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احمد کوهی بررسی کرد؛

آیندهتبلیغدرفضایمجازی

«نشست آینده پژوهی تبلیغ دین در فضای مجازی» با
ارائه احمد کوهی در پژوهشکده باقرالعلوم برگزار شد.
متن سخنرانی احمد کوهی در این نشست را در ادامه
میخو ا نید ؛
آیــا تــا بــه حــال فکــر کــرده ایــد کــه آینــده اینترنــت چــه خواهــد
شــد؟ یــا شــاید بهتــر اســت بگوییــم آیــا میشــود کســی برایــش
مهــم نباشــد و تــا بــه حــال بــه ایــن فکــر نکــرده باشــد کــه آینــده
اینترنــت چــه خواهــد شــد؟ آینــده ،دغدغـهی همــه ماســت؛ ولــی
معمــو ًال یــا از ابهــام آن میهراســیم و ســعی میکنیــم آن را نادیــد
بگیریــم؛ و یــا هیجــان زده منتظــر هســتیم فناوریهــای آینــده
بیاینــد و همــه مشــکالت را حــل کننــد.
آینــده پژوهــی ورای تــرس و یــا هیجــان زدگــی نســبت بــه آینده،
همــه را بــه ســوی آینــده و تفکــر پیرامــون آن دعــوت میکنــد.
ایــن حــوزه مطالعاتــی ســعی کــرده اســت راههــا و روشهــای
متنوعــی را نیــز بــرای ایــن منظــور فراهــم کنــد تــا بتوانــد بــا
ســبک و ســیاقی علمــی ،بــه تخیــل نظاممنــد پیرامــون آینــده
بپــردازد« .آینــده پژوهــی» یــا بــه تعبیــری بهتــر «مطالعــات
آینــده هــا» رشــتهای از تحقیقــات و مطالعــات نســبت ًا متاخــری
اســت کــه در پــی شناســایی و درک تغییــرات ،بررســی پیامدهــای
فناوریهــای نوظهــور ،افزایــش آمادگــی مواجــه بــا آیندههــای
متفــاوت و ارائــه راهکارهایــی بــرای خلــق آیندههــای مناس ـبتر
اســت .و تاکنــون بیــش از  ۳۰روش را بــرای مطالعــه علمــی آینــده
دور هــم جمــع کــرده اســت.
اینترنــت همانطــور کــه عامــل تحــول ســاز در فضــای زندگــی
اجتماعــی معاصــر اســت ،خــود نیــز همچنــان بســتر تحــوالت
ادامــه داری اســت« .اینترنــت اشــیا» در آینــدهای نــه چنــدان دور
بــا قابلیــت اتصــال وســایل مختلــف بــه اینترنــت ،امــکان کنتــرل
جامــع و هماهنــگ اشــیا را فراهــم مـیآورد و همانطــور کــه خانــه
و خیابانــی جدیــد را بــه نمایــش میگــذارد ،اینترنــت جدیــدی را
نیــز پدیــدار خواهــد ســاخت .در نظرســنجی بســیار گســتردهای که
مؤسســه پژوهشــی پیــو ( )Pew Research Center
انجــام داد و نظــر بیــش از  ۱۵۰۰نفــر از کارشناســان خبــره در حوزه
اینترنــت و دنیــای دیجیتــال را در مــورد آینــده وب جویــا شــد،
معلــوم شــد بیشــتر ایــن کارشناســان بــر ایــن باورنــد در ده ســال
آینــده اینترنــت کارکــردی همچــون بــرق در زندگــی روزمره بشــر
مییابــد .در واقــع اینترنــت بــه بخشــی جدایــی ناپذیــر از زندگــی
بــدل شــده و حتــی تصــور زندگــی بــدون آن نیــز دشــوار خواهــد
شــد .همچنیــن واقعیــت افــزوده هــر چــه بیشــتر در دســتگاههای
پوشــیدنی نظیــر عینــک گوگلــی جــای میگیــرد و ایــن فنــاوری
کاربردهــای بســیار گســتردهای در زندگــی روزمــره خواهند داشــت.
اینهــا تنها تعــداد اندکــی از تغییراتی اســت کــه در اینترنــت در حال
رخ دادن میباشــد .اینترنــت در یــک شــتاب تحولــی قــرار گرفتــه
اســت کــه شــاید مــاه و یــا حتــی روزی نباشــد کــه خبــر جدیــدی
از توســعه ابــزار و یــا قابلیتــی نــو در اینترنــت بــه گوشــمان نرســد.
ولــی ســوالی کــه در ایــن میــان ذهــن پژوهشــگران پژوهشــکده
باقرالعلــوم (ع) -بــه عنــوان پژوهشــکدهای کاربــردی در زمینــه
تبلیــغ دیــن -را بــه خــود مشــغول کــرده اســت ،در زمینــه آینــده
تبلیــغ دیــن در فضــای مجــازی اســت .تبلیــغ مجــازی بــا چــه
شــرایط جدیــدی در آینــده مواجــه خواهــد شــد؟ اینترنــت آینــده
چــه نــوع تبلیغــی را در آینــده اقتضــا میکنــد؟ آیــا ســبک جدیــدی
از تبلیــغ مجــازی بایــد بــه وجــود آیــد؟ آیــا افــرادی متفاوتــی در آن

ورود خواهنــد کــرد؟ آیــا مهارتهــای متفاوتــی نســبت بــه االن
بــرای تبلیــغ در فضــای مجــازی آینــده نیــاز اســت؟ و.....
بایــد متذکــر گردیــد کــه از همــان ابتــدای گســترش و ورود فضای
طــاب
مجــازی بــه ســاحتهای زندگــی ،حوزههــای علمیــه و
ِ
مبلــغ دیــن نیــز بــه ســوی ایــن فضــای جدیــد گام برداشــتند.
جالــب اســت بدانیــد در ســال  ۱۳۷۷در حالــی کــه هنــوز بســیاری
از خانههــای مــا نیــز بــوی رایانــه را استشــمام نکــرده بودنــد تــا
چــه رســد بــه اینترنــت؛ و در حالــی کــه هنــوز بیــش از  ۵ســال
از ورود اولیــه اینترنــت بــه ایــران نگذشــته بــود و هنــوز بســیاری
از دانشــگاهها هــم بــه اینترنــت وصــل نشــده بودنــد ،پایــگاه
حــوزه (  )hawzah.netاطالعــات دینــی گســترده را بــر
شــبکه جهانــی وب قــرار داد .بــه طــور کلــی اســتقبال حــوزه قــم
از اینترنــت ،رســانههای جدیــد و فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات،
در ســطح باالیــی قــرار داشــته اســت و هنــوز نیــز از فعــاالن ایــن
حــوزه بــه حســاب میآیــد.
بــرای اینکــه بتوانیــم بــه تصویــری از آینــده تبلیــغ در فضــای
مجــازی دســت یابیــم ،روشهــای مختلفــی وجــود دارد؛ ایــن
مطالعــه بــا اســتفاده از تحلیــل روندهــای مؤثــر و شناســایی
عوامــل کلیــدی مؤثــر بــر آینــده تبلیــغ در فضــای مجــازی کار را
بــه پیــش میبــرد .روندهــا تغییــرات پیوســته و منظــم در بســتر
زمــان هســتند .مطالعــه روندهــا هــر چنــد از تحــوالت گذشــته و
حــال آغــاز میکنــد ولــی بــا مالحظــه پیامدهایــی کــه تحــوالت
مختلــف میتوانــد در آینــده داشــته باشــد ،آینــده را دســترسپذیرتر
میکنــد .یعنــی مثــ ً
ا رونــد تحــوالت اینترنــت بــه مــا نشــان
میدهــد کــه ســرمایه گــذاری هــا در زمینــه «واقعیــت افــزوده»
و «هــوش مصنوعــی» در حــال افزایــش اســت .ایــن رونــد در
آینــده فضایــی جدیــد را پیــش روی تبلیــغ دیــن قــرار میدهــد که
بایــد مــورد مالحظــه قــرار گیــرد .و یــا مث ـ ً
ا مشــاهده میکنیــم
فعالیتهــای تبلیغــی در اینترنــت در حــال کاهــش وابســتگی
بــه نهادهــای رســمی ،ایجــاد گروههــای مســتقل و حرکــت بــه
ســوی درآمدزایــی و اســتقالل مالــی هســتند .ایــن رونــد در آینــده
پیامدهــای ویــژه ای را بــرای نظــام تبلیــغ دیــن خواهــد داشــت.
حــال فــرض کنیــد ایــن دو رونــد بــر یکدیگــر هــم اثــر میگذارنــد
و پیامدهــای خــاص تــری را میتــوان از ایــن ترکیــب حــدس زد.
روندهــای مؤثــر بــر تبلیــغ در فضــای مجــازی در دو دســته کلــی
جــای میگیرنــد :یــک ،روندهــای موجــود درون نظــام تبلیــغ
مجــازی؛ دو ،روندهــای کلیتــر کــه مؤثــر بــر تبلیــغ مجــازی
هســتند .ایــن مطالعــه بــا برگــزاری جلســات تخصصــی پانــل بــا
حضــور فعــاالن ،مدیــران و محققــان ایــن حــوزه بــه رصــد ،تحلیل
و بررســی ایــن روندهــا پرداختــه اســت .از مهمترین روندهــای کلی
خارجــی کــه مؤثــر بــر تبلیــغ مجــازی هســتند ،روندهــای آینــده
اینترنــت و فضــای مجــازی میباشــند .ایــن روندهــا از مطالعــات و
رصــد تحــوالت فضــای مجــازی بــه دســت آمــده و هــر کــدام بــه
صــورت مســتقل مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد .در تحلیــل روندهــا،
بــرای هــر رونــد بایــد ســه کار صــورت پذیــرد :تحلیــل چیســتی
و ابعــاد رونــد ،ارزیابــی آینــده رونــد (آیــا در آینــده ادامــه خواهــد
یافــت؟) ،ارزیابــی پیامدهــای رونــد.
در ایــن مطالعــه پــس از تحلیــل روندهــا ،عوامــل مؤثــر بــر آینــده
تبلیــغ مجــازی نیــز جمــع آوری میشــوند و بــا نــرم افــزار
میکمــک تحلیــل میشــوند .ایــن روش تأثیــرات متقابــل
عوامــل بــر یکدیگــر را مــورد ســنجش قــرار میدهــد و در نهایــت
عوامــل کلیــدی مؤثــر را معرفــی میکنــد.
در مــورد روندهــای تحــوالت اینترنــت و فضــای مجــازی،
روندهــای زیر مــورد تحلیــل ،ارزیابــی و پیامدســنجی قــرار گرفتند:
.1برقشدگیاینترنت
.2واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده

.3هوش مصنوعی و کالن دادهها
.4رایانش ابری
.5گســترش اینترنــت (جســتجو و قالبهــای تعامــل کاربــر) بــه
انــواع رســانهها
.6سلطه اپلیکیشنها و عصر چت بات ها
.7بیت کوین (پول اینترنتی) و فناوری بالکچین
.8مســاله حریــم خصوصــی افــراد در اینترنــت و گســترش محتوای
نامناســب در اینترنت
.9چندشــبکه ای شــدن اینترنــت بــه جــای شــبکه واحــد و اینترنت
ملــی
.10نسل پنجم شبکه تلفن همراه 5G
.11اینترنتاشیا
.12جمعسپاری و فینتکهای دیگر
در هــر حــال بــا رصــد فضــای تحــوالت میتــوان دریافــت،
ـدن همــه چیــز،
دیجیتالــی شــدن ،اینترنتــی شــدن و مرتبــط شـ ِ
رخــداد عظیــم اســت کــه در حــال رخ دادن اســت و روز بــه روز
در حــال گســترش بــه اشــیا مختلــف اســت و هــر روز ابزارهــای
جدیــدی از زندگــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .وســایلی کــه تــا
پیــش از ایــن دیجیتالــی نبودنــد و ارتبــاط انســان بــا آنها صرفـ ًا از
جنبــه فیزیکــی بــود در حــال دیجیتالــی شــدن هســتند و در حــال
پیــدا کــردن ارتبــاط اطالعاتــی بــا انســان هســتند.
اینترنتــی شــدن ،دیجیتالــی شــدن و هوشمندشــدن همــه چیــز،
اتفاقــی صرف ـ ًا در ناحیــه ابزارهــا و رســانههای دیجیتــال نیســت؛
بلکــه ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی و زندگــی روزمــره هــر
کــدام از مــا را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد .ایــن بــه معنــای
شــکل بخشــی ســبک زندگــی بوســیله اینترنــت و ابزارهــای
دیجیتــال اســت.
بنابــر ایــن بــا توجــه بــه شــرایط فضــای مجــازی آینــده ،الزم
اســت نــگاه خــود را وســعت بخشــیم .فضــای مجــازی بــه عنــوان
فضایــی در مقابــل فضــای واقعــی نخواهــد بــود .ایــن دو فضــا
هــر روز در یکدیگــر در هــم تنیدهتــر میگردنــد و بــا ترکیــب
و همگرایــی بیشــتر بــه خلــق اتفاقاتــی نــو منجــر میشــوند.
تحــوالت آینــده صرفــ ًا ناشــی از ویژگیهــای فضــای مجــازی
نیســت ،بلکــه ویژگیهــای زندگــی واقعــی محــل و منشــأ
بســیاری تغییــرات اســت و دیجیتالــی شــدن بــه ایــن تغییــرات
دامــن میزنــد.
از طــرف دیگــر عــاوه بــر ایــن کــه نــوع نــگاه از فضــای مجــازی
(در مقابــل فضــای واقعــی) بــه دنیــای دیجیتالــی وســعت پیــدا
کنــد ،بایــد در حیطــه و هــدف فعالیــت نیــز وســعت پیــدا کنــد.
عنصــر اصلــی کــه در آینــده بایــد بــه آن توجــه داشــت ،صرفــ ًا
پیــام و ارتباطــات انســانی بــر پایــه پیامهــا نیســت .ســایتها
و شــبکههای اجتماعــی کــه نســل اول و دوم وب را نمایندگــی
میکردنــد و تشــکیل دهنــده فضــای مجــازی بودنــد ،مبتنــی بــر
پیــام و ارتباطــات انســانی بودنــد .امــا دیجیتالــی شــدن ،مرتبــط
شــدن و اینترنتــی شــدن همــه چیــز ،عنصــر اصلــی قابــل توجــه را
زندگــی و ســبک زندگــی جامعــه انســان قــرار میدهــد.
بر همیــن اســاس راهبرد اصلــی پرداختــن بــه خدمــات و ابزارهایی
اســت کــه بتوانــد ســبک زندگــی کاملــی را ارائــه دهــد و یــک
زندگــی پــاک و حیاتــی طیبــه را نویــد دهــد .ایــن مســاله نــه فقــط
در فضــای مجــازی بلکــه در یــک ترکیــب از فضــای مجــازی
و حقیقــی رخ خواهــد داد و در ســایه همگرایــی ایــن فضاهــا در
قالــب عصــر دیجیتــال محقــق میگــردد .ایــن راهبــرد یــک
راهبــرد فعــال اســت کــه بیــش از آنکــه نیازمنــد پاالیــش فضــای
مجــازی باشــد ،نیازمنــد پویایی ،تحــرک ،نــوآوری ،تولید و ســاخت
ابزارهــای کاربــردی در زندگــی روزمــره مــردم بوســیله فنــاوری
هــای دیجیتالــی اســت.
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احمدحسین شریفی:

قرائت انسانی از دین ،علوم انسانی اسالمی را بیمعنا میداند
نشست علمی نقد قرائت انسانی از دین ،در سالن
اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد.
در این نشست علمی حجج اسالم ابوالفضل ساجدی و
احمدحسین شریفی در محورهای مبانی قرائت انسانی
از دین چیست و تا چه حد ،منطقی و قابل دفاع است؟
نظریه قرائت انسانی از دین تا چه حد سازوار و نظام مند
و منسجم است و ارزیابی آن از نظر روشی و الهی بودن و
قابل فهم بودن قرآن سخنرانی کردند.
گزارشی از این نشست از نظر شما می گذرد:
جعفــری دبیــر نشســت :در یــک قــرن و نیــم اخیــر ،در مــورد
چگونگــی فهــم دیــن و منطــق شــناخت آن و همچنیــن در مورد
جمــع بیــن دیــن و مدرنیتــه چالشهــای جــدی وجــود داشــته
اســت .روشــنفکران دینــی معتقدنــد دیــن و مدرنیتــه بــا یکدیگــر
قابــل جمــع هســتند و میتــوان دیــن را بــر اســاس مبانــی
مدرنیتــه فهــم نمــوده و بــه نحــوی بازاندیشــی و بازســازی کــرد.
از طرفــی علمــای دیــن بــر ایــن اعتقــاد هســتند کــه ایــن گونــه
فهــم از دیــن ،بــه تحریــف دیــن و خالــی کــردن محتــوای دیــن
از هویــت اصلــی و اساســی آن مــی انجامــد.
یکــی از رویکردهایــی کــه از ســوی برخــی روشــنفکران دینــی
یعنــی جنــاب آقــای محمــد مجتهــد شبســتری در یکــی دو دهه
اخیــر طــرح شــده ،بــر ایــن مبناســت کــه بایــد بــرای بقــاء و
تــداوم دیــن ،قرائــت انســانی از دیــن صــورت بگیــرد و در غیــر
ایــن صــورت ،امــکان حضــور دیــن در دنیــای مــدرن وجــود
نــدارد .بــا ایــن مقدمــه ســؤال اول را خدمــت دکتــر شــریفی طرح
میکنــم بــا ایــن عنــوان کــه مقصــود از نظریــه «قرائــت انســانی
از دیــن» چیســت؟ و چــه مؤلفههــا و چــه شــاخصههایی دارد؟
تعریف «قرائت انسانی از دین»
شـریفی :آقـای مجتهـد شبسـتری؛ صاحـب نظـر ایـده «قرائـت
انسـانی از دین» معتقد اسـت دو قرائت از دین وجـود دارد؛ «قرائت
سـنتی» و «قرائـت انسـانی»؛ قرائـت سـنتی و مرسـوم از دیـن،
همـان نگاه به دیـن از منظر خداوند اسـت که خداوند دسـتورات و
مطالباتـی را در قالـب وحـی و از طریق پیامبران به انسـانها ابالغ
کرده اسـت که بـه وسـیله آن ،حقـوق ،مقـررات و احـکام را برای
بشـر تعییـن میکنـد .از طرفـی انسـان هم بایـد تمامـی نیازهای
خـود را با شـاخص وحی بسـنجد.
قرائــت انســانی از دیــن ،در مقابــل قرائــت حیوانــی از دین نیســت
بلکــه در مقابــل قرائــت فــوق بشــری از دیــن اســت .قرائــت
انســانی؛ یعنــی از منظــر انســان بــه دیــن نــگاه شــود ،انســان بــر
اســاس نیازهــا و مطالبــات و خواســتههایش بــه دیــن بنگــرد و
بــه عبارتــی در ایــن دیــدگاه ،دیــن برســاخته و مجعــول انســان
اســت.
ویژگیهای نظریه «قرائت انسانی از دین»
 )۱نیازهــا و تجــارب دینــی انســان ،مــاک و معیــار قرائــت از
دیــن:
اولیــن ویژگــی ایــن نظریــه ایــن اســت کــه مــاک و معیــار
قرائــت دیــن ،انســان ،نیازهــا و تجــارب دینــی اوســت .اگــر
بــرای معرفــی دیــن از خــدا شــروع کنیــم ،قرائــت مرســوم از
دیــن اســت امــا اگــر از انســان و نیازهــای انســان و تجربــه دینی
انســان شــروع کنیــم ،قرائــت انســانی از دیــن خواهــد بــود.
 )۲برساخته بودن دین:
دومیــن ویژگــی قرائــت انســانی از دیــن ایــن اســت کــه دیــن را

برســاخته انســان میدانــد و در حقیقــت ایــن قرائــت در مقابــل
قرائتــی از دیــن اســت که دیــن را مجموعـهای از معــارف و دادهها
و دســتورالعملها میدانــد کــه بــه صــورت مجموعــه مدونــی بــه
نــام وحــی ارائــه شــده اســت .بــر ایــن اســاس در قرائــت انســانی
از دیــن ،دیــن از آســمان نــازل نشــده بلکــه دیــن هماننــد هنــر و
فلســفه و علــم ســاخته خــود انســان اســت .بــه عبارتــی همــان
طــور کــه هنــر از جائــی نــازل نشــده و فلســفههای مختلــف،
ســاخته خــود بشــر اســت ،دیــن هــم برســاخته خــود انســان
اســت و از جائــی نیامــده اســت.
 )۳تمامی ابعاد زندگی بشر متأثر از قرائت انسانی از دین:
قرائــت انســانی از دیــن عــاوه بــر بعــد اعتقــادی و فلســفی،
تمامــی ابعــاد زندگــی انســان؛ از جملــه حقــوق ،ارزشهــای
سیاســی ،ارزشهــای اقتصــادی و ارزشهــای فرهنگــی انســانی
را نیــز شــامل میشــود.
 )۴عــدم تعــارض بیــن دیــن برســاخته انســان بــا ســایر علــوم
انســانی:
ویژگــی دیگــر ایــن نظریــه ایــن اســت کــه دیــن در تعــارض بــا
هنــر و فلســفه و علــم نیســت؛ زیرا دیــن هماننــد فلســفه و علم و
هنــر برســاخته خــود انســان اســت .بنابرایــن در هــر عصــری نیاز
بــه تولیــد و جعــل اســت چــه در عرصــه هنــر و فلســفه و علــم و
چــه در حــوزه دیــن.
حیطه «قرائت انسانی از دین»
جنــاب مجتهــد شبســتری دربــاره حــوزه قرائــت انســانی از دیــن
میگویــد :بــر اســاس ایــن قرائــت ،نــه تنهــا علــوم مرســوم
اســامی؛ مثــل فقــه و تفســیر و اصــول (کــه بــه طــور خــاص
بیشــتر بــر روی فقــه مانــور داده میشــود) ،بایــد انســانی
شــوند بلکــه ســخن از علــوم انســانی اســامی ،اساس ـ ًا ســخن
ب ـی معنایــی اســت و بایــد علــوم رایــج اســامی بــه خصــوص
فقــه ،انســانی شــوند؛ زیــرا فقــه موجــود ،انســانی نیســت .حقــوق
اســامی موجــود ،انســانی نیســتند .حتــی منابــع بــه اصطــاح
اســامی؛ یعنــی قــرآن ،ســنت و خــود پیامبــر هــم ،بایــد انســانی
دیــده شــوند.

مؤلفههای «قرائت انسانی از دین»
هــر چنــد جنــاب شبســتری مؤلفههایــی را بــه صــورت مــدون
بیــان نکردهانــد امــا برخــی از مهمتریــن مؤلفههــا کــه از کالم
ایشــان قابــل اســتخراج اســت ،از ایــن قــرار هســتند:
 )۱گوهر دین «زیست موحدانه» است:
در تلقــی قرائــت انســانی از دیــن ،بــه دنبــال حقیقــت و گوهــر
دیــن بایــد بــود و بایــد پیــام اصلــی دیــن را بــه دســت آورد کــه
عبــارت از «موحدانــه زیســتن» اســت و نــه اصــول و عقایــد
خاصــی کــه حکــم یــا دســتور مشــخصی را الزم میدانــد؛ ایــن
مــوارد جــزء اصــل دیــن نیســتند.
ض زدایی میان دین و علم:
 )۲تعار 
راه حــل تعــارض زدایــی میــان دیــن و علــم ایــن اســت کــه
حقیقــت دیــن کــه «همــان موحدانــه زیســتن اســت» ،احیــاء
شــود .در ایــن صــورت دیــن بــا هــر تلقــی از هنــر و فلســفه و
علــم ســازگار میشــود .در حالــی کــه تکیــه بــه احــکام دیــن
و ارزشهــای دینــی و حقــوق دینــی ســبب ناســازگاری دیــن ،بــا
ارزشهــا و حقــوق انســانی مــدرن میشــود.
 )۳عدم قطعیت اصول دین:
مؤلفــه دیگــر نظریه قرائــت انســانی از دیــن ،عصــری ،ناپایــدار و
وابســته بــودن بــه شــرایط حضــور دیــن اســت .از ایــن رو نبایــد
اصــول ثابــت و مــدون و بــدون تفســیر بــرای دیــن تعییــن کــرد؛
زیــرا ایــن نــه تنهــا ضــد انســانی اســت بلکــه ضــد دیــن هــم
هســت .مســلمان زیســتن و مســلمان بــودن چیــزی جــز پیمودن
راه پیامبــر نیســت و راهــی کــه پیامبــر جلــوی پــای مــا گذاشــته،
زندگــی موحدانــه اســت کــه مقهــور بــه هیــچ اصــل ثابــت و
دســتور و حکمــی نیســت.
 )۴عصری بودن احکام فقهی:
تمامــی احــکام فقهــی مربــوط بــه عصــر خــود پیامبــر (ص)
اســت .در آن عصــر برخــی احــکام رواج داشــت کــه مــردم بــر
اســاس آن عمــل میکردنــد .پیامبــر فقــط اصالحــات اخالقــی
در آن احــکام وارد کــرد .اگــر کســی بــه احــکام دیــن و ضــروری
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دیــن و اصــول دیــن معتقــد باشــد ،در واقــع دینــدار نیســت بلکــه
دیــن همــان «زیســت موحدانــه» اســت.
 )۵اصالت «اعالمیه جهانی حقوق بشر»:
یکــی دیگــر از مؤلفههــای دیــدگاه ایشــان کــه خیلــی بــه آن
تأکیــد میکنــد ،اصالــت دادن بــه «اعالمیــه جهانــی حقــوق
بشــر» اســت کــه در ایــن زمینــه ،جنــاب آقــای شبســتری ،چندین
مقالــه نوشــته و تأکیــده کــرده کــه اصــل« ،اعالمیــه جهانــی
حقــوق بشــر» اســت .در ایــن مؤلفــه بایــد بــه چنــد نکتــه دقــت
کــرد؛ ایشــان تصریــح میکنــد کــه در هفــت جلســه بــا عــدهای از
متخصصــان در اتریــش ،جمــع شــدیم و تعهــد دادیم کــه  ۱۰اصل
از اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر را در کشــورهایمان ترویــج دهیــم
و یکــی از آن اصــول ،اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بشــر اســت و مــن
متعهــدم کــه ایــن را ترویــج بدهــم.
دوم اینکــه ایشــان میگویــد :اگــر امــروز تجدیــد وحــی شــود و
خداونــد پیامبــری را بفرســتد ،از انســان اخــاق و حقوق بشــر غربی
را طلــب خواهــد کــرد .ســوم اینکــه حقــوق جزایــی اســام ماننــد
قصــاص و حــدود و … خــاف وجــدان انســان امــروز اســت و
جهانیــان ایــن را نکوهــش میکننــد .چهــارم اینکــه ایشــان راه
حــل برطــرف کــردن خشــونتهایی کــه ماننــد داعــش امــروزه در
میــان مســلمانان رخ داده اســت ،کنــار گذاشــتن قــرآن و دســتورات
و احــکام اســامی میدانــد.
تعریف «قرائت انسانی از دین»
ســاجدی :نظریــه «قرائــت انســانی از دیــن» ،اصطالحــی اســت
کــه آقــای شبســتری آن را بــه کار بــرده اســت البتــه محتــوای
آن امــر تــازهای نیســت .منظــور از قرائــت انســانی از دیــن ،نــگاه
انســانی بــه دیــن اســت کــه بــر ایــن اســاس بایــد انســان را اصــل
قــرار داده و فهمــی از چیســتی و نیازهــای انســان ،از راه غیــر دیــن
بــه دســت آورد ،ســپس بــر اســاس آن بــه دیــن مراجعــه کــرد و
نبایــد دیــن ،دســتوری از طــرف خداونــد بــه انســان دیکتــه کنــد
بلکــه انســان تعییــن کننــده اســت کــه دیــن چــه چیــزی را بــه
او بدهــد.
در حالــی کــه دیــدگاه ســنتی برخــاف ایــن اســت؛ در دیــدگاه
ســنتی ،انســان بــه دیــن ابــراز نیــاز کــرده و نیازهــای خــود را
از دیــن طلــب میکنــد و بــه عبــارت دیگــر انســان بــر اســاس
کاســتیها و محدودیتهایــی کــه در شــناختهای خــود دارد
بــه ســراغ دیــن م ـیرود؛ بــه عبارتــی رجــوع انســان بــه دیــن،
ماننــد رجــوع انســان بــه طبیــب اســت .اصــل رجــوع انســان بــه
طبیــب ،امــر عقالنــی اســت امــا بعــد از مراجعــه بــه پزشــک،
انســان بــرای پزشــک تعییــن نمیکنــد کــه چــه نســخهای
بــرای او بنویســد؛ زیــرا انســان بــه ســبب کاســتی کــه دارد
ســراغ پزشــک مــیرود.
از ســویی انســان بــه جهــت محدودیتهایــی کــه در شــناخت
دارد ،بــه وحــی مراجعــه میکنــد؛ همــان طــور کــه انســان از
ابعــاد ناشــناخته نفــس و روح و از رابطــه ایــن جهــان بــا جهــان
دیگــر نــاآگاه اســت ،بایــد بــه وحــی مراجعــه نمایــد .ابعاد ناشــناخته
نفــس و روح چیــزی اســت کــه امــروزه غــرب بــه آن پــی بــرده
اســت؛ روانشاســان غربــی در ابتــدا بــه روان شناســی مرضــی
میپرداختنــد ،کمکــم وارد عرصــه روان شناســی ســامت
شــدند و ازچیــزی بــه نــام «ســامت روان »[ ]۱ســخن گفتنــد و
اکنــون بــه روان شناســی معنــوی [ ]۲روی آوردهانــد .ایــن شــناخت
انســان کــه بــه تدریــج رخ میدهــد ،نشــان میدهــد کــه انســان
پیچیدگیهایــی دارد کــه هــر چــه بیشــتر بــه ایــن پیچیدگیهــا
پــی ببریــم بهتــر میتوانیــم مشــکالت فــرد و جامعــه را حــل
کنیــم و وحــی ،منبــع مهمــی در معرفــی و شــناخت انســان
محســوب میشــود.
در هــر صــورت «قرائــت انســانی از دیــن» یــک دیدگاه اومانیســتی
بــه دیــن اســت ،ایشــان معتقــد اســت در ایــن دوران کــه علــم
متحــول شــده اســت ،بایــد مبانــی اومانیســتی را بپذیریــم.
ســؤال مــا ایــن اســت کــه پیشــرفتهای علــم در کــدام حیطــه
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بــوده اســت؟ آیــا پیشــرفت در علــوم تجربــی اســت؟ یــا در علوم
انســانی هــم رخ داده اســت؟ اگــر پیشــرفت در علــوم تجربــی
اســت ،از پیشــرفتهای علــوم تجربــی اســتفاده میکنیــم.
امــا اگــر پیشــرفت در علــوم انســانی اســت و علــوم انســانی
بایــد بــه مــن بگویــد انســان چیســت و چــه نیازهایــی دارد و
بــرای چــه بایــد بــه دیــن مراجعــه کنــد ،ایــن پیشــرفتهای
رخ داده در علــوم انســانی قابــل مراجعــه و بررســی اســت .امــا
آقــای شبســتری ،ایــن مبانــی انســان شناســی غربــی را کام ـ ً
ا
مفــروض میگیرنــد؛ ماننــد اینکــه حقــوق بشــر غربــی بــدون
هیــج تردیــدی صحیــح اســت .ســؤال مــا ایــن اســت کــه چــرا
ایشــان مبانــی اســامی را قابــل تردیــد میدانــد امــا مبانــی
غربــی را بــدون هیــچ تردیــدی میپذیــرد؟ آیــا نبایــد آن
مبانــی را هــم مــورد بحــث و بررســی قــرار داد؟

اســاس چهــار ادعــای اصلــی مطــرح میکنــد :روایــت قــرآن،
یــک روایــت کالن اســت و نــه اخبــار از چگونگیهــای جهــان
و واقعیــات هســتی.
ایــن روایــت کالن ،روایــت ناشــی از فهــم تخیلــی پیامبــر اســت
روایــت
جهــان وحیانــی پیامبــر اتفــاق افتــاده و
کــه در زیســت
ِ
ِ
حــوادث جهــان خــارج نیســت .جنــس زبــان ایــن قرائــت ،جنــس
اســتعارهای اســت و نــه جنــس معرفــت بخــش.
متــن قــرآن گفتــا ِر انســانی و نوشــته شــده توســطِ انســان اســت و
ـت زبانــی حاکــم بــر متــن قــرآن ،بافــت زبانــی انسانهاســت،
بافـ ِ
از ایــن رو قــرآن بایــد در چهارچــوب فهــم انســانی ،فهمیــده شــود.
بــا توجــه بــه ایــن ،حــال ســوال بنــده از آقــای دکتــر شــریفی
ایــن اســت کــه مبانــی ایــن نظریــه و نگــرش چیســت و چــه
آبشــخورهایی دارد؟

مؤلفههای «قرائت انسانی از دین»
ایشــان تأکیــد دارد کــه آموزههــای اســام ســه بخــش اســت؛
«عقایــد»« ،شــعائر»« ،گوهــر و اصــل دیــن» کــه همــان تجربــه
دینــی و احساســات دینــی اســت .در حالــی کــه ایشــان دیــن را
بــا ایمــان خلــط میکنــد و دیــن را مســاوی بــا ایمــان میگیــرد.
دیــن را تجربــه دینــی میدانــد کــه امــر شــخصی و درونــی اســت
و وقتــی هســته اصلــی دیــن ،تجربــه دینی شــد ،عقایــد و شــعائر را
بایــد بــر اســاس وضعیــت فعلــی جهــان باید تفســیر کــرد؛ زیــرا در
شــرایط فعلــی گــزاره قطعــی وجــود نــدارد.
در حالــی کــه دیــن و ایمــان دو امــر متمایــز از یکدیگــر هســتند:
دیــن ارائــه دهنــده دو دســته گزارههــای توصیفــی (عقایــد) و
گزارههــای هنجــاری کــه همــان اخــاق و احــکام اســت و ایمــان
امــری قلبــی و درونــی اســت و نبایــد میــان ایمــان و دیــن خلــط
کــرد.
بایــد توجــه داشــت کــه در غــرب هــر روز بــه متــن کتــاب مقــدس
نقــد وارد میکردنــد و شــایرماخر بــرای رهایــی از ایــن نقدهــا،
دیــن را یــک امــر قلبــی دانســت و نــه عقلــی .امــا آیــا قــرآن
ماننــد کتــاب مقــدس ،دارای انتقــاد و تعــارض اســت کــه مــی
خواهیــد مشــکل را بــا قلبــی کــردن امــر ایمــان حــل کنیــد؟ دلیل
شــما بــرای ارائــه ایــن دیــدگاه چیســت؟ مســیحیان بــرای حــل
مشــکالت و تعارضــات کتــاب مقــدس ایــن راه حــل را در پیــش
گرفتنــد در حالــی کــه هرگــز ایــن تناقضــات و تعارضــات در قــرآن
راه نــدارد.
ایشــان بــرای کالم جدیــد و قدیــم دو تفــاوت قائــل میشــود؛
اول اینکــه در کالم قدیــم «عقایــد قطعــی» وجــود دارد؛ یعنــی
عقایــد حقــه و صــادق و قطعــی؛ ماننــد خدایــی هســت ،و بهشــت
و جهنمــی بــه طــور قطــع وجــود دارد .دوم اینکــه بــر مبنــای کالم
قدیــم ،گزارههــا ناظــر بــه واقــع هســتند ،یعنــی اگــر میگویــم
یهشــت هســت ،واقع ـ ًا بهشــت موجــود اســت.
امــا در کالم جدیــد هــر دو ویژگــی از بیــن رفتــه اســت و در قرائــت
انســانی از دیــن ،ناظــر بــه وضعیــت فعلــی جهــان هســتیم و در
جهــان فعلــی امــر قطعــی و ناظــر بــه واقــع نداریــم بلکــه در ایــن
دوران بایــد بــه دنبــال کارکــرد گزارههــا باشــیم.
در پاســخ بــه جنــاب شبســتری میگوییــم اگــر اکنــون دورانــی
اســت کــه عقایــد قطعــی رخــت بربســته ،چــرا مبانــی غربــی را
قطعــی میپنداریــد و بــه آن التــزام داریــد؟
ایشــان معتقــد اســت مهمتریــن مؤلفــه قرائــت انســانی از دیــن،
«تأکیــد بــر هســته اصلــی دیــن اســت» کــه همــان تجربــه دینــی
اســت .امــا مــا معتقدیــم «دیــن ارائــه دهنــده گزارههایــی اســت
کــه بــه انســان کمــک میکنــد تــا در مســیر الهــی توانایــی خــود
را شــکوفا کنــد».
جعفــری (دبیــر نشســت) :رویکــرد اساســی روشــنفکران دینــی در
ســالهای اخیــر معطــوف بــر بازســازی دیــن بــر اســاس قواعــد
مدرنیتــه بــوده اســت کــه یــک مــدل از آن تحــت عنــوان «قرائــت
انســانی از دیــن» ،توســط جنــاب آقــای مجتهــد شبســتری صورت
گرفتــه اســت .جنــاب مجتهــد شبســتری بحــث «قرائــت نبــوی از
جهــان» را در طــی  ۱۵مقالــه تئوریــزه کــرده اســت کــه بــر ایــن

مبانی نظریه «قرائت انسانی از دین»
شــریفی :نظریــه جنــاب مجتهــد شبســتری مبتنــی بــر یک ســری
مبانــی انســان شــناختی ،زبــان شــناختی ،هســتی شــناختی ،قــرآن
شــناختی ،پیامبــر شــناختی و دیــن شــناختی اســت .بنــده در اینجــا
فقــط بــه مبانــی دیــن شــناختی ایشــان اشــاره میکنــم.
 )۱برساخته بودن دین به وسیله انسان
یکــی از مبانــی دیــن شــناختی ایشــان ایــن اســت کــه دیــن را
برســاخته بشــر میدانــد ،نــه نــازل شــده از طــرف خداونــد و
اگــر کســی قائــل باشــد کــه دیــن از ناحیــه خداونــد نــازل شــده
اســت ،حــرف ضــد قــرآن زده اســت .خداونــد اساسـ ًا دینــی نازل
نکــرده اســت بلکــه قــرآن میفرمایــد :خداونــد کتــاب را نــازل
کــرده اســت و آنچــه قــرآن در حــوزه دیــن از انســان خواســته
ایــن اســت کــه :دیــن موجــود در نــزد انســان را ،بــرای خداونــد
خالــص کننــد؛ «مخلصیــن لــه الدیــن [ ،»]۳همــان «زیســت
موحدانــه» اســت.
از ســوی دیگــر منظــور از «کتــاب» ،مجموعــه دادههــا و اطالعات
نیســت بلکــه انــزال کتــاب؛ یعنــی انکشــاف مســتمر یــک زیســت
جهــان وحیانــی بــر پیامبــر اســام (ص) کــه وی در آن زیســت
جهــان ،تمــام موجــودات جهــان هســتی را آیــات و کلمــات خداوند
تجربــه میکــرده اســت ولــی داللتــی بــر واقعــی بــودن ایــن
تجربــه وجــود نــدارد .در حقیقــت هســتی همچــون کتــاب ،در
پیــش چشــمان پیامبــر جلوهگــر میشــده و پیامبــر آن کتــاب را
میخوانــده اســت.
 )۲اثبات وجود خدا ممکن نیست.
«خــدا» کیســت؟ چــه کســی خــدا را اثبــات کــرده اســت؟ خدایــی
کــه وجــودش ثابــت نشــده ،نمیتــوان ادعــا کــرد کــه وحــی نــازل
کــرده و بــا پیامبــر ســخن گفتــه اســت .ایشــان در مقالــه «چگونــه
مبانــی کالمــی و فقهــی فــرو ریختــه اســت »[ ]۴مینویســد:
«وقتــی نمیتــوان وجــود خــدا را بــا دلیــل اثبــات کنیــم،
نمیتوانیــم ادعــا کنیــم کــه خــدا در یــک مــکان و زمــان معیــن،
بــا یــک انســان مشــخص ،بــا الفــاظ و جمــات قــرآن ســخن
گفتــه اســت».
 )۳دریافت وحی؛ به معنای قرائت از جهان است
دریافــت وحــی بــه معنــای دریافــت مجموعــه اطالعــات و دادههــا
نیســت بلکــه یــک قرائــت و خوانــش از جهــان اســت.
 )۴عدم واقع نمایی زبان دین
زبــان دیــن یــک زبــان واقعنمــا نیســت ،مســئله ایــن
نیســت کــه واقعــ ًا نشــانههایی وجــود داشــته و پیامبــر آنهــا
را میدیــده و میگفتــه اســت بلکــه پیامبــر فقــط تجربــه
میکــرده اســت و ایــن تجربــه دلیــل بــر حقانیــت پیامبــر
نیســت .پیامبــر میخواهــد بگویــد :خــدا مهــم اســت و دســت
خــدا در عالــم فعــال اســت .در حقیقــت گزارههــای قــرآن،
ا ِخبــار از واقــع نمیدهنــد بلکــه تفســیری از تولــد و زندگــی

گــــــزارش

صفحه  | 7شماره  | 31تیــر 98

و مــرگ انســان ارائــه مینماینــد.
دلیــل ایشــان بــر ایــن ادعــا ایــن اســت کــه در یکــی از ســاحات
مطالعــه قــرآن ،بــر مــن الهــام شــد کــه آیــات قــرآن ،در مــورد
واقــع خبــر نمیدهنــد  ]۵[.همچنیــن میگویــد :دلیــل دیگــر
بــر اینکــه معتقــدم قــرآن خبــر از واقــع نمیدهــد و گزارههــای
قــرآن اخبــاری نیســت ،ایــن اســت کــه ایــن بــا حــاالت روحــی
مــن ســازگارتر اســت.
 )۵انکار عصمت در ابالغ وحی
مبنــای دیگــر دیــن شــناختی ایشــان ،انــکار معصومانه وحی اســت
کــه حتــی اگــر وحــی ســخن خداونــد باشــد بــاز هــم ســخن نــاب
خداونــد بــه دســت مــا نرســیده اســت بلکــه از مجــاری فرهنــگ و
تاریــخ و پیامبــری انســان عبــور کــرده اســت.
 )۶انکار عصمت پیامبران و ائمه (ع)
ایشــان معتقــد اســت پیامبــران و ائمــه عصمــت ندارنــد و تنهــا
چیــزی کــه پیامبــران ،بــه طــور کامــل حفــظ کردهانــد و بــه
دســت بشــر رســاندهاند ،اصــل توحیــد اســت.
 )۷انکار علم غیب پیامبران و ائمه
جنــاب شبســتری معتقــد اســت اینکــه پیامبــران و امامــان دارای
علــم غیــب هســتند ،ســخن نادرســتی اســت و تاریــخ آن را تأییــد
نمیکنــد .اگــر حضــرت علــی (ع) علــم غیــب داشــت ،چــرا بــه
مســجد رفــت و شــهید شــد؟
 )۸تناقض در آیات قرآن و سخنان پیامبر (ص)
مبنــای دیگــر ایشــان ایــن اســت کــه ممکــن اســت میــان آیــات
قــرآن تناقــض وجود داشــته باشــد حتــی پیامبــر ســخنان متناقض
زده باشــد؛ زیــرا در آن زمــان ســخن متناقــض گفتــن رایــج بــوده
اســت.
 )۹تاریخمندی آموزههای دین
ایشــان تمامــی آموزههــای فقهــی دیــن را تاریخمنــد میدانــد
و معتقــد اســت :احــکام قــرآن؛ مثــل احــکام خانــواده و نــکاح و
قصــاص و … همــه مربــوط بــه همــان عصــر پیامبــر اســت و این
فقهــا هســتند کــه ایــن احــکام را زنــده نــگاه داشــتهاند.
 )۱۰نفی اعتبار نهایی گزارههای دینی
بــر اســاس دیــدگاه ایشــان ،یــک مؤمــن واقعــی حتــی برای گــزاره
«خــدا عالــم اســت» نمیتوانــد اعتبــار نهایــی قائــل شــود بلکــه
آنچــه کــه خداونــد از انســان میخواهــد« ،زیســت موحدانــه»
اســت .موحدانــه زیســتن نــه معنــای واحــد و نه شــکل مشــخصی
دارد بلکــه میتوانــد بــه هــر شــکلی باشــد و مســلمانی بــه پیــروی
از یــک فلســفه و علــم و دیــن خاصــی نیســت.
 )۱۱پذیرش قطعی سکوالریسم
آخریــن مبنــای دیــن شــناختی ایشــان ،پذیــرش سکوالریســم بــه
معنــای واقعــی کلمــه اســت و اینکــه دیــن فقــط رابطــه انســان بــا
خــدا را بیــان میکنــد البتــه حتــی چگونگــی ایــن ارتبــاط را بیــان
نکــرده اســت ،بــه همیــن ســبب دیــن نمیتوانــد چگونگــی روابط
سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی را تعییــن کنــد.
جعفــری (دبیــر جلســه) :کتــاب «نقــد بنیانهــای کالم و فقــه»
مجموعــه ســخنرانیها و مقــاالت و گفتارهــای جنــاب مجتهــد
شبســتری در ســالهای اخیــر اســت .ایشــان در مقــاالت مختلــف
ایــن کتــاب تأکیــد میکنــد کــه قرائــت کالمــی و فقهــی از دیــن،
دیگــر قابــل پذیــرش نیســت و قرائــت رســمی از دین بــه خصوص
در حــوزه فقــه ،نــه تنهــا قابــل دفــاع نیســت بلکــه غیــر انســانی و
ضــد انســانی و تــوأم بــا خشــونت اســت.
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا قرائــت ســنتی از دیــن ،قرائــت
خشــونتبار و غیــر انســانی اســت؟ و اساس ـ ًا ریشــه ایــن قرائــت
پذیــری دیــن بــه صــورت نامحــدود و بــی قیــد و شــرط در
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کجاســت؟
نقد مبانی نظریه «قرائت انسانی از دین»
ســاجدی :بحــث قرائــت انســانی از دیــن ،مبانــی و ادلــه نزدیکــی
بــا مباحــث هرمنوتیــک دارد .یکــی از مبانــی آقــای شبســتری
پذیــرش هرمنوتیــک فلســفی گادامــر اســت .دو نگــرش کلــی
در هرمنوتیــک وجــود دارد :هرمنوتیــک روش شــناختی فهــم و
هرمنوتیــک هســتی شناســی فهــم .هرمنوتیــک روش شناســی
فهــم ،راهکارهــای فهــم متــن را ارائــه میکنــد و هرمنوتیــک
هســتی شــناختی فهــم ،بــه دنبــال مکانیــزم تحقــق فهــم اســت.
ایشــان تأکیــد دارد کــه مقصــود مــن هرمنوتیــک فلســفی اســت و
در نظریــه «قرائــت انســانی از دیــن» ،اصــول هرمنوتیــک فلســفی
گادامــر را بــکار میگیــرد .یکــی از لــوازم هرمنوتیــک فلســفی
گادامــر ،ایــن اســت کــه فهــم قطعــی و تفســیر نهایــی را نفــی
میکنــد و آقــای شبســتری در تمامــی مباحثــش ،بــه ایــن مســئله
ملتــزم اســت.
مــا هــم میپذیریــم کــه تعــدد فهــم وجــود دارد امــا معتقدیــم
هــر فهمــی را نمیتــوان بــه قــرآن نســبت داد و از ســویی
از میــان فهمهــای متعــدد ،حداقــل یــک گــزاره قطعــی
را میتــوان بــه خداونــد نســبت داد .عــاوه بــر آن عقــل،
بــدون یــاری گرفتــن از وحــی ،میتوانــد بفهمــد کــه خداونــد
قطعــ ًا وجــود دارد و قطعــ ًا خداونــد از مــا درخواســتی دارد،
اینهــا قطعــی اســت در حالــی کــه ایشــان بــر اســاس مبانــی
گادامــر میگویــد :امــور قطعــی نداریــم .ایــن در حالــی اســت
کــه گادامــر در غــرب بســیار مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت.
مــا هرمنوتیــک عینــی گــرا را داریــم کــه بتــی و ِهــرش آن را
در برابــر گادامــر مطــرح کــرده انــد .اشــکال دیگــر بــه جنــاب
شبســتری ایــن اســت کــه ایشــان بــا اینکــه وجــود گــزاره
قطعــی در قــرآن را نفــی میکنــد ،مبانــی گادامــر را بــه طــور
قطعــی پذیرفتــه اســت.
همچنیــن ایشــان معتقــد اســت کــه هیــچ گاه در فهــم متــن
نمیتــوان خالــی از پیــش فرضهــا بــود و پیــش فرضهــا
هــم همیشــه در حــال تغییــر هســتند .در پاســخ میگوییــم :مــا
هــم وجــود پیــش فــرض در فهــم قــرآن را میپذیریــم ،امــا
بایــد توجــه داشــت کــه پیــش فرضهــا ظنــی یــا قطعیانــد و
از هــر پیــش فرضــی نمیتــوان در فهــم قــرآن اســتفاده کــرد.
اصــل اینکــه مقدمــات و پیــش فرضهایــی در فهــم مــورد نیــاز
اســت ،صحیــح اســت امــا اینکــه ایشــان تأکیــد مــی کننــد بایــد
از پیــش فرضهایــی؛ همچــون اعالمیــه حقــوق بشــر اســتفاده
کنیــم ،قابــل تأمــل اســت .چــرا بایــد پیــش فرضهــای برگرفتــه
از فلســفه غــرب را بپذیریــم؟ آیــا نبایــد ایــن پیشفرضهــا مــورد
بررســی و نقــد قــرار بگیــرد؟
مبنــای زبــان شــناختی نظریــه «قرائــت انســانی از
دیــن»
جنــاب مجتهــد شبســتری زبــان دیــن را نمادیــن و رمــزی میداند
و معتقــد اســت بایــد از متــون دینــی رمزگشــایی کــرد .ایشــان
میگویــد :البتــه مــن از قــرآن رمزگشــایی کــردهام کــه بــر ایــن
اســاس «عقایــد و احــکام و تجربــه دینــی» ســه مؤلفــه و رمــزی
اســت کــه از متــون دینــی بــه دســت آوردهام .عقایــد و احــکام را
بایــد بــر اســاس علــم روز و جهــان غــرب تفســیر و بــه روز رســانی
و بازخوانــی کــرد و امــر ســوم هــم کــه یــک امــر قلبــی و فــردی
اســت.
قرآن سخن خداوند نیست
بســیاری از آنچــه در قــران اســت ،ســخن خداونــد نیســت و
از طرفــی خیلــی از امــور وجــود دارد کــه در قــرآن نیســت ولــی
ســخن خداونــد اســت .بــه عبارتــی راه بــه دســت آوردن ســخن
خداونــد ایــن اســت کــه بــه درون خــود مراجعــه کنیــم و ببینــم
خداونــد در درون چــه چیــزی میگویــد .خصوصیــت اصلــی
ســخن خداونــد ایــن اســت کــه «أثــر افــق گشــایی» داشــته

باشــد و هــر نــوع ســخنی کــه «أثــر افــق گشــایی» داشــته باشــد
از حلقــوم هــر کســی باشــد ،ســخن خداونــد اســت امــا اگــر حتــی
پیامبــر ســخنی را بگویــد کــه «أثــر افــق گشــایی» نداشــته باشــد،
ســخن خداونــد نیســت.
در نقــد ایــن دیــدگاه بایــد گفــت کــه همــه انســانها ،چه مســلمان
و چــه غیــر مســلمان ،احســاس نیــاز به ارتبــاط بــا خداونــد میکنند
و دیــن ایــن احســاس نیــاز را بــه انســان نمیدهــد؛ زیــرا انســان
ایــن احســاس نیــاز را بــدون کمــک دیــن هــم درک میکنــد ولــی
اگــر انســان بخواهــد رشــد کنــد ،بایــد مقدمــات آن را طــی کنــد و
دیــن ایــن مقدمــات را بــه انســان میدهــد.
در گذشــته بیشــترین ســرمایه گــذاری روی مباحــث فقــه بــوده
اســت امــا از زمــان عالمــه طباطبایــی تمرکــز و توجــه بــه مباحــث
انســان شــناختی و هســتی شــناختی و شــاخههای مختلــف علــوم
انســانی و تمدنــی معطــوف شــده اســت و حقیقت ـ ًا شــاهد چنیــن
تحولــی هســتیم.
مشــکل آقــای شبســتری فقــط در حــوزه احــکام و فقــه اســت ،در
حالــی کــه در ســالهای اخیــر تحقیقــات جامعه شــناختی و انســان
شــناختی در حیطــه احــکام فقهــی انجــام شــده و آثــار آنهــا مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه نشــان میدهــد اســام چــه
دیــدگاه بلنــدی دارد و میتوانــد رقیــب شایســتهای بــرای غــرب
بــوده و پاســخگوی معنــای بشــری باشــد .بخصــوص کــه لیبــرال
دموکراســی دچــار بنبســت علمــی شــده اســت و انســانها بــه
دنبــال گزینــه دیگــری هســتند کــه آن گزینــه میتوانــد اســام
باشــد.
نقد ضد انسانی بودن قرائت مراجع از دین
شــریفی :اینکــه ایشــان ادعــا میکنــد قرائــت ســنتی و مراجــع
غیــر انســانی و غیــر اخالقــی و تــوأم بــا خشــونت اســت ،درســت
اســت ،امــا بایــد دیــد ایشــان اخــاق و انســان و خشــونت را چگونه
معنــا میکننــد .ایشــان میگویــد :مــا حســن و قبــح اخالقــی
نداریــم بلکــه معیــار عصــر جدیــد اســت و اخــاق ثابتــی نداریــم.
مســلم اســت کــه احــکام فقهــی بــا اخــاق لــذت گرایــی و ســود
گرایــی غــرب ســازگار نیســت؛ بنابرایــن نــگاه و تلقــی ایشــان از
انســان و اخــاق و خشــونت بــا فقهــا و علمــاء متفــاوت اســت.
ایشــان انســان را انســان تحقــق یافتــه در اعالمیــه جهانــی حقــوق
بشــری میبینــد امــا چــه کســی گفتــه اســت ایــن تعریــف از
انســان صحیــح اســت؟
در خاتمــه چنــد بیــت از مولــوی بــه عنــوان حســن ختــام عــرض
میکنــم:
خــر از ایــن میخســبد اینجــا ای فــان کــه بشــر دیــدی تــو
ایشــان را نــه جــان
کار از ایــن ویــران شــده اســت ای مــرد خــام کــه بشــر دیــدی مــر
اینهــا را چــو عــام
تــو همــان دیــدی کــه ابلیــس لعیــن گفــت مــن از آتشــم آدم ز
طیــن
چشــم ابلیســانه را یــک دم ببنــد چنــد بینــی صــورت آخــر چنــد
چنــد
جنــاب شبســتری بایــد اول حقیقــت انســان و انســانیت را بیابــد و
بعــد در مــورد قرآئــت انســانی از دیــن ســخن بگویــد.
در پایــان نشســت ،جعفــری ،دبیــر نشســت ،ضمــن تذکــر ایــن
نکتــه کــه مجمــع عالــی حکمــت ،بنیانــی تریــن نهــاد حــوزوی در
حــوزه علــوم عقلــی و جامــع نخبــگان ایــن عرصــه اســت ،آمادگی
مجمــع عالــی حکمــت را بــرای برگــزاری مناظــره بــا صاحــب
نظریــه را مــورد تاکیــد قــرار داد.
--------------------------------------پی نوشت:
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در موسسه امام خمینی؛

ارتباط نفس و بدن از دیدگاه مالصدرا بررسی شد
پنجاه و نهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی (ره) با عنوان ارتباط نفس و بدن
از دیدگاه مالصدرا؛ تحلیل روانشناختی با ارائه حجت
االسالم والمسلمین رحیم ناروئی نصرتی دانشیار گروه
روان شناسی مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد.
در ادامه گزارشی از این نشست را می خوانید؛
همــواره در بــاره نحــوه ارتبــاط نفــس بــا بــدن ســؤالهای اساســی
بــرای اندیشــمندان حــوزه روان شناســی ،روان پزشــکی بــه عنــوان
علــوم کاربــردی و قبــل از آن فلســفه مطرح بوده اســت .ســؤالهایی
ماننــد ،آیــا نفــس) روان ( ،جوهــری غیــر از بــدن اســت؟ آیــا نفــس
مــی توانــد بــه صــورت مســتقل از بــدن وجــود داشــته باشــد؟ آیــا
بــدن بــه خصــوص مغــز مــی توانــد بــدون نفــس بــه فعالــی های
خــود ادامــه دهــد؟ بــه عبــارت دیگــر مغــز فاقــد هشــیاری یعنــی
مغــزی کــه هیــچ فعالیــت نفســانی در آن مشــاهده نمــی شــود،
مــی توانــد هماننــد مغــز زنــده و دارای هشــیاری فعالیــت داشــته
باشــد؟
یــا اینکــه فعالیتهــای مغــز بــه هــر نحــو فقــط در ارتبــاط بــا
نفــس معنــی پیــدا میکنــد؟ آیــا اگــر رایانــه ای بســیار پیچیــده
بســازیم ممکــن اســت بــه صــورت اتفاقــی روح حیــات ،تفکــر،
عاطفــه و هیجــان را در آن بدمیــم و در کالم جــان را بــه آن اضافــه
کنیــم تــا جســم بــی جــان جانــدار شــود؟ اگــر رایانــه بــا همــه
پیچیدگــی هــا بــه نفــس نیــاز نــدارد چــرا بایــد بپذیریــم انســان در
کنــار بــدن عنصــر دیگــری بــه نــام نفــس هــم دارد؟
ســؤاالتی ماننــد اینکــه آیــا نفــس و بــدن در افعــال خویــش
مســتقل از یکدیگــر بــوده و بــا هــم هیچگونــه ارتباطــی ندارنــد؟
یــا اینکــه بــا همدیگــر ارتبــاط عمیــق داشــته و بــر همدیگــر
تأثیــر میگذارنــد؟ اگــر تأثیــر مــی گذارنــد آیــا ارتبــاط متقابــل و
دو جانبــه اســت یــا اینکــه تنهــا یکــی نســبت بــه دیگــری مؤثــر
اســت؟
پژوهــش حاضــر بــرای پاســخ دهــی بــه همیــن ســؤاالت و بــه
هــدف تبییــن نحــوه ارتبــاط نفــس و بــدن بــر اســاس منابــع
اســامی بــا تأکیــد بــر نظــر مالصــدرا بــه همــراه تحلیلــی روان
شــناختی بــه انجــام رســید تــا بیشــتر بــرای فعالیتهــای روان
شــناختی و روان پزشــکی راهگشــا باشــد.
بــرای تبییــن رابطــه نفــس و بــدن دو رویکــرد اساســی وجــود
دارد -۱ :یگانــه گرایــی -۲ ،دوگانــه گرایــی .وحــدت گرایــی
بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه جهــان هســتی از جملــه
انســان از جوهــر واحــد بــه خصــوص مــاده تشــکیل شــده
اســت .براســاس ایــن رویکــرد نفــس و امــور نفســانی واقعیــت
مســتقل از مــاده نداشــته و از محصــوالت جانبــی مــاده هســتند،
درســت هماننــد ســرو صدایــی کــه از جــارو برقــی در وقــت
روشــن بــودن بــه وجــود مــی آیــد کــه وجــود جداگانــه ای
غیــر از فعــل و انفعالهــای ماشــین نــدارد .طبــق ایــن رویکــرد
فعالیتهــای تــداوم بخــش ســامت ،درمــان و بازپــروری همــه
جنبــه فیزیکــی دارد و بــر تغییــرات بدنــی بایــد مبتنــی باشــد و
فعالیتهــای روان شــناختی و نفســانی چیــز مســتقلی نیســتند و
اصالتــی ندارنــد.
رویکــرد دوگانــه گرایــی کــه ســابقه طوالنــی در اندیشــه
انســانی دارد بــا دیــدگاه ادیــان بــه خصــوص ادیــان توحیــدی
هماهنــگ اســت .طبــق ایــن دیــدگاه انســان مرکــب از دو
جوهــر بــا ماهیــت متفــاوت ولــی بــه هــم پیوســته و متعلــق
بــه همدیگــر تشــکیل شــده کــه بــا همدیگــر بــه گونــه ای
تعامــل دارنــد .نحــوه تعامــل نفــس و بــدن را در چارچــوب
اندیشــه اســامی بــه خصــوص افــکار مالصــدرا مــی تــوان بــه
شــکل قانــع کننــده ای حــل کــرد .در رابطــه بــا تعامــل نفــس

و بــدن دو ســؤال اساســی دلیــل تأثیرگــذاری نفــس بــر بــدن
و برعکــس و چگونگــی ایــن اثرگــذاری وجــود دارد کــه هــر
دو ســؤال را مــی تــوان در چارچــوب نظریــه مالصــدرا تبییــن
کــرد.
نســبت بــه ســؤال اول در بــاور مالصــدرا ترکیــب نفــس بــا بــدن،
ترکیبــی حقیقــی اســت .بــه همیــن دلیــل آســیبهای روانــی بــر
جســم اثــر مــی گــذارد و صدمــات جســمانی ،نفــس را تحــت تأثیر
قــرار مــی دهــد .نســبت بــه ســؤال دوم نفــس بــدن را کــه مرتبــه
پاییــن تــری نســبت بــه خــودش مــی باشــد را بــه نحــو ســببی –
مســببی تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد ،امــا بــدن چــون علــت
اعــدادی و مــادی بــرای نفــس اســت ،تغییراتــش موجــب تغییــر
در نظــام منســجم بــدن مــی شــود ،ولــی علــت تغییــرات روانــی
نحــوه نفــس اســت کــه همــان تعلقــش بــه مــواد مــی باشــد.
بنابرایــن دو ســنخ تأثیــر و تآثــر وجــود دارد -۱ .تأثیــر و تأثــر
ســببی – مســببی کــه از طــرف نفــس بــه بــدن اعمــال می شــود
و  -۲تأثیــر و تأثــر از نــوع همراهــی و همبســتگی کــه از طــرف
بــدن بــا نفــس بــر قــرار اســت.
طبــق ایــن بیــان هــر چنــد نفــس و بــدن بــر همدیگــر تأثیــر
مــی گذارنــد ولــی بــه دلیــل تعلــق داشــتن نفــس بــه بــدن و
همچنیــن اعــدادی بــودن بــدن بــرای نفــس ،مــواردی از عــدم
چنیــن همراهــی نیــز وجــود میآیــد ،ماننــد بیمــاری هیســتری
کــه در آن طبــق یافتــه هــای موجــود هیــچ اختــال بدنــی
وجــود نــدارد بــا ایــن همــه اختــال روان شــناختی وجــود دارد
و همچنیــن در تغییــرات بدنــی در هــر ســطحی اتفــاق بیفتــد
معمــو ًال وحــدت شــخصی فــرد از بیــن نمــی رود .بــر نظریــه
اندیشــمندان مســلمان بــه ویــژه مالصــدرا در بــاره رابطــه
نفــس بــا بــدن ،نتایجــی مترتــب اســت کــه بــه برخــی از آنهــا
اشــاره مــی کنیــم:
الــف) در صورتــی کــه تغییــری اساســی در بــدن ماننــد شکســتن پا
یــا قطــع شــدن نخــاع در ســاحت بــدن رخ دهــد ،کارکــرد نفــس
بــه عنــوان جوهــری کــه بــه بــدن تعلــق دارد تغییــر مــی کنــد،
یعنــی فعــل یــا افعالــی را کــه بــه کمــک ایــن بخــش از بــدن بــه
انجــام مــی رســاند ،بســته بــه میــزان تغییــر بدنــی دگرگــون مــی
شــود .برخــی از تغییــرات بدنــی انعکاســهای روانــی بــه خصــوص

احســاس درد را بــه همــراه دارنــد.
ب) نفــس بعــد از تغییــر بدنــی ،معمــو ًال بــدن را دوبــاره بــه حالــت
اول بــاز میگردانــد و آن را بدنــی متناســب بــا خــودش تبدیــل
مــی کنــد .حفــظ قــوام بــدن بــه صــورت مســتمر ،بهبــود بیمــاری
هــا و حتــی ترمیــم کوچکتریــن زخــم هایــی کــه روی بــدن ایجاد
مــی شــود ماننــد خــراش هــای روی دســت را نفــس بــه صــورت
ســببی – مســبیی پدیــد مــی آورد و بــدن را ترمیــم مــی کنــد.
بنابــر احســاس عمومــی افــراد انســان نســبت بــه اینکــه دســت
خــودش خــوب مــی شــود یــا تزریــق آمپــول موجــب خوب شــدن
مــی شــود ،برداشــت درســتی نســبت بــه انســان یــا موجــود زنــده
نیســت و یــک توهــم اســت.
ج) دگرگونیهــای نفســانی ماننــد اراده دویــدن یــا از پلــه بــاال
رفتــن بیدرنــگ و بــدون فاصلــه بــدن را هماهنــگ بــا فعالیــت
روانــی خــاص آمــاده مــی کنــد و دوبــاره بــدن را بــا پایــان یابــی
فعــل خــاص بــه حــال اول و متناســب بــا کارکــرد جدیــد ،بــر
میگردانــد.
د) نفــس همــواره از بــدن بــه عنــوان ابــزار خــود اســتفاده میکنــد
و افعالــش ماننــد راه رفتــن ،خوابیــدن و … بــه انجــام می رســاند.
بــا اســتفاده تدریجــی ،بــدن صالحیــت خــود را از دســت مــی دهــد
در واقــع کهنــه مــی شــود کــه از آن بــه پیــری یــاد مــی شــود .بــه
تدریــج بــدن بــه مجموعــه ای از مــواد مبــدل مــی شــود کــه دیگر
صالحیــت تعلــق داشــتن نفــس بــه خــود را از دســت مــی دهــد در
ایــن نقطــه نفــس از بــدن مفارقــت مــی کنــد کــه از ایــن رویــداد
بــه مــرگ تعببــر مــی شــود.
همــان طــور کــه فقــدان صالحیــت بــدن بــرای بــدن بــودن
بیشــتر بــه تدریــج تحقــق مــی یابــد میتــوان ایــن فقــدان
صالحیــت را بــه صــورت ناگهانــی ایجــاد کــرد ،ماننــد از بیــن
بــردن صالحیــت بــه وســیله انفجــار ،وارد کــردن مــواد ســمی
و دگرگونــی ســلولی ماننــد ســرطانها .در ایــن صورتهــا
صالحیــت بــدن بــه صــورت ناگهانــی یــا معمــو ًال بــا ســرعت
زیــاد از بیــن رود و نفــس از بــدن مفارقــت مــی کنــد ولــی
بــرای همیشــه باقــی مــی مانــد.
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هفتــه چهــارم دوره آموزشــی «رویکردشناســی فقــه
حکومتــی» بــا ســخنرانی آی ـتاهلل عبــاس کعبــی ،نماینــده
مجلــس خبــرگان و عضــو پیشــین شــورای نگهبــان ،بــه
همــت مدرســه آفــاق برگــزار شــد.
آیــتاهلل کعبــی عنــوان بحــث خــود را «مســائل فقــه
حکومتــی» عنــوان کــرد و «مــواد قانــون اساســی» را همــان
مســائل فقــه حکومــت دانســت .او در تشــریح اصولــی کــه در
مقدمــه قانــون اساســی آمــده اســت ،گفــت :قانــون اساســی
تــاش دارد کــه همــه نهادهــا بــر اســاس اصــول اســام
ســازماندهی شــود .ایــن بــه معنــای نفــی سکوالریســم
اســت .تشــریفاتی بــرای قانونگــذاری در اصــل  ۹۴و ۹۶
ذکــر شــده اســت .ازجملــه اینکــه قانــون بایــد در مجلــس
تصویــب شــود و بــه شــورای نگهبــان بیایــد تــا مطابقــت آن
بــا شــرع تشــخیص داده شــود امــا شــورای نگهبــان و فقهــا
ســازنده و مبتکــر قانــون نیســتند .اصــل حاکمیــت ضوابــط
اســامی میگویــد ابتکارعمــل بایــد دســت فقــه باشــد.
نقطــه عزیمــت قانونگــذاری بایــد محصــول اجتهــاد فقهــا
باشــد .درحالیکــه اکنــون بهرغــم گذشــتن  ۴۰ســال از
انقــاب نقطــه عزیمــت قانونگــذاری کارشناســی کســانی
اســت کــه علــوم معاصــر را خواندهانــد و التزامــی هــم نیســت
کــه کارشناسیشــان بــر اســاس فقــه باشــد؛ لــذا هنجارهــای
ســکوالر در شــبکه قانونگــذاری خــودش را بــه جمهــوری
اســامی میتوانــد تحمیــل کنــد.
او بــا بیــان اینکــه انقــاب مــا بیشــتر در بعــد سیاســی نمــود
داشــته اســت ،گفــت :انقــاب مــا فقهــی و حقوقــی بــود امــا
در بعــد فقــه ،رســالههای عملیــه همــان رونــد قبــل را در
حــوزه علمیــه طــی کــرد و در بعــد حقــوق ،دانشــکدههای
نظــام مــا بــه دلیــل حضــور اســاتیدی کــه متأثــر از نظــام
حقوقــی رمی-ژرمنــی بودنــد ،ایننظــام حقوقــی را در همــه
ابعــاد آموزشــی و پژوهشــی و قانــون و مقــررات پذیرفــت .در
واقــع قانــون اساســی مــا حالــت ترمیمــی و تکمیلــی نســبت
بــه قانــون مشــروطه پیــدا کــرد .درحالیکــه ایــن اتفــاق
نبایــد میافتــاد و بایــد یــک انقــاب فقهــی و حقوقــی رخ
مــیداد.
کعبــی بــه اصــل «لــزوم زمینهســازی تــداوم انقــاب و
تشــکیل امــت واحــده» در قانــون اساســی اشــاره کــرد و
گفــت :انقالبهــای ایدئولوژیــک ماننــد انقــاب اســامی ،اگر
بــا زایــش فکــری همــراه نباشــند دچــار میرایــی میشــوند.
امــت اســامی بر پایــه امامــت اســت .انقالب اســامی ایســتا
نیســت و بایــد بــر اســاس اجتهــاد مســتمر فقهــا ادامــه پیــدا
کنــد .اگــر فقهــا و ولیفقیــه بخواهنــد متناســب بــا شــرایط
زمــان اجتهــاد کننــد ،ایــن فقاهــت نیــاز بــه یــک نظــام
آموزشــی و پژوهشــی دارد کــه در حوزههــای علمیــه ایــن
اتفــاق بایــد بیفتــد .همانطــور کــه در نظامهــای ســکوالر،
دانشــکدههای حقــوق دکترینســازی میکننــد.
او ادامــه داد :اصــل دیگــر ،نفــی اســتبداد فکــری و اجتماعــی
اســت .چیزی کــه در ادبیــات رهبــری با عنــوان آزاداندیشــی
دینــی و کرســیهای نظریهپــردازی مطــرح شــده اســت.
نفی اســتبداد فکــری مقدمه نفــی اســتبداد اجتماعــی و این،
مقدمه نفــی نظام اســتبدادی خواهد شــد .سرنوشــت کشــور
در ایــن صــورت دســت مــردم خواهــد افتــاد .ایــن مســئله
فقــط در صنــدوق رأی تبلــور پیــدا نمیکنــد بلکــه در همــه
عرصههــا بســترهای ناســالم و غــل و زنجیرهایــی کــه بــر
فکــر مــردم گذاشــته شــده و زنگارهــای نظــام طاغوتــی بایــد
از بیــن بــرود .ایــن ســنت حوزههــای علمیــه بــوده اســت.
کعبــی اصــول دیگــری از مقدمــه قانــون اساســی ،ماننــد
«لــزوم توجــه بــه اقتصــاد در اداره کشــور»« ،تحقــق
ســاختار صحیــح اداری»« ،نظــارت بــر امــور کشــور از ناحیــه
اسالمشناســان» و «تأمیــن بســتر مناســب بــه منظــور
اعمــال والیــت» را شــرح مختصــر داد و گفــت :قانون اساســی
بایــد بســتر و ســند حقوقــی فقــه حکومتــی مــا باشــد .ایــن
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مســئله بحــث مــا را عینــی و غیرانتزاعــی میکنــد .در
مقدمــه قانــون اساســی دربــاره شــیوه حکومــت در اســام
اینگونــه گفتــه شــده کــه حکومــت برخاســته از موضــع
طبقاتــی و ســلطهگری فــردی یــا گروهــی نیســت .اینطــور
نیســت کــه حکومــت در اســام حکومت فــردی یــا حکومت
اشــراف و آریستوکراســی باشــد .روحانیســاالری هم نیســت.
جمهــوری اســامی حکومــت روحانیــت نیســت .ولــی فقیــه
در رأس اســت امــا کســی نگفتــه کــه طبقــه روحانیــت بایــد
حکومــت کنــد.
از دیــد مقدمــه قانــون اساســی ،حکومــت تبلــور آرمــان
سیاســی همکیــش و همفکــر اســت کــه بــه خــود
ســازمان میدهــد .ایــن مقدمــه ارزش حقوقــی دارد و در
مجلــس خبــرگان مــورد تصویــب و امضــا قــرار گرفــت؛ لــذا
بایــد جــدی گرفتــه شــود .ایــن مقدمــه بــه قلــم آیــتاهلل
شــهید بهشــتی تدویــن شــد .مــا نبایــد در خــأ دربــاره
فقــه حکومتــی بحــث کنیــم .بحــث مــا بایــد وارد چرخــه
قانونگــذاری و اجرایــی شــود .ابــواب حکومتــی فقــه
موجودمــان جوابگــوی نیازهــای نظــام اســامی نیســت
و از دل کتابهایــی کــه مــا میخوانیــم نظــام قضایــی و
اقتصــادی و… درنمیآیــد .لــذا بایــد متــن جدیــد تولیــد
کنیــم.
آیــتاهلل کعبــی بخــش دوم بحــث خــودش را دربــاره
عرصــه قانونگــذاری بــر پایــه فقــه حکومتــی ارائــه کــرد
و گفــت :شــئون فقیــه ســه تاســت؛ «افتــاء»« ،قضــا» و
«زعامــت و اجرا».شــأن افتــاء در نظــام حکومتــی تبدیــل بــه
تقنیــن میشــود .در عرصــه زندگــی مکلفــان تبدیــل بــه
رســاله عملیــه میشــود .فقیــه اعلمــی کــه رســاله عملیــه
میدهــد ،مفتــی و مرجــع تقلیــد نامیــده میشــود امــا آن
نهــادی کــه متکفــل تقنیــن میشــود ،قــوه مقننــه خوانــده
میشــود .شــأن قضــا هــم دو جنبــه فــردی و حکومتــی دارد.
شــأن زعامــت و اجــرا هــم دو حیــث دارد؛ یکــی در زمــان
حکومــت طاغــوت اســت .بــه اصطــاح دولــت در دولــت
تشــکیل میدهــد .دیگــری هــم زمانــی اســت کــه فقیــه در
رأس حکومــت قــرار میگیــرد.
او بــا طــرح ایــن ســؤال کــه قــوه مقننــه اســامی و قــوه

مقننــه ســکوالر چــه تفاوتهایــی دارنــد ،گفــت :قــوه مقننــه
ســکوالر بــه فقاهــت و اســام کاری نــدارد و بــر اســاس طرح
و لوایــح کــه محصــول کار کارشناســی اســت ،قانونگــذاری
میکننــد .قانــون هــم در جامعــه تولیــد ارزش میکنــد.
قــوه مقننــه اســامی تشــریع میکنــد .مشـ ِرع و قانونگــذار
خداســت .تبییــن شــریعت بــه عهــده رســول خــدا و ائمــه
اطهــار اســت .بعــد از تبییــن ،مرحل ـهای بــه نــام تشــخیص
داریــم .تشــخیص در عصــر غیبــت بــه عهــده مجتهدیــن
جامعالشــرایط اســت .مجموعــه آنچــه فقهــا تشــخیص
میدهنــد بــرای اجــرا شــدن نیــاز بــه چنــد مرحلــه دارد.
اول برنامهریــزی اســت .برنامهریــزی بــا کارشناســان
عــادل اســت .بعــد از برنامهریــزی نوبــت مرحلــه اجــرا و
پیادهســازی اســت .نقطــه عزمیــت قانونگــذاری تشــخیص
مجموعــه قوانیــن اســامی اســت .مرحلــه آخــر هــم نظــارت
بــر اجراســت .نقطــه آغــاز و پایــان قانونگــذاری بــر عهــده
اجتهــاد اســت.
کعبــی در نقــد شــرایط امــروز قانونگــذاری بیــان کــرد کــه
نقطــه عزیمــت بــه عهــده فقهــا و مجتهــدان نیســت و فقــه
در اینجــا فعــال نیســت بلکــه منفعــل اســت .او بــا اشــاره بــه
ســه نــوع فقــه گفــت :یکــی فقــه مســئلهمحور اســت کــه
خروجــیاش رســاله عملیــه اســت .دوم ،فقــه نظریهمحــور
اســت .نــوع ســوم هــم فقــه نظــام اســت .فقهــی کــه مبنــای
قانونگــذاری اســت ،فقــه نظریــه و نظــام اســت نــه فقــه
مســائل .مجموعــه اســتنباطات فقهــا بــرای اینکــه بــه قانــون
تبدیــل شــود ،بــه تنقیــح و تدویــن و طراحــی و تطبیــق بــا
موضوعــات نیــاز دارد .بعــد از رســول خــدا و ائمــه ،تشــخیص
مصلحــت در قوانیــن متغیــر بــه عهــده فقیــه جامعالشــرایط
اســت .مرحلــه تشــخیص ،اســتنباطی نیســت بلکــه تحــت
عنــوان تدابیــر شــرعی یــا «سیاسـتهای شــرعیه» شــناخته
میشــود.
کعبــی ایــن مســئله را مطــرح کــرد کــه قانونگــذاری طبــق
قانــون اساســی بایــد در چارچــوب اصــول مذهــب رســمی
کشــور باشــد و ایــن مســئله بــه عهــده مجلــس اســت و
تشــخیص ایــن مســئله بــه عهــده شــورای نگهبــان اســت اما
بــه نظــر میآیــد اراده قانونگــذار در قانــون اساســی ایــن
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بــوده کــه مجلــس در زمینــه قوانیــن متغیــر قانونگــذاری
کنــد نــه اصــول و احــکام مذهــب رســمی کشــور .کعبــی
مســئله را اینطــور توضیــح داد :مــا قوانیــن مــدون اســامی
داریــم کــه قبــل از مجلــس وجــود داشــتهاند .اصــل ۱۵۶
یکــی از وظایــف قــوه قضاییــه را اجــرای قوانیــن مــدون
جزایــی اســام اعــام کــرده اســت .معلــوم میشــود کــه
یــک دســته قواعــد مــدون اســامی داریــم کــه ســاخته و
پرداختــه مجلــس نیســت.
در حــال حاضــر طبــق رویــه موجــود ،مجلــس هــم دربــاره
قواعــد ثابــت و هــم متغیــر نظــر میدهــد .قوانیــن ثابــت
خــارج از حیطــه صالحیــت مجلــس شــورای اســامی اســت.
البتــه نمیگویــم قوانینــش خــاف شــرع اســت چــون
توســط شــورای نگهبــان تأییــد میشــود امــا بــه نظــر،
رویــه دیگــری وجــود دارد کــه بایــد بــه آن دقــت شــود.
او بــا اشــاره بــه اصــل  ۱۱۰قانــون اساســی کــه میگویــد
وظیفــه رهبــری تعییــن سیاس ـتهای کلــی نظــام پــس از
مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت اســت ،ایــن ســؤال
را مطــرح کــرد کــه چــه نســبتی بیــن قانونگــذاری و
سیاســتهای کلــی نظــام وجــود دارد؟ او اینطــور پاســخ
داد :قانونگــذاری بایــد در چارچــوب سیاســتهای کلــی
نظــام باشــد .قضــاوت و اجــرا هــم همیــن گونــه اســت.
سیاسـتهای کلــی نظــام جنبــه فوقانــی دارد .اگــر مجلــس

قانونــی تصویــب کنــد کــه خــاف سیاسـتهای کلــی نظــام
باشــد ،شــوراینگهبان میتوانــد آنهــا را خــاف قانــون
اساســی و خــاف شــرع اعــام کنــد .رهبــری در تعییــن
سیاســتهای کلــی از چــه چیــزی اســتفاده میکنــد؟ از
فقــه اســام .از فقــه نظریــه و فقــه نظــام .یک ـیاز مــواردی
کــه فقــه حکومتــی در چرخــه قانونگــذاری میتوانــد
خــودش را نشــان دهــد تدویــن سیاســتهای کلــی نظــام
اســت .در اینجــا مرحلــه تشــخیص کــه پیــش از ایــن گفتیم،
جنبــه پیشــینی بــه خــود میگیــرد و مقــدم بــر کارهــای
مجلــس شــورای اســامی میشــود .مجلــس موظــف اســت
قانونگــذاریاش طبــق سیاســتهای کلــی نظــام باشــد.
مثـ ً
ا اگــر قانونــی را تصویــب کــرد کــه خــاف سیاسـتهای
کلــی خانــواده و جمعیــت و اقتصــاد مقاومتــی باشــد ،هــم
خــاف شــرع اســت و هــم خــاف اصــل  ۱۱۰قانون اساســی.
کعبــی بــر لــزوم تدویــن دکترینهــای فقهــی توســط
حوزههــای علمیــه بهمنظــور تدویــن پیشنویسهــای
سیاســتهای کلــی نظــام ،تاکیــد کــرد و گفــت :مــا
میتوانیــم بــا همیــن قانــون اساســی موجــود ،بــا تقویــت
تدویــن سیاســتهای کلــی نظــام و ارائــه مشــورتهای
جــدی بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت از لحــاظ فقهــی ،بــه
غنیســازی نظــام قانونگــذاری بپردازیــم و بازویــی بــرای
ولیفقیــه شــویم .در بخــش تشــخیص مصلحــت بایــد کاری

کــرد کــه فقــه حکومتــی در چرخــه قانونگــذاری و قضــا و
اجــرا قــرار بگیــرد.
ایــن امــر از طریــق پیشنویــس سیاســتهای کلــی نظــام
صــورت میگیــرد .امــروز ســندی هــم بیــن پژوهشــگاه
فقــه نظــام و مجمــع تشــخیص مصلحــت امضــا شــده
اســت .بحثهــای مــا صرف ـاً تئوریــک نیســت و بایــد ناظــر
بــه قانونگــذاری باشــد .البتــه ایــن بایــد در کنــار کارهــای
کارشناســی در حــوزه موضوعشناســی قــرار بگیــرد .مــا
بایــد طبــق اصــل  ۴و اصــل  ۵۷قانــون اساســی ،نهــادی را
برخاســته از حوزههــا طراحــی کنیــم کــه بتوانــد اصــول
مذهــب رســمی کشــور را در قلمروهــای گوناگــون سیاســی
و اقتصــادی و هنــری و امنیتــی و علمــی و… تدویــن کنــد و
فقهــای شــورای نگهبــان دربــاره آن نظــر تشــخیصی بدهند.
البتــه درحالحاضــر چنیــن نیســت.
او بــا اشــاره بــه تجربــه چندیــن ســاله مجلــس در ورود بــه
قوانیــن ثابــت اســامی ،گفــت :چــون قوانیــن ثابــت بســیار
دامنــهدار و بــزرگ اســت ،نتوانســتهاند در صحــن مجلــس
تصویــب کننــد و آزمایشــی و بهمــدت پنــج ســال تصویــب
شــده اســت و نوعــاً در حــد یــک کمیســیون تخصصــی
تصمیــم گرفتــه میشــود .برنامههــای توســعه هــم یکــی
دیگــر از عرصههــای تحــول بــا توجــه بــه فقــه حکومتــی
اســت.

جمیله علم الهدی:

تربیتانسانهمانتکوینانساناست
نشســت «تبییــن نظریــه اســامی رشــد» در دبیرخانــه
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی برگــزار شــد .در ایــن
نشســت جمیلــه علــم الهــدی بــه ایــراد ســخنرانی
پرداخــت.
وی در ابتــدا گفــت :در بحــث تعلیــم و تربیــت بایــد
انســانی را مــد نظــر قــرار بدهیــم کــه در حــال تغییــر
اســت و نــه انســان ثابــت .در واقعیــت ،انســان در حــال
تغییــر اســت کــه بــه ایــن مســأله رشــد مــی گوینــد.
ســند تحولــی را در ایــن راســتا در دســتور کار کمیســیون
قــرار داده ایــم .تــا بــه مســأله رشــد از منظــر اســامی
نپردازیــم نمــی توانیــم در حــوزه فرهنــگ کار موثــری
انجــام دهیــم .تحقیقــی را بــا عنــوان «تبییــن مبانــی
الگــوی رشــد انســان بــر اســاس تعالیــم انســان» شــروع
کــرده ایــم .در ایــن تحقیــق مــا کارمــان را بــا فلســفه
صدرایــی شــروع کردیــم امــا بــر اســاس تعالیــم دینــی
و آیــات و روایــات بــه داوری آراء صدرایــی پرداختیــم.
تعــدادی اندیشــکده در ایــن فعالیــت بــا مــا همــکاری
داشــته انــد و کارگاه هــای متعــددی برگــزار نمودیــم.
همچنیــن مصاحبــه هــای تخصصــی مفصلــی بــا اســاتید
مختلــف داشــته ایــم .مقــاالت و کتــب متعــددی نیــز اســتخراج
کردیــم کــه برخــی از آنهــا بــه چــاپ رســیده انــد.
رئیــس کمیســیون تعلیــم و تربیــت دبیرخانــه شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی در ادامــه افــزود :مــا در ابتــدای کار هــدف
مــان تببیــن رشــد از منظــر اســامی بــود امــا توانســتیم ۴
نظریــه اســتخراج کنیــم .نظریــه اســتعداد ،نظریــه نیــاز و نظریــه
روابــط انســانی .در نظریــه رشــد از رویکــرد تلفیقــی اســتفاده
کردیــم .رویکــرد تلفیقــی در ابــن ســینا ،خواجــه نصیــر ،آخونــد
خراســانی ،ابــن ترکــه ،میردامــاد و … نیــز دیــده مــی شــود و
مختــص مالصــدرا نیســت .مقــام کشــف حقیقــت منحصــراً در
اختیــار معصــوم اســت و بــه جــای فــرار از فلســفه بایــد خطــا را بــه
رســمیت بشناســیم.

علــم الهــدی ســپس گفــت :در تحقیقــات علمــی دوگانگــی نفــس
و بــدن بــه حــذف نفــس منجــر شــد .در نتیجــه از تحقــق تدریجی
انســان غفلــت شــد .در اینجــا در بحــث حرکــت هــای طبیعــی از
حکمــت متعالیــه بهــره بردیــم .در نهایــت بــه ایــن نتیجه رســیدیم
کــه تربیــت انســان همــان تکویــن انســان اســت .یکــی از مبانــی
غــرب ،تقــدم تکنیــک بــر تئــوری اســت و پدیــده هــا در قالــب
سیســتم هــای طبیعــی مطالعــه شــد و مــاوراء طبیعــه نادیــده
گرفتــه شــد .ســپس بــا مطــرح شــدن بحــث ســوژه و ابــژه بــه
غایــت تکنیــک رســیدند .یعنــی بــه جــای کشــف حقیقــت بــه
توســعه توجــه نمودنــد .بــه ایــن دلیــل تکنیــک اهمیــت پیــدا کرد.
وی همچنیــن افــزود :بــه جــای نــگاه ماشــینی بــه جهــان کــه
جهــان را یــک ماشــین بــزرگ (ماشــین واره) در نظــر مــی گیرد
مــا جهــان را بــر اســاس منابــع دینــی بــه عنــوان انســان کبیــر
(انســان واره) در نظــر گرفتیــم .انســان حلقــه وصــل اســت و

روح جهــان ،انســان کمــال یافتــه اســت .حقیقــت
انســان دو ســاحتی اســت .سرنوشــت انســان حرکــت
تدیجــی از قــوه بــه فعلیــت اســت و سرشــت انســان
نیــل بــه مقــام جمعیــت مظاهــر حــق تعالــی اســت.
اگــر حرکــت جوهــری و وحــدت تشــکیکی را بــا هــم
و همــراه هــم ببینیــم بــه یــک طبیعــت گرایــی متعالیــه
خواهیــم رســید .در بحــث ارتبــاط جســم و بــدن کــه در
نظریــات روانشناســی غــرب مطــرح اســت توانســتیم ۴۰
نظریــه جایگزیــن را از منابــع دینــی اســتخراج کنیــم.
بــرای حــل ایــن معضــل بهتریــن نظریــه ،نظریــه
صدرایــی اســت.
علــم الهــدی در ادامــه عنــوان کــرد :زمــان بــه مثابــه
خصلــت نفــس اســت و زمــان هــر موجــودی مقــوم ذات
آن موجــود اســت .زمــان ،خــارج از حقیقــت ذات وجــودات
زمانیــه نیســت .مفهــوم رشــد بــه معنــای اســامی حرکتی
غایــت منــد اســت در نتیجــه مــی تــوان از افــرادی کــه
از مســیر منحــرف شــدند صحبــت کــرد امــا در مفهــوم
تحــول (  )developmentایــن مســأله معنا نــدارد.
رشــد انســان بــا مفاهیــم تشــخص یــا هویــت ارتبــاط دارد کــه
مفاهیمــی نســبی هســتند .مــی تــوان گفت رشــد همان تشــخص
اســت .بــرای ســنجش رشــد شــاخص هایــی اعتبــاری وجــود دارد.
همچنیــن رشــد انســان بــر اســاس اصــل مســاوات علــم بــا وجــود
برابــر بــا همــان رشــد علمــی اســت.
وی افــزود :بــرای رشــد نبایــد الگــوی خطــی را مــد نظــر قــرار
دهیــم چــرا کــه بحــث کهولــت بــا تکامــل نفــس تداخــل و
تناقــض پیــدا مــی کنــد و بــه نتیجــه نمــی رســیم .بــه جــای ایــن
الگــو ،الگــوی چرخــه ای تجســد  /تجــرد را مطــرح نمــوده ایــم.
رشــد در حقیقــت نــوع خاصــی از حرکــت جوهــری اســت کــه بایــد
بــه بلــوغ برســد .تفاضــل میــان شــدت تجــرد و مراتب تجــرد رشــد را
تعییــن مــی کنــد و این بلــوغ اســت .همچنیــن ایــده وحــدت در عین
کثــرت را در الگــوی رشــد انســان مدنظــر قــرار دادیــم.
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محسن الویری:

تمدن نوین اسالمی از مرحله جنینی و نوزادی عبور کرده است
نشست خودآگاهی تمدنی با حضور
حجت االسالم محسن الویری دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم (ع) در پژوهشگاه
علوم اسالمی امام صادق (ع) برگزار شد.
این نشست از سلسله بحث های فرایند
تحقق تمدن نوین اسالمی است که در
پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق (ع)
آغاز شده است.
در ادامه گزارش سخنان حجت االسالم
محسن الویری دانشیار دانشگاه
باقرالعلوم (ع) از نظر می گذرد:
ضـرورت پرداختن به مباحـث تمدنی
در عصـر کنونی
پیــش از ورود بــه بحــث ،اشــاره بــه یــک
پرســش مهــم شــاید ضــروری باشــد .بــا
توجــه بــه مســائل اخیــر در کشــور مــا و بیــم و
هــراس هایــی کــه بــه صــورت طبیعــی در بــاره سرنوشــت انقالب
و نظــام در دلهــا ایجــاد مــی کنــد ،شــاید تشــکیل چنیــن جلســاتی
و ســخن گفتــن از ایجــاد یــک تمــدن جدیــد و بایســتگی هــای
آن ،یــک امــر خیــال پردازانــه و غیرواقعــی بــه نظــر برســد .ایــن
پرســش بارهــا مطــرح شــده اســت کــه در شــرایطی کــه مــا هنــوز
از حــل مشــکالت پی ـش افتــاده و اولیــه ماننــد درســت رانندگــی
کــردن و مســائلی جدیتــر ماننــد ایجــاد رونــق اقتصــادی و
یــا ایجــاد فضایــی مناســب بــرای احســاس آزادی بیــان ،بــاز
ماندهایــم ،ســخن گفتــن از ایجــاد یــک تمــدن بــزرگ کــه
الزمــه آن پیشــرفت در ابعــاد مختلــف علمــی ،فرهنگــی ،سیاســی،
اجتماعــی و ماننــد آن اســت چــه توجیهــی دارد؟
ایــن ابهــام مربــوط بــه وقتــی اســت کــه مــا نــگاه مــان را معطوف
و محــدود بــه داخــل ایــران کــرده باشــیم .وقتــی بــه جهان اســام
نــگاه مــی کنیــم عوامــل نگــران کننــده و ابهــام آفریــن و شــک
برانگیــز خیلــی بیشــتر مــی شــود .از یــاد نبریــم کــه شــعار مــا
تمــدن نویــن اســامی اســت نــه تمــدن نویــن ایرانــی ،و تمــدن
اســامی بــدون مشــارکت گســترده و هــم دالنــه همــه مســلمانان
بــا ملیــت هــای متعــدد و مذاهــب مختلــف و گرایشــهای کالمــی
گوناگــون مطلقــ ًا امــکان تحقــق نــدارد؛ ولــی در حــال حاضــر
کســی نم ـی توانــد وضعیــت نابســامان جهــان اســام و اختــاف
هــا و جنــگ افــروزی هــا و پنجــه بــر روی هــم کشــیدنها را
انــکار کنــد.
پیــش از پاســخ تحلیلــی بــه ایــن پرســش مناســب مــی دانــم
مــروری تاریخــی بــر جهــان اســام پیــش از رونــق و شــکوفایی
تمــدن پیشــین اســام داشــته باشــم.
مــا بــر ایــن باوریــم کــه تمــدن پیشــین اســامی را پیامبــر اعظــم
(صلــی اهلل علیــه و آلــه) بنــا نهادنــد .اگــر شــکوفایی تمدن پیشــین
اســامی از قــرن ســوم بــه بعــد بدانیــم ،فاصلــه رحلــت پیامبــر
(ص) در آغــاز ســال یازدهــم قمــری تــا روی کار آمــدن مأمــون در
ســال  ۱۹۸ق .یــک بــازه زمانــی  ۱۸۸ســاله اســت.
بــاور مــا شــیعیان ایــن اســت کــه بالفاصلــه پــس از رحلــت پیامبر
(ص) ،سرنوشــت جهــان اســام بــه گونــه ای دیگــر رقــم خــورد
و همــان روزهــای نخســت رحلــت پیامبــر (ص) یــک ظرفیــت
بــزرگ بــرای ژرفــا و ســرعت بخشــیدن بــه تمــدن اســامی و
اســامیت تمــدن از دســت رفــت.
افــزون بــر اختــاف اولیــه در جانشــینی پیامبــر (ص) ،پدیــده
پیامبــران دروغیــن و نیــز شورشــهای گوناگــون در گوشــه و
کنــار قلمــرو اســامی در عصــر خلیفــه اول ،قتــل خلیفــه دوم،
ســوم و چهــارم ،انحــراف دوران عثمــان ،جنگهــای داخلــی دوران

امــام علــی ،روی کارآمــدن بنــی امیــه اســام ســتیز و قیــام هــا
و وشــورش هــای مکــرر دوران امــوی نشــان مــی دهــد کــه بــه
لحــاظ سیاســی و اجتماعــی ،در ســده اول هجــری جهــان اســام
روزگار آرامــی را ســپری نمــی ســاخت .ســده دوم هــم شــرایطی
بهتــر از ســده اول نــدارد؛ شــهادت امــام باقــر تــا امــام کاظــم
(علیهــم الســام) و قتــل زیــد بــن علی بــن حســین در ســال ۱۲۱
ق .و خونهــای زیــاد و آشــوبها و اختــاالت زیــادی کــه بــا ســقوط
بنــی امیــه و روی کار آمــدن عباســیان پدیــد آمــد و جــدا شــدن
بخــش اندلــس از پیکــره واحــد جهــان اســام در ســال  ۱۳۶ق.
و کشــته شــدن ابومســلم در ســال  ۱۳۷ق .و ماجــرای برامکــه و
جنگیــدن رو در روی امیــن و ســپاه مأمــون ،بخــش محــدودی از
نابســامانی هــای ایــن دوره اســت.
وقتــی بــه صحنه جهــان اســام مــی نگریــم ،مشــاهده مــی کنیم
کــه در ایــن دو قــرن تقریب ـ ًا همــواره شــاهد اختالفهــا و از دســت
رفتــن فرصتهــا و نــزاع هــا و کشــتارها و خرابــی هــا بودهایــم؛ امــا
زیرســاختهای تمــدن بــزرگ اســامی در همیــن دوره پدیــد آمــد:
عمومیــت یافتــن دغدغــه دیــن داشــتن و ســودای دینــی زیســتن
کــه از مهمتریــن عوامــل اســامی بــودن تمــدن بــزرگ کــه پدیــد
آمــد بــه شــمار مـیرود در ایــن دوره محقــق شــد؛
میــراث بــزرگ مکتــب اهــل بیــت علیهــم الســام و همــه قــال
الباقــر هــا و قــال الصــادق هــا متعلــق بــه همیــن دوره اســت؛
یکپارچگـی زبانـی جهـان اسلام و فراگیـر شـدن زبـان عربـی که
بـه دلیـل ممکـن سـاختن هـم افزایـی علمـی و فرهنگـی از جمله
مهمتریـن عوامل پدید آمدن تمدن بزرگ اسلامی اسـت در همین
مقطـع زمانـی و در نیمـه دوم قـرن اول هجری محقق شـد؛
نهادینــه شــدن علــم و علمدوســتی در سراســر قلمــرو اســامی
مربــوط بــه همیــن دوره اســت؛
پیدایــش مذاهــب اصلــی فقهــی و نحلههــای کالمــی در همیــن
دوره اتفــاق افتــاده اســت؛
تدویــن بخــش قابــل توجهــی از جوامــع حدیثــی محصــول ایــن
دوره بــزرگ تاریخــی اســت؛
انتقــال میــراث ایرانــی بــه زبــان عربــی؛ تأســیس بیــت الحکمــه
کــه مهمتریــن آثــار یونانــی را بــه زبــان عربــی ترجمــه میکــرد
متعلــق بــه همیــن دوره اســت؛
بازتعریــف ســاختارها و تشــکیالت حکومتــی و مســتقر شــدن یک
تشــکیالت سیاســی و دیــوان ســاالری چابــک و کارآمــد مثــل
بریــد و خــراج و حســبه در همیــن دوره واقــع شــد.
ایــن نــگاه تاریخــی بــه ما نشــان مــی دهــد که هــر چنــد حکومت
و صحنه سیاســت نقــش مؤثــر و غیرقابل انــکاری در فرایند شــکل
گیــری و تــداوم یــک تمــدن دارد ،ولــی یکســان پنــداری سیاســت

بــا تمــدن و حکومــت بــا تمــدن هــم کار درســتی
نیســت و ایــن دو بــا هــم مســاوی نیســتند .تمــدن
گســترهای وســیع دارد و همــه ابعــاد و اضــاع یــک
جامعــه را در برمیگیــرد ولــی حکومــت تنهــا یــک
بعــد و یــک جــزء از جامعــه تمــدن یافتــه و البتــه
یــک رکــن بســیار مهــم و اساســی آن اســت.
نتیجــه ای کــه از ایــن بررســی تاریخــی کــه قابــل
تعمیــم بــر همــه تمــدن هــای دیگــر هــم هســت
مــی تــوان گرفــت ایــن اســت کــه وقتــی اصــول و
پایـه های اندیشـه ای یــک تمــدن از اســتواری الزم
برخــوردار باشــد و خطــوط کلــی آن درســت تنظیــم
شــده باشــد ،وقتــی از مرحلــه جنینــی و کودکــی
عبــور کنــد ،دیگــر نارســاییهای طبیعــی و متعــارف
بیرونــی و درونــی بــر رشــد او اثــر تعییــن کننــده
نم ـی گــذارد و او بــا وجــود ســختیها و نامالیمــات
بیرونــی و نارســایی هــا ،از رشــد اصلــی خــود بازنمی
مانــد .مــا ایــن مرحلــه قــوام یافتــن یــک تمــدن را مرحلــه جبــری
آن مــی دانیــم بــه ایــن معنــی کــه وقتــی تمــدن بــه چنیــن
مرحل ـهای برســد دیگــر تصمیــم هــای خــرد و کالن ایــن فــرد و
آن فــرد نمــی توانــد مســیر اصلــی یــک تمــدن را متوقــف ســازد.
برداشــت بنــده ایــن اســت کــه تمــدن نویــن اســامی هــم از
مرحلــه جنینــی و نــوزادی خــود عبــور کــرده اســت و بــه آن
انــدازه قــوام و اســتحکام و اســتواری پیــدا کــرده اســت کــه دیگــر
مشــکالتی ماننــد اختالفــات داخلــی یــا حتــی جــا بــه جایــی
دولتهــا تغییــری اساســی در مســیر حرکــت آن ایجــاد کنــد.
تحقــق هــر چــه بیشــتر و بهتــر ایــن تمــدن نویــن اســامی
بایســتگی هایــی دارد .مــراد از بایســتگی هــا لــوازم و اقتضائاتــی
اســت کــه بــا رعایــت آنهــا تمــدن آســان تــر و ســریعتر مراحــل
رشــد خــود را طــی خواهــد کــرد .روح جمعــی داشــتن ،همگرایــی،
نقدپذیــری و ماننــد آن نمونــه بایســتگی هاســت .بــه نظــر مــی
رســد یکــی از بایســتگی هــای تحقــق تمــدن نویــن اســامی
خودآگاهــی تمدنــی اســت.
خودآگاهیتمدنی
مــراد از خودآگاهــی تمدنــی یعنــی نگاهــی بــه تمــدن و درکــی از
تمــدن کــه دارای ایــن ویژگــی هــا باشــد:
آگاهی از آگاهی تمدنی ،توجه یافتن به آگاهی های تمدنی
نگاه بیرونی به آگاهی های تمدنی
علم حصولی به درک حضوری از تمدن و تمدناندیشی
متوجه موقعیت خود بودن
متوجه برداشت هایی که از کار ما می شود بودن
متوجه اهمیت کار خود و پیامدهای آن بودن
سنجش و تقویت خودآگاهی تمدنی
بــرای ســنجش و یــا تقویــت خودآگاهــی تمدنــی مــی تــوان مانند
روانشناســان پرســش هایــی را طراحــی کــرد:
درک یــا برداشــت یــا تعریــف مــن  /مــا از تمــدن و تمــدن نویــن
اســامی
احساس من  /ما نسبت بهتمدن نوین اسالمی
سهم من  /ما در ایجاد تمدن نوین اسالمی
مشکالت و ناتوانی های من  /ما در ایجاد تمدن اسالمی
عوامل تشویق کننده من  /ما برای مشارکت بیشتر
عوامل بازدارنده من  /ما از مشارکت بیشتر
مهمترین ابهام های من  /ما در زمینه تمدن نوین اسالمی
پاسخ من  /ما به چیستی «نه تمدن نوین اسالمی»
آرزوهای من  /ما درباره تمدن نوین اسالمی
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عالمــه امینــی ،نویســنده کتــاب گرانقــدر الغدیــر عمــر پربرکــت
خــود را در اثبــات حقانیــت امــام علــی (ع) صــرف کــرد و
اندیشــمندان اســامی واکنشهــای بســیاری درمــورد کتــاب او
داشــتند .در ایــن گــزارش کــه بــه مناســبت  ۲۸ربیــع الثانی ســالروز
وفــات ایــن عالــم جلیــل القــدر نگاشــته شــده بــه ایــن واکنشهــا
اشــاره شــده اســت.
فرزنــد آقــا میــرزا احمــد امینــی ملقــب بــه عالمــه امینــی از علمــا
ومراجــع بنــام شــیعه و نویســنده کتــاب دائرةالمعارفــی الغدیراســت
کــه در قــرن  ۱۴در ســال  ۱۳۲۰ه .ق برابــر بــا  ۱۲۸۱ه .ش در
روســتای ســردها شهرســتان ســراب از توابع تبریــز و در خانــوادهای
سرشــناس و عالــم ،دیــده متولــد میشــود جــد او امینالشــرع
از روحانیهــای معــروف تبریــز بود.عبدالحســین تحصیــات
مقدماتــی اش را در تبریــز میگذرانــد .در جوانــی بــه نجــف اشــرف
مشــرف میشــود و بعــد از گذرانــدن مراحــل تحصیلــی و رســیدن
بــه رتبــه اجتهــاد نــزد مراجــع معــروف وقــت نجــف ،بــه تبریــز
بازمــی گــردد .بعــد از مدتــی تدریــس و تحقیــق در تبریــز دوبــاره
بــه نجــف م ـیرود بــرای انجــام و اتســاع پژوهشهــای تاریخــی
معــروف خــود بــرای همیشــه در آنجــا میمانــد.
عبدالحســین پــس از گذرانــدن تحصیــات مقدماتــی در تبریــز در
ســن  ۱۶ســالگی بــرای ادامــه تحصیــل بــه نجف اشــرف مشــرف
میشــود و تــا حــدود  ۳۲ســالگی در آنجــا مشــغول کســب معــارف
الهــی میشــود و در  ۳۲ســالگی بــه زادگاه خــود تبریــز مراجعــت
نمــوده و اوقاتــش بــه تدریــس و تحقیــق ســپری شــد کــه کتــاب
نفیــس تفســیر فاتحـة الکتــاب را ایــن زمــان نگاشــت.
عالمــه امینــی کــه عشــق امیرالمومنیــن حضــرت علــی علیــه
الســام در جانــش فــروزان بــود ،نمیتوانســت فــراق حضرتــش
را تــاب بیــاورد و مجــدداً بــه نجــف اشــرف مشــرف شــد.
خودشـان بارهـا میفرمودنـد« :هـر گاه پشـت میـز مینشسـتم که
الغدیر را بنویسـم مثـل این کـه امیرالمومنیـن علی علیه السلام را
در کنـار میـز میدیـدم کـه مطالب را بـه مـن دیکتـه میفرمودند»
دائرةالمعـارف یازده جلـدی الغدیر به زبان عربـی و  ۲۲جلدی بهزبان
فارسـی کـه خالصـه آن به چنـد زبـان دنیا هم ترجمه شـده اسـت
سـرامد تألیفـات عالمـه امینی و حاصـل زحمات  ۴۰سـاله اوسـت.
کتـاب گرانسـنگ «الغدیر» عالمـه امینی اثری اسـت بـی نظیر و
توجه
بایـد بگوییـم که ایشـان در تألیـف این کتـاب همـواره مـورد ّ
و عنایـت حضـرت امیرالمومنیـن علی علیه السلام میبوده اسـت،
همـان گونه کـه خودشـان بارهـا میفرمودنـد« :هر گاه پشـت میز
مینشسـتم که الغدیـر را بنویسـم مثل ایـن کـه امیرالمومنین علی
علیـه السلام را در کنـار میز میدیـدم که مطالـب را به مـن دیکته
میفرمودنـد».
الغدیــر فــی الکتــاب و الســنة و االدب ،بــه معنــای غدیــر در کتــاب
[= قــرآن] ،ســنت ،و ادبیــات اســت .انتخــاب ایــن عنــوان بــرای
ایــن کتــاب بــه ایــن معناســت که کســی کــه منکــر حدیــث غدیر
و امــور وابســته بــه آن شــود ،در حقیقــت منکــر قــرآن ،ســنت،
ادبیــات ،تاریــخ و مجمــع علمــی شــعر عــرب شــده اســت بــه ایــن
دلیــل کــه نویســنده مدعــای خــود را بــا اســناد متقــن و شــواهد
قطعــی از هــر ســه منبــع مذکــور ،بــه اثبــات رســانده اســت.
ایشــان زحمــات بســیاری را بــرای نــگارش ان متحمل شــده اســت
و از برجســتهترین اشــخاصی اســت کــه بــه دلیــل دفــاع از حریــم
اســام و تشــیع مخصوصــ ًا دفــاع از مقــام واالی امیرالمومنیــن
حضــرت علــی علیــه الســام رســالت بــزرگ خــود را بــه خوبــی
انجــام داده اســت.
الغدیــر بــه بررســی تفصیلــی مســئله والیــت تشــیع از جنبههــای
گوناگــون تاریخــی ،تفســیری ،روایــی و حدیثــی ،فقهــی ،ادبــی،
کالمــی و اصولــی پرداختــه اســت.
عالمــه امینــی بــرای تالیــف ایــن اثــر مرجــع بــه کشــورهای
گوناگونــی ســفر میکنــد .ایشــان در نــگارش ایــن اثــر فرمــوده
انــد مــن بــرای نوشــتن الغدیــر  ۱۰۰۰۰کتــاب را از بــای بســم
اهلل تــا تــای تمــت خوانــده ام و بــه  ۱۰۰۰۰۰کتــاب مراجعــه بــه
صــورت مکــرر داشــته ام .عالمــه امینــی بــرای گــردآوری مطالــب
الغدیــر ســفرهای پژوهشــی بســیار داشــته اســت ایــن ســفرها
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بالجملــه بــه مطالعــه و استنســاخ و تهیــه مأخــذ و مالقــات ودیــدار
بــا اســتادان ســپری میشــده .از جملــه کشــورهایی کــه ایشــان
بــا ایــن هــدف بــه آنهــا ســفر داشــته میتــوان عــراق ،پاکســتان،
مغــرب ،هنــد شــهرهای حیدرآبــاد ،دکــن ،علیگــره ،لکنهــو ،کانپور،
جاللــی و مصــر شــهرهای رامپــور ،فوعــه ،معرفــه ،قاهره و ســوریه
شــهرهای حلــب ،نبــل و دمشــق را برشــمرد.
ویژگــی مهــم و ارزشــمند ایــن اثــر بهــره بیواســطه و متنــاوب از
آثــار اجماعــی اهــل ســنت در اثبــات والیــت و عقایــد شــیعه امامیه
میباشــد .اثــر عالمــه امینــی عــاوه بــر جهــان اســام ،امــروزه
از جملــه مراجــع اولیــه پژوهشــی شــیعه شناســان در کرس ـیهای
دانشــگاهی غــرب میباشــد.
آری عالمــه امینــی بــا نــام کتــاب الغدیرمعرفــی شــده انــد امــا
بهتــر اســت ایشــان را یکــی از شــهیرترین مدافعــان شــیعه بنامیم.
کتــاب گــران ســنگ او در تبییــن حدیــث غدیــر بــه رشــته تقریــر
درآمــده امــا رفــع شــبهات و خردهگیــری بــر مواضــع مخالفــان
یکــی از جلــوه گــر تریــن محورهــای کتــاب او اســت .زمانــی کــه
شــبهات مختلــف و ســؤاالت ،از هــر ســمت و جانــب مکتب شــیعه
را هــدف قــرار میدهــد ،عالمــه امینــی انبوهــی از ایــن مواضــع
را تبییــن میکنــد و بــه آنهــا پاســخ میدهد.ایــن عالــم عالــی
قــدر و واال اگــر چــه بــا تدویــن کتــاب گــران ســنگ الغدیــر ،بــه
اثبــات مهمتریــن عقیــده شــیعه پرداختــه اســت ،امــا مســلکهای
ناروایــی کــه مکتــب شــیعه را مــورد نقــد و اتهــام قــرار میدهنــد را
هــم مــورد امعــان و موشــکافی قــرار میدهــد و ضعــف اندیشـهای
آنهــا را بــه نمایــش میگــذارد و اندیشــه صــواب شــیعه را بــرای
بــار دیگــر بــه اثبــات میرســاند.
در پــی چــاپ آثــار عالمــه هجــم انبــوه نامههــا و پیامهــای
علمــای اســام و اندیشــمندان از سراســر جهــان بــه ســمت او
میامــد و هرکــدام بــه نوعــی از حیثهــای مختلــف و گوناگــون
اثــر عالمــه را فاخــر دانســته و مــورد تمجیــد فــراوان قــرار
میدادنــد .دقیــق شــدن در مضمــون هــر یــک از ایــن نامههــا
میتوانــد از جملــه راههایــی باشــد کــه بــه خصائــص و ویژگیهــا
و وجــه ممیــز و توانمنــدی علمــی و مهارتــی اعجــاب آور عالمه در
زمینــه پژوهــش و تحقیــق پــی بــرد.
آیــت ّ
الل ابوالحســن اصفهانــی رحمــه اهلل مرجــع بــزرگ آن عصــر
در تمجیــد از مؤلّــف و اثــر عالمــه نوشــتند« :کتــاب ارجمنــد
شــهیدان راه فضیلــت را بــا امعــان نظــر نگریســتم و دیــدم بــا
حســن ظ ّنــی کــه بــه مؤلّــف امینــش ع ّ
المــه امینــی دارم ،مطابقت
دارد .ایــن پرچــم دار دانــش و ادب و قهرمــان جنبــش فکــری
اســامی ،همــان گونــه اســت کــه زیبنــده دانــش و فضیلــت و رأی
و بصیــرت اســت .خــدا ایــن مجاهــد مدافــع را مــدد نماید و بــازوی

ایــن قهرمــان را کــه از افتخــارات و حریــم همرایانــش پاســداری
مینمایــد بگیــرد و در نشــر فضائــل و افتخــارات رجــال مذهبــش
یــاری دهــد».
آیـت ّ
الل شـیخ محمدحسـین غـروی اصفهانـی در تقریظـی که بر
کتـاب شـهیدان راه فضیلـت نوشـته انـد ،درباره ایـن اثـر و مؤلّفش
مینویسـند :از مطالعـه شـهیدان راه فضیلـت و آن مایـه از علـم و
تتبـع و بررسـی موشـکافانه و امانـت نقـل کـه در
تاریـخ صحیـح و ّ
آن نهفتـه اسـت ،پی بردم کـه مؤلّفش حائـز این هردو امتیاز اسـت:
هـم ُحسـن انتخـاب دارد و هـم حسـن ترتیب بیـان  این هـردو ،دو
برهاننـد بر نبـوغ امینـی در زمینه هنر نویسـندگی و فضیلت راسـت
گویـی و دانشـجویی و برچیـره دسـتی وی در سـاخت و پرداخـت
سـخن  مـن بـی اختیـار زبان بـه ثنایـش میگشـایم کـه در فراهم
کـردن گزارشهـای تاریخـی پراکنـده چنین سـخت کوشـیده و در
زنـده کردن نـام و یاد مجاهـدان دانشـمندی که خون خویـش را به
پـای فضیلت نثـار کرده انـد احساسـات گـرم نشـان داده و غیرت و
همـت به خـرج داده اسـت.
غیــرت ع ّ
المــه امینــی و عشــقی کــه بــه هــم ســلکانش میورزیــد
او را واداشــته تــا پــی دانشــمندانی را بگیــرد کــه بــرای دفــاع از
فضیلــت و راســتی و در میــدان نبــرد اعتقــادی و فکــری بــه خــون
کشــیده شــده انــد  ع ّ
المــه امینــی پرچمــدار علــم ،مظهــر راســتی،
مــرد تبلیغــات اســامی و نابغــه خاندانــی بــزرگ و مشــهور اســت
شــیخ مح ّمــد خلیــل الزیــن العاملــی در مقدمـهای کــه بــه کتــاب
شــهیدان راه فضیلــت نگاشــته انــد .در معرفــی کتــاب و توصیــف
ویژگیهــای ع ّ
المــه امینــی عبــارات بســیار رســایی دارنــد کــه
از جملــه مینویســند :ا ّمــا غیــرت ع ّ
المــه امینــی و عشــقی کــه
بــه هــم ســلکانش میورزیــد او را واداشــته تــا پــی دانشــمندانی
را بگیــرد کــه بــرای دفــاع از فضیلــت و راســتی و در میــدان نبــرد
اعتقــادی و فکــری بــه خــون کشــیده شــده انــد  ع ّ
المــه امینــی
پرچمــدار علــم ،مظهــر راســتی ،مــرد تبلیغــات اســامی و نابغــه
خاندانــی بــزرگ و مشــهور اســت  کتــاب بــی همتایــش ،شــرح
حــال بزرگتریــن دانشــمندان و نویســندگان شــیعه را در بــر
گرفتــه اســت .آن دانشــمندان کــه افــکار عمومــی را زیــر بــال
تربیــت داشــته انــد و سرنوشــت میلیونهــا انســان را در پهنــه
جهــان اســام بــه دســت علمایــی کــه شــرح حالشــان در ایــن
جــا آمــده پیشــوایان مذهــب شــیعه انــد و نماینــدگان عقیــده
و رأی تشــیع و تعییــن کننــدگان سرنوشــت ایــن واحــد بــزرگ
اجتماعــی و حامــان اخبــار و عقایــد خانــدان پیامبــر صلــی اهلل
علیــه و آلــه وســلم؛ همانــان کــه بــا جهــاد و مقاومتشــان علــوم و
معــارف شــکوفا شــد و خورشــید دانــش و دیــن بر مــدار وجودشــان
میگــردد.
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شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی دربــاره کتــاب شــهیدان راه فضیلــت
مینویســند :بــه ایــن گلــزار دل فــروز نظــر کــردم و هرچــه دیــدم
گل و اللــه بــود و بیــد و نارونــی کــه از نســیم ســحری بــه وجــد
آمــده باشــد؛ گلــزاری کــه باغبــان خــوش ســلیقه و دل ســوختهای
چــون امینــی برپــا کــرده اســت .عطــری بــر آن پاشــیده کــه بــوی
مشــک را از یــاد میبــرد و خوشــههای گوهریــن پــرورده کــه
گــردن و ســینه و گــوش را میآرایــد .خاطره مجــد و شــکوه دیرینه
را بــه یــاد آورده و افتخــارات اجــدادی را فــرا دیــده نهــاده اســت  بــر
اســتاد گــران مایــه هنرمنــدی هزارآفریــن کــه مظهــر راســتین
دیــن اســت و جمــال آییــن و مــردی پریقیــن بــه خاطر شــاهکاری
کــه بــرای امتــش پدیــد آورده و جهــدی کــه نمــوده و هنــری کــه
بــه خــرج داده اســت .پــروردگار آمرزنــده از طــرف شــهیدان نیــک
بخــت چنــان پاداشــی در بازپســین زندگــی دهــدش کــه وی آنــان
را بدیــن کار داده اســت.
شـیخ مح ّمد دحـدوح در توصیـف ویژگیهـای الغدیر این دانشـمند
سـخت کـوش از علمای حلـب در ضمن یـک نامه و مقاله شـیوایی
چنیـن مینویسـند   :الغدیـر امـوری را پابرجـا و اسـتوار سـاخت و
اوهامـی را برطرف نمـود و حقایقی را ثابت کـرد و چیزهایی را مدلل
نمـود که مـا به آنهـا وقوفـی نداشـتیم و نمیدانسـتیم و سـخنان و
مطالبـی را ابطال کـرد که قرنها بـر مبنای آن مطالـب نکوهشها
میشـد و مـا چنین میپنداشـتیم کـه آن مطالب مطابق واقع اسـت
و نمیدانسـتیم در کجـا آمده.
محبت سرشــار
ایــن دانشــمند بزرگــوار و متتبــع در عیــن ایــن کــه ّ
و شــیفتگی سراســر وجــود او را فــرا گرفتــه ،از عصبیــت و هواهــای
نفســانی دور اســت
اســتاد محمدعبدالغنــی ،محقــق و فاقــد معــروف مصــری
محبــت امــام
مینویســد :دانشــمند بزرگــوار «امینــی» از زالل ّ
علــی علیــه الســام و پیــروان او ســیراب گشــته و ایــن امــر او را بر
آن داشــته کــه بــرای بــه دســت آوردن وســیله قــرب بــه پیشــگاه
خانــدان بــزرگ علــوی ،از بــذل عزیزتریــن نیروهــای روحــی و
جســمی خــود دریــغ ننمایــد واز فــروغ دانــش و بینــش خــود تــا
آن جــا اســتفاده کــرده کــه بــه نــدای کیــش و مذهــب خود پاســخ
دهــد و وظیفــه نهایــی خــود را ایفــا نمایــد .آری آییــن دوســتی
و دل دادگــی چنیــن اســت و ایــن چنیــن دوســتی و فــداکاری در
خــور مالمــت نیســت؛ زیــرا بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن دانشــمند
محبــت سرشــار و شــیفتگی
بزرگــوار و متتبــع در عیــن ایــن کــه ّ
سراســر وجــود او را فــرا گرفتــه ،از عصبیــت و هواهــای نفســانی
دور اســت .او دانشــمندی اســت کــه نتیجــه علــم و بینــش خــود را
در راه دوســتی بــی پایــان بــه علــی علیــه الســام و شــیعیان او بــه
کار بــرده و در عیــن حــال عواطــف نفســانی خــود را تحــت نظــام
برهــان از سرکشــی بــاز داشــته و ایــن چنیــن پایــداری در وادی
محبــت اســت کــه در خــور مالمــت نیســت.
دکتــر مح ّمــد َغـ ّ
اب ،فیلســوف معــروف مصــری ،در نامـهای بــه
مرحــوم عالمــه امینــی مینویســد« :مــا یقیــن داریــم کــه جوانــان
امــروز دنیــای اســام از ایــن ثمرههــای خوشــگوار بهــره خواهنــد
بــرد ،بــه ویــژه کــه بیشــتر نوشــتههای ایــن روزگار ،ســبک وزن
و بــی ارزش اســت و حرکــت علمــی و ادبــی اکنــون بــه صــورت
تجــارت صــرف درآمــده اســت .کتــاب حضــرت شــما در وقتــی
مناســب بــه دســتم رســید؛ زیرا مــن هــم اکنــون ســرگرم تحقیق و
تألیــف در بخشهایــی چنــد از مســائل اســامی هســتم .از ایــن رو
اهمیــت دارد کــه اصــول اساســی و آرای درســت
بــرای مــن بســیار ّ
شــیعه اثناعشــری ،در برابــرم ،روشــن و مســتند قــرار داشــته باشــد
تــا دیگربــار ،در برابــر ایــن فرقــه جلیــل (چونــان فــان و فــان
(دکتــر طــه حســین ،احمــد امیــن مصــری) و دیگــر نویســندگان
تــازه کار شــتابزده ،دچــار لغــزش نشــویم.
اســتاد عــادل غضبــان مدیــر مجلــه الکتــاب قاهــره دربــاره الغدیــر
مینویســد« :مؤلّــف الغدیــر کتــاب خویــش را از بحثهایــی
دامنــه دار دربــاره مســائل بســیاری از شــریعت و تاریــخ آکنــده
اســت؛ بحثهایــی کــه نظــرگاه شــیعه را روشــن میکنــد و بــر
اهــل ســنت واجــب اســت آن را بــه درســتی بشناســند .بنابرایــن
بایــد بــه منابــع و کتبــی مراجعــه کننــد کــه تحریــف نشــده؛
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زیــرا همیــن شــناخت درســت نظرگاههــای مختلــف اســت کــه
میتوانــد شــکاف میــان مســلمین را از میــان بــردارد تــا ملتهــای
مســلمان توانمنــد گردنــد و صفهــای آنــان یکــی شــود».
دکتــر عبدالرحمــان کیالــی مینویســند« :دنیــای امــروز چــه قــدر
احتیــاج دارد کــه بــه عمــق اختــاف در مســئله خالفــت بعــد از
رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم بهتــر پــی ببــرد  و بدانــد
کــه چــرا مســلمانان دچــار انحطــاط شــدند تــا کارشــان امــروز بــه
ایــن وضــع کشــانده شــده اســت و مســلمانان بداننــد کــه چــه
بایــد بکننــد تــا میــان آنهــا «وحــدت کلمــه» بــه وجــود بیایــد و
بــا ایجــاد جبهــه واحــدی دســت بــه یــک نهضــت دینی ،سیاســی،
اقتصــادی ،ادبــی ،و علمــی بزننــد .آیــا ممکــن اســت گذشــته را
جبــران کننــد و عقــب ماندگیهــا را ترمیــم نماینــد؟   کتــاب الغدیر
بــا دربرداشــتن ســنت پیغمبر صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم و تاریخ
و علــم و ادب و اخــاق و حقایــق و اقــوال ،مســأله خالفــت را کام ً
ال
روشــن کــرده اســت .بنابرایــن بــر هــر مســلمانی الزم اســت کــه
مطالــب ایــن کتــاب را در صفحــات دل خــود ثبــت کنــد و بدانــد
کــه مو ّرخــان در رســاندن حقیقــت چقــدر کوتاهــی کردنــد و از
بیــان حقیقــت فاصلــه گرفتنــد .مــا امیــد داریــم در آینــده در پرتــو
روشــنایی الغدیــر گام برداریــم تــا رشــد و ع ـ ّزت و ق ـ ّوت اســامی
خــود را بــاز یابیــم.
اســتاد یوســف اســعد داغــر بیروتــی محقــق برجســته مســیحی و
َّراس ـ ِة ا َال َدب ِّیــة مینویســد« :بــه خــدا ســوگند،
مؤلّــف َمصــا ِد ُر الد َ
اگــر بــرای شــیعه در قــرن چهاردهــم قمــری جــز امینــی بــزرگ
و الغدیــرش و مرحــوم سیدمحســن امیــن و اعیــان الشــیعهاش
و عالمــه کبیــر شــیخ آقــا بــزرگ و الذریعهــاش نبــود ،در نظــر
خردمنــدان ،همیــن مــردان دیــن بــرای خدمــت بــه علــم و اجتماع
و هدایــت افــکار کافــی بودنــد».
ع ّ
المه بزرگوار سیدشـرف ال ّدین نسـبت بـه الغدیر :گفتار مـا در مقام
حـق بزرگـی که تـو بر گردن مسـلمانان
ادای
از
قدردانـی
و
تقریـظ
ّ
پیـدا کـردی عاجز اسـت .کتاب الغدیـر از ح ّد سـتایش باالتر اسـت.
ایـن کتـاب مثـل و ماننـدی نـدارد .همیـن قـدر میگویم کـه ا ّمت
اسلامی تـو را از پهلوانـان نـادری کـه در عرصـه علـم و جهـاد به
وجـود آمـده انـد میدانـد و از خداوند تبـارک و تعالـی میخواهد که
بازویـت را محکـم و در پیمودن ایـن راه نورانی خیر و صلاح که در
پیش گرفتـهای تاییـد نماید».
ّ
آیــة الل
تشــیع حضــرت
تقریــظ مرجــع بــزرگ جهــان
ّ
ســیدعبدالهادی شــیرازی رحمــه اهلل بــر کتــاب الغدیــر :از حقایــق
بســیار روشــن و مبیــن ایــن اســت کــه کتــاب ارزشــمند الغدیــر
نوشــته رهبــر دینــی بــی نظیــر و مصلــح کبیــر و معلــم اخــاق
حجــت االســام امینــی نجفــی از عالیتریــن چیزهایــی اســت که
دانشــگاه بــزرگ اســامی و نجــف اشــرف بــه آن فخــر میکنــد،
چنــان کــه فخــر تمــام مســلمین میباشــد .اگــر مؤلــف عالــی قدر
ایــن کتــاب (عالمــه امینــی) در میــان مــا نبــود و نمیدیدیــم کــه
او بــه تنهایــی اقــدام بــه ایــن عمــل بــزرگ نمــوده ،جــا داشــت
کــه گمــان شــود ایــن کتــاب اثــر گروهــی اســت  نویســنده آن در
جهــان دانــش بــی نظیــر اســت و کســی بــه پــای او نمیرســد و
اگــر بــه ایــن دائــرة المعــارف الغدیر دســت یافتی خــود را در ســاحل
آب جوشــانی خواهــی یافــت کــه هرگــز تمــام نمیشــود و از آن بــر
نمیگــردی مگــر آن کــه جانــت را از معــارف الهــی و حافظــه ات را
از تعالیــم قدســیه دینــی پــر خواهــی دیــد».
اســتاد عبدالف ّتــاح عبدالمقصــود مصــری ،نویســنده معــروف
ّ
مــوکل
مینویســد« :امینــی آن غــ ّواص و شــناوری اســت کــه
و مکفّــل شــده بــه پــرده برداشــتن گوهرهــای گــران قــدر از
دریــا  امینــی جهانــی اســت وســیع کــه در آن هــوش و حافظــه
خواننــدگان گــم میشــود  جهــان بــدون علــی علیــه الســام
جاهلیــت
ـانیت بــی وجــود او کانــون
ّ
بــازار گــم راهــی اســت و انسـ ّ
و نادانــی اســت».
اســتاد عالمــه محمدتقــی جعفــری رحمــه اهلل دربــاره عالمــه
امینــی مینویســد« :عبدالحســین امینــی ،یکــی از موثرتریــن
گامهــای بلنــد را در زدودن گــرد و غبــار تاریــخ از چهــره امیدبخش
علــی بــن ابــی طالــب علیــه الســام برداشــته اســت».

اســتاد محمدرضــا حکیمــی در توصیــف عالمــه امینــی میگویــد:
«و الحــق صاحــب الغدیــر  کردارهــا را روشــن کــرد ،اســرار اعمــال
ســلف را بــاز نمــود ،تاریــخ را دوبــاره پیــش چشــم مــا گذاشــت و
بــه تعبیــر شــیخ مح ّمــد ســعید َدحــدوح حلبــی ،از گذشــته فیلمــی
تهیــه کــرد و بــه مــا نشــان داد تــا حقایــق را نــه تنهــا بدانیــم ،بلکه
ببینیــم و ایــن بــود روحیــه و اخــاص و وســیع نگــری مــردی کــه
خویشــتن را فــدای حقیقــت بــزرگ کــرد  الغدیــر را بــه عنــوان
کتابــی اصالحــی و تفاهمــی بــه جهان تقدیــم کــرد او بــه اقتضای
بحــث علمــی رعایــت واقــع تاریخــی پژوهشهــای خویــش را بــا
قاطعیــت دنبــال میکــرد و بــرای زنــده نــگاه
کمــال حر ّیــت و
ّ
داشــتن شــعله والی علــی در جانهــا زبــان آتشــین خویــش
را هیــچ گاه بــه کام نمیبــرد .راســت و صریــح و قاطــع ســخن
میگفــت و مــدرک ارائــه میکــرد و بــا خلــوص و امانــت تمــام
بــه نقــد تاریــخ و حدیــث میپرداخــت».
واســتاد شــهریار در شــعرش چــه زیبــا در وصــف الغدیــر عالمــه
امینــی یــاد میکنــد:
مؤلّف الغدیر فاتح فتح الفتوح
رایت این فتح گو به عرش بر کوبدا
عالمــه امینــی ســال  ۱۳۷۳هجــری قمــری ،هشــت ســال پــس
از انتشــار نخســتین جلــد کتــاب «الغدیــر» در اثبــات ارادت خــود
بــه امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام بــه تاســیس کتابخان ـهای
در شــهر نجــف در محلــه حویــش در در شــارع الرســول مبــادرت
ورزیــد کــه نــام آن را «مکتبـة االمــام امیرالمؤمنیــن علیه الســام»
قــرار داد و در روز عیــد غدیــر بــه دســت خــود ایشــان افتتــاح
گردیــد .در حــال حاضــر بیــش از  ۴۲هــزار عنــوان کتــاب در ان
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد  ۴۰۰۰عنــوان آن خطــی ۴۰۰ ،عنوان
آن نســخه عکســی و  ۷۵۰عنــوان آن نســخه فیلمــی میباشــد .و
از نظــر کیفیــت در شــمار بــا ارزش تریــن کتابخانــه هــای علمــی
دنیــای اســام اســت.
خصائــص عملــی و اخالقــی عالمــه همچــون مقامهــای علمــی
ایشــون میدرخشــند و بســیار از جملــه :عبــادت و راز و نیــاز
ونمازهــای مســتحبی بســیار کــه مشــتاق بودنــد؛ نمــاز شــب
میخواندنــد و پــس از نمــاز صبــح ،یــک جــزء کامــل قــرآن را بــا
تدبــر تــاوت میفرمودنــد.
زهــد و تقــوا کــه بــا اینکــه  ۴۰ســال در نجــف ســاکن بودنــد ،خانه
شــخصی نداشــتند .امانتــداری ،اســتقامت ،غنــی بــودن روح ،صریح
بــودن ،قلــم و بیــان شــیوا و رســا ،چهــره و ســیمای دل نشــین
و آراســته بــه صفــات کریمــه ،تــوکل ،ادب ،شــجاعت ،شــخصیت
کاریزمــا و در مقــام دفــاع از حــق و حقیقــت؛ کــه مثــل ایشــان
در میــان قــرون و اعصــار کــم نظیــر اســت امــا عالیتریــن و
واالتریــن صفــت ممتــاز و ارزشــمند عالمــه محبــت و والی کامل
نســبت بــه خانــدان رســالت بــوده کــه قلــه همــه مزایــای وجودی
او بــه شــمار مــی رفتــه اســت که همــه عمــر مجــذوب خانــدان آل
اهلل میبــوده و مســتغرق در دریــای والیــت کــه آخراالمــر محبــت
موالیــش او را تبخیــر کــره و او نیــز بــر همــه عالــم میبــارد کــه
هــم خــودش زنــده شــد و هــم دیگــران را زنــده میکند.مــا فقــط
قطــرهای از ایــن والیــت را چشــیده ایــم و علمــای مــا قطــرهای از
ایــن والیــت انــد حــال اگــر دریــا بــه تجلــی آیــد چــه میشــود!
تــاش و پشــتکار و ممارســت بــی درنــگ عالمــه ســبب شــد،
دچــار کســالت و ناراحتــی جســمی شــوند و در نهایــت بــه دنبــال
شــ ّدت یافتــن کســالت در ظهــر روز جمعــه  ۱۲تیــر مــاه ۱۳۴۹
ه .ش ( ۲۸ربیعالثانــی  ۱۳۹۰ه .ق) پــس از  ۶۸ســال تــاش و
ممارســت علمــی در تهــران دار فانــی را وداع گفتنــد و پیکــر پاک و
مطهر ایشــان پــس از تشــییعی انبــوه در تهــران و شــهرهای بغداد،
کاظمیــن ،کربــا و نجــف بــه کتابخانــه امیرالمؤمنیــن در نجــف
کــه خــود بنیــان گــذارش بــود انتقــال و بــه خــاک ســپرده شــد
و رحلــت ایــن عالــم عالــی قــدر و صاحــب تقــوا و کرامــت بــرای
امــت اســام و مســلمین یــک مصیبــت عظمــی بجــای گذاشــت
و عامــه مســلمین باالخــص شــیعیان جهــان را در غــم و انــدوه فرو
بــرد و الغدیــر وی چــراغ فــروزان خانــه دلهــای مصفــا شــد و
موجــب هدایــت بشــریت.
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حجت االسالم مختاری:

غزالی را به حق می توان «فقیه عملگرا» نامید
حجــت االســام والمســلمین محمــد حســین مختــاری رئیــس
دانشــگاه مذاهــب اســامی در افتتاحیــه کنفرانــس بیــن المللــی
امــام محمــد غزالــی بــا ارائــه مقالــه ای تحــت عنــوان «تأثیــر
امــام محمــد غزالــی بــر اندیشــه هــای متفکــران ایرانــی» بــه
بررســی ابعــاد شــخصیت علمــی ،میــراث علمــی و تأثیــر وی بــر
اندیشــمندان ایرانــی پرداخــت.
مختــاری بــا بیــان اینکــه غزالــی ،گوهــری برخاســته از مهــد
فرهنــگ و تمــدن ایــران زمیــن اســت کــه تحــول شــگرفی در
فرهنــگ آن دیــار کهــن داشــته اســت ،گفــت :ایــن فیلســوف،
متکلــم و فقیــه ایرانــی ســده پنجــم هجــری ،تمــام زندگــی خــود
را صــرف تحصیــل علــوم دینــی و شــرعی و نیــز تزکیــه و اصــاح
خویــش و دیگــران نمــود و در زمینــه هــای مختلــف علمــی،
کالمــی ،فقهــی و اخالقــی تالیفــات و تصنیفــات بســیار زیــادی به
جامعــه بشــری ارائــه کــرده اســت.
رئیـس دانشـگاه مذاهب اسلامی افـزود :اینگونه اسـت کـه غزالی
مـورد توجـه دیگـر متفکـران و اندیشـمندان محققـان ایرانـی و
اسلامی قرار گرفته اسـت و یکی از معـدود عالمان تمدن اسلامی
اسـت که آثـار و تفکرش مرزهای جهـان اسلام را در نوردید و حتی
در مغـرب زمین تعدادی از آثارش از سـده های میانـه و قبل از عصر
جدیـد مـورد توجه قـرار گرفت.
مختــاری در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه «امــام محمــد غزالــی»
از شــخصیت هــای برجســتة علمــی در تاریــخ اســام اســت کــه
افــکار و آثــار او ،عــاوه بــر تأثیــر در علم و سیاســت زمانــة خویش،
در قــرون پــس از خــود نیــز مؤثــر واقــع شــد ،بیــان داشــت :حیــات
فکــری او داوری هــای گوناگونــی را طــی تاریــخ بــه خــود دیــد؛
عالمــی متألّــه و متفکــری کــه بــه علــوم کالمــی و عقلــی پرداخته
اســت .اندیشــمندی کــه جریــان کالمــی و فلســفی را بــه هــم
پیوســت و عقالنیــت را بــا تصــوف درآمیخــت.
وی ادامــه داد :بــا ایــن اوصــاف تأثیــر غزالــی در جهــان اســام
عمیــق بــود و  ۹۰۰ســال اســت کــه کتابهــای او را متفکــران
ایرانــی و اســامی و حتــی بســیاری از متفکــران غربــی مطالعــه
میکننــد و مخالفــان و موافقــان زیــادی هــم بــرای خــود داشــته

اســت .غزالــی از آن نظــر کــه در مقایســه فلســفه و فالســفه قــد
علــم کــرد و اظهــار داشــت کــه از ایــن اســمهای پرطنیــن
ســقراط و افالطــون و ارســطو نبایــد ترســید ،بــه حریــت فکــری
در جهــان اســام کمــک شــایانی کــرد.
اســتاد ســطوح عالی حــوزه و دانشــگاه خاطرنشــان کرد :بســیاری از
متفکــران معتقدنــد وقتــی امــام محمــد غزالی بــا نقد اندیشــه های
پورســینا (ابــن ســینا) و تکفیــر فالســفه ،بــه کوشــش در ســازش
میــان کالم و فقــه بــا فلســفه در میــان فقهــای اهــل ســنت پایــان
داد و حتــی نقــد ابــن رشــد ،ایــن رونــد را دگرگــون نکــرد .تحولــی
بســیار مهــم در عصــر طالیــی یــا دوره میانــه اســام شــکل
گرفــت کــه در اندیشــه و رفتــار بعــدی فقهــا و مجتهدیــن تأثیــر
بســیار گــذارد.
مختــاری بــا بیــان ایــن مطلــب که بــی شــک امــام محمــد غزالی
از فقیهــان بــی پــروا وجســتجوگری اســت کــه افــکار او در پایــان
قــرن پنجــم هجــری نــه تنهــا بــر روزگار خویــش تأثیرگذاشــت،
بلکــه اعصــار پــس از او را نیــز متأثــر کــرد ،اظهــار داشــت :بــه
تعبیــر برخــی محققــان ،افــکار او تــا زمــان ظهــور صــدرای
شــیرازی ،برجامعــه اســامی ســایه افکنــده بــود .ایــن فقیــه نــا
آرام شــافعی و متکلــم ســنی مذهــب لحظــه ای در اندیشــه و درون
خــود قــرار نداشــت و دغدغــه صیانــت از دیــن خالئــق ،دائــم او
را بــه تفکــر ،موضــع گیــری و نواندیشــی وا مــی داشــت .غزالــی
متفکــر و فقیهــی بــرج عــاج نشــین و در پــس پــرده نبــود ،بلکــه
حریــم فریبــای قــدرت دنیــوی را درک کــرد و از منظــر تجربــه و
عملگرایــی ،اندیشــه ورزی کــرد.
رئیــس دانشــگاه مذاهــب اســامی تاکیــد کــرد :غزالــی را بــه حــق
مــی تــوان «فقیــه عملگــرا» نامید؛ زیــرا مواضــع و رویکرد سیاســی
او از پایــگاه دیــن ،ولــی باصبغــه ای واقــع گــرا بیــان شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه غزالــی یــک متفکــر مسئلهســاز اســت
و بایــد غزالــی را در تمــام آثــار او خوانــد ،تصریــح کــرد :درســت
اســت کــه غزالــی بــا فلســفه و فالســفه مخالفــت کــرد و حتــی
فلســفه را بــه زندقــه و بدعــت نســبت داد امــا او در کتــاب تهافــة 
الفالســفه صرف ـ ًا یــک فقیــه و مفتــی نیســت بلکــه بــه تحلیــل

قضایــای فلســفه پرداختــه و آن هــم را بــه مبــادی بــاز گردانــده
اســت .ایــن تحلیــل ،فصلــی از فلســفه اســامی و در حکــم تمهید
راه آینــده بــوده اســت .لــذا غزالــی بــرای فیلســوفان بعــد از خودش
نیــز ایجــاد مســأله کــرده و آنهــا را بــه تأمــل واداشــته اســت .بــه
عنــوان مثــال در اســفار مالصــدرا میتــوان حضــور غزالــی را دیــد.
مختــاری در مقالــه خــود بــه تاثیرگــذاری ایــن شــخصیت در
ادب فارســی و عرفانــی اشــاره کــرد کــه آن چنــان کــه ســزاوار
و شایســته بــود شــناخته نشــده اســت ،گفــت :ابوحامــد غزالــی از
جملــه شــخصیت برجســته و تاثیــر گــذار دینــی در جهــان اســام
اســت کــه بــه عنــوان متکلــم و فقیــه و صوفــی بــزرگ دنیــای
اهــل ســنت ،بــا نــگارش کتــاب «احیــاء علــوم الدیــن» درحــوزه
آمــوزه هــای اخالقــی نیــز تاثیــر شــگرفی برجــای گذاشــت و در
میــان متفکــران ادبــی فارســی زبــان نیــز بــا تالیــف «کیمیــای
ســعادت» ایــن تاثیــر ماندگارتــر شــد .ایــن تاثیــر در فضــای مذهب
شــیعه نیــز زمانــی خــود را نمایــان ســاخت کــه کتــاب احیــای او به
نــام «محجــه البیضــاء» بــه دســت فیــض کاشــانی ،عالــم شــیعی
چیــره دســت در علــوم نقلــی و عقلــی تهذیــب شــد .ایــن کتــاب
بــه عنــوان مهمتریــن کتــاب اخالقــی شــیعه تــا کنــون در محافل
علمــی و اخالقــی مــورد توجــه صاحــب نظــران اســت.
وی افــزود :رویکــرد عقالنــی غزالــی بــه قــرآن و تفســیر و
موضوعــات عمــدۀ کالم و الهیــات اســامی و همچنیــن امــور
روزمــره زندگــی مســلمانان ،امــور مربــوط بــه خانــواده و تعلیــم و
تربیــت از جملــه مولفــه هــای کلیــدی از غزالــی اســت کــه در آثــار
متفکــران ایرانــی بــه شــدت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
از جمهــوری اســامی ایــران حجــت االســام والمســلمین
دکترمحمــد حســین مختــاری؛ رئیــس دانشــگاه مذاهــب اســامی
و اســتاد ســطوح عالــی حــوزه و دانشــگاه ،آیــت اهلل حســینی
شــاهرودی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کردســتان و عضــو
مجلــس خبــرگان ،ماموســتا فائــق رســتمی عالــم اهــل ســنت
از اســتان کردســتان و عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری ،دکتــر
ابراهیمیــان و دکتــر گلــرو از معاونیــن دانشــگاه مذاهــب اســامی
بــه ارائــه مقالــه و ســخنرانی مــی پردازنــد.
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حجت االسالم ابوطالبی تبیین کرد؛

مبناینظریعلمادرترویجوتحکیماقتصادمقاومتی
پنجاه و هشتمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی (ره) با عنوان اقتصاد مقاومتی در
اندیشه و سیره علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران با ارائه
حجت االسالم مهدی ابوطالبی  ۲۳دی ماه برگزار شد.
در ادامه گزارشی کوتاه از این نشست را با هم می خوانیم:
چکیده
اقتصــاد مقاومتــی نظری ـهای اســت کــه در ســالهای اخیــر توســط
مقــام معظــم رهبــری جهــت برنامهریــزی بــرای اقتصــاد کشــور
مطــرح شــده اســت .ســال  ۱۳۹۵از طــرف ایشــان ســال اقــدام و
عمــل بــرای اقتصــاد مقاومتــی نامگــذاری شــده اســت.
یکــی از بهتریــن راههــای عملــی شــدن اقتصــاد مقاومتی اســتفاده
از تجربیــات تاریخــی اســت .بــر همیــن اســاس در ایــن تحقیــق
بــه دنبــال پیشــینه تاریخــی ایــن بحــث در ایــران معاصر هســتیم.
ســؤال اصلــی ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه آیــا اندیشــه اقتصــاد
مقاومتــی پیشــینهای در اندیشــه و ســیره علمــای شــیعه در تاریــخ
معاصــر ایــران داشــته اســت؟ در ایــن تحقیــق ابتــدا بــه مبانــی
نظــری علمــا در ترویــج و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پرداختیــم.
ســپس بــا محوریــت قــراردادن مؤلفههــا و الزامــات اقتصــاد
مقاومتــی کــه توســط رهبــر معظــم انقــاب مطــرح شــده اســت،
بــا مراجعــه بــه اســناد و منابــع تاریخــی و بــا رویکــرد توصیفــی
تحلیلــی و بــا روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــه بررســی ایــن
مؤلفههــا و الزامــات در اندیشــه و ســیره علمــای شــیعه در تاریــخ
معاصــر پرداختیــم .بررسـیها نشــان میدهــد کــه عناوینــی چــون
عــدم ســلطه کفــار ،عــزت مســلمین ،حرمــت دوســتی و مــودت بــا
کفــار ،پرهیــز از اســراف و تبذیــر و حرمت تشــبه بــه کفــار ،از جمله
مبانــی نظــری علمــای شــیعه در مباحــث اقتصــادی بــوده اســت.
همچنیــن مؤلفههــا و الزاماتــی همچــون اســتفاده از کاالی داخلــی
و پرهیــز از کاالی خارجــی ،کارآفرینــی و حمایــت از تولیــد ملــی،
مردمــی کــردن اقتصــاد ،ممانعــت از خــروج ســرمایههای ملــی
و اصــاح الگــوی مصــرف کــه امــروزه مطــرح شــده اســت در
ســیره و اندیشــه علمــای شــیعه در تاریــخ معاصــر ایــران وجــود
دارد و میتــوان از روشــها و اقدامــات آنهــا بــرای امــروز بــه عنــوان
تجربیــات موفــق اســتفاده کــرد.
مقدمه
علمــای شــیعه همــواره بــر اســاس وظیفــهای کــه بــر عهــده
دارنــد و آن هدایــت و رهبــری جامعــه اســامی در عصــر غیبــت در
راســتای احــکام اســام و موازیــن شــرع اســت ،اقدامــات مختلفــی
انجــام دادهانــد .لکــن آنچــه کــه ذهنیــت عمومــی جامعــه مــا بــه
ویــژه نســل جوان اســت ایــن اســت کــه وظیفــه و اقدامــات عملی
علمــا عمومـ ًا در مباحــث خــاص دینــی مثــل برپایــی مراسـمهای
دینــی ،وعــظ و خطابــه و امــام جماعــت و پاســخگویی به ســؤاالت
و شــبهات اعتقــادی و شــرعی مــردم بــوده اســت.
لــذا فعالیتهــای علمــای شــعیه در عرصههــای خــاص
اقتصــادی ،سیاســی ،بیــن المللــی و فرهنــگ اجتماعی کمتــر مورد
توجــه بــوده و کمتــر بیــان شــده اســت .امــروز نســل جــوان مــا
نمونههــای زیــادی از اقدامــات علمــا در حفــظ مواریــث دینــی،
مقابلــه بــا شــبهات اعتقــادی ،مناظــرات مذهبــی و عقیدتــی و …
ســراغ دارنــد .امــا اگــر ســخن از نقــش علمــای شــیعه در حفــظ
اقتصــاد ملــی یــا هویــت ملــی یــا منافــع ملــی کشــور بگوییــم
قطعــ ًا اطالعــات کمتــری در ایــن زمینــه وجــود دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه چــون دیــن اســام دیــن جامــع
اســت و بــرای همــه عرصههــای زندگــی بشــر برنامــه دارد،
طبیعت ـ ًا عالمــان اســامی کــه وظیفــه تبلیــغ دیــن و حراســت از
آموزههــای دینــی و اجــرای آن در جامعــه برعهــده دارنــد ،بایــد در

عرصههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی نیــز فعــال باشــند .در
تاریــخ معاصــر ایــران کــه دوره هجــوم نظامــی ،اقتصادی ،سیاســی
و فرهنگــی غــرب بــه ایــن کشــور اســت ،همــواره شــاهد حضــور
زیرکانــه و مؤثــر علمــای شــیعه در مقابلــه بــا ایــن تهاجــم بودهایم.
یکــی از اقدامــات علمــای شــیعه در مواجهــه بــا ایــن تهاجمــات،
دفــاع و حمایــت از ســرمایههای ملــی و منابــع اقتصــادی ایــران
اســت کــه منطبــق بــر مولفههــا و الزامــات اقتصــادی مقاومتــی
اســت کــه در ســالهای اخیــر توســط مقــام معظــم رهبــری مطــرح
شــده اســت.
الــف .مبنــای نظــری علمــا درترویــج و تحکیــم
اقتصــاد مقاومتــی
علمــای شــیعه در جهــت ترویــج و تحکیــم اقتصــاد مقاومتــی در
دوران معاصــر ،اقدامــات فراوانــی انجــام دادهانــد کــه بســیاری
از ایــن مــوارد ،در مواجهــه و مقابلــه بــا قدرتهــای اســتعمارگر
غربــی و نفــوذ اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی آنهــا شــکل گرفتــه
اســت .عمــده ایــن مباحــث ناظــر بــه حفــظ بــاد اســامی و
داراالســام در مقابــل دارالکفــر و حفــظ مســلمین در مقابــل کفــار
بــوده اســت .ایــن اقدامــات مبتنــی بــر برخــی اصــول و ادلــه فقهی
بــوده کــه در ایــن بخــش بــه طــور اجمــال بــه مهمتریــن ایــن
اصــول اشــاره میشــود.
عدم سلطه کفار بر مسلمین
در بحــث مقابلــه و مواجهــه بــا غــرب توجــه بــه اصــل عدم ســلطه
کفــار بــر مســلمین بســیار جــدی اســت و در مــوارد متعــددی
علمای شــیعه دلیــل ممانعــت از رواج کاالهــای خارجــی ،جلوگیری
از افزایــش نفــوذ اقتصــادی و تجــاری کفــار در کشــور ،مخالفــت با
انعقــاد برخــی قراردادهــای اقتصــادی و سیاســی را پیشــگیری یــا
دفــع خطــر ســلطه کفــار بــر مســلمین مطــرح کردهانــد .البتــه این
ســلطه در ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی مطــرح
بــوده اســت .به عنــوان نمونــه مرحــوم ســید محمدکاظم یــزدی در
پاســخ بــه اســتفتایی مبنــی بــر حکــم اســتفاده از کاالهــای خارجی
در صــورت امــکان اســتفاده از مشــابه داخلــی آن کاال مینویســند:
هرچــه موجــب تقویــت و شــوکت کفــر و کفــار و باعــث ضعــف
اســام و مســلمین اســت حــرام اســت ،چــه از معامــات باشــد

یــا غیــر آن از آنچــه باشــد … و بســی ســزاوار اســت کــه
مســلمین ،کلیــه ،هــرگاه ممکــن باشــد ،بــدون ترتــب مفســده  ،
تحــرز کننــد از چیزهایــی کــه در معــرض تقویــت کفــر اســت.
(روزنامــه حبــل المتیــن ۱۳۲۴ ،ق ،ش  ،۳۳ص )۲۰
عزت و شوکت مسلمین
از اصــل نفــی ســلطه کفــار بــر مســلمین اصــل دیگــری قابــل
اســتنتاج اســت بــا عنــوان اصــل عــزت مســلمین و عــدم ذلــت و
تحقیــر آنهــا در مقابــل کفــار .بــه عبــارت دیگــر الزمه ســلطه کفار
بــر مســلمین ،احتیــاج و نیــاز مســلمین بــه آنهــا و تحقیــر و ذلــت
مســلمین در مقابــل کفــار اســت و نفــی ســلطه کفــار هــم موجــب
عــزت و شــوکت و عظمت مســلمین میشــود کمــا اینکــه باالرفتن
شــوکت و عــزت مســلمین نیــز میتوانــد مانــع ســلطه کفــار شــود.
بنابرایــن در آیــات قــرآن تأکیــد شــده اســت کــه پذیــرش والیــت
و دوســتی کفــار موجــب عــزت مســلمین نمیشــود بلکــه عــزت
بــرای خــدا و رســول و مومنیــن اســت و در نــزد خــدا و رســول باید
عــزت را جســتجو کــرد.
حرمت دوستی و مودت با کفار
یکــی از مهمتریــن عوامــل تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پرهیــز از
کاالهــای خارجــی بــوده و هســت .ایــن مســأله در دوران معاصــر
مــورد نظــر و توجــه علمــا بــوده اســت .لــذا یکــی از اصــول و مبانی
نظــری مــورد توجــه علمــا در ایــن بحــث ،اصــل حرمت دوســتی و
پذیــرش والیــت کفــار بــوده اســت.
مرحوم شـیخ الشـریعه اصفهانی از علمای دوره مشـروطه ،در پاسـخ
بـه اسـتفتایی مبنی بر حکـم اسـتفاده از کاالهـای خارجی بـا وجود
کاالی داخلـی مشـابه ،دقیقـ ًا بـه همیـن آیـه اسـتناد میکننـد و به
مفاسـد اسـتفاده مسـلمانان از کاالهـای خارجـی اشـاره میکننـد.
(روزنامـه حبـل المتیـن ۱۳۲۴ ،ق ،ش  ،۳۳ص )۲۰ -۲۱
پرهیز از اسراف و تبذیر
یکــی از مبانــی دینــی لــوازم اقتصــاد مقاومتــی ،بحــث پرهیــز از
اســراف و تبذیــر اســت کــه در قــرآن نســبت بــه آن تصریــح شــده
اســت .در قــرآن بــه صراحــت از اســراف کــردن نهی شــده اســت و
روایــات متعــددی نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد.

گــــــزارش
MEHR NEWSAGENCY

حرمت تشبه به کفار
یکــی از اصولــی کــه در مواجهــه بــا کفــار غربــی مــورد اســتناد
علمــای شــیعه قــرار گرفتــه اســت ،اصــل حرمــت تشــبه بــه کفــار
اســت کــه در روایــات مــا فــراوان مطــرح شــده اســت .رســول خــدا
فرمودنــد :کســی کــه بــه بیگانــه از مــا شــبیه شــود از مــا نیســت،
از مشــابهت با یهــود و نصــاری پرهیــز کنید(.قمــی ۱۳۸۱ ،ق ،ج ،۵
ص  )۳۴۶همچنیــن حضــرت علــی (ع) میفرماینــد :کســی کــه
شــبیه بــه قومــی شــود از آنــان بــه حســاب میآیــد( .نــوری۱۴۰۷ ،
ق ،ج  ،۱۷ص  )۴۴۰امــام صــادق (ع) نیــز میفرماینــد :خداونــد بــه
یکــی از پیامبرانــش چنیــن وحــی کــرد :بــه مؤمنیــن بگــو لبــاس
دشــمنان مــرا نپوشــند ،غــذای دشــمنان مــرا نخورنــد و طبــق
روش دشــمنان مــن عمــل نکننــد کــه اگــر چنیــن کننــد آنهــا نیــز
دشــمن مــن خواهنــد بــود هماننــد ســایر دشــمنان(.ابن بابویــه،
 ۱۳۹۲ق ،ج  ،۱ص )۲۵۲
برخــی اصــول جزیــی دیگــر نیــز وجــود دارد کــه جهــت اختصــار
بحــث از آن صــرف نظــر میکنیــم.
ب .مؤلفــه هــا و الزامــات اقتصــاد مقاومتــی در اندیشــه و ســیره
علمــای شــیعه
الــف .اســتفاده از کاالی داخلــی و پرهیــز از اســتفاده از کاالهــای
خارجــی
از جملــه لــوازم تحقــق اقتصــاد مقاومتــی از نظــر رهبــر انقــاب،
اســتفاده از کاالهــای داخلــی و پرهیــز از کاالهــای خارجــی اســت.
یکــی از پیامدهــای جنبــش ضــد اســتعماری تنباکــو ،تــداوم
اندیشــه تحریــم کاالهــای خارجــی و مقابلــه بــا نفــوذ اقتصــادی
بیگانــه در تفکــر سیاســی اجتماعــی علمــای شــیعه و ملــت ایــران
و شــکلگیری نهضــت بــزرگ تحریــم کاالهــای خارجــی اســت.
ایــن حرکــت دو بعــد ســلبی و اثباتــی داشــت .بعــد ســلبی آن
مبــارزه منفــی و تحریــم اجنــاس خارجــی و نفــی ســلطه اقتصادی
اجانــب بــود و بعــد اثباتــی آن تــاش بــرای ســازندگی و خودکفایی
ملــی و اســتغناء از بیگانــگان اســت .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه
تحریــم همــواره بــه معنــای فقهــی آن یعنــی «حــرام دانســتن»
نبــود ،بلکــه گاهــی بــه معنــای پرهیــز از اســتفاده اســت .لــذا در
مــواردی از بیانــات مختلــف علمــا بــه این نکته اشــاره شــده اســت
کــه مــا اســتفاده از کاالهــای خارجــی را حــرام نمیدانیــم ولــی
از آن پرهیــز میکنیــم و بــه تولیــدات و کاالهــای داخلــی روی
میآوریــم .ایــن اندیشــه و تفکــر در قالبهــای مختلفــی در ایــران
بــه نمایــش گذاشــته شــد.
یکــی از ایــن نمونــه اقدامــات ،صــدور اعالمیـهای توســط تعــدادی
از علماســت کــه تعهــد خــود بــه اســتفاده از اجنــاس داخلــی و
پرهیــز از کاالهــای خارجــی و قناعــت و سادهزیســتی را بــه اطــاع
مــردم میرســانند .جالــب ایــن اســت کــه در ایــن اعالمیــه آنهــا
تعهــدات خــود را بیــان میکننــد نــه اینکــه از مــردم امــری را
بخواهنــد.
ب .کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی
مقــام معظــم رهبــری یکــی از ارکان و لــوازم اقتصــاد مقاومتــی را
کارآفرینــی و حمایــت از تولیــد ملــی میداننــد :یــک رکــن دیگــر
اقتصــاد مقاومتــی ،حمایــت از تولیــد ملــی اســت … حمایــت
ـش درونــزای اقتصــاد ماســت و بــه ایــن
از تولیــد ملــی ،آن بخـ ِ
بایســتی تکیــه کرد.واحدهــای کوچــک و متوســط را فعــال کنیــد
… اینهــا خیلــی مهــم اســت ،اینهــا در زندگــی مــردم تأثیــرات
مســتقیم دارد( .خامنــهای ،بیانــات)۱۳۹۲ /۶ /۲ ،
ایشــان در بحــث از ضــرورت و اهمیــت کارآفرینــی ،دلیــل ضرورت
و اهمیــت کارآفرینــی را فشــار جهانــی بــر ملــت ایــران و وجــود
فشــار اقتصــادی و تحریــم دشــمن بــرای بازگردانــدن و افزایــش
ســلطهی اهریمنــی خــود بــر ایــران میداننــد و مســؤوالن را
موظــف بــه پیگیــری کارآفرینــی مینماینــد :ایــن دلیلــی اســت
بــرای همـهی مســئوالن و دلســوزان کشــور کــه خــود را موظــف
بداننــد ،مکلــف بداننــد بــه ایجــاد کار ،به تولیــد ،بــه کارآفرینــی ،به
پــر رونــق کــردن روزافــزون ایــن کارگاه عظیــم؛ کــه کشــور ایــران
حقیقتـ ًا امــروز یــک کارگاه عظیمــی اســت .همــه خودشــان را باید

موظــف بداننــد( .خامن ـهای ،بیانــات)۱۳۸۹ /۶ /۱۶ ،
علمــای شــیعه همــواره بــه ضــرورت تقویــت اقتصــاد داخلــی
و حمایــت از تولیــدات و کارخانجــات داخلــی و حمایــت از
تولیــد و کشــاورزی داخلــی تأکیــد کــرده انــد .مرحــوم آیــت
اهلل شــیخ محمــد علــی شــاهآبادی در کتــاب شــذرات المعــارف،
بــه ترویــج عقایــد باطــل و اخــاق رذیلــه و رفتارهــای
ناشایســت در مملکــت اســامی اشــاره میکننــد و معتقدنــد
بســیاری از متدینیــن صرفــ ًا اظهــار تأســف از وقایــع مذکــور
مینماینــد و دنبــال عــاج درد و راه حــل نیســتند .ایشــان
یکــی از راههــای مناســب بــرای اعتــای دینــی در جامعــه را
حمایــت از شــرکتها ،صنایــع و زراعــت داخلــی میداننــد:
ایجــاد شــرکت از روی قواعــد علمیــه ،بــرای تجــارت مشــروعه
و صناعــت و زراعــت و ترویــج البســه و اقمشــه مصنوعــه
اســامی و مملکتــی … .تعییــن مشــاغل مشــروعه بــرای
افــراد بیــکاره جمعیــت و تمهیــد وســائل اعانــت بــه ضعفــاء و
فقــراء( .شــاهآبادی ،۱۳۸۰ ،ص )۸
تأسیس شرکت اقتصادی اسالمیه اصفهان
یکــی از مهمتریــن نمودهــای کارآفرینــی و حمایــت از تولیــد
داخلــی ،تأســیس شــرکت اســامیه اصفهــان در ســال ۱۳۱۶
ق .یعنــی حــدود هفــت ســال بعــد از قیــام تنباکــو در اصفهــان
اســت .ایــن شــرکت توســط دو مجتهــد بــزرگ اصفهــان
مرحــوم آیـتاهلل آقانجفــی اصفهانــی اولیــن کســی کــه فتــوای
تحریــم تنباکــو را در اصفهــان ،قبــل از صــدور حکــم میــرزا
صــادر کــرد و برادرشــان شــهید حــاج آقــا نــوراهلل اصفهانــی
تأســیس شــد .پــس از قیــام تنباکــو و بــروز فوایــد بیشــمار
آن ،ایــن دو بزرگــوار ایــن گونــه برنامهریــزی مینماینــد کــه
امکانــات داخلــی را جهــت تولیــد بســیج نمــوده و بــا ابتــکار
ایرانــی بــه تولیــد بپردازنــد .تــا هــم تولیــدات داخلــی رونــق
پیــدا کنــد و هــم کارگــران ایرانــی در داخــل کشــور بــه کار
گماشــته شــوند و جهــت کار بــه خــارج از کشــور نرونــد و هــم
ســرمای هــای داخلــی در داخــل کشــور هزینــه شــود.
ج .مردمی کردن اقتصاد
مقــام معظــم رهبــری یکــی از لــوازم اقتصــاد مقاومتــی را حمایــت
از بخــش خصوصــی و تکیــه بــه فعالیــت هــای مردمــی میداننــد
و مردمــی کــردن اقتصــاد را جــزو الزامــات اقتصــاد مقاومتــی
میداننــد( .خامنـهای ،بیانــات .)۱۳۹۱ /۵ /۳ ،ایشــان ضمــن تأکیــد
بــر اهتمــام و دقــت و توجــه بــه سیاســتهای اصــل  ۴۴و اشــاره
بــه تصریــح مســؤولین بــه عــدم حضــور فعــال بخــش خصوصــی،
خطــاب بــه مســؤولین میفرماینــد :بایــد فکــری بکنیــد بــرای
اینکــه بــه بخــش خصوصــی توانبخشــی بشــود؛ حــاال از طریــق
ـررات الزم اســت؛ از هــر
بانکهاســت ،از طریــق قوانیــن الزم و مقـ ِ
طریقــی کــه الزم اســت ،کاری کنیــد کــه بخــش خصوصــی،
بخــش مردمــی ،فعــال شــود … هــم از فکرهــا و اندیشــهها
و راهکارهائــی کــه صاحبنظــران میدهنــد ،اســتفاده کنیــد ،هــم از
ســرمایهها اســتفاده شــود .بــه مــردم هــم بایــد واقع ـ ًا میــدان داده
شــود( .خامنــهای ،بیانــات)۱۳۹۱ /۷ / ۱۸ ،
د .ممانعــت از خــروج ســرمایه ملــی و افزایــش
ثــروت و ســرمایه اســامی – ایرانــی
مقــام معظــم رهبــری یکــی از لــوازم و عوامــل ضــرورت اقتصــاد
مقاومتــی را کوتــاه شــدن دســت بیگانــگان از ســرمایهها و
منابــع ملــی ایــران و رهایــی ملــت از ســلطه بیگانــگان بــر ایــن
ســرمایهها میداننــد و معتقدنــد امــروز تحریــم هــا و فشــارها
بــرای همیــن مســأله اســت ولــذا بــر ایــن اســاس بــر ضــرورت
اقتصــاد مقاومتــی تأکیــد دارنــد.
ه .اصــاح الگــوی مصــرف بــا قناعــت و پرهیــز از
تجمــل گرایــی و اســراف
رهبــر انقــاب یکــی از مســائل مهــم و لــوازم مهــم اقتصــاد
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مقاومتــی را مدیریــت مصــرف و اصــاح الگــوی مصرف در کشــور
میداننــد و معتقدنــد همــه اقشــار جامعــه الزم اســت در ایــن
زمینــه تــاش کننــد و تــاش در ایــن زمینــه را نوعــی جهــاد فــی
ســبیل اهلل میداننــد.
نتیجهگیری
مباحــث گذشــته نشــان میدهــد کــه آنچــه مقــام معظــم رهبــری
در ســالهای اخیــر تحــت عنــوان اقتصــاد مقاومتــی و مؤلفههــا و
الزامــات آن مطــرح کردنــد ،در طــول تاریــخ معاصــر ایــران مــورد
توجــه علمــای بــزرگ شــیعه بــوده اســت .عالمــان شــیعه بــه دلیل
جایــگاه رفیــع اجتماعــی و سیاســی خــود در جامعــه ایــران و بــر
اســاس مبانــی نظــری دینــی و اصولــی مثــل اصــل نفــی ســبیل،
اصــل حرمــت دوســتی بــا کفــار ،اصــل حرمــت تشــبه بــه کفــار و
بســیاری از اصــول دینــی و فقهــی دیگــر متوجــه تحقــق اقتصــاد
مقاومتــی بــوده و بــه حراســت و حمایــت از ســرمایههای ملــی
ایــن کشــور پرداختنــد ،البتــه همــواره نقطــه اتــکای خارجــی آنهــا
درایــن اقدامــات ،اصیلتریــن ســرمایه اجتماعــی ایــران یعنــی
تودههــای مــردم بودنــد.
علمــای شــیعه بــا تشــویق بازاریــان بــه تأســیس شــرکتهای
اقتصــادی اســامی و ایرانــی و حمایــت معنــوی و عملــی از
تولیــدات داخلــی و صــدور اعالمیــه و بیانیــه مبنــی بــر تحریــم
کاالهــای خارجــی یــا ترویــج کاالهــای داخلــی و تعهــد عملــی
خــود بــه پرهیــز از کاالی خارجــی و اســتفاده از کاالی داخلــی و
بــا قناعــت و سادهزیســتی و پرهیــز از تجمــل و اســراف نقــش
مؤثــری در زمینهســازی بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی
داشــتهاند .بــه گونـهای کــه صــدای اعتــراض بیگانــگان مبنــی بــر
از بیــن رفتــن منافــع اقتصــادی آنــان همــواره بلنــد بــوده اســت و
ایــن علمــای فهیــم و بــا کیاســت همــواره مــورد خشــم و نفــرت
بیگانــگان بودهانــد .توجــه علمــای شــیعه بــه پیامدهــای سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی مصــرف کاالی خارجــی و منافــع
اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعــی مصــرف کاالی داخلــی مثــل
تضعیــف نفــوذ نظامــی دشــمن ،افزایــش ثــروت و ســرمایه ملــی،
ممانعــت از خــروج ســرمایه داخلــی ،ممانعــت ازخــروج نیــروی کار
ایــران ،رشــد معنویــت و اخــاق و دینــداری درجامعــه ،نیــز جالــب
توجــه اســت.
علمــای شــیعه عــاوه بــر اقدامــات فــوق ،بــه منابــع زیرزمینــی
و روزمینــی کشــور نیــز توجــه داشــتهاند .در مقاطــع مختلــف
تاریخــی بزرگوارانــی چــون آیــت اهلل مالعلــی کنــی ،میــرزای
شــیرازی ،آیــت اهلل کاشــانی و ســایر علمــای بــزرگ ،بــا بیانیههــا و
فتــاوا و احــکام خــود و همچنیــن بــا رهبــری حرکتهــای مردمــی
و نهضتهــای سیاســی – اجتماعــی بــا حمایــت ســایر
عالمــان همعصــر خــود ،بــا مقابلــه بــا قراردادهــای اســتعماری
مثــل رویتــر ،رژی و قــرارداد نفــت ایــران و انگلیــس مانع تــاراج و از
بیــن رفتــن منابــع زیرزمینــی و روزمینــی کشــور توســط بیگانــگان
شــدند.
مطالــب فــوق نشــان میدهــد عالمــان شــیعه بــا بصیــرت
کامــل سیاســی و تعهــد بــه وظایــف دینــی خــود ،ضمــن
شــناخت برنامههــا و اقدامــات دشــمن ،نســبت بــه همــه
مســائل جامعــه اســامی حتــی مســائل اقتصــادی و سیاســی
حســاس بــوده و جهــت رشــد و اعتــای جامعــه حتــی در بعــد
اقتصــادی بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی ،اقدامــات الزم و
مناســب هــر مقطــع را انجــام دادهانــد و هماننــد برخــی متدینین
متحجــز ،وظیفــه خــود را منحصــر در تدریــس و بیــان اخــاق
و معــارف و صــرف حضــور در مســجد و مدرســه ندانســتند و در
جریــان تمــام اتفاقــات سیاســی اجتماعــی روز بــوده و مواضــع
مناســب خــود را نســبت بــه آن ابــراز داشــتهاند .برخــاف
عمــوم روشــنفکران غــرب گــرای ایرانــی کــه عامــل و جــاده
صــاف کــن حضــور اســتعمار در ایــران و اعطــای منابــع ملــی
کشــور بــه آنهــا و تضعیــف اقتصــاد کشــوره بودهانــد ،عالمــان
شــیعه عموم ـ ًا مانــع حضــور و اســتیالی اســتعمارگران و حافــظ
منابــع و ســرمایههای ملــی کشــور بودهانــد.
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فنایی اشکوری در جمع نمایندگان دبیران فلسفۀ کشور:

فلسفه را باید چونان فن اندیشیدن و خردورزی و نقادی تعلیم داد
محمد فنایی اشکوری استاد فلسفه تطبیقی در جمع
نمایندگان دبیران فلسفۀ استانهای کشور در قم
سخنرانی کرد.
متن مشروح این سخنرانی در ادامه از نظر میگذرد؛
فلســفه در معنــای دقیقتــر آن ،تفکــر عقلــی روشــمند و نظــام
منــد دربــارۀ اصــول بنیادیــن هــر موضوعــی اســت .فلســفه بــه
نظــری و عملــی تقســیم میشــود .در فلســفۀ نظــری در پــی
کشــف حقیقــت اشــیا و بنــای یــک نظــام فکــری هســتیم.
برپایــۀ ایــن نظــام فکــری ،در فلســفۀ عملــی از راه نیــل بــه
ســعادت فــردی و جمعــی جســتجو میکنیــم .فلســفۀ نظــری
بــه عــدد موضوعــات قابــل بحــث فلســفی ،شــعب گوناگــون پیدا
میکنــد.
فلســفۀ پیــش از ســقراط بیشــتر در پــی شــناخت طبیعــت بــود.
آنهــا مباحثــی همچــون اصــل مــادی اشــیا ،اجــزا تشــکیل دهندۀ 
اشــیا ،و حرکــت و ســکون را طــرح میکردنــد .بــا فضایــی کــه
سوفســطائیان بــه وجــود آوردنــد ،زمینــه بــرای طــرح مباحــث
انســان شــناختی فراهــم شــد .ســقراط بــه انســان و خودشناســی
توجــه کــرد و دغدغــۀ اصلــی او شــناخت فضیلــت و ســعادت بود.
افالطــون و ارســطو در پــی شــناخت واقعیــت در کلیــت آن بودنــد
و اصــول کلــی معرفــت بشــری و چارچــوب علــوم را پــی ریــزی
کردنــد.
فلســفههای هلنــی همچــون فلســفۀ کلبــی و رواقــی و اپیکــوری
بیشــتر دغدغههــای انســانی داشــتند و نیــک زیســتن انســان
مســئله محــوری آنهــا بــود .برخــی ریاضــت و برخــی لــذت را
مــورد توجــه قــرار دادنــد .فلســفۀ نوافالطونــی بــا بهــره گیــری
از فلســفه یونانــی بویــژه فلســفۀ افالطــون و یهودیــت و معنویــت
شــرقی بــه فلســفهای عرفانــی رســید کــه در جســتجوی وحــدت
و پــرواز تنهــا بــه ســوی تنهــا بــود .آنهــا نوعــی حکمــت اشــراقی
را تأســیس کردنــد .فلســفۀ یهــودی ،مســیحی و اســامی در
پــی تلفیــق حکمــت و شــریعت بودنــد .در ایــن تلفیــق فلســفه و
معرفــت دینــی داد و ســتد متقابــل دارنــد .فلســفه بــا بهــره گیری
از آموزههــای دینــی و الهــام گیــری از آن آموزههــا توســعه و غنــا
مییابــد و معرفــت دینــی بــا اســتفاده از شــیوۀ تفکــر فلســفی
چارچــوب عقالنیــش را طراحــی میکنــد.
شـاید بتـوان گفت بطور کلی سـه جریـان اصلی فلسـفی در تاریخ
دیـده میشـود :فلسـفههای عقلـی ،فلسـفههای اشـراقی ،و در
نهایت فلسـفههای دینی .فلسـفههای عقلی منبـع معرفت را عقل
و حـس میدانند .فلسـفۀ تجربـی هم نوعی فلسـفۀ عقلی اسـت،
منتهـا سـرمایۀ اولیـه معرفت را حـس میدانـد که عقل بـا تفکر و
تجزیـه و تحلیـل آن بـه شـناخت عمیقتر میرسـد .در ایـن نگاه
بـرای نیـل به سـعادت نیـز راهی جـز اسـتفاده از حـس و تجربه و
تفکر عقلی نیسـت.
فلســفۀ اشــراقی در صــور گوناگــون آن ماننــد فلســفۀ نوافالطونی
و حتــی فلســفۀ بــودا بــر آن اســت کــه عــاوه بــر تفکــر عقلــی،
ســلوک باطنــی بــرای رســیدن بــه اشــراق ضــروری اســت و بــا
اســتفاده از ایــن دو منبــع میتــوان بــه حقیقــت و ســعادت رســید.
دیـن میآمـوزد کـه تفکـر و سـلوک الزم انـد امـا کافی نیسـتند،
بلکـه در کنار آنهـا چراغ هدایت وحی الزم اسـت و تفکر و سـلوک
زیـر چراغ هدایـت وحی و دین حق انسـان را به حقیقت و سـعادت
ممکـن و مطلوب میرسـاند .غیـر از تفکـر و تهذیـب عنصر مهم
دیگـر ،ایمـان و در پـی آن عمل صالح اسـت.
فلســفه مســیحی در تاریخــش بــه دو مشــکل برخــورد :یکــی
وجــود عناصــر ضــد عقلــی در االهیــات مســیحی و دیگــر
منازعــات داخلــی بیــن عقــل گرایــان و ایمــان گرایــان کــه ایــن

هــم ریشــه در مشــکل نخســت دارد.
فلسـفۀ اسلامی با عقالنیـت اسلامی تقویت شـد ،امـا منازعات
داخلـی و جریانهـای عقـل سـتیز مانـع پیشـروی آن بودنـد .بـه
رغـم مخالفتهـا و تکفیرها ،فلسـفه اسلامی در حکمـت نظری
شـکوفا شـد ،اما در حکمت عملی بویژه حکمـت اجتماعی آنچنان
که شایسـته بود شـکوفا نشـد ،چنانکه رشـد علـوم طبیعـی نیز در
مقطعی از تاریخ فرهنگ اسلامی متوقف شـد و ایـن یکی از علل
عقب ماندگی مسـلمین اسـت.
عصــر حاضــر عصــر طالیــی بــرای شــکوفایی همــه جانبــۀ
فلســفۀ اســامی اســت .مقتضــی ،نیــاز و زمینــه بــرای رشــد و
توســعۀ فلســفۀ اســامی بیــش از هــر زمــان دیگــری فراهــم
اســت .موانــع و مخالفتهــا گرچــه وجــود دارد ،امــا اگــر عــزم
و تدبیــر باشــد میتــوان بــر آنهــا فائــق آمــد و فلســفۀ اســامی
را وارد مرحلــۀ تــازه ای ســاخت؛ مرحل ـهای کــه فلســفه عــاوه
بــر کاربــرد االهیاتــی پیشــین ،میتوانــد بــه ســهم خــود نقــش
تعییــن کننــدهای در تمــدن ســازی ایفــا نمایــد.
اینجاســت کــه آمــوزش عمومــی فلســفه بــه ویــژه در
دبیرســتانها اهمیــت پیــدا میکنــد .در ایــن زمینــه چنــد
نکتــه اهمیــت دارد .نخســت اینکــه فلســفه نبایــد بــه عنــوان
مجموعــهای از اصطالحــات و مســائل و آرا فالســفه عرضــه
شــود و از دانــش آمــوز انتظــار رود کــه آنهــا را بــرای موفقیــت در
امتحــان حفــظ نمایــد .ایــن گونــه فلســفه آمــوزی تنها ثمــره اش
نیاموختــن فلســفه و نفــرت پیــدا کــردن از فلســفه اســت .فلســفه
را بایــد چونــان فــن اندیشــیدن و خــرد ورزی و نقــادی تعلیــم داد.
نتیجــۀ ایــن رویکــرد نــه مشــتی حفظیــات بلکــه دســت یافتــن
بــه یــک مهــارت اســت :مهــارت تفکــر ،تجزیــه و تحلیــل،
اســتدالل ،نقــادی ،و ســنجش آرا و اندیشــهها.
نکتــه دوم ایــن اســت کــه فلســفه را نبایــد در مباحــث ســنتی و
کالســیک آن کــه عمدت ـ ًا حــول محــور مباحــث متافیزیکــی و
هســتی شــناختی اســت محــدود نمــود؛ بلکــه بایــد چنــان دیــد
کــه تفکــر فلســفی در همــۀ عرصههــای مرتبــط بــا حیــات بشــر
جــاری اســت .فلســفه در ایــن تلقــی خــردورزی در همــۀ امــوری
اســت کــه بــرای مــا اهمیــت دارد :از هســتی و معرفــت و طبیعت
و جامعــه و تاریــخ تــا دیــن و اخــاق و عرفــان و ســبک زندگــی و

سیاســت و هنــر .بایــد ایــن ذهنیــت را تصحیــح کــرد کــه فلســفه
را صرف ـ ًا بحــث از امــوری متعالــی و ماورایــی و دور از دســترس
مــی بینــد .فلســفه یعنــی تفکــر در همــۀ آنچــه در زندگــی روزمره
بــا آن ســروکارداریم ،از پیچیدهتریــن موضوعاتــی کــه ذهــن
یــک اندیشــمند را مشــغول میکنــد تــا عادیتریــن مســائلی
کــه یــک انســان معمولــی و حتــی یــک کــودک روزانــه بــا آن
مواجــه اســت.
نکتــۀ ســوم مربــوط بــه هنــر در عرضــۀ فلســفه اســت .فلســفه
معــروف اســت بــه مغلــق و دشــوار فهــم بــودن .بخشــی از ایــن
دشــواری مربــوط بــه فلســفه بطــور کلــی نیســت ،بلکــه مربــوط
بــه برخــی از شــعبهها و شــاخههای فلســفه یــا فیلســوفان
خاصــی (مثــل هــگل و هایدگــر) اســت .هیــچ ضرورتــی نــدارد
در آمــوزش فلســفه بــه غیرمتخصصــان ابتــدا ســراغ آن شــاخهها
و منابــع دشــوار فلســفه برویــم .بخشــی از دشــواریهای مربــوط
بــه زبــان فیلســوفان را میتــوان بــا کوشــش بــرای ســاده ســازی
غلبــه کــرد .اینجاســت کــه نــگارش متــون مناســب بــرای
گروههــا و ســطوح گوناگــون اهمیــت پیــدا میکنــد .الزم نیســت
و اساسـ ًا ممکــن نیســت همــۀ فلســفه یکجــا آمــوزش داده شــود.
در طــرح مباحــث میتــوان و ضــروری اســت متناســب بــا ســطح
ذهنــی و علمــی مخاطــب مطالــب را انتخــاب و ارائــه کــرد.
در اینجــا بایــد بــر نقــش معلــم و اســتاد تأکیــد کــرد .متــن
درســی هرگونــه کــه نوشــته شــود بــه تنهایــی بــرای غلبــه بــر
دشــواریهای آمــوزش فلســفه کافــی نیســت .بخــش مهمــی از
کار بــه عهــدۀ معلــم اســت .معلــم بایــد از دانــش عمیــق فلســفه
برخــوردار باشــد و آگاهــی او از فلســفه بســی بیشــتر و عمیقتــر
از آن چیــزی باشــد کــه در کتــاب درســی آمــده اســت .در ایــن
زمینــه برگــزاری دورههــای آموزشــی بــرای معلمــان محتــرم
الزم بــه نظــر میرســد .عــاوه بــر ایــن ،معلــم بایــد در امــر
تعلیــم هنرمنــد باشــد .معلــم میتوانــد بــا توجــه بــه شــناختی
کــه از مخاطــب دارد بــا بکارگیــری فنــون تعلیــم دســت دانــش
آمــوز را بگیــرد و گام بــه گام بــا او حرکــت کنــد و بــا مهــارت
و هنــرش فلســفه را بــه درســی جــذاب و شــیرین تبدیــل کنــد.
روش گفتگــوی ســقراطی (دیالکتیــک) یــک الگــوی خــوب در
ایــن زمینــه اســت.
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محمدرضا ریخته گران عنوان کرد؛

هایدگر تقابل شرق و غرب را به تقابل وجود و عدم باز میگرداند
طــرح نظریــه «بنیــاد آنتولوژیــک شــرق و غرب» از ســوی شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی بــه دانشــگاه تهــران واگــذار شــد و ایــن
مهــم را محمدرضــا ریختهگــران بــه عهــده گرفــت .روز گذشــته
کرســی نظریهپــردازی «فرهنــگ و تمــدن غــرب نیــز بــر مبنــای
وجــودی اســتوار اســت» ،بــا ارائــه محمدرضــا ریختهگــران ،عضــو
هیئــت علمــی گــروه فلســفه دانشــگاه تهــران در دانشــکده ادبیات
و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
بنیاد آنتولوژیک شرق و غرب
ریختهگــران در آغــاز ایــن نشســت بــه ارائــه نظریــه خــود
پرداخــت و بــا اشــاره بــه آیــات و روایاتــی کــه اشــاره بــه مشــارق
و مغــارب دارنــد ،اظهــار داشــت :ســخن در بنیــاد انتولوژیــک شــرق
و غــرب اســت .شــرق و غــرب اصطالحاتــی جغرافیایــی اســت و
جایــگاه شــرق وغــرب را علــوم جغرافیــا و نجــوم تعیین مــی کنند،
امــا از آنجــا کــه زمیــن را کــروی بدانیــم ،مشــرق و مغــرب نســبی
خواهــد بــود و بنابرایــن بــر اســاس جغرافیــا و نجــوم از شــرق و
غــرب مطلــق نمیتــوان ســخن گفــت.
وی ادامــه داد :بــرای خروج از نســبیت شــرق و غــرب ،بایــد از حوزه
جغرافیــا و نجــوم خــارج شــویم و شــرق و غــرب تاریخــی را مــورد
توجــه قــرار دهیــم .شــرق تاریخــی در شــرق آســیا پدیــد آمــد و
غــرب تاریخــی در اروپــای غربــی پدیــد آمــد و بــه ســمت آمریــکا
توســعه یافــت.
ایــن اســتاد دانشــگاه خاطــر نشــان کــرد :اگــر اطــاق غــرب
بــه تاریــخ و تمــدن غربــی ،اطــاق حقیقــی باشــد ،ایــن مغــرب،
غــروب خورشــیدی اســت کــه از شــرق بردمیــده اســت.
اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه دیــدگاه هــگل کــه
معتقــد بــود شــرق آغــاز اســت ،گفــت :بــر اســاس نظــر هــگل،
شــرق ،ســرآغاز تاریــخ و غــرب ســرانجام آن اســت و اگــر به شــرق
و غــرب تاریخــی نظــر کنیــم مــی توانیــم از شــرق و غــرب مطلق
ســخن بگوییــم و نخســتین هیئتــی کــه روح در آن نمایــان شــد،
شــرق اســت .هــگل مــا را از شــرق و غــرب نســبی بیــرون مــی
کشــد و بــه غــرب و شــرق مطلــق ســوق مــی دهــد.
وی افــزود :تقابــل شــرق و غــرب بــه تقابــل آســیا و اروپــا تبدیــل
شــده اســت؛ آســیا ســرآغاز و اروپــا ســرانجام و غایــت اســت.
ریختــه گــران گفــت :هایدگــر تقابــل شــرق و غــرب را بــه تقابــل
وجــود و عــدم بــاز مــی گردانــد؛ حوالــت غــرب وجــود و حوالــت
شــرق عــدم اســت.
وی بــا اشــاره بــه نظرهــگل کــه معتقــد بــود وجــود محض مبــرا از
تعیــن اســت ،اظهــار داشــت :وجــود شــیئی خــاص نیســت و هیــچ
شــیئی نیســت و در واقــع ،عــدم اســت .هــگل از راه وجــود و تفکــر
دیالکتیکــی بــه عــدم میرســد .هایدگــر نیــز معتقــد اســت وجــود
مطلق ـ ًا دیگــر و مغایــر بــا هــر چیــزی اســت و بــه هیــچ شــیئی
شــباهت نــدارد و در واقــع وجــود ،عــدم اســت .در نظــر هــگل و
هایدگــر وجــود و عــدم یــک چیــز هســتند .هایدگــر معتقــد اســت
غربیهــا در اخــذ وجــود تفســیر خاصــی از آن کردنــد و آن را بــه
معنــای فعلیــت یــک وجــود بالفعــل گرفتنــد ،در حالــی کــه شــرق،
متمرکــز بــر نیســتی اســت.
ریختــه گــران خاطــر نشــان کــرد :وجــود و عــدم ،دو وجــه یــک
پــرده اســت .شــرق بــه حیــث قابلــی و غــرب بــه حیــث فاعلــی
رفتــه اســت .مــدرک شــرقی حیــث قبــول و مــدرک غربــی حیــث
فاعلــی دارد .حیــث قبــول بــا افالطــون و اعیــان ثابتــه و حیــث
فعــل بــا ارســطو و تفســیر او اصالــت وجــود ارتبــاط دارد.
اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران گفــت :وجــود از حیــث اطــاق و به
صــورت البشــرط تابیــدن گرفتــه اســت و وجــود مطلــق در عیــن
اطــاق مقیــد اســت .در واقــع بایــد بــه تفــاوت البشــرط مقســمی
بــا البشــرط قســمی توجــه شــود ،البشــرط مقســمی ذات تعالــی

جــای ســوال اســت ،اظهــار داشــت :بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ
داد کــه اساس ـ ًا چــرا شــرق و غــرب جغرافیایــی بــا شــرق و غــرب
انتولوژیــک مالزمــه یافتــه اســت.
وی افــزود :ای کاش بــه ایــن بحــث وارد میشــدید کــه چــرا
بحــث شــرق و غــرب بحثــی مــدرن اســت .چــرا ابتــدا هــگل
بحــث غــرب و شــرق را مطــرح میکنــد و چــرا یونــان پیــش از
فلســفه و در دوره میتولوژیــک ،شــرقی نیســت؟ چــرا مســیحیت
شــرقی ،ناگهــان در غــرب پیــدا شــده اســت؟
پازوکــی گفــت :کاش بــه ایــران امــروز میپرداختیــد و اینکــه
مــراد از تمــدن نویــن اســامی چیســت؟ شــما بــه وجــود و عــدم
پرداختیــد و نــه مســائل اساســی کــه امــروز در جامعــه مــا مطــرح
اســت.
اســت و اینجــا اقتــران نــور و ســایه مطــرح میشــود.
وی بــا اشــاره بــه مضامیــن عرفانــی اظهــار داشــت :در عرفــان
تجلــی را بنــا بــر اطــاق ،عمــوم و ســریان آن والیــت خاصــه
مطلــق مــی شــمارند کــه از کلیــه قیــود و تعینــات مبراســت و
والیــت شمســیه اســت .در مقابــل ،والیــت قمریــه انعــکاس
والیــت شمســیه و در صــورت قیــودات و تعینــات اســت.
وی افـزود :شـرق و غـرب تاریخـی بـر اسـاس والیـت قمریـه و
انحـراف از مقام اسـتوا یا والیت شمسـیه اسـت .بنابراین شـمس و
غـرب متعـارف مقتضـای والیـت قمریـه در رتبـه حدود اسـت.
وی تصریــح کــرد :یــک حقیقــت ازلــی کــه نــور محمدی یکــی از
نامهــای آن اســت ،وجــود دارد کــه از مطالــع کمــال انبیــا تابــش
میگیــرد و بــا توجــه بــه درجــه هریــک ظهــور مییابــد .نمــی
قــوس شــرقی دور نبــوت و نیــم قــوس غربــی قــوس والیــت
اســت و تنــزل عبــارت اســت از محتجــب شــدن نــور حقیقــت
انســانیه و محتجــب شــدن بــه صفــات بشــری .تقابــل ،تقابــل
هســتان اســت .تقســیم عالــم بــه شــرق و غــرب معنایــی نــدارد.
اکنــون شــرق در حجــاب اســت .هــر چنــد همچنــان انســانهای
شــرقی هســتند ،امــا ســخن آنــان هژمونــی نــدارد؛ امــروز همــه جا
دولــت غــرب اســت و غــرب حکومــت میکنــد.
ســخن از «نظریــه» و «کرســی نظریهپــردازی» در
فلســفه چگونــه ممکــن اســت؟
محمدرضــا بهشــتی ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــه
عنــوان منتقــد ایــن کرســی نظریــه پــردازی گفــت :نظریــه و
کرســی نظریــه پــردازی در فلســفه ابهــام دارد .مــراد از نظریــه در
علــوم روشــن اســت ،مــا بــر اســاس الگویــی دادههــای تجربــی
را در چارچــوب نظــری تبییــن میکنیــم و قــوام نظریــه ،توجیــه
تجربــی اســت .موجــه بــودن نظریــه علمــی برخــورداری آن از
توجیــه اســت .امــا در فلســفه نظریــه بــه معنــی علمــی نداریــم.
نحــوه توجیــه نظریــه فلســفی بــر اســاس نظریــه در علــوم چگونه
مــی توانــد باشــد! از ســوی دیگــر بیــان کرســی نظریــه پــردازی
هــم ابهــام دارد .البتــه اینهــا فراتــر از بحــث دکتــر ریختــه گــران
بــرای مــن ســوال اســت.
بهشـتی افـزود :در خصوص کرسـی نظریه پـردازی نیز ابهـام وجود
دارد .اساسـ ًا نظریههـا چگونـه موجـه میشـوند؟ در عمـل چنیـن
نیسـت که کرسـی بـرای نظریهپـردازی وجود داشـته باشـد.
چــرا شــرق و غــرب جغرافیایــی بــا شــرق و غــرب
انتولوژیــک مالزمــه یافتــه اســت؟
شــهرام پازوکــی ،عضــو هیئــت علمــی موسســه آموزشــی و
پژوهشــی حکمــت و فلســفه در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه
ابهاماتــی کــه دکتــر بهشــتی مطــرح کردنــد دقیقـ ًا بــرای مــن هم

تفاوت غرب و شرق تفاوتی ذاتی نیست
محمـد رجبی ،پژوهشـگر فلسـفه در ادامه این جلسـه گفت :ایشـان
بحـث صرفـ ًا فلسـفی ،فرهنگـی و یـا عرفانـی ،مطـرح نمیکننـد.
نظریه ،رأی ایشـان در خصوص غرب اسـت که از فلسـفه ،عرفان و
تاریـخ بهـره میگیـرد .تفاوت غـرب و شـرق تفاوتی ذاتی نیسـت و
عرضـی اسـت و شـرق و غـرب از دل هـم آمدهاند.
ضرورت رویکرد فلسفی به مباحث عرفانی
ســیدحمید طالـبزاده ،عضــو هیئت علمــی گروه فلســفه دانشــگاه
تهــران گفــت :بحــث نوآورانــه و جــدی مطــرح نشــده اســت و
انتظــار مــی رود وقتــی اســتاد فلســفه مباحــث عرفانــی را مطــرح
میکنــد ،در افــق فلســفه باشــد و از اســتاد هرمنوتیــک ،انتظــار
مــی رود خوانــش هرمنوتیکــی دقیــق از متــون فلســفی مطــرح
کننــد.
طالــب زاده ادامــه داد :مالصــدرا بــه وجــود ،ســهروردی بــه نــور و
میردامــاد به عــدم پرداختنــد و عارفــان در عرفــان نظری اســتدالل
کردنــد .اینهــا شــرقی هســتند یــا غربــی؟ وضــع امــروز مــا کــه
نــه غربــی و نــه شــرقی اســت ،چــه نســبتی بــا ایــن شــرق و غربی
کــه مطــرح شــد ،دارد.
غالمرضــا اعوانــی ،داور ایــن کرســی نظریــه پــردازی در ایــن
نشســت گفــت :ابــن ســینا فیلســوف شــرق و غــرب اســت و
مقدمــه حکمــت مشــرقیه را دارد .ســهروردی نظــر ارســطو در مورد
پیــش ســقراطیان را نقــد میکنــد و آنــان را حکمایــی واقعــی مــی
شــمارد .امــا نــگاه هگل بــا نــگاه فالســفه اســامی متفاوت اســت
و صیــرورت را باالتــر از وجــود میدانــد .بایــد ایــن نــگاه هــا بــا
هــم مقایســه شــود.
حســین کلباســی ،عضــو هیئــت علمــی گــروه فلســفه دانشــگاه
عالمــه طباطبائــی خاطــر نشــان کــرد :واژگانــی در عرفــان اســت
کــه بایــد در مــورد آنهــا توضیــح داده شــود و از جملــه ایــن واژگان
حــق اســت و بایــد باطــل در مقابــل آن تعریــف شــود .نکتــه دیگــر
تأثیــر ایــن بحــث در حکمــت عملــی اســت و اینکــه ایــن مباحــث
چــه تأثیــری بــر رفتــار مــا خواهــد داشــت.
ریختهگــران در پاســخ بــه ســخنان منتقــدان اظهــار داشــت:
ســالها از نوشــتن مقالــه مــن گذشــته اســت و مــن امــروز خــود
در حــال نقــد آن هســتم .اینجــا بیــن معنــای متعــارف نظریــه کار
نداشــتهام و در واقــع تفکــر کــردهام.
وی ادامــه داد :ممکــن اســت مــا بــا لفــظ کرســی نظریهپــردازی
مشــکل داشــته باشــیم ،امــا چــاره ای نداریــم .مــی بینیــم کــه هم
اکنــون رشــته فلســفه ذیــل وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
مطــرح مــی شــود و گریــزی از آن نیســت.
وی التــزام بــه انتولــوژی را مانــع از طــرح مباحث سیاســی دانســت
و افــزود :میــان فرهنــگ غربــی و ابتــذال تفــاوت هســت ،امــا
ابتــذال حاصــل بیمــاری اســت و ربطــی بــه وجــه غربــی نــدارد.
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بیژن عبدالکریمی:

بایددرسنتفلسفهاسالمیبهمسأله«دیگری»بپردازیم
نشســت چنــد فرهنــگ گرایــی و هویــت ایرانــی بــا ســخنرانی ،بیــژن عبدالکریمــی اســتاد فلســفه
دانشــگاه آزاد در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد .بیــژن عبدالکریمــی در
ایــن نشســت گفــت :مســأله «دیگــری» امــروز بیــش از همیشــه تاریــخ مــورد توجــه اســت .اخــاق
بــدون دیگــری قابــل تصــور نیســت .در ادیــان ابراهیمــی مفاهیمــی مثــل عشــق ،ایثــار و فــداکاری
همــه بــه دیگــری اشــاره دارنــد .از پیامبــران نقــل شــده کــه آن کــس کــه بــه فکــر همســایه نیســت
بــه عالــم ملکــوت راه نــدارد .بــا سوبژکتیویســم دکارت دیگــری تماتیــک میشــود و رســم ًا بــه صورت
یــک مســأله فــرم یافتــه و فرمــول بنــدی شــده در میآیــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه گفــت :از دیربــاز همــواره دو نــگاه بــه ایــن مســأله وجــود داشــته اســت.
یکــی ســنت ابــن ســینایی ،ابــن طفیلــی ،آگوســتینی و دکارتــی اســت .در ایــن ســنت فــرد بــا هســتی
پیــدا کــردن بــه وجــود خــود پــی میبــرد و هیــچ نیــازی بــه دیگــری نــدارد .داســتان انســان معلــق
بوعلــی ایــن مســأله را کام ـ ً
ا نشــان میدهــد .در داســتان حــی بــن یقظــان ابــن طفیــل هــم ایــن
مســأله را میبینیــم .اوج ایــن مســأله در کوژیتــوی دکارت اســت.
وی افــزود :ســنت دیگــر کــه ســن تومــاس ،هــگل ،هایدگــر ،کانــت و غیــره بیــان کــرده انــد ایــن
اســت کــه آگاهــی بــه خویشــتن بــدون دیگــری ممکــن نیســت .در ایــن دیــدگاه دیگــری جزئــی زائد
بــر مــن نیســت بلکــه جــز مقــوم مــن اســت .بخشــی از ســنت کشــور مــا مربــوط بــه ادیــان اســت،
بخشــی از آن مربــوط بــه حکمــت ایرانــی ماســت و بخشــی دیگــر مربــوط بــه فلســفه یونانــی اســت
کــه خــودش را در فلســفه اســامی مــا نشــان میدهــد ،امــا بــه عقیــده مــن قویتریــن وجهــی کــه
ســنت ایرانــی را مشــخص میکنــد ســنت حکمــی ایرانــی اســت .مــا بــه حافــظ و موالنــا نزدیــک
تریــم تــا ابــن ســینا.
بیــژن عبدالکریمــی در ادامــه گفــت :مــا متأســفانه هنــوز دیگــری را در نظــر نمیگیریــم و دیگــری
را قــوام بخــش خــود تلقــی نمیکنیــم .در ســنت فلســفه اســامی یــک بــار دیگــر بایــد بــه مســأله
دیگــری بپردازیــم .در ســنت دینــی مــا دو امــکان بنیــادی بــه مــوازات هــم وجــود دارد .یکــی از آنهــا
بســیار مخــرب و زیــان بــار اســت و بــه هیــچ وجــه دیگــری را در نظــر نمیگیــرد .مــن نامــش را
میگــذارم تفکــر فرقــه گرایانــه و تئولــوژی .ایــن آفــت بزرگــی اســت کــه امــروز جهــان اســام و
همچنیــن ایــران مــا را فــرا گرفتــه اســت .ایــن تفکــر نــگاه فــرا تاریخــی دارد و پــارهای از مســائل
تاریخــی را قدســی ،ازلــی و ابــدی و مطلــق در نظــر میگیــرد و انســان را بــه پــای ایــن حقایــق
قربانــی میکنــد .بســیاری از جوانــان بــه خاطــر ایــن نــگاه بــه هویــت دینــی خــود پشــت کــرده انــد و
ایــن دیــدگاه قربانــی کــردن دیگــری موجــب بغــض و خشــم علیــه دیــن در جامعــه ما شــده اســت .در
حالــی کــه قــرار بــود بــا انقــاب اســامی هویــت دینــی مــا تقویــت شــود.

عبدالکریمــی همچنیــن گفــت :امــا امــکان بنیادیتــری در ســنت تاریخــی مــا وجــود دارد کــه روح
ســنت تاریخــی مــا بــه آن نزدیــک تــر اســت .ایــن تفکــر تکیــه بــر وحــدت نوعــی بشــر دارد .اگــر
پیامبــر اســام بــر ایــن وحــدت انســانی تکیــه نمیکــرد بــه هیــچ وجــه نمیتوانســت در سراســر
جهــان دیــن اســام را گســترش دهــد .همچنیــن بــزرگان مــا توانســتند بــر اســاس ایــن تفکــر تمــدن
بــزرگ اســامی را بــه وجــود بیاورنــد .اگــر مســلمانان صــدر اســام گشــوده بــه دیگــری نبودنــد
نمیتوانســتند ایــن کار بــزرگ را انجــام دهنــد ایــن گشــودگی متأســفانه امــروز در مــا وجــود نــدارد.
ایــن اســتاد فلســفه در ادامــه عنــوان کــرد :در روزگار مــا ،لوینــاس دربــاره دیگری دیــدگاه قابــل توجهی
دارد کــه دیدگاههــای او بــه یــک شــیفت پارادایمــی منجــر شــده اســت .دریــدا میگویــد بــا لوینــاس
گامــی جدیــد بــه ســوی بشــر دربــاره مســأله دیگــری بــاز شــده اســت .ایــن دیــدگاه میگویــد دیگری
را نــه از منظــر خویشــتن بلکــه از منظــر خــود او ببینیــم .ایــن ظرفیــت در دیــن و آئیــن مــا وجــود دارد.
تجربــه معنــوی مــا میگویــد هــر فرزنــدی بــر روی کــره خاکــی همچــون فرزنــد ماســت و هــر
پیرمــرد و پیــر زنــی همچــون پــدر و مــادر خــود ماســت .ایــن ســنت یــک ســنت بــی رنــگ اســت و
تمامــی رنگهــای ســاخته شــده را بــی معنــی میدانــد.
بیــژن عبدالکریمــی ســپس گفــت :امــروز جنایــت گروهکهــای تکفیــری بــه نــام دیــن اص ـ ً
ا
ربطــی بــه دیــن نــدارد .بلکــه حاصــل دو نــوع نهیلیســم اســت .یکــی نهیلیســم حاصــل دوران
مــدرن و دیگــری نهیلیســم نهفتــه در ســنت تاریخــی مــا .مــا متأســفانه بــه جــای بررســی دقیــق
تاریــخ ،تاریــخ ســازی ایدئولوژیــک انجــام میدهیــم .مــن نــام ایــن را گذاشــته ام :دروغ مقــدس.
در کتــاب « تئولــوژی و تاریــخ « بــه طــور مفصــل بــه ایــن مســأله پرداختــه ام .مث ـ ً
ا در هیــچ
منبــری بــه مــا گفتــه نشــد کــه امــام اول مــا علــی (ع) نــام دو فرزنــدش عمــر و ابوبکــر بــوده
اســت .از طرفــی کســانی کــه خشــم و کینــه علیــه روحانیــت و ســنت دارنــد نیــز نمیگذارنــد بــه
درســتی تاریــخ را بفهمیــم.
وی در ادامــه گفــت :بایــد بــا کمــک هــم تاریــخ را از دســت نظامهــای تئولوژیــک نجــات دهیــم.
میــان شــیعه و ســنی بســیار نســبت وجــود دارد .محمــد (ص) نــه شــیعه بــود و نه ســنی .حفــظ وحدت
از هــر چیــزی اولــی تــر اســت .مهمتریــن مســأله جهــان امــروز ،مــرگ انســان و نهیلیســم اســت.
ـرگ معنــا مــا مســلمانان چــه شــیعه و چــه ســنی وظیفــه بزرگــی داریــم .بایــد بــه ایــن
دربــاره ایــن مـ ِ
موضوعــات بپردازیــم نــه جدالهــای فقهــی ،کالمــی و فرقـهای .امــروز نظامهــای تئولوژیــک دیگــر
جایــی ندارنــد .ایــن کــه بــه قــدرت پنــاه میبرنــد بــه دلیــل همیــن کاســتی اســت .مســأله اساســی
کشــور مــا نیــز توســعه نایافتگــی اســت .مــا عقــب افتادگیهــای اجتماعــی داریــم .مســائل فرعــی را
نبایــد برجســته کنیــم و ایــن مســأله اصلــی را فرامــوش کنیــم.

گــــــزارش
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نشســت اصلــی تریــن مســئله دانشــگاه در ایــران عصــر دیــروز
در ســالن اجتماعــات جهــاد دانشــگاهی تهــران بــا حضــور
قاســم پورحســن ،نعمــت اهلل فاضلــی و احمــد بخارایــی برگــزار
شــد.
فاضلــی در ابتــدای ایــن نشســت گفــت :مســئله دانشــگاه را
بایــد یکــی از مســئله هــای اصلــی چهــار دهــه اخیــر و بعــد
از انقــاب دانســت .بنــده در ایــن رابطــه نظریــه کاســتی
فرهنگــی در کتــاب فرهنــگ دانشــگاه را هــم مطــرح کــرده
ام .منظــور مــن از مســئله دانشــگاه ،مســئله ای اســت کــه
ســاختار دانشــگاه را از ایفــای نقــش اصلــی خــود بازداشــته
اســت و بنــده مســئله دانشــگاه را بــه نوعــی کاســتی
ســاختاری کــه در ســازمان دانشــگاه در ایــران معاصــر شــکل
گرفتــه ،معطــوف مــی کنــم.
وی در ادامــه ســخنانش بــه بیــان نظریــات چنــد نفــر
از اندیشــمندان ایرانــی پرداخــت و توضیــح داد :مقصــود
فراســتخواه بــه عنــوان یــک دانشــگاه پــژوه سرشــناس در
یکــی از نظریــه هایــش مطــرح کــرده کــه مــا در ایــران
معاصــر موفــق بــه تأســیس دانشــگاه نشــده ایــم و مســئله
دانشــگاه در ایــران بــه یــک امــر سیاســی برمــی گــردد .او
همچنیــن مســئله آزادی دانشــگاه را هــم مطــرح مــی کنــد.
ایــن دیــدگاه یکــی از منســجم تریــن مطالعــات تاریخــی و
تئوریــک دربــاره مســئله دانشــگاه در ایــران اســت .نظریــه
دیگــر نظریــه مرحــوم مجیــد تهرانیــان اســت کــه در آن بــر
غلبــه عرضــه بــر تقاضــا تأکیــد مــی شــود و بیــان مــی دارد
کــه در نظــام برنامــه ریــزی ایــران چــون عرضــه آســانتر
اســت پــس بــر تقاضــا غلبــه مــی کند.مرتضــی مردیهــا از
دیگــر اندیشــمندان حــوزه دانشــگاه پژوهــی اســت کــه در
کتــاب اخیــر خــود بــا عنــوان «دانشــگاه تــوده ،دانشــگاه
نخبــه» بیــان کــرده کــه دانشــگاه در ایــران مســئله ای
نــدارد و بســیاری از مســائل دانشــگاه هــای ایــران ،مســائل
جهانــی اســت .ایــن دیــدگاه بــه نوعــی ســاختار کلــی
دانشــگاه را مــی پذیــرد .قانعــی راد و عمــاد افــروغ هــم
نظریاتــی در مــورد دانشــگاه دارنــد.
فاضلــی افــزود :مســئله دانشــگاه از دیــدگاه گفتمــان انقــاب
اســامی هــم از دیگــر دیــدگاه هایــی اســت کــه مطــرح مــی
شــود .براســاس ایــن نظریــه نهــاد دانشــگاه بــا ارزش هــای
دینــی و اســامی ســازگار نیســت چــون علــم جدیــد ،علــم
ســکوالر اســت و در بافــت غــرب شــکل گرفتــه ،بنابرایــن
از منظــر ایــن دیــدگاه دانشــگاه یــک نــوع ســازگاری
ایدئولوژیــک بــا ایدئولــوژی رســمی حاکمیــت نــدارد .از
دیــدگاه مــن امــا مســئله دانشــگاه را بایــد یــک امــر فرهنگــی

دیــد .منظــورم از امــر فرهنگــی هــم ایــن اســت کــه نهــاد
دانشــگاه فضایــی اســت کــه در آن انســان امــروزی بایــد
هویــت جدیــدی را تجربــه ،تحصیــل و کســب کنــد و تعلــق
تــازه در فضــای دانشــگاه پیــدا کنــد .بنابرایــن هویــت هــای
دانشــگاه هــای مختلــف دنیــا بــا هــم متفــاوت هســتند .از
نظــر مــن دانشــگاه از دوران پهلــوی تاکنــون توانایــی خلــق
هویــت دانشــگاهی را نداشــته اســت .منظــورم از هویــت
دانشــگاهی ،احســاس معنایــی ،تفســیر و خوانــش عضــو
دانشــگاه از بــودن خــودش اســت .بــه بیــان دیگــر دانشــجو
نیــز بتوانــد خــودش را تحصیــل کــرده دانشــگاه بدانــد و
ارزشــها و باورهــای دانشــگاهی در او نهادینــه شــده باشــد.
وی ادامــه داد :بــه عقیــده مــن دانشــگاه یــک فضــای نمادیــن
اســت کــه در آن اجتماعــات گفتمانــی وجــود دارد و کار آن
اعتبــار بخشــیدن و ممکــن کــردن امــر یادگیــری اســت.
موجودیــت اصلــی دانشــگاه خلــق نوعــی فضاســت کــه در
آن امــکان تولیــد ،توزیــع و خلــق معانــی بــرای شــکل گیــری
تعلــق هــای دانشــگاهی امکانپذیــر شــود .ایــن در حالــی اســت
کــه ســازمان دانشــگاهی در ایــران بــرای شــکل دادن بــه
چنیــن فضایــی ناتــوان اســت.
ایــن اســتاد مــردم شناســی تصریــح کــرد :دانشــگاه
کارهــای مختلفــی از جملــه تولیــد دانــش ،گفتگــو ،تربیــت
نیــروی متخصــص و توســعه را انجــام مــی دهــد امــا بایــد
توجــه کــرد کــه کار اصلــی دانشــگاه تولیــد دانــش نیســت.
البتــه دانشــگاه هایــی هســتند کــه ایــن کار را مــی کننــد
ولــی کار اصلــی دانشــگاه مــدرن تربیــت انســان و پــرورش
نیــروی متفکــر اســت .دانشــگاه اگــر بتوانــد ارزشــها،
باورهــا و بینــش دانشــگاهی ایجــاد کنــد یعنــی کارش را
درســت انجــام داده بــه ایــن معنــی کــه وقتــی افــراد وارد
دانشــگاه شــوند بــه یــک هویــت جدیــد برســند .دانشــگاه
کارش توجــه بــه انســان و خلــق انســان یادگیرنــده اســت.
بهتریــن محصــول یــک دانشــگاه اســتاد و دانشــجوهایش
هســتند نــه کتــاب هــا ،مقــاالت و امکاناتــش .وبــر ،زیمــل
و هایدگــر هــم بــه قــول دکتــر داوری اردکانــی هیچکــدام
محصــول دانشــگاه نیســتند بلکــه محصــول یــک تمــدن
هســتند.
فاضلــی در پایــان خاطرنشــان کــرد :خواســته هــای مــا از
دانشــگاه همــواره نامعقــول و نادرســت بــوده اســت .دانشــگاه
فروشــگاه فــروش مــدرک نیســت و اینکــه دانشــگاه بــرای
مــا دانشــمند تربیــت کنــد توهمــی بیــش نیســت .متأســفانه
نــگاه مــا در ایــن ســالها بــه دانــش تکنیکــی بــوده اســت.
دانشــگاه مناســک و آئیــن هــای خــودش را بایــد داشــته باشــد.
همــان چیــزی کــه بــه آن فرهنــگ دانشــگاهی گفتــه مــی
شــود .دانشــگاه مــا فرهنــگ بــه معنــای ارزشــها ،باورهــا و
هنجارهایــی کــه اقتضــای دانشــگاه اســت را کــم دارد .بنــده
قبــ ً
ا هــم در یــک ســخنرانی اشــاره کــرده بــودم کــه در
دانشــگاه هــای مــا تعــداد کمــی اســتاد وجــود دارد و اغلــب
کســانی کــه نــام اســتاد دارنــد یــا کارمنــد هســتند یــا مأمــور
بــرای دفــاع از احــکام حکومتــی.
قاســم پورحســن ،اســتاد فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبائــی،
ســخنران دیگــر ایــن مراســم گفــت :بــه عقیــده مــن دربــاره
دانشــگاه و ایــران بایــد از حیــث فلســفی بحــث کنیــم .اگــر
قــرار باشــد کــه دانشــگاه را از حیــث فلســفی مــورد بررســی
قــرار دهیــم بایــد ببینیــم کــه دانشــگاه ذات دارد یــا نــه .اگــر
دارد روش تحقــق ایــن ذات چیســت و ایــن ذات بــا جامعــه
ای ماننــد ایــران و علــم در ایــران چــه نســبتی دارد؟ مــا

بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه دانشــگاه یــک ارگان نیســت
و مرجعیــت یــک کشــور از حیــث علــم و آینــده در پرتــو فهــم
از دانشــگاه بــه وجــود مــی آیــد .در ســنت آلمانــی دانشــگاه
موضوعــی صرفــ ًا فلســفی اســت و دانشــگاه اگــر نســبت
حقیقــی بــا زمانــه و ملتــش نداشــته باشــد ،دانشــگاه نیســت.
در جایــی مثــل آکادمــی افالطــون شــکل دادن ســپهر دانایــی
محــور اصلــی بــود.
پورحســن افــزود :مشــکل دانشــگاه هــای مــا بــودن
در درون انقیــاد اســت .در غــرب مهمتریــن تحــوالت
دینــی و اجتماعــی در دانشــگاه هــا شــکل گرفــت .مــا
اجالتــ ًا ســهممان از دانشــگاه بــا نــگاه ســاختارگرایانه
همــراه اســت نــه ذات گرایانــه ایــن در حالــی اســت کــه
هایدگــر مــی گویــد دانشــگاه بایــد اول ذاتــش را ثابــت
کنــد .اگــر دانشــگاه در ایــران نتوانــد در تحــوالت تاریخــی
شــریک باشــد پــس دارای ذات نیســت .مــا وقتــی از
دانشــگاه مــی گوییــم یعنــی اینکــه آنجــا چــه ســهمی
در گســتره ســپهر دانایــی دارد .متأســفانه دانشــگاه هــای
مــا پیــرو هســتند نــه پیشــرو .یعنــی نســبت بــه آینــده و
افــق دیــدگاه فرانگرانــه ندارنــد .بــه عقیــده مــن هــر گاه
دانشــگاه نیرومندتــر از قــدرت شــود یعنــی دانشــگاه ذات
گرایانــه شــده اســت .علــم ،دانایــی ،سرنوشــت و آینــده ذات
یــک دانشــگاه را تشــکیل مــی دهــد .در دانشــگاه هــای
مــا اســتاد ،ارزش اصیــل نــدارد و مــا اســتاد را بــرای تولیــد
فکــر نمــی خواهیــم بلکــه از او فقــط مــی خواهیــم تــا
تعــداد مقاالتــش را زیــاد کنــد و درجــه کنــد.
اســتاد فلســفه دانشــگاه عالمــه در ادامــه تصریــح کــرد:
بــه عقیــده مــن تــا زمانــی کــه مــا فهــم فلســفی از
ایــران نداشــته باشــیم مشــکلمان حــل نمــی شــود .فهــم
ناسیونالیســتی و نــژاد پرســتانه مشــکل مــا را حــل نمــی
کنــد .مســئله ایــران و مســئله دانشــگاه ،مفاهیــم ســاختگی
نیســتند بلکــه هــر دو مفهــوم اصیلــی هســتند کــه مــا
بایــد بتوانیــم فهــم درســتی از بنیــاد و ذات دانشــگاه
از ایــران و از آینــده داشــته باشــیم .اساســ ًا تحــوالت
آینــده در پرتــو مرجعیــت دانشــگاه هاســت .وقتــی بــه
رتبــه دانشــگاه هــای ایــران در میــان ســایر دانشــگاهها
نــگاه مــی کنیــم مــی بینیــم کــه دانشــگاه هــای ایــران
نتوانســته انــد اندیشــه ای را شــکل دهنــد و بــه اصطــاح
 universalباشــند چــون مــا ندرتــ ًا دســت بــه تولیــد
فکــر مــی زنیــم .در اکثــر دانشــگاه هــای دنیــا  ۴-۳درصــد
بودجــه از تولیــد ناخالــص ملــی ،ســهم دانشــگاه هاســت در
حالــی کــه ایــن رونــد در ایــران حــدود نیــم درصــد اســت.
عــاوه بــر ایــن سیاســت گــذاری هــا در ایــران از ناحیــه
بیــرون اســت و بازیگــران دانشــگاه در آن نقشــی ندارنــد .مــا
تنهــا بــه انبوهــی و انباشــتگی مقــاالت توجــه مــی کنیــم
ولــی نقشــی در دنیــا نداریــم .همــه اینهــا نشــان مــی دهــد
کــه مــا بایــد تغییــر کنیــم و مهمتریــن تغییــر هــم تغییــر
فلســفی اســت.
پورحســن در پایــان خاطرنشــان کــرد :بنــده بــا نظریــات دکتــر
کاظمــی مبنــی بــر اینکــه کار دانشــگاه تولیــد دانــش نیســت
موافــق نیســتم و اتفاقـ ًا عقیــده دارم کــه دانشــگاه بایــد تولیــد
دانــش بکنــد و مــا نبایــد نــگاه تقلیــل گرایانــه بــه آن داشــته
باشــیم .مــن فکــر مــی کنــم مــا هنــوز بــه دانشــگاه التفــات
نداریــم چــون برایمــان یــک امــر جدیــد اســت مــا بــه ذات
دانشــگاه توجــه نمــی کنیــم و مانــع کارکردهــای اصلــی آن
مــی شــویم.
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حجتاالسالم رضا غالمی مطرح کرد؛

انسانی اسالمی
 ۱۰اصل قرآنی در فرایند ساخت علوم
ِ
حجت االسالم رضا غالمی ،رییس مرکز پژوهش های
علوم انسانی اسالمی صدرا در همایش وحدت حوزه و
دانشگاه و تقدیر از دانش آموختگان برتر دانشکده اهل
البیت (ع) دانشگاه اصفهان ،حاضر شد.
متن کامل سخنرانی وی در ادامه آمده است:
موضــوع اصلــی بحــث بنــده در ایــن نشســت« ،نگاهــی مبنایــی
بــه نســبت قــرآن و علــوم انســانی و اجتماعــی» اســت .هرچنــد
ایــن موضــوع دامنــه وســیع و پیچیــده ای دارد لکــن مــن قصــد
دارم در فرصــت بســیار کوتاهــی کــه در اختیــار دارم ،اجمــا ًال بــه
ده اصــل قرآنــی مهــم در ارتبــاط بــا علــوم انســانی و اجتماعــی
اشــاره کنــم.
اصــل اول ایــن اســت کــه اگــر کتــب آســمانی و بــه طــور خــاص
قــرآن نبــود ،بشــر بــا وجــود برخــورداری از نعمــت عظیــم و الهــی
عقــل و تعقــل ،قــادر بــه فهــم بخــش مهمــی از حقایــق هســتی
و حــل مســائل پیچیــده آن نبــود .قــرآن مجیــد در ســوره بقــره
آیــه  ۱۵۱مــی فرمایــد« :کمــا ارســلنا فیکــم رســو ًال یتلــوا عیکــم
آیاتنــا و یزکیکــم و یعلمکــم الکتــاب و الحکمــه و یعلمکــم مــا لــم
تکونــوا تعلمــون» یعنــی ایــن قــرآن ،آنچــه را نمــی دانیــد به شــما
ـانی اســامی یــک منطقــه
مــی آمــوزد .بنابرایــن ،مــا در علــوم انسـ ِ
اختصاصــی و منحصربفــرد بــرای وحــی در نظــر مــی گیریــم کــه
اساس ـ ًا ایــن منطقــه و منبــع معرفتــی ،بــا هیــچ منطقــه و منبــع
معرفتــی قابــل مقایســه نیســت و ســایر مناطــق و منابــع در طــول
ایــن منطقــه و منبــع قــرار دارنــد.
اصــل دوم اینکــه ،بــدون فهــم حقایــق اعــم از فهــم حصولــی و
فهــم حضــوری ،امــکان رشــد و تعالــی انســان و جامعــه انســانی
نیســت .قــرآن مجیــد در ســوره فاطــر آیــه  ۱۰مــی فرمایــد« :الیــه
ـد َ
طیب
یصعـ ُ
َ
الکلـ ُ
الطیــب و العمــل الصالــح یرفعــه» یعنی کلمــه ّ
ـم ّ
و نیکوســت کــه بــه ســوی خــدا بــاال مــی رود و عمــل صالــح،
نقــش باالبــر را بــرای کلمــه طیــب ایفــا مــی کنــد .در اینجــا
مفســرین معانــی متعــددی را بــرای کلمــه طیــب ذکــر کــرده
انــد کــه نمونــه بــارز آن عقیــده و یــا ایمــان اســت .اگــر منظــور از
کلمــه طیــب را بــاور یــا ایمــان در نظــر بگیریــم ،طبیعــی اســت که
مقدمــه ضــروری عقیــده و ایمــان ،معرفــت اســت و در حقیقــت،
ایــن معرفــت اســت کــه بــه عقیــده و ایمــان تبدیــل مــی شــود.
اصــل ســوم اینکــه ،مــادام کــه انســان در اســارت هــوا و هــوس،
در اســارت شــرک ،در اســارت تابوهــای موهــوم قومــی و قبیلــه
ای و در اســارت محاســبات و ادراکات حســی اســت و بــه مقــام
آزاداندیشــی نرســیده اســت ،تــوان فهــم حقایــق هســتی و حرکــت
در بزرگــراه مســتقیم کمــال و تعالــی را نــدارد .قــرآن مجیــد در
إصر ُهــم
ـع ُ
ســوره اعــراف آیــه  ۱۵۷مــی فرمایــد« :و َ ی َضـ ُ
عنهــم َ
و االغــال التــی کانــت علیهــم» یعنــی اســام آمــده اســت تــا
زنجیرهــا را از گــردن هــا بــاز کنــد و انســان را از اســارت و بردگــی
خــارج کنــد چنانکــه بایــد توجــه داشــت ،ال الــه اال اهلل ،یعنی ســند
آزادی انســان و موقعــی انســان حقیقتـ ًا آزاد مــی شــود کــه ال اله اال
اهلل در حیــات انســان تحقــق عینــی پیــدا بکنــد.
اصــل چهــارم اینکــه ،فرعــون هــا در ایــن عالــم ،چــه فرعــون
هــای تاریــخ باســتانی و چــه فرعــون هــای مــدرن و امــروزی،
همــواره بــرای تــداوم ســلطه گــری بــه دنبــال خــوار و خفیــف
کــردن مــردم و گســترش انــواع جهالــت و نادانــی بــوده انــد و
هســتند .اصــو ًال چــه ســلطه گــری و چــه ســلطه پذیــری کــه دو
روی یــک ســکه انــد ،تــوأم بــا خــرد ســتیزی اســت و خردهــای
بیــدار ســلطه گــری و ســلطه پذیــری را برنمــی تابنــد .لــذا قــرآن
مجیــد در ســوره زخــرف آیــه  ۵۴دربــاره فرعــون مــی فرمایــد:
«فاســتخف قومــه فأطاعــوه انهــم کانــوا قومـ ًا فاســقین» در اینجــا
قــرآن کریــم نــه تنهــا از دعــب فرعونیــان پــرده بــرداری مــی کند،

بلکــه آن قومــی کــه تن بــه ایــن خــواری و ذلت هــم داده اســت را
فاســق معرفــی مــی کنــد .بــا ایــن وصــف ،بنــای اســام ،از یــک
طــرف مبــارزه بــا جریــان خــرد ســتیزی و تحمیــق مــردم و از
طــرف دیگــر ،دعــوت مــردم بــه خــردورزی اســت.
اصــل پنجــم اینکــه هیــچ گاه ســاحت حیــات فــردی از ســاحت
حیــات اجتماعــی یــا دنیــا و آخــرت در قــرآن کریــم از همدیگــر
تفکیــک نشــده انــد؛ لــذا اســام آمــده اســت تــا جامعــه انســانی
را در مســیر تکامــل و تعالــی قــرار دهــد و دنیــا و آخــرت مــردم
را توأمــان آبــاد کنــد .قــرآن مجیــد در ســوره حدیــد آیــه  ۲۵مــی
فرمایــد« :لقــد ارســلنا رســلنا بالبینــات و انزلنــا معهــم الکتــاب و
ـاس بالقســط» در اینجــا بحــث بــر ســر مــردم
المیــزان لیقــو َم النـ ُ
و جامعــه اســت .در واقــع ،قــرار اســت کل مــردم عدالتگــرا شــوند.
یــا قــرآن مجیــد در ســوره بقــره آیــات  ۲۰۰و  ۲۰۱مــی فرمایــد:
ـاس مــن یقـ ُ
ـول ربّنــا اتِنــا ِفــی الدنیــا حســنه و مــا لــه
«فمــن النـ ِ
فــی االخــره مــن خَ ــاق» «و منهــم مــن یقــول ربّنــا اتِنــا ِفــی
الدنیــا حســنه و فــی االخــره حســنه و قِنــا عــذاب النــار» همانطــور
خواهــی صــرف،
کــه مالحظــه مــی کنیــد ،از نظــر قــرآن دنیــا
ِ
مســاوی اســت بــا بــی بهــره شــدن از حیــات ابــدی و طبیعــی
کــه آخــرت خواهــی بــدون عمــران و آبادانــی دنیایــی کــه مرزعــه
آخــرت اســت نیــز یعنــی مســاوی اســت با بــی وزن شــدن انســان
در آخــرت؛ بنابرایــن ،قــرآن درخواســت کســانی را مســیری بــرای
رهایــی از عــذاب معرفــی مــی فرمایــد کــه هــم در ایــن دنیــا بــه
دنبــال حســنه هســتند و هــم در آخــرت.
اصــل ششــم اینکــه قــرآن مجیــد وقتــی سرگذشــت اقوام گذشــته
را روایــت مــی کنــد و ســیر در ایــن دنیــا و عبــرت آمــوزی از آنهــا
را یــک ضــرورت معرفــی مــی کنــد و مــی فرمایــد« :لقــد کان فی
 لولِــی االلبــاب» (ســوره یوســف آیــه  )۱۱۱عم ً
ق َِصصِ ِهــم عبــر ٌه ِ ُ
ال
در مقــام بیــان قوانینــی اســت کــه ســعادت و شــقاوت جوامــع در
گــرو کشــف و توجــه عملــی بــه ایــن قوانیــن اســت .لــذا فلســفه
الهــی تاریــخ یکــی از منابــع مهــم بــرای علــوم انســانی و اجتماعی
محســوب مــی شــود و اصحــاب علــوم انســانی مــی داننــد چقــدر
ایــن منبــع یعنــی تاریــخ ،البتــه در طــول ســایر منابــع ،مــی توانــد
بــرای کشــف و حــل مســائل گــره گشــا باشــد.
اصــل هفتــم اینکــه فهــم ظاهــر قــرآن و عمــل بــه آن بــرای
عمــوم مســلمانان میســر اســت و اصــو ًال قــرآن بــرای هدایــت و
دســتگیری انســان هــا آمــده اســت نــه بــرای صــرف قرائــت؛ و
از طــرف دیگــر ،از حکمــت الهــی بــه دور اســت کتابــی را بــرای
بیــان لل ّنــاس) کــه فهــم
هدایــت انســان هــا نــازل کنــد (هــذا ٌ
ظاهــر و محکمــات آن بــرای مــردم امــکان نداشــته باشــد .لــذا

مهــم تریــن مأموریــت اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) زمینــه
ســازی بــرای فهــم و عمــل بــه وحــی الهــی و بــه طــور خــاص
قــرآن اســت و طبیعــی اســت کــه وقتــی از قــرآن چنیــن تلقــی ای
وجــود داشــت ،طــرح چنیــن انتظــاری کــه بایــد هســته مرکــزی
علــوم انســانی و اجتماعــی مــا را قــرآن بســازد ،کامــ ً
ا منطقــی
اســت.
اصــل هشــتم اینکــه هــر آنچــه بــرای هدایــت کالن انســان و
جامعــه انســانی و در جهــت دســت یابــی بــه رشــد و کمــال انســان
الزم اســت در قــرآن موجــود اســت؛ البتــه ایــن ســخن منافاتــی
نــدارد یــا اینکــه قــرآن بــر حســب شــأن و منزلتــش دارای
قلمــروی مشــخصی باشــد لکــن قــرآن از هیــچ هدایتــی بــرای
رســاندن انســان هــا بــه مقصــد حقیقــی فروگــذار نکــرده اســت
کمــا اینکــه قــرآن مجیــد در ســوره نحــل آیــه  ۸۹مــی فرمایــد:
ـدی و رحم ـ ًه و
ـاب تبیان ـ ًا لــکل شــی ٍء و هـ ً
«و نزَّلنــا علیــک الکتـ َ
بشــری للمســلمین».
اصــل نهــم اینکــه اســاس پیــام رســانی قــرآن و اســاس رویارویــی
قــرآن بــا افــکار گوناگــون بــر برهــان اســتوار اســت .لــذا نــه تنهــا
قــرآن خــودش از برهــان اســتفاده مــی کنــد ،و تنهــا ســفیهان را از
ابراهیم
ـب عــن ملـ ِه
تعالیــم الهــی گریــزان مــی دانــد( ،و مــن َ یر َغـ ُ
َ
اال َمــن َس ـ ِف َه نفســه) بلکــه افــکار معارضــش را دعــوت بــه ارائــه
برهــان مــی کنــد .لــذا در ســوره بقــره آیــه  ۱۱۱مــی فرمایــد:
«قــل هاتــوا برهانَکــم إن ُکن ُتــم صادقیــن» یعنــی اگــر راســت می
گوییــد دلیــل و برهــان بیاوریــد.
از طــرف دیگــر ،اگــر قــرآن در ســوره زمــر آیــه  ۱۸دربــاره بنــدگان
هدایــت یافتــه و خردمنــد خــدا مــی فرمایــد« :الذیــن یســتمعون
القـ َ
ـون أحسـ َنه» یــک دلیلــش ایــن اســت کــه رویکــرد
ـول َف َی َّتبِ ُعـ َ
قــرآن در مواجهــه بــا افــکار متفــاوت اقامــه و یــا درخواســت برهان
اســت و در ایــن شــرایط روشــن اســت کــه نــه تنهــا اندیشــه
اســامی هیــچ ابایــی از رویارویــی بــا افــکار مخالــف را نــدارد بلکه
رویارویــی بــا ایــن افــکار را زمینــه ســاز رشــد و شــکوفایی خــود
قلمــداد مــی کنــد.
و اصــل دهــم اینکــه ،عقولــی مــی تواننــد از قــرآن بهــره الزم را
ـر بــر
ببرنــد کــه تزکیــه شــده باشــند .در واقــع ،انســان هــای مصـ ّ
گنــاه و افــرادی کــه غــرق در هواهــای نفســانی هســتند ،از قــرآن
بهــره ای ندارنــد چنانکــه قــرآن مجیــد در ســوره آل عمــران آیــه
 ۱۳۸مــی فرمایــد« :هــدی و موعظــه للمتقیــن» یــا در ســوره
الم َط ّهــرون» کــه البتــه
واقعــه آیــه  ۷۹مــی فرمایــد« :ال َ ی َم ُسـ ُه ّال ُ
مصــداق تــام آن ائمــه اطهــار (ع) هســتند؛ و از همیــن جاســت کــه
مــا قبـ ً
ا نیــز گفته ایــم ،افــرادی کــه در اتمســفر اســامی زیســت
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نمــی کننــد نمــی تواننــد بــا علــوم انســانی اســامی ارتبــاط برقرار
کننــد؛ لــذا یــا آن را نفــی مــی کننــد و یــا قــادر بــه فهــم مزیــت
هــای منحصربفــرد آن نیســتند.
حــاال بــرای بهــره گیــری صحیــح از قــرآن در علــوم انســانی و
اجتماعــی الزم اســت چنــد مطلــب کلیــدی مــورد توجــه باشــد:
او ًال ،هرچنــد فهــم ظاهــر و محکمــات قــرآن بــرای عمــوم مــردم
میســر اســت لکــن اســتفاده از قــرآن بــه معنــای اســتخراج احــکام
و قوانیــن الهــی ،جــز از طریــق اجتهــاد امــکان پذیــر نیســت
ذوقیــات و برداشــت هــای غیــر
و بــه هیــچ وجــه نبایــد راه ورود ّ
اجتهــادی در ایــن عرصــه را همــوار کــرد.
ثانیـ ًا ،بــدون اســتفاده از ســنت پیامبــر اعظــم (ص) و اهــل بیــت
عصمــت و طهــارت (ع) و چنــگ زدن بــه ایــن جبــل الهــی،
دسترســی بــه الیــه هــای عمیــق وحــی میســر نیســت« .انّــی
تـ ٌ
ـارک فیکــم ال َثقلیــن کتــاب اهلل و عترتــی اهــل بیتــی …»
ایــن دو ثقــل تــا مقصــد نهایــی یعنــی حیــات اخــروی
بــا هــم و شــانه بــه شــانه هــم هســتند «حتــی یــردا علــی
الحــوض» و لــذا شــرط رســتگاری ایــن اســت کــه اینــدو از
هــم جــدا نشــوند.
ایــن را هــم در پرانتــز عــرض کنــم کــه یــک بحــث کلیدی مــا در
اینجــا حــول دکتریــن امامــت اســت کــه فراتــر از بحــث ســنت ،از
ـی خــدا و نیابــت از او در عصــر غیبــت صحبــت
امــام و حجــت حـ ّ
مــی کنــد .در واقــع ،دکتریــن امامــت کــه بایــد در برابــر دکتریــن
خالفــت مطــرح شــود ،شــرایط جامعــه اســامی را چــه در عرصــه
ارائــه طریــق و چــه در عرصــه ایصــال بــه مطلــوب کــه ســاحت
عمــل اســت متحــول مــی کنــد کــه در جــای خــود بایــد مــورد
بحــث قــرار گیــرد.
ثالثـ ًا ،علــوم انســانی و اجتماعــی با علوم اســامی یکســان نیســت
و در بعضــی عرصــه هــا یــک مــرز مشــخص بیــن اینــدو برقــرار
انســانی اســامی از یــک هســته و پیرامــون
اســت لــذا علــوم
ِ
تشــکیل شــده اســت که ثمــره اجتهــاد عمدتـ ًا بایــد در هســته و در

الیــه هــای نزدیــک بــه هســته ،خــودش را تثبیــت کنــد .در واقــع
قوانیــن الهــی ،هســته ســخت علــوم انســانی را مــی ســازند و ایــن
هســته بــر تمامــی الیــه هــای پیرامــون خــود اشــراف کامــل دارد
و معنــای بــاز بــودن چتــر جهــان بینــی اســامی در روبنــای علــوم
انســانی هــم بــه همیــن معناســت.
ـانی اســامی همــه منابــع و همــه علــوم بــر
رابع ـ ًا ،در علــوم انسـ ِ
حســب منزلــت و کارایــی خــود مشــارکت دارنــد هرچنــد منبــع
وحــی (نــه نقــل) بــر ســایر منابــع تقــدم رتبــی دارد.
خُ ــب اجــازه بفرماییــد در انتهــای عرایضــم چنــد نکتــه هــم دربــاره
دانشــکده اهــل البیــت (ع) کــه مهــم تریــن هــدف ایــن نشســت
معرفــی دســتاوردها و همچنیــن تجلیــل از دانــش آموختــگان برتر
آن اســت ،خدمتتــان عــرض کنــم:
نکتــه نخســت اینکــه تأســیس ایــن دانشــکده حقیقتــ ًا جــزو
اقدامــات ارزشــمند دانشــگاه اصفهــان اســت و جــا دارد از ریاســت
محتــرم قبلــی و فعلــی دانشــگاه اصفهــان کــه بــرای راه انــدازی و
اســتمرار کار ایــن دانشــکده همــت کردنــد و علــی الخصــوص از
جنــاب آقــای دکتــر بانکــی پورفــرد کــه دانشــکده اهــل البیــت (ع)
را از صفــر بــه ایــن نقطــه خــوب رســاندند صمیمانــه تشــکر کنــم.
دوســتان عزیــز توجــه داشــته باشــند کــه مــا امــروز با یــک فرصت
تاریخــی و منحصربفــرد برای بســط ،تعمیــق و عرضه معــارف ناب
اســامی روبــرو هســتیم و هیــچ وقــت ایــن فرصــت بــه ویــژه
بــرای محبــان اهــل بیــت (ع) در عالــم اســام وجــود نداشــته و لذا
نبایــد آن را از دســت بدهیــم .ضمــن آنکــه ایجــاد ایــن دانشــکده و
دانشــکده هایــی ماننــد ایــن ،در برابــر رســالتی کــه امــروز بــر روی
دوش ماســت ،یــک نقطــه از هــزاران نقطــه ای اســت کــه بایــد
روی آن ســرمایه گــذاری کنیــم .از ایــن جهــت ،نــه تنهــا بایــد از
ایــن حرکــت یعنــی دانشــکده اهــل البیــت (ع) صیانــت کــرد بلکه
بایــد آن را گســترش داد.
نکتــه دوم اینکــه نبایــد ایــن دانشــکده بــه یک جزیــره در دانشــگاه
اصفهــان تبدیــل شــود و تصــور کنیــم کــه رویکــرد اســامی صرف ًا
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بایــد در ایــن دانشــکده باشــد .خیــر ،بــه نظــر مــن جــا دارد رویکرد
اســامی در کل رشــته هــای علــوم انســانی دانشــگاه جــاری
و ســاری باشــد و ایــن دانشــکده نقــش قــوه محرکــه و شــتاب
دهنــده را بــر عهــده بگیــرد.
نکتــه ســوم اینکــه دانشــکده اهــل البیــت (ع) دانشــگاه
اصفهــان ،بایــد در عیــن تقویــت فعالیــت هــای آموزشــی،
تربیــت نیروهــای برجســته ،و ممتــاز شــدن در بیــن دانشــکده
هــای مشــابه در کشــور ،بــه یــک قطــب پژوهشــی نمونــه در
عرصــه مطالعــات اســامی خصوص ـ ًا بــا نــگاه تمدنــی تبدیــل
شــود .البتــه مــن وقتــی بــه ســاختار دانشــکده نــگاه کــردم،
دیــدم ایــن ســاختار هــم بــه روز اســت و هــم نــگاه تمدنــی در
آن وجــود دارد .لــذا تقاضــای مــن از دوســتان عزیــز بــه ویــژه از
رئیــس محتــرم دانشــگاه اصفهــان جنــاب آقــای دکتــر طالبــی
ایــن اســت کــه از هیــچ تالشــی بــرای شــکل گیــری ایــن
قطــب پژوهشــی دریــغ نکننــد.
نکتــه چهــارم اینکــه بایــد بســتر هایــی را بوجــود آورد کــه امــکان
توســعه ارتباطــات و تعامــات ایــن دانشــکده بــا ســایر دانشــگاهها
در داخــل کشــور و حتــی جهــان اســام فراهــم بشــود .ایــن
تعامــات هــم زمینــه بهــره بــرداری مناســب تــر از دســتاوردهای
دانشــکده اهــل البیــت (ع) را فراهــم مــی کنــد و هــم امــکان
اســتفاده از ظرفیــت هــای دیگــران توســط دانشــکده اهــل البیــت
(ع) را مهیــا مــی کنــد .مــن بــا شــناختی کــه از جنــاب آقــای دکتــر
بانکــی پورفــرد دارم مطمئــن هســتم کــه گســترش ارتباطــات و
تعامــات بیــن ایــن مجموعــه و ســایر مجموعــه هــا کار دشــواری
نیســت.
مجــدداً از زحمــات عزیــزان سپاســگزاری مــی کنــم و از خداونــد
متعــال ســامتی و توفیقــات روز افــزون شــما بــرادران و خواهــران
گرامــی را مســألت دارم .امیــدوارم بــه زودی توفیــق آن را داشــته
باشــیم کــه از دســتاوردهای و بــزرگ و نــوی ایــن دانشــکده در
فصــل جدیــد کاری اش رونمایــی کنیــم.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد:

مالصدراپیشازگادامرقهرمانهرمنوتیکفلسفیاست
نشست علمی «تأثیر هرمنوتیک فلسفی بر علوم اسالمی»
با ارائه جهانگیر مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه
فردوسی مشهد در دفتر تبلیغات اسالمی برگزار شد.
در ادامه گزارشی کوتاه از این نشست را می خوانید؛

هرمنوتیــک رویکــردی فکــری و فلســفی اســت کــه از یونــان
باســتان تــا بــه امــروز مــورد نظــر فیلســوفان و متفکــران بــوده
اســت ،البتــه ایــن رشــتۀ علمــی بــه عنــوان رویکــردی جــدی
بــا آثــار شــایر ماخــر فیلســوف متألــه آلمانــی از قــرن هجدهم
آغــاز بــه کار کــرد و در ادامــه دیلتــای و هایدگــر و ســپس
گادامــر بــه طــور جــدی بــه آن پرداختنــد.
هرمنوتیــک در ابتــدا بیشــتر تمرکــزش بــر تفســیر متــون
مقــدس بــود و هرمنوتیســتها ســعی مــی کردنــد روشــی بــرای
فهــم متــون ارائــه دهنــد و بــرای همیــن بیشــتر تمرکزشــان بر
فقــه اللغــه و یافتــن معنــای حقیقــی از مجــازی متــون مقــدس
بــود .امــا بــا دیلتــای ایــن رویکــرد تعمیــم پیــدا کــرد و حــوزۀ 
متــن را بــه انســان گســترش دادنــد .دیلتــای انســان و تجربــۀ
زیســته و یــا زندگــی وی را هــم یــک متــن مــی دانســت و
بــرای همــن معتقــد بــود همــان طــور کــه علــوم تجربــی
دربــارۀ طبیعــت داریــم ،علــم تجربــی دربــارۀ زیســت جهــان
انســان هــم داریــم ،امــا هایدگــر بــا رویکــرد اگزیستانســیالیتی
کــه داشــت بــر روی انســان بیشــتر تمرکــز کــرد و انســان را
امــری پرتــاب شــده در جهــان مــی دانســت کــه بــه دنبــال

معنــا بــود.
وی ویژگــی اصلــی انســان را زمانمنــدی ،مکانمنــدی ،زبــان،
تاریخمنــدی و فهممــی دانســت و همــۀ اینهــا را بــا هــم مرتبط
مــی کــرد .گادامــر کــه تحــت تأثیــر وی بــود و البتــه شــاگردی
هایدگــر را کــرده اســت بــر ایــن مفاهیــم بیشــتر تمرکــز کــرد
و حــوزۀ متــن را تعمیــم داد و هــر چیــز را بــه عنــوان متــن در
نظــر مــی گرفــت .انســان ،جامعــه ،فرهنــگ و … همــۀ اینهــا
از نظــر گادامــر متــن هســتند و مــورد تفســیر قــرار مــی گیرند،
امــا تفســیر ایــن امــور بــه روشــی کــه برخــی پیشــنهاد داده اند
پایبنــد نیســت و مهمتریــن عامــل در عرصــۀ تفســیر هــر متنی

رویکــرد دیالکتیکــی اســت.
وی معتقــد اســت ایــن روش ،روشــی ســقراطی اســت کــه کلید
اصلــی فهــم بــه شــمار مــی آیــد .مفســر بــرای فهــم متــن باید
بــا آن وارد گفتگــو شــود و بــا قــرار دادن خــود در افــق طــرف
مقابــل و پرســش و پاســخ رفتــی و برگشــتی بــه فهــم برســد.از
نظــر گادامــر فهــم کــه فرآینــد رفتــی و برگشــتی اســت و البتــه
فرآینــدی پایــان ناپذیــر اســت .فهــم یــک واقعــه و یــا یــک
حادثــه اســت کــه در لحظــه اتفــاق مــی افتد ایــن گونه نیســت
کــه بــرای کســب آن بــه روش خاصــی متوســل شــویم.
ایــن رویکــرد گادامــر بــر عالمــان و فیلســوفان اســامی تأثیــر
فــراوان گذاشــت و البتــه بــا تحریــف برخــی اصــول گادامــر
ســعی کردنــد آن را در علــوم انســانی اســامی تزریــق کننــد
و برداشــتهایی دیگــر از متــن مقدس داشــته باشــند .شــعارهایی
ماننــد تاریخمنــدی قــرآن ،معنــاداری متــن مقــدس در پرتــو
دیالکتیــک مفســر و… از ایــن قبیــل برداشــتها مــی باشــند،
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه شــبیه رویکــرد گادامــری در آثــار
فیلســوفان اســامی ماننــد صــدرا و دیگــران بــه چشــم مــی
خــورد .بــه عنــوان مثــال مالصــدرا در بحــث معــاد جســمانی
از گفتگــوی دیالکتیکــی عقــل و نقــل بــه نحو احســن اســتفاده
کــرده اســت و تــاش کــرده اســت میــان قــرآن و عقــل
فلســفی یعنــی معــاد جســمانی و روحانــی جمــع کنــد .بــه نظــر
مــی رســد مالصــدرا پیــش از گادامــر قهرمــان ایــن رویکــرد
یعنــی هرمنوتیــک فلســفی اســت.

گــــــزارش
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گزارش نشست «آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟»

اراده ملت در ظهور تمدن نقش اساسی دارد
دومیــن نشســت تخصصــی «آیــا فیلســوفان مســلمان بــه مفهوم
تمــدن اندیشــیده انــد؟ چگونــه؟» کــه در ســالن جلســات ایــن
مرکــز برگــزار شــد ،بــا محوریــت قــرار دادن دو ســوال مبنــی
براینکــه ،آیــا اندیشــه فیلســوفان مســلمان راهگشــایی بــر وضــع
کنونــی اســت؟ ،آیــا در حــال حاضــر فلســفه اســامی وجــود دارد
کــه بتوانــد راهگشــای اندیشــه جدیــد باشــد؟ بــه ارائــه نظــر
اندیشــمندان و صاحــب نظــران ایــن حــوزه پرداخــت.
ایــن جلســه باحضــور موســی مالیــری ،هیئــت علمــی گــروه
فلســفه دانشــگاه ،محمــد اکــوان ،هیئــت علمــی گــروه فلســفه
دانشــگاه ،ســیدجواد میــری ،عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه علوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی و امیرحســن خواجــوی پژوهشــگر
فلســفه برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه ،امیرحســن خواجــوی ،مدیــر گــروه
اندیشــه مرکــز پژوهشــی آرا گفــت :مهمتریــن اتفاقــی کــه
گــروه مــا بــه آن میاندیشــیم ایــن اســت کــه بایــد اول بــه
یــک پرســش پاســخ دهیــم ،ســوال ایــن اســت کــه مــراد مــا
از اســتفاده مفهومــی بهنــام تمــدن اســامی یــا تمــدن نویــن
ایرانــی اســامی چیســت؟ و بعــد بــه پرســشهای دیگــر
خواهیــم پرداخــت کــه مــا در حیــن اســتفاده ایــن مفهــوم دقیقـ ًا
چــه چیــزی را در ذهــن داریــم؟ آیــا یــک اجمــاع عمومــی راجــع
ایــن مفهــوم میــان اندیشــمندان مــا وجــود دارد؟ آیــا مــا بــه
ابعــاد مختلــف ایــن مفهــوم اندیشــیده ایــم؟
او ادامــه داد :بــه هــر حــال  ۱۴قــرن اســت واژه مفهــوم اســام در
ادبیــات و زیســت جهــان مــا ظهــور کــرده ،در یــک منطق ـهای از
شــمال آفریقــا ،در یــک قســمتهایی از اروپــا و تــا جنــوب شــرق
آســیا ایــن واژه نفــوذ کــرده ،بــا فرهنگهــای نامتجانــس خــودش
را عجیــن کــرده اســت .آیــا منظــور مــا از همــه اینهــا تمــدن
اســامی اســت ،آیــا صرفـ ًا بــه آن اتفاقــی را کــه  ۱۴قــرن در ایران
افتــاده اســت تمــدن در نظــر میگیریــم؟ ،آیــا اتفاقــی کــه صرف ـ ًا
در جنــوب آســیا اتفــاق افتــاده را تمــدن اســامی میگوئیــم؟
خواجــوی افــزود :فــرض قطعیبــودن یــا قطعینبــودن نحقــق
تمــدن نویــن اســامی ،غایــت نظــری ایــن جلســات اســت کــه
مــا بایــد بــه زوایــای مختلــف آن بیندیشــیم .بنــده در جلســات
قبــل هــم عــرض کــردم کــه  ۴۰-۵۰ســال پیــش در ایــن کشــور
عــدهای ســودای تمدنســازی داشــتند؛ تمدنــی بــا نــام ایــران
کهــن ،کــه شکســت خــورد ،علــت شکســت چــه بــود؟ شــاید
بتــوان گفــت کــه دلیــل آن عــدم اندیشــیدن بــه ابعــاد مختلــف
قضیــه بــوده اســت.
ایــن پژوهشــگر فلســفه بیــان کــرد :زمانــی کــه مــا از مدنیــت
ســخن میگوئیــم؛ بایــد بدانیــم کــه مدنیــت یــک روبنــا میباشــد
کــه متشــکل از یــک زیربنــا بهنــام فرهنــگ بــا اجــزای هنــر
معمــاری موســیقی ،شــعر و ،..همچنین فکــر ،فلســفه ،کالم ،فقه،
قانــون و… همــه اجــزای ایــن راه دراز هســتند؛ حــال بایــد پرســید
آیــا مــا بــه همــه ایــن اجــزا فکــر کــرده ایــم؟ نســبت خــود را بــا
آنهــا معلــوم کــرده ایــم؟
او ادامــه داد :در جلســه قبــل ســه رویکــرد مطــرح شــد ،یــک
رویکــرد امتنــاع نحقــق چنیــن تمدنــی بــود ،رویکــرد دیگــر کــه
در ایــن تمــدن آغــاز شــده و طلیعـهدارش انقــاب اســامی اســت
ناکیــد داشــت ،انقالبی کــه در چندین ســال پیــش در ایــن مملکت
اتفــاق افتــاده و نماینــده آن تفکــر بــر ایــن بــاور بــود کــه تمــدن
غربــی را بــه مثابــه مــاده و صــورت اســامی را مثابــه صــورت
بــر آن خواهیــم زد و مــا بــه یــک تمــدن نویــن خواهیــم رســید،
رویکــرد ســوم نیــز بــه بحــث خودآگاهــی تاریخــی تاکیــد کــرد.
ایــن پژوهشــگر فلســفه بــا تاکیــد برآنکــه پیــش از هراقدامــی باید
بــه ابعــاد مختلــف آن بیندیشــیم؛ گفــت :آیــا فیلســوفان مســلمان
حقیقتــ ًا بــه واژه تمــدن اندیشــیدهاند یــا ایــن یــک واژه مــدرن

اســت؟ بنــده بــر ایــن گمــان میباشــم کــه ایــن واژه ،واژهای
اســت مــدرن ،هماننــد واژه انقــاب کــه مــا امــروز بــرای شــناخت
مباحــث خودمــان از آن اســتفاده میکنیــم .شــاید بــرای اولیــن
بــار مستشــرقین هســتند کــه بــرای تقســیمبندیهای خودشــان
از هنــر اســامی و معمــاری اســامی ســخن گفتهانــد .در واقــع
آنهــا بــه یــک بحــث شناســی پرداختــه انــد کــه امــروزه مــا آن
را بــه یــک مبحــث معرفتــی تبدیــل کــرده و مــراد خــود را بــر آن
میزنیــم .شــاید ایــن رویــه نیــز رویــه درســتی باشــد؛ بایــد بــه آن
بیندیشــیم.
تمـدن یـک فراینـد اجتماعـی  -تاریخـی و تکاملـی
اسـت
دکتــر محمــد اکــوان در بخــش دیگــری از ایــن نشســت ،با اشــاره
براینکــه مــا تمــدن اســامی داریــم ،امــا موضــوع ایــن اســت کــه
تمدنهــا یــا تمــدن چگونــه شــکل میگیــرد و اســتمرار پیــدا
میکنــد ،خاطرنشــان کــرد :از نــگاه بنــده تمــدن اصــو ًال یــک
فعــل انســانی اســت و خیلــی بــا آن دیدگاههایــی کــه معتقــد
هســتند کــه تمــدن تقدیــر وجــود ،حوالــت تاریــخ و بســته بــه
قضــا و قــدر الهــی اســت ،موافــق نیســتم؛ اگرچــه اینهــا هــم
میتواننــد تأثیرگــذار باشــند.
او ادامــه داد :تمــدن اصــو ًال یــک فعــل بشــری اســت و بــا آن
ظهــور پیــدا میکنــد ،اگــر ســقوطی هــم داشــته باشــد ،بــاز بــا
فعــل بشــری اســت ،بنابرایــن تمــدن یــک فراینــد اجتماعــی -
تاریخــی و تکاملــی اســت .در ایــن فراینــد ،متفکــر بایــد بــا
تکامــل و تحــول اجتماعــی همــگام باشــد و حتــی جلوتــر از
زمانــه خــودش باشــد ،یعنــی بــه آینــده هــم توجــه داشــته باشــد
و ایــن فراینــد انســانی اســت .بنابرایــن اگــر متفکــر یــک درک
درســت و واقعــی از گذشــته و موقعیــت فعلــی جامعــه نداشــته
باشــد و همچنیــن یــک چشــماندازی هــم بــه آینــده نداشــته
باشــد ،از فراینــد تکاملــی جامعــه فاصلــه میگیــرد و ایــن
فاصلــه ســبب توقــف و ایســتایی تفکــر میشــود ،چــون تفکــر
بــهروز نیســت ،مبتنــی بــر نیازهــای روز نیســت ،مبتنــی بــر
نیازهــای جامعــه نیســت ،مبتنــی بــر خواســتههای مــردم آن
جامعــه نیســت؛ بنابرایــن متفکــر از جامعــه فاصلــه میگیــرد و
وقتــی کــه از جامعــه زمانــه خــود فاصلــه گرفــت ،ســبب توقــف

تفکــر میشــود و اگــر تفکــر متوقــف شــود ،تمــدن از پویایــی
بازمیایســتد.
او در ادامــه افــزود :بنابرایــن از نــگاه مــن متفکــران بــزرگ
هــم میتواننــد عامــل تحــرک و پویایــی تمــدن شــوند و هــم
میتواننــد ســبب توقــف یــا کندشــدن تحــرک آن باشــند،
چــرا؟ بــرای اینکــه تمــدن در بســتر تاریــخ و زمــان شــکل
میگیــرد و بــه رونــد و تکامــل خــودش ادامــه میدهــد.
فراینــد زمــان در شــهریار متفکــر نیســت ،امــا تقدیــر و مدیریــت
زمــان در اختیــار متفکــر اســت .جامعــه هــم بــا خصوصیــات
انســانی پیونــد دارد و در واقــع جامعــه فعــل افــراد انســانی
اســت کــه بــرای نیازهــای خــودش بــه لوازمــات آن جامعــه
پایبنــد اســت .نتیجــه اینکــه اگــر اندیشــه فیلســوف و متفکــر
بــا نیازهــای اجتماعــی انســانها همــراه و همــگام نباشــد یــا بــه
امــوری بیندیشــد کــه موافــق بــا زمانــه نباشــد یــا نتوانــد جامعــه
بشــری را تدبیــر و مدیریــت کنــد و یــا نتوانــد بــا اندیش ـههای
دیگــران تعامــل داشــته باشــد ،اندیشــه او فاقــد کارایــی خواهــد
بــود و بــه حاشــیه کشــانده خواهــد شــد کــه در تاریــخ تمــدن
مــا و فرهنــگ مــا ایــن اتفــاق افتــاده کــه اگــر الزم شــد مــن
یکــی ،دو نمــره را در مــوردش بحــث خواهــم کــرد.
در حیطــه حکمــت عملــی مــا ناچــار بــه تکیــه بــر
روی مشــهورات و نقلیــات میباشــیم
دکتــر موســی مالیــری ،در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه نقــش
فیلســوفان مســلمان را چگونــه میبینیــد کــه در بحــث تمــدن،
اندیشــه آنهــا باالخــص ابن ســینا و ابــن خلــدون بیشــتر نظریاتی
داشــتند و تأثیراتــی گذاشــتند؟ ،بیــان کــرد :همگــی اندیشــمندان
مــا بــه یــک معنــا در ســاختن بنــای آن چیــزی کــه مــا بــه آن
میگوئیــم بنــای اســامی ،شــرکت داشــته انــد ،بــرای اینکــه
اگــر مــا اعتقــاد داشــته باشــیم کــه تمــدن ،مجموعــه یافتههــای
مــادی و معنــوی بشــر اســت ،خــب هــر اندیشــمندی اگــر اندیشــه
کــرده ،تفکــر کــرده و دســتاوردی داشــته ،شــرکت در ســاختن
تمــدن داشــته اســت.
او ادامــه داد :ابــن ســینا آغازکننــده و طــراح یــک نظری ـهای بــود
کــه البتــه فارابــی هــم قبــل از او تــا حــدی بــه ایــن مســئله وارد
شــده بــود ،امــا نــه بــه شــدتی کــه ابــن ســینا وارد شــده بــود؛ و

گــــــزارش
MEHR NEWSAGENCY

آن اینکــه آنهــا ایــن احســاس را داشــتند کــه فلســفه وارد شــده،
ادعــا دارد کــه هــم مســائل نظــری و اندیشــه و هستیشناســی را
حــل و فصــل کنــد و هــم درخصــوص اخــاق ،روابــط خانوادگــی،
سیاســت ،تدبیــر منــزل و همــه اینهــا اظهارنظــر کنــد و مدعــی
باالخــره همــه ایــن بابهــا آنچــه کــه بایســته و شایســته
اســت ،عرضــه میکنــد .بعــد بالفاصلــه متوجــه ایــن شــدند کــه
شــریعت مــا در کجــا قــرار دارد؟ شــریعت هــم باالخــره ادعایــی
دارد ،بنابرایــن ناچــار بودنــد بــر اینکــه یــک نیــاز بیبدیلــی را
بــه شــرایط نشــان دهنــد کــه یعنــی یــک منطقـهای را مشــخص
کننــد کــه واقع ـ ًا در آن منطقــه ،شــریعت ایفــای نقــش میکنــد و
ایــن نقــش را هــم بــه نحــوی بیبدیــل اجــرا میکنــد و مــوردی
نیــز نمیتوانــد جایــش را بگیــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه اضافــه کــرد :زمانــی کــه میخواســتند،
چنیــن منطقــه نیــازی را طراحــی کننــد تــا بتواننــد ضــرورت
ارســال رســل و ضــرورت دیــن را تبییــن و ترســیم کننــد ،آمدنــد
ایــن بخــش حکمــت عملــی را تقدیــم کردنــد بــه شــریعت و
عدلـهای کــه ابــن ســینا آورد؛ اینکــه میگوینــد ابــن ســینا طــراح
ایــن قضیــه بــود ،بــه خاطــر اینکــه اولیــن چیــزی کــه در بیــن
فیلســوفان بــر ضــرورت نبوت اســتدالل کــرد ،ابن ســینا بــود .قبل
از او البتــه متکلمیــن مــا بحــث میکردنــد در مــورد ضــرورت نبوت
و ضــرورت دیــن و رســالت ،منتهــا بحثهــای آنهــا از طریــق
قاعــده لطــف و مســائل کالمــی بــود ،امــا ابــن ســینا طراحـیاش
طــور دیگــری بــود و میخواســت ایــن ضــرورت را بــه نحــو
فلســفی نشــان دهــد.
او افــزود :ابــن ســینا زمانــی کــه در کتابهایــش در چندیــن اثــر
از آثــارش وقتــی کــه صحبــت از تقســیم انــواع حکمــت میکنــد،
وقتــی کــه بــه حکمــت عملــی میرســد ،میگویــد مســئله
حکمــت عملــی و ابعــادش و شــاخههایش و زوایــای مختلفــش،
تبییــن و ترســیم و گفتوگــو در ایــن خصــوص بــه شــریعت
محــول میشــود .البتــه بــرای ایــن نکتــه یــک دلیــل دیگــری
هــم داشــتند ،یعنــی همــه دلیــل ایــن نبــود کــه یــک منطق ـهای
را بــرای تثبیــت ضــرورت شــریعت تبییــن کننــد .پــس یــک دلیل
دیگــر هــم وجــود داشــت و آن دلیــل دیگــر کــه شــاید مبنــای
نظــری ایــن دلیــل اولــی هــم اســت ،ایــن بــود کــه حکمــای مــا
بــه لحــاظ علمشناســی اعتقــاد داشــتند کــه بهطــور کلــی علــوم
یــا حقیقــی هســتند یــا غیرحقیقــی و اینهــا در حکمــت بــه علــوم
غیرحقیقــی و اعتبــاری کاری داشــتند و قاعدتــ ًا مقصودشــان از
علــوم ،علــوم حقیقــی بــود.
دکتــر مالیــری بیــان کــرد :در حیطــه حکمــت عملــی مــا ناچــار
بــه تکیــه بــر روی مشــهورات و نقلیــات میباشــیم ،از آنجــا کــه
مشــهورات هــم ریشــه و اســاس برهانــی و اســتداللی نــدارد،
طبیعــی بــود کــه بگوینــد ایــن منطقــه نیــاز انســان را شــریعت
تأمیــن میکنــد .ابــن ســینا بــه صراحــت زمانــی کــه اقســام
حکمــت نظــری را بیــان میکنــد ،اقســام حکمــت عملــی را نیــز
بیــان میکنــد ،او میگویــد اقســام حکمــت عملــی هــر ســه
قســمش جایــش در شــریعت اســت.
او ادامــه داد :در نهایــت میتــوان اینگونــه ادعــا کــرد کــه در
حــوزه ابــن ســینا و مشــاییان و… ،بنــده عنــوان میکنــم بعــد
از آنهــا یعنــی تــا دوران حکمــای رســمی مــا هماننــد مالصــدرا و
شــاگردانش ،میبینیــم کــه اندیشــیدن جــدی درخصــوص تمــدن
رخ نــداده اســت؛ اگرچــه میتــوان همــه اندیشــههای آنهــا را
بــه اعتبــار اینکــه دارنــد دســتاوردهای فلســفی و فکــر تولیــد
میکننــد ،جزئــی از اجــزای تمــدن مــا دانســت ،امــا تفکــر در بــاب
تمــدن و تفلســس در بــاب تمــدن ،غیــر از تولیــد تمــدن اســت.
باالخــره مــا میتوانیــم معماریمــان را ،هنرمــان را ،ادبیاتمــان را،
عرفانمــان و ...را از اجــزای تمــدن ببریــم ،امــا اینهــا غیــر از تفکــر
در بــاب تمــدن اســت.
علت شکست ساخت یک تمدن ایرانی چه بود؟
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت ،دکتــر میــری بــا اشــاره
براینکــه آیــا اندیشــه فیســلوفان مســلمان میتوانــد راهگشــای

وضــع کنونــی باشــد یــا خیــر ،بیــان کــرد :در مــورد اینکــه مــا
میخواهیــم تمــدن ایرانــی را بســازیم و زمینههایــش را هــم
فراهــم کردیــم ،حتــی جشــنهایی را برگــزار کردیــم ،ادبیاتــی
تولیــد کردیــم ،برنامهریــزیای کردیــم ،ولــی چــرا شکســت
خــورد .علــت شکســت ایــن چــه بــود؟ چــرا مــا نتوانســتیم آنگونــه
کــه میخواســتیم ،بــه آن دروازههــای تمــدن برســیم .مــن فکــر
میکنــم یــک علــت اساس ـیاش ایــن بــود و آن علــت میتوانــد
هنــوز هــم پابرجــا باشــد ،یعنــی اگــر مــا توجــه نکنیــم بــه ایــن
امــر ،میتوانــد باعــث شکســت باشــد .و آن ایــن اســت کــه بــه
مفهــوم ملــت  -دولــت بــه معنــای مــدرن کلمــه توجــه نکردیــم.
یعنــی چــه؟ نــه اینکــه بــه یــک ســاخت توجــه نکردیــم؛ ملــت -
دولــت مبتنــی بــر اراده ملــی اســت.
او ادامــه داد :در دوران پهلــوی اساس ـ ًا اراده حاکمیــت بــر ایــن بــود
کــه بــه اراده ملــی کمــاکان توجــه نکنیــم و خــود ایــن امــر باعــث
شکســت آن پــروژه بــزرگ شــد کــه میخواســتند بــا آن درآمــد
سرشــاری هــم کــه در پیــش از انقــاب ،حداقــل بیــن ســالهای
 ۱۳۵۰تــا  ۱۳۵۴-۱۳۵۵بــرای ایــران فراهــم شــده بــود و ایــن
اتفــاق نیفتــاده بــود .یعنــی بــه اعتبــار دیگــر اگــر دنبــال ایــن
هســتیم کــه چــرا پروژههــا در ایــران تــداوم نــدارد و مــا دائمـ ًا بــه
دنبــال ایــن میرویــم کــه یــک پــروژه جدیــد ایجــاد کنیــم ،ایــن
اســت کــه مــا مفهــوم مدرنــی را کــه امــروز خلــق شــده و میشــود
گفــت در ســپهر جهــان مدرن امــروز وجــود دارد و فلســفه سیاســی
مدرنیتــه بــر آن قــرار گرفتــه را درک نکــرده ایــم؛ حــال بــه انحــای
مختلــف و در فرمهــای مختلــف ،آن مفهــوم و اراده ملــی اســت.
اگــر بــه اراده ملــی توجــه نشــود ،مــن فکــر میکنــم ایــن پــروژه
نیــز شکســت خــورد.
میــری بــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا اساس ـ ًا فیســوفان مســلمان
بــه مســئله تمــدن اندیشــیدهاند ،بیــان کــرد :شــاید بهتر باشــد اول
یــک پرسشــی از خودمــان کنیــم .مــا وقتــی میگوئیــم تمــدن،
معمــو ًال در ادبیــات اســامی ممکــن اســت از مــدون و مدنیــت و
اینهــا اســتفاده شــود تــا کلمــه تمــدن ،از نــگاه بنــده خــود آن
مفهــوم تمــدن ،یــک برســاخت مفهومــی نویــن اســت ،اساسـ ًا هر
کجــا کــه زندگــی شهرنشــینی شــکل میگیــرد ،آنجــا میشــود
گفــت رگههــای تمــدن یــا رگههــای اندیشــیدن در مــورد
اینکــه فقــط بــه فکــر ایــن نباشــیم کــه امروزمــان را چگونــه
بگذرانیــم؟ شــما اگــر نگاهــی بیندازیــد بــه زندگــی بدویهــا؛
بدویهــا یــا کســانی کــه مثــل عشــایر زندگــی میکننــد،
همیشــه بــه دنبــال ایــن هســتند کــه غــذای فــردای خودشــان را
چــکار کننــد ،حــاال امــروز را گذراندنــد ،فــردا بایــد چــکار کننــد؟ اما
زمانــی کــه شــما وارد مناســبات شــهری میشــوید ،آرام آرام بــه
ایــن میاندیشــید کــه آمــوزش ببنیــد.
او افــزود :اگــر از ایــن منظــر نــگاه کنیــم ،بلــه ،در تمــدن اســامی
فیلســوفانی مــا داشــتیم کــه میاندیشــیدند؛ مــا در فارابــی
میبینیــم کــه یــک فیلســوفی اســت کــه اساسـ ًا در مــورد شــهر یا
مدینــه ،بــه معانــی مختلــف آن توجــه میکنــد ،امــا بعــد از فارابــی،
حــاال تــا حــدودی ،در ابوعلــی ســینا ،یــک مقــدار در خواجــه نصیر
و… نیــز ایــن امــر مشــاهده میشــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه ابــراز داشــت :ربطــی بــه اینکــه این شــهری
و زیســت بومــی کــه داریــم در آن زندگــی میکنیــم ،چــه نســبتی
بــه ســاختارهای سیاســی  -اجتماعــی خودمــان دارد و چــه نســبتی
بــا تغییــرات و تحــوالت جهانــی دارد ،نیســت ،ایــن را آرام آرام مــا
داریــم میبینیــم کــه رخــت برمیبنــدد .نکتــه مهــم دیگــری کــه
بــاز مــن فکــر میکنــم بایــد در مــوردش صحبــت کــرد ،ایــن
اســت کــه وقتــی مــا در مــورد تمــدن ،مدنیــت یــا شهرنشــینی
صحبــت میکنیــم ،بایــد قائــل بــه یــک ســوژهای باشــیم و ایــن
ســوژه بایــد در یــک جایــی ایســتاده باشــد ،یعنــی خودآگاهــی بــه
خــودش پیــدا کنــد ،نســبت بــه بــی اندیشــد و ســعی میکنــد ایــن
اندیشــه خــودش را یــک صورتبنــدی کنــد ،یــک مفهومســازی
کنــد .اگــر مــا داریــم در مــورد تمــدن اســامی صحبــت میکنیــم،
اینگونــه بایــد بیندیشــیم کــه تمــدن اســامی اگــر یــک موقعــی
واقعیتــی هــم داشــته کــه داشــته اســت ،چگونــه میخواهــد بــه
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امــروز مــا وصــل شــود؟ از نــگاه مــن زمانــی کــه مــا در مــورد
فلســفه یــا فیلســوفان اســامی صحبــت میکنیــم ،بــه اقــوال
تاریخــی هــم بایــد توجــه داشــته باشــیم.
 ۵۰فرهنــگ متفــاوت اســامی؛ مــا از چــه چیــزی
ســخن میگوئیــم؟
امیرحســن خواجــوی در بخــش جمــع بنــدی ایــن نشســت ،بیــان
کــرد :جنــاب آقــای دکتــر مالیــری بــه خوبــی یــک شــماتیک
کلــی از اتفاقــی کــه فیلســوفان مســلمان و نسبتشــان بــا تمــدن
اســامی دارنــد را نشــان دادنــد ،در واقــع تمــای ایشــان ایــن بــود
کــه فرمودنــد شــریعت ،نقشــی را بــازی کــرد کــه دیگر فیلســوفان
مســلمان نیــازی در ایــن ندیدنــد کــه بــه مفهوم تمــدن بیندیشــند.
البتــه بــه یــک معنــا تمدنســاز هســتند؛ فیلســوفان مســلمان ،بــه
همــان معنــا کــه فکرشــان ادامــه پیــدا میکنــد صورتبنــدی
خواهنــد کــرد کــه نقــش ابــن خلــدون کجاســت.
او ادامــه داد :در مقابــل جنــاب آقــای دکتــر میــری همیــن
صورتبنــدی را پذیرفتنــد و یــک نقــد اساســی هــم بــه فلســفه
اســامی وارد کردنــد .فرمودنــد کــه فلســفه اســامی بــه خیلــی
از چیزهــا ،ازجملــه بحــث تمدنهــا نیندیشــیده اســت .آن هــم بــه
خاطــر بحــث ذاتــیاش اســت.
مدیــر گــروه اندیشــه مرکــز پژوهشــی آرا ،گفــت :جنــاب آقــای
دکتــر اکــوان میتواننــد االن بحــث را بــرای مــا بازتــر کننــد
کــه وارد بحــث شــویم کــه آیــا واقع ـ ًا فلســفه اســامی بــه ایــن
ابعــاد تمدنــی میتوانــد و امــکان اندیشــیدن دارد یــا نــه؟ ایــن
امکانداشــتن بســیار مهــم اســت .یــک موقــع اســت کــه
میبینیــم یــک تفکــری مســئلهاش ایــن نیســت ،ولــی امکانــش
را دارد ،امــا یــک موقــع اســت کــه میبینیــم بــه هیــچ عنــوان
امــکان تحقــق یــک چنیــن چیــزی نیســت ،چــون تمــدن یــک
بحــث مــدرن اســت و صورتبنــدی نویــن اســت ،پــس شــاید
نتوانــد بــا آن ارتباطــی برقــرار کند ،چون مســائل فلســفه اســامی
معلــوم اســت.
او افــزود :مــا امــروزه بــا  ۵۰کشــور و فرهنــگ مختلــف مواجــه
هســتیم کــه همگــی بــار اســامیبودن را بــا خودشــان همــراه
دارنــد .آیــا ایــن  ۵۰فرهنــگ ذیــل یــک مدنیــت قــرار میگیــرد،
آیــا شــما معمــاریای کــه در ایــران میبینیــد ،بــا معمــاریای کــه
در جنــوب شــرقی آســیا میبینیــد ،یکســان اســت؟ آیــا فرهن ـگ،
موســیقی ،نقاشــی و… ایــن  ۵۰کشــور یکســان اســت؟
خواجــوی گفــت :مســلم ًا پاســخ همــه مــا ایــن اســت کــه نــه،
اینهــا یکســان نیســت .پــس مــا از چــه ســخن میگوئیــم؟
شــاید ایــن مفهــوم صرفــ ًا رهــزن اندیشــه مــا اســت کــه
میخواهــد مــا را بــه بیراهــه ببــرد .ایــن مفهــوم شــاید ماب ـهازای
عینــی نداشــته باشــد و شــاید هــم داشــته باشــد.
دکتــر میــری بــا اشــاره بــر صحبتهــای آقــای خواجــوی،
بیــان کــرد :در مــورد اینکــه امــروزه مــا  ۵۰کشــور را داریــم
کــه بــار اســامی را بــه دوش مــی کشــند و تفاوتهایــی
دارنــد بایــد بگویــم کــه مــن فکــر میکنــم شــاید بحــث را
بــه صــورت دقیــق مطــرح نکــردم .مــا مشــترکات فرهنگــی در
جهــان اســامی داریــم و ایــن را مــا نمیتوانیــم نفــی کنیــم.
یعنــی یکســری مشــترکاتی داریــم؛ حتــی در موســیقی ،در هنــر،
در معمــاری و حتــی در حــوزهای کــه اساســ ًا فیلســوفان آن را
رهــا کردنــد ،بــه خاطــر اینکــه وجــوه یــا ضــرورت دیــن را
مطــرح کننــد ،شــریعت اســامی میشــود .حــاال درســت
اســت کــه مذاهــب مختلــف هــم متفــاوت هســتند ،ولــی بحــث
اینجاســت کــه مــا بــا ایــن مشــترکات فرهنگــی میخواهیــم
چــه کاری انجــام دهیــم؟ اگــر مشــترکات فرهنگــی را بــه
همــان شــیوهای کــه در جمهــوری اســامی بــه دنبــال آن
هســتند ،یعنــی تبدیــل کار بــه یــک اراده و امــر سیاســی ،آن
موقــع اختالفــات شــروع میشــود ،آن موقــع دعواهــا شــروع
میشــود ،یعنــی آن تمدنــی را هــم کــه شــما میخواهیــد بــه
اســم تمــدن نویــن اســامی بســازید ،در واقــع در مقابلــه بــا
دولتهــای کشــورهای اســامی قــرار میگیریــد.
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ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :زمانــی کــه از تمــدن نویــن اســامی
صحبــت میکنیــم ،ایــن تمــدن نویــن اســامی از دل دانشــگاه
امــروز بیــرون نمیآیــد؛ دارد از دل کجــا بیــرون میآیــد؟ از دل
یــک گفتمــان حاکمیتــی بیــرون میآیــد و چــون از دل گفتمــان
حاکمیتــی بیــرون میآیــد ،مــا بــه ایــن بایــد توجــه داشــته باشــیم
کــه مشــترکات از کــدام جنــس اســت؟ از جنــس فرهنگــی یــا از
جنــس سیاســی؟
تضادها آسیبهای تمدنی نیست
خواجــوی بــا بیــان اینکــه مــن تــا حــدود بســیار زیــادی بــا
صحبتهــای فــوق موافــق میباشــم ،بیــان کــرد :نکتــه
اساســی ایــن اســت کــه تنــدی بــه مــا ایــن را یــاد میدهــد کــه
تمدنهــا در جنگهــا هســتند کــه ذیــل هــم قــرار میگیرنــد،
خــرده فرهنگهــا در فرهنــگ کالن حــذف میشــوند .باالخــره
مــا امــروز مفاهیــم پایــان تاریــخ و پایــان تمدنهــا را داریــم.
بنــده میخواهــم بگویــم ایــن تضادهــا اتفاقــ ًا آســیبهای
تمدنــی بــرای مــا نیســت .شــاید رونــد تمدنســازی از دل همیــن
آســیبها شــکل میگیــرد ،امــا ســوال ایــن اســت کــه امــروزه
مــا میتوانیــم بگوییــم تمــدن یهــودی ،تمــدن مســیحی ،تمــدن
اســامی؟؛ دقیق ـ ًا منظورمــان چیســت؟ اینکــه ایــن فرهنگهــا
و تمدنهــای قــوی و ضعیــف همیشــه بــوده و شــکی در آن
نیســت ،اگــر ایــن چرخــه اتفــاق نیفتــاده باشــد ،تمدنهــا جابجــا
نمیشــوند ،شکســت و پیــروزی بــه وجــود نمیآیــد ،غالببــودن
و مغلوببودنــی بــه وجــود نمیآیــد.
او ادامــه داد :مــا اگــر میگوئیــم تمــدن اســامی ،آن طرفــش
تمــدن مســیحی داریــم؟ آن طرفــش تمــدن ســکوالر داریــم؟ آن
طرفــش تمــدن یهــودی داریــم؟ اینهــا ســوالهای اصلــی مــا
اســت .آیــا مــا صرفــ ًا منظورمــان جغرافیــای جهــوری اســامی
ایــران اســت؟ بنــده میخواهــم بگویــم ایــن ابعــادش هنــوز معلــوم
نشــده اســت.
اراده ملت چگونه تحقق پیدا میکند؟
دکتــر اکــوان بــا اشــاره بــر صحبتهــای دکتــر میــری مبنــی
براینکــه اراده ملــت در ظهــور تمدنهــا ،نقــش اساســی دارد؛
خاطرنشــان کــرد :مــن میخواهــم عــرض کنــم کــه اراده ملــت
چگونــه تحقــق پیــدا میکنــد؟ مــا در تاریــخ گذشــته خودمــان
در چنــد مقطــع از تاریــخ ،جلــوی اراده ملــت گرفتــه شــده اســت.
علتــش هــم ایــن اســت کــه اراده ملــت وقتــی ظهــور پیــدا
میکنــد کــه تعامــل و تصــارع و تقابــل آرا پیــدا شــود .اصـ ً
ا بــدون
تضــارب و تقابــل آرا ،اراده مــردم اصــ ً
ا نمیتوانــد ظهــور پیــدا
کنــد .مــا در اوایــل ظهــور اســام ،گروههــای کالمــی بســیاری
داشــته ایــم کــه اینهــا شــروعکننده تفکــر در بعــد از اســام ،چــه
در کالم سیاســی و چــه در کالم اجتماعــی بودنــد.
او ادامــه داد :ایــن گروههــا تعامــل ،تضــارب و تقابــل زیــادی
بــا هــم دارنــد .ایــن تقابــل و تضــارب آرا کــه ســبب ظهــور اراده
ملتهــا میشــود ،در خواجــه نصرالدیــن طوســی وجــود داشــت
و بعــد از آن کامـ ً
ا متوقــف شــد ،اگرچــه خــود خواجــه نصرالدیــن
طوســی اهــل گفتوگــو و تعامــل بــوده و بــه تضــارب آرا
میپرداختــه ،امــا متفکــران بعــد از خواجــه ،ســبب توقــف ایــن
تضــارب و تقابــل شــدند .علتــش هــم ایــن بــود کــه خواجــه
نصرالدیــن ،علــم کالم را از اســتقالل انداخــت ،یعنــی علــم کالم
را تبدیــل بــه فلســفه کــرد ،بنابرایــن نیروهــای کالمــی همگــی به
حاشــیه رفتنــد .بعــد ایــن گروههــای کالمــی کــه بحــث سیاســی
و بحــث اجتماعــی را مطــرح میکردنــد ،از آن تفکــری کــه خواجــه
نصیــر در کالم ابــداع کــرد ،تنهــا در بــاب موضــوع الهیــات بــه
معنــای خــاص اســتفاده کردنــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــر کنــار رفتــن مســائل اجتماعــی،
مســائل سیاســی و مســائل اخالقــی و… گفــت :در اخــاق مــا،
علــم عملــی وجــود نــدارد ،و دلیــل آن نیــز مطــرح شــدن مســائل
الهیــات خــاص اســت ،ایــن امــر ســبب توقــف تضــارب آرا شــد و
ایــن تضــارب آرا ،اراده مــردم را متوقــف کــرد و ملــت دیگــر حضور
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نداشــتند .تنهــا یــک متفکــری وجــود داشــت و بقیــه متفکــران،
حاشــیهنویس ایــن متفکــر بودنــد ،یعنــی تــاش میکردنــد کــه
تفکــر او را شــرح دهنــد ،گرههــای او را بــاز کننــد و روشــن کننــد.
او بــا اشــاره بــه موضــوع مالصــدرا گفــت :مالصــدرا یــک متفکــر
اســت و اصــ ً
ا خــودش بنیانگــذار یــک تفکــر بــزرگ اســامی
میشــود .عرفــان ،فلســفه اشــراق ،فلســفه نشــا و کالم و مســائل
دیگــر را یــک درهمتنیدگــی در تفکــر مالصــدرا ایجــاد میشــود
کــه علــوم دیگــر یــا تفکــر دیگــر ،اســتقالل خودشــان را از دســت
میدهنــد .زمانــی کــه اســتقالل خودشــان را از دســت میدهنــد،
بــه حاشــیه میرونــد ،بنابرایــن در اینجــا گفتوگــو دیگــر
تحقــق پیــدا نمیکنــد ،تضــارب و تقابــل آرا تحقــق پیــدا میکنــد.
یعنــی یــک ســاختاری ایجــاد میشــود کــه ایــن ســاختار ،تفکــر
اصیــل اســت و بقیــه تفکــرات بشــری در ایــن حــوزه ،شــبهاتی
هســتند کــه ایــن شــبهات را بایــد بــا تفکــر مرتفــع کنیــم ،نــه
اینکــه حلــش کنیــم .یعنــی بایــد ایــن شــبهات از بیــن بــرود.
دکتــر اکــوان بــا تاکیــد براینکــه در دوره قاجــار تفکــری وجــود
نداشــته ،عنــوان کــرد :مــا در ایــن دوره متفکــر اصیــل نداریــم.
علتــش هــم ایــن اســت کــه اینهــا از فراینــد زمــان و از تکامــل
تفکــر غافــل بودهانــد ،یعنــی اینهــا بــه یــک موضــوع خــاص
میاندیشــیدند و دربــاره آن موضــوع تحقیــق میکردنــد،
یکدفعــه متوجــه شــدند کــه اص ـ ً
ا مــا بــا مــردم و بــا جامعــه و
بــا ضرورتهــای اجتماعــی و بــا لوازمــات اجتماعــی فاصلــه
گرفتیــم .چــون فاصلــه گرفتنــد ،برگشتشــان دیگــر خیلــی دشــوار
بــود .بنابرایــن شــارحان اینهــا ســعی کردنــد کــه همیــن تفکــر
را حفــظ کننــد ،حداقــل تــاش میکننــد کــه ایــن تفکــر را حفــظ
کننــد؛ ایــن متفکــران بــه ایــن فکــر افتادنــد و گفتنــد مــا کــه
تفکرمــان متوقــف شــده ،حــاال بایــد چــکار کنیــم؟ برویــم تفکــر
را وارد کنیــم .آمدنــد تفکــر را وارد کردنــد ،آن هــم هیــچ تأثیــری و
هیــچ تحولــی ایجــاد نکــرد ،بــرای اینکــه بــه ریش ـهها و مبانــی
پرداخــت نشــد ،بلکــه بــه آثــارش پرداختــه شــد ،مــا وارد تفکــر
ترجم ـهای شــدیم و ایــن تفکــر ترجم ـهای بســیارش بــا ســاختار
فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی مــا ســازگاری نداشــت ،بنابرایــن
تحولــی هــم ایجــاد نکــرد.
دکتــر مالیــری در ادامــه ایــن نشســت گفــت :از فرمایش دوســتان
علیالخصــوص آقــای خواجــوی مــن اینگونــه برداشــت کــرده
ام کــه اساســ ًا مــا فیلســوفانمان در خصــوص تمــدن اســامی
نیندیشــیدهاند ،و بنــده خــود تــا بــه اینجــا بــا ایــن موضــوع موافــق
میباشــم امــا بــا نکتــه دیگــری کــه ایشــان اضافــه کردنــد،
اینکــه امــکان اندیشــیدن نیــز در بســتر فلســفه اســامی بــرای
تمــدن وجــود نــدارد ،یعنــی نمیتوانیــم در بســتر فلســفه اســامی،
فلســفه تمــدن داشــته باشــیم موافــق نیســتم ،یعنــی بخــش اول را
میپذیــرم کــه چنیــن اندیشـهای رخ نــداده اســت ،امــا بخــش دوم
آن را نمیپذیــرم.
او در ادامــه افــزود :امــا ایــن موانعــی که ممکن اســت در نظــر آقای
خواجــوی باشــد کــه میفرماینــد فلســفه اســامی موضوعاتــش
معلــوم اســت و فیلســوفان بایــد فقــط در ایــن خصوص بیندیشــند،
قاعدت ـ ًا بــه دنبــال طراحــی موانعــی هســتند کــه بگوینــد فلســفه
اســامی بنابــر دالیــل مطــرح شــده نمیتوانــد فیلســوف مســلمان
درخصــوص تمــدن بیندیشــد .بنــده عــرض میکنــم در ایــن مــورد
بیــش از دو مانــع ممکــن نیســت داشــته باشــیم .یکــی اینکــه
شــما بفرمائیــد موضــوع اندیشــه در مــورد تمــدن ،از حــوزه کار
فیلســوف اســامی خــارج اســت .بــه ایــن معنــا کــه فلســفه
اســامی موضوعــی دارد و بایــد پیرامــون ایــن موضــوع بیندیشــند
و اندیشــیدن درخصــوص تمــدن ،او را از علمــش خــارج میکنــد،
یعنــی فلســفهای نیســت ،فلســفه اجتماعــی نیســت.
مالیــری ادامــه داد :مســئله دیگــر اینکــه ممکــن اســت بــه
لحــاظ روشــی بخواهنــد وارد شــوند و بگوینــد مانــع دیگــر ایــن
اســت کــه اساسـ ًا اندیشــیدن درخصــوص تمــدن بــه یــک روش
دیگــری ممکــن اســت ،فیلســوف مســلمان بــه روش قــرآن
میاندیشــد ،عقلــی میاندیشــد؛ بــه ایــن لحــاظ از دســترس
کارش خــارج میشــود .بنــده هیــچ کــدام از اینهــا را قبــول

نــدارم ،یعنــی هــم معتقــدم تمــدن بهعنــوان یــک موضــوع
اندیشــه میتوانــد موضــوع تفکــر فیلســوف اســامی باشــد؛
مســئله دیگــر اینکــه برهــان و ســخن ســنجیده و قطعــی
گفتــن هــم در ایــن خصــوص ممکــن اســت برخــاف آنکــه
ابــن ســینا تصــور میکــرد .البتــه آن نکتــه دوم را ،یعنــی
مطلــب دوم را کــه اینجــا عــرض میکنــم و در آن بخــش
اول کالمــم هــم بــرای اینکــه امثــال ابــن ســینا پــا پــس
کشــیدند از تفکــر تمــدن ،دلیــل دومــی کــه گفتــم بــه اعتبــار
روش بــود و اینهــا میخواســتند برهانــی بیندیشــند ،ابــن
ســینا ایــن را در جایــی اظهــار نکــرد .بنــده درخصــوص هــر
دو مطلــب اعتقــاد دارم کــه اندیشــیدن در موضــوع فلســفه
اســامی میگنجــد ،بــه خاطــر اینکــه موضــوع فلســفه
اســامی وجــود نیســت ،امــا متأســفانه مغفــول مانــده اســت.
او گفــت :یکــی از خطاهــا و غفلتهــای مــا ایــن اســت کــه گمــان
میکنیــم فیلســوف مســلمان ،فیلســوفی اســت کــه در راه وجــود
بیندیشــد ،اگــر مــا بخواهیــم بــه وجــود ماهیتــش بیندیشــیم وجود
بشناســیم .مگــر چقــدر میتوانیــم حــرف بزنیــم؟  ۱۰-۱۵تــا
گــزاره هــم شــما در مــورد تمــدن میخواهیــد از حیــث وجــودش
حــرف بزنیــم ،امــا بیــش از اینهــا اســت .مــن گمــان میکنــم
اینطــور نباشــد ،یعنــی فیلســوف مســلمان میتوانــد در مــورد ایــن
بیندیشــد ،بــه شــرطی کــه ذهنیــت موضــوع از فلســفه موجــود،
یعنــی از فلســفه وجودشناســی توســعه دهیــم کــه ایــن توســعه در
مقــام عمــل ،نــه البتــه در حــوزهی تمــدن ،در حــوزه دیگــر هماننــد
فلســفه نفــس اتفــاق افتــاده اســت؛ برایــن بــاورم کــه بحثهــا
بســیار گســتردهتر از اینهــا اســت.
همچنیــن مالیــری در جمــع بنــدی ایــن جلســه گفــت:
درخصــوص تمــدن از آن حیــث کــه تمــدن اســت ،اندیشــه بســیار
کــم بــوده ،بهجــز ابــن خلــدون کــه تمرینــات جــدی داشــته،
تقریب ـ ًا مــا نداشــته ایــم ،امــا امــکان اندیشــه و تمــدن در فلســفه
اســامی وجــود دارد.
اکــوان نیــز در پایــان ،در پاســخ بــه ســوالی مبنــی براینکــه آیــا
اندیشــه فیلســوفان مســلمان راهگشــای وضــع کنونی اســت ،بیان
کــرد :ایــن رونــدی کــه فلســفه اســامی در پیــش گرفتــه اســت،
نــه میتوانــد در ظهــور تمــدن تأثیرگــذار باشــد و نــه تاکنــون
تأثیرگــذار بــوده اســت.
دکتــر میــری نیــز در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در حــال
حاضــر فلســفه اســامیای وجــود دارد کــه بتوانــد راهگشــای
اندیشــه جدیــد باشــد ،خاطرنشــان کــرد :فلســفه اســامی وجــود
دارد ،همانطــور کــه آقــای دکتــر مالیــری ،بــه گونـهای انتقادگونــه
هــم آقــای دکتــر اکوانــی میگویــد .هســتند کســانی کــه هــم
اکنــون فلســفه اســامی را دارنــد مدیریــت میکننــد ،میاندیشــند،
در داخــل آن پارادایــم میاندیشــند .مــا پرســش را نبایــد اینگونــه
مطــرح کنیــم .بحــث اصلــی ایــن اســت کــه امــروزه در جهــان
مــدرن آیــا همینگونــه کــه در ایــران حاکمیــت بــه گون ـهای بــه
دنبــال مدیریــت ایــن جریــان اســت عمــل میکنــد؟ بهتریــن
کاری کــه فیلســوفان مســلمان یــا فیلســوفانی کــه در چارچــوب
حکمــت و فلســفه اســامی میاندیشــند میتواننــد انجــام دهنــد،
ایــن اســت کــه در کرانــه ،نقــد را ســازماندهی کننــد ،نــه اینکــه
اک ً
بیاینــد و بگوینــد اص ـ ً
ال جهــان مــدرن را بگــذار کنــار ،حــاال
مــا میخواهیــم تمــدن نویــن اســامی را بســازیم و از صفــر
میخواهیــم شــروع کنیــم .ایــن امــر اشــتباه اســت چراکــه بایــد در
کرانــه باشــند و بــه کاســتیها ،قوتهــا ،ظرفیتهــا ،چالشهــا
و… ایــن نقــد را ســامان دهنــد.
او در پایــان ایــن جلســه تاکیــد کــرد :شــاید  ۵۰ســال دیگــر۱۰۰ ،
ســال دیگــر ۲۰۰ ،ســال دیگــر ،مثــ ً
ا در یــک فراینــدی ،یــک
چارچوبــی ،پارادایمــی شــکل بگیــرد ،امــا اینگونــه کــه امــروز دارد
حداقــل در ایــران ایــن بحــث مطــرح میشــود و بدنــه آکادمیــک
مــا ،یعنــی بدنه فیلســوفان ،محققــان ،جامعهشناســان ،اهل فلســفه
و اصحــاب علــوم انســانی ،ورود ندارنــد بــه ایــن مســائل ،بیشــتر
بــه یــک گونــه ســازماندهی حاکمیتــی اســت و ایــن نمیتوانــد
جــواب دهــد.
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نشســت الهیــات امــام صــادق(ع) ،در حســینیه ارشــاد بــا
ســخنرانی همایــون همتــی ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
تهــران برگــزار شــد.
همتــی در ابتــدای ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه در ایــن
جلســه بــه الهیــات و اندیشــه هــای امــام صــادق(ع) از منظــر
کالمــی و همچنیــن بررســی اندیشــه هــای ایشــان در زمــان
حــال خواهــم پرداخــت ،گفــت :بــه ایــن دلیــل بــه ایــن علــم،
علــم کالم گفتــه مــی شــود کــه دربــاره تکلــم خداونــد اســت.
علــم کالم بــر اســاس مشــهورات و مقبــوالت اســت و از قیاس
جدلــی اســتفاده مــی کنــد .بــر خــاف فلســفه کــه بــر اســاس
یقینیــات و بدیهیــات اســت و قیــاس برهانــی ارائــه مــی دهــد.
همتــی اظهــار داشــت :علــم کالم امــروز در مســیحیت خیلــی
گســترش پیــدا کــرده اســت ،امــا مــا کــم کار کــرده ایــم و فقط
رویکــرد آپولو ِژیــک داریــم .در حالــی کــه رویکــرد آپولو ِژیــک
یعنــی جنبــه تدافعــی کالم یــک شــاخه از الهیــات مســیحی
اســت نــه همــه آن .کالم جنبــه تهاجمــی هــم دارد .امــا بحــث
مــن بیشــتر الهیــات امــام صــادق(ع) اســت نــه کالم امــام
صــادق(ع) ،کــه بحثــی گســترده تــر اســت.
وی افــزود :کتابــی اســت منســوب بــه امــام صــادق(ع) بــا نــام
«مصبــاح الشــریعه و مفتــاح الحقیقــه» در عرفــان و ســلوک
اســت امــا انتســاب آن بــه امــام صــادق(ع) قطعــی نیســت .در
کالس آیــت اهلل بهجــت خصــوص از ایشــان پرســیدم از منظــر
ســند و علــم رجــال نــه بلکــه خودتــان از شــهود بفرماییــد کــه
آیــا ایــن کتــاب نوشــته خــود امــام صــادق(ع) اســت؟ گفتنــد
بلــه ،تمــام ابــواب و فصــول ایــن کتــاب اولیــن ســطرش از خود
ایشــان اســت امــا باقــی نوشــته خــود راوی اســت.
همایــون همتــی در ادامــه گفــت :کتــاب دیگــر توحیــد مفضــل
اســت کــه عالمــه طباطبایــی معتقــد اســت عمــر بــن مفضــل
جعفــی از شــاگردان امــام صــادق(ع) بــوده و حضــرت امــاء
کــرده و بــه قلــم مفضــل اســت و عالمــه صحــت انتســابش
بــه امــام صــادق(ع) را قبــول دارد .از طرفــی امــام صــادق(ع)
حــدود  ۱۳مناظــره دارد .در مناظــرات بــه قــدری ادب بحــث را
رعایــت مــی کــرد کــه خــود افــرادی کــه بــا ایشــان مناظــره
مــی کردنــد از اخــاق ایشــان تعریــف مــی کردنــد.
وی افــزود :بســیاری از علــوم اســامی را اولیــن بــار ایشــان
تدویــن کــرده و بیشــترین احادیــث در اختیــار مــا از ایشــان
اســت .ایشــان همچنیــن شــاگردان برجســته ای تربیــت کــرده
اســت .مثــل محمــد بــن مســلم ،حســن بــن محبــوب ،جمیــل
دراج ،زراره ،هشــام و  ۴۰۰۰. ...و برخــی نوشــته انــد ۶۰۰۰
بــن ّ
شــاگرد تربیــت نمــود کــه بســیری از ایــن هــا شــیعه نبــوده
انــد .نزدیــک بــه  ۲۰۰دانشــجو کــه مــن لیســت آن هــا را دارم
شــاگرد غیــر عــرب ایشــان بــوده انــد .یــک فــردی هنــدی
در کتابــش ایــن اســامی را آورده اســت .زنــان بســیاری جــزو
شــاگردان ایشــان بــوده انــد .در حالــی کــه دختــران در زمــان
جاهلیــت زنــده بــه گــور مــی شــدند.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه عنــوان کــرد :کتــاب ســیری در
ســیره معصومیــن نوشــته شــهید مطهــری بســیار خــوب اســت
و جالــب اســت کــه یــک فیلســوف ســیره بنویســد .دانشــنامه
هایــی کــه دربــاره ائمــه داریــم اســتاندارد و دانشــگاهی نیســتند
و بــرای پاســخ بــه نیازهــای روز مناســب نیســتند کــه بتــوان به
دســت دانشــجویان داد .ایــن گونــه ائمــه را مظلــوم مــی کنیم و
چندبــاره مــی کشــیم .وظیفــه ذاتــی پژوهشــگاه هــا این اســت
کــه در ایــن زمینــه هــا کار کننــد .تنهــا کار قابــل توجهــی کــه
در ایــن حــوزه دیــدم کاری از دانشــگاه امــام صــادق(ع) بــود که
 ۲جلــد کتــاب دربــاره امــام رضــا و  یــک جلــد هــم دربــاره امام
صــادق(ع) کار شــده بــود.
وی در ادامــه گفــت ۲ :نــوع معجــزه داریــم؛ قولــی و فعلــی.
ابــن ســینا مــی گویــد معجــزات فعلــی بــرای عــوام مناســب
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اســت و معجــزات قولــی بــرای خــواص .امــروز الهیــات امــام
صــادق(ع) بســیار مناســب بــرای پاســخ دادن بــه اندیشــه
هــای تومــاس آکوینــاس و اندیشــه هــای تومیســتی اســت.
خوشــمان بیایــد یــا بدمــان بیایــد فلســفه ارســطو بیشــترین
ظرفیــت را بــرای طــرح مباحــث الهیــات اســامی دارد.
همچنیــن عرفــان افلوطینــی بــرای طــرح عرفــان دینــی
بیشــترین ظرفیــت را دارد .افلوطیــن و فیلــون بیشــترین
تأثیــر را بــر ابــن عربــی و موالنــا داشــته انــد .تومــاس
آکوینــاس مــی گویــد آثــار ارســطو را نمــی فهمیــدم از
آثــار مســلمانان بــه خصــوص ابــن رشــد اســتفاده کــردم.
تومــاس آکوینــاس  ۵دلیــل بــرای اثبــات خداونــد مــی آورد.
البتــه مــی گویــد وجــود خداونــد بدیهــی اســت کــه عالمــه
طباطبایــی نیــز ایــن را مــی گویــد و تومــاس آکوینــاس مــی
گویــد ایــن هــا دلیــل اثبــات خداونــد نیســتند بلکــه  ۵راه
بــرای رســیدن بــه خداونــد هســتند .طنــز روزگار ایــن اســت
کــه مــا امــروز آثــار تومــاس آکوینــاس را مــی خوانیــم و
افتخــار مــی کنیــم .بحــث صفــات و اســماء الهــی و ذات
الهــی کــه مــا داریــم از حــرف هــای ارســطو اســت.
همتــی در ادامــه اظهــار داشــت :کتــاب تحــف العقــول بــه
لحــاظ نزدیکــی نویســنده بــه دوران غیبــت کبــری باعــث
شــده دوران امــام حســن عســکری(ع) را درک کــرده باشــد
و احتمــال اشــتباه بــودن آن خیلــی کــم اســت .حدیثــی
در آن اســت کــه در ادامــه بــه آن اشــاره مــی کنــم .امــام
صــادق(ع) در برخــی احادیــث بــا برهــان نظــم ،برهــان
فطــرت و ارجــاع بــه فطــرت و وجدانیــات کــه انســان در اوج
مشــکالت و اضطــرار بــه دنبــال امــداد غیبــی مــی گــردد،
همچنیــن بــا برهــان حــدوث و حرکــت (کــه همــان برهــان
کازمولوژیــک اســت) خداونــد را اثبــات مــی کنــد .عــاوه بــر
ایــن هــا  ۲برهــان ابتــکاری نیــز دارد کــه مختــص اوســت.
یکــی برهــان فرجــه اســت کــه  ۲واجــب الوجــود بالــذات را
در نظــر مــی گیــرد و مــا بــه االمتیــاز و مــا بــه االشــتراک

آن هــا را بیــان مــی کنــد .دیگــری برهــان هلیلــه اســت کــه
ابــن ســینا در نمــط  ۴اشــارات از آن اســتفاده مــی کنــد .طبق
ایــن برهــان کافــی اســت شــما یــه تکــه ســنگ یــا یــک
حبــه قنــد یــا یــک قطــره را بپذیریــد ،وجــود خــدا بــا همــان
اثبــات مــی شــود.
ایــن محقــق و پژوهشــگر ادیــان و عرفــان در انتهــا گفــت:
امــام صــادق(ع) در زمــان خــود و در جلســات علمــی خــود
پاســخ تمــام فرقــه هــای زمــان خــود را داده اســت کــه
بســیاری از ایــن فرقــه هــای فکــری امــروز نیــز وجــود
دارنــد .امــام صــادق(ع) مــی فرمایــد :خــدا هیــچ گاه بــه
ذهــن نمــی آیــد .آن چیــزی کــه ذهــن تــان از خــدا ترســیم
مــی کنیــد مخلــوق شماســت و زاییــده ذهــن شماســت .در
ذهــن شــما محــاط و محــدود اســت .هــر کــس بــا توهمــات
شــخصی بــرای خــود خــدا ترســیم کنــد مشــرک اســت.
عالمــه طبابایــی ایــن حدیــث را بــا ســند نقــل مــی کنــد.
خــدا را بایــد بــا حضــورش شــناخت .در عرفــان مــی گوینــد
ذهــن گذرگاهــی بــرای دل اســت .بــا تهجــد و تهذیــب
نفــس و شــب بیــداری نهایتــ ًا ذهــن صــاف مــی شــود
و بــرای انســان پنجــره ای بــاز مــی شــود تــا بــه انــدازه
خــودش خــدا را ببینــد ،نــه بــه انــدازه خــدا .امــام ســجاد
نیــز مــی فرمایــد :معرفــت مــن بــه تــو بــه انــدازه خــودم
اســت نــه بــه انــدازه تــو .در تفکــر اســام معرفــت و تفکــر
و علــم بیشــترین ارزش را دارد بــه طــوری کــه پیامبــر وارد
مســجدی مــی شــود و مــی بینــد  ۲گــروه حضــور دارنــد.
گروهــی بــه عبــادت مشــغول انــد و گروهــی دیگــر بــه
فعالیــت علمــی .پیامبــر نــزد گروهــی مــی رود کــه در حــال
مباحثــه و فعالیــت علمــی هســتند و مــی فرمایــد :بِالتَّعلیــم
اُ
رســلت .همچنیــن پیامبــر اکــرم بــه اســرای جنــگ مــی
ُ
گفــت هــر کــس بــه  ۴۰مســلمان ســواد یــاد بدهــد آزاد
اســت و ایــن گونــه از هــر فرصتــی بــرای گســترش علــم
و معرفــت و تفکــر اســتفاده مــی نمــود.
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نگاهی اجمالی به آرا و نظریات مسعود العالم چودری
پژوهــش در علــوم انســانی در راســتای ســعادت بشــر ضرورتــی
انکارناپذیــر و اســتفاده از عقــل و آموزههــای وحیانــی در کنــار
دادههــای تجربــی و در نظــر گرفتــن واقعیتهــای عینــی و
فرهنــگ و ارزشــهای اصیــل جوامــع ،شــرط اساســی پویایــی،
واقــع نمایــی و کارایــی ایــن گونــه پژوهشهــا در هــر جامعــه
اســت.
مســعود العالــم چــودری* ،یکــی از اندیشــمندان فعــال در
جهــان اســام اســت .وی در دو دهــه اخیــر تــاش زیــادی
کــرده تــا بتوانــد از یــک طــرف پاســخی بــه چالشــهای پیــش
روی اقتصــاد اســامی بدهــد کــه در مواجهــه بــا اقتصــاد
ســرمایه داری قــرار گرفتــه و از ســوی دیگــر رابطــه میــان علــم
و اســام و چگونگــی شــکل گیــری علــم اســامی را مشــخص
کنــد بــه طــوری کــه بتوانــد مدلــی از علــم اســامی را ارائــه
دهــد.
محــور اندیشــه چــودری دســتیابی بــه مدلــی از اقتصــاد اســامی
اســت .مدلــی کــه در برگیرنــده تمامــی مفاهیــم بنیــادی اســام
باشــد .در حــوزه اقتصــاد وی تــاش داشــته تــا نقــش و کارکــرد
مفاهیمــی چــون ربــا ،معاملــه ،خمــس و … را در اقتصاد اســامی
معرفــی کنــد .از آنجــا کــه وی بــه اصــول ریاضیــات آگاهــی
دارد تــاش کــرده تــا مدلهــای خــود را بــر اســاس قوانیــن و
قواعــدی کــه در علومــی چــون ریاضــی ،جبــر و فیزیــک اســت
ارائــه کنــد.
بــا وجــود انتقادهایــی کــه میتــوان در رابطــه بــا مدلهــای
اقتصــادی وی ارائــه کــرد و ممکــن اســت از چشــم انــداز
اندیشــمندان مســلمان یــا غــرب مــورد توجــه قــرار گرفتــه باشــد،
از ایــن نکتــه نمیتــوان چشــم پوشــی کــرد کــه نمیتــوان
اندیشــمندی در جهــان اســام ســراغ گرفــت کــه در چنــد دهــه
اخیــر بــه انــدازه چــودری در رابطــه بــا مــدل ســازی اقتصــاد
اســامی و واقــع ســازی ایــن مدلهــا تــاش جئــی از خــود
نشــان داده باشــد.
دیگــر نقطــه قابــل توجــه در اندیشــه چــودری ارائــه مدلــی از
تفکــر در اســام اســت کــه آرمانهــا و انتزاعیــات اســامی را
بــه ســطح واقعیــت نزدیــک ســازد .وی از همــان ابتــدای فعالیــت
خــود بــر ایــن مســاله اصــرار داشــته کــه مبانــی فلســفی و اصــول
موضوعـهای کــه شــکل دهنــده حــوزه علــم هســتند ،در اســام و
غــرب متفــاوت و متضادنــد.

جهان بینی در مقابل پارادایم
چــودری معتقــد اســت فرآینــد در جهــان بینــی تکاملــی اســام در
هــر مرحلـهای از شــمول ،تولیــد دانش ،کنــش همگرایــی و تکامل
خــود بــه طــور خــاص توحیــدی اســت .اســام و مبانــی اســامی
(لــوح محفــوظ و ســنت خــدا) مبنــای هــر نــوع نظریــه پــردازی
در جهــان بینــی اســامی هســتند .بنابرایــن روش شناســی علــم
در اســام بــر مســیری حرکــت میکنــد کــه مدلهــای خــود را
بــا توجــه بــه خصلتهــای فراروایــی وحــی و ســنت پیامبــر (ص)
طراحــی میکننــد .لــذا بــر خــاف دیــدگاه ثنــوی غــرب کــه در آن
اثبــات یــک گــزاره علمــی مبتنــی بــر رد و ابطــال نظریات گدشــته
اســت؛ در جهــان بینی اســامی مبنــای روش شــناختی هــر علمی
تأییــد آن از ســوی جهــان بینــی وحدانــی اســام اســت؛ فرآینــدی
دائــم و حرکتــی مبتنــی بــر توحیــد.

تفاوت اسالم و غرب در اصل موضوعه
چــودری از اندیشــمندانی اســت کــه ورود بــه بحــث روش شناســی
خــود را بــا نقــد اندیشــه غــرب در ابعــاد هســتی شناســی یا بــه زعم
خــود وی همــان اصــول موضوعــه آغــاز میکنــد .وی مــی کوشــد
نشــان دهــد کــه وجــود ایــن مبانــی بنیادیــن فکــر یــو گزارههــای
هســتی شــناختی ،تأثیــر عمیقــی بــر حــوزه اندیشــه و بــه خصوص
روش شناســی فکــر یــو عملــی غرب داشــته اســت.

هستی شناسی علم اسالمی
چــودری بــرای رســیدن بــه تعریــف دقیقــی از ماهیــت واقعیــت در
اســام بــه مقایســه و معرفــی ایــن مفهــوم در دیگــر دیدگاههــا و
از جملــه مارکسیســم پرداختــه اســت .وی بــا اشــاره بــه ارزیابــی
مارکسیســم از ســوی رســنیک و ولــف کــه از نظــر آنهــا چشــم
انــداز مارکسیســتی نســبت بــه تعریــف واقعیــت ،مبتــا بــه
تناقضــات و تعارضــات فکــری اســت؛ مارکــس و مارکسیســم
را قربانــی نوعــی نظریــه پــردازی پارادایمــی ســطحی معرفــی
میکنــد کــه بــر محدودیــت یهــود و مســیحیت تاکیــد دارد.

وحدت در مقابل ثنویت (دوگانگی)
از نظــر چــودری دانــش ازلــی در اســام مفاهیمــی را ابــاغ
میکنــد کــه متفــاوت از اصــول موضوعــه در تفکــر غــرب
اســت؛ وجهــه هســتی شــناختی تفکــر اســامی مبتنــی بــر توحید
و وحدانیــت ذات اقــدس الهــی اســت .ایــن هســتی شناســی
توحیــدی بــه معرفــت شناســی توحیــدی میانجامــد کــه در تقابل
بــا هســتی شناســی و معرفــت شناســی دو گانــه غــرب اســت .بــه
نظــر چــودری تضــاد میــان اســام و غــرب یــک تضــاد ســاختاری
اســت .تضــادی کــه در یــک ســوی ثنویــت ســاختاری تفکــر غرب
و در دیگــر ســوی وحــدت هســتی شــناختی اســام قــرار دارد .هــر
کــدام از ایــن ســاختارهای معرفتــی ،ارزش شناســی هــای خــاص
خــود را دارنــد.

معرفت شناسی علم اسالمی
معرفــت شناســی توحیــدی مفهــوم محــوری در اندیشــه چــودری
اســت .ایــن مفهــوم آنقــدر در اندیشــه چــودری پررنــگ اســت کــه
مفاهیــم هســتی شناســی را حتــی تحــت الشــعاع خــود قــرار داده
اســت .معرفــت شناســی چــودری از قــرآن منتــج شــده و مطابــق
قــرآن و مفاهیــم قرآنــی اســت.
چــودری در راســتای طراحــی پارادایــم جهانــی ،فرآینــدی بــه نــام
فرآینــد تعاملــی ،انســجامی و تکاملــی را معرفــی میکنــد .از نظــر
وی ایــن فرآینــد قــادر اســت همان فعالیــت معرفتــی را انجــام دهد
کــه شــکل یافتــه آن در فرآینــد شــورایی در اســام وجــود دارد .این
فرآینــد در ارتبــاط جــدی بــا معرفــت شناســی توحیــدی اســت .این
فرآینــد ارتباطــی پیوســته با معرفــت شناســی توحیــدی دارد.

روش شناسی اسالمی و مفهوم جهان بینی توحیدی
چــودری معتقــد اســت روش شناســی اســامی ،بایــد ارتباطــی
جــدی و شــفاف میــان مبانــی بنیــادی و محکــم اســام بــا
واقعیتهــای فــردی و اجتماعــی مســلمانان برقــرار ســازد .از نظــر
چــودری اســام دارای ایــن توانایــی اســت کــه در راســتای تکامــل
بشــری بــرای هــر زمــان و مکانــی دانــش ویــژه خــود را داشــته
باشــد .آفرینــش یــا بازســازی نظــم در قــرآن بــا «خلــق جدیــد»
معرفــی میشــود.
شورا ،اجتهاد و نقش آن در علوم اسالمی
چــودری در ســال  ۱۹۹۱میــادی مقالــهای بــا عنــوان انتخــاب
اجتماعــی در چارچــوب اقتصــاد اســامی نوشــته و تــاش کــرده
تــا بحــث تصمیــم گیــری در ســطح کالن را بــا مفهــوم شــورا
در اســام پیونــد دهــد .وی معتقــد اســت متغیرهــای اجتماعــی و
اقتصــادی در اســام بــا متغیــر سیاســی در ارتبــاط هســتند و ســه
بحــث تولیــد ،مصــرف و توزیــع در ایــن مــدل از اقتصــاد سیاســی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
چــودری اجتهــاد را یکــی از مهمتریــن راههــا و روشهــای علمــی
در جهــان اســام و بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن میــان مبانــی ازلی
و واقعیــت اجتماعــی معرفــی میکنــد.
پیش فرضهای پارادایم جهانی اسالم
مطالعــات چــودری از حــدود ســال  ۲۰۰۴میــادی بــه بعــد بــا
نوعــی بازتجدیــد جزئــی در مفاهیــم قبلــی خــود در ارتبــاط بــا
مفهــوم پارادایــم آغــاز میگــردد .در حالــی کــه وی در مطالعــات
قبلــی خــود ،بــه لحــاظ واژه شناســی گارادایــم را در تضــاد بــا
مفهــوم جهــان بینــی معرفــی میکــرد و وازه جایگزیــن آن را
جهــان بینــی مینامیــد؛ در مباحــث جدیــد خــود در پــی ارائــه
پارادایمــی جهانــی از اســام بــوده اســت.
وی بــدون اشــاره بــه مباحــث و مســائل و موضــع گی ـری هایــی
کــه علیــه پارادایــم در گذشــته داشــته اســت از پارادایمــی جهانــی
بحــث میکنــد کــه معتقــد اســت تنهــا در اســام و جهــان بینــی
اســامی قابــل حصــول و ظهــور اســت.
پارادایم جهانی و نظام اسالمی
پارادایــم جهانــی در ارتباطــی محکــم بــا مفهــوم جهــان بینــی
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اســامی اســت .چراکــه ویژگیهــای پارادایــم جهانــی تنهــا در
منطــق وحدانیــت دانــش الهــی و قانــون عــام حاکــم بــر هســتی
تبلــور پیــدا میکنــد .چــودری بــر ضعــف روشــناختی در حــوزه
علــم اســامی و بــه خصــوص بــرای طراحــی جهانــی تاکیــد
دارد .نبــود روش شناســی معیــن یکــی از مهمتریــن چالشهــای
پیــش روی چارادایــم جهانــی اســت و لــذا ایــن پارادایــم نیازمنــد
طراحــی روش شناســی خــاص خــود اســت.
ارزیابی
چــودری یکــی از معــدود اندیشــمندان مســلمان اســت کــه تــاش
دارد مفاهیــم نظــری اش را بــه خصــوص در حــوزه اقتصــاد
اســامی بــر اســاس مفاهیــم بنیــادی و اصــول موضوعــه در دیــن
اســام طراحــی و مدلســازی کنــد .میتــوان دیــدگاه وی را از
ایــن جهــت بدیــع و در خــور دانســت کــه تــاش کــرده فاصلــه
میــان آرمانهــا و واقعیتهــای اســامی را بــه کمتریــن برســاند.
اســتفاده از مــدل ســازی هــای منطــق ،ریاضیــات و جبــر در اقتصاد
اســامی در مباحــث چــودری میتوانــد قابــل توجــه باشــد.
وی تــاش کــرده تــا اندیشــههای خــود را در حــوزه علــم
اســامی ،مدیریــت اســامی و … نیــز بــه واقعیــت نزدیــک
کنــد .ضمــن اینکــه در آخریــن آرای خــود تــاش داشــته تــا

در ادامــه دیدارهــای اعضــای انجمــن اندیشــه وقلــم بــا صاحــب
نظــران و اندیشــمندان ،تعــدادی از اعضــای ایــن انجمــن بــا حضور
در فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران بــا رضــا داوری
اردکانــی رئیــس ایــن فرهنگســتان دیــدار و گفتگــو کردنــد.
طرح تازه و نو نداریم
رضــا داوری اردکانــی در ایــن دیــدار پــس از شــنیدن نظــرات
فرهنگــی
اعضــای انجمــن دربــاره فضــای علمــی ،فکــری و
ِ
کشــور ،تأســیس انجمــن اندیشــه و قلــم و دیدارهــا و نشسـتهای
آن را امیــد بخــش دانســت و گفــت :هرچند کــه تکنولــوژی وظیفه
تفکــر را نیــز بــه عهــده گرفتــه و مخصوص ـ ًا گســترش فنــاوری
اطالعــات دیگــر مجالــی بــرای تفکــر نمیگــذارد .ایــن وضــع
حتــی اگــر پایــان دوران مــدرن باشــد ،آن را پایــان تفکــر نمیتــوان
دانســت .بــه آینــده بایــد امیــدوار بــود .همیــن ســخنانی کــه اینجــا
گفتیــد و خلجانــی کــه بــرای آینــده داریــد نشــان میدهــد کــه
آدمــی از طلــب بــاز نمیایســتد .ماجــرای فکــر و تفکــر هــم تمــام
نشــده اســت و تمــام نمیشــود.
رئیــس فرهنگســتان علــوم اظهــار داشــت :متأســفانه در ایــران
فضــای تفکــر و اندیشــه تنــگ و بیرونــق شــده اســت و
بدتــر اینکــه از ایــن معنــی غافلیــم و بــی پــروای عقــل ســخن
میگوئیــم .مــا مســئله نداریــم و اگــر مســئلهای هــم مطــرح شــود
آن را بــی وجــه میانگاریــم ،گویــی هیــچ مســئله و مشــکلی وجود
نــدارد و کارهــا همــه بــر نهــج صــاح و عــدل صــورت میگیــرد
و ایــن پنــدار خطرناکــی اســت .هــر چنــد کــه ممکــن اســت آن را
مایــه آرامــش خاطــر بداننــد .در ایــن اواخــر مــا بیشــتر بــه انــکار و
نفــی پرداختهایــم و کمتــر طــرح تــازه و نــو داشــته ایــم.
علم جدید با توسعه مالزمت دارد
وی تصریــح کــرد :متأســفانه در ایــران فضــای تفکــر و اندیشــه
تنــگ و بیرونــق شــده اســت و کمتــر از ایــن معنــی خبــر داریــم و
حرفهــای عــادی هــر روزی را حقایــق بــی چــون و چــرا میدانیــم.
گویــی همــه خوبهــا و بدهــا و بایدهــا و نبایدهــا و درســتها و
نادرســتها معلــوم اســت و هیــچ نیــازی به فکــر کــردن دربــاره آنها
نیســت .بــه ارتبــاط میــان چیزهــا و کارهــا و ســخنها هــم کاری
نداریــم .زاهــد و عابــد میتواننــد بگوینــد توســعه نمیخواهیــم
زیــرا توســعه ،غربــی اســت و بــد اســت ولــی اگــر کســی بگویــد
علــم جدیــد خــوب اســت امــا توســعه ،غربــی ســازی اســت ،ظاهراً
نمیدانــد کــه ایــن علــم ،علــم تکنولوژیــک و ناظــر بــه توســعه
اســت و بــا توســعه مالزمــت دارد.

مدلــی بیــن رشــتهای از مدیریــت اســامی را ارائــه کنــد .در همــه
مدلهــای وی یکــی از مهمتریــن دغدغههــا ربطــه میــان
آرمانهــا و واقعیــت در اســام اســت .وی تــاش میکنــد ایــن
ارتبــاط را در حــوزه اقتصــاد اســامی نیــز ارائــه کنــد.
*در دومیــن کنگــره بیــن المللــی علــوم انســانی و اولیــن دوره
اعطــای جایــزه جهانــی علــوم انســانی اســامی دکتــر مســعود
العالــم جــودری براســاس مبانــی اســامی در قلمــرو اقتصــاد بــه
طرحــی روشــن رســیده انــد ،موفــق بــه دریافــت جایــزه بیــن
المللــی ایــن کنگــره شــدند.
پروفســور مســعود العالــم چــودری بــه خاطــر تألیــف دههــا اثــر
مهــم و پــر مراجعــه در موضــوع اقتصاد اســامی و همچنیــن روش
ـانی اســامی و ارائــه نظریــات مطــرح در ایــن
شناســی علــوم انسـ ِ
دو عرصــه از ســوی کنگــره بیــن المللــی علــوم انســانی جایــزه
جهانــی ایــن کنگــره را دریافــت کــرد.
چــودری اســتاد کامــل اقتصــاد در وزارت اقتصــاد و دارایــی
دانشــکده بازرگانــی دانشــگاه ســلطان قابــوس عمــان اســت؛ بــه
مــدت  ۲۲ســال در دانشــگاه کیــپ برتــون ســیدنی و نوااسکوشــیا
کانــادا تحصیــل کــرد و در حــال حاضــر مشــغول ادامــه تحقیقــات
پیشــرفته خــود در تمامــی حوزههایــی کــه مربــوط بــه آمــوزش و
پــرورش اســت میباشــد.
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«کاربــرد آموزشــی معرفــت شناســی توحیــدی در اقتصــاد ،امــور
مالــی و سیســتمهای مطالعاتــی اســامی» عنــوان مقالـهای اســت
کــه او در دومیــن کنگــره بیــن المللــی علــوم انســانی اســامی
ارائــه داد.
وی از پیشـگامان اقتصـاد و مالیـه اسلامی اسـت کـه پرسشـهای
معرفـت شـناختی مهمـی در ایـن حـوزه مطرح کـرده اسـت .کتاب
مهـم او در ایـن حـوزه پول در اسلام اسـت که از سـوی انتشـارات
راتلج در سـال  ۱۹۹۷میالدی منتشـر شـده و چودری در آن از منظر
اقتصـاد معاصـر به اقتصاد اسلامی نگریسـته اسـت.
وی بــا نشــریات مختلــف بیــن المللــی از جمله نشــریه بیــن المللی
سیســتمها و اخــاق همــکاری داشــته و دارد .وی همچنیــن پایــان
نامههــای زیــادی را نیــز در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دوره
دکتــری راهنمایــی کــرده اســت.
وی ســابقه تدریــس در دانشــگاههایی چــون آکســفورد ،دانشــگاه
تورنتــو ،دانشــگاه ملــی مالــزی ،دانشــگاه اندونــزی و دانشــگاه
ســلطنتی عبدالعزیــز در جــده را دارد.
منبــع :محمــد تقــی ایمــان و احمــد کالتــه ســاداتی ،کتــاب روش
شناســی علــوم انســانی نــزد اندیشــمندان مســلمان (ارائــه مدلــی
روش شــناختی از علــم اســامی) ،انتشــارات پژوهشــگاه حــوزه و
دانشــگاه۱۳۹۲ ،

داوری اردکانی در دیدار با اعضای انجمن اندیشه و قلم:

پدید آمدن غرب ،مکر الهی نیست

وی اظهــار داشــت :جامعــه مصرفــی چگونــه میتوانــد از توســعه
رو بگردانــد؟ اگــر میتوانســتیم مثــل نیــاکان قــرون ســابق زندگی
کنیــم ،عطــای توســعه را بــه لقایــش میبخشــیدیم ولــی مــدام
در فضــای مجــازی بــودن و بــه مصــرف اشــتغال داشــتن و در
حیــن مشــغولیت بــا آخریــن فرآوردههــای تکنولــوژی بــا توســعه
مخالفــت کــردن ،شــوخی خوبــی نیســت.
تفکر ،علم و سیاست را راه میبرد
رئیــس فرهنگســتان علــوم بــا بیــان ایــن کــه تفکــر و امید بــه هم
بســته انــد ،گفــت :گرچــه سیاســت امــر مهمــی اســت اما سیاســت
از عهــده همــه کارهــا و حــل همــه مســائل برنمــی آیــد .تفکــر نــه
فقــط بــر سیاســت بلکــه بــر علــم هــم تقــدم دارد و در حقیقــت
تفکــر اســت کــه علــم و سیاســت را بنیــاد میکنــد و راه میبــرد.
تفکــر در حکــم روح در تــن علــم و سیاســت و اقتصــاد اســت و
بــه اینهــا جــان مــی بخشــد .مگــر نــه اینکــه قــرآن روحــی تــازه
در تاریــخ دمیــد و مبــدأ تاریــخ دیگــری شــد؟ اکنــون در دیــار مــا

چنانکــه بایــد بــه تفکــر اعتنــا نمیشــود و ظاهــراً در ایــن اواخــر از
تفکــر فاصلــه گرفتهایــم کــه دچــار تفرقــه شــدهایم .بایــد ببینیــم
چــه پیــش آمــده اســت و چــه میتوانیــم و بایــد بکنیــم.
جهان جدید را نمیشناسیم
ایــن اســتاد فلســفه افــزود :مــا غــرب و جهــان جدیــد را چنانکــه
بایــد نمیشناســیم و درنمــی یابیــم .در تاریــخ فلســفه تــا دوره
جدیــد بشــر را بــا اراده تعریــف نمــی کــرده انــد .اصـ ً
ا در فلســفه تا
دوره جدیــد مســئله اراده مطــرح نبــود و این معنــی از رنســانس وارد
فلســفه شــد و از آن زمــان تمــام تاریــخ تجــدد بــا اراده پیونــد خورد.
اروپــا و تجــدد هــر چــه دارد اعــم از بــد و خــوب ،از تفکــر اســت.
تفکــری کــه بــا اراده در تکنولــوژی و سیاســت و فرهنــگ متحقــق
شــده اســت.
رئیــس فرهنگســتان علــوم بــا بیــان اینکــه کاش کشــورهای
ـر پیشــرفت غــرب پــی ببرنــد ،گفت:
توســعه نیافتــه بکوشــند به سـ ّ
اینکــه میگوینــد غــرب فکــر و فرهنــگ نــدارد و فقــط صنعتگــر

صفحه  | 29شماره  | 31تیــر 98

اســت و مــا صاحــب فرهنگیــم و فرهنــگ خــود را حفــظ میکنیــم
و از صنایــع غربــی بهــره مــی بریــم ،حــرف بــدی نیســت ولــی
کاش ،شــدنی بــود .ولــی چــه کنیــم کــه ایــن مســیر رفتنــی
نیســت .اکنــون فرهنگــی کــه کســانی آن را فرهنــگ نمیداننــد،
پــوچ و فاســدش میخواننــد ،سراســر روی زمیــن را تســخیر کــرده
اســت و مــا نــه فقــط تکنولــوژی غربــی بلکــه ایــن فرهنــگ را نیز
مصــرف میکنیــم.
رسالههای دانشگاهی ناظر به مسائل جامعه نیست
وی گفــت :در دهههــای اخیــر کشــور مــا از حیــث توســعه
کمــی آمــوزش عالــی پیشــرفتهایی داشــته اســت ولــی ایــن
پیشــرفتها چــون بــر طبــق برنامــه و متناســب بــا شــرایط و
نیازهــای کشــور نبــوده ،احیانــ ًا ناهماهنگیهــا را بیشــتر کــرده
اســت .مــا اکنــون قریــب بــه  ۱۵۰هــزار دانشــجوی دکتــری داریم
و قاعدتـ ًا بایــد ســاالنه  ۴۰هــزار رســاله و مقالــه داشــته باشــیم کــه
بــه رفــع مشــکالتمان کمــک کنــد امــا ایــن رســالهها و مقالههــا
ناظــر بــه مســائل جامعــه و زندگــی نیســت و تنهــا فایــده اش ایــن
اســت کــه در مجــات خارجــی درج شــود و آمــار آثــار و مقــاالت
را بــاال ببــرد .راســتی مــا چهــل هــزار فــارغ التحصیــل دکتــری در
ســال بــرای چــه میخواهیــم؟ و چــرا نمیکوشــیم کــه توســعه
آمــوزش عالــی هماهنــگ بــا شــئون دیگــر کشــور صــورت گیــرد.
داوری اردکانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه یافتگــی در ایــران
گفــت :در جهــان توســعه نیافتــه ،توســعه معمــو ًال از پاییــن شــروع
نمیشــود ،بلکــه حکومــت بایــد اراده توســعه داشــته باشــد و اگــر
ایــن اراده باشــد مــردم همــکاری میکننــد و چــه بســا کــه در ایــن
همراهــی و همــکاری بعضــی پراکندگیهــا بــه وفــاق تبدیــل
میشــود .بایــد توجــه داشــت کــه توســعه امــری همهجانبــه و بــه
اصطــاح پایــدار اســت و بایــد در همــه زمینههــا اعــم از فرهنــگ
و آمــوزش و پژوهــش و اقتصــاد و مدیریــت بــا هماهنگــی صــورت
گیــرد.
نسبت انقالب و توسعه
چهــره مانــدگار فلســفه افــزود :پیداســت کــه یــک حکومــت
ـم خــود را صــرف توســعه کنــد ولــی
انقالبــی نمیتوانــد تمــام هـ ّ
وقتــی اعــراض از توســعه یــا بــی اعتنایــی بــه آن منشــأ مفاســد و
گرفتاریهــا میشــود بایــد بــه نحــوی انقــاب و توســعه را بــا
هــم جمــع کــرد .بــه خصــوص کــه مقابلــه بــا فســاد اداری و مالــی
و اخالقــی و روحــی نــه فقــط بــا انقــاب منافــات نــدارد بلکــه باید
ـکل
از لــوازم آن باشــد .در مــورد انقــاب و توســعه ،مشــکل ،مشـ ِ
اولویــت اســت .بایــد ایــن هــر دو را در عــرض هــم قــرار داد.
اولویت مسائل در نظرمان روشن نیست
وی تصریــح کــرد :بــه نظــر میرســد مــا هنــوز تکلیــف و نســبت
خــود را بــا ایــن امــر مهــم روشــن نکردهایــم و حداقــل اولویــت
مســائل در نظرمــان روشــن نیســت .بــی اعتنایــی بــه توســعه و
برنامــه آن منجــر بــه بــروز مشــکالت بســیار برای مــردم و کشــور
میشــود .البتــه تدویــن برنامــه توســعه هــم کار آســانی نیســت و
مــا هنــوز توانایــی خــود را در ایــن راه نیازمــوده ایــم.
داوری اردکانــی ادامــه داد :مشــکالتی ماننــد بحــران آب ،آلودگــی
هــوا ،فقــر و فســاد را جــز بــا برنامــه ریــزی دقیــق نمیتــوان
تعدیــل کــرد (مــا بــه آســانی از عهــده رفــع ایــن مشــکالت
برنمــی آییــم) .امــا چــه کنیــم کــه بــه ایــن مســائل حیاتــی اعتنــا
نمیشــود .مــا مســائل اجتماعــی و فرهنگــی را هــم بــد مطــرح
میکنیــم .در مــورد زنــان ،گروهــی صرفـ ًا بــه حجــاب توجــه دارند
و گــروه دیگــر میگوینــد زنــان بایــد وزیــر شــوند .البتــه وزیــر
شــوند امــا صــرف وزیــر شــدن کافــی نیســت چنانکــه حجــاب هم
بــه فــرض اینکــه محقــق شــود ،کفایــت نمیکنــد .طبیعــی اســت
اگــر ایــن اولویتهــا مشــخص نشــود ،نمیتــوان بــا مســائل
مواجهـهای اندیشــمندانه داشــت .اگــر آن مقــدار کــه بعضی دســت
انــدرکاران بــه مســائلی چــون حجــاب یــا فــان طــرح عــادی
ســازمان ملــل و یونســکو حساســیت نشــان میدهنــد ،بــه فســاد
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بــزرگ موجــود و منتشــر در همــه جــا حســاس میشــدند ،وضــع
حجــاب و آمــوزش و پــرورش هــم تــا حــدودی بهبــود مییافــت.
راه حل مؤثر برای کارآمدی در نظام آموزشی نداریم
داوری بــرای نمونــه بــه آســیب شناســی نظــام آمــوزش و پــرورش
کشــور اشــاره کــرد و بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه  ۵۰ســال اســت بــه
ایــن مســأله فکــر میکنــد ،افــزود :نــه در میــزان اندیشــه اســامی
و نــه در میــزان فکــر متجــددان ،وضــع فعلــی آمــوزش و پــرورش
مطلــوب و مناســب نیســت .شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در
زمــان ریاســت جمهــوری مرحــوم آقــای هاشــمی موافقــت کــرد
کــه بنیــاد نظــام آموزشــی دگرگــون شــود و بــرای ایــن امــر
شــورایی بــه نــام شــورای تغییــر بنیــادی نظــام آمــوزش و پــرورش
تشــکیل داد .ایــن شــورا ده دوازده ســالی بــرای تدویــن نظــام جدید
آمــوزش و پــرورش کوشــید امــا بــه نتیجــه نرســید و البتــه نگفــت
کــه بــه نتیجــه نرســیده اســت و کاش گفتــه بــود زیــرا تا شکســت
را نپذیریــم از آن درس نمیآموزیــم.
ایـن چهـره ماندگار فلسـفه اضافه کـرد :هنـوز نتوانسـتهایم راه حل
مؤثـری بـرای کارآمدی در نظـام آموزشـی ایجاد کنیـم و نمیدانیم
چـه باید بکنیـم که پـرورش نظام آموزشـی اهل فکـر ،کتابخوانی و
مسألهاندیشـی شـوند .مدرسـه زمان ما بایـد فرزندان کشـور را برای
زندگـی و کار در جامعـه آمـاده کند و اگـر از عهده این مهـم برنیاید،
اتلاف وقـت میکنـد .مسـائل زندگـی جدید بسـیار پیچیده اسـت
و مدرسـه بایـد کسـانی را تربیـت کنـد کـه بتوانند بـا آن مسـائل و
پیچیدگیهـا مواجه شـوند.
وی ادامــه داد :اگــر کتابخوانــی در کشــور مــا جایــی نــدارد ،یکــی
از جهــات آن را در نظــام آمــوزش و پــرورش بایــد جســتجو کــرد.
وقتــی فرزنــدان کشــور ده پانــزده ســال همــه وقتشــان بایــد صرف
خوانــدن کتــاب درســی شــود (کتــاب درســی حتــی اگــر خــوب و
بســیار خــوب تدویــن شــده باشــد ،کتــاب مقبــوالت و مشــهورات
و مطالــب متوســط و متناســب بــا خــرد مشــترک اســت) بــه
مطالــب معمولــی و عــادی عــادت میکننــد و در بهتریــن صــورت
اطالعاتــی بــه دســت میآورنــد بــی آنکــه رغبــت بــه مطالعــه و
فکــر کــردن و طــرح و حــل مســائل داشــته باشــند.
نقد غرب را از انقالب آغاز نکردم
وی بـا اشـاره بـه برخـی پرسـشهای مطـرح شـده درخصـوص
احترام ایشـان بـه مرحوم فردیـد و همچنین تغییر نظرات ایشـان
دربـاره غرب گفـت :مرحـوم فردید فیلسـوف بود و بـر گردن من
و امثـال مـن حـق اسـتادی دارد .اما ایشـان اهـل سیاسـت نبود.
البتـه یک اسـتاد صاحبنظر حـق دارد در سیاسـت هـم اظهارنظر
کنـد .امـا توجه من به مسـئله غـرب مربوط به امسـال و پارسـال
نیسـت؛ مـن  ۲۷سـال قبـل از انقلاب در فضـای دانشـگاهی
بهعنـوان دانشـجو و معلـم زندگـی کـردهام و از آغـاز جوانـی به
قـدرت غـرب بـه عنـوان قدرتـی کـه خواسـته یـا ناخواسـته بـر
زندگـی مـا تأثیرگـذار اسـت ،مـی اندیشـیده ام .من نقد غـرب را
از انقلاب آغـاز نکـردم بلکه انقلاب را عکـس العملـی در قبال
قـدرت غـرب یافتـم و بـا آن همـراه شـدم .از آن زمان تـا کنون
زیربنـای نظـر مـن درباره غـرب تغییـری نکرده اسـت.
پدید آمدن غرب ،مکر الهی نیست
رئیــس فرهنگســتان علــوم افــزود :اخیــراً از مــن پرســیده انــد آیــا
پدیــد آمــدن غــرب مکــر الهــی نیســت؟ پاســخ مــن ایــن اســت
کــه غــرب در  ۴۰۰ســال اخیــر براســاس اندیشــه و تفکر و بــا ظهور
اراده بــه قــدرت ،پدیــد آمــده و بــر جهان مســلط شــده اســت .اســم
مــکار هــم گمــان نمیکنــم در ایــن دوران اســم غالــب الهی باشــد
وانگهــی یــک تاریــخ دو هــزار و پانصــد ســاله یــا پانصــد ســاله
نمیتوانــد حاصــل مکــر خداونــدی باشــد.
وی افــزود :اشــارهای هــم بــه نــام هایدگــر کردیــد .هایدگــر نــه
معتقــد بــه لیبرالیســم بــود و نــه بــا کمونیســم ســازگاری داشــت.
او برایــن اســاس کــه غــرب همــه آنچــه را کــه در قــوه داشــته بــه
فعلیــت رســانده اســت ،بــه پایــان تاریــخ غربــی فکــر میکــرد.

اگــر هایدگــر از پایــان غــرب ســخن میگفــت ،دیــدگاه او ناظــر
بــه شــعارها و آرمانهــای اروپــای قــرون  ۱۸و  ۱۹یعنــی آزادی،
لیبرالیســم ،صلــح ،عدالــت و رفــاه بــود کــه بــا کشــتار پنهــان ۱۰۰
میلیــون انســان در قــرن نوزدهــم (کــه بهتریــن دوران تاریــخ تجدد
بــود) و کشــتار آشــکار  ۵۰میلیــون انســان در جنگهــای جهانــی
در قــرن  ۲۰بــر بــاد رفــت و از ایــن نظــر ســخن هایدگــر درســت
بــود .امــا ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه اراده بــه قــدرت و تکنولوژی
عظیــم غربــی را ناچیــز بینگاریم .ایــن قــدرت و تکنولــوژی ناگهان
بــه وجــود نیامــد بلکــه  ۲۰۰ســال طــول کشــید تــا آنچــه در فکــر
و هنــر و فرهنــگ ظاهــر شــده بــود ،در شــیوه زندگــی و سیاســت
و تکنولــوژی نیــز ظاهــر شــود .ایــن اواخــر کار مــا بیشــتر نفــی
غــرب بــوده اســت امــا چــون نفــی و اثبــات باهــم انــد ،وقتــی نفی
میکنیــم بایــد بــه فکــر اثبــات هــم باشــیم .غــرب وقتــی نفــی
میشــود کــه چیــز دیگــری بیایــد و جــای آن را بگیــرد .پســت
مدرنهــا هــم هنــوز در افــق آینــده طرحــی را نیافتــه انــد کــه بــا
آن تاریــخ دیگــری آغــاز شــود .مــا هــم بایــد بــه آینــده فکــر کنیم.
باید در عین مخالفت با ظلم در تحقق عدل بکوشیم
داوری اردکانــی تصریــح کــرد :مــا انقــاب کردیــم چــرا کــه وضــع
آن زمــان را عیــن ظلــم میدانســتیم ،دانشــگاهها بیرونــق بــود
و ســایه ســنگین اختنــاق بــر جامعــه حاکــم شــده بــود .مــا قصــد
داشــتیم بــا انقالبمــان جامعــهای بســازیم کــه در آن مهــر،
دوســتی ،آزادی و در یــک کالم حــق و عــدل حاکــم شــود و مــردم
بــه حقوق خــود برســند .اکنــون هــم باید بــرای نظامــی کــه در آن
دوســتی و وفــاق و همداســتانی و راســتی و حــق دوســتی و آزادی
و عدالــت حاکــم باشــد بکوشــیم .مــا کــه بــا نــام امریــکا دشــمنی
نداریــم .مــا بــا ظلــم امریــکا مخالفیــم و بــه ایــن جهــت خــود باید
در عیــن مخالفــت بــا ظلــم در تحقــق عــدل بکوشــیم.
بترسیم از اینکه قبح گناه و رذیلت از میان برود
وی بــا اشــاره بــه تذکــری کــه از مرحــوم راشــد شــنیده بود ،افــزود:
«ایشــان میگفــت نگــران نباشــید کــه در جامعــه کســی اینجــا و
آنجــا گنــاه میکنــد .گنــاه از زمــان آدم بــوده و همیشــه خواهــد
بــود .از ایــن نگــران باشــید کــه قبــح گنــاه و رذیلــت در جامعــه از
بیــن بــرود کــه در ایــن صــورت همــه چیــز از بین مـیرود ».مــا در
انقــاب مــان دنبــال جامعـهای بودیــم (و هنــوز هــم هســتیم) کــه
کســی در آن گنــاه نکنــد .امــا اکنــون بایــد بترســیم کــه مبــادا بــه
جایــی رســیده باشــیم کــه دیگــر رذائــل ،رذیلــت شــناخته نشــود و
قبــح گنــاه و خــاف از میــان رفتــه باشــد.
داوری در خصــوص نظراتــی کــه اخیــراً از ایشــان دربــاره مرحــوم
فروغــی نقــل میشــود ،گفــت :فروغــی فیلســوف نبــود.
سیاســتمدار و دانشــمند بود .او هشــتاد ســال پیــش کتابــی در تاریخ
فلســفه نوشــت کــه هنوز هــم تنهــا کتــاب تاریخ فلســفهای اســت
کــه یــک ایرانــی نوشــته اســت .بــه سیاســتش کاری نــدارم امــا به
ســامت طبــع و درک و فهــم و دانشــش احتــرام میگــذارم.
در ابتــدای ایــن نشســت صدوقــی دبیــر گــروه اندیشــه انجمــن
اندیشــه و قلــم و دیگــر اعضــا ضمــن ارائــه گزارشــی از
فعالیتهــای انجمــن ،بــه بیــان دغدغههــای فکــری خــود
پرداختنــد.
همچنیــن دبیــری مهــر ،رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن بــا اشــاره
بــه دو وجــه شــخصیتی دکتــر داوری گفــت :دکتــر داوری عــاوه
بــر آنکــه یــک متفکــر اصیــل اســت کــه بــرای اندیشــه و فکــر
اصالــت قائــل اســت در میــان نحلههــای فکــری و مکتبــی
جایــگاه رفیــع و مشــخصی دارنــد و از ایــن رو نســل جدیــد
اندیشــهورز کشــور نیازمنــد همفکــری و همنشــینی بــا ایــن
بــزرگان هســتند تــا راههــای رفتــه را تکــرار نکــرده و اوالوتهــای
فکــری و اندیشــهای را بشناســند.
وی همچنیــن آمادگــی انجمــن اندیشــه و قلــم را بــرای امضــای
تفاهــم نامــه همــکاری بــا فرهنگســتان علــوم جمهوری اســامی
ایــران بــرای انجــام پژوهشهــا و برگــزاری نشســتهای
تخصصــی اعــام کــرد.
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علی مطهری عنوان کرد:

استحکام خانواده و آرامش روانی از نتایج پوشش اسالمی است

نشســت ارزیابــی کارنامــه جمهــوری اســامی دربــاره حجــاب در
آســتانه ســالگرد کشــف حجــاب توســط رضاشــاه از ســوی گــروه
علــوم اجتماعــی انجمــن اندیشــه و قلــم در پژوهشــگاه فرهنــگ،
هنــر و ارتباطــات برگــزار شــد.
علــی مطهــری بــه عنــوان اولیــن ســخنران در ایــن نشســت بــه
طــرح مباحثــی در خصــوص حجــاب پرداخــت و گفــت :تعبیــر
حجــاب شــاید کامــل نیســت .حجــاب بــه عنــوان پــرده نشــینی و
یــا بــه تعبیــر بهتر ســتر یــا پوشــش نیســت و در اســام بــه معنای
مســاله پوشــش نیســت .بایــد دیــد آیــا مســائل مربــوط بــه عفــاف
مهــم اســت یــا خیــر؟ از نظــر اســام ایــن مســائل مهــم اســت اما
از نظــر دنیــای غــرب خیــر و آن را حــل شــده مــی داننــد در حالــی
کــه آنهــا مشــکالت بیشــتری از مــا دارنــد و بــرای آنهــا هــم ایــن
موضــوع حــل نشــده اســت .ســوره نــور در قــرآن دربــاره مســائل
مربــوط بــه عفــاف اســت و روابــط زن و مــرد بایــد بــر اســاس ایــن
آیــات عمــل شــود .ایــن آیــات اشــاره بــه ایــن دارند کــه مســائل را
بــا فطــرت خــود درک مــی کنیــد و مــا فقــط در اینجــا یــادآوری
مــی کنیــم.
ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه بــه موضــوع ازدواج در سیســتم
اســامی و فرنگــی اشــاره کــرد و افــزود :در نظــام خانوادگــی
اســامی ممنوعیــت کامیابــی جنســی خــارج از خانــواده نداریــم
و هــر گونــه ارتبــاط جنســی بایــد در کادر خانــواده باشــد .امــا در
سیســتم فرنگــی اینگونــه نیســت و شــخص محــدود مــی شــود.
سیســتم اســامی افــراد را از محدودیــت بــه آزادی می رســاند و در
سیســتم غربــی برعکــس اســت.
وی افــزود :محیــط جامعــه بایــد محیــط کار و فعالیــت باشــد یــا
محیــط التــذاذ جنســی؟ آرامــش روانــی یکــی از نتایــج پوشــش
اســامی اســت .فایــده دیگــر پوشــش اســتحکام پیونــد خانوادگــی
اســت .رابطــه زن و شــوهر هــر قــدر قــوی تــر و رابطــه مــرد و زن
بــا زن و مــرد بیگانــه ضعیــف تــر باشــد ،خانــواده مســتحکم تــر
اســت .لــذا در اســام وظیفــه پوشــش بیشــتر بــه زن داده شــده
و طبیعــت زن هــم اقتضــا مــی کنــد کــه زن تمایــل بــه پوشــش
داشــته باشــد چــون مــی دانــد اگــر انــدام خــود را ارائــه کنــد،
احترامــش از بیــن مــی رود و اســام تــاش مــی کنــد دسترســی
بــه زن ســخت تــر باشــد.
مطهــری بــا بیــان اینکــه وضعیــت کنونــی حجــاب در اروپــا بــه
دلیــل تبلیغــات اســت ،تأکیــد کــرد :در گذشــته در اروپــا هــم زنــان
پوشــیده بودنــد ،امــا ســرمایه داری آنهــا را بــه عریانــی تشــویق

کــرده و اگــر دوبــاره آزادشــان بگذارنــد آنهــا هــم پوشــیده مــی
شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه برهنگی نقشــه صهیونیســتی در کل دنیاســت،
تاکیــد کــرد :در مجمــوع در سراســر کشــور نمــی توانیــم بگوییــم
وضــع حجــاب بــد اســت و بایــد همیشــه نظارتــی بــر ایــن امــر
وجــود داشــته باشــد .اینکــه بگوییــم حجــاب در جامعــه آزاد باشــد،
عملــی نیســت و بــه عریانــی و نیمــه عریانــی مــی رســد کــه بــه
صــاح جامعــه نیســت .دولــت اســامی بخشــی از امــر و نهــی که
مســتلزم اجــرای قانــون اســت را بایــد داشــته باشــد و بــر ایــن امــر
نظــارت کنــد.
مطهــری بــا بیــان اینکه فکــر نمی کنــم اکنــون در جامعه مشــکل
بزرگــی بــه نــام حجــاب داشــته باشــیم ،تصریــح کــرد :کســانی که
از آزادی حجــاب زنــان دفــاع مــی کننــد یا خانــم هایی هســتند که
خیلــی پایبنــد بــه اخالق نیســتند یــا مــردان شــکارچی هســتند .به
قــول شــهید مطهــری راهــی کــه اســام گفته چیــزی نیســت که
بــه جامعــه تحمیــل کنــد بلکــه چیــزی اســت کــه در فطــرت آدم
هــا وجــود دارد.
نگاه ما به حجاب نباید سلبی و قهری باشد
در ادامــه ایــن نشســت ،آذر منصــوری ،فعــال حقــوق زنــان گفــت:
حــدود  ۴۰ســال اســت کــه بــرای گســترش حجــاب در جامعــه
تــاش مــی کنیــم و راه هــای مختلفــی را امتحــان کــرده ایــم.
حــال بعــد از  ۴۰ســال بایــد ببینیــم بــه کجــا رســیده ایــم و شــاید
بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــیم کــه رویکــرد ســلبی جــواب نمــی
دهــد و نیــاز بــه آمــوزش دارد .اگــر مــی خواهیــم وضعیــت جامعــه
رو بــه بهبــود رود و امیــد اجتماعــی را در کشــور تقویــت کنیــم ،باید
بنشــینیم و ببینیــم کجــای کار را اشــتباه رفتــه ایــم.
ایــن فعــال حقــوق زنــان افــزود :بــه عنــوان نماینــده جریــان
اصــاح طلــب ،طرفــدار دیدگاهــی هســتیم کــه بایــد راهــی بــرای
شــنیدن صــدا و اعتراضــات مــردم بــاز شــود و بــه هیــچ وجــه
موافــق پــاک کــردن صــورت مســئله نیســتم ،بلکــه بایــد از همــه
ظرفیــت هــا اســتفاده شــود تــا از ایــن مرحلــه بــه درســتی خــارج
شــویم.
عضــو کمیتــه ترویــج و گســترش فرهنــگ عفــاف و حجــاب بــا
بیــان اینکــه امــروز در آســتانه روزی هســتیم کــه رضاشــاه فرمــان
کشــف حجــاب را داد ،تصریــح کــرد :مــا بــدون ورود دولت مســتقر
در کشــور نمــی توانیــم بررســی تحلیلــی از حجــاب داشــته باشــیم

و بگوییــم چــرا پوشــش زنــان کشــور مــا در ایــن نقطــه قــرار دارد.
رضاشــاه قبــل از اینکــه بــه ترکیــه بــرود ،خیلی نســبت به مســائل
و پوشــش زنــان حساســیتی نداشــت و حتــی جنبــش هــای زنــان
را ســرکوب کــرد ،بــرای مثــال نشــریه صدیقــه دولــت کــه صدیقه
دولــت آبــادی آن را منتشــر مــی کــرد را توقیــف کــرد.
منصــوری افــزود :رویکــردی کــه رضاشــاه بعــد از ســفر بــه ترکیــه
نســبت بــه زنــان کشــور داشــت را اگــر دریابیــم ،متوجــه مــی
شــویم کــه چــرا رضاشــاه بــه یکبــاره چنیــن موضعــی را در مــورد
پوشــش زنــان اتخــاذ کــرد .رویکــرد رضاشــاه بــه مســائل کشــور
در آن زمــان تلفیقــی از ناسیونالیســم باســتان گــرا و مدرنیســم و
اســتقرار حکومــت پدرســاالرانه بــود .توجــه بــه ناسیونالیســم
باســتان گــرا بــرای تقویــت حکومــت در کنــار اســتقرار حکومــت
پدرســاالرانه و مدرنیســم باعــث شــد کــه رضاشــاه نســبت بــه
حجــاب زنــان واکنــش نشــان دهــد ،بــدون اینکــه توجــه کنــد
زنــان آن روز چــه گرایــش ،مطالبــات و بــاوری در جامعــه دارنــد.
ایــن نــگاه نســبت بــه زن بــه عنــوان بخشــی از رویکــرد حاکمیــت
و نگاهــی بــه پوشــش زن کــه در پهلــوی اول و پهلــوی دوم وجــود
داشــت و حتــی نــگاه روشــنفکران نســل مشــروطه مــا نســبت بــه
زن ،از نــوع نــگاه بــه زن بــه مثابــه جنــس دوم بــوده اســت.
ایــن فعــال زنــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان
اینکــه بایــد دیــد در طــول ایــن چنــد ســال چــه اتفاقــی افتــاده و
چــرا مــا تــا امــروز نتوانســته ایــم فقــط در یــک مســئله جامعــه را
آن طــور کــه مــی خواهیــم بــا خــود همــراه کنیــم ،ادامــه داد :مــا
هیچکــدام از مســائل زنــان را نمــی توانیــم جــدا از مســائل دیگــر
آنهــا مــورد آســیب شناســی قــرار دهیــم .در فصــل ســوم قانــون
اساســی کــه حقــوق ملــت اســت ،اصــل  ۲۰و  ۲۱بــرای مســئله
زنــان و حقــوق زنــان مســائلی را برشــمرده اســت و اصــل  ۲۱مــی
گویــد دولــت موظــف اســت تمامــی حقــوق زنــان را بــا رعایــت
موازیــن اســامی در نظــر بگیــرد.
وی تاکیــد کــرد :واقعیتــی کــه مــا در مــورد پوشــش زنــان نادیــده
گرفتــه ایــم ایــن اســت کــه اگــر در دوره پهلــوی پوشــش زن بــه
عنــوان یکــی از نمادهــای مدرنیســم مدنظــر قــرار مــی گرفــت،
بعــد از انقــاب اســامی هــم همیــن خطــا را تکــرار کردیــم ،یعنی
فکــر کردیــم بــا مدنظــر قــرار دادن پوشــش زنــان کــه بگوییــم
پوشــش اســامی اســت مــی توانیــم جامعــه را اســامی نشــان
دهیــم کــه ایــن فکــر درســتی نبــود .نــگاه مــا بــه پوشــش زنــان
بیشــتر از اینکــه جنبــه ایجابــی بگیــرد ،جنبــه ســلبی گرفــت .مــا
فکــر کردیــم بــا گشــت ارشــاد مــی توانیــم پوشــش زنــان را آن
طــور کــه مدنظرمــان هســت ،ببینیــم در حالــی کــه ایــن تفکــر
غلطــی اســت .رویکــرد مــا هنــوز ســلبی و قهــری اســت و بــا
نهادهایــی همچــون گشــت ارشــاد مــی خواهیــم نظرمــان را بــه
زنــان تحمیــل کنیــم.
منصــوری در پایــان تاکیــد کــرد :اگــر مــی خواهیــم در مــورد
پوشــش زنــان بــه نتیجــه برســیم بایــد ایــن مســئله بــه گفتگــو
گذاشــته شــود و غلبــه بــه یــک نــگاه در سیاســتگذاری در ایــن
زمینــه غلــط اســت .وقتــی رویکــرد سیاســتگذاری همچنــان بــر
رویکــرد ســلبی و قهــری تاکیــد مــی کنــد ،تــا یــک جایــی جــواب
مــی دهــد و دیگــر جوابگــو نیســت .ســوال اصلــی ایــن اســت
کــه مــا بــرای زنــان در طــول ایــن  ۴۰ســال چــه کــرده ایــم و در
شــاخص هــای توســعه تــا چــه حــد بــرای آنهــا فرصــت برابــری
ایجــاد کــرده ایــم .مســئله پوشــش زنــان را نمــی تــوان جــدا از
دیگــر مســائل زنــان در نظــر گرفــت و بــه عنــوان امــری کــه بــه
شــخصی تریــن حــوزه فــرد برمــی گــردد و بــه حقــوق انســانی او
مربــوط مــی شــود ،بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .مــا نمــی توانیــم
بــه زنــان جامعــه تحمیــل کنیــم پوشــش موردنظــر مــا را داشــته
باشــند امــا نســبت بــه ســایر حقــوق آنهــا بــی توجــه باشــیم.
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گزارشی از نشست «تشیع علوی و تشیع صفوی»؛

تشیع علوی و تشیع صفوی؛ دو تیپ دین داری
نشســت «تشــیع علــوی و تشــیع صفــوی» در پژوهشــگاه علــوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
صفویه ریشه در نهضت شعوبیه دارد
ســید جــواد میــری در ایــن نشســت بــا پرداختــن بــه دیــدگاه
شــریعتی دربــاره تشــیع علــوی و صفــوی گفــت :شــریعتی در
کتــاب «تشــیع علــوی و تشــیع صفــوی» فقــط از منظــر جامعــه
شناســی بــه ایــن موضــوع میپــردازد و در قالــب مبحــث تبدیــل
حرکــت بــه ســازمان آن را مــورد بحــث قــرار میدهــد .او میگویــد
دوران صفویــه دوران تبدیــل شــیعه حرکــت بــه شــیعه نظام اســت.
بــه نظــر میرســد شــریعتی تحلیلــی وبــری از ایــن ماجــرا ارائــه
میدهــد .بــر خــاف دیــدگاه او نســبت بــه هویــت کــه متأثــر از
مارکــس اســت ،شــریعتی از تعبیــر مونتــاژ مذهــب  -ملیت ســخن
بــه میــان مــیآورد کــه صفویــان بــر آن تکیــه کردنــد و ایــران
را از همــه جهــت از کشــورهای رقیــب زمــان خــود کام ـ ً
ا جــدا
میکــرد .صفویــه ریشــه در نهضــت شــعوبیه دارد کــه تــاش
میکــرد فرهنــگ و هویــت ایرانــی را از هویــت اســامی جــدا
کنــد .بــا ایــن روش ایرانیــان هــم از ســایر ملتهــا متمایــز شــدند
و از هویــت دینــی بهــره منــد شــدند .کاری کــه نهضــت شــعوبیه
نتوانســت بــه آن دســت یابــد.
ســید جــواد میــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود:
شــریعتی دربــاره شــیوههای گوناگــون اتصــال اســطورهای را بــا
اشــاره بــه برخــی اســطورههای ایرانــی را بــر میشــمارد .هــم در
واقعیــت و هــم در اســطورهها میبینیــم کــه سلســلهها و خاندانــی
کــه بــه وراثــت و نــژاد اهمیــت میدهنــد بــرای جلوگیــری از
انقــراض شــجره خــود بــا نژادهــای دیگــر پیونــد برقــرار میکننــد.
این نوع تشــیع را شــریعتی تشــیع صفــوی مــی نامــد و آن را مقابل
تشــیع علــوی قــرار میدهــد .در ایــن نــوع تشــیع عتــرت و والیــت
و در نــوع دیگــر ســلطنت شــعوبیه محــور و مالک اســت .شــریعتی
همچنیــن در کتــاب خــود بــه بحــث انحطــاط جامعــه ایرانــی
میپــردازد و رمــز آن را در مقایســه ایــن دو نــوع تشــیع میدانــد.
تشیع علوی و تشیع صفوی؛ دو تیپ دین داری
ســید محمــد میرسندســی در ایــن نشســت گفــت :تفــاوت اســت
میــان جامعــه شناســی بــرای جامعــه شناســی و جامعــه شناســی
بــرای یــک اعتقــاد و نظــر کــه شــریعتی رویکــرد دوم را دارد.
شــریعتی دو رویکــرد را دنبــال میکنــد .در مرحلــه اول بــا نــگاه
کالمــی بــه صــورت تلویحــی دارد بــه مارکــس پاســخ میدهــد.
در رقابــت بــا ایدئولــوژی مارکسیســم کــه آن زمــان رایج بــود .مث ً
ال
در جایــی میگویــد درســت اســت کــه دیــن افیــون تــوده هاســت
و مصــداق آن را تشــیع صفــوی میدانــد ،امــا میگویــد ایــن
دیــن ،دیــن صحیــح نیســت بلکــه دیــن تحریــف شــده اســت کــه
خاصیــت تخدیرکنندگــی دارد .در مرحلــه بعــد شــریعتی بــا رویکرد
جامعــه شــناختی کــه رویکــرد مطالعــه امــر واقــع را دارد دچــار
تقلیــل گرایــی میشــود .تشــیع علــوی و تشــیع صفــوی دو تیــپ
دیــن داری هســتند امــا همــه تیپهــا نیســتند بلکــه تقســیمات
دیگــری نیــز وجــود دارد.
ســید محمــد میرسندســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
افــزود :شــریعتی بــه اســام معرفتــی توجهــی نمیکنــد و فقــط دو
نــوع اســام انقالبــی و اســام منفعــل را اشــاره میکنــد .از میانــه
صفویــه تســلط اخباریــون را میبینیــم .در تشــیع صفــوی مخالفت
بــا اســام معرفتــی را میبینیــم امــا شــریعتی اشــاره صریــح بــه
ایــن مســأله نمیکنــد .ایــن نــوع اســام اســت کــه مــا را در
دنیــای جدیــد میتوانــد راهنمایــی کنــد و نجــات دهــد .همچنیــن
در رابطــه دیــن و قــدرت بایــد توجــه کنیــم که شــریعتی بیشــتر به
ایــن نکتــه توجــه میکنــد کــه دیــن چگونــه ظلــم و جــور را بــر

مــی چینــد و بــه ایــن نکتــه توجــه نمیکنــد کــه بعــد از آن اســام
قــرار اســت چــه بکنــد .مثالهایــی از حکومــت علــوی م ـیآورد
امــا بــه ایــن پرســش پاســخ نمیدهــد کــه دیــن بعــد از بــه قــدرت
رســیدن چگونــه بایــد مدیریــت کنــد .شــاید چــون شــریعتی در
شــرایط بعــد از انقــاب کــه مــا هســتیم حضــور نداشــته و تجربــه
 ۴۰ســاله امــروز مــا را نداشــته اســت.
شــریعتی در تیــپ شناســی تشــیع صفــوی و علــوی
متأثــر از وبــر اســت
داود مهــدوی زادگان در ایــن نشســت گفــت :مــا در عالمــی متکثــر
زندگــی میکنیــم .بــه ایــن معنــا کــه خیلــی از مفاهیــم را تصــور
میکنیــم شــبیه بــه هــم انــد امــا وقتــی روی مصادیــق بیشــتر
تأمــل میکنیــم احســاس میکنیــم تفــاوت وجــود دارد .ایــن
میشــود کــه بشــر مفاهیــم را متنــوع میکنــد .مثــ ً
ا همــه مــا
میگوئیــم شــیعه هســتیم امــا وقتــی وارد جزئیــات میشــویم
میبینیــم کــه در دیدگاههایمــان تفــاوت وجــود دارد .ایــن اســت
کــه بــه ســمت ســنخ شناســی و تیــپ شناســی میرویــم و تشــیع
را بــر انــواع خــود تقســیم میکنیــم .شــریعتی از زاویــه جامعــه
شناســی سیاســی متأثــر از وبــر ایــن تیــپ شناســی را بــرای تشــیع
انجــام میدهــد نــه متأثــر از مارکسیســم .آن جایــی کــه وبــر بــه
بحــث تیــپ شناســی ســیادت و ســیادت کاریزماتیــک میپردازنــد.
هیــچ انقالبــی نمیتوانــد فاقــد فلســفه سیاســی
باشــد
داود مهــدوی زادگان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود:
شــریعتی تشــیع علــوی را تشــیع انقالبــی میدانــد .در زمــان
صفویــه ایــن حرکــت انقالبــی تبدیــل بــه نظــام میشــود .در
نتیجــه روحیــه انقالبــی از بیــن م ـیرود .بایــد توجــه کنیــم کــه
تشــکیل حکومــت صفــوی ربطــی بــه اســام نــدارد .بلکــه بعــد از
تشــکیل صفویــه اســت کــه حکومــت ،تشــیع را انتخــاب میکنــد
و بــه آن نزدیــک میشــود .تبدیــل حرکــت انقالبــی بــه نظــام
دربــاره انقــاب اســامی مصــداق دارد نــه حکومــت صفویــان.
شــریعتی بــر چــه اساســی میگویــد حرکــت انقالبــی اگــر بــه
نظــام تبدیــل شــود غیــر انقالبــی میشــود؟ شــریعتی میگویــد
حرکــت انقالبــی نمیتواننــد پیــش فرض فلســفه سیاســی داشــته

باشــد .پــس اگــر حرکــت انقالبــی تبدیــل بــه نظــام شــود مجبــور
میشــود از ماهیــت خــود فاصلــه بگیــرد .بــه عقیــده بنــده هیــچ
انقالبــی نمیتوانــد فاقــد فلســفه سیاســی باشــد وگرنــه شــورش
اســت نــه انقــاب .ظاهــراً بــرای شــریعتی مســأله امامــت و امــت
خــوب جــا نیفتــاده بــوده اســت کــه آن را خــوب و مکفــی توضیــح
نمیدهــد .در حالــی کــه ایــن موضــوع دقیقـ ًا بزنــگاه بحــث اســت
و بایــد آن را تبییــن میکــرد.
در ادامــه حجــت االســام اهلل قــادر فاضلــی در ایــن نشســت گفت:
جامعــه شناســان بــر اســاس وقایعــی کــه در جامعــه اتفــاق میافتد
مســائل را تحلیــل میکننــد نــه بــر اســاس فلســفه سیاســی ای
کــه اول تبییــن میشــود و انتظــار داریــم کــه در عمــل محقــق
شــود .شــریعتی جایــی میگویــد در طــول تاریــخ دو نــوع اســام
امــوی و اســام علــوی داشــته ایــم .شــریعتی اشــکالی بــه علمای
زمــان خــود میگیــرد کــه چــرا در شــرایط کنونــی در کتابهــای
حــوزوی راجــع بــه فقــه بــرده داری میخوانیــد؟ بــه نظــر
میرســد چــون شــور انقالبــی در شــریعتی غالــب بــود گاهــی
بعضــی مســائل را درســت مطــرح نمیکــرد.
قــادر فاضلــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود :وقتــی
از کمــاالت ائمــه میگوئیــم هــر چقــدر هــم مبالغــه کنیــم کســی
ناراحــت نمیشــود و بــه کســی بــر نمیخــورد .امــا کافــی اســت
بگوییــم علــی (ع) در جایــی از نهــج البالغــه آمــار امــوال خــود را
میگویــد .بالفاصلــه همــه متوقــع میشــوند کــه مســئولین
جمهــوری اســامی نیــز از امــوال خــود آمــار ارائــه کننــد .تشــیع
امــوی و عثمانــی و صفــوی ایــن اســت کــه بیــت المــال را بــرای
خــود و اقــوام خــود خــرج کنیــم .بایــد توجــه کنیــم مــردم هســتند
کــه علمــا را بــد بــار میآورنــد .متأســفانه ســال هاســت کــه خیلــی
از علمــای مــا منــزوی هســتند .مث ـ ً
ا عالمــه طباطبایــی در فقــر
زندگــی میکــرد .ایــن نتیجــه تشــیع صفــوی اســت کــه عــوام
پــرور اســت .تشــیع صفــوی ایــن اســت کــه انتظــار داشــته باشــیم
بــا شــعر و اشــک ریختــن ،تمــام گناهــان مــان حتــی آنهایــی که
مربــوط بــه حــق اهلل میشــود بــدون هیــچ زحمتــی بخشــیده
شــود.
قاســم پورحســن در ایــن نشســت دربــاره  ۳فهــم متفــاوت از
تشــیع گفــت :عالمــه طباطبایــی ،دکتــر شــریعتی و هانــری
کربــن دربــاره ایــن بحــث کتــاب نوشــته انــد .شــریعتی ابــوذر
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را بــه ابــن ســینا ترجیــح میدهــد .چــون میگویــد شــیعه
بایــد بتوانــد جنبــش اجتماعــی و طبقاتــی راه بینــدازد .شــریعتی
صــرف رجــوع بــه عقــل بــدون مبــارزه و نــگاه حداکثــری را
بــر نمــی تابــد .عالمــه طباطبایــی در اثــر « شــیعه در اســام
« بنیــان اســام را عقــل میدانــد کــه ایــن عقــل تابعــی از
قــرآن اســت .امــروز دیــدگاه کربــن بیشــتر بیــن مــا رایــج
اســت .در نــگاه کربــن حقیقــت واحــدی وجــود داد کــه ایــن
حقیقــت واحــد ،صــور گوناگونــی را میتوانــد تشــکیل دهــد.
کربــن از طرفــی فروکاســتی بــه تصــوف صــورت میدهــد کــه
تعجــب میکنــم فهــم غالــب امــروز مــا چــرا بایــد متأثــر از
نــگاه کربــن باشــد .شــریعتی میگویــد تصــوف یعنــی حــاج و
حــاج یعنــی دارالمجانیــن .کربــن و شــریعتی بــی طرفانــه بــه
تشــیع نمیپردازنــد .کربــن میگویــد تشــیع در تاریــخ ایــران
ریشــه دارد.
قاســم پورحســن در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود :مــا به
شــدت در حــال غلتیــدن بــه دیدگاههــای ایدئولوژیــک و افراطــی
از تشــیع هســتیم .طــرح شــریعتی و کربــن مــا را بــه رادیکالیســم
در شــیعه میکشــاند و نتیجــه آن جنــگ مذهبــی میشــود .اگــر
چــه در دیــدگاه کربــن انفعــال و در دیــدگاه شــریعتی ســتیز وجــود
دارد .وقتــی ســر ســتیز بــا تشــیع صفــوی داشــته باشــیم چطــور
بــا اهــل ســنت نداشــته باشــیم؟ مبنــای عقلــی اســت کــه موجــب
مــراوده میشــود و ایــن مبنــا را عالمــه طباطبایــی در دیدارهایــش
بــا هانــری کربــن دارد .دیســیپلین علــم در دیدگاههــای شــریعتی
کام ـ ً
ا بــر هــم میریــزد .امــا در عالمــه طباطبایــی ،مطهــری
و … خیــر .بایــد از شــریعتی پرســید چگونــه بــا بــر هــم زدن

بنیادهــای عقلــی اســام ،تمــدن اســامی شــکل دهیــم؟ از طرفی
تقلیــل اســام تنهــا بــه دو ســنخ گمــراه کننــده خواهــد بــود.
چگونه میتوانیم تشیع علوی را احیا کنیم؟
محمــد علــی مــرادی در ایــن نشســت گفــت :در دیدگاههــای
شــریعتی ظرفیــت تاریــخ جبرانــی وجــود دارد .خیلی از متفکــران ما
بــه شــیوه هویتــی بحــث میکننــد .امــا منظــر بحــث امــروز مــن
هویتــی نیســت .دوگانــه حرکــت و نهــاد ریشــه در دوگانههــای
آپولونــی و دیونیزوســی در تفکــر یونانــی دارد .دغدغههــای
فرانکفورتیهــا نیــز زیســت در دوگانههــای ایــن گونــه بــوده
اســت .فرانکفورتیهــا بــه ایــن دلیــل ایــن دیــدگاه را دارنــد چــون
دو جنبــش انقــاب اکتبــر و فاشیســم هیتلــر را دیــده انــد .کانــت
میگویــد خــرد در بنیــا ِد خــود مــا را بــه خطــا میانــدازد چــون
مــا بــه وســیله خــرد بــه دنبــال وحــدت هســتیم .پــس کثرتهــا
کجاســت؟ دیــدگاه فرانکفورتیهــا در ایــن حــرف کانــت ریشــه
دارد.
محمــد علــی مــرادی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
افــزود :در زمــان پهلــوی کســانی بــه دنبــال احیــای دوران
صفــوی بودنــد .جشــنهای فرهنــگ و مــردم ریشــه در ایــن
تفکــر داشــت .شــریعتی در بحــث اتحــاد صفویــه بــا عثمانــی
بــه دنبــال یــک انترناسیونالیســم اســامی بــود .امــروز ترکیــه
نیــز بــر اســاس ایــن تفکــر بــه دنبــال احیــای امپراطــوری
عثمانــی اســت .شــریعتی متوجــه نبــوده اســت کــه در کــدام
زمیــن دارد بــازی میکنــد .بایــد ببینیــم چگونــه میتوانیــم
تشــیع علــوی را احیــا کنیــم.

شریعتی ،بازیگوش تاریخ ماست
مصطفــی مهرآییــن در ایــن نشســت گفــت :شــریعتی را بایــد بــه
گون ـهای دیــد کــه خــود او تاریــخ اســام را دیــده اســت .متفکــر
معاصــر کســی اســت کــه در نــور تاریکــی مــی بینــد و در تاریکــی،
نــور .در اوج ظلمــت جامعــه میتوانــد روزنههــای نــور را ببینــد.
شــریعتی معاصــر بــود امــا معاصــر بــه معنــای نابهنــگام بودگــی.
شــریعتی در ســنت تاریخــی مــا هــم مــرده و هــم بــاز مانده اســت.
امــا امیــدوار اســت کــه در ایــن ویرانــه چیــزی پیــدا کنــد .نورهــا را
پیــدا کنــد .تفــاوت شــریعتی بــا هدایــت در ایــن امیــد اوســت .ایــن
اســت کــه در کتــاب « مــا و اقبــال « میبینیــم کــه شــریعتی یــک
بعــدی و تــک جنب ـهای بــه مســائل نــگاه نمیکنــد.
مصطفــی مهرآییــن در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود:
شــریعتی بازیگــوش تاریــخ ماســت نــه متفکــر مــا و ایــن بــه معنی
بــی ســوادی نیســت بلکــه بــه معنــی آگاهــی اوســت .شــریعتی بر
روی لحظههــای گسســت و در آســتانه تغییرهــا ایســتاده اســت .به
ـش امیــد
دنبــال ترکهــای تاریخــی اســت کــه ممکــن اســت کنـ ِ
در آنهــا روی دهــد .شــریعتی آگاه بــه دو ویرانــه بــه نــام دنیــای
غــرب و شــرق اســت .شــریعتی متفکــر اســتبدادی و ایدئولوژیــک
نیســت .شــریعتی معصومیــن و چهرههــای دینــی را امیــد
میدانــد .بــه ایــن دلیــل از ابن ســینا متنفر اســت چــون در اندیشــه
او امیــد نمــی بینــد .از شــریعتی پــدر و آینــه تفکر خــود نســازیم که
نتوانیــم او را نقــد کنیــم .اگــر شــریعتی جایــی از روش خــود عــدول
کــرده بایــد او را نقــد کنیــم .ابــوذر نجــات دهنــده مــا نیســت بلکــه
تنهــا نجــات دهنــده شــریعتی اســت .شــریعتی بــرای تزریــق نیــرو
بــه خــودش دســت بــه دامــان ابــوذر و ..میشــود.

در مراسم بزرگداشت دینانی مطرح شد؛

دینانیفیلسوفپرسشوگفتگوست
بزرگداشــت غالمحســین ابراهیمــی دینانی یکــی از برجســتهترین
اســاتید فلســفه بــا حضــور وزیــر کشــور و اســاتید برجســته فلســفه
در انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم حســن بلخــاری رئیــس انجمــن آثــار
و مفاخــر فرهنگــی گفــت :بــرای اولیــن بــار در ســال  ۸۴در
اصفهــان افتخــار مصاحبــت بــا اســتاد را داشــتم کــه بــرای برنامــه
چهرههــای مانــدگار در اســتان اصفهــان حضــور یافتــه بــود و از آن
زمــان تاکنــون ،ایــن مصاحبــت ادامــه پیــدا کــرده اســت.
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه نقــش دینانــی در تقلیــل
موقعیــت اجتماعــی و همگانــی کــردن فلســفه اظهــار کــرد:
فلســفه نیــل بــه اســتقراء دارد چــون موضــوع آن ،وجــود و امــری
تجریــدی اســت و ایــن موضــوع ،الجــرم عقلهــای ســنگین
وزن میخواهــد و معمــو ًال عامــه از فلســفه گریــزان هســتند .ایــن
امــر ایجــاب میکنــد کــه بــرای رشــد عقــل عمومــی در جامعــه،
فلســفه بــه نوعــی بــه میــان مــردم بیایــد .یکــی از بزرگتریــن
کارهایــی کــه اســتاد دینانــی در شــبکه چهــار برنامــه «معرفــت»
انجــام دادنــد ،ایــن بــود کــه فلســفه را بــه زبــان شــیرین و آمیختــه
بــه حکمــت و عرفــان توضیــح دادنــد.
وی افــزود :فلســفه را همگانــی کــردن و لــذت فلســفه را بــه مــردم
چشــاندن ،از کارهــای بــزرگ اســتاد دینانــی اســت چــون اگــر
کســی فلســفه را در جایــگاه لذتبخــش خــود درک کنــد ،مریــدی
عقــل را خواهــد کــرد .هیــچ فیلســوفی را نمیشناســم کــه بــه
قــدر و انــدازه دینانــی ،از مقــام حضــرت عقــل دفــاع کــرده باشــد
و ایــن امــر فوقالعــاده مهــم اســت .مســئله عقــل در حیــات بشــر،
مهــم و محتــرم و جوهــر انســان اســت .عقــل در طول  ۱۴۰۰ســال
گذشــته همــواره محتــرم نبــوده اســت و اشــعار زیــادی در خصوص
ضــد عقــل وجــود دارد .عقــل از ســه جهــت همــواره مــورد حملــه

بــوده اســت؛ یکــی از ســوی عرفــا کــه البتــه اســتاد معتقــد اســت
عــارف حقیقــی محال اســت ضــد عقــل باشــد .دوم ،فقهــا ،منتهی
ایــن مســئله خیلــی جــدی نبــوده اســت چــون تقابــل بــا عقــل،
تقابــل بــا زیربنــای فقــه اســت و گــروه ســوم ،اخباریــون بودنــد که
داســتان آن مفصــل اســت.
بلخــاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،اســتاد دینانــی را
ـرد خوانــد و تصریــح کــرد :فرمایشــات دینانــی بر اســاس
حکیــم ِخـ َ
قــرآن ،عقــل را همســنگ شــریعت میدانــد کــه در ســوره
َملِــک هــم بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت .قــرآن ،عقــل را
ـم و غــم را بــرای
همســنگ شــریعت میکنــد و تمامــی ایــن هـ ّ
عقــل دارد ،بنابرایــن عقــل اگــر عقــل اســت مؤیــد شــریعت اســت.
در ادامــه ایــن مراســم غالمرضــا اعوانــی رئیــس فرهنگســتان
علــوم بــه ارائــه ســخنانی دربــاره اســتاد دینانــی پرداخــت و در مقام
مقایســه او بــا فیلســوفان قــرن برآمــد و گفــت :اول میخواســتم
دینانــی را بــا کانــت یــا هــگل مقایســه کنــم .ولــی بعــد بــه ایــن
روش
نتیجــه رســیدم کــه دینانــی ُســقراط زمــان اســت .ایشــان ِ
ســقراطی دارد چــون ســقراط چیــزی را ادعــا نمیکــرد کــه
میدانــد؛ یعنــی کســی کــه میدانــد ولــی میگویــد نمیدانــم.
او در عقیــده شــخص تصــرف نمیکنــد تــا ببینــد چــه میگویــد.
ولــی بــه محــض اینکــه چیــزی گفــت ،او را تحلیــل میکنــد تــا
بــه نتیجــه برســد .ایــن روش دینانــی ،روش ســقراطی اســت .بــه
هــر جهــت ،ایشــان هــم کتابــی در جهــت فلســفه پرســش نوشــته
و بــه او فیلســوف پرســش هــم میتــوان گفــت .کتابهایــی کــه
او نوشــته ،یکــی همیــن کتــاب «فلســفه پرســش» کــه مربــوط به
پرسـشهای اساســی در فلســفه اســت کــه در هیــچ علمــی ،ایــن
پرســشها مطــرح نمیشــود و حیــات انســان در ایــن دنیــا بــه
ایــن پرســشها وابســته اســت.

اعوانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه دینانی فیلســوف پرســش و فیلســوف
دیالــوگ اســت ،ادامــه داد :دینانــی همیشــه اســاتید بزرگــی داشــته
کــه مطرحتریــن آن ،عالمــه طباطبایــی اســت کــه از صفــات
بســیار برجســتهای برخــوردار بــوده اســت .یکــی از ویژگیهــای
عالمــه طباطبایــی ایــن بــود کــه خیلــی از مســائل را دربــاره غرب
نمیدانســت ولــی کســانی ماننــد هانــری ُکربــن و … را دعــوت
میکــرد و از آنهــا در جلســاتش پرســشهایی در ایــن خصــوص
مطــرح میکــرد .از دیگــر خصوصیــات دینانــی ،کتابخــوان بــودن
اوســت .مســائل فلســفی هــم در اســتاد دینانی زنــده اســت و وقتی
بــه کتابهــای ایشــان مراجعــه میکنیــد ،میبینیــد بــرای
حــل مســائل فلســفه (چــه قدیــم و چــه جدیــد) کوشــیده اســت.
تمــام فیلســوفان بــزرگ ،یــک پــا در گذشــته و یــک پــا در حــال
داشــتهاند .کتابهایــی کــه اســتاد میخواننــد ،بــه ایشــان در
ایــن راه کمــک کــرده اســت .همچنــان کــه او در انتخــاب خوانــدن
کتــاب هــم بســیار دقیــق و نکتهبیــن هســتند .از خصایــص دیگــر
او ایــن اســت کــه هــم در حــوزه و هــم در دانشــگاه درس خوانــده و
نســبت بــه هــر دو بســیار اشــراف دارد .همچنین ایشــان شــاگردان
زیــادی تربیــت کــرده کــه ایــن راه را ادامــه دهنــد و اســتاد خــوب
کســی اســت کــه بتوانــد شــاگردان خوبــی را تربیــت کنــد و بــه
نظــر مــن ،ایشــان در ایــن راه موفــق بــوده اســت.
دینانی اندیشه ایرانیان قبل از اسالم را احیا کرد
در ادامــه ایــن نشســت نجفقلــی حبیبــی عضــو هیــأت علمــی
دانشــگاه تهــران و از همکالســیهای دوره دانشــگاه اســتاد
دینانــی بــه ســخنانی در خصــوص مقــام علمــی او پرداخــت و
اظهــار کــرد :ایــن مقــام و منزلــت علمــی ،آســان فراهــم نشــده
اســت بلکــه حاصــل مطالعــه عمیــق ایشــان اســت کــه عصــاره
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کتابهــا را درمیآورنــد و در اســتداللهای مختلــف ،از آن
اســتفاده میکننــد .بــه حــق ،لقــب فیلســوف بــرای ایشــان
شایســته اســت .بــرای اینکــه صاحبنظــر در حــوزه فلســفه اســت
و در ایــن حــوزه ،تولیــد دانــش و از آن دفــاع میکنــد .فکــر
میکنــم در طــول ســالها افــراد بســیاری از محضــر ایشــان
اســتفاده کردهانــد و کتابهــای ارزشــمندی کــه در حــوزه
مبیــن ایــن امــر اســت .از ایشــان تقریبـ ًا بــاالی
فلســفه داشــتهاندّ ،
 ۳۵جلــد کتــاب منتشــر شــده اســت کــه بســیاری از موضوعــات
فلســفی را در ایــن آثــار ســر و ســامان دادهانــد.
ایــن اســتاد فلســفه بــا بیــان اینکــه دینانــی اندیشــه ایرانیــان قبــل
از اســام را احیــا کــرد کــه ایــن کار ارزشــمندی اســت ،گفــت:
ایشــان یکــی از چهرههــای برجســته کشــور اســت کــه در مــورد
ســهروردی کارهــای بزرگــی انجــام دادنــد و چنــد بــار دربــاره
ســهروردی بــه مــن اعتــراض کردنــد کــه چــرا محافظــهکاری
میکنــی؟ ایشــان ،ســهروردی را فیلســوف نــور میداننــد و بــرای
احیــای فلســفه ســهروردی تالشهــای بســیاری انجــام دادنــد.
جامعــه مــا بایــد در ایــن ســالها کــه دچــار یــک فقــر فرهنگــی
هســتیم ،قــدر ایشــان را بدانــد چــون در ایــن ســالها هــر وقــت
کشــور بــه چهرههایــی در حــوزه فلســفه و اندیشــه در عرصههــای
بینالمللــی نیــاز داشــته ،اســتاد دینانــی حضــور یافتنــد و ایــن از
نعمتهــای بــزرگ کشــور مــا محســوب میشــود.
دینانی فیلسوف معنایابی است
در ادامــه بزرگداشــت غالمحســین ابراهیمــی دینانــی ،منوچهــر
صدوقــی ســها عضــو هیــأت علمــی انجمــن آثــار و مفاخــر
فرهنگــی با بیــان اینکــه دینانــی فیلســوف معنایابی و معناشــکاری
اســت ،اظهــار کــرد :معناشــکاری در فلســفه از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت .فلســفه در عصــر مــا بــا ا ِشــکاالتی مواجــه شــده
اســت ولــی فیلســوف یــا حکیــم بایــد معناشــکار باشــد؛ دینانــی
هــم واقع ـ ًا معناشــکار اســت .ایــن موضــوع از کتابهــای ایشــان
از جملــه قواعــد فلســفی ،آشــکار اســت .کتابــی کــه دینانــی بــا
عنــوان قواعــد کلــی فلســفه نوشــته اســت هــم در طــول تاریــخ
فلســفه ســابقه نداشــته و همیــن کافــی اســت کــه ایشــان را بــه
عنــوان فیلســوف یــا مؤســس در فلســفه بنامیــم.
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ســید احمدرضــا خضــری اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران و
از شــاگردان اســتاد دینانــی در ادامــه مراســم بــه ســخنانی در
خصــوص مقــام علمــی اســتاد و تربیت شــاگردان از ســوی ایشــان
پرداخــت و گفــت :آنچــه اســتاد مــا را بــر صــدر نشــانده تــا امــروز
قــدر ببینــد ،ایــن اســت کــه ایشــان تحصیــات دانشــگاهی و
حــوزوی را در نــوع درســت خــود آمیختنــد و بــه همیــن خاطــر،
عصــاره دانشــگاه و حــوزه شــدند .بارهــا و بارهــا ایشــان بــر ِخــرد
و خِــرد ورزیــدن مصاحبتهایشــان تأکیــد داشــتهاند .خصلــت
دیگــر اســتاد ،بهرهمنــدی از جهانبینــی گســترده اســت یعنــی
جهانبینــی خــود را متکــی بــه یــک جهــان نکــرده اســت .اســتاد
نــه تنهــا بــه جهــان اســامی کــه فالســفه بعــد از اســام هــم بــه
آن تکیــه میکردنــد ،بــر جهــان ایرانــی هــم توجــه داشــته اســت
و آنچــه ایشــان امــروز بــه آن رســیده اســت ،محصولــی از جهــان
ایرانــی ،اســامی و یونانــی اســت .دینانــی تمــام میــراث ایرانــی
را در شــیخ ا ِش ـراق خالصــه کــرد و بخــش زیــادی از عمــر خــود را
صــرف این موضــوع نمــود .همچنیــن ابنســینا در فلســفه اســامی،
ابنســینا و شــیخالرئیس را دریافــت و بــه فلســفه آنهــا توجــه کــرد .در
ن ُرشــد پرداخــت .او ایــن ســه متفکــر را در
فلســفه یونانــی هــم بــه اب 
هــم آمیخــت کــه محصــول آن ،اســتاد دینانــی شــده اســت.
وی افــزود :دینانــی عاشــق زبــان فارســی اســت و بــا اینکــه
عربــی خــوب میفهمــد و میخواهــد ولــی هیــچگاه بــه زبــان
عربــی ننوشــته اســت .بنابرایــن ایشــان را در روزگار خــود ،یکــی از
پاســداران حقیقــی زبــان فارســی بایــد دانســت.
خضــری بــا بیــان اینکــه دینانی بــا هوشــمندی و فراســت ،فلســفه
را از قلــه عــاج بــه میــان مــردم آورد ،تصریــح کــرد :او فلســفه را
مردمــی کــرد و شــاید کســانی بــه او خــرده گرفتنــد کــه فلســفه را
نبایــد بــه مــردم آموخــت ،ولــی خداونــد ایــن نعمــت را بــه ایشــان
عطــا کردنــد کــه بتوانــد فلســفه را مردمــی کنــد .او بــه شــیوه
ســقراطی تدریــس میکنــد و مخاطــب خــود را مــورد پرســش
قــرار میدهــد و بایــد بســیار آگاهــی داشــت تــا در مقابــل ایشــان
بــه عنــوان شــاگرد قــرار گرفــت.
در ادامــه ایــن مراســم حســامالدین آشــنا مشــاور رئیسجمهــور
بــه ارائــه ســخنانی در خصــوص مقــام دینانــی پرداخــت و گفــت:
جامعــه جــوان مــا نیازمنــد شــخصیتها و چهرههایــی اســت کــه

بتــوان بــه آنهــا اتــکا کــرد .مــا نیــاز داشــتیم بــه کســی کــه نــه به
اســم بلکــه بــه رســم ،طلبــه و دانشــجوی واقعــی باشــد .کســی که
اســتاد دیــده و کتــاب خوانــده و تأمــل کــرده باشــد .مــا نیــاز به یک
اســتاد داشــتیم کــه دانشــجوپروری را در اولویــت خــود قــرار دهــد.
مــا نیاز داشــتیم بــه اســتادی که قبــول کــرده باشــد زندگـیاش در
اســتادی خالصــه شــود و اســتادی کــه بــه یــک محفــل ،مجلــس
و یــک دانشــکده بســنده نکنــد؛ بلکــه طبیبــی باشــد کــه دوار در
علمــش باشــد و دانشــجویان رشــتههای مختلــف را بــه یــک
چشــم ببینــد .نســل مــا احتیــاج داشــت بــه یــک پژوهشــگر و یک
اســامپژوه ،یــک ایرانپــژوه و یــک فلســفهپژوه؛ کســی کــه
ایــن مؤلفههــای پژوهشــی را در خــود جمــع کــرده باشــد و بــه
تعبیــری ،یــک گــروه پژوهشــی در یــک فــرد جمــع شــده باشــد و
نــه یــک دانشــکده ،بلکــه دانشــکدههای مختلــف در وجــود یــک
نفــر جمــع شــده باشــند.
اســتاد دانشــگاه امــام صــادق (ع) افــزود :مــا احتیــاج بــه یــک
پژوهشــگری داشــتیم کــه آزاداندیــش باشــد کــه حــرف خــود را
بزنــد و بــزرگان برایــش آنقــدر بــزرگ نباشــد کــه بتوانــد حــرف
خــود را بزنــد ،مــا احتیــاج بــه یــک روشــنفکر عرصــه عمومــی
داشــتیم ،احتیــاج داشــتیم بــه کســی کــه فلســفه بنویســد بــرای
کســانی کــه فلســفه نمیداننــد و نمیخواننــد .احتیــاج داشــتیم
بــه کســی کــه بــا تلویزیــون قهــر نباشــد و حاضــر باشــد در جایــی
ســخن بگویــد کــه شــاید مخاطــب حواســش بــه حرفهــای او
نباشــد و بــه جــای اینکــه زانــوی ادب در برابــر ســخنان ایشــان
بزنــد ،ممکــن اســت حرفهــای او را نادیــده بگیــرد .احتیــاج
داشــتیم بــه کســی کــه بــه روز باشــد و بــاور داشــته باشــد بــه
اینکــه مــا دربــاره فلســفهخوانی و فلســفهورزی ،در همیــن دوره
صحبــت میکنیــم و احتیــاج داشــتیم بــه کســی کــه بــا جوانانــی
کــه شــاید اص ـ ً
ا بــه خــدا اعتقــادی نداشــته باشــند ،بتوانــد وارد
مکالمــه شــود و احتیــاج داشــتیم بــه کســی کــه نســبت بــه دانــش
و فهمیــدن غیــرت داشــته باشــد کــه امــروز نــام او ،غالمحســین
دینانــی اســت.
در پایــان ایــن مراســم ،لــوح تقدیــری از ســوی انجمــن آثــار و
مفاخــر فرهنگــی بــه اســتاد غالمحســین ابراهیمــی دینانــی اهــدا
شــد و از مقــام شــامخ ایشــان تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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مالک شجاعی جشوقانی:

مراقب باشیم دچار اسطوره روش در علوم انسانی نشویم

مالــک شــجاعی جشــوقانی عضو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی در بــاره ایــن مســاله که چرا فلســفه
اســامی تاکنــون نتوانســته دســتگاه روش شــناختی در علــوم
انســانی اســامی ابــداع کنــد ،گفــت :مباحــث گفتــه شــده در ایــن
زمینــه نکاتــی کلــی و نیازمنــد پژوهشهــای منســجم و در حــد
فرضیــه اســت .ضمــن اینکــه همــه بایــد بــه ســاحت علــم احتــرام
بگذاریــم.
وی گفــت :ســنت فلســفه دارای بزرگانــی اســت کــه جــزو نقــاط
قــوت فرهنگــی مــا محســوب میشــوند و جــزو بدیهیــات اســت
کــه بزرگانــی در عالــم اســام بودنــد کــه در مقیــاس جهانــی هــم
برجســته هســتند ماننــد ابــن ســینا و مالصــدرا و ســهروردی و ابن
خلــدون .در اواخــر قــرون وســطای مســیحی آثــار ایــن افــراد بــه
زبــان التیــن ترجمــه میشــد و در دانشــگاههای اروپایــی امــروز
هــم مبنــای دروس اســت و در عظمــت میــراث فلســفه اســامی
تردیــدی نیســت.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی بیــان کــرد :در قدرشناســی و میــزان اســتفاده مــا از ایــن
بــزرگان شــبهه وجــود دارد و مــا غفلــت ،کــم کاری ،بــی توجهــی
و دور شــدن از کارهــای جــدی و بنیادیــن در ایــن عرصــه داشــته
ایــم .طبــق آمــار وزارت علــوم و تحقیقــات ۶۰۰ ،مجلــه علــوم
انســانی بــا رتبــه علمــی و پژوهشــی داریــم امــا هنــوز مجلـهای در
حــوزه بازخوانــی میــراث فلســفه اســامی و ناظر بــه مســائل علوم
انســانی نداریــم .مقــاالت مــا بیشــتر از پایــان نامههــا اســتخراج
میشــوند و کمتــر مجــال نظریــه پــردازی و کارهــای جــدی در
حــوزه نظریــه پــردازی در فلســفه و علــوم انســانی وجــود دارد.
وی ادامــه داد :مــا نیــاز بــه تأســیس کرســیهای تخصصــی در
حــوزه فلســفه اســامی داریــم مثــل کرســیهای ابــن ســینا،
ســهروردی و کرســی مالصــدرا تــا در آنجــا اســتادی کــه چنــد
دهــه در ایــن زمینــه فعالیــت کــرده شــاگردانی را تربیــت کنــد و
مکتــب و جریــان فکــری را راه انــدازی کنــد .انجــام چنیــن کاری
مســتلزم حمایــت اســت.
شــجاعی اضافــه کــرد :بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری علــوم

انســانی اســامی نیــاز بــه جوششــی از درون و حمایــت از بیــرون
اســت .جوشــش از درون بایــد از دل جوامــع علمــی و دانشــگاهها و
حوزههــا باشــد و حمایــت بیــرون توســط وزارت علــوم و شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی صــورت بگیــرد تــا بــه تدریــج ســنت
علمــی شــکل بگیــرد .تــا زمانــی کــه ســنت قــوی و غنــی علمــی
از درون فلســفه اســامی شــکل نگیــرد هــر نــوع حرکــت بــرای
طــرح مســائل و نقــد آنهــا در قدمهــای اول بــا موانــع و دشــواری
مواجهــه میشــود زیــرا پشــتوانه قــوی نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه انــواع روشهــای موجــود در علــوم انســانی غربی
بیــان کــرد :در علــوم انســانی غربــی روش بــه صــورت کامــ ً
ا
تفکیــک شــده وجــود نــدارد .از ســال  ۱۹۶۰میــادی بــه ایــن
ســو جریانهــای ضــد روش شــکل گرفــت .امــا بــا ایــن حــال
کارهــای خوبــی در ایــن حــوزه انجــام گرفتــه اســت کــه میتوانــد
الگــو و نمونــه کار در ســنت تمدنــی باشــد نــه الگــو بــه معنــای
تبعیــت .بــرای علــوم انســانی غربــی زحمــات زیادی کشــیده شــده
و مــا در آن انــدازه کار نکــرده ایــم .مــن کمتــر کســی را ســراغ دارم
کــه در آثــار ابــن ســینا روز و شــب را نشناســد و تحقیــق کنــد.
ایــن نویســنده ادامــه داد :مــا بــه دنبــال حمایت نهــادی هســتیم تا
در ان صــورت آثــار ابــن ســینا را ورق بزنیــم .تــا زمانــی کــه ایــن
توقعــات وجــود دارد حــرکات خوبــی اتفــاق نمیافتــد .امــا عالمــه
امینــی در زمــان نــگارش کتــاب الغدیــر و در زمــان اســتراحت برای
اینکــه از زمــان اســتفاده کننــد در موقــع اســتراحت کتابهــا را بــر
روی ســینه خــود میگذاشــتند و مطالعــه میکردنــد و در زمــان
فــوت ایشــان متوجــه شــدند کــه جــای کتابهــا بــر روی ســینه
ایشــان مانــده اســت .مــا فقــط چنــد نفــر در حــوزه علــوم انســانی
بــا دغدغــه معــارف اســامی میشناســیم کــه کار کــرده انــد .امــا
در تاریــخ علــم غــرب افــراد زیــادی وجــود دارنــد .در تاریــخ تمــدن
اســامی ابــن ســینا اشــارات و تنبیــات را در زنــدان نوشــت .نمــط
چهــارم ایــن کتــاب تحــول بنیادیــن در فلســفه یونانــی از منظــر
تمــدن اســامی اســت.
شــجاعی تصریــح کــرد :بــرای علــوم انســانی در غــرب کارهــای
زیــادی انجــام شــده اســت و مــن در ایــن مــورد کتــاب هم نوشــته

ام کــه بــه زودی منتشــر میشــود .امــا نبایــد مــا بــه اســطوره روش
دامــن بزنیــم کــه روش مشــخصی وجــود دارد و همه بــر آن اجماع
دارنــد .مــا دارای مکاتــب و رویکردهــای روش شــناختی هســتیم
ماننــد روش شناســی پوزیتیویســتی ،روش شناســی هرمنوتیک و …
وی اظهــار کــرد :در کتاب «فلســفه علــوم اجتماعــی قــاره ای» که
بــه فارســی هــم ترجمه شــده اســت فهرســت روش شناســی علوم
انســانی و متفکــران آن بیــان شــده اســت .روشهــا دارای تنــوع
هســتند و اجماعــی بــر روی آن نیســت و بایــد مراقــب باشــیم کــه
دچــار اســطوره روش نشــویم .و تصــور نکنیــم روش واحــدی وجود
دارد.
شــجاعی بــا بیــان اینکــه تاریــخ متاخــر جهــان اســام بــر کــم
کاری مــا گواهــی میدهــد ،گفــت :مــا در زمینــه علــوم انســانی،
روش شناســی آن و مبانــی نظــری آن کــم کاری داشــته ایــم .مــن
از خــودم آغــاز میکنــم و بــر کــم کاری در ایــن زمینــه اذعــان
دارم .دانشــگاههای بــزرگ مــا بــه حــوزه علــوم انســانی ورود
نمیکننــد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری همایشهــای مختلــف در حــوزه علــوم
انســانی گفــت :بعــد از برگــزاری همــه کنگرههــا و همایشهــا
هنــوز نتوانســته ایــم بــه جمــع بنــدی برســیم کــه علــوم انســانی
مــا در کجــا قــرار گرفتــه و خالءهــای آن چیســت و راهکار عبــور از
خالءهــا و راهــکار مطلــوب برای عبــور از خالءها چیســت و ســهم
هــر یــک از دانشــگاهها چقــدر اســت؟ اینهــا پرسـشهای مهمــی
اســت کــه هیــچ کــس بــرای آنهــا پاســخی نــدارد .درحالیکــه گام
راهبــردی بــرای تحــول در علــوم انســانی همیــن اســت.
شــجاعی در پایــان گفــت :ابتــدا بایــد در ایــن مســیر بــه خودمــان
نهیــب بزنیــم و ببینیــم مــا چــه کــرده ایــم و ســپس از دیگــران
بپرســیم کــه چــه کار انجــام داده انــد .اگــر مــا ابتــدا بــه خودمــان
بپردازیــم مســائل حــل میشــوند .از ســخنان ابوســعید ابوالخیــر
اســت کــه هــر کــس در هــر کجــا کــه نشســته یــک قــدم بــه
جلــو بیایــد .مــن فکــر میکنــم اگــر در کشــور مــا همــه از رئیــس
جمهــور تــا وزیــر و دانشــگاه و حــوزه هــر کــدام یــک گام بردارنــد
در آینــده قدمهــای زیــادی برداشــته میشــود.
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غالمرضا اعوانی مطرح کرد

نهضت حکمی در ایران از گذشته تاکنون مستمر بوده است

نخســتین نشســت علمــی از سلســله نشســتهای «طــرح
تبییــن ظرفیــت و جایــگاه بیــن المللــی فرهنــگ و تمــدن ایرانــی
اســامی» بــا تاکیــد بــر علــوم انســانی و هنــر بــا ســخنرانی
«غالمرضــا اعوانــی» از مشــاوران طــرح در مرکــز اســناد فرهنگــی
آســیای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار
شــد.
غالمرضــا اعوانــی در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه در تمــدن و
فرهنــگ مــا حکمــت و فلســفه متــرادف بــوده ،اظهــار کــرد :در
غــرب حکمــت بــا فلســفه بســیار ارتبــاط نزدیــک داشــته اســت
و فلســفه کلمــهای یونانــی اســت بــه معنــای حــب حکمــت.
حــب حکمــت بــا حکمــت ارتبــاط دارد و اگرنــه بغــض حکمــت
میشــود .بنابرایــن حــب حکمــت همیشــه بایــد بــا حکمــت در
ارتبــاط باشــد و در عالــم اســام و در ایــران همیشــه همیــن طــور
بــوده و فلســفه ارتبــاط نزدیکــی بــا حکمــت داشــته اســت.
عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر افــزود :نکتــه مهــم ایــن
اســت کــه حکمــت گاهــی بــه معنــای خــاص بــه کار مــیرود
و گاهــی بــه معنــای عــام و هــر دو در فرهنــگ و تمــدن بســیار
مؤثــر اســت .ایــران هــم دارای حکمــت بــه معنــای عــام بــوده و
هــم حکمت بــه معنــای خــاص .حکمت بــه معنــای خــاص همان
فلســفه اســت و در میــان تمــام کشــورهای اســامی از دیربــاز تــا
بــه امــروز از خصوصیــات حکمــت و تمــدن اســامی ایــن بــوده
کــه دارای حیــات مســتمری بــوده اســت .ایــن حکمــت فقــط در
ایــران بــوده اســت و در هیــچ یــک از کشــورهای دیگــر اســامی
از گذشــته تــا امــروز حکمــت اســامی وجــود نداشــته اســت.
ایــن کشــورها اگــر فلســفه دارنــد فلســفه را بــه معنــای غربــی آن
میخواننــد .بنابرایــن حکمــت بــه معنــای خــاص از بزرگتریــن
دســتاوردهای فرهنــگ و ذخیرههــای معنــوی مــا اســت کــه در
ایــران حیــات مســتمری داشــته اســت.
چهــره مانــدگار فلســفه تاکیــد کــرد :حکمــت بــه معنــای عــام
کلمــه بــه معنــی خــرد اســت کــه همیشــه در ایــران بــوده و از ایــن
حیــث حکمــت در همــه ابعــاد تمــدن و فرهنــگ تأثیــر داشــته و
اثرگــذار بودهاســت از جملــه در جهانبینــی ،ادبیــات ،شــعر،
سیاســت و اخــاق در زندگانــی روزمــره مــردم در همــه ابعــاد تأثیر
داشتهاســت .در حالیکــه حکمــت بــه معنــای فلســفه مخصــوص
خــواص بودهاســت .معمــو ًال حکمــت بــه معنــای عــام بــا دیــن

ارتبــاط دارد .ادیــان پیــش از اســام و دیــن اســام هــم حکمــت
بــوده اســت.
اعوانــی بــا بیــان اینکــه آمــوزه قــران دربــاره همــه انبیــا و رســل
ایــن اســت کــه آنهــا معلمــان حکمــت بــوده انــد ،تصریــح کــرد:
بــر اســاس آیـهای از قــرآن خداونــد پیــش از خلقــت انبیــا در عهــد
الســت از آنهــا میثــاق گرفــت کــه ایــن میثــاق ایــن بــود کــه مــن
کتــاب و حکمــت را بــه شــما داده ام یعنــی اصــل کتــاب و حکمــت
اســت .اســام به عنــوان یــک دیــن جهانــی انســان را بــه آموختن
حکمــت ترغیــب میکنــد .حکمــت خداونــد در تمــام وجــود حاکــم
اســت و انســان را وادار و ترغیــب میکنــد کــه بــه آن بیندیشــد .بــر
ایــن اســاس پیامبــر فرمــوده اســت کــه «حکمــت گمشــده مؤمــن
اســت» کتــاب مقــدس قــرآن هــم بحثهــای بســیاری دربــاره
حکمــت دارد کــه یکــی از آیههــا بــر ایــن اشــاره دارد کــه بــه
کســی کــه حکمــت داده شــده بــه او خیــر کثیــر داده شــده اســت و
ایــن ســخن را در نمییابــد مگــر خردمنــدان و اولوااللبــاب .قرآنــی
کــه متــاع دنیــا را کــم و قلیــل میدانــد حکمــت را خیــر کثیــر
میدانــد .بنابرایــن اســام هــم بــا ادیــان دیگــر تفاوتهایــی دارد،
اســام دیــن جهانــی اســت .ادیــان دیگــر از یــک زمیــن هســتند
امــا جهانــی نیســتند .از دیگــر ادیــان جهانی ،مســیحیت اســت ولی
مســیحیت هــم انحصارطلــب اســت یعنی تمــام فــاح و نجــات را
در مســیحیت میدانــد و بــه ادیــان دیگــر اعتقــادی نــدارد تنهــا
دینــی کــه جنبــه جهانــی دارد یعنــی تمــام ادیــان را قبــول دارد،
دیــن اســام اســت .ایــن دیــن جهانــی اســام اســت کــه در آن
ســعی شــده مســلمانان بــه علــم و حکمــت بپردازنــد.
وی افــزود :مســلمانان در پرتــو هدایــت قرآنــی بــرای آموختــن و
فهــم حکمــت تمدنهــای دیگــر کوشــش کردنــد .حــال ایــن امــر
مقــارن بــود بــا نهضــت ترجمــه کــه بــه کوشــش وزرای خردمنــد
ایرانــی انجــام شــد .ایــن نهضــت عظیــم تمــام متــون فلســفی را
بــه عربــی ترجمــه کــرد .بنابرایــن حکمــت بــه معنــای خــاص
بوجــود آمــد و ایــن فقــط از یونــان نبــوده بلکــه از ایــران وهنــد هم
بــوده و یــک نهضــت بیــن المللــی بودهاســت .بنابرایــن فلســفه به
معنــای خــاص در ایــران بوجــود آمــد و ادامــه پیــدا کــرد .حکمــت
در ایــن ســرزمین به معنــای رســمی آن یک حیات مســتمر داشــته
کــه تــا امــروز یافتــه اســت .برخــاف ســایر ممالــک اســامی کــه
در آنهــا گرایشهــای ضدعقلــی و ضــد حکمــی در آنها رواج داشــته

کــه اکنــون اثــرات آن را میبینیــم ولــی نهضــت حکمــی در ایــران
مســتمر بودهاســت .حکمــت بــه معنــای خــاص در ایــران ادامــه
پیــدا کــرد و هــرگاه در تاریــخ ایــران جایــی مرکــز حکومــت شــده
مرکــز حکمــت هــم شدهاســت .یعنــی هــر جایــی کــه حکومتــی
بــوده بالفاصلــه مرکــز حکمــت هــم شــده اســت.
اعوانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ظهــور حکمــت در شــعرای مــا
و ظهــور حکمــت بــه معنــای عــام در همــه علــوم بــوده اســت،
ادامــه داد :علــم خــودش حکمــت اســت .منتهــا مراتــب دارد مثــل
حکمــت طبیعــی حکمــت ریاضــی و علــم باعــث کمــال نفــس
انســان میشــود .ظهــور حکمــت در فنــون و صناعــات و هنرهــا
هــم بــوده اســت کــه خیلــی اهمیــت دارد .مــا حکمــت را بــه
نظــری و عملــی تقســیم میکنیــم در حالیکــه در قدیــم حکمــت
 ۳بخــش داشــته کــه بخــش ســوم آن حکمــت صناعــی اســت
کــه فرامــوش شــده اســت .غایــت حکمــت نظــری «حقیقــت» و
غایــت حکمــت عملــی «عمــل بــه خیــر» اســت .غایــت حکمــت
صناعــی «جمــال» اســت یعنــی آفرینــش شــما بایــد جمــال،
کمــال و حســن باشــد .ایــن حکمــت صناعــی را مــا فرامــوش
کردهایــم کــه هــم علــوم و هــم فنــون شــاخهای از حکمــت بــوده
انــد در گذشــته .بنابرایــن در گذشــته همــه فنــون و صناعــات از
شــاخههای حکمــت تلقــی شــده اســت .بــرای مثــال حکمــت
ایرانــی را در معمــاری مــا میتــوان دیــد .گنبــد کابــوس بــرای ایــن
ســینا و در زمــان حیاتــش ســاخته شــده اســت کــه ایــن بنــا مربوط
بــه هــزار و پنجــاه ســال گذشــته اســت ولــی وقتــی اکنــون آن را
میبینیــم انــگار امــروز ســاخته شــده اســت و همــه مســاجد جامــع
مــا و دیگــر آثــار معمــاری زمــان گذشــته از ایــن خصوصیــات
برخوردارنــد کــه همــه بیــان حکمــت هنــر اســت.
عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــردر پایــان گفــت :بنابرایــن
حکمــت ایرانــی تاثیرگذارتریــن حکمــت دنیــا بــوده کــه اکنــون
ایــن مســاله اندکــی بــه محــاق رفتــه اســت کــه حکمت اســامی
چــه بــه معنــای عــام و خــاص در بزرگتریــن فرهنگهــای زنــده
دنیــا تأثیــر دارد و ایــن افتخــاری اســت بــرای حکمــت مــا .در دوره
جدیــد ،دیــن از حکمــت جــدا شــده و فلســفه هــم از دیــن جــدا
شــده اســت و حکمــت بــه معنــای عــام دیگــر حکمــت نیســت و
هــم در معنــای خــاص .جــدا شــدن حکمــت از فلســفه در دنیــای
کنونــی آن را دوبــاره بــه مــا بازگردانــده اســت.
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برخی باورهای اشتباه و اغراق آمیزی که درباره تمدن اسالمی وجود دارد
زینبسیار

وقتــی بــه برخــی نوشــتههای تاریخــی در خصــوص علــم
و فرهنــگ در دوران تمــدن اســامی مراجعــه میکنیــم ،بــا
گزارههایــی مواجــه میشــویم کــه بــه دور از حقیقــت هســتتند
نویســندگان ایــن
کــه ناشــی از برداشــتهای اشــتباه بعضــی از
ِ
حــوزه اســت .ایــن برداشـتها گاهــی بســیار اغــراق آمیــز هســتند
و گاهــی ناشــی از عــدم مطالعــه دقیــق در آثــار بــه جــا مانــده از
گذشــته اســت .در ایــن گــزارش ســعی داریــم بــه برخــی از ایــن
اشــتباهات بپردازیــم.
بیتالحکمه
تصــوری کــه از بیــت الحکمــه در ذهــن داریــم جایــی اســت کــه
بــه عنوان نخســتین مرکــز مهــم علمــی در زمــان مأمــون در بغداد
ســاخته شــد و بــه عنــوان دارالترجمــه مهمتریــن آثــار دانشــمندان
یونانــی در آنجــا ترجمــه شــده اســت.
بامطالعــۀ مقالــه یونــس کرامتــی ،عضو هیئــت علمی پژوهشــکدۀ 
تاریــخ علــم دانشــگاه تهــران بــا نــام بیــت الحکمــه کــه در
دایــرة المعــارف بــزرگ اســامی بــه چــاپ رســیده اســت متوجــه
میشــویم کــه بــا توجــه بــه شــواهد متعــدد ایــن توصیفــات بــه
دور از حقیقــت اســت .طبــق تحقیقــات نویســندۀ ایــن مقالــه،
توصیفــات مربــوط بــه بیــت الحکمــه بــر اســاس یــک ســری
فرضیــات و حدســیات اســت کــه هیچکــدام از ایــن فرضهــا
اثبــات نشــده انــد.
در واقــع بیــت الحکمــه کتابخانــه ای بــوده کــه مناظراتــی در آن
انجــام مــی شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه بزرگتریــن
ـان آثــار یونانــی هماننــد حنیــن بــن اســحاق ترجمههــای
مترجمـ ِ
مهــم خــود را بعــد از دورانــی کــه اوج بیــت الحکمــه میخواننــد،
انجــام داده انــد و از طــرف دیگــر شــواهد نشــان میدهــد کــه
ایــن مترجمــان بــرای دســت یابــی بــه آثــار یونانــی مشــقتهای
فراوانــی را متحمــل شــده انــد و در توضیحاتــی کــه بــرای فراینــد
ترجمــه دارنــد ،هیــچ اشــارهای بــه بیــت الحکمــه و دسترســی
بــه کتابهــای آن نمیکننــد میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
نهضــت ترجمــه و بیــت الحکمــه هیــچ ارتباطــی باهــم نداشــته و
روایتهایــی کــه در مــورد حضــور مترجمــان بــزرگ آن دوره و
پاداشهایــی کــه بــه خاطــر امــر ترجمــه بــه آنهــا اعطــا میشــد
کام ـ ً
ا نامعتبــر هســتند.
وفور کاغذ
یکــی از مــوار ِد اغــراق آمیــز در مــورد تولیــد انبــوه کاغــذ از ابتــدای
دوران شــکوفایی تمــدن اســامی اســت ،تــا جایــی کــه گــزارش
کــرده انــد تولیــد کاغــذ از هیــزم نیــز بیشتــر و ارزانتــر بــوده
و بــه جــای هیــزم از کاغــذ بــرای گــرم کــردن حمامهــا اســتفاده
میکردنــد .امــا از آثــار ریاضــی مشــخص میشــود کــه تــا حــدود
قــرن پنجــم ریاضیدانــان بــرای محاســبات خــود از وســیلهای
بــه نــام تختــه و تــراب اســتفاده میکردنــد .تختــه صفحــهای
مســتطیلی شــکل پــر از شــن بــود کــه محاســبات ریاضــی را
بــرروی آن نوشــته و ســپس نتیجــه نهایــی را روی کاغــذ ثبــت
میکردنــد .اســتفاده از تختــه باعــث اشــتباه در محاســبه میشــد
امــا کمبــود کاغــذ و گرانــی آن تــا حــدود قــرن پنجــم ریاضیدانــان
را مجبــور میکــرد کــه از چنیــن وســیلهای اســتفاده کننــد.
بنابرایــن ادعــای وفــور کاغــذ بــا توجــه بــه نوشــتههای موجــود
کام ـ ً
ا کــذب اســت.
سجزی و حرکت چرخشی زمین
در مــورد دیگــر بــه دلیــل برداشــت اشــتباه از اشــارهای کــه
ابوریحــان بیرونــی در کتــاب االســتیعاب الوجــوه الممکنــه

لصنعــة االســطرالب دربــاره اســطرالب ابوســعید ســجزی بــه
نــام اســطرالب زورقــی داشــته اســت ،برخــی گمــان میکننــد
از آنجایــی کــه ایــن اســطرالب براســاس ثابــت بــودن صفحــۀ
ســتارگان و متغیــر بــودن افــق اســت ،پــس ســجزی مبــدع نظریۀ
حرکــت چرخشــی زمیــن بــوده اســت .امــا ایــن عقیــده بــه دو دلیل
صحیــح نیســت .اول اینکــه بیرونــی در ابتــدا بــه ایــن نکتــه اشــاره
داشــته اســت کــه ســجزی اســطرالب را بــر اســاس فرضــی کــه
برخــی مــردم بــه آن اعتقــاد دارنــد ســاخته اســت ،پــس از ایــن
عبــارت میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ســجزی خــود دربــارۀ 
چرخــش زمیــن نظــری نــداده اســت .دلیــل دوم هــم ایــن اســت
کــه بایــد بدانیــم ســاخت یــک نــوع اســطرالب ارتباطــی بــا هیــچ
نظریــۀ کیهــان شناســی نــدارد.
    
قرن ششم پایان علم دورۀ اسالمی
علـم دورۀ اسلامی تا
برخـی محققیـن معتقدنـد دوران شـکوفایی ِ
قـرن ششـم هجـری بـوده و بعـد از خواجـه نصیـر الدین طوسـی،
پیشـرفت علمی صـورت نگرفته اسـت .امـا وقتی نسـخ خطی قرن
هفتـم به بعد را مطالعـه کنیم با آثار دانشـمندان بزرگـی چون قطب
الدین شـیرازی ،غیاث الدین جمشید کاشـانی و … مواجه میشویم
که نشـان دهنـدۀ شـکوفایی علـم در ایـن دورانها اسـت .به طور
مثـال شـیرازی در زمینههای مختلف هیئت ،پزشـکی و فلسـفه آثار
ارزشـمندی را تألیـف و ترجمه کرده اسـت.
در زمینــۀ هیئــت بــرای حــل مشــکالت مدلهــای ســیارهای
بطلمیــوس تالشهایــی انجــام داده اســت؛ مثــ ً
ا برهانــی
بــرای تعییــن خــروج از مرکــز فلــک حامــل بیــان میکنــد و یــا
مــدل غیربطلمیوســی بــرای حرکــت مــاه عرضــه میکنــد کــه
تــا حــدودی اشــکاالت مــدل نصیــر الدیــن طوســی نیــز در آن
حــل شــده اســت .کاشــانی نیــز یکــی از بزرگتریــن منجمــان و
ریاضیدانــان مشــهور تمــدن اســامی بــه شــمار م ـیرود کــه در
محاســبه مقــدار عــدد   روشــی متفــاوت بــا ریاضیدانــان پیشــین
اتخــاذ میکنــد تــا بــه دقیقتریــن مقــدار ممکــن دســت یابــد.
همچنیــن در آثــار مربــوط بــه اواخــر دوران تمــدن اســامی یعنــی
قــرن دهــم و یازدهــم مطالــب جالــب توجهــی وجــود دارد کــه در
برخــی از آنهــا نوآوریهایــی بــه چشــم میخــورد   .
الزم اســت در اینجــا چنــد مثــال از نقــدی کــه دیویــد کینــگ بــر
کتــاب علــم و تمــدن در اســام نوشــتۀ ســید حســین نصر نوشــته
کــه بــا ترجمــه امیرمحمــد گمینــی در شــماره نهــم مجلــه میــراث
علمــی اســام وایرانبــه چــاپ رســیده اســت ،ذکــر شــود:
از نظــر کینــگ ایــن کتــاب بیشتــر برداشــت شــخصی نویســنده
از تمــدن اســامی اســت نــه یــک پژوهــش تاریخــی .نصــر در
جایــی از کتــاب خــود ادعــا میکنــد کــه کاشــانی کاشــف کســر
اعشــاری اســت کــه کینگ بــه ایــن اشــتباه اشــاره کــرده و یــادآور
شــده اســت کــه اقلیدســی پنــج قــرن پیــش از کاشــانی اثــری
دربــاره کســرهای اعشــاری نوشــت .در جــای دیگــری کــه نصــر
میگویــد« :کاشــانی مختــرع یــک نــوع ماشــین حســاب اســت».
کینــگ میگویــد« :طبــق المناطــق کاشــانی اصـ ً
ا یــک ماشــین

حســاب نیســت و یــک ســیاره نمــا اســت».
دربــارۀ منابــع نجــوم دوره اســامی نصــر گفته اســت« :مســلمانان
بــا نجــوم هنــدی و ایرانی و بــا میانجیگــری آنهــا با نجــوم مصری
و بابلــی آشــنا شــدند ».اما بــه گفتۀ کینــگ« :مســلمانان چیــزی از
ســنت نجومــی مصــر و بابــل نمیدانســتند و وقتــی نمونههــای
جــدا افتــادهای از نجــوم یونانــی و مصــری در منابع اســامی مطرح
میشــود ،منشــأ آنهــا معمــو ًال ناشــناخته اســت.
نصــر زیــج را جــداول نجومــی کــه نتایــج رصــدی در آنهــا ثبــت
شــده اســت میدانــد امــا زیــج هــا کتابهــای دســتی نجومــی
هســتند شــامل جــداول و متنهــای نجومــی گســترده کــه
مباحــث مختلــف نجــوم دوره اســامی را شــامل میشــوند.
نصــر دســتاورد بــزرگ منجمــان مســلمان را طراحــی مدلهــای
فیزیکــی و مجســم افــاک ریاضــی مدلهــای بطلمیوســی
میدانــد .امــا همانطــور کــه کینــگ نقــل میکنــد؛ بطلمیــوس
در کتــاب ا القتصــاص مدلهــای مطــرح شــده در مجســطی را بــه
شــکل مجســم درآورده اســت و منجمــان مســلمان نظریــه افالک
مجســم را بســط داده انــد.
    
تصور اشتباه برخی از غربیان
برخــی پژوهشــگران اروپایــی و آمریکایــی کــه علــم در دورۀ 
اســامی را مــورد تحقیــق و بررســی قــرار داده انــد بــه اشــتباه
معتقدنــد کــه علــوم اســامی بازتابــی انفعالــی از دســتاوردهای
یونانیــان اســت .در ایــن بــاره دوئــم میگویــد« :علمــی بــه اســم
علــم عربــی [اســامی] وجــود نــدارد .مــردان دانشــمند و فرزانــۀ
کیــش محمــدی همیشــه کــم و بیــش شــاگردان باوفــای یونانیان
بــوده انــد ،امــا خودشــان عــاری از هرگونــه اصالــت و خالقیتــی
هســتند ».هرچند علــم در دوره اســامی سرچشــمۀ یونانی داشــت
امــا مســلمانان تفســیرهای نقادانــه ای نســبت بــه آثــار ترجمــه
شــدۀ یونانــی داشــتند.
همچنیــن کارهــای اصیلــی توســط پزشــکان ،ریاضیدانــان و
فالســفه اســامی صــورت گرفتــه اســت ،مثــ ً
ا در زمینــه جبــر
نخســتین بــار خوارزمــی بــه حــل معــادالت درجــه دوم و ســوم
پرداخــت و یــا در نورشناســی ابــن هیثــم دســت بــه ابداعاتــی زد
و موردهــای فــراوان دیگــری کــه میتــوان بــا مطالعــه در آثــار
دانشــمندان اســامی بــه ارزش کار آنهــا پــی بــرد.
تصویرهــای اشــتبا ِه فراوانــی دربــارۀ حقایــق علــم در دوران
شــکوفایی تمــدن اســامی وجــود دارد کــه بایــد شــفاف ســازی
شــود .امــا نکت ـهای کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه
اســتفاده از متــون غیــر پژوهشــی توســط برخــی محققیــن و
همچنیــن اظهارنظرهــای غیرحرفــه ای پژوهشــگرانی کــه در
حیطــۀ تاریــخ علمــی تخصــص الزم ندارنــد ،دلیــل اصلــی در
ایجــاد ایــن تصــورات اشــتباه شــده اســت.
ـم دورۀ اســامی
بنابرایــن بــرای رســیدن بــه حقیقــت در زمینــۀ علـ ِ
بهتــر اســت از متــون معتبــر اســتفاده و بــه پژوهشهــای مســتدلی
کــه توســط مورخیــن علــم کــه تخصــص و آشــنایی کافــی در
متــون علمــی کهــن دارنــد ،اســتناد کنیــم.
در پایــان بایــد ایــن نکتــه را یــادآور شــد کــه نــکات ذکــر شــده بــه
معنــای نفــی توانمنــدی و شــکوفایی علمــی دوره اســامی نیســت
بلکــه صرفـ ًا نقــد باورهــای غلــط و اغراقهایــی اســت کــه در ایــن
زمینــه شــده اســت.
پژوهشهــای صــورت گرفتــه توســط مورخیــن علــم ،شــکوفایی
و نوآوریهــای علمــی دانشــمندان تمــدن اســامی را بــه خوبــی
نشــان میدهــد .ایــن پژوهشهــا بــه دور از هیچگونــه پیــش
داوری خاصــی دربــاره تمــدن اســامی صــورت گرفتــه اســت و
تصویــر روشــنی از دســتاوردهای مســلمانان و همچنیــن نقــش
ـی اروپــای قــرون وســطی را بــه
مؤثــر آثــار آنهــا در توســعۀ علمـ ِ
دســت میدهــد.
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در رونمایی از ارج نامه محقق داماد مطرح شد:

محقق داماد مظهر وحدت حوزه و دانشگاه است
نشســت رونمایــی از ارج نامــه آیــت اهلل ســیدمصطفی محقــق
دامــاد در تــاالر همایشهــای غدیــر فرهنگســتان علــوم بــا حضــور
بســیاری از شــخصیتهای اندیشــمند و سیاســی برگــزار شــد.
در ابتدای این جلسـه پس از پخش سـرود جمهوری اسلامی ایران
و تلاوت قرآن ،رسـول جعفریان به عنوان مدیر جلسـه ،سـخنرانی
کوتاهـی راجـع بـه شـخصیت محقـق دامـاد کـرد و گفـت :عقل و
درایتی کـه از مجموع فرهنگ و شـیعه میشناسـیم محصول حوزه
و دانشـگاه اسـت و این نسـل از زمان مطهری و بهشـتی آغاز شـده
و تـا به امـروز که زمـان افرادی چـون محقـق داماد و دینانی اسـت
ادامـه یافتـه اسـت .یکـی از ویژگیهای آیـت اهلل محقق دامـاد این
اسـت که وقتـی انحرافی ببینند یا جمله نادرسـتی بشـنوند سـاکت
نمیماننـد و در کنـار پرداختـن بـه علـم و دانـش بـه جنبههـای
اصالحـی نیـز میپردازند.
مصمم بودن در مسیر و دانستن مقصد و هدف
وی افـزود :یادگیـری روشهـای نـو ،مردمـی بـودن ،اخالقـی کـه
از پـدر ،پدربـزرگ و بـرادر خـود بـه ارث بـرده انـد ،همگـی از جمله
فضائـل ایشـان اسـت .محقق دامـاد از آغاز طلبگی همیشـه دسـت
مـردم را میگرفـت و احسـاس مسـئولیت داشـت .عالوه بـر این در
سـه رشـته ادبیات ،فلسـفه ،فقه و حقـوق خیلی خـوب درس خوانده
انـد و حاذق اند .بنده از ایشـان بسـیار خوانـدم و یاد گرفتـه ام و راجع
به ایشـان بیشـتر از اینها مـی دانم که امیـدوارم مجال دسـت دهد و
در محفـل دیگری بازگـو کنم.
پــس از جعفریــان ،حســام الدیــن آشــنا پیــام رئیــس جمهــور را کــه
خطــاب بــه آیــت اهلل محقــق دامــاد نوشــته شــده بــود قرائــت کرد.
علــی اکبــر صالحــی معــاون رئیــس جمهــور از دیگــر ســخنرانان
ایــن جلســه بــود .وی کــه ســابقه دوســتی بــا محقــق دامــاد را دارد
گفــت :بــه نظــر مــن مهمتریــن ویژگــی ایشــان مصمــم بــودن در
راهــی کــه پیــش میگیــرد اســت .محقــق دامــاد در راهــی کــه
طــی میکنــد شــک نمیکنــد و متحیــر نیســت .او میدانــد
مقصــدش کجاســت و هدفــش چیســت .شــیوه بیــان و تبییــن
مســائل از دیگــر ویژگیهــای ایــن عالــم بزرگــوار اســت.
وی افــزود :نحــوه گفتمــان آیــت اهلل محقــق داماد بســیار ارزشــمند
اســت و هــر کســی از شــنیدن صحبتهــای ایشــان لــذت
میبــرد .جــود و کــرم از دیگــر ویژگیهــای اوســت .همچنیــن
در بــاب اجتهــاد مواضــع ایشــان بســیار شــاذ و نــادر اســت و بنــده
در همیــن جــا اعــام میکنــم کــه از مریــدان ایــن عالــم هســتم.
پدر محقق داماد تجسم علم اصول بود
غالمحسـین ابراهیمی دینانـی عضو پیوسـته فرهنگسـتان علوم و
چهـره ماندگار فلسـفه در ادامه این مراسـم گفـت :از برگزاری چنین
مجلسـی خوشـحال هسـتم .همه موجودات در جهانند و فرق انسان
بـا دیگر موجودات این اسـت که انسـان جهـان دارد ولـی موجودات
دیگـر ایـن گونه نیسـتند و انسـان چـون جهـان داردپـس فرهنگ
دارد .فرهنـگ هـم یک جهـان نـدارد ،در یک فرهنـگ جهانهای
مختلفـی حضـور دارنـد و انسـانها به شـیوههای مختلفـی زندگی
میکننـد .تاریـخ نشـان میدهـد کـه علـم در حـال حاضـر بسـیار
گسـترش یافتـه و هـر کسـی در رشـته خـودش مرزهـای خـود را
میشناسـد .انسـان امـروز بیـش از هر عصـر دیگـری در تناقضها
زندگـی میکنـد امـا مهـر و محبـت همیشـه ثابـت بـوده و جهـان
براسـاس مهر و کین اسـتوار اسـت.
وی افــزود :در عالــم بــودن خانــواده محقــق دامــاد همیــن بــس
کــه پدربزرگشــان ،حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری یزدی مؤســس
حــوزه علمیــه قــم بــوده اســت و معلــوم نیســت کــه اگــر ایشــان
نبــود حــوزه چــه میشــد! مهربانــی پــدر ایشــان هــم موجــب شــد
تــا حــوزه نجــات یابــد .از زمــان شــیخ طوســی تــا امــروز کــه علــم

اصــول پیــدا شــده اگــر بخواهــم علــم اصــول را تجســم کنــم
ســید محمــد محقــق دامــاد را بــر میگزینــم .زندگــی ایــن عالــم
بزرگــوار بــا علــم اصــول گــره خــورده بــود.
ابراهیمـی دینانی ادامـه داد :محقق دامـاد زبان خارجـی را خوب بلد
اسـت و جهـان را خـوب میشناسـد .او زبانـش ،زبان اسلام ،مظهر
کامـل وحـدت حـوزه و دانشـگاه و مظهر کامـل علم قدیـم و جدید
اسـت .چنـدی پیـش در یـک جلسـهای ایشـان از عبـارت والیـت
دوسـتی نـام بردند و بنـده هم در همیـن جا ایـن عبارت را اسـتفاده
میکنـم .ایـن عالم بـر مهر و دوسـتی اسـتوار اسـت و خدا را شـکر
که مـا سـالها در سـپهر والیت دوسـتی با ایشـان هسـتیم.
وطن دوستی ،نکته سنجی و حافظه عالی
حجت االسلام والمسـلمین دعایی مدیر مسـئول روزنامه اطالعات
گفـت :در ایـن جلسـه جـای دکتـر نصر خالـی اسـت چرا کـه آیت
اهلل محقـق دامـاد از برجسـتهترین دسـتیاران ایشـان بـود .یکـی
از ویژگیهـای برجسـته آیـت اهلل محقـق دامـاد ایـن اسـت کـه
بـه شـبهات و مسـائلی کـه در جامعـه وجـود دارد پاسـخ میدهـد و
از حقیقـت دفـاع میکنـد ضمن اینکـه مسـائل و مطالبی کـه بیان
میکننـد همیشـه بـه روز اسـت و روزنامه اطالعـات افتخـار این را
دارد کـه ناشـر اندیشـههای ایشـان باشـد.
دعایــی در پایــان خطــاب بــه محقــق دامــاد اظهــار داشــت :حجت
دیندارانــی هســتید کــه در آســتانه از دیــن بریــدن هســتند و شــما
همــان کوهــی هســتید کــه بــه شــما پنــاه آورده انــد.
محســن اســماعیلی عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان در ادامــه
ایــن ســخنرانیها گفــت :بنــده بیــش از  ۳۰ســال اســت کــه
از دانــش ایــن اســتاد بهــره منــد شــده ام و جامعیــت ایشــان
در فقــه اصــول و منطــق مثــال زدنــی اســت .آیــت اهلل محقــق
دامــاد گنجینــه خاطــرات ایــران و حــوزه علمیــه هســتند و در همــه
مــواردی کــه بنــده در خدمت ایشــان بــودم نکتههــای نابی شــنیده
ام .نکتــه ســنجی ایشــان در تاریــخ نقلــی درس زندگــی میدهــد و
خوشــبختانه حافظــه خوبــی کــه دارنــد موجــب میشــود کــه همه
چیــز را دقیــق و امانتدارانــه نقــد کننــد.
وی افــزود :خــوش بیانــی و خــوش محضــری از دیگــر خصایــص
ایشــان اســت .محقــق دامــاد هــم فقیــه اســت و هــم فقیــه پــرور
و هنــرش پــرورش انســانهای اندیشــمند اســت .مــردم داری و درد
شناســی از دیگــر ویژگیهــای ایشــان بــه شــمار مـیرود و از همــه
اینهــا مهمتــر وطــن دوســتی ایشــان کــه موجــب شــد امــروز در
کنــار مــا باشــند از دیگــر فضائــل اخالقــی ایــن عالــم بزرگ اســت
و خــدا را شــکرکه ایشــان در کشــور ماندنــد.
صفایــی رئیــس شــاخه حقــوق فرهنگســتان علــوم بــا اشــاره
بــه اینکــه برگــزاری چنیــن مجالســی تجلیــل از علــم اســت
اظهارداشــت :بنــده  ۴۰ســال از محضــر ایشــان بهــره منــد شــدم
و مطلــع هســتم کــه کتابهــای فقــه ایــن عالــم بســیار عالــی
و جــز کتابهــای درســی اســت کــه دانــش جویــان زیــادی از
آن اســتفاده میکننــد بــه عقیــده مــن ایشــان مظهــر فقــه پویــا
هســتند و ســعی میکننــد فقــه را طــوری تفســیر کننــد کــه
پاســخگوی مســائل روز باشــند .عــاوه بــر ایــن در زمینــه مالکیت
فکــری هــم اطالعــات خیلــی خوبــی دارنــد و همــواره نیازهــای
خــود را در نظــر میگیرنــد .خالصــه اینکــه مقــام آیــت اللهــی
شایســته و برازنــده ایشــان اســت.
اظهار ارادت جمعی از شاگردان محقق داماد به وی
در ادامــه ایــن مراســم ســیمایی صــراف بــه نمایندگــی از شــاگردان
محقــق دامــاد ســخنانی را راجــع بــه وی ایــراد نمودنــد.
رضــا داوری اردکانــی رئیــس فرهنگســتان علــوم کــه مســئول
برگــزار کننــده ایــن مراســم بــود گفــت :بنــده در چنــد ســال اخیــر

کمتــر مجلــس ایــن چنینــی را دیــدم و فکــر میکنــم وجــود ایــن
همــه افــراد عالــم و بــزرگ در ایــن جلســه یــک نشــانه اســت و
نشــان از حرمــت و بزرگــی آیــت اهلل محقــق دامــاد دارد.
وی افـزود :رابطـه مـن بـا ایشـان یـک رابطـه کاری نیسـت بلکـه
یـک رابطـه دوسـتی و همدلی اسـت .راجع بـه کتابی هم کـه امروز
رونمایـی میشـود الزم اسـت که بگویم حـدود  ۱۹-۱۸سـال پیش
قرار شـد که هر سـال چهار نفـر از طرف چهار فرهنگسـتان انتخاب
شـوند و بـه آنها نشـان درجـه یک علمـی اهدا شـود .مرحـوم دکتر
حبیبی پیشـنهاد دادنـد که برای ایـن نامزدهای انتخابـی ،کتابی هم
تهیـه شـود .یکـی از ایـن منتخبیـن آیـت اهلل محقـق دامـاد بودند.
کتابی کـه امـروز رونمایی میشـود حاصل ارسـال مقاالتی توسـط
اسـاتید بنام به غیـر از بنده اسـت.
در ادامــه ایــن مراســم از کتــاب «مــردی از تبــار خــرد و فضیلــت؛
ارج نامــه ســیدمصطفی محقــق دامــاد» بــا حضــور تعــدادی از
میهمانــان رونمایــی شــد.
آخریــن ســخنران ایــن مراســم آیــت اهلل محقــق دامــاد بــود کــه
ایــن جلســه بــه منظــور نکوداشــت مقــام وی برگــزار شــده بــود.
محقق داماد :خدا را بابت اعطای چنین دوستانی شاکرم
وی در ابتــدای ســخنانش گفــت :مــن دســت کســانی کــه بــرای
ایــن کتــاب مقالــه نوشــتند را مــی بوســم .در خانــواده مــن همــه
اهــل تحقیــق و علــم بودنــد و بــه نظــر خــودم بنــده کفــران نعمت
کــردم و آن طــور کــه بایــد و شــاید از آن فضــا اســتفاده نکــردم.
بــرادر بزرگتــر بنــده تجســم هــوش ،تحقیــق ،مطالعــه و تربیــت
بــود .بنــده اســتادان بزرگــی در حــوزه علمیــه قــم کــه آن زمــان
یــک حــوزه آکادمیــک بــود داشــتم .حــوزهای کــه در ســایه فقــر از
در و دیــوارش علــم ،تحقیــق و پژوهــش میباریــد و منبــع مالــی
اش تنهــا کمکهــای مــردم بــود ولــی بــا ایــن وجــود در ایــن
حــوزه اســاتیدی چــون عالمــه طباطبایــی درس میدادنــد.
محقـق دامـاد افزود :پـس از اینکـه بنده بـه تهران آمـدم خداوند
دوسـتان بزرگـی نصیبـم کـرد ،دوسـتانی کـه از آنهـا فضیلـت
میباریـد از جملـه آنهـا غالمحسـین ابراهیمـی دینانـی بـود که
دوسـتی مـن و ایشـان قدمـت  ۵۰سـاله دارد یـا حدود  ۳۸سـال
پیـش کـه دکتـر اعوانـی را دیدم ،جـذب عظمت ایشـان شـدم و
اینهـا همـه نعمتهایـی بود کـه خداونـد در ایـن سـالها به من
عطـا کـرد و امـروز کـه اینجـا هسـتم دلـم بـه این خوش اسـت
کـه در کنـار اسـاتیدی قـرار گرفتـم کـه روزی در بحثهای من
حضـور داشـتند .از سـال  ۱۳۷۰بنده عضو پیوسـته فرهنگسـتان
علـوم کـه آن زمـان ریاسـت آن را دکتـر شـریعتمداری برعهـده
داشـت ،شـدم تـا کنـون کـه ریاسـت ایـن فرهنگسـتان را دکتر
اردکانی بـه عهده دارد و بنده تجسـم کامل فرهنـگ و ادب را در
ایشـان می بی نـم و ازشـان بابـت برگـزاری این مراسـم نهایت
تقدیـر و تشـکر را دارم.
در مراسـم رونمایـی از ارج نامه آیـت اهلل محقق داماد افـراد دیگری
چـون فرامـرز رفیع پـور ،شـاپور اعتمـاد ،داریـوش شـایگان ،حجت
االسلام محمـد خامنـه ای ،حسـین علی قبـادی ،حجت االسلام
احمـد احمدی ،حجت االسلام خسـروپناه ،علی دهباشـی ،علیرضا
مرنـدی ،محمدرضـا عـارف ،غالمرضـا اعوانـی ،منوچهـر صدوقی
سـها ،مجیـد انصـاری ،مهـدی گلشـنی ،داوود فیرحـی ،عـزت اهلل
فوالدونـد و… و .حضـور داشـتند.

گــــــزارش
MEHR NEWSAGENCY
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سارا شریعتی عنوان کرد؛

اینجهان،بهترینجهانی
نیست که می توان داشت

غیبتدکتریناجتماعیاسالم
میانروشنفکران

دومیــن روز از چهارمیــن همایــش ملــی پژوهــش اجتماعــی و فرهنگــی در جامعــه
ایــران بــا ســخنرانی مقصــود فراســتخواه ،ســارا شــریعتی و مونیکا ولــراب زار در ســالن
مطهــری دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی آغــاز شــد.
فراســتخواه در ایــن نشســت دربــاره موضــوع جامعــه ایرانــی ،سیاســت و عدالــت
ســخنرانی کــرد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه عدالــت در جامعــه ایران بحــث انگیز اســت،
گفــت :براســاس پژوهــش هایــی کــه انجــام شــده شــاخص نیــک بختــی در ایــران
نســبت بــه بقیــه کشــورها پائیــن تــر اســت و در این حــوزه مــا جایــگاه خوبــی نداریم.
ایــن در حالــی اســت کــه از لحــاظ ثــروت ملــی در رتبــه خوبــی قــرار داریــم و نتیجــه
ایــن بحــث اینکــه مــا در توزیــع ثــروت و عدالــت ناموفــق بــوده ایــم.
فراســتخواه ادامــه داد :بــرای توضیــح عدالــت و بــی عدالتــی نیــاز بــه نظریــه داریــم.
افــرادی چــون رالــز ،آندرســون و ســید حســین طباطبایــی عدالــت را بــه خوبــی
توضیــح داده انــد .بــه گفتــه رالــز نابرابــری هــا رســم ًا دایــر و موجــود و نــه طبیعــی و
نــه اســتحقاقی انــد نــه منطقـ ًا ضــروری و نــه بدیهــی .تقســیم فرصــت هــا بــه منابع
جهــان روی حســاب و کتــاب و منطقــی و مدبرانــه نیســت ،بنابرایــن ایــن جهــان،
بهتریــن جهانــی نیســت کــه مــی تــوان داشــت آنچــه کــه ضــرورت منطقــی و عقلی
دارد در تقســیم مجــدد منابــع اســت.
ایــن جامعــه شــناس ایرانــی در ادامــه گفــت :مســئله اصلــی مــن در ایــن بحــث ایــن
اســت کــه هیــچ چیــز از عهــده ایــن نابرابــری های بــه گــزاف نشســته در ایــن جهان
بــر نمــی آیــد .گــروه هــای محــروم و اقلیــت حتــی در تجربــه آموزشــی هــم در
حاشــیه هســتند .گاهــی مــا چشــم مــی دوزیــم بــه نظــام سیاســتگذاری تــا بیایــد و
ایــن نابرابــری هــا را رفــع کنــد .نکتــه مهــم در ایــن موضــوع اینکــه سیاســت بــا امــر
سیاســی فــرق دارد .امــر سیاســی اجــازه مــی دهــد کــه چــه چیــزی در دســتور ملــی
قــرار بگیــرد یــا حــذف شــود و ایــن معنــا از سیاســت در اختیــار طــرف هــای منتفــع
و مســلط نابرابــری هاســت کــه بــه صــورت ســازمان هــا و شــبه ســازمان هــا ،نظــم
هــای دسترســی محــدود و نابرابــر را بازتولیــد و یــک دور باطــل از نابرابــری هــا را
ایجــاد مــی کنــد.
عضــو هیئــت علمــی موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی اضافــه کرد:
نابرابــری یــک امــر آنتولوژیــک اســت و خــود را در نظــام آمــوزش ،دانــش و سیاســت
گــذاری بازتولیــد مــی کنــد .برابــری یــک متغیــر مســتقل اســت و قابــل تحویــل و
ارجــاع بــه چیزهــای دیگــر نیســت .یــا بایــد برابــری ایجــاد شــود و یــا اینکــه نابرابری
هســت و تــا وقتــی نابرابــری هســت وضعیــت جهــان مــا یــک جانبــه و منازعــه آلــود
خواهــد مانــد .راه حــل برابــری ،راه حــل هســتی شناســی اســت .بایــد آنتولــوژی
اجتماعــی گســترش پیــدا کنــد.
فراســتخواه در پایــان خاطرنشــان کــرد :بایــد از طریــق بینانیــت شــرایط امــکان
بــرای عمــل نقــد و تغییــر صلــح آمیــز فراهــم شــود از جملــه ســاز و کار هــای
میانــی مــی تــوان بــه گفتگــو و توافــق شــبکه ســازی ،توســعه و تنــوع گفتمانــی،
فهــم و درک متقابــل ،چندجانبــه گرایــی ،گشــودن دریچــه هــای سیاســت گــذاری
و دســتورگذاری اجتماعــی بــرای خــط مشــی عمومــی اشــاره کــرد .بــدون حــوزه
میانــی قــدرت ســرگردان در بدتریــن حالــت دچــار قهــر و دوگانگــی و انفعــال و
تحریــف اســت و در بهتریــن حالــت بــا روش هــای تدافعــی ،بقــای معیشــتی خــود
را تکــرار مــی کنــد.

دومیــن روز از چهارمیــن همایــش ملــی پژوهــش اجتماعــی و فرهنگــی در جامعــه ایــران بــا ســخنرانی مقصود
فراســتخواه ،ســارا شــریعتی و مونیــکا ولــراب زار آغاز شــد.
شــریعتی در ایــن نشســت دربــاره موضــوع دیــن و نابرابــری هــای اجتماعــی ســخنرانی کــرد .وی در ابتــدا بــا
اشــاره بــه اینکــه بحــث مــن معطــوف بــه اســام و نابرابــری هــای اقتصــادی و اجتماعــی در جامعــه امــروزه
اســت ،گفــت :رویکــرد مــن در بحثــی کــه مــی خواهــم ادامــه دهم ،آســیب شــناختی نیســت و بیشــتر بــه وجه
توصیفــی آن توجــه مــی کنــم .فــرض مــن در ایــن بحــث ایــن اســت کــه اســام امــروز یــا گفتمــان هــای
مناســب اســامی امــروز ،نظریــه اجتماعــی را صــورت بنــدی نکــرده انــد و بیــان هژمونیــک اســام یــک بیان
کامـ ً
ا سیاســی اســت و وجــه نظریــه اجتماعــی و آموزشــی آن مغفــول مانــده اســت.
شــریعتی ادامــه داد :منظــور مــن از اســام سیاســی ،اســامی اســت کــه قــدرت سیاســی را هــدف قــرار
داده اســت و ایــن بیــان هژمونیــک اســام امــروز اســت .گفتمــان اســام امــروز نســبت بــه مســئله
اجتماعــی خامــوش مانــده اســت ایــن در حالــی اســت کــه مســیحیت در قــرن نوزدهــم بــه مســئله جدیــد،
واکنــش نشــان داد چنــان کــه مــی بینیــم امــروز پــاپ آرژانتینــی یــا پــاپ از امریــکای جنوبــی انتخــاب
مــی شــود و ســعی مــی شــود کلیســا بــه مــردم نزدیــک شــود .بــه بیــان دیگــر مســیحیت بــا خــروج از
قــدرت ،بیــان اجتماعــی پیــدا مــی کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه اســام مســیر برعکــس آن را پیمــود.
بــا اینکــه همــواره اشــاره مــی شــود کــه دیــن اســام ،دیــن فرودســتان و تهیدســتان اســت و آمــوزه
هــای اجتماعــی گســترده ای دارد .اســام در قــرن  ۲۱-۲۰بیــان سیاســی پیــدا مــی کنــد و از وجــه
اقتصــادی -اجتماعــی اش فاصلــه مــی گیــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران تصریــح کــرد :در انقــاب اســامی ایــران مــا شــاهد ظهــور تشــیع اجتماعــی،
حاشــیه نشــینی و پابرهنــگان هســتیم امــا کــم کــم ایــن نــوع از تشــیع از مطالبــات اجتماعــی فاصلــه گرفــت
بــه طــوری کــه در دهــه  ۹۰مــا دیگــر رد پایــی از اقتصــاد اســامی نمــی بینیــم و همــه چیــز بیــان سیاســی
پیــدا مــی کنــد .امــروز حتــی شــاخص تریــن متفکــران اســام هــم رویکردشــان یــا متــن قــرآن اســت یــا
مســئله شــان غــرب ،مدرنیتــه و جهانــی شــدن اســت و خیلــی بــه نــدرت بــه مســئله اجتماعــی و اقتصــادی
مــی پردازنــد .در ایــران هــم همیــن رونــد طــی شــد .یــک زمانــی مــا آثــاری مثــل کتــاب «اقتصادنــا» صــدر
را داشــتیم .یــا کتــاب هــای دیگــری از ایــن قبیــل امــا امــروز دیگــر کتابهایــی بــا ایــن موضــوع نوشــته نمــی
شــود .بــه تدریــج در میــان روشــنفکران مســئله اجتماعــی و اقتصــادی کمرنــگ مــی شــود .بــه بیــان دیگــر
دکتریــن اجتماعــی اســام در همــه روایــت هــای آن غائــب اســت.
شــریعتی در پایــان گفــت :مســئله امــروز مــا بیــش از هــر چیــز مســئله سیاســی اســت .مطالعــات متفکــران
هــم نســبت بــه مســئله اجتماعــی -اقتصــادی بــی توجــه بــوده اســت .جامعــه شناســان دیــن در دهــه  ۷۰از
بازگشــت دیــن حــرف مــی زننــد و مــی گوینــد دیــن بــرای پاســخ بــه مســائل و مشــکالت معنــا و نابرابــری
هــای مدرنیتــه آمــده اســت امــا در کشــورهای اســامی بــا بازگشــت دیــن بــه ایــن معنــا روبــرو نیســتیم .مــا
در کشــورهای اســامی بــا توســل بــه دیــن مواجــه هســتیم تــا سیاســت مــداران فعالیــت هــای سیاســی یــا
بینالمللــی خــود را بــه وســیله آن توجیــه کننــد .خالصــه اینکــه فاصلــه گرفتــن از متــن جامعــه و بیــان ذهنی
پیــدا کــردن و بیــان سیاســی شــدن جریــان مســلط باعث شــد تــا پرونــده اجتماعــی -اقتصــادی مغفــول بماند
و سیاســت مــداران بــا ظهــور بنیادگرایــی غافلگیــر شــوند.
آخریــن ســخنران ایــن بخــش از همایــش ،مونیــکا ولــراب زار اســتاد دانشــگاه الیپزیــگ آلمــان بــود کــه بــه
زبــان انگلیســی راجــع بــه موضــوع تمایــزات و تفکیــک هــا :دیــن و دیگریــش در رویکــرد جهانــی ســخنرانی
کــرد.
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

الگوگیریازتاریخاسالمبرایمدیریتسیاسی

چندی پیش کتابی با عنوان «منظومه فکری آیت اهلل
العظمی خامنه ای» طی همایش زعیم ذوفنون در
دانشگاه آزاد رونمایی شد .این کتاب که به همت
جمعی از پژوهشگران تولید شده است به ابعاد مختلف
فکری رهبر انقالب میپردازد .این کتاب میتواند
سرآغاز بحثهای نظری پیرامون مبانی فکری رهبران
انقالب باشد .باید گفت بازخوانی منظومه فکری آیت
اهلل خامنه ای میتواند مدلی برای مواجهه ایشان با
اتفاقات مختلف در طول انقالب اسالمی را به دست
د هد .
در همین موضوع گفتگویی با حجت االسالم علیرضا
قائمی نیا ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی ترتیب دادیم تا گوشهای از مبانی
نظری رهبر انقالب را مورد بازخوانی قرار دهیم .وی
معتقد است مهمترین ویژگی مقام معظم رهبری در
مدیریت بحرانهای سیاسی ،استفاده استعاری از
الگوهایی است که در طول تاریخ اسالم مخصوص ًا در
دوره تاسیسی اسالم به چشم میخورد.
متن زیر مشروح گفتگوی ما با این استاد حوزه و
دانشگاه است؛
*بــه نظــر شــما دالهــای مرکــزی اندیشــه رهبــر
انقــاب و مؤلفههــای اصلــی فکــری ایشــان
چیســت؟
تفکــر رهبــر انقــاب از آنجــا کــه متأثــر از تفکــر اســامی
اســت ،قطعـ ًا پیونــد عمیقی بــا کتــاب و ســنت و علومی کــه در

طــول تاریــخ شــکل گرفتــه انــد ،دارد .از طــرف دیگــر از لحــاظ
سیاســی ایــن تفکــر پیونــد عمیقــی با تفکــر حضــرت امــام دارد
و بــه یــک معنــا امتــداد همــان تفکــر اســت .لــذا بایــد همــه
اینهــا را در یــک ســیاق ببینیــد .بــه نظــر مــن آنچــه بایــد بــر
آن تأکیــد کــرد یــک نــوع کل گرایــی در تحلیــل اندیشـههای
مقــام معظــم رهبــری اســت کــه بایــد همــه ایــن کل بــا هــم
دیــده شــود و جایــگاه همــه اینهــا تعییــن شــود .شــاید بــه
دنبــال یــک مفهــوم محــوری گشــتن نادرســت باشــد بلکــه
بایــد مجموعــهای از مفاهیــم کــه ســاختار تفکــر را تشــکیل
میدهــد در نظــر گرفــت.
ایــن مســئله در حوزههــای مختلــف فــرق میکنــد .شــما در
هــر حــوزهای بایــد دنبــال مجموعـهای از مفاهیــم بگردیــد و از
لحــاظ نظــری و عملــی میــان مفاهیــم فــرق بگذارید .دســتهای
از مفاهیــم در مقــام نظــر و دســته دیگــر در مقــام عمــل ظاهــر
میشــوند کــه چگونــه فضــای اجتماعــی و سیاســی بایــد
هدایــت و تحلیــل شــود کــه هــر کــدام تأثیــر خــود را دارد.
تأکیــد دارم از لحــاظ روشــی بایــد بــا یــک نــگاه کل گرایانــه
تحلیــل کنیــم .نکتـهای هــم کــه بــه عنــوان آســیب شناســی
الزم اســت عــرض کنــم ایــن اســت کــه خیلــی از تحلیلهایــی
کــه میشــود یــا مباحثــی کــه نوشــته میشــود بیشــتر بــه
مثابــه یــک مجمــع الجزایــر از هــم جداســت ،مث ـ ً
ا کســی در
مــورد اندیش ـههای کالمــی مقــام معظــم رهبــری و دیگــری
در مــورد اندیشـههای سیاســی ایشــان کاری انجــام داده اســت.
اینهــا روش مناســب ندارنــد و بایــد بــا متــد صحیــح و بــه روز و
کارآمــد تحلیــل کــرد و بــه آن بــن مایههــای اصلــی تفکــر
رســید.

مــا هنــوز روش شناســی مناســبی بــرای تحلیــل ایــن
اندیشـهها نداریــم .گرچــه بایــد از زحمــات انجــام شــده تشــکر
کــرد ولی همچنــان کارهایــی هســتند کــه روش مقبــول روز را
ندارنــد و تناســب بــا اندیشـههای مقــام معظــم رهبــری نــدارد.
بــرای تحلیــل اندیشــههای ایشــان قطعــ ًا بایــد روشهــای
دقیقتــری بــه کار گرفتــه شــود.
*اگــر بخواهیــد بــا همــان نــگاه کل گرایانــه بحث
خــود را مطــرح کنیــد بــه چــه نکاتــی میتــوان در
مــورد اندیشــه رهبــر انقــاب اشــاره کــرد؟
محورهــای مختلفــی را میتــوان مــورد توجــه قــرار داد .ایــن
نــوع تفکــر مبتنــی بــر یــک نــوع نــگاه فلســفی خاصــی اســت
کــه متأثــر از فلســفهای اســت کــه در بُن کتــاب و ســنت نهفته
و فالســفه اســامی بــه آن توجــه داشــته انــد .رویکــرد عرفانــی
خاصــی دارد و معنویــت خاصــی در آن نهفتــه اســت .یعنــی
در ایــن کل گرایــی یــک نــوع آمیــزه ای از فلســفه خــاص و
معنویــت خــاص کــه بــی ارتبــاط بــا فقــه و جنبههــای سیاســی
ســبک زندگــی اســامی نیســت ،وجــود دارد.
در اندیشـه ایشـان نگاه خاصی به تاریخ وجود دارد و شـاید بتوانم
تأکید کنم که فلسـفه تاریـخ خاصی در اندیشـههای مقام معظم
رهبـری دیـده میشـود ،اینکـه تاریـخ تمـدن بـه کجـا خواهـد
رسـید و نقـش انقالب اسلامی چیسـت؟ پیوند فلسـفی انقالب
اسلامی بـا جهان امـروزی چیسـت؟ پیونـد انقالب اسلامی با
اندیشـههای بنیادیـن اسلامی چیسـت؟ در مـورد نگاهـی کـه
رهبـر انقالب نسـبت به آینده و نسـبت بـه اداره جامعـه دارند ،در
هـر محـوری میتوانیـد مطالب برجسـته ای را پیـدا کنید.
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مــن میخواهــم بــر روش شناســی مســئله و متدولــوژی تأکیــد
کنــم کــه هنــوز مــا روشهــای کارآمــد بــرای تحلیــل ایــن
اندیشــهها نداریــم و از روشهــای جدیــدی کــه وجــود دارد
اســتفاده نمیکنیــم مثــل روشهایــی کــه در نشــانه شناســی،
متدولــوژی ،زبــان شناســی و … هســت .شــاید یکــی از نقــاط
محــوری در روش رهبــر انقــاب اســتفاده اســتعاری از زبــان و
کمــک گرفتــن از همــه ابعــاد زبــان بــرای هدایــت جامعــه و
تغییــر دادن صحنههــای سیاســی اجتماعــی باشــد .یعنــی خــود
زبــان نقــش مهمــی در نحــوه رهبــری دارد ،همانطــور کــه
اندیش ـههای مهــم نقــش کلیــدی را بــر عهــده میگیــرد .بــه
همــه اینهــا میشــود توجــه کــرد و مــورد ارزیابــی قــرار داد.
*یکی از محورهای مهمی که شـما نیز به آن اشـاره
کردیـد بحث فلسـفه سیاسـی اسـت ،به نظـرم در
ایـن بحث قـدری فلسـفه سیاسـی رهبـر انقالب و
نـگاه ایشـان در این زمینـه را تبییـن بفرمائید.
از لحــاظ سیاســی از اندیشـههای رهبــر انقــاب ایــن طــور بــه
دســت میآیــد کــه یــک نــوع مهندســی اجتماعــی و سیاســی
بــر اســاس اســام نــه تنهــا امــکان پذیــر اســت بلکــه تنهــا راه
هــم بــرای حــل معضــات اجتماعــی و سیاســی جامعــه هــم
همیــن اســت .مهندســی صحنــه سیاســت و اجتمــاع بایــد بــر
اســاس ایدههــای اســامی آن هــم بــه شــکلی کــه در خــود
انقــاب اســامی تجلــی پیــدا کــرده دنبــال شــود و بــا یــک
نــوع نــگاه فزاینــده و پیشــرفتی و فرهنگــی دیــده شــود ،ایــن
تنهــا راهــی اســت کــه دنیــای امــروز از لحــاظ سیاســی بــرای
حــل مشــکالت امــروزی دارد و هــر راه دیگــری دیــر یــا زود به
شکســت خــود اعتــراف میکنــد.
بنابرایــن محوریــت بــا خــود فرهنــگ اســامی بــرای حــل
مســائل سیاســی بــا آن رویکــرد انقالبــی اســت .رهبــر انقــاب
بــا اســتفاده از مفاهیــم اســامی و مفاهیمــی کــه در صــدر
اســام وجــود داشــته در مســائل سیاســی ورود میکنــد .مث ـ ً
ا
مفهومــی ماننــد مســجد ضــرار .بــه یــک معنــا ایشــان معتقدند
کــه آن الگوهــای اصلــی صــدر اســام در طــول تاریــخ تکــرار
میشــود و آن الگوهــا را بــا توجــه بــه اتفاقاتــی کــه در تاریــخ
اســام افتــاده اســت میشــود بــرای تحلیــل مســائل روز بــه
کار گرفــت.
نـزاع سیاسـی که میان غـرب و اسلام وجـود دارد و نقشـی که
آمریـکا به عنـوان یک عامـل مخرب فرهنگـی و سیاسـی دارد،
همـه را میتـوان در محورهـای مختلـف بـه کار برد.
مهمتریــن ویژگــی مقــام معظــم رهبــری در مدیریــت
بحرانهــای سیاســی اســتفاده اســتعاری از الگوهایــی اســت
کــه در طــول تاریــخ اســام مخصوصــ ًا در دوره تاسیســی
اســام بــه چشــم میخــورد
مهمتریــن ویژگــی مقــام معظــم رهبــری در مدیریــت
بحرانهــای سیاســی همیــن نکتــه اســت کــه عــرض کــردم
و آن اســتفاده اســتعاری از الگوهایــی اســت کــه در طــول
تاریــخ اســام مخصوص ـ ًا در دوره تاسیســی اســام بــه چشــم
میخــورد.
شــما ببینیــد در وقایــع فتنــه  ۸۸ایشــان چــه مقــدار
اســتعارههای مفهومــی را بــه کار بردنــد تــا وضعیــت موجــود
سیاســی را تحلیــل کننــد .بــا نظــر بــه مفاهیــم اســامی و
الگوهایــی کــه در طــول تاریــخ اســام شــکل گرفتــه و از ایــن
یــک نــوع جنــگ نــرم را مقابــل آن فتنــه بــه کار گرفتند تــا آن
را خنثــی کننــد؛ مهمتریــن ویژگــی ایشــان در بحرانهــا همین
بکارگیــری جنگهــای نــرم بــا تاکیــد بــر مفاهیــم و الگوهــای
اساســی اســامی اســت .ایــن یکــی از کارهــای بســیار ابتکاری
و خالقانــه ایشــان اســت.
اگــر از لحــاظ کلــی بخواهیــد ایدههــا و تئوریهــای فلســفه
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سیاســی رهبــر انقــاب را ببینیــد میتــوان گفــت تأکیــدی
اســت کــه ایشــان بــر مــردم ســاالری دینــی دارنــد کــه ایــن
غیــر از دموکراســی دینــی اســت .ایــن یــک راه حــل خاصــی
اســت کــه بعــد از انقــاب بــه روی مــا بــاز شــده کــه در آن
مــردم نقــش خاصــی دارنــد و آزادیهــای خاصــی در ایــن
میــان بــا محوریــت ولــی فقیــه پیــدا شــده اســت .مدیریــت
اساســی جامعــه را در محورهــای کالن ،ولــی فقیــه بایــد
انجــام دهــد .یــک نــوع ترکیــب و تلفیــق خاصــی میــان
دخالــت مــردم و اینکــه چــه حــدودی بایــد توســط ولــی فقیــه
رعایــت شــود ،حاکــم اســت .ایشــان بــر اســاس همیــن مؤلفــه
هــا میخواهنــد مســائل را جلــو ببرنــد .اینکــه دخالــت دیــن
در صحنــه سیاســی و عمومــی اجتنــاب ناپذیــر اســت و اگــر
چنیــن اســت ایــن ورود بــه شــکل سیاســت مــردم ســاالری
دینــی تجلــی پیــدا میکنــد کــه حــدود هــر یــک بــرای خــود
مشــخص اســت.
*نــگاه حضــرت آقا نســبت بــه انقــاب اســامی و
جایــگاه آن چیســت و ایشــان چــه تحلیلی نســبت
بــه خــود انقــاب اســامی دارند؟
نــگاه ایشــان نســبت بــه انقــاب یــک نــگاه فرآینــدی اســت،
یعنــی ایشــان انقــاب را آغــاز یــک حرکــت بنیادیــن در تاریــخ
اســام میداننــد ،بــه عنــوان یــک نــوری کــه در تاریکیهــای
تاریــخ پیــدا شــده و نقطــه امیــدی بــوده اســت .ســال  ۵۷کــه
انقــاب بــه پیــروزی رســید آغــاز ایــن فرآینــد اســت نــه پایــان
آن .ایــن فرآینــد همچنــان ادامــه دارد تــا زمانــی کــه بــه تمــدن
جدیــد اســامی منجــر شــود.
ایــن فرآینــد کــه یــک حرکــت تدریجــی اســت و قطعـ ًا بــرای
خــودش فــراز و نشــیب دارد و مــدام بــا مشــکالت زیــادی
مواجــه خواهــد شــد ،بایــد جنبههــای فرهنگــی اش تقویــت
شــود.
پرداختــن بــه علــوم انســانی اســامی از ایــن جهــت اســت
کــه اساس ـ ًا انقــاب اســامی پیــش از آنکــه ماهیــت سیاســی
داشــته باشــد ماهیــت فرهنگــی دارد .انقــاب متأثــر از جهــان
بینــی اســامی اســت ولــی وقتــی از آن جهــان بینی تنــزل پیدا
میکنــد و میخواهــد در صحنــه تاریــخ تحقــق پیــدا کنــد ،ایــن
تحقــق در یــک فرآینــد طوالنــی تاریخــی شــکل میگیــرد و
بایــد ابعــاد مختلــف خــود را مســتحکمتر کنــد.
از آنجــا کــه انقــاب یــک فرآینــد تاریخــی اســت در تقابــل
بــا جریانهــای زیــادی قــرار میگیــرد و رفتــه رفتــه حــدود
و ثغــور خــود را مشــخص میکنــد .تکلیــف خــود را بــا
جریانهــای مخالــف مشــخص میکنــد و رفتــه رفتــه ریــزش
پیــدا میشــود و آن افــرادی کــه نمیتواننــد بــا ایــن فرآینــد
خــود را تطبیــق بدهنــد در طــول زمــان حــذف میشــوند یــا
کنــار میرونــد .انقــاب چنیــن ویژگــی دارد .یــک ویژگــی
خــود ارجاعــی دارد کــه دائمــ ًا بــه خــود رجــوع میکنــد و
خــود را بایــد بازســازی کنــد و ماهیــت فرهنگــی دارد کــه در
طــول یــک بــازه زمانــی طوالنــی بایــد بــه یــک نقطــه عطــف
خاصــی منجــر شــود.
*تعابیــری در نــگاه حضــرت امــام نســبت بــه
انقــاب وجــود دارد و آن اینکــه امام انقــاب را یک
انقــاب انفســی میدانســت ،ایــن نــوع نــگاه در
تفکــر رهبــر انقــاب چگونــه تجلــی مییابــد؟
قطعــ ًا آن طــور کــه امــام میفرمودنــد انقــاب بایــد از دورن
انســانها شــروع شــود و انقــاب سیاســی ســال  ۵۷نمــودی
از آن انقــاب درونــی بــوده کــه در طــول تاریــخ رخ داده اســت.
مشــکل جایــی پیــدا میشــود کــه آن انقــاب درونــی تــداوم
پیــدا نمیکنــد .تأکیــدات خاصــی کــه مقــام معظــم رهبــری

بــر مســئله معنویــت و رابطــه معنویــت و صحنــه اجتمــاع دارد
بــه نظــر مــن نشــان میدهــد کــه ایشــان هــم چنیــن نظــری
دارنــد کــه آن معنویــت بایــد حفــظ شــود و آن انقــاب درونــی
در انســانها بایــد حفــظ شــود و شــرایط اجتماعــی صحنــه
رشــد آن معنویــت را بــه وجــود بیــاورد .لــذا مــن هیــچ تعارضــی
بیــن ایــن دو نــگاه نمــی بــی نــم بلکــه همــان نــگاه بــه
صــورت شــفافتری مطــرح میشــود.
*از نظــر شــما نــگاه امــام (ره) و رهبــر انقــاب
نســبت بــه غــرب چگونــه اســت؟
هــم حضــرت امــام و هــم مقــام معظــم رهبــری نــگاه خیلــی
عمیقــی بــه ماهیــت غــرب دارنــد .حضــرت امــام واژه شــیطان
بــزرگ را در مــورد امریــکا بــه کار بردنــد ،ایــن واژه یــک
داللــت سیاســی دارد و در مواجهــه بــا دنیــای مــدرن برگرفتــه
از مبانــی دینــی اســت .ولی مــن معتقــدم حضــرت امــام آمریکا
را مینیاتــور دنیــای مــدرن میدانســتند .همــه اتفاقاتــی کــه در
عصــر جدیــد در غــرب افتــاد همــه اینهــا را از لحــاظ سیاســی و
فرهنگــی میدیدنــد کــه در خــود آمریــکا جمــع شــده اســت.
لــذا آمریــکا را صرف ـ ًا یــک کشــور و یــک دولــت نمیدیدنــد،
در واقــع نظــام آمریــکا را مینیاتــور فرهنــگ مبتــذل غربــی و به
عنــوان یــک مــدل میدیدنــد.
گرچــه در ایــن میــان فرهنگهــای متفاوتــی هســت ،اتفاقــات
سیاســی مختلفــی رخ میدهــد ،بــا اینهــا کاری نداشــتند بلکــه
آن چیــزی کــه بــه عنــوان آمریــکا در عصــر جدیــد شــکل
گرفتــه را اوج تفکــر منحــط غربــی میدانســتند و بــه تقابلــی
کــه میــان فرهنــگ حاکــم بــر آن و فرهنــگ اســام وجــود
دارد نظــر میکردنــد .ایــن نــگاه در غــرب شناســی حضــرت
آقــا دقیقتــر شــده اســت .بــا توجــه بــه حوادثــی کــه در ایــن
مــدت رخ داده اســت ،توجــه دقیقتــری نســبت بــه غــرب پیــدا
شــده اســت.
البتــه بایــد میــان غــرب سیاســی و غــرب فرهنگــی
تفاوتهایــی قائــل شــویم .در واقــع آن چیــزی کــه مــد
نظــر اســت آن فرهنگــی اســت کــه در غــرب سیاســی خــود
را نشــان داده اســت و تــاش میکنــد جهانــی شــود و فرهنــگ
کشــورهای اســامی را تغییــر دهــد.
ماهیــت فرهنگــی نظــام ســلطه و غــرب و رابطــه میــان آن و
جهــان اســام را حضــرت امــام و مقــام معظــم رهبــری بــه
خوبــی متوجــه شــدند.
*کلیدواژههایــی در بیــان مقــام معظــم رهبــری
وجــود دارد مث ـ ً
ا علــوم انســانی اســامی ،تمــدن
اســامی ،اقتصــاد مقاومتــی ،ایــن کالن پروژههایی
کــه مقــام معظــم رهبــری مطــرح میکننــد را در
منظومــه فکــری رهبــر انقــاب چگونــه میبینیــد؟
رهبــر انقــاب از همــان ابتــدا بــه مســائل فرهنگــی اهتمــام
ویــژه ای داشــتند و تأکیــدات ایشــان بــر مســائل فرهنگــی روز
بــه روز شــدت گرفتــه اســت .در ســالهای گذشــته ایشــان
مســئله علــوم انســانی را مطــرح کردنــد .ایــن خصلــت مــردان
بــزرگ تاریــخ اســت کــه ســوار بــر زمــان هســتند و در زمــان
خودشــان اندیشههایشــان خیلــی دنبــال نمیشــود .یکــی از
نقطههــای تشــخیص خــوب ایشــان ایــن اســت کــه مبنــای
انقــاب اســامی و پایــداری انقــاب اســامی را شــما بایــد در
علــوم انســانی دنبــال کنیــد و اگــر میخواهیــد انقــاب حرکــت
مــداوم و مانــدگاری شــود ،بایــد آن ریش ـههای فکــری کــه در
علــوم انســانی اســت ،اصــاح شــود .ایــن مســئله یــک ایــده
بســیار مترقــی اســت هرچنــد هنــوز در جامعــه مــا جای خــود را
پیــدا نکــرده اســت .ریشــه اساســی انقــاب و آینــده انقــاب را
بایــد در ایــن امــور دنبــال کــرد.
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نجفقلی حبیبی در گفتگو با مهر:

چرا اسالمی سازی علوم انسانی تا به حال محقق نشده است؟
بحــث اســامی کــردن علــوم انســانی موضوعــی اســت کــه ســال
هاســت در ایــران مطــرح شــده و موافقــان و مخالفــان مربــوط
بــه خــود را هــم دارد .در طــول ایــن ســالها همایشهــا و
کنگرههــای بســیاری هــم مرتبــط بــا ایــن موضــوع برگــزار شــده
ولــی هنــوز نتیجــه و خروجــی خاصــی از آنهــا دیــده نشــده اســت.
نجفقلــی حبیبــی ،پژوهشــگر فلســفه و رئیــس ســابق دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی در خصــوص ایــن موضــوع معتقــد اســت کــه
پیــش از صــورت گرفتــن هراقدامــی بایــد اســامی شــدن فهمیده
شــود و اینکــه مــا چــه چیــزی از آن میخواهیــم.
اول باید معنی اسالمی کردن را بفهمیم
وی گفــت :بحــث اســامی ســازی علــوم انســانی بحــث جــدی
اســت کــه از اول انقــاب هــم مطــرح بــوده و بایــد االن بــه ایــن
موضــوع فکــر کنیــم که چــرا بــا گذشــت  ۳۰ســال هنــوز ایــن کار
انجــام نشــده اســت بــا اینکــه هــم برایــش پــول خــرج کردیــم و
هــم جلســات زیــادی برگــزار کردیــم .بــه نظرمــن ،مــا بایــد پیــش
از ایــن کارهــا معنــی اســامی کــردن را بفهمیــم.
حبیبــی افــزود :در اوایــل انقــاب امــام گفتنــد :هندســه ،هندســه
اســت و الزم نیســت اســامی و غیراســامی اش بکنیــد .بنابرایــن
مــا بایــد ببینیــم کــه چــه چیــزی را میخواهیم اســامی کنیــم .ما
بایــد ابتــدا بیــن اســامی کــردن علــوم انســانی و اســامی کــردن
دانشــگاهها تفکیــک قائــل شــویم .اگــر مــا بتوانیــم جامعه شناســی
مناســب جامعــه ایرانــی کــه اســامی هــم هســت بنویســیم خیلی
خــوب اســت .اتفاق ـ ًا مــن خــودم بارهــا از اســاتید جامعــه شناســی
خواســتم کــه دورهــم بنشــینند و باهــم راجــع بــه ایــن موضــوع
گفتگــو و بحــث کننــد .مهــم ترهــم اینکــه در ایــن بحــث و
گفتگوهــا آزادی کالم وجــود داشــته باشــد نــه اینکــه تــا یــک نفــر

چیــزی گفــت فــوری او را کافــر و بــی دیــن معرفــی کنیــم.
اســامی ســازی علــوم انســانی بایــد از دانشــگاهها
آغــاز شــود
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد :کرســیهای آزاداندیشــی کــه
رهبــری دســتور دادنــد هــم میتوانــد بــه ایــن موضــوع ســرعت
بدهــد .اســتادان بایــد باهــم بحــث کننــد تــا مشــخص شــود کــه
مــا خودمــان چــه چیزهایــی داریــم و چــه اســتفادههایی از آن
میتوانیــم بکنیــم .بایــد پیــش از هرچیــز متخصصــان رشــتههای
مختلــف علــوم انســانی دورهــم بنشــینند و باهــم بحــث کننــد.
بــه عقیــده مــن بحــث اســامی ســازی علــوم انســانی بایــد
از دانشــگاهها آغــاز شــود .مــا قــرار نیســت کــه مثــ ً
ا کانــت را
اســامی کنیــم چــون او یــک فیلســوف غربــی اســت کــه نظریات
خــودش را دارد .مــا بایــد مبانــی جامعــه خودمــان را بشناســیم و
براســاس آن تألیــف کنیــم.

بایــد تعصبــات خــود را کنــار بگذاریــم تــا علــوم
انســانی اســامی محقــق شــود
ایــن پژوهشــگر فلســفه اضافــه کــرد :یــک مشــکل دیگــر در ایــن
پروســه تنبلــی کــردن هــردو طــرف موافــق و مخالــف اســت .نــه
آنهایــی کــه میگوینــد ایــن موضــوع شــدنی اســت کار میکننــد
نــه آنهایــی کــه میگوینــد نمیشــود .بایــد تعصبــات خــود را
کنــار بگذاریــم تــا علــوم انســانی اســامی محقــق شــود .برخــی
میگوینــد غربیهــا کارهایــی میکننــد و حرفهایــی میزننــد
کــه مــا نمیخواهیــم آنطــور باشــیم بــه بیــان دیگــر میگوینــد
مــا میخواهیــم خودمــان باشــیم ،در قدیــم هــم همینطــور بــود و
مــا خودمــان بودیــم .مگــر ابــن ســینا از فارابــی ،فارابــی از ارســطو
و ارســطو هــم از افالطــون علــم را نگرفتــه اســت؟ مــا بایــد پیــش
از هرچیــز اســامی ســازی را تفهیــم کنیــم و بعــد ببینیــم آیــا
چیزهایــی کــه االن هســت بــا اســامی ســازی در تعارض اســت؟
بگوئیــم علــوم انســانی بومــی ســازی و بــاب طبــع
ایرانــی شــود بهتــر اســت
حبیبـی تصریـح کرد :ابن سـینا در آخر کتـاب الهیات شـفا میگوید:
پیامبـر یکسـری مسـائل را مثـل نمـاز و روزه و اینها را واجـب کرده
و توضیحاتـی هـم داده اسـت ولی راجع بـه بقیه مسـائل توضیحی
نـداده و گفتـه مسـلمانان بـا توجـه به زمـان راجـع به آنهـا تصمیم
ـم شُ ـوری بَ ْی َن ُه ْم اسـت .خیلی از مسـائل
بگیرنـد مصداقـش َو أَ ْم ُر ُه ْ
در طـول زمـان تغییـر میکننـد و نمیشـود بـا یـک نسـخه ثابـت
عمـل کـرد .در مـورد علوم انسـانی هم باید همیـن اتفاق بیفتـد و با
شـورایی راجع بـه آن تصمیم گرفت .شـاید بـه نظـرم بگوئیم علوم
انسـانی بومـی سـازی و بـاب طبـع ایرانـی شـود بهتـر اسـت چون
جامعـه ایرانی اسلامی هم هسـت.

موحد ابطحی در گفتگو با مهر:

فلسفه اسالمی به مسایل روز ورود پیدا نکردهاست
ســید محمــد تقــی موحــد ابطحــی دربــاره پژوهــش محــوری در
حــوزه فلســفه در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار کــرد :در حــوزه
فلســفه خــودی نیازمنــد تعمــق هســتیم .یعنــی تــا زمانــی کــه ما
در مباحــث فلســفی تعمــق کافــی را نداشــته باشــیم ،ورود بــه
عرصــه پژوهــش در حــوزه فلســفه کار صحیحــی نیســت و بــه
ســطحینگری منتهــی میشــود .بنابرایــن درتعمــق در فلســفه
خــودی کاری کــه بایــد صــورت گیــرد وقــوف بــه حــل مســائل
روز اســت .یکــی از مشــکالتی کــه در حــوزه فلســفه اســامی
داریــم ایــن اســت کــه ایــن فلســفه نتوانســته در عرصــه اجتماعی
عینیــت پیــدا کنــد.
ایــن محقــق و پژوهشــگر افــزود :در حــوزه فلســفه غــرب،
فلســفه علم ،فلســفه سیاســت ،فلســفه اخالق و… را داریــم و در
همــه ایــن فلســفهها ،فلســفه غــرب بــه صــورت جــدی حضــور
پیــدا کردهاســت .حتــی فلســفه فوتبــال هــم دارنــد .یعنــی در هــر حــوزهای کــه فکــرش را بکنیــد
فلســفه غــرب حضــور دارد .بــه همیــن دلیــل اگــر جریــان فلســفه غــرب را بررســی کنیــد ،در همــه
تحلیــل مســائل روز موضعگیــری دارنــد ولــی متأســفانه در فلســفه اســامی ،ایــن مشــکل را داریــم
کــه نتوانســته بــه مســائل عینــی در حــل مشــکالت اجتماعــی و مســائل روز ورود پیــدا کنــد.
عضــو گــروه فلســفه علــوم انســانی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــا بیــان اینکــه ســوق دادن فلســفه
اســامی بــه ســمت مســائل روز ،شــدنی نیســت مگــر اینکــه عمــق الزم را داشــته باشــد ،تأکیــد کــرد:
اگــر ایــن عمــق را نداشــته باشــد ،ممکــن اســت بــا برداشــتهایی از فلســفههای مضافــی کــه
غربیهــا داشــتند در فلســفه اســامی یــک معجــون ناهمگونــی درســت شــود .مــا در حوزههــای
علمیــه افــراد زیــادی را داریــم کــه در فلســفه اســامی متبحــر هســتند ولــی گام دوم عینیــت یافتــن
اســت کــه متأســفانه هنــوز برداشــته نشــده اســت.

موحــد ابطحــی افــزود :ایــن کار نیازمنــد پژوهشــگری و همچنین
مطالبهگــری از ســوی رسانههاســت کــه بتواننــد بــا متخصصــان
حــوزه فلســفه اســامی ارتبــاط برقــرار کننــد و از آنهــا ســوال روز
بپرســند نــه ســوال دیــروز .چــون پاســخ ســوالهای دیــروز را
فالســفه دیــروز دادهانــد و فالســفه امــروز بایــد ســوالهای امــروز
را پاســخ دهنــد .بــه عنــوان مثــال مــا اکنــون فلســفه فوتبــال
داریــم و بــه هیــچ عنــوان در غــرب ،موضوعــی را پیــدا نمیکنیــد
کــه فلســفه و تحلیــل فلســفی در آن حضــور نداشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت فلســفه اســامی بــرای وارد شــدن بــه
حوزههــای عینــی تصریــح کــرد :اکنــون کســانی کــه در فلســفه
اســامی فعالیــت میکننــد ،مدعــی هســتند که فلســفه اســامی
هــم ماننــد فلســفه غــرب ایــن ظرفیــت را دارد ولــی اکنــون چون
ورود جــدی بــه ایــن موضــوع پیــدا نکردهایــم ،فقــط در حــد
ادعاســت .ولــی بــه هــر حــال بایــد تکلیــف ایــن قضیــه روشــن شــود و بکوشــند کــه بــه تحلیــل
مســائل روز بپردازنــد و اگــر هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فلســفه اســامی ظرفیــت بــرای تحلیل
مســائل روز را نــدارد ،دیگــر خیالمــان راحــت باشــد کــه ایــن ظرفیــت وجــود نــدارد نــه اینکــه بــا شــعار
مطــرح کنیــم کــه فلســفه اســامی از عهــده تحلیــل مســائل روز برمیآیــد ولــی متأســفانه شــاهد
کارهــای دقیــق و عمیقــی در ایــن حــوزه نباشــیم.
ســید محمــد تقــی موحــد ابطحــی دربــاره فعالیتهــای اخیــرش گفــت :اکنــون کتــاب درســی را در
زمینــه علــم دینــی در حــوزه علــوم انســانی اســامی نوشــتهام کــه در پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه در
حــال ارزیابــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه سالهاســت در ایــن حــوزه فعالیــت میکنــم امیــدوارم ایــن
کتــاب مثمــر ثمــر واقــع شــود چــون تــا بــه حــال کتــاب درســی در ایــن حــوزه نوشــته نشــده و ایــن
کتــاب اولیــن کاری اســت کــه در ایــن زمینــه صــورت میگیــرد.

گـفتــگــــو
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اکثرمنتقدینابنعربیصالحیتداوریندارند
حسن دیانی

معموالً اختالف نظر پیرامون بزرگان تاریخ امری طبیعی
و بدیهی است .اما شاید کمتر کسی مانند محی الدین ابن
عربی وجود داشته باشند که نظرات پیرامون او در میان
بزرگان و صاحب نظران دینی تا این حد با هم متفاوت و
متضاد باشد .تا جایی که این اختالف نظر عمیق را می توان
حتی در معتقدان به یک مذهب – یعنی مذهب تشیع-
مشاهده نمود .به عبارتی دیگر برخی از علمای شیعه که
کملین و بزرگترین
مسلک عرفانی دارند ابن عربی را از ّ
عارفین و واصلین می دانند که بعد از اولیاء و انبیاء کسی از
ابناء بشر به او نمی رسد و در مقابل گروهی دیگر از علمای
شیعه او را انکار و حتی تکفیر نموده اند .این تفاوت دیدگاه
موجب گردید تا به بهانه ایام درگذشت او به گفتگو با
حجت االسالم سید مرتضی حسینی شاهرودی استاد تمام
گروه حکمت و فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته و
ضمن پرسش از جایگاه ابن عربی ،به دالیل این اختالف
دیدگاه ها بپردازد؛

*بــه عنــوان اولیــن ســوال در ابتــدا در مــورد
شــخصیت و فکــر خــود ابــن عربــی توضیحاتــی
بفرماییــد کــه چــه ویژگــی هایــی در او تــا ایــن
حــد ایشــان را مــورد توجــه قــرار داده اســت؟
محــی الدیــن از چنــد جهــت در حــوزه عرفــان شــخصیتی
برجســته و منحصــر بــه فــرد اســت .اول آنکــه تــا قبــل از او
عرفــان فقــط عرفــان عملــی و ســیر و ســلوک بــود .اگرچــه
مطالبــی در حــوزه اعتقــادات ،خداشناســی ،جهــان شناســی و
انســان شناســی هــم در همــان عرفــان عملــی کــم و بیــش،
و بــه اختصــار مطــرح مــی شــد ،امــا بــه طــور کلــی موضــوع
اصلــی عمــل و ســلوک بــود .امــا ابــن عربــی بــا ارائــه عرفــان
نظــری ابداعــی بــزرگ ،و تحولــی عمیــق و اساســی بــه وجــود
آورد .یعنــی ضمــن حفــظ عرفــان عملــی کــه بــه آن ســلوک یــا
تصــوف گفتــه مــی شــد ،مباحــث نظــری را کــه تعییــن کننــده
و تبییــن کننــده مباحــث عملــی و ســیر الــی اهلل اســت مطــرح
نمــود .بنابرایــن ابــن عربــی بنیانگــذار عرفــان نظــری بــه
صــورت تفصیلــی ،مدلــل ،عقلــی و فراعقلــی اســت.
عــاوه بــر بنیانگــذاری ،مباحــث مطــرح شــده از ســوی ابــن
عربــی ،بــه لحــاظ تنــوع در مباحــث هــم ،نــه کــم نظیــر کــه
بــی نظیــر اســت .لــذا ابــن عربــی شــخصیتی منحصــر بــه
فــردی اســت کــه نــه قبــل از او و نــه بعــد از او مشــابهی وجــود
نــدارد .البتــه مــا هیچــگاه ابــن عربــی را بــا انبیــا و اولیا مقایســه
نمــی کنیــم؛ و قابــل مقایســه هــم نیســت .امــا در میــان انســان
هــای متعــارف ،ابــن عربــی شــخصیتی یگانــه اســت.
نکتــه دوم اینکــه پیــش از ابــن عربــی اگرچــه ســخنانی دربــاره
هســتی شناســی یــا وجــود شناســی مطــرح مــی شــد امــا آن
حکــم غالــب و اساســی در عرفــان هــا وحــدت شــهود بــود.
یعنــی عــارف و ســالک اعتقــادش بــر ایــن اســت کــه آنچــه
را کــه مــی بینــد وحــدت اســت .امــا اینکــه آیــا کثــرت وجــود
نــدارد یــا اینکــه عــارف بــا توجــه بــه جایــگاه خــود ایــن کثــرت
بــرای او طفیلــی و فرعــی اســت؟ موضوعــی بــود کــه مــورد
بحــث قــرار نگرفتــه بــود .امــا در عرفــان ابــن عربــی وحــدت
وجــود حاکــم اســت .یعنــی نــه اینکــه فقــط مــا غیــر خــدای
متعــال را نمــی بینیــم .بلکــه غیــر از خــدای متعــال اصـ ً
ا وجود
نــدارد تــا دیــده شــود .یعنــی ســالبه بــه انتفــاء موضــوع اســت.
بنابرایــن پیشــینیان یــا بــه ایــن موضــوع توجــه نداشــته ،یــا اگــر

کســانی ماننــد حســین بــن منصــور حــاج ،ابوســعید ابوالخیــر،
بایزیــد بســطامی ،و یــا ابوالحســن خرقانــی اشــاراتی در ایــن
زمینــه داشــته و گفتــه انــد در خانــه جــز صاحــب خانــه کســی
نیســت  -کــه ایــن حکایــت از وحــدت وجــود دارد -صراحــت
کمــی در ایــن زمینــه داشــته و عــاوه بــر آن تبییــن ،توضیــح
و اســتدالل ندارنــد .یعنــی اگــر از ایشــان مــی پرســیدید کــه
از کجــا مــی گوییــد مــی گفتنــد کــه مــا غیــر از خــدا نمــی
بینیــم .امــا ابــن عربــی ایــن «مــا نمــی بینیــم» را کنــار گذاشــته
و مــی گویــد اص ـ ً
ا چیــزی غیــر از خــدا وجــود نــدارد کــه مــا
بخواهیــم ببینیــم یــا نــه .بعــد از او هــم هرکســی آمــده ،دیــدگاه
او را ادامــه داده و اگــر نقــدی هــم بــر او وارد شــده اســت
اساســی نبــوده اســت.
تأکیــد بــر اینکــه عشــق مســیر اصلــی و منحصرتریــن راه بــرای
وصــول بــه خــدای متعــال اســت فقــط در ابــن عربــی وجــود
دارد نکتــه ســوم از مختصــات ابــن عربــی اســت ایــن اســت کــه
بــرای ســلوک الــی اهلل و رســیدن بــه آن وحــدت حقــه حقیقــی،
بــه گونــه ای کــه آدمــی بــا همــه وجــود ببینــد کــه ّ
«کل شــیء
هالــک إال وجهــه» .کــه غیــر از خــدا چیــزی نیســت و هــر
چــه غیــر از او باشــد هالــک و باطــل اســت ،از گذشــته راه هــای
متعــدد و متنوعــی وجــود داشــته اســت .مث ـ ً
ا عبــادت و عمــل
بــه ظواهــر شــرعی ،متخلــق بــودن بــه اخــاق فراتــر از اخــاق
عرفــی ،ریاضــت کشــیدن و ســختی را تحمــل کــردن .امــا ابــن
عربــی مهمتریــن و شــاید تنهــا راه ســلوک بــه ســوی خــدای
متعــال را  -کــه راه هــای دیگــر نســبت بــه ایــن جــزء فــروع
و تبعــات حســاب مــی شــوند -عشــق دانســت .بــه نظــر ابــن
عربــی اگــر کســی عاشــق نباشــد امــکان وصولــش بــه خــدای
متعــال و امــکان تقــرب بــه قــرب خــاص- ،قــرب فرائــض
و قــرب نوافــل -اصــ ً
ا برایــش وجــود نــدارد .البتــه عشــق و
محبــت هــم کــم و بیــش در حــوزه هــای دیگــر ،و یــا در گفتــه
هــای پیشــینیان بــه اشــاره وجــود دارد ،امــا بــه ایــن صراحــت و
تأکیــد بــر اینکــه عشــق مســیر اصلــی و منحصرتریــن راه بــرای
وصــول بــه خــدای متعــال اســت فقــط در ابــن عربــی وجــود
دارد .بــه همیــن دلیــل هــم ابــن عربــی نــه تنهــا بــه دیگــران
برتــری دارد بلکــه منحصــر بــه فــرد و یگانــه اســت.
شــرط داوری تســلط بــر موضــوع اســت .کســی کــه نــه وحــدت
وجــود را مــی فهمــد و نــه اصــول عقلــی آن را ،چگونــه مــی

توانــد در مــورد آن داوری کنــد؟
امــا آخریــن نکتــه ایــن اســت کــه ابــن عربــی عــاوه بــر عرفان
نظــری ،در بســیاری از علــوم غیرمتعــارف -کــه بــه آن علــوم
غریبــه مــی گوینــد -از جملــه علــم اعــداد ،حــروف ،جــداول و
مشــابه آن ،نــه تنهــا تســلط داشــته و صاحــب نظــر اســت ،بلکــه
مــی تــوان گفــت بــه آن تفصیلــی کــه ابــن عربــی ارائــه کــرده
اســت پیــش از آن ،در گفتــار هیــچ عالمــی نمــی تــوان مشــاهده
نمــود .یعنــی ابــن عربــی او ًال بــر ایــن علــوم مســلط بــود ثانیـ ًا
آنهــا را تبییــن کــرد ،ثالثـ ًا از ایــن علــوم اســتفاده هــا و لطایفــی
را در حــوزه عرفــان بــه کار بــرده اســت؛ کــه پیــش از او کســی
نــه فقــط مشــابه آن ،بلکــه حتــی یــک درصــد نکاتــی را کــه او
مطــرح و اســتفاده کــرده اســت انجــام نــداده اســت.
ایــن  ۴خصوصیــت منحصــر بــه فــرد ابــن عربــی اســت .مــی
شــود مــوارد دیگــری را هــم گفــت کــه در آن جهــت هــا هــم
ابــن عربــی ســرآمد اســت .منتهــا ممکــن اســت برخــی اصــل
بنــا را نپذیرنــد و نقــد کننــد .مث ـ ً
ا در تفســیر آیــات و روایــات،
یــا تفســیر الهامــات ،مکاشــفات و ماننــد آنهــا کــه در ایــن
جهــت هــم او ســرآمد اســت.
*شــاید کمتــر کســی در طــول تاریــخ وجــود
داشــته باشــد کــه تــا ایــن حــد پیرامــون او نظرات
متفــاوت و متضــاد بتــوان مشــاهده نمــود .یعنــی در
خــود شــیعه هــم برخــی او را کامــل تریــن انســان
هــا بعــد از انبیــاء و اولیــا دانســته و برخــی دیگــر
بــا نظــری کام ـ ً
ا متفــاوت حتــی او را تکفیــر کــرده
انــد .دلیــل ایــن اختــاف دیــدگاه هــا چیســت؟
ابــن عربــی در ســلوک عرفانــی در ســنین  ۱۰-۹ســالگی مــورد
اعجــاب اســاتید عصــر خــود بــوده و از ســن  ۲۰ســالگی بــه
عنــوان یــک صاحــب نظــر َق ـ َدر نظریــه پــردازی کــرده اســت.
بــه طــور کلــی شــخصیت هــای بــزرگ و برجســته مــورد
اتفــاق همــه نیســتند .حتــی انبیــاء هــم کــه از طــرف خــدا و
معصــوم بــوده و هیــچ خطایــی در فکــر و عملشــان نیســت هــم
همیــن گونــه انــد .مث ـ ً
ا پیامبــر خاتــم (ص) کــه اعظــم همــه
مخلوقــات و پیامبــران اســت  ۱میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون نفــر او
را پذیرفتــه و مابقــی او را فقــط نابغــه و یــا حتــی برخــی فقــط
زیــرک مــی داننــد .در هــر دو گــروه موافــق و مخالــف هــم
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انســان هــای بــزرگ وجــود دارنــد .بنابرایــن بــه طــور کلــی
اتفــاق آرا و اجمــاع رای را نمــی تــوان بــه دســت آورد.
نکتــه دوم اینکــه کســانی کــه در مــورد شــخصیت هــا ،چــه
فیلســوفان ،چــه عرفــا و حتــی در مــورد فقهــا داوری مــی
کننــد بایــد کســانی باشــند کــه توانایــی و صالحیــت داوری را
داشــته باشــند .قاعــده کلــی ایــن اســت؛ کســی کــه در مــورد
موضوعــی داوری مــی کنــد بایــد محیــط بــر موضــوع داوری
باشــد .بــه عنــوان مثــال آیــا کســی کــه هیــچ گاه فوتبــال بــازی
نکــرده ،یــا ندیــده و یــا حتــی کتابــی مطالعــه نکــرده اســت
مــی توانــد بــرای آن داوری کنــد؟ بنابرایــن داوری بــر موضــوع،
فــرع بــر احاطــه داور بــر موضــوع داوری اســت .از ایــن رو بایــد
کســی در مــورد فلســفه یــا عرفــان داوری کنــد کــه بــر آن
مســلط باشــد.
از ایــن رو یکــی از علــل اختــاف در مــورد ابــن عربــی ایــن
اســت کــه داوران مســلط بــر موضــوع او نیســتند .کســی کــه
نــه وحــدت وجــود را مــی فهمــد و نــه اصــول عقلــی آن را،
چگونــه مــی توانــد در مــورد آن داوری کنــد؟ یــا مثــ ً
ا مــی
گوینــد بــر اســاس آنچــه کــه ابــن عربــی گفتــه اســت مــا
چگونــه مــی توانیــم دیــن را بپذیریــم؟ خــود ایــن ســوال
حکایــت از ایــن دارد کــه آن نکاتــی را کــه در عرفــان آمــده
اســت درســت مدنظــر قــرار نــداده انــد.
پــس عامــل دوم ایــن اســت کــه داوران محیــط و مســلط بــر
موضــوع داوری ،یعنــی عرفــان نظــری نیســتند .البتــه مقصــود
مــن ایــن نیســت کــه اینهــا نخوانــده انــد .در خیلــی از مــوارد
ممکــن اســت خوانــده ،امــا نفهمیــده باشــند .مگــر همــه
کســانی کــه فقــه مــی خواننــد فقیــه مــی شــوند؟ یــا همــه
کســانی کــه اصــول مــی خواننــد اصولــی شــده و توانایــی
داوری دارنــد؟ همچنــان کــه در فقــه کســی مــی توانــد رای
فقیــه دیگــر را نقــد کنــد کــه خــود حداقــل مجتهد باشــد .کســی
کــه در حــوزه عرفــان ابــن عربــی نــه تنهــا عــارف ،ســالک و
واصــل نیســت بلکــه حتــی اجتهــاد هــم در ایــن علــوم نــدارد
نمــی توانــد در ایــن علــوم داوری کنــد و داوری هایــش عوامانــه
خواهــد شــد.
جهــت ســوم ایــن اســت کــه برخــی بــر اســاس پیــش فــرض
هایــی کــه ممکــن اســت پیــش فــرض هایــی عوامانــه یــا
عرفــی باشــد اعتقــادی را پیــدا کــرده ،و بــر اســاس آن نســبت
بــه اعتقــادات دیگــر نــه تنهــا نظــر نقــد ،بلکــه نظــر انــکار
دارنــد .بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت بــه یــک عالــم دینــی
بگوینــد کــه فیزیــک در زمینــه خــدا اظهــار نظــر کــرده و خــدا
را انــکار نمــوده اســت .و او بــا خــود مــی گویــد علمــی کــه خــدا
را انــکار کنــد علــم نیســت ،بلکــه جهــل اســت .و ایــن در ذهــن
آن فــرد مــی نشــیند .ولــو اینکــه ممکــن اســت فیزیکــدان
چنیــن چیــزی نگفتــه باشــد .یــا اگــر کســی ماننــد هاوکینــگ
چنیــن چیــزی را گفتــه ،کســان دیگــری از جملــه انیشــتین یــا
نیوتــون چیــز دیگــری گفتــه باشــند .امــا آن فــرد اعتقــادی بــه
نادرســتی ایــن علــم پیــدا کــرده و بعــد نــه فیزیــک مطالعــه می
کنــد و نــه آن را مــی شناســد و فقــط مــی گوییــم ایــن بــه درد
نمــی خــورد .مخالفــت برخــی بــا عرفــان و ابــن عربــی هــم از
ایــن قبیــل اســت.
یــا ممکــن اســت فــردی مثـ ً
ا اعتقــادش کالمــی بــود و بیشــتر
از آن را درک نکــرده و حتــی غیــر از آن را اصــ ً
ا علــم نمــی
دانــد .چنیــن فــردی زمانــی کــه از او مــی پرســی فــان کتــاب
چگونــه کتابــی اســت؟ مــی گویــد ایــن کتــاب اص ـ ً
ا بــه درد
نمــی خــورد .مــی پرســی آیــا ایــن کتــاب را خوانــده ایــد؟ مــی
گویــد نــه؛ امــا اگــر کتــاب خوبــی بــود اســتاد مــا یــا فــان
متکلــم و صاحــب نظــر آن را معرفــی کــرده بــود.
متأســفانه بســیاری از کســانی کــه در مــورد عرفــان نظــری
و بــه خصــوص ابــن عربــی اظهــار نظــر کــرده انــد اینگونــه
هســتند .در حالــی کــه اگــر کســی زندگــی ابــن عربــی را
نــگاه کــرده باشــد مــی بینــد کــه هرچنــد نظریــه پردازیــش
در عرفــان نظــری بــه عنــوان یــک صاحــب نظــر َقـ َدر مربــوط

بــه  ۲۰ســالگی بــه بعــد اســت ،امــا در حــوزه ســلوک عرفانــی و
عرفــان عملــی در ســنین  ۱۰-۹ســالگی مــورد اعجــاب اســاتید
عصــر خــود بــوده اســت .حــال مگــر مــی شــود در مــورد ایــن
فــرد گفــت کــه اص ـ ً
ا فکــر کــردن و مطالعــه کــردن در مــورد
او هــم درســت نیســت.
عــاوه بــر ایــن بــر فــرض اینکــه یــک علــم  ۲۰یــا  ۳۰اشــکال
داشــته باشــد .مگــر مــا علمــی داریــم کــه کامــل بــوده و بــدون
اشــکال باشــد .کــدام یــک از علــوم تفســیر ،فقــه ،اصــول ،و یــا
فیزیــک و پزشــکی بــدون اشــکال و خطــا اســت .همیــن کــه
یــک علــم پیوســته در حــال پوســت انــدازی و رشــد و تعالــی
اســت یعنــی قبـ ً
ا ناقــص بــوده و دارد خــود را کامــل مــی کنــد.
همــه علــوم بشــری همیــن گونــه هســتند .امــا میــزان قــوت
عرفــان نظــری و بعــد از آن فلســفه نظــری نســبت بــه بقیــه
علــوم بیشــتر اســت.
البتــه ممکــن اســت عوامــل نفســانی هــم در ایــن مخالفــت
دخیــل باشــد کــه مــا در مــورد آن اظهــار نظــر نمــی توانیــم
بکنیــم.
*در بیــان منتقــدان معمــوالً بــه گــزاره هایــی از
کتــاب هــای او اشــاره مــی شــود کــه چنــدان بــا
آیــات ،روایــات و عقایــد مــا همخوانــی نــدارد.
ماننــد مباحثــی کــه او در مــورد حضــرت موســی
(ع) و گوســاله پرســتی بیــان داشــته اســت .ایــن
مــوارد ایــن چنینــی در اندیشــه او بــه چــه صورتــی
اســت.
کســانی کــه ایــن کار را انجــام مــی دهنــد دو دســته انــد .یــک
دســته افــراد متدینــی هســتند کــه بخشــی از علــوم دینــی
را خوانــده و بــا عرفــان هــم مخالــف هســتند .ایــن گــروه
بــر اســاس احســاس مســئولیتی کــه دارنــد بــرای کنــار زدن
عرفــان نظــری و ابــن عربــی ،تــک جملــه هــا و تــک گــزاره
هایــی کــه عامــه مــردم مــی تواننــد نادرســت بــودن آنهــا
را برداشــت کننــد ،بــزرگ کــرده و بیــان مــی کننــد تــا مبــادا
عامــه مــردم منحــرف شــوند .مث ـ ً
ا همــه مــردم مــی فهمنــد
کــه گوســاله ســامری قابــل پرســتش نیســت و لــذا مــی آینــد به
جمــات ابــن عربــی در ایــن زمینــه – بــدون آنکــه معنــای
آن را بفهمنــد -اشــاره مــی کننــد .ایــن گــروه عــارف نبــوده
و اهــل تعقــل عمیــق نیســتند امــا در عیــن حــال احســاس
مســئولیت دینــی و اجتماعــی دارنــد.
امــا دســته دوم کــه افــراد اندکــی بــوده ولــی وجــود دارنــد،
کســانی هســتند کــه بــه گمــان خودشــان وارد عرفــان شــده
و آن را خوانــده انــد .امــا وقتــی بــا گــزاره هــای دینــی از جملــه
آیــات و روایــات مواجــه مــی شــوند نمــی تواننــد ایــن دو را بــا
هــم جمــع کــرده و عرفــان بــه نظرشــان مخالــف بــا آیــات و
روایــات مــی آیــد.
بــه عنــوان مثــال حضــرت نــوح (ع) از خداونــد مــی خواهــد
کــه ایــن مــردم بــت پرســت هســتند و نســل اینهــا را بــردارد.
امــا ابــن عربــی یــا عــارف دیگــر در تفســیر ایــن آیــه مــی
گویــد کــه ایشــان نگفتــه اینهــا بــت پرســتند .بلکــه گفتــه
اینهــا خــدای تســبیحی و منــزه را ادراک نمــی کننــد .اینهــا
وقتــی بــه ایــن مــوارد مــی رســند نمــی تواننــد آن را بــا
ظواهــر شــرعی و دینــی جمــع کننــد .اینهــا نســبت بــه
گــروه قبلــی از یــک جهــت امتیــاز دارنــد کــه اهــل مطالعــه
هســتند ،امــا در مطالعــه خــود بــه جایــی نرســیده و نمــی
تواننــد میــان ایــن دو جمــع کننــد .ایــن افــراد بایــد بگوینــد
مــن وجــه جمعــی نمــی بینــم نــه اینکــه وجــه جمعــی وجــود
نــدارد .ممکــن اســت اگــر او در جایــگاه یــک عــارف ،عاقــل،
یــا حکیــم بــزرگ قــرار بگیــرد ببینــد کــه وجــوه دیگــری
از جمــع وجــود دارد کــه مــی توانــد عرفــان را بــا قــرآن و
شــریعت ،در یــک شــخص واحــد جمــع کــرد .بنابرایــن در
ایــن دو گــروه یکــی از جهــت احســاس مســئولیت برتــری
دارد و دیگــری از جهــت تعقــل .امــا هیچکــدام حــق داوری
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ندارنــد .و بایــد بگوینــد مــا نتوانســتیم بفهمیــم نــه اینکــه
قابــل جمــع نیســت.
*آیــا ایــن گــزاره هایــی کــه بیــان مــی شــود
واقع ـاً مربــوط بــه ابــن عربــی اســت؟ یــا تحریــف
و یــا برداشــت بــد صــورت گرفتــه اســت؟
ایــن گــزاره هایــی کــه نقــل مــی شــود عمومـ ًا مربــوط بــه ابــن
عربــی اســت .البتــه ممکــن اســت مــواردی هــم باشــد کــه بــه
او نســبت داده شــده باشــد امــا عمــده مــواردی کــه اهــل ظاهــر
و عالمــان دینــی بــه خاطــر آنهــا بــا عرفــان مخالفــت مــی کنند
مــواردی اســت کــه مربــوط بــه ابــن عربــی و در آثــار اوســت.
مث ـ ً
ا آنچــه را کــه در مــورد عشــق گفتــه ،یــا آنچــه را کــه در
مــورد توحیــد یــا اجتمــاع همــه کثــرات و مخالــف هــا ماننــد
موســی (ع) و فرعــون ،و علــت دعــوای آنهــا در دنیــا ،و علــت
تصالــح آنهــا در جــای دیگــر ســخن گفتــه اســت؛ کــه اینهــا
همــه ســخنان ابــن عربــی بــوده و در آن تردیــدی نیســت.
*مــی شــود یکــی از ایــن مــوارد از جملــه همیــن موضــوع
حضــرت موســی (ع) و فرعــون را در اندیشــه ابــن عربــی بــه
صــورت ســاده و مختصــر توضیــح بفرماییــد.
مثــ ً
ا ابــن عربــی مــی گویــد علــت دعــوا و نــزاع فرعــون و
حضــرت موســی (ع) ایــن اســت کــه هــر یــک مظهــر اســمی
از اســماء خــدای متعــال هســتند .چــرا کــه مجموعــه عالــم
هســتی از پســت تریــن تــا اعــا درجــه وجــود ،بــدون اســتناد
بــه خــدای متعــال مصــداق ّ
«کل شــیء هالــک إال وجهــه»
هســتند .یعنــی همــه عیــن هالکــت و بطالننــد .حتــی اگــر
اعظــم موجــودات و اشــرف مخلوقــات هــم اســتنادش بــه خــدا
نادیــده گرفتــه شــود هیــچ اســت .نــه اینکــه هســت و ضعیــف
اســت بلکــه هیــچ اســت .بنابرایــن هــم حضــرت موســی (ع) و
هــم فرعــون بــا اســتناد بــه خداونــد متعــال اســت کــه وجــود
دارنــد .نــه اینکــه یکــی مســتند و متصــل بــه خــدا نیســت و
دیگــری متصــل بــه خداســت .نــه؛ حتــی فرعــون هــم کــه
متکبــر ،آدم کــش ،ظالــم و ســتمکار اســت بــه خــدای متعــال
اســتناد دارد.
ابــن عربــی بــه ایــن آیــه اســتناد مــی کنــد کــه ّ
«کل شــیء
هالــک» همــه بطــان و هالــک هســتند« ،إال وجهــه» .حــال
وجــه خــدا چیســت؟ تمــام موجــودات از لحــاظ استنادشــان
بــه خــدای متعــال همــه وجــه اهلل هســتند .پــس همچنــان
کــه حضــرت موســی (ع) هالــک نیســت از حیــث وجــه
اللهــی ،فرعــون و حتــی پشــه هــم هالــک نیســتند از حیــث
وجــه اللهــی .یعنــی در در ذات خــود هیچگونــه قــوام ،وجــود
و اســتقالل نــدارد ،و بــا اســتناد بــه خــدای متعــال اســت کــه
وجــود و اســتقالل نســبی پیــدا مــی کنــد .بســیاری ایــن دو را بــا
هــم نمــی تواننــد جمــع کننــد.
*رفتارهای زشت و ناپسند چطور؟
آن هــم همینگونــه اســت .اســتثناء نــدارد .هــر فعلــی کــه
حیثیــت وجــودی داشــته باشــد چــه فعــل بــد و موجــود بــد
باشــد یــا در مقابــل فعــل و موجــود خــوب ،مبــدأ و منشــاء
ـی ٍء إِ َّال ِع ْن َدنــا
همــه آنهــا خــدای متعــال اســتَ « .و إِ ْن ِمـ ْ
ـن شَ ـ ْ
خَ زائ ِ ُنــ ُه» هرچیــزی کــه شــی و وجــود بــر آن صــادق باشــد
اصــل و اساســش نــزد خداونــد متعــال اســت .امــا «مــا نُ َن ِّزلُ ـ ُه
إِ َّال ب ِ َق ـ َد ٍر َم ْع ُلــو ٍم» .بنابرایــن هــر موجــودی در جهــان طبیعــت
چــون مزاحمــت بــا یــک کار دیگــر دارد بــد مــی شــود.
مثــ ً
ا اگــر آن چیــزی کــه شــریعت حــرام اعــام کــرده،
ً
حــرام اعــام نکــرده بــود اصــا بــد نبــود .اگــر چیــزی
را شــریعت در مقطعــی حــرام اعــام کــرد و در مقطعــی
دیگــر حــال اعــام مــی کنــد ،در آن مقطــع بــد اســت و
در مقطــع دیگــر بــد نیســت .آن هــم بــه دلیــل مزاحمتهــا
و تعارضهایــی اســت کــه در تکویــن و جهــان طبیعــت
وجــود دارد .کاری کــه فرعــون انجــام مــی دهــد چــون حــق
دیگــران ضایــع شــده و تزاحــم بــا حــق دیگــران دارد امــری
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ناپســند اســت .گاهــی مــا بــا خــود حدیــث نفــس کــرده و
در مــورد یــک نفــر بــد مــی گوییــم امــا زمانــی هــم هســت
کــه حــرف هــای خودمــان در مــورد دیگــری را بــه گــوش
یکنفــر دیگــر هــم مــی رســانیم .ایــن دیگــر مــی شــود
غیبــت.
بنابرایــن هــر کار بــد یــا خوبــی یــا حیثیــت وجــودی دارد و یــا
حیثیــت عدمــی .اگــر حیثیــت وجــودی داشــته باشــد بدتریــن
بدتریــن هــا و بهتریــن بهتریــن هــا ،همــه مســتند بــه خــدای
متعــال اســت .امــا اگــر حیثیــت وجــودی نداشــته و امــر عدمــی
باشــد اســتناد بــه خــدای متعــال نــدارد.
حــال بــر ایــن اســاس تمــام کارهــای وجــودی کــه مســتند بــه
خــدای متعــال اســت خــوب اســت ولــو اینکــه ممکــن اســت
بــد نســبی باشــد .مثــ ً
ا تصادفــی روی داده و کســی کشــته
یــا مجــروح مــی شــود .ایــن اتفــاق بــرای خانــواده و کســانی

امیرالمومنیــن (ع) مشــابه نــدارد؛ شــیعه مــی دانیــم ،پــس ابــن
عربــی شــیعه بــوده و حتــی مــی تــوان گفــت بزرگتریــن شــیعه
اســت و مشــابه نــدارد .تــا جایــی کــه اتفاقــ ًا برخــی هــم در
نقطــه مقابــل گفتــه انــد او شــیعه غالــی و افراطــی بــوده اســت.
یــا ابــن عربــی مــی گویــد :امیرالمومنیــن (ع) او ًال افضــل از
همــه موجــودات دیگــر غیــر از پیامبــر (ص) اســت و دومــ ًا
همــه انبیــا هــم علمشــان را از امیــر المومنیــن (ع) گرفتــه انــد.
و یــا معتقــد اســت :امیرالمومنیــن (ع) ســر االنبیــاء و المرســلین
بــوده و حقیقــت و باطــن حضــرت موســی (ع) ،حضــرت عیســی
(ع) ،حضــرت ابراهیــم (ع) و حضــرت نــوح (ع) امیــر المومنیــن
اســت .یــا بــه عبارتــی دیگــر باطــن و ســر تمــام عالــم هســتی
بعــد از وجــود مبــارک خاتــم االنبیــاء (ص) ،امیــر المومنیــن
علــی بــن ابیطالــب (ع) اســت .بنابرایــن بایــد او را بزرگتریــن
شــیعیان دانســت.

کــه ارتبــاط بــا ایــن حادثــه دارنــد بــد اســت .چــرا کــه عــزادار
میشــوند .امــا ایــن تصــادف شــاید بــرای تعمیــرکار ،صافــکار،
قطعــه ســاز و تولیــد کننــده خــودرو ،یــا بــرای پزشــک و پرســتار
و داروســازی کــه مــی خواهنــد مــداوا کننــد و حتــی بــرای
کســی کــه خرمــا مــی فروشــد ،کســی کــه روضــه مــی خوانــد
یــا کســی کــه روضــه را مــی شــنود کــه بــد نیســت .ممکــن
اســت بــرای آنهــا خیلــی هــم خــوب باشــد .لــذا اگــر تصادفــی
اتفــاق نمــی افتــاد بســیاری از مــردم کارشــان بــه طــور کلــی
تعطیــل مــی شــد .تمــام مکانیــک هــا و صافکارهــا دارنــد از
ق َِبــل همیــن کاری کــه بــد اســت زندگیشــان را اداره مــی کننــد.
یــا تمــام پزشــکان و پرســتاران از ق َِبــل مریضــی مــردم اســت
کــه زندگــی مــی کننــد .بنابرایــن عمــده امــور ناپســند و بــد
از ایــن ســنخ اســت .نســبت بــه یــک نفــر بــد و نســبت بــه
دیگــری خــوب اســت.

امــا اگــر معیــار شــیعه بــودن را ایــن مــی دانیــم کــه آیــا امیــر
المومنیــن (ع) خلیفــه اول اســت یــا خلیفــه چهــارم .ایــن
موضــوع جــای بحــث و گفتگــو دارد .بســیاری مــی گوینــد بــر
ایــن اســاس هــم ابــن عربــی شــیعه اســت ،منتهــا تقیــه مــی
کــرده اســت .چــرا کــه در آن زمانــی کــه ایشــان زندگــی مــی
کنــد  -نیمــه دوم قــرن ششــم و نیمــه اول قــرن هفتــم -تقریبـ ًا
تمامــی جهــان اســام اهــل تســنن بــوده و عــاوه بــر ایــن،
جمــع قابــل توجهــی از آنــان ســنی ناصبــی هســتند .یعنــی
ســب مــی کننــد.
کســانی هســتند کــه اهــل بیــت پیامبــر را ّ
حــال آیــا در چنیــن زمانــه ای انتظــار نمــی رود کــه او بســیاری
از ســخنانش را موافــق اهــل ســنت و عصــر و زمــان خــود بیــان
کنــد؟ از ســویی دیگــر ابــن عربــی مــی بینــد اگــر بخواهــد
حــرف هایــش باقــی مانــده و اجــازه انتشــار پیــدا کنــد ،چــاره
ای نــدارد کــه موافــق فضــای غالــب و حکومــت هــا صحبــت
کنــد.
البتــه یــک تعــداد اندکــی هــم هســتند کــه مــی گوینــد برخــی
از ســخنان ابــن عربــی را کــم و زیــاد کــرده انــد .مــن چنیــن
چیــزی را اعتقــاد نــدارم .اگــر هــم کــم و زیــاد شــده اســت
جمــات خیلــی کوتاهــی بایــد باشــد .امــا همــان مطالبــی کــه
در عیــن تقیــه آورده اســت اگــر مقایســه کنیــد بــا آنچــه کــه
اهــل ســنت مــی گویــد ،کامـ ً
ا ضــد اهــل ســنت ســخن گفتــه
اســت .بنابرایــن در شــیعه بــودن ابــن عربــی تردیــدی وجــود
نــدارد.

*یکــی دیگــر از مــوارد چالشــی و مــورد اختــاف
پیرامــون ابــن عربــی مســئله شــیعه بــودن اوســت.
دالیــل مختلفــی هــم در کالم او بــرای هــر دو وجــه
شــیعه و یــا ســنی بــودن آن وجــود دارد ایــن
تفــاوت را چگونــه مــی تــوان تحلیــل نمــود؟
اول آنکــه همــه عرفــای بــزرگ شــیعه ابــن عربــی را شــیعه
مــی داننــد .کســانی ماننــد ســید حیــدر آملــی ،مرحــوم قاضــی و
شاگردانشــان ،عالمــه طباطبایــی ،امــام خمینــی و غیــره.
امــا جــدای از ایــن ،ابتــدا بایــد معیــار شــیعه بــودن یــا نبــودن را
روشــن کــرد و بعــد بــر اســاس آن داوری کنیــم .اگــر کســی را
کــه معتقــد اســت :پیامبــر (ص) افضــل بشــر و بعــد از ایشــان،

*بــه عنــوان آخریــن ســوال؛ عرفــان ابــن
عربــی بــرای دنیــای معاصــر و بشــر امــروز چــه

دســتاوردی مــی توانــد داشــته باشــد .بــه عبارتــی
دیگــر در دنیــای کنونــی کــه نــزاع و جنــگ همــه
جــا را فــرا گرفتــه و مــدارا و گفتگــو ضــرورت
امــروز جهــان اســت ،عرفــان ابــن عربــی آیــا مــی
توانــد در ایــن زمینــه بــه مــا کمکــی بکنــد؟
او ًال مــی تــوان گفــت اصــ ً
ا عرفــان مربــوط بــه آن زمــان
نبــوده ،بلکــه بــرای اعصــار آینــده تدویــن و نوشــته شــده اســت.
بــه ایــن دلیــل کــه عصــر گذشــته عصــر تفاهــم و گفتگــو نبــود.
یعنــی هرکســی زورش زیادتــر بــوده غالــب مــی شــده اســت.
امــا امــروزه قــدرت هــا - ،چــه قدرتهــای شــخصی و قبیلــه
ای ،و چــه قــدرت هــای بیــن المللــی -بــه ایــن حــد رســیده
انــد کــه نمــی تواننــد دیگــری خــود را حــذف کننــد .ممکــن
اســت یکــی قدرتــش بــر دیگــری بچربــد امــا توانایــی حــذف
رقیــب را نــدارد .عرفــان هــم مربــوط بــه عصــری اســت کــه
انســان هــا توانایــی تســلط همــه جانبــه بــر رقیــب را نداشــته و
چــه بخواهنــد و چــه نخواهنــد ،و از ســر اضطــرار بایــد بــا هــم
ســازگار بــوده و تفاهــم داشــته باشــند .از گذشــته گفتــه انــد کــه
عرفــان و عــارف صلــح کل هســتند .ایــن بدیــن معناســت کــه
اولیــن پیشــنهادی کــه بــرای زندگــی جمعــی ارائــه مــی کنــد،
زندگــی همــراه بــا تفاهــم و گفتگــو اســت.
حقیقتــ ًا هــم امــروزه بیشــتر مشــکالت اجتماعــی ریشــه
در عــدم تفاهــم و اعمــال قــدرت و ســلطه دارد .و در مقابــل
عرفــان بیــان مــی کنــد کــه هیچکــس نبایــد چیــزی را بــر
دیگــری تحمیــل کنــد .از ایــن جهــت عرفــان امــروزی اســت.
حتــی اینکــه امــروزه در جهــان عرفــان هــای کاذب و نوپدیــد
ایــن میــزان طرفــدار پیــدا کــرده اســت یــک دلیــل آن همیــن
اســت.
موضــوع دیگــر در عرفــان ایــن اســت کــه کســی حــق نــدارد در
حــوزه هــای شــخصی انســان هــای دیگــر مداخلــه نمایــد .چــرا
کــه هرکســی هــر اعتقــادی را پذیرفتــه اگــر از مســیر درســت
رفتــه اســت ،برایــش حجــت اســت؛ امــا اگــر از مســیر درســت
هــم نیســت ،مــا وظیفــه نداریــم اعتقــادات دیگــران را تغییــر
دهیــم .البتــه حــوزه عمــل جداســت .در ایــن حــوزه چــه دیــن
داشــته باشــیم و چــه نداشــته باشــیم چــون حــوزه تزاحــم اســت،
بایــد قانــون وجــود داشــته و همــه بایــد بــه آن عمــل کننــد .چه
اعتقــاد داشــته باشــند و چــه نداشــته باشــند .بنابرایــن عرفــان
بــرای امــروز و فرداســت ،نــه دیــروز.
ثانی ـ ًا بســیاری از نیازهــای انســان هــا در عصــر کنونــی ســبب
مشــکالت عدیــده ای شــده کــه آن مشــکالت را بــا عرفــان
مــی تــوان حــل کــرد .مثـ ً
ا عرفــان از محبــت و عشــق ،ایثــار،
فــداکاری و رعایــت حرمــت دیگــران ســخن مــی گویــد کــه
اینهــا مــی تواننــد بســیاری از مشــکالت عصــر کنونــی را حــل
کننــد .یــا بســیاری از درگیــری هــای اجتماعــی ،اغتشاشــات و
یــا حتــی در ســطحی وســیع تــر فتنــه هــا ،ریشــه در ایــن دارنــد
کــه آدم هــا احســاس مــی کننــد دارنــد تحقیــر مــی شــوند و یــا
حقوقشــان ضایــع و پایمــال شــده اســت و کســی هــم نیســت
کــه حــرف آنهــا را شــنیده و بــه آنهــا حــق بدهــد .بســیاری از
مــوارد در زندگــی شــخصی و اجتماعــی هــم همیــن اســت.
عرفــان در ایــن شــرایط بهتریــن دارو اســت .عرفــان مــی گویــد
کوچکتریــن انســان و حتــی حیوانــات هــم حــق اظهــار وجــود
دارنــد .حــق دارنــد کــه خواســته هــا و نیازهــای خودشــان را
اظهــار کننــد .و دیگــران هــم موظــف انــد در حــد توانایــی خــود
بــرای رفــع نیازشــان بــه آنهــا کمــک کننــد.
بنابرایــن گمــان مــن ایــن اســت کــه هــم از جهــت نظــری
و هــم از جهــت عملــی و رفتــاری ،عرفــان مربــوط بــه
دوران معاصــر و آینــده اســت .و در گذشــته ایــن قــدر نمــی
توانســت ایــن مشــکالت فــردی -اجتماعــی را حــل کنــد.
چــرا کــه ریشــه مشــکالت در گذشــته نــه در ایــن امــور،
کــه در گرســنگی و نیازهــای ضــروری بــود .امــا امــروزه
بســیاری از مشــکالت ریشــه در ناتوانــی در ابــراز وجــود
و خــود دارد.
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موسی عنبری در گفتگو با مهر:

سیاستمدارانپدیدههایاجتماعیرادرکنمیکنند
مسائل معطوف به امر اجتماعی با یک مشکل بزرگ
مواجه است و آن اینکه دولتمردان عموم ًا در مواجهه با
امر اجتماعی ساده انگارانه با آن برخورد می کنند و آن
را با عینک سیاسی می بینند .این موضوع سبب می شود
که عموم ًا سیاستمداران ما درک درستی از پدیده های
اجتماعی پیدا نکنند .برای تحلیل این موضوع به سراغ
موسی عنبری جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران رفتیم تا نظر وی را در این مورد جویا شویم؛
*بــرای شــروع بحــث در ابتــدا تعریفــی را از امــر
اجتماعــی ارائــه دهیــد.
امــر اجتماعــی تعاریــف تخصصــی دارد کــه اگــر بخواهــم از
مجموعــه تعاریــف ،یــک نتیجــه گیــری کنــم مــی توانم شــاخص
بــارزی را بــرای امــر اجتماعــی بگویــم و آن را از موضوعــات دیگــر
جــدا کنــم .مــا در هــر جامعــه ،امــر اجتماعــی ،امــر سیاســی ،امــر
فرهنگــی ،امــر فرهنگــی و… داریــم .امــا چگونــه مــی توانیــم
اینهــا را مرزبنــدی کــرده و تفکیــک کنیــم؟ او ًال بــه صــورت
کلــی در واقعیــت عــام قابــل تفکیــک نیســتند .اگــر جایــی
سیاســتمداری بــدن توجــه بــه مقتضیــات نظــری و عملــی موضوع
از امــر اجتماعــی تعریــف خاصــی ارائــه مــی کنــد یــا از آن اســتفاده
خاصــی مــی کنــد ،بــه این خاطــر اســت کــه تعریــف دقیقــی از آن
نــدارد .بخــش زیــادی از افــراد مرزبنــدی دقیــق تخصصــی از ایــن
موضوعــات را در ذهــن ندارنــد.
ســازمان هــا و نهادهــای برنامــه ریــز مــا تفکیــک هایــی انجــام
مــی دهنــد .آنهــا مقوالتــی ماننــد خانــواده وگــروه هــای اجتماعــی
و ارتباطــات اجتماعــی را در زیــر مجموعــه امــر اجتماعــی قلمــداد
مــی کننــد .نهادهــای برنامــه ریــز یــک تعریــف عینــی و انضمامی
بــرای امــر اجتماعــی دارنــد .ایــن تعریــف غلــط نیســت .زیــرا مــا
بــرای برنامــه ریــزی ،ناچــارا بایــد تفکیکــی میــان امــور قائــل
شــویم.
در مباحــث نظــری امــر اجتماعــی از امــر سیاســی جــدا نیســت و
جــدا کــردن آن کار دشــواری اســت .بــرای اینکــه تعریــف نظــری
امــر اجتماعــی را کــه قابــل اجمــاع هــم باشــد ارائه کنیــم ،بایــد به
همیــن تعاریــف عینــی موجــود دربرنامــه ریــزی ها وفــادار باشــیم.
اگــر بخواهــم نــگاه هــای اجتماعــی و فلســفی و نظــری را بــا نگاه
هــای برنامــه ای و اجرایــی و ســازمانی نزدیــک کنــم مــی تــوان
گفــت هــر جایــی کــه صحبــت از پیونــد و انســجام اجتماعــی
اســت ،امــر اجتماعــی آنجــا تداعــی مــی کنــد .یعنــی هــر چیــزی
را کــه انســجام اجتماعــی ،اتصــال و همبســتگی اجتماعــی را کم و
زیــاد کنــد مــی تــوان پدیــده اجتماعــی نامیــد .بــرای مثال خانــواده
یــک نهــاد اجتماعــی اســت ،ســازمان هــا و نهادهــای مختلــف
گــروه هــای اجتماعــی انــد .اینهــا انســجام اجتماعــی را بیشــتر
مــی کننــد .اینهــا همــه از مصادیــق پدیــده اجتماعــی هســتند
چــون انســجام اجتماعــی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد .اعتیــاد،
فحشــا ،ســرقت و… کــه وحــدت و انســجام اجتماعــی را تخریــب
مــی کننــد و نوعــی تفــرد و از هــم پاشــیدگی اجتماعــی بوجــود
مــی آورد ،مــی تواننــد مصادیــق امــر اجتماعــی باشــند .پــس امــر
اجتماعــی ارتبــاط دقیقــی بــا مفهــوم انســجام اجتماعــی دارد.
اگــر بخواهیــم یــک شــاخص اصلــی کــه تعییــن کننــده امــر
اجتماعــی باشــد را ذکــر کنیــم مــی تــوان گفــت «میــزان ارتبــاط
یــک موضــوع بــا حفــظ و تــداوم جامعــه» ،شــاخص اصلــی تعیین
امــر اجتماعــی اســت .یعنــی نحــوه ارتبــاط پدیــده هــا بــا حفــظ و
تــداوم یــک اجتمــاع ،شــاخص اصلــی اســت کــه تعییــن کننــده
امــر اجتماعــی اســت.

*چــه لوازمــی بایــد وجــود داشــته باشــد کــه ایــن
تــداوم و حفــظ اجتمــاع اتفــاق بیفتــد؟
اولیــن شــرط تــداوم یــک اجتمــاع ایــن اســت کــه مــا بپذیریــم هر
چیــزی جوشــش درونــی دارد .هــر چیــزی بایــد از درونش بجوشــد
تــا بتوانــد بقــا پیــدا کنــد وگرنــه بقــا آن تضعیف مــی شــود .اموری
کــه از بیــرون وارد مــی شــود و بیگانــه انــد وارد یــک محیــط شــود
و مــی خواهــد تــداوم و قــوت حفــظ یــک اجتمــاع را بیشــتر کنــد،
لزوم ـ ًا نمــی تواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد .بلکــه بایــد از بطــن
اجتمــاع برخیزند.
شــرط دوم بــرای بقــا اجتماعــات طبیعــی ایــن اســت کــه بــه
شایســتگی و لیاقــت مــردم و اعضــای اجتمــاع ایمــان داشــته
باشــیم .یعنــی حــس کنیــم کــه میــزان خطــای عقــل جمعــی
کمتــر اســت .کنــش جمعــی و عقــل جمعــی کــه از مصادیــق امــر
اجتماعــی هســتند ،لیاقــت و شایســتگی دارنــد تــا موجــب پیشــبرد
هــر هدفــی شــوند.
شــرط بعــدی ایــن اســت کــه مــا فعالیــت هــای مــردم را بــه
خودشــان واگــذار کنیــم ،یعنــی نوعــی بــه مــردم ســپردن فعالیــت
هــا در ذهــن مــا وجــود داشــته باشــد کــه از لــوازم تــداوم امــر
اجتماعــی اســت .در حــق و تکالیــف مــردم نبایــد دســت ببریــم و
نبایــد آن را بــر هــم بزنیــم .بــه مــردم ســپاری فعالیــت هــا یکــی از
اصــول حفــظ و تــداوم اجتمــاع اســت.
شــرط بعــدی اعتقــاد بــه تنــوع و تفــرق در هویــت هــای جمعــی
اســت .یعنــی نخواهیــم مــدام بــه بهانــه افزایــش انســجام
اجتماعــی ،گــروه هــا و نهادهــای ریزتــر را یکپارچــه یــا یکدســت
کنیــم .حتمـ ًا بایــد اعتقــاد داشــته باشــیم کــه گاهــی اجتمــاع در
مجموعــه ای از واحدهــای پراکنــده تولیــد مــی شــود ،پــس تفرق
و تنــوع را بایــد بــه رســمیت بشناســیم .ایــن هویــت هــا ممکــن
اســت قومیــت ،مذهــب ،جنســیت و… باشــد.
بــا ایــن شــرایط مــا مــی توانیــم تــداوم اجتمــاع را کــه مهمتریــن
شــاخص بــرای امــر اجتماعــی هســتند داشــته باشــیم.
*رابطه سیاست با این امر اجتماعی چیست؟
سیاســتمداران معمــو ًال بــا ایــن تنوعــات رابطــه مبهمــی دارنــد.
بــه ایــن معنــا کــه مــا دقیقـ ًا نمــی دانیــم واقعـ ًا بــا هویــت هــای
جمعــی ســازگارند یــا در تضادنــد .یــک جایــی بــا آنهــا همــراه و

ی جایــی همــراه نیســتند .سیاســت بــازان عمدتـ ًا از اینکــه پدیــده
هــا را اجتماعــی کننــد و از تــداوم هویــت هــا دفــاع کننــد ،گریــزان
انــد .یعنــی عالقــه زیــادی دارنــد تــا حــد زیــادی اجتمــاع زدایــی
کننــد ،چــون زمانــی کــه هویــت هــا و اجتمــاع شــکل مــی گیــرد،
کنتــرل آنهــا توســط ایشــان یــا یــک حــزب ممکــن نیســت.
سیاســت گرایــان دوســت دارنــد در هویــت هــا و پدیــده هــای
اجتماعــی دســت ببرنــد و انهایــی کــه بــه نفــع خودشــان هســت را
حفــظ کننــد ،چــون هــر جایــی کــه جمــع و فعالیــت هــای جمعــی
و هویتــی وجــود دارد امــکان دســت بــردن و کنتــرل آن بــه راحتی
ممکــن نیســت ،چــون مقاومــت مــی کننــد.
اساســ ًا پدیــده هــای اجتماعــی مقــاوم انــد و بــه راحتــی تحــت
کنتــرل در نمــی آینــد .اگــر بخواهیــد پدیــده هــای اجتماعــی
را تغییــر دهیــد بایــد از درون آن را تغییــر دهیــد .چــون آنهــا
نســبت بــه بیــرون حســاس انــد و ســریع مقابلــه مــی کننــد .ولــی
سیاســتمداران معمــو ًال مــی خواهنــد ســریع و از بیــرون کنتــرل
کننــد .کــه ممکــن نیســت .چــون تغییــر در درون زمانبــر اســت
و توســط خــود مــردم صــورت مــی گیــرد .موضوعــات و مــردم
هــم آنقــدر ریشــه هــای تاریخــی دارنــد و وابســته بــه بافــت هــای
اجتماعــی و قومیتــی و طبقاتــی هســتند کــه بــه راحتی تغییــر نمی
کننــد.
پدیــده اجتماعــی مثــل یــک رودخانــه جوشــان و روان راه خــود را
ادامــه مــی دهــد و بــرای تغییــر آن بایــد بــا مکانیزمــش آشــنا بــود.
سیاســتمداران گاهــی تــاش مــی کننــد کــه پدیــده هــای مردمی
و اجتماعــی را غیــر اجتماعــی جلــوه دهنــد و بــه اتفاقــات مختلــف
برچســب سیاســی و قشــری بزننــد .چــون غیراجتماعــی کــردن
فعالیــت هــا معمــو ًال بــه نفــع قــدرت و افــراد تمــام مــی شــود.
یــک پدیــده اجتماعــی گاهــی در طــول یــک دوره زمانــی چنــد
ده ســاله تغییــر میکنــد .ولــی اگــر راه تغییــر را بدانیــم ،بصــورت
فرهنــگ ســازی ،شــناخت مکانیــزم آن و… مــی توانیــم بوســیله
شــرایط و عوامــل پدیــده آورنــده ،آن را کنتــرل و تغییــر دهیــم.
بحــث اصلــی ایــن اســت کــه پدیــده اجتماعــی پیچیــده اســت و
سیاســتمداران بــه راحتــی پدیــده اجتماعــی را درک نمــی کننــد.
برخــورد ســاده و صــوری بــا پدیــده اجتماعــی آن را را مضحــک
نشــان مــی دهــد .اگــر بخواهیــم بــا تعریــف ســاده انگارانــه وارد
شــویم و پدیــده اجتماعــی را تغییــر دهیــم راه خطایــی مــی رویــم.
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سیاســتمداران بایــد بداننــد کــه جایگاهشــان در ارتبــاط بــا یــک
پدیــده اجتماعــی چیســت.
*نــگاه سیاســی بــه مســائل اجتماعــی چــه آســیب
هایــی را بــه همــراه خواهــد داشــت؟
مــی توانــد دوام اجتمــاع را بــه خطــر بیانــدازد .اکنــون در کشــور
مــا شــاخص هــای کیفیــت پایــداری اجتمــاع یــا شــاخص هــای
کیفــی انســجام اجتماعــی تضعیــف شــده اســت .یکــی از ایــن
شــاخص هــا مــی توانــد اعتمــاد اجتماعــی باشــد .اگــر برخــورد
نادرســتی بــا پدیــده هــای اجتماعــی صــورت گیــرد اولیــن چیــزی
کــه بــه خطــر مــی افتــد ،تــداوم اجتمــاع اســت و نوعــی فروپاشــی
اجتماعــی صــورت مــی گیــرد .بعضــی از دوســتان مــا در حــوزه
هــای اجتماعــی ایــن موضــوع را بــا حساســیت تکــرار مــی کننــد
کــه نوعــی فروپاشــی اجتماعــی در کشــور در حــال رخ دادن اســت.
بــه ایــن معنــا کــه آن هنجارهایــی کــه اتصــال و پیونــد اجتماعــی
ایجــاد مــی کــرد ،تضعیــف شــده انــد.
دولتهــا در بســیاری از حــوزه هــا وظیفه حمایــت اجتماعــی و تأمین
اجتماعــی دارد .ولــی وظیفــه اصلــی بــر عهــده خــود اجتماع اســت.
اگــر ایــن وظیفــه از مــردم گرفتــه شــود دولــت بایــد در همــه جــا
حضــور داشــته باشــد کــه ممکــن نیســت و اگــر نباشــد همــه
چیــز بــه هــم مــی ریــزد .چــه بســا در حــوزه رفتارهــای مذهبــی
و عقیدتــی هــم وارد مــی شــوند .در صورتــی کــه مــردم خیلــی از
ایــن رفتارهــا را خودشــان مــی داننــد و جلــو مــی برنــد.
جامعــه بــه صــورت طبیعــی دوام و بقــای خــود را حفــظ مــی
کنــد و در مقابــل خطــرات ،ریســک هــا و آفــت هــا و همچنیــن
تغییرهــا و کنتــرل هــا مقاومــت مــی کنــد .پس عوامــل و ســازمان
هــای رســمی بایــد بداننــد حفــظ پدیــده اجتماعــی در اولویــت بــر
عهــده خــود عناصــر تشــکیل دهنــده پدیــده اجتماعــی اســت ،نــه
سیاســتمداران.
شــرط پایــداری اجتماعــات و فرهنــگ هــا ایــن اســت کــه میــزان
مداخلــه عناصــر غیراجتماعــی در مســائل اجتماعــی کــم شــود
یــا اگــر مداخلــه مــی کننــد راه مداخلــه و ویژگــی مداخلــه را بــه
مــردم تحــت کنتــرل بگوینــد .اگــر سیاســتمداری فکــر کنــد در
امــور اجتماعــی ،متولــی و تعییــن کننــده اســت اشــتباه مــی کنــد.
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امــا اگــر فکــر کنــد در تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی ،بیشــتر
هماهنــگ کننــده و حامــی اســت ،آن موقــع بــه تقویــت آن امــر
اجتماعــی کمــک مــی کنــد .سیاســت درســت همیــن اســت.
*شــما از فروپاشــی اجتماعــی محــدود صحبــت
کردیــد کــه در جامعه ایــران در حــال رخ دادن اســت.
علیرغــم ایــن توضیــح شــما کــه درســت هم هســت
ولــی مــا در بزنــگاه هایــی بــا پدیــده هــای اجتماعــی
مواجــه هســتیم کــه مــردم انســجام پیــدا مــی کنند،
ایــن اتفاقــات مــا را بــه تــداوم اجتمــاع و همبســتگی
اجتماعــی امیــدوار مــی کنــد ،ایــن مســئله را چطــور
مــی تــوان تحلیــل کــرد؟
فروپاشــی نــرم بــه ایــن معنــا کــه اعتمــاد اجتماعــی کــم شــده و
مصادیــق ســرمایه اجتماعــی در کشــور پاییــن آمــده اســت .دلیــل
اصلــی فروپاشــی اجتماعــی هــم حضــور بیــش از حــد نهادهــای
رســمی در بخــش هــای غیررســمی اســت .البتــه بحــث فروپاشــی
اجتماعــی بحثــی نســبت ًا کلــی اســت .جامعــه ایــران یــک جامعــه
مذهبــی اســت و عناصــر ســنتی در جامعــه ایــران هنــوز فعــال اند.
یعنــی عنصــر محلــه ،مســجد ،ســنت هــای قومــی و… در جامعه
ایــران فعــال اســت .یــک جامعــه جدیــد هــم آمــده و مقابــل آن
عمــل مــی کنــد.
اســتنادهای مــا بــرای اینکــه بگوییــم فروپاشــی اجتماعــی رخ
داده بــر اســاس مصادیــق مــدرن و جدیــد اســت .ولــی مــی تــوان
گفــت عناصــر ســنتی هنــوز دوام خــود را دارنــد .اگرچــه در حــال
تضعیــف انــد ولــی مــی خواهنــد در جامعــه جدیــد شــکل خــود را
عــوض کننــد و بــا جامعــه مدنــی جدیــد ظاهــر شــوند .امــا چــون
بــا زندگــی مــدرن مدنــی ارتبــاط نــدارد نمــی توانــد ســریع بــه آن
تبدیــل شــود .یعنــی مثـ ً
ا در شــهرها ،مظاهــر رفتارهــای جمعــی
مذهبــی معمــو ًال کــم مــی شــوند .شــهرها حــوزه هــای تفکیــک
شــده ای دارد کــه رفتــار غیرتخصصــی در آن ممکــن نیســت .بــه
همیــن خاطــر فضــای زندگی جدیــد اجــازه زنــده مانــدن رفتارهای
ســنتی را نمــی دهــد .ولــی هرجایــی کــه فرصتــی هســت دوبــاره
آن عناصــر ســنتی احیــا مــی شــوند مثــل ایــام محــرم.
رفتارهــای خودجوشــی کــه مثــال زدیــد از نــوع رفتارهــای ســنتی

انــد و نمــی خواهنــد از بیــن برونــد ولــی دیــر یــا زود ایــن عناصــر
زندگــی جدیــد انهــا را تخریــب و تضعیــف مــی کنــد .بــرای مقابله
بــا ایــن تخریــب مــی تــوان پیشــنهادهایی داد.
برخــی فکــر مــی کنــد آن رفتارهــای مردمــی از نوعــی کــه شــما
گفتیــد ،در ارتبــاط بــا ســاختار قــدرت رخ مــی دهــد .اگــر مــردم
فکــر کننــد دولــت و نهادهــای سیاســی جامعــه از آنهــا اســتفاده
مــی کننــد کــه یــک گــروه اجتماعــی دیگــر را تضعیــف کننــد ،آن
موقــع نــگاه مــردم نســبت بــه آن موضــوع دوگانــه خواهــد شــد.
ولــی بایــد گفــت همچنــان رســوم ســنتی در جامعــه برقــرار اســت
و آنهــا از مصادیــق امــر اجتماعــی انــد کــه کنتــرل در انها و دســت
بــردن در آنهــا کار درســتی نیســت.
*برای فراگیر شدن آن عناصر سنتی باید چه کرد؟
وظیفــه دولــت در حــوزه هــای اجتماعــی ،بایــد تســهیل گــری و
حمایــت گــری باشــد .دولــت بایــد در رفتارهــای مدنــی و محلــی
مردمــی حمایــت گــر باشــد .منتهــی بعضــی اوقــات می بینیــم که
دولــت هــا نقــش متصــدی پیــدا مــی کننــد .ایــن آســیب مــی زند.
هرجایــی کــه مــردم حــس کننــد حمایــت سیاســی در کار اســت
نمــی توانیــم بــه آن پدیــده ویژگــی خودجــوش مردمــی و اجتماعی
دهیــم و آنجاســت کــه آن پدیــده کــم کــم بــه امــر سیاســی تبدیل
مــی شــود .لــذا بایــد نــوع مداخلــه و رابطــه دولــت بــا ایــن ســنت
هــا مشــخص شــود .یــک دولــت ممکــن اســت حمایــت هــای
زیــادی کنــد و دولــت دیگــر اص ـ ً
ا حمایــت نکنــد .نــوع مواجهــه
دولــت هــا بایــد صریــح و روشــن باشــد ولــی بایــد نقــش حمایــت
گــر و تســهیل گــر داشــته باشــد نــه مداخلــه و تعییــن گــری.
اگــر بــه موضــوع مث ـ ً
ا تشــییع شــهدا جــدای از ســاختار قــدرت
نــگاه کنیــم چــون ایــن رفتارهــا در گذشــته ســابقه داشــته ،جــز
مصادیــق رفتــار اجتماعــی قلمــداد می شــود و مــردم آن را سیاســی
نمــی بیننــد .بنابرایــن بــدون پیــش فــرض سیاســی بــودن در آنهــا
حضــور پیــدا مــی کننــد .واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز عمــوم
مــردم مــا بــدون پیــش فــرض سیاســی وارد ایــن ســنت هــا مــی
شــوند و ایــن موضوعــات هنــوز امــر اجتماعــی اســت .تشــییع
شــهدا یــک اعتقــاد و بــاور اســت و مــردم بــه آن فراتــر از مفهــوم
اجتمــاع و سیاســت نــگاه مــی کننــد.
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استاد دانشگاه هاروارد در گفتگو با مهر:

اولویتاصلیفلسفهبایدمسائلکاربردیباشد
جاللحیراننیا

فلسفه کاربردی ،عبارت است از به کار بردن اصول و
مفاهیم مشتق از فلسفه و مبتنی بر آن ،برای پژوهش در
باره شئون عملی و فعالیتهای انسان.
این اصول و مفاهیم برای «پژوهش» در باب شئون عملی
استفاده میشوند .علت این که چرا این نوع فلسفه مهم
است ،این است که معرفت کاربردی ،معرفت فلسفی
درجه سوم است و ضرورت ًا منجر به حقیقتی تام که قابل
اجرا در تمامی زمانها و مکانها باشد ،نمیشود.
معرفت فلسفیِ درجه اول ،اصوالً در ذات خود ،متافیزیکی
است .یعنی اصول و مفاهیمی که در متافیزیک (شامل
وجودشناسی ،روان شناسی تعقلی ،فلسفه هستیِ بی جان یا
کیهان شناسی) ارائه میشود ،مبنایی را برای کنکاشهای
فلسفیِ دیگر در هر دو حوزه هنجاری و کاربردی ،بنیاد
می نهد.
معرفت شناسی ،که زمانی عموم ًا جزئی از متافیزیک بود،
به نحوی گسترش یافته که اکنون خود رشتهای مستقل
است ،اساس ًا به این دلیل که ظهور و بروز شکاکیت فلسفی
در چهار سده گذشته افزایش یافته است.
در گفتگو با پروفسور «توماس اسکانلون» استاد ممتاز
دانشگاه هاروارد به بررسی فلسفه کاربردی و جنبههای
مختلف آن پرداخته ایم که در ادامه میخوانید؛
تومــاس مایــکل اســکانلون فیلســوف معاصــر ،اســتاد ســابق
دانشــگاه پرینســتون و اســتاد فعلــی دانشــگاه هــاروارد اســت .حوزه
مطالعاتــی او منطــق ریاضــی ،اخــاق و فلســفه سیاســی اســت.
«چــه چیــزی را مــا بــه یکدیگــر مدیــون هســتیم»« ،دشــواری
تســاهل»« ،نظریــه اخــاق» و «ابعــاد اخالقــی» از جملــه آثــار او
بــه شــمار میرونــد.
اســکانلون از فیلســوفانی اســت کــه نظریــه قراردادگرایــی را در

فلســفه اخــاق معاصــر احیــا کــرده اســت .قراردادگرایــی ریشــه در
آرای کانــت و هابــز دارد و توســط افــرادی چــون رالــز و اســکانلون
در دوره معاصــر بســط و توســعه یافتــه اســت.
*اهمیت فلسفه کاربردی در چیست؟
فلســفه کاربــردی دارای اهمیــت بــه ســزایی اســت .دلیــل آن بــه
اهمیــت موضوعاتــی اســت کــه ایــن فلســفه مــورد ارزیابــی و
بررســی قــرار میدهــد.
انســان در طــول زندگــی بــا انتخابهــای مختلــف سیاســی مواجه
اســت .در واقــع در برخــی مــوارد در ســر راه چنــد راهیهــای
سیاســی قــرار میگیــرد کــه بایــد دســت بــه انتخــاب بزنــد.
بــرای انجــام ایــن انتخــاب در نهایــت دقــت ،نیازمنــد فلســفه
سیاســی هســتیم .فلســفه سیاســی بــا بررســی مســائل پیــش روی
مــا راه انتخــاب را بــرای مــا فراهــم میکنــد.
همچنیــن انســان در طــول زندگــی شــخصی و فــردی خــود
انتخابهایــی بایــد انجــام دهــد کــه سرنوشــت او را تعییــن
میکننــد .
فلســفه کاربــردی بــه مــا کمــک میکنــد تــا ایــن مســائل را مــورد
بررســی قــرار دهیــم و بتوانیــم انتخابهایــی کنیــم کــه انتخــاب
درســت و صحیحــی باشــد و عــاوه بــر اینکــه جنبــه فــردی را
مــورد توجــه دارد بتوانــد امــور اجتماعــی را نیــز پیــش ببــرد.
*بــه طــور کلــی اولویــت اصلــی فلســفه چیســت؟ آیا
بایــد بــه مســائل عینــی بپــردازد یــا ذهنی؟
در اینجــا بایــد «مســائل عینــی» را تعریــف کنــم .مســائل عینــی
یعنــی واقعیتهایــی( )realityکــه انســان بــا آن ســر و کار
دارد« .مســائل ذهنــی» هــم بــه رویکــرد ،نگــرش و باورهــای
مــردم در خصــوص واقعیــت هاســت .در واقــع مســائل ذهنــی بــه
معنــای رویکــرد و نگــرش و بــاور انســان بــه مســائل عینی اســت.
امــا در ایــن خصــوص بایــد توجــه داشــت کــه اولویــت اصلــی
فلســفه توجــه بــه مســائل عینــی و واقعیتهایــی اســت کــه

انســان بــا آن ســر و کار دارد.
فلســفه ابتــدا بایــد بــه امــور واقعــی و عینــی کــه افــراد جامعــه بــا
آن دســت بــه گریبــان هســتند بپــردازد و در اولویــت بعــدی امــور
ذهنــی و انتزاعــی مــورد توجــه فلســفه خواهــد بــود.
*کــدام رشــتهها و شــاخههای فلســفه جنبــه
کاربــردی دارد و بــه امــور عینــی میپــردازد؟
فلســفه مضــاف بــه جنبههــای عینــی و واقعــی توجــه خــاص و
ویــژه دارد .شــاخههای مختلــف ایــن فلســفه بــه مســائل عینــی و
واقعــی فلســفی میپردازنــد.
بــرای نمونــه فلســفه اخــاق از جنبههــای کاربــردی فلســفه بــه
شــمار مــیرود .همچنیــن میتــوان بــه فلســفه سیاســی اشــاره
کــرد کــه جنبــه دیگــری از فلســفه کاربــردی اســت و جزو فلســفه
مضــاف بــه شــمار م ـیرود.
در واقــع فلســفه اخــاق و فلســفه کاربــردی موضوعــات واقعــی
و عینــی را مــورد توجــه دارنــد .مــوارد دیگــر فلســفه مضــاف بــه
تصمیمهــای فــردی و سیاســی میپردازنــد.
*آیــا میتــوان گفــت فلســفه تحلیلــی جنبــه
کاربردیتــری نســبت بــه فلســفه قــارهای دارد؟
بــه طــور ســنتی اتفاق ـ ًا ایــن فلســفه قــارهای اســت کــه فلســفه
تحلیلــی را بــه ســبب انتزاعــی بــودن مــورد نقــد قــرار میدهــد.
فلســفه قــارهای ایــن ایــراد را بــه فلســفه تحلیلــی میگیــرد کــه
فلســفه تحلیلــی خیلــی انتزاعــی و غیــر کاربــردی اســت.
فالســفه قــارهای معتقدنــد کــه فیلســوفان تحلیلــی دغدغـهای در
خصــوص موضوعــات کاربــردی و عینــی ندارنــد.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه در حــال حاضــر فلســفه کاربــردی در
ســنت تحلیلــی دارد رشــد و نمــو میکنــد.
پیشــرفتهای اخیــری کــه در فلســفه تحلیلــی رخ داده اســت
باعــث شــده تــا ایــن فلســفه بــه جنبــهای کاربــردی و عینــی
فلســفی توجــه خــاص نشــان دهــد.
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افغانستان ،کشوری متکثر و دارای تنوع بسیار است که
این تنوعات در سیاست این کشور نیز نمود پیدا کرده
است .در مورد گروههای فکری سیاسی افغانستان با سید
لطف اهلل جاللی ،اهل کشور افغانستان و دکترای ادیان و
عرفان و استاد مدرسه امام خمینی (ره) ،به گفتگو نشستیم
که در ادامه میخوانید؛
*بــه طــور عمــده جریانهــای سیاســی و فکــری
فعــال در افغانســتان چــه دســتههایی هســتند؟
دربــاره جریانهــای فکــری و سیاســی در افغانســتان مســأله
بســیار مهــم ایــن اســت کــه مــا مقــداری از زمــان حاضــر بــه
عقــب تــر برگردیــم .از زمانــی کــه اســام بــه ایــن منطقــه وارد
شــده اســت ،جهتهــای مختلــف نزاعهــای وجــود داشــته
اســت تــا رســیده اســت بــه ایــن دوره اخیــر ،بــه خصــوص ایــن
 ۵۰۰ســال ،کــه دوره کنتــرل دولــت صفویــه بــوده اســت و در
عیــن حــال همانطــور کــه در هــر حکومتــی گروههــای یاغــی
و ســرکش از حکومــت مرکــزی اطاعــت نمیکننــد ،در دوره
صفویــه نیــز همچنیــن گروههایــی وجــود داشــته اســت.
اشــرف افغــان و هوتکــی هــا آمدنــد ســلطان حســین صفــوی
را بــه قتــل رســاندند و نظــام بــزرگ و ریشــه دار و  ۴۰۰ســاله
صفویــه را منقــرض کردنــد .اینهــا یــک جریــان بیــرون از ایــران
نبودنــد اینهــا یــک جریــان یاغــی از درون خــود حکومــت
صفویــه بودنــد کــه حکومــت مرکــزی را ســاقط کردنــد و ایــن
یعنــی اینکــه نزاعهــای موجــود در ایــن منطقــه کــه مــا امــروز
آن را بــه اســم افغانســتان میشناســیم تــا امــروز ادامــه پیــدا
کــرده.
بعدهــا هــم کــه هنــد تحــت کنتــرل بریتانیــا در میآیــد،
افغانســتان را اشــغال میکنــد .پــس از اســتقالل افغانســتان از
بریتانیــا ،تــازه آغــازی میشــود بــرای تالطمهــای بعــدی ایــن
منطقــه .از آن روز مــا کودتاهــای فــراوان ،جنگهــای فــراوان،
خونریزیهــا و ناامنیهــا را میبینیــم .بنابرایــن در طــول
ایــن یــک قــرن و نیمــی کــه از اســتقالل کشــور افغانســتان
گذشــته همچنــان بــا مشــکل ناامنــی مواجــه هســتیم و ایــن
ناامنیهــا خــودش زمینــه میشــود بــرای اینکــه در هــر
نقطــهای از ایــن کشــور یــک فــردی ،یــک گروهــی و یــک
جریانــی زمینــه ظهــور پیــدا کنــد .ایــن شــرایط مــا را بــه زمــان
اشــغال افغانســتان توســط شــوروی ســابق میرســاند و بعــد
حملــه طالبــان و بعــد حملــه متفقیــن بــه رهبــری آمریــکا و
ســپس جریانهــای امــروز کــه در حقیقــت هرکــدام از اینهــا در
یکــی از ایــن نقــاط تاریخــی ریشــه دارنــد.
نکتــه دیگــر اینکــه مــا اآلن در افغانســتان چیــزی بــه عنــوان
ملــت افغانســتان؛ یعنــی ملتــی کــه هویــت واحد داشــته باشــند،
نداریــم بلکــه مجمــع الجزایــر اقــوام داریــم .درســت اســت مــا
در یــک منطقــه جغرافیایــی زندگــی میکنیــم ،امــا منطقــه
جغرافیایــی بــه تنهایــی بــرای ملــت ســازی کافــی نیســت.
بــرای ملــت ســازی عــاوه بــر اینکــه مــا در یــک جغرافیــای
خــاص زندگــی میکنیــم بایســتی احساســات واحــد هــم بــه
عنــوان یــک ملــت داشــته باشــیم.
متأســفانه االن یکــی از مشــکالت مــا همیــن اســت کــه مــا
ایــن احســاس ملــت واحــد را نداریــم .بــرای همیــن تــا یــک
مســأله کوچــک اتفــاق میافتــد تاجیــک و هــزاره و ازبــک هــر
کــدام غیــر از دیگــری حرفــی میزنــد و موضعــی میگیــرد
و ایــن مشــکل اساســی ماســت .اآلن مــا زمینههــای کنونــی
جریانهــای موجــود سیاســی فکــری افغانســتان را میتوانیــم
براســاس همیــن مجمــع الجزایــر اقــوام تحلیــل کنیــم.
بــا ایــن مقدمــهای کــه عــرض شــد ،یــک فاکتــور کلــی در
دســته بنــدی گروههــا ،قومیــت اســت .جریانهایــی کــه
پشــتونی ،تاجیکــی ،ازبکــی یــا هــزارهای هســت و جریانهایــی
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

وهابیت در افغانستان ریشه ندارد

کــه احیانــ ًا بــه اقــوام دیگــر تعلــق دارنــد .بــه عبــارت دیگــر
یــک طیفــی از جریانهــای مــا قومــی تعریــف میشــوند و
یــک طیفــی هــم البتــه مذهبــی تعریــف میشــوند.
بــر اســاس فاکتــور مذهبــی اگــر بخواهیــم دســته بنــدی
کنیــم اینهــا میشــوند :جریانهــای ســنی ،جریانهــای
شــیعه و جریانهــای ســکوالر کــه ســکوالرها دو دســته
میشــوند :یکــی جریانهــای ســکوالر کمونیســتی و یکــی
جریانهــای ســکوالر لیبرالیســتی کــه خیلــی فعــال هســتند و
جریــان کمونیســتی تعلــق بــه بلــوک شــرق دارد و جریانهــای
لیبرالیســتی تعلــق بــه غــرب .جالــب ایــن اســت کــه ایــن
جریــان ســوم در بیــن همــه آن چهــار قــوم بــزرگ جایــگاه دارد
یعنــی هــم اعضایــی از تاجیکهــا دارنــد و هــم از پشــتونها و
هــم از ازبــک هــا و هــم از هزارههــا.
*یعنــی فراقومــی هســتند؟ بــه یــک معنــا اینهــا
توانســته انــد قومیــت را کنــار بگذارنــد؟
بلــه فراقومــی هســتند .چــرا؟ چــون اینهــا قومیــت را هــم ماننــد
خــود دیــن ،بــرای بشــریت زیــان بــار میبیننــد .بــه ایــن دلیــل
کــه دیــن و قومیــت را متعلــق بــه ســنتها میداننــد .هــم
کمونیســتها و هــم لیبرالهــا.
اگــر از جریانهــای شــیعی شــروع کنیــم جریانهــای
مشــهور سیاســی کــه وجــود دارد ،اینهــا هســتند :جریــان حــزب
وحــدت اســامی بــه عنــوان بزرگتریــن جریــان کــه حــاال دو
شــاخه حــزب وحــدت مــردم و حــزب وحــدت اســامی کــه
رهبرانشــان آقــای خلیلــی و آقــای محقــق هســتند .یــا مثــ ً
ا
حرکــت اســامی کــه آقــای عبدالغنــی کــه اکنــون رهبــری آن
را بــه عهــده دارد و قبـ ً
ا تحــت رهبــری آقــای محســنی بــوده.
در بیــن همیــن جریــان شــیعی مــا جریانهایــی هــم داریــم
کــه جریانهــای مذهبــی هســتند ،مثــل شــبکه الهــادی یــا
شــبکه امــام هــادی ،یــک جریــان مذهبــی شــیعی هســت
کــه بیشــتر تحــت نفــوذ تفکــر آقــای شــیرازی ســاکن قــم
هســتند و از ایــن طریــق حمایــت میشــوند کــه در افغانســتان
جایــگاه پیــدا کــرده انــد .جریانهــای ریزتــری هــم داریــم
مثــل مجموعــه برادرانــی کــه در جریــان امــت اســامی کار
میکننــد .حــزب امــت گرچــه در یــک جاهایــی بروزهــای

سیاســی دارنــد ،امــا بیشــتر کارهــای مذهبــی و تبلیغــی انجــام
میدهنــد کــه اهــل غزنــی هســتند .اینهاکارشــان در قالــب
نشــریه اســت.
جریــان مذهبــی مهــم دیگــر ،شــورای علمــای شــیعه
افغانســتان اســت .یــک تشــکل اســت کــه اثرگــذار هــم هســت.
خیلــی هــم جایــگاه دارد امــا جریــان سیاســی تلقــی نمیشــود
و رئیــس و مؤســس آن آیــت اهلل محســنی هســت کــه رســم ًا از
سیاســت کنــاره گیــری کــرده.
در بیــن اهــل ســنت هــم جریانهــای مذهبــی قدیمــی داریــم
و هــم جدیــد .یکــی از جریانهــای خیلــی ریشــه دار و قدیمــی
در افغانســتان همیــن جریــان طالبــان اســت ،ایــن طالبــان یــک
جریــان خیلــی قدیمــی اســت .شــکل گیــری ایــن جریــان بــه
صــورت یــک ســازمان در ســال  ۱۳ ۷۳بــود و از ایــن ســال بــه
بعــد موجودیــت سیاســی هــم پیــدا کــرد امــا از قدیــم األیــام
چیــزی بــه نــام علمــا ،چیــزی بــه نــام طــاب علــوم دینــی در
بیــن جامعــه افغانســتان چــه شــیعه چــه ســنی وجــود داشــتند و
اینهــا ذی نفــوذ بودنــد ،اثــر داشــتند و کار میکردنــد.
*جایگاه تاریخی اینها را بیشتر توضیح بدهید.
جریــان طالبــان خــودش را منتســب میکنــد بــه جریانهــای
دیوبنــد کــه در ســال  ۱۲۹۸توســط شــیخ قاســم ناناتــوی
تشــکیل شــد .ایــن جریــان دیوبندیــه خــودش متأثــر از یــک
شــخص قــرن یازدهمیــه افغانــی األصــل بــه نــام آقــای شــیخ
احمــد ســرهندی فاروقــی کابلــی اســت .شــیخ احمــد اصالتــ ًا
اهــل کابــل هســت امــا در ســرهند هنــد زندگــی میکــرد و
در آنجــا مکتــب مجددیــه را در درون مذهــب نقــش بندیــه
اثــر گذاشــته و تأســیس کــرده کــه ایــن جریــان نقشــبندیه
توســط شــیخ احمــد دوبــاره احیــا شــد و او را مجــدد الــف ثانــی
میدانســتند.
بنابرایــن ایــن شــخص و جریــان فکــری آن ،قبــل از دیوبنــد
در هنــد نفــوذ و اثرگــذاری داشــته و بعــد در کل شــبه قــاره
هنــد بــه شــمول افغانســتان گســترش مییابــد .ایــن جریــان
طالبــان در دوران جهــاد و بــا تشــکیل مــدارس دیوبندیــه
رهبــری بعضــی حرکتهــای مذهبــی سیاســی را برعهــده
گرفتنــد .بنابرایــن جریــان طالبــان یــک جریــان ریشــه داراســت
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کــه نمیتوانیــم کنــارش بگذاریــم .بــرای همیــن اســت کــه
دولــت افغانســتان ســعی میکنــد بــه هــر شــکلی شــده بــا
طالبــان بــه صلــح برســد.
*میتوانیــم بگوییــم کل دیوبندیــه افغانســتان در
جریــان طالبــان خالصــه میشــود؟
بلــه بــه ایــن شــکل کــه اگــر گروههایــی هــم داخــل نظــام
سیاســی طالبــان نیســتند ،پشــتیبان شــأن هســتند ،اگــر
پشــتیبان شــأن هــم نیســتند راضــی بــه ضــرر رســیدن بــه
طالبــان نیســتند ،حاضــر نیســتند کــه بگوینــد طالبــان از بیــن
بــرود ،چــون خودشــان نابــود میشــوند .از جریانهــای مهــم
دیگــر ،اخوانیهــا هســتند.
*اینها قدیمی حساب میشوند؟
بلــه از جملــه اینهــا حــزب جمعیــت اســامی اســت .آقــای
مرحــوم اســتاد ربانــی در زمــان تأســیس حــزب جمعیــت
اســامی خــودش ،یکــی از طرفــداران پــرو پاقــرص اخــوان
و تحصیــل کــرده مصــر بــود .دیگــری حــزب اســامی آقــای
حکمتیــار .حــزب اســامی  ۵۰ســال ســابقه دارد و قبــل از ایــن
جریانهــای حملــه شــوروی در افغانســتان تأســیس شــده
اســت.
حــزب اســامی یکــی از قدیمــی تریــن احــزاب افغانســتان
اســت .یــک نکتــه اینجاســت کــه جریــان اخوانــی افغانســتان
بــا جریــان اخــوان در ترکیــه و مصــر و جاهــای دیگــر متفــاوت
اســت چــرا؟ چــون جریــان اخوانــی افغانســتان یــک رگــه
بســیار قــوی از دیوبنــدی هــم دارد و بنابرایــن در اینجــا شــما
یــک جــور کنشهــای متقابــل میبینیــد بیــن اخوانیســم و
دیوبندیــه.
*یعنــی اخوانیهــا بــه نحــوی زیرپوســتی
دیوبنــدی هــم هســتند؟
اخوانیهــا بــه نحــوی دیوبنــدی هــم هســتند یــا بگوییــم
متأثــر از دیوبنــدی هســتند .بــه خاطــر اینکــه اینهــا در ایــن
مکتــب درس خواندنــد .بــه خاطــر اینکــه در جغرافیایــی نفــس
کشــیدند و زندگــی کردنــد کــه در آنجــا مکتــب دیوبندیــه
حضــور علمــی و فکــری داشــته اســت.
*میتوانیــد بفرمائیــد مــدارس افغانســتان
چنددرصــد دســت دیوبنــدی هاســت؟
مدرس ـههای علمــی اهــل ســنت افغانســتان تقریب ـ ًا صددرصــد.
تقریبـ ًا کــه مــی گویــم ممکــن اســت مدارســی باشــند کــه اینها
دیگــر دیوبنــدی نباشــند ســلفی شــده باشــند ،یــا وهابــی شــده
باشــندکه اینهــا خیلــی کــم هســتند .تفــاوت عمــدهای بیــن
جریــان دیوبندیــه و وهابیــت وجــود دارد .تقابــل وجــود دارد.
در مقابــل ،جریانهــای مذهبــی دیگــری هســتند کــه بــاز هــم
البتــه تحــت تأثیــر دیوبنــد هســتند امــا جریانــی هســتند کــه در
مقابــل اخوانیهــا قــرار میگیرنــد؛ حــزب التحریــری.
*اینها هم قدیمی هستند؟
قدیمــی هســتند ولــی نــه بــه انــدازه دیگــران .اینهــا در
افغانســتان نوظهــور هســتند .منتهــا ایــن جریــان حــزب
التحریــر چــون کــه روشــش بــه حکــم مبــارزه غیــر مســلحانه
پیامبــر در مکــه ،در حقیقــت مبــارزه گام بــه گام هســت .بــرای
همیــن در اکثــر کشــورها یــک ســازمان مخفــی اســت .بــرای
همیــن هــم در بیشــتر کشــورها شــما نمیدانیــد رئیــس حــزب
کیســت .حداکثــر شــما یکــی از افــراد رده پاییــن حــزب را
میشناســید کــه ســخنگو دارد .در افغانســتان هــم یــک چنیــن
وضعیتــی دارد.
مــا در افغانســتان اآلن  ۵۶تــا حــزب قانونــی ثبــت شــده
رســمی داریــم ،امــا میگوینــد بــاالی صدتــا حــزب غیررســمی
وجــود دارد .حــزب التحریــر از اعضــای غیرقانونــی حســاب

میشــود امــا خیلــی قــوی اســت .گفتــه میشــود کــه آقــای
امیــراهلل لشــکری کــه در زمــان آقــای کــرزی خــودش عضــو کادر
دولــت و در ســازمان امنیــت ملــی کار میکــرد ایشــان رئیــس
حــزب التحریــر در افغانســتان هســت ،امــا کســی بــه طــور یقیــن
نمیدانــد .امــا کســی که مــا بــه عنــوان ســخنگوی حــزب التحریر
در افغانســتان میشناســیم .آقــای ســیف اهلل مســتنیر هســت.
در بســیاری از کشــورها از جملــه افغانســتان حــزب التحریــر
بــه شــدت مخالــف تروریســم اســت .بــا داعــش و بــا بعضــی از
حــرکات طالبــان مخالــف اســت .در افغانســتان هجمههــا علیــه
حــزب التحریــر زیــاد اســت .دولتیهــا ،غیردولتیهــا ،داعشــی
هــا ،طالبــان ،همــه علیــه حــزب فعالیــت میکننــد چــون حــزب
التحریــر ایــن پتانســیل را دارد کــه جایــی مســتقر بشــود و جایــگاه
پیــدا کنــد .امــا حــزب التحریــر از خــودش دفــاع میکنــد.
میگوینــد مــا تنــدرو نیســتیم ،تروریســت نیســتیم ،بــا داعــش
ارتبــاط نداریــم ،طالبــان را محکــوم میکنیــم ،مــا بــه دنبــال
حاکمیــت ارزشهــای اســامی هســتیم ،مــا بــه دنبــال تشــکیل
خالفــت هســتیم ،چــون دموکراســی نظــام کفــر اســت.
اینها باز به لحاظ تعلیماتی ،دیوبندی هستند؟
در افغانســتان تعــداد زیــادی از ایــن تحریــری هــا در مــدارس
دیوبنــدی تحصیــل کردنــد .پــس بــه طــور خالصــه مــا بــه
لحــاظ مذهبــی جریانهایــی کــه شــیعی بــودن را عــرض
کردیــم و جریانهــای اهــل ســنت اینهــا شــدند :گــروه طالبــان،
جریانهــای متأثــر از اخــوان المســلمین ،یــک جریــان متأثــر از
التحریرنبهانــی و جریــان جنبــش ملــی اســامی شــمال ،کــه از
نظــر قومیتــی متعلــق بــه قــوم ازبــک هســت ولــی در عیــن حــال
خیلــی عقبــه مذهبــی چندانــی ندارنــد و بیشــتر در راســتای منافــع
قــوم ازبــک تــاش دارنــد.
اینهــا بــه جریــان ســوم یعنــی ســکوالرها نزدیــک انــد و از نــگاه
دیگــر بــه جریانهــای غیرمذهبــی متعلــق بــه کمونیســتها
نزدیــک انــد .بــا وجــود اینکــه کمونیســم در بســیاری از کشــورها
از میــان رفتــه امــا همچنــان در افغانســتان وجــود دارد مثــل حــزب
وطــن .در مقابــل حــزب مــردم را داریــم کــه غــرب گــرا هســتند و
دنبــال آرمانهــای لیبرالیســتی هســتند کــه اینهــا متأثــر از حضــور
آمریکاییهــا در کشــور هســتند.
*جماعــت اســامیهای پاکســتان در افغانســتان
نقــش دارنــد یــا نــه؟
جماعــت اســامی پاکســتان کــه بنیــان گــذارش ابواألعــای
مــودودی بــود ،یــک جریــان بســیار مهــم اســت کــه در افغانســتان
تأثیرگــذار بــوده امــا فــی الحــال در یــک گــروه خــاص نمود نــدارد.
از قدیــم گروههــای مختلفــی بــا جماعــت اســامی در ارتبــاط
بودنــد چــون جماعــت اســامی پاکســتان یــک جریــان اثرگــذار
و فراگیراســت کــه در اخــوان المســلمین مصــر تأثیرگــذار بــوده
و در افغانســتان هــم اثرگذاراســت امــا اینطــور کــه یــک نماینــده
خاصــی داشــته باشــد و بــه آن اشــاره کنیــم نــه.
اینهــا در جمعیــت اســامی تأثیر داشــتند .در حــزب اســامی آقای
حکمتیــار ،در حــزب اســامی آقــای مولــوی محمدنبــی ،در حــزب
اســامی آقــای یونــس خالــص تأثیــر داشــتند در حــال حاضــر
اثراتــش کمتــر شــده یعنــی نمــود و بــروز از جماعــت اســامی
نمیبینیــم حتــی در خــود کشــور پاکســتان هــم اندیشــهها و
تفکــرات ایــن جماعــت اســامی ضعیــف شــده.
*وضعیــت جماعــت تبلیغــی در افغانســتان بــه چــه
صــورت اســت؟
خــب ایــن یــک جریــان مذهبــی اســت .بــه گفتــه خودشــان در
حقیقــت شــعبهای از دیوبنــد کــه توســط موالنــا محمــد الیــاس
کاندهلــوی تأســیس شــده کــه خــود ایشــون از مدرســین دیوبنــد
بــود .هــدف ایــن جماعــت هــم تبلیــغ اســام اســت همینطــور که
از اســمش پیداســت .امــا تبلیغــی کــه هزینـهای نــدارد .مقصــود از
تبلیــغ ،تبلیــغ تــودهای اســت .میگویــد تــو مســلمانی؟ بلــه آیــا

صفحه  | 50شماره  | 31تیــر 98

نمــاز بلــدی؟ بلــه پــس ایــن نمــاز رو بــه یــه مســلمان دیگــه
آمــوزش بدهیــد .بــرای همیــن جماعــت تبلیغــی یــک جماعــت
بســیار بــزرگ اســت کــه در چارچــوب مدرســه دیوبنــد تعریــف
میشــود امــا لزومــ ًا محــدود بــه طــاب آنهــا نیســت ،بلکــه
هرکســی کــه هرچــه مســأله ولــو یــک مســأله شــرعی بلــد باشــد
میتوانــد عضــو جماعــت تبلیــغ بشــود و تبلیــغ انجــام بدهــد.
مرکزیــت ایــن جریــان در هنــد بــود امــا بــه زودی درکل قلمــرو
دیوبندیــه گســترش پیــدا کــرد مــن جملــه افغانســتان .اصـ ً
ا نــوع
تبلیــغ طالبــان از چــه نــوع بــود؟ نــوع تبلیــغ جماعتــی بــود .یعنــی
اینکــه چنــد نفــر طلبــه یــا افــرادی کــه حتــی طلبــه نبودنــد ،بــه
عنــوان مبلــغ بــا یــک قــرآن اعــزام میکردنــد بــه منطق ـهای و
اینهــا میرفتنــد مــردم را بــه قــرآن دعــوت میکردنــد .بــه
کلیــات دعــوت میکردنــد ،بــه شــریعت دعــوت میکردنــد ،بــه
عبــارت دیگــر جماعــت تبلیغــی در افغانســتان هــم هســت امــا
یــک جماعــت ســازمان یافتــه نیســت بلکــه مبتنــی بــر وظیفــه
گرایــی هســت کــه هــر مســلمانی وظیفــه دارد دیــن را تبلیــغ کنــد
ماننــد همــه کشــورها .هرکســی ایــن وظیفــه را احســاس میکنــد،
عضــو جماعــت تبلیغــی هســت .ایــن جریــان یــک جریــان کامـ ً
ا
مذهبــی حســاب میشــود البتــه گاهـ ًا بــه فراخــور زمــان سیاســی
هــم تبلیــغ میکنــد امــا نوعـ ًا تبلیغــات براســاس مذهــب هســت.
*یــک اشــاره هــم بکنیــد بــه گروههــای صوفــی
مســلک .وضعیــت اینهــا چطــور اســت؟
تصــوف در افغانســتان بســیار کهنــه اســت .کهنــه نــه بــه ایــن
معنــا کــه منــدرس باشــد .بــه معنــای اینکــه ریشـههای خیلــی
عمیــق دارد .از قــرن ســوم در افغانســتان تصــوف را داریــم.
بســیاری از جریانهــای مهــم تصــوف ،در افغانســتان ریشــه
داشــته اســت .مث ـ ً
ا جریــان مالمتیــه از همیــن هــرات و فــراه
ظهــور پیــدا کــرده .یــا جریــان چشــتیه از همیــن هــرات ظهــور
پیــدا کــرده و بــه هنــد رفتــه و اآلن بزرگتریــن فرقــه شــبه
قــاره هنــد هســت.
جریــان نقشــبندیه از قرنهــای طوالنــی در افغانســتان حضــور
داشــته و اثرگــذار بــوده و امــروزه جریــان مجددیــه کــه یکــی
از شــعبههای نقشــبندیه هســت در افغانســتان خیلــی فعالیــت
دارد .اتفاقــ ًا همیــن تصــوف در افغانســتان باعــث شــده کــه
یــک مقــداری از اثــرات ســوء نزاعهایــی کــه در ابتــدای
بحــث مــون اشــاره کردیــم کمتــر باشــد .یعنــی در حقیقــت
یــک ســپری بــوده در مقابــل تندرویهــا و افــراط گریهــا،
چــون تصــوف مالکــش عمــل نــرم اســت .تصــوف مالکــش
تســامح اســت .تصــوف نگاهــی اخالقــی بــه جامعــه دارد .برایــن
اســاس تصــوف در افغانســتان یکــی از نقــاط قــوت اســت و اگــر
افغانســتان روزی بــه آرامــش برســد دریچــه و راهــش همیــن
تصــوف اســت.
بایــد تصــوف در افغانســتان تقویت بشــود .تصــوف در افغانســتان
یعنــی تقویــت تســامح یعنــی چیــزی کــه مــا بــه آن نیــاز داریم.
یعنــی تقویــت پذیــرش دیگــران ،بــه عنــوان انســان ،بــه عنــوان
مســلمان .در حــال حاضــر هــم جامعــه اهــل ســنت تصــوف،
بســیار گســترده اســت .یکــی از دالیلــی هــم کــه باعــث شــده
وهابیــت بــا ایــن همــه ســرمایه گــذاری در افغانســتان کمتــر
نمــود پیــدا کنــد ،همیــن تصــوف بــوده.
بــا ایــن مقدمــه در زمــان حاضــر مــا ســه جریــان اصلــی تصوف
در افغانســتان داریــم؛ جریــان اصلــی و مهــم تــرش نقشــبندیه
اســت کــه در افغانســتان فعلــی در شــاخه مجددیــه بیشــتر نمــود
دارد و از همــه قــوی تراســت و پیــر اینهــا صبغــت اهلل مجــددی
اســت .کــه ایــن آقــای مجــددی هــم نَســبی رهبــر طریــق وت
اســت هــم َحســبی .چــون بــه لحــاظ مذهبــی آقــای مجــددی
نســبش میرســد بــه آقــای شــیخ احمدســرهندی کــه در واقــع
مؤســس طریقــت مجددیــه اســت.
جریــان دوم دیگــه ای کــه در افغانســتان خیلــی مهــم هســت
جریــان قادریــه یــا همــون گیالنیــه اســت کــه پیــر ســیداحمد
گیالنــی و دیگــران بــه آن تعلــق دارنــد و جریــان ســوم جریــان
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نــه مــا یــک جریانــی داریــم در جهــان اســام بــه نــام ســلفیت
کــه ایــن ســلفیت خــودش انــواع و اقســام دارد کــه یکــی از
جریانهــای ســلفیه جهــان اســام وهابیــت اســت .گاهــی
خلــط میکنیــم بیــن ســلفی و وهابیــت .دیوبنــدی یــک
جریــان ســلفی هســت .وهابــی نیســتند .ضــد هــم هســتند در
افغانســتان مــا جریــان ســلفی داریــم .خــود طالبــان ســلفی
گراســت امــا وهابــی نیســتند .وهابــی مطلــق خیلــی کــم اســت.
ممکــن اســت بعضــی از اســاتید دانشــگاه کــه در عربســتان
تحصیــل کردنــد ،در قطــر تحصیــل کردنــد ،در امــارات
تحصیــل کردنــد ،در اردن تحصیــل کردنــد ،در مصــر تحصیــل
کردنــد ،ممکــن اســت وهابــی باشــند.

چشــتیه اســت .بــه لحــاظ جغرافیایــی جریــان مجددیــه در کل
افغانســتان جایــگاه دارد ،جریــان قادریــه هــم در کل افغانســتان،
امــا بــا نفــوذ کمتــری و جریــان چشــتیه عمدت ـ ًا بیــن فارسهــا
و تاجیکهــا بــه خصــوص در منطقــه غــرب مثــل هــرات و
فــراه و غــور .جریــان چشــتیه تنهــا جریانــی هســت کــه در
سیاســت خیلــی مداخلــه صریــح نــدارد امــا دو پیــر دیگــر
رهبــران طریقــت ،سیاســی هســتند و در رأس سیاســت قــرار
دارنــد البتــه بعضــی از اینهــا ،جریانهــای حزبــی هــم داشــتند؛
مثـ ً
ا آقــای مجــددی جبهــه نجــات ملــی افغانســتان را داشــت
یــا آقــای پیرگیالنــی جبهــه محــاذ ملــی افغانســتان را داشــتند،
امــا در عیــن حــال حتــی در بیــن سیاســیون احــزاب دیگــر
دارای موقعیــت و جایــگاه صوفیانــه بودنــد .در ســنای افغانســتان
بــه آقــای مجــددی بخاطــر اینکــه پیرطریقــت بــود احتــرام
میگذاشــتند.
*جایــگاه صوفیانــه شــان در رئیــس جمهــور شــدن
شــان هــم تأثیــر داشــته اســت؟
در رئیــس جمهــور موقــت شدنشــان بعیــد نیســت کــه
تأثیــر داشــته اســت .چــون دنبــال یــک کســی میگشــتند
کــه مقبولیــت عمومــی بیــن احــزاب داشــته باشــد .البتــه
شــخصیت ایشــون هــم کــه بــاز هــم از یــک تربیــت
صوفیانــه برآمــده موثــر بــود .باألخــره فــردی بــود کــه
منصــف بــود ،بــا همــه جریانهــای دیگــر رابطــه نزدیــک
داشــت ،رابطــه دوســتانه داشــت ،رابطــه خصمانــه نداشــت
و از ایــن جهــت پذیــرش داشــت.
*بــا ایــن حســاب صوفیــان افغانســتان هــم
سیاســی هســتند و هم نقــش جــدی در افغانســتان
ایفــا میکننــد .آیــا در آینــده میتواننــد نقــش
ســازندهای داشــته باشــند؟
بلــه دارنــد ،صوفیــان افغانســتان نقــش اجتماعــی و حتــی
سیاســی هــردو را دارنــد .البتــه بــه نظــر میرســد کــه در
موردآینــده افغانســتان نشــود هیــچ پیــش بینــی ای انجــام داد.
یعنــی هــر پیــش بینــی ای بکنیــم خطاســت ،مــن ایــن را نــه
از نــگاه خــودم و از عینــک خــودم کــه بــه هرحــال نــگاه مــن،
نگاههــای کالمــی هســت بیشــتر ،کــه متکلــم نمیتوانــد
پیــش بینــی کنــد؛ بلکــه از نــگاه یــک جامعــه شــناس مــی
گویــم.
جامعــه شناســی در آمریــکا هســت کــه ســالهای ســال در ایــران
زندگــی کــرد .ســالهای ســال در افغانســتان زندگــی کــرد .زبــان
پشــتو را خیلــی خــوب بلــد بــود .در والیــت مــا هلمنــد زندگــی

کــرده ،وی خــودش تحلیــل گــر مســائل اجتماعــی افغانســتان
اســت بــه خصــوص روی مســأله خانــواده کــه کوچکتریــن
نهــاد اجتماعــی اســت مطالعــه کــرده .در ســال  ۲۰۱۵بــه ایشــان
گفتــم کــه پیش بینــی شــما از وضعیــت آینده افغانســتان چیســت؟
گفــت ابــداً نمیتوانیــم پیــش بینــی کنیــم ،در جامعــه افغانــی آنقدر
عوامــل پنهــان اثرگــذار هســت کــه نمیشــود پیــش بینــی کــرد.
امــا بــه طــور کلــی میتوانیــم بگوییــم کــه در افغانســتان بــه
همــان انــدازه کــه نیروهــای خارجــی اثرگذارنــد بــه همــان انــدازه
کــه پولهــای خارجــی اثرگــذار هســت بــه همــان انــدازه کــه
رجــال سیاســی اثرگــذار اســت بــه انــدازه کل آنهــا جریــان تصوف
اثرگــذاری دارد.
*وضعیت وهابیت در افغانستان به چه شکل است؟
بــه عنــوان یــک اصــل ،مــا در افغانســتان وهابــی اصیــل
نداریــم یــک جریانــی کــه کامــ ً
ا وهابــی شــده باشــد ،چــرا
نداریــم؟ چــون وهابیــت بســترش کالم اهــل حدیــث و فقــه
حنبلــی اســت .بــا اینکــه مــا در گذشــته حنبلــی مثــل خواجــه
عبــداهلل انصــاری داشــتیم ،امــا امــروزه مــا هیــچ حنبلــی
نداریــم ،همــه حنفــی هســتند.
*شافعی چطور؟
شــافعی هــم نداریــم .بــا اینکــه در گذشــته شــافعی هــم
داشــتیم .مثــ ً
ا در همیــن قندهــار امــروزی در بُســت نزدیــک
قندهــار هلمنــد امــروزی بــوده ،شــافعیان زیــادی داشــتیم امــا
اآلن شــافعی نداریــم .بــه طــور اولــی مالکــی هــم نداریــم .آنــی
کــه داریــم همیــن حنفیــه اســت .پــس آن بســترها را وهابیــت
نــدارد .کالم مــردم افغانســتان کالم ماتریــدی و احیانـ ًا اشــعری
هســت کــه بعضــی از حنفــی هــا اشــعری هســتند امــا اکثریــت
قریــب بــه اتفــاق ماتریــدی هســتند و فقهشــان فقــه حنفــی
هســت و هــردوی اینهــا هــم فقــه حنفــی و هــم کالم ماتریــدی
اشــعری در تضــاد بــا اندیشــههای کالمــی وهابیــت اســت.
بــرای همیــن در اینجــا وهابیــت خیلــی چشــمگیر نیســت .امــا
چــون جامعــه افغانســتانی بــه لحــاظ فرهنــگ و اقتصــاد یــک
جامعــه فقیــر اســت ،وهابیــت ســعی کــرده کــه از ایــن دو
اســتفاده کنــد .مــا اآلن در افغانســتان در دانشــگاههایمان ،بــه
خصــوص در بیــن جوانهایمــان ،در بیــن طلبههــای اهــل
ســنت افــرادی را داریــم کــه خیلــی متأثــر از وهابیــت انــد امــا
نمیتوانیــم وهابیــت بــه معنــای واقعــی کلمــه را مطــرح کنیــم.
*پــس اینقــدر زمزمــهای کــه از وهابیــت در
افغانســتان هســت ،خیلــی جــدی نیســت؟

*بــا ایــن اوصــاف اگــر بســتری بــرای وهابیــت
نیســت وضعیــت ایــن دانشــگاهی کــه عربســتان
در ننگرهــار میســازد چــه میشــود؟
ایــن خــودش یــک بســتر اســت .عربســتان دارد تــاش
میکنــد از طریــق ســاختن مســاجد ،از طریــق ســاخت
دانشــگاهها بــه ایــن شــکل اندیشــه خودشــان را بیاورنــد .اینهــا
بــه طــور طبیعــی وقتــی وارد افغانســتان بشــوند ،بــا توجــه بــه
اینکــه تصــوف کام ـ ً
ا ضــد وهابیــت اســت ،وهابیــت میآیــد
یــک اثرهایــی میگــذارد امــا تعدیــل میشــود .نمیتوانــد
بــه طــور کامــل ،حتــی در همــان دانشــگاهها کــه ســعودی
در ننگرهــار میســازد ،وهابیــت ســعودی رشــد نخواهــد کــرد،
بلکــه وهابیتــی ممکــن اســت بیایــد کــه قالبــش وهابیــت اســت
امــا اســتخوان بنــدی اش از دیوبندیــه و امثالهــم باشــد.
*در مــورد هــرات زیــاد میگوینــد کــه جریــان وهابیــت آنجــا
فعــال شــده اســت .همیــن بمبگــذاری مســجد هــرات را نیــز
بــه آنهــا نســبت میدهنــد.
فعــال شــده امــا آنهــا داعشــی بودنــد ،داعــش یــک جریــان
وهابــی اســت ،امــا جریــان فکــری حســاب نمیشــود .افــرادی
هســتند کــه مــا تعبیــر میکنیــم بــه مــزدور .داعــش اآلن در
بســیاری از کشــورها عضــو دارد .ایــن اعضــا لزومــ ًا اعضایــی
نیســتند کــه بــه لحــاظ فکــری رویشــان حســاب بشــود .آن
چنــان جایــگاه ژرف و عمیقــی ندارنــد .مثالــی کــه در جامعــه
مســلمین از ایــن وهابیهــا و ســلفیها میتــوان زد ،مثــال
فلفــل اســت .در یــک دیــگ بــزرگ ،برنــج یــا مــزه نــدارد یــا
شــیرین اســت .یــک دیــگ هــم اگــر باشــد؛ شــما یــک قاشــق
فلفــل داخــل آن بریزیــد همــه را تنــد میکنــد.
داعــش و وهابیــت جایگاهــش در جهــان اســام کمتــر از آن
قاشــق فلفــل اســت .امــا باألخــره تلخیهایــش را دارد .اآلن
کابــل را در ســه مرحلــه در همیــن چنــد روز اخیــر زدنــد ،هــرات
را زدنــد ،چنــد وقــت پیــش تهــران را زدنــد ،چنــد روز پیــش
ترکیــه ،چنــد روز پیــش از آن منچســتر ،پاریــس ،لنــدن را زدنــد.
امــا آن چنــان جایگاهــی ندارنــد امــا چــون کــه عملیاتشــان
عملیــات تنداســت بســیار نمــود پیــدا میکنــد.
*پــس وهابیــت در هــرات هــم خیلــی جــدی
نیســت؟
فعــال اســت .در حــال کار اســت .امــا ریشــه نــدارد .در هــرات
خیلــی فعــال اســت .در قندهــار فعــال اســت .کابــل خیلــی کار
میکنــد .امــا بــه هرحــال ریشــهای نــدارد .نمیشــود رویــش
حســاب بازکــرد .بــه خصــوص اگــر جریانهــای دانشــمند و
باســواد و بااطــاع اهــل ســنت دســت بــاال داشــته باشــند اینهــا
جایــگاه پیــدا نمیکننــد .ایــن یــک قانــون اســت کــه هــرگاه
اعتــدال گراهــا خانــه نشــین بشــوند ،افــراط گراهــا فعالیتشــان
زیــاد میشــود بــرای اینکــه ایــن افراطیــون فعــال نشــوند ،یــا
فعالیــت شــان بــی اثــر باشــد بایــد اعتــدال گراهــا فعــال باشــند.
مثــ ً
ا اینکــه در افغانســتان گروههــای صوفــی فعــال باشــند.
اســتادان دانشــگاه کــه از شــیعه هســتند ،از حنفیــه هســتند ،از
ماتریدیــه هســتند ،اشــعری هســتند فعــال باشــند اگــر اینهــا
فعــال باشــند وهابیــت جایگاهــی پیــدا نمیکنــد.

گـفتــگــــو
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

غفلت از دشمن ،ناشی از توهم عدم توطئه است
اساس ًا سبک زندگی هر فرد و جامعه متأثر از نوع
جهانبینی است که آن فرد یا گروه دارد ،همانطور که
نگاه توحیدی ،سبک زندگی خاص خود را در پی خواهد
داشت و نگاه الحادی سبک زندگی خاص به خود را
خواهد داشت؛ لذا دیده میشود که قرآن برخی از
ویژگیهای غیرخودیها را متذکر میشود که میتوانیم
با بهرهگیری آن میتوانیم رویکرد خود در قبال دشمنان
را مدیریت کنیم .درباره دشمن شناسی از دیدگاه قرآن
کریم وضرورت آن برای جامعه اسالمی با ادریس عظیما،
نویسنده و پژوهشگر در حوزه علوم قرآنی و مدرس
دانشگاه به گفتوگو نشستیم.
*اساســاً در دیــن اســام گــزارهای وجــود دارد کــه
دال بــر دشــمن و دشمنشناســی باشــد؟
اصــل دشمنشناســی یــک مقولــه عقالنــی اســت و نیــازی بــه
اثبــات وجــود گزارههــای دینــی در ایــن حــوزه نیســت؛ هرچنــد
بــرای تبییــن حــدود و صغــور آن بینیــاز از ایــن گزارههــا نیســتیم.
لــذا مشــاهده میشــود کــه بخــش معظــم گزارههــای دینــی
بــه ویــژه قــرآن کریــم در حــوزه سیاســت خارجــی ،مربــوط بــه
دشمنشناســی اســت کــه خــود ایــن بخــش نیــز در گونههــای
متفاوتــی بیــان شــده اســت؛ گاه از مســلمانان میخواهــد نــگاه
خــود را نســبت بــه غیــر خودیهــا تنظیــم نماینــد ،گاهــی از
ســبکزندگی ظاهــری آنــان ســخن میگویــد همچنــان کــه
گاهــی از روحیاتشــان ســخن میگویــد و گاه نیــز اهــداف و نیــات
آنــان در قبــال مســلمانان را آشــکار میکنــد.
*از نــگاه آموزههــای دینــی دشمنشناســی چــه
آثــار و اهمیتــی بــرای مــا مســلمانان دارد؟
آثــار و اهمیــت دشمنشناســی در کلمــات امیرالمؤمنیــن
علیهالســام مــوج میزنــد ،از جملــه آنکــه مــا را از کوچــک
شــمردن دشــمن ولــو دشــمن ضعیــف برحــذر مــیدارد (غــرر
ــد َّواً َوإن ضَ ُع َ
ــف) ،چراکــه
الحکــم ،ص  :۷۴۶التَســ َتصغ َِر َّن َع ُ
کوچکشــمردن دشــمن ،مانــع از تیزبینــی و حفاظــت از او خواهــد
شــد و همانطــور کــه در طــول تاریــخ نیــز دیــده شــده در مــوارد
متعــدد دشــمنان ضعیــف بــر دشــمنان قــوی پیــروز شــدهاند و
نمونــه ایــن اتفــاق را در صــدر اســام در جنــگ اُ ُحــد بــه وضــوح
دیدیــم کــه وقتــی مســلمانان ضعــف ســپاه کفــر را دیدنــد تنگــه را
رهــا کردنــد و پیــروزی بهدســت آمــده را از دســت دادنــد.
بــرای همیــن خاطــر اســت کــه در روایتــی در غررالحکــم حضرت،
خــواب غفلــت از دشــمن را بزرگتریــن فریبخوردگــی عنــوان
ِمــاع الغُــرو ِر فــی االســتِنا َم ِة
میکنــد (غــرر الحکــم ،ص  :۳۴۰ج ُ
ـد ِّو) و بایــد توجــه داشــت کــه دشــمنان هیچــگاه از فریــب
إلَــی ال َعـ ُ
مــا غافــل نشــدهاند و همــواره مشــغول نیرنــگ هســتند و ایــن
مســألهای اســت کــه همــواره صحــت آن را دیدهایــم کــه بــه
فرمــوده حضــرت امیــر علیهالســام در نهجالبالغــه « َمــن نــا َم لَــم
ُی َنــم َعن ـ ُه» و یــا در عبارتــی کــه در غررالحکــم آمــده میفرمایــد
ـد» یعنــی هرکــس از دشــمن
المکایِـ ُ
« َمــن نــا َم َعــن َعـ ُ
أنب َهتـ ُه َ
ـد ِّو ِه َ
خویــش غافــل بمانــد ،نیرنگهــای دشــمن او را بیــدار کنــد.
لــذا اینکــه گاهــی از زبــان برخــی شــنیده میشــود «اینقــدر
دشمن-دشــمن نکنیــد ،دشــمن چــه کار بــا مــا دارد؟» و تیزبینــی
در مــورد دشــمن را نوعــی توهــم توطئــه میداننــد .بایــد بگوییــم
کــه اتفاق ـ ًا غفلــت از دشــمن نوعــی توهــم عــدم توطئــه اســت،
علیالخصــوص کــه ایــن دشــمنیها را در برهههــای بســیاری
از تاریــخ معاصــر دیدهایــم و هیــچ عقــل ســلیمی نمیتوانــد آن
را انــکار کنــد و جالــب آن کــه بعضــی ،انتظــار اصــاح از جانــب

دشــمن را دارنــد کــه حضــرت امیــر علیهالســام ایــن افــراد را
جاهــل معرفــی میکنــد (غررالحکــم ،ص َ :۴۹۲قــد َج ِهـ َ
ـل َمــن
نص َح أعــدا َء ُه) ،لــذا آن حضــرت در خطبــه معــروف بــه خطبــه
اسـ َت َ
مالحــم ایــن تیــپ افــراد را مــورد عتــاب قــرار داده ،میفرمایــد
«بــا ایــن همــه خطــر ،راههــای گمــراه کننــده (دشــمن) شــما را
بــه کجــا میکشــاند؟ تاریکــی هــا و ظلمتهــا ،تــا کــی شــما
متحیــر مــی ســازد؟ دروغ پردازیهــا تــا چــه زمانــی شــما را
را ّ
میفریبــد؟ از کجــا دشــمن در شــما نفــوذ کــرده بــه اینجــا آورده و
بــه کجــا بــاز میگردانــد؟ … بــه ســخن عالــم خداشــناس خــود
گــوش فــرا دهیــد ،دل هــای خــود را در پیشــگاه او حاضــر کنیــد ،و
بــا فریادهــای او بیــدار شــوید!» (نهجالبالغــه ،خطبــه .)۱۰۸
بنابرایــن نبایــد بــه صــرف برخــی نرمخوییهایــی کــه از دشــمن
دیــده میشــود فریفتــه شــد حتــی اگــر دشــمن ســپاسگزار مــا
باشــد کــه میفرمایــد «از دشــمن آســوده خاطــر مبــاش ،هرچنــد
ـد َّواً َوإن
[تــو را] ســپاس گویــد» (غررالحکــم ،ص  :۷۴۵ال تَأ َمــن َعـ ُ
شَ ـ َ
ـک َر ).کــه دشــمنی کــه پنهانکارتــر اســت بســیار خطرناکتــر
از دشــمن آشــکار اســت و احتیــاط و مراقبــت نســبت بــه ایــن
دشــمن بایــد شــدیدتر باشد(.شــرح نهــج البالغــة البــن أبــی
الحدیــد ،ج  ،۲۰ص  *.)۳۱۱مقصودتــان از گزارههــا و آموزههایــی
کــه در بــاب تنظیــم نــگاه بــه غیرخودیهــا گفتیــد ،چیســت؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بهتــر اســت یــک مثــال بزنــم،
افــرادی کــه بــرای بیناییســنجی مراجعــه کردهانــد بــا ایــن
مثــال بیشــتر مأنــوس هســتند؛ در بینایــی ســنجی ،هنــگام تنظیم
نمــره عینــک ابتــدا یــک تصویــر تــار کــه وضوحــی نــدارد دیــده
میشــود ولــی پــس از اینکــه فوکــوس رخ داد یــک منظــرهای
در وســط صفحــه توجــه را بــه ســمت خــود جلــب میکنــد کــه
از وضــوح باالیــی برخــوردار اســت همانطــور کــه در فوکــوس
عکاســی یــا میکروســکوپ نیــز ایــن اتفــاق میافتــد یعنــی پــس
از اینکــه یــک نــگاه غیــر واضح نســبت بــه محیــط رخ داد ،ســپس
نســبت بــه تکتــک عناصــر موجــود شــفافیت باالیــی حاصــل
میشــود.
در دشمنشناســی نیــز بایــد دو اتفــاق رخ دهــد؛ ابتــدا اینکــه بایــد
پــس از اینکــه یــک نــگاه اجمالــی نســبت بــه غیرخودیهــا اتفاق
افتــاد ،یــک تحقیــق دقیــق اتفــاق بیافتــد تــا همــه آنهــا بــه یــک
چــوب رانــده نشــوند؛ بــرای همیــن دیــده میشــود بــا وجــود

تقابــل شــدیدی کــه میــان قــرآن و اهلکتــاب وجــود دارد ولــی
در مــورد آنــان یکجــور حکــم نمیکنــد و در آیــه  ۱۱۳ســوره
ــل
ِــن أَ ْه ِ
آلعمــران اینچنیــن میفرمایــد« :لَ ْی ُســوا َســوا ًء م ْ
ـات َّ
ون:
ـون آیـ ِ
الْکِتـ ِ
اللِ آنــا َء اللَّ ْیـ ِ
ـم َ ی ْسـ ُ
ـج ُد َ
ـاب ُأ َّمـ ٌة قائ َِمـ ٌة َ ی ْت ُلـ َ
ـل َو ُهـ ْ
[همــه اهــل کتــاب] یکســان نیســتند ،از اهــل کتــاب گروهــی
ـق خــدا و مــردم] هســتند ،آیــات
درســتکار [و رعایــت کننــده حـ ّ
خــدا را در ســاعاتی از شــب میخواننــد و [بــه پیشــگاه حــق از
روی تواضــع و فروتنــی] ســجده مــی کننــد» و بخشــی از اهــل
کتــاب را از شــبزندهداران معرفــی میکنــد همینطــور در آیــه
 ۱۹۹همیــن ســوره برخــی از اهلکتــاب را مؤمنــان خاشــع در برابــر
ـن
ـل الْکِتـ ِ
ـن أَ ْهـ ِ
ـاب لَ َمـ ْ
پــروردگار میدانــد و میفرمایــدَ « :و إِ َّن ِمـ ْ
َّ
ـن بِـ َّ
ـعین ِ لِ ال
ُی ْؤ ِمـ ُ
ـم خاشِ ـ َ
ـم َو مــا ُأنْـ ِز َل إِلَ ْی ِهـ ْ
ـاللِ َو مــا ُأنْـ ِز َل إِلَ ْی ُکـ ْ
ُ
َ
َّ
ً
ً
َ
َ
ـم:
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ب
ر
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ِ
َیشْ ـ َت ُر َ
ون ب ـاتِ ِ َ
ُ ْ ْ ُ ُ ْ ِ ْ َ َ ِّ ِ ْ
بـی تردیــد از اهــل کتــاب کســانی هســتند کــه به خــدا و آنچــه به
ســوی شــما نــازل شــده و آنچــه بــه ســوی خودشــان فــرود آمــده
ایمــان میآورنــد ،در حالــی کــه در برابــر خــدا فروتــن و خاکســار
بــوده ،آیــات خــدا را بــه بهــای انــدک نمیفروشــند .بــرای آنــان
نــزد پروردگارشــان پاداشــی شایســته و مناســب اســت».
در آیــه  ۷۵ســوره آلعمــران زندگــی اقتصادی-اجتماعــی آنــان را
ـن إِ ْن
ـل الْکِتـ ِ
ـن أَ ْهـ ِ
ـاب َمـ ْ
بــه تصویــر میکشــد و میفرمایــد « َو ِمـ ْ
ت َْأ َم ْنـ ُه ب ِ ِق ْنطــا ٍر ُ یـ َؤ ِّد ِه إِلَ ْیـ َ
ـن إِ ْن ت َْأ َم ْنـ ُه ب ِدینــا ٍر ال ُ یـ َؤ ِّد ِه
ـم َمـ ْ
ـک َو ِم ْن ُهـ ْ
إِلَ ْیـ َ
ـت َعلَ ْیـ ِه قائ ِمـ ًا :و از اهــل کتــاب کســی اســت که
ـک إِ َّال مــا ُد ْمـ َ
اگــر او را بــر مــال فراوانــی امیــن شــماری ،آن را بــه تــو بازم ـی 
گردانــد؛ و از آنــان کســی اســت کــه اگــر او را بــه یــک دینــار امیــن
شــماری ،آن را بــه تــو بازنمـی گردانــد ،مگــر آنکــه همــواره بــاالی
ســرش بایســتی [و مــال خــود را بــا ســخت گیــری بــه او از او
بســتانی]» و طــی ایــن فرمایــش برخــی از اهلکتــاب را امانـتدار
ســپردههای مســلمانان میدانــد هرچنــد کــه برخــی از آنــان
بازپــس دهنــده ســکه دینــاری نباشــند لــذا در میــان کشــورهای
غیراســامی میتــوان بــا تحقیــق دقیــق بانکهایــی را یافــت
کــه بتــوان نســبت بــه ســپردهگذاری در آن اعتمــاد نمــود و در
نقطــه مقابــل بایــد از اعتمــاد بــه برخــی از بانکهــا پرهیــز نمــود
و ســوابق هــر نظــام بانکــی بــرای ایــن مهــم میتوانــد یکــی از
مســائلی باشــد کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
بعــد از اینکــه تفکیــک میــان غیرخودیهــا رخ داد ،بایــد بــا
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تیزبینــی و فوکــوس تمــام ،یکیــک حــرکات آنــان را زیــر نظــر
قــرار داده و ســبکزندگی و روحیــات آنــان را بدســت آورد.
*آیــا قــرآن بــرای دشــمنان اســام ویژگیهــای
خاصــی را معرفــی میکنــد؟
همانطــور کــه نــگاه توحیــدی ،ســبک زندگــی خــاص خــود را
در پــی خواهــد داشــت و نــگاه الحــادی ســبک زندگــی خــاص بــه
خــود را خواهــد داشــت؛ لــذا دیــده میشــود کــه قــرآن برخــی از
ویژگیهــای غیرخودیهــا را متذکــر میشــود کــه میتوانیــم
بــا بهرهگیــری آن میتوانیــم رویکــرد خــود در قبــال دشــمنان
را مدیریــت کنیــم .تحریفگــری را میتــوان یکــی از ایــن
ویژگیهــا دانســت از شــاخصههای بــارز اهــل کتــاب بــه شــمار
میآیــد و از کســانی کــه حــرف حــق خــدا را تحریــف میکننــد،
چــه انتظــاری مـیرود جــز اینکــه در مــورد قراردادهــای فــی مابین
را نیــز تحریــف کننــد لــذا خــدای متعــال بــا اســتفهام توبیخــی از
کان
ــم َو قَــ ْد َ
مســلمانان میپرســد «أَ َف َت ْط َم ُع َ
ــون أَ ْن ُ ی ْؤ ِم ُنــوا لَ ُک ْ
ون َکال َم َّ
ُ
ـن بَ ْع ِد مــا َع َق ُلو ُه 
ـ
م
ه
ـ
ن
و
ف
ر
ح
 ی
ـم
ِ
َ
َفریـ ٌ
ُ
ْ
ـم ُع َ
اللِ ُثـ َّ ُ َ ِّ
ـم َ ی ْسـ َ
ـق ِم ْن ُهـ ْ
َ
ـون» (بقــره )۷۵/یعنــی آیــا انتظــار ایــن را داریــد کــه
ـ
م
ل
ع
 ی
ـم
َو ُهـ ْ َ ْ ُ َ
ایــن دشــمنان شــما بــه شــما اطمینــان داشــته ،ایمــان بیاورنــد در
حالــی کــه ایــن افــراد کالم الهــی را دائم ـ ًا میشــنیدند و پــس از
آن کــه آن را کامــ ً
ا دریافتــه بودنــد ،آن را تحریــف میکردنــد؟
نکتــه جالــب اینکــه بــا توجــه بــه ایــن آیــه درک و فهــم ایــن افراد
از کالم الهــی کامـ ً
ا دقیــق بــوده و موبهمــو دانســته بودنــد ،حــال
چگونــه بایــد انتظــار داشــت کــه دشــمنان مــا حــرف مــا را بــاور
دارنــد ،ولــو اینکــه در زمــان مذاکــرات و نوشــتن قــرارداد ایــن بــاور
خــود را نســبت بــه صحیــح بــودن اقدامــات مــا اذعــان داشــته
باشــند؟ و در واقــع دوســت دارنــد تمــام قراردادهــا طبــق میــل
خودشــان نوشــته شــود( .المائــدة.)۴۱ :
یکــی از ویژگیهــای دشــمنان اســام ایــن اســت کــه در راســتی
آزمایــی همــواره درصــدد اخــذ و منعکــس کــردن گزارشهــای
کــذب هســتند و ســعی میکننــد حتــی از شــنیدن گزارشــات
ون
«س ـ َّما ُع َ
صحیــح پرهیــز کننــد کــه خــدای متعــال میفرمایــد َ
ــح ِت» (مائــده )۴۲/و همیــن توجــه بــه
ِلس ْ
لِلْ َکــذ ِِب أَ َّکالُ َ
ــون ل ُّ
گزارشــات دروغ و بنــای زندگــی آنــان بــر دروغ انحطــاط سیســتم
اقتصــادی آنــان را کــه یــک پــا در تحریــم کشــورهای دیگــر دارد،
ســبب شــده و در نتیجــه لقمــه حــرام بــه صــورت اجتماعــی وارد
زندگــی آنهــا شــده اســت.
خیانتپیشــگی از دیگــر خصوصیــات دشــمنان اســام اســت ،کــه
آیــه  ۷۱ســوره انفــال بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه میفرمایــد
ِــن ق َْب ُ
ــک َفقَــ ْد خانُــوا َّ َ
ریــدوا خِیانَ َت َ
ــل» یعنــی اگــر
« َو إِ ْن ُ ی ُ
الل م ْ
خواســتند بــه تــو خیانــت کننــد ،کار جدیــد و تــازه ای نیســت ،و
قبــل از ایــن هــم بــه خــدای خــود خیانــت کردنــد ،بنابراین بــا این
تعبیــرات در مــورد ســبک زندگــی دشــمنان اســام ،جــای تردیــد
باقــی نمیمانــد کــه نمیتــوان بــه آنــان اعتمــاد کــرد و انتظــار
بــه ســرانجام رســیدن مذاکــرات را داشــت.
*گفتیــد برخــی آیــات قــرآن پــرده از احــواالت
درونــی دشــمنان اســام برمــیدارد ،آیــا ایــن
روحیــات میتوانــد تأثیــری در روابــط مــا بــا
دشــمنان اســام بگــذارد؟
عــاوه بــر گزارههایــی کــه پیرامــون ســبک زندگــی دشــمنان
اســام در قــرآن وجــود دارد ،برخــی آیــات نیــز درصــدد بیــان
نیتهــای درونــی آنــان اســت ،بوقلمــون صفتــی و ســنگدلی دو
نمونــه از آن روحیــات اســت کــه مســلم ًا در نــوع رابطــه آنــان بــا
مســلمانان تأثیــر خواهــد گذاشــت؛ بــرای همیــن دیــده میشــود
کــه در آیــه  ۱۱۹ســوره آلعمــران قــرآن برخــی مســلمانان را مورد
عتــاب قــرار داده بــا هشــداری میفرمایــد شــما آنــان را دوســت
داریــد و آنــان عالقــهای بــه شــما ندارنــد و ســپس در وصــف
دشــمنان اســام ،آنــان را بوقلمــون صفــت معرفــی میکنــد بــه
گونــهای کــه در مذاکــرات رو در رو اطمینــان و اعتمــاد خــود را
بیــان میدارنــد ولــی وقتــی از پــای میــز مذاکــره بلنــد میشــوند
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از شــدت خشــمی کــه نســبت بــه مســلمانان دارنــد ،سرانگشــتان
خــود را میگزنــد .لــذا پایبنــدی بــه قراردادهــا از چنیــن دولتــی
قابــل تصــور نخواهــد بــود ،همانطــور کــه آیــه  ۸ســوره توبــه بــه
ایــن موضــوع اشــاره دارد و میفرمایــد « َک ْی َ
ــروا
ــف َو إِ ْن َ ی ْظ َه ُ
َ
ــم ال َ ی ْر ُق ُبــوا ُ
ْ
ــم َو
ه
ه
وا
ف
ِأ
ب
ــم
ِ
ِ
ْ
ــم إِ ًّال َو ال ِذ َّمــ ًة ُ ی ْرضُ ون َُک ْ
فیک ْ
َعلَ ْی ُک ْ
ُون :چگونــه [مشــرکان بــر پیمــان
ـم فاسِ ـق َ
ـم َو أَ ْک َث ُر ُهـ ْ
ت َْأبـی  ُق ُلوبُ ُهـ ْ
خــود پــای بندنــد؟] و در صورتــی کــه اگــر بــر شــما چیــره شــوند،
حــق شــما رعایــت میکننــد،
نــه [پیونــدِ] خویشــاوندی را در ّ
نــه پیمانــی را!! شــما را بــا زبانشــان خشــنود میکننــد ،ولــی
دلهایشــان [از خشــنود کــردن شــما] امتنــاع دارد و بیشترشــان
فاســق انــد».
البتــه اینچنیــن نیســت کــه گفتــه شــود آنــان از حــق و واقــع
خبــر ندارنــد ،جالــب اینکــه همانطــور کــه عــرض شــد بــه خوبــی
صحــت گفتههــای مســلمانان را میداننــد تــا جایــی کــه در
مــورد شــناخت شــخص پیامبــر گرامــی اســام ،قــرآن میفرمایــد
آن حضــرت را همچــون فرزنــدان خودشــان میشناســند ولــی
بــا وجــود آن کــه حــق را میداننــد آن را پنهــان میکننــد
(بقــره )۱۴۶/و ایــن ،ســنگدلی کفــار اســت کــه باعــث ایجــاد
پردههایــی مانــع از پذیــرش ســخنان صحیــح شــده هرچنــد ایــن
افــراد در ظاهــر بــه خوبــی ســخنان مــا را گــوش فــرا دهنــد لــذا
ـن َ ی ْس ـ َتم ُِع إِلَ ْیـ َ
ـم
ـم َمـ ْ
ـک َو َج َعلْنــا َعل ـی  ُق ُلوب ِ ِهـ ْ
میفرمایــد « َو ِم ْن ُهـ ْ
ـر ْوا ُک َّل آ َیـ ٍة ال ُ ی ْؤ ِم ُنــوا
أَ ِک َّنـ ًة أَ ْن َ ی ْفق َُهــو ُه َو فـی آذان ِ ِهـ ْ
ـم َو ْقــراً َو إِ ْن َ یـ َ
ب ِهــا ..گروهــی از آنــان بــه ســخنانت گــوش میدهنــد ،و مــا [بــه
کیفــر لجاجــت وکفرشــان] بــر دلهایشــان پوشــشهایی قــرار
دادیــم کــه آن را نفهمنــد ،و در گوشهایشــان ســنگینی نهادیــم
[تــا نشــنوند] .و اگــر همــه نشــانههای حــق را ببیننــد بــاز هــم بــه
آن ایمــان نمــی آورنــد» (انعــام.)۲۵/

آیــات بیــان شــده را میتــوان نوعــی پیشبینــی قــرآن در مــورد
تحریمهــای اقتصــادی از جانــب کفــار دانســت ،آیــه  ۱۸۶ســوره
آلعمــران نیــز ایــن پیشبینــی را آشــکارا بیــان مـیدارد «لَ ُت ْبلَـ ُو َن 
ـم َو أَنْفُسِ ـ ُ
ـاب م ِْن
ـن الَّذیـ َ
ـم ُع َّن ِمـ َ
ـن ُأو ُتــوا الْکِتـ َ
ـک ْم َو لَ َت ْسـ َ
فـی أَ ْموال ُِکـ ْ
َ
َّ
شْ
ذی َکثیــراً» و جالــب اینکــه بــا ســه
ـ
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ا
ـن
ـم َو ِمـ
ـر ُکوا أَ ً
َ
َ
ق َْبل ُِکـ ْ
َ
تأکیــد نــون ثقیلــه و الم تأکیــد ایــن پیشبینــی را اعــام میکنــد
کــه حتم ـ ًا حتم ـ ًا حتم ـ ًا در اقتصــاد و نیــروی انســانی تــان مــورد
آزمایــش قــرار خواهیــد گرفــت و حتمـ ًا حتمـ ًا حتمـ ًا از اهــل کتاب
و مشــرکین آزار فراوانــی خواهیــد شــنید.
و ایــن نکتــه هــم حائــز اهمیــت اســت کــه نبایــد میــزان دشــمنی
دشــمنان را تنهــا بــه میــزان ســخنانی دانســت کــه در ظاهــر بیــان
میدارنــد ،یــا مثــ ً
ا گفتــه شــود کــه در زمــان فــان رئیــس
جمهــور رفتــار نرمتــری بــود و در زمــان دیگــری شــدیدتر شــد،
بلکــه همــه ایــن عداوتهــا ریشــه در نــوع جهانبینــی دارد کــه
قبـ ً
ـن آ َم ُنوا
ا عــرض کردیــم لــذا قــرآن میفرمایــد «یــا أَیُّ َهــا الَّذیـ َ
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(آلعمــران )۱۱۸/و از مــا میخواهــد بــه هیــچ وجــه غیرخودیهــا
را دوســت و محــرم راز نگیریــم کــه از هیــچ توطئــه و فســادی
نســبت مــا کوتاهــی نخواهنــد کــرد کــه آنهــا شــدت گرفتــاری و
رنــج و زیــان مــا را دوســت دارنــد ،و در ادامــه میفرمایــد «قَــ ْد
ـر َق ـ ْد
بَ ـدَتِ الْ َبغْضــا ُء ِمـ ْ
ـم َو مــا تُخْ ف ـی ُ
ـم أَ ْک َبـ ُ
 ص ُدو ُر ُهـ ْ
ـن أَ ْفوا ِه ِهـ ْ
ُ
ـون» (نســاء )۸۹/یعنــی دشــمنی
ـم ْالیـ ِ
ـم تَ ْع ِقلـ َ
بَ َّی َّنــا لَ ُکـ ُ
ـات إِ ْن ُک ْن ُتـ ْ
و عــداوت از البــای سخنانشــان پیداســت و آنچــه کــه در درون
پنهــان میدارنــد بزرگتــر از آن چیــزی اســت کــه بیــان
میکننــد ،ایــن مطلــب را میتــوان از نشــانههایی دانســت کــه
خــدا بــرای مــا پیشبینــی میکنــد و بایــد بیشــتر مــورد دقــت
و توجــه قــرار گیــرد.

*همانطــور کــه قب ـ ً
ا نیــز اشــاره کردیــد برخــی بــر
ایــن بــاور هســتند کــه انــگاره توطئهچینــی از جانــب
دشــمنان نوعــی توهــم اســت و اگــر مــا کارهــای
خودمــان را بــه درســتی انجــام دهیــم ،هیچ دشــمنی
وجــود نــدارد؛ آیــا قــرآن بــه ایــن مهــم پرداخــت
کــرده اســت؟
بــا اشــاره بــه نمونههــای قرآنــی کــه قبــ ً
ا ذکــر شــد ،دیگــر
جایــی بــرای ایــن پرســش باقــی نمیمانــد ،بگذاریــد چنــد نمونــه
از آیاتــی کــه شــدت دشــمنی دشــمنان را بیــان مینمایــد ،مــرور
کنیــم ،برخــی آیــات بــه ایــن مطلــب اشــاره دارنــد کــه دشــمنان،
تمایــل بــه انحــراف و عقبماندگــی مســلمانان هســتند ،شــاید
ایــن دســته افــراد کــه توهــم عــدم توطئــه دارنــد ،برایشــان قابــل
بــاور نباشــد ولــی میبینیــم کــه خــدای متعــال در آیــه ۱۲۰
ســوره آلعمــران میفرمایــد «إِ ْن تَ ْم َس ْس ُ
 ح َســ َن ٌة ت َُســؤ ُْه ْم َو
ــک ْم َ
ـی َئ ٌة َ یف َْر ُحــوا ب ِهــا» یعنــی اگــر نیکــی به شــما برســد
إِ ْن تُصِ ْب ُکـ ْ
ـم َسـ ِّ
اگــر پیشــرفتی داشــتید ،ثروتی به دســت آوردیــد ،امنیتی داشــتید،پیشــرفت معنــوی داشــتید -ایــن بــرای آنهــا ناراحتکننــده اســت،
امــا اگــر بــدی بــرای شــما حاصــل شــد –اگــر عقبماندگــی
داشــتید ،حــوادث طبیعــی شــما را فراگرفت ،کشــور فقیری شــدید-
در ایــن صــورت آنهــا خوشــحال خواهنــد شــد.
ـل
ِـن أَ ْه ِ
َـروا م ْ
یـا در آیـه دیگـری میفرمایـد «مـا َ یـ َو ُّد ال َّ َ
ذیـن َکف ُ
ُ
ـم»
ک
ب
ر
ِـن
م
ر
ـ
ی
ِـن
خَ
الْک ِ
ِتـاب َو َال الْ ُمشْ ـ ِر َ
ـم م ْ ْ ٍ ْ َ ِّ ْ
کین أَ ْن ُ ی َنـز ََّل َعلَ ْی ُک ْ
(بقـره )۱۰۵/یعنـی نـه کفـار کتابـی و نـه مشـرکین دوسـت ندارند
کوچکتریـن خیـری از جانـب خدا به شـماها برسـد و فرمـود «من
خیـر» و در نکره در سـیاق نفی هـم فرمود یعنـی کوچکترین خیر
بـرای آنها گران خواهـد بود .البتـه این منحصر به مادیات نیسـت،
بلکـه آنان نسـبت بـه پیشـرفت ما هـم بیـزار هسـتند همچنانکه
ُون َسـوا ًء َفال َتتَّخِ ُذوا
َـروا َف َت ُکون َ
میفرمایـد « َودُّوا لَـ ْو ت َْکف ُُر َ
ون َکما َکف ُ
ـم أَ ْول ِیـا َء» (نسـاء )۸۹/یعنی دوسـت دارند مثل خودشـان ،شـما
ِم ْن ُه ْ
هـم کافر باشـید لذا با توجـه به این نیت پسـت نباید از آنان دوسـت
بگیرید.
لــذا بــا ایــن آیــات دیگــر حجــت بــرای همــه مــا تمــام شــده و
جایــی بــرای دوســتانگاری نمیمانــد و نکتــه جالــب اینکــه

*خــب ،ایــن مطلبــی کــه گفتیــد درســت! شــاید
گفتــه شــود کــه باالخــره دشــمنی دشــمن هــم
حــدی دارد ،و اگــر مــا کمــی کوتــاه بیایــم ،دشــمن
نیــز از عــداوت خــود خواهــد کاســت .شــما ایــن
مطلــب را قبــول نداریــد؟
نــه اتفاقـ ًا برعکــس! مــا در طــی تاریــخ سیاســی همــواره دیدهایــم
هرجــا کــه از اصــول خودمــان کوتــاه آمدیــم یــا پــا پس کشــیدیم،
دشــمنان مــا بــه ایــن مقــدار راضــی نشــدند ،مث ـ ً
ا اگــر روزی بــا
هســتهای مــا مشــکل داشــتند و اگــر یــک قــدم عقــب گذاشــتیم،
بحــث را بردنــد روی مســأله موشــکی و اگــر کوتــاه بیایــم کار بــه
اینجــا ختــم نمیشــود ،مطمئــن باشــید در مــورد پیــاده شــدن
احــکام اســامی هــم دخالــت خواهنــد کــرد ،چــرا کــه آنــان بــا
اســاس اســام مخالفنــد ،لــذا بنــا بــه آیات قــرآن دشــمنان اســام
هیچــگاه از مــا راضــی نمیشــوند مگــر در صورتــی کــه کامـ ً
ا بــه
آییــن آنهــا درآییــم ،آنگونــه کــه آنهــا میخواهنــد زندگــی کنیــم،
آمــوزش و پــرورش مــا ،ســبک زندگــی مــا ،تعامــات اجتماعــی ما
بــا اراده آنهــا شــکل بگیــرد ،بلــه! در اینصــورت راضــی خواهنــد
ـن ت َْرضـی  َع ْنـ َ
 ح َّتــی
شــد کــه فرمــود «لَـ ْ
ـک الْ َی ُهــو ُد َو َال النَّصــاری َ
ـم» (بقــره.)۱۲۰/
تَ َّتبِـ َ
ـع ِملَّ َت ُهـ ْ
در مــورد راســتیآزمایی هــم همینطــور اســت ،یعنــی آنهــا
هیچــگاه بــه حــرف مــا اعتمــاد نخواهنــد کــرد ولــو اینکــه تمــام
آزمایشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی خودمــان را هــم در اختیــار
گزارشگــران ناظــر آنــان قــرار دهیــم کــه میفرمایــد « َو
ـاب بِـ ُ
ـک ِّل آ َی ـ ٍة مــا تَبِ ُعــوا ق ِْبلَ َتـ َ
ـک»
ـن أَت َْیـ َ
لَئِـ ْ
ـت الَّذیـ َ
ـن ُأو ُتــوا الْکِتـ َ
(بقــره[ :۱۴۵/بــه خــدا] ســوگند اگــر بــرای اهــل کتــاب هــر
نشــانه و دلیلــی بیــاوری ،از قبلــه تــو پیــروی نمیکننــد ).و ایــن
در صورتــی اســت کــه خودشــان میداننــد مــا دنبــال مثــ ً
ا
فــان ســاح هســتهای نیســتیم ولــی بــا ایــن وجــود حــق را
کتمــان میکننــد ،در عصــر نبــی گرامــی اســام ص نیــز همیــن
روحیــه در آنــان جریــان داشــت لــذا در مــورد آنــان میفرمایــد
ـون» (بقــره:۱۴۶/
ـم َ ی ْعلَ ُمـ َ
ـم لَ َی ْک ُت ُمـ َ
ـون الْ َحــقَّ َو ُهـ ْ
«إِ َّن َفریق ـ ًا ِم ْن ُهـ ْ
مســلم ًا گروهــی از آنــان حــق را در حالــی کــه میداننــد ،پنهــان
میدارنــد.).
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در گفتگو با مهر بررسی شد؛

کشف حجاب یا منع حجاب؟ /مروری تاریخی بر مواجهه ایران با نامستوری
حسندیانی

واقعه کشف حجاب رضاخان ،از جمله اتفاقات مهم و
قابل توجه در تاریخ ایران است که نمونهای بسیار روشن
از استبداد و مدرن سازی جامعه ایرانی با زور تفنگ و
سرنیزه را به نمایش میگذارد .واقعهای که در عین تالش
بسیار حکومت پهلوی و صرف توان و انرژی فراوان از
امکانات کشور موفق نبود و مغلوب قدرت فرهنگ شد.
به مناسبت  ۱۷دی ماه ،سالروز صدور فرمان کشف
حجاب به سراغ دکتر هادی وکیلی ،دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد رفته ایم تا پیرامون این اتفاق
تاریخی به گفتگو بپردازیم؛
*در ابتــدا و پیــش از آنکــه بــه موضــوع کشــف
حجــاب بپردازیــم لطفــاً مختصــری پیرامــون خــود
حجــاب و جایــگاه تاریخــی آن در ایــران توضیحــی
بفرمائیــد.
در کشــور ایــران تــا جایــی کــه اطالعــات تاریخــی و باســتان
شــناختی وجــود دارد بایــد گفــت کــه جامعــه ایرانــی چــه از عصــر
بســیار کهــن و باســتانی خــود -یعنــی پیــش از هخامنشــیان -و
چــه در دوره تاریخــی خــود – کــه از زمــان هخامنشــیان آغــاز
میشــود – تــا بــه امــروز جامعـهای معتقــد بــه پوشــش و عفــاف
بــوده اســت .در تمامــی تصاویــر و نقــش برجســتههای قــرون
قبــل از ظهــور اســام و بعــد از آن چــه مــرد و چــه زن ایرانــی
پوشــش کامــل داشــته انــد .یعنــی هــم لبــاس ســر داشــته انــد
و هــم لبــاس تــن و پــا .از ایــن رو میتــوان جامعــه و فرهنــگ
ایرانــی را بــا فرهنــگ و تمدنهــای دیگــری از جملــه یونــان ،کــه
در آن گاهــی اوقــات مــردان و زنــان عریــان یــا کــم پوشــش بــوده
انــد متفــاوت دانســت.
مبتنــی بــر ایــن پیشــینه ،جامعــه ایرانــی همــواره عــاوه
بــر اینکــه عفیــف بــوده ،محجــب و بــا پوشــش هــم بــوده
اســت .یعنــی ایــن دو پدیــده و مســئله بــا هــم ارتبــاط دارنــد.
برخــی فکــر میکننــد میتــوان عفیــف بــود ولــی حجــاب
نداشــت و یــا بعضــی ممکــن اســت بــا حجــاب باشــند ولــی
عفیــف نباشــند .امــا جامعــه ایرانــی در طــول تاریــخ خــود
هــم عفــت باالیــی داشــته و هــم پوشــیده بــوده اســت .حتــی
مــردان هخامنشــی از جملــه کــوروش ،داریــوش و کمبوجیــه
پوشــش کامــل ســر ،تــن و پــا داشــته و ضمــن وجــود اقتــدار
در ســیمای خــود شــکل یــک انســان زیبــا و متیــن را بــه خــود
گرفتــه انــد .زنــان هــم بــه همیــن صــورت بــوده انــد .در تمامی
ایــن تصاویــر ،شــواهد و اســناد تاریخــی زن ایرانــی هم پوشــیده
بــوده و هــم رفتــاری مبتنــی بــر حیــا و عفــت داشــته اســت.
فردوســی از نوعــی پوشــش شــبیه بــه چــادر امــروزی در اثــر خــود
یــاد میکنــد بــه نــام اشــکوبه کــه زنــان ایرانــی در آن زمــان
بــر تــن مــی کــرده انــد و حتــی از قــول منیــژه دختــر افراســیاب
میگویــد کــه« :منیــژه منــم دخــت افراســیاب  /برهنــه ندیــده تنم
آفتــاب» .یعنــی نــه مــرد غریبــه ،کــه حتــی آفتــاب هــم تــن مــن
را بــدون پوشــش ندیــده اســت و ایــن در آن زمــان هــم ارزشــی
واال بــرای زن ایرانــی بــوده اســت .زمانــی هــم کــه اســام بــه
ایــران میآیــد همیــن عفــاف و پوشــش را تأییــد کــرده و چارچوب
تعریــف شــده تــری بــه آن میدهــد.
فردوســی از نوعــی پوشــش شــبیه بــه چــادر امــروزی در اثــر خــود
یــاد میکنــد بــه نــام اشــکوبه کــه زنــان ایرانــی در آن زمــان
بــر تــن مــی کــرده انــد و حتــی از قــول منیــژه دختــر افراســیاب
میگویــد کــه« :منیــژه منــم دخــت افراســیاب  /برهنــه ندیــده

تنــم آفتــاب»
امــا در نقطــه مقابــل هــم جریــان ضــد حجــاب چندبــار وارد
تاریــخ ایــران شــده اســت .امــا در هیــچ دورهای نتوانســت جایــی
در فرهنــگ ایرانــی بــاز کنــد .در همــان ایــران باســتان زمانــی کــه
اســکندر و بعــد ســلوکیان وارد ایــران شــدند فرهنگ آنــان فرهنگ
پوشــش رایــج در جامعــه ایــران آن زمــان نبــود .بــه تعبیر امــروزی
بــی حجــاب یــا بــد حجــاب بودنــد .امــا در جامعــه ایــران پذیرشــی
نســبت بــه آنــان رخ نــداد .همیــن طــور گویــا زنــان مغولــی و یــا
برخــی دیگــر از اقــوام مهاجــر بــه ایــران پوشــش کامــل نداشــتند
امــا فرهنــگ و جامعــه ایرانــی همــه آنهــا را در خــود هضم کــرده و
آنهــا نــوع پوشــش ایرانــی را بــر تــن کردنــد.
*در تاریــخ معاصــر ایــران چطــور؟ ریشــههای
کشــف حجــاب رضاخانــی را چطــور بایــد در تاریــخ
جســتجو کــرد؟
در دوره معاصــر تهاجمــی کــه بــه عنــوان تهاجــم غــرب
میشناســیم روی داد .بــا ایــن تفــاوت کــه اگــر ایــن تهاجــم در
بســیاری از کشــورها بــه شــکل نظامــی و اســتعماری اتفــاق افتــاد،
در ایــران بــه دلیــل آنکــه نتوانســت بــه طریــق مســتقیم نظامــی
ورود کــرده و روش کمپانیهــای اقتصــادی هــم بــا فتواهــای
عالمــان شــیعه جملــه میــرزای شــیرازی بــا بــن بســت مواجــه
شــد ،لــذا روشهــا و ابــزار دیگــری بــه کار گرفتــه شــد کــه همــان
ابــزار فرهنــگ بــود .چــرا کــه متوجــه شــدند تــا زمانــی کــه جامعه
ایرانــی فرهنــگ اســامی و ایرانــی اصیــل خــودش را دارد غــرب
و اســتعمار نمیتوانــد در اینجــا نفــوذ کنــد .بنابرایــن پــروژه حــذف
عناصــر مهــم فرهنگــی ایرانــی در دســتور کار اســتعمار قــرار
گرفــت.
یکــی از مــواردی کــه به شــدت مــورد توجــه اســتعمار قــرار گرفت
مهمتریــن کانــون اجتماعــی در ایــران ،یعنــی نهــاد خانــواده بــود.
در ایــن میــان هرچنــد قــوام مدیریتــی نهــاد خانــواده بــا مــرد
اســت امــا نظــام تربیتــی آن بــا زن اســت .یعنــی زن در خانــواده
عامــل اصلــی تربیــت اعضــای خانــواده بــوده و مــرد بیشــتر مدیــر
اقتصــادی ،اجتماعــی و بیرونــی خانــواده اســت .بنابرایــن از اواخــر
دوره مشــروطه تــا بــه امــروز زن مــورد هــدف قــرار گرفــت .در این
زمینــه کارهــای زیــادی صــورت گرفــت کــه یکــی از آنهــا خــارج

کــردن زن ایرانــی از هویــت خــود و تبدیــل آن بــه زنــی از جنــس
زنــان مبتــذل غربــی بــود .الگویــی کــه حتــی الزامـ ًا همــه زنهای
غربــی هــم اینگونــه نیســتند.
بنابرایــن ســعی کردنــد تــا زنان جهــان ســوم را بــه گونهای شــکل
دهنــد کــه از هویــت خــود بیــزار بــوده و بخواهــد ادای غربیهــا را
در بیــاورد .زمانــی کــه زن ،مــدل و الگــوی کشــور اســتعمارگر را
انتخــاب کنــد ،دیگــر نفــوذ در آن کشــور دشــوار نیســت چــرا کــه
عنصــر تربیتــی جامعــه جــذب شــده اســت.
بــر ایــن اســاس بــود کــه پــروژه کشــف حجــاب از پیــش از
دوران مشــروطه آغــاز شــد .برخــی از جریانــات از قبیــل بابیــت
و بهائیــت آن را ترویــج کردنــد کــه داســتان مربــوط بــه قــره
العیــن کــه گویــا بــه صــورت رســمی کشــف حجــاب کــرد از
جملــه آن اســت.
*قــره العیــن کشــف حجــاب کــرد یــا فقــط روبنــده
را در جلــوی مــردان از صــورت برداشــت؟
ایــن محــل بحــث اســت؛ برخــی میگوینــد فقــط روبنــده را
برداشــته و از ایــن کار تعبیــر بــه کشــف حجــاب کــرده انــد .امــا
گزارشهــای دیگــری داریــم کــه بســیار هــم پــر تکــرار اســت
و نشــان میدهــد کــه ایشــان در جمــع و جلســات مردانــه حضــور
بــی حجــاب داشــته اســت؛ یعنــی بــدون روســری .جامعــه بهائیان
هــم او را بــه همیــن شــکل تبلیــغ میکننــد.
بعــد از ایــن در دوران بعــد از مشــروطه هــم در مجــات و
روزنامههــا دیــده میشــود کــه تبلیغاتــی مبنــی بــر عــدم حجــاب
صــورت میگرفــت و حجــاب را متعلــق بــه قــرون وســطی و
عالمــت عقــب ماندگــی میدانســتند .لــذا تــا قبــل از رضاشــاه
میبینیــم کــه بخشــی از بدنــه روشــنفکری از جملــه روزنامــه
نــگاران و شــاعرانی ماننــد ایــرج میــرزا مبلــغ بــی حجابــی بودنــد.
حتــی آنچــه کــه در اشــعار ایــرج میــرزا دیــده میشــود فقــط
ایــن نیســت کــه حجــاب را نشــانه عقــب ماندگــی بدانــد ،بلکــه
در اشــعارش بــه صراحــت میخواهــد کــه زن بــی حیــا شــده تــا
مــورد ســو اســتفاده امثــال خــود او قــرار بگیــرد .در کمــال وقاحــت
هــم داســتانهایی تعریــف میکنــد.
در عیــن حــال ایــن روش در جامعــه فرهنــگ مــدار ایرانــی جایــی
پیــدا نکــرده و نویســندگان و روزنامــه نــگاران توانمنــد زیــادی بــه

صفحه  | 55شماره  | 31تیــر 98

میــدان آمــده و از حجــاب دفــاع کردنــد .جالــب اســت که حتــی در
نشــریات زنــان همــان دوره – یعنــی قبــل از رضاشــاه -بعضــی از
زنــان قاطعانــه از حجــاب دفــاع کــرده انــد .یــا رســالههای زیــادی
در ایــن زمینــه نوشــته شــد کــه آقــای رســول جعفریــان هفتــاد
رســالهای کــه در دفــاع از حجــاب در همیــن ســالهای بعــد از
مشــروطه نوشــته شــده اســت را در مجموعــهای منتشــر کــرده
اســت.
حتــی فعالیتهــا و تبلیغــات همــراه بــا خشــونت تیمورتــاش
و برخــی از اعــوان و انصــارش در دوره رضــا شــاه هــم در تبلیــغ
کشــف حجــاب موفــق نبــود و مــورد مقاومــت جامعــه ایرانــی قرار
گرفــت .یــا مث ـ ً
ا زمانــی کــه ثریــا ملکــه افغانســتان بــه همــراه
امــان اهلل خــان پادشــاه ایــن کشــور در پاریــس کشــف حجــاب
کــرده و میخواســت از ایــران بــه طــرف افغانســتان بــرود و در
ماشــین روبــاز و بــی حجــاب در ایــران ظاهــر شــد ،مــورد اعتــراض
و حتــی حملــه مــردم ایــران در برخــی از مناطــق از جملــه ســبزوار
قــرار گرفــت و بــه ماشــین او ســنگ پرتــاب کردنــد.
بنابرایــن انگلیــس بــا واســطههایی از قبیــل اردشــیر و شــاپور
جــی ،فروغــی و دیگــران آمــده و رضاخــان را تحریــک و حمایــت
کردنــد کــه ایــن کار را دولــت بایــد بــا اقتــدار ،اجبــار و فشــار و
اگــر هــم الزم شــد بــا خشــونت انجــام دهــد .بنابرایــن رضــا شــاه
بعــد از آنکــه در ســال  ۱۳۱۳بــه ترکیــه ســفر کــرد و از ایــن ســفر
بازگشــت ،رســم ًا اعــان کشــف حجــاب کــرد.
*ایــن جریــان مخالفــت بــا حجــاب را توســط
روشــنفکران و نویســندگان را تــا چــه حــد بایــد
پــروژهای از ســوی غــرب دانســت و تــا حــد
میتــوان آن را یــک پروســه و در نتیجــه ارتبــاط
روشــنفکران بــا غــرب و تأثیرپذیــری و شــیفتگی
نســبت بــه آن بــه شــمار آورد؟
اگــر بخواهیــم بــه موضــوع رونــدی و پروســهای و بــدون
دخالــت عوامــل بیرونــی نــگاه کنیــم و خــود رونــد را در
درون خــودش تحلیــل کنیــم بایــد گفــت نویســندگان و
روشــنفکران ایرانــی یــا آنچــه بــه عنــوان فمینیســم ایرانــی از
آن یــاد میشــود ،بیشــتر دنبــال حقــوق زن بــوده انــد .لــذا اینهــا
الزامــ ًا قائــل بــه بــی حجابــی نبودنــد .در حقــوق زنــان هــم
بیشــتر بــر روی آمــوزش زنــان تمرکــز داشــتند .یعنــی بحــث
تحصیــل و آمــوزش دختــران و زنــان را مطــرح کــرده و بعــد از
آن هــم ورود زنــان بــه محیطهــای اجتماعــی ،اداری و امثــال
اینهــا را مطــرح میکردنــد و یــا از جایــگاه زن در قوانیــن و
شــفاف ســازی حقــوق آن ســخن میگفتنــد .بخــش زیــادی
از مطالبــات خــود زنــان ،یــا مردانــی کــه رویکــرد فمینیســتی
داشــته انــد از ایــن جنــس بــوده اســت .از ایــن رو الزامـ ًا دنبــال
کشــف حجــاب نبودنــد .خــود زنــان در روزنامههایشــان از جملــه
روزنامــه تنــدی ماننــد شــکوفه ،دنبــال ایــن هســتند کــه ایــن
مــوارد را حــل کننــد.
امــا نــگاه دولــت رضاشــاه اینگونــه نیســت .در نــگاه ایــن دولــت
در حالــی کــه بســیاری از آزادیهــا بــه زن داده نمیشــود ،یکــی
از آزادیهــای مهــم او هــم کــه آزادی حجــاب اســت ،گرفتــه
میشــود .اتفاقـ ًا هرچنــد رضاشــاه روز  ۱۷دی را روز آزادی زنــان نام
گذاشــت ولــی ایــن اقــدام را نمیتــوان اعطــای آزادی دانســت .چرا
کــه قصــد داشــت حجابــی را کــه فرهنــگ  ۹۹درصــد از اعضــای
جامعــه بــود بــه اجبــار ممنــوع کنــد .اگــر رضاخــان میگفــت از
 ۱۷دی هرکــس میخواهــد حجــاب داشــته باشــد و هرکســی کــه
نمیخواهــد میتوانــد بــی حجــاب باشــد ،ایــن میشــد کشــف
حجــاب و آزادی زنــان در حــوزه حجــاب .در حالــی کــه او ایــن کار
را نکــرد.
حتــی بــه غلــط ایــن روز را روز کشــف حجــاب مینامیــم .کشــف
حجــاب از قبــل شــروع شــده بــود .روز  ۱۷دی  ۱۳۱۴روز منــع
حجــاب اســت .در ایــران حتــی زنــان زرتشــتی و ارمنــی هــم بــا
حجــاب بودنــد .االن هــم زنــان زرتشــتی در یــزد را میبینیــد کــه
بــا حجــاب هســتند .آن وقــت رضاشــاه اعــام کــرد کــه زن ایرانی
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بایــد بــه اجبــار بــی حجاب باشــد .بــا خشــونت هــم ایــن را آغــاز و
اعمــال کــرد .بنابرایــن از ایــن روز ،روز اســارت زن شــروع شــد نــه
روز آزادی زن .چــرا کــه زمانــی کــه شــما بخواهــی آنچــه را کــه
فرهنــگ و خواســت یــک جامعــه اســت بــا زور شمشــیر و ســرنیزه
عــوض کنــی ایــن آغــاز اختنــاق اســت نــه آزادی.
*در ایــن جامعــهای کــه میفرماییــد مــردم همــه
معتقــد بــه حجــاب بودنــد ،در حــد فاصــل بعــد
از مشــروطه تــا زمــان رضاخــان و بعــد از آن تــا
ســالهای  ۱۳۱۴برخــورد حکومــت و مأمــوران
حکومتــی بــا افــرادی کــه حجــاب نداشــتند چگونــه
بــود؟ آیــا اجبــار و برخــوردی نســبت بــه افــراد بــی
حجــاب توســط حکومــت وجــود داشــت؟
در دوره قاجــار کــه تقریب ـ ًا میتــوان گفــت کــه نداشــته ایــم کــه
زنــی بخواهــد در جامعــه بــی حجــاب راه بــرود .چــرا کــه جامعــه
اصــ ً
ا ایــن را نمیپذیرفــت .فقــط بــه نــدرت زنانــی کــه بدنــام
و بــدکاره بودنــد بــا پوشــشهای نامناســبی ظاهــر میشــدند.
اتفاق ـ ًا بــه همیــن دلیــل هــم حتــی خــود روشــنفکران غــرب زده
هــم خیلــی خودشــان را ایــن طــور نشــان نمیدادنــد .حتــی جالــب
اســت کــه وقتــی رضاشــاه اعــان کشــف حجــاب کــرد ،در اســناد
آمــده کــه بــه رضاشــاه گــزارش میدهنــد کــه بعــد از فرمــان
شــما زنــان بــدکاره خوشــحال شــده و بــا بــی حجابــی خــود آبروی
ایــن برنامــه را بــرده انــد .تــا جایــی کــه دولــت بــه امنیه بخشــنامه
میکنــد کــه بــه زنــان بــدکاره بگوینــد شــما حــق نداریــد کــه
کشــف حجــاب کنیــد .چــون آبــروی کار را میبریــد.
*زنــان روشــنفکر و وابســته بــه شــخصیتهای
دربــاری چطــور؟ اینهــا حدفاصــل بــه قدرت رســیدن
رضاخــان تــا ســال  ۱۳۱۴چگونــه رفتــار میکردنــد؟
اینهــا چــرا ،بــی حجــاب ظاهــر میشــدند .امــا آن هــم کــم و
بــه نــدرت .آن هــم در برخــی از خیابانهــای شــهرهای بــزرگ
نــه کل جامعــه .مثــ ً
ا در تهــران خیابــان اللــه زار را بــر اســاس
الگــوی شــانزهلیزه پاریــس درســت کــرده بودنــد کــه تئاتــر
و ســالن نمایــش داشــته و امثــال ایــن افــراد شــبها بــه آنجــا
آمــده و بــی حجــاب قــدم زده و قهــوه میخوردنــد .مــردم هــم
چــون میدانســتند حکومــت از اینهــا حمایــت میکنــد جــرأت
نمیکردنــد بــا اینهــا درگیــر شــوند .ولــی اصــ ً
ا تعــداد قابــل
توجهــی نبودنــد .بنابرایــن نــه تــا ســال  ۱۳۱۴و نــه بعــد از ســال
 ۱۳۲۰کــه رضاشــاه برکنــار شــد ،مــا تعــداد زنــان بــی حجــاب
قابــل توجهــی نداریــم.
پروفســور پیتــر ایــوری کــه انگلیســی بــوده و اســتاد دانشــگاه
کمبریــج اســت ،کتابــی دارد بــه نــام تاریــخ ایــران معاصــر .در جلــد
ســوم کتابــش میگویــد بــا وجــود اینکــه  ۶ســال رضاشــاه تمــام
انــرژی ،ثــروت و قــدرت حکومــت را خــرج پــروژه بــی حجــاب
کــردن جامعــه کــرد ،امــا از ایــن طــرح اســتقبال نشــد و وقتــی او
رفــت حــدوداً کمتــر از  ۳هــزار زن بــی حجــاب در ایــران بــوده
انــد .آن هــم ایرانــی کــه  ۱۸تــا  ۲۰میلیــون جمعیــت داشــت .ایــن
نشــان میدهــد کــه پــروژه او اصــ ً
ا مــورد اســتقبال زن ایرانــی
قــرار نگرفــت.
*ســختگیری بــرای اجــرای ایــن پــروژه در چــه
وســعتی از کشــور بــود؟ آیــا فقــط در شــهرهای
بــزرگ شــدیدا ً ســختگیری میکردنــد یــا اینکــه
در شــهرهای کوچــک هــم کشــف حجــاب صــورت
گرفتــه و آنجــا هــم ســختگیری و اجبــار وجــود
داشــت؟
پــروژه در تمــام شــهرها اجــرا شــد .هــم بــزرگ و هــم کوچــک و
حتــی در ماههــای بعــد هــم اعــان شــد کــه در روســتاها هــم
بایــد اجــرا شــود .لــذا بــا خشــونت تمــام در کل کشــور پیگیــری و
اجــرا شــد .چندیــن جلــد کتــاب از اســناد ایــن اتفــاق تاکنــون چاپ
شــده کــه مطابــق ایــن اســناد بــا قاطعیــت و خشــونت ایــن کار را

در سراســر کشــور آغــاز کردنــد .ایــن اســناد اختالفــی هــم نیســت.
حتــی خــود وابســتگان رژیــم هــم از جملــه اشــرف و محمدرضــا
هــم در تاریــخ نگاریهایشــان هــم بــا افتخــار بــه آن اشــاره کــرده
انــد.
مــن بــه عنــوان مثــال بخشــی از خاطــرات محمدرضــا پهلــوی را
بــرای شــما میخوانــم .او در کتــاب «مأموریــت بــرای وطنــم» و
در صفحــات  ۴۹۴تــا  ۴۹۶مینویســد« :در ســال  ۱۳۱۳آمــوزگاران
و دختــران دانــش آمــوز از داشــتن حجــاب ممنــوع شــدند»  -توجه
کنیــد کــه نمیگویــد آزاد شــدند کــه حجــاب نداشــته باشــند
میگویــد ممنــوع شــدند« -.و افســران ارتــش بــا زنانــی کــه
حجــاب داشــتند راه نمــی رفتنــد» -یعنــی اجــازه نداشــتند بــا
همســر بــا حجــاب بــه خیابــان بیاینــد« -باالخــره در روز  ۱۷دی
 ۱۳۱۴پــدرم بــا اعــان کشــف حجــاب قــدم نهایــی را در ایــن راه
برداشــت و بــه موجــب ایــن دســتور هیــچ زن و یــا دوشــیزه ای
حــق پوشــیدن چــادر و یــا نقــاب نداشــت و اگــر زنــی بــا روبنــد و
چــادر در کوچــه پیــدا میشــد ،پاســبان از وی تقاضــا میکــرد
کــه روبنــده خــود را بــردارد و اگــر امتنــاع میکــرد جبــراً چــادر
او را بــر میداشــتند .تــا زمانــی کــه پــدرم ســلطنت میکــرد در
سراســر کشــور ایــن امــر برقــرار بــود .بدیــن ترتیــب ایــران پــس از
ترکیــه دومیــن کشــور مســلمانی بــود کــه رســم ًا حجــاب را ممنوع
ســاخت».
البتــه خطایــی در ایــن متــن از محمدرضــا وجــود دارد کــه
تلویحــ ًا میخواهــد بگویــد رضاشــاه در ایــن پــروژه فقــط بــا
چــادر و روبنــده مخالــف بــود .در حالــی کــه ایــن طــور نیســت و
اســناد آن دوره بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه حتــی پوشــیدن
روســری هــم ممنــوع بــود و بایــد کامــ ً
ا بــی حجــاب بــه
خیابــان میآمدنــد و ایــن بــرای دولتــی کــه ادا و ادعــای ایــران
باســتان و فرهنــگ ایرانــی داشــت جالــب اســت .چــرا کــه ایــن
رفتــار بــه هیــچ وجــه بــا فرهنــگ ایرانــی زمــان کــوروش و
داریــوش همخوانــی نداشــت.
جالــب اســت کــه چــون بــرای زنهــا ســخت بــود کــه کامـ ً
ا بــی
حجــاب بــه خیابــان بیاینــد و دولــت هــم آنهــا را مجبــور کــرده
بــود در خیابــان بــی حجــاب باشــند ،خــود زنهــا از آنجایــی کــه
میتوانســتند کاله داشــته باشــند ،کالهــی درســت کــرده بودنــد
کــه تــا حــد زیــادی کار پوشــش ســر را انجــام مـیداد .البتــه بخش
زیــادی از زنــان هــم مخالفــت کــرده و بــه خیابــان نیامدنــد کــه
مقــاالت و تحقیقــات زیــادی هــم در ایــن زمینــه نوشــته شــده
اســت .از جملــه در مجموعــه مقــاالت همایــش گوهرشــاد کــه
پارســال در مشــهد برگــزار شــد ،دههــا مقالــه علمــی خیلــی خــوب
در همیــن زمینــه نوشــته شــده اســت کــه مطالعــه آنهــا را توصیــه
میکنــم.
*بســیار سپاســگزارم؛ اگــر در پایــان نکتـهای داریــد
بفر ما ئید .
در مجمــوع ایــن مســئله نشــان داد کــه مســائل فرهنگــی مهمــی
کــه جــز اصالتهــای یــک جامعــه اســت ،اگــر مــورد دســتبرد
حکومتهــا یــا عناصــر بیگانــه قــرار بگیــرد ،جامعــه در برابــر آن
مقاومــت میکنــد .امــا بایــد توجــه داشــت کــه امــروز ابزارهــای
دشــمن عــوض شــده اســت و همــان کســی کــه میخواســت
بــه زور فرهنــگ را عــوض کنــد حــاال روش را عــوض کــرده و
بــه اصطــاح امــروزی بــا جنــگ نــرم و تبلیغــات وارد شــده اســت
تــا بتوانــد حجــاب را در ذهــن و بــاور زن ایرانــی تضعیــف کنــد.
اگــر حجــاب کــه بخشــی از فرهنــگ جامعــه اســت از دســت
بــرود ،ممکــن اســت بخشهــای دیگــر جامعــه از جملــه اقتصــاد،
فرهنــگ و سیاســت مــا هــم از دســت بــرود.
جامعــه ایرانــی بایــد بــه فرهنــگ خــود مفتخــر باشــد ،چــرا کــه
تمامــی فرهنــگ  ۲۵۰۰ســاله مــا چــه فرهنــگ پیــش از اســام
مــا و چــه در دوره اســامی مــورد افتخــار مــا بــوده اســت .بنابرایــن
بایــد بــه فرهنــگ خــود باورداشــته و بــه آن بنازیــم و از مؤلفههــای
ایــن فرهنــگ کــه یکــی از آنهــا پوشــش و عفــت اســت چــه برای
مــرد و چــه بــرای زن ،حفاظــت کنیــم.
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یادداشتی از قاسم پورحسن؛

نگاه به دانشگاه در ایران ابزاری است
متن زیر یادداشتی از قاسم پور حسن در مورد ذات
دانشگاه و آینده دانشگاه ایرانی است که در ادامه
میخو ا نید ؛
رویکــرد غالــب در بررســی دانشــگاه ،سرشــت و وضعیــت آن
و تطــورات تاریخــی و نیــز ماهیــت ایــن نهــاد در ایــران،
رویکــردی جامعــه شناســانه یــا صرف ـ ًا تاریخــی اســت .شــاید
بتــوان گفــت در میــان نوشــتههایی کــه در بــاره دانشــگاه
در ایــران منتشــر شــده ،رهیافــت فلســفی اساس ـ ًا بــه چشــم
نمیخــورد .رویکــرد نخســت عمدتــ ًا و یــا سراســر ،پســینی
و خــرد نگــری اســت در حالیکــه رهیافــت دوم پیشــینی و
فرانگرانــه اســت .در ایــران هیچــگاه دانشــگاه موضوعــی
فلســفی نبــوده و چنیــن دغدغــهای نیــز در حــال حاضــر
وجــود نــدارد .چــرا تاکنــون التفــات فلســفی بــه دانشــگاه
نداشــتیم و بــه دســتاوردهای چنیــن منظــری بــی توجــه
بودیــم؟
اگــر تاکیــد کنیــم کــه دانشــگاهها در ایــران اساســ ًا در
تصــرف و مالکیــت دولــت اســت ،بودجههــای آن دولتــی
اســت ،برنامههــا و دروس ،کتــب و ریاســت ریشــه در دولــت
دارد ،و دانشــگاهها ابــزاری بــرای دولــت جهــت کنتــرل یــا
تهیــه اندیشــه مــورد نیــاز و مانیفســت سیاســی یــا اجتماعــی
یــا فرهنگــی میباشــد صرفــ ًا بــا رویکــردی جامعــه شناســانه
روبــرو هســتیم؛ امــا چنانچــه پرســش مــا ایــن باشــد کــه
دانشــگاه در ایــران از زمــان تأســیس تاکنــون در انقیــاد بــوده
و نهــاد یــا بــه تعبیــری دقیقتــر ذات مســتقلی نداشــته انــد
و از ایــن حیــث بــر آمــده از پرس ـشها ،اقتضائــات و نیازهــای
بنیادیــن نیســت و نســبتی حقیقــی و عمیــق بــا ملــت و زمانهــو
آینــده نــدارد ،بــا پرســش فلســفی روبــرو بــوده و رهیافــت
بررســی و تبییــن مــا فلســفی خواهــد بــود.
نظریــه «نــزاع دانشــکده هــا» یــک دیــدگاه فلســفی دربــاره
دانشــگاه اســت کــه توســط کانــت در نوشــتهای بــا همیــن
نــام منتشــر شــد .یعنــی دانشــگاه را از منظــر فلســفی نــگاه
کــرده و دانشــگاه تبدیــل بــه موضوعــی فلســفی شــده
اســت .کانــت گویــد ذات دانشــگاه در پــی صلــح جهانــی
و روشــنگری اســت .کشــمکش فکــری و نزاعهــای
اندیشــهای دانشــگاه هاســت کــه موجبــات پیشــرفت
اجتماعــی را فراهــم ســاخته و میتوانــد مانــع از بــروز
درگیریهــا و مناقشــات مخــرب گــردد .بــه عبــارت دیگــر
نــزاع یــا همــاوردی فکــری دانشــکده حقــوق و فلســفه
تســهیل کننــده صلــح جهانــی اســت و نیــز نزاعهــای
فکــری میــان دانشــکده الهیــات و فلســفه راهــی بــه ســوی
روشــنگری اســت .روشــن اســت کــه چنیــن موقفــی در بــاره
دانشــگاه یــک رهیافــت فلســفی اســت.
حــال ســخن ایــن اســت کــه پرســش اصلــی فلســفی در بــاب
دانشــگاه چیســت کــه آنــرا متمایــز از پرســشهای از ســنخ
متفــاوت میکنــد؟ پرســش فلســفی ایــن اســت :ذات دانشــگاه
چیســت؟ و ایــن ذات چگونــه اثبــات میشــود؟ ذات دانشــگاه
مفهومــی ســاختگی نیســت بلکــه بــر بنیــادی هســتی شناســانه
اســتوار اســت .آنچــه سرشــت دانشــگاه را پدید مـیآورد در نســبت
بــا دانایــی ،ملــت ،زمانــه و آینــده اش اســت .یعنــی دانشــگاه ظهور
و تجلــی دانایــی و فهــم زمانــه یــک ملــت اســت .پــس دانشــگاه
دارای بنیــان حقیقــی و ذات اصیــل اســت امــا ایــن ذات اگــر در
انقیــاد باشــد ذات ظهــور نمییابــد.
علــت عــدم ظهــور دانشــگاه در ایــران همــان انقیــاد اســت.
انقیــاد مانــع ظهــور دانایــی میشــود .هــر گاه دانشــگاه ایرانــی
بتوانــد مــردم ایــران ،روح ایرانــی ،سرنوشــت مــردم ایــران و

آینــده ایــران را بــه ســوی شــکل دادن تاریخشــان پیــش ببــرد،
ذاتــش نیــز ظهــور مییابــد .چــه زمانــی ذات دانشــگاه اثبــات
میشــود؟ زمانــی کــه دانشــگاه از ذیــل قــدرت بیــرون بیایــد و
بــرای قــدرت و فرهنــگ و فکــر و حاکمــان تصمیــم بگیــرد .در
فهــم فلســفی عمــده پرســش ،معطــوف بــه آینــده اســت .لــذا
آینــده ایــران و سرنوشــت ایــران اســت کــه ذات در نســبت بــا
آن شــناخته میشــود نــه وضــع گذشــته.رویکرد فلســفی بــه
دانشــگاه تبییــن میســازد کــه:
الــف) نخســت آنکــه دانشــگاه بایــد بــرای اثباتــش ،خــود را بیــان
کنــد.
ب) دوم آنکــه براســاس بنیــاد و ذاتــش و نــه در تصــرف بودنــش،
کار کنــد.
ج) ســوم آنکــه ذاتــش از انقیــاد بیــرون آمــده و در تصــرف قــدرت
نباشــد تــا ذات مســتقلش عیــان گــردد.
د) چهــارم آنکــه بــدون نظــم و ذات آکادمیــک قــادر نیســت
بــه اثبــات نقــش خــود بپــردازد .بــا وضــع کنونــی دانشــگاهها
میتــوان گفــت در شــرایط امتنــاع ظهــور ذات بســر مــی بریــم.
ه) نظــم حقیقــی آکادمیــک منجــر بــه ظهــور بینــش آکادمیــک
میگــردد امــا ایــن مهــم بــدون نــگاه انتقــادی و فرانگرانــه عقلــی
میســر نخواهــد بــود.
و) و ســرانجام بینــش آکادمیــک بــه کمــک نــگاه نقادانــه ســبب
شــکل گیــری «گاه دانایــی» میگــردد .ســپهر یــا گاه دانایــی
همــان ذات حقیقــی دانشــگاه اســت.
امــا ایــران نــه جغرافیــا اســت و نــه نــژاد .ایــران امــری فلســفی
اســت :یعنــی خــرد ایرانــی .ایرانــی ظهوراتــی داشــت امــا بــه
اتمــام نرســید .تمامــی امکانهــای ایــن خــرد هنــوز ظهــور
پیــدا نکــرده اســت .میتــوان آنــرا تجدیــد کــرد و بــه پایــان
بــرد .امــا تاریــخ ایــن خــرد نــه ســپری شــده اســت و نــه پشــت
ســر مــا قــرار دارد .ایــن تاریــخ ،تاریــخ حضــور اســت .گذشــته
ـدون
ـخ بـ ِ
در معنــای فلســفی نــه «نــه اکنــون» اســت و نــه تاریـ ِ

ناظــر وجــودی اســت .ایــن تاریــخ فــرا پیــش مــا حضــور دارد.
همیــن امــر ســبب خواهــد شــد کــه بتوانیــم در پرتــو ذات
اصیــل دانشــگاه ،واالیــی و عظمــت ایــن تاریــخ را دوبــاره
نشــان دهیــم .دانشــگاه ایرانــی بــدون ایــران آینــده معنایــی
نــدارد .بــه همیــن ســبب اســت کــه نســبت حقیقــی دانشــگاه را
بــا ملتــش میســنجند.
از زمــان تأســیس دانشــگاه تهــران تاکنــون ،دانشــگاهها از
اســتقالل علمــی برخــوردار نبــوده و نتوانســتند در درون نظــم
آکادمیــک قــرار بگیرنــد لــذا نــه بینــش آکادمیــک را ظهــور دادنــد
و نــه گاه خــرد را موجــب شــدند .دولتهــا در ایــران خــود را
مالــک دانشــگاه میداننــد و بعبارتــی دانشــگاه در تصــرف دولــت
یــا قــدرت سیاســی اســت .همــه امــورات دانشــگاه و مقــدرات آنــرا
دولــت تعییــن میکنــد .گاهــی بــه بهانــه عــدم بلــوغ ،گاهــی بــا
ســکوالر شــمردن و ضــرورت کنتــرل و هدایــت آنهــا .گاهــی برای
تهیــه ســیمان ایدئولوژیــک.
نــگاه بــه دانشــگاه در ایــران سراســر ابــزاری اســت از ایــن رو
دانشــگاه بــرای گاه خــرد تــاش نمیکنــد بلکــه بــرای تأمیــن
مقاصدقــدرت دســت بــه کوشــش و تقــا میزنــد .تعجــب
افزونتــر آنکــه حتــی در حــوزه خالــص علمــی ماننــد مقــاالت
و کتــب نیــز همیــن نــگاه ابــزاری حاکــم اســت .ایــن چیــزی
غیــر از دور ســاختن دانشــگاه از حقیقــت و ذاتــش نیســت.
بــه همیــن ســبب اســت کــه دانشــگاه بــی انقیــاد (بمعنــای
اعــم) نداریــم .دانشــگاه تــا مســتقل نباشــد دانشــگاه نیســت.
دانشــگاه ایدئولوژیــک ،نبــودش نافــع تــر از بــودش اســت.
چنیــن دانشــگاهی قــدرت تصمیــم گیــری نــدارد .جهــت و
راهبــرد نــدارد .تــوان تولیــد علــم را نــدارد .اساســ ًا قــادر بــر
نقــادی وضــع و امــورات جــاری نیســت بلکــه یــا در جهــت
تثبیــت تــاش میکنــد یــا وجــه مدافعــه گروانــه دارد.
اســتقالل دانشــگاه ،بیــرون آمــدن از انقیــاد و ظهــور ذات آن
بنیادیتریــن مســئله در دانشــگاه ایرانــی اســت.

یا د د ا شـــت

صفحه  | 58شماره  | 31تیــر 98

MEHR NEWSAGENCY

حجت االسالم ابوالفضل ابراهیمی :اهل بیت را در
فرازی از زیارت جامعه کبیره اینگونه مورد خطاب قرار
م َّ
ن ال َّزل َلِ » یعنی خدای متعال
اللُ ِم َ
میدهیمَ « :ع َص َم ُک ُ
شما اهل بیت را از خطا حفظ کرد.
رئیــس جمهــور جمهــوری اســامی ایــران کــه رئیــس جمهــور
کشــوری اســت کــه طبــق متــن قانــون اساســی دیــن رســمی
آن اســام و مذهــب شــیعه اثنــی عشــری اســت طــی ســخنانی
در مــورد مســاله نقــد در دیــدار وزیــر و معاونــان وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی اظهــار داشــت« :هیــچ اســتثنایی در کشــور
بــرای انتقــاد کــردن وجــود نــدارد و در کشــور مــا معصــوم
نداریــم ،حــاال یــه وقتــی اگــر امــام زمــان در کشــور ظهــور کرد،
حــاال اون وقــت هــم میشــه نقــد کــرد؛ پیامبــر اســام (ص) هم
بــه مــردم اجــازه انتقــاد میدادنــد و باالتــر از مقــام پیامبــر در
تاریــخ وجــود نــدارد .وقتــی پیغمبــر یــک صحبتــی میکــرد،
طــرف بلنــد میشــد رو بــه روی پیغمبــر و میگفــت :اَمــن
اهلل او منــک؟ (ایــن حــرف از طــرف خــدا بــه شــما وحــی شــده
اســت یــا نظــر خــودت اســت؟) ،اگــر پیغمبــر میگفــت از طــرف
خداســت ،میگفــت حرفــی نیســت و اگــر میگفــت از طــرف
خــودم هســت ،میگفــت مــن قبــول نــدارم و نقــد میکــرد».
ابتــدا مناســب اســت واژه نقــد از نظــر لغــوی مشــخص شــود بعد
از آن بــه صحــت و ســقم ســخنان رئیــس جمهــور بپردازیم.
ابــن فــارس متوفــای  ۳۹۵ه .ق در کتــاب معجــم مقائیــس
(معجــم مقائیــس اللغــة؛ ج  ،۵ص )۴۶۷ :کــه از معتبرتریــن کتب
لغــت در زبــان عربــی میباشــد در معنــای «نقــد» میگویــد:
یـ ُّ
ـدل علــی إبــراز شـیء و بُــروزه .کلمــه نقــد بــر آشــکار کــردن و
یــا آشــکار شــدن شــیئ داللــت میکنــد .بعــد شــواهدی در ایــن
بــاب از اســتعماالت ذکــر میکنــد ،ســپس میگویــد :از همیــن
بــاب اســت «نقــد الدرهــم» و ایــن زمانــی بــه کار م ـیرود کــه
بخواهیــم بدانیــم آن درهــم کــه ســکه نقــره میباشــد از نظــر
خالــص بــودن در چــه درجــهای میباشــد و در هــم نقــد بــه
درهمــی میگوینــد کــه حالــش مشــخص شــده کــه از نقــره
خالــص میباشــد.
در کتــاب صحــاح اســماعیل بــن حمــاد جوهــری (الصحــاح -
تــاج اللغــة و صحــاح العربیــة؛ ج  ،۲ص )۵۴۴ :کــه متوفــای ســال
 ۳۹۳ه .ق میباشــد در معنــای لغــت نقــد آمــده اســت:
ـت منهــا ال َز ْیـ َ
الدراهم
و
ـف.
أخرجـ َ
و نَ َقـ ْد ُت الدراهــم و انْ َت َق ْد ُت َهــا ،إذا ْ
ُ
جی ـ ٌد .درهمهــا را نقــد کــردم یعنــی درهمهــای
نَ ْق ـ ٌد ،أی ٌ
وازن ِّ
ناخالــص و تقلبــی را جــدا کــردم.
بــا توجــه بــه ایــن معنــای لغــوی ،نقــد کالم کســی یعنــی
قســمتهای نادرســت و تقلبــی کالم شــخص را جــدا کنیــم ،لذا
در صحــاح در معنــای فالنــی را نقــد کــردم میگویــد :و نَا َق ـ ْد ُت
فالنــ ًا ،إذا ناقشــ َته فــی األمــر .یعنــی در امــر فالنــی مناقشــه
کــردم و خدشــه وارد کــردم.
در اصطالحــات عرفــی و علمــی نیــز ایــن معنــای لغــوی حفــظ
شــده اســت و نقــد کالم شــخص یعنــی اشــتباهات کالمــش را
خــارج کنیــم.
بــا توجــه بــه ایــن معنــا از لغــت نقــد آیــا میتــوان گفــت چنیــن
مفهومــی در مــورد کالم اهــل بیــت علیهــم الســام و افعــال
ایشــان متصــور اســت؟
آیــا پیامبــری کــه بــه نــص کالم اهلل مجیــد در ســوره نجــم
ـن
آیــه  ۴هــر چــه میگویــد وحــی الهــی اســتَ ،و َمــا َ ینْطِ ـ ُ
ـق َعـ ِ
وحــی ،کالمــش ناخالصــی و اشــتباه
ـی ُ ی َ
الْ َه ـ َوی ،إِ ْن ُه ـ َو إِ َّال َو ْحـ ٌ
دارد تــا اینکــه آن را نقــد کنیــم؟!
آیا کســی کــه کالمــش ناخالصــی و اشــتباه دارد و احتیــاج به نقد
دارد معقــول اســت کــه اطاعتــش در کنــار اطاعــت خــدای متعال
قــرار داده شــود تــا در کتابــی کــه قــرار اســت «هــدی للنــاس»
باشــد یعنــی بــرای هدایــت همــه مــردم نــه فقــط مؤمنیــن و
مســلمین یــازده مرتبــه «اطیعــوا اهلل» ذکــر شــده باشــد و در تمام
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ایــن مــوارد در کنــار امــر بــه اطاعــت از خــدا امــر بــه اطاعــت از
رســولش هــم ذکــر شــده باشــد؟
اهــل بیــت علیهــم الســام نیــز کــه خلفــای حضــرت هســتند
در ایــن ویژگــی ماننــد پیامبــر هســتند ،لــذا ایشــان هــم از خطــا
و اشــتباه مصــون میباشــند و نقــد در مــورد چنیــن شــخصی
معقــول نیســت چــون کالمــش و فعلــش ناخالصــی و اشــتباه
نــدارد تــا آن را نقــد کنیــم پــس جنــاب آقــای رئیــس جمهــور
کــه مفتخــر بــه پوشــیدن لبــاس پیامبــر اکــرم (ص) هســتید
حتــی امــام زمــان هــم اگــر تشــریف بیاورنــد نقــد ایشــان معنــا
نــدارد و آن وقــت هــم نمیشــود نقــد کــرد.
امــا آیــا اهــل بیــت و پیامبــر اجــازه نقــد بــه کســی میدادنــد؟
نمیتــوان در جــواب ایــن ســوال بلــه یــا خیــر گفــت بلکــه بایــد
تفصیــل داد.
اگــر کســی کــه تــازه مســلمان اســت و بــه احــکام اســام
و ویژگیهــای رســول و امــام آگاهــی نــدارد ،علــت دســتور
حضــرت را متوجــه نشــد و ســوال کــرد در اینجــا طبیعتــ ًا
حضــرات معصومیــن علیهــم الســام بــرای آن شــخص
توضیحــات کامــل را میدادنــد کمــا اینکــه در روایــات مــا
فــروان اســت امــا وقتــی مقــام عصمــت اهــل بیــت مشــخص
شــد دیگــر جــای ســوال و انتخــاب نیســت .اگــر دســتوری
دادنــد بایــد اجــرا شــود ،لــذا خــدای متعــال در ســوره
احــزاب (األحــزاب ،الجــزء  ،۲۲الصفحــة ،۴۲۳ :اآلیــة)۳۶ :
کــه در مدینــه نــازل شــده و مســلمین مقامــات پیامبــر را
ِــن َو َال ُم ْؤ ِم َنــ ٍة
ان ل ُِم ْؤم ٍ
میشــناختند میفرمایــدَ « :و َمــا َک َ
إِ َذا َق َضــی َّ ُ
ْ
َ
ُ
ِــن
م
ة
ــر
ی
ل
ا
ــم
ه
ل
ــون
خِ
ْ
الل َو َر ُســولُ ُه أَ ْمــراً أَ ْن َ ی ُک َ ُ ُ َ َ
الل َو َر ُســولَ ُه َف َقـ ْد ضَ ـ َّ
ـص َّ َ
ـل ضَ ـ َ
ا ًال ُمبِینـ ًا»،
ـم َو َمـ ْ
ـن َ ی ْعـ ِ
أَ ْم ِر ِهـ ْ
هیــچ مــرد مؤمــن و هیــچ زن مؤمنــی حــق نــدارد اگــر خــدای
متعــال و رســولش حکــم بــه امــری کردنــد آنهــا در ایــن امــر
اختیــار داشــته باشــند کــه اگــر بخواهنــد انجــام دهنــد و یــا
تــرک کننــد و هــر کســی معصیــت خــدا و رســولش کنــد بــه
تحقیــق گمــراه شــده و آن هــم گمراهــی آشــکار.
امــا در مــورد واقعــه تاریخــی کــه در کالم ایشــان بــه آن

اشــاره شــده اســت بایــد گفــت ایــن عبــارت روایتــی اســت
کــه در کتــاب شــریف کافــی (الکافــی (ط  -اإلســامیة)؛
ج  ،۱ص )۲۹۲ :از امــام صــادق (ع) نقــل شــده اســت
کــه وقتــی در روز غدیــر والیــت امیــر المومنیــن (ع)
بــر همــگان واجــب شــد ،پیامبــر (ص) بــه دو نفــر از
اصحابشــان فرمودنــد :بلنــد شــوید و بــه علــی (ع) بــه
عنــوان امیرالمومنیــن ســام دهیــد کــه در ایــن لحظــه آن
ـن َّ
ـن َر ُســولِهِ؟ تحلیــل ایــن ســوال
اللِ أَ ْو ِمـ ْ
دو گفتنــد :أَ ِمـ َ
در جــای دیگــری بایــد بحــث شــود ،امــا حضــرت در
ِــن َّ
ِــن َر ُســولِهِ ،یعنــی ایــن
اللِ َو م ْ
جوابشــان فرمودنــد :م َ
دســتور هــم از جانــب خداســت و هــم از جانــب رســولش،
پــس در ایــن نقــل کــه روایــت هــم هســت حضــرت بــه
آن دو فهماندنــد کــه امــر خــدا و رســول دو تــا نیســت
تــا تفصیلــی در آن راه داشــته باشــد و بــه اصطــاح نقــد
پذیــر باشــد.
لــذا اهــل بیــت در چنیــن مــواردی اجــازه نقــد نمیدادنــد وقتــی
در محضــر امــام باقــر (ع) از حضــرت ســوال شــد کــه امامــت
امیرالمومنیــن از جانــب خــدا بــود یــا رســولش ،حضــرت عصبانی
اللِ ص أَخْ ـ َو َف ِ َّ
ـول َّ
ان َر ُسـ ُ
شــدند و فرمودنــدَ « :و ْی َحـ َ
ـن
 لِ ِمـ ْ
ـک َک َ
ض َّ
َّ
اللُ
ُ
َ
أَ ْن َ ی ُقـ َ
ْ
ْ
ـر َ
ـر ُه ب ِـ ِه الل بَـ ِ
ـول َمــا لَـ ْ
ـم َ ی ْأ ُمـ ْ
ـل اف َت َرضَ ـ ُه ک َمــا اف َتـ َ
َ
الصـ ْو َم َو الْ َح َّج(.الکافــی (ط  -اإلســامیة)؛ ج
و
ة
ا
ک
ز
ـ
ال
و
َ
الصــا َة َ َّ َ َّ
َّ َ
 ،۱ص»)۲۹۰ :
وای بــر تــو! پیامبــر آنقــدر خــوف از خــدای متعــال دارد کــه
تــا زمانــی کــه خــدای متعــال امــری بــه ایشــان نکنــد چیــزی
نمیگوینــد .والیــت حضــرت امیــر را خــدای متعــال واجــب
کــرد همانطــور کــه خــدای متعــال نمــاز و روزه و حــج و زکات
را واجــب فرمــود.
بــا توجــه بــه ایــن ادلــه کــه ذرهای از دریــای معــارف اهــل بیــت
اســت بــه جنــاب ایشــان عــرض میکنیــم نســبت بــه عقایــد
شــیعه کــه حاصــل  ۱۴۰۰خــون دل اولیــا الهــی اســت دقــت
بیشــتری داشــته باشــند و هــر حرفــی را بــدون دقــت و مطالعــه
نقــل نکننــد.

یا د د ا شـــت
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یادداشتی از حجت االسالم مهدوی زادگان:

ناتوانیجریانروشنفکریدرایرانازارائهفلسفهسیاسیمنسجم
متن پیش رو یادداشتی است از حجت االسالم داوود
مهدوی زادگان ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،درباره حوادث اخیر کشور
که در ادامه از نظر میگذرد؛
اوایــل دی مــاه ،جمعــی از مــردم مشــهد در اعتــراض به نابســامانی
اقتصــادی و گرانــی تظاهــرات کردنــد .ایــن اعتراضــات خیابانــی
خیلــی زود بــه چندیــن شــهر کشــیده شــد .بــه تدریــج کــه ایــن
نــا آرامــی در حــال گســترش یافتــن بــود ،ماهیــت شــعارهای
معترضیــن از وجــه معیشــتی بــه شــعارهای ســاختار شــکنانه علیه
نظــام و طــرح ایــده ســلطنت خواهــی تغییــر کــرد.
همیــن امــر ،دســت مایــه کنایــه برخــی تحلیــل گــران ســکوالر
بــر ایدئولــوژی حاکــم شــد کــه نتوانســته مــردم را بــه فلســفه
سیاســی والیــت متقاعــد ســازد .لیکــن ایــن اعتــراض مردمــی بــا
مشــاهده رخنــه جریــان ســاختار شــکن در همــان روزهــای اولیــه
کنــار کشــید و اغتشــاش سیاســی ســازمان یافتــه را در صحنــه
تنهــا گذاشــت و در نتیجــه ،حرکــت فرصــت طلبانــه آنــان طرفــی
نبســت .لیکــن نبایــد از کنــار ایــن واقعــه بــه ســادگی گذشــت.
بلکــه بایــد بــه نــکات مهمــی کــه در خــود نهفتــه دارد ،توجــه
جــدی کــرد .در اینجــا بــه چنــد نکتــه اشــاره میکنــم.
نظــام اســامی خــود را مردمــی و حامــی خواســت مشــروع مــردم
میدانــد .مــردم در همیــن اعتــراض خیابانــی نجیبانــه بــه دوســت
و دشــمن انقــاب و نظــام نشــان دادنــد کــه خواســتار اصــاح
وضــع نابســامان اقتصــادی و مفاســد اجتماعــی هســتند .و بــه
همیــن خاطــر بــا ســاختار شــکنان همراهــی نکردنــد .از ایــن رو،
نظــام بایــد بــه وظیفــه حمایــت از خواســت مــردم عمــل کــرده
بــرای فرصــت طلبــی ســاختار شــکنان کــه همــواره در صــدد
مصــادره خواســته بــه حــق مــردم هســتند ،چــارهای بیاندیشــد.
ایــن ظلــم بزرگــی اســت کــه اقلیتــی فرصــت طلــب مانع شــنیدن

نظــرات مــردم میشــوند.
ســال هاســت کــه نظــام اســامی بــه دلیــل احتــرام بــه اصــول
مــردم ســاالری در برخــورد بــا جریــان مــردم ســتیز تعــارف
میکنــد و از انجــام اقــدام انقالبــی بــا آن پرهیــز میکنــد .ایــن
جریــان کــه اکنــون پــس از ســه دهــه حضــور مؤثــر در قــدرت بــه
طبقــه پر قــدرت اشــرافی گــری تبدیــل شــده اســت ،فقط بــه زر و
زور و اســتمرار ســلطه خــود میاندیشــد و از دســتورات اقتصــادی
نظــام ســلطه کامــ ً
ا پیــروی میکنــد و از قــدرت رســانهای پــر
نفــوذی برخــوردار اســت و هــر حرکــت انقالبــی و مردمــی را
پوپولیســتی میخوانــد و بــه شــدت از آرمانهــای انقــاب و نظــام
اســامی فاصلــه گرفتــه اســت.
بــا ایــن وصــف ،هزینــه ســنگینی بــر نظــام تحمیــل کــرده اســت.
متأســفانه گفتمــان غالــب روشــنفکری کــه در واقــع بایــد منتقــد
جــدی ایــن جریــان باشــد ،همســو بــا آن میاندیشــد و عمــل
میکنــد .بــی جهــت نیســت کــه در روزهــای اخیــر ،جشــنوارههای
علمــی بــه محفلــی بــرای تقدیــر از آنــان تبدیــل شــده اســت .بــه
هــر روی ،بایــد نظــام مــردم ســاالری دینــی بــرای ایــن مســئله
مهــم چــارهای بیاندیشــد .اگــر اقتصــاد مقاومتــی چــاره کار اســت
کــه هســت؛ چــرا نبایــد آن را جــدی گرفــت؟ چــرا نهادهــای
نظارتــی و اســتصوابی ،نبایــد ایــن راهــکار اساســی را کــه مبتکــر
و مدافــع اصلــی آن خــود مقــام معظــم رهبــری اســت ،مــاک
اصلــی کار خــود قــرار دهــد .گمــان میکنــم فرمــان آتــش بــه
اختیــار رهبــری و تاکیــد بــر انقالبــی بــودن خــود ،اذعــان بــه لزوم
کنــار زدن تعــارف سیاســی اســت.
بایــد همــه جریانــات فکــری – سیاســی بــه ایــن پرســش
پاســخ دهنــد کــه چــرا در ناآرامــی اخیــر ،شــعار ســلطنت خواهــی
و رجعــت بــه ســیادت پاتریمونیــال برجســته شــد؟ اقلیت اغتشــاش
گــر تــاش کــرد خاطــره اســتبداد را کــه بــا انقــاب اســامی از
ذهنهــا رفتــه اســت ،مجــدداً زنــده کنــد .البتــه مــردم معتــرض

هوشــمندانه عمــل کردنــد و نشــان دادنــد کــه هرگــز مایــل بــه
تجدیــد خاطــره اســتبداد نیســتند .امــا آیــا طــرح ایــن مســئله
بعــد گذشــت چهــار دهــه از ســپری شــدن دوره اســتبداد مــدرن،
میتوانــد نقــد جــدی بــر فلســفه سیاســی انقــاب اســامی بــه
حســاب آیــد تــا وجهــی بــرای طعنــه غــرب گرایــان باشــد؟ اینکــه
مــردم دســت رد بــه ســینه اســتبداد خواهــی زدنــد ،بیانگر آن اســت
کــه فلســفه سیاســی انقــاب اســامی توانســته در ذهــن سیاســی
جامعــه ایرانــی ریشــه بدوانــد.
نظــام اســامی بحــران سیاســی فتنــه  ۸۸و ناآرامیهــای اخیــر را
نــه بــا مشــروعیت امنیت کــه آخریــن الیــه مشــروعیتی نظامهای
سیاســی اســت بلکــه بــا مشــروعیت ایدیولوژیــک ســپری کــرده
اســت .بنابــر ایــن ،جــای خــرده گرفتــن و طعنــه زنــی بــر گفتمــان
انقــاب اســامی نیســت کــه چــرا اقلیتــی شــعار ســیادت
اســتبدادی ســر میدهنــد .اینکــه تمــام آحــاد جامعــه گرایــش
بــه فلســفه سیاســی امامــت و والیــت پیــدا کننــد ،امــر ناشــدنی
اســت ،ولــی میتــوان از غــرب بــاوران پرســید کــه چگونــه اســت
کــه پــس از چهــار دهــه تــاش گســترده و فراگیرشــان در ترویــج
فلســفه سیاســی مــدرن (دموکراســی خواهــی) نتوانســتند آن اقلیت
اپوزیســیون را بــه خــود جلــب کننــد؟
چــرا آنــان بــه جــای ســیادت قانونــی از ســیادت موروثــی دفــاع
کردنــد؟ ایــن امــر ،بیانگــر آن اســت کــه جریــان روشــنفکری در
ایــران کــه تبلیــغ فلســفه سیاســی مــدرن را برعهــده دارد ،نــه فقط
ناموفــق بــوده اســت کــه بــا بحــران مرجعیــت سیاســی مواجــه
اســت .ایــن بحــران ریشــه در مشــکله عمیقتــری بــا عنــوان
بحــران فلســفه سیاســی دارد .روشــنفکری در ایــران پــس از
ســالهای متمــادی در ارائــه فلســفه سیاســی منســجم و مســتقیم
ناتــوان ظاهــر شــده اســت .آنــان بایــد بداننــد کــه کار بــا زوال
نامــه نویســی و خصوصــی ســازی دیــن و بــزرگ نمایــی فقــه
المشــروطه و صنعــت ترجمــه بــه ســرانجام نمیرســد.

یا د د ا شـــت
MEHR NEWSAGENCY

مقاله زیر توسط محمدرضا حضوربخش دانشجوی
دکترای فلسفه تطبیقی دانشگاه قم و کارشناس گروه
مطالعات راهبردی مجمع جهانی اهل بیت (ع) نوشته شده
است که در ادامه از نظر شما میگذرد؛
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مسأله حجاب زن مسلمان در غرب

اساســ ًا کشــورهای غربــی بــه دلیــل رویکــرد ســکوالر و فــارغ
البــال نســبت بــه دیــن ،بســتر مناســبی را بــرای بــروز رفتارهــای
مختلــف فراهــم میســازند .ایــن مســئله در زنــان ،بــه ویــژه زنــان
مســلمانان بیشــتر بــه چشــم میخــورد .چــرا کــه مفهــوم «زن
مســلمان» بــه نوعــی بــا مســئله حجــاب پیونــد خــورده اســت؛
گویــی اولیــن چیــزی کــه بــه ذهن یــک انســان غربــی از شــنیدن
لفــظ زن مســلمان متبــادر میشــود ،مســئله پوشــش و حجــاب
اســت.
مسئله حجاب در غرب
حجــاب و کیفیــت پوشــش زن مســلمان در غــرب ،یکــی از
معیارهــای کلیــدی بــرای تشــخیص میــزان تعهــد دینــی فــرد و
حتــی وابســتگان نزدیــک او میباشــد .بنابرایــن زمانــی کــه شــما
بــا یــک خانــواده ایرانــی مواجــه میشــوید کــه مــادر ،همســر یــا
دختــر خانــواده بــا حجــاب در جمــع حاضــر میشــوند ،میتــوان
بــه راحتــی ادعــا کــرد کــه شــما بــا یــک خانــواده متدیــن در
تعامــل هســتید و ایــن یــک واقعیــت غیــر قابــل انــکار اســت .البته
حجــاب در غــرب ،بــه لحــاظ مصداقــی ،بــا حجــاب در کشــورهای
اســامی قابــل قیــاس نیســت .بــه عنــوان مثــال ،در یــک جامعــه
اســامی ماننــد ایــران ،زن محجبــه بــه کســی اطــاق میشــود
کــه پوشــش خــود را بــه وســیله چــادر حفــظ میکنــد در حالــی
کــه در کانــادا ایــن ســبک از حجــاب حتــی در میــان خانوادههــای
مذهبــی نیــز بــه هیــچ وجــه بــه چشــم نمیخــورد ،چــرا کــه
پوشــش بــا چــادر بیشــتر از فرهنــگ ایرانــی برگرفتــه شــده اســت.
در کانــادا ،پوشــش اســامی در مــورد زن بــه پوشــش مــوی ســر و
بــدن ،بــأی نحــو کان ،اطــاق میگــردد.
بــه طــور کلــی ،اختــاف فرهنگــی ســبب شــده تــا جامعــه
شــیعه در دایــره متدینــان دچــار تفرقــه گــردد .جامعــه زنــان
متدیــن لبنانــی ،مثــ ً
ا ،از جامعــه زنــان متدیــن پاکســتانی
و هنــدی بــه کلــی متفــاوت اســت .زنــان لبنانــی بــه خاطــر
مواجهــه بــا آزادی عمــل ،تنــوع و تکثــر دینــی بیشــتر در جامعــه
مبــدأ ،پوششــی کامــ ً
ا متفــاوت از زنــان پاکســتانی دارنــد
کــه در یــک جامعــه ســنتی پــرورش یافتهانــد .عــاوه بــر
تفــاوت فرهنگــی کــه در میــان نژادهــای مختلــف بــه چشــم
میخــورد ،گاهــی افــراد قــوم و نــژاد واحــد نیــز دچــار ســو
تفاهــم میشــوند .بــه عنــوان مثــال ،ایرانیــان داخــل کشــور
بــر اســاس هنجارهــای بومــی و داخلــی ،ایرانیهــای خــارج
کشــور را ارزیابــی میکننــد در حالــی کــه شــاید یــک
زن ایرانــی بــا حجــاب حداقلــی در کانــادا بیــش از یــک زن
محجبــه در ایــران دچــار محدودیــت و مشــکالت اجتماعــی
میشــود امــا در عیــن حــال همــان حجــاب حداقلــی را حفــظ
میکنــد .
بنابرایــن حفــظ حجــاب و پوشــش ،بــه طــور کلــی ،مــا را بــا
ماهیــت دینــی و تمایــات مذهبــی یــک فــرد و خانــواده آشــنا
میســازد .آنچــه تــا بدیــن جــا عــرض شــد لحــاظ ایــن نکتــه
بــود کــه حجــاب ،اثبات ـ ًا ،میتوانــد بــه عنــوان مــاک ســنجش
میــزان تعهــد دینــی معرفــی گــردد .امــا آیــا نفیـ ًا هــم میتوانــد در
ایــن جایــگاه ایفــای نقــش کنــد؟ بــه عبــارت دیگــر ،آیــا می-توان
از عــدم رعایــت حجــاب بــه ایــن نتیجــه رســید کــه آن فــرد یــا
خانــواده تعهــد دینــی نــدارد و یــا در اعتقــادات مذهبــی دچــار نوعی
تذبــذب اســت؟
پاســخ بــه ایــن ســوال بــه مالکهــای گوناگونــی وابســته اســت.
بــه عنــوان نمونــه اینکــه تعریــف مــا از دیــن چیســت؟ اگــر دیــن
را بــه همــان اقســام ســه گانــه اش تعریــف کنیــم کــه عبارتنــد
از عقایــد ،اخــاق و احــکام ،در ایــن موقــع جــای بحــث اســت
کــه فــردی کــه بــه لحــاظ عملــی بــه یکــی از احــکام فقهــی

متعهــد نباشــد را نمیتــوان بــه طــور کلــی یــک فــرد الأبالــی
و غیــر متعهــد در نظــر گرفــت .چــه بســیار خانوادههــا و زنــان
ایرانــی مقیــم کانــادا کــه در ایــن جامعــه خــود را مســلمان معرفــی
میکننــد و حتــی بــه برگــزاری جلســات قــرآن هفتگــی پایبنــد
هســتند و در ایــن جلســات بــه احتــرام قــرآن ،پوشــش خــود را
حفــظ میکننــد و در عیــن حــال در زندگــی شــخصی ،خــود را
ملــزم بــه رعایــت حجــاب نمیداننــد.
چگونــه بایــد بــا ایــن افــراد تعامــل کــرد؟ آیــا بایــد بــا آنهــا بــه
مقابلــه برخواســت و بــه خاطــر تقطیــع دیــن ،آنهــا را مــورد
شــماتت قــرار داد؟ آیــا بایــد بــا یــک نرمــش متواضعانــه و بــی
طرفانــه ســکوت کــرد و موضعــی منفعالنــه در قبــال آنهــا اتخــاذ
کــرد؟ یــا اینکــه بایــد بــر برقــراری گفتمــان ،نــه الزام ـ ًا در مــورد
حجــاب ،تأکیــد کــرد تــا بــه صــورت تدریجــی ،منطقــی و عقالنی،
بــا ایــن گــروه از ایرانیــان مهاجــر ،کــه البتــه بخــش قابــل توجهی
از جمعیــت ایرانیــان خــارج از کشــور را تشــکیل میدهنــد ،ارتبــاط
از ســر گرفتــه شــود .هــر یــک از ایــن واکنشهــا بــه نوبــه خــود
مــورد مناقشــه قــرار گرفتــه اســت کــه از عــدم بداهــت کیفیــت
تعامــل بــا ایــن گــروه از ایرانیــان حکایــت دارد.
چرایــی کمرنــگ شــدن اهمیــت حجــاب در میــان
مســلمانان
همانطــور کــه قب ـ ً
ا بیــان شــد ،جوامــع غربــی از جملــه کانــادا از
سکوالریســم بــه عنــوان نگرشــی بــی طرفانــه در قبــال هرگونــه
ایدئولــوژی (دینــی و غیردینــی) طرفــداری میکننــد امــا آیــا در
عمــل و بــه خصــوص در میــان تــوده مــردم نیــز شــاهد بــی طرفی
هســتیم؟ اگــر بــه طــور کلــی بــه تاریخچــه وضعیــت مهاجــران
بنگریــم ،متوجــه خواهیــم شــد کــه همــواره اقلیتهــای مهاجــر
تــاش میکننــد تــا خــود را بــا فرهنــگ ،آداب و رســوم و حتــی
ادبیــات رایــج در جامعــه میزبــان همــراه ســازند .ایــن در حالــی
اســت کــه رعایــت حجــاب توســط زنــان ،نشــان از اتــکاء بــه
هویــت و فرهنگــی اســت کــه بــه هــر حــال در تضــا ّد بــا فرهنــگ
جامعــه هــدف قــرار دارد.
بنابرایــن یــک زن محجبــه انــواع فشــارهای اجتماعــی را چه در
محــل ســکونت و یــا مراکــز خریــد و چــه در محــل کار تحمــل
میکنــد .بــه عنــوان مثــال ،شــاید یکــی از کــم اهمیــت تریــن

مصادیــق فشــارهای اجتماعــی بــر زنــان محجبــه مســلمان
ایــن اســت کــه جزئیتریــن رفتــار آنهــا در أنظــار عمومــی
مــورد ارزیابــی مــردم قــرار میگیــرد .حتــی اگــر بــه طــور
اتفاقــی زن محجبــه در مســیر پیــاده روی عقــب تــر از همســر
خــود حرکــت کنــد ،ایــن ســوال را ذهــن کاناداییهــا بــه وجــود
مـیآورد کــه چــرا یــک زن مســلمان بایــد عقــب تــر از همســر
خــود راه بــرود؟
بــه نظــر میرســد ارائــه تصویــر مثبــت از اســام ،مســلمان
بــودن و بــه طــور خــاص حجــاب ،هجمــه ای از فشــارهای
اجتماعــی ،روانــی و خانوادگــی را بــر مســلمانان بــه ویــژه زنــان
وارد میســازد کــه بــه همیــن خاطــر برخــی از آنهــا ترجیــح
میدهنــد کــه بــا حجــاب خــود را از ســایر اعضــا جامعــه
متمایــز نکننــد .البتــه بایــد اذعــان کــرد کــه کانــادا در مقایســه
بــا آمریــکا و یــا حتــی انگلســتان از امنیــت اجتماعــی بهتــری
برخــوردار اســت و مســلمانان بــا آرامــش بیشــتری زندگــی
میکننــد و آمــار مزاحمتهــای گروههــا و افــراد افراطــی بــه
مراتــب پایینتــر اســت.
حجــاب ،همچنیــن ،بــا هویــت فــردی بلکــه اجتماعــی شــخص
گــره خــورده اســت .هنگامــی کــه یــک زن ایرانــی حجــاب بــر
ســر میکنــد ،در واقــع پوشــش اســامی او ،در هــر نوعــی ،بدیــن
معناســت کــه آن شــخص یــک فــرد معتقــد بــه باورهــای دینــی
و اســامی اســت .امــروزه حتــی کــم ســوادترین افــراد در اروپــا
و آمریــکای شــمالی میداننــد کــه مصــرف هرگونــه مشــروبات
الکلــی در اســام ممنــوع اســت ،خــوردن گوشــت خــوک جایــز
نیســت ،ســگ نجــس اســت ،خوانــدن نمــاز و روزه گرفتــن در مــاه
رمضــان الزم اســت.
بنابرایــن هنگامــی کــه یــک زن ایرانــی حجــاب بــر تــن میکنــد،
خــود را در حصــار یکســری محدودیتهــای مدنــی مــی بینــد،
یعنــی دیگــر بــه راحتــی نمیتوانــد در هــر مــکان و مجلســی
حاضــر شــود ،نمیتوانــد ســگ داشــته باشــد و بــه طــور کلــی بایــد
متخلــق بــه اخــاق اســامی باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،انتظــارات
جامعــه بــه طــور فزآینــده از او باالتــر م ـیرود .هــر یــک از ایــن
مســائل بــه نوبــه خــود باعــث میشــود تــا یــک زن ایرانــی
بــه خاطــر رعایــت حجــاب اســامی ،هــر روز بــا چالشهــای
اجتماعــی گوناگونــی مواجــه شــود.
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مطلب زیر ترجمه مطلبی با عنوان «!Prove it
The burden of proof in science vs
 »pseudoscience disputesنوشته ماسیمو
پیلیوچی ،رئیس گروه فلسفه در کالج لهمن دانشگاه
شهری نیویورک با ترجمه ناهید خاصی است که در ادامه
می آید؛ زمینههای تحقیقاتی پیلیوچی فلسفه علم ،فلسفه
زیستشناسی ،فلسفه شبهعلم و رابطه بین علم و دین
ا ست .
در نگاهــی دوبــاره بــه مقالههــای فنــیام ،ایــن مقالــه در ســال
 ۲۰۱۳بــه همــراه دوســت و همــکارم ،مارتــن بــودری در مجلـهی
فیالســفیا تحــت عنــوان «اثباتــش کــن! بــار اثبــات در علــم در
مقابــل مشــاجرات شــبهعلم» منتشــر شــد.
مقالــه از اینجــا آغــاز میشــود کــه مفهــوم بــار اثبــات در
طیــف گســتردهای از گفتمانهــا ،از فلســفه تــا حقــوق ،علــم،
شــکگرایی ،و حتــی در اســتداللهای روزمــره بــه کار گرفتــه
گیــری
میشــود .ســپس مــن و مارتــن ،تحلیلــی از موضع
ِ
مناســب بــار اثبــات ارائــه میدهیــم ،بهخصــوص بــا تمرکــز
ِ
بــر مباحثــات شــکاکانه شــبهعلم و پدیدههــای خــارج از فهــم
ـئولیت بــار اثبــات نســبت ًا واضــح و بســیار
علمــی ،کــه در آنجــا مسـ ِ
همدلیبرانگیــز اســت .مــا اســتدالل میکنیــم کــه بــار اثبــات
اغلــب اشــتباه بــه کار گرفتــه میشــود یــا صرفـ ًا بــه عنــوان یــک
ـول اساســی اســتفاده
لفاظــی هوشــمندانه ،بــا فهــم اندکــی از اصـ ِ
میگــردد .مــا در مقالــه ،تمایــز مهــم بیــن انــواع بــار اثبــاتِ
مســتند [ ]۱و محتاطانــه [ ]۲را بــه دقــت شــرح میدهیــم ،کــه
بــا توجــه بــه احتمــاالت بیــزی و نظریـهی مدیریــت خطــا فهمیده
میشــود .در آخــر ،رابطــه بیــن بــار اثبــات و چنــد (بنــا بــه گفتـهی
 منطقــی غیررســمی را بررســی میکنیــم .ایــن
بعضــی) مغلطــه
ِ
اجــازه میدهــد کــه بــه درک و دریافــت محکمتــری پیرامــون
ایــن مفهــوم و کاربردهایــش در حوزههــای مختلــف دســت یابیــم،
احتمــال رخ
و همچنیــن برخــی ســردرگمیها را بــا توجــه بــه
ِ
دادن یــا نــدادن بعضــی مغلطههــا (حملـهی شــخصی ،توســل بــه
نادانــی ،و مصــادره بــه مطلــوب) روشــن ســازیم.
در ابتــدا ،الزم اســت تمایــز مهمــی بیــن بــار اثبــاتِ مســتند و
محتاطانــه قائــل شــویم .بــار اثبــات محتاطانــه زمانــی بــه کار
تقــارن هزینــه در رســیدن بــه دو
گرفتــه میشــود کــه عــدم
ِ
قضــاوت دربــاره هــر موضوعــی کــه تحــت مجادلــه اســت ،وجــود
دارد ،در حالــی کــه بــار اثبــات مســتند وقتــی هیــچ عــدم تقــارن
هزینــهای وجــود نــدارد ،اعمــال میشــود.
ـامت افزودنیهــای خوراکــی را در نظــر
بــرای مثــال ،مســاله سـ ِ
بگیریــد .اگــر بــه عنــوان یــک مســاله علمــی سرراســت بــه آن
ـات مســتند اســت:
نزدیــک شــویم ،مفهــو ِم مربــوط از نــوع بــار اثبـ ِ
ـاوت درســت هزین ـه مرتبطــی وجــود نــدارد،
در رســیدن بــه قضـ ِ
بــه جــز ایــن هزین ـه متقــارن کــه بخشــی از واقعیــت را اشــتباه
دریابیــم .لیکــن اگــر مــا بــه موضــوع افزودنیهــای خوراکــی از
نقطهنظــر عواقــب بالقــوهای کــه بــرای ســامت عمومــی دارد،
ـواب اشــتباه هزین ـهای تفاضلــی
نزدیــک شــویم ،رســیدن بــه جـ ِ
(  )differentialدارد ،بنابرایــن ایــده بــار اثبــاتِ محتاطانــه به
نظــر مناس ـبتر اســت.
اصــل (بحثبرانگیــز) احتیاطــی ،کــه یکــی از کاربردهــای بــار
ِ
اثبــات محتاطانــه اســت ،توضیــح میدهــد کــه –اگــر اقــدام یــا
خــط مشــی معینــی مشــکوک بــه زیــانآور بــودن باشــد– بــار
بــر دوش آنهایــی میافتــد کــه معتقدنــد یــک سیاســت یــا خــط
ـی عملــی تــازه ،زیــانآور نیســت .وضــع موجــود کمهزینهتــر
مشـ ِ
از یــک سیاســت یــا خــط مشــی عملــی جدیــد کــه بالقــوه ممکــن
اســت خطرنــاک باشــد ،در نظــر گرفتــه میشــود .بــه طــور
کلیتــر ،بــار اثبــات محتاطانــه میتوانــد در موقعیتهایــی بــه کار
ـت نادرســت بــه طــور چشــمگیری از
گرفتــه شــود کــه هزینــه مثبـ ِ
ـی نادرســت متفــاوت (بزرگتــر یــا کوچکتــر) اســت.
هزین ـهی منفـ ِ
مثالهایــی از بــار اثبــات محتاطانــه کــه در آن هزینــه مربــوط
بــه منفــی نادرســت ســنگینتر از مثبــت نادرســت اســت ،شــامل
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تفاوت میان علم و شبه علم چیست؟

ردیابــی دود ،خطــرات محیــط زیســتی ،غربالگــری
هشــدارهای
ِ
ســرطان و غیــره هســتند .یــک مثــال از مــور ِد برعکــس ،کــه
در آن مثبــت نادرســت هزین هبَرتــر مالحظــه میشــود ،فــرض
(اصــل) برائــت در یــک دادگاه اســت .ایــن اصــل در قانــون کیفری
آمریــکا بــه وضــوح کف ـه تــرازو را بــه نفــع متهــم کــج میکنــد،
لیکــن ایــن کار بــه ایــن خاطــر انجــام میشــود کــه خطــر مثبــت
نادرســت (محکــوم کــردن یــک بیگنــاه) بســیار کمتــر از خطــر
ـرف گناهــکار) پذیرفتنــی تلقــی
منفــی نادرســت (تبرئــه کــردن طـ ِ
میگــردد.
البتــه ،مــوار ِد بــار اثبــات محتاطانــه همــواره مســتلزم یــک بعــد
مســتند نیــز هســتند ،در حالــی کــه برعکســش صــادق نیســت .در
بــار اثبــات محتاطانــه ،عــدم تقــارن هزینــه عــاوه بــر احتمــاالت
پیشــین بایــد در نظــر گرفته شــود .بــرای مثــال ،در بحــث پیرامون
بــودن
امــکان اولیــه ســرطانزا
ســرطان و تلفنهــای همــراه،
ِ
ِ
تشعشــات کمانــرژی امــواج الکترومغناطیســی بایــد عــاوه بــر
عــدم تقــارن هزینــه در نظــر گرفتــه شــود .اگــر احتماالت پیشــین
نادیــده گرفتــه شــوند ،اصــل احتیاطــی بــه غلــط اســتفاده شــده و
میتوانــد اثــرات فلجکننــده بــر سیاســت عمومــی داشــته باشــد.
برعکــس ،جایــی کــه شــامل عــدم تقــارن هزینــه اســت شــخص
نمیتوانــد بــرای حــل مســائل فقــط یــک پرســپکتیو بیــزی اتخاذ
کنــد ،چــون حتــی وقتــی ادعاهــای رقیــب ،مقدمــات برابــر دارنــد،
رویکــرد محتاطانــه (امــا نــه یــک رویکــرد مســتند) میتوانــد بــه
آســانی تعــادل را بــه نفــع یــک ادعــا بیــن بقی ـهی آنهــا ،برهــم
بزنــد.
تعــدادی مباحثــات مهــم در علــم ،شــبهعلم و حتــی در
اســتداللهای فلســفی سرراســت وجــود دارد ،کــه بنــا بــه
ـن درگیــر میتــوان خردمندانــه ،هــم از منظــری
عالق ـهی طرفیـ ِ
مســتند و هــم از منظــری محتاطانــه بدانهــا رهیافــت .بــرای
ـفی نهفتــه
مثــال ،فــرض بــر ایــن اســت نیـ ِ
ـروی اســتدالل فلسـ ِ
منفــی
در شــرطبندی پاســکال [ ]۳ایــن باشــد کــه خطــ ِر یــک
ِ
نادرســت (شــما بــاور نداریــد کــه خدایــی وجــود دارد ،ولــی معلــوم
میشــود کــه وجــود دارد) بســیار بیشــتر از یــک مثبــت نادرســت
(بــه علــت تهدیـ ِد لعنــت ابــدی در جهنــم) اســت .در مقابــل ،مثال
ـردن فرضیـهی مــاوراء طبیعــی یــا
فلســفی دیگــری کــه بــا وارد کـ ِ
ـم علــم ،دســت و پنجــه نــرم میکنــد ،ارائــه میکنیــم:
خــارج از فهـ ِ
ـج عملــی) وجــو ِد قــوری
بــه غلــط پذیرفتــن (بــا توجــه بــه نتایـ ِ

راســل [ ]۴کــه بــه دور خورشــید میچرخــد (مثبــت نادرســت) بــه
نظــر میرســد همــان خطــری را دارد کــه رد کــردن قــوری زمانــی
کــه واقع ـ ًا قــوریای وجــود دارد (منفــی نادرســت).
ســپس مــن و مارتــن شــماری از خاســتگاههای ذهنیــت
قضــاوت اینکــه بــار اثبــات کجــا واقــع
(ســوبژکتیویتی) در
ِ
اثبــات «محلــی» و
میشــود ،و همینطــور تمایــز بیــن بــار
ِ
کل
«جهانــی» را مطــرح میکنیــم؛ کــه بــار اثبــات جهانــی در ِ
یــک مباحثــه ثابــت و معیــن اســت ،زیــرا بــه آنچــه مباحثهکننــده
در نهایــت میــل دارد بنــا نهــد ،وابســته اســت (یــا مخالفانــش
ـدف گســتردهای،
خواســتارند انــکار کننــد) .اگرچــه درون چنــان هـ ِ
اثبــات محلــی ممکــن اســت بــروز یابنــد ،کــه در
تعــدادی بــار
ِ
طــول خــود مباحثــه تغییــر میکننــد ،چنانکــه بــه بخشهــای
کوچــک پــازل کلــی وابســتهاند.
در ادامــه مطــرح میکنیــم کــه چگونــه بــار اثبــات بایــد واگــذار
شــود .در ســال  ،۱۹۷۰بــراون توصیــف کــرد کــه وقتــی یکــی از
ـن مباحثــه بــار اثبــات بــرای رســیده بــه ادعــا درخواســت
طرفیـ ِ
میکنــد ،بدیهــی اســت کــه موقعیــت آن طــرف بــه طــور اولیــه
محتملتــر از ســایر طرفیــن اســت .چهارچــوب بــراون هزینههــای
مرتبــط بــا قضاوتهــای متفــاوت را دربرنمیگیــرد و بنابرایــن
میتوانــد بــه عنــوان مشــخصه بــار اثبــاتِ مســتند در نظــر گرفتــه
شــود .مایــکل شــرمر ،یــک نماینــده اصلــی ش ـکگرایی مــدرن،
کلــی بــار اثبــات (مســتند) را بدیــن ترتیــب توصیــف
قاعــدهی
ِ
میکنــد« :کســی کــه ادعــای خارقالعــادهای میکنــد ،نســبت
بــه متخصصــان و بــه طــور کلــی بــه اجتمــاع بــار اثبــات ایــن را بر
عهــده دارد کــه اعتقــادش معتبرتــر از آن بــاوری اســت کــه بقی ـه 
افــراد پذیرفتهانــد .ترنــس هینــز ،روانشــناس ،در مجل ـه دیگــری
دربــاره شــبهعلم ،موافــق اســت کــه بــار اثبــات بایــد بــر دوش
ادعاکننــده پدیــده خارقالعــاده بیفتــد ،چــرا کــه «اغلــب ناممکــن
اســت کــه بتــوان یــک ادعــای بــه وضــوح مضحــک را هرچنــد
ـتن بابانوئــل.
هوشــمندانه باشــد ،نقــض کــرد» ،ماننــد وجــود داشـ ِ
تحلیلــی رســمی از ایــن ایدههــا مطــرح میکنیــم ،کــه توســط
لــری الودن انجــام شــده (جزئیــات در مقالــه) ،امــا آگاه باشــید
کــه چنیــن تحلیلــی نبایــد دلیلــی بــر خوشــنودی زیــاد از خــود
نســبت بــه بخــش شــبههآمی ِز شــبهعلم باشــد ،چــرا کــه مجــاز
نیســتیم بــه طــور خــودکار هــر ادعــای خــارج از فهــم علمــی یــا
مقدماتــی
خارقالعــاده را رد کنیــم ،مگــر زمانــی کــه احتمــال
ِ
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فرضیــه خــارج از فهــم علمــی بــودن دقیق ـ ًا صفــر اســت (مث ـ ً
ا،
وقتــی از نظــر منطقــی نامتجانــس اســت) .همچنیــن دلیــل اینکــه
چــرا بــار اثبــات بــر عهــده معتقــدان اســت اغلــب در جامعــهی
اثبــات مســتند
شــکگرایان اشــتباه تفســیر شــده اســت .بــار
ِ
شــامل ایــن نیســت کــه «چــه کســی ادعــای ایجابــی میکنــد».
اول اینکــه ،بســیار راحــت اســت کــه یــک ادعــای ایجابــی را بــا
بــه کارگیــری آســان قوانیــن پای ـهای منطــق ،بــه ادعــای ســلبی
تبدیــل کــرد ،و برعکــس .در کل ،تصدیــق گــزاره  Pدقیقـ ًا همان
انــکار گــزاره نقیــض  Pاســت .هــر صــور وجــودی را میتــوان به
شــکل نقیــض یــک صــور عمومــی نوشــت ،و برعکــس .توســل
بــه چنیــن حرکاتــی صرف ـ ًا منجــر بــه بــازی زبانــی پیچیــدهای
ـی حقیقــی توجــه گــردد.
میشــود بیــش از آنکــه بــه بــار معرفتـ ِ
دوم اینکــه ،مــواردی وجــود دارد کــه در آن بــار اثبــات بــر عهدهی
آنهایــی اســت کــه بیــان میکننــد آنچــه ،در مفهــو ِم انــکار
ـادی یــک  ،Xادعــای «ســلبی» تعبیــر شــود ،بیشــترین
وجــود مـ ِ
امــکان را دارد .بــرای مثــال ،بــار اثبــات دیگــر بــر عهــده
تاریخدانــان نیســت کــه شــواه ِد اســتفاده از گاز ســیکلون ب را
در اردوگاههــای کار اجبــاری نازیهــا فراهــم کننــد ،گرچــه ،بــه
دور از سفســطههای منطقــی ،آنهــا کســانی هســتند کــه ادعــای
«ایجابــی» میکننــد .پــس در ایــن مــورد ،بــار اثبــات بــر عهــده 
آنهایــی اســت کــه ادعــای «ســلبی» میکننــد.
در اکثــر اســتداللهای شــبهعلم و پدیدههــای خــارج از فهــم
علمــی ،مســلم ًا معتقــدان بــه مفاهیــم شــبهعلمی ادعاهــای
ایجابــی میکننــد ،در ایــن مفهــوم کــه وجــود چیزهایــی
(بشــقابپرندهها ،نیــروی ذهنــی از راه دور ،خطــوط انــرژی
بــدن ،هالــه) را کــه علــم مــدرن رد میکنــد ،تاییــد میکننــد ،امــا
ایــن فینفســه دلیــل آن نیســت کــه چــرا بــار اثبــات بــر عهــده
ـش
آنــان اســت .مســئولیت بــار اثبــاتِ مســتند همــواره بیانگــر دانـ ِ
زمینــهای اساســی و احتمــاالت پیشــینی اســت و مــا اســتدالل
مفروضــات ممکــن بــودن بایــد بــر اجمــاع
میکنیــم کــه ایــن
ِ
تخصصــی پیرامــون موضــوع بنــا شــود.
مــن و مارتــن بــا کاوش بــر نقــش تیــغ اوکام [ ]۵در ایــن بحــث
ادامــه داده و ســپس بــه آنچــه بــار فنــی مینامیــم ،نزدیــک
میشــویم .باورمنــدان بــه پدیدههــای مــاوراء طبیعــی اغلــب
تــاش کردهانــد نقشــهی شــکگرایان را معکــوس کــرده،
راههــای مختلفــی بیاینــد تــا بــار اثبــات را بــه دیگــری انتقــال
دهنــد .بــه ویــژه ،اقدامــات لفاظانــه از نــوع «نمیتوانــی ثابــت
کنــی کــه اشــتباه اســت» درخواس ـتهای نادرســتی هســتند کــه
درک صحیــح از فرآینــد بــار اثبــات را بــه شکســت میکشــانند.
در بعضــی مــوارد ،ایــن درخواســتها میتواننــد مســتقیم ًا
عملــی شــوند (بــرای مثــال ،بــه راحتــی میتــوان اثبــات کــرد
کــه نویســندگان ایــن مقالــه ،در همیــن لحظــه ،بســیار کمتــر از
یــک میلیــون دالر در جیبشــان دارنــد) ،امــا حتــی در آن صــورت،
شـکگرا در حــق مدعــی لطــف کــرده کــه بــار اثباتــی کــه واقعـ ًا
وظیفــهاش نیســت ،تقبــل نمــوده اســت (مــا در برابــر چنیــن
ادعــای بیخــودی هیــچ اجبــاری نداریــم کــه جیبهایمــان را
خالــی کنیــم).
بــه همیــن ترتیــب ،اگــر یوفوشناســان [ ]۶ادعــا میکننــد چنــد
حلقــه کشــتزار [ ]۷توســط یــک بشــقابپرنده برجــا مانــده ،بــار
اثبــات قطعــ ًا بــر عهــده آنــان اســت کــه شــواهد خارقالعــاده
ارائــه کننــد .اگــر شــکگرا چالــش پیچیــده آنهــا را انتخــاب
کنــد مبنــی بــر «اینکــه ثابــت کنــد هیــچ بشــقابپرندهای وجــود
نــدارد» و شــواهد مســتقیم و غیرمســقیمی فراهــم کنــد کــه آن
حلقههــای کشــتزار یــک شــوخی انســانی بــوده اســت ،او خواســته
باورمنــدان را بــا بــر عهــده گرفتــن بــار اثباتــی کــه هیــچ ربطــی به
او نداشــته ،نرنجانــد.
بــه هــر حــال بــرای اکثــر ادعاهــای خارقالعــاده و مــاوراء طبیعــی،
فضــای احتمــاالت در یــک زمــان محــدود (و بــه طــور مناســبی
کوتــاه) تمــام نمیشــود .بــرای مثــال ،بــرای رســیدن بــه ایــن
اثبــات کــه هیــچ ســفینه فضایــی بیگانـهای وجــود نــدارد کــه بــه
زمیــن آمــده باشــد –در هــر لحظــه ،نــه فقــط در یــک مــورد

ـدت
ـاص ادعایــی– بــه نوعــی دیدهبانــی طوالنیمـ ِ
حادث ـهی خـ ِ
جامــع بــر کل ســطح ســیاره نیــاز اســت ،چیــزی بســیار فراتــر از
ـی حــال حاضــر کــه بــه عنــوان یــک حقهی
امکانــات تکنولوژیکـ ِ
مباحث ـهای ســاده ،بــه راحتــی ایــن خواســته رد میشــود.
ضمنــ ًا ایــن شــکگرا را در یــک وضــع دشــوار بــر جــای
میگــذارد .اگرچــه ممکــن اســت گاهــی برایــش از نظــر زبانــی
متقاعدکننــده باشــد کــه بــار اثبــات را بــر عهــده بگیــرد ،بــا تاکید
میگوییــم بــار بــر دوش او نیســت (بــرای مثــال ،فراهــم کــردن
یــک توضیــح طبیعــی از رویــت یــک  UFOمعیــن) ،ایــن
ممکــن اســت بــه مثابــه یــک تصدیــق ضمنی فهمیــده شــود که
ش ـکگرایان بــار اثبــات ســلبی بــرای هــر خــاف قاعــدهای را
کــه باورمنــدان ایجــاد میکننــد ،بــر دوش ندارنــد .نتیجــه بــرای
شــکگرایان عمــل بیحاصلــی اســت :تمــام آنچــه باورمنــدان
بایــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه بــرای ش ـکگرایان چالــش
ایجــاد کننــد ،کــه آنهــا مطمئنـ ًا قــادر بــه پاسـخگویی بــه هیــچ
کدامشــان نیســتند .بــا اشــاره دوبــاره بــه ادبیــات یوفوشناســی،
حتــی شـکگرایان مشــتاق اقــرار میکننــد کــه درصــد کوچکــی
(حداکثــر  ،%۱۰و حــدوداً بــه طــور قابل توجهــی کمتــر از آن) از
 UFOهــای ادعایــی نمیتواننــد بــه  IFOهــا (اشــیاء پرنــدهی
ـتقیم
شناختهشــده) تبدیــل شــوند ،حتــی بعــد از تحقیقــات مسـ ِ
شــواهد موجــود.
شــکگرا حداقــل ســه پاســخ در اینجــا در دســترس دارد .اول
اینکــه ،منابــع تحقیقاتــی محدودنــد ،خصوصــ ًا وقتــی صحبــت
از ادعاهــای شــبهعلمی احتمالــی میشــود ،بنابرایــن نبایــد
تعجــبآور باشــد کــه در مــوارد معینــی محققــان بــه راحتــی
شــیوههای بهین ـهای در اختیــار ندارنــد کــه پدیــدهی ناشــناختهی
ادعایــی را بــه طــور ایجابــی شناســایی کننــد.دوم اینکــه ،حتــی در
مــورد ســواالت علمــی واقعــی فــرد مجبــور اســت بــا دسترســی
ـی محــدود بــا پدیــدهی مربــوز دســت و پنجــه نــرم کنــد،
معرفتـ ِ
ـدان شــواهد تجربــی
ـ
فق
ـر
ـ
تاثی
ـت
ـ
تح
ـد
ـ
توان
ی
م
ـه
ـ
ک
ای
ی
دسترس ـ
ِ
ـی ذاتــی خــرد انســان قــرار
بهینــه و یــا محدودیتهــای معرفتـ ِ
گیــرد .بــرای نمونــه ،بــه جسـتوجوی طوالنــی –و همچنــان تــا
حــد زیــادی ناموفــق– پیرامــون یافتــن توضیحــی بــرای منشــاء
حیــات بیندیشــید.
ســوم اینکــه ،چنانچــه تومــاس کوهــن به مــا یــادآوری کــرد ،حتی
ـق «نرمــال» دائمـ ًا بایــد بــا تعــدادی «معماهــا» ی حــل
علــم موفـ ِ
نشــده ،دســت و پنجــه نــرم کنــد ،و تنهــا زمانــی کــه معماهــا
بیشــمار و گســترده میشــوند کــه واقعــ ًا شــروع بــه تهدیــد
پارادایــم حاکــم کننــد ،آنگاه دانشــمندان را مجبــور میکننــد کــه
بــه دنبــال چهارچوبهــای نظــری جایگزینــی باشــند .حتــی اگــر
ش ـکگرایان نتواننــد توضیــح کاملــی بــرای هــر انحــراف فراهــم
کننــد ،آنچــه اغلــب میتواننــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه قــول
بدهنــد توضیحــی در کار خواهــد بــود و دربــاره تفســیرهای طبیعی
بالقــوه بیندیشــند .بــا فــرض اینکــه بــار اثبــات حقیقت ـ ًا بــر دوش
باورمنــدان اســت بــا شــواهد متقاعدکننــده آن را عملــی ســازند،
ایــن تمــام چیــزی اســت کــه میتوانیــم از ش ـکگرا تحــت ایــن
شــرایط انتظــار داشــته باشــم.
بــرای مثــال ،طرفــداران طراحــی هوشــمند و آفرینشگرایــان
«پیچیدگــی ســاده
گوناگــون اغلــب بــه مثالهــای معروفــی از
ِ
نشــدنی» در دنیــای زنــده اشــاره کردهانــد :سیســتمهای زیســتی
کــه بســیار پیچیــده هســتند کــه احتمــا ًال نمیتواننــد تکامــل
یافتــه باشــند .در برخــورد بــا چنیــن چالشهایــی ،زیستشناســان
تکاملــی میتواننــد بــه مســیرهای تکاملــی ممکــن را کــه منجــر
بــه یــک ســاختار زیســتی پیچیــده معیــن شــده ،اشــاره کننــد.
زمانــی کــه آنهــا چنیــن کاری انجــام میدهنــد ،بــار اثبــات
اضاف ـهای بــر دوش طرفــداران طراحــی هوشــمند وجــود دارد تــا
ـل آنچــه
ـی مطــرح را حــذف کننــد .در مقابـ ِ
تمــام توضیحــات طبیعـ ِ
باورمنــدان فکــر میکننــد ،بــار اثبــات بــر عهــده شــکگرایان
نیســت که نشــان دهنــد کــدام یــک از توضیحــات طبیعی درســت
اســت .بــا فــرض شــواهد بســیار بــرای قــدرتِ انتخــاب طبیعــی در
تولیــد موجــودات پیچیــدهی ســازگار ،و دشــواری بــه دســت آوردن
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اطالعــات دربــارهی گذشــته دو ِر فرگشــت ،ایــن نــوع از حــدس
گمــان آگاهانــه همــهی آن چیــزی اســت کــه بــرای خاتمــه
و
ِ
دادن بــه مباحثــات طراحــی هوشــمند الزم اســت (البتــه شــواهد
مبنــی بــر جهــش خــاص یــا فرآینــد انتخــاب ،فرگشــت را تقویــت
میکنــد ،امــا سرنوشــتش دیگــر بــه آن بســتگی نــدارد) .مقــدار
انحرافــات () بــه آســانی بــه آســتانه کوهــن بــرای تغییــر پارادایــم
نزدیــک نمیشــود ،اگرچــه ایــن دربــاره اینکــه آیــا در آینــده
ممکــن اســت چنیــن کنــد ،البتــه چیــزی نمیگویــد.
در ایــن نقطــه مقالــه تــا حــدی تغییــر جهــت میدهــد ،و مــن
و مارتــن بحثــی پیرامــون مغلطههــای منطقــی غیررســمی و
معــروف آمــاده میکنیــم .مــن شــدیداً بــه افــراد عالقهمنــد
توصیــه میکنــم بــرای جزئیــات مقالــه را بررســی کننــد ،لیکــن
مــا اساس ـ ًا اســتدالل میکنیــم کــه اکثــر مواقــع ش ـکگرایان (و
در حــال حاضــر ،بــه طــور فزاینــدهای ،باورمنــدان) طــوری جملــه
«تــو مغلطــهی منطقــی  Xرا مرتکــب شــدی» را رد میکننــد
ـان مباحثــه اســت .گاهــی اوقــات یــک مغلطهی
کــه انــگار آن پایـ ِ
غیررســمی اصــ ً
ا یــک مغلطــه نیســت ،بلکــه در واقــع یــک
اکتشــافی خــوب یــا مناســب اســت.
بخــش از اطالعــاتِ
ِ
بــرای مثــال ،بگذاریــد بگویــم کــه در طــول مناســباتِ دادگاه،
یــک وکیــل بــرای دفــاع خاطــر نشــان میکنــد کــه یــک شــاه ِد
علی ـ ِه مــوکل ،ســابقه غیرقابــل اعتمــاد بــودن و دروغگویــی دارد،
شــدن متهــم چیــزی نصیبــش میشــود.
یــا شــاید از محکــوم
ِ
دادســتانی نمیتوانــد صرفــ ًا فریــاد بزنــد «حملــه شــخصی!» و
ـات دربــارهی شــخصیت و  /یا
همیــن تمــام ،تــا زمانــی کــه اطالعـ ِ
ـخصی شــاهد در واقــع مرتبــط بــا پرونــده اســت ،حتــی
منافــع شـ
ِ
اگرچــه نتواننــد ثابــت کننــد کــه شــاهد در ایــن مــورد خــاص دروغ
میگویــد.
ســرانجام ،واژه «شــکگرایی» تاریــخ طوالنــی و محترمــی در
فلســفه دارد .گرچــه وقتــی پــای صحبــت مشــاجرات پیرامــون
مفاهیــم شــبهعلمی معــروف بــه میــان میآیــد ،ایــن اصطــاح
ممکــن اســت بــه یکــی از دو نگــرش متمایــز اشــاره داشــته باشــد:
یکــی مربــوط بــه کســی اســت کــه میدانــد ادعــای خارقالعــاده
یــا خــارج از فهــم علمــی غلــط اســت و نمیتــوان اثباتــش نمــود.
اگرچــه ایــن ممکــن اســت در واقــع در بســیاری نمونههــای
واقعــی صــادق باشــد ،ایــن صــورت اص ـ ً
ا از نظــر فکــری جالــب
نیســت .معنــی دوم ،مفهــو ِم هیومــی اســت کــه در آن «یــک
انســان خردمنــد باورهایــش را بــا شــواهد متناســب میکنــد» .اگــر
ـتین هیومــی باشــیم ،بــه هــر جهــت بایــد
مــا ش ـک
گرایان راسـ ِ
ِ
شــواهد ادعاهــای خارقالعــاده را در ســطح مناســب بنــا کنیــم،
نــه آن میــزان کــه یــک معتقــد زودبــاور طلــب میکنــد ،و نــه تــا
ـرآوردن بــار اثبــات غیرممکــن باشــد.
حــدی کــه بـ
ِ
شــکگرایان مــدرن شــیفت ه ِ آننــد کــه تفســیر کارل ســیگن
از حکــم هیــوم کــه در بــاال اشــاره شــد ،نقــل قــول کننــد:
«ادعاهــای خارقالعــاده شــواهد خارقالعــاده نیــاز دارنــد ».ایــن
تــا آنجــا کــه تحقــق پیــدا کنــد ،خــوب اســت ،ولــی مــا بــه
وضــوح بــه معیارهایــی نیــاز داریــم کــه بــه طــور معتبــری معیــن
کنــد کــه ادعایــی واقعــ ًا «خارقالعــاده» اســت ،و چــه چیــز بــه
عنــوان شــواهد مناســب بــه شــمار مــیرود .خــو ِد اســتدالل
ـان مــا بــه
مشــهور هیــوم علیــه معجــزه ،گاهــی اوقــات (بــه گمـ ِ
طــرز بیرحمانــهای) اینطــور تفســیر میشــود کــه بــه بیانیــه
ـودن ،نــه صرفـ ًا احتمــال خیلــی کــم ،معجــزه میرســد،
ناممکــن بـ ِ
و افــرادی کــه بــه پدیدههــای مــاوراء طبیعــی یــا یوفوشناســی
بــاور دارنــد ،ایــن نگــرش را بازتــاب میدهنــد آنــگاه کــه ادعــا
میکننــد ش ـکگرایان هرگــز راضــی نخواهنــد شــد هــر چقــدر
هــم کــه شــواهد متقاعدکننــده باشــند.
بــه هــر جهــت ،رویکــرد هیــوم در بــاب معجــزات میتوانــد بــه
بیــان بیــزی دوبــاره فرمولبنــدی شــود ،و
طــور منطقــی بــه
ِ
مقدمــات و –و در نتیجــه بــار اثبــات– توســط شــرایط زمین ـهای
مــورد قبولــی تنظیــم گــردد کــه متناســب بــا مشــاجرهی مطــرح
اســت .بــا نــگاه از ایــن منظــر ،بایــد از ایــن افــراط اجتنــاب کنیــم
کــه مقدمــات خــود را ( ۰شــکگرای کامــل) یــا بــر ( ۱اعتقــاد
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کامــل) تنظیــم کنیــم ،چــرا کــه هیــچ میزانــی از داده و اطالعــات
ممکــن نیســت بتوانــد مــا را از موقعیتمــان تــکان دهــد .البتــه
نمونههایــی در ادبیــات شـکگرایی پیرامــون شــبهعلم وجــود دارد
کــه مقدمــات بــه طــور چشــمگیری در طــول زمــان بــه حرکــت
درآمدنــد .بــرای مثــال ،در حالــی کــه طــب ســوزنی هنوز بــه توجه
بــه نظریــهی زیربنایــی و ادعاهــای اغراقآمیــزش مــورد انتقــاد
اســت ،امروزه ممکن اســت شــواهدی بهینــه از کارآیــی محدودش
وجــود داشــته باشــد کــه یــک شـکگرا بایــد بــه جــای یکســره
رد کــردن ،مــورد بازبینــی قــرار دهــد .ایــن بــرای تکنیکهــای
مراقبـهی متعالــی حتــی بیشــتر بــه چشــم میآیــد ،کــه در آن نیــز
ممکــن اســت کســی بــه طــور عقالنــی متافیزیــک زیربنایــی آن
را رد کنــد در حالــی کــه ایــن تکنیکهــا طیفــی از تاثیــرات ادعــا
شــده را بــرآورده میکننــد.
بــه هــر حــال شــاید ،یافتــن نماینــدگان برجســتهای از اعتقــادات
مــاوراء طبیعــی یــا خارقالعــاده کــه ذهنیتشــان را در برابــر

راحله ابراهیمی ،کارشناس ارشد فلسفه و حکمت
اسالمی و مدرس دانشگاه یادداشتی در مورد بحران
معنا در جهان مدرن نوشته است که در ادامه از نظر
شما می گذرد؛
معنــا از مناشــقات امــروزی اســت کــه در برخــی جوامــع رنــگ و
رو باختــه اســت ،چــرا کــه برخــی از اندیشــمندان قایــل انــد کــه
معنایــی در کار نیســت و نــزد برخــی دیگــر از تشــخص و تعیــن
قابــل قبولــی برخــوردار اســت .عــده ای دیگــر از متفکــران مــردد
هســتند میــان وجــود و عــدم.
در علــم منطــق داللــت الفــاظ بــر معنا مطــرح اســت؛ بدیــن معنی
کــه هــر لفظــی حامــل معنایــی اســت و بــرای هــر لفظــی کــه
بــه کار مــی رود معنایــی هســت .دریافــت ایــن معنایــی بــه وســیله
کثــرت اســتعمال یــا وضــع و قــرارداد یــا اتحــادی اســت کــه میان
لفــظ و معنــا برقــرار اســت کــه وجــود لفــظ همــان معنــا اســت و
وجــود معنــا همــان وجــود ذهنــی اســت و وجــود ذهنــی داللــت بر
وجــود خارجــی هــر چیــزی دارد و انســان آن را بداهتــا مــی یابــد و
ابتدایــی تریــن راه تفاهــم را حضــور شــی در خــارج بــرای دریافــت
معنــا ،بــه نحــو عینــی مــی دادنــد.
بنابرایــن هــر لفظــی معنایــی دارد و انســان بــا آوردن الفــاظ در واقع
در تــاش بیــان معنــا اســت و بــا بیــان معنــا بــه دنبــال چیــزی
اســت کــه مــی بینــد و یــا بــه وجــود عینــی و خارجــی او ایمــان
دارد و معنــا را پلــی بــرای دسترســی بــه متــن واقــع و آنچــه کــه
در واقعیــت موجــود هســت و او از آن غایــب یــا غافــل اســت ،مــی
دانــد و حــال ،آنچــه واقعیــت دارد خــواه کشــف علمــی باشــد خــواه
کشــف و شــهود معنــوی.
بحــران از جایــی آغــاز مــی شــود کــه انســان آنچــه را مــی بینــد
تنهــا «تکــرار و تکثــر وقایــع گاهـ ًا بــی ربــط» اســت کــه او را دچار
ســر در گمــی کــرده کــه ماحصــل آن بــی معنایــی اســت و در واقع
اشــتیاق معنــاداری و کشــف معنــا را نــدارد و الفــاظ را صرفـ ًا بــرای
بیــان بــی معنایــی وقایــع و آنچــه در حــال شــدن هســت ،بــه کار
مــی بــرد چــرا کــه خــود را منفــک و منقطــع از ایــن چالــش و در
نوردیــدن حقیقــت و آنچــه براســتی هســت ،مــی کنــد.
یکــی از دالیــل ایــن انقطــاع و انفــکاک از ،بســنده کــردن بــه
همــان ابتدایــی تریــن راه فهــم معنــا ،یعنــی احظــار وجــود خارجی
هــر شــی بــرای اثبــات آن مــی باشــد .بدیــن معنــی کــه هــر آنچه
کــه دیــده و رویــت مــی شــود و فــی الحــال حاضــر اســت ،معنــادار
اســت و آنچــه ســیال و یــا ممتــد و یــا غیرمحســوس هســت و
از چشــم تــو غایــب هســت بــه رغــم حضــور ،گــزاره ای بــی
معناســت .اینجاســت که واقعــه ای بنــام «تکــرار و روزمرگــی» رخ
مــی نماینــد.
او هــر روز و هــر ســال چشــم مــی گشــاید ولــی تنهــا چیــزی
کــه مــی یابــد الفاظــی همچــون گــذر زمــان ،تغییــر فصــول ،ایــن
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اســتدالالت ش ـکگرایانه تغییــر دادهانــد ،دشــوارتر باشــد (گرچــه
اگــر بــه انــدازهی کافــی کاوش کنیــم ،میتوانیــم بیابیــم) .آنچــه
مــا را بــه نکت ـهی پایانــی ایــن مقالــه میرســاند (کــه در بــاال آن
را مطــرح نکــردهام) :مباحثــات بــار اثبــات در زمینــه علــم در مقابــل
مشــاجرات شــبهعلم ،البتــه نوعــی بــازی زبانــی ویتگنشــتاینی
ـودن معیارهــا را پیشفــرض
هســتند کــه حداقلــی از مشــترک بـ ِ
میگیــرد .افــراد نمیتواننــد توافــق کننــد کــه چگونــه بــار اثبــات
را منصفانــه تخصیــص دهنــد ،مگــر اینکــه ،وقتــی صحبــت از
پیشزمینــه دانشــی اســت کــه مقدمــات مربــوط بــه مشــاجره 
مطــرح را محــدود میکنــد ،خــود را در یــک میــدان بیابنــد و
آن دقیقــ ًا رایجتریــن مانــع در مباحثــاتِ بیــن شــکگرایان
و باورمنــدان اســت :دســته اول اکثــر مواقــع بــه آســانی حتــی
احتمــال ایــن را کــه پدیــده غیرعــادی بتوانــد بــه واقعیــت بــدل
شــود ،رد میکننــد ،در حالــی کــه دســته دوم بــه همــان ســرعت
کل تشــکیالت علمــی ایــن برچســب را م ـیزد کــه «بســیار
بــه ِ

تقلیلگــرا» یــا کوتهفکــر اســت کــه بتوانــد پدیدههــای بدیــع را
ـم
درک کنــد .ایــن نــوع از بنبســت بــه فقـ ِ
ـدان گســتردهای از فهـ ِ
انواعــی از موضوعــات معرفتشــناختی بســتگی دارد کــه مــن و
مارتــن در ایــن مقالــه توصیــف کردیــم ،امــا حداقــل تــا انــدازهای
بــه رویکردهــای روانشــناختی شــخصی نیــز وابســته اســت ،کــه
یــک فیلســوف بهتــر اســت ســخنی دربــارهاش نگویــد.
________________________________________
[Evidential ]۱
[Prudential ]۲
[Pascal›s wager ]۳
[Bertrand Russell’s tea pot ]۴
[Occam’s razor ]۵
[ufologists ]۶
[crop circle ]۷

بحرانمعنادرجهانمعاصر

همانــی اســت کــه در ظاهــر بــی محتــوا اســت .غافــل از اینکــه
اگــر همــه چیــز در تکــرر و تلبــس بــه ســر می بــرد کــه معنــاداری
آن مشــخص شــود امــا امــروز کمتــر کســی چنیــن اشــتیاقی برای
آن چیــزی کــه در حــال رخ دادن اســت ،دارد و تنهــا گــذر را مــی
بینــد و نــه تغییــرات آن گــذر را.
مالصــدرا در کتــب خــود از «حرکــت جوهــری» ســخن بــه میــان
مــی آورد و از آن بــه برهــان عرشــی یــاد مــی کنــد و راه حــل
مســائلی چــون جملــه معــاد جســمانی کــه بــزرگان عقـا از جمله
شــیخ الرئیــس از اثبــات آن بــاز مانــد ،مــی باشــد و یکــی دیگــر از
برآیندهــای حرکــت در جوهــر را عــدم قطعیــت و کشــف فصــل
حقیقــی اشــیا مــی دانــد.
مالصــدرا مــی آورد کــه جوهــر هــر شــی از اشــیا کــه امــری قایــم
بــه خویــش و حقیقــی اســت در حرکــت و ســیالن و بــی قــراری
اســت و مــادام در حــال اخــذ صــورت و فصــل و از دســت دادن
ایــن صــور مــی باشــد و ایــن گــذر و حرکــت تکــرار مــی شــود
تــا جایــی کــه برســد بــه ســر منــزل مقصــود کــه همــان جوهــر
مجــرد از مــاده و همــان فعلیــت محــض کــه هیــج نحــوه حالــت
انتظــار و امکانــی نــدارد و هــر آنچــه هســت را یکجــا بــه نحــو
مســلط داراســت.

ایــن برداشــت الزمــه اش اتصــال و عــدم انفــکاک اســت بــرای
دریافــت معنــا و دســتیابی بــه فصــل اخیــری کــه آخریــن
صــورت خــود را بــه نحــو بالفعــل داراســت .بنابرایــن گریــز از
بــی معنایــی و بحرانــی کــه ایــن روزهــا گریبانگیــر هــر ســخن
و هــر زندگــی اســت ،بــا بنــد زدن بــه اتصــال و عــدم اکتفــا بــه
صورتــی کــه فعــ ً
ا از یــک واقعــه در نــزد مــا هســت ،میســر
مــی باشــد.
ایــن نکتــه همــان چیــزی اســت کــه قــرآن کریــم بارهــا از آن
بــه تــوان یــاد کــرده اســت ،بنــام «صبــر» .فــرد صبــور در واقــع
بــه آنچــه کــه در رخ داده بســنده نمــی کنــد و نــگاه اش را بــه
امتــداد افــق دیگــری بــه جــز آنچــه مــی بینــد مــی دوزد و بــه
دنبــال معنایــی بیــش از آنچــه هســت مــی گــردد و بــی نهایــت
را در همیــن نهایــت اندکــی کــه در نــزد جســم مــادی خــود دارد
نمــی بینــد.
ایــن نکتــه ،ســرکی بــر بــی نهایــت کشــیدن در همیــن نهایــت
اســت بــه شــرط امتــداد و پذیــرش اینکــه اینجــا نهایــت آنچــه
حقیقــت اســت ،نیســت بلکــه بایــد فــراروی کــرد و صبر داشــت تا
معنــا حاصــل شــود و خــود را از ســر در گمــی و بحــران بــی معنایی
و پــوچ نگریســتن هــا رهــا ســاخت.
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چندی پیش بخشی از نقدهای حجت االسالم فیرحی و
پاسخ محمدمجتهدشبستری با عنوان «گذر از فقه شدنی
نیست» در خبرگزاری مهر منتشر شد.
متن زیر یادداشت جدیدی از حجت االسالم فیرحی در
نقد محمد مجتهد شبستری است که در ادامه می خوانید؛
در مصاحبــه کوتاهــی اشــاره داشــتم کــه بــا توجــه بــه وضعیــت
فکــری -تم ّدنــی جوامــع مســلمانی ،و جایــگاه دانــش فقــه در
آن ،گــذر از فقــه بــرای چنیــن جوامعــی شــدنی نیســت .اســتاد
اندیشــمند جنــاب آقــای مجتهــد شبســتری ،در واکنــش بــه ایــن
نکتــه ،مطلبــی با ایــن عنــوان در شــبکه هــای اجتماعی گذاشــتند؛
«چــرا از فقــه اجتماعــی عبور مــی کنیــم؟» همچنیــن ،در ص ۳۱۵
از کتــاب جدیــد االنتشــار «نقــد بنیادهــای فقــه و کالم» ،هشــدار
دادنــد و نوشــتند؛ «هشــدار! دموکراســی «فقهــی» نمــی شــود».
اســتاد شبســتری از ایــن پژوهشــگر کوچــک خواســته انــد؛ «گــر
محققــان ما معتقدنــد چنیــن مبناهایــی وجــود دارد بر آنهــا فرض
اســت کــه آن مبانــی را بــه صــورت شــفاف بیــان کننــد و مدلّــل
ســازند تــا کوشــشهای آنــان دربــاب پــردازش اجتهــاد فقهــی
اجتماعــی ،اســتواری و اســتحکام خــود را نشــان دهــد».
بــه احتــرام در خواســت اســتاد ،نکاتــی را عــرض خواهــم کــرد.
نخســت بــه برخــی پیــش فــرض هــای مهــم اشــاره مــی کنــم؛
فقــه یــک دانــش اســت؛ مثــل هــر دانــش دیگــر جدیــد و قدیــم
دارد ،امــا عبــور از دانــش بــی معنــی اســت؛
چنیــن مــی نمایــد ،فقــه بــه عنــوان «دســتگاه دانــش» ،تفــاوت
آشــکاری بــا چهــار چیــز دیگــر دارد؛
الــف) تاریــخ فقــه؛ ب) فتواهــا و نظریــات فقهــی؛ ج) ایدئولــوژی
هــای فقهــی؛ د) ســیرۀ عملــی فقیهــان.
الــف) اگــر در همــه دانــش هــا و نظــام هــای دانایــی ،تفکیــک
بیــن دانــش و تاریــخ دانش اهمیــت حیاتــی دارد ،چــرا نبایــد چنین
تفکیــک در فقــه پژوهــی و پژوهــش هــای فقهــی نیز به رســمیت
شــناخته شــود؟ بــه عنــوان مثــال؛ همــواره دانــش فلســفه و تاریــخ
فلســفه ،تاریــخ پزشــکی و دانــش پزشــکی را از هــم جــدا مــی
کننــد؟ ایــن جــدا ســازی از آن روی اهمیــت دارد کــه فراینــد جذب
و دفــع ،و الجــرم نســبت کهنــه و نــو در هــر دانشــی ،از جملــه فقه،
توضیــح داده شــود؟ بدیــن ســان ،آیــا تقلیــل دانــش فقــه بــه تاریخ
فقــه ،نوعــی از «خطــای دیــد» نخواهــد بــود؟

پاسخ فیرحی به مجتهد شبستری؛

چرا گذر از فقه شدنی نیست؟
بــه عنــوان پیــش فــرض نخســت ،چنیــن مــی اندیشــم کــه فقــه،
گونــه ای «دســتگاه دانــش» اســت ،و بــه همیــن لحــاظ هــم،
تفــاوت آشــکاری بــا چهــار چیــز دیگــر دارد؛ الــف) تاریــخ فقــه؛ ب)
فتواهــا و نظریــات فقهــی؛ ج) ایدئولــوژی هــای فقهــی؛ د) ســیرۀ 
عملــی فقیهــان .در یادداشــت قبــل ،بــه اهمیــت «جــدا ســازی»
دانــش فقــه از تاریــخ فقــه اشــاره کــردم و اکنــون دیگــر تفــاوت ها
را بــه اختصــار طــرح مــی کنــم .غــرض از ایــن نــکات ،چیــزی جز
آشــکار نمــودن دنیــای ذهــن ایــن پژوهشــگر نیســت.
ب) بــه نظــر ،فتواهــا و نظریــات فقهــی ،بــه رغــم اهمیتــی کــه
دارنــد ،منطق ـ ًا غیــر از دانــش فقــه انــد؛ آنهــا در بهتریــن حالــت
شــبیه توصیه-توصیــف هــای عالمانــه ،و دکتریــن هــای رایــج در
دیگــر رشــته هــای علمــی نظیــر فلســفه و حقــوق انــد .دانــش؛
مشــاهده و تبییــن و تفســیر مینمایــد ،و نظریــه فتــوا مــی دهــد،
حکــم میکنــد و بــهکار مــی بنــدد.
اصــو ًال ،نظریــه و دانــش ،در هیــچ علمــی ،از جملــه فقــه،
همپوشــانی کامــل ندارنــد؛ نظریــه هــا چونــان لحــاف کوچــک بــر
انــدام بــزرگ دانــش انــد کــه هــر قســمتی را بپوشــانند الجــرم از
احاطــه بــر بخــش دیگــر بــاز مــی ماننــد .بــه همیــن دلیــل نیــز،
ـس حتــی مشــهور تریــن نظریــه هــا و
هیــچ دانشــی در بنــد و قفـ ِ
نظریــه ســازان نمــی مانــد.
اکنــون اگــر تاریــخ فلســفه و حقــوق را بنگریــم ،انبــاری از نظریــه
هــای کهــن ضــد دموکراســی اســت ،آیــا بــه اعتبــار ایــن تاریــخ
طوالنــی آزادی ســتیزی و برابــری گریــزی مــی تــوان حکــم
کــرد کــه ذات فلســفه و حقــوق ،و دســتگاه ایــن دانــش هــا ضــد
دموکراســی اســت؟ بــه همیــن قیــاس ،آیــا مــی تــوان از نظریــه
فقهــی و خشــونت داعــش نتیجــه گرفــت کــه دانــش فقــه بــه
عنــوان دانــش بــر بنیــاد خشــونت ایســتاده اســت؟
ج) فقــه بــا ایدئولــوژی هــای فقهــی نیــز تفــاوت آشــکاری دارد؛
فقــه و الهیــات هــم بماننــد دو دانــش مهــم دیگــر؛ علــم و فلســفه،
همــواره در مــرز و معــرض ایدئولــوژی قــرار دارنــد؛ ایــن پرسشــی
قابــل تأمــل اســت کــه چنــد درصــد از هــر نظریــه فقهــی یــا

فلســفی ،ممکــن اســت از عیــار فقــه یــا فلســفه برخــوردار باشــند؟
بــه عبــارت دیگــر؛ ســهم دانــش فقــه بــه عنــوان دانــش ،در نظریه
هــای فقهــی چقــدر اســت؟
ابــن رشــد ،فیلســوف مشــهور اندلــس ،بــه درســتی بــر ایــن بــاور
بــود کــه نظریــه هــای فلســفی افالطــون ،نــه برهــان نــاب ،بلکــه
ترکیبــی از برهــان و آن چیزهایــی اســت که بــر شــرایط و فرهنگ
یونــان قابــل ارجــاع اســت؛ بــه تعبیــر امــروز ،ترکیبــی از برهــان و
غیــر برهــان ،و الجــرم فلســفه و غیــر فلســفه اســت .بــه همیــن
دلیــل هــم «الضــروری فــی السیاســة» را نوشــت تا ســره و ناســره
را در نظریــه افالطــون تشــخیص دهــد.
آیــا چنیــن فراینــد تحلیلــی در نظریــه هــای فقهــی امــکان نــدارد؟
بســیاری از نظریــه هــای هــر فقیــه صاحــب نظــری ،در مقــام
تحلیــل ،احتمــا ًال ترکیبــی از ادلــه فقهــی ،بعــاوه روانشناســی
شــخصی و داده هــای بــرون فقهــی زمانــه آن فقیــه انــد؛ ایــن
ترکیــب ،همــان چیــزی اســت کــه ایدئولــوژی هــای فقهــی را می
ســازد و یــا نظریــه فقهــی را تــا مــرز و معــرض ایدئولوژیک شــدن
مــی لغزانــد.
د) فقــه بــه عنــوان دانــش ،بــا ســیرۀ عملــی فقیهــان نیــز تفــاوت
دارد؛ هیــچ دانشــمندی در دانــش خــود کام ـ ً
ا ذوب نمــی شــود ،و
چنیــن چیــزی شــدنی نیســت .فقیــه ،بســان هــر دانشــمند دیگــر،
انســانی بــا همــه تمایــات ،منافــع و غرایــز متضــاد اســت؛ کنــش
و واکنــش هــای بشــری خــود را دارد؛ بــه همیــن دلیــل نیــز ،در
ســیرۀ تاریخــی فقیهــان هــم نشــانه هایــی از خدمــت و خیانــت
مــی تــوان دیــد؛ چیــزی کــه بــه زیســت فقیــه در درون فرهنــگ و
تاریــخ یــک جامعــه بــر مــی گــردد.
اکنــون ،آیــا مــی تــوان از ســیرۀ عملــی فقیهــان ،حجتــی بــرای
قضــاوت ،مثبــت یــا منفــی ،در بــاره اصــل دانــش فقــه تــدارک
نمــود؟ چــه حجتــی مــی تــوان یافــت کــه بــه اســتناد آن بتــوان،
عبــور از دانشــی چــون فقــه ،و نــه فتواهــا ،نظریــه هــا و ایدئولوژی
هــای فقهــی را بــر جامعــه ای توصیــه نمــود؟
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یادداشتی از سید جواد طاهایی؛

جمهوریاسالمی؛نهضتیانظام؟

نزد بسیاری از جمله نویسندۀ این سطور ،جمهوری اسالمی
دولت مقدسی است و به قول حضرت امام« ،امانت
خداوند نزد ملت ایران است» .نزد ما معتقدین به نظام،
اگر نظام مقدس است ،الجرم نهادهای آن نیز از قداستش
بهره دارند .ازجمله نهادهای متعلق به نظام مقدس
جمهوری اسالمی ،نهاد اقتصادی بانک میباشد.
برخــی میگوینــد مــا الزم نیســت طبــق عقیدۀمــان نهــاد بانــک
را هــم مقــدس بدانیــم فقط کافــی اســت حرمتــش را پــاس بداریم
یــا تحملــش کنیــم زیــرا تضعیــف نهــاد بانــک یــا هــر نــوع اقــدام
علیــه آن عمــ ً
ا تضعیــف نظــام اســت .امــا متأســفانه چنیــن
نیســت .مــا طبــق عقیــدۀ مــان مجبوریــم کــه ایــن نهــاد ماهیتـ ًا
یهودانــه را مقــدس بینگاریــم! زیــرا تضعیــف آن بــه تضعیــف نظام
و از آنجــا بــه تضعیــف قداســت نظــام میانجامــد .امــا سالهاســت
کــه پرســش آزارنــده و منهدمکننــدهای پیــش آمــده اســت :بــا
نهــا ِد مقــدس نزولخــوار (و بدجــور نزولخــوار) و مکنــدۀ هســتی
ضعفــا چــه بایــد کــرد کــه در تطابــق بــا اعتقادمــان بــه قداســت
نظــام باشــد؟ میخواهیــم بــه جــواب ایــن ســؤال برســیم.
سیاســت
عینــی
هــم در اندیشــۀ سیاســی و هــم در واقعیــت
ِ
ِ
ـت مقــام عالــی حاکمیــت ،مطلقیــت
جمهــوری اســامی ،مطلقیـ ِ
والیتفقیــه ،فقــط در لحظــات اســتثنایی اســت .امــا حقیقــت
ســوگواره آن اســت کــه اســتثناء بــودن لحظــۀ اســتثناء را خودمــان
نمیتوانیــم تعییــن کنیــم .لحظــۀ اســتثنا را حتــی مقــام عالــی
حاکمیــت هــم نمیتوانــد تعییــن کنــد ،یعنــی نمیتوانــد حکــم
دهــد کــه مث ـ ً
ا ایــن لحظــه لحظــۀ استثناســت پــس بایــد بــه
تصمیــم یــا عمــل اســتثنایی دســت یازیــد .گویــی لحظــۀ اســتثنا
خــودش هروقــت خواســت میآیــد و وقتــی آمــد همــگان حســش
میکننــد و بــر خــاص و متمایــز بودنــش توافــق میکننــد .لحظــۀ
اســتثنا ازایــن رو لحظ ـهای تقریب ـ ًا دمکراتیــک اســت.
لحظــۀ اســتثنا ،رشــتۀ تــداوم مصلحــت اندیشــی را پــاره میکنــد
و ضــرورت تصمیــم اســتثنایی را ،آن هــم بصــورت جمعــی (یعنــی
بصورتــی کــه اجتمــاع آن را بپذیــرد) ،پیــش مــیآورد .لحظــۀ
اســتثنا ،ازجملــه ،در نقطــه مقابــل اســتمرار مصلحتاندیشــیها
قــرار دارد .مصلحــت ،قیــد بســیار محکمــی بــر دســت رهبــر و
نهــاد دولــت مینهــد و شــاید از آن بدتــر ،هــر زمــان محکمتــر
و محدودکنندهتــر هــم میشــود .مثــ ً
ا ســبک زندگــی و نحــوۀ 
فکــر مرحــوم آقــای هاشــمی رفســنجانی نــه فقــط مدتهــا بــود
کــه از میــراث آرمانــی امامخمینــی فاصلــه گرفتــه بــود ،بلکــه ایــن
فاصلهگیــری هــر زمــان درحــال تقویــت فکــری و نظــری خــود
نیــز بــود .امــا مقــام رهبــری ،بهدرســتی ،اقــدام علیــه ایشــان را
بــه مصلحــت نمیدانســتند .فقــط در لحظــۀ اســتثنا ،لحظــهای
کــه مرحــوم ایشــان (بــه فــرض) علیــه تمامیــت نظــام اقــدام
میکردنــد ،اقــدام قاطــع علیــه ایشــان معقــول میشــد.
مشــکل امــا آنجاســت کــه لحظــۀ اســتثنا میتوانســت هیچوقــت
نیایــد .لحظــۀ اســتثنا را ،کمــی رک باشــیم؟ ،فقــط خــدا میتوانــد

بیــاورد.
روشــن اســت کــه مطلقیــت قــدرت مقــام عالــی حاکمیــت
(ولیفقیــه) بیشــتر در اســناد حقــوق اساســی و متــون قانونــی و
فرمــال وجــود دارد تــا در واقعیــت؛ و مالحظــات متعــدد کــه بیشــتر
ســاختاری و ناشــی از مناســبات ریشهدارشــده اســت ،دســت
رهبــری را بــرای صــدور دســتورات قطعــی و اخــذ تصمیمــات
قدرتمندانــه میبنــدد .واقعیتــی کــه هنــوز متوجــه آن نشــدهایم
آن اســت کــه در سیاســت کنونــی ایــران و تقریب ـ ًا در هــر کشــور
دیگــری ،ذاتـ ًا ،قــدرت مطلقــه مــردم آن کشــورند نــه رهبــران آن
کشــور [بــه قــول لنیــن مــردم نخواســتند ،دولتهــا نتوانســتند].
مصلحتاندیشــیهایی کــه هنجــاری شــدهاند ،ریشــهگرفتهاند
و بــه ناخــودآگاه کوچیدهانــد ،فقــط بــه نیــروی مــردم ممکــن
اســت تغییــر یابندزیــرا فقــط آنهــا در سیاســت (چــه دمکراتیــک،
چــه الیگارشــیک و چــه اتوکراتیــک) میتواننــد بــه مثابــه قــدرت
مطلقــه عمــل کننــد.
ایــن جمهــوری همــواره بــه نیــروی مــردم حفــظ شــده اســت.
نــه فقــط اقدامــات مردمــی (ماننــد تظاهــرات سراســری،
مشــارکتهای سیاســی وســیع ،جبههرفتنهــا…) بلکــه حتــی
ســکوت مــردم (در لحظــات ضعــف نظــام و زمانــی کــه دشــمنان
خارجــی میکوشــیدند آنهــا را بــا یــادآوری اینکــه حــاال وقتــش
اســت ،تحریــض بــه ادامــۀ تظاهــرات مخالفتآمیــز نماینــد)
تاکنــون باعــث تقویــت نظــام شــده اســت .مــردم نــه فقــط در
عمــل نظــام را حفــظ کردنــد بلکــه در عمــل موجــب تحکیــم آن
شــدند .کاری کــه اینــک مــردم دارنــد انجــام میدهنــد و بنظــر
تــازه میآیــد آن اســت کــه گویــی دارنــد کمــک بــه حفــظ
قداســت نظــام میکننــد :زمانــی کــه ســاختار نظــام بــا دور
تــازهای از ســرعت بســوی فســاد میرفــت (م ـیرود) و میرفــت
کــه محتــوای نظــام (یعنــی ایدهآلیــزم تــودهای یــا آرمانگرایــی
مردمــی آن) را تخریــب و نابــود کنــد ،مــردم بــه میــان آمدنــد و
علیــه دزدی و فســاد و ضعــف دولــت قیــام کردنــد .ایــن قیــام
مردمــی اگــر بــه نحــو مطلوبــی بــه پیــش بــرود یعنــی اگرعناصــر
خارجــی آن را منحــرف نکننــد ،بیشــتر از هرچیــز به اصــل اخالقی
و آرمانــی نظــام کمــک میکنــد؛ زیــرا قیــام علیــه پروســههای
ضداخالقــی درو نظــام اســت ،قیــام علیــه امــور غیراخالقــی قیامی
اخالقــی اســت.
گرچــه ســاختار نظــام و بوروکراســی دولتی از شــورش متنفر اســت
امــا آن بــرای محتــوای مردمــی نظــام میتوانــد مبــارک باشــد.
شــورش مردمــی همانقــدر کــه مخــرب ســاختار اســت ممهــد
آرمانگرایــی نظــام و امیدبخــش آرمانگرایان اســت .کمی جســورانه
اســت امــا جمهــوری اســامی بــرای آنکــه جمهــوری اســامی
بمانــد ،بــه شــورشهای خالصــ ًا مردمــی (غیــر الیتیســتی) نیــاز
دارد .دموکراســیها بــه شــورش و طغیــان اجتماعــی نیــاز دارنــد
تــا بــه نیــروی آن هرچنــد ده ســال ســاختارهای خــود را بازســازی
کننــد و طــی آن بوروکراســی بــه نفــع دمکراســی و فســادهای
نهــان بــه نفــع شــفافیت و سیاســت شیشــهای عقبنشــینی
نمایــد .نظــام جمهــوری اســامی نیــز حتــی اگــر بطــور نهادیــن
دمکراتیــک نباشــد ،روحـ ًا چنیــن اســت (هرچنــد بصــورت نهادیــن
هــم تــا حــد باالیــی دمکراتیــک اســت) .و بنابرایــن ایــن حکــم در
مــورد آن هــم مصــداق دارد.
مصلحــت اندیشـیها داشــت دولــت مقــدس ایرانــی« ،جمهــوری
صاحبالزمــان» را زوال میبــرد و هیــچ حزباللهــی و فــرد
دلســوزی هــم قــدرت جلوگیــری از «رونــد مــرگ قداســت» را
نداشــت .تصمیمــات و امریههــای دولتــی (آن هــم ایــن دولت…)
فقــط زمــان و فرصــت را بــه هــدر مـیداد و رهبری داشــت توســط
مصلحتهــای درحــال ریشهدارشــدن تضعیــف میشــد.
درس بــزرگ ایــن شــورشها بــه حزباللهیهــا آن اســت

کــه جمهــوری اســامی در ماهیــت خــود بیشــتر یــک جنبــش
اجتماعــی (ولــو ســاختاریابنده توســط مقــام معظــم رهبــری و
مردانــش در ســپاه و جاهــای دیگــر) اســت تــا دولــت و بیشــتر
نهضــت اســت تــا نظــام .نقــش مــردم در نظــام هیـچگاه صــوری
نخواهــد شــد و بــه روندهــا و نهادهــا و عــادات تقلیــل نخواهــد
یافــت .اینکــه جمهــوری اســامی هیـچگاه یــک دمکراســی مدرن
لیبــرال نخواهد شــد و همــواره چهــرۀ یک جمهــوری آزاد باســتانی
را حفــظ خواهــد کــرد( .ایــن عبــارت آخــری کمــی تفصیــل
میخواهــد کــه اینجــا جایــش نیســت ).شــورشها بخشــی از
جمهــوری اســامی اســت ،در همــان معنــا کــه پرسشــگریها
بخشــی از جمهوریــت اســت ،در همــان معناکــه مدرنیتــه شــامل
نقــض خــود هــم میشــود.
ســرزندگی و آزادیخواهــی و اصــل کرامــت مــردم ،بخــش حســاس
جمهــوری اســامی ،اگــر روح و تمامیــت آن نباشــد ،اســت.
اصــ ً
ا جمهــوری اســامی خــو ِد همیــن مــردم اســت بعــاوۀ 
فضایلشــان ،منهــای رذایلشــان .ایــن بعــاوه و منهــا ســخت
مســئولیت آفریــن اســت .ایرانیــان همزمــان بایــد علیــه رذایــل
مکتســبه شــان در دوران مــدرن و لــه فضایــل کهنچشــان کــه در
آرمانهــای جمهــوری اســامی تجلــی یافتــه برخیزنــد .ایرانیــان
آکنــده از حــق و مســئولیت هســتند .عالیتریــن تولیــد تاریــخ
ایرانیــان جمهــوری ای اســت کــه فضایــل آنــان را نمایندگــی
میکنــد .آنهــا گرچــه الزم میآیــد ایــن درخــت را در مواقعــی
ســخت بتکاننــد امــا وظیفــۀ پــرورش آن را نیــز بــر عهــده دارنــد.
مــردم ایــران ،دقیقــ ًا بــه همــان انــدازه اهمیــت جایگاهشــان در
نظــام جمهــوری اســامی ،مســئول آن هــم هســتند.
بیتردیــد دشــمن انقــاب ایــران نیــز نقــش ماهــوی ایرانیــان
در ادامــه حیــات جمهــوری اســامی اســامی را دریافتــه (دانــش
نظــری او بســی بیشــتر از ماســت) .ازای ـنرو ،تردیــد نیســت کــه
صهیونیــزم جهانــی از مــردم ایــران بــه انــدازه دولــت ایــران
خشــمگین اســت و علیــه آنــان تعمــداً اقــدام میکنــد (قــراردادن
تحقیــر آمیــز مــردم ایــران در کنــار مــردم ســومالی ،لیبی ،ســودان،
یمــن توســط ترامــپ در فرمــان عــدم صــدور ویــزا) .آمریــکا
میدانــد کــه بــا ملــت ایــران یــا قومیــت ایــران (ایــن دومــی
اصطــاح درس ـتتری اســت) مواجــه اســت نــه بــا مــردم ایــران
(ایــن یــا آن نســل در ایــن یــا آن زمانــۀ خــاص) .دشــمنان نظــام
بــا شــورش مخالفنــد زیــرا ایــن کار میتوانــد بــه تجهیــز و تقویــت
فکــری نظــام بیانجامــد .آنهــا با ســکون ســاختار نظام و فســادهای
برآمــده از آنکــه رونــدی نخبهگرایانــه اســت بیشــتر موافقنــد تــا بــا
هرنــوع تحــرک مردمــی خودجــوش کــه حســب تجربــه ،موجــب
ســرزندگی روحــی نظــام و الجــرم ،نهادینگــی آن میشــود.
جمهــوری اســامی متعلــق بــه فرداســت ،پــس یــک پرســش بــاز
اســت و جوابهــای بــس متنوعــی در برابــر شــرایط متنــوع در
آســتین دارد .پاســخها خودشــان میآینــد و ذهــن مــا را متوجــه
خــود میکننــد .مــا موضــوع پاســخهاییم نــه ســازندۀ آن .ج .ا.
در دســتان مــا (معتقــدان بــه آن) نیســت مــا در دســتان آنیــم .در
نظریــه و طبــق اعتقــادات ،ایــن جمهــوری چــون الهــی اســت بــا
تدبیــر ناشــناخته الهــی یــا بــه تعبیــر امروزیهــا ،بــا مکــر عقــل به
پیــش مـیرود و دربرابــر آن مابایــد بــه زیــور تحیــر آراســته شــویم.
جمهــوری اســامی همچنانکــه نهایــت دیــن اســت ،چنانکــه بعداً
خواهــم گفــت ،نهایــت تاریــخ ایــران نیــز هســت .اشــعار بــه ایــن
حقیقــت ،از یــک نظــر ،اوج دانایــی سیاســی اســت .پــس جمهوری
اســامی حقیقــت بــزرگ و ژرفــی اســت .هرچیــزی میتوانــد در
خدمــت حقیقــت بــزرگ قــرار گیــرد؛ حتــی شــورش .فقــط بایــد
مراقــب عــدم تزایــد تلفــات بــود .تلفــات و خشــونت زیاده ،شــورش
را تخریــب میکنــد؛ عنصــر مدنــی را از آن میســتاند و آن را بــه
خشــمی کــور و حیوانــی تبدیــل میکنــد.

یا د د ا شـــت
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یادداشتی از محمدجواد غالمرضا کاشی؛

فاصله ساختار زبان روشنفکرانه با رنج و آالم مردم
متن زیر یادداشتی از سید جواد غالمرضا
کاشی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در مورد
حوادث اخیر است که در ادامه میخوانید؛
قصــد داشــتم تحلیلــی بنویســم از تحلیلهایــی
کــه در بــاره ناآرامیهــای اخیــر در ایــران
نوشــته شــدهاند .مشــغول خوانــدن شــدم و
تعــداد زیــادی از یادداشــتها را مــرور کــردم.
بــه طبقــه بندیهایــی دســت پیــدا کــرده بــودم.
میخواســتم تصویــری از تنــوع ایــن یادداشــتها
ارائــه کنــم و بــه تعبیــری یــک فراتحلیــل ارائــه
دهــم :تحلیــل تحلیلهــا .یــک یادداشــت بــود
کــه در هیــچ طبقـهای جــا نمیگرفــت .بایــد کنــار
گذاشــته میشــد .در هیــچ قالــب و مقولــهای جــا
نداشــت .امــا بــا همــه یکــی بودنــش ،مانــع از آن
بــود تــا بتوانــم طبقــه بنــدی خــودم را عرضــه کنــم .گویــی بــا
همــه یکــی بودنــش ،مــرا وا میداشــت بــه یــک طبقــه بنــدی
دوتایــی تــن دهــم :آن یادداشــت و همــه یادداشــتهای دیگــر.
منظــورم یادداشــت مرتضــی کریمــی اســت بــا نــام «جــای خالــی
شــریعتی :در دفــاع از ایــده مــردم».
بــه یــک پاراگــراف متــن اشــاره میکنــم کــه بــه نظــرم گوهــر
ایــن یادداشــت اســت« :امــروز میبینیــم میشــود تمــام
تئوریهــای توصیفــی و تحلیلــی دربــارهی مــردم را از بــر بــود ،و
حتــی در دانشــگاهها تدریــس کــرد ،امــا در عمــل ،در میــان مــردم
نبــود ،و حتــی در مقابــل آنهــا ایســتاد .درمیــان مــردم بــودن ،بــه
معنــای تأییــد و تبعیــت از مــردم نیســت .بــه معنــای دادن وجههای
معصومانــه بــه مــردم ،کــه منجــر بــه مصــادره ،سادهســازی،
و تکثرزدایــی از ایــن واژه میشــود هــم نیســت .امــا چگونــه
میشــود بــدون بــودن در میــان مــردم ،آنهــا را فهمیــد ،از آنهــا
آموخــت و در صــورت نیــاز ،آگاه یــا در مواقعــی راهنمایییشــان
کــرد؟ امــروز کســی صــدای مــردم را نمیشــنود و آنهــا بیــش
از گرســنگی از همیــن «ناشــنوایی ســازمانیافته» بــه تنــگ
آمدهانــد»....
چیــزی کــه ایــن یادداشــت را متمایــز میکنــد ،اشــاره بــه فاصلهای
اســت کــه میــان ســاختار زبــان روشــنفکرانه مــا و میــدان رنــج و
آالم مــردم وجــود دارد .زبــان روشــنفکران مــا ،بــه زبــان آکادمیــک
و کارشناســانه و علمــی نزدیــک شــده اســت .ایــن ویژگــی وجــه
شــاخص و متمایــز کننــده آنــان از روشــنفکران ایدئولوژیــک ایرانی
اســت کــه تــا دهــه شــصت در ایــران اعتبــار داشــتند .زبــان
روشــنفکری ،کارشناســانه و آکادمیــک اســت بــی آنکــه ایــن
اعتبــار الزامـ ًا بــه معنــای مرجعیــت یافتــن علم باشــد .روشــنفکران
مــا ،بــه نــدرت متخصصــان معتبــر در حوزههــای دانــش خــود
هســتند .بــه جــز دو ســه چهــره خــاص ،هیــچ کدامشــان آثــار
معتبــری در فلســفه و دیــن و جامعــه شناســی و علــوم سیاســی
ندارنــد .مثــل همــان روشــنفکران همــه چیــز دانــی هســتند کــه
همیشــه بودهانــد .امــا زبانشــان ،بــه زبــان علمــی و کارشناســی
نزدیــک شــده اســت .اعتبــار زبــان کارشناســی و علمــی ،از ملکات
آکادمیــک آنــان نشــأت نمیگیــرد ،ناشــی از جــای دیگــری اســت
کــه میخواهــم بــه آن بپــردازم.
روزی روزگاری دکتــر ســروش بــه روحانیــت حملــه کــرد از ایــن
حیــث کــه از دیــن دکان ســاختهاند و ســقف معیشــت بــر ســتون
شــریعت زدهانــد .بــه نظــرم روشــنفکری پــس از انقــاب نیــز بــه
همیــن ســمت رفتــه اســت .بــا ایــن تفــاوت کــه آنهــا ســقف
معیشــت بــر ســتون سیاســت زدنــد .روشــنفکری بــه یــک صنــف
تبدیــل شــد کــه هــم نــان داشــت هــم منزلــت و هــم امــکان
وصــول بــه قــدرت .اگــر آن تعبیــر دکتــر ســروش بــه فقــدان درد

دیــن در میــان روحانیــون اشــاره داشــت ،ایــن وضعیــت بــه فقــدان
درد مــردم در میــان روشــنفکران اشــاره دارد .مــن خــودم را در
زمــره همیــن صنــف بــه شــمار مـیآورم و پیــش از همــه در ایــن
یادداشــت بــه خــودم طعنــه میزنــم.
بخیــل نیســتم ،بــه هــر حــال در ایــن روز و روزگار کــه کار و
کاســبی دشــوار شــده ،بازکــردن دکانــی کــه آب باریکـهای داشــته
باشــد اشــکالی نــدارد .در ایــن روزگار همــه چیــز قابــل خریــد و
فــروش اســت بگــذار روشــنفکری نیــز ،نــام یــک کار و کاســبی
پررونــق باشــد .امــا مشــکل ایــن جاســت کــه روشــنفکران در یک
جامعــه رســانهای شــده ،صاحبــان زبــان در عرصــه عمومیانــد.
آنچــه میگوینــد ،آنچــه نمیگوینــد ،آنچــه را میبیننــد ،و آنچــه
را نادیــده وامینهنــد ،بــر ســازنده ســپهر عمومــی اســت .تــا اطالع
ثانــوی آنهــا قدرتمندتــر از همــه ،میتواننــد چیــزی را بــه مســاله
تبدیــل کننــد و شــانس مســاله شــدن را از امــور دیگــر بگیرنــد.
روشــنفکران ،اصحــاب مطبوعــات و رســانهها و هنرمندان هســتند
کــه بــر امــور نــام مینهنــد و آنهــا را در عرصــه عمومــی آویــزان
میکننــد طــوری کــه امــوری در پرتــو آن نامهــا برجســته
شــوند و امــوری بــه حاشــیه رونــد .اگــر روزی روزگاری دمکراســی
بــا روایــت لیبــرال آن بــر ســر در عرصــه عمومــی کوبیــده شــد،
نورافکنهــا بــه ســمتی متوجــه شــد و جایــی در پرتــو نــور نیرومند
آن در دیــدرس همــگان قــرار گرفــت .ســبب شــد کــه امــوری بــه
عنــوان مشــکالت اصلــی دیــده شــود و بــه همــان میــزان کــه
جایــی روشــن شــد ،قلمروهایــی نیــز در تاریکــی محــض فرورفت.
آنچــه بیــش از همــه درخشــید ،اصالحــات نهــادی ،ســاختارهای
حقوقــی و قانونــی ،سیســتمهای تکنوکراتیــک ،بهینــه کــردن
مدیریــت کالن ،و خالصــه هــر آن چیــزی بــود کــه بــه بــاال ربــط
داشــت .بــه عبارتــی دیگــر منظومــه کالمــیاش ،کالن نگــر و
برنامــه ریــز و مدیــر بــود .بــه طــور طبیعــی هــر آنچــه ایــن پاییــن
بــود ،در تاریکــی محــض فرورفــت و از دیــدرس همــگان خــارج
شــد .ایــن وضعیــت بــه تولــد روشــنفکری انجامیــد کــه در نقطــه
مقابــل روشــنفکری نســل قبــل قــرار داشــت .آنهــا اطباء و آســیب
شناســان سیتســم سیاســی بودنــد و کاری بــه کار جهــان زندگــی
نداشــتند .در جهــان زندگــی امــوری دیگــر جریــان دارد :تحقیــر،
فقــر ،بــی ســامانی ،پریشــانی و گســیختگیهای عمیــق اخالقــی
و انســانی.
زبــان عرصــه عمومــی دیگــر بــا رنــج و عســرتها و آالم مــردم
نســبتی نــدارد و ایــن درســت همــان کاســتی بــزرگ و عمیــق
امــروز ماســت.
گفتهانــد جنبــش اخیــر پیرامــون فقــر و بیــکاری ســامان یافــت.
ایــن طــور نیســت کــه زبــان کارشناســانه و شــبه آکادمیــک
روشــنفکران ایــن نکتــه را نبینــد .میبینــد امــا بــه ســرعت
متوجــه راهحلهــا میشــود .بــه ســرعت میپرســد چــه کنیــم

از فقــر بکاهیــم؟ اقتصاددانــان و کارشناســان جمــع
میشــوند ،میزگــرد میگذارنــد ،ســخنرانیهای
کارشناســی میکننــد و از برنامههــای ممکــن بــرای
رفــع فقــر ســخن میگوینــد .مشــکلی نیســت،
حتمــ ًا بایــد کارشناســان و متخصصــان و تصمیــم
گیــران همیــن کارهــا را بکننــد .امــا روشــنفکران
مدیــر و تصمیمگیــر نیســتند..
آنهــا کارشــناس نیســتند ،آنهــا در عرصــه سیاســی
حاضرنــد ،آنهــا وظیفــه دارنــد فقــر و تحقیــر و رنــج
و آالم روزانــه مــردم را بــه مســاله تبدیــل کننــد.
آنچــه در دل و درون یــک بیــکار حفرههــای ســیاه
میســازد ،خجالتــی کــه یــک کارگــر نــزد فرزنــدش
بابــت دس ـتهای خال ـیاش میکشــد ،بغضــی کــه
یــک تحقیــر شــده در دل انبــار میکنــد ،توســط
یــک روشــنفکر تبدیــل بــه یــک مســاله عمومــی
میشــود .روشــنفکر مســئول اســت کــه بــر تــب درونــی یــک
تحقیــر شــده ،نــام نهــد ،آن را بــر ســر در عرصــه عمومــی بکوبــد،
دیگــران را محاکمــه کنــد ،وجدانهــا را برانگیــزد ،و دردهــای
فــردی فــردی شــده را بــه مســاله جمعــی بــدل کنــد.
کار روشــنفکر تنهــا از ایــن حیــث مهــم نیســت کــه نظــام
تصمیمگیــر را تحــت فشــار قــرار میدهــد تــا برنامههــای تــازه
بنویســد و بــرای محرومــان فرصتهــای تــازه بســازد .چیــزی
هســت کــه بــه مراتــب از ایــن مهمتــر اســت .او بــا نــام نهــادن و
جمعــی کــردن آنچــه بــه ظاهــر فــردی و درونــی اســت ،امــکان به
شــمار آورده شــدن و دیــده شــدن طبقــات بــه حاشــیه پرتاب شــده
را فراهــم میکنــد .قطــع نظــر از ایــن کــه کارشناســان بگوینــد
فقــر و بیــکاری حــل شــدنی هســت یــا نــه ،نفــس دیــده شــدن
ســبب میشــود بــر فشــار فقــر و بیــکاری ،آوار خــرد کننــده تحقیر
نیــز افــزوده نشــود.
روشــنفکر پیــش از هــر چیــز بــا حیــات سیاســی ســروکار دارد و
مســاله مهــم حیــات سیاســی ،تحقیــر شــدن و نادیــده گرفتــه
شــدن اســت .البتــه بــه شــرطی کــه روشــنفکر بــه پاییــن نظــر
کنــد .بــا زبانــی ســخن بگویــد کــه ناظــر بــه فرودســتان و در
حاشــیه مانــدگان اســت .در آن صــورت کالم و بیانــش ،امکانــی
بــرای رهایــی آنــان از فشــار تحقیــر و نادیــده گرفتــه شــدگی
اســت .امکانــی بــرای تبدیــل شــدن آنهــا بــه ســوژههای
قدرتمنــد .صاحــب نیــرو و ســخن.
همــه یادداش ـتهایی کــه در بــاره حــوادث و ناآرامیهــای ایــران
نوشــته شــد ،زبانــی شــبه کارشناســانه داشــتند .بخش اعظمشــان،
تــاش کردنــد ماجــرا را مصــادره کننــد بــه اهــداف و مقاصــد
سیاسیشــان .از جنــاح اصولگــرا کــه ایــن ســوی طیــف بــود
گرفتــه تــا ســلطنت طلبــان کــه آن ســوی طیــف بودنــد.
گروهــی دیگــر از آنهــا ســعی کردنــد ماجــرا را بــه مباحــث
علمــی و کارشناســانه خــود تبدیــل کننــد .تنهــا مرتضــی
کریمــی بــود کــه بــه یــک واقعیــت دیگــر اشــاره کــرد :آنهــا
همــه بیگانهانــد بــا مردمــی کــه شــمرده نمیشــوند ،شــنیده
نمیشــوند ،دیــده نمیشــوند .انــگار کــه نیســتند .حوادثــی کــه
کمــی بیــش از یــک هفتــه طــول کشــید ،فــی الواقــع دنیایــی از
مفاهیــم بیگانــه بــا جهــان حاشــیهها را دود کــرد و بــه هــوا بــرد.
شــاید ایــن همــه حــرف کــه روشــنفکران بــا عجلــه تولیــد کردند،
تالشــی بــود بــرای بازآفرینــی آنچــه از دســت رفتــه بــود .آنچــه به
کســادی بــازار کالمیشــان منجــر میشــد.
آنچــه در کشــور روی داد ،اعــام مــرگ زبانــی بــود کــه یــک دهه
پیــش مــرده بــود .تنهــا بــه اعتبــار اشــاره بــه رنجهــای مــردم
اســت کــه زبــان دوبــاره فرصــت زندگــی در عرصــه عمومــی پیــدا
خواهــد کــرد.
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یادداشتی از مرحوم محمدعلی مرادی؛

سرآغازگسترشفلسفهدرزبانفارسی
متن زیر یادداشتی از محمدعلی مرادی (دانشآموخته
فلسفه از دانشگاه فنی برلین) است که در ادامه
میخوانید؛
شــمسالدین ادیبســلطانی ،بهمثابــه مترجمــی توانــا ،در طــول
چنــد دهــه کوشــیده اســت تــا متنهــای پایـهای علــوم انســانی را
ترجمــه کنــد .ایــن امــر نشــان از آن دارد کــه او در ســنت ترجمــه
ایرانــی ،دغدغــه کارهــای اساســی دارد و از گرایشهایــی کــه از
مــد روز پیــروی میکننــد ،بــه طــور اساســی فاصلــه میگیــرد .او
در واقــع بــا ارائــه کارهایــش اســتانداردهای فضــای ترجمــه و چاپ
کتــاب را بــه طــور کیفــی ارتقــا داده و الگویــی در زبــان فارســی در
عرصــه ترجمــه ارائــه کــرده کــه ایــن الگــو میتوانــد بهعنــوان
یــک ســنجه ،معیــار و ایــدهآل پیــش روی مترجــم ایرانــی فارســی
زبــان قــرار گیــرد .بــر ایــن اســاس ،بــا ترجمههــای او میتــوان
ترجمههــای دیگــر را از جنبــه دقــت ،ســبک ،و داشــتن ایــده بــرای
ترجمــه ســنجید .او ترجم ـهای از کتــاب ســنجش خــرد نــاب []۱
کانــت ارائــه داد کــه میتــوان گفــت دقیقتریــن ترجمــه از ایــن
متــن بنیادیــن فلســفه از آلمانــی بــه دیگــر زبانهــای زنــده دنیــا
اســت و حتــی میتــوان بــر ایــن ادعــا پافشــاری کــرد کــه ترجمــه
او بســیار فنیتــر و دقیقتــر از ترجمههــای انگلیســی و فرانســوی
از کتــاب کانــت اســت.
در اینجــا بحــث مــن عمدت ـ ًا دربــاره ترجمــه ســنجش خــرد نــاب
اســت و در ســه بخــش صورتبنــدی میشــود:
الف -درک متفاوت از زبان و ایده مخصوص در ترجمه
ب -دقت در ترجمه سنجش خرد ناب
د -نقد به کتاب و ترجمه بهمثابه امری اجتماعی
درک متفاوت از زبان و ایده مخصوص در ترجمه
ادیبســلطانی چــه درکــی از زبــان دارد کــه بــر پایــه ایــن
درک از زبــان بــه ترجمــه مینگــرد؟ ادیبســلطانی زبــان را در
چارچــوب منطــق میفهمــد ،از ایــن رو ،او بیشــتر از هــر چیــز
بــه منطــق توجــه کــرده اســت .ایــن را میتــوان از خــال
ترجمههــای او مشــاهده کــرد؛ چــه ترجمــه او از ارگانــون
[ ]۲ارســطو کــه از زبــان یونانــی صــورت گرفتــه ،چــه کتابــی
کــه در مــورد «منطــق تصمیــم» نوشــته اســت [ ]۳و چــه
ترجمــه کتــاب منطــق نگریــک [ ]۴داویــد هیلبــرت و ویلهلــم
آکرمــان [ ،]۵همــه حاکــی از اهمیــت دادن او بــه منطــق -
آنهــم «منطــق عمومــی» [ ]۶کــه بــه آن میتــوان «منطــق
صــورت» [ ]۷گفــت  -ایــن توجــه بــه منطــق اســت کــه تئوری
او دربــاره زبــان را میســازد و در چارچــوب ایــن تئــوری اســت
کــه درک او دربــاره زبــان ســاخته میشــود.
الزم بــه توضیــح اســت کــه دربــاره منشــأ زبــان تئوریهــای
متفاوتــی وجــود دارد؛ اینکــه منشــأ زبــان منطــق اســت یــا
اســطوره ،لوگــوس [ ]۸اســت یــا میتــوس [ ،]۹مفهــوم اســت
یــا اســتعاره ،همــه مباحثــی جــدی اســت در فضــای آکادمیــک
غربــی وجــود دارد یــا اینکــه شــکلگیری زبــان نــه در
چارچــوب تئــوری بلکــه در پراکســیس اســت ،کــه در واقــع
زبــان در یــک ســازوکار اجتماعــی در بســتر تاریخــی شــکل
گرفتــه و در یــک رونــد تناوردگــی پیــدا کــرده اســت ،یــا آنکــه
زبــان بهگون ـهای دیگــر تحــول یافتــه اســت .از ایــن رو ،بیــش
از ایــن کــه زبــان خصلتــی ترافرازنــده داشــته باشــد ،گون ـهای
پرفرمنــس اســت.
امــا ادیبســلطانی پیــرو تئــوری اســت کــه بیــش از هــر چیــز در
زبــان ســویه منطقــی آن را میببنــد ،پــس او بــر ایــن بــاور اســت
کــه زبــان را میتــوان برســاخت کــرد و از ایــن رو ،تــاش او در
ترجمههایــش  -بهویــژه در ســنجش خــرد نــاب  -بــر فرمــی از
زبانســازی و برســاخت زبــان اســتوار اســت .امــا ایــن برســاخت

کــردن مفاهیــم را بــه دلخــواه انجــام نمیدهــد ،چــرا کــه
تمامــی واژههــا و مفاهیــم او در ســنت زبانهــای ایرانــی اســت،
واجــد منطــق و قاعــده خــاص خــود آنهــا اســت و همــهی
واژهســازیهای او بــر پایــه قواعــد منطــق زبانــی اســت کــه از
زبانهــای باســتانی و ایرانــی اســتنتاج شــدهاند.
از ســوی دیگــر ،او بدیــن درک از زبــان رســیده اســت کــه زبــان
بــا خــود بــار معنایــی را منتقــل میکنــد .از ایــن رو ،بــار معنایــی
کــه زبــان فارســی در ســنت ایــران دوره اســامی بــه خــود گرفتــه،
از طریــق ترجمــه در ســنت زبانــی متنهــای دوران جدیــد نیــز
حمــل میشــود و نمیتوانــد گسســت جــدی از جهانبینــی
اســامی داشــته باشــد .بدیــن ســبب ،در ایــن ترجمههــا
میکوشــد تــا ســنت زبانــی خاصــی را بســط دهــد و آن را بــارور
کنــد تــا از آن طریــق ،گسســت جدی از ســنت زبانــی فارســی دوره
اســامی را تحقــق دهــد.
افــزون بــر ایــن ،او در ترجمــه ســنجش خــرد نــاب منطــق زبــان
آلمانــی را آگاهانــه در نظــر گرفتــه اســت .ایــن امــر بــه خواننــده
ســنجش خــرد نــاب کمــک میکنــد کــه در خوانــش متــن
فارســی بــه جملههــا در تأکیدهایــی کــه در ســاخت جملــه مــد
نظــر نویســنده آلمانــی بــوده اســت ،توجــه داشــته باشــد .افــزون
بــر ایــن ،ســاختار زبــان آلمانــی بــه گون ـهای اســت کــه فعــل در
موقعیــت دوم جملــه اســت و هنگامــی کــه میخواهیــم فعــل
را طبــق قاعــده دســتور زبــان فارســی بــه آخــر ببریــم ،بــه طــور
ناخواســته برخــی تأکیدهــا از دســت مــیرود و برخــی تأکیدهــا
افــزوده میشــود.
ادیبســلطانی در حقیقــت بــه ایــن ظرایــف توجــه جــدی کــرده
و در واقــع زبــان فارســی را در پهنــه زبــان آلمانــی گســترش داده
اســت .بــرای همیــن توجهــات اســت کــه هنگامــی کــه متــن
فارســی ســنجش خــرد نــاب را میخوانیــم ،چنــدان نیــازی نیســت
کــه مرتــب بــه متــن اصلــی یعنــی متــن آلمانــی ارجــاع دهیــم و
آنهــا را در نظــر داشــته باشــیم .او خــود میگویــد کــه «مترجــم
خــود را موظــف دیــده نثــری درفارســی برگزینــد کــه دس ـتکم
بــه میزانــی ،ولــی بــه میزانــی محســوس ،ویژگیهــای نثــر متــن
اصلــی را بازتابانــد» یــا «دو دیگــر آنکــه ،نثــر ایــن ترجمــهی
فارســی میبایــد جنبههایــی از نثــر آلمانــی ایمانوئــل کانــت را
بازتابانــد».

دقت در ترجمه سنجش خرد ناب
در ایــن بخــش میکوشــم تــا بــه دقتهــای ادیبســلطانی
در ترجمــه ســنجش خــرد نــاب توجــه کنــم کــه چگونــه او بــه
ظرافتهــای متــن آلمانــی توجــه کــرده اســت ،امــری کــه در
برخــی مــوارد مترجمــان انگلیســی و فرانســوی بــه آن بیتوجــه
بودهانــد .در ادامــه ،برخــی از نمونههــای ایــن دقــت را برخواهــم
شــمرد.
واژه َ Anschauungرا میتــوان یکــی از کلیدیتریــن
مفاهیــم ســنجش خــرد نــاب دانســت .ایــن مفهــوم را
ادیبســلطانی برابــر «ســهش» قــرار داده اســت؛ ســهیدن
بــه معنــای نگریســتن ،کــه بــه زبــان روزمــره یعنــی دیــدن .امــا
مترجمــان انگلیســی آن را  intuitionترجمــه کردهانــد کــه
اکثــر قریــب بــه اتفــاق مترجمــان فارســی «شــهود» ترجمــه
کردهانــد .امــا در ســنجش خــرد نــاب مــا مفهــوم  intuitivرا
نیــز داریــم .از جنبــه فهــم موضــوع ،اگــر مــا بــه محتــوی کتــاب
توجــه کنیــم ،در واقــع یکــی کــردن دو مفهــوم بــه شــهود مــا
را از فهــم تمایــز فنومــن و نومــن [ ]۱۰ناتــوان میکنــد .چــرا
کــه فنومنهــا را مــا از طریــق ســهیدن کــه گونـهای نگریســتن
اســت و نومــن را از طریــق شــهود درک میکنیــم؛ از طریــق
ســهیدن ،ابژههــا بــه فنومنهــا و از آنجــا تبدیــل بــه مفهــوم
میشــوند و نومنهــا از طریــق شــهود «شــیء فــی نفســه»
[ ]۱۱را بــه نومــن کــه در واقــع مفاهیــم مشــکلدار هســتند،
مبــدل میکننــد .حــال ،اگــر مترجــم انگلیســی و فرانســوی
هــر دو را  Intuitionقــرار دادهانــد ،و اکثــر قریببهاتفــاق
مترجمــان ایرانــی بــه پیــروی از آنهــا آن را «شــهود» قــرار
دادهانــد ،پــس چگونــه میتواننــد تمایــز فنومــن و نومــن را کــه
یکــی از کلیدیتریــن مفاهیــم کانــت اســت ،توضیــح دهنــد؟
ادیبســلطانی بــا جایگزینــی «ســهش» بــه جــای «شــهود» به
راحتــی ایــن موضــوع را قابــل بیــان کــرده ،ضمــن اینکــه امــر
دیــدن و مشــاهده کنشــی اســت کــه بعدهــا در ســنت فیشــته
بــه کنشــی جــدی در ادراک تبدیــل میشــود کــه نمیتــوان بــه
راحتــی آن را «شــهود» ترجمــه کــرد.
کانــت در ســنجش خــرد نــاب هنگامــی کــه از قلمــرو فهــم
ســخن میگویــد ،از مفهــوم  Gurndsatzاســتفاده میکنــد
کــه ادیبســلطانی آن را «آغــازه» ترجمــه کــرده ،در حالــی کــه
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اکثــر مترجمــان آن را «اصــل» گذاشــتهاند« .اصــل» []۱۲
مفهومــی اساســی در ســنت فلســفی اســت ،چــرا کــه یونانیــان
تنهــا قومــی بودنــد کــه بــه «اصــل» فکــر میکردنــد .در بــاب
«اصــل» ،اشــاره بــه نکتـهای ضــرورت دارد تــا اهمیت آن بیشــتر
روشــن شــود .هنگامــی کــه ارنســت بلــوخ [ ]۱۳کتــاب اصــل
امیــد [ ]۱۴را نوشــت ،برخــی بــه او ایــراد گرفتنــد کــه چگونــه
او «اصــل» در ســنت یونانــی را بــا «امیــد» در ســنت یهــودی
تلفیــق کــرده اســت .بــا توجــه بــه ایــن اهمیتــی کــه «اصــل»
دارد ،ادیبســلطانی در برابــر  Grundsatzبــه درســتی معــادل
«آغــازه» نهــاده اســت ،چــرا کــه «آغــازه» در قلمــرو «فهــم»
[ ]۱۵اســت ،امــا «اصــل» در قلمــرو «خــرد» [ ]۱۶قــرار دارد.
در واقــع« ،اصــل» در ســنت متافیزیــک اســت کــه معنــا پیــدا
میکنــد و کانــت کــه گفتــه بــود «متافیزیــک کــه دیــروز
شــهبانوی علــوم بــود اینــک بــه ایــن فالکــت افتــاده اســت»،
میخواســت متافیزیکــی نــو بنیانگــذاری کنــد کــه واجــد
«اصــل» اســت؛ اصلــی کــه روی «خــرد» اســتوار میشــود.
مفهــوم دیگــری کــه ادیبســلطانی بــا دغدغــه بســیار آن را
ترجمــه کــرده ،مفهــوم  Deduktionاســت .ایــن مفهــوم در
ســنجش خــرد نــاب بــه دو معنــی بــه کار رفتــه؛ یــک معنــی
همــان «قیــاس» اســت کــه در مقابــل «اســتقراء» قــرار دارد،
امــا معنــای دومــی هــم دارد کــه کانــت در مفهــوم حقوقــی آن به
کار بــرده اســت .ادیبســلطانی آن را نخســت «تنقیــح منــاط»
ترجمــه کــرده بــود  -کــه در واقــع اســتفاده از یــک مفهــوم
فقـهای اســت کــه او از دســتگاه مفهومــی فقــه برگرفتــه بــود  -و
بعدهــا آن را بــه «منــاط پیرایــش» تبدیــل کــرد .این دقتی اســت
کــه ادیبســلطانی در ترجمــه بــه کار بــرده و گرنــه بســیاری آن را
بــه طــور ســاده «قیــاس» ترجمــه کــرده و میکننــد.
«درونآختــه» معادلــی اســت کــه ادیبســلطانی بــرای
 Subjektدر نظــر گرفته اســت .اینکه این واژه متناســب اســت
یــا نــه ،میتوانــد موضــوع بحــث باشــد ،امــا در اینکــه انتخــاب
مترجــم حاکــی از درک عمیــق محتــوی مفهــوم بــوده و اکنــون
در صــدد ســاختن واژهای متناســب بــرای آن اســت ،نمیتوانــد
چنــان مــورد بحــث قــرار گیــرد .اگــر بــه مفهــوم Subjekt

توجــه کنیــم ،خواهیــم دیــد کــه ایــن مفهــوم بــا عنصــر درون در
هــم تنیــده شــده اســت .در واقــع ،هنگامــی کــه سنتآگوســتین
بیــان کــرد کــه «نــرو بــه بیــرون ،حقیقــت درون توســت» ،ســنگ
بنــای «ســوژه» را نهــاد تــا کــه در تناوردگــی خــاص خــود بــه
نقطــه اوج «فلســفه ســوژه» و در نــزد هــگل بــه «فلســفه روح»
تبدیــل شــود .مهمتریــن تشــخص ایــن فلســفه عنصــر درونــی
اســت؛ در واقــع ســوژه نیرویــش را از درون میگیــرد و در بســتر
آن اســت کــه مفهــوم ایمــان در ســنت مســیحی امــکان بــاور
شــدن را مییابــد .در ایــن چارچــوب اســت کــه ادیبســلطانی
 Objecktرا نیــز «برونآختــه» ترجمــه میکنــد ،تــا بتــوان
بــه طــور دقیــق نســبت درونآخته–برونآختــه را فهــم کــرد.
از دیگــر مزایــای ترجمــه ادیبســلطانی ،توجــه بــه نشــانهها و
شــمارهگذاری خــاص ویرایشگــر در پارگرافبنــدی متــن
آلمانــی اســت تــا خوانــده فارســی زبــان بالفاصلــه بتوانــد متــن را
پیــدا کــرده و بــا ترجمــه مقایســه کنــد.
نقد کنش رفتاری ادیبسلطانی در ترجمه
امــا در کنــار نــکات مثبــت پــروژه شــمسالدین ادیبســلطانی
در ترجمــه علــوم انســانی ،نقــدی کــه میتــوان بــه او روا
داشــت ،ایــن نکتــه اســت کــه او بنــا بــه درک خــاص خــود،
تمرکــز خاصــی بــه منطــق دارد و ایــن توجــه بــه منطــق
بیشــتر ترجمههــای او را در ایــن جهــت ســوق داده اســت.
حــال آنکــه اگــر او بــه جــای ترجمــه ارگانــون ،بــه ترجمــه
دو ســنجش دیگــر کانــت – ســنجش خــرد عملــی [ ]۱۷و
ســنجش نیــروی داوری [ - ]۱۸مبــادرت میکــرد ،ایــن پــروژه
میتوانســت ســنگبنای مناســبی باشــد کــه بــر روی آن،
فلســفه دوران جدیــد غــرب گســترش یابــد .بدیــن معنــا کــه
دقــت خاصــی کــه در ســنجش خــرد نــاب بــه کار رفتــه ،در
دیگــر عرصــه مثــل اخــاق و ذوقیــات یــا زبیاییشناســی نیــز
بــه طــور عملــی پایههــای الزم را مییافــت تــا ایــن ســه
ســنجش در انســجام و هماهنگــی در فضــای زبــان فارســی
تناوردگــی یابنــد.
امــا اکنــون مــا بــا فقــدان ترجمــه در کلیــت کانــت روبــرو
هســتیم و امــکان درک همهجانبــه از کانــت بــه طــور واقعــی
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و عملــی نداریــم .از ســوی دیگــر ،او ترجمــه را در بســتر یــک
پــروژه اجتماعــی نمیبینــد ،چــه اگــر او ایــن ترجمــه را در بســتر
اجتماعــی مینگریســت ،آنــگاه شــاید میکوشــید تــا متــن
ترجمــه خــود را نیــز آمــوزش دهــد تــا از ایــن طریــق ،ترجم ـهی
او بــا امــر بیناالذهانــی محــک میخــورد و در ایــن ســازوکار،
ترجمــه در چرخــه گفتوگــو قــرار میگرفــت .از ایــن طریــق
بــود کــه نخســت ایــن کتــاب بیــش از پیــش خوانــده میشــد
و میتوانســت درک زبانــی مترجــم بیشــتر و بیشــتر ترویــج و
گســترش یابــد .از ســوی دیگــر ترجمــه بــه مناســبت اجتماعــی
کشــیده میشــد ،چــرا کــه علــم امــری مبتنــی بــر تکگفتــار
نیســت ،بلکــه حاصــل گفتوگــو اســت.
________________________________________
[)۱۷۸۱( Kritik der reinen Vernunft - ]۱
[Organon - ]۲
[ - ]۳پژوهشــی در پیرامــون مســئله تصمیــم در منطــق :طــرح
چنــد خوارزمیــک تحلیلی-معنایــی (امیرکبیــر)۱۳۷۳ :
[Grundzüge der theoretischen Logik - ]۴
()۱۹۲۸
[David Hilbert, Wilhelm Ackermann - ]۵
[Allgemeine Logik - ]۶
[Formale Logik - ]۷
[Logos - ]۸
[Mythos - ]۹
[Noumenon, Phänomen - ]۱۰
[Ding an sich - ]۱۱
[Prinzip - ]۱۲
[Ernst Bloch - ]۱۳
[)۱۹۵۴( Das Prinzip Hoffnung - ]۱۴
[Verstand - ]۱۵
[Vernunft - ]۱۶
[)۱۷۸۸( Kritik der praktischen Vernunft - ]۱۷
[)۱۷۹۰( Kritik der Urteilskraft - ]۱۸

یادداشتی از فرج اهلل هدایت نیا؛

عفاف یک اصل ارزشی و اخالقی صرف نیست
فرجاهلل هدایتنیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظامهای اسالمی
پژوهشگاه بوده که “کارکردهای عفاف در حقوق خانواده” عنوان جدیدترین پژوهش
علمی ایشان است .به جهت اهمیت موضوع و حساسیت نقش عفاف در خانواده از ایشان
خواستیم تا در یادداشتی کوتاه به تشریح موضوع تحقیق خود بپردازند که متن کامل این
یادداشت در ادامه منظرتان عبور میکند.
“عفــاف بــه معنــای پاکزیســتی و حفــظ دامــن از آلودگــی ،از جایــگاه ارزشــی ممتــازی در دیــن مبیــن
ـرب بــاال
اســام برخــوردار اســت .اســام منزلــت «عفیــف» را تــا رتبــه مجاهــد شــهید و فرشــته مقـ ّ
بــرده اســت .حضــرت علــی(ع) در ایــن بــاره میفرمایــد :مجاهــد شــهید در راه خــدا اجــرش بیشــتر
از کســى نیســت کــه قــدرت بــر گنــاه دارد امــا خویشــتن¬دارى مىکنــد؛ او نزدیــک اســت کــه
فرشــتهاى از فرشــتگان خــدا باشــد:
ـن َق ـ َد َر َف َعـ َّ
ـف لَــکا َد الْ َعفِیـ ُ
ـون
« َمــا الْ ُم َجا ِه ـ ُد الشَّ ـ ِه ُ
ید ِفــی َس ـب ِ
ـم أَ ْجــراً ِم َّمـ ْ
ـف أَ ْن یکـ َ
ِیلاهللِ ب َِأ ْع َظـ َ
ـن الْ َم َلئ ِک ـهِ» (نهجالبالغــه ،حکمــت .)۴۶۶
َملَــک ًا ِمـ َ
از ســوی دیگــر ،از نظــر اســام راهــی بــرای عفیفمانــدن جــز ازدواج یــا خویشــتنداری جنســی
وجــود نــدارد .ایــن بیــان خــدای متعــال در آیــات  ۳۲و  ۳۳ســوره نــور اســت کــه فرمــود :مــردان و
زنــان بىهمســر خــود را همســر دهیــد … ،اگــر فقیــر و تنگدســت باشــند ،خداونــد از فضــل خــود
آنــان را بىنیــاز مىســازد … و کســانى کــه امکانــى بــراى ازدواج نمىیابنــد ،بایــد پاکدامنــى پیشــه
کننــد تــا خداونــد از فضــل خــود آنــان را بىنیــاز گردانــد:
« َو أَنْک ُِحـوا ْ َ
ـم َّ ُ
الل م ِْن َف ْضلِ ِه َو
ِحین م ْ
الیامـى ِم ْن ُک ْم َو َّ
الصال َ
ـم إِ ْن َی ُکونُوا ُفقَرا َء ُی ْغنِ ِه ُ
ِـن عِبا ِد ُک ْم َو إِمائ ُِک ْ
َّ
ون ن ِکاح ًا َحتَّـى ُی ْغن َِی ُه ُم َّ ُ
َّ ُ
ْ
الل م ِْـن َف ْضلِهِ…».
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مطلــب بســیار مهــم آن اســت کــه عفــاف یــک اصــل ارزشــی و اخالقــی صــرف نیســت ،بلکــه
کارکردهــای فقهــی و حقوقــی فراوانــی دارد .در منابــع اســامی بــرای اصــل عفــاف آثــار فراوانــی

در روابــط همســری بیــان شــده
اســت .بعضــی از آنهــا ناظــر
بــه مرحلــه ازدواج و تشــکیل
خانــواده ،بعضــی مربــوط بــه
روابــط زناشــویی و بعضــی دیگر
ناظــر بــه مرحلــه انحــال نــکاح اســت .بطــور مثــال ،بــه اقتضــای اصــل عفــاف ازدواج بــر شــخص
واجــب میگــردد؛ بــه اقتضــای اصــل عفــاف تأمیــن نیازهــای جنســی همســر واجــب میگــردد؛ و
اگــر کارکــرد زوجیــت معکــوس شــود ،و بــه جــای تأمیــن نیــاز جنســی و کمــک بــه فــرد بــرای حفــظ
دامــن از آلودگــی ،وی را در معــرض فســاد قــرار دهــد ،فـ ّ
ـک نــکاح نیــز الزم خواهــد شــد .مثــل اینکــه
مــرد قــادر بــه ایفــای وظیفــه زناشــویی نباشــد و همســرش بــه علــت محرومیــت جنســی و ناتوانــی در
خویشــتنداری در معــرض گنــاه باشــد.
مســایل فــوق و مــوارد فــراوان دیگــر ،در فقــه اســامی بطــور پراکنــده مطــرح گردیــده اســت ولــی تــا
کنــون بــه صــورت متمرکــز مورد بررســی قــرار نگرفتــه و افــزون بــر ایــن ،مســایل فراوانــی از آن هنوز
تبییــن نشــده و حکــم فقهــی آن روشــن نشــده اســت .مقــررات حقــوق خانــواده ج.ا .ایــران نیــز در باره
آثــار و پیامدهــای عفــاف در روابــط همســری بســیار ناقــص اســت .بــه همیــن دلیل ضــروری اســت تا
در قالــب یــک پــروژه پژوهشــی ،ابعــاد مختلــف موضــوع بررســی گــردد .پژوهــش کارکردهــای عفاف
در حقــوق خانــواده در ســه بخــش کلــی ســامان یافتــه اســت :در بخــش نخســت ،مفاهیــم ،مبانــی و
ســایر مباحــث مقدماتــی موضــوع پژوهــش تبییــن شــده اســت .در بخــش دوم« ،کارکردهای پیشــینی
و پیشــگیرانه عفــاف در حقــوق خانــواده» و در بخــش ســوم« ،کارکردهــای پســینی و پیامدهــای اعمال
منافــی عفــاف در حقــوق خانــواده» مــورد بررســی فقهــی و حقــوق قــرار گرفتــه اســت .امیــد اســت به
یــاری خــدای متعــال ،ایــن پــروژه بــه زودی بــه ســرانجام برســد و راهــی بــازار نشــر گــردد”.
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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 کتابی در این خصوص زده اسـت .با توجـه به خبری
که اخیرا راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسـی اسلامی در گروه
علـوم انسـانی منتشـر شـد ،توجـه بـه کتبـی از ایـن دسـت از سـوی
صاحـب نظـران و منتقدین ،ضـروری مـی نماید.
بر همین اسـاس معرفـی کوتاهی از ایـن کتاب تقدیـم خوانندگان می
گردد:
ا نسـا ن ،
مو جـو د
فطـر ی
در زمانـی کـه
تاریـخ مـدرن
بـه عقیـده
ی بسـیاری
از اهـل نظـر
سـپری گشـته
است ،و بشر در
زیسـت جهان
پسـت مـدرن
در جسـت
و جـوی راه
نجـات اسـت،
بحـث در مورد
چیستی انسان،
ابـدا غریـب
نمـی نمایـد.
از سـویی ،بـا
توجـه خاصـی
کـه بـه بومـی
سـازی علـوم
تعلـق گرفتـه
اسـت ،بـازار
مباحث انسـان
شناسـانه ،در
داخـل کشـور
نحـو
بـه
فزاینـده گـرم اسـت.
کتـاب چیسـتی انسـان در اسلام ،با هـدف طـرح مباحـث و دعاوی،
حول تعریف انسـان و بیان دیدگاه های اسلامی تالیف گشـته اسـت،
تا بتواند گام آغازینی برای هدف عالی (علوم انسـانی اسلامی) باشـد.
ایـن اثـر در  ۴۲۸صفحـه بـرای اولین بار در  ۱۳۹۴توسـط پژوهشـگاه
فرهنـگ و اندیشـه اسلامی زیـر نظر گـروه حکمـت و دیـن پژوهی
بـه چـاپ رسـید و در چـاپ اول ،بـا قیمت پشـت جلـد  ۲۵۰۰۰تومان
عرضه گشـت.
مولـف اثـر ،محمد تقی سـهرابی فر ،متولـد  ۱۳۴۱عضـو هیئت علمی
پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی اسالمی اسـت .او تدريس در حوزه و
دانشـگاه را با دروسـی مانند ادبیات عرب ،تفسـیر ،فقه ،اصول ،کالم و
تاریخ فلسـفه آغـاز نمود و اکنون سـال هاسـت به تدریس در سـطوح
عالـی حـوزه مشـغول اسـت .از او آثـاری ماننـد «علم پیشـین الهی و
اختیـار انسـان»« ،حسـد از منظـر امـام خمینـی»« ،معرفت شناسـی
باورهـای دینی»« ،عقل و عشـق(زندگی و آرای مالصـدرا)» و «علم،
ظـن ،عقیده» به چاپ رسـیده اسـت .بـا این کـه در زمینـه ی اصول،
فقـه و ادبیـات عـرب متبحر اسـت ،اما عمـده ی همت خـود را متوجه
مباحث اعتقادی سـاخته اسـت.
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 بـرای عالقـه مند ایـن حوزه
از مطالعـه یـا پژوهـش گـر ،آسـان شـود و ایـن ،از برتـری هـای این
اثر اسـت.
نمودن
اسـتقرای گسـترده مصادیق فطرت و دسـته بنـدی
هم چنین،
ِ
ِ
تبیین
آنهـا در چهـار گرو ِه آگاهی هـا ،گرایش ها ،توانش ها و سـاختارِ ،
کارکردهـای
ِ
مجموعـه ِی
فطریـات و
فطـرت دینی   ،
تبیین تناسـب
بیـن فطـرت
آرای
دینـی و ِ
روان شناسان   ،
تبیین تناسـب
بیـن فطـرت
دینـی و تجربه
ِ دینـی و تبیین
عـدم تلازم
میان فطرت و
ارزش را مـی
تـوان جـزو
نـوآوری هـای
اثـر دانسـت.
گرچـه جـای
خالـی یـک
جمـع بنـدی،
در پایـان کتاب
محسـو س
اسـت ،اما شاید
بتـوان انسـان
اسلامی را از
نگاه این کتاب
ایـن گونـه
معرفـی کـرد:
مو جـو د ی
فطـری ،کـه
اسـتعداد طـی درجـات و درکات را تـا بـی نهایـت و از خاک تـا معراج
یا از اسـفل السـافلین تا اعلـی علیین داراسـت و برای خالفـت خداوند
در آسـمان هـا و زمین آفریده شـده اسـت .نـه ذاتا گنـاه کار اسـت ،نه
فرزنـد محبـوب خداونـد اسـت و نـه بی حسـاب و بـی سرپرسـت ،به
حـال خـود رهـا گشـته اسـت   .
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نگاهي کلي به مباحث کتاب:
بخـش اول ايـن کتـاب ،بـه فطـرت مـي پـردازد .چيسـتي ،اهميت و
ويژگيهـاي فطـرت ،و آنگاه اثبات فطرت مندي انسـان هم از طريق
منابـع ديني و هم از طريق آرا و انديشـههاي ديگر انديشـمندان درباره
انسـان ،در دو فصـل نخسـت اين بخـش ،جاي گرفته 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
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خداداد خادم

بحث پیادهروی اربعین یکی از آئینهایی است که در
سالهای اخیر به صورت بسیار باشکوه برگزار میشود.
نظریات متفاوتی در زمینه اربعین در بین اندیشمندان
علوم انسانی وجود دارد .به طوری که برخی آن را به
دوگانه حکومتی -مردمی تقسیمبندی میکنند .همچنین
برخی دیگر آن را از زاویه دیگری نگاه کرده و آن را
آئینی برخاسته از آئین عاشورایی عراقی میدانند .بحث
دیگر در این زمینه بحث اسطورهای بودن این مناسک
ا ست .
در همین راستا با دو جامعهشناس دین علیرضا
شجاعیزند ،استاد دانشگاه تربیت مدرس و حسن
محدثی استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،
که در این زمینه آرایی متفاوت دارند ،در قالب یک
میزگرد به گفتوگو نشسته ایم .این گفتوگو که بیشتر
متمرکز بر بررسی وضعیت جامعه شناسی دین در ایران
است در ادامه آمده است؛
*بحــث مــا در مــورد بررســی جامعــه شــناختی در
مــورد پدیــده اربعیــن اســت ،بــرای ورود بــه بحــث
هــر یــک از اســاتید مقدمــهای بــرای بحــث خــود
ارائــه بفرماینــد تــا بــه اصــل بحــث برســیم.
حســن محدثــی :قبــل از اینکــه آقــای دکتــر شــجاعی وارد
بحــث بشــوند مــن مایــل هســتم کــه تعریضــی بــه ســخنان
قبــ ً
ا منتشــر شــده ایشــان بکنــم؛ چراکــه ایشــان در جلســهای
فرمودهانــد کــه جامعهشناســان ایرانــی نســبت بــه مســائلی ماننــد
عاشــورا بیاعتنــا هســتند و جامعهشناســان کــه شــاید بنــده هــم
جــز آنهــا باشــم را زیــر ســوال بردهانــد .مــن از آقــای دکتــر
میخواهــم کــه دفــاع بکننــد از بحــث خودشــان کــه چــرا چنیــن
اتهامــی را متوجــه جامعهشناســان کردهانــد کــه گویــا توطئــه
ســکوتی از ســوی جامعهشناســان وجــود دارد.
مــن تصــور میکنــم کــه جامعهشناســان بــا آخوندهــای منبــری
فــرق میکننــد .جامعهشناســان نمیتواننــد راجــع بــه هــر
چیــزی بــدون مطالعــه و پژوهــش صحبــت کننــد .انتظــار اینکــه
جامعهشــناس راجــع بــه هر چیــزی صحبــت کنــد انتظــار نابجایی
اســت .اگــر متأســفانه برخــی از همکارانمــان راجــع بــه بســیاری
از امــور ورود میکننــد ،ایــن اشــکالی اساســی اســت و مــن بــه
آنهــا اتهــام یــا برچســب شــومن دانشــگاهی زدهام .جامعهشــناس
نمیتوانــد بــدون کار و پژوهــش و بــدون مواجهــه تخصصــی
راجــع بــه هــر چیــزی ســخن بگویــد.
اینکــه جامعهشناســان دربــاره چیــزی ســکوت کردهانــد بــه
ایــن معنــا نیســت کــه حتمـ ًا توطئـهای در کار اســت .کمــا اینکــه
میتوانــد بعضــی از مالحظــات روشنشناســانه و محققانــه
درمیــان باشــد .بــه نظــرم آقــای دکتــر بیمحابــا جامعهشناســان
را متهــم کردهانــد و ایــن نــوع اتهــام زدن زیبنــده فضــای علمــی
نیســت .مــن از آقــای دکتــر میخواهــم کــه توضیــح بدهنــد کــه از
چــه موضعی بــه ایــن مســئله پرداختــه اســت؟ آیــا اص ً
ال خودشــان
مطالعــه تجربــی کردهانــد؟ آیــا توجــه دارنــد کــه جامعهشــناس
وقتــی بــه بحثــی ورود میکنــد بایــد مالحظــات روششــناختی
را در نظــر بگیــرد .آیــا مــا انتظــار داریــم کــه جامعهشناســان ماننــد
روحانیــت راجــع بــه همــه امــور حــرف بزننــد؟ آیــا ایــن مواجهــه و
انتظــار قابــل قبولــی اســت؟
*آقــای دکتــر شــجاعی اگــر مایلیــد در ایــن زمینــه
بپردازیــد چراکــه آقــای دکتــر بســیار اصــرار دارنــد
کــه شــما پاســخ بدهیــد.
شــجاعیزند :بحــث ایــن اســت کــه چــرا جامعهشناســان و بــه
طــور خــاص جامعهشناســان دیــن در ایــران نســبت بــه بعضــی
از پدیدههــا بهرغــم گســتردگی و پیچیدگیهایشــان بیاعتنــا
هســتند و بــا بعضــی از مســائل بهرغــم قلــت و محدودیــت بــه
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مناظره علیرضا شجاعی زند و حسن محدثی

نقددغدغههایجامعهشناسی

شــکل جدیتــری درگیــر میشــوند .امــا حــاال کــه آقــای دکتــر
مصرنــد ،اشــارهای بــه آن میکنــم و بــه بحــث اصلــی مطمــح
نظــر شــما برمیگــردم .چراکــه حیــف اســت بــه هــدف شــما کــه
گفتگــو پیرامــون اربعیــن بــوده اســت بیاعتنایــی کنیــم.
چنــد ســوءتفاهم یــا پیـشداوری در فرمایشــات آقــای دکتــر وجود
داشــت کــه خــوب اســت برطــرف شــود .یکــی اینکــه نبایــد فریب
ـن بلنــد داوری
تیترهــا را خــورد و بــر اســاس آن دربــاره یــک متـ ِ
کــرد .خصوص ًا وقتــی که مدعــی آن ســخن دخالتی در انتخــاب آن
تیتــر نداشــته .بــه همیــن رو بنــده نمیتوانــم پاس ـخگوی تیتــری
باشــم کــه از یــک ســخنرانی یکســاعته یــا بیشــتر انتخــاب و
برجســته شــده اســت تــا شــاید توجهــات بیشــتری را بــه خــود
جلــب نمایــد .ایــرادی هــم بــه ایــن کار از نظــر حرفــه رســانهای
نیســت .در عیــن حــال نمیتوانــد بــه تنهایــی مبنــای ارزیابــی
محتوایــی آن قــرار گیــرد.
بنــده پاســخگوی همــان محتوایــی هســتم که مفصــل ارائه شــده
و بــا دالیــل و مقدمهچینــی و شــواهدی هــم همــراه بــوده اســت.
آن تیتــر حتــی میتوانــد مأخــوذ از عیــن عبارتهــای بنــده باشــد؛
امــا ایــن کــه یــک عنصــر محــوری یــا حاشــیهای در آن بحــث
بــوده یــا خیــر را نشــان نمیدهــد و حتــی ممکــن اســت بــه
عکــس نشــان دهــد .پــس نبایــد بــر پایــه تیتــر و یــا متــن چکیده
ـخنرانی مفصــل بــه داوری دربــاره آن نشســت .در
شــده یــک سـ
ِ
یــک مباحثــه و مجادلــه علمــی کــه غــرض رســیدن بــه حقیقــت
اســت ،بایــد مراقبــت نمــود تــا خــود پیــا ْم قربانــی ناقلیــناش
نشــود .خــوب اســت کــه آقــای دکتــر بــه متــن آن ســخنرانی
کــه متــن صوتــی و تصویــری آن هــم در فضــای مجــازی موجــود
اســت مراجعــه نماینــد.
دوم اینکــه بــه فــرض کــه چنیــن چیــزی گفتهشــده باشــد و
محــور اصلــی آن ســخن بــوده باشــد؛ چــرا آن را بــه مثابــه اتهــام
گرفتهانــد؟ اینیــک نظــر یــا یــک ادعاســت و گفتــه اســت کــه
جامعهشناســانی کــه کارشــان مطالعــه پدیدههــای اجتماعــی در
ایــران اســت ،کمتــر ســراغ ایــن قبیــل موضوعــات رفتهانــد و
میرونــد .چــرا اســمش را میگذاریــد اتهــام؟ شــواهد و دالیلــی
هــم بــرای آن وجــود دارد کــه بــه ایــن موضوعــات نپرداختهانــد و
یــا در حــدی کــه بــه نظــر الزم بــوده بــه آن نپرداختهانــد .حتــی
اگــر ایــن شــواهد و دالیل اشــتباه هــم باشــد کســی آن را در دنیای
علــم بــه مثابــه اتهــام یــاد نمیکنــد .دنیــای علــم سرشــار از همین

ادعاهــای درســت و نادرســت اســت .خــود دکتــر فــراوان از ایــن
ادعاهــا دربــارةه دیگــران دارنــد کــه برخــی صائــب و برخــی خطــا
بــوده اســت.
ـان یــک ویژگــی و مشــخصه دربــاره یــک گــروه اســت
ایــن بیـ ِ
کــه البتــه میتوانــد مــورد مخالفــت و محاجــه قــرار بگیــرد .هــم از
حیــث واقعیــت داشــتن و هــم از حیــث تبیینــی کــه از آن دارد .پس
حتــی اگــر ایــن نظــر ،غلــط هــم باشــد؛ کســی آن را بهعنــوان
اتهــام مطــرح نمیکنــد .نســبت دادن اتهــام شــاید نوعــی بــه
انفعــال انداختــن طــرف باشــد .یعنــی شــما قصــد و غرضــی داریــد
و میخواهیــد جریانــی را خــراب کنیــد .خــراب و درســت کــردن
در ســاحت علــم گمانهــای بیمعنایــی اســت و مانــع از بررســی
و اظهــار نظــر دربــاره پدیدههــا و عملکردهــا میشــود و در واقــع
نوعــی مستثناســازی جامعهشناســان اســت کــه خــو ِد آن علــم آن
را نمیپذیــرد.
کا ِر علــم ،بررســی واقعیــات اســت؛ واقعیــات هــم ویژگیهــای
خــود را دارنــد و نمایــان میســازند .ارزشــیابی ایــن کــه ایــن
ویژگیهــا خــوب هســتند یــا بــد؛ مربــوط بــه مرحلــه مابعــد علــم
اســت و در حیطــه کســانی اســت کــه میخواهنــد از ایــن نتایــج
اســتفاده نماینــد .پــس حتــی اگــر آن ادعــا مطــرح شــده باشــد و
غلــط و بیاعتبــار هــم باشــد ،از نــوع اتهــام نیســت .اگــر بخواهیــم
ایــن را اتهــام قلمــداد کنیــم ،همیــن اآلن آقــای دکتــر چنــد اتهــام
بــه ایــن و آن زدهانــد .بــا ایــن تعبیــر همــه ایــن ســخنان میشــود
اتهــام.
مثــ ً
ا گفتنــد کــه آخوندهــا خــود را وارد هــر چیــزی میکننــد؛
نزدیــک بدیــن مضمــون .یــا تعبیــر منبریهــا را بـهکار بردنــد .خو ِد
ب ـهکار بــردن تعبیــر منبــری و ســپس انتســاب ایــن کــه هرچــه
میخواهنــد میگوینــد و یــا در هــر چیــزی وارد میشــوند،
حــاوی انتســاب ویژگیهایــی اســت بــه آنــان .یــا ایشــان گفتنــد
کــه جامعهشناســان شــومن هســتند؛ خُ ــب ایــن اتهــام هســت
یــا نیســت؟ البتــه بنــده و هــر کــس دیگــری اعــم از روحانــی و
جامعهشــناس و یــا خــارج از ایــن دو دســته حــق دارد بپرســد کــه
شــواهد و دالیل شــما چیســت؟ البتــه تعابیــر علــم دربــاره پدیدهها
و اشــخاص و اقشــار بایــد دقیــق و خنث ـی باشــند و ذوق و ســلیقه
بهتــری در انتخــاب آنهــا بـهکار رود .ایــن بــه نفــع خــود مدعی هم
هســت و بــه اعتبــار ســخن او میافزایــد.
محدثــی :آقــای دکتــر بایــد مصــداق داشــته باشــد .مــن بــا
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مصــداق میگویــم.
شــجاعیزند :پــس بهصِ ــرف گفتــن نمیتــوان اکتفــا کــرد،
بلکــه بایــد رفــت و دالیلــش را وارســی کــرد .آنکســی هــم کــه
گفتــه اســت بعضــی از جامعهشناســان بــه برخــی از موضوعــات
نمیپردازنــد ،حتمــ ًا بــرای خــودش دالیلــی دارد .اگــر دالیلــی
نداشــت و یــا دالیلــش غلــط بــود ،میگوینــد ســخناش
بیاعتبــار اســت و نمیگوینــد کــه اتهــام زده اســت .شــومن هــم
از همــان ســنخ اســت و لزومــی نــدارد کــه آنهــا را بهعنــوان اتهــام
قلمــداد کنیــم .یــک نقطهنظــر اســت .حــال بایــد از آقــای دکتــر
مطالبــه کــرد کــه چــرا جامعهشناســان را شــومن نامیدهایــد؟
همچنــان کــه ایشــان بایــد مطالبــه کننــد کــه چــرا میگوئیــد
جامعهشناســان بــه ایــن مســائل نپرداختهانــد.
ایــن میتوانــد یــک گفتگــو و محاجــه علمــی باشــد .نــه محتــوای
اتهامــی دارد و نــه توطئ ـهای در پشــت آن بــرای از میــدان خــارج
کــردن جامعهشناســان وجــود دارد و نــه میتــوان بــرای آن عقبــه
وابســته بــه قــدرت اثبــات کــرد .مگــر ایــن کــه همیــن قاعــده و
احتمــال را هــم نســبت بــه خودشــان بپذیرنــد .یا ایــن کــه فرمودند
کــه جامعهشناســان بیمحابــا ســخن میگوینــد ،بیمحابــا
ســخن گفتــن چــه فرقــی دارد بــا ایــن کــه نســبت بــه برخــی از
مســائل پیرامونــی خویــش بیتوجهنــد؟ ایــن هــم اظهــار نظــری
اســت دربــاره میانگیــن جامعهشناســان کــه وارســی و تأییــدش
هــم کار ســختی نیســت .پــس اســم اتهــام را نمیتــوان بــر آن
گذاشــت.
ســوم اینکــه از کجــا بهدســت آوردهانــد کــه مدعــی بــا
پیشفــرض توطئــهای بــه ایــن ماجــرا نــگاه کــرده اســت.
میتــوان گفــت کــه شــما هــم مشــمول ســخن خودتــان هســتید.
شــما هــم کــه داریــد راجــع بــه جامعهشناســان ســخن میگوئیــد،
در واقــع آنــان را متهــم کردهایــد کــه توطئــه یــا دسیســهای
چیدهانــد تــا بهجــای جامعهشناســی ،کار شــومنی انجــام بدهنــد.
چــرا ســاحت علــم و اندیشــه را اینقــدر پیچیــده میکنیــد؟ چــرا
همــه مســائل را در قالبهــای خاصــی کــه رنــگ و بــوی تنــازع
و رقابتهــای سیاســیگونه دارد میبریــد .تعبیرهــای توطئــه و از
ایــن قبیــل ،ســاده کــردن مســائل پیچیــده اســت کــه بــه نظــرم
اگــر بــه کار نبریــم یــا کمتــر بــه کار ببریــم ،بهتــر اســت .در عیــن
حــال ایــن بــه معنــی توهــم بــودن توطئههــا هــم نیســت و الاقــل
محــل مصرفــش اینجــا نیســت.
نکتــه دیگــر ایــن کــه میگوینــد چــرا گفتهایــد کــه
جامعهشناســان ســکوت کردهانــد .نــه بنــده ادعــای ســکوت را
نکــردم؛ گفتــم بیاعتنایــی کردهانــد .ســکوت میتوانــد دالیــل
عدیــدهای داشــته باشــد .ســکوت بــه تعبیــر آقــای دکتــر میتوانــد
ناشــی از ایــن باشــد کــه آنــان دارنــد راجــع بــه آن مســئله یــا
موضــوع فکــر میکننــد .ســکوت میتوانــد دالیلــش ایــن باشــد
کــه فکــر کردهانــد ،مطالعــه هــم کردهانــد و بهجایــی هــم
رســیدهاند ،امــا هنــوز فضــا را مناســب بــرای ارائــةه نظراتشــان
نمیبیننــد .اینهــا مصــداق ســکوتهای تــوأم بــا اعتنــا داشــتن
اســت .بیاعتنایــی یعنــی ایــن کــه اساســ ًا ســراغ ایــن مســئله
نرفتهانــد.
آقــای دکتــر میگوینــد کــه خودشــان بــه ســراغ ایــن موضــوع
رفتهانــد و دلیــل سکوتشــان امــا ایــن اســت کــه هنــوز کارشــان
بــه اتمــام نرســیده اســت .لــذا ایشــان شــامل آن میانگیــن
جامعهشناســان دیــن کــه نســبت بــه ایــن قبیــل موضوعــات
بیاعتنایــی کردهانــد نمیشــوند.
محدثــی :مــن ابتــدا بــه چنــد نکتــه بهصــورت خیلــی کوتاه اشــاره
میکنــم .توجــه میکنیــد کــه جامعهشناســی دیــن در ایــران
کار بســیار دشــواری اســت و مــا کار بســیار دشــواری را انتخــاب
کردهایــم .مــن از دورهای کــه ایــن رشــته را انتخــاب کــردهام
در ســال  ۱۳۷۴بهعنــوان دانشــجوی کارشناســی ارشــد دانشــگاه
تهــران کــه تصمیــم گرفتــم در جامعهشناســی دیــن کار کنــم.
دو دلیــل عمــده داشــت یکــی اینکــه مــن از یــک خانــواده بســیار
ســنتی دی ـندار آمــده بــودم.
بســیاری پرســش دینــی داشــتم و تصــور میکــردم کــه اگــر در
ایــن حــوزه کارکنــم ابتــدا پاســخی بــه پرس ـشهای خــودم پیــدا
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خواهــم کــرد و از فشــار ایــن پرس ـشها آزاد خواهــم شــد و راهــم
را پیــدا خواهــم کــرد .دلیــل دوم ایــن بــود کــه بــه نظــر مــن دیــن
یکــی از نهادهــای بســیار مهــم اجتماعــی در جامعــه مــا بــود و
بســیار تأثیرگــذار اســت و اگــر کســی روی ایــن حــوزه بهصــورت
تخصصــی کار بکنــد ،بســیار میتوانــد تأثیرگــذار باشــد .آن زمــان
وقتیکــه مــن بــا همکالســیهایم صحبــت میکــردم معمــو ًال
مــن را برحــذر میداشــتند چراکــه ایــن حــوزه کلــی متولــی دارد.
جامعهشــناس دیــن در ایــران بــا ســه مشــکل روبــرو اســت؛
یکــی متولیــان ســنتی دیــن اســت کــه آنهــا دیــدی معمــو ًال
انحصارطلبانــه دارنــد و معتقدنــد کــه مــا بایــد در ایــن حــوزه
کارکنیــم.
شــجاعیزند :شــما اکنــون و شــاید هــم ناخواســته اتهــام زدیــد.
ـاب اتهــام زدن و متهــم شــدن
میخواهــم بگویــم بــا آن منطــق ،بـ ِ
بــه اتهــام زدن خیلــی بــاز میشــود.
محدثــی :اشــکال نــدارد ،مــن اتهــام نمیزنــم مــن مصادیــق را
ذکــر میکنــم.
شــجاعیزند :دیگــری هــم کــه میگویــد البــد همیــن کار را
میکنــد.
محدثــی :نــه اتفاقــ ًا ایــن کار را نمیکنــد .یکــی از موضوعاتــی
کــه مــن کار کــردم پدیــده تکفیــر اســت .تکفیــر نشــان میدهــد
ایــن انحصارطلبــی وجــود داشــته و مســئله جــدی اســت .مــا
بــا ایــن مشــکل کــه وارد شــدن بــه ایــن حــوزه آســان نیســت،
مواجــه هســتیم .متولیــان قدرتمنــدی دارد کــه در طــول تاریــخ
هــم قدرتمنــد بودهانــد .همینجــا الزم اســت بگویــم کــه فقهــا
قدرتمندتریــن نیــروی فرهنگــی در تاریــخ اســام تــا همیــن
اواخــر بودهانــد .امــا مــورد دیگــر حکومــت دینــی اســت کــه آن
هــم دیــن رســمیای ارائــه میکنــد و در واقــع خــودش را متولــی
قلمــرو دیــن میدانــد .دیــن ،مشــروعیت بخــش نظــام سیاســی
اســت .بنابرایــن ،حکومــت مایــل نیســت کــه کســی ایــن منبــع
آن خــود کنــد یــا بــه
مشــروعیت بخــش را تخریــب یــا آن را از ِ
گونــه دیگــری تفســیر کنــد کــه در منبــع مشروعیتبخشــش
خللــی ایجــاد شــود.
محدثــی :جامعهشــناس چــه بســا دیــدگاه متفاوتــی راجــع بــه
موضــوع دینــی ارائــه میکنــد .پــس توجــه داشــته باشــید کــه
جامعهشناســی دیــن در جوامعــی ماننــد جامعــه مــا کار بســیار
دشــوار و پرخطــری اســت
مــورد ســوم مردمــان دیـنداری هســتند کــه چهبســا دیــدگاه دینی
آنهــا بــا دیــدگاه دینــی یــک جامعهشــناس دیــن متفــاوت و در
تعــارض شــدید قــرار بگیــرد و چهبســا از طــرف مــردم دیــندار
کــه تصــور میکننــد اعتقاداتشــان هویتشــان هســت و واقعــ ًا
برایشــان جنبــه هویتــی دارد و برایشــان مقــدس اســت ،آنهــا
هــم چهبســا بــا جامعهشــناس دیــن دچــار چالــش شــدیدی
بشــوند .جامعهشــناس چــه بســا دیــدگاه متفاوتــی راجــع بــه
موضــوع دینــی ارائــه میکنــد .پــس توجــه داشــته باشــید کــه
جامعهشناســی دیــن در جوامعــی ماننــد جامعــه مــا کار بســیار
دشــوار و پرخطــری اســت.
ضمــن اینکــه برخــی از کارهــای مــا امــکان انتشــار ندارنــد .مثـ ً
ا
مــا در ســال  ۸۳کاری راجــع بــه عــزاداری عاشــورا انجــام دادیــم
کــه هنــوز امــکان انتشــار آن را پیــدا نکردهایــم و هــر بــار هــم
کــه مراجعــه میکنیــم اجــازه انتشــار نمیدهنــد .پــس بخشــی
از کارهایــی کــه مــا انجــام میدهیــم ،اص ـ ً
ا امــکان انتشــار پیــدا
نمیکننــد .موضوعاتــی ماننــد عاشــورا ،دیــن و شــادی ،جمکــران،
حــج ،و…کارهایــی انجــام شــده اســت کــه منتشــر نشــدهاند.
یعنــی راجــع بــه ایــن تنــوع موضوعــات کار کــردهام یــا تعمــداً و
آگاهانــه دانشــجویانم را بــه ایــن ســمت ســوق دادهام کــه در ایــن
زمینههــا کار کننــد .امیــدوارم کــه ایــن آثــار فرصــت انتشــار پیــدا
کننــد.
در واقــع میخواهــم بگویــم کــه مــا بهعنــوان جامعهشــناس
دیــن عالقهمندیــم کــه مهمتریــن ابعــاد دیــن را در جامعهمــان
مطالعــه کنیــم و حواســمان هــم هســت کــه دیــن ابعــاد بســیار
متنوعــی دارد .مــن در کتابــم هــم نوشــتم کــه چهبســا پانصــد
ســال زندگــی بــرای مــا کــم باشــد کــه ابعــاد متنــوع دیــن را

بتوانیــم مطالعــه کنیــم .مــا نــه مراکــز پژوهشــی داریــم کــه بــه ما
کمــک کنــد .موضوعاتــی کــه مــا مــورد مطالعــه قــرار میدهیــم
معمــو ًال توســط ادارات و مراکــزی کــه میتواننــد ایــن مطالعــات
را حمایــت کننــد ،حمایــت نمیشــود و بــا دیدگاههــای آنهــا
همخوانــی نــدارد .بنابرایــن ،اگــر بخشــی از ایــن کارهــا را آقــای
دکتــر ندیدهانــد یــا دیگــران ندیدهانــد ،بــرای ایــن اســت کــه هنوز
منتشــر نشــدهاند یــا هنــوز بسترشــان فراهــم نشــده اســت کــه
منتشــر شــوند.
امــا اینکــه مــن چــرا از واژه توطئــه اســتفاده کــردهام در آن متنــی
کــه از آقــای دکتــر منتشــر شــده اســت ایــن استشــمام میشــود و
مــن از متنــی کــه از ایشــان منتشــر شــده اســت میتوانــم قضاوت
کنــم .چیــزی دیگــری کــه منتشــر نشــده اســت .ضمــن اینکــه
ایشــان بــه آن متــن واکنشــی هــم نشــان نــداده اســت .حتــی مــن
دیــدهام کــه دوســتان دیگــری بــه ایــن ســخنرانی واکنــش نشــان
دادهانــد ،امــا آقــای دکتــر هیــچ واکنشــی بــه آنهــا نداشــتهاند.
*بــه قســمت دوم ظاهــرا ً نمیرســیم ،امــا ایــن
بحــث بســیار خــوب و عمیقــی اســت کــه دوســت
داریــم نظــر شــما را هــم بشــنویم.
شــجاعیزند :بنــده هــم ظاهــراً مجبــورم بــه بحــث قبلــی بازگردم
و بحــث اربعیــن را بــرای جلســه دیگــری بگذاریــم .گویــا مــا
آنقــدر مســائل اختالفــی حــل نشــده بــا هــم داریــم کــه خــود
را دربنــد پاســخ بــه پرس ـشهای شــما نمیکنیــم .ناگزیــرم کــه
چنــد نکتــه را بــرای رفــع ابهــام عــرض کنــم .ابتــدا ایــن کــه بلــه،
جامعهشناســی دیــن کار آســانی نیســت .ایــن خصلــت ایــن شــاخه
جامعهشناســی اســت کــه کار آســانی نیســت؛ امــا نــه از جهاتــی
کــه آقــای دکتــر فرمودنــد؛ بلکــه بیــش از هــر چیــز بــه خاطــر
پیچیدگــی موضوعــی آن اســت.
دیــن و دینــداری موضوعــی بســیار پیچیــده و ذوابعــاد اســت و
همچنیــن دارای ابعــادی ناشــناخته و حتــی دسـتنایافتنی کــه نــه
تنهــا بــر ناظــر ،بلکــه برکنشگــر هــم ناشــناخته باقــی میمانــد.
یعنــی کنشگــری کــه بــا آن درگیــر اســت هــم بعضــی از وجــوه
آن را نمیشناســد و یــا اگــر میشناســد ،نمیتوانــد گــزارش کنــد
و یــا گــزارش صائبــی از آن ارائــه دهــد .لــذا شــناخت و مطالعــه
دربــاره دیــن و دینــداری کار دشــواری اســت .آن دشــواریهایی
کــه فرمودنــد ناشــی از عوامــل بیرونــی اســت و ایــن دشــواری کــه
بنــده عــرض کــردم یــک خصوصیــت درونــی و ذاتــی اســت.
ایــن کــه میگوینــد هــم فقهــا ،هــم مــردم و هــم حکومــت دینــی
حساســیتهایی نســبت بــه دیــن دارنــد کــه بایــد رعایــت شــود؛
بلــه ســخن درســتی اســت ،بایــد رعایــت کــرد .دیــن یــک پدیــده
موضعبرانگیــز اســت .مطالعــه دیــن در جامعهشناســی بــا مطالعــه
ـزی دیــن
طبقــه و تقســیمکار و ک ـجروی فــرق دارد .موضعبرانگیـ ِ
هــم شــامل کنشــگران درگیــر بــا آن اســت و هــم شــامل مخالفین
آن و هــم شــامل کســانی که قصــد دارنــد بــه مطالعــه آن بپردازند.
ناظــر و محقــق و جامعهشناســان دیــن هــم کــه از آســمان
نیامدهانــد؛ آنــان هــم انســانهایی هســتند ماننــد تمامــی
انســانهای دیگــر کــه دچــار حــب و بغــض میشــوند و
مواضعــی دارنــد و نســبت بــه دیــن و دیــن مــورد مطالعهاشــان
هــم بیموضــع نیســتند .هرچنــد توصیــه بــه رعایــت بیطرفــی
شــدهاند و میشــوند ،امــا در عمــل گریــزی از آنهــا ندارنــد و
خواســته یــا ناخواســته در البــهالی اندیشههایشــان رســوخ دارد.
شــجاعی زنــد :کار کــردن بــر روی پدیــدهای تــا بدیــن حــد
حساســیتبرانگیز کــه بــا زندگــی انســانها درگیــر اســت و
مردمــان بــا آن درگیریهــای وجــودی دارنــد ،کار ســادهای
نیســت .یــک مســئله فکــری نظــری صِ ــرف هــم نیســت کــه
فــردی آن را رد بکنــد یــا بپذیــرد .خیــر؛ یــک مســئله وجــودی
اســت کــه تمامــی ابعــاد وجــودی انســان اعــم از افــکار و عواطــف
و رفتــار و ســلوک او را بــا خــود درگیــر کــرده اســت .خیلــی طبیعی
اســت کــه یــک نظریهپــرداز بایــد احتیاطهــای الزم را بکنــد و
هــر حرفــی را در هــر فضایــی راجــع بــه آن نزنــد
خُ ــب کار کــردن بــر روی پدیــدهای تــا بدیــن حــد
حساســیتبرانگیز کــه بــا زندگــی انســانها درگیــر اســت و
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مردمــان بــا آن درگیریهــای وجــودی دارنــد ،کار ســادهای
نیســت .یــک مســئله فکــری نظــری صِ ــرف هــم نیســت کــه
فــردی آن را رد بکنــد یــا بپذیــرد .خیــر؛ یــک مســئله وجــودی
اســت کــه تمامــی ابعــاد وجــودی انســان اعــم از افــکار و عواطــف
و رفتــار و ســلوک او را بــا خــود درگیــر کــرده اســت .خیلــی طبیعی
اســت کــه یــک نظریهپــرداز بایــد احتیاطهــای الزم را بکنــد و
هــر حرفــی را در هــر فضایــی راجــع بــه آن نزنــد.
ایــن بــه معنــای سانســور و محدودیــت بــرای مطالعــات علمی هم
نیســت .لزومــی هــم نــدارد .مثل یــک خبــر از اتفاقــات روز نیســت
کــه الزم باشــد بالفاصلــه در فضاهــای عمومــی منتشــر شــود و
واکنشهایــی را برانگیــزد و بعــد بگوییــم بــه مــا گفتهانــد کــه
احتیــاط بیشــتری بکنیــد و ایــن نوعــی اســتبداد رأی اســت .خیــر،
بایــد بــه ایــن حساســیتها توجــه داشــت .مگــر ایــن کــه قائــل
بــه تفکیــک ســاحتهای علــم و عمــل نباشــیم و در پوشــش کا ِر
علمــی ،در صــدد پیادهســازی سیاســتهای خاصــی باشــیم.
رعایــت ایــن مســئله دربــاره فرقههــای کوچــک هــم الزم اســت،
چــه رســد بــه باورهایــی کــه مربــوط بــه اعتقــادات اکثریــت
نزدیــک بــه تمــام یــک جامعــه اســت .بــا وجــود حساســیتهایی
کــه در حکومــت و روحانیــت و مــردم برشــمردند ،دینپژوهــان از
هــر حــوزهای ،مشــغول فعالیتهــای علمــی و تحقیقــی و تعلیمــی
خودشــان در دانشــگاهها و محافــل پژوهشــی همیــن حکومــت
هســتند؛ ممکــن اســت در یــک مــوردی بــا انتشــار کتابــی در
موضــوع خاصــی مخالفــت شــده باشــد و آن را بــه مصلحــت
ندانســته باشــند؛ امــا مانــع از آن نبــوده کــه همــان بحــث در غالب
دیگــری مثــل مقالــه یــا نشســت و یــا بحثهــای کالســی مطرح
شــود.
توجــه کنیــد کــه برخــی بیســلیقگیها هــم در ایجــاد بعضــی از
ایــن موانــع بیتأثیــر نبــوده اســت .وقتــی کــه آقــای دکتــر دیــن
را بــه ُمــردار تشــبیه میکننــد و میگوینــد کــه مــا بهعنــوان
جامعهشــناس کا ِر مردهشــور را انجــام میدهیــم ،طبعــ ًا مســئله
مناســب
درســت میکنــد .ایــن تعبیــر نــه صائــب اســت و نــه
ِ
پدیــده زنــده و پویــای دیــن در همیــن جهــان مــدرن؛ آن هــم
دربــارةه اســام کــه غــرب و مدرنیتــه را بــا تمــام توانمندیهایــش
مســتأصل کــرده اســت و تمــام نظریــات کالســیک و غیــر
کالســیک دربــاره افــول دیــن را بــه تجدیدنظــر واداشــته اســت.
بهانــه ایــن گونــه ســخن گفتــن هــم البــد ایــن بــوده اســت کــه
مــا میخواهیــم از ایــن طریــق بــه ابــژه بــودن دیــن و رعایــت
بیطرفــی در مطالعــةه آن تأکیــد نمائیــم .خُ ــب ایــن بدســلیقگی
اســت دیگــر و پیامدهــای خــودش را هــم دارد؛ هــم بــرای مدعــی
و هــم بــرای آن علــم .یــا وقتیکــه شــما علــم را در خدمــت یــک
موقعیــت خــاص سیاســی قــرار دادیــد و در واقــع مصــروف یــک
اعــام موضــع سیاســی کردیــد و دیــن ســبز و ســرخ و ســیاه را از
آن درآوردیــد ،ایــن دیگــر علــم نیســت؛ بلکــه یــک بیانیه سیاســی
اســت و بایــد هــم ایــن انتظــار را داشــته باشــید کــه بــا آن بــه مثابه
یــک امــر سیاســی و عمــل سیاســی برخــورد کننــد .حــرف علمی،
واکنشهــای علمــی ایجــاد میکنــد و حــرف و عمــل سیاســی،
واکنشهــای سیاســی.
بدیهــی اســت کــه پیامدهــا و آثــار سیاســی خــود را هــم خواهــد
داشــت و شــما هــم بــه قصــد همــان تأثیــرات سیاس ـیاش آن را
در آن برهــه خــاص مطــرح کردیــد .علــم اگــر علــم باشــد و بــا
رعایــت همــه چارچوبهــا و اصــول آن دنبــال شــود ،مانعــی در
پیــش روی خــود نخواهــد دیــد؛ خصوصـ ًا در جامعــه مــا .کــدام کا ِر
علمــی در ایــن جامعــه بــوده کــه بــا تکفیــر مواجــه شــده باشــد؟
بخشــی از اینهــا مربــوط بــه خطاهــا و کوتاهیهــای خــود
جامعهشناســان اســت کــه بحــث و بررســی آن مجــال دیگــری
را میطلبــد .البتــه ایــن مســئله هــم ماننــد همــه اتفاقاتــی کــه
در جامعــه مــا بــه وقــوع پیوســته ،فــراز و فرودهــا و تنــدی و
کندیهایــی داشــته اســت.
در عیــن حــال عــرض میکنــم کــه برخــاف انتظاراتــی کــه از
یــک حکومــت دینــی و ایدئولوژیــک مـیرود و برخــاف آنچــه در
تاریــخ تجربــه شــده و تئوریهــا ترســیم کردهانــد ،بــه اعتقــاد
بنــده ایــن حکومــت بیشــترین دفــاع را از کا ِر علمــی نــاب داشــته
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اســت و دارد .هــم در حــوزه علــوم دقیقــه کــه بیدریــغ بــه آن
میــدان میدهــد و هــم در حــوزه علومانســانی کــه حساســیتها
در بــاب آن بــه دالیــل خــاص ایــن علــوم بیشــتر هــم هســت.
امثــال آقــای محدثــی آســودگی و راحتــی خیــال بیشــتری از نظایر
ـتریم ایــن جریــان وابســته هســتیم
بنــده کــه ظاهــراً بــه میناسـ ِ
دارنــد و سفارشــات پژوهشــی بیشــتری هــم از مراکــز وابســته
بــه ایــن حکومــت گرفتهانــد .کار خودشــان را هــم میکننــد.
تفاوتهایــی هــم ممکــن اســت در میــان باشــد کــه بیشــتر
بــه ویژگیهــا و بضاعتهــای فــردی مــا مربــوط میشــود و
نمیشــود از آنهــا بهعنــوان یــک جریــان اصلــی یــاد کــرد.
ایــن را هــم در تکمیــل تعریضــم بــه جامعهشناســی و
جامعهشناســان عــرض کنــم کــه جامعهشناســان دیــن کمتــر بــه
ســراغ مســائل و رخدادهــای واقــع شــده در میناســتریم دینــی
در ایــران میرونــد .شــواهدی هــم کــه آقــای دکتــر مثــال زدنــد
اتفاقـ ًا مؤیــد همیــن اســت کــه ســراغ آن جریــان اصلــی مذهبــی
کــه از یــک بدنــه گســترده هــم برخــوردار اســت نمیرونــد.
جمکــران و اربعیــن هــم برایشــان چنــدان موضوعیــت نــدارد.
ایشــان در رد مدعــای بنــده میفرماینــد کــه مــن در ایــن بارههــا
کار کــردهام .عــرض میکنــم کــه وقتــی بــه ســراغ جریــان اصلــی
دیــن در جامعــه ایــران میرونــد کــه بخواهنــد آن را آسیبشناســی
کننــد .شــما هــم اگــر دفــاع کردیــد ،از خودتــان دفــاع کردیــد و بــه
کارهایــی اشــاره فرمودیــد کــه نوعـ ًا از همین دســت هســتند .پس

ایــن را هــم عــرض کنــم که بنــده راجــع بــه اربعیــن دو کار بیشــتر
نکــردهام ،ایــن دو کار هــم چنــدان کار به معنــی پژوهشــی آن نبوده
اســت؛ بیشــتر حاصــل تجربیــات زیســته اســت .تجربیــات زیســته
یــک نیمچــه جامعهشــناس دربــاره اربعیــن .جامعهشناســی
کــه مطالعــات و تأمالتــی هــم در جامعهشناســی دیــن داشــته.
در کار پژوهــش آنچــه شــاید ارزشــمند و تعیینکنندهتــر اســت،
همیــن عقبــه دانشــی و معرفتــی اســت و البتــه تجربــه زیســته و
آشــناییهای از نزدیــک بــا پدیــده.
خــود دکتــر هــم وقتــی کــه کاری از ایــن قبیــل میکننــد از
آن عقبهشــان اســتفاده میکننــد؛ وگرنــه افــزودن چهــار تــا
پرسشــنامه و مصاحبــه ،چنــدان کارســاز و مهــم نیســت؛ مشــاهده
ـوی آزاد هــم همیــن کار را شــاید بــه نحــو بهتــری انجــام
و گفتگـ ِ
دهــد .مهــم آن عقبــة دانشــی اســت و تســلط و اشــراف فــرد بــه
ـم جامعهشناســی را بــا خــود
موضــوع .یعنــی چــون پشــتوانة علـ ِ
دارد و دیــن و دینــداری را هــم میشناســد؛ اگــر در آن مراســم
هــم بــه عنــوان کنشــگر واقعــی و نــه صــوری و توریســتی حضــور
پیــدا کنــد ،توصیــف و تحلیلــش دیگــر ماننــد یــک فــرد عامــی
نیســت؛ بلکــه آن را بــه خوبــی فهــم میکنــد و قــادر اســت کــه
آن را تبییــن کنــد .مــن هــم دو تــا ورود از ایــن دســت بــه موضــوع
اربعیــن داشــتهام .یکــی همان ســخنرانی اســت کــه تیتــر آن مورد
توجــه آقــا دکتــر قــرار گرفتــه اســت و دیگــری گفتگویــی اســت با
یــک خبرگــزاری.

مصداقهــای زیــادی کــه مدعــای بنــده را نقــض کنــد ،نداریــد.
بحــث بنــده هــم ناظــر بــه جریــان عمومــی جامعهشناســی اســت.
مدعــا هــم ایــن اســت کــه جامعهشناســی در ایــران بهطورکلــی
حساســیتهای الزم را نســبت بــه مســائل پیرامونــی جامعــه
خویــش نــدارد و مســائلش را در پرتــو مســائلی کــه دیگــران از
جامعــة خویــش یافتهانــد و پیرامونــش نظریهپــردازی کردهانــد،
تعقیــب میکنــد .مســائل نزدیــک و پیرامونــی خــود را نمیبینــد و
یــا کمتــر میبینــد و وقتــی میبینــد کــه بخواهــد از نــگاه آســیبی
بــه آن بپــردازد.
بــه عبــارت دیگــر وقتــی شــروع بــه دیــدن ایــن مســائل میکنــد
کــه وجــه آســیبی آنهــا پررنــگ شــده باشــد .آقــای دکتــر هــم
کــه مدعــای بنــده را نقــض میکننــد ،در واقــع از مســتثنا بــودن
خودشــان دفــاع کردهانــد .بنــده هــم میپذیــرم کــه چنیــن
اعتنایــی داشــتهاند و چنیــن کارهایــی را هــم کردهانــد؛ امــا او ًال
جنــس کارهایشــان نوعــ ًا آسیبشناســانه بــوده اســت و ثانیــ ًا
یــک نمونــه اســت .بحــث بنــده امــا ناظــر بــه وضــع عمومــی
جامعهشناســی در ایــران اســت .اگــر ایشــان توانســتند از وضــع
عمومــی جامعهشناســی در ایــران بدیــن معنــا دفــاع کننــد البتــه
قابــل قبــول اســت.

*آقــای دکتــر شــجاعیزند! شــما فرمودیــد کــه
خودتانهــم کار زیــادی دربــاره اربعیــن نکردیــد .آن
بحثــی را هــم کــه آقــای دکتــر محدثــی هــم کردنــد
بــر خــود شــما هــم وارد اســت .یعنــی شــما خودتان
هــم در ایــن زمینــه کار خاصــی نکردهایــد .عوامــل
ایــن امــر چیســت؟
شــجاعیزند :دربــاره بنــده و برخــی از کســانی نظیــر بنــده یــک
دلیــل دارد و دربــاره دیگرانــی کــه مــورد نقــد بنــده بودنــد هــم
دلیــل دیگــری .بــه بیــان دیگــر دو دلیــل بــرای نپرداختــن بــه این
موضــوع وجــود دارد کــه بنــده متعــرض و معتــرض دلیــل دومــش
بــودهام .یــک دلیــل آن اســت کــه هنــوز فرصــت پرداختــن بــه آن
را پیــدا نکردهانــد؛ بــه دلیــل ایــن کــه مشــغول کارهــای دیگــری
هســتند .فکرشــان بــه عنــوان جامعهشــناس بــا ایــن ماجــرا درگیر
اســت و یــا بهعنــوان یــک کنشــگ ِر دیـندار بــه لحــاظ عاطفــی بــا
آن درگیرنــد و بــه آن توجــه و اعتنــا دارنــد ،امــا هنــوز مجالــی پیــدا
نکردهانــد تــا بــه نحــو متمرکــز بــه آن بپردازنــد؛ بــه علــت ایــن
کــه درگیــر مطالعــه دیگــری هســتند.
دلیــل دوم در نپرداختــن بــه ایــن موضــوع امــا ناشــی از بیاعتنایــی
ایشــان بــه ایــن قبیــل موضوعــات اســت و آن نیــز مربــوط بــه
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نــوع نــگاه ریداکشنیســتی ایشــان در جامعهشناســی دیــن اســت.
رویکــردی کــه بــر جامعهشناســی دیــن غربــی هــم غلبــه داشــته
اســت .نگاهــی کــه بــه ســراغ مطالعــه دیــن مــیرود و آن را
موضــوع مطالعــه خویــش قــرار میدهــد؛ در عیــن حــال محلــی
از اعــراب بــرای آن قائــل نیســت .راجــع بــه دیــن بســیار ســخن
میگویــد ،امــا از دور و بــا فاصلــه بســیار و بــه نحــو غریبانــه و
از موضــع بــاال .مثــل مارکــس کــه حرفهــای خیلــی مهمــی
دربــاره دیــن زد؛ امــا هیچــگاه بــه مطالعــه و بررســی از نزدیــک
دیــن مبــادرت نکــرده اســت.
هی ـچگاه ســری بــه درون آنهــا نــزده تــا ببینــد کــه ادیــان چــه
هســتند و چــه میگوینــد .بــه همیــن رو هــم بــه تفــاوت میــان
ادیــان هیــچ وقعــی ننهــاده و توجهــی نکــرده و بــرای همــه ادیــان
یــک ُحکــم کلــی واحــد صــادر کــرده اســت .یــک پیشفــرض
داشــته کــه دیــن محصــول نابرابــری اجتماعــی و تضادهــای
طبقاتــی اســت و همیــن را مبنــای تمامــی تحلیــل و نظراتــش
دربــارة ادیــان قــرار داده اســت .تفاوتهــای بیــن ایــن دیــن
و آن دیــن هــم چنــدان مهــم نیســت .ایــن رویکــر ِد غالــب در
مطالعــات دیــن در غــرب بــوده اســت .یعنــی یــک نــگاه تحویلــی
و احالهگرایان ـهای کــه نتیجــة آن انــواع بیاعتناییهــا بــه فحــوای
دیــن و تاریــخ دیــن و تلقــی دینــداران و غیــره بــوده اســت و بــه
جامعهشناســی مــا و جامعهشناســی دیــن مــا هــم کمابیــش
منتقلشــده اســت.
افـزون بر ایـن میتوان بـه عوامل دیگـری نظیـر موضعگیریهای
سیاسـی نسـبت به جمهوری اسلامی هم اشـاره کرد که به تشدید
ایـن نـگاه تحویلی بـه دین مؤثر بـوده اسـت .خصوص ًا در مسـائل و
موضوعاتـی که مربـوط به جریان اصلـی دین در جامعه ایران اسـت
و همسـوی بـا جهتگیریهـای سیاسـی حکومـت .پـس بـه جـز
ریداکشنیسـتی حاکم بر جامعهشناسـی
بیاعتنایی ناشـی از نگرش
ِ
دیـن ،یک علـت دیگر آن ،خـو ِد حکومت دینی اسـت و ایـن که آن
پدیـده اجتماعـی تا چـه حد به نفـع یا علیـه حکومت دینی باشـد.
بنــده از ابتــدا هــم امتنــاع داشــتم کــه در ایــن نشســت بــه ایــن
موضــوع وارد شــوم تــا در جــای دیگــری کــه عــرض کــردم بــه آن
بپردازیــم؛ معالوصــف بــه اینســو کشــیده شــدیم.
محدثــی :هرچنــد آقــای دکتــر کلمــه اتهــام را نمیپســندد ،پــس
میگویــم برچســب .مــن ایــن برچســب تقلیلگرایــی را واجــد
دالیــل موجــه نمیدانــم و فکــر میکنــم الاقــل الزم بــود کــه
آقــای دکتــر بــا جامعهشناســانی کــه دارنــد کار میکننــد گفتگــو
میکردنــد و اطالعــات بیشــتری کســب میکردنــد و بعــد ایــن
برچســب را میزدنــد .الزم اســت اشــاره کنــم کــه آقــای دکتــر
محمدرضــا طالبــان راهنمــای رســالهای با عنــوان انتظــار جمکران
کــه مــن داور ایــن رســاله بــودم ،یــا پایاننامــه دکتــری خــود مــن
دربــاره جنبشهــای هــزارهای بــوده اســت کــه هنــوز مجــال
انتشــار پیــدا نکــرده اســت.
میخواهــم بگویــم کــه اینگونــه نیســت ،بلکــه بههرحــال تعــداد
افــرادی کــه در ایــران دربــاره دیــن کار میکننــد محــدود اســت.
تعــدادی کــه دارنــد کار میکننــد از حــوزه دیــن عــدول میکننــد
و بــه حوزههــای دیگــری وارد میشــوند ،شــاید بــه خاطــر
اقتضــای کاریشــان باشــد یــا شــاید بــه خاطــر ضرورتهــای
زندگــی و کســب درآمــد باشــد کــه خیلیهــا مجبــور میشــوند
طرحهــای دیگــری بگیرنــد تــا امــرار معــاش کننــد .بــه ایــن
صــورت نیســت کــه مراکــز پژوهشــی از مــا حمایــت بکننــد کــه
در ایــن حــوزه کار بکنیــم.
مــا در کشــورمان مراکــز متعــددی داریــم کــه پولهــای هنگفتــی
میگیرنــد ،امــا نمیدانیــم چــه چیــزی تولیــد میکننــد .تنهــا
فرصتــی کــه بــرای مــا وجــود دارد فرصــت پایاننامههاســت.
فرصــت دیگــری شــاید ده ســال بــه ده ســال توفیــق پیــدا کنیــم
کــه دعــوت بشــویم .ماننــد مــورد حــج کــه از بعثــه دعــوت شــدم
و ماننــد اربعیــن کــه از طــرف ارشــاد دعــوت شــدم .امــا اینهــا
بافاصلههــای دهســاله رخ میدهــد .مــا امیدواریــم کــه اگــر زنــده
باشــیم ده ســال دیگــر درجایــی دیگــر دعــوت بشــویم.
شجاعیزند :همین دعوتها را از ما نمیکنند.
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محدثی :نه به این صورت نیست.
شــجاعیزند :بنــده ظاهــراً بــه جامعهشــناس حکومتــی متهــم
هســتم؛ امــا هیچکــدام از ایــن پروژههایــی کــه شــما گرفتهایــد
و مطالعــه کردهایــد ،بــه بنــده پیشــنهاد نشــده؛ نــه از بعثــه و نــه از
ارشــاد و نــه از جــای دیگــر.
محدثــی :نــه اینگونــه نیســت .مــا شــفاف هســتیم ،امــا شــما
نیســتید.
شــجاعیزند :شــما از کــدام پروژههــای سفارشــی بــه بنــده خبــر
داریــد کــه مــن نــدارم؟
محدثی :من که از پول حرف نزدم ،از پروژهها حرف زدم.
شــجاعیزند :یکــی را بگوییــد .کــه حــرف در ابهــام نمانــد؛ چراکــه
بدتــر از اتهــام اســت.
محدثی :اطالع دارم.
*بحــث اربعیــن شــاید بحثــی باشــد کــه چند ســالی
در جامعــه ایــران مطــرح اســت بهویــژه پیــادهروی
اربعیــن کــه بســیار باشــکوه برگــزار میشــود و از
طــرف هــم دولــت ایــران و هــم دولــت عــراق بــه
شــیوه بســیار گســتردهای برگــزار میشــود .ابتــدا از
زمینــه تاریخــی ایــن بحــث بفرمائیــد.
محدثــی :اگــر بخواهیــم از ریشــههای ایــن مناســک دینــی
صحبــت کنیــم بایــد در دو جــا آنهــا را جســتجو کنیــم .یکــی در
اســطورهها و دیگــری در تاریــخ ،بــه لحــاظ اســطورهای شــیعیان
بــه کهنالگویــی از پیــادهروی معتقــد هســتند کــه برمیگــردد بــه
شــخصیت صحابــی پیامبــر جابــر عبــداهلل انصــاری که گفته شــده
در نخســتین اربعیــن از نجــف تــا کربــا را پیــادهروی کــرده اســت.
همچنیــن گفتــه شــده کــه حضــرت زینــب و همراهانشــان هــم
ایــن مســیر را پیــادهروی کــرده اســت و بــه قولــی گفتــه شــده کــه
ایــن دو نفــر بــه هــم میرســند.
بنابرایــن ،بــه لحــاظ اســطورهای بــه ایــن معنــا کــه یکــی از عناصر
اســطوره وجــود کهنالگویــی اســت کــه آدمــی بایــد از آن پیــروی
و همراهــی بکنــد ،آنچــه او انجــام داده اســت بــه ایــن اعتبــار
میتوانیــم بگوییــم کــه یــک کهنالگــوی شــیعی داریــم و شــیعه
امــروزی بــا پیــادهروی در ایــن مســیر گویــا دارد بــا حضــرت زینب
و جابــر انصــاری همراهــی میکنــد و در آن کهنالگــو شــرکت
میکنــد .در واقــع ،پیــروی از یــک نمونــه آغازیــن یکــی از عناصــر
اساســی تفکــر اســطورهای اســت .مــا ایــن تفکــر اســطورهای را
بهعنــوان ریشــه اســطورهای مناســک اربعیــن در اینجــا شــاهد
هســتیم.
امــا بــه لحــاظ تاریخــی موضــوع محــل مناقشــه اســت .بعضیهــا
معتقدنــد کــه امامــان معصــوم بــه پیــادهروی دعــوت کردهانــد
و بعضیهــا آن را منســوب بــه قولــی از امــام صــادق میکننــد
کــه ایشــان ایــن پیــادهروی را توصیــه کــرده و گفتــه اســت کــه
ثــواب دارد .امــا اگــر بــاز دقیقتــر بخواهیــم صحبــت کنیــم
بــه نظرمیرســد کــه ایــن یــک ســنت عراقــی بــوده اســت و
ســابقه در گذشــته دارد و گویــا برخــی از عالمــان دینــی شــیعی در
دورههــای مختلــف (کــه از عصــر قاجــار تــا بــه امــروز روایت شــده
اســت) در ایــن پیادهرویهــا شــرکت میکردهانــد.
بنابرایــن ،روایتشــده اســت کــه ایــن بــزرگان شــیعی و
علمــای دیــن ماننــد میــرزای شــیرازی و آخونــد خراســانی
هــم در ایــن پیــادهروی شــرکت میکردنــد و افــرادی را کــه
پیــادهروی میکردنــد را همراهــی میکردهانــد .لــذا بــه نظــر
میرســد پیــادهروی اربعیــن یــک ســنت عربــی بــوده اســت.
درگذشــته نزدیکتــر ،یعنــی زمــان صــدام حســین ،گویــا ایــن
پیــادهروی وجــود داشــته اســت .امــا بــه دلیــل برخــورد شــدید او
و حتــی کشــتن برخــی از افــرادی کــه در ایــن پیــادهروی شــرکت
میکردنــد (چراکــه در بررس ـیهای میدانــی کــه داشــتیم برخــی
از مصاحبهشــوندگان میگفتنــد کــه گروهــی را صــدام حســین
کشــته و در گورهایــی دســت جمعــی دفــن کــرده و بعدهــا بعــد از
ســقوط او آیـتاهلل سیســتانی فتــوا داده اســت کــه آنهــا را بیــرون
بیاورنــد و دفــن کننــد) انجــام پیــادهروی اربعیــن در آن زمــان

متو ّقــف شــده اســت.
بههرحــال میدانیــم کــه صــدام حســین برخــورد شــدیدی داشــته
اســت و ایــن کار را ممنــوع کــرده اســت .بــا اینحــال گویــا مــردم
عراقــی در همــان زمــان نیــز از مســیرهای مخفــی و پنهانــی ایــن
کار را انجــام میدادنــد .مــن وقتــی بررســی میکــردم دیــدم کــه
تصاویــری هــم از دســتههای کوچــک مردمــی کــه در آن دوران
پیــادهروی میکردنــد وجــود دارد .بــه نظــرم اینهــا ریشــههای
تاریخــی ماجراســت .امــا بایــد بــا دقــت بیشــتر مطالعــه کــرد و در
ایــن زمینــه بایــد بیشــتر بــه ســراغ عراقیهــا برویــم و ایــن پدیــده
را بررســی کنیــم.
برخــی حتــی معتقــد بودنــد کــه ایــن پیــادهروی بهنوعــی معنــای
توبــه هــم داشــته اســت؛ توبــه از اینکــه نیــاکان مــا امــام را یــاری
نکردنــد و اآلن مــا شــرکت میکنیــم کــه گویــا داریــم توبــه
میکنیــم و آن اشــتباه تاریخــی کــه نیــاکان مــا مرتکــب شــدهاند
را جبــران کنیــم.
بههرحــال اینگونــه ایدههــا وجــود دارد ،امــا هنــوز نمیتــوان بــا
قاطعیــت راجــع بــه ایــن امــر ســخن گفــت .بنابرایــن ،ایــن ســنتی
عراقــی بــوده اســت .مــن ایــن را هــم اضافــه کنــم کــه مــا در واقع
وقتــی در میــدان ظاهــر میشــویم متوجــه میشــویم کــه یــک
فرهنــگ عاشــورایی بســیار نیرومنــد عراقــی وجــود دارد .در واقــع،
پیــادهروی اربعیــن یکــی از عناصــر این فرهنــگ عاشــورایی عراقی
اســت .البتــه اکنــون شــاید متفــاوت شــده و دولــت ایــران و عــراق
در ایــن موضــوع وارد شــدهاند .در واقــع ،موضــوع ابعــاد بینالمللــی
هــم پیداکــرده اســت.
*آقــای دکتــر شــجاعی ابتــدا بفرمائیــد نظرتــان
دربــاره تاریــخ ایــن پدیــده چیســت؟ همچنیــن
دوســت داریــم کــه دیدگاهتــان را دربــاره نقــد و
دیــدگاه آقــای دکتــر محدثــی بفرمائیــد و همچنیــن
ایــن موضــوع کــه اربعیــن یــک ســنت عراقی اســت
و ایرانیــان بیشــتر از آنهــا بــه آن دامــن میزننــد را
بفرمائیــد.
شــجاعیزند :بــهکار بــردن تعابیــری مثــل اســطوره دربــارة
پدیدههایــی مثــل اربعیــن را بنــده خیلــی نمیپســندم؛ خصوص ـ ًا
وقتــی کــه معنــای خــاص آن مطمــح نظــر باشــد .گاهــی مــا از
اســطوره در یــک معنــای اســتعاری و بــرای بزرگداشــت و
اهمی ـتدادن بــه یــک موضــوع یــا رخــداد اســتفاده میکنیــم ،در
ایــن صــورت شــاید چنــدان محــل ایــراد نباشــد؛ هــر چنــد همــان
هــم نادقیــق اســت و در معــرض بدفهمــی .گاهــی هــم معنــای
خــاص و مشــخص آن را کــه در علوم انســانی مــورد اســتعمال بوده
را در نظــر داریــم؛ در ایــن صــورت بایــد نســبت بــه تطابــق آن بــا
پدیــدة مــورد بحــث دقــت و مراقبــت بیشــتری کــرد.
بــا ایــن کــه در معنــا و منظــور از اســطوره شــاید اتفــاق نظــری
میــان اندیشــمندان علــوم انســانی نباشــد؛ امــا برداشــت رایــج و
غالــب ،آن را واجــد فحوایــی میدانــد کــه در برابــر پدیدههــای
محــرز تاریخــی مینشــیند و آمیختــه بــا باورهــای خرافــی و
جزمــی اســت .اســطوره بنابرایــن تلقــی بــه پدیدههــا و رخدادهایــی
اشــاره دارد کــه فاقــد ریش ـههای تاریخــی روشــنی هســتند و بــه
یــک خاطــرة مبهــم شــفاهی و غیــر قابــل رد و اثبــات در ذهنیــت
عامــه اتــکا دارد .بــه همیــن رو هــم بیشــتر در بــاب ادیــان ابتدایــی
و باســتانی کاربــرد داشــته و دربــارة باورهــای آنهــا صــدق میکنــد.
ایــن کــه عــرض کــردم مربــوط بــه ادیــان ابتدایــی و باســتانی
اســت ،بدیــن معنــا نیســت کــه نمیتــوان هیــچ اثــر و ر ّدی از
عقایــد اســطورهای در دنیــای مــدرن بهدســت آورد .خیــر؛ هــم
در دنیــای مــدرن و هــم در ادیــان تاریخــی هــم ممکــن اســت
وجــود داشــته باشــد کــه یــا از بقایــای عقایــد کهــن اســت و یــا
از زمینههــا و گرایشــاتی کــه هنــوز در بیــن مــردم وجــود دارد .در
عیــن حــال نمیتــوان آن را بــه راحتــی و بــه دلخــواه بــه هــر
پدیــدهای منتســب کــرد .تعبیــر اســطوره اگــر در کاربردهــای
اســتعارهایش حــاوی تحســین باشــد ،در تحلیــل علمــی مبیــن
تحقیــر و تحریــف آن پدیــده اســت.
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بــه همیــن رو معتقــدم کــه اســتفادة از ایــن تعبیــر بــرای اشــاره
بــه پدیدههایــی نظیــر عاشــورا و اربعیــن و اتفاقــات دیگــری کــه
تاریــخ محــرز و روشــنی دارنــد و از مبنــا و منطــق و فلســفه قابــل
فهــم و قابــل دفاعــی برخوردارنــد ،چندان دقیــق نیســت و مدخل و
محمــل مناســبی بــرای بررســی و تحلیــل آنهــا نمیباشــد .ضمــن
ایــن که بــا نــگاه همدالنــه و پدیدارشناســانة آن هــم مغایــرت دارد؛
زیــرا هیــچ یــک از کنشگــران درگیــر در ایــن وقایــع و کســانی
کــه آنهــا را بــزرگ میدارنــد چنیــن تعابیــری از آن نکردهانــد.
توجــه داشــته باشــیم کــه عاشــورا و اربعین تاریــخ مشــخصی دارند
و عوامــل و دالیــل روشــنی هــم دربــارة آنهــا وجــود دارد و اهــداف
و انگیزههایشــان هــم آشــکار اســت و حتــی علــل مانــدگاری و
تــداوم آن پــس از  ۱۴۰۰ســال نیــز روشــن اســت؛ بنابــر ایــن هیــچ
دلیلــی نــدارد کــه آن را در قالــب یــک پدیــدة اســطورهای دنبــال
نماییــم و تحلیــل کنیــم .اســطورهخوانی و اســطورهنمایی عاشــورا
و اربعیــن شــاید مشــفقانه و دوســتانه هــم باشــد و دال بــر اهمیــت
و بزرگــی ایــن رخدادهــا باشــد و آنهــا را در مــاورای تاریــخ بنشــاند
و ماندگارتــر نمایــد؛ امــا بــه همــان میــزان از ارزش و اعتبــار آنهــا
میکاهــد و صــورت تصنعــی و دور از دســترس بدانهــا میبخشــد
کــه نارواســت و بــا منطــق و واقعیــت آنهــا و اهــداف کســانی کــه
بــا آن درگیــر بودهانــد هــم ناســازگار اســت.
عــرض کــردم کــه در یــک معنــای عــام ممکــن اســت از
اســطورههای تاریخــی هــم یــاد شــود؛ کــه در ایــن حالــت بیشــتر
بــه منظــور بهــا دادن بــه آن موقعیــت یــا شــخصیت تاریخــی
اســت .شــخصیتی کــه نقــش تأثیرگــذار و تعیینکننــده و مــورد
ارجــاع و رجوعــی داشــته اســت .مثــ ً
ا وقتــی میخواهنــد از
حضــرت اباعبــداهلل (ع) یــاد کننــد ،ایشــان را بهعنــوان یــک
شــخصیت اســطورهای یــا اسطورهشــان معرفــی کننــد .بــا وصــف
ایــن بنــده ُمصــرم کــه حتــی در ایــن معنــا نیــز بایــد بــا احتیــاط
برخــورد کــرد؛ زیــرا در معــرض بدفهمــی و خطــا قــرار دارد.
خصوصــ ًا دربــارة حادثــة عاشــورا و شــخصیتهای آن و حــوادث
پیرامونــیاش کــه مســتعد ایــن امــر اســت.
امــا ایــن کــه مایلیــد قبــل از ورود بــه بحــث پیرامــون پدیــدة
اربعیــن در ســالهای اخیــر ،یــک مــرور تاریخــی هــم دربــارة آن
داشــته باشــیم ،عــرض میکنــم کــه ایــن بخــش از ماجــرا چنــدان
مســئلهمند نیســت و بنــده هــم تخصــص و ورودی بــه آن نــدارم.
ضمــن ایــن کــه بــا انــدک جســتجوی در فضــای مجــازی هــم
میتــوان بــه گزارشهــای متعــددی از فرازهــا و فصلهــای
مختلــف آن دســت پیــدا کــرد .شــاید غــرض شــما از بررســی
تاریخــی ،چیــز دیگــری باشــد.
مثــ ً
ا ایــن کــه بــا ایــن بررســی درصــدد اعتبارســنجی ایــن
پدیــده کــه امــروز بــه صــورت شــگرفی در آمــده اســت باشــید .یــا
بخواهیــد رونــد تغییــرات پدیــد آمــده در آن را بررســی و تحلیــل

کنیــد .بررســی تاریخــی گاهــی بــرای آن اســت کــه عقبه و ریشــة 
یــک پدیــده بهدســت آیــد و روشــن شــود کــه چقــدر ابداعــی و
مربــوط بــه نیازهــا و ضرورتهــای امــروزی اســت .گاهــی هــم
ممکــن اســت بــه منظــور بررســی تغییــرات حــادث شــده در آن
پدیــده صــورت گیــرد .بنابــر غــرض دوم میخواهیــم بدانیــم کــه
ماجــرای اربعیــن در گذشــته چــه وضعیتــی داشــته و امــروز چــه
وضعیتــی دارد و چــه فــراز و فرودهایــی را از ســر گذرانــده اســت.
شــجاعی زنــد :بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه تاریــخ بــه خــودی
خــود ،تعیینکنندگــی نــدارد و اعتباربخــش نیســت .البتــه میــان
یــک پدیــده بــا عقبــه و ریش ـههای تاریخــی و پدیدههــای فاقــد
آن تفــاوت وجــود دارد؛ در عیــن حــال اعتباربخــش نیســتند .نــه
نــو بــودن و نــه قدیمــی و ســابقهدار بــودن هیچکــدام فینفســه
اعتبــاری بــرای یــک پدیــده ایجــاد نمیکننــد
در بررســی تاریخــی نــوع اول ،یعنــی بــه قصــد اعتبارســنجی ،بایــد
توجــه داشــته باشــیم کــه تاریــخ بــه خــودی خــود ،تعیینکنندگــی
نــدارد و اعتباربخــش نیســت .البتــه میــان یــک پدیــده بــا عقبــه و
ریشــههای تاریخــی و پدیدههــای فاقــد آن تفــاوت وجــود دارد؛
در عیــن حــال اعتباربخــش نیســتند .نــه نــو بــودن و نــه قدیمــی
و ســابقهدار بــودن هیچکــدام فینفســه اعتبــاری بــرای یــک
پدیــده ایجــاد نمیکننــد .اعتبــار و ارزش آنهــا چــه اکنــون و چــه در
گذشــته تابــع ضــرورت و آثــار آنهــا اســت و همچنیــن تابع شــرایط
و عوامــل و انگیزههــا و اهدافــی کــه موجــد آنهــا بــوده اســت.
ایــن کــه یــک پدیــده از ســابقة تاریخــی بلنــدی برخــوردار باشــد
فینفســه هیــچ حجتــی بــر ایــن کــه مــورد احتــرام و تأســی مــا
قــرار بگیــرد نیســت .مهــم انگیزههــا و اهــداف و عواملــی اســت
کــه آن پدیــده را شــکل دادهانــد؛ اگــر قابــل دفــاع هســتند و دالیل
و ضرورتهــای آن همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت؛ بــرای
ایــن برهــه هــم معتبــر اســت و قابــل اســتناد و ارجــاع؛ در غیــر این
صــورت و بــه صِ ــرف ریشــهداری نمیتــوان بــرای آن ارزش و
اعتبــاری قائــل شــد.
برخــی از رخدادهــا هــم هســتند کــه ممکــن اســت در زمــان خــود
مهــم و ارزشــمند و تأثیرگــذار بودهانــد؛ امــا امــروزه اهمیــت و
ضرورتهایشــان را از دســت داده و یــا شــرایط بــه کلــی تغییــر
کــرده اســت .در ایــن صــورت نیــز هیــچ دلیلــی بــرای پیگیــری و
ممارســت و تمســک جســتن بــه آن وجود نــدارد .نــگاه اســطورهای
اتفاقــ ًا از همیــن ســنخ اســت کــه بــرای ریشــه و عقبــه و
بازماندههــا ،اعتبــا ِر فینفســه قائــل اســت؛ صــرف نظــر از دالیــل
و فضیلتهایــی کــه در وقــوع آن مؤثــر بودهانــد.
*آقــای دکتــر محدثــی ،آقــای دکتــر شــجاعی درباره
بحــث اســطوره کــه شــما مطــرح کردیــد و نمونــه
آن را عاشــورا بیــان کردیــد معتقدنــد کــه تاریــخ
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عاشــورا یــک صــورت روشــن دارد امــا اســطوره این
شــاخصه را نــدارد بــا شــما در اینجــا همعقیــده و
هـمرأی نیســتند ،اگــر مایلیــد بــا همیــن موضــوع بــه
بحــث ادامــه بدهیــم.
محدثــی :دربــاره بررســی تاریخــی مناســک و پدیدههــای دینــی
اهمیــت آن در ایــن اســت کــه تقــدس زدایــی ،روشــنگری و
افســونزدایی میکنــد .آن هالههــای مقدســی کــه در دور
یــک پدیــده دینــی کشــیده شــده اســت را کنــار میزنــد .ســعی
میکنــد یــک پدیــده را از جایــی کــه آغازشــده و تحوالتــی کــه
پیداکــرده روشــن کنــد کــه ایــن روشــنی بــه نظــرم بســیار اهمیت
دارد .بــه ایــن دلیــل بررســی تاریخــی پیــادهروی اربعیــن میتوانــد
در ایــن تقدسزدایــی نقــش داشــته باشــد.
محدثــی :جامعهشــناس دیــن در ایــران حتمــ ًا بایــد بــه چهــار
پدیــده توجــه داشــته باشــد .در کنــار بحــث از دیــن بهعنــوان
موضــوع محــوری جامعهشناســی دیــن ،مــا ناگزیــر هســتیم کــه
از اســطوره ،عرفــان و ایدئولــوژی هــم صحبــت بکنیــم .بــه دلیــل
اینکــه اینهــا در بافــت یــا زمینــه اجتماعــیای کــه مــا در آن
زندگــی میکنیــم حضــور جــدی دارنــد
امــا در بــاب تفکــر اســطورهای مــن بــا آقــای دکتــر مناقشــه
جــدی دارم .مــن فکــر میکنــم آقــای دکتــر تفکــر اســطورهای
را نمیشناســد .توجــه متخصصانــه و عالمانــه در ایــن موضــوع
نداشــتهاند .مــن فکــر میکنــم کــه جامعهشــناس دیــن در ایــران
حتمـ ًا بایــد بــه چهــار پدیــده توجــه داشــته باشــد .در کنــار بحــث
از دیــن بهعنــوان موضــوع محــوری جامعهشناســی دیــن ،مــا
ناگزیــر هســتیم کــه از اســطوره ،عرفــان و ایدئولوژی هــم صحبت
بکنیــم .بــه دلیــل اینکــه اینهــا در بافــت یــا زمینــه اجتماعـیای
کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم حضــور جــدی دارنــد .اینهــا
بســیاری اوقــات در زندگــی ،اندیشــه و اعمــال مــردم بــا زندگــی
دینــی آمیختــه هســتند .اســطوره ،دیــن ،و نیــز ایدئولــوژی
بهعنــوان پدیــدهای مدرنتــر بهویــژه بعــد از انقــاب حضــور
دارنــد.
مــن از اینهــا (ه ـمراه بــا دیــن) بهعنــوان چهــار نظــام فرهنگــی
تــام یــاد میکنــم .در کتابــی کــه در جامعهشناســی دیــن نوشــتهام
بــه ایــن چهــار مقولــه مهــم توجــه کــردهام و در فرهنــگ ایرانــی
درهمتنیــده اســت .اســطوره یکــی از عناصــر مهــم فرهنــگ مــا
ایرانیهــا اســت و در زندگــی بســیاری از مــا مــردم مســلمان
حضــور جــدی دارد .اتفاقـ ًا برخــاف آن دیدگاهــی کــه آقــای دکتر
مطــرح کردنــد کــه گویــی اســطوره بایــد ریشــه در ماقبــل تاریــخ
داشــته باشــد ،یــا جوامعــی کــه در دنیــای تاریــک تاریــخ هســتند
و نــور تاریخــی بــه آنهــا تابانــده نشــده اســت ،مــا اســطوره را در
آنجــا بایــد جســتجو کنیــم .ایــن خطــای فاحشــی بــوده کــه در
مردمشناســی و جامعهشناســی وجــود داشــته اســت .بــرای اینکــه
تفکــر اســطورهای همچنــان بســیار نیرومنــد هســت و زنده اســت.
اتفاقــ ًا مــا در جوامــع و دانشــگاههای غربــی دو قــرن ادبیــات
اسطورهشناســی داریــم و اسطورهشناســی یکــی از مهمتریــن
رشــتههای علــوم انســانی اســت و حداقــل ده رویکــرد
اسطورهشناســی داریــم کــه هرکــدام از ایــن رویکردهــا آثــار
متنوعــی تولیــد کردهانــد و اتفاقـ ًا اینکــه اســطوره در مقابــل تاریــخ
اســت ،معنــای نادرســتی اســت .مــن از اســطوره بــه معنــای یــک
نظــام فرهنگــی تــام اســتفاده میکنــم .مــرادم از نظــام فرهنگــی
تــام نظامــی فرهنگی اســت که ســه ســاحت آدمــی یعنی؛ ســاحت
شــناختی ،ســاحت اِبــرازی و ســاحت هنجاریــن کــه ناظــر بــه
اخــاق و عمــل اســت ،را پوشــش میدهــد .نظامهــای فرهنگــی
تــام نظامهایــی هســتند کــه هــر ســه ســاحت را پوشــش
میدهنــد.
اســطوره ،دیــن ،عرفــان و ایدئولــوژی در ایــن گــروه میگنجنــد.
اســطوره بههیچوجــه از بیــن نرفتــه و حضــور بســیار گســتردهای
دارد .اگــر مجالــی باشــد مــن نشــان میدهــم کــه بســیار از مــردم
تفکــری اســطورهای دارنــد و چهبســا بســیاری از اســتادان مــا هــم
تفکــری اســطورهای دارنــد کــه ایــن را میشــود بــا مطالعــات
تجربــی انجــام داد .مــن متأســفم کــه امــکان مطالعــه بــرای مــا
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وجــود نــدارد .بــه یــاد دارم کــه در دهــه هشــتاد ســالهایی را بــه
نــام امــام علــی (ع) معرفــی شــد ،مــن در همــان موقــع طرحــی را
بــه وزارت ارشــاد دادم تحــت عنــوان تصویــر و تصــور مــردم از امام
علــی (ع) و بحثــم ایــن بــود کــه ببینــم مــردم ایــران از امــام علــی
(ع) تصویــری عقالنــی دارنــد یــا اینکــه تصویــری اســطورهای .اما
متأســفانه ایــن امــکان داده نشــد.
امــا در مقالــهای نشــان دادم کــه تصویــر مســلط از امــام علــی
تصویــر اســطورهای اســت .پــس وقتــی از مفهــوم «اســطورهای»
صحبــت میکنیــم بــه ایــن معنــا نیســت کــه پدیــدهای ماقبــل
تاریــخ اســت و در تاریــخ نمیتــوان از اســطوره صحبــت کــرد .یــا
بــه ایــن معناســت کــه مــا وقتــی میخواهیــم از کســی بهعنــوان
قدیــس صحبــت کنیــم میگوییــم اســطوره! اتفاقـ ًا اینهــا معانــی
عامیانــه از اســطوره اســت .وقتــی ما تخصصــی از اســطوره صحبت
میکنیــم ،آنجــا منظــور یــک نــوع شــیوه زندگی اســت کــه همراه
بــا تفکــر و هنجارهــای خــاص خــود اســت.
مــن بــرای اســطوره از میــان ده رویکــرد اسطورهشناســی
شــش ویژگــی اساســی برشــمردهام کــه فقــط آنهــا را فهرســت
میکنــم :نخســتین ویژگــی ازلگرایــی اســت .اســطوره همیشــه از
آغازهــا و بنیانهــا ســخن میگویــد.
مــورد دوم بحــث ســرنمونگرایی یــا آرکهتایپهایــی دارد و
اســطورهاندیش تــاش میکنــد از ایــن ســرنمونها پیــروی
کنــد .مــورد ســوم فــرا تاریخگرایــی اســت .در تفکــر اســطورهای
بــه تعبیــر الیــاده تاریــخ اساسـ ًا میســوزد و معمــو ًال نیروهــای فــرا
تاریخــی و رویدادهــای فــرا تاریخــی بــه میــان میآینــد .مــورد
چهــارم امتــزاج ناســوت و ناهــوت اســت .در تفکــر اســطورهای
قلمروهــای طبیعــی ،بشــری و الهــی در هــم آمیختــه میشــوند
و پدیدههــا و موجوداتــی ســاخته میشــوند کــه هــم الوهــی ،هــم
طبیعــی و هــم بشــری هســتند.
مــورد پنجــم تقــدس مــادی اســت .یکــی از ویژگیهــای مهــم
اســطوره و تفکــر اســطورهای تقــدس مــادی اســت؛ یعنــی امــر
مقــدس در درون اجســام و اشــیا حلــول میکنــد و اتفاقـ ًا بــه نظــر
مــن تفکــر شــیعی بهشــدت تفکــری اســطورهای اســت .بهویــژه
تــوده شــیعیان مــا کامـ ً
ا اســطورهای فکــر میکننــد و بــه گمــان
مــن مهمتریــن عنصــر در مناســک پیــادهروی اربعیــن تفکــر
اســطورهای مــردم اســت کــه بــه آنهــا انگیــزه و نیرویــی میدهــد
کــه حرکــت کننــد کــه مــا ایــن را از رهگــذر مصاحبههــا در میــدان
بهوضــوح دریافتیــم.
امــا مــورد ششــم واقعگرایــی نمادیــن اســت .در تفکــر اســطورهای
وقتــی انســان اســطورهاندیش راجــع بــه چیــزی ســخن میگویــد
آنهــا را بهعنــوان امــور واقعــی تلقــی میکنــد .اساس ـ ًا در تفکــر
اســطورهای نمــاد خیلــی جــا نــدارد .مفاهیــم رمــزی خیلــی جــا
نــدارد .اســطورهاندیش از هــر چیــزی کــه ســخن میگویــد آن
را واقعــی تلقــی میکنــد .مثــ ً
ا وقتــی دربــاره شــیطان ســخن
میگویــد شــیطان دیگــر یک مفهــوم نمادیــن نیســت ،بلکــه واقع ًا
یــک موجــودی بــه نــام شــیطان وجــود دارد کــه گاهــی در قالــب
یــک زن یــا مــرد یــا هــر چیــزی دیگــری میآیــد و انســان را
فریــب میدهــد.
یــا در تفکــر اســطورهای معــراج یــک امــر طبیعــی بــوده و
پیامبــر ســوار االغــی شــده و در فضــا بــه معــراج رفتــه اســت
و ....درصورتیکــه در تفکــر دینــی غیــر اســطورهای تمامــی ایــن
مفاهیــم جنبــه نمادیــن پیــدا میکننــد؛ یعنــی در آنجــا نمادهــا و
ســمبلها جایــگاه اساســی پیــدا میکننــد ،در صورتیکــه در
تفکــر اســطورهای مــا بهجــای نمــاد نشــانه داریــم و ایــن تفکــر
اســطورهای تقریب ـ ًا در همــه مصاحبههایــی کــه مــا کردیــم کــه
ببینیــم انگیزههــای ایــن مــردم در پیــادهروی چیســت؟ وجــود
داشــت .مــداوم بــا اندیشــه اســطورهای مواجــه میشــدیم و بــه
گمانــم نیرومندتریــن تفکــری کــه در ایــن مناســک بــود تفکــر
اســطورهای بــود.
مــن میخواهــم بهعنــوان جامعهشــناس دیــن از ایــن هــم
فراتــر بــروم و بگویــم کــه عمومــ ًا یکــی از عناصــر اساســی
مناســک ،تفکــر اســطورهای و باورهــای اســطورهای اســت .ایــن
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چیــزی نیســت کــه مــن بگویــم بلکــه عمــوم مــردم شناســان و
جامعهشناســان دیــن آن را گفتهانــد .عنصــر و بــاور اســطورهای از
مهمتریــن و محوریتریــن مؤلفههــای مناســک دینــی اســت
کــه مــا در ایــن مناســک هــم ایــن را بــه نحــو جــدی میبینیــم.
شــجاعی زنــد :بررســیهای تاریخــی لزومــ ًا تقدسزدایــی
نمیکننــد و یــا چنیــن کاری را بــا هــر امــر مقدســی نمیکننــد.
امــر مقــدس میتوانــد خــود یــک واقعــة تاریخــی باشــد؛ بدیــن
معنــا کــه هــم مولــود تاریــخ باشــد و هــم ســازندة آن .بررسـیهای
تاریخــی بــه بررســی روندهــای منجــر بــه شــکلگیری امــر
مقــدس میپردازنــد و برخــی از وجــوه قابــل دســترس و
شناســایی آنهــا را مکشــوف میســازند و از ایــن طریــق ممکــن
اســت بتواننــد انــواع ســاختگی و کاذب آن را برمــا کننــد.
پــس تاریــخ لزومـ ًا بــا امــر مقــدس در تقابــل نیســت .تقابلــی هــم
اگــر باشــد بــا انــواع اســطورهای امــور مقــدس اســت و یــا بــدان
روســت کــه پایــش را بــه حیطههایــی فراتــر از یــک بررســی
تاریخــی صِ ــرف گــذارده اســت .مثــ ً
ا وارد کنــکاش در وجــوه
ماورایــی آن پدیــدة مقــدس شــده اســت .دیــن مملــو از عناصــر و
آموزههــای مقــدس اســت و بســیاری از آنهــا سرگذشــت تاریخــی
روشــن و واضحــی هــم دارنــد کــه مــورد بازگویــی و وارس ـیهای
مختلــف هــم قــرار گرفتــه و میگیرنــد و کســی هــم آن را موجــب
زائــل شــدن قداســت آنهــا ندانســته اســت.
همیــن واقعــة عاشــورا کــه مــورد بازگویــی تاریخــی همــراه بــا
جزئیــات آن قــرار میگیــرد ،کجــا تقدســش زائــل شــده اســت؟
پــس امــر مقــدس میتوانــد حلــول و ظهــور تاریخــی داشــته
باشــد؛ در عیــن حــال کــه واجــد وجــوه و عناصــری فراتــر از آن
اســت کــه بتــوان بــا تاریــخ بــه چنگــش آورد .البتــه همیــن کــه
مــا پدیدههــای مقــدس را ابــژه میکنیــم و موضــوع بررســی و
مطالعــة شــاخههای مختلــف دینپژوهــی قــرار میدهیــم ،یــک
جــوری هالــة مقــدس اطــراف آن را کــه مانــع از نزدیــک شــدن
بــوده اســت ،در هــم شکســتهایم.
همیــن کار ممکــن اســت موجــب تضعیــف و بیاعتبارشــدن
برخــی از مقدســات شــود .ایــن بــه همــان دو نکتـهای برمیگــردد
کــه اشــاره کــردم .یعنــی یــا بــه دلیــل اســطورهای و خرافــی
بــودن آن مقدســات اســت و یــا بــه دلیــل تحــدی آن مطالعــه بــه
حیطههایــی کــه در صالحیــت آن نبــوده و نیســت .اعتقــاد مــردم
بــه امــور مقــدس اگــر واقعیــت دارد و اگــر یــک پدیــدة واقعــی
اســت ،پــس قابلیــت مطالعــه و وارســی تاریخــی هــم دارد؛ حتــی
اگــر مح ِّقــق ،آن امــر مقــدس را موهــوم و بیاعتبــار بدانــد و یــا
نســبت بــه آن الادری باشــد.
شــجاعی زنــد :دیــن بهمثابــه یــک بســته مقــدس ،در عیــن حــال
یــک پدیــده تاریخــی هــم هســت .ایــن خصوص ـ ًا دربــاره ادیــان
زنــده و تاریخــی بیشــتر صــدق میکنــد .ایــن از مزیتهــای
دینــی نظیــر اســام اســت کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت .ایــن
مزیــت را خیلــی از ادیــان ندارنــد .ایــن دیــن واجــد یــک تاریــخ
مســجل و مشــخص و تفصیلــی اســت .ممکــن اســت برخــی
اختالفــات هــم در آن باشــد؛ اما چنــدان نیســت که کســی در اصل
آن تردیــد کنــد توجــه داشــته باشــیم کــه دیــن بهمثابه یک بســتة 
مقــدس ،در عیــن حــال یــک پدیــدة تاریخــی هــم هســت .ایــن
خصوص ـ ًا دربــارة ادیــان زنــده و تاریخــی بیشــتر صــدق میکنــد.
ایــن از مزیتهــای دینــی نظیــر اســام اســت کــه بایــد بــه آن
توجــه داشــت .ایــن مزیــت را خیلــی از ادیــان ندارنــد .ایــن دیــن
واجــد یــک تاریــخ مســجل و مشــخص و تفصیلــی اســت .ممکــن
اســت برخــی اختالفــات هــم در آن باشــد؛ امــا چنــدان نیســت کــه
کســی در اصــل آن تردیــد کنــد .شــواهد مکانــی و زمانــی روشــنی
از مقاطــع مختلــف آن وجــود دارد؛ گرچــه برخــی سیاســتهای
جاهالنــه و عامدانــه درصــدد از بیــن بــردن ایــن اماکــن کــه هــم
جنبــة تاریخــی و هــم جنبــة مقــدس دارنــد ،هســتند .ایــن دیــن
واجــد مقدســاتی اســت کــه عینیــت مکانــی و تاریخــی دارنــد و
از اســاس بــا مقدســات اســطورهای کــه تنهــا از طریــق خاطــرات
شــفاهی منتقــل شــده اســت فــرق دارنــد.
یکــی از تردیدهــای جــدی کــه در بــاب مســیحیت شــده ،تردید در

عیســای تاریخــی اســت و ایــن کــه آیــا اساسـ ًا چنیــن شــخصیتی
در تاریــخ وجــود داشــته اســت؟ برونــو باوئــر یکی از کســانی اســت
کــه تردیدهــای جــدی در ایــن بــاره مطــرح کــرده و مســیحیت را
از ایــن حیــث دچــار برخــی تالطمــات نمــوده اســت .کســانی هــم
در مقــام دفــاع تــاش کردنــد تــا بــه مســیح (ع) و مســیحیت یک
ماهیــت ماورایــی صِ ــرف ببخشــند و بدیــن طریــق از آن صیانــت
نما یند .
اســام امــا آنگونــه نیســت؛ اســام در عیــن داشــتن ظهــور و
حضــور تاریخــی ،خــودش را بهمثابــه یــک امــر مقــدس عرضــه
کــرده اســت و مــردم نیــز در عیــن حــال کــه آن را بهمثابــه یــک
واقعــة تاریخــی میشناســند ،آن را مقــدس میشــمارند و بــه آن
ارادت میورزنــد .لــذا لزومــی نــدارد کــه اینهــا را در تعــارض و
تقابــل بــا یکدیگــر ببینیــم و دوگانههــای نابجــا بــرای آن بســازیم.
بلــه ،یــک تلقــی یــا تعریــف از اســطوره ،همــان اســت کــه آقــای
دکتــر ارائــه کردنــد و تعاریــف دیگــر .امــا دلیــل نمیشــود کــه
تعریــف و تعابیــر دیگــر را عامیانــه یــا غیرعلمــی بدانیــم.
بنــده همچنــان مصــرم کــه تعبیــر رایجتــر اســطوره را مــاک
نظــر قــرار دهیــم و آن را در همــان معنــای ضیــق و محــدودش
حفــظ کنیــم .ایــن وسعتبخشــی بــه معنــای اســطوره آن را
بیجهــت بــا پدیدههــای دیگــر خلــط میکنــد .تعابیــری
کــه آقــای محدثــی بــرای اســطوره قائــل شــدند ،آن را بــا دیــن
خلــط میکنــد .بســیاری از ویژگیهایــی کــه فرمودنــد ،همــان
مشــخصاتی اســت که مــا ادیــان را بــا آنهــا میشناســیم .آن چیزی
کــه بــا مشــخصات مذکــور کشــف کردهایــد و مدعــای خــود را بــا
آن اثبــات کردهایــد ،اســطوره نیســت؛ ادیــان هســتند .نتیجــه هــم
میگیریــد کــه برخــاف مدعایــی کــه اســطوره را متعلــق بــه
گذشــته میدانــد ،اثبــات شــد کــه در دنیــای کنونــی نیــز وجــود
دارد .ایــن یــک نامگــذاری اســت و یــک نفــر میتوانــد از ابتــدا
بگویــد کــه اســم آن را میگــذارم اســطوره .منطقـ ًا ایــرادی نــدارد،
امــا بــازی علــم و عالمــان را بــه هــم میزنــد.
برخــی از ویژگیهایــی کــه بــرای اســطوره بیــان کردنــد ،از
مشــخصات ایدئولوژیهــا اســت .ادیــان هــم بخــش قابلتوجهــی
از ایــن ویژگیهــا را دارنــد .بــه نظــرم تمــام آن ویژگیهــای
ش ـشگانهای کــه بیــان کردنــد را ادیــان کمابیــش دارنــد .حــاال
چــه داعیهایســت کــه اســم دیــن را از آنهــا برداریــم و اســطوره
بگذاریــم .مــا وقتــی دیــن را داریــم و ایدئولــوژی را داریم و اســطوره
را هــم داریــم و هــر کــدام هــم معرفهــا و ممیــزات خــاص خــود
را دارنــد؛ چــرا بایــد آنهــا را بهجــای هــم بـهکار ببریــم؟ البتــه ایــن
کــه آنهــا از برخــی جهــات شــبیه و یــا همســنخ هســتند ،قبــول؛
امــا در عیــن حــال آن قــدر متمایزنــد کــه الزم شــده تــا بــرای هــر
کــدام نــام و عنــوان متفاوتــی قــرار بدهیــم و آنهــا را در واقعیــت
هــم از هــم بازشناســیم.
فرمودنــد کــه تحقیقــی را میخواســتهاند انجــام بدهنــد دربــارة
حضــرت علــی (ع) امــا نیمــهکاره مانــده .ایــن شــاید ناشــی
آشــفتگی در مســئولین و در مســئولیتها بــوده باشــد کــه
متأســفانه کــم هــم نیســت .یعنــی شــاید مســئولی بــوده کــه
مثــل ایشــان بــه ضــرورت آن موضــوع نرســیده اســت .همیــن.
چــرا آن را بــه حســاب حساســیتهای ویــژهای میگذاریــد
کــه نظــام دربــارة ایــن قبیــل موضوعــات دارد؟ ضمــن ایــن کــه
عنــوان ایــن تحقیــق چیــزی را پیشفــرض گرفتــه و یــا دارد القــا
میکنــد کــه درســت نیســت و آن اســطورهای بــودن عقایــد و
مقدســات دینــی اســت.
ایــن کــه درک مــردم از حضــرت ،تاریخــی اســت یــا اســطورهای؛
دچــار چنیــن ســوگیری و خطایــی اســت .میشــد تعبیــر بهتــری
کــه تطابــق بیشــتری بــا اعتقــادات همــان مــردم داشــته باشــد را
بــرای ایــن تحقیــق بــهکار بــرد .بلــه ،ایــن از اعتقــادات شــیعی
اســت کــه حضــرت علــی (ع) و اوالد ایشــان را واجــد مقــام
عصمــت میداننــد .اگــر برویــد و از مــردم بپرســید همیــن نتیجــه
را هــم بهدســت میآوریــد؛ امــا چــرا آن را در تقابــل بــا وجــود
تاریخــی ایشــان قــرار میدهیــد و یــا چــرا عنــوان اســطورهای بــر
روی آن میگذاریــد.
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البتــه ممکــن اســت در ایــن موضــوع و یــا هــر موضــوع
دیگــری اعتقــادات مــردم بــا برخــی باورهــای خرافــی نیــز
در آمیختــه باشــد و شــما هــم در صــدد بررســی و کشــف آن
باشــید .مطالع ـهای دربــارة نگرشهــای مــردم و یــا اقشــاری از
مــردم اســت دیگــر؛ کســی علیالقاعــده نبایــد بــا آن مخلــف
باشــد؛ در عیــن حــال مــا و ایشــان هــم میدانیــم کــه نبایــد
بــا ســؤاالت القایــی بــه نگرشســنجی پرداخــت .اینهــا
واقعیتهــای جامعــه اســت .چــه کســی میتوانــد انــکار کنــد
و یــا چــه کســی میتوانــد آن را پنهــان نمایــد.
برخــی از مــردم در بعضــی از اعتقاداتشــان دچــار برداشــتهای
خرافــی هســتند؛ نمیگویــم برداشــتهای ماورایــی؛ چــون کــه
دیــن بــر آنهــا صحــه گذاشــته اســت؛ بلکــه میگویــم خرافــی.
یعنــی برداشــتها و باورهایــی خــارج از چارچوبههــای دینــی و
مأخــوذ از جاهــای دیگــر و یــا برســاختة ذوق و ســلیقة خودشــان.
بســیار هــم مطالعــه شــده و روی منابــر هــم گفتــه شــده اســت
و میشــود و چیــز پنهانــی هــم نیســت .اتفاق ـ ًا یکــی از کارهایــی
کــه روحانیــت شــیعه در طــول تاریــخ انجــام داده اســت و میدهــد،
همیــن ســتیختن بــا باورهــای خرافــی اســت .یکــی از نقشهایــی
کــه روحانیــت بــه قــوت ایفــا کــرده اســت ،جلوگیــری از رواج ایــن
قبیــل باورهــا و برداش ـتهای خرافــی اســت کــه از چارچوبههــای
دینــی یــا الاقــل اســام شــیعی خــارج اســت .آنهــم دینــی کــه
اینقــدر بــر آموزههــای عقالنــی و برهانــی خویــش تأکیــد کــرده
اســت.
محدثــی :حقیقتـ ًا بایــد اشــارهکنم آقــای دکتــر شــجاعیزند دانــش
تخصصــی دربــارهی اســطوره ندارنــد .در کتابــم اشــارهکردهام
کــه حداقــل ده رویکــرد مطالعاتــی در اسطورهشناســی داریــم
کــه بهاختصــار بــه آنهــا اشــاره میکنــم کــه اگــر مخاطبــان
عالقهمنــد بودنــد بتواننــد دنبــال کننــد.
یکــی رویکــرد کارکردگــرا ،کــه از برجســتهترین آنهــا آقــای
مالینوفســکی اســت .رویکــرد ســاختارگرا کــه یکــی از بزرگتریــن
شــخصیتهای آنهــا آقــای لــوی اشــتراوس اســت کــه
چهــار جلــد مفصــل دربــاره اسطورهشناســی ســاختارگرا بحــث
کــرده اســت .رویکــرد تاریخنگرانــه کــه بــه شــخصیت اوهمــر
برمیگــردد کــه اســطورهها را در ریشــههای تاریخــی جســتجو
میکنــد .رویکــرد روانشــناختی کــه بــه دوشــاخه روانکاوانــه
و غیرروانکاوانــه تقســیم میشــود .اصلیتریــن افــراد رویکــرد
روانکاوانــه فرویــد و یونــگ هســتند .شــاخه غیرروانکاوانــه ماننــد
آقــای مورنــو هســتند.
رویکــرد تأویلگــرا داریــم کــه بزرگانــی ماننــد پــل ریکــور
و جــوزف کمبــل و در ایــران افــرادی ماننــد علــی شــریعتی و
علــی طهماســبی ایــن رویکــرد را دارنــد .رویکــرد زبانشــناختی
کــه در قــرن نــوزده آقــای مولــر و قــرن بیســت رولــن بــارت
را داریــم .رویکــرد ادبــی داریــم کــه افــرادی ماننــد نورتــروپ
فــرای شــاخصترین افــراد ایــن رویکــرد هســتند .در رویکــرد
پدیدارشــناختی افــراد متعــددی داریــم ،امــا برجســتهترین آنهــا
میرچــا الیــاده اســت کــه تقریبـ ًا همــه آثــارش بــه فارســی ترجمــه
شــده اســت.
در رویکــرد انسانشــناختی بزرگانــی ماننــد جیمــز فریــزر و لــوی
بــرول را داریــم و در رویکــرد معرفتشــناختی شــخصیت بســیار
برجســته بــه نــام ارنســت کاســیرر را داریــم کــه آثــارش را آقــای
یــداهلل موقــن بــه فارســی ترجمــه کردهانــد و جــزء معتبرتریــن
آثــار در ایــن حــوزه هســتند .مــن بــا اطمینــان و جدیــت میگویــم
کــه اکثریــت ایــن بــزرگان بیــن دیــن و اســطوره تفکیــک قائــل
شــدهاند .عــدم تفکیــک دیــن و اســطوره کــه در ســخنان آقــای
دکتــر هــم بــود بــه قــرن نــوزده برمیگــردد.
حتــی در آثــار جامعهشناســانی ماننــد وبــر هــم هســت کــه آنهــا
از تفکــر دینــی -اســطورهای صحبــت میکننــد و تمایــز قائــل
نمیشــوند .بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه سکوالریزاســیون
در قــرن نــوزده بســیار برجســته اســت و دامنــه آن تــا قــرن بیســتم
کشــیده میشــود؛ چراکــه دیــن و اســطوره را یکــی گرفتهانــد
و نقدهایــی کــه مــن بــه وبــر وارد میکنــم همیــن اســت کــه
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تمییــز جــدی بیــن دیــن و اســطوره قائــل نیســت و بــه همیــن
خاطــر اســت کــه تصــور میکنــد کــه دیــن از بیــن خواهــد رفــت
و افســونزدایی چیــز چندانــی از دیــن باقــی نخواهــد گذاشــت.
دیگــر متفکــران قــرن نوزدهمــی بــا ایــن نــگاه کــه دیــن و
اســطوره یکــی هســتند توجــه ندارنــد کــه دیــن میتوانــد از
خــودش اســطورهزدایی بکنــد.
اتفاقــ ًا در قــرن بیســتم و بعــد از آن الهیاتــی بــه نــام الهیــات
اســطورهزدا شــکل گرفــت .الهیــات اســت امــا تــاش میکنــد
کــه اســطورهزدایی بکنــد .شــخصیت برجســته آلمانــی آن آقــای
رودولــف بولتمــان اســت کــه برخــی از آثــارش هــم بــه فارســی
ترجمــه شــدهاند .در ایــران کارهــای دکتــر علــی شــریعتی بهویــژه
«تشــیع علــوی و تشــیع صفــوی» ســعی میکنــد کــه قرائــت
تــازهای از تشــیع ارائــه بکنــد ،اتفاق ـ ًا تمام ـ ًا اســطورهزدایانه اســت
و عنصــر اساســی آن در واقــع کنــار نهــادن باورهــای اســطورهای

خنثــی اســتفاده کنیــم .مفهومــی ماننــد خرافــه کــه در قــرن نــوزده
و قبــل از آن در مــورد دیــن نیــز ب ـهکار میبردنــد مفهومــی خنثــا
نیســت بلکــه بــار منفــی دارد.
شــجاعیزند :خرافــه البتــه یــک تعبیــر دینــی اســت و منظــور از
آن چیــزی اســت کــه در دیــن نبــوده و پیــروان آن را وارد دیــن
کردهانــد؛ البتــه جنســش هــم از امــور ماورایــی اســت.
محدثــی :میخواهــم بگویــم کــه خرافــه مفهومــی از دین نیســت.
واژههــای علمــی بایــد خنثــی باشــند .وقتیکــه مــا بــه چیــزی
خرافــه میگوییــم ،بــار منفــی دارد و مــا معمــو ًال آن چیــزی کــه
بــا باورهایمــان هماهنــگ و همجنــس نیســت برچســب خرافــه
میزنیــم و از آن رد میشــویم .بــه همیــن خاطــر مــن معتقــدم
کــه مفهــوم خرافــه یــک مفهــوم عامیانــه اســت و علمی نیســت و
مــا نمیتوانیــم در یــک بحــث علمــی از مفاهیمــی کــه بــار مثبــت
یــا منفــی دارنــد اســتفاده کنیــم .مــا اگــر میخواهیــم دســتهای از

دربــاره بــزرگان دینــی ماســت.
اینکــه او تــاش میکنــد کــه امــام را انســان زمینــی معرفــی
کنــد و اینکــه او میگویــد کــه امــام مافــوق انســان نیســت ،بلکــه
انســان مافــوق اســت ،دقیقـ ًا میخواهــد او را بــر روی زمیــن قــرار
بدهــد .اینکــه بــر جنبــه بشــری پیامبــر اســام تأکیــد دارد و تالش
میکنــد او را انســانی مثــل دیگــر انســانها معرفــی کنــد ،بــه
ایــن دلیــل اســت کــه دارد اســطورهزدایی میکنــد .یــا آن چیــزی
کــه تحــت عنــوان تشــیع صفــوی پررنــگ میکنــد ،تشــیعی
اســت کــه اســطورهای اســت و اتّفاقـ ًا تشــیعی اســت کــه در چهــار
دهــه اخیــر بهشــدت رواج پیــدا کــرده و ایــن تشــیع در ایــن چهــار
دهــه کامـ ً
ا در ایــران گســترده شــده و اتفاقـ ًا نظــام سیاســی دارد
کام ـ ً
ا از تفکــر دینــی اســطورهای اســتفاده میکنــد .در واقــع ،مــا
بایــد بیــن دو نــوع دیــن تمایــز قائــل بشــویم :دیــن اســطورهای و
دیــن غیراســطورهای و تفکــر دینــی اســطورهای و تفکــر دیــن غیر
اســطورهای.
شــجاعیزند :بــه نظــر میرســد کــه میــان وجــه ماورایــی دیــن
بــا اســطوره در فرمایشــات شــما خلــط میشــود.
محدثــی :نــه مــن بیــن ماورایــی و اســطورهای فــرق قائلــم .بــه
نظــرم میتوانــد ایــن نقط ـهای باشــد کــه بتــوان روی آن تمرکــز
کنیــم .ضمــن اینکــه میخواهــم بگویــم کــه آقــای دکتــر از تعبیــر
خرافــه اســتفاده کردنــد و مــا بهعنــوان یــک دانشپــژوه یکــی از
مســائلی را کــه بایــد رعایــت کنیــم ایــن اســت کــه از واژههــای

باورهــا را بیــان کنیــم ،بایــد از واژههایــی اســتفاده کنیــم کــه دارای
بــار مثبــت یــا منفــی نباشــند .بــه همیــن خاطــر تعبیــر اســطوره را
مناســبتر میدانــم بــرای اینکــه ادبیــات مفصــل و عالمانــهای
دربــاره آن وجــود دارد.
شــجاعیزند :درهــم میآمیــزد .شــما بــا تعبیــر اســطوره،
باورهــای ماورایــی را کــه خــو ِد دیــن مطــرح کــرده بــا امــور
دیگــری کــه ممکــن اســت پیــروان ،تحــت تأثیــر عوامــل
عدیــدهای بــه دیــن وارد کــرده باشــند ،بههــم خلــط میکنیــد و
ذیــل عنــوان واحــد اســطوره قــرار میدهیــد و هیــچ تفکیکــی را
بیــن آنهــا قائــل نیســتید .درصورتیکــه ایــن تفکیــک در اینجــا
ـن بــدون باورهــای ماورایــی،
بســیار تعیینکننــده اســت .چــون دیـ ِ
ـردن تعبیــر
اساس ـ ًا دیــن نیســت .بــه همیــن رو شــاید از بــه کار بـ ِ
خرافــه هــم امتنــاع داریــد؛ چــون همــه را ذیــل عنــوان اســطوره
میبریــد کــه اینگونــه نیســت.
محدثــی :مــن در اینجــا بــا شــما همعقیــده نیســتم .وقتــی
مــن میگویــم تفکــر اســطورهای بــه معنــی قــرار دادن اندیشــه
ماورایــی و مثــل بــاور بــه امــور غیبــی ،کــه مــن در اینجــا غیــب را
مناس ـبتر میدانــم ،ایــن را الزام ـ ًا در درون مفهــوم اســطوره قــرار
نمیدهــم و در واقــع جــدا میکنــم .یعنــی بــاور بــه امــور غیبــی
الزام ـ ًا اســطورهای نیســت.
شــجاعیزند :پــس بایــد ویژگیهایــی را بــرای اســطوره
برشــمارید کــه متمایــز از باورهــای ماورایــی ادیــان باشــد.
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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

معــرفی کتـاب
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نوشته آیت اهلل محسن اراکی؛

مجموعه«فقهنظاماقتصادیاسالم»بهمجلدسومرسید
آیــت اهلل محســن اراکــی اســتاد خــارج فقــه و اصــول حــوزه علمیــه و عضــو مجلــس خبرگان
رهبــری در مجلــد ســوم از مجموع ـهی «فقــه نظــام اقتصــادی اســام» در ادامــۀ مباحــث
ســهگانۀ پیشــین ،بــه مبحــث چهــارم یعنــی «عوامــل تولیــد» پرداختــه اســت و آن را در
ضمــن پنــج عامــل مــورد نقــد و بررســی قــرار داده کــه ایــن عوامــل عبارتنــد از :ســرمایه؛
زمیــن؛ نیــروی کننــدۀ کار؛ مدیریــت؛ نظــم و ســازماندهی.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«اساســی تریــن تفــاوت میــان دیــدگاه اســام نســبت بــه ارزش نیــروی کار بــا دیــدگاه
مارکسیســم ،و بســیاری از مکاتــب اقتصــادی مادیگــرا ایــن اســت کــه اســام بــرای خــود
کار ارزش قائــل اســت صــرف نظــر از نقشــی کــه در تولیــد کاال دارد ،و لــذا ارزش کار در
اســام تابعــی از ارزش کاالی تولیــدی نیســت ،بلکــه کار فــی نفســه دارای ارزش اســت.
مارکسیســم و برخــی دیگــر از مکاتــب اقتصــادی ،ارزش کار را تابــع ارزش کاالی تولیــدی
میداننــد و لــذا در تعییــن ارزش کار نقشــی را کــه کار در ایجــاد ارزش در کاالی تولیــدی
دارد بــه عنــوان میــزان و معیــار در نظــر میگیرنــد؛ در حالیکــه در اقتصــاد اســامی کار
اقتصــادی فــی نفســه دارای ارزش اســت…»
شــایان ذکــر اســت ایــن اثــر در  ۲۸۵صفحــه ،توســط انتشــارات مجمــع الفکــر االســامی بــه
زیــور طبــع آراســته شــده و مهیــای اســتفادهی محققیــن و پژوهشــگران میباشــد.

کتاب سواد در نظریه و عمل منتشر شد
ـتریت انسانشــناس ،بــا تمرکــز و ارجــاع بــه
تــاب «ســواد در نظریــه و عمــل» نظریــه بنیادیــن «برایــان اســتریت» در حــوزه ســواد را تبییــن میکنــد .اسـ ِ
مطالعــات میدانــی پیشــین در حــوزه ســواد ،مــروری بــر فرایندهــا و فعالیتهــای ســواد از دیدگاههــای مکاتــب فکــری مختلــف دارد .وی در ایــن بررســی،
پارادایــم ســواد بهمثابــه «مهارتهــای خوانــدن و نوشــتن»« ،مهــارت ذهنــی»« ،نمــاد پیشــرفت و تمــدن» و «ســواد بهمثابــه مظهــر عقالنیــت» را بــه
چالــش میکشــد و بــه درســتی نشــان میدهــد ســواد بــا تعریــف رایــج آن ،دیدگاهــی غربــی و ابــزاری جهــت توســعه بیشــتر و تربیــت نیــروی کار ماهرتــر
و چرخانــدن چرخههــای اقتصــادی بــوده اســت.
کتــاب «ســواد در نظریــه و عمــل» بــا ترجمــه «مهســا شــیخان» از ســوی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات در  ۳۸۲صفحــه بــا قیمــت  ۱۹هــزار تومــان منتشــر شــده اســت.

آکسفورد منتشر کرد

تاریخ کامل فلسفه در جهان اسالم در یک کتاب
کتــاب «فلســفه در جهــان اســام» اثــری فاخــر از پیتــر آدامســون از انتشــارات آکســفورد اســت
کــه اولیــن بــار در ســال  ۲۰۱۶منتشــر شــد.این مجموعــه ،تاریــخ کامــل فلســفه در جهــان اســام
بــا پوشــش کامــل متفکــران یهــودی ،مســیحی و همچنیــن مســلمانان را شــرح میدهــد .نویســنده با
در نظــر گرفتــن فلســفه از ابتــدای آن در جهــان اســام تــا قــرن بیســتم ،تاریــخ فلســفه را به شــیوهای
جدیــد ترســیم میکنــد و عــاوه بــر پوشــش برخــی از چهرههــای برجســته فلســفی چــون ابوعلــی
ســینا ،بــه اندیشــمندان کمتــر شــناخته شــده از جملــه فیلســوفان زن نیــز نــگاه میکنــد .توجــه بــه
کالم و عرفــان  -ســنت صوفــی در اســام و کابــاال در میــان یهودیــان و همچنیــن فصلهایــی در
زمینههایــی نظیــر نجــوم از بخشهــای جــذاب کتــاب اســت.
این کتاب به سه بخش تقسیم شده است:
در بخــش اول ،نویســنده بــه دنبــال شــکوفایی الهیــات اســامی و پاســخ بــه ســنت فلســفی یونــان در
جهــان یادگیــری عربــی اســت .ایــن دوره تکوینــی ،بــا ابوعلــی ســینا ،یعنــی شــخصیت محــوری کــه
بیشــتر متفکــران بعــد از آن احســاس میکننــد بایــد بــه آن پاســخ دهنــد بــه اوج میرســد و ادامــه
مییابــد.
بخــش دوم کتــاب ،فلســفه را در میــان مســلمان اســپانیا (اندلــس) توضیــح میدهــد ،جایــی کــه
فیلســوفان یهــودی میآینــد ،هرچنــد ایــن بخــش شــامل متفکرانــی چــون ابــن عربــی نیــز اســت.
ســرانجام ،بخــش ســوم در تحــوالت بعــدی بــه جزئیــات غیرمعمــول نــگاه میکنــد و بــا فلســفه در
امپراتوریهــای عثمانــی ،مغــول و صفــوی روبــرو میشــود و نشــان میدهــد کــه متفکــران قــرن
نوزدهــم تــا قــرن بیســتم هنــوز نگــران پاســخ دادن بــه ایدههایــی بودنــد کــه قرنهــا بــه فلســفه
در جهــان اســام روح و جــان داده ،و همچنیــن بــه چالشهــای سیاســی و فکــری قدرتهــای

اســتعماری اروپایــی پاســخ میدهــد.
کتــاب «فلســفه در جهــان اســام» دارای  ۵۰۳صفحــه بــوده و توســط انتشــارات آکســفورد منتشــر
شــده اســت.
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از سوی دفتر نشر معارف قم؛

کتاب «نماز» اثر آیت اهلل حائری شیرازی منتشر شد
کتــاب «نمــاز» نوشــته آیــت اهلل حایــری شــیرازی از ســوی
دفتــر نشــر معــارف قــم منتشــر شــد.
هــر دســتگاهی بــرای کارکــردن ،از ذخیــرۀ انــرژی خــود
اســتفاده میکنــد و بــه منظــور ُپرکــردن ذخیــرۀ مصــرف
شــده ،بایســتی جایگاهــی بــرای ُپرکــردن داشــته باشــد.
ســفرۀ غذایــی کــه بــر ســر آن مینشــینیم ایســتگاه
تغذیــۀ جســمی ماســت و نمــازی کــه میخوانیــم ایســتگاه
تغذیــۀ روانــی و روحانــی مــا .گویــی ارتبــاط بــا پــروردگار
تقویتکننــدهای اســت کــه بــا یــک نمــاز ،باتــری دل را
پــر میکنــد .گاه بهدلیــل اشــکاالتی ،نیرورســانی و پرشــدن
باتــری تخلیهشــده انجــام نمیشــود .بهعبارتدیگــر،
دســتگاه در شــارژ اســت ،امــا شــارژ نمیشــود .نمــاز هــم
اینچنیــن اســتَ :
َلــب»؛ نمــاز
«ل َصلَــو َة ا ِال ب ُِح ُضــو ِر الق ِ
بــدون حضور قلــب ،نمــاز نیســت .مهــم در شــارژ قرارگرفتن
و شارژشــدن اســت.
کتـاب حاضـر ،مجموعـهای از چنـد گفتار حضـرت آیـتاهلل حائری
شـیرازی (ره) دربـارۀ نمـاز و فلسـفه و آثار آن اسـت که بـه زیبایی،
آثـار فـردی و اجتماعی ایـن عمود خیمـۀ دیـن را بررسـی کردهاند.
موضوعاتــی کــه در ایــن کتــاب بیــان شــده اســت :معنــای
ـودن نمــاز ،تفــاوت ذکــر بــا تلقیــن و تقلیــد و القــاء،
«ذکــر» بـ ِ
نمــاز؛ عامــل تبدیــل ایمــان بــه یقیــن ،نمــاز بــرای ســلب
عــادت اســت ،نمــاز شــویندۀ غفلتهــای اجبــاری ،کارکردهــای
مختلــف ذکــر در انســانها ،رابطــۀ داخــل و خــارج نمــاز ،نمــاز؛
هماهنگکننــدۀ اعتقــاد و عمــل ،تفــاوت تأثیــر نمــاز و ســایر
عبــادات بــر انســان ،ریشــههای عــدم حضــور قلــب در نمــاز،
نمــاز و والیــت ،هــدف از جعــل والیــت ،اقامــۀ نمــاز اســت،
نمــاز عامــل تحکیــم والیــت و والیــت عامــل نتیجهبخــش
بــودن نمــاز اســت ،چــرا والیــت« ،شــرط قبولــی» نمــاز و ســایر
اعمــال اســت؟ ،کفــر بــه طاغــوت؛ مقدمــۀ نمــاز و خودســازی،
نمــاز و اجتمــاع ،نمــاز ،موجــب آگاهــی و حرکــت درونــی و

اجتماعــی ،عناصــر اصلــی نمــاز ،نمــاز حافــظ تمــام فضائــل،
نمــاز؛ شــکر حاکمیــت دیــن و مایــۀ دوام آن  ،نمــاز؛ انتقــال از
طبیعــت بــه فطــرت ،نمــاز دســتگاه حراســت انســان از فحشــا و
منکــر ،چــرا اوقــات نمــاز بــه پنــج وقــت تقســیم شــده اســت؟،
آداب خــروج از منــزل و ورود بــه مســجد ،خالصـهای از فلســفۀ
اذکار و افعــال نمــاز ،بزرگــی خــدا؛ اولیــن یــادآوری در نمــاز،
مایــۀ رســتگاری بــودن نمــاز ،حمــد و تمرکــز در نمــاز و....
بــرش هایــی از کتــاب «نمــاز» نوشــته آیــت اهلل
حایــری شــیرازی (ره)
.1انســان مســلمان بایــد همیشــه در حــال مبــارزه بــا طاغــوت و
شــیطان خــود باشــد .محــل نمــاز را هــم کــه محــراب گفتهانــد،
بــه ایــن خاطــر اســت کــه انســان در ســنگر مبــارزه بــا شــیاطین
اســت .بنابرایــن ،وقتیکــه قبولــی همــۀ اعمــال منــوط بــه قبولــی
نمــاز اســت و محــل نمازگــزار هــم حربــگاه انســان و شــیطان
اســت ،پــس زندگــی همــهاش ســنگر مبــارزه بــا طاغــوت و
شــیطان میباشــد.

به قلم مالک شجاعی؛

.2آیــات زیــادی وجــود دارد کــه میگویــد اگــر نمــاز درســت
شــود حکومــت ،جهــاد ،زکات ،ایثــار ،وفــای بــه عهــد و…،
همــه از برکــت نمــاز درســت خواهنــد شــد و در صــورت
آســیبدیدن نمــاز ،همــۀ فضایــل از دســت میرونــد .اگــر
همــۀ فضایــل اســامی را بــه دانههــای تســبیح تشــبیه
کنیــم ،نمــاز یکــی از آنهــا نیســت؛ بلکــه بنــد تســبیح
اســت .هریــک از ایــن فضایــل اگــر آســیب ببینــد یــک دانۀ
تســبیح ناقــص شــده اســت؛ امــا نمــاز اگــر آســیب دیــد،
همــۀ دانههــای تســبیح از دســت میرونــد.
.3نمــاز بــه انســان معرفــت و ُقــرب میدهــد ،ایــن ُقــرب
باعــث میشــود تــا معرفــت فــرد بــه ُقبــح اعمــال بــد و
معرفــت او بــه جلــوۀ اعمــال صالــح زیادتــر شــود .وقتــی
معرفــت انســان بــه ُقبــح ســیئه شــدید شــد ،خــود ایــن
معرفــت ،انســان را از ســیئات بازمــیدارد .چــون نمــاز
ُقربدهنــده اســت ،انســان را از فحشــا و منکــر بازمـیدارد .معنــای
ُقــرب ایــن اســت کــه انســان بــه آنچــه بینــش الهــی اســت،
نزدیــک شــود.
.4نمــاز کالم خداســت و میتوانــد قلــب را شــفا داده و
بیماریهــای انســان را برطــرف کنــد .چــه نمــازی قــدرت چنیــن
کاری دارد؟ نمــازی کــه بــر مبنــای ُحــب و عشــق و والیــت الهــی
باشــد میتوانــد انســان را هدایــت کنــد .نمــازی نمــاز اســت کــه از
محبــت سرچشــمه گرفتــه و از روی اکــراه نباشــد و محبــت الهــی
را در دل فزونــی دهــد.
چــاپ اول کتــاب «نمــاز» در  ۱۴۰صفحــه ،قطــع رقعــی و دورنگ،
تیــراژ  ۳۰۰۰نســخه و قیمــت  ۸,۰۰۰تومــان عرضه شــده اســت.
دفتر نشـر معارف از آیـت اهلل حایری شـیرازی تاکنـون کتابهای.۱ :
آیینـه تمام نمـا .۲ ،حکومت جهانـی خدا .۳ ،بـا علـی (ع) در صحرا،
 .۴تعلـق و  .۵نمـاز منتشـر کـرده اسـت و بـه زودی کتابهـای.۱ :
تحجرگرایـی .۲ ،تفکـر .۳ ،اخالق اسلامی و  .۴تربیت دینی کودک
ّ
را از ایـن اندیشـمند و متفکـر فقید منتشـر می کند.

کتاب«خدماتمتقابلفلسفهوعلومانسانیدرایرانمعاصر»منتشرشد

کتـاب «خدمات متقابـل فلسـفه و علوم انسـانی در ایـران معاصر»
در چهـارده گفتـار به مباحثی چون چیسـتی و مسـائل فلسـفه علوم
انسـانی ،روشـنگری بـه مثابه بنیـاد علوم انسـانی مـدرن ،بنیادهای
فلسـفی علـوم انسـانی ،دیدگاههـا در باب سـهم دیلتای در فلسـفه
علوم انسـانی معاصر ،مسـائل علوم انسـانی در ایران معاصر ،تجربه
ایرانـی مواجهه با علوم انسـانی مدرن ،خدمات متقابل علوم انسـانی
اجتماعـی در ایران معاصر ،از فلسـفه علوم انسـانی چـه درس هایی
بـرای توسـعه علمـی ایـران مـی تـوان آموخـت؟ مناسـبات فکری
اسـتاد مطهری و علوم انسـانی ،مناسبات فلسـفه دین ،کالم جدید و
علوم انسـانی ،نسـبت فلسـفه فرهنگ و علوم انسـانی ،اهمیت مک
اینتایـر بـرای فلسـفه معاصـر ایـران ،نسـبت مکاینتایـر با فلسـفه 
معاصـر ایـران ،سـرآغازهای رویکـرد ترجمـه فرهنگی به فلسـفه و
علوم انسـانی ،تجربـۀ ایرانـی مواجهه با فلسـفۀ علـم و …پرداخته
است.
مولــف در مقدمــه کتــاب آورده اســت :وجــه مشــترک همــه ایــن
گفتارهــا تاملــی فلســفی – تحلیلــی در بــاب مناســبات دیــن،
فلســفه و علــوم انســانی بــا نــگاه ویــژه بــه وضعیــت تفکــر در
ایــران معاصــر بــوده اســت .بــه نظــر مــی رســد در بهتریــن حالت،
ایــن مجموعــه مــی توانــد بــه مثابــه گامــی ه چنــد کوچــک و نــه
چنــدان اســتوار در جهــت بهــره گیــری از آموختــه هــای فلســفی

یــک پژوهشــگر در جهــت فهــم مســائل فلســفه و علــوم انســانی
در ایــران معاصــر باشــد.
دربخشــی از کتــاب مــی خوانیــم :میتــوان بــه طــرح ایــن ایــده
پرداخــت کــه پارادایــم هــای ســه گانــه علــوم انســانی ،ناظــر بــه
جامعــه غربــی اســت و پارادایــم پوزیتیویســتی در صــدد «تبییــن
قانونمنــد» و بــه یــک معنــا تاســیس و تقویــم جامعه مــدرن غربی
بــا محوریــت علــم جدیــد اســت ،پارادایــم هرمنوتیکــی در صــدد
«فهــم مقاصــد و معانــی» ایــن جامعــه مــدرن غربــی اســت و
پارادایــم انتقــادی در صــدد «آســیب شناســی ،نقــد و حتــی گــذار»
از ایــن وضعیــت پیــش آمــده اســت .از ایــن جهــت میتــوان گفــت
کــه پارادایــم پوزیتیویســتی مســیر عبــور از جامعــه (و حتی ســبک
زندگــی) ســنتی بــه جامعــه (ســبک زندگــی) مــدرن را همــوار
کــرده ،پارادایــم هرمنوتیکــی در صــدد فهــم مدرنیتــه تحقــق یافته
در ســبک زندگــی و جامعــه غربــی اســت و پارادایــم انتقــادی (کــه
همســو بــا مضامیــن فکــری اندیشــمندان کلیــدی پســت مــدرن)
اســت بــه فکــر درمانگــری ،آســیب شناســی و بعضـ ًا عبــور از ایــن
گفتمــان و ســبک زندگــی مســلط اســت.
مولــف کتــاب مالــک شــجاعی جشــوقانی ،عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و ناشــر آن
انتشــارات موسســه فرهنگــی هنــری پویــه مهــر اشــراق اســت.

معـرفی کتاب
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توسط انتشارات راتلج؛

کتاب«آموزش،خودآگاهیوعملاجتماعی»منتشرشد
نــگاه هــای متفاوتــی بــه مفهــوم آمــوزش وجــود دارد و یکــی از ایــن مفاهیــم مفهــوم هگلــی «بیلدونــگ» اســت.
پیــش از هــگل نیــز مفهــوم «بیلدونــگ» توســط فیلســوفان بــه کار گرفتــه شــده بــود ولــی بــرای هــگل بعــد
اجتماعــی ایــن مفهــوم پررنگتــر اســت.
در کتــاب «آمــوزش ،خودآگاهــی و عمــل اجتماعــی» نویســنده بــه بررســی مفهــوم بیلدونگ نــزد هگل میپــردازد و
بــا بازســازی ایــن مفهــوم ســعی دارد کاســتیهای موجــود در نگــرش بــه مفهــوم آمــوزش را برطــرف کنــد.
کراســیمیر اســتویانوف ،فیلســوف آمــوزش و پــرورش کــه در مونیــخ آلمــان تدریــس میکنــد ،دو عنصــر اصلــی را
بــرای مفهــوم بیلدونــگ در ایــن اثــر بــر میشــمارد ،نخســت پــرورش خودآگاهــی و دوم پــرورش ظرفیــت عمــل
اجتماعــی .از آنجایــی کــه هــر دو ایــن عنصــر در اخــاق ریشــه دارنــد ،در ایــن اثــر اخــاق بــه عنــوان مهمتریــن
عنصــر آمــوزش مــورد تاکیــد قــرار مــی گیــرد.
این کتاب توسط انتشارات راتلج در ژانویه سال  ۲۰۱۸منتشر شده است.

توسط انتشارات دریا؛

کتاب«تحلیلمحتوایتغییراتسخنانامامعلی(ع)خطاببهمردم»منتشرشد
در اندیشــه سیاســی امــام علــی (ع) زمانــه شناســی از مهمــات عرصــه
سیاســت اســت .حضــور درســت در زمانــه ،درک حــوادث ،وقایــع و اتفاقات
روزانــه خــود ،شــناخت جریانهــا و غائــب بــودن از زمــان خویــش ،عنصــر
اساســی در فهــم سیاســی ،تصمیــم گیــری و اقدامــات سیاســی اســت.
هرچــه زمــان شناســی درســت تــر ،عمیــق تــر و همــه جانبــه تــر باشــد،
میــزان فریــب خوردگــی در سیاســت و فروغلتیــدن در دامهــا و تصمیمات
نادرســت کمتــر خواهــد بــود.
کســی کــه شــرایط زمــان و مقتضیــات آن را بــه خوبــی بشناســد ،در
تعییــن جهــت خــود و تصمیــم گیــری مناســب در هــر اوضــاع و احوالــی
بهتــر عمــل مــی کنــد .یکــی از بهتریــن الگوهــا بــرای زمانــه شناســی
امیرمؤمنــان علــی (ع) اســت.
بیشــتر آنچــه از امــام علــی (ع) در منابــع تاریخــی ،حدیثــی و … باقــی
مانــده ،ناظــر بــه دوران حکومــت اســت و حجــم معتنابهــی از مطالــب

نوشته دنیس راسموسن؛

داستان دوستی دیوید هیوم و آدام اسمیت
در یک کتاب
دیویـد هیـوم بـه عنـوان یکـی از مهمترین فیلسـوفانی که تـا به حال به زبان انگلیسـی نوشـته اسـت تلقـی میشـود؛ اما در
طـول عمر بـه خاطر دیدگاههـای شـکاکانه مذهبی به عنـوان «نابینای بـزرگ» مـورد انتقاد و حملـه متقدین قـرار گرفت .در
مقابل ،آدام اسـمیت ،اسـتاد برجسـته فلسـفه اخالق بود و اکنون اغلب به عنوان پدر بنیانگذار سـرمایهداری شـناخته میشـود.
بـه طـور قابل مالحظـهای ،این دو ،بهترین دوسـت بـرای زندگیشـان در دوران بزرگسـالی بودند کـه دنیس راسموسـن آن را
بزرگترین دوسـتیهای فلسـفی نامیده و به اشـتراک میگذارد .بیدین و اسـتاد اولین کتابی اسـت که داسـتان مهیج دوسـتی
ایـن متفکران روشـنگری و چگونگـی تغییر ایـن ایدهها را بازگـو میکند.
ایــن کتــاب روابــط هیــوم و اســمیت را از اولیــن جلســه آنهــا در ســال  ۱۷۴۹تــا مــرگ هیــوم در ســال  ۱۷۷۶نشــان میدهــد.
درواقــع کتــاب توصیــف آن اســت کــه چگونــه آنهــا در مــورد نوشــتههای یکدیگــر نظــر دادنــد ،از کارهــای یکدیگــر و
بلندپروازیهــای ادبــی حمایــت کردنــد و در مــورد مســائل شــخصی مشــاوره میکردنــد ،مهمتــر از آن پــس از نــزاع هیــوم
بــا ژان ژاک روســو .اعضــای روشــنفکری پــر جنــب و جــوش در روشــنگری اســکاتلند ،هیوم و اســمیت ،بســیاری از دوســتان
و همتایــان خــود را ســاختند ،بــه انجمنهــای مشــابه پیوســتند و در بســیاری از موضوعــات مشــابه بــه فراتــر از فلســفه و
اقتصــاد عالقهمنــد بودنــد -از روانشناســی و تاریــخ تــا سیاســت و جنــگ انگلیــس بــا مســتعمرات آمریکایــی .ایــن کتــاب
نشــان میدهــد کــه دیدگاههــای خصوصــی دینــی اســمیت بــه مــوارد عمومــی هیــوم نزدیکتــر اســت و هیــوم بیشــتر بــه
اقتصــاد کمــک مــی کنــد و اســمیت بــه فلســفه.
کتاب «بیدین و استاد» نوشته دنیس راسموسن سال  ۲۰۱۷توسط انتشارات هاردکور منتشر شده است.

امیرمؤمنــان در دوران حکومــت ایــراد شــده اســت کــه بــا توجــه بــه
تحــوالت زیــاد در دوران حکومــت امــام و رونــد ســریع تغییــرات ،بیــان
امــام کــه در اوج بالغــت بــوده بــه تناســب حــال و مقــام و مقتضــای
مســائل تفــاوت کــرده اســت.
بنابرایــن امــام علــی (ع) عنــوان زمامــدار جامعــه اســامی در دوران
حکومــت خویــش بــه تناســب زمــان ،شــرایط و افــراد مختلــف،
ســخنانی بیــان کــرده اســت .شــناخت رونــد تغییــرات ســخنان
امیرمؤمنــان (ع) در دوران حکومــت ایشــان مــی توانــد در درک
درســت از مســائل در شــرایط گوناگــون و چگونگــی برخــورد بــا آنهــا
مؤثــر باشــد.
کتــاب «تحلیــل محتــوای رونــد تغییــرات ســخنان امــام علــی (ع) خطاب
بــه مــردم در دوران حکومــت در نهــج البالغــه» بــه کوشــش نرگــس
ســادات مبلــغ بــه همــت انتشــارات دریــا منتشــر شــد.
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توسط موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی؛

کتاب«عیارنقدها،بررسیتحلیلینقدهاییبرعرفانوحکمتاسالمی»منتشرشد
مجموعــه مناظــرات کتــاب عیــار نقدهــا شــبیه دائرهالمعارفــی
اســت از شــبهات و اشــکاالت مخالفــان عرفــان و حکمــت بــه
همــراه پاســخ هــای آن؛ لــذا مــی توانــد بــرای آنــان کــه در پــی
آشــنایی بیشــتر بــا عرفــان و حکمــت انــد منبعــی مطلــوب بــوده و
بــرای تحقیقــات علمــی آینــدگان مســتندی ارزشــمند باشــد.
در بخــش اول ایــن کتــاب ،گــزارش همایــش حــوزه و آینــده و
مناظــره حجــت االســام واســطی و مهــدی نصیــری در ســه
جلســه بیــان شــده اســت .در بخــش دوم عیــار نقدهــا مناظــره
مکتــوب حجــت االســام محمدحســن وکیلــی بــا مهــدی
نصیــری آورده شــده اســت.
بخــش بعــدی کتــاب درس نامــه توحیــد قرآنــی و وحــدت وجــود
اســت .ایــن بخــش بــه تبییــن توحیــد قرآنــی و پاســخ بــه برخــی
شــبهات معاصــر دربــاره آن مــی پــردازد.
کتاب عیار نقدها به دنبال جوابگویی به این سواالت است:
راز ایــن همــه تعــارض و اشــکال در جریــان ضــد عقالنیــت
پیشــرفته الهــی شــیعی چیســت؟
اشتباهات روشی این جریان چگونه تبیین می شود؟
اشتباهات محتوایی ان کدام است؟
برداشــت هــای ناصــواب و ناصحیــح جریــان تفکیــک را چگونــه
بایــد بــه مســیر صحیــح هدایــت نمــود؟
گره خوردن تفکیک و تکفیر چرا و چگونه؟
توحیــد قرآنــی و مســاله نــوری «وحــدت وجــود» چگونــه تبییــن
مــی شــود؟
ماجرای مناظره ها
موسســه مطالعــات راهبــردی علــوم و معــارف اســامی در مشــهد
مقــدس کــه مبتنــی بــر مبانــی «عرفــان شــیعی و حکمــت متعالیه
و فقــه جواهــری» بــه دنبــال اســتخراج سیســتم هــای تمــدن
اســام از منابــع دیــن بــود ،شــرایط ایجــاد مناظــره را بــا مهــدی
نصیــری کــه پــا بــه عرصــه نقــد عرفــان و حکمــت گذاشــته بــود،
فراهــم کــرد .حجــت االســام عبدالحمید واســطی معــاون تحقیق
موسســه در ســه جلســه مناظــره بــا مهــدی نصیــری کوشــید تــا با
تبییــن آنچــه آن را عرفــان شــیعی فقاهتــی مــی نامیــد و در پاســخ
بــه شــبهات آقــای نصیــری ،غیــر واقعــی بــودن دیــدگاه و عملکرد
ایــن جریــان را ملمــوس نمایــد.
دستاوردهایمناظره
ایــن مناظــره بازتــاب گســترده ای در حــوزه علمیــه مشــهد و حوزه
هــای علمیه سراســر کشــور داشــت و توانســت بــه دو نتیجــه مهم
دســت یابد:
اول :نقدهــای اینگونــه از مخالفیــن فلســفه و عرفــان اســامی
مبتنــی بــر ســیره عقالئیــه «جمــع قرائــن در اســتظهار» نیســت
لــذا بــر اســاس منطــق فهــم کــه در علــم اصــول فقــه ارائــه شــده
اســت و مــورد قبــول طرفیــن اســت ،اعتبــار نــدارد.
دوم :داعیــه داران «عرفــان شــیعی فقاهتــی» و «وحــدت وجــود
عرفانــی» بــا علمــداری ماننــد آیــت اهلل حاج ســیدعلی شوشــتری،
آیــت اهلل آخونــد مــا حســینقلی همدانــی و … نــه در عقیــده و نه
در عمــل قائــل بــه «همــه چیــز خدایــی» نیســتند ،قائــل بــه جبــر
نیســتند ،قائــل بــه اعتبــار و مقامات بــرای خلفــاء نیســتند ،اولیــاء و
عارفــان کامــل را هــم عــرض ائمــه معصومین نمــی بیننــد بلکه در
تحــت والیــت آنها مــی داننــد .و در یــک کالم هیــچ زاویه نســبت
بــه محکمــات عقائد شــیعه اثنــی عشــری ندارنــد و تفــاوت دیدگاه
هــا بــه طــور روش منــد در چهارچــوب محکمــات کتاب و ســنت و
مکتــب امــام صــادق (ع) قــرار گرفتــه اســت.
در بخــش اول عیــار نقدهــا و جلســه اول مناظــره حجــت االســام
واســطی و مهــدی نصیــری بــه طــور خالصــه ایــن نتایــج حاصــل
شــد:
مطلــب اول :فلســفه اســامی شــیعی فقاهتــی متکفــل برهانــی

کــردن هســتی شناســی وحیانــی اســت و بــا روش عقالنیــت
اعتدالــی حرکــت مــی کنــد .عقالنیــت اعتدالــی یعنــی او ًال عقــل
الزم اســت ،کافــی نیســت و ثانیـ ًا یافتــه هــای عقــل ،اگر روشــمند
باشــد موجــه اســت.
مطلــب دوم :زبــان فلســفه ،زبــان ذرات بنیادیــن هســتی اســت
یعنــی وجــود و عــدم .مباحــث فلســفی و مباحــث عرفانــی بایــد
ترجمــه شــوند بــه مفاهیــم وجــودی و عدمــی و نتایــج و بســته
هــای معرفتــی و فکــری از آنهــا بــه دســت مــی آیــد.
مطلــب ســوم :گفــت و گوهــای فراوانــی کــه پیامبــر (ص) و ائمــه
(ع) بــا ملحدیــن داشــتند آشــکارا ایــن تحلیــل هــای وجــودی و
عدمــی را نشــان مــی دهــد و فرقــش را بــا گفــت و گوهایی کــه در
مباحــث درون دینــی بــوده در مــورد جبــر و اختیــار در مــورد مقــام
ائمــه در مــورد سرنوشــت در مــورد قــرآن و غیــره کامــ ً
ا طــرز
بحــث و مفاهیمــی کــه رد و بــدل می شــود ،متفــاوت اســت .یعنی
تحلیــل هــای فلســفی وجودشناســانه بــا تحلیــل هــای کالمــی
کــه مفاهیــم دینــی را رد و بــدل مــی کننــد.
نشســت دوم بــه بازخوانــی نظریــه وحــدت وجــود اختصــاص پیــدا
کــرده بــود .حجــت االســام واســطی در ایــن جلســه بیــان مــی
کنــد« :وجــود نامحــدود هیــچ مرتبــه و موقعیتــی بــرای وجــود
دیگــری باقــی نمــی گــذارد و اال اگــر چیــز دیگــری موجــود باشــد
بــه همــان انــدازه وجــود نامحــدود را محــدود مــی کنــد مگــر آنکه
آن چیــز وجــودش در برابــر وجــود نامحــدود نباشــد بلکــه ظهــور و
بــروزی از خــود او باشــد .تمــام موجــودات ماســوی اهلل وجــودی
مســتقل در کنــار او و چســبیده بــه او ندارنــد بلکــه جلــوه و ظهــور و
نمــودار او هســتند .عیــن او نیســتند چــون محدودند غیر او نیســتند
چــون او نامحــدود اســت».
مهــدی نصیــری در بخشــی از جلســه دوم هــم گفتــه بــود« :غیــر
برهانــی تریــن نظــری کــه در عالــم تفکــر مطــرح شــد ،وحــدت
وجــود اســت .فرمودنــد« :فلســفه ،هســتی شناســی برهانــی
اســت» اگــر مقصودتــان فلســفه موجــود اســت ،هرگــز .هرگــز.
هیــچ نســبتی آن عقائــدی کــه عــرض کردیــم و وحــدت وجــود
کــه اوجــش اســت بــا برهــان نــدارد .غیــر برهانــی تریــن ،شــاید
نظــری کــه در عالــم تفکــر مطــرح شــد ،وحــدت وجــود باشــد و
مــا موحــش تــر از نظریــه وحــدت وجــود بــه نظــر مــن در عالــم
فکــر نداریــم».
در نشســت ســوم بــه بازخوانــی نظریه وحــدت وجــود (( )۲بررســی

ادلــه عقلــی و نقلــی) پرداختــه شــد .مهــدی نصیــری در بخشــی
از ایــن جلســه مــی گویــد« :فرمودنــد کــه تفســیر نمونــه گفتــه
اســت خداونــد بــی نهایــت اســت .اگــر مقصــود تفســیر نمونــه
همیــن نامتناهــی بــه همیــن معنایــی کــه ایشــان در برهــان شــان
تقریــر نمــوده انــد ،آن هــم درســت نیســت ،اشــکال وارد اســت.
حضــرت آقــای مــکارم وحــدت وجــود را کفــر مــی داننــد .مــن
ســوالم ایــن اســت آقایــان مــی گوینــد مــا کــه وحــدت وجــودی
نیســتیم .فلســفه کــه نیســت ،عرفــان کــه نیســت ،حــاج کــه
نیســت ،ابــن عربــی کــه نیســت ،جنیــد نیســت ،اینهــا همــه روی
ســر آقایــان جــا دارنــد؛ پــس چــه کســی اســت؟ مصــداق قائــان
بــه ایــن وحــدت وجــودی کــه مرحــوم عالمــه حلــی تکفیــر مــی
کنــد ،مقــدس اردبیلــی تکفیــر مــی کنــد ،همه فقهــا همــه فقهای
قدیــم و جدیــد و االن تکفیــر مــی کننــد ،کیســت؟ یــک مصــداق
بگوییــد… بنــده خواســتم شــما بــر اســاس روایــت «هــو االول و
االخــر و الظاهــر و الباطــن» را همانگونــه کــه امــام رضــا فرمودنــد
تفســیر بکنیــد .کــد تفســیر نمونــه کــه مشــکل ســر جــای خودش
اســت».
حجــت االســام واســطی هــم در بخشــی از ایــن جلســه گفتــه
اســت« :در بــاب توحیــد نظریــه «وجــود مقــداری و غیرمقــداری»
مغالطــه ایســت کــه تــا بــه حــال احــدی ایــن مغالطــه را صــورت
نــداده و مختــص نشــریه ســمات اســت یعنــی هــم تفکیکــی های
عزیــز و ارجمنــد ایــن را قبــول دارنــد کــه خــدا بــی نهایــت اســت
مــا هــم قبــول داریــم کــه فقــط ایــن وســط یــک مــوردی پیــدا
شــده ،دارنــد بحــث مقــداری و غیرمقــداری را مــی گوینــد کــه
اصـ ً
ا از فضــا خــارج اســت .اگــر ایــن بــی نهایــت بــودن خــدا را از
بیــن ببرنــد کار تمــام اســت».
بخــش دوم کتــاب شــامل مناظــره مکتــوب حجــت االســام حاج
شــیخ محمدحســن وکیلــی بــا مهــدی نصیــری اســت .چنــدی
پــس از مناظــره حجــت االســام واســطی بــا آقــای نصیــری
خبرگــزاری فــارس در پنــج آبــان مــاه  ۱۳۹۱از حجــت االســام
محمدحســین وکیلــی مصاحبــه ای را بــا عنــوان «اشــتباهات
مکتــب تفکیک  /مشــکالت مدرســان فلســفه در مشــهد» منتشــر
ســاخت.
در ایــن مصاحبــه محمدحســن وکیلــی دربــاره برخــی از مســائل از
جملــه مجموعــه ای از فعالیــت هــای مخالفــان فلســفه و عرفــان
ســخن گفتنــد و در پاســخ ایــن ســوال کــه «آیــا شــما حاضــر بــه
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مناظــره بــا آقــای مهــدی نصیــری هســتید؟» پاســخ مثبــت داده
بودنــد.
مهمتریــن فایــده ایــن مناظــره مکتــوب ایــن بــود کــه آقــای
نصیــری دیگــر نمــی توانســت از شــاخه ای بــه شــاخه ای بپــرد.
حــاج شــیخ محمدحســن وکیلــی در ایــن مناظــره در برابــر هــر
تهمــت کوتــاه آقــای نصیــری جوابــی مفصــل نگاشــت و بــه
وضــوح اشــتباهات وی را روشــن ســاخت و آن دســته از مغالطــات
وی را کــه اســتاد حــاج شــیخ عبدالحمیــد واســطی مجــال نیافتــه
بــود در بحــث شــفاهی بــدان بپــردازد تبییــن نمــود ،بــه طــوری که
دیگــر بــرای هیــچ ادعایــی از وی جایــی باقــی نگذاشــت و آقــای
نصیــری یکــی دو شــماره ای بحــث را ادامــه داد و هــر بــار بــه
جــای دفــاع از حــرف هــای گذشــته خــود ســعی نمــود اشــکال
تــازه ای طــرح نمایــد ولــی دوامــی نیــاورد و نــه فقــط از نقدهــای
مکتــوب اســتاد وکیلــی جوابــی نــداد ،تــا مــاه هــا در ســکوتی
ســنگین فــرو رفــت و فعالیــت هــای خــود و حتــی مجلــه ســمات
تعطیــل کــرد.
ایــن مناظــرات مکتــوب مکمــل مناظرات شــفاهی اســتاد واســطی
بــود ،ایشــان در بحــث شــفاهی بیشــتر بــر ضعــف روش آقــای
نصیــری و مراعــات ننمــودن اصــول اولیــه تحقیــق تکیــه کــرده
و غیرعلمــی بــودن طریــق وی را در بحــث نشــان دادنــد و ایــن
مناظــرات مکتــوب ضعــف عمیــق علمــی جریــان نصیــری –
میالنــی را برمــا ســاخت و مجموعــه ای از آمــوزه هــای
حکمــی – عرفانــی را کــه معمــو ًال بــد فهمیــده مــی شــود
تبییــن نمــود .زبــان گویــا و بیــان رســا و شــیوای ایــن مناظــرات
در ترســیم و توضیــح معــارف الهــی و روشــن ســاختن آن بــرای
غیرمتخصصــان واقعــ ًا کــم نظیــر مــی باشــد و در ایــن راســتا
کمــک زیــادی بــه جوینــدگان حقیقــت مــی نمایــد.

در بخــش دوم عیارنقدهــا ،حجت االســام وکیلــی در  ۹یادداشــتی
کــه در اختیــار خبرگــزاری فــارس قــرار داده مطالــب مطــرح شــده
از ســوی مهــدی نصیــری منتقــد فلســفه و عرفــان را پاســخ داده
اســت.
وکیلــی در بخشــی از یادداشــت نهــم بــا بیــان اینکــه در عالــم یک
وجــود بیشــتر نیســت ،گفتــه اســت« :بــا یــک زبــان مــی تــوان
گفــت کــه در عالــم یــک وجــود بیــش نیســت ،چــون مخلوقــات
همــه عیــن همــان یــک وجودنــد و از حریــم وی خــارج نیســتند.
بــه همیــن جهــت در اصطــاح بــه ایــن توحیــد «وحدت شــخصیه
وجــود» مــی گوینــد .یعنــی در عالــم هســتی حقیقــت وجــود
یکــی بیــش نیســت کــه همــان خداونــد ســبحانه و تعالــی اســت
و ماســوای او جــدای از او نیســتند تــا دومــی وی محســوب شــوند و
وجــود بیــش از یکــی شــود».
بخــش ســوم کتــاب دربــاره درس نامــه توحیــد قرآنــی و وحــدت
وجــود اســت .در ایــن بخــش بــه تبییــن توحیــد قرآنــی و پاســخ
بــه برخــی از شــبهات معاصــر دربــاره آن مــی پــردازد .اصــل
ایــن مجموعــه قســمت دهــم از نقدهــای اســتاد حــاج شــیخ
محمدحســن وکیلــی بــر جنــاب آقــای مهــدی نصیــری بــود کــه
ســالهای گذشــته بــه جهاتــی منتشــر نشــد و بعــداً بــا اضافاتــی بــه
صــورت درســنامه ای در ده جلســه تدویــن و در دانشــگاه علــوم
اســامی رضــوی توســط اســتاد تدریــس شــده اســت.
درس اول بــه بررســی نــگاه قــرآن کریــم بــه توحیــد و تفــاوت
آن بــا تلقــی رائــج متکلمــات از توحیــد مــی پــردازد .درس دوم
دربــاره نــگاه متکلمــان و حکمـ ًا بــه توحیــد اســت .در درس ســوم
و درس هــای بعــدی راه دوم در فهــم آیــات و روایــات کــه همــان
راه عرفاســت بررســی مــی شــود .درس چهــارم بــه برداشــت هــای
غلــط از وحــدت وجــود ،وحــدت در کثــرت در نفــس و قــوا مــی
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پــردازد .در درس پنجــم تمثیــل هــای مختلفــی کــه دربــاره وحدت
شــخصیه وجــود اســت بیــان مــی شــود.
در درس ششــم اقســام نامتنهاهــی و معنــای نامتناهــی بــودن
خداونــد بیــان مــی شــود .درس هفتــم دربــاره شــرح اقســام
عینیــت و تفســیر صحیــح عینیــت خالــق و مخلــوق پرداختــه
شــده و در نهایــت عینیــت عرفانــی خالــق و مخلــوق از طریــق
روایــات اثبــات شــده و نمونــه هایــی از برداشــت هــای غلــط
ناآشــنایان بــا معــارف الهــی ارائــه گشــته اســت .درس هشــتم
بــه معنــای وجــود و موجــود مجــازی کــه در کالم اهــل عرفــان
بــه کثــرت تکــرار مــی شــود مــی پــردازد .در درس نهــم
بــه بررســی نمونــه هــای دیگــر در معنــای وجــود و موجــود
مجــازی اختصــاص یافتــه اســت و ســرانجام در درس دهــم
معنــای مجــازی بــودن هســتی و وجــود ماســوی اهلل بررســی
مــی شــود.
بخــش پایانــی کتــاب بــا عنــوان ضمائــم دارای دو بخــش اســت:
ضمیمــه اول مــروری بــر تاریــخ عرفــان و حکمــت شــیعی در قرن
هفتــم تــا یازدهــم هجــری داشــته اســت و ضمیمــه دوم نگاهی به
کارنامــه علمــی و عملی بــه مجلــه ســمات دارد .این بخش شــامل
مقالــه ای بــا عنــوان «نگاهــی بــه کارنامه علمــی ،عملی ســمات»
بــه قلــم حجــت االســام وکیلــی اســت کــه در شــماره ششــم
مجلــه خــط (ماهنامــه علمــی فرهنگــی خانــه طــاب جــوان) بــه
چــاپ رســیده اســت.
کتــاب «عیــار نقدهــا ،بررســی تحلیلــی نقدهایــی بــر عرفــان
و حکمــت اســامی» بــه کوشــش حجــت االســام روح اهلل
شــفیعیان در یــک هــزار نســخه و  ۶۹۵صفحــه بــا قیمــت  ۳۰هزار
تومــان توســط انتشــارات موسســه مطالعــات راهبــردی علــوم و
معــارف اســامی در بهــار  ۱۳۹۶منتشــر شــده اســت.

در قالب یک مجموعه  ۵جلدی؛

فلسفهرنگمنتشرشد

کتــاب «فلســفه رنــگ» بــه قلــم «کاظــم اســتادی» در پنــج جلــد بــا عناوینــی همچــون هفــت رنگ
فلســفی ،نظریههــای فیلســوفان اســامی دربــاره رنــگ ،بررســی نظریههــای فلســفی معاصــر دربــارۀ 
رنــگ از ســوی نشــر ارزشــمند منتشــر شــده اســت .مولــف در ایــن مجموعــه کتاب بــه فلســفه رنگ و
نظریههــای فلســفی در ایــن حــوزه پرداختــه اســت کــه در ادامــه بــه آن اشــاره شــده اســت:
 ۱هفت رنگ فلسفی
ایــن کتــاب ،ســعی دارد تــا اهمیــت موضــوع پرداختــن بــه هســتی و چیســتی رنــگ ،بــه عنــوان یکــی
از جلوههــای ادراک انســان ،مــورد پژوهــش ،دقــت و ارزیابــی فلســفی قــرار دهــد؛ و ضمــن برشــمردن
نظریههــای مختلــف ادراک رنــگ ،توجــه دقیقــی بــه علتهــای ناقصـ ِۀ وجــودی رنــگ داشــته باشــد؛
و درجــۀ اهمیــت هــر یــک از آنهــا را روشــن ســازد .توجــه بــه اینهــا ،مقدماتــی هســتند کــه عــدم
درک «چیســتی رنــگ» را بــرای مــا دچــار اخــال مینمایــد .در آخــر؛ نویســنده بــا
دقــت در آنهــاِ ،
تشــریح برخــی پیچیدگیهــای خــاص ایــن پژوهــش ،ضمــن رد نظریــۀ «ادراک درونــی» و نیــز
نظریــۀ «ادراک بیرونــی» رنــگ ،درصــدد اســت تــا نظریــه خــود را کــه «فرآینــد رنــگ» میباشــد،
ارائــه دهــد.
 ۲نظریههای فیلسوفان اسالمی درباره رنگ
در ایــن کتــاب ،ضمــن نقــل تاریخچــه مختصــر علــم بصریــات در فلســفۀ یونانــی و اســامی و نیــز
نقــل اقــوال گوناگــون در کیفیــت ابصــار ،دیدگاههــای فیلســوفان اســامی پیرامــون رنــگ را ذکــر
میکنــد؛ ســپس توجــه خواننــدگان را بــه نقــل و بررســی مســأله رنــگ توســط ابنســینا و حواشــی
خواجــه نصیرالدیــن طوســی نصیــر و عبدالــرزاق الهیجــی جلــب میکنــد؛ چراکــه بــا صــرف نظــر از
مطالــب و نظریههایــی کــه برخــی از متصوفــه و عرفــا( ،هماننــد محمــد کریــم خــان کرمانــی) کــه
پیرامــون رنــگ دارنــد و قالــب شــهودی دارد ،میتــوان گفــت کــه اقــوال فیلســوفان در طبیعیــات ،از
ابنســینا تــا کنــون در فلســفه اســامی ،تغییــرات قابــل توجهــی نداشــته اســت ،و بــا کمــی تفــاوت،
همــان عبــارات و مطالــب ابنســینا دربــارۀ رنــگ اســت ،کــه در کتــب بعــدی نیــز منتقــل شــده اســت.
 ۳بررسی نظریههای فلسفی معاصر دربارۀ رنگ
ایــن کتــاب ،ترجمــه مدخــل «رنــگ» از دانشــنامه فلســفی اســتنفورد اســت کــه بــرای اولیــن بــار بــه
زبــان فارســی ،در اختیــار عالقمنــدان قــرار میگیــرد .ایــن نوشــتار ،شــامل تمامــی نظریههــای اصلــی

فیلســوفان معاصــر غربــی ،پیرامــون چیســتی رنــگ اســت کــه بــه صــورت خالصــه نوشــته و دســته
بنــدی شــده و توســط زینــب بخشــی و کاظــم اســتادی ترجمــه و تنظیــم شــده اســت.
 ۴در شناخت سه رنگ اصلی
تــا چنــدی قبــل ،ایــن عقیــده وجــود داشــت کــه رنگهــای «زرد ،آبــی و قرمــز» ســه رنــگ اصلــی
هســتند .در حــال حاضــر ،ایــن عقیــده رایــج شــده اســت کــه؛ در رنگهــای چاپــی یــا دســتی ،همــان
ســه رنــگ را رنگهــای اصلــی میداننــد و در رنگهــای غیرچاپــی یــا رنگهــای نــوری ،ســه
رنــگ «ســبز ،آبــی و قرمــز» را رنگهــای اصلــی میداننــد .نوشــتار حاضــر در صــدد اســت تــا بــا
طــرح اصلهایــی ،عقیــده و بــاور رایــج پیرامــون رنگهــای اصلــی را ابطــال نمایــد ،و بــاور جدیــدی
را ایجــاد نمایــد کــه در آن ،لفــظ «اصلــی» بــرای «رنگهــا» ،بیمعناســت .در ایــن نظریــه ،هیــچ
رنگــی« ،اصلــی» خطــاب نخواهــد شــد و شــاید بتــوان از جهــت دیگــر« ،هــر رنگــی» را اصلــی
دانســت.
 ۵کتابشناسی رنگ و فلسفه
در ایــن کتــاب ،حــدود چهارصــد مقالــه و کتــاب فلســفی ،پیرامــون «چیســتی رنــگ» از فیلســوفان
معاصــر غربــی معرفــی شــده اســت؛ کــه غالبـ ًا در شــصت اخیــر نوشــته و منتشــر شــدهاند .همچنیــن،
تعــداد انگشــت شــماری کتــاب و مقالــه فارســی پیرامــون چیســتی رنــگ در آن معرفــی شــده اســت.
ایــن کتــاب دارای فهرســتهایی ،جهــت ارجــاع و جســتجوی بهتــر موضوعــات ،بــر اســاس ،نــام
نویســنده ،نــام کتــاب یــا مقالــه ،تاریــخ و … اســت.
قیمت دوره ۵جلدی این مجموعه کتاب ،یکصد و بیست هزار تومان ،اعالم شده است.
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توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛

با تصحیح سیدمحمود یوسف ثانی؛

کتاب «وحی و نبوت از نگاه
آکوئیناسومالصدرا»منتشرشد

کتابالمختصراألوسطفیالمنطق
به چاپ رسید

نبــوت از مهمتریــن مســائل ادیــان ابراهیمــی اســت .از ایــن رهگذر دو فیلســوف برجســته مســیحیت
و اســام یعنــی آکوئینــاس و صدرالمتالهیــن درصــدد تبییــن نبــوت و نحــوه اتصــال شــخص نبــی بــه
عوالــم غیــب بودهانــد .در ایــن راه بــه واژهشناســی نبــوت و وحــی ،مبانــی متافیزیکــی وحــی و نبــوت،
اثبــات نبــوت ،چگونگــی اتصــال نبــی بــا منبــع وحــی ،فرشــته بــه متابــه واســطه وحــی ،مراتبــط انبیا
و ســاحت زبانــی وحــی پرداختــه میشــود .مالصــدرا از نبوتــی ســخن میگویــد کــه بــر طبــق آن
عقــل و وحــی و کشــف نــه تنهــا ســازگار هســتند ،بلکــه منشــأ واحــدی دارنــد .حــال آنکــه تومــاس
در مســاله نبــوت ،میــان عقــل و وحــی جدایــی انداختــه و بســتر ســکوالر شــدن فلســفه را فراهــم
میکنــد.
کتــاب «وحــی و نبــوت از نــگاه آکوئینــاس و مالصــدرا» از ســه بخــش بــه شــرح زیــر تشــکیل شــده
اســت:
بخش اول :پیشزمینهها و مالحظههای تاریخی
بخش دوم :مبانی فلسفی مربوط به وحی و نبوت در توماس و مالصدرا
بخش سوم :تبیین نبوت و عناصر آن در آکوئیناس و مالصدرا
کتــاب «وحــی و نبــوت از نــگاه آکوئینــاس و مالصــدرا» بــه قلــم علیرضــا فاضلی ،بــا قیمــت ۳۵،۰۰۰
تومــان توســط ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی عرضــه گردیده اســت.
عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات تکمیلــی و تهیــه کتــاب میتواننــد به وبــگاه ســازمان انتشــارات
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی مراجعــه نمایند.

مفصــل تریــن اثــر مســتقل منطقــی ابنسیناســت ،هرچنــد
المختصــر األوســط فــی المنطــق ّ
مفصــل تــر
مفصــل تریــن اثــر منطقــی ابنســینا نیســت ،زیــرا منطــق کتــاب شــفا از آن ّ
کــه ّ
اســت.
در ایــن کتــاب مهمتریــن ابــواب منطــق ،یعنــی بخشــهای مدخــل ،مقــوالت ،عبــارت ،قیــاس و
برهــان آورده شــده اســت و جــز بــاب مقــوالت کــه در آن بــه اختصــار آمــده ،ابــواب دیگــر بــه
تفصیــل مــورد بحــث قــرار گرفتــه انــد.
از مقایســه ایــن کتــاب و منطــق شــفا مشــخص مــی شــود کــه المختصــر چارچــوب ا ّولیــه ای
بــوده اســت کــه منطــق شــفا بــر مبنــای آن بنــا شــده و مباحــث آن در شــفا بســط و گســترش
یافتــه اســت ،هــر چنــد گاه برخــی مباحــث در آن بــه تفصیــل بیشــتری از منطــق شــفا آورده
شــده اســت.
روشــنی زبــان در مقایســه بــا زبــان منطــق شــفا ،عنــوان گــذاری هــای تفصیلــی در ابــواب
مختلــف ،طــرح آراء خــاص در برخــی مســائل ،ناظــر بــودن بــر ســخنان ارســطو در هــر بــاب و
مراعــات حیثیــت تعلیمــی در آن از ویژگیهــای ایــن کتــاب بــه شــمار مــی آیــد.
المختصــر األوســط فــی المنطــق بــه عنــوان ســومین اثــر از کالنطــرح تحقیقاتــی تصحیــح
انتقــادی آثــار ابنســینا منتشــر شــده اســت.
پیــش از ایــن اثــر ،کتابهــای التعلیقــات بــا مقدمــه ،تحقیــق و تصحیــح دکتــر سیدحســین
موســویان و المباحثــات بــا مقدمــه و تصحیــح محســن بیدارفــر در قالــب مجموعــه آثــار ابــن
ســینا منتشــر شــده بــود.

به قلم ابوالحسن حسنی؛

کتابانسانسیاسیازمنظرفقهیمنتشرشد

کتــاب انســان سیاســی از منظــر فقهــی بــه قلــم ابوالحســن حســنی بــه همــت پژوهشــگاه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی منتشــر شــد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
یکــی از موضوعــات مهــم فقهــی کــه پژوهــش اجتهــادی درباره آن ارزشــمند اســت؛ انســان
سیاســی اســت .برای مطالعه انســان سیاســی ،تاکنــون ،دو رویکرد فلســفی و جامعهشــناختی
در پیــش گرفتــه شــده اســت .رویکــرد فلســفی بــه مطالعــه هو ّیتشناســانه و ارزششناســانه
انســان سیاســی میپــردازد و اصــول کلــی حیــات سیاســی او را روشــن میســازد .رویکــرد
جامعهشــناختی نیــز انســان سیاســی را در طبقــات اجتماعــی مطالعــه میکنــد.
امــا منظــر فقــه سیاســی انســان سیاســی را از جهــت موضــوع بــودن در فقــه مطالعــه
میکنــد .رویکــرد فقهــی در مطالعــه انســان سیاســی رویکــردی بدیــع اســت؛ هــم بــرای
عالمــان سیاســت کــه از منظــر فقهــی بــه ایــن موضــوع نــگاه نکردهانــد و هــم بــرای
فقیهــان کــه مطالعــات موضوعشناســی بــا ایــن رویکــرد در میــان آنــان چنــدان مرســوم
نبــوده اســت.
این پژوهش ،انسان سیاسی را از سه جهت مورد مطالعه قرار میدهد:
انســان سیاســی بــه عنــوان موضــوع خطابــات شــرعی ،انســان سیاســی بــه عنــوان مفســر
خطابــات شــرعی ،انســان سیاســی در مفــاد خطابــات شــرعی
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به قلم سعید ناجی؛

کتاب«کندوکاوفلسفیبرایکودکانونوجوانان»منتشرشد

کتــاب «کنــدوکاو فلســفی بــرای کــودکان و نوجوانــان» توســط
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بــه قلــم ســعید
ناجــی منتشــر شــد.
در ایــن کتــاب تــاش شــده برخــی از ســواالت و شــبههها در
خصــوص برنامه فبــک و نیــز داســتانهای مــورد اســتفاده در آن که
ترجمــه شــده انــد پاســخ داده شــود.
در مقدمه این کتاب آمده است:
کتاب حاضر شامل پیشـگفتار ،گفتگوهایی با پیشـروان برنامۀ فبک
و بخـش ضمائم اسـت .در پیشـگفتار با ارائـۀ چشـماندازی از برنامۀ
فلسـفه بـرای کـودکان در ایـران ،بـه نقدهای وارد شـده بـر فبک و
پاسـخ به آنهـا پرداخته شـده و سـپس به وضعیـت کنونـی پرورش
تفکـر در ایـران و موانـع ورود آموزش ّ
ّ
تفکـر به مدارس ،نحـوۀ ورود
آن بـه برخی از مـدارس ،تهیـه و تألیف کتب درسـی مناسـب برای
کالس فبـک و بومیسـازی برنامـۀ فبـک اشـاره شـده اسـت .این
قسـمت خالصهـای از گفتگوهایـی اسـت بـا ّ
مجلات مختلفـی
چـون ّاطالعـات حکمـت و معرفت ،فصلنامـۀ اخالق ،علـوم تربیت
تخصصی کـه دیدگاههای مؤلّف
و روانشناسـی و برخی از سـایتها ّ
را منعکـس میکند.
بخــش گفتوگــو شــامل گفتگــو بــا پیشــگامان فبــک ازجملــه
فیلیــپ کــم ،مــان گریگــوری ،رســنانی هاشــم و ســوزان گاردنــر
اســت .در گفتگــو بــا فیلیپ کــم ،پیشــگام ورود فلســفه بــه مدارس
اســترالیا ،در مــورد ویژگیهــای داســتانهای فبــک بحــث
میشــود و بــه نقــاط قـ ّوت و ضعــف برخــی از داســتانهای کوتــاه
در زمینــۀ فبــک و ازجملــه رمانهــای لیپمــن اشــاره میشــود.
در گفتگــوی بعــدی کــه بــا مــان گرگــوری ،اســتادیار مبانــی
تعلیــم و تربیــت در دانشــگاه ایالتــی مونتکلــر ،صــورت گرفتــه
اســت ،وی مــروری بــه رخدادهــای مختلــف و تأثیــر فلســفه بــرای
کــودکان در زمینههــای مختلــف فرهنگــی و غیــره کــرده اســت؛
همچنیــن در ایــن گفتگــو نگاهــی بــه داســتانهای فلســفی بــرای
کــودکان ،پارادایــم جدیــد تأ ّملــی و رابطــۀ روانشناســی بــا فلســفه
بــرای کــودکان شــده اســت.
در گفتگــو بــا پرفســور رســنانی هاشــم ،پیشــگام برنامــۀ فبــک در
مؤســس گــروه پژوهشــی تحــت عنــوان  ،CPIEدر
مالــزی و ّ
الیتهــای وی در مالــزی و اینکــه
مــورد کلّ ّیــت دیدگاههــا و ف ّع ّ
ایشــان چگونــه ّ
تفکــر فلســفی را در کشــوری بــا رویکــر اســامی

ترویــج کــرده و از رویکــرد فلســفی ســ ّنتی اســامی در برنامــۀ
فبــک بهــره گرفتهاســت بحــث و گفتگــو شــده اســت.
گفتگــوی بعــدی بــا ســوزان گاردنــر ،اســتاد فلســفه در دانشــگاه
پاپــی النــو در ونکــور شــمالی کانــادا ،صــورت گرفتــه اســت .در
ایــن گفتگــو مشــخّ ص شــد کــه گاردنــر بــر خــاف همتایــان
پراگماتیســت خــود معتقــد اســت کــه حقیقــت در حلقــۀ کنــدوکاو
حــرف ا ّول را میزنــد و محــور اصلــی کنــدوکاو کالســیک در
فلســفه بــرای کــودکان اســت.
در بخــش ضمائــم مقاالتــی آمــده اســت کــه هرکــدام بــه نحــوی
بــا مباحــث گفتگوهــا مرتبــط اســت .ازجملــه در جلــد ا ّول کتــاب
کنــدوکاو فلســفی بــا اســکار برینیفیــر مصاحبــه شــده اســت و
ایشــان روش خــود و تفاوتهایــش را توضیــح داده اســت .در ایــن
جلــد ملیحــه راجــی بــه توضیــح بیشــتری از روش برنیفیــر و بیــان
مز ّیــت آن پرداختــه اســت.
مقالــۀ بعــدی بــا عنــوان «آیــا برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان بــه
مــدارس تعلّــق دارد؟» ،نوشــتۀ خانــم جوانــا مورلــن اســت .ایشــان
بــه واســطۀ تجربــۀ عملـیاش در مــدارس ،دالیلــی ارائــه میدهــد
تــا نشــان دهــد برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان بــه عنــوان پارادایم
تأ ّملــی بــا پارادایــم ســ ّنتیای کــه در مــدارس حاکــم اســت
ســازگاری نــدارد .او در ایــن مقالــه ایــن ناســازگاریها را بــا ارائــۀ
دالیــل و بــه صــورت مســتند منعکــس کــرده اســت .ایــن مقالــه
توضیحدهنــدۀ بحثهایــی اســت کــه در طــی گفتگــو بــا وی (در
جلــد قبلــی) مطــرح شــده اســت.
مقالــه بعــدی نوشــتۀ کوتاهــی اســت کــه متیــو لیپمــن بــه عنــوان
مق ّدمــه بــر مدخــل «داســتانها و فلســفه بــرای کــودکان» در
کتــاب کــودکان ّ
متفکــر و تعلیــم و تربیــت نوشــته اســت و در آن
خالصــهای از مقــاالت آن مدخــل را ارائــه کــرده اســت .ســپس
یکــی از مقاالتــی کــه لیپمــن توصیفــش میکنــد بــا عنــوان
«کــودک و داســتان» ،نوشــتۀ ارنســت اســکچل در ادامــه آمــده
اســت .ایــن مقالــه بــه همــراه مقالــۀ قبلــی میتوانــد مک ّمــل
گفتگــو بــا فیلیــپ کــم باشــد.
مقالــۀ «کتابهــای فلســفی در برابــر دیالــوگ فلســفی» ،نوشــتۀ
مارتــا نوســبام ،فیلســوف شــهیر معاصــر ،اســت .او در ایــن مقالــه
ایــدۀ ســقراط را بهخوبــی توضیــح میدهــد و راهــی بــرای رفــع
ایــن مشــکل پیشــنهاد میکنــد.

در مقالــۀ «تأ ّمــات پیرامــون آرای کارل پوپــر و فلســفه بــرای
کــودکان» ،فیلیــپ گویــن تــاش میکنــد روش پوپــر را توضیــح
دهــد و نشــان دهــد کــه اتّفاقـ ًا در حلقــۀ کنــدوکاو برنامــۀ فلســفه
بــرای کــودکان ،روشــی کــه پوپــر بــرای حفــظ درســتی و عینیــت
معــارف پیشــنهاد میکنــد ،تح ّقــق مییابــد (یــا میتوانــد تح ّقــق
یابــد) .ایــن مقالــه میتوانــد مکمــل گفتگــو بــا ســوزان گاردنــر
باشــد کــه معتقــد اســت در حلقــۀ کنــدوکاو مــا میتوانیــم بــه
حقیقــت اگرچــه موقتــی دســت یابیــم.
مقالــۀ بعــدی بــا عنــوان «فلســفه و گروههــای انســانی واحــد در
تعلیــم و تربیــت» ،نوشــتۀ میکائیــل شــایفیِر اســت .ایــن مقالــه
رویکــرد برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان را نســبت بــه نســبیگرایی
مشــخّ ص میکنــد و نشــان میدهــد کــه در ایــن برنامــه،
کلّ ّیتگرایــی و جهانشــمولی مالکهــا و باورهــا مــورد پذیــرش
و دفــاع قــرار میگیــرد .نویســندۀ مقالــه نشــان میدهــد کــه
توجــه بــه برخــی از آثــارش ،ایــن حقیقــت را
ح ّتــی دیویــی هــم بــا ّ
میپذیــرد و معتقــد اســت کــه بــر اســاس آن تمــام ســاکنین کــرۀ 
خاکــی میتواننــد بــا یکدیگــر گفتگــو کننــد و ا ّدعاهــای همدیگــر
را بــر اســاس آن مالکهــا بررســی و ارزیابــی کننــد .ایــن مقالــه
بــه رویکــرد حقیقــت محــوری از فلســفه بــرای کــودکان کــه
گاردنــر در گفتگویــش بــه آن اشــاره میکنــد و نیــز بــه مقالــۀ
فیلیــپ گیــن مربــوط اســت.
در مقالــۀ بعــدی بــا عنــوان «گفتگــوی خــاق :مکالمــه بــرای
ّ
تفکــر» ،نوشــتۀ رابــرت فیشــر ،بــه تعریــف گفتگــو ،انــواع و
ویژگیهــا و کاربردهــای آن پرداختــه شــده و فــرق آن بــا بحــث و
جــدل و گــپ و گفــت توضیــح داده شــده اســت.
مقالــه آخــر ترجمــة مقالــه «نام ـهای بــه معلــم نوآمــوز :آمــوزش
کشــف هــری اســتوتلمیر» از کتــاب «مطالعــه در باره فلســفه برای
کــودکان ،کشــف هــری اســتوتلمیر» اســت .ایــن مقالــه توســط
آنمــارگارت شــارپ و بــه شــکل نامــه خطــاب بــه مربیــان در
حــال آمــوزش نوشــته شــده اســت .در جلــد اول همیــن کتــاب چند
گفتگــو بــا وی داشــتیم کــه در اولیــن گفتگــو مطالــب ارزنــدهای
راجــع بــه داســتانهای برنامــه فبــک و نیــز توصیههایــی بــه
مربیــان ارائــه شــده اســت .ایــن مقالــه توضیحــات جالبــی در
خصــوص جنبههــای فلســفی کتــاب هــری ارائــه شــده اســت کــه
همــراه بــا توصیههایــی بــرای مربیــان اســت.

