بــه
صــورت عینــی و بــه کــرات نظــاره میکردیــم .اینکــه در آن
دوران همــه دوســت داشــتند «بســیجی» باشــند و در رأس آنهــا

امــام راحــل؛ اینکــه میبینیــم فرماندهــان نظامــی بزرگــی
چــون شــهید باباییهــا و شــهید صیــاد شــیرازیها ،حتــی
ظاهــر و قیافــه خــود را شــبیه بســیجیها میکردنــد و بــا
آن جایــگاه بــاالی نظامــی گــری و مدالهــای افتخــار،
دوســت داشــتند در زمــره بســیجیها قلمــداد شــوند،
حاکــی از اهمیــت و ارزشــمندی تفکــر و فرهنــگ بســیج
اســت .شــهید بابایــی حتــی موهــای خــود را کوتــاه میکــرد
کــه شــبیه بــه بچــه بســیجیهای ســاده ای دهاتــی امثــال
مــن شــود و مــا کــه آن روزهــا را بودیــم و دیدیــم ،واقعــ ًا
هیــج تفاوتــی بیــن خــود و یــک فرمانــده عالــی رتبــه ارتــش
نمیدیدیــم؛ چــرا کــه ارزش بســیجی بــودن ورای تمــام
رنگهــا و اســم و درجههــا بــود.
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا اظهــار تأســف
نســبت بــه نادیــده گرفتــن قــدر و منزلــت بســیج ،ادامــه داد:
تفکــر بســیج و فرهنــگ بســیج یــک «ارزش» اســت و آنهایــی
کــه مخالــف بســیج بودنــد ایــن را خــوب میدانســتند ،لــذا
تــاش کــرده انــد جــای ایــن ارزش را بــا ارزشهــای تصنعــی
و انحرافــی تغییــر دهنــد .مــا بایــد امــروز اعتــراف کنیــم کــه قــدر
بســیج را ندانســتیم و آگاهانــه یــا غیرآگاهانــه روز بــه روز بســیج
را بــه حاشــیه و کارهــای حاشــیهای راندیــم .در اهمیــت عمــق
اســتراتژیک تفکــر بســیج همیــن بــس کــه آمریکاییهــا پــس از
ســالها مطالعــه و رفــت و آمــد بــه کشــور مــا و انجــام کارهــای
کارشناســی ،الگــوی «نبــرد نامتقــارن» بســیج را فهمیدنــد و آن را
تئوریــزه کردنــد و توانســتند در عــراق بــکار ببندنــد و بســیار راحــت
ارتــش عــراق را بــه زانــو درآورده و بــر آن کشــور مســلط شــوند .اما
مــا در داخــل ،ایــن ظرفیــت را رهــا کردیــم و بــه ســراغ الگوهــای
واپــس گرایانــه غــرب –آنهــم غــرب قــرن نوزدهمــی -رفتیــم.
امــا در کنــار ایــن اظهــار تأس ـفها بــاز جــای خوشــحالی اســت
کــه مــردم مــا گــول نخبــگان مــا را نمیخورنــد و راه درســت را
میرونــد؛ اینکــه اگــر مســؤوالن بــه تدریــج از ارزشهــا فاصلــه
میگیرنــد ،امــا ایــن مــردم هســتند کــه در بزنگاههــای گوناگــون
در وســط میــدان حاضرنــد و دو دســتی انقــاب و ارزشهــای آن
شــر مدیــران کشــور
را چســبیدند و بهتــر بگویــم ،انقــاب را از ّ
محفــوظ نگــه داشــته انــد!

تمدن به معنای شهر پذیری است
ایــن مــردم شــناس و متفکــر اجتماعــی بــا تکیــه بــر ارزشهــای
درونــی کشــور و انقــاب اســامی همچــون بســیج ،مســئله
تمــ ّدن ســازی را چنیــن تشــریح کــرد :ابتدائــ ًا بایــد دقــت کــرد
کــه تمــ ّدن ،بــه معنــای شهرنشــینی نیســت بلکــه بــه معنــی
«شــهرپذیری» اســت .بــرای متمــدن شــدن بایــد م ّدنیــت را
پذیرفتــه و درونــی کــرد .بــرای ایــن اســت کــه وقتــی کســی بــه
محیــط شــهری مهاجــرت میکنــد و آنجــا ســکنی میگزینــد،
صــرف حضــورش در شــهر و زندگــی در شــهر او را متمـ ّدن و الیق
متمـ ّدن نامیــدن نمیکنــد؛ یعنــی صــرف اداء درآوردن و تظاهــر به
آداب شهرنشــینی بــرای متمـ ّدن بــودن کافــی نیســت؛ بلکــه بایــد
م ّدنیــت و ارزشهــا 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 جامع ـهای مثــل
جامعــه مــا کــه ارزشهایــی چــون بســیج و تفکــر بســیجی وجــود
دارد ،نســبت آن بــا مدنیــت چیســت؟
مدنیــت در قالــب حقــوق و قراردادهایی
فیــاض اینگونــه ادامــه دادّ :
اجتماعــی اســت کــه شــکل میگیــرد و تبلــور پیــدا میکنــد.
اینجاســت کــه دم خــروس مدنیــت در جامعــه ایرانــی بیــرون
میزنــد .یعنــی ،جامعــهای بــا فرهنــگ ملّــی غنــی و فرهنــگ
دینــی اصیــل مثــل جامعــه ایــران ،چگونــه میخواهــد فرهنــگ
و ارزشهــای خــود را در قالــب اجتماعــی تئوریــزه کــرده و پیــاده
ســازی کنــد.
نســبت احــکام فــردی اســام در مقابــل احــکام
اجتماعــی آن ،نســبت قطــره اســت بــه اقیانــوس
وی بــا پرداختــن بــه جایــگاه ویــژه روحانیــت و حوزههــای علمیــه
در تئوریــزه کــردن ابعــاد اجتماعــی حقــوق دینــی متناســب بــا
اقتضائــات زندگــی مدنــی و اجتماعــی امــروز ،تصریــح کــرد:
متأســفانه امــروز ضعــف بزرگــی را در حوزههــای علمیــه شــاهد
هســتیم .اینکــه حوزههــا از جامعــه عقــب مانــده انــد و بــه مســائل
مســتحدثه ورودی اثرگــذار ندارنــد .مســائلی همچــون امربــه
معــروف و عدالــت اجتماعــی ،از بحــران خیزتریــن مســائل امــروز
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جامعــه و تم ـ ّدن اســامی پیــش روی ماســت کــه مــورد غفلــت
شــدید نهــاد مت ّولــی امــر فرهنــگ دینــی و فقــه و شــریعت اســت.
مدنیــت» کجــا بایــد
مســئله امــروز مــا ایــن اســت کــه «فقــه ّ
نوشــته شــود؟ چــه کســانی بایــد بــه این موضــوع فکــر کننــد؟ جز
افــرادی کــه درس دیــن و حقــوق دینــی میخواننــد و متخصــص
تفقــه در آیــات و روایــات هســتند؟ پــس چــرا اینقــدر فاصلــه بیــن
دادههــای حوزههــای علمیــه بــا مســائل جــاری جامعــه ،زیــاد
اســت .ایــن باعــث تأســف همــه ماســت کــه جــز رســالهای از
صاحــب جواهــر در خصــوص امربــه معــروف ،امــروز رســاله در فقه
امربــه معــروف نداریــم؛ امــا تــا دلتــان بخواهــد ،در بیــن طلبههــای
مــا حــرف و بحــث و متــن دربــاره احــکام نجاســت و طهــارت و
مســائل اولیــه فــردی مــوج میزنــد .ایــن درحالــی اســت کــه
حجــم احادیــث وارده دربــاره امربــه معــروف را وقتــی بــا ســایر
منابــع احکامــی دیگــر حتــی جهــاد ،مقایســه میکنیــم ،شــاهد
نســبتی همچــون اقیانــوس به قطــره هســتیم .امــا امــروز اقیانوس
را رهــا کردیــم و بــه قطــره چســبیدیم.
وی بــا اشــاره بــه شــکل گیــری بســیج طلبــه و دانشــجو و
موضــوع وحـ ّدت حــوزه و دانشــگاه در تأکیــدات امــام (ره) ،ادامه
داد :بنــده شــما را بــه پیــام امــام در قطعنامــه ارجــاع میدهــد.
امــام در آنجــا صریح ـ ًا میگویــد مقایســه بیــن فرهنــگ علــوم
تجربــی یــا همــان علــوم دانشــگاهی بــا حــوزه نشــان میدهــد
کــه تنهــا راه بســط معــارف اســامی ،تلفیــق ایــن فرهنــگ
اســت و راهــی جــز ایــن نیســت .دانشــگاه چــه ویژگــی دارد

فقــه بــه عنــوان مقدمـهای بــرای رســیدن بــه تمـ ّدن اســامی
اینگونــه تبییــن کــرد :امــام (ره) در ســخنرانی خــود در بــدو
ورودشــان در گلــزار شــهدای بهشــت زهــرا تهــران ،میگویــد
مــا بــا «ســینما و تمـ ّدن» مخالــف نیســتیم .ببینیــد ،یــک حکیم
قرآنــی دارد حــرف میزنــد .چــه ضرورتــی دارد در آن فضــا و
شــرایط زمانــی و آن حساســیت و التهــاب ،امــام از ســینما و
تمــ ّدن ســخن بگویــد .چونکــه امــام (ره) میخواهــد مواضــع
تئوریــک ایــن انقــاب را تشــریح کنــد .میخواهــد بگویــد
مدنیــت
اســام و فقــه اســامی بــا قواعــد زندگــی شــهری و ّ
مخالفتــی نــدارد ،بلکــه بــرای آن طــرح دارد ،برنامــه دارد ،فکــر
دارد .امــا ایــن فکــر و برنامــه بــرای دههــا مســئله اجتماعــی و
مدنــی مهمتــر از ســینما کــه امــروز بــا آن دســت بــه گریبــان
هســتیم ،کجاســت؟ بایــد بــا صــدای رســا عــرض کنــم کــه
حوزههــای علمیــه مــا هنــوز بعــد از چهاردهــه از انقــاب
اســامی دارنــد در مقابــل اجتماعــی شــدن فقــه مقاومــت
میکننــد .انــگار همــه راضــی هســتند کــه فقــه در حــد همــان
احــکام طهــارت و نجاســت باقــی بمانــد و وارد مســائل جدیــد
زندگــی مــردم نشــود .البتــه کــه اجتماعــی کــردن فقــه کار
آســانی نیســت و نیازمنــد مطالعــه و کار پژوهشــی و ســوادآموزی
عمیــق طــاب و فقهــای ماســت؛ معلــوم اســت کــه بــا تنبلــی
کــه آفــت امــروز هــم حــوزه و هــم دانشگاســت فقــه اجتماعــی
تولیــد نمیشــود .البتــه کــه دس ـتهایی نیــز از غــرب و پیــاده
نظامــی نیــز در داخــل ایــن تنبلــی را تشــدید میکننــد و اساسـ ًا

کــه امــام نزدیکــی حــوزه بــه آن را ،راه حــل تحـ ّول مــی نامــد.
اینکــه دانشــگاه بــه نســبت حــوزه بــه مســائل بــه روز و جدیــد
و مشــکالت جــاری جامعــه ســروکار دارد و صرف ـ ًا بــه احــکام و
حقــوق فــردی یعنــی کاری کــه فقــه در اولیــه تریــن ســطح
خــود متکفــل آن اســت ،محــدود نمیشــود .البتــه بمانــد کــه
امــروز دانشــگاههای مــا از حوزههــای مــا بدتــر و حوزههــای
مــا از دانشــگاههایمان بدتــر هســتند .امــا نــگاه امــام (ره) دربــاره
دانشــگاه درســت ایــن چنیــن اســت .نهــادی مثــل بســیج
اســاتید امــروز بایــد متولــی پرکــردن ایــن شــکاف بیــن علمــای
دانشــگاهی و فقهــا در حوزههــای علمیــه باشــد .کــه البتــه
ایــن رســالت بزرگــی اســت.

طلبــه و دانشــجو مــا را تشــویق میکننــد کــه ســراغ همچیــن
بحثهایــی نرونــد.
فیــاض بــا تأکیــد بــر دغدغههــای مقــام معظــم رهبــری
پیرامــون مســائل اجتماعــی ،گفــت :رهبــر انقــاب بارهــا
فرمــوده انــد کــه از فکــر آســیبها و معضــات اجتماعــی
جامعــه خوابشــان نمیبــرد .امــروز در درسهــای خــارج فقــه
رهبــری شــاهد حجــم وســیعی از مباحــث اجتماعــی فقهــی
و امربــه معــروف هســتیم .پــس بــی راه نیســت کــه بگوییــم
ایــن رونــد دوری فقــه از حــوزه اجتماعــی ،شــاید بحــران مهــم
بعــدی نظــام باشــد .اینکــه نســلهای جدیــد ،هیــچ پاســخ
قانــع کننــده و بدردبخــوری از حوزههــای علمیــه نســبت بــه
مســائل مســتحدثه اجتماعــی دریافــت نکننــد؛ ایــن یعنــی
بحــران آینــده کــه مرجعیــت فکــری حوزههــای علمیــه بــه
جاهــای دیگــری واگــذار میشــود.
وی تبییــن مســئله تمــ ّدن ســازی بــا ارزشهــای انقالبــی را

حوزههــا در مقابــل اجتماعــی شــدن فقــه مقاومــت
میکننــد
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران اهمیــت مســئله اجتماعــی ســازی
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چنیــن ادامــه داد :مــا همــواره در حــال جنگیــم و لذاســت کــه
بایــد قرارگاهــی عمــل کنیــم .مشــکل امــروز مــا انفعــال اســت
و ایــن بــه خاطــر نداشــتن آگاهــی نســبت بــه ســایر تمــ ّدن
هــا و در رأس آن غــرب اســت .انقــاب اســامی آمــد کــه
«تبــ ّدل تمدنــی» ایجــاد کنــد .خــود غربیهــا معتــرف بــه
تمــ ّدن ایرانــی هســتند .کارل پوپــر از صاحــب تمــ ّدن بــودن
مــردم ایــران حــرف میزنــد .هــگل اســت کــه میگویــد قبــل
از تم ـ ّدن غــرب ،دو تم ـ ّدن دیگــر وجــود داشــته ،یکــی تم ـ ّدن
پیغمبــر اســام و دیگــر تمـ ّدن مولــوی و نــژاد او .گــری ســیک
کــه از مشــاوران ارشــد دول مختلــف آمریکا بــوده اســت اعتراف
میکنــد کــه تمــام وحشــت مــا از ایرانیــان اســت ،چــون هــم
جهانــی فکــر میکننــد و هــم جهانــی عمــل میکننــد.
مــن از شــما خواهــش میکنــم کــه از تئوریهــای قــرن
نوزدهمــی عبــور کنیــد و جامعــه و جهــان را بــا واقعیــات ببینیــد
و تحلیــل کنیــد .امــروز دانشــجوهای غربــی در دانشــگاههای
آمریــکا از اســاتید مســلمان مطالبــه میکننــد کــه برایشــان از
تم ـ ّدن اســامی و عصــر پیغمبــر اســام (ص) ســخن بگوینــد.
مــن شــما را بــه مصاحبــهی اخیــری کــه حســین بشــیریه در
یکــی از مجــات انجــام داده ارجــاع میدهــد؛ او میگویــد
کــه االن مشــغول تدریــس تاریــخ و جامعــه عصــر بعثــت در
دانشــگاههای آمریکاســت؛ یعنــی ایــن مطالبــه دانشــجویان از او
بــوده اســت و شــاید اص ـ ً
ا وی اعتقــادی هــم بــه ایــن مباحــث
نداشــته باشــد .جهــان اینگونــه بــه مــا نــگاه میکنــد امــا مــا
خــود واقــف بــه جایــگاه مــان نیســتیم و لــذا اوضــاع ایــن گونــه
میشــود کــه میبینیــم؛ یعنــی از رابطــه چنــد کشــور اروپایــی
بــا خودمــان ایــن چنیــن ذوق زده میشــویم؛ تــازه رابطــهای
کــه همــه منافــع اقتصــادی اش بــه جیــب طــرف مقابلمــان
م ـیرود .ایــن حاصــل جهــل بــه داشــته مــان اســت.
فیــاض بــا اشــاره بــه دو مفهــوم اســتخالف و اســتبدال در
منظومــه نــگاه تم ّدنــی دینــی عنــوان کــرد :معــارف دینــی مــا
مشــحون از اینکــه از خداونــد بخواهیــم فرصــت اقــدام بــزرگ
و خیــر و نیــک را از مــا نگیــرد .حــال کــه انقــاب اســامی
چنیــن فرصــت را فراهــم کــرد ،متأســفانه عــدهای بــا ســاده
انــگاری و تــن پــروری دارنــد فرصــت ســوزی میکننــد.
تامادامیکــه حوزههــای علمیــه مــا نــگاه تبـ ّدل تم ّدنــی انقــاب
اســامی را فهــم نکننــد و تمــام قــد وارد جامعــه نشــود ،حرکتی
پیــش نمــیرود ،یعنــی حرکتــی کــه بشــود اســم حرکــت در
مســیر تم ـ ّدن ســازی اســامی گذاشــت .ایــن عبــارت تم ـ ّدن
ســازی اســامی 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 نتیجــه حاصــل شــود.
ایــن هشــدار جـ ّدی اســت کــه اگــر بــه خودمــان نیاییــم و فکــر
عاجــل نکنیــم ،بازگشــت بــه تمــ ّدن هــای قبلــی را شــاهد
خواهیــم؛ ایــن هــم وعــده و ســنت الهــی اســت و هــم تجربــه
تاریخــی و اجتماعــی جوامــع مختلــف.
ایــن مــردم شــناس در پایــان افــزود :امــروز بــه تحلیــل انقــاب
در بُعــد تم ّدنــی آن نیــاز مبــرم داریــم .دیگــر نمیشــود بــا
تئوریهــای منــدرس یــک قــرن قبــل جامعــه را پیــش بــرد.
خــود غربیهــا دیگــر بــه تئوریهــای  ۵۰ســال پیــش خــود
بــه چشــم جــوک هــای تاریخــی نــگاه میکننــد .امــروز
«وقایــع» از «تئــوری هــا» پیشــی گرفتــه انــد .غــرب در حــال
فروپاشــی اســت و اینکــه واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت؛ لــذا
در ایــن شــرایط اگــر مــا وارد حــوزه تم ّدنــی و پارادایمــی غــرب
شــویم ،قطع ـ ًا از وقایــع جهانــی عقــب میمانیــم و ایــن یعنــی
انحطــاط تم ّدنــی .وظیفــه بســیج اســاتید کــه محمــل نخبــگان
متعهــد ایــن کشــور اســت ،بازتولیــد تئوریــک انقــاب از زاویــه
تم ّدنــی آن اســت .همیــن نزدیکــی حــوزه و دانشــگاه و ُهــل
دادن فقهــا و مطالبــه گــری از حوزههــای بــرای ورود بــه
عرصــه اجتماعــی .مــردم مــا از نخبگانمــان پیــش هســتند؛ بایــد
ایــن انــرژی اجتماعــی را درســت دیــد ،تحلیــل کــرد و آن را
تئوریــزه نمــود.
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سید مرتضی هاشمی مدنی مطرح کرد؛

چگونه میتوان پدیده نوظهور خداناباوران دیندار را توضیح داد؟
ســید مرتضــی هاشــمی ،در پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر
اســامی و در میــان جمعــی از اصحــاب علــوم انســانی
خالصــهای از کتــاب تازهمنتشرشــده خــود را ارائــه کــرد.
ایــن کتــاب کــه در دانشــگاه «آدینبــورا» ی اســکاتلند و بــه
زبــان انگلیســی نوشــته شــده «خدابــاوری و خدانابــاوری در
عصــر پساسکوالریســم» نــام دارد و هنــوز بــه زبــان فارســی
ترجمــه نشــده اســت .ســوال اساســی ایــن کتــاب ایــن اســت
کــه چگونــه میتــوان پدیــده نوظهــور خدانابــاوران دی ـندار را
توضیــح داد .آنچــه میخوانیــم خالصـهای اســت از ارائــه ســید
مرتضــی هاشــمی:
خدانابــاوری تــا پیــش از قــرن هفدهــم وجـهای منفــی داشــته
و وجــهای مثبــت آن امــری متأخــر اســت .همانطــور کــه
میدانیــم خدانابــاوری بهعنــوان یــک اتهــام در دادگاه
بــه ســقراط وارد شــد و او ایــن اتهــام را رد کــرد .تــا پیــش از
قــرن هفدهــم هــم خدانابــاوری نوعــی بهچالــش کشــیدن
خــدای پذیرفتهشــده در اجتمــاع بــوده .بــرای مثــال میتــوان
بــه جاســتین شــهید اشــاره کــرد کــه خــود را نســبت بــه
نّها نیــز بــه
خدایــان رومیــان خدانابــاور میدانســت .پروتســتا 
خداانــگاران یــا دئیس ـتهای زمانشــان خدانابــاور یــا آتئیســت
میگفتنــد.
مفهــوم مثبــت یــا غیرناســزای ایــن تعبیــر (آتئیســت) بــه نیمــه
ابتدایــی قــرن هجدهــم و زمانــی برمیگــردد کــه هیــوم از آن
اســتفاده کــرد .امــا قدرتمندتریــن موتــور ایــن هویــت نظریــه
تطــو ِر انــوا ِع دارویــن در قــرن نوزدهــم بــود .نظریــه تطــور بــا
قرائــت تحــت اللفظــی (لیترالیســتی) از ادیــان ابراهیمی ســازگار
نیســت .مخصوصـ ًا در موضــوع ســن و قدمــت زمیــن و خلقــت.
حامیــان دارویــن ایــن تضــا ِد محــدود را نهتنهــا بــه
برخــی
ِ
تمــام قرائتهــای مســیحی ،بلکــه بــه تمــام ادیــان و دیــن
فینفســه گســترش دادنــد .میتــوان گفــت کــه دوگانــه
بنیــادی دیــن در برابــر علــم در ایــن عصــر شــکل میگیــرد.
امــا آنچــه در دهههــای اخیــر و مخصوصـ ًا بعــد از حادثــه یــازده
«خداناباوری علمــی» مخصوص ًا در
ســپتامبر شــاهد آن هســتیم
ِ
کارهــای نوخدانابــاوران  /نئوآتئیسـتها اســت .هــدف سیاســی
ایــن قســم جنبشهــا رد دیــن و دینــداری اســت بــا کمــک
روایتهــای علمــی .از برجســتهترین شــخصیتهای ایــن
جریــان میتــوان بــه ســام هریــس ،ریچــارد داوکیــن و دانیــل
دنت اشــاره کــرد .نــوع دیگــر خدانابــاوری را کــه از ســال ۲۰۰۵
قــوت گرفتــه اســت را نیــز میتــوان «خدانابــاوری دیندارانــه»
نامیــد :جریانــی کــه اســاوی ژیــژک ،پیتــر اســلوتردیج و آلــن
دوباتــن را میتــوان بهعنــوان شــخصیتهای شــاخص آن
دانســت و آنهــا را ذیــل ایــن ســه گونــه اساســی دســتهبندی
کــرد :خدانابــاوری توریســتی کــه دیــن را بهمثابــه مجموعـهای
فرهنگــی ارزشــمند میدانــد ،هرچنــد
از آموزههــا و میــراث
ِ
لزومــ ًا حــاوی حقیقــت نباشــد (الــن دوباتــن) .دیــن بهمثابــه
سیســتمهای انتروپوتکنیــک کــه برخــی آموزههــای دینــی
بازآفرینــی خــود،
را بهعنــوان مجموعــهای از تکنیکهــای
ِ
خودآفرینــی و خودســازی مفیــد میدانــد( .پیتــر اســلوتردایک)
و نهایت ـ ًا گون ـهای الهیــات خداناباورانــه (اســاوی ژیــژک).
امــا بهنظــر میرســد بــا ارجــاع بــه ریشــههای مســیحی
ـاوران
ـی آنهــا بتــوان پدیــده نوظهــور «خدانابـ ِ
مدرنیتــه و بازخوانـ ِ
دینــدار» را توضیــح داد؟ بعــد از هــر انقالبــی ،انقالبیــون
داســتانهایی از پایــان دوران گذشــته و شــروع عصــری جدیــد
میگوینــد .امــا جامعهشناســان نبایــد ایــن داســتانهای

ایدئولوژیــک را مبنــای فهــم خــود از اجتمــاع قــرار دهنــد .ایــن
همــان اشــتباه گونههــای مختلــف نظریــات سکوالریزاســیون
بــود کــه تلقــی اشــتباهی از انقــاب مدرنیتــه داشــت و تصــور
میکــرد کــه بــا بــهکار گرفتــن عقــل رفتهرفتــه دیــن و
کلیســا بالاســتفاده و بیقــدرت خواهــد شــد.
در مطالعــات مدرنیتــه دو قــدم وجــود دارد کــه ایــن فرضیــه را
بــه چالــش میکشــد و کاذب بــودن دوگانههایــی را کــه ایــن
جریــان ســاخته اســت -ازجملــه مدرنیســم برعلیــه دی ـنداری
و عقالنیــت در برابــر ایمــان و علــم در مقابــل دیــن -نشــان
میدهــد :قــدم اول دیــدگاه مشــهور پیتربرگــر اســت کــه ابتــدا
خــود را ســکوالر میدانســت امــا ســپس و بعــد از انقــاب
اســامی ایــران امتنــاع حضــور دیــن در دنیــای مــدرن را کــه
امــری پذیرفتهشــده بــود ،بهچالــش کشــید.
قــدم دوم در دپارتمانهــای الهیــات و تاریــخ علــم برداشــته
شــد و در آن افــرادی چــون جــان میلبنــک و اســتیو فولــر و
مایــکل گیلســپی ،نقــش ایجابــی و ســاختاری مســیحیت در
شــکلگیری مدرنیتــه را نشــان دادنــد و نشــان دادنــد کــه
مدرنیتــه تــا چــه انــدازه بــه قرائــت مســیحی از رابطــه انســان
و خداونــد وابســته اســت .بایــد گفــت کــه محوریــت کار قــدم
اخیــر بــر قرائتهــای نومینالیســتی بــوده اســت کــه در آنهــا
انســان و خداونــد بهعنــوان دو ســر طیــف وجــود ،هــر دو بــه
یــک معنــا وجــود دارنــد .تفســیر بدیــع نومینالیســت هــا بــر
«خلقــت انســان بــر هیئــت خداونــد» طبــق آی ـهای از انجیــل
بــود.
مــا میدانیــم کــه تفســیر نومینالیس ـتها از جایــگاه وجــودی
انســان ربطــی بــه دنیــای مــدرن دارد چراکــه آبــاء انقــاب
علمــی ماننــد نیوتــون ،ایــن تفســیر از رابطــه خداونــد و انســان
را کام ـ ً
ا جــدی میگرفتنــد و حتــی آن را نوشــتهاند .آنهــا بــا
مطالعــه طبیعــت آنهــا میخواســتند ببیننــد در ذهــن خداونــد
چــه میگــذرد .در حقیقــت عینیــت علمــی و جــدی گرفتــه
ابژکتیویســم در ابتــدای انقالبهــای علمــی برابــر بــا احاطهای
خداگونــه بــه طبیعــت بــود؛ کنتــرل طبیعــت بــرای آنهــا عملی
دینــی و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا نیمــه خدایــی انســان بــود.

اگــر از بصیرتهــای ایــن قســم نظریــات جدیــد در مطالعــات
مدرنیتــه اســتفاده کنیــم ،میتوانیــم نتیجــه بگیریــم کــه
ـاوری علمــی بهنوعــی ریشــه در آن تفســی ِر مســیحی از
خدانابـ ِ
رابطــه انســان و خداونــد دارد کــه قدرتــی خدایــی را بــه انســان
ـاوری علمــی تــا ایــن
نســبت میدهــد .بــه ایــن دلیــل خدانابـ ِ
میــزان پروســلیتایزر یــا مبلغانــه اســت .بــه ایــن دلیــل اســت
ـت عینــی و
ـدن واقعیـ ِ
خدانابــاوری علمــی ،دیــن را نوعــی ندیـ ِ
علمــی میدانــد :جهــل و نادان ـیای کــه بایــد از بیــن بــرود و
جــز کژکارکــرد چیــزی نــدارد.
امــا دربــاره خدانابــاوری دیندارانــه میتــوان گفــت کــه ایــن
شــکل از خدانابــاوری ریشــه در تفســیر نومینالیســتی از رابطــه
انســان و خداونــد دارد .در ایــن تفســیر اســت کــه انســان
مخلوقــی بــر هیئــت خداونــد شــمرده میشــود و ایــن بدیــن
معناســت کــه انســان ماننــد خداونــد یگانــه و «فاعل ما یشــاء»
و مختــار اســت؛ در حقیقــت در ایــن نــگاه انســان مهمتــر از آن
واقعیــت عینــی بیرونــی اســت چراکــه ماننــد خداونــد ،واقعیــت
بیــرون تابعــی از انســان و مخلــوق انســان اســت.
خدانابــاوری دیندارانــه ادعــا میکنــد کــه حقیقــت چیــزی در
بیــرون نیســت کــه زائرانــه بــه دنبالــش برویــم؛ حقیقتهــا
در درون مــا هســتند و ادیــان هــم سیســتمهایی هســتند
کــه گذشــتگان مــا در طــی قــرون ،ســاختهاند تــا بــه مــا
کمــک کننــد آن حقیقتهــا را تجربــه کنیــم .از طــرف دیگــر
دلیلــی هــم بــرای ضدیــت بــا دیــن وجــود نــدارد .چــون از
اســاس دیــن ،البتــه از دیــد ایــن خدانابــاوران ،چیــزی جــز آن
سیســتمهای فکــری و عملــی نیســت.
در نهایــت و در توضیــح عنــوان پساسکوالریســم در نــام کتــاب
بایــد گفــت کــه پساسکوالریســم درواقــع همــان آگاهــی بــه
قطعــی
گسســت از روایتهــای سکوالریســتی در تضعیــف
ِ
تنیدگــی خدابــاوری و
درک درهم
دیــن و دینــداری اســتِ .
ِ
ـم
خدانابــاوری ،علــم و دیــن ،عقــل و ایمــان یــک درک و فهـ ِ
ـاوری دیندارانــه در عص ِر پساســکوالر
پساســکوالر اســت .خدانابـ ِ
پدیــده متناقضنمایــی نیســت بلکــه گزینـهای کامـ ً
ا مشــروع
اســت.
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ادریس هانی:

پروژه «نقد عقل عربی» جابری واکنش به پروژه فکری عبداهلل العروی است
در ادامــه سلســه نشس ـتهای اندیشــه معاصــر مســلمین کــه از
ســوی «المرکــز االســامی للدراســات االســتراتیجیة» وابســته
بــه عتبــه عباســیه ،برگــزار میشــود ،چهارمیــن نشســت تحــت
عنــوان نقــد و بررســی کتــاب «نقــد عقــل اخالقــی محمــد عابد
الجابــری» در بیــت مرحــوم آیــت اهلل العظمــی حائــزی یــزدی
(ره) بــا ســخنرانی ادریــس هانــی ،اندیشــمند مغربــی و نویســنده
صاحــب نظــر در حــوزه اندیشــه معاصــر ،برگــزار شــد.
ادریــس هانــی در آغــاز نشســت بــه معرفــی کتــاب «نقــد
العقــل االخالقــی» جابــری و جایــگاه آن در پــروژه «نقــد
عقــل عربــی» پرداخــت و گفــت :جابــری در چهارگانــه خــود
ســیر تطــور فکــر و اندیشــه را جســتجو میکنــد و بــه دنبــال
نــگارش نوعــی تاریــخ افــکار اســت کــه بتوانــد محدودیتهــا و
همچنیــن تواناییهــای عقــل عربــی را مشــخص کنــد .کتــاب
«نقــد العقــل العربــی» ،بخــش چهــارم و پایانــی ایــن پــروژه
اســت و جابــری بعــد از ایــن کتــاب ،تحلیــل مفاهیــم قرآنــی را
در یــک مجموعــه چهارگانــه دنبــال کــرده اســت.
وی در ادامــه نقــد عقــل اخالقــی جابــری را از دو جهــت در
ادامــه نقــد عقــل سیاســی توصیــف کــرد ۱ :جابــری از منظــری
سیاســی بــه عقــل عربــی مینگــرد؛  ۲نــگارش کتــاب نقــد
العقــل االخالقــی جابــری در ادامــه تأمــات او در خصــوص
عقــل سیاســی عربــی نــگارش یافتــه اســت؛ از ایــن روی
حتــی زمانــی کــه از منظومــه ارزشــها در عقــل اخالقــی ســخن
میگویــد ،از منظــری سیاســی بــه ایــن قضیــه توجــه کــرده
و در نتیجــه عقــل سیاســی را بــر ســایر جنبههــای فرهنگــی
عربــی حاکــم میکنــد.
ادریــس هانــی در ادامــه دربــاره نســبت جابــری و العــروی
اضافــه کــرد :در واقــع پــروژه «نقــد عقــل عربــی» جابــری در
واکنــش بــه پــروژه فکــری «عبــداهلل العــروی» و نفــی کامــل
میــراث اســامی در آن ،شــکل گرفتــه اســت و در واقــع العــروی
زمینــه شــکل گیــری پــروژه جابــری را فراهــم آورد .جابــری
بــا رد دیــدگاه العــروی دربــاره نفــی مطلــق میــراث اســامی،
معتقــد اســت بخشهایــی از ســنت فکــری و میــراث عربــی
اســامی ،قابــل اســتفاده و بلکــه ضــروری اســت .عقلهــای
متعــدد در جهــان عربــی -اســامی وجــود دارد ،کدامیــن عقــل
بــه درد امروزیــن مــا میخــورد و مبتنــی بــر آن میتــوان بــه
مدرنیتــه ورود پیــدا کــرد و مدرنیت ـهای عربــی وجــود آورد کــه
غیــر تقلیــدی باشــد.
وی در مجمــوع ،نــزاع بیــن العــروی و جابری را بیشــتر سیاســی
ارزیابــی کــرد؛ بــه ایــن معنــی کــه جهــت گیریهــای سیاســی
آن دو در اتخــاذ مواضــع فکریشــان دخالــت داشــته اســت.
هانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه نشســتی کــه دربــاره نقــد پــروژه
فکــری العــروی برگــزار شــده بــود ،دســتهبندی ســهگانۀ 
مطــرح در آن نشســت را دربــاره جریانهــای فکــری کشــور
مغــرب مــورد توجــه قــرار داده و جایــگاه دکتــر جابــری را در
آن مشــخص کــرد .از منظــر وی ،ســه جریــان معرفتــی در
مغــرب فعــال اســت :جریــان «لیبــرال» ،جریــان «ســلفیه
بندی
وطنــی» و جریــان «صوفیــة»؛ بــر اســاس ایــن دســته ِ
جریانشــناختی ،محمــد عابــد الجابــری جریــان «ســلفیه
وطنــی» را نمایندگــی میکنــد؛ العــروی نماینــده جریــان
«لیبــرال» محســوب میشــود و طــه عبدالرحمــن بــه جریــان
صوفیــه تعلــق دارد.
هانــی توضیــح داد کــه تأمــات متفکرانــی همچــون العــروی،
جابــری و طــه عبدالرحمــن پاســخی بــه زمینههــای تاریخــی
و اجتماعــی اســت کــه در آن زیســتهاند و از ایــن نظــرگاه ایــن
ســه اندیشــمند در هــدف بــا یکدیگــر مشــترکاند و آن عبــور
از وضعیــت عقــب ماندگــی و تأخــر فرهنگــی جهــان عربــی

اســامی اســت ،امــا در اســتفاده از روش و ابزارهــای الزم بــرای
رســیدن بــه چنیــن هدفــی از یکدیگــر جــدا میشــوند.
وی همچنیــن در مــورد نســبت جریــان ســلفی ملــی مغــرب
(ســلفیه وطنــی) بــا اســتعمار بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه
آنــان هــر چنــد بــا اســتعمار مبــارزه میکننــد امــا در مــورد
چگونگــی فروریختــن هیمنــه اســتعمار و فائــق آمــدن بــر آن،
راه حلــی ارائــه نمیدهنــد.
ادریــس هانــی دربــاره مضمــون کتــاب «نقــد العقــل
األخالقــی» بیــان کــرد جابــری در ایــن کتــاب ،عقــل اخالقــی
را بــه «عقــل اخالقــی عربــی خالــص»« ،عقــل اخالقــی
فارســی» و «عقــل اخالقــی یونانــی» ،تقســیم کــرده اســت.
او در مــورد ارزش مرکــزی هــر یــک از ایــن عقلهــای
اخالقــی ســه گانــه ،توضیــح داد کــه بــه زعــم جابــری ارزش
مرکــزی عقــل فارســی« ،اطاعــت» و ارزش مرکــزی عقــل
یونانــی «ســعادت» و ارزش مرکــزی عقــل اخالقــی عربــی
«مــروت» اســت کــه خــود برآینــد چندیــن خصلــت و ارزش
دیگــر میباشــد.
وی گفــت :جابــری در بحــث از عقــل اخالقــی یونانــی ،انتقــال
بــی کــم و کاســت عقــل اخالقــی و فکــر یونانــی ارســطویی بــه
جهــان اســام توســط ابــن رشــد را ســتوده و او را نقطــه وصــل
بیــن مــا و میــراث یونانــی معرفــی کــرده اســت.
ادریــس هانــی دربــاره تحلیــل جابــری در مــورد عقــل اخالقــی
فارســی توضیــح داد کــه از دیــدگاه وی ،عقــل فارســی در دوران
پایانــی عصــر امــوی و توســط ابــن مقفــع ( ۷۵۶م) رواج یافــت
و بــه عقــل عربــی راه یافــت .جابــری معتقــد اســت عقــل
اخالقــی فارســی مبتنــی بــر اصــل «اطاعــت» را بــه امتــزاج
دیــن و سیاســت پرداختــه اســت و ریشــۀ آن بــه «اردشــیر»
و «انوشــیروان» دو حکیــم پادشــاه فارســی بــاز میگــردد.
همچنیــن جابــری منتقــد سرســخت عرفــان و عرفــا اســت و
بــه غزالــی بــه خاطــر باطنیگــری و اشــعریگری او میتــازد
و او را آغازگــر انحطــاط در تــراث و فرهنــگ عربــی ســنی
معرفــی میکنــد.
هانــی در مــورد دیــدگاه جابــری دربــاره عقــل اســامی گفــت:
از دیــدگاه جابــری عقــل اســامی خالصــی وجــود دارد کــه
البتــه عمیقتــر از عقــل بیانــی عربــی موجــود در قبایــل بــدوی
و در واقــع تکمیــل آن اســت و پیامبــر اســام (ص) زمانــی
کــه فرمودنــد کــه مــن بــرای تکمیــل مــکارم اخــاق امــدهام،
درصــدد بنــای یــک سیســتم اخالقــی جدیــد نبــود ،بلکــه بــه
تکمیــل عقــل اخالقــی عربــی پرداخــت.

ادریــس هانــی در پایــان بــه ارزیابــی دیدگاههــای جابــری
پرداخــت کــه میتــوان بــه ایــن صــورت خالصــه کــرد:
 ۱دکتــر هانــی روش ســاختارگرایی جابــری در فهــم عقــل
عربــی و دســت یافتــن بــه مبانــی عقــل عربــی را مــورد پرســش
و انتقــاد قــرار داد و گفــت اگــر وی مدعــی اســت کــه میــراث،
فرهنــگ و عقــل عربــی از طریــق تحمیــل آثــار و نوشــتههایی
خــارج از آن ،بــه نســیان و فراموشــی ســپرده شــده ،پــس
چگونــه امــکان دارد کــه از طریــق تحلیــل و بررســی ایــن آثــار
بــه اصطــاح «دیگــری» و بیگانــه ،بــه تــراث و عقــل عربــی
خالــص دســت یافــت؟!
 ۲جابــری در تحلیــل مبانــی تکوینــی عقــل عربــی ،از روش
ســاختارگرایی اســتفاده میکنــد و چــون مفهــوم اخــاق
را خــارج از ســیاقهای اجتماعــی و تاریخــی نمیدانــد ،بــه
تعــدد مفاهیــم و معانــی درمــورد اخــاق و عقــل اخالقــی قائــل
اســت.
 ۳هانــی ،جابــری را بــه لحــاظ توانایــی فلســفی و درک تــراث
و ســنت عقلــی در جهــان اســام ،در مرحلــه طفولیــت ارزیابــی
کــرد و بیــان نمــود :پــروژه وی بیــش از آنکــه فلســفی و ناظــر
بــه مباحــث معرفــت شناســانه باشــد ،سیاســی اســت و ســویه
هــای ایدئولوژیکــی دارد.
 ۴هانــی همچنیــن یــادآور شــد :متأســفانه جابــری هیچــگاه
حاضــر نشــد کتابهــای خــود و دیدگاهــش را در معــرض
نقــد و بررســی اندیشــمندان قــرار دهــد و نظــر و رأی آنــان
هیچــگاه بــرای وی اهمیتــی نداشــته اســت و بــاب گفتگــو
را بــا متقدیــن خــود بســته بــود .ایــن رویکــرد بســته جابــری
در حــدی بــود کــه حتــی نقدهــای جــدی جــورج طرابیشــی
در پــروژه «نق ـ ِد نقــد عقــل عربــی» اص ـ ً
ا بــه ایــن نقدهــا
اهمیتــی نــداد و هرگــز حاضــر نشــد از دیــدگاه خــود دفــاع
کنــد.
 ۵جابــری آنــگاه کــه از عقــل شــیعی صوفــی و باطنــی گــری
بحــث میکنــد آن را بــه گون ـهای را مطــرح میکنــد کــه گویــا
اینهــا باعــث و بانــی بحــران و راز عقــب ماندگــی جهــان عــرب
شــدهاند و ایــن قضــاوت وی ناشــی از عــدم درک درســت وی
از میــراث فکــری و عقلــی شــیعی اســت.
 ۶نکتــه پایانــی اینکــه تفکیــک ســه گفتمــان تحــت عنــوان
یونانــی ،ایرانــی و عربــی بــه صــورت خالــص توســط جابــری
از مهمتریــن اشــکاالت وارد بــر اندیشــه جابــری اســت؛
زیــرا نمیتــوان در میــدان عمــل و واقعیــت ،گفتمــان نــاب و
خالصــی را یافــت.
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ان شاءاهلل رحمتی عنوان کرد؛

 ۳ویژگی که هانری کربن برای نبی ذکر می کند
نشســت «بررســی آرا و اندیشــههای هانــری کربــن» بــا
ســخنرانی ان شــاءاهلل رحمتــی در اندیشــگاه کتابخانــه ملــی
برگــزار گردیــد.
وی در ایــن نشســت گفــت :هانــری کربــن شــرحی دارد بــر
رســالههای ابــن ســینا ســهروردی و … .ابــن ســینا در رســاله
ـادان تقدیــر دانــه
الطیــر میگویــد مــا مرغــان آزاد بودیــم ،صیـ ِ
پاشــیدند و مــا اســیر شــدیم و تــاش بســیار کردیــم تــا ســرمان
را از تــور بیــرون بیاوریــم و شــروع کردیــم بــه پــرواز در حالــی
کــه پــای مــان در دام بــود .در ایــن پــرواز تجربیــات گوناگونــی
کردیــم .ایــن دقیقـ ًا ماجــرای ازلیــت و پیــش دســتی بــر ابدیــت
اســت .ابــن ســینا میگویــد اگــر ایــن داســتان پــرواز را بــرای
هــر کــس تعریــف کنــم بــه مــن خواهــد گفــت تــو پــرواز
نکــردی بلکــه عقــل تــو پــرواز کــرده اســت .کربــن میگویــد
ابــن ســینای مشــرقی را نمیتــوان فهمیــد مگــر اینکــه اعتقــاد
بــه ازلیــت نفــس را بپذیریــم.

اســت .مرحلــه دوم عقــل بالملکــه اســت .یعنــی معقــوالت فــرا
گرفتــه میشــوند و میتوانیــم از طریــق آنهــا معقــوالت خــود
را افزایــش دهیــم و بایــد تمریــن کنیــم تــا ایــن موجــودی
بــرای مــا ملکــه بشــود .عمــوم انســانها در ایــن مرحلــه انــد.
مرحلــه ســوم کــه عقــل بالفعــل اســت معــراف عقــل بالملکــه
بــرای عقــل فعلیــت پیــدا کردهانــد و نــزد عقــل حاضــر هســتند.
علــم اجمالــی و علــم تفصیلــی دو مفهــوم مهــم در ایــن مرحلــه
اســت .کســانی کــه در مرحلــه باالیــی از علــم هســتند و عالمــه
هســتند علــم شــأن علــم اجمالــی اســت نــه تفصیلــی .در
مرحلــه عقــل بالفعــل علــم انســان اجمالــی اســت.
وی در ادامــه عنــوان کــرد :در مرحلــه عقــل مســتفاد کــه در
عمــوم انســانها نیــز پیــدا میشــود علــم تنهــا اجمالــی
نیســت .بلکــه تفصیلــی اســت .تمــام معــارف تفصیــ ً
ا نــزد
عالــم حاضــر هســتند .عقــل مســتفاد عقلــی اســت کــه فعلیــت
تــام دارد و در مقابــل عقــل هیوالنــی قــرار دارد .مســتفاد یعنــی

رحمتــی در ادامــه گفــت :کربــن از نجــات پدیــدار صحبــت
میکنــد .منظــورش ایــن اســت کــه گاهــی بعضــی مراحــل
را نمیشــود دریافــت و دســت یافــت امــا بــا هــدف نجــات
میتــوان حرکــت کــرد .تخیــل مفهومــی اســت کــه در
علــم هنــر و در واقــع در همــه جــا وجــود دارد .نــگاه کربــن
بــه تخیــل شــبیه بــه همــان پــروازی اســت کــه ابــن ســینا
میگویــد .یعنــی در عیــن پــای در بنــد داشــتن بتــوان
عــروج نیــز کــرد .یکــی از واژههایــی کــه کربــن زیــاد بــه
کار میبــرد واژه محــاکات اســت کــه بــه معنــای تقلیــد
اســت .مــا انســانها محــاکات و تقلیــد میکنیــم و ایــن
گونــه نیســت کــه بــه بعضــی چیزهــا اصــ ً
ا دسترســی
نداشــته باشــیم .آن چیــزی کــه ابــن ســینا و ســهروردی
از آن ســخن میگوینــد نیــز نوعــی محــاکات اســت .مثــ ً
ا
ســهروردی میگویــد مــن در ایــن داســتان بــودهام یعنــی
ایــن محــاکات مــن اســت .هانــری کربــن در اندیشــههای
شــیعی بــه دنبــال مفهومــی اســت کــه پیــش از تجربــه
مــرگ از آن آگاهــی داشــته باشــیم.
ان شــا اهلل رحمتــی ســپس افــزود :مرحلــه اول عقــل ،عقــل
هیوالنــی اســت کــه در ایــن مرحلــه عقــل از معقــوالت خالــی

اینکــه معارفــش از جــای دیگــری اســتفاده شــدهاند .آن جــای
دیگــر همــان عقــل فعــال اســت .فعلیــت عقــل مســتفاد بــه
ایــن معنــا نیســت کــه خــودش معرفــت دارد بلکــه معارفــش از
طریــق عقــل فعــال دریافــت میشــود .ایــن معــارف در عقــل
جزئــی مــا هســت .امــا وقتــی آنهــا را در عقــل فعــال مشــاهده
میکنیــم حضــور ذهــن پیــدا میکنیــم .تــا قبــل از مرحلــه
عقــل مســتفاد گاهــی بــا عقــل فعــال ارتبــاط پیــدا میکنیــم.
امــا در مرحلــه عقــل مســتفاد ایــن ارتبــاط همیشــگی اســت.
ان شــا اهلل رحمتــی همچنیــن گفــت :کربــن ایــن ســوال را
مطــرح میکنــد کــه آیــا تنهــا یــک عقــل فعــال داریــم یــا
بــا عقــول فعــال مواجــه هســتیم؟ کربــن میگویــد بــرای
هــر فــردی یــک عقــل فعــال اســت .از اینجــا بــه ایــن نتیجــه
میرســد کــه بــرای هــر فــردی یــک مــن و نفــس زمینــی و
یــک نفــس آســمانی وجــود دارد .برخــی از شــارحان ارســطو
گفتهانــد عقــل فعــال درون زاســت و یکــی از مراتــب نفــس
خــود ماســت .تصــور دیگــر کــه فیلســوفان مســلمان بیشــتر
ایــن دیــدگاه را دارنــد ایــن اســت کــه عقــل فعــال متعالــی
( )Transcendentalاســت و فــوق نفــس اســت .مثــل
ســهروردی کــه ایــن ســول را مطــرح میکنــد کــه آیــا تنهــا

یــک ســیمرغ اســت یــا هــر زمــان ســیمرغی از عــرش بــه
زمیــن میآیــد؟ ســهروردی خــود ،دیــدگاه دوم را دارد کــه بــه
آن ســیمرغ منتشــر میگویــد.
وی افــزود :کربــن معتقــد اســت ســیمرغ رمــز عقــل فعــال
اســت و آن را بــه معنــای عقــل فعــال میگیــرد .ماننــد
داســتان عطــار دربــاره ســیمرغ .یکــی از تفاوتهــای
پیامبــران و ائمــه ایــن اســت کــه بــرای تمامــی ســواالت
پاســخ حاضــر و آمــاده دارنــد .ســواالتی کــه از آنهــا
مــی شــده بــرای تحقیــق و پیــدا کــردن پاســخ وقــت
نمیخواســتند .ایــن جاســت کــه حکیــم بــه پیامبــر شــباهت
پیــدا میکنــد .چــون تصــور میکنیــم کــه فــرق حکیــم
بــا پیامبــر ایــن اســت کــه طــی مراتبــی بــه ایــن مرحلــه
میرســد .دیدگاهــی وجــود دارد کــه پیامبــر نیــز ایــن
مراحــل را طــی میکنــد ،امــا بــه شــکل تقلیــدی و نــه
حدســی .دربــاره حکیــم برگرفتــن از عقــل فعــال بــه شــکل
تقلیــدی نیســت ،بلکــه حدســی اســت.
ان شــا اهلل رحمتــی در ادامــه اظهــار داشــت :باالتریــن مرتبــه
عقــل مســتفاد عقــل قدســی اســت .ابــن ســینا رســیدن بــه
مرتبــه عقــل مســتفاد را نوعــی از نبــوت میدانــد .غایــت
معرفــت ،تألــه و خداگونــه شــدن اســت .ابــن ســینا در تفســیر
آیــه نــور واژه مشــکات را عقــل هیوالنــی میدانــد ،کــه از خــود
نــوری نــدارد امــا میتوانــد جایگاهــی بــرای نــور باشــد .زجاجــه
را عقــل بالفعــل میدانــد ،کــه نــوری دارد امــا کامــل نیســت.
شــجره زیتــون را فکــر میدانــد ،کــه میتوانــد بــه روغــن
تبدیــل شــود امــا تــا رســیدن بــه روغــن مراحلــی دارد .روغــن
را حــدس میدانــد .تعبیــر نــو ٌر علــی نــور را نیــز عقــل مســتفاد
میدانــد .چــون قبــل از مرحلــه عقــل مســتفاد ،عقــل بالفعــل
شــده اســت و معقــوالت را دریافــت کــرده اســت .معقــوالت
نــور هســتند .وقتــی بــه مرحلــه عقــل مســتفاد میرســد
دوبــاره معقــوالت یــا همــان نــور را دریافــت میکنــد.
وی همچنیــن گفــت :ایــن عمــل ابــن ســینا کــه آیــه نــور را
بــا مباحــث ارســطو تطبیــق میدهــد در واقــع ابــن ســینای
مشــرقی اســت .هانــری کربــن ابــن ســینای مشــرقی را بــر
ابــن ســینای اشــراقی ترجیــح میدهــد .ابــن ســینا حکمــت
مشــایی را دنبــال کــرده تــا آن را بــه حکمــت اشــراقی برســاند.
کربــن در عیــن حالــی کــه نبــی و حکیــم را از یــک جنــس
میدانــد بــر یــک مبنــا ایــن دو را از هــم متمایــز میکنــد .از
نــگاه کربــن نبــی هرگــز یــک عــارف نیســت .ویژگیهایــی را
برگرفتــه از ابــن ســینا بــرای نبــی ذکــر میکنــد کــه نتیجــه
میگیــرد نبــی نمیتوانــد یــک عــارف باشــد .حتــی بــرای
ولــی نیــز همیــن دیــدگاه را دارد .دربــاره ایــن جملــه ابــن عربــی
کــه خــود را خاتــم والیــت میدانــد کربــن نمیپذیــرد کــه
ابــن عربــی خاتــم والیــت باشــد .کربــن میگویــد هــر کســی
کــه بتوانــد بــه عقــل فعــال متصــل شــود نبــی اســت .امــا از
طرفــی حرفهایــی دارد کــه تناقــض را در دیــدگاه خــود نشــان
میدهــد.
وی در ادامــه افــزود :کربــن  ۳ویژگــی را بــرای نبــی ذکــر
میکنــد کــه ایــن ویژگیهــا را بــه صراحــت در گفتههــای
ابــن ســینا میتــوان پیــدا کــرد:
 شــدت و حــدت قــوه حــدس .چــون عقــل نبــی ،عقــلقدســی اســت.
 جــودت و قــوت قــوه خیــال .کربــن نبــی را در حــد یــکعــارف کــه قــوه خیــال قــوی دارد تنــزل میدهــد.
 شــدت قــوه متصرفــه نبــی .کــه ایــن قــوه ،قــدرت تصــرفمعجــزات پیامبــران را شــامل میشــود کــه بیشــتر از قــدرت
تصــرف انســانهای عــادی اســت.
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مالک شجاعیجشوقانی:

دیلتایدنبالجایگاهمشروعیبرایعلومانسانیدرکنارعلومطبیعیاست
بــه همــت گــروه فلســفه علــم دانشــگاه صنعتــی شــریف نشســت
«ســهم دیلتــای در مطالعــات فلســفه علــم» بــا ســخنرانی مالــک
شــجاعی جشــوقانی ،عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی
و مطالعــات فرهنگــی ،در ایــن دانشــگاه برگــزار شــد ،در ادامــه
گزارشــی از ایــن نشســت از نظــر شــما میگــذرد.
بــا اینکــه دیلتــای کانــت را در «نقــد عقــل محــض» و پــروژه
فلســفه علــوم طبیعــی (بــا محوریــت فیزیــک نیوتنــی) پیشــگام
خــود دانســته و طــرح ابتــکاری خــود را بــه تبع کانــت« ،نقــد عقل
تاریخــی» نامیــده اســت .وی نــه فقــط بــر بُعــد شــناختی ســوژه،
بلکــه بــر بُعــد ارادی و احساســی آن هــم تاکیــد میکنــد و کانــت را
ـردن ســوژه م ّتهــم میکنــد .از ســوی دیگــر طــرح
بــه عقالنــی کـ ِ
کالن فلســفی وی برخــاف کانــت بــه علــوم طبیعــی محــدود
نشــده و شــامل علــوم انســانی هــم میگــردد .دیلتــای خــود را
پیشــگام فلســفه علوم انســانی (با محوریــت روان شناســی و تاریخ)
و در اســتمرار طــرح کانتــی میفهمــد ضمــن اینکــه نقدهــای
جــدی ای را متوجــه فلســفه علوم طبیعــی و معرفت شناســی کانت
میدانــد .وی دو نقــد عمــده را متوجــه کانــت میدانــد؛ نخســت
اینکــه ایــن معرفــت شناســی واجــد تلق ـیای بســیار عقالنــی از
تجربــه اســت بــه گون ـهای کــه از ابعــاد عاطفــی و ارادی تجربــه
غفلــت کــرده و نوعــی نظــرورزی گسســته از جهــان اســت در
حالــی کــه تجربــه چیــزی فراتــر از آن اســت و مشــروط و محــوی
در همــه قــوای شــناختی ،عاطفــی و ارادی ماســت ،دوم آنکه موضع
اســتعالیی کانــت غیرتاریخــی و بلکــه فراتاریخــی اســت .در واقــع
فلســفه علــوم انســانی دیلتــای در صــدد تکمیــل طــرح بنیادهــای
معرفــت شــناختی علــوم طبیعــی (عقــل محــض) کانتی و توســعۀ 
آن بــه حــوزه علــوم انســانی (عقــل تاریخــی) بــه مــدد عبــور از
تاریخــی
ســوژه پیشــینی ِصــوری عقــل زده کانتــی بــه ســوژه
ِ
ریشــه دار در شــبکه حیاتــی اســت.
بنابرایــن پــروژۀ فکــری دیلتــای ،بــه ظرافــت در فضــای فکــری
ای میــان مکتــب تاریخــی از ســویی و پوزیتیویســم از ســوی
دیگــر ،در آمــد و شُ ــد اســت .وی برخــاف مکتــب تاریخــی،
مفتــون نســبیگرایی مســلط در روزگار خــود نشــد و برخــاف
ِ
پوزیتویســم اجــازه نــداد کــه تاریخمنــدی اساســی زندگی انســانی،
بــه پــای تئوریپــردازی هــای خشــک علــوم طبیعــی قربانــی
شــود .دیلتــای بــه دنبــال علــوم انســانی بــا بنیادهــای خــاص
خــود میباشــد .ایــن بنیــاد ،اصــل تاریخمنــدی اســت و وی
بــر مبنــای همیــن اصــل بــه تبییــن فلســفی بنیادهــای علــوم
انســانی میپــردازد و میکوشــد تــا بــه دنبــال جایــگاه مشــروعی
بــرای علــوم انســانی در کنــار علــوم طبیعــی باشــد ،بــدون اینکــه
«عینیــت» و «تاریخیــت» یکــی فــدای دیگــری شــود.
زندگی و آثار دیلتای
ویلهلــم دیلتــای ( ،)۱۹۱۱-۱۸۳۳فرزنــد یــک کشــیش مســیحی
اهــل بیبریــش ،نخســت بــه عنــوان عالــم الهیــات شــروع بــه کار
کــرد امــا پــس از اولیــن موعظــه اش در زادگاه خــود کــه بســیار
مــورد توجــه واقــع شــد ،شــغل دبیــری دبیرســتان در برلیــن را
برگزیــد .وی همزمــان بــا عضویــت در هیــأت نظــارت بــر چــاپ
و تدویــن میــراث شــایرماخر بــه دانشــگاه بازگشــت.
وی در دانشــگاه هایدلبــرگ الهیــات خوانــد و در آنجــا بــا ســنت
ایــده آلیســم آلمانــی از طریــق درسهــای کونــو فیشــر آشــنا
شــد .ســپس بــه دانشــگاه برلیــن رفــت در آنجــا متأثــر از دو
تــن از شــاگردان شــایرماخر یعنــی فردریــک ون ترندلنبــرگ و
آگوســت بوئــک بــود و بــه همیــن جهــت در دوه برلیــن ،دیلتــای
ســخت دلمشــغول مضامیــن و آثــار شــایرماخری اســت .در
همیــن فضاســت کــه بــه ســال  ۱۸۶۰جســتار مهــم نظــام

هرمنوتیکــی شــایرماخر در ارتبــاط بــا هرمنوتیــک پروتســتان
متقــدم را ارائــه میدهــد ،حتــی رســاله دکتــری خــود را دربــاب
اخــاق شــایرماخر مــی نــگارد .تــاش دیلتــای بــرای فهــم
دیــن و امــر دینــی بــه مثابــه تجربــه زیســته مؤمنــان ،ریشــه در
عالیــق شــایرماخری اولیــه او دارد تــا جایــی کــه معتقــد اســت
ماهیــت واقعــی و تجربــی ایمــان دینــی زیــر آوار االهیات و فلســفه
مصطلــح ،بــه خــاک ســپرده شــده اســت.
دیلتــای در ســن ســی و هفــت ســالگی ،جلــد اول از تــک نــگاری
زندگی شــایرماخر را منتشــر کرد .زندگــی شــایرماخر ،زندگانی و
آثــار شــایرماخر را در پیونــد بــا تاریــخ عمومــی روح قــرار میدهــد
و بــر حســب مراحــل مختلــف زندگــی شــایرماخر ،مراکــز روحــی
و معنــوی آن روزگار و بــه خصــوص جنبشــهایی چون روشــنگری،
ایدئالیســم و رومانتیســم را توصیــف میکنــد .مارتیــن ردکــر بــه
تشــویق اشــپرانگر در ســال  ۱۹۶۶یادداشـتهای پراکنــده دیلتــای
در بــاب سیســتم فلســفی و کالمــی شــایرماخر را منتشــر کــرد.
دیلتــای پــس از اخــذ درجــه دکتــری در برلیــن و تجربـۀ اســتادی
در بــازل ،کیــل و برســاو در پنجــاه ســالگی دوبــاره بــه مهمتریــن
دانشــگاه آلمانــی آن زمــان ،یعنــی دانشــگاه برلیــن دعــوت شــد .در
ایــن زمــان بــود کــه وی تصمیــم به انتشــار اثــر مهــم و نظــام مند
خــود ،یعنــی مقدمــه بــر علــوم انســانی ( )۱۸۸۳گرفــت .از ایــن اثــر
نیــز بیــش از جلــد اول کــه دو دفتــر نخســت را در برداشــت بــه
چــاپ نرســید .کارهــای مقدماتــی مربــوط بــه بقیــۀ دفترهــای این
اثــر بــه صــورت خالصــه در ســالهای  ۱۹۱۴و  ۱۹۲۴در ضمــن
مجموعــه نوشــتههای دیلتــای (جلــد ۵ ،۲و  )۶منتشــر شــد .عمــدۀ 
دســت نوشــتههایی کــه ســاختار کل اثــر را آشــکار میســازد،
تنهــا  ۹۹ســال پــس از انتشــار جلــد اول ،یعنــی در ســال ۱۹۸۲
بــه عنــوان جلــد نوزدهــم از مجموعــه نوشــتههای دیلتــای منتشــر
شــد .بدیــن ترتیــب دیلتــای تــا آخــر عمــر ،مؤلــف کتابهایــی
ناتمــام و «مــرد جلــد اولهــا» باقــی مانــد.
دیلتــای بــه عنــوان عضــو آکادمــی علــوم در برلیــن توانســت افکار
و آرا خــود را بیــان کنــد ،وی زمانــی مشــهور شــد کــه در ســال
 ۱۹۰۷در اثــری بــا عنــوان «تجربــۀ زیســته و شــعر» بــه بحــث
دربــاره لســینگ ،گوتــه ،نوالیــس و هولدرلیــن پرداخــت .عمــدۀ 
فعالیتهــای علمــی دیلتــای در بــاب تاریــخ روح آلمانــی میباشــد؛
جلــد ســوم از مجموعــه آثــار شــامل اثــری موجــز در بــاب الیــب
نیتــز ،فریدریــش کبیــر و روشــنگری میباشــد.

دیلتــای نــه تنهــا در ســالهای جوانــی در تدویــن و نشــر آثــار
شــایر ماخــر فعالیــت داشــت و بــرای نشــر جدیــد آثــار هــگل و
شــرح و تفســیر آن تــاش میکــرد ،بلکــه بــه دنبــال تأســیس
مرکــزی تحقیقــی در ایــن زمینــه بــود.
او در ســال  ۱۸۸۹بــا ایــراد ســخنرانی و نوشــتن مقالــه ،خواســتار
تأســیس «آرشــیو جامــع ادبیــات» شــد .او معتقــد بــود کــه بایــد
در کنــار آرشــیوهای دولتــی ،آرشــیوهای ادبیــات هــم بــرای حفــظ
مواریــث شــاعران و متفکــران پایــه گــذاری شــود.دیلتای نقــل
میکنــد کــه فروشــندهای ،از دســت نوشــتههای کانــت بــرای
بســته بنــدی ماهــی اســتفاده مــی کــرده اســت.
در ســالهای ۱۸۹۳و  ۱۸۹۴دیلتــای طــرح انتشــار آثــار کانــت را
بــه آکادمــی علــوم پــروس ارائــه کــرد ،و در ســال  ۱۹۰۲توانســت
نخســتین جلــد آن را بــه همــراه یــک پیشــگفتار چــاپ کنــد .بــه
بــاور دیلتــای ،کانــت همــواره مــی خواســته کــه نوشــتههایش
قبــل از ســال  ،۱۷۷۰یعنــی ماقبــل دورۀ انتقــادی ،در مجموعــه
آثــارش منتشــر نشــودف امــا بــا نشــر تاریخــی  -انتقــادی آثــار
کانــت کــه بــه بخشهــای مختلــف تقســیم شــده ،ســعی دارد تــا
میــراث کانــت را بــر پایــۀ تاریــخ تطــور آن ارائــه کنــد.
تفکــر فلســفی دیلتــای هرگــز صرف ـ ًا معطــوف بــه دغدغههــای
آکادمیــک نبــوده اســت .در پایــان نامــه دکتــری و نوشــته اش
بــرای احــراز مقــام اســتادی ،حضــور دغدغههــای اخالقــی
پررنــگ اســت؛ وی «وضــع حاضــر» زمانــه اش را محصــول چهــار
چیــز میدانســت:
 :روح خــاص علــوم طبیعــی ،باالخــص زیســت شناســی جدیــد
کــه انســان را صرفــ ًا «حیوانــی» مقیــد بــه وراثــت و محیــط
مــی بینــد :)۲( .دگرگونــی هــا در عرصــه اجتماعــی کــه منجــر
بــه رویارویــی بــا مســاله اجتمــاع شــد و ادامــه انقــاب را توســط
طبقههــای نوظهــور اجتمــاع ضــروری نمــود :)۳( .دینــداری ســنتی
کــه بــه جهــت رویکــرد علمــی نســبت بــه آن ،بــه تدریــج از میــان
برداشــته شــد و درنتیجــه ایــن خطــر پدیــد آمــد ،کــه گرویــدن
بــه دیــن «تنهــا خــاص ســفیهان» شــود و ( :)۴هنــر کــه زمانــی
بــرای فرهیختــگان ،امیــد رســتگاری بــود ،دیگــر چنیــن امیــدی
بــه همــراه نــدارد ،و در ورطــه حیــوان انــگاری و طبیعــت انــگاری
درمــی غلتــد و بــه طــور یکســویه بــه انتقــاد از مناســبات موجــود
روی مــیآورد.
ریکمــن کــه خــود از مترجمــان مجموعــه آثــار دیلتــای بــه زبــان
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انگلیســی اســت ،در مــورد زمینــه فرهنگــی و فکــری دیلتــای
توصیــف جالبــی بــه دســت داده اســت :پنجــاه یــا شــصت ســال
پیــش از تولــد دیلتای ،یکــی از هیجــان انگیزتریــن و ســازندهترین
ادوار حیــات فکــری آلمــان در شــرف وقــوع بــود .نقدهــای کانــت
در اثنــای آخریــن دهههــای قــرن هجدهــم منتشــر شــده بــود
و در پــی آن آثــار فیشــته و شــلینگ و هــگل و شــایرماخر و
شــوپنهاور نیــز یکــی بعــد از دیگــری در اختیــار عمــوم قــرار گرفته
بــود .لســینگ و گوتــه و شــیلر آن چیــزی را تأســیس کردنــد کــه
بــه ســنت کالســیک ادبیــات آلمانــی معــروف شــد و جنبــش
رومانتیــک بــه پیشــوایی مردانی همچــون بــرادران شــلگل و تیک
و نوالیــس جانشــین آن شــده بــود .دیلتــای در ایــن اقلیــم فکــری
بالیــد و از آن متأثــر شــد .او در همــه زندگــی اش عناصــر مختلــف
ایــن اقلیــم فکــری را ســنجید و ارزیابــی کــرد و کوشــید کــه آنها را
در فلســفه خــودش بــا هــم ترکیــب کنــد.
مجموعــه آثــار دیلتــای شــامل یــازده مجلــد حجیــم (اعــم از
آثــار منتشــره قبلــی و یادداشــتهای منتشــر نشــده) ،در دهــه
نخســت قــرن بیســتم منتشــر شــد .در دهــه  ۱۹۳۰و اوایــل ۱۹۴۰
بــه جهــت غلبــه و حتــی جاذبــه فلســفه هایدگــر و بــی اعتنایــی
ناســیونال سوسیالیســم بــه فیلســوفی بــا نگــرش لیبــرال ،عالقــه
بــه آثــار دیلتــای تضعیــف شــد .ایــن پــس از جنــگ بــود کــه
عالقــه بــه آثــار دیلتــای دوبــاره قــوت گرفــت و فلســفه دیلتــای
کــه آمیــزه ای از انســان گرایــی معتــدل و رویکــرد غیــر جزمــی و
تجربــی بــه انســان ،جامعــه و تاریخ بــود ،جایگزیــن مناســبی برای
اگزیستانسیالیســم تلقــی شــد.
دیلتای و تنوع معنایی «علوم انسانی»
ـوف مطالعــات انســانی ،بحثــی
مکریــل در کتــاب دیلتــای :فیلسـ ِ
را بــه معناشناســی علــوم انســانی نــزد دیلتــای اختصــاص داده و
پــس از ذکــر معادل ـهای گوناگونــی کــه در زبــان انگلیســی بــرای
( )Geisteswissenschaftenارائــه شــده بــه ایــن نکتــه
اشــاره میکنــد کــه نــزد دیلتــای ،ایــن واژه معنایــی فراگیرتــر
از آنچــه مــا از آن بــه علــوم انســانی وعلــوم اجتماعــی تعبیــر
میکنیــم دارد و شــامل روان شناســی ،انســان شناســی ،اقتصــاد
سیاســی ،حقــوق ،تاریــخ ،و حتــی فقــه اللغــه و زیبایــی شناســی
میشــود.
چنانکــه پیشــتر هــم بــه تفصیــل آورده ایــم ،دیلتــایُ ،مبــدع ایــن
اصطــاح نیســت و کاربــرد رایــج اصطــاح «علــوم انســانی» بــه
اواســط قــرن نوزدهــم برمــی گــردد کــه در واقــع ترجمــه آلمانــی
اصطــاح «علــوم اخالقــی» میباشــد ،اصطالحــی کــه جــان
اســتیوارت میــل در کتــاب «نظــام منطــق» ،بــرای علومــی کــه
قســیم علــوم طبیعــی هســتند بــه کار بــرده اســت .وی بیــن علــوم
طبیعــی علــوم اخالقــی ،تمایــز قائل شــده و ایــن تمایز را براســاس
تمایــز میــان امــر فیزیکــی و امــر ذهنــی طــرح کــرده اســت.
دیلتــای اصطــاح «علــوم انســانی» را بــه دلیــل داللتهــای
مابعدالطبیعــی و رســوبات هگلــی آن بــه ویــژه در بحــث هــگل در
«فلســفۀ روح» نمیپســندید و بــه همیــن جهــت تــاش میکنــد
تــا از ایــن اصطــاح اجتنــاب و بــه جــای آن عباراتــی همچــون
«علــوم اخالقــی  -سیاســی» یــا «علــوم ناظــر بــه جهــان عملی»
را بــه کار ببــرد ،بــا ایــن وجــود در مقدمــه بــر علــوم انســانی،
مصمــم میشــود تــا ایــن اصطــاح را حفــظ کنــد.
البتــه وی اغلــب تعبیــر «علــوم مربــوط بــه انســان» را بــه کار
میبــرد ،چنــان کــه اولیــن اثــر او در ایــن زمینــه ،بــا عنــوان
«دربــاب مطالعــه تاریــخ علــوم مربــوط بــه انســان ،جامعــه و
دولــت» ( )۱۸۷۵میباشــد .در دفتــر اول مقدمــه بــر علــوم انســانی،
تعابیــری ماننــد «علــوم مربــوط بــه اعمــال انســان» (جلــد ۱۸
مجموعــه آثــار) و «علــوم جهــان عملــی» (همــان  )۲۲۵آمــده و
حتــی در جایــی تعبیــر قدیمــی تــر «علــوم اخالقــی – سیاســی»
را مناســبتر از اصطــاح «علــوم انســانی» میدانــد.
دیلتــای فقــط یــک بــار بــه تعبیــر «علــوم بشــری» نزدیــک
شــده کــه در زبــان آلمانــی امــروزی بــه نحــو عمومیتــر و بــه
صــورت ( )Human Wissenschaftenبــه کار مـیرود.
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هــر چنــد دیلتــای مالحظــات و نقدهایــی در بــاب اصطــاح
«علــوم انســانی» دارد ،امــا آنــرا در قیــاس بــا تعابیــری چــون
علــوم فرهنگــی و علــوم اجتماعــی مناســبتر میدانــد :مــن
پیــرو متفکرانــی هســتم کــه اصطــاح علــوم انســانی را بــه کار
میبرنــد ،ایــن اصطــاح مناس ـبتر از بقیــه اصطالحــات اســت.
کاربــرد روح در ایــن اصطــاح ،یقینـ ًا ســر نــخ ناقصــی از موضــوع
ایــن علــوم بــه دســت میدهــد ،زیــرا امــور واق ـ ِع روح انســان را از
وحــدت روان تنــی طبیعــت بشــری متمایــز میکنــد .تعابیــر دیگــر
همچــون علــوم اجتماعــی ،جامعــه شناســی ،علــوم اخالقــی ،علوم
تاریخــی و علــوم فرهنگــی هــم ایــن نقیصــه را دارنــد کــه داللــت
بــر تمامیــت موضوعشــان نمیکننــد .اصطــاح علــوم انســانی
ـزی امــور واقعــی را مشــخص
ایــن امتیــاز را دارد کــه هســته مرکـ ِ
میکنــد کــه بــر حســب آنهــا ،وحــدت ایــن علــوم تأمیــن شــده
و قلمــرو ایــن علــوم و تمایــز آنهــا از علــوم طبیعــی هــر چنــد بــه
صــورت ناقــص مشــخص میشــود .
وی در برخــی از آثــار متاخــر خــود ،توضیحــی در بــاب قلمــرو علوم
انســانی میدهــد کــه کاربــرد ایــن اصطــاح ،بــه ویــژه وصــف
«انســانی» بــودن در ایــن ترکیــب «علــوم انســانی» را موجــه تــر
میکنــد :حــوزۀ علــوم انســانی ،همــان حــوزه فهــم اســت .روح
انســان فقــط میتوانــد چیــزی را بفهمــد کــه خــود آفریــده اســت.
هــر چیــزی کــه انســان مهــر تولیــد خــود را بــر آن زده اســت،
موضــوع علــوم انســانی اســت و هــر آنچــه کــه روح انســان خــود
را در آن متعیــن کــرده ،در قلمــرو علــوم انســانی قــرار میگیــرد.
در کتــاب تشــکل جهــان تاریخــی در علــوم انســانی ،دیلتــای از
حوزههــای معرفتــی نــه گانــه ،بــه عنــوان مصادیــق علــوم انســانی
یــاد کــرده اســت؛ تاریــخ ،اقتصــاد سیاســی ،حقــوق ،علــم حکومت
و دیــن ،ادبیــات ،شــعر ،هنــر و جهــان بینیهــای فلســفی.
مسئله تمایز علوم طبیعی و علوم انسانی
اینکــه کــدام قلمــرو بــرای علــوم انســانی مناســب اســت و چگونــه
میتــوان علــوم انســانی را از علــوم طبیعــی تمایــز بخشــید؟
مســائلی اســت کــه ســالهای زیــادی ذهــن دیلتــای را بــه خــود
مشــغول کــرد و البتــه وی پاســخهای متفاوتــی بــه آن داد.
طبــق تلقــی دیلتــای ،بنیــاد همــۀ علــوم در تجربــه اســت ،تمایــز
میــان علــوم انســانی و طبیعــی مبتنــی بــر انــواع متفــاوت تجربــه
ولــذا تمایــزی پدیدارشــناختی اســت و مســئله تمایــز علوم انســانی
و طبیعــی در واقــع بــه مســئله تمایــز میــان دو ســطح تجربــه
منتقــل میشــود .بنیــاد علــوم انســانی نمیتوانــد از تجربــه
بیرونــی بیایــد ،بلکــه ایــن بنیــاد همــان تجربــه درونــی و چیــزی
اســت کــه دیلتــای از آن بــه «واقعیــات آگاهــی» تعبیــر میکنــد:
«فقــط در تجربــۀ درونــی ،یعنــی در امــور واقـ ِع متعلــق بــه آگاهــی
(واقعیــات آگاهــی) اســت کــه مــن لنگــر مســتحکمی بــرای تفکر
یافتــه ام» .بــا ایــن توضیــح« ،تحلیل ایــن واقعیــات آگاهــی ،مرکز
و قلــب تپنــده علــوم انســانی اســت» و بنیــاد همــۀ علــوم تاریخــی
– اجتماعــی در روان شناســی اســت ،علمــی کــه دیلتــای از آن به
عنــوان «اولیــن و بنیــادی تریــن» علــوم انســانی یــاد میکنــد.
دیلتای و گذار از روان شناسی به هرمنوتیک
اساســ ًا طــرح اولیــه دیلتــای ،یــک روانشناســی اجتماعــی یــا
فرهنگــی بــود .هــدف ایــن روان شناســی ،تبییــن ایــن معناســت
کــه چگونــه حیــات نفســانی درونــی افــراد ،از طریق جایگاهشــان
در جامعــه و تاریــخ متعیــن میشــود .وی در طــرح ایــن ســنخ از
روان شناســی تــا حــدودی از «روان شناســی اقــوام» ،اثر اســتنتال
و الزاروس و بــه ویژه از هــگل و تفســیری کــه از «روح عینــی»
ارائــه داده ،متأثر اســت.
دیلتــای در دهــه  ،۱۸۶۰از اختــاف دیدگاهــش بــا تلقــی رایــج
زمانــه از روان شناســی آگاه بــود و روان شناســی فردگرایانه سـ ّنت
تجربــی کــه ذهــن را بــه مثابــه واحدی خــود بســنده و مســتقل از
جامعــه شناســی و تاریــخ تلقــی میکــرد ،نمیپذیرفــت .بــه نظــر
دیلتــای ،ایــن ســنخ از روان شناســی از تبییــن یکــی از یافتههــای
بنیــادی مکتــب تاریخــی – یعنــی اینکــه «خــود» ،محصــول

جایگاهــش در جامعــه و تاریــخ اســت – عاجــز بــود.
بــه نظــر میرســد کــه دیلتــای در میانــۀ دو جریــان مهــم
فکــری (و شــاید متعــارض) ،در آمــد و شــد اســت؛ نخســت
رویکــرد تفکــر «انتقــادی» کــه از کانــت آموختــه و دوم ،مضمون
«تاریخمنــدی» تفکــر کــه از رانکــه و مکتــب تاریخــی آموختــه
اســت .بــه نظــر دیلتــای ،نقــص عمــدۀ ســنت انتقــادی کانــت آن
اســت کــه ایــن ســ ّنت نمیتوانــد «ســوژۀ انســانی» را در متــن
جامعــه و تاریــخ بفهمــد .از ســوی دیگــر نقــص مکتــب تاریخــی
(بــه نمایندگــی رانکــه) آن اســت کــه نمیتوانــد بنیــادی فلســفی
بــرای تاریــخ فراهــم کنــد .در ایــن وضــع ،دیلتــای بــا این پرســش
جــدی مواجــه میشــود کــه چگونــه میــان قلمــرو تجربــه درونــی
و قلمــرو جامعــه تاریــخ ُپــل بزنــد؟
«بحــران» در پوزیتیویســم و هیستوریســم قــرن
نوزدهــم
هاجــز در مقدمـهای کــه دربــاب فلســفه دیلتــای نگاشــته تصریــح
میکنــد کــه ســنتهای بــزرگ فلســفی و عمدت ـ ًا متفــاوت و بلکــه
متعــارض قــرن نوزدهــم در تفکــر دیلتــای بــا هــم تلفیــق شــده
انــد؛ فلســفه پوزیتیویســتی انگلیســی – فرانســوی و ایــده آلیســم
آلمانــی و فلســفه حیــات و همیــن تالقــی اســت کــه طــرح
دیلتــای بــرای بنیــاد گــذاری «علــم عینــی ِ» ناظــر بــه تجربــه
حیــات انســانی را شــکل داده و در عیــن حــال بــا چالشهــای
جــدی مواجــه میکنــد.
دیلتــای همســو بــا دو متفکــر پیــش از خــود در برلیــن یعنــی
رانکــه و درویــزن ،هــدف خــود را دفــاع از اســتقالل و خودآئینــی
علــوم انســانی میدانــد .بــه اعتقــاد وی ،علــوم انســانی بایــد
روش و مالکهــای خــود را مســتقل از مابعدالطبیعــه و علــوم
طبیعــی داشــته باشــند و مابعدالطبیعــه و بــه ویــژه روشهــای
پیشــینی فلســفه تاریــخ ،خطــر بزرگــی بــرای ایــن اســتقالل
اســت؛ میدانیــم کــه قبــل از دیلتــای ،رانکــه و درویــزن حمــات
ســختی را متوجــه فلســفه تاریــخ ســامان داده و بــه فلســفه تاریــخ
بــی توجــه بودنــد .دیلتــای امــا همداســتان بــا درویــزن ،بیشــترین
اهتمــام را بــه تأمیــن اســتقالل علــوم انســانی داشــت و معتقــد
بــود کــه بنیــاد ایــن اســتقالل را نــه در مابعدالطبیعــه کــه در وضــع
معرفتــی – فرهنگــی پیــش آمــده ناشــی از تکویــن علــوم طبیعی
مــدرن بایــد جســت وجــو کــرد.
فیلســوفانی همچــون جــان اســتیوارت میــل و آگوســت کنــت،
زمینــه ســاز تعمیــم و بلکــه تحمیــل روشهــای علــوم طبیعــی بــر
علــوم انســانی شــدند .از ایــن رو نقــادی ایــن مانــع جدی اســتقالل
علــوم انســانی یعنــی پوزیتیویســم ،مهمتریــن بخــش ســلبی
بنیادگــذاری علــوم انســانی را تشــکیل میدهــد.
بــه نظــر دیلتــای ،بــا ظهــور مکتــب تاریخــی در آلمــان ،تردیــد
جــدی در تمامیــت برنامــه پوزیتویســم ایجــاد میشــود .بــه نظــر
وی در «مقدمــه بــر علــوم انســانی» ،دســتاورد مهــم و دوران
ســاز مکتــب تاریخــی ،آزادســازی آگاهــی و تحقیقــات تاریخــی از
مابعدالطبیعــه میباشــد کــه نتیجــه آن دفــاع از اســتقالل روش
شــناختی علــوم انســانی اســت و آنچــه موضعــی علمــی بــه آثــار
مکتــب تاریخــی میبخشــد ،مشــاهده صرف ـ ًا تجربــی و اســتغراق
همدالنــه در جزئیــات تاریخــی میباشــد.
اهمیــت مکتــب تاریخــی بــرای دیلتــای تــا حــدی اســت کــه او
ظهــور علــوم تاریخــی را بــه عنــوان یــک «انقــاب علمــی نوین»
در قیــاس بــا انقــاب علمــی قــرن هفدهــم میدانــد .بنابرایــن بــه
تبــع فلســفه انتقــادی کانــت کــه فلســفه را بحــث فلســفی دربــاب
«شــرایط امکانــی» علــوم طبیعــی میدانســت وی بــه بحــث
فلســفی در بــاب «شــرایط امکانــی» علــوم انســانی میپــردازد .از
آنجــا کــه موضــوع علــوم انســانی ،واقعیــات تاریخــی – اجتماعی
اســت ،پرســش از شــرایط امکانــی علــوم انســانی در قالــب شــرایط
امکانــی «علــم تاریــخ» صــورت بنــدی میشــود :در پرتــو ایــن
وضعیــت علــوم انســانی ،مــن تعهــد کــرده ام کــه بــرای اصــل
مکتــب تاریخــی و آن قســم تحقیقــات اجتماعــی کــه اکنــون زیــر
نفــوذ ایــن مکتــب اســت ،بنیــادی فلســفی فراهــم کنــم .بــه ایــن
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ترتیــب مصمــم شــدم تــا بــه ارائــۀ طرحــی بــرای بنیادگــذاری
علــوم انســانی بپــردازم .نظــام و اصولــی کــه پایــه و اســاس احــکام
مورخــان ،نتیجــه گیـری هــای اقتصــاد دانــان سیاســی و مفاهیــم
حقوقدانــان را فراهــم میکنــد و در عیــن حــال بــه آنهــا اطمینــان
خاطــر میدهــد چــه نظامــی اســت؟ آیــا چنیــن نظامــی باید ریشــه
در مابعدالطبیعــه داشــته باشــد؟ آیــا نظامــی از قوانیــن طبیعــی بــا
فلســفۀ تاریخــی کــه توســط مفاهیــم مابعدالطبیعــی حمایت شــده
باشــد ممکــن اســت؟ اگــر بتــوان نشــان داد کــه چنیــن چیــزی
ممکــن نیســت ،در ایــن صــورت تکیــه گاه اســتوار نظــام اصولــی
کــه علــوم جزئــی را بــه هــم مرتبــط کنــد و یقیــن و اطمینــان
بــرای آنهــا فراهــم کنــد در کجاســت؟
مناسبات فکری دیلتای و پوزیتیویسم
حــال کــه بــه موضــع دیلتــای در قِبــال مکتــب تاریخــی پرداختیم،
وقــت آن اســت که ببینیــم پاســخ او در قِبال پوزیتیویســم چیســت؟
ـناختی علــوم
تــاش دیلتــای در جهــت پیریــزی بنیــاد روش شـ
ِ
انســانی او را بــه اردوگاه پوزیتویســتها نزدیــک میکنــد ،چــرا
کــه از ویژگیهــای شــاخص فکــری پوزیتویســتها ،دغدغــه
ِم ُتــد (روش) میباشــد.
دیلتــای مصمــم اســت تــا ســاختار دوبــارهای بــه نظــام علــوم
انســانی بدهــد بــه گونــهای کــه در آن روش شناســی تجربــی،
نقــش مبنایــی داشــته باشــد کــه ایــن البتــه رویکــرد ،ریشــه در
موقــف ضــد متافیزیکــی او هــم دارد .بــا اینکــه دیلتــای بــر تمایــز
میــان علــوم طبیعــی و انســانی تأکیــد میکنــد ،معهــذا هــر دو
را تجربــی ،عینــی ،واقعــی و معتبــر میدانــد ،حتــی وی طــرح
ـم تجربــی ذهــن»
نق ـ ِد عقـ ِ
ـل تاریخــی خــود را بــه عنــوان «علـ ِ
طــرح میکنــد کــه ایــن تعبیــر هــم نشــان از قرابــت فکــری
وی بــا پوزیتیویســم دارد .از ســوی دیگــر ،دیلتــای در مقابــل
هجمــه پوزیتیویســم ،از مکتــب تاریخــی و از اصــل االصــول آن
یعنــی «تاریخمنــدی» دفــاع میکنــد؛ پاس ـخهایی کــه آگوســت
کنــت ،فیلســوفان پوزیتیویســت ،جــان اســتوارت میل و فیلســوفان
تجربــی مســلک بــه ایــن پرسشــها (پرســش از شــرایط امکانــی
تاریــخ و علــوم انســانی) داده انــد ،بــه نظــر مــن واقعیــت تاریخی را
ابتــر و فلــج کــرده تــا آن را بــا مفاهیــم و روشهــای علــوم طبیعــی
هماهنــگ و ســازگار کنــد.
تبعیــت دیلتــای از اصــل تاریخمنــدی ،باعــث میشــود تــا او
موضــع پوزیتویســتها را بــه طــور مطلــق نپذیــرد .از آنجــا کــه
ـان تاریخــی و اجتماعــی و موضوعــات خــاص
علــوم انســانی ،جهـ ِ
خــود را دارد ،نمیتوانــد عینــ ًا همــان رویکــرد علــوم طبیعــی را
دنبــال کنــد .بنابرایــن بایــد اســتقالل روش شــناختی ایــن علــوم
تأمیــن گــردد .بــه نظر دیلتــای ،اگــر ذهــن در مواجهــه با مخلوقــات و
ســاختههای خــود ،آنهــا را بــه مثابـۀ امــوری صرفـ ًا عینــی و تجربــی
لحــاظ کنــد ،در واقــع دچــار نوعــی از خودبیگانگــی شــده اســت .بــه
عــاوه برخــاف علــوم طبیعــی ،رابطــهای نزدیــک میــان علــوم
انســانی و زندگــی روزمــره وجــود دارد و مو ّکــداً میگویــد کــه
«فکــر نمیتوانــد بــه فراســوی زندگــی بــرود».
بنابرایــن پــروژۀ فکــری دیلتــای بــه ظرافــت در فضــای فکــری
ای میــان مکتــب تاریخــی از ســویی و پوزیتیویســم از ســوی
دیگــر در آمــد و شُ ــد اســت .وی برخــاف مکتــب تاریخــی،
مفتــون نســبیگرایی مســلط در روزگار خــود نشــد و برخــاف
ِ
پوزیتویســم اجــازه نــداد کــه تاریخمنــدی اساســی زندگی انســانی،
بــه پــای تئوریپــردازی هــای خشــک علــوم طبیعــی قربانــی
شــود .دیلتــای بــه دنبــال علــوم انســانی بــا بنیادهــای خــاص
خــود میباشــد .ایــن بنیــاد ،اصــل تاریخمنــدی اســت و وی
بــر مبنــای همیــن اصــل بــه تبییــن فلســفی بنیادهــای علــوم
انســانی میپــردازد و میکوشــد تــا بــه دنبــال جایــگاه مشــروعی
بــرای علــوم انســانی در کنــار علــوم طبیعــی باشــد ،بــدون اینکــه
«عینیــت» و «تاریخیــت» یکــی فــدای دیگــری شــود.
در برخــی عبــارات ،موضــع دیلتــای ،صریحتــر و دقیقتــر
میشــود :تفــاوت علــوم طبیعــی و انســانی صرفــ ًا در تفــاوت
مواجهــه ســوژه بــا اُبــژه ،نــوع نــگاه و موقــف و تفــاوت در روش

نیســت ،بلکــه فرآینــد فهــم ،نشــان از تفــاوت اُبــژه هــا دارد؛ در
تعیــن خارجــی یافتــه و غایــات و ارزشــها
متعلَّقــات فهــم ،روح ّ
تحقــق خارجــی یافتــه انــد .فهــم هــم محتواهــای روحانــی را کــه
در ایــن ابژههــا قــرار داده شــدهاند ،بــه دســت میآورد.بنابرایــن
یــک اُبــژه میتوانــد هــم اُبــژۀ علــوم انســانی و هــم اُبــژۀ علــوم
طبیعــی باشــد .مجســمۀ مرمــر از نظــر عالمــان علــوم انســانی،
تجلّــی و بیانــی از حیــات و روح بشــری و از نظــر عالمــان علــوم
طبیعــی ،قطعـهای ســنگ از جنــس مرمــر بــا خــواص فیزیکــی و
شــیمیایی خــاص اســت .وقتــی یــک اُبــژه ،در ارتبــاط بــا بــا جهان
اجتماعــی -تاریخــی لحــاظ شــود ،اُبــژۀ علــوم انســانی اســت و
وقتــی ایــن رابطــه قطــع شــود ،اُبــژۀ علــوم طبیعــی میشــود .اُبــژه
بــا نظر بــه جهــت التفــات و غایتــی کــه پژوهشــگر دارد و در زمینه
و بافــت و افــق پژوهشــی کــه در آن بررســی میشــود ســاخته
میشــود .دیلتــای معتقــد اســت کــه دقیقـ ًا همیــن نــوع رابطــۀ من
«مفسـ ِر تاریخــی حیــات» – بــا واقعیــت خارجــی
– بــه عنــوان
ّ
اســت کــه اعتبــار عینــی آن را ممکــن میکنــد .مــن میتوانــم
غایــات ،ارزشهــا و اعمالــی را کــه در متــن و بافــت تاریــخ رخ
داده ،بفهمــم چــرا کــه توانایــی جعــل و اعتبــار اهــداف ،ارزشهــا و
اعمــال را دارم .بــه تعبیــر دیگــر یــک «رابطــه حیاتــی» میــان مــن
ـان
و واقعیــات و رخدادهــای تاریخــی وجــود دارد ،مــا در ایــن جهـ ِ
«بازنمــودی» زندگــی میکنیــم و اعتبــار عینــی آن برایمــان از
طریــق مبادلــۀ مســتمر تجــارب زیســته و فهــم امــان بــا تجربــۀ 
زیســته و فهــم دیگــران ،معتبــر و تضمیــن شــده اســت.
شــناخت
اولیــن نتیجــه مهــم بــرای پاســخ دادن بــه مســئله
ِ
مفهومــی تاریــخ در ایــن جــا بــروز پیــدا میکنــد :شــرط عمــده
ـکان علــوم تاریخــی ،در ایــن واقعیــت نهفتــه اســت کــه
بــرای امـ ِ
خــو ِد مــن یــک موجــود تاریخــی هســتم و آن کســی کــه تاریــخ را
مطالعــه میکنــد از ســازندگان تاریــخ اســت.
«ظهــور هرمنوتیــک» و بنیادگــذاری فلســفی علــوم
انســانی
برخـی مفسـران معتقدنـد بـا اینکـه دیلتـای تـا اوایـل دهـۀ ۱۸۹۰
روانشناسـی خـود را بسـط و توسـعه داد ،آهسـته آهسـته و تحـت
فشـار منتقـدان ،اعتقـاد پیشـین خـود در بـاب بنیـادی بـودن روان
شناسـی را از دسـت داد .ایـن وضع به ویژه با انتشـار جسـتار «ظهور
هرمنوتیـک» در  ۱۹۰۰جـدی تـر شـد .بـه نظـر برخـی مفسـران،
ایـن جسـتار بهعنـوان نقطـۀ عطـف در چرخش فکـری دیلتـای از
روان شناسـی بـه سـمت هرمنوتیک بـه عنـوان بنیاد علوم انسـانی
میباشـد .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.
تحــت تأثیــر دیلتــای و از اوایــل دهــه « ،۱۹۰۰فهــم» بــه طــور
عمــده بــه عنــوان اصلیتریــن رقیــب روش شــناختی بــرای
روشهــای پوزیتیویســتی در علــوم طبیعــی مطــرح شــده اســت.
نــام دیلتــای معمــو ًال بــه عنــوان یکــی از نظریــه پــردازان
هرمنوتیــک و «فهــم» ،در کنــار فالســفهای چــون شــایرماخر،
هیدگــر ،گادامــر و ریکــور مطــرح میشــود .وی در دهــه ،۱۸۸۰
بــه توســعه هرمنوتیــک بــه عنــوان خصیصــه روش شــناختی علوم
انســانی پرداخــت.
هرچنــد طبــق قــول مشــهور ،توجه جــدی دیلتــای بــه هرمنوتیک
در دهههــای آخــر عمــر او و بــه ویــژه بــا انتشــار جســتار ظهــور
هرمنوتیــک ( )۱۹۰۰بــوده ،معهــذا وی در ســال  ۱۸۶۰یعنــی
ـالۀ مفصلی
درســت زمانــی کــه بیســت و هفــت ســال داشــت ،رسـ
ّ
در تاریــخ هرمنوتیــک را بــا عنــوان «نظــام هرمنوتیکــی شــایر
ماخــر در نســبت بــا هرمنوتیــک پروتســتانی اولیــه »()۱۸۶۰
منتشــر کــرد .وی در جســتار «ظهــور هرمنوتیــک» ،بــه تلقــی خود
از مفاهیمــی کلیــدی چــون «فهــم»« ،تفســیر» و «هرمنوتیــک»
تصریــح میکنــد؛ فهــم ،فرآینــدی اســت کــه از طریــق آن در
ـس نشــانههای محســوس ،امــور نفســانیای را کــه آن نشــانهها
پَـ ِ
بیانگــر آننــد ،مییابیــم .فرآینــدی کــه در آن ،حیــات نفســانی -از
طریــق نشــانههای محســوس ناظــر بــه آن حیــات – مفهــوم
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ســازی میشــود را فهــم مینامیــم.
بــه نظــر دیلتــای ،بــا تأمــل در تاریــخ هرمنوتیــک میتــوان
دریافــت کــه ایــن علــم تقدیــر خاصــی داشــته و همــواره چنیــن
بــوده کــه هــرگاه جنبــش تاریخــی بزرگــی اتفــاق افتــاده – کــه
آن جنبــش ،فهــم علمــی پدیدههــای تاریخــی خــاص و منفــرد را
ضــروری ســاخته – هرمنوتیــک مــورد توجــه واقــع شــده اســت،
بعــد از آن امــا دوبــاره عالقــه بــه هرمنوتیــک رو بــه افــول نهــاده
«عینیــت» علــوم انســانی دارای
اســت .بــرای دیلتــای مســئلۀ
ّ
«عینیــت» آن اســت
از
او
ـور
ـ
منظ
حــد اعــای اهمیــت اســت.
ّ
کــه چگونــه «آنچــه شــخصی و منحصــر بــه فــرد اســت میتواند
بــه مرتبــۀ بــرون ذهنــی برســد» .دیلتــای تصریــح میکنــد کــه:
«در آســتانۀ علــوم انســانی بــا مســئلهای مهــم مواجــه میشــویم
ـم امری شــخصی
کــه فقــط خــاص ایــن علــوم اســت… .آیــا فهـ ِ
و منحصــر بــه فــرد را میتــوان بــه ســطح اعتبــار کلــی رســاند
یــا نــه؟».
دیلتــای در بخــش ســوم کتــاب تشــکل ،ذیــل عنــوان «طــرح
دومــی در باب اســتمرار تشــکل جهــان تاریخــی در علوم انســانی»
ضمــن تاکید مجــدد بــر اهمیــت «روح عینــی» در امکان شــناخت
مفهومــی در تاریــخ و علــوم انســانی میگویــد :مقصــودم از «روح
ـتراکیت موجــود در
عینــی» صــور متکثــری اســت کــه در آن ،اشـ ّ
میــان افــراد ،خــود را در عالــم محســوس ،متعین ســاخته اســت .در
ـان گذشــته – بــرای مــا در زمــان حــال –
ایــن «روح عینــی» زمـ ِ
بــه طــور پیوســته اســتمرار مییابــد .قلمــرو ایــن روح عینــی ،از
شــیوههای زندگــی و صــور مــراودۀ اجتماعــی تــا نظــام غایاتــی
کــه جامعــه برای خــود ابــداع کــرده و رســم ،ســنت ،قانــون ،دولت،
دیــن ،هنــر ،علــم و فلســفه را شــامل میشــود .از اوایــل کودکــی،
جهــان روح عینــی پرورانــده میشــود.
ذات انســان ،توســط ایــن
ِ
ایــن جهــان ،واســطهای اســت کــه در آن فهــم اشــخاص دیگــر
عینیــت یافتگیهــای حیــات آنــان تحقــق مییابــد .زیــرا هــر
و ّ
تعیــن بخشــیده ،حــاوی چیــزی
چیــزی کــه روح خــود را در آن ّ
اســت کــه بیــن مــن و تــو مشــترک اســت .پیــش از آن کــه
کــودک ســخن گفتــن را بیامــوزد ،در اعمــاق محیــطِ اشــتراکات
فــرو رفتــه اســت.
ـادی شــبکۀ مولّــد در فــرد ظاهــر
بــه نظــر دیلتــای« ،صــورتِ بنیـ ِ
میشــود ،فــردی کــه زمــان حــال و گذشــته و امکانــات آینــده
را در زندگــی خــود جمــع مــی کنــد» .افــراد اگرچــه بــه عنــوان
شــبکههای مولّــد ،در خــود متمرکزنــد ،امــا خودکفــا نبــوده و
وابســته بــه شــبکههای مولّــد فراگیرتــری هســتند کــه خــود در
زمینــۀ تاریــخ قــرار دارنــد .گرچــه ایــن شــبکههای فراگیرتــر،
بــه جهــت نیــاز انســانها بــه تعامــل و همــکاری بیــن فــردی
پدیــد مــی آینــد ،امــا دوام و بقــا آنهــا وابســته بــه افــراد نیســت و
میتواننــد حیــات خــود را مســتقل از افــراد ادامــه دهنــد ،چنانکــه
فاعلیتــی بــرای این
دیلتــای در مقدمــه بــر علــوم انســانی ،چنــدان ّ
شــبکههای بزرگتــر قائــل نیســت.
روح بشــر را بــه صــورت شــبکههای
در علــوم انســانی،
ِ
جهــان ِ
مولــد ،چنــان کــه در طــول زمــان شــکل میگیرنــد در مییابیــم.
ســادهترین و متجانــس تریــن شــبکههای مولــدی کــه عملکــرد
فرهنگــی دارنــد عبارتنــد از :تعلیــم و تربیــت ،حیــات اقتصــادی،
قانــون ،فعالیــت سیاســی ،دیــن ،اجتمــاع ،هنــر ،فلســفه و علــم.
ـش رهایــی
ددیلتــای در آثــار متاخّ ــر خــود بــرای علــوم انســانی ،نقـ ِ
بخشــی قائــل اســت و از ایــن لحــاظ از پارادایــم هرمنوتیــک بــه
ـم انتقــادی نزدیــک میشــود .در ایــن تل ّقــی ،علــوم انســانی
پارادایـ ِ
ـی تاریخ ـیای میانجامــد کــه نتیج ـهاش رهایــی
بــه خلــق آگاهـ ِ
انســان اســت :آگاهــی تاریخــی از تناهــی و محدودیــت هــر پدیدار
انســانی و اجتماعــی ،و اینکــه هــر گونــه اعتقــادی نســبی اســت،
گام جــدی در جهــت رهایــی انسانهاســت.
ایــن رهایــی و آزادی از طریــق توســعه و گســترش قلمــرو افــق
عینیــت یافتگیهــای هنــری
تجربــۀ زیســتۀ فــرد از راه تفســیر ّ
و تاریخــی اســت .بــه وســیلۀ چنیــن شــناختی در علــوم انســانی،
افــراد انســانی کــه از درون مت ّعیــن شــده انــد ،میتواننــد نــوع
دیگــری از وجــود را از طریــق تخیــل تجربــه کننــد.
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نقد فیرحی به سروش و مجتهد شبستری؛

گذر از فقه شدنی نیست

متــن زیــر نقــدی از داود فیرحــی بــه ســروش و مجتهد شبســتری
اســت کــه در ادامــه میخوانیــد؛
بــه نظــر میرســد پــروژه اســتادم مجتهــد شبســتری اصــ ً
ا
شــدنی نیســت .مطالعــات نشــان میدهنــد حتــی انقــاب تجــدد
و انقــاب علمــی از درون ســنتهای کلیســایی در آمــده اســت؛
یعنــی ایــن گونــه نبــوده اســت کــه ســنت را کنــار گذاشــته باشــند.
از درون ســنت ،دگردیســیها و بــه تدریــج تغییــرات آغــاز شــده
اســت .از ایــن جهــت مــن بــا دکتــر طباطبایــی همــراه هســتم کــه
وقتــی صحبــت از تجــدد در تاریــخ اندیشــه اروپــا میکنــد بــه
آبــای کلیســا برمــی گــردد .حتــی در کشــورهایی که سکوالریســم
رادیــکال را تجربــه کردنــد بســیاری از ســبک و ســیاق ســنت و
قوانیــن ،ریشــههای کلیســایی دارنــد.
همــه جوامــع سنتهایشــان را دارنــد .مــا بایــد کارویــژه ی
ســنتها را بــه تدریــج تغییــر دهیــم .ایــن پرسشــی اســت کــه
در ذهــن مــن بــوده .مــن از خواننــدگان همیشــگی آثــار دکتــر
ســروش هســتم و همچنــان درس گفتارهــای ایشــان را دنبــال
میکنــم .ایشــان ریزبینیهــای دقیقــی دارنــد امــا چــون در حــوزه
نبودنــد بــا دنیــای ســنت آشــنا نیســتند؛ بــه خصــوص بــا فقــه.

گزارشازمحمدبحرینی

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
علــوم برگــزار شــد ،حســین مصباحیــان و رضــا ماحــوزی بــه
ســخنرانی پرداختنــد.
حســین مصباحیــان در ابتــدای نشســت گفــت :دورههــای
مهمــی در قرنهــای اخیــر داشــته ایــم کــه دانشــگاه بــا آن
مواجــه بــوده اســت .دوره اول عصــر مســیحیت اســت کــه
نماینــده دانشــگاهی آن دانشــگاه پاریــس اســت .اواخر قــرن ۱۵
دانشــگاه پاریــس بــه علــت غــرور دکترهــای آن و خــود برتــر
بینــی دچــار انحطــاط میشــود .در دوره دوم دانشــگاه هالــه
بــرای خدمــت بــه دولــت و ملــت و نــه دیــن شــکل میگیــرد
و طــب و اجتماعیــات نســبت بــه الهیات اهمیــت بیشــتری پیدا
میکنــد.
وی افــزود :مهمتریــن دانشــگاه در تاریــخ فلســفه غــرب
دانشــگاه برلیــن اســت .بــه آن دانشــگاه آلمانــی مــا میگوینــد
و جــزو افتخــارات شــأن اســت .ایــن دانشــگاه نیــز بــه دلیــل
عصــر ایــده آلیســم تحــت تأثیــر ایــن تفکــر زمــان خود اســت.
همبولــت میگویــد دانشــگاه بایــد دنبــال حقیقــت باشــد .ایــن
هــدف بــا دو بــال تنهایــی و آزادی محقــق میشــود .تنهایــی
بــه ایــن دلیــل کــه مجبــور بــه بــاج دادن نباشــند و درون شــأن
آزاد باشــد و آزادی بــه خاطــر ایــن کــه نتایــج پژوهشهــا را
بتواننــد آزادانــه بــا جامعــه در میــان بگذارنــد .ایــن نــوع از
دانشــگاه بســیار موفــق بــوده و ســرلوحه کارهایــش زیســتن بــا
ایدههــا بــوده اســت .یعنــی درگیــر بــودن و زندگــی بــا ایدههــا.

ایشــان بیشتــر بــا حــوزه کالم و فلســفه و بــا چاشــنی عرفــان
آن هــم از نــوع عرفــان قونیـهای مأنــوس هســتند .زندگــی کــردن
داخــل دنیــای فقــه و متــون فقهــی ،نکتــه اصلی اســت .ســروش از
بیــرون بــه فقــه نــگاه میکنــد .از نتایــج دانــش فقــه کــه خــود را
نشــان میدهــد ،راجــع بــه ماهیــت فقــه قضــاوت میکنــد .شــاید
یــک قیــاس منطقــی درســت میکنــد کــه درخــت را بایــد از میــوه
اش شــناخت و میــوهی خــراب ،نشــان از درخــت مــرده میدهــد
امــا ایــن گونــه نیســت .دانــش فقــه ،دانشــی کــه  ۱۴۰۰ســال
در تــار و پــود فرهنــگ رفتــه ،پتانســیلهای عظیمــی دارد؛ چــه
رهایــی بخــش و چــه ویرانگــر.
مســأله مــن در آثــارم ،مســأله تاریخــی اســت .بــا انقالبهــای
شــدید و دگردیســیهای بنیادیــن ،همچــون نســخههای
اســتادم مجتهــد شبســتری ،مشــکالت حــل نمیشــود .صبــوری
میخواهــد .اگــر اندیشــه تنظیمــات در دورهی ناصــری موفــق
میشــد ،احتمــا ًال مشــروطه ایــران ســرانجامی شــبیه مالــزی
میداشــت .امــا چــون تنظیمــات نــاکام بــود و دولــت بــه دنبــال
تصاحــب منافعــش رفــت ،تنهــا پناهــگاه مــردم نیروهــای مذهبــی
شــد .بــه ایــن ترتیــب هــر نــوع رهایــی بخشــی بــا رهبــران
مذهبــی گــره خــورد .ایــن مســأله جلــو آمــد تــا بــه انقــاب
اســامی .ایــن ســنت تاریخــی مــا بــوده اســت.
محمد مجتهد شبستری در پاسخ مینویسد:
بعضــی از محققــان مــا چــون دکتــر داود فیرحــی بــر ایــن باورنــد
کــه عبــور از اجتهــاد فقهــی اجتماعــی (فقــه سیاســی ،اقتصــادی،
جزایــی و …) کــه صاحــب ایــن قلــم پیشــنهاد میکنــد شــدنی
نیســت و بــرای حکمرانــی در کشــوری چــون ایــران بــا ســ ّنت

دیرینــه دینــی اســامی بایــد صبورانــه و بهتدریــج گونــهای
اجتهــاد فقهــی اجتماعــی بــه وجــود آوریــم.
ســخن مــن بــا ایــن محققــان ایــن اســت کــه ایــن چنیــن فقهــی
الجــرم بایــد بــر گون ـهای مبانــی کالمــی قابــل دفــاع و معقــول
اســتوار گــردد .امــا چنانچــه در کتــاب نقــد بنیادهــای فقــه و
کالم آوردهام ،بــه نظــر مــن در عصــر حاضــر از چنیــن مبناهایــی
نمیتــوان ســخن گفــت و آنهــا را مدلــل ســاخت.
اگــر محققــان مــا معتقدنــد چنیــن مبناهایــی وجــود دارد بــر
آنهــا فــرض اســت کــه آن مبانــی را بــه صــورت شــفاف بیــان
کننــد و مدلّــل ســازند تــا کوش ـشهای آنــان دربــاب پــردازش
اجتهــاد فقهــی اجتماعــی ،اســتواری و اســتحکام خــود را نشــان
دهــد.
اصــرار صاحــب ایــن قلــم بــرای عبــور از فقــه اجتماعــی از بــاب
مصلحتاندیشــی و یــا بــاز کــردن یــک فضــای انقالبــی بــرای
حکومتهــای دموکراتیــک در کشــورهای اســامی نیســت.
ایــن اصــرار بیــش از هــر چیــز بــه ایــن ســبب اســت کــه هرچــه
فکــر میکنــم در عصــر حاضــر ،مبناهــای معقــول و مدلّــل بــرای
چنــان فقهــی پیــدا نمیکنــم و بنابرایــن آن فقــه ،خودبخــود
منتفــی میگــردد و از صحنــه بیــرون مــیرود.
مرجعیــت در ایــران
روحانیــت و
اگــر منظــور ایــن باشــد کــه چــون
ّ
ّ
ریشـههای بســیار قــوی دارد و بــدون موافقــت فقهــی آنهــا امــور
سیاســی از پیــش نمــیرود ،گونــهای اجــازه گرفتــن و مشــروع
دینــی ســاختن الزم اســت .در ایــن صــورت حقیقــت را فــدای
مصلحــت کردهایــم و چنیــن کاری عواقبــی بــس زیانبــار و
ندامــتآور دارد.

نشست «فلسفه و آینده دانشگاه»؛

فلسفه،اومانیسمراجایگزیندینکرد
ایــن اســتاد دانشــگاه ســپس گفــت :دانشــگاه برلیــن بــا تغییــر
زمانــه از رویکــرد ایــده آلیســم ،تغییــر رویکــرد میدهــد .ایــده
آلیســت ها معتقــد بودنــد از طریق بنیــاد قــرار دادن ذهــن آدمی
میتواننــد کتــاب هســتی را بنویســند .کــه ایــن مســأله یــک
توهــم بــود .امــا رویکــرد دیگــری پدیــد آمــد کــه معتقــد بــود
بیــن درک مــا از هســتی و خــود هســتی تفــاوت وجــود دارد.
بعــد از ایــن دوره رویکــردی مطــرح شــد بــا عنــوان دانشــگاه در
حــال آمــدن .کــه معتقــد اســت دانشــگاه در حــال اضمحــال
اســت .در ایــن دوره دانشــگاه فینکــس در آمریــکا شــکل
میگیــرد .رویکــرد ایــن دانشــگاه ایــن اســت کــه مــن نهــاد
(  )instituteهســتم و نــه دانشــگاه و بــه دنبــال دانشــجو
نیســتم بلکــه بــه دنبــال مشــتری (  )costumerهســتم
کــه بــرای بــازار کار آمــاده اش کنــم .در ایــن دانشــگاه اصـ ً
ا
رشــتههای علــوم انســانی وجــود نــدارد.
مصباحیــان در ادامــه عنــوان کــرد :عصــر امــروز را عصــر
فردگرایــی عنــان گســیخته نامیــده انــد .عصــری کــه
ـن انســانها خدمــت کنــد.
دانشــگاه فقــط قــرار اســت بــه مـ ِ
مــن اتمیــزه شــده و نــه بــه اجتمــاع و دیــن و … .وقتــی
ِ
فــرد در دانشــگاه مرکزیــت پیــدا کنــد دانشــگاه بــه ســمت
اضمحــال خواهــد رفــت .دانشــگاههای مــا نیــز تابــع همیــن
ســنت هســتند و بــه هیــچ وجــه تفاوتــی میــان دانشــگاههای

مــا و دیگــر کشــورها نیســت .در نظــام آمــوزش مــا ،نظــام
 banking educationحاکــم اســت .یعنــی اســتاد
اطالعاتــی دارد ولــی دانشــجو هیــچ نــدارد و در نهایــت
موقــع امتحــان بایــد ماننــد پولــی کــه از بانــک بــر میداریــم
بــه ســواالت امتحانــی بــا اطالعاتــی کــه در ذهــن مــان ذخیره
کــرده انــد جــواب بدهیــم .ایــن یعنــی نظــام بردگــی در آموزش
کــه حداقــل  ۱۰۰ســال اســت دیگــر در دنیــا وجــود نــدارد .ایــن
نشســت زمانــی شــروع میشــود کــه ســخنرانی مــا تمام شــود.
بــه ایــن میگوینــد نظــام مشــارکتی کــه امــروز در دنیــا رایــج
اســت .حتــی چیدمــان میــز و صندلیهــا امــروز در نشس ـتها
تغییــر کــرده اســت.
وی در ادامــه بــا پرداختــن بــه ایــن ســوال کــه در ایــن شــرایط
چــه بایــد کــرد گفــت :رویکــرد دریــدا در ایــن زمینــه بــرای من
جالــب اســت کــه میگویــد دانشــگاه در راه .یعنــی دانشــگاه
راهــی را آغــاز کــرده امــا هنــوز در میانــه راه اســت .از طرفــی
میگویــد دانشــگاه نامشــروط اســت .یعنــی موجــب میشــود
بــه صــورت پیــش بینــی نشــده چیزهایــی را بــرای مــا روشــن
کنــد کــه خــودش میتوانــد مبــدأ و شــروعی بــرای ایفــای
نقــش خــود باشــد .قطع ـ ًا خواهیــد گفــت ایــن ایــده نیــز ایــده
آلیســتی اســت و راه رســیدن بــه آن روشــن نیســت .این ســوال
از خــود دریــدا نیــز پرســیده شــد کــه پاســخ داد اگــر قــرار
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بــود کارهایــی کــه ممکــن باشــد را انجــام دهیــم هیــچ کاری
تاکنــون انجــام نمیگرفــت .منطــق تحــوالت تاریــخ ممکــن
گردانیــدن امــور ناممکــن اســت.
مصباحیــان افــزود :ایــن رویکــرد دو فایــده دارد یکــی ایــن
کــه نقــش آن بــه جــای ایــن کــه برآمــده از عصــر باشــد بــه
ایــن طریــق اســت کــه عصــر را تعییــن و معرفــی میکنــد و
میســازد .عصــری کــه دچــار آســیب اســت نمیتــوان از آن
انتظــار داشــت کــه خــودش آســیبهای خــود را برطــرف کنــد.
دوم ایــن کــه نامشــروط اســت .در پژوهــش وقتــی بــا ایدههــا
داریــم زندگــی میکنیــم بــه دنبــال چیــز مشــخصی نیســتیم
کــه بــه آن برســیم .نمیدانیــم بــه چــه قــرار اســت برســیم.
وی در انتهــا گفــت :در تاریــخ شــاهد هســتیم کــه برخــی
تمدنهــا دچــار فروپاشــی شــده انــد و چیــزی از آن باقــی
نمانــده اســت .مــا بایــد اعتــراف کنیــم کــه در مــورد دانشــگاه
بــه معنــای واقعــی کلمــه دچــار ایــن وضعیــت هســتیم .بایــد
روح جدیــدی بــه دانشــگاه دمیــده شــود .امــا چــون دانشــگاه
چیــزی جــز همیــن اســاتید و دانشــجویان و کارمنــدان نیســت
ایــن هــدف محقــق نمیشــود .تــا ایــن طــرز فکــر بــرای
خــود افــراد دســت انــدر کار و سیاســت گــذاران بــه وجــود
نیایــد دانشــگاه بــه صــورت بــی هــدف و پراگماتیســتی عمــل
خواهــد کــرد و عملکــردش کامـ ً
ا واکنشــی و عکــس العملــی
خواهــد بــود .ایــن همــه مقالــه منتشــر میشــود امــا بــه ایــن
فکــر نمیشــود کــه ایــن مقــاالت چــه فایــدهای دارنــد؟ بایــد
ســازو کارهــای فعلــی دانشــگاه و تاریــخ دانشــگاه را بــه بحــث
بگذاریــم تــا بدانیــم اساس ـ ًا دانشــگاه قــرار اســت چــه بکنــد.
در ادامــه نشســت رضــا ماحــوزی بــه ســخنرانی پرداخــت .وی
گفــت :آمــوزش بــدون پژوهــش یعنــی درجــا زدن .ابتــدا بایــد
بپرســیم کــه فلســفه در دوران مــدرن چــه نقشــی ایفــا کــرده
کــه حــاال از آن انتظــار داریــم کــه دربــاره دانشــگاه بــه مــا راه
کار دهــد؟ هابرمــاس میگویــد دوران مدرنیتــه را نمیتــوان
بــدون فهــم فلســفه مــدرن بازخوانــی کــرد و از طرفــی
میگویــد دانشــگاه دیگــر نیــازی بــه ایــده فلســفه نــدارد .ایــن

را دریــدا نیــز میگویــد .وقتــی از نامشــروط صحبــت میکنــد.
دریــدا بــه کانــت انتقــاد میکنــد و میگویــد کانــت انتهــای
دانشــگاه را بــه حــال آروده اســت .نبایــد از ابتــدا بدانیــم کــه
آینــده چیســت.
وی افــزود :آن چیــزی کــه اومانیســم را جایگزیــن دیــن کــرد،
فلســفه و فیلســوفان در دانشــگاهها بودنــد .فلســفه قــرار بــود
هویــت ســرزمینی اعطــا کنــد .برخــی گفتــه انــد علــم حتــی
در هویــت یابــی نیــز بــه فلســفه نیــاز نــدارد .وقتــی آلمانهــا
نتوانســتند در برابــر حملــه ناپلئــون مقاومــت کننــد حکومــت
پــروس بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــه فکــر تأســیس دانشــگاه
بیفتــد .بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه فقــط ایدئولــوژی و فرهنــگ اروپایــی وجــود نــدارد .بایــد
فرهنگهــای دیگــر را نیــز ببینیــم و بپذیریــم و بــه جــای
آن کــه بــا ایــدهای از پیــش تعریــف شــده ســراغ مدیریــت
جهــان برویــم و ایــن ایــده را تحمیــل کنیــم بایــد ببینیــم کــه
فرهنگهــای جهــان چــه حرفــی بــرای گفتــن دارد.
رضــا ماحوزی ســپس گفــت :در دورههــای اخیــر رتبه دانشــگاه
و مناســبات اقتصــادی اصــل قــرار گرفتــه اســت .متأســفانه
امــروز اقتصــاد در ســطح جهــان تعییــن کننــده همــه چیــز
اســت .بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــرای خــاص شــدن از شــر
ایدئولــوژی ،جهانــی شــدن اقتصــاد را مطــرح کردنــد .کانــت
در آخریــن نوشــتههای خــود خیلــی بــه موضــوع آمــوزش
توجــه میکنــد و آن را صنعتــی بســیار ســخت میدانــد کــه
ســختترین پدیــده بشــری اســت .او ایــن ســوال کلیــدی را
مطــرح میکنــد کــه چطــور آینــدهای را میخواهیــم بــرای
نسـلهای بعــد رقــم بزنیــم کــه خودمــان متعلــق بــه آن آینــده
نیســتیم و در آن حضــور نداریــم؟
رضــا ماحــوزی همچنیــن عنــوان کــرد :هــر گونــه طرحــی
بــرای آمــوزش و پــرورش بایــد وضعیــت گذشــته و حــال را
در نظــر بگیــرد .کانــت میگویــد آمــوزش و پــرورش امــری
ا تجربــی اســت .آمــوزش کام ـ ً
فلســفی نیســت بلکــه کام ـ ً
ا
در ارتبــاط بــا جامعــه اســت .بلنــد پــروازی در آمــوزش بــی
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معناســت و بایــد مــدام بازخوانــی شــود .بازخوانــی در بازخوانــی.
غــرب مــدام ایــن کار را میکنــد و مــدام بــه ایــن میاندیشــد
کــه از گفتههــای متفکــران خــود چــه چیزهایــی میتوانــد
بیــرون بکشــد .کانــت مفهــوم آینــده را تحــت عنــوان ملکــوت
غایــات یعنــی جامعــهای کــه عقالنیــت در آن بــه بلــوغ
میرســد بــه مثابــه یــک ایــده عقلــی و چــراغ راه نــه چیــزی
کــه حتمــ ًا بایــد محقــق شــود مطــرح میکنــد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت :کانــت دو مفهــوم را مطــرح
میکنــد .فرهنــگ انضبــاط کــه در آن نزاعــی وجــود نــدارد و
فرهنــگ مهــارت کــه بــه مــا میگویــد چگونــه جامعــه مدنــی
بســازیم .فرهنــگ مهــارت رو بــه فرهنــگ انضبــاط دارد .کانت
رســاله صلــح پایــدارش را در ایــن چهارچــوب مینویســد.
اساس ـ ًا دو نــوع دانشــگاه داریــم .دانشــگاههایی کــه مســتقیم ًا
بــه حکومــت متصــل انــد و دانشــگاههایی کــه متصــل بــه
حکومــت نیســتند کــه از نظــر حکومــت شــأن و جایگاهــی
ندارنــد .دانشــکده فلســفه بایــد بــه ســراغ ســه دانشــکده
الهیــات ،حقــوق و پزشــکی بــرود کــه نیازهــای حکومــت را
برطــرف میکننــد و آنهــا را بســنجد و ارتقــا دهــد.
رضــا ماحــوزی افــزود :نکتــه بعــدی کــه دریــدا مطــرح کــرد
مســئولیت دانشــگاهی اســت .کانــت بــرای دانشــگاه چــه
مســئولیتی قائــل بــود؟ مســئولیت دانشــکده فلســفه نفــع
غیــر مســتقیم رســاندن بــه حکومــت اســت .بایــد دیــد نظــام
دانشــگاهی از کجــا مــورد تهدیــد اســت کــه مفهوم مســئولیت
کانــت میتوانــد مفیــد باشــد .از نظــر دریــدا آکادمــی بــه
جــای آن کــه از خــودش هویــت داشــته باشــد هویتــش دارد از
بیــرون تعریــف میشــود .نهادهــا به دانشــگاه پــروژه پژوهشــی
پیشــنهاد میدهنــد .امــروزه عرصــه تبلیغــات عمومــی آن قــدر
گســترده شــده اســت کــه گویــی مــرز میــان دانــش تخصصــی
و دانــش عمومــی از بیــن رفتــه اســت .دریــدا میگویــد بایــد
ایــن جایــگاه را بــه دانشــگاه برگردانیــم و دانشــگاه به اســتقالل
داخلــی برســد .آن گاه اســت کــه فلســفه میتوانــد بــه دانشــگاه
هویــت ببخشــد.
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نشســت نظریــه پــردازی بــا موضــوع «چگونگــی زمینــه ســازی
فقاهــت بــرای تولیــد علــوم انســانی بــا توجــه بــه تقســیم حکــم
شــرعی» در مدرســه علمیــه کریمــه اهــل بیــت (ع) ،یکــی از
مــدارس تحــت اشــراف حــوزه مشــکات تهــران در قــم برگــزار
شــد.
در ایــن نشســت علمــی حجــت االســام محمــد حســین ملــک
زاده بــه تعریــف و تقســیم حکــم از منظــر آیــت اهلل شــهید صــدر
(ره) و زمینــه ســازی ایــن تقســیم بــرای ورود اجتهــادی و فقاهــی
بــه تولید علــوم انســانی اســامی و پهنــه نظریه پــردازی اســامی
پرداخــت.
در مقدمــه حجــت االســام و المســلمین ملــک زاده گفــت :تاکیــد
بــر فقــه و فقاهــت بــه عنــوان مدخــل اصلــی بــرای ورود بــه
نظریــه پــردازی علــوم انســانی اســامی بــه عنــوان پایــه و مبنایی
بیجایگزیــن بــرای تولیــد علــوم انســانی اســامی و تولیــد علــوم
ـی قابــل انتســاب بــه دیــن اســام ،با پرسـشها
انســانی و اجتماعـ ِ
و اشــکاالت متعــددی از ســوی اصحــاب طیفهــا و جریانــات
گوناگــون علمــی و فکــری مواجــه بــوده و هســت .بخــش عمــده
ســواالت و اشــکاالت را میتــوان در دو دســته کلــی دســتهبندی
کــرد؛ قســم نخســت ناظــر بــه چرایــی اســت ،اینکــه چــرا از
مدخــل فقــه بــه تولیــد علــوم انســانی و اســامی وارد شــویم و از
مدخــل کالم یــا فلســفه وارد عرصــه نظریــه پــردازی نشــویم؟ چه
ضرورتــی و لزومــی از بهرهگیــری فقــه در ایــن زمینــه اســت؟
وی ادامــه داد :قســم دیگــر ســواالت ناظــر بــه چگونگــی اســت؛
چگونــه از فقــه میتــوان در ایــن عرصــه اســتفاده کــرد؟ چــه
ویژگــی در فقــه هســت کــه مــا از آن میتوانیــم در تولیــد علــوم
انســانی اســامی اســتفاده کنیــم؟ عرصــه فقــه عرصــه احــکام و
حــال و حــرام اســت ،چگونــه میتوانــد در نظریــه پــردازی علــوم
انســانی بــه مــا مــدد رســاند؟
در ادامــه وی خاطرنشــان کــرد :اصــل بحــث ایــن جلســه ناظــر به
چرایی نیســت بلکــه ناظــر به چگونگــی اســت و پرســش اصلی در
چگونگــی ایــن اســت کــه؛ فقــه بــه عنــوان یــک دانــش تجویزی
چگونــه میتوانــد زمینــه ســاز تولیــد علــوم انســانی اســامی
بشــود در حالــی کــه مــا در علــوم انســانی بــا توصیــف و تبییــن
کار داریــم!
ملــک زاده گفــت :کســانیکه ایــن پرســش را مطــرح میکننــد
همــه یکجــور و هــم عقیــده نســبت بــه فقــه نیســتند .مث ـ ً
ا از
طــرف طیــف روشــنفکران ســکوالر ایــن پرســش مطــرح شــده و

تالیفــات متعــدد هــم در ایــن زمینــه دارنــد و نزدیــک بــه ســه دهه
هســت کــه ایــن ســوال را مطــرح میکننــد .در طــرف دیگــر،
طیفــی از علمــای حــوزوی کــه مخالفتــی هــم بــا فقــه ندارنــد،
امــا میگوینــد فقــه بــه درد ایــن عرصــه نمیخــورد و ربطــی بــه
عرصــه نظریــه پــردازی و تولیــد علــوم انســانی و اســامی نــدارد.
پــس مخالفیــن ایــن نظریــه یکدســت نیســتند!
اســتاد درس خــارج حــوزه علمیــه قــم گفــت :اگــر دقــت و بازنگری
در مفــاد و تعریــف فقــه داشــته باشــیم شــاید ایــن موضــوع پاســخ
پیــدا کنــد و در ایــن زمینــه از آرا شــهید صــدر میتــوان بهــره
بــرد ،مخصوصــ ًا ایشــان در تعریــف و تقســیمی کــه از حکــم
شــرعی دارنــد زمینــه ورود فقــه بــه عرصــه نظریــه پــردازی علــوم
انســانی را فراهمتــر میکننــد .تعریــف مشــهور از حکــم شــرعی
ایــن اســت؛ «خطــاب خداونــد کــه تعلــق گرفتــه اســت بــه افعــال
مکلفــان» دو نقــد اساســی بــر ایــن تعریــف وارد اســت؛ او ًال حکــم
شــرعی خطــاب نیســت بلکــه مــؤدای خطــاب اســت و چیــزی
اســت کــه از خطــاب اســتفاده میشــود .ثانی ـ ًا کــه اشــکال عمــده
اســت در قیـ ِد تعلــق بــه افعــال مکلفیــن و منحصــر کــردن حکــم
بــه افعــال مکلفیــن میباشــد کــه ایــن انحصــار اشــتباه اســت و
تعریــف حکــم شــرعی بــه اخــص اســت .مــا قســم دیگــری از
احــکام شــرعی داریــم کــه یــا متعلــق بــه افعــال مکلفیــن نیســتند
یــا مســتقیم ًا تعلــق بــه افعــال مکلفیــن ندارنــد و آن احــکام وضعی
هســتند کــه همــه فقهــا آن را جــز احــکام شــرعی میداننــد.
در ادامــه مــدرس کتــب شــهید صــدر بــه تعریــف حکــم شــرعی
از دیــدگاه شــهید صــدر پرداخــت :شــهید صــدر حکــم شــرعی را
قانــون صــادره از جانــب خداونــد بــرای ســاماندهی بــه زندگــی
انســان و جهــت دهــی بــه انســان میدانــد .در تقســیم حکــم
شــرعی شــهید صــدر میگویــد :تعاریفــی کــه از علــم فقــه
ارائــه شــده تعریــف کامــل و جامعــی نیســت .فقــه فقــط احــکام
تکلیفــی نیســت و حکــم شــرعی اعــم از احــکام تکلیفــی و وضعی
اســت .تعریــف شــهید صــدر ایــن جامعیــت را دارد کــه شــامل
حکــم تکلیفــی و وضعــی میشــود .قانونــی کــه زندگــی انســان
را منظــم کنــد ،کــه اعــم از تکلیفــی و وضعــی اســت .پــس هــدف
از حکــم شــرعی تنظیــم و ســاماندهی بــه زندگــی انســان اســت
کــه هــم متعلــق بــه افعــال مکلفیــن اســت هــم بــه خــود انســان
یــا بــه چیزهــای دیگــری کــه در زندگــی او وجــود دارد تعلــق پیــدا
میکنــد.
حجــت االســام و المســلمین ملــک زاده در ادامــه بــه تعریــف فقه

مضــاف یــا فقــه موضوعــی پرداخت؛
وی گفــت :بکارگیــری اســلوب اجتهــادی نظاممنــد برای اســتنباط
احــکام هــر حــوزه از مســائل را میتــوان فقــه مضــاف بــه آن
حــوزه نامیــد .مثــل فقــه االقتصــاد کــه اگــر اســلوب اجتهــادی
نظاممنــد را بــرای احــکام حــوزه اقتصــاد بــکار ببریــم بــه آن فقــه
االقتصــاد میگوئیــم.
وی در ارتبــاط بیــن فقــه مضــاف و نظریــه پــردازی علــوم انســانی
اســامی گفــت :اگر بخواهیــم از مســیر فقــه و فقاهــت وارد عرصه
تولیــد علــوم انســانی اســامی بشــویم یکــی از وســائط فقههــای
مضــاف اســت .بایــد فقــه مضــاف ناظــر بــه موضوعــات علــوم و
مســائل مــورد ابتــاء بشــر شــکل بگیــرد تــا بعــد از آن مــا دســت
بــه نظــام ســازی بزنیــم و بعــد از آنکــه چارچوبهــای کالن در
نظــام و ســاختار آشــکار شــد آن موقــع در هــر دانشــی متناســب
بــا متدولــوژی تحقیــق در همــان دانــش بــا اضافــه کــردن وحــی
و دیــن و عقــل قطعــی ،بــه عنــوان منابــع معرفتــی در کنــار ســایر
منابــع معرفتــی مطــرح در علــوم ،بــه تولیــد علــم در آن زمینــه
بپردازیــم .فقــه مضــاف هــم نــام خــود را از موضوعــات مبتالبــه
میگیــرد هــم مســائلش متناظــر بــا مســائل انســانی شــکل
میگیــرد و فقــه مضــاف بــا مســئله محــوری پیــش م ـیرود.
اســتاد حــوزه و دانشــگاه در پایــان گفــت :تقســیم شــهید صــدر
از احــکام شــرعی بــرای زمینــه ســازی نظریــه پــردازی در
علــوم انســانی اســامی بــا رویکــرد اجتهــادی و فقاهتــی بســیار
راهگشاســت .مــا در ایــن نظریــه بــه فقــه بــه مثابــه یــک روش
مینگریــم و درحقیقــت بهرهگیــری از دســتگاه فقــه و فقاهــت
اســت .قابلیتهایــی کــه در فقــه وجــود دارد در فلســفه وجــود
نــدارد .رویکــرد فقهگــرا بــه معنــای ایــن نیســت کــه مســتقیم ًا
فقــه موجــود را ببریــم و از آن علــوم انســانی اســتخراج کنیــم .بلکه
نیــاز بــه زمینــه ســازی و وســائط دارد .اول بایــد فقــه اجتماعــی و
حکومتــی شــکل بگیــرد ،بعــد فقــه مضــاف و بعــد نظــام ســازی
و بعــد بــه ســراغ تولیــد علــم برویــم .مــا نمیتوانیــم کتــاب
لمعــه را برداریــم و از آن نظریــه علــوم انســانی اســتخراج کنیــم،
نیــاز بــه وســائط و مقدمــات متعــدد داریــم .البتــه همیــن دانــش
فقــه موجــود بــا تمــام کاســتیهایی کــه دارد توصیفــات و تبیینــات
فراوانــی دارد کــه میتوانــد زمینــه ســاز تولیــد علــم بشــود .ضمــن
اینکــه همپوشــانی موضوعــی فراوانــی بیــن فقــه و علــوم انســانی
وجــود دارد و توصیفهــای حداقلــی کــه در حــال حاضــر در کتــب
فقهــی مــا وجــود دارد خیلــی راهگشاســت.
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نویسنده کتاب الهیات اگزیستانس در گفتگو با مهر:

الهیاتمیتواندفلسفهغربیراازدامعلوم طبیعیبرهاند
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 .اخیرا ً
کتاب «الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در
افکار و آرای جان مککواری» به قلم مهدی عباسزاده
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر شده
است .یکی از متفکران مطرح در عرصه الهیات وجودی،
جان مککواری است که در الهیات خویش از تفکر
مارتین هایدگر فیلسوف نامآشنای آلمان تأثیر پذیرفته
است .در تنظیم این اثر به ویژه از کتاب مهم مککواری با
عنوان مبانی الهیات مسیحی استفاده و به مباحثی همچون
مبانی الهیات ،مسئله وحی ،خودی و ایمان و مفهوم خدا
پرداخته شده است .مجموع دیدگاههای مککواری 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 میباشد .در گفتگویی با نویسنده
الهیات اگزیستانس به بررسی این اثر و مسائل دیگری از
این بحث پرداخته شده است .متن گفتوگو اکنون پیش
روی شماست:
*در ابتــدا بفرمائیــد کــه جــان مککــواری کیســت و
چــه اندیشــههایی دارد و چــه کار مهمــی در حــوزه
الهیــات مســیحی انجــام داده اســت؟
ضمــن تشــکر از شــما ،عــرض میکنــم مــک کــواری ،کشــیش
و متألــه مســیحی وجودگــرای قــرن بیســتم اســت .متألــه در مــورد
مســیحیت را بایــد بــا متکلــم در مــورد اســام تطبیــق داد ،یعنــی
کســی کــه در صــدد تبییــن و دفــاع از اعتقــادات دینــی اســت.
او ًال مککــواری یــک متألــه اســت ،یعنــی بــه اعتقــادات دینــی
میپــردازد و میکوشــد تبییــن جدیــد و روزآمــدی از آنهــا ارائــه
دهــد و از آنهــا دفــاع کنــد .ثانیـ ًا مککــواری مســیحی اســت و لــذا
بــه اعتقــادات مســیحی میپــردازد .او گذشــته از دفــاع از مطلــق
دیــن همچنیــن بــا مســیحیت ســروکار دارد .ثالث ـ ًا مــک کــواری،
وجودگراســت .منظــور از وجودگرایــی بحــث اصالــت وجــود از قبیل
آنچــه مثــ ً
ا در حکمــت متعالیــه مالصــدرا مشــاهده میشــود،
نیســت ،بلکــه منظــور اگزیستانسیالیســم غربــی اســت.
میدانیــم کــه اگزیستانسیالیســم بــا اصالــت وجــود خــاص
انســانی ســروکار دارد نــه اصالــت وجــود بــه طــور مطلــق .بنابراین
مککــواری در صــدد بهرهگیــری از ظرفیــت اگزیستانسیالیســم
در تبییــن و دفــاع از اعتقــادات مســیحی اســت .اگزیستانسیالیســم
بــا اثبــات اســتداللی یــا برهانــی موضوعــات فلســفی از طریــق
عقــل ،کاری نــدارد ،لــذا مککــواری هــم در صــدد اثبــات عقلــی
اعتقــادات مســیحی نیســت ،بلکــه در صــدد تبییــن یعنــی توصیف
پدیدارشــناختی موضوعــات بــاور و ایمــان دینــی اســت .میدانیــم
کــه در پدیدارشناســی امثــال هوســرل توصیــف مســتقیم خــود
پدیدارهــا مطــرح اســت ،نــه اثبــات عقلــی آنهــا .از همیــن جــا
تفــاوت الهیــات مککــواری بــا کالم اســامی روشــن میشــود.
کالم اســامی خصوصــ ًا بعــد از خواجــه نصیــر میکوشــد از
ظرفیــت اســتدالل عقلــی تمامـ ًا اســتفاده کنــد و بــه اثبــات اصــول
عقایــد دینــی بپــردازد ،امــا مککــواری عمدتـ ًا در صــدد توصیــف
و تبییــن اعتقــادات مســیحی اســت.
مککــواری معمــو ًال بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن متألهــان
مســیحی وجودگــرای نیمــه دوم قــرن بیســتم شــناخته میشــود.
او نخســتین مترجــم کتــاب بســیار مهــم هایدگــر بنــام «هســتی
و زمــان» بــه زبــان انگلیســی اســت و لــذا بــه خوبــی بــا افــکار او
آشــنایی دارد .مککــواری کتــاب تأثیرگــذاری تألیــف کــرده بنــام
«مبانــی الهیــات مســیحی» کــه در نــوع خــودش کــم نظیر اســت

و لــذا عم ـ ً
ا بــه یــک کتــاب مرجــع تبدیــل شــده اســت.
تعــدادی از آثــار او در داخــل کشــور بــه زبــان فارســی ترجمه شــده،
لیکــن ایــن آثــار عمدتــ ًا دربردارنــده الهیــات خــود مککــواری
نیســت ،بلکــه بیشــتر بــه توصیــف و تحلیــل جریانــات دینــی و
الهیاتــی غــرب معاصــر میپــردازد ،امــا در کتابــی کــه ذکــر کــردم،
الهیــات خــود مککــواری مطــرح شــده اســت .او در الهیــات
خویــش بــه تفکــر متقــدم هایدگــر بســیار توجــه کــرده و مــن در
کتــاب الهیــات اگزیســتانس کوشــیدهام این زاویــه را توضیــح دهم
و تحلیــل کنــم .او از ایــن رهگــذر بــا افــکار الحــادی ،اومانیســم
افراطــی و رویکردهــای پوزیتیویســتی و بــه طــور کلــی جریانــات
معــارض بــا دیــن بــه مخالفــت پرداختــه اســت.
*ایــن اثــر در حــوزه الهیــات محســوب میشــود،
بفرمائیــد کــه الهیــات شــامل چــه مباحــث و
موضوعاتــی میشــود؟
الهیــات بــه گون ـهای ســنتی بــه بحــث از خــدا و صفــات و افعــال
او میپــردازد ،البتــه منظــور از الهیــات مســیحی (همــان طــور کــه
عــرض کــردم) معــادل علــم کالم در عالــم اســام اســت و نــه
الهیــات بالمعنــی االخــص کــه بخشــی از فلســفه اولــی اســت.
الهیــات بالمعنــی االخــص نیــز بــه خــدا و صفــات و افعــال او
میپــردازد ،امــا نــه از زاویــه دینــی بلکــه از زاویــهای آزاد.
اصــو ًال تفــاوت اصلــی فیلســوف و متکلــم یــا متألــه در ایــن اســت
کــه فیلســوف آزاد بحــث میکنــد ،امــا متکلــم یــا متألــه نهایت ـ ًا
در صــدد تبییــن و دفــاع از اعتقــادات دینــی اســت ،البتــه امــروزه
مســائل الهیــات یــا کالم قــدری وســیعتر از مــواردی کــه اشــاره
کــردم شــده اســت یعنــی الهیــات جدیــد یــا کالم جدیــد گذشــته
از ایــن موضوعــات بــه مســائل روز نیــز در حــوزه دیــن و انســان
میپــردازد و ایــن نکتــه مهمــی اســت ،موضوعاتــی ماننــد نیــاز
بشــر بــه دیــن ،منشــأ دیــن ،ضــرورت و قلمــرو دیــن ،جامعیــت و
کمــال دیــن ،دیــن و معانــی زندگــی ،مســئله علــم و دیــن و ….
*چــه نســبت و ارتباطــی بیــن الهیــات و فلســفه
وجــود دارد؟
مســئله نســبت الهیــات و فلســفه از دیربــاز در جهــان غــرب و عالم
اســام مطــرح بــوده اســت .ایــن دو (الهیــات و فلســفه) گاه بســیار
از هــم دور شــدهاند و هــر گونــه ارتباطــی را قطــع کردهانــد ،امــا
گاه بســیار بــه هــم نزدیــک و مرتبــط بــا هــم شــده انــد .مثـ ً
ا در
تاریــخ جهــان غــرب در قــرون وســطی میتــوان هــر دوی ایــن

رویکردهــا را بــه خوبــی تشــخیص داد .در عالــم اســام نیــز همان
طــور کــه عــرض کــردم ،بــه ویــژه بعــد از خواجــه نصیــر ارتبــاط
کالم و فلســفه جــدی میشــود و لــذا متکلــم شــیعی میکوشــد
از ظرفیــت فلســفه و مباحــث عقلــی آن بــه خوبــی اســتفاده کنــد.
مککــواری از جملــه متألهانــی اســت کــه میکوشــد در الهیــات
خویــش از ظرفیــت فلســفه بهرهگیــری کنــد ،لــذا خصوص ـ ًا بــه
اگزیستانسیالیســم هایدگــر و تــا حــدی به پدیدارشناســی هوســرل
توجــه دارد.
او معتقــد اســت اساسـ ًا نبایــد و بلکــه نمیتــوان الهیات و فلســفه را
از هــم جــدا کــرد .هــم الهیــات بــه فلســفه نیــاز دارد و هــم فلســفه
بــه الهیــات .مث ـ ً
ا از دیــد مــک کــواری ،فلســفه از ایــن جهــت
نیازمنــد الهیــات اســت کــه الهیــات میتوانــد فلســفه غربــی را
مجــدداً بــه هویــت قبلــی خویــش آگاه ســازد .فلســفه در غــرب
در دورههایــی از تاریــخ مث ـ ً
ا در قــرون وســطی یــک علــم الهــی
بــود امــا در غــرب معاصــر بــه ســوی پوزیتیویســم تمایــل یافــت و
لــذا عمـ ً
ا در دام علــوم طبیعــی گرفتــار شــد .همچنیــن وجــه نیــاز
الهیــات بــه فلســفه غربــی از دیــد مککــواری ایــن اســت کــه هم
الهیــات و هــم فلســفه بــه انســان توجــه کــرده انــد .الهیــات صرف ًا
بحــث از خــدا نیســت بلکــه بحــث از خــدا در رابطــه بــا انســان
و دیگــر مخلوقــات اســت ،لــذا متألــه میتوانــد از فلســفههایی
کــه بــه انســان میپردازنــد ماننــد اگزیستانسیالیســم بــه خوبــی
اســتفاده کنــد.
*چــرا در کتــاب در بخــش اقســام الهیــات ،نامــی از
الهیــات ســلبی نبردیــد؟!
بــه نکتــه مهمــی توجــه کــرده ایــد .ببینیــد الهیــات ســلبی اساسـ ًا
قســمتی از الهیــات نیســت ،بلکــه یــک رویکرد یــا مکتــب الهیاتی
اســت یعنــی برخــی از متألهــان وظیفــه الهیــات را نــه بیــان
نــکات ایجابــی (یــا چنیــن هس ـتها) دربــاره خــدا ،بلکــه توجــه
بــه جنبههــای ســلبی یــا چنیــن نیســتهای خــدا میداننــد.
ایــن متألهــان بــر ایــن باورنــد کــه نمیتــوان راجــع بــه خــدا بــه
نحــو ایجابــی ســخن گفــت ،بلکــه بایــد صفــات یــا محموالتــی
را از او ســلب کــرد ،مث ـ ً
ا برخــی از آنهــا میگوینــد نبایــد گفــت:
خــدا موجــود اســت ،زیــرا ایــن باعــث میشــود خــدا شــبیه دیگــر
موجــودات یعنــی مخلوقــات شــود ،در حالــی کــه وجــود خدا بســیار
برتــر از وجــود مخلوقــات اســت .ایــن اجماال معنــای الهیات ســلبی
اســت .مالحظــه میفرمائیــد کــه ایــن یــک رویکــرد در الهیــات
اســت یــا یــک مکتــب اســت کــه عــدهای از متألهــان آن را
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برگزیــده انــد امــا قســمتی از الهیــات نیســت.
از دیــد مککــواری ،الهیــات مســیحی دارای اقســامی اســت کــه
عبارتنــد از :الهیــات فلســفی ،الهیــات نمادیــن و الهیــات کاربــردی.
همچنیــن الهیــات مســیحی دارای شــاخههای فرعــی ،شــیوهها
یــا ســبکهایی اســت کــه عبارتنــد از :الهیــات کتــاب مقدســی،
الهیــات تاریخــی ،الهیــات عملــی (مشــتمل بــر الهیــات کشیشــی،
الهیــات زاهدانــه ،و فــن موعظــه) ،علــم نیایــش همگانــی ،الهیــات
اخالقــی و ….
*اهمیــت و ضــرورت کار تطبیقــی در الهیــات تــا
چــه حــد هســت؟ بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دانــش
در آثــار اندیشــمندان مســلمان بــه شــدت کار شــده
اســت و تقریبــاً در ایــن زمینــه نســبت بــه ســایر
دانشــها غنــی هســتیم؟
میدانیــد کــه اصطــاح تطبیــق معــادل واژه Comparison
لحــاظ شــده و اگرچــه بســیار مرســوم شــده اســت امــا معــادل
کامــ ً
ا دقیقــی نیســت ،بلکــه میتــوان ایــن واژه را معــادل
«مقایســه» در نظــر گرفــت .گاه دیدگاههــا را نمیتــوان بــر هــم
تطبیــق کــرد امــا میتــوان بــا هــم مقایســه کــرد.
بــه هر حــال مطالعــات تطبیقــی امــروزه در بســیاری از شــاخههای
علــوم بــه ویــژه علــوم انســانی و فلســفه جــدی شــده اســت و
اهمیــت آن بــر اهــل دانــش پوشــیده نیســت .در حــوزه الهیــات
نیــز ایــن بحــث بســیار جــدی اســت ،چــون ادبیــات انباشــته هــم
در الهیــات مســیحی و هــم در کالم اســامی فــراوان وجــود دارد.
مقایســه دیدگاههــای متألهــان مســیحی و متکلمــان مســلمان
میتوانــد مــا را بــه نــکات بســیار مهــم و جالبــی برســاند و
شــباهتهای دیدگاههــا و تفاوتهــای آنهــا را بــه خوبــی روشــن
کنــد .بــه همیــن انگیــزه اینجانــب در کتابــم مثـ ً
ا بحــث «وحی»
کــه از مســائل بســیار مهــم الهیــات اســت را بیــن مککــواری و
اســتاد مطهــری مقایســه کــردهام و یــک فصــل مجــزا را بــه آن

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 ابنعربی
و مالصدرا» ،به بررسی این موضوع پرداختهایم که در
انتها اشارهای به بحث اعجاز قرآن و حقیقت باطنی آن از
دیدگاه این فیلسوف بزرگ پرداختیم.
*آیــا مالصــدرا را بــه مثابــه فیلســوف دیدیــد یــا
عــارف؟
مالصـدرا فیلسـوفی عـارف اسـت .وی فلسـفه و عرفـان را مکمل
هـم میدانـد که ضمیمـه ایـن دو بـه یکدیگر ،انسـان را در کشـف
حقایـق عالم هسـتی یاری میرسـاند .صـدرا نظام فلسـفی خویش
را حکمـت متعالیـه مینامـد کـه مبتنـی بـر برهـان و اسـتدالل و
همچنین کشـف و شـهود میباشـد .صدرالمتألهیـن با ایـن راهکار
موفـق شـد نظریـات جدیـد و بدیعـی بـرای حـل معضلات و بـن
بسـتهای فلسـفی ارائـه دهد.
آراء فلسـفی او تکمیـل و اصلاح نظریات ابن سـینا و شـیخ اشـراق
میباشـد و در آراء عرفانـی خـود از ابن عربی الهام گرفته اسـت .وی
در برخـی مباحث ،نظریات فلسـفی و عرفانی خویـش را به تفکیک
بیـان میکنـد که بـه خوبـی میتـوان دیـدگاه فلسـفه و عرفـان را
حـول آن موضوع بررسـی و مقایسـه کرد.
* نگاه عرفانی با فلسفی با هم تفاوت دارد؟
فیلســوف و عــارف هــر دو در صــدد کشــف حقائــق عالــم هســتی

اختصــاص دادهام ،البتــه میدانیــم کــه بحــث وحــی در مســیحیت
و اســام ،تفاوتهــای جــدی بــا هــم دارد کــه مجــال طــرح آنهــا
در ایــن بحــث کوتــاه نیســت و تــا حــدودی هــم در کشــور بحــث
شــده اســت.
*بــا توجــه بــه مبانــی اومانیســم و سکوالریســم
و ،....الهــی دان هــای غربــی چگونــه در ایــن عرصــه
میاندیشــند ،یعنــی ممکــن اســت کســی در
ایــن زمینــه بیاندیشــد امــا بــاز دیــن را در زندگــی
شــخصی و فــردی و حتــی اجتماعــی بــروز ندهــد؟
اگرچــه جریــان کلــی تفکــر غــرب معاصــر بــه ســمت ایــن مبانــی
(اومانیســم ،سکوالریســم ،پوزیتیویــزم ،ساینتیســم و …) پیــش رفته
اســت ،امــا او ًال چنیــن نیســت کــه متألهــان غربــی همگــی بــا این
مبانــی بیاندیشــند ،بلــک عــدهای از آنهــا مبنای دینــی دارنــد ،مانند
خــود مــک کــواری .اتفاق ـ ًا ایــن قبیــل از متألهــان میکوشــند در
تقابــل بــا ایــن جریانــات غیردینــی همچنــان از دیــن و آموزههــای
مســیحی همچنــان دفــاع کننــد .البتــه برخــی از الهیاتهــای
جدیــد غربــی در واکنــش بــه الهیــات ســنتی مخصوص ـ ًا در قــرن
بیســتم شــکل گرفتــه انــد کــه بعضـ ًا کمابیــش مبانــی غیردینــی
دارنــد! امــا مثـ ً
ا در کالم شــیعی بــه گونـهای ســنتی چنیــن اتفاقی
نیفتــاده اســت.
متکلمــان شــیعی همگــی مبنــای دینــی دارنــد .ثانی ـ ًا :اینکــه آیــا
میتــوان هــم کار الهیاتــی کــرد و هــم دیــن را از صحنــه اجتمــاع
خــارج دانســت ،بســتگی بــه قرائــت یــا برداشــت انســان از یــک
دیــن خــاص دارد ،یعنــی اگــر قرائــت یــا برداشــتی از یــک دیــن
خــاص مثــل مســیحیت وجــود داشــته باشــد کــه ظرفیــت خــروج
آن دیــن از صحنــه اجتمــاع را مطــرح کنــد ،ممکــن اســت الهیاتــی
هــم مبتنــی بــر آن ایجــاد شــود ،امــا بــه نظــر مــن حداقــل در
خصــوص دیــن اســام نمیتــوان چنیــن قرائــت یــا برداشــتی
داشــت ،اگرچــه عــدهای انــدک کوشــیده انــد چنیــن قرائتــی

یــا برداشــتی از اســام نیــز ارائــه دهنــد! ایــن برداشــت ،درســت
نیســت .اســام ،یــک دیــن اجتماعــی اســت و در نظامــات
اجتماعــی ،ماننــد سیاســت ،اقتصــاد ،حقــوق و … وارد میشــود.
بــه عبــارت دقیقتــر ،اســام هــم بــه جنبههــای شــخصی و
فــردی انســان توجــه دارد و هــم بــه جنبههــای اجتماعــی حیــات
بشــری.
*هــدف از نــگارش و تألیــف کتــاب چــه بــوده و آینده
ایــن طــور مطالعــات (تطبیقــی) را چگونــه پیشبینــی
میکنیــد؟
هــدف از نــگارش کتــاب الهیــات اگزیســتانس ،او ًال معرفــی و
توصیــف جریــان الهیــات وجودگــرای غــرب عمومــ ًا و الهیــات
مککــواری خصوصــ ًا میباشــد .میدانیــم کــه ایــن جریــان،
متفکــران دیگــری دارد کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان از بولتمان،
بــارث ،تیلیــش ،رانــر ،برونــر و ....یــاد کــرد .مککــواری نیــز یکــی
از ایــن متفکــران اســت .ثانی ـ ًا در ایــن کتــاب در صــدد بررســی و
نقــد چنیــن الهیاتــی بــودم .ایــن بــدان معناســت کــه هــم نــکات
مثبــت و هــم نقــاط ضعــف ایــن جریــان بایــد روشــن شــود .بنــده
در ایــن کتــاب بیشــتر کوشــیده ام مبانــی ایــن جریــان را نقــد کنم،
یعنــی مبانــی فکــری آن را از منظــر عقلــی بررســی کنیــم .ثالث ـ ًا
در برخــی از مباحــث ایــن کتــاب در نظــر داشــته ام دیدگاههــای
مککــواری را بــا نظــرات متفکــران مســلمان مقایســه کنــم .مث ً
ال
همانــور کــه عــرض کــردم ،بحــث مککــواری را بــا آرای اســتاد
مطهــری مقایســه کــرده ام یــا بحــث نســبت خــدا و وجــود در
مککــواری بــا آرای ابــن ســینا و مالصــدرا تــا حــدی مقایســه
کــرده ام.
امــا در مــورد آینــده مطالعاتــی از ایــن دســت ،بــه نظــر میرســد
مــا شــاهد افزایــش کیفــی و کمــی مطالعــات در خصــوص الهیــات
مســیحی باشــیم ،حتــی مطالعــات تطبیقــی حــوزه تفکــر اســام و
مســیحیت نیــز همچنــان مــورد نیــاز و ظاهــراً رو بــه فزونی اســت.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اعجازقرآنازدیدگاهصدرالحکما
میباشــند .مهمتریــن تفــاوت فلســفه و عرفــان در شــیوه و روش
آنهاســت ،روش فلســفه روش عقلــی اســت و فیلســوف بــا برهــان
عقلــی و اســتدالل در صــدد کشــف حقایــق برمــی آیــد ،در حالــی
کــه روش عرفــان روش تهذیــب نفــس و ســیر و ســلوک و
شــهودات عــارف اســت.
بــه بیــان روش ـنتر؛ هــدف فیلســوف پــرورش عقــل و اســتدالل
عقلــی اســت تــا بــه فهــم و درک عمیقتــری از حقایــق دســت
یابــد ،امــا هــدف عــارف پــرورش روح و شــکوفائی اســتعدادهای
نهفتــه در انســان اســت .عــارف میخواهــد قــوای باطنــی خویــش
را بــه فعلیــت درآورد تــا آنچــه را کــه افــراد عــادی از درک آن
عاجزنــد ببینــد و بشــنود و دریابــد و از ایــن طریــق بــه حقیقــت
علــوم و معــارف واقــف گــردد و پــرورش و رشــد عقــل را نیــز در
گــرو رعایــت تقــوا و تهذیــب نفــس و ســاختن روح آدمــی میدانــد.
بدیهــی اســت کــه شــهودات عــارف متناســب مرتبــه وجــودی
اوســت؛ بــه هــر میــزان کــه ســالک از درجــه باالتــری از تقــوا و
معنویــت برخــوردار باشــد و اســتعدادهای نهفتــه خــود را بــه فعلیت
و شــکوفائی بیشــتری برســاند حقایــق واالتــری را شــهود میکنــد
و شــهودات وی صحیحتــر و بــه حقیقــت نزدیکتــر خواهــد بــود.
*بــه طــور کلــی امــکان تطبیــق عرفــان و فلســفه
هســت یــا خیــر؟
اگــر عــارف و فیلســوف هــر دو مســیر صحیــح را بپیماینــد و در
ســیر عملــی و علمــی خویــش از خطــا و اشــتباه مصــون بماننــد

بــه حقیقــت واحــدی دســت خواهنــد یافــت و اختالفــی بیــن آنهــا
مشــاهده نخواهــد شــد؛ چــرا کــه حقیقــت امــر واحــدی اســت و
هــر ســالکی کــه بــه درســتی ســلوک کنــد بــه کشــف آن نائــل
میآیــد .اینجاســت کــه عرفــان و فلســفه کامـ ً
ا بــر هــم منطبــق
میگــردد .بــه قــول بــزرگان «آنچــه را کــه فیلســوف میگویــد
عــارف میبینــد» .در واقــع فلســفه ارائــه برهــان و اســتدالل
عقلــی بــرای آراء عرفانــی اســت.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه رابطــه پاکــی روح بــا کشــف حقایــق
حقیقتــی انــکار ناپذیــر اســت؛ یعنــی کســی کــه دائم ـ ًا بــه گنــاه
و فســاد مشــغول باشــد بــه شــکوفائی عقــل نخواهــد رســید و
فیلســوفی کــه بــه معنویــات و تهذیــب نفــس توجهــی نــدارد در
مســیر علمــی خویــش دچــار خطاهــای فراوانــی خواهــد شــد،
صحــت ایــن مســاله در عمــق و برتــری آشــکار فلســفه اســامی
بــر فلســفه غــرب بــه خوبــی نمایــان میباشــد.
همچنیــن عارفــی کــه جایــگاه عقــل را انــکار کنــد و غــرق اوهــام
و خیــاالت خــود باشــد در شــهوداتش دچــار خطــا و اشــتباهات
بســیاری میگــردد.
امــا عالمــی کــه فلســفه و عرفــان را در خــود جمــع کنــد؛ یعنــی
عــاوه بــر تفکــر و تعلیــم مباحــث عقلــی و اســتداللی ،بــه تهذیب
نفــس و ســیر و ســلوک نیــز بپــردازد بــا شــکوفائی هرچــه بیشــتر
عقــل خویــش و ســایر قــوای باطنــی ،میتوانــد بــه مطالــب
عمیقتــر و معــارف واالتــری آگاه گــردد و بــه درجــات باالتــری از
علــم و حقیقــت راه یابــد .چنیــن فــردی به مقــام حکمت میرســد؛
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یعنــی حقایــق را همانطــور کــه هســت درمییابــد و مشــاهده
میکنــد و میتوانــد کشــفیات خــود را بــا برهــان و اســتدالل
عقلــی بــرای ســایرین اثبــات کنــد و شــبهات را پاســخ دهــد .ایــن
همــان روشــی اســت کــه صدرالمتألهیــن در حکمت متعالیه پیشــه
خــود قــرار داده و بــر آن تاکیــد م ـیورزد.
*صدرالمتالهیــن معجــزه بــودن قــرآن را از چــه
زوایایــی مــورد بررســی قــرار داده اســت؟
اعجــاز قــرآن از ابعــاد مختلفــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛
معــارف واال و عمیــق قــرآن و عــدم اختــاف در آن ،اعجــاز لفظی،
علمــی ،موســیقیائی ،اخبــار از غیــب ،و ....عــاوه بــر اینهــا قــرآن
کریــم دارای بعــد دیگــری از اعجــاز میباشــد کــه بســیار باالتــر
و مهمتــر از ســایر وجوهــات اعجــازی قــرآن بــوده و دیگــر جنبهها
را نیــز فــرا میگیــرد ،زیــرا بــه اصــل و حقیقــت قــرآن حکیــم در
لــوح محفــوظ اشــاره دارد.
توضیــح مطلــب اینکــه عرفــاء و فالســفه اســامی بــا توجــه بــه
آیــات و روایــات متعــدد دربــاره مرتبــه و جایــگاه عظیــم قــرآن
معتقدنــد قــرآن حکیــم کالم جامــع الهــی اســت کــه اصــل و
حقیقــت آن در لــوح محفــوظ نــزد خداونــد میباشــد .ایــن حقیقــت
عظیــم ،عوالــم هســتی را یکــی یکــی از عالــی بــه ســافل پیمــوده
و بــه عالــم ُملــک نــازل گردیــده اســت .در ایــن عالــم ،صــورت
مــادی یافتــه و بــه شــکل اصــوات و حــروف درآمــده و در کتابــی
جــای گرفتــه اســت.
قــرآن حاضــر ،ظاهــر آن حقیقــت باطنــی عظیــم اســت .اصــل و
حقیقــت قــرآن «جوامــع َ
الکلِــم» میباشــد؛ یعنــی جامــع تمــام
اســماء و صفــات الهــی بــوده و بــه قولــی نقشــه جامع عالم هســتی
میباشــد کــه جهــان آفرینــش متناســب آن آفریــده شــده اســت،
لــذا اگــر کســی بــه آن حقیقــت راه یابــد بــه همــه اســرار هســتی
ـاب ت ِْب َیانًــا ل ِّـ ُ
واقــف میگــردد « َونَ َّزلْ َنــا َعلَ ْیـ َ
ـیءٍ».
ـک الْ ِک َتـ َ
ـک ِّل شَ ـ ْ
ابــن عربــی و مالصــدرا و برخــی دیگــر از عرفــاء و فالســفه
اســامی در صــدد اثبــات ایــن حقیقــت باطنــی و کشــف
ویژگیهــا و آثــار آن و راه یافتــن بــه بطنهائــی از آن بودنــد.
همچنیــن آنــان بــا مباحــث عرفانــی و قوانیــن فلســفی تــاش
میکردنــد کــه اثبــات کننــد قــرآن باالتریــن معجــزهای اســت
کــه بــرای بشــریت بــه ظهــور رســیده و ارســال اعجــازی باالتــر
از آن امکانپذیــر نمیباشــد؛ از ایــن رو قــرآن معجــزه جاویــد اســت
و ایــن قابلیــت را دارد کــه تــا قیامــت راهنمــای انســانها باشــد
و هرچــه بشــریت پیشــرفت کنــد و بــه رشــد و کمــال عقلــی و
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روحــی بیشــتری برســد بطــن جدیــدی از بطــون قــرآن برایــش
آشــکار میگــردد.
الزم بــه ذکــر اســت ســایر کتــب آســمانی فاقــد ایــن ویژگــی بوده
و بطــون متعــدد و اصــل و حقیقتــی وراء آنچــه بــه رســل نــازل
میشــد نداشــتند ،لــذا ایــن قابلیــت را نیافتنــد کــه معجــزه جاویــد
باشــند و پــس از مدتــی منســوخ میگشــتند.
*معجــزه بــودن قــرآن از دیــدگاه ابــن عربــی چگونه
تبییــن میشــود؟
از نظــر ابــن عربــی همــه موجــودات مظاهــر اســماء و صفــات
الهــی هســتند و تفــاوت آنهــا بــه اســم و صفتــی اســت کــه
متجلــی میســازند .در ایــن میــان انســان بــه عنــوان اشــرف
مخلوقــات تنهــا موجــودی اســت کــه همــه اســماء و صفــات
الهــی در وی بــه ودیعــه نهــاده شــده و مرتبــه هــر فرد متناســب
اســماء و صفاتــی اســت کــه در وجــود خویــش بــه ظهــور و
فعلیــت میرســاند .تفــاوت مراتــب معنــوی انبیــاء الهــی نیــز
بــه همیــن مســاله بــاز میگــردد ،هریــک از انبیــاء الهــی اســم
و صفتــی خــاص در وجــودش غلبــه دارد و همــان اســم را در
عالــم هســتی متجلــی میســازد و ایــن امــر ســبب اختــاف
درجــات آنــان میگــردد «تلــک الرســل فضلنــا بعضهــم علــی
البعــض» .معجــزه رســل نیــز متناســب بــا اســمی اســت کــه در
هــر رســول ظهــور بیشــتری دارد.
رســول گرامــی اســام (ص) بــه عنــوان انســان کامــل؛ تنهــا
پیامبــری بودنــد کــه تمامــی اســماء و صفــات الهــی در وجودشــان
ظهــور و فعلیــت یافــت ،لــذا مظهــر اســم جامــع اهلل گردیدنــد .بــه
تبــع مرتبــه واالی وجــودی شــان ،بایــد معجــزهای جامــع و کامــل
بــه وی عطــا میگشــت لــذا بــه ایشــان جوامــع الکلــم؛ یعنــی
ـع َ
الکلِــم» .مــراد از «کلــم»
قــرآن کریــم نــازل شــد «اوتیـ ُ
ـت جوامـ َ
کلمــات الهــی یعنــی اســماء و صفــات حضــرت حــق و مخلوقــات
خداونــد اســت یعنــی قــرآن کریــم دربردارنــده جمیــع اســماء و
صفــات الهــی و مظاهــر و مرائــی آنــان میباشــد.
*دیــدگاه مالصــدرا در خصــوص اعجــاز قــرآن
چگونــه اســت؟
دیــدگاه مالصــدرا دربــاره اعجــاز قــرآن را میتــوان بــه دو قســم
دیــدگاه فلســفی و دیــدگاه عرفانــی تقســیم کــرد:
طبــق دیــدگاه فلســفی وی ،جهــان هســتی از ســه عالــم حــس
و خیــال و عقــل تشــکیل شــده اســت و عالــم عقــل باالتریــن و

کاملتریــن مراتــب عالــم هســتی میباشــد .قــرآن کریــم از
عالــم عقــل نــازل گردیــده ،در حالــی کــه معجــزات ســایر انبیــاء
از عالــم حــس یــا خیــال بــوده اســت ،لــذا قــرآن کریــم باالتریــن
معجــزهای اســت کــه بــرای بشــریت امــکان ظهــور داشــته و
معجــزهای ورای آن قابــل تصــور نیســت.
بــر اســاس دیــدگاه عرفانــی مالصــدرا ،انســان مظهــر اســم جامــع
اهلل اســت؛ یعنــی همــه اســماء و صفــات الهــی در وجــود وی بــه
ودیعــه گذاشــته شــده و انســان بایــد ایــن اســماء و صفــات را در
وجــود خویــش بــه ظهــور برســاند .بــه هرمیــزان کــه بــروز اســماء
و صفــات الهــی در فــرد بیشــتر باشــد اســم جامــع اهلل در وی ظهور
شــدیدتری خواهــد داشــت و بــه مقــام جامعیــت اســم اهلل نزدیکتــر
میگــردد.
پیامبــر اعظــم صلــی اهلل علیــه و آلــه تنهــا پیامبــری بودنــد کــه
همــه اســماء و صفــات الهــی در وجودشــان بــه فعلیــت درآمــد و
بــه تمامــه مظهــر اســم جامــع اهلل گردیدنــد ،لــذا قابلیــت یافتنــد
کــه قــرآن کریــم کــه کتــاب جامــع الهــی اســت بــر ایشــان نــازل
شــود.
*در مقــام جمــع بنــدی چــه نتایجــی از این مقایســه
بــه دســت میآوریــد؟
از مجمــوع مطالــب مذکــور برمیآیــد که مالصــدرا حکیمی اســت
کــه در آثــار خــود فلســفه و عرفــان را جمــع کــرده و اثبــات میکند
کــه ایــن دو مکمــل یکدیگــر بــوده و در کنــار هــم انســان را بــه
حکمــت و علــم حقیقــی میرســاند.
بــه بیــان دیگــر راه رســیدن بــه حقیقــت ،علــم و عمــل توامــان
میباشــد ،چــرا کــه علــم و عمــل رابطــه متقابــل دارنــد و یکدیگــر
را تقویــت میکننــد .از یــک ســو عمــل انســان زمینــه را بــرای
رشــد و شــکوفائی اســتعدادهای وی فراهــم میکنــد و از ســوی
دیگــر علــم انســان وی را بــه ســوی عمــل صحی ـح ،آگاهانــه و
مدبرانــه ســوق میدهــد.
فــرد حکیــم فــردی اســت کــه بــه هــر دو بعــد علمــی و عملــی
اهتمــام م ـیورزد لــذا هــم روح خــود را از قیــد بندهــای هواهــای
نفســانی آزاد کــرده و تحت مدیریــت عقــل درآورده و اســتعدادهای
نهفتــه آن را شــکوفا کــرده اســت و هــم عقــل خــود را از شــوائب
جهــل و اوهــام خالــص نمــوده و آن را مدیــری مدبــر و شایســته
بــرای کنتــرل نفــس و اداره جســم و روح خویــش قــرار داده اســت.
چنیــن فــردی قابلیــت مییابــد بــه کشــف حقایــق نــاب و واال
نائــل آیــد و آن را بــه ســایرین نیــز تعلیــم دهــد.

گـفتــگــــو
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نجف لکزایی در گفتگو با مهر:

نسبتجنودعقلوجهلبامقولهامنیت
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 نظریهای اسالمی در حوزه مباحث
امنیتی خالی است.
در گفتگو با حجت االسالم نجف لکزایی ،رئیس
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی که در این زمینه
مطالعات بسیاری داشته و مقاالت متنوعی منتشر کرده به
گفتگو نشسته ایم؛
* در ســخنرانی هــا ،مقالــه هــا و … بــر ایــن
نکتــه تأکیــد داشــتید کــه امــروز جــای نظریــهای
اســامی در حــوزه مباحــث امنیتــی خالــی اســت،
ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع تــا چــه حــد
هســت؟
بــا توجــه بــه اتفاقاتــی کــه امــروزه پیرامــون مــا در کشــورهای
منطقــه در حــال وقــوع اســت ،یکــی از مهمتریــن موضوعــات
مبتالبــه موضــوع امنیــت اســت .کارویــژه دولــت ،امنیــت اســت.
در واقــع وظیفــه ذاتــی ای کــه دولــت هــا برعهــده دارنــد و اگــر
دولــت انجــام ندهــد بــر زمیــن میمانــد و هیــچ نهــاد دیگــری
قــدرت انجــام آن را نــدارد ،امنیــت اســت .حفاظــت از امنیــت
تولیــد شــده در ســطوح مختلــف ،وظیفــه دیگــر دولتهاســت.
امــروز مــا در ســطوح مختلــف گرفتــار ناامنــی هســتیم.
همچنیــن در ســطح منطقــه ای ،گرفتــار انحطــاط امنیتــی
هســتیم .بــه لحــاظ دینــی هــم اگــر نــگاه کنیــم مســلمانان
بــه طــور خــاص ،از حیــث امنیتــی ،وضعیــت خوبــی ندارنــد.
تنهــا دینــی کــه امــروزه در میــان پیروانــش جنــگ در حــال
وقــوع اســت ،دیــن اســام اســت و کســانی کــه ادعــای
مســلمانی دارنــد ،در حــال کشــتار ســایر مســلمانان هســتند.
چنیــن رویکــردی قبلتــر ،در دیــن مســیحیت وجــود داشــت،
امــا امــروزه در میــان ادیــان دیگــر ،چنیــن رویکــردی وجــود
نــدارد و متأســفانه در حــال حاضــر ایــن معضــل ،فقــط در میــان
مســلمانان دیــده مــی شــود .بنابرایــن امــروزه ،بیــش از هــر
زمــان دیگــری مــا نیازمنــد بحــث و بررســی امنیــت هســتیم.
مــا بــا خــأ نظریــه امنیتــی مواجــه هســتیم ،یعنــی تمامــی
مکاتــب ،نظریــه هــای امنیتــی خــود را بیــان کــرده انــد ،بــه
طــور مثــال ،لیبرالهــا و مارکسیســتها نظریــه امنیتــی روشــنی
دارنــد و همچنیــن ســایر اندیشــه هــا؛ امــا مکتــب امنیتــی
اســام چنــدان مــورد توجــه و دقــت قــرار نگرفتــه اســت .اینکــه
بگوییــم نظریــه امنیتــی و یــا مکتــب امنیتــی اســامی تولیــد
شــده و مــورد عمــل و اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،ادعــای
کاذبــی اســت و چنیــن موضوعــی صحــت نــدارد .ایــن موضــوع
بــه درســتی خــأ بســیار جــدی اســت ،یعنــی وظیفــه ذاتــی
دولــت ،تولیــد امنیــت اســت.
بایــد مشــخص شــود کــه براســاس کــدام چارچــوب و نظریــه،
امنیــت را تولیــد مــی نمایــد ،بایــد گفــت مــا هــم اکنــون فاقــد
نظریــه امنیتــی هســتیم .عمدتـ ًا افــرادی کــه نــگاه تئوریــک بــه

موضــوع امنیــت دارنــد ،از نظریههــای ترجمــه شــده غربــی
اســتفاده مــی نماینــد .در کشــور مــا نیــز ،نظریــه غالــب امنیتــی،
نظریــه امنیتــی کپنهــاک اســت ،یعنــی نــگاه بــاری بــوزان و
همکارانــش ،نگاهــی اســت کــه شــیوع دارد.
هــر نظریــه امنیتــی میبایســت بــه هفــت پرســش مهــم و
اساســی پاســخ دهــد؛ یعنــی اگــر بخواهیــم نظریــه امنیتــی را
از قــرآن کریــم اســتنباط نمائیــم ،اول تعریــف و مبانــی امنیــت،
دوم ابعــاد امنیــت ،ســوم مرجــع امنیــت ،چهــارم ســطح امنیــت،
پنجــم خــودی و غیرخــودی ،ششــم روشهــای تحصیــل
امنیــت و هفتــم راهکارهــای اســتراتژیک امنیــت اســت.
*نظریــه اســامی امنیــت دارای چــه ویژگــی هایــی
خواهــد بــود؟
بــه لحــاظ مفهــوم ایــن بحــث واقعـ ًا معرکــه آرا اســت ،و تقریبـ ًا
نمــی تــوان دو نظریــه امنیتــی یافــت کــه در تعریــف بــا هــم
تفاهــم داشــته باشــند .روشــن اســت هــر تعریفــی کــه از امنیــت
ارائــه شــود ،بحثهــای بعــدی بــر همــان اســاس چیــده خواهــد
شــد .دیــدگاه اســامی و قرآنــی ،طبیعتـ ًا در حــوزه کالبدشــکافی
امنیــت ،از ســایرین متمایــز اســت .ایــن امــر بــه ســه دلیــل
اســت؛ یکــی اینکــه تفــاوت در مبنــا وجــود دارد .در نــگاه قــرآن
کریــم در برابــر ســایر مکاتــب ،امــر غیــب بــاوری مهمتریــن
مبنایــی اســت کــه در نــگاه قرآنــی وجــود دارد ،در حالــی کــه در
مکاتــب و نظریــه هــای موجــود ،تمامـ ًا بــه رویکردهــای غیبــی
بیتوجــه هســتند .در واقــع در مکاتــب دیگــر ،غیببــاوری
دیــده نمــی شــود.
عمــده تمرکــز ســایر اندیشــه هــا ،بــر عالــم مــادی قــرار گرفتــه
اســت و یــک وجهــی هســتند و ســعی نمــی کننــد کــه بخواهند
وارد عوالــم دیگــری شــوند و یــا اینکــه بــه انســان و جامعــه
انســانی ،ابعــاد معنــوی و روحــی و غیبــی اعطــا نماینــد .وقتــی
بــه لحــاظ وجودشــناختی ،بگوئیــم انســان فقــط موجــود مــادی
اســت ،در تأمیــن امنیــت نیــز بــرای بقــا همیــن بُعــد مــادی
او تدبیــر خواهیــم کــرد .امــا اگــر بگوئیــم کــه ابعــاد دیگــری
وجــود دارد و مســیر دیگــری در پیــش پــای انســان وجــود
دارد ،آن مســئله بــه حــوزه غیــب معطــوف مــی شــود و در غیــب
بــاب دیگــری نیــز بــاز خواهــد شــد کــه در بررســی امنیــت ،می
بایســت بــه آن دقــت و توجــه کــرد .مســلمین ،عــاوه بــر اینکه

از منابــع و تجربیــات بشــری نیــز اســتفاده میکننــد غیــب
بــاور هســتند .همیــن طــور تفــاوت در یــک ســری از اصــول
کلــی ،ماننــد بحــث نیــت کــه باعــث مــی شــود همــه کارهــای
مــا عبــادت تلقــی شــوند.
مکاتــب دیگــر ایــن مســئله را بــه ایــن صورتــی کــه مــا ملتــزم
هســتیم ،مــورد توجــه قــرار نــداده انــد؛ لــذا مفهــوم امنیــت در
اینجــا دو بخــش مــی یابــد؛ بقــای دنیــوی کــه در مکاتــب
دیگــر باالجمــال وجــود دارد بــه عــاوه بقــای اُخــروی ،یعنــی
در اینجــا مفهومــی بنــام بقــای اُخــروی نیــز اضافــه مــی شــود.
در نــگاه قرآنــی مــا مــی گوییــم کــه بقــا ممکــن اســت از دو
ناحیــه مــورد تعــرض قــرار گیــرد؛ یکــی تهدیــدات ناشــی از
عوامــل بیرونــی از قبیــل تعــرض دشــمنان و دیگــری تهدیــدات
ناشــی از ناتوانیهــا و مشــکالت درونــی جامعــه اســامی؛ اگــر
ناتوانیهــای درونــی برطــرف شــود ،مشــکل تهدیــدات بیرونــی
نیــز برطــرف خواهــد شــد ،ولــی اگــر تهدیــدات درونــی باقــی
باشــند ،تهدیــدات بیرونــی موفــق مــی شــوند کــه بیاینــد و بقــا
را بــه مخاطــره بیاندازنــد ،لــذا مــی توانیــم در نــگاه پیشــرفتهتر
از بقــا عبــور نماییــم و امنیــت را بــه ایــن شــکل از نــگاه قرآنــی
تعریــف نمائیــم کــه بــر ایــن اســاس امنیــت ایــن گونــه تعریــف
مــی شــود؛ مصونیــت الــف از تعــرض ب تــا بــه هــدف جیــم
برســد و یــا در وضعیــت جیــم قــرار بگیــرد.
مثـ ً
ا اگــر الــف ،یــک دولــت باشــد و ب ،بــه تعبیــر قــرآن یــک
قریــه باشــد ،یــک دولــت ،امنیتــش ایــن اســت کــه از تعــرض
دولتهــای دیگــر و هــر منبــع تهدیــدی ،مصونیــت داشــته باشــد
تــا بــه اهدفــی کــه بــرای کشــور و مردمــش تعریــف کــرده،
دســت یابــد.
اگــر موضــوع امنیــت فــرد باشــد ،مــی گوییــم 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 دارائیهایــش کارهایــی را کــه مــی خواهــد انجــام
دهــد .بــه عبارتــی بحــث مالکیــت و جــان و آبــروی فــرد ،دارای
امنیــت باشــد .ایــن فــرد بتوانــد در یــک حــوزه سیاســی ،نامــزد
منصــب سیاســی شــود و از تعــرض دیگــران مصــون باشــد تــا
اگــر انتخــاب شــد ،در جایگاهــش قــرار گیــرد.
بنابرایــن امنیــت بحــث تشــکیکی مــی شــود کــه رابطــه
مســتقیمی بــا ارتقــای وجــود پیــدا مــی کنــد؛ هــر چــه ارتقــای
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وجــود باالتــر رود یعنــی تقــرب بــه خداونــد بیشــتر شــود ،امنیت
فــرد بیشــتر خواهــد شــد ،چــون مشــکالت و تهدیــدات درونــی،
بــا تقــرب بــه خداونــد کاهــش مــی یابــد.

نهرهــا و چشمهســارهای بهشــتی برســد ایــن اســت کــه متقــی
و پرهیــزگار باشــد .اگــر فــرد در ایــن دنیــا متقــی بــود؛ دیگــران
از دســت و زبــان و رفتــارش در امنیــت خواهنــد بــود.

*بــا توجــه بــه اینکــه قــرآن ،مهمتریــن منبــع
تولیــد نظریــه اســامی امنیــت خواهــد بــود .در
قــرآن کریــم در مــورد امنیــت چــه حرفهایــی زده
شــده اســت؟
در آیــه شــریفه  ۸۲ســوره مبارکــه انعــام کــه شــاید مهمتریــن
آیــه در بــاب امنیــت در قــرآن کریــم ،همیــن آیــه شــریفه باشــد
ــم
خداونــد میفرماینــد« :الَّذ َ
ــم َیلْب ُِســوا إِ َ
یمان َُه ْ
ِیــن آ َم ُنــوا َولَ ْ
ـم ْ َ
ـم ُأولَئِـ َ
ون» .طبــق ایــن آیــه
ـ
ه
ال ْمـ ُ
ب ُِظلْـ ٍ
ـم ُم ْه َت ـ ُد َ
ـک لَ ُهـ ُ
ـن َو ُ ْ
شــریفه کســانی کــه در ابتــدا ایمــان بیاورنــد و ســپس ایمانشــان
را بــا ظلــم عجیــن نکننــد برایشــان امنیــت و آســایش اســت.
ایــن کلمــه ْ َ
ــن» در تفســیر حضــرت آیــت اهلل جــوادی
«ال ْم ُ
آملــی (حفظــه اهلل) هــم شــامل امنیــت دنیــوی اســت و هــم
شــامل امنیــت اُخــروی؛ بــه عبارتــی هــر دو بخــش زندگــی
انســان را در بَــر مــی گیــرد.
اگــر مــا بیاییــم و در ایــن دو بخــش متمرکــز شــویم و ببینیــم
ـن آ َم ُنــوا» یعنــی چــه و بــه چــه چیــزی مــی بایســت
ایــن «الَّذِیـ َ
ْ
َ
ـم
ـم َیلب ُِســوا إِ َ
یمان َُهـ ْ
ایمــان بیاورنــد ،و دیگــر بخــش دوم کــه «لـ ْ
ـم» را بفهمیــم شــاید بتوانیــم بیــان نمائیــم کــه ایــن معانی،
ب ُِظلْـ ٍ
تمــام قــرآن کریــم را در بَــر خواهنــد گرفــت .اول فرمولی اســت
کــه عــرض کــردم کــه ســرمایه ایمــان بــه عــاوه پرهیــز از
ظلــم در نتیجــه امنیــت را بــه وجــود مــی آورنــد .در واقــع اگــر
مالحظــه نمائیــد ،تنهــا بــر علــم تأکیــد نشــده بلکــه بــر عمــل
نیــز تأکیــد شــده اســت.
بایــد بیــان کــرد کــه امنیــت اســامی ،علــم محــور نیســت؛
امنیــت اســامی ،عمــل محــور نیــز مــی باشــد .در واقــع عمــل
مؤمــن اســت کــه تجلــی ایمــان را نشــان مــی دهــد و علــم
بــه تنهایــی ،امنیــت ســاز نخواهــد بــود .بنابرایــن ایمــان نیــز
میبایســت باشــد تــا امنیــت حاصــل شــود .ابتــدا ،ایمــان بــه
خداونــد اســت؛ یعنــی آیاتــی وجــود دارد کــه بــر ایمــان بــه
خداونــد تأکیــد دارد و همیــن طــور ایمــان بــه قــرآن کریــم و
همیــن گونــه ،ایمــان بــه آیــات الهــی و مالئکــه و آخــرت و
عوالــم غیبــی و انبیــای الهــی (ع) و جانشــینان آنهــا؛ مــا زمانــی
کــه متعلقــات ایمــان را در قــرآن کریــم بحــث مینمائیــم ایــن
نــکات در ایــن مقــام میآینــد.
ِیــن آ َم ُنــوا»؛ در واقــع «آ َم ُنــوا» بــه غیــب و «آ َم ُنــوا» بــه
«الَّذ َ
خداونــد؛ یعنــی تمــام چیزهایــی را کــه مــی خواهــد مــا بــه آنهــا
ایمــان بیاوریــم؛ دارای یــک جنبــه غیبــی هســتند .ظاهــراً آن
طــور کــه برخــی از اهــل تحقیــق هــم ادعــا نمــوده انــد ،ایمــان
بــه پدیــده مــادی مــراد نشــده اســت .در نــگاه قرآنــی ایمــان در
مقامــی بیــان مــی شــود کــه یــک وجــه غیبــی پیــدا نمایــد.
بنابرایــن ایمــان بــه ایــن مــوارد اســت کــه باعــث مــی شــود،
بخــش ابتدایــی آیــه شــریفه ،جلــوه پیــدا نمایــد.
بخــش دوم کــه پرهیــز از ظلــم اســت دارای نمــودار دیگــری
اســت کــه ابتــدا از پرهیــز از خــود شــروع میشــود و ســپس
در پرهیــز از ظلــم بــه دیگــران و طبیعــت ادامــه مییابــد.
بنابرایــن ایــن آیــه ،بحــث جامعــی اســت کــه اگــر بــه درســتی
فهــم شــود ،تمــام مکتــب امنیتــی قــرآن کریــم را میتوانــد
ــن
باالجمــاع پوشــش دهــد .آیــه دیگــر میفرمایــد« :بَلَــی َم ْ
أَ ْسـلَ َم َو ْج َهـ ُه ِ َّ
ـر ُه ِع ْنـ َد َربِّـ ِه َو َل خَ ـ ْو ٌف
 لِ َو ُهـ َو ُم ْحسِ ـ ٌ
ـن َفلَـ ُه أَ ْجـ ُ
ـون»؛ بــه عبارتــی در ایــن آیــه فرمــوده
ـم َی ْح َزنُـ َ
ـم َو َل ُهـ ْ
َعلَ ْی ِهـ ْ
انــد :اگــر کســی تســلیم خداونــد شــود و در ضمــن نیکــوکار
نیــز باشــد ،اجــر ایــن افــراد نــزد خداونــد محفــوظ اســت و ایــن
افــراد نــه تــرس و هراســی خواهنــد داشــت و نــه امــری آنهــا را
ناراحــت مــی نمایــد.
در آیــه دیگــر خداونــد مــی فرماینــد« :أَ َل إِ َّن أَ ْول َِیــا َء َّ
الل َِ ل خَ ْو ٌف
ُــون» در آیــه دیگــر مــی فرمایــد« :إِ َّن
ــم َی ْح َزن َ
ــم َو َل ُه ْ
َعلَ ْی ِه ْ
ـون»؛ شــرط اینکــه فــرد بــه بهشــت و
ـن ِفــی َج َّنـ ٍ
ـات َو ُع ُیـ ٍ
الْ ُم َّتقِیـ َ

*مفهوم دولت در قرآن آمده است؟
در تعبیــر قــرآن کریــم بــه جــای دولــت ،عمومــ ًا واژه هایــی
یــرا» آمــده اســت ،معمــو ًال واژه دیگــر
ماننــد ُ
«ســلْ َطانًا نَصِ ً
ـری» و «ق َْر َیـةٍ» وارد شــده اســت .اینکــه قــرآن کریــم مــی
« ُقـ َ
فرمایــد :قریــه را هــاک مــی نمائیــم یعنــی دولــت را ســاقط
مــی نمائیــم .بســیاری گمــان مــی کردنــد کــه بایــد بیــان مــی
شــد اهــل قریــه را هــاک مــی نمائیــم .واقعیــت ایــن اســت
کــه زمانــی کــه حکومــت هــا ســاقط مــی شــوند مــردم کــه از
بیــن نمــی رونــد ،مــردم چــه بســا در ایــن رویکــرد خوشــحال
هــم بشــوند.
بــه طــور نمونــه در انقــاب اســامی ایــران ،مــردم دچــار شــور
و شــعف شــدند و بــه عبارتــی خــود مــردم بودنــد کــه انقــاب
کردنــد .آنجــا کــه اهــل مــراد بــوده اســت ،اهــل را وارد کــرده
ـن» و در آیــه بعــدی:
ـن ِفــی َم َقــا ٍم أَمِیـ ٍ
اســت ماننــد« :إِ َّن الْ ُم َّتقِیـ َ
« َولَــ ْو أَ َّن أَ ْه َ
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ض» اگــر مــردم ،ایمــان بیاورنــد و تقــوا
ــما ِء َوال ْر ِ
م َ
ِــن َّ
الس َ
پیشــه نماینــد؛ کــه بــاز هــم بُعــد عمــل مــراد اســت؛ درهــای
نعمتهــای زمیــن و آســمان را بــرای آنهــا بــاز خواهیــم نمــود و
در نهایــت پیامــد ایــن پروســه مــی شــود؛ امنیــت.
اگــر از نظــر لغویهــا نیــز بخواهیــم اســتفاده نماییــم؛ بنــده
چنــد تفســیر و متــن را در ایــن مقــام دیــده ام ماننــد تعبیــر
«کلمــات القــرآن» .ببینیــم ایــن دســته ،چگونــه ایــن واژه
هــا را تعبیــر کــرده انــد .بــه تعبیــری خــود واژه امــن چگونــه
تعبیــر شــده اســت .در ایــن رویکــرد ،ضــد امــن را خــوف لحــاظ
نمــوده انــد و در ادامــه ،امــن را بــه معنــای آرامــش درونــی
و فقــدان خــوف و هــراس تعبیــر نمــوده انــد .ایــن پروســه در
حیطــه امنیــت فــردی اســت و در ب ُعــد سیاســی کارکــرد نــدارد.
ایــن نــوع از امنیــت در ســطح روانشــناختی و در ســطح فــردی
بــه ایــن معنــا تعبیــر مــی شــود« .هــو األمــن و الســکون و رفــع
الخــوف و الوحشــة و االضطــراب»؛ جمــع بنــدی در ایــن مقــام و
در ســطح فــردی ،انجــام گرفتــه اســت.
ـن ُجــو ٍع
ـم ِمـ ْ
اینکــه قــرآن کریــم مــی فرمایــد« :الَّـذِی أَ ْط َع َم ُهـ ْ
ـن خَ ـ ْو ٍف»؛ یعنــی جعلهــم فــی االمــن و بلــدا امنــا؛
ـم ِمـ ْ
َوآ َم َن ُهـ ْ
کان امنــا و قریــه کانــت امنتــه؛ در ایــن آیــه اســت کــه قریــه
بــه معنــای ،کشــور و واحــد سیاســی بــه کار رفتــه اســت.
«ا ْدخُ ُلو َهــا ب َِسـ َ
ـن»؛ اینکــه خــوف و حــذر چــه فرقــی
ـا ٍم آ ِمنِیـ َ
دارنــد یــا خــوف و حقــه چــه فرقــی بــا یکدیگــر دارنــد ،قــرآن
ِیــن قَالُــوا َرب ُّ َنــا َّ ُ
ُــم ْاســ َتقَا ُموا
کریــم میفرمایــد« :إِ َّن الَّذ َ
الل ث َّ
َف َ
ُــون»؛ البتــه مشــابه ایــن
ن
ز
ح
ی
ــم َ ْ َ َ
ــم َو َل ُه ْ
ــا خَ ــ ْو ٌف َعلَ ْی ِه ْ
آیــه در قــرآن کریــم وجــود دارد ،البتــه نســبت بــه ایــن آیــه
ِیــن قَالُــوا َرب ُّ َنــا
اضافاتــی دارد .آن آیــه مــی فرمایــد« :إِ َّن الَّذ َ
َّ ُ
ـم الْ َم َلئ َِک ـ ُة» کــه در ادامــه آیــه
الل ُث َّــم ْاس َــتقَا ُموا تَ َت َن ـز َُّل َعلَ ْی ِهـ ُ
اشــاره میشــود ایــن افــراد دچــار خــوف و ُحزنــی نخواهنــد
شــد .بنابرایــن ایــن آیــه شــریفه بــه دو صــورت در قــرآن کریــم
وجــود دارد.
*در ادامــه همــان بحــث قبلــی یعنــی امنیــت در
قــرآن ،بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم چــه
بحثهایــی در ایــن ارتبــاط در قــرآن وجــود دارد،
یعنــی در واقــع بــرای تولیــد نظریــه اســامی
امنیــت چقــدر مــی تــوان بــه قــرآن اتــکا کــرد؟
بحــث دیگــری کــه بــا ایــن بحــث ،از حیــث مفهومــی مرتبــط
اســت ،بحــث «هــاک» اســت .ایــن معنــا بــه معنــای ســقوط
اســت و بنــده آیــات «هــاک» را اســتخراج کــرده ام کــه ایــن
آیــات هــم خیلــی مهــم هســتند و هــم خیلــی دارای اهمیــت
در حــوزه مباحــث آســیب شناســی سیاســی هســتند .تقریب ـ ًا در
تمامــی آیــات تأکیــد شــده اســت کــه مــا هیــچ نظــام و دولتــی

را ســاقط نمیکنیــم در حالــی کــه اهــل آن دولــت صالــح و
مؤمــن باشــند.
بــه تعبیــر قــرآن کریــم «وهــم مصلحــون» باشــند ،یعنــی،
اهــل آن دولــت صالــح باشــند ،مــا چنیــن کاری را انجــام نمــی
دهیــم .در قــرآن کریــم بــر چنیــن قیــودی بســیار تأکیــد شــده
اســت .هــو مــا یقابــل الحیــاه ،یعنــی ،هالکــت در مقابــل حیــات
اســت .در واقــع وقتــی مــی گوییــم هــاک شــد ،یعنــی ،حیــات
و بقــای آن برداشــته شــده اســت .وقتــی مــی گوییــم بقــای مــا
بــه خطــر مــی افتــد ،یعنــی ،حیــات مــا بــه خطــر مــی افتــد.
«و هــو اعــم مــن الممــات و الفنــاء و هــو ســقوط عــن الحیــاه و
هــی انقضــاع الحیــاه و الحیــاه فــی کل شــیء بحســبه و ســبق
ان الفنــاء زوال مــا بــه قــوام شــیء مــن خصوصیاتــه و هــو
ض
ـر َ
القبــل اعنــدام و انــه زوال ذات الشــیء بکلیــه»؛ « َو َمـ ْ
ـن أَ ْعـ َ
ـکا» کــه ارتبــاط ضَ ْنـ ً
ـن ِذ ْکـ ِری َفـإِ َّن لَـ ُه َمعِیشَ ـ ًة ضَ ْنـ ً
ـک را بــا
َعـ ْ
واژه هایــی کــه قب ـ ً
ا بیــان کردیــم مــورد بررســی قــرار مــی
دهــد.
«یــراد شــدت ضیــق فــی المادیــات و مــن جهــة روحانیــه»؛ در
واقــع ضَ ْنـ ً
ـک بــه ســختی افتــادن مــادی و معنــوی اســت« .فان
مــن اعــرض عــن التذکــر و توجــه الــی اهلل تعالــی فهــو منقطــع
عنــه تعالــی و منقطــع ارتباطــه عنــه و منفصــل عیشــه عــن
المراحــل الروحانیــه»؛ اگــر واقعـ ًا ایمــان بــه آیــات الهــی وجــود
داشــته باشــد ،قطعــ ًا زندگــی هــا را دچــار دگرگونــی خواهــد
نمــود .اینکــه کســی بــه ایــن آیــه ایمــان داشــته باشــد کــه
ـن ِذ ْک ـ ِری َف ـإِ َّن لَـ ُه َمعِیشَ ـ ًة ضَ ْنـ ً
ـکا»؛ یعنــی
ـر َ
ض َعـ ْ
« َو َمـ ْ
ـن أَ ْعـ َ
شــخص بــرای اینکــه از وضعیــت شــدت و ناراحتــی خــاص
شــود بــه هــر عملــی دســت مــی زنــد بــه غیــر از اینکــه در
پیشــگاه خداونــد عــرض بندگــی و نیــاز نمایــد.
واژه دیگــر قرآنــی ،واژه «ضیــق» اســت ،یعنــی اگــر برداشــت
و دریافــت درســتی از امنیــت را از قــرآن کریــم بخواهیــم بــه
دســت آوریــم ،مــی بایســت ارتبــاط آنهــا را بــا ایــن واژه هــا
کــه البتــه تعدادشــان نیــز زیــاد اســت بــه دســت آوریــم .در
قســمت مفاهیــم بیــش از یکصــد و پنجــاه مــورد اســت کــه
بنــده اســتخراج نمــوده ام .در واقــع ایــن ارتبــاط یــک شــبکه
اســت .ابتــدا بایــد سیســتم را فهــم کنیــم تــا بتوانیــم بــه مکتــب
امنیتــی قــرآن کریــم دســت یابیــم.
«حــزن» اســت کــه مــی بایســت آن را نیز
بحــث دیگــر ،بحــث ُ
مــورد توجــه قــرار داد .بحــث دیگــر «قریــه» اســت کــه گفتــه
انــد :القریــه ،اســم للموضــع الــذی یجتمــع فیــه النــاس ،چــون
وقتــی بحــث امنیتــی را مطــرح مــی کنیــم ،مــی گوینــد :شــما
بیاییــد بحــث امنیــت ملــی را مطــرح نماییــد .اینهــا بــه یکدیگــر
مرتبــط هســتند .روشــن اســت کــه امنیــت انــواع و اقســام و
ســطوحی دارد؛ یــک ســطح آن امنیــت فــردی و امنیــت معنــوی
اســت ،ولــی ســطوح دیگــر آن امنیــت خانوادگــی و امنیــت
اقتصــادی اســت تــا بــه امنیــت ملــی و امنیــت جهانــی و …
برســد .آن بخشــی کــه بــه بحــث امنیــت ملــی مربــوط مــی
شــود ،بیشــتر بــا آیاتــی ارتبــاط دارد کــه در آنهــا بحــث هــاک
و هلــک و قریــه و امثــال ذلــک در ارتبــاط اســت.
قریــه در معنــی برابــر اســت بــا هــر جایــی کــه مــردم در آن
مــکان جمــع شــوند .ایــن مــکان امــکان دارد موضعــی بســیار
کوچــک باشــد و یــا ممکــن اســت مکانــی بســیار بــزرگ باشــد.
در ایــن تعریــف ،قریــه اعــم از کشــور اســت ،زیــرا مکانــی کــه
مــردم در آن جمــع مــی شــوند ،الزامــ ًا کشــور نیســت .زمانــی
بــوده کــه دولــت وجــود نداشــته اســت .کشــور را هــم کــه
کشــور گفتــه انــد ،ایــن مخفــف کیـشورز اســت ،یعنــی مکانــی
کــه معتقــدان بــه یــک آییــن ،دور معبــدی جمــع مــی شــدند،
ایــن جمــع ،کیـشورزان را شــکل میدادنــد .ایــن کیـشورزان،
کــم کــم بــه مکانــی کــه در آن حضــور داشــتند نیــز اطــاق
مــی شــد و بــه مــرور کیــش ورزان مخفــف شــد و واژه کشــور
را تشــکیل داد .اصــل واژه کشــور بــه کیــش ورز بازم ـی گــردد.
نکتــهای را کــه بیــان کــردم در همیــن محــل بــه کار آمــده
اســت« .ولنــاس جمیع ـ ًا یجتمــع فیــه النــاس و یســتعمل فــی
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کل واحــد منهمــا» ،بعضیهــا گفتهانــد ایــن در هــر دو مــورد
بــه کار مــی رود یعنــی هــم بــرای اســم موضــع و هــم بــرای
تجمــع؛ اینکــه فرمــودهَ « :و ْاسـ َ
ـن الْق َْر َیـةِ» :یعنــی بپــرس
ـألْ ُه ْم َعـ ِ
از اهــل قریــه؛ بنابرایــن گفتیــم کــه اگــر نــگاه سیاســی داشــته
باشــیم یعنــی حواســمان باشــد کــه دولــت بــه قریــه نیــز بــاز
مــی گــردد و بــه ســامانه اداره جامعــه نیــز اطــاق مــی شــود.
آن هنــگام دیگــر لزومــی نــدارد کــه شــما بگوییــدَ « :و ْاسـ َ
ـألْ ُه ْم
ــن الْق َْر َیــةِ» یعنــی :بپــرس از اهــل قریــه؛ ایــن کالم یعنــی
َع ِ
اینکــه شــما از دولــت ســؤال کــن و بــه عبارتــی از کســانی کــه
جامعــه را اداره مــی نماینــد ســؤال کــن .ایــن آیــه شــریفه کــه
ـر َب َّ ُ
الل َم َثـ ً
ـت آ ِم َن ـ ًة ُم ْط َمئِ َّنـ ًة»
ـا ق َْر َیـ ًة َکانَـ ْ
مــی فرمایــدَ « :وضَ ـ َ
ببینیــد در ایــن مقــام بــه نظــر مــی رســد هیــچ معنایــی بــه جــز
دولــت در بــاب قریــه وجــود نــدارد.
در ایــن آیــه آمــده اســت کــه خداونــد مثالــی زده اســت کــه آن
کشــور اســت کــه بــا ایمــان هــم امنیــت دارد و هــم آرامــش و
ـن ق َْر َی ـ ٍة
ـن ِمـ ْ
در آیــه دیگــر قــرآن کریــم مــی فرمایــدَ « :و َک َأیِّـ ْ
ِــن ق َْر َیت َ
ِــک»؛ یعنــی دولتــی کــه از دولــت
ِــی أَشَ ــ ُّد ُقــ َّو ًة م ْ
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ــون»؛ در ایــن آیــه آمــده کــه خداونــد
ب ُِظلْ ٍ
ــم َوأَ ْه ُل َهــا ُم ْصل ُِح َ
هیــچ قریــه ای را نابــود نمینمایــد و هیــچ دولتــی را ســاقط
نمیکنــد کــه اهــل آن نیــک و خــوب باشــند.
«و انهــا اســم للمدینــه»؛ و مدینــه نــه بــه معنــای بلــد ،و
مســتحضر هســتید کــه َ
ــم ب ِ َهــ َذا الْ َبلَــدِ» بــه شــهر
«ل ُأ ْقسِ ُ
مکــه اشــاره دارد ،امــا اینکــه نــام یثــرب را مدینــه نهــاده
انــد بــه ایــن علــت بــود کــه آنجــا بــه عنــوان پایتخــت
انتخــاب شــد و در آن محــل دولــت تشــکیل شــد .بنابرایــن
مدینــه ،اصطالحــی سیاســی اســت .مدینــه فاضلــه ،یعنــی
دولــت فاضلــه؛ کــه یونانیهــا وقتــی شــهر را بــهکار مــی
بردنــد ،در زبــان فارســی بــه ایرانشــهر هــم اشــاره داشــته
انــد یعنــی کشــور ایــران.
شــهر برابــر مدینــه نــه شــهر برابــر بلــد بــه معنــای پرســپولیس،
یعنــی کشــور ایــران کــه ایــن تعبیــری اســت کــه یونانیــان
بــرای ایرانیــان بــه کار مــی بردنــد .ایــن مــوارد از نظــر فقــه
اللغــه؛ مــی بایســت مــورد توجــه و عنایــت واقــع شــوندَ « .و َمــا
ـک إِ َّل ِر َجـ ً
ـن ق َْبلِـ َ
ـل الْق َُری»،
ـن أَ ْهـ ِ
ـم ِمـ ْ
أَ ْر َسـلْ َنا ِمـ ْ
ـال نُو ِحــی إِلَ ْی ِهـ ْ
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«ربَّ َنــا أَخْ ِر ْ َ
ْ َ
ِ
َْ
َ
آیــات کــه الزم اســت اهــل را بیــان نمایــد ،اهــل را بیــان مــی
ـن َهـ ِذ ِه الْق َْر َیـ ِة َّ
ـم»؛ یعنــی تفکیــک
«ربَّ َنــا أَخْ ِر ْج َنــا ِمـ ْ
الظالِـ ِ
کنــدَ .
شــده اســت.
ـری الَّتِــی
ـم َوبَ ْیـ َ
در آیــه دیگــر مــی فرمایــدَ « :و َج َعلْ َنــا بَ ْی َن ُهـ ْ
ـن الْ ُقـ َ
ـر ًة آمــده
ـرةً»؛ در یــک آیــهُ ،قـ ً
بَ َار ْک َنــا فِی َهــا ُقـ ً
ـری َظا ِهـ َ
ـری َظا ِهـ َ
َّ
ْ
َ
ُ
ـرةً
اســت و در آیــه دیگــر الق َْر َیـ ِة الظالِـ ِ
ـم آمــده اســت .قـ ً
ـری ظا ِهـ َ
یعنــی دولتهــای بــاز و الْق َْر َی ـ ِة َّ
ـم یعنــی دولتهــای بســته.
الظالِـ ِ
معنــای آیــه یــاد شــده ایــن اســت کــه کشــورهایی کــه شــما
آنهــا را مــی بینیــد و در آنهــا آمــد و شــد در جریــان اســت؛ آیــه
ـیروا
دیگــر مــی فرمایــد :آن قــدر اینهــا امنیــت داشــتند کــه «سِ ـ ُ
ـن» یعنــی اینکــه شــما شــب و روز در
ـی َوأَ َّیا ًمــا آ ِمنِیـ َ
فِی َهــا لَ َیالِـ َ
اینهــا ســیر نمائیــد و از امنیــت برخــوردار هســتید.
در واقــع شــهر اســامی و کشــور اســامی ،مکانــی اســت کــه
از لحــاظ امنیتــی ،بــه مرحلــه ای مــی رســد کــه ماننــد شــهر
مقــدس قــم ،در آن شــب و روز مــردم در امنیــت هســتند و
یــا اینکــه تعــداد کســانی کــه در شــب میخوابنــد بــه قــدری
نیســت کــه شــهر در خاموشــی فــرو بــرود امــا اگــر بــه طــور
مثــال شــما بــه یکــی از شــهرهای مــرزی مراجعــه نمائیــد،
هــوا هنــوز تاریــک نشــده ،شــهر خامــوش مــی شــود .بــه ایــن
خاطــر کــه مشــکل امنیــت دارنــد ،یعنــی فــرد در ایــن شــهر
نمــی دانــد اگــر هــوا تاریــک شــد مــی توانــد ســالم بــه محــل
زندگــی خــود بازگــردد یــا خیــر! اغلــب ناامنیهایــی کــه در
مناطــق مــرزی اتفــاق مــی افتــد ،نوع ـ ًا در تاریکــی هــوا روی
مــی دهــد.
ایــن امــر بــه ایــن علــت اســت کــه سیســتم دولتــی تعطیــل

اســت و ایــن افــراد فرصــت دارنــد تــا طلــوع ســپیده از مــرز
خــارج شــوند ،لــذا مــردم در ایــن مناطــق مــی گوینــد اگــر مــی
خواهیــد در شــب تــردد نماییــد ،بگذاریــد از نیمــه شــب بــه بعــد،
ـیروا
تــردد کنیــد .امــا ایــن مطلــب کــه قــرآن مــی فرمایــد« :سِ ـ ُ
ـن» شــما مــی توانیــد در تمــام ســاعات
ـی َوأَ َّیا ًمــا آ ِمنِیـ َ
فِی َهــا لَ َیالِـ َ
شــبانهروز بــا امنیــت تــردد نماییــد.
واژه دیگــری کــه بــا بحــث امنیــت در قــرآن کریــم مرتبــط
اســت ،بحــث لبــاس و مشــتقاتش اســت .در آیــه ای از قــرآن
کریــم آمــده اســت کــه بــه آنهــا لبــاس گرســنگی پوشــاندیم،
لــذا پــاره ای بیــان کــرده انــد کــه امنیــت از دیــدگاه قــرآن
کریــم ،وضعیــت نیســت بلکــه یــک پوشــش اســت .ایــن بحــث
در فقــه هــم وجــود دارد کــه امنیــت جــزء احــکام تکلیفــی نمــی
باشــد ،بلکــه جــزء احــکام وضعــی اســت .اگــر یکســری از
دیــدگاه هــا را قبــول نمائیــم ،مــی رســیم بــه حکــم قــرآن کــه
وضعــی باشــد ولــی بنــا بــه همیــن آیــات قــرآن کریــم کــه بــه
لبــاس بــودن امنیــت اشــاره شــده اســت ،معتقــد هســتند کــه
مــی بایســت پوشــش تعریــف گــردد.
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در قــرآن کریــم آمــده اســتَ « :ف َأ َذا
َ
َ َ
ـون در آخــر پنــج آیه
ـون» ،واژه َی ْص َن ُعـ َ
َوالْخَ ـ ْو ِف ب َِمــا َکانُــوا َی ْص َن ُعـ َ
در قــرآن کریــم آمــده اســت ،یعنــی کارهایــی کــه از خــود مــا
ســر میزنــد .در واقــع هــر آنچــه کــه هنــر شماســت بــه شــما
بازمیگــردد .نتیجــه کارهــای شــما چــه چیــزی شــد .خداونــد
بــر آنهــا لبــاس گرســنگی و تــرس را پوشــاند .در واقــع تــرس
ماننــد یــک جامــه بــر آنهــا مســتولی میگــردد .بنابرایــن امــن
نیــز یــک لبــاس میگــردد ،یعنــی وقتــی لبــاس خــوف انســان
را در برمیگیــرد و پــاره ای مواقــع لبــاس امنیــت؛ نســبت
لبــاس بــه جــوع و خــوف بــه ایــن لحــاظ اســت کــه خــوف و
گرســنگی بــه تمامــی آن شــهر و کشــور گســترش یافتــه اســت
و همــه مــردم را فــرا گرفتــه اســت ماننــد لبــاس کــه تمامــی
بــدن را مــی پوشــاند.
بعضــی مــی گوینــد آمــدن لبــاس در ایــن آیــه شــریفه ،بــه ایــن
علــت اســت کــه خــوف و جــوع در آنهــا آشــکار شــد ،ماننــد
آشــکار شــدن لبــاس در بــدن؛ یعنــی؛ هــر کــه بــه جامعــه
نــگاه مــی نمــود ،عالئــم ناامنــی را مشــاهده میکــرد .بــه طــور
مثــال وقتــی وارد شــهر و کوچــه ای میشــوید و مــی بینیــد
کــه دیوارهــا بلنــد اســت و اطــراف دیوارهــا نیــز ســیم خــاردار
کشــیده شــده اســت و در کنــار بانکهــا نردههــای ضخیــم
کشــیده شــده اســت.
بنابرایــن از لحــاظ بصــری میبینیــد عالئــم ناامنــی از ســر و
دیــوار ایــن شــهر مــی بــارد .بــه عبارتــی احســاس وحشــت در
ســاختمانهای ایــن شــهر وجــود دارد و اصــو ًال مــدل معمــاری
ســاختمانها ،تفهیــم مــی نمایــد کســانی کــه در آنجــا زندگــی
میکننــد ،احســاس امنیــت دارنــد یــا خیــر؛ امــا اگــر در شــهر
و یــا منطقــه ای وارد شــوید و ببینیــد مغــازه هــا بــدون هیــچ
حفاظــی رهــا شــده انــد ماننــد زینبیــه کــه اگــر قب ـ ً
ا مشــرف
شــده باشــید دیدیــد کــه بازارهــای آنجــا بــدون حفــاظ و فقــط با
قــرار دادن قطعــه چوبــی ،رهــا مــی شــد و همــه مــردم بــرای
ادای فریضــه مــی رفتنــد.
آنجــا مــن ســؤال کــردم کــه اینجــا همیشــه بــه ایــن صــورت
اســت کــه گفتنــد :بلــه و هیــچ مشــکلی نیــز در ایــن بــاب وجود
نــدارد و افــراد احســاس امنیــت مــی نماینــد .افــراد آنجــا الزم
نمــی دیدنــد کــه مغــازه هــا را ببندنــد تــا برســد بــه اینکــه درب
شیشــه ای نصــب نماینــد و ســپس نــرده هــم بزننــد ســپس بــا
قفــل و کلیــد حفــاظ هــای آنهــا را محکــم نماینــد.
بحــث دیگــر مقولــه طمأنیــه و اطمینــان اســت کــه بــرای فهــم
موضــوع امنیــت الزم و ضــروری هســتند .در قــرآن کریــم بــه
بحــث امنیــت دولــت نیــز توجــه شــده اســت و اتفاقــ ًا آیــات
بســیاری در ایــن بــاب وجــود دارد .قــرآن کریــم مــی فرمایــد:
ــک ل ُِی ْهل َ
ان َرب ُّ َ
ــون»،
ُــری ب ُِظلْ ٍ
ــم َوأَ ْه ُل َهــا ُم ْصل ُِح َ
« َو َمــا َک َ
ِــک الْق َ
ایــن آیــه شــریفه یکــی از آیــات بســیار مهــم قــرآن کریــم
اســت .خداونــد متعــال از روی ظلــم رژیــم و نظامــی را ســاقط
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نمــی نمایــد و اگــر اهــل آن نظــام صالــح باشــند خداونــد آن
نظــام را برقــرار خواهــد داشــت.
معنــای ایــن آیــه شــریفه در وجــه عــام اســت ،البتــه در ایــن
آیــه جــای بحــث دیگــری نیــز وجــود دارد کــه ایــن نظــام اهــل
حکومتــش میبایســت صالــح باشــند یــا مــردم و یــا هــر دو؛
علــی القائــده مــی بایســت همگــی صالــح باشــند یــا اینکــه
حداکثــر افــراد آنهــا صالــح باشــند .معنــای ایــن کالم این اســت
کــه هالکــت خداونــد عادالنــه خواهــد بــود .اگــر شــما صالــح
نبودیــد و بــه ظلــم و ســتم مبــادرت نمودیــد و بــا ایــن رویکــرد
عــده ای فرودســت شــدند .ســنت خداونــد ایــن اســت کــه از
مظلومــان حمایــت و پشــتیبانی نمایــد.
بنــده نمــی دانــم چــرا ایــن آیــات مــورد توجــه قــرار نمیگیرنــد
و برجســته نمیشــوند .ایــن آیــات میبایســت بــه رســاله
هــای مختلــف تبدیــل شــوند یعنــی بــه عبارتــی هــر کــدام از
ایــن عناویــن جــای بحــث و مباحثــه فــراوان دارنــد .راه عــاج و
نجــات جامعــه مــا معطــوف بــه مراجعــه بــه ایــن آیــات شــریفه
اســت .بنــده معتقــدم اگــر مــا در ایــن آیــات متمرکــز شــویم و
دربــاره آنهــا کار تحقیقــی انجــام دهیــم ،راه عــاج را خواهیــم
یافــت.
* بــا توجــه بــه مباحــث مفصلــی کــه در مــورد
دیــدگاه قــرآن در مــورد امنیــت فرمودیــد ،امنیــت
چگونــه در ســطح فــردی و جمعــی حاصــل مــی
شــود؟
هــر قدمــی کــه برداریــم ،بــه همــان مقــدار از امنیــت بیشــتری
برخــوردار خواهیــم شــد .مث ـ ً
ا اگــر شــخصی بیســت مقولــه از
مــوارد افزایــش فکــر و تعقــل را در خــودش ایجــاد نمــود ،بــه
همــان بیســت درجــه از امنیــت برخــوردار خواهــد شــد .اگــر یک
نظامــی بیســت درجــه از جنــود عقــل را در خــودش نهادینــه
نمایــد ،بــه همــان انــدازه از امنیــت برخــوردار خواهــد شــد .اگــر
ایــن جنــود افزایــش پیــدا نماینــد ،بــه همــان مقــدار ،درجــه
امنیــت آن نظــام افزایــش پیــدا خواهــد نمــود.
بــه طــور مثــال ،اگــر شــخص بتوانــد حســد را از خــود دور نمایــد
بــه همــان مقــدار امنیــت شــامل حــال او خواهــد شــد .اگــر در
ادامــه بتوانــم کبــر را نیــز از خــود دور نمایــم ،بــه همــان مقــدار
بیشــتر صاحــب امنیــت خواهــم شــد .اگــر دروغگویــی و خلــف
وعــده و ریــا را از خــود دور نمائیــم ،بــه همــان مقــدار بیشــتر،
صاحــب امنیــت خواهیــم شــد .در ســطح ملــی نیــز همیــن
گونــه اســت.
اگــر در ایــن ســطح ،شــخص حســودی بــه مدیریــت دســت
یابــد ،چــون ایــن فــرد دارای صفــت رذیلــه حســادت اســت،
تمــام اقداماتــش معطــوف بــه ایــن نکتــه خواهــد بــود کــه
کســی از او جلــو نزنــد و اصـ ً
ا متوجــه پیشــرفت نخواهــد بــود.
ایــن رویکــرد ،ویژگــی حســادت اســت .در کتــاب شــرح چهــل
حدیــث ایــن مباحــث مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد .آنجــا
بحــث مــی شــود کــه چــرا ریــا و کبــر بــد و زشــت اســت؟ ،امــام
(ره) مــی گویــد چــون ریــاکار جامعــه را دو بخــش مــی نمایــد،
بخشــی کــه تملــق او را میگوینــد و بخشــی کــه تملــق او را
نمیگوینــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه ریــا منفــور اســت.
بــه تعبیــر حضــرت امــام خمینــی (ره) هــر کــدام از ایــن
جنــود عقــل و جهــل را نــگاه کردیــد ،اگــر وجــه عقــل آمــد،
ارتقــای امنیــت اســت و وجــه جهلــش هویــدا شــد ،انحطــاط
امنیــت حاصــل خواهــد شــد ،یعنــی انســان بــه مثابــه مجاهــد
و مخلــص و متواضــع و انســان بــه مثابــه شــخصی کــه دارای
صــدق اســت .هــر کــدام از ایــن مؤلفــه هــا تحقــق یابــد باعــث
ارتقــای امنیــت بــرای فــرد و در ســطح جامعــه بــرای جامعــه و
در ســطح گســترده جهانــی ،بــرای جهــان خواهــد شــد .ایــن
رویکــرد هــم در بُعــد معنــوی اســت و هــم در بُعــد مــادی؛ یــک
بخــش هــم تالشــهای ایجابــی هســتند ،بنابرایــن بــا تنبلــی
و جنــود جهــل و امثــال ایــن مــوارد ،ارتقــای امنیتــی حاصــل
نخواهــد شــد.
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محمدعلی آذرشب در گفتگو با مهر:

فطرتانسانهابهسمتتقریبمیرود

حامدرضایی

کسانی که درباره موضوع وحدت اسالمی کار و تحقیق
کرده اند ،حتم ًا محمدعلی آذرشب را میشناسند.
آذرشب یکی از پیشکسوتان این حوزه است که آثار
علمی و تجربیات عملی بسیاری درباره موضوعات جهان
اسالم و مشخص ًا 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؛
*بــه نظــر میرســد در موضــوع وحــدت اســامی،
آن طــور کــه آرمــان مــا بــوده اســت وحــدت در عمــل
محقــق نشــده اســت و مــا بــه طــور کامــل بــه آن
هدفــی کــه داشــتیم نرســیده ایــم .بــه نظــر شــما
مشــکل کجاســت؟
شــما مســتحضر هســتید و ایــن احتیــاج بــه توضیــح نــدارد کــه
مــا در مقابــل کوههایــی از مشــکالت نســبت بــه وحــدت قــرار
گرفتــه ایــم .بــه عبــارت دیگــر کلیــه قدرتهــای بــزرگ اروپایــی
بــه همــراه تمــام مزدورانشــان در منطقــه همــه بســیج شــده انــد
تــا ایــن وحــدت ایجــاد نشــود .ایــن مســئله کمــی نیســت؛ بســیج
آنهــا بــه معنــای بســیج رسانههایشــان ،بســیج جاسوسهایشــان
و بســیج توطئههایشــان و بســیج شــگردها و نقشههایشــان اســت
آن هــم بــرای اینکــه ایــن وحــدت تحقــق پیــدا نکنــد.
ایــن مقــدار از وحــدت کــه االن هســت نشــان میدهــد کــه تقریب
توانســته تــا حــدودی در برابــر ایــن کوههــا ایســتادگی کنــد .یعنــی
مقــداری کــه در کنفرانــس علمــای مقاومــت جهــان اســام کــه
در بیــروت برگــزار شــد ،نمایــان اســت .یــا همیــن کنفرانسهایــی
کــه اینجــا برگــزار میشــود یــا توســط مجمــع تقریــب در خــارج
برگــزار میشــود.
اینکـه علمـای جهان اسلام جمـع میشـوند و ایـن جـرأت را پیدا
میکنند کـه علیرغم تهدیدهای شـخصی و بمبارانهـای تبلیغاتی،
حـرف از وحدت شـیعه و سـنی میزننـد نکته مثبتی اسـت.
مســئله تقریــب مســئلهای نیســت کــه صرفـ ًا مربــوط بــه مجمــع
جهانــی تقریب باشــد .مســئلهای اســت کــه بایــد کلیــه ارگانهای
دلســوز و وحــدت خــواه در ایــران و در جهــان اســام در ایــن زمینه
ســعی کننــد .مث ـ ً
ا مــا گاهــی اظهاراتــی میشــنویم یــا مطالبــی
در رســانهها و شــبکههای تلویزیونــی خودمــان گفتــه میشــود
کــه بــه وحــدت ضربــه میزنــد .ایــن خــودش یکــی از مشــکالت
دیگــری اســت کــه در کار اســت .عــاوه بــر توطئههــا و برنامــه
ریــزی هــا و بســیجها و تهدیدهــا ،گاهــی هــم خودمــان توجــه
بــه ایــن نداریــم کــه داریــم آب بــه آســیاب دشــمن میریزیــم.
گاهــی مســئلهای مطــرح میکنیــم کــه حساســیت برانگیــز و ضــد
وحــدت اســت.
ضمن ـ ًا االن یکــی از مشــکالت مــا منافقیــن متظاهــر بــه تشــیع
اســت و منافقیــن متظاهــر بــه تســنن .بــه قــول رهبــری تســنن
امریکایــی و تشــیع انگلیســی .اینهــا وارد کارزار شــده انــد تــا

در مقابــل مســئله تقریــب ایجــاد حساســیت کننــد .بــه همیــن
جهــت بــه نظــر مــن میرســد کــه بــا ایــن همــه مشــکالت
آنچــه کــه تاکنــون تحقــق پیــدا کــرده اســت هــم در اثــر کمــک
خداونــد اســت و هــم در اثــر اینکــه فطــرت انســانها بــه ســمت
تقریــب مــیرود و هــم در اثــر کوشــشهایی کــه در مجمــع
تقریــب و مجامــع دیگــری کــه تقریــب خــواه هســتند دارد صورت
میگیــرد .تــا حــدودی تقریــب حاصــل شــده اســت.
*شـما بـه بحـث مجمـع تقریـب اشـاره کردیـد و به
کنفرانسهایـی کـه در ایـران و لبنـان و … انجـام
میشـود .شـما میگوئیـد ایـن کنفرانسهـا موفـق
بـوده انـد امـا مـا میبینیـم کـه در ایـن کنفرانسهـا
از شـخصیتهای برجسـته جهـان اسلام کـه روی
تودههـا نفـوذ زیـادی داشـته باشـند ،تقریبـاً کسـی
شـرکت نمیکنـد .آدمهـای مشـخص و تکـراری
شـرکت میکننـد کـه در همـه همایشهـا هسـتند.
ایـن باعـث شـده منتقـدان معتقـد باشـند کـه ایـن
کنفرانسها نمیتواند نشـانه وحدت شـود .نظر شـما
در ایـن بـاره چیسـت؟
آســیبهای متعــددی در کارهایمــان هســت .امــا غیــر از ایــن
چــه بایــد کنیــم؟ آنهــا کــه میگوینــد ایــن کار نتیج ـهای نــدارد
و ثمربخــش نیســت و بــه جایــی نمیرســد جایگزیــن چــه دارنــد؟
مــا جایگزیــن میخواهیــم.
درســت اســت گاهــی در کنفرانسهــای مــا بعضــی از چهرههــای
تکــراری مــی آینــد ،گاهــی بعضــی چهرههــا مــی آینــد کــه در
ســطح کنفرانــس نیســتند ،در کنــار آن شــخصیتهای برجســته
ای هــم شــرکت میکننــد .ماننــد وزرا و قضــات جهــان اســام.
همیــن کنفرانســی که مــا در تونــس برگــزار کردیــم خود دانشــگاه
زیتونــه تمــام عیــار در ایــن کنفرانــس وارد شــد .هــم رئیــس
دانشــگاه و هــم رؤســای دانشــکدهها و هــم اســاتید دانشــگاه وارد
شــدند و یــک کنفرانــس بســیار علمــی و عالــی بــود.
امــا کنفرانــس وحــدت در تهــران ،کنفرانســی اســت کــه نمیتواند
فقــط جنبــه علمــی داشــته باشــد و یــک مقــداری جنبــه خطابــی و
ســخنرانی هــم بایــد داشــته باشــد ،چــون از افــرادی ماننــد وزرا که
مــی آینــد انتظــار نداریــم مقالــه علمــی ارائــه دهنــد .اینهــا بایــد
بیاینــد ســخنرانی کنند.
غالبـ ًا آقایانــی کــه آکادمیــک هســتند حــس میکننــد اینجــا فقــط
بایــد مقــاالت علمــی مطــرح شــود .ایــن متناســب بــا هــدف مــا
کــه میخواهیــم یــک موجــی راه بیاندازیــم و نــه فقــط بحــث
آکادمیــک داشــته باشــیم ،نیســت.
*یکــی از نقدهــا ایــن اســت کــه بــه جــای اینکــه
بــه وحــدت بــه عنــوان یــک مســئله اجتماعــی
نــگاه شــود ،بــه عنــوان یــک مســئله صرفـاً مذهبــی
و فقهــی و کالمــی بــه آن نــگاه شــده و بــه همیــن
خاطــر وحــدت صرفــاً از مســیر فقهــی و کالمــی و
صرفــاً در ارتبــاط بــا علمــا پیگیــری شــده اســت.
نــه ،اســاتید دانشــگاه هســتند ،متفکــران و نویســندگان هســتند،
ضمنـ ًا شــما عناویــن کنفرانسهــا را اگــر نــگاه کنیــد مــا فقــط بــه
دنبــال کنفرانــس علمــی نیســتیم ،مثـ ً
ا عنــوان همیــن کنفرانــس
امســال «وحــدت و الزامــات تمــدن اســامی» بــود .بــه ایــن معنــا
کــه اگــر تمــدن اســامی تحقــق پیــدا نکنــد وحــدت هــم بــه
وجــود نخواهــد آمــد .ایــن یک مســئله بســیار عمیــق و ژرف اســت
کــه بایــد یــک موجــی هــم در جهــان اســام بــه ایــن جهــت
ایجــاد کــرد .بــه ایــن خاطــر کــه تمــدن نویــن اســامی احیاگــر
اســت و تــا ایــن جســد تمــدن اســامی احیــا نشــود ،اعضایــش به

هــم پیونــد نخواهــد خــورد و آن حالــت کــه چــو عضــوی بــه درد
آورد روزگار دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار در ســایه عقــب ماندگــی
تمــدن اســامی بــه وجــود نخواهــد آمــد.
*مــا تــا بــه حــال حتــی از جامعــه شناســان ،روان
شناســان و اقتصاددانــان ایرانــی در کنفرانسهــای
وحــدت ندیــده ایــم کــه حضــور داشــته باشــند.
وقتـی فراخـوان مطـرح میشـود فراخـوان بـه طـور گسـترده در
دانشـگاهها مطـرح میشـود .افـرادی کـه واقعـ ًا بـه ایـن مسـئله
عالقمنـد هسـتند وارد میشـوند .مسـئله جهان اسلام مسـئلهای
اسـت کـه احتیـاج بـه افـراد دلسـوز جهـان نگـر ،آینـده نگـر و
اسـتراتژیک نیـاز دارد کـه ما در جامعـه مان از ایـن افراد کـم داریم.
درســت اســت کــه بایــد جامعــه شناســان و روان شناســان را وارد
کــرد ،امــا باید فردی باشــد کــه مثـ ً
ا روی روانشناســی داعــش کار
کــرده باشــد .از ایــن افــراد کــم داریــم .کســانی کــه دیــد جهانــی
و فراملیتــی نســبت بــه ایــن نــوع مســائل داشــته باشــند .ولــی
بــا ایــن همــه هــم از داخــل و هــم از خــارج چنیــن افــرادی در
کنفرانــس وحــدت شــرکت میکننــد .منتهــا اینکــه میفرماییــد
کــم هســتند و حضورشــان پررنــگ نیســت ،ایــن واقعیتــی اســت
کــه مربــوط بــه ایــن میشــود کــه مــا در مملکتمــان توجــه
صحیــح وعمیقــی بــه مســائل فراملیتــی و مســائل و مشــکالت
جهــان اســام نداریــم .واقعیــت ایــن اســت.
*یکــی از نقدهایــی کــه بــه مجمــع تقریــب وارد
میشــود ایــن اســت کــه مجمــع تقریــب دارد
وحــدت را بــا تمرکــز بــر خــارج از کشــور پیگیــری
میکنــد درحالــی کــه اگــر تمرکــز را بــر داخــل
ایــران میگذاشــت و میتوانســت در داخــل یــک
نمونــه آرمانــی از وحــدت بیــن شــیعه وســنی ایجــاد
کنــد ،ایــن وحــدت داخلــی بــرای جهــان اســام
طبیعتــاً الهــام بخــش میشــد .نظرتــان درمــورد
ایــن قضیــه چیســت؟ چــرا فعالیتهــای مجمــع
تقریــب در داخــل ایــران ایــن قــدر کــم اســت؟
یــک معاونــت ویــژه هســت کــه معاونــت ایــران اســت کــه فقــط
تقریــب در ایــران را برعهــده دارد کــه مســئول آن حــاج آقــای
علــم الهــدی اســت و فعــال اســت امــا مــن در جریــان کارشــان
نیســتم چــون فقــط در مــورد مســائل بیــن المللــی فکــر میکنــم
و حرکــت میکنــم.
*مــن بســیاری از مناطــق اهــل ســنت ایــران را رفتــه
ام .میشــود گفــت کــه حضــور و تأثیــر مجمــع
تقریــب در بســیاری از آنهــا نزدیــک بــه صفر اســت.
خــود آقایــان کــه در معاونــت مربــوط بــه ایــران گــزارش
میدهنــد ،ظاهــراً همــه جــا را رفتــه انــد و فعالیــت دارنــد .مــن در
جریــان کار آنهــا نیســتم ولــی گزارشهایــی کــه آنهــا میدهنــد
ظاهــراً حضورشــان پررنــگ اســت منتهــا در ســطح مطلــوب
نیســت .ایــن واقعیــت اســت.
ایــن شــما اصحــاب رســانه هســتید کــه بایــد حقایــق را بیــان کنید
و گــزارش بدهیــد نســبت بــه ایــن مســائل و بــه ایــن آقایــان ارائــه
دهیــد تــا یــک مقــدار فعــال شــوند و واقعــ ًا جهــت پــر کــردن
ایــن خالءهــا وارد شــوند .طــرح بدهیــد .بچههــای رســانه فقــط
خبرســاز نیســتند بایــد بــا خبــر زندگــی کننــد .بــه ایــن معنــا کــه
بــا نظــرات و پیشــنهادات و حقایــق ایــن مطالــب را مطــرح کنید تا
مــن و امثــال مــن راهنمایــی شــویم و گــوش و چشــممان متوجــه
مســائلی شــود کــه متوجــه آن نیســتیم شــما واقع ـ ًا میتوانیــد در
ایــن مســائل کمــک کنیــد.
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شیخ حسین الخشن در گفتگو با مهر:

وحدت به معنای حذف مذاهب نیست
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
شاهد چندپارگی و شعله ور شدن آتش فتنه مذهبی
است .عدهای به نام دفاع از اهل سنت و برخی هم به بهانه
دفاع از شیعه در تریبونهای وابسته و مشکوک دعوت
به تکفیر و تفسیق مذاهب دیگر میکنند .با شیخ حسین
الخشن یکی از علمای روشنفکر لبنان درباره مفهوم
وحدت اسالمی و اهمیت آن به گفتگو نشستیم؛

همانگونــه کــه ایــن قــوم بــت پرســت (اشــاره بــه بــت پرســتانی
اســت کــه مشــاهده کردنــد) بتهایــی دارنــد و موســی بــه
شــما گفــت :شــما مــردم نادانــی هســتید.
لــذا همــه مــا بایــد دعــوت کننــده بــه وحــدت و تقریــب باشــیم
و پیامبــر را فراتــر و باالتــر از اختالفــات مذهبــی قــرار دهیــم و
هدایــت و آموزههــای آن حضــرت را در زندگــی روزمــره مــان
وارد کنیــم .مســلمانان کــه داعیــه دار پیــروی از پیامبرنــد بایــد در
کارهــای علمــی ،رســانهای ،هنــری و تربیتــی شــأن شــخصیت
پیامبــر را محــور قــرار دهنــد .اگــر اهالــی هنــر از شــیعیان و اهــل
ســنت فیلمــی دربــاره شــخصیت رســول اهلل میســازند بایــد ایــن
فیلــم بتوانــد اجمــاع مراجــع شــیعه و ســنی را جلب کنــد تــا بتوانند
یــک کار تقریــب گرایانــه صــورت داده و بــه جهــان اســام خدمت
کننــد.

*جایــگاه پیامبــر اســام در آموزههــای شــیعه
چیســت؟ برخــی شــیعیان را متهــم میکننــد
کــه بــرای ائمــه جایگاهــی باالتــر از پیامبــر قائــل
هســتند؟ آیــا چنیــن اســت؟
مــا معتقدیــم کــه رســول اهلل (ص) مرجعیــت اول را در اندیشــه و
رفتــار اســامی دارد .او اصــل اســت و بقیــه فــروع وی هســتند.
امامــان و اهــل بیــت (ع) دیــن و آئیــن جدشــان محمــد مصطفــی
(ص) را پیــروی میکننــد و از سرچشــمه علــم او مینوشــند
واطاعــت مــا هــم از ائمــه بــر ایــن اســاس اســت کــه خــود پیامبــر
مکــرم اســام بــر امامــت و مرجعیــت علمــی ،معنــوی و سیاســی
ائمــه اطهــار تاکیــد 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 چنیــن عقیــدهای را مــورد تاکیــد قــرار
میدهنــد .لــذا ایــن تهمــت کــه شــیعیان مقــام ائمــه را باالتــر
از پیامبــر میداننــد امــر باطــل و رد شــدهای اســت وهیــچ پایــه
و اساســی نــدارد.
اینکـه مدعی شـده انـد در میـان شـیعیان برخی حرفهایـی مطرح
میشـود کـه احتمـا ًال معنای افضلیـت ائمه یـا حضرت زهـرا (س)
بـر نبـی اسلام دارد –بـا فـرض اینکـه چنین چیـزی گفته شـده
باشـد -سـخن شـاذ و باطلـی اسـت و هیـچ یـک از علمـای اعالم
چنین سـخنانی را تأییـد نکرده و بلکـه آن را محکـوم و رد فرموده و
نوعـی انحـراف عقیدتـی بر شـمرده اند.

*گفتــه میشــود اخیــرا ً مفتــی عربســتان اعــام
کــرده برگــزاری مراســم جشــن و شــادی بــه
مناســبت میــاد پیامبــر اعظــم یــک بدعــت گمــراه
کننــده اســت .نظــر شــما چیســت؟
جشــن گرفتــن بــرای میــاد رســول مکــرم اســام اگــر بدعــت
باشــد بدعــت نیکــو و پســندیدهای اســت و نــه بدعــت از نــوع
حــرام ،چــرا کــه ایــن جشــنها بــا هــدف زنــده کــردن یکــی
از شــعائر مهــم اســام یعنــی ذکــر و یــاد رســول اهلل اســت .مــا
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 عقــای بنــی بشــر نــام و یــاد بزرگانشــان
را گرامــی میدارنــد .زنــده نــگاه داشــتن یــاد بــزرگان احتــرام بــه
ارزشهایــی اســت کــه آنهــا بــا خــود داشــتند و ایــن صرفـ ًا یــک
عملــی آئینــی خشــک وخالــی از روح و معنــا نیســت.
ضمنــ ًا ایــن صرفــ ًا نظــر مکتــب تشــیع امامیــه نیســت ،بلکــه
اغلــب مســلمانان علیرغــم اختــاف در مذاهــب شــأن چنیــن
اعتقــادی دارنــد و در زمینــه مشــروعیت و اســتحباب جشــن بــه
مناســبت میــاد پیامبــر کتابهــا و مقــاالت زیــادی تألیــف شــده
و جــز گــروه اندکــی بــا ایــن اجمــاع مخالفــت ندارنــد .مــا هــم بــا
محبــت تمــام ایــن گــروه را دعــوت بــه بازنگــری در اندیشــه شــأن
میکنیــم و اینکــه بیــن بدعــت در دیــن کــه حــرام اســت و ابــداع
و نــوآوری در تبلیــغ ارزشهــای دینــی و نشــر معارف و بزرگداشــت
نمادهــا و شــخصیتهای دینــی تمایــز و تفــاوت قائــل شــوند.
خلــط بیــن ایــن دو امــر یعنــی «بدعــت و ابــداع» باعــث شــده
ایشــان بــه ایــن نتیجــه نادرســت برســند.

*برگــزاری مراســم بزرگداشــت بــرای پیامبر اســام
چگونــه میتوانــد در تقویــت وحــدت اســامی
نقــش داشــته باشــد؟ آیــا اصــ ً
ا ضرورتــی بــرای
چنیــن مراســمهایی هســت؟
مــا معتقدیــم کــه پیامبــر اســام و قــرآن دو عنصــر اساســی بــه
هــم پیوســته و اســتوار بــرای ایجــاد وحــدت اســامی هســتند.
ایمــان بــه رســول اهلل (ص) همــه مــا را بــه رغــم اختــاف
مذاهــب ،نژادهــا وقومیــت هایمــان متحــد میســازد .اختــاف
مــا در روایتهایــی اســت کــه از ایشــان نقــل شــده همانطــور
کــه در گفتگــوی برخــی یهودیــان بــا امــام علــی (ع) پــس از
وفــات پیامبــر آمــده :هنــوز پیامبرتــان را دفــن نکــرده دربــاره
اش اختــاف نظــر پیــدا کردیــد! امــام علــی علیــه الســام در
پاســخ فرمــود :مــا درمــورد آنچــه از (وصایــای) او رســیده بــود
اختــاف کردیــم ،نــه دربــاره خــودش؛ امــا شــما پــس از عبــور
از دریــا (و غــرق شــدن فرعونیــان) هنــوز پاهایتــان خشــک
نشــده بــود بــه پیامبــر خــود گفتیــد :بــرای مــا هــم بتــی بســاز

*معنــای حقیقــی وحــدت اســامی چیســت؟ آیــا
بایــد تفاوتهــا و تنوعهــا حــذف شــود؟
وحــدت اســامی بــه معنــای حــذف و کنــار گذاشــتن مذاهــب
اســامی نیســت .ایــن وحــدت بایــد در چارچوبــی باشــد کــه
مســلمانان را روی زمینههــا و محورهــای مشــترکی یکپارچــه کنــد
تــا بتواننــد بــر اســاس آن اختالفاتشــان را مدیریــت کننــد .ایــن
زمینههــای مشــترک بایــد چیزهایــی باشــند کــه باعــث وحــدت
مســلمانان در عقیــده و اســاس تشــریع میشــوند .چــرا برخــی
اصــرار دارنــد ایــن مشــترکات را نبیننــد از ایمــان بــه خــدای واحــد
و رســولش گرفتــه تــا اعتقــاد بــه قیامــت و کتــاب خــدا و پیامبرانی
کــه فرســتاده بــه ویــژه کــه  ۸۰درصــد مســائل دینــی ما مشــترک
اســت و نیــز اهــداف و چالشهــای مشــترک و دشــمنان مشــترکی
کــه داریــم بایــد مــد نظــر باشــد.
اگــر از ایــن رویکــرد و بــر اســاس ایــن زمینههــای مشــترک وارد
شــدیم دیگــر تفــاوت و اختــاف نظــر نمیتوانــد مانــع ومشــکل
ســاز باشــد .اینکــه اختالف نظــر داشــته باشــیم اشــکالی نــدارد ،در

محمدمظهری

منطــق قــرآن مشــکل در چنــد پــاره شــدن و تفرقــه اســت .خداوند
ـم .اگــر اختــاف
ـب ِر ُ
میفرمایــدَ :و َل تَ َنا َز ُعــوا َف َتفْشَ ـ ُلوا َوتَ ْذ َهـ َ
یح ُکـ ْ
نظــر برآمــده از هــوا وهــوس ومنافــع نباشــد چــه بســا کــه باعــث
غنــای فکــری و پربارتــر شــدن تجــارب و پیشــگیری از اشــتباهات
باشــد.
*چــرا بــا وجــود اینکــه رهبــر انقــاب اســامی آیــت
اهلل خامنــه ای اهانــت بــه نمادهــا و شــخصیتهای
مــورد احتــرام اهــل ســنت را حــرام اعــام فرمــوده
انــد ،برخــی افــراد منتســب بــه شــیعه مخصوص ـاً از
تریبونهــای انگلیســی اصــرار بــر اهانــت بــه اهــل
ســنت و تکفیرشــان دارنــد؟
ایــن صداهایــی کــه اصــرار بــر اهانــت دارنــد از دو حالــت خــارج
نیســتند :یــا مشــکوک انــد و توســط دســتگاههای اطالعاتــی
مخفــی هدایــت میشــوند و یــا جاهــل انــد و ضــرر و خطــر
چیــزی را کــه بــه زبــان میآورنــد نمیفهمنــد .در هــر دو
صــورت مــا بــا ایــن نظــرات شــاذ و خــارج از اجمــاع مخالفــت
قاطــع داریــم و همــه را بــه تبــری از ایــن افــراد دعــوت
میکنیــم ،چراکــه اینهــا نــه فقــط وجهــه اهــل بیــت را خــراب
میکننــد بلکــه بــر آتــش فتنــه و خونریــزی بیــن مســلمانان و
بــه ویــژه شــیعیان مــی دمنــد.
*ریشههای اختالفات تشیع و تسنن در کجاست؟
اختالفــات مذاهــب اســامی جنبههــای کالمــی و دالیــل
سیاســی و تاریخــی دارد و مــا اگــر خالصانــه همــه در پــی
وحــدت مســلمانان و دفــع فتنــه هســتیم بایــد ریشــهها و
دالیــل ایــن اختالفــات را بــه شــکل علمــی و بــی طرفانــه
مــورد بررســی قــرار دهیــم و بــرای از میــان برداشــتن نقــاط
اختالفــی کــه بــی دلیــل بزرگنمایــی شــده تــاش کنیــم.
معتقــدم مســؤولیت علمــای وحدتگــرا ســنگین اســت ،وحــدت
نــه شــعار اســت ،نــه شــعر و نــه احســاس .وحــدت فراتــر
از همــه اینهاســت و پیــش از هــر چیــز بایــد بــرای تقویــت
ریشـههای اندیشــه تقریــب و ذوب کــردن یخهــا بیــن مذاهــب
کار فکــری کــرد .در مرحلــه بعــد بایــد کار ســازمانی بــا هــدف
آگاهــی بخشــی بــه مســلمانان و بــر قــراری پلهــای ارتبــاط
بیــن بخشهــای مختلــف امــت اســامی صــورت گیــرد در
غیــر ایــن صــورت صــدای وحــدت گرایــان بــه جایــی نخواهــد
رســید.
*نــگاه علمــای شــیعه بــه اهــل ســنت چیســت؟
اهــل ســنت را بــرادران دینــی میداننــد یــا ماننــد
وهابیــت قائــل بــه تکفیــر مذاهــب دیگرنــد؟
رأی مشــهور نــزد علمــای شــیعه کــه مــورد اتفــاق فقهای ماســت
بــر ایــن اســت کــه هــر کــه شــهادتین گفــت مســلمان اســت و
بایــد حقــوق مســلمانی برایــش قائــل بــود یعنــی جــان و مــال و
شــرفش حرمــت دارد و نفــع او نفــع مــا و ضــرر او ضــرر ماســت.
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رئیس دانشگاه عدالت در گفتگو بامهر:

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

تالشهای گسترده و ارزشمند مجموعه معتقدان به
وحدت اسالمی این در تمامی سالهای پس از انقالب
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 بزنگاههایی چون مقابله متحد مسلمانان با پدیدههایی
نظیر داعش به نمایش گذاشته است.
در همین راستا و جهت تشریح دقیقتر مقوله وحدت
و الزامات آن گفتگو کرده ایم با حجت االسالم
محمدحسین بیاتی ،رئیس دانشگاه عدالت .حجت
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 دانشگاههای 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  ۹۴از سوی
آیت اهلل هاشمی شاهرودی به ریاست دانشگاه عدالت
منصوب شد .حجت االسالم بیاتی همچنین کاندیدای
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان بوده است.
*نخســت پیرامــون توصیههــا و ســفارش قــرآن
و اهــل بیــت (ع) دربــاره لــزوم وحــدت میــان امــت
اســامی بفرمائیــد.
قضیــه وحــدت یکــی از محکمــات تفکــر اســامی اســت.
میدانیــد کــه جریاناتــی در جهــان اســامی وجــود دارنــد و
داشــتند کــه ســعی کردنــد کــه قضیــه اختــاف را تئوریــزه
کننــد .در حالــی کــه اختــاف در ادبیــات دینــی مــا امــر
مذمومــی اســت .اگــر بــه قــرآن کریــم مراجعــه شــود ،بارهــا
تکــرار شــده اســت کــه اختــاف ناشــی از بغــی و ســتم درونــی
اســت ،مث ـ ً
ا در قــرآن کریــم آمــده کــه « َو َمــا اخْ َتلَـ َ
ـن
ـف الَّذِیـ َ
ــم».
ــاب إِ َّل م ْ
ُأوتُــوا الْ ِک َت َ
ــم الْ ِعلْ ُ
ِــن بَ ْعــ ِد َمــا َجا َء ُه ُ
ــم بَغ ًْیــا بَ ْی َن ُه ْ
همچنیـن بـه خاطـر وقـوع برخـی مسـائل تاریخـی ،بعضیهـا
سـعی کردنـد کـه وجـه مثبتی بـه مقولـه اختلاف بدهنـد .مث ً
ال
روایتـی از رسـول اکـرم (ص) نقـل کردنـد کـه اختلاف امتـی
رحمـه! ایـن موضـوع اتفاقـ ًا در قـرن اول و در برخـی مکاتـب و
مـدارس بسـیار پررنـگ مطـرح بـود .در حالـی کـه وقتـی ایـن
روایـت بـه محضـر امـام صـادق (ع) عرضـه میشـود ،حضـرت
ً
اصلا منظـور از اختلاف در این حدیـث معنای
میفرماینـد کـه
لغـوی اختلاف بـه معنـای رفـت و آمـد کـردن اسـت .چـون به
لحـاظ لغـوی اختلاف را چیـزی از پشـت سـر دیگـری آمـدن
تعریـف کـرده انـد .مث ً
ال اختلاف الیـل و النهـار را آمدن شـب و
روز از پـی هـم میگوئیـم .اینکـه ابنای امـت با همدیگـر رفت و
آمـد کنند ،ایـن میشـود رحمت .ایـن تفسـیر دقیق ًا نقطـه مقابل
تفسـیر اولیه اسـت .بنابرایـن اختالف بـه معنای تضـاد و نقاش و
درگیـری قطع ًا یـک ضـدارزش اسـت و در مقابل طبیعتـ ًا وحدت
میشـود یـک ارزش.
در روایــات ائمــه هــدی (ع) و همچنیــن ســیره عملــی ایــن
بزرگــواران ،مقولــه وحــدت بــه صــورت حداکثــری خــود تجلــی
پیــدا کــرده اســت .در ســیره ائمــه (ع) اولیــن نقط ـهای کــه بــه
عنــوان قلــه حفــظ و صیانــت از وحــدت اســامی میبینیــد،
قضیــه والیــت امیرالمومنیــن علــی (ع) اســت و اینکــه حضــرت
بــه خاطــر اینکــه شــقاق در امــت اســامی ایجــاد نشــود ،از
حــق خودشــان چشــم پوشــی کردنــد.

در ســیره ســایر ائمــه نیــز بــر خــاف برخــی جریاناتــی کــه
علیــه دســتگاه حاکــم فعالیــت داشــتند و مخالــف حکومــت
امــوی و عباســی بودنــد ،مثــل خــوارج کــه از پیکــره جامعــه
اســامی جــدا شــدند ،شــما میبینیــد کــه ائمــه معصومیــن بــا
اینکــه بیشــترین ضربــه را از خلفــای آن دوره خــورده بودنــد،
بــا ایــن حــال بــه شــیعیان اجــازه ندادنــد کــه از پیکــره جامعــه
اســامی جــدا شــوند و خودشــان نیــز بــر همیــن روش عمــل
نمودنــد .فلــذا میبینیــد کــه اصحــاب ائمــه (ع) در حکومــت
بنــی عبــاس کار میکردنــد و حتــی متصــدی بودنــد .مثــ ً
ا
عبــداهلل بــن ســنان کــه ازبــزرگان اصحــاب امــام صــادق
(ع) اســت ،وزیــر بــه اصطــاح دارایــی چهــار تــن از خلفــای
عباســی بــوده اســت .یــا حســب نقــل تاریخــی کــه شــده
اســت ،در فتــح آندولــس نیروهــای بنــی امیــه در بره ـهای بــه
اصطــاح کــم آوردنــد امــا امــام باقــر (ع) شــیعیان را بــرای
حمایــت آنهــا گســیل داشــتند .کــدام امــام؟ امامــی کــه شــاهد
زنــده واقعــه کربــا بــوده اســت .ایــن ســیره عملــی کــه جــزو
محکمــات اعتقــاد شــیعی اســت .اصــ ً
ا ایــن اجــازه را بــه
شــیعیان نمیدهــد کــه بــر طریــق جدایــی و فاصلــه گرفتــن
از امــت اســامی و ســایر مســلمین حرکــت نماینــد.
البتــه تأکیــد بــر عقایــد حقــه همیشــه بــوده ،امــا هــم ســیره
عملــی و هــم ادلــه لفظــی بــر وحــدت میــان امــت اســامی
تأکیــد صریــح دارنــد .شــما بــه ایــن روایــت امــام صــادق
(ع) نــگاه کنیــد کــه در خصــوص تعامــل بــا اهــل ســنت
میفرماینــد :در تشــییع جنــازه اهــل ســنت حاضــر شــوید ،بــه
عیــادت بیمــاران اهــل ســنت برویــد ،برویــد دادگاه و برایشــان
شــهادت بدهیــد .حضــرت در ادامــه میفرماینــد وقتــی کــه
شــما شــیعیان ایــن طــور رفتــار کنیــد ،آن وقــت دیگــران
خواهنــد گفــت :خــدا رحمــت کنــد امــا صــادق (ع) را کــه ایــن
طــوری اصحــاب خــودش را تربیــت کــرده اســت.
شــما ایــن منــش امــام صــادق (ع) را مقایســه کنیــد بــا منــش
تشــیع انگلیســی کــه ســعی میکنــد تشــیع جعفــری را بــه
عنــوان یــک مکتبــی کــه بــه جــز صــب و فحــش و دشــنام و
اســتهزا بــه دیگــران و آزار اعتقــادی بــه دیگــران رســاندن چیــز
دیگــری نــدارد .خیلــی فاصلــه اســت.
در نتیجــه میخواهــم عــرض کنــم کــه در بســتر قــرآن و
روایــات ،اختــاف امــر مذمــوم و وحــدت امــر ممــدوح و جــزو
محکمــات اندیشــه شــیعی اســت .میدانیــد کــه علمــای
اســامی هــم بــه تبــع ائمــه هــدی (ع) ســیره عملــی شــأن

همیــن بــوده اســت .مثــ ً
ا وقتــی کــه جنــگ میــان عثمانــی
و انگلســتان در گرفــت ،علمــا در عــراق بــه وجــوب جهــاد
علیــه انگلســتان و دفــاع از حکومــت عثمانــی فتــوا دادنــد .آن
هــم حکومــت عثمانــی کــه در مــدت حکومــت خــود بــزرگان
شــیعه را بــه قتــل رســانیده بــود .در جبــل عامــل ،شــهید اول و
شــهید ثانــی را عثمانیهــا شــهید کــرده بودنــد .فرزنــد صاحــب
عــروه ،ســید کاظــم یــزدی در جهــاد بــا انگلیسهــا و بــه نفــع
عثمانیهــا بــه شــهادت رســید .ایــن ســیره علمــای مــا بــوده
اســت کــه تــا زمــان مــا ادامــه داشــته اســت .امــام راحــل کــه
دیگــر نمــاد بــارز وحــدت بــوده انــد .حضــرت امــام در دیــدار
علمــای اهــل ســنت میگوینــد( :نقــل بــه مضمــون) کســی
کــه میگویــد ایــن شــیعه اســت و آن ســنی ،نــه شــیعه اســت و
نــه ســنی .یعنــی اص ـ ً
ا اســام را قبــول نــدارد.
امـروزه جریانهایـی کـه میخواهنـد ایـن وحـدت را بـه تفرقـه
تبدیـل کننـد ،جریانهـای غیراصیـل و وارداتـی هسـتند .ماننـد
سـعودیها و یـا سیسـتم امنیتـی پاکسـتان و یـا گروهکهایـی
کـه آمریـکا و اسـرائیل تربیـت کـرده انـد .عمومـ ًا اینها هسـتند
کـه میخواهنـد عـدهای را اغفال کننـد و آن چیزی کـه میتواند
جلـوی توطئـه آنهـا را بگیـرد ،هوشـیاری علمای شـیعه و سـنی
اسـت .علما اگـر آگاه باشـند و بصیرتی که تـا کنون داشـته اند را
حفـظ کنند ،مـردم تبعیت بسـیار باالیـی از علما دارند و بسـیاری
از مشـکالت پیـش نخواهـد آمد.
*معمـوالً پیـرو مباحثـی کـه پیرامـون وحـدت امت
اسلامی مطـرح میشـود ،این پرسـش نیـز پررنگ
میشـود کـه وحـدت فـرق اسلامی ،یـک وحـدت
حقیقـی اسـت و یـا وحدتـی تاکتیکی و سیاسـی؟
ببینیــد وقتــی حضــرت میفرماینــد کــه بــه دیــدن بیمارانشــان
رفتــه و در مراســم تشــییع آنهــا شــرکت کنیــد ،ایــن ســخن
بــرای زمانــی اســت کــه شــیعیان در اقلیــت بودنــد و اگــر ایــن
کارهــا را انجــام هــم نمیدادنــد ،اتفــاق خاصــی نمیافتــاد.
بــه تعبیــری اهــل ســنت آن زمــان لنــگ ایــن نبودنــد کــه
شــیعیان بــه عیــادت او برونــد یــا در دادگاه او حاضــر شــوند.
در آن زمــان شــیعیان هــم میتوانســتند ماننــد گروههایــی
چــون اســماعیلیه منــزوی باشــند و از عمــوم مســلمین فاصلــه
بگیرنــد ،امــا رویکــرد و منــش ائمــه معصومیــن بــه وضــوح
نشــان میدهــد کــه اصــ ً
ا صحبــت تاکتیــک و ایــن طــور
مســائل نیســت .واقعــ ًا یــک اتحــاد حقیقــی اســت.
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بسـیاری از بـزرگان اهـل سـنت از شـاگردان امـام صـادق (ع)
بـوده انـد .ابوحنیفـه کـه حنفـی هـای اهـل سـنت از او بـه امام
االعظم یـاد میکنند ،دو سـال افتخار شـاگردی امام صـادق (ع)
را داشـته اسـت .بعدهـا و با اینکـه به لحاظ فکـری با امـام زاویه
پیـدا میکنـد و فکـر او در طریقـه اجتهـاد ،مـورد مذمـت اهـل
بیـت واقع شـده بود ،امـا به جهـت اینکه جـزو مخالفان سیاسـی
حکومـت بنی عباس محسـوب میشـد ،زمانی که به او پیشـنهاد
حضـور در حکومـت و خالفـت را میدهند ،میگویـد که خالفت
اگـر قـرار اسـت منتقـل شـود ،بایـد بـه جعفربـن محمـد (ص)
انتقـال داده شـود .شـافعی نیـز بـا واسـطه شـاگرد امـام صـادق
(ع) بـوده اسـت .احمـد بـن حنبـل را ببینیـد .در جریـان تشـییع
امام موسـی کاظـم (ع) ،وقتـی سـربازان حکومت فریـاد میزدند
هـذا امـام الرافضـه ،تاریـخ مینویسـد که احمـد بن حنبـل گریه
میکـرد و میگفـت هـذا امـام الجـن و االنـس کلهـم.
همانطــور کــه گفتــم حکومــت عباســی نیــازی بــه همراهــی
شــیعیان نداشــت ،امــا معصومیــن (ع) امــر مولــوی کردنــد
بــه شــیعیان کــه شــما بایــد وحــدت اســامی را حفــظ کنیــد
و بــا جامعــه اســامی تعامــل داشــته باشــید .مــن حتــی یــک
پلــه باالتــرش را مــی گویــم .وحــدت کــه فقــط وحــدت
اســامی نیســت .وقتــی قــرآن کریــم میفرمایــد شــما بــا
اهــل کتــاب هــم روی مشــترکات دور هــم جمــع شــویدُ ».ق ْل
یــا أَ ْه َ
ــم أَ َّال
ــل الْک ِ
ِتــاب تَعالَــ ْوا إِلــی َکل َِمــ ٍة َســوا ٍء بَ ْی َننــا َو بَ ْی َن ُک ْ
نَ ْع ُبــ َد إِ َّال َ
ــیئ ًا» آیــا ایــن بیــان صریــح
اللّ  َو ال نُشْ ِــر َک ب ِــ ِه شَ ْ
هــم تاکتیــک اســت؟! وحــدت تاکتیکــی بــا مســیحیان و
یهودیــان علیــه چــه؟! ایــن طــور نیســت بلکــه صــرف تأکیــد
بــر روی مشــترکات ،خــودش ســازنده اســت .بــه خاطــر اینکــه
ـاف ناشــی از بغــی امــر مذمومــی اســت .بنابرایــن
نفــس اختـ ِ
هرچــه کــه مــا گام برداریــم در راســتای زدودن اختــاف ،ایــن
میشــود یــک گام مبــارک.
*در ســالهای اخیــر شــاهد دو واقعــه مهــم در
جهــان اســام بودیــم؛ گســترش هرســاله راه
پیمایــی اربعیــن و همچنیــن مقابلــه امــت اســامی
بــا داعــش .در هــر دو مــورد فــوق نیــز شــاهد
حضــور گســترده بــرادران اهــل ســنت بودیــم.
چقــدر موضوعــات اینچنینــی را در تحکیــم وحــدت
میــان امــت اســامی مؤثــر میدانیــد؟
مقابلـه مسـلمانان بـا داعـش نشـان میدهـد کـه بیـش از یـک
ً
عملا تفکر داعشـی را
میلیـارد مسـلمانی کـه در جهـان اسـت،
پـس زدنـد و ایـن یعنـی اینکـه داعـش جزو اهل سـنت نیسـت.
نه افـکار عمومـی اهل سـنت پذیرای تفکرات داعشـی بـود و نه
مراکـز علمـی و علمـای اهـل سـنت .علمـای اهل سـنت ،حتی
کثیـری از علمای سـلفی صراحتـ ًا داعش را رفـض کردند .االزهر
که جـای خـودش را دارد.
در راهپیمایــی اربعیــن نکتــه در همیــن جاســت کــه حــب
اهــل بیــت (ع) مثــل خــود موضــوع وحــدت جــزو ضروریــات
و محکمــات اســامی اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب هــم
اخیــراً در اجــاس محبــان اهــل بیــت فرمــوده بودنــد .ایــن
حــب جــزو مشــترکات شــیعه و ســنی اســت .بــه همیــن
خاطــر شــما حضــور گســترده بــرادران اهــل ســنت را هــم
در راه پیمایــی اربعیــن و هــم در دفــاع از حــرم اهــل بیــت
میبینیــد .همینطــور در زیــارت حــرم امــام رضــا (ع) و ســایر
بقــاع معصومیــن .در لبنــان ببینیــد چقــدر مســاجدی کــه اهــل
ســنت بــه نــام ائمــه معصومیــن میگذارنــد و تنهــا بــرای ائمــه
مــا لفــظ امــام را بــه کار میبرنــد.
تفکـر داعـش و هـر تفکـر وارداتـی دیگـر کـه بخواهد بـه عالم
اسلامی ضربـه بزنـد ،ایـن خصوصیت در آن هسـت کـه با اهل
بیـت و پیـروان اهل بیت (ع) دشـمنی دارنـد .به همیـن خاطر در
برخـورد بـا داعش از شـیعه و سـنی یـک صدا شـنیدیم.
*بعــد از انقــاب اســامی ،تالشهــای گســتردهای

بــرای پیگیــری ایــده وحــدت میــان امــت اســامی
انجــام شــده اســت .آســیب شناســی حضرتعالــی
از ایــن رونــد چیســت؟
آسـیب شناسـی تالشهـا بـرای ایجـاد وحـدت میـان امـت
اسلامی قطعـ ًا وجـوه متفاوتـی را در بـر خواهـد گرفـت .یـک
آسـیب عمـده کـه مـا بـه صـورت میدانـی هـم آن را در اسـتان
سیسـتان و بلوچسـتان مشـاهده کردیـم ،این اسـت کـه برخیها
در سـطوح میانـی مدیریتی ،متأسـفانه سـلیقهای عمـل میکنند.
یعنـی آن فرمایشـات عمیـق حضرت امـام و مقام معظـم رهبری
پیرامـون وحـدت آن گونه کـه باید ،به جان آنها ننشسـته اسـت.
برخـی افـراد فکـر میکننـد فرمایشـات امـام و رهبـری پیرامون
وحـدت صرفـ ًا یـک تاکتیک اسـت و هر وقت کـه بتوانیـم از زیر
آن شـانه خالـی کنیـم ،باید ایـن کار را انجـام دهیـم! همین نگاه
موجـب میشـود برخـی برخوردهایـی از سـوی مسـئوالن میانی
صـورت میگیـرد که خـدای نخواسـته ایـن ذهنیت بـرای طرف
مقابـل ایجاد میشـود کـه حرفهـای ما دربـاره وحـدت حقیقی
نیسـت و در ظاهـر سـخن از وحـدت میگوئیـم و در عمل ،طرف
مقابـل را از حقـوق اسلامی و انسـانی کـه قانـون بـرای آنها به
رسـمیت شـناخته ،محـروم میکنیم.
بــه نظــرم ایــن نگاههــا بایــد مرتفــع شــود و همــه دســت
انــدرکاران بــه ایــن مهــم برســند کــه وحــدت جــزو اولیــات
دینــی و بدیهیــات اســامی اســت .در نامــه اخیــر مقــام معظــم
رهبــری هــم دیدیــد کــه حضــرت آقــا تأکیــد داشــتند بــر ایــن
نکتــه کــه تبعیــض نبایــد باشــد .یــا مث ـ ً
ا در ادارات ارشــاد در
برخــی مناطــق ،یــک ســری کتبــی هســت کــه اساس ـ ًا جنبــه
عقیدتــی هــم نــدارد ماننــد کتــب ادبیــات عــرب؛ لزومــی نــدارد
کــه روی اینهــا درج شــود :ویــژه اهــل ســنت.
*شــما مــدت زیــادی در سیســتان و بلوچســتان
و در کنــار بــرادران اهــل ســنت حضــور داشــتید.
پیرامــون تعامــل مطلــوب بــرادران شــیعه و ســنی
در ایــن اســتان بفرمائیــد.
در کشـور مـا در اسـتانهایی کـه درصـد اهـل سـنت باالسـت،
میبینیـد که بـه برکـت هدایتگریهـای علمای شـیعه و علمای
سـنت وحـدت بسـیار خوبی حاکم اسـت کـه البتـه از گذشـته به
همیـن نحـو بـوده اسـت .در تاریخ کشـورمان نیـز به جـز مقاطع
محـدودی ،چیـزی به نـام جنگهای فرقـهای و مذهبی نداشـته
ایـم .اسـتانی ماننـد سیسـتان و بلوچسـتان عزیـز کـه شـهید
مدافـع حـرم دارد ،دیگـر اینجـا نبایـد کسـی بـه وحـدت توصیه
کنـد بلکـه بقیـه از کشـورهای دیگـر بایـد بیاینـد اینجـا و درس
وحـدت بیاموزنـد .ایـن وحـدت بـرای کشـورهایی کـه همیشـه
دارنـد در آتـش دعواهـای قومـی و قبیلـهای میسـوزند ،بسـیار
آموزنـده اسـت .در همیـن سیسـتان و بلوچسـتان شـما میبینید
کـه در یـک خانواده هم شـیعه اسـت و هـم سـنی .صحبت هیچ
اختالفـی هـم نیسـت و بـا همدیگـر در کمـال بـرادری و اخوت
زندگـی میکننـد.
دوســتانی کــه در شــهرها و مراکــز کشــور یــا در مناطقــی کــه
اهــل ســنت کمتــر حضــور دارنــد زندگــی میکننــد ،شــناخت
شــأن نبایــد از خــال مجلــه و ســایت و امثالهــم باشــد .گاهــی
برخــی دوســتان مخلــص را مــی بــی نــم کــه نســبت بــه
باورهــای اهــل ســنت ،شــناخت غلطــی دارنــد .خــدای نکــرده
فکــر میکننــد کــه اهــل ســنت ،اهــل بیــت (ع) را دوســت
ندارنــد .در حالــی کــه شــما اگــر حضــور میدانــی در آن مناطــق
داشــته باشــید ،اوج محبــت و دوســتی اهــل بیــت (ع) را توســط
بــرادران اهــل ســنت میبینیــد .مث ـ ً
ا در شــهر خــاش ،مولــوی
عبدالواحــد ریگــی کــه از مولویهــای مســن و قدیمــی خــاش
هســتند و مــا خدمتشــان رســیدیم ،منــزل و مســجد ایشــان
نزدیــک هــم اســت و نــام مسجدشــان را مســجد امــام حســین
(ع) نــام نهادنــد .خــود ایشــان بــه مــن گفتنــد کــه چــون دیــدم
امــام حســین (ع) باالتریــن انســان عرصــه وجــود اســت،
اســم ایــن مســجد را امــام حســین (ع) گذاشــتم .ایــن عالــم
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حنفــی بــا ایــن ادبیــات از سیدالشــهدا (ع) تعبیــر میکنــد و
مثالهــای متعــدد دیگــر .اصـ ً
ا تعــداد زیــادی از بــرادران اهــل
ســنت از مذاهــب مختلــف گرایشــات قــوی عرفانــی دارنــد.
ایــن رویکردهــا اصــ ً
ا اجــازه آن را نمیدهــد کــه نگاههــای
تکفیــری و داعشــی و ســلفی در میــان آنهــا رشــد و ظهــور و
بــروزی داشــته باشــد .االن در بســیاری از خانوادههــای اســتان
سیســتان و بلوچســتان عزیــز هــم شــیعه و هــم ســنی هســت
و دارنــد بــا مســالمت و آرامــش کنــار هــم زندگــی میکننــد.
هیــچ افتــرا و اهانتــی هــم نســبت بــه یکدیگــر روا نمیکننــد.
*بــه نظــر میرســد تأکیــد رهبــران جمهــوری
اســامی بــر موضــوع وحــدت میــان امــت اســامی
آنگونــه کــه بایــد گــوش مســلمانان جهــان
نرســیده اســت .چقــدر از ایــن عــدم توفیــق بــه
نقــش رســانه بــر میگــردد؟
بـه نظرم رسـانههای مـا تاکنون موفق بـوده و از ایـن پس موفق
تـر هم خواهنـد بود .مخصوصـ ًا با گسترشـی که امروزه رسـانهها
دارنـد و مخصوصـ ًا دولتها دیگر آن سـیطره گذشـته خـود را در
ایـن حـوزه از دسـت داده اند .این چشـم انـداز امیدوارانه هسـت
کـه مـا در آینـده بهتـر و بیشـتر بـا ملتهـای مسـلمان منطقـه
ارتبـاط برقرار کنیم .متأسـفانه حکامـی که در کشـورهای منطقه
قـدرت دارنـد ،عمومـ ًا اهـل وحـدت نیسـتند .مشـخص ًا حـکام
کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس چون دسـت نشـانده اسـتکبار
هسـتند ،بـه تعبیـری حاکم اسلامی هـم نیسـتند و صرفـ ًا منافع
اسـتکبار را در منطقـه تأمیـن میکننـد .طبیعی اسـت کـه مزدور
آمریـکا هـم تفرقـه میـان امـت اسلامی را بـر وحـدت ترجیـح
میدهـد.
همیــن حاکمــان تــاش میکننــد تــا صــدای رســانههای
وحــدت گــرا بــه گــوش مــردم منطقــه نرســد .مــا بایــد در ایــن
جنــگ رســانهای قویتــر ظاهــر شــده و حصــار رســانهای
منطقــه را بشــکنیم .ملتهــا اساســ ًا فطــرت پــاک دارنــد.
مــن ســال گذشــته ســفری بــه اســپانیا داشــتم بــرای شــرکت
در همایــش صلــح و ادیــان الهــی .راننــدهای کــه روز آخــر
مــا را بــرد ســمت فــرودگاه یــک عــرب بــود و خیلــی مــدح
ســید حســن نصــراهلل را میگفــت .مــن فکــر کــردم او یــک
عراقــی و شــیعه اســت .امــا گفــت کــه مــن از مراکــش و
ســنی ام .میخواهــم بگویــم وقتــی پیــام بــه مــردم برســد،
طبیعتــ ًا فطــرت پــاک آنهــا نــدای حــق را لبیــک میگویــد و
از ایســتادگی ســید حســن نصــر اهلل مقابــل صهیونیســتها
بــا افتخــار یــاد میکــرد .همانطــور کــه امــام راحــل فرمــود
مشــکل مــا حــکام مســلمین هســتند.
*در پایــان اگــر نکتـهای مدنظرتــان در ایــن رابطــه
هســت بفرمائیــد.
مــا چــون وحــدت را بــه صــورت عملــی در جمهــوری اســامی
تجربــه کردیــم ،میبایســت ایــن تجربــه ارزشــمند را صــادر
کنیــم .یعنــی تمرکــز مــا بــر شــعار وحــدت ،امــروز بایــد بــا
لحــاظ جنبــه صــدور آن باشــد .امــروز در کشــور مــا وحــدت
شــیعی و ســنی در تــراز مطلــوب و قابــل دفاعــی محقــق
شــده اســت .شــاید برخــی کشــورها ماننــد لبنــان صورتــی
از همزیســتی مســالمت آمیــز را بــه نمایــش گذاشــته باشــند،
امــا شــما وقتــی بــه بطــن جامعــه لبنــان مراجعــه میکنیــد،
میبینیــد وحــدت بســیار شــکننده اســت .در جامعــه مــا
وحــدت شــکننده نیســت و بــه همیــن خاطــر اســت کــه ایــن
همــه شــبکه وهابــی از ســویی و شــبکههای تشــیع انگلیســی
از ســوی دیگــر دارد بــرای کوبیــدن وحــدت تــاش میکنــد.
اگــر وحــدت در ایــران شــکننده بــود ،بــه ایــن همــه زحمــت و
ســرمایه گــذاری انبــوه دشــمنان نیــاز نبــود .ایــن تجربــه بایــد
بــه کشــورهای همســایه صــادر شــود .مثـ ً
ا در کشــور پاکســتان
جنگهــای فرقــهای خیلــی نگــران کننــده اســت و پتانســیل
شــعله ورشــدن نزاعهــای اینچنینــی بســیار باالســت.
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موسی نجفی:

انقالباسالمیبرایتمدنسازیمیتواندازتجربهصفویهاستفادهکند
موســی نجفــی ،رئیــس پژوهشــکده اندیشــه سیاســی ،انقــاب و تمــدن
اســامی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات فرهنگــی در مــورد تجربه
تاریخــی و تمدنــی بــزرگ عصــر صفــوی و شــبیه ســازی امــروزی آن
(تأســیس  -تثبیــت  -تمــدن) گفــت :آنچــه بعــد از یــک قــرن از پایــه
گــذاری رســمی شــیعی صفــوی در اوایــل قــرن یازدهــم ،میــراث شــاه
عبــاس اول شــد و بــا درایــت و همــت او بــه اوج رســید؛ ثبــات و امنیــت
ملــی و شــکوفایی اقتصــادی و توســعه و خالقیــت فرهنگــی و هنــری و
علمــی بــود و همــه اینهــا در یــک مرکزیــت و هماهنگــی و شــکوفایی
بودنــد.
وی افــزود :ایــن اوج و خالقیــت در فلســفه مالصــدرا و ابتــکارات شــیخ
بهایــی و خوشنویســی و هنــر علیرضــای عباســی و لیاقــت 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 تأســیس و التهــاب و انقالبــی گــری شــاه اســماعیل اول و دوم
نیــم قــرن دوره ثبــات و امنیــت و تثبیــت نظــام دینــی دوره شــاه طهماســب.
ایــن محقــق و نویســنده کشــورمان در ادامــه ســخنانش اظهارداشــت :انقــاب اســامی در دوره

ثبــات و رفتــن بــه طــرف تمــدن عظیــم اســامی شــیعی میتوانــد
از ایــن تجربــه مهــم همچــون عیــار و راهــکار و افــق جهــت برنامــه
ریــزی اســتفاده کنــد و البتــه آســیب شناســی خــودش را هــم داشــته
باشــد؛ فقــدان چنیــن بینشــی بــه خصــوص نــزد طبقــات حامــل
اندیشــه انقــاب یعنــی فقــدان افــق گشــایی جدیــد و پویــای انقــاب
و البتــه دســت بســته بــودن جلــوی لیبرالیســم و تمــدن غــرب.
نجفــی تأکیــد کــرد :نتیجــه اینکــه بــه نظــر میرســد علیرغــم بســیاری
از کمبودهــا و آســیبها و ســو مدیریتهــا کــه وقایــع و تلخیهــای
ســالهای اخیــر را در پــی داشــته اســت ،اینهــا نــه در ذات انقــاب کــه
مســائلی عرضــی و روبنایــی بــوده و علیرغــم تحمیــل شــرایط بــد ،نوعی
شــکوفایی تمدنــی (بــه خاطــر ازدیــاد علــم و ثــروت و قــدرت) بعــد از دوران آرامــش گونــه و ثبــات
ســالیان اخیــر دیــده میشــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد :ایــن خــط و مســیر مهمتریــن ویژگــی آینــده پژوهــی انقــاب
اســامی را ترســیم میکنــد .ایــن انفتــاح و گشــودگی از چشــم استراتژیســتهای برجســته غــرب
مثــل هنــری کیســینجر پنهــان نمانــده ،از آن بــه نــام امپراطــوری پــارس نــام میبــرد.

شهین اعوانی در گفتگو با مهر:

مسیر پژوهش را بر خالف جهت پیش میبریم

شــهین اعوانــی ،پژوهشــگر ایرانــی حــوزه فلســفه ،دربــاره جایــگاه
پژوهــش در جامعــه مــا بــه خبرنــگار مهــر گفــت :میتــوان
هــم بــا نــگاه مثبــت و هــم بــا در نظــر گرفتــن معایــب بــه ایــن
موضــوع نگریســت .مزایــای آن ایــن اســت کــه باالخــره در
مؤسســات پژوهشــی کاری میشــود کــه پشــتیبان دانشــگاهها
قــرار میگیــرد و در واقــع پشــتیبان علــم و فرهنــگ در جامعــه
میشــود .ولــی اگــر بــه صــورت فهرسـتوار بخواهیــم بــه معایــب
پژوهــش در جامعــه مــا اشــاره کنیــم ،معایــب آن در اینجاســت کــه
مســیر پژوهــش را مــا بــر خــاف جهــت پیش مــی بریــم .مــا اول
تدریــس میکنیــم بعــد تحقیــق ،یعنــی اول معلــم هســتیم و بعــد
پژوهشــگر.
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران
تصریــح کــرد :اگــر کتابهــای درســی دانشــگاهها را بــه خصــوص
در حــوزه علومانســانی و فلســفه مشــاهده کنیــد یــا از روی
نــوار پیــاده شــده و بــه صــورت کتــاب در آمدهانــد یــا در مقدمــه
نوشــته میشــود کــه چندیــن بــار هــگل ،کانــت ،مالصــدرا و
… درس داده شــده و ایــن کتــاب حاصــل  ۸بــار تدریــس اســتاد
اســت .ایــن یعنــی اینکــه ما هشــت ســری دانشــجویان را بــه مثابه
آزمایشــگاهی پــرورش داده ایــم و بعــد آمــده ایــم ایــن آموزشها را
کتــاب کردهایــم در صورتــی کــه ایــن رونــد در کشــورهای دیگــر
برعکــس اســت ،یعنــی  ۸ســال تحقیــق میکننــد و حاصــل آن را
کتــاب میکننــد و بعــد ســر کالس میرونــد.

وی افــزود :ایــن رونــد مخربــی اســت کــه مــن بارهــا آن را
گفت ـهام کــه از پیــاده کــردن نــوار کســی اســتاد دیــده نمیشــود
یــا از گــوش دادن نــوار کســی عالــم نمیشــود .همانطــور کــه
از پیــاده کــردن نــوار هــم کســی پژوهشــگر نمیشــود .بنابرایــن
اگــر بخواهیــم نــوار را بــرای ارتقــای بینــش و فرهنــگ مــردم در
نظــر بگیریــم ،خــوب اســت ولــی نــه در دانشــگاه .مــا در دانشــگاه
اجــازه نداریــم ایــن طــور برخــورد کنیــم .بنابرایــن هفتــه پژوهــش
بســیار فرصــت خوبــی اســت کــه نــگاه کنیــم و ببینیــم در کجــای
کار هســتیم .بــه عنــوان مثــال اگــر در علــوم تجربــی ایــن روش را
بکارگیریــم یعنــی اول دانشــجو را بپرورانیــم بعــد کتــاب بنویســیم
یعنــی زلزلــه آمــده و تخریــب کــرده و مــا بعــد کتابــش را نوشــته
ایــم.
عضــو هیئــت مدیــره مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران
بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا بایــد پژوهــش را جــدی بگیریــم و پژوهش
منبــع علــم پــروری مــا باشــد ،ادامــه داد :متأســفانه چیــزی کــه تــا
بــه حــال در وزارتخانــه مــا اتفــاق افتــاده ایــن اســت کــه هیئــت
علمــی وقتــی کــه میخواهنــد شــخصی را جریمــه کننــد ،او را
میفرســتند قســمت پژوهشــی .ایــن یعنــی پژوهــش جریمــه
اســت و اینگونــه چطــور میتــوان شــأن پژوهــش را حفــظ کــرد.
ایــن کار حداقــل تــا یکســال پیــش انجــام میشــد و مــن بارهــا
در جلســات بــه ایــن قضیــه اعتــراض کــردهام و شــنیدم کــه بــه
تازگــی تغییــر کــرده اســت ولــی مــن هنــوز هــم مطمئــن نیســتم.
اگــر چنیــن چیــزی تــا بــه حــال بــوده بایــد بدانیــم پژوهــش
جریمــه نیســت .پژوهــش مســیر تحقیــق و در حقیقــت چشــم
انــدازی اســت کــه اگــر مــا آن را نادیــده بگیریــم مثــل ایــن اســت
کــه چشــممان را روی علــم بســتهایم.
شــهین اعوانــی افــزود :موضــوع دیگــر در رابطــه بــا پژوهــش در
فلســفه ایــن اســت کــه مــا بایــد اول پژوهشــگر را مــورد توجــه
قــرار دهیــم نــه مترجــم را .مترجــم تنهــا بیــان کلمــات بــه زبــان
دیگــر نیســت .مترجــم بایــد روش تحقیــق آن مؤلــف و محقــق را
بدانــد ،دیــدش را بشناســد و بعــد کاری را ترجمــه کنــد نــه اینکــه
هــر کســی انگلیســی یــا آلمانــی خــوب بلــد اســت ،مترجــم خوبی
هــم هســت .ممکــن اســت زبــان مــا در فلســفه آلمانــی عالــی

باشــد ولــی مــا اجــازه نداریــم در حوزههــای دیگــر مثــل علــوم
اجتماعــی و …ترجمــه کنیــم بلکــه بایــد در تخصــص مــا باشــد.
بنابرایــن از اینکــه میبینــم یــک نفــر هــم مترجــم کانــت ،هــم
مترجــم هــگل ،هــم هایدگــر و افالطــون اســت ،تعجــب میکنــم
چــون ایــن یــک ملغم ـهای میشــود در تحقیــق و لطمــه میزنــد
بــه علــم.
شــهین اعوانــی ادامــه داد :از همــه اینهــا گذشــته قــرار بــود
مــا در علــوم انســانی مبنــای اســامی بگیریــم ولــی اکنــون
در خــود حــوزه علمیــه کارهایــی تدریــس میشــود کــه تمام ـ ًا
ترجمــه اســت و فراگیــری ایــن کار بــه اصــل مطلــب ضربــه
میزنــد .مــا در اینجــا ترجمــه را از پژوهــش حــذف کردهایــم،
یعنــی کســی اینجــا نمیتوانــد کار ترجمــه را قالــب بگــذارد
بــرای طــرح پژوهشــی ،مگــر ترجمــه کالســیک را بــرای
مثــال ترجمــه اخــاق ارســطو را یکبــار دیگــر بــه فارســی
خــوب ترجمــه کنیــد و از ایــن طــرف اگــر کســی پیــدا شــود
کــه اخــاق ناصــری یــا اســفار را ترجمــه کنــد ،مــا اســتقبال
میکنیــم ولــی یــک شــرط مهــم دارد و آن پژوهشــی دیــدن
ایــن متــن اســت .عربــی یــا انگلیســی را خــوب دانســتن دلیلــی
بــرای خــوب فهمیــدن مالصــدرا نمیشــود.
وی افــزود :مــا در دانشــگاه ایــن همــه الهیــات شــفا و اشــارات
خواندهایــم ولــی اکنــون کــه طــرح ابــن ســینا را اینجــا دایــر
کــرده ایــم ،میبینیــم اســتادی کــه قبـ ً
ا خــودم پیــش او ،ایــن
درسهــا را خوانــده ام ،بــه مــا میگویــد؛ مــن اگــر کتــاب
تعلیقــات ابــن ســینا را میخوانــدم طــور دیگــری تدریــس
میکــردم .ایــن اســت کــه نمیشــود در دانشــگاه بــدون
تحقیــق و پژوهــش درســی را بــرای دانشــجویان تدریــس
کــرد .ایــن وظیفــه یــک مؤسســه پژوهشــی مثــل اینجاســت
و مــا هــم اولویتمــان ایــن اســت کــه ببینیــم در کتابهــای
درســی دانشــجویان چگونــه یــک منبــع موثــق داشــته باشــیم؟
بــرای مثــال شــیخ اشــراق را مرحــوم آشــتیانی منتشــر کــرده
ولــی اغــاط زیــادی دارد و اکنــون منبــع درســی اســت .کار
پژوهــش یعنــی پرداختــن بــه ایــن موضوعهــا کــه در جامعــه
مــا از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت.

گـفتــگــــو
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گســترش حوزههــای کاربــردی فلســفه در دنیــای اطالعــات
و شــبکههای فــوری اتفاقــی اســت کــه ضــرورت گــذار از
اندیشــیدن فلســفی محــدود بــه آکادمیهــا و کالسهــای فلســفه
را در بــر میگیــرد .اندیشــه ورزی فعــال در کــف خیابانهــا
و کــوی و بــرزن مــا را بــه یــاد ســقراط میانــدازد امــا فعــاالن
فلســفه کاربــردی مدعــی انــد بایــد در دوره امپراطــوری گــوگل
بــر تفکــر پــای فلســفه را بــه مهــد کــودک تــا کافههــا و حتــی
کلینیکهــا و مکانهــای عمومــی دیگــر هــم بــاز نمــود .بــه
ســراغ یحیــی قائــدی دانشــیار فلســفه تعلیــم و تربیــت دانشــگاه
خوارزمــی و پیشــگام ترویــج فلســفه بــرای کــودکان رفتیــم تــا
ایدههــای او را بــرای ترویــج «مشــاوره فلســفی» بشــنویم.
وی در مــورد مشــاوره فلســفی گفــت :نخســت ضــروری اســت
پیش از هرچیز بپرســیم« :فلســفه چیســت؟» و همینطور «مشــاوره
چیســت؟» بــا گــذر از ایــن دو مفهــوم بــه شــکل خالصــه میتوان
گفــت «مشــاوره فلســفی» ذیــل مباحــث فلســفه کاربــردی
طــرح و اجــرا میشــود ،مجموعــهای از ایدههــا در ذیــل فلســفه
کاربــردی گســترش یافتنــد کــه برخــی از آنهــا مثــل فلســفه برای
کــودکان ( )P۴Cو مشــاوره فلســفی ( philosophical
 ،)counsellingکافــه فلســفه (  )philocafeو … اســت،
مشــاوره فلســفه بــه نوعــی ورود فالســفه بــه حرفههــای یاورانــه و
مــددکاری بــه افــراد جامعــه اســت.
قائــدی ادامــه داد :ایــن مشــاوره بــه کارگیــری راههــا و روشهــا
و ســبکهای فلســفی اســت بــرای کمــک بــه افــراد در حــل
مشکالتشــان ،گرچــه مشــاوره فلســفی هنــوز در حــوزه «روان
درمانــی» مدعــی نیســت کــه درمــان میکنــد امــا بــاور بــر ایــن
دارد کــه مهمتریــن مشــکالت بشــر در ارتبــاط مســتقیم بــا نحــوه
تفکــر و اندیشــه آنهاســت .باورهــای ذهنــی افــراد بــا تســهیلگری
فیلســوف ارزیابــی و شناســایی میشــود ،یکــی از مهمتریــن
روشهــای مشــاوره فلســفی «گفتگوســقراطی» اســت ،افــراد
در خــال ایــن گفتگــو باورهــای خــود ،نگــرش و بینــش خویــش
بــه جهــان و خودشــان را واررســی و تحلیــل میکننــد .روشهــای
دیگــری هــم در مشــاوره فلســفی بــه کار گرفتــه م ـیرود ماننــد
«هرمنوتیــک»« ،پدیدارشناســی»« ،تحلیــل» و … .از ســویی
تکنیکهایــی کــه در نظامهــای فلســفی شــناخته شــده هســتند
همچــون رواقــی گــری ،تحلیلــی ،حــس گرایــی و… هــم در ایــن
حــوزه کاربــرد دارد.
وی در مــورد دالیــل رجــوع به فلســفه در ســاحت مشــاوره فلســفی
از منظــر تاریــخ تفکــر بشــر گفــت :بــا نــگاه تاریخــی بایــد بــه
کوچههــا و خیابانهــای آتــن برویــم و همــراه ســقراط شــویم،

یحیی قائدی در گفتگو با مهر:

ورود فلسفه به حرفه مددکاری
شــیوه ســقراط در گفتگــو بــا مــردم کــوی و بــرزن ،پرســش از آنهــا
مبتنــی بــر اتفاقــات روزانــه و بــه چالــش کشــیدن مــردم با اســتناد
بــه پاسـخهایی کــه میدادنــد در ســواالت بعــدی نوعــی مشــاوره
فلســفی اســت .تــاش ســقراط از طــرح ایــن بــن بســتها در
واقــع تــاش بــرای اندیشــه بــه بتهــا و قالبهــای ذهنــی
عــادت شــده بــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :اوهیــچ گاه خود را فیلســوف یا مشــاور
ننامیــد ،اولین بــار هاخــن بــاخ (  )gerd Achenbachآلمانی
از مشــاوره فلســفی ســخن گفــت ،او روش ســقراطی رادر مشــاوره
فلســفی مــورد اســتفاده قــرار داد و قدمــت ایــن تفکیک هنوز ســی
ســال نمیشــود ،در فرانســه اســکار برنــی فیــه و ایزابــل ملــون ؛
در ســوئد انجمــن فلســفه کاربــردی بــه شــکل گســترده اقــدام بــه
ترویــج ایــن حــوزه نمــوده و آن پیلگــرن و آدام والنبــرگ بــه ایــن
امــر مشــغول هســتند ،ران الهــاو و تیلــور کــه شــیوه تحلیلــی را در
مشــاوره فلســفی پــی گیــری نمودنــد و در امریــکا انجمن مشــاوره
فلســفی راه انــدازی شــدو اخیــراً مشــاوران فلســفی در امریــکا کــد
نظــام مشــاوره گرفتــه و بــه کار مشــغولند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در کشــور مــا از چــه زمانــی
و چگونــه حــوزه مشــاوره فلســفی طــرح شــد ،گفــت :مشــاوره
فلســفی در ایــران عمــر زیــادی نــدارد؛ در ســفری کــه ســال ۲۰۱۱
بــرای دیــدن دورههــای کارگاهــی فلســفه بــرای کــودکان اســکار
برنــی فیــه بــه فرانســه داشــتم ،بــرای اولیــن بــار بــا بحث مشــاوره
فلســفی بــه شــیوه ســقراطی بــه شــکل کامــ ً
ا عینــی مواجــه
شــدم ،در هــر روز از کارگاه مــا بایــد حداقــل یــک مشــاوره فلســفی
را تجربــه میکردیــم .در ســال  ۲۰۱۳کــه مجــدداً بــه کارگاههــای
اســکار برنــی فیــه رفتــم این جلســات مشــاوره فلســفی را داشــتیم،
دو ســال بعــد کــه بــه فرصــت مطالعاتــی در کشــور ســوئد رفتــم
ایــن بحــث را پیگیــری مســتقل نمــودم .اولیــن مقــاالت آکادمیک
در ایــن حــوزه هــم بــه همایــش فلســفه تعلیــم و تربیــت در عمــل
پاییــز  ۹۳دانشــگاه خوارزمــی بــاز میگــردد .در انجــا دو مقالــه
ارائــه شــده بــود کــه بــه طــور مختصــر بــه مشــاوره فلســفی (پــور
آقــا  )۱۳۹۳و یــا بنیــاد فلســفی مشــاوره (قائــدی و دیبــا واجــاری
 )۱۳۹۳پرداختــه بودنــد کارگاههایــی کــه بــا حضــور میهمانهــای
فرانســوی و ســوئدی برگــزار شــدند نیــز بــا رویه مشــاوره فلســفی
بودنــد.

وی ادامــه داد :یــک ســال بعــد یکــی از دانشــجویان دکتــری
مــن خانــم مریــم پورآقــا ( )۱۳۹۴ایــن مبحــث را بــرای رســاله
دکتــری انتخــاب نمــود کــه بــه زودی بــا راهنمایــی بنــده دفــاع
خواهــد شــد ،در ایــن رســاله مبانــی مشــاوره فلســفی مبتنــی بــر
رویکــرد تحلیلــی بررســی شــده اســت .ســه پرســش اساســی در
ایــن اثــر طــرح و پاســخ داده شــده اســت .مبانــی ،موضوعــات و
اهــداف مشــاوره فلســفی بــا رویکرد تحلیلــی را بررســی نمــوده و از
چندوچــون آمــوزش ایــن شــیوه بــه افــراد هــم ســخن گفتــه شــده
اســت .از طرفــی خــود مــن در کارگاههــای پــرورش تســهیلگر
فلســفه بــرای کــودکان ،مشــاوره فلســفی بــا رویکــرد ســقراطی و
تحلیلــی را اجــرا نمــوده و آمــوزش میدهــم.
قائــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه تفاوتــی بیــن مشــاوره
فلســفی و مشــاوره روان شناســی یافتــه ایــد ،گفــت :مهمتریــن
تفاوتــی کــه دیــده ام تمرکــز مشــاوره فلســفی بــر شــیوههای
فلســفی اســت .در مشــاوره روان شناســانه الزامــی بــه ایــن روشها
نیســت ،در برخــی روشهــا مثــل مشــاوره الیــس و برخی شــناختی
هــا رویکــرد ســقراطی دیــده میشــود ،امــا اســاس کارآنهــا کامـ ً
ا
درمانــی اســت و هــدف هــم درمــان مراجــع اســت در حالــی کــه
مشــاور فلســفی تعهــد درمانــی نمیدهــد امــا کمــک کاری اســت
بــرای تقویــت فکــر ،خــودکاوی بــه منظــور بــه زیســتی و ارزیابــی
خــود در جهــان.
وی در مــورد نســبت بیــن فلســفه بــرای کــودکان و مشــاوره
فلســفی گفــت :هــم فبــک و هــم مشــاوره فلســفی در ذیــل
فلســفه کاربــردی قــرار گرفتــه انــد؛ مهارتهایــی کــه بــه
تســهیلگران فبــک آمــوزش داده میشــود و تکنیکهایــی
کــه آنهــا بــا کــودکان و نوجوانهــا در کارگاههــای فبــک کار
میکننــد نیازمنــد داشــتن بضاعتهــای مناســبی از شــناخت
و اجــرای مشــاوره فلســفی اســت .ازخصلــت هــای اساســی
کــه یــک مشــاور فیلســوف بایــد داشــته باشــد :مهارتهــای
اســتداللی ،گــوش دادن دقیــق ،تشــخیص مســاله ،تحلیــل و
اســتنباط ،مفهــوم یابــی ،مغالطــه شناســی و … اســت .داشــتن
ایــن مهارتهــا بــه شــکل عمومــی بــرای تســهیلگران
فبــک الزامــی اســت هرچقــدر در کســب و توســعه ایــن مهارتهــا
رشــد یابنــد توانمندیهــای مشــاورهای فلســفی آنهــا نیــز
گســترش خواهــد یافــت.
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محمد محمدرضایی در گفتگو با مهر:

روشنفکریدینی ماکپیبرداری است/نواندیشیدینییا احیاگریدینی؟
محمد محمدرضایی پژوهشگر حوزه فلسفه و کالم
و استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران است وی که
دکترای فلسفه و کالم را در سال  ۱۳۷۸از دانشگاه تربیت
مدرس تهران اخذ نموده است به جهت آشنایی با تفکر
اسالمی از سال  ۱۳۵۹در 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
دینی و احیاگری دینی» گفتگویی در مورد جریان
روشنفکری دینی با این استاد دانشگاه داشتیم که در
ادامه می خوانید؛
*بــه نظــر مــی رســد روشــنفکری دینــی در ایــران
بــه تقلیــد از آنچــه در غــرب اتفــاق افتــاد و منجــر
بــه پروتســتانتیزم شــد رخ داده اســت .در درجــه اول
روشــنفکری را تعریــف کنیــد و بفرماییــد پــروژه ای
کــه دنبــال مــی کنــد چیســت؟
روشــنفکری دینــی ترجمــه Religious intellectual
اســت .در واقــع یــک تفکــر و جریانــی اســت کــه در سراســر دنیــا
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 چیــزی
را در مقابــل خــود ویــران مــی کــرد ،آنــان مــی خواســتند دیــن را
بــه گونــه ای عرضــه کننــد کــه بتوانــد بــا دنیــای مــدرن هماهنگ
باشــد .در واقــع هــدف اولیــه 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 بگیریم می
تـوان از تمـام احیاگـران دیـن در طـول تاریـخ نـام برد .سـیدجمال
الدین اسـدآبادی ،اقبال ،محمـد عبده ،حضرت امـام خمینی ،مرحوم
مطهـری ،آقـای شـریعتی و ...تالش می کردنـد کـه در آن دوره ای
که هجمه ماتریالیسـم و مدرنیسـم و افکار و نظریات آنها شـایع بود
از دیـن دفـاع کننـد و دیـن را در صحنه نگـه دارند.
جریــان روشــنفکران دینــی را مــی تــوان بــه یــک روشــنفکری
دینــی اصیــل و غیراصیــل و وابســته تقســیم کــرد .روشــنفکری
دینــی تــاش مــی کنــد دیــن را بــه گونــه ای مطــرح کنــد کــه
جامعــه از معنــا و محتــوای دیــن بهــره ببــرد .حضــرت امــام یــک
روشــنفکر دینــی و یــک احیاگــر دینــی اســت .در آن زمــان دین به
گونــه ای عرضــه شــده بــود کــه بــا سیاســت ســازگاری نداشــت.
حضــرت امــام مــی فرمــود در محتــوا و در بطــن دیــن سیاســت
نهفتــه اســت و معنــای واقعــی دیــن را نمایــان کــرد .یــا عــده ای
دیــن را بــه گونــه ای عرضــه مــی کردنــد کــه بــا دنیــای مــدرن از
جملــه بــا ســینما ،مظاهــر تمــدن و ...ناســازگار اســت .امــام مــی
فرمــود دیــن بــا اینهــا ناســازگار نیســت بلکــه بــا محتــوای فســاد
آنهــا ناســازگار اســت .همــان چیــزی کــه امــام از آن بــه عنــوان
اجتهــاد زمــان و مــکان یــاد مــی کــرد کــه عالمــان  در زمــان
هــای مختلــف بــه گونــه ای اجتهــاد دینــی کننــد کــه دیــن بتواند  
پاســخگوی نیازهــای آن زمــان باشــد.
امــا نــوع  دیگــر روشــنفکرانی بــه تاســی از غــرب یــک نــوع
جریــان وابســته ای بــود کــه بــا تقلیــد از غــرب تــاش مــی کــرد

دیــن را از حیــات جامعــه دور نگــه دارنــد و معتقــد بــود دیــن بــه
درد جامعــه امــروز نمــی خــورد حتــی مانــع پیشــرفت جامعه اســت  
انــان ارتبــاط مــردم را بــا منابــع وحیانــی قطــع مــی کردنــد و  حتی
در صــورت حجیــت منابــع وحیانــی مــی گفتنــد مــا فهم درســتی از
دیــن نمــی توانیــم داشــته باشــیم.
بــه تعبیــری ارتبــاط دیــن را بــا خــدا قطــع مــی کردنــد و  نیــز
بــه یــک نــوع نســبیت گرایــی و دیــدگاه پلورالیســتی باورداشــتند.
آنــان دیــن را یــک امــر شــخصی لحــاظ مــی کردنــد  نــه یــک
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 حیــات بهــره ببرنــد  بــه گونــه ای دیــن را مطــرح
مــی کننــد کــه از صحنــه زندگــی مــردم غائــب و پنهــان  شــود.
ایــن چــه نــوع روشــنفکری دینــی اســت کــه شــما دیــن را بــه
گونــه ای مطــرح بکنیــد کــه چیــزی 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
داشــت .یکــی عقــل گرایــی یــا راسیونالیســم بــود و دیگــری
تجربــه گرایــی یــا آمپریســم .عقــل گرایــی بــا دکارت آغــار شــد و
یــک نــوع اصالــت بــه انســان و بــه تفکــر عقالنــی او مــی داد و
از «مــن» شــروع مــی کــرد .مــن فکــر مــی کنــم پــس هســتم.
ایــن نــوع تفکــر مزایایــی داشــت امــا یــک عیــب اساســی پیــدا
کــرد .جریــان عقــل گرایــی عــاوه بــر حــس بــه منبــع شــناخت
عقالنــی قائــل بــود و معتقــد بــود مــا مــی توانیــم از تحلیــل یــک
ایــده بــه یــک ایــده دیگــر برســیم مثــل تفکــر ریاضــی .امــا بعدها
آســیبی کــه پیــدا کــرد ایــن بــود کــه مدافعــان ان  بــه دور از
تجربــه و جهــان عینــی تحلیــل عقالنــی مــی کردنــد و نتایجــی
مــی گرفتنــد .هــر فیلســوفی بــرای خودش یــک نــوع مقدماتــی را
انتخــاب مــی کــرد ،آن را تحلیــل و بــه نتایجــی مــی رســید.
جریـان علمـی در حال پیشـرفت بـود و مدافعـان عقـل گرایی نمی
توانسـتند پیشـرفت های علمی را توجیه کنند .نمی توانسـتد تمدن
بشـری را کـه بر اسـاس علـوم تجربی بنا شـده بـود  ،تبییـن کنند.
جریــان تجربــه گرایــی معتقــد بــود همــه معرفــت مــا از تجربــه
آغــاز مــی شــود و بــه تجربــه نیــز ختــم مــی شــود و روش کشــف
حقایــق تنهــا مشــاهده و آزمایــش اســت .شــما وقتــی چنیــن
اعتقــادی داشــته باشــید مــاواری طبیعــت و آمــوزه وحیانــی را از
حــوزه شــناحت کنــار گذاشــته ایــد .بخاطــر پیشــرفت 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 خیلــی از حــوزه هــای معرفتــی
محــروم کــرد و دریچــه شــناخت هــای مختلــف را بــه ســوی
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 جذابیتــی کــه داشــت باعــث شــد نتوانــد
مبانــی علــوم تجربــی را تبییــن کنــد و در نهایــت کار آن بــه
شــکاکیت رســید .شــکاکیت آن بــه ایــن خاطــر بــود کــه چــون
دیــدگاه خاصــی نســبت بــه علیــت داشــت معتقــد بــود اوال علیــت
در خــارج وجــود نــدارد و ثانیــا محــدود بــه عالــم تجربــه اســت .
پــس از آن ،فیلســوفی ماننــد کانــت کــه فیلســوف بســیار 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 تبییــن و توجیــه کنــد .لــذا فلســفه کانــت آمــد تجربــه
گرایــی را بــا عقــل گرایــی عجیــن کــرد و یــک نــوع فلســفه ای
بــه نــام فلســفه نقــادی ،و انقالبــی را در فلســفه بــه نــام انقــاب
کوپرنیکــی بــه وجــود آورد.
فلسـفه کانت ،توجیه مبانی فیزیک و ریاضیات عصر خودش اسـت.
او عالقـه مند به سـه چیز 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 بگیریــد و بــرای هــر حادثــه ای یک
علتــی ســابق بــر آن تبییــن کنیــد باعــث جبرگرایــی و دترمینیســم
مــی شــود و اخــاق از بیــن مــی رود .لــذا در زمــان همیــن علــم
گرایــی گفتنــد دیگــر اخــاق معنایــی نــدارد و رفتــار آدم هــا بــر
اســاس ژن و محیــط تعریــف مــی شــود .افــرادی کــه رفتــار بــدی
دارنــد اختیــاری نــدارد .یعنــی اصـ ً
ا اصالــت اخــاق از بیــن رفــت.
کانــت دلبســته اخــاق بــود و معتقــد بــود مــا تجربــه هــای
اخالقــی داریــم کــه بــا ایــن روش علــم گرایــی منافــات دارد .از
طرفــی هــم روش علمــی جایی بــرای خــدا و آمــوزه هــای وحیانی
نمــی گــذارد و کانــت شــیفته خــدا بــود و گفــت خــدا را هــم بایــد
در فلســفه خــودم اثبــات کنــم .البتــه در حــوزه عقــل عملــی اثبــات
کــرد و گفــت ضــرورت و کلیــت قوانیــن 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 تفســیری
از دیــن ارائــه کــرد کــه در آن دین را مســاوی اخــاق دانســت و در
مــورد الهیــات وحیانــی 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 خیلــی عجیــن
اســت در کانــت بــه اوج خــودش مــی رســد .ولتــر ،روســو و کانــت
پیشــقراوالن عصــر روشــنگری انــد و مــی خواهنــد بــا عقــل خــود
همــه چیــز را تحلیــل کننــد.
البتـه کانت بـا ان عظمتی که داشـت در نهایـت به اینجا رسـید که
خـدا و دیـن مـی توانـد پشـتوانه خوبـی بـرای اخلاق باشـد .اما ما
احسـاس می کنیـم 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 تببین
کنـد که منقطع از وحی شـود و فهم پلورالیسـتی خود را بـه گونه ای
ً
اصلا دین چیزی بـرای گفتن نـدارد .در واقـع دین را
ارائـه دهد که
از محتـوا تهی کند.
البتــه در جهــان غــرب بعضــی از متفکــران از ســر دینــداری ایــن
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نظریــات را مطــرح کردنــد تــا کمکــی بــه دینــداری شــود غافــل
از اینکــه خودشــان مشــکالت و معضالتــی را بــه وجــود آوردنــد .از
جملــه آنهــا شــایر ماخــر ،اســت.
بــا توجــه بــه دیدگاهــی کــه کانــت و هیــوم داشــتند و مــی گفتنــد
مــا نمــی توانیــم خــدا را بــا عقــل اثبــات کنیــم ،اگــر اســاس دیــن
متزلــزل شــود دیگــر دینــی باقــی نمــی مانــد .شــایر 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 ،اخــاق نیســت
بلکــه مبتنــی بــر احســاس باطنــی اســت.
در عصــری کــه شــایر ماخــر زندگــی مــی کــرد حجیــت کتــاب
مقــدس زیــر ســوال رفتــه و اصالــت و مرجعیــت  خــود را از دســت
داده بــود .آنهــا دیدنــد نمــی تواننــد دیگــر از کتــاب مقــدس دفــاع
کننــد و نیــز آمــوزه هــای کتــاب مقــدس بــا نظریــات علمــی
ناســازگار بــود .لــذا مبنــای دیــن را از اعتقــاد بــه کتــاب مقــدس
برداشــت و در وجــود خــودش قــرار داد .گفــت احســاس وابســتگی
بــه خــدا اصــل و اســاس دیــن اســت.
او مــی خواســت بــه دینــداری کمــک کنــد امــا مرجعیــت کتــاب
مقــدس زیــر ســوال رفــت و دیگــر آن کتــاب آســمانی یــک کتاب
هدایــت نبــود و گــزارش یــک تجربــه دینی بــود کــه بــرای  پیامبر
رخ داده بــود .لــذا دیــن یــک امــر شــخصی شــد و هــر کســی
دیــن را بــه گونــه ای تفســیر مــی کــرد متفــاوت از دیگــری  .لــذا  
پلورالیســم و دیــن شــخصی از دل آن بیــرون آمــد.
*جریــان روشــنفکری دینــی در ایــران و مخصوصــاً
پــس از انقــاب چــه رونــدی را طــی کــرد؟
بعـد از انقلاب یک جریـان روشـنفکری شـکل گرفت  کـه بجای
اینکه کاری کنند مردم و دنیا از چشـمه جوشـان دین اسـتفاده کنند،
در عـوض تفسـیرهایی ارائه مـی دهند که نتیجـه آن  بـه گونه ایی
اسـت که دیـن از صحنه اجتماع کنار گذاشـته شـود.
شــما مــی بینــد کــه بــا بحــث هرمنوتیــک و قرائــت هــای مختلف
از دیــن ایــن دیــدگاه پلورالیســیتی را مطــرح مــی کننــد کــه هــر
کســی بــر اســاس دیــدگاه خــودش یــک تفســیری از دیــن دارد
.و هیــچ معیــاری هــم وجــود نــدارد کــه مــا بخواهیــم بــر اســاس
آن معیــار قرائــت صحیــح را از غلــط تشــخیص دهیــم و یــک
شــکاکیتی را ترویــج دادنــد.
بعـد مسـئله تجربـه دینـی را ترویـج دادنـد و  گفتند اصل و اسـاس
دین تجربـه دینی اسـت .در واقع این روشـنفکری دینـی یک تقلید
از غـرب کـرد و بـا توجه به زمینـه هایی کـه در غرب وجود داشـت،
همـان حرف هـا را در اسلام زدند .بـدون اینکه توجه بکنند اسلام
از مسـیحیت متفـاوت اسـت ،ولـی بـر این مسـئله چشـم بسـتند و
همان حـرف هـا را در اسلام و در کشـور ما مطـرح کردند.
جریــان غیــر اصیــل 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 نیــز پذیرفــت .آقــای دکتــر شبســتری چنیــن
اعتقــادی دارد و بــه صراحــت هــم مــی گویــد.
دکتر سـروش هم مـی گوید وحی از دو جنبه تشـکیل شـده اسـت.
یـک جنبـه مـاده و یـک جنبـه صـورت ،جنبـه مـاده مبهم اسـت.
صـورت آن را نیـز پیامبـر افکنـده اسـت و بشـری اسـت .لـذا وقتی
بشـری اسـت بـا نقـص و خطـا و عدم کمـال عجیـن اسـت .یعنی
دیـن کامل نیسـت و تجربه های انسـان هـا می تواند دیـن را پخته
کنـد .همـه آدم هـا پیامبر می شـوند .باز مطـرح می کننـد که  هیچ
صورتـی بهتر از صـورت دیگر نیسـت.
بــه ایــن شــکل شــما مــی بینیــد یــک جریــان روشــنفکری دینــی
معتقــد اســت کــه نــه مــی تــوان دیــن را فهمیــد و نــه معیــاری
بــرای فهــم هــا وجــود دارد و نــه خداونــد کتابــی بــرای هدایــت
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 عجین اسـت ،لذا قـرآن کـه در  ۱۴۰۰سـال پیش نازل شـده
بـا فرهنگ عصـر جاهلیت عجین اسـت و بـه درد ما نمـی خورد!

قرآنــی کــه مــی گویــد «هــدی للنــاس»« ،تبیان لــکل شــیء» و...
آنــان کاری مــی کننــد کــه فقــط محــدود بــه آن زمــان و محــدود
بــه جزیــره العــرب شــود و دیگــر بــه درد فرهنــگ هــای دیگــر
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
نســبیت گرایــی و دیــدگاه پلورالیســتی اســت .هــم دکتــر ســروش
و هــم دکتــر شبســتری معتقدنــد کــه مــا هیــچ فهــم درســتی از
دیــن نداریــم و اصـ ً
ا یقیــن در عالــم انســانیت راه نــدارد و قرائــت
صحیحــی هــم وجــود نــدارد .ایــن جملــه بــا خــودش در ســتیز
اســت و بــه لحــاظ فلســفی مشــکل دارد.
یــک اصــل دیگــر آنهــا ایــن اســت کــه دیــن  ،یــک امر شــخصی
اســت  .یعنــی اگــر دیــن بــه فــرض  هــم وجــود داشــته باشــد در
صحنــه اجتمــاع جایــی نــدارد .شــما مــی بینیــد کــه قــران مــی
بــل َ
ّ جمی ًعــا َوال تَف ََّرقــوا»« ،یــا أَ ُّی َهــا
فرمایــد « َواع َتصِ مــوا ب َِح ِ
الل َ
َِ
ـول إِذا َدعا ُکــم ل ِمــا ُی ُ
حییکــم»
ـ
س
جیبوا لّ  َول َِّلر
ـن آ َم ُنــوا اس ـ َت
ِ
الَّذیـ َ
یعنــی قــران کــه مایــه حیــات جامعــه اســت بــه گونــه ای تفســیر
مــی کننــد کــه بــی خاصیــت شــود و از صحنــه کنــار رود.
بحـث دیگری کـه مطرح مـی کنند این اسـت کـه زبان دیـن زبان
واقعـی نیسـت و رمـز اسـت .هـر کـس از رمـز  ،چیزی مـی فهمد.
قـرآن وقتی قصـه ای را تعریـف می کند می گویـد «نَ ْت ُلو َهـا َعلَ ْی َ
ک
ـق» ،ایـن ها قصه حق اسـت .اما روشـنفکران مـی گویند اینها
ب ِالْ َح ِّ
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 کشـیش مسـیحی مطرح کـرد .همه این
نظریـات صددرصد کپی اسـت .اینجانـب  کتابی تالیف کـرده ام  به
نام «خاسـتگاه نواندیشـی دینی» در ایـن کتاب تقلید  روشـنفکران
دینـی از نظریات غربی مشـخص شـده اسـت.
یـس لَ َ
قـرآن مـی گویـد « َوال ت ُ
ِلم» و نیـز بر تفکر و
ک ب ِـ ِه ع ٌ
َقف ما لَ َ
تدبـر و تعقل تاکید مـی کند .حال یـک جریانی در غرب وجـود دارد
کـه معتقد اسـت دینداری بـا تعقـل سـازگار نیسـت 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 اگزیستاسیالیسـم جدید اسـت از بدفهمـی ای که
نسـبت به یکـی از قصـه هـای کتاب مقـدس پیدا کـرده بـود ،فکر
کـرد که دینـداری بـا عقـل ضدیـت دارد ..او مـی گفت در داسـتان
حضـرت ابراهیـم 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!
مــا مــی گوییــم خدایــی کــه بــه تــو حیــات داده اگــر بــه تــو
فرمــان دهــد کــه ایــن کار را انجــام بــده عیــن عقالنیــت اســت.
لــذا کــرکگارد ســه دلیــل ذکــر کــرد کــه شــما نبایــد عقالنیــت 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 تاکیــد دارد .قــرآن
ـم ُع أَ ْو نَ ْع ِقـ ُ
ـل َمــا ُک َّنــا ِفــی
در آیــه ای مــی فرمایــد «لَ ـ ْو ُک َّنــا ن َْسـ َ
الس ـعِی ِر» یعنــی جهنمیــان مــی گوینــد اگــر مــا تعقــل
أَ ْص َحـ ِ
ـاب َّ
مــی کردیــم االن در دوزخ نبودیــم.
نقــل اســت حضــرت آدم را بیــن ســه چیــز مخیــر کردنــد ،عقــل،
دیــن و حیــا .حضــرت آدم عقــل را پذیرفــت .چــرا کــه هرجــا عقــل
باشــد دیــن و حیــا نیــز 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 .دنیــای امــروز دنیــای عقالنیــت اســت و دینــداری دنیــای
بــی عقلــی اســت پــس دیــن را کنــار بگــذارد.
لــذا روشــنفکران دینــی مــا یــک کپــی بــرداری صــرف از متفکران
مغــرب زمیــن مــی کننــد و آن مباحــث را الگــو مــی گیرنــد و در
کشــور مطــرح مــی کننــد.
روشــنفکری دینــی ســکوالر ،قــرآن را بــه گونــه ای معرفــی
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مــی کننــد کــه بشــری شــود .مــی گوینــد پیامبــر خــود قــرآن را
بــه وســیله فرهنــگ زمانــه اش صــورت داده اســت .لــذا بــه درد
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 تفســیر پلورالیســتی از دیــن ارائــه مــی دهند
و یــا بــه پلورالیســم دیــن و فرقــه هــای دینــی معتقدنــد .قــرآن را
نیــز از خــدا منقطــع مــی کننــد.
ایــن جریــان دو لبــه دارد .یــک طــرف ایــن روشــنفکران دینــی
ســکوالر انــد کــه بــه گونــه ای دیــن را تفســیر مــی کننــد کــه
جایگاهــی در اجتمــاع نداشــته باشــد و طــرف دیگــر تحجــر اســت.
تحجــر بــا عمــل و رفتــار خــود بــه گونــه ای دیــن را تبلیــغ مــی
کنــد  کــه بــه درد جامعــه امــروز نمــی خــورد .ایــن رویکــرد مخالف
پیشــرفت و تمــدن و علــم اســت .ایــن تفکــر تحجرگونــه آســیب
زاســت کــه نمــاد آن نیــز داعــش اســت.
ـر َوإِنَّــا لَ ـ ُه
خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد «إِنَّــا ن َْحـ ُ
ـن نَ َّزلْ َنــا ال ِّذ ْکـ َ
ـون» مــا قــران را نــازل کردیــم و خودمــان هــم آن را حفــظ
لَ َحاف ُِظـ َ
مــی کنیــم .درســت اســت کــه جریــان هــای مختلفــی در طــول
تاریــخ تــا امــروز تــاش مــی کننــد کــه دیــن را از صحنــه زندگــی
مــردم کنــار بزننــد  .امــا مــا بایــد بــا روشــی کــه قــرآن مــی فرماید
«ج َعلنا ُکــم ُأ َّمــ ًة َو َس ً
ــطا» بــا الگــو قــرار دادن  امــت وســط هــم  
َ
بتوانیــم خــود از چشــمه جوشــان دیــن بهــره ببریــم و هــم عمــل و
فکــر درســت خــود الگویــی بــرای همــه دنیــا باشــیم.
امـا باید به شـما عـرض کنـم کـه هیچکـدام از مبانی مطرح شـده
توسـط روشـنفکران دینی سـکوالر از اتقان الزم برخوردار نیست .با
محـک عقل و مسـلمات دین می توانیـم 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 احیاگر دینی بـه خـود داده اند.
*روشـنفکری دینـی در غـرب در بسـتری شـکل
گرفتـه کـه دین مسـیحیت بـا عقل ناسـازگار بـوده و
روشـنفکران دینی در پاسـخ بـه این امر ظهـور کردند
ایـن در حالی اسـت که در اسلام نسـبت مشـخصی
بـا عقالنیـت وجـود دارد .تعارضـی بین عقل و اسلام
وجـود نداشـت پـس چگونه اسـت کـه روشـنفکری
دینـی در اسلام بـه تقلیـد از غـرب شـکل گرفت؟
فکر تحجرگونه کلیسـایی بـه دین ضربـه زد .یعنی دیـن را به گونه
ای مطـرح کردند کـه با علم و تمدن ناسـازگار اسـت .رابطـه علم و
دین در اسلام متفاوت از مسـیحیت اسـت .اسلام به فراگیری 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 مسـیحیت وقتـی ارائه شـد ،به
دیـن ضربـه زد .قبـل از جریـان ضـد علمـی کلیسـا ما فیلسـوفان
بزرگـی در مسـیحیت داشـتیم که اینهـا عقالنیـت را با دینـداری و
تفکـر دینی یکسـان می دانسـتند.
مثلا تومـاس آکویناس یکی از عقل گرا ترین فیلسـوفان مسـیحی
اسـت .مـی گوید تفکر عقالنـی با تفکر دینـی با هم ارتباط وسـیعی
دارنـد .یعنی شـما مـی توانید از تفکـر عقالنی به تفکر دینی برسـید
و بالعکـس .ایـن گـزاره «کل ما حکم بـه العقل حکم به الشـرع» در
تفکـر تومـاس هـم وجـود دارد .اینطور نبـود که در مسـیحیت 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 اسلام اینگونه نیسـت .اسلام علم
و عالـم را تشـویق می کنـد و عالمـان را با فضیلت مـی دانـد« .إِنَ َّما
یخْ شَ ـی ّ
الل م ِْن ع َِبـا ِد ِه الْ ُعلَ َما ُء» یعنی فقط علما خشـیت الهی دارند.
لـذا آنگونه که در مسـیحیت بین عقـل و دین و علـم و دین تعارض
بـود در اسلام این تعـارض وجود نداشـت و ان راه حـل هایی که در
مسـیحیت ارائه شـد برای اینکه یک عـده دفاعی از دیـن بکنند  ،در
اسلام سـالبه به انتفاء موضوع اسـت .البته باید در برابر روشـنفکری
مقلد پاسـخ های مسـتدل ارایـه نمود.
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یادداشتی از یحیی یثربی؛

چرا شریعتی به نتیجه مطلوب و مورد نظر خود نرسید؟
متن زیر ،یادداشتی از یحیی یثربی ،استاد فلسفه است که
به مناسبت برگزاری سمپوزیوم چهلمین یادمان دکتر
علی شریعتی است نگاشته شده است؛
بــی تردیــد ،شــریعتی در ایجــاد حرکــت سیاســی و انقالبــی در
جامعــه مــا نقــش مؤثــری داشــت .نیــز در جلــب توجــه جوانــان به
اســام ،دلســرد کــردن آنــان از کمونیســم و مخالفــت بــا اســتعمار
و اســتثمار غــرب تــاش شایســته ای کــرد؛ امــا از نظــر نتیجــه
عملکــرد خویــش ،موفــق نبــود ،اگرچــه در میــدان انقالبــی گری و
مبــارزه ،قهرمانانــه درخشــید .چــرا ایــن درخشــش و ایــن قهرمانــی
بــه نتیجـهای کــه او در نظــر داشــت ،نرســید و جامعــه بــه روحانیت
پیوســت و انقالبــی غیرمســلحانه بــا رهبــری روحانیت بــه پیروزی
دســت یافــت و شــریعتی از نظــر ایــن انقــاب و بانیــان آن ،چندان
مــورد اســتقبال و توجــه قــرار نگرفــت.
مــن کاری بــه درســتی و نادرســتی حرکــت شــریعتی نــدارم ،اما به
مناســبت ســمپوزیوم چهلمیــن یادمــان وی کــه در دانشــگاه تربیت
مــدرس برگــزار شــده اســت ،ایــن یادداشــت را در اختیــار رســانهها
قــرار میدهــم و در آن بــه ایــن ســوالها پاســخ میدهــم کــه:
یــک  -علــت اصلــی درخشــش شــریعتی چــه بــود؟ ،دو  -چــرا
شــریعتی بــه نتیجــه مطلــوب و مــورد نظــر خــود نرســید؟ ،ســه -
چــرا دســت کــم بــه عنــوان یکــی از عناصــر انقــاب اســامی بــه
شــمار نرفــت؟ ،چهــار – ارزش میــراث شــریعتی؟ ،پنــج –
علــت بازگشــت مــا بــه شــریعتی؟
علت اصلی درخشش شریعتی چه بود؟
در جامعــه هــای ســنتی گذشــته ،هرکــس بــه قــدرت
میرســید ،قــدرت را در خانــدان خــود ارثــی میکــرد.
فرزنــدان او نیــز تــا زمانــی کــه میتوانســتند حکومــت
میکردنــد و سلســلهای را تشــکیل میدادنــد ،ماننــد
صفویــان ،قاجــار و … ایــن سلســلهها وقتــی ســقوط
میکردنــد کــه بــا گذشــت زمــان ،ضعفــی پیــدا میکردنــد
و مــردم نیــز از جــور و ســتم آنــان بــه ســتوه میآمدنــد .در
چنیــن شــرایطی بــود کــه امیــر دیگــری از گوش ـهای ســربلند
میکــرد و بــه یارگیــری میپرداخــت و بــه میــدان مبــارزه
میآمــد و آخریــن فرمانــروای سلســله قبلــی را میکشــت یــا
فــراری مــیداد و خــود بــر جــای وی مینشســت.
مــردم ،عمومــ ًا از ایــن حادثــه خوشــحال میشــدند کــه ظالــم
ســرانجام از پــای درآمــد و شــخصی دیگــر کــه شــعار محبــت و
دادگســتری میدهــد ،بــر جــای او نشســت .امــا در حقیقــت،
شــادی مــردم بــه خاطــر انقــراض آن سلســله بــود ،وگرنــه بــه
حاکــم جدیــد هــم چنــدان خوشــبین نبودنــد.
بــه هرحــال ،در فرهنــگ مــا ،نیــروی برانــداز و اپوزیســیون ،بــرای
مــردم ارج و اعتبــار ویــژه ای داشــت ،مخصوصــ ًا اگــر فرمانــده
ای شــجاع و ســخنور داشــت .مــردم مــا بــا انقــراض سلســله
قاجــار ،شــادمانیها کردنــد ،اگرچــه رضاشــاه آن شــادمانیها را
بــه حســاب خــود گذاشــت! امــا ،دیــری نپاییــد رضاشــاه نیــز بــه
سرنوشــت شــاهان پیــش از خــود گرفتــار شــده ،مــورد کینــه و
نفــرت مخالفــان خــود قــرار گرفــت.
ایــن مخالفــت ،بــا مــرگ رضاشــاه بــه فرزنــدش منتقــل گردید که
از طــرف گروههــای مختلــف مــورد اعتــراض و مخالفــت بــود؛ از
مذهبیــان گرفتــه تــا کمونیســتها و تــودهای هــا و از حوزویــان
گرفتــه تــا دانشــگاهیان.
در ایــن میــان ،شــریعتی بــا ســاح همــه گروههــا وارد میــدان
شــد .از طرفــی ،ماننــد روحانیــون از اســام ســخن میگفــت و
تحلیلهــای شــگفت انگیــزی از مســائل مذهبــی ارائــه م ـیداد؛
از طــرف دیگــر بــه عنــوان یــک دانشــگاهی غــرب دیــده ،هــم
نــوا بــا چپگرایــان ،از اســتعمار غــرب و ســتم و تجاوزشــان ســخن

میگفــت و از ســویی ،ماننــد کمونیس ـتها از ســتم ســرمایه داران
و محرومیــت فقــرا و مســتضعفان دم مـیزد .بنابراین او بــه تنهایی
پرچــم همــه گروههــا را در دســت داشــت و زبــان همــه گروههــا
را در دهــان! همیــن بــود کــه بــه زودی در میــان جوانــان درخشــید
و نفــوذ پیــدا کــرد.
چــرا شــریعتی بــه نتیجــه مطلــوب و مــورد نظــر خود
نر سید ؟
ایــن سرنوشــت همــه قیامهــای انقالبــی و اپوزیســیونی اســت
کــه شــعارهای پرجاذبــه و بــزرگ و رویایــی ســر میدهنــد ،در
صورتــی کــه بــرای عملــی کــردن ایــن شــعارها ،هیــچ طــرح
و برنامــهای ندارنــد .بنابرایــن ،بعــد از پیــروزی بــه نــدرت ،بــه
هدفهــای آرمانــی خــود دســت مییابنــد .از ایــن رو ،آنــان فقــط
میتواننــد قدرتــی را کــه بــر ســر کار اســت ،ســرنگون ســازند .امــا
وقتــی قــدرت ســرنگون شــد ،از چنــد جهــت بــا شکســت روبــرو
میشــوند؛ یکــی از آن جهــت کــه بــه بنیادهای فکــری و ســازمان
و نهــادی تکیــه ندارنــد کــه بتواننــد مــردم را هدایــت کننــد و بــه
نتیجــه مطلــوب برســانند .دیگــر از ایــن جهــت کــه در مخالفــت
بــا قــدرت حاکــم ،عــده زیــادی دســت بــه دســت هــم میدهنــد
و بــه طــور یکپارچــه بــه میــدان مــی آینــد؛ امــا پــس از پیــروزی،
هرکســی طالــب قــدرت بیشــتر و ســهم بیشــتری از انقــاب
میشــود .بــه همیــن دلیــل ،گروههــای مختلــف بــا یکدیگــر
بــه دشــمنی و مبــارزه میپردازنــد و جامعــه را بــه هــرج و مــرج
میکشــانند.
در چنیــن شــرایطی ،اگــر یکــی از گروههــا از کاریزمــا و قــدرت
فــوق العــاده ای برخــوردار باشــد ،میتوانــد جامعــه را از هــرج و
مــرج و خونریــزی نجــات دهــد وگرنــه نتیجــه کار جــز یــک فاجعه
نخواهــد بــود.
شــریعتی ،نهــاد و ســازمانی نداشــت ،چنانکه طــرح و برنامــه علمی
و قابــل اجــرا هــم نداشــت .او از دیــن بــی روحانیــت و از جامعــه بی
طبقــه ســخن میگفــت ،امــا شــاید حتــی چنــد دقیقـهای هــم بــه
ایــن فکــر نکــرده بــود کــه چگونــه میتــوان بــه چنیــن هدفــی
دســت یافــت؟
از طــرف دیگــر ،او در دوران پیــش از انقــاب ،دســت در دســت

دههــا گــروه دیگــر داشــت؛ امــا چنانکــه گفتیــم ،پــس از پیــروزی،
شــاید هیــچ گروهــی بــا او هــم نــوا نبــود و تنهــا چیــزی کــه
شــریعتی را دور از درگیریهــا نگــه داشــت ،ایــن بــود کــه وی
پیــش از پیــروزی از دنیــا رفــت.
چــرا دســت کــم بــه عنــوان یکــی از عناصــر انقــاب
اســامی بــه شــمار نرفــت؟
بــا توضیحاتــی کــه دادیــم ،پاســخ این پرســش روشــن اســت .او ًال،
آثــار شــریعتی ،مــورد تأییــد کســانی نبــود کــه پــس از پیــروزی،
عمــ ً
ا رهبــری انقــاب را در دســت گرفتنــد .روحانیــون بــه
رهبــری امــام خمینــی (ره) رهبــری اثرگــذار و سرنوشــت ســاز
انقــاب را بــر عهــده گرفتنــد و شــریعتی مــورد تأییــد آنــان نبــود.
ثانیــ ًا ،شــریعتی در اصــول و فــروع دیــن ،کار علمــی مانــدگار و
اثرگــذاری نداشــت و چنانکه گفتیم ،شــهرت وی در ســایه شــعارها
و وعدههــای رویایــی بــود کــه همــه بــر اســاس مخالفــت رژیــم
شــاه شــکل میگرفــت .در نتیجــه ،ســقوط رژیــم شــاه ،آن شــعارها
را کمرنــگ میکــرد.
ارزش میراث شریعتی
مرحــوم دکتــر شــریعتی ،در جــای خــود ،شــخصیت بزرگــی بــود و
بــه قــدر کافــی از اســتعداد و فهــم و شــجاعت و فضائــل اخالقــی
برخــوردار بــود .امــا ،از جهاتــی دارای کاســتیهایی بــود کــه کار
وی و امثــال وی را از تأثیــر کافــی دور میســازد! مــن نمیخواهــم
نقــش شــریعتی و امثــال شــریعتی را در جامعــه مــان انــکار کنــم.
هرگــز نیــز آنــان را بــه خودخواهــی و ســودجویی متهــم نمیکنــم!
و هیچــگاه در فــداکاری و ایثــار آنــان تردیــد نــدارم .همــه ســخن
مــن در ایــن اســت کــه اینــان بــا تمــام فضائــل و فداکاریهــا ،بــه
خاطــر کاســتیهایی کــه داشــتند ،تأثیــر کارآمــد و پایــداری بــر
فکــر و فرهنــگ جامعــه نداشــتند.
مــن نمیخواهــم بــه نقــد شــریعتی بپــردازم تــا او را کوچک نشــان
دهــم ،بلکــه میخواهــم بــه شــرایط خودمــان بپــردازم کــه همــان
راه را ادامــه ندهیــم .اینــک مــواردی از اشــکاالت میــراث شــریعتی
را یــادآور میشــوم:
 -۱نداشــتن پایــه علمــی :شــریعتی کار و آثــار خــود را بــر محــور
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دانــش و اندیشــه قــرار نــداده بــود .یعنــی بــا زیرســاختهای
علمــی در فکــر پــی ریــزی بنــای جدیــدی نبــود .بلکــه بــه طــور
کلــی بــر احساســات و عقدههــای مــردم تکیــه داشــت .مردمــی
کــه تمــام مشــکالت خــود را در خیانــت و بــی کفایتــی شــاه و
اطرافیانــش و کلیــد حــل ایــن مشــکالت را در ســقوط پهلــوی
میدیدنــد .ایــن کلیــد جــز بــا مبــارزه بــی امــان بــه دســت
نمیآمــد و از اینجاســت کــه شــریعتی بــا انبــوه آثــاری کــه از وی
باقــی مانــده اســت ،همیشــه در حــال و هــوای مبــارزه و شــعارهای
مبــارزه اســت و بــه همــه چیــز از منظــر مبــارزه نــگاه میکنــد.
مبــارزه محــور اســت ،نــه دانــش محــور و هیــچ طرحــی بــرای
اصالحــات در دیــن اســام یــا مذهــب تشــیع ارائــه نمیدهــد.
بــرای او همیــن قــدر کافــی اســت کــه دیــن و علمــای دیــن بــا
حاکمــان مســتبد ســازش نکننــد و بــه مبــارزه برخیزنــد و تنهــا
مشــخصه تشــیع علــوی او در برابــر تشــیع صفــوی همیــن مبــارزه
اســت و دیگــر بــا هیــچ چیــز دیانــت کاری نــدارد؛ نــه بــا اصــول و
نــه بــا فــروع.
در عمــل نیــز از نظــر شــریعتی ،انســان اگــر در میــدان مبــارزه
نباشــد ،خــواه بــه شــراب خــوردن بنشــیند یــا بــه نمازخوانــدن
برخیــزد ،فرقــی نــدارد .جالبتــر ایــن کــه شــریعتی دموکراســی
و ورود مــردم بــه میــدان سیاســت را بــد و زیانبــار میشــمرد،
زیــرا دموکراســی یــا مــردم ســاالری ،مــردم را در کارهــا دخالــت
میدهــد و مــردم غالبــ ًا بــه دنبــال آرامــش بــوده ،از درگیــری
پرهیــز میکننــد؛ لــذا در جــا زده و فاســد میشــوند! پــس بایــد بــه
جــای دموکراســی بــه ســراغ یــک رهبــری ایدئولوژیــک رفــت که
مــردم را بــه قیــام و مبــارزه وادارد!
 -۲شــعار و کلــی گویــی :او بــی توجــه بــه اطالعــات و آمــار و
طــرح و برنامــه ،بــا کلــی گویــی ،طــرح مشــکل کــرده و یــک راه
حــل رویایــی مطــرح میکــرد .بــه همیــن دلیــل ،ماننــد دیــوان
خواجــه حافــظ هرکــس میتوانســت بــه تناســب نیــت خــود بــا
آن ارتبــاط برقــرار کنــد؛ خــواه از طبقــه محــروم جامعــه باشــد یــا از
طبقــات بــازاری و برخــوردار؛ بــی ســواد باشــد یــا تحصیــل کــرده
دانشــگاهی!
 -۳توجــه بــه برانــدازی ،نــه تأســیس :شــریعتی ماننــد
کمونیســتها و کودتاچیــان و شورشــیان طرفــدار کمونیســم،
انقــاب را راه چــاره میدانــد ولــی ایــن ایــده را بــه صــورت
ســلفی گــری مطــرح کــرده و مــردم را بــه بازگشــت بــه اســام
اصیــل و صــدر اســام دعــوت میکنــد .منظــور او کــه شــیعه
را بــه صــورت یــک حــزب تمــام مطــرح میکنــد ،حزبــی از
نــوع رســمی و جاافتــاده در کشــورهای غربــی نیســت .بلکــه
منظــورش گروهــی انقالبــی اســت ،هماننــد احــزاب کمونیســت
کشــورهای انقالبــی! او در ایــن بــاره ابــاذر را نمــاد کســی
میدانــد کــه طرفــدار چنیــن حزبــی اســت و از وی ایــن ســخن
را جــدی میگیــرد کــه« :در شــگفتم از کســی کــه در خانــه
اش نانــی نمییابــد و بــا شمشــیر آختــه اش بــر مــردم نمــی
شــورد» .امــا او هرگــز در فکــر طــرح و برنامــه و زمینــه ســازی
بــرای رســیدن بــه ایــن هدفهــا نیســت.
او ماننــد همــه رهبــران اپوزیســیونی از دو نکتــه غافــل بــود :او
نمیدانســت کــه انقــاب بــه خــودی خــود ،میتوانــد قدرتــی و
حکومتــی را برانــدازد ،امــا نمیتوانــد پاســخگوی نیازمندیهــای
جامعــه باشــد! در اینجــا نکتــه ظریفــی وجــود دارد کــه شــریعتی
و دیگــران از آن غفلــت داشــتند و آن اینکــه کارســاز نشــان دادن
انقــاب ،یــک طــرح فریبکارانــه بلــوک کمونیســتی بــود ،زیــرا
انقــاب بــرای آنــان کارســاز بــود .بــا هــر انقــاب کشــوری را از
بلــوک غــرب جــدا کــرده ،بــه بلــوک شــرق انتقــال میدادنــد و
تمــام پلهــا را میــان کشــور انقالبــی و غــرب ویــران میکردنــد
تــا ایــن کشــور انقالبــی چــارهای جــز پناهنــده شــدن بــه اتحــاد
جماهیــر شــوروی را نداشــته باشــد! بدیــن ســان ،انقــاب ،تنهــا
بــرای بلــوک شــرق کارســاز بــود ،امــا بــرای جامعــه هــای توســعه
نیافتــه ،درد بــی درمــان بــه شــمار میرفــت .چنانکــه پــس از
فروپاشــی شــوروی معلــوم شــد .ایــن نکتــه را امــام خمینــی (ره)
از آغــاز میدانســت ،لــذا مخالفــت بــا بلــوک شــرق را نیــز جــزو
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شــعار مــردم قــرار داد تــا انقــاب اســامی نــه شــرقی باشــد و نــه
غربــی.
نکتــه دوم اینکــه معمــو ًال امثــال شــریعتی بیــش از هرچیــز
بــه هــوش و تواناییهــای خودشــان تکیــه دارنــد ،بــه
همیــن دلیــل ،چنــدان در فکــر چــه میخواهیــم و چــه بایــد
بکنیــم ،نیســتند .اینــان ،حتــی بــه توســعه فکــر مــردم هــم
نمیاندیشــند و رهبــری خــود را بــرای عملکــرد درســت مــردم
کافــی میداننــد.
 -۴غــرب ســتیزی افراطــی :انقالبهــای متأثــر از کمونیســم،
تــا میتوانســتند غــرب ســتیزی را اولیــن هــدف خــود قــرار
میدادنــد تــا چنانکــه گفتیــم ،همــه پلهــا را میــان کشــور
خــود و غــرب ویــران ســازند .در حرکــت شــریعتی نیــز مبــارزه
بــا اســتعمار غــرب ،بســیار پررنــگ بــود ،امــا هیــچ بحثــی از
ســتمهای اتحــاد جماهیــر شــوروی در میــان نبــود .وی در
کتــاب «شــیعه ،حــزب تمــام» جابجــا متأثــر از روشــنفکری
چپگراســت .ایــن چپگرایــی در میــان روشــنفکران زمــان
پهلــوی دوم نوعــی مرســوم بــود .شــریعتی تمــام تــاش خــود
را در ایــن کتــاب بــه کار میبــرد تــا محتــوای آموزههــای
تشــیع را بــا اصــول و مســائل احــزاب کمونیســتی تطبیــق دهــد.
مث ـ ً
ا لغــو مالکیــت خصوصــی و اســتقرار مالکیــت عمومــی را
بــا مالکیــت خــدا تطبیــق میدهــد کــه برداشــت نادرســتی
اســت از مضمونــی از قــرآن کریــم کــه « َو ِ َّ
 لِ ُملْـ ُ
ـماوات
السـ ِ
ـک َّ
َو ْ َ
ال ْرض» (آل عمــران  ،۱۸۹مائــده  ۱۲۰و …) کــه هیــچ
ربطــی بــه بحــث مالکیــت نــدارد ،بلکــه بــه ایــن معناســت کــه
خداونــد تنهــا فرمانــروای آســمان و زمیــن اســت.
همینطــور بــا برداشـتهای نادرســت از آموزههــای تشــیع ،نظامــی
شــبیه نظــام اســتالینی را ترســیم میکنــد کــه بیشــتر شــبیه جوامع
اســتبدادی دوران گلــه شــبانی اســت کــه در آن اثــری از آزادی و
نقــش مــردم دیــده نمیشــود ،جــز شــرکت در مبــارزه و جنگهــا!
آن هــم بــدون تحقیــق و تفکــر که اصــل ،عمل اســت نه اندیشــه!
بدیــن ســان ،شــریعتی حتــی از دیــن و مذهــب ابــزاری بــرای
هماهنگــی بــا چپهــا و مخالفــت و مبــارزه بــا غــرب و نظــام
ســرمایه داری میتراشــید.
 -۵برداشــتهای نادرســت از دیــن :همانطــور کــه گفتیــم،
شــریعتی مبــارزه را اصــل میدانســت و دیــن را بــا معیــار مبــارزه
تفســیر میکــرد .زندگــی پیامبــران و پیشــوایان و نیــز آیــات قــرآن
کریــم همــه در مســیر مبــارزه قــرار داشــته و تفســیر و تعبیــر
میشــدند .تــا جایی کــه از نظــر شــریعتی ،هرکــه در میــدان مبارزه
نباشــد ،مطــرود و مــردود اســت ،خــواه بــه شــرابخواری بنشــیند،
یــا بــه نمــاز بایســتد .برخــاف دیــن کــه اساســش مهربانــی و
گذشــت اســت ،شــریعتی مبلــغ نفــرت و انتقــام بــود .از قــرآن و
حدیــث بــرای ســه هــدف اصلــی خــود بهــره بــرداری میکــرد؛
مخالفــت بــا حکومــت ،خشــونت و غــرب ســتیزی! کــه در واقــع
هــر ســه آنهــا از هدفهــا و آموزههــای کمونیســم آن روز بــود.
او آرزو میکنــد کــه شــیعه امامیــه نیــز اســماعیلیان و زیدیــان
دســت بــه مبــارزه مســلحانه و تــرور بزنــد و دربــاره حســن صبــاح
مینویســد« :حســن صبــاح آنچنــان تروریســم نیرومنــدی را بنیان
گذاشــت کــه هنــوز کــه هنــوز اســت چشــم روزگار کمتــر نظیــر
آن را دیــده اســت…» (شــیعه ،حــزب تمــام؛ نشــر شــهادت؛ بــی
تــا ،ج ۲؛ ص .)۷۱
 -۶بحثهــای خطابــی :ایــن خاصیــت ســخنرانی در جامعــه
ماســت کــه ســخنران مــورد توجــه – کــه هرچــه بگویــد بــا
عشــق و عالقــه گــوش میدهنــد – بــه هــر دری میزنــد و
بــدون تخصــص و اطــاع کافــی آســمان را بــه ریســمان بافتــه،
در هــر زمین ـهای بــه اظهــار نظــر قطعــی میپــردازد .میبینیــم
کــه شــریعتی نــه برداشــت دقیقــی از قــرآن دارد و نــه برداشــت
درســتی از کمونیســم و نــه برداشــت صحیحــی از لیبــرال
دموکراســی غــرب و ســیر تفکــر غــرب جدیــد .بنابرایــن ،بــا کلی
گویــی و برداشـتهای ســطحی و هدفــدار دربــاره همــه آنهــا بــی
پــروا بحــث میکنــد.
 -۷از غــرب چیــزی نمیدانــد :بــه گواهــی همــه آثــار

شــریعتی ،وی از پیدایــش و ســیر روشــنفکری غــرب و نیــز
از ســیر فکــر و فرهنــگ آنــان چیــزی نمیدانســت! نــام
شــخصیتهایی از غــرب را میبــرد ،امــا همــه آنهــا ،بســیار
ســطحی بودنــد و بــا نــگاه ابــزاری در مســیر مبــارزه قــرار
میگرفتنــد .از جملــه او بــه جریــان پرتستانتیســم بــه عنــوان
الگــو و سرمشــق حرکــت توجــه داشــت ،امــا در واقع چیــزی از
ایــن جریــان نمیدانســت! او نمیدانســت کــه پروتستانتیســم
اگرچــه بــه تضعیــف کلیســا و توفیــق روشــنفکران کمــک
کــرد ،امــا خــود هرگــز در ردیــف حرکتهــای روشــنفکری
قــرار نمــی گرفتــه اســت ،بلکــه نوعــی مذهــب بــود و اگــر
قــدرت را بــه دســت میگرفــت ،از کلیســای کاتولیــک
خطرناکتــر بــود کــه عم ـ ً
ا تاریــخ آن را ثابــت کــرده اســت.
پروتســتانها نــه آشــوبگر بودنــد و نــه انقالبــی و مبــارز،
بلکــه تنهــا افــرادی بودنــد کــه معتقــد بودنــد بایــد
بــر اســاس اصــول و قواعــد مســیحیت برخــی آداب و مراســم
و دیدگاههایــی کــه در کتــاب مقــدس وجــود ندارنــد ،از دیــن
مســیحیت حــذف شــود.
شــریعتی هرگــز مثــل پروتســتانهای غــرب رفتــار نکــرد و هیــچ
اصالحــی را در زمینــه دین پیشــنهاد نکــرد .تنها پیشــنهاد وی آن
بــود کــه اصــول و فرهنــگ دیــن درســت و شــیعه درســت چیزی
جــز مبــارزه نیســت .در صورتــی کــه پروتســتانها ســخت بــا
هیاهــو و تنــدی و خشــونت مخالــف بودنــد.
نمونــه دیگــر ،چنانکــه گفتیــم ،نــگاه شــریعتی بــه دموکراســی
بــود! شــریعتی ،دموکراســی را قبــول نداشــت ،بلکــه آن را بــد و
زیانبــار میشــمرد؛ زیــرا از نظــر او اگــر مــردم بــه صحنــه بیاینــد،
بــه دنبــال آرامــش خواهنــد بــود و از درگیــری پرهیــز خواهنــد
کــرد و بدیــن ســان فاســد میشــوند! بنابرایــن بایــد رهبــری
ایدئولوژیــک پیشــاپیش مــردم قــرار گرفتــه ،آنــان را بــه قیــام و
مبــارزه فراخوانــد.
علت بازگشت ما به شریعتی؟
در جامعــه غربــی ،سلســلهای از دانشــمندان وجــود دارنــد
کــه هریــک در جــای خــود ،گذشــتگان خــود را نقــد کــرده،
بــه تکمیــل آنــان پرداختــه و میپردازنــد .از نظــر حرکــت
سیاســی نیــز محققــان جامعــه در مســیر آزمــون و خطــا،
رونــدی در پیــش گرفتــه انــد کــه بــا گذشــت زمــان ،نظــام
سیاســی وا جتماعــی خــود را کاملتــر ســازند .امــا در جامعــه
مــا ،گذشــته و آینــدهای وجــود نــدارد و سلســلهای از فعــاالن
فکــری یــا سیاســی تشــکیل نــداده ایــم .روشــنفکران مــا
هریــک ســاز دیگــری میزننــد و هیچکــدام مکمــل دیگــری
بــه شــمار نمیرونــد ،لــذا نــه سلســلهای از روشــنفکران را
داریــم کــه بــه هــم پیوســته باشــند و حرکتــی را از صفــر آغــاز
کــرده و بــه مراتــب باالیــی رســانده باشــند و نــه متفکــران
یــا ســازمانهای سیاســی و اجتماعــی داریــم کــه در طــول
دســت کــم تاریــخ معاصرمــان کار یکدیگــر را تکمیــل کــرده
باشــند .در نتیجــه مــا کــه از ســیر تکاملــی برخــوردار نیســتیم،
گذشــته و حــال مــان چنــدان فرقــی ندارنــد! هنــوز هــم
ابــن ســینا و ســهروردی فیلســوفان مــا هســتند؛ چنانکــه از
نظــر سیاســی آخونــدزاده و ســید جمــال هنــوز هــم فعــاالن
زمــان مــا هســتند! بنابرایــن ،بــه دالیــل زیــر بــه شــریعتی
بازمــی گردیــم:
یــک – خودمــان کاری نکــرده ایــم و ناچــار بایــد دم از دیگــران
بزنیــم.
دو – شــریعتی نمــاد اوپوزیســیون و اعتــراض اســت ،مــا نیــز
مایلیــم کــه بــه نوعــی معتــرض باشــیم.
ســه – شــرایط را دقیــق در نظــر نمیگیریــم .مــا در نظــر
نمیگیریــم کــه شــرایط در زمــان شــریعتی بــا شــرایط امــروز
جامعــه صدهــا فــرق دارد.
در پایــان ،بازهــم یــادآور میشــوم ،نقــد ســازنده اســت و غــرض از
ایــن نقــد خــراب کــردن شــریعتی نیســت؛ بلکــه آن اســت کــه از
شــریعتی تجربـهای بیاموزیــم و خودمــان را اصــاح کنیــم.
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اعمالمان را با والیت تطبیق دهیم نه با دلمان
یادداشتی از حجت االسالم میالد امینی موحد پیرامون
وحدت شیعه وسنی را در ادامه بخوانید:
شــکی در ایــن نیســت کــه تولــی و تبــری از مســائل قطعــی
دیــن مبیــن اســام اســت و ایــن دو فقــط در کنــار هــم بــه
اوج خــود میرســند .هرکســی کــه نســبت بــه شــخصی دیگــر
ـوب خــود نیــز اظهــار
محبــت م ـیورزد بایــد بــه دشــمنان محبـ ِ
نفــرت و انزجــار کنــد .ایــن طبیعتــی اســت و الیتخلــف کــه
اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری در کتــاب جاذبــه و دافعــه بــه
تفصیــل در رابطــه بــا آن صحبــت کــرده اســت.
بنابــر ایــن عشــق و محبــت بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت
علیهــم الســام ،خصوص ـ ًا حضــرت مولیالموحدیــن الزم ـهای
الینفــک دارد کــه آن برائــت از معاندیــن حضــرت امیــر (ع)
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه قــرآن کریــم و ســیره اهــل
بیــت (ع) بــه مــا نشــان میدهــد ،یکــی از راههــای ابــراز
ــون
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دالیــل روشــن ،و وســیله هدایتــی را کــه نــازل کــرده ایــم ،بعــد
از آنکــه در کتــاب بــرای مــردم بیــان نمودیــم ،کتمــان کننــد،
خــدا آنهــا را لعنــت میکنــد؛ و همــه لعنــت کننــدگان نیــز،
آنهــا را لعــن میکننــد) و درآیــه  ۵۷ســوره احــزاب خواندیــم:
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َوأَ َعــ َد لَ ُهــم َع َذابــا ُم ِهینــا (آنهــا کــه خــدا و پیامبــرش را آزار
میدهنــد ،خداونــد آنــان را از رحمــت خــود در دنیــا و آخــرت
دور ســاخته و بــرای آنهــا عــذاب خــوار کننــدهای آمــاده کــرده
اســت)
پیامبــر اســام کــه بــه فرمــوده قــرآن «رحمــة للعالمین» اســت
نیــز ســخنان بســیاری در رابطــه بــا مقولــه «لعــن» داشــتهاند
بــه نحــوی کــه پژوهشــگران  ۳۰۰عنــوان روایــت نبــوی کــه
در آن فقــط از کلمــه «لعــن» اســتفاده شــده اســتخراج نمودنــد.
در کتــب روایــی مــا بخاطــر کثــرت روایــات بــا ایــن موضــوع،
فصــل خاصــی تحــت عنــوان «فضیلــت لعــن» قــرار داده
شــده اســت .در ســیره اهــل بیــت (ع) نیــز «تبــری» نســبت
بــه «شــیعه ســتیزان» بســیار بــوده اســت .امــام صــادق (ع)
میفرماینــد :اللهــم العنهمــا وابنتیهمــا وکل مــن مــال میلهــم
وحــذا حذوهــم وســلک طریقتهــم ،وتصــدر ببدعتهــم ،لعنــا
بــال ویســتعیذ منــه أهــل النــار ،العــن اللهــم
الیخطــر علــی ٍ
مــن دان بقولهــم ،واتبــع أمرهــم ،ودعــا إلــی والیتهــم ،وشــک
فــی کفرهــم مــن األولیــن واآلخریــن .زیــارت عاشــورا و دیگــر
ادعیــه هــم مکــرر لعــن بــر معاندیــن و مخالفیــن اهــل بیــت
ذکــر شــده کــه داللــت بــر صحــت ایــن عمــل دارد–البتــه
بشــرطها و شــروطها.-
امــا از طــرف دیگــر بــا مراجعــه بــه کتــب تاریخــی و روایــی،
بســیار نقــل شــده کــه اهلبیــت؛ همــان بزرگورانــی کــه مــا بــا
تولــی و تبــری قصــد تقــرب بــه آنهــا را داریــم ،ســفارشهای
دیگــری هــم دارنــد کــه کمتــر مــورد توجــه مــا قــرار گرفتــه
اســت؛ بطــور مثــال هشــام الکنــدی وقتــی از شــیوه ارتبــاط بــا
اهــل ســنت از امــام صــادق (ع) ســوال میکنــد چنیــن جوابــی
میشــنود؛ امــام صــادق علیــه الســام میفرمــود« :بپرهیزیــد
از کاری کــه مــا بــا آن کار ســرزنش میشــویم .همانــا فرزنــد
بــد بــا کار بــدش ،پــدر خویــش را در معــرض ســرزنش قــرار
میدهــد .نــزد آنــان کــه بــا شــما قطــع رابطــه کردهانــد،
زینــت (دوســت) باشــید نــه بدخلــق و دشــمن .بــا آنهــا درمیــان
قبیلههایشــان نمــاز بگزاریــد .مریضــان آنهــا را عیــادت کنیــد.
در تشــییع جنــازه مردگانشــان حضــور یابیــد .آنــان نبایــد در
کارهــای نیــک بــر شــما پیشــی بگیرنــد؛ زیــرا شــما نســبت بــه

کارهــای نیــک ســزاوارترید».
از همیــن روســت کــه وقتــی ابراهیــم بــن ابــی محمــود بــه
امــام رضــا ،علیهالســام ،میگویــد :یابــن رســول اهلل! نــزد
مــا از روایــات مخالفیــن شــما در فضائــل امیرالمؤمنیــن،
علیهالســام ،و شــما خانــدان روایاتــی هســت کــه امثــال
آن را در بیــن روایــات شــما نمیبینیــم ،آیــا بــه آنــان معتقــد
شــویم؟ حضــرت پــس از توجــه و تنبــه دادن وی بــه گــوش
فرانــدادن و پیــروی نکــردن از هــر ســخنی فرمودنــد« :ای ابــن
ابیمحمــود! مخالفیــن مــا ســه نــوع خبــر در فضائــل مــا جعــل
کردهانــد .۱ :غلــو .۲ ،کوتاهــی در حــق مــا .۳ ،تصریــح بــه
بدیهــای دشــمنان مــا و دشــنام دادن بــه آنــان .وقتــی مــردم
اخبــار غلــو آن دســته را میشــنوند مــا را تکفیــر میکننــد و
میگوینــد شــیعه قائــل بــه ربوبیــت ائمــهی خــود میباشــد
و وقتــی کوتاهــی در حــق مــا را میشــنوند ،بــه آن معتقــد
میشــوند و وقتــی بدیهــای دشــمنان مــا و دشــنام بــه آنــان
را میشــنوند مــا را دشــنام میدهنــد و حــال آن کــه خداونــد
ون َ
اللِ َف َیسـ ُـبوا
ـون ِمــن ُد ِ
میفرمایــدَ « :و ال تَسـ ُـبوا الَذِیـ َ
ـن َید ُعـ َ
ََ
ـم؛ شــما مؤمنــان بــه آنانکــه غیــر خــدا را
الل َعــدواً بِغَی ـ ِر عِلـ ٍ
میخواننــد دشــنام مدهیــد تــا مبــادا آنهــا از روی دشــمنی و
نادانــی خــدا را دشــنام گوینــد»
ولــی امــر مســلمین در دیــدار بــا مــردم ســنندج فرمودنــد:
هرکــس بــه مقدســات اهــل ســنت توهیــن کنــد ســرباز دشــمن
اســت .اهانــت بــه مقدســات اهــل ســنت حــرام شــرعی و خالف
قانــون اســت .حــال ســوال اینجاســت کــه آیــا همــه ایــن
قرائــن بــر ایــن داللــت میکنــد کــه بــه صــورت علنــی و در
مــأ عــام یــا در مراســم _ ولــو بصــورت مخفیانــه _ بــه
مقدســات اهــل ســنت لعــن و ناســزا بگوییــم؟!
توهیــن و لعــن برخــی از شــیعیان نســبت بــه مقدســات اهــل
تســنن را میتــوان یکــی از عوامــل تشــدید اختالفــات مذهبــی
و فرقــهای در جهــان اســام دانســت .متأســفانه ایــن رفتــار
عــاوه بــر مخالفــت صریــح بــا کالم و ســیره عملــی ائمــه،
علیهمالســام ،امــروز از هــر جهــت مخالــف مصالــح شــیعیان
و مســلمانان بــوده و ســودی جــز تقویــت جبهــه دشــمنان
اســام نــدارد .بیــش از چهــار قــرن پیــش یعنــی زمانــی کــه
ارتباطــات بســیار محــدود بــوده اســت ،صاحــب قصــص العلماء،
مینویســد« :علمــای شــیعه کــه در مکــه بودنــد بــه علمــا
اصفهــان نوشــتند ،کــه شــما ســب [=دشــنام] مینماییــد

متخلفیــن را در اصفهــان و مــا در حرمیــن شــریفین میباشــیم
و مــا را عامه-اهــل ســنت -بــه ســبب ایــن ســب عــذاب و
سیاســت مینماینــد…» جــای بســی تأســف دارد کــه برخــی
از اهــل ســواد برخــاف تمــام مبانــی اســامی و ســخنان امــام
و رهبــری مبنــی بــر تســمیه ایــام والدت رســول اهلل -بنــا بــر
قولیــن -بــه هفتــه وحــدت؛ پرچــم مخالفــت برافراشــته آن را
«هفتــه برائــت» نامیدهانــد.
ظالمــان حــق اهلبیــت ،علیهمالســام ،را
ایــن کــه مــا
ِ
مســتحق لعــن میدانیــم و در زیــارت عاشــورا هــم بــه آن
اشــاره شــده ،جــای تردیــدی در آن نیســت ،خــود اهــل ســنت
هــم مایلنــد ،ظالمــان بــه اهلبیــت ،علیهمالســام ،را لعنــت
کننــد ،امــا ایــن کــه مراســمی خــاص پیرامــون ایــن موضــوع
تشــکیل شــود و بــا تصریــح بــه نــام افــرادی آنهــا را مخاطــب
لعــن خویــش قــرار دهیــم ،بــاز هــم خودفریبــی اســت کــه مــا
ـمنان اســام میانــدازد؛ چــون ثمــره برگــزاری
را در دامــان دشـ ِ
عمومــی آن ،بــرای تبلیغــات هدفمنــد
ایــن مراســم اعــام
ِ
اســت ،بــه گونــهای کــه حتــی اگــر خــود مراســم در خفــا
برگــزار شــود ،خبــر راه انــدازی چنیــن جلســاتی ،اثــر خــود را
خواهــد گذاشــت.
مجالــس وهنآمیــزی کــه بــه اســم تشــیع در خانههــا برگــزار
میشــود ،خســارت بزرگــی بــه مکتــب راســتین اهــل بیــت (ع)
وارد کــرده و مســئولیت خــون هــزاران شــیعه مظلــوم زاهدانــی،
پاکســتانی ،عراقــی ،ســوری ،لبنانــی و… را بــه گــردن برگــزار
کننــدگان همیــن مجالــس ســاده و بــه ظاهــر مخفیانــه
میانــدازد.
روز نهــم ربیــعاالول در فرهنــگ عــوام ،بــه روز کشــته
شــدن خلیفــه دوم شــهرت یافتــه اســت .آنهــا ایــن امــر را
مســلم میداننــد کــه در چنیــن روزی خلیفــه دوم بــه دســت
مــردی ایرانــی بــه نــام ابولؤلــؤ مجــروح و مقتــول میگــردد.
داســتانها و افســانههای بســیاری نیــز در اینبــاره میــان
آنهــا رواج یافتــه کــه بیشــتر آنهــا را میتــوان ســاخته و
پرداختــه خرافهپرســتان دانســت .در ایــن میــان دســتهای
مشــکوکی نیــز بودهانــد کــه همــواره خواســتهاند بــه ایــن
قضیــه دامــن زده و آن را از اعتقــادات شــیعه بــه شــمار آورنــد.
ایــن در حالیســت کــه بــا رجــوع بــه کتابهــای تاریخــی و
بررســی آنهــا بــه ایــن حقیقــت خواهیــم رســید کــه تمامــی
مورخیــن بــه اتفــاق مــاه ذیالحجــه را بــه عنــوان َمق َتــل
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خلیفــه دوم معرفــی نمودهانــد و بــا اندکــی اختــاف در روز
آن ،دوشــنبه یــا چهارشــنبه ۲۶ ،یــا  ۲۷ذیالحجــه را بــه عنــوان
روز مجــروح شــدن خلیفــه دوم شــناختهاند .بهگونــهای کــه
میتــوان گفــت وقــوع ایــن حادثــه در ایــن مــاه از امــور قطعــی
و متواتــر در نــزد تاریخنویســان بــوده اســت.
عــاوه بــر اجمــاع تاریخنویســان بــر وقــوع قتــل خلیفــه دوم
در مــاه ذیالحجــه ،بســیاری از بــزرگان و علمــای شــیعه نیــز در
هنــگام بحــث از کشــته شــدن خلیفــه دوم تاریــخ آن را در مــاه
ذیالحجــه دانســتهاند بــه گون ـهای کــه حتــی بعضــی از آنــان
بــا تصریــح بــه نادرســت بــودن نســبت روز نهمربیــع بــه روز
کشــته شــدن خلیفــه دوم ،اجمــاع شــیعه و ســنی را بــر وقــوع
ایــن حادثــه در مــاه ذیالحجــه یافتهانــد .کــه تعــدادی از ایــن
بــزرگان عبارتنــد از :شــیخ مفیــد ،ابــن ادریــس حلــی ،ســید بــن
طــاووس ،شــیخ ابراهیــم بــن علــی کفعمــی و عالم ـهی حلــی
و...
مقــام معظــم رهبــری در همیــن رابطــه میفرماینــد:
«بعضیهــا بــه نــام شــادکردن دل فاطمهزهــرا ،علیهاالســام،
ایــن روزهــا و در ایــن دوران مــا کاری میکننــد کــه انقــاب را
کــه محصــول مجاهــدت فاطمــه زهــرا (س) اســت ،در دنیــا
لنــگ کننــد! میفهمیــد چــه میگویــم؟ بهتریــن وســیلهای
کــه دشــمنان بــزرگ انقــاب پیــدا کردنــد بــرای اینکــه
نگذارنــد انقــاب بــه کشــورهای اســامی بــرود ،میدانیــد
چــه بــود؟ گفتنــد ایــن انقــاب ،اســامی نیســت! گفتنــد اینهــا
دشــمن شــما _ چنــد صــد میلیــون مســلمان _ هســتند!
امــام بزرگوارمــان ایســتاد و گفــت ایــن انقــاب ،اســامی
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اســت؛ شــیعه و ســنی در کنــار هــم هســتند .اگــر امــروز
کســی کاری کنــد کــه آن دشــمن انقــاب ،آن مأمــور ســیای
آمریــکا ،آن مأمــور اســتخبارات کشــورهای مــزدور آمریــکا،
وســیلهای پیــدا کنــد ،دلیــل پیــدا کنــد .نــواری پیــدا کنــد،
ببــرد اینجــا و آنجــا بگــذارد ،بگویــد کشــوری کــه شــما
میخواهیــد انقالبــش را قبــول کنیــد ،ایــن اســت ،میدانیــد
چــه فاجعــهای اتفــاق میافتــد؟ بعضیهــا دارنــد بــه نــام
فاطمــه زهــرا ،علیهاالســام ،ایــن کار را میکننــد .در حالــی
کــه فاطمهزهــرا علیهاالســام راضــی نیســت .ایــن همــه
زحمــت بــرای ایــن انقــاب کشــیده شــد .آن مــرد الهــی ،آن
وارث واقعــی فاطمهزهــرا ،علیهاالســام ،در زمــان مــا ،آن همــه
زحمــت کشــید .ایــن جوانهــای پــاک مــا اینجــور رفتنــد
خونهایشــان را ریختنــد تــا انقــاب را بتواننــد عالمگیــر
کننــد .آن وقــت یــک نفــری کــه معلــوم نیســت تحــت تأثیــر
کــدام محرکــی واقــع شــده ،بــه نــام شــادکردن دل فاطمــه
زهــرا ،کاری بکنــد کــه دشــمنان حضــرت فاطمهزهــرا را شــاد
کنــد.
آیـتاهلل خامنـهای :هرگونــه گفتــار یــا کــردار و رفتــاری کــه در
زمــان حاضــر ســوژه و بهانــه بــه دســت دشــمن بدهــد و یــا
موجــب اختــاف و تفرقــه بیــن مســلمین شــود شــرع ًا حــرام
اکیــد اســت.
آیــتاهلل نــوری همدانــی نیــز مینویســد :چیــزی بــه عنــوان
رفــع قلــم در روز بــه خصوصــی نداریــم و مســلمانان بایــد از
تفرقــه بپرهیزنــد و از هــر چیــزی کــه موجــب وهــن مذهــب
میباشــد جــداً اجتنــاب نماینــد.

آیــتاهلل مــکارم شــیرازی در پاســخ خــود بــه ایــن اســتفتا
مرقــوم کــرده اســت :او ًال؛ روایتــی بــا عنــوان رفــع قلــم در آن
ایــام مخصــوص در منابــع معتبــر نداریــم و ثانیــ ًا بــر فــرض
چنیــن چیــزی باشــد کــه نیــس ،ت مخالــف کتــاب و ســنت
اســت و چنیــن روایتــی قابــل پذیرفتــن نیســت و حــرام و گنــاه
در هیــچ زمانــی مجــاز نیســت .هــم چنیــن ســخنان رکیــک
و کارهــای زشــت دیگــر و ثالثــ ًا :تولــی و تبــری راههــای
صحیحــی دارد نــه ایــن راههــای خــاف.
آیــتاهلل بهجــت (ره) :عیدالزهــراء روز بیــان مشــترکات میــان
شــیعه و اهــل تســنن و تــرک لعــن اســت.
بــا توجــه بــه اینهــا بــه نظــر میرســد بایــد اعمالمــان را
بــا والیــت تطبیــق دهیــم نــه بــا دلمــان و بــه فتــوای امــام
خامنـهای کــه الزم االتبــاع اســت عمــل کنیــم؛ «یحــرم النیــل
مــن رمــوز إخواننــا الســنة فضـ ً
ا عــن اتهــام زوجــه النبــی بمــا
یخــل بشــرفها بــل هــذا األمــر ممتنــع علــی نســاء األنبیــاء
وخصوص ـ ًا ســیدهم الرســول األعظــم» (اهانــت بــه نمادهــای
بــرادران اهــل ســنت از جملــه اتهامزنــی بــه همســر پیامبــر
اســام حــرام اســت .ایــن موضــوع شــامل زنــان همــه پیامبــران
و بــه ویــژه ســید االنبیــا پیامبــر اعظــم میشــود).
کســانی کــه در لــوای اســام وپوشــش شــیعه بــه اهــل ســنت
توهیــن میکننــد بایــد بداننــد کــه تیــر جنــگ نــرم اســرائیل
و آمریــکا دقیق ـ ًا بــه قلــب آنهــا اصابــت کــرده اســت و خــون
شــهدای ایــن انقــاب و شــهید ســردار شوشــتری -کــه لطــف
و ارادت زیــادی نســبت بــه اهــل ســنت داشــت -را پایمــال
کردهانــد .والســام علیکــم ورحمــه اهلل

یادداشتی از قاسم پورحسن؛

اسالم آزادی را اصل نمیداند و آن را در چارچوب عدالت تعریف می کند
متن زیر یادداشتی از قاسم پور حسن در مورد آزادی و
عدالت است که در ادامه میخوانید؛
مســئله عدالــت در همــان دوره نخســت حکومــت پــس از پیامبــر
اکــرم (ص) مهمتریــن مفهومــی بــود کــه مــورد اختــاف دیــدگاه
صحابــه و مســلمانان واقــع شــد .دو دیــدگاه عمــده در ایــن بــاب
وجــود داشــت؛ دیدگاهــی کــه عدالــت را تابعــی از قــدرت قــرار
م ـیداد معتقــد بودنــد کــه عدالــت بــدون اســتقرار قــدرت امــکان
پذیــر نیســت لــذا بــر اســاس حکومــت و قــدرت سیاســی بایــد
عدالــت را تعریــف کــرد.
ایــن دیــدگاه کســانی بــود کــه قــدرت سیاســی را در اختیار داشــتند
و در آثارشــان هــم راه پیــدا کــرد؛ آثــاری کــه میشناســیم و عمدتـ ًا
تحــت عنــوان احــکام الســلطانیه نوشــته میشــد .برخــی متفکران
دوره نخســت در  ۴۰۰ســال اول عدالــت را بــه همیــن مفهــوم
میگرفتنــد .چنیــن دیدگاهــی از عدالــت در دیــدگاه غزالــی و فخــر
رازی هــم راه پیــدا کــرده بــود.
در دیــدگاه دوم کــه تفکــر شــیعی بــر آن اصــرار داشــت و برگرفتــه
از اندیشــههای امیرالمؤمنیــن و بــه خصــوص خطبــه  ۲۱۶نهــج
البالغــه بــود هــرم تعریــف عدالت کامـ ً
ا تغییــر پیــدا کــرد .در این
تقریــر عدالــت خــودش یــک معیــار بــود و قــدرت تابعــی از عدالت
تعریــف میشــد و ســه عنصــر مهــم حــق ،عدالــت و قــدرت وجــود
داشــت.
در خطبــه  ۲۱۶امیــر المؤمنیــن (ع) میفرمایــد بزرگتریــن مســئله
در بــاب مناســبات اجتماعــی و سیاســی انســانها بــا حکومــت
مســئله حــق اســت .اگــر همــه انســانها بــه حــق و حقــوق
احتــرام بگذارنــد در آن صــورت ،پرچمهــای عدالــت ظاهــر
میشــود و ســنن دیــن جــاری میشــود .پــس از آن اســت کــه
میتوانیــم امیــدوار باشــیم قــدرت بقــا خواهــد داشــت .این مســئله
بیانگــر آن اســت کــه حــق مهمتریــن مســئله اســت .حــق اوســع

و گســتردهترین مفهــوم را داشــت بــه دنبالــش عدالــت تعریــف
میشــد و بــر اســاس آن قــدرت شــکل میگرفــت .در تفکــر
شــیعی ،عدالــت باالتــر از قــدرت بــود لــذا بایــد قــدرت بــر اســاس
عدالــت شــکل میگرفــت پــس در جهــان اســام ایــن دو دیــدگاه
همــواره در مناقشــه و چالــش بــا یکدیگــر بودنــد و بــه همیــن
اســاس هــم نظریــه پــردازی میشــد.
آزادی مؤلفههایــی دارد کــه آن را بایــد متأخــر و مربــوط بــه ۱۵۰
ســال اخیــر بدانیــم .بنابرایــن چیــزی کــه وجــود داشــت بحــث
عدالــت و اختیــار و عدالــت و اراده و عدالــت و قــدرت بود .بیشــترین
نظریــه پــردازی در بــاب عدالــت و قــدرت شــکل گرفتــه بــود.
مــا بایــد عدالــت را فائــق و متقــدم بــر قــدرت بدانیــم یــا قــدرت
اســت کــه تعییــن میکنــد چــه تعریفــی از عدالــت بدســت دهیــم.
طبیعت ـ ًا دو گفتمــان متفــاوت شــکل گرفتــه بــود.
عدالــت اســت کــه بیــان میکنــد آزادی مفهومــش چیســت
در حالیکــه در مغــرب زمیــن آزادی برتــر از عدالــت اســت .جــان

رالــز در کتــاب تئــوری عدالــت معتقــد اســت کــه در دموکراســی
و لیبرالیســم آزادی را اصــل قــرار دادیــم و عدالــت را نــه تابــع آن
بلکــه اص ـ ً
ا فرامــوش کردیــم .پــس آزادی ای کــه امــروز دربــاره
اش حــرف مــی زنیــم فراگیرتــر از عدالــت اســت .ولــی تفکــر
دینــی مــا همــواره در گفتمــان دوم کــه عدالــت خــود معیــاری بــود
در میــان متفکــران شــیعی چیــزی باالتــر از اراده یــا در دیــدگاه
اخیرتــر باالتــر از آزادی قــرار میگیــرد .عدالــت اســت کــه روشــن
میکنــد معنــای آزادی چــه آزادیهــای سیاســی ،چــه فکــری،
چــه اجتماعــی و چــه معنــوی بایــد چگونــه باشــد.
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه یــک تمایــز و تفــاوت اساســی
میــان عدالــت و نســبتش بــا آزادی در جهــان اســام و غــرب قائل
هســتیم .در جهــان اســام آزادی اصــل نیســت و در چارچــوب حق
و عدالــت تعریــف میشــود در حالیکــه در مغــرب زمیــن همــه
امــور از جملــه عدالــت و حــق را آزادی تعییــن میکنــد .لــذا نســبت
آزادی و عدالــت در غــرب یــک نســبت اصــل و فــرع و عــام و
خــاص اســت همچنانکــه رالــز بــه ایــن مســئله اعتــراف میکنــد و
در کتابــش بــه آن پرداختــه اســت.
مهمتریــن مشــکلی کــه امــروز در مــورد دموکراســی و لیبرالیســم
داریــم همیــن اســت کــه عدالــت جایــگاه روشــنی نــدارد .بایــد بــر
اســاس دموکراســی و آزادی تعریــف شــود و همیــن امــر باعــث
میشــود کــه بــا عدالــت نحیــف و الغــر در مغــرب زمیــن مواجــه
باشــیم .در حالیکــه مهمتریــن اصــل در دنیــای اســام بــر اســاس
تفکــر شــیعی و بــا توجــه بــه تفکــر پیامبــر (ص) و امیــر المؤمنیــن
(ع) مســئله عدالــت اســت .اگــر در جامعــه اســامی حکومتــی بــه
عدالــت بــی اعتنایــی کــرد چیــزی از َحکــم هــا و ســنن دیــن را
نخواهــد دیــد .چنانچــه امیرالمؤمنیــن عنــوان میکنــد اگــر عدالت
فرامــوش شــود نمیتــوان انتظــار داشــت کــه جامعــه بــه دیــن
عمــل بکنــد .لــذا حتــی ســنن دیــن هــم در پرتــو عدالــت جــاری
خواهنــد شــد.

یا د د ا شـــت
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جمهــوری اســامی از خیلــی جهــات دولــت بزرگــی اســت .امــا
دولــت بــزرگ المحالــه مشــکالت بــزرگ دارد .مشــکالت بــزرگ
هــم مســتلزم راهحلهــای بــزرگ اســت و راهحلهــای بــزرگ
هــم پیشــاپیش مســتلزم تحقیقــات کالن و بزرگانــد و ایــن
همــان تحقیــق اســتراتژیک اســت.
تحقیق علوم انسانی یا تحقیقات استراتژیک؟
تحقیــق اســتراتژیک ســه ویژگــی دارد -۱ :از نیازهــای واقعــی
و ملمــوس برخاســته و ازایــنرو راهحــل محــور اســت -۲ .بــه
عمــق تاریخــی پدیــده و گســترۀ جغرافیایــی آن توجــه دارد و
ازاینروکلنگــر اســت - ۳ .درپــی اخــذ نتایجــی بــا اعتبــار نســبت ًا
طوالنــی اســت و ازایــنرو نظریهمحــور اســت؛ حــاال بــا هــر
متــدی یــا در هــر حــوزهای کــه انجــام بشــود .پــس ،تحقیــق
اســتراتژیک از ذات نظــام جمهــوری اســامی برمــی خیــزد و بــه
همیــن دلیــل قابــل حــذف نیســت.
در کشـور مـا و برای مـا ،تحقیق علـوم انسـانی در معنـای امروزین
یا مـدرن کلمه ،اقدامـی بیاقتضا و بیمعناسـت و نباید انجام شـود.
ازاینروسـت که ما اصطالح تحقیق اسـتراتژیک را با تسـامح بهکار
میبریـم و منظـور ،در واقـع تفکر اسـتراتژیک اسـت که البتـه باید
روشـمند و دارای اسـتایل باشد.
چه کسی باید تحقیق استراتژیک را انجام بدهد؟
چــون تحقیــق اســتراتژیک از ذات نظــام جمهــوری اســامی برمی
خیــزد ،توافــق کنیــم بایــد مکانــی وجــود داشــته باشــد کــه محــل
انجــام آن باشــد .امــا مســئله بــزرگ ،ضــرورت تحقیق اســتراتژیک
یــا وجــود مکانــی بــرای انجــام آن نیســت .مســئله بــزرگ ایــن
اســت کــه چــه کســی بایــد تحقیــق اســتراتژیک را انجــام بدهــد.
بــه تصریــح «ماکــس وبــر» کــه همــه او را میشناســند و حــوزۀ 
اطالعــات او ،خــودش بهتنهایــی بخــش مهمــی از کل علــوم
اجتماعــی اســت .نظریهپــردازی فقــط از یــک آدم متعصــب و
مســلکی برمیآیــد :ایــن آدم بــه چیزهایــی ســخت عقیــده دارد
امــا تحــوالت عینــی کــه راه خودشــان را میرونــد ،گاهــی بــه
اعتبــار و درســتی عقایــد ایــن آدم آســیب میرســانند و درینحــال،
ایــن انســان مؤمــن یــا مســلکی ،ســخت میکوشــد عقایــدش را
نوســازی یــا ترمیــم نمایــد تــا آنهــا را حفــظ کنــد .ظهــور نظریــه
حاصــل چنیــن کوششــی اســت.
نظریه پردازی حاصل ایمان و باور جزمی است
پــس نظریــه در اصــل و برخــاف تصــورات رایــج ،فقــط پــس از
مرحل ـۀ ایمــان یــا بــاور جزمــی میآیــد .نظریــه موقعــی میآیــد
کــه قبلــش ،صاحــب آن حســابی تــکان خــورده باشــد! پــس،
ـی نظــام جمهــوری اســامی اســت؛ یعنــی
نظریهمنــدی نیــز ذاتـ ِ
ـی یــک نظــام سیاســی عقیــده محــور کــه میخواهــد واقعیــت
ذاتـ ِ
بیرونــی را موضــوع آرمانهایــش بســازد و بقــول هــرودوت مثــل
داریــوش شــاه هخامنشــی علیــه تقدیــر بجنگــد.
بدیــن ترتیــب ،نظریهســازی اصــو ًال کار هرکســی نیســت .مث ـ ً
ا
فــردی کــه قــوۀ یادگیــری بــاال دارد ،امــا دغدغــۀ خاصــی نــدارد
و فقــط میخواهــد یــاد بگیــرد و بعــدش یــاد دهــد ،چنیــن آدمــی
چــون نمیتوانــد تفکــر نظــری یــا عمومــی (جنــرال) نمایــد،
پــس نمیتوانــد تحقیــق اســتراتژیک نمایــد .زیــرا دغدغــۀ 
سختکیشــانه و مؤمنانــهای نــدارد .بــدون نظریهپــردازی
(میانبــرد یــا بلندمــدت) ،تحقیــق اســتراتژیک بیمعناســت.
سکوالرها نمیتوانند مسائل جمهوری اسالمی را حل کنند
آن کسـانی بـرای ترمیـم و نوسـازی یـک خانـه شایسـتهترند کـه
سـاکن آنند و خانه متعلق به آنهاسـت؛ یعنی فرزندان خانه .کسـی از
بیـرون ،ارادۀ ترمیم خانـه را ندارد و بنابراین اهلیت ایـن کار را ندارد و
نبایـد ایـن کار را به او سـپرد و نباید تعمیـر خانه را از او توقع داشـت.
صاحـب یـک دیـدگاه سـکوالر (دنیاگرا-غربگـرا) هرقدر باسـواد و
مدیـر و مجرب و… باشـد ،مسـائل نظام جمهـوری اسلامی ایران
را نمیتوانـد حـل کنـد .چرا؟ سـاده اسـت :چـون اهل خانه نیسـت؛
مسـائل نظام را مسـائل خـودش نمیداند .خـودش را روح ًا بخشـی

یادداشتی از سیدجواد طاهایی؛

تحقیقعلومانسانییاتحقیقاتاستراتژیک؟

از نظـام نمیدانـد .رابطـه او بـا نظـام رابطـۀ مقاطعـهکار بـا کارفرما
اسـت .بایـد سـاکن خانه باشـی تـا انگیـزه الزم بـرای بـرای تعمیر
و مرمت آن را داشـته باشـی .روشـن اسـت کـه از مارکسیسـم فقط
مارکسیسـتها دفـاع میکنند؛ از فمینیسـم هم فقط فمینیسـتها.
بنابراین ،مسـائل اساسـی نظام را هـر تیپ آدمهایی کـه خلق کردند
دقیقـ ًا همانهـا میتواننـد حلـش کننـد[ .شـبیه حـرف بقـراط کـه
میگفـت بیماریهای خـاص هرمنطقه بـا داروهای همـان منطقه
درمان میشـوند و شـبیه سـخن فالسـفهای که میگویند راهحل از
همانجایـی میآیـد که خطـر از آنجـا آمده].
تفاوت حزب اللهی و اصولگرا
ســاکنین خانــۀ جمهــوری اســامی فقــط انســانهای ویــژۀ نظــام،
یعنــی حزباللهیهــا هســتند .حزباللهــی (یــا بســیجی) مالــک
جمهــوری اســامی اســت .مســائل اساســی نظــام از ایــدۀ حزباهلل
یــا از حزباللهیبــودن شــروع شــده ،پــس راه حــل یــا نیــروی
ترمیــم هــم حتمــ ًا همانجاســت و در ایــن زمــان ،آنهــا ،جوانــان
مؤمــن بــه قداســت رهبــری و مؤمــن بــه قداســت نظــام هســتند.
جوانـان حزباللهی که شـما حتم ًا باید بـا آنها ارتبـاط بگیرید وگرنه
بـه تصریـح امـام (ره) آخرتتان آسـیب میبینـد ،اصولگرا نیسـتند.
اصولگرا ،حزباللهی پیشـین اسـت؛ کسـی است که دوسـت ندارد
حزباللهـی نامیده شـود ولـی میخواهد از اعتبـار آن اسـتفاده کند.
مدنی
اصولگـرا ،حزباللهـی تخلیـه شـده اسـت؛ در برابـر جامعـه ِ
باسـواد و آشـنا با غـرب کـمآورده و گویـی میگویـد« :به خـدا من
آنـی کـه فکـر میکنیـد نیسـتم!» تقریبـ ًا مطمئنـم رهبـری از این
کلمـه زیاد خوشـش نمیآید .فـرد اصولگـرا در سیاسـت ایران یک
واقعیـت پاتولوژیک اسـت.
مســائل دولــت جمهــوری اســامی مســائل نظــام
جمهــوری اســامی نیســت
چهارمیـن و آخریـن عـرض بنـده آن اسـت کـه مسـائل دولـت
جمهوری اسلامی مسـائل نظام جمهوری اسلامی نیسـت و حتم ًا
بایـد میان ایـن دو تفکیک عملی و جدی قائل شـویم .مث ً
ال مسـائل
زیسـت محیطـی ،مسـائل توسـعه صنعـت و تکنولـوژی ،مسـائل
کشـاورزی ،آموزشهـای مدنـی و شـهروندی ،کمبـود آب … اینها
همـه مسـائل دولـت اسـت و مـا اشـتباه میکردیـم کـه تاکنـون
آنهـا را درون یـک مرکـز تحقیقاتـی متعلق بـه حاکمیـت و رهبری
(مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک) بررسـی میکردیـم .بـرای مسـائل
و مشـکالت فرضـ ًا محیـط زیسـت ،خـود سـازمان محیط زیسـت
میتوانـد تحقیق کنـد ،وظیفـهاش این اسـت و نیازی به مشـارکت
مرکز تحقیقاتـی مربوط به حاکمیت نیسـت .حتـی تحقیقات کالن
و اندیشـیده (اسـتراتژیک) درخصـوص محیـط زیسـت هـم ،خـو ِد

سـازمان بایـد متکفل آن باشـد زیرا بـه خاطر اطالعـات و تجربیات
کارشناسـانش ،بهتـر میتوانـد ایـن مهـم را انجـام دهد.
مرکــز تحقیقاتــی متعلــق بــه رهبــری فقــط بایــد متعهــد بــه
مســائل خــود حاکمیتعالــی یــا رهبــری در عرصههــای سیاســت
خارجــی و داخلــی باشــد؛ مســائلی کــه بــه خاطــر عظمــت و
بنیادینبودنشــان ،مســائل رهبــری نظــام اســت نــه مســائل
قــوۀ مجریــه .قــوۀ مجریــه هــم در سیاســت داخلــی و هــم در
سیاســت خارج ـیاش متکفــل نیازهــای محــدود و فــوری اســت.
بایــد بــه اقتضائــات نزدیــک پاســخ بگویــد .دولــت در معنــای
مدیریــت اجتمــاع ،مجبــور اســت در لحظــه بــه ســر بــرد .نــه
میتوانــد برمبنــای حافظــۀ تاریخـیاش عمــل کنــد و نــه برمبنای
رؤیاهــای آینــدهاش .اگــر دولتــی تفلســف بــورزد و خــود را مأمــور
نیروهــای ژرف تاریخــی تلقــی کنــد و در ایــن راه بودجــه مصــرف
کنــد ،اشــتباه کــرده اســت! البتــه رؤســای قــوۀ مجریــه یــا دولــت
نیازهــای بــزرگ کشــور را درک میکننــد امــا تفکــر کالنپــرداز و
دوراندیشـیها اصــو ًال کار دولــت نیســت؛ کار فالســفه یــا آدمهایی
شــبیه آنهاســت یــا کار نهادهایــی درون حاکمیــت اســت کــه
وظایفــی شــبیه وظایــف آنهــا را تعقیــب میکننــد.
قوۀ عاقلـۀ اجتماع باید با رهبـری یا حاکمیـت ()sovereignty
مرتبـط باشـد نـه بـا نهـاد حکومـت ( .)governmentاولـی
متکفـل کلیـت و حیـات درونـی اجتمـاع و دومی متکفـل جزئیت و
ظواهر اجتماع اسـت .مسـائل بنیادی نظام مسـائل حاکمیتی اسـت
کـه در حوزۀ پژوهشـی «مبانی سیاسـت خارجی» یا مبانی سیاسـت
داخلـی جـای میگیرد.
البتـه هـر حاکمیتـی بـه شـدت درگیـر اطالعـات و تحلیلهـای
حکومتـی جزئی و اجرایی اسـت و با آنها مرتبط اسـت ،امـا در زمانی
ِ
کـه آنها از سـیر طبیعـی خود خـارج شـده و به بحـران یا به اسـتثنا
تبدیل شـده باشـند .در ایـن حـال از یک سـو آغازگاههـای پراتیک
و جزئـی و از دیگـر سـو نهایـت و انتهـای مسـائل (بـه منظـور اخذ
تصمیم نهایی توسـط مقام حاکمیـت) اهمیت مییابنـد .رتق و فتق
معمول امـور ارتبـاط زیادی بـا رهبری
امـو ِر معمـول و رتق و فتـق
ِ
نـدارد .رهبـری سیاسـی ذاتـ ًا امـری متعلـق بـه لحظات اسـتثنایی
اسـت .تحقیـق پیرامـون مسـائل و چالشهایـی کـه متعلـق بـه
دولت اسـت (مسـائل اجرایـی ،محدود ،کمبـرد ،تکـراری و متعارف،
دمدسـتی) برای نهادهـای تحقیقی مربـوط به حاکمیت غیـرالزم و
هـرز برنـدۀ فرصت و نیروسـت.
پـس برخلاف تصـورات رایـج ،تحقیـق اسـتراتژیک بیشـتر بـه
حاکمیـت مربـوط اسـت تـا بـه حکومـت! زیـرا مسـائل حاکمیـت
وسـیعتر ،ریشـهایتر و حسـاستر از مسـائل حکومت (یا قـوۀ مجریه)
اسـت و جالب اسـت که تحقیق اسـتراتژیک دقیقـ ًا به همین مسـائل
ارجـاع دارد ،یعنـی بـه مسـائلی کـه عمدتـ ًا حاکمیتی اسـت.
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متن زیر یادداشتی از احمد رضا دردشتی ،محقق مرکز
مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم است
که در ادامه میخوانید؛
پیشدرآمد
بــا تأمــل در آموزههــای قــرآن کریــم ،ســنت و ســیرت
پیشــوایان دیــن ،بــه خوبــی روشــن اســت کــه عقــل و
عقـلورزی جایــگاه ارجمنــد و رفیعــی را بــه خود اختصــاص داده
اســت .البتــه اینکــه مــراد از عقــل در منابــع اســامی بــه چــه
معناســت ،بحــث دیگــری اســت؛ امــا فــی الجملــه اطمینــان
داریــم کــه عق ـلورزی ،از ســوی دیــن تأکیــد و توصیــه شــده
اســت .اســام خــود را دیــن حنیــف (حقیقتگــرا) و منطبــق
بــر فطــرت انســانی معرفــی میکنــد؛ از ایــن رو آموزههایــش
بایــد مطابــق و ســازگار بــا فطــرت انســان باشــد .بســیاری از
شــبهات و ابهاماتــی کــه احیانـ ًا نســبت بــه پــارهای از آموزههــا و
احــکام اســامی مطــرح میشــود ،از بیتوجهــی بــه محکمــات
دیــن ،عــدم دقــت در مبانــی بنیادیــن (هستیشــناختی و
معرفتشــناختی دیــن) و نیــز بیاعتنایــی نســبت بــه روش
صحیــح دینشناســی ناشــی میشــود .در نوشــتار حاضــر بــه
یکــی از پرســشهایی کــه دربــارهی مهمتریــن آمــوزهی
دینــی ،یعنــی ایمــان بــه غیــب ،مطــرح شــده اســت ،اشــاره
کــرده و پــس از بررســی بــه نقــد آن خواهیــم پرداخــت.
شبهه
در قــرآن آمــده اســت کــه اولیــن شــرط دینــداری و تقــوا ،ایمان
بــه غیــب اســت( … :پرهیــزکاران) کســانی هســتند کــه بــه
غیــب ایمــان آورنــد و…؛ [ ]۱پرســش ایــن اســت کــه چگونــه
میتــوان دیــنداری را بــر مبنــای ایمــان بــه چیزهــای
پنهــان بنــا کــرد؟! چگونــه میتــوان بــه چیــزی کــه از آن
بیخبریــم و حقیقــت آن را نمیدانیــم و بــه هیــچ نحــوی
بــرای مــا روشــن و معلــوم نیســت ،ایمــان آوریــم؟! ایــن امــر
خــاف عقالنیــت اســت .عقــل میگویــد :تــا چیــزی
را نفهمیــدی و از آن آگاه نشــدهای بــه آن ایمــان نیــاور!
ولــی قــرآن میگویــد :بــه چیــزی ایمــان بیــاور کــه بــه آن
آگاهــی نــداری!
مقدمه
هویــت دیــن از ســه بخــش تکــون یافتــه اســت .بخــش یکــم،
جهانبینــی و نظــام باورمنــدی اســت کــه از شــناختها،
نگرشهــا و تفســیرهای دیــن نســبت بــه مجموع ـهی عالــم
هســتی ،مبــدأ ،معــاد ،نبــوت … ،و دیگــر مســائل مربــوط بــه
ایــن اصــول تشــکیل میشــود.
بخــش دوم ،نظــام ارزشــی و اخالقــی دیــن اســت کــه نظــام
اخالقــی خاصــی را تبییــن کــرده ،خصلتهــای نیــک
و بــد را توصیــف و از رفتارهــای اخالقــی مقبــول دیــن
ســخن میگویــد و بــه آن توصیــه میکنــد.
بخــش ســوم ،احــکام و قوانیــن فقهــی و حقوقــی اســت کــه
تنظیــم رفتــاری مؤمنــان در ســلوک فــردی و اجتماعــی را
ســامان میدهــد ]۲[ .دینــداری ،بــه معنــای حقیقــی و جامــع،
هنگامــی تحقــق مییابــد کــه همــه ایــن بخشهــا در نظــام
شــخصیتی و رفتــاری مؤمــن جایــگاه خــود را بیابــد و در ســبک
زندگــی و اهــداف حیــات او نقــش خــود را ایفــا کند .بخــش اول
کــه عبــارت اســت از جهانبینــی و نظــام باورمنــدی ،از چنــان
اهمیتــی برخــورار اســت کــه اگــر نقصــی در آن پدیــد آیــد،
ممکــن اســت اســاس دینــداری را دچــار اختــال کــرده و اصـ ً
ا
مانــع تحقــق آن شــود؛ ولــی بخــش دوم و ســوم ،هرچنــد در
جــای خــود مهــم و تأثیرگذارنــد ،امــا نقــص در آنهــا دینــداری
را ناقــص و کماثــر میکنــد نــه اینکــه از اســاس آن را از بیــن
ببــرد.
در بخــش اول ،مهمتریــن و ریش ـهای تریــن حقایقــی کــه فــرد
مؤمــن بایــد بــه آن باورمنــد باشــد ،حقایقــی هســتند کــه یــا
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ایمان به غیب؛ نخستین گام دین داری

غیــب مطلقانــد (ماننــد وجــود خداونــد) ،یــا در زندگــی دنیــا
و بــا حــواس ظاهــری قابــل رؤیــت نیســتند (ماننــد بهشــت و
جهنــم) و یــا اگــر ذات ـ ًا قابــل مشــاهده و تجربــه بــا حواسانــد
(مثــل درک حضــور پیامبــر یــا امامــان) ،بــه ســبب برخــی
موانــع (ماننــد فاصلــه زمانــی ،)… ،چنیــن تجربــهای بــرای
مؤمنــان ممکــن نیســت.
مفهومشناسی و گونهشناسی آموزه غیب
غیــب ،در لغــت بــه معنــای پوشــیده و پنهــان و ضــد شــهادت،
بــه معنــای آشــکار و پیداســت .در اصطــاح قرآنــی ،غیــب ،بــه
معنــای هرحقیقتــی اســت کــه از حــواس انســانها پوشــیده
اســت و فــرد مؤمــن بایــد بــه اســتناد دلیلهــای متقــن
عقلــی و نقلــی بــه آن ایمــان آورد .اساسـ ًا همــه ادیــان االهــی،
خصوصـ ًا ادیــان توحیــدی ،بــر پایــه ایمــان بــه حقایــق پوشــیده
از حــواس بنــا شــدهاند .بارزتریــن مصــداق غیــب ،وجــود
خداونــد اســت کــه ایمــان بــه وجــود او ریشــهایترین اصــل
ایمــان مؤمنــان اســت.
غیــب ،بــه یــک اعتبــار ،دو گونــه اســت :غیــب مطلــق و غیــب
نســبی؛ غیــب مطلــق عبــارت اســت از حقایقــی کــه هیچــگاه
شــکار حــواس ظاهــری انســان نشــده و آدمــی تــا ابــد از تجربــه
حســی آنهــا محــروم و ممنــوع اســت .البتــه ایــن ممنوعیــت و
محرومیــت ،امــری اعتبــاری و دســتوری نیســت؛ بلکــه بــه ایــن
ســبب اســت کــه ســنخ وجــودی آن موجــود یــا موجــودات ،بــه
گونــهای اســت کــه حــواس ظاهــری انســان ،ناتــوان از درک
آنهاســت .نمونــه بــارز و مصــداق اتــم چنیــن غیبــی ،وجــود
مقــدس خداونــد و فرشــتگان مقــرب اوســت.
گونــه دیگــر غیــب ،غیــب نســبی اســت؛ غیــب نســبی بــه
موجــودات ،واقعیتهــا و حقایقــی اطــاق میشــود کــه
بــرای برخــی از افــراد ،و نســبت بــه برخــی از زمانهــا و
در شــرایط خاصــی ،پوشــیده و پنهانانــد؛ هرچنــد در ذات
خــود قابلیــت تجربــه شــدن بــا حــواس ظاهــری را دارنــد.
دامنــه موجوداتــی کــه در گســتره غیــب نســبی قــرار
میگیرنــد ،بســیار فــراوان و بلکــه بینهایــت اســت؛ زیــرا
هرچیــزی میتوانــد نســبت بــه فــردی ،غیــب و نســبت بــه
فــرد دیگــری ،مشــهود باشــد .مث ـ ً
ا کشــور چیــن و تمامــی
مختصــات آب و هوایــی ،طبیعــی ،جغرافیایــی و فرهنگــی آن
را در نظــر آوریــد.
ایــن مجموعــه از واقعیتهــا نســبت بــه کســانی کــه در حــال
حاضــر آن را تجربــه میکننــد ،مشــهود و نســبت بــه مــا کــه
بیــرون از آن فضــا هســتیم ،غیــب محســوب میشــود .بــا توجــه
بــه چنیــن امــری ،روشــن اســت کــه علــم مــا بــه بســیاری از

امــور نــه بــه ســبب ایــن اســت کــه آنهــا را بــا حــواس خــود
تجربــه میکنیــم و مشــهود مــا هســتند؛ بلکــه یــا بــه ســبب
تعقــل و تفکــر (دلیــل عقلــی نظــری) و یــا بــه ســبب اعتمــاد و
اطمینــان بــه گفتــه کســانی اســت کــه بیواســطه آن را تجربــه
کــرده و محصــول تجربــه خــود را بــرای مــا گــزارش کردهانــد
(دلیــل نقلــی بــه اضافـهی دلیــل عقلــی عملــی) .علــم و اعتقــاد
مــا بــه ایــن امــور ،در حقیقــت ،علــم و اعتقــاد بــه امــور غیبــی
اســت و تــا زمانــی کــه خــود مــا شــخص ًا آن را تجربــه نکنیــم،
بــرای مــا غیــب محســوب میشــوند.
حــال اگــر بنــا باشــد کــه مــا همــه آنچــه را در گســتره زندگــی
وجــود دارد شــخص ًا تجربــه کــرده تــا بــه وجــود و مختصــات آن
علــم و اعتقــاد پیــدا کنیــم و زندگــی و مســائل پرشــمار آن را بــر
مبنــای علــوم حســی ســامان دهیــم ،هیچــگاه نمیتوانســتیم
بــه آســانی بــه اهــداف خــود برســیم و اکثریــت قریــب بــه
اتفــاق مســائل زندگــی ،یــا آغــاز نمیشــد و یــا بــه انجــام
نمیرســید! بنابــر ایــن ،ایمــان بــه غیــب جــز مســائل ضــروری
و گریزناپذیــر زندگــی اســت و بــه هیــچ روی نمیتوانیــم آن را
از معــادالت زندگــی حــذف و یــا آن را نادیدهانگاریــم.
ایمان به غیب ،اساس دینداری
در ســاحت دینــداری نیــز ،بــه ماننــد دیگــر ســاحتهای
زندگــی ،مســائلی وجــود دارد کــه یــا غیــب مطلقانــد،
مثــل وجــود خداونــد و… ،و یــا غیــب نســبیاند ،ماننــد
وجــود پیامبــر و امامــان علیهــم الســام (نســبت بــه کســانی
کــه آنهــا را ندیدهانــد) ،بهشــت و دوزخ ....،ایمــان بــه ایــن
حقایــق و واقعیتهــا اســاس تجربــه دینــی مؤمنــان را تشــکیل
میدهنــد و دینــداری ،بــدون ایمــان بــه ایــن امــور ،ســامان
نخواهــد یافــت .اساسـ ًا دیــن ،و بــه خصــوص ادیــان توحیــدی،
بــر پایــه امــور غیبــی و دعــوت بــه ایمــان بــه ایــن حقایــق
شــکل میگیرنــد و بــدون ایــن مســأله ،هویــت خــود را بــه
طــور کامــل از دســت میدهنــد.
تصــور کنیــد کــه اگــر بنــا باشــد ایمــان بــه خداونــد ،فرســتادن
پیامبــران و فروفرســتادن کتابهــای آســمانی ،بهشــت و دوزخ،
حســاب و کتــاب ،فرشــتگان ،عالــم بــرزخ ،وجــود روح… ،
و دههــا حقیقــت دیگــر ،کــه منظومــه موضوعــات دینــداری را
محقــق میکنــد ،از چارچــوب دینــداری خــارج شــود و ایمــان
بــه آنهــا ضرورتــی نداشــته و فقــدان آنهــا بــه دینــداری زیانی
نرســاند ،آنــگاه چــه چیــزی بــرای اعتقــاد و ایمــان باقــی خواهد
مانــد؟! آیــا مجموعــه عظیــم اخــاق و رفتارهــای دینــی ،کــه بر
پایــه ایمــان بــه همیــن امــور غیبــی شــکل گرفتــه اســت ،بــه
یکبــاره فــرو نمیریــزد؟!
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ایمان به غیب ،ایمانی برخاسته از عقالنیت
گفتیــم کــه ایمــان بــه غیــب اســاس دیــنداری اســت و
بــدون آن ،دی ـنداری معنــا و مفهــوم حقیقــی خــود را از دســت
میدهــد .حــال پرســش مهــم ایــن اســت کــه ایمــان بــه
غیــب ،بــر چــه پای ـهای اســتوار اســت؟ آیــا انســان بایــد بــدون
تکیــه بــر تعقــل ،تفکــر و بــا بســتن در پرسـشگری ،بــه غیــب
ایمــان آورد؟ آنچنانکــه ایمــان در ادبیــات مســیحی امــری ورای
فهــم ،علــم و تعقــل اســت و اصــ ً
ا گفتــه میشــود :ایمــان
بیــاور تــا بدانــی! []۳
یــا ایــن کــه ایمــان بــه غیــب بایــد بــر پای ـهی معرفــت ،علــم
و تعقــل ســامان یابــد؟ آموزههــای قــرآن کریــم ،احادیــث
پیشــوایان دیــن و ســبک هدایتگــری آنــان ،ایمــان مبتنــی
بــر تعقــل و تفهــم را توصیــه و تقدیــس میکنــد .انبوهــی
از آیــات و روایــات دینــی بــر اهمیــت تعقــل ،تفکــر و تأمــل
در حقایــق هســتی و وجــود انســان ،بهتریــن گــواه بــر ایــن
معناســت .قــرآن در توصیــف اولواااللبــاب (صاحبــان خــرد)
میفرمایــد … :کســانی کــه در آفرینــش آســمانها و زمیــن
میاندیشــند (و محصــول تفکــر آنــان ایــن اســت کــه بــه
حکمــت و تدبیــر و هدفمنــدی آفرینــش ایمــان آورده و بــا زبــان
جــان و تــن میگوینــد ):خداونــدگارا! تــو ایــن همــه را باطــل و
بیهــدف نیافریــدهای! تنهــا پــاک و منــزه تویــی! پــس مــا را از
کیفــر آتــش برهــان! []۴
آیــات پرشــماری از قــرآن کریــم بــا الفــاظ و الحــان گوناگــون،
علــم ،فهــم و تعقــل را تکریــم ،و جهــل ،ســفاهت و نادانــی
را تقبیــح و نکوهــش کــرده اســت ]۵[ .در روایــات اهلبیــت
علیهــم الســام تفکــر ،تعقــل و پرســشگری جایــگاه بلنــد
و رفیعــی دارد؛ آنچنانکــه لحظــهای تفکــر ،ارزش و پاداشــی
معــادل هفتــاد ســال عبــادت (عمــر معمــول یــک انســان)
یافتــه اســت]۶[ .
بنابــر ایــن در دیــن اســام ،ســاحت دیـنداری عــاری از تفکــر و
تأمــل نیســت .اساسـ ًا دیـنداری تهــی از معرفــت ،نــه ســودمند
اســت و نــه مــورد ســفارش اســام قــرار گرفتــه اســت؛ بلکــه
عکــس آن امــر ،یعنــی دی ـنداری عالمانــه ،تحســین و توصیــه
شــده اســت.
در آموزههــای دینــی علــم ،عالــم ،عقــل و تعقــل جایــگاه
بــس بلنــد و بــا شــکوهی دارد ]۷[ .از ایــن رو ابــداً از مؤمنــان
خواســته نشــده اســت بــه چیــزی ایمــان آورنــد کــه هیچگونــه
آگاهــی از آن ندارنــد .بــه عبــارت دیگــر از اهــل ایمــان خواســته
نشــده اســت کــه بــر خــاف عقــل و منطــق رفتــار کننــد؛ بلکــه
خواســتهاند تــا بــا تفکــر و تأمــل در هســتی و ســیر در آفــاق و
انفــس ،بــه حقایــق هســتی ایمــان آورده و منظومــه ارزشهــای
خــود را بــر محــور ایــن حقیقتهــا ســامان دهنــد.
گونههای مدرکات عقلی
عقــل در مواجهــه بــا مســائل گوناگــون ســه رویکــرد کلــی
دارد .۱ :پســندکردن (عقــل پســند)؛  .۲گریختــن (عقلگریــز)
و  .۳ســتیزهکردن (عقلســتیز) .بــه عبــارت دیگــر برخــی
موضوعــات در حیطــه ادراک عقــل قــرار دارنــد و عقــل بــا
تأمــل در ماهیــت و ادراک مختصــات آن بــه شــناخت و
تصدیقشــان مبــادرت مــیورزد .عالــم مــاده و برخــی از
مختصــات و پدیدههــای آن از ســنخ مــدرکات عقلپســند
اســت .گاهــی عقــل پــس از طــرح موضوعــی ،آن را بــه شــدت
مــردود و باطــل دانســته و بــا آن میســتیزد و وجــود آن را
ناممکــن توصیــف میکنــد.
بــه عنــوان مثــال اجتمــاع یــا ارتفــاع نقیضــان (مثــل وجــود و
عــدم) یــا اجتمــاع متضــادان (مثــل ســرما و گرمــا) از بارزتریــن
مصادیــق موضوعــات عقلســتیز اســت .گــروه ســوم از مســائل،
مســائلی اســت کــه عقــل ،وجــود آن را انــکار نمیکنــد؛ بلکــه
اصــل وجــود یــا امــکان وجــودی آن را میپذیــرد امــا اعــام
میکنــد کــه مــن از درک حقیقــت چنیــن مســائلی ناتوانــم و
ادراک آنهــا بــه ابزارهــا و راههــای دیگــری نیازمنــد اســت.

آنچــه کــه تحــت عنــوان غیــب ،در ادبیــات دینــی مــا مطــرح
میشــود ،از گــروه اول و ســوم اســت؛ یعنــی یــا عقــل آن را
اثبــات آن میکنــد؛ هرچنــد حــس ،از تجربــه آن ناتــوان و
ممنــوع اســت و یــا بــا اثبــات امــکان آن ،خــود را از ادراک
حقیقــت آن ناتــوان میبینــد.
حقیقــت وجــود خداونــد ،معــاد جســمانی ،بهشــت و جهنــم،
فرشــتگان االهــی … ،از ایــن گروهانــد .عقــل از فهــم
حقیقــت آنهــا ممنــوع اســت؛ هرچنــد بــا برهانهــای خــود،
اصــل وجــود آنهــا را میپذیــرد .بنابرایــن علــم بــه غیــب و
ایمــان بــه آن ،گاه بــا اثبــات صریــح عقــل صــورت میگیــرد؛
اگــر چــه درک کنــه و حقیقــت برخــی از موجــودات غیبــی فراتر
از تــوان عقــل اســت و گاهــی عقــل ،ضمــن تأییــد امــکان
وجــود آنهــا ،خــود را از ورود در حیطــه ادراک کنــه آن ،ممنــوع
و ناتــوان مییابــد.
بنابــر ایــن ،معــارف و مســائل دینــی کــه در حــوزه امــور غیبــی
قــرار میگیــرد یــا عقــل گریزنــد یــا عقــل پســند ،و مــوردی
نیســت کــه مشــمول ســتیز و انــکار عقــل واقــع شــود .از ایــن
رو ایمــان بــه غیــب در ادیــان توحیــدی و بــه خصــوص دیــن
اســام ،بــر پایــه معرفــت عقلــی خالــص و یــا معرفتــی مرکــب
از برهــان عقلــی و دلیــل نقلــی صــورت میگیــرد.
در هیــچ مــوردی از مؤمنــان خواســته نشــده اســت کــه عقــل
خــود را تعطیــل کــرده و بــا چشــمها و گوشهــای بســته بــه
چیــزی کــه معرفتــی بــه آن ندارنــد ،ایمــان آورنــد .قــرآن کریــم
ضمــن تحســین و تکریــم تعقــل و تفقــه ،از کســانی کــه بــا
دراختیــار داشــتن ابــزار تفکــر ،از آنهــا بهــره الزم را نمیبرنــد
و صرف ـ ًا در امــور حســی و لذتهــای تنانــه و حیوانــی خــود را
ســرگرم کردهانــد ،بــه شــدت انتقــاد کــرده اســت]۸[ .
خاستگاههای ایمان به غیب
پیشتــر اشــاره شــد کــه ایمــان بــه امــور غیبــی یــا بــا برهــان
خالــص عقلــی صــورت میگیــرد و یــا بــا برهانهایــی
مرکــب از مقدمــات عقلــی ،نقلــی و شــهودی .اولیــن و
اصلیتریــن غیبــی کــه انســان بایــد بــه آن ایمــان آورد تــا
در جرگــه دیــنداران وارد شــود ،ایمــان بــه وجــود و یگانگــی
خداونــد اســت.
ایــن مســأله بایــد بــا برهــان عقلــی خالــص و یــا ترکیبــی از
برهــان عقلــی و کشــفی صــورت گیــرد و اســتناد بــه مقدمــات
نقلــی در آن روا نیســت .پــس از اثبــات اصــل وجــود و برخــی
صفــات خداونــد ،نوبــت بــه ضــرورت پیامبــری و شــناخت
اوصــاف عــام پیامبــر میرســد.
ایــن دو مســأله نیــز بایــد بــا ادلــه عقلــی اثبــات شــوند تــا
راه را بــرای ورود در قلمــرو دیــن و آموزههــای وحیانــی بــه
روی انســان بگشــایند .از ایــن جــا بــه بعــد هرآنچــه از امــور
غیبــی مطــرح شــده و خواســته میشــود بــه اصــل وجــود و
مختصــات آنهــا ایمــان بیاوریــم ،از ترکیــب برهــان عقلــی و
نقلــی ،اثبــات و فهــم میشــود .برخــی از امــور غیبــی هــم
ممکــن اســت بــرای عــدهی کمــی از مــردم بــه واســطه شــهود
روحانــی و مکاشــفه قلبــی اثبــات شــود؛ ولــی همــان مشــهودات
و مکاشــفات هــم بــدون پشــتوانههای عقلــی و نقلــی ،قابــل
اســتناد و اطمینــان نیســتند.
بنابرایــن مالحظــه میشــود کــه نــه تنهــا دیــنداری
حقیقــی بــدون ایمــان بــه غیــب ممکــن نیســت و بــدون آن
بــه دینــداریای ســکوالر و معنویتــی روانشــناختی دگرگــون
میشــود .امــا ایمــان بــه غیــب و امــوری مــاورای عقــل و
حــس ،حتمــ ًا بــا راهنمایــی و روشــنگری عقــل و منطــق
تحقــق مییابــد.
علم غیب مخصوص خداست!
بــر اســاس اســتداللهای عقلــی و فلســفی و تبیینهــای
دینــی ،خداونــد ،کــه خــود اصیلتریــن امــر غیبــی ،بلکــه
غیــب مطلــق اســت و همــه غیبهــا و شــهادتها از وجــود

صفحه  | 50شماره  | 30خرداد 98

او میجوشــد ،تنهــا کســی اســت کــه بــه غیــب و باطــن عالــم
اگاه اســت .همــه غیبهــا و مشــهودها درمحضــر اوســت و
اساســ ًا هرچــه بــرای مــا غیــب و پنهــان محســوب میشــود،
بــرای او آشــکار و هویداســت.
علــت اصلــی وجــود امــور غیبــی ،همانــا محدودیــت گســتره
وجــودی ماســت و هرچــه بــر ایــن گســتره افــزوده شــود ،از
شــمار امــور غیبــی هــم کاســته میشــود .خداونــد کــه
وجــودش بینهایــت و محیــط بــر همــه هســتی اســت و همــه
اشــیا در محضــر او حاضــر و او بــر همــه چیــز شــاهد و نگهبــان
اســت]۹[ ،
بـر همـه چیـز علـم حضـوری قیومـی دارد و ذرهای در عالـم
هسـتی از دایـره علـم او بیـرون نیسـت .بنابـر ایـن خداونـد ذات ًا
عالمالغیـوب اسـت؛ البتـه برخـی از بنـدگان شایسـته خداونـد،
بـه سـبب قـرب و والیتـی کـه نسـبت بـه او دارنـد از پـارهای از
امـور غیبـی ،کـه ادراک و اطالعـش بـرای عمـوم انسـانها
حاصـل نیسـت ،برخوردارنـد ]۱۰[ .از ایـن رو کسـانی (ماننـد
پیامبـران و امامـان علیهـم السلام) هـم کـه عالـم بـه غیباند،
در واقـع ،خداونـد آنهـا را از برخی مسـائل غیبـی آگاه میکند و
هیچکـس ،جـز خداونـد ،عالـم بـه غیـب نیسـت.
--------------------------------[ .]۱الذین یؤمنون بالغیب و … بقره ۲ /
[ .]۲البتــه پوشــیده نیســت کــه نظــام حقوقــی و فقهــی دیــن
اســام ،در طــول نظــام اخالقــی و بــرای تعمیــق و گســترش
نظــام اخالقــی ،و مبتنــی بــر باورهــای بنیادیــن اعتقــادی قــرار
دارد .بــه عبــارت دیگــر کارکــرد نظــام عملــی دیــن ،در حقیقت،
بــه ریشــهگرفتن خصلتهــای نیــک و زدودن خصلتهــای
بــد و در نهایــت ،تقویــت نظــام باورمنــدی (ایمــان) انســان
میانجامــد.
[ .]۳البتــه ایــن ســخن بــه یــک معنــا درســت و بــه یــک معنــا،
غلــط اســت .اگــر بــه ایــن معناســت کــه دیــن داری در ســاحتی
تهــی از هرگونــه تعقــل و آگاهــی شــکل میگیــرد و نخســت
هرچــه کتــاب مقــدس و کشیشــان بــه شــما میگوینــد،
بــدون هرگونــه تفکــری بپذیریــد و بــه آن ملتــزم شــوید تــا
آن را بفهمیــد ،ســخنی بــه غایــت نادرســت و باطــل اســت.
امــا اگــر منظــور ایــن اســت کــه پــارهای از حقایــق عالــم (یــا
الیههــای وجــودی حقایــق) تنهــا پــس از ایمــان بــه خداونــد و
حقایــق تبییــن شــده توســط دیــن ،بــر شــما مکشــوف میشــود،
ســخنی بــه غایــت درســت و حکیمانــه خواهــد بــود.
[ .]۴الذیــن یتفکــرون فــی خلــق الســموات و االرض ربنــا
مــا خلقــت هــذا باطــا ســبحانک فقنــا عــذاب النــار آل
عمــران۱۹۱/
[ .]۵محمد۲۴/
[ .]۶تفکــر ســاعه خیــر مــن عبــاده ســبعین ســنه (اوصــاف
االشــراف؛ ص .)۴۳
[ .]۷بــرای مطالعــه روایــات بــه کتابهــای اصــول کافــی،
بــاب فضــل العلــم و کتــاب منیــه المریــد ،از شــهید ثانــی
مراجعــه شــود.
[ .]۸و لقــد ذرأنــا لجهنــم کثیــرا مــن الجــن و االنــس لهــم
قلــوب ال یفقهــون بهــا و لهــم اعیــن الیبصــرون بهــا و لهــم
آذان ال یســمعون بهــا اولئــک کاالنعــام بــل هــم اضــل اولئــک
هــم الغافلــون؛ و یقینــ ًا دوزخ را بــرای بســیاری از جنیــان و
انســانها پدیــد آوردهایــم .آنانکــه دلهایــی داشــتند کــه
بــا آن نیاندیشــیدند و چشــمهایی کــه بــا آنهــا ندیدنــد و
گوشهایــی کــه بــا آنهــا نشــنیدند؛ آنــان ماننــد چهارپایــان
و بلکــه گمراهتــر چهارپایاننــد ،آنــان همــان غافــان هســتند.
اعــراف۱۷۹/
[ … .]۹اولــم یکــف بربــک انــه علــی کل شــیئ شــهید؛ آیــا
بــرای خداونــدگار تــو همیــن بــس نیســت کــه بــر همــه چیــز
شــاهد و گــواه اســت؛ فصلــت۵۳/
[ .]۱۰عالــم الغیــب فــا یظهــر علــی غیبــه احــدا اال مــن
ارتضــی مــن رســول …؛ جــن۲۷-۲۶/
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یادداشتی از غالمرضا کاشی؛

چه امکان عقالنی برای حیات سیاسی ملت فلسطین وجود دارد؟
متن زیر یادداشتی از محمدجواد غالمرضا کاشی استاد
دانشگاه عالمه طباطبایی است که در ادامه میخوانید؛
رئیــس جمهــور آمریــکا ،بیــت المقــدس را بــه عنــوان پایتخــت
اســرائیل بــه رســمیت شــناخت .ایــن تصمیــم معنایــی جــز آن
نــدارد کــه فلســطینیان بپذیرنــد خــواب و خیــال تشــکیل یــک
کشــور مســتقل را بــرای همیشــه فرامــوش کننــد .آنهــا بایــد
فرامــوش کننــد ملتــی هســتند و حــق تشــکیل کشــور دارنــد.
آنهــا شــهروندان کشــور اســرائیل نیــز محســوب نمیشــوند.
فلســطینیها ،بایــد بپذیرنــد کــه قلمــرو اســرائیل ،جــای زندگــی
آنهــا نیســت .بایــد بپذیرنــد آوارگــی تقدیــر گریزناپذیــر آنهاســت.
فلســطینیها بایــد بپذیرنــد بقــا اســرائیل ،نفــی تــام و تمــام
موجودیــت و هســتی آنهاســت .بایــد واقعیــت قــدرت جهانــی را
بپذیرنــد .بپذیرنــد کــه جهــان جدیــد و ســاختار مســلط قــدرت در
آن ،تحقیــر ،انحــال و مــرگ آنهــا را رقــم زده اســت .آنهــا مذاکــره
کردهانــد ،بــرای کســب اقــل حقــوق خــود تســلیم شــدهاند ،امــا
نتوانســتهاند شــتاب رشــد و گســترش اســرائیل را کنتــرل کننــد.
بــا ایــن همــه رئیــس جمهــور آمریــکا اعــام کــرده همچنــان
پیگیــر صلــح مرضیالطرفیــن اســت .شــخصیتها و نهادهــای
بینالمللــی نیــز خواهــان حفــظ آرامــش شــدهاند.
آنچــه روز گذشــته اتفــاق افتــاد ،سکانســی از یــک فیلــم شــصت
هفتــاد ســاله اســت .اســرائیل بــا هــدف نابــودی تــام و تمــام یــک
ملــت هــر روز یــک گام بــه پیــش میگــذارد ،بــه تدریــج از ســوی
قدرتهــای جهانــی تأییــد میشــود ،بعــد طرفیــن بــه آرامــش
دعــوت میشــوند ،اگــر بخشــی از فلســطینیها دســت بــه
خشــونت بزننــد بــه عنــوان تروریســت ،بــی تربیــت ،آشــوب افکن
و خرابــکار از طــرف نهادهــا و حتــی روشــنفکران غربــی محکــوم
میشــوند .رهبــران اســرائیل تظلــم خواهــی میکننــد و جهانیــان

را بــه همــدردی فــرا میخواننــد.
در ایــن بــازی پــر از فریــب و ســتم ،بــرای فلســطینیهای نگــون
بخــت ،چــه راه حلــی جــز اعمــال خشــونت باقــی میمانــد؟
مهــم نیســت اعمــال خشــونت چقــدر بــه نتیجــه خواهــد رســید،
مهــم ایــن اســت کــه خشــونت طبیعیتریــن واکنــش یــک ملــت
در مقابــل وضعیتــی اســت کــه نابــودی تــام و تمــام خــود را تجربه
میکنــد .هنگامــی کــه از یــک ملــت خواســته میشــود ،همــراه
بــا نابــودی خــود ،از واکنــش طبیعــی هــر جانــداری در مقابــل
مــرگ هــم خــودداری کنــد ،از آن حرفهــای شــگفت اســت کــه
اوج ریــا و فریــب سیاســت امــروز را بــر مــأ میکنــد.
آنهــا کــه همــه جــا از سیاســت انساندوســتانه و عــاری از خشــونت
دفــاع میکننــد ،لطفـ ًا توضیــح دهنــد ،چــه امــکان عقالنــی بــرای
حیــات سیاســی ملــت فلســطین وجــود دارد؟
بــرای گروهــی کــه نادیــده گرفتــه شــده ،تحقیــر شــده ،و چشــم
اندازهــا همــه حاکــی از مــرگ و انحــال اســت ،خشــونت تنهــا
انتخــاب وسوســه انگیــز اســت .وقتــی سیاســت عقالنــی و متکــی
بــر منطــق و محاســبه ،داللتــی جــز پذیــرش محتــوم مرگ نــدارد،

یادداشتی از رضا بابایی؛

«امر دینی» چیست و چه نسبتی با متون دینی دارد؟
رضا بابایی ،پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه طی
یادداشتی درباره امر دینی نوشت:
آیا هـر چیزی کـه در متون دینـی دربارۀ آنها گفتوگو شـده اسـت،
«امـر دینـی» اسـت؟ ً
مثلا چـون متـون دینـی دربـارۀ معاملات،
فـراوان سـخن گفتهانـد ،دیـنداران بایـد بپذیرند که اقتصـاد تحت
قیمومیـت دین اسـت؟ آیـا توصیههای متـون دینی به فرزنـدآوری،
ّ
آن را داخـل مسـائل دینـی میکند؟ آیـا وجود احـکام بـردهداری در
قـرآن و روایـات ،به این معنا اسـت کـه بـردهداری ،موضوعی دینی
اسـت؟ «امـر دینی» چیسـت و چه نسـبتی با متـون دینـی دارد؟ آیا
دیـن در ذیل تاریخ و متون دینی اسـت؟ نظریۀ غالب و مشـهور این
اسـت که وقتی متـون دینی دربـارۀ موضوع یا مسـئلهای اظهار نظر
میکنـد ،بدین معنا اسـت کـه آن موضـوع و محمـول آن ،در قلمرو
دیـن اسـت .بنابراین« ،امر دینی» ،مسـاوی اسـت با همـۀ محتوای
قـرآن و حدیـث و مقـداری اجتهـادات بر پایۀ همـان متون.
نظریــه یــا فــرض دوم ،ایــن اســت کــه متــون دینــی ،اعــم از دیــن
اســت؛ یعنــی گزارههایــی در متــون دینــی وجــود دارد کــه ناظــر
بــه «امــر دینــی» نیســت .مثـ ً
ا روایــات مربوط بــه خریدوفــروش،
معامــات را بــه امــر دینــی تبدیــل نمیکننــد؛ بلکــه شــاید در مقام
تأییــد بهترین شــیوههای عرفــی معاملــه در دورهای از زمان باشــند
و در ادوار دیگــر نیــز بایــد همچنــان بهتریــن شــیوۀ عرفــی معاملــه

را برگزیــد؛ اگرچــه در متــون دینــی نیامــده باشــد (ماننــد بیمــه).
وقتـی میکوشـیم بـرای امـور عرفـی (ماننـد صلـح یـا جنـگ یـا
شـیوههای قصـاص) ،از قـرآن تأییـد بگیریـم ،در واقـع بـه ماهیت
قـرآن ُعرفیات
عرفـی آنها پشـت کردهایـم؛ امـا اگـر پذیرفتیم کـه
ْ
خـاص نیـز دارد ،بایـد در آن امـور ،بـه عـرف و تجربـه زمـان خـود
نیـز مراجعـه کنیـم؛ وگرنه همـواره میـان پایبنـدان به عـرف قدیم
کـه بـه امـر دینـی تبدیل شـده اسـت ،بـا طـرفداران عـرف جدید
نـزاع خواهـد بود .دیـنداران ،هیـچگاه بر سـر امر دینی بـا یکدیگر
نجنگیدهانـد؛ چون بر سـر خداپرسـتی و اعتقاد به معاد و نمـاز و روزه
توافق نسـبی وجـود دارد .گروههایی مانند خوارج ،از یکسـانانگاری
متـون دینـی و امـر دینـی پدیـد آمدهانـد؛ وگرنـه در نمـاز و روزه و
عبـادت کـه نزاعی نبـود .نواندیشـانی هم که بـرای مـدارا و صلح و
حقـوق بشـر و… از قرآن تأییـد میگیرند ،خطـای خـوارج را تکرار
و امـور عرفی را داخل مسـائل دینی میکنند .از ایشـان باید پرسـید
اگـر شـما توانسـتهاید از قـرآن ،صلـح و مـدارا بیـرون آوریـد ،چـرا
خوارج نتوانسـتند و به سـوی خشـونت رفتند؟ آنان که بیش از شـما
قـرآن میخواندنـد و به عصـر نزول هـم نزدیکتـر از شـما بودند و
صداقـت نیز داشـتند و به گفتۀ امام علـی (ع) حق را میجسـتند ،اما
خطـا کردند (نهـج البالغه ،خطبـۀ .)۶۱
آیــا غیــر از ایــن اســت کــه آنــان امــر عرفــی را بــه امــر دینــی
تبدیــل کردنــد و بــه همیــن دلیــل نتوانســتند بــا فهــم عرفــی

خشــونت تنهــا مصــداق عقالنیــت سیاســی اســت .خشــونت برای
چنیــن گروهــی راهگشــا هــم نباشــد ،دســت کــم امکانــی بــرای
مــرگ شــرافتمندانه اســت .ایــن داســتان تلــخ مــردم فلســطین
طــی هفتــاد هشــتاد ســال گذشــته اســت.
بــا چــه زبانــی بایــد بــرای نســل جدیــد ســخن گفــت تــا بــاور
کننــد مــردم ایــران نیــز پــس از اشــغال ایــران توســط متفقیــن
و پــس از کودتــای بیســت و هشــت مــرداد همیــن احســاس را
داشــتند .چگونــه بایــد ســخن گفــت تــا بــاور کننــد هیــچ گاه ایــن
شــانس بــرای مــردم ایــن ســوی جهــان وجــود نداشــته کــه مثــل
مــردم انگلیــس و آمریــکا دنیــای مــدرن را تجربــه کننــد؟
متأسـفانه در تقابـل با کلیشـههای تبلیغاتـی جمهوری اسلامی ،در
یـک تلـه فانتزیـک افتادهایـم .آمریکاییهـا اگـر ریاکارانهتریـن و
جنایتبارتریـن چهره خـود را در این منطقه به منصه ظهور رسـانده
باشـند ،بـاز هم میگوئیم آمریکا یک گاو وحشـی اسـت بهتر اسـت
بـه جـای آنکه به شـاخش بچسـبیم و به خودمان آسـیب برسـانیم،
به پسـتانهایش بچسـبیم و کسـب منفعت کنیم .حاضر نیستیم به
تجربه گذشـته خود و تجربـه دیگـران در این منطقـه از عالم رجوع
کنیـم و ببینیـم ما مسـتمراً تحقیر شـدهایم .نادیـده گرفته شـدهایم.
اگـر مـردم و مبارزان ایرانی سـرکوب شـدند ،هـر دو پادشـاه پهلوی
نیـز به نحوی تحقیر شـدند .هر دو در سـالهای آخر حاکمیتشـان
تلاش کردنـد خـود را از زیـر بـار تحقیـر نجـات دهنـد و هـر دو
شکسـت خوردند :رضاشـاه تالش کرد از زیر بار تحقیر انگلیسـیها
خـود را نجات دهـد و و محمـد رضا ،از زیـر بار تحقیـر آمریکاییها.
سیاســتهای آمریــکا در ایــن منطقــه بــا تعارضــات الینحلــی
مواجــه اســت .مهمتریــن مصــداق آن مســاله اســرائیل بــوده
اســت .چهــره ریاکارانــه و بــه ظاهــر بــی طرفانـهای اتخــاذ کــرده
تــا همیشــه منافــع اســرائیل را تعقیــب کنــد و مــردم ایــن منطقــه
را تحقیــر.
خــود مســائل روزگارشــان را حلوفصــل کننــد؟ چــرا آنــان از راه
قــرآن بــه نتیجـهای نرســیدند کــه دیگــران رســیده بودنــد؟ چــون
متــون دینــی ،اعــم از دیــن اســت و منازعــات آن روزگار بــر ســر
بخشهایــی از متــون و رویدادهــای سیاســی زمانــه بــود کــه از
قضــا ربطــی بــه امــر دینــی نداشــت .اگــر همــۀ گزارههــای
متــون دینــی ناظــر بــه امــور دینــی بــود ،بایــد قرآنخوانــی و
حدیثدانــی دی ـنداران صــادق ،آنــان را بســیار شــبیه یکدیگــر
میکــرد؛ امــا میدانیــم کــه جنگهــای داخلــی دیــنداران بــا
یکدیگــر بیــش از جنگهــای آنــان بــا ناباورمنــدان اســت.
پیچیدگــی مســئله ،آنجــا اســت کــه اگــر کســی متــون دینــی را با
امــور دینــی مســاوی ندانــد ،بایــد شــاخصی دیگــر بــرای تعریــف
«امــر دینــی» ارائــه دهــد .کســانی ماننــد مــن کــه میــان امــر
دینــی و گزارههــای موجــود در متــون دینــی فــرق میگذارنــد،
امــر دینــی را اینگونــه میشناســند :امــر دینــی نســبتی روشــن
و مســتقیم و نزدیــک بــا امــر ُقدســی (مبــدأ ،معــاد ،معنویــت…)
ْــت
دارد و بلکــه بیــش از یــادآوری و احیــای آن نیســت .إِنَ َّمــا أَن َ
ـر؛ بیــش از ایــن نیســت کــه تــو یادآورنــدهای( ».غاشــیه )۲۱ /
ُم َذکـ ٌ
امــر دینــی ،همــان مشــترکات هم ـۀ ادیــان و آئینهــای معنــوی
اســت( .آل عمــران  )۶۴ /بخشــی از متــون دینــی ،بازنمایــی تاریــخ
و جغرافیــای دیـنداری در عصــر رســالت اســت ،و مشــمول همــۀ 
ـن َح ْولَ َهــا؛ تــا انــذار
ـری َو َمـ ْ
احــکام زمــان و مــکان« .ل ِ ُتن ـذ َِر ُأ َّم الْ ُقـ َ
دهــی مــردم مکــه را و پیرامــون آن را( ».انعــام  )۹۲ /تاریــخ ادیــان،
تاریــخ مواجهــۀ امــر عــام دینــی بــا عرفهــای خــاص اســت.
بنابرایــن همــۀ مالحظــات عرفــی بایــد در آن منظــور گــردد.
امــر دینــی ،بســیار شــخصی اســت؛ چــون معطــوف بــه کمــاالت
معنــوی انســان اســت.
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علی کریمی:

دفاع از قدس؛ وظیفه جهان اسالم با تأسی به سیره نبوی
در عصــر کنونــی مــا تــا آنجــا کــه اذهــان و افــکار مــردم جهــان به
یــاد دارنــد در صــدر یــا مابیــن اخبــار روزانــه جهــان ،خبــر تع ـ ّدی
وتجــاوز صهیونیسـتها و اســرائیل غاصــب بــه حقــوق مســلمانان
وجــود داشــته اســت .امــا ایــن روزهــا ایــن دشــمنان قســم خــورده
ی اســام و دیانــت بــی شــرمی و وقاحــت را از ســر گذرانــده و بــا
تصمیمــی احمقانــه و عاجزانــه قــدس را پایتخــت اســرائیل کثیــف
اعــام نمــوده انــد.
در ایــن مقــال و مجــال بــر آن هســتیم کــه بگوئیــم دفــاع از قدس
و برهــم زدن ایــن نقشــه شــوم دشــمنان اســام نــاب ،وظیفــه
ـص قــرآن کریــم رســول
آحــاد امــت اســام اســت ،چــرا کــه بــه نـ ّ
خــدا الگــوی همیشــه و جاودانه هر مســلمانی اســت و در ســیره آن
حضــرت ،مبــارزه بــا تعــدی گــران و دشــمنان اســام ،آنجــا کــه پر
رویــی و عنــاد و عــداوت را بــه ســر حــد کمــال میرســاندند وجــود
داشــته فلــذا اگــر پیامبــر مکــرم اســام (ص) «الیــوم» حضــوری
دنیــوی داشــتند و در قیــد حیــات دنیــوی بودنــد ،قطعـ ًا از قــدس و
موقعیــت مســلمانان فلســطینی دفــاع و حمایــت مینمودنــد .حــال
اینکــه عــدهای خــود را خــادم حــرم نبــوی دانســته و مخالف ســیره
نبــوی اقــدام میکننــد ،خــود جــای ســوال دارد کــه ایــن چــه
رســم مســلمانی اســت؟
اکنــون بــه عنــوان شــاهد بــه بررســی برخــی مــوارد از ســیرهی
آن حضــرت میپردازیــم کــه بــا دشــمنان متجــاوز اســام
برخوردهایــی سرســختانه داشــته انــد ،البتــه شایســته اســت بــه
شــرح ایــن نکتــه بپردازیــم کــه آنچــه در ادامــه از ســیرهی نبــوی
(ص) بعنــوان مبــارزه بــا یهــود یــاد شــده اســت و بــه آن اســتناد
گردیــده اســت ،مبــارزه آن حضــرت بــا یهودیانــی بــود کــه بــه
اوصافــی چــون «تجــاوز بــه حقــوق اســام و مســلمین»« ،تعـ ّدی
بــه آحــاد امــت اســامی»« ،پایبنــد نبــودن بــه تعهداتــی کــه
نســبت بــه حکومــت اســامی داشــتند» موصــوف بودنــد و بــه
طــور کلــی بــا یهــود یاغــی و ســرکش مصــاف مینمودنــد و در
جنگهــا آنهــا را شکســت میدادنــد ّ
وال پــر واضــح آن دســته
از یهودیــان کــه در کمــال احتــرام و ادب بــه آئیــن خــود بــوده و
احتــرام وحریــم امــت و حکومــت اســامی را حفــظ نمــوده و از
تجــاوز و دســت انــدازی بــه امــوال و بــاد مســلمین خــودداری
میکردنــد ،همیشــه مــورد احتــرام و حمایــت نبــی عظیــم الشــان

اســام بودنــد ،کمــا اینکــه اکنــون آن دســته از یهودیــان کــه در
کشــور ایــران اســامی زندگــی مســالمت آمیــزی بــا مــردم دارنــد
هیــچ گاه داخــل در حکمــی کــه بــه صهیونیســم و اســرائیل
غاصــب تعلــق میگیــرد نبــوده و حســاب اینچنیــن یهــودی کــه
حفــظ حرمــت مســلمان میکنــد از اســرائیل و یهــود حامــی
اســرائیل جداســت و جهــان اســام همیشــه بــا تأســی به ســیرهی
نبــوی (ص) بــا یهــود داخــل در صهیونیســم تــا قیــام قیامــت و تــا
نابــودی اســرائیل ســر ســتیز و مبــارزه دارد.
غزوه بنی قنیقاع
غــزوه بنــی قَی ُنقــاع ،اولین جنــگ پیامبــر اســام (ص) بــا یهودیان
مدینــه بــود .ایــن جنــگ بــا قبیلــه یهــودی بنــی قنیقــاع درگرفــت
کــه پیمــان خــود را بــا پیامبــر (ص) شکســتند و طــی غــزوهای
محاصــره ،تســلیم و تبعیــد شــدند .دالیــل جنــگ پیامبــر مکــرم
اســام بــا یهودیــان بنــی قنیقــاع بســیار قابــل تأمــل اســت ،چــرا
کــه بــی شــرمی یهودیــان و برخــورد بــا شــدت و ح ـ ّدت پیامبــر
مکــرم اســام را بــه خوبــی نشــان میدهــد .ایــن دالیــل عبــارت
انــد از:
 -۱پیامبــر پــس از بازگشــت از بــدر (رمضــان ســال دوم هجــرت)،
بنــی قینقــاع را در بازارشــان گــرد آورد و از آنــان خواســت کــه از
شکســت قریــش عبــرت گیرنــد و اســام آورنــد؛ یهودیــان در
پاســخ گفتنــد کــه آنــان جنگاورنــد و ماننــد قریــش تــن بــه
شکســت نخواهنــد داد.
 -۲زنــی مســلمان ،بــه قصــد فــروش شــیر یــا خریــد زیــور بــه
بــازار بنــی قَی ُنقــاع رفــت و زرگــری یهــودی بــه او اهانــت کــرد و او
را بــه ُســخره گرفــت .مســلمانی بــه پشــتیبانی زن ،زرگر را ُکشــت
و خــود در دم بــه دســت دیگــر یهودیــان کشــته شــد؛ خبــر بــه
پیامبــر رســید و او مصــاف آراســت)۱( .
ایــن مــوارد بــه وضــوح میرســاند کــه پیامبــر عظیــم الشــأن
اســام هــرگاه میدیــد کــه امــت اســامی ویــا حتــی احــدی
از مســلمانان مــورد ظلــم وتعــدی آن هــم توســط دشــمنی چــون
یهــود متجــاوز قــرار گرفتــه اســت بــا تمــام قــدرت در مقابــل ایــن
ظلــم و تعــدی میایســتاد .حــال بایــد پــی بــرد کــه اگــر امــروز
پیامبــر در جمــع مــا بــود و میشــنید شــهری از بــاد مســلمین آن

هــم ماننــد قــدس شــریف ،مــورد غصــب و تجــاوز دشــمنی چــون
صهیونیســم قــرار گرفتــه اســت ،چــه برخــورد و واکنــش عظیــم و
شــدیدی نشــان م ـیداد؟!
جنگ خیبر
غــزوه خَ ْی َبــر از غــزوات پیامبــر مکــرم اســام برابــر یهودیــان
منطقــه خیبــر کــه در مــاه محــرم ســال  ۷هجــری قمری آغاز شــد
و در مــاه صفــر بــا پیــروزی مســلمانان پایــان یافــت .شــکلگیری
ایــن جنــگ بــه ایــن ســبب بــود کــه یهودیــان خیبــر بــه یهودیان
اخراجشــده از مدینــه پنــاه دادنــد و برخــی از قبایــل عــرب را
بــرای جنــگ بــا مســلمانان تحریــک کردنــد .لــذا خیبــر بــه نقطــه
و کانونــی بــرای خطــر و توطئــه علیــه امــت اســامی تبدیل شــد و
ســرانجام بــا رشــادت و شــجاعت شــیرخدا ،امیرمومنــان ،علــی بن
ابــی طالــب (ع) ،یهودیــان بــا زبونــی و خــواری شکســت خــورده و
تســلیم لشــگر اســام شــدند )۲(.
اکنــون ســخن ایــن اســت کــه اســرائیل غاصــب و ظالــم،
سرنوشــت آبــاء و اجــداد خویــش کــه یهودیــان اســرائیل صفــت
بودنــد در غزواتــی نظیــر :بنــی قنیقــاع و خیبــر و یــا بنــی نضیــر
را نصــب العیــن خویــش قــرار داده و از خرابههــای موجــود از
قلعــه خیبــر درس بگیــرد و بدانــد کــه امــت اســامی و بخصــوص
ایــران اســامی و ســرافراز اگــر اراده کننــد و اگــر ایــن بازیهــای
مضحکانــه و بــی شــرمانه صهیونیســتی ماننــد اعــام قــدس بــه
عنــوان پایتخــت اســرائیل را تمــام نکننــد بــار دیگــر همچــون
زمــان رســول مکــرم اســام (ص) ایــن شــجره ی خبیثــه ی
ملعونــه ،بــه نــام اســرائیل و صهیونیســم را از ریشــه در آورده و
ســوزانده و خاکســترش بــر بــاد خواهــد داد .ان شــاء اهلل تعالــی.
پی نوشتها:
 -۱ابــن اســحاق ،ســیرت رســول ّ
الل ،ج  ،۲ص  .۵۶۱ابــن هشــام،
ســیرة النبــی ،ج  ،۲ص  .۶۳۲واقــدی ،کتــاب المغــازی ،ج  ،۱ص
۱۲۷
 -۲ابــن هشــام ،الســیرة النبویــة ،چــاپ مصطفــی ســقا ،ابراهیــم
ابیــاری و عبدالحفیــظ شــلبی ،قاهــره ج  ۴ص  / / ۲۶۶محمــد بــن
عمــر واقــدی ،کتــاب المغــازی ،چاپ مارســدن جونــز ،لنــدن ۱۹۶۶
ج  ۲ص ۴۴۱
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پوپــر بــه عنوان یکــی از فیلســوفان برجســته علــم در قرن بیســتم،
بــرای ســنجش امــری بــه علمــی و غیــر علمــی تبینــی ارائــه کرد
کــه از آن بــا عنــوان ابطــال گرایــی در علــم نــام بــرده میشــود.
تبییــن پوپــر بحثهــای جــدی در فلســفه علــم بــه همــراه داشــت
کــه تــا بــه امــروز نیــز بســیار در مــورد آنهــا صحبــت شــده و
میشــود .امــا بــر ایــن تببیــن پوپــر اشــکاالت متعــددی وارد اســت
کــه در ایــن یادداشــت تــاش میشــود بــه بخشــی از آنهــا اشــاره
شــده و بــه نقــد آنهــا بپردازیــم.
پوپــر اساسـ ًا معتقــد بــود کــه ســه ســاحت را میتــوان بــرای امــور
در نظــر گرفــت؛ علمــی ،شــبه علمــی و غیــر علمــی .بحــث اصلی
او پیرامــون ایــن بــود کــه برخــی مســائل علمــی هســتند و برخــی
از مســائل علمــی نیســتند و شــبه علــم هســتند امــا عــدهای از
مروجــان آن تــاش دارنــد آن امــور را علمــی معرفــی کننــد.
برخــی از ایــن اشــکاالت کــه در ادامــه از نظــر شــما میگــذرد
مربــوط بــه جزئیــات تقریــر اولیــه نظریــه پوپــر اســت و بنابــر این،
میتــوان بــا صــورت بنــدی دقیقتــر یــا بازنگــری برخــی از
جزئیــات از آنهــا پرهیــز کــرد .امــا برخــی از ایــن اشــکاالت کامـ ً
ا
عــام انــد و ایــن ایــده بنیادیــن را بــه چالــش مــی کشــند کــه
میتــوان تبیینــی دربــاره روش علمــی بــه دســت داد کــه هیــچ
شــکلی از اســتنتاج اســتقرایی را تصدیق نکنــد .برخــی از انتقادهای
اصلــی بــه ابطــال گرایــی بــه عبــارت زیــر هســتند:
برخــی از بخشهــای پذیرفتــه شــده و مشــروع
علــم ابطــال پذیــر نمیباشــند
گرچــه پوپــر درســت میگویــد کــه یــک تعمیــم جهانشــمول
را میتوانــد تنهــا بــا یــک مــورد نقــض ابطــال کــرد ،امــا
گزارههــای بســیاری در علــم از ایــن دســت نیســتند.
بــرای مثــال ،نظریههــای علمــی بــه وجــود اشــیایی ماننــد
ســیاهچالهها ،اتمهــا ،ویروسهــا ،دی .ان.ای و ماننــد آن
تصریــح میکننــد .احکامــی را کــه بیانگــر وجــود چیــزی هســتند،
نمیتــوان بــه واســطه شکســت خــوردن تالشــی بــرای یافتــن
آنهــا ابطــال کــرد .البتــه ،اگــر نظریـهای بــه وجــود چیــزی تصریح
کنــد کــه مکــرراً در تــاش بــرای یافتــن آن در شــرایط مختلــف،
ناتــوان باشــیم ،مبنایــی اســتقرایی داریــم تــا چنیــن فکــر کنیم که
آن چیــز در آینــده نیــز یافــت نخواهــد شــد ،بــا ایــن حــال ،قــرار
بــر ایــن اســت کــه ابطــال گرایــی بــه مــا اجــازه دهــد کــه کامـ ً
ا
از مبنــای اســتقرایی بــرای باورهایمــان بــی نیــاز باشــیم .ایــن
موضــوع پرسشــی را در مــورد رابطــه میــان ابطــال گرایــی و واقــع
گرایــی پیــش میکشــد .پوپــر بــه روشــنی پذیرفــت کــه بــاور بــه
هویــات مشــاهده ناپذیــر ،غالبــ ًا تأثیــر مهمــی بــر اندیشــههای
دانشــمندان داشــته و بــه آنهــا کمــک کــرده تــا نظریهایــی بــا
درجــه ابطــال پذیــری بــاال را پدیــد آورنــد ،ماننــد نظریــه اتمــی
عناصــر کــه در فیزیــک معاصــر محوریــت دارد.
اصول علمی ابطال ناپدیر
میتــوان اســتدالل کــرد کــه برخــی اصــول ابطــال ناپذیــر،
بخشــی از معرفــت علمــی بــه حســاب مــی آینــد .بــرای مثــال،
وضعیــت اصــل بقــا انــرژی کــه میگویــد انــرژی میتوانــد
اشــکال مختلفــی بپذیــرد ،امــا نمیتوانــد ایجــاد یــا معــدوم
شــود ،بــه گونـهای اســت کــه بــرای بیشــتر دانشــمندان تصــور
نکردنــی اســت کــه آزمایشــی بتوانــد آن را ابطــال کنــد ،بلکــه
نقــض ظاهــری ایــن اصــل ایــن گونــه تعبیــر میشــود کــه در
جــای دیگــری از علــم خطایــی رخ داده و احتمــا ًال بایــد منبــع،
چاهــک یــا شــکل جدیــدی از انــرژی مفــروض گرفتــه شــود.
همچنیــن ،اســتدالل شــده اســت کــه قانــون دوم ترمودینامیــک
کــه میگویــد آنتروپــی هــر سیســتم بســته همــواره افزایــش
مــی بایــد نیــز از چنــان کلیتــی برخــوردار اســت ،کــه نمیتــوان
آن را ابطــال کــرد .همچنیــن ،ایــن اصــل را در نظــر بگیریــد
کــه «کنــش از دور وجــود نــدارد ».بــه عبــارت دیگــر ،هــر
نمونــه از علیــت فیزیکــی از طریــق تعامــات موضعــی انجــام
میگیــرد .ایــن گفتــه بــدان معناســت کــه هــرگاه رویــدادی

یا د د ا شـــت
MEHR NEWSAGENCY

سیدمهدی دزفولی:

مشکالتابطالگراییکارلپوپر

رویــداد دیگــری را در جایــی دیگــر ایجــاد کنــد ،زنجیــرهای
از علتهــا و معلولهــای واســطه وجــود دارد کــه ایــن دو
رویــداد را بــه هــم متصــل میســازد.
اصــول روش شناســانهای نیــز وجــود دارد کــه میتــوان اســتدالل
کــرد در علــم محوریــت دارنــد ،امــا ابطــال پذیــر نیســتند .بــرای
مثــال ،دانشــمندان بســیاری شــهودا صــدق نظریههــای وحــدت
بخــش و ســاده را ،در شــرایطی کــه همــه وجــود دیگــر یکســان
باشــد ،بســیار محتملتــر از صــدق نظریههــای پیچیــده و آشــفته
بــه شــمار میآورنــد.
بــرای مثــال ،فــرض کنیــد کــه کاهــش جمعیــت گنجشـکها در
مناطــق مختلــف توجــه را به خــود جلب کــرده باشــد .دانشــمندانی
کــه در مــورد علــت ایــن پدیدههــای مجــزا از یکدیگــر تحقیــق
میکننــد ،معمــو ًال بــه دنبــال تبییــن وحــدت بخشــی هســتند،
بــرای مثــال تخریــب پرچینهــا کــه کاهــش همزمــان جمعیــت
گنجشـکها و احتمــا ًال ســایر پرنــدگان را در نقــاط مختلــف تبیین
میکنــد .از ایــن اصــل در زندگــی روزمــره هــم تبعیــت میکنیــم:
اگــر پزشــکی ناگهــان متوجــه شــود کــه تعــداد بیمارانــش زیــاد
شــده اســت و همگــی آنهــا مجموعــه خاصــی از نشــانههای
بیمــاری خاصــی را دارنــد ،احتمــا ًال عامــل بیمــاری زای واحــدی
را مســئول میدانــد ،اگــر کارآگاهــی گزارشهایــی را مبنــی بــر
افزایــش ناگهانــی ســرقتهای مســلحانه در منطقــهای خــاص
دریافــت کنــد ،احتمــا ًال بــه دنبــال گــروه تــازه ای از دزدان مســلح
در آن منطقــه خواهــد گشــت ،البتــه همــه اینهــا ممکــن اســت
اشــتباه باشــند ،امــا ادعــا صرف ـ ًا ایــن اســت کــه ســادگی یکــی از
اصــول روش شــناختی خطاپذیــر مختلــف اســت.
برخــی مدعــی انــد مــا دلیلــی اســتقرایی بــرای بــاور بــه
نظریههــای علمــی ای کــه ســاده و وحــدت بخــش بانشــد،
درای ،چــرا کــه بــه طــور کلــی در گذشــته ،جســت و جــوی
تبیینهــای ســاده و وحــدت بخــش بــه هنــگام تولیــد نظریههــای
تجربــی موفــق نســبت ًا قابــل اعتمــاد بــوده اســت .البتــه آنهــا اضافه
میکننــد کــه هرگــز نبایــد ســادگی را یــک الزمــه مطلــق تلقــی
کنیــم ،زیــرا طبیعــت گاه پیچیــده و نامرتــب اســت.
گزارههایاحتماالتی
علــم اغلــب گزارههایــی را دربــاره احتمــال برخــی از رویدادهــا
مطــرح میکنــد .بــرای مثــال ،فیزیــک مــدرن میگویــد کــه
نیــم عمــر اورانیــوم  ۷۱۰میلیــون ســال اســت .چنیــن گــزارهای
نمیتوانــد ابطــال شــود ،زیــرا ممکــن اســت کــه از آزمایشــی در

ایــن خصــوص نتیجــه نامحتملــی حاصــل شــود ،امــا ایــن نتیجــه
بــا گــزاره اصلــی ســازگار اســت ،امــور نامحتمــل نیــز گاه روی
میدهنــد.
هیــچ گاه گــزارهای دربــاره احتمــال یــک رخــداد مشــخص ابطــال
پذیــر نیســت .بــرای مثــال ،احتمــال اینکــه هنگامــی کــه یــک
ســکه مشــخص بــه بــاال پرتــاب میشــود ،شــیر بیایــد  ۵۰درصــد
اســت .امــا نمیتوانیــم ایــن فرضیــه را بــا پرتــاب کــردن آن ســکه
ابطــال کنیــم ،چــرا کــه ایــن ادعــا کــه احتمــال شــیر آمــدن ســکه
 ۵۰درصــد اســت هــم بــا شــیر آمــدن و هــم بــا خــط آمــدن ســکه
ســازگار اســت .ایــن مشــکل در مــورد احتمالهایــی کــه بــرای
جمعیتهــای بــزرگ تعریــف میشــوند ،پیــش نمیآیــد .بدیــن
ترتیــب ،ایــن حکــم کــه احتمــال اینکــه یــک ســکه خــاص طــی
میلیونهــا بــار پرتــاب شــدن ،در  ۵۰درصــد مــوارد شــیر خواهــد
آمــد ،در صورتــی کــه در آن  ۹۰درصــد مــوارد خــط بیایــد ،ابطــال
خواهــد شــد .دربــاره گزارههــا و نظریههــای احتماالتــی بــه
همیــن نکتــه بســنده میکنیــم کــه احتمــال نوعــی میــدان میــن
بــرای هــر فیلســوفی اســت ،و پوپــر نیــز نظریههــای تفصیلــی
دربــاره احتمــال مطــرح کــرده اســت کــه در اینجــا بــه ارزیابــی آنها
نمیپردازیــم.
نظریه انتخاب طبیعی
روزگاری پوپــر منتقــد نظریــه تکامــل بــود ،چــرا کــه بــه نظــر او،
ایــن فرضیــه کــه انــواع انســب باقــی میماننــد ،همانگویی اســت،
بدیــن معنــا کــه طبــق تعریــف صــادق اســت و بنابــر ایــن ،ابطــال
پذیــر نیســت .بــا ایــن حــال ،نظریــه تکاملــی عمومــ ًا یکــی از
مصــادق اعــای نظریــه علمــی خــوب تلقــی میشــود.
اکثــر فیلســوفان زیســت شناســی اســتدالل میکننــد کــه
محتــوای واقعــی نظریــه تکامــل در ایــن عبــارت کــه «انــواع
انســب باقــی میماننــد» نهفتــه نیســت ،بلکــه در ایــن نظریــه
نهفتــه اســت کــه انــدام واره هایــی کــه دارای مشــخصهای
خــاص خــود هســتند ،در معــرض جهــش و تغییــر قــرار میگیرنــد
و هــر یــک از ایــن رویدادهــا بخــت اخــاف آنهــا را بــرای زنــده
مانــدن تــا انــدازهای کــه بتواننــد تولیــد مثــل کننــد و از ایــن طریق
خصلتهــای خــود را بــه نســلهای بعــدی انتقــال دهنــد،
کاهــش یــا افزایــش میدهــد .تصــور بــر ایــن اســت کــه ایــن
نظریــه واگرایــی گســترده انــواع ،انطبــاق آنهــا بــا محیــط و نیــز
مشــابهتهایی را کــه از جهــت شــکل و ســاختار در میــان آنهــا
وجــود دارد ،توجیــه میکنــد.
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مفهوم درجه ابطال پذیری محل اشکال است
مجموعــه ابطــال کنندههــای بالقــوه یــک حکــم کلــی همــواره
نامتناهــی اســت ،بنابــر ایــن ،ســنجه مطلقــی بــرای ابطــال پذیری
نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد ،بلکــه تنهــا ســنجهای نســبی
در میــان اســت .پیشــتر هنــگام بحــث در ایــن بــاره کــه تبعــات
برخــی از نظریههــای تجربــی زیــر مجموعــه تبعــات برخــی دیگــر
اســت ،از مفهــوم درجــه ابطــال پذیــری ســخن گفتیــم .امــا اغلــب
وضعیــت بســیار پیچیدهتــر از ایــن اســت .بــرای مثــال ،نظریــه
گرانــش انیشــتین بــه مراتــب ابطــال پذیــر تــر از نظریــه گرانــش
نیوتــن انگاشــته میشــود .بــا ایــن حــال ،همــان گونــه کــه دیــده
ایــم ،تبعــات تجربــی یــک نظریــه تنهــا هنگامــی میتواننــد
اســتخراج شــوند کــه نظریــه مــورد بررســی بــا نظریههــای پــس
زمینــه و پیــش فرضهایــی پیونــد خــورد.
بنابرایــن ،تنهــا بــرای ایــن بــاور دلیــل داریــم کــه نظریههــای
ســطح بــاال و پیچیــده تنهــا تــا آن انــدازه تبعــات تجربــی دارند که
نظریههــای پــس زمینــه و پیــش فرضهــای آنهــا را احتمــا ًال
صــادق میدانیــم.
ابطال گرایی خود ابطال پذیر نیست
پوپــر ایــن نکتــه را میپذیــرد ،امــا میگویــد کــه قــرار نیســت
نظریــه او ابطــال پذیــر باشــد .زیــرا نظریـهای فلســفی یــا منطقــی
دربــاره روش علمــی اســت و نــه یــک نظریــه علمــی .بنابــر ایــن،
اشــکال اخیــر ،گرچــه غالب ـ ًا مطــرح میشــود ،بالوجــه اســت.
دانشمندان گاه ابطالها را نادیده میگیرند
اگــر از دانشــمندان بخواهیــم کــه پیشــاپیش بگوینــد تحــت چــه
شــرایطی از مــورد عالقــه تریــن مفروضاتشــان دســت خواهنــد
کشــید ،بــه جایــی نخواهیــم رســید .مثالهــای تاریخــی فراوانــی
در تاریــخ علــم وجــود دارد کــه در آنهــا دانشــمندان بــه جــای رهــا
کــردن یــک نظریــه ،اصالحــات یــا مفروضــات بیشــتری را بــرای
حفــظ آن مطــرح کــرده انــد .پوپــر ایــن نکتــه را میپذیــرد،
امــا اســتدالل میکنــد کــه طــرح مفروضــات اضافــی بــرای
جلوگیــری از رد یــک نظریــه هنگامــی قابــل قبــول اســت کــه
پیــش بینیهــای بیشــتری بینجامــد.
او میــان اصالحــات موضعــی و غیــر موضعــی در یــک نظریــه
بــرای جلوگیــری از رد آن تمایــز مــی نهــد و اســتدالل میکنــد
کــه اصالحاتــی کــه پــس از یــک مصــداق ابطــال کننده پیشــنهاد
میشــوند ،بایــد موفقیــت تجربــی نســبی فرضیــه پیشــین را تبیین

کننــد و عــاوه بــر ایــن ،محتــوای تجربی بیشــتری داشــته باشــند.
در غیــر ایــن صــورت ،چنیــن اصالحــات موضعــی خواهنــد بــود و
بنابــر ایــن ،در علــم قابــل قبــول نیســتند.
بــرای مثــال ،در قــرن نوزدهــم مکانیــک نیوتن همــراه بــا واقعیات
شــناخته شــده دربــاره جــرم ،موقعیــت و حرکــت ســیارهها ،پیــش
بینــی میکــرد کــه مــدار اورانــوس بایــد بــا آنچــه واقعـ ًا مشــاهده
میشــود ،تفــاوت داشــته باشــد .اکثــر دانشــمندان در آن دوره بــه
جــای آنکــه نظریــه مذکــور را ابطــال شــده بداننــد ،فــرض کردنــد
کــه یکــی از مقادیــر فــوق الذکــر نادرســت اســت و برخــی
وجــود ســیاره دیگــری را پیشــنهاد کردنــد تــا پیــش بینیهــا
بــا دادههــا هــم خوانــی پیــدا کننــد .ایــن اقــدام بــر اســاس نظــر
پوپــر قابــل قبــول بــود ،زیــرا محتــوای تجربــی علــم را بــا پیــش
بینــی مشــاهده پذیــر بــودن ایــن ســیاره جدیــد افزایــش م ـیداد.
بدیــن ترتیــب ،نپتــون در زمــان و موقعیتــی کــه پیــش بینی شــده
بــود ،مشــاهده شــد .مدتــی بعــد ایــن فرآینــد بــا دقیقتــر شــدن
ابزارهــای انــدازه گیــری تکــرار شــد و بــه کشــف پلوتــون انجامید.
از ســوی دیگــر ،قطع ـ ًا مــوارد معتنابهــی وجــود دارد کــه در آنهــا
اکثــر افــراد قبــول دارنــد کــه نظریــهای صرفــ ًا بــا مفروضاتــی
بــی دلیــل کــه تنهــا نقــش یــا توجیــه آنهــا حفــظ نظریــه بــوده
اســت ،از ابطــال در امــان مانــده اســت .بــرای مثــال ،در اوایــل قرن
بیســتم شــخصی بــه نــام ولیکوفســکی نظریـهای را مطــرح کــرد
کــه طبــق آن مجموع ـهای از فجایــع طبیعــی ناگهانــی در تــاری
بشــریت وجــود داشــته اســت.
ایــن نظریــه پیــش بینــی میکــرد کــه بایــد ســابقه یــا ردی از
ایــن حــوادث در تاریــخ مکتــوب یــا شــفاهی وجــود داشــته باشــد،
امــا اثــری از چنیــن ســوابقی یافــت نشــد .ولیکوفســکی با افــزودن
ایــن فــرض کــه آن فجایــع آنقــدر دلخــراش بــوده انــد که نســیان
جمعــی ،مــردم را از ثبــت آنهــا بازداشــته اســت ،تــاش کــرد تــا بر
ابطــال آشــکار مذکــور غلبــه کنــد.
متأســفانه مــواردی در تاریــخ علــم وجــود دارد کــه طــی آنهــا
بــرای چندیــن دهــه بــا مشــاهدتی ابطــال کننــده ،علــی رغــم
تالشهــای ناموفــق متعــددی کــه بــرای تبییــن آن انجــام گرفته،
مــدارا شــده اســت .بــرای مثــال ،با اینکــه نظریــه اتمــی اولیــه نیلز
بــور ( )۱۸۸۵-۱۹۶۲واقع ـ ًا ناســازگار بــود ،بــه عنــوان مدلــی کارا
پذیرفتــه شــده بــود .بــرای ســالهای متمــادی ،مشــخص بــود
کــه مــدار عطــارد بــا نظریــه نیوتنــی هــم خوانــی نــدارد ،امــا ایــن
امــر هرگــز باعــث نشــد کــه ایــن نظریــه رهــا شــود تــا ســرانجام
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نظریــه گرانشــی انیشــتین مــدار صحیــح عطــار را پیش بینــی کرد
و نظریــه نیوتــن ابطــال شــده تلــق شــد.
پوپــر قــادر نبــود انتظــارات مــا را دربــاره آینــده
پیــش رو تبییــن کنــد
پوپــر میگویــد مــا مجــاز بــه داشــتن ایــن بــاور نیســتیم کــه
بهتریــن نظریههــای مــا حتــی احتمــا ًال صــادق انــد .موضــع او
نهایت ـ ًا بــه نحــوی افراطــی شــکاکانه اســت ،بــه نحــوی کــه وی
حتــی از هیــوم کــه میگویــد اســتقرا نمیتوانــد توجیــه شــود ،امــا
ناگزیریــم از آن اســتفاده کنیــم ،نیــز فراتــر میشــود و اســتدالل
میکنــد کــه دانشــمندان بایــد ک ً
ال از اســتقرا بپرهیزنــد .امــا آیــا
واقعـ ًا چنیــن کاری ممکــن اســت و آیــا واقعـ ًا پذیرفتنــی اســت که
بگوئیــم مــا هرگــز دالیلــی ایجابــی بــرای بــاور بــه نظریههــای
علمــی بــه دســت نمیآوریــم؟ بــه نظــر نمیرســد کــه معرفــت
علمــی مــا کام ـ ً
ا ســلبی باشــد و اگــر چنیــن بــود ،بــه ســختی
میتوانســتیم دریابیــم کــه چــرا چنیــن اعتمــادی بــه باورهایــی
داریــم کــه از علــم حاصــل شــده انــد.
البتـه مسـاله اسـتقرا دقیقـ ًا همیـن اسـت کـه چـه وقـت و چگونه
میتـوان بـر اسـاس تجربـه در بـاور بـه قوانین کلـی و تبعـات آنها
در مـورد رفتـار جهان طبیعـی در آینده موجه بـود .با این حـال ،اکثر
فیلسـوفان بـر این باورنـد که مشـکل بـا دادن این حکم کـه پایین
آمـدن از پلههـا معقـول تـر اسـت ،حـل نمیشـود بلکه مسـاله این
اسـت کـه چـرا پاییـن آمـدن از پلهها معقـول تر اسـت .پاسـخ پوپر
بـه ایـن چالـش طـرح مفهـوم تقویـت ()corroboration
اسـت ،بـه ایـن معنا کـه اگر یـک نظریه حدسـی جسـورانه باشـد
کـه پیـش بینیهـای بدیعـی را بـه دسـت دهد کـه ابطال نشـده
باشـند ،تقویـت شـده اسـت .پوپـر میگویـد معقـول اسـت فرض
کنیم کـه نظریـهای بیش از همـه تقویت شـده صادق اسـت ،چرا
که تلاش کرده ایم به اشـکال گوناگـون کـذب آن را اثبات کنیم
و شکسـت خـورده ایم.
بــه هــر حــال بــه تبییــن ابطــال گرایانــه کارل پوپــر میتــوان
نقدهــای دیگــری نیــز وارد کــرد کــه دیگــران نیــز چنیــن کاری
کــرده انــد و حــول آن بحثهــای مفیــدی شــکل خواهــد گرفــت،
امــا بــه نظــر میآیــد کــه در همیــن حــد بــرای فهــم کلــی
عالقمنــدان بــه مباحــث فلســفه علــم مفیــد و کافــی باشــد.
*در ایــن مقالــه از کتــاب منطــق اکتشــاف علمــی پوپــر نیــز در
مــوارد متعــدد اســتفاده شــده اســت.
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کتاب چیسـتی انسان در اسلام اثر حجت االسالم و المسلمین محمد
تقی سـهرابی فر اسـت کـه در گـروه کالم و دین پژوهی پژوهشـکده
حکمت و دین پژوهی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسلامی سامان
یافتـه و به تازگی بـه چاپ دوم خود نیز رسـیده اسـت.
بـا رونـق گرفتـن بحـث تولیـد علـم و بومـی سـازی علـوم ،و تاکیـد
خـاص رهبـر معظم انقالب بر علوم انسـانی ،طبیعی اسـت که انسـان
شناسـی ،بیـش از پیـش مـورد توجـه اصحـاب علـم و فرهنـگ واقع
شـود .بنـا بـر آن چه آمـد ،پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی اسلامی
دسـت به انتشـار کتابـی در ایـن خصوص
زده اسـت .بـا توجـه بـه خبـری کـه اخیرا
راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسی
اسلامی در گـروه علـوم انسـانی منتشـر
شـد ،توجه به کتبی از این دسـت از سـوی
صاحـب نظـران و منتقدین ،ضـروری می
نماید.
بر همیـن اسـاس معرفـی کوتاهـی از این
کتاب تقدیـم خواننـدگان مـی گردد:
انسان ،موجود فطری
در زمانـی کـه تاریـخ مـدرن به عقیـده ی
بسـیاری از اهل نظر سـپری گشـته است،
و بشـر در زیسـت جهـان پسـت مـدرن در
جسـت و جوی راه نجـات اسـت ،بحث در
مـورد چیسـتی انسـان ،ابـدا غریـب نمـی
نمایـد .از سـویی ،بـا توجـه خاصـی که به
بومـی سـازی علـوم تعلـق گرفتـه اسـت،
بـازار مباحـث انسـان شناسـانه ،در داخـل
کشـور بـه نحـو فزاینـده گرم اسـت.
کتاب چیسـتی انسـان در اسلام ،با هدف
طـرح مباحـث و دعـاوی ،حـول تعریـف
انسـان و بیان دیدگاه های اسلامی تالیف
گشـته اسـت ،تا بتوانـد گام آغازینـی برای
هدف عالی (علوم انسـانی اسلامی) باشد.
ایـن اثـر در  ۴۲۸صفحـه بـرای اولیـن بار
در  ۱۳۹۴توسـط پژوهشـگاه فرهنـگ و
اندیشـه اسلامی زیـر نظـر گـروه حکمت
و دیـن پژوهـی بـه چـاپ رسـید و در چاپ
اول ،بـا قیمـت پشـت جلـد  ۲۵۰۰۰تومان
عرضه گشـت.
مولـف اثر ،محمد تقی سـهرابی فـر ،متولد
 ۱۳۴۱عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه
فرهنـگ و اندیشـه ی اسلامی اسـت .او
تدريـس در حـوزه و دانشـگاه را با دروسـی
ماننـد ادبیـات عرب ،تفسـیر ،فقـه ،اصول،
کالم و تاریـخ فلسـفه آغـاز نمـود و اکنون
سـال هاسـت به تدریـس در سـطوح عالی
حـوزه مشـغول اسـت .از او آثـاری ماننـد
«علـم پیشـین الهـی و اختیـار انسـان»،
«حسـد از منظر امـام خمینـی»« ،معرفت شناسـی باورهـای دینی»،
«عقـل و عشـق(زندگی و آرای مالصـدرا)» و «علم ،ظـن ،عقیده» به
چاپ رسـیده اسـت .با این که در زمینـه ی اصول ،فقـه و ادبیات عرب
متبحـر اسـت ،اما عمـده ی همـت خـود را متوجـه مباحـث اعتقادی
سـاخته است.
مولـف از طـرح و نقد دیـدگاه های متفاوت حول انسـان شناسـی آغاز
مـی کنـد و به نظر می رسـد قصـد آن را دارد کـه هیچ دیدگاهـی را از
قلم نیندازد .سـپس ،با طـرح جامع بحـث فطـرت و آوردن آراء غربیان
و مسـلمین ،قصـد آن می کند کـه ماموریت اصلی خویـش را به انجام
رسـاند .در بخـش دوم ،به سـاحت ها و نمودهای انسـان می پـردازد و
بـه نحو جزئـی و مفصل ،به انسـان شناسـي ورود مي كنـد .در بخش
سـوم به نمود های انسـان در قـرآن و روایات مـی پـردازد و در انتهای
ایـن بخش بـا طرح بحث انسـان کامـل ،کار خـود را پایان مـی دهد.
سـهرابی فـر ،تفـاوت اصلـی کتاب خـود را بـا کتبی کـه پیـش از این
حول انسـان شناسـی اسالمی نوشته شـده ،در پژوهشـی بودن آن می  

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

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

همچنیـن ،رویکرد خوش بینانـه و محققانه ی مولف موجب شـده که
به خصـوص در مـورد تجربه ی دینی ،بـه طرح و نقد نظـرات صاحب
نظران ایـن بحث بپـردازد.
امـا ویژگـی دیگر کتـاب ،در طرح نسـبتا جامـع خصوصیات انسـان از
دیدگاه اسلام اسـت .مولف ،با تقسـیم بندی موضوعی آیـات ،روایات
و آراء مسـلمین در مورد انسـان ،مجموعـه ی مفیدی را به دسـت می
دهـد کـه مـی توانـد مـورد اسـتفاده ی عمـوم مخاطبیـن واقع شـود.
پرداختـن بـه  مفهـوم انسـان ،ذیل آیـات و روایـات ،به طور منسـجم
و بـا حجـم مفیـد ،باعـث مـی
شـود کار برای عالقـه مند این
حـوزه از مطالعـه یـا پژوهـش
گـر ،آسـان شـود و ایـن ،از
برتـری هـای ایـن اثر اسـت.
اسـتقرای گسـترده
هم چنین،
ِ
مصادیـق فطـرت و دسـته
نمـودن آنهـا در چهـار
بنـدی
ِ
گـرو ِه آگاهـی هـا ،گرایـش
هـا ،توانـش هـا و سـاختار،
کارکردهـای مجموعـه
تبییـن
ِ
ِ
ِی فطریـات و فطـرت دینـی   ،
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت
آرای روان شناسـان   ،
دینـی و ِ
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت
دینـی و تجربه ِ دینـی و تبیین
عـدم تلازم میـان فطـرت
و ارزش را مـی تـوان جـزو
نـوآوری هـای اثـر دانسـت.
گرچـه جـای خالـی یـک جمع
بندی ،در پایان کتاب محسـوس
اسـت ،امـا شـاید بتـوان انسـان
اسلامی را از نـگاه ایـن کتـاب
ایـن گونـه معرفـی کرد:
موجـودی فطری ،که اسـتعداد
طـی درجـات و درکات را
تـا بـی نهایـت و از خـاک تـا
معـراج یا از اسـفل السـافلین تا
اعلـی علییـن داراسـت و برای
خالفـت خداوند در آسـمان ها
و زمیـن آفریده شـده اسـت .نه
ذاتـا گنـاه کار اسـت ،نـه فرزند
محبـوب خداونـد اسـت و نـه
بـی حسـاب و بـی سرپرسـت،
به حال خود رها گشـته اسـت   .
نگاهـي کلـي بـه مباحث
کتا ب :
بخـش اول ايـن کتـاب ،بـه
فطرت مـي پـردازد .چيسـتي،
اهميـت و ويژگيهـاي فطـرت ،و آنگاه اثبـات فطـرت مندي انسـان
هـم از طريـق منابـع دينـي و هـم از طريـق آرا و انديشـههاي ديگـر
انديشـمندان دربـاره انسـان ،در دو فصـل نخسـت ايـن بخـش ،جاي
گرفتـه اسـت.
ايـن که از چـه راههايي ،ميتـوان امور فطري را شناسـايي کـرد و اين
فصل سـوم پـي گرفته
کـه مصاديـق فطرت در انسـان کـدام انـد ،در ِ
ميشـود .فطريـات در ايـن فصـل ،در چهـار گـروه :آگاهـي ،گرايش،
توانش و سـاختار دسـتهبندي شـده اسـت .در انتهاي اين فصل ،بحث
تلازم يـا عدم تلازم ميان فطـرت و ارزش مطرح شـده اسـت.
فصـل چهـارم ،بهطـور جـدا و مسـتقل به فطـرت الهـي مي پـردازد.
چيسـتي فطرت الهي ،تفاسـير و ادله آن ،نگاه دانشـمندان غيرمسلمان
بـه فطـرت الهـي و اينکـه بـراي فطـرت الهـي ،غيـر از خداشناسـي
مصاديـق ديگري نيز گفته شـده ،ازجملـه مباحث اين فصل اسـت .در
ادامه ،عوامل شـکوفايي فطرت مطرح شـده و مقايسـهاي اجمالي بين
فطـرت الهـي و تجربـه دينـي صـورت گرفته اسـت .تفکيـک فطرت
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«اصطالحنامهفلسفهسیاسی»کتابشد
بــه همــت مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی (ره) کتــاب «اصطالحنامــه فلســفه سیاســی»
بــا مشــارکت اســاتید و محققــان فلســفه سیاســی بــه چــاپ رســید.
در ایــن اصطالحنامــه حــدود  ۱۷۵۰اصطــاح فلســفه سیاســی ،همــراه بــا روابــط اصطالحنامــهای و
مســتندات معرفــی شــدهاند.
ایــن اصطالحــات از حــدود  ۲۵۰منبــع اســتخراج شــده و در هفــده رده اصلــی حکمــت ،ســعادت،
فضیلــت ،اجتمــاع ،مدینــه ،مکتــب ،سیاســت ،ریاســت ،حکومــت ،حاکمیــت ،قــدرت ،امنیــت ،عدالــت،
مصلحــت ،آزادی ،مشــارکت و انقــاب قــرار گرفتهانــد.
اصطالحنامــه فلســفه سیاســی بــه صــورت گروهــی و بــا مشــارکت حــدود  ۲۰اســتاد و محقــق فلســفه
سیاســی در مرکــز پژوهشــی دایــره المعــارف علــوم عقلــی وابســته بــه مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی
امــام خمینــی تدویــن و منتشــر شــده اســت.

کتابمولفههایتمدنسازدرمکتبسیاسی
امام رضا(ع)منتشر شد
کتــاب «تمــدن رضــوی» مصــداق کامــل فلســفه شــیعی -والیــی تمــدن اســت کــه نــوع دیگــر آن در ســیر اســتعالیی تاریــخ ،تمــدن برتــر مهــدوی
اســت؛ تمــدن اســامی بــا حضــور امــام معصــوم (علیــه الســام) نــه ســکوالر اســت و نــه بنیادگــرا و افراطــی.
بــه همــان انــدازه کــه از ســلفیت خشــونت بــار مــدرن دور اســت ،تمــدن تــک ســاحتی و محــدود غــرب را هــم بــه چالــش میکشــاند و ارزشــهای آن را
بــی دوام و ســعادت حاصــل از آن را بــه جــد نقــد نمــوده و نظریــه جنــگ تمدنهــا و پایــان تاریــخ را افســانههای عصــر جدیــد میدانــد.
کتــاب «تمــدن رضــوی :مؤلفههــای تمــدن ســاز در مکتــب سیاســی امــام رضــا (ع)» نوشــته موســی نجفــی در  ۲۰۰صفحــه بــا قیمــت  ۲۰هــزار تومــان
توســط انتشــارات آرما منتشــر شــده اســت.

به همت نشر دارالعرفان؛

ویراست جدید کتاب « نظام خانواده در اسالم» منتشر شد

کتــاب نظــام خانــواده در اســام بــا محوریــت ســبک زندگــی اســامی بــر گرفتــه از آیــات و روایــات
در  ۳۰ســرفصل و بیــش از یکصــد و پنجــاه ریــز موضــوع مطالــب ارزشــمندی را در اختیــار مخاطبــان
قــرار میدهــد.
ایــن اثــر کــه در نســخه اول بیــش از  ۴۰بــار در تیراژهــای مختلــف بــه چــاپ رســیده اســت ،مــورد
اســتقبال جوانــان ،نهادهــای فرهنگــی و تربیتــی و خانوادههــای دغدغــه منــد قــرار گرفــت و اکنــون
در شــکل جدیــد خــود بــا ویرایــش ،تحقیــق و اضافــات مــورد نیــاز بــه زیورطبــع آراســته شــده اســت.
«ازدواج در نظــام هســتی»« ،جایــگاه ازدواج در اســام»« ،نظــام خانــواده و جایــگاه زن در اســام
و غــرب»« ،اســتقالل مــرد و زن در اســام»« ،مقــام زن در منطــق وحــی»« ،مشــکالت و موانــع
ازدواج»« ،شــرایط الهــی و اســامی ازدواج»« ،راه هــای انتخــاب همســر»« ،برنامــه هــای اصیــل
در اســام در مســئله ازدواج»« ،بهداشــت در نظــام خانــواده»« ،اخــاق اســام در نظــام خانــواده»،
«تقــوا در خانــواده»« ،حجــاب و پاکدامنــی»« ،امنیــت در زندگــی»« ،جلــوه هــای فضیلــت در
خانــواده»« ،اســام و امــور مــادی خانــه و خانــواده»« ،اصــول معنویــت در خانــواده»« ،مســئولیت
عظیــم سرپرســت خانــواده»« ،حقــوق زن و شــوهر در اســام» برخــی از عناویــن ایــن کتــاب
میباشــد.
«دوران بــارداری ،شــیردهی و نامگــذاری»« ،فرزنــد داری در اســام»« ،ارزش دختــر داری در اســام»،
«نقــش مــادر در تربیــت فرزنــد»« ،نقــش پــدردر رشــد فرزنــد»« ،حقــوق فرزنــد بــر پــدر و مــادر»،
«حقــوق پــدر و مــادر بــر فرزنــد»« ،وظیفــه زن و شــوهر نســبت بــه بســتگان یکدیگــر»« ،صلــه
رحــم»« ،ســعادت و شــقاوت خانــواده»« ،طــاق وارث» و «فهرســت هــا» جملــه موضوعــات ایــن
کتــاب ارزشــمند بــا محوریــت ســبک زندگــی اســامی و تربیــت دینــی اســت.
کتــاب «نظــام خانــواده در اســام – ویراســت جدیــد» قریــب بــه  ۱۵۰ریزموضــوع ،نــکات نــاب و
مطالــب ارزشــمند در خــود جــای داده اســت کــه پیرامــون مســاله خانــواده ،ســبک زندگــی اســامی،
تربیــت دینــی ،حــق و حقــوق والدیــن ،همســران و فرزنــدان بــا قلمــی بســیار روان و شــیوا در اختیــار
مخاطبــان از هــم اکنــون قــرار گرفتــه اســت.
«نظــام ترکیب و تزویــج در جمــادات»« ،ازدواج در اســام»« ،ارزش و اهمیــت ازدواج از منظــر روایات»،
«ســخت گیــری نکــردن در ازدواج»« ،ســامت و پاکــی خانــه»« ،دیــدگاه اســام دربــاره زن»،
«اســتقالل و حر ّیــت انســان»« ،ازدواج ،عامــل حر ّیــت»« ،اســتقالل دختــر و پســر در ازدواج»« ،کفــو

بــودن»« ،نظــر امــام ســجاد (ع) دربــاره کفــو»« ،بــه ایــن مــردان دختــر ندهیــد»« ،بــا ایــن گونــه زنان
ازدواج نکنیــد» برخــی از ریــز موضوعــات ایــن کتــاب نفیــس را تشــکیل میدهنــد.
از دیگــر ریــز موضوعــات کتــاب میتــوان بــه؛ «نظــام خانــواده در اســام» میتــوان بــه؛ «محــروم از
رحمــت حــق»« ،انتخــاب همســر در اســام»« ،داســتانی حیــرت آور در ازدواج»« ،شــرایط اســامی
و انســانی در انتخــاب همســر»« ،جهزیــه عــروس»« ،آداب زفــاف»« ،ارزش نظافــت و بهداشــت در
اســام»« ،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»« ،واقعیتــی بهــت آور»« ،برنامــه ای از حضــرت امــام حســین (ع)»« ،تاثیــر گنــاه در ســلب
امنیــت»« ،تقــوا و عدالــت» و دههــا موضــوع دیگــر اشــاره کــرد.
کتــاب «نظــام خانــواده در اســام» نوشــته حجــت االســام حســین انصاریــان توســط نشــر دارالعرفان
منتشــر شــده است.
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با پیشگفتار علی اصغر مصلح؛

کتاب«درآمدیبهفلسفۀمیانفرهنگی»منتشرشد
کتـاب «درآمـدی بـه فلسـفه میانفرهنگی» نوشـته رضـا دهقانی
و با پیشـگفتارهای اختصاصی فیلسـوف معاصر ،گئورگ اشـتنگر و
علی اصغـر مصلح ،به همت انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنر و
ارتباطات منتشـر شـد .ایـن کتـاب ،اولین کتابی اسـت که بـه زبان
فارسـی سـعی میکند تـا عمـده اندیشـههای موجـود در «فلسـفه
میانفرهنگـی» را معرفـی کند.
از حــدود ســه دهــه پیــش ،متأثــر از فیلســوفان تمایــز و نیــز
در نســبت بــا جریانهــای فرهنگــی دهــۀ شــصت بهبعــد،
جریانــی در حــوزه فلســفه ،بهخصــوص در فضــای دانشــگاهی
آلمانیزبــان ،بــه وجــود آمــده کــه میتــوان از آن بــا عنــوان
«فلســفۀ میانفرهنگــی» یــاد کــرد .فیلســوفان فعــال در ایــن
حــوزه تــاش کردهانــد تــا بــا تعامــل بــا دیگــر ســنتها بــه
مســائل انضمامــی مربــوط بــه اتحــاد و آمیــزش فرهنگهــای
موجــود بپردازنــد و در ایــن راســتا بــه مســأله امــکان «فهــم»
دیگــری و یــا امــکان «تجربــه» دیگــری یــا بیگانــه پرداختهانــد
و ســعی در فراهــم کــردن مبانــی اندیشــیدن بــه مســائل جهــان
میانفرهنگــی امــروز کردهانــد.
نویســنده ایــن کتــاب بــا اســتفاده از طیــف وســیعی از منابــع بــه
زبــان آلمانــی ســعی دارد تــا «عمــده» جریانهــای موجــود در
«فلســفه میانفرهنگــی» را در دوبخــش کلــی ،دیدگاههــای
هرمنوتیکــی و دیدگاههــای پدیدارشــناختی ،معرفــی کنــد .نکتــه
حائــز اهمیــت آن اســت کــه فلســفه میانفرهنگــی یــک رشــته
فلســفی در کنــار دیگــر رشــتههای فلســفی نیســت و بنابرایــن
نوشــتن کتابــی تحــت عنــوان «مقدمــه» یــا «درآمــد» بــه معنــای
رایــج ،بــرای آن امکانپذیــر نیســت .نویســنده ســعی میکنــد تــا
در قالــب فصلبنــدی خاصــی کــه ارائــه میکننــد عمــده مباحــث

و اندیشــههای موجــود در ایــن حــوزه را معرفــی کنــد.
ایــن کتــاب توســط انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
شگفتــار اختصاصــی
ارتباطــات بــا حجــم  ۵۰۵صفحــه و بــا پی 
«گئــورگ اشــتنگر» ،اســتاد صاحــب کرســی فلســفه در جهانــی
گلوبــال دانشــگاه ویــن و رئیــس انجمــن فلســفه میــان فرهنگــی
آلمــان و رئیــس انجمــن آلمانــی پژوهــش پدیدارشناســی و نیــز

کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن
اسالمیمنتشرشد

بحــث و گفتگــوی علمــی دربــاره جایــگاه هنــر در تمــدن اســامی و احــکام و عــوارض آن ،از چنــد
منظــر بــرای جامعــه اســامی و انقالبــی مــا ،ضــرورت و اهمیــت دارد و درنــگ را بــر اندیشــه و قلــم
تحمیــل میکنــد؛ از یــک ســو شــاخصههای اثــر هنــری اســت کــه جایگاهــی ممتــاز بــه هنــر
میدهــد یکــی از مهمتریــن شــاخصههای هنــر؛ «کاربــردی بــودن» آن اســت بــه طــوری کــه در

پیگفتــار اختصاصــی «علــی اصغــر مصلــح» اســتاد فلســفه
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و رئیــس انجمــن فلســفه میــان
فرهنگــی ایــران منتشــر شــده اســت.
کتــاب «درآمــدی بــه فلســفه میانفرهنگــی» نوشــته رضــا
دهقانــی بــه همــت انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات بــا قیمــت  ۲۵هزارتومــان روانــه بــازار نشــر شــده اســت.

یــک ســو ســفارشدهنده حضــور دارد و در ســوی دیگــر مخاطــب .دوم «قابلیتهــای تکثیــری» هنــر
اســت کــه گاهــی آنرا در کســوت یــک رســانه معرفــی مینمایــد« .صراحــت»« ،ســرعت انتقــال» و
«موجزگویــی» از جملــه دیگــر شــاخصههای هنــر اســت.
معاونــت پژوهــش دانشــگاه معــارف اســامی در راســتای تخصصــی و هدفمندســازی متــون درســی
معــارف اســامی و رعایــت اصــل تناســب کتــاب در ایــن دروس با رشــته تحصیلــی دانشــجویان ،اقدام
بــه تدویــن کتبــی بــا موضــوع تاریــخ فرهنــگ و تمــدن اســامی در رشــتهها و گرایشهــای مختلــف
دانشــگاهی کــرده اســت .ازجملــه ،پژوهــش حاضــر اســت کــه بــه همــت گــروه پژوهشــی تاریــخ و
تمــدن اســامی و بــا قلــم دکتــر ســید رضــی موســوی گیالنــی و دســتیاران ایشــان صــورت پذیرفتــه
اســت.
نگارنــده در بخــش اول ایــن جســتار و پــس از بیــان کلیــات و تعریــف مفاهیــم ،بــه
بیــان بحــث بــا اهمیــت و اساســی هنــر و زیبایــی از منظــر قــرآن و ســنت و هنــر و
معمــاری از دیــدگاه علــوم اســامی پرداختــه اســت .در پایــان بخــش اول کتــاب بــا
طــرح بحــث گونهشناســی هنــر و معمــاری اســامی ،زمینــه و مقدمــه مناســب بــرای
ورود بــه بخــش دوم کتــاب فراهــم میشــود .در ایــن قســمت از موضوعاتــی نظیــر:
شــکل و محتــوا در هنــر اســامی ،نســبت میــان هنــر اســامی بــا هنــر یونــان و
روم ،بیزانــس و ایــران پیــش از اســام ،تأثیــر جغرافیــا و ســرزمین بــر هنــر اســامی،
ســبکها و هنرهــای ســازگار بــا تعالیــم اســام و … ســخن بــه میــان آمــده
است.
در بخــش دوم کتــاب بــا عنــوان هنــر و معمــاری در تاریــخ فرهنــگ و تمدن اســامی
بــه تاریــخ هنــر و معمــاری در ادوار تاریــخ اســام و ایــران و نقــاط جغرافیایــی مختلف
جهــان اســام پرداختــه شــده اســت .البتــه تأکیــد بیشــتر نویســنده بــر تاریــخ هنــر و
معمــاری اســامی در ایــران اســت .در ایــن بخــش و در فصــل اول :هنــر و معمــاری
قــرون اولیــه اســام ،فصــل دوم :هنــر و معمــاری در قــرون میانــه و در فصــل ســوم:
هنــر و معمــاری در تمــدن اســامی پــس از رنســانس بحــث شــده اســت.
کتــاب تاریــخ فرهنــگ و تمدن اســامی کــه در گــروه پژوهشــی تاریــخ و تمدن اســامی
دانشــگاه معــارف اســامی و بــه قلــم دکتــر ســید رضــی موســوی گیالنــی ســامان یافتــه
بــه همــت دانشــگاه معــارف اســامی و دفتــر نشــر معــارف در  ۳۶۰صفحــه و در قطــع
وزیــری منتشــر شــد.

