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ــد  ــر ش ــی منتش ــم دین ــاره عل ــی درب اردکان
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در ایــن شــماره اندیشــه مهــر برخــی 
از ایــن واکنــش هــارا گــرد آورده ایــم

سلیمان خاکبان:
تالش برای تولید علوم انسانی اسالمی 

از دست آورد های انقالب است

حجت االسالم خسرو پناه: 
علوم انسانی اسالمی ناظر به جامعه 

اسالمی است

مهدی نصیری:
منشا همه علوم وحی بوده است

نجف لکزایی:
گلوگاه های اصلی علم در اختیار مخالفان 

علم دینی است

آیت اهلل  سبحانی:
 دگرگونی در علم امکان پذیر است

مهدی جمشیدی: 
علوم انسانی اسالمی هم ممکن است هم مطلوب

عبداهلل صلواتی :
علوم انسانی در خال شکل نمی گیرد

حمید پارسانیا:
علم در ذات خود نه دینی است نه غیر دینی

آیت اهلل قائم مقامی:
 جدایی علم از دین نغمه ناموزون است

قاسم پور حسن:
 هیچ متفکری نمیتواند حکم به امتناع ظهور 

اندیشه ای دهد

آیت اهلل میر باقری:
علم محصول بستر های اجتماعی است

آیت اهلل رشاد:
 تاسیس علم دینی به معنای توقف قطار 

معرفت بشری نیست
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فهرست مطالب
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محمدمهـدی رحیمـی، محمدالیـاس قنبـری

دبیر تحریریه:  محمدالیاس قنبری

همـــکاران ایـــن شـــماره: ســـارا فرجی،عبـــاس 
بنشاســـته،مهرنوش محمـــدزاده، محمـــد بحرینـــی

مدیـر هنـری:  رعنا مسیحی

شماره تماس:     88809500
world@mehrnews.com :پست الکترونیک

آدرس: ایـــران، تهران، خیابان اســـتاد نجات الهي، 
کوچه بیمـــه، پالک ۱8

عالقمنـدان مـی توانند مقـاالت و مطالـب خـود را برای 
مجله بیـن الملل مهـر ارسـال کنند.
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رئیس فرهنگستان علوم:
آینده نگری ضرورت 
جــهان در حـــال 
تـحول کـنونی است
داوری اردکانی در افتتاحیه همایش روز 
موضوع  قدیم  در  گفت:  آینده  جهانی 
»آینده« مانند امروز مطرح نبود، اما جهان 
جدید جهان متحول شونده است از این 
رو آینده نگری ضرورت این جهان است.

همایش  افتتاحیه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
گرامیداشت روز جهانی آینده، در فرهنگستان 
معاون  جهانگیری،  اسحاق  حضور  با  علوم 
امنای  هیئت  رئیس  و  جمهور  رئیس  اول 
فرهنگستان ها و منصور غالمی، وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری، برگزار شد.
فرهنگستان  رئیس  اردکانی،  داوری  رضا 
مورد  در  خود  سخنان  ابتدای  در  علوم 
مرکز  نیز  و  آن  ساختار  و  علوم  فرهنگستان 
علوم  فرهنگستان  فناوری  و  علم  مطالعات 
بیان  توضیحاتی  است  همایش  این  بانی  که 

کرد.
داوری اردکانی در ادامه سخنانی با موضوع 
آینده ایراد کرد و بر ساختن آینده و تدوین 
گفت:  و  نمود  تأکید  هماهنگ  توسعه  برنامه 
را  اکنون  نسازیم،  را  آینده  که  صورتی  در 

می کنیم. تکرار 

رضا داوری اردکانی در این همایش که با عنوان 
چالش ها:  با  مواجهه  در  آینده نگری  »ضرورت 
برنامه ششم توسعه« برگزار شد، با بیان اینکه 
جهان  افزود:  نداشتیم،  آینده نگری  گذشته  در 
قدیم جهان تحول نبوده و این در حالی است 
آینده نگری ضرورت جهان در حال تحول  که 

کنونی است. وی با طرح این پرسش  که آینده 
چیست و کجاست، اظهار کرد: در قدیم موضوع 
»آینده« مانند امروز مطرح نبود، اما جهان جدید 
آینده  رو  این  از  است  شونده  متحول  جهان 

نگری ضرورت این جهان است.
عنوان  به  داد:  ادامه  علوم  فرهنگستان  رئیس 
و  فیزیکی  معنای  به  آینده  سال   40 مثال، 
نجومی آینده است، اما ممکن است هیچ تحولی 
و  نگیرد. دو کشور کره شمالی  در آن صورت 

جنوبی در چهل سال پیش تجزیه شدند. از نظر 
زمانی گرچه هر دو یک زمان را طی کردهاند اما 

دو کره با هم قابل مقایسه نیستند.
حاصل  را  اکنون  علوم،  فرهنگستان  رئیس 
ادغام گذشته و آینده دانست و افزود: ما آینده 
خودمانیم و در حقیقت آینده، آینده ماست. اگر 

آن را بسازیم آینده داریم، در غیر این صورت 
با  اردکانی  داوری  می کنیم.  تکرار  را  اکنون 
آسان  مساله  »آینده«  مساله  اینکه  بیان 
پیش  سال   ۷0 از  گفت:  است،  دشواری  و 
از  و  نبودیم  کشور  منابع  فکر  به  تاکنون 
پیش  دقت  با  افتادیم  آن  فکر  به  که  زمانی 

نداشتیم. نگری  آینده  چراکه  نرفتیم 
نگری  آینده  زمینه  در  کرد:  اضافه  وی 
چاپ  تأملی  قابل  گزارش های  و  مقاالت 

بردن  کار  به  مهم  مسأله  اما  است،  شده 
نهاست. آ

اینکه  بیان  با  علوم  فرهنگستان  رییس 
نقش  نیز هست،  آینده کشور  آینده،  از  مراد 
برشمرد  مهم  را  آینده  ساختن  در  سیاست 
ساز  برنامه  می تواند  سیاست  کرد:  اظهار  و 
راه ها  بهترین  مسیر  این  در  و  باشد  آینده 
آینده  در  سیاست  دهیم.  تشخیص  باید  را 
یک  آینده  مساله  چون  دارد  مهم  نقشی 

کشور و ملت مطرح است.
تأمین  الزمه  تهران  دانشگاه  فلسفه  استاد 
با تاکید  اقدامات هماهنگ دانست و  آینده را 
»توسعه  ترکیب  در  پایدار  واژه  اینکه  بر 
نشان  خاطر  نیست،  خوبی  ترجمه  پایدار« 
توسعه  باید  پایدار  توسعه  بنابراین  کرد: 
اورگانیسمی  باشد؛  تناسب  دارای  و  هماهنگ 
که دارای دست کوتاه، پای بلند و سر کوچک 
قبول  غیرقابل  و  نبوده  تناسب  دارای  باشد، 

است.
رئیس فرهنگستان علوم زمان شروع برنامه توسعه در 
کشور را سال ۱325 و در دولت قوام السلطنه عنوان کرد 
و افزود: تاکنون در هیچ زمانی برنامه هماهنگ توسعه 

کشور نداشته ایم.
داوری اردکانی در پایان اظهار داشت که با توجه به 
مالحظات پیش رو و موضوع مهم آینده، 4 سال است 
که فرهنگستان علوم در روز جهانی آینده این مراسم را 
برگزار می کند و این همایش نیز با نگاه به برنامه ششم 
توسعه برنامه ریزی شده است و در ادامه همکارانم 
بحث های خوبی پیرامون موضوعات مهم کشور و 

آینده کشور بیان خواهند کرد.

والیتی:

اولـیـن متـرجمان 
قرآن ایرانیان بوده اند

شیخ  قرآنی  ملی  جشنواره  در  والیتی 
به  قرآن  ترجمه  فتوای  گفت:  طبرسی 
انجام  سامانیان  زمان  در  فارسی  زبان 
که  است  ایرانیان  افتخار  این  و  شد 
اولین قومی که قرآن را ترجمه کرده اند، 

ایرانیان بوده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر والیتی، رییس 
هیات مدیره دانشگاه آزاد اسالمی در آیین جشنواره 
ملی قرآنی شیخ طبرسی که صبح امروز سه شنبه 
۱5 اسفند ماه برگزار شد، گفت: برای بنده توفیقی 
است که در خدمت مردم و قرآنیان به ویژه فرزند 
بزرگوار حضرت آیت اهلل جوادی  ارجمند عالمه 
آملی ارجمند باشم  و از اصحاب فرهنگ دانشگاه 
آزاد که این اجتماع را تشکیل دادند تشکر می کنم.

وی با ارائه مقدمه ای درباره سابقه تاریخی قرآن 
اظهار داشت: در بین کتب آسمانی تنها کتابی که 
شکی به آن نیست، کتاب مقدس مسلمانان است. 
در ایران قدیم پیامبری به نام حضرت زرتشت بوده 
که مورد تصدیق پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( 
بوده است و در تاریخ مستند است که اوستا کتاب 

آتش  به  مقدونی  اسکندر  توسط  پیامبر  زرتشت 
کشیده شد.

والیتی با تأکید براینکه تنها کتاب مورد وثوق بین 
وثاقت  و  اعتبار  کرد:  تصریح  است،  قرآن  ادیان 
بقیه ادیان نیز به اعتبار قرآن و پیامبر اکرم است 
و بقیه پیامبران تاریخ زندگانی شان به صورت واقع 
مشخص نیست و تنها دینی که پیامبرش، حضور و 
زندگانی اش دقیق  با مستندات تاریخ همخوانی 
دارد، پیامبر اسالم است و چون قرآن گذشتگان را 
تأیید کرده آن پیامبران و کتابهای آنان مورد تأیید 

قرار گرفته اند.
وی در مبحثی دیگر به بیان تاریخ ترجمه و تفسیر قرآن 
پرداخت و اظهار داشت: تا قرن چهارم هیچ ترجمه ای از 
قرآن نبود. در زمان سامانیان از علمای ماورا النهر اجازه 
تفسیر قرآن به زبان فارسی داده شد که با اجازه علما 
تفسیر طبری به زبان فارسی نوشته شد. بنابراین فتوای 
ترجمه قرآن به زبان فارسی در زمان سامانیان انجام شد 
و این افتخار ایرانیان است که اولین قومی که قرآن را به 

فارسی ترجمه کرده اند، ایرانیان بوده اند.
وی با اشاره به تفسیر کبیر امام فخر رازی به 
افزود:  سنت  اهل  تفسیر  ترین  طوالنی  عنوان 
ترین  مطول  و  کبیر  تفسیر  رازی  فخر  امام 
داشته  قرن ششم  در  را  سنت  اهل  تفاسیربین 
است. همچنین در تشیع تفسیر شیخ طوسی در 
قرن چهار و پنج در عهد آل بویه و در خراسان 
انجام شد که دو کتاب تهذیب و استبصار از شیخ 
طوسی جزو چهار کتب اربعه شیعه می باشد که 

البیان نوشته شد  تأثیر آن تفسیر مجمع  تحت 
تفسیر  نیز عالمه طباطبایی  معاصر  دوره  در  و 
اسالم  تاریخ  در  تفسیر  ترین  و مطول  المیزان 
را نگاشته است.وی با بیان اینکه هرچیزی که 

دارد،  قطعیت  عالم  در  گفته  قرآن 
و  نجوم  کتاب  قرآن،  گفت: 

ولی  نیست  و طب  شیمی 
خصوص  در  که  هرآنچه 
است،  گفته  علوم 
است.  واقعیت  با  مطابق 
مراحل  خصوص  در 
هر  نیز  جنین  مختلف 
واقعیت  با  گفته  آنچه 

مطابقت دارد.
اشاره  با  پایان  در  والیتی 
اهل  و  قرآن  اینکه  به 

عصمت  بیت 
ثقل  مرکز  دو 
خاطر  هستند، 
کرد:  نشان 

تفسیرهای 
مختلفی از 
قرآن ارائه 

شده و 

هرکسی برای اینکه دینش را ادا کند از همان زاویه ای که 
بوده به تفسیر این کتاب همت گماشته است. در حدیثی 
گفته شده تفسیر قرآن را باید از اهل الذکر پرسید که مصداق 
اعظمش اهل بیت هستند که اگر در مرکز توجه قرار دهیم 

هرگز گمراه نخواهیم شد.

گزارشگزارش

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(:

گفتمان تحول علوم انسانی باید بر هویت ایجابی اش تکیه کند

معینی پــور در نشســت »هــم اندیشــی 
علــم دینــی« گفــت: متأســفانه گفتمان 
ــر  ــه ب ــن ک ــتر از ای ــی بیش ــم دین عل
ــد،  ــه کن ــی خــودش تکی هویــت ایجاب
ــا  ــازی ب ــت س ــرب و غیری ــد غ برنق

ــرده اســت. ــه ک تمــدن غــرب تکی
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر هــم 
ــه  ــی ب ــم دین ــه روزه عل ــی س اندیش
ــش  ــاد پژوه ــا در بنی ــاد معن ــت بنی هم
هــای آســتان قــدس رضــوی برگــزار 

ــد. ش
مســعود معینــی پــور، مدیــر شــبکه چهــار و عضــو 
هیــأت علمی دانشــگاه باقرالعلــوم)ع( در ســخنرانی 
ــد،  ــراد ش ــت، ای ــن نشس ــه در روز دوم ای ــود ک خ
ــت  ــن مزی ــم مهم تری ــر می کن ــن فک ــت: م گف
ایــن نشســت ایجــاد یــک زمینــه تعایــش علمــی 
و هم زیســتی معرفتــی اســت و ایــن جلســه مــی 
توانــد، تــب بت ســازی و گیر کــردن در شــخصیت 
ــع گــذار  هــا کــه متاســفانه در مــا غلبــه دارد و مان
برای شــکل گیــری یــک تمــدن همگــرای کالن 

اســت، را از بیــن ببــرد.
اشخاص از نظرات شان مهم تر می شوند!

معینــی پور بــا بیــان اینکــه در نظراتــی کــه در باب 
علــم دینــی بیان مــی شــود، نقــاط اشــتراک خیلی 
بیشــتر از نقــاط افتــراق اســت، گفت: عــرف غلطی 
ــت  ــن اس ــود دارد ای ــا وج ــی م ــام علم ــه در نظ ک
ــوند و  ــان می ش ــر از نظراتش ــخاص مهم ت ــه اش ک
همگرایــی تمدنــی در شــکل گرفتــن یــک نظریه 
ــف می شــود  ــر تعری ــی ضعیف ت ــا خیل کالن و مبن
و ایــن باعــث می شــود کــه ایــن تعایــش و 

همزیســتی معرفتــی پیــش نیایــد.
در مســیر صیــرورت گفتمان تحــول علوم انســانی 

. هستیم
وی افــزود: توجــه کنیــم کــه مــا در یــک مســیر 
صیــرورت ایجــاد بســتر گفتمــان تحــول علــوم 
ــور  ــل کش ــا در داخ ــب م ــتیم. رقی ــانی هس انس
ــته  ــرب نشس ــی غ ــی و دانش ــم معرفت ــر تراک ب
ــال  ــازه در ح ــال ت ــل س ــد از چه ــا االن بع و م
ــتحصال  ــان را اس ــنت موجودم ــا س ــدنیم ت ش

ــد بزنیــم و مســئله های  ــه تولی کنیــم و دســت ب
زمینه هــای  تــازه  و  بشناســیم  را  خودمــان 
ــاد  ــئله ها را ایج ــه مس ــخگویی ب ــی پاس معرفت
کنیــم. اگــر قــرار باشــد در ایــن مســیر معتقــد به 
یــک دیالکتیــک معرفتی نباشــیم، معلوم نیســت 
ــود  ــه موج ــود )عرص ــه موج ــم در عرص بتوانی
داخلــی نــه دســتآوردهای تمــدن بیرونــی( رقابت 

ــم. کنی
هویــت  انســانی،  علــوم  تحــول  گفتمــان 
ــگاه  ــی دانش ــأت علم ــو هی ــی ندارد.عض ایجاب
ــه  ــد ک ــه بع ــت: نکت ــه گف ــوم)ع( در ادام باقرالعل
ــفانه  ــه متأس ــن اســت ک ــد ای ــن می رس ــه ذه ب
گفتمــان تحــول علــوم انســانی و گفتمــان علــم 
ــی  ــت ایجاب ــر هوی ــه ب ــن ک ــی بیشــتر از ای دین
ــودش از  ــناخت خ ــر ش ــد، ب ــه کن ــودش تکی خ
ــه، جــدال  ــه کــرده اســت. بل تمــدن غــرب تکی
ــاز از  ــل و آغ ــق و باط ــدن ح ــر و دو تم دو تفک
ایــن کــه مــا چــه چیــزی را نمی خواهیــم و چــه 
ــز  ــا تمرک ــت ام ــم اس ــیم، مه ــم باش نمی خواهی
چهــل ســاله مــا بــر غیریــت و ســاختن هویــت 
خودمــان بــر اســاس جــدی گرفتــن بیــش از حد 
غیــر خودمــان، باعــث می شــود کــه آن هویــت 

ــرد. ــی شــکل نگی ایجاب
معینــی پــور در ادامــه بــه طــرح ایــن پرســش 
پرداخــت کــه آیــا بــه میزانــی کــه نقــد کردیــم 
ــت  ــرب و اصال ــازی غ ــت س ــرد غیری و رویک
ــود  ــطه وج ــه واس ــان را ب ــت خودم دادن هوی
غیــر را جــدی گرفتیــم و برجســته کردیــم کار 
ــن  ــًا در همی ــا صرف ــم، ی ــم کردی ــی ه ایجاب
ــل  ــر قاب ــت غی ــک واقعی ــر، ی ــه غی ــدی ک ح
انــکار هســت و نظــام تمدنی مــادی مــا را دارد 
ــا  ــر م ــری ب ــیطره حداکث ــرد و س ــش می ب پی
ــدرن  ــازی و در دوره م ــا در دوره نوس دارد و م
داریــم پیــش می رویــم و مســئله های مــا 
ــم؟  ــر کردی ــت گی ــئله های آنهاس ــبیه مس ش
ــئله  ــا مس ــرا م ــیم چ ــه بپرس ــن ک ــدون ای ب
برآمــده از مبانــی انقــالب خودمــان در عرصــه 

اجتماعــی را جــدی نمی گیریــم.
در نقد غرب گیر افتاده ایم,

ــد  ــش از ح ــا بی ــرد: م ــح ک ــور تصری ــی پ معین
در نقــد غــرب و در ایــن مواجهــه غیرمحورانــه 
ــم  ــان را ه ــت خودم ــت هوی ــه در حقیق ای ک
بــه واســطه آن تعریــف می کنیــم، گیــر کــرده 
ــته  ــو داش ــه جل ــگاه رو ب ــک ن ــر ی ــم. اگ ای
ــم  ــرف می زدی ــر ح ــی ایجابی ت ــیم و کم باش
و بــه مســئله های جمهــوری اســالمی در 
ــگاه  ــدی ن ــالمی ج ــالب اس ــس از انق دوره پ
می کردیــم چــه بســا امــروز دچــار ایــن 
نمی شــدیم کــه بنشــینیم بگوییــم چهــل 
ــوده  ــر ب ــی ثم ــم ب ــه کردی ــی ک ــال کارهای س
و همــه  چیــز یــک فرآینــد سیاســی بــوده 
ــده اســت  ــن در حقیقــت مواجهــه بن اســت. ای
ــود دارد  ــت وج ــد وق ــن چن ــه ای ــی ک ــا بحث ب
ــه  ــه ب ــی ک ــه علمــی و معرفت ــی رغــم علق عل
ــرم. ــره می گی ــا به ــاتید دارم و از آنه ــن اس ای
ایــده تحــول علــوم انســانی بــه ســرمایه 

اجتماعــی رســیده اســت.
ــده  ــه داد: ای ــیما ادام ــار س ــبکه چه ــر ش مدی
ــده  ــی از ای ــم دین ــانی و عل ــوم انس ــول عل تح
ــه  ــی و ب ــه علم ــک جامع ــه ی ــرده و ب ــذر ک گ
یــک ســرمایه اجتماعــی رســیده اســت. خیلــی 
هــم ســریع پیــش رفتــه اســت. اگــر مــا فکــر 
ــن  ــرات ای ــر نظ ــرف ب ــه ص ــا تکی ــم ب بکنی
ــی شــنویم،  ــه نظــرات شــان را م اســاتیدی ک
تحولــی در نظــام علمــی خودمــان ایجــاد 
ــن  ــه ای ــت بلک ــتباهی اس ــر اش ــم فک می کنی
جامعــه علمــی موجــودی کــه االن شــکل 
گرفتــه و دارد رشــد می کنــد، بایــد تحــول 
ایجــاد کنــد. پایه هایمــان را آن بزرگــواران 
ــد و  ــکل دادن ــم را ش ــد، مفاهی ــت کردن درس
ــه   ــه جامع ــدی ک ــل جدی ــم نس ــر می کن فک
علمــی بــر اســاس آن شــکل گرفتــه دارد پیش 
ــر شــما  ــش اگ ــج ســال پی ــار، پن ــی رود. چه م
از تحــول علــوم انســانی و علــم دینــی حــرف 
می زدیــد کامــاًل در حاشــیه و انــزوا بودیــد ولی 
در حــال حاضــر ایــن بحــث کامــاًل تبدیــل بــه 
یــک گفتمــان شــده اســت و ســرمایه اجتماعی 
ــاورم  ــال بی دارد. مــن اگــر بخواهــم شــاهد مث
ــا  ــا ب ــدرا تنه ــه ص ــماره فصل نام ــن ش همی
یــک هفتــه فراخــوان چهــل، پنجــاه یادداشــت 
از اســاتید درجــه یکــی کــه همه مــان بهشــان 
ــه  ــرده ک ــت ک ــم دریاف ــه داری ــه و علق عالق
ــای  ــدی در فض ــاق ج ــک اتف ــی ی ــن یعن ای

علــوم انســانی می افتــد.
نیازمنــد  انســانی  گفتمــان تحــول علــوم 

عمومــی شــدن اســت.
ــن  ــال ای ــه ح ــش ک ــن پرس ــرح ای ــا ط وی ب
ــدا  ــعه پی ــد توس ــه بای ــی چگون ــرمایه اجتماع س
ــد  ــه بای ــی چگون ــرمایه اجتماع ــن س ــد و ای کن
ــد،  ــرایت کن ــه س ــف جامع ــای مختل ــه الیه ه ب
گفــت: مهم تریــن مشــکل علــوم انســانی و 
ــت  ــانی در وضعی ــوم انس ــول عل ــان تح گفتم
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــده ای ــدگاه بن ــود از دی موج
گفتمــان عمومــی نشــده اســت یعنــی ما رســانه 

ــات مناســب  ــام و ادبی ــال پی ــرای انتق مناســب ب
ــی در  ــم دین ــان عل ــام گفتم ــال پی ــرای انتق ب
دســت نداریــم و بایــد بررســی کنیــم که مســئله 

ــم. ــود آوری ــه وج ــه ب ــام را چگون ــال پی انتق
ــتیم  ــرفت هس ــاهد پس ــی ش ــد ایجاب در تولی
ــوم در  ــگاه باقرالعل ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
ادامــه اظهــار داشــت: یــک اتفاقــی کــه در اثــر 
کج تابــی و کج فهمــی در گفتمــان تحــول 
ــن اســت کــه بســط  ــاده، ای ــوم انســانی افت عل
دیوان ســاالرانه  و  ســاختاری  بروکراتیــک، 
پیــدا کــرده و میــان فرهنگســتان علــوم 
ــرار  ــه ق ــه ای ک ــگاه عالم ــا دانش ــالمی، ب اس
را  انســانی  علــوم  تحــول  گفتمــان  بــود، 
از اول انقــالب پیگیــری بکنــد، دانشــگاه 
تربیــت مــدرس، موسســه امــام خمینــی، 
ــگاه  ــه، پژوهش ــگ و اندیش ــگاه فرهن پژوهش
ــورای  ــول ش ــورای تح ــگاه، ش ــوزه و دانش ح
در  دارد  رقابت هــا   ... و  فرهنگــی  انقــالب 
ــاًل  ــرد و اص ــکل می گی ــی ش ــه بروکراس عرص
رقابــت گفتمانــی تحــول علــوم انســانی وجــود 
ــر  ــت یکدیگ ــدام از روی دس ــد م ــدارد و دارن ن
کپــی می کننــد و یــا ســبقت می گیرنــد در 
ــردم  ــرض ک ــدا ع ــه ابت ــازی ک ــت س آن غیری
ایجابــی شــاهد پســرفت  فلــذا در تولیــد 
ــه  ــالمی چ ــوم اس ــتان عل ــتیم. فرهنگس هس
مزیــت رقابتــی در حــل مســئله اجتماعــی 
انضمامــی مــا دارد؟ بــا آشــنایی و رفاقتــی 
ــه عمــق  ــا دوســتان فرهنگســتان دارم ب کــه ب
ــم  ــی ده ــهادت م ــم و ش ــا واقف ــالص آنه اخ
کــه از ســر اخــالص و عــرق و ایمــان و 
عالقــه و اعتقــاد مشــغول کارنــد امــا بــه نظــر 
ــد. ــوزه ندارن ــن ح ــی در ای ــت رقابت ــن مزی م

تســلط غــرب بــه ایــن دلیــل بــود کــه از حــل 
مســائل خــودش آغــاز کــرد

مدیــر شــبکه چهــار ســیما بــا تأکیــد بــر یافتــن 
ــازی  ــترک و رسانه س ــان مش ــاد زب ــه ایج زمین
ــان در  ــودی گفتمان م ــط وج ــرای بس ــد ب کارآم
فضــای عمومــی جامعــه، تصریــح کــرد: اگــر در 
ــدا نکنیــم در  فضــای عمومــی جامعــه بســط پی
ــق  ــده از عم ــت بن ــم. برداش ــان می مانی خودم
نفــوذ غــرب ایــن اســت کــه چــون غــرب از حل 
ــودش  ــی خ ــط عموم ــی و بس ــائل اجتماع مس
شــروع کــرد توانســت بــر مــا ســیطره پیــدا کنــد 
و چــون مــا در حــوزه حکمــت نظــری  و مباحــث 
الهیــات خودمــان متوقــف شــدیم و ایــن انتقــال 
ــه ســمت حکمــت عملــی و  ــد ب ــی کــه بای طول
ــش  ــتیم، پی ــتیم را نداش ــی داش ــه اجتماع عرص
ــه  ــن روش ادام ــه ای ــان ب ــر همچن ــم. اگ نرفتی
ــکان  ــم و از ام ــینیم دور ه ــدام بنش ــم و م دهی
ــه  ــم و ب ــا حــرف بزنی ــدم و اینه و ضــرورت و ع
مســئله وارد نشــویم، چهارصــد ســال دیگــر هــم 

پیــش نمی رویــم.
 ایــن نیــاز بــه یــک زبــان عمومــی دارد تــا مردم 
ــئله   ــل مس ــم ح ــا می توانی ــه م ــد ک ــاور کنن ب

ــم. کنی
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حجت االسالم ذوعلم:

ــی  یک  شریعتـ
روشنفکـر   یـــاد 
گیـرنـده   بـــود
حجــت االســام ذوعلــم گفــت: شــریعتی یــک 
ــوان  ــی ت ــا م ــود و تقریب ــد ب ــنفکر منتق روش
گفــت هــر کســی را نقــد مــی کــرد، بــه بیــان 
ــاد  ــنفکر ی ــک روش ــن، او ی ــر م ــر از نظ دیگ

ــود. ــده ب گیرن
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نشســت بازخوانــی و بررســی 
آرا و اندیشــه هــای دکتــر علــی شــریعتی در ادامــه سلســله 
نشســت هــای »آنــان کــه مــی اندیشــند« توســط کانــون 
ــوم  ــکده عل ــدون دانش ــن خل ــاالر اب ــوان در ت ــه ج اندیش

اجتماعــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
حجــت االســالم والمســلمین علــی ذوعلــم در ایــن 
ــذار در  ــراد  تاثیرگ ــی از اف ــریعتی یک ــت: ش ــت گف نشس

ــت. ــخ ماس تاری
ــم  ــات و ه ــان حی ــم در زم ــاره او ه ــه درب ــم اینک  علیرغ
ــچ  ــه هی ــی ب ــده ول ــرح ش ــی مط ــرات مختلف ــدش نظ بع
ــم  ــت ک ــا دس ــده و ی ــش او را نادی ــوان نق ــی ت ــه نم وج

ــت. گرف
  شریعتی یک روشنفکر بود.

ــه   کســی کــه اهــل اندیشــه اســت و در چارچــوب مقلدان
نیســت. او دغدغــه اجتماعــی و فرهنگــی داشــت در 
ــه  ــالم ب ــه اس ــود و ب ــن ب ــان موم ــک انس ــال ی ــن ح عی
عنــوان یــک مکتــب پاســخگو اعتقــاد داشــت منتهــی بــا 

ــودش. ــی خ ــت و تلق برداش
وی افــزود: شــریعتی یــک روشــنفکر منتقــد بــود و تقریبــا 
مــی تــوان گفــت هــر کســی را نقــد مــی کــرد، بــه بیــان 

دیگــر از نظــر مــن، او یــک روشــنفکر یــاد گیرنــده بــود.
ــکال  ــی رادی ــی انقالب ــالب گروه ــش از انق ــان پی  در زم
ــریعتی  ــا ش ــه ه ــیاری از گفت ــالف بس ــه برخ ــد ک بودن
جــزو ایــن گــروه نبــود چــون انقالبــی گــری او فرهنگــی 
ــه  ــاج ب ــا احتی ــریعتی م ــده ش ــه عقی ــود ب ــی ب و عقالن
خودســازی انقالبــی داریــم بنابرایــن شــریعتی یــک 
ــری و  ــی، فک ــی عقل ــی انقالب ــت منته ــی اس ــرد انقالب ف

فرهنگــی.
ــانی  ــریعتی انس ــح داد: ش ــاره توضی ــن ب ــم در همی ذوعل
مومــن بــود کــه در کالمــش شــوریدگی و انقالبــی بــودن 
ــت  ــه برداش ــخنان او این گون ــوع س ــود از مجم ــه ب نهفت
به عنــوان یــک مکتــب  بــه اســالم  نمی شــد کــه 
جایگزیــن اعتقــاد دارد بلکــه اســالم را در اندیشــه و تشــیع 
را می تــوان  آن  ماحصــل  علــوی جســتجو می کــرد 
در آثــار شــریعتی مشــاهده کــرد بنابرایــن شــریعتی 
ــچ  ــار او هی ــود و در آث ــد ب ــی و متعه ــنفکری انقالب روش
ــد وی در  ــد نق ــه از گزن ــت ک ــخصیتی نیس ــب و ش مکت

ــد. ــوده باش ــان ب ام
ــره  ــن چه ــود چندی ــر خ ــاب کوی ــریعتی در کت ــه ش  اگرچ

ــن وجــود  ــا ای ــد ب ــودش معرفــی می کن ــوان معب ــه عن را ب
ــازد.  ــا نمی س ــی از آن ه ــل و جامع ــره کام ــم چه بازه

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه 
اســالمی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــات شــریعتی عــده بســیاری او را متهــم ب در زمــان حی
ــن  ــزود: ای ــد اف ــوی می کردن ــم پهل ــان رژی ســوپاپ اطمین
در حالــی بــود کــه تعطیلــی حســینیه ارشــاد خــط بطالنــی 

ــر ایــن فرضیــات کشــید. ب
 شــریعتی متفکــر انقالبــی بــود کــه تحــوالت سیاســی و 

ــد.  ــی می فهمی ــورت انقالب ــه ص ــی را ب اجتماع
ــه  ــی ک ــوی وی زمان ــیع صف ــوی و تش ــیع عل ــاب تش کت
ــن  ــا ای ــی داشــت ب ــادی را در پ ــادات زی منتشــر شــد انتق
ــاب  ــی در کت ــه داد و حت ــود را ادام ــود او مســئولیت خ وج
ــن  ــه ای ــبت ب ــه هایش نس ــیعه« از اندیش ــئولیت ش »مس

ــت. ــخن گف ــوع س موض
ــت« او  ــت و امام ــاب »ام ــه داد: کت ــنده ادام ــن نویس ای
ــاری اســت کــه زمینــه تفکــر اجتماعــی  جــزو دســته آث
نســل دانشــگاهی را بــرای پذیــرش  والیــت فقیــه 

ــرد. ــی ک ــاده م آم
ــه مــی دهــد کــه امــروز   او در ایــن کتــاب تبیینــی ارائ
ــه کار مــا مــی آیــد، در کتــاب امــت و امامــت بحثــی  ب
ــدا  ــداد پی ــون امت ــه 40 تاکن ــه از ده ــده ک ــرح ش مط
کــرده. هســته اصلــی اندیشــه او در ایــن کتــاب بســیار 

ــم اســت.  مه
شــریعتی در ایــن کتــاب مطــرح کــرده کــه نظــام 
ــگاه  ــای ن ــر مبن ــد ب ــی توان ــز نم ــه اســالمی هرگ جامع

ــد. ــتوار باش ــرال اس ــا لیب ــتبدادی ی اس
ــد  ــه مــا ثابــت مــی کن  مجموعــه ای از ایــن نظــرات ب
ــت  ــچ وق ــه هی ــی اســت ک ــره های ــریعتی از چه ــه ش ک

ــود. ــی ش ــی نم ــه و قدیم کهن
ــدر و  ــه کتــاب »پ ــا اشــاره ب ــم ب حجــت االســالم ذوعل
مــادر مــا متهمیــم« گفــت: وقتــی ایــن کتــاب شــریعتی 
چگونــه  او  کــه  می شــویم  متوجــه  می خوانیــم  را 
ــر  ــل تفک ــلمان اه ــوان مس ــئولیت ج ــد از مس می خواه
ــا  ــد ام ــاع کن ــالم دف ــد از اس ــه می خواه ــه ک و اندیش
ــد  ــه آن نمی توان ــبت ب ــه نس ــی متهجران ــر نگاه به خاط

ســخن می گویــد.
ــره  ــش گ ــا داع ــریعتی ب ــر ش ــم تفک ــا بگویی ــه م  اینک
می خــورد ظلــم بــه شــریعتی اســت چــرا کــه او 
ــا  ــی و پوی ــه اســالم اجتماعــی و انقالب ــگاه درســتی ب ن

ــت.   داش
شــهید مطهــری بــا محمدتقــی شــریعتی کــه پــدر دکتــر 
ــی  ــی در مشــهد داشــت و وقت ــاط خوب ــود ارتب شــریعتی ب
ــدری  ــزل پ ــریعتی را در من ــی ش ــر عل ــی دکت ــک زمان ی
دیــد از آرا و اندیشــه هــای او خوشــش آمــد و دعــوت کــرد 
ــخنرانی  ــاد س ــینیه ارش ــد و در حس ــران بیای ــه ته ــه ب ک

ــد.  کن
نامــه ایــن درخواســت امــروزه در میــان اســناد و مــدارک 

موجــود اســت.
 در ایــن میــان وحــدت حــوزه و دانشــگاه دیــده مــی شــود 
ــد و  ــان متعه ــه حوزوی ــود ک ــی ش ــان داده م ــه نش و اینک
ــه  ــد در عرص ــنفکران متعه ــور روش ــا از حض ــی م انقالب
ــه  ــد. اندیش ــی کردن ــتقبال م ــالم اس ــن اس ــغ و تبیی تبلی
ــی  ــوده و م ــم ب ــل ه ــریعتی مکم ــری و ش ــهید مطه ش
ــده  ــروز ع ــرد: ام ــح ک ــان تصری ــد.وی در پای ــد باش توان
ــند  ــه دوش بکش ــنفکری ب ــم روش ــد َعلَ ــت دارن ای دوس

ــد. ــم کنن ــریعتی را مته و ش
ــری  ــریعتی، تفک ــر ش ــه تفک ــد ک ــی گوین ــا م ــا بعض  آنه

ــود. ــی ش ــد م ــش متول ــه از آن داع ــت ک اس
ــل  ــب اه ــه اغل ــن اســت ک ــم ای ــته ه ــن دس  مشــکل ای

ــتند. ــو نیس گفتگ
ــت و  ــریعتی را ب ــده ای ش ــالب ع ــل از انق ــان قب  در زم

ــد. ــف کردن ــای او را تحری ــه ه ــا اندیش بعض
 بــه همیــن خاطــر بایــد از تعصــب ورزیــدن بــه او اجتنــاب 
کــرد چــرا کــه بــه ضــررش اســت. بــه نظــر مــن در بیــن 
تحلیــل هــای مختلفــی کــه از دکتــر شــریعتی شــده اســت 
منصفانــه تریــن تحلیــل، تحلیــل آیــت اهلل بهشــتی راجــع به 
شــریعتی اســت. شــریعتی اگرچــه از »کویــر« آغــاز مــی کند 
ولــی بــه کتــاب هایــی منتهــی مــی شــود کــه نگاهــش بــه 

اســالم روز بــه روز قــوی تــر مــی شــود.
 او یــک اصــالح گــر واقعــی انقالبــی بــود و همیشــه از همــه 

مــی خواســت کــه آرا و آثــار او را نقــد کننــد.

گزارش

طی نشستی مطرح شد؛
ایجــاد  شــریعتی  هــدف 
بـــــود انقالبــی  آگاهــی 
محســن حســام مظاهــری گفــت: هــدف شــریعتی ایجــاد آگاهــی 
ــد  ــه قص ــود ب ــارز ب ــئول مب ــنفکر مس ــوده روش ــرای ت ــی ب انقالب

ــد. ــه ایجــاد کن ــات اعتراضــی در جامع اینکــه ادبی
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، دومیــن روز نشســت »آنــان کــه مــی 
ــای  ــه ه ــی آرا و اندیش ــی و بررس ــوع بازخوان ــا موض ــند« ب اندیش
ــوم  ــگاه عل ــدون دانش ــن خل ــاالر اب ــریعتی در ت ــی ش ــر عل دکت

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــی دانش اجتماع
ســیدجواد میــری بــه عنــوان اولیــن ســخنران بــه موضــوع نگاهی 
ــه روایــت علــی شــریعتی در بــاب هویــت ایرانــی پرداخــت و در  ب
ــی  ــون م ــای گوناگ ــه صــورت ه ــرد: ب ــار ک ــن خصــوص اظه ای
توانیــم بــا فردوســی و اساســا ســنت ایرانــی خویــش روبــرو شــویم 
امــا در دوران معاصــر ایــران بــه نظــر مــی آیــد یــک وجــه غلبــه 
ــت را  ــه ایرانی ــت ک ــی اس ــی از فردوس ــتری دارد و آن روایت بیش
ــرده اســت  ــردازی ک ــی مفهــوم پ ــوع زبان ــر و تن ــا تکث در تضــاد ب
ــه و  ــت هــای باســتان گرایان ــوان در روای ــن رویکــرد را مــی ت و ای
دســتاوردهای باســتان شناســی ماننــد اندیشــمندانی چــون محمود 
افشــار، عبــاس اقبــال آشــتیانی و پــورداود در نحلــه هــای متعصــب 

تبارشناســی کــرد.
ــات  ــی و مطالع ــوم اجتماع ــگاه عل ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
ــه  ــمند ک ــی اندیش ــه حکیم ــه مثاب ــی ب ــزود: فردوس ــی اف فرهنگ
ــه  ــه مثاب ــوزه اندیشــه اســت و فردوســی ب صاحــب ســبکی در ح
یــک روایــت در بســتر ایــران بــرای مــن حائــز اهمیــت اســت کــه 
تــالش کــردم او را در آثــار شــریعتی مــورد بازخوانــی قــرار دهــم. 
بــه عبــارت دیگــر فردوســی بــه مثابــه حکیــم موضــوع بحــث من 
نیســت بلکــه فردوســی بــه گونــه ای کــه در روایــت هــای معاصــر 
ــادل صحبــت هــای مــن اســت.  ناسیونالیســتی مطــرح شــده مع
ــی  ــاره فردوس ــزا درب ــری مج ــریعتی اث ــه ش ــت ک ــه پیداس ناگفت
ــار متکثــر شــریعتی ارجاعــات  ــه الی آث ننگاشــته اســت ولــی الب
بــی شــماری بــه فردوســی وجــود دارد و نــوع مواجهــه شــریعتی بــا 
فردوســی بــه گونــه ای اســت کــه از روایــت برســاخته معاصــر در 

آن دیــده می شــود.
وی ادامــه داد: در دهــه 40 شمســی یکــی از بحــث هــای جــدی 
ــئله  ــوزوی مس ــی و ح ــت و مذهب ــپ و راس ــنفکران چ ــن روش بی
تاریــخ ایــران بــود. تاریــخ بــه مثابــه نقشــه راه آینــده و نــه تاریخ به 
مثابــه تقلیــل وقایــع گذشــته کــه یکــی از مقــوالت جــدی عرصــه 
عمومــی بــود. شــریعتی بــا رویکــرد انتقــادی خویــش تــالش کــرد 
ــطور  ــن س ــه الی ای ــت را در الب ــول ایرانی ــاد مغف ــی از ابع وجه
کشــف کنــد. بازشناســی هویــت ایرانــی  اســالمی یــک گفتمــان 
انتقــادی بــود کــه از آن نظــر، شــریعتی تــالش کــرد بــا گفتمــان 
باســتان گرایانــه زریــن کــوب به مقابلــه بپــردازد ولــی در پــردازش 
شــریعتی رد پــای زریــن کــوب بــه وضــوح دیــده می شــود. آنچــه 
ــش او از فردوســی اســت کــه تــالش  ــت اســت خوان ــز  اهمی حائ

مــی کنــد در خوانــش خویــش آن را برجســته کنــد.
ــریعتی از  ــش ش ــرم خوان ــه نظ ــزود: ب ــگاه اف ــدرس دانش ــن م ای
ــد آن  ــی نبای ــر اســاس شــخصیت اســت ول شــاهنامه فردوســی ب
ــه ســخن  ــب روانشناســی فــردی مفهــوم ســازی کــرد. ب را در قال
ــه  ــه مثاب ــه ب ــی ن ــت ایران ــازی هوی ــی بازس ــریعتی در پ ــر ش دیگ
امــر ماضــی بلکــه بــه مثابــه امــر کنونــی بــه فردوســی رجــوع می 

ــد. کن
ــه عنــوان دومیــن ســخنران در ایــن  محســن حســام مظاهــری ب
نشســت بــه موضــوع بازخوانــی نقادانــه تفســیر شــریعتی از تشــیع 
و آئیــن هــای شــیعی پرداخــت و اظهــار کــرد: شــریعتی اســتراتژی 
امــام حســین)ع( را اســتراتژی شــهادت مــی دانــد و مــی گویــد او 
آگاهانــه بــا خانــواده اش بــه ســمت شــهادت رفــت و در انتهــا آن 
جملــه معروفــش را مطــرح مــی کنــد که آنــان رفتنــد کار حســینی 

کردنــد و آنــان کــه ماندنــد بایــد کار زینبــی کننــد وگرنــه یزیــدی 
ــی،  ــد. تفســیر شــریعتی از عاشــورا یــک تفســیر کامــال مبارزات ان

رادیــکال و تفســیر انقالبــی اســت.
ایــن جامعــه شــناس افــزود: بایــد دیــد امــروز اســالمیت شــریعتی 
بــرای مــا چگونــه مطــرح می شــود. بــه عنــوان کســی کــه خــود را 
وامــدار شــریعتی مــی دانــم فکــر مــی کنــم ادای دینــی کــه نســل 
ــریعتی را  ــروژه ش ــه پ ــن اســت ک ــد ای ــه او بکن ــد ب ــی توان ــا م م
بازخوانــی و نهادینــه بکننــد و درســت آن را تفســیر کننــد و ادامــه 
دهنــد. یعنــی در شــریعتی نماننــد. زمانــه ما زمانه شــریعتی نیســت 

و بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت.
ــی  ــی انقالب ــود ایجــاد آگاه ــدف خ ــریعتی در ه ــه داد: ش وی ادام
ــالح  ــد اص ــه قص ــارز دارد ب ــئول مب ــنفکر مس ــوده روش ــرای ت ب
ــه جامعــه بدهــد.  ــات اعتراضــی ب ــه قصــد اینکــه ادبی جامعــه و ب
البتــه در آثــار شــریعتی شــاهد یــک اصالــت هــدف هســتیم پــس 
روایــت خــود را بــر اســاس همیــن هــدف ســامان مــی دهــد. یکی 
ــرد  ــاد ک ــریعتی ایج ــار ش ــدف در آث ــت ه ــه اصال ــکاالتی ک از اش
ایــن اســت کــه بــا آثــار شــریعتی نمــی تــوان بــا اســتناد تاریخــی 
ــخ  ــود را از تاری ــیر خ ــوارد تفس ــیاری از م ــد و او در بس ــه ش مواج
ــش ســازگار  ــا هدف ــه ب ــخ ک ــی از تاری داشــته اســت. بخــش های
بــوده همچــون ســربداران یــا ابــوذر را برجســته کــرده اســت و می 
تــوان گفــت شــریعتی در مواجهــه بــا تاریــخ کمــی شــیطنت آمیــز 

ــار کــرده اســت. رفت
ایــن نویســنده و پژوهشــگر حــوزه تشــیع تاکیــد کــرد:  شــریعتی 
در بحــث عــزاداری هــا بســیار بــه ایــن موضــوع کــه آئیــن هــای 
عاشــورایی برگرفتــه از فرهنــگ مســیحیت اســت، پــر و بــال مــی 
دهــد ولــی تــا بــه امــروز مــن ســندی در ایــن خصــوص نیافتــه ام. 
مــی تــوان گفت ایــن نظــر شــریعتی حداکثــر در حــد یــک فرضیه 
ــگ  ــا در فرهن ــزاداری ه ــوع ع ــن ن ــه ای ــرای اینک ــوده اســت. ب ب

تصــوف ایرانــی ریشــه دارنــد.
مظاهــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود زبــان شــریعتی را 
زبانــی تنــد و انقالبــی خوانــد و تاکیــد کــرد: ایــن زبــان اقتضــای 
شــرایط انقالبــی آن دوران بــوده اســت کــه ایــن ادبیــات را در امــام 
خمینــی و شــهید مطهــری هــم مــی تــوان یافــت. اگــر بخوایــم 
ــتفاده  ــیع اس ــن و تش ــه دی ــرای مطالع ــریعتی ب ــان ش ــروز از زب ام
کنیــم حتمــا بــه بیراهــه خواهیــم رفــت چــون ایــن زبــان، زبــان 

ایدئولوژیــک اســت و بــار ارزشــی دارد. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــالم  ــی اس ــا ویژگ ــود را دارد ام ــق خ ــان منط ــن زب ای

سیاســی کــه در آثــار شــریعتی هــم دیــده می شــود 
ســطح رواداری پائینــی دارد و همیــن تنــد و 

تیــزی و خودمطلــق انــگاری باعــث شــده که 
ادبیاتــش تهاجمــی و تقابلــی باشــد. وقتــی 
ــی  ــه م ــویه دار مواج ــات س ــن ادبی ــا ای ب
شــویم امــکان فهــم آن بــرای کســی کــه 

ــام پژوهــش اســت، بســته اســت. در مق
ــه  ــان اینک ــا بی ــخنانش ب ــان س وی در پای
ــه  ــت ک ــن اس ــتعد ای ــریعتی مس ــان ش زب

در زمانــه مــا از دلــش یــک ادبیــات خشــونت 
آمیــز بیــرون بیایــد ادامــه داد: در کارنامــه 
ــی  ــدل ایران ــه م ــی ک ــالم سیاس ــال اس 40 س

اش پیــش روی مــا اســت میــزان خشــونت 
ز ورزی در جامعــه مــا بیشــتر شــده و  ا
پائینــی در قبــال گفتمــان  رواداری 
ــه  ــت ک ــوردار اس ــر برخ ــای دیگ ه
ــالم  ــونت را در اس ــه از خش ــن نمون ای

سیاســی جوامــع دیگــر و حتــی 
ــوان  ــی ت ــنتی نم ــالم س اس

فــت. یا
نشســت  ادامــه  در 
ــر  ــی اندیشــه دکت بازخوان
مجتبــی  شــریعتی 
ــخنانی  ــری در س مطه
بــا موضــوع اســالم 

شناســی دکتــر شــریعتی گفــت: مرحــوم شــریعتی مطالعــات خوبی 
ــن  ــد ای ــر چن ــارف اســالمی داشــت و ه ــگ و مع ــه فرهن در زمین
مطالعــات عمیــق نبــود ایشــان انســانی بــود کــه درد دیــن و تمدن 
ــرد. ــی ک ــان م ــم را بی ــن مفاهی ــین ای ــی دلنش ــا قلم ــت و ب داش

وی افــزود: شــریعتی اندیشــه ای را قبــول داشــت کــه آن اندیشــه 
بتوانــد تغییــرات در عمــل را پــی ریــزی کنــد و بنابرایــن بــا اســالم 
راکــد مخالــف بــود. تشــیع صفــوی در برابــر تشــیع علــوی نوعــی 
جامعــه شناســی شــریعتی بــود کــه مــا را بــه ایــن انحطاط رســانده 
اســت؛ تشــیعی کــه جنبــش را بــه نهــاد تبدیــل کــرده و از تشــیع 
علــوی دفــاع مــی کــرد. تشــیع ســرخ در برابــر تشــیع ســیاه. بیــن 
ــی  ــا در آن دوران نوع ــی م ــرایط اجتماع ــریعتی و ش ــه ش اندیش
دیالتیــک برقــرار بــود کــه باعــث شــد شــریعتی پدیــده بــی تکــرار 
ــای  ــام گفتاره ــه 40 و  50تم ــه ده ــر جامع ــود. از نظ آن دوران ش
ــداوم آنهــا  ــود و ت ــان یافتــه ب رســمی و غیرســمی ظرفیتشــان پای
ــن دوره  ــریعتی در ای ــزد. ش ــت بیانگی ــی توانس ــازه ای نم ــوج ت م

ــو آورد. ــا خــود اندیشــه ای ن مطــرح شــد و ب
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا انتقاد بــه برخــی از آرای 
شــریعتی گفــت: دکتــر شــریعتی قطعــا روشــنفکر دینــی اســت اما 
عالــم دینــی محســوب نمــی شــود در حالــی کــه شــهید مطهــری 
ــوده اســت. بســیاری  ــم دینــی ب هــم روشــنفکر دینــی و هــم عال
از روحانیــان مــا اســالم شــناس نیســتند. اســالم شــناس افــرادی 
همچــون امــام خمینــی، شــهید بهشــتی و شــهید مطهری هســتند 
ــری  ــهید مطه ــت. ش ــواری اس ــیار دش ــی کار بس ــالم شناس و اس
ــن  ــا دی ــت ام ــن اس ــر در دی ــه تغیی ــریعتی نمون ــت ش ــد اس معتق
جوهــر و ثبــات هــم دارد کــه بایــد آن را در نظــر گرفــت. شــریعتی 
بــا اینکــه روحانیــت را نقــد مــی کنــد امــا معتقــد اســت روحانیــت 
مقــدس تریــن نهــاد اســت و بایــد حفــظ شــود ولــی بایــد مــورد 
نقــد هــم قــرار گیــرد. شــریعتی ایــن موضــوع را کــه روحانیــت باید 
بــرود و بــه جــای آن روشــنفکران دینــی بیاینــد را قبــول نداشــت و 
معتقــد اســت کــه هســته ای اصلــی روحانیــت بایــد حفــظ شــود.

وی افــزود: شــریعتی معتقــد بــود مــا نیــاز بــه علمایــی داریــم کــه 
ــد فقــه  ــد امــام کــه مــی گوین ــاز زمــان خــود را بشناســند مانن نی
ــدا نیســتند و  ــم ج ــن دو از ه ــم هســت و ای ــا ه ــه پوی ــنتی فق س
ــان  ــی از هم ــت. یعن ــدگاه را داش ــن دی ــم ای ــری ه ــهید مطه ش
فقــه ســنتی بایــد بــه فقــه پویــا هــم رســید. شــریعتی بــه دو دلیــل 
ــرا  ــالم س ــه اس ــود بلک ــناس نب ــالم ش اس
بــود. آنچــه بیشــتر در شــریعتی قابــل 
ــی   ــالم شناس ــت در اس ــد اس نق
ــار او.  ــه آث ــه هم ــت ن او اس
بــه  ســرایی  اســالم 
ایــن معنــا کــه اســالم 
ــرای  ســوژه می شــود ب
اینکــه انســان آن را 
تفســیر کنــد. اســالم 
منابــع  از  بایــد  را 
ــناخت و  ــق آن ش عمی
ــرد. ــیر ک ــا تفس از آنج

گزارش
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جهــان بیــن گفــت: تمــدن نویــن 
اســامی بــه عنــوان هــدف غایــی 
انقــاب اســامی اســت. ایــن 
ــزی  ــوان دال مرک ــه عن ــوع ب موض
بــه ســایر موضوعــات در گفتمــان 
امــام و رهبــری ســامان مــی 

ــد. ده
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، افتتاحیــه 
ســومین همایــش ملــی تمــدن نویــن 
ــدای  ــه ن ــک ب ــتای لبی ــالمی، در راس اس
رهبــر معظــم انقــالب عصــر روز گذشــته، 
ــلمین   ــالم والمس ــت االس ــور حج ــا حض ب
رضــا غالمــی رئیــس مرکــز پژوهــش 
ــدرا،  ــالمی ص ــانی و اس ــوم انس ــای عل ه
ــت  ــاهد، حج ــگاه ش ــس دانش ــی رئی ثقف
رئیــس  ریــا  بــی  ســقای  االســالم 
شــورای علمــی هفتــه علمــی تمــدن 
نویــن اســالمی و فــرزاد جهــان بیــن 
ــی  ــه دائم ــس دبیرخان ــی و رئی ــر علم دبی
هــای  چهــره  از  جمعــی  و  همایــش 
برجســته علمــی و دانشــگاهی در دانشــگاه 

ــد. ــزار ش ــاهد برگ ش
در ایــن همایــش ثقفــی در خصــوص 
ــدن  ــت: موضــوع تم ــش گف ــوان همای عن
و اساســا ضــرورت تمــدن را بــرای اســالم 
ــرای  ــی ب ــوی تمدن ــم. الگ ــر گرفتی در نظ
ــه از  ــه برگرفت ــت ک ــود اس ــی موج تمدن
مدرنیتــه اســت و در مدرنیتــه عنصــر 
اصلــی آن سکوالریســم اســت. هــدف 
ــا  ــت. ب ــم اس ــرب، سکوالریس ــی غ غای
ــترده ای  ــت گس ــا برداش ــوان م ــن عن ای
ــی  ــیم. یعن ــته باش ــم داش ــی توانی از آن م
جدایــی عالــم دنیــا و آخــرت. تقابلــی کــه 
امــروز وجــود دارد بــرای رســیدن بــه 
ــه  ــا آن مواج ــروز ب ــه ام ــت ک ــی اس هدف

هســتیم.
وی ادامــه داد: از طــرف مقــام معظــم 
رهبــری نویــن بــودن ایــن تمــدن در نظــر 
ــا  ــد تطبیــق ب گرفتــه شــده اســت کــه بای
ــه  ــک جنب ــیم. ی ــته باش ــروز داش ــگاه ام ن
ــه  ــت ک ــزی اس ــل آن چی ــر در مقاب دیگ
در دنیــا القــا شــده اســت و آن ایــن اســت 
کــه تمــدن غــرب آخریــن تمــدن در دنیــا 
ــی  ــدن دیگــری نم ــد از آن تم اســت و بع
ــود  ــه ش ــرار اســت ارائ ــه ق ــد. آنچــه ک آی
تقلیــل بــه آنچــه کــه در گذشــته و آینــده 
ــفانه در  ــته و دارد نیست.متاس ــود داش وج
ــرده  ــادت ک ــادی ع ــالهای متم ــول س ط
تقلیــل  را  چیزهایــی  یــک  کــه  ایــم 
ــه  ــا جنب ــرب ب ــدن غ ــان تم ــم. ترجم کنی
هــای اعتقاداتــی کــه مــا داریــم مــا را بــه 

ــا در  ــه م ــاند.آنچه ک ــی رس ــان نم هدفم
تمــدن نویــن اســالمی برداشــت مــی کنیم 
تمــدن را بــه عنــوان وفــای حیــات طیبــه 

ــد. ــی کن ــق م محق
رئیــس دانشــگاه شــاهد تاکیــد کــرد: یــک 
حــوزه تحقیقــی را پیشــنهاد مــی کنــم. بــه 
دلیــل اهمیتــی کــه از طــرف مقــام معظــم 
ــد شــده اســت مــا در حــوزه  رهبــری تاکی
ــا  ــم ام ــادی انجــام دادی ــای زی ــه کاره فق
آنچــه کــه در تمــدن اســالمی تقلیــل 

ــالق  ــه در اخ ــت ک ــن اس ــت ای ــده اس ش
اســالمی و ســلوک عملــی کمتــر کار 
کــرده ایم.آنچــه کــه مــا در حــوزه تمــدن 
صحبــت مــی کنیــم شــاید خیلــی نزدیــک 
نباشــد امــا امــروز بایــد تکالیــف و وظایفی 
ــا اســت بشناســیم و آن  ــده م ــر عه ــه ب ک
بحــث دولــت اســالمی اســت. مــا بعــد از 4 
دهــه از انقــالب نمــی توانیــم بگوییــم کــه 
ــت. در  ــده اس ــق ش ــالمی محق ــت اس دول
ــالمی  ــام اس ــردم، نظ ــا رای م ــال 58 ب س
نظــام شاهنشــاهی شــکل  مقابــل  در 
ــی از  ــم زیرنظام ــی توانی ــت. آن را م گرف
ــه در  ــم ک ــت کنی ــالمی برداش ــام اس نظ

ــود. ــت اســالمی ب ــق دول ــه تحق مرحل
رئیــس شــورای سیاســتگذاری تمــدن 
نویــن اســالمی ادامــه داد: دولــت اســالمی 
ــه معنــای حاکمیــت اعتقــادات اســالمی  ب
ــت.  ــالمی اس ــای اس ــزاران نهاده در کارگ
ــوز  ــته اســت  و هن ــادی گذش ــالهای زی س
ــت  ــق دول ــم مدعــی تحق ــا نتوانســته ای م
و  داخلــی  مانــع  دو  باشــیم.  اســالمی 
خارجــی داریــم. برداشــت مــن ایــن 
ــن  ــق ای ــادی درتحق ــر زی ــه تاخی اســت ک
ــه  ــن مرحل ــر در ای ــه تغیی ــه منجــر ب مرحل
ــع  ــن مان ــر ای ــه ب ــرای غلب شــده اســت. ب

ــام  ــرف مق ــار از ط ــه اختی ــش ب ــز آت رم
ــان در  ــد. ایش ــرح ش ــری مط ــم رهب معظ
ــاخص را  ــگان 9 ش ــان و نخب ــع جوان جم
بــرای نســل محقــق کننــده تمــدن نویــن 
ــگام  ــه هن ــه ک ــمردند. آنچ ــالمی برش اس
ــه  ــد ب ــت بای ــم اس ــار مه ــه اختی ــش ب آت
ــد  ــد بســت کــه بتوانن شــکل دیگــری امی

ــد. ــور کنن ــع عب از مان
ــجویان  ــت: دانش ــراز داش ــان اب وی در پای
عزیــز کــه مخاطــب اصلــی ایــن همایــش 

ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــن را بای ــتند ای هس
ــا  ــد. م ــرار دهن ــی ق ــت  در زندگ ماموری
ــم  ــی خواهی ــه م ــد خالصان ــم از خداون ه
ــن ویژگــی  ــه ای ــا را ب کــه نســل امــروز م
هــا شــامل بگردانــد. امیــدوارم که امــروز و 
فــردا مجموعــه پژوهــش هایــی کــه انجام 
شــده حاصلــش منجــر بــه بهبــود وضعیت 
ــا   ــی ری ــقای ب ــه س ــود.در ادام ــور ش کش
ــه هــدف بــزرگ همــت  گفــت: رســیدن ب
هــای عالــی و پیگیــری و تــداوم مــی 
طلبــد. الحمــداهلل ملــت ایــران بــه رهبــری 
ــرت  ــای حض ــری ه ــی و رهب ــام خمین ام
امــام خامنــه ای در طــی بیــش از 6-5 
ــالش  و  ــل ت ــه اه ــد ک ــت کردن ــه ثاب ده
ــع  ــه موان ــتند البت ــش هس ــاد و کوش جه
ــا  ــی م ــود دارد ول ــی وج ــی و خارج داخل
انشــااهلل بــر موانــع غلبــه مــی کنیــم. امیــد 

ــتند. ــور هس ــان پرش ــا جوان م
ــم  ــا عل ــا ب ــت ه ــدای حرک ــت: ابت وی گف
آغــاز می شــود. در گذشــته مــا اســالم 
را  از جاهلیــت  بعــد  جاهلیــت و دوران 
ــدرن  ــت م ــم در جاهلی ــروز ه ــتیم. ام داش
زندگــی مــی کنیــم کــه انشــااهلل بــه 
ــیم. ــالمی برس ــن اس ــدن نوی ــی تم برپای
تجربــه برگــزاری هفتــه تمــدن نویــن 

اســالمی را مــی توانیــم نمونــه جدیــدی از 
تــالش مــا بــه حســاب بیاوریــم. اگــر مــا 
کار را گســترده تــر کنیــم در محیــط هــای 
مختلــف دانشــگاهی و حــوزوی زمینــه ای 
ــره  ــا  و مناظ ــت ه ــزاری نشس ــرای برگ ب
ــه  ــر ب ــم زودت ــم مــی توانی هــا ایجــاد کنی

ــیم. ــه برس نتیج
ــزاری  ــرد: برگ ــد ک ــا تاکی ــی ری ــقای ب س
هفتــه تمــدن نویــن اســالمی ایــن تجربــه 
ــی  ــذارد. نگاه ــی گ ــا م ــش روی م را پی
ــی  ــه م ــه هفت ــن س ــتاوردهای ای ــه دس ب
ــد  ــه بتوان ــد ک ــدی باش ــگاه جدی ــد ن توان
ــه  ــد البت ــرکت بده ــتری را ش ــراد بیش اف
ــه  ــداهلل هم ــارج. الحم ــن مخ ــا کمتری ب
ــه اول 42  ــد. در هفت ــالش کردن ــز ت مراک
مقالــه داشــتیم کــه در قالــب چندیــن جلــد 
ــه دوم 52  ــد. در هفت ــی ش ــاب رونمای کت

ــتیم. ــه داش مقال
وی تصریــح کــرد: درســت اســت کــه 
ــن  ــدن نوی ــه تم ــه را هفت ــن هفت ــا ای م
ــت  ــال فعالی ــول س ــا در ط ــتیم ام گذاش
هــای علمــی وجــود دارد. مــا پیــش 
نشســت هــای زیــادی داشــتیم. همچنیــن 
در طــی هفتــه تمــدن نویــن اســالمی مــا 
ــادی داشــتیم  همایــش هــای نیمــروزه زی
ــا امــروز ادامــه داشــته و 2۱ برنامــه  کــه ت

ــت. ــده اس ــزار ش برگ
رئیــس شــورای علمــی هفته علمــی تمدن 
نویــن اســالمی در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: خــدای متعــال را شــکر مــی کنیــم 
از ایــن توفیقــی کــه حاصــل شــده اســت 
ــته  ــته آهس ــال آهس ــر س ــااهلل ه ــه انش ک
ــدم هــای علمــی برداشــته شــود کــه از  ق
حالــت ملــی بــه همه کشــورهای اســالمی 
ــم مســئولین  ــل ه ــم در عم ــرود و بتوانی ب
و مجریــان کــه جوانــان مــا هســتند آغــاز 
ایــن حرکــت گســترده و پرشــور را شــاهد 
باشــند و مــردم دنیــا ایــن الگــو را ببیننــد و 

ــم. ــه آن افتخــار کنی ــم ب ــا ه م
فــرزاد جهــان بیــن در ادامــه ایــن همایش 
گفــت: تمــدن نویــن اســالمی بــه عنــوان 
ــت.  ــالمی اس ــالب اس ــی انق ــدف غای ه
ــزی  ــوان دال مرک ــه عن ــوع ب ــن موض ای
ــام  ــان ام ــات در گفتم ــایر موضوع ــه س ب
ــذف  ــد و ح ــی ده ــامان م ــری س و رهب
آن از مرکزیــت ایــن گفتمــان موجــب 
ــر  ــم دیگ ــی مفاهی ــی نظم ــردگمی و ب س
نظیــر اقتصــاد مقاومتــی، پیشــرفت، تولیــد 
علــم، علــوم انســانی  اســالمی، وحــدت و 

ــد. ــد ش ... خواه
وی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم 

در سومین همایش تمدن نوین اسالمی مطرح شد:

تمدن نوین اسالمی؛ هدف غایی انقالب

گزارش

ــر  ــل موث ــن عوام ــاره آزاداندیشــی از مهمتری ــری درب رهب
ــا تامــل  ــا رکــود تمدنــی گفــت: ب در نشــاط و پویایــی و ی
ــی  ــت)ع( م ــل بی ــات اه ــم و روای ــرآن کری ــات ق در آی
ــی  ــای آزاداندیش ــق فض ــل را در تحق ــول ذی ــوان اص ت
ــا  ــرای طــرح دیدگاهه ــه ســازی ب ــرد. ۱- زمین مطــرح ک
ــش  ــرح پژوه ــت در ط ــدم محدودی ــف 2- ع و آراء مختل

ــه. ــداری مدلالن ــری و دین ــان پذی ــر بره ــد ب 3- تاکی
ــه دائمــی همایــش گفــت:  دبیــر علمــی و رئیــس دبیرخان
بنابرایــن بــه روشــنی مــی تــوان دریافــت چگونــه 
ــه  ــد. ب ــی ران ــرون م ــدان بی ــر را از می ــی تحج آزاداندیش
ــن  ــان برداشــتن تحجــر و دســت یافت ــع تنهــا راه از می تب
بــه توســعه همیــن اندیشــیدن بــدور از تعصب و وابســتگی 
ــا  ــی ب ــق تمدن ــا از اف ــروز م ــت. ام ــی اس ــری و عمل فک
چالــش هــای پارادایمــی ماننــد چالــش توســعه و عدالــت، 
ــش  ــی، چال ــازندگی اخالق ــادی و س ــد اقتص ــش رش چال
ــم کــه  ــواده و ... مواجــه ای ــه زن، اشــتغال و خان نســبت ب
جــز بــا ایــن آزاداندیشــی و بــا پرهیــز از تحجــر و جمــود و 

ــل نیســت. ــل ح ــی قاب ــز غربزدگ نی
جهــان بیــن خاطرنشــان کــرد: از مهمتریــن موانــع 
آزاداندیشــی در مجامــع دانشــگاهی اســتبداد علمــی 
ــخن  ــوع آوری و س ــر ن ــه ه ــت ک ــزده اس ــان غرب جری
جدیــد را یــا بــه تمســخر و یــا بــا انــگ غیرعلمــی و یــا بــه 
تصــورات غلــط کنــار مــی زنــد. بــه عنــوان نمونــه بیــان 
ایــن نکتــه  تاکیــد بــر آن کــه عــده ای بدنبــال آن هســتند 
ــاد  ــدن ایج ــتوری تم ــورت دس ــه ص ــب و ب ــک ش ــه ی ک

ــت. ــن اس ــی از ای ــه های ــد و نمون کنن
وی گفــت: بــا توجــه بــه تجربــه  تاریخــی و نیــز تحلیــل 
منطقــی دیــدگاه ســدید جــای خــود را بــاز خواهــد کــرد و 
ــه  ــی ب ــری- عمل ــای نظ ــام ه ــه نظ ــی ب ــااهلل از مبان انش
ــط و  ــد و بس ــن تولی ــد. ای ــی رس ــازی م ــطح ساختارس س
عینیــت یافتگــی بــه جهــت قــوت خــود تکثیــر پیــدا مــی 
ــر  ــه تعبی ــق خواهــد شــد. ب ــد و تمــدن اســالمی محق کن
رهبــر معظــم انقــالب تمــدن نویــن اســالمی بــه معنــای 
ــن از  ــای الهــام گرفت ــه معن کشورگشــایی نیســت بلکــه ب

ــت هــا از روح اســالم اســت. مل
دبیــر علمــی و رئیــس دبیرخانــه دائمــی همایــش در 
ــش  ــومین همای ــوب س ــن چارچ ــت: در همی ــان گف پای
ــی  ــه علم ــب هفت ــالمی در قال ــن اس ــدن نوی ــی تم مل
ــری از  ــع کثی ــکاری جم ــا هم ــن اســالمی و ب ــدن نوی تم
ــال  ــش امس ــردد. در همای ــی گ ــزار م ــی برگ ــز علم مراک
ــر کمیســیون  ــه ریاســت ه ــد ک ــال بودن 9 کمیســیون فع
ــن  ــت. در ای ــگاهی اس ــاتید دانش ــک از اس ــده ی ــه عه ب
ــی  ــت علم ــای  هیئ ــر از اعض ــا ۷ نف ــا 5 ت ــیون ه کمیس
دانشــگاهها حضــور دارنــد. همایــش ســوم تفــاوت هایــی 

را بــا همایــش دوم دارد.
ــر راه  ــت معاص ــه وضعی ــه مثاب ــم ب ــت نیهیلیس در نشس

ــد: ــرح ش ــفی مط ــل فلس ح
جهان کنونی محکوم به نیهیلیسم است

العطــاس، اســتاد دانشــگاه ســنگاپور گفــت: امــروزه 
ــری همــه جــا را در جهــان اســالم  جنــگ، فســاد و نابراب
فراگرفتــه پــس مــی توانیــم بگوییــم کــه جهــان اســالم 

ــت. ــم اس ــه نیهیلیس ــوم ب ــه ای محک ــه گون ــم ب ه
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نشســت هــم اندیشــی 
حــل  راه  معاصــر  مثابــه وضعیــت  بــه  »نیهیلیســم 
فلســفی«، در مجمــع فالســفه ایــران برگــزار شــد.

ــاره  ــا اش ــور ب ــن پ ــم حس ــت قاس ــن نشس ــدای ای در ابت
ــان  ــم در زم ــث نیهیلیس ــدن بح ــرح ش ــرورت مط ــه ض ب

ــت و  ــرب نیس ــروژه غ ــا پ ــم تنه ــت: نیهیلیس ــی گف کنون
مهــم تریــن عناصــر زیســت جهــان مــا نیهیلیســم اســت 
ــی کــه  ــد زمان همــان طــور کــه داستایوفســکی مــی گوی
ــت و  ــکل گرف ــی ش ــم واالزدای ــت  دادی ــی را ازدس واالی
ــا  ــا  نیهیلیســم در درون م ــی م ــت کنون ــدم در وضعی معتق

ــرده اســت. ــه ک خان
دانشــیار گــروه فلســفه عالمــه طباطبایــی افــزود: در ایران 
ــی  ــلبی نیهیلیســم را م ــتاوردهای س ــج دس ــه تدری ــم ب ه
گیریــم کــه یکــی از ثمــرات آن ایــن اســت کــه انســانها 
ــن درد را نمــی  ــی ای ــد ول ارزش هــا را فرامــوش کــرده ان
کشــند یعنــی خودشــان هــم نمــی داننــد کــه چــه چیــزی 
را از دســت داده انــد و مــا بــه ایــن نکتــه التفــات نداریــم 

ــم. ــرار داری ــه درون نیهیلیســم ق ک
ــه  ــای اســالم در واکشــن ب ــه دنی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت  ــم روی آورده اس ــه نیهیلیس ــن ب ــرب زمی ــای مغ دنی
ادامــه داد: عقالنیــت اعتدالــی، دلیــل گرایانــه نســبت بــه 
ــه نیســت کــه مــا از  ــگاه مــی کنــد و ایــن گون حــوادث ن
ســر جزمیــت بــر ســر حــوادث موضــع بگیریــم در حالــی 
کــه اکنــون دنیــای اســالم بــه ســمت خشــونت، فســاد  و 

ــداری در حــال حرکــت اســت. ــوم م ق
ــروژه  ــران پ ــر در ای ــه اگ ــه ک ــان اینک ــا بی ــن ب پورحس
کانتــی و نیچــه ای را بخوانیــم اســباب ظهــور نیهیلیســم 
در غــرب را در مــی یابیــم، تصریــح کــرد: نیچــه درد 
نیهیلیســم را چشــیده اســت و نظریــه ابرمــرد نیچــه نوعــی 
ــد  ــه مــی توان ــا فکرمداران ــه ی ــوم مداران ــی ق ــری جوی برت
باشــد کــه در افــکار نیچــه اروپامحــوری علیرغــم تمایلش 
ــم  ــا فه ــال ب ــر ح ــد. در ه ــی ده ــان م ــرق را نش ــه ش ب
دقیــق نیهیلیســم مــی تــوان از فروپاشــی ارزش هــای واال 
جلوگیــری و راز ســرد شــدن مناســبات را در یابیــم و ارزش 

ــم. ــدی را شــکل دهی ــای جدی ه
قــدرت  از  را  انســان  مــدرن،  عقانیــت 

کــرد دور  اش  شــکوفایی 
در ادامــه ایــن نشســت ســیدفرید العطــاس، اســتاد جامعــه 
شناســی دانشــگاه ســنگاپور در ســخنانی گفــت: وقتــی بــه 
ــای  ــه ه ــی از مولف ــم یک ــی کنی ــگاه م ــدرن ن ــان م جه
ــروژه  ــن پ ــاد ای ــروژه روشــنگری اســت و اعتق مهــم آن پ
ــوم  ــی و عل ــوم طبیع ــه وســیله عل ــت اســت کــه ب عقالنی

ــد.  ــد انســان را آزاد کن اجتماعــی مــی توان
ــع  ــی در جوام ــاور کل ــن ب ــالدی ای ــرون ۱۷ و ۱8 می در ق
ــرن ۱9  ــی در ق ــود ول ــه ظهــور رســیده ب ــازه ب ــی ت اروپای
ــس  ــد کارل مارک ــمندان مانن ــیاری از اندیش ــان بس ناگه
نســبت بــه پــروژه روشــنگری مأیــوس شــدند و بــه اعتقاد 
مارکــس جامعــه مــدرن یــک جامعــه الینــه شــده اســت و 
عقالنیــت مــدرن، انســان را از قــدرت شــکوفایی اش دور 
ــواع گوناگونــی انســان را اســیر  ــه ان ــوژی ب کــرده و تکنول
یــک نظــام بــی معنــا کــرده اســت.امیل دورکیــم از آنومی 
صحبــت کــرد و اینکــه جامعــه مــدرن انــواع مختلــف یک 
ــد کــه ایــن  ــرای انســان مــی آفرین ــی انتهــا ب اشــتاهی ب
اجتمــاع انســان راعبــد و عبیــد خواســته هــای خــود مــی 

ــد. کن
ایــن جامعــه شــناس بــا بیــان اینکــه عقالنیــت بــه جــای 
اینکــه انســان را آزاد کنــد و بــه مدینــه فاضلــه برســاند او 
ــه  ــرد: جامع ــار ک ــرار داد اظه ــی ق ــس آهن ــک قف را در ی
ــی  ــا م ــن ارزش ه ــار ای ــازار را دچ ــای ب ــدرن ارزش ه م
کنــد. بــا ظهــور ســرمایه داری و سیاســت اقتصــادی 
ســرمایه داری و برآمــدن نیهیلیســم ایــن ایــده ایجــاد شــد 
ــت و  ــتی اس ــا ماتریالیس ــوع ارزش ه ــن ن ــا ای ــه اساس ک

بــه زبــان دیگــر ایــن ارزش هــا همــه خلــق خــود انســان 
ــی ماتریالیســتی اســت. ــن آغــاز جهــان بین اســت کــه ای

ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــان ب ــاس در پای ــیدفرید العط س
نیهیلیســم در جهــان اســالم گفــت: اگــر بــه جهــان 
اســالم بنگریــم و بخواهیــم نیهیلیســم را در وضعیــت 
کنونــی جهــان اســالم تعریــف کنیــم در مــی یابیــم کــه 
ــری همــه جــا را در جهــان اســالم  جنــگ، فســاد و نابراب
فراگرفتــه  و اگــر ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کنــد در اینجــا 
ــه ای  ــه گون ــم ب ــالم ه ــان اس ــه جه ــم ک ــد بگویی بای

ــت. ــم اس ــه نیهیلیس ــوم ب محک
مــرادی  محمدعلــی  اندیشــی  هــم  ایــن  ادامــه  در 
پژوهشــگر فلســفه بــا بیــان اینکــه نیهیلیســم یــک 
ــر  ــر از نظ ــرد: اگ ــار ک ــت، اظه ــی اس ــوم چندوجه مفه
ــوم  ــن مفه ــم نیچــه ای ــگاه کنی ــه نیهیلیســم ن فلســفی ب
ــه معنــی دیوانگــی عقالنــی  ــده کــه نیهیلیســم ب را پروران
ــد  ــی را نق ــای عقلگرای ــا بنیاده ــرده ت ــعی ک ــت و س اس
ــی  ــرد و م ــی ب ــان م ــه دوران یون ــد را ب ــه نق ــد. نیچ کن
ــف  ــل را تعری ــن عق ــم ای ــی خواهی ــه م ــی ک ــد آنجای گوی
ــم. ریشــه ماکســیم  ــای آن را در یابی ــه ه ــد پای ــم بای کنی
ــون،  ــطی در افالط ــرون وس ــخ در ق ــرد در تاری ــای خ ه
ــه  ــالت نیچ ــه حم ــم و هم ــی بینی ــقراط م ــطو و س ارس
ــه اخــالق اســت. چــون مهمتریــن  ــه ب در نیهیلیســم حمل

ــت. ــق اس ــالق منط ــه اخ وج
احساس همدلی و گفتگو با هم نداریم

ــه  ــردی ک ــن خ ــه ای ــد ک ــد دی ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــی م ــز را عقالن ــه چی ــد و هم ــی زن ــرب از آن دم م غ
بینــد چــرا منجــر بــه جنــگ جهانــی اول و دوم شــد، ادامه 
ــاس و  ــزی، احس ــل، فانت ــل تخی ــری مث ــرد عناص داد: خ
ــل را  ــروی تخی ــا نی ــق دائم ــرده و منط ــرکوب ک ... را س
ســرکوب مــی کنــد. کانــت هــم بــه نیــروی تخیــل انتقــاد 
ــم را  ــت نیهیلیس ــا ظرفی ــا م ــد آی ــد دی ــت. بای ــته اس داش
ــه  ــن ســینا را مطالع ــار اب ــم. اگــر آث در شــرق را داشــته ای
کنیــم در میابیــم او تخیــل را ســرکوب نمــی کنــد و یــک 
ــن  ــام اب ــی بن ــوخ کتاب ــام بول ــه ن فیلســوف مارکسیســت ب
ــد از  ــی گوی ــه در آن م ــته ک ــطویی نوش ــپ ارس ــینا، چ س
ابــن ســینا دو گرایــش بوجــود آمــد کــه یــک ســمت بــه 
رنســانس رفــت و دیگــری بــه ســمت گرایــش عقالنــی.

ــی از  ــرد: یک ــد ک ــود تاکی ــخنان خ ــان س ــرادی در پای م
مصــادق بــارز نیهیلیســم در جامعــه کنونــی مــا ایــن اســت 
ــاس  ــم و احس ــی دانی ــم م ــب ه ــر را رقی ــا یکدیگ ــه م ک

ــم. ــا هــم نداری ــی و گفتگــو ب همدل
در ادامــه ایــن نشســت ســیدبیوک محمــدی عضــو هیئــت 
ــان اینکــه  ــا بی ــران ب ــه شناســان ای علمــی انجمــن جامع
روندهــای کنونــی در دنیــا نشــان مــی دهــد کــه اهمیــت 
مذهــب رو بــه کاهــش رفتــه اســت، اظهــار کــرد: اکنــون 
ــب  ــر مذه ــده و دیگ ــم ش ــب ک ــت مذه ــا جذابی در دنی
انقالبــی نداریــم بلکــه مذهــب تروریســتی داریــم و 
ــا را  ــی رود. دنی ــش م ــه ســوی سکوالریســم پی ــان ب جه
دیگــر بــا معیارهــا و ارزیابــی هــای مذهبــی نمــی ســنجیم 
ــیم و ناسیونالیســم  ــی نویس ــی م ــن مدن ــرای آن قوانی و ب

ــدا کــرده اســت. اشــاعه پی
وی افــزود: از طرفــی مــی گوینــد در آینــده تعــداد مذهبــی 
هــا در دنیــا زیــاد می شــود و ایــن الزامــا بــه معنــای مهــم 
شــدن مذهــب نیســت آنچــه مــن مــی بینــم ایــن اســت 
ــن  ــی از بی ــش بین ــل پی ــده قاب ــک آین ــب در ی ــه مذه ک
نمــی رود و مانــدگار اســت. دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه 
مذهــب یــک نهــاد اجتماعــی اســت مثــل نهــاد خانــواده و 

گزارش
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تــا وقتــی نیــاز بــرای ایــن نهادهــا وجــود 
ــن  ــکل ای ــتند. ش ــدگار هس ــا مان دارد آنه
نهادهــا تغییــر مــی یابــد ولــی اصــل نهــاد 

مذهــب پابرجاســت.
ــا بیــان اینکــه نهــاد  ایــن جامعــه شــناس ب
ــی  ــه زندگ ــیدن ب ــاز معنابخش ــب نی مذه
انســان را محقــق مــی کنــد، تصریــح کــرد: 
ــتند و  ــا هس ــال معن ــواره بدنب ــانها هم انس
ــرد. از  ــی ک ــچ، زندگ ــرای هی ــوان ب ــی ت نم
دالیلــی کــه مذهــب مانــدگار اســت همیــن 
اســت کــه انســان در جســتجوی معناســت و 

ــد. ــی کن ــدا م ــا را در مذهــب پی ــن معن ای
وی در ادامــه بــا طــرح ایــن پرســش 
ــالق و  ــم اخ ــی توانی ــا م ــد آی ــد دی ــه بای ک
ــیم  ــته باش ــب داش ــدون مذه ــی ب معنویات
ــن  ــه در ای ــی ک ــد از تحقیقات ــه داد: بع ادام
ــد  ــد دریافتن ــام ش ــا انج ــوص در دنی خص
ــا  ــودن ی ــی ب ــا اخالق ــی ب ــب ارتباط مذه
نبــودن نــدارد پــس مــا مــی توانیــم معنــوی 
باشــیم بــدون اینکــه مذهــب داشــته 
ــا  باشــیم. چــون مذهــب در جســتجوی معن
بــودن نیســت بلکــه بــه معنــی اعتقــادات و 
ــای  ــی داشــتن اســت. در دنی ــکار فرازمین اف
کنونــی مذهــب بــه معنــی کلیســا و انجــام 
ــه اســت  ــول رفت ــه اف ــی رو ب ــال مذهب اعم
ــه در  ــانی ک ــوان انس ــه عن ــب ب ــی مذه ول
ــه افــول نیســت.  جســتجوی معناســت رو ب
ــت  ــب نیس ــل مذه ــه مقاب ــم نقط نیهیلیس
ــت. ــی اس ــی معنای ــل ب ــه مقاب ــه نقط بلک

نیهیلیسم چیست؟
در ادامــه ایــن نشســت بیــژن عبدالکریمــی 
در ســخنانی بــا تعریــف واژه نیهیلیســم 
گفــت:  نیهیلیســم از واژه »نهیــل« بــه 
معنــای »هیــچ« مــی آیــد و نیهیلیســم بــه 
معنــای انــکار معنــا داشــتن، بــی معنایــی و 
بــی ارزش دانســتن جهــان تلقــی می شــود. 
ــا چیســت؟  ــد معن ــد دی در اینجــا اساســا بای
معنــا یعنــی معنــای لغــت یــا معنــای 
ــا  ــان شناســان ی ــه زب ــی ک ــا معنای ــزاره ی گ
هرمونیســت هــا مــی فهمنــد. هیــچ کــدام 
ــا از نیهیلیســم  ــه م ــا د آنچــه ک ــن معن از ای
مــی فهمیــم در میــان نیســت. از نظــر نیچه 
تاریــخ فلســفه تاریــخ بســط نیهیلیســم 
ــذا نیهیلیســم یــک حادثــه نیســت  اســت. ل
کــه در قــرن ۱9 و 20 شــکل گرفتــه باشــد 
ــاله دارد. ــی 2500 س ــل تاریخ ــه حداق بلک
ــرای  ــان اینکــه ب ــا بی ــن اســتاد فلســفه ب ای
ــدی  ــیم بن ــه تقس ــم س ــم واژه نیهیلیس فه
ــد  ــناس معتقدن ــه داد: روانش ــود دارد ادام وج
فــرد پــاره ای از رفتارهــا و احساســاتش 
ــا  ــر آنه ــی دارد و از نظ ــای مقبول ــزه ه انگی
هیــچ گونــه رفتــار بــی معنایــی وجــود 
نــدارد. گاهــی مــراد از معنــا، معنــای جامعــه 
ــای  ــه بســیار شــبیه معن شناســانه اســت ک
ــبات  ــی مناس ــت یعن ــناختی اس ــه ش جامع
اجتماعــی همــواره بیــان احواالتــی از انســان 
اســت. در اینجــا معنــا، انگیــزه هایــی اســت 

کــه در پشــت رفتارهــای اجتماعــی نهفتــه 
ــت. اس

وی بــا اشــاره بــه معنای نیهیلیســم فلســفی 
ــا  ــه ی ــفی در س ــم فلس ــه داد: نیهیلیس ادام
ــد  ــی ده ــان م ــود را نش ــوزه خ ــار ح چه
ــی  ــوزه ارزش شناس ــا در ح ــن معن ــه اولی ک
اســت. اولین نیهیلیســم فلســفی نیهیلیســم 
نیهیلیســم  اســت،  شــناختی  معرفــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــناختی ب ــت ش معرف
ــت و  ــتی، حقیق ــتی و نادرس ــنجش درس س
خطــا هیــچ معنایــی بــرای مــا نــدارد. نــوع 
دوم نیهیلیســم در اخــالق اســت کــه معیــار 
ســنجش اخــالق در انســانها را زیــر ســئوال 
ــی  ــه م ــارتر ک ــل س ــل ژان پ ــرد مث ــی ب م
گویــد هیــچ نشــانه ای در راه نیســت و وجود 

ــدارد. ن
عبدالکریمــی افــزود: در ســنن ماقبــل 
مــدرن، مذهــب یعنــی راه و یعنــی در جهان 
ــه  ــت ک ــی هس ــود دارد و آفتاب ــی وج جهت
مســیر را نشــان مــی دهــد. نــوع دیگــری از 
نیهیلیســم، نیهیلیســم وجود شــناختی است 
کــه اصــل بحــث در اینجاســت که نهیلســم 
آنتالوژیــک یعنــی اینکــه جهــان را چگونــه 
ــان  ــن جه ــه ای ــط ب ــن فق ــم. م ــی فهمی م
ــم  ــم و موجــودات را مــی بین ــگاه مــی کن ن

ــت  ــودات، حقیق ــن موج ــس ای ــا در پ ی
اســتعالیی اســت یــا امــر 

وحــت بخشــی 
و حکمــت 

لغــه  با
ی  ا

کــه 
یــن  ا

را  اشــیا 
ــی  ــور تصادف ــه ط ب

زیــر چتــر  و  نکــرده   پخــش 
ــس  ــر در پ ــت. اگ ــرد آورده اس ــدت گ وح
ایــن موجــودات وحدتــی نبینیــد نیهیلیســم 

. هســتید
ــی جهــان نیچــه ای و  جهــان کنون

جهــان نهیلیســتی اســت
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــفه ب ــتاد فلس ــن اس ای
ــان  ــان نیچــه ای و جه ــی جه جهــان کنون
نهیلیســتی اســت ادامــه داد: مهمتریــن 
کنونــی  جهــان  متافیزیکــی  وصــف 

نیهیلیســم اســت و خیلــی رک و صریــح بــا 
کمــال عشــق و احترامــی کــه بــرای اســاتید 
و جامعــه فلســفی قائــل هســتم بایــد بگویم 
ــان  ــی از نیهیلیســم در جه ــه درک کســی ک
ــای  ــه معن ــر ب ــه متفک ــچ وج ــه هی ــدارد ب ن

ــت. ــی نیس واقع
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن فلســفه میــان 
ــدم  ــرد: معتق ــح ک ــران تصری ــی ای فرهنگ
دنیــای کهــن بــه گونــه ای اجتنــاب ناپذیــر 
ــن  ــای که ــراد از دنی ــده و م ــار ش ــره و ت تی
جوامــع ســنتی نیســت بلکــه دنیــای مــدرن 
ــی  ــن م ــای که ــه دنی ــه ب ــه رفت ــم رفت ه
ــم از  ــته اع ــان گذش ــین جه ــدد. جانش پیون
عالــم گذشــته و عالــم مــدرن، جهانــی بــروز 
ــان  ــم آن را جه ــن اس ــه م ــرده ک ــدا ک پی
نیچــه ای یــا جهــان نهیلیســتی می گــذارم. 
دردوران کنونــی، نیچــه پرنفــوذ تریــن 
فیلســوف قــرن اســت و علیرغــم همــه 
تــالش هایــی کــه تــا ســرحد جنــوب کــرد 
ــث  ــود باع ــد خ ــور کن ــم عب ــا از نیهیلیس ت
ــان  ــه جه ــان نیچ ــد. جه ــر ش ــات تفک ثب
مــدرن و آینــده جهــان مــدرن اســت و 
نیهیلیســم دیگــر مهمــان ناخوانــده نیســت 

ــت. ــده اس ــه ش ــب خان ــه صاح بلک
ــری  ــیدجواد می ــت س ــن نشس ــه ای در ادام
ــاب  ــی در ب ــا موضــوع تامالت در ســخنانی ب
نیهیلیســم بعــد از تعریــف 
واژه  ایــن  دقیــق 
 : گفــت
ــم  نیهیلیس

بــه 

ت  ر صــو
ــوم  ــک مفه ی
ــاد  ــه ابع ــفی ک فلس
فرهنگــی و رویکردهــای 
اجتماعــی جهــان را تحــت تاثیــر خــود 
قــرار داده اســت و متفکــران آلمانــی در 
ــته  ــش داش ــری نق ــه فک ــن نحل ــف ای وص
انــد کــه ســرآغاز آن را شــاید بتــوان فردنیــچ 
ــی دانســت کــه از مفهــوم نیهیلیســم  یاکوب
ــه  ــه ای ک ــی در نام ــرد. یاکوب ــتفاده ک اس
بــه فیختــه در ســال ۱۷99 نوشــت بــر ایــن 
بــاور اســت کــه ایــده آلیســم فیختــه مبتنی 
بــر نیهیلیســم اســت البتــه یاکوبــی معتقــد 
ــا  ــه تنه ــک ن ــر متافیزی ــی ب ــد کانت ــود نق ب

منکــر امــکان شــناخت اوبــژه هــای نظــری 
متافیزیــک پیشــامدرن می شــود بلکــه 
ــم  ــی را ه ــان نومن ــناخت  جه ــکان ش ام
ــخن  ــن س ــای ای ــرد و معن ــی ب ــن م از بی
ــم  ــده آلیس ــازی ای ــه بازس ــت ک ــن اس ای
اســتعالیی کانتــی در دســتان فیختــه منجــر 
بــه برســاخت ســوژه ای می شــود کــه 
ــا در  ــا و ســوژه ه ــژه ه ــچ شــناختی از اب هی
ــن  ــد. ای ــته باش ــد داش ــی توان ــان نم خودش
ــار در  ــی گرفت ــی یعن ــگاه یاکوب ــت ن وضعی
ــی  ــچ امکان ــرا هی ــم زی ــره ای نیهیلیس چنب
ــا  ــوژه ی ــرون از س ــزی بی ــچ چی ــرای هی ب
ــذارد و ســوژه  ــی گ ــی نم ــدا از ســوژه باق ج

بــه خــودی خــود هیــچ اســت.
ــم از  ــی توانی ــا م ــزود: م ــه اف وی در ادام
ایــوان تــور گنیــف یــاد کنیــم کــه در رمان 
پــدران و ســپران، ســخیتی نهیلیســتی بــه 
نــام بــازاروف مــی آفرینــد. بــازاروف عقیده 
ــر  ــر ه ــی ب ــا مبتن ــت ه ــه نهیلیس دارد ک
ــل  ــردد عم ــی گ ــودمند تلق ــه س ــه ک آنچ
مــی کننــدو آنچــه در اصــل مــدرن اســت 
نفــی و انــکار همــه ارزش هــا اســت.جالب 
ــط  ــازاروف رب ــه ب ــم کلم ــه بدانی ــت ک اس
وثیقــی بــه مفهــوم و واژه بــازار دارد و 
تورگنیــف بــا برســاختن ایــن مفهــوم مــی 
ــر  ــه ب ــازار ک ــق ب ــه منط ــد بگویدک خواه
اســاس ســود اســت جهــان مــا را در حــال 

تســخیر دارد.
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
بــا بیــان اینکــه بســیاری از متفکــران 
حــوزه فلســفه بــر ایــن باورنــد کــه 
ــش  ــد از فردری ــم نیهیلیســم بای ــرای فه ب
ــه  ــر آنچ ــه داد: ه ــرد ادام ــاز ک ــه آغ نیچ
ــای  ــه معن ــت ب ــده اس ــث ش ــه بح از نیچ
اخــص کلمــه، فلســفه نیهیلیســم نیســت. 
در آزادی معطــوف بــه قــدرت نیچــه ادعــا 
مــی کنــد کــه هــر جنبــش عظیــم و 
ســودمند بشــری جنبشــی نهلیســتی را نیــز 
بوجــود آورده اســت. در تعریــف نیچــه، 
ــن ارزش  ــه واالتری ــی اینک ــم یعن نیهیلیس
ــد  ــی دهن ــت م ــود را از دس ــا ارزش خ ه
و هــدف در کار نیســت یــا »چــرا« را 

ــت. ــخی نیس پاس
جــواد میــری در پایــان ســخنانش بــا اشــاره به 
وضعیــت نیهیلیســم در ایــران اظهــار کــرد: به 
نظــر مــی رســد جامعــه ایرانــی در وضعیتــی 
ــی  ــی سیاس ــان دین ــه چیدم ــه ک ــرار گرفت ق
ــروز  ــران ام ــلط در ای ــی مس ــتی اجتماع هس
انســان ایرانــی را بــه مــرز نفــی دیــن بــه مثابه 
تفســیر معنــوی از هســتی ســوق داده اســت و 
شــاید ســخن از علــل گرایــش بــه نیهیلیســم 
را از دو منظــر در جامعــه ایرانــی مطــرح کنیــم 
و بــرای چالــش دوگانــه نیازمنــد بازخوانــی امر 
ســکوالر، امــر قدســی و متمایــز بــا امــر عرفی 
ــن هســتیم  ــت دی ــی و حاکمی ــت دین حاکمی
البتــه اینهــا موضوعاتــی اســت کــه هــر کدام 

نیــاز بــه تدبیــر بیشــتری دارنــد.

گزارش

پرویز امینی عنوان کرد؛

ــریعتی؛  ــه ش اندیش
اندیشــه ای معطوف 
اعــتـــراض،  بــه 
ــمل ــییر و عـ تغــ
ــریعتی  ــه ش ــت: اندیش ــی« گف ــز امین »پروی
معطــوف بــه 3 عنصــر اعتــراض، تغییــر و عمل 
ــی  ــاوت و داوری اجتماع ــوع قض ــر ن ــود و ه ب
ــش  ــی پوش ــه نوع ــت ب ــه داش ــی ک و سیاس

ــود. ــن عناصــر ب ــده ای دهن
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، دومیــن روز نشســت 
ــی  ــوع بازخوان ــا موض ــند« ب ــی اندیش ــه م ــان ک »آن
ــریعتی  ــی ش ــر عل ــای دکت ــه ه ــی آرا و اندیش و بررس
در تــاالر ابــن خلــدون دانشــگاه علــوم اجتماعــی 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته دانش
 3 بــا اشــاره  ایــن نشســت  امینــی« در  »پرویــز 
رویکــرد در اندیشــه شــریعتی وجــود دارد، گفــت: 
ــوا  ــور، دوم، محت ــن مح ــی مت ــریعتی یک ــه ش اندیش
محــور و ســوم، جمــع بیــن ایــن دو بــوده کــه 
شــریعتی بــه لحــاظ اجتماعــی رویکــرد ســوم را 
ــت.  ــوا بوده اس ــن و محت ــن مت ــع بی ــه جم ــته ک داش
ــراض،  ــر اعت ــه 3 عنص ــوف ب ــریعتی معط ــه ش اندیش
ــاوت و داوری  ــوع قض ــر ن ــود و ه ــل ب ــر و عم تغیی
اجتماعــی و سیاســی کــه مــی کــرد بــه نوعــی 

پوشــش دهنــده ایــن عناصــر بــود.
ــام  ــن نظ ــه داد: بنابرای ــگاه ادام ــدرس دانش ــن م ای
ــد 2 نظــام  ــرد در نق ــه شــریعتی انتخــاب ک ــی ک دانای
ــم  ــرد و ه ــد ک ــفه را نق ــم فلس ــه ه ــود ک ــوم ب مرس

ــم را. عل
ــه  ــم ب ــت و ه ــوفان می تاخ ــه فیلس ــم ب ــن ه  بنابرای

ــان. عالم
افالطــون  ســقراط،  اگــر  گفــت  مــی  شــریعتی   
و ارســطو نبودنــد اتفاقــی در عالــم نمــی افتــاد و 
ــد  ــته ان ــان نداش ــخ یون ــی در تاری ــر چندان ــا تاثی آنه
و همیــن نظــر را نســبت بــه موالنــا هــم داشــته 

اســت.
ــم  ــانی بروی ــمت کس ــه س ــد ب ــت بای ــده داش  او عقی

ــد. ــاد کنن ــر ایج ــد تغیی ــه بتوانن ک
 بنابرایــن بــه بــی طرفــی علمــی منتقــد بــود و 
ــه  ــوذر را ک ــال اب ــت و امث ــاد داش ــفه انتق ــه فالس ب
ــر از  ــد را برت ــل بودن ــر و عم ــارزه و تغیی ــردان مب م

می دانســت. مالصــدرا  و  ســینا  ابوعلــی 
بتوانــد  توده هــا کــه  نفــع  بــه  تغییــرات  بــه  او   
تغییراتــی را بــه نفــع مــردم جامعــه ایجــاد کنــد، 

داشــت. اعتقــاد 
اینکــه  بیــان  بــا  سیاســی  شــناس  جامعــه  ایــن 

آن  کــه  داشــت  قبــول  را  اندیشــه ای  شــریعتی 
ــد  ــزی کن ــل را پی ری ــرات در عم ــد تغیی ــه بتوان اندیش
ــزود:  ــود، اف ــف ب ــد مخال ــالم راک ــا اس ــن ب و بنابرای
اگــر بگوییــم شــریعتی چــه نســبتی بــا شــرایط 
اجتماعــی مــا دارد و چــرا بایــد اندیشــه او امــروز 
ــی او  ــت اجتماع ــت موقعی ــد گف ــود، بای ــی ش بازخوان
ــد  ــکان بازتولی ــریعتی ها ام ــه ش ــت ک ــکلی اس ــه ش ب
ــاز  ــا و نی ــون اعتراض ه ــون اکن ــد چ ــازی دارن و بازس
بــه تغییــر در جامعــه بــاال اســت و در موقعیتــی 
هســتیم کــه اندیشــه ها و گفتارهایــی کــه بتواننــد 
ــودگی در  ــکان گش ــد ام ــاد کنن ــم ایج ــیفت پارادای ش
ایــن میــان را دارنــد و شــریعتی از ایــن موقعیــت 

اجتماعــی برخــوردار اســت. 
را  اجتماعــی  ذهنیــت  کــه  شــریعتی هایی  اکنــون 
بتواننــد صورت بنــدی کننــد می تواننــد ایــن خــال 

ــد. ــر کنن را پ
حجــت االســالم »علیرضــا قائمی نیــا« در ادامــه 
ــا موضــوع دیــن شناســی  ایــن نشســت در ســخنانی ب
شــریعتی گفــت: مباحــث دیــن شناســی و روشــی 
ــی  ــم اســالمی دارد م ــه شــریعتی در صفحــه مفاهی ک

ــد. ــد باش ــی مفی ــروز خیل ــای ام ــد در فض توان
دقــت  و  ســرعت  دین شناســی  مباحــث  امــروزه   
مکاتــب  و  دیدگاههــا  و  کــرده  پیــدا  بیشــتری 
جدیــدی مطــرح شــده کــه در عصــر شــریعتی وجــود 

نداشــته اســت.
ــه  ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
اســالمی تصریــح کــرد: امــروز مکاتــب مختلفــی 
ــی  ــه م ــد ک ــده ان ــد آم ــی پدی ــن شناس ــوزه دی در ح
ــد. ــن بازکنن ــم دی ــه فه ــدی را ب ــه جدی ــد دریچ توانن
ــی  ــی بیرون ــن شناس ــوع دی ــک ن ــریعتی ی ــث ش  بح

ــم  ــدی از مفاهی ــد فهــم جدی ــی کن ــالش م اســت و ت
ــد. ــه ده ــی ارائ دین

روش شــریعتی ترکیبــی از 3 مولفــه اســت. یــک 
کــه  اســت  اگزیستانسیالیســتی  رویکــرد  مولفــه 
ــان  ــار ایش ــم دارد و در آث ــی ه ــه شناس ــره جامع چه

شــاهد هســتیم.
 رویکــرد دوم نوعــی متافیزیــک اســت کــه اســم آن را 

ــته ام. ــه گذاش ــک راز ورزان متافیزی
ــگاهی  ــیده و دانش ــوغ رس ــک بل ــک متافیزی ــی ی  یعن
ــه از اندیشــه  ــک اســت ک ــی متافیزی ــه نوع نیســت بلک

ــرد. ــی گی ــه م ــی فاصل ــی متافیزیک ــای عرف ه
وی افــزود: روش شــریعتی یــک روش نظــام منــد 
ــه  ــارش ب ــی در آث ــای گوناگون ــت و روش ه ــوده اس نب

کار گرفتــه اســت.
ــی  ــای مختلف ــف رویکرده ــات مختل ــر اقتضائ ــا ب  او بن
دین شناســی  دربــاره  کــه  نزاعــی  پذیــرد.  مــی  را 
ــن  ــه او در ای ــی ک ــت و انتقادات ــورت گرف ــریعتی ص ش
ــردد. ــر می گ ــا ب ــن رویکرده ــه ای ــت ب ــوص داش خص

ــا  ــه ب ــا« در ادام ــا قائمی نی ــالم »علیرض ــت االس حج
اشــاره بــه مفهــوم اگزیستانسیالیســم تاکیــد کــرد: 
ــد صــورت  ــه 2 روش می توان بحــث اگزیستانسیالیســم ب
اگزیستانسیالیســتی  مفاهیــم  اینکــه  یکــی  گیــرد، 
را می گیرنــد و تــالش می کننــد کتــاب و مفاهیــم 

ــد.  ــی کنن ــای آن ارزیاب ــر مبن ــی را ب دین
ــق  ــگاه محق ــر ن ــی ب ــای بیرون ــل نگاه ه ــن تحلی در ای
ــم اگزیستانســیال  ــگاه دوم مفاهی ــا در ن ســیطره دارد. ام

ــد.  ــرون می آوری ــنت بی ــون و س را از دل مت
آن  بــه  شــریعتی  کــه  اگزیستانسیالیســتی  مفاهیــم 
پرداختــه شــامل مفهــوم تنهایــی، از خودبیگانگــی، 
ــار و  ــوم انتظ ــتن، مفه ــه خویش ــت ب ــت و بازگش اصال

رنج هــای انســان و هبــوط اســت.

گزارش
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ــام  ــات اس ــروه مطالع ــر گ مدی
علــوم  پژوهشــگاه  غــرب  و 
گفــت:  اســامی  فرهنــگ  و 
تمــدن  در  علــوم  طبقه بنــدی 
از  مهم تــر  احیانــا  اســامی 
ــی  ــوم انســانی و حت تحــول در عل
علــوم اســامی و کارکردهــای 

اســت. آن  تمدنــی 
ــت  ــر ، حج ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــی«  االســالم والمســلمین»حبیب اهلل بابای
عضــو هیئــت علمــی و مدیــر گــروه 
مطالعــات اســالم و غــرب پژوهشــگاه 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــگ اســالمی ب ــوم و فرهن عل
در  تمــدن  از  فهــم درســت  ضــرورت 
فضــای علمــی ایــران گفــت: تمــدن را بــا 
ــوان فهــم کــرد  دو رویکــرد متفــاوت می ت
ــث  ــای بح ــک از آن دو، فض ــر ی ــه ه ک
تمــدن اســالمی را در ایــران و جهــان 
اســالم، بــه ســمت و ســوی متفاوتــی 
ســوق می دهــد. رویکــرد اول کــه فضــای 
عمومــی امــروز  ایــران بیشــتر بــا آن اخــت 
ــه  ــه مثاب ــدن ب ــدن تم ــت، دی ــه اس گرفت
ســخت افــزار، و تمرکــز بــر ابعــاد ظاهــری 
ــدرت  ــوژی، معمــاری، و ق همچــون تکنول

ــت. ــی اس ــی و نظام سیاس
بابایــی افــزود: در ایــن رویکــرد، بــا 
تفکیــک فرهنــگ از تمــدن، اهمیــت 
ــده  ــدن نادی ــدی تم ــگ در صورت بن فرهن

می شــود.  گرفتــه 
ــا امــر  امــا در رویکــرد دوم، تمــدن ضرورت
مــادی نیســت کــه بیــن انســان و طبیعــت 
ــاری و  ــال هنج ــر کام ــه ام ــد، بلک رخ ده
ــان  ــان و انس ــان انس ــت و می ــانی اس انس

ــد. ــدا می کن ــق پی تحق
عمــال  تفکیــک  دو  ایــن  افــزود:  وی 
شــاخص های تمــدن و تمــدن اســالمی را 
تغییــر مــی دهــد. اگــر تمــدن بیــن انســان 
و طبیعــت دنبــال شــود در آن صــورت 
شــاخص های تمــدن عبــارت خواهــد 
ــه  ــتن بیم ــایش )داش ــاه و آس ــود از رف ب
زندگــی(، بهداشــت، و تکنولــوژی و قــدرت 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــت پی ــخت اهمی س
ــان  ــان و انس ــن انس ــدن بی ــر تم ــا اگ  ام
جســتجو شــود، در آن صــورت، آنچــه 
ــایش،  ــه آس ــد، ن ــزی می یاب ــت مرک اهمی
انســانیت  و  اخــالق  و  عدالــت  بلکــه 

ــود. ــد ب خواه
بدین جهــت،  کــرد:  اضافــه  بابایــی 
ــا را  ــی م ــرد تلق ــن دو رویک ــک ای تفکی
از تمــدن متفــاوت می کنــد، شــاخص 
ــای  ــی معن ــد، و حت ــی ده ــر م ــا را تغیی ه
متفــاوت می کنــد.  را  بــودن  اســالمی 
چیــزی کــه مــن تمــدن می دانــم، »کالن 

ــت  ــانی« اس ــبات انس ــام مناس ــن نظ تری
ــت  ــزرگ اس ــترده و ب ــه ای گس ــه مقول ک
و در مقیــاس یــک کشــور یــا دولــت 
نمــی تــوان آن را منحصــر و محــدود 
ــا اوال نظــام واره  ــن معن کــرد. تمــدن در ای
اســت و نــه بــی نظــم و نظــام؛ ثانیــا بیــن 
انســان و انســان، و در میــان جوامــع 
انســانی رخ مــی دهــد؛ و ثالثــا اینکــه ایــن 
ــان  ــن انس ــه بی ــن رابط ــی و ای نظام وارگ
و انســان، در مقیــاس کالن اجتماعــی، 

جغرافیایــی، و تاریخــی رخ می دهــد.
ــان اینکــه آنچــه بیــن انســان و  ــا بی وی ب
ــال  ــگ کام ــد رن ــد بای ــی ده انســان رخ م
اومانیســتی  معنــای  بــه  نــه  انســانی 
ــگ و  ــور از رن ــت: منظ ــد، گف ــته باش داش
ــه از  ــه آنچ ــت ک ــن اس ــانی ای ــۀ انس صبغ
ارزش هــای الهــی در تمــدن تحقــق پیــدا 
می کنــد و آنچــه از ایــن آموزه هــای از 
ــاب و ســنت  ــی و کت ــع دینــی و وحیان مناب
ــرای  ــد ب ــود، بای ــه می ش ــتخراج و ارائ اس
انســان های دیگــری کــه خــارج از قلمــرو 
اســالم ایســتاده اند، مفهــوم، معقــول و 
احیانــا مقبــول باشــد. اوال ارزش هــای 
انســانی بایــد بــرای کســانی کــه بــه ایــن 
ــوم  ــد مفه ــان ندارن ــالمی ایم ــع اس مناب
باشــد، تــا کســانی کــه مــا را بــاور ندارنــد 

ــد. ــم کنن ــا را فه ــرف م ح
ــن  ــر، ای ــوی دیگ ــرد: از س ــح ک وی تصری
ارزش هــا بایــد معقــول و مســتدل باشــند 
بــه گونــه ای کــه غیرمومنــان بتواننــد 
منطــق مــا را در بیــان معــارف دینــی 
در تدبیــرات زندگــی، درک کــرده و بــا 
منطــق مــا بتواننــد بــا مــا دیالــوگ و 
اســتدالل کننــد. و ثالثــا بایــد آنچــه داریــم 
بــه گونــه ای باشــد کــه در مقــام ارائــه بــه 
ــد و  ــته باش ــانی داش ــه انس ــران جاذب دیگ
ــت  ــتدالل، قابلی ــم و اس ــد از فه ــا بع احیان

ــا  ــدر م ــد. هرق ــته باش ــز داش ــرش نی پذی
ــانی را  ــر انس ــم چت ــا بتوانی ــن الیه ه درای
ــدن و  ــای تم ــتانه ه ــه آس ــم، ب ــر کنی بازت
آســتانه هــای تمــدن نویــن اســالمی 

می شــویم. نزدیک تــر 
مــدن غــرب دارای الیــه هــای اســتعماری 
ــالمی  ــق اس ــا منط ــلما ب ــه مس ــت ک اس
و محوریــت مســتضعفان در آن متمایــز 
و متفــاوت می شــود. بــه بیــان دیگــر، 
نقطــه تفاوتــی کــه در تمــدن نویــن 
بــر  تاکیــد  دهــد،  مــی  رخ  اســالمی 
ــان  ــر جری ــتضعفان در براب ــت مس محوری
ــه  ــت ک ــلطه اس ــام س ــتکبران و نظ مس
دارای منطــق و مبانــی انسان شــناختی 

ــت. ــی اس ــال متفاوت کام
عضــو هیئــت علمــی و مدیــر گــروه 
مطالعــات اســالم و غــرب پژوهشــگاه 
علــوم و فرهنــگ اســالمی در بیــان تمایــز 
ــالمی  ــن اس ــدن نوی ــای تم ــی ه و ویژگ
ــت:  ــا گف ــدن ه ــب و تم ــر مکات ــا دیگ ب
بخشــی از تفاوت هــای مــا بــا دیگــر 
ــی  ــت؛ برخ ــان اس ــده بنی ــا عقی تمدن ه
دیگــر از ایــن تفاوت هــا در ارزش هــای 
ــر  ــی دیگ ــد؛ و برخ ــور می یاب ــی تبل اخالق
ــای  ــم در ارزش ه ــز ه ــاط تمای ــن نق از ای

اجتماعــی خــود را نشــان می دهــد.
وی بیــان کــرد: البتــه هیــچ گاه نمی شــود 
تمدنــی از صفــر تــا صــد متفــاوت از 
ــه تمــدن غــرب  تمدن هــای دیگــر از جمل
ــگاه  ــری دیگــر، از ن ــه تعبی ایجــاد کــرد. ب
مــن تمــدن غــرب ماننــد تمدن هــای 
انســانی دیگــر دارای مشــکالتی اســت امــا 
ــی  ــوان نف ــرب را نمی ت ــدن غ ــه تم هم
ــای  ــرب الیه ه ــدن غ ــه تم ــرا ک ــرد، چ ک
ــای  ــه ه ــه از الی ــک الی ــی دارد. ی مختلف
تمدنــی در غــرب، الیــه انســانی و انســان 
ــط  ــه فق ــا از آن ن ــه م ــت ک ــاخت اس س

اســتقبال می کنیــم، بلکــه بــه جهــت 
ــم. ــاز داری ــدان نی ــودن ب ــانی ب انس

ــر،  ــوی دیگ ــا از س ــه داد:  ام ــی ادام بابای
ــای  ــه ه ــرب دارای الی ــدن غ ــن تم همی
ــا منطــق  اســتعماری اســت کــه مســلما ب
ــتضعفان در آن  ــت مس ــالمی و محوری اس
ــان  ــه بی ــود. ب ــاوت می ش ــز و متف متمای
دیگــر، نقطــه تفاوتــی کــه در تمــدن 
ــر  ــد ب نویــن اســالمی رخ مــی دهــد، تاکی
ــان  ــر جری ــتضعفان در براب ــت مس محوری
ــه  ــت ک ــلطه اس ــام س ــتکبران و نظ مس
دارای منطــق و مبانــی انسان شــناختی 

ــت. ــی اس ــال متفاوت کام
ــه در  ــر اینک ــالوه ب ــرد: ع ــان ک ــی بی بابای
ــی  ــی و اجتماع ــی و عقیدت ــر اخالق عناص
تمــدن  تفاوت هــای  بــه  می تــوان 
ــرد،  ــاره ک ــرب اش ــدن غ ــالمی از تم اس
ــی در  ــه چالش ــن نقط ــه چندی ــوان ب می ت
ــالمی   ــرد و اس ــاره ک ــالمی اش ــدن اس تم
ــودن آن را  ــودن  ایــن تمــدن و انســانی ب ب
در وجــود چنیــن چالش هــای متفاوتــی 
مطــرح کــرد: چالــش خصــم تمدنــی 
ــی  ــوب تمدن ــش آش ــرب(، چال ــدن غ )تم
)اســرائیل(، چالــش نفــاق تمدنــی )تکفیــر 
شــیعی و ســنی(، و چالــش ضعــف تمدنــی 
کــه قســمتی از ایــن ضعــف، از اســتضعاف 
ــداری  ــف در دین ــر از ضع ــی دیگ و بخش
خــود مســلمانان و اراده هــای ضعیــف 
نخبــگان در دنیــای اســالم برخاســته 

ــت. اس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت تحول 
در علــوم انســانی در مســیر تحقــق تمــدن 
ــدم در  ــن معتق ــت: م ــالمی گف ــن اس نوی
ــد  ــد بای ــی رخ ده ــه تمدن ــی ک ــر جای ه
طبقــه بنــدی علــوم آن متناســب بــا طبقــه 
ــدون  ــد و ب ــای کالن آن باش ــدی نیازه بن
ــوان  ــی ت ــال نم ــوم عم ــدی عل ــه بن طبق
علــم تمدنــی و تمــدن دینــی و یــا انســانی 

ــم زد. را رق
بابایــی در پایــان ســخنانش گفــت: در زمینه 
تمــدن اســالمی نیــز تــا زمانــی کــه از منظر 
فلســفه اســالمی و الهیــات اســالمی و 
اندیشــه اســالمی نتوانیــم علــوم اســالمی و 
علــوم انســانی و علــوم مــدرن و ســنتی را به 
درســتی طبقــه بنــدی کنیــم، امــکان اینکــه 
ــوم در عرصه هــای  مهندســی درســتی از عل
ــودن  ــالمی ب ــم و از اس ــام دهی ــی انج تمدن
آن اطمینــان حاصــل کنیــم، وجــود نخواهــد 
داشــت و بــه نظــر مــن طبقــه بنــدی علــوم 
در تمــدن اســالمی احیانــا مهــم تــر از 
تحــول در علــوم انســانی و احیانــا مقدمــه ای 
بــر تحــول در علــوم انســانی و حتــی علــوم 
ــی آن اســت. ــای تمدن اســالمی و کارکرده

طبقه بندی علوم در تمدن اسالمی مهم تر از تحول در علوم انسانی است
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی:

گزارش

در پژوهشکده تاریخ علم؛

کتــاب ا نقالب 
ــد و  ــی نق علم
ــد ــی ش بررس

بررســی  و  نقــد  جلســه 
کتــاب »انقــاب علمــی« اثــر 
ــنبه  ــیپین« چهارش ــتیون ش »اس
پژوهشــکده  در  اســفندماه   9
ــران  ــگاه ته ــم دانش ــخ عل تاری

برگــزار شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، جلســه نقــد 
و بررســی کتــاب »انقــالب علمــی« 
اثــر »اســتیون شــیپین« چهارشــنبه 9 
ــم  ــخ عل ــکده تاری ــفندماه در پژوهش اس

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته دانش
»یاســر  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
بــه  کتــاب،  مترجــم  خوشــنویس« 
دالیــل انتخــاب ایــن کتــاب بــرای 
ترجمــه اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــون  ــتی دارد. تاکن ــوان سرراس ــاب عن کت
زمینــه  ایــن  در  خوبــی  کتاب هــای 
کــه  ســؤالی  و  شده اســت  ترجمــه 
مطــرح اســت ایــن اســت کــه چــه 
ــود. دو  ــه ترجمــه ایــن کتــاب ب نیــازی ب
ــاره ایــن کتــاب وجــود  نکتــه اصلــی درب
ــن  ــاختار ای ــاره س ــه درب ــک نکت دارد؛ ی
ــیپن در  ــه ش ــور ک ــت، همانط ــاب اس کت
ابتــدای متــن می گویــد؛ ایــن کتــاب 
یــک تلفیــق نقادانــه اســت تــا یــک 
کار دســت اول. بنابرایــن هنــر شــیپن 
از  احتمــااًل  آنچــه  کــه  اســت  ایــن 
قبــل می دانیــم را بــا یــک ترکیــب و 
ــد. شــیپن  ــه مــا بگوی آرایــش جدیــدی ب
تــا حــدی در ایــن کار موفــق بــوده 
ــر  ــه متأث ــه اینک ــه ب ــا توج ــًا ب خصوص
از مکتــب ادینبــرو اســت و یکــی از 
ــب  ــن مکت ــه در ای ــب توج ــول جال اص
ــه  ــت ک ــارن اس ــی و تق ــی طرف ــل ب اص
ــگارش  ــت در ن ــرده اس ــعی ک ــیپن س ش
ــده  ــد. ای ــد بمان ــا متعه ــه آنه ــاب ب کت
اصلــی در اصــل تقــارن ایــن اســت کــه 
ــرای  ــه ب ــی ک ــس تبیین های ــان جن هم
قابــل  و  مجــاز  موفــق،  نظریه هــای 
تبییــن هــای  بــرای  قبــول هســتند 

ناموفــق نیــز وجــود دارنــد.
وی افــزود: بنابرایــن مــا ظاهــرا بــا 
از  کــه  می شــویم  مواجــه  موقعیتــی 
نمی دانیــم.  برنــده  را  کســی  قبــل 
ــم  ــرن هفده ــتان ق ــم داس ــر بخواهی اگ
را اینگونــه تعریــف کنیــم قاعدتــا از 

قبــل بــرای مثــال  گالیلــه را برابــر 
بلکــه  نمی دانیــم  ارســطوییان محــق 
ــم  ــا ببینی ــم ت ــن می گردی ــال ای ــه دنب ب
هرکــدام چــه اســتدالل هایی داشــته 
و هرکــدام چــه نقــاط قــوت و چــه 
ــه  ــر دو را ب ــتند؟ و ه ــتی هایی داش کاس
ــی و  ــل طبیع ــر از عوام ــدازه متأث ــک ان ی
ــم.  ــی می دانی ــی و اجتماع ــواهد تجرب ش
ــادات  ــرد انتق ــن رویک ــال ای ــر ح ــه ه ب
ــن وجــود  ــا ای ــا ب خــاص خــود را دارد ام
شــیپن تــا حــدی بــه ایــن رویکــرد 
وفــادار مانــده اســت. بنابرایــن بــا اینکــه 
ــنا  ــتان آش ــت داس ــاب کلی ــدای کت از ابت
اســت امــا بــا موقعیت هــای چالــش 
مواجــه  می تــوان  جدیــدی  برانگیــز 
شــد، کــه البتــه بســتگی بــه دانــش 

قبلــی خواننــده دارد. 
دربــاره ســایر  ادامــه  در  خوشــنویس 
نــکات قابــل توجــه در کتــاب بیــان 
کــرد: نکتــه دیگــری کــه بــه نظــر 
کــه  اســت  ایــن  می آیــد  جالــب 
شــکل  بــه  مربــوط  بحث هــای 
گیــری روش شناســی علمــی جدیــد 
اینکــه  بــه  مربــوط  بحث هــای  و 
ــه کار  ــگاه چ ــن دانش ــا ای ــود ب ــرار ب ق
کــرد؟ و اینکــه معرفــت علمــی چــه 
پیــدا  اســتقالل  داشــت؟   کاربــردی 
فصــل   3 کتــاب  واقــع  در  و  کردنــد 
دارد؛ فصــل اول دربــاره ایــن اســت 
کــه  چــه می دانســتند کــه در اینجــا 
ــود  ــه نمی ش ــا گفت ــه م ــدی ب ــز جدی چی
و بازنویســی همــان چیزهایــی اســت 
وجــود  دیگــر  کتــاب هــای  در  کــه 
بــا فصــل  و ســوم  دوم  دارد. فصــل 
اول متفــاوت اســت و موضــوع ایــن 
کــه چگونــه  اســت  ایــن  دو فصــل 

روش  شــکل گیری  کــه  می دانســتند 
ــد. اینجــا  ــد را نشــان می ده علمــی جدی
ــاط  ــه ارتب ــوط ب ــای مرب ــیپن بحث ه ش
علــم جدیــد و تکنولــوژی و ارتبــاط بیــن 
ــه  ــت را ب ــم و سیاس ــن و عل ــم و دی عل
ــه  ــرده و ب ــری ک ــر پیگی ــورت جدی ت ص
ــأله هایی  ــورت مس ــردازد. ص ــا می پ آنه
را مطــرح می کنــد کــه در یــک معنــا 
مناســبات بیــن علــم و ســایر حــوزه 
هــا و ســایر نهادهــای اجتماعــی در 
ــت.  ــرح اس ــم مط ــدی ه ــای بع ــرن ه ق
ــت  ــی ظراف ــاظ محتوای ــه لح ــن ب بنابرای
هایــی کــه در مکتــب ادینبــرو بــوده 
ــه  ــدار  ب ــک مق ــرده و ی ــری ک را پیگی
جنبه هــای اجتماعــی بیشــتر پرداختــه 

اســت.
کــرد:  نشــان  خاطــر  همچنیــن  وی 
نکتــه جالــب توجــه دیگــر در ایــن 
کتــاب ایــن بــود کــه همانطــور کــه 
ــه  ــزی ب ــده چی ــر ش ــاب ذک در اول کت
نــام انقــالب علمــی وجــود نداشــت 
ــت  ــاره آن صحب ــم درب ــی می خواهی ول
کنیــم، شــاید ایــن رادیــکال تریــن 
موضــوع  یــک  بــه  حملــه  شــکل 
ــب  ــی جال ــی از جهات ــد ول ــی باش تاریخ
دوره  مفاهیــم،  اینکــه  آن  و  اســت 
هــای تاریخــی و  مکاتــب بــه مــرور 
در طــول زمــان صلــب مــی شــوند 
و طبــق تعبیــری تبدیــل بــه جعبــه 
ســیاه هایی می شــوند کــه درون آنهــا 
ــه  ــم ک ــی کنی ــر م ــم و  فک را نمی فهمی
از اول  و بــه شــکل ازلــی و ابــدی در 
ــد  ــی بیفت ــود اتفاق ــرار ب ــرن هفدهــم ق ق
ــی  ــالب علم ــان انق ــاق هم ــن اتف و  ای
ــرادی  ــه اف ــد؛ اگرچ ــیپن می گوی ــود. ش ب
ــد  ــد کــه ادعــا می گفتن در آن دوران بودن

کار جدیــد و مدرنــی انجــام داده انــد 
مــی  فکــر  باســتانی  گذشــتگان  و 
ــوان  ــا عن ــیاری از اینه ــا بس ــد ام کردن
انقــالب را بــه کار نمی بردنــد و ایــن 
مفهــوم انقــالب بعدهــا مخصوصــا در 
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــرح ش ــرن ۱9 مط ق
افــرادی کــه انقالبــی می خوانیــم بــا 
ــه  ــتند و فضــا ب ــر داش ــالف نظ ــم اخت ه
ــون  ــدن مت ــا خوان ــا ب ــه م ــدازه ک آن ان
ــه  ــم اینگون ــی کنی ــور م ــی تص مقدمات
نبــود کــه همــه در یــک اقــدام مشــترک 
متفــق القــول باشــند. مجموعــه ای از 
متقاطــع  گاه  واگــرا،  گاه  مســیرهای 
و گاه متضــاد در کنــار هــم اتفاقــی را 
شــکل داد کــه  حــدود بعــد از صــد ســال  
ــیپن  ــد. ش ــی گفتن ــالب علم ــه آن انق ب
ــرای  ــاب را ب ــن کت ــه ای ــح داده ک توضی
ــت،  ــته اس ــی نوش ــجویان کارشناس دانش
ــل  ــری دارد و نق ــات کمت ــن جزئی بنابرای
ــی  ــی محــدود اســت و حت ــول هــا خیل ق
مرجــع نویســی بــه شــیوه کالســیک 
هــم در کتــاب نیســت. شــیپن اشــاره ای 
ــه  ــی در مقدم ــی تاریخ ــه روش شناس ب
ــه  ــی آن و اینک ــروز عمل ــاب دارد و ب کت
روی  تاریخ نویســی  فراینــد  چگونــه 
می دهــد را در متــن کتــاب می بینیــم. 
در ادامــه »حنیــف قلنــدر« عضــو هیئــت 
علمــی پژوهشــکده تاریــخ علــم دانشــگاه 
ــن  ــد از دریافت ــرد: نبای ــار ک ــران اظه ته
ایــن نکتــه شــگفت زده شــویم کــه علــم 
همــان  اغلــب  هفدهــم  قــرن  ورزان 
انــدازه کــه مــدرن بودنــد، باســتانی هــم 
بــوده انــد.« از نظــر دکتــر قلنــدری ایــن 
ــل  ــل تأم ــیار قاب ــد بس ــی توان ــه م جمل
ــه  ــن جمل ــت» ای ــاره آن گف ــد و درب باش
ــن اســاس کــه  ــل تأمــل اســت برای قاب
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ــه  ــیم ب ــته باش ــی داش ــت مفهوم ــرار اس ــر ق ــا اگ م
ــوط  ــی مرب ــالب علم ــن انق ــی و ای ــالب علم ــام انق ن
ــم  ــد ببینی ــد، بای ــم باش ــرن هفده ــدادی در ق ــه رخ ب
ــتند  ــی هس ــالب علم ــن  اتق ــبب ای ــه مس ــرادی ک اف

ــد. ــه ان ــرورش یافت ــی پ ــنت علم ــه س ــود در چ خ
ــه  ــانی ک ــیاری از کس ــرای بس ــم ب ــی توانی ــا  م  م
نقــش آنهــا را در انقــالب علمــی پــر رنــگ مــی 
یــک  ؛  بگیریــم  نظــر  در  را  کار  دوره  دو  دانیــم 
ــد  ــی دادن ــام م ــی انج ــنت قبل ــه در س دوره کاری ک
و یــک دوره کاری کــه آنهــا مــدل فکــری خــود 
را عــوض کردنــد  و حــرف جدیــدی مــی زننــد. 
آگاه  نکتــه  ایــن  بــه  کامــال  دانشــمندی  اینکــه 
ــال  ــا مث ــد ، م ــی زن ــدی م ــرف جدی ــه ح ــد ک باش
ــم،  ــاد داری ــخ زی ــه در تاری ــن نکت ــادی از ای ــای زی ه
ــم  ــرن هفده ــمندان ق ــیاری از دانش ــرای بس ــن ب ای
ــه   ــه ب ــل از اینک ــا قب ــن ه ــی ای ــد ول ــی افت ــاق م اتف
ــال  ــند عم ــد برس ــم و جدی ــم قدی ــی عل ــر جدای تفک
ــد. «  ــده ان ــری درس خوان ــی ت ــنت قدیم ــک س در ی
ــک  ــان کرد»ی ــه بی ــم در ادام ــخ عل ــتاد تاری ــن اس ای
ــه طــور  مثــال خیلــی مشــهور گالیلــه اســت، گالیلــه ب
ــن  ــی از ای ــی بخش ــی دارد یعن ــن دو دوره زندگ روش
دوره مربــوط بــه آثــار وی مــی باشــد کــه چــاپ شــده 
ــه  ــان ک ــش از آن زم ــاری اســت پی ــد و بخشــی آث ان
ــتند.  ــس هس ــت نوی ــورت دس ــه ص ــا ب ــر آنه ــش ت بی

ــده  ــته ش ــل از ۱600 نوش ــه قب ــاری ک در آث
ــال در  ــه کام ــت ک ــخصیتی اس ــه ش ــد گالی ان

ــه  ــت ک ــده اس ــوزش دی ــطویی آم ــنت ارس س
ــی حرکــت بررســی  ــن ســنت مســأله اصل در ای
میــل قســری در حرکــت اســت. گالیــه در 

ــه  ــته ک ــت نوش ــاره حرک ــی درب ۱590 کتاب
بخــش بیشــتر آن کتــاب شــبیه رســاله 

ــه  ــانی ک ــا کس ــان ب ــت و در آن زم ــه اس ــن باج اب
ــی  ــتند مخالفت ــطویی هس ــنت ارس ــه س ــته ب وابس
ــه  ــد ک ــه معتقدن ــار گالی ــن آث ــی محققی ــدارد ول ن

گرایــش بــه ریاضیــات را در آثــار آن دوره گالیــه 
ــا ایــن حــال اســتدالل هایــی کــه  مــی شــود دیــد، ب
مــی آورد از ســنت قدیــم جــدا نیســت. بــر ایــن 
ــا یــک شــخصیت ارســطو مــآب مواجــه  اســاس مــا ب
ــه  ــم تجرب ــرن هفده ــد از اینکــه در ق ــا بع هســتیم ام
ــت.  ــرده اس ــی ک ــری ط ــد، راه دیگ ــم ش ــردن مه ک
ــن اســت  ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح مــی شــود ای
کــه چــرا ایــن اتفــاق بــرای گالیــه اتفــاق مــی 

ــد؟ افت
ــود  ــی ش ــؤال نم ــن س ــه ای ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ  ب

داد.  جوابــی 
ــد و  ــات جدی ــه نظری ــی ارائ ــاره چرای وی درب
ــرد:  ــان ک ــر نش ــات خاط ــن نظری ــرش ای پذی
ــنت  ــه در س ــرادی ک ــرا اف ــه چ ــاره اینک درب

ــدی  ــات جدی ــد، نظری ــه بودن ــرورش یافت ــتانی پ باس
ــه  ــا اینک ــوان داد ام ــی ت ــی نم ــد توضیح ــه دادن ارائ
چطــور نظریــه ایــن افــراد مــورد پذیــرش قــرار 
گرفــت جــای بحــث و ســؤال دارد. شــاید در بخشــی 
ــی  ــه م ــد ک ــن باش ــیپن ای ــای ش ــاب ادع ــن کت از ای

ــد. ــت کن ــأله صحب ــن مس ــاره ای ــد درب خواه
 مــا اگــر ســراغ یــک ســری مســائل تاریخــی 
برویــم کــه در فصــل ســوم کتــاب ایــن کار را بــرای 
ــا  ــت ام ــرده اس ــیپن ک ــم ش ــت و عل ــوع دول موض
ــال در  ــی اســت مث ــای او کل ــا حــدی اســتدالل ه ت

ــکل  ــا ش ــانس م ــه رنس ــطی ب ــرون وس ــذر از ق دوره گ
گیــری دولــت شــهر هــا  و افزایــش تجــارت را داریــم 
ــم  ــرش عل ــر پذی ــل ب ــا دلی ــن ه ــه ای ــده ک ــه ش . گفت
ــوع  ــورد موض ــورت در م ــن ص ــه همی ــت ب ــد اس جدی
تقابــل بیــن  علــم و دیــن اینکــه بیــش تــر ایــن 
ــا  ــم عمدت ــاره آنهــا صحبــت مــی کنی ــرادی کــه درب اف
ــه آن  هســتند .  ــه نوعــی وابســته ب ــا ب ــی کلیســا ی اهال
ــراد جایگاهــی داشــته  ــن اف ــه ای ــن موجــب شــده ک ای
ــد  ــادی مانن ــت نه ــم مخالف ــه رغ ــی ب ــه حت ــند ک باش
ــرف  ــدی ح ــل بع ــا در مراح ــل اول ام ــا در مراح کلیس
آنهــا پذیرفتــه شــود. دوبــاره بــه نقطــه ای مــی رســیم 
کــه اتفاقــی افتــاده کــه حتــی اجتمــاع هــم ایــن علــم 

ــت.  ــه اس ــد را پذیرفت جدی
اینکــه افــراد در قــرن هفدهــم خــود را بــه علــم جدیــد 
ــه  ــی ریش ــه اروپای ــی در جامع ــه نوع ــد ب ــب کنن منتس
ــوع  ــن موض ــه ای ــاب ب ــن کت ــا در ای ــت ام ــده اس دوان
ــاق  ــن اتف ــور ای ــرا و چط ــه چ ــم ک ــی کنی ــورد نم برخ
ــع  ــوص جوام ــی مخص ــن ویژگ ــرا ای ــه چ ــاد و اینک افت

ــت.  ــداده اس ــی ن ــت توضیح ــی اس ــرن هفدهم ق
ــاب  ــارز کت ــای ب ــی ه ــی از ویژگ ــاره یک ــدری درب قلن
بیــان کــرد: ایــن کتــاب تــا حــدودی بــه دنبــال نشــان 
ــی در  ــای اجتماع ــه رویداده ــه اســت ک ــن نکت دادن ای

ــأله  ــار مس جدیــد کن علــم 

ــه  ــا توج ــا ب ــش اینه ــرش دان ــد و پذی ــی افت ــاق م اتف
ــه   ــی ب ــدان ارتباط ــود دارد چن ــه وج ــواهدی ک ــه ش ب
محیــط هــای علمــی نــدارد. بــه نظــر مــی رســد 
ــن  ــترش ای ــد در گس ــی افت ــه م ــه در جامع ــی ک اتفاق
ــای  ــن رخداده ــی ای ــی در بررس ــش دارد.  ول ــوم نق عل
اجتماعــی اول بایــد کتــاب هــای پیچیــده تــری از 
جنــس ایــن کتــاب ترجمــه و خوانــده شــود تــا بررســی 
رخدادهــای اجتماعــی در ایــن کتــاب قابــل درک 

ــد.  باش
ــه  ــرد: نکت ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــز ب ــان نی  وی درپای
ــاب  ــن کت ــد ای ــی می خواه ــه کس ــت ک ــن اس ــر ای آخ
را بخوانــد الزم دارد کمــی تاریــخ اروپــا بدانــد و آنــگاه 
ــاب  را متوجــه شــود. فصــل  ــن کت ــع ای ــد  وقای می توان
ــال از  ــی کام ــت یعن ــی اس ــیار درون علم اول و دوم بس
ــا  ــد. ام ــی کن ــورد م ــأله برخ ــا مس ــمندان ب ــگاه دانش ن
در فصــل ســوم اشــاراتی وجــود دارد کــه بعضــا شــیپن 
ــی  ــای اجتماع ــده رخداده ــه خوانن ــد  ب ــی کن ــعی م س
کــه مــد نظــر دارد را توضیــح دهــد امــا توضیحــات آن 

ــت.  ــر اس مختص
علمــی  هیئــت  گمینی«عضــو  محمــد  امیــر   «  
پژوهشــکده تاریــخ علــم دانشــگاه تهــران، دربــاره ایــن 
ــی  ــای اجتماع ــاره فض ــاب درب ــن کت ــت: ای ــاب گف کت
ــی را  ــالب علم ــدن انق ــه برآم ــت ک ــم اس ــرن هفده ق
ــه  ــت ک ــرده اس ــعی ک ــاب س ــن کت ــرد. ای ــن ک ممک
اســطوره هــای مــدرن دربــاره انقــالب 
ــن  ــال ای ــکند، مث ــی را بش علم
تصــور کــه همــه کســانی کــه 
ــالب علمــی شــدند  باعــث انق
ــال آگاه  ــود کام ــا از کار خ اینه
بــوده و از همــه جهــت مــدرن 
ــن  ــکالی در کار ای ــد و اش بودن
ــه در  ــوم ک ــن مفه ــود. ای ــا نب ه
ــز بیــان مــی شــود کــه واقعــا   اول کتــاب نی
انقــالب علمــی رخ نــداده اســت یعنــی 
اینکــه ذاتــی نــدارد  و ســعی دارد مــی کنــد 
نقــالب  ا ذات  عنــوان  بــه  چیزهایــی 
آن  تریــن  مهــم  کــه  کنــد  معرفــی  علمــی 
ــمت  ــی از قس ــی بعض ــت. ول ــگاری اس ن ــین ا ماش
ــد  ن ــته ا ــود داش ــرادی وج ف ــه ا ــد ک ــی کن ــاره م اش
ــول  ــگاری را قب ن ــین ا ــل ماش ــور کام ــه ط ــه ب ک
را  ایــن کار  نداشــتند ولــی ســعی مــی کردنــد 

دهنــد.  انجــام 
علــم  از  کــه  برداشــت هایی  دربــاره  گمینــی   
دارد،  وجــود  علمــی  نقــالب  ا و  پیشــامدرن 
تصریــح کــرد: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
ــم  ــرن هفده ــی ق ــالب علم نق ز ا ــا ا ــت م ی روا
خیلــی مواقــع تحــت تأثیــر افــرادی اســت 
ــد و ســعی مــی  کــه در آن قــرن زندگــی مــی کردن
ــوچ و  ــی ارزش، پ ــود را ب ــش از خ ــم پی ــد عل کردن
افســانه ای جلــوه دهنــد و کار خــود را بســیار 
ــد  ــان ده ــرده نش ــعی ک ــاب س ــن کت ی ــرو. ا پیش
ــم  ــه ه لیل ــا گا ــال ب ــوان مث ــه عن ــد ب ــا نبای ــه م ک
ــم  ــورخ عل ــوان م ــه عن ــد ب ــویم و نبای ــدا ش ص
علــم  نبایــد  و  دهیــم  انجــام  را  کار  ایــن 
پیشــامدرن را همــان قــدر ســطحی و بــی 
دهیــم.  جلــوه  عاقالنــه  غیــر  اهمیــت 
ــن  ی ــاب ا ــن کت ی ــه در ا ــب توج ــه جال نکت
ــوع  ــن موض ی ــه ا ــنده متوج ــه نویس ــت ک اس

گزارش

را  کار  ایــن  کــرده  ســعی  و  اســت 
ــش  ــی بخ ــا در بعض م ــد ا ــام نده انج
ــت.  ــته اس ــرد را داش ــن رویک ی ــا ا ه
ــب  ــق مطل ــه ح ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
دا  ا پیشــامدرن  علــم  مــورد  در  را 

نکــرده اســت.
ــکات  ــری ن ــک س ــزود: ی ــه اف  وی در ادام
وجــود دارد کــه در مــورد همــه کتــاب هــای 
مربــوط بــه انقــالب علمــی گفتــه می شــود. 
یکــی اینکــه در کیهــان شناســی ارســطویی 
ــم  ــا ه ــال ب ــن کام ــمان و زمی ــک آس فیزی

ــتند. ــاوت هس متف
ــاوت هســتند  ــی متف ــم از جهات ــن دو عال  ای
مثــال  عالــم آســمان کــون و فســاد نــدارد و 
زمیــن کــون فســاد دارد، امــا از نظــر فیزیکی 
ــی  ــه محرک ــی  ب ــر حرکت ــه ه ــال اینک مث
ــه از   ــی ک ــان چیزهای ــع هم ــاز دارد در واق نی
ــن  ــم زمی ــطو  در عال ــی ارس ــول فیزیک اص

ــود دارد. ــم وج ــمان ه ــود دارد در آس وج
فیزیــک  شــود  مــی  گفتــه  اینکــه   
ممکــن  جهاتــی  از  دارنــد  متفاوتــی 
جزئیــات  امــا  باشــد  درســت  اســت 
مــی  گرفتــه  نادیــده  هــم  زیــادی 
ــد  ــوس می خواه ــه بطلمی ــود. زمانیک ش
حــرکات پیچیــده ســیارات را تبییــن 
کنــد بایــد آن را بــه مجموعــه ای از 
حــرکات ســاده دایــره ای فروبکاهــد کــه 
ــاده تر و  ــم س ــث فه ــم باع ــن کار ه ای
ــم  ــود و ه ــی ش ــرکات م ــی ح ــش بین پی
ــه  ــالک ک ــری اف ــک س ــی از ی مکانیک
همدیگــر را مــی چرخاننــد بــرای حرکــت 
ســیاره می توانــد بوجــود آیــد. تصــور 
شــکل دیگــر حرکــت مثــال حرکــت 
بیضــی وار پیچیدگــی هــا و ناهماهنگــی 
هایــی ایجــاد مــی کــرده کــه قابــل 
کتــاب  در  اســت.  نبــوده  پذیــرش 
اســتدالل های عامیانــه بــرای زمیــن 
ــا  ــد م ــی گوی ــال م ــده مث ــزی آم مرک
ــد  ــتیم بای ــات هس ــرف مخلوق ــون اش چ
ــن  ــم، ای ــرار بگیری ــات ق ــز کائن در مرک
ــاب مجســطی  چیــزی نیســت کــه در کت
یــا کتــاب هــای هیئــت تمــدن اســالمی 
ــک بخشــی  ــن ی وجــود داشــته باشــد ای
ــی  ــوم برم ــه نج ــه ب ــت ک ــرا اس از ماج

ــردد.  گ
بخــش دیگــر ماجــرا بــه ذات انقــالب 
ــنده  ــه نویس ــه البت ــردد ک ــی گ ــی برم علم
در پایــان کتــاب ایــن را هــم ذات نمــی 
ــی  ــد یعن ــی بین ــکاالتی در آن م ــد و اش دان
ــوان یکــی  ــه عن ــگاری، ب بحــث ماشــین ان
ــات بســیار مهــم انقــالب علمــی و  از مقدم
اینکــه علــم پیشــامدرن یــک علــم جانــدار 
انــگار و نیــت منــد بــوده اســت، یعنــی تصور 
ــرای   ــد کــه در فلســفه ارســطو ب مــی کردن
پدیــده هــای طبیعــی جــان و شــعور 
ــر  ــه خاط ــیا ب ــت و اش ــده اس ــرض ش ف
نیــت هایــی حرکاتــی را انجــام مــی 

ــد. دادن

بنــدی  تقســیم  در  کــه  حالــی  در   
گونــه  ســه  ارســطو  نــزد  حرکــت 
ــی  ــود دارد؛ ارادی، طبیع ــت وج حرک
حرکــت  در  چــون  امــا  قســری.  و 
شــده  صحبــت  غایــت  از  طبیعــی 
نــگاری  ا ر  جانــدا بــه  غایت منــدی 

اســت. شــده  تعبیــر 
 چیــزی کــه در ایــن کتــاب جــای 
ــیپین  ــه ش ــت ک ــن اس ی ــب دارد ا تعج
ــد  ــه نبای ــه ک ــار گفت ــاب ب دراول کت
چنیــن برداشــتی نســبت بــه علــوم 
پیشــامدرن داشــت امــا در قســمت 
نیــز  خــود  کتــاب  مختلــف  هــای 

دارد. برداشــتی  چنیــن 
 بحــث دیگــر ایــن اســت کــه در 
ینکــه فلســفه ارســطویی مکانیــک  ا
ــکی  ــت ش ــگار نیس ن ــین ا ــرا و ماش گ
وجــود نــدارد ولــی نــه بــه خاطــر 
ینکــه نیــت منــد اســت بلکــه بــه  ا
ــده ای  ــر پدی ــرای ه ــه ب ینک ــر ا خاط
ــوای بســیط در  ــده ق ــودات زن در موج

ــرد.  ــی گی ــر م نظ
امــا همــه علــم پیشــامدرن اینگونــه 
ــی و  ــوم بطلمیوس ــه نج ــی ب ــت وقت نیس
ــگاه مــی  ــار هیئــت تمــدن اســالمی ن آث
ــده  ــه پدی ــویم ک ــی ش ــه م ــم، متوج کنی
هــای پیچیــده و بــه ظاهــر نامنظــم 
ماننــد حــرکات ســیارات بــه ســری 
ــدون نیــت فروکاســته  اجــزای ســاده و ب
شــده انــد و جنبــه هــای مکانیکــی 
ــس  ــد. پ ــوان دی ــی ت ــادی را در آن م زی
ایــن تصــور کــه علــم قدیــم هیــچ جنبــه 
ــط  ــت و فق ــته اس ــی نداش ــین گرای ماش
ــت.  ــتباه اس ــال اش ــوده کام ــطویی ب ارس
ــم قدیــم فقــط  ــد فکــر کنیــم عل مــا نبای
فلســفه ارســطویی اســت بلکــه نجــوم و 
ــود.  ــی ش ــامل م ــم ش ــم ه ــک  قدی اپتی
ــه  ــت ک ــن اس ــاب ای ــر کت ــکال دیگ اش
ــد  ــطویی ض ــفه ارس ــت فلس ــد اس معتق
گرایــی  طبیعــت  ضــد  و  موجبیتــی 
ــت  ــطو از طبیع ــه ارس ــی ک ــود، در حال ب
ــی از  ــن یک ــد همچنی ــی کن ــت م صحب
ــطو  ــا ارس ــان ب ــه متکلم ــکالتی ک مش

ــود .  ــت ب ــأله موجبی ــتند در مس داش
 اســتاد دانشــگاه تهــران در پایــان 
ــاب  ــوای کت ــه محت ــود ب ــادات خ نتق ا
محتــوای  بــه  آخــر  نتقــاد  ا گفــت: 
نتقــادات  ا ز  ا بعــد  شــیپن   ، کتــاب 
ــی  ــطو وارد م ــه ارس ــه ب ــدیدی ک ش
کنــد بــه ســراغ عقایــد افســانه ای 
ــاب  ــراغ کت ــی رود و س ــی م و جادوی
ــاب  ــابه کت ــه مش ــی رود ک ــی م های
هــای عجایــب المخلوقــات هســتند 
علــم  نماینــده  را  آثــار  یــن  ا و 

پیشــامدرن معرفــی مــی کنــد. 
ســخنان،  ایــن  پایــان  ز  ا پــس 
ــده  ــرادات وارد ش ی ــه ا ــنویس ب خوش
و  داد  پاســخ  کتــاب  محتــوای  بــر 

کلــی  کتابــی  ایــن  قطعــا  گفــت: 
ــوق  ــانس و ف ــجویان لیس ــرای دانش ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــانس اس لیس
ــه  ــی ک ــاختار و کلیدهای ــر س ــه خاط ب
بــرای مطالعــه بیشــتر می دهــد، کار 

اســت. ارزشــمندی 
ــبات  ــد و مناس ــی جدی ــد روش علم  تول
ــی  ــای اجتماع ــوزه ه ــایر ح ــم در س عل
مســألههای  صــورت  هفدهــم  قــرن 
مســتقلی شــدند کــه شــیپن دربــاره 
روش مقــداری دقیــق تــر و دربــاره 
ــا  ــوزه ه ــایر ح ــا س ــبات ب موضــوع مناس
مقــداری عمومــی تــر و ســطحی تــر 
ــده  ــه خوانن ــی کلیــدی ب توضیــح داده ول
بــرای بررســی دقیق تــر نشــان مــی 

ــد. ده
ــرادات مطــرح  ــاره ســایر ای در ادامــه درب
شــده بــه ســاختار کتــاب وی بیــان کــرد: 
بایــد ببینیــم خصــم طــرف مقابــل ماننــد 
ــطو و  ــه ، ارس ــکال و گالیل ــل و پاس بوی
ارســطوییان  یــا  اســت  بطلمیــوس 
ــه  ــت ک ــن اس ــث ای ــرا بح ــان. ظاه زم
ــه  ــم چ ــرن هفده ــان ق ــطوییان زم ارس
ــال  ــوی امث ــرف گفتگ ــد و ط ــی فهمن م
ــم  ــی توانی ــت. م ــراد اس ــن اف ــه ای گالیل
ــی  ــم؛ یک ــر بگیری ــرد را در نظ دو رویک
اینکــه رویکــرد پاالیــش گرانــه را در 
نظــر بگیریــم و بگوییــم اینهــا ارســطو و 
بطلیمــوس را تحریــف کــرده انــد، یکــی 
ــه   ــه آنچ ــم ک ــم بگویی ــی توانی ــم م ه
بــه عنــوان دیــدگاه رایــج  پذیرفتــه 
شــده را بایــد کنــار گذاشــت. شــیپن 
رویکــرد  ایــن  بــه  هــم  اشــاراتی 
ــه در  لبت ــد، ا ــی کن ــه م ن ــش گرا پاالی
ــده  ر نمان ــدا ــرد پای ــن رویک ی ــل ا عم
ــن  ــه در مت ــری ک ــه دیگ ــت. نکت اس
یــن اســت  بــه آن اشــاره شــده اســت ا
ــرا  ــه ماج ــرون ب ز بی ــه ا ــه کســی ک ک
ــد ممکــن اســت تصــور  ــی کن ــگاه م ن
ــز گام  ــگاران نی ن ــین ا ــه ماش ــد ک کن
ینهــا  ا و  نــد  ا برنداشــته  بزرگــی 
هایــی  ویژگــی  ســری  یــک  نیــز 
جســمک  درونــی  نیروهــای  بــه 
نظــر  بــه  و  نــد  ا داده  نســبت  هــا 
مــی رســد هنــوز مفاهیــم جانــدار 
ــی  ــر م ــه نظ ــود دارد. ب ــه وج ن نگارا ا
ــه  ــه چ ینک ــی در ا ــش های ــد پیچ رس
 ، اســت  فتــاده  ا تفــاق  ا جریانهایــی 

دارد. وجــود 
ــد  ــت: بای ــی گف ــه گمین در ادام

امثــال  ببینیــم  اول 
گالیلــه  و  بویــل 

ــانی را  ــه کس چ
ــوان  ــه عن ب

در  ارســطویی  فلســفه  نماینــدگان 
ــای  ــا دیدگاهه ــد. انه ــه ان ــر گرفت نظ
ســخیف زمــان خــود را پیــدا مــی 
مــی  قــرار  انتقــاد  مــورد  و  کردنــد 
ــر  ــاد، دکت ــن انتق ــاره ای ــد. « درب دادن
 « کــه  داشــت  عقیــده  قلنــدری 
آن  در  کــه  رســد  نمــی  بــه نظــر 
بــه  ا  ر رســطوییان  ا ن  بتــوا زمــان 
دو دســته قــوی و ضعیــف تقســیم 
در  کــه  ارســطوییانی  کــرد.  بنــدی 
انــگار  دارنــد  قــرار  گالیلــه  برابــر 
صــورت دیگــری از ارســطو را مــی 
ــز  ــا نی ــمت ه ــی قس ــناختند. در برخ ش
ــطویی  ــای ارس ــتدالل ه ــان اس منجم
ــا  فقــط ایــن  ــد و ی ــار گذاشــته ان را کن
ــا در  ــد ام ــه ان ــا را پذیرفت ــتدالل ه اس

جایــی بــه کار نمــی برنــد. 
ــم  ــه مترج ــه مقدم ــوط ب ــر مرب اشــکال دیگ
بود کــه گمینــی دربــاره اشــتباه مترجم افــزود:  
مترجــم در مقدمــه خــود اشــتباه رایجــی تاریخ 
ــر اینکــه ابوســعید ســجزی  ــی ب علمــی مبن
ــرده  ــنهاد ک ــزی پیش ــید مرک ــوی خورش الگ

ــت. اس
 مترجــم مــی گویــد کــه دانشــمندان تمــدن 
اســالمی آمادگــی پذیــرش نظریه خورشــید 
مرکــزی را نداشــتند و در نتیجــه ایــن نظریه 
پیــرو پیــدا نکــرد. امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــه  ــه ای را ارائ ــن نظری ــجزی چنی ــه س ک
نکــرده اســت و مســأله ای کــه وجــود دارد 
ایــن اســت که ســجزی اســطرالبی ســاخته 
کــه بــه جــای چرخــش ســتارگان، افــق در 

حــال چرخــش اســت. 
ــرادات  ــه ایــن ای مترجــم کتــاب در پاســخ ب
ــه شــیپن مطــرح  ــی ک ــت: ســؤال  اصل گف
ــی  ــه عوامل ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــی کن م
باعــث طــرح و  پذیــرش نظریه هــای جدید 
ــی  ــال دالیل ــه دنب ــواب ب ــرای ج ــد و ب ش
ــود  ــته وج ــای گذش ــرن ه ــه در ق ــت ک اس
ــکا را  ــاره آمری ــه ق ــال رســیدن ب ــد، مث ندارن
ــرار  ــد ق ــورد تردی ــه م ــد، ب ــی کن مطــرح م
گرفتــن تاریــخ طبیعــی و بــه دنبــال آن مورد 
تردیــد قــرار گرفتــن فلســفه طبیعــی اشــاره 
مــی کنــدو همچنیــن مطرح شــدن علــم در 
قــدرت و تکنولــوژی را  شــاخصه هــای قرن 

ــد. ــی دان ۱6 و ۱۷ م
در پایــان ایــن نشســت نیــز برخــی اشــکاالت 
مربــوط به ترجمــه و عبارات مــورد اســتفاده در 

,,متــن مــورد بررســی قــرار گرفت.
گزارش
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گفــت:  نیــا  قائمــی  علیرضــا 
ــود  ــا وج ــور م ــی در کش ویژگی های
دارد کــه باعــث شــده امــروزه شــاهد 
ظهــور انســان مجازی باشــیم، 
انســانی کــه دیــن و 
ــی  ــم اجتماع مفاهی
ــکان  ــان و م و زم
ــکل  ــد به ش بای
ــری برای  دیگ
تعریــف  او 

ــود. ش
گــزارش  بــه 
خبرنــگار مهــر، 
ــا قائمی  علیرض
ــو هیأت  نیا، عض
علمی پژوهشــگاه 
فرهنــگ و اندیشــه 
ــومین  ــالمی در س اس
سلســه  از  نشســت 
ــوان  ــای کتابخ ــت ه نشس
تخصصــی مطالعــات فضــای مجــازی 
کــه بــه معرفــی کتابهــای حــوزه مبانــی نظری 
و فلســفه مجــازی اختصاص داشــت، بــا معرفی 
کتــاب »بســترهای اطالعات دیجیتــال« گفت: 
دو نــوع نــگاه بــه اطالعــات در فضــای مجــازی 
ــای  ــات در فض ــن اطالع ــد ای ــد دی ــم. بای داری
مجــازی چگونــه مدیریــت مــی شــود؛ آبــا ایــن 
ــی  ــت یعن ــی اس ــکل منطق ــه ش ــت ب مدیری
یکســری واقعیت ها و اطالعات را فــارغ از جهان 
بیــن بینی هــا و فرهنــگ هــا و اجتمــاع خودتان 
دســته بنــدی مــی کنیــد و بــه دســت مخاطب 
خــود می دهیــد و یا نــه فرهنــگ وعامل پنهانی 

ــت در اینجــا  ــه در مدیری ــود دارد ک وج
اطالعــات تاثیــر مــی 

گذارد؟

فضــای مجــازی صرفــاً فضــای انباشــت 
اطالعــات نیســتوی با بیــان اینکــه دو نــوع نگاه 
در میــان نظریه پــردازان در این خصوص شــکل 
گرفته  اســت، گفــت: دســته ای به ایــن موضوع 
قائل هســتند کــه در فضــای مجــازی صرفــاً به 
شــکل منطقــی اطالعــات صــورت بنــدی می 
ــرد،  ــرار مــی گی ــان ق ــار مخاطب شــود و در اختی
امــا بــه تدریــج معلــوم شــد کــه نحــوه تحلیــل 
اطالعــات متأثــر از عوامــل اطالعاتــی اســت و 
در واقــع فرهنــگ هــای کســانی کــه اطالعات 
را ارائــه می دهنــد، در فضای مجــازی وجــود دارد. 
جهــان بینی هریــک از کاربــران هم در کســب و 

ارائــه ایــن اطالعــات تأثیــر مــی گــذارد.
ــگ و  ــی پژوهشــگاه فرهن ــات علم عضــو هی
ــای  ــرد: فضاه ــح ک ــالمی تصری ــه اس اندیش
مجــازی صرفاً فضاهایی نیســتند کــه اطالعات 
در آنها انباشــته شــده اســت. کلمه اینفورمیشــن 
از کلمــه »فــرم« می آیــد کــه ایــن کلمه ســابقه 
طوالنی در فلســفه غرب دارد. افالطــون فرم ها را 
بــه عنــوان چیزهایی کــه مقابل مــاده قــرار دارند، 
مطــرح کــرد و به عنــوان چیزهایــی کــه در عالم 
ــه  ــد. ارســطو هــم فرم هــا را ب مثــال وجــود دارن
عنــوان چیزهایــی کــه مقابــل مــاده قــرار دارنــد، 
مطــرح کــرد. در این خلــق صــورت در نــگاه اول 
ممکــن اســت بگوییــد فضاهــای مجــازی بــه 
ــا  ــوند، ام ــک می ش ــی نزدی ــای افالطون ایده ه
وقتــی دقیق تــر می شــوید، اندیشــه ارســطویی 
در بــن عصــر اطالعــات وجــود دارد کــه در واقــع 
اطالعــات یعنــی صــورت از مــاده جدا می شــود 
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــر ســر ای ــال بحــث ب و ح
خلق صــورت تمامــاً در نظام منطقی و براســاس 
ریاضیــات و منطــق صــورت مــی گیــرد و یــا نه 

چهــره فرهنگــی دارد؟
ــا انســان  ــروز ب جامعــه شناســی ام

ــت ــه اس ــازی مواج مج
قائمــی نیــا ادامــه داد: نکتــه دیگــر ایــن اســت 
ــا فضاهــای مجــازی و  ــی انســانی ب کــه وقت
اطالعــات صــوری محــض مواجــه می شــود، 

نبایــد ایــن طــور فکــر کــرد کــه صورتــش را 
ــه در  ــانی ک ــه شناس ــت. جامع ــر داده اس تغیی
اعصــار مختلــف آمده انــد، هــر کــدام بــا یــک 
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــوده ان ــد مواجــه ب انســان جدی
مثــال دورکیــم بــه تحلیــل انســانی پرداختــه 
ــد.  ــی می ش ــر صنعت ــم وارد عص ــم ک ــه ک ک
فالســفه در مقابــل جامعــه شناســان با انســان 
مجــرد ســر و کار دارنــد؛ انســانی کــه مجــرد از 
تاریــخ و جامعــه اســت و انســان در ایــن دیدگاه 
ــناس  ــه ش ــا جامع ــت. ام ــق اس ــوان ناط حی
ــی  ــخ زندگ ــه  و تاری ــه در جامع ــا انســانی ک ب
ــه انســان  مــی کنــد، یعنــی انســان پســین ن
پیشــین ســروکار دارد. جامعه شناســی در عصر 
دورکیــم بــا انســان صنعتــی مواجه اســت. بعد 
از آن مارکــس با انســان ســرمایه دار مواجه اســت 
و جامعه شناســان بعــدی هــم بــا انســان عصــر 
ســرمایه داری ســرکار داشــتند. جامعه شناســان 
بعــد از آن بــا انســان در عصــر اطالعــات مواجــه 
بودنــد و نظریــات جامعه شــناختی درباره انســان 
ــدا  ــانی پی ــاً انس ــد و نهایت ــه دادن ــی ارائ اطالعات

می شــود کــه انســان مجــازی اســت.
سبک زندگی مجازی

قائمــی نیا افــزود: نســبت انســان بــا اطالعات 
ــب  ــبت کس ــاً نس ــازی صرف ــای مج در فض
معلومــات نیســت و بــه تعبیــر بعضــی از 
فالســفه انســان مجــازی انســانی اســت 
کــه مجــازی بــودن نحــوه زندگــی و ســبک 
زندگــی و ســلوک او در متــن زندگــی اســت و 
فضــای مجــازی فضایــی اســت کــه انســان 
مجــازی در آن زندگــی مــی کنــد. اگــر 
ــی را  ــنجید، تفاوت ــروزی را بس ــان های ام انس
در میــان انســان هایی کــه در فضــای مجــازی 
ــی  ــه نیســتند احســاس م ــا ک هســتند و آنه
کنیــد. فضــای مجــازی فضایــی شــده کــه در 
ــا  ــن فض ــم و ای ــی می کنی ــس و زندگ آن تنف
ــر می دهــد.  ــا تغیی ــرای م ــکان را ب مفهــوم م
زمــان و مــکان در فضــای مجــازی متفــاوت 
اســت.بنابراین در عصــری که فضــای مجازی 
ســیطره پیــدا مــی کنــد، بــا انســان مجــازی 
مواجــه مــی شــویم و ایــن انســان بــا انســانی 
ــد، تفــاوت دارد. ــده ای ــخ دی کــه در طــول تاری
وی بــا بیــان اینکــه بــه اعتقاد مــن این انســان 
مجــازی امــروزه در ایــران پیــدا شــده و حتــی 
در امریــکا هــم پیــدا نشــده اســت، تأکیــد کرد: 
در کشــورهای غربــی با اینکــه مرکزیــت دارند 
در عصــر اطالعــات ولــی ایــن انســان مجازی 
بــه معنــای دقیــق کلمــه در ایــران پیدا شــده و 
دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه در کشــورهای 
غربــی و امریــکا به خاطــر فردگرایی کــه وجود 
دارد، فضــای مجازی خــودش را چندان نشــان 
نــداده اســت و حتی آنهــا در حد مــا از فضاهای 
ــی  ــد. ویژگی های ــتفاده نمی کنن ــازی اس مج
ــده  ــث ش ــه باع ــود دارد ک ــا وج ــور م در کش
امــروزه ایــران شــاهد ظهــور انســان مجــازی 
باشــد. انســانی کــه دیــن و مفاهیــم اجتماعی 

ــری  ــکل دیگ ــه ش ــد ب ــکان بای ــان و م و زم
بــرای او تعریــف شــود و در ایــن عرصــه جدید 
بایــد ببینیــد این انســان چگونه انســانی اســت 
ــر  ــن فضــا تغیی ــف هــم در ای و مفهــوم تکلی
می یابد.قائمــی نیــا تأکیــد کــرد: خواهــش من 
ایــن اســت کــه متفکــران مــا بــه این مســأله 
دقــت بیشــتری داشــته باشــند. مســأله امــروز 
مــا فیلترینــگ فضــای مجــازی نیســت، بلکه 
بایــد عمیق تــر بــه ایــن مســأله نــگاه کنیــم. 
مــا اکنــون در ایــران بــا انســان مجــازی روبرو 
ــورها  ــیاری از کش ــوز در بس ــه هن ــتیم ک هس
ــورهای  ــت و در کش ــرده اس ــدا نک ــور پی ظه

جهــان ســوم بیشــتر شــاهد آن هســتیم.
ــران اجتماعــی  ــل گ ــزود: برخــی تحلی وی اف
دنیــای مجــازی تشــریح کرده انــد بهــار 
عربــی از فضــای مجــازی شــکل گرفــت و در 
کشــورهای غربــی بــا چنیــن پدیــده ای مواجه 
نیســتیم. ایــن هشــداری اســت کــه بایــد بــه 
کســانی که در ایــن زمینــه کار می کننــد، داده 
شــود کــه ایــن پدیــده را بایــد از ابعــاد مختلف 
ــاص  ــت خ ــرار داد. وضعی ــی ق ــورد بررس م
ــوص  ــه خص ــوم و ب ــان س ــورهای جه کش
ایــران اقتضــا کــرده کــه ایــن انســان مجــازی 

ــد. ــن کشــورها ظهــور کن ــران و ای در ای
ــاب  ــف کت ــکات ضع ــه ن ــاره ب ــا اش وی ب
بســترهای اطالعــات دیجیتــال گفــت: 
ــاب  ــن کت ــی در ای ــگاه فرهنگ ــف ن ضع
مشــهود اســت و ایــن کتــاب بیشــتر مایــل 
اســت کــه نــگاه منطقــی و رایانشــی 
را تقویــت کنــد در حالیکــه آن نــگاه 
ــت مــی شــود  ــه تقوی ــه رفت فرهنگــی رفت
ــه  ــده ب ــرح ش ــرا مط ــه اخی ــی ک و نظریات
ــات پســت مــدرن عنصــر  خصــوص نظری
فرهنــگ را در عصــر اطالعــات بســیار 

ــد. ــی کن ــگ م پررن
اطاعــات فضــای مجــازی مدیریــت 

مــی شــود
علیرضــا قائمــی نیــا در پایــان اظهــار کــرد: 
نتیجــه ای کــه می تــوان نســبت بــه 
نظریــه گفتمــان در عصــر اطالعــات داشــته 
باشــیم ایــن اســت کــه  در عصــر اطالعــات 
مراکــز قــدرت ســلطه خــود را در ایــن فضــا 
ــی  ــتحکام م ــه آن اس ــد و ب ــت می کنن تقوی
بخشــند ولــی نــگاه ایــن کتــاب )بســترهای 
ــن  ــه ای ــت ک ــال( آن اس ــات دیجیت اطالع
ــه  ــاال ب ــویه و از ب ــات 2 س ــان اطالع جری
ــال  ــن ح ــت. در عی ــس اس ــن و بالعک پایی
ــی  ــر بررس ــان را دقیق ت ــات گفتم ــر نظری اگ
کنیــم درمی یابیــم جریــان اطالعات یکســان 
ــه  ــلطه ای ک ــر س ــه خاط ــتر ب ــت و بیش نیس
ــا  ــد آنه ــی دارن ــی و قدرت ــای سیاس نظام ه
ایــن اطالعــات را بــه شــکل کاملــی مدیریت 
می کننــد. ایــن نــگاه فلســفی و زبان شــناختی 
مــی توانــد نــگاه مــا را بــه ایــن انســان جدیــد 

ــد. ــر کن ــازی دقیق ت ــای مج در فض

انســان مجا زی 
در ایــرا ن ظهــور 
پید ا کرده  اســت

علیرضا قائمی نیا مطرح کرد؛

گزارش

گــزارش نشســت مبانــی نظــری و 
فلســفه مجــازی؛

ســومین نشســت از سلســه نشســت هــای 
کتابخــوان تخصصــی مطالعــات فضــای مجــازی با 
موضــوع معرفــی کتابهــای حــوزه مبانــی نظــری و 
فلســفه مجــازی در کانــون اندیشــه جــوان برگــزار 

شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، در این نشســت حســن خجســته، 
رییــس پژوهشــکده ارتباطــات پژوهشــکده فرهنــگ و 
ارتباطــات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی، ســخنان 
ــرد و  ــاز ک ــازی آغ ــفه مج ــاب فلس ــی کت ــا معرف ــود را ب خ
گفــت: مبنــای ایــن کتــاب بــر ایــن اســت کــه آیــا فلســفه 
فیلــم وجــود دارد یــا خیــر؟ اگــر فلســفه فیلــم هســت پــس 
ــه هســتی  ــدا کنــد؟ ایــن کتــاب ب ــد ســاختار پی ــه بای چگون
ــوع  ــم اشــاره دارد. 4 ن ــی معرفتــی فیل ــم و مبان شناســی فیل
رابطــه بیــن ســینما و فلســفه داریــم؛ یکــی نحــوه زندگــی و 

تفکــر یــک فیلســوف اســت.
ــا بهره منــدی از نظریــات فلســفی   دومــی، ســاختن فیلــم ب
ــم،  ــد فیل ــرای نق ــفه ب ــری از فلس ــوم، بهره گی ــت و س اس

ــه فلســفه اســت. ــه مثاب ــم ب چهــارم هــم فیل
ــا  ــه آی ــن اســت ک ــوال ای ــن س ــی تری ــاب اصل ــن کت  در ای
فلســفه فیلم بــه مثابــه اندیشــه ورزی مبانــی وجــودی دارد یا 
نــه؟ مباحــث فلســفی  در ایــن کتــاب کــم تــر مطــرح شــده 

اســت در حالیکــه بســیار مهــم هســتند.
رییــس پژوهشــکده ارتباطــات پژوهشــکده فرهنــگ و 
ــزود:  ارتباطــات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی اف
بحــث مهمــی در ســینما وجــود دارد بــه نــام شــأن مولــف. 
ــدگاه وجــود دارد؛ یکــی دیدگاهــی کــه  ــف 2 دی ــاره مول درب
مولــف را قبــول نــدارد بــه ایــن معنــا کــه می گویــد ســینما 
و فیلــم تعریــف یــک نفــر نیســت یــک مجموعــه ای اثــری 
ــان  ــن می ــش در ای ــک نق ــردان ی ــد و کارگ ــق می کنن را خل
ــد اساســًا  ــه مولــف معتقدن ــه نظری ــی کســانی کــه ب دارد ول
ــد  ــف بای ــران مول ــد کارگ ــد و می گوین ــاس مخالفن ــا اقتب ب
ــون شــاید  ــم را بســازد. اکن خــودش بنویســد و خــودش فیل
ــه در  ــی ک ــد. بحث ــه باش ــم در قص ــا ه ــینمای م ــف س ضع
ســینما داریــم ایــن اســت کــه چــرا مخاطــب ســینما درگیــر 
عواطــف مختلفــی می شــود و ایــن بحــث در فضــای 
ــل آن  ــد مطــرح شــود و یکــی از دالی مجــازی هــم می توان
شبیه ســازی اســت کــه مخاطــب قصــه فیلــم را بــا زندگــی 
خــودش شــبیه ســازی مــی کنــد و درگیــر فیلــم می شــود. 
ــا  ــی م ــد وقت ــه می گوی ــر اســت ک ــه فک ــدگاه دوم نظری دی
ــی  ــم در زندگ ــور می کنی ــویم، تص ــه می ش ــم مواج ــا فیل ب
خودمــان ایــن اتفــاق افتــاده اســت و شــبیه ســازی می کنیــم 

و درگیــر آن می شــویم.
ــث  ــر مباح ــم از دیگ ــت فیل ــرد: روای ــح ک ــته تصری  خجس
ــوص  ــن خص ــر در ای ــه 3 نظ ــت ک ــاب اس ــن کت ــم ای مه
مطــرح اســت؛ یکــی اینکــه در فیلــم راوی وجــود دارد، 
دیگــری اینکــه خــود فیلمســاز راوی اســت و دیگــری اینکــه 

تماشــاگر راوی را تخیــل می کنــد. اکنــون بخشــی از فضــای 
ــای مجــازی اســت. ــبکه ه مجــازی ش

 اینکــه چــرا نمــی توانیــم آن را اداره کنیــم بــرای ایــن اســت 
ــا نگاهــی  ــه درســتی نمــی شناســیم. ب ــن فضــا را ب کــه ای
ــد  ــم چن ــی یابی ــی در م ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــفی ب فلس
ویژگــی دارنــد؛ یکــی اینکــه بســیار فردگــرا و کاربــر محــور 
ــتند و  ــاری هس ــام تج ــک نظ ــر ی ــی ب ــتند. دوم، مبتن هس
ســوم، محتــوای آن یــک ســطح نازلــی از اطالعــات اســت 

ــم. ــر آن شــده ای کــه همــه درگی
 حــال بایــد این 3 بنیــاد شــبکه هــای اجتماعی را دســتکاری 

کــرد تا بــه شــبکه هــای کاربــردی و معنــادار دســت یابیم.
ــم و  ــد نداری ــا چــون فهــم فلســفی از رســانه هــای جدی  م
ــه  ــر چ ــتند، ه ــی هس ــان های فن ــدرکاران آن انس ــت ان دس

ــز دیگــر اســت. انجــام مــی دهیــم کپــی از یــک چی
ــت  ــنت های واقعی ــه س ــان ب ــات در پای ــتاد ارتباط ــن اس ای
فضــای مجــازی اشــاره کــرد و آنها را شــامل؛ شــبیه ســازی، 
تعامــل، مصنوعــی بــودن، حضــور از راه دور، غوطــه وری بــا 

ــرد. ــوان ک ــدن و ارتباطــات شــبکه ای عن ــام ب تم
در ادامــه ایــن نشســت »عبدالــه بیچرانلــو« با معرفــی کتاب 
ــط  ــاب توس ــن کت ــت: ای ــانه ای« گف ــول رس ــق تح »منط
ــامل ۱۷  ــده و ش ــه ش ــران ترجم ــمیان« در ای ــم قاس »رحی

ــن شــده اســت.  فصــل اســت کــه در 2 بخــش تدوی
ــح می دهــد و دربخــش  بخــش اول تحــول رســانه را توضی
ــردازد و ایــن مفهــوم  ــه رســانه هــای مختلــف مــی پ دوم ب
ــه  ــگاه مثبتــی ب را تطبیــق مــی دهــد. ایــن کتــاب در کل ن

ــازی دارد. ــای مج فض
ــان  ــک لوه ــون م ــی همچ ــگاه متفکران ــی از ن  ارزیابی های

ــی پســندد. ــز را بســیار م ــگاه ریمــون ویلیام دارد و ن
ــول  ــق تح ــاب منط ــزود: کت ــران اف ــگاه ته ــتادیار دانش اس
رســانه ای، بحــث بــی واســطگی و بــا واســطگی را در مــورد 
رســانه هــای گوناگــون از جنبــه هــای مختلــف مطــرح کرده 
اســت. یکــی اینکــه وقتــی در بــازی هــای رایانــه ای درگیــر 

بــازی مــی شــویم کمــی بــی واســطه تــر اســت تــا زمانــی 
ــزان غوطــه  ــی می ــون می نشــینیم؛ یعن ــر تلویزی کــه در براب
وری یــا میــزان ارتبــاط غــرق شــده در فضــای بــازی بیشــتر 
ــانه ها منطــق  ــام رس ــاً در تم ــی صرف ــون اســت ول از تلویزی

تکنولوژیــک حاکــم نیســت. 
ــر  ــد از اث ــا می ده ــه م ــی ب ــم علم ــک فه ــوع ی در مجم

ــانه. ــون رس ــای گوناگ ــب و کاربره ــر مخاط ــاوری ب فن
وی ادامــه داد: ایــن کتــاب یــک نــگاه تاریخــی بــه فضــای 
ــر در عصــر  ــه اگ ــد ک ــات می کن ــا اثب ــه م مجــازی دارد و ب
واقعیــت مجــازی هســتیم واقعیــت مجــازی وامــدار ســینما، 
نقاشــی، هنرهــا و رســانه های دیگــر اســت و فضــای 
ــرم و  ــا ف ــه ب ــا هســتند ک ــه آنه ــرم تحــول یافت مجــازی ف
شــکل جدیــدی از ارتبــاط را بــا مخاطبــان یــا کاربــران خــود 
ــه همیــن دلیــل منطــق تحــول رســانه ای  ــد. ب پیــدا کرده ان
ــت و یکســان  ــا ثاب ــد. منطــق بســیاری از اینه ــام گرفته ان ن
ــا واســطگی اســت.  ــا ب ــی واســطگی ی اســت کــه همــان ب
در مجمــوع مــی تــوان گفــت رســانه هــا هــر چقــدر بــه این 
ســو آمــده انــد، تالششــان بیشــتر شــده که بــی واســطگی را 

در میــان مخاطبــان خــود تقویــت کنند. 
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــه م ــن نیســت ک ــای ای ــه معن ــن ب ــی ای ول
فضــای مجــازی مطلقــا بــی واســطه هســتیم نــه وقتــی مــا 
ســراغ کیبــورد مــی رویــم کیبــورد باواســطگی ایجــاد مــی 

ــم. ــی واســطگی داری ــن ب ــی در پخــش آنالی ــد ول کن
عبدالــه بیچرانلــو در پایــان گفــت: پیشــنهاد مــن ایــن اســت 
ــن  ــان ای ــات و محقق ــاتید ارتباط ــجوییان و اس ــه دانش ک
ــی  ــه م ــه ب ــی ک ــوع نگاه ــاب را از منظــر ن ــن کت ــوزه ای ح
دهــد مطالعــه کننــد و اصــالح نــگاه ســابق اســت کــه لزوما 

ــم. ــام ندانی رســانه را پی
ــا محتوامحــور حاکــم  ــگاه صرف ــا ن  در فضــای ارتباطــات م
ــده  ــی بعــد تکنولوژیــک رســانه مغفــول مان ــوده اســت ول ب
اســت و جــای کار بیشــتری دارد کــه بایــد بــه آن توجه شــود 
کــه ایــن تکنولــوژی اقتضائــات فناورانه خــاص خــود را دارد.

فهم فلسفی از رسانه های جدید نداریم
گزارش
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حجت االســام ســوزنچی در  مناظره »مبانی و محدوده 
حجــاب شــرعی« بــه نقد کتــاب »حجــاب شــرعی در 
عصر پیامبــر« پرداخت و تاکید کــرد: همه شــواهد دال بر 
این اســت کــه حجــاب شــرعی در عصر پیامبــر کاما 

ممکن بــوده اســت.
به گــزارش خبرنگار مهــر، مناظــره علمی »مبانــی و محــدوده حجاب 
شــرعی« با حضور »امیر حســین ترکاشــوند« نویســنده کتاب حجاب 
شــرعی در عصر پیامبر و حجت االســالم »حسین ســوزنچی« دانشیار 
دانشــگاه باقر العلوم)ع(  به همت موسســه پژوهشی فرهنگی فهیم قم 

ــفند برگزار شد. 23 اس
حجــت االســالم ســوزنچی در  مناظــره »مبانــی و محــدوده حجــاب 
شــرعی« به نقد کتــاب »حجاب شــرعی در عصــر پیامبــر« پرداخت و 
گفــت: ســیر بحــث در ایــن کتــاب بــه ســه بخــش تقســیم می کنم؛ 
بخــش اول: بررســی وضعیت پوشــش در جامعه عرب پیــش از بعثت و 
اینکــه آیــا حجاب شــرعی به صورتــی که همــگان فهمیده انــد، امکان 
دارد؟ بخــش دوم: مناقشــه در فهــم متعارف آیــات قرآن کریــم با توجه به 
گــزارش تاریخی و ارائه معنــای جدیدی از تمامی کلمــات و آیات، بخش 
ســوم: ایجــاد دو قول جدید در فقــه با توجه به گزارش تاریخی.ســوزنچی 
در ادامــه به نقد بخــش اول از کتــاب پرداخت و در پاســخ به این اســتدالل 
نویســنده کــه؛ رواج پدیده برهنگــی و دوخته نبودن لباس هــا و فقط یک 
تکــه پارچه بــودن آنها و وضعیت خانه های مکــه و عدم رواج دستشــویی 
و حمــام در مکــه دال بــر رواج برهنگی کامل اســت، گفت: اوال بر اســاس 
تحقیقــات مورخــان هیــچ قومــی در طــول تاریــخ وجــود نداشــته کــه 
برهنگــی کامــل در آن رایج باشــد و فقط در قرن بیســتم نچرالیســت ها 
هســتند که برهنگــی کامــل دارنــد. ثانیــا تحقیقــات مردم شناســان و 
جامعه شناســان دربــاره جوامع بدوی خالف نظر نویســنده کتــاب را مورد 
تایید و تاکید قرار می دهد. مثال مالینوفســکی در کتاب »غریزه جنســی 
و ســرکوب آن در جوامع ابتدایی« و دانیل بیتس در کتاب »انسان شناســی 
فرهنگی« شــواهدی بر خالف نظریه برهنگی کامل که ترکاشــوند در 
کتــاب ذکر کــرده را مــی آورد. ثالثــا آیات قــرآن از زمــان آفرینــش آدم و حوا 

مســئله شــرم جنســی و لباس را مطرح کرده اســت.
وی در ادامــه بــا طــرح ایــن پرســش کــه؛ آیــا در عــرب جاهلی برهنگی 
کامــل عادی بــوده اســت؟ پاســخ داد: گزارش هــای تاریخی خــالف این 
را می گویــد و مکه در شــاهراه تجاری ســه امپراتــوری قرار داشــته و پارچه 
و البســه در دســترس همگان بوده و عرب آن زمــان بیــش از ۷0واژه برای 
لبــاس داشــته که حاکــی از تنــوع و وفــور البســه در آن زمــان بوده اســت 
همــه این شــواهد دال بر این اســت کــه حجاب شــرعی در عصر پیامبر 
کامــال ممکــن بــوده اســت. در آخــر ایــن ســوال وجــود دارد آیــا ممکن 
اســت چنین تحریفی در مــورد حجــاب ۱400 ســال ادامه یابــد؟ در حالی 
که فریقین شــیعه و ســنی با اینکــه نزاعات مختلف بر ســر بســیاری از 

مســائل دارند، در مــورد حجــاب اتفاق نظــر دارند.
دانشــیار دانشــگاه باقرالعلوم درنقد ادله کتــاب »حجاب شــرعی در عصر 
پیامبــر« گفــت: اوال مشــکالت فهــم متــون تاریخــی و عــدم رعایت 
ســاده ترین ضوابــط فهم متــن در علم اصــول فقه و ســمانتیک در متن 
کتاب بــه وفــور دیــده می شــود. ثانیا مشــکالت اســتنادات تاریخــی در 
کتــاب ایشــان وجــود دارد. مثــال اســناد روایــات مــورد اســتناد در کتــاب 
مخدوش اســت و شــواهد ایشــان بــر برهنگی، از جملــه طــواف عریان، 
مدعــای ایشــان را بــر برهنگــی همــه جامعــه اثبــات نمی کنــد. ثالثــا 
فضاســازی های ناخودآگاه برای همــراه کردن مخاطــب و نحوه معرفی 
یــک واقعــه و تکــرار آن در کنــار آوردن وقایع خــاص به عنوان وقایــع رایج 
آن زمان اشــتباه اســت. رابعــا عدم فهم متون تخصصی فقهــی که این 
عــدم فهــم و عــدم آشــنایی، در جای جــای کتاب و اســتنادات کتــاب به 

چشــم می خــورد.
در بخش دوم جلســه »امیرحسین ترکاشــوند« نویسنده کتاب »حجاب 

شــرعی در عصــر پیامبــر« 
ــال 84  ــود را در س ــزه خ انگی
از ورود بــه موضــوع حجــاب 
اشــکاالتی عنــوان کــرد که 
در نــگاه ســنتی بــه حجاب 
وجــود داشــته اســت و گفت: 
برخــی می گوینــد حجــاب 

ــت  امری اس
ناحیــه  از 

مــوال کــه بایــد رعایــت شــود و عــده ای هــم در مــورد چرایی و فلســفه 
حجــاب در نــگاه ســنتی، می گوینــد به وســیله حجاب جلوی مفســده 
و فحشــا گرفتــه می شــود و یــا تاکیــد بر حجــاب، بــه ویــژه روســری و 
چــادر، از بــاب حرمــت و احترام به زن مســلمان اســت و برخی می گویند 
اساســا حجاب به نوعی ریشــه در فطــرت انســان دارد و این را می تــوان از 

داســتان آدم و حــوا فهمیــد.
وی در نقد دیدگاه ســنتی گفــت: علت العللی که مرا به ســمت بازخوانی 
حجــاب بــرد این بــود که قدما بــرای رســیدن به نیات خوبی که داشــتند 
متاســفانه از خیلی چیزها عبور کردند و یا آنهــا را نادیده گرفتند؛ اوال غفلت 
از کارکــرد زیبایــی محورانه لبــاس کــه قــران بــه آن توجــه دارد و در آیه» 
َیــا بَنـِـی آدَمَ َقْد أَنزَلَْنا َعلَْیُکْم لَِباًســا ُیوَارِی َســوْآتُِکْم وَرِیًشــا« لباس را مایه 
آراســتگی و زیبایــی و ارجمندی می دانــد. این نــگاه قرانی در مــورد لباِس 
مــردان رعایــت می شــود امــا این کارکــرد زیبایــی محــور قــران در مورد 
زنــان در نــگاه قدمــا آیــا رعایت شــده اســت؟ در حالی کــه لباس زنــان با 

روبنــد، حجــاب مطلوب مــورد نظر قدمــا بوده اســت.
وی افــزود: دومیــن چیــزی کــه در آرای قدما نادیده گرفته شــده تمامیت 
زن بــود، رای قطعــی قدمــا دربــاره زن ایــن اســت کــه زن بایــد در خانــه 
حبس شــود و در متون فقهی نیز شــواهد بســیاری بر این مســئله داریم 

ــه و جماعت یا از جملــه عــدم لــزوم حضــور  زن در نماز جمع
ــییع جنازه و استحباب  حبــس زن در خانــه و.... البته تش
ــای  ــر حرف ه ــن اواخ دیگــری از لســان فقهــا ای

می شــود کــه اینهــا گفتــه 
ــالمی و بــه برکــت  ــالب اس انق

بازبینی برخی احکام 
ه  د اســت.بــو

ــوند  ــومین ترکاش ــت: س گف
ایــن  ــوار مــورد  اســت کــه دی
زن و مرد کشــیده ضخیمی بین 
و شخصیت مرد شــده اســت 
ــی ممتاز شــده  ــت در حال اس
زنــان توصیــه کــه بــه 
ــوند می شــود  که دیده نش

ــون  ــردان تحریک چ م
می شــوند یــا 
دچــار هیجانات 
در  می شــوند 
ــه هرچه  حالی ک
ــره تنگ تر  ــن دای ای
د  شو

اوضــاع 
بدتــر خواهــد شــد.

ــه  ــزی ک ــن چی ه چهارمی یــد د گرفته شــده نا
اســت کــه اختــالف فاحشــی در نــگاه قدمــا بــه زن ایــن 

بیــن حجــاب زن و مــرد وجــود دارد. بــرای زن حجــاب نزدیــک بــه صد 
درصد اســت )وجه و کفین فقط از حجاب مســتثنا شــده اســت( در حالی 
ــت. ــد اس ــر درص ــاب صف ــن حج ــا ای ــردان تقریب ــورد م ــه در م ک
در ادامــه نویســنده کتاب حجاب شــرعی در عصر پیامبر در نقد ســخنان 
ســوزنچی گفــت: ابدا بنــده چنیــن ادعایی نــدارم کــه در زمــان جاهلیت 
برهنگی کامل رواج داشــته اســت. بلکه من در کتــاب به دنبال ایــن بودم 
که فضــای پوشــش را در آن زمان برای مخاطب ترســیم کنــم و گفته ام 
کــه پدیده برهنگــی کامل بــرای برخــی افــراد وجــود داشــته و اصحاب 
صفــه را از بــاب مثــال ذکــر کــردم و پدیــده برهنگــی را به عنــوان پدیده 
غالــب آن زمــان نیــاوردم بلکــه آن را در کنار لباس اشــراف ذکر کــردم که 
یکــی از البســه رایــج آن زمــان بــوده و آورده ام که پیامبــر هر دوی اینهــا را 
مذمــت می کــرده، یعنــی هــم برهنگی کامــل و هــم جامه هــای بلند 
اشــراف، مــورد اعتراض پیامبر بــوده اســت و در کنار این دو دســته، دســته 
ســومی را هم ذکــر کــرده ام که لباس مخصــوص آن زمــان را داشــته اند 
کــه در زنــان و مردان فرق داشــته و البته روســری را حجابی تشــریفاتی و 
آدابــی می دانــم.وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت: اینکه مباحث 
کتاب در ۱400 ســال ســابقه نداشــته مسئله جدیدی نیســت، بلکه ما در 
فقــه می بینیــم کــه مســائل زیــادی امــروزه وجــود دارد کــه بســیاری از 
فقها قرن هاســت که بــه آن نپرداخته اند و ســابقه فقهی نداشــته اســت.
ترکاشــوند در پایــان بــه نظریــه خــود در مورد محــدوده حجاب شــرعی 
پرداخــت و گفــت: در زمــان پیامبــر روســری بــوده امــا کارکرد جنســی، 
اخالقــی و شــرعی نداشــته بلکــه کارکــردی کامــال رســومی، آدابــی و 
تشــریفاتی داشــته اســت که ربطی بــه فحشــا و مفســده نــدارد. دالیل 
ایــن ادعــا ایــن اســت کــه اوال بــرای جســد و بــدن زن لفــظ عــورت 
اســتفاده مــی شــود نــه ســر زن! اگــر مــا پوشــش روســری را بــه خاطر 
فحشــا و مفســده بدانیم آیا این فحشــا و مفســده در کنیــزان و زنان غیر 
مســلمان ممکــن نبــوده اســت؟ پس چــرا ایــن زنــان از حکــم حجاب 
مستثنی شــده اند؟ در حالیکه زمینه مفســده و فحشــا جامعه در آنها هم 
وجــود داشــته اســت. دلیــل دوم زنان یائســه از پوشــیدن روســری معاف 
هســتند. ســومین گروهی کــه از طریــق آنها مــی توانیم به تشــریفاتی 
بــودن روســری پی ببریــم زنــان ذمی هســتند که نه روســری داشــتند 
و نــه مــردان از نــگاه بــه آنها منــع شــده بودنــد درحالی که اگر ما فلســفه 
روســری را جلوگیری از اشــاعه فحشــا بدانیم باید آنها نیز روســری به سر 
می کردند.حجــت االســالم ســوزنچی در بخــش پایانــی و در پاســخ به 
تشــریفاتی بــودن روســری و ادله آقای ترکاشــوند گفــت: اوال هیچ لغوی 
و فقیهــی قول آقــای ترکاشــوند در مــورد »رأس« را قبــول ندارد و ایشــان 
منفرد هســتند. ثانیا دالیلی کــه آقای ترکاشــوند برای نظریه خودشــان 
در مــورد محــدوده حجــاب شــرعی ذکر کــرد ناظر به اســتثنائات قوانین 
اســت و با اســتثنا مدعای ایشــان قابل اثبات نیســت بلکــه قانــون گذار 
اســتثنا را بــرای تقویــت قانــون قــرار می دهــد نــه اینکه اســتثنا مالک 
قانون باشــد. ضمــن اینکه قانــون گذار بعــد از کســر و انکســار مصالح و 
مفاســد عدیــده  قانــون را جعــل می کند پــس نمی تــوان قانــون را تک 
عنصری تحلیــل کــرد و از عدم وجوب روســری بــرای کنیز یــا زن ذمی 
عدم مــالک بــودن زمینه مفســده در وجوب حجــاب را اســتخراج نمود، 
ضمــن اینکــه در قانون اســالمی هــم داریــم که کنیــز یــا زن ذمی حق 

نــدارد بــا هیأتی خــارج بشــود که جامعــه اســالمی را تحریــک کند.

گزارش

مناظره » مبانی و محدوده حجاب شرعی«   :

شیـعه   و سـنی دربـاره
 حجاب اتفاق نظر دارند

مهر گزارش می دهد؛

مغالطــه ای به 
ــام »حجاب  ن
اجــبــاری«
حجــاب از جمله احــکام الهی اســت که همــواره مورد 
شــبهات بســیاری واقع شــده اســت که از جملــه آنها 
نقــد »قانــون حجــاب« و بحــث »حجــاب اجبــاری« 
اســت؛ عبارتــی کــه کارشناســان دینــی آن را مغالطه 

ــد. می دانن
خبرگزاری مهر، گــروه دین و اندیشــه: وقوع انقالب اســالمی و موفقیت 
ملت ایــران در ســرنگونی رژیم شاهنشــانی نقطه عطفــی در تحوالت 
نظــری ســال هــای پــس از آن داشــت بــه طــوری کــه انقــالب بــا به 
چالش کشــیدن مبانی غربــی در حــوزه های مختلف به نوعی منشــاء 
چالــش های نظــری و فکــری برای جهــان غرب شــد و از طــرف دیگر 
هجمه های فکری گســترده ای علیه نظام اســالمی ســامان داده شــد.

یکــی از مباحثی که پــس از انقالب محل بحث و گفتگوهای بســیاری 
قــرار گرفت موضوع قانــون حجاب بــود. برخی بر اجــرای احکام اســالم 
تأکید ورزیدنــد و برخی دیگر از عدم اجبار در این حیطه ســخن گفتنــد.  از 
ســخنان آیت اهلل خمینــی و آیــت اهلل طالقانی و ســایر موضع گیری های 
موافقــان حجــاب در آن مقطــع زمانــی چنیــن برمی آیــد کــه علمــاء و 
اکثریــت مــردم حاضر نیســتند نحوه پوششــی کــه پیــش از پیــروزی 
انقــالب رایــج بــود را بیــش از این تحمل کننــد، امــا کامــالً امیدوارند که 
توصیــه بــه حجــاب در آن شــرایط ویژه انقالبــی مؤثر باشــد. در ســال5۷ 
تــا 63 حجــاب نــه تنهــا با نــگاه دینــی که بــا نــگاه انقالبی حتی بــرای 
مارکسیســت ها نیز یــک ارزش و نماد مبارزه با امپریالیســم محســوب 
می شــد و همین موقعیت بــود که زنــان بی حجــاب را در اقلیــت عددی 
و فکــری قرار مــی داد؛ بنابراین امید آن بود که فرهنگ برهنگی گذشــته 
تکــرار نشــود و این زنــان نیز بــا رغبت، حجــاب اســالمی را بپذیرنــد. به 
هــر حــال علــی رغم بحــث هــای بســیاری که معطــوف بــه موضوع 
حجــاب وجــود داشــت در ســال 62 موضوع حجاب در کشــور بــه قانون 

تبدیل شــد.
در طــی ســال هــای پــس از انقــالب شــبهات بســیاری بــر موضــوع 
حجــاب مترتــب شــد کــه از جملــه آن بــه عــدم اجمــاع در مــورد حــد 
حجــاب در میان علما و یــا عدم الــزام به حجــاب در صــدر اســالم و... بود. 
حــد حجــاب مــورد نظر گــزارش پیــش رو نیســت و بایــد در جــای خود 
مــورد بررســی قــرار گیــرد امــا آنچه مــورد نظــر اســت بررســی مدعای 
موافقــان و مخالفــان »قانون حجــاب« اســت. در ســال های اخیر هــر از 
چنــد گاهی بــه بحــث اجبــاری بــودن حجــاب پرداختــه می شــود که 

البته بســیاری واژه »حجاب اجبــاری« را مغالطه دانســتند.
آیا اسام طرفدار حجاب اجباری است؟

حجــت االســالم حســین ســوزنچی کــه در طی ســال هــای اخیــر و 
بــا مطرح شــدن شــبهاتی علیه حجــاب پاســخ های متعــددی بــر این 
شــبهات داده اســت بــا اشــاره بــا مغالطــه حجــاب اجبــاری مــی گویــد: 
»اکنون ترفنــدی که مخالفان حجــاب در این زمینــه در پیش گرفته اند، 
این اســت که بــا به کار بــردن کلمــه »اجبار«، مســاله را بــه نحو خاصی 

طراحی می کنند که مخاطــب، گرفتار نوعی بــازِی باخت-باخت شــود. 
وقتی مســاله بــه این صــورت مطرح می شــود کــه »آیــا اســالم طرفدار 
حجاب اجباری اســت؟« هرپاســخی، باخت موضع شــما در قبال حکم 
اســالم را قطعــی کــرده اســت: اگر گفتیــد »نیســت«، یکــی از واجبات 
اســالم را کــه مــورد اتفــاق شــیعه و ســنی اســت انــکار کرده ایــد؛ و اگــر 
هم گفتیــد »هســت«، بــار منفــی کلمــه »اجبــار« در دوره ای که شــعار 
آزادی مهمترین محور ارزش گذاریها شــده، چنان بر دوش شما سنگینی 
ــردد و موجــب  ــه می گ ــره ای خشــن ارائ ــه از اســالم چه ــد ک می کن

می شــود فضاهــای عاطفــی بر تحلیــل منطقی غلبه کنــد.«
وی بــا اشــاره بــه اینکه حجــاب یک حکــم اجتماعی در اســالم اســت 
و پوشــش افــراد در مجامــع عمومــی، جــزء مباحــث »حقــوق مدنــی« 
محســوب می شــود، مــی نویســد: »کامــال برهنــه ظاهــر شــدن در 
اماکــن عمومی، در تمام کشــورها ممنوع اســت و مقــداری از پوشــش در 
تمــام جوامــع بــرای زن و مرد الزامی اســت کــه البتــه در جوامع مختلف، 
دربــاره ایــن مقــدار اختالف نظــر دارند. همچنین تصویــب قوانین علیه 
حجــاب در کشــورهای اروپایــی، شــاهد مهمی اســت که حتــی جوامع 
ســکوالر هم مســاله حدود پوشــش را جزء مباحث حقوق مدنــی و قابل 

ــد.« ــذاری می دانن قانون گ
ســوزنچی با طــرح ایــن ســوال کــه در یک نظــام اســالمی، آیــا حقوق 
و قوانیــن مدنــی باید تابــع احــکام اجتماعی اســالم باشــد یا خیــر؟ می 
گویــد: »اساســاً اســالمی بودن یــک نظــام و حکومت، معنایی جــز این 
نمی تواند داشــته باشــد کــه آن حکومــت درصــدد پیــاده کــردن احکام 
اســالم باشــد و ایــن مطلبــی اســت کــه در قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی بــدان تصریــح شــده اســت: »اصــل چهــارم: کلیــه قوانیــن و 
مقــررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاســی 
و غیــر اینها باید براســاس موازین اســالمی باشــد. ایــن اصل بــر اطالق 
یــا عموم همــه اصــول قانــون اساســی و قوانیــن و مقــررات دیگر حاکم 
اســت و تشــخیص این امر برعهده فقهای شــورای نگهبان اســت.« با 
این مقدمــات، تردیــدی نمی ماند که نظــام جمهوری اســالمی موظف 
اســت قانــون حجــاب در اســالم )که جــزء احــکام واضــح و متفق علیه 
مســلمانان اســت( را کــه یک قانون مدنــی برای پوشــش زنان اســت به 

عنوان یک قانون رســمیت بشناســد و در اجــرای آن بکوشــد.«
بررسی مدعای سروش دباغ در خصوص اجبار در قانون حجاب

در ســال 9۱ ســروش دباغ )بــا الهام گرفتن از آثار احمد قابل و امیرحســین 
ترکاشــوند کــه البتــه مورد بحــث گــزارش پیــش رو نیســت و به بحث 
های تاریخــی حدود حجــاب شــرعی داللــت دارد( طی دو مقاله ســعی 
مــی کند نشــان دهــد بی حجابی بــا بی عفتی متفاوت اســت و مســلم 

دانســتن حجاب اجباری، غیراخالقی اســت.
وی در مقالــه اول خود می نویســد: »غیــر اخالقی بودن حجــاب اجباری 
روشــن اســت و احتیاج چندانی به اســتدالل و تبیین ندارد. عموم علمای 
اخــالق گفته اند کــه اختیــار و اراده از مقومات فعــل اخالقی اســت؛ الزمه  
این ســخن این اســت که فعل مجبورانــه و غیرمختارانــه ارزش اخالقی 
نــدارد؛ بلکــه از آنجائــی که متضمــن نادیــده انگاشــتن حق انتخــاب و 
کرامت انســانی اســت؛ فعلــی غیــر اخالقــی اســت. اگــر اراده و اختیــار از 
مقومات ایمان ورزی اصیل باشــد و مؤمن کســی اســت که شــورمندانه 
و از ســر رضایــت و رغبــت »تجربــه ایمانــی« را از ســر می گذرانــد؛ الزمه  
ایــن ســخن این اســت کــه ایمــان مجبورانه تعبیــری، پارادوکســیکال 
اســت و در تــرازوی اخــالق وزنــی نــدارد. از ایــن رو حکومت هایی کــه در 
پی برقــراری ایمان اجباری در جامعه هســتند، مرتکب خطــای اخالقی 
می شــوند و در مقام عمــل هم کامیاب نمی شــوند. حاکمان بایــد صرفًا 
در اندیشــه  سیاســت گذاری در جهت بــرآوردن نیازهــای اولیه مردمــان از 
قبیل امنیت، شــغل، بهداشت، پوشــاک  باشــند و نیازهای ثانویه انسانها 
از قبیــل هنر، عشــق، دیــن . را به مــردم و جامعــه مدنی و حــوزه عمومی 
بســپارند و در ایــن حوزه هــا دخــل و تصــرف و اعمــال قــدرت نکننــد. از 
ایــن رو، برقــراری حجــاب اجبــاری در جامعــه غیــر اخالقــی اســت و لذا 

فرونهادنی.«
ســروش دبــاغ در مقالــه دیگــری می نویســد: »حجــاب اجبــاری امری 

غیــر اخالقــی و مذمــوم اســت و راهــی بــه جایــی نمی بــرد و عمــوم 
علمای اخــالق گفته اند فعــل مجبورانــه و غیــر ارادی در تــرازوی اخالق 
وزنی نــدارد. پاســداری از اصول بنیادیِن اخالقی وظیفه حکومتهاســت و 

نه بیشــتر.«
حجــت االســالم ســوزنچی ایــن شــبهه دبــاغ را نیز طــی مقالــه ای به 

تفصیل پاســخ گفته اســت.
حتــی اگر بپذیریــم حجــاب اجبــاری، امری اخالقی نیســت، آیــا ربطی 
دارد بــه اینکــه فردی که اجبارا محجبه گردیده شایســته مذمت باشــد؟ و 
اگر مقصــود، مذمــت اجبارکنندگان اســت، چه ربطی بــه موضوع بحث 

)قضــاوت اخالقــی درباره خــود حجــاب( دارد؟
وی می نویســد: »۱( یکی از مشــکالت متن حاضــر، وجود ابهــام و وقوع 
مغالطه اشــتراک لفــظ در کاربرد عبــارت »غیراخالقــی« اســت. در اینجا 
بیــن »بی ارتبــاط با اخــالق« )یــا به تعبیر دیگــر، خــارج از حــوزه قضاوت 
اخالقــی( و »بــه لحــاظ اخالقــی، مذمــوم« خلط شــده اســت. به تعبیر 
دیگــر، حتــی اگــر از بحث هــای بعــدی صرف نظــر شــود، ســوال این 
اســت که مفــاد »حجــاب اجبــاری، امری اخالقی نیســت« چیســت؟ 
چنانکه در جمالتی که از ایشــان نقل شــد دقت شــود ایشــان »اخالقی 
نبودِن« حجــاب اجبــاری را به معنــای »مذموم بــودن« آن گرفته انــد. آیا 
اگــر فــردی اجبــارا موظــف بــه انجــام یــک عمــل اخالقی شــد )مثال 
دیگــران وی را مجبــور کردنــد کــه بــه عهــد خــود وفــا کند( شایســته 
مذمــت اســت؟ واضــح اســت کــه در چنیــن مــواردی اگر بگوییــم این 
عمــل او غیراخالقی اســت، حداکثر یعنــی بار اخالقــی مثبت نــدارد؛ نه 

اینکــه الیــق مذمت اســت.
شــاید ایشــان در پاســخ بگویند که: »مقصود من از مذموم بــودن حجاب 
اجباری، مذمت اجبارکنندگان آن اســت«؛ که از برخی ابهامات موجــود در 
متــن ایشــان، می تــوان چنیــن منظــوری را هم عــالوه بر معنــای فوق 
اســتنباط کــرد. امــا آنــگاه ایــن اشــکال مهم تر متوجه ایشــان می شــود 
کــه چنین مطلبــی چــه ربطی بــه موضــوع بحــث )قضــاوت اخالقی 
دربــاره خــود حجــاب( دارد کــه ایشــان هنگام تعیین مــراد خویــش، این 
انــدازه بــر آن تاکیــد می کنند؟ فــرض کنید من بخواهــم دربــاره اخالقی 
بــودن یا نبــودن موضوعــی مانند »وفــای به عهد« ســخن بگویــم، آیا 
اینکــه در ابتــدای بحــث و به بهانه تعییــن مــراد، به مذمت کســانی که 
دیگــران را بــه »وفای به عهــد« وادار می ســازند بپــردازم، ربطــی به خوب 
بــودن یا نبــودن خود موضــوع »وفای بــه عهــد« دارد؟ آیــا این اقــدام من 
بــه مخاطب چنین القــا نمی کند که مــن پیشــاپیش در مــورد این فعل 
اخالقــی موضــع منفــی دارم و لذا حتــی اگــر خــوب بــودن آن را بپذیرم، 
کســانی را که ســعی در ترویج آن دارند پیشــاپیش به بهانه اینکه اجبار کار 
بدی اســت، تخطئه می کنم؟ اینکــه اجبار کــردن موضوعــات اخالقی، 
اخالقــا رواســت یــا نــه و حکومــت بایــد وارد آن شــود یــا نــه، موضوعی 
اســت که هیــچ ربطی بــه اخالقــی بــودن یــا نبــودن خــود آن موضوع 
نــدارد تا اینکه آن موضــوع به دو حالت اختیاری و اجباری تقســیم شــود و 

حالت اجباری آن پیشــاپیش بدیهی البطــالن اعالم گــردد.
آیــا »اختیــار و اراده«ای کــه از مقوّمــاِت فعل اختیاری اســت، اختیــار و اراده 
در معنای تکوینی اش اســت یــا در مفهوم حقوقــی اش؟ اگر مــراد، اختیار 
تکوینــی اســت؛ کــه در عرصه آن، ســلب یا تحمیــل معنــا نــدارد؛ و اگر 
تحمیــل در آن راه دارد و اختیــار حقوقــی اســت، آنــگاه آیا می تــوان گفت 
کــه اگر فعلــی اجبــاری شــد، لزومــا غیراخالقی و بلکــه مذموم اســت؟

2( در قضــاوت ایشــان، عــالوه بــر ابهام قبلــی، ابهام دیگــری وجــود دارد 
و آن، خلــط بین مفهوم تکوینی و مفهوم حقوقــی از اختیــار و اراده اســت. 
ایشــان از اینکــه »اختیــار و اراده از مقومــات فعــل اخالقی اســت« نتیجه 
گرفته اند کــه: »فعل مجبورانه وغیرمختارانــه ارزش اخالقی نــدارد؛ بلکه 
از آنجائــی که متضمــن نادیده انگاشــتن حق انتخــاب وکرامت انســانی 

اســت؛ فعلــی غیراخالقی اســت«
در حالــی کــه آنچــه از مقومــات فعــل اخالقی اســت، مفهــوم تکوینی 
اختیار اســت؛ یعنی اساســاً موجــودی می تواند فعــل اخالقی انجــام دهد 
کــه مختار باشــد و افعالــی کــه از دایــره اراده تکوینی ما خارج باشــد )مانند 
گــردش خــون در رگهــای بدن مــا( مشــمول احکام اخالقی نمی شــود. 

گزارش
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ضمنــاً غیراخالقی بــودن آنها نیز بــه همین معنای 
عــدم شــمول حکــم اخالقــی اســت، نه بــه معنای 
مذموم بــودن کــه ایشــان بــه کار برده انــد. ایــن اجبار 
تکوینــی، اجبــاری اســت کــه در عرصــه آن، ســلب 
یــا تحمیــل و بــه تبــع آن، خــوب یــا بــد، معنا نــدارد 
و کامــال خــارج از مباحــث اخــالق اســت، امــا وقتی 
ســخن از فعل مجبورانــه و غیرمختارانه ای می شــود 
ــده انگاشــتن حــق انتخــاب و  کــه متضمــن نادی
کرامت انســانی اســت، منظــور اجبار حقوقی اســت، 
نه اجبــار تکوینــی؛ کــه اوال می تــوان در غیراخالقی 
دانســتِن )چه رســد بــه مذموم بــودن( اجبــار حقوقی 
مناقشــه کــرد، و ثانیا محــروم کــردن حــق انتخاب 
یــک شــخص، لزومــا مســتلزم نادیــده انگاشــتن 
کرامت انســانی او نیســت؛ و این مســاله هــم در زاویه 
اجبارشــونده و هــم در زاویــه اجبارکننــده قابــل بحث 

اســت.
برای تبییــن بهتــر مســأله، توضیح مختصــری در 
تفاوت اجبار تکوینــی و اجبار حقوقی الزم اســت. اجبار 
تکوینی درجایی اســت کــه کاری اساســاً از دایــره اراده 
انســان خارج باشــد، مانند اینکه اگــر کســی را از روی 
پشــت بــام هــل دهنــد، او دیگــر هیــچ گونــه اختیار 
و اراده ای بــرای ســقوط کــردن یــا نکــردن نــدارد؛ امــا 
اجبــار حقوقــی، درجایی اســت کــه موضــوع، در دایره 
اراده انســان قــرار دارد، امــا عامــل خارجــی بــه نحوی 
عمــل می کنــد کــه در خــارج حــق انتخابــی بــرای 
شــخص مختار باقی نمی مانــد. نحوه عمــل عامل 
خارجــی نیــز در عرصه اجبار حقوقــی دو گونه اســت؛ 
گاهــی فاعــل مختــار را در وضعیتــی قــرار می دهند 
که اگرچه مســیر اختیــار تکوینــِی او باز اســت امــا در 
عالم خــارج، امــکان عمل دلخــواه او باقــی نمی ماند؛ 
ماننــد زندانــی کــردن یــک دزد؛ کــه وی بــه خاطــر 
اینکــه در زنــدان اســت، امــکان دزدی نــدارد و گاهــی 
وی را در وضعیتــی قــرار می دهنــد که اگرچــه در عالم 
خــارج، امکان عمــل دلخــواه او باقی اســت، اما تحت 
ایــن وضعیت جدیــد، عقِل خــودش دیگــر اجــازه آن 
عمــل را بــه او نمی دهد؛ مانند اینکــه اســلحه ای را به 
طرف کســی بگیرنــد و بگویند یا پــول همراهــت را 
بــه ما بــده یــا تــو را می کشــیم؛ یا مثال به شــخصی 
اعالم می کننــد که اگــر مالیات ندهــی مانع فعالیت 
اقتصــادی تــو می شــویم؛ در ایــن مــوارد، وضعیت به 
گونه ای اســت که بــه لحاظ تکوینــی امکان نــدادن 
پــول یــا مالیــات نــدادن وجــود دارد، امــا عقــل وی به 
او چنیــن اجــازه ای نمی دهــد و بــه لحــاظ حقوقــی 
تعبیر می کننــد وی مجبــور بــه انجــام آن کار شــده 
اســت. همچنین گاهــی وضعیت های دســته اخیر 
بــه قــدری پیچیــده می شــود کــه اگرچه بــه لحاظ 
حقوقــی تعبیــر مجبــور بــودن را بــه کار می برنــد؛ 
امــا عقــل حکــم قطعــی نــدارد و علی رغــم مجبور 
دانســتن وی بــه لحــاظ حقوقــی، حکــم بــه مجرم 
بودنــش می دهند؛ هرچنــد وی را شایســته تخفیف 
در مجــازات بداننــد؛ ماننــد آنکــه شــخصی را در این 
ــر فــالن شــخص  ــد کــه »اگ ــرار دهن دوراهــی ق
ــو را می کشــیم«.  ــه قتــل نرســانی، ت )بی گنــاه( را ب
کشــتن بی گنــاه، حتــی در چنیــن شــرایطی جــرم 
اســت، امــا بــه خاطــر مجبــور بــودن وی بــه لحــاظ 

حقوقــی، در مجازاتــش تخفیــف می دهند.
اکنــون وضعیــت اجبــار حقوقــی در مثال هــای فوق 
را، از لحــاظ اخالقی، هــم از جانب اجبارکننــده و هم از 

جانب اجبارشــونده بررســی کنیم. در مــورد دزد زندانی 
شــده، البته دزدی نکــردن وی در زنــدان، فعل اخالقی 
برای او محســوب نمی شــود؛ اما »غیراخالقی« بودن 
دزدی نکردنــش، صرفا به معنای بی ارتبــاط با اخالق 
بودن اســت نه مذمــوم بــودن. در مورد مالیــات دهنده 
فــوق هم شــاید بتوان نظیــر همین ســخن را گفت. 
امــا در مورد کســی کــه مجبــور بــه دادن پول شــده، 
اگرچــه اقــدام اجبارکننــدگان مذموم اســت، امــا اقدام 
وی، نه تنهــا مذمــوم نیســت، بلکــه اخالقا ممــدوح 
اســت، یعنــی اخالق حکــم می کنــد کــه در چنین 
شــرایطی، انســان پولش را فدای جانش کنــد )توجه 

شــود فــرض مســاله در جایی اســت که امــکان دفاع 
بــرای وی وجــود نــدارد( و اگر خــالف این رفتــار کند، 
با عناویــن اخالقــی ای همچون بخیل و خســیس 
مذمــت می شــود و می گوینــد چنــان بخیــل بــود 
کــه جانــش را فــدای پولــش کــرد. امــا در مثالــی که 
شــخص را به کشــتن دیگری وادار می کنند، مســاله 
بالعکــس اســت، یعنــی اگــر وی جانــش را فــدا کرد، 
اخالقــا تحســین می شــود و اگر دیگــری را کشــت، 
ولــو بــه لحــاظ حقوقی مجبــور بــوده، امــا همچنان 

ــته مذمت است. شایس
امــا از جانــب اجبارکننــدگان، هم همــواره اقدامشــان 
مذمــوم نیســت. البتــه بــه ناحــق پــول دیگــران را 
گرفتــن، یــا مجبــور کــردن یک انســان به کشــتن 
یک انســان بی گنــاه، عملــی ضداخالقــی و مذموم 
اســت، امــا آیــا زندانی کــردن یــک مجــرم، یا مجبور 
کردن فعــاالن اقتصادی بــه پرداخت مالیــات اخالقا 
مذمــوم اســت؟ اگر بــه شــهودات اخالقــی و یا حتی 
به عــرف بین الملل نگاه کنیــم، ایــن دو عمل نه تنها 
مذموم شــمرده نمی شــود، بلکه حتی می تــوان اینها 
را از جهاتی مصداقــی از افعال اخالقی به حســاب آورد 

که توضیــح ایــن نکتــه در بند بعــد خواهــد آمد.
خالصه اینکــه دقــت در این مثال ها نشــان می دهد 
کــه ایــن گونه نیســت که اگــر فعلــی اجباری شــد، 
حتمــا غیراخالقی باشــد، چه رســد بــه اینکــه لزومًا 
مذموم هم باشــد، چــه در طــرف اجبارکننده، و چــه در 

طرف اجبارشــونده.
آیــا وقتــی از منظــر اجتماعی تحلیل شــود، بــاز هم 

اجبــار همــواره خــالف اخــالق اســت؟
3( بــه نظــر می رســد ریشــه این قضــاوت کــه اجبار 
حتمــاً خــالف اخــالق اســت، غلبه نوعــی تحلیل 

تک بعــدی از اخــالق اســت کــه اخــالق را فقــط از 
منظــر فــردی مــورد توجــه قــرار می دهــد و بــه ابعاد 
اجتماعی وظیفــه اخالقی بی توجــه اســت. آیا وقتی 
از منظر اجتماعی تحلیل شــود، باز هم اجبار همــواره 
خــالف اخــالق اســت؟ در اینکــه وضعیــت ایــده آل 
درجایــی اســت کــه فعــل بــا اراده و اختیــار شــخص 
ســرزند، بحثــی نیســت، اما اگــر فعــل اخالقــی را به 
صــورت همــه یــا هیــچ نبینیم، بلکــه نــگاه طیفی 
ــه انجــام اخالقیــات داشــته باشــیم، درمی یابیــم  ب
که، مخصوصــا از منظر اجتماعــی، پــاره ای از اجبارها 
نســبت به برخــی افــراد بــرای رشــد اخالقــی کالن 

جامعــه ضــرورت دارد. اگــر از مثال هــای ســاده بحث 
قبــل )مثــل زندانــی کــردن و قانــون مالیــات( هــم 
صرف نظــر شــود، می تــوان از بســیاری از الزاماتی که 
امــروزه در جهــان غرب شــایع شــده و تدریجا موجب 
شــکل گیری اخالقیات خاصی در فرهنگ عمومی 
جامعه گردیــده مثــال آورد. مثال اینکه کاری کنیم که 
هزینه اجتماعــی دروغگویی در جامعــه بــاال رود، )که 
یک نــوع بــه ســمت اجبــار ســوق دادن این مســاله 
اخالقــی اســت( آیا بــه لحــاظ اخالقــی امر مطلوبی 
نیســت؟ به تعبیر دیگــر می توان گفــت هر فعالیتی 
که از منظر اجتماعی، الزامات و اجبارهایی را پدیــد آورد 
که بــدون نادیــده گرفتن کرامت انســانی، زمینه ســاز 
گســترش اخالقیات شــود، مطلوبیت اخالقــی دارد. 
درواقع، چنانکه اشــاره شــد، تــالزم »مجبورانه شــدن 
فعل« و »نادیده انگاشــتن کرامت انســانی« تنهــا در 
حالتی اســت که مســاله فقــط از منظــر فــردی مورد 
توجــه قــرار گیــرد؛ وگرنــه از منظر اجتماعــی حاالت 
متعــددی را می تــوان تصویــر کــرد که اجبــار، نه تنها 
مستلزم نادیده انگاشــتن کرامت انسانی نباشد، بلکه 
به خاطر حفظ آن باشــد. شــاید مثال هــای ســاده آن، 
الزامــات تربیتــی والدین بــرای رشــد اخالقــی فرزند 
خویــش اســت کــه دقیقا بــه خاطــر حفــظ و ارتقای 
کرامــت انســانی فرزنــد اســت، نــه نادیده انگاشــتن 
کرامت انســانی وی. به عنــوان نمونه ای کالن تــر، آیا 
شــهودات اخالقی ما اجبــاری کــردن ســوادآموزی یا 
اجبــاری کــردن رعایــت بهداشــت، را به عنــوان یک 

ــو برنمی تابند؟ عمل نیک
مســاله را می تــوان از منظــر دیگــری نیــز مالحظه 
کــرد. درواقــع، اگــر اوال بــه این نکتــه توجه شــود که 
»زمینه ســازی برای گســترش اخالقیات در جامعه« 

خــود مصــداق یــک فعــل اخالقــی اســت، و ثانیــا 
به مفهــوم حقوقی اجبــار )در مقابــل مفهوم تکوینی 
آن( توجــه گــردد، آشــکار می شــود کــه اساســا یــک 
حالــت از اجبــار حقوقــی )که وضعیــت را بــه نحوی 
قــرار دهنــد کــه به لحــاظ تکوینــی امــکان تخلف 
وجود داشــته باشــد، اما عقــل وی به او چنین اجــازه ای 
ــب زمینه ســازی های اخالقــی  ندهــد(، الزمــه اغل
اســت؛ و اگر در مــواردی، اجبار حقوقــی مذموم قلمداد 
می شــود یــا از ســنخ حالتــی اســت کــه بــه لحــاظ 
تکوینــی امــکان تخلــف را مســدود می کنــد و یــا 
آنچــه مورد اجبــار قرار گرفتــه، خودش مصــداق فعل 
خــالف اخــالق )مثــال کشــتن بی گنــاه یــا غصب 

امــوال( اســت.
آیــا واقعــا عمــوم علمــای اخــالق، اجبــار را نافــی 

ــد؟ ــل می دانن ــدن عم ــی ش اخالق
ــد قبــل  ــه بن ــوان تکمل ــه عن 4( مطلبــی کــه ب
ــه  ــناد ب ــه در اس ــت ک ــن اس ــزود ای ــوان اف می ت
علمــای اخــالق، ایشــان علمــای قدیــم را ظاهرا 
ــاب  ــه حس ــالق ب ــم اخ ــوان عال ــه عن ــال ب اص
ــدگاه  ــه تفــاوت دی ــرا فقــط اگــر ب ــد؛ زی نمی آورن
علمــای قدیــم بــا علمــای غربــی در بــاب نقش 
ــم،  ــی انســان توجــه کنی عــادت در رشــد اخالق
ــه عمــوم  ــه نیســت ک ــن گون ــه ای ــم ک می یابی
علمــای اخــالق، اجبــار را نافــی اخالقــی شــدن 
عمل بداننــد. در واقــع بین علمای قدیــم و معاصر 
اختــالف اســت کــه آیــا »عــادت دادن« افــراد بــه 
کارهــای خــوب، عملــی اخالقــی اســت یــا خیر؟ 
بســیاری از معاصریــن غربــی با اســتناد بــه اینکه 
ــه  ــل ب ــه فع ــردد ک ــب می گ ــادت دادن، موج ع
صــورت غیراختیــاری از انســان ســربزند، آن را ناروا 
دانســته اند؛ امــا قدمــا با تفکیک عــادت به عــادات 
فعلــی و عــادات انفعالــی، بــر ایــن بــاور بودنــد که 
عــادات فعلــی، امــری الزم بــرای رشــد اخالقــی 
انسانهاســت، چرا که بســیاری از افعال اخالقی، اگر 
زمینه هایــش در وجود آدمی شــکل نگیــرد، عمال 
امــکان انجــام آن وجــود نــدارد؛ و لذا اساســا تربیت 
را فــن شــکل گیری عــادات )=ملــکات اخالقــی( 

می دانســتند.
محــل بحــث، اخــالق اجبــاری اســت یــا ایمــان 

اجبــاری؟ و آیــا ایــن دو کامــال یکســانند؟
5( نکتــه دیگــری کــه در بحــث ایشــان قابــل 
توجــه اســت درهم آمیختــن دو اصطــالح ایمان 
ــری  ــای دیگ ــی به ج ــرد یک ــالق، و کارب و اخ

ــد: اســت. ایشــان می گوین
ــان ورزی  ــات ایم ــار از مقوم ــر اراده و اختی »اگ
ــه  ــت ک ــی اس ــن کس ــد و مؤم ــل باش اصی
شــورمندانه و از ســر رضایــت و رغبــت »تجربه 
ــن  ــه ی ای ــد؛ الزم ــر می گذران ــی« را از س ایمان
ــه  ــان مجبوران ــه ایم ــت ک ــن اس ــخن ای س
ــرازوی  ــت و در ت ــیکال اس ــری پارادوکس تعبی

ــدارد.« ــی ن ــالق وزن اخ
ــث،  ــل بح ــا مح ــه آی ــت ک ــن اس ــوال ای س
اجبــاری شــدن اخــالق اســت یــا ایمــان؟ و آیــا 
ایــن دو یکســانند؟ و اصــال ایمــان اجبــاری چه 
ارتباطــی بــه موضــوع بحث )حجــاب اجبــاری( 
ــر  ــه تعبی ــاوری قلبــی و ب دارد؟ ایمــان یعنــی ب
ــل  ــک فع ــا حجــاب ی ــورمندانه، ام ایشــان ش
و رفتــار خارجــی اســت، نــه یــک بــاور قلبــی. 

گزارش

کســانی کــه دیگــران را بــه حجــاب مجبــور می کننــد، آیــا از آنها 
بــاور بــه حجــاب را می خواهنــد یــا پوشــیدن اندامهــای بــدن را؟ 
آیــا ایــن گونــه تعبیــر کــردن، چیــزی بیــش از گــره زدن مطالب 
بــا بیانــات احساســی اســت، و آیــا چنیــن کاری در مقالــه ای کــه 
می خواهــد بــر اســاس تحلیل هــای عقلــی بــه داوری اخالقــی 

بنشــیند، رواســت؟
ــط  ــا فق ــت؟ آی ــدازه اس ــه ان ــا چ ــف حکومت ه ــدوده وظای مح
بــه نیازهــای اولیــه )آن هــم بــا فهرســتی کــه مبتنــی بــر مــادی 
دانســتن حقیقــت انســان اســت( بپردازنــد یــا بــه نیازهــای ثانویه 
هــم وارد شــوند؟ و اگــر وارد شــدند، فقــط »پاســداری از اصــول 
ــِن اخالقــی« وظیفــه آنهاســت؟ و ایــن پاســداری  امــری  بنیادی
انتزاعــی اســت، یــا نیازمنــد ورود بــه مصادیــق عمل اخالقــی )نه 

فقــط مانــدن در اصــول بنیادیــن(؟
ــاد  ــالق ابع ــه اخ ــود ک ــوم می ش ــوق معل ــای ف 6( از تحلیل ه
اجتماعــی دارد و لــذا حکومت هــا هــم بایــد وارد آن شــوند. اکنون 
می افزاییــم که اگــر ترویج و گســترش اخــالق، خــودش مصداق 
یــک عمــل اخالقــی اســت، ورود حکومت هــا به ایــن مســاله، از 
طریــق قانون گذاری هــا و حتــی به کارگیــری ابزارهــای تنبیهی و 
تشــویقی، کامال مجــاز اســت؛ و مــادام کــه در این مســیر کرامت 
عمومــی انســان ها را خدشــه دار نکرده انــد کســی آنها را شایســته 
ــن  ــاده ترین مصــداق آن، قوانی ــد؛ و س ــی نمی دان ــت اخالق مذم
ــدان اســت کــه در عــرف فرهنگ هــای  جزایــی و اســتفاده از زن
ــن  ــز ُحس ــا نی ــی م ــهودات اخالق ــده و ش ــه ش ــری پذیرفت بش

ــد. ــول می کن ــا را قب ــدام حکومت ه ــن اق ــی ای اخالق
نویســنده محتــرم در ایــن زمینــه در مقالــه اول اعــالم می دارنــد 
ــت گذاری در  ــه ی سیاس ــاً در اندیش ــد صرف ــان بای ــه: »حاکم ک
جهــت بــرآوردن نیازهــای اولیــه مردمــان از قبیــل امنیت، شــغل، 
بهداشــت، پوشــاک  باشــند و نیازهای ثانویه انســانها از قبیل هنر، 
ــی  ــوزه عموم ــی و ح ــه مدن ــردم و جامع ــه م ــن  را ب عشــق، دی

بسپارند«
و در مقالــه دوم تاکیــد می کنند کــه: »پاســداری از اصــول بنیادیِن 

اخالقی وظیفه حکومتهاســت و نه بیشــتر.«
در این عبارات چند اشکال وجود دارد:

الــف( در بیــن ایــن دو تعبیــر در بــاب وظیفــه حکومت هــا تعارض 
وجــود دارد. باالخــره از نظــر ایشــان آیــا حکومــت فقــط بایــد بــه 
نیازهــای اولیــه بپــردازد یــا بــه نیازهــای ثانویه هــم وارد شــود؟ به 
تعبیــر دیگــر، طبــق فهرســت ایشــان، آیــا »پاســداری از اصــول 
بنیادیــِن اخالقــی« جــزء نیازهــای اولیــه و در ردیــف بهداشــت و 
شــغل و پوشــاک اســت یا جــزء نیازهــای ثانویــه و در ردیــف دین 

و هنــر و عشــق؟
ب( دربــاب بــه کارگیری تعابیــر »اولیــه« و »ثانویه« در مــورد نیازهای 
مذکــور بــه نظــر می رســد کــه بــاز در ورطــه مغالطــه اشــتراک لفظ 
گرفتــار آمده ایــم. اگــر مقصــود از نیازهــای اولیــه در مقابــل نیازهــای 
ثانویــه، تقــدم و تاخــر زمانــی در شــکل گیری نیازهاســت بدین معنا 
کــه نیازهــای اولیــه، نیازهایــی اســت کــه شــکل گیری و پیدایــش 
جامعــه از آنها شــروع می شــود و نیازهــای ثانویــه در مرتبــه بعد پدید 
می آیــد، ایــن تعبیــر قابــل قبــول اســت، امــا چــه تالزمــی دارد بــا 
اینکــه حکومت نبایــد به نیازهــای ثانویــه بپــردازد؟ اگــر هم مقصود 
اهمیــت و اولویــت نیازهای اولیه نســبت بــه ثانویه اســت، چه دلیلی 
اقامــه شــده کــه امــوری همچــون بهداشــت و پوشــاک بــر امــوری 
همچــون عشــق و دین برتــری داشــته باشــند؛ و آیا چنیــن اولویتی، 
مبتنــی بــر مــادی دانســتن حقیقــت انســان نیســت، کــه نیازهای 
مــادی وی را اولیــه و دارای اولویت، و نیازهای معنــوی وی را ثانویه و در 

اولویــت بعــدی معرفــی می کنــد؟
ــِن  ــر حکومــت بخواهــد در حــد »پاســداری از اصــول بنیادی ج( اگ
اخالقــی« وارد شــود، چنیــن پاســداری ای صرفــا یــک امــر انتزاعــی 
اســت یــا نیازمنــد ورود در مصادیــق و جزییــات اخالقــی؟ آیــا همین 
ــه رعایــت  تحســینی کــه بســیاری از افــراد جامعــه مــا نســبت ب

ــن نیســت کــه  ــه خاطــر ای ــد ب ــی دارن ــه غرب ــات در جامع اخالقی
ــدا کــرده و کاری  ــق اخــالق ورود پی ــه عرصــه مصادی حکومــت ب
کــرده کــه اخالقیاتــی نظیــر نظــم، راســتگویی، وجــدان کاری و  در 
مــردم شــیوع پیــدا کنــد و بــا سیاســت گذاری ها و ســازوکارهایی که 
در پیــش گرفتــه مــردم را بــه ســمت این مولفه هــا ســوق می دهند؟ 
باالخــره ایــن خوب اســت یــا بــد؟ و خالصه اینکــه آیــا پاســداری از 

اصــول بنیادیــن، بــدون ورود در جزییــات ممکــن اســت؟
آیــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، در یــک جامعه 
اســامی، عمل اخاقــی محســوب نمی شــود؟ و از آن 
باالتــر، آیــا ظلم ســتیزی )کــه نوعــی اجبــار نســبت 
ــزد  ــت( ن ــم او اس ــری از ظل ــرای جلوگی ــم ب ــه ظال ب
شــهودات اخاقــی تمــام انســان ها یــک فضیلــت 

اخاقی نیســت؟
۷( از منظــر دینــی، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، یــک فضیلت 
اخالقــی اســت؛ و طبــق بیانی کــه در فصــل قبلــی ارائه شــد، عمل 
ــاور دارد،  ــن ب ــه آن دی ــه ای کــه ب ــی، در جامع ــه دین ــه هــر توصی ب
مصــداق یــک فعــل اخالقی اســت. عــالوه بــر ایــن، اگــر از افــراط و 
تفریط هــای برخــی مدعیــان ایــن وظیفــه دینــی صرف نظــر کنیم 
)کــه در مــورد هــر عنــوان اخالقی، بــد اجــرا کــردن و افــراط و تفریط 
فــرض دارد(، از زاویــه شــهودات اخالقــی نیــز امــر به معــروف و نهی 
از منکــر، عملــی اخالقــی اســت؛ چــرا کــه ترویــج آنچــه اخالقی و 
نیکوســت، و بــه ارتقــای اخالقــی جامعــه منجــر می شــود، اخالقــا 
خــوب اســت؛ و اینکــه عمــوم مــردم دســت بــه دســت هــم بدهند 
و و مانــع انجــام رذیلت هایی توســط افــراد هنجارشــکن و بی اخالق، 
شــوند، در شــهود اخالقــی هــر انســانی امــری مطلــوب، و لــذا فعلی 
اخالقــی اســت. واضــح اســت کــه درک خوبــی و اخالقی بــودن امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر، کامــال درگــروی فراتــر رفتــن از نــگاه 
صرفــا فــردی و پیــدا کــردن نــگاه اجتماعی به فعــل اخالقی اســت.
حتــی اگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، بــه عنــوان یــک فعل 
خاص جامعــه دینی قلمــداد شــود، عدالت گســتری و ظلم ســتیزی، 
قطعــا از مصادیــق اعالی فعــل اخالقی اســت. آیــا ظلم ســتیزی، از 
مقولــه اجبار دیگــران نیســت، و آیــا اجبــاری بودنی کــه در ایــن اقدام 
نهفتــه اســت، شــاهد کافی نیســت کــه صــرف وجــود اجبــار دلیل 
ــد  ــل نمی توان ــک فع ــوم دانســتن ی ــی و مذم ــی در غیراخالق کاف

باشــد؟«
بررســی مدعــای حجــت االســام زائــری در 

خصــوص اجبــار در قانــون حجــاب
حجــت االســالم زائــری از دیگــر افرادی اســت کــه در مــورد حجاب 
اجبــاری اظهــار نظر کــرده اســت. وی کــه در یک برنامــه تلویزیونی 
بــه نقد اجبــاری بــودن حجــاب پرداخت پــس از انتشــار بخش هایی 
از آن برنامــه در ســایت هــای مختلــف، در گفتگویــی بــا ســایت الف 
در ۱9 اردیبهشــت 94 گفــت: »یکــی از اشــتباهات مــا در جمهــوری 

اســالمی اجبــار حجــاب بوده اســت.
 حتــی اگــر نتوانیــم از آن تراجــع کنیم باید علم به این داشــته باشــیم 
کــه ایــن تصمیم گیــری و سیاســت گــذاری خطــا بــوده اســت. این 
نظرشــخصی مــن اســت. چــون حجــاب چندیــن بعــد دارد. یــک 
بعــدش اعتقادی ســت، یــک بعدش ســبک زندگی ســت. یعنــی از 
آن جهت که ریشــه و منشــأ انتخاب هســت، اعتقــادی اســت و از آن 
جهــت که خروجــی و بــروز بیرونــی انتخاب اســت یک نوع ســبک 
زندگــی اســت و هیچکــدام هــم اجبــار پذیــر نیســت. شــما اساســًا 
نمی توانیــد بــه انتخــاب جنبــه اجبــار و الــزام و اکــراه بدهیــد. حتــی 
مســائل دینــی هــم کــه حــدود شــرعی دارد ناظــر بــه اعتقــاد افــراد 
نیســت. یعنی متعلــق تعذیرات اعتقــاد افراد نیســت که مثالً کســی 
را شــالق بزننــد که چــرا به روزه اعتقاد نداشــتی! اگر کســی را شــالق 
می زننــد یــا حــد برایــش جــاری می کننــد بــه خاطــر یــک رفتــار 
بیرونــی اســت کــه بازجنــس اجتماعــی دارد. قانــون در جامعه اســت 
کــه شــرب خمــر نبایــد علنــی باشــد. کســی می توانــد بــه حرمت 
شــرب خمر اعتقــاد نداشــته باشــد و اتفاقــاً آدم عرق خوری هم باشــد 

ولــی در خانــه اش کســی بــا او کاری نــدارد. اینجا که می شــود عرصه 
اجتمــاع، اینجا مســئله قانــون و نظام اســت. لــذا متعلقــات اجبارها و 
الزامــات دینــی همــه مربــوط بــه بروزهــای اجتماعــی و دینــی آن 

اســت.«
ســوزنچی در واکنــش بــه ایــن اظهــارات نیــز مــی نویســد: »اخیــرا 
روحانــی محترمــی کــه دغدغه هــای فرهنگــی مشــهودی دارد، از 
زاویــه همیــن دغدغه هــا، به مخالفــت بــا قانون حجــاب بــه عنوان 
یــک قانــون حکومتــی پرداختــه و جالــب اســت کــه از مقدماتی که 
بــرای مخالفــت بــا حجــاب الزامــی اســتفاده کــرده، کــه بــه لحــاظ 
منطقــی، از آن مقدمــات، ضــرورت قانــون الزامــی حجــاب اثبــات 
می شــود! بــه تعبیــر دیگــر، تحلیــل ایشــان، بــه گونــه ای اســت که 
خروجــی آن، نقیــض مقدماتــش اســت! ایشــان در ابتــدا به درســتی 
بیــن ســنخ »مســائل اعتقــادی« بــا »رفتــار بیرونــی کــه جنــس 
اجتماعــی دارد« تفــاوت می گذارنــد و باز به درســتی نشــان می دهند 
کــه اجبار تنهــا در دســته دوم فــرض دارد نــه در دســته اول و بلکــه در 
خصــوص دســته دوم، هر نظــام اجتماعی ای بایــد قوانینــی ارائه کند 
تــا جامعــه نظمــی داشــته باشــد. آنــگاه، مبتنــی بــر ایــن مقدمــات 
صحیح، نتیجــه می گیرند که »یکــی از اشــتباهات مــا در جمهوری 

اســالمی اجبــار حجــاب بــوده اســت!«
ــزام می شــود یــک »اعتقــاد« اســت یــا یــک  آیــا حجابــی کــه ال
»بــروز اجتماعــی و دینــی«؟ واقعا چه تفاوتــی بین »حدود شــرعی« 
)کــه ایشــان الــزام قانونــی در آنهــا را پذیرفتــه( بــا »حجــاب« وجــود 
دارد؟ آیــا تفــاوت آنهــا در ایــن اســت کــه، طبق تصــور ایشــان، یکی 
را می شــود قانونــی کــرد و دیگــری را خیــر؛ یــا بایــد پذیرفــت کــه 
هــر دو قانــون مبتنی بــر شــریعت و لــذا قانونهایــی الزام آور هســتند 
و تفــاوت تنهــا در ایــن اســت کــه یکــی از ســنخ قوانیــن کیفــری 
اســت و دیگــری از ســنخ قوانیــن مدنــی؟ اگــر ایشــان می پذیرنــد 
کــه بروزهای اجتماعــی محــل قانونگــذاری و الزامات قانونی اســت، 
و اگــر قبــول دارنــد کــه حکومــت اســالمی قوانینــش را بــر اســاس 
قوانیــن مدنــی اســالم بایــد بنــا کند، پــس مقصر دانســتن نظــام به 
خاطــر التــزام بــه این قانــون چــه توجیهــی دارد؟ آیــا واقعا اقــدام نظام 
جمهــوری اســالمی اشــتباه بــوده اســت یا ســنخ تحلیل ایشــان؟«

فروکــش کــردن یکبــاره پدیــده دختــران خیابــان انقــالب و صفــر 
ــاره »ریشــه  شــدن ناگهانــی ایــن حرکــت، نشــان مــی دهــد درب
اجتماعــی« اعتــراض بــه حجــاب در ایــران بــه شــدت غلــو شــده 
اســتدر پایــان بــا اشــاره بــه پدیــده ای که هفته های گذشــته شــاهد 
آن بودیــم و بــه پدیــده دختــران خیابــان انقــالب معــروف شــد، ذکر 
ایــن نکتــه نیــز خالــی از لطف نیســت کــه فروکــش کــردن یکباره 
پدیــده دختــران خیابــان انقــالب کــه تــالش فــراوان می شــد یک 
پدیــده ریشــه دار و عمیــق، و نمــادی از اعتــراض فــوران کــرده زنــان 
ایرانــی بــه مســئله حجــاب جلــوه داده شــود، نشــان داد این مســئله 
پدیــده ای تحمیلی بــوده اســت. گذشــته از اینکــه دختران روســری 
از ســر برداشــته، چــه کســانی بودنــد و دربــاره کار خــود چه گفتــه اند، 
صفــر شــدن ناگهانی ایــن حرکت، نشــان مــی دهــد درباره »ریشــه 
اجتماعی« اعتــراض به حجــاب در ایران به شــدت غلو شــده اســت. 
جامعــه ای چنــان عصبانــی کــه کارش به بــاد دادن روســری بــر فراز 
پســت برق گوشــه خیابان کشــیده باشــد، به این ســادگی از خواست 
خــود کوتاه نمــی آید. اکنــون خبری از آن کشــف حجاب ها نیســت، 

جامعــه هــم بــه راه خــود مــی رود.
اینکــه درون جامعــه ایرانــی دیدگاه هــای مختلفی دربــاره حــد و مرز 
پوشــش زنــان وجــود دارد، بی گفــت وگو صحیح اســت اما اینکــه در 
این چنــد هفته تالش شــد گفته شــود اساســا اکثریــت زنــان ایرانی 
به تنــگ آمــده انــد و دیگر حاضــر به حفظ حجاب نیســتند، آشــکارا 
یــک »فضاســازی« بــوده اســت. باید بــه دقت میــان »دیــدگاه های 
مختلف درباره پوشــش« و »شــکل گیــری اراده عمومی میــان زنان 
برای عبــور از حجــاب« تفکیک کــرد. اولی طبیعی اســت امــا دومی 
اگــر واقعا شــکل گرفته بــود، قضیه بــه انتحار چنــد خانم وابســته به 

اینجــا و آنجــا ختم نمی شــد.

گزارش
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گزارش

نویســنده کتاب »جهــاد، افــراط گرایی، و 
الحــاد نــو« بــا رویکــردی کامــا علمی و 
بــه دور از ادبیــات جدلــی و یــا خطابی به 
نقــد و بررســی برخــی مدعیــات جریان 
ــام  ــن اس ــه دی ــد« علی ــاد جدی »الح

می پــردازد.
 Jihad, ــاب ــر، کت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
 Radicalism, and the New
Atheism (جهــاد، افــراط گرایــی، و الحــاد نــو) 
نوشــته محمد حســن خلیل دانشــیار رشــته اســالم 
شناســی و اســتاد مدعو حقوق دانشــگاه میشــیگان 
ــارات  ــط انتش ــاب توس ــن کت ــت. ای ــکا اس آمری
دانشــگاه کمبریــج در ماه هــای ابتدایــی ســال 
20۱8 میــالدی در ســه بخــش )هشــت فصــل( به 
عــالوه مقدمــه و مؤخــره، در ۱85 صفحــه بــه تبــع 

ــت. ــیده اس رس
ــر اســت  ــم نظی ــوع خــود ک ــر از آن رو در ن ــن اث ای
کــه مولــف از جایــگاه یــک اســالم پــژوه مســلمان 
و بــا رویکــردی کامــال علمــی و بــه دور از ادبیــات 
ــی  ــی برخ ــد و بررس ــه نق ــی ب ــا خطاب ــی و ی جدل
ــن  ــه دی ــد« علی ــاد جدی ــان »الح ــات جری مدعی

اســالم می پــردازد.
خلیــل کوشــش دارد بــا تکیــه بــر اصــول تحقیــق 
دانشــگاهی اهــم نظریــات ضــد اســالمی چنــد تن 
ــن معاصــر را رد کــرده و  از سرشــناس ترین ملحدی
نشــان دهد عمــده مدعیــات ایشــان نشــأت گرفته 
ــن  ــف مت ــا مغالطــه و تحری ــح و ی از فهــم ناصحی

قــرآن و احادیــث اســت.
بخــش اول: مفهوم جهــاد در قــرآن، احادیــث و نظر 

فقها
ــای واژه  ــن معن ــه تبیی ــنده ب ــل اول نویس در فص
»جهــاد« در بســتر تاریــخ صــدر اســالم توجــه دارد 
و می کوشــد بــا اتــکا بــر آیــات قــرآن کریــم ســیر 
ــات  ــاد در دوران حی ــوم جه ــول مفه ــی تح تاریخ
پیامبــر اکــرم )ص( را توضیــح داده و بــرای خواننــده 
ناآشــنا بــا تاریــخ اســالم آیــات مربــوط بــه جهــاد را 

در بســتر تاریخــی خــود شــرح نمایــد.
خلیــل در ایــن بخــش بــا توجــه خــاص بــه آیاتــی 
ــرار  ــالم ق ــه اس ــه ب ــتمایه حمل ــا دس ــه عموم ک
ــار  ــم صحیحــی از بافت ــالش دارد فه ــد، ت گرفته ان
تاریخــی ماجــرا بــه خواننــده ارائــه دهد. بــه صورت 
خــاص آیــات بقــره ۱90-۱93، نســاء 89-9۱ و 
ــل  ــه قت ــا ب ــد صراحت ــا خداون ــه در آنه ــه 5 ک توب
مشــرکین و کفــار دســتور می دهــد در ایــن فصــل 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــه و بررس ــورد توج م
ــای  ــد دیدگاه ه ــه مقایســه و نق ــف ب ــه مول در ادام
مختلــف مفســرین مســلمان دربــاره ایــن آیــات و 
فهــم ایشــان از »جهاد بــا کفــار« پرداختــه و در یک 
دســته بنــدی کلــی، دیــدگاه علمــای اســالم درباره 
آیــات جهــاد را به دو دســته تقســیم می کند: دســته 
اول گروهــی کــه معتقدنــد جهــاد بــا کفار در ســیره 
پیامبــر صرفــا دفاعی بــوده و جهــاد مســلحانه مورد 
اشــاره در ایــن آیــات محــدود بــه مــواردی می شــود 
کــه در آنهــا کفــار آغازگــر جنگ هســتند و یــا عهد 
شــکنی کرده انــد. و گــروه دوم از مفســرین و علمای 
مســلمان کــه حــدود تعییــن شــده در ایــن آیــات را 
صرفــا متعلــق بــه زمــان ابتدایــی غــزوات می دانند 
و معتقدنــد جهاد بــا غیر مســلمانان )جهــاد ابتدایی( 

تــا تســلیم کامــل ایشــان بایــد ادامــه پیــدا کند.
فصــل دوم به شــرح مفهوم جهــاد در فقه اســالمی 

ــری  ــل تصوی ــن فصــل خلی اختصــاص دارد. در ای
کلــی از چنــد صدایــی و گوناگونی نظریــات فقهای 

ــر می شــود. ــاد را متذک ــاب جه اســالمی در ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــل ب ــن فص ــدای ای وی در ابت
گــروه هایــی چــون القاعــده و داعــش خــود را پیــرو 
فقــه اهــل ســنت )و نــه شــیعی( می دانند، بررســی 
خــود را صرفــا معطــوف بــه آرا فقهــی اهــل ســنت 
ــالف  ــه بررســی اخت ــه ب ــرده اســت. وی در ادام ک
نظــرات فقهــی و تفــاوت هــای بعضا عمیــق میان 
ــوان  ــه عن ــه و ب نظــرات فقهــای اســالمی پرداخت
مثــال اختــالف فتــوای میان مفتــی عربســتان )بن 

بــاز( و رئیــس االزهــر 

)قرضاوی( 
ماجرای  در 

صلــح 
و  اعــراب 
ئیل  ا ســر ا
دهــه نــود 
ی  د میــال
ا  ــه ر ب

عنــوان نمونــه ای از چندصدایــی در جامعه اســالمی 
می کنــد. مطــرح 

در انتهــای ایــن فصــل نیز اختــالف نظــرات فقهی 
در بــاب مســائلی چــون نحــوه برخــورد بــا زنــان و 
ــودن  کــودکان و اســرای جبهــه دشــمن، مجــاز ب
اســتفاده از ســالح های غیــر متعــارف و همچنیــن 
ــورد بحــث و بررســی  ــوارد دیگــر را مختصــرا م م
قــرار می دهــد. در نهایــت هــدف مولف نشــان دادن 
تفــاوت دیدگاه هــا و یکســان نبودن فتــوای فقهای 
ــن  ــن مســائل اســت و همچنی ــل ســنت در ای اه
اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه نــگاه فقهــی گــروه 
هایــی چــون القاعــده و داعــش بــه موضــوع جهــاد 
ــوده  ــالم نب ــان اس ــب جه ــان غال ــالم جری در اس
ــی  ــز نمایندگ ــنت را نی ــل س ــت اه ــر اکثری و نظ

نمی کنــد.
بخش دوم: بن الدن، یازدهم سپتامبر و داعش

فصل هــای ســوم و چهــارم کتــاب بــه زندگــی بــن 

ــازده  ــالت ی ــورد حم ــای وی در م الدن و دیدگاه ه
ــن  ــالم در ای ــای اس ــر علم ــد و نظ ــپتامبر و نق س
موضــوع اختصــاص یافتــه اســت. نویســنده ســیر 
ــه وارث  ــی ک ــن الدن از زمان ــی ب ــوالت زندگ تح
ثــروت عظیــم پدر خود در عربســتان شــد و ســپس 
ــطین  ــد در فلس ــای مجاه ــه گروه ه ــتن او ب پیوس
ــا  و ســپس افغانســتان و در نهایــت اختــالف وی ب
خانــدان ســعودی را مــورد توجــه و کنــکاش قــرار 

ــت. داده اس
دولت ســعودی در ســال ۱990 پیشــنهاد بــن الدن 
بــرای تشــکیل جبهــه ای از مجاهدیــن مســلمان 
ی  ا بــر
از  دفــاع 
عربستان 
در مقابــل 
ز  و تجــا
احتمالی 
م  صــدا
حســین 
را رد می 
کنــد 

بــه  و 
جــای 
ی  و

ــه ســوی دولــت آمریــکا دراز مــی  ــاری ب دســت ی
ــا  ــه زعــم نویســنده ضدیــت بــن الدن ب ــد. ب نمای
خانــدان ســعودی و ســپس دولــت آمریــکا در پــی 
حضــور نظامــی آن کشــور در جزیــره العرب شــدت 
گرفــت. بــن الدن کــه در دوران مبــارزات خــود بــر 
علیــه نیروهای شــوروی در افغانســتان آمریــکا را در 
کنــار و حامــی خــود مــی دیــد، بعــد از ایــن آمریــکا 
را بــه عنــوان کشــوری متجــاوز محســوب کــرده و 
رویکــرد خــود را بــا آنها متناســب بــا وقایــع منطقه 

داد. تغییــر 
ــود  در ســال ۱994 و در پــی همیــن فعالیــت هــا ب
ــع تابعیــت  کــه فهــد پادشــاه عربســتان از وی خل
کــرد. در نهایــت در ســال ۱996 بــن الدن پــس از 
اخــراج از ســودان )بــا فشــار آمریــکا و عربســتان( به 
افغانســتان مهاجــرت کــرد و در آنجــا اعالمیــه خود 
مبنــی بر جهــاد بــا آمریــکا را صــادر نمــود. در طول 
ســال هــای منتهــی بــه حــوادث یــازده ســپتامبر، 
وی در مصاحبــه و اطالعیــه هــای خــود جهــاد بــا 

آمریــکا را در قالــب جهــاد دفاعــی معرفی مــی کرد 
و فعالیــت های خــود را در قالــب دفاعــی و در مقابل 
ــه کشــورها و منافــع  ــی ب حمــالت نیروهــای غرب

جهــان اســالم توجیــه مــی کــرد.
ــراه  ــه هم ــهور وی ب ــوای مش ــال ۱998، فت در س
ــه در آن  ــش منتشــر شــد ک ــی از هــم فکران جمع
ــه تنهــا ســربازان بلکــه همــه  ــارزه و کشــتن ن مب
شــهروندان آمریکایی و اســرائیلی را برای مسلمانان 
واجــب بر مــی شــمرد. توجیــه وی در همــراه کردن 
ــان در  ــه ایش ــود ک ــان آن ب ــا نظامی ــهروندان ب ش
ــود شــریک  ــتمداران خ ــم سیاس انتخــاب و تصمی
هســتند. بعــد از حــوادث تروریســتی یازده ســپتامبر 
ــرد و  ــف ک ــی توصی ــالت را دفاع ــز وی آن حم نی
کشــتن شــهروندان آمریکایــی را جوابــی در مقابــل 
ــایر  ــلمانان س ــی و مس ــهروندان عراق ــتار ش کش

کشــورها محســوب نمــود.
هــدف خلیــل از ارائــه ایــن بحــث تاریخــی اثبــات 
ــه  ــر فضــای سیاســی )و ن مدعایــش در مــورد تاثی
صرفــا اســالمی( در حمــالت تروریســتی یازدهــم 
ســپتامبر اســت.در فصــل چهــارم مولــف با اســتناد 
بــه نظــرات اکثریــت علمــای اســالم )اکثــرا ســنی 
ــازده ســپتامبر،  مذهــب( در محکومیــت حــوادث ی
نظــرات فقهــی بــن الدن و پیــروان او را بــه عنــوان 
ــی شــاذ و از نظــر بســیاری علمــای اســالم  نظرات
مخالــف دســتورات و نــص صریح معرفــی می کند. 
ــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه  خلیــل بــه خوبــی ب
نتیجه عملکــرد بــن الدن در کشــتار غیــر نظامیان 
ــوی از  ــنت نب ــن از س ــو گرفت ــای الگ ــه ج ــه ب )ک
روش غربیــان الگــو گرفتــه اســت( هــم بــه جبهــه 
تبلیغــات ضد اســالمی کمــک شــایانی کــرد و هم 
در عمــل موجــب ســلطه و نفــوذ بیشــتر آمریــکا در 

جهــان اســالم شــده اســت.
ــاب،  ــن بخــش از کت ــی ای در فصــل پنجــم و پایان
خلیــل بــه پدیــده نســبتا نوظهــور داعــش پرداخته 
و ضمــن برشــمردن شــباهت های ســاختاری میان 
آن تفکــرات القاعــده و داعــش، بــر نزدیکــی دیدگاه 
فقهــی افراطــی ایــن دو گــروه تاکیــد می کنــد. بــه 
ماننــد آنچــه در مــورد بــن الدن و افــکار وی طــرح 
ــن  ــد مبلغی ــان ده ــد نش ــنده می کوش ــد، نویس ش
گــروه داعش آیــات قــرآن و احادیث نبــوی را عمدتا 
خــارج از بافتــار تاریخــی خــود و بعضــا بــا تحریفات 
صریــح بــه خواننــده نــاآگاه القــا می نماینــد. تعریف 
ایشــان از مفهــوم »جهــاد بــا کفــار« و نــوع تعامــل 
حضــرت پیامبــر )ص( با ایشــان برگرفته از قشــری 
گــری بــه همــراه گرایش هــای عمیــق سیاســی و 
فاقــد ادلــه شــرعی اســت کــه مــورد قبــول اکثریت 
فقهــای اهــل ســنت و ســیره پیامبــر و خلفــا بــوده 
اســت. بــه طــور مثــال احیــا بردگی جنســی بــه نام 
اســالم یکــی از مظاهــر ایــن نگاه داعشــی بــه دین 
اســالم اســت. نگاهی کــه مــورد اســتقبال مخالفان 
ــرار  ــد ق ــون جدی ــای غــرب و الحادی اســالم در دنی

گرفتــه اســت.
بخــش ســوم کتــاب: الحــادِ نــو و دیــدگاه ملحدین 

بــر ضــد اســالم
ــرات  ــه ای از نظ ــه خالص ــاب ب ــم کت ــل شش فص
ملحــد یهــودی زاده، ســم هریس اختصــاص یافته 
اســت. در میــان آثــاری کــه هریس بــر علیــه ادیان 
ــوان  ــا عن ــاب وی ب ــن کت ــت، مهم تری ــته اس نوش
ــال بیشــتری در غــرب  ــاِن ایمــان« مــورد اقب »پای
قــرار گرفتــه اســت. وی در ایــن کتــاب فصلــی را به 

»جهاد، افراط گرایی و الحاد نو«؛ کتابی برای دفاع از اسالم

گزارش

صــورت خــاص بــه دیــن اســالم و حملــه بــه آن اختصــاص داده و از 
ایــن جهــت خلیــل تمرکــز خــود را در بررســی و نقــد نظــرات وی در 

ــد. ــن فصــل معطــوف می کن ای
»پایــان ایمــان« بــا تصویــر ســازی هریــس از حملــه انتحــاری فردی 
مســلمان آغــاز می شــود. تــالش وی در طــول کتــاب بــر ایــن قــرار 
می گیــرد کــه بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن، خشــونت و ضدیــت بــا غیر 
مســلمانان و تروریــزم را بــه عنــوان بخشــی از حقیقــت ذاتــی اســالم 
ــن  ــد. وی حمــالت یازدهــم ســپتامبر و تفکــر اســامه ب ــی کن معرف
الدن را نــه تحــت عنــوان برداشــتی افراطــی از قــرآن بلکــه بــه عنوان 
حقیقــت آموزه هــای آن معرفی می کنــد. وی در بخشــی از کتــاب وی 
می نویســد: »شــما اگــر بــه آنچــه حقیقتــا در قــرآن گفتــه شــده بــه 
دیــده ایمــان و اعتقــاد نــگاه کنیــد، بــرای فــرار از آتــش دوزخ چــاره ای 
نداریــد جــز آنکــه در کمتریــن مرتبــه بــا اســامه بــن الدن در آنچــه به 

دســتور وی در یــازده ســپتامبر انجــام گرفــت موافــق باشــید«.
وی ســپس بــا ارجــاع بــه بخش هایــی از آیــات قــرآن )کــه اکثــرا در 
فصــل اول مــورد بررســی قــرار گرفــت( ســعی در اثبــات ذاتــی بــودن 
خشــونت بــر علیــه غیرمســلمانان در دیــن اســالم دارد. روشــی کــه 
خلیــل بــرای رد ادعاهــای هریــس برمی گزینــد هماننــد فصل هــای 
پیشــین دقــت در ترجمــه صحیــح آیــات قــرآن و قــرار دادن آنهــا در 
ــات ذکــر شــده  ــرای آی ــی اســت کــه ب بســتر تاریخــی و شــان نزول
اســت. بدیــن منظــور خلیــل بــا کمــک گرفتــن از نظــرات مفســرین 
)عمدتــا ســنی( و ارجــاع بــه آثــار متقدیــن از علمــا و همچنیــن اشــاره 
بــه نظــرات مبلغین مســلمان معاصــر، نشــان می دهــد آنچــه هریس 
از آن تعبیــر بــه »حقیقت اســالم« می کنــد در واقــع قرائتی حاشــیه ای 
و در اکثــر مواقــع شــاذ )حتــی در میــان اهــل ســنت( اســت که بیشــتر 
توســط بــن الدن و برخــی جریان هــای حاشــیه ای در میــان وهابیــان 

مــورد قبــول اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه هریــس هیچ گونــه تحصیــالت اسالم شناســی 
نداشــته و بــه اصــول اولیــه مطالعــات در ایــن زمینه هــم ناآگاه اســت، 
ــا اشــتباه و یــا مغالطــات  ارجاعــات وی بــه متــون اســالمی اغلــب ب
جــدی صــورت گرفتــه اســت. نکتــه دیگــری کــه خلیــل به درســتی 
ــی در  ــر دین ــا غی ــای غالب ــذارد انگیزه ه ــت می گ ــر روی آن انگش ب
ــت  ــا عاملی ــلمانان در آنه ــه مس ــت ک ــتی اس ــای تروریس عملیات ه
مســتقیم دارنــد. خلیــل بــا اشــاره بــه نوارهــای منتشــره از ســوی بــن 
الدن و ســایر بمــب گــذاران انتحــاری، نشــان می دهــد در تمامــی آنها 
ــل  ــارزه ای دفاعــی در مقاب ــب مب تروریســت ها اعمــال خــود را در قال
ــه  ــل اســالمی توجی ــه مل ــر علی تهاجمــات کشــورهای متخاصــم ب

می کننــد.
در اکثــر آنهــا دیــن اســالم و آیــات و روایــات نــه بــه عنــوان عامــل 
ــم  ــراز خش ــت اب ــی جه ــتری توجیه ــوان بس ــه عن ــه ب ــه، بلک اولی
تروریســت ها از غــارت و چپــاول کشــورهای مســلمان توســط 
ــی ایشــان مطــرح می شــود.  ــن اروپای ــا و برخــی متحدی آمریکایی ه
ــل  ــا دلی ــن الدن، وی صریح ــم ب ــای مه ــی از پیام ه ــال در یک مث
ــر  ــدن تصاوی ــدف را دی ــوان ه ــه عن ــو ب ــای دوقل ــاب برج ه انتخ
ــم  ــی حمــالت رژی ــان در پ ــردم لبن ــازل م ــا و من ــای خانه ه ویرانه ه

ــد. ــر می کن ــرائیل ذک اس
ــه درســتی نشــان می دهــد  ــن مســتندات ب ــه ای ــا اشــاره ب ــل ب خلی
نقــش تعالیم اســالمی در این دســت عملیــات تروریســی اوال برگرفته 
از نگاهــی قشــری و بســیار حاشــیه ای بــه متــون دینــی اســت و بــه 
هیــچ عنــوان نــگاه اکثریــت مســلمانان را نمایندگــی نمی کنــد و ثانیا 
عامــل اصلــی و محــرک حقیقی تروریســت ها ظلــم و اجحافــی تاریخ 
اســت کــه عاملیــن انتحــاری )درســت یا غلــط( غــرب و بــه خصوص 

آمریــکا و انگلیــس را باعــث و بانــی آن می داننــد.
فصــل هفتم کتــاب بــه اتهامــات ملحــدی مســلمان زاده بــا نــام آیان 
حرســی علــی اختصــاص یافتــه. آیــان کــه در خانــواده ای مســلمان 
و در ســومالی بــه دنیــا آمــده اســت، پــس از پناهدگــی بــه هلنــد بــه 
مــرور از اســالم دور شــده و بــه گفتــه خــودش در نهایــت در اثــر ارتباط 
ــازده ســپتامبر از اســالم  ــا آموزه هــای فرهنگــی غــرب و حــوادث ی ب
اعــالم برائــت کــرده و خــود را رســما ملحــد می نامــد. وی که یکــی از 
چهره هــای جنجالــی و فمنیســت معــروف اســت کــه ســناریوی فیلم 
ضــد اســالمی »تســلیم« را نوشــت )کارگــردان و همکار هلنــدی این 
فیلــم تئــودور ون گــوگ در ســال 2004 توســط فــردی مســلمان در 

ــد(. خیابان کشــته ش

ــد روش وی  ــی مانن ــی عل ــای حرس ــی ادعاه ــل در بررس روش خلی
ــب  ــا مطابقــت دادن مطال ــی ب ــد ادعاهــای هریــس اســت یعن در نق
مدعایــی حرســی علــی بــا متــن کامــل آیــات قــرآن نشــان می دهــد 
ــا اســالم و عربــی، در  ــا وجــود آشــنایی ب وی نیــز چــون هریــس و ب
انتقــال و فهــم متون اســالمی دچــار اشــتباهات فاحش و یــا مغالطات 

عمــدی بســیاری شــده اســت.
امــا لحن حرســی علــی در مخالفــت با اســالم شــدیدتر و احساســی تر 
ــان  ــار خــود خواه ــه وی در برخــی آث ــی ک ــا جای ــس اســت ت از هری
مبــارزه ســخت بــا اســالم می شــود. وی نیــز مانند هریــس تاکیــد دارد 
اســالم نــه دیــن صلــح بلکــه دیــن انتقــام جویــی و خشــونت بــوده و 
ایــن نــوع رفتــار دقیقــا برگرفتــه از آموزه هــای قــرآن و ســنت پیامبــر 
ــخ  ــز از تاری ــی نی ــل نشــان می دهــد حرســی عل اســالم اســت. خلی
اســالم اطــالع دقیقــی نــدارد و بــه طــور مثــال ادعاهایــش درمــورد 
اســالم آوردن دســته جمعــی و اجبــاری غیــر مســلمانان مناطــق فتح 
ــا تحقیقــات تاریخــی در تضــاد  شــده در قــرون اول و دوم هجــری ب
اســت.خلیل بــا کنــار هــم گذاشــتن برخــی اظهــارات بــه شــدت تنــد 
ــا اســالم و مســلمانانی کــه  ــزوم برخــورد ب حرســی علــی در مــورد ل
ــی  ــد حرس ــان می ده ــتند، نش ــرآن هس ــات ق ــه آی ــه هم ــد ب معتق
ــوارد  ــی م ــل در برخ ــش حداق ــو بودن ــح ج ــای صل ــالف ادع ــر خ ب
دیدگاه هایــی کامــال جنــگ طلبانــه بــر ضــد مســلمان دارد. همچنین 
خلیــل پیشــنهاداتی کــه حرســی علــی بــرای اصــالح اســالم می دهد 
ــم  ــرگ از تعالی ــس از م ــات پ ــه حی ــاد ب ــد و اعتق ــال حــذف تاکی )مث
اســالمی بــه ایــن بهانــه کــه ایــن تفکــر روحیــه شــهادت طلبانه را در 
بیــن مســلمانان تقویــت کــرده و در نهایــت موجــب خشــونت گرایی 
ــر  ــد و متذک ــرا می دان ــل اج ــر قاب ــل غی ــود( را در عم ــان می ش ایش
می شــود حرســی بــا ارائــه این دســت پیشــنهادات غیــر عملــی و غیر 
معقــول تنهــا راه باقــی مانــده بــرای »حــل مشــکل اســالم« را حذف 
آن می دانــد، دیدگاهــی کــه بــا مدعیــات صلح طلبانــه حرســی فاصله 

بســیار دارد.
ــر  ــهور معاص ــد مش ــه ملح ــای س ــتم دیدگاه ه ــل هش در فص
ــل  ــز، و دنی ــتوفر هیچن ــز، کریس ــارد داوکین ــی ریچ ــر یعن دیگ
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــالم م ــه اس ــر علی ــت ب دن
نظــرات داوکینــز بــه نظــر خلیــل شــباهت زیــادی بــه هریــس 
ــالت  ــی حم ــدا« در بخش ــم خ ــاب »توه ــز در کت دارد. داوکین
)علــی  مســلمانان  توســط  پذیرفتــه  صــورت  تروریســتی 
ــام  ــس انتق ــته از ح ــه برخاس ــپتامبر( را ن ــازده س ــوص ی الخص
جویــی در عکــس العمــل بــه ظلــم جهــان غــرب، بلکــه حرکتی 
ــکل  ــرد مش ــه می گی ــد و از آن نتیج ــی کن ــی معرف ــا دین صرف
اصلــی تروریــزم اســالمی خــود اصــل دیــن اســالم اســت زیــرا 
ــت. ــوده اس ــد نم ــهادت تمجی ــت داده و از ش ــه بهش ــده ب وع
ــر  ــوان امــری غی ــه عن ــان ب ــه اســاس ادی ــه ب ــا حمل ــز ب داوکین
ــر  ــه رو را هــم انســان هایی غی ــی مســلمانان میان ــی، حت عقالی
ــس از  ــی پ ــه دنیای ــاد ب ــرده و اصــل اعتق ــی محســوب ک منطق
ایــن دنیــا را مایــه رفتارهــای غیــر عقالنــی پیــروان اســالم بــر 
مــی شــمارد. در مقابــل خلیــل ســعی می کنــد ادعاهــای وی را 
ــال خلیــل  ــه طــور مث ــد. ب ــه مســتندان وی رد کن ــا مراجعــه ب ب
اســتناد داوکینــز بــه آثــار هریــس )کــه پیشــتر مــورد نقــد خلیــل 
قــرار گرفتــه بــود( و یــا اســتناد وی بــه برخــی آثــار ابــن وراق را 
غیــر علمــی می دانــد زیــرا صالحیــت علمــی ایــن دو نویســنده 
ــلمان  ــر مس ــناس و غی ــان سرش ــالم شناس ــی اس ــط برخ توس

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد تشــکیک جــدی ق ــی م غرب
ــی  ــدن تمام ــر نخوان ــی ب ــز مبن ــراف داوکین ــن اعت وی همچنی
ــح وی از  ــناخت صحی ــدم ش ــر ع ــری ب ــل دیگ ــرآن را دلی ق
ــه برخــی  ــل ســپس در نقــدی مختصــر ب ــد. خلی اســالم می دان
ــه  ــه. از نظــر خلیــل تکی ــز پرداخت نظــرات ضــد اســالمی هیچن
هیچنــز بــر اثــر مشــهور ابــن وراق »چــرا مــن مســلمان 
نیســتم« باعــث شــده وی همــان تصویــر یــک دســتی کــه ابــن 
ــی  ــد و مدع ــد برگزین ــا می کن ــده الق ــه خوانن ــالم ب وراق از اس
شــود اســالم حقیقــی و تاریخــی دقیقــا همیــن اســالمی اســت 
ــال  ــلمان در اعم ــت های مس ــایر تروریس ــن الدن و س ــه ب ک
ــد و در نتیجــه اســالم را ســمی  ــان نشــان داده ان ــه جه ــود ب خ
ــن  ــرد در ای ــن ف ــد. آخری ــروز بدان ــای ام ــرای دنی ــاک ب خطرن
ــی  ــیاری کوتاه ــد بس ــل در نق ــت. خلی ــت اس ــل دن ــت دنی لیس

ــرآن  ــده در ق ــی ش ــالم داده و مدع ــه اس ــت ب ــه دن ــبتی ک نس
ــه  ــه ب ــا مراجع ــر مســلمان اســت را ب ــار و غی ــه کف ــزای هم س

ــد. ــرآن رد می کن ــات ق آی
نتیجه گیری

ــردازد.  ــه جمــع بنــدی نظــرات خــود مــی پ خلیــل در خاتمــه ب
وی مدعــی اســت کــه اوال نظــرات بــن الدن بــا نظــرات قاطبــه 
ــوع  ــکار اســت و ن ــای اســالمی در تضــاد آش ــلمانان و علم مس
ــی  ــس و حرســی عل ــال هری ــای امث ــر خــالف ادع ــگاه وی ب ن
ــان  ــدل در می ــا معت ــب و ی ــان غال ــر جری ــوان نظ ــچ عن ــه هی ب
مســلمانان جهــان محســوب نمــی شــود. ثانیــا نــگاه بــن الدن 
و نظریــه پــردازان داعــش بــر خــالف مدعیــات ایــن ملحدیــن 
جدیــد نــه بــا ظاهــر آیــات قــرآن و نــه بــا ســنت نبــوی تطبیــق 

ــدارد. ن
ــل  ــد عوام ــی کن ــاره م ــه آن اش ــل ب ــه خلی ــومی ک ــه س نکت
تاثیــر گــذار اصلــی در بــروز چنیــن رفتارهــای خشــنی از ســوی 
ــم  ــر خان ــه نظ ــاع ب ــا ارج ــت. وی ب ــت اس ــلمانان تروریس مس
ــن  ــص ای ــاروارد و متخص ــگاه ه ــتاد دانش ــترن اس ــیکا اس جس
ــه خواننــده متذکــر مــی شــود عواملــی چــون احســاس  امــور ب
ــزه  ــار انگی ــور سیاســی-اقتصادی در کن ــارت اجتماعــی و ام حق
ــری از  ــن الدن در نیروگی ــال ب ــت امث ــی در موفقی ــای دین ه
ــا  ــود را ب ــاب خ ــل کت ــتند. خلی ــل هس ــلمانان دخی ــان مس می
ــا  نقــل قولــی تامــل برانگیــز از فریــد زکریــا در مصاحبــه اش ب
ــان مــی رســاند: »مشــکل آن اســت کــه شــما  ــه پای هریــس ب
ــق  ــر تواف ــن ام ــر ای ــت هــر دو ب ــن الدن در نهای ــس[ و ب ]هری

ــت.« ــح اس ــالم صحی ــیر او از اس ــه تفس ــد ک داری
ــگاه وی را در موضــع  ــاب جای ــل در طــول کت روش علمــی خلی
ــی  ــه خوب ــی را ب ــد علم ــول نق ــع اص ــف و تاب ــدی منص منتق
ــع  ــر مواق ــز در اکث ــق وی نی ــات دقی ــد. ارجاع ــات می کن اثب
ــته و  ــی نگذاش ــش باق ــت مدعای ــد در صح ــرای تردی ــی ب جای
ــن  ــن آیی ــا ای ــورد ب ــالم در برخ ــن اس ــد مخالفی ــان می ده نش
الهــی حتــی اصــول علمــی مــورد قبــول دانشــگاه های ســکوالر 
ــد. امــا همیــن نقطــه قــوت در جاهایــی  ــا می گذارن را هــم زیرپ
بــه نقطــه ضعــف خلیــل بــدل شــده و وی را در موضــع ضعــف 

قــرار می دهــد.
وی در تــالش بــرای حفــظ جایــگاه علمــی و بــی طرفانــه خــود از ورود 
بــه دالیــل اصلــی ظهــور و بــروز جریان هــای افراطــی چــون القاعــده و 
داعــش پرهیــز می کنــد و تنهــا در قالــب اشــاراتی گــذرا بــه ظلم و ســتم 
چنــد قــرن گذشــته کشــورهای اســتعمارگر در چپــاول و نابــودی امــت 
اســالمی مــی پــردازد.  این احتیــاط )و یا خــود سانســوری( وی بــا توجه به 
نــوع و موضــوع کتــاب قابــل فهم اســت امــا خواننــده حــق طلــب را قانع 
نمی کند. تنگنــای نــگاه آکادمیک غــرب )کــه خود برگرفتــه از نــوع نگاه 
ســکوالر و تــا حــدودی توجیــه کننــده وضعیــت فعلی جهــان اســت( به 
مولــف ایــن اجــازه را نداده اســت کــه به طــور مثــال از حمایت هــای مالی 
و فکــری گســترده جهــان غــرب از گروه هایــی مثــل داعــش صحبــت 

. کند
نقطــه ضعــف بــزرگ دیگر کتــاب را مــی تــوان حــذف نگاه شــیعی )اعــم از 
فقــه و تاریخ شــیعه( در بیــان حداقــل یکــی از قرائت هــای تفســیری در کنار 
ســایر قرائت های اســالمی دانســت. اگر چه خلیل دلیل ایــن اقدام را انتســاب 
گــروه هــای تروریســتی به اهل ســنت مــی داند امــا وقتــی در مقــام مدعی و 
مخالــف ملحدیــن به دفــاع از اســالم صلــح طلب مــی پــردازد یکــی از برنده 
تریــن ســالح هــا )یعنی نــگاه اهل بیــت علیهم الســالم( در تفســیر قــرآن و 

ســنت نبــوی را کنــار مــی گــذارد و بــه آن توجه نمــی کند.
از همیــن روســت کــه در دفــاع از ســنت اســالمی )از نگاه اهــل ســنت( گاه در 
تنگنــا قــرار مــی گیــرد. از آن رو که شــیعه عمدتــا نگاهی انتقــادی بــه روش 
کشورگشــایانه خلفــا و بعــدا دو خاندان بنــی امیه و بنی عباس داشــته اســت و 
در اکثــر مواقع روش برخورد ایشــان با اهل کتاب و غیر مســلمانان را اســالمی 
نمــی دانــد، ارجــاع به ایــن قرائــت می توانســت خلیــل را در مقابله بــا اتهامات 
ملحدین بســیار قــوی تــر کند. بــا وجــود ایــن چند نقطــه ضعــف، اما خلیل 
توانســته بــه خوبــی از عهده هــدف خود یعنــی اثبات بی مبنــا بــودن اتهامات 
ملحدیــن بــر علیه دیــن اســالم بــر آیــد. بــا توجه بــه نــوع مخاطــب غربی 
کتــاب که عمدتا با الفبــای تاریخ اســالم و مبانی اعتقــادی آن ناآشناســت، این 
کتــاب گام بلنــدی در معرفی چهــره صحیح تــری از آیین محمدی برداشــته 

اســت.
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گزارش

همایون همتی:

ــم در حا ل  پوزیتیویس
احیـــای خـــود است
همایــون همتــی گفــت: جریــان پوزیتیویســم امروز 
در حــال دوبــاره احیــا کــردن خــود اســت. در دهــه 
اول انقــاب انجمن فلســفه پایــگاه پوزیتیویســم در 

ایــران بــود.
به گزارش خبرنگار مهر، ســی و یکمین نشســت از سلســله نشســت 
ــا عنــوان »نقــد و بررســی پوزیتیویســم« روز  هــای آفــاق اندیشــه ب
یکشــنبه ۲۹ بهمــن مــاه با ســخنرانی همایــون همتــی برگزار شــد.

وی در این نشســت گفت: پوزیتیویســم کالســیک با آگوســت کنت 
آغــاز مــی شــود. اما در کشــور مــا بــه دالیلی به پوزیتیویســم منطقی 
کــه ویتکنشــتاین و کارنــپ و ... واضــع آن هســتند بیشــتر پرداختــه 
شــده اســت. بــه ویــژه در دو دهــه اول انقــالب. امــروز در غــرب پســت 
پوزیتیویسم و نئو پوزیتیویســم و همچنین آنتی پوزیتیویسم مطرح 
اســت. از نظر هرمنوتیکی شــناخت هر فیلســوفی برای دانستن افکار 

او الزم اســت.
همتــی در ادامــه افــزود: آگوســت کنــت متفکــر فرانســوی زندگــی 
بســیار یــأس آلــودی داشــته اســت. از یــک خانــواده کاتولیک بــود اما 
خــود او آتئیســت بــود. بعد از شکســت هایــی کــه در زندگــی تجربه 
کــرد بــه دیــن روی آورد. امــا دیــن جدیــدی بــه نــام دیــن انســانیت را 
پایــه گــذاری کــرد. او را نخســتین فیلســوف علــم مــی دانند. با ســن 
سیمون سوسیالیســت فرانســوی آشــنا شــد و مدتی شــاگرد او بود و 
بســیار تحت تأثیــر او بــود. حتی نوشــته انــد کــه واژه پوزیتیــو را اولین 
بــار ســن ســیمون ابــداع کــرده اســت. بــه قــدری بــه آگوســت کنت 
نزدیــک بــود کــه او را پســرخوانده خــود مــی خوانــد. اما کنــت بعدها 
بــه شــدت از او فاصله گرفت و او را یک انســان شــیاد و فاســد خوانــد. دو 
بــار شکســت عشــقی را تجربه نمــود و موجب شــد کــه بســیار دچار 

آشــفتگی روحی شــود و مدتی در بیمارســتان بســتری شــود.
وی ســپس گفت: خیلــی تالش کــرد تا عضو هیئت علمی دانشــگاه 
شــود امــا بــا او مخالــف بودنــد و او را اخراج کردند. شــخصیت پــر دافعه 
ای داشــت. بــا جــان اســتوارت میــل آشــنا شــد کــه او هــم از تجربــه 
گرایــان بــود امــا از او نیــز جــدا شــد. انجمــن پوزیتیویســت هــا را پایه 
گــذاری نمــود. مهــم تریــن اثــر آگوســت کنــت اثــر ۶ جلدی اوســت 
کــه درس های فلســفه پوزیتیویســم اســت. در فلســفه اخالق گفته 
شــده کــه تئــوری دیگــر خواهــی از ابداعــات آگوســت کنــت اســت. 
امــروز نیــز کســانی چــون امانوئــل لوینانس به بحــث دیگری بســیار 

ــت. پرداخته اس
همایــون همتــی در ادامــه عنــوان کــرد: پوزیتیویســم مکتبی اســت 
کــه بــه یــک نــوع ایدئولــوژی و جنبش فلســفی تبدیل شــده اســت. 
پوزیتیــو بــه معنای وضــع کــردن و نهــادن در لغت بــه کار رفته اســت 
و بــه معنــای عینــی، واقعــی، فکچــوال و آبجکتیو اســت و بــر خالف 
مفاهیــم ابســترکت و انتزاعــی اســت و در تقابل بــا الهیات و فلســفه و 
افــکار قرون وســطی شــکل گرفتــه اســت. پوزیتیویســم یعنی تفکر 
اثبــات پذیر و عینــی و تکیــه اش بر تجربــه اســت. آن چه که حقیقتاً 
وجــود دارد. در مقابــل افــکاری کــه مربــوط بــه اوهــام اســت و واقعیت 
ندارنــد. پوزیتیویســم در یــک جملــه عبــارت اســت از ایــن کــه تنها 
دانــش موثــق و اصیــل دانــش علمــی اســت کــه بــر آمــده از تجربــه 
حســی اســت و آزمون پذیر اســت. این تفکر پوزیتیویســم کالســیک 

اســت.
وی افــزود: یکــی از اهــداف پوزیتیویســت هــا وحــدت روش علمــی 
اســت. معتقدند یــک روش علمی و معتبر بیشــتر وجود نــدارد. بحث 
قبض و بســط آقای ســروش بر اســاس پوزیتیویســم اســت و قبــل از 
او پوزیتیویســت هــا ایــن حــرف را زده بودند. امــروز مثل آفتاب روشــن 
اســت کــه ایــن تئــوری شکســت خــورده اســت. ایــن تــالش هــا از ۳ 

قــرن پیــش انجــام شــده اســت و فیلســوفان علــم بــه بحــث وحدت 
علــوم و وحــدت روش پاســخ هــای قاطــع داده انــد. نبایــد ایــن حــرف 
هــا را تکــرار کــرد بــدون ارائــه رفرنــس و بــه نــام خــود ارائــه داد. کواین، 
الکاتــوش، تومــاس کوهــن، فایرابنــد و مهــم تــر از همــه پوپــر از ایــن 

قبیل فیلســوفان هستند.
همایون همتی ســپس گفت: پوپــر می گوید من قاتل پوزیتیویســم 
هســتم و پوزیتیویســم را ســر بریــده ام. الویــن پلنتینــگا مــی گویــد 
پوزیتیویســم به زباله دان تاریخ پیوســته اســت. اگر چه پوزیتیویســم 
توســط جریــان هایــی در حال احیــاء شــدن اســت و در علوم انســانی 
حضــور جــدی دارد. کتابــی بــا عنــوان »دیــن ارکان طبیعــت« وجود 
دارد کــه نویســنده آن مــی گویــد مــن بــه دنبــال پیونــد بیــن دیــن 
و پوزیتیویســم هســتم. آقــای خرمشــاهی دو مقالــه در رد ایــن کتاب 
نوشــته اســت. امــا ایشــان با تمــام داشــته هــای علمــی و ادبــی چون 
فیلســوف نیســتند پاســخ خوبی نداده انــد. در کتاب »اصول فلســفه 
و روش رئالیســم« شــهید مطهــری و کتــاب »آموزش فلســفه« آقای 
مصبــاح نیز به پوزیتیویســم پرداخته شــده اما بــه خوبی به آن پاســخ 

داده نشــده اســت.
وی ســپس عنوان کــرد: من امــروز مــی خواهم از دیدگاه فلســفه علم 
و دانــش ادیــان پوزیتیویســم را نقد کنــم. ایــن کار در غرب زیــاد انجام 
شــده اما در جامعه ما نشــده اســت. مهم تــر از همه نقد پوزیتیویســم 
از دیــدگاه اپیســتمولوژی و معرفــت شناســی اســت. آگوســت کنت 
تاریــخ تفکــر بشــری را بــه ۳ مرحلــه تقســیم می کنــد. نمــی گوید 
ایــن ۳ مرحلــه وجــود دارد، می گوید باید باشــد. یعنــی فقط توصیف 
نیســت بلکه تجویز اســت. دوره اول دوره ای اســت که هنوز تفکر بشــر 
رشــد پیــدا نکــرده بــود و نمی توانســت علــت پدیــده ها را شناســایی 
کنــد در نتیجــه آن ها را بــه خدایان نســبت مــی داد. مثل خــدای باد، 
خــدای آتــش و ... . ایــن دوره را دوره خرافــه اندیشــی و خرافه بــاوری می 
دانســت کــه جهــل و تــرس بر بشــر حاکم بــود و دیــن این گونــه پیدا 
شــد. بــر این اســاس مفهــوم خــدای خألهــا و رخنــه ها مطرح شــده 

اســت. البتــه تلقــی آن هــا از خدا، خدای مســیحی اســت.
همایــون همتــی ســپس افــزود: در دوره دوم تفکــر فلســفی آغــاز می 
شــود. البتــه فلســفه مــا بعــد الطبیعــی و متافیزیکی کــه آنتولــوژی 
اســت نــه فلســفه مضــاف. در دوره ســوم کــه از عصــر روشــنگری آغاز 
می شــود و علــت آن مجادلــه های بی نتیجه فیلســوفان بود بشــر به 
این نتیجه رســید کــه بــه مشــاهده و تجربــه روی بیــاورد. این مرحله 
مرحلــه پوزیتیویســم و علــم گرایــی اســت. آگوســت کنــت از این جا 
شــروع مــی کنــد بــه شــعار دادن مبنــی بــر این کــه با مفاهیــم کلی 
فلســفی نه قــادر به پیش بینــی بودیــم و نه قــادر بــه ابداع و ســاختن 
صنعت و پیشــرفت پزشــکی، بهداشــت، نجوم، مخابرات، معمــاری و 
علــوم مختلف. توجــه کنید که پوزیتیویســم از چه ســود مــی جوید. 

از دســتاوردهای ملمــوس و قابل مشــاهده و چشــم پــر کن.
وی در ادامــه افــزود: علــم پرســتی در آگوســت کنــت جایگزیــن دین 
و مذهــب و خــدا مــی شــود. در حالــی کــه امــروز فیلســوفان علــم 
 The( کتــاب هایی نوشــته اند تحــت عنــوان محدودیت هــای علــم
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــن کس ــاید اولی Limits of Science(. ش
 Religion( کتاب نوشــت برتراند راســل بــوده اســت. دیــن انســانیت
of Humanity( کــه آگوســت کنــت مطــرح می کند دینی اســت 
که مبتنی بر همین علم پوزیتیویســتی اســت کــه هــدف آن صلح و 
وحدت بشــر اســت. ایــن یک جــور آئیــن اخالقی اســت و نمــی توان 
نــام آن را دیــن گذاشــت و بــه این دلیــل آن را مطرح کرد که کشــیش 

هــا به جــرم ضدیــت بــا دین خیلــی بــا او مخالفــت نکنند.
همایون همتــی عنوان کرد: اســتقراء از زمان فرانســیس بیکــن و راجر 
بیکن دو فیلســوف انگلیســی پایه گذاری شــد. با توســل به آن قوانین 
کلی طبیعــی را تعریف مــی کننــد و از آن برای پیــش بینی بهره مند 
مــی شــوند. پوپــر مدل تفکــر بیکنــی را عــوض کــرد. ســپس کواین، 
کارنــپ، فایرابنــد، الکاتــوش و تومــاس کوهــن نیــز هر کــدام بــه این 
تفکر ضربــه هایــی وارد کردند. فیلســوفان علم انتقاد کــرده اند کــه در 
تجربــه و مشــاهده چون نمی تــوان همه مــوارد را بررســی نمــود پس 
نبایــد تعمیم هــای کلــی انجــام داد. چــرا که تعمیــم کار ذهن اســت 
و از مشــاهده و اســتقراء نیامــده اســت. کلیــت در خــارج از ذهــن قابل 
 Problem of :مشــاهده نیســت. نام این اشــکال را گذاشــته انــد
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وی ســپس گفــت: جریــان پوزیتیویســم امــروز در حــال دوبــاره احیا 
ــگاه  ــالب انجمــن فلســفه پای ــه اول انق ــردن خــود اســت. در ده ک
پوزیتیویســم در ایران بود. »رســاله منطقــی – فلســفی« )تراکتاتوس( 
ــوده اســت.  ویتکنشــتاین انجیــل پوزیتیویســت هــای منطقــی ب
پوزیتیویســت هــای منطقــی بــرای اولین بــار راجــع به بــی معنایی 
صحبــت کردنــد. بــه ایــن معنا کــه برخــی گــزاره هــای منطقــی نه 
درســت انــد و نــه غلط بلکه بــی معنا هســتند. مثل الهیات، فلســفه، 
متافیزیــک و اخــالق کــه بــی معنــا هســتند. ایــن گــزاره هــا بــه این 
دلیل بی معنا هســتند چــون قابل مشــاهده نیســتند. کواین معتقد 
بود تقســیم گــزاره ها به تحلیلــی و ترکیبــی که پوزیتیویســت های 

منطقــی از کانــت تأثیر گرفتــه بودنــد اساســاً غلط اســت.
همایــون همتی همچنیــن گفــت: پوپــر در کتاب »منطق اکتشــاف 
علمــی« مــی گویــد علــم از مشــاهده آغــاز نمی شــود بلکــه از نظریه 
آغــاز مــی شــود. پوپــر روزی بــه شــاگردانش مــی گویــد کاغــذ و قلم 
برداریــد و مشــاهدات خــود را بنویســید. بالفاصلــه دانشــجویان مــی 
پرســند دربــاره چــه چیــز بنویســیم؟ پوپــر مــی گوید نکتــه همین 
جاســت. تــا نظــر و فکــری شــما را به ســمت مشــاهده چیــز خاصی 
هدایــت نکنــد شــما بــه ســمت مشــاهده نمــی رویــد. ابتــدا فرضیه 
ای در ذهــن داریــد و بــه ســراغ مشــاهده مــی روید بــرای آزمایــش آن. 
در مرحلــه بعــد پوپــر مــی گویــد مــن مدلــی را ارائــه مــی دهــم کــه 
بــر اســاس آن نیــازی بــه اســتقراء نیســت کــه نــام آن، مــدل فرضیه 
ای - اســتنتاجی اســت.وی افــزود: پوپــر مــی گفــت حتی یــک مثال 
نقض مــی توانــد یــک نظریــه را بــرای همیشــه رد کنــد. نــام دیدگاه 
پوپر را عقل گرایی انتقــادی )Critical Rationalism( گذاشــته اند. 
تئــوری پوپر بــرای رشــد علــم )Growth of Science( به این گونه 
اســت که رشــد علــم مجموعه همیــن ابطال هــا و تأییــد هاســت. در 
نتیجه علم یک فرآینــد پایان ناپذیــر اســت. او در کتابی تحــت عنوان 
»جســتجوی پایــان ناپذیــر« ایــن مســأله را عنوان مــی کند. بنــده در 
کتــاب »ِســیر مــدام« بــه ایــن موضــوع پرداختــه ام. پوپــر مــی گوید 
کل معرفت بشــر حدســی و تخمینی اســت و ابطــال پذیر اســت و ما 
دانــش یقینــی نداریــم. دقت کنیــد به ایــن موضوع کــه بلند پــروازی 
پوزیتیویســت هــا کــه تصــور مــی کردنــد بــه یــک معرفــت یقینی 
بــرای تمــام علــوم رســیده انــد که همــه چیــز را می تــوان اثبــات کرد 
چگونه بــا پوپر نابــود شــد. پوپر مــی گوید علم اصالً اســتقراء نیســت 
بلکــه حــدس و ابطــال اســت. این اســت کــه پوپر مــی گوید من ســر 

پوزیتیویســم را بریدم.
همایــون همتی ســپس اظهــار داشــت: برخی دیگــر از نقــد هایی 
کــه بــر آگوســت کنــت وارد شــده این اســت کــه شــواهد تاریخی 
۳ مرحلــه او را تاییــد نمــی کنــد. همچنیــن در هــر مرحلــه دلیل 
ورود بــه مرحله بعــدی را بیان نمــی کنــد. از طرفی تلقــی او از دین 
و رابطــه فلســفه بــا علم بســیار ســطحی اســت. نمــی تــوان گفت 
فلســفه بــا علــم تضــاد دارد. امــروز فلســفه علــم و فلســفه هــای 
مضــاف داریــم کــه در دوران کنــت نبــوده اســت. از طرفــی کتــاب 
ــرده دروس  ــان ک ــدگاه خــود را بی ــه در آن ۶ اصــل دی ــی او ک اصل
فلســفه پوزیتیویســم نام دارد. خودش از فلســفه نــام مــی آورد ولی 
فلســفه را رد مــی کنــد. ایــن جــا بــه آن حرف ارســطو می رســیم 
کــه بــرای رد فلســفه هــم نیاز بــه فلســفه داریــم. خیلی هــا گفته 
انــد آگوســت کنــت بــه جــای علــم، تخیــل و اتوپیــا به مــا تحویل 

داده اســت و رویاگــرا بــوده اســت.
وی در انتهــا گفــت: طبــق گفتــه پوپــر از خیلــی از منابــع مــی تــوان 
اطالعات کســب کرد و تنها مشــاهده منبع کســب اطالعات نیســت. 
پوزیتیویســت هــا قائل بــه قانــون تمایــز دانــش و ارزش هســتند که 
دیویــد هیــوم آن را مطــرح کــرده بــود. ایــن قانون پایه پوزیتیویســتی 
دارد. پوزیتیویســت هــا معتقدند هســت هــا غیــر از باید ها هســتند. 
پــس توصیــه هــای کنــت در بایدهــای اخالقــی مبنــی بــر در نظــر 
گرفتــن دیگــران چیســت؟ برخی گفتــه انــد دین انســانیت ضمانت 
اجرایــی نــدارد چــون مناســک نــدارد و اخالقیاتــش به دلیــل جدایی 
ــه و  ــن را از تجرب ــن دی ــن ای ــا در هواســت. همچنی ــش و ارزش پ دان
مشــاهده به دســت نیاورده اســت. البتــه نباید بــی انصافی کــرد و باید 
جنبــه مثبت کار آگوســت کنــت را هــم دید. کنــت کاری کــرد که به 
خاطر عینیــت و تجربه، دانشــمندان از تعصــب و پیش داوری دســت 

بردارند.

گزارش

خســرو باقــری گفــت: نظریه ســاختنی 
ــا  ــت ی ــروژه اس ــی؟ پ ــا یافتن ــت ی اس
پروســه؟ همیــن ســوال دربــاره تمــدن 
ــن  ــخ ای ــود دارد. پاس ــز وج ــازی نی س
اســت کــه نظریــه پــردازی آمیــزه ای از 

ــت. ــه و پروژه اس پروس
ــه  ــر، نشســت »نظری ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
روز  موانــع«  و  ضــرورت  امــکان،  پــردازی؛ 
زنــان  پژوهشــکده  در  بهمــن  یکشــنبه 29 
دانشــگاه الزهــرا برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت 
ــت. ــخنرانی پرداخ ــراد س ــه ای ــری ب ــرو باق خس
وی گفــت: ابتــدا بــه مفهــوم نظریــه مــی 
پردازیــم. افــراد در محــاوره هــای عــادی از 
کلمــه نظــر اســتفاده مــی کننــد کــه ایــن نظرات 
مــی تواننــد متفــاوت باشــند. چــون نظــر جنبــه 
ذهنــی دارد، هــر چنــد ممکــن اســت دربــاره امــر 
عینــی صحبــت کنیــم. نظریــه نســبت بــه نظــر 
افــراد عــادی سیســتماتیک تــر و ســاختار یافتــه 
ــا  ــوم ب ــه در عل ــک نظری ــی ی ــت. بررس ــر اس ت
دقــت صــورت مــی گیــرد. در صورتــی کــه افــراد 
عــادی نظرشــان را بــه صورت روشــمند بررســی 
نمــی کننــد. بــه همیــن خاطــر نظریــات ممکــن 
اســت تغییــر کننــد. نظریــه نســبت بــه گفتمــان 
جنبــه علمــی بیشــتری دارد و خــاص تــر اســت. 
امــا گفتمــان ممکــن اســت در عرصــه عمومــی 
یــک جامعــه نیــز شــکل گیــرد و عــام تــر اســت. 
نظریــه و گفتمــان از ایــن نظــر کــه یــک شــبکه 

مفهومــی انــد بــا هــم شــباهت دارنــد.
اســتاد دانشــگاه تهــران در ادامــه افــزود: نظریــه 
ــف  ــه کش ــوف ب ــتر معط ــی بیش ــوم تجرب در عل
یــک واقعیــت اســت. امــا در رشــته هایــی مثــل 
مدیریــت، تعلیــم و تربیــت، کتابداری و ... بیشــتر 
معطــوف بــه عمــل اســت. گاهــی همــان طــور 
ــی  ــاز م ــد ب ــدون کلی ــی را ب ــک دزد قفل ــه ی ک
کنــد حــل مســأله نیــز گاهــی بــا ترفنــد صــورت 
مــی گیــرد و نــه بــه صــورت اســتفاده از ســاختار 
ــه  ــن گون ــا ای ــوری ه علمــی. گاهــی برخــی تئ
ــه  شــکل مــی گیرنــد. ایــن جــا نظریــه ناظــر ب
ــامان دادن  ــه س ــت. بلک ــت نیس ــف واقعی کش
یــک موقعیــت نابســامان اســت. در نتیجــه همــه 
ــف  ــه کش ــر ب ــت ناظ ــن اس ــا ممک ــوری ه تئ

ــات نباشــند. واقعی
ناظــر   Applied Theory افــزود:  وی 
ــری  ــتر نظ ــت و بیش ــت اس ــف واقعی ــه کش ب
اســت. امــا برخــی تئــوری هــا حــل مســأله ای 
ــه 4 عمــل انجــام مــی  ــی هســتند. نظری و عمل

ــه  ــه جنب ــت ک ــف اس ــه اول توصی ــد. مرحل ده
ــد  ــه بع ــت. در مرحل ــتر اس ــاهداتی آن بیش مش
ــده  ــک پدی ــی ی ــی چرای ــد. یعن ــی کن ــن م تبیی
ــش  ــن، پی ــار تبیی ــد. در کن ــی ده ــح م را توضی
ــن  ــس از تبیی ــی پ ــود دارد. یعن ــم وج ــی ه بین
هــای بســیار از پدیــده هــا مــی توانیــم آن هــا را 
پیــش بینــی کنیــم. مرحلــه چهــارم هــم کنتــرل 
یــا تغییــر موقعیــت اســت. لزومــی نــدارد کــه هر 

نظریــه هــر 4 عمــل را انجــام دهــد.
ــش  ــرد: دان ــوان ک ــپس عن ــری س ــرو باق خس
ــم  ــفه عل ــد فلس ــد مانن ــود دارن ــز وج ــی نی های
ــود دارد.  ــه وج ــز نظری ــه نی ــن عرص ــه در ای ک
کار فســلفه علــم، علــم شناســی اســت. در 
ــناخت  ــدف ش ــا ه ــردازی ب ــه پ ــا نظری ــن ج ای
 First Order( علــم صــورت مــی گیــرد
ــرای  ــم ب ــه عل ــی ک Knowledge(. در حال
شــناخت اشــیاء نظریــه پــردازی مــی کنــد 
 .)Second Order Knowledge(
مثــاًل تومــاس کوهــن در کتــاب »ســاختار 
پاردایــم  نظریــه  علمــی«  هــای  انقــالب 
ــه  ــوف ب ــتر معط ــه بیش ــرد ک ــرح ک ــا را مط ه
ــتر  ــم بیش ــت عل ــت. او گف ــک اس ــم فیزی عل
ــد  ــد، همانن ــی رشــد مــی کن ــه صــورت انقالب ب
انقــالب هــای سیاســی. همچنیــن مثــال 
ــودن کــره زمیــن و پــس از آن در نظــر  محــور ب
ــیارات  ــز س ــوان مرک ــه عن ــید ب ــن خورش گرفت

را مطــرح مــی کنــد.
ــه گفــت: تحــوالت پــس از انقــالب  وی در ادام
هــا معمــواًل بــا ســاختار پیشــین خــود تعــارض و 
تبایــن دارنــد و بــا شــرایط پیــش از خــود قیــاس 
ناپذیرنــد. تــا قبــل از کوهــن تصــور ایــن بــود که 
ــه  ــه صــورت پیوســتاری و انباشــت یافت ــوم ب عل
هــا رشــد مــی کننــد، مثــل دیــدگاه کارل پوپــر. 
دیــدگاه پارادایمــی رشــد علــم را بــه صــورت نعل 
اســبی در نظــر مــی گیــرد. نعــل اســب هــا از هم 
مســتقل انــد و اوج و فــرود دارنــد. از دیــد کوهــن 
ــت و  ــم اس ــم حاک ــک پارادای ــان ی ــر زم در ه
همزمانــی وجــود نــدارد. از او این ســوال پرســیده 
شــد کــه پــس چــرا در علــوم انســانی همزمــان 
نظریــات مختلف را شــاهد هســتیم؟ او پاســخ داد 
علــوم انســانی در حــال حاضــر در مرحلــه پیــش 
قــرار    )Preparadigmatic(پارادایمــی
دارنــد و هنــوز بــه یــک پارادایــم واحــد نرســیده 
ــی  ــت: ویژگ ــپس گف ــری س ــرو باق است.خس
دیگــر ایــن اســت کــه پارادایــم هــا نمــی تواننــد 
ــی واژگان  ــند و حت ــته باش ــو داش ــم گفتگ ــا ه ب

مشــترک شــان هــم معنــای مشــترکی ندارنــد. 
ــف  ــه مخال ــود دارد ک ــم وج ــی ه ــروز نظریات ام
دیــدگاه پارایمــی بــه علــم هســتند. دربــاره 
ــرح  ــوال مط ــن س ــردازی ای ــه پ ــکان نظری ام
ــا یافتنــی؟  اســت کــه نظریــه ســاختنی اســت ی
پــروژه اســت یــا پروســه؟ همیــن ســوال دربــاره 
تمــدن ســازی نیــز وجــود دارد. پاســخ این اســت 
کــه نظریــه پــردازی آمیــزه ای از پروســه و پروژه 
اســت. چــون نوعــی آفرینــش و خالقیــت اســت 
ــل  ــی قاب ــودآگاه دارد و خیل ــای ناخ ــه ه و جنب
ــام  ــه ن ــت ب ــی اس ــت. کتاب ــزی نیس ــه ری برنام
»خوابگردهــا« کــه مــی گویــد دانشــمندان مانند 
خوابگردهــا هســتند و آن قــدر هوشــیار نیســتند 

کــه دقیقــاً بداننــد چــه دارنــد مــی کننــد.
خســرو باقــری افــزود: برخــی مــی گوینــد علــم، 
علــم اســت. امــا در حقیقــت علــم هــا وابســتگی 
هــا و خواســتگاه هــای فرهنگــی دارنــد و 
ــه  ــد. البت ــی دارن ــاوت های ــل تف ــن دلی ــه همی ب
وابســتگی فرهنگــی و ایدئولوژیــک بــودن علــم 
خیلی تــام نیســت. علــم حالــت دو زیســتی دارد. 
ــو  ــداری آبجکتی ــت و مق ــی اس ــداری فرهنگ مق
اســت. نظریــه پــردازی مانند عکاســی اســت. در 
عکاســی از یــک واقعیــت عکــس مــی گیریــم. 
ــی  ــد تخیل ــی توان ــه م ــی ک ــالف نقاش ــر خ ب
ــپکتیو و  ــی پرس ــر عکاس ــی دیگ ــد. ویژگ باش
ــه  ــه از دو زاوی ــد اســت. دو عکســی ک ــه دی زاوی
ــک  ــوان ی ــچ عن ــه هی ــده ب ــه ش ــف گرفت مختل
چیــز نیســتند. در هــر دو عکــس دو چیــز وجــود 
دارد: واقعیــت و زاویــه دیــد. در ایــن جــا در هــم 
ــابجکتیویتی را  ــی و س ــی آبجکتیویت ــرو رفتگ ف
شــاهد هســتیم. دانشــمندان نیــز از واقعیــت های 
جامعــه خــود بــا زاویــه دیــد خــود عکاســی مــی 
ــک  ــت: ایدئولوژی ــار داش ــه اظه ــد.وی در ادام کنن
ــم  ــوژی عل ــاک اســت. ایدئول ــم خطرن ــردن عل ک
را عقیــم مــی کنــد. نمونــه ایــن مســأله را در 
شــوروی شــاهد هســتیم کــه مثــاًل علــم ژنتیــک 
در آن جامعــه رشــد نکــرد چــون بر اســاس فلســفه 
ــه ژن و آن را  کمونیســتی اجتمــاع مهــم اســت و ن
ــا  ــه جوامــع بورژوایــی مــی دانســتند. ام متعلــق ب
فرهنگــی دیــدن علــم خــوب و الزم اســت. دیــن 
علــم نیســت امــا داد و ســتدی بــا علــم دارد. تبیین 
ایــن داد و ســتد خیلــی مهــم اســت. نبایــد وقتــی 
ــاده نکــرده اســت مســتقیماً آن را  دیــن خــود را آم
به علــم تزریــق کنیــم و گــزاره هــای دینــی را علم 
بگیریــم. در کتــاب » هویــت علــم دینی » بــه این 

مســأله بــه تفصیــل پرداختــه ام.
ــم  ــث عل ــت: بح ــن گف ــری همچنی ــرو باق خس
ــه دو طــرف آن  ــه ای اســت ک ــد گردن ــی مانن دین
ــی  ــک گرای ــرف آن ایدئولوژی ــک ط ــت. ی دره اس
اســت و طــرف دیگــر آن کامــاًل پوزتیویســتی نگاه 
کــردن بــه مســأله اســت. بحــث علــم دینــی بایــد 
قابــل ارائــه در محافــل آکادمیــک باشــد نه بــه این 
صــورت کــه اگــر ارائــه دادیــم مخاطب تصــور کند 
مــا داریــم دربــاره باورهایمــان صحبــت مــی کنیم. 

آلپــورت مــی گویــد وقتــی بــرای اولیــن بــار بچــه 
ــدا  ــای مــن عــوض شــد و او کــه ابت دار شــدم دنی
ــد  ــه بع ــن ب ــه از ای ــرد ک ــالم ک ــود اع ــرا ب رفتارگ
ــرات  ــه خاط ــه دفترچ ــتم. نظری ــرا هس ــان گ انس
نیســت که مــا نظرات شــخصی خــود را بنویســیم. 
بلکــه بایــد روشــمند و قابل دفاع باشــد.وی ســپس 
ــردازی چندیــن  ــه پ ــع نظری گفــت: در بحــث موان
مانــع وجــود دارد کــه برخی جنبــه عاطفــی و برخی 
جنبــه معرفتــی دارد. یکــی از جنبــه هــای عاطفی، 
احســاس فــرو دســتی اســت. ایــن احســاس در مــا 
نســبت به خارجــی هــا وجــود دارد و جرئت اندیشــه 
ــکل  ــن مش ــد. دومی ــی کن ــم م ــا ک ورزی را در م
ــه  ــت ک ــتی کاذب اس ــاس فرادس ــی، احس عاطف
تصــور کنیــم همــه چیــز را مــی دانیــم و بــه یافتــه 
هــای دیگــران نیــازی نداریم. انســاِن حقیقتــاً عالم 
خــود را بــا خــود بــزرگ بینــی فریــب نمــی دهــد. 
انســان عالــم در برابــر علــم خاضــع اســت و از هــر 
کســی یاد می گیــرد و از شــاگردی هراســی نــدارد. 
نبایــد دون کیشــوت وار در عالــم خیالمــان حرکــت 
ــا درســت  ــی م ــم. یکــی از مشــکالت معرفت کنی
درک نکــردن ماهیــت علــم اســت. گاهــی نظریــه 
ای را پیــش فــرض مــی گیریــم و بــا روایــات دینی 
آن را تزییــن مــی کنیــم. ایــن روش غلــط اســت. 
ــاره علــم دینــی »  در کتــاب » مناظــره هایــی درب
مناظــره هایــی را کــه بــا اشــخاص مختلــف درباره 
علــم دینــی انجــام داده ام جمــع آوردی نمــوده ام.

خســرو باقری همچنیــن عنــوان کــرد: اگــر از دین 
ــم  ــه عل ــا آن ب ــی ب ــم حت ــتفاده نکنی ــت اس درس
ــی  ــرآن م ــه ق ــی ک ــم زد. همچنان ــه خواهی ضرب
گویــد: ُیِضــُل بـِـه کثیــراً و َیهــدی بـِـه کثیــراً. قرآن 
ُهــدًی لِلمّتقیــن اســت. موالنــا مثالــی مــی زنــد در 
ایــن رابطــه، مــی گویــد قــرآن ماننــد طنــاب در چاه 
اســت. اگــر کســی بیــرون از چــاه باشــد و درســت 
بیندیشــد بــا طنــاب وارد چــاه نمــی شــود و انســانی 
کــه در چــاه قــرار دارد از آن بــرای نجــات اســتفاده 

مــی کنــد.
زانــک از قــرآن بســی گمره شــدند               زان رســن 
قومــی درون چــه شــدندوی در انتهــا گفــت: علــم 
دینــی امــری تأسیســی اســت و فقــط اســتنباطی 
ــرآن  ــود از ق ــتنباط خ ــه اس ــا ب ــد تنه نیســت. نبای
بســنده کنیــم. بلکــه بــا تجربه بایــد حرکــت کنیم 
و کشــف کنیــم. یکــی از مشــکالت مــا در نــگاه به 
ــردار  ــان ب ــور زم ــن اســت کــه نســبت ام ــن ای دی
بــا امــور ثابــت را متوجــه نمــی شــویم. تفــاوت امــر 
خــاص و عــام یا ثابــت و متغیر یکــی از دشــوارترین 
ــا آن  ــه ب ــع دیگــری ک ــی اســت. مان مســایل دین
ــک  ــگاهی و آکادمی ــذال دانش ــتیم ابت ــه هس مواج
ــه لحــاظ علمــی و  ــا در دانشــگاه هــم ب اســت. م
هــم بــه لحــاظ اخالقــی در حــال فرســوده شــدن 
هســتیم. شــرافت معلــم همیشــه در فرهنــگ مــا 
جایــگاه مهمــی داشــته اســت امــا در حــال حاضــر 
کمتــر وجــود دارد. بــا این مســیری کــه در دانشــگاه 
ــه  ــه نظری ــتیم ب ــودن هس ــال پیم ــان در ح هایم

پــردازی و پیشــرفت علمــی نمــی رســیم.

ــزه ای  ــردازی آمی ــه پ نظری
از پـــروسه و پروژه اســـت

خسرو باقری:
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گزارش

عباس اسدی:

ــعه  ــوی توس ــاعه الگ ــری و اش ــی گی ــکا از پ ــدف آمری ــت: ه ــدی گف ــاس اس عب
ــد کمونیســم  ــا تهدی ــه ب ــه اول مقابل ــرن بیســتم، در وهل بخشــی ارتباطــات در ق

ــه اســام هراســی داده اســت. ــود. مســئله ای کــه امــروز جــای خــود را ب ب
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، هشــتمین نشســت از سلســله جلســات تحلیلی-تخصصــی »بســیج و ایــران 
فــردا« در ســازمان بســیج اســاتید کشــور برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه عباس اســدی، نظریــه پرداز رســانه 
و دانشــیار گــروه ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــا موضوع »پیــام جهانــی انقالب اســالمی؛ تحلیل 

ارتباطــی نامــه هــای رهبــر انقــالب بــه جوانــان اروپــا و آمریــکای شــمالی«، بــه ایــراد ســخن پرداخــت.
اســدی در آغــاز بــا اشــاره بــه جریــان مســلط بــر رســانه هــای جهــان طــی یــک ســده اخیــر گفــت: 
بــرای تحلیــل درســت از ابعــاد ارتباطــی نامــه هــای مقــام معظــم رهبــری بــه جوانــان و مــردم اروپــا، 
نخســت الزم اســت بــه مختصــات دقیــق جریــان رســانه ای مســلط در جهــان اشــراف داشــته باشــیم. 
بعــد از جنــگ دوم جهانــی دیپلماســی آمریــکا بــر دو رکــن اســتوار بــود؛ یکــی جریــان آزاد اطالعــات و 
دیگــری ارتباطــات توســعه بخشــی. ایــن رونــد در طــول بیســت ســال یعنــی از ســال ۱948 تــا ســال 
۱968 ادامــه داشــت و جهــان و جریانــات رســانه ای در جهــان، تحــت ســیطره ایــن دکتریــن بودنــد. 
آمریــکا در دوران پســاجنگ در پــی تحکیــم امپراطــوری و تســلط خــود بــر جهــان بــود؛ لذا مشــاهد می 
کنیــم کــه اصــول یونســکو، اعالمیه حقــوق بشــر و بســیاری دیگــر از نهادهــا و قواعــد جهان براســاس 

منویــات آمریــکا تدویــن مــی شــود.
ــر ایــن ادامــه داد: طبعــا هــدف  اصلــی  آمریــکا از جریــان آزاد اطالعــات پیــش  ــا تأکیــد ب وی  ب
ــود  ــلطه خ ــه س ــعه آزادان ــات، توس ــان  آزاد اطالع ــب جری ــود در قال ــاص  خ ــوژی خ ــرد ایدئول ب
ــه  ــه هم ــگان ب ــی آزاد هم ــه دسترس ــود؛ ن ــود ب ــی خ ــوری جهان ــای امپراط ــه ه ــم پای و تحکی
اطالعــات و اصطالحــا برقــراری عدالــت نســبی بــرای افــکار عمومــی در جهــان. شــکل 
ــان اســت.  ــی، یکــی از نتایــج ایــن دکتریــن و جری گیــری امپراطــوری هــای رســانه ای آمریکای
ــمار  ــه ش ــل ب ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــد عضــو ششــم ش ــروز CNN را بای ــه ام ــه نحــوی ک ب
ــال  ــر و فع ــی موث ــورهای ضدغرب ــه کش ــا علی ــه ه ــیاری از قطعنام ــال بس ــه در اعم ــرا ک آورد؛ چ
عمــل مــی کنــد. همچنیــن در کشــوری مثــل فرانســه، شــاهد ایــن هســتیم کــه دبیــر ســرویس 
ــده سیاســت خارجــی  ــن کنن ــا تعیی ــد م ــی کن ــوان م ــه صراحــت عن ــد ب ــه لومون سیاســی روزنام

ــتیم. ــه هس فرانس
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه بــا اشــاره بــه تمرکــز جریــان رســانه ای غالــب جهــان بــر 
مســئله اســالم هراســی و اســالم ســتیزی اظهــار کــرد: هــدف آمریــکا از پــی گیــری و اشــاعه الگــوی 
توســعه بخشــی ارتباطــات در قــرن بیســتم، در وهلــه اول مقابلــه بــا تهدیــد کمونیســم بــود. مســئله 
ای کــه پــس از فروپاشــی کمونیســم، از اواخــر قــرن بیســتم تــا بــه امــروز، جــای خــود را بــه مبــارزه بــا 
اســالم و دکتریــن »اســالم هراســی« و اســالم ســتیزی داده اســت. از دیگــر اهــداف توســعه بخشــی 
ــازه اســتقالل  ــه در کشــورهای ت ــی گرایــی« اســتقالل طلبان ارتباطــات، خنثــی کــردن پویایــی »مل
ــی  ــتقیم و نامری ــترده غیرمس ــلطه گس ــات س ــردن مقدم ــم ک ــازار مصــرف، فراه ــه، گســترش ب یافت

ســرمایه داری در کشــورهای توســعه نیافتــه اســت.
ــا کمونیســم فروپاشــی  ــارزه ب ــه جــای مب ــا اســالم ب ــارزه ب وی در ادامــه تأکیــد کــرد: جایگزینــی مب
شــده، نقطــه عطفــی در جریــان تبــادل آزاد اطالعــات در جهــان اســت؛ لــذا نامــه هــای مقــام معظــم 
رهبــری بــه عنــوان نقطــه ی اوجــی در عرصــه صــدور پیــام انقــالب اســالمی بــه غــرب، خــط قرمــز 
امپراطــوری رســانه ای آمریــکا بــه شــمار مــی آیــد. اینکــه مشــاهده مــی کنیــم از تفســیر و تشــریح 
محتــوای ایــن نامــه در رســانه هــای غربــی ممانعــت مــی شــود و رســانه ای همچــون CNN از خبری 
بــه ایــن مهــم چشــم پوشــی کــرده و حتــی بــه انتشــار ایــن نامــه اشــاره هــم نمــی کنــد، نشــان از 
تســلط دکتریــن ســلطه بــر جریــان رســانه ای در جهــان اســت؛ مســئله ای کــه بــه خوبــی نشــانگر 
حقیقــت و ذات جریــان آزاد رســانه و ارتباطــات در جهــان اســت کــه بــه شــدت از ســوی غــرب ترویــج 

و القــاء مــی شــود.
اســدی بــا تشــریح اینکــه بــرای گفتمان ســازی غالــب پیــام رهبــر انقــالب و اندیشــه انقالب اســالمی 
در رســانه هــای جهــان بایــد از تفســیر گســترده پیــام در رســانه بهــره بــرد و تکیــه صــرف بــر جریــان 

ســازی خبــری کفایــت نمــی کنــد، خاطرنشــان کــرد: »تفســیر« تکامــل »خبــر« و »امتــداد رویــداد« 
اســت. خبــر، یــک رویــداد را اطــالع مــی دهــد، امــا تفســیر، یــک ایــده را مطــرح  مــی کنــد. در واقــع، 
ــا  ــر، محصــول »عینیــت« اســت ام ــده« اســت. خب ــده« و تفســیر »مصــرف کنن ــد کنن ــر، »تولی خب
تفســیر، محصــول »ذهنیــت«  و میــدان تقابــل اندیشــه و تفکــر انتقــادی  اســت و جنبــه تئوریــک و 

تحلیلــی پیــدا مــی کنــد.
ایــن اســتاد روزنامــه نــگاری و نظریــه پــرداز رســانه بــا تأکیــد بــر ایــن افــزود: مادامــی کــه در فعالیــت 
رســانه ای از ســطح خبرســازی و جریــان ســازی خبــری صــرف عبــور نکنیــم و رســانه هــا را آکنــده از 
تفاســیر متعــدد ننماییــم، نمــی تــوان هیــچ امیــدی بــه گفتمــان ســازی غالــب در ســطح رســانه هــای 
جهــان داشــت. اینکــه شــاهد هســتیم مطبوعــات و روزنامــه هــای امــروز مــا بیشــتر بــه روزی نامــه 
تبدیــل شــده انــد کــه تأمیــن کننــده رزق و روزی عــده ای کثیــر هســتند، شــاهدی بــر ایــن مدعاســت 
ــا در عرصــه رســانه ای چقــدر نقطــه مغفــول داریــم. در کشــور ژاپــن فقــط یکــی از روزنامــه  کــه م
هایــش، روزانــه تیــراژی بالــغ بــر ۱۷ میلیــون نســخه دارد و در طــول یــک روز ســه نوبــت تجدیــد چاپ 
مــی شــود امــا در بــازار مطبوعــات امــروز ایــران، جمــع تیــراژ روزنامــه هــا بــه ســختی بــه 2 میلیــون 
نســخه در روز مــی رســد. کــه ایــن حکایــت از یــک ضعــف بــزرگ فرهنگــی دارد. ضعفــی کــه ریشــه 
آن هــم در غیرحرفــه ای گــری در عرصــه مطبوعــات و رســانه هاســت و هــم عــدم گرایــش جامعــه به 

مطالعــه و درک عمیق مســائل اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت نامــه هــای رهبــر انقــالب و لــزوم توجــه بــه مولفــه هــای گفتمــان ســازی 
غالــب در رســانه هــا گفــت: امــروز عرصــه ارتباطــات بــه عرصــه نــزاع گفتمانــی تبدیــل شــده اســت. 
آن کســانی در جــذب مخاطــب و رســاندن پیــام خــود بــه گســتره ی بیشــتری از افکارعمومــی موفــق 
هســتند کــه بتواننــد خبــر و ایــده خــود را به گفتمــان غالــب تبدیــل کننــد و آن گفتمــان را بســط دهند. 
امــا متاســفانه امــروز بایــد اعتــراف کــرد کــه نامــه هــای رهبــر انقــالب دچــار »قبــض گفتمانی« شــده 

اند.
اســدی بــا اشــاره بــه بیانــات مقام معظــم رهبری در جلســه ســال گذشــته بــا اعضــای ســتاد تبلیــغ و ترویج 
نامــه تأکیــد کرد: گفتمــان ســازی غالــب در عرصه امــروز رســانه ای در جهــان، با تکیــه بر جریان تفســیری 
محقــق مــی شــود. همانطــور که رهبــر انقــالب نیــز در فرمایشــات خود خطــاب به دســت انــدرکاران ســتاد 
نامــه عنــوان کردنــد بایــد دربــاره محتــوای نامه بــه بحث و تفســیر گســترده به وســیله قالــب های متنــوع و 
جــذاب اقــدام کــرد تــا بتــوان پیــام هــای منــدرج در نامــه را بــه گفتمان غالــب تبدیــل نمــود. این یــک نگاه 
جدیــد و کارآمــد در عرصــه رســانه و ارتباطات اســت کــه بر پایــه فهم درســت از مناســبات رســانه ای موجود 

در میــان غــول هــای رســانه ای غربــی حاصل مــی آید.
وی در تشــریح بیشــتر ایــن مــدل افــزود: امــروز پیــام رســانه ای را بایــد در دو ژانــر اصلــی خبری و تفســیری طبقه 
بنــدی کــرد. کاری کــه بــرای بســط گفتمانــی و تبدیــل یــک گفتمــان بــه گفتمــان غالــب ضــرورت دارد، بهره 
گیــری دقیــق و گســترده از »ژانرهــای تفســیری« اســت. ژانرهــای تفســیری باید متناســب با پیــام رســانه ای و 

گفتمــان موردنظــر از طنــز، هــزل، کنایــه، جــدی و ... مــورد اســتفاده قــرار گیرند.  
اســتاد روزنامــه نــگاری و ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در پایــان بــا تأکیــد بر ضــرورت بســط گفتمانی 
براســاس پیــام هــای منــدرج در نامــه های رهبــری اظهــار کــرد: جریانات مســلط بر رســانه های جهــان همگی 
بدنبــال ســهم خواهی از افکار عمومی هســتند. هیچ جریان رســانه ای مســتقلی در جهــان وجود ندارد و اســتقالل 
در رســانه یک شــوخی بــزرگ اســت. طی اطالعات منتشــر شــده در ســالهای اخیر، مجموعــه خبرنــگاران بدون 
مــرز، 50درصــد بودجه خــود را از پنتاگــون، 20درصــد بودجه را از نهادهای امنیتی کشــور فرانســه و الباقی را از ســایر 
کشــورهایی حافــظ منافــع خــود اخــذ مــی کننــد. پس، هــر رســانه بــه دنبــال اثرگــذاری بــر مخاطــب و تغییر به 
نفــع خــود اســت. امــروز همــه رســانه هــای مطــرح در جهــان بــه ســمت ژانرهــای تفســیری آمــده اند تا بســط 
گفتمانــی خــود را افزایــش دهنــد. با توجه بــه مضامیــن ویــژه در نامه های مقــام معظم رهبــری و تأکیــد براینکه 
خــود رویــداد نامــه نــگاری و صحبــت بــی واســطه بــا مــردم بخــش وســیعی از جهــان، ظرفیتــی را برای رســانه 
هــای مــا ایجــاد کرده اســت کــه در صورت بهــره گیــری هوشــمند از ژانرهای تفســیری و توجه بــه آن، مــی تواند 

تســلط گفتمانــی انقــالب اســالمی را بــا دســتان خــود رســانه هــای غربــی ایجــاد نماید.

هدف توسـعه  ارتباطات
 اسـالم هـراسـی است

گزارش

موسی نجفی:

فرهنــگ  گفــت:  نجفــی  موســی 
جنبــه معنــوی تمــدن اســت و تمــدن 
جنبــه مــادی فرهنــگ. بــه طــور کلــی 
ــر  ــه عالی ت ــه نمون ــی ب ــا وقت فرهنگ ه
ــدن  ــه تم ــوند٬ ب ــل می ش ــود تبدی خ

رســیده اند.
ــی  ــی نجف ــر، موس ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــدن  ــالب و تم ــگ، انق ــکده فرهن ــس پژوهش رئی
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس اســالمی پژوهشــگاه عل
فرهنگــی در افتتاحیه ســومین هفته علمــی تمدن 
نویــن اســالمی کــه در ســازمان مرکــزی دانشــگاه 
آزاد اســالمی برگــزار شــد، دربــاره نســبت فرهنــگ 
بــا تمــدن از نــگاه شــهید مطهری بــه ارائه ســخن 
پرداخــت و گفــت: فرهنــگ جنبــه معنــوی تمــدن 
ــهید  ــگ. ش ــادی فرهن ــه م ــدن جنب ــت و تم اس
ــگ را  ــزاری فرهن ــادی و اب ــد م ــز بع ــری نی مطه

ــد. ــدن می دانن تم
وی بــا اشــاره به نســبت فرهنــگ و تمــدن افــزود: 
ــی  ــه طــور کل تمــدن مفهومــی فکــری اســت. ب
فرهنگ هــا وقتــی بــه نمونــه عالی تــر خــود 

ــیده اند. ــدن رس ــه تم ــوند٬ ب ــل می ش تبدی
ــات  ــر گــروه اندیشــه سیاســی دانشــکده الهی مدی
ــگاه آزاد  ــات دانش ــوم و تحقیق ــد عل ــفه واح و فلس
ــل بــه  ــرای تبدی ــت: فرهنــگ ب ــالمی گف اس
نمونــه عالــی٬ نیــاز بــه ابــزار دارد و البتــه آن ابــزار 
ــگ اســالمی  ــی فرهن ــدن نیســت. زمان ــا تم تنه
ــل  ــود تبدی ــی خ ــه عال ــه نمون ــت ب ــته اس توانس
شــود. چــه تمدنــی اســالمی و چــه هــر تمدنــی٬ 
ــک  ــن تفکی ــا ای ــدن مســلمانان اســت؟ اساس تم
ــته  ــدن گذش ــز در تم ــیعیان نی ــت. ش ــتباه اس اش

ــی  ــش حداقل ــا نق ــته اند٬ ام ــش داش ــالمی نق اس
ایفــا کرده انــد.

ــا جــزو تمــدن  ــه داد: نظــام سیاســی خلف وی ادام
ــه  ــد جامع ــوند. رش ــوب نمی ش ــالمی محس اس
اســالمی بســتگی بــه رشــد علــم و شــاگردپروری 
امــام صــادق)ع( و صحیفــه امــام ســجاد)ع( و رشــد 
ــن  ــف ای ــوده اســت و توق دانشــمندان اســالمی ب
رشــد خلفــا هســتند بــه همیــن دلیل نیــز ائمــه)ع( 
علیــه جامعــه اســالمی قیــام نمی کنند بلکــه علیه 

نظامــی کــه بــر جامعــه اســالمی حاکــم اســت یــا 
قیــام می کننــد یــا موضــع مســتقل می گیرنــد مــا 

ــم. ــه را می پذیری ــز موضــع ائم نی
بــه گفتــه نجفــی تمــدن برتــر مهــدوی٬ تمدنــی 
ــر حضــور  ــه خاط ــه مســلمان ب ــه جامع اســت ک
انســان کامــل و امــام معصــوم بــه جامعه اســالمی 

ــد. ــدا می کن ــر پی تغیی
ــات  ــکده الهی ــی دانش ــه سیاس ــروه اندیش مدیرگ
ــگاه آزاد  ــات دانش ــوم و تحقیق ــد عل ــفه واح و فلس

اســالمی بــا بیــان اینکــه انقــالب اســالمی نیــز به 
واســطه حضــور ولــی فقیــه جامعــه مســلمان را به 
جامعــه اســالمی تبدیــل کــرده اســت اظهــار کرد: 
تمــدن گذشــته٬ تمــدن مســلمانان اســت و هرچه 
ــا  ــه طــرف انســان کامــل ی حرکــت تشــکیکی ب
ولــی فقیــه بــه عنــوان حلقــه واســط اســت٬ بــه 

ــد. ــت می کن ــدن حرک ــمت اسالمی ش س
ایــن اســتاد دانشــگاه اضافه کــرد: انقالب اســالمی 
وارث تمــدن گذشــته اســالم٬ تمــدن شــیعی 
صفویــه و نظــام مدنــی مشــروطه اســت و بــه همه 
اینهــا در محــور والیــت فقیه معنــای جدیــدی داده 
اســت. تمــدن نویــن اســالمی حلقــه واســطی بین 

گذشــته و مطلــوب آینــده اســت.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا اکنــون 
ناگزیــر بــه پرداختــن بــه تمــدن هســتیم؟ گفــت: 
کشــورهایی که نظــام سیاســی ندارنــد اما بیــداری 
اســالمی دارنــد و در نهضــت باقــی مانده انــد چــون 
الگــو و نظریــه نداشــتند در گام دوم تکامــل متوقف 
ــر اســت  شــدند، امــا ایــران از ایــن کشــورها جلوت
و از نهضــت اســالمی بــه ســمت نظــام اســالمی 
حرکــت می کنــد. کشــورهای ترکیــه و عربســتان 
تعلــق تمدنــی آنهــا اســالمی نیســت بلکــه نهایتــا 
تعلــق فرهنگــی آنهــا اســالم اســت. ماننــد خیلــی 
ــای سیاســی. ــت و جناح ه ــا در دول از مســئولین م

وی در پایــان ســخنانش بیــان کــرد: زمانــی 
گفت وگــوی تمدن هــا در کشــور مطــرح شــد کــه 
از لحــاظ نظــری بســیار عالــی بــود امــا گفت وگــو 
بایــد بیــن دو تمــدن زنــده باشــد نــه تمــدن مــرده 
ــن  ــالم٬ ای ــده اس ــدن زن ــالم و تم ــته اس گذش
ــراث  ــا می ــد ب ــا بای ــادل نیســت. م ــو متع گفت وگ
گذشــته برتــری تمــدن خــود را نســبت بــه غــرب 

ــم. نشــان دهی

فرهنــگ جنبــه معنــوی 
تمــدن و تمــدن جنبــه 
مــادی فرهنــگ اســت

آیت اهلل مبلغی مطرح کرد؛
آیــت اهلل مبلغــی گفــت: دیــن در نــگاه امــام موســی 
صــدر نــه تنهــا عامــل جــدا کــردن مــردم به واســطه 
مذاهــب و ادیــان نمــی شــد بلکــه آن را عامــل 

ــد. ــی دی ــی م ــکاری و همگرای هم
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مجموعــه ۱2 جلــدی »گام بــه گام 
بــا امــام« در تــاالر قلــم کتابخانــه ملــی رو نمایــی شــد. مراســم 
رونمایــی ایــن مجموعــه کــه مجموعــه گفتارهــا، مصاحبــه هــا 
و مقــاالت ســید موســی صــدر اســت بــا حضــور آیــت اهلل احمــد 
مبلغــی عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری، علــی اکبــر صالحــی 
ــرف بروجــردی رئیــس  ــی، اش ــرژی اتم رئیــس ســازمان ان
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی، عبدالحســین خســروپناه 
ــاس  ــید عب ــس مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه، و س رئی

ــزار شــد. ــر ارشــاد، برگ صالحــی وزی
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــش عن ــر همای ــم دبی ــن مراس ــدای ای در ابت
ــن و  ــر از محققی ــد ده نف ــال کار چن ــل ۱0 س ــه حاص مجموع
ــت  ــث اهمی ــه از دو حی ــن مجموع ــد. ای ــی باش ــمندان م اندیش
ــورهای  ــدر در کش ــی ص ــام موس ــار ام ــه آث ــن ک ــی ای دارد. یک
ــود.  ــده ب ــع آوری نش ــا جم ــک ج ــود و ی ــده ب ــف پراکن مختل
ــردازی و  ــه پ ــام موســی صــدر فرصــت نظری ــه ام ــر آن ک دیگ

ــدام را پیــش از  ــد. بلکــه همیشــه اق ــدام را نداشــته ان ســپس اق
نظریــه پــردازی شــکل دانــد. در نتیجــه ایــن نکتــه مــی توانــد 
ــند. ــر برس ــه نظ ــل ب ــا از عم ــد ت ــا کمــک کن ــن م ــه محققی ب

در ادامــه حــورا صــدر بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت. وی گفــت: 
ســالم و درود مــی فرســتیم بــر مهــم تریــم غائــب ایــن محفــل 
ــش را  ــرای نجات ــا ب ــالش م ــای ت ــارت او پ ــال اس ــه 39 س ک
سســت نکــرده اســت. تمــام مــدارک دال بــر زنــده بودن ایشــان 
ــا  ــانه ه ــال در رس ــر س ــددی ه ــای متع ــه دروغ ه ــد. اگرچ دارن
از ایشــان منتشــر مــی شــود. اقــدام ارزشــمندی صــورت گرفتــه 
اســت کــه قــدم اول آن جمــع آوری ایــن کتــاب بــوده اســت و 
قــدم دوم ترجمــه ایــن مجموعــه بــه زبــان فارســی. بــا انتشــار 
ایــن کتــاب یکــی از اهــداف مؤسســه فرهنگــی تحقیقاتــی امــام 
موســی صــدر تحقــق یافتــه اســت. ایــن کــه مجموعــه اندیشــه 

هــای ایشــان در اختیــار همــگان قــرار گرفــت.
مدیــر عامــل مؤسســه فرهنگــی تحقیقاتــی امــام موســی صــدر 
ــک  ــا کم ــه م ــن ب ــه همچنی ــن مجموع ــزود: ای ــه اف در ادام
ــی  ــت بخش ــدر را در هوی ــی ص ــام موس ــا روش ام ــد ت ــی کن م
ــی روش  ــم. همچنین ــور شــیعیان در یابی ــه ام و ســامان دهــی ب
ــر  ــان دیگ ــب و ادی ــا مذاه ــه ب ــدر در مواجه ــام ص ــک ام تئوری
ــن  ــتند ضم ــالش داش ــواره ت ــان هم ــه ایش ــم ک ــی یابی را در م
پایبنــدی بــه اصــول اعتقــادی خــود بــا دیگــر اندیشــه هــا وارد 

ــان را  ــرا او ادی ــه چ ــم ک ــی یابی ــن در م ــوند. همچنی ــو ش گفتگ
یکــی مــی دانــد. شــناخت زمینــه هــای تاریخــی بــرای تأســیس 
ــاد  ــرائیل و ایج ــل اس ــتادگی در مقاب ــان و ایس ــت در لبن مقاوم
ــی از دیگــر مســایلی اســت  ــت جهان ــب حمای ــرای جل ــه ب زمین

ــد. ــی کن ــاری م ــا را ی ــه در شــناخت آن م ــن مجموع ــه ای ک
ــری  ــری و اوج گی ــد شــکل گی ــت: رون ــورا صــدر ســپس گف ح
جریــان هــای مردمــی بــرای ارتقــای ســطح زندگــی محرومــان 
و احقــاق حقــوق آنــان از دیگــر نکاتــی اســت کــه ایــن مجموعه 
مــا را بــا آن آشــنا مــی کنــد. تــالش بــرای بهبــود و شــکوفایی و 
حفــظ کرامــت ذاتــی و حــق بهــره منــدی از نعمــات خداونــدی 
ــا  ــان ه ــام انس ــرای تم ــان ب ــته انس ــی شایس ــاختن جهان و س
ــز و  ــه مراک ــوده اســت. از مجموع ــام موســی صــدر ب هــدف ام
اندیشــمندان تقاضــا دارم بــه ســیره، شــخصیت و اندیشــه امــام 
موســی صــدر بپردازنــد و پژوهــش هــا را در ایــن زمینــه هدایــت 
ــرای در  ــم بروجــردی ب ــی و خان ــه مل ــد. در انتهــا از کتابخان کنن

اختیــار قــرار دادن امکانــات کتابخانــه تشــکر مــی کنــم.
ــت. وی  ــخنرانی پرداخ ــه س ــردی ب ــرف بروج ــه اش در ادام
عنــوان کــرد: امــام موســی صــدر در راســتای تاریــخ آفرینــی 
ــال دانشــمندان  ــه و اقب ــورد توج ــواره م ــا هم ــت ه ــرای مل ب
بــوده اســت. اقــدام امــام بــرای نجــات امــت اســالم بــه ویــژه 
شــیعه قابــل توجــه اســت. آثــار رویکــرد امــام بــرای مســایل 

دین در نگاه امام موسی صدر عامل اتحاد بود
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اجتماعــی کــه حرکــت المحرومیــن نمــاد ایــن رویکــرد اســت 
ــی  ــده م ــالمی دی ــع اس ــر جوام ــان و دیگ ــان در لبن همچن
ــرون  ــن، بی ــه دی ــام ب ــگاه ام ــه ن ــن اســت ک ــت ای شــود. عل
ــن  ــاس ای ــت. اس ــوده اس ــت ب ــلمانان از محرومی آوردن مس
ــای  ــت از باوره ــه و محرومی ــت اندیش ــت، محرومی محرومی

ــت. ــالمی اس ــح اس صحی
رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ســپس گفــت: 
ــام  ــت. ام ــان اس ــور انس ــام، مح ــای ام ــالش ه ــی ت در تمام
موســی صــدر در رفتــار و گفتــار بــا خوانــش اســالم رحمانــی 
ــن  ــه ای ــد ک ــه کردن ــری عرض ــه بش ــه جامع ــره ای را ب چه
ــالم  ــکوفایی اس ــد و ش ــاز رش ــه س ــد زمین ــی توان ــره م چه
ــه  ــان ب ــال جوان ــتیم از اقب ــی هس ــروز ناراض ــر ام ــد. اگ باش
ــت  ــانی اس ــه کس ــر ب ــأله ناظ ــن مس ــم ای ــد بدانی ــن بای دی
کــه ارائــه کننــده دیــن بــه مــردم اســت. مشــهور اســت کــه 

ــتند. ــود هس ــران خ ــن رهب ــر دی ــردم ب ــود م ــی ش ــه م گفت
ــان  ــال همچن ــدود 40 س ــد از ح ــان بع ــردم لبن ــزود: م وی اف
عالقــه منــد امــام موســی صــدر هســتند. ایشــان در جایــگاه 
ــد  ــا کنن ــی را ایف ــتند نقش ــه توانس ــت جامع ــدری و زعام پ
ــار آن هنــوز هــم در جوامــع اســالمی مشــهود اســت.  کــه آث
در لبنــان طوائــف مختلفــی زندگــی مــی کننــد. حتــی 
مســیحیان را در میــان مــردم لبنــان داریــم. امــا همــه آن هــا 
ــد  ــد و معتقدن ــاد مــی کنن ــه نیکــی از امــام موســی صــدر ی ب
ــا  ــام م ــده تم ــات دهن ــرو و نج ــام، پیش ــت ام ــی توانس او م
ــتگی  ــا بس ــار م ــه رفت ــالم ب ــری اس ــعه و فراگی ــد. توس باش
دارد. رفتــاری کــه ناشــی از رحمــت مــا باشــد و همــه انســان 
ــالش  ــا ت ــان ه ــات انس ــرای نج ــم و ب ــت بداری ــا را دوس ه

ــم. کنی
ــت.  ــخنرانی پرداخ ــه س ــی ب ــد مبلغ ــت اهلل احم ــه آی در ادام
ــاطی را در  ــه نش ــن مجموع ــه ای ــًا مطالع ــت: حقیقت وی گف
ــی  ــردم 3 مفهموم ــن و م ــدا، دی ــد. خ ــی کن انســان ایجــاد م
ــت  ــز اهمی ــدر حائ ــی ص ــام موس ــه ام ــه در اندیش ــت ک اس
اســت. امــام صــدر صرفــًا بــه تکلیــف گرایــی نمــی پرداخــت 
ــی کــه خــدای همــه  ــد، خدای ــت خداون ــی و محب بلکــه زیبای
ــه انســان، خــدای  ادیــان، خــدای زندگــی، خــدای نزدیــک ب
ــا  ــت ه ــا و رحم ــودت ه ــدأ م ــدای مب ــه، خ ــر در جامع حاض
اســت مــورد توجــه او بــود. خدایــی کــه بــرای جامعــه 
ــی  ــرات را م ــن تأثی ــم تری ــن و مه ــی تری ــترین و اساس بیش
ــد. امــام صــدر زندگــی را جــدای از  ــق و ایجــاد کن ــد خل توان

ــت. ــی دانس ــدا نم خ
ــت:  ــار داش ــه اظه ــری در ادام ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
دیــن در نــگاه امــام موســی صــدر عامــل تفرقــه نبــود بلکــه 
عامــل اتحــاد بــود. دیــن در نــگاه امــام نــه تنهــا عامــل جــدا 
کــردن مــردم بــه واســطه مذاهــب و ادیــان نمــی شــد بلکــه 
ــفانه  ــد. متأس ــی دی ــی م ــکاری و همگرای ــل هم آن را عام
ــان  ــه می ــل تفرق ــن عام ــم تری ــتیم مه ــاهد هس ــروز ش ام
انســان هــا دیــن اســت. البتــه دیــن بــا قرائتــی اشــتباه. دیــن 
ــی  ــود. در خیل ــدا نب ــم خ ــدر مزاح ــی ص ــام موس ــگاه ام در ن
ــردم را از خــدا جــدا  ــه م ــا هســتند ک ــن ه ــن دی ــع ای از مواق
ــد  ــت. پیون ــدا اس ــرای خ ــن ب ــه دی ــال آن ک ــد. ح ــی کنن م
ــگاه  ــن در ن ــور دی ــش خدامح ــدا و بخ ــا خ ــن ب ــق دی عمی

ــود. ــته ب ــدر برجس ــی ص ــام موس ام
وی در ادامــه گفــت: در نــگاه او بخــش هــای ضعیــف 
ــا،  ــد م ــن از دی ــده شــده دی ــه حاشــیه ران انگاشــته شــده و ب
ــه  ــق ک ــا خل ــدارای ب ــل م ــد اص ــدی دارد. مانن ــور ج حض
ــام  ــه ام ــی ک ــت. دین ــن اس ــی در دی ــدی و اساس ــی ج اصل
ــا« را  ــن اهللِ اَفواج ــی دی ــوَن ف ــوم »َیدُخل ــرد مفه ــه ک ارائ
ــن  ــرد دی ــه ک ــام ارائ ــه ام ــی ک ــا خــود همــراه داشــت. دین ب
ــردن  ــدرج ک ــردن و من ــیعه و ذوب ک ــه ش ــی ب ــت بخش هوی

ایــن هویــت در یــک هویــت اساســی بــه نــام امــت و 
مســتقر کــردن ایــن هویــت در یــک هویــت بــزرگ تــر کــه 
ــه  ــای منطق ــاًل در فض ــن را عم ــود و ای ــالمی ب ــت اس هوی

ــد. ــاد کردن ایج
ــر  ــی دیگ ــردم ویژگ ــزود: م ــپس اف ــی س ــد مبلغ ــت اهلل احم آی
اندیشــه ایشــان بــود کــه گاهــی مــا ایــن مســأله را کنــار مــی 
ــم.  ــی پردازی ــه آن م ــریفاتی ب ــًا تش ــور صرف ــه ط ــم و ب گذاری
ــار  ــم اســت و گاهــی کن ــرآن بســیار مه ــاس« در ق ــوم »ن مفه
ــاس«.  ــِه الّن ــر »اِل ــد تعبی ــت. مانن ــه اس ــرار گرفت ــدا ق ــام خ ن
ــکار  ــا اف ــا ب ــد ی ــوده ان ــدر ب ــی ص ــام موس ــا ام ــه ب ــانی ک کس
ایشــان ارتبــاط برقــرار مــی کننــد همگرایــی و ارتبــاط بــا مــردم 
ــا  ــا م ــد: َفأّم ــی فرمای ــرآن م ــد. ق ــی کنن ــاس م ــاًل احس را کام
ــردم  ــرای م ــه ب ــی ااَلرض. آن چــه ک ــُث ِف ــاس َفَیمُک ــع الّن َینَف

ــد. ــد مان ــی خواه ــد اســت باق مفی
وی همچنیــن گفــت: امــام موســی صــدر هــم مفســر اســت و 
ــا روش فقهــی آشــنا اســت.  ــه. آن هــم فقیهــی کــه ب هــم فقی
ــلط  ــنایی و تس ــی آش ــه روش فقه ــه ب ــم ک ــی داری ــر فقه کمت
ــی دارد.  ــف روش ــات مختل ــان نظری ــد. ایش ــته باش ــی داش کاف
حتــی در حــوزه معالجــه انســان و حتــی مباحثــی کــه امــروز مــا 
ــون  ــه و قان ــاط فق ــد ارتب ــم. مانن ــه شــروع کــرده ای ــازه در فق ت
یــا نظریــه ثابــت و متغیــر. کــم انــد کســانی کــه در حــوزه ثابــت 
و متغیــر نظــر داشــته باشــند. ایشــان ایــن نظریــه را در رابطــه با 
ــه  ــب توج ــی جال ــن خیل ــد و ای ــرده ان ــه ک ــم ارائ ــت و ظل عدال

اســت.
در ادامــه علــی اکبــر صالحــی عنــوان کــرد: بــه عنــوان کســی 
ــم.  ــی کن ــت م ــوع صحب ــن موض ــوده ام در ای ــان ب ــه در لبن ک
بنــده ســال ۱344 بــه لبنــان رفتــم. در آن زمــان طایفــه شــیعه 
ــه طــوری کــه  ــی تلقــی مــی شــد ب ــه لبنان ــن طائف ــن تری پایی
ــت  ــیدند. آی ــی کش ــت م ــودن خجال ــیعه ب ــن ش ــرای گفت ب
ــالم  ــیعه و اس ــرای ش ــی را ب ــیار بزرگ ــدم بس ــردی ق اهلل بروج
ــان  ــه آلم ــتی را ب ــهید بهش ــان ش ــتند. ایش ــان برداش در جه
ــتباه  ــر اش ــتادند و اگ ــان فرس ــه لبن ــدر را ب ــی ص ــام موس و ام
ــا در  ــی ه ــتادند. لبنان ــدن فرس ــه لن ــری را ب ــوم حائ ــم مرح نکن
ــد و  ــد بودن ــورد تهدی ــا م ــرائیلی ه ــرف اس ــم از ط ــان ه آن زم
هــم اختالفــات آنــان بــا فلســطینیان و دیگــران مشــکل دیگــر 

ــود. ــا ب آن ه
ــول  ــرت رس ــرا حض ــزود: چ ــی اف ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
تمــم َمــکارم ااَلخــالق؟ چــرا نمــی  )ص( مــی فرمایــد: بُعثــُت اِلُ
گویــد اســالم و مــی گویــد اخــالق؟ بســتر اخــالق و همگرایــی 
و هــم زبانــی انســان را خداجــو مــی کنــد امــا موســی صــدر از 

ایــن جــا آغــاز کــرد. مــا در دانشــگاه آمریکایــی بیــروت درســی 
ــف  ــه از اندیشــمندان مختل ــارف انســانی ک ــام مع ــا ن داشــتیم ب
ــرای  ــن ب ــه ای ــم ک ــی کردی ــم م ــفی را فه ــم فلس ــد مفاهی بای
ــه  ــدر ب ــی ص ــام موس ــود. روزی ام ــکل ب ــیار مش ــا بس ــن م س
دانشــگاه بیــروت تشــریف آوردنــد. ایشــان فرازهایــی را از گفتــه 
هــای فالســفه مختلــف انتخــاب کردنــد کــه بــا نــگاه مــا یکــی 

اســت و فرمودنــد مــا هــم همیــن گونــه فکــر مــی کنیــم.
ــچ  ــی هی ــک روحان ــوان ی ــه عن ــان ب ــت: ایش ــه گف وی در ادام
گاه تبلیــغ اســالم نمــی کردنــد. در آن شــرایط آن هــم در 
ــت  ــن صحب ــی شــد از دی ــروت مگــر م ــی بی دانشــگاه آمریکای
ــن  ــت و دی ــیار رواج داش ــف بس ــای مختل ــوژی ه ــرد؟ ایدئول ک
ــه  ــیش ب ــک کش ــد ی ــان مانن ــت. ایش ــراب نداش ــی از اع محل
کلیســاها دعــوت مــی شــد و ماننــد یــک کشــیش در کلیســاها 
موعظــه مــی نمــود. چــه بســا مســیحی هــا بیــش از مســلمانان 
امــام صــدر را قبــول داشــتند. او بســیار در دل هــا نفــوذ کــرده 
بــود. امــام موســی صــدر بــه گونــه ی رفتــار کــرد کــه در بیــن 
ــف  ــیوخ طوائ ــیخ الش ــان، ش ــع لبن ــف آن موق ــف مختل طوائ
ــدند.  ــر ش ــیار متأث ــلمانان بس ــگ ۷ روزه مس ــد از جن ــد. بع ش
ــد و  ــی اعــالم کردن ــزای عموم ــی و ع ــام صــدر 3 روز تعطیل ام
تمــام لبنــان تعطیــل شــد کــه نشــان از نفــوذ کالم ایشــان دارد. 
ــه اســتقبال ایشــان  ــرودگاه هــا مــردم بســیاری ب همیشــه در ف

ــد. ــی رفتن م
ــان را  ــیعیان لبن ــام ش ــت: ام ــپس گف ــی س ــر صالح ــی اکب عل
ــود  ــان خ ــردم زم ــن م ــده تری ــب مان ــن و عق ــاره تری ــه بیچ ک
ــن،  ــم تری ــر فهی ــال حاض ــه در ح ــاند ک ــی رس ــه جای ــد ب بودن
عزیــز تریــن و افتخارآفریــن تریــن طائفــه لبنــان هســتند. امــام 
صــدر نطفــه ای را گذاشــتند کــه امــروز حــزب اهلل ایــن مســیر 
ــروز در خدمــت  ــز ام ــی نی ــدان لبنان ــد. هنرمن ــال مــی کن را دنب
ــه  ــاز ب ــگام نم ــروز هن ــار ام ــون المن ــن راه هســتند. تلویزی همی
جــای پخــش اذان چنــد دعــا مطــرح مــی کنــد. بــه ایــن دلیــل 
اذان نمــی گویــد تــا عبــارت »اَشــَهُد اَن َعلــی َولــی اهلل« میــان 

ــد. ــه ایجــاد نکن شــیعه و ســنی تفرق
ــی  ــداء َعلَ ــوم »اَِش ــروز مفه ــه ام ــا ب ــا ت ــزود: م ــه اف وی در ادام
ــا  ــا »ُرَحم ــا آی ــم. ام ــرده ای ــل ک ــی عم ــه خوب ــار« را ب الُکف
ــه  ــام صــدر ب ــم؟ ام ــی کنی ــرا م ــی اج ــه خوب ــز ب ــم« را نی بَیَنُه
ــدوارم  ــد. امی ــی کردن ــل م ــی عم ــه خوب ــکات ب ــن ن ــر دو ای ه
کــه ســیره امــام موســی صــدر منشــور انقــالب اســالمی و زیــر 
ــی  ــه جهان ــا داعی ــا باشــد. مگــر م ــی م ــرای حکمران ســاختی ب
ــم  ــای درســت و حاک ــیوه ه ــا ش ــط ب ــه فق ــن داعی ــم؟ ای نداری

ــود. ــی ش ــق م ــا محق ــر دل ه ــدن ب ش
ــن  ــی از ای ــا رونمای ــت: ب ــی گف ــاس صالح ــید عب ــه س در ادام
کتــاب بــوی پیراهــن یوســف بــه مشــام مــان مــی رســد. امــام 
ــتره  ــخصیت و گس ــان ش ــاه چن ــی کوت ــدر در فرصت ــی ص موس
وجــودی از خــود ســاخت کــه بــی ماننــد و یــا کــم ماننــد اســت. 
ــک  ــدر ی ــام ص ــت. ام ــه اس ــل توج ــیار قاب ــه ای بس ــن نکت ای
پدیــده اجتماعــی بــود. ایشــان در ســال ۱959 وقتــی وارد لبنــان 
ــر از  ــاه و کمت ــی کوت ــه در زمان ــود ک ــی ش ــه م ــود چ ــی ش م
دو دهــه بــه یــک شــخصیت مرجــع تبدیــل مــی شــود؟ وقتــی 
تــاج گــذاری و مراســم پــاپ وقــت در لبنــان برگــزار مــی شــود 
تنهــا روحانــی مســلمانی کــه در مراســم حضــور دارد امــام صــدر 

اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ادامــه عنــوان کــرد: 
ــش،  ــن پرس ــود دارد؟ ای ــرد وج ــن ف ــی در ای ــی های ــه ویژگ چ
ــه  ــد. ب ــی طلب ــش م ــه آن پژوه ــخ ب ــه پاس ــت ک ــی اس پرسش
دلیــل کمبــود زمــان صرفــًا بــه طــرح ســوال بســنده مــی کنــم. 
ایــن مجموعــه ای کــه امــروز شــاهد رونمایــی آن هســتیم مــی 
ــوز راه  ــد. اگرچــه هن ــه پاســخ ایــن پرســش کمــک کن ــد ب توان

ــم. درازی داری

گزارش

مناظره سبحانی و پارسانیا؛
ــی و  ــار دین ــت: معی ــبحانی گف ــام س ــت االس حج
غیردینــی بــودن چیســت؟ ایــن معیــار بایــد روشــن 

ــود.  ش
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، دومیــن پیش نشســت همایــش »نظریه 
ــوم  ــرورش« در س ــوزش وپ ــام آم ــت آن در نظ ــالمی و کاربس ــم اس عل
اســفندماه در پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســالمی واقع در شــهر مقدس 
قــم، برگزار شــد. در این جلســه به بررســی دیــدگاه آیــت اهلل جــوادی آملی 
دربــاره ماهیــت علم دینــی، پرداخته شــد، حجت االســالم حمید پارســانیا 

و حجت االســالم محمدتقــی ســبحانی بــه مناظــره پرداختند.
دبیــر علمــی این جلســه، ابراهیــم علی پــور بــود. در ابتــدا علی پــور گفت: 
پژوهشــکده فلســفه و کالم اســالمی تاکنــون بیــش از صــد جلــد کتاب، 
چــاپ کــرده اســت و بیــش از صــد نشســت و کرســی در موضوعــات 
مختلــف، برگــزار کــرده اســت. مبنــای ایــن همایــش، بررســی روشــی 
دیــدگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی، بــا موضــوع ماهیــت علــم دینی اســت.
علــی پــور ابتــدا خالصــه ای از نشســت اول در ایــن موضوع کــه با حضور 
پارســانیا و ســبحانی، برگزارشــده بــود، بیــان کــرد و خاطرنشــان کــرد که 
جلســه قبــل، بازخــورد بســیار باالیــی در بدنه نخبــگان کشــوری و حتی 

بین المللــی، داشــت و ازاین جهــت خداونــد متعــال را شــاکریم.
ــی  ــان محمدتق ــی در بی ــم دین ــه عل ــکاالت نظری اش

ــبحانی س
در ادامــه محمدتقــی ســبحانی بــه ارائــه مطلــب پرداخــت و گفــت: مــن 
نســبت به نظریه علــم دینــی در منزلــت عقل در هندســه معرفــت دینی 
کــه نظریــه حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملــی اســت، اشــکاالتی مطــرح 
کــردم و گفتــم ایــن دیــدگاه، دیــدگاه نهایی اســتاد جــوادی آملی نیســت 
و ایشــان مطالب جدیدی نســبت بــه این نظریــه دارد. کتبی کــه در تبیین 
نظریــه اســتاد جــوادی املــی بــه دســت مــن رســیده کــه همیــن کتاب 
»علــم دینــی در منزلــت عقــل در هندســه معرفت دینــی« اســت و یکی 
هــم مقالــه پارســانیا تحت عنــوان »نقــد« اســت کــه خالصــه اش را خود 

ــان کردند. ایشــان بی
یکــی از دوســتان، مطلبــی را در جلــد 44 تســنیم بــه دســت مــن دادنــد 
کــه ظاهــراً آخریــن دیــدگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی در مــورد علــم دینی 
اســت. ایــن بحــث در ۱4 خــرداد 96 در دماونــد مطرح شــده اســت. معلــوم 
می شــود کــه ایــن نظریــه، نظریــه نهایــی اســتاد جــوادی آملــی اســت.

ابتــدا بایــد اصــل نظریــه را تنقیــح کــرد وی در ادامــه گفــت: به نظــر من، 
نظریــه نهایی اســتاد، خیلــی افــزوده ای بــر آن مطالب قبلــی، وجود نــدارد 
بلکــه تکــرار همــان مطالــب اســت و بعضــاً قیــود جدیــدی ذکرشــده که 

گرهــی از مشــکالت ایــن نظریــه، بــاز نمی کنــد.
مــا هنــوز یک متــن نهایــی کــه نظریــه علــم دینــی اســتاد آملــی در آن 
منــدرج شــده باشــد در اختیــار نداریــم. ما وقتــی مجموعــه همایش هایی 
ــه،  ــد اصــل آن نظری ــدا بای ــم، ابت ــه ای تشــکیل می دهی ــورد نظری در م
توضیــح داده بشــود و تنقیــح شــود. به نظــر من، ایــن نظریه بنا بــر آخرین 
تقریرش که در تفســیر تســنیم آمده اســت، همچنان مشــکالت اساسی 
خــود را دارد و بــرای حــل آن مشــکالت بایــد کار اساســی صــورت بگیرد.
حاصل ســخن این اســت کــه از بین معیارهــای علم دینــی بــودن، ظاهراً 
این نظریه ســه معیــار موضــوع، معیار متافیزیــک دانــش و معیــار روش را 
انتخــاب کرده اســت. البتــه معیار تجویــز و دو محــور دیگــر، اصــالً در این 

بحث کارســاز نیســت.
همــه ایــن بحث هــا روی ســه معیــار بــر روی دینــی بــودن علــم ســوار 
می شــود. موضــوع نخســت ایــن اســت کــه اگــر موضوعــی دینــی بــود، 
دانــش متعلــق بــه آن موضــوع هــم دینــی اســت. معیــار دوم ایــن اســت 
کــه چــون جهــان برخاســته از یــک متافیزیــک اســت، اگــر دانشــمندی 
متافیزیــک ایــن علــم را در نظــر بگیــرد ایــن علــم، علــم دینی می شــود. 
بــه نظر مــن، ایــن نظریــه بنا بــر آخریــن تقریرش که در تفســیر تســنیم 
آمــده اســت، همچنــان مشــکالت اساســی خــود را دارد و بــرای حــل آن 

مشــکالت بایــد کار اساســی صــورت بگیرد.
چــون می بینــد که ایــن جهــان موجــود و مشــهود طبیعت نیســت بلکه 
خلقت اســت. اگر نســبت فاعلی و غایــی را در نظر بگیــرد، آن علــم، دینی 
خواهــد بــود. معیــار ســوم روش اســت کــه اگــر کســی مجموعــه منابــع 
وحیانــی و عقالنــی را در نظــر بگیــرد و از مجموعــه این هــا یــک نظریــه 
تولیــد کنــد، ایــن نظریــه دینــی خواهد شــد؛ طبیعتــاً غیردینــی بــوده این 

اســت کــه اساســاً منابــع وحیانــی را در نظــر نگیــرد و یــا فقــط بخشــی از 
منابــع عقالنــی را موردتوجــه قــرار بدهــد. مــن نســبت بــه هر ســه معیار 

ســخن دارم. در ایــن جلســه، فعــالً بــه معیــار موضــوع می پــردازم.
اشکال نسبت به معیار موضوع علم دینی 

ســبحانی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: نســبت به معیار نخســت کــه معیار 
موضــوع اســت، اصــل اســتدالل و بیــان ایــن اســت کــه چــون جهــان 

فعــل الهــی اســت و هــر چــه در عالــم می بینیــد.
ــی الهــی برمی گــردد، پــس تمــام دانش هــای  ــه اراده تکوین به نوعــی ب
مــا کــه متعلق بــه جهان بیــرون اســت، علــم دینــی اســت. این تعبیــر در 
کتــاب منزلت عقــل آمده اســت و پارســانیا نیــز در مقاله خــود این بیــان را 
بــه توحیــد افعالــی، مدلــل کرده انــد که چــون مــا قائل بــه توحیــد افعالی 
هســتیم و الزمــه توحیــد افعالــی ایــن اســت کــه هــر چیــزی در عالــم 
تحقــق پیــدا می کنــد، فعل الهــی باشــد، درنتیجــه تمــام علوم کــه تعلق 

بــه عالــم بیــرون دارد، الهــی می شــود.
اســتاد آملی در تفســیر تســنیم قیــدی بر ایــن مطلــب می زنند کــه آنچه 
مربــوط بــه فعــل انســان اســت، لزومــاً ایــن فعــل، الهــی نیســت. فعــل 
انســان دو گونــه اســت. اگر موافــق بــااراده تکوینی خدا باشــد، الهی اســت 
و اال الهــی نیســت. انســانی کــه کار خطا می کنــد و فعل عاصیانه و فاســد 
انجــام می دهــد، الهــی نخواهــد بــود. ابتــدا بایــد ایــن قیــد روشــن شــود 
چــون ایــن قیــد از صفرتا صــد ایــن نظریــه را تغییــر می دهــد. باید بحث 

کنیــم کــه کل عالــم فعــل اهلل اســت یــا این طــور نیســت.
حــاال فــرض می گیریــم کــه جهــان فعــل اهلل اســت، ســؤال ما وقتــی در 
موضــوع می گویــد هــر چیــزی کــه فعــل اهلل اســت، شــناخت آن، دینــی 
اســت، یعنی بــرای دینی بــودن، معیــاری دارد؛ یعنــی دینی بــودن به فعل 
اهلل برمی گــردد. اگــر بــه فعــل اهلل برنمی گــردد، پــس معیار چیســت؟ این 
اســت کــه به صــرف اینکــه چیــزی فعــل اهلل اســت، آیــا علــم را دینــی 

می کنــد یــا خیــر.
ــن  ــت: اولی ــکاالت گف ــان اش ــه در بی ــبحانی در ادام ــالم س حجت االس
اشــکال مــا ایــن اســت کــه معیــار دینــی بــودن بــا ایــن ادعــا چنــدان 
ســازگار نیســت و حداقــل بــا ارتــکاز همــه مــا با دینــی بــودن ســازگاری 
نــدارد. الزمــه ایــن ســخن ایــن اســت که اگــر ما مشــغول شــناخت یک 
ســیاره ای باشــیم، ایــن علم دینــی خواهــد بــود. معیــار دینــی و غیردینی 
بــودن چیســت؟ پــس ایــن معیــار بایــد روشــن شــود. پارســانیا می گویــد 
نبایــد بیــن علــم دینــی و غیردینــی خلــط کــرد. حــال اشــکال مــن این 
اســت کــه نمی تــوان بیــن ایــن دو تفکیــک کــرد؟! مخصوصــاً در ناحیه 
موضــوع. وقتــی در موضــوع می گویــد هــر چیــزی کــه فعــل اهلل اســت، 
شــناخت آن، دینــی اســت، یعنی بــرای دینــی بــودن، معیــاری دارد؛ یعنی 
دینــی بــودن بــه فعــل اهلل برمی گــردد. اگــر بــه فعــل اهلل برنمی گــردد، 

ــار چیســت؟ پس معی
الزمــه ایــن ســخن ایــن اســت کــه هــر نــوع شــناختی دینــی اســت 
و فرقــی هــم نمی کنــد کــه علــم فلســفه و کالم و فقــه باشــد یــا علــوم 
تجربــی دیگــر باشــد. بــا ایــن معیــار، اساســاً مفهــوم دینــی بــودن، لغــو 
می شــود وی در تبییــن اشــکال دوم بــر این نظریــه گفت: دومین اشــکال 

ایــن اســت کــه بــا ایــن معیــار، اساســاً مفهــوم دینــی بــودن بی خاصیت 
می شــود. الزمــه این ســخن، نوعی ســکوالر کــردن همــه دانش اســت؛ 
یعنی کســی که معتقــد اســت فعــل اهلل موضوع علــم دینی اســت یعنی 
همــه علــوم اگــر مطابــق بــا واقــع باشــد علــم دینــی اســت، اساســاً باید 

بگویــد مــن قائــل بــه علــم دینــی و غیردینی نیســت.
ایــن قیــد اخیــری کــه در تســنیم زده شــده و گفته شــده کــه فعل انســان 
ــرف، دو  ــن ح ــل اهلل نیســت، ای ــه، فع ــل عاصیان ــد و فع ــاوت می کن تف
اشــکال دارد. اول اینکــه بــا مبنــای نظریه ســازگار نیســت. چــون از دیدگاه 
این نظریــه، همه افعــال انســان، درنهایت بــه اراده تکوینــی خداوند متعال 
برمی گــردد و فعــل الهــی اســت و فرقــی بیــن فعــل عاصیانــه و مطیعانه 
نیســت. با غمــض عیــن از ایــن اشــکال اساســاً معیــار موضــوع به عنوان 
فعــل اهلل، نمی توانــد معیــار خوبی بــرای علــم دینی باشــد چون نــه جامع 
و نــه مانــع اســت اگــر کســی قائــل بــه تفکیــک بیــن فعــل عاصیانــه و 
فعــل مطیعانــه شــود و معتقد شــود که فعــل عاصیانــه، فعل خدا نیســت، 
الزمــه اش ایــن اســت کــه مطالعــه تمــام افعــال غیــر مؤمنــان، از علــوم 
دینــی خــارج شــود. چــون آنچــه در حیطــه مدرنیتــه موجــود، دارد اتفــاق 

می افتــد، عصیــان بشــری اســت.
لــذا اساســاً هــر نــوع مطالعــه ای در ایــن موضــوع، دینی نخواهــد بــود. آیا 
ایــن مطلــب، قابــل  پذیرش اســت؟ یعنــی تمــام مطالعــات روانشناســی، 
روان شــناختی، اقتصادی، جامع شناســی، تمدن شــناختی و ســایر علومی 
کــه در مــورد افعــال غیــر مؤمنیــن، انجــام می شــود از حــوزه علــوم دینی 

ــود. ــارج می ش خ
معیــار موضــوع به عنــوان فعــل اهلل، نمی توانــد معیــار خوبــی بــرای علــم 
دینــی باشــد چــون نــه جامــع و نــه مانــع اســت. عــالوه بــر اینکه اساســًا 
ایــن نــوع معیار بــا ارتــکاز متدینین و عقــالی عالـَـم منافــات دارد. لــذا باید 

ــار عــدول کرد. از ایــن معی
حجت االســالم ســبحانی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: درواقــع این مطلب 
که دانــش، داری متافیزیک اســت؛ یعنی جهــان دارای متافیزیک اســت و 
بــا شــناخت متافیزیــک بــه دینی بــودن علــم یــا غیردینــی بــودن آن پی 
می بریــم، در فرمایشــات اســتاد آملــی وجــود دارد. اشــکال مــن این اســت 
کــه نســبت بیــن متافیزیــک و دانــش تجربــی در کجــا دیــده می شــود؟ 
خــود اســتاد آملــی می فرمایــد: اینکــه عالــم دارای رویکــرد الهــی یــا غیر 
ــذا اگــر ملحــد یــا  الهــی باشــد، در شــناخت موضــوع مؤثــر نیســت و ل
ســکوالر در آزمایشــگاه خــود، بــه علــم تجربــی رســیده اســت، علمــش 
دینــی اســت و بــه علم الهــی دســت پیداکــرده اســت. ایــن حــرف تنافی 
درونــی دارد. از یک ســو می گوییــم چــون واقعیــت خارجــی وابســته بــه 
علــت فاعلــی اســت و متافیزیــک دارد و ما هم بــا شــناخت آن متافیزیک 
ــه و دعــاوی  ــن ادل ــم و بی ــدا می کنی ــه واقعیــت دســت پی اســت کــه ب
تهافــت وجــود دارد.ایــن نظریــه بیــن صفرتا صــد در حــال حرکت اســت.

علــم را بــه الهی و غیــر الهی تقســیم می کنیــم، اما از ســوی دیگــر وقتی 
نقــش متافیزیــک در دانــش را ببینــم، آن را کامــالً آن را خنثــی می کنیم و 
می گوییــم یــک انســان ملحــد کــه بــر اســاس دانــش تجربــی و عقــل، 

پدیــده ای را بررســی می کنــد، ایــن علــم، الهــی خواهــد بود.
ســؤال ایــن اســت کــه امــروز در دنیا دانشــی بــه نام علــم تجربی مثــل فیزیک و 
شــیمی و زیست شناســی  داریــم. حال آیا کســانی کــه این علــم را تولید می کنند 
بــه آن متافیزیک توجــه دارند یــا ندارند و توجــه آن ها به متافیزیک، در دینــی کردن 
یــا دینی نکردن علــم آن ها مؤثر اســت یا نــه؟ دو حالت بیشــتر نــدارد. یا می گویید 
مؤثــر اســت؛ یعنی الهــی بــودن ایــن پدیــده را در نظــر گرفته تــا این دانــش الهی 

شــود. در ایــن صــورت کل دانــش بشــر مــدرن، غیر الهــی و الحادی اســت.
چون یقیناً دانشــمندان مــدرن، با نفی متافیزیک الهی، بــه دانش جدید رســیده اند؛ 
امــا اگــر می گوییــد مؤثــر نیســت، در مقــام اثبــات، مهــم این نیســت کــه عالم 
ما نســبت میــان این پدیــده با علــت فاعلــی و غایــی را در نظر بگیــرد، تمــام این 
دانش هــا دینــی می شــود. هرکســی در دنیا بــا هر متافیزیکــی و با هــر رویکردی 

در آزمایشــگاه به مطالعه بپــردازد، علــم دینی خواهــد بود.
تهافت بین ادله و دعاوی در این نظریه

ســبحانی در ادامــه گفــت: بیــن ادلــه و دعــاوی تهافــت وجــود دارد، چــون 
اوالً از یــک  طــرف بــرای علــم، ادعــای متافیزیــک می کنیــم و از طــرف 
دیگــر می گوییــم عالمــان با هــر نــوع متافیزیکــی، بــه مطالعــه بپردازند 
بــه علــم الهــی می رســند. ثانیــاً نتایجــی کــه بــه دســت می آیــد نیــز بــا 
هــم تناقــض دارد. چــون اگر دیــدن نســبت فاعلی و غایی، شــرط اســت، 
تمــام دانــش مــدرن، الحــادی می شــود و اگــر هیــچ نقشــی نــدارد، تمــام 
ایــن دانــش، ســکوالر می شــود. پــس ایــن نظریــه بیــن صفــر تــا صــد 

در حــال حرکــت اســت.

نبایــد بیــن علــم دینــی و 
غیردینــی خلــط کــرد/ معیــار 
علــم دینــی روشــن شــود

گزارش
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پاسخ سلیمان خاکبان به نامه رضا داوری؛
ــادی  ــتاوردهای بنی ــی از دس ــامی« یک ــوم اس ــد عل ــتای »تولی ــاش در راس ت
انقــاب مقــدس اســامی اســت کــه بایــد قــدر دانســت و بــا ارایــه نمونه هــای 

عینــی و عملــی و کاربــردی، اهمیــت آن را بــه مــردم نشــان داد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، چنــدی پیــش دبیرخانــه هــم اندیشــی اســالمی مســتقر در مرکــز 
نویــن علــوم اســالمی در شــهر قــم از رضــا داوری اردکانــی رئیــس فرهنگســتان علــوم جمهــوری 
اســالمی ایــران بــرای حضــور و ســخنرانی در نشســتی دعــوت کــرده بــود، امــا وی در ایــن هــم 
اندیشــی شــرکت نکــرد و بــا صــدور پیامــی سرگشــاده بــه ایــن دعــوت پاســخ داد. داوری اردکانــی 
در ایــن پیــام بــا لحنــی صریــح تــر اعتــراض خــود را نســبت بــه بدفهمــی هــای صــورت گرفتــه 

در بــاب اســالمی شــدن علــوم انســانی اعــالم کــرد.
ســلیمان خاکبــان اســتاد دانشــگاه قــم در ایــن بــاره نوشــت: برخــالف فرمایــش جنــاب داوری کــه 
گمــان کرده انــد علــم و دیــن دو مقولــه کامــال متفــاوت و متبایــن اســت؛ مــی تــوان گفــت: اگــر 
درک درســتی از ایــن دو مقولــه داشــته باشــیم متوجــه خواهیــم شــد: علــم و دیــن بــه ویــژه دیــن 
ــم حقیقــی« و »حقیقــت علــم« کــه مقــام عنداللهــی  ــم در ذات و گوهــر اصلــی خــود و »عل خات
ــرا  ــتند؛ چ ــم هس ــن ه ــه عی ــد بلک ــم ندارن ــا ه ــی ب ــچ تباین ــا هی ــه تنه ــت ن ــه اس ــن دو مقول ای
ــا اســالم نــاب و راســتین اســت، چیــزی جــز تجلــی علمــی  کــه دیــن حقیقــی و نــاب کــه همان

حضــرت علیــم علــی االطــالق نیســت.
وی افــزود: ایــن تجلــی عظمــی و کبــری امــروز بــه صــورت قــرآن کریــم و معــارف حقــه اهــل 
بیــت عصمــت و طهــارت در اختیــار بشــریت قــرار دارد تــا بتوانیــم راه را از چــاه تشــخیص دهیــم 
و بــه صــورت درســت و در پرتــو انــوار الهــی پاســخگوی نیازهــا و حــالل مشــکالت خــود باشــیم.
ایــن محقــق و نویســنده کشــورمان ادامــه داد: خالصــه آنکــه »حقیقــت و حــاق دیــن« و »دیــن 
ــه کامــال  ــا کســی بگویــد علــم و دیــن دو مقول حقیقــی« چیــزی جــز »علــم حقیقــی« نیســت ت
ــر در  ــم را منحص ــاب داوری، عل ــرم، جن ــده محت ــه گوین ــر آنک ــت. مگ ــن اس ــاوت و متبای متف
دســتاوردهای معرفتــی بشــری کنــد کــه ایــن هــم مبتــال بــه دو خطــای فاحــش اســت: خطــای 

نخســت اینکــه »علــم« منحصــر بــه »علــوم بشــری« نیســت و »علــوم الهــی« نیــز »علم« اســت 
و دیگــر آنکــه رابطــه میــان »علــوم بشــری« و »علــوم الهــی« نیــز »تبایــن« نیســت بلکــه »عــام 

و خــاص مــن وجــه« اســت.
ــا و  ــوم، عموم ــازی عل ــتای اسالمی س ــالش در راس ــال ت ــر ح ــه ه ــت: ب ــان نوش ــان در پای خاکب
ــوم اســالمی«، اساســًا  ــد عل ــوم انســانی، خصوصــا و تــالش در راســتای »تولی اسالمی ســازی عل
یکــی از دســتاوردهای بنیــادی انقــالب مقــدس اســالمی اســت کــه بایــد قــدر دانســت و بــا ارایــه 
نمونه هــای عینــی و عملــی و کاربــردی، اهمیــت آن را بــه مــردم، بــه ویــژه نخبــگان حــوزوی و 

دانشــگاهی نشــان داد

گزارش

تــالش بــرای تولیــد علــوم اســالمی از 
دســتاوردهای بنیــادی انقــالب ماســت

محمدجواد یاوری مطرح کرد؛

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم)ع( گفــت: 
ــیعه در  ــی ش ــش تمدن ــود نق ــر نب ــه نصی ــر خواج اگ
ــروز  ــرد و ام ــی ک ــدا م ــول پی ــول اف ــه مغ دوران حمل
دیگــر از شــیعه و فعالیتهــای شــیعه و نقــش تمدنــی 

ــر اطــاع داشــتیم. آن کمت
ــلمین  ــالم والمس ــت االس ــر، حج ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
محمدجــواد یــاوری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم)ع( 
ــن طوســی و نقــش  ــت اقدامــات خواجــه نصیرالدی ــورد اهمی در م
ــدن  ــیعه در تم ــش ش ــت: نق ــخ اســالم گف ــیعه در تاری ــی ش تمدن
ســازی نقشــی غیرقابــل انــکار اســت و مخالفــان شــیعه و عمدتــا 
مستشــرقان معتقدنــد شــیعه نقــش تمدنــی فعالی نداشــته وبیشــتر 
منفعــل بــود. مرحــوم نجاشــی در کتــاب رجــال خــود مــی گویــد 
ــی  ــه شــیعه نقــش تمدن ــد ک ــی زنن ــه م ــا طعن ــه م ــان ب »مخالف
نداشــته اســت.« در قــرن هــای بعــد مــا شــاهدیم کــه مخالفــان 
شــیعه ماننــد احمــد امیــن و مستشــرقان در کتــاب هــای خــود بــه 
ایــن مســاله پرداختــه انــد.وی افــزود: مــا از نقــش تمدنــی شــیعه 
دفــاع مــی کنیــم و در ایــن زمینــه بــه اقدامــات خواجــه نصیرالدین 
طوســی اشــاره مــی کنیــم. شــیعه نــه تنهــا منفعــل نبــوده بلکــه 
ــده و  ــل ش ــم و عم ــه عل ــوده و وارد عرص ــی ب ــش فعال دارای نق
تمــدن اســالمی را تعالــی بخشــیده اســت. الزمــه داشــتن نقــش 
ــم  ــی شــناخت تمــدن و درک درســت از تمــدن و نقــش عال تمدن
ــن  ــه همیــن علــت خواجــه نصیرالدی از تمــدن اســالمی اســت. ب
ــل  ــای اه ــه ه ــات و توصی ــات و روای ــر آی ــه ب ــا تکی ــی ب طوس

ــی وارد مــی شــود. ــه عرصــه تمدن ــت)ع( ب بی
یــاوری بیــان کــرد: گام اول خواجــه نصیــر در عرصــه تمدنــی ایــن 
ــه  ــوم اســالمی و آنچــه ک ــف عل ــای مختل ــوزه ه ــه در ح ــود ک ب

نیــاز بشــر بــه علــوم اســالمی و علــوم طبیعــی اســت، کســب علم 
کنــد. او در حــوزه های طــب، فقــه، کالم، ریاضیات، فلســفه، کالم، 
ــا پیگیــری اندیشــه هــا و  اخــالق، سیاســت و نجــوم وارد شــد و ب
تفکــرات گذشــتگان و مکاتــب گذشــته، بــه نقــد و ارزیابــی دیدگاه 
ــت  ــتی از وضعی ــن درک درس ــردازد. بنابرای ــی پ ــر م ــای دیگ ه
ــه  ــه اســالمی ب ــی جامع فکــری و فرهنگــی و سیاســی و اجتماع
ــی خواجــه  دســت مــی آورد.وی تصریــح کــرد: گام دوم نقــش تمدن
نصیرالدیــن طوســی این بــود که آنچــه در عرصــه نظری و علوم کســب 
کــرده در عرصــه عمل تجلــی پیدا کنــد. تمدن مجموعــه دســتاوردهای 
مــادی و معنــوی اســت به همیــن دلیــل خواجــه نصیرالدیــن در وضعیت 
بحرانــی عصر خــود کــه مواجهــه با حملــه مغــول بــود، در قالــب عالمی 
کــه اگرچــه دیگــران معتــرض بــه او هســتند و بــا او برخــورد مــی کننــد، 
وارد عرصــه عمــل مــی شــود و مدیریــت اوقــاف آن دوران را بــه عهده می 

. گیرد
عضــو هیــات علمی دانشــگاه باقرالعلــوم گفــت: او بــه عنوان یــک مرجع 
و نــه بــه عنــوان عمــال حکومــت ظلــم، مدیریــت اوقــاف را مــی پذیــرد. 
خواجــه نصیــر درآمدهــای اوقــاف را خرج علــم آموزی مــی کنــد. در زمان 
او مراکــز علمیــه و کتابخانه هــا جان دوبــاره ای گرفتنــد زیرا قــدرت و پول 
و منابــع مالــی در دســت او بــود و آن را در راه مراکــز علمی هزینــه می کرد.
یــاوری اضافــه کــرد: گام دیگــر خواجــه نصیــر در راســتای نقــش عینی و 
عملــی ایــن بــود کــه مراکــزی ماننــد رصدخانــه ها کــه نیــاز جامعــه بود 
را تاســیس و کتابخانــه هــا را احیــا و نگهــداری کــرد و از نابــودی آنهــا بــه 
دســت مغــوالن جلوگیــری کرد. مــا امــروز وجــود بســیاری از آثــار و کتاب 

هــای علمــی را مدیــون خواجه نصیرالدین طوســی هســتیم.
یــاوری با بیــان اینکــه خواجه نصیــر برای اینکــه نقش خــود را بــه عنوان 
مرجعیــت بــه درســتی ایفــا کنــد از شــیعه و علمای شــیعه حمایــت کرد، 
گفــت: حیــات علمــی جامعــه بــه حضــور فعــال دانشــمندان آن جامعــه 
اســت. او در دولــت هالکــو کــه بــه ســرزمین های اســالمی حملــه کرده 

بــود، مرکزیــت علــم و اجتهــاد و حضــور فعــال دانشــمندان را احیــا کرد.
یــاوری در ادامــه گفــت: خواجــه نصیــر دیدگاه و اندیشــه سیاســی خــود را 
بازخوانــی کــرد و از آنچــه کــه اندیشــه سیاســی شــیعه اســت به تناســب 
وضعیــت موجــود، دیــدگاه سیاســی خــود را مطــرح کــرد و در ایــن دیدگاه 
بــر محوریــت و مرجعیت فقیــه در جهــان اســالم و نفی حکومــت ظلم و 
بنی عبــاس نقــش خــود را ایفا کــرد. نقــش و اندیشــه سیاســی او در تمام 
برنامــه هــای او حضور چشــم گیــری دارد. لــذا عــده ای از این شــخصیت 
بــه عنــوان یکــی ازســتاره هــای روشــن دانــش و علوم اســالمی یــاد می 

. کنند

وی افــزود: خواجــه نصیــر در وضعیــت بحرانــی کــه شــیعه پراکنده شــده 
و حاکمیــت بنــی عبــاس و حمــالت مغــوالن پیــش آمــده، تــالش می 
کنــد وظایــف اصلــی اهــل بیــت)ع( را در برنامــه های خــود تجلــی دهد. 
یکــی از کارهایــی کــه اهل بیــت)ع( بــر آن تاکیــد دارنــد احیای دیــن خدا 
و اجــرای آن و حراســت و پاســداری از دیــن و اقامــه حــدود الهــی اســت. او 
در آن وضعیــت بحرانــی بــا توجــه بــه نگاهــی که بــه وضعیــت جامعه و 
نقشــی کــه دارد، شــیعه را از بحرانهــای سیاســی و اجتماعــی عبــور داد تــا 

نقــش تمدنــی اســتمرار پیــدا کند.
یــاوری اضافــه کــرد: اگــر خواجــه نصیر نبــود نقش تمدنــی شــیعه در این 
دوره افــول پیــدا مــی کــرد و امــروز دیگــر از شــیعه و فعالیت های شــیعه و 

نقــش تمدنــی آن کمتــر اطالع داشــتیم.
وی بــا اشــاره بــه نقــش خواجــه نصیــر در حملــه هالکــو بــه بغــداد 
گفــت: در دوره ای کــه مغــول بــه جامعــه اســالمی حملــه مــی کنــد، 
حکومــت هــای ســرزمین هــای اســالمی و خالفــت بنــی عبــاس 
ظالمانــه انــد زیــرا در اندیشــه سیاســی شــیعه بــه ایــن دلیــل کــه حق 
اهــل بیــت)ع( غصــب شــده، خالفــت بنــی عبــاس غاصــب اســت. 
خلفــای عباســی از دیــدگاه علمای شــیعه و خواجه نصیرالدین طوســی 
مطــرود هســتند. در ایــن میــان خواجــه میان حضــور خلفای عباســی 
و مغــوالن شــرایط را رصــد مــی کنــد و بــه تشــخیص او شــیعه نیــاز 
بــه حفــظ و حراســت دارد و فعــال در وضعیــت موجــود باید اندیشــه ای 

مطــرح شــود تــا شــیعه از بحــران نجــات پیــدا کنــد.
وی بیــان کــرد: او بــا دو مســاله مواجهــه بــود کــه هیــچ کــدام مــورد 
قبــول او نبودنــد. اگــر او در مقابــل مغــول مــی ایســتاد، آنها شــیعیان و 
عالمــان و آثارشــان را از بیــن مــی بردنــد. از ســوی دیگــر هــم خواجــه 
نصیــر حکومــت عباســی را غاصــب مــی دانــد، لــذا اندیشــه سیاســی 
خواجــه و علمــای آن عصــر همراهــی کــردن و کنــار آمــدن بــا حاکم 
ــم مســلمان  ــا حاکــم ظال عــادل و غیرمســلمان بهتــر از همراهــی ب
اســت. ایــن اندیشــه در وضعیــت بحرانــی نســبت بــه شــرایط بحرانی 
ــان  ــح اســت.وی در پای ــن حرکــت صحی ــه اینکــه ای ــد شــده ن تولی
گفــت: حــق آن اســت کــه حاکــم اســالمی بایــد عــادل باشــد و دارای 
مشــروعیت الهــی گــردد امــا حاکــم عــادل نیســت. پــس بایــد بــه 
حفظ شــیعه توجــه شــود لــذا همــکاری و همراهی بــا مغــول مطلوب 
عقلــی اســت و گزارشــهای تاریخــی ایــن کار را تایید می کنــد. خواجه 
نصیــر بــرای حفظ شــیعه همــکاری بــا مغــول را انجــام می دهــد و نه 
اینکــه مغــوالن را قبــول داشــته باشــد. خواجه نصیــر مغــول را مقبول 

مــی دانــد امــا آن را مشــروع نمــی دانــد و چــاره ای هــم نــدارد.

نقــش  افــول  عــدم 
تمدنــی شــیعه بــا اقدامــات
 خواجــه نصیرالدین طوســی

گزارش

مدیــر گــروه مطالعــات تمدنــی پژوهشــگاه علــوم و 
ــامیت دو  ــت و اس ــت: عقانی ــامی گف ــگ اس فرهن
ــت و  ــامی اس ــن اس ــدن نوی ــدی در تم ــر کلی عنص
»ســاخت یافتگــی اســامیت« در آن تمــدن، در گــرو 

توأمانــی ایــن دو عنصر اســت.
ــروه  ــر گ ــزاری مهــر، محمدرضــا بهمنــی مدی ــه گــزارش خبرگ ب
ــاره  مطالعــات تمدنــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی درب
تفــاوت ســاحت نظــر و عمــل در تمــدن نویــن اســالمی بــا دیگــر 
مکاتــب و تمــدن هــا گفــت: چیســتی تمــدن از موضوعــات مهمی 
اســت کــه در حــوزه مطالعــات تمدنــی بــه آن پرداختــه مــی شــود. 
در چیســتی، اجــزا، عناصــر و فرآینــد تفــاوت هایــی در خوانــش از 

تمــدن نویــن اســالمی بــا دیگــر تمــدن هــا وجــود دارد.
وی افــزود: در اجــزا و عناصــر تمــدن هــا بــه عنصــر دیــن توجــه 
ــای  ــه ه ــزو مولف ــان آن را ج ــدن پژوه ــده اســت و تم ــادی ش زی
اصلــی تمــدن دانســته  انــد. بــر ایــن اســاس، در تبییــن مختصات 
تمــدن نویــن اســالمی، بایــد ویژگــی  هایی برخاســته از اســالمیت 

کــرد. جســتجو  را  نویــن  تمــدن 
وی بیــان کــرد:  طبعــاً ایــن ویژگــی  هــا نبایــد در ســاحت نظــر 
ــه ســاحت عینیــت  هــای محیطــی  ــد بلکــه بایــد ب متوقــف بمان
ــات  ــر، مختص ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــور ش ــه و متبل ــداد یافت امت
ــار  ــال و رفت ــه افع ــا ب ــالمی را تنه ــن اس ــدن نوی ــالمیت تم اس

داد. تقلیــل  نبایــد  دیــن  مناســکی 
ــاره  ــالمی اش ــن اس ــدن نوی ــرآن در تم ــت ق ــه محوری ــی ب بهمن
کــرد و گفــت: تمــدن نویــن اســالمی یــک تمــدن قــرآن 
تمــدن  بــه  نیــل  مســیر  در  لــذا  و  اســت  بنیــان 
نویــن اســالمی قــرآن پژوهــی بــا رویکــرد تمدنــی بایــد جایــگاه 

برجســته و تعییــن کننــده ای داشــته باشــد.
ــا  ــوم و فرهنــگ اســالمی، ب عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه عل
انتقــاد از انتزاعــی بــودن مباحــث پیرامــون تمــدن نویــن اســالمی، 
انضمامــی  بایــد  تمدنــی  مطالعــات  کــرد:  تأکیــد 
ــوزه  ــف ح ــائل مختل ــه مس ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــود و ای ش
زیســت اجتماعــی بایــد با رویکــرد تمدنــی مــورد تحلیــل و راه حل 

جویــی قــرار گیــرد.
بهمنــی افــزود: برایــن اســاس، دو موضــوع مهــم و کلیــدی مطرح 
در حــوزه زیســت تمدنــی، یعنــی موضوعــات »ســبک زندگــی« 

ــی در  ــرد تمدن ــا رویک ــد ب ــعه« بای ــرفت و توس ــوی پیش و »الگ
مراکــز علمــی و دســتگاه  هــای سیاســت گــذاری صــورت بنــدی 

و پیگیــری شــود.
ــگ  ــوم و فرهن ــگاه عل ــی پژوهش ــات تمدن ــروه مطالع ــر گ مدی
ــه  ــه مقول ــی ب ــن نگاه ــه چنی ــی ک ــه داد: هنگام ــالمی ادام اس
در کنــار عنصــر  تمــدن نویــن اســالمی داشــته باشــیم، 
اســالمیت، از عنصــر »عقالنیــت« هــم بایــد ســخن گفته شــود. 
چــرا کــه توأمــان شــدن عقالنیــت و اســالمیت در تمــدن نویــن 
اســالمی، »ســاخت یافتگــی اســالمیت« در تمــدن نویــن 
اســالمی را در پــی خواهــد داشــت کــه در واقــع نظام-واره¬گــی 

ــن رهگــذر حاصــل مــی¬ شــود. ــن اســالمی از ای تمــدن نوی
ــات  ــن مختص ــه¬ تبیی ــوم)ع( در ادام ــگاه باقرالعل ــدرس دانش م
تمــدن نوین اســالمی بــه اهمیــت جایــگاه »مناســبات انســانی« 
در حرکــت تمدنــی اشــاره کــرد و گفــت: مــن در گونــه¬ شناســی 
تعاریــف تمــدن، قائــل بــه برجســته کــردن تعریــف »تمــدن بــه 

مثابــه مناســبات انســانی« هســتم.
ــانی  ــبات انس ــئله مناس ــت: مس ــار داش ــه اظه ــن زمین وی در ای
ــورد  ــی بشــری م ــا در همــه تمــدن¬ هــای پیشــین و فعل تقریب
توجــه بــوده و هســت. البتــه مناســبات انســانی را نبایــد بــه ســطح 
ــروه¬  ــبات گ ــر از آن مناس ــه فرات ــل داد، بلک ــه تقلی ــراد جامع اف
ــروه  ــبات درون گ ــر مناس ــالوه ب ــت دارد. ع ــانی اهمی ــای انس ه
ــا  ــانی ب ــای انس ــروه¬ ه ــن گ ــبات بی ــانی و مناس ــای انس ¬ه
یکدیگــر، در تمــدن نویــن اســالمی مناســبات افــراد و گروه¬های 

انســانی بــا معبــود و بــه تعبیــری رابطــه خالــق و مخلــوق 
هــم بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

بهمنــی اضافــه کــرد: یکــی از زمینــه¬ هــای مهــم حضور 
ــت،  ــئله اس ــن مس ــی، همی ــت تمدن ــیر حرک ــرآن در مس ق
ــاماندهی  ــه در س ــی ک ــی قرآن ــم غن ــی از مفاهی ــه یک چراک

مناســبات انســانی مــی ¬توانــد و بایــد مبنــای اندیشــه و عمل 
ــوم  ــت. از مفه ــت« اس ــی »ام ــوم قرآن ــرد، مفه ــرار گی ق

قرآنــی امــت، ســه مقولــه مهــم، یعنــی؛ هویــت، دیــن یــا 
اســالمیت و ســلوک همزیســتی قابــل فهــم اســت 

ــن تمــدن  ــن چیســتی و ســیر تکوی ــه در تبیی ک
نویــن اســالمی تعییــن کننــده هســتند.
البتــه ذیــل هــر یــک از مقولــه¬ هــای ســه 

گانــه فــوق، مضامیــن مفهومــی خردتــر و عملیاتــی تــری در آیات 
قرآنــی ناظــر به امــت وجــود دارد کــه در ســامان¬دهی مناســبات 
ــوع¬  ــال، تن ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــا هس ــیار راهگش ــانی بس انس
پذیــری در مناســبات گــروه¬ هــای انســانی درون امــت¬¬ هــا 
الزمــه همزیســتی تمدنــی اســت و ایــن منافاتــی بــا پای¬بنــدی 
ــت  ــذا هوی ــدارد. ل ــریعت ن ــلوک ش ــی و س ــای مذهب ــه باوره ب
ــل  ــوام و مذاهــب قاب ــا همزیســتی اق مشــترک امــت اســالمی ب

ــت. جمع اس
ــه نقــش انســان در مســیر تحقــق تمــدن نویــن  ــا اشــاره ب وی ب
اســالمی گفــت: بخشــی از تعاریفــی کــه ناظــر بــه تمــدن اســت، 
»تمــدن بــه مثابــه فرآینــد« را مــورد تأکیــد قــرار مــی دهنــد کــه 
حرکــت گــروه هــا و جوامــع انســانی از یــک وضعیــت بــه وضعیت 
مطلــوب تــر را فرآینــد متمــدن شــدن مــی داننــد. فــارغ از برخــی 
نگــرش هــای مــورد مناقشــه ماننــد جریانــی کــه متمــدن شــدن 
ــه مدنیــت دانســته و در خــود غــرب هــم  را حرکــت از بربریــت ب
مــورد نقــد و مناقشــه اســت، در فرآینــد تمدنــی، »فاعلیــت گــروه 
ــه ســوی  ــذا در ســیر تکویــن ب هــای انســانی« رکــن اســت و ل
تمــدن نوین اســالمی، انســان هــای مومــن، هدفمند و تــالش گر 

ــتند. ــی هس ــد تمدن ــالن در فرآین فاع
بهمنــی افــزود: مــن قائــل بــه ایــن نیســتم که گــروه هــای انســانی 
را مقهــور تمــدن بدانیــم. ایــن انســانها هســتند کــه بــا اراده جمعــی 
مســیر خــود و موقعیــت پیــش روی خــود را تعریــف مــی کننــد و بــا 
اجماعــی کــه حاصــل مــی شــود مــی تواننــد آن حرکــت را شــکل 
دهنــد. اگرچــه در ایــن امــر هــم نمــی¬ تــوان تردید کــرد کــه نقاط 

تمــاس تمدن¬هــا، نقــاط تأثیــر و تأثــر تمدنــی هســتند.
ــا تشــریح برنامــه¬ هــای مرکــز مطالعــات اجتماعــی و  بهمنــی ب
ــدن  ــی تم ــه علم ــومین هفت ــبت س ــه مناس ــگاه ب ــی پژوهش تمدن
نویــن اســالمی، گفــت: گــروه مطالعات تمدنی مشــخصا مســئولیت 
کمیســیون ســیر تکوین تمدن نوین اســالمی را بــر عهــده دارد و اهم 
برنامــه¬ هــای مرکــز در ایــن هفتــه عبارتنــد از: برگــزاری کرســی 
ترویجــی »مســاله نظــم در حرکــت تمدنی جهــان اســالم« بــا ارائه 
دکتــر رســول نــوروزی، پیــش نشســت کرســی نظریــه¬ پــردازی 
رونمایــی  نیــز  و  تمدنــی«  حرکــت  در  اســالمی  »تنــوع 
تمدنــی  عیــار  »بررســی  پژوهشــی  پــروژه  نتایــج  از 
جمهــوری اســالمی ایــران« کــه نتایــج فــاز نخســت ایــن پــروژه در 

قالــب یــک کتــاب منتشــر خواهد شــد.
وی در پایــان گفــت: بــه همــراه ایــن رونمایــی، ســه پنــل تخصصی 
بــا عناوین؛ »مناســبات بیــن¬ الملــل در حرکــت تمدنــی جمهوری 
اســالمی ایــران«، »نهادهــای دانــش در حرکــت تمدنــی جمهــوری 
اســالمی ایــران« و » پیشــرفت و عدالــت در حرکــت تمدنــی 

ــران«  ــالمی ای ــوری اس و جمه هفتــم  روزهــای  در 
در  اســفندماه  پژوهشــگاه هشــتم  محــل 

برگــزار  قــم  .در  د می شــو

عقالنیت و اسالمیت؛ دو عنصر کلیدی در تمدن نوین اسالمی است
محمدرضا بهمنی:

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com
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گزارش

حجت االسالم فیرحی مطرح کرد؛

ــک  ــه یـ مـشـروطـ
انقــالب فکری اســت

حجــت االســام فیرحــی گفــت: 
مشــروطه مســأله فقــط یــک انقــاب 
یــک  بلکــه  نیســت،  اجتماعــی 
»انقــاب فکــر« اســت. جامعــه ایــران 
در جریــان مشــروطه دارد از یــک نظــم 
ــد. ــی آی ــدی م ــم جدی ــه نظ ــنتی ب س

ــر  ــر تقری ــن زی ــر، مت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
بخشــی از جلســه نخســت درس »تاریخ اندیشــه 
ــالم  ــت االس ــه حج ــا ارائ ــران« ب ــی در ای سیاس

ــد؛ ــی خوانی ــه م ــه در ادام ــت ک ــی اس فیرح
1( ایران، پدیده ای منحصربه فرد

تاریــخ اندیشــه سیاســی در ایــران یکــی از 
پرنوســان تریــن و در نتیجــه جــذاب تریــن حوزه 
هــای مطالعاتــی اســت. ایــران بــه عنــوان یکــی 
ــه  ــی خاورمیان از قطــب هــای فرهنگــی و مذهب
اســت کــه یــک دگرگونــی را از نظــام ســلطنتی 
ســنتی بــه نوعــی از نظــام هــای جدیــد تجربــه 
ــیاری از  ــه در بس ــی ای ک ــت، دگرگون ــرده اس ک
کشــورها اتفــاق افتــاده امــا روایــت ایــران بــه دو 
دلیــل خــاص اســت: ۱( ســابقه تاریخــی- تمدنی 

ــی ــاوت مذهب و 2( تف
 1-1. سابقه تاریخی- تمدنی 

روایــت ایــران بــه دلیــل ســابقه تاریخــی خــاص 
اســت، زیــرا ایرانــی هــا کشــوری هســتند 
ــدری  ــام مقت ــز نظ ــالم نی ــل از ورود اس ــه قب ک
ــل از  ــرن قب ــج ق ــه پن ــابقه آن ب ــه س ــتند ک داش
میــالد برمــی گــردد و شــخصیت هــای بزرگــی 
مثــل فیثاغــورس، هــرودوت و افالطــون در دوره 
ــه داده  ــی ارائ ــزارش های ــالد از آن گ پیــش از می
ــم  ــران از قدی ــاهی ای ــی ش ــام سیاس ــد. نظ ان
یــک الگــوی حکمرانــی بســیار مهــم محســوب 
ــاره  ــز اش ــورة روم( نی ــرآن )س ــد و در ق ــی ش م
کوتاهــی بــه تقابــل نظــام ایــران و روم و تفــاوت 
هــای آنهــا شــده اســت. تاریــخ حکمرانــی هــم 
نشــان مــی دهــد کــه خالفــت هــای اســالمی 
ــا در  ــتند، ام ــگاه داش ــالم« را ن ــوژی اس »ایدئول
ــای  ــاختارها و نهاده ــا، س ــوزه ه ــیاری از ح بس
ــی  ــه یک ــد. چنانک ــی را پذیرفتن ــلطنت ایران س
ــاج،  ــنتی »ت ــر س ــا در تفک ــن واژه ه از مهمتری
ملــوک )پادشــاهان( و ملــک )پادشــاهی(« 

است.
ــی  ــۀ ایران ــه جامع ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ای
خیلــی در تفکــر عربــی حــل نشــد و یــک حــوزه 
فرهنگــی نســبتا مســتقل را بــا تمــام تنــش هــا 
ــأله  ــز »مس ــروز نی ــرد. ام ــظ ک ــود حف ــرای خ ب
ایــران« یــک بحــث بســیار مهــم اســت و هویت 
ایرانــی، یــک هویــت خــاص اســت. حــال وقتــی 
ــا  ــی ب ــا ایــن ســابقه تمدن ــی ب ــه ایران کــه جامع
دولــت مــدرن مواجــه مــی شــود، طبیعــی اســت 
کــه تنــش هــای ناشــی از ایــن مواجهــه، دوران 
ســاز و جــدی هســتند. اساســا ایــن پرســش کــه 
ــابقه  ــا آن س ــی ب ــوان از نظام ــی ت ــور م »چط
ــدرن  ــی م ــت مل ــه ســمت یــک دول تاریخــی ب
آمــد؟« در فهــم تحــوالت ایــران بســیار بنیــادی 

ــت. و مهم اس
 1-2. تفاوت مذهبی 

اهمیــت دوم مســأله ایــران ایــن اســت کــه ایران 
دوره اســالمی، در واقــع نماینــده تفکــر مذهبــی 
ــت اهــل تســنن  ــل اکثری ــت اســت در مقاب اقلی
بــه همیــن دلیــل گفتــه مــی شــود کــه »ایــران 
ــی  ــرون امــت اســالمی اســت«، یعن در درون بی
ــا کامــال هــم  داخــل امــت اســالمی هســت ام
ــی  داخــل نیســت، چــون تفکــر مذهبــی متفاوت
دارد. در واقــع، حاشــیه ای بــر اهــل ســنت اســت 
ــاص  ــای خ ــی ه ــیه« ویژگ ــتن در حاش و »زیس
ــا معمایــی  ــا ب ــه همیــن دلیــل م خــود را دارد. ب
ــت اســالمی«  ــی درون ام ــت ایران ــام »مل ــه ن ب
ــه  ــت« مواج ــت در درون ام ــیس ملی ــا »تأس ی
هســتیم. مصــری هــا مثــل مــا نیســتند و 
اصــال نمــی تواننــد خــود را از امــت عربــی جــدا 
ــرون  ــی »درون بی ــه نوع ــران ب ــا ای ــد. ام کنن
ــدن  ــی عضــو تم ــدن اســالمی« اســت، یعن تم
اســالمی هســت و نیســت. عضــو هســت چــون 
مســلمان اســت، و نیســت، چــون با اکثریــت اهل 

ــاوت دارد. ــنت تف س
بنابرایــن روایــت شــیعی حکمرانــی نســبتی 
بــا اندیشــه ایرانــی و ســنت ایــران باســتان 
ــت  ــن روای ــه ای ــت ک ــد، و لذاس ــی کن ــدا م پی
»نــاب« اســت، یعنــی هیــچ کجــای دنیــا تکــرار 
ــرات،  ــام خط ــا تم ــه، ب ــن تجرب ــود. ای ــی ش نم
مشــکالت، درخشــندگی هــا و شکســت هایــش، 
ــما  ــت. ش ــاب )Unique( اس ــۀ ن ــک تجرب ی
ــوریه، اردن،  ــا س ــر را ب ــه مص ــد تجرب ــی توانی م
عربســتان، تونــس، الجزایــر و ... مقایســه کنیــد، 
امــا تجربــه ایــران بــا هیــچ کجــا قابــل مقایســه 
نیســت. حتــی در عــراق نیــز شــما چنیــن چیزی 
نمــی بینیــد. درســت اســت کــه در عــراق 
اکثریــت شــیعی وجــود داشــت ولــی حکمرانــی 
شــیعی آنجــا نبــوده و بنابرایــن حتــی اگــر نجــف 
ــران  ــب آن ای ــرده مخاط ــد ک ــیعی تولی ــر ش فک

ــت. بوده اس
ــران کشــور  ــخ معاصــر ای ــاط عطــف تاری 2( نق
ایــران تجربــه هــای تلــخ و شــیرین زیــاد دارد، اما 
اگــر بخواهیــم تاریــخ اندیشــه سیاســی معاصــر 
ــم،  ــوری بفهمی ــک واژة مح ــول ی ــران را ح ای
آن مفهــوم »قانــون« خواهــد بــود. مــا در ســده 
ــیار  ــف بس ــه عط ــران دو نقط ــر ای ــای متأخ ه

ــم داریم مه
2-1. دوره صفویه

اگــر بخواهیــم بطــور تقریبــی، نزدیکتریــن تیــپ 

ــد را  ــع جدی ــه وض ــران ب ــنتی ای ــی س حکمران
ــه«  ــه »دوره صفوی ــد ب ــم، بای ــایی نمایی شناس
ــرن ۱6 و  ــادل ق ــه مع ــم. دوره صفوی ــاره کنی اش
۱۷ )بخصــوص قــرن ۱۷( انگلســتان اســت. در 
قــرن ۱6 و ۱۷ شــاهد آغــاز نوعــی تجــدد فکــری 
در اروپــا هســتیم. امــا در همیــن حیــن که مســیر 
ــر  ــت، تفک ــر اس ــال تغیی ــی در ح ــر اروپای تفک
ــرای  ــی رود. ب ــری م ــمت دیگ ــه س ــی ب ایران
مثــال، از لحــاظ تاریخــی وقتــی مالصــدرا از دنیا 
ــر  ــن تغیی ــود. ای ــاله ب ــان الک 8 س ــت، ج رف
ــار خــود را کــم کــم در هــر دو  مســیر تفکــر، آث

ــه جــا مــی گــذارد. کشــور ب
اروپاییــان قــرن ۱6 و بخصــوص قــرن ۱۷ ایــران 
را بــه عنــوان »کشــور عجائــب« مــی شناســند 
ــت  ــن اس ــال ای ــی دنب ــوی اروپای ــر ماجراج و ه
ــرای  ــد. ب ــته باش ــان داش ــداری از اصفه ــه دی ک
ــاه  ــتان دوران ش ــاردن دارد داس ــی ش ــال، وقت مث
ــی  ــح م ــلیمان را توضی ــاه س ــا ش ــب ی طهماس
ــد کــه یــک  ــی ســخن مــی گوی ــا لحن دهــد، ب
ــزارش  ــگام گ ــی در هن ــوان ایران ــد ج ــرن بع ق
ــا نوعــی  ــد؛ یعنــی ب ــدا مــی کن از شــانزهلیزه پی
حســرت دارد توضیــح مــی دهــد و در عیــن حــال 

ــد. ــی فهم ــم دارد م ــکالت آن را ه مش
ــت  ــا وضعی ــار ب ــرت ب ــۀ حس ــوع مواجه ــن ن ای
ایــران قبــل از اســالم نیــز در لحــن افالطــون و 
ــان  ــرن ۱6 و ۱۷ پای ــا ق ــود دارد، ام ــران وج دیگ
ــن  ــد از ای ــع بع ــت. در واق ــرتی اس ــن حس چنی
تاریــخ، دیگــر غــرب بــه ایــران از زاویــه »مــردم 
شناســی« )دموگرافــی( نــگاه مــی کنــد، نــه بــه 
عنــوان یــک نظــام سیاســی جــا افتــاده.. نکتــه 
ــن  ــوز ای ــا هن ــی ه ــه ایران ــت ک ــب اینجاس جال
تغییــرات را )چــه در وضــع جوامــع اروپایــی و چه 
در نــگاه و فکــر آنهــا بــه جهــان ( نمــی فهمنــد.
میــرزا ابوالحســن خــان شــیرازی، معــروف 
ــاهداتش  ــه« اش مش ــی، در »حیرتنام ــه ایلچ ب
ــد.  ــی کن ــان م ــتان را بی ــان« انگلس از »پارلم
ــن  ــی در ای ــون ایلچ ــی چ ــی های ــاوت ایران قض
ــتان  ــذاری در انگلس ــون گ ــد قان ــر از فرآین عص
ایــن اســت کــه چنــد صــد نفــر در ســاختمانی که 
نامــش پارلمــان اســت جــر و بحــث مــی کننــد و 
در نهایــت مــی گوینــد »تصویــب شــد« و شــاه 
انگلســتان مجبــور اســت ایــن مصوبــات را اجــرا 
کنــد. ایــن چــه وضــع پادشــاهی اســت؟ پادشــاه 
بایــد جــرأت داشــته باشــد خــودش حــرف بزنــد. 

ــی  ــدا نم ــا در ابت ــی ه ــه ایران ــت ک ــح اس واض
فهمنــد کــه ایــن نظــام چطــور کار مــی کنــد و 

بــر چــه مبنایــی اســتوار اســت.
2-2. دوره مشروطه

دومیــن نقطــه عطــف مــا مشــروطه اســت 
ــن دو دوره  ــن ای ــت دارد. و بی ــیار اهمی ــه بس ک
ــد از  ــف( بع ــم: ال ــی داری ــاز دگرگون ــا چهــار ف م
ــم  ــه نظــم قدی ــم ک ــا دوره ای را داری ــه م صفوی
ــران  ــوع بح ــک ن ــزد و ی ــی ری ــم م ــه ه دارد ب
وجــود دارد. بنابرایــن مــا مــی توانیــم ایــن دوره 
را »عصــر بحــران و فروپاشــی« بنامیــم. در ایــن 
ــت و  ــن نیس ــی روش ــور خیل ــع کش ــر وض عص
ــاز  ــه اســت. ب( ف ــم ریخت ــه ه ــنتی ب نظــم س
بعــدی »پیدایش ایده ســلطنت مســتقل« اســت. 
ســلطنت مســتقل در واقــع ایدهــای اســت کــه تا 
حــدی تحــت تأثیــر تحــوالت روس و پــروس و 
نمســه مطــرح مــی شــود و البتــه، بســیار مهــم 
اســت. پ( دوره بعــدی »عصــر تنظیمــات« نــام 
دارد کــه بیشــتر تحــت تأثیــر عثمانــی و مســکو 
ــن دوره را  ــد. د( چهارمی ــی آی ــد م ــان پدی و آلم
مــی تــوان »جنبــش قانــون گرایــی« نامیــد کــه 
تحــت تأثیــر جریــان جهانــی بــه ایــن نام شــکل 

ــرد. مــی گی
ــوان  ــی ت ــه را م ــار مرحل ــن چه ــی ای ــور کل بط
»پیشامشــروطه« نامیــد. ایــن فازهــا فاصلــه ای 
ــر  ــه و عص ــر صفوی ــان عص ــا می ــه م ــت ک اس
ــت  ــتیم و از اهمی ــه هس ــا آن مواج ــروطه ب مش
ــی  ــه ایران ــع جامع ــد. در واق ــیاری برخوردارن بس
ــه تدریــج از ســنت فاصلــه  طــی ایــن مراحــل ب
ــام  ــه نظ ــد ک ــی کن ــاس م ــرد و احس ــی گی م
ــد کمــک حــال  ســنتی دیگــر خیلــی نمــی توان
او باشــد و لــذا در صــدد چیــزی بــه نــام »قانــون 

ــد. ــی آی ــه« )Statute( برم موضوع
 3( تکویــن مفهــوم »قانــون موضوعــه« در 
اندیشــه ایرانــی قانــون موضوعــه یعنــی قانونــی 
کــه بشــر بــرای خــود وضــع مــی کنــد و تحــول 
اندیشــه ایرانــی پیرامــون قانــون موضــوع بســیار 
عجیبــی اســت و انتقــال از مفهــوم ســنتی قانون 
ــان  ــه آس ــچ وج ــه هی ــن آن ب ــوم نوی ــه مفه ب
صــورت نمــی گیــرد. ایــن انتقــال تنــش هــای 
ــد و خــود ســه  ــادی را ایجــاد مــی کن بســیار زی

ــد: ــد مــی کن ــران تولی ــان فکــری را در ای جری
ــی  ــان ســنتی، جریان ــان ســنتی جری  3-۱. جری
اســت کــه تــالش مــی کنــد تــا تجــدد را نفــی 
ــل  ــه راه ح ــد ک ــی کن ــاس م ــی احس ــد؛ یعن کن
ایــران ورود بــه تجــدد نیســت بلکــه مقاومــت در 
مقابــل تجــدد اســت. بــرای مثــال کســانی مانند 
رســتم الحکمــاء در دوران فتحعلــی از جملــه 
ــش  ــان گرای ــن جری ــه ای ــه ب ــت ک ــرادی اس اف
داشــت. جالــب اســت کــه گرایــش هــای دیــن 
ــان  ــت و ...( در می ــه و بهایی ــل بابی ــد )مث جدی
ــود  ــه خ ــد ک ــدا ش ــف پی ــن طی ــرادی از ای اف
نشــانه ای اســت از اینکــه ایرانیانــی که ذیــل این 
جریــان مــی اندیشــیدند، تصــور مــی کردنــد کــه 
قضایــا و مســائل مــا در کانتکســت ادبیات ســنت 

ــد حــل شــود. بای
میــل بــه ســنت در ایــن جریــان بــه دو شــکل واقــع 
مــی شــود: الــف( گرایــش بــه ســنت شــاهی، و ب( 
گرایش به ســنت اســالمی، ســنت شــاهی کوشــش 
ــت دادن  ــا قداس ــران را ب ــکل ای ــه مش ــد ک ــی کن م
بــه شــاه حــل کنــد، یعنــی احســاس مــی کننــد کــه 
اعتبــار شــاهی از بیــن رفتــه و بــه همین دلیل شــاهی 

گزارش

ناکارآمــد اســت. بنابرایــن دنبــال نوعــی قداســت دادن بــه شــاه هســتند. 
دیــدگاه دوم دیدگاهــی هســت کــه دارد ایــده ای را مطــرح مــی کنــد بــه 
نــام »بازگشــت بــه اســالم«، یعنــی حفــظ ســنت هــای اســالمی. اینها 
معتقدنــد دلیــل اینکــه جامعــه صفــوی دچــار فروپاشــی شــده و تضعیف 
شــریعت بــوده اســت و لــذا خواســتار تنظیــم مجــدد رابطــه »ســلطان و 
شــریعت« و »ســلطان و علمــا« هســتند. ایــده اول بــه تدریــج در دوران 
پهلــوی عنــوان »باســتان گرایــی« پیــدا کــرد و دیگــری بعدها »اســالم 
سیاســی« نامیده شــد. نکتــه مهم فهــم این نکته اســت که همگــی این 

جریــان هــا پاســخی اســت بــه فروپاشــی و بحــران ایــران.
3-2. جریــان غــرب گــرا؛ جریــان دیگــر، جریانــی اســت کــه بــه شــدت 
میــل بــه غــرب دارد. این جریــان فکــری ابتدا شــتاب نــدارد اما بــه تدریج 
خود را نشــان می دهد و بیشــتر در میــان روشــنفکران و درباریــان رواج می 
یابــد. معــروف اســت کــه صدراعظــم وقت ایــران جمعــی از دانشــجویان 
ایرانــی را کــه بــرای تحصیــل به فرانســه رفتــه بودنــد، دعــوت کــرده بود 
تــا با هم نشســتی داشــته باشــند. یکــی از دانشــجویان از فرنگ برگشــته 
آنقــدر در این نشســت کلمــات فرانســه را بــه کار مــی برد کــه حتی کلمه 

»حــوض« را هــم بــا لهجــه فرانســوی »قــوض« تلفظ مــی کند.
اینجاســت کــه صدراعظــم دســتور مــی دهــد تــا او را بخواباننــد و آنقــدر 
چــوب بزننــد تــا »مخــرج حــاء« را پیــدا کنــد و حــوض را درســت تلفــظ 
کنــد. اینجاســت کــه صدراعظــم مــی گویــد کــه اینهــا را بایــد آنقــدر 
کتــک زد تا مخرجشــان عوض نشــود. یعنــی اینقدر مســأله رونــد غربی 
شــدن شــدید و نگــران کننــده بــود و نبایــد ایــن امــر را ســاده تلقــی کرد. 
بــه عبــارت دیگــر، یک گرایش بســیار ســنگینی بــه فرهنگ غربــی پیدا 
شــده بــود کــه حتــی در ادبیــات خــودش حــوض را هــم قــوض تلفظ می 
کــرد. اینهــا بــه شــدت معتقــد بودنــد کــه بایــد همــه چیــز را غربــی کرد 
و حتــی تأکیــدی روی زبــان و تغییــر الفبــا داشــتند. ایــن جریــان فکــری 
جریان فکری ســنگینی اســت و هنوز هــم در بخش روشــنفکری جامعه 

مــا رگــه هــای آن وجــود دارد و گاهــی خــود را نشــان مــی دهــد.
 3-3. جریــان دیگــر، جریانــی بــود کــه در میانــه ایــن دو طیــف پیدا شــد 
کــه بــه »راه ســوم« معــروف اســت. »راه ســوم« کوشــش مــی کــرد که 
در عیــن حفــظ هویــت مســلمانی و ملی، اصالحــات عمــده را نیــز اعمال 

کند. مشــابه این جریــان فکــری در کشــورهای عربی نیــز وجود داشــت، 
أمــا در ایــران بــه خاطر ســابقه مذهبــی و تمدنــی متفاوتــی کــه ایرانی ها 
داشــتند، ویژگــی خــاص خــود را یافــت. هــر ســه ایــن جریــان هــا نــگاه 

خــاص خــود را به »مفهــوم قانــون« داشــتند.
ایــن تنــوع نــگاه نشــان مــی داد کــه جامعــه ایــران بایــد بــه نحــوی بین 
ســنت هــای حکمرانی خــود و تحــوالت جدید آشــتی ایجــاد کــرده و پل 
بزنــد، امــا بعضــی اوقــات پلــی ســازان نمی توانســتند خــوب پل بســازند 
و در نتیجــه جامعــه دچــار گســل مــی شــد و یــا بــه ایــن طــرف و یــا بــه 
آن طــرف مــی افتــاد. در دوره مشــروطه چــون متفکــران مشــروطه نمی 
توانســتند خــوب پل ســازی کننــد، لذا کســی که مســلمان بــود متهم به 
اســتبداد بود، یا کســی که مســتبد بــود را مســلمان مــی خواندند و کســی 
کــه دنبــال بحــث هــای جدیــد بــود را زندقــه )یعنی مرتــد( خطــاب می 
کردنــد. در جامعــه ای کــه اینگونه می اندیشــند، هر کســی بالقوه دشــمن 

همســایه اش اســت و ایــن مشــکلی بــود که پیدا شــد.
 4( تحــول در »عمل« و تصلب در »نظر« مشــروطه بســیار مهم اســت. 
علت اهمیــت مشــروطه این اســت که بــرای نخســتین بــار دارد از چیزی 
بــه نــام »دولــت ملــی جدیــد« ســخن بــه میــان مــی آیــد. دولتــی کــه 
مبتنــی بر قانــون جدید و مرزهای نســبتا روشــن اســت و دولتی کــه در آن 
مجلــس و تفکیــک قــوا هســت. در ایــن دوره در عمل قــوه قضائیــه، قوه 
مجریــه و قــوه مقننــه دارد شــکل مــی گیــرد، امــا به لحــاظ فکــری هنوز 

توضیــح روشــنی بــرای این تحــوالت وجــود نــدارد.
اصــال چطــور مــی شــود ایــن قانــون گــذاری را توجیــه کــرد و توضیــح 
داد؟ قلمــروی قانــون گــذاری کجاســت؟ در نظریــه هــای کالســیک، دو 
مبنــا بــرای »قانــون« وجــود داشــت: ۱( آنچــه در دوران پیــش از اســالم 
»ســنت هــای ایرانــی« و در دورة اســالمی »شــریعت« نــام داشــت )البته 
در دوره صفویــه تنهــا شــریعت وجــود داشــت، زیــرا ســنت هــای ایرانــی 
بــه نوعــی در شــریعت حــل شــده بــود(؛ و 2( فرمــان شــاه یــا حاکــم. 
پــس در واقــع در نظریه های ســنتی حکمرانــی ما بــرای قانون دو منشــاء 
»شــریعت و »فرمــان شــاه« وجــود داشــت. جالــب این بــود که بیــن این 

دو، »شــریعت« پایــه )اصــل( و »فرمــان شــاه« اســتثناء بود.
فرمــان شــاه همــواره اســتثناء بــود، یعنــی در جایــی کــه شــریعت نمــی 

توانســت عمــل کنــد، وارد مــی شــد. نکتــه مهــم اینجاســت کــه در هــر 
دوی ایــن مــوارد، چــه در حکــم یــزدان چــه فرمــان شــاه، منشــاء قانــون 
»بیــرون از شــهروند« بــود، یعنی از اراده خود شــهروند ناشــی نمی شــد. در 
حالــی کــه در دولــت مــدرن، قوانیــن چــه فرمان یــزدان باشــد چــه فرمان 
حاکــم، مجبــور اســت کــه »تابعــی از قانــون موضوعــه« باشــد و اســاس 

قانــون موضوعه »اراده شــهروند« اســت.
حــال بــه ایــن بیاندیشــید کــه چــه اتفاقــی بایــد در ایــران بیفتد تــا چنین 
ــران ایــن اســت.  ــرد؟ اصــال معمــای ای ــی صــورت بگی تحــول و انتقال
ــون هــای  ــه »قان ــه« ب ــون هــای غیرپای ــران انتقــال از »قان معمــای ای
خــود بنیــاد« اســت. مســأله ایــن نیســت کــه قانــون برآمــده از اراده مردم 
غیرشــرعی اســت. آنها هــم مســلمانند. اصال بحــث این نیســت، بحث 
ایــن اســت کــه قبــال قانــون چطــور وضــع مــی شــد و امــروز چطــور دارد 

وضــع مــی شــود و حــوزه ایــن دو چطــور قابــل تعییــن اســت.
مشــروطه بــا چنیــن تحوالتــی مواجه بــود و لذاســت کــه خیلی مهم اســت، 
زیــرا اتفاقــی کــه در اینجــا رخ می دهد اتفاقی بســیار اساســی اســت. مســأله 
فقــط یک انقــالب اجتماعی نیســت، بلکه یــک »انقــالب فکر« اســت که 
دارد رخ مــی دهــد و ایــن انقــالب فکــر را بایــد جــدی گرفــت. جامعــه ایــران 
در جریــان مشــروطه دارد از یــک نظــم ســنتی بــه نظــم جدیــدی مــی آیــد 
کــه هــم ابزارهایــش متفــاوت اســت، هــم مکانیــزم هــا و نهادهایــش و هم 

انتظاراتش.
امــا آیــا جامعه ایــران بــرای ایــن مهاجــرت مقصــدش را خــوب توضیــح داده 
اســت؟ متفکــران ایرانــی )در هــر ســه جریان فــوق الذکر( مــی داننــد که باید 
از نظــم ســنتی عبور کننــد، یعنی بــه این نکتــه واقفند کــه مهاجرتی قطعی 
در پیــش اســت، امــا در اینکه بایــد چه چیــزی از خانــه قدیــم را همراه خــود به 
خانــه جدیــد بیاورنــد و چــه چیــزی را باید تــرک کننــد و آنچــه را که بــه خانه 
جدیــد مــی آورنــد، در دکوراســیون خانه جدیــد کجا بایــد قرار دهنــد و ایــن دو 
نــوع دارایــی را چطــور بایــد با هم هماهنگ کننــد، اختــالف دارنــد. این بحث 
اصلــی دوره مشــروطه اســت کــه مــا بایــد در بحــث هــای خــود بــه آن توجه 
نماییــم. حــال، وقتــی کــه به ایــن مباحــث توجــه مــی کنیــم و در آنهــا می 
اندیشــیم، مــی بینیم کــه تحــوالت بعــد از مشــروطه بــه یک نقطــه بازمی 

گــردد و آن »میــزان موفــق یا ناموفــق بودن تعریــف قانون« اســت.

محمدتقی اکبرنژاد:

نــگاه تمدنــی بــه عالــم 
ضــرورت حکومــت ولــی 
می کنــد ثابــت  را  خــدا 
ــژاد  ــلمین اکبرن ــام والمس ــت االس حج
گفــت: رب العالمیــن بــودن خــدا در 
نــگاه تمدنــی ضــرورت حکومــت الهــی 
ــت  ــدا را ثاب ــی خ ــط ول ــامی توس و اس

می کنــد.
ــالم  ــت االس ــر، حج ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
والمســلمین محمدتقــی اکبرنــژاد رییــس موسســه 
فقاهــت و تمدن ســازی اســالمی در جلســه تفســیر 
تمدنــی قــرآن بــا موضــوع ســوره حمــد، کــه شــب 
ــم  ــهدای هفت ــی ش ــه فرهنگ ــته در مجموع گذش
ــدل  ــار داشــت: م ــزار شــد، اظه تیر)سرچشــمه( برگ
تربیتــی اســالم مبتنــی بر محبت ســپس مبتنــی بر 
تهدید اســت، بــه اصطــالح قــرآن انبیا مبشــر و منذر 
هســتند.وی افــزود: در ســوره حمد خدای متعــال خود 
را رب العالمیــن معرفــی می کند چراکه همــه تعریف و 
تمجیدهــا و هــر جلــوه کمالــی در عالم ثمــره ربوبیت 

ــد اســت. خداون
 حجــت االســالم والمســلمین اکبرنــژاد بــا اشــاره به 
ــودن  ــه رب ب اینکــه اگــر انســان از منظــر تمدنــی ب
ــد چــه برداشــتی خواهــد  ــگاه کن ــم ن ــروردگار عال پ
داشــت، عنــوان کــرد: اگــر بــه ربوبیــت خداونــد صرفا 

در حــوزه انســان توجــه کنیــم آیــا می توانیــم تصــور 
کنیم کــه خداونــد تمــام بنــدگان خــود را ربوبیت کند 

و حاکمیــت دنیــا در دســت دشــمنان او باشــد.
رییــس موسســه فقاهــت و تمدن ســازی اســالمی 
بــا بیــان اینکــه حکومت هــا روزی در دســت فرعــون 
و نمــرود در آخرزمــان حکومت هــا بــه نوعــی در 
دســت مردم نســبت بــه مــردم  اســت، اظهار داشــت: 
امــروز حکومت هــای دموکراتیــک ســرمایه داران رای 
مــردم را می خرنــد رســانه، قــدرت و ثــروت در دســت 
ســرمایه دارها اســت.وی  افــزود: در حکومــت دموکراتیک 
مــردم بــر مــردم والیت دارنــد اگر بــه هم جنس گرایــی رای 
بدهند همه بایــد بپذیرند و ایــن ربوبیت خــدا را نفی می کند، 
یکــی از دالیلــی کــه حضــور ولــی خــدا را تاییــد می کنــد 

ــودن خدا اســت. ضــرورت رب العالمین ب
حجت االسالم والمســلمین اکبرنژاد ادامه داد: در نگاه تمدنی 
از همیــن رب العالمین بــودن خدا ضرورت حکومــت الهی و 
اســالمی را می فهمیــم خــدا مالک همه چیــز اســت برای 
اثبــات اینکــه حکومت عالــم بایــد در دســت خدا باشــد این 

تحلیل درســت و خوب اســت.
ــا  ــس موسســه فقاهــت و تمدن ســازی اســالمی ب ریی
بیــان اینکــه عمــده امــر و نهی های شــارع تنبیهی اســت 
اوامــر الزامی بیشــتر از غیرالزامی اســت، عنوان کرد: رســالت 
حکومت اسالمی تربیت نفوس اســت، وزن کار فرهنگی در 
حکومت اسالمی بیشتر اســت، شــارع بیش از اینکه دنبال 
ترســاندن مردم باشــد دنبال این اســت که شــما یــک التزام 

ــدا کنید. درونی پی
وی دربــاره حجــاب، گفــت: مشــکل حجــاب در جامعه ما 
ناشــی از اجبار نیســت چراکه جــزو احکام اجتماعی اســالم 
اســت هــر حرکتــی کــه در متــن جامعــه اتفــاق می افتــد 

و ظرفیــت گفتمــان عمومــی را دارد اگر کســی منکــری را 
مرتکــب شــود مومنــان وظیفــه برخــورد دارنــد و اجبــاری 

می شــود.
حجــت االســالم والمســلمین اکبرنژاد خاطرنشــان کــرد: 
حکومت هــا یــک رســالتی دارنــد و افــراد یک رســالتی بنا 
نیســت وقتی حکومــت اســالمی اســت می توانــد جلوی 
برخــی منکرات را بگیــرد آن را رهــا کرده و صرفا بــا امر و نهی 
درست شود، در کشــورهای آمریکایی و اروپایی دانشجویانی 

کــه بــزک می کننــد اجــازه حضــور در دانشــگاه ندارند.
رییس موسســه فقاهت و تمدن ســازی اســالمی افزود: اگر 
کســی در منزل خود شــراب خورد کســی بــه او کاری نــدارد 
امــا اگــر وارد جامعــه شــد بــا او برخــورد می شــود و این صرفا 
مخصوص جامعه اســالمی نیســت بلکه در همــه جوامع 

ــار می کنند. اینگونه رفت
وی گفــت: ما در حکومت اســالمی با اینکه همــه امکانات 
را داریــم از ظرفیت هــای آن اســتفاده نکردیم و جنبه ربوبیتی 

حکومتی اســالمی مغفول ماند و سبب شــد که نسبت به 
باورهایی نظیر حجاب التزام درونی شــکل نگیرد و دشــمن 
بــه طــور ویــژه ســرمایه گذاری کــرده و بــاور جوانــان مــا را در 
زمینه حجاب یا ســایر موارد بگیــرد و هرچه نیروی انتظامی 
هم ضعیــف برخورد کنــد اثرگذار نبــوده و دشــمن بــرای آن 

هیاهوی زیــادی راه انــدازد.
حجت االســالم والمســلمین اکبرنژاد خاطرنشــان کرد: در 
قــوه قضاییــه، صــدا و ســیما، خانــواده، دولتمــردان، اگر نگاه 
تمدنی اســالم و ربوبیت الهی را فرهنگ ســازی می کردیم 

بســیاری از مشــکالت حل می شــد.
الزم به ذکر اســت جلســات تفســیر تمدنی قــرآن روزهای 
یکشــنبه هر هفته از نماز مغرب و عشــاء در محل مســجد 
۷2 تن موسســه فرهنگی شــهدای هفتم تیر )سرچشمه( 
واقــع در میدان بهارســتان نرســیده بــه چهارراه سرچشــمه 
کوچــه شــهید صیرفــی پــور برگــزار می گــردد و ورود برای 

عمومی عالقــه منــدان رایگان اســت.
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گزارش

آیت اهلل رشاد:
آیــت اهلل رشــاد گفــت: اگــر بگوییــم بــا وحی و 

ســنت نبــوی نمی تــوان علــم تولیــد کــرد غلط اســت، 
علــم نبایــد تــک ســاحتی و تــک منبعی باشــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، متــن زیــر گفتــاری از آیــت اهلل رشــاد در 
جمــع طــالب و اســاتید حــوزه ی علمیــه امــام رضــا)ع( در مــورد علــم 

دینــی اســت کــه در نهــم اســفند مــاه ایــراد شــده اســت.
ایــن ایــام، بحــث جدیــدی مطــرح شــده اســت کــه بــه ذهنــم رســید 
بــه آن بپردازیــم. چــرا کــه احتمــاال اذهان طــالب را هــم درگیــر کرده 

اســت.
علم دینی داریم؛ علم دینی نداریم!

ــی  ــان چهــره هــای شــناخته شــده، مطــرح م ــا و از زب  در رســانه ه
شــود کــه: علــم و دیــن دو وادی جداگانــه هســتند و ســنخیتی بــا هم 
ندارنــد. علــم، چیــزی و دیــن، چیــزی دیگــر اســت. در نتیجــه نمــی 
توانیــم چیــزی بــه نــام علــم دیــن و علــم دینــی داشــته باشــیم. علم، 
علــم اســت و معنــا نــدارد علمــی را دینــی و دیگــر علــم را غیــر دینــی 
خطــاب کنیــم. وجــود علــوم دینــی ماننــد تفســیر  و فقــه و اصــول را 
مــی پذیریــم. امــا علــم را بــه دینــی و غیــر دینی تقســیم نمــی کنیم. 
علــم، تابــع روش خــود اســت. اگــر روشــمندی حاکــم بود علم شــکل 
مــی گیــرد و اال اصــال علــم نیســت. روش هــم انــواع گوناگون نــدارد. 
یــا بــا روش معینــی به ســراغ پرســش هــا مــی رویــم و پاســخی ارائه 
مــی کنیــم. یــا بــدون روش و بــا روش غلــط بــه ســراغ پرســش مــی 
رویــم و اصــال بــه جــواب نمــی رســیم و یــا پاســخ غلطــی دریافــت 
مــی کنیــم. از طرفــی تفاوتــی میــان علــوم انســانی و طبیعــی وجــود 
نــدارد. لهــذا اصطــالح علــوم انســانی اســالمی معنــی دار نیســت. این 
نظــر را بعضــی از آقایــان کــه اهــل فلســفه و دانشــگاه هســتند در این 
روزهــای اخیــر مطــرح کــرده اند. بــه تبع ایــن اندیشــمندان، بعضــی از 
سیاســیون هــم بــا خاطری آســوده و بــه پشــتوانه این نظــر ارائه شــده, 
آن را تکــرار کــرده انــد کــه اصال علــم دینــی نداریــم! و گفته انــد: مگر 
مــی شــود قــرآن را در داشــبورد خــودرو گذاشــت و گفــت ایــن خــودرو 
اســالمی اســت؟! حــاال مــا کاری بــا مــردان سیاســت نداریــم کــه بــه 
اقتضــای شــرایط سیاســی یــا عــدم تخصــص در حیطــه هــای علمی 
ــع گاهــی بعضــی ســخنان مصــرف  ــد. در واق ــی را مــی گوین مطالب

سیاســی دارد.
مســئله مــا ایــن مطلــب اساســی اســت کــه اگــر از منظر فلســفه علم 
بحــث کنیــم؛ میتوانیــم علــوم را به دینــی و غیــر دینی تقســیم کنیم؟ 
ســوال دیگــر آنکــه اصــال تولیــد علــم مدیریــت پذیــر اســت یــا خیر؟ 
کــه مــا بــه شــخصی یــا جمعــی بگوییــم شــما علــم تولیــد کنیــد؟ یا 
اینکــه تولیــد علــم خــود بــه خــود اتفــاق مــی افتــد. و اگــر بــه جمعی 
یــا دســتگاهی بگوییــم شــما علم تولیــد کنیــد؛ ایــن سیاســی کاری و 
بخشــنامه ای می شــود. سیاســت هــم نبایــد در کار علم دخالــت کند.

پیش فرض های منکرین علم دینی
یکم: روش علوم، حسی است

بعضــی از دوســتان بــر اســاس پــاره ای پیــش فــرض هــای ذهنــی، 
ســخن مــی گوینــد کــه آن پیــش فــرض هــا محــل تأمــل اســت. 
مثــال یکــی از ایــن پیــش فــرض ها آنســت کــه: علــم همــان چیزی 
اســت کــه غربــی هــا مــی گوینــد و جــز ایــن، علــم نیســت. علمــی 
هــم کــه االن موجــود و محقق اســت براســاس تجربه و روش حســی 
تولیــد شــده اســت. حــاال اگــر مــا بخواهیــم بــا همیــن روش و همین 
منبــع یــا ابــزار، علــم تولیــد کنیــم بــاز هــم محصــول، همــان چیزی 
اســت کــه االن وجــود دارد. و اگــر غیــر ایــن حاصــل شــود دیگــر علم 

. نیست
دوم: موضوع و غایت علوم، ثابت  ست

پیــش فــرض بعــدی آنســت کــه موضــوع علــم، همیــن طبیعیــات، 
نظیــر شــیمی و فیزیــک اســت. حــال اگــر ایــن موضــوع را دینــی یــا 
غیــر دینــی بررســی کنیــم؛ تفاوتــی در نتیجــه فراینــد علمــی رخ نمی 
دهــد. مثــال در علوم انســانی، موضوع مــا، مطالعه انســان اســت. روش 
مطالعــه مــا هــم خــواه دینــی باشــد و خــواه غیــر دینــی؛ تاثیــری در 
یافتــه هــای مــا نخواهــد گذاشــت. از طــرف دیگــر غایــت هــم ثابــت 
اســت. باالخــره ایــن علــوم بــرای گره گشــایی آمــده انــد. و بــه فرض، 
گــزاره هــا و نظریــه هــای اداره ی بانکــداری در علــم اقتصــاد بــرای 
اداره بانــک هــا پدیــد آمــده انــد. لــذا اســالمی و غیــر اســالمی نــدارد. 
همیــن کــه بانــک هــا مدیریت شــوند و چــرخ اقتصــاد بچرخــد غایت 

مــا محقــق شــده اســت.
سوم: علوم فعلی، اقتضای الیتغیر عالَم کنونی است

پیــش فــرض دیگرشــان اینســت کــه ایــن علــوم متعلــق بــه عصــر 
ــذا  ــد. ل ــد حــل مــی کنن ــه هســتند و مشــکالت بشــر را دارن مدرنیت
ضرورتــی باقــی نمــی مانــد کــه سررشــته را رهــا کنیــم و بــه ســراغ 
علــم دیگــری برویــم. اصــوال اگــر بخواهیــد علــم دیگــری داشــته 
باشــید بایــد عالـَـم دیگــری داشــته باشــید.علم، تابــع عالـَـم شماســت. 
حــال کــه در عالــم مــدرن هســتیم پــس از علــم مــدرن هم بهــره می 
گیریــم. اگــر مــی خواهیــد علم دیگــری داشــته باشــید باید عالـَـم خود 
را تغییــر دهیــد. شــما کــه تحــت ســیطره عالــم مــدرن هســتید بایــد 
بــه همین علــم هــم پایبند باشــید. اگــر علم دیگــری بیایــد معضالت 
ایــن عالــم را نمــی توانــد حــل کنــد. آن ســان کــه اگــر علــوم فعلــی 
در دوره ســنت طــرح می شــد؛ پاســخگوی مشــکالت آن عصــر نبود. 
ایــن پارادایــم علمــی حاکــم بــر جهــان، پارادایــم دوره مــدرن اســت. 
ایــن پارادایــم در دوره ســنت جوابگــو نبــود آنگونــه کــه ممکــن اســت 
در پســامدرن هــم بــه کار نیایــد. اصــوال علــم، بازتــاب عالــم زیســتی 
ماســت. از خــود، بنیــه و بنیــاد و زیرســاخت ثابــت نــدارد.  بلکــه تحت 
ــذا غیــر مســتقل اســت. از ایــن  تأثیــر عالَــم آدم تولیــد مــی شــود؛ ل

قبیــل پیــش فــرض هــا، توســط بعضــی طــرح مــی شــود.
آیا دین به علم، ستم کرده است؟

یــک اشــکال تاریخــی و ذهنیــت تارخــی کــه وجــود دارد اینســت که 
دیــن در یــک دوره ای وارد عرصــه علــم شــد و آن را نابــود کرد. تفتیش 
عقایــد پیــش آمــد؛ محاکمــه گالیلــه اتفــاق افتــاد. و آن زنــدان هــا و 
شــکنجه هــا روی داد. خــب؛ ایــن ســتم ها نبایــد در حــق علــم و عالِم 
شــود. خصوصــا بعــد از رنســانس، بــرای اینکــه چهــره دیــن را ســیاه و 
مشــوه کننــد؛ دوره قــرون وســطی را خیلــی ســیاه و تاریــک نمایاندند. 
گرچــه اخیــرا برگشــته انــد و آن ده قــرن قــرون وســطی را انــکار مــی 
ــم؟! و...  ــا شــکنجه کــرده ای ــه اســت م ــد. کــه چــه کســی گفت کنن
بــا ایــن همــه، اگــر بــه مــوزه هــای غربــی هــا ســر بزنیــد صحنــه 
هــای بســیار دردناکــی را بــه تصویــر کشــیده انــد. مثــال مجســمه ای 
ــه ای فلــزی از پاییــن تنــه فــرد وارد شــده و  ــد کــه میل را گذاشــته ان
از کلــه اش خــارج شــده اســت. و ایــن هــا را نمــاد و نمونــه کســانی 
مــی داننــد که بــر خــالف گــزاره هــای دینــی دم ازیافته هایــی علمی 
زده انــد. حــاال دارنــد انــکار مــی کننــد. کــه اصــال مســیحیت اینطــور 
نبــوده اســت. پــاپ هــم فتــوا داده اســت کــه تعارضــی میــان علــم و 
دیــن وجــود نــدارد. -آنهــا ماننــد مــا نیســتند کــه معتقدیــم بــه خاطر 
واقــع نمــا بــودن عقایــد، نمــی تــوان در آن، فتــوا داد. لــذا در عقایــد هم 
فتــوا مــی دهنــد. مثــال فتــوا می دهــد کــه بعــد از ایــن توحید باشــد یا 
تثلیــث. چــون بــاور دانــد کــه بــر پــاپ وحــی نــازل می شــود. مســیح 
را خــودِ وحــی و بــه برداشــتی دیگر، کلمــه اهلل مــی داننــد. و پــاپ را در 
هــر زمانــی کــه باشــد دریافت کننــده وحــی مــی داننــد. ولی مــا قائل 
بــه خاتمیــت وحــی در زمــان خاتــم االنبیــاء هســتیم. جالــب اســت 
بدانیــد در ســال ۱963 میــالدی، ســندی توســط واتیــکان ســوم تولید 
شــد و کل عقایــد را تغییــر دادنــد.- االن هــم بعــد از اینکــه دیدنــد در 
ماجــرای ســرکوب دانشــمندان توســط کلیســا، روســیاهی به بــار آمد. 

و مســیحیت بــی آبــرو شــد. و مــردم فهمیدنــد کــه چقــدر غربــی هــا 
وحشــی بــوده انــد االن بنــا را بــر توجیــه و انــکار رفتــار کلیســا در آن 

دوران گذاشــته انــد.
پیشاپیش انگاره های علم دینی

ایــن بحــث هــا مطــرح مــی شــود ولــی عمــوم ایــن پیــش فــرض ها 
مخــدوش اســت. مــا در فصــل اول کتــاب »علــم دینــی«، چهــارده 
پرســش- چالــش را از مطــرح کــرده ایــم کــه از همیــن قبیــل پیــش 
فــرض هــا هســتند. کــه پرســش هــای ماقبــل المبــادی یــا بــه تعبیر 
مــا، پیشــاپیش انــگاره اســت. یعنــی پیــش از آنکــه وارد علــم دینــی 
شــویم بایــد بــه آنهــا پاســخ دهیــم. کــه مثــال آیــا تنهــا روش علــم، 
ــر نیســت  ــودن پذی ــا هــر آنچــه آزم همــان روش حســی اســت؟ آی
علــم نیســت؟ آنهــا مــی گوینــد آنچــه آزمــون پذیــر نیســت یــا تأیید 
ــر نیســت-  ــه تعبیــری دیگــر، آنچــه ابطــال پذی ــا ب ــر نیســت ی پذی
ایــن عبــارات، از نظریــه هــای فلســفه علــم اســت- علــم نیســت. در 
مبنــای آزمــون پذیــری علــم، قضایــای فلســفی را کــه نمــی تــوان در 
آزمایشــگاه بررســی کــرد علمــی نمــی داننــد؛ بلکــه شــبه قضیــه انــد 
و معنــادار نیســتند. قضایــای اخالقــی و مدعیــات دینــی را هــم شــبه 
قضیــه خوانــده انــد؛ کــه صورتــا قضیــه هســتند؛ نــه اینکــه قضیــه 
واقعــی باشــند. و بنــا بــه نظــر تجربــه گراهــا، تنهــا قضایــای تجربــی 
را کــه مــی تــوان آزمــود قضیه حقیقیــه هســتند. در مرحله بعــد گفتند:  
قضایــای علمــی بایــد تأییــد پذیــر باشــند. در ایــن اواخــر گفتنــد: باید 
ابطــال پذیــر باشــد. یعنــی هــر زمــان بایــد ایــن انتظــار را داشــت کــه 
قضایــای علمــی ابطــال شــوند. ایــن نظریــه پوپــر اســت. کــه امثــال 

آقــای ســروش از مقلدیــن ایشــان هســتند.
حس؛ منبع علم یا ابزار آن؟

ایــن پیــش فــرض قابــل بحــث اســت کــه چــه کســی گفتــه اســت 
طریــق دســت یابــی بــه حقیقــت، تنهــا از حــس مــی گــذرد؟ بلکــه 
بایــد گفــت: اصــال حــس، منبع نیســت. حــس، ابــزار اســت نــه منبع! 

حــس، مولـّـد اســتدالل نیســت.
 مثــال اگــر هــزار عــدد پرنــده را ببینیــم کــه تــک تــک آنهــا تخــم 
گــذار هســتند؛ نمــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه پرنــده هــزار و یکــم 
هــم تخــم مــی گــذارد. آنچنــان کــه بــه یــک بــاره بــه خفــاش مــی 
رســیم می بینیــم بچــه زا اســت. همــه آن هزارتــا پرنــده، هــزار قضیه 
جزئیــه را مــی ســازند. حــس، محــدود اســت لــذا نمــی توانــد حکــم 
کلــی تولیــد کنــد. حکــم کلــی زمانی ســاخته مــی شــود که عقــل به 
میــدان بیایــد و بگویــد همــه این هــزار نــوع پرنده، تخــم گذارنــد؛ پس 
پرنــده هــا تخــم گــذار هســتند. ایــن »پــس« را عقــل مــی گویــد. اما 
ایــن هــم، ظّنــی اســت. چــون عقل نمــی توانــد دربــاره پرنــده هــزار و 
یکــم حکمــی صــادر کنــد. وقتــی عقــل، از منبــع حــس اســتفاده کند 
و بــه آن اعتمــاد ســازد نمــی توانــد بی پشــتوانه حســی حکمــی تولید 
کنــد. بنابرایــن مــا بــه کســانی کــه مــی گوینــد حــس، تنهــا طریق و 
منبــع اســت مــی گوییــم: اصال حــس، منبــع نیســت. بلکه فقــط یک 
ابــزار اســت. ایــن عقــل اســت کــه طریــق اســت. همــان عقلــی کــه 
بــه قضایایــش شــبه قضیــه مــی گوییــد. آقــای پوزیتوویســت! شــما 
مــی گویــی مــن مشــاهده مــی کنم کــه ایــن پرنــده هــم تخم گــذار 
اســت. ما مــی گوییــم از کجــا ایــن قضیــه را می گویــی؟ آقــای کانت 
مــی گویــد: مــا در تمــام عمــر خــود، در یــک قطــار نشســته ایــم و هر 
یــک، دنیــا را از پشــت عینــک رنگــی خودمــان نــگاه مــی کنیــم. در 
واقــع، مبتــال بــه یک خطای روشــمند هســتیم. در هســتی شناســی و 
معرفــت شناســی خــود خطــا بین هســتیم ولــی چون روشــمند اســت 
متوجــه ایــن خطــا نیســتیم. کســی پیدا نشــد بــه آقــای کانــت بگوید: 
از کجــا معلــوم، شــما داریــد صحیــح مــی بینیــد؟ و چگونــه و بــا چــه 
برهانــی همــه انســانها را متهــم بــه خطای روشــمند مــی کنیــد؟! چه 
شــده اســت کــه تنهــا شــما ســر از ایــن قطــار بیــرون آورده ایــد؟ مگر 
خود شــما محکــوم بــه همین قاعــده کلی انســانها نیســتید؟ اینســت 
کــه تکیــه بــه یــک روش واحــد، محــل تأمل اســت. بــرای مــا محرز 
اســت کــه بســیاری از حقایــق را نمــی توان بــا حــس درک کــرد و اگر 
بپذیریــم کــه بســیاری از حقایــق را با حــس درمــی یابیم. بــاز هم ظن 
آور اســت. و یقینــی تولیــد نمــی شــود چــون دربــاره ندیــده هــا نمــی 
تــوان قاطعانــه حکــم کــرد. چه بســا خــالف باشــد. اما مــی دانیــم که 
طــرق فــراوان دیگــری وجــود دارد کــه مــی تــوان از طریــق آنهــا بــه 
حقایــق دســت یافــت. بــه فــرض کــه حــس هــم یــک منبــع باشــد. 
امــا چــرا نتــوان از دیگــر طــرق بــه یقیــن دســت یافــت؟! بســیاری از 
واقعیــت هــا را بــا اینکــه ندیــده ایــم امــا مــی پذیریــم. آیا کســی عقل 
را دیــده اســت؟ اصــال عقــل، قابــل مشــاهده اســت؟ این همــه حقایق 

جهان بینی انسان، مبنای نگاه به علم است

گزارش

غیــر قابــل مشــاهده و مشــاهده ناشــده را چگونــه 
مــی پذیریــد؟

چهــار پرســش از  امــکان، جــواز، فایــده 
منــدی و ضــرورت علــم دینــی

مــن در فصــل اول کتاب علــم دینی، چهار پرســش 
اساســی را مطــرح کــرده ام کــه از آنها به پیشــاپیش 
انــگاره ها تعبیــر کــرده ام. یکــم: امکان علــم دینی؛ 
ــن  ــی ممک ــم دین ــه عل ــد ک ــی گوین ــیاری م بس

. نیست
دوم: جــواز علــم دینــی؛ در ایــن بــاره هــم مثــال می 
گوینــد: مــا حــق نداریــم قــرآن را پــای ایــن حــرف 
هــا بیاوریــم. چرا کــه در قــرون وســطی، دیــن خود 
را بــه پــای علــم آوردنــد و بعــد از اینکه گــزاره های 
علمــی مســیحیت خطــا درآمــد آبــروی دیــن رفت 
و در دیــن خــود سســت شــدند. مــن این مطلــب را 

ــدارم. قبول ن
 ایــن مطلــب را در دانشــگاه الهیــات دانشــگاه 
ــز  ــگاه، مرک ــن دانش ــه ام. ای ــم گفت ــوئیس ه س
ــان  ــای موسس ــمه ه ــت و مجس ــتان هاس پروتس
و بانیــان پروتستانتیســم را در آنجــا گــرد آورده 
ــت  ــی دوران نهض ــای تاریخ ــوابق و بقای ــد. س ان
ــس  ــه رئی ــا ب ــت. آنج ــم در آنجاس پروتستانتیس
دانشــکده گفتــم: اگــر یــک گــزاره علمــی و یــک 
آیــه از انجیــل بــا هــم در تعــارض باشــند کــدام را 
مقــدم مــی کنیــد؟ گفــت: معلــوم اســت کــه بایــد 
ــت.  ــت نماس ــه حقیق ــم ک ــم را بگیری ــرف عل ط
گفتــم: اگــر در دو ســه جــا تکــرار شــود هــم مــی 
ــا  ــد ج ــر در چن ــم اگ ــه. گفت ــت: بل ــد؟ گف پذیری
ــه  ــد ک ــی داری ــه اطمینان ــر چ ــد دیگ ــه ش اینگون
مــوارد بیشــتری از اعتقــادات و شــرایع انجیلی خطا 
نباشــد؟ او گفــت: ممکــن اســت دیگــر!. آنجــا برای 
مــن جــای تعجــب بــود کــه اینهــا چقــدر راحــت از 
ســنگر دین خــود، عقب نشــینی مــی کننــد. وقتی 
ــام »طــارق«  ــه ن ــا اندیشــمندی ب ــرون آمــدم ب بی
مواجــه شــدم کــه اخیــرا هــم در لبنــان وزیــر شــد 
و ده جلــد تفســیر قــرآن هــم نوشــته اســت. او مــی 
گفــت: اینهــا نســبت بــه ایــن مســائل، بــی توجــه 
ــه در  ــاال ک ــب؛ ح ــی: خ ــا بگوی ــه آنه ــر ب ــد. اگ ان
دیــن شــما اینقــدر خطــا وارد اســت چــرا پیــروی 
مــی کنــی؟ مــی گوینــد: ایمــان اســت دیگــر! الزم 

ــد. ــا عقــل جــور در بیای نیســت ب
 االن نــگاه چهــره هــای برجســته و نخبــگان ادیان 
غیراســالمی چنیــن اســت. با همیــن جرج جــرداق 
مســیحی مباحثات بســیاری پیرامون ایمــان گرایی 
داشــتم. او معتقــد بــود عقــل نبایــد وارد حــوزه دین 
و ایمــان شــود. ایــن حــرف هــای مســلمان هــا که 
می گوینــد علم از دیــن جداســت و نبایــد وارد حوزه 
ایمــان شــود تمامــا گرتــه بــرداری از حــرف هایــی 

آنهاست.
در فصــل اول کتــاب علم دینــی، پرســش از امکان، 
جــواز، فایــده منــدی و ضــرورت علــم دینــی را بــه 
چهــارده ســوال ُخــرد تقســیم کــرده ایــم. کــه بــه 
نــام چهــارده چالــش- پرســش در علم دینــی طرح 
کــرده ایــم. در ایــن فصــل بــه صــورت مفصــل به 
پاســخ شــبهات علــم دینــی، پرداختــه شــده اســت. 
کــه بعیــد مــی دانــم کســی بــه ایــن تفصیــل بــه 
ــم دینــی نگریســته باشــد. در فصــل  موضــوع عل
دوم از ایــن کتــاب، بحث هــای دیگــری را پیرامون 

چرایــی علــم دینــی طــرح کــرده ایــم.  
جهــان بینــی انســان، مبنــای نــگاه بــه 

علــم
متاســفانه بعضــی آقایان سیاســی، دریافت درســتی 
از دینــی یــا غیــر دینــی بــودن علــم ندارنــد. اینکــه 
بزرگــواری بگویــد: اگــر قــرآن را در داشــبورد خودرو 
ــت  ــود؛ دریاف ــی ش ــالمی م ــودرو اس ــم خ بگذاری
ــرف  ــه ح ــن گون ــدارد. ای ــی ن ــم دین ــی از عل دقیق
هــا عامیانــه و نوعــی مغالطــه اســت. یــا شــما مــی 
پذیریــد کــه انســان یــک موجود دو ســاحتی اســت 
کــه هــم روح دارد و هــم جســم. و یــا ممکن اســت 

ــود انســان را  ــه فیزیکالیســم باشــید و وج ــل ب قائ
بــه همیــن بــدن مــادی تقلیــل دهیــد. حــال اگــر 
ــرد؛ در  ــرار بگی ــم ق ــک عل ــای ی ــدگاه اول، مبن دی
آن علــم بــا توجــه بــه اصالــت دادن بــه جنبــه روح 
ــی  ــرح م ــم مط ــات روح ه ــان، اقتضائ و روان انس
شــود؛ یعنــی قائل بــه توحیــد و معــاد و اخــالق می 
شــویم. امــا اگــر مبنــای جســمانی صــرف بــودن 
انســان را بپذیریــم و بگوییــم انســان صرفــا یــک 
حیــوان اســت.- البتــه بــه فــرض اینکــه حیوانــات 
روح نداشــته باشــند- مطالعــات شــما در هــر کــدام 
از ایــن دو مبنــا، ســمت و ســویی متفــاوت بــه خود 

خواهــد گرفــت. 
اگــر بــه تربیــت انســانی صرفــاً مــادی بیندیشــید؛ 
گویــی مــی خواهیــد اســبی را تربیــت کنید؛ لــذا به 
ورزیدگــی و رشــد و چابکــی آن حیــوان فکــر مــی 
کنیــد. امــا اگر بــه انســان بــه عنــوان موجــودی دو 
ســاحتی نــگاه کنیــد کــه رویــه ی اصلــی او همان 
ــگاه  ــما ن ــرق دارد. ش ــه ف ــت قضی روح و روان اوس
ــا دیــدگاه  کنیــد؛ در اینجــا موضــوع مطالعــه مــا ب
دیگــر متفــاوت اســت. پرســش هــا هــم تفــاوت 
ــن  ــه ای ــم ب ــی خواهی ــه م ــی ک ــخ های دارد. پاس
پرســش هــا بدهیــم هــم کامــال فــرق مــی کنــد. 
وقتــی موضــوع تغییــر کرد؛ پرســش هــا، پاســخ ها 
و غایــت آن علــم تغییــر اساســی مــی کنــد. تربیت 
ــه ای  ــه گون ــدگاه ب ــدام از دو دی ــر ک ــان در ه انس

متفــاوت خواهــد بــود.
اگــر وحــی را بــه عنــوان یــک منبــع و کاشــف از 
واقــع بپذیریــد تــا اینکــه کاشــف ندانیــد یــا اصال 
ــد  ــل را حجــت بدانی ــید؛ عق ــته باش ــول نداش قب
ــه هــای شــما  ــد؛ همــه و همــه در یافت ــا ندانی ی
ــد  ــد. کســی کــه عقــل را حجــت مــی دان موثرن
بــرای اثبــات حقایــق و گــزاره هــا طــور دیگــری 
ــت  ــی حج ــر کس ــا اگ ــد. ام ــی کن ــتدالل م اس
ندانــد؛ عقــل را نمــی فهمــد و گــزاره هــای عقلی 
ــای  ــزاره ه ــد. گ ــی دان ــه م ــبه قضی ــط ش را فق
دینــی را هــم شــبه قضیه مــی دانــد. اهلل موجــوٌد. 
ایــن شــبه قضیــه اســت؟! تعجــب مــی کنــم از 
کســی کــه مــی گویــد: چــه تفاوتــی مــی کنــد؟ 
چــه تفــاوت مــی کنــد؟! همــه چیــز تفــاوت مــی 
ــی و  ــای عقیدت ــه قضای ــه هم ــی ک ــد. کس کن
اخالقــی را شــبه قضیــه بدانــد ســکوالر یــا ملحد 
ــز را  ــه چی ــه هم ــا و آنک ــن کج ــود. ای ــد ب خواه

معنــی دار ببینــد.
مولفه های رکنی و غیر رکنی علم

ــی وارد  ــم، وقت ــک عل ــی ی ــای رکن ــه ه مولف
ــد.  ــی زنن ــم م ــم را رق ــوند آن عل ــی ش ــود م گ
در هــر علمــی هــم مولفــه هــای رکنــی داریــم 
و هــم غیــر رکنــی. مولفــه هــای رکنــی شــامل: 
موضــوع، غایــت، منطــق، مســائل و مبــادی علم 
هســتند. مولفــه هــای غیــر رکنی شــامل: بســتر 
ــه  ــی ک ــت. علم ــی اس ــتر تمدن ــی و بس تاریخ
ــده  ــود آم ــه وج ــدی ب ــی توحی ــتر تمدن در بس
ــه  ــادی ب ــی الح ــتر تمدن ــه در بس ــی ک ــا علم ب
ــوف  ــالن فیلس ــت. ف ــاوت اس ــده متف ــود آم وج
ــدرن  ــی م ــتر تمدن ــا در بس ــر م ــد: اگ ــی گوی م
ــوان  ــگاه مــی ت ــم باشــیم آن ــا نخواهی ــم ی نبودی
ــکان را در  ــی ام ــرد. یعن ــم دیگــری ایجــاد ک عل
ــی  ــدود م ــی مح ــی و تمدن ــترهای فرهنگ بس
کنــد. حــال آنکــه بســترهای تمدنــی و فرهنگی، 
ــه،  ــم نیســتند. بل عامــل هــای رکنــی تولیــد عل
ــم  ــترها ه ــن بس ــه ای ــتیم ک ــن نیس ــر ای منک

ــد. ــده ان ــت دهن جه
تولید علم اتفاقی نیست!

فصــل ســوم کتــاب علــم دینــی، مربــوط بــه طبقه 
بنــدی علــوم اســت. آنجــا مبنــا و نظریــه ای را در 
ــه  ــم. در طبق ــوم طــرح کــرده ای ــدی عل ــه بن طبق
بنــدی علــوم، مولفــه هــای رکنــی، شــاخص های 
اصلــی طبقــه بنــدی علــوم هســتند. و مولفــه هــا 
ــد.  ــدی موثرن ــت بع ــی در نوب ــر رکن و عناصــر غی

اجمــاال عــرض کنــم کــه اگــر کســی اهل نباشــد 
ممکن اســت از ســر جهــل، مطلبــی را در این زمینه 
طــرح کنــد. و اگــر کســی اهــل باشــد نمــی دانــم 
ــن اشــکاالت  ــی خواهــد ای ــزی م از ســر چــه چی
را طــرح کنــد. چــون اگــر کســی پایبنــد بــه وجــود 
ــی وزارت  ــر حت ــد دیگ ــاختاری نباش ــد و س قواع
علــوم هــم بــی معنــا خواهــد بــود. اگــر بناســت که 
علــم بــدون مدیریــت و برنامــه ریــزی تولیــد شــود 
ــد  ــی معناســت. بگذاری ــم ب ــیس دانشــگاه ه تأس
ــرود. اصــال  ــو ب ــه جل ــه صــورت خــودرو ب بشــر ب
دیگــر بــرای چــه ایــن همه تشــکیالت منظــم کار 
علــم را بــه پیــش ببــرد. آقــای اســتاد! دیگــر بــرای 
چــه بــه دانشــجویی کــه از پایــان نامــه خــود دفــاع 
ــه ات  ــان نام ــوآوری پای ــد: ن ــی گویی ــد م ــی کن م
کــو؟ مگــر دســت آن دانشــجو اســت کــه بخواهــد 
نوآوری داشــته باشــد؟ دســت کســی نیســت. بلکه 
ــای شــما  ــر مبن ــد. اگ ــاق مــی افت ــط اتف ــم فق عل
آقایــان ایــن اســت چــرا از دانشــجو نــوآوری طلــب 
مــی کنیــد؟! مگــر بــا مبنــای شــما کســی از روی 
اختیــار خــود مــی توانــد علمــی تولیــد کنــد؟ آنگاه 
ــب مــی نویســد:  ــری هــم مطل یــک آدم عــوام ت
چنــد مــی گیــری علــم تولیــد کنــی؟ ایــن حــرف 
هــای ســاده لوحانــه کــه امیــدوارم صرفــا مبتنی بر 

جهــل باشــد. 
اینکــه مــی گوییــد بخشــنامه ای نمــی شــود تولید 
ــی  ــع علم ــند نقشــه جام ــه س ــرا ب ــرد چ ــم ک عل
کشــور رأی مــی دهیــد؟! وقتــی بــه ایــن نقشــه در 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی رأی مــی دهیــد؛ 
یعنــی مــی تــوان ایــن علــم را مدیریــت کــرد. باید 
چنــان علمــی تولیــد کــرد و چنــان تولیــد نکــرد. و 
چــرا ســتاد راهبــرد نقشــه جامــع علمــی کشــور را 
در شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی گذاشــته ایــد؟ 
مگــر دســت ماســت کــه تولیــد علــم را راهبــری 
کنیــم؟ رهــا کنیــم تــا مثــل جنگلــی بکــر، یکــی 
تنــاور شــود یکــی نحیــف بماند یکــی میــوه بدهد 
آن یکــی بخشــکد. اگــر ایــن حرف هــا را مــی زنید 

چــرا عمــال بــه آن پایبنــد نیســتید؟
مانند هرمونوتیسین های افراطی...

مثــل ایــن هرمونوتیســین ها کــه می گوینــد فهم 
ــا،  ــش دانســته ه ــا، پی ــرض ه ــش ف ــع پی ــا تاب م
پیش یافتــه هــا و توهمــات مــا و تصورات ماســت. 
آنــگاه در مقــام عمــل حرفــی غیــر از آنچــه بــدان 
قائلنــد را برنمــی تابنــد. اینهــا مــی گوینــد: هیــچ 
ــف هــم  ــدارد حتــی مول ــای واحــدی ن متنــی معن
تعییــن کننــده نیســت. نظریه مــرگ مولــف همین 
اســت. بعضــی از ایــن آقایــان نظیــر شبســتری که 
مشــغول ترویــج هرمونوتیــک افراطی متــن محور 
یــا مفســر محورنــد؛ قائل بــه مــرگ ماتن هســتند. 
ــا  ــد:» اال ی ــی گوی ــارف م ــظ ع ــر حاف ــال اگ مث
ایهاالســاقی ادر کاســا و ناولهــا...« مــی گوینــد: ایــن 
همــان حــرف یزیــد را زده اســت. مــا مــی گوییــم: 
آقاجــان! ایشــان مــی گویــد: ای جبرئیــل جامهــای 
وحــی را... مــی گوینــد: نــه! ایــن تنهــا یک تفســیر 
از ده تفســیر ایــن بیــت اســت. مابقی تفســیرها هم 

بــا ایــن تفســیر برابرنــد.
ــای  ــد و معن ــت پذیرن ــون قرائ ــه مت ــرای اینک  ب
متعینــی ندارنــد. لــذا تــو یــک چیــزی مــی فهمی؛ 
فالنــی چیــزی دیگــر مــی فهمــد. با ایــن دیــدگاه 
اگــر بگویــی: حســن آقــا بیــا! حســن آقــا مــی تواند 
بگویــد: قرائــت مــن اینســت کــه حســن آقــا نیــا! 
اینهــا مــی گوینــد: ماتــن، مــرده اســت. متــن هــم 
درون تهــی اســت و فقــط مــن مفســر هســتم کــه 
بــا متــن دیالــوگ مــی کنــم و بــه او می گویــم چه 
بگویــد. مفســر دیگر، چیــز دیگــری در دهــان متن 
مــی گــذارد. امــا در عمــل، همیــن هرمونوتیســین 
ــط  ــا و ضواب ــه ه ــع بخــش نام هــای افراطــی تاب

هســتند.
ایــن آقایــان هــم مــی گوینــد علــم، دینــی و غیــر 
ــم بخــش نامــه ای نمــی شــود.  ــدارد؛ عل دینــی ن

ولــی عمــال دائمــا بخــش نامــه مــی کننــد. اصــال 
همیــن کــه در جمعــی مــی گوینــد: علــم، دینــی 
و غیــر دینــی نــدارد و مــی خواهنــد دیگــران هــم 
ــرای  ــب حــرف خودشــان اســت. ب ــد تکذی بپذیرن
اینکــه نمــی شــود چیــزی را بــه دیگــران القــا کرد. 
ــرای خــودت داری حــرف مــی زنــی! در هــر  تــو ب
ــب شایســته نیســت و  ــن مطال ــن ای صــورت گفت

ــه تأســف اســت. مای
ــت  ــان حرک ــش خودم ــای در کف ــا پ  ب

ــم! کنی
بایــد هــر کســی چــه مقــام مســئول و چــه عالــم 
یــک رشــته خــاص علمــی، در حــوزه تخصــص 
ــه  ــه اینک ــد. ن ــد و نظــر بده ــود ســخن بگوی خ
اگــر بــه مقامی رســید تــا مــی توانــد در شــریعت 
و فرهنــگ ســخن ســرایی کنــد ولی همیــن فرد 
بــه طــب کــه مــی رســد مقلــد محــض اســت و 
بــه پزشــک مراجعــه مــی کنــد. البتــه دیــوار طب 
را هــم نبایــد کوتــاه دیــد. مثــال بعضــی طلبــه ها 
وارد مســائل طبــی مــی شــوند و از رشــد در علوم 
انســانی اســالمی بــاز مــی ماننــد. طلبــه بایــد به 
دنبــال فلســفه و فقــه و اصــول و تفســیر بــرود. و 
در حــوزه علــوم انســانی اســالمی مطالعــه کنــد. 
اگــر یــک جلــد حجیــم روایــات طبــی را ببینیــد؛ 
ــد.  ــند بیابی ــت دارای س ــا روای ــی دوت ــاید یک ش
ــات  ــن روای ــن، ای ــام دی ــه ن ــی ب ــا چــه اطمینان ب
ــن شــبه همــان کاری  ــد؟! ای ــج مــی کنی را تروی
اســت کــه مســیحیان انجــام دادنــد. اینکــه فالن 
طبیــب، بــا اطمینان مــی گویــد کــه ایــن دارو در 
طــب الصــادق و طــب النبــی آمــده اســت بخــور 
بهبــود پیــدا مــی کنــی! بیمــار هم مــی خــورد اما 
خــوب نمــی شــود. خــب؛ بــه دیــن بدبیــن مــی 
شــود. بلــه؛ تجویــز آیه یــا روایــت صحیحــی که 
اثــر معنــوی و متافیزیکــی دارد خــوب اســت. امــا 
ــح  ــن و صحی ــد حس ــر واح ــاس خب ــر براس اگ
ــد  ــا بع ــم و بیمــار م ــز کنی ــی را تجوی هــم داروی
از مصــرف، مبتــال بــه مرضــی شــود مــا ضامنیم. 
ایــن رویــه بــدی اســت کــه در حــوزه هــا نشــر 

پیــدا کــرده اســت. 
منابع تولید علوم دینی

ــم  ــی کنی ــرح م ــی را مط ــم دین ــا عل ــه م اینک
منظورمــان ایــن نیســت کــه همــه چیــز را 
براســاس آیــه و روایــت بســازیم. فــالن منتقــد، 
ــد اینهــا منظورشــان ایــن اســت. چــه  مــی گوی
کســی چنیــن گفته اســت؟ مــا مــی گوییــم آیات 
و روایــات هــم بــا حفــظ شروطشــان جــزء منابــع 
هســتند. آنچنــان کــه در فقه ایــن همه در ســندو 
داللــت یک حدیــث مداقــه می کنیــم؛ اگــر دم از 
علــم دینــی هــم مــی زنیــم بیــش از فقــه بایــد 
بــه مداقــه بپردازیــم. بــه خاطــر اینکــه مثــال در 

فقــه، خبــر واحــد موثــق، حجــت اســت.
 ولــی در اینجــا خبــر حســن هــم اگــر واحد باشــد 
ــا اعتبــارات مواجهیــم  حجــت نیســت. در فقــه ب
ــرو  ــق روب ــا حقای ــی ب ــوم دین ــد عل ــی در تولی ول
ــم  ــود عل ــی ش ــد نم ــر واح ــا خب ــذا ب ــتیم ل هس
تولیــد کــرد. امــا از آن طــرف هــم اگــر بگوییــم 
بــا وحــی و ســنت نبــوی نمــی تــوان علــم تولید 
ــنت،  ــاب، س ــا کت ــع م ــت. مناب ــط اس ــرد غل ک
ــت.  ــی اس ــت تجرب ــای درس ــیوه ه ــل و ش عق
علــم نبایــد تــک ســاحتی و تــک منبعــی باشــد. 
کــه از جملــه نقــص هــای علــم کنونــی همیــن 
ــار  ــل را کن ــت. عق ــودن آن اس ــاحتی ب ــک س ت
ــی  ــی توجه ــه از روی ب ــو اینک ــم ول ــته ای گذاش
ــه کار مــی  ــل را هــم ب ــوارد عق در بســیاری از م
ــب  ــم تحزی ــه عل ــر انک ــب دیگ ــد. مطل گیرن
ــن و  ــی معی ــد روی مبان ــر نیســت. بلکــه بای پذی
منطــق مشــخصی تولیــد شــود. اینکــه بگوییــم 
بخشــی از آن را دریافــت کنیــم و بخــش دیگــر 
ــروف  ــب مع ــه تحزی ــه نظری ــم- کــه ب را رد کنی

ــم. ــول نداری ــت- قب اس
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حمید پارسانیا:
حمیــد پارســانیا در پنجمیــن نشســت از دور جدیــد 
ــم  ــد عل ــی تولی ــت های روش شناس ــله نشس سلس
دینــی گفــت: علــم برحســب ذاتــی، نــه دینــی و نــه 

غیردینی اســت.
ــله  ــن نشســت از سلس ــر، پنجمی ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــت  ــه هم ــی ب ــم دین ــد عل ــی تولی ــت های روش شناس نشس
دبیرخانــه دوره هــای آموزشــی پژوهشــی فعــاالن علــوم 
انســانی اســالمی )مفتــاح( بــا حضــور حجــت االســالم 

ــد. ــزار ش ــم برگ ــدس ق ــهر مق ــانیا، در ش پارس
ــم و  ــه عل ــت رابط ــن نشس ــانیا در ای ــالم پارس ــت االس حج
ــرد  ــریح ک ــی تش ــودن و غیردین ــی ب ــت دین ــن را از جه دی
و بیــان داشــت: ایــن رابطــه بســتگی بــه تعریــف علــم 
ــی  ــب جامعه شناس ــزد مکات ــن ن ــف دی ــه تعری ــرا ک دارد، چ
متفــاوت اســت و نــوع تعریــف از دیــن باعــث تغییــر در نــوع 

ــم می شــود. ــن و عل رابطــه دی
ــم،  ــا از عل ــت مدرن ه ــف پس ــال تعری ــرای مث ــزود: ب وی اف
دیــن  در  ارزشــی  بنیان هــای  یک ســری  از  انباشــته ای 
ــن  ــر ای ــت و اگ ــا اس ــن هویت ه ــار از ای ــم سرش ــت و عل اس
ــگاه  ــود و از ن ــی می ش ــم دین ــم ه ــد، عل ــی باش ــت دین هوی
پوزیتویســتی علــم هویــت مســتقلی دارد و ابــزار علــم در ایــن 
مکتــب، حــس و آزمــون پذیــری اســت و رابطــه علــم و دیــن 

رابطــه ای بیرونــی اســت.
دیــدگاه  از  کــرد:  تصریــح  پارســانیا  االســالم  حجــت 
یــا  و  اشــراقی  مشــایی،  از  اعــم  مســلمان،  فیلســوفان 
صدرایــی برخــالف تفســیری کــه پوزیتویســت ها از علــم 
ــق  ــنده از طری ــی خودبس ــی علم ــم تجرب ــد، عل ــی دارن تجرب
حــس و آزمــون نیســت، بلکــه علــم تجربــی همــواره 
بــه لحــاظ ســاختار درونــی خــود نیازمنــد گزاره هایــی 

ــت. ــی اس غیرتجرب
نیــاز  شــناخت  در  مســلمان  فیلســوفان  افــزود:  وی 
ــا  ــی، ب ــای غیرتجرب ــه معرفت ه ــی ب ــم تجرب ــش و عل دان
ــه از  ــی ک ــترک اند، در صورت ــدرن مش ــت م ــوفان پس فیلس
ــه غیردینــی اســت  ــه دینــی و ن ــا ن ــم مطلق ــده، عل ــگاه بن ن
ــم  ــا عل ــد، ام ــن باش ــد موضوعــش دی ــم می توان ــه عل و البت

ــت. ــی اس ــه غیردین ــی و ن ــه دین ــی، ن ــب ذات برحس
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم علیه الســالم 
ــن،  ــه دی ــم ب ــا عل ــه آی ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــه ب در ادام
ــن  ــه ای ــرای پاســخ ب ــی اســت؟ گفــت: ب ــم دین ــر از عل غی

ــم. ــف کنی ــن را تعری ــد دی ــدا بای ــوال ابت س
معنــای  »در  دیــن  افــزود:  پارســانیا  حجت االســالم 
عــام، شــیوه زندگــی انســان اســت. امــا دیــن حــق، 
خــدا  تشــریعی  اراده  بــا  مطابــق  زندگــی  شــیوه 
می باشــد«. بایــد توجــه داشــت کــه علــم بــه خــدا 
ــه کاری  ــه چ ــه اینک ــم ب ــه عل ــت، بلک ــن نیس ــه دی ــم ب عل

ــت. ــن اس ــه دی ــم ب ــم، عل ــام دهی انج
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
ــت و  ــور الزم اس ــی ام ــودن برخ ــن دار ب ــرای دی ــه ب اینک
بــدون معرفــت خــدا نمی تــوان دیــن دار شــد، گفــت: 
دیــن را بــا علــم می شناســیم امــا علــم بــه دیــن بــه 
ــا اراده  ــق ب ــار مطاب ــت رفت ــت، دیان ــت نیس ــی دیان تنهای

ــت. خداس
تهــران  دانشــگاه  اجتماعــی  علــوم  دانشــکده  اســتاد 
ــن، عمــل و اراده انســان  ــق دی ــرد: ظــرف تحق ــح ک تصری
ــن  ــم دی ــم نیســت و عل ــن عل ــی »دی ــه طــور کل اســت و ب

ــت. ــان اس ــل انس ــوزه عم ــن ح ــرا دی ــت« زی نیس
برخــی  مــا  علــم  گفــت:  پارســانیا  حجت االســالم 
مواقــع بــه ســمت دیــن اســت و برخــی مواقــع بــه 
غیردینــی  ســمت  همیــن  و  اســت  غیردینــی  ســمت 
ــف  ــی مخال ــت و گاه ــدن اس ــن دار ش ــات دی ــی مقدم گاه
ــوری را  ــد ام ــن می گوی ــی دی ــذا وقت ــدن، ل ــن دار ش ــا دی ب

فرانگیریــم و مــا فــرا می گیریــم اینجــا داریــم شــرک 
یــم. ز ر می و

ــی  ــه دین ــود ب ــب ذات خ ــم برحس ــه عل ــان اینک ــا بی وی ب
ــاظ  ــه لح ــزود: ب ــود، اف ــیم نمی ش ــودن تقس ــی ب و غیردین
ــی  ــم، یعن ــیر کنی ــی تفس ــم را دین ــم عل ــزی می توانی تجوی
ــروه،  ــب، مک ــان واج ــرای انس ــور ب ــی ام ــری برخ فراگی
امــر  فراگیــری  مــا  و  می شــود  و…  مســتحب  حــرام، 
حــرام را غیردینــی و فراگیــری امــور واجــب را، دینــی 

نیــم. ا می د
چیــزی  علــم  کــرد:  تصریــح  پارســانیا  حجت االســالم 
بــدون  می شناســیم  را  دیــن  آن  بــا  مــا  کــه  اســت 
علــم نمی توانیــم دیــن دار باشــیم. علــم بــا ابزارهایــی 
ــد  ــن را می شناس ــس و…« دی ــل، ح ــی، نق ــل »وح از قبی
بــرای مثــال پیامبــر)ص( بــا وحــی دیــن را شــناخت و مــا 

ــیم. ــل می شناس ــا نق ــن را ب دی
تشــریح  در  فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای  عضــو 
غیردینــی  علــم  از  دینــی  علــم  تفکیــک  مالک هــای 
ــه لحــاظ موضــوع اســت؛ یعنــی اگــر  گفــت: مــالک اول ب
موضــوع یــک علــم دیــن باشــد، علــم دینــی خوانــده 
ــدا  ــناخت خ ــم، ش ــک عل ــوع ی ــر موض ــاًل اگ ــود. مث می ش
ــوع،  ــاظ موض ــه لح ــم ب ــد، آن عل ــوال او باش ــال و اق و افع
ــوزه  ــانی، ح ــوم انس ــوع عل ــر موض ــا اگ ــت؛ ی ــی اس دین
ــی  ــم دین ــن عل ــد، ای ــه باش ــد فق ــد مانن ــای خداون تجویزه

است.
وی افــزود: بــه لحــاظ تاریخی»اگوســت کنــت« ایــن 
ــر در دوران  ــه بش ــود ک ــد ب ــرد و معتق ــان ک ــوع را بی موض
ــان  ــم را خدای ــه عال ــی اســت چــون هم ــه علمــش دین اولی
و افعــال خداونــد می دانــد ولــی بشــر مــدرن علمــش 
غیردینــی اســت؛ چــون موضوعــش خدایــان نیســت و 
ــی  ــادات اله ــی از اعتق ــه خال ــت ک ــی اس ــوع آن عالم موض

است.
مــالک  دومیــن  گفــت:  پارســانیا  حجت االســالم 
از  متأثــر  روش  اســت.  شناســی«  »روش  حیــث  از 
ابزارهایــی اســت کــه بــرای کســب علــم و معرفــت 
ابــزار  فقــط  پوزیتیویســت ها،  مثــاًل  می دانیــم.  معتبــر 
معتقدیــم  مــا  کــه  ایــن  حــال  و  می پذیرنــد  را  حــس 
دانــش علمــی، بــه دانــش تجربــی محــدود نیســت و 
ــت. در  ــی اس ــت علم ــز معرف ــی نی ــی و وح ــت عقل معرف
ــز  ــی نی ــارف ارزش ــی از مع ــی خیل ــتی، حت روش پوزیتیویس

از دایــره علــم خــارج می شــوند؛ چــون روش و ابــزار 
ــت. ــس اس ــط ح ــت فق پوزیتیوس

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم علیه الســالم 
ــزی  ــث »تجوی ــم از حی ــی عل ــوم بررس ــالک س ــزود: م اف
فراگرفتــن  دیــن،  کــه  علمــی  یعنــی  بودن«می باشــد. 
می توانــد  می دانــد  مســتحب  یــا  جایــز  واجــب،  را  آن 
کــه  علمــی  مقابــل،  در  و  شــود  خوانــده  دینــی  علــم 
ــت. ــی اس ــد غیردین ــرام می دان ــن آن را ح ــد آموخت خداون
ــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران گفــت:  اســتاد دانشــکده عل
مــالک آخــر بــرای دینــی یــا غیردینــی بــودن علــم، 
ــه اول  ــت ها در نیم ــت. پوزیتیویس ــم اس ــک آن عل متافیزی
ــدارد.  ــک ن ــم، متافیزی ــه عل ــد ک ــد بودن ــتم معتق ــرن بیس ق
پســت مدرن ها بــه ایــن رســیدند کــه علــم، محصــول 
غیرعلمــی  پارادایــم  عین حــال،  در  و  پارادایم هاســت 
ــا متافیزیــک، شــناختی اســت کــه دیــن متوقــف  اســت. ام

ــت. بر آن اس
صرفــًا  بحث هــای  مــدرن  عقالنیــت  در  افــزود:  وی 
ــفه  ــا فلس ــبب ب ــن س ــه همی ــد؛ ب ــفه می گوین ــی را فلس عقل
متافیزیکــی اســالمی فــرق دارد. در نــگاه مــا اصــول 
در  و  نیســت  تجربــی  علــم  گزاره هــای  از  موضوعــه 

ــد. ــه دارن ــی ریش ــفه اله فلس
ــوم  ــا عل ــبت آن ب ــت و نس ــم اس ــفه، عل ــود فلس ــه خ  البت
تجربــی بســیار حیاتــی اســت، طــوری کــه دینــی یــا 
غیردینــی بــودن علــم بــر اســاس تعریــف آن علــم از 

می شــود. مشــخص  متافیزیــک 
حجت االســالم پارســانیا تصریــح کــرد: مثــاًل تعریــف 
مــا از علیــت کــه یــک مســأله متافیزیکــی اســت، در 
ــذار  ــاًل اثرگ ــانی کام ــوم انس ــا از عل ــدی م ــای بع تحلیل ه
ــت دو  ــی را در دس ــه تجرب ــک مقدم ــر ی ــی اگ ــت؛ یعن اس
ــه متافیزیــک الهــی  ــد ب ــم کــه یکــی معتق ــرار بدهی ــرد ق ف
ــد، دو  ــی نباش ــک اله ــه متافیزی ــد ب ــری معتق ــد و دیگ باش
نتیجــه متفــاوت می گیرنــد. علــم دینــی؛ علمــی اســت 
الهــی  متافیزیــک  از  اگــر  و  می شناســد  را  عالــم  کــه 

ــت. ــی اس ــم دین ــد آن گاه عل ــوردار باش برخ
ــت:  ــان گف ــی در پای ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
ــه صــرف اینکــه دانشــمندی  ــد توجــه داشــته باشــیم ک بای
ــم  ــش ه ــه علم ــت ک ــن نیس ــر ای ــل ب ــود دلی ــن ب بی دی
ــود  ــلمان ب ــمند مس ــه دانش ــرف اینک ــت و ص ــی اس غیردین

ــد. ــی باش ــز دین ــش نی ــه علم ــت ک ــن نیس ــر ای ــل ب دلی

رابطــه دیــن و علــم بــه تعریــف دین وابســته اســت

گزارش

گفتاری از آیت اهلل میرباقری؛

ــی  ــد دین ــه عه ــا ب ــه  م جامع
بازگشــته اســت

آیــت اهلل میرباقــری معتقــد اســت: دیــدگاه کســانی 
کــه معتقدنــد »علــم، محصــول بســترهای اجتماعــی 

اســت« فی الجملــه قابــل دفــاع اســت.
ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، آیــت اهلل ســیدمحمدمهدی میرباقــری  ب
رئیــس فرهنگســتان علــوم اســالمی قــم ســخنرانی بــا موضــوع »علم، 
محصــول بســترهای اجتماعــی« ایــراد کــرده اســت کــه در ادامــه گزیده 

ای از آن از نظــر مــی گــذرد:
یکــی از رویکردهــای علــم دینــی کــه طرفدارانــی دارد این اســت که علم 
در بســتر جامعــه تولیــد می شــود.  بــه عبــارت دیگــر وقتــی، علــم دینــی 

تولیــد می شــود کــه مــا بــه عهــد دینــی برگردیم.
اگــر جامعــه مــا بازگشــت بــه عهد دینــی کنــد، یــک جامعــه دینــی پیدا 
بشــود و فرهنــگ دیــن بر ایــن جامعــه حاکم شــود، طبیعتــا در متــن این 

جامعــه، علم دینی هــم تولید خواهــد شــد. و اال اگــر جامعــه، جامعه دینی 
نشــد، صرفــا از طریــق اســتنباط مبانی علــم و مثــال تولید مبانــی مضاف 
بــه علــم یــا تولیــد مبانــی حکمــی و اجتهــادی و… مــا نمی توانیــم بــه 

علم دینــی دســت پیــدا کنیم.
و صرفــا بــا تهذیب علــم نمی تــوان به علــم دینی دســت یافت. علــم محصول 

بســترهای اجتماعی اســت. باید بســتر اجتماعی تغییر کنــد. اگر ما بازگشــت به 
عهد دینــی بکنیم و یــک جامعه دینــی پیدا شــود، طبیعتا تحــت تأثیــر آن، علم 

دینی هــم تولید خواهد شــد.
ایــن مطلب هــم فی الجمله قابــل دفــاع اســت. علــم در بســتر تاریــخ و جامعه تولید 
می شود. بســترهای تاریخی و اجتماعی در تولید علم دخیل اند. اگر بسترهای تاریخی 

و اجتماعــی اصالح نشــوند، قاعدتا دســتیابی به علم دینی هم مقــدور نخواهــد بود.
 ولــی ایــن مانع این نیســت که ما بحــث از مباحــث عقلی و مباحــث نظری علم 
دینــی هــم داشــته باشــیم و نرم افزارهای تولید علــم دینــی را هم دنبال کنیــم. به 
تعبیر دیگر اگــر ما بپذیریم که تولید علم دینی در یک بســتر تاریخــی و اجتماعی 
خــاص موفــق خواهد بــود، مــا معتقدیــم کــه ایــن بســتر در دوران بعــد از انقالب 
اســالمی اتفاق افتاده و همین بســتر اســت کــه این تکاپوی علمــی را بــرای تولید 

علــم دینی ایجــاد کــرده اســت. در طــول این بســتر داریم بحــث می کنیم.
  در طــول ایــن بســتر حتمــاً بایــد یــک سلســله بحث هــای جــدی در حــوزه  
نرم افزارهــای علــم دینــی اتفاق بیفتد. چــون به نســبت، جامعه  ما بــه عهد دینی 
بازگشــت کــرده. ایــن تعهــد دینی زندگی کــردن، او را بــه این ســمت کشــانده که 

بایــد حتمــاً نرم افــزار متناســب زندگــی دینی تولید شــود.
بنابراین، تأثیر بســترهای اجتماعی بر تولید علم دینی، نافــی بحــث از نرم افزارهای 
الزم بــرای دســتیابی به علــم دینی نیســت، لذا ایــن نظریه هــم فی الجمله قابل 

دفاع اســت ولــی قابل جمع بــا رویکرد مبناگرا یــا رویکرد تهذیبی اســت.

آیت اهلل کعبی عنوان کرد؛

والیــت فقیــه؛ نقطــه 
کانونــی قدرت اســالم
آیــت اهلل کعبــی گفــت: اســام بــدون امامت نه پیشــرفتی 
ــه نتیجــه ای. دچــار ایســتایی و رکــود مــی شــود و  دارد و ن
عقــب ماندگی تاریخی مســیر حتمی جامعــه بــدون والیت 

و امامــت اســت.
به گــزارش خبرنگار مهر، نشســت بررســی اندیشــه والیت فقیــه در منظومه 
فکری اســتاد منذر به مناسبت ششمین ســالگرد درگذشت اســتاد و پژوهشگر 

برجســته تاریخ معاصر اســتاد علی ابوالحســنی )منــذر( برگزار شــد.
آیــت اهلل کعبــی در ایــن نشســت گفــت: آیــت اهلل منــذر حــق بزرگــی بــر 
پژوهشــگران تاریخ معاصــر و ایــن کشــور دارد. مــن در وصف ایشــان می توانم 
بگویــم کــه او یک منتظــر حقیقــی بــود و از دریچــه عاشــورا و انتظار بــه تاریخ 
معاصــر و اندیشــه اســالمی و ســیر تاریخــی ایــران اســالمی نــگاه می کــرد. 
تحقیقاتش کالن پــروژه انتظار و ظهــور بــود و والیت فقیه را هم در این مســیر 
تجزیه و تحلیل مــی کــرد.وی ادامه داد: چند رویکرد نســبت به بررســی والیت 
فقیه وجــود دارد. یکی حوزه فلســفه سیاســی اســت. دوم رویکرد فقهی اســت. 
ســوم رویکرد حقوقی اســت که بــر اســاس اصــول 5۷، 5، ۱۱0، ۱0۷، ۱08، ۱09، 
۱۱۱ و ۱۱2 قانــون اساســی در مــورد والیــت فقیه بحث کنیم. چهــارم رویکرد 
کالمی اســت که والیت فقیــه را امتــداد نبوت بدانیــم. پنجم رویکــرد اخالقی 
اســت کــه نقــش والیــت فقیــه را در ارتقــا اخالقی جامعــه مــورد بررســی قرار 
دهیــم. ششــم رویکــرد تاریخی اجتماعی اســت کــه دو نــوع می تــوان بحث 
کــرد. یکی اینکــه در طــول تاریــخ والیت فقیــه چه سرگذشــتی داشــته و دوم 
اینکــه فقهــا چگونــه ایــن والیــت را اعمــال کــرده انــد.وی افــزود: بخشــی از 
تحقیقــات آقــای منــذر بــه بخــش آخــر بــاز مــی گــردد یعنــی ســیر تحول 

والیت فقیــه در تاریــخ و چگونگــی اعمــال آن در طــول تاریخ.
آیــت اهلل کعبــی گفــت: بــا ایــن توضیــح را داد کــه بــا نــگاه جامعــه شناســی 
و تاریخــی محــرک اصلــی و کانــون شــکل گیــری دولــت هــا چیســت؟ 
مارکسیســت ها مــی گوینــد انقالب هــا در طبقــه پایین شــکل می گیــرد و 
نظام سوسیالیستی تشــکیل می شــود و چرخه ماتریالیســم تاریخی را مطرح 
می کننــد.وی ادامــه داد: نــگاه دوم رویکــرد کارکردگرایانه دورکیم اســت کــه در 
ایــن نــگاه مبنای شــکل گیــری دولــت هــا تقســیم کار و توزیع نقش اســت. 
مــا هم بر اســاس آیــه 2۱3 ســوره بقــره اصول اســتخدام، تســخیر و عدالــت را 
مــورد توجــه قــرار می دهیــم کــه در این مــورد عالمه طباطبایــی ذیل ایــن آیه 
و شــهید مطهری در کتاب اصول فلســفه و روش رئالیســم این بحث را مطرح 
مــی کننــد.وی افــزود: یــک نــگاه ســومی از منظــر جامعه شناســی سیاســی 
و تاریــخ مــی تــوان بــه والیــت فقیــه داشــت و آن نــگاه ماکــس وبــر اســت و 
مشــروعیت کاریزماتیــک را مطرح مــی کند.عضو مجلس خبــرگان رهبری 

گفــت: امــا سرگذشــت والیــت فقیــه و فقیهــان را در پهنه سیاســت ایــران یا 
جهــان تشــیع بخواهیم تحلیل کنیم چــه رویکــردی باید اتخــاذ کنیم؟ نقطه 
کانونی تحلیــل اجتماعی و سیاســی والیت فقیــه، پیوند امــت و امامت اســت 
و ایــن مســئله مــورد تاکید مرحــوم منــذر بــود.وی ادامــه داد: در منظومه شــیعه 
امامــت روح اســالم اســت و اســالم بــدون رهبــری الهــی ماننــد جســم بدون 
روح اســت و امامــت اســت که به جامعه پویایــی و بالندگی مــی دهد.وی افــزود: 
اســالم بدون امامت نه پیشــرفتی دارد و نه نتیجــه ای. دچار ایســتایی و رکود می 
شــود و عقــب ماندگی تاریخی مســیر حتمی جامعــه بــدون والیــت و امامت 
اســت.وی گفــت: رســول اکــرم در صدر اســالم توانســتند بــر چند پایــه دولت 
تشــکیل دهند. آمــوزه های اســالم ناب، رهبــری الهی، یــاران فــداکار کــه از آن 
به نخبگان یاد می شــود، حضــور مردم در صحنــه، مقاومــت و پایــداری و تداوم 
حرکــت از این دســت اســت. بــا این پنج عنصر اســالم پیــروز شــد و دولــت در 
مدینه شــکل گرفت.عضو مجلس خبرگان رهبــری گفت: امــا دو عنصر پایه 
ای و اصلــی آن امامــت و امــت اســت. بعــد از ارتحــال رســول اکــرم )ص(، دولت 
وجــود داشــت امــا از والیــت الهی فاصلــه گرفتــه شــد. انحــراف از والیت الهی 
باعث شــد که نخبــگان و خواص در اثر اشــرافیت سیاســی، فســاد اقتصــادی، 
ایدئولوژی ســازی و توجیه آن، فحشــا و فســاد، امت را دچار فروپاشــی کننــد. لذا 
دولــت رســول اکــرم بعــد از نظــام خالفت تبدیل به پادشــاهی مطلقــه معاویه 
شــد. لــذا پــس از آن و بــا گذشــت زمــان دیگــر شــرایط حاکمیــت امــام وجود 

نداشــت و امــام بایــد غائــب می شــد.
آیــت اهلل کعبــی ادامــه داد: برای بازتولید قدرت اســالم بر پایه پیوند مســتحکم 
امامــت و امــت چــه باید کــرد؟ این ســوال مطرح اســت کــه رهبــران الهی چه 

باید بکننــد و امت چگونه ســاخته می شــود؟
وی گفــت: رهبــران الهــی نقش مهمی در ســاخت قــدرت در مقابل دشــمنان 
اســالم و ایجــاد پیونــد عمیق بیــن امامــت و امت داشــته انــد البتــه در جاهایی 
موفــق و در جاهایــی ناموفــق بــوده انــد.وی افــزود: فقهــا در عصــر غیبت چند 
گزینــه را انتخــاب کــرده بودنــد. اول گزینــه اعتــزال سیاســی بــود کــه در راس 
حکومت حاکــم جائر بــود و گزینه فقها تبیین آمــوزه های اســالم و جلوگیری 
از انحــراف بــود. حفظ میــراث قــرآن و اهل بیــت اولویت آنهــا بود و در سیاســت 
میدانــی نداشــتند.وی تصریــح کــرد: دوم گزینــه اصــل تقیــه بــود کــه با تقیه 
خوفــی و مداراتــی بــا حکومت هــا همــکاری می کردنــد. این مســئله جهت 
حفظ اســالم و تولیــد قدرت برای اســالم و نظم بخشــی به امور شــیعیان در آن 
زمــان بود کــه در قالــب کارهایی مانند آمــوزش، قضاوت، حفظ شــعائر مذهبی 

و... پیگیــری مــی شــد.وی ادامــه داد: گزینه ســوم تاثیرگذاری بر نظام سیاســی 
در حــد محــدود کــردن ظلــم و اســتبداد و مقید کــردن آنها بــه مجموعــه ای از 
ضوابــط بــود کــه مصــداق آن دوران مشــروطه اســت. در مشــروطه بــر خالف 
اینکــه برخی فکــر می کننــد فقهــا دو نــوع دیــدگاه نســبت بــه والیت فقیه 
داشــتند امــا هــر دو دســته از نظــر اندیشــه ای، معتقــد بــه والیت فقیــه بودند. 
اختــالف مرحوم شــیخ فضــل اهلل با مرحــوم آخونــد و مرحوم نائینــی، اختالف 

دیدگاه سیاســی و شــناخت اوضــاع زمانــه بود.
آیــت اهلل کعبــی گفــت: ســوالی کــه مطــرح شــد این بــود کــه راز پیشــرفت 
غــرب و عقــب ماندگــی ما چیســت؟ آقــای نائینــی در »تنبیــه االمــه و تنزیه 
الملــه« را نوشــت که بحــث او منزه کــردن شــریعت از عیــب و نقص و تنبیه 
امت بــود. که مــی گوید غربــی ها مقابل ظلــم ایســتادند و نهضت قانــون راه 
انداختنــد لذا اگر شــما هــم مثل نهضت حســینی حرکــت کنیــد و در مقابل 
ظلم بایســتید، شــما هــم پیشــرفت مــی کنیــد. او در این کتــاب هــم والیت 
عامــه فقیــه را مطرح می کنــد اما می گویــد فضــا االن فضای قانون اساســی 
اســت و مــا مــی توانیــم پادشــاهی را مقید بــه قانون بکنیــم و بــر اســاس اذن 
ولــی فقیه مــی توان حکومــت را مقیــد کرد. لــذا حکومــت مشــروطه را یک 
پــل و راهــکار بــرای محــدود کــردن ظلــم و نهــی از منکــر می دانســت.

وی افــزود: شــیخ فضــل اهلل نــوری هــم معتقــد بــه والیــت فقیه بــود اما 
بینش سیاســی ایشــان در میدان ایــن بود که پادشــاهی مشــروطه و مقید 
کــردن پادشــاه از غــرب ســر در مــی آورد و این مشــروطه دیگر مشــروطه 
عدالــت خواهانــه نیســت بلکــه غــرب گراســت. لذا شــیخ مخالفــت می 
کــرد و می گفت مشــروطه باید مشــروعه باشــد. بنابرایــن اختالف مبتنی 
بــر شــرایط آن دوره بــود.وی ادامــه داد: مرحــوم الری از بــزرگان مشــروطه 
در مقدمــه تقریــرات اصــول فقــه میــرزای شــیرازی مــی نویســد هــر دو 
جریــان معتقد بــه والیــت فقیــه بودنــد امــا در مــورد شــرایط روز اختالف 
ســلیقه داشــتند. مرحوم منذر هم در ایــن باره همین اعتقاد را داشــتند.عضو 
مجلس خبــرگان رهبــری گفت: صاحــب جواهــر معتقد بــه والیت فقیه 
اســت ولی در بحــث جهــاد ابتدایی می گویــد ائمه اجــازه جهــاد ابتدایی به 
فقهــا نــداده انــد چون ائمــه می دانســتند فقهــا هیــچ گاه موفق به قیــام و 
تشــکیل حکومــت نمی شــوند. اصــوال منظومــه فکــری برخــی فقها بر 
ایــن اســاس بــود کــه بایــد بــا دولــت جائر بــه نحــوی برخــورد کننــد که 
اســالم پیشــرفت کند امــا در برنامــه آنها انقــالب وجود نداشــت نــه اینکه 

به لحــاظ تئوریــک انقــالب را قبول نداشــته باشــند.
وی افــزود: رویکــرد چهارمــی کــه فقیهــان اتخــاذ کردند دیــدگاه حضرت 
امــام بــود. امــام شــاید تنهــا فقیهــی اســت کــه امــت را بســیج کــرد و 
والیــت فقیــه را بــا رویکرد تشــکیل حکومــت و قیــام علیه ســلطان جائر 
پــی ریــزی کردنــد.   آیــت اهلل کعبــی گفــت: ما بــر چه اساســی مــی توانیم 
سیاســت ورزی فقهــا را بر اســاس والیــت فقیه و پیونــد امامت و امت ســامان 
دهیــم؟ پاســخ وجــوب تولیــد قدرت بــرای اســالم اســت. با قــدرت اســت که 
قاعــده نفی ســبیل معنــی پیــدا مــی کنــد. وی ادامــه داد: حب ســلطه و مقام 
مذمــوم اســت امــا کســب قــدرت بــرای اســالم و بــرای عدالــت و پیشــرفت 
واجب شــرعی اســت.وی در پایان گفت: دســتاورد های والیت فقیه چیســت؟ 
والیــت فقیه نقطه کانونی قدرت اســالم اســت و دســتاوردهای زیادی داشــته 
اســت امــا این بدان معنا نیســت که ما توانســته ایــم اهــداف خــود را صددرصد 
پیــش ببریــم. جریــان غــرب گــرا در داخــل تــالش می کنــد هویت ســازی 
مجعــول کنــد. آنها محــدود کــردن والیــت فقیــه، تشــریفاتی کــردن آن و یا 

حــذف آن را پــی گیــری کــرده انــد.
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گزارش مهر؛

ســیدجمال و تفســیر 
ــرآن کریم اجتماعــی ق

ســیدجمال راه نجــات و بــرون رفــت جامعۀ اســامی 
ــات از  ــز نج ــتعمار، و نی ــتبداد و اس ــاط و اس از انحط
جهــل و خرافــه و حــرص و طمــع دنیاپرســتی جامعــۀ 
ــای  ــه آموزه ه ــت ب ــر در بازگش ــلمین، را منحص مس

قرآنــی مــی دانســت.
ــور*: ســید  ــن و اندیشــه_محمد اصــدق پ ــروه دی ــر، گ ــزاری مه خبرگ
ــم دینــی و مصلــح اجتماعــی ســدة اخیــر  جمــال الدیــن اســدآبادی عال
جهــان اســالم اســت کــه دغدغــۀ اصــالح و حــل مشــکالت و 
ــان  ــرای درم ــای وی ب ــت. مبن ــالمی را داش ــۀ اس ــامانی های جامع نابس
ــع اســالمی، حضــور  ــت از انحطــاط جوام ــرون رف ــه و ب ــای جامع درده
ــه  ــت ب ــی و »بازگش ــئون اجتماع ــام ش ــی در تم ــای قرآن ــر آموزه ه مؤث
قــرآن« بــود، و بــا ایــن رویکــرد دســتورهای زندگــی ســعادتمند دنیــوی و 
اخــروی بشــر را از قــرآن اســتنباط کــرد. لــذا گرایــش وی در تفســیر قرآن 
»گرایش تفســیر اجتماعــی از آیــات« بــود کــه از آن پیامی و درســی برای 
رفــاه و آســایش و پیشــرفت زندگــی انســان معاصــر بــه ارمغــان آورد.بــه 
مناســبت ایــام بزرگداشــت شــخصیت برجســته و موثــر در عرصه نهضت 
ــدآبادی  ــن اس ــیدجمال الدی ــی س ــر یعن ــالمی در دوران معاص ــای اس ه
ــله  ــن سلس ــای ای ــه ه ــه آراء واندیش ــا ب ــمردیم ت ــم ش ــت را مغتن فرص
جنبــان و پایــه گــذار بیــداری اســالمی در عصرحاضــر بپردازیــم و اهمیت 
وجایــگاه قــرآن کریــم و میــزان تاثیــر آن را بر آرا و اندیشــه هــای اجتماعی 
و اصالحــی ســیدجمال الدیــن و میــزان بهــره منــدی وی از آن را مــورد 
بررســی قــرار دهیم.قــرآن کریــم در نظــام فکــری و عملــی ســید جمــال 
الدیــن اســدآبادی از جایــگاه باالیــی برخورداراســت و از ابتــدای طفولیت و 
رشــد و تعالــی علمــی و روحــی ســید جمــال الدیــن، ایــن کتاب آســمانی 
ــر  ــور مؤث ــواره حض ــن )ص( هم ــم النبیی ــزة خات ــن معج و بزرگ تری
داشــته اســت و زیــر بنــای اندیشــه های وی را تشــکیل داده اســت. ســید 
جمــال، اســالم شناســی بصیــر و متعمــق بــود کــه خــط فکــری خویش 
را از مجــرای وحــی الهــی و منطبــق بــا آیــات قــرآن کریــم ســمت و ســو 
داده بود.ســیدجمال مصلحــی اجتماعــی بــود کــه دغدغــۀ فهــم عمیق و 
اجــرای صحیــح معــارف قرآنــی در جامعــه را داشــت و راه نجــات و بــرون 
رفــت جامعــۀ اســالمی از انحطــاط و اســتبداد و اســتعمار، و نیــز نجــات از 
جهــل و خرافــه و حرص و طمــع دنیاپرســتی جامعۀ مســلمین، را منحصر 
در بازگشــت بــه آموزه هــای قرآنــی و بــه کار بســتن آنهــا در عرصه هــای 
مختلــف اجتماعــی می دانســتوی مصلحــی اجتماعــی بــود کــه دغدغــۀ 
فهــم عمیــق و اجــرای صحیــح معــارف قرآنــی در جامعــه را داشــت و راه 
نجــات و بــرون رفــت جامعــۀ اســالمی از انحطــاط و اســتبداد و اســتعمار، 
ــۀ  ــع دنیاپرســتی جامع ــه و حــرص و طم ــز نجــات از جهــل و خراف و نی
مســلمین، را منحصــر در بازگشــت بــه آموزه هــای قرآنــی و به کار بســتن 
آنهــا در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی می دانســت؛ بــر ایــن اســاس که 
اوالً، قــرآن کتــاب هدایــت در همــۀ ابعــاد زندگی دنیــوی و اخــروی، مادی 
و معنــوی بشــر اســت؛ و ثانیــاً، در تعالیــم اســالمی ابعــاد اجتماعــی زندگی 
انســان ها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و اســالم و قــرآن بــرای بُعــد 
اجتماعــی انســان ها نیــز دســتورالعمل و برنامــه دارنــد؛ و ثالثــاً، قرآن کتاب 

زندگــی بــرای تمــام دوران هاســت.
بنابرایــن، بــه نیازهــای انســان معاصــر نیــز توجــه دارد؛ بــر ایــن اســاس، 
نــوع نــگاه و مبنــای فکــری و تفســیری ســید جمــال بــه قــرآن نگاهــی 
فعــال و تأثیرگــذار بــر مســائل جامعــۀ بــود و قائــل بــه محوریت قــرآن در 
عرصه هــای اجتماعــی بــود و بازگشــت بــه قــرآن را در حــل مشــکالت 
ــده بود.عصــر  ــای تفســیری و اجتهــادی خویــش برگزی اجتماعــی، مبن
ســیدجمال الدیــن اســد آبــادی دســتخوش مســائلی بــود از جملــه اینکــه 
ظلــم واســتبداد و اســتعمار بر سراســر ممالک اســالمی ســایه انداختــه بود، 
و فقــر و جهــل و خرافــات دامنگیــر جامعــۀ اســالمی بــود. همین مســائل 
ــار چشــمۀ جوشــان معــارف و  ــود کــه مســلمانان در کن موجــب شــده ب
آموزه هــای اصیــل اســالمی، در تشــنگی اســتضعاف و انحطــاط بــه ســر 
 برنــد. ســیدجمال الدین، کــه قــرآن در زندگــی و نظــام فکــری اش اشــراب 
شــده بــود، ســعی داشــت بــا رجــوع بــه قــرآن و ابــداع ســبک نوینــی در 
تفســیر، راه چــاره ای بــرای برون رفــت از ایــن مشــکالت و عقب ماندگــی 
ارائــه کنــد. لــذا بــا نــگاه و گرایــش اجتماعــی بــه تفســیر قــرآن پرداخت. 
البتــه از آنجــا کــه وی، فیلســوف و عقل گــرا بــود و بر مبنــا و اصــول دینی 

اشــراف کامــل داشــت، بــا حفــظ اصــول کالمــی و تفســیری بــه عرصــۀ 
ــه ایــن نکتــه کــه یکــی از  ــا توجــه ب »تفســیر اجتماعــی« قــدم نهاد.ب
ویژگی هــای اساســی مفســر اجتماعــی، توجــه و پاســخگویی به شــبهات 
و اشــکاالت معاندیــن اســت، ســیدجمال، هــم برای رفــع ابهام مســلمانان 
و هــم بــرای پاســخگویی بــه اشــکاالت دشــمنان، بــه مســائل کالمــی 
مــورد ابتالء جامعــه توجــه ویــژه ای نشــان داد، و در حوزة تفســیر اجتماعی 
ــذا، در  ــرد. ل ــر تفســیر را مراعــات ک ــن اصــول کالمــی حاکــم ب ــز ای نی
عیــن عقل گرایــی و توجــه بــه مســائل اجتماعــی، دچــار افراط گرایــی و 
علم زدگــی نشــد، و حتــی در مقابــل دیــدگاه دیگرانــی کــه در ایــن عرصه 
گام هــای اشــتباه برداشــته بودنــد موضــع گرفــت و دیدگاه هایشــان را نقــد 
و اصــالح کرد.ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه وی از مبانــی کالمی 
ــری از  ــچ مفس ــه هی ــود ک ــوردار ب ــتدلّی برخ ــن و مس ــح، متق صحی
تأثیرگــذاری آنهــا در عرصــۀ تفســیر گریــزی نــدارد و آن مبانــی کالمــی 
بــه صــورت مســتقیم در »اصــول تفســیری« یــا »گرایــش اجتماعــی« 
مفســر دخیــل و مؤثرنــد؛ هماننــد رابطــۀ علــم و دین، رابطــۀ عقــل و دین، 
قلمــرو دیــن و کارکردگرایــی آموزه هــای اســالمی و قضــا و قــدر و اختیــار 

انســان... .
ســید جمــال بــا همیــن دغدغــۀ اجتماعــی و مبنــای پاســخگویی قــرآن 
ــا توجــه بــه نارســایی های تفاســیر پیشــین،  بــه نیازهــای اجتماعــی و ب
ــیر  ــش »تفس ــه گرای ــا ب ــه بعده ــاد ک ــان نه ــیر بنی ــی را در تفس گرایش
اجتماعــی« شــهرت یافــت. اهمیــت ایــن حرکــت ســید ایــن بــود کــه 
مفســران بعــدی را بــا ایــن شــیوه از تفســیر آشــنا ســاخت. تغییــری کــه 
ســیدجمال در ســبک تفســیری پیشــینیان و مفســران معاصــر خویش به 
وجــود آورد بســیار حائــز اهمیــت اســت . در »تفســیر اجتماعــی« مفســر 
دغدغــۀ طــرح ابعــاد اجتماعــی آیــات را دارد و در پــی یافتــن راه حل هایــی 
بــرای پاســخگویی به نیازهــای روز جامعۀ خویش اســت.مبنای تفســیری 
ــۀ  ــر جامع ــی و فضــای حاکــم ب ــه شــرایط زمان ــا توجــه ب ســیدجمال ب
اســالمی »بازگشــت بــه قــرآن« و محوریــت دادن بــه آموزه هــای قرآنــی 

در تمــام شــئون اجتماعــی بــود
ــی و فضــای  ــرایط زمان ــه ش ــه ب ــا توج ــیدجمال ب ــای تفســیری س مبن
حاکــم بــر جامعــۀ اســالمی »بازگشــت بــه قــرآن« و محوریــت دادن بــه 
آموزه هــای قرآنــی در تمــام شــئون اجتماعی بــود، ســید تنهــا از »گرایش 
ــی،  ــکات تفســیری عرفان ــوارد ن ــرد و در برخــی م ــره نب ــی« به اجتماع
ــیری،  ــر تفس ــبک های دیگ ــرای س ــرد. او ب ــه ک ــز ارائ ــفی و ... نی فلس
همچــون تفســیر روایــی،  فقهــی، ادبــی، بالغــی و ...، احتــرام قائــل بود، 
ولــی با توجــه بــه شــرایط زمانــی و نیــاز جامعۀ مســلمین و فضــای حاکم 
بــر جامعــه، ایــن ســبک ها را در اولویت نمــی دانســت و توان پاســخگویی 
ــه »تفســیر اجتماعــی«  ــذا وی ب ــد؛ ل ــه نیازهــای روز را در آنهــا نمی دی ب
معتقــد بــود و تمــام همــت خــود را بــرای تعریــف، تبییــن و ضوابــط حاکم 
بــر تفســیر اجتماعــی مصــروف داشــت، و ســعی کــرد ایــن ســبک را بــه 
ــیری اش  ــد.وی در روش تفس ــال ده ــدی انتق ــران بع ــاگردان و مفس ش
از روش هــای متعــددی بهــره بــرد، ولــی ایــن روش هــا در تضــاد بــا هــم 
نیســتند بلکــه مکّمــل یکدیگرنــد. می تــوان ادعــا کــرد کــه شــیوة غالب 
در روش تفســیری ســیدجمال روش تحلیلــی _ اســتنادی اســت کــه بــا 
تحلیــل آیــات و اســتناد بــه آنهــا، مســائل مطــرح در جامعــه را بررســی 
کــرده درصــدد پاســخگویی و ارائــۀ راه حــل بــوده اســت؛ ایــن نکتــه در آثار 
تفســیری وی نیــز مشــهود اســت.برای مثــال، در زمینــۀ ایجــاد »وحــدت 
اســالمی«، کــه ســید آن را بــرای نجــات از اســتبداد و اســتعمار و جهــل 
و خرافــات و ضعــف و انحطــاط جامعــۀ اســالمی ضــروری می دانســت، 
بــا بررســی عوامــل ایجــاد کننــدة وحــدت و تحلیــل آنــان و اســتناد دادن 
آنهــا بــه آیــات قــرآن، در صــدد تحقــق بخشــیدن بــه آنهــا بــود و موانــع 
ــل  ــرآن تحلی ــات ق ــه آی ــا اســتناد ب ــز ب پیــش روی ایجــاد وحــدت را نی
می کــرد و در صــدد رفــع آنــان برآمــده بود،زیــرا دغدغــه ســید ایــن اســت 
کــه مســلمانان را از نــزاع هــای مذهبــی و فرقــه فرقه شــدن برحــذر دارد و 
ایــن داعیــه همه مصلحــان از ســید جمــال گرفتــه تــا آیــت اهلل بروجردی 

ــه ویــژه امــام خمینــی )ره(اســت. و شــاگردانش ب
»تفســیر اجتماعــی« یکــی ازگرایش هــای مهــم و اثرگــذار تفســیر قرآن 
ــش،  ــن اندیشــه و گرای ــز ای ــم در دورة معاصــر اســت. نقطــۀ تمرک کری

تحــول اندیشــۀ مفســران از دیــدگاه فــردی و اخروی بــه دیــدگاه اجتماعی 
اســت. بــر ایــن اســاس، آنــان در پــی ارائــۀ راه حــل مشــکالت مــادی و 
معنــوی جامعۀ از تفســیر قــرآن هســتند. در ایــن گرایش، تفســیرهایی به 
وجــود  آمده انــد کــه راه و رســم زیســتن حیــات معنــوی را در ابعــاد مختلف 
ــبهه ها و  ــش ها و ش ــرح پرس ــوی ط ــد و در تکاپ ــان داده ان ــی نش اجتماع
پاســخ هایی بوده انــد کــه ایــن کتــاب را مبنــای تدویــن قوانیــن و اصــول 

ــازی:۱389:ص ۱43( ــرار می دهد.)ای ــر جامعــۀ ق حاکــم ب
ویژگی های عام مفسر اجتماعی می توان را چنین برشمرد:

ــا قــوة اجتهــاد بــه تبییــن مفاهیــم و نظریه هــای  •مفســر اجتماعــی ب
ــردازد. ــی می پ قرآن

•مفسر اجتماعی آگاه به مسائل و تحوالت اجتماعی است.
•مفسر اجتماعی از شبهات و مسائل کالمی جدید آگاه است.

•مفســر اجتماعــی بــرای تطبیق نــص بــا اوضــاع و تحــوالت و نیازهای 
ــد. جامعه می کوش

ســید جمــال عقــل را مکمــل و ُمبّیــن دیــن و آموزه هــای قرآنــی 
مــی دانســت، و بــرای جایــگاه بــاالی عقــل در قــرآن اهمیــت بســزایی 
ــذا یکــی از شــاخصه های اصلــی ســید جمــال در گرایــش  قائــل بــود. ل
تفســیری اش، در کنــار آگاهــی از مســائل اجتماعــی و شــبهات مخالفین، 
عقــل گرایــی وی بــود؛ عقلــی کــه در چهارچــوب اصــول حاکــم بــر دین 
و قواعــد تفســیری شــکوفا می گــردد و از حــد اعتــدال عبــور نمی کنــد. 
چنــان کــه هــر گاه دیگــران، همچــون ســید احمدخــان هنــدی، از حریم 
اعتــدال خــارج می شــدند و پــا در ورطــۀ افراط گرایــی عقالنــی می نهادنــد، 
ســید جمــال بــه آنــان نهیــب مــی زد و عملشــان را مــردود و خطــا معرفی 
می کــرد و لــذا ســیدجمال باشــنیدن شــیوة تفســیری ســید احمــد خــان 
ــا جدیــت هــر چــه تمام تــر بــه نقــد آن پرداخــت و انحرافــات  هنــدی، ب
ــی:  ــان کرد.)صاحب ــت بی ــا صراح ــر« ب ــیر مفس ــۀ »تفس آن را در مقال
۱358:ص226( وبــا همیــن رویکــرد ونگرش هســت کــه وی در مســاله 
آمادگــی دفاعــی کشــورهای اســالمی بــا اســتناد بــه آیــه قــرآن میگوید:
 »امــا اینکــه در قــرآن کریــم بــه آمادگــی دفاعی دســتور أکیــد داده شــده 
ــن ُقوَّةٍ«)انفــال:60(، »هــر نیرویی  ــا اْســَتَطْعُتم مِّ اســت: »َوأَِعــدُّواْ لَُهم مَّ
داریــد بــرای مقابلــه بــا آنها[دشــمنان ]  آمــاده ســازید«، بــه طــور قطــع، 
هــدف جنــگ و خونریــزی نیســت، بلکــه همــان گونــه کــه در بخــش 
ــه  ــا ب ــْم«، »ت ــْدوَّ اهللِّ َوَعُدوَُّک ــِه َع ــوَن بِ ــه آمــده اســت: »ُتْرِهُب بعــدی آی
وســیلۀ آن، دشــمِن خــدا و دشــمِن خویــش را بترســانید« دســتور خــدا 
ــگ و کارزار و  ــرای جن ــی ب ــوای نظام ــردن ق ــاده ک ــالء و آم ــرای اِع ب
خونریــزی نیســت، بلکــه فقــط بــرای ارعــاب و بــه وحشــت انداختــن و 
تــرس ایجــاد کــردن در دشــمن اســت تــا آنــان کــه بــه دنبــال جنــگ و 
خونریــزی هســتند، بترســند و از قتــل و کشــتار مــردم خــودداری کننــد. 

ــدآبادی:۱423ق:ج6 :۱36( ــینی اس «)حس
»اتفاقــاً ایــن روش تکثیــر ِعــّده و ُعــّده و آمــاده کــردن تــوان و قــوه اگــر 
بــه قصــد بازدارندگــی باشــد، نــه جنــگ و خونریــزی، خــود بهتریــن و اثر 
گذارتریــن راه و وســیله بــرای جلوگیــری از جنــگ و خونریــزی اســت..« 
)همان:۱3۷(بــا توجه به اینکه مــراد از کلمــۀ »ُترَهبــون«، »بازدارندگی« 
اســت. مــراد آیــۀ شــریفه از آمادگــی دفاعــی و جمــع آوری نیــرو و قــدرت 
ــل  ــا را در مقاب ــی م ــوان بازدارندگ ــه ت ــت ک ــوی اس ــه نح ــش ب خوی
دشــمنان افزایــش بدهــد و صرفــاً بــا هــدف جنــگ و خونریــزی نیســت. 
ایــن بازدارندگــی تــوان دفاعــی را بایــد بــه حــدی از آمادگــی رســاند کــه 
دشــمنان حتــی فکــر تعــدی و دســت درازی بــه کشــورهای اســالمی را 

. نکنند
ســید تصریــح می کنــد کــه سســتی و کوتاهــی در تهیــۀ تــوان و 
قــوة دفاعــی موجــب از بیــن رفتــن ملــک و فــرو افتــادن در قعــر خطــر 
اســت، و خداونــد بــا آیــۀ »و أعــّدوا لَُهــم« بــه آمــاده بــودن امــت و دولــت 
اســالمی دســتور داده استســید تصریــح می کنــد کــه سســتی و کوتاهــی 
در تهیــۀ تــوان و قــوة دفاعــی موجــب از بیــن رفتــن ملــک و فــرو افتــادن 
در قعــر خطــر اســت، و خداونــد بــا آیــۀ »و أعــّدوا لَُهــم« بــه آمــاده بــودن 
امــت و دولــت اســالمی دســتور داده اســت. )همــان:ج ۱ :۱85و۱86( او 
می خواســت روح مبــارزه و جهــاد را بــه کالبــد نیمــه جــان جامعۀ اســالمی 
ــدة  ــوش ش ــل فرام ــوش آورد، و اص ــه ج ــالمی را ب ــرت اس ــد و غی  بدم
ــی  ــل بزرگ ــل را عام ــن اص ــدن ای ــوش ش ــد. او فرام ــا کن ــاد را احی جه
بــرای انحطاط مســلمین تلقــی می کــرد. )مطهــری:۱385:ج 24 :4۱(به 
نظــر ســید جمــال، مســلمانان در برابــر حکومتــی که مصمــم بــه نابودی 
اســالم اســت، راهی جــز توســل بــه زور ندارنــد. )عنایــت:۱385:ص85(
یکــی دیگــر از شــاخصه های گرایــش اجتماعــی تفســیر ســید جمــال، 
پیراســتن تفاســیر پیشــینیان بــود از مســائلی کــه فهــم آیــات را دشــوار 
ــرد  ــن می ک ــری را ناممک ــی بش ــرای زندگ ــی ب ــه پیام ــی ب و دسترس
ــه مســائل اجتماعــی و نیازهــای  ــر ب ــه کمت شــیوه های تفســیری ای ک
ــی،  انســان معاصــر توجــه داشــت و بیشــتر در یــک ســری مطالــب ادب
بالغــی و صــرف و نحــوی و مســائل اخــروی متوقــف شــده بودنــد. ایــن 
روش را بــه خوبــی در تفســیر شــاگرد خــودش محمــد عبــده مــی تــوان 
مشــاهده کرد.البتــه ســید جمــال الدیــن از چنــد روش تفســیری در کنــار 

گزارش

محمد جواد اسماعیلی:
محمــد جــواد اســماعیلی گفــت: ابــن ســینا نــه فقــط 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه بای ــوف بلک ــک فیلس ــوان ی ــه عن ب
ــود. در  ــمرده ش ــز ش ــفه نی ــگار فلس ــخ ن ــک تاری ی
ــه فقــط آراء فیلســوفان بلکــه آراء  ــن ســینا ن ــار اب آث

ــت شــده اســت. ــان هــم ثب متکلم
به گــزارش خبرنگار مهــر، محمد جواد اســماعیلی، عضو گــروه طبیعیات 
مؤسســه فلســفه و حکمــت، در همایش تاریخ فلســفه طبیعــی در تمدن 
اســالمی کــه در پژوهشــکده تاریــخ علــم دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، 

دربــاره فــن ســماع طبیعــی بــه ســخنرانی پرداخت.
در ابتــدا اســماعیلی دربــاره موضــوع ســخنرانی خــود گفت: بحث مــن در 
بــاب ترجمــه کتــاب »فــن ســماع طبیعــی« اســت کــه قریــب بــه صد 
ســال پیــش بــه کوشــش محمــد علــی فروغــی منتشــر شــد و اخیــراً از 
میــرزا مهــدی آشــتیانی به کوشــش آقــای صدوقی ســها مناقشــاتی که 
میــرزا مهدی نســبت بــه ترجمــه فروغــی ابراز کرده اســت، منتشــر شــد. 
وی دربــاره کتــاب شــفا متذکــر شــد که »کتاب شــفاء یــک دانشــنامه ای 
اســت که ابــن ســینا آن را در چهــار جمله تنظیم کــرده، جمله تعبیــر خود 
ابن ســینا اســت، جمله منطق، جمله طبیعیــات، جمله ریاضیــات و جمله 
الهیــات.وی ادامــه داد: هــر جملــه بــه فنونــی تبدیل می شــود؛ بخش ســماع 
طبیعی نخســتین بخــش از کتــاب طبیعیات اســت و بــاز هم تعبیــر فن هم 
تعبیــر خود ابن ســینا اســت کــه البته بایــد توجه کنیم کــه این تعبیــر جمله و 
فــن هــم در کتاب شــفاء و هــم در کتــاب قانــون نظم مباحــث کتاب بــر این 
اســاس می باشــد. در واقــع کتــاب شــفاء ناظــر اســت به مجموعه فلســفی و 
علمــی کــه در یونــان بــه کوشــش ارســطو آغــاز شــده بــود و مفســران هــم 
کارهــای ارســطو را شــرح و تفســیر کردنــد. ایــن مجموعــه بعــد از ترجمه به 
زبان عربی در اختیار فیلســوفان مســلمان قرار گرفت و شــاید بشــود گفت که 
نخســتین اثــر نظام منــد و با یک ســامان فلســفی و منطقی بــرای اولیــن بار 

ایــن مجموعــه گــرد هــم آمد.
اســماعیلی دربــاره فن ســماع طبیعی خاطر نشــان کــرد: فن ســماع طبیعی 
کــه شــامل چهــار مقالــه می شــود و در مجمــوع شــامل 5۷ فصل می شــود. 
ابــن ســینا نــه فقــط بــه عنــوان یک فیلســوف بلکــه بایــد بــه عنــوان یک 
تــارخ نــگار فلســفه نیز شــمرده شــود البتــه در اینجــا تلقــی دیگــری از تاریخ 
نگار فلســفه مطرح اســت یعنــی در اینجا نه فقــط بــه احــوال و زندگــی و آثار 
یک فیلســوف پرداخته شــود بلکه فیلســوف در مقام منتقد فکــر دارد آن فکر 
را روایــت می کنــد. وقتــی وارد مباحــث مبــادی طبیعت می شــویم، می بینیم 
کــه آرا پارمنیــدس، هراکلیتــوس و دیگــر اندیشــمندان مطرح می شــود. یک 
تاریــخ نــگار فلســفه بــه معنــای امــروزی روش هــای ورود بــه بحث طبیعت 
شناســی را بررســی نمی کند امــا آغاز کتاب ابن ســینا روش شناســی اســت و 
اینکه چگونه می توانیم شــناخت پیــدا کنیم؛ به تعیبــر دقیق تر نه تنهــا روش 
شناســی بلکه نوعی شــناخت شناســی اســت، ما باید از امــور مجمل یــا امور 
کلــی آغــاز کنیم و بــه امور مشــخص و جزئی برســیم یــا در تعبیر دیگــری از 
آنچــه برای ما شــناختنی تر اســت آغــاز می کنیم تا برســیم بــه آنچه حقیقتًا 
شــناختنی تــر اســت.وی با بیــان اینکــه این شــیوه بــا هیــچ گونــه از تاریخ 
نــگاری فلســفی کــه امــروزه بــا آن آشــنایی داریــم ســنخیت نــدارد ادامه 
داد: یــک نــوع تلقــی در تاریخ فلســفه اســت که فیلســوف آن را بر اســاس 
پیشــرفت مفاهیــم فلســفی روایــت می کنــد. در آثــار ابــن ســینا نــه فقط 
آرا فیلســوفان بلکــه آرا متکلمــان هــم ثبــت شــده اســت یعنی شــأن ابن 
ســینا بــه عنــوان منتقــد و تاریخ نگار فلســفه از اینجا مشــخص می شــود 
کــه ابــن ســینا فقــط در چارچــوب تحلیل هــای ارســطویی از فکــر پیش 
ســقراطیان در بــاب مســائل طبیعــت صحبــت نکرده اســت بلکــه هرجا 

کــه نیــاز بــود افــکار اندیشــمندان روزگار خــود را ذکــر کرده اســت.
ــه  ــاب ایــن اســت کــه از ارســطو ب ــزود: یکــی از ویژگی هــای کت وی اف
ــان از آرا  ــم گرای ــل آرا ات ــد و همینطــور در ذی ــاد می کن ــوان پیشــرو ی عن
متکلمــان یــاد کــرده اســت. متکلمان بــه دالیــل عقیدتــی وجــود خأل و 

جــز ال یتجــزا را پذیرفتــه بودند امــا پیشــینیان یونانی ماننــد دموکریتوس 
در تبییــن عالــم بــر پایــه وضع اتم هــا هــدف دیگــری داشــته انــد. عالوه 
بــر اینکــه در مبحــث اتــم گرایــان نــام دموکریتــوس و لوکیپــوس را در 
ایــن کتــاب مــی آورد، نــام اتــم گرایانی ماننــد ذیمقراطیــس و اپیکــور که 
ســال ها بعــد از ارســطو بــوده انــد در کنــار دموکریتــوس می آید که نشــان 

می دهــد ابــن ســینا کار تاریــخ فلســفه ای انجــام می دهــد.
وی گفــت: ابــن ســینا بــر این نکتــه توجــه دارد کــه اتــم گرایانی پیــش از 
ارســطو و بعــد از ارســطو وجــود دارنــد که هــم مواضــع وفــاق دارنــد و هم 
مواضــع خــالف، در مواضــع وفاق نــام آنهــا را کنار هــم مــی آورد. به کتاب 
شــفا با ایــن دید کمتــر توجــه شــده اســت و دانشــوران و بــزرگان بیش تر 
ســعی می کننــد کــه ظرافت هــای متــن را مطــرح کننــد. تنها هــدف ابن 
ســینا بیــان عبارت هــا و تحلیل فلســفی نبــوده بلکــه یک نظــام معرفت 
شناســی را می خواهــد مطــرح کنــد کــه پشــت ســر تحلیــل عبارت ها و 
متن شناســی کتــاب طبیعیــات بایــد به اینهــا هــم باید وقــوف پیــدا کرد 
که چه هســتی شناســی پشــت ســر ایــن طبیعیــات وجــود دارد. انتقاداتی 
کــه نســبت بــه بطــالن طبیعیــات قدیــم صــورت می گیــرد بــر ایــن 
اســت کــه یک سلســله مراتبــی در طبیعیــات مطــرح شــده کــه از منظر 
علــم امــروزی بــی معنــا اســت. امــا از زاویــه دیگــر می شــود نــگاه کــرد 
کــه ما باید هســتی شناســی کــه ایــن طبیعیــات قدیــم بــر پایــه آن قرار 
داشت را بشناسیم و شناخت هستی شناسی طبیعیات قدیم یک کار فلسفی 
محســوب می شــود.این عضو مؤسســه فلســفه و حکمت همچنیــن درباره 
شــروح نوشــته شــده بر آثار ابن ســینا افــزود: بعــد از کتاب شــفا، تا زمــان فخر 
رازی چیزی مســتند از ســنت تفســیری شــفا نداریم یعنی هیچ اثر مستندی 
که بتــوان گفــت شــفا بــه طــور جــدی ارزیابــی شــده اســت، نداریــم. اولین 
ردپایــی کــه می توانیــم بــه صــورت منســجم از آن صحبت کنیــم کتاب 
فخــر رازی بــا عنــوان مباحــث المشــرقیه می باشــد کــه بــا ایــن کتــاب 
می تــوان دشــواری های کتــاب شــفا خصوصــاً طبیعــات را حل کــرد.وی 
ادامــه داد: قریــب به 200 ســال بــه دالیلی این کتــاب مورد توجه قــرار نگرفت 
و شــاید بشــود گفت وجود کتــاب اشــارات که موجز می باشــد دلیلی باشــد بر 
عــدم توجه به طبیعیات شــفا. امــا از زمان شــرف الدین مســعودی اولیــن بار به 
اشــارات توجه می شــود و فخــر رازی به پرســش های مســعودی بر آن پاســخ 
می دهــد بعــد از این جواب، تلخیص و ســپس شــرحی از اشــارات می نویســد.

وی افــزود: ســنت شــفاء خوانــی اولیــن بــار توســط میرفندرســکی تدریــس 
می شــود و اولیــن اثری کــه داریم تعلیقات بر طبیعیات شــفاء از میرداماد اســت. 
یعنــی از عصــر صفوی به بعد طبیعیات شــفاء جــدی گرفتــه می شــود و از آن 
پــس عــالوه بر طبیعیات بــر الهیــات، برهان و نفس شــرح و تعلیقیه نوشــته 
می شــود کــه این مجموعه حواشــی مهم بــر طبیعیــات و الهیــات زمانی که 
فروغــی ۱2 ســال دارد برای اولین بار در دارالفنون منتشــر می شــود، از اینکه چه 
کســی ایــن کار را کرده اســت ما اطالعــی نداریــم. فروغی بعد از تحصیــل در 

دارالفنــون در همانجا مشــغول بــه تدریس می شــود.
اســماعیلی دربــاره ترجمــه فروغــی و انتقاداتــی کــه بــر آن وارد اســت عنوان 
کــرد: فروغــی تصمیــم می گیرد کــه کتاب فن ســماع طبیعــی را به فارســی 
ترجمــه کنــد کــه در مقدمــه اشــاره می کنــد از کمک هــای میــرزا مهــدی 
آشــتیانی بهره مند شــده اســت. آثــاری کــه از فروغی آشــنایی داریم یــا تاریخ 
فلســفه غرب اســت یا حکمــت ســقراط و افالطــون و یــا گلســتان و کلیات 
ســعدی، فن ســماع طبیعی کتابی فلســفی و فکری اســت بنابراین انتقادات 
زیــادی در رســانه ها مطــرح می شــود کــه ایــن ترجمــه فروغــی نیســت.
وی افــزود: برخــی بــزرگان بیــن حکمــت ســقراط و افالطــون فروغــی و 
عبارت هــای فــن ســماع طبیعــی مقایســه ای انجــام داده انــد یــا یکــی 
دیگــر از بــزرگان وقتــی در محضر دهخــدا بــود، به مقاله ابن ســینا اشــاره 
می کنــد کــه ترجمــه آن، کار کســی دیگــری اســت و دهخــدا اعتــراض 
می کنــد کــه ایــن عبارت هــا را بایــد حذف کــرد امــا مســتنداتی کــه ارائه 

شــده ایــن اســت کــه کتــاب ترجمــه فروغــی از آرا و افکار متکلمانــی یاد 
شــده و همینطور آرا مالصــدرا.

وی ادامــه داد: بعضــی از ایــن بــزرگان اشــاره می کننــد کــه فروغــی کــی 
فرصــت داشــت کــه آثــار مالصــدرا و متکلمــان را مطالعــه کنــد؟ در این 
حواشــی چاپ ســنگی تهــران آرا متکلمــان وجــود دارد، در این ســنت نقل 
آرا متکلمــان از طریــق شــروح اشــارات و شــروح تجرید االعتقــاد از طریق 
ــه شــده  ــه آرا اشــاعره و معتزل دشــتکی و جــالل الدیــن دوانــی اشــاره ب
اســت. بنابرایــن اینهــا در ســنت حاشــیه نــگاری بــر شــفاء انتقــال یافتــه 
اســت، و اینها در حواشــی چاپ ســنگی دارالخالفــه وجود دارد.اســماعیلی 
گفــت: پــس نیــازی نبــود کــه محمــد علــی فروغی بــه آثــار ابوالحســن 
اشــعری و دیگــران مراجعــه کنــد, چــون نــکات کلیــدی در این شــروح و 
حواشــی آمــده بــود. افــزون بــر ایــن چــون آقــا جمــال خوانســاری بعــد از 
روزگار مالصــدرا اســت و مالصــدرا هــم در تعلیقاتــی که بر الهیات شــفاء 
دارد در بعضــی قســمت ها مباحــث حرکــت شناســی و مباحــث دیگــری 
ــه آرا مالصــدرا هــم توجــه دارد، پــس  ــد. خوانســاری ب را مطــرح می کن
بنابرایــن گنجینــه ای در اختیــار فروغــی قــرار دارد کــه فروغی بــدون نیاز 
مســتقیم به آثــار متکلمــان و مالصــدرا به وســیله چــاپ ســنگی تهران 
از آن آرا اســتفاده کــرده اســت. فروغــی ســه کار را انجــام می دهــد؛ ترجمه، 

تلخیــص کتــاب شــفاء و حاشــیه نــگاری بــر ایــن کتاب اســت.
اســماعیلی در پایــان به این نکتــه اشــاره کرد که نتیجــه نهایی این اســت کــه به هر 
دلیلــی فروغی غیــر از چاپ ســنگی تهران یک نســخه خطی داشــته و فقــط چاپ 
ســنگی تهران در اختیار میرزا مهدی آشــتیانی بــوده؛ داوری های میرزا مهدی نســبت 
بــه ترجمــه فروغــی در واقــع ناظر به چاپ ســنگی تهــران اســت. پنج ســال ترجمه 
این کتاب توســط فروغی به طــول انجامیــد و در هرصورت اختالف نســخه ها را میرزا 
مهدی عنوان می کند. قطعاً نســخه ای کــه در اختیــار فروغی بــوده برای ترجمه متن 
نســخه دیگری بوده اســت به هرحال به چاپ ســنگی هــم مراجعــه و از حواشــی آن 

استفاده کرده نمی برد از آنجایی اســتفاده می کند. فروغی نامــی از نســخه ای که 
مشــوش است کــه در چنــد جــا اشــاره می کند عبــارات 

ــخه  نه چنــدان می توان نتیجه گرفت که از نس
هــر مناســبی اســتفاده کــرده اســت. در 
ــک صورت فروغی و آشتیانی در سطح  ی
چــه فیلسوف ظاهر می شــوند، اینکه تا 
پیــدا حــد عبــارات بایــد شــرح و تفضیل 

نکتــه می کــرد موضــوع دیگــری اســت. 
ــان دیگــر این اســت کــه کار فروغی کــه در  بروکلم

تصحیحات هــم ذکــر شــده اســت بــر انتشــار 
جدیــد بر شــفاء تأثیــر زیــادی 

گذاشــته 
ــت. اس

ابن سینا   تاریخ  نگار فلسفه  نیز هست

گزارش

گرایــش اجتماعــی تفســیرش بهــره می بــرد، ولــی روش تفســیری وی غالبــاً تحلیلــی- اســتنادی بــود و درصــدد 
درک و دریافــت پیامــی بــرای زندگــی مخاطبــان، مســتند بــه آیــات قــرآن بــود. او در اکثر مقــاالت و ســخنرانی ها 
ــی از  ــم می کرد.یک ــرآن کری ــش ق ــات روح بخ ــه آی ــتند ب ــی را مس ــای اجتماع ــش آموزه ه ــات خوی و مکاتب
شــاخص ترین رهاوردهــای ســبک تفســیر ســید جمــال الدیــن، بــه وجــود آمــدن و رونق یافتن ســبک تفســیری 
اجتماعــی در عرصــۀ قــرآن پژوهــی بــود. ســبک تفســیر اجتماعــی ســید جمــال تأثیــر بســزا و راه گشــایی برای 
معاصــران و دیگــر مفســران بعــد از او داشــت و موجــب جهشــی در علــم تفســیر گردید.شــیخ محمد عبده، رشــید 
رضــا، احمــد مصطفــی مراغی، ســید قطب، محمــود طالقانــی و عالمه ســید محمــد حســین طباطبایــی و … از 
جملــه مفســرانی هســتند کــه بــه گونــه ای از ســبک تفســیر اجتماعــِی ســید جمــال الدیــن اســد آبــادی متأثرند.
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داود مهدوی زادگان عنوان کرد:

ــروطه؛ حرکتی برای  مش
ــا ــه پوی ــه فق ــیدن ب رس
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
ــت  ــا، روای ــه پوی ــات فرهنگــی در نشســت »فق مطالع
حداقلــی و حداکثــری« گفــت: نهضــت مشــروطه را می 
تــوان حرکتــی بــرای رســیدن بــه فقــه پویــا دانســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نشســت »فقــه پویــا، روایــت حداقلــی 
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــفند در پژوهشــگاه عل ــری« ۱5 اس و حداکث
فرهنگــی برگــزار شــد. در این نشســت حجــت االســالم داود مهدوی 

زادگان بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت.
وی گفــت: امــام خمینی )ره( در ســوم اســفند ســال 6۷ نامــه ای خطاب 
بــه علمــا و روحانیــون نوشــتند کــه بــه منشــور روحانیت معروف شــد. 
در ایــن نامــه امــام )ره( مســائل مهــم و زیــادی را مطــرح کردنــد. یکی 
از ایــن مســائل فقــه پویــا اســت کــه ایشــان می فرماینــد فقــه را بــه 
همــان شــیوه ســنتی و فقــه جواهری معتقــد هســتم و تخلــف از آن را 

جایــز نمــی دانــم و ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه فقــه مــا فقــه 
پویــا نیســت بلکــه فقــه جواهری همــان فقــه پویاســت. متأســفانه 
ــه  ــت فقهــی شــاهد هســتیم ک ــه گذشــت از حکوم ــد از 4 ده بع
برخــی از طرفــداران ایــن رویکــرد دیگــر بــه فقــه پویــا اعتقــادی 

ــد. ندارن
ــا  ــگاه ب ــاوت دانش ــرد: تف ــوان ک ــه عن ــدوی زادگان در ادام مه
پژوهشــگاه در ایــن اســت کــه در دانشــگاه مســائل مــدام تکــرار 
می شــود امــا اگــر ایــن کار در پژوهشــگاه انجام شــود گفتــه خواهد 
شــد کــه این پژوهشــگاه پویــا نیســت. در فقه هــم همین مســأله را 
داریــم و فقــه ایســتا و فقــه پویــا داریــم. یــا می توانیــم بگوییــم فقه 
پیــرو و فقــه پیشــرو. فقــه پیــرو در واقــع از مســائل جامعــه پیــروی 
می کنــد و جلوتــر حرکــت نمی کنــد. امــا فقــه پیشــرو پــا را فراتــر 
ــائل  ــه مس ــن ب ــعی در پرداخت ــذارد و س ــه می گ ــائل جامع از مس
ــار توســط مرحــوم نراقــی در  ــرای اولیــن ب ــا ب آتــی دارد. فقــه پوی
بحــث والیــت فقیــه مطــرح می شــود. نهضــت مشــروطه را نیــز 
می تــوان حرکتــی بــرای رســیدن بــه فقــه پویــا دانســت. همچنــن 
کتــاب عــروه الوثقــی در ایــن زمینــه قابــل توجه اســت.وی افــزود: 
ــر خواهــد  ــز تغیی ــه ای عرفــی شــد مرجعیــت مــردم نی اگــر جامع
کــرد و افــراد بــرای حــل مســائل شــان بــه فقهــا مراجعــه نخواهند 
کــرد. در فقــه پویــا دو رویکــرد حداقلــی و حداکثــری مطرح اســت. 
ــا تحــول در  ــت می شــود ام ــه وارد حکوم ــی فق در رویکــرد حداقل
ــه  ــوع فق ــه موض ــن فق ــد. در ای ــاس نمی کن ــود را احس درون خ

همــان فــرد اســت و بــه احــکام فــردی نــگاه می کنــد نــه فراتــر از 
فــرد. امــا رویکــرد حداکثــری موضــوع فقــه را تنهــا فــرد نمی دانــد 
بلکــه بــه احــکام تکلیفــی جامعــه مســتقل از فــرد نیــز توجــه دارد. 
همچنیــن بــه احــکام فقهــی دولــت نیــز توجــه دارد. اختــالف بین 
ــدای انقــالب شــکل  ــان ابت ــی از هم ــری و حداقل رویکــرد حداکث
گرفــت. نــگاه حداقلــی بــه تدریــج بــه ســمت عرفــی شــدن فقــه 

حرکــت خواهــد کــرد.
مهــدوی زادگان ســپس گفــت: امــام خمینــی در بحــث 
ــه  ــزاع فق ــی ن ــود. یک ــه ب ــزاع مواج ــا 3 ن ــه ب ــی فق حکمران
ــن.  ــا متحجری ــزاع ب ــی. دوم ن ــت جهان ــام و حکوم ــا نظ ــا ب پوی
ســوم نــزاع میــان رویکــرد حداقلــی و حداکثــری در فقــه. ایــن 
ــد.  ــان می ده ــود را نش ــاًل خ ــت کام ــور روحانی ــزاع در منش 3 ن
امــام )ره( می فرمــود: مجتهــد بایــد بــه مســائل سیاســی زمــان 
ــد:  ــر می فرماین ــی دیگ ــا در جای ــد. ی ــته باش ــه داش ــود احاط خ
حکومــت در نظــر مجتهــد واقعــی فلســفه عملــی تمامــی فقــه 
ــان  ــی ایش ــت. یعن ــریت اس ــی بش ــای زندگ ــی زوای در تمام
حکومــت را موضــوع فقــه می دانــد. بــه عقیــده بنــده فقــه پویــا 
ــه  ــوع فق ــی موض ــاز دارد. یعن ــه نی ــوع فق ــول در موض ــه تح ب
ــترش  ــت گس ــه و حکوم ــا جامع ــه و ب ــر رفت ــرد فرات ــد از ف بای
ــر  ــت را ب ــار حکوم ــد ب ــردی نمی توان ــه ف ــون فق ــد. چ ــدا کن پی
ــد  ــداران آن از حرف هــای گذشــته خــود دارن دوش بکشــد طرف

ــد. ــینی می کنن ــب نش عق

در نشست »دین، فرهنگ و فناوری« مطرح شد؛

بیــژن عبدالکریمــی گفــت: نمــی 
بــا  ارزشــی  مفاهیــم  بــا  توانیــم 
تکنولــوژی مواجــه شــویم. تکنولــوژی 
ــا و فراســوی  ــد م فراســوی خــوب و ب
ارزش گــذاری هــای اخاقــی ماســت.

ــن،  ــت »دی ــر، نشس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
فرهنــگ و فنــاوری« در پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. 
در ایــن نشســت مریــم صانــع پــور، قاســم 
پورحســن، بیــژن عبدالکریمــی و امیــر صادقــی 

ــد. ــخنرانی پرداختن ــه س ب
در ابتــدای نشســت مریــم صانــع پــور بــا موضوع 
فضــای مجــازی، اخــالق و دیــن بــه ســخنرانی 
پرداخــت و گفــت: بــه فضــای مجــازی دو نــگاه 
مــی تــوان داشــت؛ یــک نــگاه نگاهــی اســت که 
ــد،  ــی کن ــی م ــزار بررس ــل اب ــان را در مقاب انس
ماننــد مــاده و معنــا، مــن و دیگــری و …. نــگاه 
مــدرن و همچنیــن نــگاه ســنتی خودمــان ایــن 
ــدی  ــگاه توحی ــگاه دیگــر ن ــا ن ــه اســت. ام گون
ــه تلقــی  ــگاه تمــام مســایل آی اســت. در ایــن ن
مــی شــود. همــان طــور کــه نــور از طــرف خــدا 
نــازل شــده اســت آهــن نیــز از جانــب خــدا نــازل 
شــده. در ایــن نــگاه همــه چیــز با هــم در آشــتی 
هســتند چــون همــه چیــز از یــک مبــدأ هســتند 
کــه صاحــب اســماء حســنی اســت. تکنولــوژی 
ــاد و  ــه تض ــت و ن ــان اس ــا انس ــتی ب ــز در آش نی
تقابــل. در ایــن تلقــی حــس مقــدس مــی شــود 
ــرف  ــت و از ط ــا اس ــب معن ــس صاح ــون ح چ

خداونــد اعطا شــده اســت.
ــه  ــر در ادام ــت معاص ــکده حکم ــس پژوهش رئی
افــزود: ابزارهــا در واقــع ادامــه و در طــول انســان 
ــته  ــت داش ــا انســان ضدی ــه ب ــه اینک ــتند ن هس
باشــند. مــی خواهــم بــه امکاناتــی کــه فضــای 
ــردازم.  ــرار داده بپ ــان ق ــار انس ــازی در اختی مج
انســان موجــودی اســت کــه تجربیــات مختلــف 
ــا  ــدن ه ــا و تم ــه ه ــام اندیش ــی دارد. تم تاریخ
ــتند  ــری هس ــل جایگی ــی قاب ــگاه کل ــک ن در ی

ــی و  ــرا تاریخ ــدی و ف ــگاه توحی ــان ن ــه هم ک
فــرا مکانــی اســت. یکــی از تجربیــات بشــر این 
اســت کــه دنیــای فیزیکــی و مــادی را بــه دنیای 
ویرچــوال )البتــه ویرچــوال بــه معنــای معنایــی( 
تبدیــل کــرده اســت. در ایــن نــگاه دنیــای 
ــا ناپذیــر معنایــی  ــه دنیــای فن فناپذیــر مــادی ب
ــت  ــک عدال ــا ی ــروز ب ــت. ام ــده اس ــل ش تبدی
توزیعــی اطالعــات و ارتباطــات مواجــه هســتیم.
ــوان کــرد: در فضــای مجــازی  وی در ادامــه عن
ــی  ــاوت زبان ــم کــه تف نمادهــای مشــترکی داری
انســان هــا را برطــرف کــرده اســت. ارتباطــات 
در فضــای مجــازی بــرای همیشــه باقــی 
ــی  ــات اخالق ــذرا نیســت. تجربی ــد و گ مــی مان
ــه  ــت و نکت ــود. دق ــی ش ــازی م ــی س تاریخ
ــوری  ــایل نوظه ــی رود و مس ــاال م ــنجی ب س
ــم  ــه اه ــد ک ــی آی ــد م ــازی پدی ــای مج در فض
آنهــا مســایل اخالقــی اســت. در ارتباطاتــی کــه 

ــت  ــود اخــالق موضوعی ــی ش ــر م ــیار فراگی بس
ــری  ــکل گی ــل از ش ــا قب ــد. ت ــی کن ــدا م پی
مدرنیتــه  صدایــی  تــک  مجــازی  فضــای 
غــرب را شــاهد بودیــم. امــا امــروز همــه 
صداهــا شــنیده مــی شــود. رابطــه امــروز رابطــه 

ــی. ــله مراتب ــه سلس ــت و ن ــی اس تعامل
صانــع پــور ســپس گفــت: تقابــل مــن و دیگری 
در فضــای مجــازی مخــدوش مــی شــود و یــک 
ــد و  ــخ واح ــا یــک تاری ــی ب ــد جمع ــت واح هوی
یــک جغرافیــای واحــد بــرای بشــر شــکل 
ــی  ــس جهان ــه نف ــردی ب ــس ف ــرد. نف ــی گی م
ارتقــاء پیــدا مــی کنــد. دموکراســی سیاســی در 
ایــن فضــا بــه دموکراســی رســانه ای تبدیــل می 
شــود. در نتیجــه مــردم یــک بازجویی رســانه ای 
از مســتبدان ملــی و جهانــی انجــام مــی دهنــد. 
ــان مشــترک شــکل  ــک آرم ــرایط ی ــن ش در ای
مــی گیــرد کــه همــان عدالــت طلبــی اســت. در 

فضــای مجــاز رابطــه برد-باخــت میــان حاکــم و 
محکــوم بــه رابطــه برد-بــرد تبدیــل مــی شــود.
ــزود: در بحــث الزامــات اخالقــی فضــای  وی اف
ــر  ــوع و متکث ــای متن ــالق ه ــا اخ ــازی ب مج
ــز  ــی نی ــا مشــترکات اخالق ــه هســتیم. ام مواج
ــرای  ــازی ب ــای مج ــود. در فض ــی ش ــده م دی
حفــظ اخــالق نبایــد گفــت مــن مســلمان 
هســتم و دیــن مــن دیــن اخــالق اســت پــس 
ای جهانیــان بــا هــر دیــن و آئینــی کــه 
هســتید بیاییــد ایــن مبنــای مــن را بــرای 
ــون  ــت چ ــن نیس ــن ممک ــد. ای ــالق بپذیری اخ
همــان رابطــه مــن و دیگــری اســت. در فضــای 
مجــازی بایــد بــه رابطــه تعاملــی و هــم افزایــی 
اندیشــید. یــک عــده از فیلســوفان اخــالق آمــده 
انــد و بــا روش اســتقرایی نظریــه هــای اخالقــی 
ــی  ــورد بررس ــان را م ــاره جه ــور از 4 ق ۱3 کش
ــی  ــترک اخالق ــل مش ــد اص ــد. چن ــرار داده ان ق
ــدس  ــد از تق ــارت ان ــه عب ــد ک ــرده ان ــذ ک را اخ
حیــات انســانی، صداقــت، جمــع گرایــی، عدالــت 
ــورد  ــل م ــن 5 اص ــد ای ــی. معتقدن ــح طلب و صل

وفــاق همــه جامعــه جهانــی اســت.
ــی  ــا نم ــت: م ــپس گف ــور س ــع پ ــم صان مری
توانیــم مبانــی فکــری خــود را بــه دنیــا تحمیــل 
ــاس«  ــد واژه »ن ــا کلی ــم ب ــا مــی توانی ــم ام کنی
ــم  ــرآن جســتجو کنی انســانیت مشــترک را در ق
ــی  ــار فرهنگ ــه ب ــه ن ــی ک ــای اخالق و ارزش ه
دارد و نــه نــژادی را اخــذ کنیــم. آمــوزه هــای فرا 
دینــی و فــرا فرهنگــی اســالم مــی توانــد یــک 
ــی  ــه مبتن ــد ک ــکل ده ــی را ش ــالق حداقل اخ
ــم  ــرای تنظی ــد. ب ــانی باش ــترکات انس ــر مش ب
ــه  ــوان 3 مرحل ــی ت ــترک م ــالق مش ــن اخ ای
را در نظــر گرفــت. در مرحلــه اول مجموعــه 
ســازی از مؤلفــه هــای انســان شناســانه صــورت 
مــی گیــرد کــه بــر اشــتراکات فطــری و تقــدس 
ذاتــی انســان متکــی هســتند. ماننــد به رســمیت 
شــناختن همــه انســان هــا، برابــری و بــرادری میــان 

رحمانــی؟ یــا  اســت  شــیطانی  تکنولــوژی 

گزارش

همــه انســان هــا، اعتــدال گرایی و حــق جویــی ذاتی انســان ها، ضــرورت 
آزادی انتخــاب و اســتقالل رأی، اســتدالل طلبــی عقــل گرایانــه و ….
وی افــزود: در مرحلــه دوم ســعی کــردم بــه زمینه های زیســت مشــترک 
اخــالق انســانی بپــردازم کــه عبــارت انــد از: رحمــت و رأفــت عمومــی، 
فراگیــری وحــدت و امنیت و صلــح، عدالــت و تکریم انســانیت. در مرحله 
ســوم نیــز اصولــی اخــذ شــد ماننــد صداقــت در پنــدار، گفتــار و کــردار، 
احســان بــه یکدیگــر، احتــرام به حــق مالکیــت یکدیگــر، مــودت افزایی 
میــان افــراد بشــر، توصیــه یکدیگــر بــه فضایــل و نهــی از رضایل، مــدارا 
در مقابــل خطــاکاران و بخشــش آنهــا، امانــت داری و قضــاوت عادالنــه، 
وفــاداری بــه پیمــان و پیمانــه و …. اینهــا در فضــای مجــازی به شــدت 
بــا هــم در ارتباط هســتند. همچنیــن در فضــای مجازی ناشایســته هایی 
ــر، فخــر فروشــی،  وجــود دارد کــه بایــد از آنهــا احتــراز کــرد ماننــد تکب
ــم  ــه حری ــاوز ب ــت، تج ــب و جزمی ــروری، تعص ــد پ ــگری، مری پرخاش

خصوصــی و افشــای اســرار اشــخاص.
ــه  ــوژی و رویدادگــی ب ــا موضــوع تکنول ــژن عبدالکریمــی ب در ادامــه بی
ســخنرانی پرداخــت. وی گفــت: در یک تقســیم بندی بســیار کلی بــه دو 
گونــه می تــوان از حقیقــت یاد کــرد. یکی فهــم متافیزیکــی از حقیقت و 
دیگــری غیر متافیزیکــی و بــه صــورت رویدادگــی. در حالــت دوم پارادایم 
تفکــر دگرگــون مــی شــود و شــیوه مواجهــه مــا بــا جهــان متفــاوت می 
شــود. بــه نظر مــی رســد در تکنولــوژی جدیــد چیــزی وجــود دارد کــه در 
ابزارســازی هــای گذشــته بشــر وجــود نداشــته اســت. عالمیــت ایــن ابزار 
هاســت کــه اهمیــت دارد. بحــث اصلــی بــر ســر نســبت عالمیــت دینی 
و عالمیــت تاریخــی تکنولوژیک دوره جدید اســت. تفکر بشــر همــواره بر 

یــک روال ثابــت نبوده اســت بلکــه ادوار مختلف داشــته اســت.
ــوژی  ــوان کــرد: تکنول عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد در ادامــه عن
شــیطانی اســت یا رحمانی؟ بــا مفاهیم ارزشــی نمــی توانیم بــا تکنولوژی 
ــد ماســت و فراســوی  ــوژی فراســوی خــوب و ب مواجــه شــویم. تکنول
ارزش گــذاری هــای اخالقــی ماســت. تکنولــوژی یــک پدیــدار اســت. با 
اندیشــیدن بــه تکنولــوژی وصفــی جدیــد از جهــان خــودش را بــرای مــا 

آشــکار مــی کنــد. آن وصــف ایــن اســت کــه وجــود پدیدارهــا تعریــف 
ناپذیــر و ســیطره ناپذیــر انــد. وقتــی بــر هســتی پدیدارهــا می اندیشــیم 
غنایــی سرشــار خودش را نشــان مــی دهد. مــا در واقــع پدیدارهــا را تقلیل 
می دهیــم تا بتوانیــم آنها را بشناســیم. پدیــدار تکنولــوژی شــاید بتواند ما 
را بــا یــک رویدادگــی مواجه کند. مــا تکنولــوژی را برنگزیده ایــم بلکه این 

تکنولــوژی اســت کــه مــا را برگزیده اســت.
ــا دیــن در گذشــته  ــزود: ســوال نســبت عقــل یونانــی ب وی در ادامــه اف
مطــرح بــود. ســپس نســبت ســنت و مدرنیتــه ســوال اصلــی بــود. امروز 
نســبت میان دیــن و تکنولوژی ســوال اصلی اســت. حقیقــت متافیزیکی 
بــه معنــای مطابقــت گــزاره بــا امــر واقــع اســت. اگر مــا تغییــر پارادایــم از 
درک متافیزیکــی حقیقت بــه درک حقیقت به مثابــه رویدادگــی را صورت 
ندهیــم نمی توانیم مســایل خــود را بفهمیــم. در نــگاه هایدگــر حقیقت و 
تاریــخ بــه منزلــه رویدادگی حقیقتی چیــره ناپذیر فهــم می شــود. هایدگر 
بــا نــگاه مونیســتِی فارابــی و پروالریســتِی ابن رشــد به حقیقــت مخالف 

است.
عبدالکریمــی در انتهــا گفــت: بــه قــول اســتالین بــدا بــه حــال حقیقــت 
هایــی کــه از ایدئولــوژی مــا تبعیــت نمــی کنــد. همــه حــرف مــن ایــن 
اســت کــه حقیقت بــا ایدئولــوژی مــا تغییر نمــی کند بلکــه در جــای خود 
موجــود اســت. مــا بایــد حقیقــت را ببینیــم و بــه آن خیره شــویم نــه آنکه 
حقیقــت را تولیــد کنیــم. ســوژه یــا مــن نبایــد در محور تفکــر باشــد. این 
تغییــر نــگاه و پارادایــم نتایــج عظیمــی در مواجهه با مســایل جهــان برای 

مــا خواهد داشــت.
در ادامــه نشســت قاســم پورحســن با موضــوع نســبت دین و تکنولــوژی، 
تبییــن نظریــه کارکردگرایانه بــه ایراد ســخنرانی پرداخــت. وی گفــت: 3 
رویکرد نســبت به تکنولــوژی داریــم. رویکــرد کارکردگرایانه، روشــمدارانه 
و دیگــری رویکــرد ارزش داورانــه و غایــت گرایانــه. در جامعــه مــا رویکــرد 
دوم و ســوم مــورد بحــث و مناقشــه اســت اما بــه طور کلــی از رویکــرد اول 
غفلــت کــرده ایــم. در صحبــت هایــم بــه رویکــرد اول خواهــم پرداخت. 
باید با نســبت آزاد بــه تکنولــوژی دربــاره آن صحبت کنیم یعنــی از بیرون 

بــه آن نــگاه کنیــم و نــه از درون. تصــور کــرده ایم کــه تکنولــوژی همان 
علــم غربــی اســت. گاهــی مــی گوییــم نتیجــه علــم غربــی اســت. در 

صورتــی کــه هیچکدام نیســت.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ســپس افــزود: 3 معنــا از 
تکنولــوژی مــی توانیــم بــه مثابــه ذات و نــه بــه مثابه چیــزی ذیل علــم بیان 
کنیــم. یکی نــگاه ماشــینی به تکنولــوژی اســت کــه نگاه ســخت افــزاری 
اســت. دوم دانش اســتفاده از ماشــین که نگاه نــرم افزاری اســت و ســوم دالیل 
اســتفاده از تکنولــوژی اســت که به مثابه مغــز افزار اســت. نــگاه کارکردگرایانه 
نگاه فلســفی و واقــع بینانه اســت و نســبت آزاد با تکنولــوژی برقــرار می کند. 
نــگاه کارکردگرایانه مــی گوید تکنولوژی یک واقعیت اســت و در زندگی شــما 
وجــود دارد. نمــی توانیــد آن را نفــی کنیــد. در این نــگاه دین حداقلی اســت. با 
حداکثــری دیــدن دین نمی توانیم تکنولــوژی را بفهمیــم. چــون ارزش داورانه 
و ایدئولوژیــک نــگاه خواهیــم کــرد. به همین دلیل اســت کــه دنیای اســالم 

نمی توانــد درســت غــرب را بفهمد.
وی در ادامــه افــزود: در نــگاه کارکردگرایانــه بشــر بایــد تکنولــوژی را 
بپذیــرد بــه دلیــل نفــع داشــتن. مــا نمــی توانیــم از تکنولــوژی بیرون 
ــی و  ــم. دیــن متول ــی و نظــری داری ــم در نتیجــه اضطــرار عمل بروی
عهــده دار تکنولــوژی نیســت. چون دیــن در غــرب مزاحــم تکنولوژی 
ــرای مــا مطــرح اســت.  ــوده اســت در نتیجــه ایــن ســوال امــروز ب ب
تکنولــوژی از تراکــم تکاملــی عقــل بشــر به وجــود آمده اســت. امــا در 
دیــدگاه دوم تکنولــوژی تنهــا روش اســت و خنثــی اســت. در صورتــی 
کــه تکنولــوژی امــر انســانی اســت و از آن جــدا نیســت. دیدگاه ســوم 
ــه شکســت اســت  ــه اســت و دیدگاهــی محکــوم ب کــه ارزش داوران
ــر اســاس ارزش هاســت.  ــدا ب ــوژی از ابت ــال بازســازی تکنول ــه دنب ب
ایــن مســأله غیــر ممکــن اســت امــا مــی تــوان بــه تدریــج قاهریــت 

تکنولــوژی را کــم کــرد و قاهریــت انســان را شــکل داد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نشســت، پیش نشســتی بــرای همایش 
بیــن المللــی بــا همیــن عنــوان بــود کــه قــرار اســت اردیبهشــت مــاه 

ســال آینــده در تهــران و قــم برگــزار گــردد.

نعمت اهلل فاضلی:
ــریعتی  ــت: ش ــی گف ــت اهلل فاضل نعم
ــت  ــهری ماس ــور ش ــی از فولکل بخش
فــروغ  ســپهری،  ســهراب  مثــل 
فرخــزاد و.... کــه بخشــی از بیــان 

عمومــی مــردم هســتند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نشســت نگاهــی بــه 
آراء و افــکار دکتــر علــی شــریعتی در ادامــه سلســله 
نشســت هــای آنــان که مــی اندیشــند در تــاالر ابن 
خلدون دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهران 
برگــزار شــد. نعمــت اهلل فاضلــی در ایــن نشســت 
دربــاره موضــوع شــریعتی همچــون یــک مســئله 
فولکلــور شــهری در ایــران معاصــر ســخنرانی کرد.
ــن  ــه ســخنرانی در ای ــزود: قصــد مــن از ارائ وی اف
نشســت ایــن اســت کــه بگویــم شــریعتی چگونــه 
توســط عامــه مــردم فهمیــده مــی شــود و مــردم او 
را چگونــه مــی بیننــد و مــی فهمند.بــه عقیــده من 
ــن  ــک مت ــودش و ی ــی در درون خ ــریعتی تنش ش
ــردم دارد کــه آن را جــذاب  ــه م ــرای عام ــادار ب معن

مــی کنــد.
فاضلــی در ادامــه ســخنانش بــه تعــدادی از پیامک 
هــای طنــزی کــه راجع بــه دکتر شــریعتی ســاخته 
شــده، اشــاره کرد و آنها را خوانــد و پــس از آن اظهار 
داشــت: شــریعتی یک متن اســت کــه جامعــه آن را 
بــه شــیوه خودش مــی خوانــد و برداشــت مــی کند. 
بنابرایــن غیر از شــریعتی روی زمین که در دانشــگاه 
هــا و کتــاب هــا راجــع بــه آن بحــث و گفتگــو می 
ــم.  شــود، مــا یــک شــریعتی زیرزمینــی هــم داری
شــریعتی ای کــه روی زمین اســت یــک ایدئولوگ 
ــخه از  ــون نس ــال 56، ۱5 میلی ــه در س ــت ک اس
کتابــش بــه فــروش رفــت و هنــوز هــم کــه هنــوز 
اســت، کتــاب کویــر او جــزء پرفــروش هــا اســت. 
ــوری را  ــه فولکل ــن جنب ــل از انقــالب هــم ای او قب

داشــت.

علــوم  پژوهشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ادامــه  در  فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی 
ســخنان خــود بــه شــیوه آشــنایی اش بــا 
شــریعتی پرداخــت و توضیــح داد: مــن در ســال 
ــرای  ــودم ب ــی ب ــه دوم راهنمای ــی ک 56، زمان
ــالب  ــد انق ــی مانن ــا اصطالحات ــار ب ــن ب اولی
آشــنا شــدم. ایــن آشــنایی بــه واســطه معلمــی 
ــت.  ــده اس ــان زن ــم همچن ــروز ه ــه ام ــود ک ب
ــه  ــون »فاطم ــی همچ ــاب های ــا کت ــرا ب او م
ــرد.  ــنا ک ــال« آش ــا و اقب ــه اســت« و »م فاطم
در آن زمــان مــن هــر دوی ایــن کتابهــا را 
خوانــدم امــا چیــزی ســر در نیــاوردم. بــه مــرور 
ــالب  ــا انق ــم ب ــن معل ــق همی ــان از طری زم
ــب شــریعتی کــم  ــن ترتی ــه ای آشــنا شــدم و ب
کــم وارد زندگــی روســتایی مــن و پــس از 
آن کتابهایــش وارد زندگــی ام شــد. در دوره 
ــرای  ــردم و ب ــی ک ــل م ــده تحصی ــه بن ای ک
نســل روســتایی مــردم بیشــتر شــریعتی را مــی 

ــالمی. ــالب اس ــه انق ــناختند ن ش
فاضلــی گفــت: نکتــه جالــب اینکــه وقتــی بنــده 
ــدم.  ــار هیــچ چیــزی ندی وارد دانشــگاه شــدم در آث
ــک  ــوان ی ــه عن ــریعتی را ب ــان ش ــان زم در هم
ــوف. از  ــا فیلس ــناختند ت ــی ش ــناس م ــه ش جامع
ســال 64-65 بــه بعــد، شــریعتی وارد دانشــگاه هــا 
شــد و اســتادان کــم کــم، نــام او را آوردنــد. از ســال 
۷6-۷۷ بــه بعــد بــا شــکل گیــری جامعــه مجازی 
و راه انــدازی سیســتم هایی ماننــد پیامــک و امروزه 
هــم تلگــرام بــا فاصلــه گرفتــن از انقــالب، جامعــه 
هــم از شــریعتی ایدئولــوگ فاصلــه گرفت. در ســال 
ــه  ــه بعــد، همانطــور کــه بیشــتر مــا ب هــای ۷0 ب
خاطــر داریــم، شــریعتی ادیــب بیشــتر ظاهر شــد و 
ایدئولــوگ و مبــارز بــودن آن بــه حاشــیه رفــت. در 
واقــع در ایــن زمــان یک شــریعتی رمانتیــک ظاهر 

شــد کــه طبقــه متوســط شــهری آن را بــه خوبــی 
مــی شناســند. ایــن قشــر حتــی اگــر کتــاب هــای 
شــریعتی را هــم نخوانــده باشــند، امــا حتمــاً یــک 
ــن  ــذا در همی ــد ل ــان دارن ــه ش ــد از آن را در خان جل
دوران یــک شــریعتی فولکلور کالن شــهری ظاهر 

مــی شــود.
ایــن جامعــه شــناس شــهری در ادامــه تصریــح 
ــی دارد  ــای گوناگون ــه ه ــریعتی الی ــرد: ش ک
ــی  ــریعتی خیل ــه از ش ــن الی ــاره ای ــی درب ول
ــاهد  ــه ش ــور ک ــت. همانط ــده اس ــث نش بح
بودیــد در ســالهای اخیــر بــا شــریعتی، شــوخی 
ــی از  ــول یک ــه ق ــود. ب ــی ش ــم م ــی ه های
موضوعــات  بــا  مــردم  شناســان،  جامعــه 
جــدی بیشــتر شــوخی مــی کننــد. بــر همیــن 
ــژه جــدی  ــوان گفــت شــریعتی اب ــا مــی ت مبن
ــا آن  ــردم ب ــم م ــل ه ــن دلی ــه همی ماســت. ب
ــی  ــز م ــرای آن طن ــد و ب ــی کنن ــوخی م ش
ــا هــر کســی نمــی شــود  ســازند. ایــن کار را ب
کــرد. تمــام ایــن نــکات نشــان مــی دهــد کــه 
ــه  ــریعتی ای ک ــر از ش ــری غی ــریعتی دیگ ش

ــد،  ــی کنن ــث م ــاره آن بح ــگاهیان درب دانش
ــم  ــادی ه ــاط زی ــًا ارتب ــود دارد. اتفاق وج

بــا زندگــی روزمــره و کالن شــهرها 
ــدر  ــان هرچق ــن، زم ــده م ــه عقی دارد ب
ــتر  ــریعتی بیش ــن ش ــرود ای ــر ب جلوت
ظاهــر مــی شــود تــا شــریعتی ای 
کــه در دانشــگاه هــا راجــع بــه آن 
ــزی  ــون چی ــد. چ ــی کنن ــت م صحب
کــه جامعــه را شــکل مــی هــد واقعیــت 
زندگــی روزمــره اســت نــه بحــث هــای 

دانشــگاهی و فلســفی.
فاضلــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 

شــریعتی ایــن شــانس را داشــت کــه وارد 

زندگــی روزمــره مــا بشــود. او یــک اندیشــمند 
ــال را داشــت  ــن اقب ــود و ای ــی ب ــفافی و کتب ش
کــه بــه عنــوان یــک شــخصیت مدنــی شــناخته 
ــال را  ــن اقب ــد، ای ــل آل احم ــرادی مث ــود. اف ش
ــتقل  ــالب مس ــس از انق ــریعتی پ ــتند. ش نداش
باقــی مانــد و یــک شــخصیت مناقشــه برانگیــز 
شــد. او بــه زبــان جامعــه کالن شــهری صحبــت 
ــت.  ــدی نداش ــنتی و آخون ــان س ــرد و بی ــی ک م
ــد  ــم ش ــی وارد دانشــگاه ه ــی وقت ــریعتی حت ش
ــون  ــد چ ــردم ش ــه م ــی عام ــتر وارد زندگ بیش
ــه  ــوان عام ــا عن ــم ب ــی داری ــا جمعیت ــروز م ام
دانشــگاهی کــه ســواد دارنــد ولــی عامه هســتند. 
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــم نبای ــه را ه ــن نکت ای
شــریعتی زیســت دوگانــه داشــت چــون هــم در 
ــرب. او در دو  ــم غ ــرد ه ــی ک ــی م ــران زندگ ای
ــا زیســت کــرده اســت و همیــن مســئله  جغرافی
ــد اینکــه  ــه محبوبیــت او اضافــه مــی کن هــم ب
او در ایــران از دنیــا نرفتــه اســت. خالصــه اینکــه 
ــت  ــهری ماس ــور ش ــی از فولکل ــریعتی بخش ش
مثــل ســهراب ســپهری، فــروغ فرخــزاد و.... کــه 

بیــان عمومــی مــردم هســتند.بخشــی از 

شریعتی؛بخشــی از فولکلور شهری ماست
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گزارش

در همایش »نسبت کالم و حکمت« مطرح شد؛

ــبت  ــش »نس ــروپناه، در همای ــام خس ــت االس حج
ــوف، کار  ــارف و فیلس ــت: کار ع ــت« گف کام و حکم
ــاوت  ــم متف ــا ه ــا ب ــوژی آنه ــی نیســت و متدول کام

ــت. اس
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، همایــش »نســبت کالم و حکمــت« 
ــه منظــور بزرگداشــت خواجــه نصیرالدیــن طوســی عصــر روز  ب
گذشــته، در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه برگــزار شــد.

دبیر این جلسه محمود یوسف ثانی بود.
 وی در ابتــدا گفــت: بــه مناســبت تقریبــی کــه خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی بیــن حکمــت و کالم ایجــاد کــرد، عنــوان 
ایــن همایــش »نســبت کالم و حکمــت« انتخــاب شــده اســت.
 قــرار اســت کــه در ایــن همایــش هــم افــکار خواجــه نصیــر و 
هــم افــکار کســانی کــه پــس از او راه را ادامــه دهنــد و در جهــت 
تقریــب کوشــیدند، معرفــی و بررســی شــود. خواجــه نصیرالدیــن 
ــفه  ــان کالم و فلس ــی، می ــل و هماهنگ ــاد تعام ــی در ایج طوس
ــه  ــر ب ــط منحص ــکار او فق ــر اف ــت و تأثی ــی داش ــش بی بدیل نق
ــترده آرای  ــورت گس ــه ص ــه ب ــوده، بلک ــیعی نب ــمندان ش دانش
ــرار داده  ــر ق ــت تأثی ــنت را تح ــل س ــای اه ــران و علم متفک
ــل  ــار او، از اه ــارحان آث ــیاری از ش ــه بس ــوی ک ــه نح ــت؛ ب اس

ــتند. ــنت هس س
یوســف ثانی افــزود: ســبک و شــیوه خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
ــه  ــه طــوری ک ــوده، ب ــر ب ــان شــیعه و ســنی بســیار مؤث در جه
ــران  ــیاری از متفک ــده بس ــه عقی ــد« او ب ــد العقای ــاب »تجری کت
ــن  ــت. ای ــم اس ــدر و عظی ــاب جلیل الق ــک کت ــنت، ی ــل س اه
ــاد  ــی ی ــن طوس ــه نصیرالدی ــه از خواج ــا ک ــر ج ــران ه متفک

ــد. ــرای او آورده ان ــم ب ــم« را ه ــوان »حکی ــرده، عن ک
رئیــس  خســروپناه  حجت االســالم  یوســف ثانی،  از  پــس 
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ســخنرانی کــرد.وی 
ــان  ــار دوره امام ــه چه ــخ شــیعه را ب ــن تاری ــری کرب گفــت: هان
شــیعه، دوره کلینــی تــا خواجــه نصیرالدیــن طوســی، دوره 
ــا  ــه ت ــه و دوره صفوی ــا صفوی ــی ت ــن طوس ــه نصیرالدی خواج

ــیم  ــر، تقس ــان حاض ــت.زم ــرده اس ک
و  کالم  پیونــد  ــه دوره   ــوط ب ــت مرب حکم

تقســیم بندی ســوم و چهــارم  ایــن 
امــا  دوم اســت.  و  اول  دوره  در 

هد  چیــزی شــا چنیــن 
ــده در ادامه نیســتیم.  بن

ــخنرانی  س
خــود، 
چند 

می کنــم. مطــرح  را  کالم  و  حکمــت  بــاب  در  فــرض 
خســروپناه ادامــه داد: فــرض اول اینکــه مقصــود از کالم را 
ــن  ــم. ای ــی بدانی ــال اله ــدأ و افع ــل مب ــی مث ــات کالم موضوع
ــوب. خواجــه  ــق و مطل ــرض هــم ممکــن اســت و هــم محق ف
نصیــر در بحــث افعــال الهــی و نبــوت، از حســن و قبــح 
قبــح  و  »حســن  می گویــد  و  می کنــد  اســتفاده  عقلــی 
ــا  ــت انبی ــث بعث ــرعی«. در مبح ــه ش ــی دارد، ن ــای عقل معن
ــه  ــؤالی ک ــت. س ــرده اس ــتفاده ک ــف اس ــده لط ــم از قاع ه
می توانــد  متکلــم  آیــا  اینکــه  می شــود،  مطــرح  اینجــا 
موضوعــات کالم را بگیــرد و آنهــا را بــا مبانــی فلســفه 
ــا  ــت. ام ــت اس ــخ مثب ــد؟ پاس ــن کن ــات و تبیی ــان اثب و عرف
فــرض دوم ایــن اســت کــه متکلــم موضوعــی را مطــرح کنــد 
و بــرای اثبــات ادعــا بخواهــد آن را بــا دیســیپلین های عــارف 
و فیلســوف آشــتی دهــد، ایــن فــرض نــه ممکــن اســت و نــه 

محقــق مطلــوب.
ــان  ــد فلســفه، کالم و عرف ــه، پیون ــن گفت ــر ای ــزود: بناب وی اف
امکان پذیــر نیســت؛ حتــی میــان فلســفه و عرفــان هــم 

نمی تــوان پیونــد زد.
ــرده  ــن کار را ک ــدرا ای ــد مالص ــی بگوین ــت برخ ــن اس  ممک
ــد  ــی، نظام من ــا روش عقل ــا را ب ــات ُعرف ــی مالصــدرا مدعی ول
و مدلّــل اثبــات کــرده، ولــی کالم را در فلســفه نیــاورده 
ــیپلین  ــیپلین کالم و دیس ــان دیس ــم می ــه بخواهی ــت. اینک اس

ــت. ــدنی اس ــری نش ــم، ام ــد بزنی ــان پیون عرف
 امــا اگــر موضوعــات کالمــی را بــه عــارف و فیلســوف 
بدهیــم و آنهــا بــا روش خــود بــه آن بپردازنــد، شــدنی اســت.
ــوژی  ــت و متودول ــی نیس ــوف، کار کالم ــارف و فیلس  کار ع

ــاوت اســت. ــم متف ــا ه ــا ب آنه
ــه  ــت ک ــن اس ــم در ای ــر ه ــه نصی ــی و خواج ــاوت غزال  تف
ــر کالم را  ــه نصی ــا خواج ــرد، ام ــی ک ــفه را کالم ــی فلس غزال

ــرد. ــفی ک فلس
ــان  ــفه و عرف ــتاد فلس ــاه اس ــداهلل یزدان پن ــالم ی حجت االس
ــا تأکیــد بــر اینکــه شــخصیت خواجــه نصیرالدیــن  اســالمی ب
طوســی، یــک شــخصیت برجســته اســت، گفــت: اگــر 
خواجــه نصیــر نبــود، معلــوم نبــود کــه امــروزه فلســفه وجــود 

ــر. ــا خی داشــت ی
و  فلســفه  بــه  بی مهــری  نوعــی  رازی  فخــر  زمــان  از   
ــال  ــم در ح ــفه کم ک ــد و فلس ــد آم ــه کالم پدی ــودگی ب گش

ــود. ــدن ب ــذف ش ح
ــطر  ــه س ــا حوصل ــر، او ب ــه نصی ــدن خواج ــس از آم ــا پ  ام
ــتانی را  ــر رازی و شهرس ــل فخ ــرادی مث ــار اف ــطر آث ــه س ب
ــت  ــف حقیق ــه کش ــن دغدغ ــت م ــرد. او گف ــد ک ــد و نق خوان
ــت  ــود، درس ــفه می ش ــاره فلس ــه درب ــی ک دارم و صحبت های
نیســت. در آن زمــان غزالــی، شهرســتانی و فخــر رازی 
ــر،  ــه نصی ــی خواج ــد ول ــد آوردن ــفی را پدی ــه کالم فلس زمین

ــرد. ــرح ک ــر رازی را مط ــکاالت فخ ــل و اش آن را نق
وی در ادامــه، خواجــه نصیــر را یــک مصلــح فرهنگــی نامیــد 
و توضیــح داد: بــه عقیــده مــن، خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
ــا اینکــه مباحــث  ــح فرهنگــی اســت، چــرا کــه ب یــک مصل
ــا  ــث، ب ــی از مباح ــی در برخ ــرد، ول ــرح می ک ــود را مط خ

ــده اســت. ــاه آم متکلمــان همراهــی کــرده و کوت

 بــه بیــان دیگــر، بــا اینکــه فلســفه را نجــات داده و بســیاری 
ــث  ــی از مباح ــا برخ ــرده، ام ــد ک ــان را نق ــث متکلم از مباح

ــه اســت. ــی را پذیرفت ــدوث زمان ــل بحــث ح ــم کالم مث عل
ایــن عضــو مجمــع عالــی حکمــت و فلســفه در پایــان 
ــه کــرد: خواجــه نصیرالدیــن طوســی دارای ســه ســطح  اضاف

ــت. ــوده اس ــی ب ــفی و عرفان ــی، فلس کالم
ــته،  ــد را نوش ــل فصــول العقای ــاری مث ــی، آث  در ســطح کالم
ــته و  ــد را نوش ــد العقای ــل تجری ــاری مث ــفی آث ــطح فلس در س
در آخریــن روزهــای عمــرش هــم آثــاری راجــع بــه عرفــان، 

ــل آغــاز و انجــام را نوشــته اســت. مث
ــه  ــان در ادام ــگاه اصفه ــتاد دانش ــی اس ــی اصفهان ــد ناج حام
ــن ابــی  ــه کتــاب »المجلــی« نوشــته اب ایــن مراســم راجــع ب
ــاب  ــن کت ــنده در ای ــت: نویس ــرد و گف ــخنرانی ک ــور س جمه
ــه  ــخن گفت ــان س ــفه و عرف ــان کالم، فلس ــع می ــاره جم درب
ــه  ــت و ب ــوان حکم ــفه، از عن ــای فلس ــه ج ــه ب ــت. البت اس

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــوف اس ــوان تص ــان، از عن ــای عرف ج
ــه  ــود ب ــخنرانی خ ــه س ــگر در ادام ــنده و پژوهش ــن نویس ای
ذکــر مباحثــی راجــع بــه ســید مرتضــی و شــیخ مفیــد 
ــه  ــی ب ــن طوس ــه نصیرالدی ــرد: خواج ــح ک ــت و تصری پرداخ
ــا سیاســت ها  ــه ب ــداد ســید مرتضــی اســت، البت نوعــی در امت

و کیاســت های خاصــی کــه داشــته اســت.
 کتــاب »تجریــد العقایــد« او هــم بــر اســاس مباحــث المشــرقیه 
ــه  ــداع نیســت. کاری ک ــن اب ــده م ــه عقی فخــر رازی اســت و ب
خواجــه نصیــر کــرد، اینکــه کالم دســت از مشــاجرات برداشــت.
 ابــن ابــی جمهــور هــم کتــاب »المجلــی« خــود را بــر اســاس 

تجریــد العقایــد خواجــه تنظیــم کــرده اســت.
آخریــن ســخنران ایــن مراســم، حســین هوشــنگی اســتاد 
فلســفه و کالم دانشــگاه امــام صــادق )ع( و موضــوع ســخنرانی 
ش »پیامدهــای عرفــان فلســفه و کالم از دیــدگاه فلســفه کالم« 
بــود.وی گفــت: خواجــه نصیرالدیــن طوســی کاری کــه کــرده، این 
اســت کــه الهیــات بالمعنــی االعــم را مبانــی فلســفی خــود قــرار 

ــت. داده اس
ــی،  ــن طوس ــه نصیرالدی ــم کالم از دوره خواج ــر کنی ــه فک  اینک
ــه  ــه گفت ــت. ب ــت اس ــی دور از دق ــده، کم ــفی ش ــی و فلس برهان
ــان  ــه واعــظ بی ــدی اســت ک ــاع از آرا و عقای ــی، کار کالم، دف فاراب
ــاع  ــه دف ــردم عام ــی م ــم ایمان ــی کالم از حری ــه نوع ــرده؛ ب ک
ــای  ــاع از باوره ــالتش دف ــم رس ــر، متکل ــان دیگ ــه بی ــد. ب می کن

ــت. ــه اس ــی و عام دین
 رســالت متکلــم، مقیــد بــه دیــن اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 

ــدارد. ــی در یــک فیلســوف وجــود ن ــن دغدغه های چنی
هوشــنگی افــزود: کالم بــه دو بخش دقیق الــکالم و جلیــل الکالم 
تقســیم می شــود. در بخــش دقیــق الــکالم مباحــث عقلیــات و در 
بخــش جلیــل الــکالم مباحــث ســمعی و نقلــی مطــرح می شــود. 
ــه  ــر ب ــم ناظ ــم ه ــون متکل ــل اســت و چ ــه عم کالم معطــوف ب
ــای  ــت و بحث ه ــور اس ــن کالم تکلیف مح ــت، بنابرای ــل اس عم

کالمــی معطــوف بــه نتیجــه عملــی اســت.
ــم  ــی ه ــهرام پازوک ــه ش ــن جلس ــود در ای ــرار ب ــن ق ــش از ای پی

ــد. ــر نش ــه حاض ــه در جلس ــد ک ــخنرانی کن س
ایــن جلســه بــا پرســش و پاســخ میــان حاضریــن و اســاتید حاضــر 

بــه پایــان رســید.

خـــواجه نصـــیر، یــک 
مصلــح فرهنگــی بــود

گزارش

آیت اهلل رمضانی:

»فـلـسـفـه« در 
ــل فرهنگی  تعام
ــت و  ضروری اس
ــی ندارد جایگزین
آیــت اهلل رمضانــی گفــت: اگــر تعامــل ممکــن نیســت 
ــان  ــر زب ــترک و اگ ــان مش ــه زب ــه ب ــا توج ــر ب مگ
مشــترک بیــن همــۀ انســانها، عقــل و اندیشــه و تفکر 
اســت. در تعامــل فرهنگــی فلســفه ضــروری اســت و 

ــدارد. ــی ن جایگزین
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، همایــش جایــگاه اندیشــه های 
ــرب در  ــان ع ــران و جه ــی ای ــای فرهنگ ــفی در گفت وگوه فلس
بیــت الحکمه بغــداد برگــزاری شــد. در ایــن همایش اندیشــمندانی 
از ایــران حضــور داشــتند آیــت اهلل حســن رمضانــی اســتاد فلســفه 
و عرفــان اســالمی بــه ارائــه مقالــه خــود بــا عنــوان نقــش فلســفه 
ــه در  ــت ک ــا پرداخ ــع و تمدن ه ــان ها، جوام ــان انس ــل می در تعام

ــود. ــه می ش ــی از آن ارائ ــه گزارش ادام
ــا  ــع و تمدنه ــان ها و جوام ــان انس ــل می ــفه در تعام ــش فلس نق
ــا اینکــه  ــدون فلســفه تعامــل داشــت؟ ی ــا می شــود ب چیســت؟ آی
نــه! مــا در تعامــالت واقعــاً نیازمنــد بــه فلســفه هســتیم و جایگزین 
ــل  ــفه تعام ــدون فلس ــه ب ــتیم ک ــی آن هس ــا مدع ــدارد؟ م ــم ن ه
ــم؟  ــات کنی ــه اثب ــا را چگون ــن مدع ــرد. ای ــتی انجــام نمی گی درس
بــرای اثبــات ایــن مدعــا 3 مقدمــه را بایــد خدمتتــان عــرض کنــم.
مقدمــه نخســت آن کــه بدانیــم فلســفه بحثــی اســت آزاد، بــرای 
ــن  ــش تعیی ــی گرایشــی از پی ــن و ب ــی تعیی ــق، ب ــه ح ــیدن ب رس
شــده. در حقیقــت فلســفه کــه از او بــه حکمــت نیــز تعبیــر 
ــا در دو  ــا و نبوده ــا و بوده ــا و نبایده ــا بایده ــنایی ب ــود آش می ش
ــی  ــا حکمــت نظــری و عمل ــی و ی بخــش فلســفۀ نظــری و عمل

ــت. ــی اس ــری و عمل ــل نظ ــط عق توس
در فلســفه پــس از طــرح ســوال بر اســاس عقالنیــت، تعقــل و فکر 
و بــدون اینکــه در آغــاز هیــچ نتیجه ای مشــخص شــده باشــد، کار 
تحقیــق پیش مــی رود و ایــن حقیقت فلســفه اســت، در برابــر کالم 
کــه از آغــاز در آن گرایــش بــه دیــِن خــاص و عقیــده ای مشــخص 
ــفه و  ــن فلس ــذاری بی ــرق گ ــام ف ــذا در مق ــت،؛ ل ــده اس ــذ ش أخ
کالم یکــی از فرقهــای اساســی همیــن اســت کــه متکلــم از اول 
ــا در فلســفه در  ــد، ام ــد بگوی ــه می خواه ــه چ مشــخص اســت ک
آغــاز هیــچ گرایــش و تعهــد و نتیجــه ای معیــن وجــود نــدارد بلکــه 
هــدف، فقــط و فقــط رســیدن بــه حــق و واقــع اســت، آن هــم بــا 

تکیــه بــر عقالنیــت صــرف.
بــه همیــن خاطــر، برخــی از افــرادی که بــر فلســفه نقــد و اعتراض 
ــی  ــی و ب ــی دین ــی ب ــفه یعن ــد: فلس ــط می گوین ــه غل ــد ب می کنن
ــرای فالســفه  ــد: ب ــه دیــن. و نیــز می گوین ــودن نســبت ب تعهــد ب
ــر  ــت و ب ــن نیس ــا دی ــد آنه ــت و مقص ــرح نیس ــن مط ــاًل دی اص
اســاس همیــن برداشــت غلــط، بــر فلســفه خــط بطــالن کشــیده 
ــه  ــت ک ــن اس ــع ای ــه واق ــت بلک ــن نیس ــر ای ــع ام ــا واق ــد. ام ان
فیلســوف در آغــاز نســبت بــه یــک دیــن معّیــن و یــک گرایــش 
مشــخص، البشــرط اســت نه بشــرط ال. کــه متأســفانه معمــواًل در 
مقــام بحــث بیــن ایــن دو فــرق گذاشــته نمی شــود و بــا هــم خلــط 
ــه شــرط الی از  ــه فلســفه ب ــد ک ــان می کنن ــذا گم ــوند. و ل می ش
دیــن اســت و در حالتــی کــه فلســفه آن هــم در آغــاز نــه تــا پایــان 
البشــرط اســت و بیــن ال بشــرط و بــه شــرط ال، تفــاوت از زمیــن 

ــا آســمان اســت. ت
ایــن ســخن یــادآور نزاعی اســت کــه شــیخ الرئیــس آن را در شــفا، 
ــد.  ــرح می کن ــارج مط ــرف خ ــی در ظ ــی طبیع ــود کل ــارة وج درب
اشــراقیون بــه وجــود کلــی طبیعی در خــارج معتقد نیســتند و مشــاء 
معتقــد اســت. رمــز و راز قضیــه هــم بــر می گــردد بــه فرق گــذاری 
ــان  ــرط«. ایش ــرط ال« و »ال بش ــت »بش ــن دو حیثی ــط بی ــا خل ی
ــی  ــی گاه ــد ول ــث می کن ــن بح ــی متی ــه خیل ــا اینک ــی( ب )بوعل
ــک  ــواب از ش ــاز ج ــاًل در آغ ــد مث ــاوز می کن ــول تج ــّد معم از ح
ــد:  ــارج می گوی ــی در خ ــی طبیع ــود کل ــاِن وج ــکاِل مخالف و اش
گرچــه ایــن شــک ســخیف و رکیــک اســت )ایــن طــور تعابیــر را 
ــن  ــه ای ــم ک ــی ن ــی ب ــی چــون م ــم( ول از شــیخ کــم ســراغ داری
ــده شــده  ــرادی مطــرح شــده کــه فلســفه مالی ــه اف شــک از ناحی
انــد نــه اینکــه فیلســوف باشــند و مباحــث فلســفی را جــذب کــرده 
باشــند، مثــل اینکــه لقمه نانــی را بــه ماســتی بزنیــد و بخوریــد، در 
ایــن صــورت نــان ماســتی شــده نــه اینکه نــان ماســت را جــذب و 

هضــم کــرده باشــد.
ــت  ــخیفی اس ــک س ــک، ش ــن ش ــه ای ــد گرچ ــان می فرمای ایش
لکــن بــا توجــه بــه اینکــه از ناحیــۀ ایــن گونــه افــراد مطــرح شــده 
و ممکــن اســت بــه نــام فلســفه تمــام شــده و جــا بیفتــد بایــد وارد 
ــر  ــم و دســت آخ ــر طــرف کنی ــه بشــویم و شــبهه را ب ــن قضی ای
ــد  ــه را بفهمی ــن نکت ــد ای ــبهه بای ــرای حــل ش ــد ب ــم می فرمای ه
کــه بیــن بشــرط ال و البشــرط فــرق اســت. مــا کــه کلــی طبیعــی 
ــن نیســت  ــم معنایــش ای ــول می کنی ــم و قب را در خــارج می پذیری
ــوارض و  ــق و ع ــۀ لواح ــرط الی از هم ــی بش ــی طبیع ــه کل ک
ــح نیســت،  ــن صحی ــه ای ــات در خــارج موجــود اســت. ن خصوصی
بلکــه مــراد ایــن اســت کــه طبیعــِت ال بشــرط اســت کــه در خارج 

موجــود اســت و ال بشــرط هــم یجتمــع مــع الــف شــرط.
حــال در مســئله مــورد بحــث هــم مــا مــی گوئیــم: فیلســوف در 
آغــاز، ال بشــرط از هــر گونــه گرایشــی اســت؛ یعنــی می گویــد من 
فعــاًل هیــچ گونــه گرایشــی نــدارم و بــا الغــای همــۀ گرایش هــا و 
تعّیــن هــا وارد بحــث میشــوم و ممکــن اســت پــس از بحــث بــه 
همــان نتیجــه ای برســیم کــه بــا گرایش بــه دینــی خاص ســازگار 
باشــد. لــذا کســانی کــه نســبت بــه دیــن و شــرع حساســیت دارنــد 
ــد  ــد و بگوین ــال کنن ــی را اعم ــیت نابجای ــا حساس ــد در اینج نبای
ــفه  ــاً فلس ــون واقع ــدارد. چ ــن ن ــه دی ــدی ب ــچ تعه ــوف هی فیلس

ــن نیســت. بشــرط الی از دی
خــود حقیــر از زبــان بعضــی از ناقــدان محتــرم صریحــاً شــنیدم که 
می گفــت: فیلســوف یعنــی بــی دیــن! و ایــن خود فالســفه هســتند 
کــه اصــرار و تأکیــد دارنــد کــه مــا هیــچ تعهــدی بــه دیــن نداریم. 
ایــن عزیــزان اگــر فــرق بیــن بشــرط ال و ال بشــرط را مــورد التفات 
قــرار بدهنــد برایشــان مشــخص می شــود کــه اتهامــی را کــه بــه 
فالســفه وارد می کننــد بــی مــورد اســت. پــس بــر اســاس مقدمــه 

نخســت فلســفه یعنــی یــک بحــث آزاِد آزاد بــا تکیــه بــر عقالنیت 
محــض.

ــل  ــم تعام ــم بگویی ــه می خواهی ــن مقدم ــه دوم؛ در ای ــا مقدم و ام
ــترک  ــان مش ــل، زب ــه در تعام ــن مؤلف ــی دارد. مهمتری مؤلفه های
ــند  ــته باش ــترک نداش ــان مش ــر زب ــر دو نف ــت. اگ ــی اس و همزبان
ــل  ــند. تعام ــته باش ــل داش ــر تعام ــا یکدیگ ــه ب ممکــن نیســت ک
ــان همدیگــر را  ــه زب ــر ک ــر چــه اســاس و چــه محــوری؟ دو نف ب
نمی فهمنــد چگونــه می تواننــد بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند؟ 
یکــی فــرض بفرمائیــد زبانــش فارســی اســت و دیگــری زبانــش 
انگلیســی. ایــن بــا واژه هــای او آشــنا نیســت و بالعکــس. در چنیــن 
ــر را  ــرف همدیگ ــون ح ــرد چ ــورت نمی گی ــل ص ــی تعام فرض
ــل و داد و  ــای تعام ــن مؤلفه ه ــی از مهمتری ــس یک ــد. پ نمی فهمن
ســتد فرهنگــی ایــن اســت کــه مــا زبــان مشــترک داشــته باشــیم؛ 

ــه دوم. ــن هــم مقدم ای
ــم:  ــم عــرض کنی ــه می خواهی ــن مقدم ــه ســوم؛ در ای ــا مقدم و ام
در میــان انســان ها چــه شــرقی باشــند و چــه غربــی، چــه 
ــر باشــند و چــه  ــر مســلمان، چــه کاف مســلمان باشــند و چــه غی
مؤمــن، چــه فاســق باشــند و چــه متقــی، عقالنیــت قــدر جامــع و 
مشــترکی اســت کــه همــۀ آنهــا را تحــت پوشــش قــرار می دهــد 
ــد. هــر چنــد کــه  ــا همدیگــر شــریک ان و همــه در ایــن جهــت ب
ممکــن اســت در درجــۀ عقالنیــت بــا هــم تفــاوت داشــته باشــند؛ 
یکــی در اوج باشــد و دیگــری در حضیــض. یکــی هــم در مراحــل 
میانــی و متوســط؛ امــا در عیــن حــال یــک اصــل بــر همــه حاکــم 
اســت و یــک مبنــا، مبنــای همــه اســت و آن هــم عبــارت اســت 

ــام. ــت ع از عقالنی
حــاال بــا توجــه به ایــن ســه مقدمــه مــی گوئیــم: اگــر فلســفه تنها 
علمــی اســت کــه بــدون هیــچ گرایشــی و البشــرط از هــر تعّینــی 
مبتنــی بــر تعقــل و اندیشــه اســت و اگــر تعامــل ممکــن نیســت 
ــن  ــان مشــترک بی ــر زب ــان مشــترک و اگ ــه زب ــا توجــه ب مگــر ب
ــا در فضــای  ــر اســت، آی ــل و اندیشــه و تفک ــۀ انســان ها، عق هم
ــرای  ــا ب ــزوم فلســفه شــد و ی ــوان منکــر ل تعامــل فرهنگــی می ت

فلســفه جایگزینــی قائــل شــد؟
در پاســخ گوییــم: اگــر مقدمــات یــاد شــده را بپذیریــم، قطعــاً جواب 
ــت و  ــروری اس ــفه ض ــی فلس ــل فرهنگ ــت و در تعام ــی اس منف
جایگزینــی نــدارد. در اینجــا ممکــن اســت بعضــی بگوینــد کــه آیا 
معنــای ایــن ســخن فقــر و تهــی دســتی و احتیــاج دیــن، آیــات و 
روایــات بــه فلســفه نیســت؟ و آیــا شــما بدیــن گونــه دیــن را بــه 
ــن  ــوق همی ــای ســخن ف ــاً معن ــد؟ قطع فلســفه وابســته نمی کنی
اســت در صورتــی کــه دیــن حقیقــت مســتقل و خــود بنیــادی دارد.

در جــواب عــرض می کنــم: معنــای ســخن مــا ایــن نیســت کــه 
دیــن و آیــات و روایــات، فقیــر و نیازمندنــد، بلکــه مــا بــر عکــس 
ــن  ــن، پاک تری ــن، صاف تری ــات، ناب تری ــات و روای ــم آی معتقدی
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ــان ها  ــار انس ــه را در اختی ــه و نتیج ــاده، مقدم م
ــچ  ــدون هی ــب را ب ــن مطل ــا ای ــد. م ــرار داده ان ق
شــائبه ای معتقدیــم و بــه ضــرس قاطــع اعــالم 
می کنیــم دیــن مبیــن اســالم آن هــم بــا قرائــت 
تشــّیع آن، هیــچ کمبــودی در ایــن جهــات نــدارد 
و ایــن مکتــب فرآورده هــای نــاب، پــاک و مــواد 
ــائبه ای را در  ــچ ش ــدون هی ــالم و ب ــح، س صحی
ــت و  ــرار داده اس ــانیت ق ــریت و انس ــار بش اختی
ــه  ــه هم ــن ب ــم دی ــز معتقدی ــر نی ــرف دیگ از ط
انســان ها تاکیــد می کنــد حــواس، فطــرت و 
عقــل خویــش را کــه آنهــا را نیــز خــدا داده اســت 
در کنــار ایــن مــواد و فرآورده هــا بــه کار بگیرید و 
اینهــا را منظــم و از آنهــا اســتنتاج کنیــد و طریقه 
اســتنتاج کــردن و منظــم کردن مــواد را هــم خدا 
در درون شــما فراهــم کــرده اســت و از ایــن بابت 

معّطــل نیســتید.
حضــرت عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان 
ــه  ــه ب ــن هم ــه ای ــرآن ک ــد: ق ــح می کن تصری
تدبــر، تفکــر و تعقــل دعوت کــرده؛ حتــی برای 
یــک مــورد هــم نگفتــه کــه چگونــه اندیشــه و 
ــی  ــارک و تعال ــدای تب ــون خ ــد؛ چ ــل کنی تعق
طریقــه اندیشــه و اســتنتاج کــردن را بــا دســت 
ــودی  ــاختار وج ــرت در س ــان فط ــن و زب تکوی
ــازی  ــان نی ــذا آن ــت، ل ــرار داده اس ــان ها ق انس
ــه  ــد چگون ــا بگوی ــه آنه ــی ب ــه کس ــد ک ندارن
ــد:  ــان می فرمای ــد. ایش ــل کنن ــه و تعق اندیش
ــف«، »ب« اســت  ــر »ال ــد ه ــر انســان بدان اگ
و نیــز بدانــد هــر »ب«، »ج« اســت، بــه طــور 
طبیعــی و فطــری از مقدمــه نخســت و مقدمــه 
دوم منتقــل می شــود بــه اینکــه، هــر »الــف«، 
»ج« اســت. در همیــن جــا خــوب اســت 
ــب  ــردمداران مکت ــی از س ــم برخ ــرض کن ع
ــا  ــود م ــرده ب ــد ک ــه ای تاکی ــک در جمل تفکی
ــه  ــرآن هســتیم در فکــر کــردن ب کــه اهــل ق
ــم.  ــازی نداری ــی نی ــطویی و یونان ــق ارس منط
چــون خــود قــرآن منطــق خاصــی بــرای فکــر 
ــدارد. ــا ن ــن چیزه ــه ای ــازی ب ــردن دارد و نی ک

ــن در  ــه ای ــن اســت ک ــر عرضــم ای ــده حقی بن
ــی  ــت ول ــی اس ــای خوب ــا، ادع ــک ادع ــّد ی ح
ایــن حــق را داریــم کــه بپرســیم: ایــن منطــق 

ویــژه ای کــه می فرماییــد خــاص قــرآن 
اســت و در جــای دیگــری پیــدا نمی شــود 
ــان  ــًا آن را بی ــت؟ لطف ــه اس ــت و چگون چیس

ــم! ــتفاده کنی ــا اس ــد ت بفرمائی
بــا ادعــای صــرف کــه قضیــه حــل نمی شــود. 
آیــا می توانیــد در ایــن خدشــه کنیــد کــه 
ــت  ــف«، »ب« اس ــر »ال ــم ه ــا بفهمی ــر م اگ
ــر »ب«، »ج«  ــم ه ــم بدانی ــرف ه و از آن ط
ــف«،  ــر »ال ــم ه ــن می کنی ــس یقی ــت، پ اس
ــد و  ــن روش را ض ــما ای ــا ش ــت. آی »ج« اس

ــد و  ــاب می آوری ــه حس ــرآن ب ــر روش ق مغای
ــه  ــا اینک ــد ی ــی بگذاری ــش جایگزین ــد برای بای
نخیــر تغییــر ایــن ســاختار و ایــن روش ممکــن 
نیســت. بلــی ممکــن اســت مغالطه هایــی 
ــال  ــتان را دنب ــه داس ــد ک ــرد و بع ــورت گی ص
کنیــم ببینیــم شــرایط اســتنتاج مراعــات نشــده 
و صغــری، صغــری نیســت یــا کبــری، کبــری 
نیســت و حــد وســط، حــد وســط نیســت، بلکــه 
ــه اســت  ــه صــورت گرفت ــه ای اســت ک مغالط
ــر  ــا اگ ــرد؛ ام ــف ک ــه را کش ــد آن مغالط و بای
ــف«،  ــر »ال ــم ه ــق بدانی ــه ح ــائبه و ب ــی ش ب
ــر »ب«، »ج«  ــم ه ــز بفهمی ــت و نی »ب« اس
ــر  ــه ه ــم ک ــد بپذیری ــد بای ــدون تردی اســت، ب

»الــف«، »ج« اســت، ایــن روشــی اســت کــه 
گفتــن نــدارد. بلکــه خداونــد آن را در درون 
ذات و فطــرت و ســاختار وجــودی مــا نهادینــه 
کــرده اســت و علمــای منطــق آن را بــه 
ــار  ــم منظــم کــرده و در اختی صــورت یــک عل

انســان ها قــرار داده انــد.
ــک دور  ــب، ی ــت مالقط ــده اس ــا آم در نقل ه
منطــق را بــرای فرزنــدش تدریــس کــرد 
ــن  ــرو و ببی ــازار ب ــه ب ــت ب ــه او گف ــد ب و بع
ــه کار  ــق را ب ــن منط ــدر ای ــازار چق ــردِم ب م

و  برگشــت  و  رفــت  هــم  او  می گیرنــد، 
گفــت: مــردم مشــغول کار خودشــان هســتند 
و بــه آنچــه مــا فــرا گرفتــه ایــم کاری 
ــوم  ــه، معل ــود: ن ــه او فرم ــب ب ــد. قط ندارن
ــی،  ــق را نیاموخت ــوز منط ــه هن ــود ک می ش
ــرای  ــرد و منطــق را ب ــروع ک ــاره ش ــذا دوب ل
بــار دوم بــه فرزنــدش تدریــس کــرد و 
ــن  ــرو و ببی ــازار ب ــه ب ــت: ب ــه او گف ــد ب بع
ــار  ــرای ب ــم ب ــد. او ه ــکار می کنن ــردم چ م
ــار  ــن ب ــت. ای ــت و برگش ــازار رف ــه ب دوم ب
ــدون  ــک وار و ب ــازار اتوماتی ــردم ب ــت: م گف
ــد همیــن  ــه کار بگیرن آنکــه اصطالحــات را ب
حرفهــای مــا را می گوینــد. مثــاًل خانمــی 

آمــد از پارچــه فــروش ســوال کــرد کــه 
ــای پارچــه  ــن پارچــه خــوب اســت؟ آق ــا ای آی
فــروش گفــت: اِه، مگــر می شــود خــوب 
ــه  ــالن کارخان ــت ف ــه باف ــن پارچ ــد. ای نباش
ــس از آن  ــت: پ ــم گف ــد هــم آن خان اســت. بع
بــرای مــن ده متــر بُِبــر. در اینجــا بــه صــورت 
ــی  ــتنتاج منطق ــک اس ــوار ی فطــری و اتوماتیک
صــورت گرفــت. یعنــی گویــا گفتــه شــده ایــن 
ــر  ــت و ه ــه اس ــالن کارخان ــت ف ــه باف پارچ
ــد،  ــه باش ــالن کارخان ــت ف ــه باف ــای ک پارچه
خــوب اســت، پــس ایــن پارچــه خــوب اســت. 
ایــن خــودش یــک قیــاس منطقــی اســت کــه 
ثابــت می کنــد ایــن پارچــه خــوب اســت 
ــه  ــه ای ک ــر پارچ ــده ه ــه ش ــا گفت ــد گوی و بع
ــن  ــس ای ــد. پ ــد آن را خری ــت بای ــوب اس خ
ــاس دوم  ــم قی ــن ه ــد. ای ــد خری ــه را بای پارچ

و اســتنتاج دوم.
پس همیــن منطــق ســر و ســامان یافتــه، در درون 
ــدون اســتخدام اصطالحــات  مــا اتوماتیــک وار و ب
ــت  ــق، عقالنی ــود و منط ــل می ش ــی عم منطق
ــی  ــر انســانی و عموم ــک ام ــل ی و اســتفاده از عق
اســت کــه در سراســر عالــم بشــریت معتبــر اســت 
و مــا می خواهیــم بــا ایــن ســرمایه خــداداد و 
ــان را  ــب خودم ــواد و فرآورده هــای مکت فطــری، م
بــه جهانیــان عرضــه کنیــم. و لــذا راهــی جــز ایــن 
وجــود نــدارد. و اگــر بخواهیــد هــر چــه را جایگزیِن 
منطــق و فلســفه کنیــد آن چیــز یــا خــود فلســفه 
ــر منطــق  ــام غی ــط ن ــه غل و منطــق اســت کــه ب
و فلســفه را بــر آن نهــاده ایــد و یــا اینکــه آن چیــز 
ــد  ــر نخواه ــر ب ــورد نظ ــده کار م ــن از عه جایگزی
آمــد، زیــرا خصوصیــِت عقالنیت وابســته نبــودن و 
ال بشــرط بــودن کــه در پیــش بــرد مقاصــد تأثیــر 
بســزایی دارد، ویــژه فلســفه اســت و بقیــه فنــون و 
تخصص هــا یــا بشــرط شــئ هســتند و بــا بشــرط 
ال کــه بــا هیــچ کــدام از آن دو نمی تــوان در پیــش 
ــا صراحــت تمــام  ــذا ب ــود، ل بــرد مقاصــد موفــق ب
ــا  ــل فرهنگ ه ــفه در تعام ــم فلس ــالم می داری اع
ــل  ــه دلی ــم ب ــا نمی توانی ــی دارد و م ــی اساس نقش
برخــی از ذهنیت هــا و ســو برداشــتها از ایــن نقــش 

چشــم پوشــی کنیــم.

مرتضــی جــوادی آملــی گفــت: بــا توجــه بــه مراتــب 
وجــودی انســان و تشــکیکی بــودن حقیقــت انســانی 
ــای  ــایه زمینه ه ــل در س ــری از تکام ــه افزون ت زمین
مختلــف اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی برای انســان 

فراهــم مــی آیــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، همایــش جایــگاه اندیشــه های 
ــرب در  ــان ع ــران و جه ــی ای ــای فرهنگ ــفی در گفت وگوه فلس
بیــت الحکمه بغــداد برگــزاری شــد. در ایــن همایش اندیشــمندانی 
ــران حضــور داشــتند. حجــت االســالم والمســلمین مرتضــی  از ای
واعــظ جــوادی اســتاد فلســفه و عرفــان اســالمی بــه ارائــه مقالــه 
خــود بــا عنــوان مبانــی و اصــول حکمــت متعالیــه پیرامون توســعه 
مناســبات و روابــط انســانی پرداخــت کــه در ادامــه گزارشــی از آن 

ــود. ــه می ش ارائ
ــوزه  ــه ح ــه در س ــت متعالی ــه حکم ــه جانب ــق هم ــط و تعمی بس
ــن انســان شناســی  هســتی شناســی، معرفــت شناســی و همچنی
ــب وســیع تر از  ــه مرات ــات بســطی ب ــا ناخواســته موجب خواســته ی
ــت  ــود داش ــان وج ــرای انس ــاصدرائی ب ــای پیش ــه در حکمته آنچ

ــی آورد. ــم م فراه
رشــد و تعالــی انســانی مرهــون علــل و عوامــل متعــدد و متنوعــی 
اســت و هــر چــه آن علــل و عوامــل وســیع تر و ژرفنــای تــر باشــد 
قطعــاً میــدان رشــد و فســحت حضــور انســانی بیشــتر خواهــد بود.
هســتی شناســی در حکمــت متعالیــه کّمــا و کیفــا بــا حکمتهــای 
ــبات  ــه مناس ــا ک ــت. از آنج ــز اس ــاوت و متمای ــود متف ــش از خ پی
ــه  ــا دارد ب ــت ج ــتوار اس ــه اس ــش گفت ــه پی ــن س ــر ای ــانی ب انس
صــورت اجمــال بــر مبنــای حکمــت صدرائــی از ایــن ســه مــروری 

ــذار داشــته باشــیم. گ
ــای  ــه فراخن ــه حکمــت متعالی ــن زمین امــا هســتی شناســی؛ در ای
ــه  ــده ب ــیع دی ــی وس ــد نهای ــا ح ــن را ت ــب و ممک ــتی واج هس
ــا  ــتعداد ت ــول و االس ــض القب ــت مح ــر کمی ــه از نظ ــه ای ک گون
محــض الشــدة و الفعلیــۀ را در نظــر گرفتــه و از نظــر کیفیــت نیــز 
ــرز  ــات را در م ــود ممکن ــری و و وج ــکان فق ــد ام ــکان را در ح ام
قلمــرو وجــود رابــط و وجــوب را در حــّد بســیط الحقیقــۀ بــه پیــش 

ــت. ــرده اس ب
ــودن  ــا گش ــز ب ــی نی ــت شناس ــر معرف ــی از نظ ــت صدرائ حکم
مباحــث وجــود ذهنــی، علــم، اتحــاد عاقــل و معقــول و نیــز ورود 
بــه معرفــت شــهودی و تأییــد علمــی و عملــی آن میدانــی عظیم از 

ــه روی انســان گشــوده اســت. ــت ب معرف
و امــا در قلمــرو انســان شناســی، در بــاور صدرالمتألّهیــن با توســعه 
ــا  ــاط ی ــورداری از ارتب ــاّل و برخ ــل فع ــا عق ــاط ب ــت و ارتب عقالنی
ــّدت  ــه ش ــان ب ــی انس ــال یاب ــرو کم ــاّل قلم ــل فع ــا عق ــاد ب اتح
ــری و  ــی و نظ ــل عمل ــورداری از دو عق ــا برخ ــه و ب ــش یافت افزای
نیــز بــر اســاس اشــتداد وجــودی و حرکــت جوهــری ذات و گوهــر 

ــد. ــداد می یاب ــان امت ــت انس حقیق
بــا توّجــه بــه چنیــن میادیــن معرفتــی وســیعی هــر چــه مناســبات 
ــی انســان  ــن ســه حــوزه بیشــتر باشــد، رشــد و تعال ــا ای انســان ب
امــکان پذیرتــر خواهــد بــود. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه مراتــب 
ــّم از  ــانی اع ــت انس ــودن حقیق ــکیکی ب ــان و تش ــودی انس وج
تشــکیک طولــی و عرضــی زمینــه افزون تــری از تکامــل در ســایه 
زمینه هــای مختلــف اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی بــرای انســان 

ــد. ــم می آی فراه

افــزون بــر مطالــب پیــش گفتــه، حکمــت متعالیــه معتقــد اســت 
بــرای همــه حقایــق جهــان هســتی از جملــه انســان، ذاتــی وجــود 
ــه  ــی ب ــرای راهیاب ــی ب ــاز درون ــا جه ــانی را ب ــت انس دارد و هوی
ــای  ــا از ســوی دیگــر در دنی ــد، ام ســعادت خویــش کامــل می دان
مــدرن ابعــاد وســیعی بــه ســوی انســان گشــوده شــده بــه گونه ای 
ــی و سیاســی  ــی، اجتماع ــائل فرهنگ ــد مس ــی می پندارن ــه برخ ک
تشــکیل دهنــده تمــام هویــت و حقیقــت انســانی اســت و انســان 
ــبات  ــن مناس ــود و ای ــاخته می ش ــود س ــخ روزگار خ ــول تاری در ط
ــن  ــد، چنی ــت انســان دارن ــده در هوی ــن کنن ــق نقــش تعیی و عالی
ــل جمــع  ــه قاب ــی حکمــت متعالی ــا مبان ــا چــه حــّد ب ــه ای ت نظری

ــت؟ اس
بــه صــورت اجمــال در مقــام پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت 
ــع دانســتن  ــری و تاب ــت جوه ــاس حرک ــر اس ــه ب ــت متعالی حکم
ــته و  ــروری دانس ــبات را ض ــن مناس ــه ای ــراض هم ــت أع حرک
ــه  ــن گون ــد اســت ای ــاور دارد لیکــن معتق ــه انســان اجتماعــی ب ب
ــی  ــگ و اجتماع ــت، فرهن ــای سیاس ــتی از پرده ه ــبات بایس مناس
ــت و  ــای سیاس ــریعت مبن ــه ش ــد ک ــل درآی ــه عم ــه و ب مطالع

ــد. ــگ آن باش فرهن
جوامعــی کــه مناســبات آن مبتنــی بــر عقــل خودبنیــاد بنــا نهــاده 
ــت  ــاوت اس ــی تف ــه و ب ــی بیگان ــای وحیان ــه آموزه ه ــبت ب و نس
چنیــن مناســباتی نــه تنهــا در جهــت کمــال جویــی انســان مؤثــر 
نیســت، بلکــه چــون انســان براســاس مبانــی حکمــت متعالیــه نوع 
ــن توســعه و تکامــل در جهــات ســه  متوســط اســت چــه بســا ای
گانــه شــیطنت یــا بهیمیــت و یــا ســبعیت بــه کار آیــد و ایــن همان 

بــد فرجامــی ابــدی بــرای انســان خواهــد بــود.

حکمت صدرایی موجب بسط وسیع تر انسان می شود مرتضی جوادی آملی:

گزارش

آیت اهلل جوادی آملی:
فلســفه، رهــاورد الهــی اســت کــه شــکوفایی عقــل را بــه عهــده دارد. ایــن عقــل 
فلســفی اســت کــه انســان را بــه ثبــات و آرامــش بــه ســکینت و امنیــت و امانــت 

ــد. ــوت می کن دع
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، همایــش جایــگاه اندیشــه های فلســفی در گفت وگوهــای فرهنگــی ایــران 

و جهــان عــرب در بیــت الحکمــه بغــداد در حــال برگزاری شــد.
پیــام آیــت اهلل جــوادی آملــی بــه صــورت تصویــری و ضبــط شــده در همایــش بــا زیرنویــس عربــی و 

ترجمــه همزمــان در ابتــدای همایــش پخــش شــد.
متن پیام آیت اهلل جوادی آملی به این شرح است:

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
باسم اهلل الرحمن الرحیم

ــی اهلل علــی جمیــع األنبیــاء و المرســلین و األئمــۀ الهــداة المهدییــن  »الحمــد هلل رّب العالمیــن و صلّ
ســّیما خاتــم األنبیــاء و خاتــم األوصیــاء )علیهمــا آالف التحیــۀ و الثنــاء( بهــم نتولـّـی و مــن أعدائهــم 

ــی اهلل« ــّرُء ال نتب
ــم.  ــی می داری ــی را گرام ــی و غیرایران ــاتید ایران ــوران و اس ــگان و دانش ــما فرهیخت ــدم ش مق
ــا  ــال ی ــراد مق ــی ای ــل علم ــن محاف ــت ای ــه در گرامیداش ــگان ک ــما نخب ــه ش ــم هم امیدواری
ارائــه مقالــه بــر وزن علمــی ایــن همایــش افزودیــد خــدای ســبحان بــه احســن وجــه بپذیــرد 
ــه دســت شــما فرهیختــگان و جهــان اســالم و غیراســالم  و توفیــق نشــر معــارف عقلــی را ب

ــد. ــر کن منتش
ــکوفا  ــل را ش ــده دارد. عق ــه عه ــل را ب ــکوفایی عق ــه ش ــت ک ــی اس ــاورد اله ــک ره ــفه ی فلس
ــه  ــوالت ب ــزل معق ــد، دو؛ تن ــان می کن ــوالت را آس ــه معق ــان ب ــی انس ــک؛ دسترس ــد، ی می کن
محسوســات را فــراوان می کنــد، ســه؛ جامعــه جاهلــی را عاقــل می کنــد، چهــار؛ صلــح و 
ــش  ــرد، ش ــن می ب ــلفی را از بی ــی و س ــالف و داعش ــر اخت ــج؛ تفک ــد، پن ــرار می کن ــا را برق صف
ــت. ذات  ــل اس ــکوفایی عق ــفه ش ــت. کار فلس ــد داش ــم خواه ــری ه ــراوان دیگ ــای ف و رهاورده
اقــدس الــه کــه نظــام و عالــم و آدم را آفریــد یعنــی جهــان، انســان را، پیونــد انســان و جهــان را 
ــران  ــتیم و رهب ــا نفرس ــا انبی ــر م ــد: اگ ــه می فرمای ــد ک ــت می ده ــان حرم ــل را آنچن ــد، عق آفری

ــد. ــتدالل می کن ــدا اس ــه خ ــر علی ــن بش ــم، همی ــال نکنی ــه ارس ــت جامع ــرای هدای ــی را ب اله
ــت  ــرح اس ــن مط ــرین للمنظری ــاًل مبش ــخن از رس ــه س ــاء ک ــوره نس ــی س ــش پایان در بخ
می فرمایــد: مــا انبیــا فرســتادیم و می فرســتیم تــا بــه حضــرت خاتــم برســد بــرای اینکــه مبــادا لَِئــالَّ 
ــٌه بَْعــَد الرُُّســِل« )نســاء ۱65(. یعنــی عقــل آنقــدر قــدر و قــوی اســت کــه  َیُکــوَن لِلنَّــاِس َعلـَـی اهللِ ُحجَّ
ــق  ــا را خل ــو کــه م ــد ت ــه خــدا بگوی ــد. ب ــه خــدا اســتدالل کن ــد و علی ــا خــدا گفتگــو کن ــد ب می توان
ــد مــا کــه  ــر بودیــم و هســتیم؛ مخصوصــاً در معــاد بگوی کــردی، مــا از گذشــته و آینــده خــود بیخب
نمی دانســتیم یــک همچنیــن جایــی میآییــم و از عواقــب آن بیخبــر بودیــم چــرا راهنمــا نفرســتادی؟ 
فرمــود: مــا انبیــا فرســتادیم تــا محجــوج فکــر بشــر نباشــیم ایــن تفکــر قــوی و غنــی فلســفی اســت 
کــه عقــل را وادار می کنــد بــا خــدا گفتگــو کنــد. ضــرورت وحــی و نبــوت را تثبیــت کنــد، ضــرورت 

هدایــت انبیــا را تثبیــت کنــد؛ ایــن نکتــۀ اول.
نکتــه دوم و عنصــر محــوری دوم آن اســت کــه همین عقل دســت حســگرایان را می گیــرد و بــاال مــی آورد و می گوید 
درســت اســت کــه حس و تجربه حســی محتــرم اســت. علوم مــادی بــا تجربه حســی پیش مــی رود؛ لکن پشــتوانه 
تجربــه حســی و نهــان و نهــاد تجربه حســی، یک برهــان قــوی و غنــی تجدید عقلی اســت. مســتحضرید که بین 
اســتقراء و تجربه فرق اســت. اســتقراء مفید یقین نیســت، تجربه مفید یقین اســت. فرق اساســی اســتقراء و تجربــه آن 

برهــان خفــی کــه به تعبیر حکمــت متعالی و مشــاء پشــتوانه اســتقراء اســت.
اگــر یــک پزشــکی یــک دارویــی را در هــزار مــورد اســتدالل کــرده، تجربه کــرده و اســتقراء کــرد ایــن نمی تواند 
جــزم پیــدا کنــد کــه ایــن دارو بــرای آن درد درمان کننده اســت مگــر اینکه با اســتدالل عقلــی از اســقراء به تجربه 
بیایــد. بگویــد اگر رابطــه ضــروری بیــن ایــن دارو و آن درمان نبــود هرگز دائمــی نبود یا اکثــری نبود. چــون دائمی 
ــط ضــروری کــه بیــن ایــن دارو و آن درمــان  ــوم می شــود روی اتفــاق نیســت روی رب و اکثــری اســت معل
هســت. »لولــم یکــون ذاتیــاً لمــا کان اکثریــا لکــن تالی باطــل فالمقــدم مثلــه« نتیجــه می گیرند کــه ربط 
ــه مــی رســند، از  ــه تجرب ــد ب ضــروری بیــن ایــن دارو و درمــان هســت و از اســتقراء اوج می گیرن
ــد  ــی جــز تجری ــوم تجرب ــه یقیــن میرســند می شــود برهــان. پــس پشــتوانه عل ــد ب ــه میرهن مظن

عقلــی نیســت، ایــن مطلــب را عقــل مــی فهمــد نــه اینکــه آزمایــش بکنــد ایــن را.
عنصــر محــور دیگــر آن اســت کــه در همــه مــواردی کــه انســان یقیــن پیــدا می کنــد بــه اصــل 
ــود، دو  ــع نمی ش ــم جم ــا ه ــاد ب ــود، تض ــع نمی ش ــود جم ــود و نب ــه ب ــد ک ــه می کن ــض تکی تناق
ــت.  ــال اس ــن مح ــاع نقیضی ــن و اجتم ــاع ضدی ــت، اجتم ــال اس ــود، دور مح ــع نمی ش ــل جم مث
اینهــا را عقــل فطــری کــه ذات اقــدس الــه اینهــا را ســرمایه انســان قــرار داد، مــی فهمــد. اینهــا 
ــد، عقــل مــی فهمــد  ــه آزمایــش نمی آی را انســان در آزمایشــگاه تشــخیص نمی دهــد، تناقــض ب
کــه وجــود و عــدم بــا هــم جمــع نمی شــود و اگــر تناقــض رخــت بربنــدد مــا بــه هیــچ چیــز یقیــن 
ــه  ــزی ک ــم ممکــن اســت هــم باشــد و هــم نباشــد. چی ــب ینی ــه می ــزی را ک ــی چی ــم یعن نداری
جلــوی ایــن اهتمــام را می گیــرد اســتحاله تناقــض اســت کــه تناقــض یــک امــر عقلــی اســت. 
ــانیم  ــن می رس ــه یقی ــه ب ــی را از مظن ــای حس ــی، تجریه ه ــد عقل ــت تجری ــه برک ــا ب ــن م بنابرای
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــندی ای ــه پس ــی و تجرب ــس گرای ــر ح ــا خط ــود ام ــد ب ــا خواه ــتوانه م و پش
ســرمایه یــک انســانی، جامعــه ای، معرفــت شناســی یــک ملتــی، حــس و تجربــه باشــد تــا چیــزی 
ــرآن آن را نقــل کــرده و  ــی اســرائیل اســت کــه ق ــن همــان تفکــر بن ــد ای ــاور نمی کن ــد ب را نبین
ــَرًة«؛ مــا ایمــان نمی آوریــم  ــَری اهلَلَّ َجْه ــی نَ ــَک َحَتّ ــَن لَ ــْن نُْؤِم محکــوم کــرده، آنهــا گفتنــد: »لَ

مگــر اینکــه خــدا را ببینیــم؛ تــا نبینیــم بــاور نمی کنیــم. آنهــا کــه گرفتــار تجربــه حســی هســتند 
می گوینــد تــا مــا احســاس نکنیــم بــاور نمی کنیــم همــان تفکــر بنــی اســرائیل را دارنــد. یــا بــه 
ــم  ــک کلی ــم. ی ــان نمی آوری ــم ایم ــدا را نبینی ــا خ ــا م ــَرًة« ت ــا اهلَلَّ َجْه ــد »أَِرنَ ــم گفتن موســی کلی
ــار شــناخت  ــه معی ــر حــس و تجرب ــا کان یعلمــون«. اگ ــد »باطــٌل م ــه بگوی الهــی می خواهــد ک

باشــد نتیجــه خطرناکــش هــم همیــن اســت.
خروشــچف کــه رئیــس جمهور شــوروی ســابق بــود قبــل از پیــروزی انقــالب حــرف او در روزنامه های 
ایــران آمــده کــه مــاذا هلل خدایــی نیســت وگرنــه مــا هــم می دیدیــم. اینهــا فکــر می کننــد چیــزی را 
ــد  ــارف را حتمــاً می پذیری ــد شــما بســیاری از مع ــد. فلســفه الهــی می گوی ــد بپذیرن ــد بای کــه می بینن
در حالــی کــه آنهــا شــنیدنی بــود، دیدنــی نیســتند. همیــن قانــون تجربــه کــه اســتقراء را بــه یقیــن 
ــی  ــا دیدن ــدام از اینه ــچ ک ــد هی ــه محســوس را مقطــوع می کن ــض ک ــان اصــل تناق ــاند هم می رس

نیســتند.
مطلــب مهــم ایــن اســت کــه رهــاورد فلســفه ایــن اســت کــه انســان را از گمراهــی و حیــرت بیــرون 
مــی آورد. هــر کســی ســرمایه اش حــس و تجربــه باشــد نمی دانــد از کجــا آمــده بــه کجــا مــی رود، 
وظیفــه اش چیســت، همیشــه در شــک بــه ســر می بــرد و فکــر می کنــد وقتــی مــی میــرد مــی پوســد 
امــا فلســفه الهــی می گویــد انســان کــه میمیــرد از پوســت بــه در می آیــد یــک؛ انســان مــرگ را مــی 
میرانــد نــه بمیــرد دو.ایــن فلســفه الهــی مطلــب الهــی را از وحــی دریافت کــرده اســت، بعــد از پذیرش 
ــه کــرده کــه  ــه وحــی هســتیم، وحــی آن را توجی ــد ب ــا نیازمن ــد م ــن عقــل کــه می گوی وحــی همی
انســان مــرگ را مــی میرانــد نــه بمیــرد. در قــرآن کریــم نیامــده »کل نفــٍس یــذوق الموت« هر کســی 
را مــرگ می شــد، بلکــه آمــده »کل نفــس ذائقــه المــوت« هــر کســی مــرگ را مــی چشــد. روشــن 
اســت کــه هــر ذائقــی مــذوق خــود را هضــم می کنــد. مائیــم کــه مــرگ را مــی میرانیــم؛ مائیــم کــه 
مــرگ زیــر پــای ماســت؛ مائیــم کــه از ایــن مــرگ می گذریــم و بــه ابدیــت مــی رســیم؛ مــا هســتیم و 
مــرگ نیســت. ایــن از رهاوردهــای فلســفه الهــی اســت کــه بــه برکــت وحــی هــم شــکوفا شــد و هم 
جامعــه را شــکوفا کرد.اینکــه شــما شــنیدید و می بینیــد جنــگ جهانــی اول و دوم را همیــن ابرقدرتهــا 
بــه راه انداختنــد حداقــل تلفــات و کشــته های ایــن دو جنــگ ۷0 میلیــون بــود ولــی نتوانســتند جهــان 

ــگ  ــد جن ــم می بینی ــه ه ــون هرچ ــد، اکن نیابتــی اســت. ســوریه را آرام کنن
صــورت درآمــد، وضعــش آن بــود کــه بــه لطــف الهــی بــه ایــن 

بــه عــراق وضعــش آن بــود کــه بــه لطــف  الهــی 
ــن  ــد، یمــن وضعــش ای ــن صــورت درآم ــت ای ــن اس چنی
، کــه امیدواریــم او هــم بــه طــرف صــالح و  قعیــت ا و
ــا  ــز ب ــت کند.هرگ ــت حرک ــت و امان و امنی کشــتار 
ــه  ــود جامع ــرور نمی ش ــا غ ــالف و ب ــا اخت متمــدن ب را 

ــات و کــرد. ایــن عقــل فلســفی اســت کــه انســان  ــه ثب را ب
.آرامــش بــه ســکینت و امنیــت و امانــت دعــوت  می کنــد

ــی دارم و  ــی م ــما را گرام ــدم ش ــدداً مق ــن مج از برگزارکننــدگان م
ــق  ــن ح ــش وزی ــی و همای ــت علم ــن نشس شناســی می کنــم.ای

از مهمانان گرانقدر ایران اسالمی سپاسگزاریم.
ــگ،  ــکالت جن ــدون مش ــان ب ــم جه امیدواری

غارتگــری، خیانــت، آدمکشــی و ماننــد آن 
ــرد. ــه ســر بب ب

ــد آن روز کــه جهــان در  ــه امی ب
ســایه عقــل، عــدل و صلح 

بــه ســر ببــرد.
غفر اهلل لنا و لکم.

ــم  ــالم علیک والس
اهلل  رحمــه  و 

وبرکاتــه.

فلســفه، رهــاورد الهــی 
ــکوفایی  ــه ش ــت ک اس
عقــل را بــه عهــده دارد

گزارش
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گزارش

حمیــد رضــا شــریعتمداری مطــرح 
کــرد؛

حمیــد رضــا شــریعتمداری گفــت: 
فضــای عقلــِی قــرن چهــارم 
ــفِی  ــای فلس ــب از فض ــه مرات ب
کاســیِک قبــل و بعــد از ایــن 
دوره، ســرزنده تــر و فراگیرتــر 

ــت. اس

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، همایــش 
در  فلســفی  اندیشــه های  جایــگاه 
ــان  ــران و جه ــی ای ــای فرهنگ گفت وگوه
ــزار  ــداد برگ ــه بغ ــت الحکم ــرب در بی ع
شــد. در ایــن همایــش اندیشــمندانی 
ــا  ــد رض ــتند. حمی ــور داش ــران حض از ای
علمــی  هیئــت  عضــو  شــریعتمداری، 
دانشــگاه ادیــان و مذاهــب بــه ارائــه 
ــای  ــت وگوه ــوان گف ــا عن ــود ب ــه خ مقال
فلســفی ایرانیــان و عرب هــا و بررســی 
مــوردِی مجالــس علمــی در قــرن چهــارم 
هجــری پرداخــت کــه در ادامــه گزارشــی 

ارائــه می شــود. آن  از 
افق هــای  فلســفه  تردیــد،  بــی 
ــت  ــیدن و گف ــرای اندیش ــترده ای را ب گس
ــی  ــه ی عقل ــن عرص ــاید. ای ــو می گش وگ
ــت  ــب گف ــان در قال ــتگاهش، یون در خاس
وگوهایــی شــکوفا شــد کــه ســقراط برپــا 
ــه در  ــود ک ــردی ب ــن ف ــرد. او اولی می ک
ــه  ــف اســتقرائی اش ب اســتدالل ها و تعاری
ــود، گفــت  ــو متکــی ب شــیوه ی گفــت وگ
ــی  ــه پاســخ نهای ــه بســا ب وشــنودهایی ک
منتهــی نمی شــد، امــا مشــوق تأمــل 
و ژرف نگــری در کاربســِت مفاهیــم و 

ــود. ــر ب تعابی
ــج  ــری و نض ــکل گی ــد از ش ــرن بع ۱0ق
فلســفه ی یونــان باســتان و دوران یونانــی 
مآبــی، اندیشــمندان مســلمانی کــه تحــت 
تأثیــر تعلیــم و تربیــت اســالمی بــه تأمــل 
ــی  ــد ، در پ ــادل فکــری رو آورده بودن و تب
بســط قلمــرو اســالمی کــه مقتضِی بســط 
ــود،  ــان ب ــان و بی ــول در زب ــه و تح اندیش
ــه  ــری ب ــارم هج ــوم و چه ــرون س در ق

فلســفه ی وارداتــی روی خــوش نشــان 
ــقراط  ــفِی س ــه فلس ــان تجرب ــد و هم دادن

ــد. ــران آزمودن ــراق و ای را در ع
ــه  ــه ب ــارم ک ــرن چه ــه در ق ــن تجرب ای
دلیــل امــارت بویهیــان، تحــت تأثیــر 
مؤلفه هــای شــیعی و ایرانــی بــود، بــه اوج 
ــا همــه زمینه هــای الزم  خــود رســید. گوی
ــادالت  ــواع مب ــا ان ــد ت ــده بودن ــم ش فراه
دادوســتدهای  جملــه  از  و  فرهنگــی 
عرب هــا  و  فارس هــا  بیــن  فکــری 
ــده  ــِب برگزی ــان و قال ــرد. زب ــورت بگی ص
ــفه  ــان فلس ــان زب ــادالت، هم ــن مب در ای
ــه  ــود ک ــفی ب ــس آزاد فلس ــب مجال در قال
ــف را  ــب مختل ــان و مذاه ــا، ادی قومیت ه
گــرد هــم مــی آورد و حتــی از موضوعــات 
ــم آزاد  ــی ه ــفی مدَرس ــنت های فلس و س
ــِی  ــای عقل ــه فض ــت ک ــن روس ــود از ای ب
آن دوره بــه مراتــب از فضــای فلســفِی 
کالســیِک قبــل و بعــد از ایــن دوره، 

ســرزنده تر و فراگیرتــر اســت.
ایــن مجالــس علمــی را گاه وزیــران و گاه 
حکیمــان برپــا می داشــتند و وجهــه ی 
غالــب آنهــا فلســفی بــا رنــگ وبــوی 
انســانی و دینــی بــود و بــه 
ــکل  ــه ش ــون ب ــر ارک تعبی
گیــرِی نوعــی انســان 
و  ادبــی  گرایــِی 
انجامیــد.  دینــی 
نوشــتار  ایــن 
ارائــه  پــی  در 
تصویــری  ی 
شــن تر  و ر
و  روش  از 
ن  مضمــو
یــن  ا

مجالــس فلســفی بــه ویــژه مجلــس 
ابوســلیمان سجســتانی و مجلــس ابــن 
ســعدان، بنابــه روایــت ابوحیــان توحیــدی 
و  االمتــاع  و  مقابســات  در  ویــژه  بــه 

اســت. المؤانســه 
تحقــق و تبلــور ایــن گفــت وگــوی 
گشــوده ی فلســفی را می توانیــم در کتــاب 
الهوامــل و الشــوامل کــه در نــوع خــود بــی 
نظیــر اســت نیــز ببینیــم. ایــن کتــاب کــه 
ــدی،  ــان توحی ــش های ابوحی ــاوی پرس ح
فیلســوف پرسشــگری )بــه تعبیــر ابراهیــم 
ــکویه  ــی مس ــخ های ابوعل ــی( و پاس کیالن
در بــاب پــاره ای دغدغه هــای انســانی 
ــول  ــع، محص ــه واق ــت، ب ــی اس و اخالق
مشــترک اندیشــه و گفــت وگــوی دو 
اندیشــمند عــرب و ایرانــی، و بازتــاب 
دهنــده ی تعامــل مثبــت و ســازنده ی 
قومیت هــا  از  مســلمان  اندیشــمندان 
ــنی و  ــژه س ــه وی ــف، ب ــب مختل و مذاه
شــیعه، و عــرب و ایرانــی در پیشــرفت 
اندیشــه ی انســانی و عقالنــی در قــرن 

ــت. ــری اس ــارم هج چه
ــه  ــرن توج ــن ق ــای ای ــان ویژگی ه در می
ــد ضــروری اســت: ــاًل می آی ــه آنچــه ذی ب
۱. کثــرت گرایــِی فرهنگــی و روادارِی 

دینــی و مذهبــی؛
2. توجــه ویــژه بــه فلســفه، نــه بــه عنــوان 
یــک نیــاز لوکــس یــا صرفــًا علمــی، بلکــه 
چونــان نیــازی ضــروری و وجــودی، و 
ــه  ــه ب ــی، بلک ــنتی مدَرس ــان س ــه بس ن
ــود  ــده ب ــت ش ــه ای زیس ــد غ ــد دغ مانن
کــه مطلوبیتــی ذاتــی نداشــت، بلکــه 
باهــدف ســامان دهی و ارتقــای رفتــار 
و زندگــی، بــه دور از مباحــث انتزاعــی، 
هــای  گیــر ی  جهــت  بــا  همســو  و 

دینــی و گرایش هــای ایمانــی صــورت 
؛ فــت می گر

ــه در  ــِی تبلوریافت ــی اعتدال ــان گرای 3. انس
تکریــم عقــل، توجــه بــه علــوم پیشــینیان 
ــه  ــوف ب ــدِی فیلس ــزد ِکن ــه در ن ــا آنچ ی
ــه  ــود، ترغیــب ب علــوم بشــریت موســوم ب
ــه فلســفی  ــا درونمای ــتی ب ــرادری و دوس ب
ــوع انســانی  ــودن ن ــه یکــی ب ــاور ب اش، ب
ــه  ــان ها و توج ــه انس ــاوندِی هم و خویش
بــه هنرهــا و ارزش هــای زیباشــناختی، 

ــاری؛ ــیقایی و معم موس
ــوفان  ــه فیلس ــری ب ــالت فک ــن رس 4. ای
ــامل  ــه ش ــد، بلک ــدود نمی ش ــمی مح رس
ــی  ــون علم ــاخه های گوناگ ــوران ش دانش
ماننــد ادیبــان، مترجمــان، پزشــکان و 
منجمــان هــم می شــد و بلکــه حتــی 
دامنــه آن نســاخان، دبیــران و مقامــات 

حکومتــی را هــم فــرا می گرفــت؛
5. ایــن ویژگی هــا و دســتاوردها تحــت 
امــارت بویهیــان شــیعه و زیــر نظــر 
وزیــران فرهیختــه ای کــه گاه مثــل 
ــفه و گاه  ــد از فالس ــن عمی ــل اب ابوالفض
ــِی زیــدی  مثــل صاحــب بــن عبــاد، معتزل

از متکلمــان بودنــد؛
6. ایــن مجالــس علمــی محــدود بــه 
ــاد  ــهرهای آب ــود و ش ــداد نب ــت، بغ پایتخ
ایــران مثــل ری، فــارس، اصفهــان و 
ــی  ــس علم ــرای مجال ــز پذی ــدان نی هم
ــن  ــد. ای ــفی بودن ــای فلس ــت وگوه و گف
ــی،  ــی چــون مهلب ــس توســط وزیران مجال
پســران عمیــد، ابــن عبــاد و ابــن ســعدان 
بــن  اندیشــمندانی چــون یحیــی  یــا 
ــتانی،  ــلیمان سجس ــی، ابوس ــدی منطق ع
معتزلیــان  رئیــس  بصــری  ابوعبــداهلل 
در  اداره می شــدند.  بغــداد  در  بهشــمی 
ــوان  ــفِی اخ ــش فلس ــان، جنب ــن زم همی
الصفــاء نیــز شــکل گرفــت کــه از راه 
ــای  ــون و گرایش ه ــان گوناگ ــق ادی تلفی
ــه  ــی اصــالح جامع ــف فلســفی در پ مختل

ــد؛ بودن
ــدی  ــن ع ــی ب ــرِی یحی ــه ی فک ۷. حلق
ــیحی  ــوران مس ــی از دانش ــامل گروه ش
ــار،  ــن خم ــه، اب ــن زرع ــی ب ــد عیس مانن
ابــن ســمح و نظیــف پزشــک و نیــز 
گروهــی از دانشــوران مســلمان مثــل 
ــن  ــی(، ابوالحس ــی )ایران ــن عل ــی ب عیس
و  رازی  مســکویه  ابوعلــی  بدیهــی، 
ابوبکــر قومســِی اصفهانــی می شــد؛

ــی  ــدی، یعن ــن ع ــِی اب ــاگرد ایران 8. ش
ابوحاتــم سجســتانی صاحــب کرســی 
ــودش  ــون خ ــد و در پیرام ــِی وی ش علم
ــان  ــه، ابوحی ــادی را از جمل دانشــوران زی
ــح  ــری، ابوالفت ــا صیم ــدی، ابوزکری توحی
ابومحمــد  خراســانی،  النوشــجانِی 
بنــده  اندلســی،  ابومحمــد  عروضــی، 
ایرانــی، حســن بــن  کیــوان منجــم 
ــم  ــرد ه ــاری گ ــاس بخ ــداد و ابوالعب مق

آورد.

ــران  گفــت وگوهــای فلســفی ای
مــوردِی  بررســی  اعــراب؛  و 
قــرن 4 در  مجالــس علمــی 

,,

مسئول دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب:

عبــدی پــور، مســئول دبیرخانــه مجمــع اندیشــمندان 
ــدن  ــای تم ــه ه ــت:  پای ــرب گف ــان ع ــران و جه ای
اســامی، تفکــر فلســفی اســامی اســت کــه آمیخته 
ــی  ــه خوب ای از عقــل و نقــل و در فلســفه ماصــدرا ب

متجلی شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، همایــش جایــگاه اندیشــه های 
ــرب در  ــان ع ــران و جه ــی ای ــای فرهنگ ــفی در گفت وگوه فلس
بیــت الحکمــه بغــداد برگــزار شــد. در ایــن همایــش اندیشــمندانی 
از ایــران حضــور داشــتند. حســن عبــدی پــور، مســئول دبیرخانــه 
مجمــع اندیشــمندان ایــران و جهــان عــرب بــه ارائــه مقاله خــود با 
عنــوان غیــاب فکــر فلســفی و تأثیــر آن بــر فعالیت هــای فرهنگــی 

ــد؛ ــه وی می آی ــده ای از مقال ــه چکی ــه در ادام ــت ک پرداخ
ــی و  ــای علم ــه در عرصه ه ــم ک ــی می کنی ــی زندگ ــا در دنیای م
ــزی رخ  ــرت انگی ــمگیر و حی ــرفت های چش ــی آن پیش تکنولوژیک
داده اســت. ایــن پیشــرفت ها بــه گونــه ای بــوده اســت کــه چهــره 
دنیــا را بــه کلــی تغییــر داده و گویــی انقطاعی میــان حال و گذشــته 
ــاع  ــوان »انقط ــاع را می ت ــن انقط ــت. ای ــوده اس ــاد نم ــر ایج بش
ــی از  ــی، دو دوره تاریخ ــاع تاریخ ــاد. در انقط ــام نه ــی« ن تاریخ
یــک دیگــر جــدا می شــوند و میــان آنهــا فاصلــه و شــکاف بزرگــی 
ایجــاد می شــود. ایــن شــکاف ها گاهــی پــر ناشــدنی هســتند بــه 
ــرای  ــه، و حــال را ب ــان بیگان ــرای امروزی طــوری کــه گذشــته را ب
ــی،  ــاع تاریخ ــازند. در انقط ــه می س ــال، ناموج ــدگان کهنس بازمان
گذشــته غیــر قابــل فهــم می گــردد و دوران جدیــد، بــه دورانــی بــا 
مختصاتــی کامــاًل جدیــد و غیــر مرتبط بــا گذشــته بدل می گــردد.
ــر آن،  ــه در اث ــاع تاریخــی آن اســت ک ــای انقط یکــی از ویژگی ه
فعالیت هــای فرهنگــی بــه کلــی رنــگ و بــوی دیگــری بــه خــود 
می گیرنــد و شــرایط بــه طــوری تغییــر می کننــد کــه گویــا 
ــه  ــد، ربــط بســیار کمــی ب فعالیت هــای فرهنگــی در جامعــه جدی
ــد.  ــاورده ان ــد و از آن ریشــه ســر برنی گذشــته تاریخــی خــود دارن
بســیاری از حکومت هــا در طــول تاریــخ کوشــیده انــد کــه فرهنگ 
جامعــه و مــردم خــود را بــه نحــوی تغییــر داده و عناصــری را کــه 
ــان  ــه فرهنگــی آن ــه مجموع ــد ب ــه آن گرایــش داشــته ان ــود ب خ
وارد کننــد امــا در عمــل موفــق نبــوده انــد. یکــی از دالیــل مهــم 
ایــن مســئله عــدم هــم خوانــی آن عناصــر بــا کلیــت فرهنگــی آن 

ــه بوده اســت. جامع
ایــن واقعیــت امــروزه، در اثــر انجــام تحقیقات مفصــل و متعــدد، بر 
دانشــمندان علــوم اجتماعــی روشــن و بــارز گردیــده اســت کــه هر 
گونــه فرهنــگ هــر جامعــه بــا تاریــخ آن جامعــه در ارتبــاط وثیــق 
ــوان فرهنــگ را  ــارت دیگــر نمی ت ــه عب ــرار دارد. ب و مســتحکم ق
عنصــری جــدای از تاریــخ و چارچــوب وجــود و تجســم تاریخــی 
یــک جامعــه فــرض کــرد. دانشــمندان علــوم اجتماعــی، فرهنــگ 
را »بــه عنــوان مجمــوع ویژگی هــای رفتــاری و عقیدتــی اکتســابی 
اعضــای یــک جامعــه خــاص« تعریــف کــرده انــد. در ایــن تعریف 
ــه وســیله آن فرهنــگ از ســایر  یکــی از قیــود بســیار مهــم کــه ب
مؤلفه هــای فرهنگــی متمایــز می شــود، قیــد »اکتســابی« اســت. 
ــا و  ــه رفتاره ــت ک ــای آن اس ــه معن ــگ ب ــودن فرهن ــابی ب اکتس
عقایــدی کــه تشــکیل دهنــده فرهنــگ هســتند توســط گروهــی 
آمــوزش داده شــده و توســط گروهــی دیگــر در اجتمــاع فــرا گرفتــه 
ــدن )  ــی ش ــد را اجتماع ــن فراین ــان ای ــه شناس ــود. جامع می ش
Socialization( می نامنــد. دانشــمندان علــوم اجتماعــی 
ــا اســتفاده  ــه ب ــوان در جامع ــد کــه هــر مســئله ای را نمی ت معتقدن
از روش و سیســتم اجتماعــی کــردن بــه افــراد جامعــه آموخــت. به 
عبــارت دیگــر تنهــا عناصــر فرهنگــی می تواننــد از طریــق فراینــد 
اجتماعــی شــدن در جامعــه آمــوزش داده شــده و پــس ازمدتــی وارد 
مجموعــه فرهنگــی آن جامعــه شــود کــه بــا کلیــت وجــود تاریخی 

آن جامعــه ســنخیت داشــته باشــد.

ــواًل  ــه اص ــت ک ــد آن اس ــش می آی ــا پی ــن ج ــه در ای ــوالی ک س
چــه عناصــری قابلیــت ورود بــه مجموعــه فرهنگــی یــک جامعــه 
ــه اشــاره  ــت، همــان طــور ک ــد گف را دارا می باشــند؟ در پاســخ بای
شــد، ســنخیت تاریخــی عناصــر فرهنگــی امــری اســت کــه بدون 

ــرد. ــورت نمی پذی ــی ص ــدِن فرهنگ ــی ش ــود آن، اجتماع وج
ــخن  ــی س ــر فرهنگ ــورد عناص ــی در م ــنخیت تاریخ ــی از س وقت
ــی  ــا سلســله حوادث ــخ، تنه ــا از تاری ــع منظــور م ــم در واق می گوئی
ــه در گذشــته یــک کشــور روی داده اســت، نیســت. منظــور از  ک
تاریــخ در ایــن جــا وجــود و کلیــت هســتی یک مــردم و ملت اســت 
کــه در خــالل زمان هــای بســیار طوالنــی و مدیــد شــکل گرفتــه 
ــت  ــک مل ــی ی ــت تاریخ ــجام کلی ــری و انس ــکل گی ــت. ش اس

نشــان گــر وجــود ســنخیت عناصــر فرهنگــی در آن اســت.
در ایــن جــا ایــن نکتــه را نیــز بایــد حتمــاً افــزود کــه مــراد و منظور 
از ســنخیت عوامــل فرهنگــی بــا یکدیگــر، تنهــا ســنخیت ظواهــر 
ــا یکدیگــر نیســت. ســنخیت فرهنگــی  و نشــانه های فرهنگــی ب
کلیــد واژه ای عــام اســت کــه شــامل بســیاری از مفاهیــم و عوامــل 
ــن واژه،  ــود تحــت ای ــن عناصــر موج ــردد. یکــی از مهم تری می گ

فلســفه است.
ــگ از  ــه فرهن ــت ک ــت آن اس ــن اس ــش روش ــل دان ــر اه ــه ب آن چ
ــل تصــور نیســت کــه  ــر قاب ــن ام فلســفه جــدا نیســت و اصــوالً ای
فرهنــگ یــک جامعــه از فلســفه آن جــدا باشــد. بــه طــور کلــی وقتی 
می گوئیــم مثــاًل یــک جامعــه از فرهنگی متعالــی برخــوردار اســت، در 
واقــع و عمــق مطلــب، ایــن نکتــه را نیز منظــور کــرده ایم که فلســفه 
آن جامعــه نیــز عمیــق و متعالــی اســت. از آن ســو، هــر گاه می گوئیــم 
یــک جامعــه دارای فرهنگــی مبتــذل اســت، در واقــع این نکتــه نیز مد 
نظــر بوده اســت کــه فلســفه آن جامعــه نیــز از عمق کافــی برخــوردار 
ــذال اســت. دلیــل ایــن همبســتگی و  ــوده و دارای ســطوحی از ابت نب

پیوســتگی میــان فلســفه و فرهنگ چیســت؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه دلیــل همبســتگی و پیوســتگی میــان 
فلســفه و فرهنــگ چیســت بایــد بــه ایــن نکته اشــاره کــرد کــه میان 
ایــن دو مفهــوم نوعــی رابطــه تولیــدی وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر 
یکــی از ایــن دو نقــش مــادر و مولــد را بــرای دیگــری دارد. بــی تردیــد 
در میــان ایــن دو مفهــوم، ایــن فلســفه اســت کــه نقــش مولــد بــرای 
فرهنــگ را در بــر دارد. ایــن فلســفه اســت کــه با دســت نامرئــی خود، 
نــوع و شــیوه روابــط میــان اعضــای یــک جامعــه را نظم می بخشــد و 
بــه رفتارهــای افــراد آن جامعــه الگویــی می دهــد کــه نــام آن فرهنگ 
ــای  ــن الیه ه ــده عمیق تری ــان کنن ــه، بی ــر جامع ــفه ه است.فلس
ــر  ــتواری ه ــان و اس ــد. بنی ــه می باش ــه ای آن جامع ــری و اندیش فک
ــی را  ــی اســت. فلســفه چارچوب ــه مبتن ــر فلســفه آن جامع ــه ب جامع
شــکل می دهــد کــه عکــس فرهنــگ در آن قــرار می گیــرد. بنــا بــر 
ایــن اگــر ایــن چارچــوب به شــکل مربــع باشــد، عکــس داخــل آن نیز 
بــه شــکل مربــع در می آیــد و اگــر چارچــوب بــه شــکل دایــره باشــد، 

عکــس داخــل آن نیــز شــکل دایــره بــه خــود می گیــرد.
امــا مســئله ای کــه باید بــه عنــوان پیــام اصلــی این ســخنرانی بــه آن 
اشــاره شــود آن اســت که ارتبــاط میــان فلســفه و فرهنــگ الینفک و 
همیشــگی نیســت. چــه بســا کــه در اثــر حــوادث و مســائلی، رابطــه 
ــا و گردنه هــای  ــا قطــع شــود. پیچ ه ــن دو سســت شــده ی ــان ای می
ســخت و صعــب العبــور تاریخــی، همــان جایــی هســتند کــه در آنهــا 

رابطــه فرهنــگ و فلســفه می توانــد دچــار آســیب شــود.
ــا  ــه م ــه هم ــترس، ک ــن و در دس ــه روش ــک نمون ــوان ی ــه عن ب
اعضــای جوامــع اســالمی بــا آن از نزدیــک آشــنا هســتیم، می توان 
وضعیــت فعلــی جوامــع اســالمی را مثــال زد. اکنــون اکثــر جوامــع 
اســالمی در وضعیتــی قــرار گرفته انــد که در طــول تاریخشــان کم 
نظیــر بــوده اســت. در ایــن وضعیــت، فرهنــگ در ایــن جوامــع، از 
پیشــینه خــود فاصلــه گرفتــه اســت. فرهنــگ غــرب در بســیاری از 
ایــن کشــورها بــه شــدت در حــال رشــد و توســعه اســت. ســبک 
ــا  ــت و ارزش ه ــروری اس ــال پیش ــی در ح ــدرن و غرب ــی م زندگ
ــع  ــه نف ــدان ب ــردن می ــی ک ــال خال ــنتی در ح ــای س و هنجاره
ارزش هــای غربــی هســتند. آمــال و آرزوی هــای جوانــان بــا آمــال 

و آرزوهــای پــدران و مــادران خــود فاصلــه بســیار گرفتــه اســت و به 
همیــن دلیــل درک متقابل میــان این دو گروه بســیار کم شــده اســت. 
حتــی جهــان بینی بســیاری از اقشــار مســلمین بــه حالت ســنتی خود 
ــر، ســینما، کنســرت و ســایر  ــده اســت. شــعر، رمــان، تات باقــی نمان
عرصه هــای هنــری همــه مــدرن شــده انــد. در یــک کالم، فرهنــگ 
ــدرن  ــن م ــت. ای ــدن اس ــدرن ش ــال م ــالمی در ح ــورهای اس کش
ــکل  ــه و مش ــدون هزین ــالمی ب ــورهای اس ــگ در کش ــدن فرهن ش
ــوده و نیســت. برخــی از مســائل اجتماعــی ناشــی از ایــن مــدرن  نب
شــدن فرهنگی عبارتنــد از بحران هویــت در میــان بســیاری از جوانان 
دختــر و پســر، شــکاف نســلی میــان والدیــن و فرزندهــا، گرایــش بــه 
مظاهــر فرهنــگ غــرب، رواج خود محــوری و خــود خواهی، خشــونت 

گرایــی، تجمــل گرایــی، زر انــدوزی و مشــکالتی دیگــر.
بررســی عمیــق و تفکــر موشــکافانه نشــان می دهــد کــه ایجــاد ایــن 
مشــکالت، اگــر چــه دارای دالیــل اجتماعــی، اقتصــادی و یا سیاســی 
ــن از  ــه گرفت ــن مشــکالت، فاصل ــروز ای ــی ب ــت اصل ــا عل اســت، ام
ــع  ــتوانه فکــری جوام ــوان پش ــه عن ریشــه های فلســفه اســالمی ب

اســالمی است.
ــایر  ــروی س ــرای پیش ــودی، راه را ب ــفه خ ــن از فلس ــه گرفت ۱. فاصل
فلســفه ها کــه ربــط درســتی بــا کلیــت جامعــه اســالمی ندارنــد بــاز 

ــه: ــد و در نتیج می کن
2. فاصلــه گرفتن از فلســفه خــودی، فعالیت هــای فرهنگــی را مبتذل 

و کــم مایــه می کند.
ــه  ــود ک ــب آن می ش ــودی، موج ــفه خ ــن از فلس ــه گرفت 3. فاصل
ــه  ــری جامع ــر فک ــزا و عناص ــایر اج ــا س ــی ب ــای فرهنگ فعالیت ه

ــند. ــته باش ــب نداش ــالمی تناس اس
4. فاصلــه گرفتــن از فلســفه خــودی، فعالیت هــای فرهنگی را آســیب 

زا و مشــکل آفریــن می کند.
ــه  ــه فکــر و فلســفه اســالمی شــکل گرفت ــر پای تمــدن اســالمی ب
اســت. پایه هــای تمــدن اســالمی، تفکــر فلســفی اســالمی 
اســت کــه آمیختــه ای از عقــل و نقــل اســت و در فلســفه مالصــدرا 
بــه خوبــی متجلی شــده اســت. جهــان بینــی اســالمی نیز از فلســفه 
ــده  ــار گردی ــی و پرب ــیله آن غن ــه وس ــد و ب ــه می کن ــالمی تغذی اس
ــات  ــی و مقوم ــام عناصــر اصل اســت. از نظــر تاریخــی همیشــه تم
جوامــع اســالمی بــا فلســفه فکــر آن مرتبــط بــوده اســت. امــا در حال 
حاضــر، مــا در کشــورهای اســالمی شــاهد وضعیتــی هســتیم کــه در 
آن ارتبــاط فلســفه با ســایر عناصــر اجتماعــی از جمله فرهنگ بســیار 
کــم رنــگ شــده اســت. می تــوان گفــت فرهنــگ مــدرن در جوامــع 
اســالمی، در حــال حاضــر، بیــش از آن کــه بــا فلســفه اســالمی بــه 
عنــوان میــراث گذشــتگان و آبــاء فکری مــا در ارتباط باشــد، با فلســفه 

غــرب در ارتباط اســت.
راه حلــی کــه بــه نظــر می رســد آن اســت کــه مســئوالن 
فرهنگــی در کشــورهای اســالمی، اواًل هــر چــه بیشــتر بــه فکــر 
و فلســفه خــودی و اســالمی رجــوع کننــد و از آن بیــش از پیــش 
در فعالیت هــای فرهنگــی خــود اســتفاده نماینــد. برای تحقــق این 

امــر الزم اســت کــه:
ــت  ــر فعالی ــده و در ه ــگ دوری ش ــه فرهن ــطحی ب ــگاه س ۱. از ن

ــود. ــه ش ــفی آن توج ــه های فلس ــه ریش ــی، ب فرهنگ
ــی  ــا زبان ــه بیشــتر مطــرح شــده و ب 2. فلســفه اســالمی در جامع
همــه فهــم، آمــوزش داده شــود. در ایــن آمــوزش، متولیــان 
ــوزان در  ــش آم ــجویان و دان ــطوح، دانش ــی س ــی در تمام فرهنگ

ــتند. ــت هس اولوی
3. بــرای آمــوزش فلســفه، از روش هــای نویــن بهــره گرفته شــود و 
از روش تدریــس مدرســی تنهــا اجتناب شــود. زبــان هنــری در این 
ــه ایــن منظــور کمــک  ــد ب ــادی می توان ــا حــد بســیار زی ــه ت زمین

کنــد.
4. کشــورهای اســالمی از تجــارب یکدیگــر در ایــن زمینه اســتفاده 
ــاط فکــر  ــد ارتب ــر، فراین ــه یکدیگ ــال تجــارب ب ــا انتق ــد و ب نماین

فلســفی و فرهنــگ را تســریع کــرده و بــه آن عمــق ببخشــند.
5. با برگزاری جلســات هم اندیشــی در ســطح ملی و بین المللــی، راهکارهای 

ابــداع مظاهر فرهنگی جدید از فلســفه خودی بررســی گردد.

گزارش

تمدن اسالمی بر پایه فکر و فلسفه اسالمی شکل گرفته است
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یزدانی مقدم:
فـــلسفه  اسالمـــی 
مــی  توانــد از فقــه 
ــد ــتیبانی کن ــز پش نی

یــک عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه 
علــوم و فرهنــگ اســامی در همایــش 
جایــگاه اندیشــه هــای فلســفی در 
و  ایــران  فرهنگــی  گفت وگوهــای 
جهــان عــرب گفــت: فلســفه  اســامی 
مــی  توانــد از فقــه نیــز پشــتیبانی کند.
ــگاه  ــش جای ــر، همای ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
گفت وگوهــای  در  فلســفی  اندیشــه های 
فرهنگــی ایــران و جهــان عــرب در بیــت 
ــن همایــش  ــزار شــد. در ای ــداد برگ ــه بغ الحکم
اندیشــمندانی از ایــران حضــور داشــتند. حجــت 
ــی  ــر احمدرضــا یزدان االســالم والمســلمین دکت
پژوهشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  مقــدم 
ــه  ــه مقال ــه ارائ ــالمی ب ــگ اس ــوم و فرهن عل
ــفی در  ــر فلس ــات تفک ــوان امکان ــا عن ــود ب خ
تحلیــل آورده هــای وحیانــی پرداخت کــه در ادامه 

گزارشــی از آن ارائــه می شــود.
ــُبرد  ــرفت و پیش ــع پیش ــی مان ــون دین ــا مت آی
ــد  ــه مانن ــد ب ــا بای ــت؟ آی ــلمان اس ــع مس جوام
ظاهرگرایــان بــر ظاهــر متــون دینــی و مصادیق 
ــا از  ــود؟ آی ــنده ش ــم بس ــاظ و مفاهی ــته الف گذش
ــر  ــه ظواه ــد ب ــلمان، بای ــوفان مس ــر فیلس نظ
ــا از ظواهــر متــون گــذر  متــون بســنده کنیــم ی
کنیــم؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش هــا الزم 
اســت ببینیــم فیلســوفان مســلمان چــه روشــی 
ــرار  ــا ق ــار م ــی در اختی ــون دین ــم مت ــرای فه ب
ــرای درک روش پیشــنهادی ایــن  مــی دهنــد. ب
ــی الزم  ــون دین ــم مت ــت فه ــوفان در جه فیلس
ــت  ــیری از ماهی ــه تفس ــان چ ــم این ــت ببینی اس
ــه  ــا عرض ــۀ آنه ــون و ارائ ــن مت ــی ای و چگونگ
می کننــد. بدیــن ترتیــب مــا مــی خواهیــم 
ــا  ــم. آی ــی را بفهمی ــن وحیان ــه مت ــم چگون ببینی
ــم  ــی اقتصــار کنی ــن وحیان ــر مت ــر ظواه ــد ب بای
ــود  ــا جم ــته آنه ــق گذش ــاظ و مصادی ــر الف و ب
ــی ورای  ــن وحیان ــه مت ــا اینک ــیم؟ ی ــته باش داش
ظواهــر، حقایــق متعالــی عقلــی را در نظــر دارد؟ 
بلکــه خــود متــن مــا را بــه آن حقایــق متعالی می 
ــق  ــاظ و مصادی ــر الف ــود ب ــن رو جم ــد؟ ازای خوان

ــت؟ ــد داش ــی نخواه ــم وجه ه
ــه  ــی ب ــفه سیاس ــلمان در فلس ــوفان مس فیلس
پژوهــش دربــاره وحــی و قــرآن و فهــم آن 
پرداختــه انــد. حاصــل پژوهــش فیلســوفان 
مســلمان ایــن اســت کــه وحــی الهــی و قــرآن 
کریــم تنزیــل حقایــق از جانــب حق تعالی اســت 
و فیلســوفان مســلمان همــت خــود را بــه فهــم و 
دریافــت آن حقایــق عالــی مصــروف داشــته اند. 
ــاره  نظریــه هایــی کــه فیلســوفان مســلمان درب
حقیقــت وحــی ارائه کــرده متنــوع و متعدد اســت 
و در ایــن فرصــت امــکان طــرح و بررســی همــه 

ــدارد. ــا وجــود ن آنه
در فلســفه اســالمی در بــاب معــارف عقلــی 
ــده  ــه ش ــه و پذیرفت ــا گفت ــی باره ــری اله نظ
اســت کــه متــن وحیانــی ورای ظواهــر، حقایــق 
متعالــی عقلــی را در نظــر دارد و خــود متــن 
ــال  ــد. ح ــی می خوان ــق متعال ــه آن حقای ــا را ب م
آیــا ایــن موضــوع دربــاره احــکام حکمــت 
عملــی و مصادیــق آنهــا هــم صــدق مــی کنــد 
یــا نــه؟ فیلســوفان مــا بــه طــور مســتقیم 
ــد  ــا برآین ــد ام ــه ان ــوع نپرداخت ــن موض ــه ای ب
ــان همیــن اســت. چنانکــه فیلســوفان  ــار آن گفت

مســلمان در مباحث فلســفه سیاســی بــه تفصیل 
تحلیــل خــود از فلســفه شــریعت را بیــان کــرده 
ــار  انــد. تبییــن و توضیــح فلســفه شــریعت در آث
ــان  ــه آن ــت ک ــی از آن اس ــوفان حاک ــن فیلس ای
احــکام شــرعی را پریشــان و بــی ارتبــاط بــا هــم 
ــی  ــی نم ــر عقل ــده و غی ــی قاع ــجم و ب و نامنس
داننــد. بلکــه احــکام شــرعی را راجــع بــه احــکام 

ــد. ــی دانن ــی م ــی عقل کل
ــری  ــاری نظ ــلمان، اجب ــوفان مس ــر فیلس از منظ
بــرای جمــود بــر ظواهــر و یــا مانعــی نظــری برای 
پیشــرفت جوامع اســالمی وجــود نــدارد. آنــان متن 
وحیانــی را در درون یــک نظــام عقلــی و بــر پایه آن 
تحلیــل مــی کننــد و تفســیری عقلــی از شــریعت 
داشــته و فلســفه شــریعت عقلــی ارائــه مــی کنند. 
ایــن فلســفه عقلــی شــریعت، مبتنــی بــر تحلیــل 
ــه  ــی از ضــرورت وحــی، دریافــت وحــی و ارائ عقل
وحــی اســت. فیلســوفان مســلمان تحلیل خــود از 
ــن و شــریعت را در بخــش  ــری و دی وحــی و پیامب
ــد. از  ــرده ان ــه ک ــه فلســفه سیاســی ارائ ــوط ب مرب
ــی از  ــری ناش ــی و پیامب ــرورت وح ــان ض ــر آن نظ
ویژگــی هــای وجــودی انســان و کمــال و ســعادت 
او و زندگــی اجتماعــی و نیــاز بــه قانــون و شــریعت 

بــرای زندگــی اجتماعی اســت.
و  متعــدد  دیدگاه هــای  مســلمان  فیلســوفان 
ــل آن  ــی و تحلی ــی وح ــاره چگونگ ــی درب متکامل
عرضــه داشــته انــد که کــم و بیــش در یــک نظریه 
ــل  ــان و تحلی ــازی اســت. از بی ــل بازس ــع قاب جام
ایــن فیلســوفان بــر مــی آید کــه چهــره آن ســویی 
ــل  ــم و عق ــای عل ــا اعط ــوه و ی ــای ق ــی، الق وح
بســیط اســت. فرآینــد وحــی، در چهــره این ســویی 
آن، از عقــل فعــال تــا ناطقــه و متخیلــه و حــواس 
ــان  ــرای مخاطب ــار آن ب ــه دارد و اظه ــر دامن پیامب
در قالــب مثــاالت و محــاکات و … صــورت مــی 
گیــرد. بدیــن ترتیــب حقیقــت وحی یــک حقیقت 
ــراز  ــار و اب ــوی اســت و اظه ــی و معن ــی عقل متعال
ــه  ــران ب ــان پیامب ــرای مخاطب ــی ب ــق وحیان حقای
تناســب ویژگــی هــای فرهنگــی اجتماعــی تمدنی 
و تاریخــی آنــان و رعایــت ســطح علمــی و عقلــی 

آنــان صــورت گرفتــه اســت.
ــا توجــه  از ایــن رو ورای ظواهــر بیانــات دینــی، و ب
بــه همیــن ظواهــر و بــر پایــه آنهــا، حقایــق متعالی 
عقلــی کلــی انســانی الهــی لحــاظ شــده اســت. 
ــم و  ــه مفاهی ــا ارائ ــش ب ــم و بی ــا ک ــوفان م فیلس
ــدرت  ــاکات و ق ــاالت و مح ــون مث ــزاری چ اب
و اســتعداد مخاطبــان و ســطح بنــدی آنــان 

و منــازل نــزول قــرآن؛ از مقــام واحدیــت 
ــاظ و  ــی الف ــی عقل ــت کل ــا حقیق ــت ت ــا احدی ی
مفاهیــم و تــا مصادیــق جزئــی الفــاظ و مفاهیــم 
ــرای  ــی ب ــم و …، راه های ــرآن کری ــاظ ق ــا الف ت
آشــنایی و دریافــت و فهــم و نیــل بــه آن حقایــق 
ــل  ــد. تحلی ــی نشــان داده ان ــی الهــی عقل متعال
فیلســوفان مســلمان مــی گویــد الزم اســت وحی 
ــاًل  ــود. مث ــه ش ــب عرض ــای متناس ــب ه در قال
ــی  ــرزمین عرب ــه در س ــری ک ــر پیامب ــی ب وح
ــرب  ــم ع ــان او ه ــد و مخاطب ــی کن ــی م زندگ
ــی  ــان عرب ــب زب ــد در قال ــر بای ــتند ناگزی هس
ــر  ــان پیامب ــر مخاطب ــه اگ ــود. چنانک ــه ش ریخت
در ســرزمین هــا و فرهنــگ هــای دیگــر زندگــی 
مــی کردنــد وحــی در قالــب هــای متناســب آن 
ســرزمین هــا و فرهنــگ هــا ریختــه مــی شــد و 

ارائــه مــی شــد.
بدیــن ترتیــب معنــا نــدارد کــه در ســرزمین التیــن 
زبــان، وحــی بــه زبــان عربــی یــا فارســی دریافــت 
ــرای  ــه شــود. ایــن امــر یــک شــاخصه ب ــا ارائ و ی
شــناخت مدعیــان دروغیــن هــم هســت. همــان 
طــور کــه قالــب زبــان مخاطبــان پیامبــران الهــی 
رعایــت مــی شــود، قالب هــای فرهنگــی و 
اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی مخاطبــان هــم 
بــا حفــظ موضــع حقیقت-گرایانــه و انتقــادی وحی 
الهی نســبت بــه انحرافــات و اشــتباهات مخاطبان 

رعایــت مــی شــود.
بــه همیــن ترتیــب فیلســوفان مســلمان تحلیــل 
های متعــدد و متکاملــی دربــاره پیامبــری و ویژگی 
هــا و کارویژه هــای آن و مفهــوم دیــن و شــریعت و 
فلســفه شــریعت و یا فلســفه احــکام و حقــوق ارائه 
کــرده انــد. فیلســوفان مســلمان بــا ارائــه فلســفه 
دیــن و شــریعت و فلســفه حقــوق و احــکام دینــی 
ــد و  ــده ا ن ــفی وارد ش ــی فلس ــرعی از موقعیت و ش
نشــان داده انــد کــه ورای ظواهــر احــکام، مقاصــد 
عــام و کلــی انســانی بــرای تنظیــم زندگی انســانی 
اجتماعــی سیاســی و برقــراری عدالــت و … قــرار 
دارد. آنــان ایــن امــکان را مطــرح کــرده انــد کــه بــا 
اســتفاده از دانــش بشــری و فکــر و اندیشــه انســان 
ــر و  ــول و متغی ــرایط متح ــوان در ش ــی ت ــا م ه
ــا  ــرای احــکام و ی ــدی ب ــق جدی ــون مصادی گوناگ
مصادیــق جدیــدی از احــکام را تصــور کــرد. چنــان 
ــات  ــز از مقتضی ــزرگ مســلمان نی کــه فقیهــان ب
زمــان و مــکان و مقاصــد احکام و تغییــر موضوعات 
احــکام ســخن بــه میــان آورده انــد. بدیــن ترتیــب 
ــفه  ــام فلس ــد در مق ــی توان ــالمی م ــفه اس فلس

سیاســی و فلســفه حقــوق و فلســفه فقــه از فقه نیز 
پشــتیبانی کند.

ممکــن اســت مــا دیدگاهــی انتقــادی نســبت بــه 
اجــزای تحلیــل ایــن فیلســوفان و تطبیــق آن بــر 
وحــی الهــی قــرآن و احکام اســالم داشــته باشــیم. 
امــا بــه نظر مــی رســد چارچــوب اصلــی تحلیل که 
گرفتــن حقایــق از خــدای تعالــی و ابالغ و رســاندن 
ــی  ــای فرهنگ ــت ویژگی ه ــردم و رعای ــه م آن ب
اجتماعــی تمدنــی و تاریخــی مخاطبان اســت قابل 

پذیرش اســت.
بدیــن ترتیــب تحلیــل هــا و نظریــه پــردازی های 
فیلســوفان مســلمان مــا را از جمــود بر ظواهــر دین 
و مصادیــق ابتدایــی و یــا قدیمــی احــکام بــر حــذر 
مــی دارد و مــا را از ســطح ظاهــر بــه ســوی حقیقت 
ــری آن  ــه کارگی ــن و احــکام و فهــم و درک و ب دی
فــرا مــی بــرد. دســتاورد ایــن فیلســوفان از ســویی 
ــالمی  ــع اس ــبرد جوام ــرفت و پیش ــای پیش راهه
را بــرای مــا مــی گشــاید و از ســوی دیگــر 
ــول و  ــر و تح ــوان درک تغیی ــکان و ت ــا ام ــه م ب
ــه  ــر پای ــع اســالمی را ب ــت تحــوالت جوام مدیری
حقایــق دینــی و در نتیجــه حیــات و پویایــی دیــن 

می دهــد.
الزم بــه توجه اســت که تحلیل فیلســوفان مســلمان 
ــاره وحــی  در ســنت فلســفه اســالمی سیاســی درب
ــت.  ــاوت اس ــروزی متف ــای ام ــی تحلیل ه ــا برخ ب
ــوفان در  ــن فیلس ــل ای ــف( تحلی ــه: ال ــرای نمون ب
ســنت فلســفه اســالمی ارائــه مــی شــود و بــر جهان 
شناســی و انســان شناســی فلســفه اســالمی مبتنی 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــی ده ــاع م ــه آن ارج ــت و ب اس
تحلیــل هــای امــروزی، چنانکه مشــهود اســت دچار 
آشــفتگی نظری و پریشــانی مفاهیم اســت؛ از مباحث 
ــی  ــان  شناســی و انســان شناســی م ــی و جه مبنای
پرهیزد و به ســنت فلســفه اســالمی ارجــاع نمی دهد.
ب( در تحلیــل هــای امــروزی وحــی و قــرآن طــوری 
تعریف می شــود کــه انــگار هیــچ ارتباطی بــا واقعیت 
نــدارد و صرفــاً دریافتــی از واقعیت اســت و این واقعیت 
هــر طــور دیگــری هــم مــی توانســت دریافت شــود 
و مطابقــت میــان دریافــت و ارائــه هــم بــی معنــا یــا 
مغفــول اســت. در حالــی کــه در تحلیــل فیلســوفان 
ــع و  ــت و واق ــان دریاف ــت می ــم مطابق ــلمان ه مس
هــم مطابقــت میــان دریافــت و ارائــه ملحوظ اســت. 
بــه عــالوه مســئله قالــب هــای ارائــه، که فیلســوفان 
مســلمان مــی گوینــد، در اصــول و فقه اســالمی هم 
ســابقه دارنــد و فقیهان بــزرگ از آن ســخن گفتــه اند 

و امــروزه هــم بــه آن اســتناد مــی شــود.

گزارشگزارش

پاسخ آیت اهلل سبحانی به دکتر داوری
آیــت اهلل ســبحانی در پاســخی بــه رضــا داوری 
ــانی  ــوم انس ــان عل ــود مدافع ــت: مقص ــی گف اردکان
ــه ایجــاد  ــوم انســانی اســت ن اســامی پاالیــش عل
علــم جدیــد. علــم عــوض نمــی شــود، اّمــا دگرگونی 

ــت. ــر اس ــکان پذی در آن ام
مهــر، محمــد محمدرضایــی،  گــزارش خبرنــگار  بــه 
ــروه  ــس کارگ ــران و رئی ــن دانشــگاه ته ــفه دی ــتاد فلس اس
ــول  ــورای تح ــد ش ــن و کالم جدی ــفه دی ــی فلس تخصص
ــی  ــت اهلل العظم ــخ آی ــتی پاس ــانی در یادداش ــوم انس عل
ــی  ــا داوری اردکان ــر رض ــر دکت ــه اخی ــه نام ــبحانی ب س
ــی  ــه م ــه در ادام ــرده ک ــر ک ــی را تحری ــم دین ــاره عل درب

خوانیــد؛
اشاره

ــرت  ــدر حض ــی ق ــع عال ــرم و مرج ــتاد محت ــر اس محض
ــول  ــق معم ــه(، طب ــبحانی)دامت برکات ــر س ــت اهلل جعف آی
ــاب  ــدم جن ــز و ارجمن ــتاد عزی ــه اس مشــرف شــدم و از نام
آقــای دکتــر رضــا داوری اردکانــی)دام عــّزه( بــه دبیرخانــه 
هــم اندیشــی اســالمی، استفســار نمــودم. معلــوم شــد کــه 

ــتند. ــرار داش ــه ق ــب نام ــان مطال ــه در جری معظــم ل
از حضــرت ایشــان خواهــش نمــودم کــه در صــورت 
ــد.  ــاره اعــالم نماین ــن ب ــد، نظــرات خــود را در ای صالحدی
ایشــان بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت نمــوده و مطالــب 
ــه  ــم ل ــاز از معظ ــتند. ب ــه داش ــب عرض ــه اینجان ــود را ب خ
ــتر  ــتفاده بیش ــرای اس ــه ب ــودم ک ــازت نم ــت اج درخواس
ــه  ــود ب ــم خ ــر و قل ــا تحری ــب را ب ــی آن مطال ــه علم جامع
ســمع دانــش پژوهــان و عالمــان و دانشــجویان و طــالب 
ــز موافقــت  ــن پیشــنهاد نی ــا ای ــاز ب ــرم برســانم کــه ب محت
ــی  ــکر و قدردان ــه تش ــاب صمیمان ــن ب ــه از ای ــد ک نمودن

ــم. ــی نمای م
)الزم بــه ذکــر اســت کــه اینجانــب )محمــد محمدرضایــی( 
ــای  ــاب آق ــرم جن ســالیان متمــادی از محضــر اســتاد محت
ــم ادب و  ــه رس ــه ب ــرده ام ک ــره ب ــا داوری به ــر رض دکت
ــا  ــر م ــان ب ــرام ایش ــم و احت ــان تکری ــالمی م ــنت اس س

ــت(. ــب اس واج
ــاب  ــد جن ــتاد ارجمن ــه اس ــات نام ــدا خالصــه محتوی در ابت
آقــای دکتــر داوری اردکانــی ارائــه و ســپس نظــرات 
اســتاد گرانقــدر حضــرت آیــت اهلل العظمــی ســبحانی 

ــود. ــی ش ــس م منعک
خالصه دیدگاه های آقای دکتر داوری

محتــرم  ریاســت  داوری  دکتــر  آقــای  جنــاب   .۱
ــی  ــالب فرهنگ ــورای انق ــو ش ــوم و عض ــتان عل فرهنگس
بــه دبیرخانــه هــم اندیشــی اســالمی جهــت ایــراد 
ــه دعــوت  ــد کــه در پاســخ ب ســخنرانی دعــوت شــده بودن

چنیــن مــی فرماینــد:
»از دعوتــی کــه فرمــوده بودیــد تشــکر مــی کنــم، 
علمــی  نشســت  در  شــرکت  توفیــق  مــن  متأســفانه 
ــی  ــدارم کس ــالمی را ن ــانی اس ــوم انس ــی و عل ــم دین عل
ــم.  ــی کن ــده معرف ــوان نماین ــه عن ــم ب ــی توان ــم نم را ه
ایــن بحــث چنــان کــه توجــه داریــد 30 ســال اســت کــه 
ــه نظــر نمــی رســد کــه در  ــه نتیجــه نرســیده اســت و ب ب

ــد«. ــه برس ــه نتیج ــز ب ــده نی آین
ــا  ــی ب ــب سیاس ــی مطل ــوند: »وقت ــی ش ــادآور م ــپس ی س
ــه نتیجــه  ــه بکوشــند ب ــر چ ــط شــود ه مســأله علمــی خل
ــه  ــن دارد ب ــا دی ــاوت ب ــی متف ــم ماهیت ــند. عل ــی رس نم
ــوان متصــف  ــی ت ــی نم ــت دین ــه صف ــن جهــت آن را ب ای
ــد  ــی توان ــی نم ــف دین ــر وص ــارت دیگ ــه عب ــرد و ب ک

ــد«. ــم باش ــی عل ــت ذات صف
ــرون  ــالک بی ــا م ــی را ب ــچ علم ــد: »هی ــی افزاین ــگاه م آن
از آن نمــی تــوان ســنجید، چنانچــه حکــم در بــاب فقــه و 
حدیــث بــا مــالک و میــزان متدلــوژی علــم جدیــد اعتبــار 

ــدارد. و وجهــی ن

ــائل  ــه مس ــبت ب ــد نس ــی توانن ــداران م ــن و دین ــه دی البت
همــه علــوم و بخصــوص علــوم معــروف بــه علــوم 
انســانی و اجتماعــی نظــر انتقــادی داشــته باشــند و 
ــه آســانی  ســپس از مطالعــه و آشــنایی کافــی کــه البتــه ب
ــرا  ــون و چ ــوم چ ــث آن عل ــود در مباح ــی ش ــل نم حاص
کننــد. اّمــا ایــن چــون و چــرا در نقــد علــم اســت نــه ایــن 

ــد«. ــازه باش ــم ت ــه عل ک
ســپس دربــاره فعالیــت هــای غربیــان دربــاره علــوم 
ــر در  ــال اخی ــند: »در 300 س ــی نویس ــن م ــانی چنی انس
غــرب علــوم اقتصــاد و تاریــخ و حقــوق و جامعــه شناســی 
و مــردم شناســی و... بــه وجــود آمــده و تحقیقــات عظیمــی 
در مســائل آن علــوم صــورت گرفتــه اســت کــه بــی اطالع 
وســیع و دقیــق از آنهــا و بــدون نقــد و تحقیــق نمــی تــوان 
ــه  ــت ک ــم گرف ــاًل تصمی ــرد و مث ــم ک ــا حک ــاره آنه درب

ــود«. ــا ش ــین آنه ــری جانش ــم دیگ عل
ــم  ــه: »عل ــد ک ــی نماین ــه م ــان توصی ــه ایش ــر نام در آخ
ــی  ــه یافتن ــت بلک ــاختنی نیس ــی س ــرح مهندس ــک ط ی
ــزی دیگــر نمــی  ــدارم و چی اســت. مــن حــرف دیگــری ن
ــی  ــر م ــه اگ ــن کــه خــوب اســت ک ــم جــز ای ــم بگوی توان
ــی اســالمی در  ــوم اجتماع ــای بحــث در عل ــه ج ــم ب توانی
ــک  ــای ی ــی و بن ــد دین ــد عه ــکان تجدی ــرایط ام ــاب ش ب
جامعــه اســالمی بیندیشــیم و در ایــن راه بــه لطــف 

ــیم«. ــدوار باش ــم امی ــروردگار علی پ
ــاب  ــرم جن ــتاد محت ــه اس ــت ک ــه ای اس ــاره نام ــن عص ای
ــات،  ــه اطالع ــه در روزنام ــی ک ــر داوری اردکان ــای دکت آق
ــوده  ــوم فرم ــفند۱396، ص 3 مرق ــنبه 2 اس ــورخ چهارش م

ــد و چــاپ شــده اســت. ان
دیدگاه های آیت اهلل سبحانی

ــم و  ــا تکری ــبحانی ب ــت اهلل س ــرت آی ــرم حض ــتاد محت اس
احتــرام خاصــی کــه نســبت بــه جنــاب آقــای دکتــر رضــا 
ــود را  ــرات خ ــه نظ ــتند، نقط ــار داش ــی اظه داوری اردکان
چنیــن اعــالم نمودنــد: مســلمًا از تقابــل دو اندیشــه بســان 
تقابــل ســیم مثبــت و منفــی، روشــنایی حاصــل مــی 
شــود. در ابتــدا بــه صــورت روشــن پاســخ هــای کوتاهــی 

ــد: ــه نمودن ــان ارائ ــخنان ایش ــه س ب
۱. ایــن کــه مــی فرماینــد: ســی ســال اســت کــه بــه نتیجه 
ــز  ــده نی ــه نظــر نمــی رســد کــه در آین نرســیده اســت و ب
ــن ســؤال  ــوان چنی ــی ت ــا م ــن ج ــه نتیجــه برســد، در ای ب
کــرد: چــرا در ایــن ســی ســال بــه نتیجــه نرســیده اســت، 
ــب  ــانی در قال ــوم انس ــی عل ــل یعن ــایی در قاب ــا نارس آی
ــا ایــراد در متولیــان امــور اســت  اســالمی شــدن اســت؟ ی

ــد و مــی  ــن موضــوع ندارن ــه ای ــه ب ــی عالق ــه دالیل کــه ب
ــی  ــًا دوم ــد؟ طبع ــه یاب ــابق ادام ــان روش س ــد هم خواهن
اســت، چــون در ایــن مــدت کار اساســی صــورت نگرفتــه 
اســت تــا بگوییــم اشــکال در مــاده بحــث اســت. اّمــا ایــن 
کــه اگــر بــه صــورت جــّدی بــه موضــوع اســالمی شــدن 
علــوم انســانی پرداختــه شــود، نیــز بــه نتیجــه نمــی رســد 
ایــن نوعــی غیــب گویــی اســت کــه از شــأن مــا نیســت، 

ــرد. ــه خــود بگی ــگ حــدس ب مگــر رن
ــا  ــی ب ــأله سیاس ــی مس ــد: »وقت ــی فرماین ــه م ــن ک 2. ای
ــی  ــه نم ــه نتیج ــند ب ــه بکوش ــر چ ــود، ه ــط ش ــی خل علم
ــن  ــت: ای ــن گف ــوان چنی ــی ت ــورد م ــن م ــد«، در ای رس
داوری نیــز از نظــر موضــوع، منتفــی اســت، مطلــب 
ــان  ــت. مدافع ــی اس ــی و علم ــه مکتب ــت بلک ــی نیس سیاس
اســالمی شــدن علــوم انســانی مــی خواهنــد بــه ایــن آیــه 
َِّذیــَن ُأوُتــوا الِْعلْــَم َواإِلیَماَن(تجســم  شــریفه: )َوَقــاَل ال
ــل  ــی عم ــه نوع ــوده بلک ــده سیاســی نب ــن ای بخشــند و ای

ــت. ــه اس ــه وظیف ب
ــا  ــاوت ب ــی متف ــم ماهیت ــی فرمایند:»عل ــه م ــن ک 3. ای
ــه ایــن جهــت نمــی تــوان آن را بــه صفــت  دیــن دارد و ب
ــن  ــت: ای ــد گف ــاره بای ــن ب ــرد«، در ای ــف ک ــی توصی دین

ــت: ــم اس ــر دو قس ــوم ب ــرا عل ــت زی ــی نیس ــزاره کل گ
ــه  ــانی ک ــه انس ــرون از اندیش ــی و بی ــوم تکوین ــف. عل ال
ــت و  ــده اس ــم ش ــدگار تنظی ــت آفری ــه دس ــن آن ب قوانی
ــوع  ــن ن ــلمًا ای ــت. مس ــی نیس ــر کس ــه و نظ ــع اندیش تاب
ــه الحــاد  ــه ب ــوند، البت ــی ش ــف نم ــی توصی ــه دین ــوم ب عل
ــت.  ــد آزاد اس ــر دو قی ــود و از ه ــی ش ــف نم ــز توصی نی
کیهــان  نــدارد.  اســالمی  غیــر  و  اســالمی  فیزیــک، 
ــن  ــود. در ای ــناخته ش ــاص ش ــق خ ــد از طری ــی بای شناس
ــر مســلمان یکســان اســت.  مــورد شــناخت مســلمان و غی
ایــن قانــون کــه ســه زاویــه مثلــث، مســاوی بــا دو قائمــه 
اســت، تبعیــض پذیــر نیســت. قانــون جاذبــه نیوتــن 
ــاط  ــم ارتب ــن دو جس ــه بی ــروی جاذب ــد: نی ــی گوی ــه م )ک
ــی هــر چــه جــرم آنهــا  ــا جــرم آن دو دارد، یعن مســتقیم ب
بیشــتر باشــد نیــروی جاذبــه بیــن آن دو بیشــتر اســت ایــن 
ــان  ــه می ــروی جاذب ــد کــه نی ــن مــی گوی ــون هــم چنی قان
ــوان  ــه ت ــم ب ــه دو جس ــا فاصل ــاط وارون ب ــم ارتب دو جس
ــه نحــوی  ــد ب ــی اســت و همــه بای ــون عموم دو دارد(، قان
ــه خــالف آن ظاهــر  ــد مگــر آن ک ــه بپذیرن ــم گفت ــه عل ک
شــود. بنابرایــن دربــاره ایــن علــوم بحــث اســالمی و غیــر 

ــت. ــث اس ــوع بح ــارج از موض ــالمی خ اس
ــوی  ــگ و ب ــم رن ــی گویی ــه م ــن ک ــود ای ــه ش ــًا توج ضمن

دگرگونی در علم امکان پذیر است
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ــر درون  ــم ب ــن حاک ــناخت قوانی ــدارد، مقصــود ش ــی ن دین
ــر  ــام دیگ ــه مق ــت ب ــتگی طبیع ــه وابس ــت ن ــت اس طبیع
ــرز  ــا ط ــن ج ــلمًا در ای ــت. مس ــث اس ــارج از بح ــه خ ک

ــت. ــاوت اس ــادی متف ــا م ــی ب ــر اله تفک
ب. علــوم اعتبــاری کــه مــی تــوان آن را از دو منظــر 
ــر  ــی از منظ ــی و گاه ــر اله ــی از نظ ــرد؛ گاه ــه ک مطالع
ــد  ــی توان ــا م ــش ه ــش از دان ــن بخ ــی. ای ــادی گرای م
ــوم  ــن عل ــوع ای ــرا موض ــد زی ــته باش ــی داش ــگ دین رن
انســان اســت و دیــدگاه الهــی و مــادی دربــاره آن کامــاًل 

ــت. ــاوت اس متف
ــان  ــود انس ــانی خ ــوم انس ــوع عل ــه موض ــن ک ــح ای توضی
ــته  ــک رش ــه ی ــوم ب ــر محک ــان از دو منظ ــت و انس اس
ــان  ــف انس ــه توصی ــا ک ــت. از آنج ــکام اس ــن و اح قوانی
ــای  ــه ه ــًا اندیش ــت، طبع ــاوت اس ــاًل متف ــر کام از دو منظ
ــد  ــاوت خواه ــز متف ــان نی ــا دگراندیش ــاره او ب ــی درب اله
بــود. انســان از نظــر الهــی وابســته بــه عالــم بــاال اســت و 
موجــود گسســته از عالــم دیگــر نیســت و از نظــر غایــت و 

ــده اســت. ــده ش ــی آفری ــرای هدف ــز ب ــرض نی غ
ولــی موضــوع در تفکــر مــادی بــه گونــه ای دیگــر اســت. 
ــاًل او  ــد و عم ــی دان ــاال م ــم ب ــده از عال ــان را بری او انس
ــد  ــر چن ــی کند)ه ــاظ م ــی لح ــن طبیع ــوق قوانی را مخل
ممکــن اســت برخــی اعتقــاداً بــه گونــه ای دیگــر باشــند( 
ــل  ــش قائ ــرای آفرین ــی ب ــی و غایت ــوع غرض ــچ ن و هی

نیســتند.
مــا فعــاًل کار بــا صحــت و ســقم یکــی از دو منظــر 
ــر  ــه نظ ــر پای ــه ب ــانی ک ــوم انس ــلمًا عل ــی مس ــم ول نداری
اول تنظیــم مــی گــردد، قطعــًا بایــد بــا آن اندیشــه هایــی 
کــه طبــق منظــر دوم تألیــف مــی شــود، تفــاوت پیداکنــد.

ــی  ــی را دین ــم علم ــی خواهی ــا نم ــر م ــی دیگ ــه عبارت ب
ــر  ــوع از منظ ــر موض ــی اگ ــت ول ــم اس ــم، عل ــم، عل کنی
الهــی مــورد بررســی قــرار گرفــت، طبعــًا آثــار و عــوارض 
ــت،  ــذا مدیری ــرد و ل ــی گی ــود م ــه خ ــی ب ــگ دین آن رن
ــن  ــن چنی ــر ای ــی ب ــه مبن ــی ک ــوم اجتماع ــاد و عل اقتص
ــی کــه  ــی خواهــد شــد. در حال ــع دین انســانی اســت بالطب
ــدا  ــر پی ــی دیگ ــات حالت ــن موضوع ــر همی ــب دیگ در مکت

ــد. ــی کن م
ــه  ــویم پای ــی ش ــادآور م ــوع ی ــدن موض ــن ش ــرای روش ب
ــای  ــان ه ــًا انس ــرب غالب ــانی در غ ــوم انس ــذاران عل گ
ــه  ــوم را پای ــاس، عل ــن اس ــر همی ــد و ب ــرا بودن ــادی گ م

ــن: ــواه روش ــد گ ــک چن ــد و این ــرده ان ــذاری ک گ
اگوســت کنــت)۱۷98ـ۱85۷( فیلســوف و جامعــه شناســی 
فرانســوی کــه معمــواًل او را بنیــان گــذار جامعــه شناســی 
ــناخت  ــزار ش ــدی اب ــک بع ــر ی ــت تأثی ــد، تح ــی دانن م
ــزار دیگــری معتقــد  ــه اب ــه ب ــه تجرب ــه و جــز ب ــرار گرفت ق
ــذا مــی گویــد: شــناخت جهــان تنهــا بــه روش  نیســت و ل
علمــی )البتــه از نظــر او مشــاهده و آزمایــش( امــکان 
پذیــر اســت و از ایــن جهــت هــر نــوع موجــودی کــه دور 

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــناخت آن ام ــد ش ــن روش باش از ای
ــی و آنچــه در  ــان اله ــد ادی ــد بگوی ــی خواه ــع او م در واق
ــل شــناخت  ــد و قاب ــه علمــی ندارن ــان اســت جنب ــن ادی ای
خــارج  بشــر  شــناخت  دایــره  از  نتیجــه  در  نیســتند. 
هســتند. در حالــی کــه اگوســت کنــت از یــک اصــل 
ــات دارد و  ــق اثب ــه ح ــه تجرب ــرده ک ــت ک ــفی غفل فلس
حــق نفــی نــدارد، ندیــدن روح زیــر چاقــوی جــراح دلیــل 
ــه از  ــانی ک ــوم انس ــوع عل ــر ن ــت. ه ــودن آن نیس ــر نب ب
ــه  ــی دارد ک ــار خاص ــلمًا آث ــود مس ــن ش ــر تدوی ــن منظ ای

ــود. ــد ب ــرش نخواه ــل پذی ــی قاب ــه دین در جامع
ــه ســه دوره  او کســی اســت کــه دوران تفکــر انســان را ب

ــی. ــی، 2. فلســفی، 3. تجرب ــد:۱. ربان ــی کنن ــیم م تقس
او همچنیــن یــادآور مــی شــود کــه زمــان دو دوران اّولــی 
ــه  ــه تجرب )ربانــی و فلســفی( ســپری شــده و فقــط بایــد ب
ــت و  ــر مدیری ــرز تفک ــن ط ــا ای ــلمًا ب ــود. مس ــد نم تأکی
اقتصــاد و علــوم اجتماعــی و حتــی اخــالق بــا آنچــه 

ــت. ــف اس ــاد دارد مختل ــی اعتق ــه دین جامع
ــود را در  ــد و خ ــی دارن ــّم دین ــه ه ــی ک ــن عزیزان بنابرای
ــد  ــد، عالقمندن ــی دانن ــئول م ــال مس ــدای متع ــل، خ مقاب
ــه از  ــم ن ــا مــالک هــای خــود آن عل ــوم را ب ــن عل کــه ای
ــا در دانشــگاه هــا  ــه، بازســازی کننــد ت منظــر تنــگ تجرب

ــرد. ــرار گی ــل ق ــالک عم م
اّمــا همــه مــا مــی دانیــم کــه هیــچ جامعــه ای از اقتصــاد 
ــدگاه اســالم  ــا دی ــاز نیســت. اّم ــی نی ــم اقتصــاد ب ــا عل و ی
ــی  ــاوت فاحش ــان تف ــدگاه غربی ــا دی ــاد ب ــورد اقتص در م
ــدف  ــه ه ــت ن ــیله اس ــاد وس ــالم اقتص ــن اس دارد. در آیی
ــا ینظــر  ــه »م ــه« اســت و ن ــا ینظــر ب ــه اصطــالح »م و ب
فیــه«. لــذا گــردآوری ثــروت در اقتصــاد اســالمی بایــد از 
ــا،  ــق رب ــه از طری ــی ک ــد. درآمدهای ــروع باش ــق مش طری
ــروع  ــال نامش ــق اعم ــرده از طری ــدای ناک ــکار، و خ احت
ــه  ــی ک ــد ارزش هســتند. در حال ــد فاق ــی آین ــه دســت م ب
ــوال  ــط ام ــم و فق ــت بســیار ک ــی محدودی در اقتصــاد غرب
مســروقه و حداکثــر درآمــد از طریــق مــواد مخــدر ممنــوع 

ــت. اس
ــا  ــای م ــگاه ه ــه در دانش ــود ک ــی ش ــؤال م ــون س اکن
ــد تدریــس شــود؟ پاســخ روشــن اســت  کــدام اقتصــاد بای
ــود  ــت. مقص ــازگار نیس ــا س ــول م ــا اص ــه روش دوم ب ک
ــن پاالیشــی اســت  ــوم انســانی اســالمی چنی ــان عل مدافع
ــا  ــود، اّم ــی ش ــوض نم ــم ع ــد. عل ــم جدی ــاد عل ــه ایج ن
دگرگونــی در آن امــکان پذیــر اســت. امــروز رباخــواری در 
ــزرگ  ــک هــای ب ــد رســمی اســت و بان ــک درآم غــرب ی
ــد و  ــی زنن ــب م ــه جی ــی ب ــای هنگفت ــن راه درآمده از ای
ََّمــا الَْبْیــُع  عمــاًل منطــق جاهلیــت را زمزمــه مــی کننــد: )إِن
ــلَّ  ــالمی )َوأََح ــاد اس ــه در اقتص ــی ک ــا(، در حال بَ ــُل الرِّ ِمْث

ــت. بَا(اس َم الرِّ ــرَّ ــعَ َوَح اهلُل الَْبْی
مســلمًا علــم اقتصــاد در کشــورهای سوسیالیســتی بــا 
آنچــه در کشــورهای ســرمایه داری اســت تفــاوت روشــن 
دارد. هــر کشــوری طبــق اصــول خــود ایــن علــم را 
ــن  ــه ای ــر کشــور اســالمی دســت ب ــد. اگ ــی کن ــل م تعدی
ــه  ــد ب ــت و بای ــی اس ــم غرب ــن عل ــت ای ــد گف کار زد نبای

ــود. ــس ش ــد تدری ــان مت هم
ــت  ــه مدیری ــی شــود ک ــن روشــن م ــان همچنی ــن بی از ای
هــا در هــر کشــوری تابــع قانــون و اصــول اساســی 
ــت  ــائل مدیری ــه در مس ــالم ک ــد. اس ــی باش ــودش م خ
ــده  ــا را نادی ــوان آنه ــی ت ــت نم ــول را داراس ــن اص بهتری
ــل  ــش در محاف ــدون پاالی ــی را ب ــت غرب ــت و مدیری گرف

ــود. ــس نم ــًا تدری ــگاهی عین دانش
اصــول  بــدون  توانــد  نمــی  ملتــی  هیــچ  همچنیــن 
ــم کــه  ــا نیــک مــی دانی ــد و همــه م ــی زندگــی کن اخالق
ــی از  ــالق در برخ ــا اخ ــالم ب ــوزه اس ــالق در ح ــن اخ بی

ــت. ــکار اس ــاوت آش ــی تف ــب غرب مکات
ــدودی  ــود و ح ــالمی قی ــالق اس ــع در اخ ــور قط ــه ط ب
ــا  ــد. اّم ــی کن ــاب م ــی آن را ایج ــل عمل ــه عق ــت ک هس
ــس  ــای دو جن ــران معاشــرت ه ــی از متفک ــرب، برخ در غ
ــه شــرطی  ــد ب ــف را کامــاًل مشــروع لحــاظ مــی کنن مخال
کــه بــه تجــاوز جنســی نرســد و فرزنــد نامشــروع بــه بــار 
ــا  ــت ی ــر اس ــکان پذی ــدی، ام ــن مرزبن ــال ای ــد، ح نیاورن
نــه فعــاًل در ایــن بــاره ســخن نمــی گوییــم در حالــی کــه 
در اســالم مســأله بــه گونــه ای دیگــر اســت، آیــات ســوره 
ــت و  ــرده اس ــن ک ــرت را روش ــدود معاش ــور، ح ــه ن مبارک
ــای  ــاس معیاره ــر اس ــد ب ــالمی نبای ــمندان اس ــا دانش آی

ــد؟ ــردازی کنن ــه پ ــالمی نظری ــی اس اخالق
ــرد:  ــع را انتخــاب ک ــن ســه ضل ــد یکــی از ای باألخــره بای
ــانی  ــوم انس ــن عل ــس ای ــد تدری ــا قی ــای م ۱. دانشــگاه ه
بــا مبانــی مــادی گــری را بزننــد و اصــواًل از چرخــه 
تدریــس حــذف شــوند. 2. دانشــگاه هــای مــا ایــن علــوم 
را بــه نحــو غربــی بــدون نظریــه پــردازی اســالمی و نقــد 
ــا  ــای م ــگاه ه ــد. 3. دانش ــس کنن ــر آن تدری ــادی ب و انتق
ــردازی هــای اســالمی  ــه پ ــا نظری ــوم را همــراه ب ــن عل ای

ــوم  ــن عل ــر ای ــه تحری ــالح ب ــه اصط ــد و ب ــس کنن تدری
ــه  ــه ب ــه ک ــه خواج ــد ک ــت کاری کنن ــد و در حقیق بپردازن
نــام تحریــر اقلیــدس انجــام داد، )البتــه نــام واقعــی 
کتــاب »تحریــر اصــول المهندســۀ والحســاب« اســت هــر 

ــت(. ــوده اس ــدس ب ــر اقلی ــام تحری ــه ن ــد ب چن
ــالمی آن  ــانی اس ــوم انس ــای عل ــه معن ــان کالم آن ک ج
ــان  ــه انس ــانی ک ــوم انس ــن عل ــوع ای ــه ۱. موض ــت ک اس
ــده  ــی بری ــمندان غرب ــات دانش ــالف نظری ــر خ ــت، ب اس
از مبــدأ و غایــت الهــی نباشــد. 2. بــا روش صرفــًا 
تجربــی، بــه انــکار و بحــث و بررســی در حــوزه الهیــات و 
مابعدالطبیعــه نپردازیــم کــه از تــوان روش تجربــی خــارج 
ــل  ــال و فضای ــان را کم ــت انس ــداف و غای ــت، 3. اه اس
ــًا  ــه صرف ــم ن ــه بدانی ــات جاودان ــی و حی ــی و اخالق اله

ــادی. ــای م ــن دنی ــودطلبی در ای ــی و س ــذت طلب ل
ــان و  ــش انس ــه آفرین ــبت ب ــا نس ــدگاه م ــی دی ــًا وقت طبع
ــات ایــن  غایــت و هــدف از خلقــت او عــوض شــود، نظری
ــای  ــت معن ــن اس ــد و ای ــد ش ــون خواه ــز دگرگ ــوزه نی ح

ــالمی. ــانی اس ــوم انس عل
4. کلمــه زیبایــی کــه آقــای دکتــر داوری فرمودنــد بســیار 
ــرون از آن  ــا مــالک بی ــچ علمــی را ب ارزشــمند اســت )هی
ــوان ســنجید( ایــن یــک مســأله ای اســت کــه در  نمــی ت

حــوزه علمیــه هــم مطــرح اســت.
اهلل()۱292ـ  بروجردی)رحمــه  اهلل  آیــت  مرحــوم 
ــا  ــد: اصــول م ــی فرمودن ۱380هـــ.ق( در درس اصــول م
تکامــل پیــدا نکــرده بلکــه تــورم بــه آن راه یافتــه اســت. 
ــان  ــه قهرم ــی)۱32۱ـ ۱402هـــ.ق( ک ــوم طباطبای مرح
ــود از  ــی فرم ــود م ــاری ب ــی از اعتب ــوم تکوین ــک عل تفکی
ــی  ــه م ــن تکی ــر تکوی ــه ب ــن فلســفی ک ــه قوانی ــی ک زمان
ــوم اعتبــاری ماننــد اصــول راه یافــت علــم را  ــه عل کنــد ب

ــرد. ــرون ب ــود بی ــرای خ از مج
ــورای  ــام ش ــه ن ــه ب ــاتید دانشــگاه ک ــی از اس ــن جمع بنابرای
تحــول علــوم انســانی دور هــم گــرد آمــده انــد، نمــی خواهند 
علــوم انســانی را بــا مــالک بیــرون از آن بســنجند بلکــه بــا 
مــالک هــای خــود آن علــم امــا در یــک چارچــوب معیــن و 
آن ایــن کــه انســان مخلــوق خداســت و حیــات جاودانــه دارد 
ــی او در  ــت و زندگ ــاب اس ــاب و کت ــت حس ــش تح و اعمال
روز رســتاخیز مــورد بازخواســت مــی شــود، علــوم انســانی را 

مــورد تدویــن قــرار دهنــد.
5. ایــن کــه در پایــان مــی فرماینــد: »خــوب اســت کــه اگــر 
ــه جــای بحــث در علــوم اجتماعــی و انســانی  مــی توانیــم ب
ــک  ــای ی ــی و بن ــد دین ــه عه ــکان تجرب ــرایط ام ــاره ش درب
ــی  ــت ول ــمند اس ــیم« کالم ارزش ــالمی بیندیش ــه اس جامع
ــیم کار  ــورت تقس ــه ص ــمندان ب ــه اندیش ــت ک ــع نیس مان
دربــاره هــر دو موضــوع تــالش کننــد و کشــورهای اســالمی 

ــی بخشــند. ــان رهای ــکار غربی ــه اف را از وابســتگی ب
در اینجــا بایــد رفــع توهــم شــود، هــدف علــوم انســانی اســالمی 
ایــن نیســت کــه فــرآورده هــای علمــی غربیــان را نادیــده 
بگیریــم یــا بــه دور کشــور دیــواری بکشــیم و از ورود ایــن افــکار 
جلوگیــری کنیــم، ایــن یــک توهمــی اســت کــه برخــی دارنــد کــه 
بــر خــالف گفتــار پیامبــر گرامــی اســالمی)ص( اســت کــه مــی 
یــِن«، بلکــه مقصــود آن اســت که  فرمایند:»اْطُلُبــوا الِعلـْـَم َولـَـو بِالصِّ
ــا توجــه بــه اصــول مســلم  بــا همــان مبانــی خــاص آن علــم و ب
و صحیــح در علــم مدیریــت و اقتصــاد و علــوم اجتماعــی نظریــه 
ــائل  ــاره ای از مس ــت در پ ــن اس ــا ممک ــه بس ــم. چ ــردازی کنی پ
وحــدت نظــر داشــته باشــیم در برخــی دیگــر از هــم جــدا باشــیم.
اینجانــب در پایــان از هــر دو اســتاد گرامــی تقدیــر و تشــکر مــی 

ــم. نمای
با احترام                                                             

محمد محمدرضایی                                                
استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رئیس کارگروه         

ــوم  ــول عل ــورای تح ــد ش ــن و کالم جدی ــفه دی ــی فلس تخصص
ــانی انس

5 اسفند ۱396                                                 

گزارش

ــینیه  ــه حس بـیـانـیـ
اندیشــه قــم در مــورد 
نامــه دکتــر داوری 
ــی ــم دین ــاره عل درب

مرکــز پژوهشــی حســینیه اندیشــه قم 
در بیانیــه تحلیلــِی  پیرامــون نامــه دکتر 
ــکوت وی  ــورد س ــی در م داوری اردکان
در مقابــل بزرگتریــن دســتاورد انقــاب 
ــدرن  ــم م ــتن نظ ــامی در شکس اس

تأکیــد کــرد.
ــی  ــز پژوهش ــر، مرک ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
حســینیه اندیشــه قم در حاشــیه مراســم ســالگرد 
ــب، 24  ــنبه ش ــدوق )پنجش ــتاد ص ــال اس ارتح
ــر  ــه دکت ــون نام ــِی پیرام ــه تحلیل ــفند( بیانی اس
داوری اردکانــی )در موضــوع علــم دینــی و علــوم 
انســانی اســالمی( صــادر کــرده اســت کــه متــن 

کامــل آن از نظــر شــما مــی گــذرد:
جنــاب دکتــر داوری در نامــه ی اخیــر خــود 
ــودِن ســیر  ــر بی نتیجه ب ــی، ب ــم دین پیرامــون عل
ــد  ــوم انســانی اســالمی تاکی ــی بحــث از عل فعل
ــورد  ــی از برخ ــت را ناش ــن وضعی ــد و ای کرده ان
سیاســی بــا مســاله ای علمــی دانســته و ســپس 
ــا  ــون نحــوه برخــورد علمــی ب نظــر خــود پیرام
ــد: اول  ــان کرده ان ــن مســاله را در دو محــور بی ای
این کــه علــوم دینــی و علــوم انســانی مــدرن هــر 
یــک، مســائل و روش مختــص بــه خــود را دارند 
و نمی تــوان بــا مبنــا قــراردادِن روش یکــی از آنها 
دربــاره دیگــری بــه قضــاوت و ســنجش پرداخت 
بلکــه پــس از آشــنایی بــا علــوم انســانی مــدرن 
ــوان در مســائل آن چــون و چــرا کــرد کــه  می ت
ایــن تــازه »نقــد علــم« اســت و نــه »تولیــد علم 

ــد«. جدی
ابتدایــی  نــگاه  در  و  اول  پیرامــون محــور   
حقیقتــا بایــد گفــت کــه جنــاب ایشــان ســخنی 
ــِی  ــی و تخصص ــای علم ــالف چارچوب ه برخ
ــع  ــد. در واق ــرح نکرده ان ــه مط ــود در جامع موج
ــوم  ــوان رئیــس فرهنگســتان عل ــه عن ایشــان ب
ادبیــات  کــه  جداگانــه ای  عرصه هــای  از 
تخصصــی  ادبیــات  و  حــوزه  تخصصــی 
ــن  ــود معی ــی خ ــت علم ــرای فعالی ــگاه ب دانش
نموده انــد، بــه خوبــی دفــاع کرده انــد و بــر 
ــوم  ــط عل ــه توس ــی ک ــمردن مرزهای محترم ش
ــده و  ــف ش ــدرن تعری ــای م ــی و تخصص ه دین
مبنــای تعامــل و ســازش علمــِی این دو دســتگاه 
ــه،  ــرار گرفت ــته ق ــه گذش ــار ده ــول چه در ط

داشــته اند. پافشــاری 
ــات  ــه در ادبی ــی ک ــر هنگام ــارت دقیق ت ــه عب ب
علمیــه،  حوزه هــای  در  موجــود  تخصصــِی 
ــات« و  ــی«، »جزئی ــق کلّ ــه »حقای ــه عرص س
»اعتبــارات« از یکدیگــر تفکیــک می شــود و 
فلســفه و کالم بــه عنــوان متکفــل حقایــق کلی 
و ثابــت و توصیــف از هســتی، علــوم مــدرن بــه 
ــر  ــِی متغی ــِی خارج ــور جزئ ــل ام ــوان متکف عن
ــر  ــان اوام ــل بی ــوان متکف ــه عن ــز ب ــه نی و فق
ــرای  ــدس ب ــارع مق ــط ش ــه توس ــی ک و نواه
ســعادت انســان جعــل و اعتبــار شــده اند ـ 
معرفــی می شــوند، نمی تــوان بــرای پاســخ 
ــانی  ــوم انس ــام »عل ــه ن ــق ب ــه ای ح ــه مطالب ب

اســالمی«، ایــن تفکیک هــای علمــی را نادیــده 
ــد،  ــای جدی ــن چارچوب ه ــدون تعیی ــت و ب گرف
ــد  ــود را درنوردی ــی موج ــای تخصص چارچوب ه
ــع اســت کــه باعــث شــده  و امــروز همیــن موان
ــت  ــالمی« در وضعی ــانی اس ــوم انس ــد عل »تولی

ــد. ــته باش ــرار نداش ــبی ق مناس
ــل  ــا، »تکام ــه در مبن ــگاه ک ــر آن ــوی دیگ از س
ــود  ــک ش ــوی« تفکی ــل معن ــادی« از »تکام م
ــل  ــه تکام ــر ب ــدس ناظ ــارع مق ــات ش و خطاب
ــن  ــردد و نحــوه تامی ــداد گ ــوی انســان قلم معن
ــًا  ــره، موضوع ــی روزم ــای زندگ ــاش و نیازه مع
ــه عقــالء و  ــات دانســته شــود و ب خــارج از خطاب
ادراکات عقالئــی واگــذار گــردد، دیگــر نمی تــوان 
در روبنــا ادعــا کــرد کــه علــوم مــدرن )بــه عنوان 
مصــداق ادراکات عقالئــی در عصــر حاضــر کــه 
ــت  ــاش را در دس ــن مع ــادی و تامی ــل م تکام
دارنــد(، می توانــد و بایــد رابطــه ای علمــی و 
ــرا  ــد زی ــرار کنن ــی برق ــوم دین ــا عل ــادار ب معن
همیــن تعاریــف تخصصــِی در »فلســفه، منطــق 
ــن  ــه، ای ــای علمی ــود در حوزه ه ــوِل« موج و اص
ــی  ــه ادراکات عقالئ ــادی را ب ــل م ــه تکام عرص
)علــوم مــدرن( واگــذار کرده انــد و ادبیــات وحــی 

ــد. ــا نمی دانن ــن عرصه ه ــه ای ــر ب را ناظ
ــا  ــر در گذشــته، ســفرها ب ــال، اگ ــوان مث ــه عن ب
درشــکه انجــام می شــد و محــل اتــراق در 
ــردم  ــروزه م ــود، ام ــراها ب ــه ی راه، کاروانس میان
بــا اتومبیــل و قطــار ســفر می کننــد و اســتراحت 
در بیــن راه را در هتل هــا انجــام می دهنــد و 
ــن  ــه دی ــی ب ــه، ربط ــن دو روی ــک از ای ــچ ی هی
و خطابــات شــارع و تکامــل معنــوی نــدارد. 
ــتفاده  ــه اس ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی آنچ
ــد در  ــروی انســانی بای ــت و نی ــا و طبیع از کااله
ــاب  ــد ب ــود در پنجاه وچن ــکام موج ــوب اح چارچ
ــن در  ــف مکلفی ــه تکلی ــود ک ــام ش ــی انج فقه
آنها مشــخص شــده اســت. پــس آنچــه از ادبیات 
ــه  ــای علمی ــی در حوزه ه ــی و نخبگان تخصص
ــدن  ــدن تم ــت، مشروط ش ــتنباط اس ــل اس قاب
موجــود و علــوم و محصــوالت آن )به عنــوان 
تأمین کننــده ی نیازهــای مــادی مــردم( بــه 
رعایــت واجبــات و محرمــات فقهــی اســت؛ 
یعنــی جریــان زندگــی اجتماعــی به مثابــه یــک 
ــوع بشــر  موضــوع عقالئــی و مشــترک میــان ن
ــی  ــوه از زندگ ــن نح ــل ای ــود و اص ــی می ش تلق
مــورد پذیــرش قــرار می گیــرد گرچــه بــه 

ــردد. ــروط می گ ــی مش ــکام فقه ــت اح رعای
البتــه ایــن عقالنیــت موجــود در حوزه هــای 
علمیــه، در جایــگاه خــود محتــرم بــوده و بــرای 
ــه تســلط  ــن در آن دورانـ  کــه ب ــه متدینی جامع
قدرت هــای کفــر یــا نفــاق دچــار شــدندـ  دارای 
ــب  ــا ورود مکت ــروز و ب ــا ام ــوده ام ــدی ب کارآم
ــاز  ــت، نی ــدرت و حاکمی ــه ق ــه عرص ــالم ب اس
ــالمی  ــرای اداره اس ــی ب ــای دین ــه نرم افزاره ب
کشــور بــه یــک ضــرورت آشــکار تبدیل شــده و 
دســتیابی بــه ایــن هــدف، بــدون ارتقــاء ظرفیــت 
علمیــه،  حوزه هــای  موجــوِد  عقالنیــت  در 
ــوم  ــع تولیــد عل موجــب عمل زدگــی شــده و مان

ــده اســت. ــانی اســالمی ش انس
در  حســی«  »مطلق گرایــی  همچنان کــه   
ــه  ــراتـ  ک ــرِل تغیی ــت و کنت ــی، هدای پیش بین
مبــدا روش شناســی علــوم مــدرن و شــکل گیری 
ــی  ــات تخصص ــط ادبی ــودهـ  توس ــائل آن ب مس
دانشــگاه، امــکان جریــان پیش فرض هــای 
دینــی در علــوم کاربــردی را از بیــن بــرده 

ــود  ــی موج ــوب تخصص ــع چارچ ــت. در واق اس
در دانشــگاه ها دســتاوردهای علمــی و تکنیکــی 
ــی  ــین عین ــک ماش ــه ی ــدرن را بمثاب ــدن م تم
می دانــد کــه حاصــل تجربــه بشــر بــوده و 
کارآمــدی عینــی خــود را در نقــاط مختلــف 
جهــان به اثبــات رســانده اســت؛ زیرا کشــورهای 
گوناگــون بــا ســوار شــدن بــر ماشــیِن »ادبیــات 
توســعه پایــدار و همه جانبــه« و البتــه بعــد 
ــی  ــه آناتوم ــپردگی ب ــن در سرس ــی معی از مدت
توســعه، بــه ســرمنزل مقصــوِد قــدرت اقتصــادی 
ــات  ــن ادبی ــس ای ــیده اند. پ ــادی رس ــاه م و رف
تخصصــی گرچــه بحث هــای نظــری پیرامــون 
ایــن ماشــین عینــی را بــه عنــوان یــک »ورزش 
فکــری« بی اشــکال می دانــد، امــا هرگونــه 
تغییــر در علــوم کاربــردی را بــه ارائــه »کارآمدی 
برتــر« در عرصــه تولیــد ثــروت و علــم و 
ــات  ــه ادبی ــری ک ــد؛ ام ــروط می کن ــدرت مش ق
ــبت  ــی نس ــه ادعای ــای علمی ــِی حوزه ه تخصص

ــدارد. ــه آن ن ب
بــا ایــن توضیحــات روشــن می شــود کــه جنــاب 
دکتــر داوری »حــرف دل« را زده انــد و  شــجاعت 
نخبگانــی ایشــان در ایــن زمینــه را باید ســتودنی 
کــه  اســت  آن  تأمل برانگیــز  امــا  دانســت 
ــه »روش« و  علی رغــم اشــاره ابتدایــی ایشــان ب
»مســائل« علــوم مــدرن و تفــاوت ذاتــی علــوم 
دینــی بــا علــوم مــدرن در ایــن زمینــه، هنگامــی 
ــد،  ــدرن کرده ان ــوم م ــد عل ــت از نق ــه صحب ک
آن را تنهــا بــه نقــد »مســائل« ایــن علــوم 
فروکاســته اند و دربــاره نقــد »روش« علــوم 
مــدرن ســکوت اختیــار کرده انــد! ایــن در حالــی 
ــای  ــان »علم ه ــر ایش ــه تعبی ــر ب ــه اگ ــت ک اس
دیگــر هــر یــک مســائل خــاص خــود دارنــد و با 
روش خــاص بــه تحقیــق و پژوهــش در مســائل 
ــالک درســتی و نادرستیشــان  ــد و م ــی پردازن م

ــت. ــت روش اس رعای
هیــچ علمــی را بــا مــالک بیــرون از آن 
ــی  ــد اصل ــس کلی ــنجید«، پ ــوان س ــی ت نم
ــانی  ــوم انس ــد عل ــل تولی ــدن قف ــرای بازش ب
هنگامــی بدســت می آیــد کــه از ســکوت 
ــون  ــث پیرام ــه از بح ــا واهم ــاره روش ی درب
اصــالح  بــرای  و  برداریــم  دســت  آن 
نســبت  در  پیش گفتــه،  تفکیک هــای 
علــوم  روش  و  دینــی  علــوم  روش  بیــن 
دانشــگاهی بیاندیشــیم تــا نســبتی جدیــد 
ــتمی  ــق سیس ــوری و منط ــق ص ــان منط می
برقــرار شــود و مبنایــی کــه ایــن دو ســاحت 
را بــا یکدیگــر بــه هماهنگــِی قاعده منــد 
ــه  ــن در عرص ــان دی ــت جری ــاند و کیفی برس
تولیــد  کنــد،  روشــن  را  مــادی  تکامــل 
ــه  ــی ورود ب ــه مدع ــی ک ــه کس ــردد. البت گ
ــا از  ــده ت ــوار ش ــده و دش ــه پیچی ــن عرص ای
ــالمی  ــالب اس ــه انق ــع روش، »مطالب موض
ــوم اســالمی در جهــت اداره  ــد عل ــرای تولی ب
کشــور« را محقــق کنــد، کســی نیســت جــز 
ســیدمنیرالدین  آیــت اهلل  عالمــه  مرحــوم 
حسینی الهاشــمی کــه بــا ورود بــه بحــث 
»فلســفه منطق هــا«، توانســته بــه یــک 
حرکــت  از  توصیــف  در  جدیــد  مبنــای 
)اصالــت فاعلیــت( دســت پیــدا کنــد تــا 
ارتبــاط  و  هماهنگــی  آن،  اســاس  بــر 
قاعده منــد میــان منطــق حجیــت )بــرای 
ــه  ــق معادل ــوزوی( منط ــوم ح ــول در عل تح
و  دانشــگاهی(  علــوم  در  تحــول  )بــرای 

منطــق مــدل )بــرای تحــول در نظــام اجــرا( 
ــق،  ــن طری ــاند و از ای ــرانجام برس ــه س را ب
ــظ  ــوان حاف ــه عن ــه را ب ــت فقی ــام والی نظ
ــزه  ــال تئوری ــدای متع ــِی خ ــتش اجتماع پرس
کنــد و کیفیــت جریــان دیــن در تمامــی 
عرصه هــای علمــی و عینــِی جامعــه را از 
منزلــت روش و متدولــوژی تبییــن نمایــد.   
ــر داوری  ــاب دکت ــا محــور دومــی کــه جن ام
ــی  ــم دین ــی عل ــه هم اندیش ــود ب ــه خ در نام
بــر آن تاکیــد کرده انــد، ایــن اســت کــه 
علــوم مــدرن متناســب بــا نظــم جامعــه 
مــدرن اســت و جامعــه ای کــه ســودای 
همــان نظــم و محصــوالِت برآمــده از آن 
ــت،  ــدی نیس ــم جدی ــال نظ ــه دنب را دارد و ب
بایــد همــان علــوم را بپذیــرد. ایــن نکتــه در 
ــه  ــت و البت ــح اس ــال صحی ــه کام ــگاه اولی ن
بایــد آن را تکمیــل کــرد کــه اوال علــوم 
مــدرن بــرای تکامــل و تغییــر مقیــاس 
در جامعــه مــدرن و راهبــری تغییــرات آن 
اســت و نــه فقــط نظــم در آن. و ثانیــا آنچــه 
ــط  ــه فق ــودای آن اســت، ن ــا در س ــه م جامع
ــه  ــت بلک ــای روز دنیاس ــن تکنولوژی ه آخری
ایــن  از واردات کاال و تکنولــوژی،  بیــش 
ــذت«  ــاه و ل ــی و رف ــف زندگ وارداِت »تعری
ــارت  ــر اس ــرض خط ــا را در مع ــه م ــت ک اس
ــر،  ــارت دقیق ت ــه عب ــرار داده و ب ــدرن ق م
اگــر مرجعیــت تمــدن مــدرن در تعریــف 
ارضــاء  چگونگــی  و  اجتماعــی  نیازهــای 
ــه  ــوان ب ــد، نمی ت ــده باش ــه ش ــا پذیرفت آنه
ــرای  ــی ب ــبات عمل ــی و مناس ــای علم ابزاره
ــه  ــداد. ب ــن ن ــاء ت ــاز و ارض ــن نی ــان ای جری
ــه  ــه ب ــرِف تکی ــه ص ــت ک ــل اس ــن دلی همی
مباحثــی کلّــی ماننــد »وجــود افتراقــات 
در نیازهــای جامعــه اســالمی بــا جامعــه 
ــا  ــالم ب ــدگاه اس ــاوت دی ــا »تف ــی« ی غرب
بــدون  انســان«  دربــاره  غــرب  دیــدگاه 
این کــه اثــر ایــن افتــراق و تفــاوت را در 
عینــی  ســاختارهای  و  علمــی  وضعیــت 
ــه  جامعــه مشــخص کنــد، پاســخی درخــور ب

نمی شــود. محســوب  ایشــان  کالم 
امــا بخشــی از ایــن نامــه کــه می توانــد 
خواننــده ی اندیشــمند را در تعجــب غــرق کنــد، 
ــر در  ــان تفک ــاب ایش ــه جن ــت ک ــمتی اس قس
تجدیــد عهــد دینــی و اندیشــیدن دربــاره بنــای 
ــن  ــوان جایگزی ــه عن یــک جامعــه اســالمی را ب
ــد. تعجــب  ــم دینــی پیشــنهاد داده ان بررســی عل
عمیــق از ایــن پیشــنهاد از آنجــا نشــات می گیرد 
کــه دانشــمندانی چــون ایشــان بــه خوبــی 
ــادی چــون اقتصــاد  ــه فقــط ابع ــد کــه ن می دانن
ــه  ــی و...، بلک ــوق و جامعه شناس ــخ و حق و تاری
ــت  ــاع و سیاس ــت و دف ــون امنی ــی چ عرصه های
ــادالت و  ــی دارای مع ــال علم ــوری کام ــز ام نی
فرمول هــای تخصصــی و حرفــه ای هســتند کــه 
نتیجــه ی آنهــا در ایجــاد نظــم امنیتــی و دفاعــی 
ــل  ــال قاب ــدرن کام ــای م ــرای دنی ــی ب و سیاس
ــار و  ــم و آم ــدد و رق ــا ع ــا ب ــار آنه مشــاهده و آث
ــت. ــه اس ــل مالحظ ــی قاب ــاخصه های کّم ش

ــم  ــت عظی ــه حرک ــت ک ــده اس ــه ش ــس چ پ
انقــالب اســالمی در نفــی ایــن نظم هــای 
سیاســی و امنیتــی و دفاعــی و ایجــاد نظم هــای 
ــد  ــای تجدی ــر مبن ــا ب ــن عرصه ه ــد در ای جدی
عهــد دینــی بــر نخبــگان جامعــه پوشــیده 
ــده و ناله هــای ســردمداران جاهلیــت مــدرن  مان
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ــوش  ــه گ ــه ب ــادی در منطق ــدرت م ــادالت ق از شکسته شــدن مع
آنــان نرســیده و عکس العمل هــای دیوانــه وار اهالــی باشــگاه 
ــه  ــورد توج ــی، م ــده نوران ــن مجاه ــل ای ــادی در مقاب ــدرت الح ق
ــه نظــم  ــدان ب ــا فریادهــای باورمن ــه اســت؟! آی ــرار نگرفت ــان ق آن
سیاســی و امنیتــی و دفاعــی مــدرن در ابتــدای انقــالب فرامــوش 
ــران  ــردِن ای ــه منزوی ک ــام را ب ــرت ام ــه حض ــده ک ش
در جهــان متهــم می نمودنــد؟! آیــا آن اتهام زنــی از 
ــس از  ــراِن پ ــه ای ــت ک ــات نمی گرف ــت نش ــن حقیق ای
ــه  ــن س ــدرن در ای ــا ســودای نظــم م ــه تنه ــالب، ن انق
عرصــه  را کنــار گذاشــته بلکــه بــه کار و ابتــکار در 
ــردن  ــا متحدک ــت؟! آی ــرده اس ــا آن ورود ک ــارزه ب مب
ــتیابی  ــرای دس ــام ب ــرت ام ــط حض ــران توس ــت ای مل
ــی  ــای نظام ــت هزینه ه ــی و پرداخ ــتقالل سیاس ــه اس ب
بــا  داخلــی  درگیری هــای  )کودتــا،  آن  امنیتــی  و 
ــای  ــه ج ــی و...( ب ــگ تحمیل ــوام، جن ــا و اق گروهک ه
ــز  ــی ج ــی، معنای ــدرت جهان ــای ق ــا قطب ه ــی ب همراه
ــر  ــا پیامب ــران ب ــت مســلمان ای ــِی ام ــد دین ــد عه تجدی
ــر و  ــلطه کف ــی س ــرای نف ــت ب ــه سیاس ــرم در عرص اک
ــت در  ــگ بعث ــاء فرهن ــی و احی ــار حرب ــا کف ــه ب مقابل
آیــا  ایمانــی و کفرســتیزی دارد؟!  اســتعالء  جهــت 
توســط  بی ســابقه   واقعیت هــای  ایجــاد  می تــوان 
امــام )ره( و امــت در مقابلــه بــا هجمــه سیاســی و 

ــون: ــر چ ــان کف ــِی جه ــی و نظام امنیت
 ســاماندهی سیاســی ملــت در هیئــات و مســاجد و 
نمازهــای جمعــه بــه جــای ســرابی از مشــارکت و 

آزادی در فرهنــگ تحــّزب
 شــکل گیری اطالعــات 36 میلیونــی و مردمــی در 
مقابلــه بــا کــوران تهدیدهــای امنیتــی بــه جــای تکیــه 
ــن و خشــن و کامــال بســته ی  ــه  دســتگاه های پوالدی ب
ــی و  ــی، بین الملل ــای جهان ــا قطب ه ــط ب ــِی مرتب امنیت

ــه ای منطق
بــا  اخالقــی  و  شــهادت طلبانه  جنــگ  پیدایــش   
ــادالت  ــای مع ــه ج ــی ب ــش 20 میلیون ــر ارت ــه ب تکی
مــدرن دفاعــی  دکترین هــای  در  ســخت افزارمحور 
تغییــر  در  آن  آثــار ژرف  و  انــکار کــرد  را مطلقــا   
جغرافیــای سیاســی منطقــه را نفــی نمــود ؟! آیــا 
قابــل قبــول اســت کــه اندیشــمندان جامعــه بــا 
گذشــت چهــل ســال از انقــالب اســالمی هنــوز چشــم 
بــر ایــن واقعیت هــای انقالبــی و تــداوم آن توســط 
رهبــری و مــردم ایــران فروببندنــد و بــه نحــوی از 
ــد  ــی دم بزنن ــد دین ــد عه ــه تجدی ــه ب ــرورت توج ض
ــر  ــا اگ ــده و ی ــور نش ــن کش ــی در ای ــا انقالب ــه گوی ک
ــی  ــری از آن باق ــون اث ــاده، اکن ــی افت ــن اتفاق هــم چنی
ــدرت  ــد ق ــه تولی ــی ک ــم در زمان ــت؟! آن ه ــده اس نمان
ــای  ــای آرمان ه ــر مبن ــی ب ــی و امنیت ــی و نظام سیاس
ــت  ــرازی از کیفی ــه ت ــالمی ب ــام اس ــط نظ ــی توس دین
ــادِی  ــران م ــی بازیگ ــی برخ ــه حت ــیده ک ــت رس و کمی
ــه  ــا جبه ــی ب ــیه، همراه ــدرت همچــون روس عرصــه ق
مقاومــت را موجــب دســتیابی بــه منافــع خــود ارزیابــی 

. می کننــد
واقعیــت آن اســت کــه انقــالب اســالمی و نظــام 
ــل  ــه دلی ــود و ب ــن گام خ ــده از آن در اولی ــارک برآم مب
ــال  ــن نه ــه ای ــا ب ــتقیم ابرقدرته ــخت و مس ــه س هجم
نوپــا، ســودای نظــم مــدرن در امــور سیاســی و امنیتــی 
ــوم و  ــا عل ــال ب ــذا عم ــت و ل ــار گذاش ــی را کن و دفاع
ســاختارهای برآمــده از آن در ایــن عرصــه مقابلــه 
کــرد و بــه صــورت میدانــی و تجربــی، ابزارهایــی 
ــه  ــود؛ گرچ ــد نم ــر آن تولی ــی را در براب ــی جایگزین عین

ــای  ــه تحلیل ه ــاری ب ــل گرفت ــه دلی ــه ب ــگان جامع نخب
انتزاعــی در حــوزه یــا نظریه هــای مــادی در دانشــگاه و 
ــا،  ــن دو مبن ــِد ای ــف غیرقاعده من ــه تألی ــا دچارشــدن ب ی
ــی را از  ــات دینــی و انقالب ــن واقعی توانایــی مشــاهده ای
ــزه  ــدان مهــم »تئوری ــع در می دســت داده باشــند و بالتب
بــا  مقابلــه  در  اســالمی  انقــالب  تجــارب  کــردن 
ــام  ــر مق ــه تعبی ــند و ب ــب باش ــدرن« غای ــت م جاهلی
معظــم رهبــری، خــواص از عــوام عقــب افتــاده باشــند!
بــه عبــارت دیگــر  ملــت ایــران بــه تبعیــت از رهبــران 
ــر،  ــرت ولی عص ــام حض ــواب ع ــوان ن ــه عن ــالب ب انق
ــوی در عرصــه سیاســت  ــی و معن ــد دین ــد عه ــا تجدی ب
ــوم  ــاد و عل ــن ابع ــدرن در ای ــاع، نظــم م ــت و دف و امنی
ــن  ــه تامی ــع ب ــدان طم ــه  و دن ــده از آن را نپذیرفت برآم
ــج و  ــا حضــور در ائتالف هــای سیاســی رای ــن امــور ب ای
ــرف  ــه ع ــوم را ـ ک ــی مرس ــی و امنیت ــای نظام پیمان ه
رایــج در دنیــای مــدرن و توصیــه علــوم جدیــد اســت و 
ــی  ــن یوغ های ــان در چنی ــا همچن ــای دنی ــه ملت ه قاطب
ــاز  ــه نی ــده و ب ــه کن ــتند ـ از ریش ــی هس ــغول بردگ مش
ــن  ــی ت ــی و امنیت ــات نظام ــادی در موضوع ــاء م و ارض
ــه قطــب قــدرت جدیــدی  ــه همیــن دلیــل، ب ــداده و ب ن

ــت. ــده اس ــل ش ــل تبدی ــه و بین المل ــه منطق در عرص
واقعیت هــای  ایــن  کــه  بینایــی  چشــمان  البتــه 
ــد  ــز را رص ــات اعجاب برانگی ــن فتوح ــون و ای معجزگ
ــای  ــق و ناهنجاری ه ــای عمی ــا از چالش ه ــد، قطع کن
و  فرهنگــی  عرصه هــای  در  کــه  تشدیدشــونده ای 
اقتصــادی در مقابــل نظــام مقــدس اســالمی قــرار 
گرفتــه غافــل نخواهــد بــود چــرا کــه بــه خوبــی 
ــد ایــن تجدیــد عهــد دینــی در عرصــه سیاســی،  می دان
بــر اثــر پذیــرش نظــم مــدرن در عرصه هــای فرهنگــی 
انفعــال  و اقتصــادی بــه چالــش کشــیده شــده و 
ــی  ــردی غرب ــادالت کارب ــوم و مع ــر عل ــا در براب حوزه ه
بــه اســم »ادراکات عقالئــی« و اطاعــت بی چــون 
و چــرا از آنهــا در دانشــگاه ها بــه اســم »تجــارب 
کارآمــد بشــری«، ســموم علمــی را در شــریان اداره 
ــر را  ــای زه ــد جام ه ــط تولی ــرده و خ ــاری ک ــور ج کش
ــه در  ــر بلک ــئول و کالم آن مدی ــن مس ــن ای ــه در ذه ن
نظــام تصمیم ســازی و تصمیم گیــری کشــور بــه راه 

ــت. ــه اس انداخت
ــالب  ــک از انق ــتیبانی تئوری ــی، پش ــت نخبگان ــن غفل ای
ــرل  ــر کنت ــرده و آن را در براب ــاق ب ــه مح ــالمی را ب اس
ناهنجاری هــا تنهــا گذاشــته و موجــب ناکارآمــدی 
نظــام در رفــع مشــکالت شــده و درگیــری بیــن 
انقــالب  مــادی،  مدل هــای  و  دینــی  انگیزه هــای 
ــر از  ــه ه ــی ک ــا جای ــرده ت ــر ک ــالمی را ضربه پذی اس
ــِی  ــی و دفاع ــی و امنیت ــتاوردهای سیاس ــی دس چندگاه

بی نظیــر نظــام را نیــز بــه چالــش می کشــد.
و  مکــرر  هشــدارهای  از  قاعده منــد  تحلیــل   
ــر  ــون »خط ــری پیرام ــم رهب ــام معظ ــدیداللحن مق ش
انقــالب«، »خطــر  اهــداف  از  انحــراف  و  ارتجــاع 
تحریــف شــخصیت امــام«، »خطــر ســلب هویــت 
از  از نهادهــای مختلــف نظــام«، »خطــر  انقالبــی 
ــر  ــر تغیی ــای پ ــور در دهه ه ــتقالل کش ــت رفتن اس دس
ــام  ــکل نظ ــورت و ش ــدن ص ــر باقی مان ــده«، »خط آین
و خالی شــدن آن از ســیرت و محتــوای الهــی« نیــز 
همیــن واقعیــت را بــه تصویــر می کشــد. بنابرایــن 
ــاره  ــر درب ــوی و تفک ــد معن ــد عه ــه تجدی ــرار ب ــر ق اگ
امــر بــدون  ایــن  باشــد،  بنــای جامعــه اســالمی 
و  ایــران  ملــت  دســتاوردهای  از  عمیــق  تحلیــل 

نظــام اســالمی و توجــه بــه ثروت هــای عظیــم و 
عهدهــای تجدیدشــده ای کــه هم اکنــون جمهــوری 
اســالمی طالیــه دار آن اســت، امکان پذیــر نخواهــد 
ــی  ــارب عمل ــن تج ــدن همی ــا تئوریزه ش ــود و اساس ب
و دســتاوردهای میدانــی توســط دانشــوران حــوزه و 
ــاد  ــرار آن در ابع ــرای تک ــه راه را ب ــت ک ــگاه اس دانش
ــارت در  ــی از اس ــتر رهای ــد و بس ــن می کن ــد روش جدی
بندهــای فرهنگــی و اقتصــادِی نظــم مــدرن را فراهــم 

مــی آورد.
ــوان  ــه عن ــره( ب ــدس س ــر )ق ــی کبی ــع خمین  در واق
ــر  ــالم در عص ــت اس ــِی مل ــد اله ــد عه ــذار تجدی بنیانگ
حاضــر، نهضــت نورانــی خــود را از راه افشــاگری 
نســبت بــه مظالــم ابرقدرت هــا و منصوبــان آنهــا 
توســط  کــه  نامرئــی  زنجیرهــای  نشــان دادن  و 
ــر گــرده امــت  بت پرســتی مــدرن در عرصــه سیاســی ب
ــرد و  ــاز ک ــود، آغ ــه ب ــرار گرفت ــد ق ــد و آل محم محم
ــمنان  ــادالِت دش ــتن مع ــا کنارگذاش ــر او ب ــروان بصی پی
ــای  ــکار قدرت ه ــاد و ان ــش عن ــتند آت ــه توانس ــود ک ب
و  نظامــی  توطئه هــای  انــواع  بــا  کــه  را  بــزرگ 
ــه  ــران افروخت ــت ای ــد مل ــی برض ــی و سیاس اطالعات
شــده بــود، بــه گلســتان امنیــت و اقتــدار تبدیــل کننــد. 
امــروز همیــن حرکــت بایــد در مــورد اژدهــای هفت ســِر 
ــاک  ــار خطرن ــه و آث ــدار و همه جانب ــعه پای ــات توس ادبی
ــود.  ــرار ش ــالمی تک ــور اس ــرطانی آن در اداره کش و س
زیــرا مــدل اداره غربــی کاری جــز هماهنگ کــردن 
همــه عرصه هــای اقتصــادی، فرهنگــی، رســانه ای، 
ــاورزی،  ــات، کش ــه، خدم ــت، تغذی ــل، بهداش حمل ونق
حقوقــی، قضایــی، نظامــی، امنیتــی، سیاســی و... در 
راســتای دائم افزایــی ســرمایه بمثابــه یــک موجــود 
ــریت  ــاع بش ــه کاال و انقط ــان ب ــص انس ــده و تخصی زن

ــدارد. ــاده ن ــار م ــر آث در براب
ــظ  ــرای حف ــوند و ب ــدار ش ــگان بی ــر نخب ــن اگ بنابرای
انقــالب، احترامــات موهــوم را بشــکنند و مفاســد 
از نظــم  برخاســته  اقتصــادِی  فرهنگــی و فجایــع 
مــدرن را فریــاد زننــد و ملــت و مســئوالن را بــا 
عرصه هــا  ایــن  در  مــدرن  بت پرســتی  و  کفــر 
ــه  ــدار و همه جانب ــعه پای ــات توس ــد و ادبی ــنا کنن آش
را رســوا ســازند، طلیعــه ی خواســت ملــی بــرای 
الهــی  نظــم  ســودای  و  موجــود  نظــم  شکســتن 
و جامعــه دینــی در ملــت متدیــن ایــران شــکل 
ــت  ــاء ظرفی ــدی از ارتق ــه جدی ــت و مرحل خواهــد گرف
ــاز  ــن آغ ــدس معصومی ــتان مق ــه آس ــزاری ب خدمتگ
ــن شــروع  ــرای ای ــه ب ــه پیشــنهاد اولی خواهــد شــد ک
ایــن امــر خطیــر و گفتمان ســازی در ســه ســطح 
»مســئولین، نخبــگان، مــردم« در آثــار پژوهشــی 
اســتاد  مرحــوم  اندیشــه  حســینیه  بنیانگــذار 
شــده  تبییــن  صــدوق  حجه االسالم والمســلمین 
انقــالب  »گفتمــان  کتــاب  دو  قالــب  در  اخیــرا  و 
ــدرت،  ــد ق ــوری تولی ــه تئ ــی س ــالمی« و »بررس اس
ــبک  ــی و س ــی غرب ــبک زندگ ــالع در س ــروت، اط ث

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــالمی« ب ــی اس زندگ
بــه هرحــال نخبــگان یکبــار بــرای همیشــه بایــد 
ــی  ــالمی زندگ ــالب اس ــر انق ــه در عص ــد ک ــاور کنن ب
می کننــد؛ عصــری کــه نــدای آن در 22 بهمــن 5۷ 
در سراســر ایــران پیچیــد و ملــت از دل و جــان آن 
ــوز  ــد و هن ــت کردن ــال آن حرک ــه دنب ــنیدند و ب را ش
ــد:  ــود فرامی خوانن ــا خ ــی ب ــه همراه ــگان را ب ــم نخب ه

ــت.« ــران اس ــالمی ای ــالب اس ــدای انق ــن ص »ای

گزارش

حجت االسالم پارسانیا:
ــل از دکارت  ــال قب ــا س ــژه صده ــوژه و اب س
ــود ــلمان ب ــوفان مس ــوی فیلس ــورد گفتگ م
پارســانیا گفــت: مســاله ســوژه و ابــژه صدهــا ســال قبــل از دکارت و کانــت مــورد 
ــث  ــا دکارت، در بح ــارن ب ــدرا مق ــوده و ماص ــلمان ب ــوفان مس ــوی فیلس گفتگ
»اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم« ایــن مســاله را بــرای همیشــه حــل کــرده اســت.

ــز االســالمی  ــتهای »المرک ــله نشس ــر، ششــمین نشســت از سلس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا موضــوع »نقــد و بررســی  للدراســات االســتراتیجیه« وابســته بــه عتبــه مقدســه عباســیه، ب
رویکــرد فرهنگــی معاصــر بــه معرفــت «بــا ســخنرانی حجــت االســالم  حمیــد پارســانیا روز 
پنــج شــنبه، ســوم اســفندماه و در بیــت مرحــوم آیــت اهلل العظمــی حائــری یــزدی)ره(  در قــم 

برگــزار شــد.
ــوژه محــوری او  ــه س ــت را دکارت دانســت ک ــه معرف ــرد فرهنگــی ب ــازگاه رویک ــانیا آغ پارس
ــر  ــاختارگرای عص ــاختارگرا و پساس ــات س ــا و جریان ــی ه ــه و نوکانت ــگل، نیچ ــت ،ه درکان
حاضــر ادامــه یافــت. ایشــان گفــت: در ایــن رویکــرد مــا بــا سوبژکتیویســم و بعــد بــا مــرگ 
ــوان خــط ســیر مــرگ ســوژه را از طریــق دیگــری  ــه مــی ت ســوژه مواجــه مــی شــویم. البت
ــی اســت  ــد پوزیتویســم در فلســفه تحلیل ــا بع ــان پوزیتویســم و م ــال کــرد کــه جری هــم دنب

ــن مســیر نخســتین اســت. ــان همی ــن جری ــی تری ــه نظــر مــن اصل ــی ب ول
وی در ابتــدا بــه طــرح مســئله دکارت پرداخــت و گفــت: دکارت معرفــت را عقلگرایانــه تفســیر 
میکــرد و مبتنــی بــر متافیزیکــی کــه داشــت، بــرای حــل مشــکالتی کــه در حــوزه معرفــت 
ــت. در دکارت،  ــک میگرف ــی اش کم ــتی شناس ــود، از هس ــده ب ــود آم ــش بوج ــی برای شناس
»مــن مــی اندیشــم پــس هســتم« بیانگــر ایــن اســت کــه روشــنگری بــا اندیشــه آغــاز مــی 
شــود. وی بــا تردیــد نســبت بــه شــناخت خــودش آغــاز کــرد . او بــا شــک دســتوری ای کــه 
ــوان یــک جوهــر و ســوژه شــناخت و هرآنچــه  ــه عن ــود در نهایــت، خــود را ب اتخــاذ کــرده ب
کــه معــروض علــم واقــع مــی شــود را عنــوان ابــژه داد و ایــن ادبیــات از طریــق دکارت وارد 

فلســفه شــد.
ــی وی  ــه گرای ــوم و شــکاکیت ناشــی از تجرب ــه هی ــد از طــرح مســئله دکارت ، ب ــانیا بع پارس
پرداخــت و گفــت: هیــوم ماننــد دکارت راسیونالیســت نبــود و ماننــد وی خــدا را اثبــات نکــرده 
ــکاک  ــرای ش ــک حــس گ ــد. او ی ــران کن ــت شناســی اش را جب ــای معرف ــالء ه ــا خ ــود ت ب
اســت. امــا بعــد از هیــوم، کانــت حلقــه بعــدی ایــن جریــان اســت. او بــه اینکــه همــه مفاهیــم 
ــم حســی  ــوزه مفاهی ــه در ح ــرد و مشــکلی ک ــان ک ــد، اذع ــی آی ــا از راه حــس بدســت نم م

بــرای هیــوم بــود را در حــوزه مفاهیــم عقلــی قــوه فاهمــه بــکار بــرد.
پارســانیا تاکیــد کــرد: حاصــل ایــن تحــوالت اینگونــه شــد کــه معرفــت یــک وصــف ســوژه 
بنیــاد و ســوژه محــور پیــدا کــرد و در ایــن راســتا دو اصطــالح »نومــن« و »فنومــن« از طریــق 
ــت را  ــی از معرف ــل نظــری کــه تعینات ــت، عق ــه نظــر کان ــات فلســفه شــد. ب ــت وارد ادبی کان
ــم  ــل نظــری یکســری مفاهی ــرای عق ــع نیســت.کانت ب ــان واق ــی از جه ــد، حاک ــان میکن بی
پیشــینی ثابــت را در نظــر گرفــت و البتــه هــر آنچــه کــه وی در حــوزه قلمــرو عقــل نظــری و 
عملــی بیــان مــی کنــد، بــه دلیــل کلیتــی کــه دارد، بــه قــول خــودش »ترانســندنتال« اســت.
پارســانیا افــزود:  در کانــت شــما متافیزیکــی نداریــد کــه بخواهیــد مباحــث معرفــت شناســی را 
ملحــق بــه مســائل هســتی شناســی کنیــد. مفاهیمــی ماننــد وحــدت، کثــرت، وجــود و ماننــد 
اینهــا، پیشــینی ذهنــی اســت. متافیزیــک چیــزی جــز اپیســتمولوژی بــرای کانــت نیســت. در 
دکارت تفســیری متافیزیکــی از معرفــت مــی شــود و در کانــت تفســیری معرفــت شــناختی از 

متافیزیــک ارائــه مــی شــود.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در ادامــه بــه مرحلــه بعــدی در چگونگــی ظهــور و بــروز 
ــز در  ــای را نی ــد دیلت ــی هــا و کســانی مانن ــت پرداخــت و نوکانت ــه معرف رویکــرد فرهنگــی ب
ــده فرهنگــی اســت، در  ــان معرفــی کــرد و گفــت: اینکــه معرفــت یــک پدی ادامــه ایــن جری

دیلتــای خــود را نشــان میدهــد.
 در ادامــه وی افــزود:  هــگل را هــم بایــد در همیــن جریــان مــورد توجــه قــرار داد، چــون؛ در 
هــگل تاریخــی بــودن فکــر تثبیــت مــی شــود، هــگل هــر چنــد بــا کانــت در برخــی جهــات 
همنظــر نیســت، ولــی هــگل بــه تاریخــی کــردن احــکام ثابــت ذهــن نــزد کانــت، شــناخته 

مــی شــود بــه طــوری کــه بــا هــگل ســوژه خــودش متحــرک مــی شــود.
ــم  ــه عال ــط ب ــنگری دکارت مرتب ــد: روش ــنگری افزودن ــف روش ــاره ادوار مختل ــانیا در ب پارس
خــارج بــود. روشــنگری کانــت مرتبــط بــه خــود معرفــت بــود. امــا در مقطــع بعــد، روشــنگری 
متوجــه ایــن مــی شــود کــه ایــن مفاهیــم چگونــه بوجــود آمدنــد ، عواملــی کــه ایــن مفاهیــم 

ــد، چیســت؟ را بوجــود آورده ان

وی در ادامــه بــه چگونگــی نــگاه معاصریــن بــه معرفــت پرداخــت و گفــت : در عصــر حاضــر، 
ــی  ــده تاریخ ــک پدی ــه ی ــوژه ک ــی دارد . س ــی فرهنگ ــت عوامل ــاختارگرایان، معرف ــرای س ب
ــادی و  ــی، اقتص ــط سیاس ــاختارگرایانه، در دل رواب ــای س ــرد ه ــه رویک ــه ب ــا توج ــت، ب اس
ــا  ــا ب ــگاه م ــن ن ــا ای ــک برســاخته تاریخــی اســت. ب ــی شــود. ســوژه ی فرهنگــی ســاخته م
ــازی  ــع ســوژه یــک عروســک خیمــه شــب ب مــرگ ســوژه هــم مواجــه مــی شــویم. در واق
ــط و ســاختارها ســاخته مــی شــود. امــا تنهــا ایــن نیســت،  اســت کــه توســط نهادهــا و رواب
ــرای  ــکار ذات ب ــده و ان ــم ش ــر ه ــی ت ــاختارگرایی بحران ــت در  پساس ــت معرف ــه وضعی بلک
ــرای آلتوســر، ســاختار فرهنــگ روبنایــی  ــاًل ب ســوژه و معرفــت شــدیدتر هــم مــی شــود. مث
ــرای فرهنــگ  ــد ب ــد، هرچن ــد مارکــس اقتصــاد مــی دان ــه مانن ــر ســاخت را ب اســت و وی زی
یــک نحــو اســتقاللی قائــل مــی شــود. زیرســاخت در فوکــو بــه قــدرت بازمــی گــردد. ســاختار 
قــدرت بقیــه ســاختارها را مــی ســازد و تعریــف میکنــد. در مکتــب بیرمنــگام، ممکــن اســت 
ســاختار ثابــت تــری بــرای فرهنــگ بیابیــد ولــی در هــر حــال، معرفــت در ســاختار فرهنــگ 
قــرار دارد؛ اعــم از اینکــه فرهنــگ، ســاختار روبنایــی باشــد یــا زیــر بنایــی. در ســاختارگرایی، 
رابطــه هســت کــه ذات را ایجــاد مــی کنــد و بــا جابجــا شــدن ســاختار، ذات و همــه معرفــت 

هــا جابجــا مــی شــود.
ــوری قبــض و بســط تئوریــک  ــزود: شــما نتیجــه ســاختارگرایی را در تئ پارســانیا در ادامــه اف
شــریعت مــی توانیــد رصــد کنیــد. هــر چنــد ایــن نظریــه خــودش را در ســاختارگرایی مطــرح 
نمیکنــد، ولــی بــا توجــه بــه نظریــه ســاختارگرایی هــم مــی شــود تئــوری قبــض و بســط را 
تبییــن کــرد. اصالــت ربــط و رابطــه را در ایــن تئــوری مــی توانیــد ببینیــد؛ در ســاختارگرایی 
ــت  ــرگ معرف ــت . م ــز هس ــی نی ــت شناس ــرگ معرف ــه م ــت، بلک ــوژه نیس ــرگ س ــا م تنه
ــه همــراه دارد. معرفــت ســیال  ــت گــری را ب شناســی، نفــی ذات، نفــی صــدق و نفــی حکای
ــک  ــود ی ــین، خ ــت پیش ــه معرف ــی نســبت ب ــر بازخوان ــازی اســت. ه ــال بازس ــا در ح و دائم

ــد را مــی ســازید. ــاره، یــک ســوژه جدی ــش دوب ــا خوان بازســازی اســت. و ب
وی در نقــد ایــن رویکــرد بــه معرفــت گفــت: ایــن رویکــرد بــه معرفــت در خصــوص رابطــه 
بینافرهنگــی، حتــی در رابطــه خــود بــا خــود مشــکالت فراوانــی را بوجــود مــی آورد. در ارتبــاط 
بــا معرفــت دینــی هــم اگــر ایــن معرفــت دائمــا درحــال بازســازی باشــد، بــا اعتقــاد بــه امــر 
متعالــی کــه در متــن باورهــای دینــی قــرار دارد، در تضــاد خواهــد بــود. ایــن نــوع نــگاه بــه 

معرفــت بــا انســان مــدرن و اقتضائــات مدرنیتــه ســازگار اســت.
ــج  ــدود پن ــالم ح ــان اس ــژه در جه ــوژه و اب ــئله س ــه مس ــه اینک ــه ب ــانیا  در ادام پارس
ــاره  ــوده ، اش ــرح ب ــالم مط ــان اس ــود در جه ــرح ش ــرب مط ــه در غ ــل از اینک ــده قب س
ــم  ــر عل ــه اگ ــود ک ــه ب ــش مواج ــن پرس ــا ای ــینا ب ــن س ــاًل اب ــه مث ــت: اینک ــت و گف داش
ــوند،  ــی ش ــع م ــم جم ــا ه ــرض ب ــر و ع ــه جوه ــر، چگون ــوم جوه ــت و معل ــرض هس ع
ــه عــرض کیــف نفســانی مــی شــود؛  اینکــه بقیــه اعــراض و مقــوالت در ذهــن تبدیــل ب
ــود.  ــی ش ــع م ــودش جم ــر از خ ــه ای غی ــا مقول ــانی ب ــف نفس ــرض کی ــن ع ــه ای چگون
ــادی  ــالش زی ــینا ت ــن س ــت. اب ــش دکارت اس ــر از پرس ــق ت ــی دقی ــش خیل ــن پرس ای
ــار آن  ــا دچ ــی ه ــت و نوکانت ــه کان ــی ک ــه عواقب ــا ب ــد ت ــئله میکن ــن مس ــل ای ــرای ح ب
شــده اند،گرفتــار نشــوند. ایــن گفــت و گــو هــا حــدود پنــج ســده ادامــه پیــدا میکنــد تــا 
ــوم« ایــن مشــکل حــل مــی شــود.  ــم و معل ــم و عال ــا »اتحــاد عل ــدگاه مالصــدرا ب در دی
درســت زمانــی کــه ایــن مشــکل در غــرب تبدیــل بــه فراینــدی مــی شــود کــه در نهایــت 

ــت. ــده اس ــل ش ــکل ح ــن مش ــالم ای ــان اس ــد، در جه ــی انجام ــوژه م ــرگ س ــه م ب

گزارش
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گزارش

ــای  ــه ه ــی آرا و اندیش ــی و بررس ــت بازخوان در نشس
ــد؛ ــرح ش مط

ــار  ــوع آث ــت: از مجم ــژوه گف ــخ پ ــفندیاری، تاری اس
ــه او  ــرد ک ــتنباط را ک ــن اس ــوان ای ــریعتی می ت ش
معتقــد بــه نظــام سوســیال دموکراســی دینی اســت 
ــوان  ــه عن ــه در برخــی از کشــورها از آن ب ــان ک آنچن

ــود. ــاد می ش ــاه ی ــت رف دول
ــی آرا و  ــی و بررس ــت بازخوان ــر، نشس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
اندیشــه هــای دکتــر علــی شــریعتی در ادامه سلســله نشســت های 
»آنــان کــه مــی اندیشــند« توســط کانــون اندیشــه جــوان در تــاالر 
ابــن خلــدون دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران برگــزار 

شــد.

در ابتــدا غفــاری، دبیــر علمــی ایــن همایــش گزارشــی را از رونــد 
ــن دوره  ــا اعــالم فراخــوان ای ــت: ب ــرد و گف ــه ک ــزاری آن ارای برگ
ــه  ــا 9 مقال ــان آن ه ــه از می ــم ک ــت کردی ــاالت بســیاری دریاف مق
ــر  ــار برت ــه به عنــوان اث برگزیــده شــناخته شــد و در نهایــت 3 مقال
ــد  ــی مانن ــد دارای ویژگی های ــاالت بای ــن مق ــدند. ای ــاب ش انتخ
ــک  ــریعتی و کم ــاره ش ــری درب ــات نظ ــل منازع ــه ح ــک ب کم
ــه  ــه ک ــند. همان گون ــته باش ــکار او داش ــاره اف ــی درب ــه بازاندیش ب
می دانیــد طــی ســال های اخیــر کتاب هــای زیــادی در ایــن 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای ــون زم ــت و اکن ــده اس ــر ش ــاره منتش ب
ــه  ــاز مــا ب ــه نی ــا توجــه ب ســراغ بررســی اندیشــه های شــریعتی ب

ــم. ــائل بروی ــخگویی مس پاس
ــی  ــزود: یک ــریعتی اف ــه ش ــای اندیش ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش وی ب
آثــار شــریعتی مشــاهده می شــود  از ویژگی هایــی کــه در 
نظــم منطقــی و سلســله واری اســت کــه در کتاب هــای او از 
اسالم شناســی، تشــیع علــوی و صفــوی تــا بازگشــت به خویشــتن 
ــد  ــی نیازمن ــی فعل ــرایط اجتماع ــز در ش ــا نی ــود م ــال می ش دنب
ــم و  ــه کنی ــری مراجع ــن مهندســی فک ــه ای ــه ب ــن هســتیم ک ای
ــی و  ــد انقالب ــی دوم تعه ــم. ویژگ ــخ های الزم را بگیری از آن پاس
مکتبــی اســت کــه شــریعتی نســبت بــه مســائل اجتماعــی داشــته 
و تعهــدش را اعــالم کــرده و اندیشــه خــود را بــه آن تزریــق کــرده 
اســت. از ســوی دیگــر تفکــر او پویــا، زاینــده و آموزنــده اســت و از 
ــه  ــید ک ــری رس ــد فک ــروژه جدی ــه پ ــم ب ــه های او می توانی اندیش

ــد. ــا باش ــا راهگش ــرای م ــد ب ــروز می توان ام
پــس از آن تیــزر مســتندی کــه قــرار اســت در آینــده رونمایی شــود 

بــا عنــوان »شــریعتی بــدون روتــوش« پخش شــد.
یحیــی یثربــی از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم گفــت: شــریعتی 
ــردن ســه گانه زور،  ــا مطــرح ک ــه و ب ــی را وارد جامع ــم جالب مفاهی
ــرد.  ــاره مطــرح ک ــن ب ــنجیده ای را در ای ــای س ــر نکته ه زر و تزوی
ــت  ــالمی اس ــالب اس ــر در انق ــیار موث ــخصیت های بس وی از ش

ــی داشــت و  ــان خوب ــرد و بی ــدوزری کار می ک ــه صــورت بل ــه ب ک
بــا شــخصیت پرجاذبــه و اثرگــذار خــود توانســت مطالــب زیــادی را 

علیــه رژیــم طاغــوت مطــرح کنــد. 
ــا  ــه م ــد چراک ــه از ســتایش خوشــم نمی آی ــان اینک ــا بی ــی ب یثرب
ــرح  ــه ط ــیم ب ــتاییم و نشناس ــخصیت ها را بس ــم ش ــادت کردی ع
ایــن ســئوال کــه علــت درخشــش شــریعتی چــه بــود پرداخــت و 
ــون  ــت دارد چ ــیون محبوبی ــد اپوزیس ــای جدی ــزود: در جامعه ه اف
مــردم مشــکالت جامعــه را فقــط در دولــت می شناســند و مرحــوم 

ــدی وارد  ــیون ج ــک اپوزیس ــوان ی ــان به عن ــن می ــریعتی در ای ش
ــت  ــه دول ــه ب ــد جامع ــتم نبای ــد هس ــد معتق ــد هرچن ــدان ش می
ــت ـ   ــد براســاس محــور دول ــه بای ــود بلک اپوزیســیون تقســیم ش

ــت باشــد.  مل
ایــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه چــرا شــریعتی 
ــروژه او  ــه پ ــت: چراک ــید گف ــدی نرس ــه توحی ــه بی طبق ــه جامع ب
ــه او مطــرح  ــی ک ــه شــغلی داشــت و جریان ــود و جنب ــی نب تحقیق
کــرد بیشــتر مربــوط بــه پیــش از پیــروزی بــود و در واقــع شــریعتی 

بــرای بعــد از پیــروزی برنامــه ای نداشــت. 
ــوان  ــه اشــکاالت دیگــر اندیشــه شــریعتی عن ــا اشــاره ب ــی ب یثرب
کــرد: او ایــن موضــوع را نمی دانســت کــه انقــالب فقــط 
ــت  ــن نتوانس ــازد بنابرای ــد بس ــد و نمی توان ــراب کن ــد خ می توان
ــرح و  ــه ط ــالب نتیجــه بیزاری هاســت و ن ــه انق ــود ک ــه ش متوج
پیشــنهادات. یکــی دیگــر از اشــکاالت اندیشــه شــریعتی ایــن بــود 
کــه مبارزه محــور اســت همچنــان کــه در آثــارش حســن صبــاح و 
ــی اســت کــه  ــن یکــی از آموزه های تروریســم را ســتوده اســت. ای

ــرد.  ــی ک ــت و روی آن کار علم ــرت گرف ــد از آن عب بای
وی بــا تاکیــد بــر اینکه شــریعتی از ســیر اندیشــه در غــرب اطالعی 
ــت و  ــد می دانس ــی را ب ــم و دموکراس ــت: او لیبرالیس ــت گف نداش
ــا  ــود. ام ــده ب ــوب نفهمی ــم خ ــم را ه ــی پروتستانتیس ــی معن حت
چــرا بــا ایــن وجــود مــا همــواره از بازگشــت بــه خویشــتن او یــاد 
ــا  ــکالت را ره ــه مش ــتیم و هم ــه روز نیس ــا ب ــون م ــم چ می کنی
کــرده و تنهــا بــه دنبــال برگــزاری بزرگداشــت بــرای افــرادی چون 
ــرای  ــگاه ب ــا هیچ ــه غربی ه ــی ک ــتیم در حال ــر هس خواجه نصی

ــد. ــت نمی گیرن ــن بزرگداش ــیتن و نیوت انیش
ــه  ــی واعظــی، پژوهشــگر ب ــی حجــت االســالم عل ــس از یثرب پ
ارائــه مقالــه ای بــا عنــوان »واکاوی ســنت گرایــی انتقــادی درتفکر 

شــریعتی« پرداخــت.

ــن  ــه ای ــگاردر ادام ــخ ن ــژوه و تاری ــالم پ ــفندیاری، اس ــد اس محم
ــا  ــی گفــت:  مــن ب ــاد از ســخنان یثرب ســخنرانی هــا ضمــن انتق
بســیاری از مســائل مطــرح شــده توســط ایشــان موافــق نیســتم 
ــریعتی  ــم. ش ــریعتی نمی بین ــار ش ــل در آث ــا تام ــدگاه او را ب و دی
شــجاعت فهمیــدن داشــت و در حالــی کــه تنهــا 40 ســال داشــت 
ــود  ــالگی خ ــا 40 س ــن 30 ت ــرد. او بی ــف ک ــیاری را تالی ــار بس آث
ــادگار گذاشــته و  ــه ی ــب از خــود ب ــش از ۱5هــزار صفحــه مطل بی
ــت.  ــن ماس ــت در ذه ــخن کان ــده س ــه تداعی کنن ــی دارد ک عبارت
شــریعتی معتقــد اســت برخــی ترس هــای ســنتی و موهــوم وجــود 
دارد کــه هیچ کــس جرئــت نمی کنــد از آنهــا ســخن بگویــد و گاه 
می بینیــم کــه همــه احســاس می کننــد چیــزی بــت شــده اســت 
امــا جرئــت پرداختــن بــه آن را ندارنــد و به همیــن دلیــل آن بــت تــا 

مدت هــا باقــی می مانــد. 
اســفندیاری بــا بیــان اینکــه جرئــت فکــری غیــر از روشــنی فکــر 
اســت عنــوان کــرد: او بــه جرئت فکــری رســیده بــود و ایــن در آثار 
شــریعتی مشــهود اســت البتــه آفــت شــجاعت اندیشــیدن خامــی 
ــاط  ــد احتی ــه باش ــام و بی مای ــه خ ــی اســت و کســی ک و بی مایگ
ــی  ــجاعت علم ــی ش ــد و آن را قربان ــت می ده ــی را از دس علم
می کنــد در حالــی کــه بایــد هــر دوی اینهــا را بــا یکدیگــر در نظــر 

داشــته باشــند. 
ایــن محقــق در ادامــه ســخنانش شــجاعت شــریعتی و اســالم 
ــت و  ــل دانس ــل تأم ــیار قاب ــی او را بس ــی و غرب شناس شناس
ــه ای از اســالم ســخن گفــت کــه  ــزود: شــریعتی در هنگام اف
ــته  ــام نشس ــی اته ــن در صندل ــود و دی ــده ب ــود ش اســالم ناب
ــود. شــریعتی  ــر ارتجــاع خــورده ب ــر پیشــانی اش مه ــود و ب ب
ــدی  ــا تقلی ــم ام ــد کنی ــرب تقلی ــد از غ ــت بای ــه می گف اگرچ
ــد  ــد تقلی ــت بای ــم. او می گف ــخیص بدهی ــان تش ــه خودم ک
ــد  ــا تقلی ــم ت ــاد بگیری ــه ی ــه اینک ــم ن ــاد بگیری ــا ی ــم ت کنی
ــرمایه داری  ــف س ــه مخال ــود اگرچ ــتیز نب ــرب س ــم. او غ کنی
ــه  ــه ک ــارش نگفت ــم در آث ــچ گاه ه ــا هی ــود ام و لیبرالیســم ب
ــه  ــالمی ک ــان اس ــات جه ــه مختص ــیم چراک ــم و بکش بزنی
شــریعتی از آن ســخن می گویــد بســیار متفــاوت اســت و 
ــالمی  ــورهای اس ــه کش ــد ک ــخن می گوی ــه ای س او از زمان

ــد.  ــتعمره بودن ــران مس ــتان و ای ــزء عربس ــه ج ــه ب هم
ایــن اســالم شــناس اضافــه کــرد: از مجمــوع آثــار شــریعتی 
ــام  ــه نظ ــد ب ــه او معتق ــرد ک ــتنباط را ک ــن اس ــوان ای می ت
ــی  ــه در برخ ــان ک ــت آنچن ــی اس ــی دین ــیال دموکراس سوس

ــود. ــاد می ش ــاه ی ــت رف ــوان دول ــه عن ــورها از آن ب از کش
ــخنران  ــن س ــگر آخری ــاددان و پژوهش ــر، اقتص ــین  راغف حس
از  شــریعتی  اینکــه  بیــان  بــا  وی  بــود.  مراســم  ایــن 
همــه  و  می کنــد  حمایــت  جامعــه  محــروم  گروه هــای 
از  او  گفــت:  اســت  مســتضعفین  از  دفــاع  در  او  تــالش 
اســتثمار  را  جامعــه  کــه  می گویــد  ســخن  گــروه  ســه 
شــریعت مداران.  و  دولتمــردان  ســرمایه داران،  می کننــد 
ــن  ــت بنابرای ــر اس ــواده پیامب ــریعتی خان ــی ش ــوی زندگ الگ
بــر ارزش هــای دینــی تاکیــد دارد و ارادت ویــژه ای بــه 

اســت. داشــته  اهل بیــت 
ــدرش  ــریعتی پ ــان ش ــی از معلم ــزود: یک ــن اقتصــاددان اف ای
بــوده و تاثیــر او در فهــم شــریعتی از دیــن قابــل تأمــل اســت 
ــد. او  ــام اقتصــادی می دان ــت در نظ ــریعتی قســط را عدال . ش
ــتند و  ــام داش ــک پی ــه ی ــد ک ــن می دان ــک دی ــان را ی ادی
ــدگان و  ــتثمار کنن ــن اس ــری بی ــردم از درگی آن آگاه ســازی م

ــت. ــوندگان اس ــتثمار ش اس
ــه  ــت جامع ــد اس ــریعتی معتق ــد: ش ــادآور ش ــان ی وی در پای
طبقاتــی کــه در آن اســتثمارکنندگان و استثمارشــوندگان 
حضــور دارنــد برپایــه جهــل و فقــر اســتوار اســت. او 
ــئولیت  ــد و مس ــن دو می دان ــا ای ــارزه ب ــا را مب ــالت انبی رس

اجتماعــی اش را در ایــن موضــوع خالصــه می کنــد.

شــریعتی سوســیال دموکــرات دینــی بــود
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گفـتـگو

حمید تنکابنی در گفتگو با مهر:

انســانی  علــوم 
بایــد کــاربـــردی 
شــــــــــــود
ــز اســناد فرهنگــی آســیا  رییــس مرک
ــر  ــانی کمت ــوم انس ــوال عل ــت: اص گف
وارد زندگــی ملمــوس انســانی ما شــده  
امــا چندســالی اســت کــه توجه بســیار 
زیــادی بــرای کاربــردی کــردن علــوم 

ــرد. ــورت می گی ــانی ص انس
ــای  ــت ه ــریح فعالی ــی« در تش ــد تنکابن »حمی
ــگاه  ــیا در پژوهش ــی آس ــناد فرهنگ ــز اس مرک
ــگار مهــر گفــت: ایــن  ــه خبرن ــوم انســانی ب عل
ــه  ــود ک ــه ای ب ــز ۱2گان ــی از مراک ــز یک مرک
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــا پژوهش ــالب ب ــد از انق بع
ادغــام شــدند. ایــن مرکــز نماینــده اســناد 
ــوز  ــکو مج ــوده و از یونس ــیا ب ــی در آس فرهنگ
ــون  ــا کن ــادی ت ــای زی ــه فعالیت ه ــته ک داش
ــددا  ــه مج ــت ک ــالی اس ــد س ــت. چن داشته اس
ــار،  ــه ایــن اعتب فعالیت هــای آن آغــاز شــده و ب
اســتراتژی 5 ســاله آینــده مرکــز را جهــان صلح 
و جهــان عــاری از خشــونت نــام نهاده ایــم. 
ــای  ــی فرهنگ ه ــز معرف ــن مرک ــی ای کار اصل
آســیا بــه خصــوص ایــران و تعامــل بیــن 
ایــن فرهنگ هاســت. از ایــن منظــر خیلــی 
ــدارا  ــگ م ــاط فرهن ــا در ارتب ــای م از پروژه ه
و پرداختــن بــه روح صلــح طلبــی اســالم و 

ــت. ــی اس ــت ایران حکم
ــزود:  ــیا اف ــی آس ــناد فرهنگ ــز اس ــس مرک ریی
ــی کــه  ــی از فرهنــگ ایران ــم زوایای ســعی داری
ــیا  ــه و آس ــح در منطق ــان صل ــد مددرس می توان
ــن  ــم. در ای ــال کنی ــز دنب ــن مرک ــد را در ای باش
زمینــه طرحــی را وزارت علــوم پیشــنهاد کردنــد 
ــگاه  ــت و جای ــن ظرفی ــوان آن »تبیی ــه عن ک
ــر علــوم انســانی و  ــا تاکیــد ب ایــران اســالمی ب
ــم   ــر می خواهی ــی دیگ ــه عبارت ــر« اســت. ب هن

میراثــی کــه بــه صــورت ملمــوس و ناملمــوس 
ــه  ــا را ب ــم و آنه ــی کنی ــم را پیشینه شناس داری
عنــوان ظرفیت هــای بالفعلــی کــه در فرهنــگ 
و تمــدن ایــران وجــود دارد، تبییــن، نقــد و 
ــا  ــان م ــه گم ــم. ب ــان کنی ــه جهانی ــی ب معرف
ایــن ظرفیــت در حکمــت ایرانــی و در آرای 
اندیشــمندان مــا وجــود دارد بنابرایــن ایــن طرح 
تــالش می کنــد کــه اســتعداد بالقــوه فرهنگــی 
مــا را صورت بنــدی و بــه جهانیــان عرضــه کنــد 
بــه خصــوص در حــوزه تحــول علــوم انســانی. 
بــه عبــارت دیگــر تحــول علــوم انســانی در این 

ــده شــده اســت. ــال دی طــرح کام
ــم روی  ــعی داری ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب تنکابن
مفاهیمــی کار کنیــم کــه گمشــده در فرهنــگ 
ایــران اســت، تصریــح کــرد:  قصــد داریــم ایــن 
ظرفیت هــا را تحلیــل، تبییــن و بــه جامعــه 
ــت های  ــه  نشس ــن زمین ــم. در ای ــی کنی معرف
بــا  را  همکاری هایــی  و  داریــم  مشــترکی 
ــی  ــه نمایندگ ــا ب ــع م ــم در واق ــکو داری یونس
ــکو  ــا یونس ــازمان ب ــن س ــط ای ــگاه راب پژوهش
حــدود  طــرح  ایــن  در  هســتیم.  هــم 
ــراث ملمــوس  ــاره می ــی درب 20اندیشــمند ایران
وناملمــوس و آرای محققــان صحبــت خواهنــد 
ــرح  ــداف ط ــت اه ــا در جه ــن طرح ه ــرد. ای ک
ــت  ــن ظرفیت هاس ــدف تبیی ــا ه ــه ب ــت ک اس
ــرای بازشناســی و معرفــی فرهنــگ ملمــوس  ب
و ناملمــوس فرهنگی و مشــاهیر و اندیشــمندان 
کــه تــا کنــون 33 شــخصیت در یونســکو ثبــت 

ــت. ــده اس ش
ــی اندیشــمندانی  ــی معرف ــا حت ــر آنه  عــالوه ب
کــه در حــوزه فرهنــگ و دانــش ایرانــی 
ــایه  ــر س ــا زی ــی از آنه ــد و بعض ــرح بوده ان مط
ــه  ــم ک ــال می کنی ــم دنب ــد را ه ــرار گرفته ان ق
ــزی  ــمس تبری ــخصیت ها ش ــن ش ــی از ای یک
ــزار او در خــوی ثبــت شــد  ــرا م اســت کــه اخی
و اگــر ایــن فراینــد طــی شــود بســیار می توانــد 
کمــک کنــد بــه ایــن موضــوع کــه گمشــدگان 

ــوند. ــی ش ــی معرف ــه خوب ــران ب ــخ ای تاری
علــوم  پژوهشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
ــدف  ــزود: ه ــی  اف ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
اصلــی ایــن طــرح بازشناســی و بازآفرینــی 
ظرفیت هــای فرهنگــی خودمــان اســت و بایــد 
ــراث  ــن می ــگاه ای ــا جای ــم ت ــه کنی آن را عرض

ــه  ــود البت ــخص ش ــوس مش ــوس و ناملم ملم
ــم  ــم داری ــر ه ــش معاص ــر و بخ ــش هن بخ
ــه  ــود ک ــری می ش ــت هن ــامل حکم ــه ش ک
بــه هــدف اصلــی طــرح بــرای معرفــی 
می کنــد. کمــک  فرهنگــی  ظرفیت هــای 
 بــرای مثــال در پاســخ بــه یکــی از نیازهــای 
ــان  ــک جه ــش ی ــه آرمان ــان ک ــی جه تاریخ
ــه  ــت ک ــونت اس ــز و دوری از خش ــح آمی صل
ــم  ــه ه ــم ک ــگ داری ــی از فرهن ــا مولفه های م
ــدرا  ــل مالص ــا مث ــفه م ــم فالس ــا و ه عرف
ــد  ــاره عشــق دارن ــه ای درب ــک شــجره طیب ی
و  دربــاره عشــق  جامعــه  در  کمتــر  کــه 
کاربردهــای آن در زندگــی اجتماعــی و در 
ــاید  ــت. ش ــده اس ــه ش ــطوح پرداخت ــه س هم
ــه  ــی و ب ــته بندی علم ــده بس ــن پدی ــر ای اگ
ــذار  ــیار تاثیرگ ــد بس ــود بتوان ــی ش ــا معرف دنی

ــد. باش
 در واقــع ایــن مفاهیــم بایــد در زندگــی 
اجتماعــی کاربــردی شــوند و بــه نوعــی 
حکمــت عملــی بــرای آنهــا پدیــد  آوریــم. اینها 
ــاره  ــال  درب ــد کام ــا بای ــه م ــت ک ــواردی اس م
ــازی  ــف و بازس ــا را کش ــرده و آنه ــا کار ک انه

ــم. ــاره کنی دوب
 رییــس مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا بــا اشــاره 
ــانی در  ــوم انس ــردن عل ــردی ک ــزوم کارب ــا ل ب
ــانی  ــوم انس ــوال عل ــرد: اص ــح ک ــه تصری جامع
کمتــر وارد زندگــی ملمــوس انســانی مــا 

ــه توجــه بســیار  ــا چندســالی اســت ک شــده  ام
زیــادی بــرای کاربــردی کــردن علــوم انســانی 
پژوهشــگاه  در  و حتــی  صــورت می گیــرد 
یــک پژوهشــگاه کاربــردی تحــت ایــن عنــوان 
بوجــود آمــده کــه ضمــن اینکــه دانــش موجــود 
را بتوانــد منتقــل کنــد از محققــان حــوزه 
ــد  ــت می کن ــتقبال و حمای ــانی اس ــوم انس عل
ــن امــر بســیار مهــم اســت و در برنامــه  کــه ای
اســتراتژی 5 ســاله پژوهشــگاه کاربــردی کردن 
ــم  ــه بتوانی ــده ک ــی ش ــانی پیش بین ــوم انس عل
ــیم.  ــه باش ــای جامع ــذار در برنامه ریزی ه تاثیرگ
ــتگاه ها  ــا دس ــود را ب ــاط خ ــن کار ارتب ــرای ای ب
ــت  ــور تقوی ــزی در کش ــه ری ــای برنام و نهاده

کرده ایــم.
حمیــد تنکابنــی در پایــان خاطــر نشــان 
کــرد: طــرح ملــی »تحــول و ســاماندهی 
پیشــرفت  بــه  معطــوف  انســانی  علــوم 
کشــور« را هــم در پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــرح کالن  ــن ط ــه در ای ــم ک ــال می کنی دنب
ــی  ــناخت درس ــا بازش ــی از محوره ــی یک مل
پایان نامه هــای  بــه  توجــه  و  دانشــگاهی 
آنهاســت کــه تــا چــه حــد پاســخگوی 
نیازهــای جامعــه اســت و تــا چــه حــد 
ــجویان و  ــرای دانش ــی ب ــای واقع ــارت ه مه
ــه در  ــد ک ــاد می کن ــا ایج ــرای آنه ــتغال ب اش
ــال  ــوع دنب ــن موض ــی ای ــوزه تخصص ۱۱ ح

ــد. ــد ش خواه

در گفتگو با مهر عنوان شد؛
ــادی مســؤل روابــط عمومــی موسســه  علــی جعفرآب
ــا دو  ــه ب ــن مجموع ــت: ای ــدر گف ــی ص ــام موس ام
هــدف »پیگیــری قضیــه ربــودن امــام موســی صــدر« 
ــات  ــه اقدام ــری و مجموع ــه فک ــی منظوم و »معرف
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــدر« مش ــی ص ــام موس ــی ام عمل

است.
خبرگــزاری مهــر، گــروه دیــن و اندیشــه_زینب ســیار: مؤسســۀ 
امــام موســی صــدر تشــکلی غیــر دولتــی و غیــر انتفاعــی اســت 
ــه  ــری قضی ــدف »پیگی ــا دو ه ــت ب ــال اس ــدود ۱5 س ــه ح ک
ربــودن امــام موســی صــدر و نجــات وی« و »معرفــی منظومــه 
ــدر«  ــی ص ــام موس ــی ام ــات عمل ــه اقدام ــری و مجموع فک
مشــغول بــه فعالیــت اســت. بــا علــی جعفرآبــادی مســؤل روابط 
ــات انجــام  ــا و اقدام ــت ه ــاره فعالی ــن مؤسســه درب ــی ای عموم
شــده توســط مؤسســه بــه گفتگــو نشســتیم کــه در ادامــه مــی 

ــم؛ خوانی
اهداف تأسیس موسسه امام موسی صدر

ــداف  ــخ و اه ــاره تاری ــو درب ــن گفتگ ــدای ای ــادی در ابت جعفرآب
تأســیس ایــن مؤسســه بیــان کــرد: مؤسســه تحقیقاتــی- 
فرهنگــی امــام موســی صــدر در ســال ۱382 تأســیس شــد. دو 
ــه  ــیس مؤسس ــرای تأس ــی ب ــای اصل ــزه ه ــده انگی ــدف عم ه

ــا  ــدر ب ــی ص ــام موس ــودن ام ــده رب ــری پرون ــود. اول پیگی ب
ــی  ــام موس ــه ام ــواده و مؤسس ــود، خان ــان ب ــت آزادی ایش نی
ــل و  ــت و دلی ــده اس ــدر زن ــام ص ــه ام ــت ک ــد اس ــدر معتق ص
مدرکــی مبنــی بــر بــه شــهادت رســیدن ایشــان وجــود نــدارد. 
ــری ســاختارمندتر و  پــس هــدف اول از تأســیس مؤسســه پیگی
جــدی تــر بحــث حقوقــی پرونــده ایشــان بــا نیــت آزادی ایشــان 
ــر و  ــه، نش ــظ، ترجم ــه حف ــیس مؤسس ــدف دوم تأس ــت. ه اس
تبییــن اندیشــه امــام موســی صــدر اســت. امــام موســی صــدر 
زمانــی کــه در ایــران بودنــد و بعــد از هجــرت بــه لبنــان دائمــا 
در کســوت یــک کنشــگر اجتماعــی و یــک مصلــح دینــی ظاهــر 
مــی شــد، لــذا برخــالف برخــی دیگــر از بــزرگان مجــال تألیــف 
ــز اســت. را خیلــی نداشــتند پــس تألیفــات ایشــان بســیار ناچی

معرفــی مجموعــه 12 جلــدی گام بــه گام بــا امــام 
موســی صــدر

ــۀ  ــرار دارد گنجین ــا ق ــار م ــه در اختی ــزی ک ــزود: آن چی وی اف
ــی  ــا و مطالب ــت ه ــا، صحب ــخنرانی ه ــی از س ــفاهی و عظیم ش
ــد،  ــرده بودن ــان ک ــا بی ــال ه ــول آن س ــان در ط ــه ایش ــود ک ب
ــن مجموعــه  ــه گزارشــی از فعالیــت هــای ایشــان. ای ــه اضاف ب
ــه  ــد  ب ــا بای ــت ه ــه فعالی ــوط ب ــناد مرب ــا و اس ــخنرانی ه از س

دقــت گــردآوری، ثبــت و ترجمــه  مــی شــد. در یــک همــکاری 
کــه بیــن مؤسســه فرهنگــی تحقیقاتــی امــام موســی صــدر در 
ــی  ــام موس ــار ام ــروت، آث ــه در بی ــن مؤسس ــر ای ــران و نظی ته
ــه  ــه ای ک ــن مجموع ــد. آخری ــر ش ــردآوری و منتش ــدر گ ص
ــام موســی  ــا ام ــه گام ب ــد گام ب منتشــر شــده  مجموعــه ۱2 جل
صــدر اســت کــه حــدود ۱0 ســال گــردآوری و تهیــه آن طــول 
ــد.  ــی ش ــی از آن رونمای ــه مل ــفندماه در کتابخان ــید و 6 اس کش
ــی و  ــری ، علم ــراث فک ــک می ــت دار ی ــون امان ــه چ مؤسس
فرهنگــی اســت، در صیانــت از ایــن اندیشــه، بســیار بــا وســواس 
ــه  ــت ترجم ــه دق ــد ب ــذا بای ــد، ل ــه ش ــوع مواج ــن موض ــا ای ب
ــد بســیار جــدی  ــن مؤسســه در یــک فراین مــی شــد و مترجمی
و تخصصــی انتخــاب و آزمــوده شــدند و بعــد ایــن ترجمــه هــا 
ــا  ــن باره ــت همچنی ــده اس ــت داده ش ــی مطابق ــه عرب ــا نمون ب

روخوانــی و ویرایــش شــده اســت.
جعفرآبــادی در ادامــۀ صحبــت هــای خــود دربــاره ایــن 
مجموعــه گفــت: ایــن مجموعــه، در واقــع مجموعــه ای از 
یومیــات و وثائــق اســت یعنــی روزنــگار و اســناد. ایــن مجموعــه 
ــام موســی صــدر وجــود  ــه از ام ــزی اســت ک ــن چی کامــل تری

دارد.

شرح فعالیت های موسسه فرهنگی، تحقیقاتی امام موسی صدر

گفـتـگو

ــر  ــار منتش ــایر آث ــاره س ــه درب ــی مؤسس ــط عموم ــؤل رواب مس
ــا و  ــخنرانی ه ــه س ــه داد: مجموع ــه ادام ــن مؤسس ــده در ای ش
ــه  ــده ب ــه ش ــه ترجم ــج ک ــه تدری ــدر ب ــی ص ــام موس ــناد ام اس
تدریــج هــم در قالــب کتــاب هــای جداگانــه چــاپ شــده اســت. 
مجموعــه ای را در 8 جلــد تحــت عنــوان در قلمــرو اندیشــه امــام 
ــه،  ــن مجموع ــد ۱ و 2 ای ــم. جل ــرده ای ــاپ ک ــدر چ ــی ص موس
ســخنرانی هــای مختلــف امــام موســی صــدر در مــورد عبــادت، 
ــه ای  ــت مجموع ــود گف ــی ش ــی م ــه نوع ــان و ب ــت، لبن مقاوم
ــر  ــد ب ــه بع ــد 3 ب ــا از جل ــت. ام ــوع اس ــای متن ــخنرانی ه از س
اســاس موضــوع مباحــث وجــود دارد مثــال جلــد ســوم رهیافــت 
ــاره اندیشــه هــای  ــام دارد و کتــاب درب هــای اقتصــادی امــام ن
ــم  ــارم و پنج ــد چه ــت. جل ــدر اس ــی ص ــام موس ــادی ام اقتص
ــام دارد  ــث ســحرگاهان ن ــه حدی ــد پنجــم ک تفســیر اســت، جل
ــاه رمضــان در  تفســیرهای امــام موســی صــدر در ســحرهای م

ــت. ــو لبنان اس رادی
وی ادامــه داد: عنــوان جلــد ششــم انســان آســمان اســت 
ــورد  ــدر در م ــی ص ــام موس ــای ام ــه ای از گفتاره ــه  مجموع ک
امیرالمؤمنیــن ، غدیــر و والیــت اســت. جلــد هفتــم ســفر 
ــورا   ــاق عاش ــورد اتف ــای ایشــان در م ــت ه ــه صحب شــهادت ک
و رویدادهــای پــس از عاشــورا و رویدادهــای تاریخــی حضــرت 
ــد هشــتم روح تشــریع در اســالم اســت  زینــب مــی باشــد. جل
ــر قانونگــذاری در شــریعت اســالم مــی باشــد کــه  کــه ناظــر ب
ســخنرانی امــام موســی صــدر اســت  در یــک کنفرانســی تحــت 
عنــوان ملتقــی الفکــر االســالمی کــه در الجزاریــر برگــزار شــد. 
ــی  ــدی موضوع ــیم بن ــن تقس ــدی و ای ــه 8 جل ــن مجموع ای
ــدی  ــه ۱2 جل ــن مجموع ــا از دل ای ــوای اینه ــه دارد و محت ادام
اســتخراج شــده اســت. بــرای مخاطبانــی کــه بــه دنبــال کتــاب 
ــا در ۱0  ــوان پرتوه ــت عن ــاری تح ــتند آث ــر هس ــی مختص های

ــم . ــر داری ــی و مختص ــورت موضوع ــه ص ــد ب جل
 مجموعــه دیگــری کــه در ایــن ســالها چــاپ شــد مجموعــه 8 

جلد تفســیری اســت.
جعفرآبــادی دربــاره اینکــه بــرای معرفــی شــخصیت امــام 
ــه  ــا ن ــد ی ــرده ان ــاپ ک ــی چ ــان کتاب ــه نوجوان ــدر ب ــی ص موس
توضیــح داد: یکــی از توقعاتــی کــه در ایــن زمینــه وجــود داشــت 
ــوان  ــودک و نوج ــث ک ــم بح ــخ دهی ــت پاس ــتیم درس و نتوانس
بــود و متأســفانه محصــول مناســبی بــرای ایــن هــا نداشــته ایم.
ــزود:  ــته اف ــود داش ــه وج ــاز دیگــری ک ــاره نی ــه درب وی در ادام
یــک نیــاز دیگــر بحــث زندگــی نامــه بــوده کــه در ایــن زمینــه 
کتابــی منتشــر شــده بــه نــام »عصایــت را بــه میلــه هــای زندان 
بــزن موســی« کــه ایــن یــک زندگــی نامــه خوشــخوان بــرای 
مخاطــب جــوان اســت. کتــاب دیگــر »۷ روایــت خصوصــی از 
زندگــی ســید موســی صــدر« نــام دارد کــه مصاحبــه ای اســت با 
ــر کســی  ــام موســی صــدر و اگ ــواده ام ــه اول خان اعضــای حلق
بخواهــد بــا خلقیــات امــام موســی صــدر آشــنا شــود ایــن کتــاب 

را پیشــنهاد مــی کنیــم.
انجام پروژه تاریخ شفاهی در موسسه

جعفرآبــادی در ادامــه بیــان کــرد: مجموعــه ای تهیــه کــرده ایم 
از شــهید بنــت الهــدی صــدر. مــا مؤسســه خــود را متولــی آثــار 
ــواده صــدر هــم  و اندیشــه هــای بعضــی دیگــر از اعضــای خان
دانســتیم البتــه نــه بــه صــورت تخصصــی. فعالیــت دیگــری که 
ــود  ــی ش ــه در مؤسســه انجــام م ــال اســت ک ــج س بیــش از پن
پــروژه تاریــخ شــفاهی اســت. اینکــه خــود فــرد چــه مطالبــی را 
بیــان کــرده یــک موضــوع اســت و دیگــران چگونــه ایشــان را 
روایــت مــی کننــد یــک بحــث دیگــری اســت. امــروز اهمیــت 
ــن  ــا در ای ــر مــی شــود و م ــه روز بیــش ت ــب شــفاهی روز ب قال
ــران و  ــت بخشــی در ای ــاال و رضای ــج ســال در حــد بســیار ب پن
بعــد از آن در لبنــان بــه خاطــرات دیگــران از امــام موســی صــدر، 
اهتمــام داشــته ایــم کــه از محصــوالت پــروژه تاریــخ شــفاهی 

تاکنــون 4 جلــئ کتــاب منتشــر کــرده ایــم.
 ترجمه آثار امام موسی صدر

ــاب  ــن کت ــه ای ــاره ترجم ــی مؤسســه درب ــط عموم مســؤل رواب
ــده ای  ــح داد: گزی ــن  توضی ــر چنی ــای دیگ ــان ه ــه زب ــا ب ه
ــه  ــاب ب ــب کت ــدر در قال ــی ص ــام موس ــای ام ــخنرانی ه از س

اســپانیایی، آذری، روســی و فرانســوی ترجمــه شــده اســت. یک 
ســخنرانی امــام موســی صــدر در کلیســا انجــام دادنــد کــه مــا 
آن را تحــت عنــوان »ادیــان در خدمــت انســان« مــی شناســیم، 
ایــن ســخنرانی بــه یــازده زبــان ترجمــه شــده اســت. نکتــه ای 
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه همــه ایــن کتــاب هــا در کشــور 

مقصــد چــاپ شــده اســت.
کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد خاندان صدر

جعفرآبــادی دربــاره بخشــهای مختلــف مؤسســه افــزود: یکــی از 
بخــش هــای ایــن مؤسســه کتابخانــه تخصصــی و مرکــز اســناد 
خانــدان صــدر اســت. اینجــا مشــخصًا بــه پنــج عضــو خانــواده 
امــام موســی صــدر متمرکــز اســت. امــام موســی صــدر، بــرادر 
بــزرگ ایشــان مرحــوم رضــای صــدر، ســید فضــل الدیــن صــدر  
پــدر ایــن دو بزرگــوار، شــهید محمدباقــر و شــهید بنــت الهــدی 
ــاب وجــود  ــوان کت ــزار عن ــه بیــش از ه ــن کتابخان صــدر. در ای

دارد و خدماتــی بــه پژوهشــگران ارائــه مــی کنیــم.
وی افــزود: در کنــار کتابخانــه تخصصــی، بخــش پژوهشــی در 
مؤسســه داریــم کــه بــه دانشــجویان و طالــب بــرای پایــان نامــه 
و رســاله هــا مشــورت مــی دهــد و در مؤسســه هــم پــروژه هــای 
تحقیقاتــی را شــروع کردیــم کــه ایــن بخــش ایــن پــروژه هــا را 

راهبــری مــی کنــد.
برنامه های آموزشی و پژوهشی موسسه امام موسی صدر

جعفرآبــادی دربــاره برنامــه هــای آموزشــی موسســه امــام 
ــگار مهــر گفــت: از برنامــه هایــی کــه  ــه خبرن موســی صــدر ب
ــی  ــود، یک ــی ش ــرا م ــت و اج ــی مدیری ــش پژوهش ــل بخ ذی
ســیره مطالعاتــی امــام موســی صــدر اســت، مثــاًل مجموعــه 8 
ــه صــورت موضوعــی و از آســان  جلــدی در قلمــرو اندیشــه را ب
بــه مشــکل طبقــه بنــدی کردیــم و در ســه ســطح یــا ســه تــرم 
اینجــا تدریــس مــی شــود کــه در واقــع تدریــس تعاملــی اســت 
ــد و در  ــی کنن ــه م ــی را مطالع ــه بخش ــر هفت ــراد ه ــی اف یعن
ــه اشــتراک مــی  ــه و برداشــت هــای خــود را ب ــه ای یافت مباحث
گذارنــد. در کنــار آن دوره هــای مطالعاتــی یــک روزه را داریــم.
ــور و  ــوع مح ــی موض ــای آموزش ــن دوره ه ــزود: همچنی وی اف

تخصصــی برگــزار کــرده ایــم.
ــا نشســت هــای تخصصــی و   ســرفصل دیگــری از فعالیــت ه
موضوعــی اســت تحــت عنــوان »اندیشــه و عمــل« کــه تقریبــًا 
هرمــاه ایــن نشســت برگــزار مــی شــود. از اســاتید مطــرح حــوزه 
و دانشــگاه دعــوت مــی کنیــم، کتابهــا را مطالعــه مــی کننــد و 

ــاره  ــا حــوزه تخصــص خــود درب متناســب ب
برداشــتی کــه از اندیشــه امــام 

ــی  ــت م ــد، صحب ــدر دارن ــی ص موس
ــد. کنن

تولیــد محتــوا متناســب با 
ذائقــه مخاطــب

وی همچنیــن گفــت: 
ــور  ــه و حض ــایت مؤسس س

مؤسســه در شــبکه هــای اجتماعی 
ابزارهایــی هســتند کــه با اســتفاده از 

آنهــا مؤسســه اهتمــام داشــته 
ــود را  ــور خ ــد حض ــه بتوان ک

حفــظ کنــد و ایــن کاال و امانتــی 
کــه در اختیــار دارد را بــه مخاطــب 

ــاند. برس
نکتــه ای کــه وجــود 
دارد ایــن اســت کــه 

ــدر  ــی ص ــام موس ــه ام اندیش
ثبــت شــده اســت و بایــد 
ــه مخاطــب  ــا ذائق متناســب ب

در  شــود.  منتشــر 
مؤسســه بخشــی داریــم 
ــد  ــوان »تولی ــت عن تح

ــر  ــد نش ــه فراین ــوا« ک محت
ایــن اندیشــه هــا تحــت اشــراف 
ــود.  ــی ش ــام م ــش انج ــن بخ ای

ــام  ــه ام ــب از اندیش ــتخراج مطال ــی و اس ــوع شناس ــی موض یعن
موســی صــدر و عرضــه آن متناســب بــا ذائقــه و ســلیقه مخاطــب.

برگزاری کارگاه های گفتگو
وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از اقدامــات مؤسســه برگــزاری 
کارگاههــای گفتگــو اســت. کانونــی بــه نــام کانــون گفتگــو ثبــت 
ــت در  ــز اهمی ــه ای بســیار حائ ــو مقول ــه گفتگ ــده اســت. مقول ش
اندیشــه امــام موســی صــدر اســت. مــا طبــق گفتــه ایشــان راهــی 
جــز گفتگــو نداریــم و مؤسســه بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضوع 
کارگاههایــی تحــت عنــوان »بازآفرینــی مهــارت هــای گفتگــو« 
ــه اینکــه یــک ســری مؤسســات  ــا توجــه ب ــد. ب ــزار مــی کن برگ
خیریــه در لبنــان توســط امــام موســی صدر تأســیس شــد و توســعه 
چشــمگیری پیــدا کــرد، بخشــی در مؤسســه وجــود دارد کــه پیگیر 

فعالیــت هــای خیریــه لبنــان اســت.
ــاره امــام موســی صــدر  ــاره مســتندهایی کــه درب ــادی درب جعفرآب
ــروژه ای  ــورت پ ــه ص ــتندهایی ب ــت: مس ــز گف ــده نی ــاخته ش س
ــوان  ــاید بت ــه ش ــمتی ک ــه ۱5 قس ــک مجموع ــده و ی ــاخته ش س
گفــت بهتریــن مجموعــه ای اســت کــه تــا بــه حــال ســاخته شــده 
در روایــت فتــح ســاخته شــد. بحــث پــروژه هــای ســینمایی و تئاتر 
ــه ســرانجام نرســیده  ــه دلیلــی ب نیــز مطــرح شــد کــه هرکــدام ب

است.
اقداماتی که برای آزادی امام موسی صدر انجام شده است

وی دربــاره اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای آزادی امــام موســی صــدر 
خاطــر نشــان کــرد کــه تــا بــه حــال اقدامــات زیــادی صــورت گرفتــه 
امــا کافــی نبوده اســت. مجموعــه ای از گــزارش هــای اقدامــات انجام 
شــده در کتابــی بــا عنــوان »گــزارش کمیتــه پیگیــری« چــاپ شــد. 
اســناد گزارشــی از مســتندات و پیگیــری هایــی کــه انجــام شــده در 
آنجــا آمده اســت. بعــد از ســقوط قذافــی اقدامات دیگــری انجام شــد.

 خانــواده امــام موســی صــدر بــه انــدازه یک دولــت موضــوع را پیگیــری کرده 
انــد که البتــه انتظارها بــرآورده نشــده اســت. یعنی دولــت هایی کــه در مقاطع 
مختلــف باید کمــک می کردنــد انتظــار بیــش از ایــن از آنهــا می رفــت، هم 
انتظــار کمک بیــش از این برای تســهیل این مســیر  و هم انتظار پیشــگیری 
از انتشــار اخبــار ضد و نقیض. بعــد از ســقوط قذافی دســت خانواده و مؤسســه 

بــرای پیگیــری به جایــی خیلی بند نیســت.
 در زمــان دولــت انتقالــی یــک امکانــی فراهــم شــد و در دیــدار خانــواده 
امــام موســی صــدر بــا پنج مقــام برجســته دولــت لیبــی، آنهــا قــول دادند 
کــه مســأله را تا رســیدن به نتیجه مطلــوب پیگیــری کنند اما عمــال این 

ــاق نیفتاد.  اتف
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گفـتـگو

دهقانی فیروزآبادی تشریح کرد؛

ــول و  ــی تح ــورای تخصص ــو ش عض
ــه  ــاره ب ــا اش ــانی ب ــوم انس ــاء عل ارتق
ــث  ــن مباح ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
فرانظریــه ای در علــوم اجتماعــی از 
ضــرورت مشــخص شــدن تعاریــف در 

ــت. ــخن گف ــطح س ــن س ای
ــالل  ــید ج ــر، س ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
دهقانــی فیروزآبــادی، رئیــس شــورای تخصصی 
علــوم اجتماعــی هیئــت حمایــت از کرســی های 
ــرداز  ــره و نظریه پ ــد و مناظ ــردازی، نق ــه پ نظری
»فرانظریــه اســالمی روابــط بین الملــل« در 
ــه پرســش هایی در خصــوص  ــی ب ــت و گوی گف
چیســتی و انــواع نظریــه در حــوزه علــوم 
اجتماعــی  پاســخ گفــت. در ادامــه ایــن گفتگوی 

کوتــاه را می خوانیــد:
ــت و  ــه چیس ــما نظری ــر ش ــه نظ *ب
یــک بحــث علمــی بایســتی واجــد چه 
ــوان آن را  ــه بت ــد ک ــی باش مؤلفه های

ــد؟ ــه خوان نظری
بحــث در مــورد نظریــه و مختصــات آن، موضوع 
ــه  ــه دیگــری اســت کــه ب ــا نظری ــم ی ــک عل ی
ــه  ــود. آنچــه از نظری ــه می ش ــه گفت آن، فرانظری
ــه چــه هســت و چــه  بحــث می کنــد کــه نظری
ــود،  ــی ش ــه م ــه ارائ ــی دارد و چگون ویژگی های

ــوری اســت. متاتئ
بحــث هــای فرانظــری، اخیــراً، در همــه 
ــه در رشــته  ــوم اجتماعــی از جمل حوزه هــای عل
ــورد  ــی،  م ــوم سیاس ــی عل ــا، یعن ــی م تخصص
ــل  ــن دلی ــن بدی ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
اســت کــه تشــکیک هایی مطــرح شــده مبنــی 
بــر ایــن کــه: علــم و نظریــه چــه چیــزی اســت؟ 
ــی  ــی م ــب تلق ــدگاه غال ــه دی ــه ک ــا آن گون آی
ــه  ــوع نظری ــک ن ــف و ی ــک تعری ــا ی ــد، م کن
داریــم و یــا تعاریــف و انــواع مختلفــی از نظریــه 
ــت؟  ــای داوری آن چیس ــالک ه ــود دارد؟ م وج
می شــود؟  انجــام  چگونــه  نظریه پــردازی 
ــا  ــه وجــود دارد ی ــه نظری ــرای ارائ ــا مبنایــی ب آی
ــی و  ــا عین ــی اســت ی ــه، اثبات ــا نظری ــدارد؟ آی ن
ــم دارد؟ ــری ه ــواع دیگ ــا ان ــت و ی ــی اس تجرب
البتــه در دهــه شــصت و هفتــاد میــالدی ســده 
ــی  ــوده ول ــن مباحــث مطــرح ب ــز ای گذشــته نی
بــه نظــرم کمــاکان در جامعــه علمــی مــا 
ــرح  ــاًل ط ــه اص ــت ک ــب اس ــی غال دیدگاه های
ــر  ــد. ب ــی می دان ــی را بی معن ــث های ــن بح چنی
ــن اســت  ــر ای ــرض ب ــا ف ــن دیدگاه ه اســاس ای
ــدف و  ــت، ه ــت و ماهی ــد اس ــه، واح ــه نظری ک
ــک  ــه ی ــن فرانظری ــدی دارد و بنابرای روش واح
ــدن  ــرح ش ــا مط ــت. ب ــی اس ــی معن ــر ب ام
ــفرض  ــیم و پیش ــن ترس ــوِد ای ــم خ پوزیتیویس
کــه مــا یــک نــوع نظریــه داریــم و نظریــه یک 
تعریــف دارد و آن هــم واحــد اســت، زیــر ســؤال 

ــه اســت. رفت
ــت  ــت حمای ــورد در هیئ ــن م *در ای
از کرســی های نظریه پــردازی چــه 

ــود دارد؟ ــی وج نگاه
کرســی های  تخصصــی  شــوراهای  در 
نظریه پــردازی تجربــه بنــده و همــکاران نشــان 
مــی دهد کــه چــون تفکــر غالــب این اســت که 
نظریــه، واحــد و روش و ماهیــت آن واحد اســت، 
ــردازان  ــان نظریه پ ــم می ــا ه در داوری نظریه ه

ــًا  ــر واقع ــد. اگ ــش می آی ــالف پی و داوران اخت
نظریــه واحــد باشــد و معیــار و مالک هــای 
واحــدی داشــته باشــد و همــه هــم بــه آن اعتقاد 
داشــته باشــند آن وقــت می تــوان نســبت بــه آن 
داوری کــرد، ولــی اگــر نظریه پــردازان، ناقــدان و 
داوران هــر کــدام یــک تعریــف از نظریــه داشــته 

ــه اجمــاع نخواهیــم رســید. باشــند در اینجــا ب
ــخ  ــش ها پاس ــن پرس ــه ای ــد ب ــا بای ــن م بنابرای
ــه  ــف واحــدی از نظری ــا تعری ــا: م ــم کــه آی دهی
ــدی  ــف واح ــن تعری ــه چنی ــیدن ب ــم و رس داری
ــا  ــر باشــد آی ــر امکان پذی ــر اســت؟ اگ امکان پذی
ایــن تعریــف واحــد در همــه حــوزه هــای علــوم 
ــم  ــا می توانی ــا م ــت؟ و آی ــادق اس ــی ص اجتماع
تعریــف واحــدی از نظریــه ارائــه دهیــم کــه برای 
ــد؟  ــادق باش ــی ص ــای تخصص ــته ه ــه رش هم
ــن نامــه  ــد در آیی ــن مــورد بای ــده ای ــه نظــر بن ب
هیئــت حمایــت بایــد بــه طــور شــفاف و صریــح 

ــود. ــخص ش مش
ــوان  ــته می ت ــر رش ــما در ه ــر ش ــه نظ ــا ب *آی

ــرد؟ ــه ک ــه ارائ ــی از نظری ــف متفاوت تعری
ــا  ــه آی ــت ک ــث اس ــل بح ــی قاب ــن موضوع ای
تعاریــف مختلفــی از نظریــه وجــود دارد کــه همه 
ایــن هــا در مــورد همــه رشــته هــای تخصصــی 
ــن کــه  ــا ای قابلیــت کاربَســت داشــته باشــد و ی
ــخصی از  ــف مش ــک تعری ــته، ی ــر رش ــرای ه ب

ــرد. ــه ک ــوان ارائ ــه بت نظری
ــی  ــود برخ ــه ش ــت گفت ــن اس ــن ممک  همچنی
تعاریــف از نظریــه بــا برخــی رشــته ها مناســبت 

ــتری دارد. بیش
ــی  ــای متفاوت ــف و تلقی ه ــروزه تعاری ــا ام اساس
در بحــث هــای علــوم اجتماعــی وجــود دارد. بــه 
عنــوان مثــال آن تلقــی کــه در آمریــکا از نظریــه 
می شــود در آلمــان و انگلیــس و فرانســه وجــود 
ــه در  ــی ک ــن بســیاری از چیزهای ــدارد و بنابرای ن
اروپــا نظریــه یــا بحث هــای علمــی تلقــی مــی 
شــود در محافــل علمــی آمریکایــی قابــل توجــه 

ــا،  ــته م ــاًل در رش ــت.  مث نیس
ــه  ــکا، نظری در آمری

پســت 
مــدرن 

و 

ــی  ــای اصل ــزو نظریه ه ــم ج ــوز ه ــادی هن انتق
ــه در  ــی ک ــود، در حال ــی نمی ش ــته تلق ــن رش ای

اســت. مطــرح  نظریــات  ایــن  اروپــا 
*در مجمــوع بــه نظــر شــما آیــا می تــوان یــک 
ســاختار کلــی بــرای نظریــه ترســیم کــرد و یک 
تعریــف عــام از آن داشــت و بعــد انــواع آن را بــر 

اســاس ایــن تعریــف مشــخص کــرد؟
نظریــه بایــد دارای حداقــل هایــی باشــد و قابــل 
تقویــت نیــز باشــد کــه البتــه در خصــوص ایــن 
تعریــف بایــد حتمــاً دلیــل موجهــی هــم وجــود 

داشــته باشــد کــه قابــل پذیــرش قــرار گیــرد.
ــیم  ــته تقس ــار دس ــه چه ــوان ب ــه را می ت نظری
کــرد: ۱- نظریــه  تبیینــی ، 2- نظریــه تکوینــی، 

ــه هنجــاری . ــادی، 4- نظری ــه انتق 3- نظری
1.      نظریه تبیینی

نظریــه تبیینــی نظریه ایســت کــه تبییــن کنــد. 
ــوان  ــه عن ــه ب ــم ک ــی ه ــف و پیش بین توصی
ــوازم  ــود از ل ــان می ش ــه بی ــای نظری ویژگی ه
ــن  ــم تبیی ــی می خواهی ــا وقت ــت. م ــن اس تبیی
ــی  ــم و پیش بین ــف کنی ــد توصی ــم اول بای کنی
می شــود.  انجــام  تبییــن  براســاس  هــم 
بنابرایــن نظریــه، توصیــف، تبییــن و پیــش بینی 

 . می کنــد
ــن دو  ــی بی ــه ِعلّ ــح رابط ــی توضی ــن یعن تبیی
ــم  ــی می خواهی ــا وقت ــوم. م ــا دو مفه ــده ی پدی
ــا  ــه اش را ب ــد رابط ــم بای ــن کنی ــری را تبیی ام
علــت آن توضیــح دهیــم. بنابرایــن اگــر کســی 
ــی را در حــوزه علــوم اجتماعــی نفــی  رابطــه ِعلّ
کنــد، پــس ُمنکــر نظریــه تبیینــی شــده اســت. 
امــا بــه نظــر مــا قطعــا ایــن مــورد، یــک نظریــه 
ــوع  ــن ن ــد بهتری ــم معتقدن ــده ای ه ــت و ع اس

ــی اســت.   ــه تبیین ــه، نظری نظری
2.      نظریه تکوینی

ــد بســیاری از نظریه هــای حــوزه  برخــی معتقدن
ــه  ــت. ب ــی نیس ــاً تبیین ــی صرف ــوم اجتماع عل
عبارتــی معتقدنــد نظریــه آن چیــزی اســت 
کــه بیــان کنــد آنچــه در عرصــه اجتماعــی 
وجــود دارد چگونــه ممکــن 
ــن  ــر ای ــت. ب ــده اس ش
اســاس، نظریــه 
امکانپذیــری 
و  امــور 

پدیده هــای اجتماعــی را توضیــح می دهــد. 
مــدرن  پســت  نظریه هــای  از  بســیاری 
ــا  ــی صرف ــم اجتماع ــت حاک ــد وضعی می گوین
ــف وضعیت هــا  ــواع مختل ــان ان ــوع از می ــک ن ی
بــوده کــه ممکــن بــوده اســت ایجــاد شــود و بــا 
انــواع دیگــر نظریه هــا می تــوان نظــم اجتماعــی 
ــا  ــرد. در اینج ــرار ک ــری برق ــه دیگ ــه گون را ب
اصــل ایــن اســت کــه نظریــه چگونگــی ممکن 
شــدن امــور را توضیــح دهــد و اگــر چنیــن کنــد 

ــد. ــه باش ــک نظری ــد ی ــی توان ــم م آن ه
3.       نظریه انتقادی

نظریــه انتقــادی مجموعــه مباحــث نظام منــدی 
اســت کــه بــه نقــد نظــم و وضــع موجــود بــرای 
رســیدن بــه نظــم و وضــع مطلــوب می پــردازد و 
ــر  ــه می شــود واقعیت هــا را تغیی ــن کــه چگون ای
داد. ایــن نــوع نظریــه رواج و رونق بســیاری دارد.

4.      نظریه هنجاری
در نظریه هــای هنجــاری هــم مــا اغلــب 
امکان هــای دیگــری را کــه وجــود دارد توضیــح 
ــا  ــه نســبت نزدیکــی ب ــن نظری ــم. ای ــی دهی م
ــه انتقــادی دارد چــرا کــه مــا یــک وضــع  نظری
ــم  ــه کنی ــم توصی ــم و مــی خواهی ــوب داری مطل
کــه چگونــه می شــود از وضــع موجــود بــه 

ــید. ــوب رس ــع مطل وض
ــه  ــت ک ــری اس ــای فرانظ ــث ه ــا بح ــن ه ای
اولیــن گام در ایــن جــا قــرار دارد. اگــر مــا گام 
هــای فرانظــری خــود را مشــخص نکنیــم کــه 
ــه چیســت و مشــخصات آن چــه  اصــاًل  نظری
می باشــد و انــواع آن چیســت، نمی توانیــم 

ــم. ــخیص دهی آن را تش
ــه  ــن منجــر می شــود ک ــه ای ــن موضــوع ب  ای
در نقــد و داوری طرحنامه هــا بــه تعریــف 
ــم.  ــدا نکنی ــت پی ــم دس ــه ه ــی از نظری دقیق
در ایــن صــورت هــر کســی در ســاختمان 
ــد و  ــی ده ــام م ــودش را انج ــودش کار خ خ
ــری  ــاس ناپذی ــه قــول پســت مــدرن هــا قی ب
حاکــم اســت. بنابرایــن ولــو بــه صــورت 
ــه  ــه ارائ ــی از نظری ــد تعریف ــا بای ــاری م اعتب
دهیــم و بــه گونــه ای باشــد کــه یــک اجمــاع 

ــرد. ــاد ک ــوان ایج ــم بت ــی ه ــبی معرفت نس
وقتــی مــا طرحنامه هــا را قبــول و بررســی کنیــم 
ــه او از چــه  ــرداز بپرســیم نظری ــد از نظریه پ اول بای
نــوع نظریــه ای اســت و چــه نــوع ادعایــی دارد. در 
گام بعــد بایــد بــه ناقدیــن و داوران اعــالم کنیم که 
ایــن نظریــه ادعایــش این اســت کــه مثــاًل نظریه 
هنجــاری اســت و چنیــن شــاخص هایی را شــامل 

مــی شــود.
 در اینجــا حتــی اگــر ناقــد هــم چنیــن نظریــه ای 
را قبــول نداشــته باشــد،  بایــد نظریــه او بــر اســاس 
شــاخص های ویــژه آن نــوع نظریــه مــورد توجــه 

قــرار بگیــرد.
البتــه یکــی از مســائلی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه  اگــر کســی قائــل بــه نظریــه تبیینــی باشــد، 
زیــِر بــار انــواع دیگــر نظریه هــا نمــی رود و آن هــا 
ــن الزم  ــرد. بنابرای ــه نمی پذی ــوان نظری ــه عن را ب
ــه هــر  ــوط ب اســت کــه طبــق شــاخص های مرب
نظریــه، مباحــث آن تبییــن شــود. الزم اســت کــه 
ایــن موضــوع در  کرســی ها مشــخص شــده و آن 

را بــه داوران و ناقــدان نیــز اعــالم کنیــم.

اهمیـت مباحث فرا نظریـه ای در علوم انسانی

گفـتـگو

عبدالحسین خسروپناه در گفتگو با مهر:

ــانی  ــوم انس ــا عل ــاد ب عن
ــت ــی اس ــالمی، سیاس اس

خســروپناه گفــت: چگونــه علــوم لیبرالیســتی غــرب 
ــی  ــی جوی ــورده، پ ــت خ ــت شکس ــه قرن هاس ک
می شــود، امــا علومــی کــه قریــب بــه ســی و انــدی 
ــک  ــم این ــود، ه ــی ش ــه م ــه مطالب ــت ک ــال اس س

ــت؟ ــی اس ــورده قطع ــت خ شکس
خبرگــزاری مهــر؛ گــروه دیــن و اندیشــه_مهدی مســتقیمی: اخیــراً 
ــوم  ــاب شکســت طــرح تحــول در عل ــدگاه هایــی در ب مباحــث و دی
ــوم انســانی اســالمی، در کشــور مطــرح  ــاده ســازی عل انســانی و پی
شــده و منتقدیــن و نّقــادان ایــن پــروژه، معتقد هســتند که خط کشــی 
بیــن علــوم و تعییــن ماهیــت اســالمی و غیــر اســالمی بــرای علــوم 
دانشــگاهی، طرحــی اســت بــی فایــده و بــدون نتیجــه، بــر همیــن 
اســاس و تحلیــل بایــد هــا و نبایدهــا و نقــاط پیــش روی ایــن مبحث، 
ــس  ــروپناه، رئی ــین خس ــالم عبدالحس ــت االس ــا حج ــی ب گفتگوی
ــزه بیــن المللــی  ــران و منتخــب جای مؤسســه حکمــت و فلســفه ای
علــوم انســانی اســالمی ترتیــب داده ایــم کــه، مشــروح آن در ادامــه از 

نظرتــان مــی گــذرد؛  
از لســان برخــی مســئولین در روزهــای اخیــر بیان شــد 
کــه تفاوتــی بیــن علــوم اســامی و غیراســامی وجــود 
ــرح  ــه ط ــد ک ــام ش ــدگاه اع ــن دی ــا همی ــدارد و ب ن
ــا شکســت مواجــه  اســامی ســازی علــوم انســانی ب
شــده اســت و علــی رغــم تــاش هــای صــورت گرفته 
ایــن طــرح بــه دســت آورد مطلوبــی نرســیده اســت. 

ایــن دیــدگاه هــا را چگونــه ارزیابــی مــی نماییــد؟ 
اولیــن نکتــه بــه نظر بنــده ایــن اســت کــه اساســاً طــرح این مســائل 
بســیار مفیــد خواهــد بــود و باعــث بالندگــی علــم و دانــش و معرفــت 
نیــز خواهــد شــد. مــا نمــی بایســت از نقــد و تحلیــل دیگــران ناراحت 
و مکــدر شــویم و در واقــع مــی بایســت آســتانه صبــر و تحمــل خــود 
را نیــز، افزایــش دهیــم. هــر چنــد مخالفــان مــا، اساســاً تحمــل مــا را 
ندارنــد و وقتــی بــه نقــد مــی پردازنــد فقــط از دریچــه نقــد غیرعلمــی 
وارد مــی شــوند و بــی محابــا بــر طبل دشــمنی و عــداوت مــی کوبند.
ــرا مــی بایســت وضــع  ــوده اســت، چ ــق ب ــم ســکوالر موف ــر عل اگ
اقتصــادی و معیشــتی و فرهنگــی جامعــه روز بــه روز بدتــر و وخیــم 
ــا  ــتی ی ــادی لیبرالیس ــدل اقتص ــن م ــتی ای ــه راس ــا ب ــود؟ آی ــر ش ت
ــدل اقتصــادی  ــده م ــاور بن ــه ب ــه ک ــر جامع ــم ب سوسیالیســتی حاک
نئولیبرالیســتی اســت؛ توانســته اســت معضالت مــردم را حــل و فصل 

نمایــد؟
مهمتریــن مؤلفــه تالشــگران عرصــه علــم دینــی، می بایســت بــر پایه 
ــا  ــط ب ــزان، فق ــن عزی ــت ای ــی بایس ــرد و م ــرار گی ــالق ق ــم و اخ حل
ــم دینــی ورود  ــه نقــد و تحلیــل مخالفــان عل ــدگاه هــای علمــی، ب دی
نماینــد. در بــاب اینکــه پــروژه علــم دینــی شکســت خــورده اســت، بنده 
اولیــن ســؤال و مســئله ام ایــن اســت کــه آیا پــروژه علــم ســکوالر موفق 
بــوده اســت؟ اگــر علــم ســکوالر موفــق بــوده اســت، چــرا مــی بایســت 
وضــع اقتصــادی و معیشــتی و فرهنگــی جامعــه روز بــه روز بدتــر و وخیم 
تــر شــود؟ امــروزه دقیقــاً مؤلفه هــای اقتصادی لیبرالیســتی و بــه تعبیری 
دقیق تر، نئولیبرالیســتی، در کشــور در جریــان اســت.اقتصادی که تمامی 
هــم و غمــش ســرمایه گــذاران خارجــی اســت و تمامــی توانــش را در 
پیــاده ســازی معاهــده اتمــی »برجــام« قــرار داده  کــه نتیجــه ای نیــز جز 
فشــارهای مضاعف بیــن المللی بــر ایران اســالمی نداشــته اســت. نظام 
ســرمایه داری ســکوالر غــرب بــا چهــره متظاهــر خــود مــا را بــه نوعــی 
گمــراه کــرد و بــا معاهــده »برجــام« ســعی در رســوخ در الیه هــای نظام 
اســالمی داشــت. هــم اینــک مشــاهده مــی شــود کــه بانــک هــای 
ایرانــی از ســوی مؤسســات و نهادهــای بین المللــی پولی جهانــی، تحت 

فشــار و بایکوت کامــل قــرار دارند.
هــم اکنــون متأســفانه شــاهد افزایــش بی ضابطــه رکــود و بیــکاری و 
فشــار معیشــتی بر اثــر افزایــش بــی رویــه نــرخ ارز در جامعه هســتیم. 
آیــا بــه راســتی ایــن مــدل اقتصــادی لیبرالیســتی یــا سوسیالیســتی 
حاکــم بــر جامعه که بــاور بنــده مــدل اقتصادی نئولیبرالیســتی اســت؛ 
توانســته اســت معضــالت مــردم را حــل و فصــل نمایــد؟ بــه تحقیق 
ــه  ــز ب ایــن مــدل اقتصــادی شکســت خــورده و نشــانه هــای آن نی

روشــنی در جامعــه قابــل لمــس هســتند.
بنابرایــن اگــر اقتصــاد اســالمی و یا بــه تعبیری نظــام علوم اســالمی، 

ــدل  ــه م ــاورم ک ــن ب ــر ای ــده ب ــده اســت، بن ــرو ش ــا شکســت روب ب
ــالها و  ــرب، س ــتی غ ــانی لیبرالیس ــوم انس ــرال و عل ــادی لیب اقتص
بلکــه قــرن هــا اســت کــه بــا شکســت مواجــه شــده اســت. چگونــه 
علومــی کــه قــرن هــا اســت شکســت خــورده، همچنــان پــی جویی 
مــی شــوند، امــا علومــی کــه قریــب به ســی و انــدی ســال اســت که 

مطالبــه مــی شــود هــم اینــک شکســت خــورده قطعــی اســت؟
ایــن مطلبــی که بیان شــد اشــکال نقضــی این عزیــزان بــود اما اشــکال 
دیگــر ایــن اســت کــه علوم مــی بایســت بــه دو شــاخه طبیعی و انســانی 
تقســیم شــوند. بنده نیــز در بــاب علــوم طبیعی، معتقــد بر علــوم طبیعی 
اســالمی نیســتم؛ یعنــی بــاورم ایــن اســت کــه علــوم طبیعــی را مــی 
بایســت بــر اســاس رویکــرد اســالمی دنبــال کــرد و به تعبیــری صحیح 
تــر، مبانــی اســالمی، بــه شــیمی دان و فیزیکــدان کمــک مــی نمایــد تا 

آنهــا بــا نگاهی الهــی، بــه مســائل علمــی خــود ورود نمایند.
امــا علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی چــون مشــتمل بــر ســه بخــش 
ــوب و توصیــف  هســتند و در ایــن ســه بخــش، توصیــف انســان مطل
انســان محقق و تعریــف ورود انســان محقق به انســان مطلــوب، صورت 
می گیــرد، قطعــاً اســالمیت در توصیف انســان مطلــوب و تبدیل انســان 
ــن عرصــه  ــدگاه و اندیشــه دارد و در ای ــوب، دی ــه انســان مطل محقــق ب
بــه تبییــن علمــی پرداخته اســت. بایــد و نبایــد هایی کــه در عرصــه دین 
وجــود دارنــد و روش اصالحــی ای کــه مبّیــن هســتند، به ما گوشــزد می 
نماینــد که می بایســت چــه اصــول و روشــی را در این پروســه پــی جویی 

نماییم.
همین بحــث تحــول در علــوم انســانی در همین مــدت زمــان اندک پــس از 
انقــالب اســالمی، بســیار دســت آوردهــای متنــوع و قابــل اتکایــی در بــاب 
مســائل نظریه پــردازی داشــته اســت؛ اما چــون متولیان امــور اجرایی کشــور 
اعتقــادی به نظریات علوم اســالمی نداشــته و یا ندارنــد، لذا ایــن نظریات بکار 

ــوند گرفته نمی ش
امــا نکتــه دیگــر که مــا هم بــدان ملتزم هســتیم این اســت کــه وقتــی بنا بر 
این باشــد که انســان محقق؛ شــناخته شــود الجرم می بایســت به مطالعات 
تجربــی و آمــاری و اصــول احتمــاالت مراجعــه کــرد. بایــد حتمــاً ایــن نکته 
یــادآوری شــود کــه همین بحــث تحــول در علــوم انســانی در همیــن مدت 
زمــان انــدک پــس از انقالب اســالمی، بســیار دســت آوردهای متنــوع و قابل 
اتکایــی در باب مســائل نظریــه پردازی داشــته اســت، امــا چون متولیــان امور 
اجرایــی کشــور اعتقــادی به نظریــات علوم اســالمی نداشــته و یــا ندارنــد، لذا 
ایــن نظریات بکار گرفته نمی شــوند.همین اقتصاد مقاومتــی مردم ســاالرانه، 
یک مــدل اقتصاد اســالمی اســت. اساســاً؛ همیــن نظریــه والیت فقیــه، آیا 
نظریه سیاســی اسالمی هســت یا خیر؟ اساساً تشــکیل حکومت جمهوری 
اســالمی بــر اســاس نظریــه والیــت فقیــه شــکل گرفــت. اگــر کســی 
بگویید علوم انســانی اســالمی شکســت خورده اســت بــر این معنا اســت که 
نظریــه والیــت فقیــه را قبول نــدارد و کســانی کــه این نظریــه را قبــول ندارند 
چگونه بر مســندهای اجرایــی و حکومتی جمهوری اســالمی تکیــه زده اند؟ 
قانون اساســی جمهــوری اســالمی، صریحــاً بر اســاس چارچــوب حاکمیت 
فقیه، تبیین شــده اســت و اگر شــخصی و یا اشــخاصی، نظریــه والیت فقیه 
و دیــدگاه مــردم ســاالری دینــی را مــورد وثــوق نمــی دانــد، نمــی بایســت در 

مناصــب اجرایــی و حکومتی قــرار گیرد.
نظریــه تبعیــت از ولــی فقیــه بــر مبنــای سیاســت اســالمی اســت و این 
مهم، در مفاهیم سیاســی لیبرالی و یا سوسیالیســتی تبیین نشــده اســت. 
اینکــه گــروه و یــا افــرادی بــا بینــش و دیــدگاه علــوم اســالمی موافــق 
نیســتند، شــاید ریشــه در این مســئله داشــته باشــد که این افراد گمان می 
نماینــد بــا اجرایــی شــدن ایــن مناســبات، مــی بایســت دســت از اقتصاد 
ــد، آن  نئولیبرالیســتی بردارنــد و اگــر دســت از ایــن روش و بینــش بردارن
هنــگام اســت کــه بســیاری از روش هــای صادراتــی و وارداتی کشــور می 
بایســت متحــول شــوند و خیلــی از مــدل هــای شــفاف ســازی در حــوزه 
هــای بانکــی و مالــی و گمرکــی مــی بایســت پــی جویی شــوند کــه این 
رویــه، شــاید بــه نفــع عــده ای نباشــد. شــفافیت اقتصــادی، هــر چند که 
یکــی از مؤلفــه های اساســی بحــث عدالــت اجتماعــی اســت، اما همین 
رویکــرد شــاید بــه مذاق عــده ای خــوش نیایــد و این مهــم را درمنافــات با 

منافــع خــود ببینند.
عــده ای از صاحبــان قلم و اندیشــه، بحــث قطعیت تمامی 
دســت آوردهای علمــی را منــوط به اثبــات در آزمایشــگاه 
ــی را در  ــث متافیزیک ــوالً مباح ــمارند و اص ــی ش ــا  برم ه
مســائل علمی قبــول ندارند؛ بــر این اســاس، بســیاری از 
دســت آوردهــای علمــی جهان غــرب نیــز، بــا تحقیقات 
آزمایشــگاهی قابــل اثبــات نیســتند؛ پــس چگونه اســت 

که نســبت بــه اینهــا معترض نیســتند؟
عنــاد و تضــاد بــا علــوم انســانی اســامی، یــک بحــث 
سیاســی و ژورنالیســتی اســت تــا یــک بحــث علمــی و 

آکادمیــک
در ابتــدا الزم اســت در ادامــه ســؤال قبــل ایــن نکتــه بیان شــود که اساســًا 
بحــث عنــاد و تضــاد بــا علــوم انســانی اســالمی، یــک بحث سیاســی و 
ژورنالیســتی اســت تــا یــک بحــث علمــی و آکادمیــک. امــا در بــاب این 
ســؤال می بایســت گفت که، معتقدیــن به ایــن مســائل، هنــوز در ابتدای 
قــرن نوزدهم میــالدی مانــده انــد و هنوز به ســده هــای جدید وارد نشــده 
انــد. ایــن مســئله نخســتین بار توســط اگوســت کونــت، بیــان شــد. این 
دیــدگاهِ پیــش از پوزیتیویســت منطقــی، در قــرن نوزدهم میــالدی ابطال 
 Friedrich «شــده اســت.مگر نظریه عدالت را کــه فردریــک هایــک؛
Hayek« مطــرح مــی نمایــد و یــا مســئله تکامــل اجتماعــی را کــه 
تالکــوت پارســونز» Talcott Parsons« بیــان می نماید، بر اســاس 
تجربه پذیــری اثبات شــده انــد؟ امــروزه در دنیای فلســفه علم، شــخصی 
قائــل بــر اثبــات پذیری آزمایشــگاهی علــم نیســت و حتی نظریــه ابطال 
پذیــری کارل پوپــر» Karl Popper« نیــز، تاریــخ مصرفــش به اتمام 
رســیده اســت. دیگــر شــخصی نظریه تأییــد پذیــری هانس رایشــنباخ» 

Hans Reichenbach« را، مطــرح نمــی نمایــد.
ــًا  بایــد گفــت: افــرادی کــه ایــن مســائل را مطــرح مــی نماینــد، تقریب
دویســت ســال از حرکــت علمــی، عقــب هســتند. بلــه؛ قطعــاً محققین 
علــوم اســالمی از دســت آوردهــای تجربی اســتفاده خواهند کــرد ولی می 
بایســت توجــه داشــت که همــه علــم، تجربــه نیســت. آنجایی هــم که 
تجربــه وجــود دارد، مبانــی غیر تجربــی بر مؤلفه هــای تجربــی تأثیرگذار 
خواهنــد بــود. ایــن امــر بــه تحقیــق از امــور مشــخص و قطعــی علمــی 

است.
اگــر توصیــه ای بــه ارائه کننــدگان چنیــن نظراتــی دارید، 

ــان بفرمایید. بی
علــی ای حــال توصیــه بنده بــه ایــن عزیــزان، توصیــه اخالقــی اســت. این 
دوســتان نمــی بایســت ایــن مقــدار شــتاب داشــته باشــند بــرای انــکار علم 
دینــی. نکتــه دیگر اینکــه به همیــن مقــدار کــه ایــن عزیــزان در تعــارض و 
تخاصــم با علم دینی هســتند، اندکی نیز بــه دســت آوردهــا و اثــرات آن توجه 
داشــته باشــند. این دوســتان بــرای یکبار هــم که شــده تلقــی خــود را از علوم 
انســانی اســالمی بیــان بفرماینــد تا مشــخص گــردد صریحــاً با چــه مؤلفه 
هایــی مشــکل دارنــد و چه اصولــی را مــورد تأییــد نمی دانند؟ شــاید مــا هم با 
آنهــا هــم صدا شــویم. مــا نیــز بســیاری از برداشــت هــا و تلقــی هــا را از علوم 

اســالمی، مــورد وثــوق نمــی دانیم.
ایــن پــروژه علــی رغــم ایــن مقــدار هجمــه و مخالفت، بــا چنــدان هزینه 
ای هــم پیگیــری نمــی شــود؛ در برابــر هزینه هــای جــاری دانشــگاه ها، 
بــرای علــوم ســکوالر غربــی کــه هیــچ دســت آوردی بــرای جامعــه، جز 
بیــکاری و تــورم نداشــته اند، پــروژه تحــول در علوم انســانی، آنچنــان هم 

مــورد توجــه و مهــرورزی متولیــان امــور قرار نــدارد
به نظــر بنــده بســیاری از تلقــی هــای منکریــن علوم انســانی اســالمی، 
برداشــت هــای نادرســتی اســت. شــاید کمبــود وقــت و مشــغله هــای 
فــراوان، ایــن دوســتان را از مطالعــه و تحقیــق در مبانــی علــوم انســانی 
اســالمی و عرصه هــای نوپیــدای آن باز داشــته اســت. مهمترین توصیه، 
مطالعــه و تحقیــق در آثــار و مقــاالت مرتبــط بــا این دیــدگاه اســت. نکته 
دیگــر اینکــه در هــر موضوعــی مــی بایســت علمــی ورود کــرد و علمی 
بحــث کــرد. طــرح مســائل سیاســی و ژورنالیســتی؛ هیچگاه بــه حرکت 
علمــی و جهــش آن مســاعدت نکــرده اســت.اگر حتــی ایــن مباحــث 
از لســان اهالــی فلســفه نیــز بیــان شــود، بــه نظــر بنــده؛ بــاز مباحثــی 
ژورنالیســتی اســت. این پــروژه علی رغــم این مقــدار هجمــه و مخالفت، 
بــا چنــدان هزینــه ای هــم پیگیــری نمــی شــود؛ در برابــر هزینــه هــای 
جــاری دانشــگاه ها، بــرای علوم ســکوالر غربــی که هیــچ دســت آوردی 
بــرای جامعــه، جــز بیــکاری و تــورم نداشــته انــد، پــروژه تحــول در علــوم 
انســانی، آنچنــان هم مــورد توجــه و مهــرورزی متولیــان امــور قرار نــدارد.
در خاتمــه عــرض مــی نمایــم بــه لطــف الهــی، مســئله علــوم اســالمی 
و توجــه بــه مبانــی اعتقــادی، آنچنــان در کشــور مــورد توجــه و اهتمــام 
ــار  ــا، دچ ــن  نســیم ه ــا ای ــه ب ــرار دارد ک ــن حــوزه و دانشــگاه ق محققی
تشــویش و معضــل نخواهــد شــد و بــه حــول و قــوه الهــی، اســتوار بــه 

ــه خواهــد داد. مســیر روشــن خــود ادام
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گفـتـگو

واکنش رحیم پور ازغدی به تحریف سخنانش؛
صدور انقالب صدور بحران برای استکبار است

ــف ســخنانش در برخــی از رســانه های  ــه تحری ــور ازغــدی در واکنــش ب رحیم پ
عربــی گفــت: صــدور انقــاب، بــه معنــای دعــوت اســامی و تاشــی بــرای اقامه 

قســط در جهــان اســام اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، پیــرو جمالتــی کــه در برخــی رســانه هــای کشــورهای عربــی به حســن 
ــن  ــه برخــی از ای ــالب فرهنگــی ب ــی انق ــد، عضــو شــورای عال ــدی نســبت داده ان ــور ازغ ــم پ رحی

شــبهات پاســخ داد. متــن زیــر مشــروح پاســخ هــای ایــن اســتاد اندیشــه اســالمی اســت.
در هفتــه اخیــر، چنــد رســانه در عــراق و یکــی دو کشــور عربــی، جماتــی را بــه 
جنابعالــی نســبت دادنــد کــه مــی خواهیــم نظــر صریــح شــما را در ایــن مــورد 

بدانیــم.
ایــن بــار چــه نســبتی داده انــد؟ پیــش تــر هــم جعــل خبــر و دروغ هــای رســانه ای بــدون تعقیــب 
قانونــی و پاســخگویی اخالقــی، ســابقه داشــته اســت. متأســفانه اخــالق و صداقــت در برخــی رســانه 
هــا مفقــود االثــر اســت. ظاهــرا انتخابــات عــراق نزدیــک اســت و اینگونه سمپاشــی هــای رســانه ای 

مجــددا آغــاز شــده اســت.
 4 نکتــه از قــول جنابعالــی نوشــتند: اوالً ایرانــی هــا صــدام را اعــدام کردنــد نــه 
عراقــی هــا، ثانیــاً شــش کشــور عربــی تحــت ســیطره آیــت اهلل خامنــه ای قــرار 
ــا را  ــم ه ــت و رژی ــه، دخال ــکا در منطق ــت آمری ــورهای دوس ــا در کش ــاً م داد. ثالث
ــی  ــان علن ــاً زم ــد و رابع ــرار گیرن ــا ق ــا تحــت ســلطه م ــم ت ــی کنی ســرنگون م
کــردن امپراتــوری فــارس در منطقــه رســیده و علنــاً اعــام مــی کنیــم کــه مــی 
ــن  ــر ای ــنگینی ب ــازی س ــفانه جوس ــم. متأس ــکیل دهی ــوری تش ــم امپرات خواهی
نســبت هــا مترتــب شــده و اتهامــات و قضاوتهایــی در پــی داشــته اســت. آیــا 

ــد؟ ــاب داری ــن ب توضیحــی در ای
ــتی و  ــات صهیونیس ــکی و مقام ــینجر و برژینس ــول کیس ــده از ق ــه بن ــًا آنچ ــت، دقیق ــب اس جال
ســعودی نقــل و ســپس رد کــرده ام بــه بنــده نســبت داده انــد. اگــر در عصــر ارتباطــات و اینترنــت 

هــم نبودیــم، چنیــن اکاذیبــی باالخــره افشــا مــی شــد.
ــاه اردن و  ــارک و ش ــنی مب ــوی حس ــیعی از س ــالل ش ــر ه ــون خط ــری چ ــار تعابی ــتین ب نخس
مقامــات صهیونیســتی طــرح شــد. تعابیــری چــون خطــر امپراتــوری فــارس یــا شــیعه، از زمــان 

ــد ــراع ش ــعود اخت ــی و انگلیســی و آل س ــردان آمریکای ــان دولتم ــی از ده ــام خمین ام
ــاه اردن و  ــارک و ش ــنی مب ــوی حس ــیعی از س ــالل ش ــر ه ــون خط ــری چ ــار تعابی ــتین ب نخس
مقامــات صهیونیســتی طــرح شــد. تعابیــری چــون خطــر امپراتــوری فــارس یــا شــیعه، از زمــان 
امــام خمینــی از دهــان دولتمــردان آمریکایــی و انگلیســی و آل ســعود اختــراع شــد. هــدف از ایــن 
ــورهای  ــا در کش ــن م ــی مؤم ــرادران انقالب ــّنی و ب ــلمان س ــرادران مس ــک ب ــات، اواًل تحری ادبی
ــت در کشــورهای  ــه مقاوم ــدان جبه ــر مجاه ــًا تحقی ــان و ثانی ــی ش ــرادران ایران ــه ب ــی علی عرب

ــداری اســالمی در غــرب آســیا و شــمال آفریقاســت. ــف نهضــت بی ــًا تحری ــی و ثالث عرب
در بــاب اتهــام نخســت، بایــد گفــت بلــه صــدام را بــرادران مــا در عــراق، بــه مجــازات رســاندند. 
دولــت عــراق و مجاهــدان عراقــی و شــاگردان شــهید محمدباقــر صــدر، علیرغــم حمایــت آمریــکا 
ــان و ســعودی هــا از صــدام، آن جنایتــکار را کــه میلیــون هــا مســلمان ســنی و شــیعه  و صدامی
ــا حکــم دادگاه  ــه خــاک و خــون کشــید، ب ــران و ... ب ــراق و ای ــارس را در ع ــرد و عــرب و ف و ک
قانونــی اعــدام کردنــد. بلــه ایــن افتخــار متعلــق بــه بــرادران مــا بــود. پاســخ اتهامــات دیگــر نیــز 

روشــن اســت.
ــا را  ــا و انگلیســی ه ــا، اســرائیلی ه ــی ه ــروز شــد و آمریکای ــران پی ــه در ای انقــالب اســالمی ک
ــن  ــت. ای ــده اس ــان ش ــه و جه ــالمی در منطق ــداری اس ــش بی ــک جنب ــاز ی ــت، آغ ــرون ریخ بی
ــه فقــط شــیعی، بلکــه اســالمی و انســانی و جهانــی اســت. آنچــه بنــده  ــه ایرانــی و ن جنبــش ن
ــانه  ــات رس ــر اتهام ــه در براب ــود ک ــل ب ــه قب ــه ده ــی در س ــام خمین ــارات ام ــن عب ــه ام، عی گفت
هــای ضــد اســالم کــه اتهــام امپراتــوری فــارس یــا شــیعه را مطــرح کــرده بودنــد پاســخ داد کــه 
مــا ضــد امپراتــوری و ضــد اســتکبار غــرب و شــرق، آمریــکا و شــوروی و در پــی نابــودی رژیــم 
ــکا،  ــس، آمری ــانده انگلی ــت نش ــای دس ــم ه ــا رژی ــتیم و ب ــطین هس ــتی و آزادی فلس صهیونیس
شــوروی و متحــد صهیونیــزم مخالــف هســتیم و از جوانــان مســلمان خواســت علیــه ظلــم، قیــام 
ــارس،  ــران اســالمی وطــن دوم همــه مجاهــدان اســالمی )شــیعه و ســنی، عــرب، ف ــد و ای کنن

ــتانی و ... ( اســت. ــرک، افغانس ت
ــی و  ــر جهان ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــالمی و ام ــوت اس ــای دع ــه معن ــالب، ب ــدور انق ص
ــرای مســتبدان و  ــن صــدور بحــران ب ــان اســالم اســت. ای ــه قســط در جه ــرای اقام تالشــی ب

ــت ــلمان اس ــورهای مس ــتقرار کش ــت و اس ــاع از امنی ــتکبران و دف مس
عــرض بنــده بازخوانــی ســخنان امــام خمینــی بــود کــه ضــد هــر نــوع طایفــه گــری مذهبــی، 
قومــی و نــژادی بــود. صــدور انقــالب، بــه معنــای دعــوت اســالمی و امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر جهانــی و تالشــی بــرای اقامــه قســط در جهــان اســالم اســت. ایــن صــدور بحــران بــرای 

مســتبّدان و مســتکبران و دفــاع از امنّیــت و اســتقرار کشــورهای مســلمان اســت.
آری امــام خمینــی از امپراتــوری مســتضعفین علیــه مســتکبرین و از ابرقــدرت اســالم در برابــر دو 
ابرقــدرت غــرب و شــرق، ســخن گفــت و مــا هــم مــی گوییــم و همــه مجاهــدان عــرب از عــراق 
و ســوریه و لبنــان و فلســطین تــا مصــر و مراکــش و لیبــی و از بحریــن قهرمــان تــا یمــن مظلــوم 

ــعار و  ــه، ش ــه و هم ــارات، هم ــتان و ام ــیعه درون عربس ــنی و ش ــده س ــرکوب ش ــدان س و مجاه
ــران،  ــر آمریــکا و دســت نشــاندگانش. آری ای فریادشــان همیــن اســت. ابرقــدرت اســالم در براب
ــت و  ــت و قومی ــا هــر مذهــب و ملّی ــژه مجاهــدان اســالم ب ــان بوی ــون جه ــه انقالبی ــن هم مأم

ــژادی اســت. ن
و امــا عــراق عزیــز، کــه نخســتین کشــور عربــی اســت کــه ارتشــهای اســتکباری و اشــغالگران را 
از خــاک خــود اخــراج کــرد، عــراق مجاهد، کــه نخســتین کشــور عربــی کــه مردمســاالری واقعی 
را برگــزار کــرد، عــراق مقــّدس، نخســتین کشــور عربــی کــه تروریــزم وحشــی وهابــی را علیرغــم 
حمایــت غــرب و رژیــم آل ســعود و صهیونیســتها، شکســت داد و جــاروب کــرد، نخســتین کشــور 
عربــی کــه علیرغــم ســنگین تریــن جنگهــا، اجــازه تجزیــه شــدن بــه اجانــب نــداد، ملتــی نیســت 

کــه بتــوان تحقیــرش کــرد.
ــرای ایرانــی هــا هرگــز یــک کشــور  ــه کاری اســت کــه مــی کنــد. عــراق ب ارزش هــر ملتــی ب
بیگانــه نبــوده اســت و حتــی صــدام بــا 8 ســال کشــتار ملــت عــراق و ایــران، نتوانســت جدایــی 
و کینــه میــان ایــن دو ملــت ایجــاد کنــد. زیــارت اهــل بیــت)ع( درعــراق، علــی)ع( در نجــف و 
کربــالی حســینی و کاظمیــن و ســامراء بیــش از هــزار ســال اســت، آرزوی هــر خانــواده شــیعه و 

ســنی ایرانــی بــوده و خواهــد بــود.
در قــرن گذشــته همــه ملــت هــای مســلمان منطقــه بــه یــک انــدازه بدســت اســتکبار جهانــی از 
حقــوق خــود محــروم شــدند. حــرف همــه مــا یکــی اســت. دیــن همــه مــا یکــی اســت، دشــمن 
همــه مــا یکــی اســت، و راه رهایــی همــه مــا نیــز یکــی اســت. تبرهایمــان را برداریــم و دســت در 
دســت برویــم تــا درخــت صهیونیــزم را از ریشــه بیــرون آوریــم و ارتــش هــای اشــغالگر آمریــکا و 
ناتــو را از جهــان اســالم اخــراج کنیــم. بــه صــدای قلــب تــان گــوش کنیــد نــه بــه صــدای شــوم 
ــه آل ســعود و صهیونیســت هــا و ســخنرانی هــای مقامــات  رســانه هــای دروغگــوی وابســته ب

آمریکایــی و انگلیســی.
ملــت ایــران و رهبــری انقــالب اســالمی، مفتخرنــد کــه طبــق وظیفــه شــرعی خــود در کنــار 
ــریف و  ــن ش ــوم و یم ــن مظل ــاوم و بحری ــوریه مق ــد و س ــراق مجاه ــرب از ع ــای ع ــت ه مل
ــت  ــیر و مل ــطین اس ــا فلس ــا و ت ــمال آفریق ــارز ش ــای مب ــت ه ــا مل ــده ت ــی ش ــان قربان لبن

ــتاد ــد ایس ــتاده و خواهن ــرب ایس ــره الع ــده حجــاز و جزی ــرکوب ش س
ملــت ایــران و رهبــری انقــالب اســالمی، مفتخرنــد کــه طبــق وظیفــه شــرعی خــود در کنــار 
ــریف و  ــن ش ــوم و یم ــن مظل ــاوم و بحری ــوریه مق ــد و س ــراق مجاه ــرب از ع ــای ع ــت ه مل
ــت  ــیر و مل ــطین اس ــا فلس ــا و ت ــمال آفریق ــارز ش ــای مب ــت ه ــا مل ــده ت ــی ش ــان قربان لبن

ــتاد. ــد ایس ــتاده و خواهن ــرب ایس ــره الع ــاز و جزی ــده حج ــرکوب ش س
ــی و ...،  ــوریه و لیب ــتان و س ــراق و افغانس ــو در ع ــکا و نات ــغالگری آمری ــتی اش ــه راس ــا ب آی
ــت  ــا دخال ــت؟! آی ــوده اس ــی نب ــالمی و عرب ــورهای اس ــی کش ــور داخل ــوم در ام ــت ش دخال
هــای تروریســتی آل ســعود و امــارات و قطــر و ... در کشــورهای عربــی و کشــتار و آوارگــی 
ــزم و  ــه و تروری ــه افکنان ــت تفرق ــیعه، دخال ــنی و ش ــرب س ــوم ع ــواده مظل ــا خان ــون ه میلی

ــوده اســت؟! صــدور بحــران نب
ــورد  ــوم و م ــت هــای مظل ــی و مل ــت هــای قانون ــه دعــوت دول ــران اســالمی ب ــر ای ــا اگ وآی
ــه  ــد و اگــر تنهــا کشــوری باشــد کــه ب هجــوم در عــراق و ســوریه و افغانســتان لبیــک بگوی
ــران و  ــدور بح ــران و ص ــور دیگ ــت در ام ــن دخال ــد، ای ــانده باش ــالح رس ــا س ــطینی ه فلس

ــت؟! ــران اس ــیادت دیگ ــد س تهدی
ــد  ــر تهدی ــه ای اگ ــت اهلل خامن ــالمی آی ــالب اس ــری انق ــی و رهب ــام خمین ــخنان ام آری س
ــد  ــن امی ــه روش ــه ای و نقط ــتبداد منطق ــی و اس ــتکبار جهان ــیادت اس ــرای س ــا ب ــت تنه اس
ــراز بیــت المقــدس  ــر ف ــه زودی عقــاب هــای جهــان عــرب ب ــرای جهــان اســالم اســت ب ب
بــه پــرواز در خواهــد آمــد و امــت اســالمی از شــبهه جزیــره هنــد و شــرق آســیا تــا آســیای 
ــران  ــا مصــر و لیبــی و مراکــش و از ای ــکان و از یمــن و بحریــن و حجــاز ت ــه و قلــب بال میان
ــا  ــه ب ــه آنک ــروط ب ــت مش ــد گش ــاز خواهن ــدی ب ــدت محم ــزت و وح ــه ع ــطین ب ــا فلس ت
ــق رســانه  ــه از طری ــم و بشــنویم ن ــی واســطه ســخن بگویی ــه و ب یکدیگــر شــفاف و صادقان

ــا. ــت ه ــعود وصهیونیس ــه آل س ــته ب ــو و وابس ــای دروغگ ه
 الیس الصبح بقریب؟ 

گفـتـگو

حجت االسالم کاشانی در گفتگو با مهر:

حجــت االســام کاشــانی گفــت: 
مســئله ای در ایــن جریــان تشــیع 
انگلیســی مطــرح اســت کــه شــباهت 
تکفیری هــای  بــه  زیــادی  بســیار 
ــردم از  ــردن م ــلفی دارد و آن دور ک س

تعقــل اســت.
خبرگــزاری مهــر، گــروه دیــن و اندیشــه: 
ــاد  ــا انتق ــام معظــم رهبــری ب چنــدی پیــش مق
ــه  ــه ب ــیع ک ــان تش ــدرو در جه ــات تن از جریان
ــه  ــرده و ب ــن ک ــنت توهی ــل س ــات اه مقدس
ایجــاد تفرقــه در جهــان اســالم دامــن می زننــد، 
فرمودنــد آن تســننی کــه آمریــکا از آن حمایــت 
ــادر  ــدن ص ــز لن ــه از مرک ــیعی ک ــد  و آن تش کن
ــل هــم هســتند. هــر  ــا مث ــا، اینه ــه دنی شــود ب
ــل  ــر دو عوام ــتند و ه ــیطان هس ــرادران ش دو ب
ــکا و غــرب و اســتکبار هســتند. ایشــان در  آمری
جایــی دیگــر هــم فرمودنــد کــه آن تشــیعی کــه 
ــا پخــش  ــرای دنی ــکا بخواهــد ب ــدن و آمری از لن
ــورد. ــی خ ــیعه نم ــه درد ش ــّیع ب ــود، آن تش بش
بــه نظــر می رســد تشــیع انگلیســی پــرده 
جدیــدی از پــروژه شــیعه هراســی اســت کــه در 
آن بــا زشــت جلــوه دادن جاذبه هــای شــیعه 
از جملــه عزاداری هــا، و بــا دامــن زدن بــه 
ــعی  ــالم س ــان اس ــه در جه ــات و تفرق اختالف
ــد.  ــالم دارن ــان اس ــیل های جه ــار پتانس در مه
ــه  ــانی ب ــالم کاش ــت االس ــا حج ــو ب در گفتگ
ــم. ــان پرداختی ــن جری ــف ای ــاد مختل واکاری ابع
بهانــه ایــن گفتگــو نیــز حملــه جمعــی از 
ــران در  ــفارت ای ــه س ــان ب ــن جری ــواداران ای ه
ــر  ــد نف ــی آن چن ــه ط ــی ک ــود. اتفاق ــدن ب لن
ــدن  ــالمی  در لن ــوری اس ــفارت جمه ــم س پرچ
را پاییــن کشــیدند و بــه جــای  آن پرچــم خــدام 
ــه یاســر الحبیــب از  المهــدی هیئتــی وابســته ب
نزدیــکان ســید صــادق شــیرازی را برافراشــتند.
بــه نظــر مــی رســد ایــن اتفــاق موقعیــت خوبــی 
بــرای مــا در تبییــن نــگاه مــان و آشــکار کــردن 
تفاوتمــان بــا شــیعه افراطــی بــرای جهــان 
اهــل ســنت اســت. در مســتند هــا و اخبــار 
شــبکه هــای وهابــی و سیاســی بــرای تخریــب 
جمهــوری اســالمی و تشــیع؛ از تصاویــر قمه زنی 
ــه مقدســات  ــا ب طیــف شــیرازی، و فحــاش آنه
ــه  ــن مقدس ــر اماک ــن تصاوی ــنت در بی ــل س اه
شــیعه، رهبــران جمهــوری اســالمی، سیدحســن 
ــردار  ــن، س ــن و یم ــون بحری ــراهلل، انقالبی نص
ــر از  ــا تنف ــود ت ــی ش ــتفاده م ــلیمانی ... اس س

ــرد. ــکل و اوج بگی ــیعه ش ش
از ایــن رو بــا اســتفاده از ایــن فرصت تبییــن نگاه 
ــی  ــیع انگلیس ــاوت آن تش ــا تف ــل ب ــیع اصی تش
ــروح  ــر مش ــن زی ــود. مت ــد ب ــد خواه ــود من س
ــانی در  ــالم کاش ــت االس ــا حج ــا ب ــوی م گفتگ
مــورد مختصــات فکــری تشــیع انگلیســی اســت 

ــد؛  کــه در ادامــه مــی خوانی
تشــیع انگلیســی را می تــوان پــرده ای 
ــوری  ــا جمه ــه ب ــد مقابل ــاد جدی از ابع
ــه اول  ــذا در درج ــت. ل ــامی دانس اس
ــن  ــری ای ــات فک ــا مختص ــنایی ب آش
می رســد.  نظــر  بــه  الزم  جریــان 
بــه نظــر شــما اساســی تریــن مولفــه 
ــان  هــا و مختصــات فکــری ایــن جری
چیســت؟ روش شــناخت ایــن جریــان 

ــت؟ ــه اس چگون

ــه  ــت ک ــرح اس ــان مط ــن جری ــری در ای تفک
شــباهت بســیار زیــادی بــه تکفیری هــای 
ســلفی دارد و آن دور کــردن مــردم از تعقــل 
ــاری  ــر اخب ــدای ام ــان در ابت ــن جری ــت. ای اس
نیســتند و چندیــن جلــد کتــاب اصولی دارنــد ولی 

ــت ــاری اس ــال اخب ــان کام عملکردش
ــه  ــت ک ــرح اس ــان مط ــن جری ــری در ای تفک
شــباهت بســیار زیــادی بــه تکفیری هــای 
ســلفی دارد و آن دور کــردن مــردم از تعقــل 
ــاری  ــر اخب ــدای ام ــان در ابت ــن جری ــت. ای اس
نیســتند و چندیــن جلــد کتــاب اصولی دارنــد ولی 
عملکردشــان کامــال اخبــاری اســت. آن چیــزی 
ــیعیان  ــام ش ــل ع ــه قت ــز ب ــلفی ها را نی ــه س ک
ــوه  ــم بالق ــان ه ــن جری ــه ای ــته اســت -ک واداش
ــدن  ــد- دور ش ــام ده ــن کار را انج ــد ای می توانن

از تعقــل اســت.
ــه  ــه ب ــت ک ــرح اس ــه مط ــول فق ــی در اص بحث
ــده  ــی گوین ــد. گاه ــی می گوین ــاز عقل آن مج
کلماتــی را بیــان می کنــد و یــا از الفاظــی 
ــًا  ــا حقیقت ــاظ ی ــن الف ــه ای ــد ک ــتفاده می کن اس
اســتعمال می شــوند یــا مجــازاً. مثــال مــن 
وقتــی از کلمــه »شــیر« اســتفاده می کنــم اگــر 
در کلمــات مــن قرینــه ای نباشــد کــه مشــخص 
کنــد مــن منظــور دیگــری دارم، هرکــس کــه از 

ــیر  ــنود، آن ش ــیر« را بش ــه »ش ــن کلم م
ــر  ــد نظ ــی را م ــیر خوراک ــا ش ــده و ی درن
قــرار می دهــد. مگــر اینکــه بگویــم »شــیر 
مــردان مــا در مســابقات تیرانــدازی« 
ــن  ــه در ای ــال«، ک ــدان والیب ــرو ق ــا »س ی

صــورت همــه متوجــه می شــوند کــه منظــور من 
از ســرو، اینجــا درخــت ســرو نیســت و یــا مثــال 
منظــور مــن از شــیر، افــراد شــجاع اســت نــه آن 
ــوند.  ــه می ش ــه متوج ــن را هم ــده. ای ــیر درن ش
ولــی گاهــی پیــش می آیــد کــه مــن در اســتفاده 
ــدارم. ــاره ای ن ــا اش ــی و ی ــه لفظ ــاظ قرین از الف

ــات  ــان در تبلیغ ــن جری ــال ای ــوان مث ــه عن ب
ــر و الحــاد را  ــد مثــال کف ــی می خواهن خــود وقت
ــد، یــک صــوت  ــه شــهید صــدر نســبت دهن ب
یــا یــک متنــی از ایشــان پخــش می کننــد کــه 
ایشــان گفتــه اســت: »اهــل ســنت بــرادران مــا 
ــِظ  ــا در لف ــه اینج ــت ک ــت اس ــتند«. درس هس
»بــرادران اهــل ســنت« قرینــه ای وجــود نــدارد 
ــا  ــرادر م ــم اهــل ســنت ب ــی می گویی ــی وقت ول
هســتند، بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــن خــود 
را در اعتقــاد شــبیه این هــا می دانــم. کســی کــه 
مبانــی شــهید صــدر را بدانــد ایــن امــر برایــش 
واضــح اســت. امــا چــون ایــن جریــان تعقــل را 
ــوال  ــز معم ــا نی ــب آنه ــد و مخاط ــذف می کن ح
عــوام هســتند، وقتــی می خواهنــد شــهید صــدر 
را تکفیــر کننــد همیــن قــدر کافــی می داننــد که 
ــرادران  ــه اســت: »ب ــد شــهید صــدر گفت بگوین
ــد  ــتدالل می کنن ــا اس ــنت«. آنه ــل س ــا اه م
ــتفاده  ــرادر اس ــه ب ــی از کلم ــدر وقت ــهید ص ش
ــه کار مــی رود و  ــد، اخــوت در اشــبهیت ب می کن
ــا اهــل ســنت در  ــرادران م ــد ب می خواهــد بگوی
اعتقــاد کامــال عیــن مــا و شــبیه ما هســتند. پس 
ــن  ــت امیرالمومنی ــع خالف ــدر در واق ــهید ص ش
شــهید  پــس  کنــد،  قبــول  نمی خواهــد  را 
صــدر منکــر خالفــت امیرالمومنیــن اســت، پس 
منکــر نــص متواتــر غدیــر اســت، و بعــد تــا کفــر 

ــد. ــش می رون ــدر پی ــهید ص ش
ــهید  ــت. ش ــن اس ــه روش ــدر ک ــهید ص ــار ش آث
صــدر ایــن همــه کتــاب دارد و مبانی اعتقــادی او 

معلــوم اســت. ایــن یکــی از مهم تریــن مســائلی 
اســت کــه بــه نظــر مــن بایــد خــوب در رابطــه 
ــه از  ــدی ک ــذا آن تهدی ــود. ل ــث ش ــا آن بح ب
جانــب ایــن جریــان متوجــه ماســت ایــن اســت 
ــوام  ــذا ع ــد. ل ــذف کردن ــل را ح ــا عق ــه آنه ک
ــر  ــران را تکفی ــد دیگ ــی می خواهن ــا وقت این ه
ــما  ــه از ش ــک جمل ــه ی ــت ک ــی اس ــد، کاف کنن
پیــدا کننــد کــه مثــال گفتــه باشــید »بــرادران ما 
اهــل ســنت«. همیــن جملــه را تا دشــمنی شــما 

بــا اهــل بیــت روی مقدماتــی کــه خــود 
ــد. ســاخته اســت پیــش می برن
آنهــا در مــورد تکفیــر مرحــوم 

آقــای بهجــت)ره( هــم 
همینطــور عمــل کردنــد، 
آقــای  می گوینــد 
بهجــت از عارفــان بــوده 
ــان  ــون عارف ــت و چ اس

صوفــی هســتند -شــما 
نــگاه کنیــد حد وســط 

یــن  ا

اســتدالل  مشــخص نیســت- و چــون صوفی هــا 
قائــل بــه وحــدت وجــودی هســتند و مشــرکند، 
ــه  ــت. ب ــرک اس ــت مش ــای بهج ــن آق بنابرای
نظرمــن ســخافت ایــن کالم واضــح اســت. 
ــه  ــط هایی ک ــد وس ــا ح ــرف ب ــک ح ــی از ی یعن
مشــخص نیســت، شــروع می کننــد، و کفــر 
آقــای بهجــت را نتیجــه می گیرنــد. چــون 
مخاطــب ایشــان عــام اســت کســی نمی پرســد 
ــا حــد وســط ایــن اســتدالل کجاســت؟ کــه آق
ــد  ــای بهجــت می گفتن ــورد آق یــک وقــت در م
کــه ایشــان قائــل بــه وجــوب کفایــی قمه زنــی 
اســت، بعــداً کــه فیلمــی از آقــای بهجــت پخش 
شــد و ایشــان ایــن مســئله را انــکار کــرد، آن هــا 
ــا شــرک  از ایشــان انتقــام گرفتنــد و ایشــان را ت
پیــش بردنــد. لــذا یکــی از مبانــی التقاطــی آن ها 
ماجــرای حــذف تعقــل اســت. بــه این خاطــر که 
مخاطبیــن آن هــا معمــوال افــراد خبــره و فاضلــی 
نیســتند. بــا حــذف مجــاز عقلــی و انــکار آن بــه 
راحتــی می تــوان از هــر جملــه ای خــالف اراده ی 

ــرد. ــت ک ــده را برداش ــنده و گوین نویس
ــا  ــری آنه ــی فک ــر از مبان ــی دیگ یک
ــه مقدســات اهــل  ــه و اهانــت ب رد تقی
ســنت، در این مــورد چــه رونــدی را در 

ــد؟ ــه ان ــش گرفت پی
از دیگــر مباحثــی کــه این هــا بــر خــالف مبانــی 
ــه  ــد، رد تقی ــد دارن ــر آن تاکی ــود ب ــوب خ مکت
اســت. ایــن هــا در مبانــی نوشتاری شــان اصــال 
منکــر مثــال تقیــه نیســتند ولــی وقتــی کــه مــا 
بــا پســر مرجعیــت ایــن جریــان کــه خــودش را 
ــو  ــد گفتگ ــالم می دان ــان اس ــده جه ــع آین مرج
ــه  ــه تقی ــت ک ــن گف ــه م ــما ب ــم، رس می کردی
ــا از  ــه م ــد ک ــت. می گوین ــی اس ــزی مزخرف چی
تقیــه خســته شــده ایم، ایــن را یاســرالحبیب هــم 
 گفتــه اســت. ایــن عبــارت -مــا از تقیــه خســته 

شــده ایم- یعنــی انــکار یکــی از ضروریــات 
ــا خســته  ــد: م ــا می گوین مذهــب تشــیع. این ه
ــر  ــا دیگ ــم، م ــت بپذیری ــه ذل ــده ایم از اینک ش
می خواهیــم بیاییــم و حقایــق را بــه عالــم 
ــل  ــه اه ــد ک ــه نمی کنن ــر توج ــم و دیگ بگویی
بیــت چگونــه حقایــق را مطــرح می کردنــد. 
امــام صــادق)ع( ایــن همــه شــاگرد اهل ســنت 
ــزرگان ائمــه اهــل ســنت  ــر از ب داشــتند و دو نف
شــاگرد ایشــان بودنــد. اگــر امــام صــادق 
ــا آن هــا بــه ایــن شــکل بجنگــد  می خواســت ب
کــه آنهــا هرگــز ســر کالس آن حضــرت 
ــق را  ــم حقای ــان ه ــد. ایش نمی آمدن
مطــرح می کردنــد و هــم بــه کلیــات 
توجــه می کردنــد، بــه گونــه ای 
کــه امــروز اگــر شــما در میــان اهل 
ســنت برویــد حداقــل در ادعــا امــام 
صــادق را از علمــای برجســته خــود 
ــه ایــن کــه یــک خــط  ــد، ن می دانن
افتــراق پررنگــی بیــن امام صــادق و 
خــود بکشــند، حداقــل 
ــا اینگونه  در ادع
 . هســتند
ا  لــذ
از  یکــی 

ــت.  ــه اس ــکار تقی ــان ان ــن جری ــای ای راهبرده
یعنــی بــه صراحــت می گوینــد کــه زمــان تقیــه 

ــام شــده اســت. تم
ــب  ــن مذاه ــب بی ــدت و تقری ــان وح ــن جری ای
را کفــر دانســته و وحــدت را یــک جریــان 
ــت  ــل بی ــت اه ــذف والی ــرای ح ــی ب زیرزمین

ــد ــداد می کن قلم
ــان  ــن جری ــه ای ــت ک ــن اس ــدی ای ــه بع نکت
وحــدت و تقریــب بیــن مذاهــب را کفر دانســته و 
وحــدت را یــک جریــان زیرزمینــی بــرای حــذف 

والیــت اهــل بیــت قلمــداد می کنــد.
البتــه آن هــا یــک ســری از حرف هــا را می زننــد 
کــه قابــل رد اســت، مثــال بــه احــوال و فتــاوای 
علمــای مــا در صفویــه اســتناد می کننــد، چــون 
ــه یــک منازعــه عظیمــی بیــن  ــان صفوی در زم
ــه  ــی و ن ــطح سیاس ــه در س ــنی البت ــیعه و س ش
در ســطح علمــی، وجــود داشــت. مثــال پادشــاه 
صفــوی بــا پادشــاه عثمانــی درگیری هــای 
در  متاســفانه  گاهــی  و  داشــته اند  جــدی  
هــم  بــه  توهین هایــی  نامه نگاری هایشــان 
کرده انــد و جالــب اســت کــه در منابــع تاریخــی 
از شــاه اســماعیل صفــوی و شــاه عبــاس داریــم 
ــن  ــد م ــان نمی گذارن ــن مالی ــد: ای ــه می گوی ک
ــا  ــم بخواهــد انجــام دهــم. ی هــر کاری کــه دل
ــه  ــنی را در دوران صفوی ــم س ــک عال ــی ی وقت
در خراســان آن زمــان می کشــند، یکــی از 
ــت،  ــث برائ ــیعه از حی ــای ش ــن علم تندروتری
ــده  ــه زن ــا هنگامــی ک ــی ت ــام محقــق ثان ــه ن ب
ــم  ــک عال ــرا ی ــه چ ــورد ک ــه می خ ــود غص ب
ــد  ــث کنی ــا او بح ــه ب ــای آن ک ــه ج ــنی را ب س
ــخص  ــق را مش ــد و ح ــو کنی ــه گفتگ و مودبان
ــرت دو  ــن کشــتن باعــث نف ــد، کشــتید. ای کنی
ــوم  ــر مرح ــود. تعبی ــی می ش طــرف و انتقام جوی
خوانســاری در خصــوص ایــن داســتان این اســت 

حذف تعقل، مهمترین تهدید تشیع انگلیسی است
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کــه تــا مرحــوم محقــق ثانــی زنــده بــود از ایــن غصــه ی شــدیدی 
کــه داشــت، دیگــر لبخنــد بر لبــش نیامــد. مــا متاســفانه در ســطح 
سیاســی نمونه هایــی داشــته ایم و ایــن  جریــان هــم ســعی می کنــد 

ــد. ــتناد کنن ــا اس ــه همین ه ــه ب ک
ــینی  ــعائر حس ــاخته از ش ــف خودس ــک تعری ــا ی آنه
دارنــد و بــر اعمالــی ماننــد قمــه زنــی تاکیــد دارنــد، 
چــه هدفــی مــی تــوان بــرای ایــن مســئله ذکــر کرد؟
مســئله  بعــدی هــم موضــوع شــعائر اســت کــه یــک تعریــف خــود 
ســاخته از شــعائر ارائــه می دهنــد و هــر چیــزی کــه هــر کســی در 
گوشــه ای از عالــم توهــم کنــد کــه ایــن کار جــز شــعائر حســینی 
اســت، صــرف توهمــش، آن را از شــعائر می داننــد. کمــا اینکــه مــن 
بــه پســر مرجــع ایــن جریــان گفتــم کــه اگــر بخواهیــد هــر اتفاقی 
ــان را  ــد زن هایت ــد بای ــاده اســت را انجــام بدهی کــه در عاشــورا افت
هــم یــک جایــی جمــع کنیــد و بــا تازیانــه بزنیــد، گفــت: ایــن هــم 
فکــر خوبــی اســت و ایــن هــم می توانــد اضافــه شــود! کمــا اینکــه 
بعدهــا از رسانه هایشــان منتشــر شــد کــه مثــال در هنــد بــه یــاد آن 
ــب از روی  ــد و اس ــده ای می خوابن ــک ع ــورا، ی ــاک عاش روز دردن
ــن  ــه ای ــم ک ــا بی غیرتی ــد م ــود، می گفتن ــان رد می ش بدن هایش
ــم.  ــام نمی دهی ــا آن را انج ــد و م ــاق می افت ــد اتف ــعیره در هن ش
یعنــی آنهــا نابخردانــه ی شــعائر را توســعه می دهنــد. لذا طرفــداران 
ــان در ایــن توهــم هســتند کــه ایــن موضوعــات دارد از  ایــن جری
ــذا تظاهــر  ــم. ل ــغ داری ــه تبلی ــا وظیف ــه حــذف می شــود و م جامع
ــات  ــان بعضــی از اختالف ــه بی ــه آن شعائرخودســاخته و تظاهــر ب ب
بــا تندتریــن تعابیــر، یــا خط کشــی شــدید بیــن شــیعه و غیرشــیعه 
می کننــد و بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بگوینــد ماجــرای وحــدت، 
ــان  ماجــرای حــذف والیــت اســت. در واقــع طرفــداران ایــن جری
روی ایــن مبانی-کــه ســعی کــردم خیلــی خالصــه عــرض کنــم- 
احســاس وظیفــه می کننــد و ســعی دارنــد این هــا را علنــی کننــد.
ــی  ــاوت اســت. یعن ــا عملکردشــان متف ــان ب ــن جری ــات ای مکتوب
ــد اصــال  ــه کنی ــان را مطالع ــن جری ــوب ای ــار مکت ــر در آث شــما اگ
ــن از  ــی دی ــای جدای ــچ ادع ــته و هی ــت نداش ــا سیاس ــی ب مخالفت
ــا  ــدار ب ــه را یــک مق ــت فقی ــه والی ــی نظری ــد. حت سیاســت ندارن
مختصــات متفاوت تــر قبــول دارنــد کــه اگــر مرجــع اعلمــی پیــدا 
ــما  ــد ش ــا بع ــه شــورایی هســتند. ام ــت فقی ــه والی ــل ب نشــد قائ
ــه  ــن حجتی ــا انجم ــال ب ــل مث ــان در عم ــن جری ــه ای ــد ک می بینی

ــد ــی دارن ــت هم افزای ــن از سیاس ــی دی ــرای جدای ب
آن چیــزی کــه مــن می خــوام بــه آن تاکیــد شــود ایــن  اســت کــه 
ــی  ــاوت اســت. یعن ــا عملکردشــان متف ــان ب ــن جری ــات ای مکتوب
ــد اصــال  ــه کنی ــان را مطالع ــن جری ــوب ای ــار مکت ــر در آث شــما اگ
ــن از  ــی دی ــای جدای ــچ ادع ــته و هی ــت نداش ــا سیاس ــی ب مخالفت
ــا  ــدار ب ــه را یــک مق ــت فقی ــه والی ــی نظری ــد. حت سیاســت ندارن
ــی  ــع اعلم ــر مرج ــه اگ ــد ک ــول دارن ــر قب ــات متفاوت ت مختص
پیــدا نشــد قائــل بــه والیــت فقیــه شــورایی هســتند. امــا بعد شــما 
ــه  ــن حجتی ــا انجم ــال ب ــل مث ــان در عم ــن جری ــه ای ــد ک می بینی

ــد. ــی دارن ــت هم افزای ــن از سیاس ــی دی ــرای جدای ب
ایــن مســئله محصــول ایــن نــگاه اســت کــه آنهــا ســعی 
ــی  ــد. یعن ــری کنن ــف یارگی ــات مختل ــان جریان ــد از می می کنن
ــان  ــد از جری ــند نمی توانن ــوب بنویس ــر مکت ــد اث ــی می خواهن وقت
ــود  ــوب خ ــار مکت ــد و در آث ــاع کنن ــت دف ــن از سیاس ــی دی جدای
ــا در عمــل  ــد ام ــه قائل ان ــه والیــت فقی ــی از نظری ــه یــک قرائت ب
ــراه  ــا خودشــان هم ــده ای را ب ــا ع ــی و ی ــد جریان ــی می خواهن وقت
کننــد، بــه برخــی از مبانــی آنهــا تــن می دهند.مثــال نــگاه می کنند 
کــه جریــان انجمــن حجتیــه بخاطــر زاویــه ای کــه بــا نظــام دارد 
می توانــد آنهــا را تقویــت کنــد. لــذا وقتــی ایــن جریــان می خواهــد 
در ســطح کالن یارگیــری کنــد بــه دنبــال تقویــت خــود می باشــد. 
لــذا ســعی می کننــد بــه انجمــن حجتیــه بخاطــر زاویــه ای کــه بــا 
ــا جریــان مکتــب تفکیــک  نظــام دارد نزدیــک شــوند. در رابطــه ب
هــم همینطــور عمــل می کننــد.در جریــان مکتــب تفکیــک کــه 
ــی وجــود دارد و هــم  ضــد فلســفی اســت، هــم طیف هــای انقالب
ــردی  ــه ف ــد ک ــالب. گاهــی پیــش می آی ــف انق ــای مخال طیف ه
فیلســوف اســت ولــی مخالــف نظــام اســت، می بینیــد این هــا بــا او 
نیــز هم گام انــد. آنهــا بــا جریان هــای ضــد فلســفه هم گامنــد ولــی 
بــا فیلســوفان ضــد نظــام هم گامنــد، یعنــی در واقــع این هــا یــک 

ائتــالف سیاســی ایجــاد می کننــد.
ــه  ــم ک ــان می گفت ــن جری ــراد ای ــی از اف ــا بعض ــو ب ــن در گفتگ م
شــما باالخــره چــه تفکــری را قبــول داریــد، نمی شــود کــه هــم بــا 

ــا مکتــب تفکیکــی! فیلســوف دســت دوســتی بدهیــد و هــم ب
ــع  ــد مراج ــالش می کنن ــا ت ــه این ه ــت ک ــن اس ــدی ای ــه بع نکت
دیگــری را کــه وارد مســائل سیاســی نمی شــوند، بــه خــود منتســب 

کننــد، کــه ایــن مســئله خیلــی بــرای مــا خطرناکی اســت.
ــی دارد و  ــن باالی ــی س ــک مرجع ــال ی ــه مث ــرف این ک ــه ص ب
ــای  ــائل و اظهارنظره ــماً وارد مس ــردازد و رس ــس می پ ــه تدری ب
را  او  می کنــد  ســعی  جریــان  ایــن  نمی شــود،  سیاســی 
مصــادره کنــد. مثــال آنهــا ســعی کردنــد حضــرت آیــت اهلل وحیــد 
را بــه خودشــان منتســب نشــان دهنــد، چندتــا از فتواهــای ایشــان 
ــای  ــا آق ــا ب ــه آنه ــد، زاوی ــه منتشــر ش ــف ک ــات مختل در موضوع
ــاًل  ــه قب ــد ن ــت اهلل وحی ــع آی ــد. در واق ــخص ش ــم مش ــد ه وحی
بــا ایــن جریــان مناســبتی داشــت و نــه االن، اصــال ارتباطــی نبــود. 
ــی  ــت اهلل صاف ــرت آی ــال حض ــد مث ــد بگوین ــعی می کنن ــا س اینه
نیــز ماننــد مــا می اندیشــد تــا بگوینــد مرجــع تقلیــد ایــن 
ــر  ــه محض ــما ب ــی ش ــه وقت ــی ک ــت. درحال ــا نیس ــان تنه جری
ــان را  ــن جری ــد کــه ای ــد می بینی ــد می روی حضــرت آیــت اهلل وحی
قبــول نــدارد. لــذا اینهــا ســعی می کننــد از مراجــع مختلــف کســب 

اعتبــار کننــد.
وقتــی شــما تاریــخ را نــگاه می کنیــد، بــزرگان شــیعه بــا 
ــن برخــورد  ــن و ملحدی ــر از مخالفی ــن، تندت ــل ای ــی مث جریان های
کرده انــد. مــن در حــدود کمتــر از 200 ســال پیــش یــک جریــان 
مشــابهی در تاریــخ پیــدا کــردم کــه یــک نــزاع شــدیدی بیــن میرزا 

ــرد ــا در می گی ــف الغط ــوم کاش ــاری و مرح ــد اخب محم
وقتــی شــما تاریــخ را نــگاه می کنیــد، بــزرگان شــیعه بــا 
ــن برخــورد  ــن و ملحدی ــر از مخالفی ــن، تندت ــل ای ــی مث جریان های
کرده انــد. مــن در حــدود کمتــر از 200 ســال پیــش یــک جریــان 
مشــابهی در تاریــخ پیــدا کــردم کــه یــک نــزاع شــدیدی بیــن میرزا 

ــرد. ــا در می گی ــف الغط ــوم کاش ــاری و مرح ــد اخب محم
وقتــی میــرزا محمــد اخبــاری مقابــل مراجــع رســمی شــیعه قــرار 
گرفــت، بــه مراجــع توهیــن کــرد و تعابیــر زشــتی را نســبت بــه آنها 
بــکار  بــرد –مشــابه همیــن چیــزی کــه جریــان تشــیع انگلیســی 
ــل  ــیعه مث ــزرگان ش ــد- ب ــام می ده ــانه هایش انج ــروز در رس ام
مرحــوم کاظمــی -کــه مــورد تجلیــل شــیخ انصــاری بــود- حکــم 
ــه  ــا و فقی ــن پســر کاشــف الغط ــد، همچنی ــش را صــادر کردن قتل
ــزرگ اخالقــی ســده های اخیــر مرحــوم آیــت اهلل ســید عبــداهلل  ب
ــادر  ــل او را ص ــم قت ــت- حک ــهور اس ــوا مش ــه تق ــه ب ــّبر –ک ش
کردند.یعنــی خطــر ایــن قبح شــکنی و توهیــن و هتاکــی بــه مراجــع 
را آنقــدر بــزرگ می بیننــد کــه اینگونــه حکــم می دهنــد. شــما نــگاه 
ــد،  ــرزای شــیرازی پیــش آم ــی ماجــرای مرحــوم می ــه وقت ــد ک کنی
انگلیســی ها هــم جــرات نکردنــد کــه بــه میــرزای شــیرازی اینگونــه 
توهیــن کننــد. هیــچ جریانــی در دنیــا چنیــن جســارتی نــدارد کــه بــه 
مراجــع و بــزرگان شــیعه اهانــت کنــد. لــذا این جریــان ســعی می کند 

ــد. ــه قبح شــکنی کن ک
امــروز ایــن جریــان قبــح شــکنی را تــا ســطح مرجعیــت پیــش بــرده 
اســت. مــن به پســر ایــن آقــا گفتم، که نســبت شــما بــا یاســرالحبیب 
ــر از  ــا بدت ــا صدت ــت م ــت. گف ــان اس ــت او از خودم ــت؟ گف چیس
ــته ایم.  ــه داش ــا را نگ ــالده این ه ــال ق ــه فع ــم ک ــرالحبیب داری یاس
ــد،  ــرالحبیب داری ــل یاس ــا مث ــه صدت ــما ک ــت ش ــوال اینجاس س
ــق کالس  ــد مطاب ــا دارن ــد؟ این ه ــرده ان ــت ک ــا را تربی ــا آن ه حوزه ه

اساتیدشــان عمــل می کننــد؟
نکتــه بعــدی این اســت کــه آنهــا دنبــال این هســتند آثــار مرجــع خود 
را بعنــوان برتریــن آثــار فقهــی، اصولــی و ادبیاتــی جهان شــیعه معرفی 
کننــد در حالــی کــه ایــن آثــار در هیــچ مراکز علمــی مــورد مداقــه قرار 
نگرفتــه اســت. در کــدام مرکــز علمــی و در کدام مــکان آکادمیــک آثار 
آنهــا بررســی شــده اســت؟ مســئول دفتــر ایشــان می گویــد کتابی که 
ایشــان در ادبیــات نوشــته اســت -کــه حــاال یــک کتــاب ســاده ای در 
ــًا  شــرح ســیوطی اســت- در تاریــخ اســالم، در ادبیــات قدیمــاً و حدیث
برتریــن کتــاب اســت. بــدن اســاتید ادبیــات حــوزه و دانشــگاه می لرزد 
کــه یعنــی ایــن کتــاب از کتــاب کامــل مبــرد و کتــاب ســیبویه هــم 
برتــر اســت؟ آیــا از شــرح های معمولــی کــه االن چــاپ می شــود برتــر 

اســت؟ یعنــی اصــال ایــن کتــاب درجــه ســه هــم محســوب می شــود 
کــه شــما می گوییــد ایــن کتــاب برتریــن کتــاب جهــان اســالم از بدو 
ــد و  ــی کرده ای ــاب را بررس ــن کت ــا ای ــت؟ کج ــون اس ــا کن ــالم ت اس
کــدام مرکــز علمــی و کــدام دانشــکده و کــدام حــوزه علمیــه ایــن را 

ــرده اســت؟ تایید ک
ایــن  جریان ســرمایه گذاری اصلــی خــود را روی عــوام قرار داده  اســت. 
وگرنــه شــما اگــر در کالس درس ایــن آقــا شــرکت کنیــد، می بینیــد 
کــه عمــده دانــش پژوهانــی کــه آنجــا حاضــر هســتند، اکثــر قریــب 
بــه اتفــاق آنهــا اصــال ایرانــی نیســتند. برخــی از اینهــا از کشــورهایی 
هســتند کــه یــا از جریانــات سیاســی و از تفکــرات این هــا خبــر ندارند، 
و یــا ضعــف شــدید مالــی باعث شــده اســت کــه بــرای کســب درآمد، 
بــه ایــن جریــان بپیوندنــد. لــذا یــا از عــوام و یــا از آدم هایــی هســتند 
کــه مجبورنــد بخاطر مســائل دیگــری مثل مشــکالت مالــی خدمت 
ایشــان برســند و ایشــان هــم چهارتــا کالم بگویــد و جلســه هــم قــرار 
ــه  ــود ک ــل ش ــمی تبدی ــارج رس ــه درس خ ــه جلس ــه ب ــد ک نباش
ــی  ــر ایران ــالب غی ــا از ط ــا ی ــع این ه ــود. در واق ــد و رد ش ــا نق حتم
اســتفاده می کننــد و یــا از کســانی کــه ممکــن اســت مشــکالت مالی 

ــوام. ــا از ع ــوند و ی ــک ش ــا نزدی ــه این ه ــه ب ــود ک ــث ش باع
ــه  ــا ایــن جریــان چگون بطــور کلــی نحــوه  مواجهــه ب

بایــد باشــد؟
اینکــه کــه مــن عــرض می کنــم نســخه بــرای نظــام نیســت، چــون 
در ایــن زمینــه صاحــب نظــر نیســتم. آن چیــزی کــه رســانه ها و عموم 
مــا بایــد توجــه کنیم ایــن اســت که ایــن جریــان به دو دســته تقســیم 
می شــود، یــک جریــان فرماندهــی اســت و یــک جریــان مخاطبیــن 
ــده را دارم  ــا این کــه در بحــث داعــش هــم مــن همیــن عقی آن. کم
و اگــر روزی خدایــی نکــرده مــا بــه مســائل اســتراتژیک مثــل وحدت 
ــوان ســنی  در  ــرت یــک ج ــه رگ غی ــم ک ــم، می بینی توجهــی نکنی
ــالم  ــاع از اس ــرای دف ــم و او ب ــک کرده ای ــت تحری ــور را بی جه کش

بی جهــت مقابــل مــا قــرار می گیــرد.
ــه نقــد شــود، چــون عــده  معــدودی  جریــان فرماندهــی بایــد مودبان
طرفــدار، این هــا را قلبــاً دوســت دارنــد و مــا بــرای آن جریــان محــدود 
ــی  ــم، یعن ــن کنی ــان توهی ــن جری ــه ای ــد ب ــم، نبای ــت ندهی را از دس
همان طــور کــه قائلیــم آن هــا بایــد ادب را رعایــت کننــد، ما بــه طریق 
ــم، مســتدل حــرف  ــد حفــظ کنی ــد ادب را در نق ــر بای ــی و صدبراب اول
ــا تســامح حــرف بزنیــم، آن جایــی کــه مــا می خواهیــم کار  بزنیــم، ب
رســانه ای انجــام دهیم، بایــد توجهات الزم را داشــته باشــیم. رســانه ها 
ــری  ــه فتنه گ ــه را ک ــن مجموع ــدران ای ــخافت پ ــا ادب س ــد ب بای

ــد. ــان دهن ــد، نش می کنن
مــن معتقــد بــه مناظــره بــا ســطح اول ایــن جریــان نیســتم، چــون با 
آن هــا گفت وگــو کــردم، اهــل لجبــازی هســتند و قــرار نیســت حــق 
ــد  ــان را بای ــه پاییــن ایــن جری ــا بدن ــد. ام ــد و توهیــن می کنن بپذیرن
ــا  ــا کــه لزوم ــاط حســاس آنه ــا اطالع رســانی و عــدم تحریــک نق ب

انحــراف هــم نیســت، اقنــاع کــرد
امــا نســبت بــه پاییــن دســتی ها بایــد خیلــی توجــه کنیــم کــه آن هــا را 
حــذف نکنیــم، چــون آن هــا ممکــن اســت افــرادی عــادی  باشــند کــه 
عشــق بــه سیدالشــهدا باعث شــده اســت کــه دچــار مثــال ابــراز عاطفه یا 
علقه نســبت بــه ایــن جریان بشــوند. یکــی از خطــرات بــزرگ همان طور 
کــه عــرض کــردم بــی حــال بــودن مجالــس مــا اســت، یکــی دیگــر 
نقدهــای ســطحی ما نســبت بــه تحریفــات اســت. ایــن موضــوع کامال 
تخصصــی اســت اگــر کســی می خواهــد راجــع بــه تحریفــات عاشــورا 
کار کنــد بایــد فقط تحریفــات قطعــی را بگوید، نکنــد چیــزی بگویند که 
مراجــع هم قبــول ندارنــد و جمهــوری اســالمی متهم شــود که بــه دنبال 

هدم شــعائر حســینی است.
مــن معتقد بــه مناظره بــا ســطح اول ایــن جریان نیســتم، چــون بــا آن ها 
گفت وگــو کــردم، اهــل لجبــازی هســتند و قــرار نیســت حــق بپذیرنــد و 
توهیــن می کننــد. امــا بدنــه پاییــن ایــن جریــان را بایــد بــا اطالع رســانی 
و عــدم تحریــک نقــاط حســاس آنهــا کــه لزومــا انحــراف هــم نیســت، 
اقنــاع کــرد. گاهــی مــا می خواهیــم بــا تحریفــات مبــارزه کنیــم، اســاس 
را حــذف می کنیم.بدنــه ایــن جریــان را بایــد بــرادران خــود بدانیــم کــه االن 
دچــار یــک شــوائبی شــده اند، بســیاری از این هــا هــم هیئتــی هســتند، فقط 
بــا اطالع رســانی، ادب، ابــراز مهربانــی، خط کشــی محکــم نکــردن، این هــا را 

از جامعــه جــدا نکــردن، برچســب نــزدن و… باید بــا آنها مواجه شــد.

گفـتـگوگفـتـگو

رجبی دوانی پاسخ داد؛

حجاب در عصر پیامبر)ص( چگونه بود؟
رجبــی دوانــی گفــت: در نقلــی داریم امــام علــی)ع( زمانــی کــه در جایــگاه خافت 
قــرار داشــتند، بــر مــردان برخــی زنــان کوفــه کــه حجــاب را رعایــت نمی کردنــد، 

خــرده گرفتنــد و آن هــا را ســرزنش کردند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمدحســین رجبــی دوانی در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکــه وضعیت 
حجــاب در زمــان حکومــت پیامبــر اکــرم)ص( و امیرالمومنیــن)ع( چگونــه بــود؟ گفــت: پیش از اســالم 
بــا وجــود مفاســد اخالقــی کــه در بســیاری از اعــراب رایــج بــود، بــه ســبب شــرایط جغرافیایــی و آب و 
هوایــی، مــرد و زن بایــد پوششــی بــرای ســر خــود می داشــتند. مــردان چفیــه داشــتند و زنــان روســری 

بلنــد. امــا وقتــی اســالم ظهــور کــرد، تــا مدتــی وضعیــت بــه همیــن گونه بــود یعنــی وقتــی مــرد و زن 
بیــرون می آمدنــد ســرهای آنهــا پوشــیده بــود تــا اینکه بعــد از هجــرت پیغمبــر اکــرم صلــی اهلل علیه و 
آلــه وســلم بــه مدینــه و تاســیس دولــت اســالم، بــه ســبب مزاحمتــی کــه بــرای یــک بانوی مســلمان 
جــوان رخ داد، آیــه حجــاب نــازل شــد و بــر مبنــای ایــن آیــه زن هــا کــه روســری بــر ســر داشــته انــد 
امــا تــا پیــش از ایــن ماننــد چفیــه مردهــا آن را بــه پشــت ســرخود می افکندنــد، موظــف شــدند کــه 
جــز گــردی صــورت خــود، بقیــه ســر و گــردن خــود را بپوشــانند و بــه ایــن ترتیــب حجــاب بــه عنــوان 

یکــی از احــکام قطعــی خداونــد بــرای بانــوان جــاری و ســاری شــد.
وی ادامــه داد: امــا بایــد دانســت کــه حجــاب بــه ایــن صــورت دربــاره زنــان آزاده 
ــد  ــتثنی بودن ــئله مس ــن مس ــزان از ای ــاب و کنی ــل کت ــان اه ــرد. زن ــی ک ــدق م ــلمان ص مس
ــان  ــی زن ــه حت ــرد ک ــاب می ک ــی ایج ــرایط آب و هوای ــد، ش ــان ش ــه بی ــور ک ــی همانط ول
ــه  ــئله ای ب ــذا مس ــند، ل ــته باش ــیده داش ــود را پوش ــرهای خ ــم س ــا ه ــلمان و کنیزه غیرمس
ــه  ــا بدحجابــی در عصــر حکومــت پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آل عنــوان بــی حجابــی و ی

ــت. ــوم نداش ــا و مفه ــلم معن وس
ــه اســت منتهــی  ــه همیــن گون وی افــزود: در حکومــت امیرالمومنیــن علیه الســالم وضعیــت ب
ــه ســبب گســترش قلمــرو اســالم و فتــح ســرزمین هــای دیگــر از تمــدن هایــی گوناگــون  ب
ــن  ــه بی ــی ک ــالط و آمیزش ــالم و اخت ــه الس ــن علی ــش از امیرالمومنی ــای پی ــان خلف در زم
ــر و  ــک دیگ ــواردی از ممال ــًا م ــود، طبیعت ــده ب ــد آم ــا پدی ــلمان ه ــا غیرمس ــا ب ــلمان ه مس

ــت. ــوده اس ــج ب ــلمان ها رای ــن مس ــر در بی ــای دیگ تمدن ه
ــگاه خالفــت  ــی کــه در جای ــم امیرمومنیــن علیه الســالم زمان ــی گفــت: در نقلــی داری رجبــی دوان
قــرار داشــتند، بــر مــردان بعضــی از زن هــای کوفــه کــه مرکــز خالفــت بــود و آنگونــه کــه بایــد 
و شــاید حجــاب را رعایــت نمی کردنــد خــرده گرفتنــد و آن هــا را ســرزنش کردنــد. بــا ایــن حــال 
ــد، در  ــته باش ــود داش ــه وج ــد در جامع ــت بخواه ــاب و عف ــکل حج ــوان مش ــه بعن ــئله ای ک مس

ــد. ــاهده نمی ش ــالم مش ــه الس ــان علی ــر و امیرمومن ــت پیغمب حکوم
وی در پایــان اظهــار کــرد: امــا بایــد ایــن نکتــه را اضافــه کــرد کــه طبــق احــکام اســالم واجــب 
ــه آزاد و مجــاز  ــن نیســت ک ــای ای ــه معن ــزان ب ــان غیرمســلمان و کنی ــرای زن ــودن حجــاب ب نب
هســتند کــه بــا آرایــش و خودنمایــی در صحــن جامعــه حضــور پیــدا کننــد، بلکــه چنیــن کاری بــه 
عنــوان شکســتن هنجارهــای الهــی و جامعــه اســالمی خــود جرمــی اســت کــه بایــد بــا آن جــرم 

ــه شــود. مقابل

ــا حجــت  ــی ب ــر گفتگوی ــن زی ــر، مت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه  ــی مؤسس ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــی کاظم ــالم مجتب االس
و  آرا  مــورد  در  )ره(  امــام خمینــی  پژوهشــی  و  آموزشــی 
اندیشــه ها و تأثیــرات ســیدجمال الدیــن اســدآبادی کــه از نظــر 

می گــذرد؛  شــما 

اگــر بخواهیــم نــگاه منصفانــه ای بــه شــخصیت مرحــوم 
ســیدجمال داشــته باشــیم، بایــد ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــم 
کــه در تاریــخ بــا ادبیــات و نوشــته هایی مواجــه هســتیم 
ــه  ــه اصطــالح هم ــه ب ــن شــخصیت هســتند ک ــه شــیفته ای ک
ــگاه  ــا ن ــد و ب ــه می کنن ــی توجی ــه نوع ــان را ب ــای ایش رفتاره
مثبتــی بــه شــخصیت ایشــان نــگاه می کننــد و تمــام تحــوالت 
ــد،  ــی می کنن ــرده و بررس ــگاه ک ــیر ن ــن مس ــی او را در ای زندگ
البتــه رویکــرد تنــد انتقــادی هــم در بررســی شــخصیت و آثــار 
ــد جاســوس  ــاًل ایشــان را در ح ــه عم ــود دارد ک ســیدجمال وج
غربــی تنــزل می دهنــد، وقتــی اقدامــات و زندگینامــه ایــن فــرد 
ــی  ــور کل ــه ط ــوان ب ــم، نمی ت ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس را م
نقــد منفــی و یــا شــخصیت مثبــت کامــل را در مــورد ایشــان بــه 
صــورت یکجانبــه در نظــر گرفــت. بــه نظــر شــما ســیدجمال را 

ــرد؟ ــل ک ــوان تحلی ــه می ت چگون
ــه ســیدجمال داشــته باشــیم،  ــی ب ــادی و منطق ــگاه انتق ــد ن بای
امــا در عیــن حــال ظرفیت هایــی را کــه تالش هــای او در 
جهــان اســالم ایجــاد کــرد را بایــد دیــد، لــذا ســیدجمال را در دو 
ســاحت بررســی می کنیــم؛ یکــی در ســاحت اندیشــه ای اســت 

ــی  ــه ایشــان نقدهای ــا در ســاحت اندیشــه ای و فکــری ب کــه م
ــاره  ــم و یکــی در ســاحت عمــل سیاســی اســت. در ایــن ب داری
جنبه هــا و اثرگذاری هــای زیــادی در جهــان اســالم وجــود 
ــی از  ــم نقدهای ــی ه ــل سیاس ــای عم ــد در فض ــر چن دارد، ه
ــا دوره ای  ــی ت ــد، یعن ــان وارد می کنن ــه ایش ــد ب ــه بع دوره ای ب
ــه  ــک دوره ای ب ــت دارد و از ی ــر مثب ــده تاثی ــر بن ــه نظ ــا ب فض
بعــد عمــل سیاســی ایشــان هــم تحــت الشــعاع تحوالتــی قــرار 

می گیــرد.
مرحــوم ســیدجمال عقــب ماندگــی را در نســبت بــا کشــورهای 
ــا پذیــرش تمــدن غــرب و قبــول کــردن  ــی می ســنجد و ب غرب
ــی را  ــب ماندگ ــرفت، عق ــاد پیش ــک نم ــوان ی ــه عن ــرب ب غ
ــد  ــًا مانن ــرب لزوم ــرش غ ــن پذی ــه ای ــد، البت ــف می کن تعری

ــت ــان نیس ــم خ ــد ملک ــردی مانن ــرش ف پذی
ــوم  ــای مرح ــاالت و مصاحبه ه ــه مق ــه ای آنچ ــوزه اندیش در ح
ــرب را  ــان غ ــه ایش ــن اســت ک ــد، ای ــان می ده ــیدجمال نش س
بــه عنــوان نمــاد پیشــرفت و جهــان اســالم را بــه عنــوان عقــب 
ــه  ــک مولف ــی ی ــب ماندگ ــوم عق ــت. مفه ــه اس ــده پذیرفت مان
بســیط و تعریــف یــک جنبــه ای در تاریــخ معاصــر نیســت. بایــد 
ــم.  ــزی می بینی ــه چــه چی ــب ماندگــی را نســبت ب ــا عق ــد م دی
مرحــوم ســیدجمال عقــب ماندگــی را در نســبت بــا کشــورهای 
ــا پذیــرش تمــدن غــرب و قبــول کــردن  ــی می ســنجد و ب غرب
ــی را  ــب ماندگ ــرفت، عق ــاد پیش ــک نم ــوان ی ــه عن ــرب ب غ
ــد  ــًا مانن ــرب لزوم ــرش غ ــن پذی ــه ای ــد، البت ــف می کن تعری
پذیــرش فــردی ماننــد ملکــم خــان نیســت، بنابرایــن بایــد بــه 

ــم. ــه دقــت توجــه کنی ــن موضــوع ب ای
خطــی که ســید جمــال دنبــال می کنــد، متفــاوت از روشــنفکری 
ســکوالر اســت؛ عقــب ماندگــی مفهومــی اســت کــه ایشــان در 
ســاحت اندیشــه و فکــر مــی بینــد، ایــن طــور نیســت کــه غــرب 
را در ســاحت چیــز دیگــری ببینــد. در واقــع غــرب و پیشــرفتش 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب ــال می کن ــدرت محــور دنب ــگاه ق ــا ن را ب
ــرای اینکــه قــدرت و ســلطه  غــرب امــروز جلــو رفتــه اســت، ب

بــر دنیــا دارد.
ــم  ــد ه ــرب می آی ــردن غ ــدا ک ــدرت پی ــن مســیر ق ــه در ای البت

ــد  ــاًل می گوی ــد و مث ــی می کن تفکــر و اندیشــه غــرب را بازخوان
ــت  ــرب را در خدم ــری و آموزشــی غ ــام فک ــن اندیشــه و نظ ای
ــده  قــدرت یابــی غــرب مــی بینــد. جهــان اســالم را عقــب مان
ــن  ــه از ای ــالم بلک ــان اس ــی جه ــر هویت ــه از منظ ــد ن ــی بین م
ــه شــدت شکســت خــورده اســت  ــان اســالم ب ــه جه منظــر ک
ــری و  ــام فک ــالم، نظ ــان اس ــف جه ــت و ضع ــن شکس و در ای
اندیشــه ای دخیــل اســت و لــذا می خواهــد بازخوانــی را در 

ــد. ــام ده ــالمی انج ــه ای و اس ــام اندیش نظ
ــا  ــود ب ــف می ش ــش تعری ــه در ذهن ــم ک ــرفتی ه ــع پیش در واق
مــالک قدرتــی اســت کــه در غــرب دنبالــش هســت و در آنجــا 
ــدل  ــه در م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه اس ــکل گرفت ش
ــای  ــوان الگوه ــه عن ــیه را ب ــد روس ــود کشــوری مانن ــی خ ذهن
حرکــت جهــان اســالمی مــی بینــد. مثــل غــرب زدگان نیســت 
و هنــوز رســوبات اســالمی هــم در ذهنــش وجــود دارد ولــی بــه 

ــژه ای دارد. ــگاه وی ــدرت هــم ن ق
ایشــان در روزنامــه عــروة الوثقــی بــه چنیــن موضوعــی اشــاره 
ــا در  ــت و ی ــخص اس ــی مش ــه خوب ــش ب ــد و در بیانات می کن
ــه  ــه چ ــد ک ــا دارد می گوی ــرب و اروپ ــود غ ــه از خ ــی ک تحلیل
اتفاقــی افتــاد کــه اروپــا بــه قــدرت تبدیــل شــد. وقتــی اندیشــه 
ــه او  ــل اندیش ــد ذی ــوارد را بای ــی از م ــم خیل ــان را می بینی ایش
ــگاه  ــن ن ــد و براســاس همی ــی ایشــان می آی ــم یعن ــف کنی تعری
ــری و  ــام فک ــن نظ ــی، همچنی ــام اخالق ــد نظ ــی مانن مفاهیم
ــی  ــد، حت ــرار می ده ــد ق ــورد نق ــان اســالم را م اندیشــه ای جه
ــد و  ــد می کن ــم نق ــالم را ه ــان اس ــاختاری جه ــبات س مناس
ــی در  ــد، یعن ــی می کن ــخ را بازخوان ــم تاری ــگاه ه ــن ن ــا همی ب
ــرار  ــدرت ق ــن ق ــرای ای ــادی ب ــد نم ــخ می خواه ــته تاری گذش
ــرد و  ــر می گی ــرفت در نظ ــلطه و پیش ــن س ــبتی بی ــد، نس ده
گذشــته تاریخــی جهــان اســالم را مثــاًل گذشــته صــدر اســالم 
را نمــاد پیشــرفت می دانــد، بــرای آنکــه آنجــا اقتــدار و 
ــه  ــدون توج ــت ب ــود داش ــالم وج ــان اس ــلطه ای در جه س
ــن  ــالم در ای ــان اس ــه در جه ــی ک ــا و اختالفات ــه رگه ه ب

ــت. ــرار داش ــیر ق مس
غــرب  و  اســالم  جهــان  بیــن  مقایســه  در  ســیدجمال 

مسیــر سـیدجمال 
متفاوت با روشنفکری 
ســکــولـار اســت
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بیشــتر  را  غربــی  اندیشــه  آن  واقــع  در 
اگــر  و  می دانــد  قــدرت  بــه  معطــوف 
ــی  ــه برخ ــات ک ــن توضیح ــا ای ــم ب بخواهی
دربــاره  اســت  پراکنــده  هــم  آنهــا  از 
ایشــان بگویــم، وی تــا انــدازه ای نــوع 
ــل  ــه عم ــوف ب ــی معط ــذار بازخوان ــه گ پای

اســت کارکردگرایــی  و 
اســالمی  اندیشــه  در  کــه  آثــاری  لــذا 
ــی  ــوع بازخوان ــاًل ن ــت مث ــال اس ــید جم س
و  علــوم  اواًل  اســت،  داده  کــه صــورت 
در  و  نمی بینیــد  را  دینــی  اندیشــه های 
غــرب  و  اســالم  بیــن جهــان  مقایســه 
بیشــتر  را  غربــی  اندیشــه  آن  واقــع  در 
اگــر  و  می دانــد  قــدرت  بــه  معطــوف 
ــی  ــه برخ ــات ک ــن توضیح ــا ای ــم ب بخواهی
دربــاره  اســت  پراکنــده  هــم  آنهــا  از 
ــوع  ــدازه ای ن ــا ان ــم، وی ت ــان بگویی ایش
ــل  ــه عم ــوف ب ــی معط ــذار بازخوان ــه گ پای
نظــام  یعنــی  اســت،  کارکردگرایــی  و 
بنــا  نیجریــه  در  ایشــان  کــه  اخالقــی 
می کنــد خیلــی فــرق دارد، بــه معنــای 
ــت  ــوم معرف ــه مفه ــودن و ب ــم ب پراگماتیس
مثــاًل  معنــای  بــه  و  نیســت  شناســی 
اســت  دینــی  کارکردهــای  بــه  توجــه 
بــه  عمــل  دادن  اصالــت  نوعــی  بــه  و 
ــدازه ای  ــه ان ــت، ب ــل اس ــک فع ــرد ی کارک
ــه  ــرد ک ــه ک ــل توج ــک فع ــه ی ــوان ب می ت
در ســاحت اثــر اجتماعــی دیــده شــده 
تقریرهایــی  خاطــر  همیــن  بــه  باشــد. 
را هــم کــه از نظــام اخالقــی می دهــد 
تقریرهایــی  اســت.  تقریرهایــی  چنیــن 
البتــه  از نظــام آموزشــی می دهــد کــه 
اســت ولــی در  از آن درســت  جاهایــی 
ــرار  ــی را برق ــه خوب ــاًل رابط ــواردی اص م
ــی  ــیر خاص ــان مس ــذا ایش ــت، ل ــرده اس نک
ــد  ــاز می کن ــالم ب ــان اس ــخ جه را در تاری
ــت  ــنفکری اس ــیر روش ــاوت از س ــه متف ک
حرکــت  در  و  اســالم  جهــان  در  یعنــی 
ــدرت  ــت ق ــوع اصال ــک ن ــالم ی ــان اس جه
ــه ای  ــای اندیش ــه الیه ه ــه ب ــدون توج را ب
ــرب  ــان غ ــا جه ــه ای ب ــای اندیش و تضاده
مبنــا قــرار می دهــد و ســمت و ســوی 
تفکــر دینــی را بــرای قــدرت خواهــی 

می دهــد. ســامان 
ــدی  ــع ایشــان ســامان جدی در واق
ــد،  ــرح می کن ــی ط ــم دین را از فه
ــی  ــه نوع ــن ک ــی از دی ــی فهم یعن
دارد  وجــود  آن  در  عملگرایــی 
ارائــه می دهــد و ســعی می کنــد 
در  را  چیزهایــی  از  بســیاری 
ــدرت  ــری و ق ــدرت گی ــتای ق راس
ــه  ــدان ب ــد و چن ــف کن ــی تعری یاب
توجــه  اندیشــه ای  تضادهــای 
ــام  ــی اس ــته تاریخ ــدارد و گذش ن
مفهــوم  همیــن  راســتای  در  را 

می کنــد؟ بازخوانــی 
ســیدجمال ســامان جدیــدی را از فهــم 
دینــی طــرح می کنــد، یعنــی فهمــی از 
ــود  ــی در آن وج ــی عملگرای ــه نوع ــن ک دی
می کنــد  ســعی  و  می دهــد  ارائــه  دارد 
راســتای  در  را  چیزهایــی  از  بســیاری 
قــدرت گیــری و قــدرت یابــی تعریــف 
ــه ای  ــای اندیش ــه تضاده ــدان ب ــد و چن کن

ــالم  ــی اس ــته تاریخ ــدارد و گذش ــه ن توج
را در راســتای همیــن مفهــوم بازخوانــی 

می کنــد
از  جدیــد  فکــری  هندســه  یــک  ایــن 
اســالمی  دانــش  و  معرفــت  فضــای 
ــن  ــر م ــوع از نظ ــن موض ــه ای ــود ک می ش
نمی تــوان  یعنــی  دارد،  ظرفیت هایــی 
مــواردی  همــان  روشــنفکری  گفــت 
اســت کــه افــرادی ماننــد ملکــم خــان 
و دیگــران می گوینــد، امــا ایــن نکتــه 
از آن اصالــت فهــم دینــی هــم بــه دور 
ــدارد  ــی را ن ــم دین ــت فه ــت و آن اصال اس
ــال  ــید جم ــری س ــه فک ــه نتیج ــرای اینک ب
ــه االن  ــت ک ــزی اس ــن چی ــع همی در واق
مطــرح  را  آن  اردوغــان  طیــب  رجــب 

. می کنــد

ذهــن  در  عملگرایــی  نوعــی  اردوغــان 
ــات  ــان انتخاب ــه براســاس آن در زم دارد ک
ــد،  ــر ش ــت وزی ــار نخس ــن ب ــرای دومی ب
را  اســالم  کــه  مفتخریــم  مــا  گفــت 
ــال  ــا دنب ــی اینه ــم یعن ــر کردی ــزه ت مدرنی
نوعــی اصالــت و قــدرت هســتند ذیــل ایــن 
مفهــوم و احســاس می کننــد همــه چیــز 
ــد و  ــرار دهن ــم ق ــار ه ــد در کن را می توانن
ــدا  ــدرت پی ــر آن ق ــد و اگ ــدا کنن ــدرت پی ق
اســالمی  تمــدن  هیمنــه  تمــام  شــود، 

می شــود. احیــا  قابــل 
ــف صــادق  ــری کــه اجمــاال در آن طی تقری
کــه وابســتگی حزبــی ندارنــد و افــراد 
ــلمین  ــوان المس ــه در اخ ــدی ک ــه من دغدغ
و دیگــران نیــز هســت، معتقدنــد ایــن 
اگــر  و  اســت  جمــال  ســید  اثرگــذاری 
ــگاه  ــال را ن ــید جم ــط س ــم خ ــا بخواهی م
ــروع  ــیدجمال ش ــه از س ــن اندیش ــم ای کنی

ــت. ــده اس ش
در کنــار ایــن وقتــی شــما عمــق ایــن 
فضــا را می بینیــد، ایشــان در آن جملــه 
مشــهورش در مقالــه »لکچــر در تعلیــم 
فیلســوفی  می گویــد  اســت  تربیــت«  و 
ــه  ــا ب ــب ت ــی و ش ــار چراغ ــته در کن نشس
ــت  ــردازد و حکم ــه می پ ــه مطالع ــح ب صب
می نویســد و فکــر نمی کنــد اگــر شیشــه 
ــم  ــورش ک ــن ن ــردارد، ای ــراغ را ب ــن چ ای
را بگــذارد  اگــر شیشــه اش  می شــود و 
نــورش زیــاد می شــود و ای خــاک بــر 
ــن  ــر ای ــر س ــاک ب ــم و خ ــن حکی ــر ای س
ایــن  بــه  نمی آیــد  چــرا  کــه  حکمــت 

موضــوع توجهــی کنــد.
بــر ایــن اســاس برخــی از کارشناســان 
انــد،  خوانــده  پوزیتیویســت  را  ایشــان 

بــه نظــر بنــده او پوزیتیویســت نیســت، 
بــه  می گویــد  را  چیزهــا  ایــن  او همــه 
هیــچ دردی نمی خــورد حــاال تــو ایــن 
را  می نویســی چــه مشــکلی  را  حکمــت 
حــل می کنــد؟ و اینکــه ایــن موضــوع 
را بفهمــی بــه ســامان آن قــدرت یابــی 
و فعــل اجتماعــی تــو کمــک می کنــد و 

کــرده اســت؟
ــی  ــس م ــفا« تدری ــی »ش ــیدجمال، زمان س
کــرده اســت و فلســفه درس مــی داده 
ــه  ــود دارد ک ــه در او وج ــن نکت ــت و ای اس
ایشــان بــه دنبــال همچیــن نظریــه ای 
هســت و تضــاد بیــن اســالم و مدرنیتــه 
نمــی بینــد، در صورتــی کــه اســالم را 
و  چرخــش  در  را  اســالم  و  می شناســد 
ــلطی  ــدرت مس ــه ق ــم ب ــی می توانی بازخوان
ــدرن دارد، برســانیم  ــای م ــروزه دنی ــه ام ک
ــری اش  ــدارد و الگوگی ــود ن ــادی وج و تض

ــا شــکل و  ــه ب ــرب اســت، البت ــن غ از همی
ــت. ــالمی اس ــاب اس ــگ و لع رن

از آن مولفه هایــی هــم کــه در  *یکــی 
قــدرت یابــی در ایــن هندســه وجــود دارد، 
تئــوری وحــدت اســت یعنــی می گویــد 
ــه  ــد ب ــه بتوان ــرای اینک ــالم ب ــان اس جه
ــد،  ــدت برس ــه وح ــد ب ــد بای ــدرت برس ق
چــرا کــه الزمــه اجتماعــی آن، وحــدت 
ــدت در  ــوم وح ــما مفه ــر ش ــه نظ ــت، ب اس
ــای وحــدت سیاســی  ــه معن اینجــا همــان ب

کــه امــروزه مطــرح می شــود، اســت؟
بنــده  نظــر  بــه  اینجــا  در  وحــدت 
جنبه هــای سیاســی مفیــدی دارد یعنــی 
مســئولیت  احســاس  آن  بخــش  یــک 
اســت  چطــور  کــه  اســت  اجتماعــی 
مســئولیت  هــم  بــه  نســبت  مســلمانان 
ــد  ــه در هن ــلمانی ک ــد! مس ــی ندارن اجتماع
هســت چــرا حواســش بــه مصیبت هــای 
ــت؟!  ــوده، نیس ــر ب ــه در مص ــلمانی ک مس
ــید  ــوب س ــای خ ــزو کاره ــکات ج ــن ن ای
جمــال اســت و اثــر خوبــی گذاشــت و 
اســالم  بیــن جهــان  پیوســتگی  نوعــی 
ایجــاد و ســعی کــرد و توانســت مــردم 
ــردم  ــر و م ــوالت مص ــه تح ــد را متوج هن
عــراق  در  تحــوالت  متوجــه  را  مصــر 
اینهــا  بیــن  ارتباطــی  و  کنــد  ایــران  و 
بوجــود بیــاورد. همــه اینهــا در دور اول 
ســید  بــرای  کــه  اســت  تالش هایــی 

جمــال اســت.
ســیدجمال در دور دوم زندگــی خــود دچــار 
ــاره  ــه آن اش ــه ب ــود ک ــی می ش اعوجاجات
متوجــه  وقتــی  را  ایــن  کــرد.  خواهــم 
تمــدن  اندیشــه  آن  بــا  کــه  می شــویم 

اصیــل نویــن اســالمی فاصلــه دارد.
مــا قائــل بــه پیشــرفت هســتیم امــا در 
مفهــوم پیشــرفت اواًل نقــد بنیادیــن بــا 
عقــل می بینیــم، معتقدیــم حتــی مدلــی 
امــا  داریــم  اســالمی  نویــن  تمــدن  از 
ــت احســاس  ــی کــه هس ــی نوین ــا مبان ب
ــرفت  ــرای پیش ــه ب ــی ک ــم آن مدل می کنی
از غــرب  متفــاوت  آنهاســت،  و حرکــت 
نقــد مبانــی تمدنــی  اســت و حتــی در 

غــرب نیــز قــرار می گیــرد.
برخــی معتقدنــد بعــد از اینکــه نقدهــای 
ــت،  ــورت گرف ــرب ص ــدن غ ــه تم ــدی ب ج
ــه  ــت! ن ــن را گرف ــم ای ــی ه ــان دین جری
ــی  ــاظ تاریخ ــه لح ــت، ب ــور نیس ــن ط ای
داشــته  وجــود  شــیعه  اندیشــه  دل  در 
خــوب  متــن  یــک  بــه  مثــاًل  اســت. 
کــه در ایــن موضــوع می تــوان بــه آن 
ــیخ  ــی ش ــخ دخان ــاب تاری ــرد کت ــاره ک اش
حســن کربالیــی اســت. در ۱0 صفحــه 
اول ایــن کتــاب یــک نقــد خــوب روان 
ــرب دارد  ــدن غ ــه تم ــبت ب ــی نس اجتماع
ــا  ــه اینج ــه ب ــی ک ــد این های ــاًل می گوی مث
ــوان  ــه عن ــی را ب ــوم غرب ــدام عل ــد م آمدن
اینهــا  می کننــد.  بیــان  پیشــرفت  نمــاد 
ــی  ــر آخــور و یعن ــه جــز تعمی ــزی ب کــه چی
ــا در  ــدارد. اینه ــا ن ــرای م ــاش ب ــم مع عل
ــوم  ــال عل ــر ح ــه ه ــت. ب ــد اس ــن ح همی
الهــی یــک چیــز دیگــر اســت، ایشــان 
ــت  ــود را در هوی ــد خ ــگاه می کن ــی ن وقت
ــی  ــه غــرب م ــاال نســبت ب ــی دســت ب خیل

گفـتـگو

ــا غــرب اســت،  ــی کــه در نســبت ب ــه ایــن هویــت و شــخصیت دســت باالی ــد کــه البت بین
ــت و  ــتبداد اس ــا اس ــتعمار و ی ــوارض اس ــه از ع ــت ک ــده اس ــی ش ــوارض ضعف ــار ع دچ
ــن اندیشــه و حرکــت در ســنت فکــری و  ــه در مت ــی ک ــرد. در صورت ــا را حــل ک ــد آنه بای

عقالنــی خــود بــه هیــچ عنــوان ضعــف و کاســتی را احســاس نمی کنــد.
خطــی کــه ســید جمــال مطــرح می کنــد نــه خــط رشــد فکــری اســت و نــه خطــی اســت 
ــالب فرانســه  ــد از انق ــه بع ــداری اســالمی ک ــت بی ــیعه و حرک ــخ ش ــن تاری ــا در مت ــه م ک

ــم ــده، می بینی ــاز ش ــیع آغ در تش
ــد  ــوپ نداری ــرا ت ــد چ ــاًل می گوین ــت و مث ــور اس ــن ط ــم ای ــا ه ــای علم ــن نامه ه در مت
ــت  ــب، دول ــد! مخاط ــت نمی کنی ــه را درس ــادی جامع ــامان اقتص ــالن س ــاًل ف ــرا مث و چ
اســت. کامــاًل ایــن مــوارد در زمــان مشــروطیت مشــهود اســت کــه در واقــع اینهــا عقــب 
ــی  ــی م ــه دین ــیر اندیش ــی را در مس ــب ماندگ ــه عق ــیدجمال بلک ــد س ــه مانن ــی را ن ماندگ
ــک  ــن ی ــذا ای ــت، ل ــده اس ــا ش ــف م ــأ ضع ــی منش ــه نوع ــی ب ــر دین ــع تفک ــد. در واق بیین
ــه خــط رشــد فکــری اســت و  ــد ن ــان اســت و خطــی کــه ســید جمــال مطــرح می کن جری
ــد از  ــه بع ــداری اســالمی ک ــخ شــیعه و حرکــت بی ــن تاری ــا در مت ــه م ــه خطــی اســت ک ن

ــم. ــده، می بینی ــاز ش ــیع آغ ــه در تش ــالب فرانس انق
ــم  ــک تفکــر خــاص دارد و یــک ســیر خاصــی مدنظــر دارد کــه اگــر بخواهی ســیدجمال ی
ــد و  ــلمین جدی ــوان المس ــه در اخ ــی ک ــن نگاه ــاًل همی ــم مث ــروز ببینی ــا ام ــیرش را ت س
ــری  ــز دیگ ــه چی ــد و ن ــنفکری دارن ــه روش ــا ن ــت؛ اینه ــد، اس ــوان دی ــا می ت ــی از آنه برخ
ــر و  ــیر، تغیی ــه در مس ــن اندیش ــه ای ــد و البت ــرب را دارن ــا غ ــارزه ب ــات مب ــی جه و برخ
ــه انحایــی،  ــی ســید جمــال ب ــدا کــرده اســت کــه روی آن بحثــی نداریــم ول تحوالتــی پی

ــی دارد. ــاره تفاوت های ــن ب ــه اش در ای اندیش
ــد  ــی نق ــه نوع ــال دارد ب ــید جم ــون س ــه چ ــم ک ــه کنی ــد توج ــم بای ــه ه ــن نکت ــه ای ب
ــد و  ــرار می ده ــودش ق ــرای خ ــی ب ــگاه تاریخ ــالم را پای ــان اس ــت جه ــد وضعی می کن
ــد تاریخــی دارد و دوره ای از  ــن ســیر هــم نق ــا همی ــه لحــاظ اندیشــه ای اســت و ب ــن ب ای

ــد. ــوب می دان ــوب و مطل ــالم را دوره خ ــان اس جه
ــلفیت و  ــه ای از س ــی، گون ــه نوع ــی ب ــه دین ــی اندیش ــن بازخوان در ای
ــته  ــه گذش ــت ب ــن بازگش ــود و ای ــرح می ش ــته مط ــه گذش ــت ب بازگش
ــته  ــت( گذش ــم نیس ــت ه ــع بازگش ــت و در واق ــته اس ــه گذش ــاره ب )اش
ــد  ــی کن ــام معرف ــان اس ــرای جه ــش ب ــام بخ ــع اله ــوان منب ــه عن را ب
کــه بعــد در شــاگردان ایشــان مثــل عبــدو و رشــید رضــا قرائــت ســلفی 

ــد؟ ــر موافقی ــن تقری ــا ای ــما ب ــود دارد. ش وج
ــید  ــژه در رش ــه وی ــد و ب ــروع ش ــا او ش ــه ب ــده ک ــًا عب ــنت و خصوص ــل س ــگاه اه در پای
ــدا کــرد.  ــه گذشــته، رویکــرد ســلفی پی ــه گذشــته و توجــه ب ــگ شــد. اشــاره ب رضــا پررن
ــی  ــن اســالمی را در نگاه ــدن نوی ــع تم ــه در واق ــیعی اســت ک ــه ش ــالف اندیش ــن برخ ای
ــوان  ــچ عن ــه هی ــد و ب ــی بین ــا آن م ــراز ب ــد و در ت ــی بین ــور م ــئله ظه ــده و مس ــه آین ب
ــذاری نیســت،  ــالک ارزش گ ــش م ــته برای ــد گذش ــالک نیســت، هرچن ــش م ــته برای گذش
ــا در  ــی باشــد کــه باالخــره م ــع الهــام روان ــی ممکــن اســت گذشــته برایــش یــک منب ول
ــی، منبــع  ــا نبــوده کــه ایــن منبــع اقتــدار روان ــه ایــن معن ــوده ایــم امــا ب زمانــی مقتــدر ب
ــام  ــه ن ــاری اندیشــیده شــده اســت ب ــته ایشــان معی ــاًل در گذش ــود و عم ــم ش ــر آن ه فک

ــد. ــد می کن ــه نق ــت ک ــر والی عنص
ــت )ع( در رأس  ــل بی ــوده و اه ــت ب ــور خالف ــه دوره حض ــالمی ک ــن اس ــدن نوی در تم
جامعــه و حکومــت اســالمی نبــوده انــد، مســلمانان اقتــداری پیــدا کــرده انــد و در 
ــدن  ــذا تم ــده اســت، ل ــان روز آین ــی معیارش ــد ول ــه دارن ــته توج ــه گذش ــیعی ب اندیشــه ش
ــن  ــدن نوی ــال تم ــتر دنب ــد و بیش ــال کنن ــد دنب ــالمی نمی خواهن ــدن اس ــوان تم ــه عن را ب
ــن در  ــت. ای ــته اس ــه گذش ــاد ب ــی انتق ــن نوع ــوم نوی ــن مفه ــتند و همی ــالمی هس اس
ــداری را  ــف بی ــه تعری ــی ک ــاال آنهای ــود دارد و ح ــیعی وج ــه ش ــا و اندیش ــن صحبت ه مت
ــی  ــرد، ول ــه مطــرح ک ــن قضی ــرای ای ــوان ب ــادی را می ت ــد مثال هــای زی ــرده ان مطــرح ک
ــواب  ــه در آن خ ــد ک ــل می کن ــه نق ــه االم ــی در تنبی ــوم نائین ــه مرح ــی ک ــان خواب هم
ــد  ــام می گوی ــه ام ــید ک ــج( رس ــان )ع ــام زم ــر ام ــی محض ــوم مازندران ــد مرح می گوی
ــد  ــته ای ــت های آن را شس ــما دس ــه ش ــت ک ــیاهی اس ــزک س ــد کنی ــروطه مانن ــن مش ای

ــد. ــرده ای ــن نب ــی اش را از بی ــیاهی ذات ــی س ول
ــن  ــد ای ــی می گوی ــت ول ــته اس ــاب نوش ــرای آن کت ــول دارد و ب ــروطه را قب ــم مش ــی ه نائین
ــرا عنصــر والیــت  ــرای چــه ایــن را می گویــد؟ زی مشــروطه هــم مســاعد حــال مــا نیســت. ب

ــی جامعــه محقــق نشــده اســت ــه تمامــه در ســطوح کل ب
ــاًل نائینــی هــم  ــد، مث ــا مشــروطه ای را راه بیندازن ــد ت در عیــن اینکــه اینهــا تــالش کــرده ان
ــروطه  ــن مش ــد ای ــی می گوی ــت ول ــته اس ــاب نوش ــرای آن کت ــول دارد و ب ــروطه را قب مش
هــم مســاعد حــال مــا نیســت. بــرای چــه ایــن را می گویــد؟ زیــرا عنصــر والیــت بــه تمامــه 
ــده  ــه در آین ــدی دارد ک ــن عنصــر نق ــس ای ــق نشــده اســت. پ ــه محق ــی جامع در ســطوح کل
ــود  ــم وج ــه لحــاظ تاریخــی ه ــیعی ب ــه در اندیشــه ش ــی ک ــن نگاه ــود. بنابرای ــق می ش محق
ــی خــودش را مــی  ــوازم شــرایط زمان ــه آینــده اســت و در عیــن اینکــه ل ــگاه ب دارد نوعــی ن
ــد  ــت کن ــود را مدیری ــی خ ــرایط زمان ــد ش ــودش می خواه ــی خ ــت فقه ــا عقالنی ــد و ب بین

ــت. ــوب نیس ــع مطل ــای وض ــه معن ــن ب ــا ای ام
ــد  ــرار می ده ــش ق ــام بخ ــع اله ــد و آن را منب ــرار می ده ــار ق ــته را معی ــیدجمال گذش س

ــد و  ــان اســالم گســترش ده ــلفیتی در جه ــوع س ــک ن ــا ی ــود ت ــث می ش ــی باع ــه نوع و ب
ــه  ــن توج ــدی ای ــه در ادوار بع ــت ک ــی اس ــت اجتماع ــته در حرک ــر گذش ــه عنص ــه ب توج
ــاال  ــورد و ح ــره خ ــی گ ــی و فقه ــلفیت کالم ــا س ــی ب ــبات اجتماع ــته در مناس ــه گذش ب

ــت. ــکل گرف ــم ش ــد ه ــای جدی گروه ه
آن چیــزی کــه برخــی در مــورد ســید جمــال مطــرح می کننــد ایــن اســت کــه آن 
ــای  ــذف مرزه ــی و ح ــان وطن ــی و جه ــوع جهانگرای ــا آن ن ــال ب ــید جم ــه س ــری ک تفک
ملــی را در جهــان اســالم مطــرح می کــرد را برجســته کنــد، شــما ایــن مســئله را 

ــود؟ ــه ب ــال چ ــه دنب ــر ب ــن تفک ــال در ای ــید جم ــد؟ و س ــه می بینی چگون
ایشــان در ایــن قضیــه بــه دنبــال ایــن بــود تــا احســاس تعهــد اجتماعــی گســترده ای بیــن مســلمانان 
ــه شــکل  ــی هــم کــه در دوران صفوی ــر از ملیــت و مــرز اســت. هویــت مل ــد آن هــم فرات ایجــاد کن
گرفــت چنــدان مســئله مــرز برایــش مهــم نیســت بیشــتر یــک هویــت تاریخــی شــکل می گیــرد نــه 

اینکــه مســئله جغرافیایــی در فضــای ناسیونالســیم مــدرن.
او هــم می خواهــد بگویــد ای مــردم ایــران و هنــد چــرا نســبت بــه مســائل دیگــر کشــورها بــی توجــه 
هســتید؟! در ســفرهای زیــادی کــه بــه کشــورهای مختلــف جهــان اســالم کــرد خواســت بــه آنهــا 
ــه  ــران و ترکی ــا ای ــاره ت ــا حوزه هــای مختلــف جهــان اســالم از شــبه ق ــن توجــه را بدهــد ت ای
ــود را در  ــن کار، خ ــواب ای ــود. ج ــی ب ــد. کار خوب ــره بزن ــم گ ــه ه ــا را ب ــمال آفریق و ش
ــطین  ــوع فلس ــه موض ــبت ب ــالم نس ــان اس ــه جه ــه هم ــان داد ک ــطین نش ــوع فلس موض

ــدند. ــاس ش حس
ــش  ــرب پی ــه در غ ــدی ک ــرات جدی ــر نظ ــت تاثی ــتر تح ــی بیش ــد قوچان ــل محم ــردی مث ف
ــند و آن  ــته باش ــی را داش ــد بازخوان ــرال می خواه ــی لیب ــان وطن ــای جه ــده اســت و نگاه ه آم
ــد  ــد و بگوی ــد کنن ــد را نق ــرح ش ــیدجمال مط ــه های س ــه در اندیش ــی ک ــای فرامل دیدگاه ه
ــگاه  ــن حــرف درســت اســت و ســید جمــال در ن ــه ای ــود، البت ــی گــری ب ــا نوعــی عثمان اینه
ــی  ــی معرف ــلطان عثمان ــت را س ــدرت اس ــاد ق ــه نم ــزی ک ــی آن چی ــه نوع ــی ب ــان وطن جه
ــا را  ــد م ــال می خواه ــید جم ــه س ــد ک ــد باش ــن نبای ــای ای ــه معن ــه ب ــن نکت ــا ای ــد، ام می کن
ــراد  ــی ببــرد. ایــن نکتــه جــای تامــل و بحــث دارد و شــاید هــم ای ــه ســمت ســلطان عثمان ب

ــد. ــتباهاتش می باش ــی او از اش ــت. در دوره دوم زندگ ــال اس ــید جم س
ــه  ــت، ب ــالم اس ــان اس ــتگی جه ــال پیوس ــه دنب ــیدجمال ک ــی س ــان وطن ــده جه ــل ای اص
ــه  ــت ک ــوده اس ــان ب ــوب ایش ــای خ ــر تالش ه ــه خاط ــته و ب ــی داش ــرات خوب ــن اث ــر م نظ

ــاند ــی برس ــئولیت فرامل ــس مس ــی ح ــه نوع ــالم را ب ــان اس ــد جه می خواه
ــه  ــت، ب ــالم اس ــان اس ــتگی جه ــال پیوس ــه دنب ــیدجمال ک ــی س ــان وطن ــده جه ــل ای اص
ــه  ــت ک ــوده اس ــان ب ــوب ایش ــای خ ــر تالش ه ــه خاط ــته و ب ــی داش ــرات خوب ــن اث ــر م نظ
می خواهــد جهــان اســالم را بــه نوعــی حــس مســئولیت فراملــی برســاند و ایــن در مقاالتــش 
ــدگاه  ــود. در دی ــده می ش ــز دی ــد نی ــف می کن ــه تعری ــی ک ــم اخالق ــد و در مفاهی ــوج می زن م
ــروژه سیاســی اســت یــک دفعــه مــی آینــد یــک  ــا پ ــی تاریــخ ب ــی کــه نوعــی بازخوان قوچان
چهــره سیاســی را بــدون آن زوایــای دقیــق تاریخــی اش مــورد نقــد قــرار می دهنــد کــه بــه 

ــدارد. ــدان دســتاوردی ن نظــر مــن چن
دوره  دو  بــه  را  ســیدجمال  زندگــی  گفتگــو  از  بخشــی  در  شــما 
بیشــتر توضیــح دهیــد؛ دو دوره  ایــن  در مــورد  تقســیم کردیــد 

ــک دوره  ــرد؛ ی ــوان تقســیم ک ــه دو دوره می ت ــل ب ــال را در ســاحت عم ــی ســید جم زندگ
ــا آن وضــع  ــا او انجــام می دهــد و او را ب قبــل از برخــوردی اســت کــه ناصرالدیــن شــاه ب
ــه  ــن واقع ــود. ای ــرد می ش ــًا خ ــا واقع ــال در آنج ــید جم ــد و س ــراج می کن ــران اخ ــد از ای ب
ــد؛  ــته باش ــی داش ــی دو دوره زندگ ــاظ سیاس ــه لح ــال ب ــید جم ــه س ــود ک ــث می ش باع
ــد.  ــالش می کن ــود ت ــری خ ــامانه فک ــه در آن س ــت ک ــاق اس ــن اتف ــل از ای ــک دوره قب ی
ــه  ــت ک ــی اس ــد آدم ــم دارد و می بینی ــودش را ه ــات خ ــم ارتباط ــی گوی ــه م ــا ک اینج
ــم  ــی ه ــًا آدم های ــدرت عمدت ــاد ق ــوان نم ــه عن ــم ب ــه اســت آن ه ــرب را پذیرفت ــی غ وقت
ــم  ــت آن ه ــن اس ــک المتکلمی ــل مل ــد، مث ــنفکری دارن ــای روش ــتند الیه ه ــارش هس کن
ــد  ــاد کن ــی را ایج ــد قدرت ــران می خواه ــاًل در ای ــا مث ــد ی ــران می آی ــه ای ــه ب ــی ک وقت
ــا  ــد و ب ــی کن ــد ط ــالم می خواه ــان اس ــه در جه ــباتی ک ــن مناس ــد در همی ــاال بمان و ح

ــودش. ــری خ ــم فک ــان ت هم
ــه اســت و  ــن رفت ــرد و از بی ــام شــخصیت اش خ ــال تم ــاق ســید جم ــن اتف ــد از ای ــا بع ام
ــرد  ــاه بگی ــن ش ــود را از ناصرالدی ــام خ ــا انتق ــد ت ــاد کن ــد ایج ــی می خواه ــر ظرفیت از ه
ــی و  ــد روم ــیخ احم ــا ش ــد و ب ــکاری می کن ــز هم ــا نی ــا بابی ه ــه ب ــن قضی ــو در ای ول
بــا میرزاآقاخــان کرمانــی همــکاری می کنــد و می آیــد از ظرفیــت ســلطان عثمانــی 
ــرد، در  ــن بب ــاه را از بی ــن ش ــکلی ناصرالدی ــه ش ــد ب ــه بتوان ــرای اینک ــد ب ــتفاده می کن اس
ــش  ــا و کالم ــات، نامه ه ــی در ادبی ــت. وقت ــی نیس ــدی عقیدت ــه مرزبن ــان متوج ــن زم ای
ــرد  ــه حــب و بغــض شــدیدی در درون ســیدجمال شــکل می گی ــان ک ــن زم ــد در ای بنگری
کــه حتــی بــه ســمت ملکــه انگلیــس مــی رود و هــر چیــزی را مستمســک می کنــد 
ــال  ــد س ــادی را در چن ــای ی ــات خطاه ــن اقدام ــرد. ای ــن بب ــاه را از بی ــن ش ــا ناصرالدی ت
ــاره  ــود درب ــل می ش ــه از او نق ــم ک ــی ه ــی از خاطرات ــکل داد. برخ ــر او ش ــی عم پایان
ــرای  ــش ب ــا بحث های ــن دوره اســت. ی ــرای همی ــا او، ب ــیرازی و رابطــه اش ب ــرزای ش می
ــت و  ــور نیس ــن ط ــی اش ای ــی در دوره قبل ــت، ول ــن دوره اس ــت در ای ــا بابی ــکاری ب هم
ــام  ــم در نظ ــش ه ــتباهات فاح ــن اش ــا ای ــی ای دارد ام ــی عقالن ــرض هندس ــول و ع ط

ــود دارد. ــری او وج فک

گفـتـگو
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گفـتـگو

یحیی جهانگیری در گفتگو با مهر:

ــت:  ــری گف ــی جهانگی ــالم یحی ــت االس حج
مــا در آن ســوی مــرز بــه »تبلیــغ دیــن« 
ــم،  ــاز داری ــن« نی ــن دی ــه »تبیی ــم، ب ــاز نداری نی
ــر  ــای دیگ ــن ه ــل آیی ــا مث ــارف م ــا مع اساس
ــم. ــغ کنی ــا آن را تبلی ــت م ــتند و الزم نیس نیس

ــن و اندیشــه_حامد  خبرگــزاری مهــر، گــروه دی
رضایــی: ســاالنه تعــداد زیــادی از مبلغیــن حــوزه 
علمیــه قــم بــرای تبلیــغ بــه خــارج از کشــور می 
ــغ اســالم در  ــرای آســیب شناســی تبلی ــد. ب رون
ــالم  ــت االس ــراغ حج ــل، س ــن المل ــای بی فض
یحیــی جهانگیــری ســهروردی از مبلغیــن 
باســابقه بیــن المللــی، مدیــر کل ارتباطــات 
علمی-بیــن المللــی دانشــگاه مذاهــب اســالمی 
ــه رویکردهــای  رفتیــم. نقدهــای تندوتیــز وی ب
ــات  ــا اقتضائ ــا ب ــنایی آنه ــدم آش ــن و ع مبلغی
ــه ای  ــه ســاز مصاحب ــل، زمین ــن المل فضــای بی

ــد؛ ــی خوانی ــه م ــه در ادام ــد ک ــذاب ش ج
ــه در  ــم ک ــور داری ــی در کش ــای مختلف *نهاده
موضــوع تبلیــغ در عرصــه بیــن الملــل کار مــی 
کننــد. ایــن هــا دقیقا براســاس چــه نقشــه راهی 
ــای اساســی و  ــد؟ راهبرده ــی رون ــو م ــد جل دارن

ــد چیســت؟ کالنــی کــه در پیــش گرفتــه ان
مــن خیلی خوشــحالم کــه ایــن بحــث را انتخاب 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــن بحث ــا ای ــد. واقع کردی
خیلــی وقــت پیــش بــه آن مــی پرداختیــم. امــام 
ــرد  ــرح ک ــالب را مط ــدور انق ــه ص ــی نظری وقت
یــک فهــم غلــط ایــن بــود کــه صــدور انقــالب 
یعنــی قلمروگشــایی. یعنــی برویــم کاری کنیــم 
ــرت  ــود. حض ــالب ش ــر انق ــورهای دیگ در کش
ــان  ــن خودش ــی روش ــاده ول ــن س ــا لح ــام ب ام
فرمودنــد کــه اصــال منظــور مــا ایــن نیســت که 
ــر  ــورهای دیگ ــویم و کش ــر ش ــوار هلی کوپت س
ــگ  ــم فرهن ــی خواهی ــا م ــه م ــم، بلک را بگیری

ــرز برســانیم. ــه فرام خودمــان را ب
مــن در کتــاب »مســجد مجــازی« ام هــم 
ــده ای  ــی ع ــال 42 وقت ــل از س ــه قب آورده ام ک
پیــش امــام مــی رونــد و انگیــزه هــای انقــالب 
ــه  ــه مرحل ــان س ــند، ایش ــی پرس ــام م را از ام
بــرای انقــالب تصویــر مــی کنــد: مرحلــه 
ــاختم(  ــن س ــا را م ــالب« )واژه ه ــدوث انق »ح
انقــالب مــا بایــد انجــام شــود. مرحلــه »ثبــوت 
ــد کارامــدی خــودش را  انقــالب«، انقــالب بتوان
ــوت موفــق دینــی نشــان  ــوان یــک پایل ــه عن ب
بدهــد و مرحلــه بعد هــم »صــدور انقــالب«، این 
ــی  ــدوده جغرافیای ــط در مح ــد فق ــالب نبای انق
ایــران بمانــد، بلکــه بایــد خــودش را تــا 

ــاند. ــرز برس فرام
ــام از اول هــم انقــالب را یــک مفهــوم  پــس ام
بســته نمــی دیــد بلکــه آن را یــک مفهــوم کامال 
ــه  ــرای هم ــد ب ــی توان ــه م ــد ک ــی دی ــاز م ب
ــگاه  انســان هــا حرفــی داشــته باشــد. همیــن ن
امــام بــود کــه ســبب شــد تشــنگانی از دنیــا بــه 
ســوی معــارف اســالمی و معــارف شــیعی آمدنــد 
ــا خوانــش  ــاب ب ــه ســوی معــارف ن و در واقــع ب

امــام خمینــی مراجعــه کردنــد.
ولــی متاســفانه مــا بــرای ایــن تشــنگی 
کادرســازی و منابــع ســازی نکردیــم. وهابیــت با 
ــا  ــر پترودالرهــای خــود توانســت در دنی تکیــه ب
ــام  ــه ام ــالم ک ــه اس ــنگی ب ــد. آن تش ــوذ کن نف
ایجــاد کــرده بــود، بــا خوانــش وهابیــت بــه دنیــا 
عرضــه شــد! لــذا مــی بینیــم کــه چنــد دهــه بعد 

از انقــالب امــام، آن تشــنگی بــه اســالم هراســی 
ــه  ــام ب تبدیــل مــی شــود و آن اشــتیاقی کــه ام
ــی  ــیع هراس ــه تش ــود ب ــرده ب ــاد ک ــیع ایج تش

تبدیــل مــی شــود.
انقــالب مــا یــک مهاجــم فرهنگــی بــود. قــرار 
ــط  ــدام در خ ــود م ــرار ب ــم. ق ــاع کنی ــود دف نب
حملــه باشــیم. چــون انقــالب مــا ظرفیــت 
هــای فرهنگــی داشــت کــه مــی توانســت 
ــد.  ــی باش ــس فرهنگ ــی از جن ــم فرهنگ مهاج
همــه هــم اســتقبال مــی کردنــد ولــی عملکــرد 
مــا در حــوزه فرهنــگ بــه نحــوی بــود کــه نــه 
تنهــا مهاجــم نشــدیم بلکــه مــورد هجمــه قــرار 

ــم گرفتی
چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ بخشــی از آن 
ایــن اســت کــه نهادهــای مــا در اقــدام بــه ایــن 
ــد  ــد عمــل کردن ــد. ب ــر عمــل کردن ــه دی مرحل
ــکات را  ــن ن ــتند. ای ــی نداش ــا ســرعت موفق و ی
ــه کجــا  ــد ب ــا بای ــد م ــا ببینی ــم ت خواســتم بگوی
مــی رفتیــم و االن در کجاییــم. اساســا انقــالب 
ــود  ــرار نب ــود. ق ــی ب ــم فرهنگ ــک مهاج ــا ی م
ــه  ــط حمل ــدام در خ ــود م ــرار ب ــم. ق ــاع کنی دف
باشــیم. چــون انقــالب مــا ظرفیــت هــای 
ــم  ــت مهاج ــی توانس ــه م ــت ک ــی داش فرهنگ
فرهنگــی از جنــس فرهنگــی باشــد. همــه هــم 
اســتقبال مــی کردنــد ولــی عملکــرد مــا در حوزه 
فرهنــگ بــه نحــوی بــود کــه نــه تنهــا مهاجــم 

ــم. ــرار گرفتی ــورد هجمــه ق نشــدیم بلکــه م
ــالب  ــان انق ــده ب ــوان دی ــه عن ــالب ب ــر انق رهب
ــگ  ــی و جن ــم فرهنگ ــل تهاج ــی مث واژه های

ــد  ــی ده ــان م ــن نش ــد. ای ــد کردن ــرم را رص ن
کــه خیــز مــا براســاس چشــم انــداز امــام 
نبــود. نبــود کــه امــروز بــه ایــن گرفتــار شــدیم. 
حــاال چــرا به ایــن نرســیدیم؟ چــون نقشــه راهی 
کــه شــما گفتیــد را نداشــتیم. هنــوز مــن معتقدم 
کــه مــا بایــد چنــد مســئله را بــا خودمــان روشــن 
ــاز  ــن« نی ــغ دی ــه  »تبلی ــرز ب ــا در فرام ــم؛ م کنی
نداریــم، بــه »تبییــن دیــن« نیــاز داریــم، اساســا 
معــارف مــا مثــل آییــن هــای دیگــر نیســتند و 
ــل  ــا مث ــم، م ــغ کنی ــا آن را تبلی ــت م الزم نیس
مســیحی هــا کــه در آفریقــا کارهــای تبشــیری 
مــی کننــد، کارهــای تبشــیری نمــی کنیــم، مــا 
بــه تعبیــر بلنــد امــام رضــا »ع« صرفــا محاســن 

ــم. ــان می کنی ــه »ع« را بی کالم ائم
ــب  ــه مخاط ــد ک ــان باش ــد یادم ــه بای دوم اینک
ــا  ــرون، »همــه« هســتند؛ متاســفانه م ــا در بی م
گاهــی دور خودمــان مــی چرخیــم و بــا خودمــان 
حــرف مــی زنیــم. مبلــغ مــی فرســتیم مــی رود 
در خــارج از کشــور فقــط بــرای ایرانــی هــا حرف 
ــو  ــم آن کشــور! ت ــای مقی ــی ه ــد، ایران ــی زن م
قــرار بــود بــروی بــا مســیحی هــا هــم صحبــت 
ــد مــی  ــه جــای مســجد بای ــو ب ــا ت ــی. اتفاق کن
ــه  ــی زدی، کاری ک ــرف م ــا ح ــی در کلیس رفت

ــرد. ــام موســی صــدر ک ام
ــاوت  ــا را متف ــد الگوه شــما در خــارج کشــور بای
کنــی، وقتــی بــه خــارج کشــور افــرادی را 
ــتند،  ــد نیس ــان بل ــوز زب ــه هن ــتیم ک ــی فرس م
نمی توانیــد در آنجــا کار فرهنگــی کنیــد. مبلغــان 
ــورها را  ــایر کش ــردم س ــا م ــوگ ب ــوع دیال ــا ن م

ــا  ــوم اســت م ــد. در ایــن شــرایط معل نمــی دانن
ــویم. ــس زده ش ــد پ بای

شــما بایــد بدانیــد  آنجــا کــه مــی روی مخاطــب 
تــو مســیحی هــم هســت. آیــا مــا مبلــغ اینطــور 
تربیــت کــرده ایــم؟ مــن جایــی ســخنرانی مــی 
کــردم، مکبــر مــن کارشــناس voa بــود! بــا او 
چگونــه مــی خواهــی برخــورد کنــی؟ یــا خانمــی 
بــا یــک قیافــه خــاص مــی آیــد بــا او چطــور می 
خواهــی برخــورد کنــی؟ شــما بــا ســیاهان چطور 
مــی خواهــی برخــورد کنــی؟ مبلغان مــا اینهــا را 

بلد نیســتند.
ــق  ــا را موف ــت م ــه نتوانس ــری ک ــیب دیگ آس
کنــد ایــن بودکــه مــا نیــاز ســنجی نکردیــم، مــا 
براســاس نیــاز آن طــرف تولیــد نکردیــم، ذائقــه 

ــم ــی نکردی شناس
ــق  ــا را موف ــت م ــه نتوانس ــری ک ــیب دیگ آس
ــم،  ــنجی نکردی ــاز س ــا نی ــه م ــن بودک ــد ای کن
ــم،  ــد نکردی ــرف تولی ــاز آن ط ــاس نی ــا براس م
ــی  ــرای ژاپن ــم ب ــم، آمدی ــی نکردی ــه شناس ذائق
ــا و اســطورها  ــه کشورشــان مهــد داســتان ه ک
اســت و اگــر قــرار باشــد در ژاپــن کار کنیــم بایــد 
از طریــق اســطوره و داســتان و ایــن طور مســائل 
وارد شــویم. ولــی مــا چگونــه وارد شــدیم؟ 
ــیعه در  ــور ش ــن حض ــد اولی ــه کنی ــد مطالع بروی
ژاپــن چگونــه بــوده اســت. مــا متاســفانه آمدیــم 
کتاب فلســفه نهایــۀ الحکمــۀ عالمــه طباطبایی 
ــا از  ــی ه ــه ژاپن ــی ک ــم! در حال ــه کردی را ترجم
فلســفه متنفرنــد! ندانســتن ایــن مســائل بــه مــا 

ــی زند. ــه م ضرب

اســالم را بــا زبــان انســانی 
معرفــی کنیــم نــه اســالمی

گفـتـگو

یادمــان باشــد بخشــی از هزینــه هایــی کــه مــا در کشــور در حــوزه 
دیــن مــی دهیــم واقعیــت ایــن اســت کــه از دیــن بــر دیــن مــی 
ــام دیــن اضافــه  ــه ن دهیــم. یعنــی یــک هزینــه را داده و جایــی ب
کــرده اســت و مــا داریــم دوبــاره هزینــه آن را مــی دهیــم. وقتــی 
ســخنرانی مــی آیــد خیلــی رســمی اعــالم مــی کنــد کــه مــا در 
ــان اهــل ســنت  ــت جه ــم، آن وق ــیعه کردی ــر را ش ــد نف ــا چن دنی
حــق نــدارد بــه ایــن حســاس باشــد و بگوینــد شــما داریــد تشــیع 
را گســترش مــی دهیــد و وحــدت و ایــن هــا همــه اش تاکتیــک 

اســت؟! آیــا مــا بــرای ایــن هزینــه نمــی دهیــم؟
مــا بایــد یــک اســتراتژی مشــخص در حــوزه دیــن بــرای فرامــرز 
بایــد داشــته باشــیم. اگــر نداشــته باشــیم داریــم خودشــکن عمــل 
ــمنی الزم  ــم، دش ــی زنی ــان را م ــم خودم ــه داری ــم، هم ــی کنی م
نیســت! مــن بایــد بــروم مشــکالت آن دیگــری کــه گفتــم را حــل 

ــد. ــل کن ــرا ح ــکالت م ــد مش ــم و او بای کن
ــط در  ــوز فق ــن را هن ــغ دی ــا متاســفانه تبلی ــه دیگــر اینکــه م نکت
ــان  ــم. ادی ــا خالصــه کــرده ای ــن طــور چیزه ــر و ای ــغ در منب تبیل
دیگــر کــه نــه جامعیــت مــا را دارنــد نــه پیشــینگی و قــدرت مــا را 
دارنــد، آن هــا دارنــد خودشــان را در اماکــن آکادمیــک عرضــه مــی 
کننــد. ســوال مــن ایــن اســت کــه ســهم مــا در ژورنــال هــای دنیا 
چقــدر اســت؟ چــرا مــا فقــط احســاس می کنیــم کــه معرفــی دین 
بــه دنیــا  فقــط در قالــب منبــر و روضــه اســت؟ چــرا بــرای عرصــه 
هــای آکادمیــک دنیــا فکــری نمــی کنیــم؟ چنــد درصــد کرســی 
هــای شــیعه شناســی دنیــا را طلبــه هــای حــوزه علمیــه قــم مــی 

گرداننــد؟ چنــد درصــد از کرســی هــای اســالم شناســی دنیــا را؟
ایــن دانشــی کــه در حــوزه علمیــه قــم تولیــد مــی شــود، چــرا در 
حــوزه علمیــه قــم دپــو شــده انــد؟ چــرا ایــن هــا بــه عرصــه هــای 
آکادمیــک وارد نمــی شــوند؟ دلیلــش ایــن اســت کــه مــا در کنــار 
بلــد نبــودن زبــان و ذائقــه دنیــا، زبــان آکادمیــک دنیــا را هــم بلــد 

نیستیم
ــی  ــش دین ــد دان ــدر تولی ــا چق ــای دنی ــرای آی اس آی ه ــا ب م
ــی  ــد م ــم تولی ــه ق ــوزه علمی ــه در ح ــی ک ــن دانش ــتیم؟ ای داش
شــود، اینهمــه مفاخــری کــه هســتند، چــرا در حــوزه علمیــه قــم 
دپــو شــده انــد؟ چــرا ایــن هــا بــه عرصــه هــای آکادمیــک وارد 
نمــی شــوند؟ دلیلــش ایــن اســت کــه مــا در کنــار بلــد نبــودن 
زبــان و ذائقــه دنیــا، زبــان آکادمیــک دنیــا را هــم بلــد نیســتیم. 
اینکــه مــا چطــور بتوانیــم در فورمــت دنیایــی آکادمیــک حــرف 

بزنیــم.
ــع  ــرای توزی ــد ب ــم، بای ــد داری ــن تولی ــوزه دی ــا در ح ــر م اگ
ــم در بحــث  ــه ق ــدر حــوزه علمی ــم. چق ــن هــم فکــری کنی دی
ــم  ــه ق ــوزه علمی ــا ح ــت؟ آی ــرده اس ــی کار ک ــادرات فرهنگ ص
ــه  ــی ک ــش های ــن دان ــه ای گمــرک صــادرات فرهنگــی دارد ک
ــه  ــرا، هم ــد؟ چ ــرون صــادر کن ــه بی ــی شــود ب ــد م اینجــا تولی
اش شــبه پژوهــش هــای خودمــان را مــی نویســیم. بــرای آی 
اس آی و بیــرون چقــدر مــی نویســیم؟ مقالــه مــی نویســی مــن 
ــو مــی خوانــی. خیلــی خــوب  مــی خوانــم مــن مــی نویســم ت
اســت. پــس بیرونــی چــه؟ پــس صــدور انقــالب چــه؟ مهاجــم 

ــود؟ ــه میش ــودن چ فرهنگــی ب
ــش در  ــام بخ ــت اله ــرار اس ــداز ۱404 ق ــم ان ــق چش ــا طب م
منطقــه باشــیم. حــوزه علمیــه قــم بیایــد آمــار بدهــد کــه در این 
چشــم انــداز چقــدر موفــق بــوده اســت؟ مــا چقــدر مــی توانیــم 

ــه الهــام بخــش باشــیم؟ در منطق
ــن  ــکل ای ــل مش ــه اص ــد ک ــی کنی ــاس نم *احس
اســت کــه همــان کســانی هســتندکه دارنــد در این 
ــا  فضــا کار مــی کننــد بــه لحــاظ گفتمانــی هنــوز ب
ــد؟  ــده ان ــق نش ــم اف ــامی ه ــاب اس ــان انق گفتم
ــم،  ــا نبایــد تبلیــغ اســام کنی مثــا شــما گفتیــد م
بایــد تبییــن اســام کنیــم. االن وضــع خیلــی بدتــر 
ــغ  ــد تبلی ــه، دارن ــم ن ــام ه ــت. اس ــن اس از ای
تشــیع مــی کننــد. تمرکــز هــم روی کشــورهای اهل 
ــر مســلمانان؛  ــه غی ســنت جهــان اســام اســت ن
ــا هــدف شــیعه ســازی. کــه اتفاقــا ایــن   آن هــم ب

ــرد.  ــزوا مــی ب ــه ان ــا را ب ــا دارد م کاره
امــام یــک فقیــه شــیعه بــود امــا هرگــز انقــالب خــود را شــیعی 

ــه  ــن نشــان مــی دهــد ک ــد. گفــت انقــالب اســالمی. ای ننامی
ــیعه  ــدر ش ــا آن ق ــا م ــت. ام ــد داش ــگاه بلن ــدر ن ــرد چق ــن م ای

ــم ــرژی کردی شــیعه کردیــم کــه مخاطــب را دچــار آل
حتــی تلــخ تــر. امــام یــک فقیــه شــیعه بــود امــا هرگــز انقــالب 
ــن نشــان  ــد. گفــت انقــالب اســالمی. ای ــود را شــیعی ننامی خ
ــا  ــا م ــد داشــت. ام ــگاه بلن ــدر ن ــرد چق ــن م ــه ای ــد ک ــی ده م
ــرژی  ــار آل ــب را دچ ــه مخاط ــم ک ــیعه کردی ــیعه ش ــدر ش آن ق
کردیــم! آن وقــت کاش مــا فقــط شــیعه خودمــان را حفــظ مــی 
ــی  ــط فرهنگــی، حت ــای غل ــا برخــی رفتاره ــروزه ب ــم. ام کردی
ــود دل  ــت از خ ــن اس ــیعی را ممک ــای ش ــان ه ــی از جری برخ

ــم. آزرده کنی
ــال  ــی شــویم. ح ــه م ــم ایزول ــا داری ــه م ــر اینطــور باشــد ک اگ

ــیم. ــان باش ــن جری ــود در بط ــرار ب ــه ق آنک
ــد،  ــی کن ــرح م ــا مط ــرت آق ــه حض ــی ک ــا ورژن انقالب ــا ب م
ــی  ــس کرس ــرای تدری ــزرگ ب ــای ب ــگاه ه ــتاد دانش ــدر اس چق
ــن  ــم؟ بهتری ــت کردی ــی تربی ــیعه شناس ــی و ش ــالم شناس اس
ــا مــدرس  ــد ام ــغ بودن ــد مبل ــوده ان ــی کــه ب ورژن هــای انقالب
ــدی کار  ــن ج ــد روی ای ــا بای ــرم م ــه نظ ــد. ب ــک نبودن آکادمی

ــم. کنی
نکتــه بعــدی کــه مــا در عرصــه تبلیــغ فرامــرزی موفــق نمــی 
ــا  ــه دنی ــن ب ــان دی ــا زب ــن را ب ــا دی ــه م ــت ک ــن اس ــویم، ای ش
معرفــی مــی کنیــم. ایــن باعــث میشــود کــه مخاطــب حــرف 
شــما را پــس بزنــد. چــون مخاطبــان تــو همــه دینــدار نیســتند. 
ــی  ــا معرف ــه دنی ــروز ب ــانی ام ــان انس ــا زب ــن را ب ــد دی ــو بای ت
ــم،  ــالم نگویی ــان اس ــه زب ــالم را ب ــد اس ــا بای ــروز م ــی. ام کن
بلکــه اســالم را بــا زبــان انســان بــه دنیــا معرفــی کنیــم. وقتــی 
ــوان  ــه عن ــدم ب ــی خوان ــین »ع« را م ــام حس ــه ام ــن روض م
انســان مــی گفتــم کــه امــام حســین ع حتــی بــه اســب هــا آب 
ــا او همدلــی مــی کننــد. ممکــن  داد. مخاطــب انســان اســت ب
ــا  ــا زبــان انســان ب اســت حســین »ع« را نشناســد امــا وقتــی ب
ــا  ــا او همدلــی مــی کنــد. متاســفانه مــا ب او حــرف مــی زنــی ب
زبــان دینــی حــرف مــی زنیــم کــه او اصــال نمــی فهمــد تــو چه 
مــی گویــی. بایــد اول بیایــد خــودش را دینــی کنــد بعــد زبــان 

ــو را بفهمــد! ت
ــی  ــق نم ــرزی موف ــغ فرام ــه تبلی ــا در عرص ــه م ــل اینک دلی
ــا  ــه دنی ــن ب ــان دی ــا زب ــن را ب ــا دی ــه م ــت ک ــن اس ــویم، ای ش
معرفــی مــی کنیــم. ایــن باعــث می شــود کــه مخاطــب حــرف 
شــما را پــس بزنــد. چــون مخاطبــان تــو همــه دینــدار نیســتند. 
تــو بایــد دیــن را بــا زبــان انســانی امــروز بــه دنیــا معرفــی کنــی

ــه  ــود ک ــی ش ــن م ــیم نتیجــه اش ای ــا فضــا را نشناس ــی م وقت
طــرف مــی رود در امریــکا یــک حدیــث مــی خوانــد، مــی گویــد 
پیامبــر فرمــود هــر کســی ایــن کار را بکنــد مثــل ســگ ســیاه 
محشــور مــی شــود! وقتــی ایــن صحبــت را کــرده بــود بعضــی 
از آدم هــا بــه نشــانه اعتــراض بلنــد شــده بودنــد و چــرا پیامبــر 
ــد و  ــد شــده بودن ــه ســگ توهیــن کــرده اســت؟ عــده ای بلن ب
ــوده،  ــاهلل( نژادپرســت ب ــر هــم )نعوذب ــد پــس پیامب ــه بودن گفت
ــه  ــد چ ــد داری ــی فهمی ــرده اســت! م ــن ک ــا توهی ــیاه ه ــه س ب
ــی از تحلیــل  ــا یــک دنیای ــا واقع ــن ه ــد؟ همــه ای کار مــی کنی

پشتشــان دارند.
چیــزی کــه مــن مــی بینــم کــه متاســفانه در حــوزه دیــن  خیلی 
ــده  ــغ را فقــط »صادرکنن ــد ایــن اســت کــه مبل اتفــاق مــی افت
ــا بیشــتر وارد کننــده مــی دانــم.  دیــن« مــی داننــد. مــن اتفاق
اصــال کســی کــه بــه خــارج از کشــور مــی رود بایــد بیایــد بــه 
حــوزه علمیــه قــم بگویــد کــه در دنیــا چــه اتفاقاتــی مــی افتــد. 
مبلــغ دیــن بایــد بیایــد بگویــد کــه چــه اتفاقاتــی در راه اســت. 
ــه  ــی در راه اســت ک ــات بزرگ ــه اتفاق ــه چ ــم ک ــی دانی ــچ م هی
فرهنــگ مــا را نشــانه گرفتــه و حــال اینکــه مــا بــی خبریــم.

امــروز اتفاقــات بزرگــی در حــوزه فرهنــگ و دیــن در دنیــا دارد 
اتفــاق مــی افتــد. مــا همیشــه نســبت بــه ایــن اتفاقــات منفعــل 
بودیــم. یعنــی اول اتفــاق افتــاده انــد و بعــدا مــا تحلیــل کــرده 
ایــم. چــرا مــا کنــش فعاالنــه و کنــش پیــش دســتانه و کنــش 
پیــش گیرانــه نســبت بــه ایــن هــا نداریــم. مبلــغ بیــن المللــی 
یکــی از کارهایــش ایــن اســت کــه بیایــد بگویــد در دنیــا  روش 

هایــی کــه در حــوزه شــیعه مطالعــه مــی کننــد، چگونــه اســت. 
اصــال آنهــا چــه یافتــه هــای جدیــدی دارنــد کــه مــا نداریــم.

ــل  ــد و در مح ــی رفتن ــا م ــی م ــن قدیم ــه مبلغی ــی ک *در حال
تبلیــغ خــود اقامــت دائــم می کردنــد، مبلغیــن کنونــی مــدام بــه 
ــچ  ــه بعضــا هی ــی ک ــد روزه در مناطــق مختلف ــای چن ــغ ه تبلی
ــا افتخــار هــم  ــد و ب ــد می رون ــا هــم ندارن ســنخیت فرهنگــی ب
ــغ  ــا تبلی ــور دنی ــاد کش ــا در هفت ــال م ــه مث ــد ک ــالم می کنن اع
کردیــم! بــه نظــر شــما یکــی از دالیــل عــدم موفقیــت 

ــن مســئله نیســت؟ ــا ای ــان م مبلغ
ــا ایــن موافقــم. متهــم اول ایــن نقــد شــما خــود مــن  کامــال ب
هســتم. ولــی وقتــی تعــداد شــما محــدود باشــد ایــن اتفاقــات 
ــد و  ــی کنن ــوت م ــف دع ــما را کشــورهای مختل ــد. ش ــی افت م
واقعــا شــما احســاس مــی کنــی کــه همــه جــا بایــد وظیفــه ات 

ــام دهی. را انج
اساســا مــن معتقــدم کــه مــا االن بــه مبلغــان مهاجــر و مجاهــد 
نیــاز داریــم. مــا بایــد بــه ایــن ســو برویــم کــه مبلغــان دائمــی 
ــل  ــد. مث ــت بگزینن ــد و اقام ــد و بمانن ــه برون ــم ک ــت کنی تربی
ــوز  ــه هن ــم ک ــوز ه ــد و هن ــیا رفتن ــرق آس ــه ش ــه ب ــرادی ک اف
ــورده  ــره خ ــا گ ــام آن ه ــا ن ــالم ب ــام اس ــیع و ن ــام تش ــت ن اس
اســت. مــا بایــد ایــن افــراد را داشــته باشــیم. مــا بــرای تربیــت 
ایــن افــراد چقــدر اقــدام کــرده ایــم؟در مجمــوع چقــدر نیــروی 
انســانی ایــن گونــه را بــا ایــن شــاخص هــا تربیــت کــرده ایــم.

چه نهادی باید این ها را تربیت کند؟
ــوط  ــت مرب ــه دول ــت، ب ــازمانی نیس ــث س ــغ بح ــث تبلی بح
ــه اســت،  ــوزه علمی ــی ح ــن یعن ــاد دی ــه نه ــن وظیف نیســت. ای
ــری  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــت و در راس آنه ــد مرجعی ــی توان م
ــا پیشــگام  ــه حضــرت آق ــم ک ــم بگویی ــا مــی توانی باشــد. واقع
ایــن قضیــه اســت و تاریــخ در آینــده خواهــد گفــت کــه او یکــی 
از نقــش آفرینــان اصلــی بحــث فرامــرزی بــودن معــارف دینــی 

ــت. بوده اس
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــارج ب ــم درس خ ــه ق ــوزه علمی ــرا در ح چ
نباشــد، چــرا در حــوزه علمیــه قــم ایــن همــه طــالب خارجــی 
ــم  ــفه را نگویی ــان و فلس ــی عرف ــان انگلیس ــه زب ــا ب ــتند م هس
ــو  ــه آن س ــم ب ــه ق ــالب علمی ــه ط ــم ک ــاد نکنی ــزه ایج و انگی

ــد؟ ــت کنن حرک
البتــه در حــوزه علمیــه هــم اتفاقــات خوبــی بــه تازگــی اتفــاق 
ــه کار  ــا نســبت ب ــی م ــد ناشــکر باشــیم. ول ــاده اســت. نبای افت
زمیــن مانــده و اتفاقــی کــه بایــد مــی افتــاد داریــم حــرف مــی 
زنیــم. هنــوز هــم وقتــی کــه ســخن از تبلیــغ مــی شــود بیــن 
الملــل بــه طــور جــدی دیــده نمــی شــود. مــن مــی گویــم چــرا 
ــان انگلیســی نباشــد،  ــه زب ــه قــم درس خــارج ب در حــوزه علمی
چــرا در حــوزه علمیــه قــم ایــن همــه طــالب خارجــی هســتند 
ــزه  ــم و انگی ــان و فلســفه را نگویی ــان انگلیســی عرف ــه زب ــا ب م
ــت  ــو حرک ــه آن س ــم ب ــه ق ــالب علمی ــه ط ــم ک ــاد نکنی ایج

کننــد؟
ــم  ــی خواه ــن م ــه م ــد ک ــه ان ــن گفت ــه م ــر ب ــن نف چندی
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــم را ب ــوص الحک ــن فص ــه م ــی ب کس
ــم؟ اســتاد دانشــگاه اســت، شــخصیت  ــا داری درس بدهــد. م
بســیار پررزومــه قــوی و از مــن خواســته کــه کســی را بیابــم 
ــم  ــا داری ــا م ــد. آی ــاد بده ــم را ی ــوص الحک ــه او فص ــه ب ک
ــان  ــه زب ــد ب ــه او درس بده ــن ب ــور آنالی ــه ط ــه ب ــی ک کس
ــول  ــه مــن زنــگ زد گفــت مــن حتــی پ انگلیســی؟ کســی ب
ــدرا  ــی مالص ــتی شناس ــن هس ــه م ــی ب ــه کس ــم ک ــی ده م
ــک در  ــرای فیزی ــی؛ دکت ــان انگلیس ــه زب ــد ب ــس کن را تدری

اســترالیا داشــت.
ــه فلســفه  ــی ک ــغ در ســطح عال ــد مبل ــم چن ــه ق ــوزه علمی ح
ــن  ــه ای ــد ب ــی توان ــی م ــان انگلیس ــه زب ــد ب ــی دان ــم م ه
ــوزه  ــد ح ــدم بای ــن معتق ــد؟ م ــته باش ــان عرضــه داش مخاطب
ــای  ــی از آرزوه ــد. یک ــاز کن ــه را ب ــن عرص ــم ای ــه ق علمی
مــن ایــن اســت کــه مــا یــک حــوزه علمیــه انگلیســی زبــان 
ــه  ــال ب ــوزه کام ــه دروس ح ــا هم ــه در آنج ــیم ک ــته باش داش
ــف مخصوصــا انگلیســی  ــای مختل ــان ه ــه زب ــنتی ب روش س
تدریــس شــود بلکــه بشــود نیروهــای خوبــی را تربیــت کــرد.

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com


صفحه 69 |  شماره 32 |  مرداد  98 صفحه 68 | شماره 32| مرداد 98  MEHR NEWSAGENCYMEHR NEWSAGENCY

گفـتـگو

مالک شجاعی در گفتگو با مهر:

فارابــی معلــم علــم 
اســت تمــدن  و 

شــجاعی جشــوقانی، پژوهشــگر و 
نویســنده فلســفه گفــت:  فارابــی 
نظریــه علــم را بــرای تمــدن اســامی 
ــرح  ــوم را مط ــدی عل ــه بن آورده و طبق
کــرده اســت. او نســبت دین و فلســفه 

ــزه کــرده اســت. و علــم را هــم تئوری

خبرگــزاری مهــر، گــروه دیــن و اندیشــه: 
ــه  ــت ک ــفه اس ــاخه ای  از فلس ــم ش ــفه عل فلس
و  اساســی  مســائل  بــه  رســیدگی  کار  در 
بنیادیــن »شــناخت« هــای بشــری و بررســی 
ــوم اســت. در  ــم و عل چیســتی و چگونگــی عل
واقــع، فلســفه علــم، دربردارنــده بحــث از 
بنیادهــای مفــردات معرفتــی اســت. در گفتگــو 
ــا مالــک شــجاعی جشــوقانی، عضــو هیئــت  ب
ــوم انســانی و مطالعــات  علمــی پژوهشــگاه عل
فرهنگــی بــه بررســی نقــش فلســفه علــم بــر 
تمــدن ســازی پرداختیــم کــه اکنــون متــن آن 

ــت. ــش روی شماس پی
ــی  ــه فرق ــه چ ــد ک ــدا بفرمائی در ابت
ــم  ــفه عل ــم و فلس ــات عل ــن مطالع بی

ــود دارد؟ وج
ــر  ــی فراگیرت ــم عنوان ــات عل مطالع
یعنــی  اســت،  علــم  فلســفه  از 
ــگ،  ــخ، فرهن ــی، تاری ــه شناس جامع
مطالعــات پدیدارشــناختی، مطالعــات 
و  اقتصــاد  علــم  هرمنوتیکــی، 
ــه در  ــه را ک ــم و آنچ ــی عل روانشناس
کاس تاریــخ فلســفه علــم و فنــاوری 
ــه علــم تعریــف مــی کنیــم در  از آن ب

ــد. ــی گنج ــات م ــن مطالع ای
از میــان فیلســوفان، اندیشــمندان و 
دانشــمندان اســامی کدامیــک نقــش 
ــامی  ــدن اس ــازی تم ــی در بازس مهم
خواهنــد داشــت، در واقــع تأثیــر 
ــدن  ــازی تم ــم س ــر عل ــک ب کدامی

ــت؟ ــوده اس ــتر ب ــامی بیش اس
فارابــی معلــم علــم و تمــدن اســت، فارابــی نظریــه 
علــم را بــرای تمــدن اســالمی آورده و طبقــه بندی 
علــوم را مطــرح کــرده اســت. فارابی نســبت دین و 

فلســفه و علــم را هــم تئوریزه کرده اســت
ــم  ــی معل ــه فاراب ــم ک ــد توجــه داشــته باشی بای
ــر  ــین نص ــید حس ــر س ــت. دکت ــدن اس ــم و تم عل
دیــدگاه هــای مختلفــی را در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه چرا بــه فارابــی، لقب معلــم ثانــی داده انــد؟ مطرح 
مــی کند، دیــدگاه مختــار و برگزیده ایشــان این اســت 
کــه علــت اینکه مــا فارابــی را معلــم ثانی مــی خوانیم 
ایــن اســت کــه فارابــی نظریــه علــم را بــرای تمــدن 
اســالمی آورده و طبقــه بنــدی علــوم را مطــرح کــرده 
اســت. ایشــان تصریح مــی کنــد فارابی نســبت دین 

و فلســفه و علــم را هــم تئوریــزه کــرده اســت.

دکتــر »نجــم« تأکید مــی کند اگر شــما به دنبــال طرح 
تمدن آلترناتیو و جایگزین در فرهنگ خودتان هســتید باید 
با اتــکا به ســنت خودتان باشــد، چون بــدون اتکا به ســنت 
اصال چنین چیــزی امکان پذیر نیســت. در واقــع فارابی این 
نظریــه را ارائــه داده اســت؛ اگر ما امــروز می خواهیم بدانیم که 
چرا فلســفه علم مهم اســت، باید به نقش فلســفه علــم در 

تمــدن ســازی توجه کنیم.
ــور در  ــر کش ــتعدادهای برت ــرا اس *چ
بهتریــن دانشــگاه صنعتــی کشــور بــه 
ــد؟  ــرده ان ــدا ک ــم ورود پی ــفه عل فلس
ــان  ــرای ایرانی ــم ب ــفه عل ــرا فلس چ

ــت؟ ــذاب اس ــم و ج مه
ــه ســبک زندگــی اســت.  ــه مثاب ــد ب ــم جدی عل
ــم  ــان عل ــه گریب ــت ب ــا دس ــه م ــروزه هم ام
ــه جهــان بینــی اســت،  ــه مثاب ــم ب هســتیم. عل

علــم جایگزیــن فلســفه شــده 
کــه  روایتــی  طبــق  و 

ــان را  ــکوالرها جه س
تفســیر مــی کنــد 

حتــی علــم، 
جایگزیــن 
یــن  د
ه  شــد

ــت اس
ال  و ا

ین کــه  ا
بــه  علــم 

جدیــد  مفهــوم 
 Science یعنــی  آن 

ــت و  ــدرت اس ــای ق ــه معن ب
طبــق شــعار فرانســیس بیکــن 
ــش،  ــد، دان ــاز دوره جدی در آغ
ــدرت  ــت و ق ــدرت« اس »ق

مطلــوب  هــم 
ــا  ــت. ثانی اس
علــم مولفــه 
ز  ممتــا
ن  تمــد

و  غــرب 
نیســم  ر مد

اســت. مــا بــه 
هردلیــل از همــان 

ابتــدای برخــورد 
نویــن  تمــدن 
بــا  اســالمی 
ــداری  غرب و بی
بــا  اســالمی 
پرســش  آن 
عبــاس میــرزا 
ــل  ــی قب ــا حت ی
ــا جریــان  از آن ب
ی  حگــر صال ا
ایــن  متوجــه 
معنــا شــدیم کــه 

قــدرت یعنــی 
ت  ر قــد

ــک و  ــدرت تکنولوژی ــری ق ــک و برت تکنولوژی
ایــم. پذیرفتــه  غــرب  را  سیاســی 

درون علــم، تکنولــوژی اســت و بــه تبــع آن نگاه 
ــا  ــز، آغــاز مــی شــود. ب ــه همــه چی تکنیــکال ب
نــگاه تکنیکــی بــه عالــم و آدم همــه چیــز علمی 
ــن،  ــی دی ــی و حت ــود. روانشناســی علم ــی ش م
ــر  ــا هــم تصوی ــی شــود. در کشــور م علمــی م
ــگاه  ــود و ن ــذاب ب ــن در دوره ای ج ــی از دی علم
پوزیتیویســتی حتــی به تفســیر قــرآن هــم وجود 
داشــته اســت. کتــاب »اولیــن دانشــگاه و آخرین 
پیامبــر)ص(« مرحــوم پــاک نــژاد را همــه مــی 
ــه دســت مــی گشــت کــه  ــم و دســت ب خواندی

نمونــه ای از کتابهــای بــا ایــن نــگاه اســت.
علــم جدیــد بــه مثابه ســبک زندگــی اســت. امــروزه 
ــم  ــان عل ــه گریب ــت ب ــا دس ــه م هم
هســتیم. علــم بــه مثابــه 
جهــان بینــی اســت، علــم 
جایگزین فلســفه شــده 
روایتــی  طبــق  و 
ســکوالرها  کــه 
جهــان را تفســیر 
ــی  ــد حت ــی کن م
علم، جایگزین دین 

شــده اســت.
علــم  چــرا 
ــاب  ــد از انق بع
ــرای  اســامی ب
مهمتــر  مــا 
و جــذاب تــر 
ــت؟ ــده اس ش
دلیــل  بــه 
ــفه  ــه فلس اینک
علــم  هــای 
بــه مــا کمــک 
مــی کننــد بــا 
ــه  ــت ب ــم دس عل
ــویم و  ــان ش گریب
ــم.  ــد کنی آن را نق
هــای  فلســفه 
ــم ایــن اعتمــاد  عل
بــه نفــس را بــه 
ــه  ــد ک ــا می ده م
علــم را از اقتــدار 
ــن  ــدرت پایی ق
و  بکشــیم 
مــورد ســؤال 
قــرار دهیــم. 
ایــن  آفــت 
ــت؟  ــر چیس ام
آفتــش ایــن 
اســت کــه مــا 
علــم  هنــوز 
معنــای  بــه 
را   Science
بــه  تجر
ــرده  نک
ایــم و 
ــه نقد  ــه ورط ب

افتــاده ایــم در حالــی کــه مــی دانیــم کــه جــدی 
ــد در غــرب انجــام  ــم جدی ــه عل ــا ب ــن نقده تری
گرفتــه و حتــی نقدهــای معاصــران مــا بــه علــم 
ــات  ــه مطالع ــا ب ــردد ی ــی گ ــر برم ــه هیدگ ــا ب ی
ــا بــه  ــا مطالعــات فمنیســتی علــم ی فرهنگــی ی
مطالعــات الهیاتــی و کالم جدیــد، البتــه از موضع 
ــت. ــرح اس ــل ط ــم قاب ــا ه ــود م ــی خ تمدن
بایــد متوجــه بــود کــه علــم کــه امــری 
ــع آن  ــه تب ــازیم و ب ــه بس ــت ک ــابجکتیو نیس س
تمــدن را بســازیم. علــم دهــش ســنت و دهــش 

ساختارهاســت
ــه«  ــرون میان ــم در اســالم ق ــاب »مفهــوم عل در کت
ــم وجــود دارد:  ــورد عل ــده ای در م ــکان دهن ــر ت تعبی
»علــم چیزی اســت کــه بــرای اینکــه بخشــی از آن 
را بتوانــی بــه دســت بیــاوری بایــد همــه هســتی ات 
را تقدیمــش کنــی و وقتــی همــه هســتی ات را بــه او 
دادی، معلــوم نیســت کــه حتــی بخشــی از آن را بتوان 
بــه دســت بیــاوری« در واقــع بایــد متوجــه بــود کــه 
علــم کــه امری ســابجکتیو نیســت کــه بســازیم و به 
تبــع آن تمــدن را بســازیم. علم دهش ســنت و دهش 

ساختارهاســت.
چــرا بزرگان فلســفه اســالمی به ارســطو گفتنــد معلم؟ 
چون اول پیش ایشــان زانوی شــاگردی زدنــد، آموختند و 
بعد از شــاگردی و آموختن، نقــد کردند و ســپس از او عبور 
کردنــد. یکــی از محدودیت هــای ما کــه اتفاقا مطالعات 
علــم بــه ما کمــک مــی کنــد بــه آن توجــه کنیــم، این 
اســت که هنوز شــاگرد نشــده، هــوس اســتادی نکنیم.
جایــگاه مطالعــات علم و فلســفه علــم در 
تمــدن ســازی ایجابــی اســت یا ســلبی؟
علــم  فلســفه  و  علــم  مطالعــات 
جایگاهــش در تمــدن ســازی هــم 
ــدگاه  ــت. دی ــلبی اس ــم س ــی و ه ایجاب
ســلبی از ایــن جهــت اســت کــه 
هژمونــی Scienceرا مــی شــکند و 
ــه  ــه تجرب ــر ب ــی ناظ ــات ایجاب مطالع
زیســته علــم در تمــدن اســامی اســت
در مجمــوع مطالعــات علــم و فلســفه علــم 
جایگاهــش در تمــدن ســازی هــم ایجابــی و 
هــم ســلبی اســت. دیــدگاه ســلبی از ایــن جهــت 
ــکند  ــی ش ــی Scienceرا م ــه هژمون ــت ک اس
ــد  ــد از Science بع ــد بع ــه فرمودن ــان ک و هم
از پوزیتیویســت همــه مــی خواســتند قاتــل 
پوزیتیویســت شــوند، پــس ما قاتــل پوزیتیویســت 
بــه انــدازه کافــی داریــم؛ االن بایــد برویــم بــه ایــن 
ســمت کــه رویکردهــای ایجابــی چگونــه اســت؟ 
یعنــی مطالعــات ایجابــی ناظــر بــه تجربــه زیســته 

ــالمی. ــدن اس ــم در تم عل
بــرای ایــن کار بایــد چنــد گام قبلی برداشــته شــود، 
ــا دوره  ــان ت ــه منطــق تطــورات علــم از یون از جمل
ــگاه  ــان ن ــم. در یون ــد در نظــر بگیری معاصــر را بای
منطقــی بــه علــم وجــود داشــت، در قرون وســطی 
ــگاه  ــد ن ــد. در دوره جدی ــم ش ــی حاک ــگاه الهیات ن
تجربی حاکــم شــد و در دوره پســت پوزیتیویســتی 
علــم به مثابــه فرهنــگ مطــرح شــد. بعــد فایرابند 
ــار  ــم را در کن ــرد و عل ــت ک ــه را راح ــال هم خی
اســطوره قــرار داد. علمــی کــه فایرابنــد نقــد مــی 
کنــد و در کنــار اســطوره مــی نشــاند بعــد از تجربــه 
زیســته علــم در غــرب اســت. بعــد از این اســت که 
قفــس آهنین مــدرن را غــرب تجربــه کرده اســت. 
ــاِن  درد ناشــی از تجربــه زیســته اســت و لقلقــه زب
ســوژه نیســت. ایــن تأمــل شــاید بــه مــا کمــک 
کنــد تــا ایــن بحــث را جــدی تــر دنبــال کنیــم. 

گفـتـگو

یک پژوهشگر فلسفه عنوان کرد؛

خبرگــزاری مهــر، گــروه دیــن واندیشــه: وقتــی بــه زن از باالتریــن 
ــگاه  ــم و جای ــی نگری ــت م ــتی اس ــق هس ــا اف ــه همان ــق ک اف
وجــودی او را در عالــم وجــود بررســی مــی کنیــم، او را هســتنده ای 
کمــال جــو و مســئول مــی یابیــم. نــگاه از زوایــه افــق هســتی می 

توانــد بســیاری از چالشــها را پاســخگو باشــد.
ــا زهــرا قزلبــاش  ــه ب ــه زن از ایــن زاوی ــگاه ب در مــورد ضــرورت ن
ــارف  ــره المع ــاد دائ ــگر بنی ــفه و پژوهش ــوزه فلس ــگر ح پژوهش

ــتیم. ــو نشس ــه گفتگ ــالمی ب اس
 زن بــه لحــاظ وجــودی چــه تعریفــی و چــه جایگاهی 
ــاظ  ــه لح ــگاه ب ــن جای ــتی دارد؟ ای ــم هس در عال
ــی دارد؟ ــرای او در پ ــئولیت هایی ب ــه مس ــی چ حقوق
باالتریــن ســطح تعریــف یــک شــیء افــق هســتی اســت. گاهــی 
تعاریــف مقولــی هســتند، مثــاًل تعریــف انســان بــه حیــوان ناطــق 
ــًا  ــف صرف ــه تعاری ــۀ اینگون ــا هم ــمند، ام ــدة هوش ــود زن ــا موج ی
قادرنــد بخشــی از ماهیــت انضمامــی و نســبتاً آشــکار او را نشــان 
دهنــد، درحالیکــه بخــش اعظــم موجودی همچــون انســان در پس 
هســتی او نهفتــه و بــه زبــان آفاقــی قابــل بیــان نیســت هرچنــد 
تجلّیاتــی از خــود بــروز دهــد. بــه عبارتــی، انســان حتــی فراتــر از 
ــواع ســلول و  ــا یــک ارگانیســم دارای ان ــر و ی یــک موجــود متفّک
هورمــون اســت! حــال بــا توجــه بــه همیــن تعاریــف ماهــوی یــا 
آفاقــی می تــوان گفــت کــه زن و مــرد در مباحــث فیزیولوژیکــی و 
بیولوژیکــی و مربــوط بــه جســم قابــل جدایــی هســتند و بــه همین 
ــًا  ــه تقریب ــزی ک ــد. چی ــگاه دارن ــاختاری و جای ــاوت س نســبت تف
ــی  ــت، یعن ــوده اس ــی ب ــارة زنانگ ــان درب ــل جه ــوم مل ــگاه عم ن
نگاهــی ظاهــری و جســمانی کــه زن را بــه لحــاظ قــدرت خاّلقــه 
یــا عمــل و رفتــار ضعیف تــر از مــرد قــرار داده و جایــگاه او را نیــز به 

نســبت ایــن ضعــف آفاقــی تبییــن نمــوده اســت.
ــد  ــه زن می توان ــگاه دیگــر ب ــه عبارتــی ن ــا ب امــا تعریــف دیگــر ی
ــوان یــک پیشــامد و یــک رخــداد در  ــه عن ــه هســتی او ب ناظــر ب
ــر  ــود حاض ــک موج ــه از او ی ــدادی ک ــد! رخ ــتی باش ــان هس جه
در جهــان همچــون دیگــر موجــودات ســاخته و بــه تبــع آن 
مســئولیت ها و دشــواری هایی برایــش قابــل رقــم خــوردن 
خواهــد بــود! از ایــن نــگاه، زن نیز یــک هســتندة ناپایــدار و جویای 
کمــال اســت و بــرای رســیدن بــه نقطــۀ تکامــل در هســتی خــود 
بایــد هــم آوای هســتی شــود، بــا آن رنــج بکشــد، بــا آن راه بــرود، 
ــورزد، ســرگردانی  ــد، عشــق ب ــب کن ــد، تخری ــان نه ــزد، بنی بگری
ــات  ــت ممکن ــا در فهرس ــۀ اینه ــد ... و هم ــا بمان ــا تنه ــد ی بکش
وجــودی او قــرار دارنــد. ایــن جایــگاه ِســّیال و بیقــرار کــه جایــگاه 
نــوع انســان و بلکــه همــۀ انــواع حاضــر در ســاحت هســتی اســت، 
بــرای زن هــم همچــون مــرد وجــود دارد و نقــش و مســئولیت او را 
ــا فرهنــگ و هویــت  ــواده ت ــه مفهــوم و فرهنــگ خان از خدمــت ب

جامعــه و حتــی خــود هســتی قابــل تعییــن می ســازد.
تعریــف جایــگاه زن در جامعــه و خانــواده بــر اســاس 

چــه نگاهــی بایــد صــورت بگیــرد؟

ــودات،  ــر موج ــار دیگ ــتی در کن ــت در هس ــه موجودّی ــر ب ــا نظ ب
هرگــز نمی تــوان زن را در نوعــی نــگاه آفاقــی بســته نــگاه 
داشــت؛ نگاهــی کــه تعریــف و تعّینــی ثابــت و محــدود بــرای زن 
ــدة  ــر و تباه کنن ــود اغواگ ــک موج ــش او را از ی ــرده و نق ــاظ ک لح
ــداکار  ــش و ف ــر خیراندی ــادر و دخت ــک م ــا ی ــب، ت اخــالق و مذه
ــوده؛  ــف نم ــف تعری ــات مختل ــف در درج ــین و ضعی و مطبخ نش
ــگاه اکثــر ملــل جهــان را نســبت بــه زن تشــکیل  تعریفــی کــه ن
مــی داده و ممکــن اســت اکنــون هــم تــداوم داشــته باشــد. بلکه به 
نظــر من ایــن نــگاه آفاقــی باید بــا تعدیــل و گشــایش مفهومــی، با 
ــارة زن درآمیــزد و اصــالح  زاویــۀ دیــد انفســی و هســتی محور درب
ــتی مند دارای  ــک هس ــود و ی ــک موج ــوان ی ــرا زن بعن ــود. زی ش
فردّیــت و حریــم وجــودی اســت و ایــن ســهم و حــق او از هســتی 
را مشــخص می ســازد، و نبایــد چنیــن تعبیــر شــود کــه ایــن حــق 
فقــط بــرای انتفــاع دیگــریـ  مــرد یــا خانــواده یــا جامعــهـ  اســت؛ 
ــالی آن را دارد،  ــود و اعت ــرورش هســتی خ ــود حــق پ ــه او خ بلک
درعیــن حــال نقــش مهــم خــود در جامعــه را نیــز همچون هســتی 
اجــرا خواهــد کــرد! بنابرایــن، دربــارة زن نیــز بایــد ابتــدا جایــگاه او 
ــهـ   ــگاه او در جامع ــپس جای ــی اوـ  س ــگاه انفس ــتیـ  جای در هس

جایــگاه آفاقــی اوـ  تعییــن و تبییــن گــردد.
ــان  ــگاه خودش ــان از جای ــی زن ــای آگاه ــرای ارتق ب
چگونــه بایــد بــه آنــان آگاهــی رســاند؟ مــردان ایــن 

ــد؟ ــد ببینن ــه ای بای ــه زاوی ــری را از چ دیگ
ــتی  ــود هس ــت خ ــن حال ــن و نزدیک تری ــتی در خصوصی تری هس
ــودش و  ــت خ ــن یاف ــا اولی ــن« ب ــر »م ــت و ه ــن« اس ــک »م ی
ــری  ــا دیگ ــاس ب ــن گام در تم ــتی، اولی ــان هس ــش در جه بودن
ــرِی  ــن »دیگ ــی ای ــد و تجلّ ــتیـ  را درمی یاب ــود هس ــی خ ـ یعن
بــزرگ« را در دیگرانــی کــه غیــر از خــود او هســتند و همچــون او 
موجودّیــت دارنــدـ  یعنــی جهــان و انســان و اشــیاءـ  پیــدا می کند. 
بنابرایــن هــر انســانی ابتــدا یــک جهــاِن آگاِه ضعیــف دارد و ســپس 
ــن  ــد! همی ــد ش ــگ خواه ــواده و فرهن ــر خان ــان بزرگت وارد جه
دریافــت اولیــه حــاوی پیامــی دربــارة نقــش و مســئولیت اوســت! 
ــّرق  ــا تف ــد اســت، ام ــرد، فری ــّرد هســت و هســتی ِ ف در اینجــا تف
نیســت، یعنــی هســتی فــرد از هســتی دیگــری جــدا نیســت! و او 
ــد! دیگــر انســان هایی  ــار دیگــر انســان ها زندگــی کن ــد در کن بای
کــه یــا زن هســتند یــا مــرد! بنابرایــن تفکیــک و جدایــی در مرحلۀ 
شــکل گیری ماهّیــت رخ می دهــد و البتــه ضــروری اســت! منتهــا 
ــر  ــخ و دیگ ــگ و تاری ــه و فرهن ــیلۀ جامع ــه بوس ــت ک ــن ماهّی ای
ــاًل  ــن )مث ــر دی ــن و غی ــادی همچــون دی ــی و بنی عناصــر معرفت
فلســفه و علــم( تعییــن می شــود، محــدود در افــق آفاقــی و 

متناســب بــا آن اســت!
بایــد دانســت کــه ایــن آفــاق نیــز همــواره در حــال تقــّرر اســت 
و حرکــت بــه ســوی جاودانگــی اســت! پــس باکــی نیســت کــه 
ــدأ  ــوی مب ــه س ــتی ب ــی هس ــت رجع ــان حرک ــز در جری زن نی
اصیــل خــود قــرار دارد و بایــد بــه ایــن وضعیــِت خــود، آگاهــی 
ــی  ــد! منشــأ آگاهــی هــم در درجــۀ اول خــودش هســت ول یاب
ــی  ــه یعن ــوارد پیش گفت ــان م ــد هم ــی او می توان ــع آگاه مناب
صــور گوناگــون تفّکــر و مذهــب و فرهنــگ باشــد! بایــد دریابــد 
کــه کــدام منبــع تفّکــر، بــه اصالــت جایــگاه او بیــش از اســارت 
آفاقــی و ماهــوی او بهــا داده اســت؟! مثــاًل جایــگاه دختــران در 
عصــر ظهــور حضــرت محمــد صلــی اهلل در منطقــۀ عربســتان 
و حجــاز از ضعیف تریــن نــوع اســارت وجــودی و ماهــوی 
ــانی  ــوق انس ــی حق ــا و نف ــردن آنه ــور ک ــده بگ ــد زن ــه در ح ک
و حتــی بــودن و حضورشــان در جهــان بــود، بــا اعتــالی مفهــوم 
ــتکمال  ــل اس ــت و قاب ــر برک ــان پ ــک انس ــه ی ــودی او ب وج
ــۀ  ــی فرهنگــی در جامع ــااًل باعــث حرکت ــت و احتم ــل یاف تعدی

عــرب دربــارة جایــگاه زنــان شــد.
امــا ایــن نــگاه فریــد وجــودی کــه گفتــم دربــارة مــرد هــم بــه 
ــد،  ــه ببین ــود را از آن دریچ ــر خ ــرد اگ ــت و م ــو اس ــن نح همی
ــزار!  ــه اب ــد ن ــد دی ــتی مند خواه ــرِی هس ــک دیگ ــم ی زن را ه

زیــرا گفتیــم دیگــری بــرای موجــود انســانی عبــارت از جهــان، 
ــت اول، زن و  ــًا دریاف ــود و طبیعت ــیاء ب ــر و اش ــان های دیگ انس
ــه  ــرای همدیگــر یــک دیگــرِی انسانی شــکل هســتند ن ــرد ب م
شــیء گونه!! امــا ایــن دریافــت اولیــه بعــداً ممکــن اســت دچــار 
ــن ماهــوی  ــۀ تعّی ــرا در مرحل اضطــراب و اضمحــالل شــود، زی
ــن  ــت و ممک ــرح اس ــری مط ــدرت و کارب ــم و ق ــث جس بح
اســت قــدرت برتــر، دیگــری را در خــود الینــه نمایــد و در طــول 
ــق  ــرد شــده و در اف ــدرت م ــۀ ق ــه الین ــوده ک ــن زن ب ــخ ای تاری
هســتی خــود گــم شــد ولــی بــا ایــن حــال همیشــه بازگشــت به 
دریافــت وجــودی ممکــن اســت و انســان مقهــور تاریــخ نیســت 
ــد  ــکار خواه ــخ آش ــر از تاری ــی فرات ــه در افق ــت همیش و حقیق
بــود! انفــِس هســتی و حقیقــت، کــه زن نیــز بخشــی از اوســت، 
همــواره در حــال احیــای وجــودی حیــات بشــری اســت و زنــان 
ــه  ــد ب ــاره بای ــد و دوب ــزرگ را دریابن ــای ب ــن گاه ه ــد ای ــز بای نی

ــد. ــا هســتی بازگردن فریدتریــن خصوصــِی خــود ب
ــا نگاهــی کــه اســام  ــد ب ــا بحــث شــما می توان آی

بــه زن دارد جمــع شــود؟
ــل  ــن اســالم و مســلمانّیت تفکیــک قائ ــد بی ــورد بای ــن م در ای
ــتی در  ــه هس ــور ک ــه همانط ــدارد ک ــتبعادی ن ــرا اس ــد، زی ش
هســتی مندها  کــه  خــودش  تکه پاره هــای  تــور  البــه الی 
باشــند گاهــی در تاریــخ بــه حجــاب مــی رود و هربــار فراتاریــخ 
در نقطــۀ انفســی خــود بــر ایــن حجــاب آفاقــی غلبــه می کنــد و 
دوبــاره ایــن کشــمکش از نــو آغــاز می شــود، پــس اســالم نیــز 
ــی  ــی و عقیدت ــی و اخالق ــی و اجتماع ــاق فرهنگ ــی در آف گاه
ــودة  ــه فرم ــال ب ــن ح ــا ای ــه، ب ــاب رفت ــه حج ــلمانان ب مس
ــر  ــل تغیی ــه قاب ــت ک ــی اس ــول محکم ــرآن ق ــاب ق ــی، کت اله
نیســت و مفّســران آن نیــز جــز اولوالعلــم نخواهنــد بــود. قــرآن 
ــرد  ــا م ــراه ب ــان و هم ــلک انس ــیاری زن را در س ــات بس در آی
ــزد  ــه وی گوش ــئولیت او را ب ــِت مس ــرار داده و عظم ــاب ق خط
ــم  ــی ه ــا آیات ــدش داده، ام ــاداش نوی ــاب و پ ــه عق ــرده و ب ک
ــب جنــس دوم مطــرح  ــی زن را در قال ــد آفاق ــه در بع هســت ک
ــر او برتــری داده، کــه بــه قــول برخــی کارشناســان  و مــرد را ب
ایــن حــوزه، درک زبانشــناختی آیــات قــرآن کــه در ۱400ســال 
پیــش در شــبه جزیــرة عربســتان و بــا نــگاه مفهومــی و ماهــوی 
ــه  ــه و آل ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک ــر پیامب ــتان ب ــۀ عربس جامع
نــازل شــد، در تفســیر ایــن آیــات نقــش مهمــی خواهــد 
ــودش  ــاص خ ــان خ ــد متخّصص ــوزه را بای ــن ح ــت و ای داش

پاســخگو باشــند.
امــا از بعــد تاریخــی اگــر نــگاه کنیــم، حضــور خــاص و پربرکــت 
ــرت  ــه، حض ــرت خدیج ــون حض ــالم همچ ــی از اس ــوان بزرگ بان
ــو  ــن، بان ــو ام البنی ــری، بان ــو زینــب کب ــا، بان زهــرا ســالم اهلل علیه
ــلمان  ــزرگ مس ــوان ب ــر بان ــه و دیگ ــۀ معصوم ــو فاطم ــاب، بان رب
ــا  ــادت ها ی ــا رش ــا ی ــر فداکاری ه ــالم و خب ــخ اس ــۀ تاری در صحن
بزرگــواری ایشــان در مقــام نــوع انســان و بــرای انســانیت و صلح و 
آزادی و تحّقــق جریــان انفســی در تاریخــی کــه همــواره گرایشــی 
بــه ظلــم و ســتیزه در آن بــوده، خــود نشــان از اعتــال و شــکوه مقام 
ــرای  ــئولیت پذیری ب ــودی او در مس ــت وج ــالم و عظم زن در اس
رنــج انســان و ســازندگی در حیــات بشــر بــوده اســت. بــا ایــن حال 
ــر  ــدی و محدودنگ ــای تک بع ــوص جریان ه ــی بخص ــد آفاق در بع
ــاً ریشــه در فرهنــگ قــوم  و مقولــی فقهــی و حقوقــی کــه طبیعت
هــم داشــته، بخشــی از ایــن نــگاه زیبــای انفســی محــو شــده و به 
حجــاب رفتــه و زن را از آن هســتِی باشــکوه بــه یــک شــیء اغواگر 
و فســادبرانگیز تقلیــل داده اســت و ایــن نــگاه بایــد بــا خــود تعالیــم 
ــدم  ــن معتق ــردد. م ــالح گ ــل و اص ــالم تعدی ــای اس ــار و زیب پرب
اصــالح نــگاه آفاقــی بــه زن در جهــان اســالم و بازگشــت بــه آن 
ــر نقــش  ــد احیاگ علقه هــای تاریخــی و مفهومــی انفســی می توان
زن هــم در بنیــاد خانــواده و هــم جامعــه و هــم هســتی گــردد و از 
ــات  ــوی زن در حی ــودی و ماه ــای وج ــی ناگواری ه ــس آن خیل پ

معاصــر بشــر را نیــز درمــان نمایــد.

لزوم اصالح نگاه آفاقی به زن درجهان اسالم

ــاش، پژوهشــگر فلســفه گفت:  قزلب
اصــاح نــگاه آفاقــی بــه زن در 
ــه آن  ــت ب ــام و بازگش ــان اس جه
مفهومــی  و  تاریخــی  علقه هــای 
ــش  ــر نق ــد احیاگ ــی می توان انفس
و  خانــواده  بنیــاد  در  هــم  زن 
ــود. ــتی ش ــم هس ــه و ه ــم جامع ه
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مریم صانع پور در گفتگو با مهر:

تقلیــل اســالم بــه فقــه 
تحریــف معنــوی اســت
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم 
ــت:  ــی گف ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
اصــول فقــه مــا نیــاز بــه یــک بازنگری 
اساســی بر مبنــای اصــول اعتقــادات ما 
ــی  ــت؛ یعن ــن اس ــه از ثقلی ــه برگرفت ک
ــوری و اخــاق مــداری،  عدالــت مح

دارد.
ــط  ــه: فق ــن واندیش ــروه دی ــر، گ ــزاری مه خبرگ
چهــار تــا شــش درصــد آیــات قــرآن، اختصــاص 
ــود  ــدود ن ــی دارد و ح ــیـ  حقوق ــکام فقه ــه اح ب
ــرآن  ــات ق ــد آی ــش درص ــود و ش ــا ن ــار ت و چه
بــه مباحــث اعتقــادی، اخالقــی، و عرفانــی مــی 
ــا از اســالم  ــن برخــالف آنچــه م ــردازد. بنابرای پ
ــدا  ــلمانان ابت ــی مس ــم زندگ ــی دهی ــش م نمای
ــی و  ــی، عرفان ــاالت اخالق ــاس کم ــد براس بای

ــرد. ــکل بگی ــی ش ــای عقالن ــتدالل ه اس
در خصــوص اهمیــت مــکارم اخالقــی کــه میــان 
تمــام بشــریت مشــترک اســت و مــی توانــد بــاب 
تعامــل و گفتگــو را در میــان انســانها فراهــم 
کنــد، بــا مریــم صانــع پــور، محقــق، نویســنده و 
عضو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی و رئیس پژوهشــکده حکمت 

معاصــر ایــن پژوهشــگاه بــه گفتگــو نشســتیم.
هــدف بعثــت پیامبــر )ص( تکمیــل 
مــکارم اخــاق اســت و اســام آیینــی 
ــی  ــای اخاق ــوزه ه ــت. آم ــی اس جهان
ــه  ــد در جامع ــی توان ــه م ــام چگون اس
مســلمانان و غیــر مســلمانان اجــرا 

ــود؟ ش
ــکارم  ــم م ــت التم ــود »بعث ــالم فرم ــر اس  پیامب
ــد هــدف  ــی همانطــور کــه گفتی االخــالق« یعن
ــت و  ــالق اس ــردن اخ ــل ک ــالم، کام ــی اس غای
معجــزه آخریــن پیامبــر، »قــرآن« یعنــی »کتــاب 
ــواره  ــی، هم ــاب خواندن ــت. کت ــی« اس خواندن
خواننــده و مخاطــب مــی طلبــد؛ یعنــی در اســالم 

مخاطبــان قــرآن اصالــت دارنــد.
مخاطــب قــرآن یعنــی معجــزه آخرالزمانــی، 
اندیشــه و عقالنیــِت پویــای انســان هــای 
ــارات  ــا سواالتشــان عب ــه ب ــی اســت ک آخرالزمان
ــک  ــا در ی ــد ت ــی آورن ــق م ــه نط ــی را ب قرآن
ــات را  ــی، آی ــی، اخالق ــی، معرفت ــل عقالن تعام
مــورد گفتگــوی طرفینــی میــان انســان و 

قــرآن قــرار دهنــد
مخاطــب قــرآن یعنــی معجــزه آخرالزمانــی، 
اندیشــه و عقالنیــِت پویــای انســان هــای 
ــارات  ــا سواالتشــان عب ــه ب ــی اســت ک آخرالزمان
ــک  ــا در ی ــد ت ــی آورن ــق م ــه نط ــی را ب قرآن
ــات را  ــی، آی ــی، اخالق ــی، معرفت ــل عقالن تعام
مــورد گفتگــوی طرفینــی میــان انســان و 

قــرآن قــرار دهنــد.
مــی دانیــم کــه کارآیــِی معجــزات همــه پیامبران 
ــه اســت؛ عصــای  ــن رفت ــات ایشــان از بی ــا وف ب
ــت،  ــی داش ــم اهلل کارآی ــات کلی ــی در حی موس
دم عیســوی نیــز پــس از عــروج ایشــان بــه 
آســمان، در میــان مــردم باقــی نمانــد. امــا قــرآن 
ــی  ــان باق ــد )ص( همچن ــت محم ــس از رحل پ

مانــده و زنــده و پویــا، تــا قیــام قیامــت مخاطــب 
و خواننــده مــی طلبــد؛ خوانندگانــی کــه حیــات و 

ــد. ــرآن را محقــق مــی کنن پویایــی ق
ــده ای  ــرآن زن ــود »ق ــادق)ع( فرم ــام ص ــر ام اگ
ــه  ــه ک ــرد و همانگون ــز نمی می ــه هرگ ــت ک اس
ــت  ــان اس ــاه در جری ــید و م ــب و روز و خورش ش
ــی  ــان یاب ــن جری ــت« ای ــاری اس ــز ج ــرآن نی ق
در وجــود مخاطــب قــرآن انجــام مــی شــود کــه 
»انســان بماهــو انســان« و مــورد تکریــم خداونــد 
اســت زیــرا خــدا فرمــود »لقــد کرمنــا بنــی آدم« 
ــل  ــا حاص ــان ه ــه انس ــی هم ــت ذات ــن کرام ای
دمیــدن روح خــدا در کالبــد خاکــی ایشــان اســت؛ 
ــت  ــیطان صف ــریر و ش ــانی ش ــچ انس ــس هی پ
ــی خدایــی  ــان فطرت ــده نشــده و همــه آدمی آفری
ــورد  ــان م ــار همــه آدمی ــه همیــن اعتب ــد و ب دارن
خطــاب قــرآن قــرار مــی گیرنــد؛ آنجــا کــه قــرآن 
ــا  ــاس« و »ایه ــا الن ــش را »ایه ــم مخاطبان کری
االنســان« مــی خوانــد. در ایــن آیــات، قــرآن بــا 
همــه انســان هــا گفتگــو مــی کنــد، زیــرا ایشــان 
ــتند؛  ــوردار هس ــانیت برخ ــرف انس ــی از ش همگ

حتــی اگــر مســلمان و مومــن نباشــند.
مخاطــب قــرآن هــم عقالنیــت و اســتدالل 
ــی،  ــم خیرطلب ــت و ه ــانها اس ــی انس ــی ذات جوی
عدالــت جویــی و احســان دوســتی اخالقــی 
ــه  ــات هم ــز از ذاتی ــن نی ــه ای ــت ک ــان اس ایش
انســانها اســت از ایــن رو تــا زمانــی کــه انســان و 
انســانیت باقــی اســت، قــرآن نیــز زنده و پویاســت 
ــان پویــش  و در کمــال جویــی مخاطبانــش جری

ــد اســتکمالی اش را طــی مــی کن
ــت  ــه عل ــان« را ب ــو انس ــان بماه ــالم »انس اس
ــا او  ــد و ب ــی کن ــم م ــی اش تکری ــرت اله فط
ــات  ــن دیگــر آی ــردازد. بنابرای ــه گفتگــو مــی پ ب
قــرآن در وجــود غیــر مســلمانان نیــز مــی توانــد 
جریــان یابــد و بــا ایشــان تعامــل عقالنــی، 
ــالوه  ــرآن ع ــد. ق ــرار کن ــی برق ــی، اخالق معرفت
ــلمانان و  ــی مس ــش )یعن ــان خاص ــر مخاطب ب
مومنــان(، مخاطبــان عامــش )یعنــی همــه 
ــه رســمیت مــی شناســد و  ــز ب انســان هــا( را نی
بــر اســاس رحمانیــت عــام الهــی بــا آنهــا گفتگــو 
مــی کنــد، زیــرا مخاطــب قــرآن هــم عقالنیــت 
ــم  ــانها اســت و ه ــی انس ــی ذات ــتدالل جوی و اس
ــتی  ــان دوس ــی و احس ــت جوی ــی، عدال خیرطلب
ــز از ذاتیــات  اخالقــی ایشــان اســت کــه ایــن نی
ــه  ــی ک ــا زمان ــن رو ت ــت از ای ــانها اس ــه انس هم
انســان و انســانیت باقــی اســت، قــرآن نیز زنــده و 
پویاســت و در کمــال جویــی مخاطبانــش جریــان 

ــد.  ــی کن ــی م ــتکمالی اش را ط ــش اس پوی
ــی،  ــای قرآن ــوزه ه ــه در آم ــت ک ــه داش بایدتوج

انســان هــا بــه اصلــی و فرعــی، یــا ســوژه و ابــژه 
تقســیم نمــی شــوند، زیــرا همــه انســانها اعــم از 
ــانیت  ــار انس ــه اعتب ــلمان ب ــلمان و غیرمس مس
مشترکشــان اصلــی هســتند؛ یعنــی نســبت 
مســلمان و غیرمســلمان، نســبت تضــاد نیســت 
بلکــه نســبت عــام و خــاص اســت زیــرا مســلمان 
ــانیت  ــام انس ــوم ع ــردو در مفه و غیرمســلمان ه
ــاص  ــوم خ ــد در مفه ــتند هرچن ــترک هس مش
مســلمانی تفــاوت دارنــد. بــه ایــن ترتیــب اســالم 
ــد و  ــی کن ــن برم ــی را از بُ ــض گرای ــه تبعی ریش
ــی  ــالق رحمان ــول اخ ــل االص ــان اص ــن هم ای
ــوان  ــه عن ــوان آن را ب ــی ت ــه م ــت ک ــرآن اس ق
اصــل االصــوِل منشــور جهانــِی زیســت اخالقــی 

ــرد. ــی ک معرف
بــه هــر حــال شــریعت اســامی 
حــاوی قوانیــن فقهــی اســت؛ چگونــه 
اســت کــه در دیــن اســام بــه مــکارم 

ــود؟ ــی ش ــد م ــی تأکی اخاق
ــالم  ــا در اس ــه م ــوی ک ــات معن ــی از تحریف یک
ــه  ــه فق ــالم ب ــل دادن اس ــم تقلی ــره ای ــاد ک ایج
اســت درحالــی کــه  بــا مــروری اجمالــی 
ــار  ــط چه ــم فق ــی کنی ــاهده م ــرآن مش ــر ق ب
تــا شــش در صــد آیــات قــرآن، اختصــاص 
ــود  ــدود ن ــی دارد و ح ــیـ  حقوق ــکام فقه ــه اح ب
ــرآن  ــات ق ــد آی ــش درص ــود و ش ــا ن ــار ت و چه
بــه مباحــث اعتقــادی، اخالقــی، و عرفانــی مــی 

ــردازد پ
ــت  ــا حقیق ــا ب ــلمانی م ــه مس ــفانه فاصل متأس
ــبختانه  ــا خوش ــت. ام ــاد اس ــیار زی ــالم بس اس
ــرآن  ــی ق ــالم یعن ــدس اس ــن مق ــد، مت خداون
را از تحریــف حفــظ فرمــوده اســت؛ هرچنــد 
ــرآن را در  ــط، ق ــیرهای غل ــی تفس ــا برخ ــا ب م
معــرض تحریــف معنــوی قــرار داده ایــم. یکــی 
ــاد  ــالم ایج ــا در اس ــه م ــوی ک ــات معن از تحریف
ــه اســت  ــه فق ــل دادن اســالم ب ــم تقلی ــرده ای ک
ــرآن  ــر ق ــی ب ــروری اجمال ــا م ــه ب ــی ک درحال
ــا شــش در  ــار ت ــط چه ــم فق ــی کنی ــاهده م مش
صــد آیــات قــرآن، اختصــاص بــه احــکام فقهــی 
ــود و  ــا ن ــار ت ــود و چه ــدود ن ــی دارد و ح ـ حقوق
شــش درصد آیــات قــرآن بــه مباحــث اعتقــادی، 

ــردازد. ــی پ ــی م ــی، و عرفان اخالق
ــا از اســالم نمایــش  ــن برخــالف آنچــه م بنابرای
مــی دهیــم، زندگــی مســلمانان ابتــدا بایــد 
و  عرفانــی  اخالقــی،   کمــاالت  براســاس 
بگیــرد.  شــکل  عقالنــی  هــای  اســتدالل 
ــش را  ــدف بعثت ــالم ه ــی اس ــر گرام ــر پیامب اگ
ــت  ــرده اس ــی ک ــی معرف ــکارم اخالق ــل م تکمی
ــادات،  ــول اعتق ــی اص ــالم یعن ــئون اس ــه ش هم

احــکام شــرعی، عرفــان اســالمی و شــعائر و 
آداب ظاهــری مــا مســلمانان بایــد اخالقی باشــند 
ــداق  ــا مص ــلمانی م ــورت مس ــن ص ــر ای در غی
ــه فقــط  ــود کــه ن ــه ای خواهــد ب پوســتین وارون
ــار  ــه انزج ــت بلک ــب نیس ــر آن مترت ــده ای ب فای

ــزد. ــی انگی ــز برم ــران را نی دیگ
بــه قــول آیــت اهلل محقــق دامــاد اصــول 
فقــه شــیعه امامیــه بایــد مبتنــی بــر اصــل 
اعتقــادی- اخالقــی عدالــت باشــد، پــس فقــه مــا 
ــا مبانــی  ــه یــک بازنگــری اساســی دارد ت ــاز ب نی
ــک  ــک ت ــیعی در ت ــی کالم ش ــی - اخالق عقالن
ــکام و  ــرا اح ــود؛ زی ــاری ش ــی آن ج ــکام فقه اح
فتاوایــی کــه بــا اصــول عدالــت طلبانــه و تبعیض 
ســتیزانه امامــان شــیعی مغایــرت داشــته باشــند، 
فاقــد روح اخالقــی هســتند و غــرض شــارع 
ــالمی  ــد؛ اس ــی کنن ــض م ــالم را نق ــدس اس مق
ــالق  ــکارم اخ ــل م ــرای تکمی ــرش ب ــه پیامب ک

مبعــوث شــد. نتیجــه مــی گیریــم کــه:
 اواًل( بــر اســاس قــرآن کریــم و ســنت پیامبــر و 
امامــان معصــوم، اســالم مجموعــه ای اســت کــه 
حــدود نــود و چهــار در صــدش را اســتدالل 
ــوزه هــای اخالقــی و تعالیــم  ــی، آم هــای عقالن
عرفانــی تشــکیل مــی دهــد و فقــط حــدود 
شــش در صــد آن بــه احــکام فقهــی اختصــاص 
ــد تجــارب زیســته  داده شــده اســت بنابرایــن بای
مــا مســلمانان شــیعه نیــز برهمین اســاس شــکل 
بگیــرد. در حالیکــه در تجربــه زیســته ما شــیعیان 
اثنــی عشــری، تشــیع بــه احــکام فقهــی تقلیــل 
داده شــده و تقریبــاً جایــی بــرای اســتدالل هــای 
ــی  ــی –  عرفان ــای اخالق ــوزه ه ــی، و آم عقالن

باقــی نمانده اســت.
ثانیــاً( مــا شــیعیان دوازده امامــی معتقدیــم میراث 
ــادی  ــول اعتق ــر اص ــالوه ب ــن ع ــترک ثقلی مش
مشــترک میــان ادیــان ابراهیمــی یعنــی توحیــد، 
ــز  ــادی دیگــر را نی ــاد، دو اصــل اعتق ــوت و مع نب
بــرای مــا بــه جــا گــذارده کــه عبارتنــد از عــدل 
ــری  ــا عش ــنت اثن ــاس س ــه براس ــت؛ ک و امام
امامــان، نگاهبــان عدالــت در میــان جامعــه 
ــت،  ــی امام ــت غای ــی عل ــتند یعن ــانی هس انس
اجــرای عدالــت اســت. بــه بیانــی دیگــر پیامبــر 
ــان  ــد و امام ــوث ش ــالق مبع ــل اخ ــرای تکمی ب
بــرای اقامــه عدالــت )کــه همــان تکمیــل اخالق 
ــول  ــق اص ــس طب ــدند پ ــوب ش ــت( منص اس
عقالنــی –  اعتقــادی شــیعه و نیــز ســنت پیامبــر 
ــت  ــه عدال ــی اســالم، اقام ــان، هــدف اصل و امام
اســت و اصــل امامــت، تابــع اصــل عدالــت 
ــی  ــکام فقه ــفانه اح ــه متأس ــی ک ــت؛ درحال اس
مــا احکامــی اخالقــی و عدالــت محورانه نیســتند 
و ایــن نقــض غــرض امامــان شــیعه اســت. پــس 
اصــول فقــه مــا نیــاز بــه یــک بازنگــری اساســی 
بــر مبنــای اصــول اعتقــادات مــا کــه برگرفتــه از 
ثقلیــن اســت؛ یعنــی عدالــت محــوری و اخــالق 

مــداری، دارد.    
*جهــان مــا در ســیطره فضــای مجازی 
اســت؛ زمینه هــای مشــترک اخــاق در 
ــای  ــد در فض ــی توان ــه م ــان چگون جه

مجــازی دنبــال شــود؟
اصــواًل نــگاه اســالم بــه تکنولــوژی نــگاه 
ــد در  ــوره حدی ــه ۱2 س ــرا آی ــت زی ــی اس مثبت
راســتای ذکــر نعمــت هایــی ماننــد ارســال 
ــت  ــزان جه ــاب و می ــزال کت ــز ان ــران، و نی پیامب
برقــراری عدالــت، مــی فرمایــد مــا آهــن را نــازل 
ــم  ــت و ه ــختی اس ــم س ــه در آن ه ــم ک کردی

گفـتـگو

دارای منافعــی بــرای عمــوم مــردم اســت. مــی بینیــم در گفتمــان 
توحیــدی اســالم، ابــزار فناورانــه از نعمــت هــای خداونــد تلقــی می 

ــوند. ش
ــان  ــگار اســطوره هــای یون ــه ان ــا دیــدگاه دوگان ایــن گفتمــان را ب
باســتان مقایســه کنیــد کــه »پرومتــه« را بــه علــت دزدیــدن آتش 
از خدایــان، مــورد قهــر وغضــب خدایــان معرفــی کــرده اســت  و به 
ایــن ترتیــب علــم و تکنیــک را مداخلــه در حاکمیــت خدایــان، و در 
تقابــل بــا دیــن و الهیــات قــرار داده اســت. در آمــوزه هــای قرآنــی 
ــن  ــر روی زمی ــد ب ــین خداون ــوان جانش ــه عن ــان ب ــا انس ــه ج هم
ــراری  ــن، و برق ــی زمی ــد در عمــران و آبادان معرفــی شــده کــه بای
اخــالق و عدالــت در زمیــن بکوشــد و بدانــد کــه دســت رحمانــی 

خداونــد را در ایــن امــر خطیــر همــواره بــر ســرش دارد.
در نــگاه توحیــدی قــرآن حتــی شــیاطین بــه اســتخدام ســلیمان در 
مــی آینــد. بنابرایــن مقابلــه و خصومــت بــا فنــاوری هــای جدیــد 
ــراوان  ــای ف ــرارت ه ــات، و م ــا، زحم ــکاوی ه ــل کنج ــه حاص ک
ــی  ــرآن جای ــدی ق ــگاه توحی ــت در ن ــختکوش اس ــانهایی س انس
ــریت  ــرای بش ــد ب ــک تهدی ــازی را ی ــای مج ــی فض ــدارد. برخ ن
تلقــی مــی کننــد درحالــی کــه همانگونــه کــه هــر ابــزاری را مــی 
تــوان هــم در جهــت خیــر بــه کار بــرد؛ و هــم در جهــت شــر از آن 
اســتفاده کــرد، فنــاوری هــای ارتباطاتــی و اطالعاتی دیجیتــال نیز 
دارای منافــع و مضــاری اســت کــه مــن معتقــدم منافعــش بیــش از 

مضراتــش مــی باشــد.
ــای  ــرد ارزش ه ــی ارتباطــی فضــای مجــازی، کارب ــروزه ویژگ ام
ــازی،  ــای مج ــرا فض ــت زی ــاخته اس ــر س ــروری ت ــی را ض اخالق
فرهنــگ هــای مختلــف را در مجــاورت، بلکــه در معیــت یکدیگــر 
ــت  ــی اس ــه اجتماع ــک مقول ــالق ی ــه اخ ــا ک ــرار داده و از آنج ق
فضــای مجــازی نیازمنــد ارزش هــای اخالقــی مشــترک اســت که 
ــف  ــع مختل ــراد و جوام ــی اف ــای فرهنگ ــاوت ه ــا تف ــی ب منافات
نداشــته باشــد. بدیهــی اســت کــه نمــی تــوان ایــن ارزش هــای 
اخالقــی را از یــک فرهنــگ یــا دیــن خــاص اخــذ کــرد و بــه ســایر 
فرهنــگ هــا تحمیــل کــرد زیــرا ایــن امــر موجــب همــان بحــران 
ــرای غیرغربــی هــا  هویتــی مــی شــود کــه امپریالیســم غربــی ب

ایجــاد کرده اســت.
بنابرایــن ارزش هــای مشــترک اخالقــی در فضــای مجــازی بایــد 
از مشــترکات ذاتــی انســان هــا اخــذ شــود تــا مــورد پذیــرش همــه 
فرهنــگ هــای بشــری قــرار گیــرد. بــه ایــن منظــور مــی تــوان 
مشــترکات اخالقــی را بــه روش اســتقرائی از کشــورهای مختلــف 
ــه  ــان نظری ــق مشترکش ــر در تحقی ــتیانز و تراب ــرد. کریس ــذ ک اخ
هــای اخالقــی ۱3 کشــور را از چهــار قــاره جهــان مــورد 
ــد  ــه ان ــه اصــول مشــترکی دســت یافت ــد و ب ــرار داده ان بررســی ق
ماننــد: تقــدس حیــات و تقــدس حیــات انســان، صداقــت، جمــع 

گرایــی، و صلــح طلبــی. ایــن ارزش هــای اخالقــی در میــان همــه 
جوامــع اعــم از نظــام هــای قبیلگــی یــا نظــام هــای مــدرن و نیــز 
افــراد متدیــن یــا بــی دیــن مشــترک اســت زیــرا برخاســته از یــک 
فرهنــگ خــاص نیســت بلکــه برگرفتــه از مشــترکات ذاتی انســان 

هاســت.
آن مجموعــه از آمــوزه هــای اخالقــی قــرآن کــه »ایهــا النــاس« و 
» ایهــا االنســان« را خطــاب قــرار مــی دهــد بــه اصــول اخالقــی 
ــان،  ــوع انس ــراد ن ــه اف ــن هم ــه بی ــد ک ــی کن ــاره م ــی اش عام
ــی فرافرهنگــی و  ــوزه های ــی دیگــر آم ــه بیان مشــترک هســتند ب
فرادینــی هســتند و بــه همیــن علت محــل نــزاع و مخاصمــه میان 

فرهنــگ هــا و ادیــان مختلــف قــرار نخواهنــد گرفــت
ــوزه هــای  ــه از آم ــه عــرض رســاندم آن مجموع ــاًل ب چنانکــه قب
اخالقــی قــرآن کــه »ایهــا النــاس« و » ایهــا االنســان« را خطــاب 
قــرار مــی دهــد بــه اصــول اخالقــی عامــی اشــاره مــی کنــد کــه 
بیــن همــه افــراد نــوع انســان، مشــترک هســتند بــه بیانــی دیگــر 
آمــوزه هایــی فرافرهنگــی و فرادینــی هســتند و بــه همیــن علــت 
محــل نــزاع و مخاصمــه میــان فرهنــگ هــا و ادیــان مختلــف قرار 

نخواهنــد گرفــت.
ــه  ــی را ک ــام اخالق ــای ع ــرآن ارزش ه ــب در ق ــق اینجان  تحقی
ــاص  ــی خ ــی و فرهنگ ــی بوم ــای اخالق ــا ارزش ه ــی ب مغایرت
ندارنــد اخــذ کــرده اســت؛ ارزش هایــی ماننــد: صداقــت در 
گفتــار و کــردار، احســان بــه یکدیگــر، احتــرام بــه حــق مالکیــت 
یکدیگــر، مــودت افزایــی میــان مــردم، توصیــه بــه فضایــل و نهی 
ــداری و  ــان، امانت ــش ایش ــاکاران و بخش ــا خط ــدارا ب ــل، م از رذای
قضــاوت عادالنــه، وفــاداری بــه پیمــان و پیمانــه، ایــن پژوهــش به 
احتــراز از برخــی ضــد ارزش هــای عــام اخالقــی نیــز تأکیــد دارد 
ــروری،  ــر، فخرفروشــی، پرخاشــگری، مریدپ ــد از: تکب ــه عبارتن ک
تعصــب بــر باطــل، جزمیــت، تجــاوز بــه حریــم خصوصی، افشــای 

اســرار اشــخاص.
ارزش هــای ذکــر شــده منافاتــی بــا ارزش هــای فرهنگــی دینــی 
ــر  ــی ب ــرا مبتن ــدارد زی ــر فضــای مجــازی ن ــع متکث خــاص جوام
زمینــه هــای زیســت اخالقــی همه انســانها اســت کــه عبارتنــد از: 
رحمــت و رأفــت عمومــی، فراگیــری وحــدت میــان همــه انســانها 
ــار انســان بودنشــان، فراگیــری صلــح و امنیــت در میــان  ــه اعتب ب
همــه انســان هــا، برقــرار کــردن عدالــت میــان همــه افــراد بشــر، 
تکریــم همــه افــراد انســان. ایــن زمینــه هــای اخالقــی نیــز مبتنی 
بــر مبانــی انســان شناســانه ای هســتند کــه مقیــد بــه قیــود خاص 
دینــی و فرهنگــی نیســتند ایــن مبانــی انســان شناســانه عبارتنــد 
ــا،  از: فطــرت الهــی همــه انســانها، اشــتراکات فطــری انســان ه
بــه رســمیت شــناختن همــه افــراد نــوع انســان، برابــری و بــرادری 
ــی  ــی و حــق جوی ــدال گرای ــدان آدم و حــوا، اعت ــان همــه فرزن می

ذاتــی انســان هــا، آزادی انتخــاب و اســتقالل رأی همــه افــراد نــوع 
ــه در  ــر عقالنیــت حــق جویان ــی ب ــی مبتن انســان، اســتدالل طلب

همــه افــراد جامعــه بشــری.
آنچــه گفتــه شــد بــا وجــود آن کــه مأخــوذ از قــرآن کریــم اســت 
امــا مشــروط بــه ایمــان خاصــی نیســت زیــرا مبتنــی بــر ذاتیــات 
انســانها اســت کــه مــی توانــد ارزش هــای متکثــر اخالقــی را کــه 
ــرد  ــتند بپذی ــف هس ــی مختل ــی و دین ــات فرهنگ ــل َعَرضی حاص
بــدون آن کــه موجــب بحــران هــای هویتــی و نــزاع هــای میــان 

فرهنگــی شــود. 
ــیطره  ــتی س ــر کل هس ــد ب ــت خداون ــت رحمانی صف
دارد و شــامل مســلمانان و غیــر مســلمانان می شــود. 
چگونــه مــی تــوان بــا الهــام از ایــن صفــت الهــی بــا 

همــه مردمــان تعامــل داشــت؟
ــل  ــرای تکمی ــول ب ــرت رس ــود حض ــی ش ــه م ــی گفت وقت
مــکارم اخالقــی مبعــوث شــدند و نیــز طبــق حدیــث 
ــد  ــی توان ــالق م ــکارم اخ ــن م ــالق اهلل« ای ــوا باخ »تخلق
ــر  ــا کــه خداونــد ب ــه ایــن معن همــان اخــالق الهــی باشــد. ب
اســاس صفــت رحمانیتــش همــه انســان هــا از مومــن و کافــر 
ــی رزق  ــد یعن ــی کن ــد م ــره من ــود به ــای خ ــت ه را از نعم
واســعه اش را شــامل حــال همــگان مــی کنــد؛ همــگان را در 
ــرار  ــم طبعشــان ق ــور مالئ ــا و ام ــی ه ــذت از زیبای معــرض ل
ــد، همــگان را  ــاری همــگان را شــفا مــی ده ــد؛ بیم مــی ده
از لــذت مهــرورزی و دریافــت محبــت بهــره منــد مــی کنــد. 
ــگان  ــایی هم ــی، و چش ــاوایی، بویای ــنوایی، بس ــی، ش بینای
ــیمانان  ــه پش ــوازد. هم ــی ن ــان م ــم طبعش ــور مالئ ــا ام را ب
ــد  ــدان را امی ــد، ناامی ــی ده ــرار م ــش ق ــو بخش ــورد عف را م
مــی بخشــد، درمانــدگان را مــی نــوازد، و ... بنابرایــن 
هیــچ دینــدار و بــی دینــی وجــود نــدارد کــه از تجربــه 
ــی  ــی، و زیبای ــم، مهربان ــدرت، عل ــات، ق ــای لذتبخــش حی ه

ــد. ــروم باش مح
ــر  ــران مه ــه دیگ ــغ ب ــی دری ــی ب ــالق اهلل یعن ــوا باخ تخلق
ــغ  ــی دری ــا نباشــند. ب ــو باشــند ی ــواه هــم کیــش ت ــورز، خ ب
محرومــان را بنــواز خــواه هــم کیــش تــو باشــند یــا نباشــند. 
ــواه  ــود خ ــگان ش ــال هم ــامل ح ــغ ش ــی دری ــت ب خیرخواهی
ــم  ــران را مره ــند، آالم دیگ ــا نباش ــند ی ــو باش ــش ت ــم کی ه
ــن  ــند. و در ای ــا نباش ــند ی ــو باش ــش ت ــم کی ــواه ه ــاش خ ب
ــد  ــینان خداون ــوان جانش ــه عن ــم ب ــته ای ــا توانس ــورت م ص
ــد  ــن خداون ــی را در روی زمی ــالق رحمان ــن اخ ــر روی زمی ب
ــبی  ــای مناس ــازی، فض ــای مج ــا فض ــم. آی ــترش دهی گس
ــرای گســترش رحمــت و عدالــت الهــی در سراســر جهــان،  ب
ــت؟ ــت زده نیس ــای محرومی ــان ه ــت از انس ــع محرومی و رف

گفـتـگو
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یاد داشـت

یادداشتی از سلیمان خاکبان:

از هنگامــی کــه ســتاره پرفــروغ تمــدن اســامی در سراشــیب افــول قــرار گرفــت 
ــر  ــگاهی در سراس ــوزوی و دانش ــود، ح ــن رخ نم ــم و دی ــارض عل ــدار تع و پن

ــد. ــه معــارض رفتن ــه جــدا، ک ــه راهــی ن ــای اســام ب جغرافی

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســلیمان خاکبــان اســتاد دانشــگاه قــم در ایــن یادداشــت بــه عواملی می 
پــردازد کــه در ظهــور »پنــدار تعــارض علــم و دیــن« و »جدایــی حــوزه و دانشــگاه« مؤثر بوده  اســت.

علــم و دیــن دو واژه آشــنا و دو امــر بنیادیــن و دیریــن در تکویــن و شــکل گیری تمدن بشــری اســت. تا 
قبــل از افــول تمــدن اســالمی و ظهــور پنــدار تعــارض، شــاهد نوعی ارتبــاط تنگاتنــگ و تعاضــد عمیق 
میــان علــم و دیــن، و نیــز اتحــاد، بلکــه وحــدت میــان جوینــدگان حقیقــت و معنویــت، و پوینــدگان 
طریــق دیــن و دانــش بودیــم. ایــن ارتبــاط بــه قــدری وســیع و عمیــق بــود کــه هــم نهادهــای علمــی 
و دینــی یکــی بودنــد؛ و هــم علمــای دیــن و دانــش.  واقعیــت اینســت کــه زمانــی فرهنــگ جامــع و 
اصیــل اســالمی بــر جهــان اســالم حاکــم بــود. در آن اعصــار مســاجد و مــدارس، مراکــز آمــوزش انواع 
دانش هــا بودنــد. هــم در آنهــا علــوم خــاص دینــی تدریــس می شــد و هــم علــوم عقلــی بــه معنــای 

عــام آن، کــه شــامل حکمــت الهــی، حکمــت ریاضــی و حکمــت طبیعــی بــود.
 امــا از هنگامــی کــه ســتاره پرفــروغ تمــدن اســالمی در سراشــیب افــول قــرار گرفــت و پنــدار تعــارض 
علــم و دیــن رخ نمــود، حــوزه و دانشــگاه هــم، از هــم جــدا شــدند و حــوزوی و دانشــگاهی در سراســر 
جغرافیــای اســالم بــه راهــی نــه جــدا، کــه معــارض رفتنــد و آمــد بــر ســر علــم و دیــن و جهان اســالم 

و حتــی بشــریت، آنچــه آمــد!
۱- آیــا براســتی علــم و دیــن، دو امــر معانــد و معارضنــد؟ آنهــم بــه گونــه ای کــه بــا ظهــور هــر یــک 
در فضــای فکــری انســان و جامعــه و تاریــخ، جــا بــر دیگــری تنــگ شــده؛ بضــرورت، یکــی بایــد از 
صحنــه، خــارج؛ و حتــی از خاطــر زدوده شــود؟! به عبــارت دیگر:آیــا علــم و دیــن بــه عنــوان دو نــوع 
آمــوزه معرفتــی )یکــی بشــری و دیگــری الهــی( حــاوی معــارف و آموزه هایــی هســتند که در اســاس، 

ناقــض و مبطــل یکدیگرنــد؟ )نظریــه تعــارض ذاتــی علــم و دیــن)
ــد  ــرو متفاوتن ــوزه و قلم ــی، دارای دو ح ــوزه معرفت ــوع آم ــوان دو ن ــه عن ــن ب ــم و دی ــا آنکــه عل – 2 ی
کــه اساســاً هیــچ ربطــی بــه هــم ندارنــد؛ و هــر یــک می توانــد بــه طــور مســتقل بــه کار و راه خــود 
ادامــه دهــد؛ و رخــداد اخیــر )تعــارض علــم و دیــن، و جدایــی حــوزه و دانشــگاه( پنــدار و آســیبی بیــش 
نبــوده اســت؛ کــه در زدودن آن پنــدار و درمــان ایــن آســیب بایــد کوشــش نمــود؟ )نظریه تقســیم کار و 
همزیســتی مســالمت آمیز علــم و دیــن بــه عنــوان دو مقولــه معرفتــی مبایــن و در عیــن حــال مکمــل(
ــکار و  ــگ، هم ــه هم آهن ــتی، دو مقول ــر همزیس ــالوه ب ــن، ع ــم و دی ــا عل ــر، آی ــی باالت ــا حت – 3 ی
ــی،  ــردی و جمع ــات ف ــه حی ــک، از صحن ــر ی ــا حــذف ه ــاً ب ــه اساس ــه ای ک ــد؟ آنهــم به گون معاضدن
ــدن بشــری از پیشــرفت و  ــات انســانی رخ داده، کاروان تم ــاکله و شــخصیت حی ــم در ش ــی عظی خلل
توســعه همه جانبــه بازمانــده، و در نهایــت، دچــار انحطــاط می شــود؛ درســت ماننــد دو بــال یــک کبوتــر 

کــه آســیب هــر یــک، ســقوط پرنــده را در پــی دارد. )نظریــه تعاضــد علــم و دیــن(
امــا آیــا براســتی نظریــه تعــارض و رهیافتهایــی چــون سکوالریســم، اعــم از الحــادی و ایمانــی، تنهــا 
نظریــه و رویکــرد مناســب بــرای حــل معمــای علــم و دیــن، و تعامــل حــوزه و دانشــگاه اســت؟! آیــا 

ــد؟ جامعــه و تاریــخ مــا نیــز محکــوم بــه راهــی اســت کــه شــرق و غــرب پیموده ان
حافظــه تاریــخ معاصــر ایــران حاکــی از ظهــور جریانهایــی اســت کــهـ  تحــت تأثیــر بخشــی از طیــف 
ــرد  ــارض و راهب ــه تع ــربـ  نظری ــرق و غ ــوک ش ــی دو بل ــان اجتماع ــاران و مهندس ــترده معم گس
سکوالریســم الحــادی )ماتریالیســم( و سکوالریســم ایمانــی )دیــن اقلــی( را فــراروی مــردم ایــران 

نهاده انــد؛ و بــرای چنــد صباحــی نیــز توانســته اند جمعــی را دور خــود گردآوردنــد.
ظهــور روشــنفکران غربــزده وابســته بــه اردوگاه لیبرالیســم در عصــر قاجــار، کــه در نهایت بــه حکومت 
5۷ ســاله  تمــام غربــی پهلــوی انجامیــد، و نیــز تولــد جریــان چــپ وابســته بــه بلــوک شــرق، دو نمونــه 

بــارز از لبیــک بــه نظریه تعــارض علــم و دیــن، و رهیافت سکوالریســم اســت.
ــته  ــخصیت برجس ــک ش ــری ی ــا رهب ــن ۱35۷ ب ــران در 22 بهم ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــا پی ام
ــِر  ــه بی نظی ــر، بلک ــع و کم نظی ــی«، و رأی قاط ــه غرب ــرقی ن ــه ش ــتراتژیک »ن ــعار اس ــی و ش روحان
98،2% مــردم بــه »جمهــوری اســالمی« در ۱2 فروردیــن ۱358 حاکــی از آن بــود کــه اکثریــت قاطــع 
مــردم ایــران، علی رغــم تبلیغــات گســترده ضــد دینــی شــرق و غــرب، نــه تنهــا خواســتار دین هســتند؛ 
بلکــه معتقدنــد تنهــا در پرتــو آموزه هــای بلنــد دیــن مبیــن اســالم، آنهــم بــا قرائــت شــیعی اســت کــه 
می تــوان بــه یــک نظــام اجتماعــی مطلــوب و جامعــه مدنــی آرمانــی فــارغ از اســتکبار و اســتحمار و 
اســتثمار و اســتضعاف، و سرشــار از اســتقالل و آزادی و امنیــت و عدالــِت تــوأم بــا معنویت دســت یافت.
هرچنــد پیــروزی انقــالب اســالمی و تأســیس نظــام جمهــوری اســالمی بهتریــن ســند نفــی گزینــه 
تعــارض و رهیافــت سکوالریســم از جانــب مــردم ایــران بــود؛ امــا از همــان روزهــای نخســت پیــروزی 
و تأســیس نظــام، طرفــداران نظریــه تعــارض و رهیافــت سکوالریســم بــه مخالفــت بــا ایــن انتخــاب 
ملــی و تاریخــی پرداختنــد. و حتــی عــده ای از ایشــان مخالفــت را تــا اوج قیــام مســلحانه علیــه یــک 
نظــام نوبنیــاد مردمــیـ  دینــی پیــش بردنــد. امــا چــون پایگاهــی در میــان مــردم نداشــتند اقدامشــان 

بــه ثمــر نرســید.
آن بخــش از مخالفــان هــم کــه بــه برخــورد مســلحانه بــا جمهــوری اســالمی نپیوســتند، همزمــان بــا 
تحــرکات مســلحانه ضــد انقــالب داخلــی و همــگام بــا شــبیخون فرهنگــی اســتکبار جهانــی بــه نقــد 
مبانــی نظــری انقــالب و نظــام پرداختنــد؛ و حتــی ســعی کردنــد بــا بزرگنمایــی ضعفهــای نظــام، کــه 
بخشــی از آن در  آغــاز طبیعــی بــود، آن را دلیلــی زنــده بــر ناتوانــی و عــدم کارآمــدی نظامهــای دینی در 

عصــر مــدرن معرفــی کننــد.

امــا چــون نســل اول و دوم انقــالب براســاس یــک مطالعــه تطبیقی ســه جانبه لیبرالیســتی، کمونیســتی 
ــه شــبیخون  ــذا ن ــود؛ ل ــه حقانیــت جامعــه مدنــی نبــویـ  علــوی رســیده ب و اســالمی، در نهایــت، ب
ــم،  ــم و کمونیس ــداران لیبرالیس ــای طرف ــا و نظریه پردازی ه ــه نقده ــی و ن ــتکبار جهان ــی اس فرهنگ
هیچیــک، نتوانســت در نظــام فکــری و اراده قاطــع طرفــداران انقالب اســالمی و نظــام برخاســته از آن 

ــد. ــاد کن ــی ایج ــد و تزلزل تردی
هرچنــد مجموعــه حرکتهــای فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و حتــی نظامــی اســتکبار جهانــی و ضــد 
ــت  ــع اکثری ــی در ارده قاط ــری، و تزلزل ــی فک ــدی در مبان ــته تردی ــون نتوانس ــا کن ــی ت ــالب داخل انق
نســلهای اول و دوم ایجــاد کنــد؛ امــا مشــکالتی در برابــر طرفــداران انقــالب و نظــام دینــی وجــود دارد 
ــلهای اول و دوم،  ــترده نس ــف گس ــرهایی از طی ــم قش ــد ه ــل آن می توان ــق در ح ــدم توفی ــه ع ک
بویــژه نســل ســوم را نســبت بــه مبانــی فکــری و نظــری انقــالب اســالمی و نظامهــای دینــی مــردد 
ــای  ــق نظامه ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــت کم ب ــالمی را، دس ــوری اس ــدی جمه ــم کارآم ــد؛ و ه کن

ــا چالشــهایی جــدی مواجــه کنــد: سیاســی دین مــدار، ب
یکــی از آن مســایل بســیار مهــم »وحــدت حــوزه و دانشــگاه« اســت. زیــرا ایــن دو نهــاد کلیــدی، بــه 
عنــوان دو نیمکــره مغــز متفکــر جامعــه و کانونــی کــه مرکــز تولیــد نظریه هــا و مهندســی اجتماعــی 
اســت، اگــر نتواننــد در دو بعــد فکــری و سیاســی بــه وحــدت برســند، بدیهــی و طبیعی اســت کــه نظام 
اجتماعــی مــا بــا یک شــکاف عظیــِم بنیانســوز مواجــه خواهــد شــد؛ و در نهایــت، دســتاوردهای انقالب 
ــذا بــرای جلوگیــری از آســیبهای پیــش رو  و نظــام در معــرض آســیب جــدی قــرار خواهــد گرفــت. ل
چــاره ای جــز وحــدت حــوزه و دانشــگاه نیســت. امــا پرســش اساســی اینســت کــه چگونــه می تــوان 

ایــن جدایــی را بــه یــک وحــدت ریشــه دار، همه جانبــه و پایــدار تبدیــل کــرد؟
ــا پنــد و موعظــه و تبلیغــات صــوری می تــوان بــه وحــدت دســت یافــت؟! و اگــر پنــد و  ــا صرفــاً ب آی

ــا می تــوان بــه ارعــاب و خشــونت متوســل شــد؟! موعظــه و تبلیغــات آنچنانــی اثربخــش نبــود؛ آی
هرچنــد ضعــف و بطــالن ایــن نــوع راهکارهــا، بویــژه در عصــر حاضــر، بقــدری واضــح اســت کــه نیــاز 
ــا، و حتــی در الیه هایــی  ــوز در جامعــه م ــا واقعیــت اینســت کــه هن ــدارد؛ ام ــه بحــث و اســتدالل ن ب
ــاع از  ــور و دف ــالح ام ــد اص ــه قص ــر و ب ــت خی ــا نی ــا ب ــه بس ــه، چ ــانی ک ــتند کس ــت، هس از حکوم
ــود،  ــرد خ ــاع از راهب ــه در دف ــد؛ بلک ــل می جوین ــا توس ــوع راهکاره ــن ن ــه ای ــا ب ــه تنه ــها، ن ارزش
بــا توســل بــه آیــات و احادیــث و ســیره اهــل بیــت عصمــت و طهــارت، صلــوات اهلل علیهــم اجمعیــن، 
ــد  ــل می کنن ــه ای عم ــود به گون ــات خ ــعارها و تبلیغ ــی در ش ــد. و حت ــم می کنن ــردازی ه نظریه پ
کــه گویــی ایــن بخــش از تفکــر و عملکردشــان نیــز مــورد تأییــد ســطوح عالــی حاکمیــت و نظــام 
اســت؛ در حالــی کــه حضــرت امــام خمینــی)رض( و مقــام معظــم رهبــری بارهــا و بارهــا بر بطــالن و 

عــدم اثربخشــی و حتــی مضــر بــودن ایــن نــوع تفکــر و راهبــرد تأکیــد کرده انــد.
در جریــان مطالعــه تاریــخ ایــران معاصــر، بــه عوامــل گوناگونــی برمی خوریــم کــه در ظهــور »پنــدار 

تعــارض علــم و دیــن« و »جدایــی حــوزه و دانشــگاه« مؤثــر بــوده  اســت:
الف. عوامل درونی

۱ـ  گرایش حکومت قاجار و پهلوی به الگوی نوین توسعه و تمدن غرب )مدرنیته(؛
2 ـ  گرایش جمع کثیری از روشنفکران ایرانی به نوسازی از نوع غربی )مدرنیزاسیون(؛
3ـ برخورد نادرست طیف قابل توجهی از روحانیت با تمدن جدید و جریان روشنفکری؛

4ـ  جایگزینی نظام تعلیم و تربیت غربی به جای نظام تعلیم و تربیت سنتی؛
5ـ  غفلــت بخــش کثیــری از روحانیــت از ورود و شــیوع شــبهات جدیــد، و عدم پاســخ روزآمــد و بهنگام 

ــبهات. به ش
ب. عوامل بیرونی

۱ ـ  ظهور مکاتب فکری و سیستمهای اجتماعی سکوالر در طول چند سده اخیر؛
2  ـ  ظهور استعمار نو و شیوه های جدید سلطه.

هرچنــد تمــام ایــن عوامــل در ظهــور عارضــه پنــدار تعــارض علــم و دیــن، و جدایــی حــوزه و دانشــگاه 

جدایی حوزه و دانشگاه معلول 
پندار تعارض علم و دین است
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مؤثــر بــوده  اســت، امــا بــه نظــر می رســد ریشــه 
اصلــی مشــکل، چیــزی غیــر از اینهــا و عمیق تــر 
از مــوارد یادشــده می باشــد؛ و آن، همزمانــی 
دوران رکــود علمــی جهــان اســالم و شــکوفایی 

علمــی تمــدن جدیــد غرب اســت.
توضیــح اینکــه: در یــک نــگاه کالن بــه روابــط 
جهــان اســالم و غــرب، شــاهد دو دوره تاریخــی 
کامــاًل متفــاوت هســتیم: در دوره نخســت، ایــن 
جهــان اســالم اســت کــه غــرب را تحــت تأثیــر 
دســتاوردهای علمــی و حتــی تکنولوژیــک خــود 

ــد: ــرار می ده ق
در دوران توحــش و نادانــی، پــس از ســقوط 
امپراطــوری روم، مســیحیان همــه چیــز را، ماننــد 
ــره، از  ــات و غی ــب، ریاضی ــیمی، ط ــت، ش هیئ

ــد. ــلمانان آموختن مس
ــر، معکــوس  ــا پــس از رنســانس، جهــت تأثی ام
شــده، ایــن غــرب اســت کــه جوامــع غیــر غرب، 
از جملــه جهــان اســالم را تحــت تأثیــر علمــی، 
ــه  ــد؛ ک ــرار می ده ــود ق ــک، و … خ تکنولوژی
ــدار تعــارض علــم و دیــن، و  در واقــع، انتشــار پن
ظهــور عارضــه جدایــی حــوزه و دانشــگاه، تنهــا 
یکــی از آثــار مخــرب ایــن تأثیــر گســترده، همــه  
ــر جهــان  ــه،  عمیــق و بــی  ســابقه غــرب ب جانب

ــت. معاصر اس
اگــر ایــن نــگاه و تحلیــل مبتنــی بــر آن درســت 
ریشــه های  جســتجوی  در  بنابرایــن  باشــد، 
جدایــی حــوزه و دانشــگاه در ایــران معاصــر، بــه 
جــای تکیــه بــر توصیــف و تحلیــل حــوادث چند 
ــر رفــت؛  ــه ســده های پیش ت ســده اخیــر بایــد ب
ــدن  ــقوط تم ــود و س ــل رک ــتجوی عل و در جس

ــود. اســالمی پیشــین ب
بلــه، می تــوان بــا حملــه بــه شــاهان بی شــعور و 
شهوت پرســت قاجــار، یــا با تحقیــر روشــنفکران 
غربــزده، و اضافــه کــردن نقــش ســرمایه داری و 
اســتعمار کهنــه و نــو، و حتــی بــا ضمیمــه کردن 
تأثیــرات ناشــی از تحــوالت فلســفی و اجتماعــی 

همســایه شــمالی خــود )شــوروی ســابق(، 
بــه تحلیلــی نســبتاً اقناعــی در بــاره علــل نفــوذ 
ــن، و ظهــور  ــم و دی ــارض عل ــدار تع و انتشــار پن
و توســعه آســیب جدایــی حــوزه و دانشــگاه 
ــران دســت  در فضــای فرهنگــی و اجتماعــی ای
ــیده ایم.  ــه ریشــه ها رس ــرد ب ــان ک ــت؛ و گم یاف
ــوند و  ــدا ش ــم پی ــا ممکــن اســت کســانی ه ام
همــه تقصیرهــا یــا دســت کم بخــش عمــده آن 
ــد. را متوجــه آموزه هــای دینــی و روحانیــت کنن
امــا بــه نظــر می رســد: نــه حملــه بــه حکومتهــا 
و روشــنفکران، و نــه حملــه بــه دیــن و روحانیت، 
هیچ یــک راه حــل اصلــی و عمیــق مســأله 

ــید: ــوان پرس ــوز می ت ــرا هن ــت. زی نیس
ــاره تمــام حکومتهــا و روشــنفکران  ۱ـ چــرا یکب
کشــورهای اســالمی، بلکــه جهــان غیــر غــرب، 

ــزده شــدند؟! خودفروختــه و غرب
ــاره تمــام آموزه هــای دینــی و  ــا چــرا یکب ـ  ی  2 
روحانیــت، پویایــی خــود را از دســت داد و عامــل 

ــت؟! ــی گش ــر و عقب ماندگ تحج
ــرار  ــای تک ــه ج ــود ب ــنهاد می ش ــن پیش بنابرای
مکــررات و دامــن زدن بــه اختالفهــای دو 
ــه  ــت، ک ــنفکری و روحانی ــل روش ــان اصی جری
ــی  یکــی در صــدد اصــالح و ترقــی و خرافه زدای
ــم  ــداری از حری ــدد پاس ــری در ص ــت؛ و دیگ اس
فطــرت و ارزشــهای بلنــد الهــی و معنابخشــی به 
هســتی ، بــا کمــی تأمــل و صبــوری بــه ســراغ 
ریشــه های عمیق تــر رفتــه، در صــدد حــل ایــن 
ــه  ــی ک ــدم تعادل ــالح ع ــکننده و اص ــران ش بح
ــده و آخــرت خــود  انســان معاصــر را نگــران آین

ــم. ــت، برآیی ــرده اس ک
براســتی اگــر جهــان اســالم در هنگامــه مواجهه 
بــا مدرنیتــه دارای یــک تمــدن همه جانبــه 
مــادیـ  معنــوی و مقتــدر و پویــا بــود، آیــا 
هیچــگاه روشــنفکران کشــورهای اســالمی 
مجــذوب و مفتــون تمــدن یــک بعــدی و 
ــا  ــه تنه ــک، ن ــدند؟! بی ش ــرب می ش ــادی غ م

ــه  ــد، بلک ــو نمی رفتن ــمت و س ــه آن س ــود ب خ
چــه بســا غــرِب پــس از رنســانس نیــز بــه جــای 
قهــر بــا خــدا و ابتــال بــه بحــران خودفراموشــی، 

ــت. ــر می یاف ــتی دیگ سرنوش
ــه  ــت ک ــی آن نیس ــق مدع ــن تحقی ــه ای البت
ــا،  ــه اســت؛ بلکــه تنه ــا را یافت ــن معم پاســخ ای
ــه از  ــه ک ــه و متعهدان ــت دردمندان ــی اس کوشش
ــی  ــد؛ و از تمام ــق می طلب ــال توفی ــد متع خداون
ــگاه  ــوزه و دانش ــگران ح ــمندان و پژوهش اندیش

ــرا: ــی دارد. زی ــی و همراه ــار همدل انتظ
تجزیــه و تحلیــل وقایــع تاریخــی، از ایــن جهــت 
ــا عوامــل پیچیــده ای ســروکار دارد، بســی  کــه ب
دشــوار اســت؛ بــه ویــژه اگــر بــه تحــوالت عقاید 

ــوط باشــد. و اندیشــه ها مرب
لــذا هیــچ ادعایی نیســت؛ و تنها، کوششــی اســت 
در راســتای دســتیابی بــه برخــی الیه هــای 
ــه های  ــک و ریش ــای تاری ــر زوای ــبتاً عمیق ت نس
ــخی  ــر. و پاس ــان معاص ــری انس ــوالت فک تح
اســت، هرچنــد ابتدایــی، بــه آرزوی فرزانه شــهید 
و شــهید فرزانگــی، اســتاد مطهــری)رض(، کــه 
در »علــل گرایــش بــه مادیگــری« بــا صداقــت 

و فروتنــی اظهــار کــرد:
ــع و  ــده مدعــی نیســت کــه بحــث جام ــن بن ای
مانعــی در ایــن موضــوع انجــام داده اســت. امــا 
امیــدوار اســت راهــی بــه مطلــوب بازکرده باشــد؛ 
و دیگــران بــا دقــت و فرصــت و امکانــات بیشــتر 
بــه بررســی ایــن مســأله بپردازنــد؛ کــه بــا توجــه 
بــه جریاناتــی کــه در کشــور مــا می گــذرد، فــوق 

العــاده ضــروری و حیاتی اســت.
5  ریشــه های جدایــی حــوزه و دانشــگاه در یــک 

ه نگا
مجموعــه علــل قریــب جدایی حــوزه و دانشــگاه 
را می تــوان در امــور پنجگانــه زیــر خالصــه 

ــرد: ک
۱  ـ  ظهــور برخــی تحــوالت فکــری و اجتماعی 

در دامــن رنســانس و عصر روشــنگری؛

ــن و  ــرمایه داری نوی ــام س ــکل گیری نظ 2ـ  ش
ــدرن؛ ــتعماری م ــتهای اس سیاس

3ـ  ســوءتدبیر و خودباختگــی حکومتهــای قاجــار 
ــد  ــدن جدی ــادی تم ــد م ــر بع ــوی در براب و پهل

ــرب؛ غ
4ـ غربزدگــی و شــرق زدگــی بخشــی از جریــان 

روشــنفکری ایــران معاصــر؛
درک  از  روحانیــت  از  بخشــی  غفلــت  ـ   5
بــه موقــع تحــوالت جــاری بین الملــل، و 
غافلگیرشــدن در برابــر مدرنیتــه. و در نهایــت، 
دفعــی  صرفــًا  و  انفعالــی  مواضــع  اتخــاذ 
سیســتمهای  و  فکــری  مکاتــب  برابــر  در 

اجتماعــی مــدرن.
ریشــه های اصلــی »پنــدار تعــارض علــم 
و دیــن« و »جدایــی حــوزه و دانشــگاه« را 
ــت؛  ــخ جس ــر تاری ــای عمیق ت ــد در الیه ه بای
ــت  ــه مهل ــا ک ــا از آنج ــر. ام ــخ معاص ــه تاری ن
تحقیــق حاضــر، بســیار محــدود )کمتــر از 
شــش مــاه( بــود، لــذا کنــدوکاو در بــاره 
ــده  ــدود ش ــر مح ــخ معاص ــه تاری ــه ها ب ریش

است.
ــن  ــت ای ــالت و مأموری ــر رس ــارت دیگ ــه عب ب
پژوهــش، تنهــا پیگیــری علــل ظهــوِر »پنــدار 
ــوزه و  ــی ح ــن« و »جدای ــم و دی ــارض عل تع
ــت.  ــوی اس ــار و پهل ــر قاج ــگاه« در عص دانش
و  عمیق تــر  ریشــه های  کــه  حالــی  در 
ــار و  ــل از قاج ــخ قب ــث، در تاری ــفاف تر بح ش
حتــی پیــش از صفویــه قابــل پیگیــری اســت. 
ــر  ــه های عمیق ت ــتجوی ریش ــر در جس ــا اگ ام
هــم باشــیم، اطــالع از تاریــخ معاصــر می توانــد 

ــد. ــا باش ــیار راهگش بس
ــن  ــوان ای ــر بت ــی دیگ ــه در فرصت ــد آنک امی
ــد  ــا دیگــران بتوانن ــود؛ ی ــل نم ــق را کام تحقی
بــا مبانــی بهتــر و فرصــت فراخ تــر و امکانــات 
ــود  ــرمنزل مقص ــه س ــن کاوش را ب ــتر، ای بیش

برســانند؛ انشــاء الــل

یادداشتی از سید جواد طاهایی؛

ــۀ تحزب ــه نظری علی
ادبیــات تحــزب در ایــران بیشــتر خصلتــی منفــی یــا 
ــم  ــت؛ حج ــی اس ــه ایجاب ــد وج ــالبانه دارد و فاق س
قابــل توجهــی از ادبیــات تحــزب در کشــور بــه ایــن 
اختصــاص دارد کــه مثــاً از موانــع تاریخــی تشــکیل 

ــده شــود. حــزب ســخن ران
خبرگــزاری مهــر، گــروه دیــن و اندیشه-ســیدجواد طاهایــی: 
ــران مبحثــی  ــم کــه بحــث تحــزب در ای می کوشــیم نشــان دهی
ــن  ــه(، بنابرای ــج زمان ــات رای ــوذ نظری ــل از نف ــک )منفع ایدئولوژی
ــن،  ــف و بنابرای ــت ضعی ــن دارای عقالنی ــه، بنابرای غیرواقعگرایان
هرزبرنــدة وقــت، نیــرو، هزینــه... خواهــد بــود. امــا بحــث حاضــر 
از ایــن هــم فراتــر مــی رود و بیــان می کنــد کــه چگونــه تکینگــِی 

ــد. ــس می زن ــزب« را پ ــی، »تح ــگ ایران روح و فرهن
 تشــکیل نظــام حزبــی در ایــران آرزویــی بــزرگ و قدیمــی درمیــان 
نخبــگان سیاســی- فکــری کشــور اســت و بیــش از ۱50ســال قدمت 
دارد. شــوق تحــزب و شکســت در تحقــق آن، دو ویژگــی اصلــی تاریخ 
اندیشــۀ حــزب در ایــران اســت. در گذشــته و حــال، حــزب و تحــزب 
ــور  ــد تص ــیر و مقص ــا مس ــان ی ــل و آرم ــان راه ح ــران همزم در ای
می شــده اســت؛ بــرای حــل مســائل اساســی کشــور، گاه حــزب، راه 
ــز  ــی همســنگ تمــام راه حــل هــا به نظــر می رســید و اینــک نی حل
ــارة تحقــق ایــن آرزو، همــه عالقمنــدان  تاحــدی چنیــن اســت. درب
ــه  ــد ک ــواره گفته ان ــی هم ــاالی حکومت ــی برخــی مســئولین ب و حت
ــد« و  ــالح، »نمی گذارن ــود دارد و باصط ــی وج ــای سیاس ممانعت ه

مقالــه  ایــن  امــا  نمی شــود.  نمی گویــد:  هیچ کــس  تقریبــاً 
حکــم بــه همیــن دومــی می دهــد و نهایتــاً می گویــد دراین بــاره یــک 
امتنــاع قدرتمنداتــۀ روحــی- روانــی وجــود دارد کــه ریشــۀ آن در تاریــخ 

و فرهنــگ ایران اســت.
۱ –نظریات جهان گرایانه مانع از درک واقعیت »ایران« می شود

تجربــه حــزب در ایــران بهتریــن مثال بــرای ورطۀ وســیع و پرنشــدنی 
بیــن یــک نظریــه جهانــی و عــام و یــک واقعیــت بومــی و محــدود 
اســت: حــزب در جوامــع آمریــکای شــمالی و اروپــای غربــی، امــری 
تجربــه شــده و پیشــا- زیســته اســت امــا در ایــران دقیقــاً حالت عکس 
دارد. در حالــی کــه تحزب )نظــام نهادینه حزبــی( در آنجا بیشــتر یک 
واقعیــت اســت، در ایــران بیشــتر یــک نظریــه اســت؛ در آنجــا موجــود 
در اینجــا موعــود؛ در آنجــا ابــزار در اینجــا هــدف؛ در آنجــا عقالنیتــی 
کســالت آور و مجــّرب و در اینجــا بی نظمــی ای آکنــده از شوروشــوق؛ 
در آنجــا بســتری بــرای تفاهــم و دیالــوگ و در اینجــا عاملــی بــرای 
اختــالف و مونولــوگ؛ درآنجــا حــاوی گرایشــی به شــفافیت سیاســی، 

ــی  ــادی- حکومت ــی اقتص ــانی ناکارآی ــه الپوش ــی ب ــا گرایش در اینج
دولتیــان... .

ــفی  ــان فلس ــک ایم ــه در ی ــا ریش ــن تناقص ه ــۀ ای ــدن هم پدیدآم
جدیــد دارد کــه در حوزه هــای وســیعی از سیاســت کشــور مــا جــاری 
اســت؛ ایمانــی الیشــعر کــه متأســفانه جایگاه عقــل ســلیم را تصاحب 
کــرده اســت. آن، لیبرالیــزم فلســفی اســت؛ یــک فردیــت ذره گرایانــه 
)اتمیســتی(، پیشــا- سیاســی، سنت ســتیز و دولت گریــز. حســب ایــن 
تصــور، ایــن تصــور ماهیتــاً لیبــرال، در ایــران ســنت دولــت مســتبدی 
وجــود دارد کــه حتمــاً بایــد قــدرت آن محــدود شــود تــا آزادی و حقوق 
ــاد  ــر، نه ــن تصــور فراگی ــد. در ای ــه درآی ــگال آن ب ــرد از چن ــی ف مدن
دولــت )و نــه مصــادر دولــت و دولتیــان(، ســوژه منفــور کســب آزادی 
اســت. ایمــان فلســفی جدید، یــا بگوییــم، باور ناهشــیار بــه مفروضات 
ــران،  ــه جــای واقعیــت ای ــرال، باعــث مــی شــود کــه ب سیاســی لیب

تصــوری از ایــران مبنــای عمــل و داوری قــرار گیــرد.
بــه نحوی طنــز آمیــز، در حالی کــه دولــت در جوامــع غربــی دموکرات 
ضامــن آزادی هــا و اداره کننــده مشــارکت سیاســی اســت، در ایــران 
دولــت، قربانــی آزادی و مفعــول مشــارکت فــرض می شــود. بــاز هــم 
به نحــوی بســیار جالــب، »حــزب ایرانــی« از دولت کمــک می خواهد 
تــا ســپس قدرتمنــد شــود و آنــگاه علیــه قــدرت دولــت عمــل کنــد. 
در ذیــل همیــن منطــق اســت کــه بــرای مثــال، کلیشــۀ »ضــرورت 

ســاماندهی احــزاب توســط دولــت« بارهــا بیــان شــده  اســت.
ــوع  ــرای هرن ــدرت آن ب ــت و ق ــود دول ــت وج ــه الزم اس ــی ک در حال
ــی  ــش م ــران کوش ــود، در ای ــع ش ــروض واق ــی مف ــالح اجتماع اص
ــود.  ــیده ش ــش کش ــه چال ــدرت آن ب ــاس ق ــردم اس ــه ه ــود ک ش
ســوءظن لیبرالــی بــه نهــاد دولــت در ایــن زمــان، بــه همــان انــدازه 
غلــو سوسیالیســتی دربــاره وظایــف دولــت در دوره های گذشــته، قوی 
ــران نقشــی  مخــرب،  ــروز ای ــر دو گرایــش در سیاســت ام اســت. ه

یاد داشـت

هــرز برنــده و ناســاز بــا واقعیــت امــور ایفــا کــرده و 
می کننــد.

2- تفکر حزبی در ایران ویژگی سلبی دارد
ادبیــات تحــزب یــا ادبیــات حزبــی در ایــران 
ــد  ــالبانه دارد و فاق ــا س ــی ی ــی منف ــتر خصلت بیش
ــی از  ــل توجه ــم قاب ــت؛ حج ــی اس ــه ایجاب وج
ادبیــات تحــزب در کشــور بــه ایــن اختصــاص دارد 
کــه مثــاًل از موانــع تاریخی تشــکیل حزب ســخن 
رانــده شــود و طــی آن، عباراتــی تکــراری، بــاز هــم 
تکــرار شــوند؛ عباراتــی از ایــن دســت کــه: »تجربه 
حزبــی در ایــران امــری نوپاســت ]کــه البتــه اصــاًل 
ــزب  ــته ای از تح ــه انباش ــت![، تجرب ــن نیس چنی
ــود دارد[ و  ــی وج ــم بنوع ــه آن ه ــود ندارد]ک وج

ــره. غی
آن بخــش از ادبیــات حزبــی هــم که ماهیت ســلبی 
ــت؛  ــود اس ــور موع ــده از ام ــدارد، آکن ــوگواره ن و س
ــت دود-واره  ــان حال ــط در هم ــه فق ــی ک آرمان های
و غیرملمــوس خــود قابــل درک انــد و فقــط کافــی 
اســت کوششــی در تعریــف عملیاتــی آنهــا صورت 
ــی از  ــرا و حت ــدر از اج ــود چق ــف ش ــا کش ــرد ت گی
ــات تحــزب  ــد. ادبی ــه دارن تصــورات روشــن فاصل
ــا ســوگواره اســت و در حســرت آنچــه  ــران ی در ای
نیســت غمناک اســت، یــا موعودگراســت و در آتش 
ــاره  ــود« می گــدازد. درب آنچــه کــه »ای کاش می ب
ایــن دومــی می تــوان گفــت تقریبــاً تمــام ادبیــات 
حزبــی در ایــران امــروز تله اولوژیــک یــا غایتگرایانه 
اســت و در آن گمانه هایــی و درســت تر، آرزوهایــی 
ــده،  ــده آل در آین ــی ای ــت حزب ــک سیاس ــاره ی درب
ســراییده می شــود کــه درانتهــا بــه یــک نشــئگی 
ذهنــی و احســاس خوشــایندی ناشــی از رســیدن 
ــود، و  ــزرگ سیاســی منجــر می ش ــت ب ــه حقیق ب
ایــن حقیقــت جــای طــرح شــرایط تاریخی کشــور 
ــرای ایجــاد تشــکالت  ــات موجــود ب و درک امکان
سیاســِی ایرانــِی مؤخــر- بــر- تجربــه را مــی گیــرد.
 ادبیــات حزبــی در سیاســت امــروز ایــران عبــارت 
ــری از  ــِی دور و تکث ــان لیبرال ــک آرم ــت از ی اس
مســایل نزدیــک. بنابرایــن، حــزب در ایــران 
موضــوع انتخاب هــای حســابگرانه و عقالیــی 
نیســت، موضوع شــیفتگی ایدئولوژیک )وابســتگی 
بــه ارزش هــای لیبــرال( اســت. بــی جهت نیســت 
کــه گاه دیــده می شــود ارزشــگذاری هــای ملتهب 
و داوری هــای عاطفــی بــه نفــع ایــده تحــزب، بــه 
جــای درک واقعی امکانات و شــرایط آن می نشــیند 
و عباراتــی حماســی-گونه مطــرح می شــوند. 
ــان  ــران )حتــی در می احتمــاالً بحــث حــزب در ای
ــی  ــاداً بحث ــاً و بنی ــزاران نظــام( تمام برخــی کارگ
ایدئولوژیــک اســت؛ یعنــی انفعــال فکــر سیاســی 
امــروز ایــران را از افــکار لیبرالــی زمانــه نمایــش می 

دهد.
انتقــاد اساســی ایــن اســت: اینکــه تحــزب ضامــن 
عــدم فســاد دولــت باشــد، یعنــی کارکــردی بســیار 
حســاس یا ســاختاری بســیار مهــم را صرفــاً از یک 
ــتن.  ــرال( جس ــوژی لیب ــی )ایدئول ــه سیاس نظری
ــدم  ــا تق ــا ب ــه تحــزب درسیاســت کشــور م نظری
بــر پیش نیازهایــی همچــون فرهنــگ مشــارکتی، 
نهادهــای آزاد، رفتارهــا و تفکــر دمکراتیــک مطرح 
شــده اســت امــا اصــاًل قطعــی نیســت کــه فرضــًا 
ــده و  ــود آم ــه وج ــور ب ــا در کش ــه اینه ــی هم وقت
نهادینــه شــدند، بازهــم بــه تحــزب منجــر شــوند.  
نــگاه بــه تحــزب در کشــور مــا یــا جنبــه عینــی و 
اجرایــی دارد امــا تزئینی گونــه و دهان پرکــن اســت 
)و اغلــب از ســوی برخــی شــخصیت های داخــل 
نظــام بیــان می شــود(، یــا جــدی و اصولــی اســت 

امــا ذهنی و بــه دور از امکانــات و شــرایط عمل )که 
ــارج  ــکوالر خ ــخصیت های س ــوی ش ــب از س اغل
ــیاری از  ــود(. بس ــان می ش ــی بی ــام سیاس از نظ
مســئولین نظــام ج.ا. کــه عالقمنــد بــه تحزب اند، 
ــرط دانــش نظــری، تحــزب را  ــل ضعــف مف بدلی
هر نــوع تشــکل جمعــی و نهادمنــدی در سیاســت 

می انگارنــد.
3 - تحزب در ایران ناتوان از گسترش یابی است

ــر  ــل و بیشــتر از ه ــد قب ــه حــزب بای ــم ک می دانی
ــی  ــاه طلب ــک ج ــد و ی ــر باش ــی و فراگی ــز، مل چی
سیاســی وســیع را نمایندگی کنــد. بنابرایــن نظریه 
تحــزب در ایــران بایــد بتوانــد بــا نیــروی اقناعــی- 
ــه  ــتوار در جامع ــی اس ــه واقعیت ــود ب ــازمانی خ س
ــر وفــق  ــد ب ــد بتوان ــدل شــود؛ یعنــی بای ــی ب ایران
ــن  ــوگ بی ــای دیال ــود، زمینه ه ــای خ ــه ه برنام

ــاورد.  ــد بی ــه ای را پدی ــه ای و ناحی محل
ــدگار  ــارت از معمــاری مناســبات مان ضــرورت، عب
بــا تــوده هــا و خلــق یــک دیالــوگ مؤثــر بــا آنــان 
ــت.  ــن جاس ــکل در همی ــراً مش ــا ظاه ــت. ام اس
مشــکل احــزاب در ایــران آن اســت کــه آنــان نمی 
ــزب  ــد. ح ــترش یابن ــی گس ــطح مل ــد در س توانن
همچــون ســازمانی بــرای نیــل قانونــی بــه قــدرت 
سیاســی، اگر بــه طــور ســازمانی یــا ارگانیــْک ملی 
ــکل  ــی تش ــت، نوع ــزب نیس ــع ح ــد، در واق نباش
یــا انجمن سیاســی یــا گروهــی همگراییده اســت. 
ــاط  ــکان ارتب ــم ام ــئله مه ــه مس ــس درحالیک پ
وســیع و ارگانیــک بــا توده هاســت، احــزاب ایرانــی 
نمی تواننــد چنیــن ارتباطــی بــا مــردم برقــرار کنند؟ 
چگونــه می خواهنــد در ســطح محلــی یــا ملــی به 
مــردم انگیزشــی اعطــا کنند کــه در آن حســابگری 
ــواع  ــف و ان ــر عواط ــاً ب ــد و صرف ــت باش و عقالنی

احساســات زودگــذر متکــی نباشــد؟
ــود  ــا پرســش اساســی وج ــع دو مشــکل ی  در واق
ــارة  ــزاب و دوم درب ــری اح ــارة جهتگی دارد: اول درب
محتــوای آنهــا. پرســش اول آن اســت کــه جهــت 
ــا و  ــوده ه ــا ت ــی ب ــزاب ایران ــه اح ــور رابط و مح
صاحبــان آراء چــه توانــد بــود؟ فضایــل شــهروندی 
و اخالقــی؟ یا مســایل خرد اقتصــادی و درخواســت 
هــای محلــی و محــدود؟ تحقق هریــک از ایــن دو 
یــا آمیــزه ای از ایــن دو، هــم نیــروی فــراوان و هــم 
تفکــر قدرتمنــدی می خواهــد کــه تــازه، نبایــد بــه 
قربانــی اولویتهــای دیگــر برونــد؛ یعنــی تمامــاً باید 
در خدمــت ایــده گســترش حــزب باشــند. براســتی 
ــه  ــر در جامع ــن ام ــق ای ــل، تحق ــه در عم چگون
ایرانــی ممکــن اســت؟ تصــور »اگــر ممکن بشــود 
ــِز  ــور جوک آمی ــان تص ــود« هم ــد ب ــی خواه عال
دوغ شــدن دریــا بــا چنــد کاســه  ماســت اســت! ایده 
گســترش ملــی حــزب بــا همــه زیبایــی و جذابیت 
خــود بــه محــض آن کــه بخواهــد بــه طــور جدی 
مــد نظــر قــرار بگیــرد، بــه قربانــی اولویت مســایل 
ــی، معمولــی و غیرجذابــی )در قیــاس  خــرد و جزئ
ــده حــزب( مــی رود کــه در ســطح زندگــی  ــا ای ب
معمولــی جــاری انــد و همــه اینهــا »مداومــاً« علیه 
ظهــور آرمانهایــی همچون رهبــر حرفــه ای حزبی، 
انســان حزبــی، تفکــر خالصــاً حزبــی، عمــل حزبی 
و غیــره عمــل می کننــد. درواقــع، همــواره آراء بــه 
نفــع احــزاب داده می شــوند نــه در حمایــت از یــک 

فکــر یــا سیاســت مشــخص )آربالســتر، ۱3۱(.
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مســئله امــا از ایــن هــم فراتــر مــی رود و بــه طــرح 
پرسشــی دربــاره محتــوا یــا ماهیــت حــزب در ایران 
ــران،  ــزب در ای ــی تح ــئله اصل ــرد. مس ــی ب راه م
دلیــل وجــودی یــا فلســفه تحــزب اســت؛ فلســفه 

ــه از اهــداف  ــد، ن ــل زایــش آن بگوی ــه از دلی ای ک
و آرمانهایــی دربــاره آن؛ وضعیتــی کــه هــم اکنــون 
ــران  ــت. بح ــاری اس ــا ج ــور م ــت کش در سیاس
اساســی احــزاب در کشــور مــا، بحرانــی کــه فعــاًل 
ــِل  ــودی و دلی ــفه وج ــت، فلس ــر اس ــه مه ــر ب س
بــودن آنهــا در زمانــه کنونــی اســت. حــزب ایرانــی 
نماینــده چــه چیز مــی خواهــد باشــد؟ نماینــده چه 
ــی  ــه اجتماع ــک طبق ــد؟ ی ــد باش ــزی می توان چی
کــه بــه منافــع خــوْد آگاهــی یافتــه اســت؟ یــک 
خانــدان بانفــوذ؟ یــک تفکــر اقتصــادی بــا برخــی 
فلســفه  یــک  تحقــق  کالن؟  اولویت هــای 
سیاســی؟ اصــوالً دلیــل تشــکیل حــزب در ایــران 
چیســت؟ کــدام نفــع مشــترک؟ کــدام درخواســت 
عمومیــت یافتــه؟ در واقــع هیچ کــدام دلیــل اراده به 
تحــزب در ایــران نیســتند. احتمــاالً فقــط تصوری 
ــده،  ــرای کشــور در آین ــزرگ ب از منافــع سیاســی ب
ــت؛  ــران اس ــزاب در ای ــق اح ــی خل ــروی اصل نی
ــه ای  ــارت از گون ــران، عب ــزب در ای ــت تح حقیق
شــیدایی نســبت به یــک واقعیــِت تدریجــاً تکوین 
یافتــه در اروپاســت، کــه هنگامــی کــه به ما رســید، 
ــور  ــزب بط ــای تح ــد. رؤی ــل ش ــه تبدی ــه نظری ب
غیرمســتقیم از آالم تاریــخ معاصــر سیاســت ایــران 
ــاد  ــه ی ــت ب ــن اس ــرد ممک ــد. ف ــت می کن حکای
ســخن مشــهور راســل بیفتــد کــه مــی گفــت ایده 

ــد. ــج و امیدن ــا زاده رن آلیزم ه
بدیــن ترتیــب حتــی بــرای حزبــی کــه مــی توانــد 
در گســتره ای ملــی عمــل کنــد، پرســش اصلــی 
ــی آن  ــای مل ــفه فعالیته ــل و فلس ــارت از دلی عب
اســت. ایــن مســئله باعــث مــی شــود کــه شــاخه 
هــای حزبی در سراســر کشــور نیــز فلســفه و دلیل 
ــوان  ــی ت ــد. م ــف باش ــیار ضعی ــان بس هستی ش
گفــت احــزاب در ایــران حتــی اگــر بــه ظاهــر و در 
شــکل، ملی شــوند بــاز هــم ماهیتــاً ملــی نخواهند 
بــود مگــر آن کــه بــا تقویــت منطــق وجــودی خود 
بــه معمــاری روابــط مانــدگار، مؤثــر و تأثیرگــذاری 
ــی،  ــن ایده آل ــه چنی ــد ک ــا دســت یازن ــوده ه ــا ت ب
عملیاتی بودنــش به کنــار، حتــی بــه ســختی قابــل 

تصور اســت.
امــا صحبــت کمتر بر ســر اهمیــت چیزهایی اســت 
کــه بایــد موضــوع دیالــوگ بــا مــردم واقــع شــود؛ 
صحبــت بیشــتر بــر ســر کســانی اســت کــه فکــر 
ــد  ــد کــه بتوانن ــد ایــن صالحیــت را دارن مــی کنن
ملــت ایــران را در تمامیــت و کلیــت اش مــورد 
ــدی(. در  ــوان بع ــد )ن.ک عن ــرار دهن ــاب ق خط
مجمــوع مــی تــوان گفــت جنــاح هــای سیاســی 
ــن  ــا غیرممک ــور م ــد در کش ــم بن ــزاب نی ــا اح ی
نیســت کــه  تکامــل سیاســی و ســازمان عقالنــی 
بیابنــد؛ همچنیــن خصلــت خانوادگــی، جغرافیایــی 
)همشــهری گــری( و دوره ای یا محفلی سیاســت 
ــرد،  ــود بپذی ــه خ ــی ب ــد اصالحات ــی می توان ایران
ــد  ــته باش ــری داش ــاد کمت ــد، فس ــت بیاب محدودی
ــا  ــت؛ ام ــه درس ــا هم ــود. اینه ــر ش ــی ت و عقالن
ــن  ــد، غیرممک ــه باش ــه ک ــی هرچ ــت ایران سیاس
اســت کــه در راســتای تصــوری از یــک سیاســت 
عقالنی موعــود، بــا ماهیــت ایدئولوژیک)مــدرن(، 
غیرزیست شــده و غیرایرانــی ، تمامــا دگرگون شــود 

ــا از خصایــل خــود تهــی گــردد. ی
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ــا  ــد ب ــد بتوان ــه تحــزب بای ــه نظری ــه شــد ک گفت
توده هــای ایرانــی تمــاس برقــرار کنــد و ســپس به 
نحــوی مــداوم بــه اقنــاع آنــان بپــردازد، امــا ارتبــاط 
ــی،  ــگان حزب ــط نخب ــا توس ــا توده ه ــک ب ارگانی

چطــور ممکــن مــی شــود، درحالــی کــه حســب 
ــی  ــگ ایران ــا فرهن ــت ی ــخ، مل ــای تاری درس ه
رهبــران درجــه دوم را پــس مــی زنــد و فقــط حاضر 
بــه دیالــوگ بــا رهبــر بــزرگ اســت؛ رهبری کــه از 
مطلــق و کمــال خبــر بیــاورد؛ شــاه باشــد یــا امــام. 
ایرانــی تاریخــاً متفــرد اســت و و فرد متفــرد، متأمل 
ــد:  و اندیشــناک خویشــتن اســت. نیچــه می گوی
آنکــه بســیار می اندیشــد بــرای حزبی شــدن 
مناســب نیســت زیــرا چنیــن کســی خیلــی زود از 
ــن از  ــن فرارفت ــی رود. ای ــر م ــزب فرات ــۀ ح اندیش
حزبی بــودن می توانســت هــم فــرد را بیــازارد و هــم 
ــد. ریمــون آرون  رهبــری حــزب را خشــمگین  کن
می گفــت در حــزب کمونیســت حقانیــت نابهنگام 
ــود)آرون، ۱84(. و متشــابهاً،  ــت ب ــن خیان بزرگتری
آرتــور کســتلر از یــک مقــام حزبــی نقــل می کــرد 
ــاز دارد  ــالب نی ــت آنچــه انق ــر می گف ــا تغّی ــه ب ک
افــراد برتــر یــا متمایــز نیســت بلکــه خدمتگزارانی 

ــز، 43(. پوالدیــن اســت )اتکین
در ایــن صــورت اندیشــه تحــزب در ایــران 
کار دشــوارتری پیــش روی دارد، زیــرا عــالوه 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــه مب ــد ب ــی بای ــکالت قبل ــر مش ب
اندیشــه  بپــردازد.  نیــز  مانــع  بزرگ تریــن 
ــا نظریــه عمومــی تحــزب بایــد افــراد ایرانــی را  ی
مجــاب کنــد که ایــن بــار تــن بــه درخواســت های 
ــد؛ رهبرانــی کــه در  ــران حزبــی بدهن ــر رهب فراگی
جوامــع دمکراتیــک غربــی افــرادی متوســط 
بــا داعیــه هــای بــاال و وســیعاً دماگــوگ انگاشــته 
ــتمایۀ  ــارکت را دس ــه مش ــانی ک ــوند؛ کس می ش
اســتبداد می ســازند. آرون در وصــف آنهــا در کتــاب 
افیــون روشــنفکران  گفتــه بــود: اســتقرار اســتبداد 
بــه اســم آزادی آنقــدر مداومــاً روی داده کــه تجربــه 
ــزاب را  ــه اح ــا هشــدار داده باشــد ک ــه م ــاً ب قاعدت
بایــد بــر مبنــای عملکردشــان و نــه مواعظــی کــه 
 Qoated( ــرار داد ــاوت ق ــورد قض ــد، م می کنن

.)from, Kimball
   رهبــران احــزاب ایرانــی درحالــی می خواهنــد خود 
را در موقعیــت یــک گفت وگــوی موثر و مســتمر با 
آحــاد ملــت ایــران قــرار دهنــد کــه از نظــر تاریخی 
فقــط ایــده شــاه مقــدس و آرمانــی یــا ایــدة انســان 
کامــل از آن موقعیــت برخوردار بــوده اســت؛ فقط او 
بــود کــه گرچــه در مواقــع نــادر، می توانســت تــوده 
هــا را مــورد خطــاب قــرار دهــد و متقابــال از جانــب 
ــت او،  ــی در غیب ــد. حت ــت کن ــخ دریاف ــان پاس آن

انــگارة او در اجتمــاع ایرانــی کارکرد داشــت.
در نهایــت خــود، تجربــه حزبــی در ایــران متأخــر، 
ــه صــورت  ــالب اســالمی، ب ــس از انق ــران پ در ای
ــازد.  ــۀ کالن را مطــرح می س ــک نظری ــن ی نمادی
ــا یــک ارادة لیبرالــی  ــه ایــن اســت کــه ب آن نظری
مــدرن می تــوان یــا بایــد بــه تغییــر تاریــخ 
ــنگ  ــا »س ــد. ام ــت یازی ــران دس ــالۀ ای هزاران س
بــزرگ عالمــت نــزدن اســت«. نظــام حزبــی بــه 
ــه شــده اســت،  ــه کــه پذیرفت ــی و آنگون طــور کل
حکایتگــر اقدامــات سیاســی گســترده، امــا ۱- کــم 
ــذر( 2-  ــا زودگ ــتی ی ــع زیس ــر از مناف ــا )متاث معن
جزئــی )دارای خصلــت بــارز ناحیــه ای یا بخشــی( 
3- مبنــی بــر فردیــت خوداتــکا )گسســت از رهبــر 
ــران حزبــی متوســط( و 4-  ــر رهب ــکا ب ــزرگ و ات ب
نســبی و متواضــع )از جمله در دسترســی بــه ارزش 
هــای مطلــوب( اســت، در حالــی کــه تاریــخ ایــران 
کامــال بــه عکــس، لحظــات واقعــه )یــا بــه قــول 
ریکــور، لحظــات بنیادگــذار( را بــه ذهن متبــادر می 

کنــد.
می تــوان گفــت در ایــراِن عهــد انقــالب اســالمی 

یاد داشـت
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آنچــه کامــالً در برابــر ایــدة تحــزب قــرار می گیــرد ایــدة واقعــه یــا رخــداد اســت. کامــالً برخــالف اندیشــۀ نظام 
حزبــی، رخــداد )بــه ترتیب(، ۱- مســتغنی از انگیزه هــای مادی 2- وســیع )در گســتره جهــان ایرانــی(  3- در انتظار 
رهبــری بــزرگ 4- مبتنــی بــر عمــل گســترده، و نیــز دارای اهــداف بــزرگ یا حامــل اهــداف بــزرگ اســت. ایران 
ســرزمین لحظــات واقعــه اســت و ایرانیان، ملــت زایش هــای بــزرگ. در ملــت ایــران ظرفیــت کالم آفرینی های 
بــزرگ وجــود دارد. کالم آفرینــی هــا مالکیــت پذیــر نیســت، از مرزها فرا مــی گــذرد و نظم هــای ریشــه دار را مورد 
پرســش قــرار می دهــد. بی جهت نیســت که ایرانیــان در قرن بیســتم، ســه بار پوســته زمانه را شــکافته انــد و هر 

بــار از آغــازی نــو بــرای ملت هــای منطقــه ســخن گفته اند.
در برابــر شــکوه یــک آرزوی سیاســی مــدرن کــه بدان تحــزب می گوییــم، واقعیــت موجود احتمــاالً آن اســت که 
ایرانیــان بــه بحث هــای حقیــر و جاذبــه هــای مــادی دل نمــی دهنــد، هــر چنــد بــه کــرات بــه آن تــن  می دهند؛ 
گویــی می خواهنــد آن مصــرع را اینگونــه بســرایند که »مــن در میانــۀ تمایالت حقیــر و دلــم جای دیگر اســت« 
. بــاز؛ گویــی یاســپرس در بیــان ایــن وجــدان ویــژه ایرانــی اســت کــه مــی گویــد: »می خواهــم، ولــی خواســتنم 
را نمی خواهــم...«.  شــاید اگــر بــه خــود بنگریــم، بیندیشــیم کــه ایرانــی نوعــی، مشــکل بتوانــد خــود را وقــف 
فراخوانــی هایــی اقتصــادی یــا محــدود از ســوی احزاب مرکزنشــین کند یــا فردیت قــوی و انباشــته خــود را خرج 
امــوری کنــد کــه آنهــا را خیلــی دارای عظمــت و یگانه بــودن تلقــی نمی کند. بایــد امر »مهمــی« ظاهر شــود که 

در آنــان اراده ای عمومــی خلــق کنــد و وحدت شــان را در برابــر ناظــر خارجــی جلوه گــر ســازد.
جایــگاه ریشــه ای ایــده مطلــق در تاریــخ ایــران، ایرانیــان را اهــل عمــل قهرمانــی یــا پرومتــه ای بــارآورده اســت و 
چنیــن عملــی، شــجاعانه و قدرتمندانه اســت نه نســبیت مندانه و باورمنــد به حــوزة محــدودی از نتایــج. برمبنای 
چنیــن تفکــری، تفکــر خالــص ایرانــی، کار حزبــی ممکــن اســت از گونــه ای ضعــف و تــرس از عمــل فراگیــر 
شــجاعانه حکایــت کند. نیچــه با مثالــی تضــاد کار حزبــی باشــجاعت را نشــان می دهد: »گوســفندان بی نــوا به 
سررمۀشــان )پیشــتاز گلــه( می گوینــد تنهــا همیســه تــو پیش بتــاز تــا مــا را آن دلیــری باشــد کــه پــی ات روانه 
شــویم. ســررمۀ بی نــوا امــا بــا خویــش می اندیشــد تنها شــمایان همیشــه پــی ام بیاییــد تــا مــرا دل آن باشــد که 

شــما را رهبری کنم«)نیچــه،20(.
شــاید بتــوان گفــت که در ســطح خیلــی کلــی، ایرانیان، دلبســتۀ حقیقــت مطلق، بــا حقیقت پــاره پــاره )متکثر( 
اصــوال مشــکل دارنــد و از ایــن رو بــا سیاســت پــاره پــاره نیــز )کــه دموکراســی هــای چندحزبــی ملل التیــن در 
اروپا نمایشــگر آن هســتند( مشــکل دارند. سیاســت پــاره پاره مــی خواهد بــا آغــاز از برسمیت شناســِی گوناگونی 
بــه وحــدت برســد، اما جهــان ایرانــی همــواره از ناحیه وحــدت خود گوناگونــی هایــش را معنــادار و قابــل درک می 
کــرده اســت. جامعــه ایرانــی از موضــع اتحــاد خــود، گوناگونی هایــش را به نمایــش می گــذارده؛ یــا، تنوعاتــش را 

بصورت واحــد نمایش داده اســت.
برنــارد کریــک اصــرار دارد که تاریــخ اروپا اثباتگــر این امر اســت که ارزشــهایی همچــون آزادی اجتماعــات، حریم 
قانونــی و تضمین شــده بــرای افــراد، حقوق مدنــی غیرقابــل نقــض و آزادی فعالیت های سیاســی بــرای گروه ها و 

.)2-۱9۱  ,Crick( مجامــع، بــدون تحزب هم مــی توانند وجود داشــته باشــند و حتی می تواننــد تعمیــق بیابنــد

پــس بــرای دیــدن یک سیاســت نهادمنــد ایرانی تعجیــل، ضــروری نیســت. آنچه کــه در ایــن زمان مهم اســت، 
حفــظ و تقویــت یــک فردیت ســرزنده امــا اهل تعامــل اســت؛ چیزی کــه تقدیمی انقــالب 5۷ بــه جامعــه ایرانی 
اســت و مــا بایــد تکامــل مدنــی همیــت فردیــت کهــن را تعقیــب کنیــم. بــه دالیــل رسوبی شــدة مختلــف، ما 
ایرانیــان چنــدان مســتعد تحــزب نیســتیم امــا مســتعد یــک فردیــِت آزادِ متعامالنــه هســتیم. اولی بیشــتر یک 
اســتعداد صــوری یــا نهادین یــا ســاختاری اســت و دومی بیشــتر نوعی روحیــه جمعی. گفتگــو می توانــد نهادین 

نباشــد امــا آزاد و موثر باشــد.
سخن آخر

اســتلزام فــردیت، و تعامــل آزاد، گفتگــو در فضــای عمومی و سیاســی اســت. گفتگو اقدامــی اســت کــه در آن برابری 
جــاری اســت. اصالً حســب تصریح بســیاری از متفکراْن دموکراســی یعنــی همان گفتگــو. اما عموماً گفته می شــود 
کــه بحث عمومــی و گفتگو باید بصــورت ســازمان یافته صــورت پذیرد. در همین جاســت که مســأله احزاب بــه عنوان 
تبلــور نهادیــن گفتگوها در ســپهر سیاســی جامعه پیــش می آیــد. اما امیــد داریــم که از مباحث پیشــین بتــوان نتیجه 
گرفــت کــه حســب درس واقعیت هــا، در ایــران )همچون اغلــب نقاط جهــان( احزاْب گفتگو نیســتند؛ آنها متأســفانه 
پایــان گفتگوینــد؛ بــا الیگارشــی، بوروکراســی و دماگــوژی. از کامــو نقل می کننــد که رهبــران حزبی به خلــق یا تملق 

.)۱۷5 ,Aron( می کنند یــا اهانــت. آرون گفته بود: صمیمیــت و خلــوص نقطۀ مقابــل کار حزبــی اســت
بعــالوه نبایــد از یــاد برد کــه در ایــران بحث عمومی و گفتگوی متفاهمانه بیشــتر از آنکه به تأســیس نهادهــا و روندهای 
صــوری- حقوقــی نیاز داشــته باشــد، نیازمند فلســفه و دلیــل بودن و مســتلزم وجــود زمینه های مســاعد تاریخی اســت 
کــه آن وجــود دارد و اساســاً خــود ایــران مولــود گفتگــوی اقوام مختلــف درطــول تاریخ اســت. برای فــرد ایرانــی که اهل 
مطلق  و مبتنی بر آن، جســور و بلندپرواز اســت، تحزب به ســختی بتوانــد روح آرمان خــواه و امپریالیســت اش را کــه از باور 
بــه ایدة مطلق نشــأت گرفته قانع ســازد؛ آیــا انقالب ایــران مدلل نمی کند کــه روح ایرانی، درگسســتگی اش از نســبّیت، 

فقــط در جــوار ایــدة مطلــق بــه آرامش می رســد؟
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یادداشتی از عبدالحسین خسروپناه؛

پاسخـــی بــــر 
ــای مخالفان  مدع
ــی ــم دیــنــ عل

ــد  ــی گمــان میکنن ــم دین ــان عل مخالف
قــرار اســت هــر پرســش علمــی را از 
ــل  ــرد و عق ــرآن و ســنت دریافــت ک ق
ــال  ــاخت و ح ــل س ــه را تعطی و تجرب
آنکــه عقــل و تجربــه از مهمتریــن 

ــتند. ــی هس ــم دین ــع عل مناب

ــس از آنکــه رضــا  ــگار مهــر، پ ــزارش خبرن ــه گ ب
داوری، رئیــس فرهنگســتان علــوم طــی نامــه ای از 
شــرکت در نشســت علــم دینــی عــذر خواســت و 
در عــوض، بحــث پیرامــون  »امــکان« علــم دینی 
را پیشــنهاد کــرد، مباحثــات پیرامــون علــم دینی و 
امــکان آن موضوعیتــی دیگــری پیــدا کرده اســت. 
اخیــرا حجت االســالم خســروپناه، رئیس مؤسســه 
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران در پاســخ بــه 
ایــن نامــه یادداشــتی نگاشــته کــه در ادامــه مــی 
آید؛اگــر علــوم انســانی مــدرن بــه جامعه مــدرن نظر 
ــه جامعــه  ــز ب ــوم انســانی اســالمی نی دارد پــس عل
اســالمی ناظر اســت. اگــر علــوم انســانی مــدرن اوال 
ســازنده و ثانیــا حاکــی از جامعــه مــدرن اســت پــس 
علــوم انســانی اســالمی نیــز ســازنده و حکایــت گــر 
جامعــه اســالمی خواهــد بــود حــال چگونــه برخــی 

ــم  ــم مــدرن، ممکــن و عل ــد کــه عل گمــان میکنن
اســالمی، غیرممکــن اســت؟

وقتی از علوم انســانی اســالمی ســخن گفته میشــود 
بــه معنــای تعــارض کلــی بــا علــوم انســانی مــدرن 
نیســت چون جامعــه مــدرن، تعــارض کلی بــا جامعه 
اســالمی نــدارد و مشــترکات و افتراقاتــی بیــن آنهــا 

برقــرار اســت.
مخالفــان علــم دینــی گمــان میکنند قــرار اســت هر 
پرســش علمــی را از قــرآن و ســنت دریافــت کــرد و 
عقــل و تجربــه را تعطیل ســاخت و حال آنکــه عقل و 

تجربــه از مهمتریــن منابــع علم دینی هســتند.
یکــی از منشــاهای مخالفــت با علــم دینــی، گرایش 
جوامــع دینــی بــه نیازهــای دنیــای مــدرن و تعــارض 
صــد در صــد نیازهــای مــدرن بــا نیازهــای اســالمی 
اســت؛ در حالــی کــه هــم نیازهــای مشــترک بیــن 
دنیــای مــدرن و جهــان اســالم هســت و هــم روش 
پاســخگویی به نیازهای مــدرن در اســالم وجــود دارد.
ــه  ــه جهــت اینکــه علــم یافتنــی اســت ن برخــی ب
ســاختنی با طــرح علم دینــی مخالفــت میکنند لکن 
بایــد توجه داشــت کــه علــم یافتنــی و در عیــن حال 
ــر و قابلیــت سیاســت گــذاری اســت.  مدیریــت پذی
همانگونــه کــه علــم مــدرن در دنیــا مدیریــت مــی 

ــود. ش
ــس از  ــل و پ ــدرن قب ــای م ــم در دنی ــت عل مدیری
جنــگ جهانــی دوم تفــاوت دارد. این تفــاوت باعث 
شــد که رویکــرد نظریــه پــردازی در قبل، بیشــتر و 
رویکــرد کاربــرد علــم در بعــد، بیشــتر بــوده اســت.

عجیــب اســت کــه ذهــن ثنویــت گرایــی برخــی 
ــاختگی  ــا س ــی ی ــم را یافتن ــه عل ــده ک ــث ش باع
ــه و دومــی را نفــی  ــی را پذیرفت ــد و اول تصــور کنن
ســازنند؛ در حالیکــه بــا مطالعــه تاریخ علــم میتوان 

ــرد و  ــی ب ــش پ ــت دان ــش اراده در مدیری ــه نق ب
ــر ســاختن دانســت. ــی ب دانــش را یافتــن مبتن

ــس نقشــه  ــر نیســت پ ــم مهندســی پذی ــر عل اگ
جامــع علمــی کشــور که توســط اعضــای شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی تدویــن شــد و سیاســت 
ــن آوری در کشــورهای توســعه  ــم و ف ــذاری عل گ
یافتــه، بــی معنــا اســت امــا بایــد توجــه داشــت که 
سیاســتگذاری علــم و فــن آوری نــه تنهــا بــی معنا 

نیســت کــه زاییــده عقالنیــت نخبگانــی اســت.
توصیــه بنــده بــه مخالفــان علــم دینــی این اســت 
کــه در انــکار ایــن دیدگاه عجلــه نکننــد و در تحقق 
تفاهــم آن تــالش نمایند. دیــدگاه های علــم دینی 
بــا دقــت مطالعــه شــود و از تــالش نــه تنهــا ســی 
ســاله بلکــه حــدود هشــت دهــه متفکــران جهــان 
اســالم ماننــد فاروقی و عطــاس و نصر و گلشــنی و 

جــوادی آملــی آگاهــی یابند.
ــی نتیجــه  ــه ب ــی ب ــم دین ــرای نفــی عل گاهــی ب

بــودن آن در ســی ســال اخیــر تمســک مــی شــود. 
ــودن  حــال بایــد پرســید مقصــود از بــی نتیجــه ب
ــودن ادعــای  ــی دلیــل ب ــا مقصــود، ب چیســت؟ آی
علــم دینــی اســت کــه هــذا اول الــکالم بــل بــی 

دلیــل خوانــدن علــم دینــی فاقــد دلیــل اســت.
اگــر مقصــود از بــی نتیجــه بــودن علم دینــی یعنی 
ــدان اســت کــه  ــگان علمــی ب ــی توجهــی نخب ب
کامــال ناصحیــح اســت چون نخبــگان متعــددی از 
حــوزه و دانشــگاه هــم بــاور بــه علــم دینــی دارند و 
هم تحقیقــات متنوعــی در حــوزه علــوم انســانی و 

پزشــکی بــا ایــن رویکــرد نگاشــته اند.
اگــر مقصــود از بــی نتیجــه بــودن علــم دینــی این 
اســت کــه هنــوز تئوریهــای علــم دینــی در جامعه 
کاربــردی نیافتــه اســت پاســخ میدهیــم آیــا دلیــل 
ــا  ــت؟ آی ــرد آن اس ــا، کارب ــک ادع ــت ی ــر حقانی ب
جریانهــای فکــری متعــدد در ایــران که سالهاســت 
مطــرح و فاقــد کاربردنــد؛ بایــد بــی نتیجــه خوانــد.

یاد داشـت

یادداشتی از قاسم پورحسن؛
ــور  ــاع ظه ــه امتن ــم ب ــد حک ــری نمی توان ــچ متفک هی
ــدن  ــهیم ش ــارکت و س ــا مش ــد. ب ــه ای بده اندیش
ــم را  ــوان عل ــی ت ــه م ــت ک ــری اس ــش بش در دان

ــترش داد. گس
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، قاســم پورحســن دانشــیار فلســفه 
ــای  ــاره انتقاده ــتی درب ــی، یادداش ــه طباطبای ــگاه عالم دانش
ــورد  ــی در م ــا داوری اردکان ــر رض ــته دکت ــه نوش ــه ب عجوالن
ــه در  ــت ک ــته اس ــالمی نوش ــانی اس ــوم انس ــی و عل ــم دین عل

ــد: ــی خوانی ــه آن را م ادام
ــبب  ــی س ــائل علم ــه مس ــی ب ــای غیرعلم ــگاه ه ــه ن ۱. غلب
ــوم  ــم. مســئله عل ــوش کنی ــا تفکــرورزی را فرام شــده اســت ت
انســانی بــه طورکلــی یــک مســئله اندیشــه ای و علمــی اســت، 
در حالــی کــه در ســی ســال اخیــر منظــور ایدئولوژیــک در ایــن 
بــاب داشــتیم بــه همیــن دلیــل دســتاوردهای علمــی نداشــتیم، 
علــم منطــق خــاص خــود را دارد، علــم در یــک فرآینــد طبیعــی 
ــا  ــد، ت ــی کن ــور م ــا ظه ــا تمن ــز ی ــا تجوی ــه ب ــی و ن و طوالن
زمانــی کــه بــه ایــن نکتــه التفــات نکنیــم نمــی توانیــم تحولــی 
در علــم بــه طــور عــام و  علــوم انســانی بــه طــور خــاص شــکل 
ــن،  ــئله بنیادی ــن مس ــه ای ــن ب ــرب زمی ــران مغ ــم. متفک دهی
تفطــن پیــدا کردنــد و قــادر شــدند وضــع جدیــد و دانــش جدیــد 
ــر،  ــی بش ــل جمع ــه عق ــم از تجرب ــی توانی ــد. م ــور بدهن را ظه
ــش،  ــر دان ــی ب ــوی مبتن ــروی از الگ ــا پی ــده و ب ــد ش ــره من به

ــم. ــی آوری ــود م ــوم انســانی بوج ــی را در عل تحول
ــک و  ــر داوری ایدئولوژی ــته دکت ــه نوش ــبت ب ــا نس 2. داوری ه
شــتابزده بــود. گفتــار داوری حــاوی ســه بخــش اساســی اســت:
ــانی  ــوم انس ــی و عل ــم دین ــاع عل ــرایط امتن ــی ش ــف( بررس ال

ــر ــال اخی ــی س ــران در س ــالمی در ای اس
ب( تبیین منطق خاص علم

ــم  ــالمی و عل ــانی اس ــوم انس ــکان عل ــرایط ام ــی ش ج(بررس
ــی دین

پیــش از توضیــح ســه پــاره فــوق متذکــر مــی شــویم، رویکــرد 
ــگاه  ــه دور از ن ــی و ب ــاًل علم ــتار کام ــن نوش ــر داوری در ای دکت
هــای ارزشــدارانه بــوده اســت در حالــی کــه منتقــدان و 

ــد. ــوده ان ــه ب ــی توج ــه آن ب ــد ب ــان ارجمن مخالف
مــدت هاســت در برابــر یــک نظریــه علمــی، مواجهــه ی 
ــر داوری یــک  ــم. دکت شــتابزده و ایدئولوژیــک اتخــاذ مــی کنی
ــن  ــای بنیادی ــرت ه ــا بصی ــری ب ــته و متفک ــوف برجس فیلس
ــی  ــوف حکومت ــچ روی فیلس ــه هی ــوان ب ــی ت ــت، او ار نم اس
ــی  ــان م ــه را عی ــن نکت ــه و مشــی فلســفی او ای پنداشــت. روی
ــار  ــی را کن ــش، سیاســت زدک ــته های ــام نوش ــه در تم ــازد ک س
ــی  ــادی و تحلیل ــه بررســی انتق ــا دانــش ب ــق ب گذاشــته و منطب

ــت. ــه اس ــئله پرداخت مس
ــاوت  ــی متف ــته دیدگاه ــر داوری در گذش ــم دکت ــرض کنی ف
دربــاره علــم، علــم دینــی و علــوم انســانی اســالمی داشــته و 
ــه  ــر دریافت ــر و اتخــاذ روش علمی ت ــه دقیق ت ــا مطالع ــال ب ح
ــی  ــود، تحول ــین خ ــر پیش ــوان در آن نظ ــی ت ــه م ــت ک اس
ایجــاد کــرد یــا حتــی از آن گــذار نمــود. ویژگــی فیلســوف و 
متفکــر دینــی اســت کــه بــا دریافــت نادرســتی دیــدگاه آنــرا 
اصــالح کنــد یــا کنــار بگــذارد و دیــدگاه درســت یــا درســت 
تــر ار در پیــش بگیــرد، ایــن چــه ایــرادی بــر اســاس منطــق 

ــم دارد؟ عل
ــین  ــای پیش ــه ه ــذار از اندیش ــا گ ــزرگ ب ــران ب ــه متفک هم
ــه  ــد و ب ــرده ان ــه ک ــد عرض ــه ای جدی ــه نظری ــود ک ــان ب ش
همیــن دلیــل امــروزه از اندیشــمندان برجســته بواســطه 
ــب  ــا حس ــه آن ه ــک، دو و س ــذار از دوران ی ــا گ ــول ی تح
اندیشــه هایشــان ســخن مــی گوییــم. نگارنــده اعتقــاد 
ــا روایــت و فهــم متعــارف  ــم دینــی ب ــر داوری عل ــدارد دکت ن
ــال  ــا ح ــد ت ــه باش ــچ گاه پذیرفت ــه، را هی ــب در جامع و غال
بگوییــم آب پاکــی را بــر روی دســت عالقــه منــدان و 

ــد. ــه باش ــدادگان ریخت دل
ــر داوری  ــار دکت ــن اســت بخــش نخســت گفت ــت ای 3. حقیق

نیازمنــد بررســی تفصیــل و دقیــق اســت، دو فهــم مــی 
ــم  ــاب عل ــی در ب ــوان از تــالش ســی ســاله متفکــران ایران ت

ــه دســت داد: ــانی اســالمی ب ــوم انس ــی و عل دین
فهــم نخســت آن اســت کــه پــس از انقــالب اســالمی، متفکران 
ایرانــی بــه ســبب هیجانــات حاصــل از انقــالب، در صــدد کنــار 
زدن غــرب و دانــش غربــی بودنــد و دوره دوم غــرب ســتیزی را 
ــن  ــم دوم ای ــود، فه ــوب نب ــا نتیجــه آن مطل ــد، ام ــامان دادن س
ــم، روی  ــت عل ــه ســبب آگاهــی از منطــق و ماهی ــه ب اســت ک
بــه اســالمی کــردن علــوم آورده و خواهــان شــکل دادن دانــش 
متناســب بــا پرســش هــا، اقتضائــات و نیازهــای جامعــه بودنــد، 
در ایــن رویکــر تــالش صحیحــی در دریافــت سرشــت علــم و 
دیــن و جامعــه مــدرن و امــروزی بعمــل آوردنــد و کوشــیدند بــا 
ســهیم شــدن در علــم، مرزهــای دانــش را بســط داده و دانــش 

منطبــق بــا نیــازی ایــران را ســامان دهنــد.
نقــد دکتــر داوری متوجــه فهــم نخســت اســت، فهــم نخســت 
ــح  ــم صحی ــع فه ــرده و مان ــدا ک ــه پی ــال غلب ــی س ــن س در ای
سرشــت علــم، دوره مــدرن و منطــق ظهــور علــم شــده اســت. 
ــوم انســانی ســبب  ــم، غــرب و عل ــن فهــم نادرســت از عل همی
ــر  ــیم و اگ ــاب برس ــن ب ــی در ای ــداد معرفت ــه انس ــا ب ــده ت ش
ــم  ــتاوردی نخواهی ــم هیچــگاه دس ــه بدهی ــن روش را ادام همی

ــت. داش
دکتــر داوری در حــدود بیــان ایــن شــرایط امتنــاع بــا خوانــش 

ــت،  ــی اس ــک و غیرعلم ــی ایدئولوژی ــه فهم ــت ک نخس
ــت  ــم درس ــدم فه ــد ع ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب ــی باش م
ــن  ــن چنی ــدان ای ــا منتق ــده ت ــبب ش ــئله س ــن مس ای
ــر دواری  ــای دکت ــا گفتاره ــت ب ــه مخالف ــتابزده ب ش

روی بیاورنــد.
4. بخــش دوم نوشــتار 

از  داوری  دکتــر 
بســیار  اهمیــت 
ــت.  ــوردار اس برخ
تاکنــون  آیــا 
ــم  ــه فه ــق ب موف
جدیــد  دوره 
ــه  ــم؟ چ ــده ای ش

دربــاره  مطالعاتــی 
ــا غــرب  ــم؟ آی ــد صــورت داده ای اســباب ظهــور دوره جدی
ــی از  ــی و گسســت معرفت ــدون روش آگاه ــی توانســت ب م
ــم و  ــه، عل ــان، جامع ــه انس ــبت ب ــود نس ــین خ ــر پیش منظ

بزنــد؟ تحوالتــی  چنیــن  ظهــور  بــه  دســت  قــدرت 
ــگاه هــای غیرعلمــی ســبب شــده اســت  ــه ن متاســفانه غلب
ــن  ــی و اب ــا برخــالف فیلســوفان اســالمی همچــون فاراب ت
ســینا عمــل نماییــم. مــی خواهیــم بــدون خوانــدن و 
ــادی  ــم و بنی ــذر نمائی ــرب، از آن گ ــای غ ــدن بنیاده فهمی
ــتی از  ــی درس ــه آگاه ــی ک ــازیم، در حال ــم س ــر فراه دیگ

ــم. ــم نداری ــت عل سرش
ــی  ــش یونان ــان و دان ــه درســتی یون ــن ســینا ب ــی و ای فاراب
ــد را  ــش جدی ــوده و دان ــد نم ــرده، نق ــن ک ــده، تبیی خوان
ظهــور دادنــد. ایــن منطــق بنیادیــن علــم اســت. مــا 
متاســفانه فرصــت چهــل ســاله را بــرای فهــم غــرب، 
دانــش هــای برآمــده از عقــل جمعــی دوره مــدرن و 
بنیادهــای آن را از دســت داده و نتوانســتیم ماهیــت و 
منطــق علــم را فهــم کنیــم. بــدون فهــم دقیــق ایــن 
ــور  ــی در خــال داشــت. ظه ــوان ادعای ــی ت ــا نم ــالوده ه ش
ــال و پندارهاســت.  ــع امی ــه تاب ــی اســت و ن ــه اتفاق ــم ن عل
ــد ایــن منطــق  ــم منطــق خــاص خــود را دارد، پــس بای عل
ــور داد.  ــی را ظه ــوان علم ــی ت ــدون آن نم ــم، ب را بیاموزی
ــان  ــت اســت. همچن ــن حقیق ــان ای ــر داوری بی ســخن دکت
ــن مســئله  ــه ای ــوم انســانی اســالمی ب ــی و عل ــم دین در عل

ــتیم. ــات هس ــی التف ب
5. هیــچ متفکــری نمی توانــد حکــم بــه امتنــاع ظهــور 
اندیشــه ای بدهــد. دکتــر داوری یــک فیلســوف اســت. 
ــگاه داوری  ــوگ اســت. ن ــه ایدئول ــش و ن ــه جــزم اندی او ن

ســپس  بیندیشــیم  کمــی  اســت،  عملــی  و  فرانگرانــه 
نقــد کنیــم. او منکــر تــالش علمــی بــه اســم ایرانــی 
ــوان  ــی ت ــه م ــت. چگون ــی نیس ــت و منطق ــه درس در وج
ــا  ــاخت؟ ب ــم س ــم را فراه ــک عل ــور ی ــکان ظه ــرایط ام ش
دســتور و تجویــز و کنــار زدن عقــل جمعــی و دانــش 

ــه  ــوان ب ــی ت ــری نم دســت بش آن 
ــا مشــارکت  و یافــت. ب

شــدن  ر ســهیم  د
دانــش بشــری 

کــه  اســت 
تــوان  مــی 
را  علــم 
ش  گســتر
تــا  داد. 
ــه در  ــی ک زمان
دانــش بشــری 

کت  ا شــر
و نکنیــم 

ی  هــا ز مر
گســترش  را  علــم 

ندهیــم 

ــا  ــتن ادع ــرد و داش ــم ک ــم نخواهی ــکان فراه ــرایط ام ش
اســت. ســراب  صــورت  ایــن  در 

دکتــر داوری بــه مــا هشــدار مــی دهــد در صورتــی 
ــد  ــتیم بای ــدی هس ــش جدی ــوی دان ــت وج ــه در جس ک
دهیــم.  بســط  را  آن  و  داشــته  دانــش  در  شــراکت 
بــدون ظهــور منطقــی و نظــام منــد دانــش چگونــه 
ــم  ــرده و عل ــکار ک ن ــود را ا ــهای موج ــم دانش نی ــی توا م
ــع  ــه اول تاب ــی در درج ــم دین ــم. عل ــود آوری ــد بوج جدی

ــت. ــم اس ــور عل ــق ظه منط
ــانی  نس ــوم ا ــی و عل ــم دین ــای عل ــوز بنیانه ــدم هن معتق
از آن بــه  اســالمی روشــن نشــده و تبییــن صحیــح 
ــم  ــم را فه ــت عل ــد سرش ــدا بای بت ــم. ا ی ــداده ا ــت ن دس
کنیــم ســپس زمینــه هــای اجتماعــی و تحــوالت در 
ر داده و نســبت  جــوزه جامعــه را مــورد مداقــه قــرا
ــر  ــگاه ب ن ــم، آ ــی نمایی ــه را بررس ــم و جامع ــی عل حقیق
اســاس منطــق علــم، مطابــق بــا نیازهــای جامعــه، 
د. ایــن یــک فرآینــد  نــش را مــی تــوان ظهــور دا دا
ــش  ــر داوری در بخ ــه دکت ــت ک ــم اس ــور عل ــی ظه طبیع

ــد. ــی ده ــر م ــدان تذک ــوم ب س
ــی  ــی آن، م ــمند و علم ــد روش ــه و نق ــک نظری ــان ی بی
ــاس  ــر اس ــد ب ــد. نق ــت باش ــت پرغنیم ــک فرص ــد ی ن توا
رویکــرد صحیــح  ســبب ایضــاح مســئله مــی شــود، 
همــگان را دعــوت کنیــم بــه دور از حــب و بغــض 
مطالعــه  دقیــق  طــور  بــه  را  داوری  دکتــر  نوشــته 
ــک  ــر کم ــط تفک ــه بس ــه ب ن ــای منصفا ــا نقده ــرده و ب ک

نند. رســا

یاد داشـت

هیچ متفکری نمی تواند حکم به امتـناع 
ظـهور انـدیشه ای بدهد
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یاد داشـت

یادداشتی از مهدی نصیری؛
منشــا و مولــد همــه علوم مثبــت و مفیــد ماقبــل دوران 
ــادی و  ــاحت م ــه س ــوط ب ــوم مرب ــی عل ــدرن، حت م
معیشــتی بشــر، وحــی و تعالیــم انبیــای الهــی بــوده 

است.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، متــن زیــر بــا عنــوان »حاشــیه ای 
ــانی  ــوم انس ــاره عل ــی در ب ــر داوری اردکان ــازه دکت ــته ت ــر نوش ب
ــال  ــری در کان ــدی نصی ــه مه ــت ک ــتی اس ــالمی« یادداش اس

ــت؛ ــرده اس ــر ک ــود منتش ــی خ تلگرام
ــر رضــا داوری  ــق دکت ــد و متخل ــرا یادداشــتی از  اســتاد ارجمن اخی
ــدم  ــالمی و ع ــانی اس ــوم انس ــکان عل ــدم ام ــاره ع ــی در ب اردکان
http://( ــد ــر ش ــه منتش ــن عرص ــه ای ــن ب ــت ورود دی صالحی
ــاره آن نکاتــی را عرضــه مــی دارم:  rezadavari.ir( کــه در ب
اگــر دســت دیــن و وحــی را از ارائــه و تعلیــم علومــی که مربــوط به 
ســاحت هدایــت انســان و مدیریــت جامعــه انســانی اســت کوتــاه 

بدانیــم دیگــر جایــی بــرای حضــور و مداخلــه دیــن نمــی مانــد. 
ــد ماقبــل  ــوم مثبــت و مفی ــد همــه عل ــی کــه منشــا و مول در حال
دوران مــدرن، حتــی علــوم مربــوط بــه ســاحت مــادی و معیشــتی 
ــالف  ــر خ ــت و ب ــوده اس ــی ب ــای اله ــم انبی ــی و تعالی ــر، وح بش
نظریــه  مورخــان  علــم مــدرن، تاریــخ بشــر نه بــا جهــل و صباوت 
و توحــش کــه بــا علــم و بلــوغ و کمــال آغــاز مــی شــود )و علــم 
ادم االســماء کلهــا و علــم االنســان مــا لــم یعلــم و  ...( و تمــدن 
در بعــد مــادی و معنــوی آن بــا تعالیــم مســتقیم آدم ابوالبشــر علیــه 
ــر  ــی ب ــچ دلیل ــرد و هی ــی گی ــدی  شــکل م ــای بع الســالم و انبی
نقــش تجربــه مســتقل بشــری )جــز مــواردی انــدک( در تمــدن 
ســازی ماقبــل مــدرن حتــی در جهــت ابــزار ســازی وجــود نــدارد 
ــودن  ــی ب ــه تجرب ــل ب ــی قائ ــچ عالم ــا هی ــن تقریب ــز دهریی و ج
تمــدن مــادی ماقبــل مــدرن نبــوده اســت.  )به قــول مولــوی: این 
نجــوم و طــب وحــی انبیاســت/ عقــل و حــس را ســوی بی ســو ره 

کجاســت /  جملــه حرفتهــا یقیــن از وحــی بــود...(
بــر این اســاس بــه نحــو اولــی آنچــه مربــوط به ســاحت معنــوی و 
فکــری و اعتقــادی انســان بــوده از ســوی انبیــا بــه بشــر ارائه شــده 

و بــه تجربــه و تولیــد فکــری و عقلی او واگذار نشــده اســت.
ــک رخ داده،   ــم و تکنی ــه عل ــدرن در عرص ــه در دوران م ــا آنچ ام
ــود  ــه خ ــر اندیش ــه ب ــا تکی ــا ب ــی انبی ــه راه تمدن ــراف از نقش انح
ــی  ــیر تمدن ــر مس ــن تغیی ــه در ای ــر چ ــت )اگ ــری اس ــار بش مخت
ــه و در خــال آغــاز  ــا قبــل مــدرن بهــره گرفت ــی م ــراث تمدن از می
ــر  ــن و ویرانگ ــران آفری ــدن بح ــول آن،  تم ــه محص ــرده( ک نک

مــدرن کنونــی بــوده اســت. 
البتــه ایــن کــه امــروز بــا ایــن تمــدن چــه نحــو مواجهــه ای بایــد 
ــرار از آن  ــی ف ــه هــدم و انهــدام آن و حت ــه ب ــا توصی داشــت، حتم
نیســت و ایــن کــه آیــا بایــد دســت بــه تاســیس تمدنــی دیگــر زد 
نیــز بحــث دیگــری اســت کــه بــه نظــر مــی رســد تنهــا در صورت 
حــذف  مدرنیتــه کــه ممکــن اســت بــا یــک جنــگ ویرانگــر مدرن 
رخ دهــد، قابــل طــرح و بررســی اســت، اگــر چــه اساســا تحقــق 
تمــدن تــراز دیــن منــوط بــه حضــور مبســوط الیــد امــام معصــوم 

علیه الســالم اســت. 
در زمینــه اســالمی کــردن علــوم انســانی نیــز بــا مفــروض گرفتــن 
نقــش انحصــاری وحــی و دیــن در ایــن عرصــه، بــه راحتــی نمــی 
تــوان ســخن از تغییــر تمــام عیــار آنهــا بــه خصــوص بــا توصیــه و 
بخــش نامــه و ... گفــت و اگــر تمــدن مــدرن فعــال گریــز ناپذیــر 
باشــد،  علــوم انســانی اش هــم کــم و بیــش ناگزیــر اســت گرچــه 
بــاب نقــد ایــن علــوم و بعضــا ارائــه بدیــل هایــی هــم مــی توانــد و 

بایــد همیشــه مفتــوح باشــد. 
ــون  ــه اکن ــن اســت ک ــان ای ــن می ــل توجــه در ای ــه قاب ــا نکت و ام
عمدتــا پیــروان حکمــت متعالیــه منادیــان ایــن تحــول هســتند و از 
نقــش کلیــدی ایــن فلســفه در ایــن پــروژه ســخن مــی گوینــد در 
حالــی کــه بــر اســاس دیــدگاه مخالفــان، اســالمی بــودن خــود این 
فلســفه مــورد ســئوال و بلکــه انــکار اســت و بــه قــول خــود آقایــان 

فاقــد شــئ چگونــه مــی توانــد معطــی شــئ باشــد. 
بنــا بــر ایــن ســزاوار آن اســت کــه اول حوزویــان تعریــف شــان را 
ــن  ــر اســالمی در بی ــی و اســالمی و غی ــر دین ــی و غی ــم دین از عل

ــانی  ــوم انس ــراغ عل ــه س ــد ب ــد و بع ــح کنن ــن و منق ــود روش خ
ــن  ــا چنی ــر حتم ــن ام ــل از ای ــد و قب ــگاهها برون ــود در دانش موج
تالشــی فایــده چندانــی در بــر نخواهــد داشــت بلکــه بــر تعارضهــا 
و تنشــهای موجــود فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی مــی افزاید در 
حالــی کــه بــه نظــر مــی رســد جامعــه بیــش از ایــن تحمــل ایــن 
همــه تعارضــات نظــری و عملــی و فلســفی و کالمــی و سیاســی 

ــدارد. و ... را ن
یادداشتی از بهروز فرنو؛

بحران علوم انسانی در دوره بعد مدرن
ــد اســت و ماهیــت خــود  ــوم انســانی عصــر جدی ــر منظــور عل اگ
ــوان ســخن  ــی ت ــدرن م ــد م ــاد آن، از بحــران آن در دوره مابع بنی
گفــت و از تحــول در آن بــه معنــی دینــی و اســالمی کردن بــه این 

آســانی ســخن نمــی تــوان گفــت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، متــن زیــر یادداشــتی از بهــروز فرنــو 
در مــورد نامــه اخیــر رضــا داوری اردکانــی اســت کــه در ادامــه مــی 

خوانیــد؛
در خصــوص نظــر جنــاب اســتاد داوری و متفکــر فقیــد 
ــر  ــرب، عص ــانی، غ ــوم انس ــه عل ــع ب ــد راج ــوم فردی مرح
جدیــد و بحــران آن، نکتــه مهمــی اســت کــه اغلــب دانســته 
ــی  ــته م ــده انگاش ــده، نادی ــور ش ــار آن عب ــته از کن و ندانس

ــود.  ش
ــتین  ــه نخس ــدارد ک ــد ن ــی تردی ــچ جناح ــس و هی ــچ ک  هی
پرســش جــدی و حکمــی از ماهیــت غــرب، مدرنیتــه و علــوم 
ــب طــرح  ــد و متعاق ــد پیــش آم ــوم فردی ــرای مرح انســانی ب
ــر  ــای دکت ــه آق ــران و از جمل ــرای دیگ ــب ب ــث او مطل بح
داوری مطــرح شــد و او جــدی تــر از دیگــران مطلــب را پــی 
ــده  ــب آن را نادی ــران اغل ــه دیگ ــه ای ک ــا نکت ــت. ام گرف
ــود. وقتــی صحبــت  ــد ب ــد، تفکــر ادواری مرحــوم فردی گرفتن
از ادوار تفکــر اســت ومظهریــت اســمای االهــی، ماهیــت هــر 
تعبیــر و اصطــالح بــه حقیقــت ادواری تفکــر و ابتالئــات 
ــن  ــه دی ــض اینک ــه مح ــذا ب ــردد. ل ــی گ ــاز م ــی آن ب تاریخ
ــد پرســید کــه کــدام  ــه بای ــال فاصل ــم مطــرح شــود، ب ــا عل ی

ــدام دوره.   ــان، ک ــدام انس ــم، ک ــدام عل ــن، ک دی
ــت  ــت و ماهی ــد اس ــر جدی ــانی عص ــوم انس ــور عل ــر منظ اگ
ــی  ــدرن م ــد م ــران آن در دوره مابع ــاد آن، از بح ــود بنی خ
ــی و  ــی دین ــه معن ــول در آن ب ــت و از تح ــخن گف ــوان س ت
اســالمی کــردن بــه ایــن آســانی ســخن نمــی تــوان گفــت؛ 
ــت/  ــه دس ــد ب ــی آی ــی نم ــم خاک ــی در عال ــه آدم ــرا ک چ

ــی. ــو آدم ــاخت و از ن ــد س ــر ببای ــی دیگ عالم
ــان  ــلم ادی ــت. مس ــن اس ــدام دی ــش ک ــر پرس ــه مهمت نکت

غــرب زده و ســکوالر امــروزی یــا بــه قــول معــروف اســالم 
آمریکایــی کــه مــراد نیســت، پــس باقــی مــی مانــد 
ــظ و  ــم لف ــی قدی ــه معن ــی ب ــالمی و دین ــوم اس ــالم و عل اس
اســالم تــام و تمــام بــه معنــی آنچــه در دوره ظهــور خواهــد 

آمد.
ــق  ــای تحقی ــود ج ــته خ ــالمی گذش ــوم اس ــورد عل ــا در م ام
حکمــی، اصولــی و اجتهــادی اســت کــه اوال از خــالل 
ــاری  ــی، اخب ــی و درایت ــول، روایت ــول و معق ــات منق اختالف
و اصولــی، کــدام وجــه اصیــل اســت و کــدام وجــه اصیــل تــر 
اســت و کــدام وجــه اســیر حجــاب هــای زمانــه خــود بــوده و 
ــر  ــوم و معــارف گذشــته را در براب موجبــات فســخ و نســخ عل

فرهنــگ جدیــد فراهــم آورده اســت.
ــرای  ــته و ب ــه گذش ــوم در زمان ــن عل ــدر از ای ــه ق ــا چ ثانی
جســتجوی مســائل آن عصــر کافــی بــوده وچــه قــدر 
ــد  ــد جدی ــد و مابع ــع جدی ــتحدثه در وض ــائل مس ــا مس ــا ب م

مواجهیــم؟
پــس بــاز جــست اصالــت هــای علــوم گذشــته و تناســب آن با 
عصــر حاضــر، خــود یــک مســئله کامــال تحقیقــی و اجتهــادی 
ــر  ــت و ام ــه آن پرداخ ــگاه ب ــوزه و دانش ــد در ح ــه بای ــت ک اس

ــاده ای نیســت.  حاضــر و آم
امــا مطلــب دیگــر انتظــار آمــاده گــر در عیــن مجاهــدت نظــری 
و عملــی بــرای اســتقبال از آن حقیقــت دینــی و اســالمی اســت 

کــه هنــوز نیامــده و زمــان آن فــرا نرســیده اســت.
ــه در  ــتاد داوری آنچ ــاب اس ــد و جن ــوم فردی ــر مرح ــس از نظ پ
ــرح  ــد مط ــی توان ــی م ــوم دین ــوان عل ــه عن ــالمی ب ــالب اس انق
ــای  ــه معن ــته ب ــای گذش ــت ه ــه اصال ــت ک ــی اس ــد معارف باش
پریــروزی و صــدر ادیــان و اســالم را بــاز جســت مــی کنــد 
ــری  ــی و نظ ــدت عمل ــا مجاه ــراه ب ــر هم ــاده گ ــاری آم و انتظ
بــرای ظهــور حقیقــت موعــود دارد. ضمــن اینکــه خودآگاهــی بــه 
وضعیــت تاریخــی نــه دیگــر و نــه هنــوز، خود اســاس بحث اســت.
ــوم  ــت عل ــت و ماهی ــش از حقیق ــا پرس ــت اینج ــس در حقیق پ
ــا آن زندگــی مــی کنیــم  ــا ب انســانی و آنچــه کــه کــم و بیــش م
نــه تنهــا ضــروری اســت بلکــه اصــال غــرض از انقــالب اســالمی 
بــه یــک معنــی همیــن بــوده اســت، امــا تحقیــق، تامــل و تفکری 
کــه بایــد بــه ســوی آن رفــت دســتور العملــی حاضــر و کیمیایــی 
مهیــا نیســت کــه بتــوان آن را بــه مــس علــوم انســانی زد و آن را 

طــال کــرد.
ــوان  ــی ت ــب م ــظ لســان الغی ــه حاف ــا خواج ــم ســخن ب ــط ه فق
گفــت: دســت از مــس وجــود چــو مــردان ره بشــوی/ تــا کیمیــای 

ــی و زر شــوی عشــق بیاب

منشأ همه علـوم وحی بوده است

یاد داشـت

یادداشتی از عبداهلل صلواتی؛
مطالــب نامــه دکتــر داوری از انســجام الزم برخــوردار نیســت. لحــن آغــاز نامــه 
لحنــی در ریــل امتنــاع علــوم انســانی اســامی اســت امــا لحــن پایانــی، لحنــی 

موافــق بــا امــکان علــوم انســانی اســامی اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، متــن زیــر یادداشــتی از عبــداهلل صلواتــی در مــورد نامــه اخیــر رضــا 

داوری اردکانــی اســت کــه در ادامــه مــی خوانیــد؛
ــه  ــی ب ــم دین ــاره عل ــوم درب ــتان عل ــس فرهنگس ــی، رئی ــا داوری اردکان ــر رض ــه دکت نام
درخواســت دبیرخانــه هــم اندیشــی اســالمی بــرای حضــور و ســخنرانی در ایــن هــم اندیشــی 
ــت  ــگاه تربی ــیار دانش ــی، دانش ــداهلل صلوات ــر عب ــت. دکت ــی داش ــی را در پ ــهای مختلف واکنش

ــت: ــه اس ــه پرداخت ــن نام ــی ای ــد و بررس ــه نق ــتی ب ــی در یادداش ــهید رجای ــر ش دبی
ــالمی  ــانی اس ــوم انس ــاره عل ــی درب ــه ای مطالب ــر داوری در نام ــاب دکت ــد جن ــتاد ارجمن اس
ــوم انســانی اســالمی( چنانکــه توجــه داریــد  ــد مثــل ایــن بخــش: »ایــن بحــث )عل آورده ان
ــز  ــده نی ــه در آین ــه نظــر نمــی رســد ک ــه نتیجــه نرســیده اســت و ب ــه ب ســی ســال اســت ک

ــه نتیجــه ای برســد. ب
ــه  ــه نتیج ــند ب ــه بکوش ــر چ ــود، ه ــی ش ــط م ــی خل ــئله علم ــا مس ــی ب ــب سیاس ــی مطل  وقت
ــه صفــت دینــی  ــه ایــن جهــت آن را ب ــا دیــن دارد و ب نمــی رســند. علــم ماهیتــی متفــاوت ب
ــم  ــد صفــت ذاتــی عل ــارت دیگــر وصــف دینــی نمــی توان ــه عب ــوان متصــف کــرد. ب نمــی ت
باشــد….« و ایــن بخــش »…اگــر مــی توانســتیم خــود را از ایــن وابســتگی نجــات دهیــم 
و راه رســیدن بــه جامعــه ای را بیابیــم کــه در آن روح دینــی یعنــی اعتقــاد بــه توحیــد و عالــم 
غیــب و معــاد حاکــم باشــد و مردمانــش از ســودای مصــرف آخریــن تکنولــوژی هــای ســاخته 
ــا اخــالق  ــوأم ب ــرای معــاش ت ــی و هماهنگــی ب ــا همدل ــه آزاد باشــند و ب جهــان توســعه یافت
بکوشــند، شــاید افقــی پیــش رویمــان گشــوده مــی شــد. توجــه داشــته باشــیم کــه علــم یــک 

ــی اســت… « طــرح مهندســی ســاختنی نیســت، یافتن
دربــاره آنچــه اســتاد داوری عرضــه کــرده انــد کــه نمیدانــم مطابــق بــا ســخنان 
ــی  ــوال پایان ــه اق ــا برپای ــم ی ــالمی بدان ــانی اس ــوم انس ــاع عل ــش را امتن ــان نام نخستش
ــم  ــه تقدی ــت ک ــم گذش ــه ذهن ــی ب ــم مطالب ــالمی بدان ــانی اس ــوم انس ــت عل ــان صعوب ش

میکنــم:
ــرده و  ــدا ک ــه سیاســی غلیظــی پی ــوم انســانی اســالمی صبغ ــه نظرمــی رســد: مســأله عل ب
ــه  طیفــی از مدافعــان و طایفــه ای از مخالفــان را دچــار لغــزش در تفســیر کــرده اســت. ب

ــد ایــن مقدمــات را لحــاظ کــرد: ــوم انســانی اســالمی بای نظــرم در طــرح عل
ــه  ــر آنک ــت مگ ــتفاده اس ــرام و اس ــا و احت ــل اعتن ــر قاب ــی بش ــتاوردهای علم ــم. دس یک
ــه  ــدی ارائ ــتاورد جدی ــا دس ــای ان اســت و ی ــای آن بیــش از مزای ــود آســیب ه محــرز ش
ــه  ــد متواضعان ــت بای ــن حال ــه در ای ــتر ک ــری بیش ــن گ ــدرت تبیی ــدی و ق ــا کارآم ــود ب ش
ــار گذاشــت  ــه و گــزاره علمــی و دســتاورد تکنیکــی را کن دســتاورد قبلــی در ســاحت نظری
ــای  ــه معن ــالمی ب ــانی اس ــوم انس ــرد و عل ــره ب ــد به ــتاورد جدی ــه و دس ــده و نظری و از ای
ــا علــوم انســانی اســالمی در همــه روایــت  نادیــده گرفتــن دســتاوردهای بشــری نیســت ی

ــدارد. ــدی ن ــن قص ــش چنی های
ــد  ــا قی ــی روایته ــی دارد. برخ ــای متفاوت ــالمی روایته ــانی اس ــوم انس ــای عل دوم. ادع

ــد. ــم مــی دان ــی عل ــد ذات ــی را قی دین
ــی،  ــم غیردین ــب عل ــت و ترکی ــی اس ــی دین ــر علم ــوادی ه ــتاد ج ــت اس ــر قرائ ــال بناب  مث
ــی فقــط یــک روایــت از  ــد دین ــودن قی ــی نب ــا رد ذات ــا ب ــی پارادکســیکال اســت، ام ترکیب
علــم دینــی و علــوم انســانی اســالمی رد مــی شــود نــه همــه خوانــش هــا و روایــت هــا.
 بنابرایــن، ایــن ســخن اســتاد داوری صرفــًا روایــت اســتاد جــوادی آملــی را – بــه عنــوان 

مثــال – مــی توانــد ابطــال کنــد.
ــت و  ــاختن اس ــه س ــر پای ــت ب ــالمی روای ــانی اس ــوم انس ــای عل ــت ه ــی از روای ــوم. برخ س
ــر یافتنــی کــه درون آن ســاختنی هــم  ــای یافتــن و گروهــی ب ــر مبن طیفــی دیگــر، روایــت ب
ــا در  ــرو ریختــن همــه روایــت ه ــوان انتظــار ف ــا رد یــک روایــت نمــی ت ــن ب هســت. بنابرای

یــک مســأله را داشــت.
ــوال  ــه الی اق ــت در الب ــه و روای ــد آی ــزودن چن ــای اف ــه معن ــوم انســانی اســالمی ب ــارم. عل  چه
ــن  ــانی از دی ــوم انس ــائل عل ــی مس ــتخراج درون نص ــا اس ــا لزوم ــانی ی ــوم انس ــمندان عل دانش

ــت. نیس
پنجــم. علــوم انســانی اســالمی مــی توانــد بــه ایــن معنــا باشــد کــه علــوم انســانی در خــأل شــکل 
ــر در  ــی دیگ ــل غیرمعرفت ــوم و عوام ــت ب ــن، زیس ــگ، دی ــر، فرهن ــات بش ــرد و تمنی ــی گی نم

شــکل گیــری علــوم انســانی اثرگذار اســت.
ــن  ــژه دی ــن بوی ــان دارد. دی ــی ای از انســان و جه ــوم انســانی، تلق ــر متفکــری در عل  ششــم. ه
ــخ، ایــات و روایــات تلقــی از انســان و جهــان مطــرح مــی کنــد و  اســالم، در بخــش ســیره، تاری
ــد  ــه فتــح الم( اســالمی نفــس مــی کشــد نمــی توان ــم )ب ــه عال ــه و زمان متفکــری کــه در زمین
ــه اســالم در تلقــی از انســان و جهــان و ارزش  ــا و مختصــات و نگرشــی ک ــه ه ــه مولف نســبت ب
هــا ارایــه مــی کنــد بــی تفــاوت باشــد و لحــاظ همیــن تلقــی هــای بنیــادی جهــت دهــی خــاص و 

اثربخشــی بــه علــوم انســانی مــی دهــد .
ــد  ــی بفرمایی ــت ده ــن جه ــان دادن ای ــرای نش ــد ب ــال میخواهی ــالح ح ــی االصط ــاحه ف المش
ــانی در  ــوم انس ــا »عل ــالمی« ی ــه اس ــانی در زمین ــوم انس ــا »عل ــالمی« ی ــانی اس ــوم انس »عل

ــالمی«. ــم اس عال
 یــا اگــر تمایلــی بــه افــزودن قیــد اســالمی نداشــته باشــیم بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه علــوم 
ــد. ــدا کن ــد دگردیســی هــا و تفــاوت هــای جــدی پی ــوم اســالمی مــی توان انســانی در زیســت ب
هفتــم. علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی کنونــی در زمینــه و زمانــه خاصــی نضــج گرفتــه و در آن 
ســیر مــی کنــد؛ زمینــه علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی کنونــی گــره خــورده بــا پیــش فرضهــا 
ــت شناســی، انســانش  ــود؛  معرف ــا خ ــرد متناســب ب ــا روش و رویک ــی خاصــی ب ــادی و مبان و مب
ــتی  ــی و هس ــان شناس ــی، انس ــت شناس ــا معرف ــت ب ــاوت اس ــا متف ــی آنه ــتی شناس ــی، هس ناس

ــه هــای بــالد دیگــر. ــا زمینــه و زمان ــه اســالمی و ب شناســی زمینــه و زمان
ــم و آدم  ــده عالَ ــًا تماشــاگر و توصیــف کنن ــی صرف ــوم اجتماعــی کنون هشــتم.علوم انســانی و عل
ــا و  ــه ه ــا و نظری ــا نظره ــند آنه ــد باش ــه بای ــم و آدم و چ ــودن عالَ ــه ب ــه در چگون ــت، بلک نیس

رهیافتهــا و یافتهایــی دارنــد.
ــرو  ــم در قلم ــور دارد و ه ــف حض ــاحت توصی ــم در س ــد ه ــای جدی ــی دنی ــا و مبان ــش فرضه  پی
نســخه پیچیــدن بــرای »چــه بایــد باشــِد« آدم و عالـَـم. ســوبژکتیو شــدن معرفــت و عقــل، تقلیــل 
ــر از  ــا غی ــن و روان )روان در اینج ــه ت ــان ب ــل انس ــا، تقلی ــه دنی ــی ب ــل کل ــا و می ــه دنی ــم ب عالَ
ــوم اجتماعــی  ــوم انســانی و عل ــه عل ــه و زمان ــه(، زمین ــه کار رفت ــام روح ب ــا ن ســاحت مجــردی ب
کنونــی را ســامان مــی دهــد و فلســفه اســالمی بــه طــور عــام و فلســفه صدرایــی بطــور خــاص 
ایــن زمینــه را نمــی پســندد و بنابــر زمانــه آخریــن پیامبــر بــر ایــن بــاور اســت کــه: زمینــه کنونــی 
علــوم بایــد مطابــق ایــن زمانــه دگردیســی یابــد و بــه جــای غوطــه ور شــدن در برســاخت هــا و 
زندانــی شــدن در ذهــن )زمینــه معرفــت شناســی کنونــی( و بجــای تقلیــل انســانی بــه آدمــک 
هــای ابــژه شــده )زمینــه انســان شناســی کنونــی( بایــد بــه نظــم جدیــدی اندیشــید کــه در آن، 
برســاخت هــای اجتماعــی، نــه شــریعت را مــی بلعــد و نــه عدالــت را زیــر چــرخ دنــده هایــش لــه 

مــی کنــد.
ــه  ــاز نام ــوردار نیســت: لحــن آغ ــه از انســجام الزم برخ ــب نام ــد مطال ــی رس ــر م ــه نظ ــم. ب نه
لحنــی در ریــل امتنــاع علــوم انســانی اســالمی اســت امــا لحــن پایانــی: »اگــر جامعــه ای بیابیــم 
ــا امــکان  ــر آن حاکــم باشــد، شــاید افقــی گشــوده شــود…« لحنــی موافــق ب کــه روح دینــی ب

علوم انســانی اســالمی اســت.
ــح الم(  ــه فت ــم )ب ــان از عال ــدد از آثارش ــع متع ــتاد داوری در مواض ــه اس ــا ک ــم. از آنج ده

ــد.  ــه ان ــخن گفت ــر س ــدی در تفک ــرش توحی ــش نگ ــر و نق متفک
بنابرایــن، مــی تــوان بــا ســخنان پایانــی ایــن نامــه همدلــی داشــت و ســخنان آغازیــن نامــه 
را حاکــی از نقــد ایشــان بــر برخــی از روایــت هــای رایــج در علــوم انســانی اســالمی دانســت 

نــه همــه روایتهــا.
ــد: ۱-  ــی کن ــرح م ــی مط ــم دین ــرای عل ــن را ب ــای ممک ــتاد داوری دو معن ــم. اس یازده
ــًا مســئله  ــه ضرورت ــردازد؛ 2 علمــی ک ــی مــی پ ــات و مســائل دین ــه موضوع ــه ب علمــی ک
ــود  ــه خ ــی ب ــه دین ــد و صبغ ــی نمای ــس م ــی تنف ــم دین ــوای عالَ ــا در ه ــدارد، ام ــی ن دین

ــرد. می گی
ــام  ــا در مق ــد ام ــی گوین ــخن م ــی س ــم دین ــکان عل ــدد از ام ــع متع ــان در مواض ــس ایش  پ
ــد  ــل یاب ــن تقلی ــه ای دی ــر در جامع ــد اگ ــی گوین ــد و م ــی دارن ــی تردیدهای ــم دین ــق عل تحق
ــه  ــت. ب ــی داش ــم دین ــار عل ــه انتظ ــن جامع ــوان از ای ــی ت ــر نم ــادات و ظواه ــی ع ــه برخ ب
ــم  ــق عل ــار  تحق ــوان انتظ ــی ت ــد نم ــق نیاب ــی تحق ــح الم( دین ــه فت ــم )ب ــا عال ــی: ت عبارت
ــه بصــورت  ــا ن ــد ام ــم دینــی و امــکان آن موافــق ان ــا عل دینــی داشــت و در موضــع دیگــر ب
ــا  ــا دســتور و شــعار کــه ب ــه ب ــا ن ــوان دینــی کــرد ام ــز مــی ت دســتوری: »علــم موجــود را نی
ــم،  ــرای آگاهــی بیشــتر از بنــد یازدهــم، رک: عل ــع و شــرایط عالَــم دینــی« )ب تأمــل در موان
تجــدد، تحــول در آراء دکتــر رضــا داوری اردکانــی در اولیــن شــماره فصلنامــه پژوهــش هــای 

ــالمی( ــانی اس ــوم انس ــی عل ــن الملل ــره بی ــژه کنگ ــدرا وی ــی ص ــی اجتماع فرهنگ

ماجرای علوم انسانی اسالمی؛ پانوشتی بر نامه رضا داوری
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چند تأمل در باب نامۀ داوری اردکانی؛

رضــا داوری اردکانــی برخــاف ادعــای 
صریــح بــر ناممکــن بــودن و بــه 
نتیجــه نرســیدن »علــم دینــی و علــوم 
ــکان و  ــاً ام ــامی«، عم ــانی اس انس
ــامی را  ــانی اس ــوم انس ــت عل مطلوبی
پذیرفته و به رســمیت شــناخته اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، نامــه دکتــر رضــا 
داوری اردکانــی، رئیــس فرهنگســتان علــوم 
دربــاره علــم دینــی بــه درخواســت دبیرخانــه هم 
اندیشــی اســالمی بــرای حضــور و ســخنرانی در 
ایــن هــم اندیشــی واکنشــهای مختلفــی را در پی 
داشــت. ســید جالل هاشــمی اســتادیار دانشــگاه 
شــهید چمــران اهــواز در رشــته فلســفه و تعلیــم 
ــه نقــد و بررســی ایــن  و تربیــت در یادداشــتی ب

نامــه پرداخته اســت:
نامــه دکتــر داوری مــورخ ۷/ ۱۱/ ۱396 بــه 
ــه هــم اندیشــی اســالمی ارســال شــده  دبیرخان
ــان و  ــال ایش ــخ 30/ ۱۱/ ۱396 در کان و در تاری
چنــد ســایت خبــری. بازتــاب یافتــه اســتدر بــاب 
نامــۀ دکتــر رضــا داوری اردکانــی چند تأمــل ارائه 

ــردد: مــی گ
ــگارش  ــر داوری در ن ــه نظــر مــی رســد دکت ب
ایــن نامــه قــدری شــتاب زدگــی و بــی 
ــرج  ــه خ ــود ب ــری خ ــی فک ــه مبان ــی ب توجه
داده انــد و بــه لــوازم، مالزمــه هــا و اســتلزامات 
ــن  ــود در ای ــدة خ ــرح ش ــای مط ــدگاه ه دی
ــد. در ادامــه  نوشــتار التفــات کافــی نداشــته ان
ــان  ــر ایش ــتۀ اخی ــوص نوش ــی در خص تأمالت

ــردد. ــی گ ــه م ارائ
 یــک. دکتــر داوری مــی گویــد: »ســی ســال 
ــه  ــت و ب ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ــه ب ــت ک اس
نظــر نمــی رســد کــه در آینــده نیــز بــه نتیجــه 

ــد.«. ای برس
ــان  ــود و همگن ــتگی خ ــان خس ــا ایش در اینج
بــرای  نــو  هــای  راه  نداشــتن  و  خویــش 
ــا  گشــایش علمــی و تولیــد علــم اســالمی را ب
ــم  ــد عل ــۀ تولی ــروژه و پروس ــودن پ ــتباه ب اش
ــا  ــن تنه ــد. همچنی ــرده ان ــط ک ــالمی خل اس
ــاله  ــی س ــده را س ــگویی آین ــرای پیش ــار ب معی
ــه  ــه نتیج ــت و ب ــن حرک ــۀ ای ــودن تاریخچ ب
ــی  ــان م ــر بی ــۀ اخی ــه ده ــیدن  آن در س نرس
ــا  ــوان پرســید آی ــه مــی ت ــد. در ایــن زمین کنن
ــز فلســفۀ غــرب  ــوع رویکــرد موجــود و از لن ن
بــه منابــع و مبانــی اســالمی نگریســتن دارای 
اشــکال جــدی نبــوده اســت!؟ آیــا مــی تــوان 
ــع  ــا مناب ــوان ب ــا فلســفه هــای عقیــم مــی ت ب
ــن  ــت و  از ای ــه داش ــالمی مواجه ــای اس زای
ــه  ــرف س ــا ص ــت؟! و آی ــی بس ــل از طرف تعام
ــی  ــترگ، زمان ــی س ــن حرکت ــرای چنی ــه ب ده

طوالنــی اســت!؟
دو. دکتــر داوری مــی نویســد : »علــم ماهیتــی 
ــا دیــن دارد و بــه ایــن جهــت آن را  متفــاوت ب
ــوان متصــف کــرد.  ــه صفــت دینــی نمــی ت ب
ــد  ــارت دیگــر وصــف دینــی نمــی توان ــه عب ب

صفــت ذاتــی علــم باشــد.«.
البتــه ایشــان رییــس فرهنگســتان علــوم 
هســتند و بــا قلمــرو موضوعــی علــوم آشــنایی 

ــت: ــوان گف ــی ت ــال م ــن ح ــا ای ــد. ب دارن
اواًل اســالم مدعــی علــوم تجربــی نبــوده 
و نیســت و شــأن آمــوزه هــای اســالمی 
هدایــت گــری بشــر بــه ســوی خداونــد اســت 

ــه  ــال ب ــالم باالجم ــن اس ــتا دی ــن راس و در ای
برخــی از شــواهد تجربــی هدایــت کننــده 
ــق  ــنایی عمی ــًا آش ــت؛ ضمن ــته اس ــاره داش اش
ــت  ــرط الزم هدای ــم ش ــی ه ــوم تجرب ــا عل ب
پذیــری انســان نبــوده و نیســت؛ مگــر حضــرت 
ســلمان و ابــوذر چقــدر بــا علــوم تجربــی 
ــه  ــر اینک ــۀ دیگ ــد؟! نکت ــته ان ــنایی داش آش
علــم فقــط شــامل علــوم تجربــی نمــی شــود 
و بســیاری از حــوزه هــای علــوم انســانی را نیــز 
در بــر مــی گیــرد. دیــن برنامــۀ زندگــی انســان 
و ارتبــاط او بــا خداونــد و نظــام هســتی اســت، 
ــه  ــی ک ــز علوم ــانی نی ــوم انس ــرو عل در قلم
ناظــر بــر شــناخت هــا، گرایــش هــا و اعمــال 
درســت فــردی واجتماعــی انســان هســتند می 
ــای  ــوزه ه ــا آم ــه ب ــد و بایســته اســت ک توانن
ــول و  ــی معق ــوزه های ــوان آم ــه عن ــی ب دین

ــند. ــته باش ــاط داش ــان ارتب ــد انس مفی
  ثانیــًا اگــر علــم را از ســنخ دســتیابی بــه 
ــت  ــی از حقیق ــش های ــان بخ ــا بی ــق ی حقای
ــم،  ــان بدانی ــان و جه ــه انس ــوط ب ــای مرب ه
ــده  ــه از مجــرای وحــی آورده ش ــم ک ــن ه دی
بــه حقایــق ســاحات انســان و جهــان اشــاراتی 
دارد و مــی توانــد زمینــه بســیار مناســبی باشــد 
ــی  ــای علم ــازی و کاوش ه ــه س ــرای فرضی ب
ــس  ــم. پ ــق عال ــناخت حقای ــت ش ــر جه بش
بــاور بــه تفکیــک یکســره  علــم و دین درســت 

ــود. ــی ش ــی م ــوب ارزیاب ــت و نامطل نیس
ســه. دکتــر داوری معتقدنــد: »هیــچ علمــی را 
ــا مــالک بیــرون از آن نمــی تــوان ســنجید.  ب
چنانکــه حکــم در بــاب فقــه و حدیــث بــا 

مــالک و میــزان متدولــوژی علــم جدیــد 
ــدارد.«. ــی ن ــار و وجه اعتب

امــروزه علــوم میــان رشــته ای جدیــد، مرزهــا 
ــش  ــازه ای را پی ــای ت ــق ه ــده و اف را درنوردی
پــای بشــر گشــوده اســت. مثــاًل کاوش هایــی 
کــه در حــوزة روانشناســی صــورت گرفتــه 
منجــر بــه بازنگــری در حقــوق و جــزا شــده و 
روانشناســی اخــالق نیــز مــی توانــد دســتمایه 
ای بــرای بازنگــری احــکام فقهــی باشــد. 
ــوزة اخــالق  ــد در ح ــی توان ــه هــم م ــود فق خ
و عقالنیــت اخالقــی تعریــف شــود. خــود 
ــته  ــز در رش ــت  نی ــودن و عقالنی ــی ب عقالن
ــت  ــددی موضوعی ــانی متع ــوم انس ــای عل ه
ــت  ــن دس ــت. بنابرای ــث اس ــل بح دارد و مح
ــا معیارهــای مطــرح  ــه را مــی شــود ب کــم فق
در اخــالق و علــوم میــان رشــته ای وابســته به 

ــنجید. ــالق س اخ
دوم اینکــه داشــتن روح دینــی و بــاور بــه 
توحیــد و غیــب و معــاد در گــرو خیلــی چیزهــا 
ــط ،  ــوای مرتب ــب و محت ــود مطل ــه وج از جمل
ــر و  ــای مؤث ــود الگوه ــش، وج ــوزش اثربخ آم
ــت و … اســت.  ــق عدال ــام بخــش و تحق اله
همچنیــن مثــاًل مطابــق منطــق معصــوم علیــه 
ــه ال  ــاش ل ــن ال مع ــر »م ــی ب ــالم مبن الس
ــت و  ــواری معیش ــوان دش ــی ت ــه« م ــاد ل مع
تنگنــای مالــی و اقتصــادی را دلیلــی بــر 
حاکــم نبــودن روح دینــی در جامعــه دانســت. 
ــدی  ــالق من ــا اخ ــاش ب ــن مع ــن تأمی همچنی
ارتبــاط دارد و اگــر عدالــت را یکــی از مصادیــق 
و  عدالــت  رعایــت  بدانیــم،  اخــالق  بــارز 

ــور  ــب کش ــدی از مواه ــره من ــاف در به انص
ــالق  ــا اخ ــوأم ب ــاش ت ــۀ مع ــد زمین ــی توان م
امیرمؤمنــان  اینکــه  چــه  آورد.  فراهــم  را 
علــی علیه الســالم فرمــوده انــد: »بِالَْعــْدِل 
تََتضاَعــُف الَْبــَرکاُت؛ و مــا ُعّمــرت البلــدان 

ــدل.«. ــل الع بمث
ــر داوری  ــدواری دکت ــراز امی ــه اب ــوم اینک س
بــرای گشــوده شــدن افقــی تــازه الهــام بخــش 
ــه  ــه فرضی ــیدن ب ــا رس ــه بس ــرا چ ــت. زی اس
هــای تــازه، نظریــه هــای جدیــد و ابــداع 
یــک علــم نویــن، حاصــل اتخــاذ یــک موضــع 
ــه  ــا مواجه ــع ی ــر بدی ــک منظ ــاذ ی ــا اتخ ی
ــش  ــا دان ــخ آن ب ــه پاس ــد ک ــی باش ــا پرسش ب
ــان  ــود مبدع ــت. خ ــوده اس ــر نب ــود میس موج
ــی  ــه مبان ــر ب ــا نظ ــی ب ــانی غرب ــوم انس عل
ــر  ــۀ عص ــه جامع ــال ب ــائل مبت ــری و مس فک
ــردازی  ــه پ ــی و نظری ــه آزمای ــه فرضی ــود ب خ
مبــادرت کــرده انــد. کنــون کــه جامعــۀ مــا هم 
ــه رو و  ــده ای روب ــب عدی ــائل و مصائ ــا مس ب
مبتالســت و راه حــل مســائل و زدون مصائــب 
آن بــا علــوم موجــود و در دســترس میســر 
نیســت، آیــا الزم نیســت کــه در اندیشــۀ 
ــا  ــش، ب ــازه ای از دان ــای ت ــق ه ــایش اف گش
ــی  ــائل بوم ــالمی و مس ــی اس ــه مبان ــر ب نظ

ــیم. ــان باش ــور خودم کش
چهــارم اینکــه مهــم تریــن داشــتۀ یــک 
نظریــۀ علمــی، پیــش فــرض هــای آن اســت. 
ــتند  ــای هس ــزاره ه ــز گ ــا نی ــرض ه ــش ف پی
کــه مــی تواننــد از متــن دیــن – همــان گونــه 
ــوم ریشــه  کــه اغلــب پیــش فــرض هــای عل

آب پاکـی داوری اردکانی بر علم دینی 
یا اعـتـراف به امکان و مطلوبـیـت آن

یاد داشـت

در فلســفه دارنــد- بــر آینــد. در ایــن راســتا دیــن اســالم ظرفیــت بســیار باالیــی در حــوزة علــوم 
ــانی دارد. انس

چهــار، دکتــر داوری گفتــه انــد: »در ســیصد ســال اخیــر در غــرب علــوم اقتصــاد و تاریــخ و حقــوق 
ــات عظیمــی در مســائل آن  ــده و تحقیق ــود آم ــه وج ــردم شناســی و … ب ــه شناســی و م و جامع
ــق  ــد و تحقی ــدون نق ــا و ب ــق از آنه ــیع و دقی ــالع وس ــی اط ــه ب ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــوم ص عل
ــاره آنهــا حکــم کــرد و مثــاًل تصمیــم گرفــت کــه علــم دیگــری جانشــین آنهــا  ــوان درب نمــی ت

شــود.«.
دکتــر داوری در ایــن جــا بــه نقــد علــوم غربــی موجــود اشــاره کــرده انــد. نکتــۀ مهــم اینکــه رد 
یــک جــا و فلــه ای علــوم انســانی موجــود نامطلــوب و اساســًا ناممکــن اســت، زیــرا هــر چنــد ایــن 
ــا مبانــی و منابــع متفاوتــی صــورت پذیرفتــه انــد ولــی واجــد حقایقــی هســتند کــه مــی  علــوم ب

تواننــد کمــک کننــده و راهگشــا باشــند.
همچنین در یک دسته بندی اجمالی اگر نقد را به نقد درونی و بیرونی تقسیم کنیم؛

اواًل تعــدد نظریــات در خصــوص یــک پدیــدة جزیــی و مشــخص در قلمــرو علــوم انســانی )گاهــی 
چنــد ده نظریــه در یــک حــوزه( نشــان دهنــدة نبــود اتفــاق نظــر و بالتبــع جانشــینی ســریع نظریــه 
هــای جدیــد بــه جــای  نظریــه هــای حاکــم اســت و  نکتــۀ دیگــر اینکــه برخــی از نظریــه هــای 
ــوزة  ــتۀ آن ح ــران برجس ــب نظ ــتند و صاح ــوردار نیس ــنده ای برخ ــی بس ــجام درون ــی از انس علم
علمــی بــر ســر مفاهیــم و رویکردهــا و  … اتفــاق نظــر ندارنــد، بــه همیــن رو هیــچ حــوزه ای از 
علــم از تیــغ بــّران نقــد درونــی در امــان نیســت؛ چــه اینکــه درون یــک حــوزة دانشــی، بســیاری از 

پژوهنــدگان، مبدعــان و صاحبــان نظــر را نقــادی کــرده و نقــد مــی کننــد.
ثانیــًا اگــر قائــل بــه نقــد بیرونــی باشــیم، دســت کــم دو رّویــۀ مؤثــر و مرســوم در عالــم اندیشــه 
قابــل شناســایی و کاربــرد اســت. یکــم، اگــر دانــش فلســفه را بارزتریــن محصــول تعقــل انســان 
ــانی  ــوم انس ــًا عل ــوم خصوص ــب عل ــوان اغل ــی ت ــی( م ــر عقل ــفه )از منظ ــر فلس ــم از منظ بدانی
ــا را واکاوی  ــفی آنه ــی فلس ــی و مبان ــوری و تصدیق ــی تص ــاًل مبان ــرد و مث ــادی ک ــود را نق موج
ــوزة  ــک ح ــب و… ی ــک مکت ــا ی ــخص ی ــک ش ــر ی ــوان از منظ ــی ت ــود. دوم، م ــل نم و تحلی
ــا نقــد یــک  تخصصــی دیگــر را نقــادی کــرد؛ مثــاًل نقــد یــک ایســم از منظــر ایســمی دیگــر، ی

ــر. ــابه دیگ ــۀ تخصصــی مش ــک نظری ــر ی ــۀ تخصصــی از منظ نظری
ــا از منظــر  ــه یــک ایســم ی ــه مثاب ــوان از  منظــری اســالمی – مســامحتًا ب ــه همیــن رو مــی ت  ب
نظریــه هایــی تخصصــی برگرفتــه از دیــن اســالم – دســت کــم علــوم انســانی موجــود را نقــادی 
و اساســًا داوری کــرد. پــس مطلــوب اســت کــه نظریــه هــای اســالمی شــکل گیــرد و از آن بــه 
عنــوان ابــزاری و معیــاری بــرای نقــادی علــوم موجــود اســتفاده بــه عمــل آورد نــه اینکــه بگوییــم 
تــالش هــا بــرای نیــل بــه علــوم اســالمی نتیجــه نــداده و نخواهــد داد. مثــاًل در ســالهای اخیــر 
ــی  ــه طباطبای ــاری عالم ــۀ ادراکات اعتب ــر نظری ــه و از منظ ــت متعالی ــدرا و حکم ــر مالص از منظ
بســیاری از نظریــات حــوزه هــای علــوم انســانی نقــادی و بعضــًا بازســازی شــده انــد. در برخــی از 
رشــته هــای علــوم انســانی هــم تــالش هایــی جهــت نظریــه پــردازی صــورت گرفتــه و در حــال 

تکویــن و تکمیــل هســتند.
پنــج، دکتــر داوری اظهــار امیــدواری کــرده انــد: »اگــر مــی توانســتیم خــود را از ایــن وابســتگی 
نجــات دهیــم و راه رســیدن بــه جامعــه ای را بیابیــم کــه در آن روح دینــی یعنــی اعتقــاد بــه توحیــد 
ــای  ــوژی ه ــن تکنول ــودای مصــرف آخری ــش از س ــد و مردمان ــم باش ــاد حاک ــب و مع ــم غی و عال
ســاخته جهــان توســعه یافتــه آزاد باشــند و بــا همدلــی و هماهنگــی بــرای معــاش تــوأم بــا اخــالق 

بکوشــند، شــاید افقــی پیــش رویمــان گشــوده مــی شــد.«.
دکتــر داوری در ایــن جــا خواهــان حاکمیــت ایمــان و روحیــۀ دینــی در شــهروندان شــده اســت. در 

ایــن زمینــه مــی تــوان گفــت که
ــه  ــاًل »کمــک ب ــرای امــور مهــم در همــۀ ملــل و نحــل نهادســازی شــده و مــی شــود، مث اواًل ب
ــی  ــم  و حیات ــای ســطح علمــی و فرهنگــی کشــور« مه ــران و ارتق ــون در ای ــوم و فن ــعۀ عل توس
اســت بدیــن روی بــرای آن فرهنگســتان علــوم تأســیس شــده، مقرراتــی وضــع گردیــده و در آن 
ــول و ســرمایه و … در  ــال دیگــر اینکــه پ ــد. مث ــه ان ــرادی متخصــص مشــغول انجــام وظیف اف
نظــام ســرمایه داری مهــم انــد، بدیــن جهــت بــرای آن نهادســازی شــده و لحظــه بــه لحظــه نــرخ 
ــر  ــارة دغدغــۀ دکت ــح درب ــن توضی ــا ای ــردد. ب ــا و … اعــالم مــی گ ــزات گرانبه ارز و ســکه و فل
ــاد و اخــالق انســان مســلمان  ــه اهمیــت ایمــان، اعتق ــا توجــه ب ــوان پرســید کــه ب داوری مــی ت
ــردم  ــت م ــات و عاملی ــش التف ــا کاه ــش ی ــغول افزای ــادی دلمش ــا، نه ــۀ م ــا در جامع ــی، آی ایران
ــل ضعــف و  ــوده دالی ــر نب ــادی هســت و مؤث ــر نه ــا نیســت؟! اگ ــور مهــم هســت ی ــن ام ــه ای ب
ــد  ــوم انســانی موجــود مــی توانن ــا عل ــوده اســت؟ و اگــر نهــادی نیســت آی ناکارامــدی آن چــه ب
نقشــی مؤثــر ایفــا کننــد یــا نــه!؟ اگــر بلــی ســهم آنــان چقــدر اســت و اگــر ســهم در خــوری دارند 
ــا شایســته اســت در اندیشــۀ  ــه اســت!. اگــر پاســخ منفــی باشــد، آی ــا اینگون پــس چــرا وضــع م
ایجــاد علــوم انســانی تــازه ای باشــیم؟ اگــر بلــی، آیــا منابــع و مبانــی اســالمی مــی تواننــد مــواد 
ــوم  ــه عل ــاره و بلنــد دامنــه ب ــا بایــد رویکــردی دوب ــه، آی ــا خیــر؟ اگــر ن اولیــۀ ایــن امــر باشــند ی
انســانی غربــی داشــته باشــیم؟! آیــا علــوم انســانی غربــی را نجــات بخــش و وافــی بــه مقصــود 
انســان مســلمان مــی دانیــم؟! در ایــن زمینــه بــاور بــه اســتقالل و رهایــی از وابســتگی علمــی و 
نجــات بخــش نبــودن علــوم انســانی فعلــی قابــل تحلیــل و بســط بیشــتر هســتند. همچنیــن در 
ایــن خصــوص آیــۀ شــریفۀ 24 ســورة مبارکــۀ عبــس کــه بــه کیفیــت علــم دریافــت شــدة بشــر 

هــم تأویــل و تفســیر شــده مــی توانــد الهــام بخــش باشــد: فلینظــر اإلنســان إلــی طعامــه.
شــش، دکتــر داوری نوشــته انــد: »توجــه داشــته باشــیم کــه علــم یــک طــرح مهندســی ســاختنی 

نیســت، یافتنــی اســت.«.

ــودن  ــه تعبیــر ســاختنی ب ــا نظــر ب اواًل اغلــب دانشــمندان، دانــش پژوهــان و ســازندگان علــم )ب
علــم( تمهیــدات ســترگ یافتــن علــم را فراهــم کــرده انــد و علــم و دانــش آنــان دفعــی نبــوده و 
کشــف بــدون پیــش زمینــه رخ نــداده اســت؛ دوم اینکــه بــه نظــر مــی رســد برخــی از علــوم )مثــل 
منطــق ارســطویی، منطــق نمــادی و هندســه( بــا همیــن شــیوة مصنوعــی و ســاختنی بــه قلمــرو 

علــم و اندیشــۀ بشــر وارد شــده باشــد. 
ســوم اینکــه اعتقــاد راســخ بــه یافتــن علــم، نامعقــول اســت و اساســًا تمایــز آشــکاری بیــن یافتــن 
و ســاختن علــم قابــل بازشناســی نیســت و تعبیــری نادقیــق و چیــزی شــبیه بــازی بــا کلمــات بــه 

نظــر می رســد.
 چهــارم اینکــه چنانچــه دیگــران هــم گفتــه انــد علــم هــم یافتنــی اســت و هــم ســاختنی. اگــر 
ــرا ســاختنی در نظــر گرفتــه ایــم و ســازوکاری کنتــرل شــده،  ــگاه کنیــم آن پــروژه ای بــه علــم ن
ــدی )  ــر فراین ــی اگ ــم. ول ــامان داده ای ــاد آن س ــرای ایج ــده ب ــدی ش ــه بن ــه و مرحل دارای برنام
پروســه ای ( بــه علــم نظــر کنیــم، کشــور مــا هــم مــی توانــد در ُجنــگ اندیشــه هــا وارد شــده و 
در ایــن فراینــد مشــارکت و ســهم خــود را ایفــا نمایــد. بــه همیــن رو بــا نظــر بــا مبانــی و منابــع 
اســالمی مــی تــوان در ســاختن و یافتــن علــوم انســانی نویــن کــه از قفــس تنــگ علــوم انســانی 

موجــود رهــا باشــد مشــارکت کــرد.
هفــت، دکتــر داوری اذعــان داشــته انــد: »خوبســت کــه اگــر مــی توانیــم بــه جــای بحــث دربــاره 
ــه  ــک جامع ــای ی ــی و بن ــد دین ــد عه ــکان تجدی ــرایط ام ــاب ش ــالمی، در ب ــی اس ــوم اجتماع عل

اســالمی بیندیشــیم.«.
ــا  ــد راهگش ــی توان ــفه( م ــان )فلس ــی ایش ــتۀ تخصص ــر داوری، رش ــاور دکت ــن ب ــوص ای در خص
ــرط  ــوان ش ــی ت ــده( م ــان فرارون ــتعالئی )بره ــل اس ــا روش تحلی ــی ب ــفۀ تحلیل ــد. در فلس باش
ــۀ  ــه جامع ــرای آن ک ــید ب ــاًل پرس ــرد و مث ــن ک ــه ای بشــری را معی ــن تجرب ــق یافت ــکان تحق ام
ــرط  ــا ش ــرط ی ــه ش ــد، چ ــته باش ــود داش ــد وج ــالمی بتوان ــۀ اس ــود و جامع ــکیل ش ــالمی تش اس
ــت.  ــزی اس ــه چی ــرو چ ــالمی در گ ــۀ اس ــود جامع ــًا وج ــت و اساس ــروری اس ــی الزم و ض های
ــر داوری از  ــه دکت ــت ک ــن اس ــود ای ــی ش ــادر م ــان متب ــن انس ــه ذه ــه ب ــزی ک ــتین چی نخس
قبــل پذیرفتــه کــه بــا علــوم انســانی موجــود )چــه علــوم انســانی فعلــی ســاخته و پرداختــۀ غــرب 
ــرد و  ــا ک ــالمی را  بن ــۀ اس ــوان جامع ــی ت ــور(، نم ــج در کش ــالمی رای ــانی اس ــوم انس ــه عل و چ
بــدان امیــدوار بــود و بــه همیــن رو بایــد ســقف علــوم انســانی موجــود را شــکافت و طرحــی نــو در 
انداخــت. یعنــی بایــد علومــی جدیــد و اثربخــش تأســیس کــرد کــه کارویــژة اصلــی آنهــا تشــکیل 

ــۀ اســالمی باشــد. و ادارة یــک جامع
ــه  ــه البت ــالمی؛ ک ــه ای اس ــاختن جامع ــرای س ــد ب ــم جدی ــاختن عل ــه س ــان ب ــی اذع ــن یعن  ای
ــر باشــد کــه در راســتای  ــن تــالش هــای ســال هــای اخی ــز ممکــن اســت هــدف همی ــن نی ای
آفرینــش علــوم انســانی اســالمی در کشــور صــورت مــی پذیــرد بنارایــن دکتــر داوری نمــی توانــد 
منتقــد چیــزی باشــد کــه خــود پذیرفتــه اســت. امــا نخســتین و آشــکار تریــن شــرط الزِم – و نــه 
ــت اســالم، مختصــات  ــه ماهی ــم ب ــۀ اســالمی، داشــتن آگاهــی و عل ــای جامع ــی- بن شــرط کاف
ــالمی  ــۀ اس ــور جامع ــدود و ثغ ــلمان و ح ــخص مس ــن ش ــای بنیادی ــی ه ــازی، ویژگ ــه س جامع
و همچنیــن توانمنــدی در ادارة جامعــۀ اســالمی مطابــق بــا معیارهــای موجــود در دیــن اســالم می 
ــوم  ــه عل ــد ک ــی ده ــان م ــرط نش ــن ش ــت(. ای ــی و تربی ــان شناس ــی، انس ــد)دین شناس باش
ــتۀ ادارة  ــود را شایس ــند و خ ــت اســالم باش ــه ماهی ــم ب ــی عل ــد مدع ــی توانن ــود نم ــانی موج انس
ــید،  ــن اندیش ــوم نوی ــیس عل ــه تأس ــه ب ــت ک ــته اس ــن بایس ــد. بنابرای ــالمی بدانن ــۀ اس جامع
ــوای اســالم داشــته و مــددکار بشــر در  ادارة خــود و جامعــۀ خویــش  ــه محت علومــی کــه نظــر ب
باشــد؛ پــس مطلــوب اســت علــم اســالمِی در خدمــت ســاخت جامعــۀ اســالمی داشــته باشــیم.
از جملــه شــرط هــای الزم دیگــر مــی تــوان بــه وجــود افــراد شایســته و دارای انگیــزه بــرای بنــا 
ــالمی،  ــۀ اس ــا و ادارة جامع ــرای بن ــی ب ــۀ عملیات ــدف و برنام ــتن ه ــالمی، داش ــۀ اس و ادارة جامع
وجــود هــواداران و امکانــات اولیــه بــرای بنــای جامعــۀ اســالمی  اشــاره کــرد. ســخن از شــرط یــا 

ــد. ــی باش ــدور نم ــال مق ــن مج ــی در ای ــروط کاف ش
نکتــۀ دوم اینکــه دکتــر داوری خــود بــه پیمــان دوبــاره بــرای بنــای جامعــۀ اســالمی اشــاره کــرده 
انــد، اینکــه اولیــن عهــد و پیمــان چــه زمانــی و توســط چــه کســانی بــوده معلــوم نیســت )اوایــل 
ــد، کــه  ــا آن پیمــان همدلــی دارن ــا ؟! …(؛ ولــی عیــان اســت کــه ایشــان ب انقــالب اســالمی ی
ــن  ــه همی ــۀ اســالمی هســتند. ب ــای جامع ــرای بن ــری عهــدی ب ــون در اندیشــۀ از ســری گی اکن
ــه پیــش شــرط هــا و مالزمــه  ــد بالتبــع ب ــر ســر مهرن ــا آن عهــد اولیــه ب رو وقتــی کــه ایشــان ب
ــه ایشــان  ــح ک ــن توضی ــا ای ــد. ب ــد و وفادارن ــز پایبن ــۀ اســالمی- نی ــای جامع ــد- بن هــای آن عه
بــه کارامــدی علــوم انســانی موجــود بــاور و امیــد ندارنــد و وضــع موجــود جامعــه را نیــز نابســنده 
ارزیابــی مــی کننــد و در عیــن حــال در اندیشــۀ بنــای جامعــۀ اســالمی انــد. حــال بایــد از دکتــر 
داوری پرســید کــه چــه بایــد کــرد و بــه کــدام ســو بایــد رفــت، اساســًا اکنــون گزینــه هــای روی 
میــز مــا کدامنــد؟ آیــا مــی تــوان تــالش هایــی بــرای تشــکیل و بنــای جامعــۀ اســالمی صــورت 
ــی،  ــط مش ــدف، خ ــه ه ــود؟ و اینک ــا ب ــی اعتن ــات آن ب ــالم و ملزوم ــه اس ــه ب ــدون اینک داد ب
مبــدأ و مقصــد آن عهــد اولیــه چــه بــوده و آیــا اکنــون  مطلوبیــت دارد کــه تحقــق آنهــا را از ســر 

بگیریــم؟
 در پایــان مــی تــوان اذعــان کــرد کــه دکتــر رضــا داوری اردکانــی برخــالف ادعــای صریــح بــر 
ناممکــن بــودن و بــه نتیجــه نرســیدن »علــم دینــی و علــوم انســانی اســالمی«، عمــاًل امــکان و 

ــناخته اســت. ــه رســمیت ش ــه و ب ــوم انســانی اســالمی را پذیرفت ــت عل مطلوبی

یاد داشـت
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یاد داشـت

یادداشت؛
ــازی میان  ــابهت س مش
ســخنان داوری اردکانی 
ــور  ــس جمهــ و رئیــ
ســطحی اندیشــی است

ــی  ــت ول ــول اس ــال تح ــه دنب داوری ب
ــگاه سیاســی  ــا وضــع موجــود کــه ن ب
غالــب اســت ایــن کار را ممکــن نمــی 
ــا رئیــس جمهــور مــی گویــد  ــد ام دان
علــم علــم اســت و قصــد تحــول 

ــدارد. ن
ــه_رضا  ــن و اندیش ــروه دی ــر، گ ــزاری مه خبرگ
کریمــی: رئیــس جمهــور در در مراســم اختتامیــه 
ســی و یکمیــن جشــنواره بیــن المللــی خوارزمی 
ــاره ماهیــت علــم نظــر داد و گفــت: »علــم،  درب
علــم اســت و بــه نــوع تفکــر و ایدئولــوژی وصل 

نمی شــود«.
جالــب اینجاســت کــه روزنامه حــزب کارگــزاران 
ــی در اقدامــی عجیــب  ــر نظــر محمــد قوچان زی
ــر داوری  ــخنان دکت ــابه س ــخنان را مش ــن س ای
ــل از آن  ــد روز قب ــه چن ــد ک ــی دان ــی م اردکان

ــالمی را رد  ــی اس ــم اندیش ــه ه ــوت دبیرخان دع
کــرده اســت. ایــن رد دعــوت در جامعــه علمــی 
بازتابهــای مختلفــی داشــته اســت. اما مشــابهت 
ســازی بین این نشــان ســطحی اندیشــی اســت. 
ــدگان  ــرف گردانن ــه از ط ــی ک ــطحی اندیش س
ــم  ــر داوری ه ــایت دکت ــه و س ــال و صفح کان
تقویــت شــده و آنهــا  تصویــر ایــن روزنامــه را بــا 
ذوق زدگــی در شــبکه  هــای اجتماعــی تلگــرام و 

ــد. ــه ســرعت منتشــر کردن اینســتاگرام ب
داوری و روحانــی هــردو مــی گوینــد ایــن بحــث 
بــه نتیجه نرســیده اســت امــا یکــی منتظرانــه به 
لطــف خــدای علیــم امیــدوار اســت و دیگــری از 
اســاس بحــث را بــی مــورد و اســراف در هزینــه 

مــی داند.
ــا  ــی ب ــال تحــول اســت ول ــه دنب ــر داوری ب دکت
وضــع موجــود کــه نــگاه سیاســی غالــب اســت 
ایــن کار را ممکــن نمــی دانــد امــا رئیــس جمهور 
ــول  ــد تح ــت و قص ــم اس ــم عل ــد عل ــی گوی م

ــدارد.  ن
رئیــس جمهــور مــی گویــد علــم بــه نــوع تفکــر 
وصــل نمــی شــود و هــر نــوع دانایــی را مدنظــر 
ــی  ــم دین ــد عل ــی گوی ــه م ــا داوری ک دارد. ام
ــه  ــت ک ــد اس ــوم روش من ــور عل ــت منظ نیس
ــت روش  ــان رعای ــتی و نادرستیش ــالک درس م
ــی را مدنظــر دارد  ــوع دانای ــر او هــر ن اســت و اگ

پــس چگونــه بــه لطــف خــدا امیــدوار اســت و به 
ــده اســت؟ ــق آین ــال گشــایش اف دنب

داوری بــه دنبــال افــق تــازه اســت و مــی گویــد: 
اگــر می توانســتیم خــود را از ایــن وابســتگی 
نجــات دهیــم و راه رســیدن بــه جامعــه ای 
ــاد  ــی اعتق ــی یعن ــه در آن روح دین ــم ک را بیابی
ــاد حاکــم باشــد  ــم غیــب و مع ــد و عال ــه توحی ب
آخریــن  مصــرف  ســودای  از  مردمانــش  و 
تکنولــوژی هــای ســاخته جهــان توســعه یافتــه 
ــرای  ــی ب ــی و هماهنگ ــا همدل ــند و ب آزاد باش
معــاش تــوأم بــا اخــالق بکوشــند، شــاید افقــی 

پیــش رویمــان گشــوده مــی شــد.
راه حــل دکتــر داوری ایــن اســت کــه بــه جــای 
بحــث دربــاره علــوم اجتماعــی اســالمی، در باب 
ــای  ــی و بن ــد دین ــد عه ــکان تجدی ــرایط ام ش
ــن راه  ــیم و در ای ــالمی بیندیش ــه اس ــک جامع ی
بــه لطــف پــروردگار علیــم امیــدوار باشــیم. امــا 
رئیــس جمهــور بــه جــای ایــن ســخن عمیــق و 
بــه جــای تفکــر در ماهیــت علــم، نــگاه ابــزاری 
بــه آن دارد و مــی گویــد: علــوم از لحــاظ اهــداف 
ــل  ــی قاب ــته کل ــه دو دس ــه ب ــا البت ــج آنه و نتای
تقســیم هســتند. یــک دســته کــه علــم را 
بــر مبنــای تفکــر مــادی ابــزار ســلطه و اعمــال 
ــر  ــته دیگ ــد و دس ــران می دان ــر دیگ ــدرت ب ق
کــه علــم را در خدمــت رشــد و تعالــی انســان هــا 

ــد. می خواه
داوری در کتــاب مهــم خــود در ایــن زمینــه 
نوشــته اســت: »»بنیــان گذاشــتن علــم نــو، یــا 
ــم و  ــوم موجــود، کاری عظی ــردن عل متحــول ک
ــود  ــی ش ــی ممکــن م ــر اســت و در صورت خطی
کــه جــان هــای مســتعد سرشــته بــا خــرد خــود 
را در برابــر افــق آینــده بیابنــد« )علــوم انســانی و 
ــن کار  ــعه،  ص20۱( « . ای ــزی توس ــه ری برنام
عظیــم و خطیــر در صورتــی قابــل طــرح اســت 
ــول را در  ــه تح ــم بلک ــزاری ندانی ــم را اب ــه عل ک
ــم.  ــو کنی ــی جســت و ج ــان و سرشــت آدم ج

داوری متفکــر منتظــر اســت و از بســیاری داعیــه 
ــا  ــه اساســی دارد ام ــوم فاصل داران تحــول در عل
ــن  ــال حس ــا امث ــه او ب ــت اندیش ــه هس ــر چ ه
روحانــی هرگــز یکســان نشــده اســت و برخالف 
ــه  ــی ب ــزاران هرگــز داوری و روحان ادعــای کارگ

یــک ســخن نرســیده انــد. 
اندیشــه دکتــر داوری بــر کســانی ماننــد شــهید 
ــاب  ــد کت ــب ش ــه موج ــود ک ــذار ب ــی اثرگ آوین
ــاالت  ــرب« و مق ــدن غ ــی تم ــعه و مبان »توس
بعــدی را بنویســد. اکنــون ایــن میــراث گســترده 
ــوم  ــول در عل ــان تح ــی مخالف ــت ول ــده اس ش
ــون  ــد و اکن ــه ان ــد هــم بســیار ســخن گفت جدی
ســعی دارنــد منــادی تفکــر در ماهیت علــم را هم 
مصــادره کننــد! امیــدوارم ایــن اتفــاق رخ ندهــد.

یادداشتی از موسی نجفی؛
سیاســی جلــوه دادن دیــدگاه داوری اردکانــی و مهمتر 
از آن ابعــاد سیاســی دادن بــه آن هــم بــرای مصــارف 
ــی کاری شــتابزده و  ــی لیبرالیســم دولت جناحــی و حت

نادرســت و ناپختــه اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، موســی نجفــی عضــو هیئــت علمــی 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی دربــاره نامــه اخیر 

رضــا داوری اردکانــی نوشــت:
ــانی  ــوم انس ــورد عل ــر رضــا داوری در م ــا از یاداشــت دکت ــن روزه ای
اســالمی تفســیرهای فــراوان و متناقضــی مــی شــود و ایــن مهــم تــا 
آنجــا ادامــه یافتــه کــه از حــوزه فلســفه و درس و بحــث گذشــته و بــه 
ســخن دولتمــردان و بالتبــع محافل سیاســی و رســانه ها هم کشــیده 
شــده اســت. آنچــه بیشــتر از همــه گفتــه مــی شــود جدیــد و عحیب 
بــودن ایــن دیــدگاه و مثــال تغییــر فکــری فیلســوف ضــد غــرب دهه 
هــای اخیــر ایــران یعنــی دکتــر داوری اســت!! در ایــن زمینــه تذکــر 

چنــد مالحظــه و نکتــه  خالــی از فایــده نخواهــد بــود: 
ــدی  ــب جدی ــتاد داوری مطل ــده از ســوی اس ــدگاه مطــرح ش ۱-  دی
نیســت و ایشــان در ســالیان اخیــر بارهــا در ایــن مــورد ســخن گفتــه 
انــد؛ یــک نمونــه آن مقدمــه ای اســت که ایشــان بــر کتاب »فلســفه 

تحــول تاریــخ« زده انــد و از دشــواری ایــن راه ســخن گفتــه انــد. 
2- ایــن گفتــه اخیــر ایشــان در مــورد علــوم انســانی اســالمی آنــگاه 
بیشــتر قابل فهــم خواهد بــود کــه در کنار ســایر نظــرات دکتــر داوری 
راجــع به غــرب و تجــدد و علــم خوانــده شــود و البتــه گزینشــی و ابتر 

نمــی تــوان از آن نتیجــه گرفت. 
3- هــر چنــد فیلســوف عزیــز مــا در فهــم سیاســی و تیــز هوشــی  و 
قافیــه را نباختــن گــوی ســبقت را نــه تنهــا از فلســفه خوانهــا بلکــه از 
ــن  ــوه دادن ای ــی سیاســی جل ــوده ول ــم رب ــتمداران معاصــر ه سیاس
دیــدگاه و مهمتــر از آن ابعــاد سیاســی دادن بــه آن هــم بــرای مصارف 
جناحــی و حتی لیبرالیســم دولتــی کاری شــتابزده و نادرســت و ناپخته 

اســت.
4- رعایــت نکــردن مــوارد مذکــور و اســتفاده غیــر علمــی و ابــزاری از 
ایــن نقطــه نظــرات، مثــل اســتفاده کــردن ســوار کار نابلدی اســت که 
ســوار اســب بــه ظاهــر رام ولــی باطنــا ســرکش شــده اســت و ادامــه 

چنیــن ســواری مســلما عافیــت خواهــی نخواهــد بود.
ــرای  ــوم انســانی را ب ــگاه عل ــت و جای ــر داوری شــان و ماهی 5- دکت
ــم  ــرای عال ــم کالم« ب ــگاه »عل ــد جای ــدرن مانن ــای م ــدد و دنی تج
اســالمی معرفــی مــی کنــد و آن را متناســب با قــدرت و نظــم و تاریخ 
تجــدد مــی دانــد. بــرای همیــن هــم صفــت اســالمی را بــرای علــوم 

انســانی مــدرن، با تردیــد و اشــکال تلقــی کــرده راه احتیــاط پیش می 
گیــرد. از آن طــرف در صحنــه سیاســت ، شــیخ »صاحب منصــب« در 
جشــنواره خوارزمــی درســت بــر عکــس ایــن دیــدگاه از بــی طرفــی 
علــم در اســالمی بــودن یــا نبودن ســخن مــی گویــد و روزنامــه دیگر 
ذوق زده عکــس و تیتــری مــی زنــد کــه نصفــش حکیم اســت و نیمه 

باقــی مانــده اش حاکــم!!
6- هــر چنــد عطــف توجــه دولتمــردان و البتــه یــک جنــاح سیاســی 
بــه نظــرات دانشــمندان و فیلســوفان را بایــد ارج نهــاد و از ایــن جنبــه، 
ــی  ــاد و حت ــل انتق ــه آراء، قاب ــه اینگون ــل ب ــاح مقاب کــم توجهــی جن
ــر نظــرات علمــی دانشــمندان و  ــی اگ ــخ اســت؛ ول ســرزنش و توبی
مــردان فکــر را دســت مایــه روزمرگــی و شــعارها و وزن کشــی هــای  
سیاســی بنمائیــم، ایــن عمــل مــی توانــد بــه همــان انــدازه )نادیــده 

گرفتــن عالمــان( نادرســت و قابــل ســرزنش باشــد! 
البتــه در ایــن میــان جــای یــک ســوال! یــا بهتــر اســت بگوییــم  یک 
»شــبهه« باقــی مــی مانــد؛ رویکــرد اصــالح طلبانه بــه مــردان علم و 
اندیشــه مثــل رفتن بــه ســوپر مارکت نیســت کــه هــر از چنــد گاهی 
ــوه هــای  ــد؛ متفکــران می ــده بگیری یکــی را انتخــاب و یکــی را نادی

ــی  فصل
ــر  ــه ه ــتند ک کــدام را در حــال و هــوای ماهــی از ســال نیس

ــاول میــل بفرماینــد و بعــد  ــی  تن ــد ؛ از طرف ــان کنن فراموشش
توامــان میــوه هــا نیــز بــرای گــوارش هــای ضعیــف ، »ثقــل معــده و 

روده« بــه همــراه خواهــد آورد. لــذا ســیر از عبدالکریــم ســروش 
تــا رضــا داوری و یــا مصــرف توامــان و البتــه نیمــه کاره و 

ــل  ــی ثق ــت تداع ــن اس ــن آراء ممک ــه ای کال و ناپخت
ــرای هاضمــه ضعیــف باشــد. مذکــور ب

در پایــان چنــد نکتــه دقیــق و انــذار علمــی کــه دکتــر 
ــه  ــال ۱394 در مقدم ــث س ــن بح ــاد ای داوری در ابع
کتــاب »فلســفه تحــول تاریــخ« مرقــوم نمــوده انــد 

را  متذکــر مــی شــوم: 
ــخ  ــه تاری ــخ و ن ــم تاری ــه عل ــوم انســانی و از جمل عل
ــان  ــاله دارد در جه ــزاران س ــابقه ه ــه س ــی ک نویس

متجــدد بــه وجــود آمــده انــد و بــه ایــن جهــان مــدرن تعلــق دارنــد. 
ــد. ــد و حامــل روح تجددن ــم جدی ــم عال ــد، عل ــوم جدی همــه عل

 علــوم انســانی جدیــد همگــی بــه عهــد تجــدد تعلــق دارنــد و روح 
ــه  ــک و جامع ــت فیزی ــن جه ــت و از ای ــاری اس ــا س ــدد در آنه تج

ــد. ــاوت ندارن ــم تف ــا ه شناســی ب
تاریــخ نویســی دینــی یــک تصمیــم سیاســی و حتــی یــک طــرح 
پژوهشــی نمــی توانــد باشــد بلکــه یــک حادثــه تاریخــی  اســت و جز 

در ضمــن تجدیــد عهــد دینــی نمــی توانــد وقــوع یابــد. 
اکنــون چیــزی کــه در مــورد تاریخ معاصــر اســالم و آینــده آن اهمیت 
دارد انتظــار گشــایش افــق دینی و بیــداری اســالمی به صــورت تفکر 
ــه  ــه و اخالقــی اســت و ن معنــوی و طــرح سیاســت هــای خردمندان
صــرف تمنــی و خواســت و تصمیــم هــای رســمی... اگــر عهــد دینی 
تجدیــد شــود و امــت و مجتمــع دینــی پدیــد آیــد صــورت و غایــت و 
حــدود علــم هــم دگرگــون مــی شــود. رجــوع بــه گذشــته علــم برای 
طراحــی آینــده آن کار مهــم و در جــای خــود ضــروری اســت و بایــد از 
اولیــن قــدم هایــی کــه در راه ایجــاد تحــول در علوم انســانی برداشــته 

شــده اســت اســتقبال کــرد.
از  یاداشــت دکتــر رضــا داوری بــر مقدمــه نقــل 

کتــاب فلســفه تحــول تاریــخ - 
نوشــته موســی نجفــی - ص 
انتشــارات   - تــا ص6   ۱
ــخ  ــات تاری موسســه مطالع
معاصــر ایــران -  ۱394

حکمت حکیم
 برداشت حاکم

و

یاد داشـت

یادداشتی از داود مهدوی زادگان؛

ــان مهــم تریــن  فقــه حکومتــی در  می
ــن  ــه یافت ــود ب ــی خ ــائل حاکمیت مس
زبــان گفــت و گــو بــا مــردم در 
ســاحت جدیــد مــی اندیشــید. فقیهان 
ــان مناســب گفــت و  ــه زب خیلــی زود ب
ــردم  ــان م ــد و آن زب ــه کردن ــو توج گ

ــود. ــی ب ــاالری دین س
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، متــن زیــر یادداشــتی 
از داود مهــدوی زادگان عضــو هیئــت علمــی 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگ است 

ــد؛ کــه در ادامــه مــی خوانی
فقه اســالمی خاســتگاه کامــاًل وحیانــی دارد. قرآن 
ــذار  ــد و ان ــرای پن ــه ب ــرده اســت ک ــر ک ــم ام کری
ــا َکاَن  ــد: »َوَم ــن بپردازی ــه در دی ــه تفق ــردم ب م
الُْمْؤِمُنــوَن لَِیْنِفــُروا َکافَّــًۀ  َفلـَـْواَل نََفــَر ِمــْن ُکلِّ ِفْرَقٍۀ 
ــِذُروا  ــِن َولُِیْن ی ــی الدِّ ــوا ِف ــٌۀ لَِیَتَفقَُّه ــْم َطائَِف ِمْنُه
َقْوَمُهــْم إَِذا َرَجُعــوا إِلَْیِهْم لََعلَُّهــْم َیْحَذُروَن« ]ســوره 
التوبــۀ : ۱22[. ایــن تفقــه در دیــن از همــان زمــان 
حیــات رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه آغــاز شــد 
و بــه تدریج بــه دلیــل گســتردگی معــارف وحیانی، 
ــن  ــی از ای ــد. بخش ــی ش ــن تخصص ــه در دی تفق
معــارف کــه مربوط بــه تکلیــف و عمل مســلمانان 
اســت و بــه آن شــریعت اســالمی گفتــه می شــود، 
بــر عهــده دانشــی بــه نــام فقــه نهــاده شــد. پــس، 
ــی  ــی و وضع ــکام تکلیف ــه بحــث از اح دانــش فق
ــن رشــته از  ــد. دانشــمندان ای مســلمانان مــی کن
علــم دینــی بــرای اســتنباط دقیق تــر احکام شــرع 
دانــش هــای جانبــی دیگــری چــون علــم اصــول 
الفقــه و رجــال و علــم الدرایــه ) فهــم حدیــث (  را 

تاســیس کردنــد.
ــردم  ــان م ــی در می ــور طبیع ــه ط ــه ب ــش فق دان
مرجعیــت پیــدا کــرد. زیــرا فقــه ناظــر بــه عمــل 
مســلمانان اســت. دامنــه ایــن مرجعیــت حتــی بــه 
ــه اســالمی  ــرا فق حکومــت هــا کشــیده شــد. زی
حامــل دانــش ســامان مدنــی جامعــه نیــز هســت. 

ــود از  ــی خ ــز در اداره حکمران ــا نی ــذا حکومــت ه ل
مکاتــب فقهــی بهــره گرفتنــد. امــا فقــه اســالمی 
بــا ورود فرهنــگ ســکوالر و ســلطه دولــت هــای 
غــرب گــرا بــه حاشــیه رانــده شــد. لیکــن طبیعــی 
بــود کــه ذات فقــه اســالمی بــا ایــن وضعیــت کنار 
نخواهــد آمــد. خصوصاً که سکوالریســم سیاســی 
از همــان ابتــدا بــا فقــه اســالمی بــه دلیــل روی کار 
آوردن دولــت هــای دیکتاتــور بــه شــدت خصمانــه 
برخــورد کــرد. ایــن اســت کــه بخشــی از دالیــل 
ــت  ــیس حکوم ــه تاس ــه ب ــان امامی ــات فقیه التف
فقهــی از همیــن برخــورد خصمانــه سکوالریســم 
ــن  سیاســی ناشــی مــی شــود. بخشــی دیگــر ای
ــاز  ــد ب ــرایط جدی ــان از ش ــه درک فقیه ــات ب التف
ــرای  ــی ب ــن محمل ــت برتری ــردد. حکوم ــی گ م
ــان  ــن رو، فقیه ــت. از ای ــد اس ــایل جدی درک مس
بــا حمایــت مردمــی اقــدام بــه تاســیس حکومــت 

ــد.  اســالمی کردن
ــائل  ــن مس ــم تری ــان مه ــی در  می ــه حکومت فق
حاکمیتــی خــود بــه یافتــن زبــان گفــت و گــو بــا 

ــد مــی اندیشــید. فقیهــان  مــردم در ســاحت جدی
خیلــی زود بــه زبــان مناســب گفــت و گــو توجــه 
کردنــد و آن زبــان مــردم ســاالری دینــی بــود. این 
زبــان درون مایــه هــای دینــی را بــه همراه داشــت. 
مــردم داری، خصلــت بــارز فقیهان بــوده اســت. به 
ــون  ــی در قان ــاالری دین ــردم س ــر، م ــن خاط همی
ــه  ــه تجرب ــار ده ــد و در چه ــه ش ــی نهادین اساس
ــه  ــد. در نتیجــه فق ــه آن عمــل کردن ــی ب حکمران
حکومتــی و مــردم از این طریــق بــه درک  نوینی از 

یکدیگــر رســیدند. 
فقــه اســالمی نشــان داد کــه قــرار نیســت ســطح 
ــا زندگــی  ــه صحــرا نشــینی ی ــردم را ب زندگــی م
عصــر قجــری بــاز گردانــد و یــا بــا مظاهــر تمدنی 
مخالفــت بــورزد بلکــه بــرای آبادانــی  و پیشــرفت 
ــور  ــزت در خ ــان ع ــت و خواه ــده اس ــی آم و ترق
شــان تاریخــی ایرانیــان اســت. اگــر مــردم ملــزم 
بــه حکمــی از احــکام شــرع مــی شــوند بــرای رفع 
ــنگ  ــرای س ــه ب ــت و ن ــی اس ــالت اجتماع معض
انــدازی در زندگــی مــردم. ماننــد الــزام بــه حجــاب 

ــت در  ــی و امنی ــش روان ــاد آرام ــن ایج ــه ضم ک
جامعــه،  مانعــی هــم بــرای زندگــی مــردم در تمــام 
عرصــه هــا بــه ویــژه عرصــه هنــر و ورزش نشــده 
ــل  ــار و عم ــت در گفت ــم صداق ــردم ه ــت. م اس
ــاًل  ــردم کام ــن م ــد. ای ــی را دریافتن ــه حکومت فق
درک کردنــد کــه فقــه حکومتــی توانانــی باالیــی 
ــا  ــا آنج ــوم میهــن را دارد ت ــرز و ب در حراســت از م
کــه در ایــن راه حاضــر بــه جان فشــانی اســت. یک 
نمونــه آن هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت کــه 
حتــی یــک وجــب از خــاک کشــور را بــه دشــمن 
نــداد. تجربــه ای که در دویســت ســال اخیر ســابقه 

ــته است.  نداش
البتــه در ایــن چهــار دهــه تجربــه فقــه حکومتــی 
ــته ای  ــا خواس ــای ن ــرود ه ــا، ف ــراز ه ــار ف در کن
هــم داشــته اســت و بایــد بــه آســیب شناســی آن 
ــن  ــان ســکوالر و متحجری پرداخــت. گرچــه جری
بــا بــزرگ نمایــی ایــن آســیب هــا ســعی در القــای 
ناکارامــدی نظــام فقهــی دارنــد، ولــی مــردم چنین 
برداشــتی را ندارنــد. یک دلیــل آن حضور گســترده 
ــای صنــدوق رای و شــرکت عظیــم در  مــردم در پ
راهپیمایــی بیســت و دوم بهمــن  و بــی اعتنایــی به 
ــه هــر حــال،  هجمــه ضــد انقــالب اســت. امــا ب
بایــد ایــن آســیب شناســی انجــام شــود و اگــر در 

جایــی تغییــرات الزم باشــد، انجــام شــود. 
قطعــاً یکــی از ایــن آســیب هــا، تســاهل افراطــی 
ــی  ــاالری دین ــردم س ــان م ــت زب ــه در کاربس فق
اســت. ایــن افــراط فقیهانــه  مــردم ســاالری دینی 
را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت. زیــرا باعــث نفــوذ 
ــد  ــف و معان ــا مخال ــی ی ــروه هــای خنث ــراد و گ اف
غیــر مردمــی و اشــرافی منــش در مدیریــت کالن 
و خــرد مملکــت شــده اســت. طبیعــی اســت کــه 
ایــن دســته از کارگــزاران حاکمیــت، هیــچ اقدامــی 
در جهــت کارآمــدی نظام اســالمی نخواهنــد کرد. 
لــذا هــر گونــه تخریبــی از ناحیــه آنــان بــه نــام فقه 

حکومتــی نبشــته مــی شــود. 
بــه هــر حــال،  گمــان می کنــم فقــه حکومتــی به 
پشــتوانه چهار دهــه تجربــه در مدیریــت مملکت و 
تجربــه هــای آینــده ، بــر مصایــب پیــش رو، فایــق 

ــاءاهلل. ــد. انش خواهد آم

تساهل افراطی فقه در کاربست زبان مردم ساالری

استدالل های علم شناسانۀ امام خمینی؛

ــِی  ــوِم انـسـانـ عــلـ
اســالمی؛هم ممکــن، 
هـــــم مــطــلـــوب

امــام نــه محــل نــزاع مــا بــا علــوم انســانی غربــی 
ــد و  ــر می ده ــی تغیی ــِل هویت ــت و عوام ــه هوی را ب
از معرفــت و عوامــل معرفتــی غفلــت می کنــد، و نــه 
در برشــمردن عوامــل معرفتــی، ســطح نــزاع را بــه 

تغییــر مســأله ها فرومــی کاهــد.
ــدی  ــتی از مه ــر یادداش ــن زی ــر، مت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
جمشــیدی، عضــو هیــأِت علمــِی پژوهشــگاه فرهنــگ و 

ــد، ــی خوانی ــه م ــه در ادام ــت ک ــالمی اس ــه ی اس اندیش
جهل را بی علّتی، عالِم کند

علم را علّت، کژ و ظالم کند
)جالل الدین محّمــد مولــوی؛ مثنــوِی معنــوی؛ دفتــِر دّوم؛ 

بیــِت 2۷52(.
اشــاره: مــن در نوشــتِن ایــن یادداشــت، تردیــِد فــراوان داشــتم، 
از ایــن جهــت کــه اواًل، آنچــه کــه حجت االســالم حســن 
ــِم دینــی  ــِت عل ــاِط علــم و دیــن و ماهّی روحانــی در زمینــۀ ارتب

ــت،  ــراوات نداش ــی و ط ــری از تازگ ــن اث ــت، کمتری ــه اس گفت
بلکــه حاصــِل گرته برداری هــای ناشــیانه و ناپختــه ای بــود کــه 
ــروش  ــم س ــِش عبدالکری ــاِل پی ــت س ــته های بیس وی از نوش
کــرده بــود، و ثانیــًا پرداختــن بــه ایــن قبیــِل مســأله های 
ــِس  ــه رئی ــِف وی ک ــا وظای ــبی ب ــچ تناس ــض، هی ــرِی مح نظ
قــّوه ی مجرّیــه اســت و بایــد بــرای گشــودِن ِگــره از معضالت و 
ــردم، شــب از روز نشناســد و لحظــه ای  مشــکالِت انباشــته ی م
ــورزد،  ــت ن ــور، غفل ــِل کش ــوق و معط ــاِت مع ــِر اجرایی از تدبی
نــدارد. بــا ایــن حــال، از آنجاکــه گفته هــای خطابــی و 
سیاســی کارانه ی او، دســت مایه ی فضاســازی و هوچی گــرِی 
ــدم  ــر آن ش ــت، ب ــرار گرف ــرال ق ــره ای و لیب ــانه های زنجی رس
ــارة  ــاره ای نکته هــای انتقــادی درب کــه دســِت کــم، بــه بیــاِن پ
ســخناِن وی از چشــم انداِز نظــرِی امــام خمینــی- رضــوان 
اهلل تعالــی علیــه - بپــردازم تــا کســانی گمــان نَبرنــد کــه 
ــت و  ــام خمینی س ــالب و ام ــاِن انق ــِر گفتم ــخناِن او، نمایانگ س
از موضــِع رســمِی نظــاِم جمهــورِی اســالمی حکایــت می کنــد. 
ــون  ــاخته، همچ ــاری س ــش ج ــاِن خوی ــر زب ــه وی ب ــه ک آنچ
گفته هــای قبلــی اش در ایــن بــاره، ریشــه در لیبرالیســِم 
معرفتــی و شــیفتگِی او بــه علــوِم انســانِی ســکوالر دارد و 
ــرِی  ــی و فک ــِم معنای ــا عالَ ــق ب ــوان و مطاب ــچ رو، همخ ــه هی ب

ــت. ــالمی نیس ــالِب اس انق
ــِر  ــالمی و غی ــه اس ــوم، ب ــاِف عل ــواع و اصن ــه ی ان ]۱[. هم

نمی شــوند تقســیم  اســالمی 
»عــّده ای در کشــور مــا، ســال ها وقــت َصــرف کردنــد 

تــا ریاضــی و شــیمی و فیزیــِک اســالمی درســت کننــد؛ 
ــا  ــد، ام ــرف کردن ــادی َص ــاِت زی ــت و امکان ــول، وق ــان پ ایش
ــه؛اواًل،  ــت ک ــن اس ــخ ای ــت نیاوردند.«]۱[پاس ــی به دس حاصل
ــگاه ها  ــالِح دانش ــانی که اص ــه کس ــد ک ــان کردن ــی گم »بعض
باشــد،  اســالمی  دانشــگاه ها  می خواهنــد  و  می خواهنــد  را 
]...[ توهــم کردنــد کــه ]...[ هــر علمــی، دو ِقســم اســت. ]برای 
مثــال،[ علــِم هندســه، یکــی اســالمی اســت، یکــی غیِر اســالمی؛ 
علــِم فیزیــک، یکــی اســالمی اســت یکــی غیــِر اســالمی اســت. 
از ایــن جهــت، اعتــراض کردنــد بــه این کــه علــم، اســالمی و غیــِر 
ــی  ــه بعض ــت ک ــتباهاتی اس ــا اش ــدارد ]...[. این ه ــالمی ن اس
 ]...[ می اندازنــد.  اشــتباه  بــه  را  خودشــان  یــا  می کننــد، 
مــا کــه می گوییــم دانشــگاه بایــد ]...[ تغییــراِت بنیــادی داشــته 
باشــد، و اســالمی باشــد، نــه ایــن اســت کــه ]...[ هــر علمــی، دو 
ِقســم اســت: یکــی اســالمی و یکــی غیــِر اســالمی. ]...[ معنــِی 
ــم  ــوم، دو ِقس ــه ی عل ــه در هم ــت ک ــن نیس ــردن، ای ــالمی ک اس
ــم،  ــک ِقس ــم، ی ــالمی داری ــه ی اس ــم، هندس ــک ِقس ــم؛ ی داری
ــالمی  ــگاه، اس ــد دانش ــن بای ــالمی ]...[. لک ــِر اس ــه ی غی هندس
ــه  ــت ک ــن اس ــگاه ای ــدِن دانش ــالمی ش ــِی اس ــود. ]...[ معن ش

ــد.«]2[   ــدا کن ــرب، ج ــودش را از غ ــد و خ ــدا کن ــتقالل پی اس
ثانیــاً، »مخالفــِت روحانّیــون با بعضــی از مظاهــِر تمّدن در گذشــته، 
ــوده اســت. احســاِس  ــب ب ــوِذ اجان ــرس از نف ــِت ت ــه جه ــاً ب صرف
ــذِل  ــِگ مبت ــی، خصوصــاً فرهن ــِگ اجنب خطــر از گســترِش فرهن
ــا،  ــات و پدیده ه ــا اختراع ــان ب ــه آن ــود ک ــده ب ــب ش ــرب، موج غ
ــس، دروغ و  ــتین، از ب ــای راس ــد. علم ــز کنن ــورِد احتیاط آمی برخ
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ــه هیــچ چیــزی اطمینــان  ــد، ب فریــب از جهان خــواران دیــده بودن
ــان،  ــون در نزدش ــو و تلویزی ــِل رادی ــزاری از قبی ــد و اب نمی کردن
ــِع  ــه من ــم ب ــی حک ــذا گاه ــود. ل ــتعمار ب ــه اس ــه ی ورود ب مقّدم
اســتفاده از آن هــا می دادنــد. آیــا رادیــو و تلویزیــون در کشــورهایی 
ــه ارمغــان  ــِگ غــرب را ب ــا فرهن ــد ت ــران، وســایلی نبودن چــون ای

ــد؟!«]3[ آوردن
ــت دارد،  ــانی، مدخلّی ــوِم انس ــِی عل ــاختاِر درون ــالم در س ]2[. اس

نه فقــط در غایــِت آن
»علــم، علــم اســت و بــه نــوِع تفّکــر و ایدئولــوژی، وصــل 
ــوم را  ــد عل ــا ایــن حــال، کســانی[ تــالش کردن نمی شــود. ]... ب
ــی  ــوِم ضّددین ــن و عل ــا دی ــط ب ــوِم مرتب ــته بندی های عل در دس
ــوم از  ــد. ]...[ عل ــیم بندی کنن ــد، تقس ــنتی و جدی ــوِم س ــا عل و ی
ــِل  ــی، قاب ــه دو دســته ی کلّ ــه ب ــِج آنهــا، البت لحــاِظ اهــداف و نتای
ــرای  ــیله ای ب ــم وس ــاّدی، عل ــِر م ــتند. ]...[ در تفّک ــیم هس تقس
قــدرت یافتــن و ســلطه بــر دیگــران اســت، و بر ایــن مبنــا، همه ی 
ــی  ــای تفّوق یاب ــر مبن ــیمی، ب ــک و ش ــا فیزی ــت ت ــوم از سیاس عل
ــِی  ــه تعال ــه در خدمــت ب ــر علمــی ک ــف می شــوند. ]...[ ه تعری
بشــر باشــد، اســالمی اســت. ]...[ تفــاوِت علــوِم اســالمی و غیــِر 
ــِج ایــن علــوم اســت، نــه خــوِد  اســالمی، صرفــاً در اهــداف و نتای

ــم.«]4[ عل
پاسخ این است که؛

ــان  ــد انس ــت؛ می خواه ــاز اس ــِب[ انسان س ــالم، ]مکت اوالً، »اس
ــرب،  ــدارد. غ ــری ن ــاًل خب ــن اص ــرب، از ای ــد. ]...[ غ ــت کن درس

دنبــاِل ایــن اســت کــه طیــاره درســت کنــد؛ بــه انســان، کار نــدارد. 
]... غــرب،[ انســان را رو بــه تباهــی دارد مــی بَــرد.«]5[

ثانیــاً، »هرچــه در قــرآن هســت، ]... از[ جنبه ی الوهّیتش هســت؛ 
]...[ هــر چیــزی طــرح شــده، ]...[ جنبــه ی الوهــّی ]اش[ طــرح 

شــده اســت.«]6[
ــاً، »اســالم، ]...[ دارای سیاســت و نظــاِم خــاِص اجتماعــی  ثالث

و اقتصــادی و فرهنگــی اســت، کــه بــرای تمامــِی ابعــاد و شــؤوِن 
زندگــِی فــردی و اجتماعــی، قوانیــِن خاصــی دارد، و جــز آن را برای 
ــاز  ــرد.«]۷[ و همچنیــن: »دانشــگاه را ب ســعادِت جامعــه نمی پذی
ــوِم انســانی اش را به تدریــج از دانشــمندانی کــه در  ــد، لکــن عل کن
ــم -  ــۀ ق ــوزة علمّی ــاً در ح ــت - و خصوص ــران هس ــای ای حوزه ه

اســتمداد کننــد.«]8[
رابعــاً، »علــوم، مطلقــاً منقســم می شــوند بــه دو قســمت: یکــی علــوِم 
دنیایــی کــه غایــِت مقصــد در آن هــا، رســیدن بــه مقاصــِد دنیوّیه اســت، 
و دیگــر، علــوِم اُخروّیــه کــه غایــِت مقصــد در آن هــا، نیــل بــه مقامــات و 
درجاِت ملکوتّیــه و وصول بــه مــدارِج اُخروّیه اســت. ]...[ غالباً امتیــازِ این 
دو نحــوة علــم، بــه امتیــازِ نّیــات و قصــود اســت؛ گرچــه خــودِ آن هــا نیــز 
فــی حّد نفســها، بــه دو ســنخ، منقســم شــوند. ]...[ کلّیــۀ علــوِم اُخروّیه، 
از ســه حــال، خــارج نیســت: یــا از قبیــِل علــِم بــاهلل و معارف اســت، یــا از 
قبیــِل علــِم تهذیــِب نفــس و ســلوک الــی اهلل، یــا از قبیــِل آداب و ســنِن 

ــت اســت.«]9[ عبودّی
]3[. دانشــگاهیان، علــوِم انســانی  را از دیــن و ُعلمــای دیــن اســتمداد 

کنند
»اصــرار داشــتند کــه نباید علــوِم جدیــد را بپذیریــم و می گفتنــد ما هر 
ــه به دســت  ــای علمّی ــم از حوزه ه ــم، می توانی ــاز داری ــم نی ــه از عل چ

بیاوریــم و لــذا، نیازی بــه دانشــگاه نداریــم.«]۱0[
پاسخ این است که؛

ــه این کــه  ــد ب ــد کــه این هــا کــه قائلن اواًل، »بعضــی توهــم کردن
بایــد دانشــگاه ها، اســالمی باشــد؛ یعنــی فقــط علــِم فقــه 
و تفســیر و اصــول در آن هــا باشــد، یعنــی همــان شــأنی را 
ــان،  ــم هم ــگاه ها ه ــد در دانش ــد، بای ــه دارن ــدارِس قدیم ــه م ک
بعضــی  کــه  اســت  اشــتباهاتی  این هــا  بشــود.  تدریــس 
ــه  ــا ک ــد. ]...[ م ــتباه می اندازن ــه اش ــان را ب ــا خودش ــد، ی می کنن
ــن اســت  ــه ای ــد، ن ــد ]...[ اســالمی باش ــم دانشــگاه بای می گویی
ــد، ]...[  ــس کنن ــا تدری ــالمی را در آن ج ــوِم اس ــط، عل ــه فق ک

ــم.  ــده را نمی خواهی ــوِم جدی ــا عل ــم م ــم بگویی ــا نمی خواهی م
]...[ علــوِم اســالمی، جایــی دارد ]و جــای آن[ در مــدارِس قدیمــه 
ــت،  ــر اس ــوِم دیگ ــای عل ــگاه،[ ج ــی دانش ــا ]یعن ــت و این ج هس
لکــن بایــد دانشــگاه، اســالمی شــود. ]...[ معنــِی اســالمی شــدِن 
دانشــگاه ایــن اســت کــه اســتقالل پیــدا کنــد و خــودش را از غرب 

ــد.«]۱۱[   ــدا کن ج
ــه در اســالم،  ــن اشــخاص، ک ــد بعضــی از ای ــان نکنن ــاً، »گم ثانی
راجــع بــه جامعــه چیــزی نیســت؛ ]...[ اســالم، عمیق تــر 
ــر  ــانی ]...[ نظ ــوِر انس ــه ام ــع ب ــا، راج ــه ی مکتب ه ]...[ از هم
ــاِد  ــالم، ]...[ اقتص ــکاِم اس ــالع از اح ــانی که اط دارد. ]...[ کس
ــالم  ــِی اس ــوِم عقل ــالم، ]... و[ عل ــِگ اس ــالم، ]...[  فرهن اس

نیســت. ]...[ ندارنــد، ]...[ می گوینــد کــه در  اســالم 
ــت،  ــص الزم اس امــر، و متخّص ایــن  در 

یــد  ز با ا

متخّصــص  علمّیــه،  حوزه هــای 
پیــِش  کننــد  دراز  را  دست شــان  ]دانشــگاه ها،[  بیاورنــد. 
حوزه هــای علمّیــه کــه در آن جــا، ایــن نحــو متخصّصیــن هســت. 
ــج از  ــانی اش را به تدری ــوِم انس ــن عل ــد، لک ــاز کن ــگاه را ب و دانش
ــاً در  ــت - و خصوص ــران هس ــای ای ــه در حوزه ه ــمندانی ک دانش
کننــد.«]۱2[ اســتمداد   - قــم  علمّیــه ی  حــوزه ی 
ــی  ــِر حــوزه ای، به صورت ــِز غی ــِگ دانشــگاه ها و مراک ــاً، »فرهن ثالث
ــه و لمــِس واقعّیت هــا، بیشــتر عــادت کــرده  ــا تجرب اســت کــه ب
ــن دو  ــِق ای ــا تلفی ــد ب ــِگ نظــری و فلســفی. بای ــا فرهن اســت، ت
ــم  ــگاه در ه ــوزه و دانش ــا، ح ــردِن فاصله ه ــم ک ــگ، و ک فرهن
ــارِف اســالم،  ــرای گســترش و بســِط مع ــدان ب ــا می ذوب شــوند ت

وســیع تر گــردد.«]۱3[
]4[. انبیاء می خواستند تماِم ابعاِد عالَم و آدم را الهی کنند

ــه جنبــه ای از دیــن وصــل  »اساســاً این کــه شــاخه ای از علــم را ب
کنیــم، بــرای آن علــم، شــأن و جایــگاه ایجــاد نمی کنــد، و اگــر آن 
را بــه دیــن وصــل نکنیــم هــم، چیــزی از ارزِش آن کــم نخواهــد 

شــد.«]۱4[
پاسخ این است که؛

اوالً، »ربوبّیــِت حــّق تعالــی - جــّل شــأنه - از عالمیــان، بــر دو گونه اســت: 
یکــی ربوبّیِت عاّمــه که تماِم موجــوداِت عالـَـم، در آن شــرکت دارنــد، ]...[ 

و دوّم از مراتــِب ربوبّیــت، ربوبّیــِت تشــریعی اســت کــه مختــّص بــه نوِع 
انســانی اســت و دیگــرِ موجــودات را از آن، نصیبــی نیســت، و ایــن تربیت، 
هدایــِت ُطــرِق نجــات و ارائــه ی راه هــای ســعادت و انســانّیت و تحذیــر از 
ــاِت آن ]اســت[ کــه بــه توســِط انبیــاء - علیهــم  الســالم- اظهــار  منافّی

فرمــوده.«]۱5[
ثانیــاً، »آن چیــزی کــه انبیــاء می خواســتند ایــن بــود کــه همــه ی امــور را 
الهــی کننــد؛ تمــاِم ابعــادِ عالـَـم را و تمــاِم ابعــادِ انســان را که خالصــۀ عالَم 

ــت.«]۱6[ اس
]5[. اســالم از تبییــِن هیــچ معرفــِت مؤثـّـر بر تربیــِت انســان و جامعه، 

ــت فروگذار نکرده اس
»عــّده ی دیگــری بودنــد کــه ســعی داشــتند ثابت کننــد، آغاز و منشــأ 
همــه ی علــوم، از اســالم بــوده اســت و بــرای ربــط دادِن هر شــاخه ای 
ــن  ــتند. ]...[ ای ــت می گش ــه و روای ــاِل آی ــالم، به دنب ــه اس ــم ب از عل
بــاور نیــز، صحیح نیســت و مــا تأکیــداِت مؤّکــِد پیامبــِر اســالم )ص( 
ــه ی  ــر نطق ــوزی از ه ــه علم آم ــالم را ب ــرواِن اس ــه پی ــتیم ک را داش

ــد.«]۱۷[ ــان، تشــویق می کردن جه
پاسخ این است که؛

ــه در  ــت ک ــن نیس ــم[، ای ــردن ]عل ــالمی ک ــِی اس اواًل، »معن
 ]...[ ِقســم،  یــک  داریــم؛  ِقســم  دو  علــوم،  همــه ی 
اســالمی داریــم، یــک ِقســم، ]...[ غیــِر اســالمی.«]۱8[  
برخــالِف  کــه  اســت  مکتبــی   ]...[ ثانیــًا، »اســالم 
شــؤوِن  تمــاِم  در  توحیــدی،  غیــِر  مکتب هــای 
فــردی و اجتماعــی و مــاّدی و معنــوی و فرهنگــی 
ــارت  ــت و نظ ــادی، دخال ــی و اقتص ــی و نظام و سیاس
دارد و از هیــچ نکتــه، و لــو بســیار ناچیــز کــه در تربیــِت 
ــش  ــوی نق ــاّدی و معن ــرفِت م ــه، و پیش ــان و جامع انس
دارد، فروگــذار ننمــوده اســت؛ و موانــع و مشــکالِت ]بــر[ 
ســِر راه تکامــل را در اجتمــاع و فــرد، گوشــزد نمــوده و بــه 

ــت.«]۱9[ ــیده اس ــا کوش ــِع آن ه رف
ثالثــًا، »شــما ایــن َمفخرهــای خودتــان را از یــاد 
ــا ]...[،  ــندگاِن م ــا و نویس ــنفکرهای م ــد. روش نبری
ــدر،  ــد؛ این ق ــته باش ــان داش ــِر خودش ــه مفاخ ــه ب توّج
ــب  ــودت مطل ــما خ ــد! ]...[ ش ــجده نکنن ــرب س ــرِف غ ط
داری، چــه کار داری کــی چــه گفتــه اســت؟! جهنــم کــه گفتــه! 
چــرا استشــهاد بــه یــک قــوای اجنبــی می کنــی تــا روِح 
ــِب خودشــان  ــا را افســرده کنــی و این هــا را از قال جوان هــای م

ــی؟!«]20[ ــرون کن بی
]6[. در قلمــرو علــوِم انســانی، فقــط حضــوِر انســان های 

ــود ــده می ش ــالم، برتابی ــه اس ــد ب متعّه
ــا هــر نظــری کــه  ــد آزاد باشــد ت »اســتاد از لحــاِظ علمــی، بای
بــه آن رســیده را در تمامــی علــوم چــه حقــوق، جامعه شناســی، 
ــر  ــد. اگ ــان کن ــه بی ــه و آزادان ــره، عالمان ــی و غی ــوِم سیاس عل
ــد،  ــور کن ــود را سانس ــر، خ ــاِن نظ ــد در بی ــور ش ــتادی مجب اس
ــم.  ــکل داری ــود، مش ــیوه های خ ــه در  ش ــت ک ــخص اس مش
]...[ بایــد در پژوهــش آزاد باشــیم و نبایــد هــدف پژوهــش را از 

ــم.«]2۱[ ــن کنی ــدا تعیی ابت
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ــه منطــق  ــان و مّتکــی ب ــه بره ــتند ب ــِن مس اواًل، »اســالم، دی
طــرِح  از  و  نمی هراســد،  قلــم  و  بیــان  آزادِی  از  و  اســت 
محیــِط  در  آن هــا  انحــراِف  کــه   - دیگــر  مکتب هــای 
ــان،  ــمنداِن خودش ــِش دانش ــت و در پی ــا، ثاب ــوِد آن مکتب ه خ
شکســت خورده هســتند - باکــی نــدارد. شــما دانشــجویاِن 
ــونت  ــا خش ــر، ب ــای دیگ ــرواِن مکتب ه ــا پی ــد ب ــرم، نبای محت
و شــّدت، رفتــار و درگیــری و هیاهــو راه بیندازنــد. خــود 
ــودِن  ــا تهــی ب ــد، ]...[ ت ــه بحــث و گفتگــو برخیزی ــان ب ــا آن ب
دســِت آنــان ثابــت شــود. ]...[ مــا بــا آزادی و منطــق، موافــق 
ــِف  ــد، تکلی ــکاری باش ــه و خراب ــر توطئ ــی اگ ــتیم[، ول ]هس

ــم.«]22[ ــری داری دیگ

یاد داشـت

ثانیــًا، »جوانــاِن عزیــِر دانشــگاهی، ]...[ از نفــوِذ عناصــِر منحــرف و وابســته بــه چــپ و راســت، 
ــه اغــراِض منحرفــان و  ــوده ب ــد محیــِط مقــدِس دانشــگاه، آل ــه جلوگیــری کننــد، و نگذارن قاطعان

وابســتگان بــه اجانــب گــردد.«]23[
ثالثًا، »علوِم انســانی، محتاج به ]...[ انسان های متعّهد ]است ...[.

ــِم  ــدارد، در عل ــد اســت ن ــه توحی ــی ک ــِد اســالم ]... و[ آن زیربنای ــه قواع ــد ب ــه تعّه  انســانی ک
ــایِر  ــت. در س ــرش نیس ــِل پذی ــن، قاب ــراف، و ای ــد، اال انح ــام ده ــی انج ــد عمل ــانی نمی توان انس
ــه  ــت ک ــن اس ــت، ای ــر اس ــورِد نظ ــه م ــزی ک ــت، آن چی ــگاه ها هس ــه در دانش ــته هایی ک رش
ــا انگیزه هــای آن هــا، یــک  ــه در کار نباشــد، ام ــه کاِر خودشــان باشــند و توطئ اســاتید، مشــغول ب

انگیزه هــای مختلفــی اســت.«]24[
ــا طــرِف شــرق  ــه ی ــه انحــراف دارد؛ معلمــی ک ــن: »ساده اندیشــی اســت ]...[ معلمــی ک و همچنی
اســت و یــا طــرِف غــرب، یــا تربیــِت شــرقی دارد یــا تربیــِت غربــی، آن را ما معلــم قــرار بدهیــم از برای 
ــرد.  ــی اســت. و هرچــه در او وارد بشــود، می پذی ــه، صیقل ــِل آیین ــی کــه نفوس شــان مث ــن فرزندان ای
]...[ ساده اندیشــی اســت کــه گمــان کنیــم کــه فقــط تخّصــص ]...[ و علــم، میــزان اســت ]...[. 
ــد، هرطــوری ]از  ــه تخّصــص دارن ــا ک ــۀ این ه ــد هم ــم بای ــان کنی ــا گم ــه م ساده اندیشــی اســت ک
ــم. اســتفاده  ــا اســتفاده ]علمــی[ کنی ــا از آن ه ــد و م ــد بیاین ــد باشــند، بای لحــاِظ فکــری[ می خواهن
نمی توانیــم بکنیــم؛ اگــر مــرِض ظاهــرِی مــا را یــک متخّصــص، خــوب بکنــد، امــراِض باطنــی بــرای مــا 

ــد.«]25[ ــاد می کن ایج
]۷[. القای ُتهی مایگی به ما از سوی غرب، موجب شده که به علِم خود اتّکا نکنیم

»هیــچ کشــوری بــا انــزوا، به رشــد و پیشــرفت دســت پیــدا نخواهــد کــرد؛ اگــر روابِط علمــِی خــود را بــا دنیا 
محــدود کنیــم، هیــچ فایــده ای بــرای مــا نخواهــد داشــت. ]...[ اگــر دانشــجویی می خواهــد در ســمیناری 
در خــارج از کشــور حضــور پیــدا کنــد، نبایــد قبــل و بعــد از حضــور، او را مــوردِ ســئوال و جــواب قــرار دهیــم، 
چراکــه در دنیــای علــم، ایــن حرف هــا وجــود نــدارد، و در رشــته های تخصصــی، بایــد بتوانیــم با دنیــا تعامل 

کنیــم. این بســیار نادرســت اســت که بــه اســاتید و پژوهشــگران، مشــکوک باشــیم.«]26[
پاسخ این است که؛

اواًل، »بــر ملّــت و دولــِت جمهــورِی اســالمی ]فــرض[ اســت در همــۀ اعصــار، کــه نگذارنــد عناصــِر 
ــگاه ها و  ــراها و دانش ــرق، در دانشس ــرب و ش ــه غ ــش ب ــا گرای ــی ی ــای انحراف ــِد دارای مکتب ه فاس
ســایِر مراکــِز تعلیــم و تربیــت، نفــوذ کننــد، و از قــدِم اّول، جلوگیــری نماینــد تــا مشــکلی پیــش نیایــد و 

اختیــار از دســت نــرود.«]2۷[
ــرب زده و  ــش، و غ ــتعمارزده از خوی ــورهای اس ــودِن کش ــه نم ــه ها، ]...[ بیگان ــه نقش ــاً، »از جمل ثانی
شــرق زده نمــودِن آن اســت؛ به طوری کــه خــود را و فرهنــگ و قــدرِت خــود را بــه هیــچ گرفتنــد، ]...[ 
و ایــن پــوچ و تهی مغــزِی مصنوعــی، موجــب شــده کــه در هیــچ امــری، بــه فکــر و دانــِش خــود اتّــکا 
نکنیــم و کورکورانــه، از شــرق و غــرب تقلیــد نماییــم، بلکــه از فرهنــگ و ادب و صنعــت و ابتــکار اگــر 
داشــتیم، نویســندگان و گوینــدگاِن غــرب و شــرق زدة بی فرهنــگ، آن هــا را بــه بــاِد انتقــاد و مســخره 

گرفتــه و فکــر و قــدرِت بومــِی مــا را ســرکوب و مأیــوس نمــوده و می نماینــد.«]28[ 
سخِن پایانی: امام خمینی و علوِم انسانِی اسالمی

ــوِم انســانِی اســالمی  ــِد عل ــه تولی ــل ب ــی و تمای ــوِم انســانِی غرب ــا عل ــا ب ــِت م ــی، مخالف ــوِر کلّ به ط
ــد: ــی می آی ــه از پ ــد ک ــی باش ــی از مقوالت ــر یک ــی ب ــد مّتک می توان

]۱[. علــوِم انســانِی غربــی، »حاکمّیــِت سیاســی« را نقــد می کنــد و حاکمّیــِت سیاســی، از نقــد گریزان 
و طالــِب تثبیــِت اقتــداِر خویــش اســت. در ایــن حــال، علــوِم انســانی بایــد به صــورِت کلـّـی نفــی شــود 
تــا به عنــواِن ابــزاِر نّقــادی و بــه چالــش کشــیدن، اســتفاده نشــود. ایــن تلّقــی، »سیاســت گریزانه« یــا 

ــت. »مصلحت گرایانه« اس
]2[. علــوِم انســانِی غربــی، معرفتــی »غربــی« اســت و »غــرب«، »دیگــری« و »غیــر« نســبت بــه مــا 
به شــمار می آیــد. از ایــن رو، مــا به عنــواِن »مســلمان« یــا »شــرقی«، بایــد معرفــِت متناســب بــا »اقلیــم و 
بــوِم جغرافیایــِی خویش« تولیــد کنیم تــا »هوّیِت« خــود و »اســتقالِل جهاِن فرهنگــی و معنایی«مــان را از 

دســت ندهیــم. ایــن تلّقــی، »اقلیم گرایانــه« یــا »هوّیت اندیشــانه« اســت.
]3[. علــوِم انســانِی غربــی بــرای مــا نامطلــوب اســت بــه ایــن دلیــل کــه »مســأله ها« و 
ــه حــّل  ــی، مطلــوب اســت، چــون ب ــرای جوامــِع غرب ــد، امــا ب »معضله هــا«ی مــا در آن وجــود ندارن
ــه  ــود - ک ــانِی موج ــوِم انس ــن عل ــر همی ــن، اگ ــردازد. بنابرای ــا می پ ــای آن ه ــأله ها و معضله ه مس
ــورزد و در فضــای انتزاعــی  ــام ب ــا اهتم ــای م ــّل مســأله ها و معضله ه ــه ح ــی اســت -  نســبت ب غرب
ــود. از ایــن رو، مقصــود از تحــّول در  ــوب خواهــد ب ــز مطل ــا نی ــرای م ــرد، ب ــر نب ــه َس ــِر واقعــی ب و غی
ــِم  ــا همــان مبــادی و مفاهی ــوان ب ــوِم انســانی، تعویــِض مســأله ها و معضله هــای آن اســت و می ت عل
نظــری، بــه مطالعــه ی جامعــه ی خــود نیــز بپردازیــم. ایــن تقریــر از محــّل نــزاع، »مســأله گرایانه« یــا 

ــت. ــه« اس »عمل گرایان
]4[. علــوِم انســانِی غربــی، »غایــاِت« مــا را محّقــق نمی کنــد، بلکــه در پــِی غایــاِت دیگــری اســت. 
از ایــن رو، مــا بایــد علــوِم انســانِی غربــی را بــه کار ببریــم، امــا آن را بــه خدمــِت غایــاِت خــود بگماریــم.

ــِت مــاّدی« دارد و تفســیری کــه از جهــاِن انســانی  ــادی و ماهّی ــی، »مب ــوِم انســانِی غرب ]5[. عل
ــناختی،  ــری هستی ش ــم از ماّدی گ ــری - اع ــن ماّدی گ ــر همی ــی ب ــای آن دارد، مبتن و واقعّیت ه
روش شــناختی و اخالقــی - اســت. معضــِل اصلــِی غــرب کــه آن را دچــاِر انســداد و بحــران کــرده، 

ــت.  ــان اس ــِی غربی ــر و زندگ ــد در تفّک ــینِی خداون ــا حاشیه نش ــی ی ــته از نف ــرِی برخاس ماّدی گ
تدبیــِر جوامــِع غربــی بــر عهــده ی علــوِم انســانی اســت و علــوِم انســانِی غربــی بــه ســبِب آن کــه 
»دیــن« را منبــِع معتبــِر معرفت شــناختی قلمــداد نمی کنــد، بــر آن تکیــه نــدارد و صرفــًا »عقــل« 

ــگارد.  ــر می ان ــه« را معتب و »تجرب
ــه« از  ــی« و »منفعت جویان ــری »حیوان ــانی، تصوی ــوِم انس ــف از عل ــن صن ــر، ای ــرِف دیگ از ط
انســان ســاخته و پرداختــه می کنــد و انســان را »فاقــِد روح« و »گرگ صفــت« معرفــی 
ــان،  ــت. انس ــوان نیس ــانی، همخ ــاِن انس ــان و جه ــاِت انس ــا واقعّی ــا، ب ــن تلّقی ه ــد. ای می نمای
حیــواِن »ابزارســاز« یــا »ســودجو« نیســت، بلکــه از »فطــرِت الهــی« برخــوردار اســت و »خیــر« و 
ــوان  ــاّدی« نمی ت ــه ی حســی« و »تحلیل هــای م ــا »تجرب »صــالح« در او اصالــت دارد و تنهــا ب

ــرد. ــه ک ــا عرض ــی از آن ه ــی حقیق ــرد و تبیین ــی ب ــانی پ ــاِن انس ــای جه ــه واقعّیت ه ب
ــته های  ــا و نوش ــت و در گفته ه ــق اس ــم، مواف ــِی پنج ــا تلّق ــی ب ــام خمین ــا، ام ــن تلّقی ه ــاِن ای از می
خــود، بــه آن اشــاره کــرده اســت. ایشــان، نــه محــّل نــزاِع مــا بــا علــوِم انســانِی غربــی را بــه »هوّیــت 
ــه در  ــد، و ن ــت می کن ــی« غفل ــِل معرفت ــت و عوام ــد و از »معرف ــر می ده ــی« تغیی ــِل هوّیت و عوام
برشــمردِن عوامــِل معرفتــی، ســطِح نــزاع را بــه تغییــِر »مســأله ها« و »غایــات« فرومی کاهــد. ایشــان 
بــا عمیق تریــن و زیرینی تریــن الیــه ی علــوِم انســانِی غربــی کــه همــان »مبــادی فلســفی« اســت، 
ــوِم انســانِی غربــی  ــادی معرفت شــناختی« عل ــادی هستی شــناختی« و »مب مخالفــت می کنــد و »مب
را »مــاّدی« می دانــد. آن گاه دربــاره ی »ماهّیــِت« علــوِم انســانِی غربــی، داوری می کنــد و »مکاتــِب« 
تشــکیل دهندة ایــن علــوم را عاجــز از فراهــم ســاختِن ســعادت بــرای انســان می دانــد. بنابرایــن، علــوِم 
ــانی را  ــوِم انس ــّول در عل ــوان تح ــت و نمی ت ــدنی« نیس ــر« و »اصالح ش ــی، »ترمیم پذی ــانِی غرب انس
بــه معنــِی »تهذیــب« و »تکمیــِل« علــوِم انســانِی غربــی دانســت و از »تأســیس« و »ابــداِع« علــوِم 
انســانِی اســالمی صــرِف  نظــر کــرد. علــوِم انســانِی غربــی، چــه بــه لحــاِظ »مبــادی فلســفِی« خویش 
و چــه بــه لحــاِظ »پاســخ ها«یی کــه بــه مســأله های انســانی داده اســت، منحــط اســت و مــا نبایــد بــه 

تغییــراِت اقلّــی و ســطحی در ایــن ســنخ از علــوِم انســانی، خوش بیــن باشــیم.
ــانِی  ــگاه اطالع رس ــی، پای ــنواره ی خوارزم ــه ی جش ــِم اختتامیی ــی؛ در مراس ــن روحان ]۱[. حس

ــر ۱03۱49. ــه ی خب ــفند ۱396؛ شناس ــوری؛ 5 اس ــِت جمه ریاس
]2[. امام روح اهلل موسوی خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج ۱2؛ ص 248- 252.

]3[. همو؛ صحیفه ی امام؛ ج 2۱؛ ص 2۷۷.
ــانِی  ــگاه اطالع رس ــی، پای ــنواره ی خوارزم ــه ی جش ــِم اختتامیی ــی؛ در مراس ــن روحان ]4[. حس

ــر ۱03۱49. ــه ی خب ــفند ۱396؛ شناس ــوری؛ 5 اس ــِت جمه ریاس
]5[. امام روح اهلل موسوی خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 8؛ ص 8۱.

]6[. همان، ص 438- 43۷.
]۷[. همان؛ ج 5، ص 389.

]8[. همان؛ ج ۱5، ص 4۱5.
]9[. همو؛ شرِح چهل حدیث؛ ص 4۱2.

ــانِی  ــگاه اطالع رس ــی، پای ــنواره ی خوارزم ــه ی جش ــِم اختتامیی ــی؛ در مراس ــن روحان ]۱0[. حس
ــر ۱03۱49. ــه ی خب ــفند ۱396؛ شناس ــوری؛ 5 اس ــِت جمه ریاس

]۱۱[. امام روح اهلل موسوی خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج ۱2؛ ص 248- 252.
]۱2[. همان، ج ۱5، ص 4۱5.
]۱3[. همان، ج 2۱، ص 99.

ــانِی  ــگاه اطالع رس ــی، پای ــنواره ی خوارزم ــه ی جش ــِم اختتامیی ــی؛ در مراس ــن روحان ]۱4[. حس
ــر ۱03۱49. ــه ی خب ــفند ۱396؛ شناس ــوری؛ 5 اس ــِت جمه ریاس

]۱5[. امام روح اهلل موسوی خمینی؛ آداب الصلوه، ص 264- 265.
]۱6[. همو؛ صحیفه ی امام؛  ج 8، ص 62.

ــانِی  ــگاه اطالع رس ــی، پای ــنواره ی خوارزم ــه ی جش ــِم اختتامیی ــی؛ در مراس ــن روحان ]۱۷[. حس
ــر ۱03۱49. ــه ی خب ــفند ۱396؛ شناس ــوری؛ 5 اس ــِت جمه ریاس

]۱8[. امام روح اهلل موسوی خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج ۱2، ص 248- 252.
]۱9[. همان؛ ج 2۱، ص 402- 403.

]20[. همان؛ ج 9، ص 469.
ــانِی  ــگاه اطالع رس ــی، پای ــنواره ی خوارزم ــه ی جش ــِم اختتامیی ــی؛ در مراس ــن روحان ]2۱[. حس

ــر ۱03۱49. ــه ی خب ــفند ۱396؛ شناس ــوری؛ 5 اس ــِت جمه ریاس
]22[. امام روح اهلل موسوی خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج ۱0، ص 8۱.

]23[. همان؛ ج ۱8، ص 84.
]24[. همان؛ ج ۱4، ص 292.
]25[. همان؛ ج ۱3، ص 5۱0.

ــانِی  ــگاه اطالع رس ــی، پای ــنواره ی خوارزم ــه ی جش ــِم اختتامیی ــی؛ در مراس ــن روحان ]26[. حس
ــر ۱03۱49. ــه ی خب ــفند ۱396؛ شناس ــوری؛ 5 اس ــِت جمه ریاس

]2۷[. امام روح اهلل موسوی خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 2۱، ص 43- 43۱.
]28[. همان، ص 4۱4- 4۱5.

یاد داشـت

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com


صفحه 8۷ |  شماره 32 |  مرداد  98 صفحه 86 | شماره 32| مرداد 98  MEHR NEWSAGENCYMEHR NEWSAGENCY

یاد داشـت

یادداشت؛

و  ســروش  اردکانــی؛  داوری 
شبســتری یــا میــرزای نائینــی؟
ــد داوری را  ــر می دارن ــت  ت ــه دوس ــنفکران ک روش
ــا  ــد، ب ــداد کنن ــتری قلم ــروش و شبس ــتمرار س اس
ــق آن  ــه از طری ــه، ک ــخصیت و اندیش ــف ش تحری
نائینــی را تحریــف و مصــادره کردنــد، در صددنــد بــا 

ــد. ــان کنن ــز چن داوری نی
اندیشه-عباســعلی  و  دیــن  گــروه  مهــر،  خبرگــزاری 
نامــه  ای  اخیــر  روزهــای  ســبزواری:طی  مشــکانی 
ــی در فضــای مجــازی و  ــتاد داوری اردکان ــه اس منتســب ب
رســانه   هــا منتشــر گردیــد کــه موضــوع آن »علــم دینــی« 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــود. ب ــالمی« ب ــانی اس ــوم انس و»عل
موضــوع و نســبت بنیادیــن و وثیــق آن بــا نیازهــای 
ــای  ــت  ه ــا و برداش ــالمی، برخورده ــالب اس ــن انق امروزی

داد.  آن رخ  پیرامــون  متفاوتــی 
ایــن نامــه بهانــه  ای شــد تــا بــار دیگــر، مدافعــان و 
در  اســالمی  انســانی  علــوم  و  دینــی  علــم  مخالفــان 
ــای  ــق فض ــد و از طری ــی کنن ــف  آرای ــر ص ــل یکدیگ مقاب
مجــازی، روزنامــه  هــا و حتــی رســانه ملــی بــه رّد و 

دفــاع از محتــوای نامــه اقــدام کننــد. 
جبهــه  در  عمدتــًا  کــه  دینــی  علــم  مخالــف  جریــان 
اصــالح  طلبــان و روشــنفکران حــوزوی و دانشــگاهی 
ــه  ــور ک ــن تص ــا ای ــراوان، ب ــتیاق ف ــا اش ــد، ب ــرار دارن ق
داوری در ایــن نامــه از »امتنــاع علــم دینــی« ســخن 
ــدت  ــه م ــد ک ــالم کردن ــه و اع ــتقبال او رفت ــه اس ــه ب گفت
ــدگاه  ــت دی ــا صح ــد ت ــی بودن ــن فرصت ــد چنی ــا مترص ه
خــود را اثبــات نمایــد و ایــن نامــه اســتاد داوری اردکانــی 

ــد.  ــداد کردن ــود قلم ــای خ ــت ادع ــند صح را س
ــا  ــه مواجهــه ب در مقابــل مدافعــان علــم دینــی نیــز دو گون
ــیدن  ــش کش ــه چال ــا ب ــف ب ــک طی ــتند: ی ــه داش ــن نام ای
ــین  ــه پیش ــدول از اندیش ــه ع ــه، داوری را ب ــوای نام محت
ــم  ــاع عل ــر »امتن ــی ب ــر او مبن ــرده، اندیشــه متاخ ــم ک مته

ــتند. ــد نشس ــه نق ــی« را ب دین
ــتناد  ــا اس ــا ب ــه صرف ــد ک ــد بودن ــا معتق ــری ام ــف دیگ  طی
بــه ایــن نامــه نمــی تــوان »دیــدگاه داوری« دربــاره 
ــی  ــه داوری نشســت و م ــوم انســانی را ب ــی و عل ــم دین عل
ــار وی را  ــر آث ــاره دیگ ــن  ب ــاوت در ای ــرای قض ــت ب  بایس

ــرار داد.  ــه ق ــورد مالحظ ــز م نی
آنچــه امــا در ایــن میــان بیــن مخالفیــن و مدافعیــن 
ــن  ــن برداشــت اســت کــه »داوری در ای ــود، ای مشــترک ب

ــت«!  ــه اس ــخن گفت ــی س ــم دین ــاع عل ــه از امتن نام
ــی« آمــده  ــر ســر »داوری اردکان ــد پرســید چــه ب حــال بای
ــا او نیــز همچــون برخــی از پیــروان فردیــد کــه  اســت؟ آی
ــدار سرســخت گفتمــان  ــات اندیشــه، طرف در دوره ای از حی
فردیــدی بــوده، امــا در نهایــت از ایــن گفتمــان جــدا 
شــده و در مقابــل آن قــرار گرفتنــد، دوره ای جدیــد از 
ــاز نمــوده،  ــا آغ ــدی  ه ــل فردی اندیشــگی را در جبهــه مقاب
چنانکــه نویســندگانی همچــون ســروش و شبســتری و 

ــه  ــی« ب ــه »داوری اردکان ــا اینک ــد؟ ی ــن راه را رفتن ... ای
ــت؟ ــده اس ــار آم ــی« گرفت ــرازی نائین ــت »می عاقب

جریــان  در  نائینــی  میــرزای  کــه  اســت  آن  حقیقــت 
ــد  ــه و تاکی ــت فقی ــه والی ــاد ب ــن اعتق ــروطه، در عی مش
ــات آن  ــز اثب ــه و نی ــه االم ــع تنبی ــن موض ــر آن در چندی ب
ــا  ــع و ...، ب ــل المکاســب و البی ــود از قبی ــی خ ــار فقه در آث
لحــاظ شــرائط زمانــی، مکانــی و امکانــی از »عــدم امــکان 
تحقــق والیــت فقیــه در آن زمــان« ســخن بــه میــان آورد 
ــروطه  ــه مش ــی، نظری ــزل تدریج ــل تن ــه اص ــه ب ــا توج و ب
ایــن حــال شــارحان و مروجــان  بــا  داد.  پیشــنهاد  را 
ــه  ــاع نظری ــی، »امتن ــه نائین ــرب زده اندیش ــنفکر و غ روش
ــز از  ــد و تاکنــون نی ــه او منتســب کردن والیــت فقیــه« را ب
ــدم  ــن »ع ــا بی ــت: آی ــن اس ــوال ای ــد! س ــاع می کنن آن دف
ــاع  ــا »امتن ــان« ب ــه در آن زم ــت فقی ــق والی ــکان تحق ام
ــدارد؟ و  ــود ن ــی وج ــچ تفاوت ــه« هی ــت فقی ــه والی نظری
ــا هســتند؟ ظاهــرا در منطــق  ــه یــک معن ایــن دو عنــوان ب
شــارحان و طرفــداران امروزیــن میــرزای نائینــی )کــه 
غالبــا در جبهــه اصــالح طلبــان و روشــنفکران قــرار 
ــا کــدام  ــا هســتند! ام ــک معن ــه ی ــوان ب ــن دوعن ــد( ای دارن
ــه  ــر دو را متوج ــن ه ــاوت ای ــه تف ــت ک ــلیم اس ــل س عق

ــود؟!  نش
توجــه بــه محتــوای نامــه اســتاد دواری اردکانــی نیــز 
ــن  ــه ای ــد. ب ــوق می کن ــل ف ــه تحلی ــق را متوج ــده مدق خوانن
بیــان کــه سراســر نامــه از »عــدم امــکان اقامــه علــم دینــی 
در فضــا و وضعیــت موجــود« ســخن مــی گویــد، امــا جریــان 
مخالفــان علــم دینــی )و حتــی کســانی کــه در کســوت 
ــد(  ــه  ان ــتاد پرداخت ــه اس ــد نام ــه نق ــی ب ــم دین ــان عل مدافع
برداشــت ناصحیــح خــود مبنــی بــر »امتنــاع علــم دینــی« را 

ــد!   ــبت داده  ان ــده آن نس ــه نگارن ب
کاربســت  گاه  بــه  اردکانــی  داوری  ادبیــات  از  غفلــت 
ــوم انســانی  ــم اجتماعــی، عل ــم، عل ــل عل ــی از قبی اصطالحات
ــبت  ــتاد داوری در نس ــان اس ــان در گفتم ــه جملگی  ش و ... ک
ــا مدرنیتــه و تجــدد معنــا مــی  شــود، یکــی از دالئــل فهــم  ب

ــت.  ــور اس ــه مزب ــص نام ناق

ــازه )علــوم مبتنــی  ــر اینکــه تولیــد علــم ت همچنیــن تأکیــد ب
ــه  ــوز ب ــا هن ــه »م ــت ک ــزی اس ــن( آن چی ــر دی ــی ب و متک
ــا اگــر نظــم دیگــری  ــم« و اینکــه »م ــه آن نرســیده  ای مرحل
جــز نظــم تجــدد در نظــر داریــم و بــه چگونگــی قــوام و بــه 
ــی  ــه آن م ــیدن ب ــرای رس ــیم و ب ــق آن می-اندیش راه تحق
ــرار  ــازه ق ــم ت ــا نظ ــب ب ــی متناس ــاید در راه علم ــیم ش کوش
ــر اینکــه: »اگــر مــی  توانســتیم خــود را  ــد ب ــم« و تاکی بگیری
ــه  ــه جامع ــیدن ب ــم و راه رس ــات دهی ــتگی نج ــن وابس از ای
ای را بیابیــم کــه در آن روح دینــی یعنــی اعتقــاد بــه توحیــد 
ــش از ســودای  ــم باشــد و مردمان ــاد حاک ــب و مع ــم غی و عال
ــعه  ــان توس ــاخته جه ــای س ــوژی ه ــن تکنول ــرف آخری مص
ــاش  ــرای مع ــی ب ــی و هماهنگ ــا همدل ــند و ب ــه آزاد باش یافت
ــان  ــش رویم ــی پی ــاید افق ــند، ش ــالق بکوش ــا اخ ــوأم ب ت
ــرایط  ــاب ش ــد »در ب ــه بای ــزوم اینک ــد« و ل ــی ش ــوده م گش
ــه اســالمی  ــک جامع ــای ی ــی و بن ــد دین ــد عه ــکان تجدی ام
ــا  ــد ی ــی« دارن ــم دین ــاع عل ــر »امتن ــت ب ــیم« دالل بیندیش
ــت  ــی در وضعی ــم دین ــد عل ــول آنهــا »عــدم امــکان تولی مدل

ــت دارد؟ ــود« دالل موج
ــین  ــان پیش ــداد گفتم ــه در امت ــن نام ــه ای ــت ک ــن اس روش
و معهــود اســتاد داوری اردکانــی بــوده، چنانکــه اصــالح 
طلبــان  و برخــی از طرفــداران علــم دینــی پنداشــته، 

گسســت از اندیشــه پیشــین او نیســت. 
ــر  ــاری دیگ ــه ب ــن نام ــرد داوری در ای ــا ک ــوان ادع ــاید بت ش
ــه  ــی ک ــم دین ــد عل ــن تولی ــه بنیادی ــی و الزم ــر شــرط اصل ب
ــی آن«  ــای تمدن ــرآورده ه ــرب و ف ــت از غ ــان »گسس هم
ــی  ــه: »مادام ــت ک ــرده اس ــد ک ــوده و تاکی ــد نم ــت، تاکی اس
ــم  ــی  توانی ــه هســتیم، نم ــم تجــدد و مدرنیت ــار عال ــه گرفت ک

ــم«.  ــخن بگویی ــی س ــم دین ــد عل از تولی
تــر  دوســت   کــه  روشــنفکران  و  طلبــان  اصــالح  امــا 
ــداد  ــتری قلم ــروش و شبس ــتمرار س ــد داوری را اس می دارن
ــف  ــیطانی تحری ــیوه ش ــان ش ــه هم ــک ب ــا تمس ــد، ب کنن
ــف  ــی را تحری ــق آن نائین ــه از طری ــه، ک ــخصیت و اندیش ش
ــد!  ــان کنن ــز چن ــا داوری نی ــد ب ــد، در صددن و مصــادره کردن

ــود ــن ش ــه چنی ــا و کال ک ــا حاش ام

یاد داشـت

یادداشتی از محمدرضا قائمی نیک؛

ــی  ــا قائم ــر، محمدرض ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــم  ــوان »عل ــا عن نیــک جامعــه شــناس یادداشــتی ب
دینــی و اســم رمــز بودجــه« نگاشــته اســت کــه در 

ــذرد: ــی گ ــر م ــه از نظ ادام
ــر  ــه نظ ــب ب ــم عجی ــی برای ــت خیل ــد وق ــن چن ــئله ای ــک مس ی
ــان  ــی ملکی ــی، مصطف ــالم داوود فیرح ــت االس ــد. حج ــی رس م
ــه ای  ــه بودج ــتقیم ب ــاره مس ــه اش ــر س ــان ه ــول جعفری و رس
ــار  ــود و از آن اظه ــی ش ــی م ــم دین ــرف عل ــه ص ــد ک ــرده ان ک

تاســف کــرده انــد.
ــته ای  ــاتید برجس ــواران از اس ــن بزرگ ــه ای ــر س ــه ه ــا ک از آنج
ــا  ــوده و ی ــور ب ــن کش ــی ای ــندهای فرهنگ ــه در مس ــتند ک هس
ــته  ــال گذش ــل س ــور از چه ــگ کش ــر فرهن ــری ب ــش موث نق
ــد، ایــن چهــار ســوال ذهــن حقیــر را آزار مــی دهــد: داشــته ان
ــی کــه مدعــی  ــا آن بزرگواران ــاس ب ــواران در قی ــن بزرگ ــا ای ۱-آی
علــم دینــی هســتند و بــه انــدازه همیــن بزرگــواران، و بلکــه شــاید 
ــری  ــش بش ــر دان ــدی ب ــده جدی ــد، ای ــره دارن ــار منتش ــتر آث بیش

ــد؟ ــد کــه مدعیــان علــم دینــی نیفــزوده ان افــزوده ان
ــای  ــه ه ــن بودج ــدر رفت ــی از ه ــواران وقت ــن بزرگ ــا ای 2- آی
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــرمایه مل ــالف س ــا ات ــال ی ــت الم کالن بی
ــت  ــای  کالن بی ــه ه ــه بودج ــبت ب ــد، نس ــی گوین ــخن م س
ــور  ــر مســتقیم صــرف ام ــا غی ــه طــور مســتقیم ی المــال کــه ب
ــر از  ــده ت ــی فای ــر و ب ــن ت ــطح پایی ــب س ــه مرات ــی ب فرهنگ

مباحــث علــم دینــی مــی شــود )مثــال بودجــه هــای عظیمــی 
ــا  ــیما ی ــای صداوس ــه ه ــا و برنام ــریال ه ــطه س ــه واس ــه ب ک
ــا هدررفــت بودجــه هایــی کــه  بودجــه هــای صــرف فوتبــال ی
کارخانــه هــای خودروســازی بــه هــدر مــی دهنــد یــا بســیاری 
از اختــالس هــای بانکــی و امــوری نظیــر ایــن کــه بــا واســطه 
ــا علــم مرتبــط هســتند( نیــز اینطــور اظهــار  ــا بــی واســطه ب ی

ــد؟ ــی مــی کنن نگران
ــن  ــه ای ــدارد و ب ــی ن ــر دین ــی و غی ــم، دین ــر عل ــا اگ 3-آی
ــی،  ــم دین ــه عل واســطه صــرف بودجــه هــای بیــت المــال ب
امــری نادرســت اســت، آیــا صــرف بودجــه هــای کالن 
ــوم  ــم و عل ــری کــه صــرف توســعه و بســط و گســترش عل ت
ــاب  ــاب و کت ــه حس ــل ب ــود و حداق ــی ش ــدرن م ــانی م انس
ــا  ــر اســت، آی ــن براب ــم، چندی ــه حســاب کنی ــم ک ــددی ه ع
ــت؟ ــاخته اس ــع س ــا را مرتف ــه م ــائل جامع ــکالت و مس مش
 آیــا طــالق، اعتیــاد و نظایــر آنهــا توســط این همــه بودجــه هــای 
ــا بودجــه  ــه اســت؟ آی ــم مــدرن کاهــش یافت کالن تحقیقــات عل
ــوم انســانی مــدرن  ــم و عل هــای کالنــی کــه صــرف توســعه عل
ــت( در  ــرم اس ــودش محت ــای خ ــه ج ــه ب ــه البت ــت )ک ــده اس ش
معضــالت امــروز کشــور، از جملــه ترافیــک، الودگــی هــوا، 

ــاد، وضعیــت نامناســب تحقیقــات و پژوهــش هــای  طــالق، اعتی
دانشــجویی، وضعیــت نامناســب کســب علــم، تنبلــی دانشــجویان، 
پایــان نامــه فروشــی، حضــور نظــام ســرمایه داری و تبعیــض های 

طبقاتــی و …. ســهیم نیســتند؟
ــم  ــه عل ــال ب ــت الم ــی از صــرف بودجــه هــای بی ــا وقت 4-  آی
دینــی ســخن گفتــه مــی شــود و اظهــار نگرانــی مــی شــود و آن 
ــزان  ــم، احصــاء دقیقــی از می را اتــالف ســرمایه ملــی مــی دانی
ایــن بودجــه داریــم و آن را بــا بودجــه مصــروف بــه علــم مــدرن 
ــًا از  ــوم انســانی مــدرن )یعنــی همیــن علومــی کــه عمدت و عل
کشــورهای انگلیســی زبــان وارد کشــور و حــوزه فرهنگــی زبــان 
ــوم،  ــن عل ــا در ای ــم؟ آی ــرده ای ــی شــود( مقایســه ک فارســی م
هــم مــی شــود پرســید کــه ســی ســال یــا حتــی پنجــاه ســال 
یــا حتــی صدســال حضــور ایــن علــوم در کشــور و تاریــخ مــا، آیا 
ــی  ــه چــه میزان ــدر و ب ــار همــه مزایایــی کــه داشــته، چق در کن

بودجــه بیــت المــال را هــدر داده یــا اتــالف کــرده اســت؟
امیــدوارم ســواالت ایــن حقیــر ســراپاتقصیر، اســباب آزرده 
ــا در دوره  ــه تقریب ــزز ک ــوار و مع ــاتید بزرگ ــن اس ــری ای خاط
دانشــجویی اوقاتــی از عمــر دانشــجویی ام را صــرف آراء و آثــار 

ــد. ــاورده باش ــم نی ــرده ام، فراه ــا ک آنه

علم دینی و اسم رمز بودجه

نقد آیت اهلل قائم مقامی بر داوری اردکانی؛

جدایــی علــم از دیــن، 
ــوزون« اســت ــه نام »نغم
اکنــون کــه بــا وقــوع انقــاب مبــارک 
اســامی، امــکان جبــران فاجعــه و 
بــرون رفــت از بــن بســت و اســتیصال 
پدیــد آمــده، جــا دارد دســت از توهــم 
قدیــم برداشــته شــود و نغمــه ناموزون 
جدایــی علــم از دیــن شــنیده نشــود.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر،  آیــت اهلل 
و  حــوزه  اســتاد  قائم مقامــی  ســیدمحمد 
ــتی  ــخصی اش یادداش ــال ش ــگاه در کان دانش
بــا عنــوان »نغمــه نامــوزون« را در نقــد 
ــی نوشــته اســت  ســخنان رضــا داوری اردکان

کــه مشــروح آن در ادامــه می آیــد:
آقــای رضــا داوری اردکانــی رئیــس محتــرم 
ــراً در اظهــار نظــری  ــوم اخی فرهنگســتان عل
ــم  ــان عل ــاط می ــوع »ارتب ــب در موض عجی
بــا  علــم  ماهیــت  فرموده انــد:  دیــن«  و 
ــًا  ــم، اساســًا و ذات ــاوت اســت و عل ــن متف دی
ــی شــود،  ــه وصــف دین ــد متصــف ب نمی توان
ــه  مگــر در آنجــا کــه موضــوع و مســائلش ب
طــور خــاص، دیــن باشــد، ماننــد علــم فقــه 
و اصــول و تفســیر و حدیــث و کالم و بــه 
ــا  ــی فلســفه اســالمی و ام ــر ایشــان حت تعبی
ــائل  ــوع و مس ــدام موض ــر ک ــوم ه ــایر عل س
ــت و  ــالک صح ــد و م ــود را دارن ــاص خ خ
عــدم صحــت آن هــا مراعــات روش مقــرر در 

علم هاســت. آن 
از آنجــا کــه مــا نمی دانیــم ایشــان بــر 
دیــن،  و  علــم  از  تعریفــی  چــه  مبنــای 
ایــن دو را از یکدیگــر متفــاوت می داننــد، 
ــه  ــه ب ــم ک ــش کنی ــان پرس ــا دارد از ایش ج
ــون  ــری همچ ــوالت دیگ ــی مق ــر جنابعال نظ
سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ، هنــر و بــه 
ــه وصــف  ــد ب ــا می توانن ــا، آی ــی دنی طــور کل
دینــی بــودن متصــف شــوند یــا خیــر؟ 
ــم  ــرض کنی ــه ف ــن گون ــم ای ــال می توانی ح
ــوق از دو  ــش ف ــه پرس ــان ب ــخ ایش ــه پاس ک
ــه!  ــد: بل ــا می فرماین ــت، ی ــارج نیس ــال خ ح
سیاســت و اقتصــاد و فرهنــگ و هنــر و دنیــا 
ــی شــود و  ــه وصــف دین ــد متصــف ب می توان
ــا و فلســفه  ــام انبی ــن و قی ــًا فلســفه دی اساس
ــالمی  ــام اس ــالمی و نظ ــالب اس ــی انق اصل

نیــز همیــن اســت، لکــن مقولــه علــم، 
ــه  ــا ک ــر از آنج ــم را غی ــاوت اســت و عل متف
موضــوع و مســائلش بــه صــورت خــاص 
ــت  ــی دانس ــوان دین ــه می ت ــت، ن ــن اس دی

ــی. ــر دین ــه غی و ن
پاســخ دیگــر بــه پرســش فــوق ایــن اســت کــه 
ــن،  ــا دی ــم ب ــتن عل ــاوت دانس ــیاق متف ــه س ب
ــن  ــا دی ــز ب ــوالت نی ــن مق ــه! ای ــد: بل بفرماین
متفــاوت اســت و هــر کــدام موضــوع و مســائل 
ــد و  ــود را دارن ــاص خ ــای خ ــی و روش ه و مبان
نمی تــوان سیاســت و اقتصــاد و فرهنــگ و هنــر 
ــه نــص ســخن  ــا را کــه ب ــی دنی ــه طــور کل و ب
خداونــد، ذاتــش لهــو و لعــب اســت، متصــف بــه 
ــت،  ــر اس ــر و فک ــش ذک ــه ذات ــن ک ــف دی وص
ــزی  ــا چی ــدگاه تنه ــن دی ــای ای ــر مبن ــود و ب نم
ــی باشــد،  ــه وصــف دین ــد متصــف ب کــه میتوان

خــود دیــن اســت و ال غیــر. اگــر پاســخ ایشــان 
ــخنی  ــان س ــا ایش ــا را ب ــد م ــه باش ــن گون ای
نیســت و جــز افســوس و انــدوه واکنــش دیگری 

ــت. ــم داش نخواهی
و امــا اگــر پاســخ،همان اولــی باشــد، می پرســیم 
ــا  ــه دنی ــز و از جمل ــر چی ــه ه ــت ک ــه اس چگون
ــد  ــت می توان ــب اس ــو و لع ــش له ــه ماهیت ک
ــن  ــت دی ــول حاکمی ــن و قب ــت از دی ــا تبعی ب
ــود و  ــی ش ــه وصــف دین ــود، موصــوف ب ــر خ ب
ــم  ــد لکــن عل ــدا کن ــر و فکــری پی ــت ذک ماهی
نمی توانــد ایــن گونــه باشــد؟ مگــر اساســاً دیــن 
کــه منشــاش وحــی آســمانی و نــزول کلمــه اهلل 
یــا همــان لوگــوس اســت، منشــا همــه علم هــا، 

معرفت هــا و »لوژی« هــا نبــوده اســت؟
ــوده اســت، لکــن در  و اگــر گفتــه شــود آری ب
ادامــه، علــم، مســتغنی از دیــن اســت و بــدون 
ــد، در  ــه ده ــود ادام ــه راه خ ــد ب ــن می توان دی
ــال  ــن همــان خی ــد گفــت ای ــن صــورت بای ای
و توهمــی اســت کــه فلســفه و اندیشــه غــرب 
در عصــر قدیــم و جدیــد بــه آن دچــار بــوده و 
خــود و جهــان را بــا فاجعــه و اســتیصال روبــرو 
ســاخته و اکنــون کــه بــا وقــوع انقــالب مبارک 
ــمان در  ــن و آس ــدد دی ــور مج ــالمی و ظه اس
صحنــه جهــان، امــکان جبــران فاجعــه و برون 
رفــت از بــن بســت واســتیصال پدیــد آمــده، جا 
ــود و  ــته ش ــم برداش ــم قدی ــت از توه دارد دس
ــه  ــن ک ــم از دی ــی عل ــوزون جدای ــه نام نغم
ــل از  ــی عق ــا جدای ــوان آن را ب ــز نمی ت هرگ
ــت،  ــاوت دانس ــن، متف ــت از دی ــن و سیاس دی

شــنیده نشــود.
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یادداشت؛
ــانی  ــوم انس ــورد عل ــؤال درم ــن س ای
ــه  ــن ک ــت و آن ای ــرح اس ــدرن مط م
ــی،  ــدرن واردات ــانی م ــوم انس ــا عل آی
توانســته اســت مشــکلی از مشــکات 

ــد؟ ــل کن ــل و فص ــور را ح کش
ــرو نقــد و  بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، پی
نظرهــای صــورت گرفتــه اخیــر پیرامــون علــوم 
ــتی از  ــی یادداش ــم دین ــالمی و عل ــانی اس انس
ــروه  ــی گ ــات علم ــار عضــو هی رمضــان علی تب
منطــق فهــم دیــن پژوهشــگاه فرهنــگ و 

ــد؛ ــی خوانی ــه م ــالمی را در ادام ــه اس اندیش
ــا،  ــی در کتاب ه ــم دین ــران عل ــان و منک مخالف
رســانه ها،  دیگــر  و  ســایت ها  مقــاالت، 
ــل،  ــد و در مقاب ــرح کردن ــش را ط ــدگاه خوی دی
نقدهــای فراوانــی نیــز در ایــن زمینــه وارد شــده 
ــر از  ــی متاث ــم دین اســت. برخــی از منکــران عل
ــی،  ــناختی خاص ــناختی و علم ش ــی دین ش مبان
امــکان، ضــرورت و مطلوبیــت علــم دینــی 
را نفــی می کننــد. بــه عبــارت دیگــر، آنــان 
ــناختی و  ــی دین ش ــرش مبان ــه پذی ــه ب ــا توج ب
ــل  ــه دلی ــو و ب ــک س ــاص از ی ــناختی خ علم ش
ــت  ــتی و ماهی ــاره چیس ــه درب ــی ک ــی خاص تلق
علــم دینــی دارنــد، تحقــق علــم دینــی را از اصل 
ــاس  ــر اس ــان ب ــوند. آن ــر می ش ــاس منک و اس
مبانــی دین شــناختی)نگاه حداقلــی بــه دیــن( و 
مبانــی علم شــناختی)تجربه محوری در علــم( 
ــای  ــه معن ــی، ب ــم دین ــه عل ــد ک ــن باورن ــر ای ب
جایگزین کــردن علــوم نقلــی، جــای علــوم 
تجربــی و اســتخراج آن از آیــات و روایــات، بــوده 
ــر  ــی امکان پذی ــن علم ــق چنی ــه تحق و در نتیج
ــی؛  ــم دین ــان، عل ــور آن ــه تص ــود. ب ــد ب نخواه
ــون  ــی از مت ــای علم ــتخراج گزاره ه ــی اس یعن
دینــی اســت.  ایــن نــگاه از یــک طــرف، 
ــه  ــت ک ــتوار اس ــناختی ای اس ــی دین ش ــر مبان ب
معتقــد اســت منابــع دیــن، محــدود بــه کتــاب و 
ســنت بــوده و آن هــم تنهــا بــه امــور اخــروی و 
فرامــادی می پــردازد و از طــرف دیگــر بــر مبانــی 
علم شــناختی ای اســت کــه علــم را صرفــًا 

محصــول روش تجربــی می داننــد.
ــواه  ــت و خ ــواه موافق ــی )خ ــم دین ــث از عل بح
ــفی و تبعــًا  ــنخ مســائل فلس ــت(، از س مخالف
بــه عهــده فیلســوف و حکیــم اســت، )آشــنا بــه 
ــفه  ــی، فلس ــی، دین شناس ــفه، معرفت شناس فلس
دیــن، فلســفه علــم و…( از اینــرو برخــی 
ــن شــناختی  ــی، کــه کمتری ــم دین ــان عل مخالف
ــگاه عقالنــی و  ــد، ن ــوم دارن ــه ایــن عل نســبت ب
بیرونــی بــه دیــن، علــم، جهــان، جامعه و انســان 
ــد  ــعاری خواه ــتر ش ــان بیش ــته و دیدگاه ش نداش

ــود. ب
مخالفت هــای برخــی اندیشــمندان بــا علــم 
ــم و  ــه دلیــل تفــاوت ماهــوی بیــن عل ــی، ب دین
ــا،  ــر آنه ــد در نظ ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــن اس دی
موافقــان علــم دینــی معتقدنــد کــه علــم و دیــن 
ماهیــت یکســان دارنــد و قــرار اســت علــم 
ــم تبدیــل  ــه عل ــا برعکــس، دیــن ب ــه دیــن ی ب
ــتن  ــان از نداش ــخنان، نش ــه س ــن گون ــود. ای ش
تلقــی دقیــق از علــم، دیــن، و علــم دینــی 
ــه مباحــث در فلســفه  اســت و تحلیــل ایــن گون
علــم و فلســفه دیــن اســت و متأســفانه برخــی با 
کمتریــن آشــنایی بــا ایــن علــوم، وارد ایــن گونــه 
ــاوت  ــاً قض ــا ایجاب ــلباً ی ــوند و س ــث می ش مباح

ــد. می کنن
ــم  ــی از عل ــی خاص ــه تلق ــا ب ــی مخالفت ه برخ
تلقی هــای  امــروزه  می گــردد.  بــر  دینــی 
ــه بعضــًا  ــود دارد ک ــی وج ــم دین ــی از عل مختلف
ــره  ــا را در زم ــا آن ه ــوده و م ــی ب ــی افراط خیل
ــرار  ــوری ق ــری، نص مح ــی، اخباری گ نقل گرای
ــد  ــوم را بای ــی عل ــد تمام ــه معتقدن ــم ک می دهی
ــات اســتخراج کــرد و ایــن طــرز  ــات و روای از آی
تلقــی باعــث شــده، خیلی هــا نســبت بــه اصــل 
مســأله علــم دینــی بــا نــگاه تردیــد بنگرنــد یــا 

ــد… ــت کنن مخالف
برخــی اندیشــمندان، بــدون ایــن کــه کمتریــن 
مطالعــه و پژوهشــی در ایــن زمینــه داشــته 
ــد  ــت می دمن ــیپور مخالف ــه ش ــا ب ــند، تنه باش
ــه  ــه ایــن گون کــه تنهــا خواهــش مــا نســبت ب
ــدا دیدگاه هــای  ــن اســت کــه ابت ــا، ای قضاوت ه
موافقــان و موافقــان را مطالعــه کنند ســپس نظر 

ــص  ــه تخص ــن ک ــژه ای ــه وی ــد؛ ب دهن
ــد داشــته باشــند. ــز بای الزم را نی

برخــی مخالفت هــا ناظــر 
بــه ایــن نکتــه اســت 

کــه »علــم ماهیتــی 
دیــن  بــا  متفــاوت 
ایــن  بــه  و  دارد  

جهــت آن را بــه 
ــی  ــت دین صف
ن  ا نمی تــو

متصــف 
کــرد و وصــف 
ــد  ــی نمی توان دین
صفــت ذاتــی علــم 
در  ایــن  باشــد.« 

حالــی اســت کــه 
هیــچ یــک از مدعیــان علــم 
دینــی، چنیــن ادعایــی نکرده انــد؛ 

و بحــث ســر هویــت دینــی اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، مــراد از علــم دینــی، 

ــع  ــف واق ــش کش ــه ماهیت ــت ک ــی اس علم
اســت، امــا هویتــش دینــی  اســت. همــان گونــه 
کــه وقتــی وصــف دینــی را بــه انســان، اعمــال و 
رفتــار وی نســبت می دهیــم، مــراد ایــن نیســت 
ــا انســان غیردینــی  کــه انســان دینــی ماهیتــاً ب
متفــاوت اســت- بــه عبــارت دیگــر انســان دینی  
ــان و  ــن انس ــوی بی ــتراک ماه ــای اش ــه معن ب
دیــن نیســت یــا اختــالف ماهــوی بیــن انســان 
دینــی و غیردینــی نیســت بلکــه  مــراد هویــت 
انســان اســت کــه دینــی شــده اســت- بــه همین 
ــم  ــه عل ــورد نســبت وصــف دینــی ب نحــو در م
ــر دینــی  ــم غی ــا عل ــم دینــی ب ــز ماهیــت عل نی
متفــاوت نیســت بلکــه هویــت علــم اســت کــه 

دینــی می شــود.
ــوم  ــود عل ــتن وج ــرز دانس ــن مح ــی ضم برخ
ــه  ــد ک ــی علومی ان ــوم دین ــد عل ــی، معتقدن دین
ــوم  ــاًل عل ــی اســت؛ مث مسائلشــان مســائل دین
ــث و تفســیر و کالم  ــه  و حدی ــه و اصــول فق فق
و حتــی فلســفه اســالمی را  در زمــره علــوم 
اســالمی  می داننــد. نکتــه ای کــه در اینجــا 
ــان  ــا هم ــه ب ــت ک ــن اس ــود ای ــه ش ــد توج بای
ــاًل  ــه علمــی کام ــه، ک ــه اصــول فق مالکــی ک
عقالیــی اســت دینــی شــده اســت، ســایر 

علــوم انســانی نیــز چنیــن قابلیتــی را دارنــد کــه 
ــن  ــداف دی ــتای اه ــا در راس ــن ی ــت دی در  خدم
باشــند. بــه عبــارت دیگــر علــم اصــول فقــه، در 
اصــل و فــارغ از فقــه، عقالیــی و جهانــی اســت. 
اگــر اصــول عقالیــی، صرفــاً بــه دلیــل ابزاریــت 
ــس  ــود؛ پ ــی ش ــته دین ــه، توانس ــرای فق آن ب
دینی بــودن  در  معیارهــا  و  مبانــی  از  یکــی 
علــوم، نقــش ابــزاری یــک علــم بــرای معــارف 

ــت. دینی اس
در مخالفــت بــا علــم دینــی، گفتــه شــده 
ــاص  ــائل خ ــک مس ــر ی ــر ه ــای دیگ »علم ه
ــق  ــه تحقی ــاص ب ــا روش خ ــد و ب ــود را دارن خ
و پژوهــش در مســائل می پردازنــد و مــالک 
روش  رعایــت  نادرستی شــان  و  درســتی 
ــا مــالک بیــرون از آن  اســت.  هیــچ علمــی را ب
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــن ادع ــنجید.« ای ــوان س نمی ت
مبانــی اندیشــه اســالمی بــه ویــژه مبناگــروی در 
معرفت شناســی و فلســفه علــم، 
دقیــق نیســت؛ زیــرا اواًل 
صــدق  مــالک 
کــذب  و 
ــوم  ــی عل تمام
بــه منطــق و 
روش اســت و 
ایــن اختصــاص 
علــوم  بــه 
ــدارد؛  ــی ن تجرب
ســنجش  ثانیــاً 
علــم بــا مبانــی و 
منطــق  و  مبــادی 
امــری  کــه  اســت  علــم 
ــه درون علــم.  بیرونــی اســت ن
درســتی  مــالک  اگــر  ثالثــاً 
یــا نادرســتی روان شناســی بــه 
روش اســت، مــالک درســتی و 
نادرســتی فلســفه و اصــول فقــه 
ــی  ــالک بیرون ــراد از م ــت؟ م ــه چیس ب
ــی  ــث مبناگرای ــه بح ــر ب ــا ناظ ــت؟ آی چیس
ــر  ــت؟ اگ ــدق اس ــار ص ــام گرایی در معی و انجس
ــان از مــالک  ــه باشــد، بعیــد اســت مرادت اینگون
ــالک  ــر م ــد و اگ ــجام باش ــان انس ــی، هم درون
ــک  ــادی ی ــی و مب ــه مبان ــد ک ــروی باش مبناگ
ــار  ــاًل معی ــتند؛ مث ــم نیس ــل آن عل ــم، داخ عل
صــدق و کــذب تمامــی علوم، بــا روش شناســی و 
معرفت شناســی و فلســفه آن علــم بــر می گــردد 
کــه دقیقــاً مــالک بیرونــی اســت و حتــی علــوم 
دینــی نیــز بــا ایــن مــالک ســنجیده می شــوند.
ــم  ــا می توانی ــا تنه ــود  م ــه می ش ــه گفت ــن ک ای
نســبت بــه علــوم انســانی مــدرن، نقــد و ارزیابــی 
ــق  ــم دقی ــالع و فه ــدون اط ــیم و ب ــته باش داش
از ایــن علــوم، ارزیابــی امکان پذیــر نخواهــد 
بــود؛ ولــی در عیــن حــال، تولیــد علــوم انســانی 
ــخن  ــن س ــؤال در ای ــدارد. س ــا ن ــالمی معن اس
ــد  ــود، نق ــوم موج ــر در عل ــه اگ ــت ک ــن اس ای
و بررســی صــورت گیــرد و منطــق، مبانــی، 
مســائل و اهــداف آن نقــد شــود و در ادامــه 
ــی  ــا مبان ــردد و ب ــه گ ــدی ارائ ــای جدی معیاره
ــان  ــه حــل مســائل خودم ــوب، ب و منطــق مطل
بپردازیــم و… آیــا محصــول آن نمی توانــد علــم 
اجتماعــی بومــی یــا اســالمی باشــد؟ نکتــه دیگر 

ایــن کــه قــرار نیســت بــدون فهم علــوم مــدرن، 
ــه در  ــه همیش ــود، بلک ــه ش ــد آن پرداخت ــه نق ب
ــود  ــش موج ــدا دان ــوب، ابت ــش مطل ــد دان تولی
ــرار  ــد و بررســی ق ــورد نق ــق م ــه صــورت دقی ب
ــه  ــوب ب ــای مطل ــا معیاره ــپس ب ــرد و س می گی
ســمت تولیــد )پروســه ای( علــم مطلــوب پیــش 
خواهیــم رفــت، البتــه بــه مــوازات حــل مســائل 
ــی  ــرش دین ــه و نگ ــا نظری ــان ب ــی خودم بوم
خودمــان و بــه تدریــج مســائل انباشــته و نظریــه 
ــا و…. تحقــق خواهــد  ــد شــده و راه حل ه تولی
یافــت و علــم تولیــد خواهــد شــد همــان گونــه 
کــه فقهــا و اصولیــون در تولیــد علــم اصــول این 
گونــه عمــل کردنــد. تولیــد علــم بســان تولیــد 
خــودرو نیســت، بلکــه تولیــد تمــدن اســت کــه 

ــان اســت. ــا زم ــه قرن ه ــاز ب نی
ایــن کــه در نقــد علــم دینــی و مؤسســات 
ــدت  ــود »در م ــه می ش ــی گفت ــی پژوهش علم
ســی یــا چهــل ســال، نتوانســتند علــوم انســانی 
اســالمی تولیــد کننــد و… یــا پــروژه علــم دینی 
ــه  ــا شکســت مواج ــوم انســانی اســالمی ب و عل
ــی از  ــا ناش ــه قضاوت ه ــن گون ــت« ای ــده اس ش
دو نــوع بدفهمــی اســت: یکــی ایــن کــه گمــان 
ــی،  ــم دین ــردازان عل ــدارن و نظریه پ ــد طرف کردن
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــم دینی ان ــد عل ــدد تولی در ص
بیشــتر نظریه پــردازان در ایــن زمینــه، فیلســوف 
ــگاه  ــفی و ن ــث فلس ــه بح ــان ب ــد و آن و حکیم ان
پیشــینی می پردازنــد و کار فیلســوف تولیــد 
علــوم انســانی اســالمی نیســت؛ فیلســوف، 
زیرســاخت های نظــری را تولیــد می کنــد و 
عالمــان علــوم انســانی بــا ابتنــای بــر آن مبانــی 
بــه مســائل انســانی پاســخ می دهنــد و بــه 
ــت  ــا انباش ــد و ب ــد تولی ــک فراین ــج و در ی تدری
مســائل و پاســخ ها و …علــوم انســانی اســالمی 
تولیــد خواهــد شــد. دومیــن مشــکل و بدفهمــی 
آنــان بــه معنــای تولیــد علــم اســت کــه گمــان 
می کننــد تولیــد علــم بســان ســاخت کارخانــه و 
تولیــد محصــول صنعتــی اســت کــه بــا دســتور، 
ــه  ــخص و ب ــه مش ــازی بودج ــه و فراهم س نام
صــورت یــک پــروژه تولیــد می شــود. ایــن نیــز 
ــدی و  ــأله فراین ــر مس ــه ب ــدم توج ــان از ع نش
پروســه ای  بــودن تولیــد علــم اســت. تولیــد علــم 
ــورت  ــال ص ــل س ــال و چه ــی س ــا س ــی ب دین
ــدرن  ــه م ــه جامع ــه ک ــان گون ــرد؛ هم نمی گی
ــج و در پروســه ســیصد  ــه تدری ــدرن ب ــم م و عل
ســال و یــا بیشــتر موجــود شــده و بــرای رســیدن 
بــه جامعــه مطلــوب و علــم مطلــوب و پیشــرفت 
متناســب، بــه همیــن زمــان و زمینــه نیازمندیــم.
ــرز اســت؛  ــم، بی م ــه می شــود عل ــن کــه گفت ای
نکتــه ای اســت کــه بــدون داشــتن تخصــص در 
ــی  ــم و معرفت شناس ــفه عل ــی و فلس علم شناس
و همچنیــن فلســفه، قضاوت هــا را شــبیه شــعار 
ــری  ــع، ام ــفیت از واق ــم، از کاش ــد.  عل می کن
بی مــرز اســت و ایــن همــان ذات و ماهیــت علــم 
اســت و ماهیــت علــم، ثابــت اســت؛ علــم، ماهیتًا 
دینــی و غیردینــی نــدارد ولــی علــم، هویت پذیــر 
ــانی  ــائل انس ــه مس ــم، پاســخ ب ــرا عل اســت؛ زی
اســت و بــه ویــژه علــوم انســانی، هــر انســانی و 
ــه ای، مشــکل خــاص خــودش را دارد  هــر جامع
ــه و  ــان جامع ــه هم ــد مطالع ــخ آن نیازمن و پاس
پاســخ درخــور همــان فضــا و زمینــه را می طلبــد. 

علوم انسانی مدرن، توانسته مشکالت کشور را حل کند؟

یاد داشـت

مشــکل و مســأله ای کــه در دنیــای دیگــر و فضــای دیگــر رخ داده و پاســخ ها، راه حل هــا و نســخه ای را 
ــا آن محیــط بــوده، نمی تــوان بــرای منطقــه و فرهنــگ دیگــری تجویــز نمــود. کــه متناســب ب

ــی  ــی و غیردین ــی اســت و دین ــی و خنث ــی، عقالی ــری جهان ــم، ام ــت عل ــود، »ماهی ــه ش ــاید گفت ش
ــودن،  ــی جهانی ب ــراد نف ــی، م ــم دین ــود عل ــه می ش ــی گفت ــم، وقت ــت بدانی ــب اس ــدارد«:  جال ن
ــظ  ــن حف ــد ضم ــل می خواه ــه در مقاب ــت. بلک ــفیت آن نیس ــت کاش ــی خاصی ــودن و نف عقالیی ب
ماهیــت اصلــی علــم، آن را از رنــگ و لعــاب ایســم ها و مکاتــب انحرافــی نجــات دهــد. امــروزه بیشــتر 
ــی  ــه خنث ــت ک ــوان یاف ــی را نمی ت ــتند و علم ــا هس ــگ و لعاب ه ــم ها و رن ــن ایس ــار ای ــوم، دچ عل
ــع رســالت  ــم واقعــی و مان ــع تحقــق عل باشــد؛ خنثــای از ایســم ها و رنــگ و لعــاب بشــری، کــه مان
کاشــفیت آن می شــود. علــم دینــی از ایــن لحــاظ، ضمــن دارابــودن ماهیــت کاشــفیت از واقــع، هویــت 
دینــی نیــز دارد، خنثــی نیســت؛ چــون جهــت دار اســت، امــا نــه جهــات مــادی و آغشــته بــه ایســم های 
ــی و  ــر از تعال ــع را نشــان می دهــد و غی ــا از آن جهــت کــه بســان چــراغ راه زندگــی، واق مســموم؛ ام
تکامــل انســان، جهــت دیگــری نــدارد، علمــی خنثــی خواهــد بــود. علــم دینــی، نمی خواهــد علــم را 
ــم را از مســیر اصلیــش  ــد عل ــد، نمی خواه ــی کن ــوم را نقل ــد عل ــازد، نمی خواه ــارج س ــودن خ از علم ب
ــرار  ــدار پیــدای انســان را مــورد مطالعــه ق ــوم انســانی، بخشــی از پدی ــاًل امــروزه عل خــارج ســازد، مث
می دهــد و از زوایــای مختلــف کنــش انســانی، غافــل اســت؛ علــم دینــی می خواهــد ضمــن مطالعــه 
ــردازد. ایــن  ــز بپ ــه ویژگی هــای پنهــان و غیبــی کنــش انســانی نی ــدا و مــادی انســانی، ب بخــش پی
غیــر از بحــث انسان شناســی فلســفی اســت؛ مــراد شــناخت تمامــی زوایــای کنــش انســانی اســت. بنــا 
برایــن دعــوای علــم دینــی و علــم ســکوالر، دعــوای علــم وعلــم نیســت؛ بلکــه بعضــاً دعــوای علــم و 

جهــل، یــا دعــوای علــم و شــبه علم اســت، دعــوای هدایــت و ضاللــت اســت.
ــا چهــل ســال، کار بجایــی  ــم دینــی در مــدت ســی ی ــن شــبهه مطــرح می شــود کــه عل ــروزه ای ام
نبــرده اســت. در ایــن خصــوص بایــد گفتــه شــود؛ اواًل ایــن ســؤال درمــورد علــوم انســانی مــدرن نیــز 
مطــرح اســت و آن ایــن کــه آیــا علــوم انســانی مــدرن وارداتــی، توانســته اســت مشــکلی از مشــکالت 
کشــور را حــل و فصــل کنــد؟ ثانیــاً تفــاوت دو مقولــه، در ایــن اســت کــه بحــث دربــاره علــم دینــی، که 

عمــرش در کشــور، کمتــر از ســی ســال اســت، بحثــی فلســفی و صرفــاً نظریه پــردازی بــوده و انتظــار 
ــوم انســانی مــدرن کــه بیــش از یــک قــرن وارد کشــور  ــا عل ــوان داشــت؛ ام ــز نمی ت شــق القمــر نی
شــده، کــدام مســأله کشــور را توانســته حــل کنــد؟ آیــا توانســته اجــرای عدالــت کنــد؟ آیــا توانســته 
ــا توانســته مشــکل  ــد؟ آی ــه ده ــوب ارائ ــداری مطل ــا توانســته بانک ــد؟ آی ــه ده ــوب ارائ اقتصــاد مطل
طــالق، اعتیــاد، بیــکاری، امنیــت و… را حــل کنــد یــا فضــای جامعــه مطلــوب را بــه ارمغــان بیــاورد؟ 
و بســیاری پرســش های دیگــر. در حالــی کــه در همیــن ســی یــا چهــل ســال، نمونــه و مدلــی از علــم 
دینــی را می تــوان در اندیشــه سیاســی اســالم بــه ویــژه نظریــه والیــت فقیــه دیــد کــه کارکردهــای 
مثبــت آن در زمــان انــدک در مقابــِل علــوم انســانی مــدرن، قابــل ارائــه اســت. اندیشــه سیاســی ای که 
توانســته بــا تمــام هجمه هــای شــرق و غــرب، امنیــت پایــدار را بــرای کشــور بــه ارمغــان بیــاورد و در 
جنگ هــا، فتنه هــا و… کشــور را مصــون نگــه دارد و یــک وجــب از خــاک کشــور بــه یغمــا نــرود؛ ایــن 
درحالــی اســت کــه در مدل هــای گذشــته )اعــم از پادشــاهی یــا مــدل مــدرن آن( کــه غیردینــی بــوده، 
ــا کمتریــن تهدیــد، از ایــران جداشــده و چــه قراردادهایــی کــه امضــا  بخش هــای زیــادی از کشــور ب

شــده و ننــگ آن تــا آخــر باقــی خواهــد بــود.
ــال داشــته اســت؛ در  ــه دنب ــی را ب ــی، هزینه های ــم دین ــه می شــود بحــث از عل ــن کــه گفت ــا ای ام
پاســخ بایــد گفــت، اواًل مشــابه ایــن ایــراد دربــاره صــرف بودجه هــای کالن در واردات بیمارگونــه 
ــده  ــای صرف ش ــورد بودجه ه ــًا در م ــت. بعض ــرح اس ــز مط ــور نی ــه کش ــدرن ب ــانی م ــوم انس عل
ــرف  ــه ص ــی ک ــای کالن ــا و بودجه ه ــد، هزینه ه ــان می آی ــه می ــخن ب ــی س ــم دین ــوزه عل درح
ــوم انســانی مــدرن، توســعه، بســط و گســترش آن شــده و می شــود  واردات ترجمــه ای علــم و عل
ــز  ــوی آن نی ــیب های معن ــا و آس ــادی، هزینه ه ــای م ــر هزینه ه ــزون ب ــت؛ اف ــرح اس ــز مط نی
ــوم  ــران نیســت. عل ــا صــد ســال قابــل اصــالح و جب ــا ســی ســال ی تحمیــل شــده اســت کــه ب
انســانی مــدرن بــه مــوازات آن ســبک زندگــی مــدرن، آســیب ها و خســارت های معنــوی 
فراوانــی بــه جوامــع اســالمی بــه ویــژه ایــران اســالمی زده اســت و باعــث شستشــوی مغــزی و 

ــت و..... ــده اس ــع ش ــان و جوام ــری جوان فک

یادداشتی از روح االمین سعیدی؛
ــبت علم و  در نس
دیــن و چیســتی 

علــم دینــی
اســامی  معرفت شناســی  راهــکار 
بــرای گریــز از بن بســت فکــری 
از  تلقــی  تصحیــح  بشــر،  امــروِز 
ــارت  ــت نظ ــرار دادن آن تح ــم و ق عل
جــای  بــه  الهــی  جهان بینــی 
الحــادی  مادی گــرای  جهان بینــی 

. ست ا
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، متن زیــر یادداشــتی 
از روح االمیــن ســعیدی مــدرس دانشــگاه و 
ســردبیر عصــر اندیشــه اســت کــه در ادامــه مــی 

ــد؛ خوانی
در کــف هــر یــک اگــر شــمعی بُــدی / اختــالف 

از گفتشــان بیــرون شــدی
فــراروی  مانــع  بزرگ تریــن  تردیــد  بــدون 
ــر  ــت تفک ــی از دوران طفولی ــان معرفت جوی جری
ــا عصــر پســامدرن  فلســفی در یونــان باســتان ت
کنونــی، همانــا بی بهره بــودن انســان اندیشــمند 
ــیر  ــردن مس ــن ک ــرای روش ــمعی ب ــود ش از وج
شــناخت جهــان هســتی و رهنمایــی عقــل 
ــا  ــات ناآگاهی ه ــر او در ظلم ــدود و خطاپذی مح
ــوی  ــه مول ــه گفت ــه ب ــمعی ک ــت. ش ــوده اس ب
ــتند در  ــود،  می توانس ــان ب ــتان آدمی ــر در دس اگ
پرتــو نــور آن بــه شــناخت صحیحــی از حقیقــت 
فیــل هســتی برســند و از مصیبــت تشــتت 
ــمع  ــن ش ــود ای ــدون وج ــد. ب ــی یابن آراء خالص
ــه  ــان همان گون ــت انس ــای معرف ــر،  مبن هدایتگ
ــزی  ــد، چی ــح می کن ــم تصری ــرآن کری ــه ق ک
ــی  ــن مبنای ــت و چنی ــان نیس ــن و گم ــز ظ ج
ــرای  ــی ب ــل اتکای ــالوده  قاب ــد ش ــز نمی توان هرگ
کشــف حقیقــت باشــد: »َوَمــا لَُهــم بـِـِه ِمــْن ِعلٍْم 
ــَن  ــی ِم ــنَّ اَل ُیْغنِ ــنَّ َوإِنَّ الظَّ ــوَن إاِلَّ الظَّ إِن َیتَّبُِع

ــْیئاً.«]۱[ ــّق َش الَْح
 Karl( ــر ــه کارل پوپ ــت ک ــب اس ــیار جال بس
Popper( بــه عنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن 
فیلســوفان علــم بــه ایــن نقــص ذاتــی معرفــت 
معتــرف  بــودن  ظن محــور  یعنــی  بشــری 
ــی  ــات علم ــکل گیری نظری ــد ش ــت و رون اس
ــه در  ــای ُمتهّوران ــه حدس ه ــورت ارائ ــه ص را ب
مواجهــه بــا معماهــای هســتی و ســپس تــالش 
ــا ترســیم  ــن حدس ه ــون و ابطــال ای ــرای آزم ب
می کنــد. رونــدی کــه هیــچ گاه بــه علمــی 

ــردد. ــی نمی گ ــان آور منته ــی و اطمین یقین
وی اظهــار مــی دارد: »بنیــاد تجربــی علــم عینی 
هیــچ چیــز »مطلقــی« نــدارد. علــم بــر اســاس 
مســتحکمی اســتوار نیســت. گویــی بنــای 
ــر باتالقــی افراشــته  ــز نظریه هــای آن ب تهورآمی
شــده اســت،  و هماننــد ســاختمانی اســت کــه بــر 
ــالق  ــه درون بات ــده ک ــتوار ش ــتون هایی اس س
ــالوده ای  ــوی ش ــه س ــه ب ــا ن ــد،  ام ــرو رفته ان ف
ــا »معلــوم«. و اگــر مــا از فــرو بــردن  طبیعــی ی
عمیق تــر ســتون ها بازمی ایســتیم،  از آن روی 
ــا  ــه زمیــن ســختی رســیده ایم. م نیســت کــه ب
فقــط وقتــی توقــف می کنیــم کــه راضــی شــده 
باشــیم ســتون ها بــرای تحمــل ســاختمان، 
ــم  ــی محک ــدازه  کاف ــه ان ــاً ب ــت کم عجالت دس

ــتند.«]2[ هس
شــمع  اســالمی  معرفت شناســی  منظــر  از 
ــه در  ــت ک ــی اس ــان وح ــه انس ــر اندیش هدایتگ
ــالم  ــود. اس ــی می ش ــم متجل ــرآن کری ــه  ق آین
ــه آشــکار و نهــان  ــای کل و آگاه ب ــد را دان خداون
ــدازه محــدودی  ــه ان ــا ب ــه تنه ــد ک ــم می دان عال
کــه بخواهــد، از علــم خــود بــه انســان ها افاضــه 
ــِه إاِلَّ  می کنــد: »َواَل ُیِحیُطــوَن بَِشــْیٍء ِمــْن ِعلِْم
بَِمــا َشــاَء.«]3[ یعنــی انســان بــه خــودی خــود 
بهــره ای از آگاهــی نــدارد بلکــه در پرتــو تعالیــم و 
هدایــت الهــی بــه برخــی از حقایــق هســتی عالِم 
ـَم آَدَم اأَلْســَماء ُکلََّهــا«]4[،  می شــود: »َوَعلَـّ

ــُم.«]5[ ــن تَْعلَ ــْم تَُک ــا لَ ــَک َم »َوَعلََّم
لــذا برخــالف معرفت شناســی اومانیســتی غربی، 
در تفکــر اســالمی انســان جایگاه شــناخت اســت 

ــوی  ــم از س ــرا عل ــناخت زی ــتگاه ش ــه خاس ن
خداونــد )در قالــب وحــی( بــه او تفویــض 
ــد مســتقاًل نقطــه  ــه او بتوان ــه این ک ــردد ن می گ
 عزیمــت علــم قــرار گیــرد. پــس آن معرفتــی که 
انســان، منقطــع از هدایــت وحیانــی بــدان دســت 
ــِی  ــی و گمان ــز معرفــت ظن ــزی ج ــد، چی می یاب
ــل  ــت فی ــد حقیق ــه نمی توان ــت ک ــری نیس پوپ
هســتی را در تاریکخانــه جهــان نمایان ســازد. بر 
همیــن اســاس پــروردگار متعــال فلســفه نــزول 
وحــی را خــروج آدمیــان از ظلمــات جهــل و 
رســیدن بــه نــور هدایــت دانســته اســت: »ِکَتاٌب 
ُلَمــاِت إِلَی  أَنَزلْنــاَُه إِلَْیــَک لُِتْخــِرَج النَّــاَس ِمــَن الظُّ

ــْم.«]6[ ــإِْذِن َربِِّه ــوِر بِ النُّ
ــی  ــی اســالمی وح ــب معرفت شناس ــن ترتی بدی
کشــف  راه  یقینی تریــن  و  مطمئن تریــن  را 
حقیقــت و باالتریــن درجــه و مرتبــه علــم 
ــد  ــای تأکی ــه معن ــن ب ــه ای ــد ک ــر می دان معتب
ــع واحــد معرفتــی  ــی یــک منب ــزوم هژمون ــر ل ب
ــای  ــی روش ه ــت. یعن ــناخت اس ــرو ش در قلم
معرفت جویــی بشــر ماننــد تجربــه حســی، 
اســتدالل عقالنــی و کشــف شــهودی یــا 
ــادون وحــی و در طــول آن  ــه م اشــراقی در مرتب
قــرار دارنــد]۷[ و یافته هایشــان تنهــا بــه شــرط 

ــی  ــر تلق ــون، معتب ــِع هژم ــن منب ــا ای ــاق ب انطب
خواهد شــد.

لزوم گشودن چشم دریابین
چشــم حــس همچــون کــف دســت اســت و بس 

/ نیســت کــف را بــر همــه ی او دســترس
ــف  ــر / ک ــف دگ ــت و ک ــر اس ــا دیگ ــم دری چش

ــر ــا نگ ــده  دری ــل وز دی به
جنبــش کف هــا ز دریــا روز و شــب / کــف همــی 

بینــی و دریــا نـِـی،  عجب
قرن هــا اســت کــه انســان اندیشــمند بــه دلیــل 
اتخــاذ رویکــردی اومانیســتی و تصــور اســتقرار 
ــًا  خــود در نقطــه کانونــی عالــم،  هســتی را صرف
ــا ابزارهــای  ــد مــادِی مشــاهده پذیر کــه ب بــه بُع
معرفتــی اش یعنــی عقــل و تجربــه حســی قــادر 
ــه  ــته و مغروران ــوده، فروکاس ــناخت آن ب ــه ش ب
ــته  ــدا فروبس ــتی های ناپی ــر هس ــمش را ب چش
ــا بیــان شــیوای خــود هشــدار  ــوی ب اســت. مول
ــه چشــم حســی  می دهــد کــه بســنده کــردن ب
ــد  و مادی نگــر در شــناخت جهــان، درســت مانن
ــدن  ــر ب ــال ب ــال کورم ــیدِن کورم ــت کش دس
ــد  فیــل در اتــاق تاریــک اســت و قطعــاً نمی توان
ــه  ــایی ارائ ــا از موضــوع شناس ــری تمام نم تصوی

دهد.

یاد داشـت
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ــده  ــر ای ــیطره فراگی ــم س ــه گفتی ــه ک همان گون
فضــای  بــر  دین جدایــی  و  انســان گرایی 
ــی  ــا حت ــت ت ــده اس ــبب ش ــرب س ــری غ فک
متفکــران پســااثباتی نیــز علی رغــم تــالش 
ــرا  ــرد مادی گ ــه رویک ــدن ب ــدود نمان ــرای مح ب
رویکــرد  اتخــاذ  و   )materialistic(
ــد  ــم نتوانن ــاز ه ــرا )ideational( ب انگاره گ
ــق  ــتی را در اف ــکنند و هس ــاده را بش ــار م حص
فرامــادی رصــد کننــد بلکــه بــا ابتــال بــه نوعــی 
را  انگاره هــا  منشــأ  رقیــق«  »مادی گرایــی 
ــادی ســراغ  ــم طبیعــت م ــاً در گســتره عال صرف

 گیرنــد.]8[
ــد  ــت بای ــد اس ــی ژرف معتق ــا نگاه ــوی ب مول
چشــم ظاهربیــن را فروبســت و بــا چشــم 
دریابیــن ضمــن عبــور از پوســته ســطحی 
ــل  ــه آن نائ ــق و ُکن ــناخت عم ــه ش ــتی، ب هس
آمــد. وی بــا تشــبیه باطــن ناپیــدای هســتی بــه 
دریــا و تشــبیه ظاهــر مشــاهده پذیر آن بــه کــف 
روی آب می گویــد ایــن کــف، معلــول دریاســت 
ــرد  ــه انســان کــف را می نگ ــب اســت ک و عجی
لکــن از وجود خــود دریــا غافــل اســت: »َیْعلَُموَن 
ــَرِه  ــِن اآْلِخ ــْم َع ــا َوُه نَْی ــاِه الدُّ ــَن الَْحَی ــًرا مِّ َظاِه

َغاِفُلــوَن.«]9[ ُهــْم 
ــد  ــز نبای ــالمی هرگ ــی اس ــر معرفت شناس از منظ
ــتی  ــم هس ــت عال ــه »واقعی ــرد ک ــوش ک فرام
بســیار فراتــر از عالــم مــاده یــا انگاره هــای شــکل 
ــتی های  ــر آن هس ــالوه ب ــت. ع ــه از آن اس یافت
ــل  ــه در سلســله عل ــد ک ــود دارن ــادی ای وج غیرم
ــالت  ــای تعام ــته،  در دنی ــرکت داش ــل ش و معالی
اجتماعــی... نیــز نقــش کنشــگری دارنــد. بــر این 
ــر ایــن  اســاس،  هســتی های غیرمــادی،  عــالوه ب
که جزئــی از واقعیــات و اثرگــذاران علی می باشــند، 
بــر ایده هــا و انگاره هــای بازیگــران معتقــد 

اثرگذارنــد.«]۱0[ بدان هــا 
ــرای  ــالمی ب ــی اس ــکار معرفت شناس ــس راه پ
ــز از بن بســت فکــری امــروزِ بشــر، تصحیــح  گری
تلقــی از علــم و قــرار دادن آن تحــت نظــارت 
جهان بینــی  جــای  بــه  الهــی  جهان بینــی 
علــم  یعنــی  اســت.  الحــادی  مادی گــرای 
اومانیســتی کــه تنهــا در جهــت افقی ســیر می کند، 
به آغــاز و فرجام هســتی بی اعتناســت، فقط الشــه 
طبیعــت را مطالعــه می کنــد و رشــته اتصالــش را با 
ــی  ــی اله ــی و معرفت شناس ــادی هستی شناس مب
بالــکل گسســته اســت، بایــد نــگاه خــود را تغییــر 

ــی  ــت غای ــق( و عل ــی )خال ــت فاعل ــد، عل ده
هســتی )هــدف خلقــت( را نیــز ملحــوظ بــدارد و 
جهان بینــی را از منبــع وحــی طلــب کنــد تــا عالــم 
طبیعــت را عالــم خلقــت بنگــرد. در یــک کالم باید 
علــم جایــگاه واقعــی خــود را در هندســه  معرفــت 
دینــی بیابــد و طبیعیات بــه دامــن الهیات بازگــردد.

]۱۱[
ایــن تغییــر نــگاه مســتلزم آن اســت کــه »انســان 
ــد  ــل باش ــدف قائ ــدأ و ه ــم، مب ــودِ عل ــرای خ ب
و گمــان نکنــد کــه علــم صرفــًا  حاصــل 
ــانس،  ــا حاصــل ش کوشــش های شــخصی او و ی
ــار  ــی را کن ــر قارون ــاق و تصــادف اســت و تفک اتف
ــت،  ــم اس ــه عل ــم از آن رو ک ــد عل ــذارد و بدان بگ
الهــام الهــی اســت و از جانــب او افاضــه می شــود: 
»علًّــم اإلنســاَن مــا لــم یعلــم« و کار بشــر فراهــم 
کــردن شــرایط و زمینــه بــرای حصــول ایــن تعلیم 
ــم آن اســت  ــن عل ــذا عالی تری و افاضــه اســت و ل
ــود.«]۱2 ــل ش ــدا حاص ــزد خ ــتقیماً از ن ــه مس ک
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یاد داشـت

یادداشتی از حسینعلی رحمتی؛
بایــد »شــناخت عوامــل موثــر بــر ســبک زندگــی در 
دنیــای امــروز« مــورد توجــه دســت انــدرکاران قــرار 
گیــرد. شــیوه زندگــی آدمــی در هــر زمانــی متاثــر از 

عوامــل گوناگون اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حجــت االســالم حســینعلی 
رحمتــی اســتاد حــوزه و دانشــگاه در یادداشــتی بــه بیــان ویژگــی 
هــای تدویــن ســبک زندگــی ایرانــی – اســالمی بــرای جامعــه در 

حــال گــذار پرداخته اســت:
ــته  ــالمی نوش ــی – اس ــی ایران ــبک زندگ ــرای س ــه ب ــی ک طرح
مــی شــود طبیعتــا بایــد ناظــر بــه شــرایط موجــود جامعــه ایــران به 
عنــوان یــک جامعــه در حــال گــذار باشــد. جامعه ایــران جامعــه ای 
اســت کــه امــروزه در عیــن حضــور پــر رنــگ ســنت های دینــی و 
ــا دنیــای جدیــد نیــز در  ملــی در جــای جــای آن، در عیــن حــال ب
ارتبــاط اســت و ایــن ارتبــاط طبیعتــا در نــوع نگــرش او بــه زندگــی 
و شــیوه زیســتن اش نیــز تاثیــر مــی گــذارد. جامعــه امــروز مــا نــه 
یــک جامعــه کامــال ســنتی ماننــد یکصــد یــا دویســت ســال قبــل 
اســت و نــه یــک جامعــه کــه همــه اقتضائــات مدرنیتــه را بــه طــور 

نســبتا کامــل پذیرفتــه باشــد.
ــا  ــود را ب ــف خ ــوز تکلی ــه هن ــن جامع ــی از ای ــن رو بخش های از ای
ــا  ــی از آن تکلیــف خــود را ب ســنت مشــخص نکــرده و بخش های
ــا هــر دو. ایــن امــر  مدرنیتــه معلــوم نکــرده و بخش هایــی هــم ب
بــه خصــوص در میــان نســل جــوان، کــه از طرفــی در یــک جامعه 
ســنتی بالیــده انــد و از ســوی دیگــر بیــش از نســل گذشــته خــود 
بــا دنیــای مــدرن و اقتضائــات آن آشــنا هســتند، بیــش از دیگــران 

خــود را نشــان مــی دهد.
ــی  ــه خوب ــی را گاه ب ــای هویت ــد و دودلی ه ــن دوگانگــی و تردی ای
ــی و  ــی و مذهب ــا دین ــی ی ــای مل ــم و آیین ه ــوان در مراس ــی ت م
حتــی نــوع پوشــش والدیــن و فرزنــدان دیــد. بنابرایــن اگــر قــرار 
اســت دربــاره شــیوه زیســتن ایرانیــان امــروز الگویــی ارائــه شــود 
بایســتی بــه طــور جــدی بــه شــرایط جامعــه مــا از منظــر نســبت 

ــا ســنت و مدرنیتــه توجــه جــدی شــود. ایــن جامعــه ب
در ذیل مطلب باال اشاره به دو نکته الزم می نماید:

ــه در بحــث حاضــر  ــا مدرنیت ــه ســنت ی  یکــی ایــن کــه اشــاره ب
ــت. ــه نیس ــی ارزش داوران ــال نگاه فع

دوم ایــن کــه وقتــی قــرار اســت الگــوی ایرانی – اســالمی ســبک 
ــه،  ــا مدرنیت ــز ب ــبت دو چی ــتی نس ــود بایس ــی ش ــی طراح زندگ
مدرنیــزم یــا تجــدد روشــن شــود و در طراحــی ایــن الگــو بــه طــور 
ــی  ــنت های مل ــبت س ــی نس ــرد: یک ــرار گی ــر ق ــد نظ ــدی م ج

ــا دســت  ــه. طبیعت ــا مدرنیت ــه و دیگــر نســبت اســالم ب ــا مدرنیت ب
انــدرکاران چنیــن طرحــی خواســته یــا ناخواســته بایــد بــه دنبــال 
ــروز  ــه ام ــد جامع ــه بتوان ــند ک ــوع باش ــن دو موض ــی از ای خوانش
ایــران را بــه ایــن نتیجــه برســاند کــه هــم می تــوان از ســنت های 
ــود  و در  ــادار ب ــی وف ــنت های دین ــه س ــت و ب ــره گرف ــی به ایران
عیــن حــال هــم مــی تــوان از محســنات و مزایــای دنیــای امــروز 
اســتفاده کــرد. ایــن البتــه موضوعــی اســت کــه در گفتــن بســیار 

آســان و در تبییــن بســیار دشــوار  اســت.
ــد »شــناخت عوامــل  ــرای ســبک زندگــی بای در طراحــی الگــو ب
موثــر بــر ســبک زندگــی در دنیــای امــروز« نیز مــورد توجه دســت 
انــدرکاران قــرار گیــرد. شــیوه زندگــی آدمــی در هــر زمانــی متاثــر 
ــوال  ــال و اق ــای دور، افع ــت. در زمان ه ــون اس ــل گوناگ از عوام
ــی  ــی اهال ــیوه زندگ ــر ش ــت ب ــی توانس ــتا م ــک روس ــزرگان ی ب
ــا  ــان ی ــش حاکم ــر نق ــی دگ ــذارد. در زمان های ــر بگ ــتا تاثی روس
چهره هــای شــاخص دینــی و سیاســی در  این زمینــه تاثیر داشــت.
ــی، و  ــی و سیاس ــای دین ــر نهاده ــزون ب ــا اف ــه م ــروزه در جامع ام
گروه هــای مرجعــی چــون ورزشــکاران و هنرمنــدان، عوامــل 
دیگــری هــم در تعییــن ســبک زندگــی افــراد جامعــه تاثیــر دارنــد 
کــه عبــارت انــد از: ابزارهــای ارتباطــی و اطــالع رســانی از قبیــل 
اینترنــت و ماهــواره و شــکل گیــری شــبکه های اجتماعــی. 

ــدازه ای  ــا ان ــده ت ــد آم ــات پدی ــاوری اطالع ــه در فن ــی ک انقالب
توانســته عوامــل ســنتی موثــر بــر شــکل گیــری ســبک زندگــی 

را تحــت الشــعاع قــرار دهــد.
ــبک  ــرای س ــی ب ــی الگوی ــدد طراح ــه در ص ــانی ک ــن کس بنابرای
زندگــی افــراد جامعــه امــروز ایــران هســتند بایــد مجموعــه عوامل 
ســنتی و جدیــدی کــه در انتخــاب ســبک زندگــی تاثیــر دارنــد را 
ــا ظرفیت هــا، ظرافت هــا و نقــاط ضعــف  ــه خوبــی بشناســند و ب ب
و قــوت آنهــا آشــنا شــوند. غفلــت یــا تغافــل از ایــن عوامــل، بــه 
مثابــه وارد شــدن بــه میــدان رقابــت بــا حریفــی اســت کــه آگاهــی 

ــم. درســتی از او نداری
ــر  ــذار ب ــای تاثیرگ ــا و فراینده ــه »جریان ه ــه ب ــر توج ــه دیگ نکت
ــا  ــوم انســان عصــر حاضــر« اســت. انســان  امــروز ب زیســت – ب
فرایندهایــی  چــون جهانــی شــدن مواجــه اســت کــه تمــام احــوال 
و شــوون زندگــی او را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. از آنجــا کــه 
شــهروندان جامعــه ایــران هــم بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
ــگام تدویــن الگــوی  ــد هن ــرار دارن ــات ق ــر ایــن جریان تحــت تاثی
ــا  ــا و فراینده ــن جریان ه ــه ای ــد ب ــا بای ــرای آنه ســبک زندگــی ب
نیــز، از منظــر تاثیرگــذاری آنهــا بــر شــیوه زندگــی، توجــه شــود. در 
واقــع بایــد مخاطــب الگــوی ســبک زندگــی را »انســان ایرانــِی« 
ســاکن در »دهکــده جهانــی« بــا همــه مختصــات آن دانســت کــه 

تدوین سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی برای جامعه در حال گذار

یاد داشـت

گــر چــه تأثیرگــذاری اش بــر ایــن فرایندهــا ممکــن اســت انــدک باشــد ولــی تأثیرپذیــری اش قطعــا 
زیاد اســت.

استفاده از تجارب دیگران:
ــوان یــک  ــه عن ــز مســئله ســبک زندگــی ب ــا، در دیگــر جوامــع جهــان نی ــا، و بیــش از م  پیــش از م
موضــوع مهــم مدنظــر قــرار گرفتــه و دربــاره آن آثــار گوناگونــی نوشــته شــده و نشســت های علمــی 
گوناگونــی برگــزار شــده اســت. همچنیــن هــر یــک از کشــورهای دیگــر در ایــن زمینــه تجربه هــای 
موفــق و ناموفــق عملــی داشــته و دارنــد. از ایــن رو شــرط عقــل آن اســت کــه مــا نیــز از  نقــاط قــوت 
ــاب ســبک زندگــی  ــات عملــی دیگــر کشــورها و فرهنگ هــا درب و ضعــف تامــالت نظــری و تجربی
آگاهــی یافتــه و بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی، تمدنــی، عقیدتــی و سیاســی و اجتماعــی خــود از آنهــا 

ــم. درس هــای الزم را فراگیری
تحــوالت دنیــای امــروز آنچنــان ســیر شــتابنده ای دارد کــه اگــر جامعــه ای بخواهــد در زمینه هایــی که 
دیگــران راه هــای پیمــوده دارنــد خــود از صفــر شــروع  نمایــد، مصــداق بــارز این خواهــد بود کــه »یک 

زمــان غافل شــدم صــد ســال راهــم دور شــد«.
توجیه پذیری

 ارائــه هــر گونــه الگویــی بــرای ســبک زندگــی در صورتــی مــی توانــد قریــن موفقیــت باشــد کــه در 
مرحلــه طراحــی و تدویــن از نظــر علمــی قابــل توجیــه باشــد و در مرحلــه اجــرا نیــز بــرای مــردم جامعه 
توجیــه پذیــر باشــد.  آدمــی هنگامــی انگیــزه الزم را بــرای عمــل بــه یــک برنامــه پیــدا مــی کنــد کــه 
در مجمــوع انجــام آن را بــرای خــود ســودمند بدانــد. مقدمــه ایــن امــر هــم آن اســت کــه بــه خوبــی 
و بــا روش مناســب نســبت بــه آن برنامــه توجیــه و اقنــاع شــود. از ایــن رو کالن – برنامــه ای چــون 
الگــوی ســبک زندگــی چنانچــه از توجیــه پذیــری کافــی بــرای نخبــگان و گروه هــای مرجــع جامعــه 
از یــک طــرف، و بــرای خــود آحــاد جامعــه از طــرف دیگــر، برخــوردار نباشــد نمــی تــوان بــه کامیابــی 

آن امیــد بســت.
آینده نگری

 یــک برنامــه اجتماعــی و فرهنگــی مثــل الگــوی ســبک زندگــی در معــرض آفتــی بــه نــام »نزدیــک 
بینــی« و بــی توجهــی بــه آینــده قــرار دارد. بــه ایــن معنــا کــه تدویــن کننــدگان آن برنامــه فقــط، یــا 
بیشــتر، وضعیــت فعلــی مخاطبــان خــود را در نظــر بگیرنــد و از آینــده غافــل شــوند. پیامــد چنیــن آفتی 
آن اســت کــه بــا توجــه بــه شــتاب تحــوالت در ســطح زندگــی افــراد جامعــه، الگــوی ارائــه شــده نهایتا 

در یــک مقطــع زمانــی مشــخص مــی توانــد کارایــی داشــته باشــد و بــه مجــرد ایــن کــه تغییراتــی در 
بینــش، کنــش و منــش جامعــه پدیــد آمــد، الگــوی ارائــه شــده کاربــرد خــود را از دســت خواهــد داد یــا 

کــم اثــر خواهــد شــد و در واقــع، میــدان را بــه حریــف واگــذار خواهــد کــرد.
از ایــن رو در تدویــن نقشــه راه ســبک زندگــی بایســتی بــا رصــد کــردن دقیــق و همــه جانبــه شــرایط 
ــای  ــه، وضعیت ه ــده پژوهان ــه و آین ــده نگران ــا نگاهــی آین ــی، ب ــه جهان ــران و جامع ــه ای ــی جامع فعل
احتمالــی آینــده را پیــش بینــی کــرد و آن را در برنامــه ریزی هــا لحــاظ کــرد. بــه عنــوان مثــال، نگاهی 
بــه ســیر تحــوالت مربــوط بــه نقــش آفرینــی زنــان در جامعــه مــا و دیگــر جوامــع نشــان می دهــد که 
بــه احتمــال زیــاد در آینــده حضــور زنــان در عرصه هــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی جامعــه مــا 

بیــش از گذشــته خواهد شــد.
ایــن امــر بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم تأثیراتــی جــدی را بــر روی ســبک زندگــی نهادهــای 
مختلــف جامعــه، از جملــه خانــواده، از خــود باقــی خواهــد گذاشــت. بنابرایــن، موضوعاتی از این دســت 

بایــد در هنــگام تدویــن الگــوی ســبک زندگــی جامعــه ایرانــی مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.
تمرکز بیشتر بر تعمیق باورهای دینی

چنانچــه در طراحــی الگــوی ســبک زندگــی، خواســته یــا ناخواســته بیشــترین تمرکــز بــر روی تغییــر 
رفتارهــا و ظواهــر زندگــی انســان باشــد و از زمینــه ســازی بــرای درونــی شــدن باورهــای دینــی غفلت 
شــود، مشــکالت عدیــده ای پیــش مــی آیــد کــه از آن جملــه اســت نیــاز بــه بهــره گیــری از اجبارهــا 
و فشــارهای بیرونــی بــرای تقیــد افــراد جامعــه بــه ســبک زندگــی پیشــنهادی و از ســوی دیگــر مهیــا 
شــدن فضــای ریــا، دروغ و تملــق و دو رویــی در جامعــه کــه ایــن امــر خــالف اهــداف بنیادیــن ســبک 

زندگی اســالمی اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه اگــر انســان ها از داخــل عــوض شــدند بیــرون شــان هــم عــوض مــی شــود 
ولــی تغییــر بیرونــی و ظاهــری لزومــا بــه معنــای تغییــر باطنــی و درونی نیســت. نگاهــی به دســتورات 
دینــی نشــان مــی دهــد کــه هــر چنــد اســالم در شــیوه زندگــی و تربیتــی انســان ها نکاتــی را دربــاره 
ظواهــر زندگــی از قبیــل نــوع خــوراک یــا پوشــاک بیــان کــرده ولــی بــه نظــر مــی رســد در مجمــوع 
ــن »اســالم«  و  ــد نظــر داشــته اســت )تفکیــک بی ــی انســان ها را م ــر درون ــز  تغیی بیــش از هــر چی
»ایمــان« یکــی از مویــدات ایــن مطلــب اســت. »قــل لــم تومنــوا و لکــن قولــوا اســلمنا، و لمــا یدخــل 
االیمــان فــی قلوبکم)ســوره حجــرات(. روشــن اســت کــه وقتــی بینــش و نگــرش انســان عوض شــد 

ســبک و ســلوک زیســتن او هــم تغییــر مــی کنــد.

نوشتاری از مرحوم محمدعلی مرادی؛

ــان  ــا پوپری ــلمان ب ــی مس ــان انقاب ــدال هایدگری ج
ــه ســی  ــون بعــد از نزدیــک ب ــی مســلمان اکن انقاب
ســال انباشــت خاصــی نداشــته اســت. مــا ناگزیریم 

ــا راهــی دیگــر بیابیــم. ت
ــگار مهــر، نامــه دکتــر رضــا داوری اردکانــی در  بــه گــزارش خبرن
ــکان و  ــاب ام ــی« در ب ــم دین ــت عل ــوت »نشس ــه دع ــخ ب پاس
ــت. از  ــی داش ــیاری در پ ــای بس ــی، واکنش ه ــم دین ــاع عل امتن
ــا عنــوان »خطــی  جملــه، یادداشــت دکتــر عبدالکریــم ســروش ب
زشــت اســت کــه بــه آب زر نبشــته اســت« کــه ادبیــات و 
ــب  ــای منتس ــا چهره ه ــه ب ــگی وی در مناقش ــوای همیش محت
بــه جریــان فردیــدی را دربرداشــت. مرحــوم محمدعلــی مــرادی، 
دانش آموختــه فلســفه و علــوم اجتماعــی از برلیــن، در یادداشــتی به 
نقــد تئوریــک ایــن مناقشــه پرداختــه بــود کــه اینــک متــن کامــل 

ــذرد؛ ــی گ ــر م آن از نظ
هنگامــی کــه التهاب هــای سیاســی ناشــی از انقــالب در ســال های 
بعــد از شــصت فروکــش کــرد و برخــی از نیروهــای دخیــل در انقالب 
کــه ســویه اســالمی نداشــتند از جنبــه فیزیکــی از دور خــارج شــدند، 
مناقشــه بــه درون طیــف نیروهــای جمهوری اســالمی کشــیده شــد. 
این مناقشــه نخســت در فــرم فکــری خــود را نشــان داد کــه در هیبت 
»مســلمانان انقالبــی پوپــری« و »مســلمانان انقالبــی هایدگــری« 
فرصــت ظهــور یافــت؛ عبدالکریــم ســروش چهــره شــاخص 
مســلمانان انقالبــی پوپــری و رضــا داوری اردکانــی چهــره شــاخص 
مســلمانان انقالبــی هایدگــری شــدند. در واقــع، این دو جبهــه فکری 
بازتابــی بــود از دو نحلــه آمــوزش کــه یکــی بیشــتر در ســنت فضــای 
زبانــی انگلیســی و دیگــری در ســنت زبانــی فرانســوی آمــوزش یافته 
و بــا مختصــات ایرانــی برخــورد می کــرد. امــا آنچــه در آنهــا مشــترک 
 )immanente Kritik( می نمــود، عــدم برخــورد درون مانــدگار
بــا منطــق اندیشــه بــود و اینکــه هر یــک دیگــری را بــه مســائلی جز 
ســازوکار اندیشــه ارجــاع مــی داد. مســلمانان انقالبــی پوپــری طــرف 
مقابــل را بــه پیروی از فاشیســم و مســلمانان انقالبی هایدگــری طرف 
ــم  ــا مته ــکا و بریتانی ــا جهان گشــایی امری ــه همراهــی ب ــل را ب مقاب

می کــرد.
ــا یعنــی ســروش و داوری در   اگرچــه هــر دو چهــره شــاخص آنه

مقــام نظــر مدعــی بودنــد کــه طــرف دیگــر انگیــزه را بــه جــای 
انگیختــه می گــذارد و بــه منطــق اندیشــه و تفکــر بی توجــه اســت، 
امــا هــر دو از رویکــرد مشــابه پیــروی می کردنــد، امــا ایــن رویکــرد 
ــه رویکــردی  ــازع و مناقشــه چگون مشــابه در هــر دو علی رغــم تن
اســت؟ ایــن رویکــرد خــاص هیچکــدام نبــود، بلکــه ایــن رویکــرد 
ادامــه ســنت روشــنفکری از آغــاز مشــروطیت بــود، رویکــردی کــه 
بــه مبانــی نمی اندیشــید و نمی کوشــید بــر پایــه مبانــی دســتگاه یا 
منظومــه در یــک درهم تنیدگــی مفهومــی اندیشــه خــود را طراحی 
ــتاوردهای  ــه دس ــه ب ــا توج ــود را ب ــی خ ــای ذهن ــد و افق ه کن
ــه در  ــن رو، گرچ ــد. از ای ــی گســترش ده ــش جهان دیگــری و دان
ــه عمــل دارد و  ــگاه ب عرصــه نظــر ایســتاده اســت، امــا همــواره ن
می کوشــد در گســتره عمومــی نــه شــاگرد، بلکــه هــوادار و حــواری 
ــه ای عــدول از  ــوان گون ــرورش دهــد. ایــن رویکــرد را کــه می ت پ
»تفکــر مفهومــی« نــام نهــاد، رویکــرد غالب روشــنفکری ایــران از 
مشــروطیت تــا اکنــون بــوده اســت و مناقشــه پوپریــان مســلمان و 
هایدگریــان مســلمان چیــزی بیــرون از ایــن رویــه ی روشــنفکری 

نیســت.
ــدی  ــاورده ج ــنت تن ــه دو س ــق ب ــر متعل ــر و هایدگ ــع پوپ در واق
ــه  ــه ب ــا بی توج ــه م ــا ک ــه از آنج ــتند ک ــی هس ــفه غرب در فلس
ســنت های فکــری آنهــا هســتیم، در میــان مــا این گونــه 
ظهــور پیــدا می کنــد. پوپــر در ســنت فلســفه تحلیلــی اســت کــه 
ــه  ــدی ک ــیار ج ــنتی بس ــاوت دارد، س ــوع و متف ــای متن گرایش ه

ــده اســت.  ــود دی ــه خ ــی را ب ــراز و فرودهــای فراوان تحــوالت و ف
ــت،  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــم منطق ــه پوزتیویس ــاخه ک ــن ش ای
ــار  ــید در کن ــرس کوش ــتاوردهای پی ــه دس ــه ب ــا توج ــت ب در نهای
ــاس و اســتقرا مفهــوم اســتنباط حدســی )Abduktion( را  قی
بپرورانــد، بــه فلســفه پراگماتیســمی و آنــگاه، ســنت نشانه شناســی 
و فلســفه تحلیــل زبانــی و چرخــش زبانــی و در نهایــت، بــه منطــق 
ــاخه  ــک ش ــود ی ــع خ ــر در وس ــه پوپ ــد ک ــگ برس ــم فرهن عل
آن را گســترش داده اســت. این هــا هــر کــدام جلوهایــی از 
ــه  ــت ک ــری اس ــفه بش ــه و فلس ــرو اندیش ــزان روح در قلم عرق ری
هیــچ فلســفه خوان جــدی نمی توانــد بــه دســتاوردهای آنهــا 
بی توجــه باشــد. بنابرایــن، بــدون توجــه بــه ایــن ســنت تنــاورده در 

شــاخه های متنــوع و متکثــر آن نمی تــوان پوپــر را فهمیــد.
در ســوی دیگــر، هایدگــر نیــز در ســنت دیگــری از فلســفه غربــی 
ــور از ایــن  ــا عب ــه اســت ت ــی شــکل گرفت یعنــی ایده آلیســم آلمان
ــد.  ــاورده کن ــارور و تن ــود را ب ــک خ ــتی و متافیزی ــنت ایده آلیس س
ایــن هــم داســتان دل انگیــزی دیگــری از عرق ریــزان روح بشــری 
ــگل  ــته، ه ــلینگ، فیش ــی، ش ــت، یاکوب ــیر کان ــه از مس ــت ک اس
ــن،  ــرت، درویس ــای، ریک ــه، دیلت ــازل - نیچ ــب ب ــاب مکت و اصح
ــد و... - و نحله هایــی چــون پدیده شناســی، هرمنوتیــک و  ویندلبان
انسان شناســی تاریخــی و فرهنگــی گــذر کــرده اســت تــا هایدگــر 
یکــی از مهم تریــن کتاب هــای تاریــخ فلســفه را بــه نــام »هســتی 

و زمــان« بنویســد.
ــای  ــاورده و پوی ــنت تن ــزرگ از س ــش ب ــه و گرای ــا دو نحل اینه
فلســفه و تفکــر غربــی هســتند کــه بــر شــانه های آنــان مســائل 
جــاری جوامــع انســانی بــا طــرح پرســش های نــو بازبینــی 
ــای  ــا و تنش ه ــازی تنازع ه ــوم س ــا مفه ــت ب ــا نخس ــود ت می ش
اجتماعــی را جهــت داده تــا از درگیــری خشــونت آمیز امتنــاع 
شــود. در ثانــی، مســائل در وســیع ترین ســطح بــا خــردی 
ــد دو  ــت می کوش ــال، کان ــور مث ــه ط ــوند. ب ــل ش ــترده تر ح گس
ــه  ــتم عرض ــک سیس ــی در در ی ــی و عقل ــری تجرب ــنت فک س
کنــد، یــا هایدگــر در تــالش اســت کــه پدیده شناســی و 
ــا پــروژه خــود را تحقــق دهــد کــه  هرمنوتیــک را بــه کار گیــرد ت
ــر پایــه متافیزیــک اســت. همچنــان کــه فیلســوف  ــوم ب نقــد عل
ــا  ــده را ب ــل، ســنت فلســفه ترافزازن ــو اپ ــی، کارل-ات معاصــر آلمان
پراگماتیســم پیــرس تلفیق کــرده اســت تــا پراگماتیســم ترافرازنده 

دستاورد مناقشه هایدگری پوپری
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برســازد.. را   )Transzendentalpragmatik(
در گذشــته ی فکــری مــا، یعنــی متفکرانــی چــون فارابــی، 
ــا  ــد ت ــدد می گرفتن ــی م ــنت یونان ــد و... از س ــینا، ابن رش ابن س
ــا  ــد و مســتدل ســازند. ام ــی خــود را ســامان دهن آموزه هــای دین
ــنفکری  ــی و روش ــاب آکادم ــه اصح ــم ب ــه کنی ــد توج ــک بای این
ــر  ــه ه ــروش ک ــون داوری و س ــی چ ــه چهره های ــران و از جمل ای
ــد.  ــگاه ها بوده ان ــن دانش ــی مهمتری ــای علم ــو هیئت ه دو عض
آقــای ســروش مقــداری زیــادی خطابــه، شــعر و نثــر مســجع بجــا 
ــدرز  ــد و ان ــادی پن ــم زی ــز حج ــم ج ــای داوری ه ــته و از آق گذاش
ــا  ــم. ام ــادی نمی بینی ــز زی ــه چی ــه و پدران ــای حکیمان و توصیه ه
در مقــام مقایســه، بایــد بــه کار عظیــم فلســفی نگریســت کــه در 
ــکنازی  ــان اش ــوی یهودی ــورگ از س ــای مارب ــب نئوکانتی ه مکت
صــورت گرفــت؛ هرمــان کوهــن کــه کانــت را در ســنت یهــودی 
ــا فرانتــس روزنتســوایک کــه هــگل را در ســنت  خوانــش کــرد ی
ــون  ــی مندلس ــه موس ــوع ب ــا رج ــا ب ــد. اینه ــودی می خوان یه
ــا  ــد ت ــد آوردن ــی پدی ــدی در فلســفه اروپای ــه ی جــدی و جدی نحل

ــر  ــو، هورکهایمــر و والت ــرای کســانی چــون آدرن بســتری باشــد ب
بنیامیــن تــا دلــوز و دریــدا کــه گرایــش ســنت یهــودی در تمــدن 

ــت. اروپایی اس
بــر این اســاس، می تــوان گفــت جــدال هایدگریــان انقالبی مســلمان 
ــی  ــه س ــک ب ــد از نزدی ــون بع ــلمان اکن ــی مس ــان انقالب ــا پوپری ب

ســال انباشــت خاصــی نداشــته اســت.
 مــا ناگزیریم تــا راهــی را که روشــنفکری ایــران به شــکل آخونــدزاده، 
طالــب اف و کرمانــی تــا ارانی، طبــری، دوســتدار، شــایگان و طباطبایی 
در ســنت روشــنفکری غیردینــی رفته انــد یــا راهــی کــه ســیدجمال، 
ــنت  ــروش در س ــی و س ــریعتی، داوری اردکان ــازرگان، ش ــب، ب نخش
روشــفکر دینــی دنبــال کردنــد، رهــا کنیــم و راهــی دیگــر بیابیــم؛ بــا 
تأکیــد بــر ایــن کــه در جهــان نویــی بــا مســائل دوران جدیــد مثــل 
شــهر، تکنیــک، آپارتمــان، روابــط جدیــد زن و مــرد، پارلمــان، محیــط 
زیســت و هــزاران مســئله ریــز و درشــت دیگــر زندگــی می کنیــم که 
حــل اینهــا نیــاز بــه دانــش بنیادیــن دارد و دانــش پایه فلســفه اســت.

پــس بایــد بدانیــم فلســفه چــه کمکــی در ایــن مســیر می تواند بــه ما 

بکنــد و از ایــن رو، بایــد فیلســوف های کالســیک دوران جدیــد 
ــت، هــگل، نیچــه، هوســرل، هایدگــر، پیــرس و... را  مثــل کان
ــان  ــه و فرهنــگ خودم ــا ســنت فلســفی و پرســش های جامع ب
درگیــر کنیــم، بدیــن شــکل کــه کانــت، هــگل و دیگــر 
کالســیک ها را در ســنت اســالمی بــه گونــه ای مفهومــی 
خوانــش کنیــم و پرســش های اساســی آنهــا را از ابن ســینا، 
فارابــی، ســهرودی، صدرالدیــن دشــتکی، خواجــه نصیــر، 
ــرد  ــر رویک ــتلزم تغیی ــیم.این کار مس ــاره بپرس ــد و... دوب ابن رش
در خوانــش و پژوهــش فلســفی اســت که چگونــه خوانش فلســفه، 
ــران  ــفه در ای ــش فلس ــق و پژوه ــز تحقی ــفه و مراک ــوزش فلس آم
می تواننــد در عرصــه متفــاوت و متنــوع زندگــی فنــی، اجتماعــی، 
تاریخــی و فرهنگــی حضور جــدی و فعــال داشــته باشــند و چگونه 
ــکافته و  ــن را ش ــده مت ــا ذهــن زن ــد ب دانشــجوی فلســفه می توان

ــه صــدا درآورد.  آنهــا را ب
ایــن البتــه و صــد البتــه بــا خطابــه نثــر مســجع و نصایــح و پنــد و 

انــدرز و ازدیــاد هــوادار و مریــد و حــواری متفــاوت اســت.

یادداشتی از آیت اهلل رشاد؛
»روایــی«،  »امــکان«،  از  پرســش 
»ســودمندی« و »بایســتگی« علــم 
ــینی« ای  ــانه  پش ــار »پرس ــی، چه دین
ــخنی  ــر س ــش از ه ــه پی ــتند ک هس
ــیده  ــد پرس ــی، بای ــم دین ــاره  عل درب

ــوند. ش
ــل  ــه در ذی ــر، آنچ ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
مــی خوانیــد یادداشــتی از آیــت اهلل رشــاد دربــاره 
امــکان و امتنــاع علــم دینــی اســت. این نوشــته، 

از ســوی رضــا کــه در پی انتشــار یادداشــتی 
و  اردکانــی  داوری 

العمــل  عکــس 
ــای گوناگونی  ه
ــوی  ــه از س ک

ص  شــخا ا
جریــان  و 
در  هــا 
آن  قبــال 

ت  ر صــو
 ، فــت گر
ــورده  ــم خ رق
اســت، ضمــن 
بــه  اشــاره 
ــواع واکنش  ان

ــع  ــب و موض ــه مطل ــع ب ــاروا راج ــای روا و ن ه
ــی از  ــه برخ ــت ب ــدد اس ــی، در ص داوری اردکان
ــاره  ــا و اشــکاالت مطــرح شــده درب پرســش ه
ــد. ــخ ده ــی« پاس ــم دین ــاع عل ــکان و امتن »ام
ــار و غوغــای برخاســته در  ــک یادداشــت و غب ی

ــیه آن حاش
پرســش از »امــکان«، »روایــی«، »ســودمندی« 
و »بایســتگی« علــم دینــی، چهــار »پرســانه  
پشــینی« ای هســتند که پیــش از 
ــاره  و در  ــخنی درب ــر س ه
ــد  ــی، بای ــم دین عل
بررســیده شــوند، 
ایــن  اگــر  و 
پرســش هــا 
ــت  ــخ مثب پاس
ــث  ــد، بح یافتن
از علــم دینــی و 
ــی و مســائل آن  مبان

ــردد. ــی گ ــه م موج
مســوَّده  منتشــر شــده از ســوی 
دوســت دیرینــم، اســتاد نــام آشــنای 
ــر  ــاب دکت ــران، جن ــفه  ای فلس
رضــا داوری اردکانــی، 
در ایــن چنــد 
ز  و ر

اخیــر، ســبب واکنش هــای گونــه گونــی از 
ــر  ــف گشــت و ه ــاف مختل ــراد و اصن ســوی اف
قومــی از ایــن قمــاش، قــدک و قبایــی برازنده ی 
ــه  ــی ب ــر گروه ــت و ه ــود دوخ ــواره  خ ــد و ق ق
طــرزی کــه درخــور طــرازش بــود بــه مواجهــه 
بــا آن پرداخــت: برخــی آن را »مســوَّده ای 
ــا  ــش ب ــدر و ذیل ــه ص ــزاء«ـ  ک ــض األج متناق
ــی  ــد؛ برخ ــی کردن ــت اســتـ  تلق ــم در تهاف ه
ــی«  ــم دین ــاع عل ــت، »امتن ــر از آن یادداش دیگ
ــد؛ گــروه ســوم از آن، »فرهنــگ  برداشــت کردن
انــدود بــودن علــم« فهــم کردنــد؛ برخــی نیــز به 
قرینــه ی مبانــی پیشــین و دیریــن اســتاد و نیز به 
اســتناد پــاره ای از فقــرات متــن مزبــور، »امــکان 
ــن  ــش در ره ــه وقوع ــه البت ــی« )ک ــم دین عل
ــب  ــی مناس ــی و اجتماع ــرف تاریخ ــق ظ تحق

ــد. ــت( دریافتن ــش اس خوی
چنــان کــه در مواجهــه بــا ایــن کوتــه نگاشــت، 
ــی  ــتاد از مش ــراض اس ــان اع ــده ای آن را نش ع
ــا سیاســی(  و مبنــای معرفتــی و فکــری )و احیان
ــان و  ــه جری ــاق ب ــاله و الح ــد س ــن و چن چندی
ــی(  ــا سیاس ــری )و احیان ــی و فک ــاح معرفت جن
ــح  ــر آن را فت ــی دیگ ــتند!؛ جمع ــی دانس خاص
بابــی قلمــداد کردنــد کــه: جانانــه ســخن از زبان 
آنهــا گفتــه، و کار نوشــتن در بــاب آن را بــر آنــان 
آســان داشــته اســت؛ گروهــی از اربــاب رســانه و 
روزنامــه نیــز کــه هــّم و غمشــان هیــزم کشــی 
ــان هــای سیاســی  ــان جری و آتــش افــروزی می
ــف و  ــه ص ــد آن را ب ــعی کردن ــی، س و فرهنگ
ــع  ــه تب ــانند، و ب ــایبری بکش ــه س ــف جامع ک
جنــاح متبــوع: گروهــی بــه توجیــه و تمجیــد 
و گروهــی دیگــر بــه تنقیــد و تقبیــح مطالب 

ــد! ــن پرداختن ــات مت و مدعی
ــان یکــی از حضــرات مدعــی  ــن می در ای
روشــنفکری کــه ســزد نمــاد و نمــود 
»اخــالق«! »روشــنفکری«! »دینــی«! 
ــت  ــن و تهم ــه توهی ــان ب ــرد زب ــام گی ن
ــتمداران  ــی سیاس ــود؛ برخ ــر گش و تحقی
محتــرم و محتشــم نیــز برخــالف حکمت 
و مصلحــت آن را چاشــنی نطــق رســمی 
ــوزه،  ــم ح ــی اعاظ ــد؛ بعض ــود فرمودن خ

ــه اهلل(  ــبحانی )حفظ ــه س ــیخنا العالم ــد ش مانن
نیــز، بــه شــیوه ای عالمانــه و اخالقــی بــه 
پاســخگویی و نقــد محتــوای نوشــته بر خاســتند، 
ــا  ــی ب ــه علم ــر مقابل ــالوه ب ــان ع ــن س و بدی
فقراتــی از یادداشــت، بــا مواجهــه اخالقــی خــود، 
ــاب  ــل اصح ــوز خی ــه درس آم ــان همیش چون

ــدند. ــگاه ش ــوزه و دانش ح
نگاهــی بــه برخــی چالــش ـ پرســش های 

ــی ــم دین ــابحثی عل پیش
تاســیس علــم دینــی بــه معنــی متوقف ســاختن 
ــد  قطــار معرفــت بشــری نیســت؛ بلکــه می توان
بــه معنــی ایجــاد جریــان رقیــب و مــوازی بــرای 
ــب  ــه موج ــد، ک ــود باش ــارف موج ــوم و مع عل
ــی  ــان علم ــریع جری ــت و تس ــح، تقوی تصحی

ــردد ــز می گ ــود نی موج
بنــده کمتریــن، فــارغ از جزئیات یادداشــت اســتاد 
ــار و  ــدور از غب ــر داوری، و ب ــاب دکت ــرم جن محت
غوغای برخاســته در هالــه و حاشــیه آن، مختصر 
ــاره برخــی پرســش هــای مطــرح  نکاتــی را درب
ــکان«،  ــاب »ام ــرح( در ب ــل ط ــا قاب ــده )ی ش
ــم  ــتگی« عل ــودمندی« و »بایس ــی«، »س »روای

ــی دارم: ــروض م ــی، مع دین
ــد توجــه داشــت کــه: پرســش از »امــکان«،  بای
ــم  ــتگی« عل ــودمندی« و »بایس ــی«، »س »روای
دینــی، چهــار »پرســانه  پشــینی« ای هســتند که 
ــی،  ــم دین ــاره  و در عل ــش از هــر ســخنی درب پی
ــد بررســیده شــوند، و اگــر ایــن پرســش هــا  بای
ــی و  ــم دین ــث از عل ــد، بح ــت یافتن ــخ مثب پاس

ــردد. ــی گ ــه م ــائل آن موج ــی و مس مبان
مبانی پژوهــی  حــوزه   در  شــایع  خطایــی 

دینــی دانش هــای 
ــی  ــج در بحــث از مبان ــای رای ــه ی خطاه از جمل
علــم دینــی )در فلســفه های مضــاف بــه 
ــن  ــی ای ــه برخ ــت ک ــی( آن اس ــای دین دانش ه
چهــار پرســانه ی پیشــینی را جــزو مباحــث مبانی 
ــخ   ــه پاس ــی ک ــد، در حال ــی می پندارن ــم دین عل
بــه ایــن پرســش ها »پیش شــرط  بحــث از 
ــری  ــرض نظ ــه »پیش ف ــت، ن ــم دینی« اس عل
آن«؛ یعنــی علــم  دینــی هیــچ ابتنایــی بــر آنهــا 
ــد،  ــی باش ــا منف ــخ بدانه ــر پاس ــه اگ ــدارد، بلک ن
بحــث از علــم دینــی و مبانــی آن، پرداختــن بــه 
امــر »غیرممکــن«، یــا فعــل »غیرمشــروع«، یــا 
ــرور«  ــت »غیرض ــا فعالی ــد«، ی ــدام »غیرمفی اق
ــال، بحــث  ــار ح ــر چه ــود؛ و دره ــداد می ش قلم
ــه  ــه ب ــی غیرحکیمان ــم دینــی فعل ــی از عل ایجاب
شــمار خواهــد آمــد. بدیــن جهــت اســت کــه در 

پرســش  هایی دربــاره امــکان 
و امــتـنـــاع عـلـــم دیـنـی

یاد داشـت

مباحــث فلســفه ی علــم دینــی، جــواب  بــه این ســؤال ها، بایــد بــه عنــوان مبحــث »ماقبــل المبــادی«، 
ــردد. ــه گ ــی، ارائ ــم دین ــادی عل ــث از مب ــه بح ــل از ورود ب و قب

ــکان«،  ــاب »ام ــرح( در ب ــل ط ــا قاب ــده )ی ــرح ش ــؤال های مط ــه ی س ــر از جمل ــای زی ــش ه پرس
»روایــی«، »ســودمندی« و »بایســتگی« علــم دینــی انــد )کــه مــی تواننــد از چالــش های پیــش روی 
آرمــان تاســیس و تولیــد علــم دینــی قلمــداد شــوند(، مــا ضمــن بیــان هــر یــک از پرســش هــا، در حد 

وســع طلبگــی خــود و ظرفیــت ایــن نوشــته، بــه پاســخ گویی آن مــی پردازیــم.
آیا تولید علم، مدیریت ناپذیر است؟

ــم و دیگرشــدن آن، پروســه و  ــد »پیدایــش«، »پویــش« و »پایــش« عل پرســش/چالش یکــم( فراین
فراینــد اســت، نــه پــروژه و ترفنــد؛ و بالمــآل مقولــه ی تولیــد علــم، مدیریت پذیــر نیســت تــا بــا آگاهــی 
و اراده بــرای تولیــد علــم دینــی  برنامه ریــزی کنیــم و یــا دســت کــم علــم مطلــق یــا ســکوالر را بــه 

دلخــواه خویــش مهندســی کنیــم یــا رونــد آن را هدایــت کنیــم.
در پاسخ به این پرسش/چالش می توان گفت:

اّواًل: بــه لحــاظ مقــام ثبــوت، فعالیــت مغــزی و تــالش علمــی از افعــال آدمــی اســت؛ هــر فعــل آدمــی 
تابــع آگاهــی و اراده ی اوســت؛ و فعــل برخواســته از آگاهــی و برســاخته بــر اراده نیــز نوعــاً ثمربخــش 

اســت و منتهــی بــه غایــت مقصــود می گــردد.
ثانیــاً: بــه لحــاظ مقــام اثبــات نیــز، تاریــخ علــم، بــر خــالف مدعــای فــوق گواهــی می دهــد. حافظه ی 
تاریــخ، نــام بزرگمــردان خــودآگاه، صاحــب اراده ی بســیاری را در صفحــات خویــش ثبــت کــرده اســت 
کــه بــا تدابیــر حکمت نمــون و تــالش نســتوهانه بــه کار علمــی پرداخته انــد و ســیاهی جهــل از حیــات 
بشــر پرداختــه، َعلَــم ِعلــم و اندیشــه بــر قلّــه ی تاریــخ افراخته انــد؛ تاریــخ معرفــت نیــز وامــدار اراده و 

سختکوشــی چنیــن مردانی اســت.
ــز  ــتعماری نی ــات اس ــوبات القائ ــت، از رس ــن  دس ــزی از ای ــای اوهام آمی ــی رود گویه ه ــان م ــاً: گم ثالث
باشــد، تــا مگــر مســلمین افســون زده، از خــواب قــرون کــه دیریســت بــر زندگــی آنان مســتولی  گشــته 
اســت برنخیزنــد و بــرای دســت یافتــن بــه دانــش و معرفــت بــه ثریــا نیاویزنــد )لـَـو کاَن العلــُم منوطــًا 
بالُثّرّیــا لَنالـَـه رجــاٌل ِمــن فــارس(. راســتی اگــر تولیــد علــم مدیریت ناپذیــر اســت، چــرا ملــل و دول بــه 

اصطــالح مترقــی جهــان، ایــن همــه نقــد عمــر و مــال در راه آن صــرف می کننــد؟
آیــا علــم فقــط از رهگــذر حــس و تجربــه فراچنــگ  می افتد؟پرســش/چالش دوم( علــم تجربه محــور 
ــد از  ــه فراچنگ آمدنــی اســت؛ پــس نمــی توان و آزمون بســند اســت، و فقــط از رهگــذر حــس و تجرب
منابــع دینــیـ  کــه عمومــاً نقلــی و غیرتجربــی اســتـ  اصطیــاد و اســتنباط گــردد، آنچــه از نقــل بــه 
دســت آیــد علــم نیســت، معرفــت دینی اســت. بــه تعبیــر دیگــر: منابــع و روش علــم، و مصــادر و روش 

معرفــت دینــی بــا هــم متباین انــد؛ بــا روش غیــر تجربــی و حّســی نمی تــوان علــم تولیــد کــرد.
راجع به این سخن نیز می توان گفت:

اّواًل: چــرا بایــد علــم ، منحصــراً عبــارت دانســته شــود از معرفــت تجربــی؟ ایــن نگــرش فروکاهشــی و 
حصرگرایانــه دربــاره ی علــم مــردود اســت. بلکه کنــار نهــادن منابــع فراحســی و روش های غیرحّســی، 
نــه ممکــن اســت و نــه مطلــوب؛ زیــرا آحــاد انســانی، خــودآگاه و ناخــوآگاه، خواســته و ناخواســته، مدام 
و مســتمر در آنــات و ســاحات حیــات خویــش از آن منابــع و مجــاری بهــره می گیــرد، و اصــواًل بــدون 
ــه مــوازات هــم، جریــان زندگــی انســان ســامان نمــی گیــرد. طــرد  ــع ب ــرداری از همــه ی مناب بهره ب
ــی منابــع فراحســی و روش هــای غیرحّســی باعــت مختــل شــدن شــؤون حیــات و  و رّد ارزش معرفتِ

ــردد. ــان می گ ــبات آدمی مناس
ثانیــاً: روش تجربــی اگــر روش مســتقلی قلمــداد گــردد، یکــی از روش هــاـ  آن هــم بــا محدودیت های 
خــاص خویــشـ  محســوب می گــردد. دلیــل قانــع کننــده ای بــرای طــرد و رّد ارزش معرفتِــی منابــع 
فراحســی و روش هــای غیرحّســی و محــروم داشــتن بشــر از موهبــت دیگــر مجــاری معرفــت وجــود 
نــدارد. و اگــر خدشــه و خللــی بــر دیگــر مجــاری معرفــت وارد باشــد، بــر روش تجربــی نیــزـ  بمراتــب 

شــدیدترـ  وارد اســت.
ــع و منطــق دیــن  ــان مناب ــا می ــد ت ــی را فاقــد ارزش معرفتــی نمی دان ــاً: هرگــز دیــن، روش تجرب ثالث
ــات  ــب و مدعی ــات مطال ــرای اثب ــراوان ب ــا و ف ــار، باره ــات و اخب ــد، بلکــه در آی ــی پدیدآی ــم تناف و عل
بــه تجــارب حّســی تمســک شــده اســت، متــون دینــی همان گونــه کــه آحــاد انســانی را بــه جهــت 
ــرار داده،  ــورد نکوهــش ق ــل و فطــرت م ــع وحــی، عق ــی مناب ــه دســت آوردهای معرفت ــی ب بی اعتنای
افــراد و جوامعــی را کــه بــه مشــاهدات عینــی و تجربــه بی اعتنایــی می کننــد، بشــّدت مالمــت کــرده 

اســت.
»روش تجربی«، کارسازی خویش را وامدار »منبع عقل« است

رابعــاً: »ابــزار حــس« و »روش تجربــی«، کارآیــی و کارســازی خویــش را وامــدار »منبــع عقل« اســت؛ 
زیــرا منتــج بــودن روش تجربــی نیــز در گــرو کاربــرد خــرد آدمــی اســت؛ زیــرا از ســویی داللت گــری 
ــاهده ی  ــس از مش ــو پ ــردد. از دیگرس ــات می گ ــل اثب ــا عق ــی آن ب ــی دالل ــروط کارای ــه و ش تجرب
نمونه هــای بــا کاربــرد حــس و تکــرار مشــاهدات، ایــن عقــل اســت کــه پــا پیــش نهــاده بــا تمّســک 
ــات  ــی اثب ــر کرس ــه را ب ــول تجرب ــرده، مدل ــد ک ــی تولی ــی علم ــده کل ــاهدات، قاع ــی مش ــه فراوان ب

می نشــاند.
آیا تمام مدعیات علمی آزمون پذیرند و همه داده های دینی آزمون ناپذیر؟

پرســش/چالش ســوم( یافته هــای علمــی بایــد آزمون پذیــر باشــند، امــا داده هــای دینــی آزمون پذیــر 
ــد. ــه گزاره هــای علمی ان ــرای تحویــل ب نیســتند؛ پــس داده هــای دینــی فاقــد قابلیــت الزم ب

ــه ی  ــون مطــرح شــده در زمین ــای گوناگ ــی، یکــی از نظریه ه ــای علم ــری« گزاره ه اّواًل: »آزمون پذی
شــاخص علم انگاشــتگی مدعیــات علمــی در عصــر ماســت، این دیــدگاه رقبــای جــدی  متعــددی دارد؛ 
نــه دانشــمندان متقــدم، علمیــت یافته هــای بشــری را فقــط در گــرو آزمون پذیــری می دانســتند، و نــه 
ــد، و  ــا می دانن ــری آنه ــه آزمون پذی ــوط ب ــی را من ــای علم ــی گزاره ه ــن دانش بودگ ــه ی معاصری هم

هیــچ دلیلــی نیــز وجــود نــدارد کــه ایــن انــگاره آیــا در مقابــل نقدهــای واردشــده تــاب خواهــد آورد یــا 
در آینــده بکلــی از مــدار مباحــث علمــی بیــرون خواهــد افتــاد.

ــا گــزاره ای علمــی  ثانیــاً: خــود گــزاره ی »علم انگاشــتگی گزاره هــا، در گــرو آزمون پذیــری اســت« آی
اســت یــا غیرعلمــی؟ و آیــا آزمون پذیــر اســت؟ و آیــا کســی آن را آزمــوده اســت؟ هرگــز و هرگــز.

ثالثــاً: چنــان کــه گذشــت: دیــن، کارایــی معرفت شــناختی منابــع معتبــر و روش هــای موجــه، از جملــه 
ــز،  ــر نی ــی آزمون پذی ــای تجرب ــس یافته ه ــد، پ ــد می کن ــرد( تایی ــورد کارب ــر حســب م ــهـ  را )ب تجرب
بــا لحــاظ شــرائط مربــوط، فــی الجملــه مــورد تاییــد دین انــد و ایــن قســم گزاره هــا لزومــا غیردینــی 

ــوند. ــداد نمی ش قلم
ــه  ــی را، ب ــای دین ــوان آموزه ه ــی می ت ــد؛ یعن ــز آزمون پذیرن ــی نی ــای دین ــیاری از داده ه ــاً: بس رابع
شــیوه های مختلــف و بــا لحــاظ تناســب )از جملــه برخــی از آنهــا را بــه روش تجربــی( بــه آزمــون نهاد؛ 
بلکــه در مــواردی دیــن، مخاطــب خویــش را بــه آزمــودن برخــی مدعیــات مطــرح شــده فرامی خوانــد.

آیا علم و دین با یکدیگر متباینند؟
ــی  ــای متفاوت ــا و کارکرده ــد و نقش ه ــن دو وادی مســتقل از همن ــم و دی ــار( عل پرســش/چالش چه
ــاوراء و  ــه م ــان ب ــده دار ایجــاد ایم ــن عه ــرو دیگــری بشــوند. دی ــد وارد قلم ــدام نبای ــچ ک ــد، هی دارن
ــت  ــی و غای ــالت ذات ــت، و رس ــم اس ــن عال ــات در ای ــتی و حی ــه هس ــی ب ــی و معنی ده قداست بخش
ُقصــوای آن نیــز، هدایــت معنــوی آدمیــان و تامیــن مصالــح اخــروی آنــان اســت، امــا علــم عهــده دار 
ــال  ــح کنــش و واکنــش انســان در قب ــا تحلیــل و توضی ــوم طبیعــی(، ی کشــف قوانیــن طبیعــت )عل
وضعیت هایــی اســت کــه بــا آنهــا مواجــه می شــود و رهنمونــی او بــه رفتــار شایســته در ایــن مواجهــه 
ــوم رفــع و دفــع مشــکالت پیــش روی بشــر و تســهیل و ارتقــاء  ــوم انســانی(؛ رســالت عل اســت )عل
ــد و  ــدام از آن دو نمی بای ــچ ک ــس هی ــت، پ ــان اس ــی انس ــزاری زندگ ــخت افزاری و نرم اف ــطح س س
بلکــه نمی تواننــد در قلمــرو دیگــری دخالــت کننــد و رســالت آن را بــر عهــده گیرنــد، ثمــره ی تحّقــق 

ــم دینــیـ  در صــورت امــکانـ  درآمیختــن ایــن دو حــوزه ی متفــاوت اســت. عل
در پاسخ به این بیان به اشاره به چند نکته  قناعت می ورزیم:

اّواًل: این سخن ادعایی تهی از هر گونه پشتوانه  استداللی است.
ــی، خاصــه اســالم اســتـ  شــامل و حــاوی  ــان ابراهیمــی و وحیان ــانـ  البتــه مــراد مــا ادی ــاً: ادی ثانی
ــد  ــات و قواع ــی از خصوصی ــراوان حاک ــای ف ــت؛ گزاره ه ــیاری اس ــی بس ــای علم ــا و آموزه ه گزاره ه
حاکــم بــر عالــم طبیعــت، و حــاوی رهنمودهــای روشــن و گســترده ای در زمینــه ی »تحلیــل و تبییــن 
ــی  ــال وضعیت های ــته ی او در قب ــته و شایس ــار بایس ــن رفت ــان، و تعیی ــای انس ــش و واکنش ه کن
ــا آنهــا مواجــه می شــود«؛ و »رفــع و دفــع مشــکالت پیــش روی بشــر و ارتقــاء ســطح  اســت کــه ب
ســخت افزاری و نرم افــزاری زندگــی انســان« از اهــداف اساســی دیــن نیــز محســوب می گــردد. ایــن 

ــون مقــدس آشــکار می گــردد. ــا مــروری مختصــر در مت ــب ب مطل
ــای  ــه ی انگاره ه ــن هم ــه مت ــت ک ــی نیس ــدان معن ــی رود، ب ــخن م ــی س ــم دین ــر از عل ــاً: اگ ثالث
زیرســاختی )مبانــی( و گزاره هــای روســاختی )مســائِل( علــم، رأســاً از نصــوص دینــی اخــذ گــردد؛ بلکه 
مــراد ایــن اســت کــه علــم، اگــر مبتنــی بــر »مبانــِی نظــری دینــی«، و بــا کاربســت »منطــق موجه«، 
از »منابــع معتبــر« فراچنــگ  آیــد، دینــی خواهــد بــود و ایــن رونــد و فراینــد، ممکــن و مطلــوب اســت.
راقــم ایــن ســطور شــاخص های علــم دینــی )معیــار علــم دینــی( را در گفتــار ســوم از کتــاب در شــرف 

ــی« بازگفته اســت. ــم دین انتشــار »عل
آیا استطاعت دین، محدود به تنها ارائه  مبانی و عناصر ارزشی علم است؟

پرســش/چالش پنجــم( قلمــرو دیــن محــدود و فاقــد ظرفیــت کافــی بــرای تولیــد علــم اســت؛ حداکثر 
ــده  ــی پراکن ــزاره های ــد گ ــش و تولی ــا چارچوب هــای ارزشــی دان ــی ی ــه ی مبان ــن، ارائ اســتطاعت دی

اســت؛ از ایــن رو توقــع تولیــد علــم از نهــاد دیــن توقعــی نابجاســت.
اّواًل: ماننــد مفــاد بنــد چهــار، ایــن ســخن نیــز ادعایــی فاقــد هــر گونــه اســتدالل درخــور و فراخــوری 
اســت. بــا تامــل در پاســخ هایــی کــه بــه پرســش چهــارم ارائــه شــد، ایــن پرســش نیــز پاســخ کامــل 

خویــش را مــی یابــد.
ــه باشــد، در مصــداق  ــه پذیرفت ــه پاســخ شــبهه  فــوق، اگــر ایــن مدعــا فــی الجمل ــا توجــه ب ــاً: ب ثانی
»شــرایِع دســتخوش تحریف شــده« ای چــون مســیحیت یــا »دین واره هــای بشرســاخته« ای همچــون 

بودیســم قابــل طــرح اســت، نــه دربــاره ی دیــن کاملــی ماننــد اســالم.
آیا دین، مطلقاً »ایستا« و علم کاًل »پویا« است؟

پرســش/چالش ششــم( دیــن »ثابــت« و ابــدی، امــا علــم »متغیــر«، »ابطــال پذیــر« و مقطعــی اســت؛ 
از ایــن رو دیــن نمی توانــد منبــع و مولِّــد علــم باشــد.

در پاسخ به این اشکال نیز می توان به نکات بسیاری اشاره نمود، از جمله:
ــن دو  ــر منعطــف نیســت؛ بلکــه احــکام و آموزه هــای دی ــا ایســتا و غی ــن مجموعــه ای مطلق اّواًل: دی
دســته اند: ثابــت و متغیــر. بــه تعبیــر دیگــر: ســازکارهایی در متــن دیــن حــق تعبیــه گردیــده کــه آن را 

قابــل انطبــاق بــا ظــروف و شــرایط مختلــف ســاخته اســت.
ثانیــاً: عقــل و تجربــه کــه منبــع علــم قلمــداد می شــوند نیــز عناصــر ثابــت و دائمــی ای  هســتند، عقــل 
همــواره عقــل اســت و تجربــه همیشــه تجربــه. بــه تعبیــر دیگــر: تجربــه ی یــک امــر، در ظــروف و 

شــرایط معیــن و مشــابه همــواره بــه یــک نتیجــه منتهــی می گــردد.
ثالثــاً: قضایــای ریاضــی کــه ابــزار اصلــی علــوم، خاّصــه علــوم طبیعی انــد، هرگــز تغییــر نمی کننــد، 
آیــا ثبــات ایــن قضایــا آســیبی بــه کارایی شــان بــرای تولیــد علــم وارد ســاخته اســت؟ بلکــه اگــر ایــن 
قضایــا متغیــر بودنــد کارایــی خــود را بــرای کمــک بــه حــل مســئله از ســوی علــوم از دســت می دادند.
ــم،  ــری پیوســته ی عل ــی و ابطال پذی ــارت اســت از: ۱ـ میرای ــن شــبهه، عب ــای ای ــاً: پیش فرض ه رابع
2ـ نقــش حصــری یــا حداکثــری دیــن )نقــل دینــی( بــرای تامیــن گزاره هــای علمــی. ولــی هــر دو

فرض مخدوش است.

یاد داشـت
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آیا علم ذاتاً بی طرف است؟
ــد  ــن رو بای ــدارد، از ای ــکان ن ــاً ام ــرف، وقوع ــاً بی ط ــِم مطلق عل
ــه  ــی ک ــت میان ته ــعاری اس ــم ش ــی عل ــای بی طرف ــت: مدع گف

ــرف دارد ــنفکری مص ــل روش ــا در محاف تنه
ــت و  ــق اس ــف حقای ــی کش ــم، در پ ــم( عل ــش/چالش هفت پرس
ذاتــا بی طــرف اســت، پــس قابــل تقســیم بــه دینــی و غیردینــی 
ــالف  ــا خ ــدن دانش ه ــک و ارزش مدارش ــه ایدئولوژی ــت، بلک نیس

ــت آنهاســت. مقتضــای علمی
پاســخ کوتــاه بــه ایــن پنــداره نیــز ایــن کــه: چنــان کــه در پاســخ 
ــًا  ــرف، وقوع ــاً بی ط ــِم مطلق ــت: عل ــت گذش ــبهه ی نخس ــه ش ب
ــم  ــی عل ــای بی طرف ــت: مدع ــد گف ــن رو بای ــدارد، از ای ــکان ن ام
ــنفکری  ــل روش ــا در محاف ــه تنه ــی ک ــت میان ته ــعاری اس ش
ــک و  ــر ایدئولوژی ــار از عناص ــا گرانب ــن ادع ــود ای ــرف دارد؛ خ مص
ــد  ــدام حاجتمن ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس ــاخته ی پیش انگاره های برس
ــن  ــی از ای ــدگان پنداره های ــه القاءکنن ــت ک ــه اس ــد. چگون اثباتن
ــی  ــی صاف ــت دین ــد: معرف ــن معتقدن ــت دی ــاب معرف دســت، در ب
هرگــز ممکــن نیســت، زیــرا معرفــت آدمــی تحــت تاثیــر عوامــل 
معرفتــی و غیرمعرفتــی شــناخته و ناشــناخته ی بســیاری صــورت 
می بنــدد، امــا نوبــت بــه معرفــت علمــی کــه می رســد معتقــد بــه 
ــواًل  ــد؟ اص ــرف و صافی ان ــت بی ط ــرورت معرف ــه ض ــکان بلک ام
چــرا ایدئولوژیــک شــدن علــم و معرفــت مطلقــا وهــن و عیــب آن 
قلمــداد می شــود؟ چــه کســی چنیــن قاعــده و قانونــی را تشــریع 

ــرده اســت؟ ک
ــه  ــی ب ــت! وانگه ــک اس ــی ایدئولوژی ــود نگرش ــره، خ ــن نگ ای
چــه دلیــل حضــرات، ایدئولوژیک اندیشــی را منحصــر در 
دینی اندیشــی می کننــد؟ چــرا دیگــر انــواع آرمانگرایی هــا 
و ارزشــمداری ها را ایدئولوژیــک نمی انگارنــد؟ حقیقــت آن 
ــر علــم و  اســت کــه: تاثیــر فــی الجملــه ی آرمانهــا و آرزوهــا ب
معرفــت پرهیزناپذیــر اســت، آن چــه در ایــن  میــان مهــم اســت 

اتقــان و اعتبــار  انگاره هــا و ارزشــهایی اســت کــه بــر نظریه هــا و 
ــد. ــر می نهن ــم تاثی ــر عل ــد و ب ــایه می افکنن ــا س فرضیه ه

ــل  ــد تکام ــا فراین ــی ب ــی، مناف ــم دین ــد عل ــا تولی آی
ــت؟ ــم اس عل

»آزمون پذیــری« گزاره هــای علمــی، یکــی از نظریه هــای 
ــتگی  ــاخص علم انگاش ــه ی ش ــده در زمین ــرح ش ــون مط گوناگ
مدعیــات علمــی در عصــر ماســت، ایــن دیــدگاه رقبــای جــدی  
ــای  ــت یافته ه ــدم، علمی ــمندان متق ــه دانش ــددی دارد؛ ن متع
بشــری را فقــط در گــرو آزمون پذیــری می دانســتند، و نــه 
ــوط  ــی را من ــای علم ــی گزاره ه ــن دانش بودگ ــه  معاصری هم
بــه آزمون پذیــری آنهــا می دانندچالــشـ  پرســش هشــتم: 
ــی  ــدی تکامل ــم، دارای فراین ــود: عل ــه ش ــت گفت ــن اس ممک
ــر  ــای کهن ت ــای نظریه ه ــو، گام در گامج ــای ن ــت؛ نظریه ه اس
می نهنــد و در درازنــای جــاده ی علــم فراپیــش می رونــد، و 
ــت،  ــش اس ــش از خوی ــمندان پی ــدار دانش ــمندی وام ــر دانش ه
و پــای بــر شــانه ی یافته هــای پیشــینیان می گــذارد و بــر 
بــام معرفتــی فراتــر فرامــی رود؛ تاســیس علــم دینــی، اگــر بــه 
ــم موجــود اســت، کــه  ــه و شــانه ی عل ــر پای ــی ایســتادن ب معن
ــن کاری  ــش الهــی و الحــادی، چنی ــارض دان ــل تع ــه دلی اواًل ب
میســور نیســت، ثانیــًا اگــر ممکــن شــود تــداوم علــم ســکوالر 
ــر  ــی انگاشــته شــود؛ و اگ ــش دین ــد دان ــود و نمی توان خواهــد ب
ــون  ــه اکن ــر آن چ ــی ه ــی نف ــه معن ــی ب ــم دین ــدآوری عل پدی
هســت باشــد، مســتلزم بــه قعــر و قهقــرا بــردن علــم و معرفــت 
پیشــرفته ی بشــری پــس از قــرون خواهــد بــود؛ هــر دو معنــی 

ــت. ــوب اس ــول و نامطل ــآل، نامعق وم
ــنده  ــه بس ــد نکت ــر چن ــه، ذک ــن گمان ــه ای ــخ دهی ب ــرای پاس ب

ــت: اس
ــی  ــًا تکامل ــره و مطلق ــت، یکس ــد معرف ــه فراین ــن ک اّواًل: ای
اســت محــل تامــل اســت، زیــرا عــالوه بــر وجــود نظریه هــای 

معــارض راجــع بــه ســیر و مســیر دانــش بشــری، ماننــد 
ــاره ای از زمینه هــا،  ــاً در پ ــم؛ قطع ــان عل »ادواری انگاشــتن« جری
معرفــت، دچــار ســیر ارتجاعــی و قهقرایــی اســت؛ و شــکی نیســت 
کــه برخــی نظریه هــای ســنتی در حــل پــاره ای از معضــالت بشــر 
کامیــاب  بوده انــد امــا دانــش جدیــد در عــالج آنهــا درمانده اســت.
ــات  ــه نظری ــبت ب ــو نس ــای ن ــای نظریه ه ــداری و ابتن ــاً: وام ثانی
ــد انظــار  ــداوم انظــار پیشــین در کالب کهــن، همــواره از رهگــذر ت
پســین صــورت نمی بنــدد؛ بلکــه گهــگاه دانــش جدیــد از طریــق 
درک خطاهــای علــوم کهــن و پرهیختــن از طــی طریــق پرخطــا و 
خطــری کــه آنهــا پشــت ســر نهاده انــد، و انتخــاب راهی متفــاوت، 
وامــدار معرفــت پیشــینینان بــه شــمار مــی رود. آری بســا راه آینــده 
ــتگان  ــای گذش ــته و لغزش ه ــای گذش ــوه خطاه ــه ی انب از میان
ــا پنداشــت. ــد کم به ــت و مرحمــت را نبای ــن موهب ــذرد؛ و ای می گ
ــار  ــاختن قط ــف س ــی متوق ــه معن ــی ب ــم دین ــیس عل ــاً: تاس ثالث
معرفــت بشــری نیســت؛ بلکــه می توانــد بــه معنــی ایجــاد جریــان 
رقیــب و مــوازی بــرای علــوم و معــارف موجــود باشــد، کــه موجب 
تصحیــح، تقویــت و تســریع جریــان علمــی موجــود نیــز می گــردد. 
همــواره ظهــور یــک مکتــب نــو تابــع قاعــده ی ققنوســی نیســت.
آرمــان تاســیس علــم دینــی؛ نشــان بلــوغ تاریخــی معرفــت دینــی 

اســت.     
ــون  ــی چ ــد و بدیع ــان بلن ــدن آرم ــرح ش ــد مط ــرا نبای ــاً: چ رابع
ــه ی تاریخــی و نقطــه ی  ــی، خــود یــک مرحل ــم دین تاســیس عل
عطفــی در فراینــد تکامــل علــم قلمــداد شــود؟ اصــواًل ظهــور هــر 
ــش  ــب خوی ــی متناس ــرف تاریخ ــوی در ظ ــه ی ن ــان و اندیش آرم
ــی  ــوغ تاریخ ــان بل ــن نش ــا همی ــت، و بس ــی دار اس ــر و معن میس
ــک  ــق ی ــه ی تحق ــان و زمین ــیدن زم ــت و فرارس ــان معرف جری
ــن ســنت  ــد؛ و ای ــش بشــری باش مفصــل تاریخــی در کاروان دان
ــزرگ و شــگرف از نقطــه ی خــرد و  الهــی اســت کــه تحــوالت ب

ــاد! ــدون ب ــا ای ــردد؛ باراله ــاز می گ ــادی آغ ع

یادداشتی از قاسم اخوان؛
متفکــران نظریاتــی را درباره مناســبات 
ــد  ــرح کردن ــن مط ــم و دی ــان عل می
ــی  ــرح علم دین ــرای ط ــه را ب ــه زمین ک

ــرد. ــم ک فراه
ــی  ــر، یکــی از مباحث ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
کــه در الهیــات جدیــد و فلســفه دیــن مطرح اســت 
بحــث دربــاره مناســبات میــان علــم و دین اســت. 
ــاره دیدگاه هــای مختلفــی مطــرح شــده  در ایــن ب
اســت کــه باربــور در کتــاب علــم و دیــن گزارشــی 
ــد  ــه عبارتن ــت؛ ک ــه داده اس ــا ارائ ــن دیدگاه ه از ای
از تعــارض، اســتقالل، گفتگــو، مکملیــت و 

یکپارچگــی.
ــه در معرفت شناســی و  ــی ک ــه نظریات ــا توجــه ب ب
فلســفه علم دربــاره ماهیــت علــم ارائه شــده اســت، 
دو دیــدگاه تعــارض و اســتقالل بــا چالــش مواجــه 
ــری را  ــات دیگ ــران نظری ــن رو متفک ــدند. از ای ش
دربــاره مناســبات میــان علــم و دیــن مطــرح کرنــد 
کــه زمینــه را بــرای طــرح علم دینــی فراهــم کــرد. 
ــم و  ــبات عل ــاره مناس ــث درب ــه بح ــی ک از آنجای
ــم و  ــت عل ــا ماهی ــناییی ب ــر آش ــف ب ــن متوق دی
ــور  ــد بط ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــات( اس دین)الهی
اجمالــی از دیدگاه هایــی کــه دربــاره ماهیــت علــم 

ــود. ــی داده ش ــود دارد گزارش ــن وج و دی
متــن زیــر یادداشــتی از قاســم اخــوان نبــوی 
ــی  ــروه کالم و دین پژوه ــی گ ــات علم ــو هی عض
ــگاه  ــی پژوهش ــت و دین پژوه ــکده حکم پژوهش
ــاره اســت. فرهنــگ و اندیشــه اســالمی در ایــن ب

مبحث اول: ماهیت علم
همــه مــردم تصــوری از علــم در ذهــن خودشــان 
ــه  ــا نتیج ــی صرف ــات علم ــه نظری ــد، اینک دارن
مســتقیم تجربــه و آزمایــش اســت یــک توصیــف 

ــه  ــی ک ــی از اصول ــت. یک ــم اس ــتباهی از عل اش
دربــاره علــم بایــد در نظــر داشــت ایــن اســت کــه 
ــی  ــچ تفکیــک و جدای ــه هی ــه و نظری ــن تجرب بی
روشــن و آشــکاری وجــود نــدارد زیــرا هــر تحقیــق 
علمــی در حقیقت تفســیر واقعیــت اســت و مفهوم 
ــات  ــدن نظری ــود آم ــه وج ــرای ب ــازی راهــی ب س
هســتند. در تحقیقــات جدیــدی کــه دربــاره رفتــار 
ــد  ــن ش ــت، روش ــورت گرف ــی ص ــز اتم ذرات ری
کــه اطالعــات اولیــه کــه بایکدیگــر ارتبــاط دارنــد 
وســیله ایی بــرای کشــف کــردن و فهمیــدن عالــم 
هســتند. تفســیر وقایعی که آشــکار اســت رهــاورد 
و وابســته بــه فهمیــدن ویژگی هــای اجــزاء و فعــل 
و انفعال های الکترومغناطیســی اســت کــه در درون 

ــود دارد. ــن ذرات وج ای
دانشــمندان بــه جهــان بــه عنــوان یــک صفحــه 
ــگاه نمی کننــد، آنهــا بــه مبانــی  صــاف و خالــی ن
ــع  ــا از واق ــت م ــه در برداش ــی ک و پیش فرض های
تأثیــر دارد توجــه می کننــد. دانشــمندان تئوری هــا 
ــم  ــه چش ــه ب ــد ک ــی می دانن ــد عینک های را مانن
گذاشــته می شــود و بــر اســاس آن واقعیت هــا 
ــات قابلیــت  ــه نظــر آنهــا نظری ــده می شــود. ب دی
تغییــر را دارنــد، زیــرا علــم قابــل اصــالح شــدن را 
دارد، امــا ایــن اصالحــات وابســته بــه تفســیرهایی 
ــکان  ــم ام ــدون آن عل ــود دارد و ب ــه وج ــت ک اس
آید.هــر تجربــه مبتنــی  نــدارد بــه وجــود 
ــی  ــات علم ــاد نظری ــد و مف ــه می باش ــر فرضی ب
ــی  ــان و مکان ــر زم ــه حــوادث در ه ــن اســت ک ای
ــه اتفــاق می افتنــد، ریشــه تغییــر و اصــالح  چگون
شــدن واقعیــت علمــی از زمانــی بــه زمــان دیگــر 
اســت. وقتــی یــک روش جدیــدی بــه وجــود بیاید 

گفتــه می شــود ایــن قانــون یــا ایــن روش بهتــر از 
قبلــی اســت. علم تجربــه کــردن دریک سرمشــق 
مشــترک علمــی اســت.به عبــارت دیگــر در هــم 
ــن را  ــی از یقی ــه درجه ای ــه و تجرب ــدن نظری پیچی
بــه وجــود مــی آورد، زیــرا دلیــل علمــی مبتنــی بــر 
رابطــه بیــن ایــن دو می باشــد. بــه ایــن معنا کــه از 
طریــق تجربــه بــه نظریــه می رســیم و بــه وســیله 
نظریــه می توانیــم تبییــن کنیــم کــه یــک حادثــه 
ــن رابطــه  ــد. ای ــاق می افت ــه اتف بخصــوص چگون
ــه  ــان نظری ــاط می ــودن ارتب حاکــی از شــبکه ایی ب
و تجربــه می باشــد، از آنجایــی کــه نظریه پــردازی 
و ارتقــاء شــناخت جهــان فیزیکــی نتیجه انباشــت 
علمــی اســت، می توانــد نشــانه ایــن باشــد کــه این 
مــدور بــودن رابطــه بیــن نظریــه و تجربــه درســت 

اســت.اینگونه به دســت آوردن علم و دســتاوردهای 
آنــرا در اصطــالح »رئالیســم انتقــادی« می گوینــد. 
ــرا  ــد زی ــی می باش ــی واقع گرای ــت نوع و در حقیق
ــه  ــه جهــان فیزیکــی ب ــا ب ــم م ــد عل ــا می کن ادع
ــه  ــی ک ــد، در صورت ــدا می کن ــش پی ــج افزای تدری
واقع گرایــی خام)مطلــق( مدعــی ایــن اســت کــه 
علــم بیــان کننــده همــه حقیقــت جهــان فیزیکی 
اســت؛ امــا واقع گرایــی انتقــادی معتقــد اســت کــه 
علــم بطــور مســتقیم از واقــع بــه دســت نمی آیــد، 
بلکــه نتیجــه تأثیــر متقابــل و دقیــق بیــن تفســیر 
خالقانــه و تجربــه می باشــد، زیــرا علــم مشــاهده 
ــز در  ــا طــرز تفکــر انســان نی صــرف نیســت، و ب

ــت. ارتباط اس
 بــه عبــارت دیگــر پیــروان رئالیســم نقادانــه در حــد 

نگاهی اجمالی بر مناسبات میان علم و دین

یاد داشـت

واســط طرفداران رئالیســم کالســیک و ابزارانگاران 
قــرار دارنــد. آنــان نظریه هــا را بازنمودهایــی 
ــه  ــان، آن گون ــدود جه ــای مح ــام از جنبه ه ناتم
ــد.  ــی می  کنن ــت، تلق ــل  اس ــا در تعام ــا م ــه ب ک
ــازه  ــا اج ــه م ــا ب ــه نظریه  ه ــد ک ــان می گوین آن
 می دهنــد تــا جنبه  هــای مختلــف جهــان را 
کــه در موقعیت هــای گوناگــون آزمایشــگاهی 
ــه یکدیگــر مرتبــط کنیــم. از  آشــکار می  شــوند، ب
ــه، مدل هــا، اگرچــه  ــان رئالیســم نقادان نظــر حامی
انتزاعــی و گزینشــی  اند امــا بــرای مجســم کــردن 
ــه تعامل هــا  ــه این گون ســاختارهای جهــان، کــه ب
ضــروری  کوشــش هایی  می شــوند،  منجــر 
به  حســاب می  آینــد. در ایــن نگــرش، هــدف 
علــم، فهــم اســت نــه کنتــرل. تأییــد پیش  بینــی-
 هــا )همــراه بــا انســجام و گســتره( آزمونــی اســت  
بــرای فهــم معتبــر ولــی خــودِ پیش  بینــی، هــدف 

ــم نیســت. عل
کالســیک  متغیرهــای  کــه  حقیقــت  ایــن 
ــه کار  ــرای توصیــف جهــان اتمــی ب ــد ب نمی توانن
رونــد یــک محدودیــت مفهومــی بنیــادی در 
معرفــت بشــری تلقــی می شــود. بعضــی عالمــان 
ــای  ــه محدودیت ه ــد ک ــد می کنن ــات تأکی الهی
ــدا  ــارة خ ــن درب مفهومــی مشــابه، در ســخن گفت
ــچ  ــن، هی ــه دی ــم و ن ــه عل ــت. ن ــر اس گریزناپذی
ــدون  ـ ب ــت  ــود واقعی ــارة خ ــد درب ــک نمی توانن ی
ــد.  ــادی بگوین ــخن زی ـ س ــا آن  ــا ب ــری م درگی
تحلیل¬گــراِن زبانــی از ابزارانــگاران حمایــت کرده 
ــان، در  ــون زب ــواع گوناگ ــه ان ــد ک ــد می کنن و تأکی
حیــات بشــری، کارکردهای مختلفــی دارنــد و علم 
و دیــن، مشــغله هایی مســتقل و نامرتبط انــد. آنهــا 
ــه می کننــد،  کارکردهایــی مفیــد امــا متفــاوت ارائ
هرچنــد هیچ معرفــت بــه »واقعیــت فی نفســه« را 

فراهــم نمی آورنــد.
مطلبــی کــه تذکــر آن الزم بــه نظــر می رســد ایــن 
اســت کــه دیدگاه هــای دیگــری نیــز دربــاره علــم 
ــاره  ــا اش ــه آنه ــه در اینجــا ب مطــرح شده اســت ک

می شــود:
ــان  ــیک. تمــام فیزیک دان ــم کاس 1-رئالیس
قــرن نوزدهــم، نظریه   هــا را توصیف هایــی  از 
ــه کــه فی نفســه و مســتقل از  »طبیعــت «، آن گون
ــان  ــد. آن مشــاهده گر تحقــق دارد، تلقــی می کردن
فضــا، زمــان و جــرم را بــه عنــوان خــواص رخدادها 
ــد  ــد. از دی ــه شــمار می -آورن و اشــیای فی نفســه ب
پیــروان رئالیســم کالســیک، مدل هــای مفهومــی، 
نســخه  بدل هایــی از جهان انــد کــه دانشــمند 
ــان را  ــی جه ــاختار واقع ــا س ــازد ت ــادر می س را ق
تصویــر کنــد. اینشــتین ایــن ســنت را با پافشــاری 
ــف  ــک توصی ــه ی ــه داد ک ــه ادام ــن نکت ــر ای ب
کامــل از سیســتم اتمــی، مســتلزم مشــخص 
ــزمانی « اســت  کردن متغیرهای کالســیک »فضـا
ــم،  ــی و غیرمبه ــه ای عین ــت  آن را به گون ــه حال ک
ــه  ــون نظری ــه چ ــود ک ــد ب ــد. او معتق ــن کن تعیی
ــه ای ناقــص  ــن نیســت  پــس نظری ــوم چنی کوانت
ــه ای  ــه  وســیله نظری ــد و عاقبــت  ب به شــمار می آی
کــه انتظارهــای کالســیک را تحقــق بخشــد، کنار 

ــد. ــته خواهد ش گذاش
دیــدگاه،  ایــن  مطابــق  2-ابزارنــگاری. 
نظریه  هــا ســاخته  های مفیــد بشــر و تمهیدهایــی 
ــردن  ــط ک ــرای مرتب ــه ب ــب ه اند ک ــرای  محاس ب
بــه کار  پیش  بینی هــا  انجــام  و  مشــاهده ها 
می آینــد. آنهــا همچنیــن  ابزارهایــی عملــی بــرای 
ــوند.  ــمرده می  ش ــی ش ــرل فن ــه کنت ــتیابی ب دس
مبنــای داوری دربــارة آنهــا، مفیــد بودنشــان در بــه 

ثمــر رســاندن ایــن اهداف اســت، نــه مطابقــٍت آنها 
ــا واقعیــت )کــه بــرای مــا امــری  دســت  نیافتنی  ب
ــه  ــد ک ــی تخیلی  ان ــا، مجعول های ــت(. مدل ه اس
ــتفاده  ــورد اس ــا م ــاختن نظریه  ه ــرای س ــاً ب موقت
ــار  ــد و ســپس می  توانیــم آنهــا را کن ــرار می گیرن ق
بگذاریــم؛ آنهــا بازنمودهای حقیقی جهان نیســتند. 
ــاهدات  ــن مش ــه بی ــاره  اینک ــم درب ــا نمی توانی م
ــه  ــم. گرچ ــزی بگوئی ــذرد چی ــه می گ ــم چ ــر ات ب
ــه  ــرد ک ــکار ب ــی را ب ــادالت کوانتوم ــوان مع می ت
ــه  ــی در تجرب ــاهد خاص ــه ش ــن را ک ــال ای احتم
خاصــی رخ دهــد، محاســبه کنیــم. نظریه هــا 
ــه  ــی ب ــری عمل ــد فک ــای مفی ــا، ابزاره و مدل ه
شــمار می آینــد امــا آنهــا دربــارة جهــاِن فی نفســه 
چیــزی بــه مــا نمی گوینــد. ایــن دیــدگاه، از آن رو 
بــه عنــوان تعبیــر کپنهاگــی شــناخته می شــود که 

ــور دانمارکــی نســبت داده می شــود. ــه ب ــاً ب غالب
البتــه دربــاره ماهیــت علــم دیدگاه هــای مختلفــی 
از ســوی پوپــر، کوایــن و الکاتــوش مطــرح شــده 
اســت، که در فلســفه علــم از آنها بحث شــده اســت 
و بررســی و طــرح ایــن نظریــات در اینجــا ضرورتی 

نــدارد.
مبحث دوم: ماهیت الهیات

موضــوع الهیــات تحقیق دربــاره خــدا اســت. وجود 
خداونــد به عنــوان آفریننــده و خالــق عالــم در ادیان 
ــمتی  ــد قس ــد، خداون ــی می باش ــدی بدیه توحی
ــا  ــد ام ــاق می افت ــه اتف ــی اســت ک ــر حادثه ای از ه
ضــروری نیســت کــه علــت بــدون واســطه باشــد. 
مشــکل اصلــی در الهیــات ایــن اســت کــه اگرچــه 
خداونــد در هــر حادثه ایــی حضــور دارد امــا در عیــن 
حــال غایــب اســت و بــه تجربــه در نمی آیــد. ایــن 
بــه آن معنــا نیســت که تشــخیص حضــور خــدا در 
حــوادث مختلف یکســان اســت؛ زیرا ممکن اســت 
در برخــی از حــوادث یــا به وســیله برخی از انســانها 

وجــود خداونــد احســاس شــود.
ــات  ــرد را در الهی ــه رویک ــی س ــی برخ ــور کل بط
مطــرح می کننــد؛ یکــی رویکرد  شــناختی اســت، با 
توجــه بــه اینکــه موضــوع الهیــات خداســت، بنابــر 
ــود دارد،  ــان آن وج ــرای بی ــن ســبک خاصــی ب ای
ــد  ــه ذهــن محــدود انســان نمی توان ــی ک از آنجای
ــد خــود را  ــد، و خداون موجــود نامحــدود را درک کن
در افعالــش نشــان می دهــد، وحــی آن لحظه ایــی 
اســت کــه خداونــد آشــکار می شــود، ایــن تجربــه 

ــار وجــود دارد. ــاب مقــدس و اخب در کت
دوم روش تجربــی- زبانــی از ایــن جهــت کــه علم، 
تجربــه جهــان اســت و موضــوع آن قابــل تجربــه 
ــک  ــه ی ــن نتیج ــا دی ــد ام ــه می باش ــرای هم ب
تجربــه شــخصی اســت، از ایــن رو یــک شــخص 
ــان  ــود را بی ــی خ ــه درون ــتی از تجرب ــی برداش اله
ــردن را  ــی ک ــه زندگ ــد؛ و راه و روش چگون می کن
بــه مــا نشــان می دهــد،  اینکــه متدینــان می گویند 
خداونــد عشــق و محبــت اســت، در حقیقــت بیــان 
کننــده محبتی اســت کــه بیــن خویشــاوندان وجود 
دارد، بنابــر ایــن همانگونــه کــه علــم ابــزاری اســت 
بــرای اینکــه زندگــی راحتــی داشــته باشــیم، تصور 
خــدا وســیله ایی اســت بــرای اینکــه شــیوه زندگــی 

ایده آلــی داشته باشــیم.
ســوم روش فرهنگــی- زبانــی زیــرا الهیــات تحــت 
تأثیــر فرهنــگ و زبــان جامعه ایــی کــه در آن 
ــد  ــن جهــت مانن ــده می باشــد واز ای ــه وجــود آم ب
ــم در  ــدگاه کوهــن عل ــر دی ــرا بناب ــم اســت زی عل
درون چارچــوب و پارادیــم خاصــی شــکل می گیرد 
ــی  ــان خاص ــگ و زب ــز در درون فرهن ــات نی الهی

ــرد. شــکل می گی

ــه  هــر یــک از ایــن روش هایــی کــه بیــان شــد ب
تنهایــی گوشــه ایی از واقعیــت را بیــان می کننــد، و 
تکیــه کــردن بــر یــک روش موجــب این می شــود 
نداشته باشــیم،  واقعیــت  از  درســتی  تصویــر 
ــی آگاهــی از  ــا نوع ــی ب ــم الهیات ــرادرک مفاهی زی
ــس در درون  ــاط دارد، و هرک ــی ارتب ــت اله حقیق
ــاس  ــت را احس ــن حقیق ــا ای ــاط ب ــودش ارتب خ
می کنــد، امــا بنابــر رویکــرد شــناختی وقتــی 
دربــاره خــدا بحــث می شــود در حقیقــت از یــک امر 
مبهمــی صحبــت می کنیــم. همچنیــن بر اســاس 
رویکــرد دوم و ســوم نیــز نمی تــوان تبیین درســتی 
ــات در  ــرا الهی ــه داد. زی ــی ارائ ــای الهیات از آموزه ه
یــک ســنت اجتماعــی شــکل می گیــرد، امــا ایــن 
ــاد  ــاور و اعتق ــک ب ــر از ی ــی متأث ــنت اجتماع س

ــد. می باش
الهیــات هماننــد علم تــالش بــرای تفســیر و درک 
ــه صــورت انتقــادی اســت، ایــن امــر در  ــه ب تجرب
الهیــات عجیب نیســت چنانچــه آگوســتین معتقد 
اســت بــاور و اعتقــاد مبتنــی بــر فهــم اســت و فهم 
ــر  ــد. بناب ــاد می باش ــاور و اعتق ــر ب ــی ب ــز مبتن نی
ایــن علــم و دیــن هــر دو در صــدد تبییــن واقعیــت 
جهــان هســتند، و روش هــر دو تجربه اســت با این 
تفــاوت کــه روش علــم »تجربــه جهــان فیزیکی« 
اســت امــا روش الهیــات »تجربــه خداونــد« اســت 
بنابــر ایــن نمی تــوان گفــت کــه از نظــر روش علم 
و الهیــات بــا هــم تفــاوت دارنــد بــه ایــن دلیــل که 
در علــم روش علمــی بــکار بــرده می شــود و روش 
الهیــات نیــز وحــی و مکاشــفه اســت، تنهــا تفــاوت 
آنهــا در موضــوع این دو می باشــد امــا از نظــر روش 

هیــچ تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارند.
مناسبات بین علم و دین

دربــاره مناســبات میــان علــم و دیــن دیدگاه هــای 
مختلفــی مطــرح شــده اســت کــه بــه آنهــا اشــاره 

می گــردد:
1-تعــارض: دیــدگاه لفظ¬مــداری دربــاره کتاب 
مقــدس، آن گونــه کــه به تعــارض بــا اخترشناســی 
کپرنیکــی یــا تکامــل داروینــی منجــر شــده 
بــود، بــه تعــارض بــا فیزیــک نیوتنــی نینجامیــد. 
اّمــا در ســده های پــس از نیوتــن، ایــن ایــده 
ــن  ــط قوانی ــدی، توس ــور ج ــان به ط ــه: »جه ک
ــنتی  ــای س ــا ایده ه ــد« ب ــن می یاب ــت، تعی طبیع
دربــارة فعــل خداونــد در جهــان، ناســازگار بــه نظــر 
ــه قیومیــت  ــوط ب ــراً ایده هــای مرب می رســید. اخی
و هــدف الهــی بــه وســیلۀ نقشــی کــه تصــادف در 
ــیده  ــش کش ــه چال ــی دارد ب ــای کوانتوم پدیده ه
تاریــخ  طــول  در  کــه  شــده اند.تعارض هایی 
ــه  ــاید ب ــده اســت ش ــد آم ــن پدی ــا دی ــک، ب فیزی
ــدازة تعارض هــای برخاســته از کیهان¬شناســی  ان
یــا تکامــل، هیجان انگیــز نباشــند امــا بــدان جهت 
کــه فیزیــک، مبنای همــۀ علوم انگاشــته می شــود 
ــارض  ــن تع ــت. مهم تری ــوردار اس ــت برخ از اهمی
مطرح¬شــده بــه ارتباط میــان کنتــرل رویدادهــا از 
ســوی خداونــد، موجبیت توســط قوانیــن طبیعت، و 
حضــور تصــادف در ســطح کوانتومی مربوط اســت.
ایــن دیــدگاه بــا توجــه بــه اینکــه مبتنــی رئالیســم 
مطلــق و پوزیتیویســم بــود بــا توجــه بــه نقدهایــی 
کــه بــر ایــن مبانــی شــده بــود بــه چالــش کشــیده 
شــد و مدلهــای دیگــری ارائــه شــد کــه بــه عنوان 
راه حلهایــی بــرای برطــرف کــردن تعــارض مطرح 

شــدند کــه بــه آنهــا اشــاره می گــردد.
2-اســتقال: یکــی از راه حلّ هــای بــرای 
اجتنــاب از تعــارض ایــن اســت کــه علــم و دیــن 
ــدام دارای  ــرا هرک ــند، زی ــتقل باش ــر مس از یکدیگ
ــتند؛ از  ــی هس ــداف متفاوت ــوع و روش و اه موض
ــر و تفســیرهای فیزیــک  ــه از تعبی ــدة برگرفت دو ای
ــن  ــم و دی ــتقالل عل ــاع از اس ــرای دف ــوم ب کوانت
اســتفاده شــده اســت. نخســت، تفســیر ابزارانگارانه 

از نظریه¬هــای کوانتومی با توضیحــی ابزارانگارانه 
از باورهــای دینی تلفیق شــده و اســتدالل می شــود 
کــه علــم و دیــن، زبان¬هایــی متفاوت¬انــد کــه 

کارکردهــای نامرتبطــی در حیــات انســان دارنــد.
در  ذره  و  مــوج  مدل¬هــای  مکملیــت  دوم، 
فیزیــک کوانتــوم بــه گونــه¬ای بســط یافته¬انــد 
ــم  ــود عل ــنهاد می¬ش ــا پیش ــاس آنه ــه براس ک
ــت  ــرای واقعی ــی را ب ــای مکمل ــن، مدل-ه و دی
فراهــم می¬کننــد کــه از یکدیگــر مســتقل بــوده 
و متعــارض نیســتند. طرفــداران دیــدگاه اســتقالل 
می گوینــد درس¬هایــی کــه نظریــۀ کوانتــوم به ما 
می¬آمــوزد، درس¬هایی معرفت¬شــناختی اســت 
کــه بــه مــا کمــک می¬کنــد تــا محدودیت هــای 
ــا مــا  ــه اینکــه ب معرفــت بشــری را بازشناســیم، ن
ــی  ــر متافیزیک ــت از منظ ــت واقعی ــارة سرش درب
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــدگاه نی ــن دی ــخن بگوید.ای س
اینکــه هیچگونــه واقع نمایــی بــرای علــم و دیــن 
قائــل نبــود زیــرا فقــط بــه کارکردهایــی کــه علــم 
و الهیــات دارنــد توجــه می شــد از پیامدهایــی 
کــه ایــن نظریــه بــه دنبــال داشــت ایــن یــود کــه 
موجــب شــکاکیت می شــد متفکــران راه حل هــای 

دیگــری را پیشــنهاد دادنــد.
ــرای  ــی را ب ــدگاه مدل های ــن دی ــو: ای 3-گفتگ
ــد کــه  ــن مطــرح می کن ــم و دی ــان عل ــاط می ارتب
ــن  ــی دارد، ای ــی تفاوت های ــدل یک پارچگ ــا م ب
دیــدگاه بحــث را بیشــتر دربــاره ویژگی هــای 
ــد  ــد، مانن ــم و دیــن مطــرح می کن ــان عل عــام می
مــرزی،  وپرســش های  پیش فرض هــا 
ــت  ــت طبیع ــی و معنوی ــای روش شناس توازی ه
محــور ایــن مباحــث در کتاب هــای علــم و 
ــن بطــور مفصــل مطــرح شــده اســت، یکــی  دی
ــان  ــه می ــل توج ــم و قاب ــام مه ــای ع از ویژگی ه
علــم و دیــن تأثیــر مشــاهده گر در نتیجه مشــاهده 
اســت، ایــن رویکــرد از زمــان مطــرح شــدن نظریه 
کوانتــوم رواج پیــدا کــرد، برخــی مفســران نظریــۀ 
ــی  ــه و ادعاهای ــر رفت ــگاری فرات ــوم از ابزاران کوانت
متافیزیکــی را دربــاره جهــان مطــرح می کننــد کــه 
بــه نظــر می رســد بــا دیــن مرتبــط اســت. در اینجا 
ــی  ــوم، بعض ــک کوانت ــه فیزی ــود ک ــه می ش گفت
توازی¬هــای مفهومــی بــا ایده هایــی کــه در دیــن 

ــازد. ــرح می س ــود دارد مط وج
4-مکملیت: بعضــی نویســندگان فراتر رفتــه و از 
مکملیــت »علــم « و »دیــن « ســخن می گوینــد. 
علــم و دیــن را »تبیین هــای مکمــل دربــاره 
ــکان را  ــن ام ــر، ای ــن تعبی ــد. ای ــت « می نام واقعی
فراهــم می¬کنــد که دو رشــتۀ مذکــور از اســتقالِل 
ــا را  ــر آنه ــد اگ ــوند )هرچن ــوردار ش ــبی برخ نس
تبیین¬هایــی از یــک واقعیــت تلقــی کنیــم آنــگاه 
نمی¬توانیــم آنهــا را کامــاًل مســتقل از یکدیگــر به 

ــمار آوریم(. ش
5-یکپارچگــی: بــر ایــن اســاس میــان 
ــی و  ــی یکپارچگ ــم نوع ــات و عل ــوای الهی محت
ــات  ــان آموزه هــای الهی وحــدت وجــود دارد و می
و نظریه هــای خــاص علمــی در مقایســه بــا هــر 
یــک از انــواع مــدل گفتگو ارتبــاط مســتقیم تری 

ــود دارد. وج
جمع بندی و نتیجه گیری

در ایــن مــرور اجمالــی ســعی شــد دیدگاه هایــی 
کــه دربــاره ماهیــت علــم و الهیــات مطرح شــده 
اســت و همچنیــن نظریــات مطــرح دربــاره 
مناســبات علــم و دیــن بیــان شــود بــا توجــه بــه 
ــرح  ــن مط ــه در ای ــج نظری ــد پن ــان ش ــه بی آنچ
ــتقالل،  ــارض، اس ــد از: تع ــه عبارتن ــتند ک هس
گفتگــو، مکملیــت و یکپارچگــی بــا توجــه 
بــه نظریاتــی کــه در حــوزه معرفت شناســی 
و فلســفه علــم مطــرح می باشــد دو دیــدگاه 
تعــارض و اســتقالل بــا چالــش مواجــه گردیــد از 
ایــن رو متفکــران راه حل هایــی را مطــرح کردنــد 
ــدن  ــرح ش ــاز مط ــات زمینه س ــن نظری ــه ای ک

علم دینــی را فراهــم کردنــد.

یاد داشـت

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com


صفحه 9۷ |  شماره 32 |  مرداد  98 صفحه 96 | شماره 32| مرداد 98  MEHR NEWSAGENCYMEHR NEWSAGENCY

یاد داشـت

پاسخ احمدحسین شریفی به نامه رضا داوری اردکانی؛

یکــی از بزرگتریــن موانــع بــر ســر راه علــوم انســانی 
ــاآگاه و بعضــاً  اســامی، کارشــکنی های سیاســیون ن
ــان  ــه های غربی ــدادگان اندیش ــرب و دل ــه غ فریفت

است.
ــین  ــالم احمدحس ــت االس ــر، حج ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــی  ــی و پژوهش ــه آموزش ــفه مؤسس ــروه فلس ــیار گ ــریفی دانش ش
ــا داوری  ــاده رض ــه سرگش ــار نام ــد از انتش ــی)ره( بع ــام خمین ام
اردکانــی دربــاره علــوم انســانی و اجتماعــی و نقدهایــی کــه بــه آن 

ــود، یادداشــتی منتشــر کــرد. وارده کــرده ب
متن این نامه به شرح ذیل است:

جنــاب دکتــر رضــا داوری اردکانــی، از بــزرگان و نــام آوران فلســفه 
در ایــران، چنــدی پیــش )اواخــر بهمــن ۱396(، در پاســخ دعوتــی 
ــوم  ــم دینــی و عل ــاب عل ــرای شــرکت در نشســتی علمــی درب ب
انســانی اســالمی، ضمن عذرخواهــی از شــرکت  در آن نشســت، در 
ضمــن نامــه ای کوتــاه، مطالبــی را دربــاره علــوم انســانی اســالمی 

ــد. ــان کردن بی
ایــن نامــه بالفاصلــه در فضــای علمــی کشــور و در میــان مدافعان 
و مخالفــان علــوم انســانی اســالمی واکنش هایــی، عمدتــًا 
ــه،  ــه و کینه توزان ــاً جاهالن ــی و بعض ــر بی تأمل ــی و از س احساس
را برانگیخــت تــا جایــی کــه برخــی از مدعیــان علــوم اجتماعــی و 
انســانی، که بعید نیســت فهــم و درکشــان از علــوم انســانی موجود 
ــز همچــون فهــم و درک نادرســت و کــژی باشــد کــه از ایــن  نی
نامــه دکتــر داوری داشــته اند، بــا طعنــه و نیشــخند، ضمــن تشــکر 
ــر ایشــان آفریــن گفتنــد  از دکتــر داوری بــه شــکلی طعنه آمیــز ب
کــه باالخــره در پایــان عمــر حقیقــت مســأله را فهمیــد و نادانــی 
خــود را تــا ابــد ِکــش نــداد! و حتــی بعضــاً قیــاس بــه نفــس کــرده 
و اندیشــمندی مثــل دکتــر داوری را متهــم بــه نــان بــه نــرخ روز 
خــوری کردنــد! دربــاره چنیــن افــرادی بایــد گفــت کــه نــه تنهــا 

ارزش توجــه ندارنــد کــه کــرای نــام بــردن نیــز ندارنــد.
یــا یکــی از قطب هــای هتــاکان و مدعیــان درشــت گوی 
عالِم نمــای ایــن ســرزمین، چنــان کینه ورزانــه و بی ادبانــه در ایــن 
بــاره موضع گیــری کــرد کــه تعجــب دوســتان خــود را نیــز از ایــن 
همه کینــه و حقد و حســدی که نســبت بــه دکتــر داوری در ســینه 

دارد، برانگیخــت.
ــی  ــه مدع ــم ک ــفه عل ــاب فلس ــه ای درب ــر ترجم ــتی تفک راس
تخصــص در آن هســتند، آیــا افتخــار دارد؟ آیــا داشــته های ِســر۱ 
پوپــر و دیگــر فالســفه دســت چنــدم غــرب را نشــخوار کــردن و 
بــا چنــد شــعر مولــوی آمیختن هنــری اســت کــه شایســته افتخار 
ــان  ــود چن ــدی خ ــم تقلی ــن عل ــر ای ــه ب ــر اینک ــد؟ عجیب ت باش
شــادمانند کــه دکتــر داوری را ســرزنش می کننــد کــه چــرا خــود 
را در معــرض وزش توفــان وار اندیشــه های فیلســوفان علــم غــرب 
قــرار نــداد و از آنــان بهــره  نگرفــت و او نیــز مثل ایشــان مقلــدوار به 

ــان اندیشــه هایی نپرداخــت! نشــخوار چن
روزی خــواران ملکــه انگلیــس و ادب آمــوزان نورچشــمی الیزابــت 
ــروا« و  ــل داوری را »بی پ ــمندی مث ــه اندیش ــزد ک ــه س دوم را چ
ــز  ــوی را نی ــاره ای از اشــعار مول ــد پ ــد؛ هــر چن »قدرت گــرا« بنامن
ضمیمــه کار خــود کننــد. )بیچــاره مولــوی کــه چنیــن مدافعــان و 

ــی دارد!( مقلدان
بــه هــر حــال، از زمــان انتشــار نامــه جنــاب دکتــر داوری، دوســتان 
زیــادی از ایــن بنــده نیــز درخواســت می کردنــد کــه مواضــع خــود 
را دربــاره آن نامــه بیــان کنــم. اکنــون کــه از آن فضــای احساســی 
ــدری دور شــده ایم، مناســب اســت  ــه ق و ژورنالیســتی و کینه توزان
گفتگویــی مکتــوب بــا اســتاد گرانقــدر جنــاب دکتــر داوری دربــاره 
محتــوای آن نامــه را آغــاز کنــم، امیــدوارم که ایشــان نیــز، آن گونه 
ــن پرســش و پاســخ فلســفی و  ــاب ای کــه از او انتظــار مــی رود، ب
علمــی را بــاز نگــه  دارد و بــا پاســخ بــه پرســش ها و احیانــاً نقدهایی 
ــازی  ــات شفاف س ــود، موجب ــان می ش ــوب بی ــن مکت ــه در ای ک

بیشــتر ایــن بحــث و رونــق علمــی آن را فراهــم کننــد.
در مجمــوع چندیــن نکتــه مهــم در ایــن نامــه ذکر شــده اســت که 

در ادامــه بــه آنهــا می پردازیم:
یک. تالش های سی ساله؛ نتیجه بخش یا بی نتیجه؟

ــث  ــن بح ــد: »ای ــود آورده ای ــه خ ــی از نام ــی در بخش حضرتعال
… ســی ســال اســت کــه بــه نتیجــه نرســیده اســت و بــه نظــر 

ــد.« ــه ای برس ــه نتیج ــز ب ــده نی ــه در آین ــد ک نمی رس
در این رابطه به ذکر چند نکته بسنده می کنیم:

ــانی  ــوم انس ــث از عل ــد، بح ــتحضار داری ــه اس ــور ک اوالً، همانط

اســالمی، و اسالمی ســازی دانش هــای جدیــد، اختصاصــی 
بــه مباحــث ســی ســال اخیــر نــدارد؛ بلکــه دســت کــم از زمــان 
ــان دلســوزان و  ســیدجمال الدیــن اســدآبادی ایــن دغدغــه در می
مصلحــان جهــان اســالم مطرح بــوده اســت. در ایــن بــاره مقاالت 
ــده  ــه علی القاع ــت، ک ــده اس ــته ش ــددی نوش ــای متع و کتاب ه
ــه شــعری از  حضرتعالــی از آنهــا اطــالع داریــد. در اینجــا فقــط ب
ــت: ــه می گف ــم ک ــا می کن ــوری )۱8۷9-۱938( اکتف ــال اله اقب
چــون عــرب انــدر اروپــا پــر گشــاد                     علــم و حکمــت را بنا دیگر نهاد
دانــه آن صحرانشــینان کاشــتند                       حاصلــش افرنگیــان برداشــتند
 خوش تر آن باشــد مســلمانش کنی               کشــته  شمشــیر قرآنش کنی

ثانیــاً، آیــا واقعــاً نظــر حضرتعالــی ایــن اســت کــه اگــر ســی ســال 
از عمــر طــرح نظریــه ای بگــذرد امــا بــه نتیجــه نرســد، این نشــانه 
نادرســتی و بی ثمــری آن اســت؟ بــه نظــر شــما، بــه عنــوان رئیس 
فرهنگســتان علــوم، از میــان ده ها هــزار اســتاد و متخصــص علوم 
انســانی در کشــور مــا، چــه تعــداد از آنــان بــه چنیــن ایــده ای بــاور 
ــد؟  ــالش کرده ان ــق آن ت ــزان در مســیر تحق ــه می ــه چ ــد و ب دارن
ــرای  ــه اندیشــمندان ب ــر تالشــی جــدی از ســوی قاطب ــال اگ ح
ــای  ــه معن ــا ب ــت، آی ــه اس ــورت نگرفت ــده ص ــن ای ــق ای تحق
ــودن  نادرســتی آن و مســتلزم یــأس و ناامیــدی از نتیجه بخــش ب
ــق  ــرای تحق ــم ب ــادی ه ــای زی ــر تالش ه ــی اگ ــت؟ حت آن اس
ــودن  ــش نب ــرف نتیجه بخ ــه ص ــا ب ــت، آی ــورت می گرف آن ص
آن تالش هــا، منطقــاً می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه پــس 

چنیــن ایــده ای نادرســت اســت؟
ثالثــاً، آیــا در تاریــخ علــوم تجربــی جدیــد، علمــی را ســراغ داریــد 
ــد  ــه طــور کامــل تولی ــدت ســی ســال ب ــد از طــرح در م ــه بع ک
شــده باشــد؟ چنیــن تعجیلــی، اگــر از ســوی افــراد دیگــری، غیــر 
از حضرتعالــی می بــود، می توانســتیم او را بــه علم ناشناســی 
ــم و  ــخ عل ــم. تاری ــم کنی ــدی مته ــأس و ناامی ــتگی و ی ــا خس ی
ــت.  ــوده اس ــد ب ــوری و امی ــالش و صب ــخ ت ــردازی، تاری نظریه پ
داســتان کشــف رمــوز خــط میخــی، از این جهــت نمونه ای آشــکار 
ــه نتیجــه   ــا ب ــده ت ــان طــرح ای اســت. بیــش از صــد ســال از زم
ــد  ــوس و ناامی ــس مأی ــچ ک ــا هی ــید؛ ام ــول کش ــیدن آن ط رس
نشــد. حــال چگونــه می تــوان انتظــار داشــت کــه ایــده ای بــزرگ 
و حیاتــی کــه صدهــا برابر کشــف رمــوز خط میخــی اهمیــت دارد، 
و سرنوشــت امتــی و جهانــی بــه آن بســتگی دارد، در مــدت ســی 

ســال بــه نتیجــه نهایــی برســد؟

رابعــاً، یکــی از ابتدایی تریــن اصــول تبییــن در مســائل اجتماعــی 
ــده  ــک پدی ــی ی ــت. یعن ــن اس ــی در تبیی ــانی، کثرت گرای و انس
انســانی و اجتماعــی را هرگــز نمی تــوان تک عاملــی دیــد. بــر ایــن 
اســاس، بــه نتیجــه نرســیدن علــوم انســانی اســالمی، بــر فــرض 
پذیــرش مدعــا، می توانــد معلــول علــل و عوامــل مختلفــی باشــد، 
ســاده ترین و البتــه ضعیف تریــن احتمــال ایــن اســت کــه اصــل 
ایــده را ایــده ای نادرســت بدانیــم. امــا ده هــا علــت و عامــل دیگری 

ــوان برشــمرد. ــرای چنیــن ناکارآمــدی فرضــی ای می ت ب
خامســاً، دربــاره ایــده علــوم انســانی اســالمی هــم در ســطح مبانی 
ــه  ــد نظری ــطح تولی ــم در س ــی و ه ــطح روش شناس ــم در س و ه
فعالیت هــای فــراوان و موفقیت آمیــزی صــورت گرفتــه اســت. در 
ســال های اخیــر هــزاران مقالــه و صدهــا کتــاب در حــوزه فلســفه 
علــوم انســانی اســالمی و رشــته های خاصــی مثــل اقتصــاد، علوم 
سیاســی، روان شناســی، جامعه شناســی، علــوم تربیتــی و مدیریــت 

تدویــن شــده اســت کــه ذکــر آنهــا در ایــن وجیــزه نمی گنجــد.
دو. سیاست و علوم انسانی اسالمی

ــب  ــی مطل ــد: »وقت ــود فرموده ای ــه خ ــری از نام ــش دیگ در بخ
سیاســی بــا مســئله علمــی خلــط می شــود، هــر چــه بکوشــند بــه 

نتیجــه نمی رســند.«
درباره این باره نیز چند مطلب را یادآور می شوم:

اوالً، ایــن نکتــه درســتی اســت؛ امــا به نظــر می رســد اراده درســتی 
از آن نشــده اســت. حقیقــت ایــن اســت کــه یکــی از بزرگتریــن 
ــکنی های  ــالمی، کارش ــانی اس ــوم انس ــر راه عل ــر س ــع ب موان
سیاســیون نــاآگاه و بعضــاً فریفتــه غــرب و دلــدادگان اندیشــه های 
ــه عنــوان یکــی از اعضــای شــورای  غربیــان اســت.حضرتعالی ب
عالــی انقــالب فرهنگــی و کســی کــه حــدود 20 ســال ریاســت 
فرهنگســتان علــوم را بــر عهــده داشــته اســت، بهتــر از هــر کــس 
دیگــری می دانــد کــه تقریبــاً هیچ یــک از رؤســای جمهوری ســی 
ســال اخیــر و اغلب قریــب بــه اتفــاق وزرای علــوم و آمــوزش عالی 
کشــور در طــی ایــن ســال ها، هرگــز نــه تنهــا اعتقــادی بــه علــوم 
انســانی اســالمی نداشــته  و کمتریــن قدمی بــرای آن برنداشــته اند؛ 
ــر راه آن  ــر س ــی ها را ب ــکنی ها و مانع تراش ــترین کارش ــه بیش بلک
ــف، از  ــل مختل ــه دالی ــی ب ــور فعل ــس جمه ــته اند.حتی رئی داش
جملــه ناآگاهــی از ایــن مقولــه، بــه هــر مناســبتی، طعنه ای بــر این 
فعالیت هــا می زنــد و همــان طــور کــه اطــالع داریــد بعــد از انتشــار 
نامــه جنابعالــی، ایشــان هــم میــزان درک خــود از ایــده علــم دینی 
ــا چنیــن نقــدی نشــان داد کــه »اینکــه شــما یــک قــرآن در  را ب

ــن  ــیون از بزرگ تری ــکنی  سیاس کارش
موانع بر ســر راه علوم انســانی اســالمی

یاد داشـت

داشــبورد خــودرو بگذارید کــه خودروی اســالمی 
ــاخته و  ــط س ــوری فق ــن تص ــود«! چنی نمی ش
پرداختــه یــک ذهــن سیاســت زده و ناآگاه اســت 
ــانی  ــوم انس ــان عل ــک از مدافع ــه کدامی و گرن
اســالمی چنین تخیــالت و توهماتــی را در ذهن 

خــود تصــور کرده انــد؟!
ــاد  ــه ی ــا را ب ــور، م ــس جمه ــخن رئی ــن س ای
یکــی دیگــر از مخالفــان قدیمی تــر علــم دینــی 
ــده  از  ــن ای ــخر ای ــرای تمس ــه ب ــدازد ک می ان
ــم  ــه عل ــد ک ــاد می کن ــی ی ــخصیت مجعول ش
ــرای  ــه ب ــت ک ــته  اس ــی می دانس ــی را علم دین
ــی  ــه جن شناس ــاز ب ــورد نی ــرژی م ــن ان تأمی
ــش  ــد و آت ــان از آتش ان ــرا جنی ــردازد. زی می پ
ــن  ــه چنی ــک ب ــا تمس ــز ب ــرژی! او نی ــع ان منب
مغالطــه پهلوان  پنبــه ای خیــال خــود و مقلدانش 
ــی  ــم دین ــده عل ــس ای ــه پ ــرد ک ــوده ک را آس

ــده ای مضحــک اســت! ای
ثانیــاً، فیلســوف عزیــز مــا، بــه خوبــی می داننــد 
کــه برخــورداری از منصبــی سیاســی هیــچ 
مالزمــه ای بــا عــدم تخصــص در علــوم انســانی 
نــدارد. ممکــن اســت برخــی از صاحــب منصبان 
ــان  ــیاری از مدعی ــی، از بس ــی و اجتماع سیاس
علــوم انســانی و اجتماعــی، نســبت بــه حقیقــت 
ــاً منظــور  ــر باشــند. قطع ــر و بصیرت ــم آگاه ت عل
حضرتعالــی ایــن نیســت کــه اظهار نظر کســانی 
ــر معظــم انقــالب  ــا رهب مثــل امــام خمینــی ی
اســالمی دربــاره علــوم انســانی اســالمی، 
ــن و  ــه  آگاه تری ــگان از جمل ــاد هم ــه اعتق ــه ب ک
ــی و  ــائل اجتماع ــراد در مس ــن اف متخصص تری
علمــی روز هســتند، موجــب سیاســی شــدن این 

مســأله علمــی شــده باشــد.
ثالثــاً، بنــده هیــچ مالزمــه ای بیــن اظهــار نظــر 
ــی  ــأله علم ــک مس ــاره ی ــی درب ــراد سیاس اف
علمــی  تالش هــای  شــدن  بی نتیجــه   و 
ــرف  ــه ص ــه ب ــدارم ک ــاد ن ــم. و اعتق نمی بینی
اینکــه اشــخاص سیاســی دربــاره یــک مســأله 
علمی ســخن بگوینــد، دیگــر »هر چه بکوشــند 
بــه نتیجــه نمی رســند«! اگــر مالزمــه ای میــان 
ــه  ــوم ک ــحال می ش ــود دارد، خوش ــن دو وج ای

ــد. ــان کنی منطــق آن را بی
سه. رابطه علم و دین

در فــرازی دیگــر از نامــه حضرتعالــی چنیــن آمده 
ــن  ــا دی ــاوت ب ــی متف ــم ماهیت ــه »عل اســت ک
ــی  ــت دین ــه صف ــت آن را ب ــن جه ــه ای دارد و ب
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــف ک ــوان متص نمی ت
ــم  ــی عل ــت ذات ــد صف ــی نمی توان ــف دین وص

ــد.« باش
ــه و  ــد نکت ــز چن ــراز نی ــاره ایــن ف درب

ــم: ــرح می کن ــؤال مط س
ــی  ــه خوب ــی ب ــه حضرتعال ــور ک ــان ط اوالً، هم
می دانیــد اصطــالح »ذاتــی« دســت کــم 
هشــت معنــا دارد؛ حــال بایــد پرســید کــه 
ــف  ــه »وص ــخن ک ــن س ــما از ای ــور ش منظ
ــد«  ــم باش ــی عل ــت ذات ــد صف ــی نمی توان دین
کدامیــک از آن معانــی اســت؟ آیــا منظــور ذاتــی 
ــل  ــی در مقاب ــا ذات ــت؟ ی ــاغوجی اس ــاب ایس ب
ــه  ــا ذاتــی ب ــاب برهــان؟ ی ــا ذاتــی ب ــب؟ ی غری
معنــای واقعــی و نفــس االمــری؟ یا ســایر معانی 
ذاتــی؟ بــه هــر حــال،  بایــد دانســت کــه مبهــم 
ســخن گفــت صرفــاً بهانــه ای بــرای کج فهمــی 
و ســوء اســتفاده های بدخواهــان را فراهــم 

ــد. می کن
ثانیــاً، صــدر و ذیــل ایــن مطلــب بــا هــم 
ــی  ــی«، وصف ــه وصــف »دین ــازگارند! اینک ناس
ــم نیســت، هرگــز مســتلزم  ــرای عل »ذاتــی« ب
آن نیســت کــه علــم قابلیــت اتصــاف بــه وصف 
دینــی را نداشــته باشــد. مگــر در هــر اتصافــی، 
رابطــه صفــت و موصــوف رابطــه ای ذاتــی 
اســت؟ آیــا وقتــی حضرتعالــی عالــی را متصــف 
ــن  ــت ای ــرط صح ــوف، ش ــه فیلس ــم ب می کنی

اتصــاف آن اســت کــه جنابعالــی ذاتــاً فیلســوف 
باشــید؟ یــا وقتــی شــما را متصــف می کنیــم بــه 
فیلســوفی ایرانــی، و هایدگر را متصــف می کنیم 
بــه فیلســوفی آلمانــی، آیــا بــدان معنــا اســت که 
ذات حضرتعالــی اقتضــای چنین توصیفــی را دارد 
و ذات جنــاب هایدگــر مقتضــی چنــان توصیفی 

اســت؟
ثالثــاً، احتماالً منظــور جنابعالی اشــاره بــه نظریه ای 
ــی«  ــد توضیح ــودن را »قی ــی ب ــه دین ــت ک اس
بــرای علــم می دانــد و معتقــد اســت کــه علــم اگر 
علــم باشــد، حتمــاً دینــی اســت. اگــر ایــن باشــد، 
بایــد دانســت کــه فقــط عــده اندکــی از مدافعــان 
علــوم انســانی اســالمی قیــد دینــی بــرای علــم را 
ــان  ــر مدعی ــا اکث ــد؛ ام ــدی توضیحــی می دانن قی
علــوم انســانی اســالمی، وصــف دینــی را وصفــی 
»احتــرازی« می داننــد. بنابرایــن، بــر فــرض 
نادرســت بودن چنــان دیدگاهــی، هرگــز نمی توان 
نتیجــه گرفت که پــس هــر نــوع دیدگاهــی درباره 

علوم انســانی اســالمی نادرســت اســت!
چهار. معنای علم دینی

ــه  ــته اید: »البت ــر  نوش ــرازی دیگ ــی در ف حضرتعال
وجــود علــوم دینــی محــرز اســت و ایــن علــوم در 
همــه جا و بخصــوص در کشــور مــا جایــگاه ممتاز 
دارنــد امــا آنهــا علومــی هســتند کــه مسائل شــان 
مســائل دینــی اســت. علــوم فقــه و اصــول فقــه و 
حدیث و تفســیر و کالم و حتی فلســفه اســالمی در 

زمــره علــوم اســالمیند.«
ــگاه  ــه از ن ــود ک ــده می ش ــارت فهمی ــن عب از ای
حضرتعالــی معیــار دینــی بــودن یــک علــم، دینی 
بــودن مســائل آن اســت. نــه دینــی بــودن مبانــی 
آن و نــه دینــی بــودن روش آن و نــه دینــی بــودن 
اهــداف و غایــات آن. در ایــن بــاره نیــز چنــد نکته و 

ســؤال را مطــرح می کنیــم:
اوالً، چنیــن دیدگاهــی یکــی از دوازده تلقــی موجود 
از علــوم انســانی اســالمی اســت. آیــا بــر فــرض 
نادرســت بــودن چنیــن تلقــی ای از علــوم 
انســانی اســالمی، ســایر تلقی هــا کــه اتفاقــاً هم 
منطــق قوی تــر و هــم طرفــداران بیشــتری دارند 
نیز محکــوم بــه شکســت اند؟ آیــا تلقی کســانی 
ــوم انســانی  ــودن عل ــد اســالمی ب ــه مدعی ان ک
بــه اســالمی بودن مبانــی هستی شناســانه، 
معرفت شناســانه، انسان شناســانه، دین شناســانه، 
آنهاســت  روش شناســانه  و  ارزش شناســانه 
نیــز نادرســت اســت؟ آیــا آن نــوع نگاهــی کــه 
ــودن  ــالمی ب ــه اس ــوم را ب ــودن عل ــالمی ب اس
ــر  ــه تعبی ــد و ب ــا می دان ــد آنه ــات و مقاص غای
ــات و  ــز در غای ــه تمای ــوم را ب ــز عل ــر تمای دیگ

ــت؟ ــت اس ــز نادرس ــد، نی ــداف می دان اه
ثانیــاً، بــر فــرض پذیــرش ایــن مبنــا، آیا مســائل 
حقوقــی،  تربیتــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
مدیریتــی، سیاســی، روان شــناختی کمــی در 
متــون دینــی ذکــر شــده اســت؟ آن همه آیــات و 
روایــات اقتصــادی و اجتماعی و سیاســی اســالم 
را چــه می کنیــد؟ پــس چــرا می گویــد کــه ایــده 
ــن و  ــده ای ناممک ــالمی، ای ــانی اس ــوم انس عل

اســت؟ بی نتیجــه 
ثالثــاً، این ســخنان نشــان می دهد کــه حضرتعالی 
هیــچ تفاوتــی میــان ابعــاد توصیفــی علوم انســانی 
و ابعــاد توصیــه ای آنهــا قائــل نیســت. در حالی که 
ــودن هــر یــک از ایــن ابعــاد متفــاوت  اســالمی ب
اســت. تــا جایــی کــه حتــی مخالفــان متعصــب 
ایده علــوم انســانی اســالمی، اســالمی بــودن ابعاد 
توصیــه ای علــوم انســانی را کامــالً اذعــان داشــته 
و قبــول دارنــد. از آنجــا کــه بنــده مدتهــا پیــش در 
ــی کامــل در  ــات خــود توضیحات ــاره ای از مکتوب پ
ایــن بــاره بیــان کــرده ام، در اینجــا نیــازی بــه تکرار 

ــم. نمی بین
رابعــاً، ایــن تلقــی از علــوم اســالمی کــه اســالمی 
بــودن آنهــا را وابســته بــه اســالمی بــودن 
مسائلشــان می دانیــد، در تضــاد و بلکــه تعــارض با 

دیــدگاه پایانــی شماســت کــه تولیــد علوم انســانی 
اســالمی را متوقــف بــر شــکل گیری جامعــه دینی 
ــم  ــت عل ــر هوی ــرا اگ ــد! زی ــالمی می دانی و اس
ــودن مســائل آن باشــد،  ــه اســالمی ب اســالمی ب
تفاوتــی نــدارد که چنین علمــی در بســتر جامعه ای 
دینــی مطــرح شــود یــا در فضــای جامعــه ای غیــر 
ــی  ــم دین ــت عل ــر هوی ــه اگ ــی ک ــی. در حال دین
وابســته به بســترهای اجتماعی دینــی باشــد، در آن 
صــورت تفــاوت نمی کنــد کــه مســائل آن در متن 

دیــن آمــده باشــد یــا نه.
پنج. نقد دینی علوم انسانی

حضرتعالــی در ایــن نامــه کوتــاه، از طرفــی 
می فرماییــد »هیــچ علمــی را بــا مــالک بیــرون از 
آن نمی تــوان ســنجید« و از طــرف دیگــر تصریــح 
می کنیــد کــه »البتــه دیــن و دینــداران می تواننــد 
نســبت به مســائل همه علــوم و بخصــوص علوم 
معــروف به علــوم انســانی و اجتماعی نظــر انتقادی 
ــون  ــوم چ ــند و … در مباحــث آن عل ــته باش داش
و چــرا کننــد امــا ایــن چــون و چــرا در نقــد علــم 
اســت نــه اینکه علــم تــازه باشــد. ما هنــوز بــه این 

ــیده ایم.« ــه نرس مرحل
ــز  ــم و دیــن دو هویــت کامــالً متمای اوالً، اگــر عل
ــا مــالک بیــرون از  دارنــد و اگــر هیــچ علمــی را ب
آن نمی تــوان ســنجید، پــس چگونه می تــوان یک 

علــم را بــا مــالک دینی ســنجید؟!
ــوان یــک علــم را  ــاً، اگــر از پایــگاه دیــن می ت ثانی
نقــد کــرد، پــس چــرا و بــه چــه دلیــل نمی تــوان از 

پایــگاه دیــن یــک علــم جدیــد تولید کــرد؟
ثالثــاً، شــما کــه نقــد اســالمی بــه علــوم انســانی 
ــت  ــن اس ــؤال ای ــته اید س ــاز دانس ــود را مج موج
ــد؟  ــا کجــا می دانی ــد را ت ــن نق ــرز ای کــه حــد و م
آیــا صرفــاً بــه ایــن صــورت کــه دینــداران 
متخصــص در حوزه هــای علــوم انســانی مجازنــد 
ــر  ــینند و ناظ ــانی بنش ــوم انس ــاره عل ــه در کن ک
ــد  ــان باشــند و هــر جــا کــه دیدن فعالیت هــای آن
نکتــه ای یــا مطلبــی بــا دیــن یــا دینــداری آنــان 
ــا  ــراض بگشــایند؟ ی ــه اعت ــان ب ــود زب ناســازگار ب
آنکــه ایــن نقــد می توانــد نقــد مبانــی و مفروضات 
بنیادیــن ایــن علــوم، نقــد مســائل و نقــد روش ها و 
فرایندهــا و نقــد نتایــج و فرآورده هــا نیــز باشــد؟ اگر 
دومــی اســت آیــا ایــن نقدهــا نبایــد از یــک پایگاه 
مدعــی برخاســته باشــند؟ اگــر خــود دیــن مبانــی 
انسان شــناختی و جامعه شــناختی خاصــی نداشــته 
باشــد یــا روش شناســی ویــژه ای بــرای تولیــد علوم 
انســانی نداشــته باشــد، یا مقصد و مقاصــد خاصی 
برای ســیر حرکت بشــر و مدیریــت فکــر و زندگی 
آدمیــان ترســیم نکرده باشــد، دینــدار بما هــو دیندار 
چگونــه می تواند بــه نقد عالمانــه و محققانــه علوم 

موجــود بپــردازد؟
رابعــًا ، بعــد از آنکــه می فرماییــد دیــن و دیــن داران 
می تواننــد صرفــاً بــه نقــد علــوم انســانی موجــود 
ــد نیســت؛ در  ــای تولی ــه معن ــد ب ــا نق ــد ام بپردازن
ــه  ــن مرحل ــه ای ــوز ب ــا هن ــد »م ــان فرموده ای پای
ــه  نرســیده ایم«. یعنــی فعــاًل  و در حــال حاضــر ب
مرحلــه تولیــد علوم انســانی اســالمی نرســیده ایم. 
حــال ســؤال ایــن اســت کــه بــر فــرض 
پذیــرش ایــن مدعــا، آیــا اینکــه فعــالً بــه جایــگاه 
ــه  ــیده اید، ب ــالمی نرس ــانی اس ــوم انس ــد عل تولی
معنــای ناممکــن بــودن علــوم انســانی اســالمی 
ــاره  ــه آن اش ــه ب ــن نام ــدر ای ــه در ص ــت ک اس

کرده ایــد؟!
ــانی  ــوم انس ــد عل ــی تولی ــتر اجتماع ــش. بس ش

اســالمی
ــه بســتر اجتماعــی  ــی ضمــن اشــاره ب حضرتعال
ــم  ــا نظ ــا ب ــب آنه ــدرن و تناس ــانی م ــوم انس عل
مــدرن، فرموده ایــد »مــا اگــر نظــم دیگــری جــز 
نظــم تجــدد در نظــر داریــم و بــه چگونگــی قــوام 
و بــه راه تحقــق آن می اندیشــیم و بــرای رســیدن 
بــه آن می کوشــیم شــاید در راه علمــی متناســب با 
نظــم تــازه قــرار بگیریــم. در ایــن مــورد هــم توجه 

ــا هــم قــوام  داشــته باشــیم کــه علــم و جامعــه ب
می یابنــد. … اگــر می توانســتیم … راه رســیدن 
بــه جامعــه ای را بیابیــم کــه در آن روح دینــی یعنی 
ــاد حاکــم  ــم غیــب و مع ــد و عال ــه توحی ــاد ب اعتق
ــن  ــرف آخری ــودای مص ــش از س ــد و مردمان باش
ــان توســعه یافته آزاد  تکنولوژی هــای ســاخته جه
باشــند و بــا همدلی و هماهنگــی برای معــاش توأم 
بــا اخــالق بکوشــند، شــاید افقــی پیــش رویمــان 
گشــوده می شــد. … مــن حــرف دیگــری نــدارم 
ــه  ــز اینک ــم، ج ــم بگوی ــری نمی توان ــز دیگ و چی
ــه جــای بحــث  ــم ب ــر می توانی ــه اگ خوبســت ک
دربــاره علــوم اجتماعــی اســالمی، در بــاب شــرایط 
امــکان تجدیــد عهــد دینــی و بنــای یــک جامعــه 
اســالمی بیندیشــیم.«اوالً، ایــن تأکیــد و توصیــه 
ــدرن را در  ــم م ــز نظ ــری ج ــم دیگ ــر نظ ــه اگ ک
نظــر داریم، بــرای رســیدن بــه آن باید بکوشــیم در 
راه علمی متناســب بــا آن قــرار بگیریــم، در تضاد به 
آن نکته نخســتین شــما اســت که فرمودیــد، چون 
ســی ســال اســت تالش هــا بــرای علــوم انســانی 
اســالمی به نتیجــه نرســیده اســت، پــس دیگر به 
ــالش در جهــت  ــاً ت ــر واقع نتیجــه نمی رســد! اگ
دســتیابی بــه علــوم انســانی اســالمی را بی نتیجــه 
و بی فایــده می دانیــد، پــس چــرا توصیــه می کنیــد 
کــه بــرای رســیدن بــه نظــم نویــن مــورد انتظــار 
بایــد در راه علمــی متناســب بــا آن قــرار گیریــم؟ آیا 
این توصیــه  را بــا آن تحلیــل، متهافــت نمی بینید؟
ــم و  ــد کــه »عل ــح می کنی ــاً، از طرفــی تصری ثانی
جامعــه بــا هــم قــوام می یابنــد« و از طرفــی 
می فرماییــد بــه منظــور بازشــدن احتمالی افقــی در 
ایــن زمینه در پیــش روی مــا، ابتــدا الزم اســت »راه 
رســیدن به جامعــه ای را بیابیــم کــه در آن روح دینی 
یعنی اعتقــاد به توحیــد و عالــم غیب و معــاد حاکم 
ــن  ــرف آخری ــودای مص ــش از س ــد و مردمان باش
ــان توســعه یافته آزاد  تکنولوژی هــای ســاخته جه
ــا همدلــی و هماهنگــی بــرای معــاش  باشــند و ب
ــم و  ــر عل ــا اخــالق بکوشــند«، خــوب اگ ــوأم ب ت
جامعه تقــوم همزمانــی دارنــد، پس چرا شــما تولید 
علــوم انســانی اســالمی را متوقف بر شــکل گیری 

ــد؟! ــالمی می دانی ــه اس جامع
ــا آن  ــه جامعــه ای اســالمی ب ــا رســیدن ب ــاً، آی ثالث
ویژگی هــا، بــدون در اختیــار داشــتن علم اســالمی 
ــوام  ــی ق ــگاه جنابعال ــاً از ن ــت؟ اساس ــن اس ممک
ــودن آن  ــالمی ب ــه اس ــت ک ــه چیس ــه ب جامع
را شــرط تحقــق علــم  اســالمی می دانیــد؟ 
ــه  ــق جامع ــی تحق ــاره چگونگ ــه درب ــا اندیش آی
اســالمی، بــدون داشــتن تئوری هــا و نظریه هــای 
ــد  ــرا می گویی ــس چ ــت؟ پ ــدنی اس ــالمی، ش اس
بــه جــای بحــث دربــاره علــوم اجتماعی اســالمی، 
درباره شــرایط بنــای یک جامعه اســالمی اندیشــه 
کنیــم! مگــر اندیشــه دربــاره شــرایط بنــای یــک 
جامعــه اســالمی، چیــزی جــز تــالش در جهــت 

تولیــد علــم اجتماعــی اســالمی اســت؟!
سخن پایانی

ــوب  ــوب و محب ــوف محج ــه فیلس ــدوارم ک امی
مــا، نقدهــای اجمالــی و ســؤاالتی کلــی را کــه در 
ایــن وجیــزه دربــاره دیــدگاه ایشــان نوشــتم، 
ــه فضــای  ــا توجــه ب ــد و ب شایســته پاســخ ببینن
ــه  ــال نام ــه دنب ــه ب ــه ای ک مســموم و ناجوانمردان
ــد و  ــد آم ــانی پدی ــوم انس ــث عل ــان در مباح ایش
اســتفاده های نادرســتی که سیاستمداران ســودجو و 
منفعت طلــب و نویســندگان کینه تــوز و نــادان از آن 
نامه داشــتند، بــاب مباحث عالمانــه در ایــن موضوع 

ــد. ــاز نگه دارن ــان ب را همچن
ــیار  ــریفی؛ دانش ــین ش ــما/ احمدحس ــد ش ارادتمن
ـ پژوهشــی امام  گــروه فلســفه موسســه آموزشــی 

ــی)ره( خمین
 ۱8/ اسفند/ ۱396

ــر  ــه کارل پوپ ۱- لقــب اهدایــی ملکــه الیزابــت ب
بــه پــاس خدماتش بــه نظــام ســلطنتی بریتانیای 

کبیــر.

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com


صفحه 99 |  شماره 32 |  مرداد  98 صفحه 98 | شماره 32| مرداد 98  MEHR NEWSAGENCYMEHR NEWSAGENCY

یاد داشـت

یادداشتی از حسین بستان؛

ــی  ــی، معرفت ــم دین عل
است دارای دو روش که 
در طــول هم قــرار دارند
ــد و از  ــرار دارن ــم ق ــول ه ــه در ط ــت دارای دو روش ک ــی اس ــی، معرفت ــم دین عل
آنجایــی کــه ایــن دو در عــرض هــم قــرار ندارنــد، بــا هــم در تعــارض نیســتند.

ــی  ــت علم ــو هیئ ــتان، عض ــین بس ــالم حس ــت االس ــر، حج ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــی  ــم دین ــر عل ــکاالت وارده ب ــی اش ــه بررس ــتی ب ــگاه در یادداش ــوزه و دانش ــگاه ح پژوهش

ــذرد: ــی گ ــر م ــت از نظ ــن یادداش ــن ای ــه مت ــخ داد ک ــک را پاس ــت و هری پرداخ
ــی در  ــم دین ــی عل ــت ول ــاوت اس ــش، متف ــی مختلف ــاس مبان ــی براس ــم دین ــف عل تعاری
ــم  ــوان عل ــه عن ــی ب ــز علم ــد در مراک ــالح جدی ــا اصط ــه ب ــت ک ــی اس ــوع اوال علم مجم
شــناخته مــی شــود، بدیــن معنــی کــه علــم دینــی، معرفــت و دانشــی اســت کــه بــه بررســی 
مســائل جهــان واقعــی مــی پــردازد و شــاخصه دیگــر ایــن علــم، دینــی بــودن آن اســت کــه 
ایــن علــم حداقــل نظریــه هــا و فرضیــه هــای خــود را از دیــن بگیــرد و دیــن مرکــز و منشــأ 
ــج  ــات و نتای ــی، اقتضائ ــم دین ــی از عل ــن تلق ــه ای ــد ک ــای آن باش ــه ه ــا و نظری ــه ه فرضی

ــراه دارد. ــه هم ــودش را ب ــاص خ خ
طرح اشکال:

ــه  ــدادی از اشــکالها و چالشــهایی روب ــا تع ــه مطــرح شــد ب ــی ک ــی از آن ابتدای بحــث دین
رو بــوده اســت و منتقــدان چنــد اشــکال اصلــی بدیــن مهــم مطــرح کــرده انــد کــه یکــی 
ــم  ــدا از ه ــی ج ــوزه معرفت ــن دو ح ــم و دی ــون عل ــه چ ــود ک ــن ب ــکاالت ای ــن اش از ای
ــد زد  ــا هــم پیون ــوان ب ــه را نمــی ت ــد، ایــن دو مقول هســتند و هریــک روش متفاوتــی دارن
ــای  ــت و روش ه ــن دو دارای ماهی ــه ای ــرا ک ــاخت چ ــی س ــم دین ــوان عل ــا عن ــی ب و علم

ــتند. ــی هس مختلف
ــم؛  ــال کنی ــت را دنب ــه اس ــام گرفت ــی ن ــم دین ــوان عل ــا عن ــه ب ــی ک ــر ترکیب ــن اگ  بنابرای

ــد. ــی کن ــه رو م ــا مشــکل روب ــا را ب ــوم اســت م ــن دو عل ــن ای ــه بی ــالف ماهــوی ک اخت
ــودن  ــی ب ــا علم ــم ب ــن مه ــیم ای ــته باش ــرار داش ــن اص ــات دی ــه اقتضائ ــم ب ــر بخواهی اگ
ســازگاری نــدارد بــه بیــان دیگــر، دیــن دارای روشــهایی اســت کــه نمــی توانــد بــا علــم 
ــد،  ــم باش ــتیم عل ــال آن هس ــه دنب ــه ب ــی ک ــر تعریف ــر اگ ــی دیگ ــود و از طرف ــع ش جم
ــودن ســازگار  ــی ب ــا دین ــات ماهــوی و روشــنی اســت کــه ب ــز دارای اقتضائ ــن مهــم نی ای
ــودن در آن  ــی ب ــد و دین ــی باش ــد خنث ــن بای ــه دی ــبت ب ــم نس ــت عل ــز ماهی ــت و نی نیس

ــد. ــی یاب ــر م ــم تغیی ــت عل ــن، ماهی ــم در دی ــت عل ــض دخال ــه مح ــد و ب ــت نکن دخال
اشکال: جواب 

در واقــع ایــن یکــی از اشــکاالتی بــوده کــه دیگــران نیــز مطــرح کردنــد و اصــل ایــن ایــده 
علــم دینــی را ایــده ناتــوان و ناقصــی بــه شــمار مــی آوردنــد کــه ایــن اشــکال در نامــه دکتــر 
ــر  ــودن و غی ــی ب ــرده و دین ــاره ک ــم اش ــه ذات عل ــت و وی ب ــده اس ــس ش ــز منعک داوری نی

ــگارد. ــودن را خنثــی مــی ان دینــی ب
ــوان داد؛ در  ــی ت ــف م ــی مختل ــا مبان ــکال را ب ــن اش ــواب ای ــت ج ــده در حقیق ــر بن ــه نظ ب
واقــع  اگــر در ســطح انتزاعــی و فلســفی قضیــه را مــورد بررســی قــرار دهیــم، امــکان اینکــه 
ــی اســت کــه بســیاری از اندیشــمندان  ــن در حال ــوق تداعــی شــود، وجــود دارد؛ ای اشــکال ف
ــد و  ــه تعبیــر و تلقــی دکتــر داوری واکنــش نشــان دادن ــگاه فلســفی و انتزاعــی نســبت ب ــا ن ب

ــد. ــرار مــی دهن او را مــورد نقــد ق
ــتدالل  ــم از روش اس ــی و ه ــم از روش علم ــم ه ــی توانی ــی، م ــم دین ــا در عل ــت م در حقیق
ــا هــم ترکیــب شــود و بتوانــد در  دینــی اســتفاده کنیــم. علــم دینــی اگــر در نظــام معرفتــی ب
نفــی و اثبــات گــزاره هــای خــود از متــون دینــی، آیــات و روایــات بتوانــد اســتفاده کنــد هیــچ 

ــد. مشــکل منطقــی پپیــش نمــی آی
ــد  ــه تعبیــر دیگــر علــم دینــی، معرفتــی اســت دارای دو روش کــه در طــول هــم قــرار دارن ب
ــن  ــارض نیســتند؛ بدی ــم در تع ــا ه ــد، ب ــرار ندارن ــم ق ــن دو در عــرض ه ــه ای ــی ک و از آنجای
معنــی کــه در بخشــی از گــزاره هــا بــا روش علمــی بــه نفــی و اثبــات و در بخــش دیگــر نیــز 
ــچ  ــام عمــل، هی ــا هــم در مق ــن دو ب ــه ای ــم ک ــی کنی ــادی اســتفاده م ــی و اجته از روش دین

ــد. ــدا نمــی کنن ــی پی اصطکاک
طرح اشکال:

ــم،  ــن مه ــرای ای ــع ب ــت در واق ــی اس ــت دین ــا خصل ــی ب ــی، علم ــم دین ــه عل ــی ک از آنجای
معیــار دینــی قــرار دادیــم و بــه لحــاظ کارآیــی، تفــاوت چندانــی بــا علــوم موجــود پیــدا نمــی 
کنــد، زیــرا کــه بــا همــان روش تجربــی بــه نفــی و اثبــات مــی پــردازد و در مقابــل تجربــه، 
ادعــای دیگــری نــدارد و تنهــا بــا مبانــی فلســفی دینــی، قرآنــی یــا حدیثــی ادعاهــای خــود را 
اثبــات نمــی کنــد و ایــن شــبهه پیــش مــی آیــد کــه ایجــاد محدودیــت بــرای آن شــده و ایــن 
علــم کارآیــی آن چنانــی نــدارد کــه ایــن مهــم از اشــکاالت دیگــر بــر علــم دینــی بــود کــه از 
گذشــته مطــرح مــی شــد کــه کتــاب و ســنت چــه مقــدار مطلــب و گــزاره در آیــات و احادیــث 
موجــود اســت در حالــی کــه میلیــون هــا مســئله ای کــه در جهــان موجــود اســت و علــوم بــا 

آن در ارتبــاط هســتند و تمامــا نمــی تــوان از قــرآن و حدیــث نقــل کنیــم.
اشکال: جواب 

ــی اســتفاده  ــم در آن از روش دین ــر مــی کنی ــا از آن تعبی ــی کــه م ــم دین ــف عل ــق تعری طب
ــراه دارد و  ــه هم ــم ب ــی ه ــم تجرب ــه عل ــرا ک ــه آن نیســت چ ــی منحصــر ب ــی شــود، ول م
ــان مــی رود و از آنجایــی  ــم اشــکال مطــرح شــده از می ــه دادی وقتــی ایــن تعریــف را ارائ
ــد  ــر دارن ــوم دیگ ــه عل ــی ک ــت و قابلیتهای ــت و ظرفی ــز هس ــی نی ــی، تجرب ــم دین ــه عل ک
ــده  ــی دی ــم دین ــرادی در عل ــی را دارد از جهــت نقصــان و ای ــز همــان کارآی ــم نی ــن عل ای

نمــی شــود.
اشکال: طرح 

ــا  ــدی نیســت و صرف ــم جدی ــم عل ــن مه ــه ای ــد ک ــاز معتقدن ــی از دیرب ــم دین ــان عل مخالف
ــار هــم اســت. ــه در کن ــرار دادن دو مقول ق

جواب اشکال:
ــی  ــی و روش علم ــب روش دین ــه ترکی ــت ک ــث اس ــن حی ــی از ای ــم دین ــودن عل ــد ب جدی
ــه قضیــه بپردازیــم ممکــن اســت  ــا نگاهــی منطقــی ب در آن صــورت گرفتــه اســت. اگــر ب
ــن  ــطش از دی ــعه و بس ــه در توس ــم ک ــی کنی ــی تلق ــان علم ــی را هم ــم دین ــف عل تعری
ــون  ــه مت ــه ب ــرش مراجع ــم و پذی ــن در عل ــرش دی ــع پذی ــد؛ در واق ــته ای ــره جس ــز به نی
ــه  ــی از اندیشــمندان ب ــد کــه خیل ــه صــورت واقعــی اتفــاق مــی افت ــم ب ــن عل دینــی در ای
ــات  ــه از جه ــد ک ــی باش ــر علم ــه اگ ــد ک ــان براینن ــد و مخالف ــی پذیرن ــی م ــاظ منطق لح
ــی  ــم را از علم ــت عل ــم ماهی ــن مه ــه ای ــرد ک ــک بگی ــی کم ــع دین ــه مناب ــف از جمل مختل
ــان  ــده مخالف ــاد بن ــه اعتق ــی ب ــت ول ــرادی وارد نیس ــر آن ای ــد، ب ــی کن ــارج نم ــودن خ ب
ــم  ــد نیســتند. مــا در واقــع در صــدد ایجــاد عل ــز پایبن ــه نظــر خــود نی ــم دینــی حتــی ب عل
ــه  ــم ب ــن مه ــد ای ــد و بای ــی پذیرن ــول آن را م ــا اص ــان تنه ــه مخالف ــتیم ک ــی هس دین

ــود. ــاده ش ــی پی ــورت عمل ص

یاد داشـت

یادداشتی از نجف لک زایی؛
گلوگاه های اصلی علم در اختیار مخالفان علم دینی است

امــروز بیــش از هــر زمانــی روشــنتر اســت کــه چــرا ایــده علــم دینــی بــه کنــدی 
پیــش مــی رود؟ در واقــع گلــوگاه هــای اصلــی علــم در ایــران در بیشــتر ایــام در 

اختیــار مدافعــان ایــن دیــدگاه نبــوده و نیســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حجــت االســالم نجــف لکزایــی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ 
اســالمی در یادداشــتی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا ایــن روزهــا هجمــه بــه علــم دینــی و طرفــداران 

آن شــدت گرفته اســت؟، به آن پاســخ داده اســت:
ایــن روزهــا حملــه بــه علــم دینــی و هــر آنچــه بــه آن مربــوط می شــود و از جملــه طرفــداران علــوم 
انســانی اســالمی شــدت گرفتــه اســت. بــه طــوری کــه می تــوان گفــت ائتالفــی از صاحبــان قــدرت 
ــد  ــات ض ــی اقدام ــای مدع ــین و روزنامه ه ــارج نش ــیون خ ــم و اپوزیس ــه عل ــب داران عرص و منص

ایدئولوژیــک و … در ایــن زمینــه شــکل گرفتــه اســت.
یــک نمونــه از ایــن هجمه هــا حمالتــی اســت کــه از ســمت و ســوهای مختلــف و متعــدد و متنــوع 

متوجــه جنــاب حجــت االســالم والمســلمین شــده اســت. کســانی کــه بــا آثــار ایشــان آشــنا هســتند 
می داننــد کــه ایشــان نقــش مؤثــری در عملیاتــی ســازی ایــده اســالمی ســازی علــوم انســانی و برمــال 

ــده داشــته اســت. ــن ای ــف ای ــره جریان هــای مخال ــردن چه ک
روشــن اســت کــه نوشــته مــن در دفــاع از اســتاد خســروپناه بــه ایــن معنــا نیســت کــه نگارنده بــا همه 
ــم  ــر عل ــم دینــی در براب ــده عل ــه ایــن معنــی هســت کــه در ای ــا ب دیدگاه هــای ایشــان همراهــم، ام

ســکوالر بــا ایشــان همســوییم.
ــه کنــدی پیــش مــی رود؟  امــروز بیــش از هــر زمانــی روشــن تر اســت کــه چــرا ایــده علــم دینــی ب
ــوده  ــدگاه نب ــان ایــن دی ــار مدافع ــام در اختی ــران در بیشــتر ای ــم در ای ــی عل ــع گلوگاه هــای اصل در واق

و نیســت.
از ایــن رو اســت کــه مخالفــان حتــی در حــد یــک مؤسســه کــم بودجــه فلســفی هــم حاضــر نیســتند 
کــه طرفــداران علــم دینــی حضــور داشــته باشــند چــرا کــه می داننــد ایــن ایــده امــروز از هــر زمــان 
دیگــری بهتــر می توانــد بــه مســائل ایــران پاســخ دهــد، مســائلی کــه علــوم انســانی ســکوالر ســهم 
زیــادی در ایجــاد آنهــا داشــته و دارد و اگــر بــرای عــالج آنهــا امــروز تدبیــری صــورت نگیــرد، در آینــده 

بایــد هزینه هــای بیشــتری بپردازیــم.
خالی بودن دست برخی منتقدان از رویکرد غیر استداللی و توهین آمیز آنها برمالست.

یادداشت؛
علــم در گســتره زمــان در حیطــه مــاده و غایــت مادی 
تعریــف می شــود، امــا غایــت و چرایــی علــم دینــی، 

فراتــر از دایــره زمــان و مکان اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حســینعلی رمضانــی، اســتاد دانشــگاه 
امــام حســین )ع( و پژوهشــگر در یادداشــتی بــه تقریــر و تحلیلــی 
ــر رضــا داوری اردکانــی رئیــس  ــد از نامــه دکت ــر یــک بن ــاه ب کوت
فرهنگســتان علــوم در خصــوص رابطه علم و دین نگاشــته اســت:
ــی  ــه نوع ــه ب ــی را ک ــتاد داوری اردکان ــه اس ــن نام ــی از مت بخش
موجــب حرکــت جامعــه فلســفی – علمــی اعــم از دانشــگاه و حوزه 
ــم ماهیتــی  ــوان »… عل ــا ایــن عن ــه همــراه داشــته اســت ب را ب
ــه صفــت دینــی  ــه ایــن جهــت آن را ب ــا دیــن دارد و ب ــاوت ب متف
ــعی  ــرار داده و س ــل ق ــورد تحلی ــرد…« م ــف ک ــوان مّتص نمی ت
ــان داشــته و از  خواهیــم نمــود در قالــب چنــد ســطر، نکاتــی را بی

ــم و  ــه رابطــه عل ــی ب ــه تبیین ــه ای منطقــی و البت ــن زاوی دی
و علم دینی نظر افکنیم.

وقتــی متــن و یــا نامــه ای مکتــوب از شــخص 
بــا  شــخصیتی  یــی یــا  ا محتو
بــه  خطــاب  یــک خــاص 

علمــی  ارســال مجموعــه 
جریان هــای  می شــود، 
نــوع  بــا  موجــود 

خــود  متعــدد  نگاه هــای 
بــه آن توجــه کــرده و هــر 

ــه  ــه تجزی ــود ب ــن خ ــس از ظ ک
و تحلیــل محتوایــی آن پرداختــه و 

بــه برداشــت ها و تفاســیر مختلفــی نائــل 
می رســند. قضــاوت  بــه  نیــز  گاه  و  می آینــد 
بــاب هرمنوتیــک بــاز شــده و پــس از کلنجــار رفتــن با آن 
متــن چــه بســا مــراد نویســنده در هالــه ای از ابهــام قــرار 

گرفتــه و درنهایــت از موضــع صــواب دور شــده 
ــی و  ــگاه افراط و در ن

ــنت  ــه دور از س ب
علمــی، میــل بــه تکفیــر نویســنده 

ــم  ــان عل ــا هم ــی ی ــی – سیاس ــازی های علم ــان س در جری
ــته  ــه نوش ــگاه ب ــود و ن ــاد ش ــراد ایج ــی اف ــت زده، در برخ سیاس
معطــوف بــه نویســنده شــود و فــرد در چرخــه بــازی قــدرت علمی 
ــوده و از هویــت علمــی  حاکــم، کــه مســتخدم سیســتم قــدرت ب
ــی از  ــه خیل ــوم ب ــت، محک ــته اس ــه داش ــوگیری فاصل ــدون س ب

ــوده و نیســت. ــنده آن نب ــراد نویس ــه م ــود ک ــوری ش ام
و امــا غــرض از نــگارش ایــن مطلــب، فــارغ از هرگونــه 
ــه داوری  ــن نام ــی از مت ــل بخش ــی و تحلی ــری؛ بررس جهت گی

اردکانــی مبنــی بــر تفــاوت ذاتی علــم و دیــن و عــدم تجانــس این 
ــم. ــرار می دهی ــل ق ــورد تحلی ــه م ــت ک ــم اس دو باه

اگــر مــراد از ســخن اســتاد، در تعریــف و تحدیــد علــم بــه معنــای 
علــوم تجربــی و حســی در کلیــد واژهScince باشــد و مفهومــی 
ــی  ــی و چگونگ ــتی، چرای ــت از چیس ــوده اس ــتخدام نم ــه اس را ک
علــم در ســیر تفکــری مــادی غــرب و فلســفه هیوالیــی بــه دنبال 
ذات شــی ء و پدیده هــا و ماده المــواد بــوده اســت، معطــوف 
ــی  ــروز از کیهان شناس ــرب ام ــم غ ــار ابرعل ــا چه ــه بس ــد، چ نمای
انســان   )Biology( شناســی  حیــات   )Cosmology(
شناســی)Antropology( و نشــان یــا ســمبل شناســی 
ــاط  ــد، ارتب ــه باش ــرار گرفت ــتاد ق ــر اس )Seemology( در نظ
ــود؛  ــل نش ــن حاص ــا دی ــس ب ــب و تجان ــاظ تناس ــی از لح وثیق

ــود دارد. ــی وج ــز إن ُقلت های ــاب نی ــن ب ــد در ای هرچن
بــا نگرشــی ســاده در ســیر تحــول نــگاه انســان بــه روابــط حاکــم 
بــر پدیده هــا و قواعــد فی مابیــن ایــن روابــط کــه انســان به عنــوان 
 )Logic(ــق ــام منط ــه ن ــزاری ب ــق اب ــا و از طری ــل شناس فاع
ــی  ــوه مفهوم ــه در ق ــوره و در ادام ــوه مص ــرار دادن آن در ق ــا ق ب
بــه تولیــد گزاره هایــی از جنــس نظریه هــای علمــی نائــل 
ــم  ــه عل ــد در س ــن قواع ــف )Discover( ای ــا کش ــده و ب ش

ــه تصــرف در طبیعــت پرداختــه  و فیزیــک، زیســت و شــیمی ب
ــده، نشــان بــه تکنولوژی هــا نویــن و برتــر  دســت یازی

دیگــر از جدایــی از عالــم و یــا  عوالــم 
ــوق و باورمنــدی او نســبت  ــه مخل ب

بودن دارد.
حــی او جــدا از ســاحت  و
خــود را تعریــف 
یــد  و می نما
ن  نســا ــع ا منقط

ز  و ا آسمان 
ــه زندگــی  محکــوم ب

در بــر  را  زمیــن  روی 
تداعــی  ذهن هــا 
ایــن  می کنــد. 

نــگاه  از  ســیر 
ــده  ــی شروع ش ــفه یونان و تــا عصــر فلس

ــای  ــاحت الیه ه ــا حاضــر در س ــی ت معرفت
ــی  ــه فالســفه زبان شناســی و تحلیــل زبان ب

امروز به ارث رسیده است.
ــاده کــه  محــدود در فلســفه ای از جنــس م
بــر زمــان و مــکان اســت و علمــی  کــه 
شــکل پایــه دایــره زمــان و مــکان 

گیــرد، چــاره ای جــز کمیت پذیــری و حاکمیــت نــگاه پوزیتویســتی 
ــم روز  ــرای عل ــوم ب ــری محت ــدد ام ــه و ع ــن هندس ــدارد و تعیی ن

اســت.
ــه  ــت؛ چراک ــرده اس ــاز نک ــن ب ــرای دی ــی ب ــروز باب ــم ام آری عل
 Map(در نظــام موضوعــات علمــی و نقشــه علــم جهــان
ــوده  ــان نگش ــی انس ــاد معنای ــرای ابع ــی را ب of Scince( راه
ــه دیــن نمی شــود؛ چراکــه  اســت. ایــن علــم هیــچ گاه متصــف ب
از جغرافیــای فکــری فلســفه مــادی برآمــده و رســیدن بــه ظــرف 
مفاهیــم در الیــه معنابخشــی کلمــات و مفاهیــم نیــز از آبشــخور 
ــه  ــیدن ب ــوده و رس ــا ب ــت کنت ه ــا آگوس ــا و ی ــفه بیکن ه فلس
گزاره هــا و خبــر از پدیده هــا در حــوزه پدیدارشناســی در الیــه 
ــه  ــا، معطــوف شــدن ب ــر آن ه ــم ب ــد حاک ــق و قواع کشــف حقای
ــک  ــگ اخترفیزی ــه مهبان ــد نظری ــور همانن ــه ای طبیعت مح نظری
 )Transformism(ــتی ــتی داروینیس )Big Bang( و زیس

ــر. ــید و الغی ــد رس ــی خواه ــدول مندلیف ــه ج ــیمی ب و در ش
ســوال از ارتبــاط علــم و دیــن در اینجــا اصــاًل بی معناســت. دیــن 
ــا آن  ــیح ب ــن مس ــک، دی ــه آکادمی ــی جامع ــم علم ــان حاک در زب
تاریخچــه نســبتاً مشــئوم بــه ارتبــاط نامأنــوس بــا علــم را مدنظــر 
ــر  ــه ب ــایی ک ــت زده و کلیس ــن سیاس ــس دی ــه ای از جن دارد. رابط
ــی  ــادالت هندس ــا مع ــی و ی ــی بطلمیوس ــای علم ــه گزاره ه پای
ــو از  ــیح ممل ــن مس ــای دی ــده و گزاره ه ــاده ش ــی بنانه فیثاغورث
ــردمداران  ــار س ــی رفت ــوزه دین ــزای ح ــه و هم اف ــف، خراف تحری
دیــن در ســنت اشــرافی گیــری، انحصــار بهشــت و جهنــم، واســط 
ــر  ــرات نامــه و در براب خــدا و خلــق دانســتن روحانیــت، فــروش ب
انقالبــات علمــی مثــل دیــدگاه گالیلــه و کوپرنیــک قد علــم کردن 
و بــا رویکــرد تفتیــش عقایــد بــه تکفیــر علمــای عصــر دســت زده 

اســت، تعریــف می شــود.
ــه  ــر ب ــت عص ــن درنهای ــم و دی ــه عل ــگاه و رابط ــن ن و ای
ــه  ــد ک ــم می زن ــی را رق ــی رنسانس ــالح طالی اصط
ــان از  ــرب، انس ــادی غ ــمند م ــول اندیش ــه ق ب
ــرده و از  ــور ک ــه عب ــن و خراف ــاحت دی س
وادی فلســفیدن، عقالنیــت و خــرد خــود 

ــاد  ــاده بنی ــا نه ــه پ ــم و تجرب ــه وادی عل ب
است.

حــوزه  در  حاکــم  علــم 
هستی شناســی خــود را محکــوم 
ــد،  ــی می دان ــن دنیای ــتی ای ــه هس ب
در حــوزه انسان شناســی، انســان را جزئــی 
ــی از  ــا نســل انســان های کنون ــه ت ــی آمیــب اولی ــد تکامل از فرآین
ــد  ــتی تحدی ــگاه داروینیس ــا در ن ــوم و نآندرتال ه ــس کرومونی جن
کــرده و در حــوزه معرفت شناســی خــود را در بــاب معرفــت حســی 
و عقــل و خــرد خــود بنیــاد در مــاده قیــاس خــام طبیعــت شــکل 

داده اســت.
بــاز ســوال طــرح می شــود، علــم امــروز در هســتی چــه جایگاهــی 
ــا خالــق  ــرای عوالــم دیگــر، در انســان چــه رابطــه ای ب ب

غایت و چرایی علم دینی، فراتر از دایره زمان و مکان است
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ــب  ــواب کس ــت و اب ــت در معرف و درنهای
ــکیکی  ــه تش ــی و در الی ــه وح ــت ب حقیق
ــرد و  ــه می نگ ــام چگون ــهود و اله ــه ش ب
آیــا صرفــًا بــا دو روی آورد نهیلیســتی و یــا 

الأدری بــه آن نظــر دارد؟
صحیــح  و  صریــح  اولیــه،  پاســخ  و 
بــه ســوال فــوق کــه از زبــان علــم 
حاکــم برمی آیــد و برآمــده از مقدمــات 
ــدم  ــی ع ــگاه افراط ــت در ن ــفی اس فلس
وجــود عوالــم و معرفت هــای وحیانــی 
ــه الأدری  ــر ب ــگاه مفتضح ت ــت و در ن اس
و »نمی توانــم درک کنــم چــون ابــزار 
معرفتــی آن را نــدارم« ختــم شــده اســت.
علــم بــرای بــروز و ظهــور بایــد ســه 
مرحلــه اساســی پژوهــش، آمــوزش و 
ــم در دو کالن  ــد. عل ــی نمای ــج را ط تروی
حــوزه علــوم دقیقــه و علــوم انســانی 
ــه  ــه در ســه مرحل ــل تقســیم اســت ک قاب
ــاًل  ــر کام ــع و تکثی ــد، توزی ــد تولی و فرآین

ــد. ــز دارن باهــم تمای
رویکــرد  بــا  کــه  دقیقــه ای  علــوم 
کمی گرایانــه بایــد بــه دنبــال کســب 
حقایــق بــوده و نتیجــه حاصلــه نیــز 
چیــزی جــز محصــول و کاال نخواهــد 
بــود. در علــوم انســانی نیــز بــرای کســب 
قواعــد حاکــم بــر روابــط بین االفــراد 
عمومــًا  رویکردهــا  بین االجتمــاع  و 
ــه  ــج حاصــل منجــر ب ــوده و نتای ــی ب کیف
ــد. ــد ش ــان ها خواه ــار در انس ــر رفت تغیی
و  طبیعت گرایانــه  نــگاه  غلبــه  امــا 
و  طبیعــی  ســاحت های  بــر  مــادی 
انســانی؛ فــرد عالــم را بــه تفکــر وا 
اســت؟  چنیــن  چــرا  کــه  مــی دارد 
و  کّمــی  آمــوزش  کّمــی،  پژوهــش 
ترویــج هــم کّمی گرایانــه اســت. در 
روش پژوهــش بــه آزمایشــگاه توجــه 
ترویــج  و  آمــوزش  ســاحت  در  و  دارد 
ــای  ــیوه ها و ابزاره ــبه از ش ــوم مکتس عل
نویــن ســمعی و بصــری بهــره می گیــرد. 
علمــی  »هژمونــی  یــک  به صــورت 
ســاحت های  بــر  ســخت«  مکانیکــی 
و  ترویجــی  و  آموزشــی  پژوهشــی، 
ــاد  ــی و خصوصــی آح ــای عموم عرصه ه
انســانی در ســبک زندگــی سیاســی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی چنبــره 
زده اســت! و بــه نظــر بنــده مــراد اســتاد 
داوری اردکانــی ایــن معنــا از علم اســت.
در نگاهــی خاکســتری و نــه ســیاه و 
ــتی و  ــام، برداش ــوای پی ــه محت ــفید ب س
ــاد  ــر ایج ــد حقی ــه دی ــیری از زاوی تفس
امــا  می نمایــد،  بعیــد  کــه  می شــود 
نیســت؛  لطــف  از  خالــی  آن  تذکــر 
نرماتیــو  و  دانــش  و  ارزش  موضــوع 
اســت.  دینــی  گزاره هــای  دانســتن 
نــزد  در  مع االســف  کــه  موضوعــی 
فلســفه  مرعــوب  علمــای  از  خیلــی 
ــر  ــده و ب ــا بیان ش ــان آن ه ــرب و لس غ
رویکــردی  می نماینــد.  پافشــاری  آن 

فــرض  مقــّدس  را  دیــن  آن  در  کــه 
ــرای آن  ــا تمــام احترامــی کــه ب کــرده و ب
ــرار  ــا ق ــر روی طاقچه ه ــتند ب ــل هس قائ
می دهنــد و شــعار »دســت مــا کوتــاه 
و خرمــا بــر نخیــل« ســر می دهنــد و 
مــاده اولیــه قضیــه آن بــر ایمانــی و قلبــی 
ــی و  ــز دان ــن و نی ــای دی ــتن گزاره ه دانس
ــه کار  ــت ک ــت طبیع ــتن ماهی ــی دانس فان
عالــم طبیعــی اســت، فــرض شــده اســت.
از  دیــن  اخــراج  حاصلــه  نتیجــه   
ســاحت های مختلــف اجتمــاع بشــری 
ــای  ــاندن آن در عرصه ه ــزوا کش ــه ان و ب
ــن  ــن در ای ــود. دی ــد ب ــی خواه خصوص
ــام  ــنخیتی در نظ ــچ س ــم هی ــا عل ــگاه ب ن
موضوعــات، غایــت و فرآینــد و روش پیــدا 

. نمی کنــد
از زاویــه دیگــر بــا نــگاه صوفی مآبانــه 
بــه انســان و حکمــت خالــده حســین 
نصــر بــه رابطــه انســان بــا طبیعــت 
ــر  ــد تذک ــاز بای ــه ب ــویم ک ــه می ش مواج
داده شــود کــه نــگاه تکوینــی صــرف 
ــارج  ــی و خ ــای دین ــه گزاره ه ــتن ب داش
از تشــریع فــردی و اجتماعــی تعریــف 
ــادی  ــم م ــتی، عال ــان و هس ــودن انس نم
بــا نــگاه فلســفه طبیعت گــرا از ابعــاد 
دیگــر گزاره هــای دینــی غافــل می شــود. 
گزاره هــا،  بــودن  عقالنــی  از  غفلــت 
ــاد،  ــن فقه االقتص ــده گرفت ــه نادی ــر ب منج
خواهــد  فقه االجتمــاع  و  فقه السیاســه 
شــد و انســان تعریــف شــده نصــر در 
وادی دل گرفتــار آمــده و توصیــف او از 
ــالم را  ــان اس ــزرگ جه ــم ب ــم و حکی عال
کــه حکمــت متعالیــه از برآمــده از اندیشــه 
جامــع صدرالتألهیــن بــوده را در حــد یــک 

صوفــی تنــزل می دهــد.
ــز  ــدگاه نی ــن دی ــل در ای ــی تأم ــا کم ب
ــردن  ــدود ک ــای مح ــای پ ــوان ج می ت
دیــن و جداانــگاری ماهیــت دیــن و 
علــم بــا یکدیگــر را تشــخیص داد و 
ــوص  ــده در خص ــخ بن ــر و پاس ــا نظ ام
ــت؟  ــن چیس ــم و دی ــه عل ــبت رابط نس
ــای  ــه ای از گزاره ه ــه مجموع ــن ک دی
کالمــی؛  و  احکامــی  اخالقــی، 
در  توأمــان  را  معرفتــی  بــاب  ســه 
روایــات  و  آیــات  اســت.  برگرفتــه 
ــم  ــمع را باه ــل و س ــر و عق ــب، بص قل

ــد. ــرار داده ان ــاب ق خط
آیاتــی کــه از منبــع غیــب و توســط 
نازنیــن  قلــب  بــر  وحــی  فرشــته 
جاری شــده  )ص(  رســول  حضــرت 
ســیره  و  گفتــار  در  ادامــه  در  و 
)ع(  معصومیــن  ائمــه  رفتــاری 
وحــی  عینــی  مفســرین  به عنــوان 
حــاوی  اســت،  شــده  داشــته  بیــان 
از  اســت  واقعیت هایــی  حاکــی  و 
ــتی  ــم در چیس ــه ه ــودی ک ــس وج جن
و چرایــی و چــه بســا در چگونگــی و 
روش می توانــد به مثابــه علــم عمــل 

یــد. نما
ــادی  ــم م ــل و عل ــع و کام ــن؛ جام دی
فــرض  آن  از  جزئــی  به عنــوان 
علــم  اینکــه  بــر  مبنــی  می شــود؛ 
بعــد کالبــدی طبیعــت و  بــه  صرفــًا 
انســان توجــه دارد. قــرآن تاکیــد بــر نفــوذ 
بــه اقطــار زمیــن و آســمان داشــته و 
تســخیر بــر بحــر و بــّر و ســطوح مختلــف 
موجــودات از جمــادات، نباتــات و حیوانــات 
در علــوم طبیعــی و دقیقــه را بــرای انســان 
ــط  ــوزه رواب ــت. در ح ــوده اس ــرض نم ف
انســان هــم، توجــه را بــه ســنن اجتماعــی 
ــخ  ــیر تاری ــراد در س ــوام و اف ــر اق ــم ب حاک
ــان  ــا و در لس ــص دارد. اینج ــان قص و بی
آیــات و روایــات، علــم جزئــی از کالن 

ــود. ــوب می ش ــن محس ــه دی منظوم
قواعــد از ســوی حضــرت حــق بــاری 
تعالــی در بیــن پدیده هــا قــرار داده شــده و 
بــاب کســب و کشــف ایــن قواعــد نیــز در 
ــاده شــده اســت.  ــه نه ــه ودیع انســان ها ب
اینجــا انســان می توانــد بــر آن قواعــد 
اشــراف یافتــه و از آن بــرای بهتــر زیســتن 
بهــره گیــرد. خــدا هیــچ منعــی بــر کســب 
ــدارد »العلــم الیحــّل َمنعــه«. ــوم ن آن عل
ــع  ــع و مان ــی جام ــات دین ــام موضوع نظ
اســت چــرا کــه در ایــن نظــام موضوعــات 
عــالوه بــر بعــد کالبــدی طبیعــت و 
انســان، بــه ابعــاد معنایــی و روحانــی 
ــان  ــه انس ــرای نمون ــر دارد. ب ــز نظ آن نی
ــنت  ــار س ــر، دچ ــکی معاص ــم پزش در عل
غیرحســنه درمــان محــوری اســت در 
ــالم،  ــب االس ــرد ط ــه در رویک ــی ک حال
ــت.  ــوری اس ــالمت مح ــه س ــوف ب معط
در نــگاه درمان محــور بــر شکســت قواعــد 
ــیمیایی و  ــواد ش ــه م ــیدن ب ــیمی و رس ش
ــد کــه مصنــوع دســت بشــر  زیســتی جدی
ــی آورد و در  ــان روی م ــرای درم ــت ب اس
نــگاه ســالمت محور بــر روش طبیعــی 
ــج  ــت و نتای ــده اس ــد ش ــی تاکی و تکوین
هــر دو دیــدگاه را می تــوان بــا نــگاه 
ــه  ــه برخــی از اطالعــات و نیــز آمارهــا ب ب

دســت آورد.
 )Psychology(ــی ــم روانشناس در عل
ــل  ــه روان قائ ــدی ب ــگاه فروی ــا ن ــرب ب غ
ــس و  ــود نف ــه وج ــی ک ــود در حال می ش
ــته  ــده انگاش ــودن آن را نادی ــب ب ذومرات
ــت  ــا طبیع ــاط ب ــوص ارتب ــت. در خص اس
ــاهد  ــا ش ــودی م ــب وج ــله مرات در سلس
و  بی قیدوشــرط  درآوردن  تســخیر  بــه 
ــای  ــیب ها و پیامده ــه آس ــه ب ــدون توج ب
مهندســی  )ازجملــه  شــیمی  زیســتی، 
ژنتیــک( و فیزیکی)اعــم از مــاده و انــرژی 
و نــور، صــدا و حرکــت( هســتیم. در حالــی 
ــرف در  ــل و تص ــی، دخ ــگاه دین ــه در ن ک
ــن و  ــام تکوی ــظ نظ ــا حف ــد ب ــت بای طبیع
بــدون آســیب زدن هــای مرســوم علمــی – 

ــد. ــراه باش ــی هم تکنولوژیک
بــه  نیــز  چگونگــی  و  روش  در  دیــن 

ــزار معرفتــی انســان در  ــع دانســتن اب موّس
ــی نظــام  ــاره دارد. وقت ــارف اش کســب مع
موضوعــات شــما بعــدی را در حــوزه غیــب 
بــاز می کنــد، ابــزار معرفتــی بــه نــام 
قلــب و شــهود و اخالقیــات پــا بــه عرصــه 
و ســاحت روش می گــذارد به نحوی کــه 
ــب و  ــرای کس ــد و ب ــور می دان ــم را ن عل
ســاطع شــدن آن بــر قلــب، بایــد بــا تزکیه 
ــرد.  ــل ک ــل عم ــل و رذای ــت فضای و رعای
ــای  ــت در معن ــب حقیق ــرای کس ــن ب دی
ــر  ــالوه ب ــت، ع ــوان حکم ــام آن به عن ع
ــه  ــه توج ــر تزکی ــر آن ب ــّدم ب ــم و مق تعلی
دارد و ایــن امــر مغفــول شــده رویکردهای 
ــرب  ــد در غ ــت. هرچن ــرب اس ــی غ روش
نیــز در ســنت روشــی خبــر از رویکردهــای 
ــه ســمت تفســیر، تفّهمــی  ــه ب اثبات گرایان
ــان  ــد و نش ــوش می رس ــه گ ــی ب و گفتمان
از توجــه بــه ابعــاد دیگــر وجــودی انســان 

در حــوزه معرفت شناســی دارد.
در چرایــی و غایــت علــم آنچــه از فلســفه 
ــن  ــود، ای ــت نم ــوان برداش ــود می ت موج
ــر  ــان صف ــتره زم ــم در گس ــه عل ــت ک اس
)T0( تــا زمــان صــد )T100( در حیطــه 
ــف می شــود و  ــادی تعری ــت م ــاده و غای م
هیــچ راهــی را قبــل از ورود بــه ایــن عالــم 
ــت؛  ــرده اس ــاز نک ــروج از آن ب ــد از خ و بع
بنابرایــن تمــام توشــه انســان در دایــره این 

ــم تعریــف می شــود. عال
امــا غایــت و چرایــی علــم دینــی، فراتــر 
از دایــره زمــان و مــکان اســت و قبــل و 
بعــد ایــن عالــم از خلقــت، ســیر تکامــل 
و فرجــام را بــرای انســان و طبیعــت 
بیــان داشــته اســت. ســیر کمالــی کــه در 
ــن  ــه تکوی ــرای طبیعــت ب ــن ب لســان دی
ــرده  ــاد ک ــریع ی ــه تش ــان ب ــرای انس و ب
ــی و منطقــی  اســت؛ بنابرایــن رابطــه اّول
بیــن علــم و دیــن الزامــًا تباینــی و حتــی 
مــن وجــه و تســاوی نیســت. رابطــه این 
دو رابطــه عمــوم و خصــوص مطلــق 
ــف  ــن تعری ــاحت دی ــم در س ــت و عل اس
ــم و  ــع عل ــه جم ــت ک ــود و حکم می ش
اخــالق اســت و بــر تزکیــه و تربیــت 

ــد. ــد می نمای ــم تاکی ــا تعلی ــوأم ب ت
ــل  ــا قائ ــه ب ــن اســت ک ــل کالم ای حاص
ــزار  ــم و اب ــر، عل ــم دیگ ــه عوال ــدن ب ش
ــه خــود  ــد ب ــی جدی و روش علمــی معنای
ــری  ــی و تأخ ــه ای تقدم ــرد. رابط می گی
ــع  ــب حقیقــت و بالتب ــده از ترات ــه برآم ک
تراتــب هســتی و در ادامــه اشــرفیت 
مطــرح  معــارف  کســب  مقدمیــت  و 
ــکیک  ــتی، تش ــکیک هس ــود. تش می ش
نظــام معرفتــی را در رابطــه ای طولــی بــه 
ــت  ــر معرف ــد آورد و تکاث ــان خواه ارمغ
ــگاه عرضــی  علمــی امــروزی نشــان از ن
ــن  ــت بی ــرق اس ــتی دارد و ف و پلورالیس

ــی اســت. ــدگاه معرفت ــن دو دی ای

یاد داشـتیاد داشـت

یادداشت؛
مســئله شــر کــه از جدی تریــن براهیــن علیــه 
ــه  ــه نظری ــس از ارائ ــود؛ پ ــی می ش ــاوری تلق خداب
ــه خــود گرفــت.  ــازه ای ب ــل، ســمت و ســوی ت تکام
ــر و  ــز کارک نقطه نظ ــور جیم ــه پرفس ــن زمین در ای

ــه دارد. ــور توج ــی در خ دیدگاه
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مقالــه مســئله شــر و دیــدگاه جیمــز 
کالرک توســط مریــم ســعدی دکتــری فلســفه دیــن نوشــته شــده 

اســت کــه در ادامــه از نظــر شــما می گــذرد؛
ــی  ــاوری تلق ــه خداب ــن علی ــن براهی ــه از جدی تری مســئله شــر ک
ــازه ای  ــه تکامــل، ســمت و ســوی ت ــه نظری می شــود؛ پــس از ارائ
بــه خــود گرفــت. در ایــن زمینــه پرفســور جیمــز کالرک نقطه نظر 
و دیدگاهــی در خــور توجــه دارد کــه در ایــن مقالــه بــدان خواهیــم 

پرداخــت.
بــه زعــم برخــی متفکــران، نظریه تکامــل مســئله ای را پیــش روی 
خیــر بــودن۱ خــدا قــرار می دهــد. چارلــز دارویــن2 می نویســد: مــا 
ــا مشــاهده می کنیــم و معمــواًل می بینیــم  ــد زیب ــا دی طبیعــت را ب
کــه غذاهــای زیــادی بــرای مــا وجــود دارد، امــا از ایــن نکتــه غافل 
هســتیم کــه همــان پرندگانــی کــه بــه زیبایــی در اطــراف مــا آواز 
ــم در حــال  ــد، زندگی شــان در گــرو حشــرات اســت و دائ می خوانن
ــا موجوداتــی کــه  ــی( هســتند و ی ــردن زندگــی )دیگران از بیــن ب
دائمــاً در حــال شــکار کــردن موجــودات دیگــر هســتند. مــا از ایــن 
نکتــه غافــل هســتیم کــه اگر هــم اینــک غــذا فــراوان وجــود دارد، 
در تمامــی فصــول ســال و در تمامــی ســال ها بدینگونــه نیســت. 

)1859:49,Darwin(
دارویــن بــه ایــن نتیجه رســید کــه در واقــع طبیعــت بــا موجوداتش 
ــیار  ــد، بس ــون دارن ــده از خ ــرخ ش ــای س ــا و پنجه ه ــه دندان ه ک
بیرحمانــه رفتــار می کنــد. وی فراگرفــت کــه نــوزادان زیــادی بــه 
ــا،  ــه آن ه ــرای هم ــه ب ــد، درحالی ک ــاز می کنن ــا چشــم ب ــن دنی ای
جــا وجــود نــدارد و لــذا تنــازع بــرای دســتیابی بــه منابــع کمیــاب، 
ــد.  ــکل می ده ــا را ش ــون م ــط پیرام ــه محی ــت ک ــزی اس چی
بنابرایــن چالــش برانگیــز اســت کــه خدایــی بــا مشــخصات خدای 
ادیــان ابراهیمــی را مــاورای ایــن طبیعــت وحشــی ببینیــم. داروین 
می نویســد: خدایــی کــه از منظــر عقــل محــدود مــا قــادر بی پایــان 
ــود  ــم خ ــدرت و عل ــه در ق ــت، چگون ــش بی منتهاس و رحمت بخ
می توانــد اجــازه بدهــد کــه میلیون هــا و میلیون هــا گونــه از 
حیوانــات بدیــن فالکــت و رنــج در طــی ســالیان متمــادی هــالک 

شــده و از بیــن برونــد. )۱958:۱3(.
دارویــن بــه صراحــت بــا تکیــه بــر نظریــه تکامــل، بــاب جدیــدی 
را بــرای طــرح مســئله شــر می گشــاید. طبــق تلقــی متــداول؛ یک 
قــادر مطلــق 3، دانــای مطلــق 4 و خیــر محــض 5، به هیــچ عنوان 
نبایــد اجــازه بدهــد کــه مــا شــاهد دنیایــی باشــیم کــه مرتّــب در 
ــا تمامــی آفت هــا و غارتگری هــا،  حــال مــرگ و نابــودی اســت، ب
گرســنگی و )خطراتــی همچــون( مــار و … 6. طبــق ایــن تلقــی 
یــک خالــق قــادر، بایــد یــک مــکان بــا نشــاط و آرام بوجــود آورد. 
ــن دار  ــد دی ــخص می توان ــک ش ــه ی ــاف چگون ــن اوص ــا ای ــذا ب ل
باقــی بمانــد، درحالی کــه در محیــط اطرافمــان شــاهد ایــن همــه 
شــر و بــدی هســتیم؟. ایــن ســوالی اســت کــه جیمــز کالرک بــه 

تحلیــل و بررســی آن می پــردازد.
از  وبســیاری  شــده  ارائــه  تئودیســه هایی  می گویــد؛  کالرک 
ــادر  ــد کــه چــرا خــدای ق ــاب نظریاتــی داده ان ــان در ایــن ب الهیدان
مطلــق، عالــم مطلــق و خیــر محــض اجــازه می دهــد شــر وجــود 
ــده(  ــه ش ــه های ارائ ــا )تئودیس ــی آن ه ــا تمام ــد؛ ام ــته باش داش
ــای  ــورد بالی ــه در م ــی ک ــه خصــوص هنگام ــتند، ب ــد نیس کارآم
طبیعــی ۷ بــه کار می رونــد. او معتقــد اســت کــه بــه نظــر 
می رســد خــدای قــادر و دانــا و مهربــان دلیــل کامــاًل خوبــی بــرای 

)74:Clark( .ــا دارد ــدی در دنی ــر و ب ــه ش ــازه دادن ب اج
ایــده دفــاع مبتنــی بــر اختیــار 8 ایــن مطلــب را عنــوان می کننــد 
کــه خــدا بــا اجــازه دادن بــه شــر ایــن امــکان را در اختیــار 
ــا بتواننــد بــه اختیــار خــود انتخــاب کننــد.  انســان ها می گــذارد، ت
بــدون داشــتن قــدرت تصمیم گیــری، انســان ها دیگــر از فضیلتــی 
ــا مرتبــه حیوانــات تنــّزل  ــود و مرتبه شــان ت برخــوردار نخواهنــد ب

ــار  ــر اختی ــی ب ــاع مبتن ــر دف ــد. )planting:165( اگ می یاب
ــختی  ــج و س ــه رن ــوط ب ــائل مرب ــیاری از مس ــد، بس ــت باش درس
انســان ها جــواب داده می شــود. امــا ایــن نظریــه در مــورد بالیــای 
طبیعــی کــه انســان در آن نقشــی نــدارد کارســاز نیســت. بالیــای 
ــه نظــر می رســد  ــرد و ب طبیعــی از قوانیــن طبیعــی نشــأت می گی

کــه در ســاختار جهــان قــرار داده شــده اســت.
امیدبخش تریــن نظریــه در ایــن بــاب، نظریه پــرورش روح9 اســت.

ــار در خصــوص  ))Augustine,1961 ایــن ایــده نظریــه اختی
ــر  ــان پایین ت ــه ذات انس ــدگاه ک ــن دی ــا ای ــی ۱0 را ب ــر اخالق ش
ــا  ــّنتی و بن ــکل س ــد. در ش ــع می کن ــت، تجمی ــال اس ــد کم از ح
ــا  ــب )ام ــاری از عی ــل و ع ــان ها کام ــتین، انس ــدگاه آگوس ــه دی ب
ــرار داده شــدند. اینکــه  ــق شــده اند و در بهشــت ق ــار( خل ــا اختی ب
چگونــه یــک انســان در ایــن شــرایط و بــا ایــن ویژگــی می توانــد 
ــا اگــر انســان ها کامــل نباشــند  ســقوط کنــد یــک معماســت. ام
ــت و  ــورت شکس ــند، در آن ص ــده باش ــرار داده نش ــت ق و در بهش
ســقوط وی اجتنــاب ناپذیــر اســت. بــه چــه دلیــل خــدا انســان را 
در ســر راه خطــر قــرار داد؟ بــر طبــق ایــن نظریــه، مواجــه کــردن 
بــا خطــرات، تنهــا راهــی اســت کــه خــدا می توانســت هــدف خــود 
ــر مســیحی(  ــه تفّک ــا ب ــه انجــام برســاند؛ )بن ــرای بشــریت ب را ب
اینکــه بــه اختیــار خــود بــه فرزنــدی خــدا درآینــد. بالیــای طبیعی 
ــد  ــان ها می توانن ــه در آن انس ــت ک ــی اس ــدان آزمایش ــک می ی
فضیلت هایــی همچــون صبــر، شــجاعت و بخشــندگی را تمریــن 
ــان  ــان ها وارث ــا انس ــتند ت ــیله ای هس ــا وس ــن بالی ــذا ای ــد. ل کنن

حیــات ابــدی شــوند.
بــا ایــن وجــود ایــن نظریــه نیــز زمانــی کارســاز اســت کــه بدانیــم 
در طــول تاریــخ حیــات بــر روی کــره زمیــن، انســان ها در بخــش 
ــای  ــد، درحالیکــه می بینیــم بســیاری از بالی عمــده ای از آن بوده ان
طبیعــی، و همچنیــن رنــج و زجــر کشــیدن موجــودات جانــدار، قبل 
ــوده  ــان ب ــوند، همچن ــه ش ــه وارد صحن ــان های اولی ــه انس از اینک
ــد روح  ــی از فراین ــد بخش ــا نمی توانن ــج و عذاب ه ــن رن ــت. ای اس

ــند. ــرور انســان ها باش پ
کالرک اذعــان مــی دارد؛ شــاید بتــوان گفــت در حقیقــت حیوانــات 
ــیدن  ــج کش ــه رن ــت ک ــا گف ــوند، و ی ــکنجه نمی ش ــج و ش رن
ــی  ــون متعال ــده و قان ــی از قاع ــل اجتناب ــش غیرقاب ــات بخ حیوان
اســت کــه خــدا بــرای جهــان در نظــر گرفتــه اســت. شــاید بتــوان 
گفــت تمامــی شــر و بــدی کــه در دنیــا مشــاهده می شــود مربــوط 
بــه شــیطان و دارودســته اش می باشــد. شــاید، شــاید و شــایدهای 
بســیار. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــا نمی دانیــم کــه خــدا چــرا 
ایــن دنیــا را بدیــن شــکل آفریــده اســت. فــرض کنیــد کــه یــک 
دیــن دار ندانــد کــه چــرا خــدا بــه شــر و بــدی اجــازه داده اســت کــه 
ــرای چــه شــر و  ــد ب ــا اینکــه ندان ــا وجــود داشــته باشــد. آی در دنی
بــدی وجــود دارد؛ آیــا بایــد بــر ایمــان و اعتقــاد او تأثیــر بگــذارد؟ 
بگذاریــد ایــن مســئله را بــا مثــال مشــکل آفرینی در فیزیــک ذرات 
بنیــادی ۱۱ بررســی کنیم. مشــهور اســت کــه فیزیک کوانتــوم ۱2 
و نظریــه نســبیت عــام ۱3 بــا یکدیگــر ســازگار نیســتند. بزرگترین 
دســت یافت های فیزیــک در قــرن بیســتم یعنــی کوانتــوم و 
ــد  ــد. کالرک می گوی ــی ندارن ــر همخوان ــا یکدیگ ــام ب نســبیت ع
ســوال اینجاســت؛ حــال کــه ایــن دو بــا یکدیگــر ســازگار نیســتند، 

ــا اینکــه  ــد؟ ی ــد یکــی از آنهــا را رهــا کنن ــان بای ــا فیزیکدان آی
بایــد در ایــن نگرانــی باشــند کــه کــدام یــک از ایــن دو 

نظریــه غلــط اســت؟ و یــا اینکــه بــه امیــد نظریــه 
کامل تــر و بهتــری باشــند کــه در بردارنــده هــر 

دو نظریــه باشــد؟ در ایــن خصــوص برخی از 
فیزیکدانــان نگــران هســتند امــا بســیاری 

از آن هــا امیــد آن دارنــد که دانشــمندی 
بزرگ تــر از اینشــتین و یــا نیوتــن 
خواهــد توانســت کــه ایــن دو نظریــه 
ــد. برخــی  ــا یکدیگــر تلفیــق کن را ب

نیــز بــر ایــن باورند کــه مــا بــه پایــاِن محــدوده ی درک و شــناخت 
ــود کــه ایــن دو  ــم ب ــادر نخواهی بشــری ۱4 رســیده ایم و هرگــز ق
ــم. در هــر صــورت بهتریــن رویکــرد ایــن  ــه را ســازگار کنی نظری
اســت کــه شــخص هــر دو نظریــه را پذیرفتــه و بدانــد کــه جهــان 
منطقــی اســت و راه حلــی کــه هنوز مشــخص نیســت، وجــود دارد. 
برخــی از فیزیکدانــان نیز هســتند کــه هــر دو نظریــه را رد می کنند 
و می گوینــد کــه ایــن دو نظریــه هــردو بــا هــم نمی تواننــد درســت 
ــوم  ــه کوانت ــه نظری ــد ک ــوان می کنن ــا عن ــی از آن ه ــند. برخ باش
واقعیتــی را عنــوان می کنــد کــه مــا بــه هیــچ عنــوان نمی توانیــم 
ببینیــم، یــا بشــنویم یــا حــس کنیــم، لــذا بــه احتمــال زیــاد ایــن 
ــا  ــات را تنه ــن نظری ــان ای ــن دســته از فیزیکدان اشــتباه اســت. ای
بــه عنــوان وســیله ای بــرای پیش بینــی برخــی از پدیده هــا بــه کار 

ــد. ــودن آن هــا ندارن ــه واقعــی ب ــادی ب ــد و اعتق می برن
ــی و  ــوب قطع ــه چهارچ ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــد؛ ب کالرک می گوی
منظمــی وجــود داشــته باشــد کــه بــه مــا بگویــد در ایــن شــرایط 
ــدگاه کــه در  ــرد، از نظــر مــن هــر ســه دی ــار ک ــد رفت ــه بای چگون
بــاال ذکــر شــد منطقــی هســتند. هیــچ یــک از ایــن ســه دیــدگاه 
بهینــه نیســتند، امــا مــا نیــز در یــک موقعیــت بهینــه قــرار نداریم. 
ــاوت  ــر متف ــا یکدیگ ــراد ب ــهود اف ــت، ش ــدود اس ــات مح اطالع
اســت و در خصــوص اعتقــادات، افــراد سیاســت های مختلفــی بــا 
یکدیگــر دارنــد. فیزیکدانــان بهتریــن تــالش خــود را می کننــد تــا 
بهتریــن قضــاوت را در ایــن خصــوص داشــته باشــند و همــواره این 

ــد کــه ممکــن اســت در اشــتباه باشــند. احتمــال را می دهن
ــت  ــی، موقعی ــای طبیع ــر و بالی ــن و ش ــث دی ــوص بح در خص
الهیدانــان نیــز بدیــن گونــه اســت. برخــی از آن هــا بــه ایــن امیــد 
هســتند کــه دســت آخــر شــخصی خواهد آمــد کــه توضیــح کامل 
ــا داشــته باشــد. برخــی  و جامعــی در خصــوص وجــود شــر در دنی
نیــز بــر ایــن باورنــد کــه مــا بــه لبــه محــدوده درِک علــم و دانــش 
ــا(  ــن دنی ــئله را )در ای ــن مس ــم ای ــز نمی توانی ــیده ایم و هرگ رس
درک و حــل کنیــم؛ ایــن افــراد بــر ایــن بــاور هســتند کــه فهمیدن 
هــدف خــدا، کامــاًل خــارج از محــدوده فهــم و قــدرت عقلــی مــا 
ــد  ــی را رد می کنن ــای علم ــز یافته ه ــر نی ــی دیگ ــد. برخ می باش
)ماننــد خلقت گرایــان زمیــن جــوان ۱5(، برخــی دیگــر نیــز دیــن 

ــد. ــت می دهن ــود را از دس ــان خ و ایم
کالرک تاکیــد می کنــد کــه چهارچــوب جامعــی در دســت نیســت 
کــه به مــا بگویــد در ایــن موقعیــت چــه کار بایــد بکنیــم. هیچیک 
از ایــن موضع هــا بهینــه نیســتند ولــی مــا هــم در یــک موقعیــت 
ایــده آل قــرار نداریــم. بایــد در ایــن بــاب تــالش خــود را بکنیــم که 
بهتریــن موضــع را اتخــاذ کــرده و همیشــه در نظــر داشــته باشــیم 
کــه ممکــن اســت در اشــتباه باشــیم. وی بــر ایــن باورســت؛ کــه 
یــک بســته کامــل اعتقــادی کــه در بردارنــده همــه جنبه هــا باشــد 
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. یــک معتقــد واقعــی بــه ایمــان خــود 
ــد  ــاور اســت کــه خداون ــر ایــن ب همچنــان ادامــه می دهــد و ب
حکیــم هــدف خاصــی را در ایــن خصــوص دنبــال 
هدفــی   )76-75:Clark( .می کنــد
که هنــوز بــه حکمــت آن پی 

نبرده ایم.
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ــا داســتانی کــه  خلقت گرایــان زمیــن جــوان معتقدنــد توضیحــات علمی شــان در خصــوِص خلقــت ب
در تــورات نقــل شــده اســت همخوانــی دارد؛ و لــذا بــر ایــن بــاور هســتند کــه زمیــن، جــوان اســت و 
چیــزی در حــدود شــش الــی ده هــزار ســال دارد و شــکل حاضــر خــود را از طریــق سلســله خلقت هــای 
معجــزه آســا و ســپس فرآیندهــای ویران بــار ماننــد ســیل و زلزلــه به دســت آورده اســت. خــدا زمیــن 
ــا را  ــا کوه ه ــپس زلزله ه ــود آورد و س ــف را در آن بوج ــودات مختل ــپس موج ــرد و س ــرش ک را ف

ــرای  ــا ب ــد تنه ــر می رس ــه نظ ــالخورده ب ــن س ــه زمی ــا را. اینک ــیالب ها دره ه ــد و س ــد آوردن پدی
ــورات و  ــای ت ــه گفته ه ــا ب ــد بن ــی می توان ــد واقع ــک معتق ــت. ی ــادان اس ــردن بی اعتق ــراه ک گم
همچنیــن ایمــان خــود دریابــد کــه زمیــن در دوران کودکــی خــود بــه ســر می بــرد. فراینــدی کــه 
زمیــن را بوجــود آورد - معجــزه و فرآیندهــای ویــران بــار– بــه یک بــاره و بــا شــّدت بودنــد؛ خــدا 
در ابتــدا همه چیــز را از هیــچ بوجــود آورد و ســپس فرایندهــای مهلــک، ایــن چیزهــای خلــق شــده 
ــوان،  ــن ج ــان زمی ــن خلقت گرای ــد. ای ــر شــکل دادن ــم تغیی ــروزه می بینی ــه ام ــی ک ــه چیزهای را ب
ــای آرام  ــد فرآینده ــوان می کن ــه عن ــی ک ــی uniformitarianism )دیدگاه یکنواخت گرای
ماننــد رســوب و خوردگــی، زمیــن را شــکل داده انــد.( و همچنیــن نظریــه تکامــل را رد می کننــد. 
ــان  ــد طوف ــن را شــکل داده اســت )مانن ــه زمی ــد ک ــاد دارن ــار اعتق ــای ویران ب ــه فراینده ــا ب آن ه

نــوح(.
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یادداشتی از سیدمجید کمالی؛
اندیشــه هایدگــر، نظــر بــه بنیــادی بــودن آن، 
ــا هســتی  ــوی کــه عهــدی دیگــری ب ــا اطــاع ثان ت
بیابیــم، تاریــخ مصــرف نــدارد، از ایــن منظــر، 
مــی تــوان مدعــی شــد کــه فلســفه او، دســت کــم 
ــت. ــن اس ــه ممک ــن اندیش ــی تری ــون، سیاس تاکن

ــا  ــت ب ــتی اس ــر یادداش ــن زی ــر، مت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــد  ــید مجی ــه توســط س ــری ک ــر و سیاســِت هایدگ ــوان تفک عن
ــده  ــته ش ــفه نوش ــگر فلس ــگاه و پژوهش ــتاد دانش ــی، اس کمال

است:
ــال  ــه س ــن هم ــس ای ــر، از پ ــر هایدگ ــه تفک ــت ک ــه اس چگون
ــت؟  ــی اس ــیرهای سیاس ــتعد تفس ــوز مس ــأن، هن ــرح ش از ط
یــک پاســخ ســاده، امــا دردســرآفرین ایــن اســت کــه اندیشــه 
ــا آنجــا کــه توانســته، خــود را دور  او بســیار رادیــکال اســت و ت
ــرار  ــیون ق ــای سیاس ــی و تصمیم ه ــِل سیاس ــترس عم از دس
ــد و  ــتی می دان ــب هس ــود را مخاط ــه او، خ ــت! اندیش داده اس
تنهــا موضــوِع شایســته تفکــر را، هســتی. سیاســت کــه در دوره 
جدیــد اندیشــه غربــی، قصــد تصــرف در همــه ســاحات زندگــی 
و تفکــر را داشــته و فــی الواقــع، چنیــن هــم کــرده اســت، تمــام 
ــته و  ــه کار بس ــر ب ــر هایدگ ــرف فک ــرای تص ــود را ب ــم خ ه

صورتــی سیاســی از آن نشــان داده اســت.
ــه  ــت ک ــر اس ــر هایدگ ــون تفک ــکال، همچ ــری رادی ــا تفک تنه
می توانــد اینچنیــن سیاســی تفســیر شــود و ایــن تــوان را 
ــن  ــه تفســیری چنی ــن ب ــار از منظــری دیگــر ت ــر ب ــه ه دارد ک
بدهــد. بــاری، ایــن سیاســی تفســیر شــدِن بــی وقفــه، ربطــی به 
بنیــادی بــودن اندیشــه هایدگــر دارد؛ در مقــام قیــاس می تــوان 
ــه فلســفه کســانی همچــون ســارتر رجــوع کــرد کــه گرچــه  ب
در زمانــه ای تــن بــه قرائت هــای سیاســی می دادنــد، امــا 
ــخ مصــرف اش  ــی، تاری ــه قول ــد و ب ــی ندارن ــن توان ــر چنی دیگ
ــادی  ــه بنی ــر، نظــر ب ــان رســیده اســت. اندیشــه هایدگ ــه پای ب
بــودن )بخوانیــد، بی-بنیــاد بــودن( اش، تــا اطــالع ثانــوی کــه 
ــدارد! از  ــخ مصــرف ن ــم، تاری ــا هســتی بیابی عهــدی دیگــری ب
ــوان مدعــی شــد کــه فلســفه او، دســت کــم  ایــن منظــر، می ت

ــت. ــن اس ــه ممک ــی ترین اندیش ــون، سیاس تاکن
ــود را در  ــه خ ــا ک ــره دوران م ــِت چی ــر، سیاس ــی دیگ از طرف
قامــت دموکراســی و لیبرالیســم جهانــی خــود را آشــکاره 
ــرای  ــی ب ــوان فلســفی اش، راه ــه لحــاظ ت ــه ب ــد، اگرچ می کن
ــِی  ــم سیاس ــش و تصمی ــه، کن ــر نیافت ــفه هایدگ ــرف فلس تص

ــالت  ــاج حم ــه – آم ــوام فریبان ــکلی ع ــه ش ــم ب او را – آن ه
ــردِن  ــی ارج ک ــی، در ب ــه طریق ــار ب ــر ب ــرار داده و ه ــود ق خ
اعتبــار فکــری هایدگــر مــی کوشــد؛ بهــره بــرداری سیاســی از 
دفترچه هــای ســیاه هایدگــر، آخریــن نمونــه ایــن تــالش اســت. 
ــی وجــه  ــان سیاســی، ب ــن جری ــن همــه تــالش از ســوی ای ای
ــوفانه  ــای فیلس ــر در مواجهه ه ــه هایدگ ــه اینک ــت؛ چ ــم نیس ه
ــادی  ــه نحــوی بنی ــی، ب ــوژی و متافیزیــک غرب ــا تکنول خــود ب
ــعارها  ــا ش ــه ب ــود؛ خاص ــاده ب ــی درافت ــم غرب ــه ایس ــا هرگون ب
ــاِز لیبرالیســِم  ــوده س ــاز و ت و ســویه هــای فکــری همســان س

ــم! ــود نازیس ــا خ ــدی ب ــس از چن ــی پ ــی و حت آمریکای
ــه کــه روشــنفکراِن ایرانــی هــم  ــی، البت در ایــن ماجــرای جهان
ــا  ــای آنه ــرش رویی ه ــی از ت ــد و بخش ــب نمی مانن ــی نصی ب
ــکال  ــر رادی ــت. فک ــن روس ــر از همی ــن هایدگ ــر مارتی ــا تفک ب
ــی  ــنفکری و حت ــه های روش ــی اندیش ــی از مبان ــر، جای هایدگ
ــی  ــه مجال ــرد ک ــانه می گی ــا را نش ــارف دوران م ــفی متع فلس
بــرای رهایــی و تجدیــد قــوا بــرای آنهــا نمی گــذارد جــز آنکــه 
در ســاحتی روانشــناختی، ژســت بــی تفاوتــی بــه خــود بگیرنــد. 
امــا در پــس همــه ایــن مواجهه هــا، ایــن واقعیــت هــم هســت 
کــه اندیشــمندان و روشــنفکران، در نهایــت، گریــز و گزیــری از 
ــد  ــی ســاده، بای ــه بیان ــد؛ ب ــه تفکــر هایدگــری ندارن واکنــش ب
تکلیــف خــود را بــا آن روشــن کننــد، آن هــم در ســاحت اندیشــه 

ــِی سیاســی. ــه از طریــق انــگ زن و ن
در واقــع، گــذر از اندیشــه های هایدگــر، کــه ضــرورِی 
صیــروت اندیشــه اســت، تنهــا در بازخوانــِی پرســش ها و 
بــه عبارتــی درســت تــر، پرســِش بنیــادی اصیلــی اســت کــه 
ــره  ــر از دای ــتی. اگ ــای هس ــش از معن ــرده: پرس ــرح ک او ط
نومیــد کننــده تفســیرهای سیاســت زده، خــود را رهــا کنیــم، 
ایــن پرســش را بــه نحــوی اصیــل طــرح توانیــم کــرد 
کــه چــه نســبتی اســت میــان تفکــر و سیاســت؟ طــرح 
ــه  ــروز ک ــت زده ام ــای سیاس ــادی، در فض ــِش بنی ــن پرس ای
عارضــه ای جهانــی اســت، از همــان آغــاز ابتــر می مانــد، چــه 
رســد بــه اینکــه بخواهــد بــه پاســخی برســد. دوره مــا، دوره 
ــر  ــرف ام ــه تص ــت ب ــز در نهای ــه چی ــت و هم ــی هاس باژگون

ناصیــل در می آیــد.
راهــی کــه بــه نظــر می رســد، ایــن اســت کــه هربــار 
ــرح  ــت را ط ــر و سیاس ــبت تفک ــادی نس ــش بنی ــن پرس ــه ای ک
می کنیــم، پاســخ را دائمــًا بــه تعویــق بیندازیــم؛ یــا دســت کــم 
ــخ  ــن، در تاری ــش از ای ــه پی ــم ک ــخ هایی بپردازی ــرور پاس ــه م ب
ــه  ــد ب ــا دوره جدی ــی ت ــفه یونان ــاز فلس ــان آغ ــه ها از هم اندیش
ــخ  ــک پاس ــاید ی ــق، ش ــن طری ــده؛ از ای ــش داده ش ــن پرس ای
موقتــی، ایــن باشــد کــه، آری، تفکــر و سیاســت همــزاد و هــم 

ــه  ــری، ب ــای نظ ــر دو، از ورای حجاب ه ــت ه ــد؛ بازگش آغازن
ــر  ــر نظ ــل در براب ــل، عم ــن عم ــت؛ ای ــل اس ــیس و عم پراکس
نیســت، عملــی اســت کــه شــرط هــر نظــر و عملــی اســت. از 
ــی  ــاز سیاس ــر را از آغ ــه هایدگ ــوان اندیش ــر، می ت ــن منظ ای
ــِت  ــود در دام سیاس ــی خ ــی و جای ــه زمان ــتی ک ــت؛ سیاس دانس
ــر  ــی، ب ــن درافتادن ــت؛ چنی ــاده اس ــِی دوران افت ــت زدگ سیاس
ــق زندگــی و  ــر وف ــه، ب ــود او گفت اســاس تفســیری از آنچــه خ
ــه متناهــی! ــن هســتیم و البت ــا دازای ــره ماســت؛ م ــودن روزم ب

چــرا تفکــر هایدگــر 
مســتعد تفســیرهای 
سیـاســــی اســت؟

یاد داشـتیاد داشـت

یادداشت؛
ــانی و  ــت حس ــک معنوی ــد ی ــان جدی ــت انس معنوی
ــاً لحظــه ای اســت!  ــا نتیجــه و صرف ــدون غایــت ی ب
ــکوالر و  ــت س ــک معنوی ــد ی ــای جدی ــت دنی معنوی
رفاهــی اســت! معنویتــی کــه آســان بــه دســت آیــد 

ــریفات! ــا تش ــو ب ول
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، متــن زیــر یادداشــتی در مــورد معنویت 
ــاش، پژوهشــگر  ــای معاصــر اســت کــه توســط زهــرا قزلب در دنی
بنیــاد دائرة المعــارف اســالمی و دانشــجوی دکتــری فلســفۀ 
دانشــگاه تهــران نوشــته شــده اســت کــه در ادامــه از نظــر شــما 

ــذرد. می گ
آلــدوس هاکســلی در تعریــف معنویــت چنیــن گفته اســت: »دخل 
و تصــرف روح خــدا در باطــن مــا…«. رابــرت ام مارتیــن نیــز بــا 
ــق:  ــو ) Tao( ]مطل ــو / دائ ــون تائ ــی همچ ــه مفاهیم ــل ب توس
Absolute[، ارض موعــود، نیروانــا، برهمــن و اهلل، پیــام 
ــد؛  ــوان می کن ــا« عن ــم معن ــه عال ــب زدن ب ــان را »نق ــۀ ادی هم
ــو«  ــتگی در تائ ــه »گمگش ــزو ب ــگ ت ــزد چوان ــه در ن ــزی ک چی
تعبیــر شــده اســت. ایــن گمگشــتگی، فراجســتن بــه ســوی مبــدأ 
ــی اهلل(  ــوع إل ــی؛ رج ــدگی؛ رهای ــن ش ــه او )روش ــت ب و بازگش
ــا إلیــه  ــا هلل و إنّ اســت، چنانکــه در کتــاب قــرآن آمــده اســت: ]إنّ

ــون[. راجع
ــان از ارض  ــد انس ــا تبعی ــتگی ی ــر گمگش ــر، تعبی ــری دیگ از منظ
ملکــوت؛ هبــوط، کــه هایدگــر بــی هیــچ انگیــزة دینــی یــا عرفانی 
ــه عنــوان  ــا عنــوان پرتاب شــدگی ) Gelassenheit( ب از آن ب
ــاد  ــان ی ــاّص انس ــتانِس خ ــل اگزیس ــد و تکام ــروع رش ــۀ ش نقط
کــرده، در روانشناســی نیــز مغفــول نمانــده اســت. یونــگ از ایــن 
جنبــۀ هســتی انســانی کــه بــه حیــات معنــوی تعبیــر می شــود و 
ــوان  ــا عن ــوده، ب ــب ب ــن و مذه ــوردش در دی ــن بازخ اصلی تری
»ســاحت نــاآگاه کهن الگویــی« یــاد می کنــد کــه بــدواً از اســاطیر 
و قصه هــای پریــان شــکل گرفتــه اســت. فرویــد نیــز همــۀ ایــن 
بخــش از آگاهــی بشــری را محصــول ســرخوردگی های جنســی و 
مذهــب را نوعــی بیمــاری عمومــی کــه مزاحــم عقالنیــت و غریزه 
ــخ  ــاب تاری ــود در ب ــای موج ــا گزارش ه ــت، ام ــته اس ــت دانس اس
فرهنــگ و تمــّدن انــواع مختلف جوامــع بشــری حاکی از آن اســت 
کــه نیازهــای معنــوی همــواره بخشــی جدانشــدنی و مشــترک در 
ــت  ــای ثاب ــک پ ــای فرهنگــی ی ــوده و نظام ه ــا ب ــن فرهنگ ه بی
خــود را در امــور معنــوی جســته و یافته انــد. لــذا انســان بــه لحــاظ 
فطــرت نیازمنــد اتّصــال بــه خالــق ازلــی اســت و معنویــت فرصت 
تجربــۀ امــر متعالــی اســت. امــروزه مباحــث تطبیقــی و گفتمانــی 
بیــن فرهنگ هــای مختلــف از قبیــل گفتگوهــای فراتاریــِخ 
توشــیهیکو ایزوتســو در ماجــرای پیونــد دورتریــن تمدن هــا )مثــاًل 
در  فرهنگ هــا  اشــتراکات  از  بیشــتر  تائوئیســم(،  و  اســالم 
ــرده برداشــته اســت.  ــوی پ ــور و باورهــای معن ــه ام دســت یازی ب
ــت  ــد آن، معنوی ــدی و مانن ــای فروی ــالف دیدگاه ه ــن برخ بنابرای
ــل  ــه اش جه ــع تغذی ــه منب ــی ک ــری و بیرون ــری جب ــاً ام صرف
ــوده نیســت، بلکــه حاکــی از یــک کشــش جــدی و  ــات ب و خراف
عمیق تــر در نهــاد انســانی اســت؛ کششــی بــرای تقــّدس، زیبایــی، 

آرامــش و پیراســتگی.

ــی  ــری متعال ــا ام ــاط ب ــاً ارتب ــر صرف ــدی فرات ــت در بع ــا معنوی ام
اســت کــه مایــۀ آرامــش درون اســت و هــر چنــد مذهــب همــواره 
چنیــن آرامشــی را در چارچوبــی خــاص بــه انســان ها نویــد داده، اما 
گاهــی در دنیــای جدیــد و بــه یــک معنــا شــاید در دنیــای قدیــم 
ایــن چارچوب هــا مایــۀ تنــش و ناآرامــی لحــاظ شــده و بخشــی از 
ــن  ــای همی ــوان در الیه ه ــد را می ت ــبک جدی ــه س ــزی ب دین گری
چارچوب هــا یافــت. چارچوب هایــی ماننــد عقــاب و پــاداش پــس 
ــرام،  ــالل و ح ــا ح ــروع ی ــروع و نامش ــور مش ــاه، ام ــرگ، گن از م
برخــی احــکام اخالقــی و شــرعی ثابــت و ماننــد آن؛ بدتــر از همــه 
افــراط در ابعــاد عملــی اینهــا؛ گــو اینکــه انســان ها امــر و نهــی را 

ــا گاهــی از احــکام الهــی خســته می شــوند. برنمی تابنــد ی
ــا یکــی از  ــل بحــث اســت، ام ــاد گوناگــون قاب ایــن مســئله از ابع
ــد  ــر چن ــت. ه ــی اس ــرایط تاریخ ــذار و ش ــاد آن گ ــن ابع مهم تری
کــه برخــی روانشناســان اجتماعــی همچــون مــک داگل اعتقــاد به 
ــی  ــه گزاره هــای مذهب ــاور ب ــا ب ــاد آدمــی ی ــر در نه نیروهــای برت
ــاظ  ــی لح ــم اجتماع ــاد نظ ــۀ ایج ــاب را مای ــون دوزخ و عق همچ
ــش و  ــع خوی ــد نف ــالش می کن ــرد ت ــر آن ف ــر اث ــه ب ــد، ک کرده ان
نفــع جامعــه را ارزشــمند بــدارد و این بــرای ایجــاد انتظــام اجتماعی 
ــای  ــه گزاره ه ــی، در حالیک ــه عبارت ــت، ب ــرد اس ــر کارک ــیار پ بس
دینــی ظرفیــت کنتــرل انتظــام جامعــه را دارا هســتند، امــا واقعیــت 
ایــن اســت کــه روح ســرکش انســان امــروزی مطالباتــی بــی حد و 
مــرز دارد کــه از حوزه هــای مذهــب و دیــن فراتــر مــی رود؛ او ایــن 
ــی،  ــادی و اخالق ــه در بســتر آرامــش اعتق ــار نظــم و انتظــام را ن ب
ــه نیچــه توجــه  ــه ک ــد و آنگون ــوس جســتجو می کن بلکــه در خائ
داده، رنــج مصیبت بــار زندگــی شــادخوارانۀ دیونوسوســی چــه بســا 
ــی  ــالم و اخالق ــدة س ــم و قاع ــوارتر از نظ ــد دش ــر چن ــر ه زیبات
ــر  ــی او هــگل در بحــث هن ــی اســت. چنانکــه ســلف آلمان آپولون
ــی  ــی طبیع ــد زیبای ــر چن ــه ه ــد ک ــرح می کن ــاد را مط ــن اعتق ای
مخلوقــات طبیعــی دارای عناصــری از نظــم و تقــارن و هارمونــی 
و پایــداری اســت، امــا زیبایــِی یــک اثــر هنــری کــه اثــری انســانی 
ــوس و  ــه خائ ــم ب ــارن و نظ ــه از تق ــل اینک ــه دلی ــاً ب ــت دقیق اس
ــوع طبیعــی  ــر و ارزشــمندتر از ن آشــوب می رســد، بســیار ارجمندت
ــه  ــارات ب ــن عب ــتی در ای ــالیق سوبژکتیویس ــه س ــت. البت ِ آن اس
ــِو  ــّوع مصادیــق ابژکتی ــا در ایــن صــورت تن روشــنی پیداســت، ام
ــر و  ــر هیاهــو از تصاوی خالقّیت هــای هنــری انســان ها، جهانــی پ
چشــم اندازهای گوناگــون کــه همزمــان خشــم و راســتی، مــرگ و 
زندگــی، رنــج و سرمســتی، زشــتی و زیبایــی و دوگانه هــای جــذاب 
ــذاق  ــه م ــه ب ــد مــی آورد ک ــر می کشــد، پدی ــه تصوی دیگــری را ب

انســان جدیــد بســی خوشــایندتر اســت و گواراتــر!
ــل  ــه ســه دلی ــردم ب ــه م ــد اســت ک ــاز مــک داگل معتق اینکــه ب
ــود  ــوب خ ــن را مطل ــتایش دی ــین و س ــت، تحس ــاس هیب احس
ــوژی و  ــایۀ تکنول ــر س ــد در زی ــان جدی ــه جه ــد، و اینک می دانن
ــاد  ــوال را ایج ــن س ــد، ای ــود را می گذران ــی دوراِن خ ــط علم رواب
ــط  ــی از رواب ــتی ناش ــات سوبژکتیویس ــا احساس ــه آی ــد ک می کن
دانــش قــدرت در دنیــای جدیــد یــا پدیــدة کنــار گذاشــتن خداونــد 
از جهــان خلقــت و اعتمــاد مضاعــف بــه علــم یــا هنــر )که هــر دو 
صورتــی از خالقّیــت انســانی را در خــود نهفتــه دارند( پاســخگویی 
مناســب بــرای ســواالتی هســت کــه مــردم پیشــتر در مذهــب بــه 
دنبــال آن بودنــد؟ آیــا معنویــت جدیــد کــه رنــگ سکوالریســتی و 
لیبرالیســتی دارد جایگزیــن خوبــی بــرای معنویــت ناشــی از مذهب 

ــن می باشــد؟ و دی
در ایــن مجــال پاســخ بــه ایــن ســواالت نیســت، و چــه بســا طــرح 
ــل  ــه دالی ــم ب ــالش می کن ــذا ت ــری اســت، ل ــا مســئلۀ مهم ت آنه
پیدایــش چنیــن مســئله ای مختصــراً اشــاره کنــم! تــی اس الیــوت 
ــدد  ــد، تج ــه می گوی ــا ک ــد، آنج ــاره می کن ــی اش ــۀ خوب ــه نکت ب
ــت! و در  ــادی اس ــه اعتق ــی، و ن ــران احساس ــک بح ــه ی و مدرنیت
ــه  ــی را ب ــان احساس ــد هم ــر نمی توانن ــردم دیگ ــد م دوران جدی
ــاکان آنهــا داشــتند! بیشــتر  خــدا و مذهــب داشــته باشــند کــه نی
پژوهش هــا در بــاب بحــران معنویــت معاصــر، روی پدیــدة تقلیــل 
ــا  ــی ی ــد! تقلیل گرای ــور داده ان ــی ) Reductionism( مان گرای
فیزیکالیســم در مســئلۀ واقعیــت، عبــارت از ایــن اســت کــه همــۀ 
امــور تنهــا از جنبــۀ مــادی قابــل فهــم هســتند و بعــدی فراتــر از 

بعــد مــادی یــا وجــود نــدارد یــا اهمیــت نــدارد!
جــان الک در ایــن بــاره معتقد بود کــه مفاهیــم وحیانــی از آن روی 
کــه تصوراتــی منطبــق بــا دایــرة آگاهــی تجربــی )حســی باطنی( 
انســان ندارنــد، لــذا از حــوزة معرفــت خارجنــد و امــوری غیرقابــل 
ــت  ــتند! معرف ــی ارزش هس ــل ب ــن دلی ــه همی ــم و ب ــم و مبه فه
ــه آن هــم ریشــه  ــر اســتدالل قیاســی اســت ک ــی ب ــی مبتن واقع
ــاًل  ــز کام در تصــورات حســی دارد! بنابرایــن تصــورات فطــری نی
مــردود هســتند! پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایمــان وجهــی 
ــر،  ــکلی دراماتیک ت ــت! در ش ــی اس ــری ته ــدارد و ام ــی ن عقالی
گالیلــه در اول دورة رنســانس چنیــن می گویــد کــه کتــاب زیبــای 
طبیعــت بــه زبــان ریاضــی نــگارش یافتــه و هــر چــه جــز آن زبان، 

غیــر قابــل فهم اســت!
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــور ب ــد کرکگ ــی مانن ــل، کس ــا در مقاب ام
ــۀ  ــان از رابط ــی، و ایم ــه آفاق ــت ن ــی اس ــری انفس ــت، ام حقیق
ــی  ــیحیت( ناش ــا مس ــب )در اینج ــا مذه ــردی ب ــتانس ف اگزیس
شــده و فــرد بایــد خــود را در ایــن رابطــه قــرار دهــد تــا بــه ســعادت 
موعــود یــا نجــات برســد! آنچــه در اینجــا اهمیــت دارد، اصالــت آن 
حقیقتــی اســت کــه ایمــان وســیلۀ رســیدن بــه آن اســت و فــرد از 

ــا ارزش اســت! دریچــۀ ایــن ایمــان، موجــودی بســیار ب
فریتیــوف شــوان عــارف سوئیســی نیــز معتقــد اســت که کوشــش 
در نشــاندِن برهــان بــر هیــچ محــض، نتیجــۀ تفکــری اســت کــه 
ــت  ــن نیس ــز ای ــرده و ج ــه ک ــع عالق ــر قط ــی فک ــدأ متعال از مب
ــد، الزمــۀ  کــه اســتدالل صرفــاً یــک علــت اعــدادی اســت و تعّب

الینفــک هــر نــوع تعّقــل اصیــل اســت!
ــت  ــدون غای ــت حســانی و ب ــد یــک معنوی ــت انســان جدی معنوی
یــا نتیجــه و صرفــاً لحظــه ای اســت! تهذیــب و پالودگــی نفســانی 
بــه یــک ســری رفتارهــای نیکومنشــانه و مردم پســند یــا فرقــه / 
ــل  ــر از آن مراح ــه و دیگ ــل یافت ــند تقلی ــا جامعه پس ــند ی گروه پس
ــک  ــد ی ــای جدی ــت دنی ــت! معنوی ــری نیس ــوی خب ــخت معن س
ــه  ــان ب ــه آس ــی ک ــت! معنویت ــی اس ــکوالر و رفاه ــت س معنوی
ــر در  ــی، اگ ــول یــک بزرگ ــه ق ــا تشــریفات! ب ــو ب ــد ول دســت آی
ــریفات و  ــا تش ــوی ب ــای معن ــم ها و آئین ه ــم مراس ــۀ قدی ازمن
ــط  ــروزه فق ــود، ام ــراه ب ــی هم ــتیوال های خاص ــا و فس برنامه ه
همــان تشــریفات و برنامه هــا باقــی مانــده و رنــگ نباختــه اســت! 
بنابرایــن امــروزه خیلــی از ایــن مراســم ها یــک طــرح توریســتی 
خــوب بــرای افزایــش بازدیدکننــدگان و رســیدن بــه منافــع مــادی 

ــت! ــرای دولت هاس ــیار ب بس
ــه  ــان معــروف فراماســونری ب ــراً در مــورد جری در کتابــی کــه اخی
قلــم ماســونی از لــژ بــزرگ اســکاتلند بــه نــام روبــرت ال دی کوپــر 
خوانــدم، بیشــتر بــه ایــن مســئله پــی بــردم کــه یکــی از دالیــل 
انتشــار ســریع فراماســونری در سراســر جهــان، همیــن آئین هــای 
ــزرگ  ــوده کــه در تاالرهــای ب ــر طمطــراق تّشــرف ب عجیــب و پ
لژهــا و بــا آداب و رســوم خاصــی انجــام می شــود و برخــی 
ــر  ــی ب ــی مبن ــراه ادعاهای ــه هم ــودة آن ب ــن و رازآل ــر نمادی عناص
ــق  ــی از طری ــائل اخالق ــان ها و درک مس ــرادری انس ــری و ب براب
نمادهــای تاریخــی و رمــزی و چیزهــای اطــراف آن کــه مســتلزم 
اعتقــاد بــه جهانــی دیگــر یــا عــذاب و عقــاب یــا تکلیــف دشــواری 
ــل  ــادی آن، از دالی ــی و اقتص ــای سیاس ــوای جنبه ه ــت س نیس
ــف  ــدد از تکلی ــان متج ــا انس ــت! آی ــوده اس ــام آن ب ــت ع مقبولی
ــادی  ــدر م ــا آنق ــده؟ آی ــزار ش ــدن بی ــی ش ــا از نه ــد؟ آی می هراس
شــده کــه معنویــت هــم بــه شــکل مــادی برایــش جــذاب اســت؟ 

معنویــت دنیــای جدید، 
معنویــت ســکــــوالر 
و رفــــــاهی اســت
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یاد داشـت

ــاخته؟؟؟ ــه س ــوی او را اینگون ــان معن ــا دوری از جه آی
ایــن ســوال ها زمانــی مهم تــر می شــوند کــه بدانیــم از ســوی دیگــر بســیاری از مراســم های مذهبــی 
در جهــان از قبیــل مراســم های خــاص مســیحیان یــا بودائیــان و یــا مســلمانان همــه ســاله بــا شــکوه 
ــردة  ــا در پشــت پ ــد! آی ــز می یابن ــال بیشــتری نی ــه روز اقب ــوند و روز ب ــرا می ش و جــالل خاصــی اج
ــا ظهــور معنویــات و عرفان هــای مــادی و ســکوالر، روابــط دانــش  معنویت زدایــی از دنیــای جدیــد ی
ــا  ــزرگ ی ــذان و ســرمایه داران ب ــا تــالش متنف ــه اســت؟ آی ــدرت سیاســت نهفت ــا دانــش ق ــدرت ی ق
ــه  ــه جانب ــتیبانی هم ــا پش ــازی ی ــترش فرقه س ــد و گس ــی در رش ــۀ جهان ــیون در عرص ــی سیاس برخ
ــرای مذهــب و  ــد جایگزینــی ب از جریان هــای ســکوالری همچــون فراماســونری کــه ســعی می کنن
دیــن در میــان انســان ها بیابنــد، و چیزهــای ماننــد آن نســبتی مســتقیم بــا روابــط قــدرت و سیاســت و 
اقتصــاد و ســرمایه داری دارد؟ آیــا ایــن نوعــی بهره کشــی از امکانــات تجــدد و نیــز روحیــۀ تجددگرایــی 

در انســان عصــر جدیــد بــوده اســت؟
ســوال های مشــابه دیگــری وجــود دارد کــه شــاید اهــل فــن بتواننــد تــا حــدی بدانها پاســخ دهنــد. اما 
در انتهــای ایــن نوشــته می خواهــم بگویــم کــه شــرایط گــذار جهــان جدیــد شــرایطی آوانــگارد اســت 
کــه رو بــه ســادگی و راحتــی آورده و مفاهیــم بــزرگ شــأن واالی خــود را از دســت داده انــد! مفاهیمــی 
مثــل تقــّدس، زیبایــی، عشــق، آرامــش و خــوب بــودن، دیگــر آنقــدر ســختگیرانه لحــاظ نمی شــوند 
کــه بــه یــک ایــده آل دســت نیافتنــی مبــّدل شــوند! دیگــر نیــازی بــه بــاور بــه اتوپیــا نیســت! زندگــی 
در لجنــزاری تاریــک بــه نــام دنیــا هــم می توانــد زیبــا باشــد! تاریکــی و زشــتی نیــز قــادر بــه تشعشــع 
انــوار متعالــی اســت و لزومــی نــدارد خــدا را همــان احــد دســت نیافتنــی نوافالطونیــان قدیــم بدانیــم! 
دیگــر تــرس از جهــاِن دیگــر وجهــی نــدارد؛ چــه بســا در جهنــم دنیــا شــرایط بغرنج تــر اســت، پــس 
بــادا کــه در همیــن جهنــم مســتی کنیــم! دیگــر بــرای بخشــش الزم نیســت رنــج زیــاد بکشــیم یــا 
پیــش یــک واســطه اعتــراف کنیــم؛ آگاهــی فراتــر از آن رفتــه کــه چنیــن رنجــی دیگــر رنگــی بــه 

رخســاره اش مانــده باشــد!...
ــی دوم کــه مصائــب و ویرانی هــای  ــاپ آرت در ادوار بعــد از جنــگ جهان ظهــور کانســپچوآل آرت و پ
ــود،  ــتی ب ــتی و سوررئالیس ــر دادائیس ــادگاری از دوران هن ــع ی ــه در واق ــت، ک ــراه داش ــه هم ــادی ب زی
جنبه هــای ســاده انگارانــۀ معنویــت را بــه شــکل پربــاری بــرای بشــر پســامدرن فراهــم کــرد و پیونــد 
ــای الوهــی  ــا دریچه ه ــد ت ــی باعــث ش ــام زندگ ــه ن ــی ب ــر بزرگ ــا هن ــت ب ــی معنوی ــز حت ــه چی هم
معنویــت هــر چــه بیشــتر بســته شــوند؛ البتــه هســتند هنرمندانــی کــه پیونــد هنــر بــا معنویــت الوهــی 
را همچنــان گرامــی می دارنــد؛ هنرمندانــی همچــون کاندینســکی و شــوان! کاندینســکی بــر ایــن باور 
اســت کــه پیشــرفت های تکنیکــی باعــث شــده دســتاوردهای معنــوی نادیــده انگاشــته شــوند و هنــر 
در خدمــت نیازهــای پســت و اهــداف مــادی قــرار گیــرد! )آیــا تعّبــد بــرای شــیطان جــای تعّبــد بــرای 
خــدا را گرفتــه اســت؟!(! آیــا وضعیــت بشــر امــروز مشــابه وضعیــت دکتــر فاســتوِس کریســتوفر مارلو 
یــا فاوســت گوتــه اســت؟؟؟! امــا بــه نظــر می رســد بــا چیــزی جدیــد بــه نــام تحریــف یــا دگردیســِی 

معنویــت روبــرو باشــیم!!!!
ــال از گــوش  ــرای مث ــه ممکــن اســت ب ــد ک ــوی انســان عصــر جدی ــات معن ــا مطالب گاهــی وقت ه
دادن بــه یــک موســیقی راک انــدرول ناشــی شــود، مــرا بــه یــاد قــوم موش هــا در داســتان ژوزفیــن 
ــوان یــک  ــه عن ــدازد؛ ژوزفیــن ب ــکا می ان ــا قــوم موش هــا آخریــن نوشــتۀ فرانتــس کاف آوازه خــوان ی
آوازه خــوان، آواز خاصــی نــدارد یــا موســیقی تکنیــکال خاصــی را ابــراز نمی کنــد، و صــدای او چیــزی 
بیــش از ســوت معمــول در بیــن قــوم موش هــا نیســت، امــا هــر بــار در کنســرت هایش، روح ملــی و 
ــده می شــود و آنهــا را در نوســتالژیای غمبــار عصــر رنــج آور کودکی شــان،  تاریخــی قــوم موش هــا زن
شــادی و ترس هــای ناشــی از مقابلــه بــا دشــمنان، اتحــاد و انســجام قومــی و قبیله ایشــان فــرو می برد؛ 
بــا ایــن حــال آنهــا از موســیقی چیــز زیــادی نمی داننــد و آواز ژوزفیــن جــز همیــن ابتهاجــات حماســِی 
لحظــه ای، چیــزی برایشــان بــه همــراه نــدارد؛ آنها قومــی خســته و مصیبــت زده هســتند و هربــار برای 
بازآفرینــی حــس حماســه و تقویــت قــوای دفاعــی در برابــر دشــمن، بــه آواز ژوزفیــن نیازمند می شــوند؛ 
لــذا بــرای آنهــا هنــر فــی نفســه ارزشــی نــدارد جــز همیــن کــه گفتــه شــد؛ از همیــن رو آنهــا هرگــز 
ــا روزی کــه او قــوم موش هــا را بــرای  مطالبــات ژوزفیــن در مقــام یــک هنرمنــد را درک نمی کننــد ت
همیشــه تــرک می کنــد؛ گــو اینکــه انســان مــدرن زدة عصــر ماشــین نیــز روحــی خســته و عصیــان زده 
دارد کــه بــه امــر متعالــی پشــت کــرده و چیــزی جــز همیــن هنــر کــه لطافــت معنــوی را به شــکلی در 

او احیــا کنــد، در چنتــه نــدارد!
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ــر. ــگاه معاص ــۀ ن مؤسس

یادداشتی از احمدرضا یزدانی مقدم؛
هــم می توانیــم از حقیقــت عدالــت 
اعتبــار  از  هــم  و  بگوئیــم  ســخن 
عدالــت  »اعتبــار  گاه  عدالــت؛ 
اجتماعــی« گفتــه مــی  شــود و منظــور 
ــی«  ــت اجتماع ــن عدال ــار ُحس »اعتب
اســت کــه از مصادیــق اعتبــار ُحســن 

. ست ا
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، متــن زیــر 
در  عدالــت  مــورد  در  اســت  یادداشــتی 
فلســفه سیاســی عالمــه طباطبایــی کــه 
والمســلمین  االســالم  حجــت  قلــم  بــه 
احمدرضــا یزدانــی مقــدم عضــو هیئــت 
اندیشــه  و  علــوم  پژوهشــکده  علمــی 
فرهنــگ  و  علــوم  پژوهشــگاه  سیاســی 

اســالمی نوشــته شــده اســت:
ــی  ــوم حقیق ــک مفه ــت، ی ــوم عدال ــا مفه آی
اســت یــا یــک مفهــوم اعتبــاری؟ آیــا 
ــور  ــا از ام ــت ی ــی اس ــور حقیق ــت از ام عدال
اعتبــاری؟ آیــا بایــد از حقیقــِت عدالــت 
در  آن؟  اعتبــار  از  یــا  بگوئیــم  ســخن 
ــد  ــد ش ــوم خواه ــه معل ــث مقال ــن مباح ضم
کــه هــم می توانیــم از حقیقــت عدالــت 
ــا  ــت؛ ب ــار عدال ســخن بگوئیــم و هــم از اعتب
ــت  ــخن از حقیق ــی س ــه وقت ــاوت ک ــن تف ای
ــژه  ــبات وی ــه مناس ــم، ب ــی گوئی ــت م عدال
ــم و  ــاره داری ــی اش ــودات خارج ــان موج می
ــی  ــخن م ــت س ــار عدال ــه از اعتب ــی ک زمان
چنیــن  کــه  اســت  آن  مقصــود  گوئیــم، 

مناســباتی را بایــد برقــرار ســازیم.
ــه  ــود ک ــح داده می ش ــال، توضی ــن ح در عی
گفتــه  اجتماعــی«  عدالــت  »اعتبــار  گاه 
ــت  ــن عدال ــار ُحس ــور »اعتب ــود و منظ می ش
ــار  ــق اعتب ــه از مصادی ــت ک ــی« اس اجتماع
ــور  ــخص، منظ ــور مش ــه ط ــت. ب ــن اس ُحس
از اصطــالِح حقیقــت و اعتبــار ناظــر بــه 
نظریــه ادراکات اعتبــاری اســت کــه صــورِت 
اعتبــاری  ادراکات  مقالــه  در  آن  جامع تــر 
ــفه و روش  ــول فلس ــم اص ــه شش ــی مقال یعن

ــه شــده اســت. رئالیســم ارائ
اجتماعی عدالت  چیستی 

جمهــوری،  در  سیاســی،  فلســفه  مباحــث 
بــا طــرح پرســش دربــاره عدالــت آغــاز 
می شــود. تراســیماخوس از »عدالــت بــه 
در  می کنــد.  دفــاع  اقویــا«  نفــع  مثابــه 
بــرای  را  پرسشــهایی  ســقراط  مقابــل، 
نتیجــه  و  می کنــد  مطــرح  تراســیماخوس 
می گیــرد کــه عدالــت یعنــی دادن حــق 
دارنــده حــق بــه او و قــرار دادن هــر چیــزی 
ــرای توضیــح و تفســیر  در جــای خــودش و ب
ــت را در شــخص انســان  آن، چگونگــی عدال
ترســیم  و  توجیــه  انســانی  اجتمــاع  در  و 
ــت  ــاره عدال ــطو درب ــدگاه ارس ــد. دی می کن
ــت  ــاب ماهی ــی او در ب ــه کل ــه نظری ــع ب راج
سلســله مراتبــی جهــان اســت. ارســطو 
ــدا  ــی ج ــت جزای ــی را از عدال ــت توزیع عدال
مــی کنــد. از نظــر ارســطو توزیــع دارایی هــا 
در جامعــه بایــد بــر اســاس شایســتگی و 
اســتحقاق صــورت گیــرد. از نظــر هابــز، 

عدالــت، پــای بنــدی بــه قراردادهایــی اســت 
ــه،  ــت؛ در نتیج ــتیبان آنهاس ــت پش ــه دول ک
عدالــت بــه قــرارداد برمــی گــردد. در مقابــل 
ــی  ــه اصول ــل ب ــت، عم ــت، عدال ــر کان از نظ
ــه  ــردد، بلک ــی  گ ــع برنم ــه مناف ــه ب اســت ک

ــگان اســت. ــق هم ــورد تواف م
آیــا عدالــت اجتماعــی مــورد نظــر ایــن 
فیلســوفان راجــع بــه یــک امــر حقیقی اســت 
یــا راجــع بــه یــک امــر اعتبــاری؟ بــه بیــان 

ــا عدالــت اجتماعــی امــری حقیقــی  دیگــر آی
ــش،  ــن پرس ــاری؟ ای ــری اعتب ــا ام ــت ی اس
ــه ادراکات  ــا نظری ــت ب ــژه، از دو جه ــه وی ب
ــه در  ــی اینک ــد. یک ــاط می یاب ــاری ارتب اعتب
ــت اجتماعــی«  ــار عدال ــه از »اعتب ــن نظری ای
ــه  ــر اینک ــت. دیگ ــده اس ــه ش ــخن گفت س
علــوم  مباحــث  و …،  منابــع  برخــی  در 
ــالق  ــفه اخ ــی، فلس ــفه سیاس ــی، فلس سیاس
ــاری  ــانی؛ اعتب ــوم انس ــی عل ــور کل ــه ط و ب

عدالــت  حقیقــت  از  می توانیــم  هــم 
ــت ــار عدال ســخن بگوئیــم و هــم از اعتب

یاد داشـت

معرفــی شــده اســت.
یــا  حقیقــی  از  پرســش  پاســخ  بــرای 
ــت اجتماعــی، مناســب  ــودن عدال ــاری ب اعتب
کنیــم.  پژوهــش  را  جهــت  چنــد  اســت 
ــت  ــه عدال ــوط ب ــث مرب ــه مباح ــی اینک یک
ــا  ــده ی ــرح ش ــی مط ــه دانش ــی در چ اجتماع
می شــود؟ و از نظــر فیلســوفان مســلمان، 
عدالــت اجتماعــی دارای چــه ماهیتــی اســت 
ــت و  ــی اس ــوزه دانش ــه ح ــه چ ــق ب و متعل
یادشــده  دانشــی  حــوزه  ویژگی هــای 
ــاص در  ــور خ ــه ط ــه ب ــر اینک ــت؟ دیگ چیس
ــیماتی از  ــه تقس ــاری چ ــه ادراکات اعتب نظری
علــوم ارائــه شــده اســت و عدالــت اجتماعــی 
ــم ارجــاع شــده اســت و دارای  ــه کــدام عل ب

ــت؟ ــده اس ــی ش ــی معرف ــه ماهیت چ
دو معنای علم

فارابــی موضــوع عدالــت اجتماعــی را در 
ــه  ــادی آرا اهــل المدین فصــول منتزعــه و مب
الفاضلــه مطــرح کــرده اســت. ایــن دو 
اثــر، در فلســفه عملــی هســتند. فارابــی 
ــه  ــی را از جمل ــت عمل ــود، حکم ــار خ در آث
ــی  ــل نظــری معرف ــا فضائ ــوم نظــری و ی عل
عدالــت  او،  نظــر  از  بنابرایــن،  می کنــد؛ 
ــت  ــه حکم ــوط ب ــی مرب ــی، موضوع اجتماع
علــوم  اســت.  نظــری  علــوم  و  عملــی 
ــر  ــم در ب ــی را ه ــوم عمل ــه عل ــری، ک نظ
دارد، ســاخته و پرداختــه عقــل نظــری اســت. 
در کنــار و یــا در مقابــل عقــل نظــری، عقــل 
عملــی قــرار دارد کــه شــامل عقــل ِمهنــی و 
ُمــروی اســت. عقــل ِمهنــی عقــل صنعــت و 
ــروی  ــل ُم ــک و عق ــر و تکنی ــارت و هن مه
ــی  ــور کل ــه ط ــت. ب ــر اس ــبه گ ــل محاس عق
ــدرت  ــی، ق ــف فاراب ــه تعری ــی، ب ــل عمل عق

ــدارد. ــی ن ــاماندهی علم ــد و س تولی
ــه موجــودات از آن  ــم ب ــی فلســفه را عل فاراب
ــد.  نظــر کــه موجــود هســتند معرفــی می کن
موجــودات  موجــودات،  ایــن  جملــه  از 
سیاســی هســتند. فلســفه سیاســی، شــاخه ای 
از فلســفه اســت کــه دربــاره موجــودات 
سیاســی پژوهــش می کنــد )الجمــع، ص 
ــم  ــد از: عل 80 و 8۱(. اقســام فلســفه عبارتن
ــم الهــی و فلســفه  ــم طبیعــی، عل ــم، عل تعالی
ــانی  ــفه انس ــی، فلس ــم مدن ــا عل ــی )ی سیاس
و فلســفه عملــی( )التوطئــه، ص 56-59؛ 
ــه  ــی ک ــر تحلیل ــا ب الجــدل، ص 33-3۷(. بن
ــی در  ــفه سیاس ــد، فلس ــه می کن ــی ارائ فاراب
ــش  ــعادت پژوه ــاره س ــت درب ــه نخس مرتب
می کنــد )الملــه، ص 52(. از آنجــا کــه ایــن 
افعــال و رفتــار و اخــالق و ملــکات ارادی 
هســتند کــه بــه ســعادت می رســانند؛ از ایــن 
ــان،  ــد )هم ــش می کن ــا پژوه ــاره آنه رو درب

.)53 ص 
ــار  ــال و رفت ــه افع ــد ک ــن می کن ــپس تبیی س
ــی  ــر، اجتماع ــورد نظ ــکات م ــالق و مل و اخ
ــالق  ــار و اخ ــپس رفت ــان(. س ــتند )هم هس
و ملکاتــی کــه بــه ســعادت می رســانند 
ــان،  ــد )هم ــی ده ــز م ــا تمیی ــر آنه را از غی
ــع و  ــه توزی ــد ک ــی کن ــن م ص 54( و تبیی
ــه  ــه ب ــی ک ــار و اخــالق و ملکات ــق رفت تحقی
ــت  ــا ریاس ــاع ب ــانند در اجتم ــعادت می رس س
صناعــت  و  ِمَهنــه  بــا  ریاســت  و  اســت 
سیاســت،  می شــود.  ممکــن  فرمانروایــی 
عمــل و فعــل ِمَهنــه فرمانروایــی اســت 

)همــان، ص 54 و 55(.
بنابرایــن، اقــدام بــرای تحقــق افعــال و 
ــکات ارادی در اجتمــاع  ــار و اخــالق و مل رفت
کــه ســعادت را مقصــد خــود قــرار داده 
ــل  ــن تحلی ــود. ای ــد ب اســت، سیاســت خواه
ــاره  ــی درب ــار فاراب ــت را گفت ــاره سیاس درب
ــه  ــه از آن ارائ ــی ک ــی و تعریف ــفه سیاس فلس
-۷3 کــرده تأییــد می کنــد )التنبیــه، ص 
۷۷؛ التنبیــه، خلیفــات، ص 225(. از بیــان 
ــی از  ــفه سیاس ــه فلس ــد ک ــی آی ــی برم فاراب
اقســام فلســفه اســت )الجمــع، ص 80 و 
ص  الحــروف،  56-59؛  ص  التوطئــه،  8۱؛ 
ــدل،  66-69-۱3۱-۱43-۱48-۱50-۱52؛ الج
ــل،  ــول، ص 96-98؛ تحصی ص 33-3۷؛ فص
ــری  ــه نظ ــفه را ب ــی فلس ص 49-64(. فاراب
ــفه  ــیم فلس ــد. تقس ــیم می کن ــی تقس و عمل
ــه  ــت ک ــس از آن اس ــی پ ــری و عمل ــه نظ ب
ــی  ــری معرف ــم نظ ــفه را عل ــه فلس مجموع
صــورت  حیــث  ایــن  از  و  اســت  کــرده 
می گیــرد کــه آیــا مباحــث و تحلیل هــای 
آن ناظــر بــه موجــود نظــری اســت یــا ناظــر 

ــی. ــود عمل ــه موج ب
ــه  ــه مثاب ــی فلســفه ب ــن، تقســیم درون بنابرای
موضــوع  حیــث  از  نظــری،  علــم  یــک 
فلســفه  بنابرایــن،  اســت.  آن  پژوهــش 
ــی  ــی یعن ــات خارج ــه واقعی ــر ب ــی ناظ سیاس
ارادی  امــور  کــه  اســت  رفتــار  و  افعــال 
ــت،  ــه آن واقعی ــی ک ــی واقعیت ــتند؛ یعن هس
ارادی اســت را پژوهــش می کنــد. ایــن از 
ــی  ــفه عمل ــاره فلس ــی درب ــه فاراب ــی ک مثال
وی  می شــود.  دانســته  هــم  می زنــد 
بــرای علــوم نظــری علــم بــه اینکــه »عــدل 
ــه، ص  ــی آورد )التنبی ــاهد م زیباســت« را ش

.)۷4 و   ۷3
فارابــی در تقســیم دانش هــا بــه نظــری و 
ــش  ــود دان ــت خ ــه ماهی ــت ب ــی، نخس عمل
نظــر دارد و در مرتبــه بعــد بــه کارویــژه دانــش 
ــا ۷۷(. ابــن  ــه، ص ۷3 ت توجــه می کنــد )التبی
ــه  ســینا و صدرالمتألهیــن در تقســیم دانشــها ب
ــت  ــه ماهی ــی ب ــور کل ــه ط ــی ب نظــری و عمل
ــوم  ــه معل ــی ک ــود خارج ــی موج ــوم؛ یعن معل
ــد  ــی کنن ــه م ــود، توج ــع می ش ــا واق ــم م عل
)الشــفاء، ص ۱2؛ الهیــات، ص ۱۱؛ شــرح 
ــه  ــل خواج ــه، ص 3(. در تحلی ــه االثیری هدای
ــه حکمــت  ــن طوســی تقســیم دوگان نصیرالدی
گاه ناظــر بــه تعریــف و ماهیــت دانــش اســت 
)اخــالق ناصــری، ص 6( و گاه ناظــر بــه 
انقســام موجــودات خارجــی یــا معلومــات 
بــه دو قســم اســت )همــان، ص ۷( و گاه 
ــوای  ــام ق ــا و انقس ــل شناس ــه فاع ــتند ب مس
ادراکــی انســان اســت )همــان، ص 23(. 
ــه  ــوف ب ــفه را وق ــود از فلس ــینا مقص ــن س اب
حقایــق اشــیا بــه قــدر امــکان انســانی معرفــی 
ــر  ــد: ارادی و غی ــه ان ــیا دوگون ــد. اش ــی کن م
ارادی. بنابرایــن از نظــر ابــن ســینا هــم فلســفه 

ــه حقیقــت اشــیا اســت. ــی ناظــر ب عمل
بــا توجــه بــه گفتــار عالمــه طباطبایــی 
مقایســه  و  انســانی  دانش هــای  دربــاره 
مســلمان  فیلســوفان  تحلیــل  بــا  آن 
دربــاره دانش هــای انســانی و بــا لحــاظ 
در  کــه  بشــری  دانش هــای  موقعیــت 
هســتند  علمــی  دیســپلین های  واقــع، 
معلــوم می شــود کــه تعبیــر بــه علــوم و 

المیــزان  در  )چنانکــه  اعتبــاری  ادراکات 
مشــاهده می شــود( یــا ادراکات و افــکار 
اعتبــاری )چنــان کــه در اصــول فلســفه 
و  شــود(  مــی  دیــده  رئالیســم  روش  و 
یــا علــوم نظــری و علــوم عملــی راجــع 
بــه دیســپلین های علمــی نبــوده، بلکــه 
از  را  انســانی  افــکار  و  ادراکات  و  علــوم 
نظــر چگونگــی ایــن علــوم و ادراکات و 
افــکار؛ تحلیــل و بررســی و تقســیم مــی 
ــوم  ــرای مفه ــوان ب ــی  ت ــن  رو م ــد. از ای کن
ــر  ــی و دیگ ــه طباطبای ــار عالم ــوم در گفت عل
ــپلین  ــای دیس ــلمان از دو معن ــوفان مس فیلس
ــای  ــرد و معن ــاد ک دانشــی و فکــر و ادراک ی
ــی  ــه طباطبای ــل عالم ــه تحلی دوم را راجــع ب
ــران  ــل دیگ ــه تحلی ــع ب ــای اول را راج و معن

دانســت.
بدیــن ترتیــب روشــن می شــود کــه دریافــت و 
تحلیــل برخــی صاحــب نظــران و نویســندگان 
ــوم  ــیم عل ــاری و تقس ــه ادراکات اعتب از نظری
انســانی- بــه معنــای عــام کلمــه- بــه حقیقــی 
ــن  ــع، ای ــوده و در واق ــت ب ــاری نادرس و اعتب
نویســندگان تحلیــل و نظــر عالمــه طباطبایــی 
را از جــا و هــدف و رســالت خــود خــارج کــرده 
ــرده انــد. توجــه  و در محــل دیگــری بــه کار ب
بــه ایــن دقیقــه از اشــتباهات ســهمگین و 
تأســف بار کــه برخــی در نوشــتار و گفتــار 
و  اعتبــاری  ادراکات  دربــاره  مصاحبه هــا  و 
تبییــن دیــدگاه عالمــه طباطبایــی و اســتفاده از 
تفکیــک اعتبــاری از حقیقــی در تفســیر علــوم 

ــد. ــری مــی کن ــد جلوگی مرتکــب شــده ان
علــوم نظــری شــامل معقــوالت اولــی و ثانــوی 
ــی  ــم کل ــی، آن مفاهی ــوالت اول ــت. معق اس
ــد  ــد؛ مانن ــی دارن ــه ازا خارج ــه ماب ــتند ک هس
مصادیقــی  آن  ازای  مابــه  کــه  »انســان« 
ــد. معقــوالت  اســت کــه در خــارج وجــود دارن
ثانــوی، مفاهیمــی هســتند کــه مصــداق 
جزئــی خارجــی ندارنــد، امــا منشــأ انتــزاع آنهــا 
ــا تحلیــل عقلــی  در خــارج وجــود دارد یعنــی ب
ــیا  ــد؛ و اش ــی آین ــت م ــه دس ــی ب ــیا خارج اش

ــد. ــی کنن ــف م ــی را توصی خارج
ــش  ــم دان ــفه و روش رئالیس ــول فلس در اص
بشــری را بــه علــوم حقیقــی و اعتبــاری 
بــه  را  حقیقــی  علــوم  و  کــرده  تقســیم 
ــد.  ــیم می کن ــوی تقس ــی و ثان ــوالت اول معق
ــات  ــوان اعتباری ــا عن ــوی ب ــوالت ثان از معق
بالمعنــی االعــم و از علــوم اعتبــاری بــا 
ــاد  ــص ی ــی االخ ــات بالمعن ــوان اعتباری عن
خــارج  حقیقــی  علــوم  وعــاء  می کنــد. 
موجــودات  حقیقــی  علــوم  معلومــات  و 
خارجــی اســت. وعــاء علــوم اعتبــاری، وضــع 
ــی  ــوم حقیق ــت. عل ــم اس ــا وه ــار ی و اعتب
ــت و  ــی اس ــت خارج ــف واقعی ــام کش در مق
علــوم اعتبــاری در مقــام ایجــاد واقعیــت 
خارجــی. در المیــزان، دانشــهای بشــری 
ــی  ــیم م ــی تقس ــری و عمل ــوم نظ ــه عل را ب
ــاء  ــارج و وع ــری، خ ــوم نظ ــاء عل ــد. وع کن
ــت.  ــی اس ــل عمل ــم و عق ــی وه ــوم عمل عل
بــا  عملــی  علــوم  از  طباطبایــی  عالمــه 
ــاد  ــز ی ــاری نی ــوم و ادراکات اعتب ــوان عل عن
ــا  ــی ی ــل عمل ــاخته عق ــا را س ــد و آنه می کن

ــد. ــی می کن ــم معرف وه
ــزدی  ــری ی ــدی حائ ــرم مه ــمند محت دانش
ــت  ــل اس ــی مای ــل عمل ــای عق در کاوش ه

ــات  ــات را اعتباری ــروه از اعتباری ــن گ ــه ای ک
ــا  ــد. در اینج ــض بنام ــار مح ــه و اعتب محض
تذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه ســوگیری 
کتــاب کاوش هــای عقــل عملــی برابــر 
عالمــه  اعتبــاری«  »ادراکات  مقالــه 
نویســنده  البتــه  دارد  قــرار  طباطبایــی 
محتــرم بــه ایــن تقابــل اشــاره نکــرده 
ــود را  ــاب خ ــالت کت ــی رس ــت و در جای اس
محمدحســین  شــیخ  اشــتباهات  توضیــح 
محمدرضــا  شــیخ  او  شــاگرد  و  کمپانــی 
مظفــر عنــوان می کنــد. بــه نظــر مــی رســد 
ــام  ــرام مق ــه احت ــزدی ب ــری ی ــدی حائ مه
علمــی عالمــه طباطبایــی مایــل نیســت 
ــی  ــل اصفهان ــد تحلی ــل او را مانن ــه تحلی ک

و مظفــر نادرســت انــگارد.
ــه متــن حائــری  عزیزانــی کــه می خواهنــد ب
یــزدی مراجعــه کننــد الزم اســت توجــه 
داشــته باشــند متــن کتــاب متــن پیچیــده ای 
ــی و  ــای بررس ــه اقتض ــنده ب ــت و نویس اس
ارزیابــی گاه در مقــام تقریــر نظریــه ادراکات 
ــاد از آن  ــام انتق ــت و گاه در مق ــاری اس اعتب
ــر  ــا همدیگ ــه ب ــام و دو مرحل ــن دو مق و ای
ــده  ــن رو، خوانن ــت. از ای ــده اس ــه ش آمیخت
ــه  ــاب را مطالع ــتری کت ــه بیش ــا توج ــد ب بای
کنــد و از بــه هــم آمیختگــی ایــن دو مقــام و 
تصــّور اینکــه حائــری یــزدی نیــز در ســوی 
ــاع از  ــاری و دف ــه ادراکات اعتب نظــری نظری

ــد. ــز کن ــرار دارد، پرهی آن ق
ادراکات  نظریــه  از  یــزدی  حائــری  انتقــاد 
اعتبــاری و انتقاداتــی کــه متوجــه اصفهانــی و 
ــه  ــی اســت ک ــد ناشــی از تحلیل ــر می کن مظف
از عقــل عملــی دارد. حائــری یــزدی، تحلیــل 
ابــن ســینا از عقــل عملــی در طبیعیــات و 
ــگارد و تحلیــل  فلســفه کلــی را متفــاوت می ان
اصفهانــی و مظفــر را ناشــی از تحلیــل ابتدایــی 
ــی  ــات معرف ــینا در طبیعی ــن س ــی اب و تعلیم
ــا تحلیــل نهایــی ابــن ســینا  می کنــد و آن را ب
حائــری  متأســفانه  می انــگارد.  متفــاوت 
یــزدی بــرای ایــن تحلیــل دوم ارجاعــی 
ــی رود  ــال م ــد و احتم ــینا نمی ده ــن س ــه اب ب
ــل  ــی را تحلی ــل عمل ــود از عق ــل خ ــه تحلی ک
ــد و از روی  ــته باش ــینا انگاش ــن س ــی اب نهای
ــه از آِن  ــرده باشــد ک ــتباه حافظــه، فکــر ک اش

ابــن ســینا اســت.
آیــا عدالــت یــک امــر حقیقــی اســت یــا 
اعتبــاری؟ عدالــت اجتماعــی یــک امــر حقیقــی 
ــی  ــوم حقیق ــدوده عل ــن رو، در مح ــت. از ای اس
ــت  ــا عدال ــرد. آی ــرار می گی ــی ق ــفه مدن و فلس
ــر  ــا غی ــت ی ــول ارادی اس ــک معق ــی ی اجتماع
ــول ارادی  ــک معق ــی ی ــت اجتماع ارادی؟ عدال
ــت  ــت. عدال ــی اس ــفه مدن ــدوده فلس و در مح
اجتماعــی از ایــن جهــت کــه یــک امــر حقیقــی 
خارجــی اســت، حقیقــی اســت و از ایــن جهــت 
کــه مــا می خواهیــم آن را در خــارج تحقــق 

ــم، ارادی اســت. بدهی
اگــر بخواهیــم چیــزی را در خــارج تحقــق بدهیــم، 
ــه  ــم و در نتیج ــاج داری ــاری احتی ــوم اعتب ــه عل ب
می توانیــم ســخن از اعتبــار کــردن عدالــت بکنیم. 
ــیا اســت در  ــان اش ــه رابطــه می ــت ک ــی عدال وقت
خــارج تحقــق پیــدا کــرد؛ آن گاه یــک امــر حقیقی 
یــا واقعــی اســت و ســخن گفتــن از آن مربــوط بــه 

علوم حقیقی است.
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یاد داشـت

یادداشت؛
کارویــژه دولــت در اندیشــه 
برقــراری  نصیــر  خواجــه 
عدالــت در جامعــه اســت
مهمتریــن کارویــژه دولــت در اندیشــه خواجــه 
ــه  ــت در جامع ــراری عدال ــی، برق ــن طوس نصیرالدی
اســت، زیــرا وقتــی عدالــت در جامعــه برقــرار شــود 
ــرام و  ــت، آزادی، احت ــت، محب ــی، صداق ــون گرای قان

ــود دارد. ــز وج ــی نی ــات اخاق ــایر صف س
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، دکتــر ســید محمــد موســوی، عضــو 
ــث  ــه بح ــتی ب ــور در یادداش ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــت علم هیئ
بنیادهــای اندیشــه اخالقــیـ  سیاســی خواجــه نصیرالدین طوســی 

ــت: ــه اس پرداخت
ــوان مباحــث عمیــق  ــار خواجــه طوســی مــی ت ــا تعمــق در آث ب

هســتی شناســی، معرفــت شناســی، انســان شناســی و فرجــام 
ــای  ــث و بنیاده ــی مباح ــا برخ ــن ج ــد. در ای شناســی را دی

اندیشــه او کــه زمینــه ســاز پیونــد اخــالق و سیاســت در 
حــوزه اندیشــه اســالمی اســت اشــاره مــی کنیــم:

الف( انسان موجودی مدنی بالطبع است
خواجــه معتقــد اســت در جامعــه، انســان بــه کمــال و 
ســعادت مــی رســد، انســان موجــودی کمــال گــرا و 
ــن جــز در زندگــی اجتماعــی  غایــت گــرا اســت و ای
ــم  ــا ه ــیر ب ــن مس ــن رو در ای ــت. از ای ــر نیس میس

نوعانــش همــکاری کــرده، بــا جهــت دهــی بــه امیــال 
ــی شــود و  و شــهوات خــود خیرخــواه خــود و دیگــران م

بــه تمــام فضائــل، ملــکات متخلــق مــی گــردد. او مکانــی 
را کــه انســان در آن بــه ایــن امــور مــی پــردازد، مدینــه و ایــن 

نــوع اجتمــاع را تمــدن مــی خوانــد. »چــون وجــود نــوع انســان بی 
معاونــت صــورت نمــی بنــدد و معاونــت بــی اجتمــاع محال اســت، 
ــوع  ــه اجتمــاع و ایــن ن ــود ب ــاج ب ــوع انســان بالطبــع محت پــس ن
اجتماعــی کــه شــرح دادیــم را تمــدن خوانند.«)اخــالق ناصــری، 

تصحیــح مجتبــی مینــوی و علیرضــا حیــدری:25۱(
وجــود چنیــن نگرشــی او را وامــی دارد تــا بــرای رســاندن انســان 

ــه  ــردازد ک ــه ای بپ ــکیل جامع ــه تش ــود ب ــاالت خ ــه کم ب
ــر و  ــه او را در مســیر خی در آن نظــام سیاســی ســامان یافت
ــن تمــدن  ــن وســیله ســنگ زیری ــرار دهــد. بدی ســعادت ق

گــذارده مــی شــود کــه هــدف نهائــی آن تحصیــل کمــاالت 
ــعادات اســت. ــوی و س معن
ب( ضرورت سیاست و تدبیر

ــا یکدیگــر و  ــراد ب ــاون اف ــه ادامــه تع ــده خواجــه در جامع ــه عقی ب
پیشــگیری از هــر گونــه ظلــم و تعــدی و نهادینــه نمــودن آمــوزه 
ــه  هــای اخالقــی در جامعــه مســتلزم تدبیــری اســت کــه بایــد ب
واســطه آن هــر کــس را در جایگاهــی کــه مســتحق آن اســت قرار 
ــه او  ــا از صناعــات و حرف ــد ت ــه دیگــران کمــک کن ــا هــم ب داد ت
بهــره ببــرد و هــم دســت تجــاوزان را از تجــاوز بــه حقــوق دیگران 
ــژه  ــا ایــن کار وی ــد. محقــق طوســی چنیــن تدبیــری ب ــاه کن کوت
هــای اساســی را سیاســت مــی نامــد. »پــس بالضــروره نوعــی از 
تدبیــر باشــد کــه هــر یکــی را بــه منزلتــی کــه مســتحق آن باشــد 
ــش برســاند و دســت هــر یکــی از  ــه حــق خوی ــد و ب ــع گردان قان
ــغلی  ــه ش ــد و ب ــاه کن ــران کوت ــوق دیگ ــرف در حق ــدی و تص تع
کــه متکفــل آن بــود در امــور تعــاون مشــغول کنــد و آن تدبیــر را 

سیاســت خوانند.«)اخــالق ناصــری:2(
ج( منشأ سیاست

سیاســت در اندیشــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی دارای ســه منشــأ 
غریــزه، عقــل و شــرع اســت.

غریــزه: چــون انســان مجبــول بــر قــوای شــهویه و غضبیــه بــوده 
ــد و  ــی او می طلب ــس حیوان ــر جــذب آنچــه نف ــا ب ــک آنه و تحری
ــی  ــراد انگیزه های ــندد. در اف ــس نمی پس ــه آن نف ــع آنچ ــر دف ب

ایجــاد می کنــد کــه ممکــن اســت بیــن منافــع و مضــار تعــارض 
ــت  ــه سیاس ــهوات ب ــدال ش ــن رو اعت ــش آورد، از ای ــم پی و تزاح
حاکمــی نیازمنــد اســت کــه بــه تدبیــر طبایــع افــراد در جهت دهی 
ــی  ــح محمدتق ــا بپردازد.)اخــالق محتشــمی، تصحی ــم آنه و تنظی

دانش پــژوه:2(
عقــل: پــس از آن بــه ســازماندهی و رهبــری جامعــه سیاســی مــی 
پــردازد، زیــرا بقــا و دوام نظــام سیاســی بــه چنیــن مرحلــه ای نیــاز 
ــه  ــان ک ــد، چن ــوام یابن ــک و پادشــاهی ق ــا براســاس آن مل دارد ت
ــه حکمــت اســت.)اخالق ناصــری:  قــوام چنیــن سیاســتی هــم ب
309( در ایــن مرحلــه عقــل بــه یــاری انســان آمــده و امــور را بــه 
کمــک ایــن قــوه مدیریــت مــی کنــد و بــه کمــک آن آدمــی مــی 
ــد و براســاس آن  ــور را تشــخیص ده ــد ام ــح و مفاس ــد مصال توان

تصمیــم بگیــرد.
ــان در  ــوع انس ــد ن ــح و مفاس ــه ای از مصال ــرع: وی آن را مرتب ش
جامعــه سیاســی مــی داد کــه عقــول مــردم در ادراک آنهــا مســتقل 
نیســت و اگــر شــارع را رهــا کنــد، آنــان به چنیــن مصالحی دســت 
ــه فســاد  نمی یابنــد و ب
ــد آورد.  روی خواهن
بدیــن منظــور 
ر  د

یشه  ند ا

ــان در  ــت انس ــت هدای ــفه بعث ــلمان، فلس ــران مس ــی متفک سیاس
آنهاســت. مفاســد  از  دوری  و  مصالــح  جهــت 

پیوند اخالق و سیاست
بــا تأمــل در آثــار خواجــه مــی تــوان گفــت کــه وی در خصــوص 
رابطــه اخــالق و سیاســت، مشــربی ارســطویی داشــته و اخــالق 
ــی از آن اســت ناشــی از عــادت و  ــز جزئ را کــه عمــل سیاســی نی
قابــل تغییــر و انعطــاف پذیــر تلقــی مــی کنــد. اگــر رفتــار صالــح 
و نیکــو در عالــم اخــالق خواجــه مفهــوم اساســی بــه شــمار مــی 
آیــد، عمــل سیاســی از مصادیــق عمــل صالــح اســت. بــه تعبیــر 
ــام  ــت و نظ ــی اس ــل اخالق ــه فع ــه مثاب ــی ب ــل سیاس ــر عم دیگ
ــت در  ــعه فضیل ــن و توس ــز تأمی ــژه ای ج ــی اســالم کار وی سیاس
جامعــه نــدارد. بــه همیــن منظــور ارتبــاط معنــاداری بیــن ایــن »دو 
مقولــه برقــرار اســت و اخــالق مقدمــه ورود بــه عرصــه سیاســت 
ضــروری مــی باشــد و در نتیجــه نظریــه تقــدم اخــالق بر سیاســت 

تکویــن مــی یابــد.«
ــت  ــت و فضیل ــن عدال ــزام قوانی ــه الت ــت را ب ــه رعی ــد ک »... و بای
ــوام  ــود و ق ــه طبیعــت ب ــدن ب ــوام ب ــد کــه چنانکــه ق تکلیــف کن
طبیعــت بــه نفــس و قــوام نفــس بــه عقــل، قــوام مــدن بــه ملــک 
ــه حکمــت و  ــوام سیاســت ب ــه سیاســت و ق ــوام ملــک ب ــود و ق ب
چــون حکمــت در مدینــه متعــارف باشــد و نامــوس حــق مقتــدا، 
نظــام حاصــل بــود و توجــه بــه کمــال موجــود. امــا اگــر حکمــت 
ــد پــس زینــت ملــک  ــه نامــوس راه یاب ــد خــذالن ب مفارقــت کن
بــرود و فتنــه پدیــد آیــد و رســوم مــروت منــدرس شــود و نعمــت 

ــدل گردد.«)اخــالق ناصــری: 309( ــت ب ــه نقم ب
اخالق: معیار تمییز سیاست فاضله از ناقصه

خواجــه، سیاســت را از لحــاظ هدفــی کــه تعقیــب مــی کنــد بــه دو 
قســم مــی نمایــد:

۱.سیاست امامت یا سیاست کامله
2.سیاست تغلب یا سیاست ناقصه

ــل  ــه تکمی ــردم ب ــه م ــت ک ــرض آن اس ــت، غ ــت امام در سیاس
نواقــص خــود پرداختــه و بــه کمــاالت و فضائــل انســانی متخلص 
گردانــد، زیــرا مــردم بدون وجــود چنیــن سیاســتی توانایی رســیدن 
بــه کمــاالت و فضائــل را ندارنــد. خواجــه، کار ویــژه هــای دولــت 
امامــت را برشــمرده و هــدف اساســی آن را اشــاعه خیــرات می داند 
یعنــی شــیوع امــوری کــه بــرای تمــام افــراد جامعــه در هر زمــان و 

مــکان خیــر تلقــی مــی شــود.
خیراتــی کــه »دولــت حــق« آنــان را کار ویــژه خــود قــرار 
می دهــد، عبارتنــد از: ۱- امنیــت، 2- ســکون، 3- مــودت بــا 

یکدیگــر، 4- عــدل، 5- عفــاف، 6- لطــف، ۷ـ وفــا.
»یکــی سیاســت فاضلــه باشــد کــه آن را امامــت خواننــد 
ــل  ــه اش نی ــود و الزم ــق ب ــل خل ــرض از آن تکمی و غ
بــه ســعادت«)اخالق ناصــری:300( امــا غــرض سیاســت 
ناقصــه و تغلــب، اســتعباد خلــق اســت و الزمــه آن را 
از انســانیت و ارزشــهای انســانی دور کــرده و بــه ســمت 
ــد  ــوس می کن ــت مأن ــی و پس ــز و حیوان ــا و غرای ناهنجاری ه
ــه ســوی رذایــل اخالقــی  و حاکــم در چنیــن نظامــی جامعــه را ب

ســوق می دهــد.
کار ویژه هــای ایــن دولــت عبارتنــد از: ۱- خــوف و اضطــراب، 2- 
تنــازع، 3- حــرص 4ـ عنــف،5ـ خیانــت، 6- غیبت، ۷- مســخرگی

»دوم سیاســت ناقصــه بــود کــه آن را تغلــب خواننــد و غــرض از آن 
اســتعباد خلــق بــود و الزمــش نیــل شــقاوت و بدبختی.«)اخــالق 

ناصــری: 30۱(
رابطه محبت و عدالت در نظام سیاسی

افــراد در یــک جامعــه سیاســی براســاس شــأن و منزلــت اجتماعی 
خــود، روابــط پیچیــده ای دارنــد بــه طــوری کــه سیاســت و تدبیــر 
ــاد  ــه ایج ــه منجــر ب ــی اســت ک ــا دارای لوازم ــده آنه ــال و آین ح
نهادهــا و ســازمان های خــاص می شــود. در اندیشــه محقــق 
طوســی، فرقــی کــه نظــام سیاســی فاضلــه بــا نظام هــای 
ــه دارد آن اســت کــه در  ــه و ضال ــه اعــم از فاســقه، جاهل غیرفاضل
ــی،  ــداف نظــری و عمل ــدت در اه ــت وح ــه جه ــه ب ــه فاضل مدین
ــد. اگرچــه ممکــن اســت  ــری واحــدی دارن همــه مــردم جهت گی
ــد، ولــی همــه در صــدد کســب  راه هــای متعــددی در پیــش گیرن

ــه ســعادت هســتند. ــل و رســیدن ب فضائ

یاد داشـت

ــی  ــه طوس ــار خواج ــل در آث ــص و تأم ــا تفح ب
واضــح می گــردد کــه وی بیــن دو مقولــه 
محبــت و عدالــت در نظــام سیاســی رابطــه 
ــث  ــد و آن دو را باع ــی کن ــرار م ای اساســی برق
ــد.  اســتحکام پایه هــای نظــام سیاســی مــی دان
ــی  ــی نم ــه تنهای ــس ب ــچ ک ــه هی ــا ک از آنج
ــاز  ــن رو نی ــد، از ای ــد مســیر کمــال را بپیمای توان
ــن صفــت  ــی اســت. ای ــری متقابل ــس گی ــه ان ب
ــود  ــی ش ــده م ــت« نامی ــردم »محب ــر در م براب
ــت  ــرا محب ــت اســت، زی ــر از عدال ــت برت و محب
ــر پایــه انــس گیــری متقابــل طبیعــی اســتوار  ب
ــی اســت  ــی اجتماع ــت ضرورت ــا عدال اســت، ام
ــری  ــر برت ــز ب کــه مصنوعــی اســت. خواجــه نی
ــد،  ــی کن ــد م ــت تأکی ــه عدال ــت نســبت ب محب
بنابرایــن محبــت از جملــه فضائل اخالقی اســت 

کــه موجب اســتحکام بنیانهــای روابــط اجتماعی 
ــه  ــت رابط ــز موجــب تقوی ــه و نی ــراد در جامع اف
بیــن حاکــم و فرمانبــرداران مــی گــردد. قــدرت 
ــد آن  ــوذ نمای سیاســی اگــر درون شــهروندان نف
ــرده و  ــان نک ــل عصی ــز در مقاب ــان نی ــت آن وق
خــود حافــظ نظــام سیاســی خواهنــد بــود. در این 
جاســت کــه خواجــه، فضیلــت محبــت را بیشــتر 
ــت در آن معناســت  ــد: »عدال ــی دان ــت م از عدال
ــت مقتضــی اتحــادی اســت صناعــی  کــه عدال
و محبــت مقتضــی اتحــادی طبیعــی و صناعــی 
ــد و  ــری باش ــد قص ــبت مانن ــه نس ــت ب طبیع
صناعــت مقتــدی بــود بــه طبیعــت. پــس احتیاج 
بــه عدالــت کــه اکمــل فضائــل آن اســت در باب 
محافظــت نظــام نــوع از جهــت فقــدان محبــت 
اســت، چــه اگــر میــان اشــخاص فاضــل بــودی 

ــادی، پــس  ــاج نیفت ــه انصــاف و انتصــاف احتی ب
بدیــن وجــود فضیلــت محبــت بــر عدالــت معلوم 

ــری: 259( ــد.«)اخالق ناص ش
ــردم از  ــا م ــردن ب ــورد ک ــک برخ ــان و نی احس
ــر  ــه در ام ــت ک ــی اس ــی مهم ــل اخالق فضائ
سیاســت و حکومــت و مملکــت دارای حائــز 

ــت. ــت اس اهمی
صداقــت، یکــی دیگــر از فضائــل اخالقــی اســت 
کــه وجــودش در جامعــه موجــب وحــدت و 
ــن  ــا هــم و بی ــه ب ــراد جامع ــن اف همبســتگی بی
ــم  ــردد. گفتی ــی گ ــت م ــت و حکوم ــراد و دول اف
کــه عدالــت در اندیشــه محقــق طوســی، اکمــل 
ــری و  ــکل گی ــب ش ــه موج ــت ک ــل اس فضائ
بقــای یــک نظــام سیاســی اســت. وی در تعریف 
ــد: »عــادل کســی اســت کــه  ــت مــی گوی عدال

مناســبات و مســاوات مــی دهــد، چیزهــای 
ــری:  ــالق ناص ــاوی را«)اخ ــب و نامتس نامتناس

)۱33
ــه منظــور  جهــت برقــراری عدالــت در جامعــه ب
قــوام مملکــت بایــد قوانینــی مبتنــی بــر عدالــت 
ــه در  ــود ک ــب ب ــاه واج ــر پادش ــود: »ب ــع ش وض
ــن  ــظ قوانی ــر حف ــد و ب ــر کن ــت نظ ــال رعی ح
ــه  ــت ب ــوام مملک ــه ق ــد، چ ــر نمای ــت توف معدل

ــری:304( ــالق ناص ــت بود.«)اخ معدل
ــت در  ــژه دول ــن کاروی ــه مهمتری ــت ک اینجاس
ــه  ــت در جامع ــراری عدال ــی، برق ــه طوس اندیش
معرفــی مــی شــود زیــرا وقتــی عدالــت در جامعه 
برقــرار شــود قانــون گرایــی، صداقــت، محبــت، 
ــز  ــی نی ــات اخالق ــایر صف ــرام و س آزادی، احت

ــود دارد. وج

یادداشتی از حسن انصاری؛
حســن انصــاری نوشــت: در طــول دو دهــه گذشــته 
شــماری از دلبســتگان بــه هــر یــک از دو گرایــش 
دکتــر فردیــد و همچنیــن مکتــب تفکیــک درصــدد 
ــر  ــوری ســازی مشــترک و ب نوعــی همســازی و تئ

پایــه مبانــی هــر دو بــا هــم برآمدنــد.
ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حســن انصــاری، عضــو هیئــت  ب
ــال  ــرا در کان ــتون اخی ــی پرینس ــات عال ــه مطالع ــی مؤسس علم
ــر داوری و  ــه دکت ــی و نام ــم دین ــورد عل ــود در م ــخصی خ ش
ــت  ــته اس ــی را نوش ــای مرتبط ــت ه ــای آن یادداش ــیه ه حاش

ــد؛ ــی آی ــه م ــه در ادام ک
مکتب تفکیک و اسالمی کردن علوم

در فاصلــه چنــد روز اخیــر چنــد نوشــته از تعــدادی از اشــخاص 
ــدم  ــک دی ــب تفکی ــواداران مکت ــدان و ه ــد عالقمن ــف جدی طی
ــن  ــتر ای ــغولی بیش ــه دلمش ــدم ک ــه ش ــش متوج ــش از بی و بی
ــوم  ــردن عل ــالمی ک ــوص اس ــتر در خص ــوب بیش ــتان خ دوس
انســانی و ارائــه اندیشــه هایــی همچــون علــم و تمــدن نبــوی 
ــا  ــت ت ــب اس ــل مطال ــن قبی ــادی و از ای ــدن م ــر تم در براب
ــهد  ــی مش ــب معارف ــت مکت ــهد. در حقیق ــی مش ــب معارف مکت
صرفــا یــک پوشــش اســت بــرای ایــن قبیــل دیــدگاه هــا. بــه 
ــبی  ــخ مناس ــای داوری پاس ــرت آق ــوب حض ــته خ ــرم نوش نظ
ــخنان  ــروز س ــم ام ــی ه ــای روحان ــدم آق ــان. دی ــه آن ــت ب اس
ــد. از  ــوده ان ــراز فرم ــاره اب ــن ب ــی در ای ــل تأمل ــت و  قاب درس
ــی  ــت طرف ــدن و دیان ــم، و تم ــن و عل ــرار دادن دی ــل ق مقاب

ــد... ــه ای ــا رفت ــه خط ــود. راه را ب ــی ش ــته نم بس
چرا مکتوب دکتر داوری مهم است؟

از نقطــه نظــر بحــث مدعیــان ســال هــای اخیــر مکتــب تفکیک 
بــه نظــر مــن مکتــوب تــازه دکتــر داوری از ایــن حیــث اهمیــت 
ــه  دارد کــه در طــول دو دهــه گذشــته شــماری از دلبســتگان ب
ــب  ــن مکت ــد و همچنی ــر فردی ــش دکت ــک از دو گرای ــر ی ه
تفکیــک درصــدد نوعــی همســازی و تئــوری ســازی مشــترک 
ــوب را  ــن مکت ــد. ای ــم برآمدن ــا ه ــر دو ب ــی ه ــه مبان ــر پای و ب
ــن  ــد. م ــی دی ــن رویکردهای ــه چنی ــخ ب ــد در پاس ــع بای در واق
ــه  ــد ب ــتان عالقمن ــده ای از دوس ــه ع ــر دارم ک ــه خاط ــود ب خ
ــه  ــا ب ــال ه ــران در آن س ــی در ته ــای حلب ــوم آق ــارف مرح مع
ســخنان دکتــر فردیــد دربــاره تمــدن غــرب و غربزدگــی و نقــد 
ــان  ــی نش ــش مثبت ــفی واکن ــر فلس ــه نظ ــد از نقط ــدن جدی تم

ــد. ــی دادن م
از دیــدگاه آن دوســتان نظراتــی کــه دکتــر فردیــد مطــرح مــی 
ــرات را  ــم آن نظ ــای داوری ه ــد آق ــانی مانن ــا کس ــرد و طبع ک
ــم  ــی مرحــوم عال ــا رویکــرد کل ــد ب ــم و آمــوزش مــی دادن تعلی
ــی راه  ــز کل ــوص تمای ــی در خص ــدی اصفهان ــرزا مه ــی می متق
انبیــاء از راه تفکــر و تمــدن و اندیشــه بشــری هماهنــگ اســت. 
ــوی  ــا جل ــد ت ــده ان ــاء آم ــان انبی ــن آقای ــدگاه ای ــع از دی در واق
انحــراف در بشــریت را کــه نتیجــه بیگانــه شــدن بــا راه فطــرت 
و تکیــه بــر خــرد خــود بنیــاد بشــری و تفکــرات فلســفی یونانــی 

ــری  ــر نظ ــات فک ــر و ظلم ــر را از فک ــد و بش ــت را بگیرن اس
ــه  ــاء را ب ــه انبی ــته ب ــی و وابس ــت اله ــد و هدای ــی دهن رهای
ــاص  ــیری خ ــه تفس ــان ب ــن آقای ــا ای ــد. طبع ــم دهن ــان تعلی آن
از تاریــخ تمــدن و فلســفه بشــری اســتناد مــی کننــد کــه خــود 
تنهــا روایتــی اســت کــه مرحــوم میــرزا مهــدی اصفهانــی آن را 
مطــرح مــی کــرد. در ایــن دیــدگاه کار انبیــاء در واقــع واکنشــی 

ــه. ــات بشــر از فطــرت اولی ــه انحراف ــوده ب ب
ــادی  ــخ دیدگاهــی اعتق ــن تفســیر از تاری ــه ای روشــن اســت ک
ــای  ــت ه ــا واقعی ــی کاری ب ــدی اصفهان ــرزا مه ــت و می اس
ــی  ــع تاریخ ــه مناب ــور ک ــری آنط ــدن بش ــیر تم ــی و س تاریخ
ــری  ــکل گی ــت ش ــه واقعی ــدارد. اینک ــد ن ــی کنن ــزارش م گ
ــدن  ــری در تم ــای بش ــفه ه ــا فلس ــی و ی ــای یونان ــفه ه فلس
هــای قدیــم دنیــا چــه بــوده ســخن دیگــری اســت کــه لزومــا 
ــت.  ــازگار نیس ــه س ــی البت ــوم اصفهان ــای مرح ــدگاه ه ــا دی ب
ــان  ــن می ــه در ای ــر داد ک ــه را تذک ــن نکت ــا ای ــد اینج ــط بای فق
ــد  ــا تأیی ــد و شــرکای ایشــان لزوم ــر فردی تجــدد ســتیزی دکت
ایــن دیــدگاه مرحــوم میــرزا مهــدی اصفهانــی نیســت امــا بــه 
هرحــال ایــن تفســیری اســت کــه هــواداران آمیختــن دو تفکــر 

ــد. ــته ان ــدان دلبس ــرا ب ــدی ظاه ــی و فردی معارف
دکتــر فردیــد نقــدش فلســفی اســت و تفکیــک را میــان تمــدن 
ــد. وانگهــی او نقــد فلســفی  مــا قبــل مــدرن و مــدرن مــی دان
ــامل  ــه ش ــت ک ــک اس ــه متافیزی ــر ب ــد هایدگ ــر از نق اش متأث

ــدا  ــنتی از خ ــور س ــی و تص ــب دین ــنتی مکات ــای س ــدگاه ه دی
هــم مــی شــود. بدیــن ترتیــب شــاید بــه تعبیــری بایــد گفــت 
هــر کــدام از ایــن دو دیــدگاه نقطــه آغــاز آنچــه انحــراف و یــا 
ــد. در ایــن  ــد را متفــاوت مــی دانن چیــزی شــبیه آن مــی خوانن
ــدد  ــک درص ــب تفکی ــه مکت ــدان ب ــده ای از عالقمن ــان ع می
برآمدنــد تــا بــا نوعــی تلفیــق ایــن مکتــب نــه تنهــا بــا مکتــب 
فردیــد بلکــه بــا مکتــب ســنت گرایــی کــه بــا مکتــب فردیــدی 
تفــاوت جــدی دارد موضــوع را دنبــال کننــد و معجــون تــازه ای 
بــه منظــور نقــد غــرب و تمــدن جدیــد عرضــه کننــد. از دیــدگاه 
ــتان  ــای فرهنگس ــدگاه ه ــر از دی ــی تأثی ــه ب ــخاص ک ــن اش ای
قــم هــم نیســتند اساســا ایــن انبیــاء هســتند کــه تمــدن قدیــم 
ــاخته  ــال س ــری اص ــدن بش ــم و تم ــد و عل ــاخته ان ــر را س بش
ــه  ــی ب ــد غرب ــی و بع ــرات یونان ــا تفک ــی ب ــت منته ــاء اس انبی
ــدن  ــام تم ــه ن ــی ب ــا چالش ــروز ب ــده و ام ــیده ش ــراف کش انح

ــت. ــد روبروس جدی
ــفه  ــه فلس ــد و البت ــی خوانن ــرا م ــنت ف ــه س ــع ب ــا در واق اینه
ــت  ــی اس ــدی اصفهان ــرزا مه ــاد می ــورد انتق ــه م ــی ک یونان
را آغــاز رونــدی مــی داننــد کــه بــه تجــدد انجامیــد و از 
ــه  ــد. اندیش ــته ان ــک دلبس ــب تفکی ــه مکت ــر ب ــه نظ ــن نقط ای
فرهنگســتان علــوم قــم هــم کــم و بیــش همیــن اســت گرچــه 
ــوم  ــه عل ــوم و فلســفه و از جمل ــه بازســازی عل آنهــا در عمــل ب
انســانی غربــی و یونانــی در راســتای اســالمی کــردن آن 

چرا مکتوب دکتر داوری مهم است؟
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دعــوت مــی کننــد. یعنــی بازگشــت به ســنت را 
نــه در شــکلی منفعالنــه و امیــدوار بــه تغییــر این 
ــا اتفاقــی  ــا اراده مســتقیم الهــی و ی وضعیــت )ب
ــب  ــه مکت ــد ب ــارج از اراده انســان هــای معتق خ
انبیــاء( بلکــه از طریــق بازســازی علــوم و فلســفه 
و تمــدن جدیــد از راه اســالمی کــردن آنهــا مــی 
ــه  ــه ب ــور نمون ــه ط ــه ب ــت ک ــد. از اینجاس دانن
ریاضیــات اســالمی و یــا فیزیــک اســالمی فــرا 
ــی  ــرزا مهــدی اصفهان ــد. مرحــوم می مــی خوانن
ظاهــرا تنهــا ســخنش در محــدوده معــارف دینی 
ــا از  ــوم ام ــف عل ــه گســتره هــای مختل ــود و ن ب
ــل  ــور عق ــک ن ــوح از تفکی ــه وض ــه ب ــا ک آنج
انبیــاء و عقــل ظلمانــی نظــری فالســفه و بشــر 
ســخن مــی رانــد گویــا معارفــش مــورد اســتفاده 
معتقــدان بــه اســالمی کــردن علــوم قــرار گرفته 
اســت. بــا وجــود اینکــه مســئله او تقابل ســنت و 
تجــدد نبــود بلکــه تقابــل انبیــاء بــود بــا راه عقل 

بشــری.
در ایــن میــان البتــه عــده ای هــم کــه 
ــد از  ــالمی دارن ــفه اس ــه فلس ــتگی ب دلبس
ــتقبال  ــانی اس ــوم انس ــردن عل ــالمی ک اس
ــه  ــخاص ک ــن اش ــدگاه ای ــد. دی ــی کنن م
فلســفه  از  دفــاع  مقــام  در  ظاهــر  بــه 
اســالمی اســت مبتنــی بــر ایــن نظــر 
اســت کــه معتقدنــد فلســفه یونانــی را 
اســالمی  فیلســوفان مســلمان  واقــع  در 
انســانی  علــوم  نوبــت  حــال  و  کردنــد 
جدیــد اســت کــه آنهــا هــم اســالمی 

شــوند
تفکــر  نوعــی  واقــع  در  هــم  اینــان   .
تفکیکــی دارنــد و معتقدنــد دیــن بایــد 
ــواره  ــا هم ــدن ه ــوم و تم ــا عل ــل ب در تعام
پــس از دینــی کــردن و خالــص کردنشــان 
از تفکــرات غیــر دینــی آنهــا را پذیــرا 

ــود. ش
گرایشــات  بینیــد  مــی  کــه  اینجاســت 
ــای  ــتگاه ه ــا و خاس ــا رویکرده ــف ب مختل
هــای  صــورت  بــه  همینــک  متفــاوت 

مختلفــی از تفکــر مرحــوم میــرزا مهــدی 
اینکــه  کننــد.  مــی  اســتقبال  اصفهانــی 
واقعیــت تاریخــی تعامــل ادیــان الهــی و 
ــه  ــخ ب ــول تاری ــاء در ط ــه انبی ــدان ب معتق
علــوم و تمــدن هــا و فلســفه هــا و بــه ویــژه 
فلســفه یونانــی چــه بــوده و بــه طــور خــاص 
ــی  ــا فلســفه یونان نحــوه تعامــل مســلمانان ب
در چنــد قــرن نخســت دقیقــا و از لحــاظ 
مســتندات تاریخــی چگونــه پیــش رفتــه 
ــا، وهلل  ــدی م ــای بع ــث ه ــرای بح ــد ب بمان

الحمــد اوال وآخــرا. 
ــفه در  ــردن فلس ــالمی ک ــد اس ــاره فراین درب

ــالمی ــفه اس ــخ فلس ــول تاری ط
ــن  ــه ای ــدی اســت ک ــه بلن ــوان مقال ــن عن ای
ــال  ــتم )قب ــل آن هس ــغول تکمی ــا مش روزه
ــان  ــایت کاتب ــمتی از آن در س ــه قس خالص

ــد(. ــر ش منتش
 بــه مناســبت بحــث بــاال در رابطــه بــا 
مکتــب تفکیــک و مکتــوب آقــای دکتــر 
ــی از  ــه یک ــاره ای ب ــا اش ــا تنه داوری اینج
ــی  ــه م ــود در آن مقال ــث خ ــای بح محوره

ــم: کن
ــف  ــه لط ــه ب ــی ک ــی هنگام ــفه یونان فلس
ترجمــه هــای عربــی و ســریانی آن در 
اختیــار عالمــان مســلمان قــرار گرفــت 
خیلــی  آن  مســیحی  نمونــه  همچــون 
زود و در کنــار اهتمــام هــا بــرای رشــد 
علــوم طبــی و طبیعــی و ریاضــی، خــود 
ــرار گرفــت.  ــات اســالمی ق در خدمــت الهی
ــفه  ــدی از فلس ــد کن ــانی مانن ــع کس در واق
ارســطویی در تحــول و تدویــن مباحــث 
فلســفه  اصــال  و  بردنــد  بهــره  کالمــی 
قالــب  در  هایــی  نوشــته  در  را  یونانــی 
ایــن  مباحــث کالمــی عرضــه کردنــد. 
ــی  ــای کالم ــث ه ــول بح ــود در تح کار خ

تأثیــری تمــام داشــت.
ــی  ــژه از دوره فاراب ــه وی ــن وصــف ب ــا ای  ب
متافیزیــک ارســطویی بــا وجــود تأثیــر 

از مباحــث کالمــی موجــود در  پذیــری 
عصــر  مســیحیان  و  مســلمانان  میــان 
عنــوان  بــه  زود  خیلــی  امــا  اســالمی 
منطــق  از  برخاســته  و  عقلــی  علمــی 
ــی  ــادات دین ــارغ از اعتق ــه ف ــد ک ــی ش تلق
ــناخت  ــه ش ــر ب ــی ناظ ــروه و دیانت ــر گ ه
ــتی  ــود و چیس ــبت وج ــیاء و نس ــق اش حقائ
ــتی  ــر هس ــم ب ــی حاک ــفه طبیع ــا و فلس آنه
ــفه  ــوفان فلس ــب فیلس ــن ترتی ــت. بدی اس
را علمــی عقلــی و بشــری یافتنــد کــه 

ــدارد. ــن ن ــا دی ــی ب ــا منافات لزوم
ــرای  ــم ب ــی ه ــر تالش ــه نظ ــن نقط از ای
اســالمی کــردن آن وجــود نداشــت. یعنــی 
فلســفی  مباحــث  متکلمــان  برخــالف 
ــر  ــالمی تأثی ــات اس ــی از الهی ــه گاه گرچ
ادامــه  کالم  از  مســتقل  امــا  پذیرفــت 
از همــان  ایــن وصــف  بــا  داد.  حیــات 
ابــو  دوره  از  ویــژه  بــه  و  فارابــی  دوره 
ســلیمان سجســتانی و عامــری و اخــوان 
الصفــا در تــداوم ســنت هــای فلســفی 
ــای  ــغولی ه ــی از دلمش ــارم یک ــده چه س
ــود.  ــریعت ب ــفه و ش ــبت فلس ــفه نس فالس
ــد  ــد و بع ــن رش ــان اب ــا زم ــن پرســش ت ای
دلمشــغولی  از  همچنــان  رشــد  ابــن  از 
ــای  ــخ ه ــت. پاس ــوده اس ــفه ب ــای فالس ه
ــن  ــا ای ــد ام ــدان داده ش ــم ب ــددی ه متع
ــرای بومــی کــردن  ــر از تــالش ب مســئله غی
ــا در  ــالش ه ــود. ت ــردن آن ب ــالمی ک و اس
ــد  ــا در ح ــر نهایت ــث اخی ــن بح ــوب ای چارچ
ــون و  ــد افالط ــی ش ــه م ــه گفت ــود ک ــن ب ای
ــا  ــد و ی ــوده ان ــران ب ــود از پیامب ــطو خ ارس
ــوده. ــاء ب ــم انبی اینکــه فلســفه در اصــل تعلی
 یکــی از مبانــی نظــری چنیــن بحثــی از 
همــان زمــان فارابــی و فلســفه مدنــی او 
در حقیقــت ضرورتــی بــود کــه فالســفه 
بــرای خــود حــس کردنــد تــا دربــاره نســبت 
عقــل فعــال فلســفی بــا پدیــده وحــی و 
ــا  ــم ب ــوع ه ــن موض ــد. ای ــر دهن ــوت نظ نب

بحــث فلســفه مدنــی و ریاســت فاضلــه 
ــا چگونگــی تفســیر  ــوط مــی شــد هــم ب مرب
ــرد و  ــی و مج ــور کل ــل ام ــی تعق متافیزیک
ــث  ــن بح ــه ای ــن هم ــا ای ــا ب ــوالت. ام معق
هــا بــه معنــی اســالمی کــردن فلســفه 
ــود در بحــث از  ــه ای ب ــود و بیشــتر دغدغ نب
ــا دیــن بــه معنــی عــام آن. نســبت فلســفه ب
ــفه  ــژه از دوره فلس ــه وی ــع ب ــن در واق ای
ــف  ــب مختل ــه مکات ــود ک ــوی ب ــر صف عص
ــخن  ــت س ــف حکم ــواع مختل ــفی از ان فلس
در صورتبنــدی  را  بــاور  ایــن  و  راندنــد 
ــه حکمــت  ــد ک ــه کردن ــی ارائ هــای مختلف
و  اســت  نبــوی  سرچشــمه  از  برخاســته 
ــر  ــت در براب ــی حکم ــی از نوع ــی برخ حت
و  راندنــد  مــی  فلســفه مشــایی ســخن 
از  برگرفتــه  دومــی  برخــالف  را  اولــی 

نبــوت و والیــت مــی دیدنــد.
ــه  ــر گرچ ــگاه اخی ــن ن ــن ای ــده م ــه عقی ب
اســالمی  فلســفه  از  دفــاع  قالــب  در 
بــود امــا در نهایــت منظــری تفکیکــی 
ــن از  ــود م ــا مقص ــود. ام ــداد ش ــد قلم بای
ــای  ــه معن ــی ب ــا تفکیک ــی در اینج تفکیک

ابــن رشــدی آن نیســت.
ــت  ــتقل از دیان ــت را مس ــد حکم ــن رش  اب
ــی  ــک م ــریعت تفکی ــد و آن را از ش ــی دی م
ــظ  ــای حف ــه معن ــک ب ــن تفکی ــا ای ــرد ام ک
ــاع از  ــن دف ــن دو ضم ــه ای ــتقالل حیط اس
هــر دو بــود و نــه بــه مســلخ بــردن یکــی در 
ــد  ــا آنچــه در حکمــت چن ــر دیگــری. ام براب
ســده اخیــر دیــده مــی شــود بــه نحــوی نفی 
اســتقاللیت فلســفه اســت. ایــن البتــه کلیــت 
نــدارد امــا حتــی در فلســفه حکمــت متعالیــه 
مــی تــوان نــوع نســبت میــان فلســفه و 

ــد ــی دی ــن قالب ــهود را در چنی ــان و ش عرف
ــت  ــا بســط نظــری دریاف ــع فلســفه تنه . در واق
ــن  ــود. ای ــت او ب شــهودی انســان کامــل و والی
چنیــن بــود کــه فلســفه تبدیــل شــد بــه حکمت 

متعالیــه.

یاد داشـت
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کـتـاب

ــاهده در  ــه و مش ــاب »نظری کت
ــد ــر ش ــی« منتش ــوم اجتماع عل
کتــاب »نظریــه و مشــاهده در علــوم اجتماعــی از دیدگاه عامــه طباطبایی، شــهید 
مطهــری و آیــت اهلل جــوادی آملــی« بــه قلــم حجت االســام و المســلمین قاســم 

ابراهیــم پور منتشــر شــد.
ــه  ــدگاه عالم ــی از دی ــوم اجتماع ــاهده در عل ــه و مش ــاب »نظری ــر، کت ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
طباطبایــی، شــهید مطهــری و آیــت اهلل جــوادی آملــی« بــه قلــم حجت االســالم و المســلمین قاســم 
ابراهیــم پــور و بــه همــت انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( منتشــر شــد.

از دیــدگاه فلســفه اســالمی، نظریه هــای تجربــی، عقلــی، شــهودی و نقلــی ای قابــل تصورنــد کــه هــر 
یــک معطــوف بــه ســطحی از واقعیــت اجتماعــی اســت، و مــی تــوان در تبییــن یــا تفســیر پدیده هــای 
اجتماعــی و همچنیــن انتقــاد و تجویــز از آنهــا بهــره برد.بنابرایــن فراینــد نظریه پــردازی و نظریه آزمایی 

در هــر یــک از ایــن نظریه هــا متفــاوت اســت و روش شناســی متناســب بــا خــود را مــی طلبــد.
در ایــن نوشــتار تــالش شــده اســت کــه یکــی از مبانــی معرفتــی علــم )رابطــه نظریــه و مشــاهده( 
از منظــر فالســفه غربــی و مســلمان بررســی گــردد. ایــن تــالش مــی توانــد ظرفیــت هــای فلســفه 

اســالمی را بــرای تولیــد علــوم اجتماعــی معرفــی کنــد.
کتــاب »نظریــه و مشــاهده در علــوم اجتماعــی« در ۱8۷ صفحــه و بــه قیمــت ۱4هــزار تومــان روانــه 

بــازار نشــر شــد

کتاب تبتی مردگان منتشر شد
ــا  ــا ب ــا لینگپ ــر کارم ــردگان« اث ــی م ــاب تبت »کت
ــه و  ــگاه ترجم ــان از ســوی بن ــا غروی ــه مین ترجم
ــان  ــت 22000 توم ــا قیم ــه ب ــاب پارس ــر کت نش

ــت. ــده اس ــر ش ــی منتش ــه تازگ ب
مهــم  عناصــر  از  یکــی  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
در  تجســد  یــا  تناســخ  بودایــی،  آییــن  تشــکیل دهنده 
ــردگان و  ــرگ، م ــا م ــورد ب ــه برخ ــت ک ــر اس ــدی دیگ کالب

را شــکل می دهــد. مــرگ  از  پــس  جهــان 
از ســوی دیگــر، اســالم اشــتراکات معرفتــی و معنایــی 
بســیاری بــا ادیــان ودایــی و بودایــی دارد. به عبارتــی، 
را  بودیســم  و  ودایــی  معنــوی  از جهان بینــی  تکه هایــی 

می تــوان در معنویــت اســالم دیــد.

کتــاب تبتــی مــردگان )بــاردو تــودول( کــه کتــاب 
ــات  ــه لحظ ــوط ب ــر مرب ــت، در ظاه ــدس بودایی هاس مق
ــت  ــا درحقیق م ــت، ا ــرگ اس ــس از م ــاحت پ ــرگ و س م
زیســتن  چگونــه  و  زندگــی  روش  توضیــح  پــی  در 
اســت؛ زیــرا معتقــد اســت کــه انســان در ســاحت 
کــرده  زندگــی  چگونــه  کــه  درمی یابــد  مــرگ 
بازگــردد چگونــه می بایســت  بــه جهــان  اگــر  و 

زندگــی کنــد.
ــاط  ــاره نق ــازه درب ــناختی ت ــه ش ــا را ب ــاب م ــن کت ی ا

ــه  ــگاه ب ــوع ن ــان و ن اشــتراک ادی
مــرگ و عالــم 
پــس از مــرگ 

. ند ســا می ر
تبتــی  »کتــاب 
اثــر  مــردگان« 
بــا  لینگپــا  کارمــا 
ترجمــه مینــا غرویــان 
بنــگاه  ســوی  از 
ترجمــه و نشــر کتــاب 
پارســه بــا قیمــت 22000 
ــه تازگــی منتشــر  تومــان ب

اســت. شــده 

نگاهــی متفــاوت بــه مرگ 
و عالــم پــس از مــرگ؛

»بازخوانــی انگلــس« بعــد 
از هفت ســال منتشــر شــد
کتــاب »بازخوانــی انگلــس« اثــر »جان 
ریــز« و ترجمــه »روزبــه آقاجــری« بــه 
تازگــی از ســوی نشــر چشــمه منتشــر 

شده اســت.
ــه  ــاب ب ــن کت ــم ای ــری« مترج ــه آقاج »روزب
خبرنــگار مهــر گفــت: میــراث فکــری و عملــی 
»فردریــش انگلــس« به ویــژه در دهه هــای 
گروهــی  بوده اســت.  مناقشــه انگیز  اخیــر 
ــی  ــده  و گروه ــت یازی ــل آن دس ــی کام ــه نف ب
چشم بســته آن را پذیرفته انــد. ایــن کتــاب 
ــد: از  ــا می پیمای ــر دو آن ه ــالف ه ــیری خ مس
ــی  ــادی اتهام های ــی انتق ــه ارزیاب ــو، ب ــک س ی
ــه تفکــر و عمــل انگلــس وارد  ــردازد کــه ب می پ
شــده و از ســوی دیگــر، از طریــق ایــن ارزیابــی، 
ــی  ــی او را بازخوان ــریـ  عمل ــراث فک ــوِد می خ
می کنــد. متن هــای پایانــی کتــاب کــه بــه قلــم 
او هســتند نیــز بــرای کمــک بــه همیــن ارزیابــی 
این هــا همــه  برگزیــده شــده اند.  انتقــادی 

ــراث  ــرون  آوردن می ــرای بی ــک ب ــی کوچ تالش
او از زیــر خروارهــا بداندیشــی و بدفهمــی اســت.
ایــن جامعــه شــناس افــزود: ایــن کتــاب 
واکنشــی اســت بــه وقایعــی کــه در دهــه 

80 حــول و حــوش 
ــتی  نظریه مارکسیس
شــکل گرفــت و این 
ــک  ــار ی ــه دچ نظری
جبرگرایــی شــد و یــه 
ــاره  ــوع اش ــن موض ای
دارد کــه استالینیســم 
ــه  ــن نظری از کجــای ای
ــه و اینکــه  نشــات گرفت
ــه در  ــاوری ک ــاد ب اقتص
ــی  ــده م ــه دی ــن نظری ای
ــه ای در  ــه ریش ــود چ ش
در  دارد.  آن  بنیانگــذاران 
تــالش بــرای فهمیــدن 
ــن  ــاله ای ــن مس ــواب ای ج
ســمت  بــه  جســتجوها 
نظــرات انگلــس رفــت و 
متهــم اصلــی او فــرض شــد.

آقاجــری ادامــه داد: کتابهــای مختلفــی در 

ایــن زمینــه تــا کنــون منتشــر شــده کــه 
ــه  ــود ک ــن ب ــا ای ــه آنه ــترک هم ــه مش نقط
اگــر می خواهیــد نقطــه آغــاز جبربــاوری، 
اقتصادبــاوری و انحــراف 
نظریــه مارکسیســتی 
را پیــدا کنیــد، آثــار 
بخوانیــد  را  انگلــس 
ــا  ــان ت ــن جری ــه ای ک
زیــادی  مدتهــای 
از  و  بــود  برقــرار 
۱980تــا  دهــه  
۱990ایــن بحــث 
ــت  ــرح بوده اس مط
طــور  همــان  و 
کــه جــان ریــز 
مقالــه  در  هــم 
ــد  ــی گوی اش م
آغازینــش  گام 
در دهــه 60 و 
میــالدی   ۷0
مــی  شــروع 
ــه  ــرد ک ــی گی ــه ۷0 و 80 اوج م ــود و در ده ش
ریشــه اصلــی تحریف نظریــه مارکسیســتی را در 

می کنــد. جســتجو  انگلــس  آثــار 
وی افــزود: در ایــن کتــاب »جــان ریــز« از 
موضوعاتــی همچــون نظریــه بازتابــی شــناخت، 
ــه  ــت ک ــایلی اس ــه از مس ــاوری و ... ک ــر ب جب
رشــته جامعــه شناســی بــا آنهــا درگیــر اســت و 
ــن  ــته در ای ــن رش ــجویان ای ــه دانش ــد ب می توان

ــد. ــک کن ــه کم زمین
ــان  ــا بی ــس« ب ــی انگل ــاب »بازخوان ــم کت مترج
ــاده  ــع در ســال 89 آم ــاب در واق ــن کت اینکــه ای
انتشــار شــد و پاســخی بــه ایــن مســایل بــود که 
نشــان مــی داد میــراث انگلــس تحریــف نظریــه 
ــه  ــاب ب ــوده اســت، تصریــح کرد:کت مارکــس نب
ــه  ــی ب ــد ول ــر نش ــال 89 منتش ــی در س دالیل
ــانده  ــار رس ــه انتش ــی نشــر چشــمه آن را ب تازگ

ــت. اس
از »جــان ریــز« تاکنــون در ایــران مقــاالت 
ــر  ــام جب ــه ن ــی ب ــده، کتاب ــه ش ــادی ترجم زی
انقــالب بــا ترجمــه »اکبــر معصــوم بیگــی« هم 

از ایــن مولــف منتشــر شده اســت.
ــز«  ــر »جــان ری ــی انگلــس« اث ــاب »بازخوان کت
ــه  ــری« در ۱39 صفح ــه آقاج ــه »روزب و ترجم
ــان از ســوی نشــر چشــمه  ــم ۱3000 توم ــا قی ب

منتشــر شده اســت.

کـتـاب

کتاب »عصر نیاز به دین« منتشر شد
ــم حجــت االســام ابوالفضــل ســاجدی و  ــه قل ــه دیــن« ب ــاز ب کتــاب »عصــر نی
بــه همت انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( منتشرشــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، کتــاب »عصــر نیــاز بــه دیــن« بــه قلــم حجــت االســالم و المســلمین 
ابوالفضــل ســاجدی و بــه همــت انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینــی)ره( منتشرشــد.
آیــا پیشــرفت هــای علمــی در قــرون اخیــر، بشــر را از رجــوع بــه دیــن مســتغنی نمــی ســازد؟ دالیــل 
ســروش در بــاب اســتغناء محمــود از دیــن چیســت؟ محورهــای بحــث در نوشــتار حاضــر، در پاســخ به 
ایــن پرســش هــا، عبارتنــد از: ۱. پاســخ هــای ســروش بــه ســواالت اینجانــب، در ســخنرانی خــود در 

شــهر مونتــرال کانــادا
2. شانزده محدودیت معرفتی بشر مدرن

3. بحران های بی دینی و آثار زیانبار تکیه افراطی به علم و عقل در غرب معاصر
4. دالیل روند روزافزون دین گرایی در دنیای مدرن.

ــی در  ــان غرب ــناختی محقق ــناختی و روان ش ــه  ش ــای جامع ــی رویکرده ــن بررس ــاب ضم ــن کت در ای
مطالعــه دیــن از اهمیــت دیــن در دنیــای مــدرن بحــث شــده اســت. ضــرورت نیــاز بــه دیــن در عصــر 
جدیــد از آنجاســت کــه علــم  گرایــی افراطــی و عقالنیــت مــادی گــرا کــه بــر تفکــر مــدرن و تمــدن 
ــر  ــا بحــران  هــای جــدی مواجهــه اســت و احســاس تنهایــی و اضطــراب را ب غــرب حاکــم اســت ب

زندگــی انســان معاصــر محقــق ســاخته اســت.
 عالــم غــرب و جامعــه و انســان غربــی نواقص و کاســتی  هــای تکنولــوژی و علــم تجربــی را دریافته و 

رجــوع بــه معنویــت و دیــن را راه کار حــل چالــش ها دانســته اســت.
نویســنده بــه تفصیــل محدودیــت عقــل و علــم و کاســتی  هــای آنهــا را توضیــح می  دهــد و از توســعه 
گرایــش بــه اســالم در غــرب بــه عنــوان نقطــه آغــاز ســقوط مــادی گرایــی و علــم  گرایــی افراطــی 

غــرب یــاد مــی  کنــد.
کتاب »عصر نیاز به دین« در ۱۷6صفحه و به قیمت ۱3هزار تومان روانه بازار کتاب شد.

به قلم آیت اهلل مصباح یزدی؛
کتــاب  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اهلل  آیــت  اثــر  ســاحل«  در  »ســیری 
انتشــارات  همــت  بــه  یــزدی  مصبــاح 
امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی  موسســه 

شــد. منتشــر  خمینــی)ره( 
و  بینــش  شــرح  و  بیــان  کتــاب  ایــن 
از  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  منــش 
نــگاه حضــرت آیــت اهلل مصبــاح یــزدی 
ــتار،  ــن نوش ــتاد در ای ــرت اس ــت. حض اس
ابتــدا ضمــن بررســی ابعــاد شــخصیتی 
امــام در چهــار بعــد علمــی، عرفانــی ـ 

نیــز  و  اجتماعــی،  ـ  سیاســی  اخالقــی، 
بعــد مدیریــت و رهبــری؛ ابتــکارات آن 
در  را  عالیقــدر  مرجــع  و  بــزرگ  رهبــر 
ــان  ــفه و عرف ــول، فلس ــه، اص ــث فق مباح
ــی  ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــمارد و ب ــر می ش ب
شــخصیت  جوهــره  به عنــوان  عبودیــت 
ــون  ــا کان ــد او ب ــز، از پیون وجــودی آن عزی
نــور  سرچشــمه  و  عظمــت  بی نهایــت 

می رانــد. ســخن 
ســیر  یــن  ا مــه  دا ا در  مؤلــف 
واالی  ویژگی هــای  در  نــه  ا ژرف نگر
ا  ــان ر یش ــی ا رای تربیت م، آ ــا م ــرت ا حض
مــام  رای تربیتــی ا تحلیــل و برتــری آ
ز مصلحــان  بــر نظــر بســیاری دیگــر ا
مربیــان  آن و  نقــش  می کنــد.  بیــان  ا  ر جهــان 

در  گران قــدر  اسالم شــناس 
شــده  فرامــوش  بعــاد  ا حیــای  ا
مســایل  به ویــژه  اســالم 
علــت  بیــان  و  تربیتــی، 
بخــش  آن هــا  فراموش شــدن 
را  مطالعــه  ایــن  از  دیگــری 

می دهــد. تشــکیل 
مذهــب  جلوه بخــش  و  امــام 
جعفــری، امــام و کشــف هویــت 
متدینــان و … از جملــه مباحــث 
مزبــور  نوشــتار  از  فصــل  ایــن 

. ست ا
و  تژی  ا ســتر ا  ، یگــر د فصلــی  ر  د  
ع  ــا ف ر د م د ــا م ــرت ا د حض ــر هب ا ر
و  د  می شــو بیــان  رزش هــا  ا ز  ا
نــی  آ قر د  هبــر ا ر فــی  معر ضمــن 

بــه  مــت،  ا م  مــا ا د  هبــر ا ر ن  به عنــوا
آن  دهــای  ر برخو ز  ا نــه  نمو چنــد 
ه  ر ــا ش ــا ا رزش ه ز ا ع ا ــا ف ر د ــرت د حض

. د می شــو
رمان هــای  آ و  هــداف  ا تمــه،  خا در 
یــران  ر جمهــوری اســالمی ا بنیان گــذا
رمان هــای  آ و  هــداف  ا نــا  هما کــه 
ســت، شــرح و توضیــح  اســالم نــاب ا
حکومــت  تشــکیل   ، شــده ده  ا د
ــظ  ــان، حف ز محروم ــت ا ی ــالمی، حما س ا
د  ــا یج ــه و ا مع ر جا ــا قش ــان ا ــدت می وح
نان  مســلما میــان  د  تحــا ا و  همبســتگی 
یــن  ز جملــه ا رزه بــا طاغــوت ا و مبــا

ند. هــداف بــر شــمرده شــده ا ا
در  ســاحل«  در  »ســیری  کتــاب 
ــه  ن ا و 5500 ر ــت  ــه قیم ــه و ب 2۱6صفح

ــد. ــروش ش ر ف ا ز ــا ب

کتــاب »ســیری در 
ســاحل« منتشر شد
ــاح  ــت اهلل مصب ــر آی ــاحل« اث ــیری در س ــاب »س کت
یــزدی بــه همــت انتشــارات موسســه آموزشــی 
شــد. منتشــر  خمینــی)ره(  امــام  پژوهشــی  و 
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کـتـاب

کتــاب »قــرآن و جهــان آخــرت: نام هــا و یادها«بــه قلــم حجــت االســام »علــی 
محمــد قاســمی« توســط انتشــارات موسســه امــام خمینــی)ره( منتشــر شــد.

ــا«  ــا و یاده ــام ه ــرت: ن ــان آخ ــرآن و جه ــاب »ق ــر، کت ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــارات  نتش ــط ا ــمی« توس ــد قاس ــی محم ــلمین »عل لمس ــالم و ا ــت االس ــم حج ــه قل ب

ــد. ــر ش ــی)ره( منتش ــام خمین م ــی ا ــی و پژوهش ــه آموزش موسس
ــان  ــه جه ــوط ب ــات مرب ــم گیرترین موضوع ــرآن از چش ــاد در ق ــاف مع ــا و اوص نام ه
ــی  ــی را فزون ــت آدم ــا معرف ــر در آنه ــه تدب ــی ک ــن و اوصاف ــتند؛ عناوی ــرت هس آخ

بخشــیده و رفتــار او را دگرگــون می ســازد.
ــات  ــه دیگــر آی ــا توجــه ب ــا تفاســیر و ب ــراه ب ــور را هم ــن و اوصــاف مزب ــاب حاضــر عناوی کت
ــر  ــاف بیانگ ــن اوص ــی ای ــه برخ ــد ک ــن می کن ــد و تبیی ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــوط م مرب
امــوری فــوق تصــور آدمــی هســتند و در آســتانه قیامــت رخ می دهــد و برخــی دیگــر 
ترســیم کننده گوشــه ای از صحنــه قیامــت )قبــل از حسابرســی اعمــال یــا بعــد از آن( 

هســتند.
نگاهی به محتوای کتاب:

مقدمه: لزوم تدبر در اوصاف و عناوین مربوط به قیامت و یادآوری آن روز عظیم.
فصل اول: بررسی عناوین مربوط به کل جهان آخرت.

ــتانه  ــوق تصــور انســان، در آس ــور ف ــی از ام ــق برخ ــی از تحق ــن حاک فصــل دوم: بررســی عناوی
ــت. قیام

فصل سوم: بررسی عناوین گویای صحنه قیامت و محشر.
فصل چهارم: بررسی عناوین و اوصاف جهان آخرت پس از حسابرسی اعمال.

کتاب »قرآن و جهان آخرت: نامها و یادها« در 388 صفحه و به قیمت 28 هزار تومان روانه بازار کتاب شد.

ــرآن و جهــان آخرت:  کتاب »ق
ــادها« منـــتشر شـد نام ها و یـ

توسط انتشارات مولی؛
حــاج  الحکــم«  »اســرار 
مالهادی ســبزواری منتشــر شد
ــه«  ــه و عملی ــاب »اســرارالحکم؛ در حکمــت علمی کت
ــارات  ــط انتش ــبزواری توس ــادی س ــاج ماه ــر ح اث

ــت. ــر شده اس ــی منتش ــه تازگ ــی ب مول
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، »اســرار الحکــم« یکــی 

گرانبهــای  و  فارســی  تألیفــات  و  آثــار  از 
حکیــم مالهــادی بــن مهــدی ســبزواری 
اســت.  قمــری(  هجــری   ۱289_۱2۱2(
ــون فلســفی- کالمــی  ــاب یکــی از مت ایــن کت
ــیله  ــه وس ــه ب ــت ک ــدرا اس ــد از ص دوران بع
فالســفه  نامدارتریــن  و  قوی تریــن  از  یکــی 
ایــران بعــد از اســالم بــه رشــته تصویــر در 
ــت  ــی اس ــاب دارای مزایای ــن کت ــت. ای آمده اس
نوشــته های  میــان  در  می شــود  ســبب  کــه 
حکیــم ســبزواری جاودانــه مانــده و همچــون 
نگینــی پــر تأللــو بدرخشــد. مشــتمل بــودن ایــن 
ــان، کالم،  ــر بیــش از 4دانــش فلســفه، عرف ــر ب اث
ــن  ــی بی ــان دانش ــی می ــراری رابطه های ــه و برق فق
چهــره  چهارگانــه  دانش هــای  و  فن هــا  ایــن 

خاصــی بــه ایــن تألیــف بخشیده اســت.
 ایــن اثــر در دو جلــد تدویــن شده اســت: جلــد 
حکمــت  در  دوم:  جلــد  علمیــه؛  حکمــت  در  اول: 

عملیــه.
مالهــادی بــن مهــدی بــن حــاج میــرزا هــادی 
ســبزواری  محمدصــادق  بــن  مهــدی  میــرزا  بــن 

ــد.  ــد ش ــبزوار متول ــری در س ــری قم ــال ۱2۱2هج در س
ایشــان یکــی از بزرگتریــن حکیمــان و عارفــان قــرن 
ــارحان  ــاگردان و ش ــن ش ــری و از نامدارتری ــری قم ۱3هج
ــود  ــاله ب ــبزواری ۷س ــم س ــت. حکی ــی اس ــت صدرای حکم
کــه پــدرش مــرد. در ده ســالگی بــرای تحصیــل بــه 
ــهرت  ــرد. ش ــت ک ــال اقام ــت و ده س ــدس رف ــهد مق مش

ــفه  ــان و فلس ــل عرف ــرای تحصی ــان او را ب ــای اصفه حکم
بــه اصفهــان کشــید و حــدود هفــت ســال در آنجــا اقامــت 
کــرد ســپس بــه مشــهد مراجعــت کــرد و در مدرســه حــاج 
حســن بــه تدریــس پرداخــت. آنــگاه عــازم بیــت اهلل شــد. 
در مراجعــت اجبــارا دو ســه ســالی در کرمــان اقامــت 
در  پرداخــت.  ریاضــت  و  نفــس  تربیــت  بــه  و  کــرد 
ــه  ــادم مدرس ــک خ ــه کم ــود ب ــا ب ــه آنج ــی ک ــه مدت هم
بــه خدمــت طــالب قیــام کــرد و بعــد دختــر همــان خــادم 

ــبزوار  ــت و رهســپار س ــی گرف ــه زن را ب

بــه  قریــب  شــد. 
ــت از آن شــهر  ــی یــک نوب ــه حت ــدون آنک چهــل ســال ب
ــه و  ــه کار مطالع ــرد و ب ــف ک ــا توق ــود در آنج ــارج ش خ
ــس  ــت نف ــادت و ریاض ــف و عب ــس و تألی ــق و تدری تحقی
و تربیــت شــاگردان پرداخــت تــا در عصــر روز بیســت 
ســبزوار  در  ۱289قمــری  ســال  الحجــه  ذی  پنجــم  و 
ســبزوار  نیشــابور  دروازه  در  او  آرامــگاه  درگذشــت. 

ــرار دارد. ــد( ق ــه زن ــه فلک ــروف ب ــون مع )اکن

حــاج مالهــادی ســبزواری در شــعر و اســرار تخلــص مــی 
کــرد. )نقــل از شــرح حــال ســبزواری بــه قلــم دامــادش( 
ــبزوار  ــه س ــوم در ســفر اول ب ــاه مرح ــن ش ــی ناصرالدی وقت
ــان  ــر روی هم ــد، ب ــوم رفتن ــه آن مرح ــه خان ــیدند و ب رس
جلــوس  بــود  افتــاده  تدریــس  اطــاق  در  کــه  حصیــر 
ــان  ــه زب ــن ب ــول دی ــی در اص ــش کتاب ــوده و خواه فرم
فارســی نمودنــد.... کتــاب اســرارالحکم پاســخ حکیــم 

ــه درخواســت شــاه اســت. ــه ب متال
ثمــره عمــر پربرکــت حکیــم ســبزواری انتشــار 
ــن  ــه مهم تری ــت ک ــددی اس ــاالت متع ــب و رس کت

از: عبارت انــد  آن هــا 
ســبزواری«،  منظومــه  شــرح  و  »منظومــه 
ــوان حــاج مــأل هــادی«، »اســرار الحکمــۀ  »دی
ــر  ــی ب ــرح فارس ــم«، »ش ــح المختت لمفتت ــی ا ف
موالنــا«،  مثنــوی  مشــکل  بیــات  ا از  برخــی 
لنجــاح«،  ا مصبــاح  و  لفــالح  ا »مفتــاح 
لنبــراس فــی اســرار  »شــرح االســماء«، »ا
الشــواهد  بــر  »حاشــیه  االســاس«، 
ثــر  ا الســلوکیه  لمناهــج  ا فــی  لربوبیــه  ا
لمتألهیــن  ا صدرالحکمــاء  مرحــوم  نفیــس 
بــر  »حاشــیه  شــیرازی«،  لدیــن  مالصدرا
شــیرازی«،  لدیــن  مالصدرا ربعــه  ا اســفار 
لغیــب  ا مفاتیــح  کتــاب  بــر  »حواشــی 
»حاشــیه  شــیرازی«،  لدیــن  صدرا مــأل 
ــیرازی«،  ــن ش لدی ــاد صدرا ــدأ و مع ــر مب ب
البــن  ســیوطی  شــرح  بــر  »حاشــیه 
ــر کتــاب »شــوارق«  مالــک«، »حاشــیه ب
ــه  ی ــی«، » هدا ــرزاق الهیج ل ــأل عبدا ــر م ث ا
ــن«  لمعصومی ــۀ ا ــاء و االئم ــۀ االنبی ــی معرف ــن ف لطالبی ا

و...
رالحکم؛ در حکمــت علمیــه و عملیــه«  کتــاب »اســرا
ســید  مصحــح؛  ســبزواری،  مالهــادی  حــاج  ثــر  ا
ایزوتســو  توشــهیکو  مقدمــه  بــا  میانجــی  براهیــم  ا
بــه  صفحــه   620 در  شــعرانی  بوالحســن  ا حواشــی  و 
نتشــارات مولــی بــه  ۷0 هزارتومــان توســط ا قیمــت 

تازگــی منتشــر شــده اســت.

کـتـاب

از سوی انتشارات ماهریس؛
کتــاب جامعــه شناســی پــس از پست مدرنیســم اثــر 
ــردی« از  ــا زم ــه »محمدرض ــا ترجم ــن ب ــد اوئ دیوی
ســوی انتشــارات ماهریــس در 408 صفحــه منتشــر 

شــد.

ــه ای از  ــاب مجموع ــن کت ــر، ای ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــژاد و  ــیت، ن ــد جنس ــی مانن ــات مختلف ــا موضوع ــاالت ب مق
ــات، حقــوق، امــور جنســی،  قومیــت، جــرم شناســی و انحراف

ــت. ــدن اس ــکی و ب ــرات، پزش ــف و تاث عواط
ــت  ــتباه اس ــه اش ــت ک ــن اس ــر ای ــاب حاض ــتدالل کت  اس
ــه  ــه آنچــه جامع اگــر پســت مدرنیســم را تهاجمــی مهلــک ب

ــم. ــور کنی ــد، تص ــی دهن ــام م ــل انج ــان در عم شناس
مولفــان گفتارهــای ایــن کتــاب هویــت جامعــه شناســی پــس 
ــز  ــه انگی ــی مجادل ــه قرارگاه ــه مثاب ــم را ب ــت مدرنیس از پس
ــد کــه امــکان بازاندیشــی در کســب و کار  در نظــر مــی گیرن

ــد. ــت می ده ــه دس ــی را ب ــه شناس جامع
ایــن  بــا  بایــد  چگونــه  کــه  می دهنــد  نشــان  آنهــا   
بازاندیشــی برخــورد کــرد و برخــی از پیامدهــای بالقــوه آن را 

ــرد. ــال ک ــد دنب ــور بای چط
ــن  ــت: ای ــته اس ــن نوش ــد اوئ ــز دیوی ــاب نی ــه کت  در مقدم
ــرگ  ــالم م ــد اع ــت و قص ــی نیس ــی آخرالزمان ــاب، متن کت

ــدارد.  ــز ن ــی را نی ــه شناس جامع
ــاری در  ــوالت ج ــه تح ــت ب ــی اس ــروری اجمال ــوض م در ع
ــش  ــو چال ــی آن در پرت ــای اصل ــوزه ه ــی و ح ــه شناس جامع
پســت مدرن بــا جامعــه شناســی معاصــر. پرســش طــرح 
ــا در نظــر گرفتــن زمینــه  ــا مولفــان ایــن مجموعــه، ب شــده ب
ــا توجــه  هــای خــاص عالیــق آنهــا، ایــن بــوده اســت کــه ب
ــوان  ــه چــه شــیوه هایــی مــی ت ــه چالــش پســت مــدرن، ب ب

ــداوم بخشــید؟  ــه بهتریــن نحــو ت عمــل جامعــه شناســی را ب
ــی در  ــت و گوی ــوان گف ــر را می ت ــن اث ــش ای ــر بخ ــذا ه ل
ــی کــه در خصــوص  ــه در نظــر گرفــت، بحث های یــک مباحث

ز ویژگــی جامعه شناســی  ا
ــک  ی
ســو 

و 

ــت  ماهی
لــش  چا
پســت 

مــدرن بــا 

دیگــر،  ســوی  از  جامعه شناســی 
ــی  ــده و حت ــم پیچی ــی دره ــد، گاه ــر را قطــع می کنن همدیگ

ــب  ــوزه، موج ــن ح ــای ای ــت و گوه ــد. گف ــم می آمیزن دره
ــود.  ــر می ش ــی معاص ــان جامعه شناس ــع در گفتم ــر مواض تکث
از ایــن رو مجموعــه حاضــر نیــز اســتثنایی بــر ایــن وضعیــت 
ــه هــر روی، همیــن بحــث و جدل هــا هســتند کــه  نیســت. ب
ــته  ــن رش ــت ای ــر وضعی ــل ب ــرای تام ــی را ب ــدان اساس می

می کننــد. فراهــم  علمــی 
ــار  ــه ای مرگب ــه ضرب ــه منزل ــرات ب ــه ک ــم ب ــت مدرنیس  پس

ــت. ــده اس ــف ش ــی توصی ــه شناس ــه جامع ب
ــت  ــتباه اس ــه اش ــت ک ــن اس ــر ای ــاب حاض ــتدالل کت  اس
اگــر پســت مدرنیســم را تهاجمــی مهلــک بــه آنچــه 
ــور  ــد، تص ــی دهن ــام م ــل انج ــان در عم ــه شناس جامع

کنیــم.
جامعــه  هویــت  کتــاب  ایــن  رهــای  گفتا مولفــان   
مثابــه  بــه  را  مدرنیســم  پســت  از  پــس  شناســی 
نگیــز در نظــر مــی گیرنــد کــه  قرارگاهــی مجادلــه ا
ــی  ــه شناس ــب و کار جامع ــی در کس ندیش ــاز ا ــکان ب ام

ــد. ــی ده ــت م ــه دس را ب
ــن  ی ــا ا ــد ب ــه بای ــه چگون ــد ک ــی دهن ــان م ــا نش  آنه
پیامدهــای  ز  ا برخــی  و  کــرد  برخــورد  ندیشــی  بازا

 . بایــد دنبــال کــرد  را چطــور  بالقــوه آن 
حــوزه  در  کــه  کتــاب  ایــن  فصــول  مؤلفــان  بــاری 
ــار  ــند آث ــی کوش ــتند م ــر هس ــب نظ ــود صاح ــی خ تخصص
ــه  ــوزه جامع ــم را در آن ح ــت مدرنیس ــور پس ــج ظه و نتای

شناســی مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار دهنــد.
ــی  ــه شناس ــوالت جامع ــری از تح ــاب تصوی ــن کت  بنابرای

ــد. ــی ده ــه م ــم ارائ ــت مدرنیس در دوره پس
ــد  ــر دیوی ــم اث ــس از پست مدرنیس ــی پ ــه شناس ــاب جامع کت
ــا ترجمــه »محمدرضــا زمــردی« از ســوی انتشــارات  اوئــن ب
ریــال   304 قیمــت000  بــه  408 صفحــه  در  ماهریــس 

ــت. ــده اس ــر ش منتش

ــس از  ــی پ جامـعـه شـنـاسـ
ــد ــر ش پست مدرنیســم منتش

توسط انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(؛

 « کــه شــامل جســتارهایی دربــاره تاریــخ نــگاری اندیشــه در مطالعــات 
ه اســامی اســت از ســوی انتشــارات  نشــگا ا د
امــام صــادق)ع( چــاپ و روانــه 

ــد. ــر ش ــازار نش ب
ــاب  ــر، کت ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
تاریخ نــگاری  بــر  »مقدمــه ای 
انــگاره ای واندیشــه ای« کــه شــامل 
جســتارهایی دربــاره تاریــخ نــگاری 
ــت  ــالمی اس ــات اس ــه در مطالع اندیش
ــام  ــگاه ام ــارات دانش ــوی انتش از س
صــادق)ع( چــاپ و روانــه بــازار 

نشــر شــد.
ســید  تألیــف  کتــاب  ایــن 
عضــو  گرامــی،  محمدهــادی 
امــام  دانشــگاه  علمــی  هیــأت 
ــه  ــا مقدم ــت و ب ــادق)ع( اس ص
رشــته  بــه  پاکتچــی  احمــد 

اســت. درآمــده  تحریــر 
ــی  ــه تأمالت ــر در ادام ــن اث ای
پذیرفتــه  صــورت  فکــری 
اســت کــه از حــدود یــک 

ــین  ــید حس ــر س ــل اث ــد تکام ــب در فرآین ــاب مکت ــار کت ــر از انتش ــش متأث ــه پی ده
ــی و برخــی نوشــته ها ودرس گفتارهــای احمــد پاکتچــی نضــج گرفــت. مدرســی طباطبائ
ندیشــه ای« می کوشــد تــا  نــگاره ای و ا کتــاب »مقدمــه ای بــر تاریخ نــگاری ا
ندیشــه، جریان شناســی، گفتمــان کاوی و  بــا اســتفاده از دســتاوردهای تاریــخ ا
ندیشــه های کهــن اســالمی  … در مغــرب زمیــن از آن بــرای واکاوی تطــور ا

ــد. ــره جوی به
ــت در  ــه ای اس ــت مقدم ــام آن پیداس ــه از ن ــور ک ــان ط ــا هم طبع
ــد  ــدان از تول ــه چن ــت ک ــی اس ــادن در راه ــه و پای نه ــن زمین ای

ــذرد. ــی نمی گ ن یرا ــالمی وا ــگ اس ــر و فرهن ــان فک آن در جه
و  نانوشــته  چارچوب هــای  و  ادبیــات  تــا  می کوشــد  ثــر  ا ایــن   
پراکنــده موجــود در مطالعــات مذکــور را بــه زبانــی آکادمیــک 

ســامان بخشــد.
ــاب را از  ــن کت ــت ای ــه نخس ــد صفح ــد چن نن ــی توا ــدان م ــه من عالق

ینجــا مالحظــه کننــد. ا
    

ــر  ــه ای ب ــاب »مقدم کت
ــگاره ای و  ــگاری ان تاریخ ن
اندیشــه ای« منتشــر شــد
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کـتـاب

کتــاب »معرفــت دینــی؛ عقانیــت و منابــع« بــه قلــم حجت االســام و المســلمین 
محمــد حســین زاده و بــه همــت انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام 

ــد. ــر ش خمینی)ره( منتش
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، کتــاب »معرفــت دینــی؛ عقالنیــت و منابــع« به قلــم حجت االســالم و 
المســلمین محمــد حســین زاده و بــه همــت انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینــی)ره( 

منتشــر شد.
کتــاب پیــش روی پژوهشــی اســت در زمینــه معرفــت شناســی دینــی کــه دومیــن دفتــر از سلســله 
مباحــث معرفــت شناســی دینــی مــی باشــد. در این نوشــتار بــه مســئله عقالنیــت یــا امــکان و منابع یا 
راه هــای معرفــت دینــی پرداخته مــی شــود و از منظــری معرفت شــناختی آنها را بررســی و اعتبارشــان 

را در دســتیابی بــه حقیقــت یــا معرفــت صــادق و مطابــق بــا واقــع ارزیابــی مــی شــود.
ــه  ــکان دســتیابی ب ــاره ام ــه کاوش درب ــان فصــل ششــم، ب ــا پای در بخــش نخســت، از فصــل اول ت
معرفــت عقلــی در قلمــرو دیــن پرداختــه مــی شــود و مهــم تریــن امــوری را کــه ممکــن اســت مانــع 

دســتیابی بــه چنیــن معرفتــی شــود، بررســی و ارزیابــی مــی گــردد.
ــع معرفــت دینــی پرداختــه مــی شــود؛ در هفتمیــن فصــل  ــاره مناب ــه پژوهــش درب در بخــش دوم، ب
ــاب  ــا راه هــای معرفــت دینــی و معرفــت غیــر دینــی انداختــه شــده، از ب ــع ی ــه مناب نگاهــی گــذرا ب
ــه منابــع اختصاصــی معرفــت  ــاره تمایــز و وحــدت آنهــا بحــث شــده اســت و در ادامــه ب مقدمــه درب
دینــی، بــه ویــژه وحــی و الهــام پرداختــه مــی شــود. آنــگاه در فصلــی جداگانــه، گســتره یــا محــدوده 

اعتبــار عقــل را در دیــن و معرفــت هــای دینــی بررســی مــی شــود.
کتــاب »معرفــت دینــی؛ عقالنیــت و منابــع« در 352صفحــه و بــه قیمــت 25هــزار تومــان روانــه بــازار 

فــروش شــد.

ــی؛  ــت دیـنـ ــاب »مـعـرفـ کت
عقالنیــت و منابــع« منتشــر شــد

به قلم آیت اهلل مصباح یزدی؛

ــت  ــه هم ــزدی و ب ــاح ی ــت اهلل مصب ــم آی ــه قل ــش« ب ــاره پژوه ــاب »درب کت
ــد. ــر ش ــی)ره( منتش ــام خمین ــی ام ــی و پژوهش ــه آموزش ــارات موسس انتش

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، کتــاب »دربــاره پژوهــش« بــه قلــم آیــت اهلل مصبــاح یــزدی و بــه 
همــت انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( منتشــر شــد.

ــاره پژوهــش و دین پژوهــی اســت  ــزدی درب ــاح ی ــت اهلل مصب ــاب بخشــی از مباحــث آی ــن کت ای
ــز  ــل، و نی ــش اصی ــای پژوه ــی مؤلفه ه ــوط کل ــن خط ــی از مهم تری ــیم برخ ــدف ترس ــا ه ــه ب ک
شــرح ســاحت های گوناگــون دین پژوهــی ســامان یافتــه اســت. بخــش نخســت ایــن کتــاب کــه 
در 8 فصــل تنظیــم شــده، بــه بیــان اهمیــت و ضــرورت، انگیزه هــا، اخــالق، اولویت هــا، روش هــا 

ــه اســت. ــش پرداخت ــی پژوه و آسیب شناس
ــدا  ــت خ ــتن محب ــر داش ــی و درنظ ــری، حقیقت جوی ــی و فک ــتقالل علم ــه اس ــتیابی ب ــزوم دس ل
ــی و  ــادی و فرهنگ ــی و اعتق ــائل دین ــت مس ــز رعای ــهامت، و نی ــالص، ادب و ش ــای او، اخ و اولی
ــیدن  ــر رس ــه ثم ــط در ب ــراط و تفری ــز از خودمحــوری و اف ــه در پژوهــش، و پرهی ــای جامع نیازه
یــک پژوهــش متقــن از جملــه مباحثــی اســت کــه در ذیــل عناویــن یــاد شــده توضیــح داده شــده 

اســت.
ــاره امــر پژوهــش،  ــا بیــان رســالت حوزه هــای علمیــه درب هم چنیــن در ادامــه بخــش نخســت، ب
بــه کاســتی ها و آســیب های پیــش روی اشــاره می کنــد. بیــان چیســتی و اهمیــت علــوم 
ــأله  ــن مس ــز تبیی ــی و نی ــوژی و انسان شناس ــا ایدئول ــانی ب ــوم انس ــه عل ــریح رابط ــانی، تش انس
ــدم پیشــرفت در آن از مباحــث مطــروح شــده در  ــود و ع ــت رک ــوم انســانی و عل بومی ســازی عل

ــاب اســت. ــن کت ــی بخــش نخســت ای فصــل پایان
ــت و ضــرورت،  ــون: چیســتی، اهمی ــی چ ــا مباحث ــز در 5 فصــل ب ــاب نی ــن کت بخــش دوم ای
روش شناســی و آسیب شناســی دین پژوهــی و نیــز نواندیشــی دینــی و روش شناســی آن 
تدویــن و تنظیــم شــده است.اشــاره بــه چیســتی دیــن و ضــرورت تعریــف دیــن، 
و  اصــول  و  پیش فرض هــا  تشــریح  دیــن،  در  پژوهــش  نگیزه هــای  ا بیــان 
ندیشــی دینــی بــا اشــاره بــه  قواعــد راهبــردی دین پژوهــی، بررســی قلمــرو نوا
ــد  ــا تأکی ــی ب ــی دین پژوه ــح آسیب شناس ــز توضی ــی و نی ــی دین ندیش ــی نوا روش شناس
ــای  ــل فصل ه ــه ذی ــت ک ــی اس ــی از مطالب ی ــناختی و محتوا ــیب های روش ش ــر آس ب
ــث  ــی از مباح ــاب بخش ــن کت ی ــت.  ا ــده اس ــح داده ش ــش دوم توضی ــده در بخ ــاد ش ی
ــی  ــیم برخ ــدف ترس ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــش و دین پژوه ــاره پژوه ــتاد درب ــرت اس حض
ــاحت های  ــرح س ــز ش ــل، و نی ــش اصی ــای پژوه ــی مؤلفه ه ــوط کل ــن خط از مهم تری
ــه در 8  ــاب ک ــن کت ی ــت ا ــش نخس ــت. بخ ــه اس ــامان یافت ــی س ــون دین پژوه گوناگ
ــا،  ــالق، اولویت ه ــا، اخ نگیزه ه ــرورت، ا ــت و ض ــان اهمی ــه بی ــده، ب ــم ش ــل تنظی فص

روش هــا و آسیب شناســی پژوهــش پرداختــه اســت.
لــزوم دســتیابی بــه اســتقالل علمــی و فکــری، حقیقت جویــی و درنظــر داشــتن 
ــی  ــائل دین ــت مس ــز رعای ــهامت، و نی ــالص، ادب و ش ــای او، اخ ولی ــدا و ا ــت خ محب
و اعتقــادی و فرهنگــی و نیازهــای جامعــه در پژوهــش، و پرهیــز از خودمحــوری 
ــی  ــه مباحث ز جمل ــن ا ــش متق ــک پژوه ــیدن ی ــر رس ــه ثم ــط در ب ــراط و تفری ف و ا

ــت. س ــده ا ده ش ا ــح د ــده توضی د ش ــا ــن ی وی ــل عنا ــه در ذی ــت ک س ا
ــش،  ــر پژوه ــاره ام ــه درب ــای علمی ــالت حوزه ه ــان رس ــا بی ــت، ب ــش نخس ــه بخ ــن در ادام هم چنی
ــوم انســانی،  ــت عل ــان چیســتی و اهمی ــد. بی ــاره می کن ــش روی اش ــتی ها و آســیب های پی ــه کاس ب
تشــریح رابطــه علــوم انســانی بــا ایدئولــوژی و انسان شناســی و نیــز تبییــن مســأله بومی ســازی علــوم 
ــی بخــش  ــدم پیشــرفت در آن از مباحــث مطــروح شــده در فصــل پایان ــود و ع ــت رک انســانی و عل

نخســت ایــن کتــاب اســت.
بخــش دوم ایــن کتــاب نیــز در 5 فصــل با مباحثــی چــون: چیســتی، اهمیت و ضــرورت، روش شناســی 
ــده  ــم ش ــن و تنظی ــی آن تدوی ــی و روش شناس ــی دین ــز نواندیش ــی و نی ــی دین پژوه و آسیب شناس

اســت.
ــن، تشــریح  ــای پژوهــش در دی ــان انگیزه ه ــن، بی ــف دی ــن و ضــرورت تعری ــه چیســتی دی ــاره ب اش
ــا  ــی ب ــی دین ــرو نواندیش ــی قلم ــی، بررس ــردی دین پژوه ــد راهب ــول و قواع ــا و اص پیش فرض ه
ــر  ــد ب ــا تأکی ــز توضیــح آسیب شناســی دین پژوهــی ب ــه روش شناســی نواندیشــی دینــی و نی اشــاره ب
آســیب های روش شــناختی و محتوایــی از مطالبــی اســت کــه ذیــل فصل هــای یــاد شــده در بخــش 

ــح داده شــده اســت. دوم توضی
کتاب »درباره پژوهش« در 232 صفحه و به قیمت 3000 تومان روانه بازار فروش شد.

کتاب »درباره پژوهش« منتشــر شــد

کـتـاب

توسط اندیشکده برهان؛
کتــاب »خرقه هــای وارونــه« آسیب شناســی 
ــش منتشــر شــد تصــوف و فرقه هــای دراوی

 کتــاب »خرقــه هــای وارونــه« در مــورد جریان شناســی و آسیب شناســی 
ــی  ــخه چاپ ــان در دو نس ــکده بره ــط اندیش ــش توس ــای دراوی ــوف و فرقه ه تص

ــد. ــر ش ــی منتش و الکترونیک
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر،  کتــاب »خرقــه هــای وارونــه« توســط اندیشــکده برهــان در دو نســخه 

چاپــی و الکترونیکــی منتشــر شــد.
عناوین فصول هفت گانه این کتاب

۱- »عوامل پیدایش تصوف در اسالم«
2- »آیا تصوف در اسالم اصالت دارد؟«

3- »سلسله ی دراویش نعمت الهی و انحراف های آن«
4- »دالیل بطالن فرقه ی نعمت اهلل ی گنابادی«

5- »هم کاری و هم پیمانی دراویش نعمت اللهی با ظلمه و طواغیت«

6- »امکانات و شگردهای تبلیغی فرقه ی گنابادی«
۷- »جمع بندی«

 بحث پیرامون فرقه های صوفیه از دو جهت دارای حساسیت و اهمیت ویژه ای است :
۱- نخســت آن کــه، ایــن فرقه هــا در جوامــع اســالمی بســیار متنــوع و تأثیرگذارنــد و بــه همیــن دلیــل، 
داوری یکســانی نیــز نمی تــوان بــر  آن هــا داشــت و الزم اســت بــا دقــت و بــدون پیــش داوری آن هــا را 

گــزارش و توصیــف کــرد و ســپس بــه تجزیه وتحلیــل آن هــا پرداخــت.
2- جهــت دیگــر اهمیــت و حساســیت فرقه هــای صوفیــه ایــن اســت کــه فرقه هــای صوفیــه موجــود 
در جامعــه ی معاصــر ایــران، بــا پــاره ای از مبانــی فکــری جمهوری اســالمی، یعنــی عقالنیت اســالمی 

کــه از اســالم نــاب به دســت می آیــد در تعــارض هســتند. 
 مــا افــزون بــر نقدهایــی کــه بــر متصوفــه ی معاصــر داریــم، نســبت بــه صوفیانــی هم چــون »حســن 
بصــری، جنیــد بغــدادی و معــروف کرخــی« می توانیــم تحلیل هایــی ارایــه نماییــم. حســن بصــری، 
کســی اســت کــه امــام  علــی)ع( تــا امــام باقــر)ع( را درک کــرده و نــه تنهــا بــه آن هــا ایمــان نیــاورده 
بلکــه در برابــر آن هــا ایســتاده و بــر امیرالمؤمنین)علیه الســالم( جهــت درگیــری بــا اهــل جمــل، طعنــه 

ــی« می شــود. ــن یوســف ثقف ــت قاضــِی »حجــاج ب ــد و در نهای می زن
ــا آن جــا پیــش رفتنــد کــه در دوران دفــاع مقــدس و حملــه ی عــراق  ــاره ای از فرقه هــای معاصــر ت پ
ــا  ــی ب ــتند و در پنهان ــاز می داش ــور ب ــای کش ــت از مرزه ــاع و حراس ــان را از دف ــران، جوان ــد ای برض
فراماســونرهای جاســوس و خیانــت کار غــرب گــرا، ارتبــاط برقــرار می کردنــد. نگارنــده شــاهد انحراف 
بســیاری از مــردم، جوانــان و حتــی عــده ای از طلبه هــای بی ســواد بــوده ام کــه بــا وعده هــای مــادی 
و یــا معنــوی بــه چــه بدبختــی مبتــال شــدند و زندگــی آن هــا ویــران گشــت و بــه جدایــی خانوادگــی 

انجامیــد. 
 ســخن مــا در ایــن اســت کــه تمامــی فرقه هــای صوفیــه ای کــه در جامعــه ی معاصــر ایــران وجــود 
دارد، گرفتــار مشــکالت اعتقــادی و یــا رفتــاری هســتند و بــه همین جهــت، عرفــان اصیل اســالمی از 

ــرد. ــه شــدت رنــج می ب التقــاط و انحــراف فرقه هــای صوفیــه ب
ــا به راحتــی  ــه می گیرندی ــه ی طریقــت، از شــریعت و احــکام شــرعی فاصل ــه بهان ــه ب برخــی از صوفی
ــردود  ــه را م ــس صوفی ــن در مجال ــت رفت ــاه و حرم ــاختن خانق ــت س ــی برحرم ــع مبن ــوای مراج فت

می شــمارند.
ــه مــواد  ــز ب ــان مجالــس لهــو و لعــب، رقــص و ســماع حــرام را مرتکــب می شــوند و دســته ای نی آن

ــوند. ــب می ش ــروع مرتک ــای نامش ــد و رفتاره ــکرات رو می آورن ــرف مس ــدر و مص مخ
فرقه هایــی مثــل ذهبیــه و نعمــت اللهیــه گنابادیــه کــه تقلیــد از مراجــع تقلیــد را اظهــار می نماینــد، 
در مــوارِد تعــارض میــان فتــوای ُقطــب )عالی تریــن شــخصیت و مقــام فرقــه( بــا مرجعیــت، دیــدگاه 

ــد. ــر فقیــه و مرجــع تقلیــد مقــدم می دارن قطــب را ب
کتاب »خرقه های وارونه« را می توانید از طریق سایت فروشگاه کتاب دیدمان دریافت کنید.

توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛
ــد  ــم محم ــه قل ــن« ب ــم دی ــق فه ــی منط ــاب »مأخذشناس کت
ــگ و  ــگاه فرهن ــارات پژوهش ــازمان انتش ــط س ــوری، توس ن

ــد. ــر ش ــامی منتش ــه اس اندیش
ــن  ــم دی ــق فه ــی منط ــاب مأخذشناس ــر، کت ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
بیســت و یکمیــن کتــاب گــروه منطــق فهــم دیــن پژوهشــکده حکمــت و 
دین پژوهــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی اســت کــه توســط 
محمــد نــوری محقــق علمــی ایــن گــروه بــه زیــور طبــع آراســته شــده 

ــت. اس
ایــن کتــاب بــه منابــع و مأخــذ مرتبــط بــا »منطــق فهــم 
بــا حوزه هــای  ایــن منابــع هــر چنــد  دیــن« می پــردازد. 
مختلــف علمــی در ارتباط انــد و از ایــن نظــر تنــوع و تکثــر 
ــی  ــده منابع ــالش ش ــال، ت ــن ح ــی در عی ــد ول ــون دارن گونه گ
ــد،  ــاط دارن ــن ارتب ــره فهــم دی ــا جوه ــی ب ــه از نظــر محتوای ک
ــا  ــت گوی ــن اس ــا ممک ــوان آنه ــد عن ــر چن ــوند؛ ه ــی ش معرف
ــریات  ــاالت نش ــب، مق ــًا کت ــی صرف ــن مأخذشناس ــد. ای نباش
و مجموعه هــا و پایان نامه هــا را معرفــی کــرده اســت و 
ــه مشــخصات صــوری هــر  ــر از ارائ تــالش شــده اســت غی
منبــع، محتــوای هــر یــک را بــه روش برجسته ســازی 
البتــه  مباحــث در راســتای موضــوع معرفــی نمایــد. 
ــع  ــی مناب ــوان برخ ــرا عن ــف نشــده زی ــع توصی ــه مناب هم
گویــا اســت و می تــوان محتــوای آن را از عنــوان آن 

بازشــناخت.
 کتــاب »مأخذشناســی منطــق فهــم دیــن« از یــازده 

ــت: ــده اس ــکیل ش ــر تش ــرح زی ــه ش ــش ب بخ
بخــش اول بــه معرفــی منابعــی اختصــاص دارد کــه بــه خــود موضــوع، مثــل امــکان فهــم دیــن، 
ــک از  ــل هری ــل و عوام ــن، و عل ــا از دی ــم خط ــن، فه ــم دی ــمندی فه ــن، روش ــف پذیری دی کش

اینهــا می پــردازد.

بخــش دوم دربــاره فهــم قــرآن، بــه عنــوان بخشــی از دیــن اســالم، اســت و تفســیر بــه عنــوان 
ــد. ــه آن را معرفــی می کن ــوط ب ــع مرب ــی، معــادل فهــم را مــد نظــر دارد و مناب اصطــالح قرآن

بخش سوم تا پنجم نیز به فهم در علوم حدیث، منطق و فقه می پردازد.
ــک و روش شناســی در ســه بخــش ششــم  ــگاه فهــم در شناخت شناســی، هرمنوتی جای

تــا هشــتم بررســی شــده اســت.
ــده  ــدی ش ــمت طبقه بن ــش قس ــناختی در ش ــع روش ش مناب

ــت. اس
در قســمت نخســت، بــه شــیوه تحقیــق می پــردازد و در قســمت 
ــه و  ــی، فق ــی و اجتماع ــوم عقل ــخ، عل ــا پنجــم، روش تاری دوم ت
ــاره  ــع درب ــم، مناب ــمت پنج ــد و در قس ــی می کن ــوق را معرف حق
روش شناســی شخصیت هاســت. در قســمت ششــم، منابــع عمومی 
آمــده اســت. فهــم مســائل تاریخــی و اجتماعــی در بخــش نهــم و 
آسیب شناســی فهــم و منطــق فهــم و باالخــره منطــق فهــم اســالم 
ــده اســت. ــم آم ــم و یازده ــای ده ــگاه مستشــرقان در بخش ه در ن

کتــاب »مأخذشناســی منطــق فهــم دیــن« بــه قلــم محمــد نــوری، با 
قیمــت 85،000 تومــان توســط ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ 

و اندیشــه اســالمی عرضــه گردیده اســت.
عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات تکمیلــی و تهیــه کتــاب می تواننــد 
ــگاه ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی  ــه وب ب

مراجعــه نماینــد.

کتاب مأخذشناســی 
ــم  ــق فه مـنــطـ
ــد ــر ش ــن منتش دی
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کـتـاب

توسط دانشگاه سمنان؛
ــم  ــت مدرنیس ــا پس ــون ت ــن از افاط ــفه و دی فلس
ــترالیایی  ــوف اس ــزورث فیلس ــس چارل ــته ماک نوش
توســط علــی ســنایی ترجمــه و بــه همــت دانشــگاه 

ســمنان منتشــر شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، فلســفه و دیــن از افالطــون تــا پســت 
مدرنیســم نوشــته ماکــس چارلزورث فیلســوف اســترالیایی توســط 

علــی ســنایی ترجمــه و بــه همت دانشــگاه ســمنان منتشــر شــد.
مترجــم در مقدمــه ایــن کتــاب آورده اســت: »ماکــس چارلــزورث 

فیلســوف اســترالیایی )۱925-20۱4( اســت کــه در زمینه هــای 
مختلــف مثل فلســفه دیــن، ادیان، نقــش کلیســا در جامعــه آزاد 
دموکراتیــک و فرهنــگ ابوریجینال اســترالیا تحقیــق و پژوهش 
کــرده اســت. یکــی از ویژگی هــای ایــن متفکــر جامعیــت او در 
حــوزه پژوهــش اســت بــه طــوری کــه در زمینه هــای مختلــف 
فلســفه قــرون وســطی، فلســفه قــاره، اخــالق زیســتی، فلســفه 
تعلیــم و تربیــت و نقــش علــم مــدرن در جامعــه دســت بــه قلــم 

برده اســت.
ــن و فلســفه را  ــن دی ــف بی ــاب مناســبت های مختل ــن کت او در ای
در ســنت ادیــان غربــی – یهودیــت، مســیحیت و اســالم- بررســی 
ــدام  ــر ک ــه ه ــی ک ــفه و متکلمان ــه فالس ــا مطالع ــد. او ب می کن
متعلــق بــه یکــی از ســنت های دینــی فــوق الذکــر هســتند، پنــج 
ــن  ــبت های بی ــد و مناس ــخیص می ده ــن را تش ــفه دی ــوع فلس ن
فلســفه و دیــن را در قالــب عناویــن زیــر مطــرح می ســازد: فلســفه 
بــه مثابــه دیــن، فلســفه بــه عنــوان خدمتــکار دیــن، فلســفه جــا 
بــرای ایمــان بــاز می کنــد، فلســفه بــه عنــوان تحلیــل زبــان دیــن 

و فلســفه بــه عنــوان نقــد پسامدرنیســتی از دیــن.
ــیحی و  ــودی، مس ــان یه ــفه و متکلم ــه فالس ــان ب ــن می در ای
مســلمان نیــز پرداختــه می شــود؛ بــرای مثــال از متکلمــان یهودی 
بــه فیلــون اســکندرانی و ابــن میمــون و از متألهــان مســلمان بــه 
فارابــی، ابــن ســینا و غزالــی اشــاره می شــود و آرا هــر کــدام در ذیل 
ــی  ــل و ارزیاب ــوق تحلی ــه ف ــج گان ــای پن ــته بندی ه ــی از دس یک

می شــود.
ــت  ــن دانس ــفه دی ــفه ی فلس ــر را فلس ــن اث ــوان ای ــاید بت ش
ــن را در  ــفه دی ــکان فلس ــکل گیری و ام ــای ش ــرا زمینه ه زی

ــد. ــی می کن ــر بررس ــی بش ــر دین ــخ تفک ــتر تاری بس
ــه ذکــر اســت کــه بخــش اعظــم ایــن کتــاب حــاوی  الزم ب
دیــدگاه  بــا  بعضــًا  و  اســت  غــرب  فالســفه  نظریــات 

مثــال  بــرای  نــدارد.  ســازگاری  اســالمی  متفکــران 
ــان  ــدای ادی ــه خ ــطو ب ــون و ارس ــل افالط ــفه ای مث فالس
توحیــدی اعتقــاد ندارنــد و خداونــد بــرای آنهــا صرفــًا نقشــی 
ــق  ــن خــدا خال ــًا ای ــد و اساس ــا می کن را در نظــام فلســفی ایف

ــت. ــّیت آن نیس ــه مش ــم و آگاه ب عال
فلســفه  گاه  هیــچ  مطمئنــًا 

ــن  ــای دی ــد ج نمی توان
ــرای فهــم حقیقــت  ــالش بشــری ب ــرا فلســفه ت ــرد زی را بگی
اســت ولــی دیــن منشــأ آســمانی و الهــی دارد و دربــاره 
ــه  ــری ب ــدود بش ــل مح ــه عق ــد ک ــخن می گوی ــی س حقایق
تنهایــی و بــدون اســتمداد از وحــی یــارای فهــم آن را نــدارد. 

از ســوی دیگــر در دوره روشــنگری بــا تفکــر کانــت، دیــن بــه 
ــه اینکــه دیــن  ــا توجــه ب اخــالق فروکاســته می شــود ولــی ب
ــدگاه اخــالق  ــد دارد، دی ــاد دیگــری چــون احــکام و عقای ابع

ــت. ــی نیس ــت پذیرفتن ــه کان محوران
همچنیــن کانــت خــدا را بــه عنــوان اصــل موضوعــه ای 
بــرای عقــل عملــی مفــروض می گیــرد و فقــط بــرای 
پیشــفرض  ایــن  بــه  اخالقــی  تجربــه  کــردن  معنــادار 
ــدگاه  ــر اســاس دی ــازد، ولــی ب معرفــت شــناختی دســت می ی
ــدگاه  ــت. دی ــتی اس ــت هس ــق و حقیق ــد خال ــه، خداون مؤمنان
ــکال  ــل اش ــن مح ــوص دی ــز در خص ــامدرن نی ــفه پس فالس
ــه  ــر نســبت ب ــال هیدگ ــرای مث ــه اســت؛ ب ــی انتقادان و ارزیاب
ــد و  ــکوت می کن ــًا س ــًا و اثبات ــد نفی ــدم خداون ــا ع ــود ی وج

ــود. ــدا می ش ــای خ ــات منه ــه الهی ــر ب ــن منج ای
ــف  ــتی را در تضای ــًا هس ــر نهایت ــه هیدگ ــه اینک ــر ب ــا نظ ب
ــا عــدم یکــی  ــد و حتــی هســتی را ب ــا عــدم تبییــن می کن ب
ــل کارل  ــر مث ــی معاص ــفه اله ــی از فالس ــگارد، برخ می ان
ــته اند.  ــم دانس ــه نهیلیس ــر ب ــرد را منج ــن رویک ــر ای ران
ــد را  ــدی خداون ــان توحی ــه ادی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی  ــد یعن ــه می دانن ــت مبقی ــم عل ــده و ه ــت موج ــم عل ه
ــده آن  ــاء کنن ــم ابق ــتی و ه ــس هس ــم مؤس ــد ه خداون
ــر دیدگاه هــای مطــرح  ــا تمــام انتقاداتــی کــه ب اســت. ب
ــش رو را  ــر پی ــوان اث ــت، می ت ــاب وارد اس ــن کت در ای
بــا ایــن انــگاره مطالعــه کــرد کــه یــک مســلمان 
ــود  ــنا ش ــرب آش ــفی غ ــرات فلس ــا تفک ــد ب ــی بای ایران
ــا حضــوری آگاهانــه در دنیــای معاصــر داشــته باشــد  ت
ــود  ــودی خ ــرمایه وج ــن س ــچ گاه بزرگتری ــه هی و البت
یعنــی ایمــان اصیــل بــه خداونــد را در مواجهــه 
ــن  ــًا ای ــد و تحقیق ــت نده ــا از دس ــن دیدگاه ه ــا ای ب
وظیفــه خطیــر بــا اتخــاذ رویکــرد انتقــادی بــه 

ــد. ــام می رس ــه انج ــی ب ــث معرفت مباح
دیدگاه هــای  برخــی  علیرغــم  می تــوان  حــال  ایــن  بــا 
منحــط، بــوی حقیقــت را در برخــی از تفکــرات غربــی 
استشــمام کــرد و آگاهانــه و بــا زدودن برخــی زوائــد و 
ــالمی  ــل اس ــن اصی ــط مضامی ــرای بس ــا ب ــتی ها، از آنه کاس

ــرد.« ــره ب به

فلسفه و دین از افالطون تا پست مدرنیسم منتشر شد

با ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی؛
ــه  ــا ترجم ــالومون ب ــرت چ.س ــر راب ــی« اث ــوی و آلمان ــفه فرانس ــاب »فلس کت
ــید. ــاپ رس ــه چ ــه ب ــارات روزن ــط انتش ــانی توس ــی کاش ــعید حنای محمدس

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمدســعید حنایــی کاشــانی، عضــو هیئت علمــی گروه فلســفه دانشــگاه 
ــر کتاب هایــش نوشــته اســت: »ویراســت دوم جلدهــای اول  ــاره چاپ هــای اخی شــهید بهشــتی، درب
)»اندیشــۀ فلســفی در عصــر باســتان«( و دوم )»اندیشــۀ فلســفی در عصــر قــرون وســطی«( و هفتــم 
)»فلســفۀ فرانســوی و آلمانــی«( تاریــخ فلســفۀ هشــت جلــدی آکســفورد )200۱-۱988( کــه ترجمــۀ 
آن را از نیمــۀ اول دهــۀ ۷0 آغــاز کــرده بــودم )هنگامــی کــه انتشــار ایــن مجموعــه هنــوز تــازه آغــاز 
شــده بــود و هنــوز تألیــف همــۀ جلدهــا بــه پایــان نرســیده بــود!( و در ســال های ۷9 تــا 82 هــر کــدام 
ــودم  ــی خ ــل بی میل ــه دلی ــود، ب ــده ب ــر نش ــر منتش ــس از آن دیگ ــود و پ ــیده ب ــاپ رس ــه چ ــار ب دوب
ــد ســوم )»فلســفه در عصــر  ــاپ اول جل ــراه چ ــه هم ــروز ب ــا ام ــروز ی ــر، از دی و برخــی مســائل دیگ

رنســانس«( بــه اهتمــام انتشــارات روزنــه منتشــر شــده اســت.
امیــدوارم جلدهــای بعــدی را نیــز طــی همیــن چنــد مــاه آینــده و تــا پایــان تابســتان 9۷ منتشــر کنــم. 
ــد پنجــم  ــان« و جل ــوان »عقل گرای ــا عن ــد چهــارم ب ــه ترتیــب شــامل جل ــدات بعــدی ب انتشــار مجل
بــا عنــوان »تجربــه گرایــان« خواهــد بــود کــه امیــدوارم در آغــاز ســال آینــده انجــام شــود، تــا پایــان 

تابســتان نیــز ترجمــۀ جلدهــای ششــم و هشــتم منتشــر خواهــد شــد، اگــر توفیــق یــار بــود.«
کتــاب »فلســفه فرانســوی و آلمانــی« اثــر رابــرت چ.ســالومون بــا ترجمــه محمدســعید حنایی کاشــانی 

در 288 صفحــه بــه قیمــت 24 هــزار تومــان توســط انتشــارات روزنــه بــه چاپ رســید.

کتــاب »فلســفه فرانســوی و آلمانی« منتشــر شــد

کـتـاب

از سوی انتشارات دانشگاه مفید؛
ــلیمانی از  ــم س ــر عبدالرحی ــان« اث ــاوی ادی ــارض دع ــاب »تع کت

ــد. ــر ش ــد منتش ــگاه مفی ــارات دانش ــوی انتش س
ــان  ــود در جه ــی موج ــزرگ دین ــنت های ب ــر، س ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر دو ادعــای مهــم  ــه صــورت ضمنــی ب ــد و چــه ب ــا صراحــت و تأکی چــه ب
کلــی  واقعیت هــای  بــاب  در  اینکــه  یکــی  می کرده انــد:  پافشــاری 
ــا  ــه آنه ــر اینک ــد و دیگ ــان می کنن ــض را بی ــت مح ــتی، حقیق ــم هس عال

راه انحصــاری نجــات و رســتگاری انســان ها هســتند.
ــن  ــه ای ــی ک ــه گزارش ــت ک ــن اس ــی ای ــم و اساس ــأله مه ــا مس ام
ادیــان از واقعیت هــای هســتی ارائــه می دهنــد و نیــز راه هایــی 
کــه بــرای رســتگاری انســان نشــان می دهنــد بــه ظاهــر بــا 
ــارض  ــر مســأله معــروف »تع ــن ام ــد. ای همدیگــر ســازگاری ندارن

دعــاوی ادیــان« را شــکل می دهــد.
بــاره  ایــن  در  معاصــر،  دیــن  فیلســوف  هیــک،  جــان 
»انحصارگرایــی«،  می کنــد:  معرفــی  را  گرایــش  ســه 

»شــمول گرایی«. و  »تکثرگرایــی« 
نوشــتار حاضــر در پــی آن اســت کــه پــس از بررســی 

مهم تریــن  از  نمونه هایــی  دینداری هــا  و  ادیــان  کلــی  وضعیــت 
ــد. ــی نمای ــی و بررس ــار معرف ــه اختص ــوق را ب ــش ف ــه گرای ــب س ــخصیت ها و مکات ش

کتــاب »تعــارض دعــاوی ادیــان« اثــر دکتــر عبدالرحیــم ســلیمانی در 365 
ــگاه  ــارات دانش ــوی انتش ــان از س ــزار توم ــت 2۱ ه ــه قیم ــه ب صفح

ــد. ــر ش ــد منتش مفی

ــاب »تعارض  کت
دعــاوی ادیــان« 
منـتشـــر شــد

توسط نشر نی؛
محصــول  جنگیــدن«  و  »پرســیدن  کتــاب 
گفتگوهــای رضــا نســاجی، پژوهشــگر تاریــخ و 
ــتاد  ــتیانی اس ــر آش ــا منوچه ــی ب ــوم اجتماع عل

ــد. ــر ش ــی منتش ــر ن ــط نش ــفه توس فلس
اســتاد  آشــتیانی  منوچهــر  خبرنــگار،  گــزارش  بــه 
ــفه   ــاری در فلس ــف آث ــی و مؤل ــوم اجتماع ــوت عل پیشکس
نــزد  را  جامعه شناســی  و  فلســفه  او  اســت.  آلمانــی 
ــر،  ــورگ گادام ــس گئ ــر، هان ــرد وب ــون آلف ــتادانی چ اس
ــده  ــچ گذران ــت توپی ــش و ارنس ــر هنری ــت، دیت کارل لووی

ــت. اس
ــت اهلل  ــواده  آی ــیج و ن ــا یوش ــرزاده  نیم ــه خواه ــتیانی ک آش
میــرزای آشــتیانی اســت، عــالوه بــر پیشــینه  تاریخــی 
ــت  ــی فعالی ــرات سیاس ــادری، خاط ــدری و م ــای پ خانواده ه
خــود در حــزب تــوده، انشــعاب خلیــل ملکــی، نهضــت نفــت 
ــجویان  ــی دانش ــیون اروپای ــرداد، کنفدراس ــای 28 م و کودت
ــه  ــرده ک ــو ک ــان را بازگ ــجویی آلم ــش دانش ــی و جنب ایران
بــا خاطــرات علمــی تحصیــل در دانشســرای عالــی تهــران، 
انســتیتو جامعه شناســی پاریــس و دانشــگاه هایدلبــرگ 
آلمــان، تدریــس در دانشــگاه های ایــران و همچنیــن روایتــی 
از مواجهــه بــا فیلســوفانی چــون ژرژ گورویــچ، مارتیــن 

ــت. ــه اس ــم آمیخت ــوکاچ در ه ــورگ ل ــر و گئ هایدگ
بــه تازگــی کتابــی بــا نــام »پرســیدن و جنگیدن« توســط نشــر 
ــا  نــی منتشــر شــده کــه حاصــل گفتگوهــای رضــا نســاجی ب
منوچهــر آشــتیانی راجــع بــه تاریــخ معاصــر و علــوم انســانی در 

ایــران اســت.
ــا  ــا رض ــو ب ــال گفت وگ ــج س ــول پن ــتیانی در ط ــرات آش خاط
ــن شــده  ــوم اجتماعــی، تدوی ــخ و عل نســاجی، پژوهشــگر تاری
و مرحلــه  نخســت از پــروژه  تدویــن »تاریــخ شــفاهی دانشــگاه 
ایــران« خواهــد بــود کــه عمدتــاً بــر روی تاریــخ علــوم انســانی 

ــز دارد. تمرک
ــت  ــا قیم ــه ب ــدن« در 524 صفح ــیدن و جنگی ــاب »پرس کت
38هــزار تومــان توســط نشــر نــی منتشــر و روانــه بــازار نشــر 

ــت. ــده اس ش

ــاره  گفتگوهــای منوچهــر آشــتیانی درب
تاریــخ معاصر وعلوم انســانی کتاب شــد
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