
در این شماره می خوانید

Õ  فرهنگ عمومی در ویرایش مقاالت ارسالی آزاد است.

Õ مسئولیت محتوای مطالب و مقاالت چاپ شده با نویسندگان است و درج مطالب در فرهنگ عمومی الزاما به مفهوم موافقت نشریه با محتوای آنها نیست.

Õ باز نشر مقاالت و مطالب صرفا با ذکرماخذ و نام نشریه "فرهنگ عمومی"مجاز است.

ماهنامه تخصصی فرهنگ و اندیشه و جنگ نرم
Õ دوره جدید-شماره9-اردیبهشت ماه 1391
Õ صاحب امتیاز:دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی Õ مدیر مسئول:منصور واعظیÕ سردبیر:شهریار زرشناس Õ مدیر داخلی:رضا شهر آبادی
Õ نشانی:تهران،میدان بهارستان،خیابان کمال الملک،روبروی درب اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،پالک 18-دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
تلفکس:33914310

ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای؛
 سال 1391 را سال»تولید مّلی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی«نامیدند.
سخن مدیر مسئول/ نگاهی کوتاه به رهنمودهای مقام عظمای والیت امر،
 حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای در آغاز سال نو
و اما بعد...

حکمت و اندیشه
الزامات رویکرد تمدنی به مسائل زنان  
 گفتگوی فرهنگ عمومی با حجت االسالم و المسلمین استاد سید محمد مهدی میرباقری
علم مدرن، علوم انسانی )4(/نگاهی اجمالی به ویژگی های علوم انسانی مدرن
شاهرخ منفرد

لیبرالیسم، استبداد به رأی نفسانی است  
استاد بهروز فرنو در گفتگو با فرهنگ عمومی
روان شناسی مدرن/نقدی بر بنیان های نظری
محمود جواهری
والیت مطلقه وجه هر والیتی است
حجت االسالم و المسلمین استاد علی ابوالحسنی )منذر( در گفتگو با فرهنگ عمومی

سید مرتضی آوینی،لذت بندگی خداوند را در عالم حضور درک کرد 
جهانگیر خسرو شاهی در گفتگو با فرهنگ عمومی
پیش درآمدی بَر زندگی و آراء اُسوالد  اِشپنگلر
نویسنده: اِستفان دیترینگ/مترجم: الیاس جعفری

گفتگوی ویژه
بنده ملکیان را در حوزه سیاست عمومی دنباله رو ماکیاولی می بینم
حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد رهدار در گفتگو با فرهنگ عمومی

ادبیات وهنر
نیست انگاری و ادبیات معاصر)9(/تقابل اخوان و شاملو/یوسفعلی میر شکاک
درباره ی صادق چوبک/روزبه عمادی
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ما باید عادت کنیم، 
برای خودمان فرهنگ 
کنیم، برای خودمان 
یک فریضه بدانیم که 
هر کاالئی که مشابه 
داخلی آن وجود 
دارد و تولید داخلی 
متوجه به آن است، 
آن کاال را از تولید 
داخلی مصرف کنیم 
و از مصرف تولیدات 
خارجی بجد پرهیز 
کنیم؛ در همه ی 
زمینه ها: زمینه های 
مصارف روزمّره و 
زمینه های عمده تر و 
مهمتر.

همه ی مس��ئولین کش��ور، همه ی دس��ت اندرکاران عرصه ی 
اقتصادی و همه ی مردم عزیزم��ان را دعوت میکنم به این که 

امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند.
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بسماللّالّرحمنالّرحيم
يامقلّبالقلوبواألبصاريامدبّراللّيلوالّنهاريامحّول

الحولواألحوالحّولحالناالىاحسنالحال.
اللّهّمكنلولّيكالحّجةبنالحس��نصلواتكعليهو
علىءابائهفىهذهالّس��اعةوفىكّلساعةولّياوحافظا
وقائداوناصراودليالوعيناحّتىتسكنهارضكطوعاو

تمّتعهفيهاطويال.
اللّهّماعطهفىنفسهوذرّيتهوشيعتهورعّيتهوخاّصته
وعاّمتهوعدّوهوجميعاهلالّدنياماتقّربهعينهوتس��ّر

بهنفسه.

تبريكعرضميكنمعيدنوروزوفرارسيدنسالنورا
بههمهىهمميهنانعزيزدرسراس��ركشور،وبههمهى
ايرانيان��ىك��هدرهرنقطهاىازدنياس��كونتدارند،وبه
همهىملتهائىكهعيدنوروزراگرامىميدارند؛بالخصوص
تبري��كعرضميكنمبهخانوادههاىعزيزش��هيدان،به
جانبازان،بهخانوادههاشان،بههمهىايثارگران،بههمهى
فعاالنعرصههاىمختلف.آرزوميكنمودعاميكنمكه
خداوندمتعالبراىملتايرانبهروزى،ش��ادى،نشاطو
دِلخوشدراينسالجديدمقدربفرمايدوبدخواهاناين
ملترادراهدافشان،درتالشهاشانانشاءالّلناكامكند.

ولی امر مسلمین جهان،
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای؛

سال 1391 را سال
»تولید مّلی،حمایت از
 کار و سرمایه ایرانی«

نامیدند.
اشاره:

مطلبی که مالحضه می فرمایید،متن مکتوب فرمایشات ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای است که به مناسبت حلول سال نو 1391 شمسی ایراد فرموده اند.خوانندگان محترم را به 

مطالعه و فراگیری و ره آموزی از این بیانات حکیمانه دعوت می نماییم.

سال 90 - یکی از 
سالهای پرحادثه 

در سطح جهان و در 
منطقه و در کشور 

ما بود. آنچه که 
در مجموع انسان 

مشاهده میکند، این 
است که این حوادث بر 
روی هم به سود ملت 
ایران و در راه کمک به 

هدفهای آن، تمام شده 
است.

یک بخش مهم از مس��ائل اقتصادی برمیگردد به مسئله ی تولید داخلی. اگر به 
توفیق الهی و با اراده و عزم راسِخ ملت و با تالش مسئوالن، ما بتوانیم مسئله ی 
تولید داخلی را، آنچنان که شایس��ته ی آن اس��ت، رونق ببخشیم و پیش ببریم، 

بدون تردید بخش عمده ای از تالشهای دشمن ناکام خواهد ماند.
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سالىكهگذشت-سال90-يكىازسالهاىپرحادثه
درس��طحجهانودرمنطقهودركش��ورم��ابود.آنچه
كهدرمجموعانس��انمشاهدهميكند،ايناستكهاين
حوادثبرروىهمبهس��ودملتاي��رانودرراهكمك
بههدفهاىآن،تمامش��دهاس��ت.آنكسانىكهاهداف
بدخواهانهاىدربارهىملتايرانوايرانوايرانىدرس��ر
ميپرورانند،دركشورهاىغربىدچارمشكالتگوناگون
هس��تند.درسطحمنطقه،ملتهائىكهجمهورىاسالمى
ازآنهاهموارهحمايتكردهاس��ت،ب��ههدفهاىبزرگى
دس��تپيداكردهاند؛ديكتاتورهائىبهزيركشيدهشدند؛
قانونهاىاساسِىمبتنىبراسالمدركشورهائىتصويب
ش��د؛دشمندرجهىيكامتاس��المىوملتايران-
يعنىرژيمصهيونيس��تى-درمحاص��رهقرارگرفت.در
داخلكشور،بهمعناىحقيقىكلمه،سال90،سالبروز
اقتدارملتايرانبود.درجنبهىسياس��ى،ملتايراندر
اينس��ال،چهدرراهپيمائىبيستودوىبهمن،چهدر
انتخاباتدوازدهماس��فند،آنچنانحضورىازخودنشان
دادوآنچنانشاخصىرابراىاقتدارملىدرتاريخمنطقه

ثبتكردكهنظيرآنرادرگذشتهكمترداشتيم.
باوجوداينهمهدش��منى،اينهمهتبليغات،اينهمه
تهاجمهاىخصمانهوبدخواهانه،ملتايراندرطولاين
س��ال،باهمهىوجودتوانستحضورخودرادرصحنه،
نش��اطخودرا،آمادگىخ��ودرادرعرصههاىگوناگون
علمىواجتماعىوسياس��ىواقتصادىنش��انبدهدو
س��الىبودكهباهمهىس��ختىها، اثباتكند.بحمداللهَّ
داراىدس��تاوردهاىبزرگىبود.همچنانكهقباًلعرض
شدهاست،شرائط،ش��رائطبدروخيبربود؛يعنىشرائط

قبولچالشهاودشوارىهاوغلبهىبرآنها.
همانطورىكهاوِلس��الگذش��تهاعالمشد،سال
90،سالجهاداقتصادىبود.اگرچههوشمندانوآگاهان
ميدانستندكهايننامواينجهتگيرىوشعاربراىسال
90يكامرالزماست،امابعدتالشهاىدشمناندراين
س��الهمهمينرااثباتكردونشانداد.دشمنانمااز
اوائلس��ال،حركتخصمانهىخودش��انرادرعرصهى
اقتصادىنسبتبهملتايرانآغازكردند؛اماملتايران،
مس��ئولين،آحادمردم،دستگاههاىمختلف،باتدبيرهاى

آن کسانی که اهداف 
بدخواهانه ای 
درباره ی ملت ایران 
و ایران و ایرانی در 
سر میپرورانند، در 
کشورهای غربی 
دچار مشکالت 
گوناگون هستند. 
در سطح منطقه، 
ملتهائی که 
جمهوری اسالمی 
از آنها همواره 
حمایت کرده است، 
به هدفهای بزرگی 
دست پیدا کرده اند؛ 
دیکتاتورهائی به 
زیر کشیده شدند؛ 
قانونهای اساسِی 
مبتنی بر اسالم در 
کشورهائی تصویب 
شد؛ دشمن درجه ی 
یک امت اسالمی و 
ملت ایران - یعنی 
رژیم صهیونیستی 
- در محاصره قرار 
گرفت.

بحمداهلل س��الی بود که با همه ی س��ختی ها، دارای دس��تاوردهای بزرگی بود. 
همچنان که قباًل عرض شده است، شرائط، شرائط بدر و خیبر بود؛ یعنی شرائط 

قبول چالشها و دشواری ها و غلبه ی بر آنها.
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هوش��مندانهاىتوانس��تندبااينتحريمه��امقابلهكنندو
مواجههىآنهاتاحدودزيادىتوانس��تاثراينتحريمها
راخنثىكندوحربهىدش��منراُكندكند.سال90،سال
درفرصت فعاليتهاىبزرگعلمىبود؛كهمنانش��اءاللهَّ
س��خنرانى،برخ��ىازپيش��رفتهاىعلم��ىواقتصادىو
تالشهاىگوناگونرابراىملتعزيزمانشرحخواهمداد.
سال90سالىبودپرچالش،وسالىبودپرنشاط،وسالى
بودكهملتايرانبهفضلالهىتوانس��تبرچالش��هاى

موجودغلبهكند.
ماامس��الس��الديگرىرادرپيشداريمكهبهاميد
خ��داوباتوكلبرپروردگار،بازملتايرانبافعاليتخود،
بات��الشخود،باهوش��مندىخوددراينس��الخواهد
توانستپيشرفتهاىزيادىرابراىخودبهارمغانبياورد.
بهتش��خيصمن،برطبقگزارشهاومش��اورهىباافراد
مطلعوآگاه،بهايننتيجهميرس��يمكهعرصهىچالش
مهمدرهمينس��الجارى-كهاينسال،امروزوازاين
س��اعتشروعميش��ود-عرصهىاقتصادىاست.جهاد
اقتصادىچيزىنيس��تكهتمامش��دنىباشد.مجاهدت
اقتصادى،حضورجهادگونهدرعرصههاىاقتصادى،براى

ملتايرانيكضرورتاست.
منامس��التقس��يمميكنممس��ائلمرب��وطبهجهاد
اقتصادىرا.يكبخشمهمازمسائلاقتصادىبرميگردد
بهمس��ئلهىتوليدداخلى.اگرب��هتوفيقالهىوباارادهو
عزمراسِخملتوباتالشمسئوالن،مابتوانيممسئلهى
تولي��دداخلىرا،آنچنانكهشايس��تهىآناس��ت،رونق
ببخش��يموپيشببريم،بدونترديدبخ��شعمدهاىاز
تالش��هاىدشمنناكامخواهدماند.پسبخشمهمىاز
جهاداقتصادى،مسئلهىتوليدملىاست.اگرملتايران
باهمتخود،باعزمخود،باآگاهىوهوش��مندىخود،با
همراهىوكمكمس��ئوالن،بابرنامهريزِىدرستبتواند
مش��كلتوليدداخل��ىراحلكندودراي��نميدانپيش
برود،بدونترديدبرچالش��هائىكهدش��منآنرافراهم
كردهاست،غلبهىكاملوجدىپيداخواهدكرد.بنابراين

مسئلهىتوليدملى،مسئلهىمهمىاست.
اگرماتوانستيمتوليدداخلىرارونقببخشيم،مسئلهى

تورمحلخواهدش��د؛مسئلهىاش��تغالحلخواهدشد؛
اقتصادداخلىبهمعناىحقيقىكلمهاستحكامپيداخواهد
كرد.اينجاس��تكهدش��منبامش��اهدهىاينوضعيت،
مأيوسونااميدخواهدش��د.وقتىدش��منمأيوسشد،
تالشدش��من،توطئهىدش��من،كيددش��منهمتمام

خواهدشد.
بنابراينهمهىمسئولينكشور،همهىدستاندركاران
عرص��هىاقتص��ادىوهمهىمردمعزيزم��انرادعوت
ميكنمبهاينكهامس��الراس��الرونقتوليدداخلىقرار
بدهند.بنابراينشعارامسال،»توليدملى،حمايتازكارو
سرمايهىايرانى«است.مابايدبتوانيمازكاِركارگرايرانى
حمايتكنيم؛ازسرمايهىسرمايهدارايرانىحمايتكنيم؛
واينفقطب��اتقويتتوليدملىامكانپذيرخواهدش��د.
سهمدولتدراينكار،پشتيبانىازتوليداتداخلِىصنعتى
وكش��اورزىاست.سهمسرمايهدارانوكارگران،تقويت
چرخهىتوليدواتقاندركارتوليداس��ت.وس��هممردم
-ك��هبهنظرمنازهمهىاينهامهمتراس��ت-مصرف
توليداتداخلىاس��ت.مابايدعادتكنيم،براىخودمان
فرهن��گكنيم،براىخودماني��كفريضهبدانيمكههر
كاالئ��ىكهمش��ابهداخلىآنوج��ودداردوتوليدداخلى
متوجهبهآناست،آنكاالراازتوليدداخلىمصرفكنيم
وازمص��رفتوليداتخارجىبجدپرهيزكنيم؛درهمهى
زمينهه��ا:زمينههاىمصارفروزمّرهوزمينههاىعمدهتر
ومهمتر.بنابراينمااميدوارهس��تيمكهبااينگرايش،با
اينجهتگيرىورويكرد،ملتايراندرسال91همبتواند
برتوطئهىدشمنان،بركيدومكربدخواهاندرزمينهى

اقتصادىفائقبيايد.
ازخداوندمتعالدرخواس��تميكني��مكهملتايرانرا
دراي��نصحنهودرهمهىصحنههاموفقومؤيدبدارد.
روحامامبزرگوارراش��ادوازماراضىكند.ارواحطيبهى

شهيدانعزيزمارابااوليائشانمحشورفرمايد.

والّسالمعليكمورحمةالّلوبركاته

در داخل کشور، 
به معنای حقیقی 

کلمه، سال 90، 
سال بروز اقتدار 

ملت ایران بود. در 
جنبه ی سیاسی، 

ملت ایران در 
این سال، چه در 

راهپیمائی بیست 
و دوی بهمن، 

چه در انتخابات 
دوازدهم اسفند، 

آنچنان حضوری 
از خود نشان داد و 
آنچنان شاخصی 

را برای اقتدار ملی 
در تاریخ منطقه 

ثبت کرد که نظیر 
آن را در گذشته 

کمتر داشتیم.

سال 90 سالی بود پر چالش، و سالی بود پر نشاط، و سالی بود که 
ملت ایران به فضل الهی توانست بر چالشهای موجود غلبه کند.
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ولىامرمسلمينجهان،حضرتآيتاللالعظمى
امامخامنهاى،س��ال1391شمس��ىرا"س��التوليد
ملىوحمايتازكاروس��رمايةايران��ى" ناميدند.به
نظرمىرس��دايننامگذارىبهدنبالانتخابهايى
كهبراىناميدنچندس��الاخيرمطرحگرديدهاست
ٌ)مثلنامگذارىس��ال1390بهسالجهاداقتصادى(
بهصورِتي��كمنظومهدرذيلنامگذارِىكلىدهة
چهارمانقالبكهدهةپيشرفتوعدالتاست،صورت
مىگيرد.شعاِرامس��النيزدرحقيقتبخشهايىو
وجوه��ىازامورمربوطبهدهةپيش��رفتوعدالترا

دربرمىگيرد.
يكىازلوازمتحققپيش��رفتدرچارچوبالگوى
اسالمى– ايرانىپيشرفت،شكوفايىتوليدملىاست.

سخن مدیر مسئول

نگاهی کوتاه به رهنمودهای
مقام عظمای والیت امر،
حضرت آیت اهلل العظمی

امام خامنه ای در آغاز سال نو



7 فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 91

یکی از لوازم تحقق 
پیشرفت در چارچوب 

الگوی اسالمی – ایرانی 
پیشرفت، شکوفایی 

تولید ملی است. همان 
گونه که امام خامنه ای 

در فرمایشاتشان 
تصریح کردند، افزایش 
و ارتقاء تولید ملی می 
تواند تورم را کاهش و 
اشتغال را افزایش دهد 

و موجب شکوفایی و 
رونق اقتصادی گردد. 

باروری تولید ملی 
پشتوانه ای محکم برای 

حفظ استقالل کشور 
است و بسترهای الزم 
برای تحقق عدالت را 

فراهم می سازد. اساسًا 
بر مبنای تفکر اسالمی، 
پیشرفت اقتصادی باید 

همراه با عدالت باشد 
واگرنه تبدیل به مدل 

های توسعۀ نامتوازن 
و ظالمانه و استثمارِی 

رایج در نظام های 
سرمایه دارِی مدرن 

می گردد. 

همانگونهكهامامخامنهاىدرفرمايشاتشانتصريحكردند،افزايشوارتقاءتوليدملىمىتواند
تورمراكاهشواشتغالراافزايشدهدوموجبشكوفايىورونقاقتصادىگردد.بارورىتوليدملى
پش��توانهاىمحكمبراىحفظاستقاللكشوراستوبسترهاىالزمبراىتحققعدالترافراهم
مىسازد.اساساًبرمبناىتفكراسالمى،پيشرفتاقتصادىبايدهمراهباعدالتباشدواگرنهتبديل
بهمدلهاىتوسعةنامتوازنوظالمانهواستثمارِىرايجدرنظامهاىسرمايهدارِىمدرنمىگردد.
سال1390كهحضرتآقادرابتداىسالآنرا" سالجهاداقتصادى" ناميدندازمنظرتوطئهها
وفشارهاِىاقتصادِىدشمنيكىازسختترينسالهاواززاويةاوجگيرِىبىسابقةتحريمهاو
جنگاقتصادِىاستكبارعليهنظاماسالمىوملتايرانكاماًلبىسابقهبودهاستونامگذارىآنبه
سال" جهاداقتصادى" توسطرهبرحكيمانقالباسالمىدرهمانلحظةآغازسال1390حكايت
گرعمقبصيرتوژرفانديش��ىوروش��نبينىولىامرمس��لمينحضرتآيتاللالعظمىامام
خامنهاىاستكهقبلازآغازتوطئههاِىبزرگاقتصادِىدشمنوپيشازوقوعحوادثاقتصادِى
دشواربراىكشور،آناتفاقاتراپيشبينىكردهوضمنمتذكركردنوهوشيارساختنمسئولينو

مردم،آمادگىالزمرادراركانكشورايجادنمودندومسيرحركتصحيحراترسيمنمودند.
امانكتةبسيارمهموقابلتأملايناستكهسال1390عليرغمتوطئههاوفشارهاوتحريمهاى

بىسابقهوجنگتمامعياراقتصادى– سياسى– روانىدشمن
عليهانقالب؛ودرپرتوش��عارجهاداقتصادى،سالدستاوردهاو
موفقيتهاىبهراستىبزرگاقتصادىوعلمىبودكهحضرت
آقادربياناتش��اندرمشهدمقدسودراولينروزسال1391به

رئوسآنهااشارهكردند.
مقامعظماىواليتامرسال1390راسال" تحرکاقتصادى
مس��ئولينكشورباهمراهىمثالزدنىوتحسينبرانگيزمردم" 
دانس��تند.ايشانپيشبرد" مراحلمهمى" ازطرحهدفمندكردن
يارانههارايكىازدس��تاوردهاىاقتصادىس��الىكهگذش��ت

دانستند.
رهبرمعظمانقالبيكىازاهدافاجراىاينطرحرا" اصالحس��اختارتوليدواصالحس��اختار

اقتصادكشور" دانستند.
حضرتامامخامنهاىپيشرفتهاىملتايراندرعلموفناورىرايكىديگرازموفقيتهادر

عرصةاقتصاددرسالىكهگذشت،دانستندوفرمودند:
      " یک عرصه مهم اقتصادی دیگر که در س�ال 90 با هّمت ملت انجام 
گرفت�ه اس�ت، عرصه علم و فناوری اس�ت. علم و فناوری یک�ی از پایه های 
اقتدار اقتصادی یک ملت اس�ت. یک ملت با داشتن دانش پیشرفته، فناوری 
پیشرفته، هم به ثروت می رسد، هم به استغنای سیاسی می رسد، هم آبرومند 

می شود، هم دستش قوی می شود."
ولىامرمس��لمينجهانهمچنينديپلماسىفعالسال90درمسائلمنطقهاىوانجامامورى
چونبرگزارىاجالسبيدارىاسالمى،اجالسفلسطين،اجالسخلعسالح،اجالسجهانبدون
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تروريسم،اجالسجوانانبيدارىاسالمىراازديگردستاوردهاىسال1390دانستهوبرايننكته
تأكيدكردندكهنظامجمهورىاسالمىامروزمركزتوجهدنياىاسالمكهبيدارشدهاست،گرديده

است.
حضرتآقا" يكقلمبزرگازحركتهاىتحسينبرانگيزملتايراندرسال90" راانتخابات

دوازدهماسفندومشاركتباالتراز64%مردمدانستند.مقامعظماىواليتامرفرمودند:
" این مشارکت باالی 64 درصد، خیلی رقم مهمی است. من به شماعرض 
بکنم، از متوس�ط انتخابات های مجالس دنیا، این رقم باالتر است. در آمریکا 
متوس�ط رقم مش�ارکت در انتخابات کنگره، 35   درصد اس�ت. در ده س�ال 
گذش�ته مش�ارکت مردم آمریکا در انتخاب�ات کنگره ش�ان و مجلس ملی و 
مجل�س سناش�ان به 40 درصد نرس�یده. خب، این را مقایس�ه کنید با ملت 
ای�ران – این نش�اط را، این حض�ور را، این اظهار وج�ود را – آن گاه اهمیت 

مطلب معلوم می شود."
يكىازفرازهاِىبس��يارمهمدربياناترهبرحكيمانقالبتذكرىاس��تكهايشاندرخصوص
دليِلاصلِىدش��منِىنظاماس��تكبارباجمهورىاس��المىبيانفرمودند.ولىامرمس��لمينجهان،
"حراستمقتدرانهنظاماسالمىازثروتعظيمنفتوگاز" ايرانراعلتاصلىتوطئههاودشمنِى
اس��تكبارجهانىعليهانقالبونظامدانس��تند.بهبيانديگراستكبارجهانىبهدليِلمستقلبودن
نظامجمهورىاسالمىوبهايندليلكهجمهورىاسالمىايرانتحتسلطهوتابعنظامجهانى
س��لطهنمىباشدباآندش��منىمىورزدوبهدنبال
براندازىآنمىباش��د.حضرتآقادرسخنرانِىروز

اولفرورديندرمشهدمقدسچنينفرمودند:
       " چ�را ای�ن دش�منی ه�ا را م�ی کنن�د؟ 
م�ن ای�ن نکته را ع�رض بکنم، بهانۀ دش�منی 
دراوقات مختلف متفاوت اس�ت. از وقتی مسئله 
هس�ته ای مطرح شده اس�ت؛ بهانۀ دشمنی ها 
مس�ئله هسته ای است. البته می دانند و اعتراف 
ه�م می کنند که ایران دنبال س�الح هس�ته ای 
نیست. واقع قضیه هم همین است. ما به دالئل 
خودم�ان، به هیچ وجه دنبال س�الح هس�ته ای 
نیستیم؛ نه تولید کردیم و نه تولید خواهیم کرد؛ 
این را می دانند، اما یک بهانه است یک روز این 
مس�ئله بهانه اس�ت؛ یک روز حقوق بشر بهانه 
اس�ت؛ یک روز فالن مس�ئله ی داخل�ی بهانه 
اس�ت؛ اما همه ی این ها بهانه اس�ت. مس�ئلۀ 

اصلی چیست؟
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       مس�ئلۀ اصلی، حراس�ت مقتدرانه نظام اس�المی از ثروت عظیم نفت و 
گاز در این کش�ور است. امروز و فردا _ مثل دیروز_ اقتدار اقتصادی و سیاسی 
و ب�ه تب�ع آن، اقتدار علمی و نظامی، متوقف اس�ت به انرژی، ب�ه نفت تا ده ها 
س�ال دیگر، دنیا محتاج نفت و گاز است؛ این یک مطلب مسلّم است. استکبار 
و قدرت های استکباری می دانند که رگ حیاتشان به نفت و گاز وابسته است. 
آن روز که نتوانند این نفت ارزان را به دس�ت بیاورند، آن روز که مجبور باش�ند 
ب�رای تهی�ه نفت و گاز امتیاز بدهند و از زورگویی دس�ت  بردارند، آن روز برای 
آنه�ا مصیبت بار اس�ت. از طرف دیگر،کش�ورهای غربی از لح�اظ منابع نفتی 
دچار مش�کل شده اند و روز به روز مش�کل آنها بیشتر خواهد شد. منابع نفتی 
کش�ورهای اروپایی و به طور کلی کش�ورهای غربی، بعضی چهار س�ال دیگر 
تمام خواهد شد، بعضی شش سال دیگر تمام خواهد شد، بعضی نُه سال دیگر 
تمام خواهد ش�د؛ لذا مجبورند از منابع غیر خودش�ان اس�تفاده کنند ... در بین 
همۀ کشورهای دنیا – این دیگر مربوط به خلیج فارس نیست – آن کشوری که 
موجودی نفت و گازش بر روی هم از همه بیشتر است، کشور جمهوری اسالمی 
ایران است. بعضی از کشورها گازشان بیشتر از ماست، بعضی نفتشان بیشتر 
از ماست.... لیکن اگر نفت و گاز را بر روی هم حساب کنیم، جمهوری اسالمی، 
کش�ور عزیز شما، منابعش – برطبق آنچه که تا امروزاکتشاف شده است – از 
همه کش�ورهای دنیا بیش�تر اس�ت؛ این خیلی چیز جذابی اس�ت برای مصرف 
کنندگان نفت در دنیا، برای دس�تگاه های اس�تکبار که رگ حیاتش�ان به حامل 
های انرژی، به نفت و گاز وابس�ته اس�ت. ... کشوری در اوج قله دارائی  نفت و 
گاز، خب قدرت های استکباری چه می خواهند؟ می خواهند این کشور دراختیار 
دولتی باش�د، در اختیار نظامی باش�د که مثل موم در دست آنها باشد ... اگر در 
کشور ثروتمند ایران که قله ثروت نفت و گاز متعلق  به اوست؛ نظامی بر سر کار 
باش�د که غیرتمندانه از این ثروت ملی حراست کند، اجازۀ چپاول ندهد، اجازۀ 
تطاول ندهد، تس�لیم سیاست های دشمنان نباش�د، خب، با این نظام دشمنی 

خواهند کرد. بنابراین دشمنی با ایران اسالمی به این خاطر است."


س��الىكهاكنونيكماهازآغازآنگذش��تهاس��ت،س��اِلتداومجهاداقتصادىدرچارچوبدهه
پيشرفتوعدالتباعنوان" حمايتازتوليدملىوسرمايهايرانىوكارايرانى" استوبىترديدسالى
پرازدستاوردهاوموفقيتهاىهمهجانبهخواهدبود.مادر" فرهنگعمومى" همچونگذشتهسرباز
واليتومبلّغفرهنگاس��الماصيلفقاهتىومدافعآرمانهاىانقالباس��المىهستيم.ماتبعيت
مطلقوتمامعيارازفرامينولىامرمسلمينجهانرايگانهطريقسعادتورستگارىدنياوآخرِت
ملتايرانومس��لمينجهانمىدانيمواميدواريمكهخداوندمتعالدراينمس��يرماراموردعنايت

خودقراردهد.انشاءالل.

 یکی از فرازهاِی بسیار 
مهم در بیانات رهبر حکیم 

انقالب تذکری است که 
ایشان در خصوص دلیِل 

اصلِی دشمنِی نظام 
استکبار با جمهوری 

اسالمی بیان فرمودند. 
ولی امر مسلمین جهان، 

"حراست مقتدرانه نظام 
اسالمی از ثروت عظیم 

نفت و گاز" ایران را علت 
اصلی توطئه ها و دشمنِی 

استکبار جهانی علیه 
انقالب و نظام دانستند. به 
بیان دیگر استکبار جهانی 

به دلیِل مستقل بودن نظام 
جمهوری اسالمی و به این 
دلیل که جمهوری اسالمی 

ایران تحت سلطه و تابع 
نظام جهانی سلطه نمی 

باشد با آن دشمنی می 
ورزد و به دنبال براندازی 

آن می باشد.
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اگرچهنامگذارىامسالتوسطمقامعظماى
والي��تامريكوجهوظاه��راقتصادىداردو
براىدستگاههاوسازمانهاووزارتخانههاى
اقتصادىكشورتكاليفمهمىراپديدمىآورد،
امابهنظرمىرس��دبافرضلحاظكردنودر
نظرگرفتنابعاداقتصادىايننامگذارى،ذاِت
ايننامگذارىرابايدفرهنگىدانس��ت.زمانى
كهحضرتآقابرمصرفكاالىايرانىتوس��ط
ايرانيانتأكيدمىورزند،درحقيقتايش��انبه
تحققي��كتغييررفت��اردرچارچوبفرهنگ
عمومىنظردارند.ياوقتىرهبرحكيمانقالب
ازضرورتحمايتازسرمايهايرانىوكاِركارگر
ايرانىسخنمىگويند،دربطناينرهنموداز
يكمنظرتوجهبهوجدانكارىنهفتهاستو
ازمنظرىديگرنوعىتذكرنسبتبهتغييرنگاه
وديدگاهجامعهنسبتبهسرمايهوسرمايهدار
درآنمطرحاس��ت.مابايددرکكنيمكهتوليدس��رمايهكردنوسرمايهداشتنچيزبدىنيست.
اگرفىالمثلبهزندگىموالىمتقيانحضرتامير)ع(توجهنماييم،درمىيابيمكهامامعلى)ع(
نخلستانهاىوسيعىراآبادكرده،چاههاىزيادىراحفركردهوبدينسانتوليدسرمايهمىكردهاند.
مجموعهاىازنخلستانهاكههنوزنيزبعضىازآنهادرمدينهمنورهموجوداست،حاصلتالش
امامعلى)ع(بودهاست،ايشانتوليدسرمايهكردهوبعدآنراوقفعمومىمىكردهاند.مابايددر
نظربگيريمكهايجادسرمايهامرىارزشمنداستوكسىكهمىتواندايجادسرمايهكندبايدمورد
احترامباشد.ازاينمنظر،رهنمودولىامرمسلمينجهاندرحقيقتناظربهايجادتغييردرگرايشها

وذائقهجامعهاستوبيشازآنكهوجهاقتصادىداشتهباشد،امرىفرهنگىاست.
حالباتوجهبهوجهفرهنگِىمهمفرمايشاتامامخامنهاىبايدببينيمكهمابهعنواندستاندر

كارانحوزۀفرهنگچهوظايفوتكاليفىبرعهدهداريم.
بهنظرمىرسدكهتكاليفووظايفدستگاههاوسازمانهاىفرهنگىدرارتباطبارهنمودهاِى

مقامعظماىواليتامررابهدودستهكلىمىتوانتقسيمكرد:
الف(تكاليفعمومى
ب(تكاليفتخصصى

تكاليفتخصصىهريكازدستگاههاوسازمانهاىفرهنگىبستهبهماهيتونقشوكاركرد
هردستگاهياسازمان،داراِىويژگىهاِىخاصومنحصربهفردىاستكهخودآندستگاههايا

سازمانهابايددربارۀآنبرنامهريزى،تصميمگيرىواقدامنمايند.
امامىتوانرئوِستكاليفعمومِىس��ازمانهاودس��تگاههاىفرهنگىدرخصوصفرامينو

رهنمودهاِىامامخامنهاىدرآغازامسالرااينگونهبرشمرد:
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1-اولينواصلىترينتكليفعمومىكهمربوطبههمةدستگاههاونهادهاىفرهنگى
مىباشد،تقويتمؤلفههاىهويتملىايرانياناست.اينامرتكليفووظيفةهمهدستگاهها
ونهادهاىفرهنگىاس��تواختصاصبهدس��تگاهخاصىنداردوهمةمراكزوسازمانهاو
دستگاههاىفرهنگىبايدبينديشندوببينندكهدراينزمينهچهمىتوانندبكنند؟درواقعبه
منظورتحققاهداِفموردنظردررهنمودهاوفرامينولىامرمسلمينجهان،زيربنايىترين
فعاليتهماناتقويتمؤلفههاىهويتملىايرانياناستكهمىتواندمبناوپشتوانةهرنوع
خودباورىوبهتبعآنحمايتازتوليدملىوس��رمايةايرانىوكاِركارگرايرانىقرارگيرد.
تقويتمؤلفههاىهويتملىدرنهادمردماينس��رزمينوارتقاءآش��نايىوتعميقآگاهى
نس��بتبهآنزمينهس��ازهرنوعحركتجهادىدرراس��تاىتحققاهدافدههپيشرفتو

عدالتمىباشد.
2-ارتق��اءاعتم��ادبهنفسملىوافزايشغرورملىبرخاس��تهازخودآگاهىنس��بتبه
مؤلفههاىهويتملى.درحقيقتتعميقخودآگاهىنسبتبهمؤلفههاىهويتملىايرانيان،
موجبارتقاءرشدمعنوىوتقويتوجهدينىمردممامىگردد،زيرااصلىترينمؤلفههاى
هويتملىايرانيان]مؤلفههايىمثلموّحدبودناينمردم،واليتمداربودِنآنان،رس��الت
ايرانياندرمسيربسترسازىبراىظهور،عدالتخواهبودنايرانيان...[همگىصبغةدينىو
اس��المىدارندودرمسيرپيشبرداهدافشعارهاىمربوطبهنامگذارىهاِىسالهاىاخير

نيزبهعنوانبستِرزمينهسازوبنيادينبايدموردتوجهقرارگيرند.
3-ايجادوتقويتگرايشنسبتبهتبليغكاالهاىتوليدداخلوتشويقمصرفكاالهاِى

داخلىكهدرراستاِىحمايتازتوليدملىقراردارد.
4-اص��الحفرهن��گكار– يكىازتكاليفمهِمفرهنگىهمان��ااصالِحفرهنِگكارو
تقويتروحيهمبتنىبرانضباطووجدانكارىاستكهدرپيوندمستقيمبامؤلفههاىپيشين

كهبرشمرديمقراردارد.
5-ايجادمحدوديتبراىتبليغكاالهاىخارجى

6-ارتقاىكيفيتتوليداتداخلىودقتواتقانعملدرتوليداتداخلىوتوجهصاحبان
سرمايهبهاينامرمهمكهباارتقاىكيفىتوليدات،گرايشعمومىدرداخلوخارجكشور

بهسمتاستفادهازتوليداتايرانىتقويتخواهدشد.

مجموعةآنچهبرشمرديمرئوساصلِىوظايفوتكاليفىاستكهبهطورعمومىبرعهدۀ
همهدس��تگاههاوس��ازمانهاىفرهنگىقرارداردتابتواننددرمسيرپيشبرداهداِفمربوط
بهرهنمودهاوفرامينولىامرمس��لمينجهانحضرتآيتاللالعظمىامامخامنهاىگام

برداشتهووظيفهوتكليفخودرادراينخصوصاَدانمايند.انشاءالل.
  منصور واعظی

ارتقاء اعتماد به نفس 
ملی و افزایش غرور 

ملی برخاسته از 
خودآگاهی نسبت به 

مؤلفه های هویت 
ملی. در حقیقت تعمیق 

خودآگاهی نسبت به 
مؤلفه های هویت 

ملی ایرانیان، موجب 
ارتقاء رشد معنوی 

و تقویت وجه دینی 
مردم ما می گردد، زیرا 
اصلی ترین مؤ  لفه های 

هویت ملی ایرانیان 
] مؤلفه هایی مثل 

موّحد بودن این مردم، 
والیتمدار بودِن آنان، 

رسالت ایرانیان در 
مسیر بسترسازی 

برای ظهور، 
عدالت خواه بودن 

ایرانیان ... [ همگی 
صبغۀ دینی و اسالمی 

دارند.
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«و اما بعد ...

"ناتوىفرهنگى" تش��ّكلمخفىاىبودكهدرس��ال
هاىجنگس��ردبهموازاتنات��وىنظامىوبهعنوان
مكّملآنتش��كيلگرديد.درحدفاصلسالهاىدهة
1950مت��ا1980م،ناتوىفرهنگىدرخدمتاردوگاه
سرمايهدارىليبرالوسرمايهدارىسوسيال-دموكراِت

غربوظيفةمبارزۀايدئولوژي��كوفرهنگى]بااغراض
مشخصسياسى[عليهاردوگاهكشورهاىسوسياليست
]كهدرمقابلايدئولوژِىمدرنليبراليس��م،قرارداش��ته
وازايدئولوژِىمدرِنماركسيس��مپيروىمىكردند[را
برعهدهداشتوپيشمىبرد.ازسالهاىآغازيندهة

روشنفکران نئولیبرال
و جنگ نرم

روشنفکری 
مدرنیسِت ایران 
که اینک جریان 
اصلی و حاکِم  
مطلق العنان آن، 
جریاِن روشنفکری 
نئولیبرالیسم است 
نیروی اصلی 
پیشبرد جنگ 
نرم علیه انقالب 
و نظام اسالمی و 
ملت ایران است. 
همین روشنفکران و 
نشریات آنها، عقبۀ 
تئوریک و رسانه ای 
و تبلیغی و ترویجِی 
فرهنگی- سیاسی 
فتنه سبز را تشکیل 
می دادند و امروز 
نیز به اَشکال و انحاء 
مختلف در این مسیر 
گام بر می دارند.

و اما بعد ...
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1980م،نات��وىفرهنگىوظيفة
ايدئولوژي��كوفرهنگى مب��ارزۀ
عليهانقالباس��المى]بهعنوان
طليع��هدارجري��اناحي��اءتفكر
اس��المىكهمتذكرعه��دامانت
بشردرجهانغفلتزدهومنحط
وبيم��ارمدرنبودهاس��ت[رانيز
برعهدهگرفتوباسرنگونىرژيم
سوسياليس��تىش��وروىوانهدام
ماركسيستى، سوسياليسِم اردوگاه
ونيزباالگرفتنوحش��تفزايندۀ
غ��رِبس��كوالرازنتاي��ِجآگاهى
بخِشانقالباس��المىايراندر
ميانمس��لمانانونيزمستضعفان
جهان؛نات��وىفرهنگىهمةنيرو

وامكاناتوتوانخودراعليهانقالب
اس��المىايرانوجوه��روجاِناين
انقالبيعن��ىواليتفقي��همتمركز
ساخت.بدينسانتهاجمكاماًلسازمان
يافت��هوبرنامهريزىش��دۀفرهنگِى
اومانيست-سكوالريس��ِت غ��رِب
نئوليبرالعليهنظاماسالمىوهويِت
دينِىملتايرانآغازگرديدوازيك
دهةبعددرهيأتيكجنگنرمتمام
عياِرفرهنگى-سياس��ىعليهنظامو
انقالباس��المىت��داوميافتواين
جنگن��رمخطرناکوهم��هجانبه،
امروزنيزبهاَشكالوانحاءمختلفو
باتوجهبهاقتضائاِتشرايطهمچنان

درجرياناست.

از سال های آغازین 
دهۀ 1980 م ، ناتوی 

فرهنگی وظیفۀ مبارزۀ 
ایدئولوژیک و فرهنگی 

علیه انقالب اسالمی 
]به عنوان طلیعه  دار 

جریان احیاء تفکر 
اسالمی که متذکر عهد 

امانت بشر در جهان 
غفلت زده و منحط 
و بیمار مدرن بوده 

است[را نیز برعهده 
گرفت و با سرنگونی 
رژیم سوسیالیستی 

شوروی و انهدام 
اردوگاه سوسیالیسِم 
مارکسیستی، و نیز 
باال گرفتن وحشت 

فزایندۀ غرِب سکوالر 
از نتایِج آگاهی بخِش 
انقالب اسالمی ایران 
در میان مسلمانان و 

نیز مستضعفان جهان؛ 
ناتوی فرهنگی همۀ 

نیرو و امکانات و توان 
خود را علیه انقالب 

اسالمی ایران و جوهر 
و جاِن این انقالب یعنی 

والیت فقیه متمرکز 
ساخت.

روشنفکری ایران ]مقصودمان 
روشنفکری در معناِی 

اصطالحی و تخصصی آن 
است و نه معناِی مشهور 

افواهی آن[ از لحظۀ تولد به 
عنوان نماینده و مبّلغ و مرّوج 

مدرنیسم و تجددمآبی در 
تاریخ ایران ظاهر گردید و 

همۀ گرایش ها و نحله هاِی 
درون آن هریک به طریقی 

پیرو و مقّلد یکی از ایدئولوژی 
های سکوالرمدرن ]لیبرالیسم، 

مارکسیسم، سوسیال 
دموکراسی، نئولیبرالیسم یا ...[ 

بوده اند.
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«و اما بعد ...

مجريانوس��ربازاِنجنِگنرمدشمنعليهانقالبو
نظاماسالمىچهكسانىهستند؟

براىپاس��خدادنبهاينپرس��شبايدديدكهجنگ
نرمچههدفىرادنبالمىكند؟

نظامجهانىسلطةاستكباراومانيستىجنگنرمعليه
نظاماسالمىرابهراهانداختهاستتااواًلهويتدينى
جامع��هايرانرانابودس��ازدوثانيًانظاماس��المىرااز
ماهيتدينىوانقالبىآنكهدراصلواليتفقيهتبلور
وتجس��ميافتهاس��ت،ُتهىگرداندودرپىمسخنظام
جمهورىاسالمى،يكرژيمسكوالريسِتنئوليبراليست
كهعاملومجرىتحققپروژۀمدرنيزاسيوِننئوليبرالى

اس��تدرايرانبرس��ركارآورد.يكرژيِممدرنيس��ِت
سكوالر-نئوليبراليس��تبهدليلماهي��تخودكاماًلدر
خدمتاغراضاس��تعمارىنظامسرمايهدارىنئوليبراِل
جهانى]ك��هاكن��ونوج��هغالِبنظامس��لطةاس��تكبار
اومانيستىراتشكيلمىدهد[وبهعنواندستنشاندۀ

آنعملمىنمايد.
دش��مِنمس��تكبِرمدرنيس��تباماهيتدينِىاصيِل
نظ��اموبهتبعآنباوجهانقالبىنظامكهريش��هدر
ماهيِتدينىآندارد،درجنگاست.دشمنمستكبر
مىخواهديكرژيممدرنيس��ِتنئوليبرالراكهپيرو
واليتسرمايهوس��رمايهداراناست؛جانشيننظام
جمهورىاس��المىكهبرپايةوالي��تفقيهقراردارد،
نمايد.بدينسانمشخصاستكهدشمنبراىپيشبرد
اغراِضخ��وددرجنگنرمبايدب��هنيروهاوافرادى
تكيهكندكهمبلّغمدرنيسمونئوليبراليسمباشنديعنى

روشنفكراِننئوليبراليست.
روش��نفكرىاي��ران]مقصودمانروش��نفكرىدر
معن��اِىاصطالحىوتخصصىآناس��تونهمعناِى
مش��هورافواهىآن[ازلحظةتولدب��هعنواننماينده
ومبلّغومرّوجمدرنيس��موتجددمآبىدرتاريخايران
ظاه��رگرديدوهمةگرايشهاونحلههاِىدرونآن
هريكبهطريقىپيروومقلّديكىازايدئولوژىهاى

دشمِن مستکبِر مدرنیست با ماهیت دینِی 
اصیِل نظام و به تبع آن با وجه انقالبی 

نظام که ریشه در ماهیِت دینی آن دارد، در 
جنگ است. دشمن مستکبر می خواهد یک 
رژیم مدرنیسِت نئولیبرال را که پیرو والیت 

سرمایه و سرمایه  داران است؛ جانشین نظام 
جمهوری اسالمی که برپایۀ والیت فقیه 

قرار دارد، نماید. بدینسان مشخص است که 
دشمن برای پیشبرد اغراِض خود در جنگ 
نرم باید به نیروها و افرادی تکیه کند که 

مبّلغ مدرنیسم و نئولیبرالیسم باشند یعنی 
روشنفکراِن نئولیبرالیست.
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س��كوالرمدرن]ليبراليسم،ماركسيسم،
سوس��يالدموكراس��ى،نئوليبراليسميا

...[بودهاند.
ازاواي��لس��الهاىده��ة1360
نئوليبراليسم شمس��ىبهموازاتغلبة
برجريانانديش��هوروشنفكرىجوامع
غرب��ى،روش��نفكرِىمقلّ��ِدايرانىنيز
عمدتًاتابعوپيرونئوليبراليس��مگرديد
ودرك��ورانتهاج��مفرهنگىوجنگ
نرمزيرچترايدئولوژىنئوليبراليس��مو
بابهرهمندىازحمايتهاىگس��تردۀ
س��رمايهدارىنئوليب��رالجهان��ىبه

جنگنرمبانظاماسالمىپرداخت.
چهرۀاصلِىايدئولوگنئوليبراليس��ِم
ايرانىدرس��الهاىميانىدهة1360
شمسى،عبدالكريمسروشبود.اوكه

خودراميراثدارروشنفكرِىالتقاطِىبهاصطالحدينى
ايرانمىدانستاصلىترينسخنگوِىمرّوجمدرنيسِم
نئوليبراليس��تِىسكوالربودوش��اگردانومريداناودر
وزارتخانههاىمختلفدولتىآنسالهاازبسترسازان
تهاجمفرهنگ��ىوبعدهاجنگنرماس��تكبارنئوليبرال

عليهنظاماسالمىبودند.
ازسالهاىميانىدهة1370شمسىتدريجًاتنوعى

درجري��انمرّوج��انومبلّغ��ان
ايرانى نئوليبراليسِت روشنفكرى
]ك��هعام��لاصل��ِىپيش��برنده
جنگنرمعليهانقالباس��المى
وملتاي��رانبود[پدي��دآمدو
عالوهبرعبدالكريمس��روشو
دنبال��ههايش)امثالمهاجرانىو
كدي��ورواكبرين...(چهرههايى
چونجوادطباطباي��ى،همايون
بروجردى، مه��رزاد كاتوزي��ان،
حسينبشيريه،رامينجهانبگلو،
داري��وش آش��ورى، داري��وش
ش��ايگان،ماش��اءاللآجودان��ى،
عب��اسميالن��ىومترجمان��ى
الل ديهيمى،عزت چون:خشايار
فوالدون��دوروزنام��هنگاران��ى
چ��ون:اكبرگنج��ى،عمادباقى
بهانحاءواش��كالودرس��طوح
وجايگاههاىمختلفبهعنوان
كارگزارانوس��ربازانجنگنرم

فعالگرديدند.
ايران روش��نفكرىمدرنيسِت
اين��كجري��اناصل��ىو ك��ه
حاكِممطل��قالعنانآن،جرياِن
است نئوليبراليسم روش��نفكرى
نيروىاصلىپيش��بردجنگنرم
عليهانق��البونظاماس��المى
وملتايراناس��ت.همينروش��نفكرانونشرياتآنها،
عقبةتئوريكورسانهاىوتبليغىوترويجِىفرهنگى-
سياس��ىفتنهس��بزراتش��كيلمىدادندوامروزنيزبه
اَش��كالوانحاءمختلفدراينمس��يرگامبرمىدارند.
شناختماهيتوپشتوانههاىتئوريكومالىواجرايى
روشنفكرىنئوليبراليستايرانبهمنظورمقابلهجّدىو
فعاالن��هباجنگنرميكامرضرورىاس��تكه)خداى

ناكرده(غفلتازآنمىتواندبسيارخطرناکباشد.

نظام جهانی سلطۀ 
استکبار اومانیستی 

جنگ نرم علیه نظام 
اسالمی را به راه 

انداخته  است تا اواًل 
هویت دینی جامعه 
ایران را نابود سازد 

و ثانیًا نظام اسالمی 
را از ماهیت دینی 

و انقالبی آن که در 
اصل والیت فقیه 

تبلور و تجسم یافته 
است، ُتهی گرداند 

و در پی مسخ نظام 
جمهوری اسالمی، 

یک رژیم سکوالریسِت 
نئولیبرالیست که 

عامل و مجری تحقق 
پروژۀ مدرنیزاسیوِن 
نئولیبرالی است در 

ایران بر سر کار آورد.

از سال های میانی دهۀ 1370 
شمسی تدریجًا تنوعی در 
جریان مرّوجان و مبّلغان 

روشنفکری نئولیبرالیسِت 
ایرانی ]که عامل اصلِی 

پیشبرنده جنگ نرم علیه 
انقالب اسالمی و ملت ایران بود[ 
پدید آمد و عالوه بر عبدالکریم 
سروش و دنباله-هایش)امثال 
مهاجرانی و کدیور و اکبرین 
...( چهره هایی چون جواد 

طباطبایی، همایون کاتوزیان، 
مهرزاد بروجردی، حسین 
بشیریه، رامین جهانبگلو، 
داریوش آشوری، داریوش 

شایگان، ماشاءاهلل آجودانی، 
عباس میالنی و مترجمانی 

چون:خشایار دیهیمی، عزت 
اهلل فوالدوند و روزنامه  نگارانی 
چون: اکبر گنجی، عماد باقی 

به انحاء و اشکال و در سطوح و 
جایگاه های مختلف به عنوان 
کارگزاران و سربازان جنگ نرم 

فعال گردیدند.
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حکمت و 
«اندیشه
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فرهنگ عموم�ی: رویکرد ما در مس�ائل زنان باید 
چگونه و چه پیش فرضهایی داشته باشد؟

 استاد سید محمد مهدی میرباقری: بهچندنكتهقبل
ازورودبهبحثبايدتوجهشود.نكتهاولآناستكهدر
بحثزنانوخانوادهچهدرمرحلهآسيبشناسىوياچه
درمرحلهپيشنهادها؛نگاهمابايدنگاهىجامعباش��دو
تماممس��ائلراباهمببيندوآنهارابهصورتجزيرهاى
بررسىنكند.نكتهدومآناستكهبايدازنگرش،آسيب
شناس��ىوراهحلهاىسطحىبهشدتاجتنابشوددر
نتيجهالزماستبراىحلمسائلاليههاىرويينجامعه،

اعماقجامعهرابررسىكرد.
نكتهديگرآناس��تكهبايدتوجهداشتهباشيممسائل
زناندردرونكلمسائلجامعهمطالعهشود؛همانگونه
ك��هدربرنامهريزىهاىكنون��ىجهانىهمهمينگونه

اس��تبهعنوانمثالدربرنامهتوس��عهپايدار،مسائلبر
محورجريانتوسعهدرجامعهجهانىساماندهىمىشوند.
درنتيجهاگرمابخواهيممسائلبانوانرابررسيكنيمچه
درمرحلهآسيبشناس��ىوچهدرمرحلهراهحل،بايدبر
محورالگوىتوس��عهياپيشرفتبحثكنيم.آسيبهاى
پيشآمدهدرحوزهزنانوخانوادهبخش��ىازآسيبهاى
پيشآمدهدرالگوىتوسعهغربىاست،راهحلهايىكه

ارائهميشودنبايددربسترتوسعهغربىقرارگيرد.
برايناس��اسمقياسمطالعهمامتفاوتخواهدشدو
ديگ��رواحدمطالعهفردوروشآنروانش��ناختىنخواهد
بود؛بلكهحداقلبايددرمقياسجامعهشناس��ىمسائلرا
مطالعهكنيم.امااگربخواهيمبرنامهريزىپايدارداش��ته
باش��يمبايدمسائلزنانوتوسعهرادرحوزهفلسفهتاريخ

بررسىكنيم.

گفتگوی فرهنگ عمومی با 
حجت االسالم و المسلمین  استاد سید محمد مهدی میرباقری

  جریان تجدد عبارت 
است از نگرش ها و 
بینش های بنیادینی که 
نسبت به انسان و جامعه 
و جهان وجود دارد و 
بسیاری از روشنفکران 
علل عدم موفقیت ما در 
دست یابی به جریان 
تجدد را این می دانند که 
ما تنها به مظاهر تجدد 
رسیده ایم اما نتوانسته ایم 
اصول بنیادین و اساسی 
تجدد را در جامعه خود 
محقق کنیم. 

الزامات رویکرد تمدنی به مسائل زنان
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  اگر انسان از استکبار علی اهلل شروع کند نتیجه آن استکبار بر انسان خواهد بود و نتیجه آن ملحق کردن تمام 
هویت انسانی در خدمت قدرت و ثروت یک طبقه خاص است. اخالق، عواطف، مهارت ها، کار آمدی ها و تمام 
آگاهی های انسان باید در خدمت توسعه سرمایه داری باشد و در نتیجه ساختار های اجتماعی نیز بر همین 

اساس تعریف می شوند.

آنجا که ساختار 
خانواده مانع از 

توسعه سرمایه داری 
است باید کیفیت آن 

به گونه ای تعریف 
شود که در خدمت 

توسعه قرار گیرد. به 
همین علت در نظام 

سرمایه  داری به سمت 
تغییر مفهوم خانواده 

حرکت شده است و 
خانواده دارای آن 

مفهوم پایدار موجود 
در جامعه اسالمی 
نیست. در نتیجه 

چنین خانواده ای دچار 
فروپاشی شده است. 

البته نمی خواهند 
از مفهوم خانواده 

عبور کنند اما تعریف 
جدیدی برای آن ارائه 
کرده اند به طوری که 
اعضای آن را تغییر 
داده اند به زن، مرد و 

حیوان با ترکیب های 
مختلفی که وجود 

دارد. به عنوان مثال یک 
زن و یک حیوان و یا 

یک مرد و یک حیوان 
نیز می توانند به عنوان 

خانواده به حساب 
آیند. این مسئله یک 
امر طبیعی است که 
اگر قرار باشد مسیر 

تجدد طی شود به 
بحران هایی می رسیم 

که سنگین تر از این هم 
خواهد بود. 

همچنينرويكردمانبايدرويكردىاقتصادمحورباشد،
آنچهكهدرنظامسرمايهدارىدروضعيتكنونىاتفاق
مىافتدآناستكهاغلبمسائلزنانراازمحورمسائل
اقتصادىنگاهمىكنند؛بهعنوانمثالوقتىمسالهاشتغال
ي��افعالي��تزندرخانهپيشمىآيدبيش��تربهعواملو
پيآمدهاياقتصادىآنتوجهوبررس��ىمىكننددرچه
فرآيندىمىش��ودراندماناقتصادىآنرابهينهكرد.اگر
كاهشمش��اركتزندرخانوادهباع��ثافزايشفعاليت
اقتص��ادىاوش��ود؛برنامهريزىرابهآنس��متهدايت
مىكنند؛درنتيجهمسائلنبايديكبعدىديدهشوندبلكه
بايدبهجنبههاىفرهنگى،اقتصادىوسياسىآنمبتنى

برپارادايمواصولبنياديناسالمتوجهشود.
باتوجهبهنكاتعنوانش��دهدستهبندىرويكردهايي
كهنس��بتبهحلمس��ائلزنانوجودداردمارابهس��ه
رويك��ردكليهدايتمىكند.يكىآنكهمس��ائلبانوان
راب��هصورتف��ردىوبهعنوانتكالي��ففردىمطالعه
كنيموبحثقش��ربان��وانوموازنهاجتماعىآنهابحث
نشود.رويكرددومكهمسائلرادربحثموازنهاجتماعى
بررس��ىمىكندداراىدورويكردزيرمجموعهاست؛يك
آنكهزنرادرجامعهودرفرآيندتوسعهموردمطالعهقرار
مىدهدومس��ائلتوسعهبهمفهوماصطالحىآننسبت
بهمس��ائلبانواناصلمىش��ودواينرويكردمشاركت
اجتماعىبان��وانرابهصورتيكمش��اركتانفعالىدر
فرآيندتوسعهتعريفمىكند.دربحثموازنهاجتماعىدر
مقابلاينرويكردكهبس��ياررايجاستوازآنبهمدرن
سازىمسائلبانوانتعبيرمىشود،رويكردديگرىوجود
داردكهمعتقداس��تبايدمسائلبانوانبرطبقمسائلنو
ظهورمطالعهش��ودوپيشنهادمدرنيتهاسالمىيامدرنيته
اخالقىرامطرحمىكندوب��هتعبيرىمىخواهندبااين
رويكردهمانمناس��باتوتناسباتالگوىپيشرفترابه

صورتاسالمىيااخالقىتغييردهند.
رويكردس��ومرويكردتمدناس��المىاست.يعنىبايد
مسائلبانوانبهصورتتمدنىوبرمحورتمدناسالمى
مطالعهش��ود.پيشفرضاينرويكردايناستكهدين

قدرترهب��رىوس��اختجامع��هراداردومىتواندزير
س��اختهاىجامعهومظاه��رتم��دنرامديريتكندو
محصولاينمديريتايجاديكمدرنيتهاخالقىنيست؛
واينطورنيس��تكهدرمدلهاىبشرىومادىدست
ببردوآنهارااخالقىكندبلكهتمدنىجديدراپيش��نهاد
مىدهدكهبرمبناىارزشهاىاسالمىاست.اگربااين
رويكردواردمباحثزنانشويمنگاهبهمسائلآنهااززاويه
يكنگاهتمدنىاس��توبديهياستصورتمسئلههاى
م��وردكاوشازيكمقياسخردكام��المتفاوتخواهد
ش��د؛بنابراينجايگاهزنوخانوادهدرتكاملتمدندينى

موضوعبحثقرارمىگيرد.

� آسیب  شناسی مسائل زنان در ذیل 
بحران های اجتماعی تجدد

مبحثبعدىكهبايدبهآنپرداختهشودآسيبشناسى
مس��ائلزناناست؛قسمتعمدهآس��يبهاىموجوددر
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جامعهجهانىكهبهجامعهمانيزس��رايتكردهاس��تاز
زيرمجموعهمسائلتجدداست.يعنىجريانتجددبنيان
اساسىبحرانهاىاجتماعىمااست.تجدداليههايىدارد
ومنظ��ورماازتجددتنهااليههاىرويينآناعمازنظم
شهرى،خيابانى،الگوهاىپوشاک،مصرف،خوراک،ازدواج
وحتىس��بكزندگىظاهرىنيست،بلكهمنظوراصول
بنيادىارزش��ىونگرش��ىاينجرياننيزهست.جريان
تجددعبارتاس��تازنگرشهاوبينشهاىبنيادينىكه
نس��بتبهانسانوجامعهوجهانوجودداردوبسيارىاز
روشنفكرانعللعدمموفقيتمادردستيابىبهجريان
تجددرااينمىدانندكهماتنهابهمظاهرتجددرسيدهايم
امانتوانستهايماصولبنيادينواساسىتجددرادرجامعه

خودمحققكنيم.
نگاهمابايداينگونهباشدكهتجدديكجريانفراگير،
عميق،همهجانبهومبتنىبريكسلسلهاصولىاستكه
ايناص��ولمنظومهاىرابراىماايج��ابمىكند.اصل
اولازاص��ولتجددانكارياناديدهگرفتننظريهآفرينش
درفلسفهحيات،فيزيكوعلوماجتماعىاست؛يانظريه
آفرينشرادرنظرياتىمانندنظريهتكاملدرحياتانكار

مىكنندوياايننظريهراناديدهمىگيرندومفروضشان
ايناستكهبافرضناديدهگرفتناصلآفرينشبهبرنامه
ريزىاجتماع��ىمىپردازيمودرنتيجهدرتعريفتكامل
اجتماعى،تكاملجهانوآفرينشراناديدهمىگيرندوبه
دنبالآننظريهاس��تغناىانسانشكلمىگيردونظريه
استغناىانسان،بهمبحثاومانيسموپلوراليزمودرنهايت

سكوالريزمختمخواهدشد.
درنتيجهدربحثآس��يبشناس��ىبايدبهاينمساله
توجهكنيمكهجريانتجددتحوالتعميقىرادرجامعه
طراح��ىكردهوارزشه��اونگرشه��اىبنيادينىرادر
جامعهش��كلدادهومحققساختهاست.وسبكزندگى
جديدىمبتنىبرايننگرشهاتعريفكردهونرمافزارها
وتكنولوژىآنرانيزايجادكردهاس��ت.البتهاينسبك
جديدكهمبتنىبراستغناىانسانازعوالمغيبوخداى
متعالاس��تتاكنونچندنوبتدستخوشتحولشده
استودرآخرينمرحلهبهنظامسرمايهدارىاقتصادىو
ليبرالدموكراس��ىوبرنامهريزىدرمقياستوسعهپايدار
درجامعهجهانىرسيدهاست.وبهدنبالاينمسئلهاست
كهمتناسببانظاماقتصادسرمايهدارىساختارهاونظم

جهانىراشكلمىدهد.

� تعارض اهداف اقتصادی نظام سرمایه  
داری با ساختار خانواده

اگرنظامس��رمايهدارىوليبرالدموكراسىاصلقرار
گيردميبايستتمامفرآيندهاىاجتماعىبهسمتتوسعه
سرمايهدارىپيشرود.اگررشدسرمايهوبهرهبرىمادى
محورتمامتحوالتاجتماعىباش��د،همهاموراجتماعى
بايدباآهنگرش��دس��رمايههمراهباشندوحتىپرورش
انسانورشدعواطفانساننيزبايدمبتنىبررشدسرمايه
تعريفشود.طبيعىاستحاصلاينمسئلهانحاللتمام
ساختارهاىجامعهوحتىهويتانسانبهنفعرشدسرمايه
دارىخواه��دبود.ب��هطورىكهحت��ىعواطفواخالق
انسانمانندانرژىهاىمادىخرجتوسعهسرمايهخواهد
شد.دراينفرآينداززناننيزمانندمردانبهعنوانانباره

 یکی از مسائل بحران ساز 
جامعه ما چالش تجدد 
و اسالم است. اگر ما 
بپذیریم که جریان تجدد 
در الیه هایی از جامعه ما 
نفوذ کرده است و حتی 
هویت سازی کرده است، 
آن الیه ها با الیه های 
عمیق تر اجتماعی درگیر 
هستند و ما مبتال به 
بحران بینش و ارزش 
شده ایم و جامعه دچار 
نگرش ها و ارزش های 
ناسازگار شده است.
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انرژيكهمىتواننددرخدمتتوسعهاجتماعىقرارگيرند؛
اس��تفادهخواهدشدومشاركتزناندرتوسعهبهگونهاى
خواهدبودكهبايدتمامظرفيتهاىاينقشراستحصالو
تبديلبهثروتبالفعلشودودرخدمترشدسرمايهدارى
قرارگيرد.حقيقتنيزهميناستكهاگرانسانازاستكبار
علىاللشروعكندنتيجهآناستكباربرانسانخواهدبود
ونتيجهآنملحقكردنتمامهويتانس��انىدرخدمت
قدرتوثروتيكطبقهخاصاس��ت.اخالق،عواطف،
مهارتها،كارآمدىهاوتمامآگاهىهاىانس��انبايددر
خدمتتوسعهسرمايهدارىباشدودرنتيجهساختارهاى
اجتماعىنيزبرهميناس��استعريفمىش��وند.مفهوم
اخالقوعاطفهمتناسبباتكنولوژىتعريفمىشوند.البته
ايناتفاقافتادهاس��تومفهوماخالقومفاهيمارزش��ى

منطبقباتوس��عهس��رمايهدارىتعريف
شدهاس��ت.برهمينمنوالساختارهاى
اجتماع��ىمانن��دخانوادهنيزبراس��اس
رشدسرمايهدارىتعريفمىشوند.نگاه
سرمايهدارىبهخانوادهنگاهىاقتصادى
اس��ت.درنتيجهخان��وادهكانونىبراى
تاميننيازهاىغري��زىوبراىحداكثر
توليدنيروىانس��انمىشود.چراكهاگر
نگاهمبتنىبرنگاهتوسعهسرمايهدارى
باش��دوهزينهوراندمانمطالعهش��ود،
برنامهريزىهاتفاوتخواهندداش��تو

بهطورىكهارضاىغرايزجنس��ىوحتىتوليدنس��لبا
هزينههاىاقتصادىكمترىمحاسبهوطراحيميشوند.
آنجاكهس��اختارخانوادهمانعازتوس��عهسرمايهدارى
استبايدكيفيتآنبهگونهاىتعريفشودكهدرخدمت
توسعهقرارگيرد.بههمينعلتدرنظامسرمايهدارىبه
س��متتغييرمفهومخانوادهحركتش��دهاستوخانواده
داراىآنمفهومپايدارموجوددرجامعهاس��المىنيست.
درنتيجهچنينخانوادهاىدچارفروپاشىشدهاست.البته
نمىخواهندازمفهومخانوادهعبوركننداماتعريفجديدى
ب��راىآنارائهكردهاندب��هطورىكهاعضاىآنراتغيير

دادهان��دبهزن،مردوحيوانب��اتركيبهاىمختلفىكه
وجوددارد.بهعنوانمثاليكزنويكحيوانويايك
مردويكحيواننيزمىتوانندبهعنوانخانوادهبهحساب
آيند.اينمس��ئلهيكامرطبيعىاس��تكهاگرقرارباشد
مسيرتجددطىشودبهبحرانهايىمىرسيمكهسنگين

ترازاينهمخواهدبود.
� حل مسائل بانوان در گرو رفع بحران 

ناشی از ارزش ها و بینش های تجدد
مسائلىكهدرجامعهماوجودداردبهاينعلتاستكه
مادرمواجههباتجددصفخودرامش��خصنكردهايمو
الگوهاىمدرنسرمايهدارىمبتنىبرليبرالدموكراسى
بهعنوانراهحلهاىعلمىبراينيازمندىهاىجامعهبه
رس��ميتشناختهش��دهاندوباورودشانبامبانىاسالمي
دچارچالشش��دهاند.البتهكس��انىكه
طرفدارتجددهس��تندوپيشنهادمدرن
س��ازىهمهزواياىجامع��هرامىدهند،
اينبحرانرابحرانبهحسابنمىآورند
بلكهبهعنوانجري��انتكاملاجتماعى
ميشناسندوانتظاردارندجامعهبههمين
سمتحركتكندوميگوينداگربحرانى
نيزپيشآمدهناش��ىازچالشس��نتو
تجدداس��توتجددبايدبرجريانسنت
غالبش��ود.براس��اساي��نتفكرتمام
بحرانه��اىموجوددرمس��ائلزنانبه
علتآناس��تكهمانتوانستهايمتماماليههاىتجددرا
بومىسازىكنيم.يكسلسلهازاليههاىتجدد،مظاهر
تمدنىوس��بكزندگىدركش��ورماواردش��دهاستاما
اليههاىعميقتجددبومىسازىنشدهاست.درنتيجه
مىگويندكهبرايحلمش��كالتبايدجريانتجددرابه
عنوانجريانىيكپارچهبپذيريموآنرابومىسازىكنيم
ودرنتيج��هاليهه��اىعميقفرهنگىتجددكهبيش��تر
مبتنىبرتغييرگرايشهاونگرشهاىانس��انىهستندرا
باي��ددرجامعهمحققكنيمواينراهحل،راهبرونرفت

ازبحرانكنونىاست.

  ما تا قبل از پیروزي 
انقالب اسالمی الگوی 

روشنی برای حضور زن در 
جامعه نداشتیم در حالی 
که اذعان اسالم مبنی بر 

حضور زن، در عرصه دفاع 
از اسالم است. جایی که 

مساله دفاع اسالم وجود 
دارد باید بانوان حضور 

داشته باشند و چون در این 
مسئله الگو سازی صورت 

نگرفته است ما به سمت 
الگوی های غربی رفتیم. 
و طبیعی است که وقتی 

الگوهای غربی وارد جامعه 
شوند الزامات خود را نیز 

وارد جامعه می کنند.
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پسيكىازمسائلبحرانسازجامعهماچالشتجددو
اسالماست.اگرمابپذيريمكهجريانتجدددراليههايى
ازجامعهمانفوذكردهاس��توحتىهويتس��ازىكرده
اس��ت،آناليههابااليههاىعميقت��راجتماعىدرگير
هستندومامبتالبهبحرانبينشوارزششدهايموجامعه
دچارنگرشهاوارزشهاىناسازگارشدهاست؛سوالىكه
پيشمىآيدايناستكهماچگونهبايداينمسئلهراحل

وازآنعبوركنيم.
ميداني��مكهجريانتج��ددجريانىفراگي��رومبتنى
براليههاىبنياديناس��تكهتام��رزبرنامهريزىبراى
الگوهاىجامعهپيشرفتهاس��ت.بهقولخودشانالگوى
توس��عهپايدارس��اختهاندومىخواهندتماممس��ائلرااز
ديدتوس��عهپايدارمطالعهكنندكهازجملهآنهامس��ائل
هويتىانس��انومس��ائلبانوانومس��ئلهخانوادهاست؛
وطبيعياس��تكهب��راىآنانهيچك��دامازارزشهاو
س��اختارهاىاجتماعىموضوعيتنداردبلكهتنهادس��ت
يابىبهتوس��عه،بنيانواس��اسبرنامهريزىاست.تمام
ساختارهابايددرتوسعهمنحلشوندومعنىاينانحالل،
انحاللارزشهاىبنياديناست.ارزشهاىبنيادينبايد
بهارزشهاىگس��تردهتبديلشوندونظامدانشىجامعه

برمبناىآنش��كلگيردوتوسعهبهعنوانارزشاصلى
تلقىشود.اگرچنيننظامىرابهصورتيكپارچهبپذيريم
الزاماتآنرابحراننخواهيمدانست.بهعنوانمثالاگر
درنتيجهتوس��عه،خانوادهحذفشود،بحراننيستبلكه
جزءالزاماتتوس��عهسرمايهدارىاست.چراكهتوسعهاز
خانوادهعش��يرهاىبهخانوادهسلولىحركتكردهاستو
مىتواندازخانوادهس��لولىهمبهش��كلديگرىحركت
كند.خانوادهراتبديلبهنهاداجتماعىتوسعهوزنرانيز
بهعنوانعضويازايننهادتعريفكردهاند.اماعلتآن
كهمااينمس��ئلهرابحرانمىبينيمآناس��تكهجامعه
مادوارزش��ىاس��ت؛همهارزشهاىتجددرابهرسميت
نشناختهايم،ارزشهاىبنيادينهمدرجامعهحضوردارد.
تجدددراليههاي��ىازبرنامهريزىهاىاجتماعىحضور
پيداكردهاستوباارزشهاوارتكازاتديگرمادرچالش
اس��ت.حالاگرآسيبشناسىاجتماعىمااينگونهباشد

راهحلچيست؟
درحوزهاقتصادىهممس��الههميناست،ارزشهايى
ك��هدرجامعهماوجوددارددرچالشباتوس��عهس��رمايه
دارىاس��ت.لذامعموالكارشناسانيكهدرمسئلهتوسعه
عميقمىانديشندمشكلاصلىتوسعهاقتصادىدرايران
رامش��كلفرهنگىمىدانن��دچراكهجامع��هنمىتواند
فرهنگاقتصاديتوس��عهرابپذيردوتصريحمىكنندكه
اگراليههاىتمدن��ى،تكنولوژىوبافتهاىرويينيك
تم��دندرجامعهحض��ورپيداكنداينب��همعنىظهورو
تحققتمدندرآنجامعهنيس��ت.درنتيجهكارشناسان،
مانعاصليتوس��عهدركش��ورجمهورىاسالمىايرانرا
تفكراتاسالمىودراصلانقالباسالمىمىدانند.چرا
كهانقالباسالمىبهدنبالتعميقارزشهاىاسالمىو
كارآمدىديندرعرصهحياتاجتماعىاست.درحالىكه
مىگويندبراىايجادتوس��عهحتىارزشهاىاسالمىدر

حوزهفردىنيزبايددستخوشتغييرشود.
فرهنگ عمومی: به نظر می رسد انقالب اسالمی به 
روند توسعه و حضور بانوان در عرصه های اجتماعی 
به علت ایجاد ش�رایط مناس�ب س�رعت بخشیده 

اگر بخواهیم مسائل 
اجتماعی حل شود باید 
مسائل زنان در ضمن 
یک الگوی پیشرفت 
و الگوی پیشرفت در 
موازنه جهانی حل شود 
و ما در این فضا بدون 
رقیب نیستیم. برای 
این کار نیازمند به یک 
جریان عقالنیت هستیم 
که بتواند هماهنگی 
رشد تفقه دینی و 
دانش دینی و مدل های 
اجرایی اسالمی را 
سامان دهی کند.
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است آیا این را مثبت ارزیابي نمي کنید؟
استاد س�ید محمد مهدی میرباقری:م��ات��اقبلاز
پيروزيانقالباسالمىالگوىروشنىبراىحضورزندر
جامعهنداش��تيمدرحالىكهاذعاناسالممبنىبرحضور
زن،درعرصهدفاعازاس��الماست.جايىكهمسالهدفاع
اسالموجودداردبايدبانوانحضورداشتهباشندوچوندر
اينمسئلهالگوس��ازىصورتنگرفتهاستمابهسمت
الگوىهاىغربىرفتيموطبيعىاستكهوقتىالگوهاى
غرب��ىواردجامعهش��وندالزاماتخودراني��زواردجامعه

مىكنند.
درنتيجهبهطورخالصهآس��يبشناسىمسائلزنان
درجامعهبهاينمس��ئلهختممىش��ودكهجريانتجدد
دراليههايىازبافتمس��ائلاجتماع��ىزنانوخانوادهبه
طورجدىفعالشدهاستبهطورىكهمسئلهتحصيل،
اشتغال،سنازدواج،نوعمشاركتدرخانواده،نوعفعاليت
درجامع��هبهش��دتتحتتاثيرالگوهاىمدرناس��تو
متاس��فانهدربخشهايىبهعن��وانهنجاروارزشتلقى
ش��دهوجامعهدرحوزهارزش��ىدوپارهشدهاستكهاين
دونظامارزش��ىقابلجمعنيستند.البتهباسطحىنگرى،
عدهاىايندونظامارزش��ىراقابلجمعمىدانندودنبال
ايجاديكمدرنيتهاسالمىواخالقىهستندوتلقىشان
ايناس��تكهمىش��ودجريانتجددرادرتمامعرصهها
جارىكردكهالبتههميننگاهمنش��اتسريعاينبحران

شدهاست.
امان��گاهصحيحبهجريانتجددبايداينگونهباش��د
ك��هاينجري��انرايكجريانبههمپيوس��تهعميقبه
خصوصدردهههاىاخيربدانيمكهمسئلهتوسعهپايدار
رادرجامع��هجهانىمط��رحكردهاس��توداراىبرنامه
ريزىهاىگستردهوهمهجانبهبراىجامعهجهانىاست.
بههمينعلتدرمنطقهماطرحخاورميانهبزرگراعنوان
مىكن��دواينطرح،جزئىازيكطرحبزرگتراس��ت.
ط��رحجامعىكهبخشعمدهآنمس��ائلزنانوخانواده
اس��تكهازمسئلهزنانبهعنوانمس��ئلهاىبراىتغيير
س��اختارهاىاجتماعىوعبورازنظاماس��المىاس��تفاده

ميكنند.درنتيجهبح��رانكنونىبحرانچالشتجددبا
نگرشهاوارزشهاىبنياديناسالمىاست.

سخنرابهصورتديگريتكرارميكنم،آنچهدرغرب
اتفاقافتادهاستيكتحّولهمهجانبهدرزندگياجتماعي
وخصوصيانسانهابرمحورارزشهايبنيادينياستكه
ارزشه��ايحاكمبرجريانتجددهس��تند؛اينجرياناز
ابتدادنبالتحققيكسلس��لهارزشه��اياجتماعيبود
واآلنه��مبرايتحققهمانارزشه��ادرحالتالش
اس��تودرهمهحوزههاوازجمل��هحوزهيفرهنگهم
آنرادنبالميكندوتالشداردبينمدرنيتهيفرهنگي
وسياس��يتفكيككندوضعفهايپديدآمدهدرمسير
تجدد)كش��تارها،جنگهايبزرگجهانيوبحثمحيط
زيستوامثالاينها(رابهحوزهياقتضائاتسياسيتجّدد
برگرداندتاازنظرفرهنگيتجددراازنواحياكندوقرائت
جديديازتجددداش��تهباش��دوآنرادوب��ارهدرزندگي

اجتماعيجاريكند.

 آنچه در غرب اتفاق 
افتاده است یک تحّول 
همه جانبه در زندگي 

اجتماعي و خصوصي 
انسان ها بر محور 

ارزش هاي بنیادیني 
است که ارزش هاي 

حاکم بر جریان تجدد 
هستند؛ این جریان 
از ابتدا دنبال تحقق 

یک سلسله ارزش هاي 
اجتماعي بود و اآلن 

هم براي تحقق همان 
ارزش ها در حال 

تالش است. و در همه 
حوزه ها و از جمله 

حوزه ي فرهنگ هم 
آن را دنبال مي کند 

و تالش دارد بین 
مدرنیته ي فرهنگي و 

سیاسي تفکیک کند 
و ضعف هاي پدید 

آمده در مسیر تجدد 
)کشتارها، جنگ هاي 
بزرگ جهاني و بحث 
محیط زیست و امثال 

اینها( را به حوزه ي 
اقتضائات سیاسي 

تجّدد برگرداند تا از 
نظر فرهنگي تجدد را 
از نو احیا کند و قرائت 

جدیدي از تجدد داشته 
باشد و آن را دوباره در 

زندگي اجتماعي جاري 
کند.
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ارزشهاي��يكهتجددب��رمحورآن
شكلگرفتهاستانس��انمحوراست؛
آزاديهايف��رديواجتماعيانس��ان
بهخص��وصآزاديازتقّيداتمعنويو
امثالاينهاست؛آنهااينارزشهارامبنا
قراردادهاندوبرمحورآنهافلسفهودانش
وعلموعقالنّيتوتكنولوژيوفناوري
توليدكردهان��د؛انقالبعلميوصنعتي
بهوج��ودآوردهاندوهمهس��اختارهاو
حتيمفاهيميراكهدرزندگياجتماعي
جارياس��تتحتتأثيرهمانمفاهيم
ارزش��يبازتوليدكردهاند؛اآلنانسانبه
هرزاويهاياززواي��ايزندگيكهنگاه
ميكند،ميبيندبهشدتتحتتأثيرآن
فرهنگاست؛الگويخوراکوپوشاک
ومس��كنمابهش��دتتحتتأثيرآن
موججهانياست،نحوهيرضايتمندي
مااززندگينيزهمينگونهاس��ت،هر
كسبهآش��پزخانهيخان��هيخودش
ن��گاهكندميبين��دتجددچ��كاركرده
است!همهيشئونآنبرمدارطراحي
ومديريتغرببعدازرنس��انسشكل
گرفتهاس��ت؛آنهاارزشهايخودشانرا
بهنوعزندگيم��اوبهارزشهاييكه
مادرعرصهيزندگيمانبهآنپايبند

هستيمتبديلكردهاند؛تجليلهاوتحقيرهاوياشرافتو
تحقيرانسانبرآنمبناتعريفميشود،حتيذائقهيمارا
عوضكردهاند.ارزشهارادرذهنماتغييردادهاند؛امروزه
بس��ياريازارزشهايامروزيمابعدازرنسانستوليدو
درجامعهيجهانيتعميمدادهش��دهاست.آنهاذائقههارا
همتغييردادهاند،درپوشاک،خوراک،نوعنگاهبهمسكن،
زيباشناس��يدرهنره��ا،همهرابرم��دارآنارزشهاي
محوريخودش��انتغييردادهاند،اآلنهمدنبالگسترش
بيش��ترهمانارزشهاهستند.ارزش��هارابهرنگلباس،

م��دلراهرفتن،مدلدرس��تكردنمو
وآرايشظاهريوبقيهيشئونتبديل
كردهاند.وقتيمدللباسيكجوان،يا
زيباشناسيآرايشش��خصياوراتغيير
ميدهن��د،قبالدرفك��راوودرروحاو
تصرفكردهاند؛ازاينگستردهتر،مدل
هايياس��تكهبرايزندگِيمادرست
كردهاند،مانن��داينكهجاي��گاهخانمها
كجاستوچهوقتبهسعادتميرسند،
م��دلمطلوب��يك��هباي��ددرزندگ��ي
اجتماعيدنبالكنندچيست؟چقدربايد
درسبخوانن��دوچگونهدرسبخوانند؟
اشتغالش��انوپوشششانچگونهباشد؟
ارتباطش��انبااقشارديگرچگونهباشد؟
روابطعاطفيوفيزيكيش��انبامردها
ودههامس��ئلهيديگريك��هاآلنبا
آنمواجهي��موميبينيدهمهياينهارا
ارزشسازيوبهجامعهيجهانيمنتقل
كردهاند؛امروزهبسياريازچيزهاييكه
م��ادرح��وزهيزندگي،اع��ماززندگي
خصوصيواجتماعيميپسنديموحّق
خودم��انميدانيمودنب��الميكنيمو
رسيدنبهآنرابرايسعادتميدانيمو
سعادترابهآنتعريفميكنيمبرمحور
آنارزش��هاتوليدش��دهاست.نميتوان
فقطروييكموردخاصدستگذاشت.بهعنواننمونه
ببينيدام��روزهنوعتحصيلبانواندنياياس��المچگونه
اس��ت.مسئلهايننيس��تكهبانوانتحصيلكننديانه؟
پيداستعالمبودنچيزخوبياست،كسيباعلممخالف
نيست،بايدمسئلهيديگريرادنبالكردوآناينكهنگاه
م��ابهعلم،ب��هتعليم،بهتعلّمومأموري��تمادرحوزهي
آگاهييافتنوآموزشهاييكهبايدبياموزيموبعدبهكار
گيرِياينآموزشهاوِحَرفدرزندگياجتماعيوفردي،
اينهاتابعيكارزشهاويكبرنامهريزياستكهمبتني

  در گذشته صورت 
مساله ما همان صورت 
مساله تمدن مدرن بود 
و ما تنها پاسخ گوی 
مسائل مستحدثه بودیم 
و دارای انفعال بودیم اما 
در حال حاضر صورت 
مسئله درباره چالش 
بین مدرنیته و دین طرح 
می شود و مبارزه ما از 
حالت منفعالنه و منفی 
در حال تغییر به مبارزه 
مثبت است. بر همین 
اساس صحبت از علم 
دینی مي شود و دستگاه 
تولید دانش در حال ورود 
به عرصه جدیدی است.

  آن چه که در نظام سرمایه داری در وضعیت کنونی اتفاق می افتد آن است که اغلب مسائل زنان را از محور 
مسائل اقتصادی نگاه می کنند؛  به عنوان مثال وقتی مساله اشتغال یا فعالیت زن در خانه پیش می آید بیشتر 

به عوامل و پي آمدهاي اقتصادی آن توجه و بررسی می کنند.

 مسائلی که در جامعه ما 
وجود دارد به این علت است 

که ما در مواجهه با تجدد صف 
خود را مشخص نکرده ایم و 
الگو های مدرن سرمایه داری 
مبتنی بر لیبرال دموکراسی 
به عنوان راه حل های علمی 
براي نیازمندی های جامعه 

به رسمیت شناخته شده اند و 
با ورودشان با مبانی اسالمي 
دچار چالش شده اند. البته 
کسانی که طرفدار تجدد 

هستند و پیشنهاد مدرن سازی 
همه زوایای جامعه را می دهند، 
این بحران را بحران به حساب 
نمی آورند بلکه به عنوان جریان 
تکامل اجتماعی مي شناسند و 
انتظار دارند جامعه به همین 
سمت حرکت کند و مي گویند 

اگر بحرانی نیز پیش آمده 
ناشی از چالش سنت و تجدد 
است و تجدد باید بر جریان 

سنت غالب شود. بر اساس این 
تفکر تمام بحران های موجود 

در مسائل زنان به علت آن 
است که ما نتوانسته ایم تمام 

الیه های تجدد را بومی سازی 
کنیم.
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برفرهنگمدرناست.
بعدازماجراي11س��پتامبرتوجي��هغرببرايجنگ
نظام��يتمامعي��اريكهبرعليهدنياياس��المش��روع
كردهمينبود؛متفكرينش��اننامهنوش��تندوازاقدامات
نظام��يبوشدفاعكردند؛حرفآنه��ااينبودكهمابايد
ارزشهايامريكاييرادرجهانتعميموتوس��عهدهيم؛
اينارزشهاستكهبايدجهانيشودواگريكجاييهم
برايگسترشآنهاالزمباشدجنگنظاميبهراهبيندازيم،
حتيجنگنظاميايكهبهكشتارهايجمعيبااستفادهاز
سالحهايغيرمتعارفمثلسالحشيمياييواتميمنتهي

بشودامريكاماًلاخالقياست.
امانگاهديگرنگاهىاس��المىاس��تكهمدرنيتهرابه
رسميتنمىشناسد.بايدبپذيريمكهمابايدازبيندودسته
ارزشىيكدس��تهراانتخابكنيمونمىشودهمسبك
اقتصادىغربىرابخواهيموهمسبكاقتصاداسالمىرا
نمىشودسبككرامتبانوانوتحصيلواشتغالآنهارا
مبتنىبرالگوهاىغربىتعيينكنيمواسالمىهمباشيم؛
بلكهبايديكدستهازارزشهاراانتخابكنيم.نمىشود
نگرشهاىموجوددردني��اىغرببهزنانراقبولكرد

ولىارزشهاىبنيادينتجددراانكاركرد.
فرهنگ عموم�ی: راه ح�ل مقابل�ه ب�ا چالش های 

موجود چیست؟ 
استاد سید محمد مهدی میرباقری:دوراهحلبيشتر
وجودندارديكىراهحلكسانىاستكهمعتقدبهجريان
تجددهس��تندومدرنيتهرابهتمام��هقابلقبولمىدانند
وبحرانه��اىتجددرابراس��اسخودتج��ددقابلحل
مىدانن��دوجريانپس��امدرنراادام��همدرنيتهمىدانند.
فيلس��وفانحالحاضرغربكهبرحلبحرانهاىتجدد
تالشميكنندبرهمينامرتكي��هدارند.وقتىبخواهند
بحرانه��اىجهانىبرآمدهازتج��ددراحلوفصلكنند
هي��چوقتنمىخواهندازارزشه��اىدينىبهعنوانراه
حلاس��تفادهكنند.مىخواهندبااصولبنيادينخودشان
بازنگ��رىكنند.اكن��وننيزمىخواهندب��رمحورتجدد
نوعىهمگرايىفرهنگ��ىايجادكنندوبهعبارتىديگر

فرهنگتجددرامحورتكثرگرايىقراردهند؛درحالىكه
زمانىباتكثرفرهنگىمبارزهمىكردند.درنتيجهراهحل
بحرانه��اىتجددرادرادامهتجددمىدانندنهبرگش��ت
ازارزشه��اىتجدد.درنتيج��همىگوينداگرمىخواهيد
مشكلحلشودجامعهراازلحاظارزشهايكپارچهكنيد
وارزشهاونگرشهاىسنتىرابهتجددتغييردهيد؛در
دورهاصالحاتهمهمينكاررامىخواستندانجامدهند.
راهحلديگرراهحلجبههتمدناس��المىاستكهبر
ايناساساستكهاينش��كافارزشىباجمعارزشها
حلنخواهدشدوبايديكىازآنهااصلشودومىبايست
نظ��اماجتماعىوحقوقىخودرامبتن��ىبرارزشهاقرار
داد.درنتيجهتوجهداش��تهباش��يمهرگاهواردمس��ائل
زنانكهازفروعمس��ائلتوسعهاستواردمىشويمبايد
توجهمابراس��اسمبارزهبااستراتژىاستكبارباشدوبايد
روشراب��رايجريانمبارزهطراحىكنيم.چراكهميدان
ميدانجنگاستوآنهامىخواهندارزشهاىخودشان
راب��هجامعهتحميلكنندوماهممىخواهيمبراس��اس
ارزشهاىخودماناليهه��اىرويينجامعهراطراحىو

برنامهريزىودانشزايىكنيم.

  استناد به دین در حوزه نسخه نویسی تنها با ایراد لفظ واگذار کردن کافی نیست و ارائه نمی شود. جریان فقاهت 
نیاز به اراده انسانی دارد و این اراده ها دارای ظرفیت و صواب و خطا هستند. در نتیجه نظام فقاهت تنها قواعد 

نیست بلکه مجموعه قواعدی است که در بستر سلسله اراده ای قرار می گیرد. 

 ما در تولید فرهنگ 
زندگي و تبدیل آن به 
برنامه مي بایست در 

مقیاس کالن برنامه ریزي 
کنیم، اگر میدان درگیرِي 

ما با فرهنگ مدرن و 
ارزش هاي مدرنیته براي 

رسیدن به یک برنامه 
و فرهنگ براي همه ي 

ساحت هاي زندگي است، 
پس میدان درگیرِي بزرگ 

است ما باید همیشه 
نقشه مان جامع باشد.
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حالهمانگونهكهآنهابعدازرنسانسانتظاراتيرادر
دنياايج��ادوهماهنگباآنهااقدامكردندوبعدازطريق
يكسلس��لهارتباطاتايجادق��درتكردندوارزشهاي
خودش��انراحتيدرعرصهيزندگ��يخصوصيماوارد
كردن��د.ماهمميبايس��تازارزشهاييمانندمعنويتو
توحيدوعدالتوتعاليانس��انك��هدنبالميكنيميك
شبكهبسازيم؛آنهارابهيكبرنامهبرايزندگياجتماعي
وخصوصِيازجملهبرايبانوانتبديلكنيم.آنهازنانرا
ازحوزهيزندگيخصوصيواردزندگياجتماعيآنهم
بهتعريفخ��اصكردهاند!اينوضعيتيكهدرارتباطزن
وم��رددرغربوجوددارد،پوش��ش،فرهنگارتباطاتو
مراوداتش��ان،يكوضعيتديرپايينيست،اگرسهچهار
ق��رنعقبتربرويددرغربهمپوش��ش،حجاب،حياو
مسائليازايندستدرروابطاجتماعِيزنانغربيوجود
داشتهاس��ت.اماآنهابعدازرنسانسارزشهاييرامحور
قراردادند؛وبراساسآنانتظاراتاجتماعيايجادكردند
وبرآناساساخالقاجتماعيبهوجودآوردندومتناسب
بارش��دتكنولوژياخالقراتغييردادندوبراياينكهاين
ارزشهارابهمناس��باتعينيتبدي��لكننديكمفاهيم

بنياديدرح��وزهيفرهنگتوليدكردندواآلنبرهمين
اساسجامعهيبانوانراادارهميكنند؛البتهبرايهمهي
اقشاراينكارراكردهاند،همبرايهمهساحتهايحيات
وهمبرايهمهيس��اعاتزندگيبرنامهريزيكردهاند؛
انس��انچگونهبايدمتولدشود،دركجامتولدشود،چطور
ازم��ادراودردورانباردارينگهداريوپذيراييش��ودو
بعدچگونهبايدبهمهدكودکهاومحلپرورشاجتماعي
كودكانتحويلدادهش��ود.ازكجااي��نكودکبايدوارد
عرصهيآموزشوتعليمشود،دورهابتداييباآموزشهاي
كمابيشيكس��انسازيايكهش��دهتاآموزشعاليچه
بخواند،بعددركجااس��تخدامشودوچگونهزندگيكند،
چندس��الكاركند،بعددورهيبازنشستگياشچهشود
مثاًلخانهيس��المندانبرودويابرنامهديگر؛بههرحال
برايشصتهفتادسالزندگياوبرنامهريزيكردهاند؛و
برايهمهيساحاتزندگياوبرنامهريزيكردهاند،براي
ورزش،تفريح،الگويخوراکومس��كن،همهراميبينيد
كهمديريتش��دهاس��تاينبرايهمهانسانهاست،در
باباقشارهمهمينطوراست.نوعزندگيبانواندرغرب
كاماًلمديريتميش��ود،ارزشس��ازيميش��ود،ايجاد
انتظاراتميشودوبعدبرآناساسبرنامهريزيميشود.
دراي��نبرنامهريزي،فرهنگهايديگرراهمتحتتأثير
فرهنگخودشانقراردادهاندوآنارزشهارابااختالفات
وتغييرات��يكهاقتضايمناطقمختلفواقواممختلفو
مللمختلفاس��تجاريكردهاند؛البتهامروزهبحمدالل
بابحرانمش��روعّيتروبروهس��تندچ��وندربرخوردبا
فرهنگهايديگروتحقيرآنهاشكستخوردهاندبنابراين
دنبالتنّوعفرهنگيوايجاديكهمگراييدربينفرهنگ
هايمختلفبراس��اسارزشهايبنيادينغربهستند؛
درعيناينكهتنّوعفرهنگهارادراينبرنامهريزيجديد
مالحظهميكنند،ميخواهندهمهياينفرهنگهارابه
ُخردهفرهنگتبديلوبرمحورارزشهايبنيادينغرب

ساماندهيكنند.
مابايددرنقط��هيمقابلآنهااقدامكنيم،يعنياگرما
منتظريكتحّولهمهجانبهوفراگيرنس��بتبههمهي
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س��احته��ايحي��اتانس��انوهمهي
آناتزندگيهس��تيمباي��دبتوانيمتحقق
ارزشهاىاله��يرامديري��تكنيمآنها
بايدآرامآراموباتناسبس��ازيبهزندگي
ماواردوبهمدلزندگيماتبديلش��وند،
يعنيالگويخوراکوپوشاکومسكنو
ارتباطاتواشتغالوخانهداريوحضوردر
محيطاجتماعيبايدبراساساينارزشها

شكلگيرد.

� نیاز به فقه برنامه  نویسی 
برای مالحظه مسائل زنان در 

ضمن الگوی پیشرفت
مابايكسلسلهمسائلجديدمواجهيم
كهنمىتوانيمآنراازطريقمسائلقبلى
حلكنيم،البتهاليههاىقبلىبهماكمك
مىكنند.مثالوقت��ىازجايگاهبانواندر
بخشاجتماعىيادمىش��ودتنهامسئله
پوش��شوآرايشنيس��تكهبايدبررسى
گردد،اينمس��الهبس��يارفراترازمس��اله
پوش��شاس��توبهمس��الهموازنهاقشار
مىپ��ردازدكهدرآندههامس��الهمطرح
مىش��ودويكىازآنهاارتباطاقشاراست.
درنتيجهصورتمس��الههاىجديدىدر
مقياسمسائلتمدنىوتوسعهاىمطرح
مىش��وندومانيازبهبس��طبهكارگيري
تفق��هدراينعرصههاداري��موتفقههم
ني��ازبهبس��طابزارداردك��هالحمدللدر
اينحوزههافعاليتهاي��ىصورتگرفته
اس��ت.همچنيندرحوزهدان��شنيزنياز
بهبازنگرىهايىداري��م.بايددانشهايى

متناس��بوالگوهايىمبتنىبرمفروضاتاساس��ىتوليد
كنيم؛البتهتنهامفروضاتاساس��ىكافىنيس��تند،بلكه
باي��دمفروضاتدرنظامفقاهتتبديلبهنظامس��واالت

ش��وندوحلقهاتصالبيننظامفقاهتو
دانشومدلهاىاجرايىباش��ندونيازبه
يكش��بكهتحقيقاتىاستكهدرآنهم
تكاملفقاهتاتف��اقبيفتدهمتحولدر
الگوه��اىاجرايىبهصورتيكش��بكه
هماهنگدانش��ى.اينراهح��ليكراه
حلدرازمدتاست.اگربخواهيممسائل
اجتماعىحلش��ودبايدمس��ائلزناندر
ضم��نيكالگ��وىپيش��رفتوالگوى
پيشرفتدرموازنهجهانىحلشودومادر
اينفضابدونرقيبنيستيم.براىاينكار
نيازمندبهيكجريانعقالنيتهستيمكه
بتواندهماهنگىرش��دتفقهدينىودانش
دينىومدلهاىاجرايىاسالمىراسامان
دهىكند.مادرفرهنگستانعلوماسالمي
قمدنبالهمينمس��ئلههستيمكهبتواند
اي��نهماهنگ��ىراانجامده��دوكاربرد
مدلهاىاجرايىراتضمينكند.دركوتاه
مدتوميانمدتبايدبهكارهاىديگرى
بپردازي��مزي��رادردورانگذارهس��تيمو
برنامهري��زىرانمىتوانمتوقفكرد.در
كوتاهمدتوميانمدتبايدمبتنىبرزير
ساختهامدلهايىتخمينىبراىمسائل
اجراي��ىطرحكنيم.بحمدللبس��يارىاز
مراكزىكهدرحالحاضرمشغولفعاليت
هس��تنددرحالرس��يدنب��هيكمدل
منطقىبراىنظامهاىدورانگذارهستند
وازفعاليتهاىغيرمنسجمپرهيزدارند.

فرهنگ عمومی: ارزش�های بنیادین 
دین�ی چگونه هس�تند و در امر حضور 

بانوان چگونه مصداق پیدا می کنند؟
استاد س�ید محمد مهدی میرباقری:اص��ولبنيادين
دينىنقطهمقابلاصولتجددهس��تنديعنىنمىتواندر
برنامهريزىهانظريهآفرينشراناديدهگرفتوياتكامل

 غربی ها معموال چالش 
را بین تجدد و سنت قرار 

می دهند و مذهب را به 
سنت و گذشته مربوط 

می کنند در حالی که این 
گونه نیست. دو جریان 

وجود دارد: از یک طرف 
جریان اولیاء، انبیاء و 
جریان دین و از طرف 

دیگر، جریان فراعنه؛ هر 
دو جریان گذشته و آینده 
دارند. به عنوان مثال دین 
یکی است اما تکامل ادیان 

را کسی انکار نمی کند 
بنابر این هم در حوزه 

حق و هم در حوزه باطل 
تکامل وجود دارد. 

 اگر نظام سرمایه داری 
و لیبرال دموکراسی اصل 
قرار گیرد مي بایست تمام 
فرآیند های اجتماعی به 
سمت توسعه سرمایه 

داری پیش رود. اگر رشد 
سرمایه و بهره بری 

مادی محور تمام تحوالت 
اجتماعی باشد، همه امور 

اجتماعی باید با آهنگ 
رشد سرمایه همراه باشند 

و حتی پرورش انسان و 
رشد عواطف انسان نیز 

باید مبتنی بر رشد سرمایه 
تعریف شود. طبیعی است 
حاصل این مسئله انحالل 
تمام ساختار های جامعه 
و حتی هویت انسان به 
نفع رشد سرمایه داری 

خواهد بود.به طوری که 
حتی عواطف و اخالق 

انسان مانند انرژی های 
مادی خرج توسعه سرمایه 
خواهد شد. در این فرآیند 

از زنان نیز مانند مردان 
به عنوان انباره انرژي 

که می توانند در خدمت 
توسعه اجتماعی قرار 

گیرند؛ استفاده خواهد شدو 
مشارکت زنان در توسعه 
به گونه ای خواهد بود که 
بایدتمام ظرفیت های این 
قشر استحصال و تبدیل 
به ثروت بالفعل شود و 
درخدمت رشد سرمایه 

داری قرار گیرد.
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اجتماعىانس��اندردنياراازتكاملجهانجداكرد.بايد
بتوانيمارتباطبرنامهريزىدردنيارادرنظامتكاملىجهان
تعريفومنتقلبهفلسفهتاريخكنيموازفلسفهتاريخبايد
واردمفروضاتجامعهشناسىوبعدازآنانسانشناسانه
ش��ويم.مفروضاتدراي��نحوزههامىتوان��دمفروضات
اساسىتوسعهوپيشرفتاسالمىراتعيينكنندوتبديل
بهپيشفرضهاىاصلىبراىتوليددانشبش��وند.نبايد
گفتكهخانوادهدرنهادتوسعهمنحلشود،خانوادهاولين
حلقهپرستشاجتماعىاس��توتولىوتبرىابتدايىدر
خانهشكلمىگيرد.درنگرشاسالمىخانوادهيككانون
ارزش��مندومقدسىاستكهدرآناوليننقطهمشاركت
درپرس��تشاجتماعىاتفاقمىافتد.رفعنيازهاىغريزى
اقتص��ادىوياتوليدنس��لتنهاكاركردخانوادهنيس��ت.
مسئله،مسئلهتكاملپرستشاستوروابطدرونخانواده
بايدبراس��اسرشدواليتباشدوخانوادهسلولىازپيكره

جامعهباشد.
فرهنگ عمومی: جایگاه فقه در این تمدن س�ازی 

چگونه است؟ 
استاد س�ید محمد مهدی میرباقری:اي��ننكتهقابل
دقتاستكهآيافقهتنهابايدپاسخگوىمسائلمستحدثه
باشدودانشهامستقلازتفقهپيشبروندومسئلهايجاد
كنندودس��تگاهفقاهتدينىپاس��خدهد؟درحالحاضر
بخشعمدهاىازدس��تگاهفقاهتمادراينظرفيتوارد
شدهاند.مسائلىكهدرزمينهبانك،بيمه،اداراتو..پيش
مىآيد.درحوزهزناننيزهمينطوراست،دستگاهفقاهت
بهمسائلجديدمطرحش��دهپاسخمىدهد.اينسواالت
برآمدهازتحوالتاجتماعىاس��تك��هدرحالرخدادن
اس��توازبيرونمديريتمىشود.وگرنهدرصورتعدم
وجودتحولاجتماعىجديدصورتمسئلهجديدىايجاد
نخواهدشدواينمسالهنشاندهندهآناستكهفقه،فقه
مديريتىنيست.فقهفقهىاستكهشرايطايجادشدهاز
ناحيهمديريتتحولراپاس��خمىدهد.اينفقهبهتدريج
مجبوراستكهياتمامشرايطرابهعنوانشرايطاضطرار
بپذي��ردوياطرف��دارانخودراملزمبهان��زواكند.بااين

  فقه مدیریتی باید 
قوانین اجرایی را 
نه تنها در مقیاس 
برنامه های دراز مدت 
بلکه در مقیاس برنامه 
کوتاه مدت و آیین 
نامه های اجرایی 
دستگاه ها نیز تولید 
کند. برنامه ریزی پنج 
ساله باید مستند به 
دین باشد؛ البته فقط 
مولفه معرفت دینی 
برای برنامه ریزی 
کافی نیست باید 
مولفه دانش های 
تجربی و نظری و 
مدل های اجرایی هم 
به آن ضمیمه شود 
چرا که این ها در 
یک بسته هماهنگ 
می توانند قوانین 
مستند به دین را 
تبیین کنند. 
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  در حوزه مدیریت 
منطقه الفراغ وجود 
ندارد؛ منطقه الفراغ 

مربوط به حوزه فردی 
است. بر اساس اصول 

کارشناسی منطقه الفراغ 
وجود ندارد همواره 

اصول کارشناسی 
مشخص میکند که 

عمل و اجرا چگونه باید 
باشد. در اصول علمی 

هم منطقه الفراغ وجود 
ندارد. دین هم مقاصدی 

و اهدافی دارد و نمی توان 
در برنامه ریزی های 
مدیریتی آن منطقه 

الفراغ مشخص کرد. در 
دین باید مبتنی بر اصول 
ثابت و همچنین بررسی 

وضعیت های متغیر، به 
برنامه ریزی های متغیر 

روی آورد.

روشتكاملاجتماعىحاصلنمىش��ود.فقهبايدمقياس
تحوالتاجتماعىباش��دورهبرىتكاملاجتماعىرابه
عهدهگيردكهالبتهبايدبتوانددانشوهمچنينمدلهاى
اجراي��ىهماهنگباخ��ودراتوليدكندودريكبس��ته
هماهنگقراردهد.تفق��هدينىبدونتحقيقاتنظرىو
تحقيقاتميدانىومدلهاىاجرايىنمىتوانديكبرنامه
تكاملراارائهكند.تفقهدينىبايدبتواندمسئلههاىجديد
راطراحىومديريتكند.درحاش��يهپيش��رفتسواالت
جديدىمطرحمىشودكهفقطدرروندرهبرىپيشرفت
بهآنهاپاسخدادهخواهدداد.درمسئلهزناننيزفقهنبايد
متاخرازديگردانشهاحركتكندبايدفضابراىمطالعات

وتحقيقاتدرحوزهزنانراطراحىوايجادكند.
اگ��رفقهبخواه��دواردبرنام��هريزىاجتماعىش��ود
موضوعتفقهدينىمتفاوتمىش��ود.زمانىفقهمس��ئول
پاس��خگويىبهاحكاموموضوعاتاس��توزمانىديگر
مىخواهدتكاملنظاماتاجتماعىوخودنظامراطراحى
كن��ددرنتيجهتفقهمعطوفبهيكس��رىمبانىخواهد
شد.نخستبايدبتواندجهتگيرىهاوارزشهاراطراحى
كند.س��پسبتواندمولفههاىاصل��ىكهدرونيكنظام
وجودداردرابشناس��دومبتنىب��رآنمولفههاومطالعه

وضعيت،نظامارزشىارائهكند.
براس��اسايننگاه،فقهمديريتىبايدقوانيناجرايىرا
نهتنهادرمقي��اسبرنامههاىدرازمدتبلكهدرمقياس
برنامهكوتاهمدتوآييننامههاىاجرايىدس��تگاههانيز
توليدكند.برنامهريزىپنجسالهبايدمستندبهدينباشد؛
البتهفقطمولف��همعرفتدينىب��راىبرنامهريزىكافى
نيس��تبايدمولفهدانشهاىتجربىونظرىومدلهاى
اجرايىهمبهآنضميمهشودچراكهاينهادريكبسته
هماهنگمىتوانندقوانينمستندبهدينراتبيينكنند.

غربىه��امعم��والچال��شرابينتجددوس��نتقرار
مىدهندومذهبرابهس��نتوگذش��تهمربوطمىكنند
درحال��ىكهاينگونهنيس��ت.دوجريانوج��وددارد:از
يكط��رفجرياناولياء،انبياءوجري��اندينوازطرف

ديگر،جريانفراعنه؛هردوجريانگذش��تهوآيندهدارند.
بهعنوانمثالدينيكىاس��تاماتكاملاديانراكسى
ان��كارنمىكندبنابراينه��مدرحوزهحقوهمدرحوزه

باطلتكاملوجوددارد.
ماس��اختارهايىمتحولمبتنىبراص��ولثابتداريم.
اصولثابتهمدربرگيرندهجهتها،نظامارزشى،مقدمات
اصلىواركاننظاماجتماعىثابتهس��تند.امانسخهها
درش��رايطووضعيتهاىگوناگون،متفاوتاس��ت.اين
نس��خههاىمتغي��ررادرفضاىفرهنگ��ىكنونىازدين
نمىخواهند.مثالاگرمجلسويادولتآييننامهاجرايى
مىنويسندآنرادرحوزهاختياراتديننمىدانند.درحالى
كهمامىگوييمتمامنس��خههابايدمستندبهدينباشند.
فقهبرنامهنويس��ى،فقهنسخهنويسىاستهرچندفقه

نسخهنويسىداراىثباتدراصولاست.

� بی  معنا بودن منطقه الفراغ در برنامه 
 ریزی  های مدیریتی

فرهنگ عموم�ی: تکلی�ف منطق�ه الف�راغ چگونه 
است؟ 

استاد سید محمد مهدی میرباقری: درحوزهمديريت
منطق��هالفراغوجودندارد؛منطقهالف��راغمربوطبهحوزه
فردىاست.براساساصولكارشناسىمنطقهالفراغوجود
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«حکمت  و اندیشه

نداردهموارهاصولكارشناس��ىمشخصميكندكهعمل
واجراچگونهبايدباشد.دراصولعلمىهممنطقهالفراغ
وج��ودندارد.دينهممقاصدىواهدافىداردونمىتوان
دربرنامهريزىهاىمديريتىآنمنطقهالفراغمش��خص
كرد.دردينبايدمبتنىبراصولثابتوهمچنينبررسى
وضعيته��اىمتغير،ب��هبرنامهريزىه��اىمتغيرروى
آورد.برنامهريزىمتناس��بباعقالنيتاجتماعىصورت
مىگيرد.اگردرحالحاضرماعقالنيتديگرىداش��تيم
برنامهريزىديگرىمىكرديم.مثلاينكهطببااصول
ثابتهنگامىكهوقوعمييابدتبديلبهنس��خهمىشود؛
اماايننسخهمتغيراست.درفقهاجتماعىنيزچنيناست
كهنسخههاىاجتماعىكهداراىعناصرمشتركىاست؛

داراىنظامهاىنسبتوتخصيصمتغيراست.
اس��تنادبهديندرحوزهنسخهنويسىتنهاباايرادلفظ
واگذاركردنكافىنيستوارائهنمىشود.جريانفقاهت
نيازبهارادهانس��انىداردواينارادهه��اداراىظرفيتو
صوابوخطاهس��تند.درنتيجهنظامفقاهتتنهاقواعد
نيس��تبلكهمجموعهقواعدىاستكهدربسترسلسله

ارادهاىقرارمىگيرد.
اي��نگونهمس��ائل،تنهاب��اگفتوگوح��لوفصل
نخواهدش��دبلكهني��ازبهح��وزهتحقيقاتگس��تردهو

مديريتتحقيقاتداردكهابتدابايدمس��ائلشناختهشود
وبعدازآنبهحلصحيحمس��ائلرس��يد.درحالحاضر
خوشبختانهصورتمس��ئلههايجاريدرحالتبديلبه
صورتمس��الهكالناست.درگذش��تهصورتمسالهما
همانصورتمسالهتمدنمدرنبودوماتنهاپاسخگوى
مس��ائلمستحدثهبوديموداراىانفعالبوديمامادرحال
حاضرصورتمس��ئلهدربارهچالشبي��نمدرنيتهودين
طرحمىش��ودومبارزهماازحال��تمنفعالنهومنفىدر
حالتغييربهمبارزهمثبتاست.برهميناساسصحبت
ازعلمدينىميش��ودودستگاهتوليددانشدرحالورود

بهعرصهجديدىاست.
فرهنگ عموم�ی: در ابت�داي مصاحبه فرمودید که 
بای�د با دید فلس�فه تاریخي به مس�ائل ن�گاه کرد، 
مس�ئولیت خانم ه�ا در این بره�ه از تاریخ که عصر 
غیب�ت اس�ت و در انتظار رؤیت خورش�ید هس�تیم 

چیست؟
استاد سید محمد مهدی میرباقری:براياينكهبتوانيم
الزامات»انتظار«رادرحوزهيمسئوليتومأموريتبانوان
درکكنيم،چندنكتهالزمبهپيگيرياست،اول:اهدافي
راك��هدر»انتظار«دنبالميكنيمچيس��ت؟مأموريتما
بهاندازهيهدفماناس��ت.اگره��دفماكوچكتعريف
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 تکامل اجتماعی 
انسان در دنیا را از 
تکامل جهان جدا 
کرد. باید بتوانیم 

ارتباط برنامه 
ریزی در دنیا را در 
نظام تکاملی جهان 
تعریف و منتقل به 
فلسفه تاریخ کنیم 
و از فلسفه تاریخ 

باید وارد مفروضات 
جامعه شناسی و بعد 
از آن انسان شناسانه 

شویم. مفروضات 
در این حوزه ها 

می تواند مفروضات 
اساسی توسعه و 

پیشرفت اسالمی را 
تعیین کنند و تبدیل 
به پیش فرض های 
اصلی برای تولید 

دانش بشوند. نباید 
گفت که خانواده در 
نهاد توسعه منحل 

شود، خانواده اولین 
حلقه پرستش 

اجتماعی است و 
تولی و تبری ابتدایی 

در خانه شکل 
می گیرد.

ش��د،مس��ئوليتومأموريته��ايماهم
مسئوليتهايكوچكيخواهدبود.

دوم:مقياستحولعصرظهورچيست؟
آياتحول��يدرح��وزهيزندگِيخصوصي
انسانهاس��ت،يعن��يآياتنه��ادرحوزهي
زندگ��يخصوصيوش��خصيانس��انها
معنوّي��تجريانپيداميكن��د؟ويااينكه
تحول��يفراگير،همنس��بتب��هحوزهي
خصوصيوهمزندگياجتماعيانس��انها
آنهمدرمقياسجامعهيجهانياس��ت؛
يعن��يتمامي��تجامعهيجهان��يبايك
تحّولش��گرفوعظيمروبروميش��ودو
درمجموعهيحياتبشريكتحّولهمه
جانب��هاتفاقميافتد.معن��ايحياتطّيبه
هميناس��تكهكّلجامع��هيجهانيبه
ي��كمرحلهيجديديازحي��ات،زندگي،
احساس،درکومطالبهميرسد.اگرفرض
كنيمانتظارمابهمعنايحركتدرمس��ير
يكچني��نتحّولعظيمياس��ت،درهر
ح��وزهايكهبخواهيمل��وازماينانتظاررا
دنبالكنيمبايدبرنامهايبرايتحّولهمه
جانبهداشتهباشيم؛نميشودبگوئيممنتظر
يكچنينتح��ولعظيميهس��تيمولي
اقداماتمامعط��وفبهحوزهيخصوصي
وزندگيش��خصيخودماناست؛نهاينكه
مانباي��دبراياينحوزهت��الشوجّديت
داش��تهباشيم،حتماًبايدخودسازيكنيمو
ت��الشكنيمكهاگرمنتظرتحّققظهورو

گس��ترشوبسطواليتحّقهدرحياتهستيم،مناسبات
واقتضائ��اتآنرادرزندگ��يخصوص��يخودمانايجاد
كنيم؛ول��يمأموريتماگس��تردهترازايجاديكتحّول
درحوزهيزندگيخصوصياس��ت؛بايديكتحّولهمه
جانبهمتناس��بباآنترسيميكهازعصرظهورداريمدر

زندگياجتماعيهمايجادكنيم.

پ��سبان��وانبايداولمفه��ومانتظاررا
ب��هويژهدرزمين��هيمأموريتهاييكهبر
دوشبان��واناس��ت،ونس��بتبههمهي
س��احاتزندگ��يبازتوليدكنند،كس��يبا
حضوراجتماعيبانوان،باتحصيلوآگاهي
افزاييآنهامخالفنيس��ت،ولياينكهاين
اموربهآنش��يوههاوس��اختارهاييتبديل
بش��ودك��هغ��ربمديريتميكن��دوبر
محورآنارزشه��امادرعملتحتتأثير
جامعهيغرب��يقراربگيريمغلطاس��ت،
يعنيمجموعهبرنامهريزيكهاآلندردنيا
برايبانوانميش��ودوبهنسبتزياديدر
دنياياس��الموحتيدرجامعهيتشيعو
تاحدوديدركش��ورماهمتبعيتميشود
ازبنيانغلطاس��ت،ارزشس��ازي،توليد
مفاهيموس��اختارهاياجتماعي،همهبايد
ازنوبرمحورمفاهيموارزشهاياصلياي
ك��هدردورهيظه��ورآنه��اراميخواهيم
بازتوليدشوندومديريتياتفاقبيفتدكهاين
مفاهيمتوليدشدهباشيبيماليمتبديلبه

نوعزندگيبانوانبشوند.
بنابراينبايدي��كپژوهشجامعوبعد
)بعدمنطق��ينهرتبي(ازپژوهشهميك
برنامهري��زيجامعب��رايبازتوليدمفهوم
انتظارنسبتبهمأموريتهاومسئوليتهاي
بانواندنياياسالموبانوانشيعهبردوش
آنهااس��تالبتهمادرتوليدفرهنگزندگي
وتبديلآنبهبرنامهميبايستدرمقياس
كالنبرنامهريزيكنيم،اگرميداندرگيرِيمابافرهنگ
مدرنوارزشهايمدرنيتهبرايرس��يدنبهيكبرنامه
وفرهنگبرايهمهيس��احتهايزندگياست،پس
ميداندرگيرِيبزرگاستمابايدهميشهنقشهمانجامع

باشدولومقياسعملمانكوچكباشد.

زبان تجدد جریانی 
فراگیر و مبتنی بر 

الیه های بنیادین است 
که تا مرز برنامه ریزی 
برای الگوهای جامعه 
پیش رفته است. به قول 
خودشان الگوی توسعه 

پایدار ساخته اند و 
می خواهند تمام مسائل 
را از دید توسعه پایدار 

مطالعه کنند که از جمله 
آنها مسائل هویتی انسان 
و مسائل بانوان و مسئله 
خانواده است؛ و طبیعي 

است که برای آنان 
هیچ کدام از ارزش ها و 
ساختار های اجتماعی 
موضوعیت ندارد بلکه 

تنها دست یابی به 
توسعه، بنیان واساس 
برنامه ریزی است. 

تمام ساختار ها باید در 
توسعه منحل شوند و 

معنی این انحالل، انحالل 
ارزش های بنیادین است. 
ارزش های بنیادین باید 
به ارزش های گسترده 
تبدیل شوند و نظام 

دانشی جامعه بر مبنای 
آن شکل گیرد و توسعه 
به عنوان ارزش اصلی 

تلقی شود.
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علومانس��اني،چكيدهوخالصهىجهانبينيمدرنيتهاستآنهمدردورهاي
كهتدريجاًفلس��فهىمدرنغربيگرفتاربحرانوبهتماميترسيدنميشود.به
يكاعتبارميتوانگفت،علومانس��انيميكوش��دتاتدريجاًجانش��ينفلسفهى

اومانيستِيبهتماميترسيدهىپساز»هگل«شود.
ظهورعلممدرنمحصولتغييرنس��بتمابينانس��انوهستي]بهيكمعنا،
»طبيعت«زيرادرمدرنيته،عالَمبهس��طحعالَمناس��وتتقليلمييابدوحقيقِت
عالَِمناسوتنيزدريكتعريفحّسي-تجربيوپوزيتيويستياز»طبيعت«آنهم
بهعنوانيك»ش��يِئ«مردهخالصهميش��ود[است.دراينتغييرنسبت،آدمي
بهعنوان»سوژه«]فاعِلشناساِيتصرفگِراستيالجوِينفسانيتمداِرخودبنياد[،
طبيعتودگرجاندارانوآدميانرابه»شيئ«تبديلميكندودرنهايتخودنيز
به»شيئ«بدلميگردد.زيرانميتوانواردرابطهايشيئانگارانهواستثماريو
مبتنيبرناديدهگرفتِنذاِتزندهوحقوقديگرموجوداتوعليالخصوصهويت
انسانِيديگرآدميانگرديدوديگرانرابهسطِحشيِئمردهتقليلدادوخود]خوِد
س��وژه[گرفتارش��يئزدگيوازخودبيگانگي]بيگانگيازفطرِتانسانيو»خوِد«
اصيل��يكهتجس��مبهاعتباري»مِنمتعالي«واخالق��يوحقطلبوحقگراو

علم مدرن، علوم انسانی )4(

■ شاهرخ منفرد

نگاهی اجمالی به 
ویژگی های 
علوم انسانی مدرن

  نمي توان وارد 
رابطه اي شیئ انگارانه و 
استثماري و مبتني بر 
نادیده گرفتِن ذاِت زنده 
و حقوق دیگر موجودات 
و علي ا لخصوص هویت 
انسانِي دیگر آدمیان 
گردید و دیگران را به 
سطِح شیِئ مرده تقلیل 
داد و خود ]خوِد سوژه[ 
گرفتار شیئ زدگي و 
ازخودبیگانگي ]بیگانگي 
از فطرِت انساني و 
»خوِد« اصیلي که 
تجسم به اعتباري »مِن 
متعالي« و اخالقي و 
حق طلب و حق گرا و 
خداشناس و خداجوِي 
آدمي است[ نگردید.
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خداشناسوخداجوِيآدمياست[نگرديد.
اگرچهنميتوانگفتعلومانسانيازماهّيِتآدميپرسشميكندو»ذاتياتانسان«
راميشناسد،اماميتوانگفتعلومانسانيبااموريسروكارداردكهآنهاراميتوانبه
تعبيري»امورانساني«ناميد.درعلوِمانسانِيمدرناستكه»بشرمدرن«ظهورتفصيلي
پيداميكند]ياشايدبتوانگفتدرعلومانساني،بشرمدرنباوجوهيظاهرميشودكه
درعلومطبيعيمدرنكمتربهآنهاتوجهميش��وديااينتوجهصراحتندارد[وبرخي
امورووجوِهمربوطبهاوبهعنوان»امرانساني«يا»امورانساني«بهمضوععلومانساني
]درهيأِتعلوممتكثرهايچونجامعهشناس��ي،اقتصاد،روانشناس��ي،سياست،تعليمو

تربيت...[بدلميشود.
درانديش��هىمبناييعلومانساني،»بش��ر«]توجهفرمائيدكهآنچهموردتوجهعلوم
انس��انيمدرناس��تنهحقيقتانسان،بلكههمانا»بش��رمدرن«يابهتعبيريتعريف
اومانيستيبشراست[بهعنوانموجوديدرذيل»اجتماع«ودرنسبتبا»اجتماعيات«
تعريفميش��ود.اساساًدرعلومانسانيبهتبعآنچهكهدرجهانبينيبهاصطالحعصر
روشنگريمطرحبود،آدميراموجوديبالّذاتبيولوژيكميدانندكهباظهوردراجتماع
ودرذي��لاجتماع]كهايناجتماعرانيزاغلبانديش��مندانبهاصطالحروش��نگريو
»پدرانبنيانگذارعلومانساني«امرياعتباريميدانند[به»انسان«موردبحثدراين

علومبدلميگردد.
ش��ايدبتوانگفتبهترينروايتازاينمعنادرنظريهىروس��ودرخصوص»قرارداد

  در اندیشه ی مبنایي علوم انساني، »بشر« ]توجه فرمائید که آنچه مورد توجه علوم انساني مدرن 
است نه حقیقت انسان، بلکه همانا »بشر مدرن« یا به تعبیري تعریف اومانیستي بشر است[ به عنوان 
موجودي در ذیل »اجتماع« و در نسبت با »اجتماعیات« تعریف مي شود.

  در اندیشه 
بنیانگذاران علوم 

انساني مثاًل 
شخصي مثل روسو 

که نقش بسیار 
مهمي در پیدایي 

علوم انساني دارد 
یا حتي شخصي 
مثل »الیب نیتز« 

که نقش کمتري در 
ظهور علوم انساني 
مدرن دارد، اجتماع 

امري اعتباري است 
و اتفاقًا به نظر 

مي رسد در نظر آنان 
آنچه که »حقیقت« 
دارد، »فرِد انساني« 
]شبیه »موناد«هاي 

الیب نیتز[ است.

  تبیین تئوریک مفهوم 
اومانیستي بشر ]به 
عنوان »ناطِق حیوان« 
و نه »حیوان ناطق«[ 
به مثابه ی اراده ی 
معطوف به نفس اّماره 
که بر پایه ی همین 
اراده نفساني به اِعمال 
حاکمیت و قانونگذاري 
و نفي حضور و هدایت 
قدسي ]به ویژه در حوزه 
ی ربوبیت تشریعي[ 
مي پردازد را برعهده 
دارد.
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اجتماعي«وتعريفبشربرپايهآنظاهرگرديدهاست.دوركيمنيزبهنحويدراين
بارهسخنگفتهوحتياجتماعرابا»خدا«مقايسهميكند.درانديشهروسو»عقل«
همفرعبر»قرارداداجتماعي«پنداشتهميشود،دوركيمنيز»عقل«و»دين«راتابع
اجتماعميداند.بايدتوجهداش��تكهاينسخنانبهمعنايآننيستكهمثاًلعلوم
انس��انيجوهريسوسياليستيداردفلذاباليبراليسمو»اصالتفرد«سازگاريندارد؛
مقصودماابداًواصاًلچنينچيزينيس��ت.درانديش��هبنيانگذارانعلومانسانيمثاًل
شخصيمثلروسوكهنقشبسيارمهميدرپيداييعلومانسانيداردياحتيشخصي
مثل»اليبنيتز«كهنقشكمتريدرظهورعلومانس��انيمدرندارد،اجتماعامري
اعتبارياس��تواتفاقاًبهنظرميرس��ددرنظرآنانآنچهكه»حقيقت«دارد،»فرِد
انس��اني«]ش��بيه»موناد«هاياليبنيتز[است.درنظرروس��و،بالصّراحت»قرارداد

اجتماعي«اس��تك��هاجتماعراپديدم��يآورد.اگرچهدرنظر
روسوانسانپسازقرارداداجتماعيهمانانساِنقبلازقرارداد
اجتماعينيس��ت،وبهعبارتيباظهوراجتماع]برپايهىيك
قراردادكهامريكاماًلاعتبارياس��ت[انس��انجديديظهور
ميكن��د،امابههرحالايناجتماعامرياعتبارياس��تواين
تئوريتقابليباليبراليس��مندارد.اساساًنكتهدراينجااستكه
ليبراليسموسوسياليسم]يابهروايتيديگري»اصالتفرد«و
»اصال��تجمع«[هردودرذيلهمينمفهوماجتماعوبش��ر

مدرناستكهظهورميكنند.
درچارچوبانديش��هوآراءروس��وو»ُكن��ت«و"دوركيم" 
وپي��شازآنها»ماكياول«و»منتس��كيو«]كههمگيآنهابه
درجاتمختلفدرپيداييوش��كلگيريعلومانس��انينقش
داشتهاند[اين،بش��ركهحقيقتو]صورتمثاليانسانمدرن
استوميتواناورا»انسانبورژوا«يا»ارادهمعطوفبهنفس

اّماره«يا»س��وژهىمدرن«،يا»بش��رخودبنيادانگاِرنفس��اني«يا»بشراومانيست«
ناميد[اس��تك��هباالصالهوبهصورتقائمبهخودوف��ارغازهرگونهتوجهبهاراده
وقان��وناله��ي]ودراغلبمواردحتيف��ارغازاعتقادبهآن[ب��هعنوان»حاكم«و
»قانونگذار«ونيز»مطيعقانون«ظاهرميشودوهمهىاحكاموقوانينومناسبات
انس��انيواخالقيواقتصاديوسياس��يبرپايهارادهوخواستاواستكهتأسيس
ميگردد.برايناس��اس،هيچمنبعقدس��يوياحتيطبيعيوكيهانياي]آنگونهكه
يونانيانباس��تاندرباره»كاسموس«ميپنداشتند[نيستكهاجتماعرابتوانمخلوق
يامحصولوياقائمبهآندانس��ت،بلكهظهوراجتماع،»قائمبهقرارداداجتماعي«
]امريكهانضماميوعينِيزمانيوحسي-تجربيدانستهنميشود،بلكهبيشترامري
اس��تعاليياس��تكهبهصورتمثاليبش��ِرمدرنبرميگرددوبههيچرويحاصل
توافقتكتكافرادبش��ريدريك»زماِنمشخص«نيست[وارادهوخواستبشر

 مي توان گفت در علوم 
انسانِي غربي، توصیِف 
»وجود محقِق عیني 
و تاریخی و زمانمند و 
حسي-تجربي« افراد 
و اشخاص بشري و 
حتي به گمان خودشان 
»تعریِف« انسان 
در شؤون و وجوِه 
مختلف آن معطوف و 
مبتني بر »اجتماع« و 
»اجتماعیات« ]در تلقي 
و تعریف مدرنیستي اي 
که فیلسوفاِن اومانیسِت 
بنیانگذار علوم انساني 
و دنباله هاي امروزي 
آن ها از »اجتماع« و 
»اجتماعیات« دارند[ 
مي شود.

  علوم انساني، چکیده و خالصه ی جهان بیني مدرنیته است آن هم در دوره اي که تدریجًا فلسفه ی 
مدرن غربي گرفتار بحران و به تمامیت رسیدن مي شود. به یک اعتبار مي توان گفت، علوم انساني 

مي کوشد تا تدریجًا جانشین فلسفه ی اومانیستِي به تمامیت رسیده ی پس از »هگل« شود.
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مدرنپنداش��تهميش��ود.مطابقايننظر،برپايهقرارداداجتماعيوارادهوخواست
بشرمدرن،»عالِمحقيقيانساني«تحققمييابد.شايدبتوانگفتاين»عالِمحقيقي
انساني«هماناروايتيازآنافِقتاريخياياستكه»انسانبورژوا«]ياهمان»اراده
معطوفبهنفساّماره«بهعنوانحقيقتوصورتمثالِيبش��رمدرن[اقتضاءتحقق
وجوديآنراداردوتكتِك»افراد«و»اش��خاص«در»اجتماعمدرن«درذيلآن
ميزيند.اينگونهاستكهميتوانگفتدرعلومانسانِيغربي،توصيِف»وجودمحقِق
عينيوتاريخىوزمانمندوحسي-تجربي«افرادواشخاصبشريوحتيبهگمان
خودشان»تعريِف«انساندرشؤونووجوِهمختلفآنمعطوفومبتنيبر»اجتماع«
و»اجتماعيات«]درتلقيوتعريفمدرنيس��تيايكهفيلس��وفاِناومانيسِتبنيانگذار
علومانسانيودنبالههايامروزيآنهااز»اجتماع«و»اجتماعيات«دارند[ميشود.

پيشازروسو،»توماسهابز«]كهاوراميتوانيكيازانديشمنداِنمؤثردرظهور
علومانسانيدرغربمدرندانست[و»جانالک«از»قرارداداجتماعي«سخنگفته
بودن��داماهيچيكازايندونفر،درتبيينجايگاِهقرارداداجتماعيآننقش��يراكه

روسوبراياينمفهومدرنظرگرفتهاست،لحاظنكردهاند.
اگوستكنتواميلدوركيمبهعنواندوتنازبانيانعلومانسانيكهازبنيانگذاران
»جامعهشناسي«نيزمحسوبميش��وند،معتقدبهوجود»امريانساني«هستندكه
ش��ئونومناسباتميانمردمراتابعآنميدانندوهمهىروابطدرظِلآنمعناپيدا
ميكند.كنتودوركيممدعياند،هرچهدراجتماعاس��تازآثاروتوابعچيزياس��ت
كهآنرا»روحجمعي«يا»روحجامعه«يا»خودآگاهيجمعي«وامثالآنبهشمار
ميرود.نكتهىقابلتأملايناس��تكهاساس��اًتأس��يساجتماعبهارادهوقرارداد
اجتماعيانس��انيبرميگرددوروحياخودآگاهيجمعيحاكمبرآننيزامريانساني

است.
درواق��ع،علومانس��اني]كهميت��وانآنراعلوماجتماعينيزدانس��توتفاوت
ماهويايمابينايندووجودندارد،امابراس��استقسيمبنديهاىمرسوموشايدبه
دليلتوجهبهحوزهىش��مولوسيعترمفهومعلومانساني،غالباًعلوماجتماعيرابه
عنوانزيرش��اخهايازعلومانسانيعنوانميكنند[تبيينتئوريكمفهوماومانيستي
بش��ر]بهعنوان»ناطِقحيوان«ونه»حيوانناطق«[بهمثابهىارادهىمعطوفبه
نفساّمارهكهبرپايهىهمينارادهنفس��انيبهاِعمالحاكميتوقانونگذاريونفي
حضوروهدايتقدسي]بهويژهدرحوزهىربوبيتتشريعي[ميپردازدرابرعهدهدارد.
اگ��رباعلومطبيعيوبهتبعتغييرتعريفومفهومطبيعتدرعلممدرن،انس��ان
مدرنبهعنوانيكس��وژهىنفس��انيتمحورخودبنياد]مس��تكبر[دستبهتصرف
ويرانگرس��ودجويانهدرطبيعتميزند،درعلومانسانيايناستيالجوييسودمحورانه
واستكباريرابهقلمروسياستوحقوقواخالقومناسباتانسانيونظامحاكمبر
مدينهىمدرن)اجتماع(وفرهنگوتعليموتربيتوزبانشناسيوروانشناسي]كه
درواقع»جانشناسي«است[واقتصاد]كهنقشبسيارمهمىدرعالَممدرنوانديشه

  اگر با علوم طبیعي و 
به تبع تغییر تعریف و 
مفهوم طبیعت در علم 
مدرن، انسان مدرن به 

عنوان یک سوژه ی 
نفسانیت محور 

خودبنیاد ]مستکبر[ 
دست به تصرف ویرانگر 
سودجویانه در طبیعت 

مي زند، در علوم انساني 
این استیالجویي 
سودمحورانه و 

استکباري را به قلمرو 
سیاست و حقوق و 

اخالق و مناسبات 
انساني و نظام حاکم بر 

مدینه ی مدرن )اجتماع( 
و فرهنگ و تعلیم و 

تربیت و زبان شناسي و 
روان شناسي ]که در واقع 

»جان شناسي« است[ و 
اقتصاد ]که نقش بسیار 

مهمی در عالَم مدرن 
و اندیشه و اجتماع 

اومانیستي دارد و گاه 
همچون نحوي لوالي 

اّتصال و پل پیوند مابین 
علوم طبیعي و علوم 

انساني عمل مي کند[ 
مي کشاند.

 حقیقت این است که شاکله ی 
تئوریِک روان شناسی مدرن 
در حوزه ها و مباحثی که 
قلمروها  و مباحِث اصلی 
این “علم” هستند ]مثاًل 
در مباحث “روان شناسی 
شخصیت”، “روان شناسی 
مرضی”، “روان شناسی 
بالینی”، “تئوری های درمان 
و مشاوره”، “بهداشت 
روانی”، “روانشناسی رشد”، 
“روان شناسی کودک”، 
“انگیزش و هیجان” و مباحث 
مرتبط با سکسوالیته و 
ناخودآگاهی[ و مهم تر 
از همه ارائه ی تعریفی 
روان شناختی از بشر به 
عنواِن یک “اتِم نفسانِی قائم 
به خوِد لذت جو” که منطبق 
با تعریف مطلوب لیبرالیسم 
]به عنواِن اصلی ترین و 
قدیمی ترین و دیرپاترین و 
قوی ترین ایدئولوژِی مدرنیته 
که ایدئولوژی حاکم در عالَم 
مدرن است[ می باشد توسط 
فروید صورت گرفته است. 
در واقع تئوری فرویدیسم به 
ارائه ی تصویری می پردازد که 
بخِش مهمی از حقیقِت انساِن 
مدرن را توصیف می کند و به 
نحوی به دستورالعملی براِی 
بخشی از زندگی بشِر مدرِن 
غربی بدل گردیده است.
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«حکمت  و اندیشه
واجتماعاومانيس��تيداردوگاههمچوننحويلوالياتّصالوپلپيوندمابين
علومطبيعيوعلومانسانيعملميكند[ميكشاند.ازاينرواستكهباضرس
قاطعميتوانگفتكهعلومانس��اني،جوهرياومانيس��تيداردواساساًپيدايي
علومانس��انيمحصولتثبيتوبس��طانديشهىاومانيستيدرغربمدرنبوده
است.هرچندتأسيسعلومانسانيدرغرب،مصادفبامقطعاوجگيريوتثبيت
مدرنيتهدرقرنهجدهمبودهامادوراِنگسترشوظهورتفصيليعلومانسانيدر
قرننوزدهم،درپيبهتماميترسيدِنانديشهفلسفيبودهاستوحتيميتوان
گفتعلومانسانيكهازدلفلسفهىاومانيستيپديدآمدهبودبهنحويكوشيد
تاجانش��ينآنگردد.درحقيقت،اگرعالَممدرنظهورنميكرد،علومانسانيدر

معناييكهامروزهميشناسيمهرگزپديدنميآمد.
علومانس��انينقشبسيارمهميدرشكلگيريايدئولوژيهايسكوالريستي
مدرنداش��تهاستوبرخيمفاهيمعلومانس��انيراميتواندرزمرهىمبادي
ايدئولوژيهايمدرندانست.بهعنوانمثالميانبهاصطالح»علماقتصاد«]به
عنوانيكيازرش��تههايعلومانساني[وايدئولوژيليبراليسمپيوندهايعميقي

وجودداردومفاهيمينظير»س��رمايه«،»س��ود«،»انباش��تو
گردشس��رمايه«،»مالكي��تخصوصينامح��دود«،»آزادي
اقتصادي«راميتوانازمفاهيممهمدرليبراليس��مدانس��تو
تعريفمدرنيستيبشرباتكيهبروجهسودجوئيوسودمحوري
انسانمدرنراميتوانازمباديليبراليسمدانست.يادرنمونهاي
ديگرمفهوممدرنيستي»قدرت«در»علمسياست«راميتوان
ازمباديايدئولوژيهايمدرندانست.»قدرتسياسي«دربه
اصطالحعلمسياس��تمدرنبهعنوانكانوناصليوموضوع

اينعلمومفهوممركزيآنمطرحميشود.
قدرتدرانديش��هىسياسيمدرن،جوهريتماماًنفسانيو
ناس��وتيداردوبهوجهاستيالگرايانهىبشرمدرنبرميگردد.
مفهوممدرنقدرت،بالّذاتخودافزاواس��تثمارگراست،زيرابه
عنوانصفتيازصفاتس��وژهىمدرن]ارادهمعطوفبهنفس
اماره[تعريفميش��ودوكاماًلمنقطعازساحتقدسواخالق

ومعنويتوعدالتاس��ت.درسياستمدرن،كسبونگاهداريقدرتبهعنوان
غايتهمهىكوش��شهاعنوانميگرددواساساًعلمسياست،خودرابهعنوان
»علمبررسيقدرتسياسي«تعريفميكند.مفهوممدرنقدرتكهوجهسياسي
آندرعلمسياس��تبهعنوان»موضوععلم«مطرحاست،تماماًسوبژكتيويستي
استواينامرمالزمتوپيوندتنگاتنگمابينعلومانسانيوسياستغربمدرن
]كهذاتاًاس��تكبارياست[رانش��انميدهد.اساساًسياستمدرنغربيباعلوم
انس��اني]علمسياستوديگررشتههايعلومانسانينظيراقتصاد،جامعهشناسي

 تعریف مدرنیستي 
بشر با تکیه بر 
وجه سودجوئي و 
سودمحوري انسان 
مدرن را مي توان از 
مبادي لیبرالیسم 
دانست. یا در نمونه اي 
دیگر مفهوم مدرنیستي 
»قدرت« در »علم 
سیاست« را مي توان از 
مبادي ایدئولوژي هاي 
مدرن دانست.
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روانشناسي،تاريخ...[تحكيمشدهاست.
درحقيقت،علومانسانيدرغربمدرنوظيفهىترسيمآراءوعقايدبشرمتجددرابر
عهدهداردوازاينمنظربامفهومايدئولوژيوكاركردآندراجتماعمدرنونيزنقش

ووظيفهىروشنفكر-تكنوكراتهايمدرنيستپيوندناگسستنيدارد.

"انسان" و وجوهِ ماهوِی او در علوِم انسانی
درعلومانس��انى،بش��رهمانگونهكهفيلسوفاناومانيس��ِتصدررنسانستعريف
مىكردند]وايننوعنظركردنبهبش��ردرغرِبمدرنامتدادوبس��طيافتهاست[به
عنوانموجودى]بهتعبيردقيقتر،حيوانى[“س��ودجو،قدرتطلب،لذتطلب”تعريف
مىشوددرحقيقتهمانگونهكهنيچهگفتهبوددرغرِبمدرن،انسان“حيواِنناطق”
نيس��تبلكه“ناطقحيوان”اس��ت.يعنىحيوانيتبدلبه“ص��ورت”]مقصودمعناِى
فلس��فى“صورت”اس��ت[اوگرديدهو“نطق”درمقاِم“ماّده”ى]بازهممنظورمعناِى
فلس��فى“ماده”اس��تنهقوِلمش��هوردرفيزيك[اواس��ت.برايناساساستكه
مىتوانگفتبشردرانديشهىاومانيستىموجودِىناسوتىاستكهباغرايزونيازهاِى
حيوانىاشتعريفمىش��ود،دراينتعريفازبشرآنچهتعيين
كنندهاستنظردوختنبهغاياِتكمالگرايانهى“انسانى”]كه
در“روان”آدم��ىظاهرمىش��ودوبرتراز“جان”اس��توافق
وجودِىآنقرّببيش��ترىبهعالَممعن��اومراتِبمتعالىعالَم
دارد[وتأكيدبر“انس��انيت"ِآدمىوتعريِفانسانبرآنبنيادها
نيست،بلكهمبناِىتعريفازآدمى،جرياِنكششهاونيازهاى
غريزىوبيولوژيكاواستكهدرنهايتوكليتمىتوانآنها
رادرس��هوجِه“سودمحورى،قدرتطلبى،لذتجويى”خالصه
كرد.انديش��مندانغربىيعنىاشخاصىنظيرماكياول،“هابز”
]ب��هخصوصهابزكهمىت��وانگفتمبانِىانسانشناس��ىو
روانشناس��ِىمدرنتاحدودزيادىدرتفسيراوازانسانظهور
كردهوپسازآندرآراءديگرانديش��منداِنمدرنيس��تبسطو
امتداديافتهاس��ت[،“هيوم”،“هلوسيوس”،“الک”،“اسميت”،
وبس��يارىديگردرمقاطِعبعدِىتاريخمدرنيتهيعنىاشخاصى
نظير“ماركس”،“فرويد”،“آدلر”،“نيچه”،“راس��ل”،“پوپر”،“واتسون”،“اسكينر”و...
هريكبهطريقىاينرويكردرابسطوتفصيلدادند.]هرچندايناشخاصدرمواردى
دربياِنتفصيلىآراءخوددرتبيينبشرتفاوتهاواختالفاتىپيدامىكردندوبهعنواِن
مثالدرآراءماركسونيچه]درمقايس��هباديگراش��خاصىكهن��امبرديم[عليرغم
تفاوته��اواختالفاِتزيادىكهباهمدارن��د،گرايشهايىازبرخىتوجهاِتانتقادى
نسبتبهبرخىوجوِهمدرنيتهنيزديدهمىشودكهمجاِلتفصيلآناكنونوجودندارد[
بيشازيكقرنقبلازماكياولوهابز،ايننگرِشمبتنىبرتعريفبش��ربرپايهى

  علوم انس��اني نقش بسیار مهمي در ش��کل گیري ایدئولوژي هاي سکوالریستي مدرن داشته است و 
برخي مفاهیم علوم انساني را مي توان در زمره ی مبادي ایدئولوژي هاي مدرن دانست. به عنوان مثال 
میان به اصطالح »علم اقتصاد« ]به عنوان یکي از رش��ته هاي علوم انس��اني[ و ایدئولوژي لیبرالیسم 

پیوندهاي عمیقي وجود دارد.

  قدرت در اندیشه ی 
سیاسي مدرن، جوهري 
تمامًا نفساني و ناسوتي 
دارد و به وجه استیالگرایانه 
ی بشر مدرن برمي گردد. 
مفهوم مدرن قدرت، بالّذات 
خودافزا و استثمارگر است، 
زیرا به عنوان صفتي از 
صفات سوژه ی مدرن ]اراده 
معطوف به نفس اماره[ 
تعریف مي شود و کاماًل 
منقطع از ساحت قدس و 
اخالق و معنویت و عدالت 
است.

 در علوم انسانی، 
بشر همان گونه که 

فیلسوفان اومانیسِت 
صدر رنسانس تعریف 

می کردند ]و این نوع 
نظر کردن به بشر 

در غرِب مدرن امتداد 
و بسط یافته است[ 
به عنوان موجودی 
]به تعبیر دقیق تر، 
حیوانی[ "سودجو، 

قدرت طلب، لذت طلب" 
تعریف می شود در 
حقیقت همان گونه 

که نیچه گفته بود در 
غرِب مدرن، انسان 

"حیواِن ناطق" نیست 
بلکه "ناطق حیوان" 

است.
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«حکمت  و اندیشه
“سودمحورى،قدرتطلبى،لذتجويى”]كهالبتهباطبيعِتتاريخىبشرمدرِنغربى
كهجوهرىممس��وخدارد،س��ازگارىنيزدارد[درآراءانديش��منداِنآغازرنسانس
]اشخاصىنظير“پيكودالميراندوال"،"مارسيليوفيچينو”،“لورنسووااّل”وبرخىديگر[
ظاه��رگرديدهبودوازاينمنظرمىتوانآنهاراحتىنس��بتبهماكياولوهابز،
پيش��تازدانست.صورِتمثالىبشرمدرن،“انسانبورژوا”]ارادهىمعطوفبهنفس
اّمارهكهداراىوجوِهسهگانهى“سودمحورى،قدرتطلبىولذتجويى”مىباشد[
استكهدردوهيأت“فرد”،وفردگرايىليبرالىو“جمع”وجمعگرايىسوسياليستى
]سوسياليس��ِممدرن[ونيزبرخىايدئولوژىهاىديگرنظيرناسيوناليسم،فاشيسم،

فمينيسم،آنارشيسم...ظهوركردهومىكند.
درعلومانس��انىمقصودازانسانهمين“انسانبورژوا”استووجوِهسهگانهى
اينانساندراجتماع]درتعريفمدرنيستىاىكهموردنظرعلومانسانىاستوبه

آناشارهكرديم[تحققمىيابد.درحقيقتاگرچهموضوِععلوم
انسانى،پرسشازحقيقتانساننيستاماشاكلهىنظرِىعلوم
انسانىورشتههاوتئورىهاِىآنباتعريفآدمىدرمقاِم“انساِن
بورژوا”ووجوِهسهگانهىوجودىاشپيوندتنگاتنگدارد.بايد
توجهداشتكهدراصطالِح“انسانبورژوا”مقصودمان،مفهوم
موردنظرماركسوماركسيس��تهااز“ب��ورژوا”و“بورژوازى”
بهعنواِنيك“طبقهىاجتماعى-اقتصادى”نيس��تبلكهنظر
بهصورِتمثالِىبش��رمدرنداريمكهمفهوِمطبقهىبورژواِى
ماركسوياديگرطبقاتاجتماعِىاجتماِعمدرننظيرطبقهى
كارگرياطبقهىمتوس��طويابهتعبيِرديگر“خوردهبورژوازى”
]كهدر“جامعهشناس��ىسياسى”نيزكاربرِدآنتاحدودىرواج
داردوالبتهبيش��ترمورِداس��تفادهىماركسبودهوريشههاِى
مفهوم��ىآنرامىتوانتاآراء“پرودون”،“س��نس��يمون”و
سخنانبرخىرهبراِنسياس��ىانقالبفرانسهنظير“روبسپير”

بهعقببرد[همگىدرذيلآنقرارمىگيرند.
مىتوانگفتوجوِهس��هگانهىماهوِى“انسانبورژوا”هريكداراِىپارادايمى
اس��تكهآنهارامىتواناينگونهبرش��مرد:1-”پارادايماقتصادى”2-”پارادايم
قدرتطلبانه”3-”پارادايملذتجويانه”،البتهاينسهپارادايمبيانگروجوِهسهگانهى
ماهيتصورتمثالىحاكمبرانسانمدرنهستندوتفكيكاينوجوهازيكديگرو
نيزطرحمفهومپارادايمهاىسهگانهوجداگانهىآنهايكتفكيككاماًلاعتبارى

است.
1-پارادايماقتصادِى]درپيشگفتيمكه"انس��انبورژوا" صورِتمثالىوبيانگِر
حقيقِتبشرمدرناست[مبتنىبر"سودجويِىتمامعياِرنامحدودونامشروط”است
كهبهترينتجس��مآن،“سرمايه”است]“س��رمايه”بهدورانمدرنتعلقداردوبا

  صورِت مثالی بشر 
مدرن، “انسان بورژوا” 
]اراده ی معطوف به 
نفس اّماره که دارای 
وجوهِ سه گانه ی 
“سودمحوری، 
قدرت طلبی و 
لذت جویی” 
می باشد[ است که 
در دو هیأت “فرد”، 
و فردگرایی لیبرالی و 
“جمع” و جمع گرایی 
سوسیالیستی 
]سوسیالیسِم 
مدرن[ و نیز برخی 
ایدئولوژی های دیگر 
نظیر ناسیونالیسم، 
فاشیسم، فمینیسم، 
آنارشیسم... ظهور کرده 
و می کند.

 ”سرمایه” به دوران مدرن تعلق دارد و با “ثروت” تفاوِت ماهوی دارد. در دوره های ما قبل مدرن، ثروت بوده 
است اّما سرمایه وجود نداشته است. ظهوِر سرمایه به سوبژکتیویته و اومانیسم و از همه مهم تر سیطره ی 

روح یهودی بر قلمرو حیاِت اقتصادِی غرب مدرن پیوند عمیق و تنگاتنگ دارد.
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“ثروت”تفاوِتماهوىدارد.دردورههاىماقبلمدرن،ثروتبودهاس��تاّماس��رمايه
وجودنداشتهاست.ظهوِرسرمايهبهسوبژكتيويتهواومانيسموازهمهمهمترسيطرهى

روحيهودىبرقلمروحياِتاقتصادِىغربمدرنپيوندعميقوتنگاتنگدارد[
س��ودجويِىبش��رمدرن،“مداوم،نامحدود،َدمافزون،نامش��روطوتوأمباميلبه
انباشِتفعالسرمايه”]يعنىانباشِتسرمايهبهمنظورجريانيافتِنمجّددآندرمسيِر
تصرفگرِىسودآوروبامحوريتاغراِضنفسانىوتكراِرمستمِراينروند[است.در
تعريِف“آداماس��ميت”]انديشمندانگليس��ِىقرنهجدهمكهاورامىتوانپدِراقتصاِد
س��رمايهدارىليبرالبهلحاظنظرىدانست[ازبشركهبه“انساِناقتصادى”معروف
ش��دهاستوبهروش��نىمىتوانپارادايماقتصادِى“انسانبورژوا”بهعنوانوجهىاز
وجوِهماهوِىاو]بهنظِرماوجهاصلىدرمثلّثوجوهس��هگانهكهگفتيم[رامش��اهده
كرد.جالباس��تبدانيمكهتحقيقاِتتاريخى-فرهنگىونيزبررسِىصورِتنوعيهى
حاكمبرادواِرمختلفتاريخبش��رحكايتگرآناس��تكهنهدرش��رق]حتىش��رِق
ممس��وِخاسطورهزدهوياشبهدينى[ونهدرغرِبماقبلمدرن]غرِبيونانى-رومىو
ياغربقرونوسطايى[بش��رهيچگاه،“سودمحور”،“سودجو”بهمعناِىنامشروطو
نامحدوِدكلمه]آنگونهكهدرغربمدرنظاهرگرديده[نبودهاست.درغرِبيونانى-
رومى،ارسطوكوشِشمعطوفبهسودجويىِصرفونامحدودراتقبيحمىكردوحتى
ربارامحكوممىدانس��ت،درانديش��هى“رواقيان”و“اپيكورىها”وحتى“افلوطين”
]كهرگههاِىيهودزدگىدرانديش��هاشوجوددارد[نيزهيچرّدپايىازدعوِتبش��ربه
سودجويِىِصرفبهعنواِنغايتيايكهدفيايكفضيلتياكمالديدهنمىشود.
درغرِبقرونوسطايىنيز،اخالِقكاتوليكىبهگونهاىشديدوتندهرگونهكوشِش
سودجويانهىِصرفونامحدودونامشروط]يعنىفراترازحّدىكهكليساِىكاتوليِك
قرونوس��طايىبهعنواِنميزاِنمحدودومش��روِطكاروكسبجهِتتأميننيازخود
وخانوادهتعيينكردهبود[راتقبيحمىكردوجالباينكهدرادواِرماقبِلمدرنتاريخ
غرب،جزدرمواردىكهگاهبرخىاش��خاصكهبهلحاظكّمىدراقلّيتمحضقرار
داش��تهاند]والبت��هيهوديانراني��زبايدبهجمِعايناقليِتس��ودجويىكههيچگاهدر
مي��انعموِممردمبهعنوانجرياِنغالبوتعيينكنن��دهدراينادوارمطرحنبودهاند،
بايدعالوهكرد[وس��ودجويىراپيشهىخودمىساختندوالبتههمينهانيزبيشتربه
دنباِل“ثروت”بودندوآنهارانمىتوانصاحب“سرمايه”ناميدوفلذاسودجويىشان
ماهيتاًباسودجويىسرمايهساالرانهىبشرمدرنمغايربودهاست،اساساًاكثرمردمبه
دنبالس��ودجويىوسودمحورِىمحِضماّدىنبودهاند.نكتهىمهمتراينكهصورِت
مثالىبش��ِريونانى-رومىونيزبشرقرونوسطايىبههيچروىمبتنىبرنفساماره
]خودبنيادىنفس��انى[وبهعن��وانيكىازتبعاتووجوهآن،س��ودمحورِىنامحدوِد
نامش��روِطسرمايهساالرانهنبودهاس��ت.دردورهىغربمدرن،پارادايماقتصادِىبشِر
متج��ّددازدِلآموزههاِىيهودىبرخاس��تهومحصوِلغلب��هىروِحيهودىبرقلمرو
اقتصاددرعصرمدرنيتهاس��ت.درحقيقت،“انس��اِناقتصادِى”آداماس��ميت،مفهوم

 بشر در اندیشه ی 
اومانیستی موجودِی 

ناسوتی است که با 
غرایز و نیازهاِی 

حیوانی اش تعریف 
می شود، در این 

تعریف از بشر آنچه 
تعیین کننده است 

نظر دوختن به 
غایاِت کمال گرایانه ی 

“انسانی” ]که در 
“روان” آدمی ظاهر 

می شود و برتر از 
“جان” است و افق 
وجودِی آن قرّب 
بیشتری به عالَم 

معنا و مراتِب متعالی 
عالَم دارد[ و تأکید 

بر “انسانیت”ِ آدمی 
و تعریِف انسان بر 
آن بنیادها نیست، 
بلکه مبناِی تعریف 

از آدمی، جریاِن 
کشش ها و نیازهای 
غریزی و بیولوژیک 
او است که در نهایت 

و کلیت می توان 
آنها را در سه وجِه 

“سودمحوری، 
قدرت طلبی، 

لذت جویی” خالصه 
کرد.

 در حقیقت دئیسم 
زمینه را برای به گمان 
ساینتیست ها، »حذف« 
ربوبیت تشریعی و 
حتی ربوبیت تکوینی 
خداوند از عالم و فّعال 
مایشاء پنداشتن بشر 
خودبنیادانگار فراهم 
می آورد و در پی آن 
ساینتیست های علوم 
انسانی، صورت مورد 
نظر خود ]صورت 
اومانیستی ذاتشان[ 
را بر به اصطالح »امر 
انسانی« حمل می کنند 
و تحت عنوان »قوانین« 
اقتصادی و جامعه شناسی 
و روان شناختی و سیاسی 
و... مطرح می کنند و 
مردمان تحت سیطره ی 
بردگی مدرن را به تبعیت 
از این احکام وامی دارند و 
هر کس را که با این احکام 
و در حقیقت، »شریعت« 
صادره از نفس اماره ]بشر 
مدرن[ مخالفت نماید با 
القابی چون: »علم ستیز«، 
»مرتجع«، »عقب مانده«، 
»خرافه گرا«، »تاریک 
اندیش« بمباران می کنند.
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«حکمت  و اندیشه
تئوريكىاىاستكهسرچشمههاوريشههاِىنظرِىآنرانهدرانديشههاِىافالطونو
ارسطومىتوانجستجوكردويافتونهدرفلسفهى“آگوستين”و“ترتولين”و“آبالر”
و“آكوئيناس”مش��اهدهكرد.البتهرگههاِىاوليهِىبسترسازپارادايماقتصادِى“انسان
ب��ورژوا”رادرآراء“مارتينلوتر”و“ژانكالون”و“پيوريتن”هامىتوانش��اهدبود،اما
فرام��وشنبايدكردكههمگىآنها]البتهبهدرجاِتمختلف[تحتتأثيروفراترازآن

تحتسيطرهىآموزههاِىسوداگرانهوسودجويانهىيهودىقرارداشتهاند.
باجرأتمىتوانگفتپارادايماقتصادىبش��رمدرنكهحاكمبراصلىترينوجهاز
وجوِهس��هگانهى“انسانبورژوا”اس��ت،اصالتاًومنحصراًيهودىاست.همينپارادايِم
يهودىبر“علماقتصاد”مدرنبهعنوانيكىازرش��تههاِىعلومانس��انىحاكماست.
زي��رادر“علماقتصاد”مفاهيماصلىوغالبب��رپايهىپارادايماقتصادىاىكهگفتيم
تعري��فگرديدهوبش��رىكه“رفتارهاِىاقتصادى”اشدراي��نعلمموردمطالعهقرار

مىگيرد،“انس��انبورژوا”اس��تكهاصلىترينوجهاش]يعنى
وجهس��ودمحورِىنامحدوِدنامشروِطنفسانى[اصالتاًيهودىو

سرمايهساالرانهاست.
وجهدّوِم“انس��انب��ورژوا”،وجهقدرتطلبانهىآناس��ت
ك��هاگرچهدرهمهىقلمروهاخودرانش��انمىدهدامابروز
صري��حوپررنگتِرآندرهيأِت“قدرِتسياس��ى”اس��تكه
"علمسياس��ت" ]يكىازرشتههاِىذيلعلومانسانِىمدرن[به
“مطالعه”دربارهىآنمىپردازد.بشرمدرنسوداِىقدرتطلبى
داردواينس��وداباآنچهكهدرص��ورتنوعِىوصورتمثالى
انسانهاِىادواِرگذشتهوجوددارد،تفاوتهاِىاساسىوماهوى
دارد.صورتمثالِىبش��رغرِبقرونوس��طايىدرجس��تجوِى
قدرتطلبِىنامحدودونامش��روطونفس��انيتمحورنبود.البته
بسيارىازپادشاهان،اش��راِففئودال،امراىنظامى،روحانيوِن
كليس��اوحتىخيلىازمردِمعادى،شوقوسوداِىقدرتطلبى

داشتهاندامااينويژگىبرصورتِمثالِىانساِنقرونوسطايِىغربىكهآنرامىتواندر
هيأِت“فيلسوفقديس”]البتهدرمفهوِمكليسايِى“قديس”كهازآگوستينواكوئيناس
تا“مادرترزا”رادربرمىگيردونهمعناِىحقيقىواصيلاينكلمه[ترسيمكردحاكم
نبودهاست.عالوهبراينكهبايدتوجهداشتدرغرِبقرونوسطايىهرچندتفكردينى
حاكمنبودهوعهِدآندينىنبودهاّمانحوىتوّجهاتشبهشريعتمدارانهوجودداشتهاست
كهسببمىشد،افراِدقدرتطلبواساساًبشرقرونوسطايىدرصورِتنوعىومثالِى
خود]حتىدراوِجقدرتطلبىوتجاوزگرى[خويشرامنش��أقدرتوحاكميتنپندارد
وارادهىنفس��انىاشراعين“عقل”و“قان��ون”و“حق”نداند.اگرچهدرغربقرون
وس��طى،“معناِىدينىومعنوِىقدرت”حاكمنبودامابش��ردركليتوعموميِتخود،
قدرتوبهويژه“قدرِتسياس��ى”رابهصورتامرىنفس��انىوعيناغراِضنفس��انى

 با جرأت می توان گفت 
پارادایم اقتصادی 
بشر مدرن که حاکم 
بر اصلی ترین وجه از 
وجوهِ سه گانه ی “انسان 
بورژوا” است، اصالتًا 
و منحصراً یهودی 
است. همین پارادایِم 
یهودی بر “علم اقتصاد” 
مدرن به عنوان یکی از 
رشته هاِی علوم انسانی 
حاکم است. زیرا در 
“علم اقتصاد” مفاهیم 
اصلی و غالب بر پایه ی 
پارادایم اقتصادی ای که 
گفتیم تعریف گردیده و 
بشری که “رفتارهاِی 
اقتصادی” اش در این 
علم مورد مطالعه قرار 
می گیرد، “انسان بورژوا” 
است که اصلی ترین 
وجه اش ]یعنی وجه 
سودمحورِی نامحدوِد 
نامشروِط نفسانی[ 
اصالتًا یهودی و 
سرمایه ساالرانه است.

 بشر مدرن سوداِی قدرت طلبی دارد و این سودا با آنچه که در صورت نوعِی و صورت مثالی 
انسان هاِی ادوارِ گذشته وجود دارد، تفاوت هاِی اساسی و ماهوی دارد. صورت مثالِی بشر غرِب 

قرون وسطایی در جستجوِی قدرت طلبِی نامحدود و نامشروط و نفسانیت محور نبود.
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نمىديد.دريونانباس��تانهمكهصورِتمثالِىدورهىتاريخى-فرهنگىهومرِىآن
“پهلواِناشرافى”وصورِتمثالِىدورهىپسازظهورمتافيزيكمبتنىبرعقلمنقطع
ازوحىآن“فيلس��وفكاسموسانتريس��ت”بود،اگرچهسوداِىقدرتطلبىواستيالدر
ميانبس��يارىازافرادوجودداش��توگاهبهعنوانيكميلوطلِبگس��تردهظاهر
مىش��د،امابههرحالوجودبرخىگرايشهاوتوجه��اِتاخالقى]كهمبتنىبرعقِل
منقطعازوحِىبوداّمانهعقلمنقطعازوحىنفس��انيِتمداِراومانيس��تىبلكهمبتنى
برعقِلمنقطعازوحىكاسموسانتريس��ت[كهس��قراطنمايندهىاصلىآنبودويادر
م��وردىديگرتوجهبهمفهوم“عدالت”كهدرانديش��هىافالط��ونظاهرگرديدهبود
]مفهوِمموردنظرافالطوننحوىعدالتكاسموس��انتريك“نيس��تانگارانه”استكه
بامعناى“عدالتدينى”تفاوتماهوىدارد.وروحكلىحاكمبرتمدنيونانباس��تان
]كهاگرچهغيردينىوش��رکآلودونيهيليس��تىبودامااومانيس��تىونفسانيتمدارو
سوبژكتيويس��تىنبود[موجبشدهبودكهمفهوم“قدرت”وبه
تبعآن“قدرتسياسى”چونانامرىنفسانىوبهعنوانيكىاز
مصاديقخودبنيادانگارىنفسانىآدمى]ارادهىمعطوفبهنفس
ام��ارهيابهتعبيردقيقتر،عق��لوارادهاىكهعيننفساماره
است[مطرحنشود،هرچندكهرگههاوگرايشهايىازايننظر
درآراءبرخىسوفيستهانظير“پروديكوس”و“تراسيماخوس”
ديدهمىش��دامادركلانديش��هىيونانىباس��تانوبهتبعآن
“سياس��ت”يونانى[رانمىتواناومانيستىدانستواينامربه
روش��نىدرنظرىكهيونانيانباستاندرخصوصنسبتميان
“مدينه”Polisو“كاس��موس”]كيهانيادنياونظامحاكمبر

عالم[داشتهاندمشخصاست.
پارادايِمقدرتطلبِى“انسانبورژوا”مبتنىبرطلب“حاكميت
مطلقنامحدودونامش��روطبرهمهكسوهمهچيز" اس��تو
منشأاينقدرترا"حقحاكميتباالصالهوبالذاتبشربهعنوان
يكموجودخودبنياد" مىداند.درحقيقتمنش��أاين“حقحاكميت”بهاصطالحذاتى
وباالصاله"براىبشرازنظِرانديشمندانمدرنيست،دراومانيسموطغيانآدمىنسبت
بهحقوانكارحضوروهدايتقدسىوربوبيتتشريعىالهىوتأكيدبرتعريفانسان
بهعنوان“نفساماره”نهفتهاس��ت.درعصرمدرنبراىاولينباراس��تكهبش��ربه
صورتخودبنياد]وبهتعبيردقيقتربهعنوانتجس��منفساماره[خويشراباالصاله
وبالذاتصاحبحقحاكميتعنوانمىكند،دردموكراس��ىهاىيونانورومباستان
بشرغربىبهنحوىنظامسياسى-اجتماعىخودراذيِل“كاسموس”تعريفمىكردو
بههرحالهيچگاهمنشأ“حقحاكميت”رادرارادهىنفسانىبشرنمىدانستهاستاين
روحاومانيس��تى“قدرت”و“سياس��ت”مدرنونيزپارادايمقدرتطلبىحاكمبرانسان
مدرن]بهعنوانيكىازپارادايمهاىسهگانهاىكهبيانكنندهىوجوهسهگانهى“انسان

 در دوره ی غرب مدرن، پارادایم اقتصادِی بشِر متجّدد از دِل آموزه هاِی یهودی برخاسته و 
محصوِل غلبه ی روِح یهودی بر قلمرو اقتصاد در عصر مدرنیته است.

 جالب است بدانیم که 
تحقیقاِت تاریخی-

فرهنگی و نیز بررسِی 
صورِت نوعیه ی 

حاکم بر اد وارِ مختلف 
تاریخ بشر حکایت گر 

آن است که نه در 
شرق ]حتی شرِق 

ممسوِخ اسطوره زده 
و یا شبه دینی[ و نه 
در غرِب ماقبل مدرن 
]غرِب یونانی-رومی 

و یا غرب قرون 
وسطایی[ بشر هیچ 

گاه، “سودمحور”، 
“سودجو” به معناِی 

نامشروط و نامحدوِد 
کلمه ]آن گونه که در 

غرب مدرن ظاهر 
گردیده[ نبوده است.

  می توان گفت وجوِه 
سه گانه ی ماهوِی “انسان 
بورژوا” هر یک داراِی 
پارادایمی است که آنها را 
می توان این گونه بر شمرد: 
1-”پارادایم اقتصادی” 
2-”پارادایم قدرت طلبانه” 
3-”پارادایم لذت جویانه”.
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«حکمت  و اندیشه
بورژوا”هس��تند[بهطورتاموتمامدرعلومانسانىظاهرگرديدهاستواگرچهظاهراً
فقط“علمسياس��ت”اس��تكهقدرترابهنحوىموضوعخودقراردادهاستامادر
واقعهمهىرشتههاىذيلعلومانسانىمدرنكموبيشبهدرجاتومراتبمختلف
بامفهوماومانيستىقدرتسروكاردارند،البتهبااينتفاوتكهعلمسياستدربررسى
ازمفهوممدرنقدرت]مفهوِمقدرِتبرخاس��تهازنفساماره[بيشتربهظهورسياسى
آنتوجهدارد،حالآنكهدرديگررشتههاىعلومانسانى]ازروانشناسىواقتصادتا
زبانشناسىوتاريخوبهاصطالح“جامعهشناسى”و...[ديگرجلوههاوشئونمفهوم
نفسانىقدرتبهصورمختلفظاهرمىشودوموردتوجهمىباشد،اينامردرخصوص
پارادايماقتصادى]كهجوهرآنسودجويىنامحدودنامشروطسرمايهساالرانهىمبتنى
براغراضنفس��انىاس��ت[وپارادايملذتطلبى“انسانبورژوا”نيزبهدرجاتومراتب
متفاوتصدقمىكند.بهعبارتديگربايدگفتكههرس��هوجهوسهپارادايم“انسان
ب��ورژوا”درماهيتونيزوجودتاريخىبش��رمدرنحضوروظه��وردرهمآميختهو
ارگانيكداردواينامرطبعاًخودرادرعلومانس��انىكهباامورانس��انىوبرخىوجوه
حياتهمينبشرمدرنسروكارداردنشانمىدهد،فلذامطالعهدرهررشتهازرشتههاى
علومانسانىخواهناخواه]والبتهبهدرجاتومراتبوبهاندازههاىمتفاوت[پژوهشگر
راباوجوهس��هگانهىماهوىوپارادايمهاىس��هگانهى“انسانبورژوا”روبروودرگير
مىنمايد،هرچندكهممكناستفىالمثلدريكرشتهازرشتههاىعلومانسانى]مثاًل
اقتصاديارش��تهاىديگرىكهمىتوانمثالزد[يكىازوجوهوپارادايمهاىسهگانه

بهعنوانموضوعاصلىومحورىكانونتوجهوتعاملباشد.
سومينوجهازوجوهماهوى“انسانبورژوا”وجه“لذتطلبى" آناستكهدرهيأت
"پارادايملذتطلبى" بهتوصيفآنمىپردازيم.جوهرپارادايملذتطلبى،“لذتطلبى
جنسى”است.عناصراصلىپارادايملذتطلبِى“انسانبورژوا”]بهعنوانصورتمثالى

بشرمدرن[رامىتواناينگونهفهرستكرد:
1-جوهرآن،لذتطلبىجنسىاست

2-لذتطلبىاىنامحدودونامشروطفاقدهرگونهقيدوحد
وبنداخالقىودينىاست.

3-مبتنىبرتنوعطلبىش��ديدوتش��ديدوتهييجاينتنوع
طلبىاست.

4-ذاتاًبرخاستهازنفسامارهاستوابتناءبهآندارد.
5-بهدليلماهيتنفس��انىآن]مقصودنفسامارهاس��ت
كهموجبمىشوداينلذتطلبىصورتىسوبژكتيويستىداشته
باشد[ذاتاًاستثمارگرانه،شىءانگارانه،ابزارىوسلطهگرانهاست
ودربسطوامتدادمنطقىخودبهساديسم-مازوشيسمجنسىو

صورمختلفانحرافاتديگرجنسىمىانجامد.
6-لذتجنسىمدرنخصيصهاىفراگيرداردبهگونهاىكه

  پارادایِم قدرت طلبِی 
“انسان بورژوا” مبتنی 
بر طلب “حاکمیت مطلق 
نامحدود و نامشروط 
برهمه کس و همه 
چیز ” است و منشأ این 
قدرت را “حق حاکمیت 
باالصاله و بالذات بشر 
به عنوان یک موجود 
خود بنیاد” می داند. در 
حقیقت منشأ این “حق 
حاکمیت” به اصطالح 
ذاتی و باالصاله ” برای 
بشر از نظِر اندیشمندان 
مدرنیست، دراومانیسم 
و طغیان آدمی نسبت 
به حق و انکار حضور 
و هدایت قدسی و 
ربوبیت تشریعی الهی 
و تأکید برتعریف انسان 
به عنوان “نفس اماره” 
نهفته است.

 هرسه وجه وسه پارادایم “انسان بورژوا” در ماهیت و نیز وجود تاریخی بشر مدرن حضور و ظهور در هم 
آمیخته و ارگانیک دارد و این امر طبعًا خود را در علوم انسانی که با امور انسانی و برخی وجوه حیات همین 

بشر مدرن سروکار دارد نشان می دهد، فلذا مطالعه در هر رشته از رشته های علوم انسانی خواه ناخواه ]و البته 
به درجات ومراتب و به اندازه های متفاوت[ پژوهشگر را با وجوه سه گانه ی ماهوی و پارادایم های سه گانه ی 

“انسان بورژوا” روبرو و درگیر می نماید.
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مىخواهدبابسطمفهوم“سكس”و“سكسواليته”تمامىشئونحياتبشرىرابه
نحوىتحتسيطرهىخودوياذيلپارادايمخويشقراردهد.

7-اينويژگى،خودرادربسطمفهوم"جنسيت" درانديشهى“زيگموندفرويد”
بهروشنىنشانمىدهد.

8-پارادايملذتطلبِىبشرمدرن،صورتىفراگيرداردوبرخالفدورهىتاريخى
غ��ربمدرنقرونوس��طىياادوارحياتش��رقممس��وخ،اختص��اصبهعدهاى
خاص]مثاًلپادش��اهانهوسبازيااشراففئودالياحكامقدرتمندياثروتمندانفاقد
پاىبندىهاىدينىيااخالقى[ندارد.درغربمدرناينپارادايملذتطلبىبهعنوان
“حِق”هرفردبشرىمطرحاستصورتقانونىبهخودگرفتهوعين“قانون”وحتى

“اخالق”دانستهمىشود.
در"صورتنوعِى" تاريخغربقرونوسطىوياشرقممسوخاگرچهعدهاىافراد
دستبهشهوترانىهاىنفسانىمىزدندوجمعبيشترىهمدرآرزوىتقليدازآنها
بودندامامثاًلفقدانتوانسياسىيامالىامكانچنينكارىرابهايشاننمىداد،اما
"لذتطلبىمبتنىبرنفساماره" صورتمش��روعواخالقىودينىنداشتوظهور
آندريكجمعاقليتازلوازمذاِتصورتمثالىبشردرآندورههاىتاريخىنبوده
استوازآنمهمتراينكهچنانكهاشارهشدشهوترانىمبتنىبرنفسامارهعين
“قانون”و“اخالق”وبهعنوان“حِق”هرفردبشرىدانستهنمىشد.درغربمدرن
بهويژهازقرنبيستمودرپِى“انقالبجنسى”،بشردعوتبهپيروىازلذتطلبى
مبتنىبرنفسامارهمىش��ودوالبتهاينامرريش��هدرذاتپارادايملذتطلبىبشر
مدرنداردهرچندظهورانضمامىآنتقريباًمربوطبهسدهىاخيراست]البتهنحوهى

ظهوراجمالىوكمرنگومحدودآنرادررنسانسنيزمىتوانمشاهدهكرد[
دربررسىپارادايملذتطلبىبشرمدرنبايدتوجهداشتكهلذتطلبىوازجمله
لذتطلبىجنسىاقسامىدارد،آنقسمازلذتطلبىكهمبتنىبراحكاموحدوددينى
واخالقىاس��ت،لذتطلبى“سالم”و“مشروع”وسازندهونافع
براىفطرتانساناستودرديانتاسالمبهآندعوتشدهو
موردتش��ويقوتأييدكاملآنقرارگرفتهاست.اينلذتطلبى
مشروعرانمىتوان"لذتطلبىنفسانى”]يعنىمبتنىبر“نفس
اّماره”كهخودبنياداس��توخود،ام��رمىكندواعتنايىبهامر
ونه��ِىالهىنداردوداعيهىانقط��اعوبريدگىازوحىدارد[
دانست.درلذتطلبىمشروعهيچيكازصفاتوعوارضىكه
درذيِلپارادايملذتطلبىبشرمدرنعنوانكرديمپديدنمىآيد
واساساًآدمىعمدتاًدرساحِتناسوتىوغريزِىخودويامبتنى
برآنهاتعريفنمىشود.درحقيقت،تنّزِلمرتبهىآدمىازمقاِم
“انسانيت”بهمقاِم“حيوانيت”كهدرغرب]بهمعناِىتاريخى-
فرهنگ��ىآن[ظهوركردهودرغ��رِبمدرنبهمنتهىدرجهو

 روح کلی حاکم بر تمدن 
یونان باستان ]که اگرچه 
غیردینی و شرک آلود 
و نیهیلیستی بود اما 
اومانیستی و نفسانیت مدار 
و سوبژکتیویستی نبود[ 
موجب شده بود که مفهوم 
“قدرت” و به تبع آن “قدرت 
سیاسی” چونان امری 
نفسانی و به عنوان یکی از 
مصادیق خودبنیاد انگاری 
نفسانی آدمی ]اراده ی 
معطوف به نفس اماره یا 
به تعبیر دقیق تر، عقل و 
اراده ای که عین نفس اماره 
است[ مطرح نشود.

 این روح اومانیستی 
“قدرت” و “سیاست” 
مدرن و نیز پارادایم 
قدرت طلبی حاکم بر 

انسان مدرن ]به عنوان 
یکی از پارادایم های 

سه گانه ای که 
بیان  کننده ی وجوه 
سه گانه ی “انسان 

بورژوا” هستند[ به 
طور تام و تمام در علوم 

انسانی ظاهر گردیده 
است و اگرچه ظاهراً 
فقط “علم سیاست” 
است که قدرت را به 

نحوی موضوع خود 
قرار داده است اما در 

واقع همه ی رشته های 
ذیل علوم انسانی مدرن 

کم و بیش به درجات 
و مراتب مختلف با 

مفهوم اومانیستی قدرت 
سروکار دارند.
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«حکمت  و اندیشه
مرتبهوش��ّدتوحّدتوبهنهايِتتاموتماِمماهوىونوعِىخودرس��يدهاس��توبشر
مدرن]بش��ِرموردنظراومانيس��تهاوبش��ردرتعريِفآنها[رابهيكحيواِنقدرتمنديا
حيواِنتكنيكىتبديلكردهاست،محصولونتيجهىخودبنيادانگارىيابهعبارِتديگر

سيطرهىنفسامارهبرآدمى]بشربهمثابهىارادهىمعطوفبهنفساماره[است.
درخصوصپارادايملذتطلبىبش��رمدرن،ايننكتهرانيزبايداشارهكردكهدرتاريخ
غ��ربدردورهىغرِبيونانى-رومىبرخ��ىوجوِهپارادايملذتطلبىمدرن]صرفاًبرخى
وجوه[آنهمدرمقاطعىازحياتآنديدهش��دهاس��ت،اماصورِتمثالِى“انسانبورژوا”
نب��ودهوپارادايملذتطلبىحاكمبرآننيزپارادايِملذتطلبىاومانيس��تى]همانپارادايِم

لذتطلبى“انسانبورژوا”[نبودهاست.
پارادايِملّذتطلبانهبشرمدرندرقلمروعلومانسانىانعكاسوظهوريافتهاستواين
ظهوربهويژهدررش��تههايىنظيربهاصطالح“روانشناس��ى”وآنچهكه“علماخالق”

ناميدهمىش��ودبسيارصريحتروپرنگتراست.بههرحالعلوم
انس��انىازجهاتىباماهيِتبش��رمدرنووجوِهس��هگانهى
آنونيزباپارادايمهاىس��هگانهاىكهبرش��مرديمس��روكار
داردوحضوِرپاردايِملذتطلبانهرادررش��تههاِىمختلفعلوم
انس��انىمىتوانش��اهدبود،البتهبادرج��اتومراتِبمختلِف
حضوروظهوروتأثيرگذارى،درس��تمثلپارادايماقتصادىو
پاراداي��مقدرتطلبىكهدرپيشاش��ارهكرديم.اماقلمروهاِى
اصل��ِىظهوِرپارادايِملذتطلبىمدرندررش��تههاِى“اخالق”
و"روانشناس��ى”اس��توالبتهپيوندىتنگاتنگمابيِنايندو
رشتهبهلحاظبسيارىهمپوش��انىهاوجوددارد.اگرچههنوز
“علماخالق”بهعنواِنيكرش��تهىمس��تقِلعلومانسانِىدر
نظامدانشگاهىايرانرسميتنيافتهاستامامدتهااستكه
كوششىگس��تردهبراِىارائهىتصويرىبهاصطالح“علمى”
ازاخالقبهعنوانيكرش��تهىعلومانس��انِىوجدايىآناز

“فلس��فهىاخالق”درغربم��درنآغازگرديدهومىتوانگفتك��هتاحدودزيادىبه
ثمرنيزنشس��تهاس��ت.صورِتاوليهىاينگرايشدرانديشه“تامسهابز”وپسازاودر
“هلوسيوس”]ازفيلس��وفاِنبهاصطالحعصرروشنگرى[ظاهرگرديدهودرقرنبيستم
توس��طاشخاصىچون“برتراندراسل”ونيزبرخىپوزيتيويستهايىكهباآراءخودعماًل
بنيانهرنوِعاخالق]حتىاخالِقبىبنيادومنحطوبحرانزدهىسودانگارلذتطلبانهى
اومانيستى[رانابودكردهاند،دنبالگرديدهوبسطدادهشدهاستوالبتهنتايِجفاجعهبارى

نيزبهبارآوردهاست.
يكجريانبس��يارنيرومنِداخالقىدرانديشهىمدرنغربىكهمىتوانآنراجرياِن
اصلىوغالبدراخالِقمدرندانست]وحتىنظاماخالقى“كانت”كهظاهراًباآنمتفاوت
است،درباطنودرنهايتروايتىديگرازهمينگرايِشاخالقىاست[اخالِق“سودانگار-

 پارادایم لذت طلبِی 
بشر مدرن، صورتی 
فراگیر دارد و برخالف 
دوره ی تاریخی غرب 
مدرن قرون وسطی 
یا ادوار حیات شرق 
ممسوخ، اختصاص 
به عده ای خاص]مثاًل 
پادشاهان هوسباز یا 
اشراف فئودال یا حکام 
قدرتمند یا ثروتمندان 
فاقد پای بندی های 
دینی یا اخالقی[ ندارد. 
در غرب مدرن این 
پارادایم لذت طلبی به 
عنوان “حِق” هر فرد 
بشری مطرح است 
صورت قانونی به خود 
گرفته و عین “قانون” و 
حتی “اخالق” دانسته 
می شود.
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لذتطلب”استكهدرعينحفظروحيهوصفِتسودمحورِىسرمايهساالرانه،“سود”
رادر“لذت”ويابهتعبيرىديگر“ش��ادى”]كهدرانديش��هوفرهنِگمدرن،درباطِن
خودهمانلذِتجس��مانىوغريزىاس��تكهتداوميافتهاست[جستجومىكندودر
بطِنخودپيونِدعناصرسهگانهىسرمايهساالرىواستيالجويىولذتطلبىسكوالررا

درهيأِتيكنظاماخالقىنشانمىدهد.
اي��نجرياِناخالقىبا“هاب��ز”و“جانالک”آغازمىش��ودودر“ديويدهيوم”و
“جرمىبنتام”و“جاناس��توارتميل”]باهمهىتفاوتهايىكهايناشخاصدربرخى
وجوهآراءخودبايكديگردارند[دنبالمىش��ودوبهانحاءمختلفدرآراء“آلبركامو”و

حتىاخالِقاگزيستانسياليسِمفردگرايانهى“ژانپلسارتر”دنبالمىشود.
باطِنروانشناس��ِىمدرنبهعنوانيكىازرش��تههاِىاصلِىعلومانسانى،نحوى
كوش��شبراىقابلتحملكردِن“زندگىمبتذل”م��درن]زندگِىمبتذل،صورتىاز
زندگِىبشرىاس��تكهبراساِسغفلِتوانقطاعازعهدامانت
وبىاعتنايىنس��بتبهامرونهىالهىودرذيِلنيستانگارى
ونيزغفلتازيادمرگودرچارچوبدنيازدگِىمحِضفارغاز
ديندارىوآخرتانديشىتحققمىيابد[وماللتهاوبحرانها
وپوچانگارىه��اِىذات��ىوگريزناپذي��رآنبرپاي��هىترويِج
اش��كالمختلِفصريحوغيرصريحومس��تقيموغيرمستقيِم
لذتطلبىدرمراتبودرجاِتمختلفآناست.جوهِررويكرِدبه
اصطالح“درمانِى”روانشناسىمدرن،“سازگار”كردِنشخص
باهنجارهاوموازيِناس��تبدادىونفس��انيتمداِرعالَممدرنو
اجتماعاِتذيلآنازطريقتكنيكهايىاستكهدرصددايجاد
نح��وىلذتوآرامِشمبتذل]ل��ذتوآرامِشبرآمدهازغفلت
ودرذيِلنيس��تانگارىوبُعدازحقوفراموش��ِىيادمرگو
جهانآخرتكهطبعاًلذتوآرامشىغيرحقيقىوغيراصيلو
ناپايداروناس��المومقطعىاستكهبهدنباِلخودغيرازعذاب
اليمآخروى،رنجوماللوخس��تگىوپوچِىبىپاياِندنيوىنيزداردوبرافس��ردگى
واضطراِبش��خصىآدمىخواهدافزودوبهجاِىاينكهآنرارفعنمايد.البتهگاهبا
انتقاِلموقتىحِساضطرابوناامنىازقلمروخودآگاهىبهناخودآگاهِىذهِنشخص
ممكناس��تدراواحساِسكاذِب“س��المت”پديدآورد[هستندو“سالمِت”بهقول
روانشناسان،“روان”!!آدمىرادرسازگارىبامحيطوتبديلشدنبه“شهروندسربه
راِهنظامجهانى”وگمشدندرافِقابتذالوروزمرگىزندگىمدرنتعريفمىكنند.

علىاىحالبهنظرمىرسدظهوِرپارادايِملذتطلبانهى“انسانبورژوا”دررشتهى
روانشناس��ىمدرنبيشتروصريحتروگاهپررنگترازديگررشتههاِىعلومانسانى
اس��توالبت��هصورتىازاينام��ررامىتواندرآراء“زيگموندفرويد”مش��اهدهكرد.
فرويدنقِشبس��يارمهمىدرش��كلگيرىروانشناسىمدرنداش��تهاستوفارغاز

  لذت جنسی مدرن 
خصیصه ای فراگیر دارد 
به گونه ای که می خواهد 
با بسط مفهوم “سکس” 
و “سکسوالیته” تمامی 
شئون حیات بشری را به 
نحوی تحت سیطره ی 
خود و یا ذیل پارادایم 
خویش قرار دهد. 

  در غرب مدرن به ویژه از قرن بیستم و در پِی “انقالب جنسی”، بشر دعوت به پیروی از لذت طلبی 
مبتنی بر نفس اماره می شود و البته این امر ریشه در ذات پارادایم لذت طلبی بشر مدرن دارد هرچند 

ظهور انضمامی آن تقریبًا مربوط به سده ی اخیر است]البته نحوه ی ظهور اجمالی و کم رنگ و 
محدود آن را در رنسانس نیز می توان مشاهده کرد[.

 در حقیقت، تنّزِل 
مرتبه ی آدمی از 

مقاِم “انسانیت” به 
مقاِم “حیوانیت” که 
در غرب ]به معناِی 
تاریخی-فرهنگی 
آن[ ظهور کرده و 
در غرِب مدرن به 

منتهی درجه و مرتبه 
و شّدت و حّدت و 

به نهایِت تام و تماِم 
ماهوی و نوعِی خود 

رسیده است و بشر 
مدرن ]بشِر مورد نظر 

اومانیست ها و بشر 
در تعریِف آنها[ را به 
یک حیواِن قدرتمند 

یا حیواِن تکنیکی 
تبدیل کرده است، 
محصول و نتیجه 

ی خودبنیادانگاری 
یا به عبارِت دیگر 

سیطره ی نفس 
اماره بر آدمی ]بشر 

به مثابه ی اراده ی 
معطوف به نفس 

اماره[ است.
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«حکمت  و اندیشه
اينكهجرياِنغالِبكنونىبرروانشناسِىغربىاحساستعلقچندانىبه“روانكاوِى
فرويديستى”نشاننمىدهدونيزفارغازآراءروانشناساِنمطرِحامروزدربارهىفرويد،
حقيقتايناس��تكهش��اكلهىتئوريِكروانشناسىمدرندرحوزههاومباحثىكه
قلمروهاومباحِثاصلىاين“علم”هستند]مثاًلدرمباحث“روانشناسىشخصيت”،
“روانشناسىمرضى”،“روانشناسىبالينى”،“تئورىهاىدرمانومشاوره”،“بهداشت
روانى”،“روانشناس��ىرشد”،“روانشناس��ىكودک”،“انگيزشوهيجان”ومباحث
مرتبطباسكس��واليتهوناخودآگاهى[ومهمترازهمهارائهىتعريفىروانشناختىاز
بش��ربهعنواِنيك“اتِمنفس��انِىقائمبهخوِدلذتجو”كهمنطبقباتعريفمطلوب
ليبراليس��م]بهعنواِناصلىترينوقديمىترينوديرپاتري��نوقوىترينايدئولوژِى
مدرنيتهكهايدئولوژىحاكمدرعالَممدرناست[مىباشدتوسطفرويدصورتگرفته
اس��ت.درواقعتئورىفرويديس��مبهارائهىتصويرىمىپردازدكهبخِشمهمىاز
حقيقِتانس��اِنمدرنراتوصيفمىكندوبهنحوىبهدس��تورالعملىبراِىبخش��ى

اززندگىبش��ِرمدرِنغربىبدلگرديدهاس��توبخشمهّمى
ازباورهاِىاوراجعبهخودشرارقمزدهاس��ت.هرچندش��ايد
كنونىروانشناسىو حقيقتدرالبالِىصفحاِتكتِبدرس��ىِ

انبوِهتئورىهاىمطروحهدرآنهاچندانمشهودنباشد.
درخصوصبحثازانس��اندرعلومانس��انىبهيكنكتهى
مه��مديگربايداش��ارهك��ردوآننكتهايناس��تك��هوجوِه
سهگانهىماهوِى“انسانبورژوا”درچارچوِبانديشهىحاكمبر
علومانسانى،درذيِل“اجتماع”مدرناستكهمحّققمىگردد
و“علماالجتماع”]كهامروزهبهآن“جامعهشناس��ى”مىگويند
وآنرامعادلsociologyفرضمىكنند[ازهرس��هىاين
“علوم”]“علماقتصاد”،“علمسياست”،“علمروانشناسى"[به
انحاءمختلفبهرهمىبردوموضوعخودرابررس��ِىش��ئونو
نهادهاواركانووجوِه“اجتماع”يابهقولسوسيولوژيستهاِى

فارسىزبان“جامعه”قراردادهاستودرذيِلخودداراىزيرشاخهوتكثراِتفراوانى
است.

گاهدرادبياتآكادميككش��ورازاصطالِح“علوماجتماعى”اس��تفادهمىشودكه
دربرگيرندهىجامعهشناسىوبرخى“علوِم”مرتبطباآنمىباشد.ظاهراًساينتيستهاِى
علومانسانىتعريفومرزبندىوحدوِدروشنىبراىاصطالحىنظيرعلوماجتماعى
وقلمروهاىدربرگيرندهىآنكهمورِداتفاقهمهىآنهاباشدارائهنكردهاندونحوى

ابهاموگنگىبراينحوزهحاكماست.
صورتمثالِىانسانىكهدرعلومانسانىمدرنمطرحمىشود،اعراضىدارد،يكى
ازاعراِضذاتىآنسكوالريس��ماس��ت.اساساًعلومانسانِىمدرنبهدليلاومانيستى
بودنذاتاًسكوالريس��تىاس��توسكوالريسمازذاتياِتآناس��ت،همانگونهكهاز

  اگر چه هنوز “علم 
اخالق” به عنواِن 
یک رشته ی مستقِل 
علوم انسانِی در نظام 
دانشگاهی ایران 
رسمیت نیافته است 
اما مدت ها است که 
کوششی گسترده 
براِی ارائه ی تصویری 
به اصطالح “علمی” 
از اخالق به عنوان 
یک رشته ی علوم 
انسانِی و جدایی آن 
از “فلسفه ی اخالق” 
در غرب مدرن آغاز 
گردیده و می توان گفت 
که تا حدود زیادی به 
ثمر نیز نشسته است.

 پارادایِم لّذت طلبانه بش��ر مدرن در قلمرو علوم انس��انی انعکاس و ظهور یافته است و این 
ظهور به ویژه در رشته هایی نظیر به اصطالح “روان شناسی” و آنچه که “علم اخالق” نامیده 

می شود بسیار صریح تر و پرنگ تر است.
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ذاتياِتمدرنيتهاست.
ظهوِرعلوِمانسانىمحصولپيدايىبشرىاست]بشرمدرن[كهفرمانروايىخداوند
وياهرنوعفرمانروايىغيربشرىياامرغيربشرىرانمىخواهدبپذيردومىخواهد
كههمهىاموررابهارادهواعتباربش��رى]ارادهواعتبارخود[برگرداندواينمعناى
دقيِقاومانيسمياهماندائرمدارىنفسامارهاستكهدرعلومانسانىتجلّىوتحّقق

تاموتمامدارد.

مبادی و مبانِی نظرِی علوم انسانی
علومانس��انىبهعنوانيكىازش��اخههاِىعلممدرن]شاخهاىازعلممدرنكه
مىتوانگفتازآغازقرنبيس��تمبهبعدنس��بتبهعلومطبيعىدرپيش��برداهداف
غربمدرنوتحكيمس��لطهىآنچهبس��انقشمهمترىبرعهدهگرفتهاستوبا
بهتماميترس��يدنانديشهىفلسفىپساز»فردريشهگل«عماًلوتدريجاًعلوم
انسانىجانشينفلسفهگرديدهوپروسهىانحالل»انديشه»ىمدرندر»تكنيك«
بهصورتهاىمختلفدررش��تههاوگرايشهاىمتكثرآنظاهرگرديدهوبسطو

تداوميافتهاست.[
ازقرنبيس��تمبهبعدبهعن��وانيكىازاجزاءواركانالينف��كوجدائىناپذيِر
تمدِنغربمدرندرآمدهونقشىبسيارمهم،محورىوتعيينكنندهدرتداومحيات
اي��نتمدنروبهزوالوگردشچرخهاىس��ازمانعريضوطويلبوروكراس��ى�
تكنوكراسىآنونيزانتقالآراءوجهانبينىمدرن]درجهتتحكيمسلطهىاستكبار
غرب[بهجوامعغربزدهبرعهدهگرفتهاست.مىتوانگفتعلومانسانىباپرورش
تكنوكرات�بوروكراتهايىكهاساساًبهعالممدرنتعلقدارندوفراترازآناكثريت
چش��مگيرآنهاخودآگاهانهوياناخودآگاهانهدلبس��تهودلدادهومريدليبراليسم
]درسهصورتاصلى»ليبراليسمكالسيك«،»ليبراليسمسوسيال-دموكراتيك«و
»نئوليبراليسم«[هستند،بهصورتستونپنجمايدئولوژيكوفرهنگىنظامجهانى
س��رمايهدارىدركش��ورهاواجتماعاتداراىحكومتهاىغيرليبرالعملكردهو
مىكندودرايرانبهطورخاصبهعنوانيكىازبس��ترهاومجارىاصلىوپرنفوذ
تهاجمفرهنگىغربمدرنعليهانقالباس��المىونظامواليتفقيهوتشيعاصيل
وني��زهويتقوم��ىوملّىمردممافعاليتكردهاس��تومتأس��فانههماكنوننيز
اينفعاليتمخّربكهمحتواىجدىسكوالريس��تىوضددينىداردبهويژهتحت
ژس��تهاوپزهاىآكادميكودانش��گاهىادامهدارد.]مقصودمااز»هويتقومى«
تعريفرايجدرعلومانسانىازاينعبارتنمىباشد،بلكهنظربهمعنايىداريمكهدر

»حكمتتاريخ«ازاينتركيبموردنظراست.[
دريكبررسىاجمالىوفهرستوار،مبادىومبانىنظرىعلومانسانىمدرنرا

مىتواناينگونهبرشمرد:
1(اومانيسموفلسفهىاومانيستى

  یک جریان بسیار نیرومنِد 
اخالقی در اندیشه ی مدرن 
غربی که می توان آن را 
جریاِن اصلی و غالب در 
اخالِق مدرن دانست ]وحتی 
نظام اخالقی “کانت” که 
ظاهراً با آن متفاوت است، 
در باطن و در نهایت روایتی 
دیگر از همین گرایِش 
اخالقی است[ اخالِق 
“سودانگار-لذت طلب” است 
که در عین حفظ روحیه 
و صفِت سودمحورِی 
سرمایه ساالرانه، “سود” را 
در “لذت” ویا به تعبیری 
دیگر “شادی” ]که در اندیشه 
و فرهنِگ مدرن، در باطِن 
خود همان  لذِت جسمانی و 
غریزی است که تداوم یافته 
است[ جستجو می کند و 
در بطِن خود  پیونِد عناصر 
سه گانه ی سرمایه ساالری 
و استیالجویی و لذت طلبی 
سکوالر را در هیأِت یک نظام 
اخالقی نشان  می دهد.

 باطِن روان شناسِی 
مدرن به عنوان یکی 
از رشته هاِی اصلِی 

علوم انسانی، نحوی 
کوشش برای قابل 

تحمل کردِن “زندگی 
مبتذل” مدرن ]زندگِی 

مبتذل، صورتی از 
زندگِی بشری است 

که بر اساِس غفلِت و 
انقطاع از عهد امانت 
و بی اعتنایی نسبت 
به امر و نهی الهی و 

در ذیِل نیست انگاری 
و نیز غفلت از یاد 

مرگ و در چارچوب 
دنیازدگِی محِض 
فارغ از دین داری 
و آخرت اندیشی 

تحقق می یابد[ و 
ماللت ها و بحران ها و 
پوچ انگاری هاِی ذاتی 

و گریزناپذیر آن بر 
پایه ی ترویِج اشکال 

مختلِف صریح و 
غیر صریح و مستقیم 

و غیر مستقیِم 
لذت طلبی در مراتب 
و درجاِت مختلف آن 

است.
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«حکمت  و اندیشه
2(تعري��فآدمىبهعنوانموج��ودىخودبنيادانگار]بهعبارتديگرتجّس��ِم»نفس
ام��اره«[كهوجوهاصلىماهوىومحرکهاىاساس��ىرفتاروزندگىاو»س��ودجويى،

قدرتطلبىولذتخواهى«برپايهىپارادايمهاىسهگانهاىاستكهقباًلگفتيم.
3(ب��هيكاعتبارعلومانس��انىبرپايهى»عقلمدرن«ق��راردارد.عقلمدرنتقابل
ماهوىبامعناىدينىعقل]يعنىمعناىحقيقى»عقل«[داردودريكبياندقيقبايد
آنراص��ورتنازلىاز»نُكرا«دانس��ت،اين»عقل«!!،نفس��انيتمدارومنقطعازوحى
واس��تيالجووابزارىاس��توبراىمش��خصكردنحقيقتآنمىتوانگفتكهعين
نفسامارهاس��تفلذااصاًل»عقل«نيس��تبلكهمرتبهىنازلىاز»جهل«اس��ت.زيرا
درآموزههاىاس��المى،عقلدرمعناىحقيقىآندرمقابلنفسوجهلقرارداردوبه
اصط��الح»عقل«!!مدرنباحقيقيتعقل]كهدرروايتازمعصوم)ع(درتبيينآنآمده
است:»العقلماعبدبهالرحمنواُكتَِسُببهالجنان«وهماناالهامونورىالهىوهدايتگر
بهسوِىفهموشناخِتدينوحّجتباطنىاستوالبتهپسازشناخِتتوحيدونبّوت،
ديگربايددرذيِلهدايتوحيانىگامبردارد[نس��بتتقابلداردودرس��تنقطهىمقابِل

عقِلحقيقىوعيِننفسوجهلاست.
اي��نبهاصطالح»عق��ل«مدرندرفلس��فهىدكارت،صورتمنس��جمومدّونما
بعدالطبيعىپيداكردودرس��يرتطورخودبس��طيافتودرهيأتعقلكانتىوس��پس
هگلىظاهرگرديدوبهتماميترسيدوپسازآنكىيركهگوروبهويژهنيچهوهيدگر
وبرخىپسامدرنيس��تهاىقرنبيستى]نظير»ميشلفوكو«و»ژاکدريدا«وحتىاز
جهاتىبرخىنويسندگانمكتبفرانكفورتى[هريكبهطريقىروايتگرناتوانىونيمه
جانىواحتضارآنگرديدند.درغربقرنبيس��تماگرايدئولوگهاىمدافعليبراليسمرا
مس��تثناكنيم،انديشمندانونويس��ندگانجّدى،هريكبهطريقىاينعقلكمفروع
ناتوانروبهزواِلابزارِىاس��تيالجو]ونهحقيقتجو[راموردنقدوتقبيحقراردادندواز
اينحقيقتكهگرفتارپريشانىوانحطاطشدهوبيشازگذشتهسرمنشأگمراهىاست

سخنگفتهاند.
»عقل«!!مدرنماهيتىنيس��تان��گاردارديعنىغفلتزده
اس��توبهانكارعهدامانتپرداختوهمينصفترابهعلوم
انس��انىمنتقلكردهاس��ت.ويژگىپريشاناحوالىواحتضارو
بهعبارتدقيقت��رماهيتضدعقالنىوبىخردانهىاينعقل
م��درن]كهحقيقِتآننفسوجهلاس��ت[بهوضوحدرعلوم
انس��انىظاهرگرديدهوهويتىبحرانزدهوس��ردرگمبهآن

دادهاست.
4(عل��ومانس��انىذيلعلمم��درنمحّققگرديدهاس��تو
علىرغمهمهىماجراهايىكهعلممدرنازس��رگذراندهاست،
بههرحالس��ايهىمردهاىبهنامپوزيتيويس��مونيزسايهى
»روششناسىآمپريستى«و»كّمىانگارى«برسرآنسنگينى

  صورت مثالِی 
انسانی که در علوم 
انسانی مدرن مطرح 
می شود، اعراضی 
دارد، یکی از اعراِض 
ذاتی آن سکوالریسم 
است. اساسًا علوم 
انسانِی مدرن به دلیل 
اومانیستی بودن ذاتًا 
سکوالریستی است و 
سکوالریسم از ذاتیاِت 
آن است، همان گونه که 
از ذاتیاِت مدرنیته است.
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مىكندواينامر،علومانسانىراناگزيركردهاستكهبراىاثباتبهاصطالحعلميت
خود،حتىدررش��تههايىچونروانشناسىوجامعهشناس��ىوتاريخدرصددساختن
راهىبراىتكيهكردنبهروشهاىآزمايشگاهىوتجربىوبهاصطالحساينتيستها
»عينى«وكّمىباشدواينامرتحتعنوانبحرانروششناسىگريبانگيررشتههاى

اصلىعلومانسانىاست.
5(»دئيس��م«رامىتوانيكىازبنيانهاىنظرىعلممدرندانس��تكهدرعلوم
انسانىنيزبهتبععلممدرننقشمبنايىبرعهدهدارد.دئيسمريشهدرمفهوم»خداى
ساعتساز«نيوتونىداردكهخودازمواريثيهوديتتحريفشدهاست.درجهانبينى
عصربهاصطالحروشنگرى]كهنطفهىعلومانسانىدرآنمقطعمنعقدمىشود[نيز
دئيسمبهعنوانصورتدينىغالبمطرحاستوبرخىچهرههاىبرجستهىروشنگرى
نظير»ديدرو«]قبلازآنكهكاماًلملحدش��د[،»ولتر«وروس��ودئيس��تبودهاند.در
حقيقتدئيسمزمينهرابراىبهگمانساينتيستها،»حذف«ربوبيتتشريعىوحتى
ربوبيتتكوينىخداوندازعالموفّعالمايشاءپنداشتنبشرخودبنيادانگارفراهممىآورد
ودرپىآنساينتيس��تهاىعلومانس��انى،صورتموردنظرخود]صورتاومانيستى
ذاتش��ان[راب��ربهاصطالح»امرانس��انى«حملمىكنندوتحتعن��وان»قوانين«
اقتصادىوجامعهشناسىوروانشناختىوسياسىو...مطرحمىكنندومردمانتحت
س��يطرهىبردگ��ىمدرنرابهتبعيتازايناح��كاموامىدارندوهركسراكهبااين
احكامودرحقيقت،»شريعت«صادرهازنفساماره]بشرمدرن[مخالفتنمايدباالقابى
چون:»علمستيز«،»مرتجع«،»عقبمانده«،»خرافهگرا«،»تاريكانديش«بمباران
مىكنند.تفس��يردئيستىعلومانسانىپيوندنزديكىبا»ماترياليسم«داردواگرچهبه
لحاظفلسفى،دئيسمباماترياليسمتفاوتداردامادربسيارىازرشتههاىعلومانسانى
مثاًلدرروانشناس��ى،جامعهشناس��ى،تاريخ]كهنظراًمبتنىبر»فلسفهتاريخ«مدرن
است[اقتصاد،سياست،انسانشناسى،دينشناسىوتاريخاديان]بهطريقهىمدرنيستى
وسكوالريس��تىآنكهفارغازهرن��وعوجههنظرتوحيدىو
الهىوتعلقخاطردينىوحضورقدس��ىاس��ت[و...مىتوان
مش��اهدهكردكهدئيسمفضاىمناسبىرابراىغلبهىتفاسير

ماترياليستىدربسيارىقلمروهاپديدآوردهاست.
6(»نظريهترقى«يا»انديش��هپيش��رفت«ازمبادىنظرى
بس��يارمهمدرعلومانسانىاس��ت.يكىازمفروضاتانديشه
م��درن،نح��وهىتلّق��ىاومانيس��تىازتاريخاس��تكهتحت
عناوينىچون»اصلترقى«،»انديشهىپيشرفت«،»انديشهى
ترقى«ونظايراينهامطرحش��دهودرزمرهىمش��هوراتمورد
قبولعمومدرآمدهاس��ت.بياناجمال��ىايننظريهرامىتوان
درآراء»فرانس��يسبيكن«ش��اهدبود،امادرآراءنويسندگانى
چون»جيامباتيس��تاويكو«،»منتس��كيو«،»ولتر«وبهويژه

 در آموزه های 
اسالمی، عقل در 

معنای حقیقی آن 
در مقابل نفس و 

جهل قرار دارد و به 
اصطالح »عقل«!! 
مدرن با حقیقیت 

عقل ]که در روایت از 
معصوم )ع( در تبیین 
آن آمده است: »العقل 
ما عبد به الرحمن و 
اُکِتَسُب به الجنان« و 
همانا الهام و نوری 
الهی و هدایتگر به 

سوِی فهم و شناخِت 
دین و حّجت باطنی 
است و البته پس از 
شناخِت توحید و 

نبّوت، دیگر باید در 
ذیِل هدایت وحیانی 

گام بردارد[ نسبت 
تقابل دارد و درست 
نقطه ی مقابِل عقِل 

حقیقی و عیِن نفس و 
جهل است.

  علوم انسانی به عنوان 
یکی از شاخه هاِی علم 
مدرن ]شاخه ای از علم 
مدرن که می توان گفت از 
آغاز قرن بیستم به بعد 
نسبت به علوم طبیعی 
در پیشبرد اهداف غرب 
مدرن و تحکیم سلطه ی 
آن چه بسا نقش مهم تری 
برعهده گرفته است و با به 
تمامیت رسیدن اندیشه ی 
فلسفی پس از »فردریش 
هگل« عمالً و تدریجًا علوم 
انسانی جانشین فلسفه 
گردیده و پروسه ی انحالل 
»اندیشه »ی مدرن در 
»تکنیک« به صورت های 
مختلف در رشته ها و 
گرایش های متکثر آن 
ظاهر گردیده و بسط و 
تداوم یافته است.[
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«حکمت  و اندیشه
»كندورس��ه«]ازنويس��ندگانعصربهاصطالح»روش��نگرى«[بودكهصورتمدونو
منس��جمىازاينايدهمطرحگرديد.ولتردركتاب»رسالهاىدرطبايعوخلقياتملل«و
»آدامفرگوس��ن«دركتاب»رس��الهاىدرتاريخجامعهىمدنى«وپيشازايندونفر،

جيامبانيستاويكودركتاب»علومجديد«شمهاىازاصلترقىراارائهكردهبودند.
»ديويدهيوم«كهآراءاودرشكلگيرىعلومانسانىمدرنوبهويژهرشتههايىچون
اقتصاد،تاريخ،روانشناسىواخالقنقشمهمىداشتهاستواورامىتوانيكىازپدران
بنيانگذارعلومانسانىمدرندانست،دركتاب»تاريخانگلستان«خودآشكارانظريهترقى
رامطرحمىكندومفهومىكاماًلسرمايهساالرانهوليبراليستىازپيشرفتارائهمىدهد.

صورتنهايىتفس��يرروش��نفكرانهاز»انديش��هترّقى«رامىتواندركتابپرآوازهى
كندورس��هتحتعنوان»طرحىازتصويرپيشرفتفكربشردرجريانتاريخ«ديدكهبا
ارائ��هىدركىصرفاًماّدىومبتنىبرروحس��رمايهدارىليب��راِلاروپايىودرآميختهبا

صبغهاىپوزيتيويس��تى،اصلترقىيااصلپيشرفتموردنظر
خودرابهعنوان»يك��ىازقوانيناجتنابناپذيرحاكمبرتاريخ
بش��ر«ارائهمىدهد.روحنظريهىترقىكندورس��همثلديگر
آراءمطروح��هىدراينخصوص]ازبيكنتاهيوم[وازجهاتى
بس��ارصريحترازآنهاتماماًاومانيس��تىاستومؤيدمدرنيتهو
سكوالريسممىباشدوكاماًلدرتقابلباديانتحقيقىقراردارد.
اندکزمانىپسازكندورس��ه،فردريشويلهلمهگلتفسيرى
تمام��اًاومانيس��تىازعال��موآدموتاريخارائ��هدادكهيكىاز

مميزاتآنتبيينفلسفىانديشهىترقىبود.
جوهرانديش��هترق��ى]كهآنرابايديك��ىازمبادىنظرى
مه��معلومانس��انىمدرنونيزيك��ىازاركانفكرىمدرنيته
دانست[چيست؟ترقىياپيشرفتدرانديشهمدرنعبارتاست
ازتحققس��يطرهىارادهىمعطوفبهنف��سامارهىآدمىدر
هيأتيكجامعهاومانيس��تسكوالريستسرمايهساالر.براين

اساسمدرنيستهاهراجتماعياملتىراكهدرچارچوبموردنظرآنهاازپيشرفتنگنجد
]يعنىبهيكجامعهىسرمايهس��االرسكوالريستاستكبارىفاقدروحدينىواخالقى
وهرگونهتوجهبهآخرتوعالممعناتبديلنشدهباشد[»عقبمانده«،»توسعهنيافته«و
»غيرپيشرفته«مىنامندوضمنتخطئهوتحقيرآنمىكوشندتاآنمردمرانيزاسيردام

مدرنيتهوسيطرهىصورتمثالى»انسانبورژوا«نمايند.
مطابقاصلترقىونظريهپيش��رفت،مدرنيتهصورتنهايى»تكامل«!!بش��راس��ت
وهم��هىتمدنه��اوجوامعدرتاريخبش��رىونيزاديانوتفك��راتوحكمتهارابايد
بامدرنيته]بهعنوان»معيار«!!تعيينوتش��خيصپيش��رفتوياعقبماندگىتفكرىو
تمدنى[س��نجيد.مدرنيستهاىمبدعاصلىترقىمدعىاندكهتاريخبشرازگذشتههاى
بس��ياردوريكروندتطورىوبهقولآنهاتكاملىراطىكردهاس��تودرتمدنغرب

»نظریه  ترقی« یا 
»اندیشه پیشرفت« از 
مبادی نظری بسیار 
مهم در علوم انسانی 
است. یکی از مفروضات 
اندیشه مدرن، نحوه ی 
تلّقی اومانیستی از 
تاریخ است که تحت 
عناوینی چون »اصل 
ترقی«،  »اندیشه ی 
پیشرفت«، »اندیشه ی 
ترقی« و نظایر اینها 
مطرح شده و در زمره ی 
مشهورات مورد قبول 
عموم درآمده است.

عقل مدرن ماهیتی نیست انگار دارد یعنی غفلت زده است و به انکار عهد امانت پرداخت و همین صفت را به 
علوم انسانی منتقل کرده است. ویژگی  پریشان احوالی و احتضار و به عبارت دقیق تر ماهیت ضدعقالنی و 
بی خردانه ی این عقل مدرن ]که حقیقِت آن نفس و جهل است[ به وضوح در علوم انسانی ظاهر گردیده و 

هویتی بحران زده و سر در گم به آن داده است.
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مدرنوبهعبارتدقيقترمدرنيته،اومانيس��موسوبژكيتويسمبهغايترشدوكمال
خودرس��يدهست.برايناس��اس،درحقيقتخودبنيادانگارىنفسانىبشر]كهدرآن
آدمىبهتجسمنفسامارهتبديلمىشود[مترادفبا»كمال«!!انساندانستهوديانت
ب��هعنوانيكىازصورابتدايىوجاهالنهوماقبلعلمىذهنبش��ر،مختصدوران
ماقبلبلوغفكرىآدمىپنداش��تهمىشودوبدينس��اناواًلريشهوجوهرآسمانىو
اله��ىدينانكارگرديدهوديانتبهعنوانمحصولذهنآدمىتعريفمىگردد؛ثانيًا
چونروحديانتاصيلبااس��تكباروخودبنيادانگارىنفسانىمدرنيتهسازگارىندارد
وباآندرتقابلاس��ت،فلذابهعنوانمصداقومظهرعقبماندگىوجهلوخرافه

انديشىمحكوممىشود.
تئوريسينهاىاصلترقىيااصلپيشرفتمدعىاندكهبشرمدرندرمقاممقايسه
باانسانهاىادوارپيشينتاريخى]ازانسانديندارآغازينوعصرامتواحدهگرفته
تاانسانشرقىاس��طورهاىوبشريونانىوقرونوسطايىو...
تاقبلازظهوربش��رمدرن[ازهمهآنها،رشديافتهتروعالمتر
وعاقلتروآزادترودريككالمپيش��رفتهتراست.مطابقاين
تئورىبشرقرنبيستمميالدىازانسانمثاًلقرنشانزدهميا
انسانقرندهمياانسانهاىقرونقبلترآنآگاهتروعالمترو
پيشرفتهتراستوبهيكاعتبار،پيشرفتندردلزمانگواهو
معيارپيشرفتدانستهمىشود.البتهبعضىتئوريسينهاىاصل
ترقىدرمقاممقايس��هىغربقرونوس��طىباغربيونانى-
رومىچونبرخىوجوهش��بهدينىدرغربقرونوسطىوجود
داش��تهكهغ��ربيونانى-رومىفاق��دآنهابودهاس��تدراين

خصوصقائلبهاستثناءگرديدهاند!
دره��رحال،جوهراصلترقىونظريهپيش��رفت،»اثبات«
برترىمدرنيتهوانديش��هوتمدناومانيس��تىبرتمامىتفكرها
وتمدنهاىماقبلمدرنوس��تايشوتمجيدازاس��تكباربشر
درهيأتارادهىمعطوفبهنفساماره]هماناومانيس��مسوبژكيتويستى[بهعنوان
نهايت»رشد«و»كمال«بشروفرضكردن»صورتمثالىانسانبورژوا«بهعنوان
كاملترينوفهيمترينوعاقلترينصورتنوعىانسانبهلحاظتاريخى– فرهنگى

است.
اصلترقىتئورىستايشوتمجيدازغفلتبشرازحقواسارتاودرساحتنفس
امارهوجاهليتنفس��انىمضاعفىاستكهاز»جاهليتاولى«]جاهليتبتپرستانه
واس��طورهاى[بهمراتببدتروفاجعهبارتراس��ت.اصلترقىياانديش��هىپيشرفت
ب��رپايهىدرکخّطىازس��يرتطورتاريخآدمىق��رارداردومعياروميزانومصداق
»پيش��رفت«را،غربمدرنوپيروىازاومانيس��موسوبژكيتويس��موسكوالريسم

نفسانى]مقصودسكوالريسِممبتنىبرنفساّمارهاست[قرارمىدهد.

علوم انسانی ذیل علم مدرن 
محّقق گردیده است و 
علی رغم همه ی ماجراهایی 
که علم مدرن از سرگذرانده 
است، به هر حال سایه ی 
مرده ای به نام پوزیتیویسم 
و نیز سایه ی »روش شناسی 
آمپریستی« و »کّمی انگاری« 
بر سر آن سنگینی می کند.

جوهر و روح حاکم 
بر روان شناسی مدرن، 

اومانیستی و به تبع 
آن سکوالریستی است 

و اگر در آراء برخی 
تئوریسین های 

آن از دین و خدا و 
معنویت سخنی به 
میان آید، وجهه ای 
پراگماتیستی دارد 
و از سنخ دئیسم و 
یا دیگر صور دین 

طبیعی است.
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«حکمت  و اندیشه
يك��ىازاركاننظرىعلومانس��انىمدرنباورداش��تنبهاص��لترقىونظريهى
پيش��رفتاس��تواينامررابهروشنىش��اكلهىتئوريكعلومانسانىورشتههاى
مختلفآنازقبيلانسانشناسى،اقتصاد،سياست،روانشناسى،جامعهشناسى،تاريخ،
زبانشناسى،ادبياتونقدادبىو...مىتوانديد.بهگونهاىكهباجرأتمىشودگفت
بدونباورداشتنبهاصلترقى،اصاًلعلومانسانىمدرنبهصورتكنونىآنامكان
تحققنداشتهاستوبهتبعهمينامربهپيروانوتابعانومخاطبانغيرنّقادخوداين

مشهورغلطسراپااومانيستىراالقاءمىكند.

مؤلفه های ماهوی علوم انسانی
علومانس��انىم��درنمجموعهاىازعناصريامؤلفههاىنظ��رىداردكهدرحكم

ذاتياتآناست.اينعناصريامؤلفهاىذاتىرامىتواناينگونهفهرستكرد:
1-سكوالريسمعلومانسانىصبغهىپررنگسكوالريستى]سكوالريسمنفسانى
مدرن[داردواينويژگىدرتمامىرش��تههاىعلومانس��انىازروانشناسىواقتصاد
گرفتهتاسياستوجامعهشناسىوتعليموتربيتوحتىزبانشناسىوادبياتوتاريخ
و...حضورداردوسارىوجارىاست.اينعنصرمهمسكوالريستىدرعلومانسانى
ازيكسوريشهدراومانيسمداردوازسوىديگربهمفهوميهودىخداىساعتساز
كهدئيس��مودينطبيعىبرپايهىآنپديدآمدهاس��تبرمىگردد.»گى«درتفسير
دينطبيعىودئيس��ممعتقداس��تكهاينرويكرد]بهاصطالح[دينىبهترينامكان
ومجالرابراىعقلخودبنيادبش��رىدرايفاىنقشمحورىبراىادارهزندگىبشر
بهصورتسكوالريستىوفاقدهرگونهمحتواىقدسىفراهمكردهاست.دئيسمبه
عن��وانيكدينطبيعىكاماًلدرمقابلدينتوحيدىالهىقرارداردوفاقدهرگونه

روحدينىحقيقىاس��توخداون��درافقطوصرفاًبهعنوانيك
»خالق«كه]العياذبالل[فاقدربوبيتتكوينىوتشريعىاستدر
نظرمىگيرد.بهتعبير»والتراستيس«،دئيسمبهمعناىخاتمه
بخشيدنبهديندارىاست.خداىموردنظردئيسم]بهعنوان
صورتىاز»دينطبيعى«[همانخداىساعتسازيهودىاست
ك��هازطريقنيوتونواردعلممدرنوبهتبعآنعلومانس��انى
گرديدودرزمينهسازىبراىظهورسكوالريسمونيزدموكراسى
مدرن]كههردونافىربوبيتتشريعىخداوندهستند[بسياربه
كارآمدهاس��ت.اگرچهديويدهيومرامىتوانازتئوريسينهاى
اصلىايدهىدينطبيعىدانس��ت،اماصورتهايىازاينپديده
درتفسير»اسپينوزا«ىيهودىونيزحتىقبلازاو»لردهربرت
چربرى«ازديندرانديش��هىاومانيستىمدرنمطرحگرديده

بود.

 بدوِن حتی یک 
مورد استثناء همه ی 
بنیانگذاران علوم انسانی 
و رشته های مختلف آن، 
اندیشمندانی اومانیست 
بوده اند مبادی و غایات 
آن کامالً نفسانی و ضد 
دینی است و در مقام 
عمل نیز در پیوند با 
اغراض استکباری قرار 
داشته و به نحوی اصاًل 
تجسم استکبار است.

»دیوید هیوم« که آراء او در شکل گیری علوم انسانی مدرن و به ویژه رشته هایی چون اقتصاد، تاریخ، 
روان شناسی و اخالق نقش مهمی داشته است و او را می توان یکی از پدران بنیانگذار علوم انسانی مدرن دانست، 

در کتاب »تاریخ انگلستان« خود آشکارا نظریه ترقی را مطرح می کند و مفهومی کامالً سرمایه ساالرانه و 
لیبرالیستی از پیشرفت ارائه می دهد. 
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سكوالريس��مدرآراءپ��درانبنيانگذارعلومانس��انىازويكوتاروس��ووازهيوم
تامنتس��كيووولترو»مندلس��ون«حضوربس��يارپررنگىدارد.جوهرآراء»س��ن
سيمون«،»اگوس��تكنت«،»كارلماركس«،»اميلدوركيم«و»ماكسوبر«به
عنوانچهرههاىبرجس��تهىبانىجامعهشناس��ى،سكوالريستىاست.همانگونه
كهصبغهىسكوالريس��تىدركليتجامعهشناس��ىوعل��وماجتماعىغربىديده
مىش��ود.دربررس��ىهاوپژوهشهاىاينرشتهازعلومانس��انىحتىبهاندازهى
ذرهاىبهارادهىتكوينىوتش��ريعىخداوندوهدايتقدس��ىتوجهنمىشود،فراتر
ازآنخوددينبهعنوانامرىتابعاجتماعواجتماعياتوبهعنوانمحصولعقل
بش��رى]كهبهصورتنفسانىوخودبنيادتعريفوتفسيرمىشود[وامرىدرذيل
سوژهىبش��رى]نفساّماره[تحليلوتفسيروتعريفمىشود.مثالهاىمتعددى
ازصبغهىسكوالريستىعلوماجتماعىمىتوانمطرحكردكهفعاًلازپرداختنبه

آنهاخوددارىمىكنيم.
درروانشناس��ىنيزسيطرهىسكوالريسمرادرآراءبنيانگذاراصلىاين»علم«
يعنى»زيگموندفرويد«وديگرچهرههاىسرش��ناساينرش��ته]نظير»راجرز«و
»مزلو«و»آدلر«و»رايش«و»اس��كينر«و»اريكسون«[ونيزكليتاينرشتهبه
روشنىمىتوانمشاهدهكرد.جوهروروححاكمبرروانشناسىمدرن،اومانيستىو
بهتبعآنسكوالريستىاستواگردرآراءبرخىتئوريسينهاىآنازدينوخداو
معنويتسخنىبهميانآيد،وجههاىپراگماتيستىداردوازسنخدئيسموياديگر

صوردينطبيعىاست.
2-پيون��دنزديكوتنگاتنگباروحسرمايهس��االرىوبهوي��ژهدراغلبموارد
باصورمختلفليبراليس��م-چنانكهدرپيشنيزگفتهش��د،صورتمثالىبش��ر
مدرن،»انس��انبوروژا«استووجهاصلىازوجوهسهگانهى»انسانبورژوا«وجه
سودمحورىوسودجويىآناستكهاساساًدرنظامسرمايهدارى
ليبرالتجلّىوبروزيافتهاس��ت.درعلومانس��انىنيزبهانحاء
مختلفبههمينبشرمدرنوصورتمثالىآنرجوعمىشودو
ازاينمجراونيزبرخىمجارىديگرپيوندىوثيقميانعلوم

انسانىوليبراليزمبرقرارمىشود.
دربررسىآراءبنيانگذارانعلومانسانىمثلويكوومنتسكيو
وآداماس��ميتوهيوموحتىروسوونيزآراءبانيانرشتههاى
اصلىعلومانس��انىاينتعلقبهليبراليس��مديدهمىش��ود.به
عنوانمثالدرجامعهشناسىودرآراءاگوستكنتو»هربرت
اسپنسر«واميلدوركيموماكسوبراينتعلقخاطربهروشنى
ديدهمىشود.فىالمثلدوركيمكهبرخىازپژوهشگرانتاريخ
آراءاورا»سوسياليست«مىنامند،ارزشهاىبنيادينليبرالىو
بهخصوصفردگرايىموردنظراينايدئولوژىراقبولداش��ت

 همان گونه که صبغه ی 
سکوالریستی در کلیت 
جامعه شناسی و علوم 
اجتماعی غربی دیده می شود. 
در بررسی ها و پژوهش های 
این رشته از علوم انسانی 
حتی به اندازه ی ذره ای به 
اراده ی تکوینی و تشریعی 
خداوند و هدایت قدسی 
توجه نمی شود، فراتر از آن 
خود دین به عنوان امری تابع 
اجتماع و اجتماعیات و به 
عنوان محصول عقل بشری 
]که به صورت نفسانی و 
خودبنیاد تعریف و تفسیر 
می شود[.

صورت مثالی بشر 
مدرن، »انسان بوروژا« 

است و وجه اصلی 
از وجوه سه گانه ی 

»انسان بورژوا« 
وجه سودمحوری و 
سودجویی آن است 

که اساسًا در نظام 
سرمایه داری لیبرال 
تجّلی و بروز یافته 

است. در علوم انسانی 
نیز به انحاء مختلف 
به همین بشر مدرن 

و صورت مثالی آن 
رجوع می شود و از 

این مجرا و نیز برخی 
مجاری دیگر پیوندی 

وثیق میان علوم 
انسانی و لیبرالیزم 

برقرار می شود.
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وبراىاينارزشهانقشاجتماعىقائلبود.اس��اسرويكرددوركيمبهنحوهىادارهى
جامعهنيزليبرالىاست.ايندلبستگىوتعلقخاطربهليبراليسمرادراسپنسرنيزشاهد
هس��تيم.درروانشناسىمدرننيزدرآراءفرويدوبسيارىازچهرههاىتئوريسينقرن
بيس��تمىاينرش��تهبهوضوحنقشتعيينكنندهىآراءليبرالىديدهمىشود.اوضاعدر
اقتصادهمازاينقراراستواساساًمىتوانگفتشاكلهىتئوريكاقتصادوروانشناسى
وسياس��توجامعهشناسىدروجهغالبآنليبرالىاس��تواينامربهويژهدراقتصاد
وروانشناس��ىوسياستازصراحتبيشترىبرخورداراس��ت.اساساًبهنظرمىرسداز
اقتضائاتتئوريكعلومانسانىمدرندربسيارىمواردرسيدنبهمفاهيمىچون:مفهوم

ليبرالىحقوقبشر،مفهومليبرالىآزادى،مفهومليبرالىاخالقونظايراينهااست.
اگرچهديگرايدئولوژىهاىسكوالريس��تىمدرن]نظيرسوسياليس��مماركسيس��تى،
ناسيوناليسم،فاشيسم،آنارشيسم،فمينيسم[بهصورمختلفتحتتاثيرمفاهيمبنيادين

علومانس��انىبودهوازجهاتىازبرخىآراءيامؤلفههاىعلوم
انس��انىملهمگرديدهاندوفراترازهمهاينكهاساساًدربحثو
بيانازبش��رونيزامورانسانىنظربهصورتمثالىبشرمدرن
ووجوهوپارادايمهاىآن]كهبهانحاءمختلفدرعلومانسانى
مطرحمىشود[داشتهودارندومهمترازهمهاينكههمهىاين
ايدئولوژىهاىعالممدرنازليبراليسمتافاشيسمبهيكاعتبار
درذي��لعلومانس��انىتعريفوتحققمىيابن��د،امابهجرأت
مىتوانگفتكهپيوس��تگىوارتباطليبراليسمباعلومانسانى

مدرنبيشازديگرايدئولوژىهااست.
3-ادعاِىبىاس��اِس»بىطرفىعلم��ى«!-درعلممدرن
بهطوراعموعلومانس��انىبهطوراخ��صايناّدعاوجوددارد
ك��هاينعلومبهلحاظجهتگيرىه��اىاخالقىوفرهنگىو
اعتقادى،»بىطرف«!هستند.بهطورمشخصساينتيستهاى
علومانس��انى،احكاماينعلومرابهعن��وان»حقيقت«هاىهر

چندنس��بىمطرحمىكنندونح��وى»عينيت«براىموضوعم��وردمطالعهخودونيز
احكامبهتعبيرآنهاس��ارىوجارىبراينموضوعات،قائلهس��تندونيزمدعىاندكه
ساينتيست]همانتكنوكراتيامهندسعلومانسانى[درصدوراحكامخوددرقلمروهاى
روانشناس��ى،جامعهشناسى،اقتصاد،سياستو...كاماًلعينىوفارغازتعلقاتاعتقادى
وفرهنگىخودعملمىنمايدواحكامارائهش��دهدراينعلومنيزمنطبقبر»واقعيت
عينى«اس��تفلذافاقدهرگونهالقاءوجهانبينىوانتقالروحبينش��ىوفرهنگىذاتى

اينعلوممىباشد؟
زمانىكهازماهيتعلممدرنس��خنمىگفتيم،ديديمكهعلممدرناساس��اًمبتنى
برروحوغايتاس��تيالگرانهاستوتصويرىاعتبارىازعالموآدمارائهمىدهدوذات
اومانيس��تىوبهتبعآنسكوالريس��تىداردواينامربهطريقاولىدرعلومانسانىنيز

رویکرد مبتنی بر 
تصّرف در شؤون 
حیات فرهنگی و 
اجتماعی ]در معناِی 
عام و گسترده ی تعبیر 
فرهنگی-اجتماعی[ 
بشر به نفع حاکم کردن 
و بسط و تثبیت صورت 
تمدن مدرن- جوهر 
علم مدرن، تصرف گرایی 
استیالطلبانه در مسیر 
اغراض نفسانی بشر 
مدرن است. این ویژگی 
 در علوم انسانی هم 
ظهور دارد، در حقیقت 
هر یک از رشته های 
علوم انسانی به نحوی 
در خدمت تثبیت و 
یا بسط و گسترش 
سیطره استکباری 
مدرنیته در اجتماع خود 
و نیز دیگر اجتماعات 
و در تمام سّیاره زمین 
می باشد.

 در ذات علوم انس��انی، بسترس��ازی و سیر در جهت تحمیق شهروندان اجتماع مدرن و شبه مدرن و تحکیم سلطه ی 
اس��تبداد و بردگی مدرنیستی و شبه مدرنیستی وجود دارد و این عالوه بر همکاری های گسترده و به عبارت رساتر، 
کارگزاری های ساینتیست های علوم انسانی در هیأت انجام پژوهش های آکادمیک و به ظاهر مستقل برای دولت های 

استکباری است که اساسًا به منظور پیشبرد اغراض استیالجویانه و بهره کشانه  این دولت ها عملی می گردد.
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خودنمائىمىكند.اساس��اًپيدايىعلممدرنوبهتبعآنعلومانسانى،قائمبهظهور
نس��بتتازهاىميانانس��انوهس��تىوظهورتعريفتازهاىازبشروطبيعتبودو
همينمفهوممدرنانسانووجوهماهوىاواستكهبهانحاءمختلفدرعلومانسانى
ظاهرگرديدهومىگردد.اينتعريفنوينازبشر،تعريفىاومانيستى�سكوالريستى
اس��توآدمىرادرمقامسوژهىنفس��انىقرارمىدهدودربررسىهرپديدهاى]در
قلمروهاىمختلفاقتصادوروانشناسىوجامعهشناسىوسياستوتاريخو...[رجوع
ب��همفهومموردنظرخوداز»امرانس��انى«مىنماي��دودرذاتهمهىاينمفاهيم،
تفس��يرىاومانيستى�سكوالريستىنهفتهاستوطبعاًايننگرشرابهمخاطبو

پيروخودالقاءمىكند.
بدوِنحتىيكمورداستثناءهمهىبنيانگذارانعلومانسانىورشتههاىمختلف
آن،انديش��مندانىاومانيس��تبودهاندمبادىوغاياتآنكاماًلنفسانىوضددينى
اس��تودرمقامعم��لنيزدرپيوندبااغراضاس��تكبارىقرار
داش��تهوبهنحوىاصاًلتجسماس��تكباراست.حقيقتاًچگونه
مىت��واندرخصوصچني��نعلمىدعوىبىطرفىارزش��ىو
اخالقىداش��ت؟بشرباتعلقاستكهانسانياحيوانمىگردد
]بهلحاظحقيقتوباطنمىگوئيمونهظاهر[يعنىتعلقدينى
وپذيرشواليتالهىاورادرس��احتانسانيتقرارمىدهدو
غفلتوطغياننس��بتبهحقاورابهس��احتحيوانيتتنزل
مىدهد؛چگونهاستچيزىكهخودراعلممىنامدودرنسبت
باهس��تىومبتن��ىبرتعريفىخاصازبش��روطبيعتتحقق
مىياب��دمىتواندفارغازجهتگيرىوبىطرفباش��د؟بههر
حالعلومانسانىبايدنسبتُقربيابُعدازحقوحقيقتداشته
باشدوالبتهچنانكهديديمبهدليلذاتاومانيستىخوددربعد
ازح��ققرارمىگيردوبدينس��انصاحبجهتگيرىوهويت
نظرىوبهتبعآنصاحبگرايشهاىاخالقىوارزش��ىمبتنى
برذاتخويشمىگرددواينجهتگيرىرابهطورمس��تقيمياغيرمستقيمبهپيرو

خودمنتقلمىكند.
4-رويك��ردمبتنىبرتصّرفدرش��ؤونحياتفرهنگ��ىواجتماعى]درمعناِى
عاموگس��تردهىتعبيرفرهنگى-اجتماعى[بشربهنفعحاكمكردنوبسطوتثبيت
صورتتمدنمدرن-جوهرعلممدرن،تصرفگرايىاس��تيالطلبانهدرمسيراغراض
نفس��انىبشرمدرناس��ت.اينويژگىدرعلومانس��انىهمظهوردارد،درحقيقت
هريكازرش��تههاىعلومانس��انىبهنحوىدرخدمتتثبيتويابسطوگسترش
س��يطرهاس��تكبارىمدرنيتهدراجتماعخودونيزديگراجتماعاتودرتمامس��ّياره
زمينمىباش��د.اينامرفراترازصرفخدمتگزارىساينتيس��تهاىعلومانسانىبه
سياس��تمداراندولتهاىاستكبارىياوابس��تگانآنهااست.براىمورداخيرشواهد

 ترویج نس��بی گرایی اخالقی یکی از ویژگی هاِی تأثیرگذار علوم انس��انی اس��ت. اگرچه در فلس��فه  
اومانیس��تی غرب کوش��ش هایی جهت ایجاد نحوی ثبات در احکام اخالقی صورت گرفته اس��ت اما 
حقیقت این است که اساس نظام اخالقیات مدرن به دلیل اومانیستی بودن با نسبی انگاری در آمیخته 

است و از آن قابل تفکیک نیست.

 اخالق در جان خود 
برای قوام گرفتن نیاز 

به منشأیی متعالی 
دارد و با تکیه بر 

نفس اّماره نمی توان 
به ترویج فضایل 

اخالقی پرداخت و 
زمانی که اخالق از 

مبادی و غایات دینی 
و قدسی خود منقطع 

گردد، دیگر چیزی 
نیست مگر ابزاری 

برای پیشبرد عناصر 
نفسانی متزاحم 
تشکیل دهنده ی 

طبیعت نفس اماره 
و به جهت همین 

تزاحم، گرفتار نحوی 
سردرگمی و کشاکش 
مابین امیال مختلف 
می شود و اطالق و 

اتقان خود را از دست 
می دهد.
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 بشر با تعلق است که 
انسان یا حیوان می گردد 
]به لحاظ حقیقت و 
باطن می گوئیم و نه 
ظاهر[ یعنی تعلق 
دینی و پذیرش والیت 
الهی او را در ساحت 
انسانیت قرار می دهد و 
غفلت و طغیان نسبت 
به حق او را به ساحت 
حیوانیت تنزل می دهد؛ 
چگونه است چیزی که 
خود را علم می نامد و 
در نسبت با هستی و 
مبتنی بر تعریفی خاص 
از بشر و طبیعت تحقق 
می یابد می تواند فارغ از 
جهت گیری و بی طرف 
باشد؟

جوهر اصل ترقی و نظریه  پیش��رفت، »اثبات« برتری مدرنیته و اندیشه و تمدن اومانیستی بر تمامی تفکرها و 
تمدن های ماقبل مدرن و ستایش و تمجید از استکبار بشر در هیأت اراده ی معطوف به نفس اماره ]همان اومانیسم 
سوبژکیتویس��تی[ به عنوان نهایت »رش��د« و »کمال« بش��ر و فرض کردن »صورت مثالی انسان بورژوا« به عنوان 

کامل ترین و فهیم ترین و عاقل ترین صورت  نوعی انسان به لحاظ تاریخی – فرهنگی است.

بس��يارمىتوانارائهكرد،ازنقش»والتروستو«بهعنوانيكاقتصاددان،جهت
ارائ��همدل»اصالح��اتارضى«وبهاصطالح»انقالبس��فيد«بهمنظورنابودى
كاملساختاراقتصادكشاورزىكالسيكايراندرمسيراغراضامپرياليستىاياالت
متحدهآمريكاگرفتهتاتئورىس��ازىهاى»آيزايابرلين«بهعنوانيكتكنوكرات
عل��مسياس��تدرخدمتنظامس��رمايهدارىليبرالدرس��الهاىجنگس��ردبا
سوسياليسمبوروكراتيكشوروىواقمارآن،يانقش»ريمونآرون«بهعنوانيك
جامعهشناسمدافعامپرياليزمليبرالدرمبارزهباآرمانگرايىونهضتهاىانقالبى
مردممحرومبهاصطالحجهانسومگرفتهتانقشآفرينىروانشناسىچون»كارل
راجرز«درترويجسوبژكيتويس��مليبرالىدرهيأتتئورىپردازىهاىروانشناسانه
وارائهىمدلدرمانىكههمگىبهانحاءمختلفدرمس��يربس��طوگسترشويا
تحكيموتثبيتس��لطهىليبرال-س��رمايهدارىدرجوامعغربىاس��تكبارىويا
كشورهاىتحتسلطهىآنوعليهمصالحانسانيتوعدالتومنافعافرادوملل

استثمارشدهودربندصورتگرفتهاست.
نقشعلومانس��انىدرتثبيتوبسطصورتس��يطرهىنفسانىمدرنيتهمحدود
بهتئورىپردازىچندجامعهش��ناسواقتصاددانونظايراينهاوياهمكارىآنها
باس��ازمانهاىجاسوسىوماسونىامپرياليستى]مثل12سالجاسوسى»هربرت
ماركوزه«براىس��ياوياهمكارى»كارلپوپر«باآنس��ازمانياكارگزارى»جان
اس��توارتميل«براىكمپانىهندش��رقىوادارهىمس��تعمراتانگليسدرقرن
نوزدهموياعضويتژانژاکروس��ووش��ارلمنتس��كيودرلژهاىفراماسونرى
ونمونههاىعديدهوبس��يارديگ��ردرخصوصاينتئوريس��ينهاىبهاصطالح
»آزادانديش«علومانسانىدرغربوياعضويتبسيارىازمقلدانشبهمدرنيست
آنهادرلژهاىفراماس��ونرىدرايراناز»علىاكبرسياسى«كهبهپدرروانشناسى
درايرانمعروفاس��تتا»محمدعلىفروغى«كهاورامىتوانبهيكاعتبارپدر
علماقتصادونيزسياس��تمدرندرايراندانس��توانبوهديگرانىچون»حس��ن
پيرني��ا«و»احمدمقدممراغهاى«و»عبدالحس��ينزرينكوب«وخيلىهاىديگر
كهمثاًلس��المترينآنهابهلحاظسابقهىسياسىكهنشانىازعضويتدرلژهاى
ماس��ونىدركارنامهىخودندارند،فردىبهلحاظانديش��ه،پوزيتيويس��توسراپا
مدرنيستنظير»غالمحس��ينصديقى«استكهمعروفبهپدرجامعهشناسىدر
ايرانگرديدهاس��ت[نبودهونيست،بلكهش��اكلهىتئوريكعلومانسانى،مرّوجو
مبلّغصورتمدرنيستىاستواگوستكنتودوركيمنيزهريكبهطريقىبهاين
امراشارهكردهاند.بنابرايندرذاتعلومانسانى،بسترسازىوسيردرجهتتحميق
شهرونداناجتماعمدرنوشبهمدرنوتحكيمسلطهىاستبدادوبردگىمدرنيستى
وش��بهمدرنيس��تىوجودداردواينعالوهبرهمكارىهاىگس��تردهوبهعبارت
رس��اتر،كارگزارىهاىساينتيستهاىعلومانس��انىدرهيأتانجامپژوهشهاى
آكادميكوبهظاهرمس��تقلبراىدولتهاىاستكبارىاستكهاساساًبهمنظور
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 اصل ترقی تئوری ستایش 
و تمجید از غفلت بشر از 
حق و اسارت او در ساحت 
نفس اماره و جاهلیت 
نفسانی مضاعفی است 
که از »جاهلیت اولی« 
]جاهلیت بت پرستانه و 
اسطوره ای[ به مراتب 
بدتر و فاجعه بارتر است. 
اصل ترقی یا اندیشه ی 
پیشرفت بر پایه ی درک 
خّطی از سیر تطور تاریخ 
آدمی قرار دارد و معیار و 
میزان و مصداق »پیشرفت« 
را، غرب مدرن و پیروی از 
اومانیسم و سوبژکیتویسم 
و سکوالریسم نفسانی 
]مقصود سکوالریسِم مبتنی 
بر نفس اّماره است[ قرار 
می دهد.

علوم انسانی صبغه ی 
پررنگ سکوالریستی 

]سکوالریسم 
نفسانی مدرن[ دارد 

و این ویژگی  در 
تمامی رشته های 

علوم انسانی از 
روان شناسی و 
اقتصاد گرفته 

تا سیاست و 
جامعه شناسی و 

تعلیم و تربیت و حتی 
زبان شناسی و ادبیات 

و تاریخ و... حضور 
دارد و ساری و جاری 

است. این عنصر 
مهم سکوالریستی 
در علوم انسانی از 
یک سو ریشه در 
اومانیسم دارد و 

از سوی  دیگر به 
مفهوم یهودی خدای 
ساعت ساز که دئیسم 

و دین طبیعی بر 
پایه ی آن پدید آمده 

است برمی گردد.

پيشبرداغراضاستيالجويانهوبهرهكشانهايندولتهاعملىمىگردد.
5-علومانسانىمدرناگرچهبهعنوانيكىازمبادىتئوريكايدئولوژىهاىمدرن
بهحس��ابمىآيد،اماهمانگونهكهدرپيشنيزگفتهش��د،پيوندىبس��يارعميقو
نزديكباليبراليس��مدارد.ازاينروعلومانس��انىبهويژهدررشتههايىنظيراقتصاد،
روانشناسى،سياست،جامعهشناسى،تاريخ،تعليموتربيت،بهانحاءمختلفوآشكارايا
نهانىومستقيمياغيرمستقيمبهترويجمفاهيمىچون»اقتصادآزاد«،»سودمحورى«،
»تسامحوتساهلليبرالى«،»حقوقبشرليبرالى«،»مفهومليبرالىآزادى«،»نظريهى
ترقى«،»فردگرايى«،»خودمحورى«و...مىپردازد.هرچندكهدرپارهاىمواردبقيهى
ايدئولوژىهاىسكوالريستعالممدرننيزازعلومانسانىمددمىگيرند.البتهدربحث
ازنس��بتمابينعلومانس��انىوايدئولوژىهاىمدرنبهاينمهمبايدتوجهكردكه
دربعضىمواردعلومانس��انىدرعرضليبراليس��مقرارمىگيردوخودنيزازآنتغذيه
مىكندوگاهممكناس��تايناتفاقدرنس��بتعلومانسانىباايدئولوژىديگرىنيز
رخدهد،چنانكهمىتوانگفتجامعهشناس��ىمدرنبهويژهدربرخىزيرشاخههاى
خودنظير»جامعهشناسىسياسى«تاحدودزيادىازمنطقاقتصادىونحوهىنگرش
مادى»ماترياليسمتاريخى«موردنظرماركسمتأثروگاهحتىملهمشدهاست.دّقت
ش��ودمقصودمانتبعيتجامعهشناس��ىمدرنازعينالگوىماترياليسمتاريخىرايج
درماركسيس��م]كهباآنچهموردنظرماركسبودتفاوتهايىنيزدارد[نيس��ت،بلكه
مقصودمانتأكيدبرتأثيرپذيرىجامعهشناسىوبرخىديگررشتههاىعلوماجتماعى
ازروحاقتصادىومادىانگارانهىحاكمبر»ماترياليس��متاريخى«اس��تكهالبتهبه

اعتبارىبازتابدهندهىروحكاپيتاليستىتمدنمدرناست.
6-ترويجنسبىگرايىاخالقىيكىازويژگىهاِىتأثيرگذارعلومانسانىاست.

اگرچهدرفلس��فهاومانيستىغربكوششهايىجهتايجادنحوىثباتدراحكام
اخالقىصورتگرفتهاس��تاماحقيقتايناس��تكهاساسنظاماخالقياتمدرنبه
دليلاومانيس��تىبودنبانس��بىانگارىدرآميختهاستوازآنقابلتفكيكنيست.
ازفيلس��وفىچ��ون»امانوئلكانت«تاروانش��ناسروانكاوىچ��ون»اريكفروم«
كوششهايىبراىيافتنمبناىثابتبهمنظوراستحكامواطالقبخشيدنبهاحكام
بنياديناخالقىدرچارچوبانديش��هىاومانيس��تىصورتگرفتهاستكههيچيك
موفقيتآميزنبودهاس��ت.زيرااخالقدرجانخودبراىقوامگرفتننيازبهمنش��أيى
متعالىداردوباتكيهبرنفساّمارهنمىتوانبهترويجفضايلاخالقىپرداختوزمانى
كهاخالقازمبادىوغاياتدينىوقدسىخودمنقطعگردد،ديگرچيزىنيستمگر
ابزارىبراىپيش��بردعناصرنفسانىمتزاحمتشكيلدهندهىطبيعتنفسامارهوبه
جهتهمينتزاحم،گرفتارنحوىسردرگمىوكشاكشمابيناميالمختلفمىشودو
اطالقواتقانخودراازدس��تمىدهد.اگربهس��بككانتوفروموليبرالهابشررا
بهصورتفردگرايانهتفسيرنماييمكهاينوجهنسبىانگارومتغّيروسردرگموبىثبات

احكاماخالقىشّدتنيزمىيابد.
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فرهنگ عمومی: اگر در ابتدای مصاحبه 
نکت�ه ی خاص�ی درب�اره روال نش�ریه 
خصوصا در طول یک س�ال گذشته و از 
زم�ان راه اندازی مج�دد دارید بفرمایید 
تا وارد موضوع اصلی گفتگو که در مورد 

مرحوم مددپور است، شویم.
اس�تاد فرنو: بن��دهازاينكهدوس��تان
نش��ريهفرهنگعمومىبهصورتوظاهر

مس��ائلاكتفانمىكنندوسعىدارنددرعمقوحكمت
مس��ائلفرهنگىوهنرىهمتأّملداش��تهباشند،تشكر
مىكنمودرخصوصحضرتاستادمرحومآقاىمددپور

درخدمتشماهستم.
فرهنگ عمومی: اگر اجازه می فرمایید س�ؤال اول را 
به زمینه آشنایی شما با مرحوم مددپور اختصاص دهیم 

که از کجا و به چه شکل بوده است.

استادفرنو:مندركالسهاىتحقيقاتى
ك��هدرواحدتحقي��قوآم��وزشكانون
پرورشفكرى،برگزارمىشد،درمحضر
اس��تاداندكتررجبىومرح��وممددپورو
جمعىديگرازاستادانازبحثهاىتاريخ
تفك��ر،فرهنگوهنر،اس��تفادهمىكردم.
بااس��تادمددپورهمانجاآش��ناش��دمواز
محضرش��انتلّمذكردم.درجلساتدرس
وبح��ثمرحوماس��تاددكترفرديدهمايش��انرازيارت
مىكردمبهاتفاقازمحضراستادهماستفادهمىكرديم.
بع��داينارتباطبههمكارىدرحوزههنرىوديگردواير

فرهنگىنيزانجاميد.
فرهنگ عمومی: در این دورانی که ش�ما با مرحوم 
مددپور حش�ر و نش�ر داش�تید، خصوصیت بارزی از 

ایشان سراغ دارید که قابل ذکر کردن باشد؟

استاد بهروز فرنو 
در گفتگو با فرهنگ عمومی:

لیبرالیسم،
 استبداد به رأی نفسانی است
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 ما می دانیم در عصر 
غلبه ی فرهنگ و 

تمدن اسالمی خلیفه در 
بغداد حکومت می کرد 
و سلطان در خوارزم. 

نمی توانیم بگوییم 
حقیقت اسالم آنچنان 

که باید و شاید متحقق 
شده بوده است. هرچند 
فرهنگ و تمدن اسالمی 

 نسبتی با اسالم دارد 
ولی آن نسبت به زعم 

شیعه نسبت تام و 
تمامی  نیست. ظهور 

تام و تمام اسالم موکول 
به پس فردای تاریخ و 

ظهور حضرت است. در 
زمان ظهور آن نسبت 

تام و تمام متحقق 
می شود، اّما تکلیف 

شیعه این است که در 
آن جهت مجاهدت و 

سیر کند.

اس�تاد فرنو: منجاداردكهازهمتواالىايشاندر
تحقي��قمقولههاىمختلفوس��عىوتأملدرادوارهنر
يادبكنم.امروزماش��اهديمكهايش��اندرطولدورهى
كوتاهزندگيش،يعنىچندسالىكهبعدازانقالبتازمان
فوتش،فرصتمطالعهوكارداشت،بهمقولههاىمختلفى
پرداختهوموفقش��دهاس��تآثارمتع��ددىراجمعآورى
وتحقيقكندوبعضىازاينمطالبرابهنش��ربرساندكه
خوداينكثرتآثارمنتش��رشدهومقولههاىمختلفآن
نشاندهندهىهمتواالىايشاناست.هرچنداگرايشان
فرصتمجددىمىداش��ت،اينآثاررابابازنگرىنسبت
بهنحوهاىكهدروهلهىاولچاپومنتش��رش��دهبود،
م��وردتجديدنظرقرارمىدادومرتبترمىكرد.كارىكه
اميدواريمدفترمطالعاتدينىهنرحوزههنرىدرادامهى
همانروالتحقيقاتىكهايشانداشت،مجدداًآغازكندو

بتواندويرايشودستهبندىمجددىازآثارمرحوممددپور
ارائهكندواينآثاررابهصورتمنقحىبهنش��ربرساند.
برنامهاىكهصحبتآنهمشدهوقدمهايىهمبرداشته
ش��دهاست.انشاءاللكهبتوانيماينكاررادرآنجاانجام

دهيم.
فرهنگ عمومی: س�ؤالی به ذهنم رس�ید که ش�اید 
جای آن در ابتدای مصاحبه نباش�د، اما این طور که به 
نظر می آید   در خصوص نش�ر آث�ار مرحوم فردید، کار 
جدی ای مثل آثار مرحوم مددپور صورت نگرفته است. 

شما این مسئله را تصدیق می فرمایید؟
اس�تاد فرن�و: دقتووسواسىكهمرحومدكترفرديد
داشتباعثش��دكهدردورهىحياتشانكارىرامنتشر
نكنندوآنچهكهبهدس��تبنيادرس��يده،بهخصوصدر
س��نواتآخر،]چونايشاندردورهىجوانىمطالبىرادر
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نش��ريهىسخنونشرياتزمانهىخودشانمنتشركرده
بودندكهبعدهانس��بتبهآنهاديدديگرىداشتند[بيشتر
يادداشتهايىاستكهدرحواشىفرهنگهانوشتهشده
كهاس��تخراجهمينحواشىيككارمستمروبلندمدت
گروه��ىرامىطلبد.چونآنيادداش��تهادرحاش��يهى
فرهنگهابهزبانهاىمختلففرانس��ه،آلمانى،يونانى،
التين،سنس��كريت،عربىوفارس��ىاس��تكهمىطلبد
گروهىازاس��تادانوقتبگذارن��دواينكاررابهصورت
يكمجموعهفرهنگاتيمولوژيكبهثمربرسانند.جداى
ازاينيادداش��تها،درسگفتارهاىمرحومفرديداس��ت
ك��همادرحالحاضرمش��غولآمادهكردنآنهاهس��تيم
واميدواري��مكهآنمجموعهرابتوانيمبهصورتمنقحى
بهچاپبرس��انيم.دراينموردهمدربنياداقداماتىشده
اس��تكهانشاءاللازسالآيندهش��اهددورهاىكاملبا
توضيح��اتالزم،ازدرسگفتارهايىازمرحوماس��تاددر

بازارنشرخواهيمبود.
فرهنگ عمومی: در حال حاضر کار  منتشر شده ای که 
در بازار موجود است، مربوط به مرحوم مددپور است، 

درست است؟
اس�تاد فرنو: بلهعجالتاًكارىكهمستقيماًازنوارهاى
سخنرانىاستادپيادهشدهودربازاراست،“ديدارفّرهىو
فتوحاتآخرالزمان”آقاىمددپوراستكهدرسگفتارهاى
قديمىاس��تادبعدازپيروزىانقالباس��ت]سالهاى58
و59[وفع��اًلدرچ��اپدومباي��كتجديدنظربهچاپ
رس��يدهاس��ت.درحقيقتمادربنياد،درچاپدّومموفق
ش��ديمبازنگرىمختصرىروىكتابداش��تهباشيم.اما
درسگفتارهايىكهدرس��الآيندهازاستادچاپخواهد

شد،مربوطبهسال63استواز“ديدارفّرهىوفتوحات
آخرالزم��ان”جديدتراس��توباتوضيح��اتمفصلترى
چاپمىش��ودكهقباًلمنتش��رنشدهاست.شايدجستهو
گريختهدربعضىنش��رياتازجمل��ه“فرهنگعمومى" 
معدودجلس��اتىازآنمنتشرشدهباشد.امامجموعهاين
درسگفتارهاحداقلدرس��هجلدبراىنشرسالآيندهدر

حالآمادهسازىاست.
فرهنگ عمومی: شما نقش و جایگاه مرحوم مددپور 
را در بررس�ی مبانی نظری هن�ر دینی چگونه ارزیابی 

می فرمایید؟
اس�تاد فرنو: مااصواًلدربرخ��وردباتاريخهنروهنر
انق��البمىتوانيمدوگونهمواجههداش��تهباش��يم.يكى
اينكهماصورتيكاثرهنرىرامالحظهكنيموازلحاظ
تكنيكوس��بكوس��ياقوويژگىهاومميزاتظاهرى
آنرام��وردبحثوتحليلق��رارمىدهيم.امايكوقت
هستكهازاينسطحعميقترمىشويم،يعنىضمندر
نظرگرفتنمميزاتظاهرىاينس��ؤالراكهاينمميزات
برچهاس��اسواصولىاس��تواراستودرچهعالمىخلق
شدهاست،وكنهحقيقتآنچيست،رادرنظرمىگيريم،
اينجاس��تكهصرفمباحثصورتشناس��ىوتيپولوژى
انس��انراقانعنمىكندومحققس��عىمىكندكهازاين
صورتظاهروتكنيكوسبكىكهشناختهاست،بهعمق
وحقيقتآنبرودوبيابدكهدرپىچهمنظورومقصدى
اينكاربهاينصورتاجراش��دهاس��ت.ياايناثرهنرى
چگونهودرچهعالمىبهوجودآمدهاستوچهمعنايىدر
آنمستتراست؟اينوجههنظرحكايتازنگاهىحكمى
دارد.ايننگاهحكمىمس��تلزمدقتدرس��وابقامراست.
يعنىانسانوقتىواردعرصهىيكىازهنرهامىشوديا
رشتهاىازتحقيقاتتاريخى،فرهنگىونظرىراتعقيب
مىكند،اگربخواهدبهعمقياحكمتآنپىببرد،مجبور
اس��تازوضعفعلىوظاهرآنبهس��متسوابقحركت
كن��دتااينكهكليتموضوعبهدس��تبيايد.مثاًلتحقيق
مىكندكهفالنفيلمكهمربوطبهفالنسبكفيلمسازى
است،چگونهساختهش��دهاستوچهنسبتىباآنسبك
فيلمس��ازىداردخوداينسبكفيلمسازىكجابهوجود

 خودبینی و خودرأیی 
که حافظ می گوید در 
عصر و زمانه ی او 
صورتی دارد و در عصر 
و زمانه ی ما صورتی 
دیگر، ولی در عین حال 
یک معنای کلی هم دارد 
که همه ی این مصادیق 
به نسبتی مظهر آن 
خودبینی و خودرایی 
است . همه به نحوی 
عادات طاغوتی تاریخی 
است که امروز صورت 
امپریالیسم پیدا کرده 
است. حتی اگر به ظاهر 
دموکراسی یا چیز 
دیگری باشد. استبداد 
به رأی در طول تاریخ 
بوده است اما در عصر 
جدید صورت خود بنیاد 
و لیبرال پیدا کرده است 
و وضع دیگری دارد.
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آمدهاس��ت؟چهكس��انىنخس��تينآثاررادراينسبك
س��اختند؟آنهادرچهدورهاىازتاريخهنرفيلمسازىاين
ش��يوهراابداعكردهاند؟اينسبكدرآندورهچهوضعى
داشتهاست؟آندورهباكلتفكرآنعصروزمانهاىكه
ايناثرهنرىدرآنبهوجودآمدهاستچهنسبتىداشته
است؟بههمينترتيبسؤاالتىمطرحمىشودكهازجزء
بهكلوازموضوعبهمبادىمىرسد.بهاصطالحدريك
سيرحكمىازظاهربهباطن،ازجزءبهكلوازصورتبه
معنا،مىرسيم.لذابراىحركتدرجهتاينمقصودتأمل

درسابقههرچيزىالزممىآيد.
ف��رضمىكنيم،مامىخواهيمراجعبهيكىازاقس��ام

هن��ردرعصرانقالبتام��لكنيم.مثاًل
مىخواهي��مبداني��مهنرنقاش��ىدرآثار
هنرمن��دانم��ادردورانانق��البچ��ه
تحولىپيداكردهاس��تواينتحولدر
چهجهتىبايدس��يرپيداكند؟يكوقت
صرفاًبهجمعآورىآثارهنرمنداندورهى
انق��الباكتفامىكنيمومميزاتووجوه
ظاهرىآنآثارراباهممقايسهمىكنيم،
اّمايكموقعاستكهعميقترمىشويم
ومىپرس��يمتحوالتاينسبكازكجا
آمدهاس��ت؟چقدرمتأثرازس��بكهاى
جديداس��ت؟چقدرمتأثرازنقاش��ىهاى

قديمماست؟دريكسيرتاريخىقضيهراتعقيبمىكنيم
ت��ااينكهبتوانيمبگوييمهنرانقالبچهنس��بتىباهنرو
فرهنگگذشتهوچهنس��بتىباوضعامروزوهنرمدرن
يامابعدمدرنعالَمداش��تهاست؟همهىاينهادرسيرى
ازجزءبهكلوازظاهربهباطنوازامروزبهادوارتاريخ
طىمىشود.دراينافقكلىهستكهماديروزوامروز
وف��رداىيكامررامىتواني��مببينيموبفهميم.اگرقرار
باش��دبهحقيقتمعنوىهرامرهم��انبيانىكهمرحوم
استاددكتراحمدفرديدتحتعنوانحقيقتپريروزىوپس
فرداي��ى]كههمانحقيقتالحقاي��قجاويدازلىوابدى
است[مطرحمىكرد،فارغازصورتهاىديروزى،امروزى
وفردايىبرويم،مستلزمايناستكهآنسيرىكهگفته

ش��دراطىكني��موادامهدهيمتاجاييك��هآنصورتو
حقيقتابدىوازلىكههنرمتعالىمىتواندنسبتىباآن
برقراركندرابشناسيمودريابيمكههرسبكواثرهنرى
چهنس��بتىب��اآنصورتپريروزىوپ��سفردايىدارد،
ياچقدرتوانس��تهازحقايقام��روزىوديروزىوفردايى،
بگذردودرطريقكشفآنمعناىحقيقىسيرپيداكند.
بهنسبتىكههراثرىدرعصروزمانهىمايادرگذشته
ودرتاريخادبياتمااينوضعراداش��تهاس��ت،براىآن
اهميتقائليم.يعنىوقتىمىگوييمشعرحافظلسانالغيب
استوبهبيانى،معانىقرآنىرابراىمامنكشفمىكند،
بهجهتهمينمعناست.يعنىشاعردرسيرىكهازظاهر
واوضاعزمانهىخودشداردبهحقيقتى
عميقترمىرودكهحتىامروزوقتىبيتى
ازحاف��ظمىخوانيم،مىبينيمبامس��ائل
زمان��هىماهمبىنس��بتنيس��ت.اين
بخاطرآنس��يرمعنوىاستكههنرمند
وشاعرپيداكردهوحقيقتىرادرعصرو
زمانهىخودشگفتهاست،امادرعصرو
زمانهىماهممىش��ودآنرامتناسببا
وضعىكهامروزداريمازنوتفسيركنيم.
امرىكهبىنس��بتباهمانمعنايىكه
موردنظرش��اعرهمبودهنيس��ت.مثاًل
حض��رتحافظمىفرماي��د:“فكرخودو
راىخوددرمذهبرنداننيست/كفراستدراينمذهب
خودبين��ىوخودرايى”يا" دربحرماي��ىومنىافتادهام
بيار/مىتاخالصبخش��دمازمايىومنى" اينخودبينى
وخودرايىدرزمانهحافظصورتىداش��تهودرزمانهىما
صورتىديگر.مادرزمانهىبشرانگارىوبهتعبيرمرحوم

 ما در گذشته هم 
شعار آزادی و آزادگی 

و عدالت و قسط 
داشته ایم. چرا؟ چون 

مسئله خودبنیادی 
فردی و جمعی در 
عصر جدید برای 

ما مطرح نشده بود 
لیبرالیسم به معنای 

لیبرته که در سابقه ی 
یونانی و جدید آن 
به استقالل به رای 
و استبداد به رأی 
بر می گردد، و در 

عصرجدید و دوره 
خودبنیادی صورت 

کامل پیدا کرده است، 
برای ما توضیح داده 
نشده بود و ما از آن 
غافل بودیم. طبیعی 

است که بر اثر این 
غفلت ، آزادی یا آزادگی 

اسالمی  با لیبرالیسم 
خلط می شود.

 برای کسی که اومانیسم 
را به اهمیت انسان تر  جمه 
می کند، این سوء تفاهم و 

این اشتباه پیش می آید   که 
اومانیسم در مذاهب گذشته 
هم واجد اهمیت بوده است، 

پس می توانیم اومانیسم 
اسالمی هم داشته باشیم. و بر 
اساس آن لیبرالیسم اسالمی 

 یا سوسیالیسم اسالمی.
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«حکمت  و اندیشه
دكترفرديدخودبنيادى]اومانيسم[بهسرمىبريم.خودبينى
وخودرايىهمهوقتبودهاستاماصورتتاموتمامآن
وآنچ��هكهموضوعيتپيداك��رده،مربوطبهعصرجديد
است.آنزمانىكهحافظآنبيترامىسرايدودرابيات
ديگركموبي��شازخودبينىوخودرايىزمانهىخويش
انتقادمىكندودراحوالخويشس��عىداردازآنبگذرد،
اينخودبينىوخودرايىصورتىبس��يطداشت.يعنىدر
عص��رفرهنگوتمدناس��المىتفرعنصورتبس��يط
داشتهاس��ت.امادرعصرجديداينخودبينىوخودرايى
ص��ورتمضاعفپيداكردهاس��ت.م��امىدانيمدرعصر
غلبهىفرهنگوتمدناس��المىخليفهدربغدادحكومت
مىكردوس��لطاندرخوارزم.نمىتوانيمبگوييمحقيقت

اسالمآنچنانكهبايدوشايدمتحققشده
بودهاست.هرچندفرهنگوتمدناسالمى
نسبتىبااسالمداردولىآننسبتبهزعم
ش��يعهنس��بتتاموتمامىنيست.ظهور
تاموتماماس��المموكولب��هپسفرداى
تاريخوظهورحضرتاست.درزمانظهور
آننس��بتتاموتماممتحققمىشود،اّما
تكليفش��يعهايناس��تكهدرآنجهت
مجاهدتوسيركند.پسدرزمانهىحافظ
همخودبينىوخودرايىوجودداشتهاست.
اينخودبينىوخودرايىدرسالطينوقت،
خليفهبغداد،فرقآنزمان،اهلنقل،اهل
عقلو...بهنس��بتىبودهاست.اماآنجايى
كهآنخودبين��ىوخودرايىدچارتزلزلو
بحرانمىش��دوبهحقيقتاسالموتشيع
توجهمىشد،انقالباتىرخمىداد.دراوقاتى
كهاينتوجهوجودنداشتهباشد،دورهمسخ
وزوالپيشمىآيد.درتمدناسالمىحتى
نهضتهايىكهدرتاريخش��يعهرقمخورده

بهتوفيقكاملنرسيدوبعدازدورهاىوازعرصهىتاريخ
محومىش��د.آنچهكهدرموردتمدناسالمىمشوببه
وجهطاغوتىمىگوييمهمينامراس��تكهدرگذش��ته
همس��ابقهداش��تهاس��ت.اماصورتخودبنيادىكهدر

عصرجديد،باامپرياليس��موحكومتهاىامپرياليس��تى
واس��تكبارىزمانهىمامتحققشده،خودبينىمضاعف
است.خودبينىوطاغوتگذشته،طاغوتبسيطبود.حتى
خليفهدربغدادهمخودشرابهنحوىوامدارمبانىاسالم
مىدانست،سلطاندرخوارزمهمازحدودتعاليم�حداقل
ب��هظاهر�تخطىنمىكرد.اينك��هدرباطنوبهحقيقت
چق��درمقيدبودندي��انبودندامرديگرىاس��ت.باالخره
حدودىازظواهررامراعاتمىكردند.درعصرجديدبشر
خودخداىخودشاس��توحكممىكن��دكهچهكارى
درستوچهكارىغلطاست.اگرخواستاعتقاددينىو
معنوىهممىتواندداشتهباشداگرهمنخواستمىتواند
نداشتهباش��د.همهچيزبهاختيارودركفقدرتاوست.
اينخودبنيادىوموضوعيتنفس��انى
امرىاس��تكهدرعص��روزمانهىما
متحققش��دهاس��ت.پسخودبينىو
خودراي��ىكهحاف��ظمىگويددرعصر
وزمان��هىاوصورت��ىداردودرعصر
وزمان��هىم��اصورتىديگ��ر،ولىدر
عينحاليكمعناىكلىهمداردكه
همهىاينمصاديقبهنس��بتىمظهر
آنخودبينىوخودرايىاس��ت.همهبه
نحوىعاداتطاغوتىتاريخىاس��ت
كهامروزصورتامپرياليس��مپيداكرده
اس��ت.حتىاگربهظاهردموكراسىيا
چيزديگرىباشد.اس��تبدادبهرأىدر
طولتاريخبودهاستامادرعصرجديد
صورتخ��ودبنيادوليب��رالپيداكرده
اس��تووض��عديگ��رىدارد.وقتىدر
تفس��يريكبيتيااثرهنرىازجزءبه
كلوازكلبهجزءسيرمىكنيمصورتى
عميقتر،ازموضوعبراىمامنكش��ف
مىش��ود.براىمحققىكهطالباينوس��عتنظراست،
طىكردناينس��يرالزامىاست.براىمحققحقيقىو
كسىكهمىخواهددرتحقيقخودبهكنهحقيقتهرامر
برسد،اينتأملالزامىاست.چنانچهمرحومآقاىمددپور

 هنر هر دوره حقیقتی دارد، 
مرحوم مددپور تا آنجایی 
که رسیده و تحقیق کرده 

است، سعی داشته بیان کند 
هر سبک هنری مربوط به 
چه دوره ای از تاریخ هنر و 
تفکراست، چه ممیزاتی دارد 
و به چه اصلی باز می گردد. 
هنر رنسانس چگونه و از 
کجا شروع می شود، چه 
مقدمات و چه ممیزاتی 

دارد و به چه حقیقتی باز 
می گردد.

 در زمانه ی حافظ هم 
خودبینی و خودرایی 
وجود داشته است. این 
خودبینی و خودرایی 
در سالطین وقت، خلیفه 
بغداد، فرق آن زمان، اهل 
نقل، اهل عقل و... به 
نسبتی بوده است. اما 
آنجایی که آن خودبینی 
و خودرایی دچار تزلزل 
و بحران می شد و به 
حقیقت اسالم و تشیع 
توجه می شد، انقالباتی 
رخ می داد. در اوقاتی  که 
این توجه وجود نداشته 
باشد، دوره مسخ و زوال 
پیش می آید  .
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برخودالزممىديدكهاينتأمالتراداش��تهباش��د،در
آثارمختلفشچنينس��يرىراتعقيبمىكندومطلبرا
بهرش��تهىتحريردرمىآورد.آنچهكهتأمالتايشانرا
درعرص��هىهنرممتازمىكن��د،نحوهىنگاهوتحقيق
حكمىاواست.يعنىتأملحكمىدرسوابقهراثرهنرى
وبياناينكهآنمعانىدرتاريختحوالتوافكارهنرىچه
وضعىپيداكردهاست.اينمسئلهتالشىاستكهمرحوم
مددپورداشتودرآثارمختلفشبهاندازهاىكهفرصتو
زمانومجالداشت،كارهايىرابهانجامرساندهاست.

فرهنگ عمومی: استاد، اشاره ی خوبی به نوع تألیف 
آثار مرحوم مددپور داشتید، آیا مرحوم مددپور در تألیف 
آثار خویش نسبت به آرای مرحوم فردید، نوآوری ها یی 

داشتند یا در حد همان تفکرات قلم می زدند؟
استاد فرنو:درمباحثمرحومدكترفرديدوكسانىكه
بااوهمراهشدهاند،مطلبايننيستكهچهشخصىچه
چيزىگفتهياچهشخصىنگفتهاست،مطلبايناست
ك��هدرعصروزمانهىماچهتوجهاتىبراىيكتحقيق
حكمىضرورىاس��ت.آنچهكهمرحومآقاىدكترفرديد
بهنس��لىازمعاصرينتعليمك��رد،روشتحقيقوتأمل

براساستذكرنسبتبهادوارتفكربود.
البتهوجوهىازتفكرايشانهستكهاز
نظرگاهخاصوىبيانش��دهاست،اما
آنچهكهبيش��ترمورداصرارايشانبود
تأملدقيقوحكمىراجعبهمس��ائلى
اس��تكهم��اقب��اًلبهاقتض��اىوضع
غربزدگىازكنارآنگذشتهايم.يكى
ازاينمس��ائلزباناست،كلماتاست،
س��يرتفكراست.مس��ائلىكهماآنهارا
س��ادهگرفتهايموازكنارشگذشتهايم.
اينسادهگيرىموجباشتباهاتفاحش
درزبانوتفكرش��دهاستكهمانعفكر

كردنماست.اگركسىمتوجهشودكهمعناىاومانيسم،
اهميتانساننيستواصالتانسانياخودبنيادىاست،
مطل��برادقيقترفهميدهواختالفبينفرهنگقديمو
جديدرابهتردرمىيابد.براىكس��ىكهاومانيس��مرابه

اهميتانسانترجمهمىكند،اينسوءتفاهموايناشتباه
پيشمىآيدكهاومانيس��مدرمذاهبگذش��تههمواجد
اهميتبودهاس��ت،پسمىتوانيماومانيسماسالمىهم
داش��تهباش��يم.وبراس��اسآنليبراليس��ماس��المىيا
سوسياليس��ماسالمى.چونمادرگذشتههمشعارآزادى
وآزادگىوعدالتوقس��طداش��تهايم.چرا؟چونمسئله
خودبني��ادىفردىوجمعىدرعصرجديدبراىمامطرح
نشدهبودليبراليسمبهمعناىليبرتهكهدرسابقهىيونانىو
جديدآنبهاستقاللبهراىواستبدادبهرأىبرمىگردد،
ودرعصرجديدودورهخودبنيادىصورتكاملپيداكرده
اس��ت،براىماتوضيحدادهنش��دهبودوم��اازآنغافل
بوديم.طبيعىاستكهبراثراينغفلت،آزادىياآزادگى
اسالمىباليبراليسمخلطمىشود.اينسوءتفاهمبهكجا
ب��رمىگردد؟اينكهس��وابقاينواژهه��اوكلماتچهبه
لحاظزبانشناسى،چهبهلحاظتاريختفكربراىماروشن
نبودهاست.اغلبمترجمينىكهواردحوزههاىجديدشده
بودند،تأملومقدماتالزمرابراىتميزواژههاىفرنگى
نداش��تندونتوانس��تنداصطالحاترابامعادلهاىدقيق
فارسىجايگزينكنند.چونمس��تلزماينبودهاستكه
براىورودبهعمقمطالبحكمىحتماًزبان
آلمانىبدانند،ريش��ههاىالتينويونانىرا
بتوانندتعقيبكنند،آنراباعربىوفارسى
مقايسهكنندوسابقهىحكمىمربوطبههر
تعبيررادرنظرداشتهباشند.مجموعهىاين
مقدماتبراىكمتركسىبهايننحوفراهم
شدهبود.امابراىمرحومدكترفرديدميسر
شدهبودواينمقدماتفراهمآمد.بنابراين
اگرمترجمىقباًللفظىرامثل"دترمينيسم" 
به"جبر"ترجمهمىك��رد،درتمامآثارعلوم
انس��انىاينواژهباهمانترجمهجامىافتاد
وبعدهرجامىخواس��تيمازعلوماجتماعى
دفاعكنيم،ياحتىانتقادكنيمونفىكنيم،بهاشتباهلفظ
جبررامرادمىكرديم.درحاليكهاصاًلمعناىدترمينيسم
جبرنيستبلكه"موجبّيت" است.ايناشتباهمترجماست.
ام��ااينجبروموجبيتچهتفاوت��ىباهمدارند؟درعين

  اگر مترجمی قبالً لفظی 
را مثل "دترمینیسم" به 

"جبر" تر  جمه می کرد، در 
تمام آثار علوم انسانی 

این واژه با همان تر  جمه 
جا می افتاد و بعد هرجا 

می خواستیم از علوم 
اجتماعی دفاع کنیم، یا 

حتی  انتقاد کنیم و نفی 
کنیم، به اشتباه لفظ 

جبر را مراد می کردیم. 
در حالیکه اصالً معنای 

دترمینیسم جبر نیست 
بلکه "موجبّیت" است.

 در عین حال که اغلب فرق کالمی  در عالم اس��الم و مس��یحیت، به موجبیت قائلند به اختیار هم قائلند. مثل 
خواجه نصیر و بسیاری از متکلمین عالم اسالم. موجبیت یک مبحث جداست. اما اینکه چگونه کسی که قائل به 

موجبیت است، آزادی و اختیار را اثبات می کند امر دیگری است.
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«حکمت  و اندیشه
حالكهاغلبفرقكالمىدرعالماس��المومس��يحيت،
بهموجبي��تقائلندبهاختيارهمقائلند.مثلخواجهنصير
وبس��يارىازمتكلمينعالماسالم.موجبيتيكمبحث
جداست.امااينكهچگونهكسىكهقائلبهموجبيتاست،
آزادىواختياررااثباتمىكندامرديگرىاست.مترجمى
كهاينلفظراترجمهكردهاس��تيكمترجمچپبودو
توجهكافىنداشتهاست.بهحسابخودشدترمينيسمرا
درموضعمدحبهجبرترجمهكردهاستوسعىكردهآنرا
توجيهكنددرحاليكهاصاًلمعناىآنموجبيتبودهاست.
ديگرانهمخواس��تندانتقادبكنند.البتهاگراينانتقادبه
نوعتفكرچپوطنىباش��دمانعىنداردولىواقعيتاين

استكهچوندترمينيسم،بهمعناىموجبّيت
استخودآنانتقادهمواردنمىشود.يعنى
مدافعومنتقدبرس��ريكواژهكهاش��تباه
ترجمهشدهاست،مناقشهمىكننداماوقتى
روشنشدمعنىدترمينيسم،موجبيتاست،
ديگراينبحثوجهىندارد.پسبس��يارى
ازكلماتبودهاس��تكهچونراجعبهآنها
تأم��التاينچنيننش��ده،درفرهنگمابه
اشتباهترجمهشدهومترجمينواجدمقدمات
الزمنبودن��دواينامكانتحقيقوتأملرا
مشكلكردهاست.يعنىوقتىشماواژهى
دترمينيسمرادرمتنبهجبربرمىگردانيد،
درتفس��يرمتندچارمسئلهمىشويداعم
ازاينك��هبخواهيدازي��كمتندفاعكنيد

يانقدكنيد.
عرضمنايناستكهتعليماتمرحوم
دكت��رفرديددروهلهىاولازيكس��رى
اشتباهاتواختالطافكارجلوگيرىكردو
آنهايىكهتوجهپيداكردند،تالشداشتند

آناش��تباهاترايجرامرتكبنشوندوعميقترودقيقتر
فكركنندومباحثشانرامنقحتربيانكنند.اينكارمرحوم
فردي��دقدمىدرجهتتحقيقوتأم��لوتفكرصحيحو
عميقبود،گذشتهازاينكهحاقنظرمرحوماستادراجعبه
اسماءوادوارچيست.مطلباوليهاىكهگاهىبرسرآن

مناقشهاستوهنوزهمآنچنانكهبايدوشايدجانيفتاده
است،دقتهايىاس��تكهمرحوماستادنسبتبهترجمه
وتفاس��يرداشتهاس��تخودايندقتازلوازمفكركردن
است.چهماباهمهىافكاراستادموافقباشيميانباشيم،
ديگ��روجهىن��داردكهبخواهيمآناش��تباهاتراتكرار
كنيمواومانيس��مرابهمعناىاهميتانسانياليبراليسم
رابهمعن��اىآزادىصرفتلقىكنيم.وقتىمعانىدقيق
اينكلماتروش��نشد،مىتوانيمبهعنوانمثالبفهميم
ليبراليسمجديدچيست؟درگذشتهچهبودهاست؟دريونان
چهبودهاست؟يادموكراسىچيست؟براىچهافالطونبا
دموكراسىمخالفتكرد؟براىاينكهدموكراسىبهترجمه
استاد“س��لطنةالدهما”است." دموس" 
همريش��هبا"دهما" مناطقيامحالتى
بودكهجنگآور،خدايگانياقلدرىدر
آنج��اصاحبنفوذبود.خان��واده،طايفه
وعش��يرهاىداش��توبندهوبردهاى
داش��ت.دم��وسايناش��خاصبودند.
يعنىش��هروندانآتنىكهصاحببنده
وب��ردهوخدموحش��مهس��تندوهر
ك��دامدرمحلهىخودش��انخدايگانى
بودن��د.اينهاصاحبرأىوشمش��يرو
زوربودن��د.اينافرادزي��ربارهدايتو
والي��توفرماندهىنمىرفتند.دموس
همينافرادبودندودموكراسىبهرأى
اينش��هروندانبرمىگشت.افالطون
باايندموكراس��ىمخال��فبود.چون
مىگفت:چهبس��اعامهىش��هروندان
آتنىب��همعناىدموسودموكراس��ى
متوجهعمقوحقيقتمس��ائلنباشند.
الزماس��تفيلس��وفك��همىتوان��د
حقيق��توماهيتامورراببيند،بياي��دوجامعهراهدايت
كند.همانحكومتفالس��فه.ممكناستكسىهمبه
افالطوناش��كالكندكهقباًلحكومتدرمش��رقزمين
مس��تلزممعنويتىبودياانبياءواولي��اءواجداينهدايت
بودندوافالطونصورتعقلىبهآندادهاست.اينبحث

 لیبرته به نوعی 
استقالل به رأی و 
استبداد به رأی دارد. 
یعنی قلدری  در آن 
وجود دارد، نوعی 
سرپیچی در آن وجود 
دارد. در تاریخ اول بار 
در آتن وجود داشته 
است. این سیر ادامه 
پیدا کرد و در دوره ی 
جدید برای سر باززدن 
از تعلیمات مسخ 
شده ی کلیسا و قرون 
وسطی مجدداً باب 
شده است.

 در مرافعه ای که بعد از 
انقالب فرانسه بین اعضای 

شورای انقالب اتفاق می افتد، 
بحث حق و باطل نبود. بحث 
این نبود که چه کسی حق و 
چه کسی باطل است چون 
اصالً حکومت برای تحقق 

امر حق یا باطل ایجاد نشده 
بود.
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ديگرىاست.بههرحالاينبحثىبودكهدرآغازتاريخ
فلس��فهبينطرفداراندموكراس��ىوطرف��دارانواليت
عقلىوفلس��فىلفظكهافالطونقائ��لبدانبود،پيش
آمدهاس��ت.)مدينهفاضلهىافالطون(.گاهىمعانىاين
الفاظروش��ننبود،براىآنكسانىكهباتذكراتمرحوم
فرديد،فهميدندچگونهمىش��ودازايناشتباهاتاجتناب
ك��ردوراجعبههردورهىتاريخىدقيقترفكركرد.با
اينتوجهبابديگرىگش��ودهشدكهتحقيقوتأملرا

عميقترمىكرد.
دقته��اىمرحومآقاىمددپوردرتاريخهنرومفاهيم
ومعانىهنردرادوارمختلفبههمينجهتاس��ت.هنر
هردورهحقيقتىدارد،مرحوممددپورتاآنجايىكهرسيده
وتحقيقكردهاس��ت،س��عىداش��تهبيانكندهرسبك
هن��رىمربوطبهچهدورهاىازتاريخهنروتفكراس��ت،
چهمميزاتىداردوبهچهاصلىبازمىگردد.هنررنسانس
چگونهوازكجاشروعمىشود،چهمقدماتوچهمميزاتى
داردوبهچ��هحقيقتىبازمىگردد.يعنىتذكراتمرحوم
اس��تادفرديدامكاناينتحقيقرافراهمكردهاس��ت.اما
اينك��هدرتحقيقىكهانجاممىش��وده��ركس،چقدربا
آنوجوهدقيقنظراس��تادهمراهمىش��وديانمىشوديا
ممكناستنظرديگرىپيداكند،آنبحثديگرىاست.
اماآنمقدماتالزمراتذكراتاس��تادفرديدفراهمكرده
اس��ت.نهفقطبراىمرحوممددپوربلكهبراىهركس��ى
ك��همىخواهددقيقتروعميقت��رفكركند،اينتذكرات
راهگشاس��ت.اينيكتذكرعاموشاملاستوبهحاق
نظرايش��انناظراست.گاهىگفتهمىشود،فرديدىهايا
هيدگرىه��افالنطرزتفكررادارن��د.اينكهمثاًلمعناى
دترمينيس��مموجبيتاس��تنهربطىب��ههيدگرىهاو
نهفرديدىهادارد.اينلفظاش��تباهترجمهش��دهاس��ت.
“عبدالحس��يننوش��ين”كههنرمندتئاتربودوگرايشات
چپداش��ت،درترجمه]نهيونانى،نهالتي��نراديدهونه
آلمانىدقيقمىدانستهاس��ت[اشتباهاًدترمينيسمرابه
جبرترجمهكردهاس��ت.اگرمرحومدكت��رفرديدكهاين
مقدم��اترادرخ��ودتدارکديدهب��راىماتوضيحدهد
كهمعناىاينكلمهموجبيتاس��ت،اينرانمىتوانبه

حسابديدگاهونظرخاصىگذاشت.اينترجمهدروهلهى
اولتذكرىاستكهالزمهىفكركردناستوماتوجه
نداشتيم.معناىاومانيسمخودبنيادىوبشرانگارىاست.
معناىآناهميتانس��اننيست.مابهمعناىصحيحآن
توجهنداش��تيم.حاالجداىازتذكرات،اينكهايش��اندر
بابمس��ائلىباريكشدهونظرگاهىخاصدارد،مسئله
ديگرىاستكهعنايتبهآنبستگىبهاينپيدامىكند
كهماچقدربااوهمراهشويميانشويم.اينبحثديگرى
اس��ت.چوننظرهمچيزىنيس��تكهكسىآنراتقليد
كند.نظررابايدشنيدوتأملكرد.ممكناستهركسىتا
جايىهمراهشوديانشود.اصاًلبحثدستهبندىهاواين
مسائلنيس��ت.هايدگرىهاوفرديدىهاو...معنىندارد.
منمىخواهمبگويم،قضيهدوبخشاس��ت.يكسرىاز
مباحثمرحومفرديدتذكراتىاستكهبراىعمومافرادى
ك��همىخواهندتحقي��قوتفحصكنندالزماس��ت.به
واسطهاينكهاستادبهمقدماتكافىازلحاظزبانشناسى

وتاريختفكردرقديموجديدمس��لطبودهاست،مباحثى
رامطرحكردهاس��تكهبايدازآناستفادهكردحتىاگر
كسىباايش��انخيلىهمراهنباشد.نمىتوانانكاركرد
كهبسيارىازواژههايىكهترجمههاىدقيقدارند،مرحوم

 معموالً انحای والیت 
در فرهنگ ما بوده 

است. ممکن است در 
جایی مسخ شده و به 
صورت قومی و قبیلگی 
در آمده باشد ولی در 
مشرق زمین انحای 

والیت به صور مختلف 
وجود داشته و معمواًل 

صورت عالی آن هم 
باطن معنوی داشته 

است که در جهت 
بندگی حق، پیروی از 
تعالیم مرشد ومراد و 

کسی که هدایت کننده 
است، رواج داشته است.
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«حکمت  و اندیشه
فرديدبهفارس��ىبرگرداندند.يكسرىازمباحثهمبه
حاقنظرايش��انمربوطاس��تكهبايدآنرابهاينكهچه
كسىتاكجاباايشانهمراهمىشوديانمىشود،بازگرداند
دراينقسمتهمپذيرشبهمعناىتقليدنيست.مرحوم
مددپ��ورتحقيقاتشرامىكرد.درعينحالبهافكاردكتر
فرديدهمتوجهداش��تهاست.نمىشودگفتدرهمهجا
نظرمرحوممددپوربادكترفرديدمنطبقاس��تيانيست.
مرحوممددپورس��عىكردهاستكهتفريعفروعكند.به
تاريخهنربرودوتأملكند.تأمالتىكهايشانداردمربوط
بهآنچيزىاس��تكهخودشبهآنرسيدهاست.ممكن
همهس��تدرجايىتطبيقكندودرجايىتطبيقنكند.

سيرخودشرادارد.
مرح��وماس��تادفرديدبرنس��لىازاهلنظ��رتأثيراتى
اينگونهداش��تهاس��ت.ازمرحومجاللآلاحمدبگيريد
ت��اآنهايىكهامروزاينرابطهونس��بتراانكارمىكنند.
امثالداريوشآشورى،داريوششايگان،احساننراقىو
ديگران.درحقيقتيكنسلازمتفكرانبهنسبتىكهبا
افكارايشانآشناشدندبهخاطراحاطهدكترفرديدبهوجوه
وعمقمعارفقديموجديدتاحدودىازايش��اناستفاده
كردهاند.ممكناستكهافرادىاستفادهكردهباشندولى
همراهنش��دند،بلكهتاحدودىهمراهش��دند.هركدامبه
نسبتى.آقاىدكترداورى،دكتررجبىوهركسديگرى
كهبهنس��بتىاحس��اسهمراهىمىكند،مسئلهبراىاو
طرحشده،ضمناينكهنظروديدگاهخودشراهمدارد.

فرهنگ عمومی: در تقس�یم اصلی که مرحوم دکتر 
فردید از ادوار ارائه داده اند، به س�ه قسم اصلی یعنی 
اهلل، طاغوت و انسان اشاره کرده اند. اما مرحوم دکتر 
مددپور ظاهراً دوره ای   دیگر به این تقسیم تحت عنوان 
"اس�اطیر" اضافه می کند، با این تلقی آیا مرحوم دکتر 
فردی�د بحث از اس�اطیر را ب�ه عن�وان دوره ای   مجزا 

بررسی کرده اند؟
اس�تاد فرنو:مرحومدكترفرديداساس��اًواردجزئيات
بحثتاريخىنش��دهاست.بلكهايشانتأمالتىنسبتبه
الف��اظومعان��ىداردكهبراس��اسآنبهتفكرحكمىدر
روشهرمنوتيكنايلمىشود.دراينروشاستادواردآن

مباحثىكهدرتاريختحوالتهنر،اديان،فرهنگوتمدن
پيشمىآيد،نشدهاست.ايش��انلفظ"ميت" راازلحاظ

اتيمولوژىبحثمىكند.نهصورتتاريخى.
فرهنگ عمومی: پس به این مسئله نپرداخته است.

اس�تاد فرنو:اصاًلبهآننپرداختهاس��ت.چونبحث
ايش��انچيزديگرىبودهاس��ت.مرحوماستادبحثىدارد
كهبهبحث"اس��طوره" درقرآنب��رمىگردد.معمواًلدر
س��ورههاىمختلف،مش��ركينبعضىازقصصقرآنىرا
"هذااس��اطيراالولين" خطابمىكنند.درمقابلقرآنو
حضرترس��ولاكرم)ص(پاسخمىدهندكهاينقصص
براىتذكرمؤمنينآمدهاست.پسمعلوممىشوداسطوره
دراصطالحقرآنىآنقصصوودايعىاس��تكهحقيقت
خودشراازدس��تدادهومسخش��دهوواجدذكروفكر
نيس��ت.پساگرقرآنمىفرمايداينقصصبراىتذكر
وتنبهوتوجهنازلش��دهاست،نمىتوانداسطورهباشند.
اسطورهآنقصهاىاستكهصورتمسخپيداكردهاست
وازآنجاكهلفظاس��طورهباهيس��توارفرنگىهمريشه
ومش��ترکلفظىومعنوىاس��ت،مىتوانگفتكههر
رواي��تتاريخ��ىفاقدذكروفكرنيزبهنحوىاس��طوره
اس��ت.قرآناسطورهنيس��ت،اسطورهآنميتوقصصى
استكهمسخشدهاس��ت.اينكهمسخشدهيعنىمشوب
بهطاغوتشدهاس��ت.يعنىواردآنعصرطاغوتىشده
است.يعنىوقتىروايتوقصصبهاسطورهتبديلشده
دورهاىاس��تكهتعاليمانبياءواولياءصورتمس��خشده
پيداكردهاس��توتبديلبهاس��طورهشدهاست.قرآندر
پاس��خمىفرمايد:اينهااسطورهنيس��ت.ولىبههرحال
مش��ركينوجوهىازمش��ابهترامىديدندكهمىگفتند
"هذااس��اطيراالولين".پسب��هوجوهىقصصانبياءدر
قرآنبىنس��بتباقصصانبياءدرمس��يحيتوتوراتو
انجيلنيست.ولىصورتحقيقىآناست.درتماماديان
ومذاه��بكهنهماعتقاداتآيينىوقصصورواياتبه
نحوىوجودداشتهاست.اينهادردورههاىمختلفمسخ

مىشدهونبىديگرىبراىتذكرمىآمدهاست.
فرهنگ عمومی: اگر اجازه می دهید من معنی دقیق 
دو لفظ را که ش�ما بکار بردید، بپرسم. یکی "لیبرته" 

  هنر سینما در 
دوره ای   از عالم ظاهر 
شده است که عصر 
بحران تفکر جدید 
بوده است. یک هنر 
تکنولوژیک است ولی 
در دوره ی بحران تمدن 
جدید، سینما ظاهر 
شده است. بنابراین 
بعضی سبک ها ی 
سینمای متفکر یا 
سینمای صاحب نظر 
در دوره ها یی ظاهر 
شده است که مبانی 
تفکر و تمدن غربی 
محل پرسش بوده 
است. مثالً در سبک 
اکسپرسیونیستی 
سینمای آلمان قبل از 
جنگ جهانی دوم در 
دهه ها ی سی حتی در 
سبک ها ی نئورئالیسم 
بعد از جنگ و آوانگارد 
اروپا هم نمونه ها یی 
از واکنش نسبت به 
مدرنیته و آنچه که 
فرنگی ها  پست مدرن، 
مابعد مدرن و تر  انس 
مدرن می نامند، به 
نسبتی می بینیم.
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که شما از آن در معنای استبداد به رأی استفاده کردید. 
یکی هم بحث موجبیت بود. شما فرمودید مرحوم استاد 
فردید از لیبرته معنای استبداد به رأی را مراد می کرد. 
این معن�ی از لیبرته را دقیقاً می ت�وان در برابر منظور 
روشنفکران اوان مش�روطه از استبداد قرار داد که به 
جای استبداد، از آزادی یا همان لیبرته دفاع می کردند. 
به نوعی این اته�ام را می توان در معنایی که مرحوم 
اس�تاد دکتر فردید مراد می کرد به خود روش�نفکران 

غرب�زده ی اوان مش�روطه برگرداند که 
خودآگاه ی�ا ناخ�ودآگاه در براب�ر آنچ�ه 
استبداد می پنداشتند، از لیبرته یا همان 
استبداد به رأی دفاع می کردند. شما این 

تلقی را تصدیق می فرمایید؟
اس�تاد فرنو:ليبرت��هدرتحقيقىكه
بن��دهازدرسگفتاره��اىاس��تادديدم،
دريون��انورومس��ابقهدارد.واس��تاد
ريشهيونانىوالتينىآنرابااستقاللبه
رأىواستبدادبهرأىدرعربىوفارسى
مقايسهمىكند.درحالحاضردقايقكار
مدنظرمنيست.اماتاآنجايىكهخاطرم
هس��تاس��تاد"ليبرته" رابالفظقلدرى
واستقاللبىنس��بتنمىگرفتند.لفظ
ومعن��ادريونانىوالتينبهنس��بتىبا

همتطبيقمىكردومرحوماستاداينانطباقراتادورهى
جديدتعقيبمىكرد.اس��تقاللبهرأىواستبدادبهرأى
ه��ردورامرادمىكرد.كس��ىكهقلدراس��تمتابعتاز
ديگراننمىكندبلكهخودراىاست.منتهىاينمعناىاز
ليبرتهباآزادگىبهمعنايىكهمامىگوييم،فرقدارد.اين
خودرايىبهمعناىاناس��تكهشخصمتابعتديگران
نمىكند.درمقابلقدرتهاىاستكبارىوامپرياليستىما
همبايداستقاللداش��تهباشيم.استقاللازرأىنفسانى
آنه��ا.ول��ىدرعينحالتمامهموغمماوكس��انىكه
مىخواهنددرطريقهىايمانباشندايناستكهخداآنها
راآنىبهخودش��انوانگذارد.يعنىبراىمااس��تقاللبه
رأىواستبدادبهرأىمطرحنيستدرحاليكهبراىغربى

مطرحاست.براىمااستخالصازاينرأىنفسانىخود
وديگرىشرطاس��تبراىآنچهكهحقمىپسندد.اين
يكامرديگرغيرازليبرتهاست.ليبرتهبهنوعىاستقالل
بهرأىواس��تبدادبهرأىدارد.يعنىقلدرىدرآنوجود
دارد،نوعىس��رپيچىدرآنوج��وددارد.درتاريخاولبار
درآتنوجودداش��تهاست.اينس��يرادامهپيداكردودر
دورهىجديدبراىس��رباززدنازتعليماتمس��خشدهى
كليساوقرونوسطىمجدداًبابشدهاست.ايندرمورد
اس��تقاللواس��تبدادبهرأىكهدرتعقيب
لفظومعن��اىليبرتهدراصطالحيونانىو
التينآندردرسگفتارهاىاستادموجود
است.اميدواريمكهبتوانيمتفصيلمطلب

رامنتشركنيم.
فرهنگ عموم�ی: چن�دی پی�ش در 
گفتگوی�ی که خدم�ت مرحوم اس�تاد 
علی ابوالحس�نی )منذر( بودیم، ایشان 
معتقد بودند، با ورود برخی اصطالحات 
به فرهنگ سیاس�ی دوران مش�روطه 
توسط روش�نفکران غربزده، عده ای از 
علم�ا محکوم به طرفداری از اس�تبداد 
می ش�دند. اس�تاد من�ذر واژه ی جدید 
استبداد را در متون دینی در معنی "من 
استبد برأی" مراد می کرد. در این معنی 
پیامبر)ص( هم اس�تقالل در رأی داشت، امام علی)ع( 
هم اس�تقالل در رأی داش�ت یعنی در رأی خویش با 

کسی شریک نبودند.
اس�تاد فرنو:بله.يكموقعاس��تكهش��مارأىغير
رابرنمىتابيد.يعنىدربرابرسياس��تهاىاس��تكبارىو
امپرياليستى،استقاللداريد.استقاللازشعارهاىانقالب
اس��ت.اس��تقاللازچهچيزى؟اس��تقاللازقدرتهاى
طاغوتى.استقاللازامرنفسانى.درعينحالبندگىحق
راهمداريم."ليبرته" استقاللازغيروبندگىنفساست.
بحثايناس��تكهدرتعاليماسالمىخودوديگرانرابه
آزادگىازنفسوبندگىحقدعوتمىكنيد.بهنس��بتى
كههرس��الكىخودشراازقيدتعلقاتدنيوىونفسانى

 اموری که ما انجام 
می دهیم موجب 
به ایجاب عللی 
است. این اصل 

موجبیت و علیت 
است. لفظ فرنگی 
آن "دترمینیسم" 

است. یک موقع 
است که امکانات و 

شرایط و لوازم کاری 
مهیا است اما کسی 

مانع می شود، فرد 
را مجبور می کند. 
مثالً امکانات پرواز 
وجود دارد. بلیط 

آماده است، هواپیما 
آماده پرواز است، 

اما کسی مانع سوار 
شدن شما می شود. 

به این جبر می گویند. 
اما یک موقع است که 
امکانات پرواز فراهم 
نیست. موجبات این 

امر فراهم نیست. 
دراینجا جبر وجود 

ندارد.

  این موجبیتی که در مکاتب چپ یا در علوم انسانی یا در تحلیل ها ی سوسیالیستی از آن یاد می کنند، معمواًل 
جوری تفس��یر می ش��ود که به خودبنیادی جمعی و "همها علفها" می انجامد. یعنی می گویند این منازعات 
طبقاتی همه در پی حل مسئله ی معاش است. در حالیکه وقتی به تاریخ نگاه می کنیم ای بسا کسانی از جان و 

مالشان برای اعتقاداتشان گذشته اند.

  در غرب جدید علوم دنیوی 
و ظاهری به علوم پایه 

بدل می شوند و چون نتایج 
قطعی دو دوتا چهارتا دارند 

می گویند علوم انسانی را 
باید بر اساس علوم پایه 
تفسیر  کنیم. تفسیری 

خودبنیاد.
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«حکمت  و اندیشه
خالصكن��دومتابعتحقكندبندهىحقاس��تودر
صراطمستقيمطىطريقمىكند.امابهنسبتىكهبادنيا
ونفسبستگىپيدامىكند،دربندتعلقاتاسيراست.در
معناى"ليبرته" بندگىحقوجودندارد.استبدادبهرأىو
بندگىنفسوجوددارد.شمارأىخودرابربزرگطايفه،
پدرخانواده،مرشدومرادوهرچهدرمشرقزمينمعمول

بودهاس��ت،ترجيحمىدهيد.درغرباين
گونهاس��ت.معم��واًلانح��اىواليتدر
فرهنگمابودهاس��ت.ممكناس��تدر
جايىمس��خش��دهوبهص��ورتقومىو
قبيلگ��ىدرآمدهباش��دولىدرمش��رق
زمينانحاىواليتبهصورمختلفوجود
داشتهومعمواًلصورتعالىآنهمباطن
معنوىداشتهاس��تكهدرجهتبندگى
حق،پيروىازتعاليممرشدومرادوكسى
كههدايتكنندهاست،رواجداشتهاست.
امايكموقعاستكهانساناستقاللو
اس��تبدادبهرأىداردكهديگراحتياجبه
پيرومرشدورهبروهدايتكنندهندارد

وبهمعناىمذمومآنخودكفااست.
فرهنگ عمومی: استاد با این تفسیر 
شما می توان به این نظریه خطر کرد که 
دموکراسی غربی همان نظام پادشاهی 

قرون وسطایی است. درست است؟
بي��ندموكراس��ىو اس�تاد فرن�و: 
ديكتاتورىنس��بتىوجودداردكهازآن

غافلشدهايم.مامعمواًلدموكراسىرادربرابرديكتاتورى
قرارمىدهيمدرحاليكهدموكراسىخودتعميمديكتاتورى
واستبدادبهرأىاست.منتهادرديكتاتورىيكشخص
ديكتات��ورداري��مكهنفسخ��ودشرابرعام��هىمردم
حاك��ممىكند،امادردموكراس��ىعمومياطبقاتىداريم
كهمىخواهندنفسخودش��انراحاكمكنند.اينكهتمام
آحاداجتماعنفسخودش��انراحاكمكنند،معمواًلميسر
نيس��ت.كس��انىكهامكاناتشانبيش��ترازديگراناست
]صاحبانس��رمايه[جلومىافتندونفسشانرابرديگران

غالبمىكنند.اينبدينخاطراس��تكهدرآزادِىليبرته
بهنوعىاهلدنياپيشمىافتندوعناناختيارراازديگران
مىگيرند.درحقيقتغلبهىنفسانىارادهشانباامكاناتى
كهدارندبرايش��انميسرشدهاست.بههمينخاطراست
كهنظامس��رمايهدارىدرغربش��كلمىگي��ردومبنا
پيدامىكند.اينديويديوآليس��مدرحقيقتمذهباصالت
فرداس��ت.اينف��رددرمقابلجمعحق
اس��تقاللدررأىدارد.قراراستاينآحاد
اجتماعهمهاستبدادبهرأىواستقاللدر
رأيش��انرابهمنصهىظهوربرسانند.اما
براىتكتكاينعمومميس��رنيستكه
اي��نكاررابكنند.ازآنجائيك��هاينعموم
عقلش��انبهچشمش��اناس��توهدايت
نش��دهاندوهركداماستقاللواستبدادبه
رأىدارندوباهرتبليغوبادىممكناست
بهسمتىبچرخند،رأىبهكسىمىدهند
كهبيش��تربراىاوتبليغش��دهاست.در
نهايتآنهاييكهصاحبانسرمايههستند
وبي��شازهمهمىتوانندنفسش��انرابر
ديگرانحاكمكنند،بهحكومتمىرسند
ودولتم��ردانهمدرخدم��تآنطايفه
هس��تند.اينازنظامغرب.درنظامچپ
خودبني��ادىجمعىرادربرابرخودبنيادى
فردىمطرحكردهاندوحكومتصورت
دموكراتيكبهخودگرفتهاست.دراينجا
باي��دحزبطرفدارطبقهىكارگرباش��د
واح��زابديگرنمىتوانن��دآزادىهاىمدن��ىبهمعناى
اجتماع��ىلفظرامتحققكنن��د.درحكومتدموكراتيك
اينحزبسوسياليستاس��تكهبهاصطالحافكارچپ
مىتوان��دحاكمي��تجمع��ىرابرقراركن��د.دراينجاهم
نفسجمعىحاكماس��ت.منتهابهقولروشنفكرانچپ،
نفسجمعىمدافعطبقهىزحمتكشكهاس��اساقتصاد
طبقاتاجتماعىراعهدهداراست.درسيرىكهدرتاريخ
تحوالتسوسياليس��تىاتفاقافتاد،عماًلدرمس��خافكار
سوسياليستىوكمونيستى،روشنفكرىكهرهبرىحزب

 معموالً حیطه ی نظری 
مرحوم مددپور بیشتر 

مباحث فرهنگی و هنری 
بود، اما به هر حال در کل 
در جریان دفاع از حقیقت 
انقالب دفاع از والیت دینی 
و معنوی فقیه، به خصوص 

نظرگاه خاص امام )ره( مورد 
توجه ایشان بود و از شروط 
گذشت ازغرب زدگی تلقی 

می شد.

 بین دموکراسی و 
دیکتاتوری نسبتی 
وجود دارد که از آن 
غافل شده ایم. ما معمواًل 
دموکراسی را در برابر 
دیکتاتوری قرار می دهیم 
در حالیکه دموکراسی 
خود تعمیم دیکتاتوری 
و استبداد به رأی است. 
منتها در دیکتاتوری 
یک شخص دیکتاتور 
داریم که نفس خودش 
را بر عامه ی مردم حاکم 
می کند، اما در دموکراسی 
عموم یا طبقاتی داریم 
که می خواهند نفس 
خودشان را حاکم 
کنند. اینکه تمام آحاد 
اجتماع نفس خودشان 
را حاکم کنند، معمواًل 
میسر نیست. کسانی 
که امکاناتشان بیشتر از 
دیگران است ]صاحبان 
سرمایه[ جلو می افتند 
و نفسشان را بر دیگران 
غالب می کنند. این 
بدین خاطر است که 
در آزادِی لیبرته به 
نوعی اهل دنیا پیش 
می افتند و عنان اختیار 
را از دیگران می گیرند. در 
حقیقت غلبه ی نفسانی 
اراده شان با امکاناتی که 
دارند برایشان میسر 
شده است.  به همین 
خاطر است که نظام 
سرمایه داری درغرب  
شکل می گیرد و مبنا پیدا 
می کند.
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انحص��ارىپرولتاريارابهعه��دهمىگرفت،نفسجمعى
خ��ودشراحاكممىكند.پسبحثايناس��تكهنفس
منشخص،حاكمباشديامابهمعنىجمع."دربحرمايى
ومنىافتادهامبيار/مىتاخالصبخشدمازمايىومنى" 
مايىومنىيعنىچپوراس��ت.منبهانديويديوآليس��م
برمىگردد.مابهكلكتيويس��موسوسياليسمبرمىگردد
كهمكتباصالتجمعاس��توه��ردوهمبهنحوىبه
اومانيس��مبازمىگ��ردد.درمرافعهاىكهبع��دازانقالب
فرانسهبيناعضاىش��وراىانقالباتفاقمىافتد،بحث
حقوباطلنبود.بحثايننبودكهچهكس��ىحقوچه
كسىباطلاستچوناصاًلحكومتبراىتحققامرحق
ياباطلايجادنشدهبود.براىرسيدنبهآزادىبود.منتها
اينآزادىدوتفسيرداشت.دانتونوجمعىازانقالبيوناز
مشىشوراتبعيتنمىكردندوباافرادليبرالوسرمايهدار
درفرانسهوپاريسمناسباتفردىداشتندووضعديگرى
گرفت��هبودند.روبس��پيرواكثريتدرش��وراىانقالببه
دانتونهش��دارمىدهندكهتكروىشماوجداشدنتاناز
ش��وراىانقالبباعثصدمهبهانقالبوفرانسهمىشود
وشوراىانقالبضامنآزادىدرفرانسهاست.شماوقتى
باش��وراىانقالبمخالفتمىكني��ددرحقيقتباآزادى
فرانسهوآزادىجمعىكهمابراىملتفرانسهبهارمغان
آورديممخالفتمىكني��د.دانتونمىگويداصاًلمابراى
آزادىف��ردىقي��امكرديمپسمنه��ركارىبخواهم
انجاممىدهم.اينمعنىنداردكهشماآزادىمنراسلب
مىكنيد.اينچهانقالبىاس��تك��هآزادىمِندانتونو
جمعىازرجالشوراىانقالبفرانسهكهباليبرالهاسرو
كاردارند،رامحدودوسلبمىكنيد.وقتىموضعروبسپير
درشوراىانقالبحاكممىشود،حكمبهخيانتدانتونو
طرفدارانشبهدليلعدمتبعيتازحكمش��وراىانقالب
مىدهند.آنجامسئلهحقوباطلمطرحنبود.اصاًلكسى
بهحقوباطلكارىنداش��ت.منازعهبرسرآزادىاست.
بهنظرروبسپيرشوراىانقالبآزادىجمعىرابراىملت
فرانس��هفراهمآوردهواستبدادوطاغوترابرچيدهاست
وس��رلويىش��انزدهمرازيرگيوتينبردهاست.چوناو
ضامناس��تقاللوآزادىجمعىبراىملتفرانسهاست

پساولويتبرآزادىفردىش��خصدانتوندارد.شوراى
انق��البحكممىدهدودانتونرامحكوممىكند،دادگاه
تشكيلمىش��ود،قاضىهمازروشنفكرانعضوشوراى
انقالبيامتأثرازآناستكهحكممىدهدوسردانتون
بهزيرگيوتينمىرود.يعنىانقالبىفرانسهبخاطرتبعيت
ازوضعخودشواس��تقاللواس��تبدادبهرأىسرشبه
زيرگيوتينمىرود.بع��داًكهطرفدارانآزادىهاىفردى
وانديويديوآليس��مغلبهپيدامىكنند،سرروبسپيربهزير
گيوتينم��ىرودولىايندعواومنازع��هبينفردوجمع،
مايىومنىتاجرياناتليبرالوسوس��يالادواربعدادامه
پيدامىكند.ماچوناينسابقهرانمىدانيم،معمواًلتوجه
نمىكنيمكهاينديكتاتورىپرولتاريابراىچهگفتهشده
اس��تياآندعوابرس��رش��وراىانقالببراىچهبوده
اس��ت.اينمطلبرامتوجهنمىشويم.بينقديموجديد
نمىتوانيمتفكيككنيم.دردورهرنس��انسوصدردوره
جديدماكياولمىگويدمسيحيتقرونوسطىبهقدرى
غ��رورملىماراجريحهداركردوبهقدرىتعاليمتواضع

  وقتی در تفسیر یک 
بیت یا اثر هنری از جزء 

به کل و از کل به جزء 
سیرمی کنیم صورتی 
عمیق تر  ، از موضوع 

برای ما منکشف 
می شود. برای محققی 

که طالب این وسعت 
نظر است، طی کردن 
این سیر الزامی است . 
برای  محقق حقیقی 
و کسی که می خواهد 

در تحقیق خود به کنه 
حقیقت هر امر برسد، 
این تأمل الزامی است. 

چنانچه مرحوم آقای 
مددپور بر خود الزم 

می دید که این تأمالت 
را داشته باشد ، در 

آثار مختلفش چنین 
سیری را تعقیب می کند 

ومطلب را به رشته ی 
تحریر درمی آورد  . آنچه 

که تأمالت ایشان را در 
عرصه ی هنر ممتاز 

می کند، نحوه ی نگاه و 
تحقیق حکمی او است. 

یعنی تأمل حکمی در 
سوابق هر اثر هنری و 
بیان اینکه آن معانی در 
تاریخ تحوالت و افکار 

هنری چه وضعی پیدا 
کرده است.
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«حکمت  و اندیشه
براىماآوردكهفراموشكرديمچگونهدرعالمس��االرو
س��رپنجهبوديم.درحاليكهارسطومىگفت:غرورديهيم
فضايلاس��ت.يعنىغرورپرچمفضايلاست.آنغرورو
نخوتواومانيتهدورهىرومويونانزيرپاىتواضعقرون

وسطايىلگدكوبشدهاست.پسبايداز
نوبرگرديمبهآنافتخاراتوغروررومىو
يونان��ىازدس��ترفتهرااحي��اكنيم.اين
"ليبرته" ازهمانافتخاراتىاستكهاحيا
مىشود.آدابىكهفراموششدهبود.وقتى
فضايلقرونوس��طايىمسخمىشودو
قراراس��تازحقبهمعناي��ىكهپاپو
س��لطانمنادىآناس��ت،تبعيتنشود،
استقاللواستبدادبهرأىتبعيتمىشود
واينه��مدومعنىپيدامىكند.مايىو
منى.انديويدي��وآلوكلكتيوال.جمعىو
فردى.كهبهسوسياليسموليبراليسمدر

دورهىجديدختممىشود.
فرهنگ عمومی: بحث موجبیت را هم 

توضیح می فرمایید؟
اس�تاد فرن�و:ام��ورىكهم��اانجام
مىدهيمموجببهايجابعللىاس��ت.
اي��ناصلموجبيتوعليتاس��ت.لفظ
فرنگ��ىآن"دترمينيس��م" اس��ت.يك
موقعاس��تكهامكاناتوشرايطولوازم
كارىمهيااس��تاماكسىمانعمىشود،
فردرامجبورمىكند.مثاًلامكاناتپرواز
وجوددارد.بليطآمادهاست،هواپيماآماده
پروازاس��ت،اماكس��ىمانعسوارشدن

ش��مامىش��ود.بهاينجبرمىگويند.امايكموقعاست
كهامكاناتپروازفراهمنيس��ت.موجباتاينامرفراهم
نيس��ت.دراينجاجبروجودندارد.درعينمعتقدبودنبه
موجب��اتآيامامختاريميامجبوري��م؟حكماىمااينرا
بحثكردهاندكهدرعينحالكهفردمىتواندبهموجبيت
قائلباش��د،اختيارهمثابتمىشود.همانگونهكهخواجه
نصيروديگراناينكارراكردهاند.امايكموقعاستكه

ايندومس��ئلهدرترجمههاباهمخلطشدهاستومشكل
بهوجودآوردهاست.وقتىمىگوييمسوسياليسمياعقايد
چپقائلبهدترمينيسمهستند،فوراًبهجاىدترمينيسم،
جبرراقرارمىدهيم.درحاليكهاصاًلبهاينمعنانيس��ت.
ممكناستهريكازاينعقايديامبانى
علومانس��انىب��هجهتمبان��ىخودبنياد
فردىوجمعىمشكلداشتهباشدكهدارد
ولىمش��كلآنبهقائ��لبودنبهجبربر
نمىگردد.مشكلآندرقائلبودنبهآن
مفاهيمىاستكهدرتفكرخودبنيادمعنى
پيدامىكندوازآنجايىكهتفسيرمسائل
انسانىبهتفاس��يرخودبنيادبرمىگردد،
عل��ومانس��انىبراس��اسعق��لمعاش
وعل��ومپاي��هوفيزيكوشيمىتفس��ير
مىش��ود.درحاليكهدرگذش��تهشرافت
علومبهموضوعش��انبود.بنابراينعلوم
الهىكهمعرفتحقازطريقآنهاكسب
مىشد،اشرفعلومبود.علومديگرفضل
محسوبمىشد.علمبهمعنىدقيقلفظ
بهعلومىبرمىگشتكهمعرفتحقدر
آنتحق��قپيدامىكرد.علومديگرىكه
درسطحديگرمثلطبيعياتورياضيات
قرارداش��تندفضايلمحسوبمىشدند.
امادرغربجديدعلومدنيوىوظاهرى
بهعلومپايهبدلمىش��وندوچوننتايج
قطعىدودوتاچهارتادارندمىگويندعلوم
انس��انىرابايدبراساسعلومپايهتفسير
كنيم.تفسيرىخودبنياد.مشكلاينجاست
نهاينكهقائلبهجبرهستنديانيستند.آنجاموجبيتداريم.
امااينموجبيتىكهدرمكاتبچپيادرعلومانس��انىيا
درتحليله��اىسوسياليس��تىازآنيادمىكنند،معمواًل
جورىتفس��يرمىشودكهبهخودبنيادىجمعىو"همها
علفها" مىانجامد.يعن��ىمىگوينداينمنازعاتطبقاتى
همهدرپىحلمس��ئلهىمعاشاس��ت.درحاليكهوقتى
بهتاريخنگاهمىكنيماىبس��اكسانىازجانومالشان

 در تاریخ هنر سینما 
علی رغم اینکه هنری 

تکنولوژیک است و 
سینمای ها لیوود 

محصول دوره ی کامل 
شکوفایی سرمایه داری 
و سینمایی تجاری و 

استعماری جدید است، 
شاهد این هستیم که 
در همین عصر و زمان 
در تاریخ تحول سینما 

آثاری داریم که به نحوی 
مدرنیته، سرمایه داری، 
توجه به دنیا و همه ی 

اینها را محل پرسش قرار 
می دهد. منتها این آثار 
نادراست و مربوط به 
سینمای متفکر است.

  اگر ما بخواهیم به 
مسائل عصر و زمانه ی 
خودمان، از سر فکر 
و ذکر بپردازیم راهی 
جز تأملی این چنینی 
نداریم، ببینید حتی اگر 
بخواهیم به مشکالت 
خانوادگی بپردازیم 
نمی توانیم مسئله را 
جدای از دیگر مشکالت 
عصر جدید و بحران 
تفکر جدید در نظر 
آوریم. می بینیم آمار 
طالق چه در شهرهای 
بزرگ دنیا، چه  در 
شهری مثل تهران یا 
پایتخت ها ی کشورهای 
جهان سوم، رو به 
فزونی است. چرا؟ برای 
اینکه آن مبانی خود 
بنیاد کاری می کند 
که حتی زن و شوهر 
نتوانند در کل عالم با 
هم سازش پیدا کنند. 
هر چقدر توجه شود 
که این مبانی چیست، 
امکان گذشت از آن 
مخاطرات را بیشتر 
فراهم می کند.
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براىاعتقاداتش��انگذش��تهاند.حتىاگرايناعتقاداتدر
دورههايىبتبودهباش��د.اينمربوطبهعصرجديداست
ك��ههمهچيزبهدنيابرمىگردد.چ��ونماخودبنيادنگاه
مىكنيم،عقلمانبهچشمماناست،هرچيزىكهبهقول
فرانس��يسبيكنبهماقدرتوام��كانمىدهد،برايمان
اصالتواهميتپيداكردهاس��ت.چيزىكهبهماقدرت
مىدهدطبيعت،فيزيك،ش��يمىيارياضىاس��ت.اينبا
تعاليمىكهدرگذش��تهبودهاستفرقمىكند.درگذشته
علومديگرىبودكهعلومهدايتاست.علمحقيقىعلم
هدايتبودهاست.شرافتعلومبهموضوعشانبودهاست.
درعصرجديدبهايناس��تكهچ��هعلمىبهماقدرتو
توانايىدادهودرتكنولوژىبهماكمكمىكند.آنچيزى

كهزيرچاقوىجراحىمنمىگذرد،اهميتدارد.
فرهنگ عموم�ی: به مرحوم مددپور ب�ر گردیم. اگر 
جنابعالی بخواهید تألیفات مرحوم مددپور را تقس�یم 

بندی کنید، به چند دسته تقسیم می کنید؟ 
اس�تاد فرنو:اهمتأليفاتمرحوممددپورراجعبهادوار
هنراست.ازاولينكتابىكهايشاننوشتند"حكمتمعنوى
وس��احتهنر" تاكتابهاىبعدىكهراجعبهفرهنگو
هنردورهىاس��المىيادورهىمسيحىاستونيزآنچه
دربابماهيتهنرجديدوهنرتكنولوژيكنوشتندهمهبه
نحوىبهادوارهنربازمىگرددپسيكبخشازتأليفات
ايش��انمربوطبهتاريختحوالتهنروتحليلحكمىاين
حوزهاس��ت.وبخشديگردركلياتومبانىهنراس��ت.
مثل“حقيقتوهنردينى”.“هنرتكنولوژيك”يكبخش
راجعبهآراىمتفكريندربارهىهنراستكهدرچهارجلد
توسطانتشاراتس��ورهمنتشرشدهاست.يكبخشهم
راجعبهس��ينماوسينماىاشراقىوبحثهايىكهدرنقد
وتحليلبرخىازآثارسينمايىدارد.گذشتهازاينهاايشان
مباحث��ىراجعبهتاري��خمعاصروتفكرجديددرجهانو
ايرانداردكهرجالتاريخمعاصرايرانرابررسىمىكند.
حدوداًآنچهذكرشداهممطالبىاستكهايشاندركتب

مختلفدربارهىآنهاتحقيقكردهاست.
فرهنگ عمومی: شما خواندن آثار مرحوم مددپور را 

برای جوانان در شناخت غرب چقدر توصیه می کنید؟

استاد فرنو:خيلىمهماستكهدانشجويانوجوانان
اينتوجهراداش��تهباش��ندكهتأملدرس��طحآثارمارا
بهنتيجهنمىرس��اند.اينكهمامميزاتىازسبكنقاشىيا
موسيقىهردورهرابدانيمبراىدانشجوىهنرالزماست
اماآنوقتىاينشناختمىتواندبهيكديدكاملبينجامد
ودركارهنرمندونقدهنرمؤثرباش��دكهازمشتركاتو
مميزاتبهمبانىهنرهردورهبرسيمبتوانيمآنمشتركات
راب��همبانىبرگرداني��موازآنمبانىبهمبانىفرهنگو
تفكرحاكمبرهرعصربرويمودرنس��بتباآنمسئلهرا
تحليلكنيموبعدبهزمانهخودمانبازگرديموباتوجهبه
سوابق،ببينيماالنبايدبهچهسمتىحركتكنيم.براى
شمامثالىمىزنم.مادرحالحاضرسينماىدفاعمقدس
داريم.س��ينماىبعدازانقالبماواجدجهاتىاس��ت.به
مراتبتحولپيداكردهاس��تودرجشنوارههاىمختلف
صاحبجوايزىش��دهاست.ممكناس��تكسىبپرسد
اينس��ينمابهكدامس��متبايدبرودياچهبايدكند؟هنر
سينمادردورهاىازعالمظاهرشدهاستكهعصربحران
تفكرجديدبودهاس��ت.يكهنرتكنولوژيكاس��تولى
دردورهىبحرانتمدنجديد،س��ينماظاهرش��دهاست.
بنابراينبعضىس��بكهاىس��ينماىمتفكرياسينماى
صاحبنظردردورههايىظاهرشدهاستكهمبانىتفكر

 ما اصوالً در برخورد 
با تاریخ هنر و هنر 

انقالب می توانیم دو گونه 
مواجهه داشته باشیم. 

یکی اینکه ما صورت یک 
اثر هنری را مالحظه 

کنیم و از لحاظ تکنیک و 
سبک و سیاق و ویژگی ها  

و ممیزات ظاهری آن را 
مورد بحث و تحلیل قرار 

می دهیم. اما یک وقت 
هست که از این سطح 

عمیق تر   می شویم، یعنی 
ضمن در نظرگرفتن 
ممیزات ظاهری این 

سؤال را که این ممیزات 
برچه اساس و اصولی 
استوار است و در چه 

عالمی  خلق شده است، و 
کنه حقیقت آن چیست، 

را در نظرمی گیریم، 
اینجاست که صرف 

مباحث صورت شناسی و 
تیپولوژی انسان را قانع 
نمی کند و محقق سعی 

می کند که از این صورت 
ظاهر و تکنیک و سبکی 

که شناخته است، به عمق 
و حقیقت آن برود و بیابد 

که در پی چه منظور و 
مقصدی این کار به این 
صورت اجرا شده است. 
یا این اثر هنری چگونه 

و در چه عالمی  به وجود 
آمده است و چه معنایی 
در آن مستتر است؟ این 

وجهه نظر حکایت از 
نگاهی حکمی  دارد.
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«حکمت  و اندیشه
وتمدنغربىمحلپرس��شبودهاس��ت.مثاًلدرسبك
اكسپرسيونيستىسينماىآلمانقبلازجنگجهانىدوم
دردهههاىس��ى.حتىدرس��بكهاىنئورئاليسمبعداز
جن��گوآوانگارداروپاهمنمونههايىازواكنشنس��بت
بهمدرنيتهوآنچهكهفرنگىهاپس��تمدرن،مابعدمدرن
وترانسمدرنمىنامند،بهنس��بتىمىبينيم.درسينماى
برگمانيابرس��ون.بههمينترتيباس��تك��هدرتاريخ
هنرس��ينماعلىرغماينكههنرىتكنولوژيكاس��تو
سينماىهاليوودمحصولدورهىكاملشكوفايىسرمايه
دارىوس��ينمايىتجارىواستعمارىجديداست،شاهد
اينهس��تيمكهدرهمينعصروزم��اندرتاريختحول

سينماآثارىداريمكهبهنحوىمدرنيته،
سرمايهدارى،توجهبهدنياوهمهىاينها
رامحلپرس��شقرارمىدهد.منتهااين
آثارنادراستومربوطبهسينماىمتفكر
است.درس��ينماىمتفكرهمنمونههاى
نادرىواجداينوجهاستوعمدهآثاربا
همانجرياننفسانىحركتمىكنند.ما
وقتىآثارتاركوفسكىوبرسونوبرگمان
واوزوراتحلي��لمىكنيم،درآنوجوهى
ك��هازمبانىمدرنيتهانتقادمىكنندتأمل
مىكنيم.مثاًلدرداستانتوكيو"اوزو" از
همگسيختگىروابطخانوادگىدرزندگى
جديدبهنمايشدرمىآيد.همينمسئله
راممك��ناس��تبهنحوىدرس��ينماى
وطنىهمببينيم.منته��ابايدبامقدمات
وس��وابقىكهداريمطرحشود.هرچقدر
عميقتر،البت��هجدىتروبهتر.هرچقدر

س��طحىترباشد،بههمانس��ينماىتجارىوگيشهاى
نزديكمىش��ود.درداخلس��ينماىدف��اعمقدسودر
سينماىكودکونوجواننيزنمونههايىمتفاوتبهچشم
مىخورد.پساگرهمينسينمارابحثكنيم،مىبينيماز
وجوهمختلففكرىوهنرىونگاهحكمىنسبتبهتاريخ
وسيرتحولهنرقابلبحثاست.آنچهكهآقاىمددپور
وش��هيدآوينىهمدرجاهايىبهآنپرداختهاند.مرحوم

مددپوردرمقالههايىمبانىس��ينمارانقدكردهودرعين
حالآثارىراشايانتوجهدانستهاست.

از  دوره ای    در  مددپ�ور  مرح�وم  فرهنگ عموم�ی: 
حیاتشان چالش ها یی با روشنفکران من جمله همان 
ش�اگردان دکت�ر فردید که از عهد اس�تاد برگش�تند، 
داش�تند. امثال افرادی مثل ش�ایگان، آشوری و... این 

درگیری ها  برای چه بود و چه علتی داشت؟
اس�تاد فرنو:همانطوركهعرضكردمگاهىتصور
مىشودكهافكارمرحومفرديدنوعىجريانفكرىاست
كهدس��تهبندىسليقهاىدارد.بحثايناستكهاگرما
بخواهيمبهمس��ائلعصروزمانهىخودمان،ازسرفكر
وذكربپردازيمراهىجزتأملىاينچنينى
نداري��م،ببينيدحت��ىاگ��ربخواهيمبه
مش��كالتخانوادگىبپردازيمنمىتوانيم
مس��ئلهراجداىازديگرمشكالتعصر
جديدوبحرانتفكرجديددرنظرآوريم.
مىبينيمآم��ارطالقچهدرش��هرهاى
ب��زرگدنيا،چهدرش��هرىمثلتهران
ياپايتختهاىكش��ورهاىجهانسوم،
روبهفزونىاس��ت.چرا؟براىاينكهآن
مبانىخودبني��ادكارىمىكندكهحتى
زنوش��وهرنتوانن��ددركلعالمباهم
س��ازشپيداكنند.هرچقدرتوجهش��ود
كهاينمبانىچيس��ت،امكانگذشتاز
آنمخاط��راترابيش��ترفراهممىكند.
نمىتوانگفتكهيكشبهمىتوان
آمارطالقراپايينآورد،ولىوقتىانسان
باديددقيقترىبهقضيهطالقدرسطح
بي��نالمللىنگاهمىكند،توجهبهاهمي��تخانوادهبراى
خود،كشوروجامعهاشبيشترمىشودومىتواندازمبانى
خان��وادهبهتردفاعكند،ياحداقلاينتوجهپيدامىش��ود
كهنهادخانوادهدرمناس��باتجديدشهرىدرمعرضچه
مشكالتىقرارمىگيرد.اينمسئلهدستهبندىسليقهاى
نيست.بحثايناستكهماچقدرنسبتبهزمانهوعالم
خودمانمىتوانيمتوجهپيداكنيموچهقدرازآنغافليم.

 در تمدن اسالمی حتی 
نهضت ها یی که در تاریخ 

شیعه رقم خورده به توفیق 
کامل نرسید و بعد از دوره ای 

و از عرصه ی تاریخ محو 
می شد. آنچه که در مورد 
تمدن اسالمی  مشوب به 
وجه طاغوتی می گوییم 

همین امر است که در گذشته 
هم سابقه داشته است. اما 
صورت خودبنیادی که در 

عصر جدید، با امپریالیسم و 
حکومت ها ی امپریالیستی و 
استکباری زمانه ی ما متحقق 

شده، خودبینی مضاعف 
است. خود بینی و طاغوت 
گذشته، طاغوت بسیط بود.

 وقتی می گوییم 
سوسیالیسم یا عقاید 
چپ قائل به دترمینیسم 
هستند، فوراً به جای 
دترمینسیم، جبر را قرار 
می دهیم. در حالیکه اصاًل 
به این معنا نیست. ممکن 
است هر یک از این عقاید 
یا مبانی علوم انسانی به 
جهت مبانی خودبنیاد 
فردی و جمعی مشکل 
داشته باشد که دارد ولی 
مشکل آن به قائل بودن به 
جبر بر نمی گردد. مشکل 
آن در قائل بودن به آن 
مفاهیمی است که در تفکر 
خودبنیاد معنی پیدا می کند 
و از آنجایی که تفسیر 
مسائل انسانی به تفاسیر 
خودبنیاد بر می گردد، 
علوم انسانی بر اساس 
عقل معاش و علوم پایه 
و فیزیک و شیمی تفسیر 
می شود. در حالیکه در 
گذشته شرافت علوم به 
موضوعشان بود. بنابراین 
علوم الهی که معرفت حق 
از طریق آنها کسب می شد، 
اشرف علوم بود. علوم دیگر 
فضل محسوب می شد. 
علم به معنی دقیق لفظ 
به علومی بر می گشت که 
معرفت حق در آن تحقق 
پیدا می کرد. علوم دیگری 
که در سطح دیگر مثل 
طبیعیات و ریاضیات قرار 
داشتند فضایل محسوب 
می شدند.
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وقتىاينتوجهوجودداش��تهباشد،طبعاًنگاههامتفاوت
مىش��ود.گاهىمرحوماس��تادهمس��ختازغفلتهاو
اش��تباهاتبرمىآشفتوباافرادبرخوردمىكردوآنانرا
بهكلىپرتازمسائلمىدانستكهاينموجبرنجيدگى
خاطرمىش��دوتصورمىشدفالنىفقطخودشراقبول
داردولىواقعيتايناستكهگاهىماواقعاًتوجهنداريم
كهدرعالمچهگذش��تهاست.دردورهجديدترجمهدشوار
بودهاس��ت؛معمواًلمطالبدقيقدرس��تترجمهنش��ده
اس��ت.آنهايىكهترجمهكردهاندحتىاگ��رواژهفرنگى
رادرمت��ندرس��تمىفهميدندمعادلعربىوفارس��ى
دقيقآنرانمىدانس��تند،سوابقآنرانمىدانستند،علوم
قديموجديدرانمىدانس��تندوكسىنبودهقديموجديد
رادرمعن��ىاجتهادىمطابقهكن��دومثاًلبگويدليبرتهبه

چهمعنايىبودهاس��تيااومانيس��مدقيقاًبه
چهمعناس��ت.كسىرانداشتيم.مرحومدكتر
فرديداينزحمتراكشيدهاستواينبراى
ماتوفيقىبودهاس��تكهايشاناينراهرفته
اس��ت.مس��ئلهايننيستكهكس��ىبراى
ايش��انكرامتىقائلباش��دياغلوىدرحق
ايش��انبكند،نه.مسئلهايناستكهايشان
ازكودك��ىتوفيق��ىپيداكردهب��ودهكهدر
اوضاعواحوالمش��روطيتهمدروسقديم

راخواندهاس��توهمبااش��ارهپدرنزدداروس��ازىكهاز
فرنگآمدهاست،بازبانفرانسوىآشناشود.اينآشنايى
باعربىوفرانس��وىازدورهىنوجوانىبراىايش��انكه
دريكخانوادهىباامكاناتنس��بىخوبىتحصيلوكار
مىكرده،س��ببشدهمقدماتىرافرابگيردوذوقودقت
حكمىايش��اندردورههاىمختلفباعثش��ده،مسائل
حكم��ىونظرىراتعقيبكندوبهعمقآنراهپيداكند.
زحمتىاستكهايشانكشيدهاست.يكسرىازمسائل
حلش��دهاست.مقدماتيكسرىازمس��ائلهمفراهم
ش��دهتااينكهبتوانتحقيقوتفكركرد.اينگونهنيست
كهبگوييمهمهچيزبانظرايش��انحلشدهاست.بحث
دعوتبهتفكراس��ت.اينكهچگونهبايدفكركرد،چگونه
باي��دراجعبهكلماتدقتكرد.بعض��ىدردورههايىدر

جلس��اتمرحوماستادشركتمىكردندوازصحبتهاى
اس��تاداس��تفادهمىكردندواگراش��تباهىمىكردندكه
موجبتذكراستادمىشد،مىپذيرفتند.بعدازفوتايشان
آمدندكتابنوشتندوعهدخودبااستادرازيرسوالبردند.
آقاىآش��ورىكهمىدانداهميتدقتهاىاستادچيست
ولىدرجاهايىس��ختاستكهانسانخودشرابشكند.
سختاستكهانساناشتباهاتخودشرابپذيرد.مرحوم
آق��اىمددپورهمدرجاهايىتندمىش��دوبااش��خاص
مختلفبحثمىكرد.اماخوداينتوجهباعثمىشودكه
براىچنينافرادىاش��تباهاتفاحش،آزاردهندهمىشود.
خودمرحومدكترفرديدهمخيلىازاش��تباهاتراتحمل
نمىكرد.حتىازدوستانوش��اگرداننزديك.اينبدين
خاطراس��تكهكثرتاش��تباهاتمسائلراجورىدرهم
آميخت��هوخلطكردهكهنمىتوانيمدرس��ت
فك��ركنيم.بنابراينآنكس��ىك��همىداند
مطلبچيست،رنجمىبردوبرآشفتهمىشود
وپرخ��اشمىكند.ام��اديگراناي��نرابه
حس��ابتندخويىوخودبينىمىگذارنددر

حاليكهاينطورنيست.
"گفتجاىآناس��تك��هخونموجزند
دردللعل/زينتغابنكهخزفمىش��كند
بازارش" وقتىقراراس��تداريوشآشورىو
بعضىازروش��نفكراناينمملكتپرچمدارهدايتتفكر
وفرهنگوهنرباش��ند،اس��تادهمبايدواقعاًدرجاهايى

عصبانىشودوموضعبگيرد.
فرهنگ عمومی: اس�تاد، جنابعالی خاطرتان هست 
که مرح�وم مددپور در چه مواضع نظ�ری ای با امثال 
داریوش آشوری، ش�ایگان و احسان نراقی مخالفت 

داشتند.
اس�تاد فرنو:ب��ههرحالبعدازفوتمرحوماس��تاد
فرديد،چهبس��اپيشمىآم��دكهآنآقاي��انفرصترا
غنيمتمىش��مردندوبهاستادحملهمىكردندومرحوم
مددپوريامرحوممعارفس��عىداشتندكهپاسخىدرخور
بدهن��دكهازاينروىمباحث��ىدرمىگرفت.درجاهايى
ازهمينآثارآقاىمددپوربهاش��اراتىپاس��خاينآقايان

  ایندیویدیوآلیسم در 
حقیقت مذهب اصالت 

فرد است. این فرد 
در مقابل جمع  حق 

استقالل در رأی دارد. 
قرار است این آحاد 

اجتماع همه استبداد 
به رأی و استقالل در 

رأیشان را به منصه ی 
ظهور برسانند. اما 

برای تک تک این عموم 
میسر نیست که این کار 

را بکنند. ازآنجائیکه 
این عموم عقلشان به 

چشمشان است و هدایت 
نشده اند و هر کدام 

استقالل و استبداد به 
رأی دارند و با هر تبلیغ 

و بادی ممکن است به 
سمتی بچرخند، رأی به 

کسی می دهند که بیشتر 
برای او تبلیغ شده 

است. در نهایت آنهاییکه 
صاحبان سرمایه هستند 
و بیش از همه می توانند 

نفسشان را بر دیگران 
حاکم کنند، به حکومت 
می رسند و دولتمردان 

هم در خدمت آن طایفه 
هستند. این از نظام 

غرب.
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رادادهبود.
فرهنگ عمومی: مرحوم مددپور در دوره ی طوالنی از 
حیات علمی شان، در حوزه ی هنری حضور داشتند، آیا 

شما از این دوره خاطره ای به یاد دارید که بفرمایید.
استاد فرنو:درآندورهىاوليهاىكهشهيدآوينىدر
قيدحياتبودندوبعدشهيدشدند،مرحوممددپوردرحوزه
حضورداش��تند.مدتىمسئوليتدفترمطالعاتدينىهنر
بهعهدهىدكترمحمدرجبىقرارگرفتوبعدازايش��ان
مس��ئوليتدفترباآقاىمددپوربودكهتاايناواخرايشان
آندفت��رراادارهمىكردندوآثارىرادرآندفترمنتش��ر
مىكردندوبههرحالجاداش��تبعدازفوتايش��انهم
آندفتردومرتبهبهوجهىبازگشايىشودكهمتأسفانهدر
دورهاىنسبتبهقضيهتوجهكافىنشد.البتهآثارمرحوم
آقاىمددپوردرانتش��اراتسورهچاپمىشدامانسبتبه
اينكهآندفتربايداحيامىشدوكارمىكردبىتوجهى
شد.اخيراًمس��ئولينحوزهمىخواهندازنودفترمطالعات
دينىهنرراراهاندازىكنندكهجاىتقديروتشكردارد.
انش��اءاللكهبشودباهمكارىآندفترمجموعهآثارى
ك��هازمرحومآقاىمددپوربهج��اىماندهمنقحومرتب
ش��ودومجدداًبهصورتمناسبباتوضيحاتكاملترى
منتشرشودواگردرجاهايىنواقصىوجوددارد،برطرف
ش��ود.حروفچينىوويرايشهااگرمشكالتىداشتهرفع
شودتادانشجويانبتوانندراحتترازاينآثاراستفادهكنند.

فرهنگ عمومی: اس�تاد ش�ما در رابطه با اعتقادات 

سیاس�ی مرحوم مددپور و اعتقادشان به والیت فقیه 
چیزی مدنظرتان است؟

اس�تاد فرنو:معمواًلحيطهىنظ��رىمرحوممددپور
بيش��ترمباحثفرهنگىوهنرىبود،ام��ابههرحالدر
كلدرجرياندفاعازحقيقتانقالبهمانندمرحومفرديد
دف��اعازواليتدينىومعن��وىفقيه،بهخصوصنظرگاه
خاصامام)ره(موردتوجهايش��انبودوازشروطگذشت
ازغربزدگىتلقىمىش��د.توجهبهاصولازاينديدگاه
الزماس��ت؛منتهاباش��رايطى.يعنىل��زومتوجهوتفكر
ضمناجتنابازتأويلوتفس��يروغربزدگىوبازگشت
بهاصولدرستاست؛اماانقالببهصرفتوجهبهظاهر
مسائلنمىتواندتداومپيداكند،بلكهاحتياجبهتفكراست.
دراينزمينهديدگاهايش��انومرحوماستادممتازمىشود
وممكناس��تب��ابعضىازاحزابموج��وداصولگرابه
معناىآنچهكهدردستهبندىهامصطلحاست،نگنجدو
مطابقتكاملنداشتهباشد.ولىتوجهبهاصولواجتناب
ازالتقاطبامبانىغربىدركلايننظرگاهجدىاست.در

اينبحثىنيست.
فرهنگ عمومی: از حلقه ی نظری ایشان در انزلی چه 

می دانید؟
استاد فرنو:درتشكيلآنحلقهكهمرحوممددپورهم
حضورداشتند،استادعليزادهمؤثربودند،منتهاهركداماز
آقايانىكهدرآندورهباجناباستادعليزادههمراهبودند،
وضعمتفاوتىپيداكردندوبهسمتنظرگاهىديگررفتند.
فرهنگ عمومی: جنابعالی بهترین نوش�ته ها  یا آثار 

مرحوم مددپور را چه می دانید؟
استاد فرنو:اغلبمباحثمقدماتىايشانبهضرورت
بحثدركتابهاىمختلفتكرارشدهاست.امادرهراثر
مطالبىجديدنيزبرآنافزودهش��دهاست.شايدمجموعه
مقاالتىكهتحتعنوانخودآگاهىداشتندازبهترينآثار
ايشانباشد.درهرمجموعهاىچندمطلبشاخصداشتند
كهشايانتوجهاست.ازنظربندهآنبحثهايىكهراجع
بهماهيتهنركردهاندمثل"هنرتكنولوژيك" يا"حقيقت

وهنردينى" عرصههاىجديدىراگشودهاست.
از  یک�ی  در  مددپ�ور  مرح�وم  فرهنگ عموم�ی: 

 خیلی مهم است که 
دانشجویان و جوانان این 
توجه را داشته باشند که 
تأمل در سطح آثار ما را به 
نتیجه نمی رساند. اینکه ما 
ممیزاتی از سبک نقاشی 
یا موسیقی هر دوره را 
بدانیم  برای دانشجوی 
هنر الزم است اما آن وقتی 
این شناخت می تواند به یک 
دید کامل بینجامد و در 
کار هنرمند و نقد هنر 
مؤثر باشد که از مشترکات 
و ممیزات به مبانی هنر 
هر دوره برسیم بتوانیم 
آن مشترکات را به مبانی 
برگردانیم و از آن مبانی به 
مبانی فرهنگ و تفکر حاکم 
بر هر عصر برویم و در 
نسبت با آن مسئله را تحلیل 
کنیم و بعد به زمانه خودمان 
بازگردیم و با توجه به 
سوابق، ببینیم االن باید به 
چه سمتی حرکت کنیم.
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 یک موقع است که 
شما رأی غیر را بر 

نمی تابید. یعنی  در برابر 
سیاست ها ی استکباری 
و امپریالیستی، استقالل 

دارید. استقالل از 
شعارهای انقالب است. 
استقالل از چه چیزی؟ 
استقالل از قدرت ها ی 
طاغوتی. استقالل از 
امر نفسانی. در عین 

حال بندگی حق را هم 
داریم. "لیبرته" استقالل 

از غیر و بندگی نفس 
است. بحث این است که 

در تعالیم اسالمی خود 
و دیگران را به آزادگی 
از نفس و بندگی حق 

دعوت می کنید. به 
نسبتی که هر سالکی 

خودش را از قید تعلقات 
دنیوی و نفسانی خالص 

کند و متابعت حق کند 
بنده ی حق است و در 

صراط مستقیم طی 
طریق می کند. اما به 

نسبتی که با دنیا و نفس 
بستگی پیدا می کند، در 
بند تعلقات اسیر است. 

در معنای "لیبرته" 
بندگی حق وجود ندارد. 
استبداد به رأی و بندگی 

نفس وجود دارد.

مصاحبه ها ی قبل ازرحلتشان، گفته بودند: من از مرحوم 
فردید گذش�ته ام و گذر کرده ام. نظرتان در این مورد 

چیست؟
استاد فرنو:مندقيقاًنمىدانمآنمصاحبهكنندهچه
سؤاالتىپرسيدهبودوايشاندرچهوضعوحالىبودهاست.
ام��اهمانطوركهگفتماينفرصتىكهمرحومدكترفرديد
براىاحاطهىبهمقدماتمختلفداش��ت،اصاًلدرعصر
وزمانهىبعدنهبراىمرحوممددپوربلكهبراىهيچكدام
ازش��اگردانبهآنصورتفراهمنشد.حتىدكترداورى
كهسالهاستمباحثحكمىوفلسفىراتعقيبمىكندباز
آنفرصتتأملوتحقيقمرحوماستادرانيافتهاست.بعد
اززمان��هدكترفرديدديگرامكانآنوجودنداردكهقديم
وجدي��دبهنحوتفصيلىبامقدماتتوجهبهريش��ههاى
الفاظومعانىتعقيبشود.ببينيدزمانىمرحومدكترفرديد
نظرش��انبهاينجلبشدهبودكهدرعلماصولمبحث
الفاظنسبتبهمنطققديموارسطويىچقدرمتحولشده
وچهمباحثىدارد.براىاينقضيهايشانيكقفسهكتاب
علماصولفراهمك��ردوكتبرابهدقتمطالعهكردكه
حتىدرخودحوزههاىعلميهعلماىعلماصولاينكار
رابهاينوسعتتعقيبنمىكنند.درعينحالدقتدكتر
فرديددقتىتازهاس��تكهدراينعصروزمانهمناسببا
امكانمطابقتالفاظومعانىدرزبانهاىكهنميسرشده
اس��ت.وىازنوبهاينمسئلهدقتمىكندكهبابالفاظ
درعلماصولنس��بتبهمنطقچهتحوالتىپيداكردهو
شاملچهمباحثىاستودردورههاىمختلفتحولعلم
اصولاينمباحثچهس��يرىراپيداكردهاست.درحال
حاضر700جلدازكتبش��ازفلس��فهبهزب��انآلمانىدر
كتابخانهبنيادوجودداردكهازكتابخانهش��خصىايشان
بهجاىماندهاس��ت.400جلدكتابفرانسهازبحثهاى
مختلفروزهرمنوتيكوجودداردكهش��اگردانايشاناز
جاه��اىمختلفدنيابراىمرحومفرديدمىفرس��تادهاند.
فرهنگهاىمختلفالتينبهيونانىوبرعكس،يونانىبه
آلمانىوآلمانىبهالتينكهبهآنهاحاش��يهزدهاست.در
كنار2500جلدكتابفارسىوعربىدرمعارفقديمكه
همهسطربهسطرمطالعهوبعضاًحاشيهنويسىشدهاست

.اينفرصتهااصاًلديگربراىكسىپيدانمىشودكهاين
چنينتحقيقكند.اماآق��اىمددپورهمهمتبلندىدر
طرحمسائلواستفادهازتحقيقاتاستادداشتوتوانست
اينتعداداثرمنتشركند.درعينحالمرحوماستادفرديد
وسواس��ىداش��تكهمانعمىش��دهربحثىرادرطول
حياتشمنتش��ركندولىدقتهاىعجيبوغريبىكرده
كهاصاًلوقتاينكاربراىكسىبهآنمعنىكهايشان
تحقيقمىكرد،فراهمنمىش��ود.بلهمىشودكلياتىرااز
نظرگاهايش��انگرفتوتأملوفكروكاركرد.دقتهايى
كهايشانراجعبهكلماتكردهاستبىنظيراست.مثاًل
خودلفظ"اتيموس" واتيمولوژىكهايشانباحقوهست
واسمآنرامشترکلفظىومعنوىمىگيردوريشههاى
التينويونانىراارائهمىدهد.كارخيلىمهمىاس��ت.به
مباحثمختلفاتيمولوژىايشاندقتنشدهكهخودباب
مفصلىاس��ت.يعنىامكاناي��نكارقباًلبهاينصورت
فراهمنبودهكهريشهىكلماتقديمدرزبانمشترکچه
بودهاس��ت.اينكارراكسىنكردهاست.ممكناستدر
زبانهاىهندواروپايىكهريشههاىمشترکنزديكترى
دارند،كارهايىصورتگرفتهباش��دولىكس��ىتفصياًل،
بهخص��وصزبانهاىس��امىكهعربىازآنسرچش��مه
گرفتهاس��ت،رابازبانهاىاروپايىمقايسهنكردهاست.
اينكهفالناصطالحعربىبافارس��ىقديمويونانىو
التينوسنسكريتچهنسبتىپيدامىكندكارىاستكه
تنهااس��تادبهآناهتمامداشتهاست،بهعبارتديگراين
كارىاستكهاستادآنراشروعكردوريشههاىيونانى
والتينكلماتراباعربىتطبيقكردومشتركاتمتعدد
پيداكردهاست.اينيككاربىنظيراست.بهاينصورت
كس��انىكههمراهايش��انبودندحتىوارداينتحقيقبه
اينتفصيلنشدهاند.درعينحالتالشىكههركسدر
دورهىحياتشكردهاستبهجاىخودمهماستولىآن
كاراستادبىنظيراست.اگرمىخواهيمواقعاًمشكالتمان
درمس��ائلنظرىكاهشپيداكندبايدايندقترانسبت
بهزبانوكلماتج��دىبگيريموتحقيقاتاتيمولوژيك

مرحوماستادرادردانشگاههاوحوزههاتعقيبكنيم.
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آنچهامروزبهنام»روانشناسى«ناميدهمىشود،ازاواخر
ق��رننوزده��موآنگونهكهمورخانتاريخروانشناس��ى
مىگويند،ازس��ال1879ميالدىباتأسيسآزمايشگاهى

دراليپزيكآلمانپديدآمدهاست.
اي��نروانشناس��ىك��هطرف��دارانومبلغان��شآنرا
»روانشناسىعلمى«مىنامندازدلميراثفلسفهىامانيستى
غربمدرنپديدآمدهاستوپديدآورندگانآنكوشيدهاندتا
آنراازآنچهدريونانباستانوياغربقرونوسطىتحت
عنوان»علمالنفسفلسفى«مطرحبودهاست،متمايزنمايند.
روانشناس��ىم��درن]هم��ان»روانشناس��ىعلمى«
را آن مىت��وان ك��ه آن[ نظرپديدآورن��دگان م��ورد
»روانشناسىامانيس��تى[ني��زناميد،اگرچهازدلسلس��له
تكاپوهاوس��يرتطورآراىفلس��فىپديدآمدهاست،امااز
هنگامپيدايى،خودرابهعنوانيكىازش��عبعلومانسانى
مدرنوذي��لگفتم��انوروششناس��ى»علومتجربى«

ي��اهمانScienceمطرحنمودوكوش��يدبابهرهگيرى
بيشازپيشازروششناسىتجربى-حسىوآزمايشگاهى
ونيزرويكردىكمىانگارانهوآمارى،خودرادرخانوادهى

علومتجربىياعلوممدرنجاىدهد.
اگرچهبهدليلويژگىبرخىموضوعاتمطروحهدرآنو
نيزبرخىاقتضائاتروششناختىبراىاثبات»علمى«بودن
خود،تاهمينامروزنيزباطيفپوزيتيويستهاىكالسيك
ومتعصبدركش��مكشبودهاست،امابههرحالدرجهان
Psychologyامروزروانشناس��ىكهترجمهاىب��راى
اس��ت،بهعن��وانيك��ىازصورعل��وممتكثرم��درنبه
رس��ميتپذيرفتهشدهودردانش��گاههاومراكزپژوهشى
تدري��سوي��ادرزمين��هىآنتحقيقص��ورتمىگيرد.
همچنينشعبىازروانشناس��ىمدرننظير»روانشناسى
مرضى«و»روانشناس��ىبالينى«ودرمواردىش��يوهى
درمان��ى»روانكاوى«درامربررس��ىودرماناختالالتو

روان شناسی مدرن؛
نقدی بر بنیان های نظری

■ محمود جواهری

روان شناسی مدرن 
]همان »روان شناسی علمی« 
مورد نظرپدیدآورندگان 
آن[ که می توان آن را 
»روان شناسی  امانیستی 
نیز نامید، اگرچه از دل 
سلسله تکاپوها و سیر 
تطور آرای فلسفی 
پدید آمده است، اما از 
هنگام پیدایی، خود را 
به عنوان یکی از شعب 
علوم انسانی مدرن و ذیل 
گفتمان و روش شناسی 
»علوم تجربی« یا 
همان Science مطرح 
نمود و کوشید با 
بهره گیری بیش ازپیش از 
روش شناسی تجربی-

 حسی و آزمایشگاهی و 
نیز رویکردی کمی انگارانه 
و آماری، خود را در 
خانواده ی علوم تجربی یا 
علوم مدرن جای دهد.



77 فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 91

بيمارىهاىروانىومشكالتشخصيتىدرجوامعمدرن
فعالهستند.

روانشناسىامانيستى]كهبهلحاظمبادىوغاياتخود
ونيزبهجهتروانشناس��ىوموضوعموردمطالعهىخود
ب��هكلىباعلمالنفسفلس��فىوحكيمانهىماقبلمدرن
متف��اوتاس��ت[اگرچهدرس��ال1879ودرآث��اروآراو
عمل»ويلهلموونت«آلمانىبهعنوانيكدانشمنسجم
وم��دونمطرحگرديد،اماپيش��ينهاىطوالنىترداردكه
بهآغ��ازعصرم��درنودورهىآراى»دكارت«و»الک«
برمىگ��ردد.درواقعاگرچ��هروانشناس��ىامروزبهلحاظ
موضوعوروششناس��ىونوععالئ��قوحوزهىمطالعه،
صبغهىفلس��فىتمامعياروپررنگىن��دارد]هرچندگاه
آراىبرخىازهمينروانشناس��انم��درننظير»يونگ«
يا»ف��روم«ويا»مزلو«و»آلپ��ورت«و»ويليامجيمز«و

»ديوئ��ى«وبرخ��ىرواندرمانگراناگزيستانسياليس��ت
نيزمس��تقيموغيرمس��تقيمپيرايههاىفلس��فىپنهانو
آشكارىپيدامىكند[،امامبادىوسرچشمههاىتئوريك
آنازآراىفيلس��وفاناُمانيستىنظير»دكارت«،»الک«،
»هيوم«،»ديويدهازنلى«،»جيمزميل«،»المترى«وبرخى
ديگرنشأتگرفتهاس��ت.بنابراينبدنيستبراىشناخت
ماهيتوبنيانهاىنظرىروانشناسىمدرن،سخنرابا
مرورىكوتاهبرپيش��ينهوبسترپيدايىآناززماندكارت
تاويلهموونتوتأسيسنخستينآزمايشگاهروانشناسى

پىبگيريم.

تکوین بنیان های فلس��فی روان شناسی 
مدرن؛ از دکارت تا وونت

ب��اظهورتفكراُمانيس��تىدررنس��انسوبس��طآندر

 رنه دکارت در دستگاه 
فلسفی خود، مابین 
»جسم« و »روان« ]یا 
تعابیر دیگری نظیر 
»روح« یا »ذهن« که 
علیرغم تفاوت های 
مفهومی اساسی ای 
که با هم دارند، در 

اینجا می توان آن ها 
را مسامحتًا یکسان 

دانست[، نوعی دوگانگی 
قایل بود. او جسم 

بشر را یک »ماشین« 
می دانست که به 

مراتب از ماشین های 
ساخته ی دست بشر 

بهتر کار می کند. 
خود مورخان غربی 

روان شناسی مدعی اند. 
تفسیر ماشینی دکارت 
از بشر، مبنای تعریف 

»روان شناسی مدرن« از 
»انسان« گردیده است.
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قلمروه��اىنظرىوعملى،درقرنهفدهمودردس��تگاه
فلس��فى»رنهدكارت«نح��وىتفس��يرخودبنيادآنهااز
بش��رپديدآمدكه:اواًلآدمىرادائرمدارهستىمىدانست
وباطرحنظريهىمعرفتش��ناختى»منمىانديشم؛پس
هس��تم«سوبژكتيويس��مرابهصراح��توبهعنوانبنيان
دستگاهفكرىبشرمدرنمطرحمىكرد-با»سوژه«فرض
ش��دنهرفردآدمى]بهتعبيرىهر»مِنفردى«[طبيعى
بودكههمهىعالم]وازجملهديگرانس��انهاوطبيعتو
امورديگر[بهعنوان»ابژه«اىبراىاينسوژهمطرحگردد-
ثانياًاينس��وژهبهعنوانيكموجودخودبنياداساس��اًدر
س��احتناسوتىوجودخودوفارغازتوجهجدىومحورى
بهربوبيتساحتقدس��ىتعريفمىگرديد؛بنابراين،اين
»منفردىخودبنياد«بهدليلاينخصيصهاستكبارىخود
]خودبنيادى[ونيزبهايندليلكهنهبافطرتروحانىوجود
خودكهباساحتناس��وتى-حيوانىحياتخويشتعريف
مىگرديد]نمونههاىمتعددوبارزىازاينگونهتعريفرادر
آراى»تامسهابز«درقرن17وانبوهفيلسوفانماترياليست
قرون18و19ونيزصورتىديگرازآنرادرنوعتفس��ير
»المارک«و»داروين«و»اسپنس��ر«ازبش��رمىشدديد
واينرويكردتئوريكدرش��اكلهىوجودرشتهاىموسوم
به»انسانشناس��ى«درقرنبيس��تمنيزتداوميافتهاست[
تجسميك»خودبنيادىنفسانى«بود.ازهمينرومىتوان
»سوبژكتيويس��ممدرن«را»اصالتموضوعيتنفسانى«
ترجمهكرد.ثالثاًبش��ربهعنوانيكس��وبژهدرانديشهى
دكارتىونيزپوزيتيويس��مقرنهجدهمبهبعد،بهعنوان
يك»ماش��ين«وبهتعبيردقيقتربهعنوانيك»ماشين
غريزى«تعريفمىگرديدوايننگرش،مبناوالگوىاصلى
تعريفروانشناسىمدرنازبشرگرديد،بهگونهاىكهحتى
درنيمهىدومقرنبيس��تموباطرحنظرياتىتحتعنوان
»سايكوس��ايبرنتيك«نيزايننگرشماش��ينىبهانسان،
دستخوشتحولنگرديد،بلكهفقطتاحدودىتغييرصورت

وفرمداد.
رنهدكارتدردس��تگاهفلس��فىخود،مابين»جس��م«
و»روان«]ي��اتعابيرديگرىنظي��ر»روح«يا»ذهن«كه
عليرغمتفاوتهاىمفهومىاساس��ىاىكهب��اهمدارند،

دراينج��امىتوانآنهارامس��امحتاًيكس��اندانس��ت[،
نوعىدوگانگىقايلبود.اوجس��مبشررايك»ماشين«
مىدانستكهبهمراتبازماشينهاىساختهىدستبشر
بهتركارمىكند.خودمورخانغربىروانشناسىمدعىاند.
تفسيرماشينىدكارتازبشر،مبناىتعريف»روانشناسى
مدرن«از»انس��ان«گرديدهاست.ايننگرشماشينىبه
بشر،بعدازدكارت،گسترشوعمقنيزيافتهاست.درواقع
دكارتفقطبدنوجس��مانسانرايك»ماشينغريزى«
مىدي��دو»روح«يا»ذه��ن«راازآنجدامىكرد]والبته
درتبيينارتباطوچگونگىپيوندمابينجسموروح،دچار
س��ردرگمىگرديدهبود[،ام��ااندكىبع��ددرآراى»جان
الک«،فيلس��وفانگليس��ىاىكهتقريباًنيمقرنپساز
دكارتدرگذشتهاست،نظريهىتفسيرماشينبه»ذهن«
بشرنيزتعميمدادهشد؛هرچندكهاينرويكردماشينگرايانه
درب��ارهىذهنويابهاصط��الحروانياروحدرآراىالک

صراحتندارد.
باظه��ورانديش��هى»ديويدهيوم«كهيكفيلس��وف
پوزيتيويس��توماترياليستانگليس��ىبود،كوششبراى
تبيينماشينى»ذهنبشر«جدىترمىگردد.هيومبهسال
1739م»رس��الهاىدربارهىطبيعتبش��ر«رامنتشركرد
وكوش��يدتاباتكيهبرمدلماش��ينگرايىونيزاستفادهاز
اصل»تداعىانديش��هها«]كهفيلس��وفانتجربى-حسى
ونيزپوزيتيويس��تانگليس��ى،آنرامبناواساستشكيل
تصوراتوافكاردربشرمىدانستند[بهنوعىتفسيربشربه
عنوان»ماشينغريزى«رادرچارچوبفلسفهىامپريستىو

پوزيتيويستىقراردهد.
»ديويدهارتلى«ديگرفيلس��وفتجربهگراىانگليس��ى
)متوفىبهسال1757م(اساستفسيرخودازپروسهىادراک
بشرراباصراحتبرپايهى»اصلتداعىگرايى«قرارداددر
عينحالكههمچونهيوموحتىشديدترازاو،ازالگوى
ماش��ينگرايىبراىتبيينذهنبش��راستفادهكردونهايتًا
اي��نرونددرآراى»جيمزميل«فيلس��وفپوزيتيويس��ت
)متوفىبهس��ال1836م(بهنهايتخودرسيد.جيمزميل
نظريهىتبيينماشينبشر]جسمىوروحى[راباصراحت
وجامعيتىبهكاربس��تكهپيشازاوبىس��ابقهبود.وى

با ظهور اندیشه ی 
»دیوید هیوم« که یک 
فیلسوف پوزیتیویست 
و ماتریالیست 
انگلیسی بود، کوشش 
برای تبیین ماشینی 
»ذهن بشر« جدی تر 
می گردد. هیوم به سال 
1739 م »رساله ای 
درباره ی طبیعت 
بشر« را منتشر کرد 
و کوشید تا با تکیه 
بر مدل ماشین گرایی 
و نیز استفاده از اصل 
»تداعی اندیشه ها« 
]که فیلسوفان 
تجربی- حسی و 
نیز پوزیتیویست 
انگلیسی، آن را مبنا 
و اساس تشکیل 
تصورات و افکار در 
بشر می دانستند[ به 
نوعی تفسیر بشر به 
عنوان »ماشین غریزی« 
را در چارچوب 
فلسفه ی امپریستی 
و پوزیتیویستی قرار 
دهد.

 نزد فیلسوفان عصر به اصطالح روشنگری و پس از آن، تفاوت بشر با حیوانات دیگر، به عنوان یک تفاوت صرفًا 
کّمی ]ونه حتی کیفی؛ تا چه رسد به تفاوت ماهوی[ پنداشته می شود و ضمن ارائه ی یک رویکرد غریزی –

 حیوانی به  آدمی، نوعی تقلیل گرایی در نگرش به  آدمی  را نیز ترویج می نمایند.
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بهصراحتمدعىبود.ذهنبش��رچيزىجزيكماش��ين
نيس��توباهمانش��يوهىمكانيكىساعتكارمىكندو
براثرنيروهاىفيزيكىخارجىبهكارمىافتدوبهوسيلهى

نيروهاىفيزيكىداخلىكارمىكند.
اماتأكيدبرتفس��يرماش��ينى–غريزى
در صرف��اً بش��ر، پوزيتيويس��تىاز و
فلسفهىانگلس��تانمط��رحنب��ود؛بلكه
بس��يارىازمتفكرانموس��ومب��ه»عصر
روشنگرى«درفرانسهنظير»ژوليناوفره
دوالمترى«،»دني��سديدرو«،»داالمبر«
نظي��ر سوئيس��ىاى زيستش��ناس و
»شارلبونه«وبسيارىديگر،ازطرفداران
آنبودن��د.درواقعبايكم��روركوتاهدر
خصوصس��يرتطورآراىفلس��فىاىكه
بهقلمرومباحث»روانشناسى«]آنگونه
كهامروزازآنناممىبريم[مربوطمىشود،
اززم��اندكارتتاپايانعصربهاصطالح
روش��نگرىوآغازقرننوزدهم،مىتوان
اي��نويژگىه��اراب��هعن��وانخصايص
اصلىاينتطورات]كهنهايتاًبهتأس��يس
»روانشناس��ىمدرن«درس��ال1879م

انجاميد[نامبرد:
1-غلبهىتفس��يرماشينىوغريزى-
ناسوتىازبش��ر:براساساينتعريف،بشر
يكماشينغريزىاستكهساحتاصلى
وعم��دهىوج��وداو،س��احتحيوانى-

غريزىاست.
2-غلب��هىرويكردپوزيتيويس��تىدر

تعريفوتفسيربشر
3-تفسيربشربهعنوانيكسوبژهوبرپايهىخودبنيادى

نفسانى
4-سيطرهىتفسيرماترياليستى-مكانيكىازانسان

5-غلب��هىنگ��رشفيزيولوژيك��ىص��رفوتكيهبر
روششناسيآزمايش��ى-تجربىدرتفسيربش��ر:درواقعدر
اينس��يرتطور،نوعىتالزموهمراهىمابينبيولوژيسم

]اصالتدادنبهزيستشناس��ى[،ماترياليس��م،مكانيس��م
]تفسيرماشينى[وپوزيتيويس��مدرتعريفازبشرراشاهد

هستيم.
نزدفيلسوفانعصربهاصطالحروشنگرىوپسازآن،
تفاوتبشرباحيواناتديگر،بهعنوانيك
تفاوتصرفاًكّمى]ونهحتىكيفى؛تاچه
رسدبهتفاوتماهوى[پنداشتهمىشودو
ضمنارائهىيكرويكردغريزى–حيوانى
ب��هآدمى،نوعىتقليلگرايىدرنگرشبه
آدمىرانيزترويجمىنمايند.براىنمونهدر
اينخصوصمىتوانبهتفسير»ديدرو«
يا»داالمبر«ازآدم��ىدر»دايرۀالمعارف«
نگريس��ت.درهميندوراناستكهيك
پزش��كماترياليس��تپوزيتيويستبهنام
»پىيركابانيس«)متوفىبهسال1808م(
ضمنارائهىتفسيرىماترياليستىازبشر،
»تفكر«دربشررا»حاصلتراوشمغز«و
»يكعملصرفاًفيزيولوژيك«مىنامدو
همهىحوزههاىمعنوىوجودبشر-نظير
اخالق-راحاصلفرآيندهاىجس��مانىو
تعاملاجتماعىمىداندومدعىمىشود،
پيگيرىنفعش��خصى،آدمىرابهفضيلت
رهنمونمىگردد.اويكىازكسانىاس��ت
كهازض��رورتتأس��يس»علم��ىبراى
ش��ناختبش��ربرپايهىروشهاىعلوم
تجرب��ىومبتنىبرمطالعاتجس��مانى«

سخنمىگويد.
درچنينفضايىاس��تك��هزمينههاى
نظ��رىب��راىپيداي��ى»روانشناس��ى«
بهعنواندانشىتحتس��لطهىرويكردهاىپوزيتيويستى
وفيزيولوژيس��موداراىصبغهىماترياليس��تىوملهماز
روششناس��ىكمىانگارانهوتجربى-آزمايش��گاهىعلم

مدرن،فراهممىشود.
نيمهىدومقرننوزدهم،زمانس��يطرهىبيولوژيسمو
علىالخصوصداروينيس��ممىباشد.داروين،ضمنناديده

پزشک ماتریالیست 
پوزیتیویست به نام 

»پی یر کابانیس« )متوفی 
به سال 1808م( 

ضمن ارائه ی تفسیری 
ماتریالیستی از بشر، 

»تفکر« در بشر را 
»حاصل تراوش مغز« 

و »یک عمل صرفًا 
فیزیولوژیک« می نامد 

و همه ی حوزه های 
معنوی وجود بشر-

 نظیر اخالق- را حاصل 
فرآیندهای جسمانی و 
تعامل اجتماعی می داند 

و مدعی می شود، 
پیگیری نفع شخصی، 

آدمی را به فضیلت 
رهنمون می گردد. او 

یکی از کسانی است 
که از ضرورت تأسیس 
»علمی برای شناخت 

بشر برپایه ی روش های 
علوم تجربی و مبتنی 
بر مطالعات جسمانی« 

سخن می گوید.

 به نظر می رسد مدل های 
رایج مشاوره و روان درمانی 
در روان شناسی مدرن فقط 
می توانند تا حدودی و در 
مواردی میزان تحمل افراد 
برای پذیرش سلطه ی به 
شدت سرکوب گر جامعه ی 

مدرن را اندکی افزایش 
دهند و یا نمونه ها و 

نمودهای ظهور هوشیاری 
و خودآگاهی های خالق 
و معترض برخاسته از 

فطرت های سالم را به نفع 
تحکیم استیالی مدرنیته 
سرکوب نمایند. از این رو 
یکی از کارکردهای اصلی 

روان درمانی در دنیای امروز، 
تحمیق پنهان فرد مراجع و 
سرگرم کردن ]شاید حتی 
نادانسته و ناخواسته از 
طرف درمان گران[ او به 

حاشیه هاست، تا فرد مراجع 
از درک علت اصلی مشکل 
خود یعنی مدل تحمیلی و 
بیمار زندگی مدرن، آگاهی 
نیافته و علیه  آن شورش 

ننماید.
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«حکمت  و اندیشه
گرفتنهرگونهوجهمتعالىبراىوجود
بشر،اوراحاصليكتطورگستردهاز
نخستينموجوداتتكسلولىدريايى
تاپس��تاندارانوداراىجّدمشترکبا
طبق مىدانست. ميمونهاىامروزى
نظ��رداروي��ن،نخس��تينموجودات
درياي��ىدرپىيكسلس��لهتطورات
به»دوزيس��تان«تبديلگرديدندواز
پىآنها»خزندگان«وبعد»پرندگان«
وپسازآن»پستانداران«پديدآمدند.
داروي��ندركت��ابمع��روفخود
)اصلانسان(مدعىمىشود،آدميان
وني��زميمونهاىامروزىداراىاجداد
مشتركىهستندوايناجدادمشترک،
گروههاي��ىازحيواناتبودن��دكهنه
ميمونبودندونهآدمىوامروزهنسل

آنهامنقرضگرديدهاست.
بررس��ى مج��ال اينج��ا در
تفصيلىادع��اىداروينوج��ودندارد،
صرفاًب��هط��وراجمال��ىمىگوييم
بابس��يارىاز كهادعاه��اىداروي��ن
مدعياتزيستشناختىقرننوزدهم
وب��هوي��ژهقرنبيس��تمناس��ازگار
ب��ودهوهس��توبهويژهبس��يارىاز
مدلهاى باستانشناسى اكتش��افات
تئوريك��ىزيستشناس��ىدرق��رن
بيس��تم،فرضيهىداروينيسموحتى
مدلهاىبازس��ازىشدهونوداروينى
راباتناقض��اتعديدهروبهروكردهو
بىپايگىآنهاراآشكارساختهاست.

فرضي��هىداروي��ندرنيم��هىدومق��رننوزدهمبه
م��وازاتفض��اىحاك��مبرفلس��فهوعلومم��درندرآن
زمانكهتحتس��لطهىنگرشغريزىومكانيستىبود،
گونهاىانسانشناسىسكوالريس��تىپديدآوردكهبشررا
نوعىحيوانمىدانس��تكهباحيواناتديگرصرفاًتفاوت

كم��ىداردومعتقدبهوجودهيچوجه
متعالىاىدروجودبشرنبودهونيست.
اينانسانشناس��ىبيانفرمولهى
خ��ودراادع��اى»بنيامينفرانكلين«
]روشنفكرفراماس��ونرآمريكايىكهاز
بنيانگذارانجمهورىامريكادرس��ال
1776بود[نشانمىدهدكهگفتهبود:
»انسان،حيوانابزارسازاست.«بعدها
همينادعابهركنمهمزيستشناسى
وفيزيولوژىم��درنبدلگرديدودر
نيمهىدونق��رننوزدهمبهعنوان
يكىازاركانمهمماترياليسمتاريخى
ماركسوانگلسم��وردبهرهبردارى

قرارگرفت.
در»انسانشناس��ىم��درن«]كه
روانشناسىمدرندرتلقىخودازبشر
كاماًلباآنمنطب��قبودهوتعامالت
ج��دىاىمابينايندوح��وزهوجود
داش��تهودارد[اساساًبش��ربهعنوان
ردهاىازپستانداران»كهاختالفىصرفًا
كم��ىونهايتاًدردرج��هىهوشبا
حيواناتديگردارد«شناختهمىشود.
بدينسانس��احتروحانىومتعالى
بشركاماًلناديدهگرفتهشدهوآدمى
بهعنوانيكموجودصرفاًناسوتىو
يكحيوانكهداراىدرجهىهوشى
باالترازحيواناتديگراس��ت،درنظر

گرفتهمىشود.
اينرويكردمنتهىبهنوعىتفسير
تقليلگرايانهازبش��رمىگرددكهبر
كلي��تتفكرمدرنوهمهىعلومآن]اعمازعلومتجربى
وزيستىنظيربيولوژىوفيزيولوژىوآناتومىونيزعلوم
انس��انىواجتماعىنظيرجامعهشناسىوانسانشناسىو
روانشناس��ىوحتىاقتصادوروانشناسىمدرن...[غلبه
وسيطرهىتاموتمامدارد.جوهراينرويكردرامىتوانبا

 در »انسان شناسی 
مدرن« ]که 
روان شناسی مدرن 
در تلقی خود از 
بشر کامالً با آن 
منطبق بوده و 
تعامالت جدی ای 
مابین این دو حوزه 
وجود داشته و دارد[ 
اساسًا بشر به عنوان 
رده ای از پستانداران 
»که اختالفی صرفًا 
کمی و نهایتًا در 
درجه ی هوش با 
حیوانات دیگر دارد« 
شناخته می شود. 
بدین سان ساحت 
روحانی و متعالی 
بشر کامالً نادیده 
گرفته شده و آدمی 
به عنوان یک موجود 
صرفًا ناسوتی و یک 
حیوان که دارای 
درجه ی هوشی 
باالتر از حیوانات 
دیگر است، درنظر 
گرفته می شود.

 بسیاری از روان شناسان و 
روان درمانگران، خود از ماهیت 

تخدیرکننده و تحمیق آلود کاری 
که انجام می دهند مطلع نبوده و حتی 
شاید در ایفای نقش خود ُحسن نیت 
هم داشته باشند ]و اغلب هم دارند[ 
البته نبایدانکار کرد که در مواردی 

شاید درحدود 4 الی6 در صد 
موارد، روان درمان گرها درکاهش یا 
تعدیل و یاحتی کنترل ]و شاید هم 
در موارد نادری درمان[ اختالالت 

شخصیت و یا برخی اقسام اختالالت 
روانی – مرضی به طور نسبی موفق 

هم بوده اند، اما نباید فراموش کرد که 
حتی در این گونه موارد به اصطالح 

موفق نیز، اوالً مدل های روان درمانی 
روان شناسی مدرن به هیچ روی حتی 

قادر به درک و تشخیص »اختالل 
روحی- اخالقی بشر مدرن« ]به 

عنوان جوهر و بستر اصلی و مادر 
و باطن دیگر اختالالت روانی در این 
دوره[ نبوده ونیستند تا چه رسد به 
درمان آن و ثانیًا در درمان های نسبتًا 

موفق در رابطه با برخی اختالالت 
شخصیت و یا بعضی افسردگی ها و 
اضطراب ها و نظایر آن نیز همه ی 
هّم و غمّ شان عادی کردن این افراد 
و برگرداندن این اشخاص به سطح 

»میان مایگی« در مقیاس زندگی مدرن 
و شبه مدرن بوده و هست و هیچ 
قصد و هدفی و یا کار و کوششی 

برای اعتالی شخصیت مراجعان و یا 
کمک به رشد وجودی و معنوی آن ها 

و تصعید جایگاه  آنان در مراتب 
حیات تکاملی عالم به کار نبرده اند.
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ويژگىهايىچونامانيسموسكوالريسمكهدربرخىموارد
باصورىازماترياليسمنيزمىآميزد،تبيينكرد.

درپ��ارهاىم��واردانسانشناس��انوفيلس��وفانىنظير
»لس��لىوايت«،»كنتب��رک«و»ارنستكاس��ير«]البته
باتلقىه��اوتعريفهاومنظرهايىمتف��اوتازيكديگر[
كهاشتباهاساسىانسانشناس��ىمدرنوادعاىآنمبنىبر
كمىبودنتفاوتانس��انوحي��وانرادريافتهاند،باطرح
بحثىتحتعنوان»تفاوتكيفى«مابينانسانوحيوان
]البت��هدقتكنيدتفاوتكيفىونهتفاوتماهوى[وتغيير
تعريفش��انازبشربهانس��انبهمثابه»حيوانسمبليك«
ي��ا»حيوانبهكاربرندهىنماد«خواس��تهاندتاضعفهاو
ناتوانىهاىانسانشناسىمدرنراجبراننمايند.بايدتوجه
كردكهنوعتفسيروتعبيركاسيرريالسلىوايتوديگرهم
مسلكانآنهااز»بشر«و»سمبل«همچنانسكوالريستى
وامانيستىاس��ت؛زيرادرنگ��رشآنهاهمچنانآدمىبه
عن��وانموجودىخودبنيادوفاقدوج��هملكوتىومعنوى
تفس��يرمىگردد.درنگرشاينفالس��فهوانسانشناسان
تبيينروش��نىبراىمفهومسمبلوياچگونگىپيدايىو
نقشآندرزندگىبش��رديدهنمىشودواينجماعتچه
درتعريف»سمبل«وچهدرتعريف»بشر«وچهدرتبيين
نقشوكاركردومنش��أپيدايىسمبلونسبتآنباعالم
وآدمگرفتاررويكردامانيستى-سكوالريستىودورباطل
نگرشغريزى–ناسوتىبهانسانمىباشندكهمجالبحث

تفصيلىدربارهىآراىايشاناينكوجودندارد.
درنيمهىدومقرننوزدهمس��هزيستش��ناسآلمانى
ب��هنامه��اى»هرمانف��ونهلمولت��ز«،»ارنس��توبر«و
»گوس��تاوتئودورفخنر«باانجاميكسلس��لهمطالعاتو
آزمايشهاكوش��يدندتادرچارچوبنگرشمكانيس��تى–
فيزيولوژيك��ىبهنح��وىفرآيندهاىادراكىبش��ررامورد
اندازهگيرىكمىوآزمايشقراردهند.اينسهنفروبهويژه
وبروفخنررااگرچهنمىتوانبنيانگذارانروانشناس��ى
دانس��ت؛امامىتوانآنهاراازبسترسازاناصلىتأسيس
روانشناسىازمايشگاهىو»علمى«توسط»ويلهموونت«

دانست.
هلمولتزروانشناسنبودوبهمسايلروانشناسىتوجه

عمدهاىنداشتامافعاليتهاىآزمايشىاوبهتقويترويكرد
آزمايش��ىدرروانشناس��ىكمكزيادىنمود.ارنستوبر
نيزيكفيزيولوژيس��تآلمانىبودكهكوشيدتاروشهاى
آزمايش��گاهىورويكردهاىفيزيولوژيكىرامبناىتبيين
پديدههاىروانشناس��ىقراردهد.درواقعوبرمىكوشيد
تاراهىبراىپژوهشهاىآزمايشگاهىدرمطالعهىذهن
آدم��ىفراهمآورد.اودراينزمينهكوش��يدتافرمولهاى
كمىاىدرزمينهىادراکحس��ىآدمىبهدستآورد.آراى
وبرنقشمهمىدرش��كلگيرىروانشناسىازمايشگاهى
ويلهلموونتداشتهاس��ت.مدتىبعدفخنردس��تبهانجام
آزمايشهايىدرقلمروبررس��ىنسبتتحريكاتحسىو
ادراکحسىزدوبانگارشكتاب»عناصرپسيكوفيزيك«
بهس��ال1860مگامبس��يارمهمىدرزمينهس��ازىبراى
تأسيسروانشناسىمدرنبرداشت.فخنردرپيآنبودكه
رابطهىبينجهانمادىوروانىرابهبيانرياضىدرآورد.
اوعنصرروششناس��ىكمىرابهعنوانيكاصلمهمدر
علمروانشناسىدرحالشكلگيرىواردكرد.جالباست
بدانيممفهوم»اصللذت«]كهبعدهابهيكىازمفاهيممهم
انديش��هى»فرويد«وفرويديسمبدلگرديد[رابراىاولين

بارگوستاوفخنرمطرحكردهاست.
تقريب��اًهم��هىمورخ��انتاري��خروانشناس��ىمدرن
ي��اروانشناسىامانيس��تى]توج��هفرمايي��دك��هكليتو
تمامي��تروانشناس��ىم��درناز»وونت«ت��ا»فرويد«،
»يون��گ«،»اس��كينر«،»راج��رز«،»مزل��و«،»آلپورت«،
»وي��نداي��ر«و»آلي��س«و...ماهيتىامانيس��تىداردو
طرحعنوانامانيس��تىدراينجاباآنچهكهروانشناس��ان
موسومبه»نيروىس��وم«وافرادىنظير»كارلراجرز«و
»آبراهاممزلو«تحتعنوان»روانشناسىامانيست«مطرح
مىكنند،تف��اوتدارد[»ويلهلموون��ت«رابنيانگذارعلم
روانشناسىمىدانندوآنچهپسازاودرقالبمكتبهايى
»رفتارگرايى«، چون»س��اختگرايى«،»كاركردگرايى«،
»روانكاوى«،»روانشناس��ىگشتالت«،»پديدارشناسى«،
»روانشناسىاگزيستانسياليستى«،»معنادرمانى«و...مطرح
گرديدهاستراذيلهمانعلمىمىدانندكهباويلهلموونت

وآزمايشگاهاودراليپزيكتأسيسگرديدهاست.

آمپریسم یا فلسفه ی 
مبتنی بر اصالت 

تجربه ی حسی و 
روش شناسی برآمده از 
آن، یکی از ارکان اصلی 
روان شناسی مدرن به 

ویژه برای توجیه خود 
به عنوان یک »رشته ی 

علمی« و ساینتیفیک 
بوده است و اگرچه 

میزان نفوذ و اقتدار آن 
در قلمرو این علم فراز 
و فرود هایی داشته اما 

به هرحال به عنوان 
یکی از ارکان این علم 

مطرح بوده است.

 فرضیه ی داروین در نیمه ی دوم قرن نوزدهم به موازات فضای حاکم بر فلسفه و علوم مدرن در آن زمان 
که تحت سلطه ی نگرش غریزی و مکانیستی بود، گونه ای انسان شناسی سکوالریستی پدید آورد که بشر را 

نوعی حیوان می دانست که با حیوانات دیگر صرفًا تفاوت کمی دارد و معتقد به وجود هیچ وجه متعالی ای در 
وجود بشر نبوده و نیست.
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«حکمت  و اندیشه
ظاه��راًواژهى»روانشناس��ى«راكش��يشهم��كار
»مارتينلوتر«يعنى»فيليپمالنكتون«)متوفىبهس��ال
1560م(درقرنش��انزدهمابداعكردهاس��تونزديكبه
دوقرنبعد»كريس��تالوولف«فيلسوفآلمانىبانوشتن
رس��الههايىدرس��الهاى1732و1734موجبرواجاين
اصطالحدرميانمردمگرديدهاست.هرچندآنچهكهوولف
درنظرداش��تازجهاتىباروانشناسىاىكهوونتبنيان

نهادتفاوتداشت.
ويلهلموون��تبهعنواننخس��تينروانش��ناس،اولين
آزمايشگاهمنحصربهمباحثروانشناسىرابهسال1879
دراليپزيكتأسيسنمود،سردبيراوليننشريهىتخصصى
روانشناس��ىبودوباانتش��اركتاب»اصولروانشناس��ى
فيزيولوژيك��ى«]باي��دتوجهداش��تك��هدرنيمهىقرن
نوزدهمكلمهى»فيزيولوژيك��ى«درزبانآلمانىمترادف
معناى»آزمايش��گاهى«بهكارمىرف��تودرواقععنوان
كتابوونت،اصولروانشناسىازمايش��گاهىبودهاس��ت[
درس��الهاى1873و1874رس��ماًوعالمانهوعامدانهاز
تأسيسعلمجديدىبامس��ايلوروشهاىخودنامبرد.
وون��تدرابتدابهتحصي��لفيزيولوژىدردانش��گاههاى
برلي��نوهايدليب��رگپرداختودراواخرده��هى1870به
اليپزيكرفتوباتأس��يسآزمايش��گاهروانشناسى،اين
علمجدي��درابنياننهاد.وونتكام��اًلتحتتأثيروحتى
سيطرهىرويكردمكانيستى-غريزىبهبشروروششناسى
كمىانگارانهوآمپريس��تىقرارداشتوروانشناسىمورد
نظرخودرابرايناساسبنانمود.وونتبهتبعيتازدكارت
وديگ��رفالسفهىامانيس��تپ��سازاو،روش»تجزيهو
تحلي��ل«و»تقليلگراي��ى«يا»تجزيهىه��رموجودبه
عناصرس��ازندهىان«ب��هعنوان»يگان��هروشفهم«را
پذيرفتهبودوآنرابارويكردپوزيتيويس��تىوآمپريس��تى
بهارثرس��يدهازفالسفهىانگليسىوديويدهارتلىوجيمز
ميلدرآميختهب��ود.وونت،موضوعاصلىموردمطالعهى
روانشناسىرا»هوشيارى«مىدانستاواگرچهبه»روش
دروننگرى«براىمطالعهىهوش��يارىاعتقادداشت،اما
روشدروننگرىرابهگونهاىمورداس��تفادهقرارمىداد
كهصبغهاىازمايشگاهىوتجربىوكمىبهخودمىگرفت.

وونتاي��نروشدروننگ��رىرانيزدرواق��عازروش
مطالعاتفيزيكوفيزيول��وژىانزماناقتباسكردهبود.
اساسپژوهشهاىوونتبرروىاندازهگيرىهاىكمىو
عينىمتمركزبودكهبااس��تفادهازتجهيزاتآزمايشگاهى

پيچيدهوگوناگونانجاممىگرفت.
بدينس��انبربس��ترىازتط��وراتفكرىوفلس��فى،
روانشناس��ىبهعنوانيك»علمم��درن«]كهازآغازوتا
هماكنونكوشيدهاس��تتاخودرابهلحاظروششناس��ى،
تعري��فونيزن��وعرويكردبهمباح��ثوموضوعاتذيل
گفتمانآمپريستى-تجربىوپوزيتيويستىعلممدرنقرار
ده��د[پديدآم��دوپسازوونتنيزش��اهدظهورمكاتب
متعددىچون»س��اختگرايى«،»كاركردگرايى«،»رفتار
گرايى«،»روانكاوى«و»روانشناس��ىپديدارش��ناختى«

بودهاست.

نگاهی به بنیان های نظری 
روان شناسی مدرن

»هنريكمزي��اک«دركت��اب»تاريخچ��هومكات��ب
روانشناسى«مىنويسد:

»فلس��فهدرطولدوقرنونيم،يعنىازس��ال1600تا
1850مفاهيم،ايدههاونظريههايىراصورتبندىكردكه

مبناىفلسفىروانشناسىنوينراتشكيلمىدادند.«
دريكبررسىكلىوبياناجمالىوفهرستوارمىتوان
بنيانهاىنظرىومفروضاتتئوريكروانشناسىمدرنرا

اينگونهفهرستكرد:
امانيس��مكهوجهغالبواصلىفلس��فهوهمهىعلوم

متكثرهىمدرنمىباشد.
تعريفانس��انبهعنوانيكسوبژهوموضوعخودبنياد
نفس��انىكهازدكارتبهبع��دوحداقلتامقطعاعتراضات
پسامدرنبهعنوانوجهغالبنگرشانسانشناختىفلسفه،
هنر،ادبيات،سياس��ت،روانشناسى،اقتصاد،كالم،حقوق،
جامعهشناس��ىوديگررشتههاىموسومبهعلومانسانىو

اجتماعىمدرنمطرحبودهاست.
تعريفبشربهعنوانيك»ماشينغريزى«كهصورت
آش��كارومكانيستىآندرآراىدكارت،هابز،هيوم،هارتلى،

 روان شناسی مدرن به دلیل ماهیت امانیستی و سوبژکتیویستی  آن به گونه ای مبنایی سکوالریستی است 
و این سکوالریسم در مبادی و غایات نظری و ویژگی و محتوای فکری و جهت گیری حاکم بر همه ی 

مکتب ها و رویکردهای اصلی آن به صور مختلف حاکم است. تفسیر این روان شناسی از بشر و مفاهیمی 
نظیر »سالمت«، »بیماری« و »درمان«، از اساس، سکوالریستی است و با تعبیر و تعریف دینی تفاوت و 

تقابل ذاتی دارد.

در تفکر دینی و مشخصًا 
تفکر اسالمی، »عقل« 
به عنوان یک مفهوم 
عالی ادراکی، شناختی، 
اخالقی و تربیتی مطرح 
می شود. عقلی که دین 
اسالم از آن سخن می گوید 
و طبعًا »روان شناسی 
معنوی« باید آن را به 
عنوان یکی از کانون های 
تمرکز وتوجه خود 
قرار دهد، امری است که 
ماهیت اشراقی و شهودی 
دارد و با تقوا و فضایل 
اخالقی و بصیرت حاصل 
از آن درآمیخته است؛ اما 
هوش در نظر آن دسته از 
روان شناسان که مایلند 
درباره ی آن بحث و کنکاش 
نمایند اساسًا مفهومی است 
که با »سازگاری« و به ویژه 
»سازگاری جسمانی و 
روانی« با »محیط« نسبت 
دارد و در پیوند با آن 
تعریف می شود.
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جيمزمي��لوبرخىديگرمطرحمىگرديدوصورتتغيير
ش��كلدادهوپيچيدهترآندرمدلهاىسايبرنتيكىقرن

بيستممطرحگرديدهاست.
تعريفبش��ربهعنوانيكحي��وان]ازتعريف»حيوان
ابزارس��از«گرفتهتاتعاريفىنظير»حيوانمابعدالطبيعى«،
»حيوانكنترلكنندهىغذا«،»حيوانسودجوىاقتصادى«،
»حيواناستفادهكنندهازسمبلها«و»حيوانملولشونده«
وانواعواقسامتعريفديگركهوجهبارزآنهاتأكيدكردن
بربهاصطالحريش��هونس��بوحتىاصالتحيوانىبش��ر
مىباش��د[وباتأكيدبروجهانرژىهاونيازهاىجسمانى–
روانى]غريزى[بهعنوانوجهبارزواصلىوجوداووتكيه
كردنبرجنبهىناسوتىحياتبشرىوناديدهگرفتنتامو
تماموجهمتعالىوروحانىومعنوىوجودآدمىودريك
عبارتكوتاه،انسانراصرفاً»حيوانىباتوانايىهاوابزارويا
هوشبيشتر«وداراىتفاوتهاىكمىباديگرحيواناتو
يانهايتاًداراىبرخى»تفاوتهاىكيفى«باحيواناتدانستن
ومنكرتفاوتجوهرىوماهوىبشركهدرخلقتاوتوسط
خداوندلحاظگرديدهوبهبشرفطرتىمتعالىوظرفيتهاو

توانايىهايىماهيتاًمتفاوتبخشيدهاست،گرديدند.
درروانشناسىمدرنازآغازتأسيستاامروز،درقلمرو
تعريفاينعلمونيزتبيينبنيانهاىمتدلوژيكآنگرايش
نيرومندىبهسمتپوزيتيويسموجودداشتهاستكهازآغاز
موجبپيدايىكشمكشهاونزاعهاىگستردهاىدردرون
خانوادهىروانشناسىبهعنوانيكعلمگرديدهونحوى
تكثروتش��تتمبنايىدرموضوعاتىچونتعريفعلميا
بررسىروششناسىآنپديدآوردهاست.كشمكشهايىكه
بهوي��ژهپسازبحرانوافول»رفتارگرايى«بهعنوانيك
مكتبغالبدرروانشناس��ىمعاصرشدتبيشترىنيزبه

خودگرفتهاست.
داروينيس��موان��واعتلقىهاىبيولوژيس��تى]مبتنىبر
اصالتزيستشناسىامپريس��تىوغيرحكيمان��ه[ازآغاز
برروانشناس��ىعلمىسلطهداشتهاس��تونمودهاىاين
س��لطهرامىشوددربهادادنش��ديدبهفيزيولوژىونيز
بس��يارىكاوشه��اىفيزيولوژيكدرروانشناس��ىقرن
نوزدهمونيزدرگرايشمربوطبهمكتبرفتارگرايىونيز

نورفتارگرايىش��اهدبود؛همانگونهكهحضورپررنگاين
بيولوژيسمرامىتواندرمكاتباوليهىروانشناسىچون:
»س��اختگرايى«،»كاركردگرايى«،وحتىفرويديس��مو
روانكاوىاومشاهدهكرد.اساساًبهنظرمىرسدروانشناسى
مدرنازجهات��ىذيلبرخىرويكردهاىبيولوژيس��تىو
گرايشهاىانسانشناسىتحتتأثيرآنپديدآمدهورشد
كردهاس��تودنبالهورگههاىايننگرشراحتىمىتوان
دربرخىمكاتبمتأخرروانشناسىتاحدودىشاهدبودو
علتاينامررابايددراينامرجستجوكردكهاساساًمبناو
زيربناىتعريفروانشناسىمدرنازبشرهنوزدرنخستين
دههىقرنبيستويكمنيزعمدتاًونهايتاًبرپايهىتعريف
بشربهعنوانيك»ماشينبيولوژيك«قرارداردكهوجوه
روانىويابهعبارتىس��ايكولوژيكاينبشرنيزبهعنوان
پيامدهاونتايجكاركرداين»ماش��ينبيولوژيك«ارزيابى

مىگردد.
آمپريسميافلسفهىمبتنىبراصالتتجربهىحسىو
روششناسىبرآمدهازآن،يكىازاركاناصلىروانشناسى
م��درنبهويژهبراىتوجيهخودبهعنوانيك»رش��تهى
علمى«وساينتيفيكبودهاستواگرچهميزاننفوذواقتدار

 ژان پیاژه یکی از 
روان شناسانی است 
که عمده ی وقت و 

نیروی خود را صرف 
تحقیق درباره ی هوش 
کرده است. پیاژه، هوش 
را »گسترش سازگاری 

زیستی ]بیولوژیک[ بشر« 
می داند که از فرآیندهای 
»درونی کردن  عامل های 

محیطی« و »انطباق« 
و »سازش« تشکیل 

یافته است.
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«حکمت  و اندیشه
آندرقلمرواينعلمفرازوفرودهايىداشتهامابههرحالبه

عنوانيكىازاركاناينعلممطرحبودهاست.
ماترياليسمازآغازپيدايىروانشناسىوبهويژهاززمان
بسترسازىتئوريكآندرآراىديويدهيوم،ديويدهارتلى،
جيمزميل،المترىوكابانيس،بهنوعىهمراهانبودهاست.
اگرچهاعتقادداش��تنبهروانشناس��ىمدرنوياپژوهش
ومطالع��هوتدريسدرقلم��روآنلزوماًبهمعناىگرايش
بهماترياليس��موي��اپذيرشآننيس��تودرطولتاريخ
روانشناسىنيزچنيننبودهاست،امابهنظرمىرسدباتوجه
بهبنيانهاوش��اخصهاىنظرىس��ازندهىروانشناسى
مدرنوبهويژهباتوجهبهآبش��خورهاىاصلىفلس��فىان
ازق��رنهفدهمتاام��روزمىتوانازنحوىماترياليس��م
مس��تورومضمردردلاينش��اخهىعلمس��خنگفت
كهالبتههمانگونهك��هتأكيدكرديم،ب��همعناىضرورت
ماترياليستبودنمعتقدانبهاينعلموياشاغالنوافرادى
نظيرروانشناسانواساتيداينرشتهنمىباشد،بلكهبيشتر
بهعنوانيكصبغهىفلسفىضمنىوپنهانكهبرخاستهاز
برخىويژگىهاواقتضائاتوخصايصفلسفىزيربنايىاين

رشتهاستمطرحمىگردد.
البتهاينحقيقتمه��مرانيزنمىتوانناديدهگرفتكه
طيفگستردهاىازمعروفترينوتأثيرگذارترينروانشناسان
يعنىافرادىچون»ادواردتيچنر«،»سرفرانسيسگالتون«،
»هرمنابينگهاوس«،»فرانتسبرنتانو«،»زيگموندفرويد«،
»جانواتس��ون«،»بى.اف.اس��كينر«،»اري��شف��روم«،
»جانديويى«،»ويلهلمرايش«،»آنافرويد«،»ژانلكان«و
بسيارىديگرصراحتاًماترياليستبودهاندواينامراحتمااًل
نس��بتىباآنماترياليس��ممضمروپنهانىكهازآنسخن

گفتيمدارد.
روانشناس��ىم��درنب��هدلي��لماهيتامانيس��تىو
سوبژكتيويس��تىآنبهگونهاىمبنايىسكوالريستىاست
واينسكوالريس��مدرمب��ادىوغاياتنظرىوويژگىو
محتواىفكرىوجهتگيرىحاكمبرهمهىمكتبهاو
رويكردهاىاصليآنبهصورمختلفحاكماست.تفسيراين
روانشناسىازبشرومفاهيمىنظير»سالمت«،»بيمارى«
و»درمان«،ازاساس،سكوالريستىاستوباتعبيروتعريف

دينىتفاوتوتقابلذاتىدارد.

بحران هویت ذاتی روان شناسی مدرن
روانشناس��ىمدرنازهنگامتأس��يستأكيدبس��يارى
داشتهاستكهضوابطمربوطبهعلوممدرنرارعايتنمايد
تاازطرفساينتيس��تهابهعنوانيك»رشتهىعلمى«
پذيرفتهش��ود.اينامرالبتهمس��تلزمتقويترويكردهاى
پوزيتيويس��تىوآمپريس��تىدرقلمرواينعلمبودهاست؛
امامش��كلرشتهاىمثلروانشناس��ى]وتاحدودىهم
جامعهشناس��ىمدرن[ايناس��تكهموضوعآنسنخيت
چندانىبابهكارگيرىروشهاىآزمايش��گاهىوتجربى–
حس��ىنداش��تهونداردواينامرروانشناسىمدرن]وبه
ويژهگرايشپوزيتيويس��توعلمزدهت��رآنرا[بهتكاپوى
بس��ياربراىتعريفاينعلمونيزتبيينروششناس��ىآن
بهگونهاىكهموردتأكيدپوزيتيويس��تهاباشدواداشتهو
آنهارابابخشىديگرازروانشناسانكهاعتناىكمترى
بهرعايتضوابطپوزيتيويستىدارندبهچالشواداشتهاست.
درآغازتأسيسروانشناسى،ويلهلموونتدرتعريفآن
چنينگفت:»روانشناس��ىباي��دچيزىرامطالعهكندكه
ماآنراتجربهىدرونىمىناميم-يعنىادراكاتحس��ىو
احساس��اتوافكاروخواستها-درمقايسهباموضوعات
تجرب��هىبرونىك��هدرعلومطبيعىمطالعهمىش��وند.«
اينتعريفدواش��كالداش��ت؛اواًلگس��ترهىانهمهى
قلمروهاىم��وردعالقهومطالعهىروانشناس��انرادر
برنمىگرفتوثانياًتكيهبرمفهوم»تجربهىدرونى«،طيف
پوزيتيويستهاىافراطىراكهمىخواستندروانشناسىبه
ادعاىآنها»صددرصدعلمى«]فلذاتجربىوآمپريستىو

پوزيتيويستى[باشد،راضىنمىكرد.
درواقعروانشناس��ىازهمانهن��گامتولددرخصوص
تعريفخودوتعريفموضوعموردمطالعهوروششناسى
آنگرفتاربحرانوتش��تتگرديد؛چيزىكهمىتوانآن
را»بحرانهويتذاتى«روانشناس��ىمدرندانستكهتا

امروزنيزگريبانآنرارهانكردهاست.
بهمنظوررفعاينمش��كل،روانشناس��انسعىكردند
موضوععلمرااز»هش��يارى«به»رفت��ار«تغييردهندو

 روان شناسی مدرن 
عالی ترین توانایی 
بشر را »هوش 
نظری« می داند و 
آن دسته ی محدود 
از روان شناسان که 
گاه از »عقل« یا »خرد« 
حرف می زنند آن را 
به عنوان »عالی ترین 
وجه هوش« تعریف 
می کنند، بدین ترتیب 
معنای »عقل« آن 
گونه که در دین اسالم 
مطرح می گردد و 
در روایت شریف 
در عبارت »العقل ما 
عبد به الرحمن و ما 
اکتسب به الجنان« 
تعریف گردیده است، 
به طور کلی و کامل 
کنار گذارده می شود. 
غایات روان شناسی 
مدرن پرورش 
»هوش« بشر ]در 
معنایی که گفتیم[ 
است و با این تلقی 
بشر »باهوش تر« 
همانا بشری است 
که مراتب حیوانیت 
پیچیده و توان 
تصرف گری تکنیکی 
و ابزاری بیشتری 
دارد.

در تفکر دینی، هوش ابزاری پیوند خورده با غریزه نیست که اصالت دارد، بلکه آنچه که هدف روان شناسی 
معنوی است، تقویت و تعمیق تعقل قرآنی و دینی است و در پرتو احاطه و اشراف و والیت این تعقل دینی، هوش 

نیز به عنوان یک استعداد از استعدادهای وجه طبیعی و حیوانی انسان می تواند نقش و وظیفه خود را ایفا نماید.
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باتعري��ف»رفتار«بهعنوان»پاس��خ
محس��وسارگانيس��مبهمحرکهاى
محيط��ى«بهنوعىخ��ودراباضوابط
پوزيتيويس��تىس��ازگارنماين��د،ازاين
روب��ودكه»ج��انواتس��ون«يكىاز
س��ردمدارانمكت��برفت��ارگرايى،به
سال1919نوش��ت:»ازنظررفتارگرا،
روانشناسىانرشتهازعلومطبيعىاست
كهموض��وعموردمطالع��هىآنرفتار
آدمىاست،يعنىكردارهاوگفتارهاىاو،
اعمازاينكهاموختهياناآموختهباشند.«
بااينتعريف،صبغهىپوزيتيويستى
اما تأمي��نمىگردي��د؛ روانشناس��ى
بسيارىازموضوعاتمهمغيرمحسوس
نظير»تفكر«وبس��يارىازفرآيندهاى
ش��ناختىوعقل��ىازقلم��رومطالعهى
روانشناسىخارجمىشدند.بگذريماز
اينكهاساس��اًمكتبروانكاوىوانبوه
فرويديس��تهاونئوفرويديس��تهانيز
ديگردرزمرهىروانشناسانبهحساب
نمىآمدن��د.ت��ازهمش��كلديگرىنيز
وجودداشتوآناينكهاساساًبرخىاز
روشهاىرايجدرروانشناس��ىنظير
مشاهداتبالينى،دروننگرىو...كاماًل
كنارنهادهمىشدند.اگرچهرفتارگراهاى
متعصبمىخواس��تندروانشناس��ىرا
درانحص��ارنگ��رشخ��وددرآورنداما
ق��درتونفوذروانكاوىوبهويژهگروه
جديدروانشناس��انمتعلقبهرويكرد

پديدارشناختى]كهازاواس��طدههى1950مظهوركردند[
بيشازآنبودكهبتوانآنهارابراىهميشهناديدهگرفت.
ستيزمابينگرايشتماماًپوزيتيويستدرروانشناسىمدرن
]كهدرهيئت»رفتارگراها«خودراظاهرمىكرد[وگرايش
ديگرىكهاگرچهدعوىساينتيسمو»علمى«بودنداشت؛
اماكمترنمودهاىپوزيتيويستىازخودنشانمىداد-ودر

نيمهىاولقرنبيستم،عمدتاًروانكاوان
فرويديستونئوفرويديستنمايندگان
آنبودند-همچنانادامهداشتوعماًل
روانشناسىراگرفتار»بحرانهويت«
ج��دىكردهب��ود.اينبح��رانهويت
مبنايى،خ��ودرادرس��هقلمروتعريف
روانشناسى،تعيينموضوعاصلىآنو
نيزروششناسىغالبآننشانمىداد.
درفاصلهىسالهاى1930تا1950
بهنظرمىرسيدكهرفتارگراهاازقدرت
وتسلطبيشترىبرخورداروتاحدودى
موفقشدند،جريانروانكاوىرابهعقب
برانند.البتهمرگفرويدبهسال1939م،
اختالفاتش��ديددرونىروان��كاوانو
اش��تقاقجنبشروانكاوىونيزآشكار
شدنتدريجىبىحاصلىروانكاوىبه
عنوانيكمدلدرمانىوعلنىش��دن
بطالنبس��يارىازتئورىه��اىفرويد،

بهاينجريانكمكزيادىنمود.
1950 ده��هى اواس��ط از ام��ا
روانشناس��ىكهخودرادرمحدودهى
تنگوبستهىرفتارگرايىزندانىكرده
بودنيزدس��تخوشمش��كالتعديده
گرديد.بىپايگىتفس��يرپوزيتيويستى
رفتارگراه��اازذه��نووج��ودآدمىبه
عنوانيك»لوحس��فيد«آشكارگرديد
وروانشناسىرفتارگرانتوانستبهتكيه
برمدلهاىابتداي��ىموردنظرشنظير
»يادگيرىش��رطىپاولفى«وياحتى
مدتىبعد»شرطىسازىاسكينرى«پاسخوتبيينروشنى
براىجريانمتراكمبح��رانوبيمارىروانىكهجامعهى
مدرنسكوالريستمىآفريد،بيابدوازاينروبيشازپيش
تضعي��فگرديدواي��نتقريباًهمزمانبودباس��ربرآوردن
جريانىكهبه»نيروىس��ومدرروانشناسى«هممعروف
استوسردمدارىآنبا»كارلراجرز«بود.اونهبهجرگهى

»عقل مدرن« به دلیل 
صبغه ی ناسوتی 
و شأنیت تکنیکی 
و ابزاری و غایات 

اساسًا دنیوی خود 
بسیار به مفهوم 

مورد نظر »هوش« در 
روان شناسی نزدیک 
و بلکه با آن یکسان 
است. از چشم انداز 

فلسفه و روان شناسی 
مدرن، هوش نظری 
بشر تفاوت ماهوی 

باهوش حیوانات 
ندارد و فقط از وجه 
کمی از آن برتر بوده 

و از وجه کیفی تا 
حدودی با آن متفاوت 

است.

 اختالالت روحی-اخالقی  آن 
دسته از امراض هستند که در 

کتب اخالقی و روایات و احادیث 
حضرات معصومین سالم اهلل 
علیهم اجمعین و یا در برخی 

تعابیر قرآنی درباره ی  آن ها سخن 
گفته شده است. این بیماری های 
روحی-اخالقی به ویژه در جوامع 
مدرن غربی و غرب زده و نیز در 
جوامع غرب زده ی شبه مدرن از 
شیوع و گستردگی فوق العاده ای 

برخوردار است و در اموری 
چون: حسد، سودمحوری، دنیا 
مداری، ریا، عجب، تکبر، شهرت 

طلبی، شهوت رانی و ده ها 
و ده ها رذیله ی اخالقی دیگر 
خودنمایی می کند. اساس کار 

“روان شناسی معنوی” پرداختن 
به تشخیص و تبیین و تعلیل 

امراض “روحی-اخالقی” است و 
یکی از منابع اصلی برای شناخت 
و نیز درمان این عارضه ی شوم، 

رجوع به متون اصلی دینی، 
حدیثی و روایی می باشد. به 

جرأت می توان گفت، روانشناسی 
مدرن نه فقط قادر به درک و فهم 
بیماری روحی- اخالقی نیست 

بلکه بسیاری از آموزه ها و الگوها 
و مفروضات تئوریک و عملی 
 آن و به تعبیر دقیق تر اساس 

شاکله ی وجودی  آن تجسم این 
بیماری است.
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«حکمت  و اندیشه
روان��كاوانتعلقداش��تونهرفتارگراهاراقبولداش��ت.
تدريجاًباقدرتگيرىايننيروىسوم]كهآنهارا»رويكرد
پديدارش��ناختى«نيزناميدهاند[ضرورتتعريفجديدىاز
روانشناس��ىپديدآم��دوزخمكهنهى»بح��رانهويت
ذاتىروانشناس��ىمدرن«سربازكرد.اينبارروانشناسى
را»مطالعهىعلمىرفتاروفرآيندهاىروانى«ناميدند.اين
تعريفاگرچهبهظاهرجامعومانعمىآمد؛امانيازبهتعريف
دوبارهى»رفتار«رامطرحساخت،بهخصوصكهتركيب
مبهم»فرآيندهاىروانى«براىپوزيتيويستهاىمتعصب
بههيچروىقابلقبولنبودبهعالوهاينكهمشكل»روش
شناس��ى«همچنانمط��رحبود؛زيرانيروىس��ومىهابه
جاىانجامآزمايشومطالعاتگستردهىآمارى،ميلغريبى
بهمشاهدهىبالينىومصاحبهىروانىداشتندواينازنظر
رفتارگراهاوهمهىآنهاكهخواهانيكروانشناسىتمامًا

»علمى«بودند،بههيچوجهقابلقبولنبود.
يكىازروانشناس��انايرانىبهمنظورچارهجويىبراى
بحرانهويتذاتىروانشناس��ى،اينعل��مرا»مطالعهو
شناختعلمىرفتاروتجربهوفرآيندهاىذهنىدرارتباطبا
محيط،كشفعلتهاياعواملرفتارودريافتچگونگىايجاد

تغييراتمطلوبدررفتار«تعريفكردهاست؛امافرمولارائه
شدهتوسطايشانمشكلىراحلنمىكند،زيراداراىيك
مفهومازنظررفتارگراهاوپوزيتيويستها»مبهم«مىباشد
وآنهمانتركيب»فرآيندهاىذهنى«استكهبهدليل
طبيعتوجودىشانبهصيدهيچآزمايشگرآمپريستىدر
نمىآيند.مفهوممحورىتعريفايشانازروانشناسىهمانا
اصطالح»رفتار«اس��ت.ايش��اندرهمانكتاب،رفتاررا
»هركارياعملى...كهف��ردانجاممىدهد«تعريفكردهو
تأكيدكردهاس��ت:»رفتارتنهاشاملحركاتيااعمالقابل
مشاهدهنيستبلكهبهاعمالذهنىيافعاليتهاىغيرقابل
مشاهدهنيزاطالقمىش��ود.«بدينساناينروانشناس
ايرانىب��هتعريفمتأخرغربىهاازروانشناس��ى]كهنزد
»اتكينسون«و»هيلگارد«شاهدآنبوديم[روىمىآورد؛
امامش��كلاصلىهمچنانباقىمىماندكهروانشناسى
كهاصراردارد»علمى«ش��ناختهش��ودودرش��رايطىكه
علممدرنصبغهىپوزيتيويستىوآمپريستىدارد،چگونه
مىخواهدپروسههاىنامحسوسىچون»اعمالذهنى«و
يا»فرآيندهاىروانى«راموردمطالعهوبررسىقراردهد؟

درواقعبحرانهويتروانشناس��ىمدرناواًلريش��ه
درموض��وعآنداردكهذاتاًخ��ارجازمحدودهىدرکو
فهمتنگنظرانهوس��طحىپوزيتيويس��تىوساينتيستى
ق��رارداردوثاني��اًريش��هدراصراروتأكيدب��ىجاىآن
داردك��همىخواهدحتم��اً»علمى«ولذاآمپريس��تىو
آزمايشگاهىوپوزيتيويستىباشدواينخواستباطبيعت
موضوعاتروانىناس��ازگاروغيرقابلجمعاست.راهحل
اينبحرانهويتذاتىروانشناس��ىمدرندركموزياد
كردناصطالحاتودورزدنمسئلهنيست.بلكهدرعبور
شجاعانهازقلمروتنگومحدودوظاهربينعلممدرنو
طراحىنحوى»روانشناسىمعنوى«برپايهىآموزههاى

اسالمىوملهمازكتابوعترتاست.

بررسی مفهوم »هوش«
 در روان شناسی مدرن

درروانشناسىمدرن،مفهومىبهنام»هوش«مطرح
استكهداراىتعريفروشنومشخصويامورداجماع

»سالمت روحی« را باید 
بر پایه ی کمال وجودی و 
موازین مبتنی بر فضایل 
اخالقی و جهت گیری 
معنوی نسبت به هستی و 
آدمیان سنجید؛ اگر نه در 
سراسر جهان، میلیون ها 
نفر وجود دارند که هم 
شغل دارند وهم در روابط 
اجتماعی خود به هرحال 
و درکل نقش متعالی ایفا 
می کنند؛ اما گرفتار هزار 
مرض و آفت روحی- 
اخالقی هستند و به هیچ 
روی نمی توان و نباید 
آن ها را سالم انگاشت؛ اما 
متأسفانه روان شناسی مدرن 
به دلیل جوهر امانیستی 
و صبغه ی سکوالریستی 
و رویکرد نسبی انگارانه 
و غیراخالقی ای که دارد، 
قادر به درک این حقیقت 
نمی باشد.
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روانشناساننيست.اينمفهومگنگومبهمكهدرتعريف
گرفتارتشتتبسياراس��ت،صبغهاىكاماًلسكوالريستى
داردونم��ودىازانش��قاقت��اموتمام»نظ��ر«و»عمل«
درتفكرمدرنوس��قوطمدرنيتهوعل��وممتكثرهىانبه
عرص��هىتكنيكزدگىودورىهرچهبيش��ترازتفكرو
ژرفانديشىاس��ت.براىروشنش��دنمطلببهتراست
بحثرابانحوهىتعريف»هوش«درروانشناس��ىمدرن

آغازنماييم.
يكىازروانشناسانمعاصردربارهىفقداناتفاقنظرنزد
روانشناس��اندرخصوصمفهومهوشچنينمىنويسد:
»كمترديدهايمكهمردمدربارهىمفهوم»هوش«وتعريف
آناتفاقنظرداش��تهباشندوحتىميانخودروانشناسان

نيزهنوز،اتفاقنظرمطلوبوجودندارد.«
»آلفردبينه«روانشناس��ىكهبراىاولينبارآزمونهاى
بهاصط��الحاندازهگيرىه��وشراتدويننمودومطالعهو
پژوهشدربارهىه��وشرابهعنوانمحوراصلىآثارخود
ق��راردادهب��ود،ناتوانازتعريفه��وشمىگويد:»هوش
آنچيزىاس��تكهباآزمونهاىهوش��ىمناندازهگيرى

مىشود.«
»گيلبرترايل«معتقداس��ت،ه��وشچيزباوجودىدر
مغزياذهننيس��ت،بلكهبرچسبىاس��تك��همابهاعمال
وگفتارهاي��ىمىزنيمكهبهنظرماهوش��مندانه،وافىبه

مقصود؛ولىدرعينحالپيچيدهومشكلاست.
م��رورىكوت��اهبرتعاريفىك��هروانشناس��انملهماز
زمينهه��اىبيولوژيكويابرخىروانشناس��انتربيتىو
نيزروانشناس��انش��ناختىارائهمىدهندحكايتازنوعى
تش��تتوابهامجدىدرتعريفاينمفه��ومدارد.نكتهى
عجيباينجاس��تكهروانشناسىمدرنعلىرغماينكه
نمىتوانديكتعريفواحد،مش��ترک،مش��خصوروشن
از»ه��وش«ارائهدهد؛امابهاناهميتواعتباربس��يارى
مىبخشدوبرپايهىبرخىآزمونهاىكمىمدعىسنجش
هوش،بهاندازهگيرىهوشومراتبودرجاتآنبهعنوان

»عالىترينسطحادراكىبشر«مىپردازد.
درتفك��ردينىومش��خصاًتفكراس��المى،»عقل«به
عنوانيكمفهومعالىادراكى،شناختى،اخالقىوتربيتى

مطرحمىشود.عقلىكهديناسالمازآنسخنمىگويد
وطبعاً»روانشناس��ىمعنوى«بايدآنرابهعنوانيكىاز
كانونهاىتمرك��زوتوجهخودقراردهد،امرىاس��تكه
ماهيتاش��راقىوشهودىداردوباتقواوفضايلاخالقى
وبصيرتحاصلازآندرآميختهاست؛اماهوش]علىرغم
اينكهتعريفمش��خصوواحدوموردوفاقىدرموردآن
وجودندارد؛اماروانشناسانعادتدارندكهدربارهىبرخى
نمودهاويابهقولخودشان»برخىعناصرسازندهىآن«
تئورىپردازىنمايندوهمينتئورىهانيزاس��اسمبحث
»ه��وش«وروانشناس��ىم��درنوكتابهاىدرس��ىو
تحقيقىاينرشتهراتش��كيلمىدهد[درنظرآندستهاز
روانشناسانكهمايلنددربارهىانبحثوكنكاشنمايند
]افرادىنظير»ژانپياژه«،»چارلزادوارداسپيرمن«،»لئويس
تورستون«،»لويسترمن«،»آلفردبينه«،»ديويدوكسلر«[
اساساًمفهومىاستكهبا»سازگارى«وبهويژه»سازگارى
جسمانىوروانى«با»محيط«نسبتداردودرپيوندباآن
تعريفمىشود.درواقعچنانكهخواهيمديد،روانشناسانى
كهدربارهىهوشس��خنمىگويندوپژوهشمىكنندو
ي��ابهگمانخ��ودآنرااندازهگيرىمىنمايند،هوشرادر
امتدادغريزهوبهعنوانوجهىپيچيدهترازسازگارىبشر
]يادمانباشددرروانشناسىمدرنبشريكماشينغريزى
ويكس��وژهىنفسانىاستكهاساس��اًباساحتناسوتى
وجودخودتعريفمىش��ود[بامحيطخودتعريفمىكنند
ودرتبيي��ن»هوشبش��رى«تفاوتىماهوىبين»هوش
حيوانى«و»هوشانس��انى«قائلنبودهوهوشبشرىرا
صرفاًدرجهىباالترىازهوشمىدانندوبابىتوجهىكامل
بهمفهوم»عقل«،»عالىترينسطحادراكىبشر«درنظر

خودشانرادر»هوش«خالصهمىنمايند.
ژانپياژهيكىازروانشناسانىاس��تكهعمدهىوقتو
ني��روىخودراصرفتحقيقدربارهىهوشكردهاس��ت.
پياژه،هوشرا»گس��ترشس��ازگارىزيستى]بيولوژيك[
بش��ر«مىداندكهازفرآينده��اى»درونىكردنعاملهاى

محيطى«و»انطباق«و»سازش«تشكيليافتهاست.
دراينتعريفىكهپياژهارائهمىدهدوتقريباًبيانجوهر
نگرشروانشناسىمدرنبههوش]علىرغمهمهىاختالف

 در روان شناسی مدرن 
در تشخیص و طبقه 

بندی بیماری ها یا 
به اصطالح رایج روان 

شناسان، »اختالالت 
روانی« یا »اختالالت 

رفتاری« و یا به تعبیری 
دیگر »نابهنجاری ها« 

اساسًا وجه و بستر 
تاریخی- فرهنگی 

بروز و ظهور اختالالت 
روانی نادیده گرفته 
می شود. باید توجه 

کرد که برخی مطالعات 
و پژوهش ها نشان 

داده است که در جوامع 
ماقبل مدرن، »افسردگی« 

با این عمق و کیفیت 
و نیز گستردگی و 

میزان شیوع وجود 
نداشته است و یا برخی 
صور اختالالت موسوم 

به »اسکیزوفرنی« 
اساسًا محصول تمدن 
غرب مدرن و شرایط 

تاریخی- فرهنگی آن 
می باشد.
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«حکمت  و اندیشه
نظرهاوتشتتآرايىكهدراينميانمطرحمىباشد[است،
هوشاواًلبهعنوانيكامربيولوژيكىتلقىش��دهوثانيًا
كاركرداصلىآندرسازگارىبامحيطودرونىكردنآنو
انطباقباآنخالصهمىگردد.بدينسانمشخصمىشود
كهازنظرروانشناس��ىمدرن،فردباهوشكسىاستكه
بيش��ترينانطباقراب��اتمدنمدرن]محي��طفرهنگىو
اجتماعىوسياسىوحتىطبيعىپيرامونبشر[داشتهباشد
ودرواقعبيشتردرآنمستحيلگرديدهباشد.بااينتلقى،
هرن��وعآرمانگرايى،انقالبىگرى،مبارزهبامظالممدرنيته
وي��انپذيرفتنميانمايگىوهرزگىحاكمبرغربمدرن
نش��انكمهوشىويابىهوش��ىتلقىمىشود.بدينسان
روشنمىش��ودكه»علمروانشناس��ى«كهداعيهىبى
طرفىوكمكبهش��ناختانسانوتأمينبهداشتروانى
وسالمتآدميانرادارد،بهتحميقبشردرخدمتتعميق

سلطهىمدرنيتهمىپردازد.
درتعريفىكه»دايرۀالمعارفرفتارانسان«ازهوشارائه
مىدهدنيزنظيرهمينرويكردپياژهديدهمىش��ود.دكتر
علىاكبرسياس��ىكهبهعنوان»پدرعلمروانشناسىدر
ايران«ناميدهمىشودوبرخىازآثاراوهنوزدردانشكدههاى
روانشناس��ىايرانبهعنوانكت��ابمرجععلمىتدريس
مىگ��ردد]دكترعلىاكبرسياس��ىيكىازروش��نفكران
غربزدهىدورانپهلوىاس��تكهكوششزيادىنمودتا
روانشناس��ىمدرنغربىرادراي��رانوبهويژهفضاهاى
آكادميكودانشگاهىحاكمونهادينهنمايد.دكترسياسى
عضويكىازلژهاىفراماسونرىبودودرزمانپهلوىدوم
بارهابهرياستدانش��كدههاوحتىدانشگاهتهرانرسيد.
بسيارىازاس��تادانصاحبناموكهنسالروانشناسىدر
دانش��گاههاىامروزايرانازدس��تپروردگانوش��اگردان
دكترسياسىهستند.دكترسياسىباورىمتعصبانهبهعلم
مدرنوروانشناسىامانيستىغربىداشت[دركتابىبهنام
»هوشوِخرد«بهبررسىوتحليلوتعريفهوشازمنظر
روانشناسىمدرنمىپردازد.سياسىدركتابسابقالذكر،
ابتداعنوانمىكند:»اواًلمس��لّمنيستكههوشبهوجه
مطلقوخالصوبهصورتاستعدادىمستقلوجودداشته
باشد،ثانياًبهفرضوجودداشتنبتواندمستقيماًوباروش

عينىوعلمىموردمطالعهوتحقيققرارگيرد.«
درواقع»سياس��ى«درعبارتىكهنق��لكرديمدرصدد
اس��تتابهنحوىمحرمانهوتلويحىبحرانروانشناسى
م��درندرناتوانىازتعريفيكىازكليدىتريناصطالحات
موردنظروبحثخودرا]كهنش��انهىسردرگمىوبحران
مبنايىاين»رش��تهىعلمى«اس��ت[بياننمايد.سياسى
دربخش��ىازاينكتابتعريفموردنظرخوداز»هوش«
را]كهدرواقعاقتباس��ىازتعاريفمطروحهتوس��طپياژهو
برخىروانشناس��انمعروفغربىاست[عنوانمىكند.او
مىنويس��د:»هوشعبارتاستازاستعدادسازشباپيش
آمدهاىتازهوحلدشوارىهاىزندگىكهسازشباآنها
ي��احلآنهاازعهدهىحركاتانعكاس��ىياغريزىخارج

است«
دكت��رسياس��ىدراينكتابهمچونپي��اژهوبرخى
چهرههاىديگرمعروفدرعرصهىروانشناس��ى،هوش
رادرامتدادحياتغريزىبشروذيلآن،تعريفمىنمايد.او

رفتارهاىبشررابهچنددستهتقسيممىكند:
الف-رفتاربازتابىس��ادهكهكاماًلغيرارادىاستوبه
ساحتحيوانىوجودبشرتعلقدارد،مانندعملمكيدنويا

كشيدنغيرارادىدستپسازبرخوردباجسمداغ.
ب-مرحلهبعدىكهدرنظرروانشناسانپيچيدهترويا
بهتعبيرآنها»متكاملتر«استوآنرا»حركتاحساسى«
مىنامندكهمقدمهىرفتارغريزىاستوبراىانرفتارگربه

درتعقيبموشرامثالمىزنند.
ج-پسازآنمرحلهىرفتارغريزىاستكهآنرانوعى
رفتارمركب،پيچي��دهوثابتكهبهيكنوعحيوانىتعلق
داشتهودرميانهمهىحيواناتيكنوعمشترکاستو

فاقدجنبهىخالقهوارادىمىباشد،مىدانند.
د-رفتارپيچيدهترومركبىكهدرادامهىرفتارغريزى
بودهوهمانهدفسازگارىفعال]سازگارىبيولوژيك[را
بهصورت��ىارادىتوأمباخالقيتدنبالمىكند،»هوش«
مىنامندوآنرابهدوقسم»هوشعملى«]هوشحسى-

حركتى[و»هوشنظرى«تقسيممىنمايند.
درمجموعازنوشتههاوگفتههاىروانشناسانمختلف
اينگونهبرمىآيدكهآنهاعالىترينس��طحادراكىبش��ر

 بحران هویت 
روان شناسی مدرن 
اوالً ریشه در موضوع 
آن دارد که ذاتًا خارج 
از محدوده ی درک 
و فهم تنگ نظرانه و 
سطحی پوزیتیویستی 
و ساینتیستی قرار 
دارد و ثانیًا ریشه در 
اصرار و تأکید بی جای 
آن دارد که می خواهد 
حتمًا »علمی« و 
لذا آمپریستی و 
آزمایشگاهی و 
پوزیتیویستی باشد و 
این خواست با طبیعت 
موضوعات روانی 
ناسازگار و غیرقابل 
جمع است. راه حل این 
بحران هویت ذاتی 
روان شناسی مدرن 
در کم و زیاد کردن 
اصطالحات و دورزدن 
مسئله نیست. بلکه 
در عبور شجاعانه از 
قلمرو تنگ و محدود 
و ظاهربین علم مدرن 
و طراحی نحوی 
»روان شناسی معنوی« 
بر پایه ی  آموزه های 
 اسالمی و ملهم از کتاب 
و عترت است.
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را»ه��وش«مىنامن��د.ه��وش
آنگونهكهروانشناس��انمدرن
مط��رحمىكنن��د،اواًلصرف��اًبه
مح��دودهىادراکوحياتحيوانى
بش��رتعلقدارد،ثانياًادامهوتداوم
غريزهمىباش��دوثالث��اًهدفآن
صرفاًايجادسازگارىبيولوژيكبا
محيطبراىتداومحياتزيستىو
حيوانىبشراست.درروانشناسى
مدرن»عقل«رانيزدرجهىباالتر
»ه��وش«مىدانندول��ذابهطور
مبنايىوماهوىآنراذيلحيات
حيوانىآدم��ىوحت��ىذيلغريزه
تعري��فمىكنند.روانشناس��ان
مابين»هوشعملى« فرق مدرن
و»ه��وشنظرى«راني��زكاماًل
كمىدانس��تهومدعىان��د،هوش
نظ��رىهمانهوشعملىاس��ت
كهبراىپيش��برداه��دافخوداز
زبانبه��رهگرفتهاس��ت.درنگاه
دكترسياس��ى]ودرنگرشكليت
روانشناسىمدرن[»عقل«تفاوت
ماهوىباهوشن��داردونتيجهى
تح��ولوپيچيدهترش��دنهوش
نظرىاس��ت.درواقعروانشناسى
م��درندرارزياب��ىتعاريفمورد
نظ��رخوداز»ه��وش«و»عقل«
دربش��ر،آنه��ارامرحلهىپس
ازغري��زهمىدان��د.درواقعدراين

تعريف،»هوشنظرى«و»عقل«بهعنواندرجهىباالى
هوشنظرى،صورتمنعطفشدهوتحوليافتهىغريزه
مىباشندكهباتوجهبهش��رايطمحيط،ازخودسازگارى،
انعطافوتصرفگرىبيشتربراىايجاددگرگونىدرمحيط
]بهمنظوررسيدنبهاهدافصرفاًدنيوىوتماماًبيولوژيك
جسمانى-روانىخويش[نشانمىدهند.بدينسانغريزه

وه��وشاهدافبيولوژيكداش��ته
ومتمركزدرامرتأمينس��ازگارىو
تداومحياتحيوانىارگانيسم]يايك

حيوانيايكفردبشر[مىباشند.
واقعي��تايناس��تك��ه»عقل
مدرن«بهدليلصبغهىناس��وتىو
ش��أنيتتكنيكىوابزارىوغايات
اساس��اًدنيوىخودبسياربهمفهوم
موردنظر»هوش«درروانشناس��ى
نزديكوبلكهباآنيكس��اناست.
ازچشماندازفلس��فهوروانشناسى
مدرن،ه��وشنظرىبش��رتفاوت
ماهوىباهوشحيواناتنداردوفقط
ازوجهكمىازآنبرتربودهوازوجه
كيفىتاحدودىباآنمتفاوتاست.
مفهوم»عق��ل«درتفكرمدرننيز
بيشازپي��شازمفهومدينىعقل
]كهبهاناش��ارهخواهي��مكرد[دور
شدهوبرمفهومهوشنظرىمورد
نظ��رروانشناسىامانيس��تىانطباق
روانشناس��ى ازمنظر يافتهاس��ت.
م��درن،نههوشعمل��ىونههوش
نظرىدرجس��تجوىشناختباطن
عالمياقرببهخداوندوتحققمقام
بندگىالهىنيستند،بلكهغاياتصرف
دنيوىومعيشتىداشتهودرمحدوده
وافقحياتغريزىوحيوانىوصرفًا
ناسوتىبشرمطرحهستند.درعالم
مدرنهمينهوشاستكهستايش
مىش��ودودرروانشناسىامانيس��تىمدرن،مفهومدينى
عقلاساس��اًبهكنارىنهادهشدهاست.روانشناسىمدرن
عالىترينتوانايىبش��ررا»هوشنظ��رى«مىداندوآن
دستهىمحدودازروانشناسانكهگاهاز»عقل«يا»خرد«
ح��رفمىزنن��دآنرابهعن��وان»عالىترينوجههوش«
تعري��فمىكنند،بدينترتيبمعناى»عقل«آنگونهكه

»هانس یاکوبسن« 
که توصیف گر 

وضعیت بشر غربی 
]و غرب زده ی[ امروز 

است: بیماری روانی از 
آسمان فرو نمی افتد. 

اما مغرب زمین 
امروز بسان کودکی 

که به هنگام عبور 
از جنگل در شب، از 

اندیشه ی برخورد با 
مردگان برخاسته از 

گور، به خود می 
لرزد، در چنبره ی 
هراس بیمارگون 

ابتال به جنون و زوال 
عقل است، زیرا با 

پیچیدگی های ذهن 
و روحش بیشتر 

بیگانه و ناآشناست 
تا با تاریخ اقوامی 

که دیری است ناپدید 
گشته اند. مغرب زمین 
امروز در پایان دوران 
بلوغ یا تحصیالتش 

به حد ومرز غایی 
خویش می رسد و 
رشد شخصیتش 

پایان  می گیرد.

شیوع گسترده ی اقسام مختلف 
افسردگی ها، اختالالت اضطرابی 
و برخی اقسام اسکیزوفرنی ]که 

روان شناسی مدرن آن ها را تحت عنوان 
کلی »اختالالت مرضی« یا »نابهنجاری 

روانی« می شناسد و می نامد[ محصول 
مستقیم شرایط پدید آمده درتمدن 
مدرن و مدل زندگی  آن ]و چنان که 

گفتیم برخاسته از بستر فراگیر»اختالالت 
روحی- اخالقی« به عنوان صورت نوعی 
پارادایم زندگی روانی بشر مدرن غربی و 
غرب زده[ می باشد و کوشش های صرف 
مبتنی بر »دارو درمانی« و »درمان های 

روان پزشکی« و یا انواع و اقسام مختلف 
»روان درمانی ها و مشاوره های روانی« 
بدون اینکه مبانی و اصول وکلیت تمدن 
  Life Style غرب مدرن و به اصطالح
]مدل زندگی[ جامعه ی مدرن و صورت 
مثالی »بشر بورژوا« مورد نفی و تعرض 

رادیکال و جدی قرار گیرد، چندان 
کارساز نخواهند بود و در بهترین حالت 
می توانند به عنوان درمان های موضعی 

و مقطعی و تعدیل کننده و در نقش 
مسکن های  آرامش بخش موسمی عمل 
نمایند که البته بشر مستأصل غربی و 
غرب زده در شرایط فقدان یک »روان 

درمان معنوی« و عدم وجود یک نظام 
منسجم طبابت دینی و معنوی ناگزیر 

است به آن ها رجوع کرده و کژدار و 
مریض و بیشتر به عنوان یک موجود 

سردرگم و گسسته هویت با آن ها 
سرنماید.
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«حکمت  و اندیشه
درديناسالممطرحمىگرددودرروايتشريفدرعبارت
»العقلماعبدبهالرحمنومااكتس��ببهالجنان«تعريف
گرديدهاس��ت،بهطوركلىوكاملكنارگذاردهمىش��ود.
غاياتروانشناسىمدرنپرورش»هوش«بشر]درمعنايى
ك��هگفتيم[اس��توبااينتلقىبش��ر»باهوشتر«همانا
بشرىاستكهمراتبحيوانيتپيچيدهوتوانتصرفگرى

تكنيكىوابزارىبيشترىدارد.
ژانپياژهدرتعريفخوداز»هوش«،همانگونهكهاشاره
كرديم،جوهرهوشدرآدمىراسازگارىبااجتماع]توجه
كنيمكهپياژهمتعلقبهاجتماعمدرناس��توازآنحرف
مىزند[مىداندو»تاريخرشدهوشىطفلرامعادلتاريخ
اجتماعىش��دنتدريجىفردى«مىداند.بدينسانوبر
مبناىآنچ��هپياژهمىگويد،تمامىآرمانخواهانوعدالت
طلب��انتاريخومبارزانانقالبىوهمهىآنهاكهتس��ليم
القائاتومش��هوراتجوامعمبتنىب��راصالتحيوانيتو
س��ودمحورىنگرديدند،افرادىك��مهوشويابىهوش
بودهان��دوبهتبعآندردنياىامروزنيزهركسس��ازگارى
بيش��ترىباجامعهمدرنداشتهباش��د،باهوشتراستو

نكتهاينجاس��تكهيكىازاه��دافروانشناس��انمدرن
تربيتوپرورشوگس��ترش»هوش«آدميان]درمعنايى
كهگفتيم[مىباشد.بدينس��انروانشناسىمدرننقش
محورىومهمىدرتحميقآدميانوترويجدنياپرس��تى
وغريزهگرايىتحتعنوانستايشازهوشوهوشمندى

پيدامىكند.
درروانشناس��ىم��درن،»تفكر«وهم��هى–بهقول
روانشناس��ان-»فعاليته��اىعالىذه��ن«ذيلهوش
قراردادهمىش��ودوهوشموردس��تايشقرارمىگيردو
تعريفهوشنيزمعطوفبهرفتارقابلمش��اهدهىحسى
مىگ��ردد.ايننگرشموجبتقلي��لدادنمعناىتفكرو
اساساًكاهشس��طحظرفيتهاىعقالنىوادراكىوجود
آدمىومحدودكردنآنبهسطحوساحتحسى-تجربى
وغريزى-حيوانىمىگردد.درتعريفرايجروانشناس��ى
مدرنازهوشو»عقل«بهعنوانعالىتريندرجههوش
حت��ىبهتوانژرفنگرىحصولىوفراتررفتنازظاهربه
باطندرحدپرستشفلسفىازماهيتامورودرکانتزاعى
برخىمعانىباطنىوآنچهكهدرتفكرفلس��فىكالسيك
يونانودرچارچوببس��تهىنگرشحصولىومنقطعاز
وحىآنها،»عقل«و»تفكر«ناميدهمىشدنيزهيچبهايى
دادهنمىشودويكسرهعقلابزارى-تكنيكىوتصرفگر
ونفسانيتمداروظاهرگراوظاهربينوسطحىومعاش
مح��ورمدرن،تحتعنوان»هوشنظرى«]ويادراندک
مواردىخرد[موردستايشقرارمىگيرد.بدينسانتعريف
اصلىتعقل]تعقلدينىوقرآنى[كهتميزحقازباطلو
عطفتوجهبهاخرتوخداوندوهمواركردنطريقبندگى
وعبادتاومىباش��دوباتقواوپرورشفضايلاخالقىو
قرببهحقوكمالوجودىعجينودرآميختهاست،كاماًل
ومطلقاًبهكنارىنهادهمىشود.اينمفهوم»هوش«كه
روانشناسىمدرنبهعنوان»سطحعالىادراکبشرى«
ويكامتيازموردس��تايشقرارمىدهد،مفهومىكاماًل
سكوالريس��تى،غريزى،دنيوىمحض،تكنيكزدهودر
بسيارىموارد،عجينباسودمحورىوفرصتطلبىاست.
براىروانشناس��ىمدرنهوشاستكهاصالتداردوبا
هوشبودنيكارزشاس��ت؛درحاليكهدرروانشناسى

روان درمانی حقیقی 
و اصیل ]روان درمانی 
معنوی[ غایت اصلی خود 
را کوشش برای شکوفا 
کردن فطرت معنوی انسان 
وحاکم کردن عقل ]عقل 
درمعنای دینی آن[ بر 
زندگی فرد و حکومت در 
مسیر کمال گرایی و رشد و 
جستجوی هدفی متعالی 
برای مراجع و کمک به او 
در این مسیر می داند. 
همچنین از اهداف دیگر 
پروسه ی »روان درمانی 
معنوی« ایجاد آرامش و 
قرار و طمأنینه وجودی 
درمراجع از طریق تعمیق 
توجه و تکیه ی او بر ذکر 
الهی و گسترش دامنه و 
عمق هشیاری حقیقی 
]تحقق عقل در معنای 
دینی  آن[ می باشد.
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معنوى،عقلاس��تكهاصال��تداردوعاقلبودنارزش
است.ازآنچهكهگفتيمنبايدايننتيجهراگرفتكهماباهر
مفهومهوشبهعنوانابزارىبراىسازگارىدرزندگىويا
حلمسائلمعاشىودنيوىمخالفيم،بىترديدچنيننيست.
بشريكوجهحيوانىداردودرآنوجهمىتواندازمراتب
وياشؤونمختلفهوشاستفادهنمايد؛امانكتهاينجاست
كهدرتفكردينى،هوشابزارىپيوندخوردهباغريزهنيست
كهاصالتدارد،بلكهآنچهكههدفروانشناسىمعنوىاست،
تقويتوتعميقتعقلقرآنىودينىاستودرپرتواحاطهو
اش��رافوواليتاينتعقلدينى،هوشنيزبهعنوانيك
استعدادازاستعدادهاىوجهطبيعىوحيوانىانسانمىتواند

نقشووظيفهخودراايفانمايد.
اماآنچهكهامروزدرروانشناسىمدرنرخدادهايناست
كهبهدليلماهيتامانيس��تىوصبغهىسكوالريستىو
گرايشبيولوژيكوناس��وتىحاكمبرروانشناسىمدرن،
اينانضمنازيادبردنكاملمفهوم»عقلدينى«بااصالت
دادنبهنازلترينمرتبهىعقلمنقطعازوحىيعنىعقل
ابزارىنفسانيتمدارسلطهگرمدرنتحتعنوان»هوش«،
عماًلزمينهىس��يطرهىتاموتمامحيوانيتبرانسانيتو
وجهناسوتىبشربروجهمعنوىاووتقويتوتحكيمسلطهى
غربمدرنوتحميقبشرامروزىرافراهمآوردهاندوبدين
س��اننهتنهابهكمالوجودىورشداوكمكىنمىكنند
كهكاماًلبهعكس،هرلحظهبيشازپيشازآن،بهعقل
حقيقىواصيلياعقلدينىنيازمنداس��توبايداستعداد
هوشآدمىتحتهدايتوكنترلتعقلدينىاوقرارگيردتا

آدمىرابهسرمنزلكمالوسالمترهنمونگردد.
دراينج��امجالآنوجودنداردكهبهبحثوبررس��ى
تفصيل��ىدرخصوصمعناوتعريف»عقلدينى«پرداخته
شودوصرفاًبهطوربسيارمختصروفشردهاشارهمىگردد؛
آنگونهكهازتعابيرقرآنىويالس��انرواياتوكتبىنظير
»اص��ولكافى«بهدس��تمىآيد،عق��لحقيقىياعقل
دينىتابعخداوندبودهوموجبپرس��تشوعبادتخداوند
وتقويتمقامبندگىانسانوكمالوجودىوىوقرببه
ح��قمىگردد.عقلدراينمعنادربرابرجهلونفسقرار
مىگيردوبراىبش��رمتذكريادوحضورخداوندمىباشد.

عاقلبودندراينمعناموجبديندارىبش��رورسيدنبه
بهشتاخروىمىشود.عقلدينىبافضايلاخالقىوتقوا
درآميختهاستوصبغهىصرفحصولىودادانديشندارد.
عقلدينىموجبارتقاىوجودىورشدانسانىوشكوفايى
فطرتمعنوىبش��رمىش��ودوهدفاصلىروانشناسى
معنوى،بيداركردنوپرورشوش��كوفايىهمينعقلدر
شخصيتآدمىاستكهموجبحركتاودرمسيرصراط

مستقيممىگردد.

درباره ی مفاهیم “بیماری” و “س��المت” 
در روان شناسی مدرن

روانشناس��ىمدرنبهدليلصبغهىپوزيتيويس��تىو
آمپريس��تىاىك��هداردونيزبهدليلجوهراُمانيس��تى-
سكوالريس��تىخود،خصيصهىنس��بىانگارانهداردواين
ويژگىنس��بىانگارانهبهويژهدربحثتعريف"سالمت" 
و"بيم��ارى" وياب��هتعبيرروانشناس��ان،"بهنجارى" و

"نابهنجارى" خودرابيشازپيشنشانمىدهد.
روانشناسىمدرناواًلدربحثازبهاصطالح"بهنجارى" 
و"نابهنجارى" بهشدتگرفتارابهاموسردرگمىوتشتت
آراس��ت]نظيرچيزىكهدروضعيتآننس��بتبهتعريف
"هوش" ديديم[وثانياًآنگاهكهباالخرهناگزيرمىشودبه
نحوىبهتعريفمفاهيم"بهنجارى" و"نابهنجارى" بپردازد
باتكيهبررويكردتماماًنسبىانگارانه،مبناىتعريفآنها
را"سازگارىبامحيط" ]بهعبارتدقيقتريعنىسازگارى
باجامعهىمدرنوارزشهاىضدانس��انىوس��وداگرانه
وس��ودمحورانهواخالقس��تيزانهوش��يئىانگارانهودين

ستيزانهىآن[قرارمىدهد.
درروانشناس��ىمدرن،بيمارىياب��هعبارتمصطلح
آنها"نابهنجارى" ايناس��تكهشخصفىالمثلنتواند
نق��شاجتماعىخودب��هعنوانكارگري��اكارمنديامعلم
ي��ا...راايف��انمايدوياب��هگونهاىديگردرس��ازگارىو
ارتباطاوبازندگىدنيوىاخت��اللپديدآيد؛اماهيچمعيار
وميزانىبراىس��نجشوياتوج��هبهاينكهفىالمثلبه
بيمارىهاىاخالقىاىنظيرغيبت،سودجويىوياغفلتاز
آخرتوفراموشىخداونظايراينهاتوجهنمايد،ندارد.روح

 در مجموع از نوشته ها 
و گفته های روان 
شناسان مختلف 

این گونه برمی آید 
که آن ها عالی ترین 
سطح ادراکی بشر 

را »هوش« می نامند. 
هوش آن گونه که روان 
شناسان مدرن مطرح 

می کنند، اوالً صرفًا 
به محدوده ی ادراک 

و حیات حیوانی بشر 
تعلق دارد، ثانیًا ادامه و 
تداوم غریزه می باشد 
و ثالثًا هدف آن صرفًا 

ایجاد سازگاری 
بیولوژیک با محیط 

برای تداوم حیات 
زیستی و حیوانی بشر 
است. در روان شناسی 

مدرن »عقل« را 
نیز درجه ی باالتر 

»هوش« می دانند و 
لذا به طور مبنایی و 

ماهوی آن را ذیل حیات 
حیوانی آدمی و حتی 

ذیل غریزه تعریف 
می کنند.



فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 9291

«حکمت  و اندیشه
روانشناس��ىمدرن،اُمانيستىوجوهر
وجودىآن،سكوالريستىوغيراخالقى
اس��ت.همهىبيمارىه��اونيزهمهى
مدلهاىدرمانىدرروانشناسىغرب
م��درنبرپايهىمعياره��اوميزآنهاى
صرفاًدنيوىتعريف،سنجيده،طراحى،

ارائهوفرمولهمىگردد.
بهچندنمونهازبياناتروانش��ناس
مع��روفومعتب��رغربىك��هدربارهى
فقدانيكتعريفروش��ناز"سالمت" 
وي��ا"بهنجارى" مط��رحكردهاندودر
مواردىنيزصرف"سازگارىبااجتماع
م��درن" ]حتىاگربهقيمتس��قوطو
تباهىروحىووجودىانس��انباشد[را
بهعنوانمعياراصلىتعريف"بهنجارى" 
و"نابهنج��ارى" مط��رحكردهاند،توجه

نماييد:
"تجوي��زوتوصي��فمش��خصىكه
همهىروانشناس��اني��انظريهدانان
شخصيتبرسرآنتوافقداشتهباشند،
دربابش��خصيتس��المنيست]وجود
ندارد[...هنوزبراىپرس��ش"شخصيت
سالمچيست؟" پاسخىنيافتهايم.شايد
اينپرس��شگمراهكنندهباش��د.شايد

همچيزىبهعنوانشخصيتسالمياتجويزىكلىبراى
سالمتروانكهبراىهمهبهطوريكسانمفيدواقعگردد،

وجودنداشتهباشد."
دركتابدرس��ىروانشناسىمرضى،"عدمسازگارى" 
و"عدمانطب��اق" باجامعهومحيطبهعنوانمحوراصلى
تعريف"رفتارغيرعادى" مطرحگرديدهاست.درواقعدراين
تعريف،"غيرعادىبودن" باعدمس��المتيكساندانسته

شدهاست.بهعباراتزيرتوجهكنيد:
"بخشاعظمرفتارهاىموردمطالعهى"روانشناس��ى
مرضى" مربوطاستبهشكستهاوبىكفايتىهاىآدمى،
عل��تعمدهىاينشكس��تهاناتوانىدرانطباقاس��ت.

انطب��اقيافتنش��املبرق��رارىتوازن
اس��تبينآنچهافرادانج��اممىدهندبا
آنچهمىخواهندانجامدهندوهمچنين
ب��اآنچهمحي��ط)يعنىجامع��ه(طلب
مىكند...هررفتارغيرانطباقىرفتارى
نابهنجاراست.البتههررفتارنابهنجاريا
غيرمعمولضرورتاًغيرانطباقىنيست...
وقت��ىغيرانطباقىش��مردهمىش��ود،
حاك��ىازآناس��تكهمش��كلىوجود
دارد...بح��ثازروانشناس��ىمرض��ى
متضم��نبررس��ىاثراتفش��ارروانىو
آسيبپذيرىفردبرپىآمدهرموقعيت
خاصاست...هرچهبيشترعواملآسيب
پذي��رىرابشناس��يم،درآنص��ورت
خاستگاهرفتارهاىغيرانطباقىآشكارتر
مىش��ودواحتمااًلبهشيوههاىدرمانى
كارآمدترىدستمىيابيم.اينهمهى
چيزهايىاستكهروانشناسىمرضى

بهمطالعهىآنمىپردازد."
اگ��رچ��هح��دومرتبهي��امراتبىاز
انطباقوس��ازگارىب��امحيطبراىهر
زندگىاىالزماست،اماجستجوكردن
جوهرمفهومعدمس��المت]يابهقول
برخىروانشناسان،"رفتارنابهنجار"[در
"عدمانطباق" و"فقدانسازگارى" بىترديدنگاهىتقليل
گرايانهونسبىانگارآنهاستكهموجبدورىآدمىازآرمان
گراي��ىوكمالخواهىمعنوىمىگرددوزندگىفردرادر
مردابميانمايگىوپذيرشسيطرهىعاداتوسلطهى
مشهوراتمدرنوحريموحدودفرومايگىياميانمايگى
واسارتدرافقحياتغريزى-طبيعىودنيوىصرفتباه
مىكن��د.طرحاينگونهمفاهيمس��المتوبيمارى]يابه
تعبيرايندستهازروانشناسان؛"بهنجارى" يا"نابهنجارى"[

بهراستىخطرناکاست.
دركتابدرسديگرى،داشتن"ناراحتىروانشناختى" 
وناتوانىدرس��ازگارىس��المومطلوبب��امحيط،معادل

مفهوم »هوش« 
که روان شناسی 
مدرن به عنوان 
»سطح عالی ادراک 
بشری« و یک امتیاز 
مورد ستایش قرار 
می دهد، مفهومی 
کامالً سکوالریستی، 
غریزی، دنیوی 
محض، تکنیک زده 
و در بسیاری 
موارد، عجین با 
سودمحوری و 
فرصت طلبی است. 
برای روان شناسی 
مدرن هوش است 
که اصالت دارد و با 
هوش بودن یک ارزش 
است؛ در حالیکه در 
روان شناسی معنوی، 
عقل است که اصالت 
دارد و عاقل بودن 
ارزش است.

مشکل اصلی بشر امروز، طیف 
گرفتاران به “اختالالت مرضی-
روانی” و یا حتی انبوه مبتالیان 
به “اختالالت شخصیت” ]که هر 
دو این دو دسته قربانیان رویکرد 

تاریخی-فرهنگی مدرنیته 
بوده و پیدایی و شیوع امراض 
شان اساسًا ریشه در زندگی و 
تمدن بیمار غرب مدرن دارد[ 
نبوده و نیستند، بلکه  آنچه که 
در این دوران به عنوان معضل 
و مشکل بسیار جدی و حتی 
خطرناک خودنمایی می کند، 

انبوه فراگیر و بسیار گسترده ی 
بیماران روحی-اخالقی هستند 
که بر اساس موازین تمدن مدرن 
به عنوان افرادی بهنجار تلقی 

می گردند و جوامع مدرن و 
نظام های تربیتی و آموزشی و 

رسانه ها و علوم انسانی غربی و 
از جمله خود روان شناسی مدرن 
غربی مشغول تکثیر و بازتولید 
انبوه و بسیار گسترده ی آن ها 

هستند و “روان شناسی معنوی” 
وظیفه دارد در مسیر نجات و 

رستگاری آن ها بکوشد.
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"محرومبودنازس��المتروانى" دانستهشدهوشخصيت
سالمبهعنوان"شخصيتسازگار" وشخصيتبيمارمعادل
"شخصيتناسازگاريابدسازگار" دانستهشدهاست.دربررسى
چنيننظرياتىبايدپرسيد:واقعاًاگردريكجامعهىمبتنى
برروابطظالمانه،مشركانه،استبدادىواستثمارى،فردىبا
آنجامعه"ناس��ازگار" بود،ايندليلبربيمارىاوست؟ويا
اينكهماجراكاماًلبهعكساستويكفردآرمانگراى
عدالتخ��واهمؤمنناس��ازگاربايكجامع��هىكفرزدهو
اس��تكبارىومبتنىبرروابطظالمانه،كاماًلس��المبودهو
آنجامعهاستكهبيمارمىباشد؟عكساينمطلبنيزبه
گونهاىديگرصدقمىكند.فردكاماًلياتقريباًس��ازگاربا
يك"جامعهىبيمار" فردىاستكهخودبهطورمقطعىو
يادائمىگرفتارعدمسالمتوبيمارىگرديدهاست.معيار
نسبىانگارانهىسازگارىوعدمسازگارىكهروانشناسى
مدرنبهكارمىبردبههيچروىتوانتعيينحقيقىمفاهيم

بيمارىوسالمتراندارد.
دركتابدرسىسابقالذكردرخصوصتعريف"سالمت

روانى" چنينآمدهاست:
" درتعري��ف"س��المتروان��ى" كهه��دفبهداش��ت
روانىاستبينمتخصصاناختالفنظراستوحتىروان
شناسانوجامعهشناساننيزگاهىدرتعريفآناختالف
نظرپيدامىكنندلكن...مىتوانگفت،منظوراز"سالمت
روانى" س��ازگارىدرستباخودومحيطاجتماعىاستو
شخصىرا"س��المرفتار" ياداراىرفتاروشخصيتسالم
خواهيمگفتكههمازنقطهنظرخويشوهمازنقطهنظر
ديگرانبامحيطاجتماعىس��ازگارباشد...درواقعسالمت
روانىيكحالتتعادلبينفردومحيطاجتماعىاست" در
اينكتابهمچنينداشتن"حالتعادى" با"بهنجار" بودن
يكسانگرفتهشدهاست.همينروانشناسدرهمانكتاب
ب��هنقلاز"بعضىمحققان"،"رفت��ارنابهنجار" رارفتارى
دانستهكهازمعيارهاىجامعهمنحرفشودوتأكيدكردهكه
تعريفمفاهي��م"بهنجار)عادى(" و"نابهنجار)غيرعادى(" 
وتنه��ادرُمراجعهبهيكفرهنگمعينمعنادارند" دراين
كتابدرادامهىهمينبحثآمدهاست:"نظرديگراناين
اس��تكهرفتارنابهنجار،رفتارىاس��تكهمطلوبگروهيا

خوبنباشد)رفتارناسازگار(".
بدينسانصبغهىتماماًنسبىانگارانهىتعريفمفاهيم
"س��المتروان"،"بهنج��ارى" و"س��ازگارى" بهوضوح
عي��انمىگرددوبابرترىدادنب��ه"گروه" و"جامعه" در
مقابلفردوضرورتسازگارىفردباجامعهبهعنوانمعيار
س��المتوبهنجارىمشخصمىش��ودكهروانشناسى
مدرن،"سازگارى" وبهعبارتدقيقتر"انطباق" وفراتراز
آنتبعي��تازجامعهىمدرنوارزشهاوهنجارهاىآنرا
معيارسالمتىروانعنوانمىكندوازارائهىيكتعريف
ايجابىواخالقىوكمالگرايانهازمفهومس��المتروان
عاجزاس��توعماًلرويكردنس��بىانگارانهىروانشناسى
مدرنبهمفاهيمس��المتروانوبهنجارىوس��ازگارى
موجباصالتيافتنارزشهاوهنجارهاوالگوهاىنظرى

ورفتار"جامعهىامانيستىمدرن" مىگردد.
همينروانشناسدرادامهىتعريفخوداز"اصطالح

بهنجار" چنينمىنگارد:
"اصطالحبهنجار]=عادى[تنه��اوقتىبهكارنمىرود
كهش��خصمطاب��قمعيارهاىگروهياجامع��هرفتاركند،
بلكههمچنين،بايداحس��اسكندكهبهگروهتعلقدارد...
يكش��خصعادىيابهنجارباگروهاجتماعىس��ازگارى

مىكند" 
درواقعباارائهىاينتعريفازبهنجارىياعادىبودن،
روانشناس��ىمدرنب��رپايهىمبناقراردادن"س��ازگارى
ب��اجامعهياگروه" حتىصرفس��ازگارىعمل��ىرابراى
تش��خيص"بهنجارى" كافىنمىداندبلكهمدعىاس��ت،
فردبايدبادرونىكردنارزشهاىجامعهو"گروهمدرن" 
احساسكندكه"بهگروهتعلقدارد"،اينجاستكهپردهاز
روحاستبدادىتمدنمدرنوجوهرتحميقگرواستبدادى
روانشناسىمدرندرتبديلافرادبهموجوداتىسربهراهو
تسليمدربرابرجامعهىمدرنآشكارمىگرددوبراينپايه
مىتوانباجرأتگفت،باطنروانشناسىمدرن،كوشش
براىمسخوتحميقآدمياندرخدمتاهدافوارزشهاى
غربم��درنودرونىكردنالگوه��اىنظرىوعملىان

مىباشد.
"ديوي��دروزنه��ان" و"مارتي��نس��ليگمن"،دوتناز

روان شناسی مدرن، 
“سازگاری” و به 
عبارت دقیق تر 

“انطباق” و فراتر از 
آن تبعیت از جامعه ی 

مدرن و ارزش ها و 
هنجارهای  آن را 

معیار سالمتی روان 
عنوان می کند و از 
ارائه ی یک تعریف 
ایجابی و اخالقی 
و کمال گرایانه  از 

مفهوم سالمت 
روان عاجز است 

و عمالً رویکرد 
نسبی انگارانه ی 

روان شناسی مدرن 
به مفاهیم سالمت 

روان و بهنجاری 
و سازگاری 

موجب اصالت 
یافتن ارزش ها و 

هنجارها و الگوهای 
نظری و رفتار 

“جامعه ی امانیستی 
مدرن” می گردد.
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«حکمت  و اندیشه
نويس��ندگانيككتابمفصلدرزمينهىروانشناس��ى
مرضى]كهبراساس"DSMIV”بهاصطالح“معتبرترين
دائرهالمعارفتش��خيصىروانشناسىوروانپزشكىبين
الملل��ى”تنظيمگردي��ده[كهدرزمرهىكتبدرس��ىدر
آمريكاونيزايرانمىباش��د،مىنويسند:“تعريفقاطعو
روشنىبراىبهنجارىونابهنجارىوجودندارد؛زيراعنصر
واحدىكهتماممواردنابهنجارىدرآنمش��ترکباشندو
ياويژگىمنفردىكهبهنجارىراازنابهنجارىمتمايزكند
وجودندارد.”اين��اندرهمينحالدرهمينكتابمبناى
قضاوتدربارهىنابهنجارىرا“قضاوتىاجتماعى”مىنامند.
وبدينس��انيكتعريففوقالع��ادهتقليلگراومبتنىبر
نسبىانگارى]كهاهميتبهمعيارهاوموازيناصيلوواقعى
براىتعريفسالمتوبيمارىقائلنيست[از“بهنجارى”

موردنظرخودارائهمىدهند.
هميننويس��ندگانضم��نطرحصريحاي��ننظركه
“واژهىنابهنجاررانمىتواندقيقاًتعريفكرد”امابهابراز
ايندي��دگاهپرداختهاندكهمجموع��هاىازمؤلفههاوجود
داردك��هبادركن��اريكديگرقراردادنآنه��ا“مىتوان”
به“تش��خيصنابهنجارى”رسيد.نويس��ندگاناينكتاب
عناصرىنظير“رنج”،“ناسازگارى”“نامعقولىوغيرقابل
درکبودن”،“پيشبينىناپذيرىوفقدانكنترل”“مشهود
ب��ودنونامتعارفب��ودن”و“ناراحتىمش��اهدهگر”رابه
عنوانخانوادهاىازعناصربههمپيوستهجهت“تشخيص
ن��ابهنجارى”عنوانمىكنند.درحالىكهتقريباًهيچيك
ازاينمؤلفههابهگونهاىروشنومحكمتعريفنشدهاند،
درعينحالكهمبناىتش��خيصاكث��رآنهابهقضاوت
مشاهدهكنندهبرمىگرددوطبيعتاًمفهومىنسبىانگارانه
دارد.فىالمث��لدرب��ارهىمؤلف��هاىمثل“ناس��ازگارى”
بحثهاىجدىبسيارىوجوددارد؛زيرا“ناسازگارى”يك
فردبايكفرهنگوياجامعهىكژروابداًنمىتوانددليلى
براختاللروانىياعدمسالمتروحىاوباشد.يابهعنوان
مثالىديگر،غيرقاب��لدرکبودنيكفردبراىفىالمثل
يكگروهكژرووفاس��دچگونهمىتوانددليلىبربيمارى
روانىوياروحىباش��د؟درموردىديگرازمؤلفهاىبهنام
»رنج«نامبردهشدهاست،رنجمفهومىاستكهمىتوانآن

رايكمشترکلفظىدانس��توبراىتعريفودرکآن،
باي��دبهكموكيفوچندوچونوچيس��تىوماهيتآن
پرداخت.واقعيتايناستكهدربررسىمفهوم»رنج«بايد
حس��ابرنجهاىبىدليلوبيمارگونهوياحتىعاميانهرا
كيفيتاًودرمواردىحتىماهيتاًازرنجهاىعميقوبزرگ
مبتنىبرجهتگيرىدينىويابرخاستهازفطرتانسانىو
رنجهاىژرفانديشانهاىكهمثاًلپيامبرانعليهمالسالم
وي��ادرمقامپايينتر،مصلحاندين��ىومربيانمعنوىو
معلماناجتماعىنس��بتبهسرشتوسرنوشترفتارهاى
كژروانهوظالمانهىاق��واموياافرادتجربهمىكنند،كاماًل
جداكردوازهمطرازقراردادنويايكسانپنداشتنآنها
خوددارىكرد.درواقعاينگونهخلطمبحثهاكهنشانهى
ي��كرويكردكاماًلظاهرگراىآنهاس��تتاحدودزيادى
ريش��هدرماهيتساينتيستى]مبنىبراصالتعلممدرن[

وامانيستىروانشناسىجديددارد.
نويس��ندگاناينكتابدرادامهبحثخ��وددرتعريف
ناس��ازگارى،م��ىنويس��ند:»رفتارهايىكهقوي��اًمانعاز
بهزيس��تىفردياجامعهمىش��وند،ناسازگارانههستندودر
ارزيابىنابهنجارىجزوعواملتأثيرگذارمحسوبمىشوند.
منظورماازبهزيس��تىف��رد،توانايىكارك��ردنوتوانايى

برقرارىروابطرضايتبخشباديگراناست.«
دراينتعاريف،توفانىازنسبىانگارىودورىازمعيارهاو
ارزشهاىمطلقوروشنمربوطبهرشدوكمالوجودى
وفضاي��لاخالق��ىودرعينحالاصال��تدادنبهميان
مايگىموجمىزند.بدينس��اندراينكتابمبناومعيار
»بهزيس��تى«يا»بهنجارى«ص��رفكاركردنيكفردو
داش��تنروابطرضايتبخشباديگراندانستهشدهاست.
باي��دتوجهكرد،بهخصوصچ��ونمعناوتعريفتعابيرى
چ��ون»روابطرضايتبخشباديگران«اصاًلمش��خص
نشدهاس��تونيزباتوجهبهاي��نكهاينامر)روابطرضايت
بخ��شباديگران(غالباًباحلقهمعاش��رانواطرافيانفرد
منحصرمىگردد،بنابراينيكتعريفكاماًلنسبىانگارانه
ومتغيراس��توباتغييرحلقههاواش��خاصمرتبطبافرد
مىتوانداساسآندگرگونگردد.ايننكتهىمهمودرعين
حالجالبرانيزبايدموردتأكيدقراردادكهبااينتعريفى

 نیمه ی دوم قرن 
نوزدهم، زمان 
سیطره ی بیولوژیسم 
و علی الخصوص 
داروینیسم می باشد. 
داروین، ضمن نادیده 
گرفتن هرگونه وجه 
متعالی برای وجود 
بشر، او را حاصل 
یک تطور گسترده  از 
نخستین موجودات 
تک سلولی دریایی 
تا پستانداران و 
دارای جّد مشترک با 
میمون های امروزی 
می دانست. طبق 
نظر داروین، 
نخستین موجودات 
دریایی در پی یک 
سلسله تطورات به 
»دوزیستان« تبدیل 
گردیدند و از پی آن ها 
»خزندگان« و بعد 
»پرندگان« و پس از 
آن »پستانداران« پدید 
آمدند.
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كهنويسندگاناينكتابارائهدادهاند،حداقلازمنظربحث
»بهزيس��تى«و»بهنجارى«،فردىچونآدلفهيتلر]كه
بزرگترينچهرههاىروانشناسىوفلسفهوتاريخنگارى
غرباززيگموندفرويدواريشفرومگرفتهتاهربرتماركوزه
وويليامشايرروبسيارىديگر،مىكوشندوبهضرسقاطع
مدعىاندكهاويك»بيمارروانى«بودهواينبندهنيزدراين
كههيتلرهمماننداكثريتانسآنهاىمدرنوامانيستدچار
اختاللروحى-اخالقىبودهاستترديدىندارم[كاماًلدر
زمرهىافراد»بهنجار«و»بهزيس��ت«قرارمىگيردواين
امرراحتىمىتواندرخصوصانبوهىازفرمانروايانظالم
ومس��تبدوخش��نمعروفتاريخغربازاسكندرمقدونى
ت��اناپلئونبناپارتتعميمداد؛زي��راباتكيهبرموازينىكه
نويسندگاناينكتابارائهدادهاند،هيتلروصداموناپلئون
واسكندروحتىچنگيزخانمغولوموسولينىوخيلىهاى
ديگرازايندست،قادربهايفاى»نقشاجتماعى«بودهيعنى
هم»توانكاركردن«داش��تهاندودرمقياسهاىبزرگو
كوچ��كوگاهدرمقياسهاىميليون��ىوانبوه]درمورد
افرادىچونهيتلرياصداموموسولينى[»روابطرضايت

بخشباديگران«داشتهاند.
آرى!رويكردغيراخالقىونسبىانگارانهىروانشناسى
مدرنبهمقولهىبهقولخودش��ان»نابهنجارى«وقرار
دادنرفت��ارومعياره��اىمي��انمايهبهعن��وانپارادايم
تعري��فبهنج��ارىونابهنجارىموج��بپيدايشچنين

نارسايىهاىاساسىاىمىگردد.
واقعي��تايناس��تكه»س��المتروح��ى«رابايدبر
پايهىكم��الوجودىوموازينمبتنىبرفضايلاخالقى
وجهتگيرىمعنوىنس��بتبههستىوآدميانسنجيد؛
اگرنهدرسراس��رجهان،ميليونهانفروجوددارندكههم
شغلدارندوهمدرروابطاجتماعىخودبههرحالودركل
نق��شمتعالىايفامىكنند؛اماگرفتاره��زارمرضوآفت
روحى-اخالقىهس��تندوبههيچروىنمىتوانونبايد
آنهاراس��المانگاشت؛امامتأسفانهروانشناسىمدرنبه
دليلجوهرامانيس��تىوصبغهىسكوالريستىورويكرد
نس��بىانگارانهوغيراخالقىاىكهدارد،قادربهدرکاين

حقيقتنمىباشد.

وجهغيراخالقىوچهبسامىتوانگفت،»ضداخالقى«
روانشناس��ىمدرن]كهدقيقاًريش��هدرماهيتامانيستى
وصبغ��هىسكوالريس��تىآندارد[دربحثوبررس��ىاز
بهاصطالح»نابهنج��ارىروانى«آنگون��هكهتابهحال
موردمطالعهقرارداديماواًلدرقلمروتعريف،كاماًلگرفتار
تشتت،س��ردرگمى،فقدانتعريفوتبييندقيقوروشن
مىباش��دوثانياًدرنهايتودرعملبرپايهىيكرويكرد
نس��بىانگارانه،اصل»سازگارىباجامعه«]يعنىجامعهى
مدرن؛چونروانشناسىمدرنازمتناينتمدنبرخاسته
وبهس��احتعل��وممتكثرهآنتعل��قدارد[رامبناومعيار
تش��خيصبهاصطالح»بهنجارى«از»نابهنجارى«قرار
مىده��د.اينويژگىهات��الزمداردباماهيتاخالقگريز
واخالقس��تيزتمدنم��درنكهبهوي��ژهدرنيمهىدوم
قرنبيس��تموعلىالخصوصس��الهاىدههى1980م
ب��هبعدصورتكاماًلعريانوصريح��ىبهخودگرفتو
تأثي��رخودرادرروانشناس��ىغربىنيزنهاد.ازنمونههاى

 پدیده ای به نام “اختالالت 
روحی-اخالقی” وجود 

دارد که هسته ی مرکزی 
مفهوم “بیماری روحی” 

و یا “عدم سالمت روحی” 
را تشکیل می دهد. 

روان شناسی مدرن به 
دلیل ماهیت نفسانیت 

محور و سکوالریستی و 
بریده از اخالقی که دارد، 
اساسًا قادر به تشخیص 

و تبیین و فهم و حتی 
شناسایی این “بیماری 

روحی-اخالقی” نمی باشد 
و به دلیل افق اُمانیستی ای 

که دارد اساسًا گرفتاران 
در جرگه ی “بیماری های 
روحی-اخالقی” را کاماًل 

بهنجار تلقی می نماید.
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«حکمت  و اندیشه
سيطرهىبىاخالقىواخالقگريزى]ويابهتعبيردقيقتر
سيطرهىاخالقمشركانهىسكوالريستى[برروانشناسى

مدرنمىتوانبهدونمونهاشارهكرد:
روانشناس��ىمدرنغربىبهدلي��لماهيتغيردينىو
امانيستىانسالهاس��تدركتبدرسىخودودرمباحث
مربوطبه»اختاللجنس��ى«،»عملش��نيعاستمناء«را
كهدرانديشهىاس��المىدرزمرهىگناهانكبيرهاست،از
طبق��هبندى»اختاللجنس��ى«خارجك��ردهوآنرايك
ام��ر»بهنجار«مىداند.درمثالىديگ��رمىتوانبهيكىاز
گناهانبس��ياربزرگاشارهكردكهبراساسآنچهدرقرآن
عظيمآمده،ش��يوعآندرميانبرخىاق��وامموجبنزول
بالىاس��مانىوكيفراله��ىبراىآناق��وامگرديدهوآن
»همجنسبازى«اس��ت.درهمينكتاب»آسيبشناسى
روان��ى«]وني��زدرهمهىكتب»روانشناس��ىمرضى«
كهپسازدههى1980متأليفومنتش��رگرديدهاس��تو
يامبتنىبرمدلDSMIVمىباش��د[،همجنسبازىاز
ردهىاختاللجنسى،خارجگرديدهوامرىبهنجاردانسته

شدهاست.بهعباراتذيلتوجهنماييد:
»م��امىخواهيمتأكيدكنيمكهه��مجنسگرايىرابه

عنوانيكاختاللدرنظرنمىگيريم«
وهمچنين:

»ت��اده��هى1980مموض��وعهمجن��سگراي��ىدر
كتابهاىدرسىدرزمرهىنابهنجارىجنسىيا»انحراف
جنس��ى«قرارداش��ت...اكنونبراىطبقهبندىنكردن
همجن��سگرايىبهعنوانيكاختالل،دليلخوبىوجود
دارد.درواق��عDSMIV،همجن��سگراي��ىرااختالل
نمىداند.اختاللهاىجنس��ىبهصورتشرايطىدرنظر
گرفتهمىشوندكهبهروابطجنسىمحبتآميزبيندونفر
فوقالعادهآسيبمىرسانند.همجنسگرايى،درحالىكه
مىتوانداينگونهروابطبينمردانوزنانراتضعيفكند،
بهروابطبيندومردياروابطبيندوزنآسيبىنمىرساند...
اص��لمطلبايناس��تكهبخ��شقاب��لمالحظهاىاز
همجنسگرايانازجهتگيرىجنس��ىخودراضىنيستند،
عاليمىازآسيبشناسىروانىنشاننمىدهندودرعشق،

كاروبازىكاماًلبهنحوكارآمدعملمىكنند.«

درواقعس��يطرهىنفس��انيتوامانيسمبرروانشناسى
م��درن]ونيزكليتعلومانس��انىغربى[واخالقگريزى
واخ��القس��تيزىپيام��دآن،كاررابهچني��نانحطاطى
رساندهاس��تودرواق��عه��ماگ��رق��رارباش��دبش��ربه
صورتىامانيس��تىوبرمبن��اىنفسامارهوكش��شهاى
نفس��انىخودتعريفش��ود،طبيعىاس��تكهكاربهاينجا
هممىرسدكهبهاصطالح»عش��قمابيندوهمجنس«
و»رضايتخاط��ر«آنهاموجببهاصط��الح»بهنجار«
دانستناينرفتاردرروانشناسىجديدمىگردد.بايدتوجه
كردكهس��الهاىده��هى1980كهمب��دأتغييرنگرش
صريحروانشناس��ىمدرنبهاينمسئلهاس��ت،مصادفبا
همانزمانىاس��تكهاكثرجوامعغربىامر»ازدواجبيندو
همجنس«را»قانونى«دانستندوبدينسانتعريفغرب

مدرنازمفهومخانوادهنيزدگرگونگرديد.
امابحثبهاصطالح»بهنجار«دانستنهمجنسبازى
بهجايىرسيدهاس��تكهبرخىروانشناس��انغربىنظرى
»ديويسون«اساس��اًاينادعارامطرحكردهاندكهاگريك
فردهمجنسبازب��ارجوعبه»درمانگر«خواهاندرمان
اينمعضلخودبود،چنانچهاينخواستهىفردهمجنس
بازبهدليل»خودناپذيرى«ياش��رماوباشد،رواندرمانگر
بايدازكمكبهاوخوددارىنمايد،زيرا»ايناحساسشرم
ي��اتنفرازخ��ود«حاصلبهاصطالح»س��تمجامعهبههم
جنسگرايان«اس��ت؛ازاينروخواستهىفرد»همجنس
بازخودناپذير«براىتغييردادنجهتگيرىجنس��ىاش،
»اختيارى«نبودهبلكه»بهزوربهاوتحميلشدهاس��تواز

اينروبايدناديدهگرفتهشود!«
اينديگرشاهكاراستوحكايتازعمقفاجعهىانحطاط
اخالقىروانشناس��ىمدرن]ودرصورديگركليت»علوم

انسانى«مدرنغربى[دارد.

توضیح نکات��ی کوتاه درب��اره ی مفهوم 
»سالمت« و »بیماری«

درروانشناسىمدرندرتشخيصوطبقهبندىبيمارىها
ي��ابهاصطالحرايجروانشناس��ان،»اختالالتروانى«يا
»اختالالترفتارى«ويابهتعبيرىديگر»نابهنجارىها«

انسان شناسان و فیلسوفانی 
نظیر »لسلی وایت«، 
»کنت برک« و »ارنست کاسیر« 
]البته با تلقی ها و تعریف ها و 
منظرهایی متفاوت از یکدیگر[ 
که اشتباه اساسی انسان شناسی 
مدرن و ادعای ان مبنی بر 
کمی بودن تفاوت انسان و 
حیوان را دریافته اند، با طرح 
بحثی تحت عنوان »تفاوت 
کیفی« ما بین انسان و حیوان 
]البته دقت کنید تفاوت کیفی 
و نه تفاوت ماهوی[ و تغییر 
تعریف شان از بشر به انسان 
به مثابه »حیوان سمبلیک« 
یا »حیوان به کار برنده ی 
نماد« خواسته  اند تا ضعف ها 
و ناتوانی های انسان شناسی 
مدرن را جبران نمایند. 
باید توجه کرد که نوع 
تفسیر وتعبیر کاسیرر یا 
لسلی وایت و دیگر هم مسلکان 
آن ها از »بشر« و »سمبل« 
همچنان سکوالریستی و 
امانیستی است؛ زیرا در نگرش 
آن ها همچنان آدمی به 
عنوان موجودی خودبنیاد و 
فاقد وجه ملکوتی و معنوی 
تفسیر می گردد. در نگرش 
این فالسفه و انسان شناسان 
تبیین روشنی برای مفهوم 
سمبل و یا چگونگی پیدایی و 
نقش آن در زندگی بشر دیده 
نمی شود و این جماعت چه 
در تعریف »سمبل« و چه در 
تعریف »بشر« و چه در تبیین 
نقش و کارکرد و منشأ پیدایی 
سمبل و نسبت آن با عالم و 
آدم گرفتار رویکرد امانیستی- 
سکوالریستی و دور باطل 
نگرش غریزی – ناسوتی 
به انسان می باشند.
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اساساًوجهوبس��ترتاريخى-فرهنگى
بروزوظه��وراختالالتروان��ىناديده
گرفتهمىشود.بايدتوجهكردكهبرخى
مطالعاتوپژوهشهانشاندادهاستكه
درجوامعماقبلمدرن،»افس��ردگى«با
اينعمقوكيفيتونيزگس��تردگىو
ميزانشيوعوجودنداشتهاستويابرخى
صوراختالالتموسومبه»اسكيزوفرنى«
اساس��اًمحصولتمدنغ��ربمدرنو
ش��رايطتاريخى-فرهنگىآنمىباشد.
اينبررسىهاهمچنينبهنكاتجالبى
دربارهىپديدهىموسومبه»اختالالت
شخصيت«]كهدرروانشناسىمرضى
م��درنبهطورجدىم��وردطبقهبندى
قرارگرفتهاست[ونسبتوپيوندبرخىاز
آنهاباروحامانيستىتمدنمدرنغرب

راآشكاركردهاست.
دربحثازمفاهيمسالمتوبيمارى
نقدهاىعديدهاىبهروانشناسىمدرن
وارداستكهموجببىاعتبارىاساسو
مبناىآنمىگردد.بهنظرمىرس��ددر
بحثازمقوالتس��المتوبيمارىدر
روانشناسىوازيكمنظرمعنوىبايد

بهنكاتىچندتوجهكرد:
نخس�ت،درتعريفس��المتيابه
قولروانشناس��ىم��درن،"بهنجارى" 
]ك��هدرذاتخ��ودصبغ��هاىنارس��او

نسبىانگارانهدارد[بايدمعيارهاىسستوبىبنيادىچون
"سازگارى" ويا"عادىبودن" ويا"داشتنرفتارانطباقى" 
راب��هكنارىنهادومعيارهايىچونتوجهبهرش��دآدمى،
كمالوجودى،ارتقاوتعميقعقل]درمعناى"عقلدينى" 
ونهعقليونانىوياعقلمدرن[،تقربالهى،ش��كوفايى
وفعليتيافتنفطرتانسانى،تحققسرورمعنوى،تعميق
فضايلاخالقىونظايراينهارابهعنوانموازينومعيارهاى

ثابتوروشنمطرحكرد.

دومآنك��ه:بايداخت��الالت"مرضى-
روانى"اىچون"برخىاقساماسكيزوفرنى"،
"مانيك-پرس��يو" ]موس��ومبهاخت��اللدو
قطبى[و"برخىاختالالتوسواسفكرىو
ياعملى" كهدرميانمردمش��يوعچندانى
ندارندوتاح��دودى]عالوهبرنقشمؤثرو
تعيينكنن��دهىعواملتاريخى،فرهنگىو
اجتماعىدرپيدايىآنها[ريش��هدرپارهاى
نارسايىهاىكاركردىمغزوسيستمعصبى
دارندوغالباًبهدارودرمانىهاىمرس��ومنيز
پاسخهاىموفقنسبىمىدهندرا،ازآنچهكه
درروانشناسىمدرن"اختالالتشخصيت" 
مىنامندوغالباًريش��هدرمسايلتربيتىو
ش��اخصهاىتاريخى-فرهنگىدارندوبه
لحاظدرمانىنيزبهدارودرمانىهاىموجود
پاسخچندانىنمىدهندبهگونهاىمبنايىاز
يكديگرج��داكردوهمهىآنه��اراتحت
عنوانكلى"اختالالتروانى" دس��تهبندى

نكرد.
آنچهكهروانشناس��ىمدرن"اختالالت
ش��خصيتى" مىنام��د]عالوهبرداش��تن
زمينهه��اىمؤثرژنتيك[تاحدودبس��يارى
نتيجهىنظ��اموالگوهاىتربيتىناموفقو
ناسالمجوامعمدرنوشبهمدرنهستندوبه
ويژهپيوندشانبابسترتاريخى-فرهنگىايجاد
كنندهىآنهابس��ياروثيقاستودرعين
حالغالباًوعمدت��اًدرمانهاىدارويىطب
مدرنقادربهدرمانآنهانمىباش��د.بهنظرمىرس��ددر
شرايطكنونىروانشناسىبالينىمدرن،ايننوعاختالالت
غالباًدرمانناپذيرويابهسختىدرمانپذيرمىباشند.در
اكثرمواردمفروضاتتئوريكروانشناس��ىمرضىمدرن
ازتبيينوتعليل"اختالالتش��خصيت" ناتوانمىباشدو
بهنظرمىرس��داساساًطبقهبندىودستهبندىآنهابايد
تحوليابد.ش��يوعاختالالتشخصيتىبسياربيشازنوع
"اختالالتمرضى-روانى" بودهوهرچهپيوندآنبامباحث

 روان شناسی مدرن 
به دلیل گرفتاری در 

رویکرد سکوالریستی و 
نسبی انگاری اخالقی و 
ناتوانی از فهم فطرت و 
حقیقت وجودی انسان 

اساسًا قادر به شناخت و 
درک »اختالالت روحی- 

اخالقی« ]که صورت نوعی 
غالب کنونی این اختالالت، 

محصول و تجسم سیطره ی 
مطلق العنان استکبار 

امانیستی- سکوالریستی 
بوده و ریشه در تفکر و 
فرهنگ و تمدن و شئون 

وجودی غرب مدرن دارد. به 
جرأت می توان گفت، پارادایم 
بشر مدرن و صورت مثالی 
»انسان بورژوا« تجسم یک 
بیمار اخالقی – روحی است 
و اختالل اخالقی- روحی 

مدل اصلی و غالب و حاکم 
به اصطالح »بهنجاری« 

در عصر مدرن می باشد[ 
نیست و در بیان دقیق تر 

اساسًا نرم های به اصطالح 
»بهنجاری« مورد نظر خود 
را از همین مدل بشر گرفتار 

اختالل روحی – اخالقی 
 می گیرد.
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«حکمت  و اندیشه
والگوهاىتربيتىبيشتراس��ت،فاصلهىانازفرآيندهاى
بيوشيميايىوفيزيولوژيكوكاركردسيستمعصبىومغز

نيزتاحدودىبيشتراست.
سوم،پديدهاىبهنام"اختالالتروحى-اخالقى" وجود
داردكههستهىمركزىمفهوم"بيمارىروحى" ويا"عدم
س��المتروحى" راتش��كيلمىدهد.روانشناسىمدرن
بهدليلماهيتنفس��انيتمحوروسكوالريستىوبريدهاز
اخالقىكهدارد،اساس��اًقادربهتشخيصوتبيينوفهمو
حتىشناسايىاين"بيمارىروحى-اخالقى" نمىباشدوبه
دليلافقاُمانيستىاىكهدارداساساًگرفتاراندرجرگهى
"بيمارىهاىروحى-اخالق��ى" راكاماًلبهنجارتلقىمى

نمايد.
اختالالتروحى-اخالقىآندستهازامراضهستندكه
دركت��باخالقىورواي��اتواحاديثحضراتمعصومين
سالماللعليهماجمعينويادربرخىتعابيرقرآنىدربارهى
آنهاسخنگفتهشدهاست.اينبيمارىهاىروحى-اخالقى
بهويژهدرجوامعم��درنغربىوغربزدهونيزدرجوامع
غربزدهىشبهمدرنازشيوعوگستردگىفوقالعادهاى
برخورداراس��تودرامورىچون:حسد،سودمحورى،دنيا
مدارى،ريا،عجب،تكبر،شهرتطلبى،شهوترانىودهها
ودههارذيلهىاخالقىديگرخودنمايىمىكند.اساسكار
"روانشناسىمعنوى" پرداختنبهتشخيصوتبيينوتعليل
امراض"روحى-اخالقى" استويكىازمنابعاصلىبراى
ش��ناختونيزدرماناينعارضهىش��وم،رجوعبهمتون
اصل��ىدينى،حديثىوروايىمىباش��د.بهجرأتمىتوان
گفت،روانشناسىمدرننهفقطقادربهدرکوفهمبيمارى
روحى-اخالقىنيس��تبلكهبسيارىازآموزههاوالگوهاو
مفروضاتتئوريكوعملىآنوبهتعبيردقيقتراس��اس

شاكلهىوجودىآنتجسماينبيمارىاست.
چهارم،بايدتوجهداشت،مشكلاصلىبشرامروز،طيف
گرفت��ارانبه"اخت��الالتمرضى-روانى" وي��احتىانبوه
مبتاليانبه"اختالالتشخصيت" ]كههردوايندودسته
قربانيانرويكردتاريخى-فرهنگىمدرنيتهبودهوپيدايىو
ش��يوعامراضشاناساساًريش��هدرزندگىوتمدنبيمار
غربمدرندارد[نبودهونيس��تند،بلك��هآنچهكهدراين

دورانبهعنوانمعضلومش��كلبس��يارج��دىوحتى
خطرناکخودنمايىمىكند،انبوهفراگيروبسيارگستردهى
بيمارانروحى-اخالقىهستندكهبراساسموازينتمدن
م��درنبهعنوانافرادىبهنج��ارتلقىمىگردندوجوامع
م��درنونظامهاىتربيتىوآموزش��ىورس��انههاوعلوم
انس��انىغرب��ىوازجملهخودروانشناس��ىمدرنغربى
مشغولتكثيروبازتوليدانبوهوبسيارگستردهىآنهاهستند
و"روانشناس��ىمعن��وى" وظيفهدارددرمس��يرنجاتو

رستگارىآنهابكوشد.
پنجمآنكه:بهاينامربايدتوجهداش��تكهبراساس
آم��ارموجودوپژوهشهاىانجامش��دهونيزخيلكثيرى
مش��اهدات،انواعرواندرمانىهاىم��درندردرمانافراد
ناموفقبودهو مبتالبه"اختالالتروانى-مرضى" اساس��اً
روانشناس��ىمدرنناگزيرشدهاستاينعرصهرابهروان
پزش��كانودارودرمانگرانبسپارد]كهدربارهىآنهابحث
بسياراست؛امامجالطرحآنفعاًلوجودندارد[،همچنين
ص��ورمختل��فرواندرمانىدردرم��انطيف"اختالالت
ش��خصيت" بايكشكس��تتقريبىروبروگرديدهاستو
اگرچههنوزاينعرصهراترکنكردهاماتكثروتنوعصور
مختلفرواندرمانىواعالمظهوروپسازمدتكوتاهى
بىاعتب��ارىوازرونقافتادنپ��ىدرپىآنها،حكايتگر
روش��نشكس��توعدمموفقيتتقريبىاىاستكهازآن
س��خنگفتيم.درخصوصمبحثومعضلبسيارمهمو
فوقالعادهگس��تردهواساسى"اختالالتروحى-اخالقى" 
]كهانرامىتوانپارادايمبيمارىبشرمدرنناميد[نيزكه
روانشناسىمدرنهيچحرفوفراترازآناصاًلهيچدرک
روشنىازآن]بهعنوانيكبيمارى[نداشتهوبلكهخودبه
صورواقساممختلفبهشيوعوتكثيراينبيمارىمىپردازد
وچنانكهگفتيم،ش��اكلهىوجودىروانشناسىمدرنبه
دليلماهيت"اُمانيستى-سكوالريستى" آن،بهنحوىاساسًا

تجسماينبيمارىاست.
ششم،درامربررسىوطبقهبندىآنچهكهبهنامبيمارى
ياعدمس��المتروانىمطرحمىگردد،اولبايداختالالت
روحى-اخالقىرامطرحكردكهبسترهمهىانواعواقسام
اختالالتروانىبودهوازش��يوعوهمهگيرىفوقالعادهاى

 روان شناسانی که 
درباره ی هوش سخن 
می گویند و پژوهش 
می کنند و یا به گمان 
خود آن را اندازه گیری 
می نمایند، هوش را در 
امتداد غریزه و به عنوان 
وجهی پیچیده تر از 
سازگاری بشر ]یادمان 
باشد در روان شناسی 
مدرن بشر یک ماشین 
غریزی و یک سوژه ی 
نفسانی است که اساسًا با 
ساحت ناسوتی وجود 
خود تعریف می شود[ 
با محیط خود تعریف 
می کنند و در تبیین 
»هوش بشری« تفاوتی 
ماهوی بین »هوش 
حیوانی« و »هوش 
انسانی« قائل نبوده و 
هوش بشری را صرفًا 
درجه ی باالتری ازهوش 
می دانند و با بی توجهی 
کامل به مفهوم »عقل«، 
»عالی ترین سطح ادراکی 
بشر« در نظر خودشان 
را در»هوش« خالصه 
می نمایند.



99 فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 91

برخوردارن��د،پسازآنودرمرتب��هىدومبه"اختالالت
ش��خصيتى" پرداخ��تو"اخت��الالتروانى-مرضى" در
دس��تهىس��ومقراردارد.درواقعبهنظرمىرسد»اخالق
روحى-اخالق��ى«]درصورمتكثرومختلفآن[بس��ترو
حت��ىمادرپيدايىدوص��ورتديگراختالالت]»مرضى-
روانى«و»اختالالتش��خصيت«[مىباش��د؛بهگونهاى
كهدربرخىافراد،»اختاللروحى-اخالقى«ممكناس��ت
تداوموتعميقيافتهودرقالب»اختاللهاىش��خصيت«
ويا»اخت��الالتمرضى-روانى«وياه��ردو]بهصورت
توأم[ظاهرگرددودربعضىديگرازافراد]طيفاكثريت[
خود»اختاللروح��ى– اخالقى«بهتنهايىوبهصورت
فعالعملنمايد.روانشناس��ىمدرنبهدليلگرفتارىدر
رويكردسكوالريستىونس��بىانگارىاخالقىوناتوانىاز
فهمفطرتوحقيقتوجودىانساناساساًقادربهشناخت
ودرک»اختالالتروح��ى-اخالقى«]كهصورتنوعى
غالبكنونىايناختالالت،محصولوتجس��مسيطرهى
مطلقالعناناس��تكبارامانيس��تى-سكوالريس��تىبودهو
ريش��هدرتفكروفرهنگوتمدنوش��ئونوجودىغرب
مدرندارد.بهجرأتمىتوانگفت،پارادايمبش��رمدرنو
صورتمثالى»انسانبورژوا«تجسميكبيماراخالقى– 
روحىاس��تواختاللاخالقى-روحىمدلاصلىوغالب
وحاكمبهاصطالح»بهنجارى«درعصرمدرنمىباش��د[
نيس��تودربي��اندقيقتراساس��اًنرمه��اىبهاصطالح
»بهنج��ارى«موردنظرخودراازهمينمدلبش��رگرفتار

اختاللروحى–اخالقىمىگيرد.
دراي��نبيانخودمىخواهيمب��ردوويژگىمهمتأكيد

نمائيم:
1-»اخت��اللروحى-اخالقى«اىكهام��روزودرعصر
س��يطرهوبحرانمدرنيت��هباآنرودرروهس��تيمباآنچه
كهمىتوانبهعن��وانصورنوعى»اختاللهاىروحى–
اخالقى«دراعصارماقبلمدرنمطرحنمودتفاوتمبنايى

دارد.
2-انواعاختالالتروانى–مرضىواختالالتشخصيت
درعصرمدرننيزريش��هدربستراختاللروحى–اخالقى
همهگي��ربش��رمدرنداش��تهوداردونمىت��وانآنرابه

گونهاىمجزاومس��تقلازش��رايطبرخاس��تهازسيطرهى
مدرنيتهواقتضائ��اتآنوبهويژهصورتنوعى»اختالل
روح��ى-اخالقى«آنس��نجيد.بدينس��اناقس��امرايج
اختالالتش��خصيتويااختالالتمرضى–روانىعصر
م��درننيزبهصورتمبنايىوازجهاتبس��يارىباموارد
ظاهراًمشابهشاندردورههاىماقبلمدرنتفاوتمىكنند.
روانشناسىجديدغربى،چونبرخاستهازخاکمدرنيتهو
فلسفهىامانيستىاس��ت،ظرايفمطروحهدرپيشرااصاًل
درکنمىكن��دوباعجزازدرکصورتهمهگيراختالل
روحى–اخالقىبشرمدرنونقشبسترسازوحتىمولدآن
درايجادديگرانواعاختالالت،حتىقادربهشناختصحيح
واصولىآنچ��هكهخودبهنام»اخت��الالتمرضى«ونيز

»اختالالتشخصيت«مىنامدنيزنمىباشد.
هفتمآنكهبراىتعريفمفهوم»سالمتروانى«ودرک
معناىحقيقىانالزاماًبايدقلمرويىفراترازقلمرومحدود
وتنگنظرانهىبيولوژىجسمى-روانى]يعنىحوزهاىكه
روانشناسىجديدبرآنمتمركزگرديدهاست[رالحاظكرد
ودرنظرگرفتوبهدرکماهيتفطرتانس��انىوحيات
معنوى-روحانىآدمىواقتضائاتوسطوحآگاهىمرتبط
باآننايلآمد؛كارىكهبههيچروىازروانشناسىمدرن
امانيست–سكوالريس��تبرنمىآيدواساساًقصدوغرض
انجامآنويافهمودرکشناختضرورتآنرانيزندارد.
هشتم،بهايننكتهىبس��يارمهموحقيقتبزرگبايد
توجهكردكهشيوعگستردهىاقساممختلفافسردگىها،
اخت��الالتاضطراب��ىوبرخىاقس��اماس��كيزوفرنى]كه
روانشناس��ىمدرنآنهاراتحتعنوانكلى»اختالالت
مرض��ى«يا»نابهنجارىروانى«مىشناس��دومىنامد[
محصولمس��تقيمش��رايطپديدآمدهدرتم��دنمدرنو
م��دلزندگ��ىآن]وچنانكهگفتيمبرخاس��تهازبس��تر
فراگير»اخت��الالتروح��ى-اخالقى«بهعن��وانصورت
نوعىپارادايمزندگىروانىبش��رمدرنغربىوغربزده[
مىباش��دوكوش��شهاىصرفمبتنىبر»دارودرمانى«
و»درمانهاىروانپزش��كى«وياانواعواقس��اممختلف
»رواندرمانىهاومش��اورههاىروانى«بدوناينكهمبانى
Lifeواصولوكلي��تتمدنغربم��درنوبهاصطالح

 از نظر روان شناسی 
مدرن، فرد باهوش 

کسی است که بیشترین 
انطباق را با تمدن مدرن 

]محیط فرهنگی و 
اجتماعی و سیاسی و 
حتی طبیعی پیرامون 

بشر[ داشته باشد 
و در واقع بیشتر در 

آن مستحیل گردیده 
باشد. با این تلقی، 

هرنوع آرمان گرایی، 
انقالبی گری، مبارزه 

با مظالم مدرنیته و یا 
نپذیرفتن میان مایگی و 
هرزگی حاکم بر غرب 
مدرن نشان کم هوشی 

ویا بی هوشی تلقی 
می شود. بدین سان 
روشن می شود که 

»علم روان شناسی« 
که داعیه ی بی طرفی 

و کمک به شناخت 
انسان و تأمین بهداشت 
روانی و سالمت آدمیان 

را دارد، به تحمیق 
بشر درخدمت تعمیق 

سلطه ی مدرنیته 
می پردازد.
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Style]م��دلزندگى[جامعهىم��درنوصورتمثالى
»بشربورژوا«موردنفىوتعرضراديكالوجدىقرارگيرد،
چندانكارس��ازنخواهندب��ودودربهترينحالتمىتوانند
بهعن��واندرمانهاىموضعىومقطعىوتعديلكنندهو
درنقشمس��كنهاىآرامشبخشموسمىعملنمايند
كهالبتهبشرمس��تأصلغربىوغربزدهدرشرايطفقدان
يك»رواندرمانمعنوى«وعدموجوديكنظاممنسجم
طبابتدينىومعنوىناگزيراس��تبهآنهارجوعكردهو
كژدارومريضوبيش��تربهعنوانيكموجودسردرگمو

گسستههويتباآنهاسرنمايد.
درپاياناينمبحثعباراتىاز»هانسياكوبسن«راكه
توصيفگروضعيتبشرغربى]وغربزدهى[امروزاست،

نقلمىكنيم:
»بيمارىروانىازآس��مانفرونمىافتد.امامغربزمين
امروزبسانكودكىكهبههنگامعبورازجنگلدرشب،از
انديشهىبرخوردبامردگانبرخاستهازگور،بهخودمىلرزد،
درچنب��رهىهراسبيمارگونابت��البهجنونوزوالعقل
است،زيراباپيچيدگىهاىذهنوروحشبيشتربيگانهو
ناآشناستتاباتاريخاقوامىكهديرىاستناپديدگشتهاند.
مغربزمي��نامروزدرپاياندورانبلوغياتحصيالتشبه
حدومرزغايىخويشمىرس��دورش��دشخصيتشپايان
مىگيرد.بدينگونهكودكىاستكهبزرگشدهومحتماًل
سرنوش��تشايناس��تكههمچنانبماند.ازاينروخاصه
وقتىباخويشتنخويشتنهاستوخلوتكرده،مىبيند
كهخارجازنظامقراردادىبىتوشهومايهاست.همهىجاه
طلبىاش،طلبمشتاقآنهاايمنىدرزندگانىاىمصونو

محفوظاستتاآنكهمرگ،ناگهاناورادريابد.«
جوهرمشترکمدلهاىمختلفرواندرمانىمدرن

پاراداي��م چ��ون ]م��درن[ روانشناسىامانيس��تى در
»بهنج��ارى«ب��رمبناىويژگىهاوخصاي��صونيازهاو
گرايشهاواعمالورفتار»بش��ربورژوا«وبرپايهىميان
مايگ��ىوفرومايگىمبتنىبرعقلمعاشصرفوفارغاز
هرنوعوجهمعنوىوروانىوكمالوجودىتعريفمىشود؛
رواندرمان��ى]درهمهىصورومدلهاىمختلفومتكثر
خودبهصورتكموبيشودراندازههاومراتبمختلف[به

عنوانطريقىبراى»عادىسازى«ُمراجعودرواقعايجاد
ويافعالكردنظرفيتهاىتطابقوسازگارىاوبانرمهاى
جامعهىمدرنودرونىكردنآنهاونهايتاًتبديلش��دن
بهيك»ش��هروندسازگار«باتمدنس��رمايهساالرمدرن
ب��هكارمىرود.درواقعوب��هعبارتديگر،وظيفهىاصلى
رواندرمانىايناستكهسلطهىاستبدادىتمدنمدرنو
فضاىخفقانآلودوضدانسانىوازخودبيگانهىآنرابراى
ُمراجعينىكهبههرحالگرفتارگونههايىاز»ناسازگارى«يا

»ناخشنودى«هستند،قابلپذيرشوتحملنمايد.
ُمراجعينبهرواندرمانىممكناستازانبوهفوقالعاده
زيادمبتاليانبه»اختالالتروحى-اخالقى«وياازافراد
مبتالبه»اختاللش��خصيت«]اينگ��روهبهويژهدرصد
زيادىازُمراجعانبهرواندرمانگرانراتش��كيلمىدهند[
وياگروهگرفتاران»اختالالتروانى-مرضى«باشند،اما
بههرح��الهيچيكازمدلهاوص��وررواندرمانىمدرن
بهامراعتالىمعنوىاينافرادويارش��دوجودىآنهاوبه
ويژهفراتررفتنازمنجالبگس��تردهوفراگير»اختالالت
روحى-اخالقى«]بهعن��وانصورتاصلىبيمارىروحى
بشرمدرنوبسترومادردوصورتديگراختالالتىكهنام
بردهش��د[توجهىندارندوهمهىهّموغّمخودراصرفًا
بر»عارىكردن«و»سازگاركردن«ُمراجعباميانمايگى
وفرومايگىوازخودبيگانگىواستبدادحاكمدرجامعهى
م��درنق��راردادهومىدهند.اين،جوهرمش��ترکهمهى
مدلهاوصورمختلفومتكثررواندرمانىها]ازشيوهى
كالس��يكفرويدىورويكردهاىرفت��اردرمانىگرفتهتا
مدلهاىدرمانش��ناختىودرم��انُمراجعمحورراجرزى
ونظايرآنها[مىباش��د.اينمدله��اىدرمانىدرپارهاى
موارددر»عادىس��ازى«افرادمثاًلمبتالبهبرخىاقس��ام
اختاللشخصيتويادرمواردكمترىدر»عادىسازى«
افرادافس��ردهيامضطربممكناس��تموفقهمباشند،
اماه��دفخودراچيزىفراترازاينقرارنمىدهند.درواقع
دررواندرمانىمدرنبهترميمافرادبهاصطالحغيرعادى
وAnormalجه��تپذيرشنقشهاىفرومايهوميان
مايهىتعيينشدهدرنظامس��لطهىمدرنو»سازگارى«
باش��رايطرنجآورناش��ىازاليناس��يون]ازخودبيگانگىو

ژان پیاژه در تعریف خود 
از »هوش«، جوهر هوش 
در آدمی  را سازگاری با 
اجتماع ]توجه کنیم که 
پیاژه متعلق به اجتماع 
مدرن است و از آن حرف 
می زند[ می داند و »تاریخ 
رشد هوشی طفل را 
معادل تاریخ اجتماعی 
شدن تدریجی فردی« 
می داند. بدین سان و بر 
مبنای آنچه پیاژه می 
گوید، تمامی آرمان خواهان 
و عدالت طلبان تاریخ 
و مبارزان انقالبی و 
همه ی آن ها که تسلیم 
القائات و مشهورات جوامع 
مبتنی بر اصالت حیوانیت 
و سودمحوری نگردیدند، 
افرادی کم هوش و یا بی 
هوش بوده اند و به تبع 
آن در دنیای امروز نیز 
هرکس سازگاری بیشتری 
با جامعه مدرن داشته 
باشد، با هوش تر است  و 
نکته اینجاست که  یکی از 
اهداف روان شناسان 
مدرن تربیت و پرورش 
و گسترش »هوش« 
آدمیان ]در معنایی که 
گفتیم[ می باشد. بدین 
سان روان شناسی مدرن 
نقش محوری و مهمی  در 
تحمیق آدمیان و ترویج 
دنیا پرستی و غریزه گرایی 
تحت عنوان ستایش از 
هوش و هوشمندی پیدا 
می کند.
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بيگانگىازفطرتانس��انىخ��ود[پرداختهمىش��ود.بدين
س��انرواندرمانىبهعنوانيكنه��ادالزمبراىتعميق
وبس��طودرونىكردناس��اسسلطهىنظامامانيستىو
همس��انكردنوقالبگرفتنوسازگاركردنناسازگارها
]ازه��رنوعىكهباش��ند؛چهآنهاكهگرفت��اربرخىصور
اسكيزوفرنىواختالالتروانى– مرضىهستندوچهآنها
كهبانگوجدانفطرىشانايشانراعليهزندگىبردهوار
درجامعهىمدرنبرانگيختهوبهاصطالح»ناسازگارشان«
ساختهاستودرواقعدروجودشانرستاخيزىازانرژىسالم
براىشكوفايىورهايىازسلطهىازخودبيگانگىبورژوايى
فعالگرديدهاس��تويكىازاج��زاىالزمبهتمدنمدرن[

درآمدهاست.
بن��ابهگفت��هدوت��نازمتخصص��انرواندرمانى،در
چارچوبروانشناس��ىمدرندرح��الحاضربيشاز400
م��دلرواندرمان��ىوج��ودداردكهآنه��اازآنبهعنوان
»جنگلرواندرمانى«و»آش��وببيمارگون«نامبردهاند.
دري��كتعريفكههمينافرادارائهدادهاند،»رواندرمانى«
كاربردآگاهانهوعم��دىروشهاىبالينىومواضعميان
فردىاىكهازاصولروانش��ناختىرايجبهدس��تآمده
وه��دفآنكمكبهافراداس��تتارفتارها،ش��ناختها،
هيجانهاوياس��ايرويژگىهاىشخصىخودرادرجهتى
كهشركتكنندگاندردرمانآنرامطلوبمىدانند،تغيير

دهند.«دانستهشدهاست.
اينتعريف،صبغهاىتماماًنسبىگرانهداردوفاقدهرگونه
جهتوغايتارزش��ىوياتوجهبهرشدوجودىوروحى
ُمراجعاستوهدفرواندرمانىراتابع»جهتىكهشركت
كنندگاندردرمانآنرامطلوبمىدانند«كردهاست.بدين
س��انهرامرخالفاخالق،مفس��دانهوياحتىظالمانهو
س��وداگرانهاىمىتواندبهعنوانه��دفرواندرمانىبه
صرفآنكه»ش��ركتكنن��دگاندردرمانآنرامطلوب

بدانند«قرارگيرد.
اي��نتعاري��فحكاي��تگ��رعمقبس��يارتأس��فبار
انحطاطىاس��تكهروانشناس��ىمدرندرمقولهىروان
درمان��ىگرفتارآنگرديدهاس��ت؛انحطاطىكهبهمراتب
حتىازتعاريفىكهدرآغازس��دهىبيستمودرروانكاوى

غريزى–مكانيكىوبيولوژيستىفرويدبراىرواندرمانى
درنظرگرفتهمىشدنيز،پستترومنحطتراست.

واقعيتايناس��تك��هرواندرمانىحقيق��ىواصيل
]رواندرمان��ىمعنوى[غايتاصلىخودراكوش��شبراى
ش��كوفاكردنفطرتمعنوىانس��انوحاك��مكردنعقل
]عقلدرمعناىدينىآن[برزندگىفردوحكومتدرمسير
كمالگرايىورشدوجستجوىهدفىمتعالىبراىُمراجع
وكمكبهاودراينمسيرمىداند.همچنينازاهدافديگر
پروس��هى»رواندرمانىمعنوى«ايج��ادآرامشوقرارو
طمأنينهوجودىدرُمراجعازطريقتعميقتوجهوتكيهىاو
برذكرالهىوگس��ترشدامنهوعمقهش��يارىحقيقى

]تحققعقلدرمعناىدينىآن[مىباشد.
بهنظرمىرسدمدلهاىرايجمش��اورهورواندرمانى
درروانشناس��ىم��درنفق��طمىتوانندتاح��دودىودر
مواردىمي��زانتحملاف��رادبراىپذيرشس��لطهىبه
ش��دتسركوبگرجامعهىمدرنرااندكىافزايشدهندو
يانمونههاونمودهاىظهورهوش��يارىوخودآگاهىهاى
خالقومعترضبرخاس��تهازفطرتهاىس��المرابهنفع
تحكيماستيالىمدرنيتهسركوبنمايند.ازاينرويكىاز
كاركردهاىاصل��ىرواندرمان��ىدردنياىامروز،تحميق
پنهانفردُمراجعوس��رگرمكردن]ش��ايدحتىنادانستهو
ناخواس��تهازطرفدرمانگران[اوبهحاشيههاست،تافرد
ُمراجعازدرکعلتاصلىمشكلخوديعنىمدلتحميلى
وبيمارزندگىمدرن،آگاهىنيافتهوعليهآنشورشننمايد.
بىترديدبسيارىازروانشناسانورواندرمانگران،خوداز
ماهيتتخديركنندهوتحميقآلودكارىكهانجاممىدهند
مطلعنبودهوحتىشايددرايفاىنقشخودُحسننيتهم
داش��تهباشند]واغلبهمدارند[البتهنبايدانكاركردكهدر
مواردىشايددرحدود40الى60درصدموارد،رواندرمان
گره��ادركاهشياتعديلوياحتىكنترل]وش��ايدهمدر
مواردنادرىدرمان[اختالالتش��خصيتويابرخىاقسام
اختالالتروانى–مرضىبهطورنسبىموفقهمبودهاند،
امانبايدفراموشكردكهحتىدراينگونهمواردبهاصطالح
موفقنيز،اواًلمدلهاىرواندرمانىروانشناس��ىمدرن
بههي��چروىحتىقادرب��هدرکوتش��خيص»اختالل

آن گونه که از تعابیر قرآنی 
و یا لسان روایات و کتبی 

نظیر »اصول کافی« به 
دست می اید، عقل حقیقی 
یا عقل دینی تابع خداوند 
بوده و موجب پرستش و 
عبادت خداوند و تقویت 

مقام بندگی انسان و کمال 
وجودی وی و قرب به 
حق می گردد. عقل در 

این معنا در برابر جهل 
و نفس قرار  می گیرد و 
برای بشر متذکر یاد و 

حضور خداوند می باشد. 
عاقل بودن در این معنا 
موجب دینداری بشر 

و رسیدن به بهشت 
اخروی می شود. عقل 

دینی با فضایل اخالقی 
و تقوا درآمیخته است و 

صبغه ی صرف حصولی 
و داداندیش ندارد. عقل 

دینی موجب ارتقای 
وجودی و رشد انسانی 

و شکوفایی فطرت 
معنوی بشر می شود و 

هدف اصلی روان شناسی 
معنوی، بیدارکردن و 
پرورش و شکوفایی 

همین عقل در شخصیت 
آدمی است که موجب 

حرکت او در مسیر صراط 
مستقیم می گردد.
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«حکمت  و اندیشه
روحى-اخالقىبش��رم��درن«]بهعنوانجوهروبس��تر
اصلىومادروباطنديگراخت��الالتروانىدرايندوره[
نبودهونيستندتاچهرسدبهدرمانآنوثانياًدردرمانهاى
نس��بتاًموف��قدررابطهبابرخىاختالالتش��خصيتويا
بعضىافسردگىهاواضطرابهاونظايرآننيزهمهىهّم
وغمّشانعادىكردناينافرادوبرگرداندنايناشخاص
بهس��طح»ميانمايگى«درمقياسزندگىمدرنوش��به
مدرنبودهوهستوهيچقصدوهدفىوياكاروكوششى
براىاعتالىشخصيتُمراجعانوياكمكبهرشدوجودى
ومعنوىآنهاوتصعيدجايگاهآناندرمراتبحياتتكاملى

عالمبهكارنبردهاند.

»س��اختار گرای��ی« و »کارکردگرایی« دو 
رویکرد آغازین در روان شناسی مدرن

روانشناس��ىم��درنب��اتأس��يسآزمايش��گاهتوس��ط
»ويلهلموونت«ونيزانتشارآراوآثاراوبهعنوان»يكرشتهى
علمى«آغازمىگردد؛امااينهمهىماجرانيست،بهسرعت
وهمراهبابسطدامنهوقلمروهاىفعاليتروانشناسىمدرن،
انشعاباتواختالفاتىتدريجاًپديدمىايدكهدرسالهاىدههى
پايانىقرننوزدهمونيزدههىاولقرنبيستمبهتأسيسدو
مكتب»س��اختگرايى«و»س��اختارگرايى«ونيز»مكتب

كاركردگرايى«منجرمىشود.
البتههرچهكهازدههىاولقرنبيس��تمدورمىش��ويم
نف��وذايندومكتبتدريجاًكاهشيافتهواساس��اًازبين
مىرود،بهگونهاىكهدردههى1920وسالهاىپساز
آنمكتبهايارويكردهاى"روانكاوى" و"رفتارگرايى" به
عنوانرويكردهاىاصلىدرروانشناسىمطرحمىگردند
وديگرحتىاثرىازرويكردهاىاوليهى"س��اختگرايى" و

"كاركردگرايى" باقىنمىماند.
رويكردساختگرايىتوسطيكروانشناسانگليسى
بهن��ام"ادواردبرادفوردتيچنر" )متوفىبهس��ال1927م(
درآمريكاتأس��يسمىگردد.تيچنرش��اگردوونتبود؛اما
آراىاوتفاوتهايىبانظراتوونتداش��ت.وونتموضوع
روانشناسىرا"هوشيارى" مىدانستوبهانتوجهزيادى
همداش��ت.وىدركناراهميتقايلش��دنبراىعناصر

س��ازندهىهوشيارىبهويژهبهاينامرمعتقدبودكهذهن
داراىتوانايىويژهاىجهتسازماندهىعناصرهوشيارىو

تحققسطحباالترىازهشيارىاست.
ام��اتيچنر]برخالفوونت[بهدلي��لتأثيرپذيرىاشاز
حوزهىفلس��فهىآمپريستىانگلس��تانبهرويكردانفعالى

تجربهگرايانوتداعىگرايانانگليسىنزديكتربود.
تيچنر،تأكيدوونتبرنقشفعالوسازماندهندهىذهنرارد
كردوعمدهىتوجهخودرابرتجزيهوتحليلعناصرسازندهى
هوشيارىمعطوفنمود.بهنظرتيچنر،ذهنكاركردىانفعالى
نس��بتبهعناصرهوش��يارىدارد.درواقعگرايشتيچنردر
تحليلهوشيارىبهاجزاىسازندهىآن،بهرويكردتداعىگراها

وآمپريستهاىانگليسىدرفلسفهنزديكبود.
ازنظرتيچنر،تكليفاصلىروانشناس��ى،كشفماهيت
تجاربهوشيارىازطريقتحليلهوشيارىوتجزيهىآنبه
قسمتهاىمجزاوعناصرسازندهىآنمىباشد.بدينسانبا
آراوآثارتيچنر،رويكردساختگرايىياساختارگرايىبهعنوان
اولينرويكرددرروانشناسىمدرنودرعينحالاولينرويكرد
آمريكايىدرروانشناسىتأسيسگرديد.تيچنرباآنكهاهل
انگلستانوتحصيلكردهىانكشوربود؛اماعمدهىحيات

تئوريكخودرادردانشگاهكرنلدرآمريكاسپرىكرد.
تيچنربهرشدگرايشآزمايشگاهىوروانشناسىمدرن
س��رعتبخشيدو"جانواتس��ون" يكىازچهرههاىاصلى
"رويكردرفتارگرايى" درروانشناس��ىم��درن]كهدرچند
دههازقرنبيس��تمازنفوذفوقالع��ادهاىدرآمريكاواروپاو
كاًلروانشناسىغربىبرخورداربود[ازكسانىبودكهازآراى
تيچنرتأثيراتبس��يارپذيرفت.چنانكهگفتيم،براىتيچنر
موضوعاصلىروانشناسى،"تحليلودرکعناصرسازندهى
هوشيارى" ويابهعبارتديگر"كاهشدادنفرآيندهوشيارى
بهس��ادهترينوبنيادىتريناج��زاىان" بود.تيچنربهويژه
ازتفس��يرماشينىازبشرنيزش��ديداًملهمبودومعتقدبود،
روانشناسىمدرندرقلمروروششناسىبايدبهروشهاى

آزمايشىبهاندازهىمشاهدهىدروننگرانهاهميتدهد.
تيچنرآراىخودرادركتابهاى"مبانىروانشناس��ى" 
)1896(،"آش��نايىباروانشناس��ى" )1898(وچهارجلد
كتاب"روانشناسىآزمايش��ى" )سالهاى1901تا1905(
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تبييننمود.
رويكردديگرىكهدرواپس��ينسالهاىقرننوزدهم
وبهويژهدههىاولقرنبيس��تمدرقلمروروانشناس��ى
م��درنمط��رحگردي��د،"رويك��ردكاركردگراي��ى" ي��ا
functionalismنامدارد.كاركردگرايىكهعمدتاًدر
آمريكاپاگرفتومطرحگرديد،اعتراضعليهروانشناسى
تيچنرونيزوونتبود.البتهرويكردكاركردگرايىهيچگاه
بهص��ورتيكنظاممنس��جموم��دونتئوريك]نظير
س��اختگرايىيابعدهاروانكاوى[مطرحنگرديد.رويكرد
كاركردگرايىبيشازهرچيزبه“نقشوكاركردهوشيارى
درامرس��ازگارىحيوانياانسانبامحيط”اهميتمىداد.
درواقعبراىكاركردگرايانتجزيهىعناصرهوشيارى]كه
براىتيچنروساختگراهامسئلهاصلىبود[اهميتچندانى
نداشت،بلكهكاركردگراهابهنقشو“كاركردهوشيارىدر
بشردرامرس��ازگارىبامحيط”اهميتمىدادند.رويكرد
كاركردگرايىدرروانشناس��ى،عميق��اًاز“نظريهىتطور
انواع”چارلزداروينونيزفلس��فهىپوزيتيويستىهربرت

اسپنسرتأثيرپذيرفتهبود.

مكت��بروانش��ناختىكاركردگراي��ى
بهس��رعتدرآمريكاگس��ترشيافتو
ظرفمدتكوتاهىبهبانفوذترينرويكرد
روانشناس��ىدراينكش��ورتبديلشدو
هنوزردپاوآث��ارىازايننفوذفوقالعادهى
كاركردگراي��ىدرروانشناس��ىآمري��كا
]نزديكبهصدسالپسازتأسيسرويكرد

كاركردگرايى[ديدهمىشود.
منادىاصل��ىرويك��ردكاركردگرايى
درروانشناس��ىم��درن،“ويليامجيمز”
]فيلسوفپراگماتيستآمريكايى[مىباشد.
اگرچهجيمزمدتىدرروانشناسىكاركرد
وبهتأليفآثارونشرافكارخودپرداختوبعد
همآنرارهاكرد،امامكتبكاركردگرايى
درروانشناس��ىم��درن،اورامنادىاصلى
خودمىداند.كتابمعروفجيمز،“اصول
روانشناس��ى”نامداردك��هدردوجلدبه
س��ال1980ممنتش��رگرديد.درآراىويليامجيمزورويكرد
كاركردگرايىدرواقعودرذيلروانشناس��ىمدرن،تركيبى
ازآراىتطورگرايانهوبيولوژيس��تىداروينبافلسفهىاصالت
عملگرايىومصلحتگرايى]پراگماتيسم[آمريكايىصورت
گرفتهاست.جيمزدركتابخوددرواقعپيوندهاىروانشناسى
بابيولوژىراپررنگترمىكندووجوهىديگرازتفسيربشربه
عنوانيكماشينغريزىراازمنظركاركردآنبراىسازگارى
بامحيطتفسيرمىنمايد.ويليامجيمزدرقلمروروانشناسىنيز
براستفادهازصورمتنوعروشهاتأكيدمىكندوصرفتوجهبه
دروننگرىياروشآزمايش��گاهىراكنارمىنهد.درنگرش
كاركردگرايى،روانشناسىمدرنمىكوشدتابيشازپيشخود
راباموازينومعيارهاىعلومتجربىمدرنوجوهرپوزيتيويستى
وآمپريستىآنهاسازگارنمايد.اگرچهرويكردكاركردگرايىبه
ويژهدرنخستينسالهاىقرنبيستمازنفوذزيادىبرخوردار
بود،اماتدريجاًباظهورسهرويكرد“روانكاوى”،“رفتارگرايى”
و“پديدارشناسى”]كهبهسهرويكرداصلىومهمروانشناسى
مدرندرقرنبيستمبدلگرديدند[ازدامنهىنفوذواعتبار

آنكاستهشد.

»دیوید هارتلی« 
دیگر فیلسوف 

تجربه گرای انگلیسی 
)متوفی به سال 1757م( 

اساس تفسیر خود از 
پروسه ی ادراک بشر را با 
صراحت برپایه ی »اصل 

تداعی گرایی« قرار داد 
در عین حال که همچون 
هیوم و حتی شدیدتر از 

او، از الگوی ماشین گرایی 
برای تبیین ذهن بشر 

استفاده کرد و نهایتًا این 
روند در آرای »جیمز میل« 

فیلسوف پوزیتیویست 
)متوفی به سال 1836م( 

به نهایت خود رسید. 
جیمز میل نظریه ی تبیین 

ماشین بشر ]جسمی و 
روحی[ را با صراحت و 

جامعیتی به کار بست که 
پیش از او بی سابقه بود. 

وی به صراحت مدعی 
بود. ذهن بشر چیزی 

جز یک ماشین نیست و 
با همان شیوه ی مکانیکی 

ساعت کار می کند و 
براثر نیروهای فیزیکی 
خارجی به کار می افتد 
و به وسیله ی نیروهای 

فیزیکی داخلی کار می کند.
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اشاره:
مرحومحجتاالس��الموالمسلميناستادعلىابوالحسنى
)منذر(يكىازمورخانبرجستهومتعهدتاريخمعاصركشور
ماست،متأسفانهقدرايناستادومحققبرجستهدرجامعهى
دانش��گاهىكش��ورماناشناختهماندهاس��ت.ازمرحوممنذر
آثارقلمىمتعددعلمىوپژوهش��گرانهاىبرجاىماندهاست.
بىترديدپژوهشهاىاودرخصوصاحياىمقاموجايگاهآيتا...
شهيدشيخفضلا...نورىدرتاريخمعاصرماونيزمبارزهباجريان
التقاطايدئولوژيكومجموعهىآثارگرانقدرايش��اندرزمينهىادبيات
كالسيكازمواريثارزشمندفرهنگىونظرىمعاصرمىباشد.مطلبىكه
مالحظهمىكنيدشايديكىازآخرينگفتگوهاىايشاناستكهمتأسفانه
درزمانحياتشانامكانانتشارآنپديدنيامد.خوانندگانمحترمرا
بهمطالعهىاينگفتگودعوتمىكنيم.روحشش��اد،يادش

گرامىوراهشپررهروباد.إنشاءا...

  آزادی به معنای 
جایگزین عدالت 
چیز تازه ای است. 
اینها بازتاب ورود 
فرهنگ جدید غربی 
به ادبیات ماست. 
البته ما قبالً استبداد 
به رأی داشتیم. »من 
استبّد برأیه هلک«. از 
این اصطالح قبل از 
مشروطه تعبیر به 
استقالل می شد.

حجت االسالم و المسلمین استاد علی ابوالحسنی )منذر(
 در گفتگو با فرهنگ عمومی:

والیت مطلقه
وجه هر والیتی است
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فرهنگ عمومی: در خدمت حضرت حجت االسالم 
ب�ه  ]مع�روف  استاد علی ابوالحس�نی  المس�لمین  و 
حجت االسالم منذر[ هستیم. خیلی تشکر و قدردانی 
می کنیم از اینکه وقت شریفشان را در اختیار نشریه 
فرهنگ عمومی قرار دادند. اگر در ابتدا صحبتی دارید 

بفرمایید تا پس از آن وارد متن سواالت شویم.
ا س�تادمنذر: تشكرمىكنمازشماكهاينگونهمباحث
فرهنگىوتاريخىراتعقيبمىكنيداميدوارمحاصلاين
گفتگوبهمنفعتومصلح��تخوانندگانگرامىمجلهتان

باشد.
فرهنگ عمومی: استاد اگر مناسب می دانید در یک 
نگاه کلی تحلیل و ارزیابی شما را از نهضت مشروطه 
جوی�ا ش�ویم. آی�ا موافقی�د که مش�روطه س�رآغاز 
سیطره ی مدرنیته و یا به تعبیری غربزدگی مدرن در 

ایران است؟
ا ستادمنذر:سوالتانبيشازحدكلىاست.مشروطيت
يكبرههىحس��اسوتأثيرگذاردرتاري��خمعاصرايران
اسالمىاستواززواياىگوناگونىمىتوانبهآننظركرد
ودربارهآنس��خنگفت.بايدس��والشماجزئىترشودتا
ببيني��مكهازچهمنظرىمىتوانبهنهضتمش��روطيت

نگريستتادربارهىآنداورىصورتگيرد.
فرهنگ عمومی: البته ما در س�وال های بعدی وارد 
جزئیات خواهیم شد. اگر مایلید به بخش دوم سوال 
که آیا نهضت مشروطه سرآغاز سیطره مدرنیته و به 

نوعی غرب زدگی مدرن است، پاسخ فرمایید.
ا س�تادمنذر: مشروطيتيكرويدادتأثيرگذاروتحول
بخشدرتاريخمعاصرايراناس��ت.قبلازمشروطيت،از
نظامحاكمبرايرانبهاس��تبدادتعبيرمىش��د.البتهتعبير
استبداد،تعبيرجديدىاست.قبلازآنمابااينتعبيرزياد
روبرونيس��تيم.باتعابيرىمثل،ظلم،ستم،اختناقوتقلب
دراينعرصهروبروهس��تيم.استبدادتعبيرىاستكهدر
اطالقشبراينمعناىخاصسياس��ى،جدي��دووارداتى
اس��ت.بيشترمىتوانگفتتوسطماس��ونهاواردادبيات
سياسى-اجتماعىايرانشد.درواقعظلموجورتبديلبه
واژهاس��تبدادشد.چنانكهجاىعدالتراواژهآزادىگرفت

واه��لدقتونظرك��هزادومرگوورودوصدورواژهها
رابىحسابوكتابنمىانگارندبراينباورنداينهابسترها
وزمينههاىخاصفرهنگىواجتماعىخودش��انرادارد،
بهح��قدرموردرواجاينگونهواژهها]اس��تبدادوآزادىدر
معناىجديدخودش[معتقدند:يكسرىتحوالتفرهنگىو
اجتماعىرخدادتازمينهبراىرواجاينگونهواژههاازاساس
يا]درصورتازقبلبودن[دركاربردومعانىتازهآنفراهم
ش��د.مننيزبرهميناعتقادممادرفرهنگاسالمىخود،
تعبيرظلموجورراداريموشايدبيشترتعبيرجوررا.حكومت
ظلم،حكومتظالمانه،سلطانجور،سلطانجائر.يامتقاباًل
عدالتودادگس��ترى.مادرادبياتايناصطالحاتراچه
قبلازاسالموچهبعدازآنداريم.مثاًلانوشيرواندادگر.
اصاًلخودخسروكهعنوانعامىبراىسالطينايرانقبل

ازاسالماست،مثلخسرو
پرويز،خس��روانوشيروانو
معربآنكس��رىمىشود
از اكاس��ره، آن جم��ع و
ادبياتاست.خسرو همين
بهمعناىدادگراس��ت.اين
تعابي��ردرتاري��خماازقبل
اس��المتابع��دازآنخرج
شدهاستوباگفتمانعام،
ازهزاراندههپيشتازمانه
ماريش��هدارومستمربوده
وعدال��تدرتاري��خايران

مرتبطاست.
عنوانظلمجاىخودرا
بهاستبدادمىدهد،]ظاهراً
آن خارج��ى مع��ادل
ي��ا مىش��ود.[ dispoti
كلم��هآزادىرواجعامپيدا
مىكن��د.البت��هآزادىراما
قباًلداش��تيموبيش��تردر
قال��بآزادگىك��همعادل
اس��تعمال اس��ت حّري��ت

  اگر یک روحانی در نهضت رویتر یا جای دیگر پا توی کفش اعلی حضرت همایونی 
می کرد و اراده مطلقه ی اعلی حضرت را مورد خدشه قرار می داد، می گفتند به استقالل 

اراده ی همایونی لطمه زده است.

  نظام استبدادی به 
معنای نظام ظالمانه 

و حکومت جور 
نیست. به معنای 

حکومتی است که 
مبنای تصمیم گیری 
در آن شخصی است. 

تصمیم شخص ارباب 
قدرت و در رأس آن 
شاه و صدر اعظم.
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مىش��د.اماآزادىبهمعناىجايگزينعدالتچيزتازهاى
اس��ت.اينهابازتابورودفرهنگجدي��دغربىبهادبيات
ماس��ت.البتهماقباًلاس��تبدادبهرأىداشتيم.“مناستبّد
برأيههل��ك”.ازاي��ناصطالحقبلازمش��روطهتعبيربه
استقاللمىشد.نظاممستقلهدرمقابلنظاممشروطهبود.
نظاممستقلهواستبدادىكهريشهدراستبدادبهرأىدارد،
يعنىحاكمبرمبناىرأىونظرخودشعملمىكند.اين
نظرش��خصىحاكماستكهامورراس��امانمىدهد.لذا
مىگفتندنظاممستقله.يااگريكروحانىدرنهضترويتر
ياجاىديگرپاتوىكفشاعلىحضرتهمايونىمىكرد
وارادهمطلقهىاعلىحضرتراموردخدش��هقرارمىداد،
مىگفتندبهاستقاللارادهىهمايونىلطمهزدهاست.اين
مس��ئلهدرنامههاىميرزاحسينخانسپهساالرقزوينىبه
ناصرالدينش��اهموجودهست.يعنىماتابعمحضارادهى
همايونىهستيموعلمانمىخواهندزيرباربروند.دراينجا
توىپرانتزنكتهاىعرضكنمبهشرطىكهازبحثمانزياد
دورنش��ويموآناينكهاس��تبدادبهمعنىظلمنيست.ما
ام��روزهاس��تبدادرادرتداولعامهبهمعناىظلموس��تم
مىگيريم.حكومتمستبديعنىحكومتظالمانه.اينهم
بىارتباطبابحثزبانشناختىكهگفتمنيست.استبدادبه
معنىظلمنيست.بهمعناىايناستكهحاكمدرحاكميت
خودشبرمبناىنظروارادهىشخصىاشعملمىكند.
چهناصرالدينش��اه،چهامينالس��لطانوچ��هاميركبير.
اميركبيرنمىخواهدظلمكند.اوعدالتخواهاست،امانظام
حكومتىكهاميركبيرصدراعظمآناستامورشبرمبناى
نظرش��خصىشاهووزير،ادارهمىش��ود.استبدادلزوماًبه
معناىظلمنيست.نظاماستبدادىبهمعناىنظامظالمانهو
حكومتجورنيس��ت.بهمعناىحكومتىاستكهمبناى
تصميمگيرىدرآنشخصىاست.تصميمشخصارباب
قدرتودررأسآنش��اهوصدراعظم.چراايناصطالح
معادلظلممىشود؟بهخاطرايناستكهتصميمگيرى
برمبناىنظروارادهىشخصىامرقبيحىفرضمىشود
وتصميمگيرىبرمبناىنظ��روارادهىجمعىمعيارقرار
مىگيرد.ازمنظرآنچيزىكهمعيارواقعشده،استبدادبه
معناىتصميمگيرىش��خصىدرام��رحكومتوادارهى

امور،ظلممىشود.درحاليكهتعريفظلموجوردرفرهنگ
اس��المىتفاوتدارد.حكوم��تجوروحكوم��تظلمدر
فرهن��گاسالمى)ش��يعى(دوخصوصي��تدارد:1-اين
حكومتمنشأالهىنداشتهباشد.حاكممنصوبمنقبلالل
نباش��د.اگرخدابخواهدكس��ىرامعرفىكن��دازطريق
رسولاللمعرفىمىكندوازطريقاماممعصوم.حاكميت
حاكمبايدتوسطخداوند،رسولاللواماممعصومامضاشده
باشد.حاكميترسولراخداامضاءمىكند،حاكميتامامرا
خداورس��ولامضاءمىكنند،حاكميتول��ىفقيهراامام
معص��ومامضاءمىكندودرنهايتخداامضاءمىكند.اگر
كسىآمدوحكومتجامعهرادردستگرفت،بدوناينكه
مس��تقيمياغيرمستقيمامضايىبرطومارحاكميتشقرار
داشتهباشد،دراينصورتجائراست.2-حاكم“حكمبما
انزلالل”بكند،قانونالهىراحاكمكندوازخودشچيزى
درنياورد.“منلميحكمبماانزلاللفاولئكهمالكافرون”.
س��لطانجائركس��ىاس��تكه1-حكميتشمنشأالهى
نداشتهباشد،حاكميتشبهامضاىمستقيمياغيرمستقيم
نرس��يدهباش��د.2-حكمبماغيرانزلاللبكند،ولومردم
انتخابشكردهباشند،اينهامالکنيست.مالکانتصاباز
خداوندوحكممبناىفرامينونواهىخداونداست.اماچرا
استبدادظلممىش��ود؟چونتصميمگيرىدرآنجنبهى
شخصىوفردىداردوبايدجنبهىجمعىوعمومىداشته
باشد.مثاًلبرپايهپارلمانتاريسمباشد.پيداستمعيارجديدى
درارزش��يابىوارزش��گذارىكارحكومتدارانوحاكمان
آمدهاست،كهبامعيارقبلىفرقمىكند.عينتحولىكه
درمعن��اىملترخمىدهد.ملتبهمعن��اىدينوآيين
اس��ت.آيينآسمانى.اينكهبهمعناىدينوآييناست،از
اينباباس��تكهوقتىملتابراهيممىگويد،بهمعناى
دينابراهيموآيينابراهيموس��نتابراهيماس��ت.اينكه
الهىاس��ت،چ��ونماكتابهاي��ىمثل“مل��لونحل”
عبدالكريمشهرس��تانىداريم.مللجمعملتونحلجمع
نحلهيانحلةاس��ت.مللبراديانآس��مانىوالهىاطالق
مىشود.مليوندراصطالحدانشكالممايعنىخداپرستان
درمقابلماديون.نحلمكاتببش��رىاس��تكهمنش��أ
آس��مانىوالهىندارد.پ��سدرفرهنگماملتبهمعناى

 در فرهنگ ما ملت به معنای آیین، آن هم آیین آسمانی و الهی است. این ملت در دوران جدید معادل کلمه ی 
ناسیون فرانسوی و نیشن انگلیسی قرار می گیرد و به معنای نژاد و نسب است و در نهایت جامعه ای که بر 

مبنای یک نژاد خاص بنیان نهاده می شود.

 سلطان جائر کسی است 
که 1- حکمیتش منشأ الهی 
نداشته باشد، حاکمیتش 
به امضای مستقیم یا غیر 
مستقیم نرسیده باشد. 2- 
حکم بما غیر انزل اهلل بکند، 
ولو مردم انتخابش کرده 
باشند، اینها مالک نیست. 
مالک انتصاب از خداوند و 
حکم مبنای فرامین و نواهی 
خداوند است.
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آيين،آنهمآيينآسمانىوالهىاست.اينملتدردوران
جديدمعادلكلمهىناس��يونفرانسوىونيشنانگليسى
قرارمىگيردوبهمعناىنژادونس��باس��تودرنهايت
جامعهاىكهبرمبناىيكنژادخاصبنياننهادهمىشود.
مرحومدكترفرديدناسيوناليس��مرابهنسبانگارىترجمه
مىكرد.اينمعناىجديداست.دراينمعناىجديدهمملت
مقدساستچنانكهدرمعناىقبلشهمملتمقدسبود.
امامبن��اىاينتقدسوجهتاينتق��دسفرقمىكند.
معناىقبلىآنآسمانىاست،معناىفعلىخاكىوزمينى
اس��ت.ايننشاندهندهىتحولىاس��تكهدرفرهنگو
معيارارزشگذارىهادرجامعهىمارخدادهاست.فرهنگ
غربىكهقداستواصالترابهخاکوخونونژادمىدهد،
برذهنيتوفرهنگماتأثيروسيطرهپيدامىكندومعناى
قبلىراكنارمىزندومعناىجديدرارواجمىدهد.درواقع
چيزىراكهقباًلمقدساس��تكنارمىزندووجهقداست
جديدىرادرجامعهرواجمىدهد.وقتىواژهاستبدادهمدر
مفهومجديدشكهيكمفهومسياسىخاصاست،خوب
ريش��هيابىش��ود،نظيرهمانتحولىك��هدرواژهملتو
همچنينآزادىرخدادهاستدراينجاهممشاهدهمىشود.
ازنظراس��المتصميمگيرىازحيثآنكهش��خصىاست
لزوماًمنفىنيس��ت.ولىفقيهتصميمشخصىاست،امام
معصومتصميمش��خصىاس��ت،پيامبرتصميمشخصى
است.بهيكمعنااستبداداست.اينكهمرحومشيخفضلالل
دريكىازنوشتههايشمىگويد:اساساًبناىدينبراستبداد
است،مقصودشايناس��تنمىخواهداستبدادبهمعناى
ظلموجورواختناقراتعريفكند.تصميمگيرىازآنحيث
كهشخصىاستقبيحنيس��ت.ازحيثاينكهمنشأالهى
ندارد،توضيحدينىندارد،حكمبماانزلاللندارد،ايراددارد.
اماازنگاهجديدغربىتصميمگيرىازحيثآنكهشخصى
استايراددارد.شخصبايدكناربرودوجاىخودشرابه
جمعدهد.البتهمشاورتورايزنىباجمعدراسالمممدوح
است.“منشاورالّرجالشاركهمفيعقولهم”،“وشاورهم
فىاالمر”،”وامرهمشورىبينهم”.همهاينهاازمنظرنگاه،
متفاوتباغرباست.ولىچونيكمقدارسطحىنگرىو
ظاهربين��ىدرجامعهىمارواجيافتهوبهقولدكترفرديد

پرسشازماهياتوغوردرماهياتوجودنداردوماباذكر
وفكركلماتراادانمىكنيم،اينمعانى،همهباهممخلوط
ش��دهودرهمآميختهومعلومنيستحقچيستوباطل
چيست؟دراينتاريكخانهافكاروالفاظ،باطلهمجاىحق
مىنشيند.تاقبلازمشروطهبهنظامحاكمدرايرانتعبير
بهاستبدادمىشود.مشروطهمىآيدومبناىتصميمگيرى
راكهجنبهىشخصىوفردىداردتبديلبهجنبهاجتماعى
مىكندومبتنىبرعقلوخردجمعىمىكندكهدرقالب
خاصتعريفش��دهكهپارلمانتاريسماس��ت،اجراوپياده
مىشود.اينتحولبسياربزرگىاست.كارىباوجهمثبت
ومنفىآنندارم.فارغازارزشگذارى،تحولبسياربزرگى
اس��ت.حاكمانبرمبناىنظرشخصيش��انوبدونوجود
قان��ونمدونعملمىكنند.ازاينپسقراراس��تكهبر
مبناىعقلوخردجمعىومبتنىبرقوانينمدوناساسى
وغيراساس��ىعملكنند.اينتحولبسياربزرگىاست.
اينكهآيااينتحولدرتاريخايرانتازمانپيروزىانقالب
اسالمىايرانعماًلمحققشديانه،بحثىديگراست.در
يكبرههنسبتاًطوالنىاستبدادبهنحوىمضاعفدرقالب
رژيمپهلوىپيادهشددرعينحالكهمظاهرمشروعيتدر
مجل��سوهيأتدولتبود.اماب��هتعبيراهلنظربايك
استبدادىاشنعوخشكترومتصلبترازاستبدادناصرالدين
ش��اهىروبهروشديم.اينبهاينلحاظ،كلىاست.امااين
نگاهكلىرابايدبازكرد،بايدتشريحكردوبايدآناليزكردتا
ببينيمكهبهطوركلىدرنهضتمشروطيتوازرهگذراين
نهضتچهحادثهاىدركشورمارخدادوبرماچهگذشت.
حاكميتقبلازمشروطهدرايرانظاهراًيكنظاميكدست
ويكپارچهاس��تكهازآنتعبيربهاس��تبدادمىشودوآن
چي��زىكهس��يطرهت��اموتم��امداردارادهاعلىحضرت
همايونىاست.ارادهىناصرالدينشاهومظفرالدينشاهو
قبلازاووبعدازاو.درحاليكهاينتصوردقيقىازوضعيت
سياس��ىاجتماعىايرانقبلازمشروطيتنيست.قبلاز
مشروطيتالاقلدرزمانقاجاربايكنظاممزدوجودوپاره
روبهروهستيم.نظامىكهدوجزءداردوايندوجزءهرچند
بهنحوىباهمارتباطدارنداماكاماًلمتفاوتومستقلاز
همهس��تند.درايننظامحكومتدراختيارش��اهوصدر

  به قول دکتر فردید 
پرسش از ماهیات و 

غور در ماهیات وجود 
ندارد و ما با ذکر و فکر 
کلمات را ادا نمی کنیم، 
این معانی، همه با هم 
مخلوط شده و در هم 

آمیخته و معلوم نیست 
حق چیست و باطل 

چیست؟

  فرهنگ غربی که 
قداست و اصالت را به 

خاک و خون و نژاد 
می دهد، بر ذهنیت 

و فرهنگ ما تأثیر و 
سیطره پیدا می کند.

 مشروطه می آید و مبنای تصمیم گیری را که جنبه ی شخصی و فردی دارد 
تبدیل به جنبه اجتماعی می کند و مبتنی بر عقل و خرد جمعی می کند که در 

قالب خاص تعریف شده که پارلمانتاریسم است.
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«حکمت  و اندیشه
اعظماس��تووزرايىكههستندازشاهدستورمىگيرندو
دس��تگاهدولتياديوانيكمخروطوهرمىاستكهدر
رأسآنش��اهوصدراعظ��مق��رارداردوقاع��دهىآنرا
مأمورينديوانمىس��ازند.امادادگسترىدرايننظامدو
بخشدارد:يكبخشدولتىاس��تكهجزئىازحكومت
اس��توبهنامديوانخانهومحاكمعرفمعروفاس��تو
بخشديگرىكهكاماًلمستقلازحكومتاستوتحت
نظروهدايتمجتهدينادارهمىش��ود]مجتهدينكاماًل
مس��تقلازدولت[واسمآنمحاكمش��رعاست.محاكم
عرفروىنظرشخصىوفردىاولياىامورادارهمىشود.
محاكمشرعپايگاهاعمالحاكميتوواليتمجتهدينبر
مبناىفقهمدوناس��المىوشيعىاست.محاكمعرفبه
ترافعات،اختالفاترسيدگىمىكند،حكمصادرمىكندو
امورحسبيهراهمانجاممىدهد.سرپرستىايتام،اموالبى
صاحبوالىآخر.پسمىبينيمكهازدادگسترىدرنظام
قبلازمشروطهبهنظاماستبدادىتعبيرمىشود،دوبخش
است:محاكمعرفوديوانخانهومحاكمشرعيامحاضر
شرعكهپايگاهحاكميتواعمالارادهىقانونمندوفقهمند
مجتهديناس��ت.آموزشوپ��رورشدراختيارمجتهدين
استكهمكاتبقديمهومدارسعلميهدينىواينهاست.
مدنظرتانهس��تكهحوزههادرآندورانبرخالفامروز
دانشگاهبودنهدانشكده،نهدانشكدهخصوصىعلومموسوم
بهاس��المىازفقهواصولوتفس��يروغيره.طبهمدر
حوزههاىماتدريسمىش��د.يعنىحوزههاىماتقريباًتا
قب��لازدورانپهلوىازلحاظعلومىك��هدرآنتدريس
مىشد،جامعيتداشتودانشگاهبود.امروزدانشكدهاست
ازلحاظتدريسوتدرسبهيكسرىعلومخاص.آنموقع
حوزهگستردگىبيشترىداشت.اطباءبزرگماهمپرورش
يافتهىاينحوزههابودند.حتىمنش��يانودبيرانبزرگ
دولت��ىازهمينمكاتبقديمىومدارسدينىبرخاس��ته
بودندوبعضاًمثلحاجميرزاآقاس��ىوميرزابزرگمجتهد
تحصيلكردهىعاليرتبهىاينمدارسبودند.پسآموزش
وپ��رورشه��مدراختي��ارروحانيتاس��ت.ثبتوضبط
معامالتوازدواجوطالقومس��ائلىازايندستهمدر
محضرشرععلماومحاكمشرعكهزيرنظرعلماستثبت

وتنسيقمىشود.يعنىادارهىثبتهمدراختيارعلماست
وحتىديوانخانهومحاكمعرف،مردمومراجعينراكهبا
ه��ماختالفدارندرادرخيلىازمواردارجاعمىدهند.آنها
بهمحاكمشرعمىروند،طرحدعوىمىكنند،فقيهبررسى
مىكندومحاكمهمىكند.آنحكمرامحاكمعرفياديوان
خان��هدولتىب��همرحلهىاجرامىگذارد.ل��ذاآنگونهكه
مرحومآيتاللبهبهانىدرمجلساولصدرمش��روطهاز
ناصرالدينشاهنقلمىكند،مىگويد:عدليه)ديوانخانهو
محاكمعرف(فراشباشىشرعاست.فراشباشىمأمورى
اس��تكهبراىاجراىحكماقداممىكند.حكمرافقيهدر
محكمهىشرعمىدهد،دستگاهدولتاجرامىكند.اينكه
رشوهگرفتهمىشد،اجرانمىكردندوزيربارنمىرفتند،گاه
منشأتخطىوتجاوزبهحقوقمردمخوددولتمردانبودند،
بحثديگرىاس��ت.اماآنچيزىكهجنبهرسمىداشت،
اينبود.باتوجهبهآنمطلبىكهگفتماستبدادرانبايدلزومًا
بهمعناىظلمگرفتواس��تبداديكشيوهحكومتدارىو
يكنظامسياس��ىاستكهدرآناربابقدرتبرمبناى
ارادهونظرش��خصىعملمىكنن��د،بايددونكتهرابيان
كنم:يكىاينكهبس��تگىبهگرايشياَروشاولياىامورو
دولتمردانازعدالتوخدمتبهمردمايننظاممىتوانست
گرايشبهعدلياظلمپيداكندبستهبهاينبودكهدررأس
ايننظامچهكس��ىحضورداشت؛اگراميركبيربودچون
گرايشبهعدلداشت،مجموعهتوانوتالشحكومتدر
راستاىخدمتبهمردمودستگيرىازمحرومينودرراه
مب��ارزهباظلموزورب��هكارمىرفت.امااگرمثلخيلىاز
حّكامآنروزگار،يكحاكمستمگرىروىكاربود،]چهدر
مرك��زوچهدرش��هرهاواي��االت[ازني��روىخودبهره
مىگرف��تدرجهتس��تمبهمظلومان.پ��سلزوماًنظام
اس��تبدادىمساوىباظلموستمنيست.نكتهديگراينكه
حاك��مدراعصارقب��لازمش��روطهدركش��ورمانمثل
ناصرالدينش��اهيكجااس��تبدادمىورزيد.يعنىش��يوهى
حكومت��دارىمنحصرانهتصميمگيرىش��خصىوفردى
حاكمرااعمالمىكردوروىآناصرارمىورزيد.اينلزومًا
بهمعناىاصراربرظلمنبود.اينهانكاتظريفىاس��تكه
چونمابامسائلكيلويىبرخوردمىكنيمازكنارشآسان

  آن موقع حوزه 
گستردگی بیشتری 
داشت. اطباء بزرگ ما 
هم پرورش یافته ی 
این حوزه ها بودند. 
حتی منشیان و دبیران 
بزرگ دولتی از همین 
مکاتب قدیمی و مدارس 
دینی برخاسته بودند 
و بعضًا مثل حاج میرزا 
آقاسی و میرزا بزرگ 
مجتهد تحصیل کرده ی 
عالیرتبه ی این مدارس 
بودند.

  استبداد را نباید لزومًا به معنای ظلم گرفت و استبداد یک شیوه حکومتداری و یک 
نظام سیاسی است که در  آن ارباب قدرت بر مبنای اراده و نظر شخصی عمل می کنند، 
باید دو نکته را بیان کنم: یکی اینکه بستگی به گرایش یا َروش اولیای امور و دولتمردان 

از عدالت و خدمت به مردم این نظام می توانست گرایش به عدل یا ظلم پیدا کند.
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مىگذري��موبعددرنتيجهگيرىها،دچارخطامىش��ويم.
ببينيدهرنظامىتالشداردازمبانىخودشدفاعكند.هر
مبانىاىكهباش��د،درستيانادرست.چونخدشهدراين
مبانىوسس��تشدناينمبانىاينبنارافرومىريزد.در
نظاماس��تبدادبرمبناىنظرشخصىاشعملمىكندو
ي��كحوزهاختياراتىدارد.مثلهرنظامىاربابآننظامو
عام��النآنازحوزهىاختياراتش��انوش��يوهىحكومت
داريش��اندفاعمىكنند.جمهورىاسالمىهماگربخواهد
خدشهوخللىدراركانجمهوريتىآن،يااسالميتشپيش
بيايد،سفتمىايس��تد.اگرانتخاباتبخواهدمشكلىپيدا
كند]دخال��تمردم[جلويشمىايس��تد.اگ��رهمبخواهد
تخطىازاحكاماسالمشودجلوىآنمىايستديعنىبايد
بايس��تدواگرمنحرفنشدهباشدمىايستد.اينمسئلهدر
نظاماس��تبدادىهمهس��ت.مىخواهمبگويماينهارابه
معناىاصراربرظلموستمونمونهازظلموستمنگيريم
وااّلمش��كلپي��دامىكنيم.ناصرالدينش��اهآنجايىكه
بخواهدحقىازمردمس��لبش��ود،مىايس��تد.مااسنادو
م��دارکزي��ادىداريمكهاومىايس��تدوقضيهراتعقيب
مىكن��د.هرچنددرمواردىچنانكهباي��داينكارصورت
نمىگيرد.ديوانخانهىحكومتىبهسرپرستىعضدالملك
كهبعدهااوليننايبالس��لطنهعصرمشروطهمىشود،در
زمانناصرالدينشاهدرمحاكمهاىدريكاختالفحقوقى
وملكىمحكوممىكندورأىرابهنفعش��اكىكهازشاه
ش��كايتمىكند،مىدهد.ناصرالدينش��اهعكسالعمل
نشاننمىدهدبلكهمس��تقيموغيرمستقيمحمايتهم
مىكن��د.امااگرمردمبخواهندحاكمىرامثاًلدرس��منان
عوضكنند،ياحقىرابگيرندوازطرقرسمىموجوداقدام
نكنند،عرضحالرابهديوانخانهوتعقيبمسئلهپيگيرى
نكنندوبخواهندبهشكلتظاهراتسياسىوراهكارهايى
بي��رونازچارچ��وبومق��رراتحكومتپي��شبگيرند،
ناصرالدينشاهسفتمىايستد.حتىاگرتعدادزيادىكشته
شوند.لذاوزيرخارجهناصرالدينشاه،مرحومميرزاسعيدخان
معتمدالملكانصارىگرمرودىكهبركشيدهاميركبيراست
وبيستوپنجسالوزيرخارجهناصرالدينشاهاست،وقتى
آنرسالهى“عالجعيوبنواقصمملكتىايران”راكهيك

رسالهىانتقادىازاوضاعسياسىايراناستبهناصرالدين
شاهمىدهدودرآنرسالهانتقادهاىبسيارتندىازعملكرد
ناصرالدينش��اهمىش��ود.چونناصرالدينشاهدرداخل
كش��ورسفرزيادمىرفتواينيكىازويژگىهاىبارزاو
بود.درطولعمرشدههاس��فربهاقصىنقاطايرانرفته
است.درآنرسالهبايكبيانخيلىتند،نويسندهرسالهبه
ش��اهمىگويد:مگرديوانخانهوصدراعظمووزيرش��ما
موجودىآبدارخانهاستكهشماوقتىبراىشكارياهرچيز
ديگربهش��اهرودمىروي��د،باخودتانيدکمىكش��يد،
مىرويدومىبريد.پسچهكس��ىبهاوضاعكشوربرسد؟
چهكسىكشورراادارهكندوچهكسىمسائلرابررسىو
حلكند؟وزيرخارجهاينرسالهرابهدستشاهمىدهد.
قاعدتاًشاهبايدباادبياتآنروزگاربگويد:كدامپدرسوخته
اىاينرسالهرانوشتهاست.بياوريدطناببيندازيدگردنش.
ام��ااينرانمىگويدوخ��ودوزيرخارجههمبهخودجرأت
مىدهداينرسالهراكهخودشدرنگارششياويرايشش
دستدارد،تقديمشاهكند.فريدونآدميتتعجبمىكند

  جمهوری اسالمی هم 
اگر بخواهد خدشه و 

خللی در ارکان جمهوریتی 
آن، یا اسالمیتش پیش 
بیاید، سفت می ایستد. 
اگر انتخابات بخواهد 

مشکلی پیدا کندجلویش 
می ایستد. اگر هم بخواهد 

تخطی از احکام اسالم 
شود جلوی آن می ایستد 

یعنی باید بایستد و اگر 
منحرف نشده باشد 

می ایستد.

  این حکومت که به اس��م مش��روطه می آید، قوانین اسالم را رعایت کند برای روحانیت 
و مردم متدین قابل تحمل اس��ت. اما اگر بخواهد قوانین اس��الم را رعایت نکند و حالت 
براندازی نس��بت به اس��الم  و نسبت به نفوذ روحانیتی داش��ته باشد که در مشروطه 
سکوالر تقی زاده ها وجود داشتند، آنوقت بیشترین واکنش ها و مخالفت ها را در بر دارد.

 مشروطه موی دماغ 
استعمار است. باید علیه 
آن کودتا شود و کودتای 
سوم اوت 1299 شمسی 

با همین انگیزه محقق 
می شود. طبعًا با پیروزی 

این کودتا دیگر جایی 
برای قاجاریه هم باقی 

نمی ماند. 
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«حکمت  و اندیشه
ومىگويدباآنتصورىكهازناصرالدينش��اهمس��تبدو
زورگودارم،چطورچنينرسالهاىراتأملمىكند؟ياميرزا
عبدالوهابخاننصيرالدول��هكهازدولتمردانناصرالدين
شاهوحاكمخراساناست،نامهمىنويسدوازاوضاعجارى
كش��ورانتقادمىكند.بعدمىگويد:قربانببخشيدقصدما
جسارتنبود،ازبابدولتخواهىاينمسائلراگفتيموااّل
قصدماجسارتنيست.ناصرالدينشاهمىگويد:منافرادى
مثلش��ماراكهدلس��وزوخدمتگزارند،چهلدستىنگاه

م��ىدارم.منچهلس��البع��دازاميربچه
نيستمكهمانندزمانميرزاتقىخاناميركبير،
دس��تخطقتلچنينفردخدمتگزارىرااز
منبگيرند.منچهلسالبعدازامير،تالش

كردمازچوبآدمبتراشمونتوانستم.
ببيني��داگراس��تبدادراب��همثابهىيك
ش��يوهىحكومتدارى،عينظلمبگيريم
وم��الزمباظل��م،دراينج��امىمانيموبه
تناقضوپارادوكسدچارمىش��ويمكهآن
خشونتها،آنفشارهاوآنمسائلچيستو
اينتحملهاچه؟فردىمثلناصرالدينشاه
آنچهراكهحوزهىاختيارحكومتمىشمارد،
نسبتبهحفظآنحساساستومىايستد،
خشونتهاىاودرآنجاس��ت.امااگرفردى
كهمظلومواقعشده،مراحلمقرراترسمىرا
براىكسبحقوبراىانقضاىحقشطى
كند،اينازنظرناصرالدينش��اهمسئلهاى
ندارد.اينقابلتحملاست.اينكهمىگويم
مسئلهاىنيس��تنهاينكهصددرصد،بلكه

امورنس��بىاس��توبراىاوقابلتأملاس��ت.روحانيت
درآندورانجاي��گاهرفيع��ىداردكهاينجايگاهرفيعكم
وبيشازطرفحكومتهمرعايتمىش��ود،ياالاقلدر
ذهنيتموجوددرمي��اندولتوملتاينجايگاه،جايگاه
بلندىاستوبايدرعايتشود.هرچنددرعملهزارويك
اصطكاکبود.مش��روطهمىآيدايننظامرابهعنوانيك
نظامزور،نظامقبيح،نظامستم،مىكوبدونظامجديدىرا
عرضهمىكند.مقصودممشروطهسكوالراستومشروطه

امثالتقىزادههاست.ايننكتهراهمبگويمدردورانپيش
ازمشروطه،حكومتيكحكومتحداقلىبااختيارحداقلى
اس��ت.اماحكومتىكهبامشروطهمىآيدحكومتىمدرن
است،حكومتىاستبااختياراتبسيارگستردهوبىانتها.
درحكومتاستبدادىقبلازقاجاربخشقابلمالحظهاى
ازحكومتباروحانيتىاس��تكهمس��تقلازدولتعمل
مىكندومبتنىبرخواس��توارادهىملتوش��رعاست.
اماحكومتىكهبامشروطهمىآيد،گسترهىاختياراتاين
حكومت،همهچيزراحتىمحاكمش��رعى
راكهدراختيارمجتهدينهس��تراهمفرا
مىگيردوقراراس��تب��راىهرچيزقانون
بنويس��دوتكليفهمهچي��زرامعلومكند.
حت��ىتكليفروحانيترا.اگراينحكومت
كهبهاس��ممشروطهمىآيد،قوانيناسالم
رارعايتكندبراىروحانيتومردممتدين
قابلتحملاس��ت.امااگربخواهدقوانين
اس��المرارعايتنكندوحال��تبراندازى
نسبتبهاسالمونسبتبهنفوذروحانيتى
داشتهباش��دكهدرمشروطهسكوالرتقى
زادهه��اوجودداش��تند،آنوقتبيش��ترين
واكنشه��اومخالفته��ارادربردارد.من
بايكتلقىكلىازمش��روطهاينبحثرا
دراينجاخاتمهبدهم.دامنهىبحثبسيار
گستردهاست.مش��روطيتايرانهمچون
يكطيفگس��تردهدوجريانعمدهرادر
خوددارد.يعنىجنبشمشروطيتايراندو
جريانكلىمتقاب��لرادرونخودشدارد.
يكىجريانىكهمناس��مآنرااسالمگرايىمىگذارمو
ديگرىكهاس��مآنراغربگرايىمىگذارم.جرياناسالم
گرايىدررأسشروحانيتاست.چهروحانيتىكهمظهرو
ممثلشآخوندخراسانىوميرزاىنائينىاست؛چهروحانيتى
كهمظهروممثلششيخفضلاللنورىاست.اينهاهردو
اس��المرامىخواهندويكنقطهىمش��ترکدارندوآن
اجراىحدودوحقوقدينىواسالمىاست.درمقابلاينها
جريانىاستكهمناسمآنراجريانغربگرامىگذارمكه

 در دوران پیش از 
مشروطه، حکومت 
یک حکومت حداقلی 
با اختیار حداقلی 
است. اما حکومتی که 
با مشروطه می آید 
حکومتی مدرن 
است، حکومتی است 
با اختیارات بسیار 
گسترده و بی انتها. 
در حکومت استبدادی 
قبل از قاجار بخش 
قابل مالحظه ای از 
حکومت با روحانیتی 
است که مستقل از 
دولت عمل می کند و 
مبتنی بر خواست و 
اراده ی ملت و شرع 
است.

 امام را بعد از 15 خرداد 
می خواستند محاکمه 

صحرایی کنند و 
شهید کنند و این کار را 

می کردند. اصل دوم متمم 
قانون اساسی به دادش 
رسید. گفتند مجتهد 

مصونیت دارد. مجتهد 
می تواند مصوبات مجلس 

را وتو کند. حتی امام 
بعد از پیروزی انقالب 
بارها به این اصل برای 
پاسخ دادن به شبهات 

مخالفین و معاندین و جا 
انداختن بعضی مسائل 
در جمهوری اسالمی، 

تمسک کرد. خوشبختانه 
آن نهاد شورای نگهبان 
هم بر همان مبنا باز 

تولید شد. این پیروزی 
کمی نیست.
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دلوجانآنشيفتهغرباست.شيفتهىاصولموضوعه
فكرىوفلس��فىمدنىغ��رببهرهبرىتق��ىزادههاو
يپرمهاووثوقالدولههاو...اس��ت.اينبهدنبالبراندازى
حاكميتارزشهاوحدوداسالمىوپيادهكردنفرهنگو
مدنيتغربىاست.اينهاباهمتقابلاساسىدارند.چيزى
كههس��تايناستكهجناحش��يخفضلاللكهازآنبه
جناحمشروعهخواهيادمىشود،خيلىزوددستاينجناح
غربگ��رارامىخواندوبهخط��رىكهازناحيهاينهامتوجه
كياناسالموايراناستمىشودوبااينهابهمقابلهمرگ
وحياتدس��تمىزند.دراينراههمعدهىزيادىازآنها
شهيدوعدهديگرىهمتبعيديامنزوىمىشوند.اماجناح
مرحومآخوندخراسانىشناختنسبتبهماهيتعامالنو
رهبرانجريانغربگراراخيلىس��ريعدستپيدانمىكند.
تامدتهابااينهابهيكنوعهمكارىبراس��اساهداف
مش��ترکدستمىزندوبعدازش��هادتشيخفضلاللو
حوادث��ىچونقت��لس��يدعبداللبهبهانىمتوجهموضوع
مىشودوسنگرگيرىمىكند.ملتايرانپشتيبانجريان
اس��المگراست.اعمازجناحآخوندخراسانىياجناحشيخ
فضلاللنورى.قش��رخاصىازتحصيلكردههاكهغرب
زدهاندهمراهباپيروانفرقههاومسالكباطلهمثلبابيتو
بهائيتوسفارتخانههاىخارجىوقدرتهاىبيگانه،اينها
حامىوپشتيبانجريانغربگراهستند.بهلحاظكمىاقليتند
ام��اازامكاناتداخلىوخارج��ىجهانىكاماًلبهرهمندو
موردپشتيبانىهستند.دردرگيرىاىكهپيشمىآيداينها
باكمكس��فارتخانههاوقدرته��اىخارجىعليهمحمد
عليشاهكهمحضرحكومتاستبدادىاستقياممسلحانه
مىكنند.جناحآخوندخراسانىهمبهاينهاكمكمىرسانند
ت��ااينهابهرأسكاربيايند.دررأسكاركهقراربگيرندبه
عنوانخاكريزاولجناحشيخفضلاللراتارومارمىكنندو
سراغجناحآخوندخراسانىبهعنوانخاكريزدوممىآيندو
درگيرمىشوندومتأسفانهدرمقطعىجناحدومراهمتارومار
مىكنند.اماگذشتزمانوروشدنحقايق،آرامآرامجمع
قابلمالحظهاىازكسانىكهگوشتدمتوپجناحغربگرا
بودن��درامتنبهوبيدارمىكنن��دوآرامآرامبينبازماندگان
جناحآخوندكهمشروطهخواهمتشرعندوبازماندگانجناح

ش��يخفضلاللنورىكهجناحمش��روعهخواهبهحس��اب
مىآيندوبيدارش��دگانازتحصيلكردگانورجالسياسى
مشروطهيكنزديكىوقرابتواتحادىدردورانسلطنت
احمدش��اهايجادمىشود.احمدش��اهخيرالموجودينهاى
سياسىمشروطهمثلميرزاحسنمستوفىالممالك،ميرزا
حس��نخانمشيرالدولهپيرنياراسركارمىآوردونخست
وزي��رىرادراختياراينهاقرارمىدهد.روحانيتهمكهدو
بخشمشروطهخواهمتشرعومشروعهخواههستندبههم
نزديكش��دهاند،حامىاحمدش��اهونخستوزيرانوجيه
الملهش��انهستند.بهنظرمنمش��روطيتمىرودكهبه
آرمانه��اىاولي��هخودشنزديكش��ودومحققش��ود.
اينجاس��تكهكودت��اىرضاخانىباكم��كانگليسهاو
باكم��كرجالهمچنانغربزدهوبعضاًماس��ونمآب
مشروطيتعليهرجالمتنبهوبيدارشدهاىكهدلسوزملت

  ببینید اگر استبداد را به مثابه ی یک شیوه ی حکومت داری، عین ظلم بگیریم و مالزم 
با ظلم، در اینجا می مانیم و به تناقض و پارادوکس دچار می شویم که آن خشونت ها، 

آن فشارها و آن مسائل چیست و این تحمل ها چه؟

 رژیم پهلوی را می توان 
ادامه منطقی مشروطیت 
تلقی کرد اما مشروطیتی 

که توسط غرب زدگان 
بریده از اسالم و ایران 
پرچم داری می شد و 

جریان می یافت.



فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 11291

«حکمت  و اندیشه
ومخالفاستعمارهستندوازپشتوانهوپشتيبانىروحانيت
شيعهنيزبرخوردارند.اينكودتاعليهآنهاصورتمىگيرد
يعنىعليهاحمدشاهووزراىدلسوزمشروطهخواهاو.مثل
برادرانپيرنياومس��توفىالممالكوروحانيتىكهبااينها
همراهوپش��تيبانآنهاست.مثلمرحوممدرسوحاجآقا
روحاللاصفهان��ى.اينحادثهاىاس��تكهرخمىدهد.
رژيمپهلوىرامىتوانادامهمنطقىمشروطيتتلقىكرد
امامش��روطيتىكهتوس��طغربزدگانبريدهازاسالمو
ايرانپرچمدارىمىش��دوجريانمىيافت.وااّلكودتاى

رضاخانىعليهمش��روطيتىاس��تكهقوام
پيداك��ردهوجايگاهمش��خصىدرارتباطبا
اس��الموروحانيتپي��داكردهاس��توزير
نظراحمدشاهمىباش��دودررابطهباپادشاه
مشروطهخودشرادرقالبدولتهايىمثل
مستوفىالممالكوبرادرانپيرنياپيدامىكند.
ايننكتهاىاس��تكهگاهدرتحليلهاازآن
غفلتمىشود.مشروطهرايكپارچهمىگيرند
ومىگويندپهلوىادامهاينبود.اماكودتابه
چهمعناست؟كودتابههرحالعليهحاكميت

موجوداس��ت.حاكميتىكهپادش��اهشاحمدش��اهاست،
نخستوزيرانشامثالمستوفىومشيرالدولهپيرنيااستو
ازحمايتملتوروحانيتهمبرخورداراست.اينمشروطه
موىدماغاستعماراست.بايدعليهآنكودتاشودوكودتاى
س��وماوت1299شمسىباهمينانگيزهمحققمىشود.
طبعاًباپيروزىاينكودتاديگرجايىبراىقاجاريههمباقى

نمىماند.
  فرهنگ عمومی: اس�تاد ش�ما در قالب این جواب 
طوالنی به سوال دوم ما که درباره گرایش های موجود 
در روحانیت عصر مش�روطه است، پاسخ گفتید. اگر 
اجازه می فرمایید به سوال بعدی که راجع به مرحوم 
نائینی است بپردازیم. چنانچه نقد و بررسی خاصی 
در رابط�ه با ایش�ان دارید بفرمایید. چ�را که ظاهراً 
آرای ایشان محمل شیرینی برای کسانی که در حال 
حاضر مش�هور به ادبیات غربی هس�تند شده است 
و آنه�ا معتقدند اگر قرار اس�ت تحولی در راس�تای 

دموکراس�ی خواهی حکومت دینی صورت گیرد باید 
به آرای مرحوم نائینی بازگشت.

ا س�تادمنذر: البتهدراينزمينهحرفزيادزدهمىشود
ودرنقدآنسخنزيادمىتوانگفتولىمنبهتصحيح
صورتمس��ئلهتوصيهمىكنم.صورتمسئلهاگردرست
ش��ناختهشودودرس��تتصويرش��ودمابهپاسخدرستى
مىرسيمواصاًلصورتدرستمسئلهنيمىازپاسخاست.
مشكلايناستكهصورتمسئلهدرستتصويرنمىشود.
يعنىمااصاًلشناختىازمشروطهنداريم.امكاننداردشما
مشروطهبشناسيدبدوناينكهقاجاريهرا
بشناس��يد،بدوناينكهوضعيتايراندر
عصرقاجاررابشناسيد.تقىزادهدريكى
ازنطقهاي��شدرمجلساولمىگويد:
زمانناصرالدينش��اهنوددرصدمردماز
وضعيتش��انراضىبودند.ماتاريخمان
رابهطوركلىنمىشناس��يمتاچهرسد
ب��هتاري��خقاجاريهومش��روطهبهطور
خاص.حرفهاىبس��يارىاس��تكهاگر
اينحرفهارابفهميموآگاهشويماساسًا

تحليلهايمانعوضمىشود.
درس��ال1323قمرىپرچمنهضتىك��هدرتاريخبه
نامنهض��تعدالتخواهىياعدالتخانهمعروفاس��تو
منتهىبهمشروطهمىشود،بلندمىشود.رهبراينپرچم
مرحومسيدعبداللبهبهانىاست.حتىششماهبعدسيد
محمدطباطبايىبهاينقياممىپيوندد.بهاينش��رطكه
بهبهانىخصومتشخصىاشراباصدراعظموقتيعنى
عينالدولهكناربگذارد.يعنىش��شماهوبلكهبيشتراين
قيامبهدستمرحومبهبهانىسامانپيدامىكندونشيبو
فرازهايشطىمىش��ودتادررمضان1323قمرىبهاين
قي��اممىپيوندددرحاليكهاينقيامدرمحرم1323تقريبًا
نقط��هىاوجخودرادراعتراضب��هعينالدولهوقصهى
ُمسيونوزمىگذراند.البتهشيخفضلاللدرچندماهبعدتربه
اينقياممىپيوندد.شماببينيدرهبرپيشگاماينقيامسيد
عبداللبهبهانىاس��ت.هدفحملهىاينقيامعينالدوله
اس��ت.عينالدولهصدراعظموقتكش��ورايراناستكه

 ملت ایران پشتیبان 
جریان اسالم گراست. 
اعم از جناح آخوند 
خراسانی یا جناح شیخ 
فضل اهلل نوری. قشر 
خاصی از تحصیل 
کرده ها که غرب زده 
اند همراه با پیروان 
فرقه ها و مسالک باطله 
مثل بابیت و بهائیت 
و سفارتخانه های 
خارجی و قدرت های 
بیگانه، اینها حامی و 
پشتیبان جریان غربگرا 
هستند.
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تحتس��لطنتمظفرالدينشاهادارهمىش��ود.بگذريماز
اينكهمرحومس��يدعبداللبهبهانىدردوراننهضتتنباكو
مواضعبسيارمشكوكىداردودرمقابلقيامضداستعمارى
تحريمتنباكوودرمقابلزعامتميرزاىشيرزاىمىايستد
وب��اپي��روزىنهضتتحريممىش��ودومدتىبهقلهك
مىرودوپناهندهقلهكمىش��ودكهدهكدهاىزيرنفوذ
رسمىانگليسىهااست.ازاينسوابقمشكوکكهبگذريم
هدفحملهىاينقيامعينالدولهاست.عينالدولهكيست؟
ازاينتواريخمعمولمش��روطهوذهنيتمتأثرازآنهاكه

بپرس��يممىگويند:صدراعظماستبدادو
خشكسروخونآش��اموازاينها...در
حاليك��هبهنظرم��نعينالدولهاميركبير
زمانخودشاست.]اينحرفالبتهخيلى
تنداستوزبانگويندهرامىسوزاندولى
چهباک.منهيچوقتتاجرعقيدهنبودم.
هميش��هبرداش��تخودمراكهبرپايهى
تحقيقوتتب��عدرموادومصالحموضوع
بودهمالکقراردادموپاىآنايستادهام
وهزينهآنراهمبعضاًپرداختهام.[گفتم
اميركبيرزمانخودش.دولتقاجارازابتدا
تامش��روطهيكس��يرانحطاطىراطى
مىكند،مخصوصاًپسازشهادتبزرگمرد
تاريخايراناميركبير.امورنس��بىاس��ت.

مىگوين��د:مورچهاىكهازديوارباالمىرفت،افتادپايين.
گفت:واىششكيلوازوزنمكمشد.بهمورچهگفتندمگر
وزنخودتچقدرهستكهبخواهدششكيلوازوزنتكم

شود.گفت:منكيلورابهحسابخودمانگفتم.
اميركبي��رزمانخ��ودشكهدورانانحطاطچش��مگير
حكومتقاجاراست،بود.گفت:سبزوارماديگربهترازاين
ابوبك��رتحوي��لنمىدهد.اگ��رفارغازاينفحاش��ىهاو
هتاكىهاوجنجالهايىكهسرعينالدولهشدهاست،شيوه
حكومتدارىوكارنامهىسياسىرابررسىكنيد.آنهم
اززبانسفيرانگليسدرايرانپيشازمشروطهكهفريدون
آدميتدركتاب"ايدئولوژىنهضتمشروطيتايران" جلد
اولآوردهاستوخودشهمتعجبكردهاستومىگويد

چني��نكارنامهىدرخش��انىخيلىعجيباس��ت.قبلاز
عينالدول��ه،امينالس��لطانب��رايرانحكوم��تمىكند.
امينالسلطانباقيامعلماىاصفهان،تهران،تبريزونجف
ودررأسآنش��يخفضلاللنورىس��رنگونمىش��ود.
عينالدول��هروىكارمىآي��د.عينالدول��هيك��ىازرجال
خيرالموجودوقتاستوحاصلقيامسياسىروحانيتدر
س��ال1321قمرىاس��ت.كارنامهعينالدولهراآنسفير
بررسىكردهومندركتاب"شيخفضلاللنورىومكتب
تاريخنگارىمش��روطه" درنقداظهاراتخانمژانتآفارى
آوردهامكههنوزهمپاسخانتقاداتمبهايشانرا
جايىنديدهامومىدانمكهپاسخىهمندارد.
درايراداتىكهبهكتابايشانگرفتمازجمله
بهمناس��بتبحثىراجعبهكارنامهسياس��ى
عينالدولهمطرحكردم.عينالدولهابتداىكار،
زنداني��انسياس��ىراآزادمىكند.مطبوعات
توقيفشدهراآزادمىكندودرمقابلاراذلو
اوباش��ىك��هدروندرب��ارازتبري��زهم��راه
مظفرالدينشاهآمدهبودندواسمخاصىهم
داش��تندودربارراهمبهل��وثاعمالمبتذل
خودش��انآلودهكردهبودن��د،يكخطقرمز
مىكش��دوهم��هرابيرونمىكن��د.يكىاز
مهمتري��نكارهاىاوايناس��تكهدرمقام
موازنهازدخلوخرجايرانبرمىآيد.ازريخت
وپاشه��ابهش��دتجلوگيرىمىكندوظاه��راًكاررابه
تساوىترازمالىايرانمىرساندواينخودخيلىمهماست.
مادرتاريخيكقرناخيرايرانهميش��هاينمش��كلرا
داشتيمومنشأبسيارىازمشكالتووامستانىهاهمينها
بودهاست.مخصوصاًامينالس��لطانقبلازعينالدولهدو
فقرهوامس��نگينازروسهامىگي��ردوگمركاتايرانرا
وثيق��هبازپرداختآنمىكندودس��تآنه��ارادردخالت
مقدراتايرانبيشتربازمىكندودرچنينفضايىروحانيت
بايكاحس��اسخطرشديدازعملكردحكومتبهميدان
مىآيدوقياممىكند.پرچمداراصلىمرحومشيخفضلالل
نورىاس��ت.يكدقدلىه��مروحانيتازقضيهتحريم
تنباكوباامينالس��لطاندارد.عاقدق��راردادتحريمتنباكو

 گذشت زمان و روشدن حقایق، آرام آرام جمع قابل مالحظه ای از کسانی که گوشت دم توپ جناح غربگرا بودند 
را متنبه و بیدار می کنند و آرام آرام بین بازماندگان جناح آخوند که مش��روطه خواه متشرعند و بازماندگان 
جناح شیخ فضل اهلل نوری که جناح  مشروعه خواه  به حساب می آیند و بیدارشدگان از تحصیلکردگان و رجال 

سیاسی مشروطه یک نزدیکی و قرابت و اتحادی در دوران سلطنت احمد شاه ایجاد می شود.

 صورت مسئله اگر 
درست شناخته شود 

و درست تصویر شود 
ما به پاسخ درستی 

می رسیم و اصالً صورت 
درست مسئله نیمی از 

پاسخ است. مشکل این 
است که صورت مسئله 

درست تصویر نمی شود. 
یعنی ما اصاًل شناختی از 

مشروطه نداریم. امکان 
ندارد شما مشروطه 

بشناسید بدون اینکه 
قاجاریه را بشناسید، 

بدون اینکه وضعیت 
ایران در عصر قاجار را 

بشناسید.

 کسی که حکومت 
محمدعلیشاه را تحمل 

می کند، حکومت 
اسالمی را تحمل نمی کند؟ 

حکومت والیت فقیه 
را تحمل نمی کند؟ این 
خیلی عجیب است. از 
اعجب عجایب روزگار 

است. آقایان توجه 
ندارند، بلکه توجه دارند، 

متأسفانه اوهام غلبه 
کرده و دالرهایی که به 

حساب]من همه را متهم 
نمی کنم[هر کدام به 

شکلی رد و  بدل می شود.
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«حکمت  و اندیشه
امينالس��لطانب��ود.تعج��بخواهي��دكرداگ��ربگويم
امينالس��لطانروزاولآدممقيدومتنسكىبود،فكرهم
نكنيدكهريامىكرداصاًلرياهمدركارشنبود.حتىقند
نمىخ��وردچونقندوارداتروسهاب��ود.خرمامىخورد.
پدرشميرزاابراهيمخانامينالسلطانيكىازپسرانشرا
بهعن��وانخمساوالدگذاش��تهب��ودطلبهش��ود.ميرزا
اسماعيلخانكهجوانمرگهمشد.بهدستگاهدولتوارد
ش��دوزودهممرد.ناصرالدينش��اهجلوىامينالسلطان

جرأتمش��روبخ��وارىنداش��ت.يعنىاز
امينالس��لطانحريممىگرف��ت.اوجوانى
استخيلىپرنشاط.بهشكلحيرتانگيزى
بخش��ندهبودودركارخودشمديرومدبر
ب��ود.مديرومدبربهمعن��اىقاطعوچون
داراىنفوذعميقهمدرعش��ايرايرانبود،
زمامام��ورايرانرابهچن��گگرفتوبعد
ازترورناصرالدينشاهكهشاهمردگىمىشد
ومملك��تبهه��ممىريخت،ب��اآنتدبير
خاصشنگذاش��تآبازآبتكانبخوردو
مظفرالدي��نش��اهراآورد.ام��ااي��نآقاى
امينالسلطاندرسومينسفرناصرالدينشاه
بهفرنگهمراهش��اهبودودرهمانس��فر
متأسفانهعناصرماسونىحساباورارسيدند.
زمانيكهبهايرانبرگشتديگراهلمشروب
وقمارومجالسعياش��ىشبانهواينسنخ
مس��ائلبودكهديگرناصرالدينشاهازباده
خوارىوافراطدربادهخوارىاوبهتنگآمد

وباره��اتصميمگرفتكهاوراكناربگذارد.روحانيتروى
س��ابقهنهضتتنباكوواينوضعيتبدامينالسلطان،بااو
درگيرمىش��ودوروزبهروزاختالفاتشانباهمگستردهتر
مىش��ودتااينكهدر1321روحانيتته��رانواصفهانو
نجفبهجلودارىشيخفضلاللنورىقياممىكنندواورا
كنارمىگذارند.وقتىعينالدولهروىكارآمد،سختجلوى
ريختوپاشهاىدولتىوجلوىعناصررذلدروندربار
رامىگيردوحّكامرابهنفعخزانهسركيسهمىكندتااين
دخلوخ��رجراتنظيمكندوچوننفوذداردوهيبتىهم

داردوهمبهدليلپشتيبانىمظفرالدينشاهكهبااونسبت
فاميلىدارد،دريكفاصلهىكوتاهىواقعاًبهامورسامان
مىدهد.مطبوعاتهمآزادمىشوند.زندانيانسياسىهم
آزادمىش��وند.تبعيدىهاهمبرمىگردندويكنش��اطو
تحرکايجادمىش��ود.مثاًلروزنامهىحبلالمتينكهدر
عصرمشروطهبهعنوانمهمترينروزنامههوادارمشروطيت
وآزادىب��ود،ب��هطورجدىحامىوپش��تيبانوثناگوى
عينالدولهاست.عينالدولهبعدازاينكارهاشروعمىكند
درمسائلىكهمربوطبهاستقاللسياسىو
نظامىوتماميتارضىايرانمىشود،جدى
دخالتمىكند.قزاقخانهزيرنظرژنرالهاى
روس��ىاس��ت.]بالنيكهاوسرهنگهاى
روسى[روىآندس��تمىگذارد.وقدغن
مىكندبههي��چوجهاينهايىك��هازدولت
ايرانامتيازدارن��دحقندارند،بهخارجىها
بدهند.وشوكتالملكوحكمتالملك]كه
درسيستانوجنوبايرانبودندوانگليسها
روىسيس��تانوبلوچس��تاننقشهكشيده
بودند،[رااحضارمىكندكهبعضاًنمىآيندو
آنهارابركنارمىكندوس��ختمىايستد.از
ُمسيونوزمستشاراروپايىبلژيكىحاكمبر
مالي��هاي��رانخوش��شنمىآيد]اينه��ادر
گزارشاتسفارتانگليسازعينالدولهاست
كهبااوهمخوبنيست،البتههمهآنچيزى
كهگفتمنيس��ت،بقيهآنهممدارکمعتبر
دارد.مندر"ش��يخفضلاللومكتبتاريخ
نگارىايران" اينبحثرامستندآوردهام.[بااينكهدلشاز
اوخوشنيستازاوحمايتمىكندبراىاينكهاينهابتوانند
گمرکراس��امانبدهندوآنتعديلدخلوخرجصورت
بگيرد.درميانروحانيتهمبيش��ترينارتباطراباش��يخ
فضلاللنورىداردوهمچنانكهمرحوماميركبيرمس��ائل
حقوقىوقضايىرابهمحكمهىمرحومآيتاللآقاش��يخ
عبدالحسينتهرانى]ش��اگرداولمكتبصاحبجواهر[او
هممسائلحقوقىوقضايىدولترابهمحكمهىشرعآقا
ش��يخفضلاللنورىش��اگرداولمكتبميرزاىشيرازى

 عین الدوله ابتدای کار، 
زندانیان سیاسی را 
آزاد می کند. مطبوعات 
توقیف شده را آزاد 
می کند و در مقابل اراذل 
و اوباشی که درون 
دربار از تبریز همراه 
مظفرالدین شاه آمده 
بودند و اسم خاصی هم 
داشتند و دربار را هم 
به لوث اعمال مبتذل 
خودشان آلوده کرده 
بودند، یک خط قرمز 
می کشد و همه را بیرون 
می کند. یکی از مهم تر ین 
کار های او این است که 
در مقام موازنه از دخل و 
خرج ایران بر می آید.

 والیت مطلقه وجه  هر 
والیتی است چه در سعه 
و چه در ضیقش. معنایش 

هم بی قانونی نیست 
که قانون را دور بزند یا 

فالن بکند. خیر همه چیز 
در جای خودش است، 
غیر از آنجایی که جای 

اعمال والیت است. حاال یا 
ضرورت است یا مصالح 
ملزمه ی اجتماعی است. 

آن دیگر بحث خود را دارد 
اما مطلق است در عین 
حال هم مقید است به 

رعایت مصالح اسالمی و 
رعایت احکام حتی اولیه 

است. یعنی اصل این 
والیت فقیه برای حفظ 

احکام است.
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ارج��اعمىدهد.بايدگف��تاي��راندربحرانىتريندوران
خودشكهباش��امتيرهانحط��اطحكومتقاجارىهمراه
اس��ت،نفسىمىكش��دوباگامهاىقابلمالحظهاىبه
سمتپيشرفتوآبادىپيشمىرود.اگرهمكارىايندو
مرد،عينالدولهوآقاش��يخفضلاللنورىبههمينترتيب
ادامهپيدامىكرد،ش��ايدماشاهدشكوفايىبارزاقتصادو
سياس��توهمهچيزايرانبوديم.علتاينهمكهس��يد
محمدطباطبايىش��شماهديرت��رگامدرنهضتعدالت
خواهىمنتهىبهمشروطيتمىگذاردبههمينخاطراست.
چونخوداوازكسانىاستكهعينالدولهراسركارآورده
اس��ت.اكنونكهقيامبهرهبرىبهبهانىشروعشدهعليه
چنينكس��ىش��روعش��ده،خودازش��گفتىهاىتاريخ
مشروطيتاست.پيداستيكجاىكارلنگمىزند.يكجا

مش��كلدارد.چ��وناس��تعمارنمىخواه��داكن��ونك��ه
خيرالموجودي��نقاجاريهيعنىعينالدول��هروىكارآمدهو
دستشتودستآقاشيخفضلالل،قويترينروحانىخدوم،
باس��واد،ماّل،دلسوزوضداستعمارپايتختاست،احساس
خطرمىكندوبايدعليهاينهابلوايىبهپاش��ودوعجيب
اس��تاي��نبلوابهعنوانُمس��يونوزىبرپامىش��ودكه
عينالدول��هآنرانياوردهاس��ت،دوصدراعظمقبلازاورا
آوردهاندوبيشترينارتباطامينالسلطانباُمسيونوزبودهو
آنعكس��ىهمكهُمسيونوزدرمجلسبالماسكهانداخته
است،درزمانامينالسلطانبودهاست.اكنوناينعكس
رابرمىدارندوعلممىكنند.مبارزهباُمس��يونوزدووجه
دارد.يكوجهاينكهمستش��ارارمنىمسيحىچرابايدبر

ماليهايرانحكومتكندوايندرس��تنبايدحكومتكند.
البتهريش��ههاىايننبايدرابايدپيداكردكهچراايننبايد
بايدش��دهاس��ت.يكىازكسانىكهپش��تنهضتعليه
عينالدولهپولپخشمىكند،عينالسلطاناستويكى
ازتحكيمبخشندگانبهحاكميتاينعنصرفرنگىخارجى
خودامينالس��طاناستولىبههرحالقيامعليهنوزيك
وجهضداس��تعمارىداردلذابرادرس��يدمحمدطباطبايى
مرحومميرس��يداحمدطباطبايىكهبعداًازيارانش��يخ
فضلاللمىش��وددرقيامعليهنوزش��ركتدارد.اماازآن
طرفشكبرانگيزكسانىكهاكنونپرچمداراينقيامشده
اندواينقيامنمىخواهدُمسيونوزراكناربزند.يعنىدرواقع
گردانندگانىكهدردوراننهضتتنباكوهممشكلدارند،
اينهامىخواهندحسابعينالدولهرابرسند.عينالدولهكه
خيرالموجوديناستوبرآمدهوبركشيدهازقيامعلماست
وباشيخفضلاللهمهمراهاست.ولىاينقياميابلواياهر
چيزديگرىكهمىتوانبهآنگفتايجادمىش��ود،نظام
همنظاماستبدادىاستوآلودهبهيكسرىمفاسدومظالم
استوعينالدولههمنشاندادآنپختگىسياسىراندارد.
درمي��انسياس��يونهمهمردعب��ورازبحراننيس��تند.
بحرانهاىسهمگينخيلىازسياسيونمدبرومديررابه
زانودرمىآورد.اينجادستهايىهستكهمىخواهدبين
اركاننظ��اماس��تبدادكهدرچارچوبايننظامكوش��ش
مىكندراهىبراىنجاتايرانازمش��كالتپيداكندواز
يكط��رفخيرالموجودينه��اراروىكارآورده،اختالف
بيندازدواينه��ارادرمقابلهمقراربدهدوازطرفديگر
روحاني��تراكهاينحكومتراب��اقيامشروىكارآورده
اس��ت،عليهاينحكومتبكاربگيرد.يكمؤلفهىس��وم
ديگرىهمهست.روحانيتتهدلشايناستكهايننظام
عوضشود.ايننظامقانونمندشود.تصميمگيرىشخصى
مبتنىبرعقلوخردجمعىشود.اينهمبهعنوانمؤلفهى
سومدركنارآندومؤلفهوجوددارد.استعمارمىخواهدبه
اي��نوضعيتخاتمهدهد.1-اينوضعيتنس��بتاًخوبو
مطلوبىكهرژيماستبداددراينمقطعپيداكردهوبهضرر
دش��مناناس��الموايراناس��ترامىخواهدپاي��اندهد.
2-اساساًايننظامراسرنگونكند.نظامجديدىروىكار

 به نظر من عین الدوله امیرکبیر زمان خودش است. ]این حرف البته خیلی تند است و زبان گوینده را 
می سوزاند ولی چه باک. من هیچ وقت تاجر عقیده نبودم. همیشه برداشت خودم را که برپایه ی تحقیق و 
تتبع در مواد و مصالح موضوع بوده مالک قرار دادم و پای آن ایستاده ام و هزینه آن را هم بعضًا پرداخته ام.[

 عدالتخانه چیست؟ 
یعنی رؤسای اصناف، 

صنف بازار، صنف بقال، 
صنف عطار، صنف رزاز 
و  نمایندگان روحانیت و 
حتی شاهزاده ها هم به 

عنوان اصناف دیگر در 
جایی به نام عدالتخانه 

بنشینند، تصمیماتی که 
حکومت قاجار در عصر 
استبداد با آن اختیارات 

محدودش و با آن 
حوزه محدود اختیارات 

و تصمیم گیریش 
می گذراند، این اصناف با 

مشورت جمعی بگذرانند، 
نهایت یک دستورالعمل 

برای رجال و دولتمردان 
شود و تحت نظارت این 

عدالتخانه عمل شود.
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«حکمت  و اندیشه
بيايدبهعنوانمش��روطهكهدرواقعيتامريكش��ركت
سهامىمتش��كلازعواملم��زدورويامرع��وبروسو
انگليسوآنهاكش��ورراادارهكنند.اينهااهدافاس��تعمار
است.ايناستكهدستهاىپيداوپنهانبهكارمىافتد
براىاينكهاواًلبيناركاناينحكومتفاصلهبيندازند.از
يكطرفبينعينالدولهومحمدعليشاهوليعهداختالف
بيندازند.ازطرفديگربينعينالدولهوروحانيتعموماًو
ش��يخفضلاللنورىب��ااوخصوصاًاخت��الفبيندازند.و
متأسفانهايناتفاقافتادويكىازچيزهايىكهالبتهزمينه
اي��ناتف��اقرافراهمك��رد،همانچيزىب��ودكهتهدل
روحانيتوازجملهشيخفضلاللبودوآناصالحساختارى
اي��ننظامب��ود.زمينهآنهمباقيامعليهُمس��يونوزآغاز
مىش��ود.همينطورجلومىآيدوگس��تردهمىشود.رژيم
اس��تبدادبهشيوهىاستبدادىدربرابراينقياممىايستدو
بهدس��تعامالنقيامآتومىده��د،نارضايتىهارادامن
مىزند،تبليغاتهمجاىخودشهس��ت،آرامآرامكليت
روحانيتوش��يخفضلاللن��ورىدربرابرعينالدولهقرار

مىگيرد.ش��يخفضلاللنورىكهاكنوناحساسمىكند
زمينهبدستشآمدهتايكاصالحساختارىبهعملبياورد.
اينهاچيزهايىاستكهدرتاريخموادومصالحشزياداست
ويكمحققىكهسالهاباروشعلمىكاركردهمىتواند
ب��هآنبرس��د.نهايتاًش��عارعدالتخانهبهعن��واناصالح
ساختارىنظاماستبدادمطرحمىشودوشيخفضلاللهم
حامىاينش��عاراس��توروحانيتنج��فوازجملهآخوند
خراسانىراشيخفضلاللبانامهنگارىهاىخودشبراى
حمايتازاينشعارآمادهمىكند.عدالتخانهچيست؟يعنى
رؤساىاصناف،صنفبازار،صنفبقال،صنفعطار،صنف
رزازونمايندگانروحانيتوحتىشاهزادههاهمبهعنوان
اصنافديگردرجايىبهنامعدالتخانهبنشينند،تصميماتى
كهحكومتقاجاردرعصراستبدادباآناختياراتمحدودش
وباآنحوزهمحدوداختياراتوتصميمگيريشمىگذراند،
اي��ناصنافبامش��ورتجمع��ىبگذرانن��د،نهايتيك
دس��تورالعملبراىرجالودولتمردانشودوتحتنظارت
اينعدالتخانهعملشود.درواقعيكمجلسصنفىاست
كهمثاًلمالياتقندوش��كرچقدرباشد؟مالياتآبونان
چقدرباشد؟نحوهىبرخوردمأمورمالياتبااربابرجوعو
مردمچگونهباشد؟چنددرصدمالياتبگيرد؟اجحافنكند
وبهشكاياترسيدگىشود.دستورالعملبراىدوائرمختلف
دولتىباعقلوخردجمعىتوسطنمايندگاناصنافكشور
نوشتهشودوبعدبرحسناجراىايندستوراتتوسطدولت
نظارتش��ود.اماآيااينعدالتخانهكارىبهمحاكمش��رع
دارد؟خير.محاكمشرعملكطلقمجتهديناست.كارى
بهآنجاندارد.عدالتخانهدرهمانحوزهىمحدوداختيارات
وعملحكومتقاجارقبلازمش��روطهاست.مجلساول
همكهتأس��يسمىش��ود،انتخاباتىطبقاتىدارد.اصناف
نمايندهمعرفىمىكنند.لذامشباقربقالوامثالاوآمده
اندتامس��ائلصنفىراح��لكنندكهمس��ائلاجتماعو
جامعهىايرانهماس��ت.بدوناينكهبخواهنددخالتىدر
معقوالتبكنند.]منجلوىمعقوالتيكعالمتتعجب
مىگذارم[.بدوناينك��هبخواهنددخالتىدركارروحانيت
بكنند.روحانيتدراينمجلسنمايندهداردكهاگربخواهد
تصميمگيرىخالفاسالمش��ود،نمايندهروحانيتتذكر

  ایران در بحرانی تر ین 
دوران خودش که با شام 
تیره انحطاط حکومت 
قاجاری همراه است، 
نفسی می کشد و با 
گام های قابل مالحظه 
ای به سمت پیشرفت 
و آبادی پیش می رود. 
اگر همکاری این دو 
مرد، عین الدوله و آقا 
شیخ فضل اهلل نوری 
به همین تر تیب ادامه 
پیدا می کرد، شاید ما 
شاهد شکوفایی بارز 
اقتصاد و سیاست و 
همه چیز ایران بودیم.

  آرام آرام کلیت روحانیت و شیخ فضل اهلل نوری در برابر عین الدوله قرار می گیرد. 
شیخ فضل اهلل نوری که اکنون احساس می کند زمینه بدستش آمده تا یک اصالح 

ساختاری به عمل بیاورد.
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دهدومانعشود.شاهودولتوهمهىاركانديوانخانهتابع
دس��تورالعملهاومصوب��اتاينمجلس��ندوزيرنظراين
مجلسعملمىكنند.اس��تبدادب��همعناىتصميمگيرى
شخصىمىرودوجاىآنقانونوقانونمندىمىآيد.ظلم
وزوروس��تمبهرعيتمىرودوجاىآننظارتقانونىو
قانونمندىعدالتخانهحاكممىشود.هيچخبرىازمشروطه
نيست.عدالتخانهاست،حدودوظايفواختياراتشمشخص
اس��تودولتهمقراراستزيرنظراينعدالتخانهعمل
كند.دراينبحبوحهتحصندرس��فارتانگليسش��كل
مىگيردوآنجاشعارمش��روطهبهعنوانيكشعارعامو
رايجبرسرزبانهاافكندهمىشود.قباًلدربعضىازنامهها،
ش��بنامههاورس��االتىكههنوزهمبعضاًچاپنشدهاسم
مشروطهمىرفت.نهاينكهاسممشروطهنبودامااستعمال
آنبهعنوانيكش��عارعاموفراگي��ربهجاىعدالتخانه
محصولس��فارتانگليساس��ت.مش��روطهچيس��ت؟
مشروطهايناس��تكهدولتبااختياراتنامحدودوبسيار

گستردهكهحتىشاملروحانيتوشئون
آنمىشود،براىهمهچيزازشيرمرغتا
جانآدميزادقانونبنويس��دوهمهچيزرا
تحتپوششقانونببرد.ميرزاباقربقالو
مي��رزااحمدعطارواينهاك��هباقانونو
قانوننويسىوتدوينقانوناساسىبراى
كش��ورميانهاىندارند.آبجاىپايشرا
پي��دامىكن��د.آق��اىتق��ىزاده،آقاى
سعدالدوله،آقاىايكسوآقاىايگرگو
آندهالىپانزدهتحصيلكردهخارجىكه
درمجلساولندوبهعنواننمايندهاصناف
آمدند،اينهاازعهدهىاينكاربرمىآيند.
پيشنويس��ىبرمبناىقان��ونبلژيكو

فرانس��هنوش��تهمىش��ود.ديگرخبرىازاحكاماسالمو
حاكميتارزشهاىاسالمواينهادرآننيست.تناسبىهم
باش��رايطاقليم��ىواجتماعىوتاريخىاي��رانهمندارد.
اينجاستكهش��يخفضلاللمىگويدحاالكهعدالتخانه
نش��د،پسمش��روطهمشروعهبايدباش��د.حاالكهدولت
مىخواهدهمهجادستبگذاردوحكومتراجعبههمهچيز

نظربدهدوتعيينتكليفبكندبايدمبنايشقوانينش��رع
باش��دواينجاستكهاختالفاتباالمىگيرد.اينبرشىاز
مسائلمربوطبهمشروطيتايرانبود.مطالبديگرىهم
هست.بايدهمهىاينهارادرنظرگرفتتاآنوقتبفهميم

كهچىشد؟چىنشد؟چراشد؟وبهكجاكشيدهشد؟
فرهنگ عموم�ی: پس ش�ما در خص�وص مرحوم 
نائین�ی پیش�نهاد می کنید که باید صورت مس�ئله را 

درست درک کرد. لطفاً توضیح بیشتری می فرمایید.
ا س�تادمنذر: بايدببينيمآقاىنائينىكجاس��ت؟آقاى
نائينىدرستمثلشيخفضلاللدردودغدغهاسالمىدارد.
تنبيهاالمهراببينيدكاماًلدردودغدغهاسالمىدارد.نائينى
عينيكفقيهواردمىش��ود،فقهاب��رمبناىادلهىاربعه
]كتابوس��نتوعقلواجماع[حكمرااس��تنباطواثبات
مىكنن��د.اوهمدقيقاًبههمينش��كلواردش��د.چيزى
كههس��تمرحومنائينىش��ناختعميقازغ��ربندارد.
درهم��انابتداىتنبيهاالمهادعاي��ىمىكندكهاينادعا
قابلاثباتنيس��تبلكهخالفشثابتاست.
اومىگوي��د:اينمفاهيمغرب��ىمدرنراكه
غربىهادرحالحاضربهآنتمسكمىكنند،
ازجملهآزادىومساواتومقوالتديگر،اينها
راازاسالمگرفتهاند.ازفرماناميرالمؤمنينبه
مالكاشترگرفتهاند.ازآياتقرآنوازروايات
معصومي��ن)ع(گرفت��هاند.البت��هاومىگويد
همانگونهكهدركتابهاىخودش��اننوشته
اند،آنكتابهارامعرف��ىنمىكنندوظاهراً
چنينكتابهايىبهاينش��كلمعلومنيست،
گرفتهشدهباشند.درواقعشايدبشودگفتكه
مرح��ومنائينىعلتمعّدهراباعلتتامهخلط
كردهاس��ت.كاتاليزورراباعواملاصلىفعل
وانفعاالتش��يميايىيكىگرفتهاست.بلهدرجنگهاى
صليبىودرتقابلمياناس��المومسيحيتمحارب،آنها
بهيكبارهمتوجهتمدنپش��تكوهاسالمىشدندوقبلاز
آنهادراندلسش��اهددرخششتمدناسالمىبودندواين
يكتكانوتلنگرفكرىوروحىش��ديدىبهغربوارد
كردكهبهدنبالتحصيلدانشوعلومگوناگوندرآمدند

 * حاکمیت قبل از 
مشروطه در ایران ظاهراً 

یک نظام یکدست و 
یکپارچه است که از آن 

تعبیر به استبداد می شود 
و آن چیزی که سیطره 

تام و تمام دارد اراده 
اعلی حضرت همایونی 

است. اراده ی ناصرالدین 
شاه و مظفرالدین شاه و 
قبل از او و بعد از او. در 

حالیکه این تصور دقیقی 
از وضعیت سیاسی 

اجتماعی ایران قبل از 
مشروطیت نیست. قبل از 
مشروطیت الاقل در زمان 
قاجار با یک نظام مزدوج 
و دوپاره روبه رو هستیم. 

نظامی  که دو جزء دارد 
و این دو جزء هرچند 

به نحوی با هم ارتباط 
دارند اما کامالً متفاوت و 

مستقل از هم هستند. 
در این نظام حکومت در 

اختیار شاه و صدر اعظم 
است و وزرایی که هستند 

از شاه دستور می گیرند 
و دستگاه دولت یا دیوان 

یک مخروط و هرمی 
 است که در رأس آن شاه 
و صدراعظم قرار دارد و 
قاعده ی آن را مأمورین 

دیوان می سازند.

نظامی که علما آمدند، 
فتوا دادند، مردم آمدند 
و خون دادند و اکنون 

هم علما پای آن ایستاده 
اند، باز هم بگوییم هیچ 
مشروعیتی ندارد. وقتی 
شیخ فضل اهلل می گوید 

مشروطه مشروعه 
مبتنی بر قوانین شرع، 

مبنای نظر و عمل دولت 
باشد، مگر می تواند این 
مشروعیت نداشته باشد.
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«حکمت  و اندیشه
وازمواري��ثعلمىمس��لمانانهمكمبه��رهنبردند.مثل
كتابه��اىابوعلىس��يناوديگرانواگرايننبودش��ايد
شاهدرنسانسنبوديم.امارنسانساروپاچنانكهازاسمش
ب��همعناىباززايشيااحيابرمىآيددرمقامبازتوليدتمدن
يونانىورومىبودوجوهرشبازگشتبهيونانيتبود،منتها
دريونانيتهممتوقفنشدوآنجوهرتقابلميانانسانو
خدايىكهدرتفكرش��رکآميزحاكمبريونانباستانبود،
تقويتكردوخداكاماًلدائرمدارانسانونفساّمارهنوعى
انسانشد.چهنفساّمارهىنوعىفردى]آنديويديوآليسم[
ونفساّمارهىنوعىجمعى]كلكتيويسم[واساساًرنسانس
بازگشتبهيونانيتبودوبههيچوجهادامهىمنطقىاسالم
نب��ود.بهرههاىزيادىازتمدناس��المىبردند.ازعلومو
تجاربودانشهاىدانش��مندانمسلماندرقرونچهارم
ب��هبعد.اماهمهىاينهامادهاىش��دكهب��رآنصورت
اومانيس��مخوردواصاًلچيزديگرىدرآمد.دموكراسيش
درمقابلتئوكراسىوحاكميتخدابود،ليبراليسمشآزادى
ازوجودوقيوددينىبود،ناسيوناليسمشطرحاصالتخاک
وخ��ونونژاددرمقابلاصالتاديانآس��مانىوالهىبود
وهمهچيزديگرشهمبههمينسازمىرقصيد.اينكجا

ونگاهتوحيدىاسالمدرعرصههاوساحت
گوناگونفردىوجمعىبشركجا؟مرحوم
نائينىچونشناختعميقىندارداينخطا
رامرتكبمىش��ود.تنهانائينىهمنيست.
مقاالتحبلالمتينراهمكهببينيدهمين
سازرامىزند.رس��االتهوادارانمشروطه
ازبينمتدينينراه��مكهببينيد،بههمين
ص��ورتومرح��ومآخوندوديگ��رانهم،
همينگونهمىانديشند.لذاقادربهتشخيص
عميقوس��ريعتقىزادهه��اكهدلدرگرو
غربس��كوالروليبرالدارند،نمىش��وند.
البتهبعدهااينش��ناختعمقپيدامىكند.
ل��ذامرحومآخوندخراس��انىدربيانيهاىاز
عشاّقآزادىپاريسحرفمىزند.يعنىاين
تلقىباقىنمىماندبلكهآرامآرامعمقپيدا
مىكندوهمزمانب��ادرگيرىجناحآخوند

خراس��انىباتقىزادههادرمش��روطهدوماينآگاهىهم
بسطوعمقپيدامىكندواينتقابلبنيادينبيناسالمو
فرهنگوتمدنغربشكلمىگيردحتىدرميانمشروطه
خواهانمتشرعبهرهبرىآخوندخراسانىوميرزاىنائينى.
ولىدرصبحدممشروطهاينشناختعميقحاصلنيامده
است.ولىتفسيرىكهنائينىازآزادىوازمساواتمىكند
دقيقاًيكتفسيراسالمىاستوحاكىازآناستكهغرب
راخوبنش��ناختهاس��ت.چوناوبهعنواناينكهآزادىو
مس��اواتغرباست،وباآزادىومس��اواتغربىتباين
نداردمطرحمىكندوخودنش��انازاينداردكهآگاهيش
ازمفاهي��محقوقىمدرنغربىعميقنيس��ت.درواقعاو
بههوايىكهازغربآمدهاس��ت،خوشاس��تومتحرک
اس��تامانگاهوفرهنگشكاماًلاسالمىاس��ت.عالوهبر
اينه��امرحومنائينىقائلبهواليتفقيهاس��توحتىدر
يكىدوجاىتنبيهاالمه]خصوصاًپايانآن[تصريحمىكند
ك��هدوفصلازاينمربوطبهبحثواليتفقيهبودامابه
تبعخوابىكهديدهشدونيازىنبودآنرابرداشتيم.اوقائل
بهواليتفقيهاس��توهيچوقتهمازايننظريهعدول
نمىكند.يكىازعللمهمىكهايندوبخشرابرمىدارد
بهدليلآناستكهآخوندخراسانىقائلبه
واليتفقيهبهمعناىگستردهاشنيست.

  فرهنگ عمومی: ب�ه والیت فقیه در 
امور حسبیه اعتقاد داشت؟

استادمنذر:بلهدردايرهامورحسبيهقائل
است.مثلخيلىازفقهاولىبهاينتوسعه
قائلنيس��ت.نائينىحسابآخوندخراسانى
راداردك��هب��رتنبيهاالمهتقريظنوش��ته
وباي��دمالحظهىاورابكن��د.دراينجاچند
نكتهوجودداردكهعدمتوجهبهآنمنش��أ
س��وءتفاهمومغلطههاشدهاست.اصواًلدر
عصرمشروطهنظريهىبركنارىسلطانو
تغييرنظامس��لطنتىوبهاصطالحنابودى
ايننظ��اممطرحنبود.نهايتاًبحثبرس��ر
تغيي��رش��اهظالمبجاىيكش��اهديگرى
كهقراربودعادلباش��دمطرحبود.لذاحتى

  مشروطه چیست؟ مشروطه این است که دولت با اختیارات نامحدودو بسیار 
گسترده که حتی شامل روحانیت و شئون آن می شود، برای همه چیز از شیر 

مرغ تا جان آدمیزاد قانون بنویسد و همه چیز را تحت پوشش قانون ببرد.

 پیش نویسی بر مبنای 
قانون بلژیک و فرانسه 
نوشته می شود. دیگر 
خبری از احکام اسالم 
و حاکمیت ارزش های 
اسالم و اینها در آن 
نیست. تناسبی هم 
با شرایط اقلیمی و 
اجتماعی و تاریخی 
ایران هم ندارد. 
اینجاست که شیخ 
فضل اهلل می گوید حاال 
که عدالتخانه نشد، پس 
مشروطه مشروعه باید 
باشد. حاال که دولت 
می خواهد همه جا 
دست بگذارد و حکومت 
راجع به همه چیز نظر 
بدهد و تعیین تکلیف 
بکند باید مبنایش 
قوانین شرع باشد و 
اینجاست که اختالفات 
باال می گیرد.

شیخ فضل اهلل دنبال 
اصالح ساختاری نظام 
حکومت ایران قبل از 
مشروطه بود اما در 
چارچوب عدالتخانه. 
این آرمان شیخ بود از 
اول تا آخر، هیچ وقت 

هم از آن برنگشت. وقتی 
از مهاجرت قم به تهران 
برگشت، دید مشروطه 
را چنان جا انداختند که 

اصالً نمی توان گفت باالی 
چشمش ابروست. آنجا 
بود که ایشان فرمود: 
بسیار خوب می گویید 

مشروطه باشد.
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مش��روطهخواهانبهشكلمس��لحتهرانرافتحكردند،
محمدعليش��اههمبركنارشدوفراركردولىجاىاواحمد
شاهرانشاندند.يعنىطرحمسئلهىتغييررژيمسلطنتىاز
اساسوريشهكنكردنآن،نهازنظراصالحشازجنبهى
اس��تبدادىفردىومش��روطه،درآندورهمطرحنبود.لذا
گزينههايىكهمطرحمىش��د،ش��اهدرجاىخودشبود.
هموقتىمش��روطهخواهانسكوالرمطرحمىكردندشاه
سرجاىخودشبودوهمعلماوقتىكهمطرحمىكردند.
چهشيخچهديگرانشاهدرجاىخودشبود.قرارنبودشاه
برداشتهشودوجايشرئيسجمهورياكسىديگربنشيند.
ش��اههمچناندردرباردررأسقواىسياسىكشورحضور
داش��ت.اماش��اهازآنمطلقيتخودشوحاكميتمطلق
ارادهىشخصىخودشخألمىشدوبيشترحالتماشين
امضاءدرمشروطهيامجرىاحكاماسالمدرنظريهواليى

آقايانمطرحمىشد.
   فرهنگ عموم�ی: آی�ا منظورت�ان والی�ت مطلقه 
فقیه اس�ت؟ چون والیت آقای نائینی که جای ش�اه 

نمی نشیند. 
استادمنذر:واليتفقيهكهمطلقوغيرمطلقندارد.
درنظريهواليتفقيه،ش��اهوجودندارد.اماايننظريهآن
روزبهاينش��كلمطرحنش��د.بهاينش��كلمطرحشد
كهش��اهباش��دامامجرىاحكاماسالم.احكاماسالمىكه
فقيهتش��خيصمىدهد.شاهباشد،اش��كالىندارد.اعلى
حضرتآنجاباشدبرايشهمكفمىزنيم،عندالزومهورا
هممىكشيم.اش��كالىنداردولىبهقولمرحومآقاشيخ
فضلاللنورىس��لطنتقوهىاجرايىاحكاماسالماست.
اينسلطنتاسالمىاس��تياغيراسالمى:اسالمىاست.
بنابرايندرسلطنتاسالمى،سلطاناسالممجرىاحكام
اسالماس��ت.احكاماسالمراهمفقيهتشخيصمىدهد.
ميرزاباقربقالياسعدالدولهكهمتخصصنيستند.تشخيص
احكاماس��المازآنفقيهاس��ت.س��لطنتوحكومتهم
مجرىاحكاماسالماست.گفتمحكومتعادلهدرمنطق
ش��يعهدوخصوصيتدارد:1-اجراىاحكاماسالمتوسط
حاكم.2-منش��أالهىداشتهباش��د،منصوبمنقبلالل

باشد.مستقيممثلپيغمبرياغيرمستقيممثلفقيه.

فرهنگ عمومی: ظاهراً آقای نائینی این بحث را قبول 
ندارند چ�را که می گویند هر حکومت�ی در غیاب امام 

معصوم )زمان( )ع( جائر است.
اس�تادمنذر:اجازهدهيداينبحثراادامهدهيموبه
جلوبرويم.آنبحثراهمبعداًمطرحمىكنيم.شاهباشد،
كمااينكهمگراآلندرنظامجمهورىاسالمىرئيسجمهور
نداريد؟رئيسجمهورچهكارهاست؟باوجودرهبرىديگر
رئيسجمهورچهكارهاست؟مجرىاست.مىگويند:رئيس
جمهوراست.شخصاولاست.هرچهمىخواهندبگويند.
امامجرىاس��ت.احكاماس��المرابايدرعايتكند.احكام
اس��المتوسطفقيه،شناس��ايىوتعيينمىشود.اينيك
ويژگىحكومتعادله.ويژگىدوماينكهمنصوبمنقبل
اللاست.امضاىمنلهاالمرپاىطومارشبخورد.نظارت
مجتهدينب��رقوانينمجلسدوفايدهداش��ت:1-تعيين
اس��الميتوجلوگيرىتخطىازقوانيناس��الم2-تنفيذ
شرعىوواليى.ايننكتهاىاستكهنائينىدرتنبيهاالمه
بارهابهآنتصريحمىكند.]چونمجلساوليكمجلس
طبقاتىبودوروحانيتهمدرآننمايندهداشت[اومىگويد
چهنمايندگانروحانيتچهاصلدومكهمىگويدهيئتىاز
مجتهدينناظرنددوكارويژهدارند:1-مواردانحرافقوانين

  این آقای امین السلطان 
در سومین سفر 

ناصرالدین شاه به فرنگ 
همراه شاه بود و در 

همان سفر متأسفانه 
عناصر ماسونی حساب 
او را رسیدند. زمانیکه به 
ایران برگشت دیگر اهل 

مشروب و قمار و مجالس 
عیاشی شبانه و این 

سنخ مسائل بود که دیگر 
ناصرالدین شاه از باده 

خواری و افراط در باده 
خواری او به تنگ آمد و 

بارها تصمیم گرفت که او 
را کنار بگذارد. روحانیت 

روی سابقه نهضت 
تنباکو و این وضعیت 
بد امین السلطان، با او 

درگیر می شود و روز به 
روز اختالفاتشان با هم 

گسترده تر  می شود تا 
اینکه در 1321 روحانیت 

تهران و اصفهان و 
نجف به جلوداری شیخ 

فضل اهلل نوری قیام 
می کنند و او را کنار 

می گذارند.

  روحانی��ت ب��ا یک احس��اس خطر ش��دید از عملکرد 
حکومت به میدان می آید و قیام می کند. پرچمدار اصلی 

مرحوم شیخ فضل اهلل نوری است.
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«حکمت  و اندیشه
ازاس��المراتشخيصمىدهندوجلوىآنرا
مىگيرن��د.نمىگذارندقانونمخالفاس��الم
تصويبش��ود.]اينطبقاصلدوماست[2-
خوداينروحانيونوقتىيكقانونىتصويب
مىشودآنراامضاءمىكنند.تأييدروحانيون
جنبهىتنفيذشرعىدارد.اينقانونرامىشود
اج��راك��رد.حتىاصلوج��ودمجلسهمبه
امضاىاينهارسيدهاست.يعنىروحانيونتأييد

كردهاندمجلسقانونتصويبكندوآنهانظربدهند.پس
ُمه��رتنفيذواليىفقيهبهاس��اسايننظامواينمجلس
خوردهاس��ت.اومىگويددرغيابواليتفقيهكهفقيهدر
رأسبنش��يندوهمهكارهارااوبكند،درغيابشبهعنوان
ق��درمقدورماي��كنظامىداريمكهبانظ��ارتآنهيئت
مجتهدينهمخالفاسالمتصويبنمىكند،هممصوبات
آنتنفيذشرعىمىشود.بنابراينازجنبهىاسالمىمشكلى
ندارد.يعنىنائينى1-كاماًلبهنظريهواليتفقيهقائلاست
2-كاماًلدرتفسيرشازمشروطيتكهدرتنبيهاالمهآمده
اس��ت،بازتابروشندارد.اشتباهىكهنائينىمىكنداين
استكهبهرنسانسبهمعناىبازگشتبهيونانيتومبتنى
برخودبنيادىبشر،توجهنداردومعتقداستاينمقوالت
مدرنهمهازمتوناسالمىگرفتهشدهوهماناستوما
همهمينرامىگوييم.اماوقتىازمساواتبحثمىكند،از
آزادىبحثمىكند،مىبينيمهيچربطىبهليبراليسمغربى
ندارد.ولىشيخفضلاللاينامتيازراداردكهولوبهاجمال
غربراشناختهاست.چونزمانبايدمىگذشتكهامثال
دكترفرديدودكتررضاداورىوديگرانباغربونسبتبه
غربشناختتفصيلىپيداكنند.اماشيخفضلاللبهاجمال
فهميدهبوددرغرباتفاقىافتادهودرايناتفاقدين،خدا،
رس��ولوولىاللكنارگذاشتهشدهاستوهمهچيزروى
كاكلماديتوعرفمنهاى]مقابل[شرعمىچرخد.مرحوم
ميرزامحمدخانقزوينى،بنيانگذارروشتصحيحمتونبه
روشعلمىنامهاىدرصدرمش��روطيتبهشيخفضلالل
مىنويس��د.درآنجاقصهىمصادرهىاموالكليساتوسط
دولتفرانسهوبيرونكردنكشيكاعظمبهنحوفجيعاز
مقامخودشراتوضيحمىدهد.شيخفضلاللكاماًلمتوجه

مىشودكهآنجاحسابديگرىاست.اين
تفسيرهايىكهمامىكنيم،پايشبهجايى
بندنيست.برهمانمبناهممىايستد.از
نزديكهمعملكردتقىزادههارامىبيند.
خودمرحومش��يخنقلمىكند.مىگويد:
منآنپيش��نهاداصلدومرانوشتم.در
پيشنهادشيخنوشتهشدهبودايناصلتا
زمانظهورحضرتحجتمعتبراست.در
قانوناساسىتصويبشدتاابد.نامحضرتحجتدراين
اصلبود.مىگفتدارودس��تهىامثالتقىزادهاينهازير
دس��توپامىريختندولگدمىكردند.گفتم:پيشنهادمن
هيچ.مقدساتدراينهانوش��تهشدهاستولىگوشآنها
بدهكارنبود.ش��يخاينهاراازنزديكديدهبودومىدانست
ك��هاينهاهرچقدرنفوذكنندوس��يطرهپي��داكنندفاتحه
اسالمومسلمانىخواندهشدهاست.بنابراينايستاد.منتها
حرفهاىاوبراىبعضىهازودمفهومنشد.زمانگذشت
لذافرصتهاهمازدسترفت.مرحومنائينىشناختشاز
غربعميقنيس��ت.امامثليكفقي��همىآيدوبااعتقاد
راسخبهحاكميتارزشهاوحدوداسالمونفاذواليىنظر
مجتهدينازمش��روطيتدفاعمىكندوقبلازآنتقسير
مىكندوتنبيهاالمهرامىنويسد.البتهازمرحومشيخ]به
عنوانمنتقدينمشروطهازبينمتشرعينهم[شديداًانتقاد
مىكند.بهعنواناينكهآنهابااس��تبدادموافقندومتأسفانه
شناختنائينىازوضعيتايرانقبلازمشروطههم،شناخت
دقيقوكاملىنيس��ت.قبلازمش��روطهايرانمستبدبود.
نظاماس��تبدادىحاكمبود.امااينرابايدبازكردوبررسى
كرد.يكنگاهكاماًلسياهوتلخبهحاكميتوعملكردقاجار
قبلازمشروطهداردكهمرحومشيخفضلاللنمىتوانداين
نگاهراداشتهباشد.شيخفضلاللهىكهسىسالاستدر
تهراناستوهمجهاتمثبتراديدهوهمجهاتمنفى
راديدهوهمهچيزدستاوست،ضمناًسردوگرمروزگار
راچشيدهوانسانىاستدرنقطهىكمالاعتدال،بهگونه
اىديگربرخوردمىكند.مالحظاتسياس��ىهمداردكه
ديگرانندارندوبعدهاپيدامىكنند.يكىازمالحظاتاين
اس��تكهاگرم��ابطوربىرويهبهس��متحكومتباهر

 در جنگ های صلیبی و 
در تقابل میان اسالم  و 
مسیحیت محارب، آنها 
به یکباره متوجه تمدن 
پشت کوه اسالمی شدند 
و قبل از آنها در اندلس 
شاهد درخشش تمدن 
اسالمی بودند و این یک 
تکان و تلنگر فکری و 
روحی شدیدی به غرب 
وارد کرد که به دنبال 
تحصیل دانش و علوم 
گوناگون در آمدند و از 
مواریث علمی مسلمانان 
هم کم بهره نبردند. مثل 
کتاب های ابو علی سینا 
و دیگران و اگر این نبود 
شاید شاهد رنسانس 
نبودیم.

  تفسیری که نائینی از آزادی و از مساوات می کند دقیقًا یک تفسیر اسالمی است و حاکی از آن است که غرب 
را خوب نشناخته است. چون او به عنوان اینکه آزادی و مساوات غرب است، و با آزادی و مساوات غربی 

تباین ندارد مطرح می کند و خود نشان از این دارد که آگاهیش از مفاهیم حقوقی مدرن غربی عمیق نیست.

برای تقی زاده فقیه بودن 
هم مالک نبود. اصل خدا 
هم برای او مطرح نبود. 
چرا آخوند اینگونه با 

غیظ برخورد می کند. این 
قرائن را چگونه می توان 

تحلیل کرد.
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ايرادىكهداردهجومببريم،تبعاتبدىرابهدنبالخواهد
داش��ت.حكومتبايددريكفرآيندتوس��طپختگانقوم
باپيشگيرىروشهاىپختهومعتدالنهاصالحساختارى
شود.امااينگونهبىمحاباتضعيفبىرويهحكومت،باعث
س��ربرآوردنغولهرجومرجخواهدش��دكهديگرشمر
همجلودارشنيس��ت.ش��يخبهاينهاتوجهداردوازاولبا
مالحظاتوتدابيرپختهواردمىش��ود،حس��ابهمهچيز
راك��ردهوق��دمبهقدمجل��ومىرود.اماتق��ىزادههابه
گونهديگرىعملمىكنند.مرحومنائينىچنينتجربهى
سياس��ىراندارد.بعدهازمانىكهانگلي��ساورابهايران
تبعي��دمىكندوقضاياىعراقوعثمانىوايرانرامىبيند
بهنقطهىكمالپختگىمىرس��د،اماديگرمقدارىزمان
ازدس��ترفتهورويهاشعوضمىشودكهحتىدربرابر
حكومترضاشاههمبامالحظاتبرخوردمىكند.كسىكه
محمدعليشاهرابرنمىتافت،رضاشاهرابههرشكلىسعى
مىكندتحملكندكهالبتهبراىاوخيلىهمسختاست.
اماش��يخفضلاللآنچهراكهج��واندرآيينهنمىبينددر
خشتخاممىديد.مرحومصاحبعروههمهمينگونهبود.
اوهمهمانپختگى،درايتومالحظاتراداشت.لذابراى
امثالمرحومآخوندبعدهابرايشانندامتدستدادولىدر

امثالشيخفضلاللندامتىنديديم.
فرهنگ عمومی: استاد ما بحث آیت اهلل نائینی را از 

این باب مطرح کردیم که ظاهراً در بین 
معاصرین چند سالی هست که  آنهایی 
ک�ه تعلق خاط�ری ب�ه ادبی�ات غربی 
در حوزه ی سیاس�ت دارند، برداش�تی 
180 درجه ای مخالف با برداش�ت شما 
از نائین�ی ارائ�ه می دهند. امث�ال آقای 
طباطبای�ی ک�ه می گویند اولین کس�ی 
ک�ه بحث گسس�ت را در تاریخ معاصر 
ایران تش�خیص داد و توانست حقوق 
ش�رعی را ب�ا حق�وق موضوع�ه غربی 
تطبیق بدهد، نائینی بود و اگر قرار است 
تح�ول و تکاملی صورت گی�رد باید به 
دوره ی مرح�وم نائینی و آرای ایش�ان 

رج�وع کنیم. و دیگر کس�انی ک�ه محفلی 
چون دانشگاه مفید را مناسب آرای خویش 

می بینند.
استادمنذر: منبايدحرفهاىاينهارادقيق
درجايىمستندببينمكهچهمىگويند،بعدببينم
ازنظرمندرس��تاست،غلطاست،تماماًغلط
اس��تياتماماًدرستاس��ت.اماتلقىكلىمن
ايناس��تكهاساس��اًاينجورافرادتمسكبه
مش��روطيتپيداكردنددرتقاب��لباجمهورى
اس��المىومقولهىواليتفقيه.نائينىنهازآن
جهتكهگفتهش��ودضدواليتفقيهاست،از
آنجهتكهنظريهپردازمشروطهاستبرايشان
دراينعرصهمطرحشد.اماهمينهاهماخيراً
نائين��ىرارهاكردندوبهس��راغمرحومآخوند

رفتند.امثالآقاىكديوركهدراينزمينهكتابهايىنوشته
اندودرحالنوشتنهستند.درواقعآخوندرابامالحظهى
اينك��هنظريهوالي��تفقيهرابهمعناىمبس��وطشقائل
نبودهاس��ت،علممىكنندوبعضاًهمعبارتهايىدربين
بيانيههاىسياسىآخوندهستكهغلطاندازوسوءتفاهم
برانگيزاست.باتمسكبهاينگونهتعابيرمتشابهوهمچنين
توجهبهاينكهمرحومآخوندخراسانىقائلبهواليتفقيه
نبودهاست،اخيراًهممرحومآخوندخراسانىرادخيلبستند
وآويزهىاينمردبزرگشدند.امادراينجا
نكاتزيادىاستكهموردغفلتياتغافل
واقعش��دهاس��ت.قباًلهمكهگفتمنكاتى
هس��توبهبعضىازآنهااشارهكردم،يكى
همي��ننكتهاىبودك��همىخواهمعرض
كنم.وآناينكهواليتفقيهبهلحاظسعهو
ضيقشيكنظريهاختالفىاست.بعضىها
درحدودهمانامورحسبيه،واليتغّيبو
قّص��رواينهاقائلندي��ادرآنعرصهمطرح
كردن��دوبعضىهاهممث��لمرحومفاضل
نراقى،مرحومنائينىومرحوماماموآيتالل
گلپايگانىدايرهوس��يعىب��راىآنقائلند.
قضيهواليتمطلقهرااصاًلش��ماوارداين

  من در »شیخ فضل اهلل 
و مکتب تاریخ نگاری 

ایران« این بحث را 
مستند آورده ام. با اینکه 
دلش از او خوش نیست 

از او حمایت می کند 
برای اینکه اینها بتوانند 
گمرک را سامان بدهند 

و آن تعدیل دخل و خرج 
صورت بگیرد. در میان 
روحانیت هم بیشترین 

ارتباط را با شیخ فضل اهلل 
نوری دارد و همچنانکه 
مرحوم امیرکبیر مسائل 
حقوقی و قضایی را به 

محکمه ی مرحوم آیت اهلل 
آقا شیخ عبدالحسین 

تهرانی]شاگرد اول مکتب 
صاحب جواهر[ ارجاع 

می داد ،او هم مسائل 
حقوقی و قضایی دولت 

را به محکمه ی شرع 
آقا شیخ فضل اهلل نوری 

شاگرد اول مکتب میرزای 
شیرازی ارجاع می دهد.

 استعمار نمی خواهد اکنون که خیرالموجودین قاجاریه یعنی عین الدوله روی کار آمده و دستش تو دست آقا شیخ 
فضل اهلل، قویترین روحانی خدوم، باسواد، ماّل، دلسوز و ضد استعمار پایتخت است، احساس خطر می کند و باید 
علیه اینها بلوایی به پا شود و عجیب است این بلوا به عنوان ُمسیو نوزی بر پا می شود که عین الدوله آن را نیاورده 
است، دو صدراعظم قبل از او را آورده اند و بیشترین ارتباط امین السلطان با ُمسیو نوز بوده و آن عکسی هم که ُمسیو 

نوز در مجلس بالماسکه انداخته است، در زمان امین السلطان بوده است.

 آقای آخوند به تفسیق 
سیاسی تقی زاده حکم 
داد و گفت این آقا را از 
مجلس بیرون کنید که 

تقی زاده هم از تر سش از 
کشور رفت. آخوند چه 

کاره بود این حکم را داد؟ 
این هم یک حکم والیی 

است. لذا امثال آدمیت به 
آخوند ایراد می گیرند و 
می گویند، آخوند روی 
قوانین مشروطیت پا 

گذاشته است.
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«حکمت  و اندیشه
قصهنكني��د.همآنهايىكهقائلبهضيقدامنهىواليت
فقيهاندوهمآنهايىكهقائلبهس��عهواليتفقيههستند
ه��ردوواليترامطلقهمىدانن��دواصاًلواليتفقيهاگر

مطلقهنباشدمعناندارد.
فرهنگ عمومی: مطلقه به چه معناست؟

اس�تادمنذر: مطلق��هدربرابرمقيدهاس��ت.مطلقدر
برابرمقيداست.وقتىمىگوييمواليتمطلقاست،يعنى
مقيدهنيس��ت.مقيدبهچهچيزى؟بهرعايتاحكاماوليه.
اينوجهمش��ترکهمقائالنب��هواليتفقيهدرحدامور
حسبيهوهمقائالنبهواليتفقيهدرحدوسيعشاست.
واليتاصواًلمطلقاست.مطلقازتقييدوتقيدبهاحكام

اولي��ه.درهمانامورحس��بيهواليتبر
غّيبوقّصرراداريم.غّيبانس��انىاست
كهبهخارجازكشوررفتهاست.چندسال
اس��تازاوخبرنداريم.عادتاًاگرزندهبود
مىآمد،ي��اازاوخبرپيدامىكرديم،پس
البدمردهاس��ت.اموالىداردووكيلىهم
براىاموالشانتخابنكردهاستوچيزى
مبنىبراينكهاگرمننبودمياگمش��دم
برس��رامالكمچنانكارىصورتگيرد
ننوش��تهاس��تدرعينحالهمامالک
ماندهاس��توباالخرهبايدبرايشفكرى
ش��ود.اينجاقائلينبهواليتفقيهدرامور
حسبيهمىگويندچونيكامراجتماعى

استكهش��رعوعقلنمىپسنددروىزمينبماندوبايد
س��امانپيداكندوفكرىبراىادارهوسامانششود،يك
متص��دىمىخواهد.اينمتصدىياوكيلاوس��تكهدر
فرضماوكيلىندارد،وكيلىتعييننكردهاس��ت.اگرهم
ماروىاينامالکدس��تبگذاريمرضايتاوجلبنشده
اس��تبهجهتاينكهماخبرىازرضايتاونداريم،اينجا
مىگويند:اينگونهامورىكهجنبهىاجتماعىدارد،شارع
نمىخواهدعاطلوباطلبماندوبايدس��امانىبهآنداده
شود،محولبهفقيهاست.بهاينواليتبرغّيب]غيابان،
ام��الکواموالغايب��ان[مىگويند.چ��ونازبابوكالت
نمىتواني��محلشكنيمودرايناموالتصرفكنيمچون

فرضايناس��تكهوكيلپيدانكردهاس��تورضايتاو
رانمىدانيمچيس��ت.آيارضايتاوايناستكهبههمين
سبكاموالشرانگاهداريم؟ياشكلىبهآنبدهيم.اصاًل
آياراضىاس��تكهمابهآندستبزنيمواصلهمعدم
رضايتاست.اينجاموكولبهفقيهجامعالشرايطمىشود.
"السلطان]الحاكم[ولىمنالولىله" حكماولىدراينجا
چهمىگويد؟"الناسمس��لطونعلىاموالهم" يافرمايش
حضرتولىعصر" اليحلمالالمرءالمس��لماالبطيب
نفسه)عنطيبنفسه(«روانيستتصرفدراموالكسى
االباجلبرضايتاو.اينحكماولىاس��الماس��ت،حكم
مسلمهماس��ت.براينمبناشماحقنداريدفرشكسى
رابدوناجازهياوكالتشبرداريدوبفروش��يد.
اينجابراىاينكهاينموضوعاجتماعىزمين
نمان��د،اينرابهفقيهمح��ولمىكنند.فقيه
مىآيدحسبمصالحىكهتشخيصمىدهد
براىاينخانهوبرجوبراىاينامالکوباغ
وراهواينهاكارىانجاممىدهد.اگربخواهد
حكماولىدراينجارعايتشودمابايددست
بهتركي��باموالنزينم.والي��توقتىمىآيد
يامقيدبهحكماولىاس��تي��امطلقازاين
رعايت.اگرمقيدباشديعنىدستنزنيد،يعنى
واليتب��ىواليت.يعنىلغويتالزممىآيد.
امامدرآنبيانيهاىكهراجعبهواليتمطلقه
ايرادكرد،همينمسئلهرامطرحكرد.ومطلق
اس��تيعنىاگرقيدداشتهباش��دلغويتالزممىآيد.قيد
ن��دارد.حكمحكومتىاس��ت،حكمواليىاس��توانجام
مىشود.مىخواهندخيابانبكش��ند.صدخانهبايدخراب
ش��ودتايكخيابانساختهش��ود.حكماولىمىگويدكه
بايدرضاي��تاينهاراجلبكرد.ازاينص��دخانه،نودونه
نفراجازهمىدهند،يامىفروش��نديامىگويندخرابكنيد.
يكنفراجازهنمىدهد.دولتوكيلاوست؟خير.رضايتش
جلبشده؟خير.بهحسبحكماولىشماحقنداريدخانه
اشراخ��رابكنيد.اينجافقيهمىآي��د.اينجادردايرهاى
فراترازامورحس��بيهاست.اينواليتاگربخواهدمقيدبه
رعايتاحكاماوليهباشديعنىلغو.يعنىواليتبىواليت.

 اصوالً در عصر 
مشروطه نظریه ی 
برکناری سلطان و 
تغییر نظام سلطنتی و 
به اصطالح نابودی این 
نظام مطرح نبود. نهایتًا 
بحث بر سر تغییر شاه 
ظالم بجای یک شاه 
دیگری که قرار بود عادل 
باشد مطرح بود. لذا حتی 
مشروطه خواهان به 
شکل مسلح تهران را فتح 
کردند.

 عالوه بر اینها مرحوم نائینی قائل به والیت فقیه است و حتی در یکی دو جای 
تنبیه االمه]خصوصًا پایان آن[ تصریح می کند که دو فصل از این مربوط به بحث 

والیت فقیه بود اما به تبع خوابی که دیده شد و نیازی نبود آن را برداشتیم. او 
قائل به والیت فقیه است و هیچ وقت هم از این نظریه عدول نمی کند.

 فقیه می آید حسب 
مصالحی که تشخیص 
می دهد برای این خانه 
و برج و برای این امالک 
و باغ و راه و اینها کاری 

انجام می دهد. اگر 
بخواهد حکم اولی در 

اینجا رعایت شود ما باید 
دست به تر کیب اموال 

نزینم. والیت وقتی می آید 
یا مقید به حکم اولی است 

یا مطلق از این رعایت.
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اينمطلقاس��ت.بهحس��بمصالحياتشخيصضرورت
دستورخرابىمىدهد.البتهبايدپولآنزمينوآنخانهرا
بدهند.ازاينجهاتبايدرعايتشود.بىدرودروازهنيست.
واليتمطلقهوجههرواليتىاس��تچهدرسعهوچهدر
ضيقش.معنايشهمبىقانونىنيستكهقانونرادوربزند
يافالنبكند.خيرهمهچيزدرجاىخودشاس��ت،غيراز
آنجايىكهجاىاعمالواليتاست.حاالياضرورتاست
يامصالحملزمهىاجتماعىاس��ت.آنديگربحثخودرا
داردامامطلقاستدرعينحالهممقيداستبهرعايت
مصالحاسالمىورعايتاحكامحتىاوليهاست.يعنىاصل
اينواليتفقيهبراىحفظاحكاماس��ت.اگرقرارباشداز
اولحتىبتوانن��دتوحيدراتعطيلكنند]نمىدانمتوحيدرا
چگونهتعطي��لمىكنند[.بلهحجراموقتاًمىتواندتعطيل
كند.لذاحكمواليىنوعاًنسبتبهاحكاماولىموقتاست،
مگراينكهسالبهبهانتفاعموضوعباشد.]اينهابحثهايى

داردكهنمىخواهيمواردششويم[.
علىاّىحالاينهااالنس��راغآخوندخراس��انىرفتند.
آخوندخراسانىآنگونهكهگفتهمىشودقائلبهواليتفقيه
بهايندايرهازس��عهنبود.اينرامىپذيريم.آقايانهمين
رامىگيرندوديگركسىجلودارشاننيستولى»حفظت
شيئاًوغابتعنكاالش��ياء«.حدودواحكاماسالمىچه؟
آنهاجارىش��وديانش��ود؟بهاينهمقائلنيستند؟آقاى
آخوندبهتفس��يقسياس��ىتقىزادهحكمدادوگفتاين
آق��اراازمجلسبيرونكنيدكهتقىزادههمازترس��شاز
كش��وررفت.آخوندچهكارهبوداينحكمراداد؟اينهم
ي��كحكمواليىاس��ت.لذاامثالآدميتب��هآخوندايراد
مىگيرن��دومىگويند،آخوندروىقوانينمش��روطيتپا
گذاشتهاست.مشروطهمىگويدنمايندهىملتبهمجلس
مىآيد،مصونيتدارد،هيچكسهمنمىتواندتاوقتىكه
دورهاشتمامش��ود،بااوكارىبكند.شما)آخوند(يكباره
مىگوييد:اورابيرونكنيد.اينيكحركتواليىاس��ت.
اصاًلخودرهبرىمش��روطيتيكامرواليىاست.اليوم
مالياتدادنبهمحمدعليشاهاينسفاکچنينوچناندر
حكممحاربهباامامزماناست.مالياتندهيد.اينچيست؟
مرب��وطبهغّيبوقّصرهمنيس��ت.البت��هاموراجتماعى

سياسىمسلماناناست.درمقاميكفقيهصاحبواليت
داردحكممىكند.چرامرحومآخوندباتقىزادهدرمىافتد؟
يكىازجهاتشايناس��ت:چوندرنيش��ابوريكىازفقها
تعدادىازمعتقدينبهفرقهىاسماعيليهراظاهراًبهعنوان
مرتدحكمبهقتلكردهبود.تقىزادهايس��تادوگفت:آقا!
اينحرفهاچيست.اساساًمشروطهبراىايناستكهاين
حرفهاكناربرود.ظاهراًاينفقيهرابهزوربهتهرانآوردند
وزندانىكردندواصاًلمىگفتندبايداورابكشند.آخونددر
تلگرافىباغيظبسياراينعملتقىزادهرايادمىكندكه
چهعملغلطىاستكهتقىزادهانجامداد.مگرتقىزاده
چهگفتهبود؟اوگفتهبود:يكنفر،نفرديگرىراكش��ته
اس��ت.]براىتقىزادهفقيهبودنه��ممالکنبود.اصل
خ��داهمبراىاومطرحنبود.[چ��راآخونداينگونهباغيظ
برخ��وردمىكند.اينقرائنراچگونهمىتوانتحليلكرد.
ازهمهىاينهامىگذريم.باالخرهآخوندازاصلدوممتمم
قانوناساسىرس��ماًدرتلگرافىكهتوسطشيخفضلالل
بهمجلسفرس��تادوكسروىهمآوردهواصالتتاريخى
آنراامضاءكردهاست،ازاصلدومحكايتكردهاستيا
نه؟آيادرآغازمش��روطهدومبيس��تتنازفقهاىايران
وعراقرابهعنواناينكهازبينش��انپنجنفربراىهيئت
طرازاولمجتهدينناظربرمجلسانتخابش��وند،تعيين
كردهاس��تيانه؟پاىآنايستادهوتعقيبهمكردهيانه؟
مرحوممدرسوامامجمعهىخويىروىهمينحساببه
مجلسدومآمدن��د.اينهاراچگونهبايدتحليلكرد؟اينها
براىايناستكهاحكاماسالمپيادهشودوخودآخونددر
بيانيههايشخصوصاًدرمشروطهدومتوضيحدادهاستكه
اگرماآزادىمىگوييم،آزادىازقيودديننيست.آزادىاز
اس��تبدادحاكمجائراست.اگرمساواتمىگوييم،نهاينكه
كافرومسلماندرحقوقمساوىباشند،يعنىوقتىقانونى
كهگذاش��تهمىش��ودواسالمىاس��ت،همهدربرابراين
قانونمس��اويند.دزداگرگداباشدبگيرنش،اگرشاهباشد
نگيرينش،نههمهرابايدبگيرند.آخوندمدافعتصويباحكام
اسالمىاس��تومخالفتصويباحكاممخالفبااسالمو
اجراىآندرجامعهاست.بله،واليتفقيهراقبولندارد،اما
احكاماسالمبايددرجامعهجارىشودواحكامغيراسالم

  حکومت عادله در منطق شیعه دو خصوصیت دارد: 
-1 اجرای احکام اسالم توسط حاکم. -2 منشأ الهی 
داشته باشد، منصوب من قبل اهلل باشد. مستقیم مثل 

پیغمبر یا غیر مستقیم مثل فقیه.

  اساسًا رنسانس 
بازگشت به یونانیت 
بود و به هیچ وجه 

ادامه ی منطقی اسالم 
نبود. بهره های زیادی 
از تمدن اسالمی بردند. 

از علوم و تجارب و 
دانش های دانشمندان 

مسلمان در قرون 
چهارم به بعد. اما 

همه ی اینها ماده ای 
شد که بر آن صورت 

اومانیسم خورد و 
اصالً چیز دیگری در 

آمد. دموکراسیش 
در مقابل تئوکراسی 
و حاکمیت خدا بود، 
لیبرالیسمش آزادی 

از وجود و قیود دینی 
بود، ناسیونالیسمش 
طرح اصالت خاک و 

خون و نژاد در مقابل 
اصالت ادیان آسمانی 

و الهی بود و همه چیز 
دیگرش هم به همین 
ساز می رقصید. این 
کجا و نگاه توحیدی 
اسالم در عرصه ها و 

ساحت گوناگون فردی 
و جمعی بشر کجا؟
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«حکمت  و اندیشه
بايدبساطشازجامعهجمعشود.پاىاينايستادهومبارزه
كرده،بيانيهداده،فتوادادهوحكمصادركردهاست.نائينى
همكهدرآنجامىگويدبايدتنفيذواليىشود.اينهاوقتى
كهتش��خيصمىدهنداينمصوبهدرستاستوخالف
اس��المنيست،تشخيصشاندرعينحالتنفيذهماست.
آخوندچنيناست.آخوندقائلبهواليتفقيهازباباينكه
برايشثابتنشده،نيست.امامخالفاجراىغيراسالمىو
احكاممخالفبااسالماستوپشتيباناجراىاحكاماسالم
استوهيئتطرازاولمجتهدينناظربرمصوباتمجلس
راتعيينمىكندبراىاينكهحاكميتاحكاماسالمضمانت
اجرايىپيداكند.اينخيلىهمروشناست.آيتاللخويى
قائلبهواليتفقيهنبود.بنابرايناگرقراربود،قيامىبراى
تش��كيلنظاممبتنىبرواليتفقيهشودكهصدهزارنفر
درراهشكش��تهشود،ايش��انمىگفتمنجوابخدارا
نمىتوانمبدهم.يكقطرهخونازدماغكس��ىبيايدمن
نمىتوانمجواب��شرابدهم.امااگرآنصدهزارنفرآمدند
وبهفتواىفقيهىديگرش��هيدشدند،نظامواليتفقيه،
حكومتاسالمواجراىاحكامبرقرارشد.حاالآقاىخويى
بفرمايندكهنهمنچونقائلبهواليتفقيهنيس��تماين
نظ��امراقبولندارم.علي��هايننظامقيامكنيدوصدهزار
ش��هيدبدهيد!هيچوقتچنينحرفىنمىزندبلكهتأييد
مىكن��د.چونآنجايىمىگويدبرايمثابتنش��دهكهقرار
اس��تصدهزارشهيددادهش��ودتاايننظامتشكيلشود.
اومىگويدبراىمنثابتنش��دهاست،پسمننمىتوانم
بهكس��ىبگويمبروجلوىگلوله.اماحاالكهتشكيلشد،
ب��راىبراندازىاشبگويدخ��ونبريزيد.نهتنهانمىگويد
ونگف��تبلكهحماي��تهمك��رد.دردوازدهفروردينمن
يادمهس��تايشاناعالميهداد.مابايدبهجايگاهمقوالت
ومسائلتوجهداشتهباش��يم.بلهمىگويدبراىمنثابت
نش��دهاست.اكنونكهتشكيلشد.آنكسىكهحكومت
محمدعليشاهراتحملمىكند،حكومتاسالمىراتحمل
نمىكن��د؟حكومتواليتفقيهراتحم��لنمىكند؟اين
خيلىعجيباست.ازاعجبعجايبروزگاراست.آقايان
توجهندارند،بلكهتوجهدارند،متأس��فانهاوهامغلبهكرده
ودالرهايىكهبهحس��اب]منهمهرامتهمنمىكنم[هر

كدامبهش��كلىردوبدلمىش��ود.باالخرهعقلسياسى
بايدباشد.مااگرباعقلسياسىهممسائلراتعقيبكنيم
خيلىمعضالتحلمىشود.اينهاراهممىگويمدرمقام
پروندهسازىعليهكسىنيستمومعتقدماگرمابخواهيم
افش��اگرىسياس��ىواطالعاتىبهنحومستندودرستو
باشيوههاىعلمىدرجاىخودشبكنيم،اشكالندارد.اما
قبلازاينبايدمنطقحريفراخوببازكردوپاسخگفت
ومتأس��فانهمندراينعرصهمىبينمكهجامعهماازخأل
رنجمىبرد.يعنىآننقادىهاياچنانكهبايدوشايدانجام
نمىش��ودويااگرانجامش��ددرمحيطهاىدربستهاست
ودرس��طحجامعهىماخصوصاًدانش��گاههاىماعرضه
نمىش��ودياكمترعرضهمىشودياكمتربهگوشكسانى
كهبايداينهارابشنوندمىرسد.باالخرهمسئولينيكسرى
نقاي��صهمكموزياددارند،اينهاهمضميمهمىش��ودو
حجتموجهىمىشودبراىاثباتآنحرفهاىبىبنياد.
درحاليكههرچيزىدرجاىخودشبايدقرارداشتهباشدو

حقوحدشروشنباشد.
فرهنگ عمومی: استاد سوال بعدی ما در مورد شیخ 
ش�هید اس�ت، هرچند در پاس�خ های قبلی اشاراتی 
چن�د به اقدامات ایش�ان داش�تید با توج�ه به اینکه 
حضرتعالی مشخصاً در رابطه با شیخ شهید کار کرده 
اید، اگر صحبت خاصی در رابطه با س�یر تطور آرای 

ایشان در نظر دارید، بفرمایید.
استادمنذر: آراىشيخبهيكمعناهيچتطورىنداشت،
بهيكمعناداش��ت.درواقعمواضععملىايشانبهحسب
اقتضائاتونيازروزتحولپيدامىكند.شيخفضلاللدنبال
اصالحساختارىنظامحكومتايرانقبلازمشروطهبود
ام��ادرچارچوبعدالتخانه.اينآرمانش��يخبودازاولتا
آخر،هيچوقتهمازآنبرنگشت.وقتىازمهاجرتقمبه
تهرانبرگشت،ديدمشروطهراچنانجاانداختندكهاصاًل
نمىتوانگفتباالىچشمشابروست.آنجابودكهايشان
فرمود:بس��يارخوبمىگوييدمشروطهباشدوهيچراهى
وجودندارد،عيبىندارد،امامش��روطهمشروعهباشد.براى
منخيلىعجيباستكهبهمرحومآخوندنسبتمىدهند
كهايشانگفتهبوده:مشروطهنمىتواندمشروعهباشدبه

جنبش مشروطیت ایران 
دو جریان کلی متقابل را 
درون خودش دارد. یکی 
جریانی که من اسم آن 
را اسالم گرایی می گذارم 
و دیگری که اسم آن 
را غربگرایی می گذارم. 
جریان اسالم گرایی در 
رأسش روحانیت است. 
چه روحانیتی که مظهر و 
ممثلش آخوند خراسانی 
و میرزای نائینی است؛ 
چه روحانیتی که مظهر 
و ممثلش شیخ فضل اهلل 
نوری است. اینها هر دو 
اسالم را می خواهند و یک 
نقطه ی مشترک دارند و 
آن اجرای حدود و حقوق 
دینی و اسالمی است. در 
مقابل اینها جریانی است 
که من اسم آن را جریان 
غربگرا می گذارم که دل 
و جان آن شیفته غرب 
است. شیفته ی اصول 
موضوعه فکری و فلسفی 
مدنی غرب به رهبری 
تقی زاده ها و یپرم ها و 
وثوق الدوله ها و ... است.

  مرحوم نائینی شناختش از غرب عمیق نیست. اما مثل یک 
فقیه می آید و با اعتقاد راسخ به حاکمیت ارزش ها و حدود 

اسالم و نفاذ والیی نظر مجتهدین از مشروطیت دفاع می کند 
و قبل از آن تقسیر می کند و تنبیه االمه را می نویسد.
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جهتاينكهمعنايشايناس��تكهحكومتهاىغيرامام
معصومهممشروعيتپيداكند.درحاليكهطبقنظرشيعه
فقطحكومتمعصوماستكهمشروعيتداردوغيرازآن
نمىتواندمشروعيتپيداكند.اينمىخواهدبهسلطنتغير
معصوممش��روعيتبدهدودرستنيست.دراينمورددو
جوابوجوددارد:يكىاينكهاصاًلمرادش��يخايننيست.
وقتىمابراىيكموصوفىوصفىياقيدىمىآوريم.اين
وصفوقيدياتوضيحىاستيااحترازىاست.توضيحى
يعنىهمانموصوفراتوضيحمىدهيم.مثاًلفرضكنيد:
ديروزگذش��ته.وقتىبراىموصوفوصفمىآوريميعنى

همانىكهايناس��ت.اينكههماناست.اما
گاهىقيد،قيداحترازىاست.يعنىمىخواهيم
بگوييمموصوفماچندگونهاس��ت،چندنوع
استوماانواعديگرآنرامرادنمىكنيم،اين
يكنوعرامىگوييم.مثلجمهورىاسالمى.
جمهورىانواعواقسامدارد.جمهورىسكوالر
داريم.جمهورىدينىواس��المىداريم.حاال
ممكناس��تجمهورىمس��يحىهمداشته
باش��يم.مامىخواهيمبگوييمانواعديگرنه،
ايننوعرامرادمىكنيم.وقتىشيخمىگفت
مشروطهمش��روعهمعنايشهمينبود.يعنى
مشروطهغيرمش��روعه،مش��روطهبريدهاز
دينومشروطهتقىزادههانه،بلكهمشروطه
مشروعه.مش��روطهاىكهاينصفترادارد،

مشروعهاست.مشروعههمناظربهقوانينىاستكهمبناى
عملرژيماست.خيلىروشناست.لذامرحومثقةاالسالم
دريكىازبيانيههايشمشروطهمشرعهرادومعنامىكند
ي��كمعنايشهمينمعناىدومومعناىديگرآنهمان
معناىاولاس��ت.مىگويداگرمعناىدومباش��ددرست
اس��ت.امااگرمعناىاولباش��دغلطاست.براىمنبعيد
استكهمرحومآخوندايننكتهرامتوجهنشدهباشد،پس
البدنسبتىكهبهاومىدهندمشكوکاست.عالوهبراين،
همانمشروطهاىكهآقايانامضاءكردند،حكومتمعصوم
كهدررأس��شنبود،سلطنتشاههمكهباالىسرشبود،
اينهيچدرجهاىازمشروعيترانداشت؟فرضمىگيريم

كهقانوناساس��ىخوبپيادهشود،هيئتمجتهدينهم
دقتكن��دوقوانينغيراس��المرانگذارند.همانچيزى
كهآخوندمىخواهد.آنهممش��روعنيس��ت؟يعنىهيچ
درجهاىازمش��روعيتراندارد؟يعنىمثلحكومتبوش
وحكومتصداماست؟باالخرهيكدرجهاىازمشروعيت
رادارد،همي��نكهُمه��رتنفيذفقيهراپ��اىخودمىبيند،
مش��روعاست.اگرمشروعيترابهمعناىقانونيتبگيريم
كهقانونيتداريم.اگرمشروعيترابهمعناىالزمالرعايه
ب��ودنمصوباتشبگيريمحتماًدارد.اگرمش��روعيترابه
معناىمنشأالهىداشتنبگيريم،آنهمبهوجهى،يكمرتبه
آنرادارد.اينگونهنيستكهاصاًلمنخأل
ازمشروعيتباشد.نظامىكهعلماآمدند،
فت��وادادند،م��ردمآمدندوخ��وندادندو
اكن��ونهمعلماپاىآنايس��تادهاند،باز
همبگوييمهيچمش��روعيتىندارد.وقتى
شيخفضلاللمىگويدمشروطهمشروعه
مبتنىبرقوانينشرع،مبناىنظروعمل
دولتباشد،مگرمىتوانداينمشروعيت
نداش��تهباشد.اگرمش��روعيتنداردپس
چهچيزىدارد؟پساينهابراىچيس��ت؟
خواهندگفت:مثاًلاينتقليلظلماست.
باالخرهمش��روطهسكوالرمنهاىجهات
ش��رعيشتقليلظلماس��ت.درآنهم
مردمباالخرهرأىمىدهند،وكالتاستو
نمايندهتصميممىگيردواجرامىكند.يعنىاينچنيننيست
كهحتىنظاممشروطهمبتنىبرمجلسشورايىكههيئت
مجتهدينبرآننظارتداردوقوانيناس��المىمبناىآن
استوعلماهمپشتيبانآنهستند،هيچدرجهومرتبهاى
ازمشروعيترانداشتهباش��د.مگرمىشودنداشتهباشد؟
اصاًللَغويتالزممىآيد.همبراىابزاركنترلاس��الميش
لغواس��ت،همپشتيبانىعلماازآنمعناندارد.علمادرست
اس��تكهبراىعدالتمىكوشنداماانگيزهشانخداست.
دينبهآنهاگفتهكهدنبالعدالتبرويدواالاگرديننگفته
باش��د،ديگرشهادتدرآننيس��ت.آيااينكشتهشدگان
راآخوندش��هيدمىدانس��تياخير؟اينهابراىچهچيزى

تعریف ظلم و جور در 
فرهنگ اسالمی تفاوت 

دارد. حکومت جور و 
حکومت ظلم در فرهنگ 

اسالمی)شیعی( دو 
خصوصیت دارد: 1- این 

حکومت منشأ الهی 
نداشته باشد. حاکم 
منصوب من قبل اهلل 

نباشد. اگر خدا بخواهد 
کسی را معرفی کند از 

طریق رسول اهلل معرفی 
می کند و از طریق امام 

معصوم. حاکمیت حاکم 
باید توسط خداوند، 

رسول اهلل و امام معصوم 
امضا شده باشد. 

حاکمیت رسول را خدا 
امضاء می کند، حاکمیت 

امام را خدا و رسول 
امضاء می کنند، حاکمیت 
ولی فقیه را امام معصوم 

امضاء می کند و در نهایت 
خدا امضاء می کند. اگر 

کسی آمد و حکومت 
جامعه را در دست گرفت، 

بدون اینکه مستقیم یا 
غیر مستقیم امضایی 
بر طومار حاکمیتش 

قرار داشته باشد، در این 
صورت جائر است. 2- 

حاکم »حکم بما انزل اهلل« 
بکند، قانون الهی را حاکم 

کند و از خودش چیزی 
در نیاورد.

 نظ��ارت مجتهدین ب��ر قوانین مجلس دو فایده داش��ت: 
-1تعیین اس��المیت و جلوگیری تخطی از قوانین اسالم 
-2تنفیذ شرعی ووالیی. این نکته ای است که نائینی در 

تنبیه االمه بارها به آن تصریح می کند.

 خود آخوند در 
بیانیه هایش خصوصًا 

در مشروطه دوم توضیح 
داده است که اگر ما آزادی 
می گوییم، آزادی از قیود 

دین نیست. آزادی از 
استبداد حاکم جائر است. 
اگر مساوات می گوییم، نه 
اینکه کافر و مسلمان در 
حقوق مساوی باشند، 

یعنی وقتی قانونی 
که گذاشته می شود و 
اسالمی است، همه در 

برابر این قانون مساویند.
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شهيدشدند؟براىچيزىكهمشروعيتنداشت؟
براىمرحومشيخمشروطهمشروعهقيداحترازى
بود.احترازازانواعوگونههاىديگرمش��روطيت.
مش��روطهاىكهتق��ىزادهمىگف��تموردنظر
نيست.مش��روطهاىكهمبتنىبرقوانيناسالم
استمدنظراست.اينكهمىخواستبهحكومت
غيرمعصوممش��روعيتبدهد؟آنموقعتكليف
مش��روطهاينبودكهقانونخالفاسالمنگذارد.

ديگرجاىآنبحثنبود.
فرهنگ عمومی: استاد اگر مناسب می دانید 
وارد بحث شناس�ایی ادوار غربزدگی مدرن 
در ایران قبل از انقالب و بعد از مش�روطه و 

ادامه ی آن بعد از انقالب شویم.
اس�تادمنذر:مندرمقامپاس��خبهاينسوال
نيس��تم.پاس��خبهاينس��والكارش��ماوآقاى
زرش��ناساس��ت.امايكنكتهاس��تكهبسيار
اساس��ىومغفولدرتاريخانقالباست.مرحوم

ش��يخبهفجيعترينوضعشهيدشد.ياراناوهمياكشته
ش��دند،يامنزوىشدندوياتبعيدشدند.ظاهراًفاتحهشيخ
خواندهشدوزحماتشازبينرفت.امانه!شيخباقيامشو
شهادتششكافىعميقبينمتنمردموملتوحكومت
ايج��ادكرد.]حكوم��تبعدازمش��روطه[حكومتهاهمه
كارىمىكردند،تس��مهازگردهمردممىكشيدند،هرچه
مىخواستندمىكردندوبهراهخودمىرفتند.مردمهمبهراه
خود.واينمانعرسوخغربزدگىبهعمقوجودملتماشد
چونگسستايجادكرد.اينحكومت،حكومتظلموجور
اس��ت.اينحكومت،حكومتديننيست،ضدديناست.
اينحكومتروىاستخوانهاىخردشدهىشيخفضلالل
بناشدهاست.بنابراينحكومتيزيدىاست.نمىگفتندهم
تلقىمردماينبود.لذامردمحقوقشاندردستگاهدولترا
باپيشنمازمحله،مرجعتقليديانمايندهىمرجعتقليددست
گردانمىكردند.حكومتهمهكاركرد.سياستواقتصاد
وفرهنگرسمىآنهمهخالفاسالموضداسالمبود.اما
مردمازآنبركناربودند.مردمراهخودشانرامىرفتند.اگر
اينگسستايجادنمىشد،هفتادسالتجربهىغربزدگى

داش��تيم.تامغزاس��تخوانجامعهىما
رسوخمىكرد.وزمانيكهامامپرچمقيام
رابلندكرد،ديگرپاسخاجابتىبهاوداده
نمىش��د.امامعلمقيامرادرجامعهاى
برافراش��تكهبينمردممتدينوتوده
مل��توحكومتتابندندانغربزده
گسس��توجودداشت.بهايندليلبى
حجاب��ىراب��اضربهبرجامع��هواردو
تحميلكردند.روس��رىراازسرزنان
مسلمانكش��يدندوچادرهاراپارهپاره
كردندوعمامههارابرداشتندوكتهاى
بلندىراكهغيرروحانيونمىپوشيدند
ازكم��رقيچ��ىكردن��دووو...چون
گسس��تبود.ش��يخفضلاللباخون
خ��ودشبزرگترينس��ددربرابرغرب
زدگىراايجادكرد.گسستميانملت
متدينوحكومتصددرصدوابستهوتا
بندندانغوطهخورندهدرفراميناستعمار.شيخفضلالل
پيروزشد.باالترينپيروزى.مستمسكبزرگعلماىمادر
طولدورانمش��روطيتبعدازشيخاصلدوممتممقانون
اساس��ىاستكهش��يخمطرحكرد.مدرسباايناصلو
درپرت��وايناصلبهمجلسآمدوم��ردمتهرانوايران
ش��ناختنشوبهآنجايگاهرفيعوتأثيرگذارشنايلش��د.
حاجآقانوراللبهاينعنوانپرچمقيامرابلندكرد.آيتالل
حاجآقاحسينقمىبااينعنوانبعدازشهريور1320آمد
ومن��عحجابرابرداش��توبعضىمس��ائلديگرراپياده
كرد.مثلناظرش��رعياتدركشور.مرحومآيتاللكاشانى
رادر1334رژيممىخواس��تبكش��د،اصلدومبهدادش
رسيد.امامرابعداز15خردادمىخواستندمحاكمهصحرايى
كنندوش��هيدكنندواينكاررامىكردند.اصلدوممتمم
قانوناساسىبهدادشرسيد.گفتندمجتهدمصونيتدارد.
مجتهدمىتواندمصوباتمجلسراوتوكند.حتىامامبعد
ازپي��روزىانقالببارهابهايناصلبراىپاس��خدادنبه
ش��بهاتمخالفينومعاندينوجاانداختنبعضىمس��ائل
درجمهورىاس��المى،تمس��ككرد.خوشبختانهآننهاد

 شیخ فضل اللهی که سی سال است در تهران است و هم جهات مثبت را دیده و هم 
جهات منفی را  دیده و همه چیز دست اوست، ضمنًا سرد و گرم روزگار را چشیده 

و انسانی است در نقطه ی کمال اعتدال، به گونه ای دیگر برخورد می کند.

در غیاب والیت فقیه که 
فقیه در رأس بنشیند و 
همه کارها را او بکند، 
در غیابش به عنوان 
قدر مقدور ما یک 
نظامی داریم که با نظارت 
آن هیئت مجتهدین هم 
خالف اسالم تصویب 
نمی کند، هم مصوبات آن 
تنفیذ شرعی می شود. 
بنابراین از جنبه ی 
اسالمی مشکلی ندارد. 
یعنی نائینی -1کاماًل 
به نظریه والیت فقیه 
قائل است -2 کامالً در 
تفسیرش از مشروطیت 
که در تنبیه االمه آمده 
است، بازتاب روشن دارد.

 اساسًا این جور افراد 
تمسک به مشروطیت 
پیدا کردند در تقابل 

با جمهوری اسالمی و 
مقوله ی والیت فقیه. 

نائینی نه از آن جهت که 
گفته شود ضد والیت 
فقیه است، از آن جهت 

که نظریه پرداز مشروطه 
است برایشان در این 
عرصه مطرح شد. اما 

همین ها هم اخیراً نائینی 
را رها کردند و به سراغ 
مرحوم آخوند رفتند. 
امثال آقای کدیور که 

در این زمینه کتاب هایی 
نوشته اند و در حال 

نوشتن هستند.
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 شیخ فضل اهلل آنچه را که 
جوان درآیینه نمی بیند 
در خشت خام می دید. 

مرحوم صاحب عروه هم 
همینگونه بود. او هم 
همان پختگی، درایت 
و مالحظات را داشت. 
لذا برای امثال مرحوم 
آخوند بعدها برایشان 

ندامت دست داد ولی 
در امثال شیخ فضل اهلل 

ندامتی ندیدیم.

شیخ فضل اهلل به اجمال فهمیده بود در غرب اتفاقی افتاده و در این اتفاق دین، خدا، رسول و ولی اهلل 
کنار گذاشته شده است و همه چیز روی کاکل مادیت و عرف منهای]مقابل[ شرع می چرخد.

شوراىنگهبانهمبرهمانمبنابازتوليد
شد.اينپيروزىكمىنيست.اينپيروزى
بس��ياربزرگىاس��ت.واالمردمماآلوده
بهمس��ائلحكومتمىشدندوغربزدگى
تامغزاستخوانشانرس��وخمىكرد.كما
اينك��همابعدازانقالبك��هوارددرمدار
شبكهىجهانىشديم،عينويروسىكه
ازطريقاينترنتواردكيسكامپيوترشما
مىش��ود،ويروسهايىداخلجامعهىما
شدكهنمونههايشرامثلبروزمسائلبى
حجابىومسائلديگرمىبينيم.بهخاطر
اينكهماوارداينش��بكهشديمازطريق
حكومتىكهقبولداشتيم.گريزىهماز
آننداشتيم.شيخاگراينگسستراايجاد
نمىكردماواردشبكهىسياسىداخلو
جهانىمىش��ديموهمانبالبهسرمان
مىرفتكهقابلتوصيفنيست.اماخون
شيخماراحفظكردوعلماهممتوجهاين
نكتهبودند.مرحومميرسيدمحمدبهبهانى
پسرآيتاللآقاسيدعبداللبهبهانىبعداز
شهريور20نامهاىبهآقاسيدابوالحسن

اصفهانى)مرجعتقليدوقت(نوشت.گفت:آقااآلنوقتش
شدهكهش��مابياييدمسئلهاصلدوممتممقانوناساسى
مشروطهرامطرحكنيد.بگوييد:علمابايدناظربرمجلس
شوراباشندوباتصويبآنهامسائلبهپيشرود.اينرامن
ازمرحومآيتاللحاجآقاعزيزطباطبايىشنيدمكهبهنظرم
ازمرحومآيتاللبنىصدرهمدانى)پدردكترابوالحسنبنى
صدر(نق��لمىكردواوازميرس��يدمحمدبهبهانىنقل
مىكرد.درآننامهنوشتهبود:آقااآلنشمامىتوانيداصل
دومرامطرحكنيد.رضاش��اهرفته،محمدرضاىجوانكم
نفوذآمده،نيروهاىمحركهىاجتماعىفعالشدند،اآلن
وقتشهستكهمطرحكنيد.اينراهمگفتهبودكهمن
راهمنبايدبهعنوانيكىازفقهاىناظربرمجلستعيين
كنيد.منبايدبيرونباش��موازبيرونآنهاراحمايتكنم.
مرحومآقاسيدابوالحس��نگفت:منهميشهايناصلو

برقرارىنظارتهيئتط��رازاولمجتهدين
دغدغهامبودهاس��ت.)ايشانيكىازكسانى
بودكهآخوندخراس��انىدرمش��روطهىدوم
ب��راىنظارتبرمجلستعيينكرد،ايش��ان
نيامد،چنانك��هح��اجآقان��وراللراهمتعيين
كردن��دكهاوهمنيامد(.هيچوقتهمزمينه
ب��راىتحققشفراهمنبودهوهيچوقتمثل
اآلنزمين��هب��راىطرحكردناي��ناصلو
تعقيبوپيگي��رىآنوجودندارد،هيچوقت
زمانمثلاآلنمس��اعدنبودهبراىپيگيرى
آن،ام��امنديگردنبالشنيس��تم.جاىاين
سوالاستكهچرا؟گفتهبود:بهخاطراينكه
آناصلبهدردهمانصدرمشروطهمىخورد.
مىخواستندبناىيكنظامنوينىرابگذارندو
فنداس��يونهاىآندرحالريختهشدنبود.
يكبناىمستحكمبايدازهمانفنداسيونش
مهندسساختمانحضورداشتهباشد.بهتعبير
بندهايشانگفتهبودفنداسيوناينبناتوسط
حكومتهاىضداسالمومخصوصاًرضاخان
پهلوىريختهشدهاست.اينبناديگراآلنبه
شكلكجباالرفتهاست.اينهااآلنمارابراى
تأييدوتنفيذشمىخواهند.مانمىتوانيماينرابهسرجاى
اولشبرگردانيم.ش��رايطايناجازهرابهمانمىدهد.پس
ماتبديلبهماشينامضاءمىشويم.چونبهمحضاينكه
تشكيلشديابايدحكمبههمهچيزكندكهنمىشوديابايد
روىمصلحتوضرورتهمهىاينهاراامضاءكند.آنوقت
مامؤيداينمفاس��دمىش��ويم،لذامنديگرانگيزهطرح
اينمس��ئلهراندارم.البتهاينيكنگاهاست.ممكناست
نگاهديگرىهمباشد.شايداگرامامبودجورديگرىنگاه
مىكرد.ولىبهنظرمنايننگاهعميقىاست.درشرايطى
كهروحانيتخودشرادرمعرضهجومحمالتسنگين
مىبيندوچ��ارهاىجزدفاعنمىبيند،اينازمنظرمنطق

دفاعى،منطققوىاىاست.

 وقتی شیخ می گفت 
مشروطه مشروعه 

معنایش همین بود. یعنی 
مشروطه غیر مشروعه، 
مشروطه بریده از دین و 
مشروطه تقی زاده ها نه، 
بلکه مشروطه مشروعه.
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اشاره:
آنها که با ادبیات متعهد ملتزم به آرمان های انقالب اسالمی و ادبیات مقاومت و دفاع مقدس آشنایی 
و انس دارند، جهانگیر خسروش�اهی را می شناسند. جهانگیر خسروش�اهی در زمره ی داستان نویسان 
انقالب�ی و متعهد و متدین کش�ورمان اس�ت که ب�ا قلم و قدم خ�ود به صورت ثابت قدم در مس�یر 
تبعیت از والیت و پیش�برد آرمان های انقالب حرکت کرده اس�ت. خسروشاهی از همکاران شهید 
سید مرتضی آوینی در ماهنامه سوره و از همرزمان او در حوزه ی هنری بود. جهانگیر خسروشاهی 
با بیان گرم و متواضعانه اش برای ما از آوینی گفت. از این نویسنده ی توانمند انقالبی متشکریم 

که فرصتی برای گفتگو در اختیار ما قرار داد.

فرهن�گ عمومی: اگر ص�الح میدانید، س�وال اول را به 
نسبت شهیدآوینی وانقالب اسالمی اختصاص دهیم.

جهانگیر خسروش�اهی: بس��ماللالرحمنالرحيم.
شهيدسيدمرتضىآوينىقدسسره،جزءانسانهايىبود
كهشايدهر100سال،يكىازآنهارابتوانيمدرکكنيم.
غرضبندهناببودنجوهراينمتفكربسيجياست،
نهدورازدس��ترسبودنايشان.اينعرضراكردم

جهانگیرخسروشاهی 
در گفتگو با فرهنگ عمومی:

سید مرتضی آوینی،
 لذت بندگی خداوند را 
در عالم حضور درک کرد

شهیدسید مرتضی آوینی 
قدس سره ،جزء انسانهایی 
بود که شاید هر 100سال، 
یکی از آنها را بتوانیم درک 
کنیم. غرض  بنده ناب بودن 
جوهر این متفکر بسیجي 
است، نه دور از دسترس 
بودن ایشان. این عرض 
را کردم که قیمت این 
شخصیت، برای ما روشن 
شود. نه این که بخواهم 
بگویم فردی چون شهید 
آوینی، دیگر در جامعه ی  
ما قابل پیدایی نیست. 
شهید آوینی از دل همین 
مردم وجامعه ی  ما بیرون 
آمده بود و از دریای مواج 
مردمی پیدا شده بود که 
عالقه مند به امام و انقالب 
اسالمی بودند. 
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كهقيمتاينشخصيت،براىماروشن
ش��ود.نهاينكهبخواهمبگويمفردى
چونش��هيدآوينى،ديگردرجامعهى
ماقابلپيدايىنيس��ت.شهيدآوينىاز
دلهمينمردموجامع��هىمابيرون
آمدهب��ودوازدرياىمواجمردمىپيدا
شدهبودكهعالقهمندبهاماموانقالب

اسالمىبودند.
درب��ارهنس��بتايش��انب��اانقالب
اس��المى،سخنخيلىسادهنيستكه

بتوانآنرابهراحتىتبيينكرد.نس��بتايشانباانقالب
اسالمى،نسبتيكىازسيارههاىدرحالطوافخورشيد
استبهخورشيد.ش��هيدآوينىدرمنظومهيارانانقالب
اسالمى،سيارهاىاستكهعاشقانهگردشمسحقيقت
ميگرددونسبتايشانباانقالباسالمى،نسبتاعتدال
اس��ت.اينبزرگ��واردرحقيقت،جزءثم��راتتفكرامام
خمينى)ره(اس��ت.يعنىاگرمابخواهي��مبراىتالشو
مجاهدتىكهحضرتامامرضواناللتعالىعليهداشت،
حاصليراغيرازق��ربورضايتخداونددرنظربگيريم،
س��يدمرتضىمحصولونتيجهانقالبامامخمينى)ره(
اس��ت.بهبيانديگرىمىت��وانگفتصورتبنديتفكر
وسيرتوسلوکس��يدمرتضى،نتيجهمجاهدتحضرت

امام)ره(استدردورانغيبت.
س��يدمرتضىآوينىبهدليلتسليمشدندربرابرامر
پروردگاروگذش��تنازموقعيتف��وقالعادهخطيرىكه
ايشاندربينروشنفكرانوهنرمندانىكهازمنظرغرب
بهعالممينگريستندداشت،بهمقاماولياءدستپيداكرد.
ش��ناختش��هيدآوينى،البتهامرصعبوس��ختىاست.
براىاينكهشناختدوس��تدارانواليتوكسانىكهسر
درپاىآستانخداوندميگذارندوبندگىحقراميپذيرند،
امرسادهاىنيس��ت.بهسخنامثالبندهايناتفاقواقع
نميش��ود.بهحقيقتوجودىس��يدمرتضىآوينىسخت
استكهراهپيداكرد.بنابراين،بهتراستدرميدانعمل
،سلوکسيدمرتضىآوينىراپىبگيريموببينيمكهاين

بزرگمردچهكردهاست.

بهمحضآشنايىسيدمرتضى
آوينىباامامخمينى)ره(مثلاينكه
بهاروربيعبخواهدبرزمستانبوزد
وغلبهپيداكند،وجودسيدمرتضى
،هماناهتزازوابتهاجايامآغازربيع
راپيداك��ردوتمامموقعيتهايىكه
ايشاندرسالهاىمختلفسكوت،
خانهنش��ينى،تجربههاىهنرىو
تحصيالتبهدس��تآوردهبود،به
اضافهآنچهكهمحصولآندوران
گذشتهبود،همهرارهاكردوبهدستعدمسپرد.فرض
كنيداگردرزمينهادبياتشعرىگفتهبودياداستانىنوشته
بود،آنهارابهفراموش��ىسپردياازبينبردوسوزاندوپاى
ركابامامآمد.خرقهس��وزان.خواجهش��يرازعليهالرحمه

ميفرمايد:
ماجراكمكنوبازآكهمرامردمچشم

خرقهازتنبهدرآوردوبهشكرانهبسوخت
ايشانازهمانروزهاىاولهمقدمدرميدانگذاشت.
شهيدآوينىازمتفكرانىنبودكهفقطدرعالمنظرطرفدار
امامباش��دياازطريقنگارشنظرخودش،بهيارىامام
بيايدياازطريقفقطش��رحنوش��تنب��ركارهاىامامبه
ميدانبيايد،س��يدمرتضىآوينىراازهمانروزهاىاول
انقالباس��المىدرفيروزآبادفارسپايكاربرايدفاعاز
انقالبميبينيم.بهمحضاينكهخوانينفيروزآبادسعى
كردن��ددرآنمنطقهآش��وببهپاكنن��دوازاينطريق
انقالباس��المىراتضعيفكنند،سيدمرتضىآوينىبه
اتفاقگروهيازدوستانش،بالفاصلهبادوربينىكهمستند
تهي��هميك��رد،درفيروزآبادفارسحض��ورپيداكردوبه
سرعتمستندهاييراتحتعنوان“خانگزيدهها”آماده
كردوبهتلويزي��وندادوازاينطريق،صداىمظلومانه
م��ردماينمنطق��هراكهبهيارىامامبلندش��دهبود،به
گوشهمهىمردمرس��اندوازطريقافشاىاينمَساله،

آنتوطئهاىكهقراربودصورتبگيرد،خنثىشد.
كارس��يدمرتضيآوينىاما،صرفاينحضورهمنبود.
آوينىيكانسانچندوجهىبود؛انسانىبودكهبهجهت

درباره نسبت ایشان با 
انقالب اسالمی، سخن 
خیلی ساده نیست که 
بتوان آن را به راحتی 

تبیین کرد. نسبت ایشان 
با انقالب اسالمی، نسبت 

یکی از سیاره های 
درحال طواف خورشید 

است به خورشید. شهید 
آوینی در منظومه 

یاران انقالب اسالمی 
،  سیاره ای است که 
عاشقانه گرد شمس 

حقیقت میگردد و نسبت 
ایشان با انقالب اسالمی، 
نسبت اعتدال است. این 

بزرگوار در حقیقت، 
جزء ثمرات تفکر امام 

خمینی)ره( است. یعنی 
اگر ما بخواهیم برای 
تالش و مجاهدتی که 
حضرت امام رضوان 

اهلل تعالی علیه داشت، 
حاصلي را غیر از قرب و 
رضایت خداوند درنظر 

بگیریم، سید مرتضی 
محصول و نتیجه 

انقالب امام خمینی )ره( 
است. 
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«حکمت  و اندیشه

ائمهمعصومينعليهم عب��ورازخود،موردعنايتخ��اصِّ
الس��المقرارگرفت.بهجهتمعاملهىصادقانهايكهبا
امامرضواناللعليهكرد.بهواسطهىگذشتنازموقعيتى
كهدردنياداش��تباآمدنبهاردوگاهحضرتامامروحي
ف��داهوبذلنفسخ��ودشدراينراه،بهلحاظدرونىبه
مقاماتىرس��يدكهآنمقاماتازچش��مامثالبنده،براى
بيانكردن،پوشيدهاست.كاشروزگارىبرسدكهابدالي
ازانس��انهاىاهلباطن،انسانهاىصاحببصيرت،ظهور
كنن��دكهبهلحاظدرجهىش��نوايىباطنوطىمراحل
ومقاماتباطنى،بهجايىرس��يدهباش��ندكهباخواندن
آثارآوينى،بتوانندبهحقيقتوجودوىدس��تپيداكنند.
م��ناي��نراازاي��نجهتع��رضميكنمكهممكن
اس��تظلمىدرحقس��يدمرتضىآوينىازطرفامثال
بندهصورتبگيرد؛وآنايناس��تك��هحرفهايما،به
جاىرفعحجابازشخصيتاينبزرگوار،مياندوستداران
سيدمرتضىآوينىوخودايشان،فاصلهايجادكند.يعنى
امث��البنده،بهجاىاينكهمخاطبرابهس��يدمرتضى
آوينىنزديكتركنيموواسطهوترجمانىبراىنظرشهيد
آوينىبراىمخاطبباش��يم،بهجهتكدورتباطن،بين

آوين��ىومخاطبحجابمضاعفايجادكنيم.بنابراينبه
نظرميرس��درجوعبهآثارآوينى،چهآثارىكهايش��اندر
زمينهىفيلممستندبهجاگذاشتهاندكهاينآثار،تاجايى
كهبندهتوانستماحصاءبكنمشايدحدود80عنوانبرنامه
مستندباشدوبهدليلاينكهبعضىازاينعناوين،تعداد
قسمتهايشزياداست،اينهشتادعنوان،140برنامهشده

است.
بهنظرمميآيدكهديدنمستندهاىسيدمرتضىآوينى،
براىنزديكش��دنبهوجودايش��انونيزيافتننس��بت
ايشانباانقالباسالمى،الزماست.براياينكهمابدانيم
س��يدمرتضىآوينىچهنس��بتىباانقالباسالمىداشته
است.چهنسبتىباامامخمينى)ره(داشتهاست.چهنسبتى
باائمهمعصومينعليهمالس��المداش��تهاست.چهمقدار
س��لوکباطنىكردهاس��ت.چهمقدارازآنشهدعرفان
شيعىچشيدهاست؟براىپاسخبهسؤاالتيازايندست،
بايدآثارآوين��ىراببينيم،نهاينكهبهمصاحبهاىاكتفا
كنيم.البتهاينكارهاراميتوانبهعنوانمقدماتپذيرفت.
غي��رازفيلمهايمستند،س��يدمرتضيآوين��ىازجمله
كسانىبودكهموفقشدنظراتشرابنويسد.وىازكسانى
بودكهخدااينوسعتواينتوفيقرابهايشاندادكهدر
زمانحياتشبتوانداينآثاررامنتشركند.البتهخودايشان
جّدوجهدىدرانتشارنظراتشنداشت،تالشىبراىچاپ
كتابهايشنداشت،تالش��ىبراىجمعآورىآثارىكهبه
وجودميآوردنداش��ت،حتىمورداعت��راضازطرفرفقا
قرارميگرفتكهچراش��مااينمطالبيراكهيادداش��ت
ميكنيدومينويسيد،مرتبومنظمدرجايىقرارنميدهيد
وتوجهىبهآنهانميكنيد.ايشاندرپاسخ،قائلبهاينبود
كهحقيقتازبيننمىرود.حقيقتباقىمىماندوقريببه
اينمضامين.ميگفتحرفهاونوشتههاىمن،فيلمهاى
مس��تندمنوهركارىكهانجامميدهم،اگرنس��بتىبا
حقداش��تهباش��ندباقىخواهندماند؛اينهاازبينرفتنى
نيستند.بنابراينيكىازاشكاالتىكهميتواندپيشبيايد
ايناس��تكهمادربيانش��خصيتشهيدآوينى،ممكن
استمخاطبرابهاشتباهبيندازيموقبلازآنكهكاري
ازدس��تمانبربيايد،بينمخاطبوش��هيدآوينىحجاب

شناخت شهید آوینی، 
البته امر صعب و سختی 
است. برای اینکه شناخت 
دوستداران والیت و 
کسانی که سر در پای 
آستان خداوند میگذارند 
و بندگی حق را میپذیرند، 
امر ساده ای نیست. به 
سخن امثال  بنده این 
اتفاق واقع نمیشود. به 
حقیقت وجودی سید 
مرتضی آوینی سخت است 
که راه پیدا کرد.بنابراین، 
بهتر است  در میدان عمل 
،سلوک سید مرتضی 
آوینی را پی بگیریم و 
ببینیم که این بزرگمرد چه 
کرده است.



131 فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 91

ديگريرابهنامنفسخودمانحايلكنيم.
متأسفانهبرخىبهدليلعدمسعىوجودىوعدمپاكى
درون،ممكناس��تپرداختنبهش��هيدآوينىرادراين
حدىك��هاالنصورتگرفته،نوعىزي��ادهرويومبالغه
دربارهىشهيدآوينىبدانند؛وسؤالكنندكهمگرشهداى
ديگرىدرانقالباسالمىنبودند،فقطشهيدآوينىبوده
كهدرامرعظيمانقالباسالمىبهدرجهرفيعشهادتنائل
شدهاس��ت؟اينازهماننكاتصعبىاستكهشناخت
آوينىراهمانطوركهعرضكردم،مش��كلميكند.براي
س��يدمرتضيآوينىاينامكانوجودداشتكهازطريق
هنرمتعارف،دربينمردممشهورش��ودوجايگاهپيداكند،
مانندهنرمندانىكهامروزهبرايشانفرقىنداردكهسمت
وس��وياثرهنريشانبهكدامجهتباشدوصرفاًسراب
معروفومشهورومحبوبوشناختهشدنبينخلقاللرا
درك��رهىزميندنبالميكنند؛وهركارىانجامميدهند
تااسمشاندررسانههاىمختلفمطرحشودوياتالش
ميكننداثرهنريش��انرابابمي��لوذائقهمعينصاحبان
طالوقدرتهاياس��تكباريبس��ازندتاوقتيآنطرفآب
فرستادهشد،برايش��انفرشقرمزىپهنشودوبهآنها
جاي��زهبدهنديانوعديگر،وقتىدرجايىآفتابىميش��وند،
مردمصفببندندوازآنهاامضاءبگيرندوبههروسيلهاى،

ستارهسپهرفرهنگىغربباشند.
شهيدسيدمرتضيآوينىامااينراهرانرفت،اوستارهاي
ش��د،درآس��مانگمنامىبندگانخاصپروردگار.چنان
كهدرحديثش��ريفقدسيآمدهاس��ت:“اوليائىتحت
قباي��ى،اليعرفهمغيرى”اينكهعرضكردمش��ناخت
س��يدمرتضيآوينىسختاس��ت،بهاينجهتاستكه
خداوندمعرفتوش��ناختبندگانخاصشوآنكس��انى
ك��هآنهارادوس��تداردوآنهاهمخدارادوس��تدارند،
مخصوصخودشقراردادهاس��توآوينىجزءكس��انى
استكهبهنظرحقير،ازوقفش��دگانوفداشدگاندرراه
ائمهعليهمالس��الموانقالباسالمىبود،قبلازاينكه

بهشهادتبرسد.
 فرهنگ عمومی: از نظر ش�ما بزرگترین دغدغه ی 

شهید آوینی بعد از انقالب اسالمی چه بود؟

جهانگیر خسروشاهی:اينسؤالممكناستوجوه
متعددىداش��تهباش��د.دغدغهىش��هيدآوينىشايددر
درجهىاول،بهدس��تآوردنق��ربورضايتپروردگار
ب��ود.يعنىاوميانديش��يدچهعمل��ىراانجامبدهدكه
لحظهه��ايام��روزشراازديروزىكهبراوگذش��تهبه
پروردگارنزديكتركند.اينيكوجهقضيهاست.وجهديگر
ايناس��تكهدغدغهىشهيدآوينىدرحوزهىهنرچه
بودهاس��ت؟دغدغهاشدرحوزهىاجتماعچهبودهاست؟
دغدغهىايش��اندربحثتربيتآدمهاچهبودهاست؟در
مس��ائلىكهمربوطبهروزنامهنگارى،مطبوعاتونشريه
است،ايشانچهاولويتهايىرامىديدهاست؟درمسئله
دفاعمقدسايش��انچهدغدغههايىدرذهنشانداشتند؟
ش��ايدبشوداينوجوهووجوهديگريرابراىدغدغههاى
شهيدآوينىديد.امابهنظرمنبرايسيدمرتضيآويني،
گسترشفرهنگعاشورايىمهمبود؛وكمكبراىورود

فوجبيشترىازمردمبهاردوگاهاباعبداللالحسين)ع(.
ايش��اناگ��رفيلممس��تندمىس��اخت،تضمينفيلم
مستندشرادرنسبتىمىدانستكهاينفيلمباكربالى
اباعب��داللالحس��ين)ع(دارد.تالشميك��ردتابتواندآن
نس��بترابيشتركند.س��يدمرتضيآوينى،پسازانقالب
اسالمى،ش��ايدهيچدغدغهاىنداشتغيرازهدايتفوج
بيش��ترىازم��ردمبهاردوگاهانقالباس��المى؛وازاين
طري��قانجامبندگىخودشوقربب��هپروردگار.آوينى
تم��امهم��شاينبودكهدرنس��بتانق��البوكربالو
وظيفهاشخوبعملكندوآنكارىكهدرظهرعاشورا
ودرصحراىكربالبهدليلعدمبصيرتمردماتفاقافتاد،
دوب��ارهرخندهد.طورىعم��لنكندكهزمينههاىاتفاق
عاشوراى61هجرىپيشبيايد.عالوهبراينهاآوينىيك
انس��انهنرمندبود.يكهنرمندبزرگ،هنرمندىكهبه
ادبياتجهانوكش��ورخودشاشرافكاملداشت.آوينى
درميانروش��نفكرانقبلازانقالب،انسانىشناختهشده
دربحثادبياتبود.دركارىكهآوينىانجامداد،هنرمند
بودننقشيگانهداش��ت.اينگونهنبودكهآوينىبدون
آگاه��ىوهنربهعرصهمس��تندورودپيداكردهباش��دو
فيلمهايىرابدوننس��بتشباهنروفيلممستندبسازدو

شهید آوینی از متفکرانی 
نبود که فقط در عالم 

نظر طرفدار امام باشد 
یا از طریق نگارش نظر 

خودش، به یاری امام بیاید 
یا از طریق فقط شرح 

نوشتن بر کارهای امام به 
میدان بیاید، سید مرتضی 
آوینی را از همان روزهای 

اول انقالب اسالمی در 
فیروزآباد فارس پاي 

کاربراي دفاع از انقالب 
میبینیم. به محض این 

که خوانین فیروزآباد 
سعی کردند در آن منطقه 

آشوب به پا  کنند و از 
این طریق انقالب اسالمی 

را  تضعیف کنند، سید 
مرتضی آوینی به اتفاق 

گروهي ازدوستانش، 
بالفاصله با دوربینی که 
مستند تهیه میکرد، در 

فیروز آباد فارس حضور 
پیدا کرد و به سرعت 

مستندهایي را تحت عنوان 
“خان گزیده ها” آماده کرد 
و به تلویزیون داد و از این 

طریق، صدای مظلومانه 
مردم این منطقه را که به 

یاری امام بلند شده بود، به 
گوش همه ی مردم رساند و 
از طریق افشای این مَساله، 

آن توطئه ای که قرار بود 
صورت بگیرد، خنثی شد. 
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«حکمت  و اندیشه
بگويدچوندربردارندهىمضمونانقالباسالمىيادفاع
مقدساست،پسمنحقىبرگردنشمادارمكهاينهارا
پخ��شكنيد.آوينىوقتىكارهنرىاىمىس��اخت،اين
كارهن��رىحقاًدرهماننقطهىاوجبودكههنرمنداندر

برابرشسرتعظيمفرودمىآوردند.
ممكناس��تبعض��ىازمنتق��دانمنصف،ب��هدليل
ضعفهايىكهدرهرانسانىغيرازمعصومينعليهمالسالم
اس��ت،اش��كالهاييدركارآوينىببينند.صرفنظرازايراد
آناف��رادمنصف،ممكناس��تاف��راِديبيهنرمغرض
وحسودنيزحرفهاييبزنندكهمبنايصحيحنداشتهباشد.
انتقادهاييازايندستكهنوعاًبهكارآوينىميگيرندبيشتر
بهايندليلاس��تكهنميتوانن��دجايگاهرفيعآوينىرادر
هنركش��ورمانبرتابند.آنهاميدانندكهمستندروايتفتح،
درميانفيلمس��ازانخارجازكشورهممعروفوشناخته
شدهاست.ازمستندروايتفتح،حدكمدريكيازفيلمهاى
بزرگس��ينمايىكهدرهاليوودس��اختهشده،تقليدشده
است.توجهبس��ياريازهنرمندانداخلينيز،بهكارهاي
مس��تندسيدمرتضىآوينىجلبش��دهاستوايشانبر
اساسهمانسلوکوحيثيتوذاتهنرىاىكهداشت،
اينكارهاراانجامداد.درحقيقتاوتمامتوانمندىهنرى
قب��لوبعدازانقالبخودشرابهمحضرامامورزمندگان
وانق��الباس��المىعرض��هك��رد.دردورانفعاليته��اي
مطبوعاتيايشان،اگركسىعليهانقالبمقالهمينوشت،
س��يدمرتضيآوينى،جواباورابايكمقالهمستحكمو
مس��تدلميداد،بدوناينكهبهاوناسزايىبگويد،بدون
اينك��هاوراموردتوهينقراردهد؛بابيانيرس��اوبليغ
،س��عىميكرداوراهدايتكندواگ��رقابلهدايتنبود،
ضربهاىكهاوازناحيهنوش��تنواردكردهبود،بانوش��تن
پاس��خمىداد.شهيدآوينىيكبس��يجىتمامعياربراى
حض��رتامامرض��واناللتعالىعليهب��ود.وقتىحضرت
امامازدنيارفتند،ايش��انهمانخاكسارى،سرسپردگىو
بسيجىبودنرابراىمقاممعظمرهبرى،حضرتآيتالل
العظمىخامن��هاى،مدظلهداش��تند.زمانىكهبراىبيعت
خدمتآقارفتند،س��رمقاله“ديديمكهمىشناسيمش”را
نوشتندودرسورهچاپكردندوزمانىكهبهدستوررهبر

معظمانقالب،ًروايتفتحرادوبارهدرسال1370شروع
كردندوتحتپرچمايش��ان،درس��رزمينداغواللهگون
جنوببهشهادترسيدند،نشانبسيجىبودنبراىرهبر

معظمانقالبراهميشگىكردند.
متأسفانهافرادىهستندكهنههنرآوينىراميشناسند،
نهتفكرآوينىرا؛ونهفداكارىآوينىرادارند،درعينحال
ممكناس��تمدعىادامهىراهخوب��انونيكانوابرارو
صالحانباشند،اماديدهشدكهدرزمانامتحانواطاعت
ازوالي��توفرمانبردارىازرهبرى،نتوانس��تندراهصلحا
وبزرگانيچونشهيدسيدمرتضيآوينيراپىبگيرند.

فرهنگ عمومی: در رابطه با شهید آوینی صحبت زیاد 
شده است و شاید به فرمایش شما این صحبتها شاید 
مخاطب را بیش از آن که به شهید آوینی نزدیک کند، 
از او دور   میکند، اما از نظر شما آن نگاه نویی که میشود 
به شهید آوینی داشت و الزم است در این مصاحبه به 
آن پرداخته شود، چیست؟ ظاهراً شما صحبت درباره 
عهد آوینی را نوتر میدانید. منظور ش�ما از عهد آوینی 
چیس�ت؟ آیا عهد آوینی بعد از شهادت ایشان ایجاد 
ش�ده یا همزمان با ایش�ان بوده یا با انقالب اسالمی 
ظه�ور کرده اس�ت؟ و آیا این عهد آوین�ی دربردارنده 

همان مفهوم گذار است؟
جهانگیر خسروشاهی:س��يدمرتض��ىآوينىازنظر
تفكر،متعلقبهحوزهي"حكمتانس��يوعلماالس��ماِء
تاريخي" بود.ايشاندورانانقالباسالمىراآنگونهكه
درمقاالتشيادآورىكردهونوشتهاست،دورانرخنهى
انسانواليتمدارآخرالزماندرظلماتغربميداند.ايشان
معتق��دبودندكهطلوعحضرتام��ام)ره(وطلوعانقالب
اس��المىدرظلماتغرب،رخنهافكندهاس��ت.اينرخنه
مانندآنفجراولاستكهدرآغازسپيدهدموصبححادث

ميشود.
عقيدهس��يدمرتضيآوينياينبودكهانقالباسالمي،
مقدمهوآغازتوبهوبازگشتبشر،بههمانعهدنخستين
اوباپروردگاراس��ت.بهاينمعناكهبش��ر،براىرسيدن
بهخواس��تههاىنفس��انىوعاليقىكهدارد،س��رازپا
نش��ناختهمىدودوب��هنتيجههمنميرس��د.حاصلاين

 آوینی یک انسان چند 
وجهی بود؛ انسانی بود 
که به جهت عبوراز خود، 
مورد عنایت خاصِّ ائمه 
معصومین علیهم السالم 
قرار گرفت. به جهت 
معامله ی صادقانه اي که با 
امام رضوان اهلل علیه کرد. 
به واسطه ی گذشتن از 
موقعیتی که در دنیا داشت 
با آمدن به اردوگاه حضرت 
امام روحي فداه و بذل 
نفس خودش در این راه، به 
لحاظ درونی به مقاماتی 
رسید که آن مقامات از 
چشم امثال بنده، برای بیان 
کردن، پوشیده است. کاش 
روزگاری برسد که ابدالي 
ازانسانهای اهل باطن، 
انسانهای صاحب بصیرت، 
ظهور کنند که به لحاظ 
درجۀ  شنوایی باطن و طی 
مراحل و مقامات باطنی، به 
جایی رسیده باشند که با 
خواندن  آثار آوینی، بتوانند 
به حقیقت وجود وی دست 
پیدا کنند.
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تالشمذبوحانه،اضطرابىاستكهگريبانگيربشرغربي
شدهاست؛ودانشمندانعلمروانشناسىدرپىچارهىآن
هس��تند.اينفاجعهتاسفبرانگيزباليياستكهبهعلت
واماندگى،فروماندگى،ودورافتادگىبشرازحقونسبتش
باحقنازلش��دهاس��ت.عقيدهىس��يدمرتضيآوينى
اي��نبودكهغرببراىرفعاضطرابىكهبش��ردرنتيجه
جداش��دنازفطرتبداندچارش��دهاست،موسيقىرابه
نقطهىاوجخودرساندهتابهاينوسيلهخودرادرغفلت
قراردهدومتوجهنش��ودك��هدروناوچهفاجعهاىاتفاق
افت��ادهكهاوراازيكبخشمه��موجودشكهفطرت
استمحرومكردهاس��ت.انواعموادمخدرايجادكردهتا
اينغفلترامضاعفكند.رسانهراايجادكردهتاازطريق
آن،بشررادرغفلتغرقكندوازيادبشرببردكهازكجا
آمدهاس��ت؛درنتيجهآنبخ��شعظيموجودشرابراي

هميشهبهفراموشىبسپارد.
هنردرغرب،بهجاىاينكهاس��بابتذكرآدميبراى
بازگشتبهعهدنخستيناوباحقباشد،وسيلهاىشدهكه
بشردرسطحعالمبماندوعمقعالم،جانعالموباطن
عالمرامتوجهومتذكرنشود.شهيدآوينىمعتقدبودغرب
باايناقدامات،آنچهكهتابهحالميتوانسته،انجامداده

است؛وديگركارىباقىنماندهكهبرسربشربياورد.
ديدگانباطنبش��ربستهشدهوديدهىظاهرش،همه
ىاعمالورفتارىكهدرحوزهىمادىانجاممىدهدبه
خودبرمىگرداند.مثالىمىزنم.بشروقتيبهطبيعتنگاه
ميكندميگويدم��ناينمنظرهراديدم.اودرحالىامر
ديدنراباجرأتبهخودشنسبتمىدهدكهدرامرديدن
خيلىدخالتىندارد.اينديدنناشىازتأثيرهزارانعامل
استكهمنجربهديدنمىشود.اينغفلتباعثمىشود
كهبشرآنهزارانعاملرانبيند.امورمختلفىكهبشربه
خودشمنتسبمىكنداينگونهاست.ازمسلمانىمثالى
خدمتت��انمىزنم.ماوقتىدرمقابلپروردگارچندركعت
نمازمىخوانيم،اگرازماس��ؤالكنندكهچهعمليانجام
داديد؟مىگوييمنمازخوانديم.حتىماهماگرحقيقتاين
معنارامتوجهنشويمبهنحوىدچارغربزدگىهستيم.ما
درنمازمىگوييم.”بحولاللوقوتهاقومواقعد”.يعنى:به

حولوقوهىالهىبرمىخيزمومىنشينم.امااينامررا
منتسببهخودمىدانيم.مىگوييم:نمازخواندم،خوردم،
زندگ��ىمىكنم،كارمىكنم،روزىبهدس��تآوردم.كم
كمبخشآس��مانىوبخشفط��رىزندگى،اززندگىما
حذفش��دهاست.ازمرحومشيخجعفرشوشترى)ره(نقل
اس��تكهمىگويندايش��اندرروزميانهفتهاىفرموده
بودند:پنجش��نبهبياييدمنحرفىرابهش��مامىزنمكه
هيچپيامبرى،هيچامامىوحتىخدايمتعال،تابهحال
نگفتهاس��ت!باالخرهپنجشنبهفرامىرس��دوايشاندر
منبرشانمىگويند:مىخواهمدعوتتانبكنمكهبياييدو
مشرکشويد!حضارشگفتزدهميشوند.ايشاندرتوضيح
جملهىخودمىگويد:ش��ماالاقلنمىگوييدكهاينكار
راب��اكمكخ��داانجامدادم،مىگوييدخ��ودماينكاررا
انجامدادم.حدكمبياييدخدارادركارىكهانجامداديد،

شركتبدهيد.
بشرغربيوغربزدهىامروز،خودرامركزعالمومركز
تصميمگيرىجهانمىداند.خيالباطلميكند.تصورش

غیر ازفیلمهاي 
مستند،سیدمرتضي 

آوینی از جمله کسانی 
بود که موفق شد 

نظراتش را بنویسد. 
وی از کسانی بود که 
خدا این وسعت و این 

توفیق را به ایشان داد 
که در زمان حیاتش 

بتواند این آثار را 
منتشر کند.البته خود 

ایشان جّد و جهدی 
در انتشار نظراتش 

نداشت، تالشی برای 
چاپ کتابهایش 

نداشت، تالشی برای 
جمع آوری آثاری 

که به وجود میآورد 
نداشت، حتی مورد 

اعتراض از طرف رفقا 
قرار میگرفت که چرا 

شما این مطالبي را 
که یادداشت میکنید 

و مینویسید، مرتب و 
منظم در جایی قرار 

نمیدهید و توجهی به 
آنها نمیکنید. ایشان 

در پاسخ، قائل به این 
بود که حقیقت از 

بین نمیرود. حقیقت 
باقی میماند وقریب به 

این مضامین. میگفت 
حرفها و نوشته های 
من، فیلمهای  مستند 

من و هر کاری که 
انجام میدهم، اگر 

نسبتی با حق داشته 
باشند باقی خواهند 

ماند؛ اینها از بین 
رفتنی نیستند.
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«حکمت  و اندیشه
ايناستكهبهجايخدانشسته.يعنىبهانكارپروردگار
عالمجلواعليدرش��ريعتعملىخودشرسيدهاست.
ممكناس��تاگردرمقامنظرازاوس��ؤالكنيد،قائلبه
اينباش��دكهپروردگارعالماي��نكارراانجاممىدهداما
اگربخواهيددرحوزهىعملىزندگىاشواردشويد،نابود
مىشويد؛وهمينامروضعموجودرادركرهيزمينرقم
زدهاس��ت.يعنىسيطرهىنفسبرحوزهىزندگىفردى
وجمعىماموردتوجهودقتآوينىبودومىگفتبش��ر
ازاينوضعيتخس��تهشدهاس��ت.اينوضعيتروزهاى
آخرخودرادركرهزمينمىگذراند.حتىبش��رغربىآرام
آراممىفهمدكهبايدبهچيزىغيرازنفسخودشتوجه
كن��دوآنچيزىجزوجودمقدسخداوندعالمنيس��ت.
البتهممكناس��تهركسبهزبانى،بستهبهآننحوهى
زندگىاىكهمىكندخدارابشناس��دوبهذاتمقدساو

جلواعلي،توجهكند.
گاهىوقتهاسيدمرتضىازسردلتنگىاينمسئلهرا
مىگفتكهچگونهبشرروىكرهىزمينبااينسرعتى
كهبهدورخورش��يدمىچرخد،ازوحش��تنمىميرد؟چه
طوربش��راينقدربرروىكرهىارضاحس��اسامنيت
مىكند؟آيااندازهاينبشركهبهطورمعمول170تا180
سانتاس��ت،درنسبتباگس��تردگيكاينات،كهابتداو
انتهاىآنمش��خصنيست،هيچاست،چهطورازامرى
بهناممرگوحش��تزدهنمىشود.جملهاىراازحضرت
امي��ر)ع(داريمكهفرمود:“كفىبالموتواعظا”مرگبراى
موعظهكافىاس��ت.سيدمرتضىمتذكربهاينعهدبود.
س��يدمرتضىمتذكربهاينبودكهتمامآنچيزىكهدر
پايينعالماس��تومادرنس��بتباآنزندگىمىكنيم.
تماماًممثلونشانهىاعالىآندرعالمباالوبرينوجود
داردوهمهىتالشمابايدمصروفاينباشدكهبتوانيم
ممثلهرش��يئىرادرعالمبرينبشناسيموجهانراآن

طورىكههستببينيم.
فرهنگ عموم�ی: دوران گذار ب�ه مرحله ای از تاریخ 
معاص�ر اطالق می ش�ود که با ظهور انقالب اس�المی 
ش�روع ش�ده و وجه تس�میه آن هم ب�ه این بحث بر 
می گردد با ورود اندیش�ه مدرن از دویست سال پیش 

ب�ه ایران دورانی از رخوت و فراموش�ی عهد امامت و 
والیت شروع شد که با ظهور انقالب تبدیل به تذکر به 
عهد والیت و امامت ش�د. با دوران  گذار، مرحله ای از 
تاریخ شروع شده است که در پرتو حکومت اسالمی 
و تذک�ر به عهد امامت و در لوای فرماندهی ولی فقیه، 
به عن�وان نایب برحق امام زمان )ع�ج( مدرنیته مورد 
چالش قرار گرفته و زمینه ظهور امام زمان)عج( فراهم 
می شود. آرای شهید آوینی در نقد مدرنیته و تذکر عهد 
امامت، وی را به عنوان نماینده تام و تمام دوران گذار 

مطرح می کند. در این باره چه نظري دارید؟
جهانگیر خسروش�اهی:سيدمرتضىآوينىبهجهان
نگاهيتمثيلىداش��ت.درحقيقتغربرابهمعناىاروپا
وآمريكانمىدانس��ت.چهاينكهخودايش��انمىفرمود
شايدژاپنامروز،غربىتريننقطهىعالمباشدبااينكه
ژاپندرش��رقكرهىزمينقراردارد.ايش��انمقالهاىدر
خصوصژاپنداردكهپيشنهادمىكنممخاطبينگرامى
آنرامطالعهكنند.“س��رزمينآفتاب”ناماينمقالهاست.
ايش��انمعتقدبودنددرستاستكهغرببهيكقسمت
جغرافياي��ىاززمينگفتهمىش��ودك��هازقضادرهمان
قس��متغروبحقيقتقدس��ىتحققپيداكردهاس��ت.
اماغربفرهنگيلزوماًدربخشغربيزمينواقعنش��ده
اس��ت.يعنىازميانهىزمينهرچهقدربهس��متغرب
برويم،دنياگرايىروزافزونوبيش��ترمىشود.هرچهقدر
بهسمتش��رقبرويمرهاكردندنياوبىتوجهىبهدنيا

براي سیدمرتضي 
آوینی این امکان وجود 
داشت که از طریق هنر 
متعارف، در بین مردم 
مشهورشودوجایگاه 
پیدا کند ، مانند 
هنرمندانی که امروزه 
برایشان فرقی ندارد که 
سمت وسوي اثرهنري 
شان به کدام جهت باشد 
و صرفًا سراب معروف 
و مشهورومحبوب 
وشناخته شدن بین 
خلق اهلل را در کرهی 
زمین دنبال میکنند؛ 
و هر کاری انجام 
میدهند تا اسمشان 
در رسانه های مختلف  
مطرح شود و یا تالش 
میکنند اثر هنریشان 
راباب میل وذائقه معین 
صاحبان طال وقدرتهاي 
استکباري بسازند 
تا وقتي آن طرف آب 
فرستاده شد، برایشان  
فرش قرمزی پهن شود 
و به آنها جایزه بدهند 
یانوع دیگر،وقتی در 
جایی آفتابی میشوند، 
مردم صف ببندند و از 
آنها امضاء بگیرند و به 
هر وسیله ای، ستاره 
سپهر فرهنگی غرب 
باشند.
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همبيش��ترمىشود.بهاينجهتكهاس��المعزيزنهبه
بىتوجهىبهدنياقائلاس��تجورىكهمثاًليكانسان
برهماياهندوبهآناعتق��اددارد.نهآندنياگرايىاىكه
درغربحاكماستراشريعتماقبولدارد.ويكتعبير
ايش��انازآيهىمباركه“الشرقيهوالغربية”كهحقيقت
اسالماسترااينمىدانستند.حتىنقطهاىكهانبياء)ع(
درآنبعثتفرمودهبودند،فلس��طينواطراففلس��طين
ومكهش��ريف،همهىانبياءتقريب��اًدراينمنطقهظهور
كردهاند.ش��هيدآوينىاينمنطقهرانقطهىاعتدالزمين
مىدانستندوالبتهكشورعزيزمانايرانرابهدليلوجود
مذهبحقهتش��يعوپي��رويازواليتائم��ه)ع(نقطهى
مركزىزمينمىدانس��تند.اعتقادايش��انايننبودكهاز
طريقتالشانس��انيصرف،مىشودبهتاريختسلطپيدا
كردوي��اتاريخراقانونمندبهگذره��ايمحتومتاريخي
بدانن��د.ش��بيهآنچيزىكهكمونيس��تهادربابتاريخ
دس��تهبندىكردند،كموناوليه،سرواژ،فئوداليسم،خرده
بورژوازى،بورژوازى،بورژوازيكمپرادور،سوسياليس��مو
تاوقتىكهبهكمونيس��مبرسند.اينطورنبودكهشهيد
آوينىبهاينموتاسيونومرحلهبندياجباريقائلباشد.
امابههرحال،دورههاىحكميمختلفىرادرنظرداشتند.
يعنىاگرازش��روعتاريخقوسنزولرادرنظربگيريمتا
بهقوسصعودبرس��يم.بهاينقائلبودند“اناللوانااليه
راجعون”يعنىشروعازحقورسيدنبهحقداريمواالن

درانتهاىدورانمظلوميتتفكرواليىهستيم.
اگرمنتظرصبحظهورباشيمواگرمنتظرحقيقىباشيم
واگردراواخرعصرغيبتكبرىباش��يمكهاميدواريمبه
لطفالهىوانش��اءالل،اينگونهباشد،وبهاينمعنىبه

گذارمعتقدباشيم،ايشانمتفكردورانگذاربودند.
مابايدببينيمس��يدمرتض��ىدردورانحياتخويش،
چهكارىانجامداد.اينمهمتراس��ت.سيدمرتضىآوينى
دردورانغيب��ت،ملت��زمبهتبعيتازول��ىامربودواين
تبعي��ترادرجزءج��زءزندگى،عم��لفرهنگىوتالش
اجتماعىاشمتجلىكردووقتىجنگبهانقالباسالمي
تحميلش��دكهباواليتفقيهمقابلهمىكرد،ايش��انبا
همهىهس��تياشبهميدانآمد.عالوهبراينكهجنگ

كردودربرابردش��منايستاد،فكروهنرشرانيزبهكار
گرف��تتابتواندپيامايناتفاقىكهدردورانشمىافتدرا
بهنس��لهاىديگربرس��اندوآنراازطريقهنر،جاويدو

ماندگاركند.
فرهنگ عموم�ی: از نظ�ر ش�ما ش�أنیت تاریخی-

اجتماعی ش�هید آوینی در بحثی که مطرح کردید، به 
چه ش�کل اس�ت؟ چه جایگاهی را می توان در عرصه 
اندیش�ه ورزی بعد از انقالب برای ش�هید آوینی قائل 

شد؟
جهانگی�ر خسروش�اهی:ش��هيدآوينىيكهنرمند
ش��يعهبود.مثلهنرمندانش��يعىكهدردورانائمه)ع(
بودن��دوبهامرخطي��رواليتمىپرداختند.م��ادرتاريخ
ب��زرگانوهنرمندانوش��عرايىكهدرخدم��تائمه)ع(
همهىوجودشانراصرفامرواليتايشانكردند.شهيد
آوينىجزءرندانعالماست.شهيدآوينىآدموابستهاىبه
يكپايگاهوش��اًنيتخاصاجتماعىبهآنمعنانيس��ت.
ش��هيدآوينىقلندرىاس��تكهش��بوروزشرادرامر
واليتصرفكرد.سيدمرتضىآوينىسالكالىاللبودكه
ه��ركساورامىديد،ديگرخودىنداش��ت.بهاصطالح
درخودشنبود.جذباينوجودمقدسمىش��دوحرفى

خداوند معرفت و شناخت بندگان خاصش و آن کسانی که آنها را دوست دارد و آنها هم 
خدا را دوست دارند، مخصوص خودش قرار داده است و وآوینی جزء کسانی است که 
به نظرحقیر،از وقف شدگان وفداشدگان در راه ائمه علیهم السالم و انقالب اسالمی بود، 

قبل از این که به شهادت برسد.

سیدمرتضي آوینی، 
پس از انقالب اسالمی، 

شایدهیچ دغدغه ای 
نداشت غیر از هدایت 

فوج بیشتری از مردم به 
اردوگاه  انقالب اسالمی؛ 

و از این طریق انجام 
بندگی خودش و قرب 

به پروردگار .آوینی 
تمام همش این بود 

که در نسبت انقالب و 
کربال و وظیفه اش خوب 

عمل کند و آن کاری 
که در ظهر عاشورا و 
در صحرای کربال به 

دلیل عدم بصیرت مردم 
اتفاق افتاد، دوباره رخ 

ندهد. طوری عمل نکند 
که زمینه های اتفاق 

عاشورای61 هجری 
پیش بیاید. 
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«حکمت  و اندیشه
كهاوميزدراقبولميكرد.بسيارىازكسانىكهدرطول
زندگيشانبهشهيدآوينىبرخوردند،زندگيشانعوضشد.
علتاينتغييرچهبود؟علتاينتغييركيمياگرىآوينى
ب��ود.يعنىبانگاهشمسوجوداف��رادراطالميكرد.با
نگاهشبهزندگىافرادجهتميداد.افرادعاقالنهبهراهى
كهش��هيدآوينىدرآنب��ود،نمىآمدند،بلكهتحتتأثير
نگاهش��هيدآوينى،ودريكتصرففراترازعقل،عملسيد
مرتض��ىراادامهمىدادند.يعنىاينك��هيكميدانىاز
محبتوعش��قدورآوينىبودكهاينميدان،افرادرابه
خودشجذبميكرد.بنابراي��ننميتوانيمبراىآوينىآن
شأنيتاجتماعىبهطورخاصياجايگاهخاصاجتماعى
راترسيمكنيم.براىيكرنداهلواليتنمىشودجايگاه
اجتماع��ىبهآنمعناترس��يمك��رد.مثالىبزن��م.آوينى
تحصيلكردهدانشكدههنرهاىزيبابود.آوينىنقاشبود.
آوين��ىش��اعرقبلازانقالببودوبع��دازانقالبهمبه
مناسبترحلتحضرتامام)رض(چندقطعهشعرمنتشر
كرد.آوينىيكس��ينماگربود.مس��تندمىساخت.آوينى

ي��كاديببهمعناىدقيقكلمهبود.ش��مااگر“گنجينه
آس��مانى”راكهگفتارفيلمهاىسيدمرتضىآوينىاست
رانگاهكنيد،اگرمقاالتايش��انران��گاهكنيد،خصوصًا
مقاالتىكهمثل“ختمس��اغر”بهطورخاصادبىاندكه
شرحيكىازغزلهاىحضرتامام)رض(استآوينىيك
اديبب��هتماممعنابود.اديبىپخته،فن��ىوبىادعابود.
اديبىبودكهداعيهادبياتنداشتاماكسىنميتوانستدر
برابراوعرضاندامكند.آوينىازطرفىخاكساربچههاى
جنگبود.بهمنطقهرفتهبود.پشتخاكريزنشستهبود،با
بس��يجىهامأنوسبود.آوينىعالقهمندبهنمازشببود،
عالقهمندبهتالوتهاىقرآندرس��اعتهاىطوالنىبود.
يعن��ىتالوتقرآنروحآوينىراغ��ذاميداد.تغذيهروح
آوينىازقرائتقرآنبود.آوينىاهلروزههاىمس��تحبى
پىدرپىبود.آوينىدبيرجشنوارهفجرهمبود.آوينىداور
جش��نوارهفيلمفجرهمبود.آوين��ىدربارهىفيلمهاهم
نقدمىنوشت.آوينىدرموقعيتهاىمختلفىكهضرورت
حضوريكرندشناس��ايفضيلتآخرتبردنياراميطلبد،

حاضربود.
 فرهنگ عمومی: منظور بنده جایگاه تاریخی شهید 
آوینی از لحاظ اندیشه بعد از انقالب در میان متفکران 
مختلف اس�ت. مث�اًل این که در مجموعه ش�اگردان و 

پیروان مرحوم فردید از چه جایگاهی برخوردار بود؟ 
جهانگیر خسروش�اهی:شهيدس��يدمرتضيآويني،
بهطورمس��تقيمشاگردمرحومفرديدنبود.سيدمرتضى
آوينىارادتوعالقهىخيلىعجيبىبهاس��تادبزرگوار
رضاداورىاردكانىداش��ت.عالقهىايشانبهحدىبود
كهبندهمأمورمىشدم،نوشتههايىكهآقاىداورىسال
42منتشركردهواالنموجودنيسترابرومبگردموپيدا
كنم.هرطورىبودبهقيمتبيش��تربخرم،ازبينكهنه
فروش��يهاىميدانانقالبگيربياورموبهش��هيدآوينى
بدهمتامقاالتراببينندودرآندقتبكنند.شايدازتمام
آثاراستادداورىش��هيدآوينىيكنسخهداشت.شهيد
آوينىازاينراهباانديشههاىدكترفرديدآشنابود.ازراه
آشنايىباانديشههاىدكترفرديدهمباتفكرهيدگرآشنا
بود.اماآوينىهرگزهمدلوهمس��خنهيدگرومرحوم

آوینی یک انسان هنرمند 
بود. یک هنرمند بزرگ، 
هنرمندی که به ادبیات 
جهان وکشور خودش 
اشراف کامل داشت. آوینی 
در میان روشنفکران قبل 
از انقالب، انسانی شناخته 
شده در بحث ادبیات بود. 
در کاری که آوینی انجام 
داد، هنرمند بودن نقش 
یگانه داشت. این گونه نبود 
که آوینی بدون آگاهی و 
هنر به عرصه مستند ورود 
پیدا کرده باشد و فیلمهایی 
را بدون نسبتش با هنر و 
فیلم مستند بسازد و بگوید 
چون دربردارنده ی مضمون 
انقالب اسالمی یا دفاع 
مقدس است، پس من حقی 
برگردن شما دارم که اینها را 
پخش کنید. آوینی وقتی کار 
هنری ای میساخت، این کار 
هنری حقًا درهمان نقطه ی 
اوج بود که هنرمندان در 
برابرش سر تعظیم فرود 
میآوردند.
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فرديدنبود.اينكهماتفكرىراازكسىاخذكنيم.مثاًلدر
نفىغربازهيدگراستفادهكنيم.اصاًلدرشناختسلبي
غربش��ايدراهىجزآشناشدنباانديشهىانديشهوران
غربىكهدرمخالفتباغربس��خنگفتهاند،نباش��د.ما
درمجلهسورهمصاحبههيدگرراچاپكرديم."تنهاخدايى
اس��تكهميتواندمارانجاتبخش��د".ازكسانديگرى
مثلفريتهوفش��وان،رنهگن��ونوامثالهممطلبچاپ
كرديم.منتهاهيدگروجهخاصىداش��توآنوجهخاص
اي��نبودكههيدگربهش��ناختىس��لبيازكليتتمدنو
فرهنگغربرس��يدهبودكهبرايشناختايجابيغرب
ونف��يآن،بهچنينغربآگاهينيازب��ود.مرحومفرديد،
ازطريقآش��نايىبااينمتفكروكالس��هايىكهداشت
اينرابهش��اگردانمختلفىمنتقلكردهبود.درحوزهى
ش��اگردانمرحومفرديدآدمه��اىفوقالعادهمتفاوتوبا
موضعگيريه��اىمختلفميتوانديد.منميخواهمازاين
اس��تفادهكنموبگويمآقايداورى،مترجمتفكرهيدگر
وحت��ىفرديدنيس��ت.گرچهمرحومدكت��رفرديدنقش
بىنظي��روبىبديلىدرمعرفىغ��رببهجامعهىغربزده
زمانگذشتهداشتند.همينتعبيرغربزدگىظاهراًازمرحوم
فردي��دآمدهاس��ت.مرحومآلاحمدعن��وانكتابىراكه
بهنامغربزدگىداش��تندازمرحومفرديدگرفتند.درميان
شاگردانمرحومفرديدكسانىهستندكهبهلحاظفكرى
اص��اًلمنطبقباتفكراتايش��اننيس��تند.پساينگونه
نيس��تكههركسشاگردفرديدشد،لزوماًراهدرستىرا
رفتهباشد.بههرتقدير،سيدمرتضىآوينىمترجموناشر
تفكرمرحومفرديدنبودند؛وهردوازيكدس��تگاهفكرى
استفادهكردندبراىاينكهنشانبدهندكهدرغربخبرى
نيس��ت.وتالشم��يكردندتابانفىب��تغرببتوانند

نورمحمدي)ص(راجايگزينكنند.
س��يدمرتضيآوينيقايلبهاينبودندكهماچوندر
مواجه��هباغربقرارداريمبايدغربرابشناس��يموباآن
مقابلهكنيم.بايدغربرابشناس��يمتابدانيمچهگونهبايد
ب��اآنمقابلهكرد.مثاًلاگربگويي��مماهيتتمدنغرب
ظلماتوتاريكىاست،بعضيهامعتقدندچنانچهذكراللرا
دراينفضاىتاريكمنتشركنيم،چوناللنوراست،آن

پايههاىظلماتوتاريكىفروميريزد.شماچطوراگروارد
جاىتاريكىشويدبهمحضاينكهكليدبرقرابزنيدديگر
تاريكىمعنايىندارد.براىاينكهشماآنعدمنورراازبين
بردهايد.غربهمهمينگونهاس��ت.سيدمرتضىآوينى
گرچههمدلوهمس��خنهيدگرومرح��ومفرديدنبوداما
ازآنانب��راينفيخودبنياديغرببهرهبرد.اودرحقيقت
همدلوهمسخنائمهمعصومين)ع(وبسيجيانخمينى
كبيربود.همدلوهمس��خنامام)رض(بود.گرچهاواز
تفكراتمختلفبراىاينكهبتواندامرشناختازعالمىكه
مادرآنزندگىميكنيمراصحيحانجامدهد،سودمىبرد.
سيدمرتضيآوينيحكيمبود.وشأنآوينىبهلحاظتفكر
چيزىكمترازهيدگرنبود.وبهلحاظدينىوواليىقابل
مقايسهباهيدگرنبود.اصاًلهيدگرموضوعيتىدربرابرسيد
مرتض��يآوينىندارد.حكمتىكهبهطورموهبتىخداوند
بهآوينىدادهبود،نيازىدراوباقينميگذاشتكهبخواهد
بهاينوآنبپردازدتابخواهدفكرخودشراتغذيهكنديا
حرفىبزندكهديگرىميزند.اوحرفاولياءراميزد.حرف
كسانىراميزدكهدرزمرهبزرگانازفقهايشيعهبودند.

فرهنگ عمومی: شما نگاه شهید آوینی به هستی را 
چگونه میبینید؟ چون خیلی ها معتقدند که نگاه شهید 
آوینی به هس�تی، یک نگاه سمبولیس�تی ی�ا تأویلی 
بوده است. همین نگاهی که شما هم در بخشهایی از 
فرمایش�اتتان به آن اشاره کردید و شهید آوینی آیات 
قرآن یا مظاهر دیگر هستی  را از منظر تأویلی تفسیر 
میکردند. یا در لحظه های جهاد رزمندگان تعابیر تأویلی 
بینظیری ارائه میدهند. آیا اساساً نگاه  شهید آوینی به 
هستی نگاه تأویلی بوده است؟ آبشخور فکری این نوع 

نگاه چیست؟
جهانگیر خسروش�اهی:مرحومس��يدمرتضىآوينى
)ره(مطالعاتوس��يعىدرحوزهتفكرش��يعىداشتندواز
رهگ��ذرهمينمطالعاتوس��يعوقابليتىك��هخداونددر
ايش��انقراردادهب��ود،دريافتهاىجديدونوونهخداى
نكردهبدعت،داش��تندك��هاينهاهركدامب��هجاىخود
راهگش��اوكليدحلبسيارىازمسائلومشكالتىاست
ك��هاالنماباآندس��تبهگريبانهس��تيم.زمانىكه

شهید آوینی یک 
بسیجی تمام عیار برای 

حضرت امام رضوان 
اهلل تعالی علیه بود. 
وقتی حضرت امام 

از دنیا رفتند، ایشان 
همان خاکساری، 

سرسپردگی و بسیجی 
بودن را برای مقام 

معظم رهبری، حضرت 
آیتاهلل العظمی خامنه ای، 

مدظله داشتند. 
زمانی که برای 

بیعت خدمت آقا 
رفتند،سرمقاله “دیدیم 

که میشناسیمش” را 
نوشتند و در سوره 

چاپ کردند و زمانی 
که به دستور رهبر 

معظم انقالب،  روایت 
فتح را دوباره در سال 

1370 شروع کردند 
وتحت پرچم ایشان، در 
سرزمین داغ و الله گون 

جنوب به شهادت 
رسیدند، نشان بسیجی 
بودن برای رهبر معظم 

انقالب را همیشگی 
کردند.

متأسفانه افرادی هستند که نه هنرآوینی رامیشناسند، نه تفکر آوینی را؛و نه فداکاری آوینی 
را دارند، در عین حال ممکن اس��ت مدعی ادامۀ  راه خوبان و نیکان و ابرار و صالحان باش��ند، اما 
دیده شد که درزمان امتحان و اطاعت از والیت و فرمانبرداری از رهبری ،نتوانستند راه صلحا و 

بزرگاني چون شهید سید مرتضي آویني را پی بگیرند.



فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 13891

«حکمت  و اندیشه
روايتفتحپاگرفتوگسترشوسيعىدرمخاطبينپيدا
كرد،براىاينكهازدروندرس��تتغذيهش��ودوازتفكر
ش��يعىوواليىدورنيفتد،س��يدمرتضىآوينىاقداماتى
درروايتفتحانجامداد.يكىازاقداماتايش��اناينبود
كهعلمايىرادعوتكردندكهبيايندوبحثمقتلخوانى
حضرتاباعبدالل)ع(راتوضي��حدهند،يادوربينهايىرا
بهجاهايىفرستادكهمقتلخوانىحضرتاباعبدالل)ع(
وحكايتواقعهىكربالرواجداش��ت.قرارايشانبراين
بودكهايننحوهىبي��انواقعهىكربالدرفيلمىكهما
براىرزمندگانمىسازيموآنجاجهادفىسبيلاللاست،
استفادهشودوايننحوهمقتلخوانىدرنوعبيانسينمايى
كهسيدمرتضىآوينىداش��تند،آنقدردقيقبودكهدر
قاببندىاىكهازيكواقعهىدفاعمقدسمىكرد،آن
رابرمبناىميراثشيعىانجامميداد.ازجملهخودايشان
كالسهايىدرگروهجهادوروايتفتحداشتندوجزوهاى
ازاينكالس��هاتنظيمشداتفاقاًاسماينجزوهاگراشتباه
نكنمسمبوليس��مبود.مناينمشخصاتراازاينجهت
ميگويمكهاگردوستانىكهدرآنكالسهابودندوبهآن
جزوهدسترس��ىدارند،عرضهكنن��د،چوندرحالحاضر
موجودنيست.اينجزوهجلدىمشكىداشتواينگونه

شروعميشد:
ش��ماازغ��روبچهميفهميد؟بعدميگف��تمانوعاًاز

غروباينمس��ئلهراميفهميمكهخورش��يددرحدىاز
زمينوآسمانودرزمانيمعينديدهنميشود.فروميرودو
درطلوعىديگرقرارميگيرد.غروبپنهانشدنخورشيد
است.اماايشانتأويالتخودشانراازغروبآوردند.مثاًل
غ��روببهمعن��اىغميادورىيامرگياخزاناس��ت.
ايش��انخيلىچيزهاىديگردربارهىغروبآوردهبودند.
ايش��انميگفتندازخانهچهميفهميد.خانهطبيعتاًمحلى
اس��تكهمابعدازيكروزكاروتالشبهآنجاميرويم
واس��تراحتميكنيم.اماايشانتأويالتخودشانراآورده
بودند.مثاًلخانهمفه��ومامنيترابراىماتداعىميكند.
خانهمحلامناست.بعدكهايشانمقالهانفجاراطالعات
ومقاالتديگررانوشتندگفتندديگراينمعنىازخانه،در
حالمضمحلشدناست.باورودرسانههايىكهدراختيار
مانيستندوپنجرهش��اندرخانههاىمابازشدهاستآن
مفهومامنيتدرخانهدرحالازبينرفتناس��تودشمن
درخانهىماواردش��دهاس��ت.بنابرايناالنجنگونوع
مقابلهمانباتفكروفرهنگمهاجمبهشكلديگرىاست.
اينگونهنيس��تكهماازخانهمانبيرونبرويموباآنها
درگيرش��ويمومظاهرشرادرخيابان،سينما،دانشگاهو
جاه��اىديگرببينيم،ديگرهرآنب��هآندرگيرىباآن

دشمنخانگىهستيمكههمانتفكرمهاجماست.
ايش��انمعتقدبودندكهماه��رچهجلوبرويماينكار
سختترميشودراهنجاتمادرتبعيتازواليتفقيهاست
تاانش��اءاللخداوندامرخودشرابراىمابرساند.بنابراين
اي��نكهمىفرماييدنگاهس��يدمرتض��ىآوينىيكنگاه
سمبوليس��تىبهعالموهستىبودبايدبگوييمبلههمين
طوراست.بهتراستبگوييمنگاهتمثيلى.گرچهعنوانآن
جزوههمسمبوليسمبودولىنگاهايشانيكنگاهتمثيلى
اس��ت.مثاًلاينكهبهحض��رتاباعبدالل)ع(ثاراللگفته
ميش��ود،شهيدآوينىقلبعالم،انسانيتوبشرراحضرت
اباعبدالل)ع(ميدانستوميگفتحضرتاباعبداللهمانند
قلببرايعالمعملميكن��دوخونرادرتمامجهانبه
جريانمياندازدوحتىدريكگفتارفيلمداردكهميگويد:
“اگ��ربهصداىقل��بخودتتوجهكنى،ميش��نوىكه
ميگويدحسينحسينحس��ين”.كالمخودسيدمرتضى

عقیده سیدمرتضي 
آویني این بود که انقالب 
اسالمي، مقدمه و آغاز 
توبه و بازگشت بشر، به 
همان عهد نخستین او 
با پروردگار است. به این 
معنا که بشر، برای رسیدن 
به خواسته های نفسانی 
و عالیقی که دارد ،سر از 
پا نشناخته میدود و به 
نتیجه هم نمیرسد. حاصل 
این تالش مذبوحانه، 
اضطرابی است که گریبان 
گیر بشرغربي شده 
است؛ودانشمندان علم 
روانشناسی در پی چاره ی 
آن هستند.این فاجعه 
تاسف برانگیز بالیي است 
که به علت واماندگی، 
فروماندگی، و دورافتادگی 
بشر از حق و نسبتش با 
حق نازل شده است. 
عقیده ی سید مرتضي 
آوینی این بود که غرب 
برای رفع اضطرابی که 
بشر در نتیجه جداشدن 
از فطرت بدان دچار شده 
است، موسیقی را به 
نقطه ی اوج خود رسانده 
تا به این وسیله خود را در 
غفلت قرار دهد و متوجه 
نشود که درون اوچه 
فاجعه ای اتفاق افتاده که 
او را از یک بخش مهم 
وجودش  که فطرت است 
محروم کرده است.
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اس��توضبطش��دهىآنموجوداست.ايش��انراجعبه
همانرزمندگانكهشمافرموديدنميگويندچونعراقبه
ماحملهكرده،اينرزمندگانرفتهاندتاكشورماراازلوث
وجودصداميانپاكسازىكنند،كهميگويند:اينانفرزندان
قرنپانزدهمهجرىقمرىهس��تند،زمينازآغازخلقت
خويشمنتظرآمدناينانس��انهابودهاس��ت.اينبچهها
ميروندظلمحاكمبركرهىزمينراازبينببرندوعدالت

رادركرهىزمينبرپاكنند.
اينيكنگاهتمثيلىودينىوارجمندوفطرىبهاين
اتفاقىاس��تكهدركشورماواقعشدهاست.شهيدآوينى
انقالباس��المىرايكبارقهىرحمتبراىكلعالمو
شكافىكهدرتفكروتمدنظلمانىغربواقعشدهاست،
ميدانس��تند.خودايشانهمدراينراهبهشهادترسيدند.
يعنىدراينراهبذلجانكردند.گذشتهازمجاهدتهايى

كهتازمانشهادتداشتند.
بنابرايننگاهس��يدمرتضىآوينىبهعالمنگاهتمثيلى
بودوايشانروىآنچيزىكهميتوانستقرببهخدارا
براىانسانسرعتبدهد،بس��ياردقتكردهبودند.مثالى
بزن��م.آقاىآوين��ىوقتىخيلىاندوهگينميش��دند،به
عكسس��تارههانگاهميكردند.يعنىايشانآلبومعكسى
ازستارگانداشتندوبهكهكشانهانگاهميكردند.استفاده
ازكلمهكهكشاندرادبياتايشاندرگفتارفيلمهايىكه
هستزياداست،اس��تفادهازراهشيرى،توجهبهوسعتى
كهكائناتدارد،توجهبهناچيزبودنكائناتدربرابرعالم
ملكوتوامر،نيزدرآثارايشانديدهميشود.ايشانشيداو
والهپروردگاربودندوجانوهنرش��انرادراينراهبهكار
گرفتهبودند.روحشيفتهوهنرمندبراىبيانآنمسائلىكه
ازدسترسديگراندوربودهاست.گويىايشانالهاماتىرا
دريافتميكردوبابيانهنرىبهديگرانميداد.منظورماز
الهاماتايناستكهجانايشاندرمعرضبارشملكوتى
والهىقرارداشتوايشانبااستفادهازفرمايشاتائمه)ع(،
فرمايش��اتاماموادبياتقوىاىكهداش��ت،همانفكر

شيعهرابهلحاظهنرىمنتشرميكردند.

 فرهن�گ عمومی: اگر ص�الح میدانید به مختصات 

هنر متعهد از نگاه شهید آوینی بپردازیم، یک بخش از 
بحث شما هم به این جمله شهید آوینی خیلی نزدیک 
اس�ت که    میفرمود: “هنر آن اس�ت که بمیری قبل از 
آنکه بمیرانندت، ومبدأ و منشأ حیات آنانند که این گونه 
مرده ان�د” یا در جای دیگری میگوی�د: “هنر باید آفاق 
تذکر باشد، نه عرصه تفنن که در این صورت این هنر 
اس�ت که باید در خدمت اسالم باشد. با توجه به این 
جمالت شهید آوینی و نگاه ایشان به هنر، ویژگیهای 

هنر متعهد را از نگاه ایشان چگونه میبینید؟
جهانگیر خسروشاهی:ورودآوينىدرهنر،مثلساير
مباحثىكهايشاندرآنورودپيداكردند،فوقالعادهورود
ظريفودقيقىاس��توخيلىراحتوكليشهاىنميشود
دربارههنرىكهآوينىبهآنمعتقداس��تس��خنگفت.
باي��دبهطورهنرمندانهومس��توفادربارهىآنچيزىكه
ش��هيدآوينىبهآنهنروهن��رمتعهدميگفت،پرداخت.
آوينىباالقاىمطلبىب��همخاطببدوناينكهبافطرت
اوهماهنگوهمس��ازباش��د،موافقنبود.يعنىاستفاده
ازمحت��واىصحيحوقالبناصحيحراايش��اندرس��ت
نميدانس��ت.يعنىاگريكس��ينماگرىميآمدودرفرمى
ناق��صبيانصحيحىراعرضهميكرد،آوينىبااومقابله
ميكردولواينكهآنمحتوا،محتواىدرستىبود.بلكهكار
اي��نهنرمن��دراكهآمدهويكموض��وعصحيحىرادر
حالىكهموضوعرانشناختهومحتواىصحيحىنتوانسته
براي��شپيداكندوبايكفرمغيرهنرىآنرابهتصوير
كش��يدهاس��ت،موردچالشقرارميداد.مثاًلدرشعراگر
ش��اعرىقصيدهاىدرمدحيكموضوعصحيحودرست
بگويداماداراىاش��كاالتوزنىوساختارىباشد،توجه
مخاطبرامصروفاش��تباهاتظاهرىشعرميكندوبه
اينترتيبمحتواومنظورازدستميرود.بنابراينآوينى
بهفرمومحتواباهمنگاهميكردومعتقدبوداگركس��ى
هنرمندباشدوبيانهنرىبكند،فرمومحتوايشبههمراه
يكديگرصحيحاتفاقميافتدوخيلىدنبالاينماجرابود
ودرنس��بتظرفومظروفخيلىدقتداشت.دركتاب
“آيينهجادو”كهاالنمنتشرشدهوقباًلمقاالتىبودودر
ويژهنامهبنيادسينمايىفارابىمنتشرميشد،ايشانبهاين

هنردرغرب، به جای این که اسباب تذکر آدمي برای بازگشت به عهد نخستین او با حق باشد،وسیله ای 
شده که بشر در سطح عالم  بماند و عمق عالم، جان عالم و باطن عالم را متوجه و متذکر نشود. شهید 
آوینی معتقد بود غرب با این اقدامات، آنچه که تا به حال مي توانسته، انجام داده است؛ و دیگر کاری 

باقی نمانده که بر سر بشر بیاورد. 

 بشر غربي وغرب زده ی 
امروز، خود را مرکز عالم 

و مرکز تصمیم گیری 
جهان می داند. خیال 

باطل مي کند. تصورش 
این است که به جاي 

خدا نشسته . یعنی به 
انکار پروردگار عالم 

جل وعلي  در شریعت 
عملی خودش رسیده 
است. ممکن است اگر 

در مقام نظر از او سؤال 
کنید، قائل به این باشد 

که پروردگار عالم این 
کار را انجام می دهد اما 

اگر بخواهید درحوزه ی 
عملی زندگی اش وارد 

شوید، نابود می شوید؛ 
وهمین امر وضع موجود 
را در کره ي زمین رقم زده 

است. یعنی سیطره ی 
نفس بر حوزه ی زندگی 
فردی و جمعی ما مورد 

توجه و دقت آوینی 
بود و می گفت بشر از 

این وضعیت خسته 
شده است. این وضعیت 

روز های آخر خود را 
در کره زمین می گذراند. 

حتی بشر غربی آرام 
آرام می فهمد که باید 

به چیزی غیر از نفس 
خودش توجه کند و آن 

چیزی جز وجود مقدس 
خداوند عالم نیست.
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«حکمت  و اندیشه
مباحثپرداختهاست.پسايننكتهكههنرمتعهد،هنرى
اس��تكهباسوءاس��تفادهازموضوعبتواندف��رمراناديده
بگيرد،موردنظرآوينىنبودوباهنرىكهاينش��كلرا
داشتهباشد،مخالفتداشتومقابلهميكردوحتىميگفت
نبايداجازهبدهيمكسانىكههنرمندنيستندبهوادىهنر
بياين��دويكمحتوايىكههمهآنراقبولدارندوبهآن
عالقهمندهس��تند،رابايكقالبغيرهنرىاينمظروف
خوبراعرضهكندوآنراازبينببرد.بنابراينبهنسبت
بينظرفومظروفوفرمومحتوادقتبسيارىداشتند.
امااگركس��ىيكمحتواىناصحيحرابافرمىمناس��ب
ارائهداد.مثاًلغربيهادرهنرنقاشىكارهايىكردندكهاز
نظرمخاطبتحسينبرانگيزاست.درسينماآثارعالىاى
رابوجودآوردند.دربخش��هاىديگرهنرهمممكناست
غربيهابرمبناىضرورتىكهجامعهىخودش��انداش��ته
اس��ت،كارهايىراانجامدادهان��د.آوينىبيتوجهيرابه
معنايىكهاينآثارهنرمتعهدنيس��تندودرحقيقتباطل
اس��تروانميش��مرد.اواينهاراالقاىشيطانميدانستو
معتقدبوداينهنرها،هنرش��يطانىاست.غربيهاازطرف
ابليسيارىش��دندب��راىاينكهآنرابي��انكنندوهنر
رحمان��ىبايدهمبهلحاظفرموهممحتواغلبهداش��ته
باشدوبتوانددربرابرآنهابايستد.مقالهاىكهشهيدآوينى
دربارهىشعرتحتعنوان“غزالغزل”دارند،هميننكته
رابي��انكردندوالبتهدرجاهاىديگ��ردربارهىهنرهاى
ديگر.اعتقادآوينىدربارهىآنهنرهايىكهمنشأش��ان
غربىاست،اينبودكهبهسادگىنميتوانيمبهآنهاتسلط
پيداكنيم.چونهنرابزارمندش��دهوتكنولوژىوتكنيك
بههنرورودپيداكردهوتكنولوژىوتكنيكاساساًازيك
تمدنىپيداشدهكهآنتمدنقائلبهديدگاهوحيانينبوده
ودرمقابل��هىبااديانتوحي��دىودينخدابوجودآمده،
بايداينابزاروامكاناتمسلِمشوند.ذاتتكنولوژىغربى
بايدتوس��طموحدانتسخيرشودوايشانميگفتنداگر
ماجوهرتمدنغربىراتس��خيركنيمميتوانيمبهراحتى
ازابزارآنانبرخوردارش��ويم.چنانچهماسنگرهاىآنهارا
فتحكرديموتوانس��تيمبهتمدنغربىسلطهپيداكنيم،
اينيكعملجهادىاستوبايديكعملتسخيرىدر

حوزهىنظروعملانجامش��ودتامابتوانيمازتكنولوژى
غرببراىپيشبردمقاصدهنرىخودماناستفادهكنيم.

بنابراي��نبحثهن��رمتعهداگربهاينمعناباش��دكه
هنرمندبادقتبهخطقرمزهايى،يكهنرمصنوعىخلق
كندواگرازاوپرسيدهشودچرااينجاىكارناقصاست،
بگويد:منچوندراينجانمىتوانستماينحرفهارابزنم.
ازاوپرس��يدهشودچرافالنجاىكارمعوجاست؟بگويد:
منهنرمتعهددارم.هنرمتعهدكهنميتواندفالنصحنه
رانش��انبدهديافالنتوصيفراانجامدهد،بنابرايناگر
ميبينيدكارمنناقصاس��ت،بهجهتايناستكههنر
متعه��ددارم،آوينىبهاينقائلنبودند.هنرمتعهدهنرى
اس��تكهكاملاست.هنرىاستكههمهىاجزاىآن
باهممتناسباست،چشمنوازاست،زيباست،همهىآن
معادلههاىهنرىدرآنرعايتشدهدرعينحالازهيچ
خطقرمزىعبورنكردهاس��ت.درعينحالهيچحرامى
دراوحاللشمردهنشدهاست.يعنىيكاتفاقطبيعىكه
درروحهنرمندپيداشودومنجربهيكاثرهنرىصحيح
ودرستشود.بنابراينآقاىآوينىبهاينبرداشتازهنر
متعهدقائلبودند.يعنىبههنرخالفدينوشريعتقائل
نبودند،اماهنرىراكهبخواهدبهواسطهدين،باضربو
زوربهتوليدآثاربينجامدوداراىاشكاالتساختارىباشد،

اساساًوهنبههنرودينميدانستند.
 فرهنگ عمومی:آیا شهید آوینی هنر غربی را تقبیح 

نمیکرد؟ 
جهانگیر خسروشاهی:ايشانوقتىذاتماهيتهنر
غربىراميشناختوبيانميكرد،لزوماًاينگونهنبودكه
بيايدوبگويدمثاًلآثارىكهميكلآنژساخته،هنرنيست.
چرااينرابگويد؟مقالههايىكهش��هيدآوينىبااسمهاى
مستعاريمثلسجادشكيبويكىدواسمديگردربارهى
نقاش��ىوگرافيكدرمجلهس��ورهدارند،نش��انازعمق
آگاهىايش��اننسبتبهبحثهنرغربىاست.همچنين
دربارهىسينما،ايشانبسيارىازفيلمسازانغربىرامورد
توجهقرارميداد.ايشانميگفتنداگركارىمثلفالنفيلم
بهلحاظروانىدرداس��تانگويىوتوال��ىروايتدرآمد،
اينفيلمميتواندفيلمبيانكنندهاىباش��د.ميتواندفيلمى

 ایشان  معتقد بودند درست 
است که غرب به یک قسمت 
جغرافیایی از زمین گفته 
می شود که از قضا در همان 
قسمت غروب حقیقت 
قدسی تحقق پیدا کرده 
است. اماغرب فرهنگي لزومًا 
در بخش غربي زمین واقع 
نشده است. یعنی از میانه ی 
زمین هر چه قدر به سمت  
غرب برویم، دنیاگرایی روز 
افزون و بیشتر می شود. 
هرچه قدر به سمت شرق 
برویم رهاکردن دنیا و 
بی توجهی به دنیا هم بیشتر 
می شود. به این جهت که 
اسالم عزیز نه به بی توجهی 
به دنیا قائل است جوری 
که مثالً یک انسان برهما یا 
هندو به آن اعتقاد دارد. نه 
آن دنیا گرایی ای که در غرب 
حاکم است را شریعت ما 
قبول دارد.

 سید مرتضی آوینی در دوران غیبت، ملتزم به تبعیت از ولی امر بود و این تبعیت را در جزءجزء زندگی، عمل 
فرهنگی و تالش اجتماعی اش متجلی کرد و وقتی جنگ به انقالب اسالمي تحمیل شد که با والیت فقیه مقابله 
می کرد، ایشان با همه ی هستي اش به میدان آمد. عالوه بر این که جنگ کرد و در برابر دشمن ایستاد، فکر و 
هنرش را نیز به کار گرفت تا بتواند پیام این اتفاقی که در دورانش می افتد را به نسل های دیگر برساند وآن را 

ازطریق هنر، جاوید و ماندگار کند.
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باش��دكهحرفبزند،قصهبگويد،داستانبگويدولىاگر
فيلمىباش��دك��هبهايندليلكهم��انميتوانيمروايترا
پيگي��رىكنيم،اپيزوداپيزودشكرديم،يكبارازش��رق
گفتي��موبارديگرازغرب،بعداگرگفتنداينچهفيلمى
است؟بگوييماينفيلمپسامدرنوازاينجورچيزهاست.
ايشانصراحتاًفيلمهاىاروپايىوفيلمهايىكهدراروپاى
شرقىساختهشدهبودكهپالنهاىكشدار،بدونداستان
وروايتهاىبيمزهداشت،]وروشنفكراناروپايىهمبيشتر
دنبالآنهس��تندوفيلمهاىمخاطبمحورىنيس��تند[
قبولنداش��توميگفتاينهاهنرنيستند.واززمانىكه
نقدسينمايىمينوشتتاآخربااينفيلمهامقابلهكردندو
گفتندسينمابايدسينماباشد.يعنىداستانگوباشد،روايت
داستانىداشتهباشد،صريححرفبزند،پيشبرندهباشد،
هرصحنهنس��بتبهصحنهماقبلخودشبايدداستانرا
پيشببردودرفضاىداس��تانبهتعلي��قمعتقدبودندو
امثالاينموارد.بنابراينهنرمتعهدازنظرس��يدمرتضى
آوينى،هنرىاستكهامامخمينى)ره(بهآنقائلبودند.
يعنىهنرواليى،هنرىكهماموظفيمآنراانجامدهيم.
ام��اموظفبودنب��هانجامدادناثرهن��رىبهاينمعنا
ك��هاثرىغيرهنرىراباپيرايههايىتبديلبهاثرهنرى

كنيموبگوييمچ��ونداريمكارموظفومتعهدانهانجام
م��ىدهيم،پ��سنميتوانيممثلآنهاعم��لكنيم،اينرا
نش��انهىبىهنرىفردميدانستوباآنمخالفبود.من
خواهشميكنممخاطبينگرامىبراىجلوگيرىازاطاله،

بهمقاالتجلد1آيينهجادورجوعكنند.
فرهنگ عمومی: مقداری از نس�بت شهید آوینی با 

جریانات روشنفکری آن زمان بفرمایید.
جهانگی�ر خسروش�اهی: دراينبارهباي��دراجعبه
ش��هيدآوينىدردوبخشسخنبگوييم.يكىتاپيشاز
انقالباس��تكهطبيعتاًتاآنزماناهلتجربهىهنرى
بودن��د.يعنىفضاىهنرىكش��وررادرحدىكهفضاى
كارىايش��انبودتجربهكردهبودند.اينباعثش��دهبود
كهآوينىروش��نفكرانرابشناس��ند.وازموضعگيريهاو
نحوهىعملكردش��انباخبرباش��ند.يعنىش��هيدآوينى
مكانيزمروش��نفكرانقبلازانقالبراكاماًلميشناخت
وبهآناش��رافداش��تند.بعدازاينكهانقالباسالمىو
ام��امخمين��ى)رض(طلوعكردند،نورىكهبهدلس��يد
مرتض��ىآوينىافتادبهاوآنچيزهايىراكهميدانس��ت
متذك��ركرد.قبلازانقالبش��هيدآوين��ىاينگونهنبوده
استكهاونسبتبهديانتتوجهىنداشتهباشد.ضرورت

 سیدمرتضي آویني  قایل 
به این بودند که ما چون در 
مواجهه با غرب قرار داریم 
باید غرب را بشناسیم وبا 
آن مقابله کنیم. باید غرب 
را بشناسیم تابدانیم چه 

گونه باید با آن مقابله 
کرد. مثالً اگر بگوییم 

ماهیت تمدن غرب ظلمات 
و تاریکی است، بعضیها 

معتقدند چنانچه ذکر اهلل 
را در این فضای تاریک 

منتشر کنیم، چون اهلل نور 
است، آن پایه های ظلمات 

و تاریکی فرو میریزد. 
شما چطور اگر وارد جای 

تاریکی شوید به محض 
اینکه کلید برق را بزنید 

دیگر تاریکی معنایی ندارد. 
برای اینکه شما آن عدم 

نور را از بین برده اید. غرب 
هم همین گونه است.



فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 14291

«حکمت  و اندیشه
چنينرس��تگارىچنانس��لوكىبودهاست.سيدمرتضى
آوين��ىازطريقتحصيلوآموزشودانش��گاههنرهاى
زيبا،بهدس��تنيامدهاس��ت.آنتوجهموهبتىاستكه
چنينانس��انىراعرضهميكند.بنابراينحاصلحرفاين
استكهشهيدآوينىنتيجهآنتوجهوعنايتخاصاهل
بيت)ع(بودهوهمهىكسانىكهازموفقيتشهيدآوينى
سردرنمىآورندوميگويندچرااسمسيدمرتضىآوينىاز
كتابخانهفالنروستاىدورافتادهتامهدعلموفقهيعنى
شهرمقدسقمدرس��ردربزرگتريناماكنفرهنگىقرار
گرفتهاست؟جوابايناستكهبدونتوجهاهلبيت)ع(

چنينچيزىغيرقابلرخدادن
است.كسانىكهطالبندبهائمه
)ع(مراجع��هكنند.كس��انىكه
ميخواهندش��هيدآوينىش��وند
بهتبعي��تازرهبرمراجعهكنند.
كسىكهازرهبرمعظمانقالب
اسالمىبادلوجانتبعيتكرده
است،ميتواندازخدابخواهدكه
بهشهيدآوينىشباهتپيداكند.
غي��رازاينكس��ىدنبالس��يد
مرتض��ىآوينىش��دندرجاى

ديگرىنگردد.
پ��سس��يدمرتض��ىآوينى
از قب��ل روش��نفكرى فض��اى
انق��البراتجربهكردهاس��ت.
بعدازانقالباسالمىباتوجهبه

تجاربىكهداشتوباتوجهبهتاريخكشورماسيدمرتضى
آوينىبهيكدريافتبسيارارجمندوشريفازاينمسئله
رس��يد.ايندريافتچهبود؟اگربهجريانروشنفكرىما
نگاهكنيدميبينيداينهاكپىروش��نفكرانغربىهس��تند.
روشنفكرانغربىاطرافخودشانراميديدندكهسياهى
وناامي��دىوي��أسومخالفتبادي��نومظاهردينىو
خان��وادهوخيانتدرخانوادهودش��منىاهلديانتوريا
وحقهوفريبونيرن��گموجميزند.رماننويس،نقاش،
موس��يقيدان،س��ينماگرومتفكرانغربىاگربهاينامور

پرداختنددرجامعهاىهس��تندك��همصاديقعينىاشرا
ديدهان��دودرجامعهمثليكآين��هعملميكنند.اگربه
يكروش��نفكرغربىنگاهكني��د،وىآئينهىجامعهاش
اس��ت.جامعهىخودشرامنعكسكردهاس��ت.شايداز
اينبابتبودكهس��يدمرتضىآوينىهمميگفتند:اصاًل
شأنهنرمندآيينگىاست.شأنهنرمندباهرزاويهاىكه
داردايناس��تكهصيقلىباش��دكهبتوانددربرابروقايع
آئينهگىكند.واينآئينهگىهمانهنراوست.درايراناين
بندگانخدايىكهازغربيهاتقليدميكردند،آئينهگىغرب
راميكردند.يعنىروش��نفكرايرانىدرنظرس��يدمرتضى
آوينى،آدمىاستكهدرنهايت
بالهتوتقليدمذمومآئينهگى
غ��ربراميكند.يعن��ىهرچه
م��ردمماب��هاينروش��نفكران
نگاهميكنند،اثرىازخودش��ان
دراينه��انمىبينند.مثالىبزنم.
دريكداس��تانكوت��اهكهدر
دههىسىتوسطيكنويسنده
است نوشتهش��ده سرش��ناس
ي��كارتباطخانوادگ��ىتصوير
ميش��ودكههرچهم��ردممابه
اينداس��تانن��گاهميكنند،يك
خانوادهايران��ىرانمىبينند.در
اينخانوادهاس��مهاايرانينداما
ارتباطونح��وهتعاملوزندگى
اينخانوادهايرانىنيس��ت.آنها
يكراهوارونهوجهدوتالشىراميكنندكهبهناكجاآباد
منتهىميش��وند.اي��نكارىكهروش��نفكرانميكنندبه
جامع��هىمابرنميگ��ردد.علتناكامىروش��نفكرانما،
علتاينكهروش��نفكرانمامنش��أحركتىنيستند،علت
اينكهروش��نفكرانماهيچگاهپيش��روىملتش��انقرار
نگرفتن��دت��ابتوانندملترابهيكجه��تصحيحببرند،
ايناس��تكهباورهاىمردممادرروشنفكرانمامتجلى
نيس��ت.باورهاىروشنفكرانغربىدراينهامتجلىاست
وبنابرايناينهاآيينهدارغربهس��تند.مشكلشانهمين

 س��ید مرتض��ي آویني حکیم بود. وش��أن آوینی به لحاظ تفکر چیزی کمتر از هیدگر نب��ود. و به لحاظ دینی و 
والیی قابل مقایس��ه با هیدگر نبود. اصالً هیدگر موضوعیتی در برابرسید مرتضي آوینی ندارد. حکمتی که به 
طور موهوبی خداوند به آوینی داده بود، نیازی در او باقي نمیگذاشت که بخواهد به این و آن بپردازد تا بخواهد 
فکرخودش را تغذیه کند یا حرفی بزند که دیگری میزند. او حرف اولیاء را میزد. حرف کسانی رامیزد که در زمره 

بزرگان از فقهاي شیعه بودند.

اعتقاد آوینی درباره ی آن 
هنرهایی که منشأشان 
غربی است، این بود که 
به سادگی نمیتوانیم به 
آنها تسلط  پیدا کنیم. 
چون هنر ابزارمند شده 
و تکنولوژی و تکنیک 
به هنر ورود پیدا کرده 
و تکنولوژی و تکنیک 
اساسًا از یک تمدنی پیدا 
شده که آن تمدن قائل 
به دیدگاه وحیاني نبوده 
و در مقابله ی با ادیان 
توحیدی و دین خدا 
بوجود آمده، باید این ابزار 
و امکانات مسّخر شوند. 
ذات تکنولوژی غربی باید 
توسط موحدان تسخیر 
شود و ایشان    میگفتند 
اگر ما جوهر تمدن غربی 
را تسخیر کنیم میتوانیم 
به راحتی از ابزارآنان 
برخوردار شویم. چنانچه 
ما سنگرهای آنها را 
فتح کردیم و توانستیم 
به تمدن غربی سلطه 
پیدا کنیم، این یک عمل 
جهادی است و باید 
یک عمل تسخیری در 
حوزه ی نظر و عمل 
انجام شود تا ما بتوانیم 
از تکنولوژی غرب برای 
پیشبرد مقاصد هنری 
خودمان استفاده کنیم. 
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است.روش��نفكراندراينكارشانصادقندمنتهىوقتى
رفتن��دتقليدكردندبالكلهمهچي��زراتقليدكردند.مثاًل
نجي��بمحف��وظدرمصراي��نكارراكردهاس��ت.يك
كوچهاىرادريكرمانشترس��يمكردهاستكهدراينجا
آدمهانس��بتبههمحقهباز،دورووداراىروابطنامشروع
هستندومسائلوحشتناکاجتماعى،كالهبردارى،تقلب
وفساددراينكوچهرواجدارد.اينهادرمصرجايىندارد.
نجيبمحفوظآيينهروشنفكرانغربىاستواينمسئله
رادرمص��ربازت��ابميدهد.بههمينجه��تموردتوجه
قرارميگيرندونوب��لميگيرند.براىاينكهاينهاخدمتكار
بىجيرهومواجبغربهس��تند،شايدهمبرايشانجيره
ومواجبتعيينكردهباش��ند.يعنىخدمتگزارفكرغربى
هستند.اگرانتقادىبهروشنفكرميشودبراىايناستكه
بهخودشبيايد.براىايناستكهروشنفكرمتوجهشود
اينتالشىكهميكند،تالشدرجهتتسلطبيگانگانبر
فرهنگجامعهاست.منظورايناستكهاينهاآنچهكهدر
جامعهىغربىوجودداردرادرجامعهىخودشانبازتاب
ميدهند.بنابرايناگرگفتهميشودروشنفكرانماجادهاىرا
مهي��اميكنندكهغربدرآنجادهورودپيداميكندوآنها
جاىپاىغربرادرس��تميكنند،علتشايناستكه
اينهابهجاىاينكهبازتابرنجهاومحروميتهاودغدغهها
ومس��ائلومعنوياتوهرچهكهمربوطبهملتخودشان
باشد،اش��تباهىكلتفكراتش��انراازروشنفكرانغربى
تقليدكردندوغربرابازتابميدهند.سيدمرتضىآوينى
بهواسطهىآنتجربهاىكهداشتوبهواسطهىاتفاقى
كهبرايشافتاد.يعنىتحولعظيمىكهباانقالباسالمى
وباديدنحضرتامام)رض(براىاورخداد،اينواقعيت
رانوش��ت،يادداش��تكردوبهاينمعتقدبودوآگاهانهو
روشناينمس��ئلهرادرمقالههاويادداشتهايشپيگيرى

ميكردوهميشهوهموارهاينرابيانكردهبود.
اگراش��تباهنكنمايشانس��خنرانىدرنمايشگاهسال
1370ي��ا1371داش��تندوعنوانآنس��خنرانىاينبود:
“چراروش��نفكرانمورداتهامهس��تند”.منازمخاطبين
محت��رمخواهشميكنمبهاينس��خنرانىمراجعهكنند.
ش��ايدصادقانهترينس��خنىكهازطرفسيدمرتضىبا

روشنفكرانگفتهشدهاستاينمطلباست.بحثكلمه
روشنفكركهميخواهندآنرااصالحبكنندوبگويندكلمه
روش��نفكرمگربداست.ماباروشنفكرىمخالفهستيم
يانيس��تيم،مگرماباتاريكفكرىموافقيمكهميگوييم
روش��نفكرىبداس��ت،بحثهاي��ىلفظىاس��تومااين
بحثهاىلفظىرانداريم.كسانىكهباابزاروتوانايىهايى
ذهنىوجسمىوتداركاتىكهدارندحرفغربرادراين
كشورتكرارميكنند،اصطالحروشنفكربرايشانوضعشده
است.وعلتاينهممعلوماستوبايددرتاريخجستجو

كردوديد.
فرهن�گ عمومی: آیا میتوانید چالش نظری ش�هید 
آوین�ی با اف�رادی از ای�ن دس�ت را مصداقی تر بیان 

فرمایید؟
جهانگی�ر خسروش�اهی:آنجايىكهش��هيدآوينى
بيش��ترباروش��نفكرىپنجهدرپنجهافكندهبودوايستاد
ومقابلهكردومقابلهىايشانمؤثربوددرحوزهىواليت
فقيهبود.بحثواليتفقيهوبحثمديريتفقهىكهدر
مقاالتايشانموجوداستودرآنزمانبهمناسبتوجود
نش��رياتىكهزبانغربدرنفىحكومتاسالمى،واليت
فقهيومديريتفقهىبرجامعهوپيداش��دنگالسنوست
وپروس��تاريكاىفرهنگيدرايرانبودند،واينمسائلرا
دامنميزدندوزمينهچينىميكردند،س��يدمرتضىآوينى
درمقاالت��شمقابلآنهاايس��تادوبابيانرس��اوبليغو
مستدلبااينهااحتجاجكردبهطورىكهآنهارابهتسليم
واعترافواداركرد.مثاًلكسىدرآنزمانمقالهاىتحت
عنوان“حكومتآس��ان”عليهجمهورىاس��المىنوشته
بود.ش��هيدآوينىدرپاسخمقالهاىدرسورهتحتعنوان
“تحليلآس��ان”نوشتوپاسخآنفردرامستدلداد.من
ازدوستانومخاطبانخواهشميكنمكهبههردوىاين
مقاالتمراجعهكنندونحوهىاحتجاجواس��تداللسيد
مرتضىآوينىكهازيقينوازدلروشنوباطراوتايشان
ميتراويدوبهاينجهتاثرداش��توازوجوديكانسان
معتقدوعاملبهآنچيزىكهميگفت،سرچش��مهگرفته
بودوپاىكاربود،ببينند.سيدمرتضىآوينىماندتاشهيد
ش��دوميخواس��تبااينكارشبههمهبگويدمناين

 شهید آوینی انقالب اسالمی را یک بارقۀ رحمت برای کل عالم و شکافی که در 
تفکر و تمدن ظلمانی غرب واقع شده است، میدانستند. خود ایشان هم در این 
راه به شهادت رسیدند. یعنی در این راه بذل جان کردند. گذشته از مجاهدتهایی 

که تا زمان شهادت داشتند.

هنر متعهد از نظر 
سید مرتضی آوینی، 
هنری است که امام 

خمینی)ره( به آن قائل 
بودند. یعنی هنر والیی، 

هنری که ما موظفیم 
آن را انجام دهیم. اما 
موظف بودن به انجام 

دادن اثر هنری به 
این معنا که اثری غیر 

هنری را با پیرایه هایی 
تبدیل به اثر هنری 
کنیم و بگوییم چون 
داریم کار موظف و 

متعهدانه انجام می 
دهیم، پس نمیتوانیم 

مثل آنها عمل کنیم، این 
را نشانه ی بی هنری 
فرد میدانست و با آن 

مخالف بود.
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«حکمت  و اندیشه
مقدارپاىكارهستمبراىاينكهماازائمه)ع(ودردوران
غيبتازوالي��تفقيهمحرومنش��ويم.ازتبعيتولىامر
محرومنش��ويمكهبرماآنچهميرودكهبريارانائمه)ع(
دردورانمظلوميتايش��انرفتواگربناستدرايندنيا
مدتىزندهباش��يموس��پسازدنيابرويمچهراهىبهتر
ونورانيترازاينكهدرراهواليتبهش��هادتبرسيموخود
شهيدآوينىعماًلاينرااثباتكرد.شايدبعضيهادلشان
نخواهدوقتىراجعبهس��يدمرتضىآوينىگفتهميش��ود
ازديانتايش��انصحبتىبهميانآيدوميگويندبيشتر
بايدبهاوازجنبههاىهنرىپرداخت.بيشتربهجنبههاى
نظ��رىمباحثمربوطبهس��يدمرتضىآوين��ىبپردازيم
درحالىكهسيدمرتضىآوينىباآنسلوکفردىاشبه
آنجنبههاىنظرىدس��تپيداكرد.سيدمرتضىآوينى
باعبادتشبهآنمباحثنظرىدس��تپيداكرد.ايشان
راهگشاىمشكالتىراكهسرراهكارهايشپيداميشدند
رادرنمازوگريهبراباعبداللالحس��ين)ع(دنبالميكرد.
اينهارابيانميكردوميگفتگريهبراباعبداللالحس��ين

راهحلمش��كالتىاستكهدرزندگىروزمرهىماپيش
مىآيد.مثاًلميفرموداگركسىنمازجمعهبرود،تاهفتهى
آيندهبركتاينرفتنوآمدنشبهنمازجمعهدرزندگيش
ديدهميشود.ايشانبهاحكاماسالممعتقدبود.پاىاحكام
اسالمايستاد.اينكهاالنمنبنابهآنمسئوليتىكهدارم
ي��امنافعىكهبرايمدارديامحبوبيتىكهدارموبراىآن
تالشميكنم،معاذاللكهشهيدآوينىيكروززندگيش
رااينگونهگذراندهباش��د.درهرحالىبودآنحالعمل
اس��تودررفتارظاهري��شبارزبود.اي��نگونهنبودكه
يكچهرهىپنهانداش��تهباشديايكشخصيتباطنى
داش��تهباشدكهآمالوآرزوهاوهواهادرآنباشدويك
ش��خصيتظاهرىداشتهباش��دكهدردكانودستگاهو
اينجورچيزهاباشد.ظاهروباطنشهيدآوينىيكىبود.
فرهن�گ عمومی: اگ�ر مایلی�د ق�دری از خاطرات 
مش�ترکتان  با ش�هید آوینی بگویید از آن دورهای که 
در مجموعه ی روایت فتح و نش�ریه س�وره با ایشان 

همکاری میکردید.
جهانگیر خسروشاهی:بندهازطريقيكىازدوستان
بهگروهجهاددرتلويزيونمعرفىش��دم.ش��ايدآنموقع
كهمنخدمتش��هيدآوينىرسيدمديگرگروهبهروايت
فتحتغييرنامدادهبود.يااواخرس��ال1365يااوائلسال
1366.ازاينطريقخدمتس��يدمرتضىآوينىرسيدم.
اولينروزىكهخدمتايش��انرسيدمحدودساعتيازده
صبحدرنمازخانهىگروهجهادبود.نمازرابهامامتايشان
خوانديموخدمتايشاننشس��تيموصحبتكرديم.آن
روزكهمنخدمتايشانرفتم،براىزندگىخودمنيك
نقطهىعطفىاست.اينكهميگويمنقطهعطفىبود،هيچ
نيازىندارمكهبگويمايش��انراديدمنقطهىعطفىدر
زندگيمرخدادهاس��ت.منبراىحقشناسىوخاكسارى
وسپاس��گزارىازروحبزرگآنم��ردعزيزاينعرضرا
خدمتشماميكنمواميدوارماالنهمايشانيادماباشد.
يعن��ىماراازدعاىخودشمحرومنكندكهانش��اءالل
نميكند.آنروزبراىمننقطهىعطفبود.يعنىبسيارى
ازرفتارهاىبندهدرآنروزكهايش��انراديدمبهمحض
صحبتباايشانتغييركردوايشانهمازمنخواستكه

شهید آوینی نتیجه 
آن توجه و عنایت 
خاص اهل بیت )ع( 
بوده و همه ی کسانی 
که ازموفقیت شهید 
آوینی سر در نمی آورند 
و میگویند چرا اسم  
سیدمرتضی آوینی از 
کتابخانه فالن روستای 
دور افتاده تا مهد علم و 
فقه یعنی شهر مقدس 
قم درسر در بزرگترین 
اماکن فرهنگی قرار 
گرفته است؟ جواب این 
است که بدون توجه 
اهل بیت)ع( چنین 
چیزی غیر قابل رخ 
دادن است. کسانی که 
طالبند به ائمه )ع( 
مراجعه کنند. کسانی 
که میخواهند شهید 
آوینی شوند به تبعیت 
از رهبر مراجعه کنند. 
کسی که از رهبر معظم 
انقالب اسالمی با دل 
وجان تبعیت کرده است، 
میتواند از خدا بخواهد 
که به شهید آوینی 
شباهت پیدا کند. غیر 
از این کسی دنبال سید 
مرتضی آوینی شدن در 
جای دیگری نگردد. 

علت اینکه روش��نفکران ما هیچ گاه پیشروی ملتش��ان قرار نگرفتند تا بتوانند ملت را به یک 
جهت صحیح ببرند، این است که باورهای مردم ما در روشنفکران ما متجلی نیست. باورهای 

روشنفکران غربی در اینها متجلی است و بنابراین اینها آیینه دار غرب هستند.
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فعاًلپيشايشانبمانم.منيكمنعادارىبراىماندندر
آنجاداشتمكهباپيگيريهاىخودايشانكهنميدانمچگونه
آنمش��كلراحلوفصلكرد،ازفرداىآنروزخدمت
ايشانماندموهيچجايىنرفتم.اينخدمتايشانماندن
تاس��ال1372ادامهداش��تكهايش��انشهيدشد.منتها
آخرينبارىكهمنايش��انراديدمفكرميكنم28اسفند
بودكهازايش��انجداشدموخبرشهادتشانراازراديو7
صبحروزش��نبه20فروردينش��نيدم.جاهايىكهمندر

خدمتايشانبودم،يكىگروهروايتفتحبود.
فرهنگ عمومی: در روایت فتح شما چه همکاری با 

شهید آوینی داشتید؟
جهانگی�ر خسروش�اهی:اولكاركهم��ندرگروه
رواي��تفتحدرخدمتايش��انبودم،تحقيق��ىرابهمن
س��پردند.البتهتابهحالاينراجاي��ىنگفتهام.منتابه
حالكهراجعبهش��هيدآوينىصحبتكردمايندوس��ه
نكتهكهاالنميخواهمبگويمراجايىنگفتهام.قس��مت
بوداينجابگويم.اصاًلبهذهنمنيامدهبود.ايشانتحقيقى
رادربارهىداس��تانحضرتيوس��ف)ع(بهمنس��پردند.
فرمودند:ش��مادرداستانحضرتيوسف)ع(تحقيقكنيد
وهمهىشخصيتهاىاينداستانرادربياويد.االناين
تحقيقرادارم.اينتحقيقرابهدستورايشانانجامدادم،
وخدمتش��انتحويلدادموش��هيدآوينىبهدقتآنرا
ديدن��د.نميدانمچهكارىبااينتحقيقداش��تند.تحقيق
مدتىدس��تايش��انبودوبعدآنرابرگرداندند.متنهاي
متعدديرابهدستورايشانبرايفيلمهايمستنددربارهي
شهرمقدسقم،استانكردستانومباحثسازندگيمربوط
بهجهادنوش��تم.همچنينكتاب“نفوذازكوهستان”،”نفر
پانزدهم”و”هميش��هباهم”راكهتاليفكردهبودمقبلاز
چاپباس��يدمرتضيخوانديم.س��پسبهمنگفتندشما
بحث��ىراكهآقاي“حس��ينآهى”درمجلهىس��روش
س��ال66تحتعنوانعروضدرش��عرفارس��ىپيگيرى
ميكنند،جم��عآورىكني��د،اگرميتوانيدباخودايش��ان
ديدارىداش��تهباش،منهمآقاىآهىراديدموهمهى
اينمباحثراجمعآورىكردموخدمتشانآوردم.ايشان
ش��عرىراهمبهم��نواگذاركردندك��هادامهدهم.يعنى

دوبيتش��عرراسرودندياسرودهبودندوگفتندشماادامه
اينش��عررابراىمنبسراييد.آنش��عررامنهنوزنگه
داش��تهام.يعنىدوبيتىايش��انموجوداستوبقيهىآن
همرابندهجسارتكردموخدمتشاندادموايشانبسيار
خوشحالشدند.برايمندراتاقتدوينروايتفتحيك
صندلىكنارخودش��انق��راردادهبودن��دوبهمنگفتند:
جاىشمااينجاست.فيلمهايىكهميآمدوهرچهدربارهى
آنفيلمهااتفاقميافتادمىگفتندومىش��نيدم.براىمن
توضيحميدادنداينتصويربهايندليلخوبنيست،اين
تصويرخوباس��ت،اينتصويررااس��تفادهميكنيم،اين
تصويررادورميريزي��م.وقتىفيلمهاميآمدوبهالبراتوار
ميرفتوهمهىكارهايشانجاممىشد،دوبارهبهروايت
برميگشتوبراىبرنامههايىكهايشانميخواستبراى
آنهفتهبس��ازدبازديدميشد.فيلمهاىبعضىازدوستان
قابلاستفادهتربود،بعضىكمترقابلاستفادهبود.مندر
ايناتاقخدمتايشانبودمودرجلساتىكهشهيددهقان
وآقاىحاتمىكيادرآنش��ركتميكردند،حضورداشتم.
گاهىاينمجالسس��هنفره،گاهىپنجياش��شنفرهبر
گزارميش��د.مباحثنظرىوچيزهاىديگرمطرحميشد،
خدمتايشانبوديمتاآندورانتمامشد،تازمانقطعنامه

يعنىسال1367.
هركدامازايندورههاحرفهايزياديداردكهنميشود
بهآنپرداخت.بعدازآنماخدمتايش��انبراىس��اخت
فيلم“س��راب”بودي��مكهجاىديگرىبي��رونازگروه
روايتفتحس��اختهش��دهبود.بعدازاينكهفيلمس��راب
تمامش��د،يكروزىآقاىآوينىبهمنگفتندشمافردا
بعدازظه��ربهخيابانس��ميه،تقاطعش��هيدنجاتاللهى
بياييد.آدرسيكساختمانىرادادندكهساختمانسمعى
وبصرىحوزههنريبود،طبقهچهارم.درآنجادوستانى
منجملهبرادرش��هيدآوينىآقايسيدمحمدآوينى،آقاى
عليوزيري��ان،آقاىمصطفيگودرزى،آقاىيوس��فعلي
ميرش��كاکآقاياحمدعزي��زيواف��رادديگرىحضور
داش��تند.هنوزشمارهاولمجلهس��ورهچاپنشدهبود.از
ش��مارهىاولتاپايانمجلهسوره،يعنىهفتشمارهبعد
ازس��يدمرتضىآوينىدراينمجموعهحضورداشتم.از

 اگر به یک روشنفکر 
غربی نگاه کنید، وی 
آینه جامعه اش است. 

جامعه ی  خودش 
را منعکس کرده 

است. شاید از این 
بابت بود که سید 

مرتضی آوینی هم 
میگفتند: اصالً شأن 

هنرمند آیینگی است. 
شأن هنرمند با هر  
زاویه ای که دارد این 

است که صیقلی باشد 
که بتواند در برابر 
وقایع آیینگی کند. 

و این آیینگی همان 
هنر اوست. در ایران 

این بندگان خدایی 
که از غربیها تقلید 

میکردند، آیینگی غرب 
را میکردند. یعنی 

روشنفکر ایرانی در 
نظر سید مرتضی 
آوینی، آدمی است 

که در نهایت بالهت و 
تقلید مذموم آیینگی 
غرب را میکند. یعنی 

هر چه مردم ما به 
این روشنفکران نگاه 

میکنند، اثری از 
خودشان در اینها 

نمیبینند.
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«حکمت  و اندیشه
زمانىكهس��يدمرتضىآوينىشهيدشد،مجلهسورهبه
سردبيرىسيدمحمدآوينىهفتشمارهديگرمنتشركرد
وفكرمىكنمسال1373بودكهآنجاراترکكرديم.

فرهنگ عمومی: آقای افخمی هم در سوره حضور 
داشتند؟

جهانگیر خسروش�اهی:بله.آقاىافخمىراهمدر
مجلهسورهديديم.اولينمطلبىكهايشانفرستادهبودند،
مقالهاىبهنام“هستهآتشفشانىسينما”بود.آقاىآوينى
معم��واًلمقاالترابراىخواندنبهمنميدادند.مناين
مقالهراخواندموتوضيحاتهمخدمتايشاندادم.يادم
ميآيدآقاىافخمىباالىمقاله“هستهآتشفشانىسينما”

شعرىازمرحوماقبالالهورينوشتهبود:
ميرسدمردىكهزنجيرغالمانبشكند
ديدهامايننقشبرديوارزندانشما

بعدازاينمقالهاولينآش��نايىمنباآقاىافخمىدر
مجلهاتفاقافتاد.

فرهنگ عمومی: آیا در مجله سوره مطلب خاصی که 
فکر میکنید برای مخاطبین الزم است به یاد دارید؟

جهانگیر خسروش�اهی:بل��ه.آنزمانبحثويدئو
دركش��ورخيلىمهمبودومخال��فوموافقخودشرا
داش��ت.آقاىآوينىازجملهكسانىبودكهبامنعويدئو
موافقنبود.ازمقاالتايشانمعلوماستكهبامنعويدئو
مخال��فبود.البت��هاينگونههمنبودكهب��اجوازويدئو
موافقباش��دايش��انراهكارىبراىاينمشكلومساله
داش��تند.منظورمازاينكهميگويممخالفمنعبود،اين
نيس��تكهبابىبندوبارىموافقبودند.ايش��انسلسله
مباحثومصاحبههايىرادربارهىويدئوراهانداختندكه
س��ردبيرآنزمانمجلهى“دنياىسخن”و"آدينه" كه
جزومجالتدگرانديشبودند،دراينبارهمطلبداشتندو
س��ورهمطالبشانراچاپكرد.وآقاىآوينىدرعرصهى
تضاربآراءس��نگبناىاساسىودرستىرادرمجلهى
س��ورهگذاشتندوبهاعترافدوس��تودشمنسربلندو
موفقازاينتضاربآراءبيرونآمدندوتوانس��تندقدرت
ومس��تدلومنطقىبودنتفكرواليىخودشانراباآن
بي��انمتينومستحكمش��اندرعرص��هىمطبوعاتو

رس��انههاىآنزمانجابيندازندوهمهنسبتبهسورهبا
ديداحترامآميزنگاهميكردندولومخالفبودندولودشمن
س��يدمرتضىآوين��ىبودند،امادربي��اناينمعناكهدر
عرصهىنظرس��يدمرتضىآوينىهم��اوردندارد،متفق
بودند.بنابراينباديدهىاحترامبهايشاننگاهميكردند.

فرهنگ عمومی: سؤال آخر را با توجه به اینکه نظام 
آموزشی علوم انسانی ما تغذیه فکری مناسبی برای 
جوانان ما ندارند و بیشتر از اینکه به یقین آنان کمک 
کنند به شکاکیت و بحران هویت فکری آنان میافزاید و 
وجود نشریات رنگارنگ فکری به این نابسامانی دامن 
میزند. ش�هید آوینی در نظام آموزشی قبل از انقالب 
بالید که حداقل در بسیاری از جهات علوم سکوالرتری 
را تعلی�م میدادند، ش�هید آوینی چط�ور در این نظام 
آموزشی توانست به یقینی برسد که مثال زدنی است 
و دانشجوی محصل در علوم انسانی موجود چطور در 

این تعاطی افکار میتواند به یقین معرفتی برسد؟
جهانگیر خسروشاهی: منموردىراازمسائلعلوم
انس��انىخدمتتانعرضكنمتاببيني��ماوضاعواحوال
چگونهاس��ت.مثاًليكىازعلومىكهاالنتحتعنوان
علومانس��انىداريموقتوهزينهوعمرجوانانواساتيد
راصرفشميكنيم،مقولهروانشناس��ىاست.روانشناسى
ش��ايدبهاينمعناباشدكهماميخواهيمتصويرىدرست
ازباطنانس��انبهكسىكهايندرسراميخواندبدهيم.
كس��ىكهعالمبهروانانسانش��دهاستكيست؟چه
كسىاس��تكهراجعبهانسانس��خنميگويد؟خداوند
درقرآنش��ريفدربارهروحفرمودهاس��ت:“َوَيْسَألُونََك
َع��ِنالرُّوِحُقِلالرُّوُحِمْنأَْمِرَربِّيَوَماأُوتِيُتممِّنالِْعلِْمإاِلهَّ
َقلِي��ال" يعنىخودحضرتحقدرب��ارهامرمهموخطير
روحچنينبيانىرادرقرآنشريفبهحضرترسول)ص(
دارند.جاىديگرمارس��ولاك��رم)ص(رابااينصفت
ميشناسيمكهايشانطبيبنفوسماست.يعنىپزشك
روحوجانماپيامبر)ص(است.غيرازانبياءواولياءكسى
راهبهاينكهبخواهدراجعبهروحوروانبشرسخنبگويد
ندارد.ماآمديمعلمالنفسغربىراگرفتيموآنرادرس
ميدهيم.نميخواهماينراقطعىخدمتتانبگويماماشما

آنجایی که شهید آوینی 
بیشتر با روشنفکری 
پنجه در پنجه افکنده 
بود و ایستاد و مقابله 
کرد و مقابله ی ایشان 
مؤثر بود در حوزه ی 
والیت فقیه بود. بحث 
والیت فقیه و بحث 
مدیریت فقهی که در 
مقاالت ایشان موجود 
است و در آن زمان 
به مناسبت وجود  
نشریاتی که زبان غرب 
در نفی حکومت اسالمی، 
والیت فقهي ومدیریت 
فقهی بر جامعه و 
پیداشدن گالسنوست و 
پروستریکای فرهنگي 
درایران  بودند، و این 
مسائل را دامن میزدند 
و زمینه چینی میکردند، 
سید مرتضی آوینی 
درمقاالتش مقابل آنها 
ایستاد و با بیان رسا  و 
بلیغ و مستدل با اینها 
احتجاج کرد به طوری 
که آنها را به تسلیم و 
اعتراف وادار کرد.

 سید مرتضی آوینی ازنظر تفکر، متعلق به حوزه ي “حکمت انسي وعلم االسماِء تاریخي” بود .ایشان دوران 
انقالب اس��المی را آنگونه که در  مقاالتش یادآوری کرده و نوش��ته اس��ت، دوران رخنه ی انس��ان والیتمدار 
آخرالزمان در ظلمات غرب میداند. ایشان معتقد بودند که طلوع حضرت امام)ره( و طلوع انقالب اسالمی در 
ظلمات غرب، رخنه افکنده است. این رخنه مانند آن فجراول است که در آغاز سپیده دم وصبح حادث   میشود.
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روانشناسىغربىرابراىبشرقراردهيد،منتهاهرچهگفته
برعكسعملكنيد.آنهااصاًلبشرراوارونهميبينند.بشرى
كهنس��لشبهميمونبرهنهبرس��دكهبهدليليخزدگى
زمي��نازقطبه��احركتكردهوبهگرماآمدهاس��ت،بعد
ابزارس��ازوبعدناطقشدهاست.همانتطوراتىكهبراى
بشرقائلند.بش��رىكهاينگونهاست،يعنىغربيهاوقتى
ك��هحكمميدهندراجعبهيكحي��وانتصميمميگيرند.
حيوانىكهمتفكروناطقاست.اينحيوانامتيازاتىدارد.
شانسبهاوروىآوردهوتصادفاًبشراينگونهاست.غرب

ميخواهدبراىاينبشرتصميمگيرىكند.
بهقولحافظشيراز:

چنينقفسنهسزاىچومنخوشالحانيست
رومبهروضهرضوانكهمرغآنچمنم

بش��رجايشدربهشتبودهواالندنبالوطنمألوف
استكههرچيزىكهميبيندبهوطنمألوفيعنىبهشت
الهىتذكرپيداميكندوتمامتالششهمايناستكهبه
آنوطنمألوفخودشبرسدبهشتعاديراهمنبيندبه
مرتبهىعاليترىبرس��دكهمقامرضوانوبهشتخداوند

است." َفاْدُخلِيِفيِعَباِدي،َواْدُخلِيَجَنّتِي" 
آي��اروانشناس��ىاىكهب��راىاينبش��رمتصوريدبا
روانشناس��ىاىك��هبراىبش��رىكهازتط��ورانواعبه
دس��تآمدهاست،ميتوانديكىباشد؟بنابرايناگرمااين
راهراادام��هدهيم،آبدره��اونمىكوبيم.اگرتدريس
اينعلومانس��انىدردانش��گاههاىماادامهپيداكنددر
حقيقتبرس��رشاخنشستهايموبنميبريم.الحمدللدر

اينچندس��الگذشتهبهامررهبرمعظمانقالباسالمى
وبههمتانديشمندانمانبسيارىازاينمسائلحلشده
است.بسيارىازقسمتهاتالشهاكردند،درسهاعوضشده
است،اماهنوزمتأسفانهاينقضيهادامهداردوتارسيدنبه

نقطهىمطلوبفاصلهزيادىداريم.
 فرهنگ عمومی: میخواستم برای مخاطبین بفرمایید 
چگونه شهید آوینی که در نظام آموزشی قبل از انقالب 

بالیده بود، به یقینی رسید که بی مثال است.
جهانگیر خسروش�اهی:بهنظربندهس��يدمرتضى
آوينى،لذتبندگيخداوندرادرعالمحضوردرکكردواين
يكامربىوجهنيست.يعنىبسيارىازكسانىبودندكه
بادرکوجودخداوندواينكهدرمحضرپروردگارهستند،
ازآنجايىكهبودندباالآمدندوبهمراتبعالىرسيدند.
ش��هداىعزيزانقالباس��الميودفاعمقدسنمونههايى
هستندكهميتوانآنانرامثالزد.وجودحضرتامام)رض(
براىاينتحولىكهشمادربارهىشهيدآوينىميفرماييد،
فوقالع��ادهاساس��ىومؤثرومهمبودهاس��ت.اصاًلكار
مردانخداايناست.همينگونهكهشهيدآوينىدرتحول
بسيارىازانسانهاكهاگربخواهماسمببرم،حداقلبيست
الىسىنفرشانرابندهميشناسم،مؤثربودوبازگشتبه
پروردگارواصالحوهدايتدرآنهاحاصلش��د.خودامام
)رض(بهطريقاولىوبهميزانخيلىوسيعاينتأثيررا
گذاشت.االنهماطاعتوتوجهبهدستوراترهبرمعظم
انقالباسالمىحضرتآيتاللالعظمىخامنهايمدظله،
راهرستگارىاستوراهايناستكهمابتوانيمباخواستن
ازحقوكوششدرراهخداازاينشكوکراهگريزپيداكنيم.
البتهمنظوربندهبحثصرفسياس��ىوسطحىنيست.
تغييرنظرىمرادحقيراس��ت.مثاًلاينكهآياادارهىعالم
بهدس��تليبرالدموكراس��ى،تفكربتپرستانه،مشركانه
واس��المآمريكايىبهتراس��تياادارهىعالم،بهدست
اس��المنابمحمدى)ص(يعنيهمانمذهبحقهشيعه
اثنىعش��ريكهدرزمانغيبت،ب��هواليتفقيهمعتقد
است.جوهرفكرسيدمرتضىآوينىكرنشدربرابرخداوند
متعالوخواستوطلبتقربازخداوندبودوسلوکدرراه

مستقيمواليت.

دردوران فعالیتهاي مطبوعاتي ایشان ،اگر کسی علیه انقالب مقاله مینوشت، سیدمرتضي آوینی، جواب او 
را  با یک مقاله مستحکم و مستدل میداد ،بدون این که به او ناسزایی بگوید، بدون این که او را مورد توهین 
قرار دهد؛ با بیاني رسا و بلیغ ،سعی میکرد او را هدایت کند و اگر قابل هدایت نبود، ضربه ای که او از ناحیه 

نوشتن وارد کرده بود ، بانوشتن پاسخ میداد.

شهید آوینی آدم 
وابسته ای به یک پایگاه و 

شًانیت خاص اجتماعی 
به آن معنا نیست. 

شهید آوینی قلندری 
است که شب و روزش 
را در امر والیت صرف 

کرد. سید مرتضی آوینی 
سالک الی اهلل بود که 

هر کس او را می دید، 
دیگر خودی نداشت. به 

اصطالح در خودش نبود . 
جذب این وجود مقدس 

می شد و حرفی که او 
میزد را قبول میکرد. 

بسیاری از کسانی که 
در طول زندگیشان به 

شهیدآوینی برخوردند، 
زندگیشان عوض شد.
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■  نویسنده: ِاستفان دیترینگ■ مترجم: الیاس جعفری

پیش درآمدی بَر زندگی و آراء
اُسوالد  اِشپنگلر

 دریافت ها   یش از سیاست 
جهان پیرامون گاهی 
او را مضطرب می کرد. 
آن ها    اساسًا به عنوان 
تفسیر و توضیحی در 
باب جریان ها   ی رایج 
در اروپا مانند گسترش 
نظامی گری، ائتالف 
»احاطه کردن« آلمان، 
توالی یی از بحران ها   ی 
بین المللی، افزایش پالریته 
ملل که با عنوان ها   ی 
محافظه کار و لیبرال 
نامگذاری می شدند بودند.

اسوالداش��پنگلردرسال1880درشهربالنكنبورک
آلم��انبهدنياآم��د.اوآخرينفرزندوتنهاپس��ريك
خانوادهىششنفرهبود.پدرشتكنيسينمعدنبودو
زندگىنسبتاًراحتىدرحدطبقهىمتوسطجامعهبراى
خانوادهاشفراهمكردهبود.اُسوالددرتمامزندگىاش
ازس��ردردميگرنىرنجمىب��رد.بُنيهاشضعيفبودو
همچنيندچارآشفتگىذهنىوروانىبود.هنگامىكه
10س��الهبودخانوادهاشبهشهردانشگاهىهالنقل
م��كانكردند.اودرآنجابهدبيرس��تانرفتوبازبان
يونانىوالتينآشناش��دورياضياتوعلومطبيعىرا
فراگرفت.همچنينباعالقهزيادىكهبههنرداشت
مطالعاتخوددرزمينهىشعر،داستانوموسيقىرابه
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 در تابستان 1918 
هم زمان با ویرانی 

آلمان، اولین جلد از 
کتاب »انحطاط غرب« 

منتشر شد.

ص��ورتجدىدنبالكرد.دراي��نزمانتحتتأثيرگوته
ونيچهقرارگرفت.دوش��خصيتىكههيچگاهتأثيرش��ان
برزندگىاش��پنگلرجوانرانمىت��وانناديدهگرفت.در
س��ال1901پسازدرگذشتپدرش،اشپنگلردرسن21
سالگىوارددانشگاهمونيخشد.اودرادامهىتحصيالتش
ابتدابهدانش��گاهبرلينوسپسبههالرفت.پاياننامهى
دكترايشدردانشگاههالدرموردهراكليتوس»فيلسوف
تاريك«يونانباس��تانكهبهي��ادماندنىترينگفتهاش
»جنگ،پدرهمهچيزاس��ت«بود.اودراوليندفاعيهاش

بهدليلناكافىبودنمنابعردش��د.
س��پسدرس��ال1904رس��الهاش
پذيرفتهشدوتوانس��تمجوزالزم
جه��تتدريسدرمقطعدبيرس��تان
رادرياف��تكند.اولينش��غلاودر
دبيرستانس��اربروكنبود.سپساو
بهدوس��لدروفوبع��دبههامبورگ
نق��لم��كانك��ردوب��هتدري��س
رياضي��ات،فيزيكوتاريخوادبيات
آلمانىمشغولشد.اومعلمىخوبو
وظيفهشناسبودامادلبستگىبهاين
شغلنداش��توهنگامىكهدرسال
1911مادرشازدنيارفتوارثيهاى
برايشگذاشتكهزندگىاسوالدرااز
نظرمالىتضمينمىكرد،اوتصميم
گرفتشغلمعلمىرارهاكردهوبه

مسيرىرفتكهعالقهداشت،آنراادامهدهد.

اودرمونيخمستقرشدودرآنجابهصورتيكفيلسوف
مستقل،مش��غولبهزندگىشدوشروعبهنوشتنكتابى
ازمشاهداتشدرموردسياستمعاصركرد.دريافتهايش
ازسياس��تجهانپيرامونگاه��ىاورامضطربمىكرد.
آنهااساساًبهعنوانتفسيروتوضيحىدربابجريانهاى
رايجدراروپامانندگس��ترشنظامىگرى،ائتالف»احاطه
كردن«آلمان،توالىيىازبحرانهاىبينالمللى،افزايش
پالريت��همللكهب��اعنوانه��اىمحافظ��هكاروليبرال

نامگذارىمىش��دند.اش��پنگلراروپارادرمسيرحركتبه
س��متخودكش��ىمىديد.جنگجهانى1914-1918
اعتباروصحتاينتئورىرادرانديش��هىاشپنگلرتأييد

كرد.

اش��پنگلر،پولشرابيش��ترصرفس��رمايهگذارىهاى
خارجىمىكرد.اماجنگباعثشكس��تمالىاوش��دو
اومجبورش��ددرطىسالهاىجنگدرشرايطىنزديك
بهفقرزندگىكند.بااينوجودبهكارشادامهداد.اغلب
درزيرنورشمعمش��غولبهنوشتنمىشدوسرانجامدر
س��ال1917كتابشآمادهچاپشد.
اشپنگلربراىيافتنناشربامشكالت
عديدهاىمواجهبودكهدليلاصلى
اي��نمش��كالتب��هدليلش��رايط
آش��فتهىآنزمانبود.عليرغماين
اتفاقاتدرتابستان1918همزمان
باويران��ىآلمان،اولينجلدازكتاب

»انحطاطغرب«منتشرشد.

انتش��اركت��اببهس��رعتوبه
طرزچش��مگيرىبهموفقيترسيد
ك��هباعثتعج��بزياداش��پنگلرو
ناشرشش��د.اوتفسيرىمنطقىاز
فاجع��هاىدراروپادادهب��ودوآنرا
بهعنوانبخش��ىازفرآيندغيرقابل
امتناعتاريخجهانتفسيركردهبود.
خوانن��دگانآلمانىغالباًايناثرراپذيرفتندوخيلىزوددر
سراس��راروپامحبوبشدوبهسرعتبهديگرزبانهانيز
ترجمهشد.درس��ال1919عليرغمنظركسانىكهاسير
تفس��يرهاىرسمىليبرالوبرخاس��تهازعصرروشنگرى
تاريخبودندونقدهاىخشمگينانهعليهاشپنگلرنوشتند،نام

اوبرسرزبانهاافتاد.

دره��رص��ورتب��اتوجهب��هاعتبارقي��اسمنطقىو
تفس��يراشپنگلر،ازانحطاطسريعغرب،طرفداراناوتنها
پاسخش��انبهاينانتقاداتچنينبود:بهاطرافخودنگاه



فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 15091

«حکمت  و اندیشه
كنيد،چهمىبينيد؟

درسال1922اشپنگلرويرايشىجديدازجلداولكتاب
كهمقدارىاصالحاتدرآنانجامدادهبودراانتش��ارداد
ويكس��البعدازآنجلددومكتابشباعنوان»ديدگاه
تاريخجهانى«چاپگرديد.اوبعدهاذكركردكهازاثرش
راضىاس��توتمامىنوش��تههاوعقايدشتنهابرپايهى
مفهومومعناىواژهىانحطاطكهبيانداشتهتوسعهيافته

است.

درکاي��دهونكاتاصلىكتابانحطاطغربدش��وار
تش��خيص نيازمند اگرچه نيس��ت.
فراين��دخ��اصاش��پنگلردرفه��م
تاري��خمىباش��د.اوآنرافراين��د
نگاه يعنى نامي��د. »فيزيوژماتيك«
كردنبهاشياءباچشمدلكهدركى
بيواسطهاستتانگاهىبهاصطالح
علمىداش��تن.اغل��بمعنىحقيقى
پديدههابهوسيلهىنقابىازحقايق
علمى-ماش��ينى]نگرشمبتنىبر
مشهوراتعلممدرنپوزيتيويستى[
محومىش��ود.ازاي��نروبىبصيرتى
تاريخدانانحرفهاى»ازنوععلمى«
آنكهفاقدقوهتصورهستندموجب
مىش��ودتنهاچيزهايىراكهرويت
مىش��وندببينن��دوازفه��ممعناى
باطنىپديدارهاغفلتورزند.اشپنگلر

دراس��تفادهازفرايندفيزيوژماتيك��ش،ازتوانايىخوددر
كش��فمعماهاىتاريخىمطمئنب��ودوهمانطوركهدر
اولينمجل��دازكتابانحطاطبيانداش��تبهپيشبينى

تاريخپرداختهبود.

مواردپيشرو،قياسمنطقىاوليهىاشپنگلرمىباشد:

1-ديدگاهخطىازتاريخبهلطفديدگاهگردشىبايد
ردشود.بنابراينتاريخخصوصاًتاريخغرببايدبهعنوان
يكپيش��رفت»خط��ى«ازابتداتاانته��اهمانندپلههاى

نردبانمش��اهدهش��ود.بنابراينبهتاريخغرببهعنوان
پيشرفتىفزايندهنگريستهمىشود.اشپنگلرتأكيدمىكند
كهاينمفهومتنهابرداش��تىازضميربشرغربيست.هم
چنانكهاگرهرچيزىدرگذشتهبهاوخاطرنشانمىشود
ه��ماكنونوجودداردودرآيندهنيزوجودخواهدداش��ت.
2-جنبشهاىچرخش��ىازتاريخبهغيرازفرهنگهاى
باالمنجربهايجادملل،دولتها،نژادهاياحوادثخاصى
نمىشود.ثبتتاريخ8نمونهازاينفرهنگهاىباالرابه
ماارائهمىدهد.هن��دى،بابلى،مصرى،چينى،مكزيكى،
)ماي��ا-آزتك(،عربى)يامجوس��ى(كالس��يك)يونانىو
روم��ى(واروپاىغربى،هرفرهنگ
ب��االداراىيكويژگ��ىقابلتمايز
»نمادبرجسته«مىباشد.براىمثال
نمادمصرى»راه«يا»مس��ير«بود
كهمىتواندرگرايشهاىمصريان
قديمىمش��اهدهك��رد.درمذه��ب،
هنرومعم��ارى)هرمه��ا(همراهبا
گذرگاهه��اىمداوممىباش��ند.نماد
برجستهفرهنگكالسيك،نگرانى
از»حالحاضر«بود،اينش��يفتگى
ب��هنزديكىبهفضاب��هدليلرويت
سريعومنطقىمىباشد:توجهكنيد
دراينجاهندسهاقليدسى،سبكدو
بعدىازنقاشىكالسيكوخصوصًا
فقدانحالتچهرهدرمجسمههاى
نيمتنهوتنديسهاىيونانى،چيزى
راوراىشكلظاهرىنماياننمىكند.نماداوليهفرهنگ
غربى»روحفاستيان«است)برگرفتهشدهازداستاندكتر
فاس��توس(.»نماداوليه«برروىهرچيزىازفرهنگ،در
آشكارسازىخودهنر،علم،آموزشوسياستاثرمىگذارد.
روح،نم��ادفرهنگىخودرادرهنرنمايانمىس��ازدوهر
فرهنگداراىساختارهنرىاستكهنشاندهندهىخود
نمادمىباش��د.درسبكهاىباستانىايننمادهابيشتربه

صورتمجسمهوداستانبودند.
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3-فرهنگه��اىباالدرچيزهاىزن��دهوجوددارد-
عضوىدرطبيعت-وبايدازمراحلتولد-رش��د-بلوغ-
پي��رى-مرگعبوركند.ازاي��نروآنراتاريختحوالت
زيستشناس��ىمىنامند.تمامىفرهنگهاىپيشينبايد
ازاي��نمراحلمتمايزعبورمىكردندوفرهنگغربنيز
ازآنمجزانمىباش��د.درحقيقتمىتوانبهمرحلهحال
حاضرآنازفرايندرشدزيستىاشارهكرد.نشانهىطغيان
فرهنگب��االمرحلهىبلوغآنمىباش��د-كهبهعنوان
مرحله»فرهنگ«ناميدهمىش��ود.شروعانحطاطوزوال
دريكفرهنگ،نقطهىگذرازبينمرحلهى»فرهنگ«و

مرحله»تمدن«مىباشدكهبهطور
اجتنابناپذيربهدنبالهممىآيند.
مرحلهى»تمدن«مشاهدهتحوالت
ش��ديداجتنابناپذي��ر،جنبشهاى
و م��داوم جنگه��اى مردم��ى،
بحرانه��اىدائمىب��ود.تمامىاين
چيزهاهمراهرشدعظيم»شهرهاى
بس��ياربزرگ«اتفاقافت��اد-مراكز
شهرىوحومهىشهرىكهانرژى،
ه��وش،ق��درتوروحروس��تاهارا
تضعيفمىكرد.س��اكناناينتوده
ش��هرها،هماكنونحجمزيادىاز
تودهمردمراتش��كيلمىدهند.كه
عموماًتودهاىبىريشه،بىعاطفه،
بىخدا،ومادىگرامىباش��ند.اين
دس��تهازافرادمادونانسانهايىبا

نام»fellaheen«پديدارمىش��وندكهآنهارادريك
فرهن��گمردهش��ريكمىكند.همراهب��امرحلهتمدن،
قانونپولوابزارهاىوابس��تهبهآنهمچوندموكراسى
ومطبوعاتنيزظهورمىكند.قوانينپولبههرجومرج
منتهىمىشود.وتنهاپولاستكهازآنسودمىبرد.اما
حامله��اىحقيقىفرهنگ،ش��خصىكهروحشباروح
فرهنگيكىاس��تمنزجركنندهمىباشدوبهوسيلهى
قدرتپولتضعيفمىش��ودوتالشمىكنندتادرآنها
انفصالايجادكنندطورىكهمجبوربهانجامآنهس��تند

وهمچنانك��هتودههاىروحفرهنگىدرآخرمجبوربه
پاياندادنب��هديكتاتورىپولهس��تند.بنابريانمرحله
تمدنباامپراطورىبهپايانمىرس��دكهقدرتبزرگترى
بهدس��تاش��خاصبزرگترىمىافتد.پيدايشحكومت
امپراطورىنش��انهاىبربازگش��تق��درتوپايانيافتن
دموكراسىمىباشد.همراهباآنمرحلهى»استعمارگرى«
ازتمدنظهورمىكندكهامپراطورىهاهمراهبايارانخود
درپ��ىجنگبايكديگربهمنظورگرفتنكنترلزميندر
دستخودهستند.تودههاىبزرگ،غيرقابلدرکوتوجه
هس��تند،ش��هرهاىبزرگبهآرامىكمجهتترمىشوند
وآنهابهتدريجبهسرزمينهايشان
ب��ازمىگردن��دت��اآنجاخ��ودرابا
زمينهايش��انهماننداجدادشاندر
قرنهاپيشمش��غولمىكنند.هم
اكنوندرميانتمامىآشفتگىهاى
روزمره،»تعصب��اتمذهبىثانويه«
ظه��ورمىكن��د،يعنىاش��تياقبه
ب��هنماده��اىقديمىاز بازگش��ت
اعتقادتفرهنگ��ى.اينتودههاروح
تالشهايش��انرادرزمينهايىكه
ازفرهن��گش��انبهارثب��ردهاند
خاکمىكنندوبرخالفپسزمينه
كهمرگفرهنگىوتمدنرااشاعه
مىده��د،نق��شپاياىخ��ودراايفا

مىكند.

ظرفيتدوامفرهنگ��ىهردورهىفرهنگىرامىتوان
درحدودهزارس��المش��اهدهكرد:دورهباستانىاز900
سالقبلازميالدتا100سالپيشازميالدادامهداشت،
دورهىعربى)عبرى-سامى،اسالمى-مسيحى(از1000
س��البعدازميالدتا2000س��البعدازميالد.گرچهاين
ظرفيتازاينمنظركهعمرمفيديكانس��ان70س��ال
اس��تايدهآلبهنظرمىرسداماحتىممكناستانسان

بهاينمرحلهاززندگىنرسد.

درحقيقتمرگفرهنگىممكناس��تدرطىهزاران
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سالطولبكشدياممكناستبهدليلرفتارهاىخارجى
بهيكب��ارهرخدهدهمانندفرهنگمكزيكىكهبهصورت

ناگهانىبهپايانرسيد.

همچنيناگرهرفرهنگداراىروحواحدخودباش��دو
بهصورتموجوديعنىمجزاوخاصحضورداش��تهباشد،
رشدتوسعهىچرخهىزندگىدرتمامىآنهابرابرخواهد
ب��ود:براىه��رمرحلهازچرخهارايهش��دهدرفرهنگو
براىتمامىرويدادهاىبزرگكهبرروىمسيرهايش��ان
تأثيرمىگ��ذاردونقطهىمتقابل��ىدرتاريخهرفرهنگ

ديگروجوددارد.بنابراينناپلئونكهدرمرحلهاىازتمدن
غربطليعهداربود،نقطهمقابلخودرادراسكندرمقدونى
يافتكهروشقياسىرابراىمرحلهپايانىانجامدادهبود.
بنابرايندرآشكارترينطرحكلى،اينتركيباتاساسىاز
تئورىچرخهىفرهنگىتاريخىاشپنگلرمىباشد.درچند

جملهبدينصورتمىتوانخالصهكرد:

تاريخبشر،بهثبتچرخشىازاوجواُفولفرهنگهاى
باالمرتبطمىباشد.

اي��نفرهنگهادرواقعس��اختارزندگ��ىعالىمرتبه
مىباشندكههمانندتمامىارگانيزمهابايدازمراحلتولد-
زندگى-م��رگعبوركند.ازطريقموجوديتمجزادرآنها
تمامىفرهنگهاىباالرشدهمزمانىراتجربهمىكنندو
رويدادهادرهردوره،رويدادهاىمطابقباخودرادرديگر
دروههامىيابند.اينامكانازطريقامتيازبرترقرنبيستم
ايجادمىش��ودتاازگذشتهمعنىتاريخچرخشىراكسب
كند.بنابراينمىتواناوجوافولغربراپيشبينىكرد.
نيازبهگفتننيستكهچنينتئورىبراىبهتزلزلكشيدن

اساسعقالنىوشبهعقالنىجهانمقّدرشدهبود.

بنابرايناشپنگلراينهارادرروشىكوتاهتر،تاحدىدر
خورزمانخودارائهداد.

كتابهايىكهدركشانآس��انترازكتابانحطاطباشد
وجوددارد-درواقعهزارانكتابموجوداس��ت-امادليل
اصلىب��راىمحبوبيتبىس��ابقهىچنيناثرىمش��ابه
باعدمپذيرشآنتوس��طمنتقدانبود:س��بكآن.حقير
ش��مردننوع“يادگيرندهها" كهخواستاربياناتمحتاطانه
وداراىقوهقضاوتمىباش��دواشپنگلرتيرخالصرابه
س��متعقايدوقضاوتهايشگرفت.تعدادىازعبارتها
درس��بكجدالانگيزىكههيچگون��هاختالفىدرآن
وجودنخواهدداش��ت.مطمئنباش��يدكهدوجلدازكتاب
انحطاط،بدونتوجهبهسبكوروششناسىغيررسمى،
لزوماًتوجيهگس��تردهاىازعقايدارائهش��دهمىباشدكه
ازتاريخچ��هىفرهنگه��اىب��االىمتف��اوتبرگرفته
ش��دهاست.البتهاوازروشقياس��ىمناسباستفادهكرد
درواق��عاگركهتمامىمراحليكفرهن��گباالباديگر
فرهنگها،همزمانباش��د.احتمااًلهيچكسىنمىتواند
داراىدانشفراگي��رىدرتمامىفرهنگهاىبهجامانده
باشدازاينروتعبيراشپنگلرمتغيرمىباشدواوبهنسبت
زمانكمىراصرففرهنگهاىمكزيكى،هندى،مصرى،
بابلىوچينىكرد– وبيشتربرروىفرهنگهاىعربى،
باستانىوغربىوخصوصاًبردوفرهنگآخرتمركزكرد.
ارزش��مندترينبخشاثر،ش��رحقياس��ىازتولددربرابر
فرهنگهاىباس��تانىوغربىمىباش��د.دانشگسترده
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اش��پنگلردرموردهنرهابهاواج��ازهدادتابرروىاهميت
خوددرمعناىس��مبليكودرون��ىفرهنگتأكيدكندو
گفتههايىدرموردساختارهاىهنرىارائهدهد.همچنين
در)ابتدايىتريندرواقعاولينفصلبعدازمقدمه(كتاب
“معن��ىارقام”اش��ارهمىكندكهحت��ىرياضياتهمبه
ط��ورفرضىبخشخاصىاززمين��هى“جهانى”درباب
“دان��ش”داراىمعنىمتفاوت��ىدرفرهنگهاىمتفاوت
مىباش��د.اعدادبهاشخاصىكهازآنهااستفادهمىكنند
مرتبطمىباش��د.همچنين“حقيقت”نيزنسبىمىباشدو

اشپنگلرتصديقمىكندآنچيزىكهبراى
اوحقيقتاستممكناستبراىديگرى
نباش��دحتىدرفرهنگوبخشيكس��ان
ديگرىهميكس��اننمىباش��د.بنابراين
ممكناس��تبزرگترينش��كافاشپنگلر
درقي��اسمنطق��ىاشازعدممحدوديت
درچيزهاباشد،تفاوتهاباتمايزهاازافرادو
فرهنگهاىمختلف،ايدهاىكهدردنياى
غربمدرننباشداستكهدراينقرنبه
طورعالىنسبتبهاحتمالايجادجهانبر

اساستصورآتششروعشد.

امادرايندورانجايگزينىجامعهغرب
موج��ودبهجاىطرحتاريخ��ىآنبودكه
عالي��قوبحثهاىزيادىرابرانگيخت.
اش��پنگلرهمچنانك��هازعن��واناثرش
ب��رمىآمد،جامع��هىغربىراب��هعنوان

محكومبهفنادرش��رايطانحطاطىمش��ابهاىكهديگر
فرهنگهاىباالباآنمواجهشدهاندمىديد.همچنانكه
اوبي��انمىداردجامعهىغرب��ىدرمرحلهىميانهاىاز
“تمدن”قرارداش��تكهحدوداًباحكومتناپلئونشروع
شدهبود.هنوزهماش��پنگلرهيچگونهنظريهاىدرمورد
تسليمشدندربرابرسرنوشتياپذيرششكستيامرگ
ارائهندادهاس��تدرمقالهبعدىفلسفهىبدبينى)1922(
اوبيانداش��تكهافرادجامعهىغربىبايدهمچنانتمام
سعيشانراكنندتااحتماالتزيادىراكهبرايشانبهوقوع

مىپيونددراتشخيصدهند.ازهمهىاينهاگذشتهآنها
بايدايناحتمالحتمىالوقوعرابپذيرندكه:تباهىثروتو
دموكراسىخصوصاًدرزمينهىسياستوتمامىزمينههاى

احاطهكنندهىآنمىباشد.

بعدازانتش��اراولينجلدازكتابانحطاط،انديشههاى
اش��پنگلربهطورفزايندهاىبهسمتسياستهاىمعاصر
درآلمانتغييرجهتدادهپسازتجربهىانقالبباواريان
)Bavarian(ودورهىكوتاهمدتجمهورىش��وروى
كتابكوچكىباعنوانپروسيانيسموسوسياليسمنوشت.

محت��واىآندرموردس��وءتفاهمىتراژيكازماهيت
اثرشبود:محافظهكارانوسوسياليس��تهابهجاىاينكه
احمقباشندبايدزيرپرچمحقيقىسوسياليسممتحدشوند.
سوسياليس��مىازجامعهىآلمانبراس��اساصولكارى

يكسانوطبقهبندىسازمانىدرازاىثروت.

اودراينسوسياليس��مپروس��ىبهتندىبهمقايسهى
اص��ولكاپيتاليسمىانگلس��تانوسوسياليس��مماركس
پرداخت.درنهايتاش��پنگلربهفاشيس��مپرداخت،گرچه
اوهرگزيكفاشيس��تنبودو“سوسياليسم”اوازجامعه
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«حکمت  و اندیشه
گرايانملىبرگرفتهشدهبود)البتهبدونوابستگىبهگروه
نژادىخاصى(.ارزيابىاوازشركتىبودكهدولتمستقيمًا
تحتكنترلخودداشتامامالكآنويامستقيماًمسئول
بخشهاىمختلفخصوصازاقتصادنبود.پروسيانيسمو
سوسياليسمهمراهباواكنشىمطلوبازانتقاداتياديدگاه
عمومىنمىباش��ند.پيامكتابب��رروىمطالبعجيبو
غريبوغيرواقعىتمركزكردهبود.سالهاى1920-23
مىت��وانانزواىاش��پنگلررادرمقاب��لاوبهبازبينىجلد
اولكتابافولوكاملكردنجلددوممش��اهدهكرد.او
گاهىمقاالتىويانوش��تههايىارائهمىدادكهتنهاتعداد

محدودىازآنهاباقىماندهاست.

درس��ال1924همراهباتحوالتسياسى-اقتصادىو
همچنينتورمشديد،اش��پنگلروحشتىسياسىهمراهبا
بهقدرتآمدنژنرالريچس��ورهانسونسيكلتاشاعه
داد.اماتالشهاىاونتيجهاىنداشت،اشپنگلركاماًلدر
سياس��تهاىعملىناكارآمدبود.اينداستانىقديمىاز
“پادشاهىفيلسوف”مىتواندباشدكهبيشترفيلسوفبود

تايكپادشاه.

پ��ساز1925،درزمانش��روعدورهىكوتاهمدتاز
ثباتنس��بىدرويمارآلمان،اش��پنگلربيشترزمانخودرا
اختصاصبهتحقيقونوشتندادهبود.اوخصوصاًنگران
ش��كافبزرگىبودكهدرآثارشانبهجاىگذاشتهبود.در
كتابافولبيانكردكهبش��رم��اقبلتاريخاصواًلبدون

تاريخبود.امااوايننظريهراموردبازبينىقرارداد.

تمرك��زاوبرروىاينموضوعبهصورتناقصبوداما
30س��الپيشازمرگش،تأليفىباعنواندورهىاوليهى
تاريخجهانبهنش��ررسيد.گرچهكاراصلىاوبسيارمهم
بودوتمامىاثرشش��املمباحثعل��ومماوراطبيعىبود
كهدركتابانحطاطتنهااش��ارههاىجزئىبهآنش��ده
بود.اش��پنگلرهرگ��زآنرابهپايان
نرس��اند،گرچهس��ؤاالتاساس��ى
درمجموع��هاىاصل��ىازكلمات
موج��زدرموردموضوعم��وردنظر
درس��ال1965بهانتش��اررسيد.در
س��ال1931اوكتاببشروتكنيك
رابهنشررس��اند،كتابىكهاشتياق
اودرگذش��تهوآيندهرانس��بتبه
استفادهوگس��ترشاصالحاتفنى
انعكاسمىداد.توسعهىتكنولوژى
پيشرفتهدردنياىغربواحداستو
همچنينپيشبينىكردكهدركجا

همچنانمتقدمخواهدماند.

اودراينكت��اب)انحطاطغرب(
پيشبين��ىكرد،زمان��ىفراخواهد
رسيدكهافرادرنگينپوستدركرهزمينازهرتكنولوژِى
موجوددرغرببراىويرانكردنغرباس��تفادهخواهند

كرد.

آنقدرافكاردرذهناش��پنگلربودكهبهيكش��خص
اجازهمىدادتاازاوبهعنوانيك“نازىاصلى”شخصيت
پردازىكند:درخواستشبراىبازگشتبهقدرت،تنفرش
ازدموكراس��ى”منحط”،تمجيدشازروح“پروسيانيسم”،
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عقي��دهاشدرموردجنگبهعنوانپدرهمهچيز.گرچه
اوهرگ��زبهحزبسوسياليس��مملى)نازى(ملحقنش��د
ب��اوجودپافش��ارىاعضاىاصلىنازىگرگوراستراس��ر
وارنس��تهانفاس��تانگل.اوبهسوسياليسمهاىملّىبه
عن��وانگروهىآماتورنگاهمىكردكهمجذوبگروههاى
نظامى،قدمروباشعارهاىميهنپرستانهشدهبودندكهبه
قدرتبهعنوانيكاسباببازىنگاهمىكردندامااهميت

فلسفهوالزاماتجديددورانراتشخيصنمىدادند.

هيتلرتصورمىكردآنچيزىكهآلماننيازمندآناست
يكقهرماناس��تنهيكنّيتقهرمانانه.اماهمچناناو
بههيتلربرعليههيندربورگدرانتخابات1932رأىداداو

تنهايكبارباهيتلردرس��ال1932
درزندانمالقاتكردامااش��پنگلر
تحتتأثيرمباحثطوالنىاشقرار

نگرفتهبود.

م��ورد در او دي��دگاه احتم��ااًل
سوسياليسمملىومسيرآلمانبايد
دراواخ��ر1933دركتابزمانافول
متجلىشدهباش��د.اوديدگاهشرا
ب��ابيانكردناينجمل��هآغازكرد:
هيچكسبيش��ترازم��ننمىتواند
نگاهىآيندهنگرانهنسبتبهانقالب
سياسىداشتهباشد.درطولاثرش،
اوش��رايطشرادرموردرژيمجديد
بيانداش��ت.مس��لماًاوداراىافكار
آلماندوستانهبوددرغيراينصورت

بهسوسياليس��مهاىملىبهعنوانشخصيتىآلمانىونه
لزوماًاروپايىنگاهمىكرد.

گرچهبهويژگىنژادپرس��تانهىكتاببش��روتكنيك
ادام��هداد،اش��پنگلرآنچي��زىراكهبهعن��وانويژگى
منحصربهفردمفهومسوسياليسمملىدرنژادهابودحقير
مىش��مرد.دررويارويىباخطراتخارجى،آنچيزىكه
بايدبرروىآنتأكيدشوداتحادنژادهاىمختلفاروپايى

مىباش��دنهبهبخشهاىمجزاىآن.وراىتش��خيص
“ترسهاىنژادى”واولويتدرنژادسفيدپوستان،اشپنگلر
مفهوم“غيرمادىگرايانه”خودراازنژاد)كهقباًلدركتاب
انحطاطارايهدادهبود(بيانكرد:اش��خاصخاص–ازهر
ن��ژادى-داراىنژادخاصىمىباش��دك��هاينهاتاريخرا
مىسازند.همراهباپيشبينىجنگجهانىدوم،اشپنگلر
دركتابزمانانحطاطهشداردادهبودكهسوسياليسمهاى
ملى)نازى(بهقدركافىدربرابرنيروهاىمخالفخارجى
مراقبنيس��تندواينتوانايىرادارندكهكش��وروآنهارا

ويرانكنند.

انتق��ادمس��تقيماوبدي��نطريقبيانش��دهب��ود:“و
سوسياليسمهاىملىاعتقاددارندكه
مىتوانندنسبتبهجهانومخالفان
آنچش��مپوش��ىكنندومىتوانند
قصرهاىخ��ودرادراينفضابدون
ايجادجوىآرامبناكننداماواكنش
واضحىراازطرفمرزهاىخارجى

كشوردريافتكردند."

درآخ��رپسازاينك��هاينكتاب
مسيرگس��تردهاىرابراىخودمهيا
ك��رد،مقاماتازانتش��اربيش��ترش
جلوگيرىكردند.اس��والداش��پنگلر
مدتكوتاهىپسازاينكهپيشبينى
شدديگررايشآلمانىوجودنخواهد
داشتدر8مى1936دراثربيمارى
قلب��ىدرآپارتمان��شدرموني��خدر
گذشت.هنگاهىكهاوبهسمتمرگشپيشرفتهمگى
رامتقاعدكردهبودكهحقبااوس��توتمامىرويدادهايى
ك��هاودركتابانحطاطغرببيانكردهبودبهروش��ى
خاصبهوقوعپيوست.اومطمئنبودكهدردورهىتاريك
روش��نفرهنگش،زندگىكردهبودكهعالوهبراظهارات
تاريكوش��ومشعميقاًمشتاقوعالقهمندبهپاياناين

روندبود.
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گفتگوی «
ویژه
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«گفت و گوی ویژه

حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد  رهدار 
در گفتگو با فرهنگ عمومی:

■  گفتگو از جعفر علیان نژادی

بنده ملکیان را
 در حوزه سیاست عمومی

 دنباله رو ماکیاولی می بینم

 چنین برداشت می شود 
که شرق شناسی به معنی 
هرگونه شناخت شرق 
است. در الیه ی اول به 
هر گونه شناخت شرق 
که از سوی غربی ها 
صورت گرفته است 
اطالق می شود. ولی  این 
شرق شناسی نیست. 
البته این تعریف به لحاظ 
لغوی می تواند مصداق 
شرق شناسی باشد.

فرهنگ عمومی: موض�وع مصاحبه ای 
که قرار است امروز در خدمتتان  باشیم 
حول موضوع شرق شناسی است. آقای 
دکت�ر ب�رای ورود به بحث ه�ر طور که 
صالح می دانید، صحبت را آغاز فرمایید.
دکتراحمدرهدار: بسماللالرحمنالرحيم.
درآغازبح��ثبايدنكت��هاىراعرضكنم.
چنينبرداش��تمىشودكهشرقشناسىبه
معنىهرگونهشناختشرقاست.دراليهى

اولبههرگونهشناختشرقكهازسوىغربىهاصورت
گرفتهاس��تاطالقمىش��ود.ولىاينشرقشناس��ى
نيس��ت.البتهاينتعريفبهلحاظلغوىمىتواندمصداق

شرقشناس��ىباش��د.بهعنوانگزارشىكه
هرودوتدرعصريونانباستانازايرانداده

است،اشارهكرد.
ب��هدلي��لتعريفىك��هبع��داًودرادامه
مصاحبهازشرقشناسىخواهمكرد،منآن
نوعشناختهاراشناختهاىشرقشناسانه
نمىدان��م.ب��راينباورهس��تمكهش��ايد
شرقشناسىدردهقرناخيرموضوعيتپيدا
ك��ردهوجاداردكهموردمطالعهقراربگيرد.
بيش��ترميلدارمبگويمشرقشناس��ىازنيمهقرن12يا
ابتداىآنشروعشده]شرقشناسىاىكهمىخواهمامروز
راجعبهآنبحثكنم[وتاامروزادامهدارد.مرحلهاولاين
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 از ویژگی های دیگر دوره ی اول می توان به نقش برجسته پژوهشی شرق شناسی که متعلق به 
مسیونرهای مسیحی، مورخان و دانشمندان است، اشاره کرد. آنها به دور از دخالت دیپلمات ها و 

سیاستمداران بودند. دوره ای که می توان اسم آن را شرق شناسی انفعالی گذاشت. 

وقتی کنگره 
شرق شناسی ایجاد 

می شود، پژوهش های 
فردی آکادمیک، با 

حالتی منظم تبدیل به 
مجموعه می شود. در 
این دوره شاهد شکل 

گیری دائرۀالمعارف های 
شرق شناسی هستیم. 

در این دوره تدوین 
دائرۀالمعارف های 

شرق شناسی صورت 
می گیرد. یعنی نه فقط 
تجارب فردی، جمعی، 

بلکه مدون هم می شود. 
تدوین دائرۀالمعارف 

لیدن هلند یا امریکانا 
در این دوره تدوین 

می شود.

شرقشناسىازقرن12تانيمهقرن17ومرحلهدومآن
ازنيم��هقرن17تانيمهقرن20ونيزازنيمهقرن20تا

االنمرحلهسومآناست.
مرحلهاولشرقشناس��ىدورهىرشدمسلميناست
كههمزمانبادورهىركودغرباس��ت.قرنهاىپايانى
قرونوس��طىدرغربوقرنهاىاوجونش��اطفكرى
جهاناسالمبويژهدرجنوباروپاست.ايندوره،دورهاى
اس��تكهغربتالشداردبازفهمىشرقراداشتهباشد
ونهتصرفدرآن.اگربخواهمنس��بتغربوشرقرادر
ايندورهباحالحاضرخودمقايسهكنم،مثلنسبتاالن
ماباغربدرجهتمعكوساست.همانطوركهدرحال
حاضرجهانش��رقنس��بتبهغربنوعىاحساسعقب
ماندگىمىكن��دودغدغهداردغربرابفهمد،درنتيجه
دانش��جواعزاممىكندوحتىدراي��ناعزامهماحتياط
مىكندتاهردانش��جويىرانفرستدكهدرآنجابهازخود
بيگانگىبرسد،جهانغربدرآندورهچنينحسىنسبت
بهماداش��تهاس��ت.رهبرىايندورهباجريانكليس��او
پاپاست.آنهابعضىازجوانانمعتقدمسيحىراگزينش
مىكردندوبهس��رزمينهاىاسالمىگسيلمىداشتندتا
اس��المرابفهمند،وسرزمينهاىاسالم،اقواماسالمىو
ظرفيتهايىكهدردرونعالماسالمىاستراشناسايى
كنندوبراىآنهاگزارشدهندتابراس��اسآنگزارشها
برنامهريزىهايىداش��تهباش��ند.ازويژگىهاىديگراين
دورهعالوهبررهبرىپاپ،ائتالفيهودومس��يحيتدر
برابراسالماست.تاقبلازاوايلقرن16جريانمسيحيت
واسالمكناريكديگرعليهيهودبودنداماازاوايلقرن16
يهودومس��يحيتباهمعليهاس��الممتحدشدند.اينكه
چرامسيحيتدرآندورهدركناراسالمعليهيهودبودند،
داليلتاريخىدارد.درهرحالمسيحيانمعتقدبودندكه
حضرتمس��يح)ع(رايهوديانبهصليبدادندوبههمين
دليلكش��توكش��تارهاىتاريخىزيادىعليهيكديگر

داشتند.
ازويژگىه��اىديگ��ردورهىاولمىت��وانبهنقش
برجستهپژوهشىشرقشناسىكهمتعلقبهمسيونرهاى
مسيحى،مورخانودانش��منداناست،اشارهكرد.آنهابه

دورازدخالتديپلماتهاوسياستمدارانبودند.دورهاىكه
مىتواناسمآنراشرقشناسىانفعالىگذاشت.

فرهنگ عموم�ی: آق�ای دکتر، ام�کان دارد در این 
دوره اسامی  چند نفر از سیاحان، مورخان، مسیونرها 
و مبلغان مس�یحی که سفرنامه هایی را نوشتند، نام 

ببرید.
دکتراحمدره�دار: نكت��هاىراع��رضكن��م.چون
مرحلهىنخس��تينشرقشناسىاست،نويسندگانعنوان
شرقش��ناسندارندولىدرهميندورهنهضتترجمهآثار
اسالمىبهالتينصورتمىگيرد.منمىتوانماشخاصى
رادراي��ندورهنامببرمكهكاماًلتحتتأثيرهجومفكر
اس��المىدردنياىغربهس��تند.متفكري��نبزرگىمثل
آكوين��اس،حكي��مبوآنتارهوآلبرتكبيرهرس��هىاينها
فيلسوفانىقدرهستندكهمتأثرازفلسفهىسينايىهستند
وب��ههمينجرمچندبارمحكومش��دند،بهزندانرفتندو

كسىمثلآلبرتكبيردرنهايتاعدامشد.
دردورهىدوم،يعن��ىازنيم��هقرن17ت��انيمهقرن
20چنداتفاقمىافتدكهازويژگىهاىايندورهاس��ت.
نكتهاولايناس��تكهرهبرىاي��ندورهباجريانپاپو
كليس��انيستبلكهبادرباراست.لذانقشسياستمدارانو
ديپلماتهابرجستهاست.درايندورهدستگاهپاپوكليسا
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حذفنمىش��ود،بلكهبعدنرماف��زارىپيدامىكند،كه
گويىجادهصافكنفكرىپروژهىشرقشناسىهستند.
درپروژهىشرقشناسىايندورهبيشترسختافزارىرشد
مىكندآنهمباقدرتنظامى،سياسى،حضورديپلماتها
وسياس��تمداران.بعدنرمافزارىواخالق��ىآنراجريان
كليس��اوپاپجلومىبرد.درايندورهشاهدشكلگيرى
دانشكدههاىشرقشناس��ىهستيم.آموزشكدههاىزبان
عرب��ىدراي��ندورهتأس��يسوراهاندازىمىش��ود.در
دورهىدومبراىاولينبارش��اهدشكلگيرىكنگرههاى
شرقشناسىهستيم.پيشازاين،تحقيقاتازنوعفردى
بودهاس��ت.اماوقتىكنگرهشرقشناسىايجادمىشود،
پژوهشه��اىف��ردىآكادميك،باحالت��ىمنظمتبديل
بهمجموعهمىش��ود.درايندورهش��اهدش��كلگيرى
دائرۀالمعارفهاىشرقشناسىهستيم.درايندورهتدوين
دائرۀالمعارفهاىشرقشناس��ىصورتمىگيرد.يعنىنه
فقطتجاربفردى،جمعى،بلكهمدونهممىشود.تدوين
دائرۀالمع��ارفليدنهلندياامريكان��ادرايندورهتدوين

مىش��ود.دائرۀالمعارفامريكانادر1829در13جلد،در
1920در30جلدومحتواى45هزارمقالهبامش��اركت
65هزاراس��تادشكلمىگيرد.درايندائرۀالمعارفتنها
93مقالهمربوطبهشيعهبودهكهرشدكمىوكيفىنسبتًا
قابلتوجهىداشتهاس��ت.ازاتفاقاتديگردورهىدوم،
تدوينفهرستنگارىآثارشرقىهاتوسطغربىهااست.
نخس��تينتأليفاينفهرس��تنگارىدر1810صورت
گرفتهاس��تكهازمجموعهىآثارىكهمىتوانس��تهدر
چشماندازجريانشرقشناسىقراربگيرد،فهرستتهيه
شدهاس��ت.درايندورهشرقشناسىتبديلبهگفتمان
حاكمش��دهاس��ت.مناصراردارمكهشرقشناسىرااز
اينپسگفتمانىفهمكنم.گفتمانىشدنشرقشناسى
بهاينمعناس��تكهديگرفرقنمىكند،چهمحققى،در
چهموضوعىودرچهقرنىمىخواهددرش��رقتحقيق
كن��د.هريكازاينمتغيرهاراك��هتغييربدهيد،نتيجه
پژوهشتغييرنمىكندمثلدانش��گاههاىكنونىما.چه
فرقمىكندكهدانشجوىمسلمانماواردكدامرشتهى
ايندانشگاههاشود.مهمايناستكهدرهررشتهاين
دانشگاهواردشود،وقتىخارجمىشود،سكوالرشدهاست.
درگفتمانشرقشناسىهمقصهاينگونهاست.يعنىدر
هررش��تهاىراجعبههركش��ورىوباهررويكردعلمى
كهفردواردش��ود،نتايجپژوهش��ىتقريباًچيزهاىثابتى

خواهدبود.
فرهنگ عمومی: ش�ما مفهوم گفتم�ان فوکو را در 

نظر دارید؟
دکتراحمدرهدار: بله،خيلىپيشينى،آنرادرنظردارم

چونمباحثتئوريكآنبعدهامطرحشدهاست.
فرهنگ عموم�ی: یعنی تعامل قدرت و دانش را در 

این فضا مشاهده می کنید؟
دکتراحمدرهدار: بله.دقيقاًاينفضاحاكممىشود.اگر
يكمستش��رقانگليسىدرقرن17كهدرايرانراجعبه
صوفيهتحقيقمىكندرادرنظربگيريمونتايجپژوهشى
اورابايكمستش��رقفرانس��وىكهدرقرن18درهند
راجعبهادي��انهندىتحقيقمىكند،مقايس��هكنيم،و
اينه��ارابايكمستش��رقهلندىكهدرق��رن19راجع

شرق شناسان قرون 17 تا 19 کسانی هستند که می شود آنها را پژوهشگران تاریخ علم نامید. 
اما مستشرقین نیمه ی قرن بیست تا االن، مستشرقین تاریخ علم نیستند، بلکه عالمان هستند. 

عالمان سیاست، اقتصاد، مدیریت، مردم شناس و... . 

 تا قبل از اوایل قرن 16 
جریان مسیحیت و اسالم 
کنار یکدیگر علیه  یهود 
بودند اما از اوایل قرن 16 
یهود و مسیحیت با هم 
علیه اسالم متحد شدند. 
اینکه چرا مسیحیت در 
آن دوره در کنار اسالم 
علیه  یهود بودند، دالیل 
تاریخی دارد. در هر حال 
مسیحیان معتقد بودند 
که حضرت مسیح)ع( را 
یهودیان به صلیب دادند 
و به همین دلیل کشت 
و کشتارهای تاریخی 
زیادی علیه  یکدیگر 
داشتند. 
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بهخاورميانهوسيس��تمهاىقدرتدر
اينمنطق��هتحقيقمىكندياآنهارابا
يكمستش��رقآمريكاي��ىكهدرقرن
20راجعبهمردمشناسىآسياىصغير
مطالع��همىكن��دودرمجموعهمهى
آنهارابايكمستش��رقآلمانىكهدر
ق��رن21راجعبهآثارباس��تانىمصرو
سيستمفراعنهتحقيقمىكند،مقايسه
كنيم،مىبينيممستش��رقينىدرقرون
متعدد،دركش��ورهاىمقصدمتفاوتو
درموضوع��اتمتعدد،تحقيقمىكنند
ولىش��ايدبهلحاظمحتوايىوجهت
گيرىهاىارزش��ى80درصدنتايجاين
پژوهشهايكس��انباشد.يعنىهمهى
اينهاب��ارويكردهاىمتفاوتدغدغهى
اثباتچهار،پنجمس��ئلهرابازبانهاى
مختلف،ورژنهاىمتفاوتوورودهاى
متعدددارنديعن��ىمىخواهندبگويند:
ش��رقىهاداراىنژادپست،عقبمانده
واستبدادزدهاندوخودشاننمىتوانند
ازپسخودشانبربيايند.البتهتبيينها
متف��اوتمىش��ود،يعن��ىكس��ىكه
مىخواهدپس��تىنژادش��رقىهارادر
ايراننشانبدهد،بايديكمثالايرانى
بزند،نمىتواندبگويدمندرايرانكنار
رودنيلبودم.مثالهاعوضمىش��ود

امامحتواهايكىاست.داستانهاوخاطراتخيلىاوقات
ش��بيههماس��ت،بدترازهمهدرخيلىاوقاتس��اختگى
است.درهرحال،اينيكىديگرازويژگىهاىايندوره
اس��ت.ويژگىديگردورهىدومايناستكهنوعىروابط
ديالكتيكىشديدميانشرقشناسىواستعماربرقرارشده
اس��ت.يعنىاينهاچنانبههمنزديكشدندكهاساساًُقل
همديگرشدند.بهاينمعناكههرجاشرقشناسىبود،پاى
استعماربودوهرجااستعماربودحتماًنتايجشرقشناسىبه
عنوانپشتوانهىتئوريكآنحضورداشت.ازاينمطلب

البتهنمىشودنتيجهگرفتكههمهى
مستشرقينجاسوسند.نمىخواهماين
رابگويمولىبايدبدانيمنتايجتحقيقاتى
هم��هىمستش��رقينبهدرددس��تگاه

استعمارخوردهاست.
ای�ن  پ�س  فرهنگ عموم�ی:   
نظریه که می گویند شرق شناس�ی 
با اس�تعمار ظهور کرده است، غلط 

است؟
با شرقشناس��ى دکتراحمدرهدار: 
استعمارظهورنكردهاست.شرقشناسى
متقدمازاستعماربهمعناىكالسيكش
]يعن��ىق��رون17و18[،اس��ت.ولى
زمانىكهاس��تعماردراوجونش��اطش
بودهاست،دستگاهشرقشناسىبهترين
بس��تربراىرش��دآنب��ودهوبهترين
مددكارآنب��ودهاس��ت.نرمافزارهاى
استعمارىرامستشرقينتهيهمىكردند
ودرخدمتدستگاههاىاستعمارگرقرار
مىدادند.اينهاويژگىهاىايندورهبود

كهبهاجمالگفتم.
فرهنگ عموم�ی: قب�ل از اینک�ه 
ب�ه دوره ی پایان�ی برس�یم، ممکن 
اس�ت بفرمایید تفکر فراماسونری 
ی�ا در  ایج�اد ش�د  ای�ن دوره  در 
دوره های دیگر. شما فرمودید خیلی 
از شرق شناس�ان جاس�وس نبودند، منظورتان این 
است؛ آنهایی که جاسوس بودند، فراماسون هستند؟
دکتراحمدره�دار: نه.فراماس��ونرىيكىازنهادهاى
جاسوس��ىاست.ممكناستمستشرقىداشتهباشيمكه
جاسوسباش��د،امافراماسوننباشد.همچنانكهممكن
اس��تمستشرقىداشتهباش��يمكهنهجاسوسباشدونه
فراماس��ون،امانتايجپژوهش��ىاوبهدردفضاىاستعمار
سياس��ىخوردهباش��د.همچنانكهمستشرقىداريمكه
همجاس��وساس��توهمعضوفراماسونرىاست.يعنى

 انقالب اسالمی  دقیقًا به صورت عکس استدالل جهانی شدن، معرفت شناسی شرق شناسی را به 
چالش می کشد. انقالب اسالمی  این ادعا را دارد که  یک تمدن تا زمانی نشاط دارد و اصیل است که 
در محوری ترین بردار و شعار خود، به پایین جهت نگرفته باشد. محوری ترین شعار تمدن اگر رو 

به باال باشد، آن تمدن در حال نشاط است.

 چون مرحله ی نخستین 
شرق شناسی است، 
نویسندگان عنوان 
شرق شناس ندارند 
ولی در همین دوره 
نهضت ترجمه آثار 

اسالمی  به التین صورت 
می گیرد. من می توانم 

اشخاصی را در این 
دوره نام ببرم که کاماًل 
تحت تأثیر هجوم فکر 
اسالمی در دنیای غرب 

هستند. متفکرین بزرگی 
مثل آکویناس، حکیم 

بوآنتاره و آلبرت کبیر هر 
سه ی اینها فیلسوفانی 

قدر هستند که متأثر 
از فلسفه ی سینایی  

هستند و به همین جرم 
چندبار محکوم شدند، به 
زندان رفتند و کسی مثل 

آلبرت کبیر در نهایت 
اعدام شد. 

ما در دوره ی سوم عمدتًا شاهد 
تغییر نام مطالعات شرق شناسی 
به مطالعات منطقه ای هستیم. 

بسیاری از دانشکده های 
شرق شناسی تابلوی خود را 

کندند و به دانشکده های مطالعات 
منطقه ای تغییر نام دادند. 

علتش این بود که در دوره ی 
قبلی استعمار و شرق شناسی ُقل 

همدیگر شده بودند به گونه ای که 
تا وقتی اسم شرق شناسی می آمد 
استعمار تداعی می شد و بر عکس. 
در قرن بیست و نیز از نیمه ی آن 

استعمار رنگ عوض می کند . بنا به 
دالیلی استعمار کالسیک، تبدیل 
به استعمار نو و پنهان می شود. 
استعماری که می خواهد همان 
محتوا را انجام دهد، بدون اینکه 

اسم آن برده شود. استعماری است 
که دیگر نمی خواهد با یونیفرم 
نظامی به هند بیاید. می خواهد 
یک رضاشاهی را به ایران بیاورد 
که ایرانی است و بهتر از یونیفرم 
داران می تواند به انگلستان خدمت 
کند. اسم استعمار عوض شده و 
ماسک زده بود. اگر می خواست 
ذهن ها به او معطوف و حساس 
نشود، باید اسم ُقل خود یعنی 
شرق شناسی هم عوض می شد.
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رابطهشان،رابطهىعمومخصوصمنوجهاست.

دردورهس��ومازنيمهقرنبيستمبهاينطرفدستگاه
شرقشناسىويژگىهاىديگرىپيدامىكند،مثاًلشاهد
ظهورمستشرقينشرقىهستيم.پيشازاينمستشرقين
همهغربىبودند.مستش��رقينش��رقىيعنىشرقىهاكه
ش��رقراازپسعينكغربمطالعهمىكنند.اينهاهمان
دانشجويانىهستندكهرفتندودردانشگاههاىغربدرس
خواندند،هويتگرفتند.دردانشگاههايىدرسخواندندكه
شرقشناس��ىبهلحاظپژوهشىگفتمانمسلطآنجابوده
است.ظهورمستش��رقينشرقىكهشكلگستردهآنرا،
امروزدردانش��گاههاىداخلىهمش��اهدهستيم.منبه
اينمس��ئلهدرجاىديگربرمىگردم.مادردورهىسوم
عمدتاًش��اهدتغييرناممطالعاتشرقشناسىبهمطالعات
منطقهاىهستيم.بس��يارىازدانشكدههاىشرقشناسى
تابلوىخودراكندندوبهدانشكدههاىمطالعاتمنطقهاى
تغييرنامدادند.علتشاينبودكهدردورهىقبلىاستعمار
وشرقشناس��ىُقلهمديگرشدهبودندبهگونهاىكهتا
وقتىاسمشرقشناسىمىآمداستعمارتداعىمىشدوبر
عكس.درقرنبيس��تونيزازنيمهىآناس��تعماررنگ
عوضمىكند.بنابهداليلىاس��تعماركالس��يك،تبديل

بهاستعمارنووپنهانمىش��ود.استعمارىكهمىخواهد
همانمحتواراانجامدهد،بدوناينكهاسمآنبردهشود.
استعمارىاس��تكهديگرنمىخواهدبايونيفرمنظامىبه
هندبيايد.مىخواهديكرضاشاهىرابهايرانبياوردكه
ايرانىاس��توبهترازيونيفرمدارانمىتواندبهانگلستان
خدمتكند.اسماستعمارعوضشدهوماسكزدهبود.اگر
مىخواستذهنهابهاومعطوفوحساسنشود،بايداسم
ُقلخوديعنىشرقشناس��ىهمعوضمىشد.چوناگر
اسماستعمارعوضمىشدامااينُقلسرجامىبود،مردم
تااس��مشرقشناسىرامىديدندبهياداستعمارمىافتادند.
لذاعنواندانش��كدههاىشرقشناسىهمدرخيلىجاها
]نمىگويمهمهجا[بهمطالعاتمنطقهاىتغييرپيداكرد.
ويژگىبعدىايناس��تكهش��اهدشكلگيرىنوين
هستيم.شرقشناسىنوينويژگىهايىدارد.شرقشناسى
كالس��يكمبتنىب��رمطالعاتبارويكردتاريخىاس��ت
يعنىعمدهىمطالعاتكالس��يكشرقشناسىمطالعات
تاريخىاس��ت.تاريخفقه،تاريخفلس��فه،تاريخسياست،
تاريخمدني��ت،تاريخكش��اورزىو....شرقشناس��اندر
مطالع��اتكالس��يكتاريخهارادس��تكارىودرتاريخ
شرقتصرفمىكردند.ازنيمهىقرنبيستبهاينطرف
ويژگىشرقشناسىنوينايناستكهعالوهبررويكرد
تاريخى،رويكردهاىديسيپلينىپيدامىكند.رويكردهاى
ديسيپلينىبهاينمعنااستكهشرقشناساندرحالتوليد
كردننظريههاىتصرفهستندونهديتاهاىمتصرفانه.
فقطديتانمىدهند،نظريهمىدهند.مثاًلتئورىسياست،
مديريت،اقتصاد،روانشناختىو...درشرقشناسىمىآيد.
درق��رن18و19اينتئورىهادرشرقشناس��ىغايب
هس��تند.شرقشناس��انقرون17تا19كسانىهستند
كهمىش��ودآنهاراپژوهش��گرانتاريخعل��مناميد.اما
مستشرقيننيمهىقرنبيستتااالن،مستشرقينتاريخ
علمنيستند،بلكهعالمانهستند.عالمانسياست،اقتصاد،

مديريت،مردمشناسو....
ويژگ��ىديگ��رمرحلهىس��ومچالشه��اىمعرفتى
سنگينىاس��تكهشرقشناس��ىمىخوردوسرراهش
ايجادمىش��ود.شرقشناس��ىدرايندورهباسهچالش

 ویژگی دیگر مرحله ی سوم چالش های معرفتی سنگینی است که شرق شناسی می خورد 
و سر راهش ایجاد می شود. شرق شناسی در این دوره با سه چالش سنگین روبرو شد، دو 

چالش در خود دنیای غرب و یک چالش خارج از دنیای غرب است.

 شرق شناسی کالسیک 
مبتنی بر مطالعات با 
رویکرد تاریخی است یعنی 
عمده ی مطالعات کالسیک 
شرق شناسی مطالعات 
تاریخی است. تاریخ 
فقه، تاریخ فلسفه، تاریخ 
سیاست، تاریخ مدنیت، 
تاریخ کشاورزی و.... 
شرق شناسان در مطالعات 
کالسیک تاریخ ها را دست 
کاری و در تاریخ شرق 
تصرف می کردند. از نیمه ی 
قرن بیست به این طرف 
ویژگی شرق شناسی نوین 
این است که عالوه بر رویکرد 
تاریخی، رویکردهای 
دیسیپلینی پیدا می کند. 
رویکردهای دیسیپلینی 
به این معنا است که 
شرق شناسان درحال تولید 
کردن نظریه های تصرف 
هستند و نه دیتاهای 
متصرفانه. فقط دیتا 
نمی دهند، نظریه می دهند.



163 فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 91

س��نگينروبروش��د،دوچالشدرخود
دني��اىغ��ربويكچالشخ��ارجاز

دنياىغرباست.
معرفتشناسىشرقشناسىمبتنى
بردوگانه“م��ن”“او”،“من”“غير”يا
“ما”و“آنه��ا”بود.دوگانه"من"،"او" 
كه"منغرب" و"اوش��رق" است.من
اصيلواوغيراصيلاس��ت.رس��الت
"من" ايناس��تكهدراوتصرفكند
واورابهش��كلخودشدربياورد.اين
دوگانهشرقشناس��ىاست.ايندوگانه
درحوزهىمعرفتنتايجبسيارىهمراه
داش��ت.مثاًلمعرفتهاىآپارتايدىو
تبعيضنژادىدراينجاايجادمىش��ود.
م��ااصاًلدرحوزهىعل��متئورىهايى
ناشىازنگاههاىآپارتايديكداريمكه
كاماًلنژادپرس��تانهاس��ت.دراينجاست
كهمناصيلمىش��ودوغير]او[،غير
اصيلمىشود.اصالتمنچنانپررنگ
استكهمجازبهتصرفدرغيراست.
لذاش��رقدراينمرحلهتصرفشدهو
اينمعرفتشناسى،شرقشناسىاست.
اينمعرفتشناس��ىدردورهىس��وم،
سهضربهخورد.اولينضربهراباپست

مدرنيسمخورد.پستمدرنيسمبرخالفقرائتمدرنيسم
كهجهانرابهدونيمهغربوش��رقتقس��يممىكردو
مىگفتجهانغربفقطاصيلاس��ت،جهانرابهيك
توپچهلتكهتقسيممىكند.هرتكهرايكزيستبوم
مىكند،هرزيس��تبومس��رجاىخودشاصيلاستو
مىگويداينزيس��تبومهاباهمديگ��رارتباطهمندارند.
اينهاراگفتمانهاىازهمگسس��تهمىبيند.بيناينها
ارثومي��راثوتراثوتأثيرگذارىهمقائلنيس��ت.لذا
مىگويد،شرقسرجاىخودشاصيلاست.غربسرجاى
خودشاصيلاست.اينهاهيچگونهحقتصرفوتأثيرو
تأثرىدرهمندارند.پستمدرنيسممىگويد:اصاًلتاريخ

بهگونهاىاس��تكههركدامازشرق
وغربس��رجاىخودش��انبودهاندنه
اينكهباشند.اينمعرفتشناسىازاين
حيثشرقشناس��ىرازيرسؤالمىبرد
كهاصالت“من”رامىگرفت.نمىگفت
فقطغرباصيلاست.مىگفتدربرابر
غرب،ش��رقهماصيلاست.انگارهر
دوراهمعرضمىكرد.اينيكچالش

سنگينبود.
چال��شدوم��ىك��هشرقشناس��ى
خورد،چالشجهانىش��دنبود.چالش
جهانىش��دنايناستكهاساسنگاه
دوگانهشرقشناس��ىراازبينمىبرد.
شرقشناسىباخطىجهانرابهشرق
وغربتقس��يممىكند.غرباصيلو
ش��رقغيراصيلاس��ت.جهانىشدن
مىگويد:اصاًلقصهدرايناس��تكه
خ��طجدايىبينغربوش��رقازبين
رفتهاست.چونغرب،بزرگوبزرگتر
ش��ده،تاجايىكهكلش��رقراغرب
گرفت��هاس��ت.درحالحاض��ر،چيزى
بهن��امش��رقنداريم.غ��ربحتىدر
كورهدهاتهاىش��رقهمرفتهاست.
غربدرهمهجاىشرق،حضورخودرا
ازطريقابزار،تكنولوژى،رسانهها،نرمافزارها،دانشگاهها،
كتابهاوخيلىچيزهاىديگرگرفتهاست.اصاًلتخصصًا
موضوعىبهنامشرقنخواهيمداشت.هرچههستعالم،
عالمغربىاس��ت.تاريخ،تاريخغربىاست.تاريخزمانما

يكصورتداردوآنهمصورتغرباست.
 فرهنگ عمومی: منظورتان مفهوم جهانی ش�دن 

مدرن است؟ درست است؟
دکتراحمدرهدار: بله.ادعاىجهانىشدنايناستكه
جهانرابهدهكدهاىتبديلكردهاس��ت.دهكدههميك
آبوهواورنگداردوآنهمآبوهواورنگغرباست.
اصاًلچيزىبهنامش��رقديگرحضورندارد.جهانىشدن

 از ویژگی های دیگر دوره ی سوم از شرق شناسی بحث مسلمان شدن برخی از مستشرقین است. 
یکسری از مستشرقین به رغم سخت بودن گفتمان شرق شناسی، توانستند  از دیوارهای بسته 

شرق شناسی عبور کنند و نور اسالم را ببینند.

من به عنوان  یک عامل 
تسریع کننده و بیرونی، 

ورود غرب به جوامع 
اسالمی را تشدید 

کننده ی انحطاط و نه 
زوال آنها می دانم. اما تا 

زمانی که خود ما ضعیف 
نباشیم و در شرایط 

انحطاط قرار نگیریم، 
موج اندیشه های 

تصرف کننده در ما 
تأثیر نخواهد داشت. ما 
ضعیف بودیم که امکان 

تصرف در ما بوده است. 
اگر ما قوی بودیم نسیم 
اندیشه های غرب به ما 
می خورد و ما هم با آن 
نسیم از پا نمی افتادیم.

بنده ملکیان را در حوزه ی 
سیاست عملی ادامه رو ماکیاول 
می بینم. ماکیاولی یک پرسش 
خیلی جدی دارد. دغدغه و 

پرسش ماکیاولی این است که 
چه باید کرد تا در جهان جنگ 
کم و صلح زیاد شود. به عبارت 
دیگر ماکیاول دغدغه دارد که 
طرحی برای جهان بریزد که 

طرح صلح باشد. بعد از مطالعه 
بسیار، چیزی به ذهنش می زند 
و می گوید من بر این باورم که 
مردم یا اقوام از این رو با هم 
جنگیده اند که آرمان هایشان 

دور بوده است. آرمان های دست 
نیافتنی و بزرگ داشته اند. 

افقشان بسیار دور بوده است. به 
همین جهت ماکیاولی در توصیه 

به سیاستمداران می گوید: 
آرمان های مردم را دم دستی 

کنید. یعنی به جای  اینکه برای 
مردم از وجود حرف بزنید از 

موجود سخن بگویید. به عبارت 
دیگر طرح ماکیاولی تبدیل آرمان 

به واقعیت بود.
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«گفت و گوی ویژه
فرهنگهاى هم��هى مىگوي��د:
ديگ��ررامندرخودمهضمكردم
ورنگخ��ودمراب��هآنزدم.هر
دوىاينمعرفتها،مىتوانس��ت
معرفتشناسىشرقشناسىرابه
چالشبكش��د.امامعرفتشناسى
س��ومىدارد چالش شرقشناسى
ك��هدربيروندني��اىغرباتفاق
افتادهاس��توآنانقالباسالمى
ايراناست.انقالباسالمىدقيقًا
بهصورتعكساستداللجهانى
شدن،معرفتشناسىشرقشناسى
راب��هچال��شمىكش��د.انقالب
اس��المىاينادعاراداردكهيك
تمدنتازمانىنشاطداردواصيل
اس��تكهدرمحورىترينبردارو
ش��عارخود،بهپايينجهتنگرفته
باشد.محورىترينشعارتمدناگر
روبهباالباش��د،آنتمدندرحال
نش��اطاس��ت.محورىترينشعار
تمدنغربنفىخداواومانيس��م
ياانس��انخدايىب��ود.تفكرغرب
ديرزمانىاس��تكهمتوجهش��ده
اس��تديگرنمىتواندبدونخدابر
محوريتانسانحركتكند.ديگر
نمىتواندمنك��رمتافيزيك،غيب،
رازوجه��انماوراءباش��د.يعنىاز
محورىترينش��عارخودشدست
كشيدهاستوبهاينرسيدهاست

كهانگارعالممؤثرهاىديگرىهمداردكهانساندرآن
ح��وزه،كمتريننقشرادارد.لذاروبهجريانهاىمعناگرا
آوردهاس��تولوبازهممامعتقدهس��تيمكهدراينروى
آورىهممجدداًمرتكبخطاش��دهاست.يعنىازچالهبه
چاهافتادهاس��ت.چونجريانمعنويتىكهدنبالمىكند،
جريانانحرافىوغلطىاس��ت.اماغلطيادرست،اتفاقى

كهافتادهايناس��تكهخودغرب
ازمحورىترينشعارخودشدست
كشيدهاست.امامحورىترينشعار
انقالباس��المى،درستدرعصر
م��رگخ��دا،حياتوزن��دهبودن
خداس��ت.درمدتسىسالىكه
ازانقالباسالمىمىگذرد،همهى
دنيايىكهقبلازاينپذيرفتهبود،
خدامردهاس��ت،قب��ولكردهكه
خدازندهاس��ت.لذامظاهرمراجعه
بهخ��داراجدىگرفته،كليس��اها
دوبارهدرحالرونقگرفتناست،
دانشكدههاىدينشناسىمجدداً
رونقگرفتهاس��ت،كرس��ىهاى
دينپژوهىپررنگش��دهاستو
گفتمانهاىمبن��ىبرارتباطعلم
ودينايجادشدهاست.همهاينها
نش��انمىدهدك��همحورىترين
ش��عارانقالباس��المىرنگخود
راب��هص��ورتجه��انمىزند.به
عب��ارتديگ��رادع��اىانق��الب
كه اسالمىبرخالفجهانىشدن
مىگفتغرببس��طپيداكردهو
همهىش��رقراگرفتهاست،اين
استكهش��رقدرحالبسطپيدا
كردناس��توهمهىغربراكم
كممىگيردومىگويدامروزغرب
صورتش��رقرابهخودمىگيرد.
بهعبارتديگر،انقالباس��المى
مىگويدباظهورمنفلشونش��اطدنياىغربكهروبه
باالبودبهپايينجهتگرفتهوسيرانحطاطشآغازشده
اس��ت.ازآنطرفجريانانحطاطىكهدرجهاناس��الم
ودنياىش��رقحاكمبود،نش��اطگرفتهوبهس��متباال
جهتگرفت.اينكفلشانقالبروبهباالوفلشدنياى
غربروبهپاييناس��ت.امروزمامىتوانيمجريانبيدارى

 پست مدرنیسم بر خالف قرائت مدرنیسم که جهان را به دو نیمه غرب و شرق تقسیم 
می کرد و می گفت جهان غرب فقط اصیل است، جهان را به  یک توپ چهل تکه تقسیم 

می کند. هر تکه  را یک زیست بوم می کند، هر زیست بوم سر جای خودش اصیل است و 
می گوید این زیست بوم ها با همدیگر ارتباط هم ندارند.

 ادعای جهانی شدن 
این است که جهان را به 
دهکده ای تبدیل کرده 
است. دهکده هم یک 
آب و هوا و رنگ دارد 
و آن هم آب و هوا و 
رنگ غرب است. اصاًل 
چیزی به نام شرق دیگر 
حضور ندارد. جهانی 
شدن می گوید: همه ی 
فرهنگ های دیگر را من 
در خودم هضم کردم و 
رنگ خودم را به آن زدم. 
هر دوی این معرفت ها، 
می توانست معرفت 
شناسی شرق شناسی 
را به چالش بکشد. 
اما معرفت شناسی 
شرق شناسی چالش 
سومی  دارد که در بیرون 
دنیای غرب اتفاق 
افتاده است و آن انقالب 
اسالمی  ایران است.

 مرحله اول شرق شناسی دوره ی رشد 
مسلمین  است که همزمان با دوره ی رکود 
غرب است. قرن های پایانی قرون وسطی 
در غرب و قرن های اوج و نشاط فکری 
جهان اسالم بویژه در جنوب اروپاست. 
این دوره، دوره ای است که غرب تالش 
دارد بازفهمی شرق را داشته باشد ونه 

تصرف در آن. اگر بخواهم نسبت غرب و 
شرق را در این دوره با حال حاضر خود 
مقایسه کنم، مثل نسبت االن ما با غرب 

در جهت معکوس است. همان طور که در 
حال حاضرجهان شرق نسبت به غرب 
نوعی احساس عقب ماندگی می کند و 
دغدغه دارد غرب را بفهمد، در نتیجه 

دانشجو اعزام می کند و حتی در این اعزام 
هم احتیاط می کند تا هر دانشجویی را 
نفرستد که در آنجا به از خود بیگانگی 
برسد، جهان غرب در آن دوره چنین 

حسی نسبت به ما داشته است. رهبری 
این دوره با جریان کلیسا و پاپ است. 
آنها بعضی از جوانان معتقد مسیحی 
را گزینش می کردند و به سرزمین های 
اسالمی  گسیل می داشتند تا اسالم را 
بفهمند،  و سرزمین های اسالم، اقوام 
اسالمی  و ظرفیت هایی که در درون 

عالم اسالمی  است را شناسایی کنند و 
برای آنها گزارش دهند تا بر اساس آن 

گزارش ها برنامه ریزی هایی داشته باشند. 
از ویژگی های دیگر این دوره عالوه بر 

رهبری پاپ، ائتالف یهود و مسیحیت در 
برابر اسالم است.
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اسالمىرابهعنوانيكمؤيدخوبىدراينفضاشناسايى
كني��م.درهرحالاينچالشس��ومىبرس��رراهمعرفت
شناسىشرقشناسىبودكهدردورهىسومرخدادهاست.
فرهنگ عمومی: سؤالی که پیش می آید این است 
که ظاهراً باید تفکر جهانی شدن را از جهانی سازی 
ی�ا globalization جدا کنیم یعنی با ظهور انقالب 
اس�المی  به نظر می رس�د جهانی ش�دن در معنای 
مدرنیته که همان جهانی سازی است، دیگر کاربرد 
ندارد. به همین خاطر، مفهوم جهانی شدن در معنای 
پس�ت مدرن رواج یافته است و آن به این معناست 
که هر کشور و هر فرهنگی برای خود محلیتی خاص 
دارد و نمی شود اصولی که مثالً مربوط به دموکراسی 

یا حقوق ش�هروندی در غرب اس�ت 
و  اج�را  ش�رقی  کش�ورهای  در  را 
شناس�ایی کرد. با همین نگاه حقوق 
شهروندی جهانشمول سازمان ملل 
زیر سؤال رفته است. از این منظر آیا 
انقالب اس�المی در این نوع تفکرات 
پس�ت مدرنیس�تی تأثی�ر گذاش�ته 
اس�ت یا باید ماج�را را جور دیگری 

تعبیر و تفسیر کرد؟
دکتراحمدره�دار: م��نچ��هدرورژنغربىوچهدر
ورژنانقالباس��المىقائلبهجهانىسازىهستم.معتقد
هس��تمجهاندرحالس��اختهشدناس��تنهاينكهجلو
مىرود.يعنىپروس��هنيس��ت،پروژهاست.لكنبرخالف
تفس��يرغالبازجهانىشدنكهس��ازندگانجهانرابر
اس��اسمدلكتاب“غربىسازىدنيا”آنطرفآبىتلقى
مىكنند،منبراينباورمكهاينانقالباسالمىاستكه
جهانرابراساسسبكخودشمىسازد.لكنچوناين
تصرف،تصرفتمدنىاس��ت،كنداست،آراماست.ديده
نمىشود.منتش��راست،پنهاناست.آثارشرامىبينيمو
ن��هابزارش.مثاًلاالنفق��طمىدانيماينجريانبيدارى
اس��المىكهراهافتادهاستبهلحاظشعار،جهتونتيجه
بهنفعماست.يعنىاينآثاررامىبينيم،ابزاررانمىبينيم.
نمىتوانيمنشانبدهيمكدامكتاب،تئورىوشخصىاينها

راقلقلكدادهوبهميدانماآوردهاست.اينديدهنمىشود،
پنهاناستاماآثارونتايجآنديدهمىشود.ازويژگىهاى
ديگردورهىس��ومازشرقشناس��ىبحثمسلمانشدن
برخىازمستشرقيناست.يكسرىازمستشرقينبهرغم
سختبودنگفتمانشرقشناسى،توانستندازديوارهاى
بستهشرقشناسىعبوركنندونوراسالمراببينند.كسانى
مث��ل“لئوپل”،“رنهگن��ون”و“ناپلئون”.يكقولخيلى
جدىدربارهىناپلئوناستكهمسلمانشدهاست.ايشان
وصي��تكردهبوددرقبرشق��رآنرابااودفنكنند.البته
مسلمانشدنناپلئون،امتيازىبراىمانيستكهپزبدهيم
ناپلئونمس��لمانشدهاست.مهمتريناتفاقدورهىسوم
تشكيلموسوعهنقدمستشرقاناستيعنىجهاناسالم
بهيكنوعخودباورىرسيده،حسكردهوبه
اينباوررسيدهكهدرنتايجپژوهشىدستگاه
شرقشناس��ىترديدكند.نخس��تينجريان
موسوعهنقدمستشرقانبهمدتسهروزدر
1979درمصربهرياستدكترمحمودحمدى
برقرارش��د.بعدازآندرپاكستانادامهپيدا
كردودرجاهاىمختلفكسانىنقدنوشتند.
فرهنگهاىخاورشناساندرآمد،رويكردها،
آثار،پيامدهاوروشهاىغربىمعرفىشد.
اتف��اقمهمديگرىك��هدرايندورهافتاد،ش��كلگيرى
جريانغربشناس��ىبود.ماتاايندورهچيزىبهعنوان

غربشناسىنداريم.اينجامىخواهمتحليلارائهبدهم.
فرهنگ عمومی: آقای دکتر قبل از اینکه به تحلیلتان 
برسیم، آیا ما می توانیم سردمدار نقد شرق شناسی به 
معنای جدید را مرحوم س�ید جمال الدین اس�د آبادی 

بدانیم یا خیر؟
دکتراحمدرهدار: نه.قطعاًس��يدجمالنيس��ت.سيد

جمالدرحوزهنقدغربىوادادهاست.
فرهنگ عمومی: این مس�ئله را ب�ا توجه به نامه ای 
که ارنس�ت رنان و پاسخی که سید جمال به آن داده 

است، عرض کردم.
دکتراحمدره�دار: س��يدجمالدراوجمبارزاتىكهبا
دنياىانگليسواس��تعمارغ��ربدارد،راهبردىكهبراى

 غرب شناسی به مثابه ی یک جریان، از انقالب اسالمی شروع شده است. از آستانه انقالب اسالمی ممکن 
است افراد و متفکرینی را ببینیم که قبل از آن بوده اند و بحث غرب شناسی و نقد غرب را داشته اند. 
جریان غرب شناسی با انقالب اسالمی صورت می گیرد. یعنی جایی که پایگاهی مستقل از غرب پیدا 

کردیم، پایگاهی که احساس تفوق بر غرب می کند و زمان، زمانه نشاط ما و انحطاط غیر ماست.

 مهمترین اتفاق دوره ی 
سوم تشکیل موسوعه 
نقد مستشرقان است 

یعنی جهان اسالم 
به یک نوع خودباوری 

رسیده، حس کرده و به 
این باور رسیده که در 

نتایج پژوهشی دستگاه 
شرق شناسی تردید 

کند.  نخستین 
جریان موسوعه نقد 
مستشرقان به مدت 

سه روز در 1979 
در مصر به ریاست 

دکترمحمودحمدی 
برقرار شد. بعد از 

آن در پاکستان ادامه 
پیدا کرد و در جاهای 

مختلف کسانی نقد 
نوشتند. فرهنگ های 
خاورشناسان در آمد، 

رویکردها، آثار، پیامدها 
و روش های غربی 

معرفی شد. اتفاق مهم 
دیگری که در این دوره 

افتاد، شکل گیری جریان 
غرب شناسی بود. ما 

تا این دوره چیزی به 
عنوان غرب شناسی 

نداریم.
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«گفت و گوی ویژه
جهاناس��المدرمبارزهباغ��ربمىدهد،فراگيرىعلوم

غربىاست.
فرهنگ عموم�ی: فک�ر می کن�م راهب�رد اصلی او، 

وحدت اسالمی است.
دکتراحمدره�دار: وحدتاسالمىيكىازراهبردهاى
اصلىاوستولىراهبردعلمىاىكهايشانمىدهد،بحث
فراگيرىعلومغربىاس��ت.سيدجمالقطعاًنيست.من
اصاًلمعتقدمآغازجريانغربشناس��ىدرجهاناس��الم

انق��الباس��المىاس��ت.تحليلىكه
مىخواس��تمارائ��هدهماي��نبود.من
ب��هچهدلي��لگفتمهرمطالع��هاىاز
غربىهادرموردش��رقرانمىتوانيم،
مىخواه��م بنامي��م. شرقشناس��ى
نكت��هاىبگويم.پس��وند“شناس��ى”
جن��س از شرقشناس��ى كلم��ه در
پس��وندكلماتىمثلمعادشناسى،خدا
نبوتشناسى و امامتشناسى شناسى،
نيست.اينشناس��ىياlogyدرواژه
شرقشناسىازپيامدهاىعالمتجددو

مدرناس��ت.اينشناسى،ازشناسىهاىمتصرفانهاست.
شرقشناسىيعنىنوعىشناختمتصرفانهازشرق.معنى
آنايناستكهدراينپژوهشهاقرارنيست،شرقآنگونه
كههس��ت،توضيحدادهشودبلكهآنگونهكهبايدباشدو
م��نغربىمىخواهمتوضيحدادهمىش��ود.اينبحثرا
ادواردسعيددركتاب“شرقشناسى" خيلىزيباتبيينكرده
است.شرقشناسىدراينمرحلهدرشرقتصرفمىكند.
اينتصرفزمانىوبراىكسىمىتوانداتفاقبيفتدكهدو
مسئلهوجودداشتهباشد.كسىكهتصرفمىكندبايدبه
لحاظجايگاهى،تفوقداش��تهباشد.بايددردورهىنشاط
وبرتريشباش��د.ازآنطرفكسىهمكهدراوتصرف
مىش��ودبايددرش��رايطانحطاطباشد.شرقشناسىاين
گونهبودهاست.شرقشناسىبهويژهاززمانىكهگفتمان
مىشوديعنىدورهىدوموزمانىكهدرانفعالنيست،از
قرن17بهبعد،نشاطخودراسپرىمىكندودنياىشرق
درانحطاطاست.ماچراقبلازاينغربشناسىنداشتيم.

غربشناسىبهمعناىمتناظرمعكوسشرقشناسى.
فرهنگ عمومی: آقای دکتر در اینجا  نکته ای وجود 
دارد. از منظر برخی متفکرین زوال شرق بخاطر نفوذ 
مدرنیته و غرب بود. قب�ل از نفوذ مدرنیته حداقل در 
ای�ران 200 س�ال پی�ش، ی�ک فرهن�گ متذکر به 
سنت والیی داش�تیم. وقتی مدرنیته از اواخر دوران 
صفویه و اوایل قاجاریه وارد مرزهای کشورمان شد، 
این زوال و انفعال فرهنگی ش�روع می ش�ود. ش�ما 
می فرمایید شرق شناس�ی در دوره 
ای در موض�ع تأثیر و نش�اط بوده 
که جوامع اس�المی و ایران در افول 
و انحطاط فرهنگی به س�ر می برده 
اس�ت. من می خواهم بگویم اصاًل 
نفوذ مدرنیت�ه موجبات این افول را 

فراهم دیده است.
دکتراحمدرهدار: نه.منبهعنوان
ي��كعام��لتس��ريعكنندهوبيرونى،
ورودغرببهجوامعاس��المىراتشديد
كنندهىانحطاطونهزوالآنهامىدانم.
اماتازمانىكهخودماضعيفنباشيمودرشرايطانحطاط
قرارنگيريم،موجانديش��ههاىتص��رفكنندهدرماتأثير
نخواهدداش��ت.ماضعيفبوديمكهامكانتصرفدرما
بودهاست.اگرماقوىبوديمنسيمانديشههاىغرببهما
مىخوردوماهمباآننس��يمازپانمىافتاديم.همانگونه

كهدرصدراسالمايناتفاقافتاد.
فرهنگ عمومی: منظورتان از این انحطاط چه نوع 
انحطاطی است؟ انحطاط فلسفی، فقهی یا انحطاط 

در چیز دیگر؟
دکتراحمدره�دار: انحط��اطفكر،ح��وزهىانحطاط
عملراهمش��املمىش��ود.ماهمدرنظامانديشگىو
ه��مدرنظامعمل��ىازيكدورهاىنس��بتبهغربدر
ش��رايطضعفقرارگرفتيم.مىخواهمبگويمنس��يمفكر
غربپي��شازاينهمبهعالماس��المدرزمانفارابىو
ابنسيناوزيدهبود،نهفقطدرايندورانوانداديم،بلكهدر
آنتصرفكرديم.چونضعيفنبوديم.مادردورانمورد

 انحطاط فکر، حوزه ی 
انحطاط عمل را هم 
شامل می شود. ما هم 
در نظام اندیشگی و 
هم در نظام عملی از 
یک دوره ای نسبت به 
غرب در شرایط ضعف 
قرار گرفتیم. می خواهم 
بگویم نسیم فکر غرب 
پیش از این هم به عالم 
اسالم در زمان فارابی 
و ابن سینا  وزیده بود، 
نه فقط در این دوران 
واندادیم، بلکه در آن 
تصرف کردیم.

 شناخت امثال امام )ره( از غرب یک شناخت سلبی است به این معنا که امام اصالً غرب شناس نیست بلکه 
اسالم شناس است. چنان اسالم شناس خوبی است که کل پارادایم فکر و معرفتی امام)ره( اسالم است. به 
محض اینکه  یک گزاره از خارج جهان اسالم وارد این فضا می شود، راهدار معرفتی امام صدا می کند و 

می گوید این گزاره اسالمی  نیست. آن چیزی که امام می داند این است که این گزاره اسالمی  نیست. کاری با 
این ندارد که چه است. پروژه و مسئله ی امام این است.
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بحثضعيفشديمكهتانسيممىآيد
وامىدهيم.

فرهنگ عمومی: یعنی شما ضعف 
را درونی می بینید؟

دکتراحمدره�دار: بله،بخش��ىاز
ضع��فقطعاًدرونىاس��ت،البتهعامل
غربهمتشديدكنندهوتسريعكننده
است.تصرفدرش��رقزمانىصورت
گرفت��هكهغربدرموقعيتووضعيت
نشاطخودوشرقدرموقعيتومنزلت
انحطاطخودبودهاست.بههمينعلت
مادراينجا“شرقشناسى" داريم.ماچرا
دراينجاهمزمانغربشناسىنداشتيم؟
چونبراىاين"شناسىهاى" متصرفانه
الزماستكهپايگاهمتفوقانهاىوجود
داشتهباشدكهدرآندوراننبود.اولين
باراي��نپايگاهدرانقالباس��المىبه
وجودآمد.لذاغربشناس��ىبهمثابهى
يكجريان،ازانقالباسالمىش��روع

ش��دهاست.ازآستانهانقالباس��المىممكناستافراد
ومتفكرين��ىراببيني��مكهقب��لازآنب��ودهاندوبحث
غربشناسىونقدغربراداشتهاند.جريانغربشناسى
باانقالباسالمىصورتمىگيرد.يعنىجايىكهپايگاهى
مستقلازغربپيداكرديم،پايگاهىكهاحساستفوقبر
غربمىكندوزمان،زمانهنشاطماوانحطاطغيرماست.
همينكهدرحالحاضرجرياناتغربشناس��ىدركشور
ماوجوددارد،]درس��ال72يا73ب��ودكهدرقممباحث
غربشناس��ىرادرقممطرحكرديموگروهراهانداختيم،
خواصحوزوىودانشگاهىباماهمراهىنكردند.خواصى
كهاآلنخودشاندرنقدغربكتابهادارند.[انگارمرتكز
مش��ترکهمهىدانش��جويانمادردانشگاههاست.االن
وادادهتريندانشجوىماهمبهاينمسئلهاذعانداردكه
غ��ربدركليتخودشبراىمامفيدنيس��ت.روزىبود
كهنخبگانمانمىتوانستندخراشىبرپيكرغربببينند،
االنوادادهه��اىماهمكليتغ��ربرانمىپذيرند.نقش

فرهنگبومى،اس��تعدادها،ظرفيتها،
جهته��ا،دغدغههاومطلوب��اتمارا
مىبينند.اصاًلعصروزمانهعوضشده
است.االنزمانه،زمانهىنشاطانقالب
اس��المىوانحطاطدنياىغرباست.
لذااگرزمانىپاىميزمذاكرهمىرفتيم،
چونچيزىدستمانبود،ناگزيربوديم
خيل��ىچيزهاراامضاءكني��م.درحال
حاضردرك��ىاززمانهپيداكردهايمكه
مجبوربهامضاءنيستيمبلكهمىتوانيم
مجبورش��انبكنيمكهامضاءكنند.اين
فضاىغربشناس��ىاست.درهرحال
معتق��دمك��هجريانغربشناس��ىدر
انقالباسالمىشكلگرفتهورونقپيدا
كردهاست.واينوضعيتدركشورهاى
اس��المى]عربىوغيرعربى[نيزرونق
پيداكردهاس��تنكتهمهمديگرىكه
بايدمورداش��ارهقرارگيردايناس��ت
كهدراينمرحل��همطالعاتمربوطبه
شيعهدردس��تگاهشرقشناسىپررنگشدهاست.قرنها
درحوزهىمطالعهشرقشناسىشيعهسهمناچيزىداشته
اس��ت.مثاًلدردائرۀالمعارف“گي��ب”،“گلدزيهر”وامثال
اينهاحجمخيلىكمىازمطال��بدرحدوديكدرصدبه
شيعهاثنىعشرىاختصاصدارد.امااالناينگونهنيست.
هركتابىكهدردنياىاروپاوآمريكاراجعبهاسالمنوشته
مىشود،دوسومحجمشمسائلشيعىومشخصاًايرانرا

طرحمىكند.
فرهنگ عمومی: یعنی توجه شرق شناس که سابق 
بر این در حوزه بررس�ی ش�رق و ممالک اسالمی  در 
وهل�ه ی اول ب�ه قرآن معطوف بود، به مکتب تش�یع 

تغییر پیدا کرده است؟
دکتراحمدره�دار: اينجورنب��ودهكهتنهابهقرآن
توجهبودهباش��د.البتهتوجهب��هقرآنبهاينخاطركهدر
همهجاحضورداشتهاست،جدىبودهاست.ازاينحيث
درستمىفرماييد.مىخواهمبگويممطالعاتشرقشناسى

 من به طور ویژه در مورد شهید آوینی معتقد هستم که معرفتش صورت گری اندیشه نیست، بلکه 
حکایت وجود است. یعنی حرف های شهید آوینی حکایت پیوند وجودی اش با انقالب اسالمی است. 

به همین علت زود به دل می نشیند، خواننده اش را زود منفعل می کند و زود به حاق قضیه می زند.

 تقریبًا اکثر آنها وقتی 
سراغ غرب رفتند 

برخالف منطق صدرا 
سراغ غرب رفتند لذا 

غرب شناسی آنها، 
یک نوع غرب شناسی 
بخشی و تجزیه ای 

است. اما معرفت شناسی 
صدرایی و پایگاه فکری 
حکمت متعالیه بهترین 
پایگاه برای شناخت و 
تصرف در غرب است. 

معرفت شناسی صدرایی 
یک معرفت شناسی 
ُهلستیک و کل گرا 

است. پیوسته گراست، 
منسجم است.

 در دوره سوم از نیمه قرن 
بیستم به این طرف دستگاه 

شرق شناسی ویژگی های دیگری 
پیدا  می کند، مثالً شاهد ظهور 

مستشرقین شرقی هستیم. 
پیش از این مستشرقین همه 

غربی بودند. مستشرقین شرقی 
یعنی شرقی ها که شرق را از پس 

عینک غرب مطالعه می کنند. 
اینها همان دانشجویانی هستند 
که رفتند و در دانشگاه های غرب 
درس خواندند، هویت گرفتند. در 
دانشگاه هایی درس خواندند که 
شرق شناسی به لحاظ پژوهشی 
گفتمان مسلط آنجا بوده است. 
ظهور مستشرقین شرقی که 
شکل گسترده آن را، امروز در 

دانشگاه های داخلی هم شاهد 
هستیم.
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«گفت و گوی ویژه
پي��شازاينعمدت��اًرنگوبوى
تسنندارد.طبيعىقضيههماين
اس��ت.واردعالمتسننمىشدند.
عالمتس��نن،عال��مپررنگىبوده
قلمرو، اف��راد، كتابه��ا، اس��ت.
س��رزمينهاوگس��تردگىمربوط
ب��هعالمتس��ننبودهاس��ت.هر
چنداالنبهلحاظقلمرو،گسترده
نش��دهايماماازلح��اظكيفىبُلد
ش��دهايم.چنانپررنگشديمكه
دنياىغربديگ��رنمىتواندمارا
نبين��د.اينكهداردم��ارامىبيند
يعنىمامهمشدهايم.بعدازقرنها
براىاولينبارشرقشناس��انچند
س��القبلدردانش��گاهمنچستر
برگزار را كنگرهىشيعهشناس��ى
كرد.پژوهش��گرانومستشرقين
مختلفازادي��انگوناگونآمدند
ودرموردشيعهاظهارنظركردند.
اينيكگ��زارشمختصرازروند
مطالعاتشرقشناسىازقرن12
تاحالحاضراس��تكهخدمتتان

عرضكردم.
تقریباً  شما  فرهنگ عمومی: 
کلی�ات بحث شرق شناس�ی و 
اینکه از کجا ش�روع و به کجا 
منتهی ش�ده اس�ت را توضیح 
فرمودید، اما نکات ظریف تری 
وجود دارد که الزم است به آنها 
پرداخته ش�ود. اولین نکته ای 
که مورد توجه شرق شناس�ان 

در مواجهه با شرق بود مربوط به تقابل علم و اسالم 
است. به این معنا که اگر در آن زمان غرب شناسان 
ی�ا به بیان بهتر اسالم شناس�انی وجود داش�تند که 
در فرهنگ ش�رق بالیده بودند و احساس می کردند 

تفک�رات غربی ممکن اس�ت 
واج�د خصوصی�ات منف�ی ای 
باش�د، یا ن�وع ن�گاه غربی را 
واجد ای�ن خصوصی�ات منفی 
می دانستند، در مواجهه خود با 
غرب، اسالم  را برابر آن چیزی 
که غربی�ان علم می دانس�تند، 
قرار می دادند. شرق شناس�ان 
ه�م برعک�س ب�ا ژس�ت های 
علمی براب�ر اس�الم ق�د عل�م 
می کردن�د. این مواجه�ه را در 
تحلی�ل  چگون�ه  دوم  دوره ی 
می کنید. دوره ای ک�ه می توان 
به شکل نمادین سردمدارانش 
را “ارنست رنان” در قالب علم 
و “سید جمال الدین  اسد آبادی” 
محس�وب  اس�الم  قال�ب  در 
کرد. س�ید جمال در این زمینه 
مش�ترک  درد  بزرگ تری�ن 
مس�لمانان را ع�دم وح�دت و 
تفرقه می دانست. اگر بخواهیم 
دوره ه�ای  در  را  تقاب�ل  ای�ن 
مختلف شناسایی کنیم، به چه 

نتایجی می رسیم؟
نظ��ر از  دکتراحمدره�دار: 
م��نتقاب��لعل��مودي��نيكى
ازترفندهاىجريانشرقشناس��ى
اس��ت.همانجورىك��هفرموديد
ارنسترنانيكىازشخصيتهاى
برجستهاىاس��تكهبادغدغهو
انگيزهاينتقاب��لرامطرحكرده
است.نامههاىچندگانهكهبينسيدجمالوارنسترنان
ردوبدلمىش��ودگواهايناستكهرنانبراينباوراست
كهاساساًاسالمبامقولهاىبهنامعلمبيگانهاستواسالم
اصاًلتوانزايشعلمىندارد.يااسالمرويكردعلمىندارد.

وقتی متافیزیک دین حداقلی شد، باید و نبایدهایش هم حداقلی می شود. 
یعنی دین لیبرال و حداقلی. دین حداقلی یعنی دینی که کمترین باید و نباید را 

دارد. یعنی دینی که مناسکش از بین رفته است.

 نظریه گفتمان، نظریه ای نیست که 
بتواند تاریخ اندیشه اسالمی  را تحلیل 
کنید. مخصوصًا تفکر دینی شیعی را 

که نقطه ی ثقل آن با امام و انسان کامل 
است و تمام تاریخ خودش را بر محور این 

حجت می خواهد تحلیل کند. یعنی در 
تمام دوران تاریخ، ارزیابی، رشد و همه 
چیز بر مبنای این حجت است. نظریه 
گفتمان این ولی  را گم و منتشر می کند. 
دیده نمی شود. وقتی نسبیت و سیالیت 

می گوییم به همین معناست. انگار نیست. 
 ترازو نیست. 

* من می خواهم اصرار داشته باشم 
که غرب شناسی ما متناظر معکوس 
شرق شناسی است. یعنی انگار تمام 

بالهایی که شرق شناسی سر ما آورده 
است در سیستم غرب شناسی قرار است 

سر غرب در بیاید. یعنی می توانیم در غرب 
تصرف کنیم. از این پس نیاز نخواهیم 

داشت که بگوییم غرب چیست. چون غرب 
مسئله ی ما نیست. مسئله ی ما خود 
ما هستیم. به جای اینکه بگوییم غرب 

چیست، باید بگوییم غرب چه باید باشد تا 
گام بعدی رقم بخورد. یعنی در غرب جعل 

کنیم نه توصیف. در غرب تصرف کنیم 
نه اینکه غرب را توصیف کنیم. من فکر 

می کنم که پروژه غرب شناسی باید متناظر 
معکوس شرق شناسی باشد و غرب شناسی 
به مثابه ی متناظر معکوس شرق شناسی 
الزم نیست شرق شناسی وارونه نامیده 
شود. شرق شناسی وارونه نیست بلکه 
غرب شناسی به مثابه متناظر معکوس 

شرق شناسی.

 کمال در دنیای غرب در 
آنجایی است که همه ی 
فلش ها از بیرون به 
درون انسان بیایند. اما 
کمال در عالم اسالمی این 
است که تمام ظرفیت ها 
و پتانسیل های درونی 
انسان به بیرون هدایت 
شود. این دو نگاه است. 
دنیای غرب به این 
علت باید به بنیادگرایی 
می رسیده است و 
بنیادگرایی عین خشونت 
در دنیای غرب است و 
مبنای فلسفی رشد خود 
را از فرد شروع کرده و 
فرد گرا است. بنیادگرایی 
برای غرب است، اصاًل 
هیچ ربطی به ما ندارد. 
کما اینکه خشونت هم 
مقتضای ذات تجدد 
است و ربطی به ما ندارد. 
این نوعی فرافکنی است 
که دنیای غرب در برابر 
شرق انجام می دهد.
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اينيكىازترفندهاىمطالعاتشرقشناسىاست.اينكه
گفتمنتايجمطالعاتشرقشناسىچهارتاپنجچيزرابهما
تحميلكنديكىازآنهاهميناست.تعبيرمناينبودكه
آنهامعتقدندمسلماناننمىتوانندازپسخودشانبربيايند.
يعنىاستبدادزده،عقبافتادهوپستهستندونمىتوانند
خودشانراچارهكنند.مابايدبرايشانفكركنيم،بنويسيم،
اجراكنيمودستش��انرابگيريموبلندش��انكنيم.براى
چ��هاينترفنده��ارامىآوردند؟چونب��هاينترفندهانياز
داشتند.يعنىاگرمىتوانستندهمهىاينهارابهمابگويند
كهعقبمانده،مس��تبدونژادپستداريدولىمىتوانيد،
خودتانرانجاتدهيد،اولينس��ؤالمنطقىماازآنهااين
خواهدبودكهپسنقششمادراينجاچيست؟اينحربه،

حلقهىمتّممىبود.توجيهگراستعمار
دردرونمرزهاىاسالمىبود.آنهااول
بايدبهمامىفهماندندكهمانمىتوانيم
ازپسخودبرآئي��م،عقبماندهايمو
توانتوليدوزاي��شعلمنداريم،تابا
اينكاربتوانندحضورخودش��انرادر
كش��ورهاىش��رقىتوجيهكنند.در
اينجامىخواهمنكتهاىبگويم.بياييم
براىيكبارهمي��نپروژهعلمرابه
صورتپسينىدرنس��بتخودمانبا
غربببيني��م.آنهامس��ئلهاىراطرح

مىكردن��دكهماحتىدرتجربهانقالبىخودمانش��اهد
آنبودهاي��م.آنهامىگفتندش��مابهاي��ندليلكهعلمو
توانتوليدعلمىنداريد،عصبانىمىشويد.شماچونعلم
نداريد،جنبشراهمىاندازيد.دس��تبهاس��لحهمىبريد.
فريادمىزنيد.اگرعلمداش��تيددربرابرعلممن،علمارائه
مىدادي��د.دربرابركتابمن،كتابارائ��همىداديدودر
برابراستداللمن،استداللمىكرديد.مىگفتندببينيدما
كهعلمداريم،درآرامش��يمشماكهنداريدپرسروصداييد.
ماآدمهاىآرام،منطقىومعقولىهستيموشماآدمهاى
هيجانى،پرس��روصداواحساس��اتىهس��تيداينانتقادو
اش��كالىبودكهغربىهابهمامىگرفتن��د.اگربهجلوتر
بياييموبهصورتپس��ينىاينقضيهراموردتحليلقرار

دهيم،مىبينيمكهاينمسئلهدرستبرعكسشدهاست.
جهتاطالعت��اننكتهاىراعرضمىكن��م.مركزىدر
تهراناستكهكتابهايىراكهدرآمريكاوغربدرمورد
اسالموبهويژهدرموردايراننوشتهمىشود،كتابهايى
كهترجمهنش��دهاس��توترجمهياتوزيعگستردهآنهم
بهصالحنيس��ت.اينمركزچنينكتابهايىرابهايران
مىآورد.افس��تودس��تهبندىمىكندوبراىعدهاىاز
اساتيدمىفرستد.ازاينكتابهاتابهحالبراىمنچيزى
حدود300جلدآمدهاست.اينهاكتابهاىمسمومىاست
كهدركش��ورتوزيعنشدهاست.كتابهايىاستكهاكثر
نويس��ندگانش،متفكرينش��اخصومش��هوروباادعايى
هستند.بعضىازايننويسندگانتئوريسينهاىمشهورى
هس��تندنهفقطنويس��ندگانمش��هور.
كتابهاىاخيراينتئوريسينهاتفاوت
كيفىباكتابهايىكهس��ه،چهاردهه
قبلنوشتهبودند،پيداكردهاست.مثاًل
اگ��ركتابهايىكهريمونف��ورن،ُروا،
گراهامفولروبرناردلوئيسبيستسال
پيشنوش��تهاندباكتابهايىكهاآلن
مىنويس��ند،مقايس��هكنيم،يكاتفاق
خيلىبرجستهومشتركىدراينهاديده
مىشودوآنايناستكهتئوريسينهاى
غربعصبانىشدهاند.برخالفاينكهتا
چنددههپيشمىگفتندش��ماعصبانىمىشويد،هوچى
گرىمىكنيدو....ب��هنظرمىآيددرحالحاضرآرامش
آنهابههمخوردهاس��تومضطربن��د.نمىتوانباوركرد
ك��هفردىمثلآقاىُروادركت��اباخيرخوديعنى“امت
مجازىش��ده”بارويكردىب��هغايتغيرعلمىوژورنال
واردمىش��ود.چرااينگونهشدهاست؟آياُرواتوجهندارد
كهبهعنوانيكشرقش��ناسشهيرمعاصرمطرحاست
واگرقلمشبهيكبارهچنينتنزلپيداكند،براىاوخيلى
بدمىشود؟عناناختيارازدستشاندررفتهاست.موقعيت
م��ابرترش��دهوآنهاهمهويتبرترقبلىخودش��انرااز
دس��تدادند.عصبانىشدنآنهاطبيعىتريناتفاقىاست
كهافتادهاست.دراينطرفبرعكسمتفكرينودوستانى

 تفسیر تقابل علم و دین یکی از پروژه های شرق شناسی است که این تفسیر در دوره ی اول جواب 
داده  اس��ت اما در دوره های پسینی هرچه به جلو آمده است، به نفع ما تمام شده است. جریان  

انقالب اسالمی  از این تقابل به نفع خودش استفاده می کند. 

 توسعه یک امر قرن 
بیستمی است. در قرن 
91 و 18 چنین امری 
نداریم چون آن قرون 

دوران نشاط تجدد بوده 
است. تجدد وقتی مریض 

شد و در بستر احتزار 
افتاد، برای نجاتش درد و 
فشارش را به دنیای غیر 
غرب صادر کرده است و 

اسم آن را توسعه گذاشته 
است و اال تجدد نیاز 

به تئوری های توسعه 
نداشت. تجدد اگر تجدد 
بود و در حال زایش، به 
طور طبیعی بسط پیدا 

می کرد. اما در غرب 
این اتفاق نیفتاده است، 

فرافکنی های دنیای غرب 
در رویکردها و روش های 

کامالً آکادمیک است و 
مؤید سازی هایی است 
که انجام می دهند. یکی 
از این فرافکنی ها بحث 

بنیادگرایی است. 



فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 17091

«گفت و گوی ویژه
كهقب��اًلاگركتابمىنوش��تند،با
عصبانيتاينكارراانجاممىدادند،
االنآرامش��دهاند.اي��ندوس��تان
همينمنترابرس��رغربياندارند
كهچراسروصدامىكنيد.ماداريم
تئورىمىدهي��م،بياييدتحقيقو
پژوهشكنيد.همينپرسش��ىكه
آقاىاحمدىنژادپرس��يد.چراآنها
درموردهولوكاستتنبهپژوهش
نمىدهن��د؟وب��ههوچىگ��رىو
پروپاگانداپناهبردهاند!براىاينكه
آنهارااضطراببرداش��تهاست.در
حالحاضررويكردهاىپژوهش��ى
مطالب��هماس��ت،اماآنه��ااينكار
رانمىكنن��د.درح��الحاضرآنها
ش��خصيتهاىماراتخريبوترور
مىكنند.بهاينخاطركهمىبينند
مواجه��هىعلمىپژوهش��ىب��اما
جوابنمىدهددستبهدامناين
اعمالمذبوحانهمىش��وند.دورهى
اضطرابآنهاست.چونپژوهشو
مواجههىعلمىآرامشمىخواهد،
آرامشغربيانبههمريختهاست.
اباي��ىازاي��نندارندك��هدرعصر
اس��تچهرهى ارتباط��اتممكن
خشنشانتوس��طدوربينهارصد

شود.برايشانچارهاىنيست.
بههرحالمىخواس��تمبگويم،
تفس��يرتقابلعلمودي��نيكىاز
پروژههاىشرقشناس��ىاستكه
اي��نتفس��يردردورهىاولجواب
دادهاس��تامادردورههاىپسينى

هرچهبهجلوآمدهاست،بهنفعماتمامشدهاست.جريان
انقالباسالمىازاينتقابلبهنفعخودشاستفادهمىكند.
فرهنگ عموم�ی: متأس�فانه ن�وع نگاه�ی ک�ه به 

تاریخ اندیشه در بین متفکرین 
ن�گاه   از س�نخ  دارد،  رواج  م�ا 
شرق شناسی است. آنهایی هم 
ک�ه واجد این نوع نگاه هس�تند 
مهم ترین آثار این حوزه ]تاریخ 
میان�ه  دوره  و  فک�ر  اندیش�ه، 
اسالمی[ را چه قبل و چه بعد از 
انقالب داشته اند. با این مقدمه 
می خواستم از جنابعالی بپرسم 
آیا روش و تفکر سنتی در برابر 
روش اف�رادی امثال طباطبایی، 
آرام�ش دوس�تدار، محمدرض�ا 
نیکف�ر، ملکیان و اف�رادی که با 
نگاه شرق شناس�انه به ثمره ی 
تاریخ اندیش�ه نظر می افکنند، 
دفاع�ی  خصوصی�ات  واج�د 
الزم و حت�ی تهاجم�ی  مطلوب 
اس�ت یا بای�د از روش دیگری 
اس�تمداد بجوییم؟ روش�ی که 
بتوان�د مقابله ی ج�دی کند و از 
پس نگاه غالب شرق شناس�انه 
ب�ر بیاید ب�ه طوری ک�ه بتوانیم 
بگوییم متفکرینی در این جناح 
داریم که واجد آرا و قابل اهمیت 

هستند.
دکتراحمدره�دار: منمعتقدم
مس��ئلهآق��اىطباطباي��ى،بابك
بامدادانوآرامشدوستدار،مسئله
روششناختىنيست.اينهاتفسيرى
ازنح��وهىحركتوبودنتاريخى
ماارائهمىدهندك��هبرپايهىآن
انحطاطوس��پسزوالانديش��هرا
نتيجهمىگيرند.اينكهگفتميكىازويژگىهاىدورهسوم
ظهورمستشرقينشرقىاست،منظورمامثالهمينافراد
اس��ت.طباطبايىبهرغماينكهدرجاىجاىكتابشاين

 پیامد نتایجی که 
شرق شناسان با روش 
فیلولوژی می گیرند این 
است که وقتی اتفاقات یک 
فکت یا متن مثل اسالم را 
به  یک اصل باستانی ارجاع 
می دهند، خود این فکت یا 
همان  اسالم اصیل نیست. 
نه فقط اصیل نیست، بلکه 
حجیم هم نیست، نحیف 
است. همه چیز از جای 
دیگر آمده و وارداتی است. 
در عالم اسالمی ممکن است 
بیش از ده مفهوم هویت 
ساز وجود داشته باشد مثل 
عاشورا، انتظار، شهادت، 
بیعت، امامت و... . وقتی این 
مفاهیم هویت ساز را دائمًا 
به جای دیگری ارجاع دهند 
خود این متن نحیف و الغر 
می شود.

 شرق شناسی با استعمار ظهور نکرده است. شرق شناسی متقدم از استعمار به معنای کالسیکش ]یعنی 
قرون 17 و 18[، است. ولی زمانی که استعمار در اوج و نشاطش بوده است، دستگاه شرق شناسی 

بهترین بستر برای رشد آن بوده و بهترین مددکار آن بوده است. نرم افزارهای استعماری را مستشرقین 
تهیه می کردند و در خدمت دستگاه  های استعمارگر قرار می دادند.

 محوری ترین شعار انقالب اسالمی، 
درست در عصر مرگ خدا، حیات و 

زنده بودن خداست. در مدت سی سالی 
که از انقالب اسالمی می گذرد، همه ی 
دنیایی که قبل از این پذیرفته بود، 
خدا مرده است، قبول کرده که خدا 

زنده است. لذا مظاهر مراجعه به خدا 
را جدی گرفته، کلیساها دوباره در 

حال رونق گرفتن است، دانشکده های 
دین شناسی مجدداً رونق گرفته است، 
کرسی های دین پژوهی پررنگ شده 
است و گفتمان های مبنی بر ارتباط 

علم و دین ایجاد شده است. همه اینها 
نشان می دهد که محوری ترین شعار 
انقالب اسالمی رنگ خود را به صورت 
جهان می زند. به عبارت دیگر ادعای 

انقالب اسالمی برخالف جهانی شدن که 
می گفت غرب بسط پیدا کرده و همه ی 
شرق را گرفته است، این است که شرق 
درحال بسط پیدا کردن است و همه ی 
غرب را کم کم می گیرد و می گوید امروز 
غرب صورت شرق را به خود می گیرد. 
به عبارت دیگر، انقالب اسالمی  می گوید 
با ظهور من فلش و نشاط دنیای غرب 
که  رو به باال بود به پایین جهت گرفته 
و سیر انحطاطش آغاز شده است. از 

آن طرف جریان انحطاطی که در جهان 
اسالم و دنیای شرق حاکم بود، نشاط 

گرفته و به سمت باال جهت گرفت. اینک 
فلش انقالب رو به باال و فلش دنیای غرب 

رو به پایین است. امروز ما می توانیم 
جریان بیداری اسالمی را به عنوان یک 
مؤید خوبی در این فضا شناسایی کنیم.
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مس��ئلهرانقلمىكندكهمانبايدتاريخخودمانرامشابه
ادوارتاريخىغربدس��تهبندىوفه��مكنيماّمادقيقاًبا
هماندس��تهبندىاينتاريخرابررسيدهاستيعنىاين
تاريخرابهكالسيك،ميانهومدرندستهبندىكردهاست.
دقيق��اًمثلتاريخدنياىغرب،هماناتفاقاتىكهدرآنجا
رخداده،ازتاريخمامطالبهمىكند.بهيكس��رىازمسائل
اينگون��هافرادتوجهندارند.مثاًلطباطبايىآغازانحطاط
انديش��هسياس��ىدراي��رانراازابنس��ينامىبيندواوج
انحطاطماراهمدرمالصدراشناس��ايىمىكنديعنىدو
قلهىفكرىانديشهورزىراآغازوانجامانحطاطمىبيند
وازابنس��يناتامالصدراراانحطاطوازمالصدرابهبعد
رازوالمىبيند.چ��را؟طباطبايىمبنايىدارد.اومتأثراز
جريانىروشش��ناختىدرحوزهىشرقشناسىاستكه

باستانبراىاواصيلشدهاست.يكىاز
روشهاىپژوهشىجريانشرقشناسى
روشفيلولوژىيانسخهشناسىاست.
اينروشازقرن16تا17روشغالب
درمطالعاتشرقشناس��ىبودهاس��ت.
اص��راراينروشبرايناس��تكههر
َفكتدرعالمموجودرادرتاريخمعاصر
يانزديكبهريش��ههاىباستانىآنبر
مىگرداند.ه��راتفاقىكهدراينتاريخ
رخدادهاصل��شرابههمانس��ابقهبر
مىگردان��دك��هتطوراتىپي��داكردهو

ص��ورتكنونىيافتهاس��ت.مثاًلچيزىمثلعاش��ورايا
س��نتعزادارىدرعالماس��المىراكهجداًبديعاستو
بعدازعاش��وراباتمامكاراكترهاىخودخلقش��دهاست،
بهراحتىبارعزادارىهاىايرانياندرمراس��مهاىمربوط
بهسياوشبرمىگردانند.مىگويندهمانگونهكهايرانيان
براىسياوشعزادارىمىكردندباوروداسالمهمانرابه
عاشوراتسرىدادند.نقدايننوعنگاهنيازبهگفتنندارد،
مىتوانبهوضوحفهميدكهعمقوگسترهوروحعزادارى
براىامامحسينچقدربانگاهبهسووشونفرقدارد.انگار
هيچوجهشبهىبيناينهاوجودنداردااليكچيزصورى
كهآنجاهمگريهمىكردندواينجاهمگريهمىكنند.واقعًا

دوزاويهنگاهوجوددارد.پيامدنتايجىكهشرقشناسانبا
روشفيلولوژىمىگيرندايناستكهوقتىاتفاقاتيك
فكتيامتنمثلاس��المرابهيكاصلباس��تانىارجاع
مىدهند،خوداينفكتياهماناسالماصيلنيست.نه
فقطاصيلنيس��ت،بلكهحجيمهمنيست،نحيفاست.
هم��هچيزازجاىديگ��رآمدهووارداتىاس��ت.درعالم
اسالمىممكناس��تبيشازدهمفهومهويتسازوجود
داشتهباشدمثلعاشورا،انتظار،شهادت،بيعت،امامتو...
.وقت��ىاينمفاهيمهويتس��ازرادائماًبهجاىديگرى
ارج��اعدهندخوداينمتننحيفوالغرمىش��ود.آقاى
طباطبايىچنينكارىكردهاست.وقتىبهفلسفهاسالمى
مىپردازد،يونانباستانرااصيلمىكند.هرچندطباطبايى
اصرارداردكهمانبايدخودراازپشتعينكغربببينيم،
يامدلغربىه��افهمكنيموتالش
همكردهاس��تكهاي��نكارراانجام
ندهد،ام��ااتفاقدراوافتادهاس��تو
آنايناس��تكهبااصلوروشىكه
غربىهادراختياراوگذاش��تهاند،كل
دنياىتاريخاسالمرابرمحورباستان
تحليلمىكند.دوباستاندرانديشهى
طباطبايىپررنگاس��ت.يكىايران
باس��تان،يك��ىيونانباس��تان.يكى
عقلوفلس��فهيونانىاستوديگرى
بهتعبي��رخودشحكمتخس��روانى
ايرانىاس��ت.درتمامتاريخانديشهسياسىاسالمىهرجا
كهمىبيندايندوضعيفش��دهاند،فري��ادزوالومردن
مىدهد.مثاًلبحثحكمتعملىدرفلسفهيونانى.حكمت
عملى،دقته��اىعقالنىبراىمديري��تحوزهىعمل
است.درنظرطباطبايىدرفلسفهاسالمىحكمتعملى
رشدنكردهاستوهمينراضعفمىبيند.يعنىازجايى
كهحكمتنظرىدرفلسفهاسالمىرشدكردهاستواز
حكمتعملىپيش��ىجستهاس��ت،انحطاطراشناسايى
مىكند.يعنىازابنسينا.آقاىطباطبايىدراينجاچيزى
راخلطكردهاس��توآنايناس��تكهچنينپنداشتهكه
ح��وزهىعملدرهمهجاودرهمهىتواريخبايدازمنظر

 تئوریسین های غرب 
عصبانی شده اند. برخالف 

اینکه تا چند دهه پیش 
می گفتند شما عصبانی 
می شوید، هوچی گری 

می کنید و...  . به نظر می آید 
در حال حاضر آرامش 

آنها به هم خورده است 
و مضطربند. نمی توان 
باور کرد که فردی مثل 
آقای ُروا در کتاب اخیر 

خود یعنی “امت مجازی 
شده” با رویکردی به غایت 

غیر علمی و ژورنال وارد 
می شود. چرا این گونه 

شده است؟ آیا ُروا توجه 
ندارد که به عنوان یک 

شرق شناس شهیر معاصر 
مطرح است و اگر قلمش 

به یکباره چنین تنزل پیدا 
کند، برای او خیلی بد 

می شود؟ عنان اختیار از 
دستشان در رفته است. 

موقعیت ما برتر شده 
و آنها هم هویت برتر 

قبلی خودشان را از دست 
دادند. عصبانی شدن آنها 
طبیعی ترین اتفاقی است 

که افتاده است.

 در روش فوکویی تاریخ، تاریخ تجزیه شده و گفتمانی است. در نگاه ما تاریخ، تاریخ پیوسته است. در تاریخ 
پیوس��ته تجربه، حافظه تاریخی، تکامل تاریخی وعبرت تاریخی داری��م. چرا؟ چون یک مفهوم می تواند از 
مرزها و دوره های مختلف رد شود تا امروز در اختیار ما  قرار گیرد. اگر این مفهوم را نتوانیم از گفتمان های 
مختلف رد کنیم، دیگر نه عبرت، نه تجربه، نه حافظه و نه تکامل داریم. محال اس��ت کس��ی روی دوش فوکو 

بایستد و از دل تاریخ عبرت، تکامل، رشد و توسعه در بیاورد.
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«گفت و گوی ویژه
حكمتعملىمديريتشود.حالاينكه
درجهاناس��الموقبلازورودفلسفه
يونانىبهاينعالم،حوزهىعملرافقه
مديريتمىك��رد.اصاًلحكمتعملى
درتاريخايرانوفلس��فهاس��المىبه
اينعلترش��دنكردهاستكهمتكفل
علمىداشتهاس��ت.فقيهانمتكفالن
ام��رمديريتاينجريانعملىبودهاند.
اگرآقاىطباطبايىمىخواستانحطاط
ماراارزيابىكند،نبايدس��راغحكمت
عملىمىرفت،بايدسراغفقهمىرفت؛
بررس��ىمىكردك��هفقهم��ادرادوار
خودشانحطاطىياتكاملىبودهاست.
اگرفقهمادرادوارخودانحطاطىوروبه
پايينبود،ايشانحقداشتكهبگويد
درايندورهانحطاطيازوالداشتهايم.

ایش�ان  البت�ه  فرهنگ عموم�ی: 
پرداختن به فقه  را در برابر فلس�فه 

انحطاط می بیند.
دکتراحمدرهدار: ايشاناصاًلرفتن
بهفقهراانحطاطمىبيند.ايشانزوال
رادرهمينمىبيند.لذاشخصيتهايى
همكهدرتاريخانديشهبراىطباطبايى
پررن��گش��دهاند،افرادىهس��تندكه
ازفق��هفاصل��هدارن��دوب��هحكمت
عملىچس��بيدهاند.مث��لابنخلدون،
ابنمس��كويهرازى. خواجهنظامالملك،
يعن��ىروىش��خصيتهايىانگش��ت
گذاش��تهاس��تكهبهشكلعقالنىبا
سبكيونانىانديش��هسياسىرادنبال

مىكنند.
فرهنگ عمومی: این مس�ئله نوعی انتقاد به حرف 
خودش اس�ت که می گوید بای�د از نگاه های  گزیده 
بی�ن، حذر ک�رد در حالیکه گزیده بین�ی وجه منفک 

نشدنی از بررسی های تاریخی اوست.

دکتراحمدرهدار: دقيقاًهمينطور
اس��ت.اينيكمدلتأثراس��تامادر
كشورمانجريانهاوشخصيتهايىهم
داريمكهازاليههاىديگرشرقشناسى
متأثرش��دهاند.مثاًلآقاىملكيان.بنده
ملكي��انرادرحوزهىسياس��تعملى
ادام��هروماكي��اولمىبين��م.ماكياولى
يكپرسشخيلىجدىدارد.دغدغهو
پرسشماكياولىايناستكهچهبايد
ك��ردتادرجهانجنگكموصلحزياد
ش��ود.بهعبارتديگرماكياولدغدغه
داردكهطرحىب��راىجهانبريزدكه
طرحصلحباش��د.بعدازمطالعهبسيار،
چيزىبهذهنشمىزندومىگويدمن
براي��نباورمكهمردمي��ااقوامازاين
روباهمجنگيدهاندكهآرمانهايش��ان
دوربودهاست.آرمانهاىدستنيافتنى
وبزرگداش��تهاند.افقشانبسياردور
بودهاس��ت.بههمي��نجهتماكياولى
درتوصي��هبهسياس��تمدارانمىگويد:
آرمانهاىمردمرادمدستىكنيد.يعنى
بهجاىاينكهبراىمردمازوجودحرف
بزنيدازموجودسخنبگوييد.بهعبارت
ديگ��رطرحماكياول��ىتبديلآرمانبه
واقعيتبود.مىگفت:سياستمدارانواقع
رابهمردمبدهندن��هآرمانرا.مردمرا
بهمتنبياورندودرگيرمسائلريزكنند.
دعوابرس��راينبودهكهسانديسىكه
براىمنبودهشماخوردهايد.براىاين
مسئلهكهمنگردنش��مارانمىزنم،
ُهلتانمىده��م.ماكياولمىگويد:اگر
سياس��تمداردعواهارابهَفكته��اىريزخردكند،نزاعها
س��نگيننمىش��ود.اينطرحماكياولىبود.آقاىملكيان
همي��ندس��تورالعملرابوميزهمىكند.بيشازدهس��ال
اس��تكهمىگويدپروژهىمنمعنويتاستنهدين.من

پنهان بودن و منتشر بودن استعمار یعنی استعمار وجود دارد اما استعمار کننده، دیده نمی شود. 
در روش های کالسیک استعمار به هر دلیلی اگر روزی نجات پیدا می کردید می فهمیدید 

استعمارگر چه کسی بوده  تا از او انتقام گیری کنید. امروزه انسان استثمار می شود اما وقتی 
آزاد می شود، نمی داند که باید از چه کسی انتقام بگیرد.

 از اتفاقات دیگر دوره ی دوم، 
تدوین فهرست نگاری آثار 

شرقی ها توسط غربی ها است. 
نخستین تألیف این فهرست 

نگاری در 1810صورت گرفته 
است که از مجموعه ی آثاری که 
می توانسته در چشم انداز جریان 
شرق شناسی قرار بگیرد، فهرست 

تهیه شده است. در این دوره 
شرق شناسی تبدیل به گفتمان 
حاکم شده است. من اصرار دارم 
که شرق شناسی را از این پس 

گفتمانی فهم کنم. گفتمانی شدن 
شرق شناسی به این معناست که 
دیگر فرق نمی کند، چه محققی، 
در چه موضوعی و درچه قرنی 
می خواهد در شرق تحقیق کند. 

هر یک از این متغیرها را که 
تغییر بدهید، نتیجه پژوهش 

تغییر نمی کند مثل دانشگاه های 
کنونی ما. چه فرق می کند که 

دانشجوی مسلمان ما وارد کدام 
رشته ی این  دانشگاه ها شود. 

مهم این است که در هر رشته این 
دانشگاه وارد شود، وقتی خارج 
می شود، سکوالر شده است. در 
گفتمان شرق شناسی هم قصه 

این گونه است. یعنی در هر 
رشته ای راجع به هر کشوری و 
با هر رویکرد علمی  که فرد وارد 

شود، نتایج پژوهشی تقریبًا 
چیزهای ثابتی خواهد بود.
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هيچدغدغهاىبراىدفاعازدينندارم،چوندينمايهى
نزاعهاىتاريخىكالنبودهاست.هرجامردمسراغاديان
رفتندبهخش��ونتگراييدهشدند.بنابراينخوددينرابايد
كنارگذاشتوپياموجوهرهىدينيعنىمعنويترابايد
گرفت.چرامىگويدس��راغديننمىروم؟بهعبارتديگر
چرااديانباعثجنگمىشوند؟ملكيانپاسخمىدهدبه
ايندليلكهمتافيزيكاديانسنگيناست.اينمتافيزيك
دردينهمهگونهمس��ائلرابههمهگونهرفتارهاىآدمى
ربطمىدهد.لذاطرحآقاىملكيانايناس��تكهتوصيه
مىكن��دمتافيزيكدينراحداقلىكنيم.وقتىمتافيزيك
دينحداقلىش��د،بايدونبايدهايشهمحداقلىمىشود.
يعنىدينليب��رالوحداقلى.دينحداقلىيعنىدينىكه

كمتري��نبايدونبايدرادارد.يعنىدينى
كهمناس��كشازبينرفتهاس��ت.در
پ��روژهىمعنويتىك��هملكيانمطرح
مىكند،مناس��كىنمىآورد.دهس��ال
اس��تك��هازمعنوي��تدممىزنداما
آنراطراحىنكردهاس��ت.فقطگفته
استمعنويتداشتهباشيد.معنويترا

طراحىنكردهاست.
فرهنگ عموم�ی: البت�ه گفته که 
بای�د متافیزیک س�نگین نداش�ته 

باشد، غیر سکوالر نباشد و...
دکتراحمدره�دار: اينهاهمهس��لبىاس��ت.اصاًل
مناس��كارائهندادهاس��ت.اينكهبگوي��دبايدبخندى،يا
روزىايناندازهبايدلبخندبزنى.اينكاررانكردهاس��ت.
ملكياندريكقرائتبومىازطرحكالنياپرسشكالن

ماكياولزندگىمىكند.
فرهنگ عموم�ی: از دیگر افرادی که س�عی دارند 
تاریخ اندیش�ه سیاس�ی را با عینک شرق شناسانه 
نبینن�د، اما موف�ق نمی ش�وند، دکت�ر داوود فیرحی 
اس�ت. ایش�ان در اصلی تری�ن کتاب�ش ک�ه پایان 
نام�ه دکتریش هم اس�ت، یعنی در کت�اب  “قدرت، 
دان�ش، مش�روعیت”، روش ه�ای بررس�ی تاری�خ 
روش  دو  ب�ه  میان�ه را  دوره  سیاس�ی  اندیش�ه 

اصلی)شرق شناسانه و سنتی( تقلیل می دهد و معتقد 
اس�ت متفکرین مختلف در بررس�ی های خود با این 
دو روش تاریخ اندیشه را دیده اند. اما با ذکر نواقص 
ای�ن دو روش، روش گفتم�ان را جایگزین می کند و 
معتقد است پرداختن به تاریخ اندیشه با این روش 
نواقص دو روش شرق شناس�انه و س�نتی را ندارد. 
در این بررس�ی آرای اف�رادی مثل طباطبایی، نیکفر 
و اف�رادی که نگاه شرق شناس�انه دارند زیر س�ؤال 
می برد. در بیان نواقص روش س�نتی، فرد خاصی را 
مثال نمی زند و با یک نقد کلی می گوید؛ پرداختن به 
تاریخ اندیش�ه سیاسی دوره ی میانه با روش سنتی 
ب�ه تک�رار بی تذکر س�نّت می انجام�د. یعنی همان 
انتقاداتی که سیدجواد طباطبایی به 
این روش دارد را تکرار می کند. در 
ارائ�ه روش گفتمان خ�ودش هم از 
آرای اف�رادی نظیر ادوارد س�عید و 
دیگران هم استفاده می کند. با این 
مقدم�ات می خواس�تم از جنابعالی 
بپرسم آیا می توانیم روش مختاری 
که فیرح�ی با آن ]گفتم�ان[ متون 
اندیشه سیاس�ی دوره ی میانه را بر 
می رس�د و به این ترتی�ب به  رابطه 
دوس�ویه قدرت و دان�ش یا تولید 
دان�ش از گفتمان قدرت حاکم، پی می برد نیز نوعی 

نگاه شرق شناسانه تلقی کنیم یا خیر؟  
دکتراحمدره�دار: ايننوعنگاه،شرقشناس��ىنوين
وفوكويىاس��ت.ايش��انازاذعانبهايننكت��هاباندارد
وتصريحدارد.مىخواس��تمهمي��نمثالرابزنموبگويم
اگرآقاىملكيانتداومماكياولاست،آقاىفيرحىتداوم
فوكواس��ت.يكالگوىكام��اًلفوكويىارائ��همىدهد.
عجيباس��تاينآقايانحتىاذعانبهنقدهاىگفتمان
براىتحلي��لگفتماندارن��د.روشتحلي��لگفتمانبه
صورتبس��يارواضحىنقصدارد.الاقلبراىكسىكه
مىخواهدفوكويىتحلي��لكند.فوكوگفتمانهاراازهم
گسس��تهمىبيند.بيناينهاارثوميراثىنمىبيند.آقاى

هر چیزی را می توان به دو روش مورد تحلیل قرار داد. یک وقت می توان آن را در پرانتز قرار داد و 
خودش و روابط درونیش را دید. اما یکوقت می توان این پرانتزها را برداشت و آن را درون یک فکت 

در کانتکسی بزرگ تر دید، من معتقدم روش های تحلیلی ما باید این حالت دوم باشد.

 آن چیزی که انقالب 
اسالمی را متمایز، اصیل 
و برجسته کرده است، 
بُعد اثباتی آن است. در 
بعد اثباتی غرب نباید 

موضوعیت داشته باشد. 
غرب مسئله ی جریان 

اجتهادی ما نیست. 
مانع آن بوده است. فرق 

مسئله و مانع در این 
جاست. وقتی غرب مانع 
ما شد، ما عالم خودمان 
را داریم که همان ایران 

اسالمی است، این عالم را 
بسط می دهیم و به مانع 

غرب برمی خوریم. اگر 
غرب مانع ما باشد، به 
اندازه ی یک مانع با آن 

برخورد می کنیم. اگر به 
دیواری سر خود برسیم 
برای رد شدن، دیوار  را 

خراب  می کنیم و رد 
می شویم.
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«گفت و گوی ویژه
فيرحىاگربخواهدبهتاريخاس��الموارد
شوداساس��اَنمىتواندازالگوىفوكويى
اس��تفادهكن��د.درروشفوكويىتاريخ،
تاريختجزيهش��دهوگفتمانىاست.در
نگاهماتاريخ،تاريخپيوس��تهاس��ت.در
تاريخپيوس��تهتجرب��ه،حافظهتاريخى،
تكاملتاريخىوعب��رتتاريخىداريم.
چرا؟چونيكمفهوممىتواندازمرزها
ودورههاىمختلفردش��ودتاامروزدر
اختي��ارماقرارگيرد.اگ��راينمفهومرا
نتوانيمازگفتمانهاىمختلفردكنيم،
ديگرنهعبرت،ن��هتجربه،نهحافظهو
نهتكاملداريم.محالاستكسىروى
دوشفوكوبايستدوازدلتاريخعبرت،
تكامل،رش��دوتوسعهدربياورد.گذشته
ازاينك��هنظري��هدوگانهدان��ش،قدرت
نقدهاىجزئىترىداردوجاىپرداختن

بهآندراينمجالنيست.
نظری�ه گفتمان  فرهنگ عموم�ی: 
مث�ل  توجه ت�ری  درخ�ور  نقده�ای 
غیرجوه�ری بودن و م�وارد دیگری 

هم دارد. درست است؟
دکتراحمدرهدار: منهيچكس��ى
راندي��دهامك��هدرروشگفتم��ان،به
نتايجنس��بىگرايانهنينجام��د.يعنىبه
اس��ت. غيرجوهرى تعبي��رحضرتعالى
يعنىذاتانگارنيست.سيالاست.اين
روشج��وابنمىدهد.اينه��اتأثيرات

شرقشناسىنويناست.
فرهنگ عموم�ی: آق�ای دکتر اگر 
ص�الح می دانید، یک مقدار بیش�تر 

ب�ه روش گفتمان پرداخته ش�ود، چون بس�یاری از 
متفکرین فکر می کنند در حال حاضر در دسترس ترین 
و بهتری�ن روش پرداختن به تاریخ اندیش�ه  روش 
گفتمان اس�ت که متأس�فانه شاهد ش�یوع استفاده 

از آن حت�ی در اس�اتید دین م�دار 
هس�تیم. ممکن است در بسیاری 
از موارد، با اس�تفاده از این روش 
حرف های اصولی  هم گفته شود اما 
نوع ساختار طراحی روش گفتمان 
عمالً امکان رسیدن به  یک نتیجه  
یقین�ی در هم�ه تحلیل ها را س�د 
می کند و به نتایج نسبی انگارانه و 

شکاکیت مدار می انجامد. 
دکتراحمدرهدار: ن��هفقطروش
گفتمانبلكههم��هىروشهايىكه
دردنياىغربب��راىنيلبهمعرفت
اتخاذش��دهاس��تاينگونهنبودهكه
بصورتنسبىكارآمدنباشند.بهطور
حت��ماينروشهادرصدىازنتايجرا
بهمامىدهند.اص��اًلچراروشهاى
معرفتعوضش��دهاست؟هرروش
الحقىدغدغهىجبرانالاقلبحثى
ازضعفه��اىروشه��اىس��ابقرا
داشتهاس��ت.لذاهرروشالحقىبه
لحاظنتيجهنس��بتبهروشس��ابق
پيشرفتداردامامس��ئلهاينجاست
ك��هاگرماحتىروشتحليلگفتمان
رابهعن��وانآخرينروشمعرفتىدر
غ��رببدانيمكهنمىداني��م.چوندر
حالحاضربيشترروشهاىرئاليسم
انتقادىدرغربجدىتروحتىبهما
نزديكتراست.امااگرحتىبخواهيم
اي��نفرضرادرنظ��ربگيريم،روش
گفتماننقدهاونقصهايىداردكهما
ناگزيرازاذعانآنهستيمولىغربيان
بهآناذع��انندارند.ماروشهايىداريمكهمىتوانداين
نقائصراجبرانكند.درروشهاىگفتمانىفاعلشناسا
گممىشود.اگرفاعلشناساگمشوديعنىاجتماعبدون
امام،قط��ب،نقطهثقلورهبرمىش��ود.روشگفتمان،

 جریان پست مدرن یک جریان سلبی است، یک جریان اخالل است نه یک 
جریان اثبات. اما امام یک جریان اثبات است نه اینکه امام غرب را خراب 

نمی کند، امام غرب را از طریق وجودش حذف می کند.

 بنده اصرار دارم که 
غرب شناسی ای که 
امثال حضرت امام)ره( 
دارند، ویژگی های 
منحصر به فردی دارد 
و می خواهم برای 
غرب شناسی خط امام 
را ادامه دهم. در جایی 
گفته بودم حضرت 
امام)ره( غرب شناس 
به معنی مصطلح لفظ 
نیست. غرب شناس 
نیست، یعنی ایشان 
دکارت،کانت، هیوم و... 
نخوانده است. امام 
تاریخ، هنرو تکنولوژی 
غرب را نخوانده است. 
پس چرا می گویم 
الگوی امام باید الگوی 
غرب شناسی باشد؟ 
برگ برنده ی امام برای 
مواجهه با دنیای غرب 
این است که هیچگاه 
غرب در ذهنیت حضرت 
امام)ره( تبدیل به 
مسئله نشده است. مانع 
بوده و نه مسئله.

 االن واداده ترین دانشجوی ما 
هم به این مسئله اذعان دارد 

که غرب در کلیت خودش برای 
ما مفید نیست. روزی بود 

که نخبگان ما نمی توانستند 
خراشی بر پیکر غرب ببینند، 

االن واداده های ما هم کلیت غرب 
را نمی پذیرند. نقش فرهنگ 
بومی، استعدادها، ظرفیت ها، 

جهت ها ، دغدغه ها و مطلوبات ما 
را می بینند. اصالً عصر و زمانه 
عوض شده است. االن زمانه، 
زمانه ی نشاط انقالب اسالمی  
و انحطاط دنیای غرب است. 
لذا اگر زمانی پای میز مذاکره 

می رفتیم، چون چیزی دست ما 
نبود، ناگزیر بودیم خیلی چیزها 
را امضاء کنیم. در حال حاضر 
درکی از زمانه پیدا کرده ایم که 
مجبور به امضاء نیستیم بلکه 
می توانیم مجبورشان بکنیم 
که امضاء کنند. این فضای 

غرب شناسی است.
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روشمعرفتىاس��تكهدر
اجتماعى حوزهىمديري��ت
پيامدهاىوحش��تناكىدارد.
اگ��ربخواه��مروشتحليل
گفتم��انراجدىتربازكنم،
اتفاقاًپيوندبااستعمارپنهان
ومنتش��رىداردك��هفوكو
مطرحمىكند.فوكويكىاز
ويژگىهاىاستعمارفرانورا
]كهدرپنج��ره4يا5مقاله
دراي��نزمينهچاپكردهام[
پنهانومنتش��رب��ودنآن
مىدان��د.پنه��انب��ودنو
منتش��ربودناستعماريعنى

اس��تعماروجودداردامااس��تعماركننده،ديدهنمىشود.در
روشهاىكالسيكاستعماربههردليلىاگرروزىنجات
پيدامىكرديدمىفهميديداس��تعمارگرچهكسىبودهتا
ازاوانتقامگيرىكنيد.امروزهانس��اناستثمارمىشوداما
وقتىآزادمىش��ود،نمىداندكهبايدازچهكس��ىانتقام
بگيرد.اينمهماس��ت.يكمثالخيلىروش��نآنفشار
ناشىازنظامهاىبوروكراسىحتىدراداراتخودماست.
مىخواهمبگويمنظريهگفتمانباخيلىازنظرياتديگر

ارتباطدارد.
هرچيزىرامىتوانبهدوروشموردتحليلقرارداد.
ي��كوقتمىت��وانآنرادرپرانتزق��راردادوخودشو
رواب��طدرونيشراديد.امايكوق��تمىتواناينپرانتزها
رابرداش��توآنرادرونيكفكتدركانتكسىبزرگتر
ديد،منمعتقدمروشهاىتحليلىمابايداينحالتدوم
باش��د.مثالىمىزنم.مثاًلاگرپديدهاىمثلمختارثقفى
رادرنظ��ربگيريم،وقت��ىاورادرپرانتزكربالقراردهيم،
نمرهاشمنفىاس��ت.امااگراينپرانتزرابرداش��تواز
بي��رونبهماجرانگاهكرد،نمرهمثب��تمىگيرد.باالخره
الزمبودكس��ىبرخيزدوانتقامش��هداىكربالرابگيرد.
وقتىپرانتزهاراب��رمىداريمنمرهمثبتمىگيردامااگر
برنداريمنمرهمنف��ىمىگيردومىگوييممختاركرباليى

نش��د.اگرنظريهدموكراس��ىرادرپرانتزبگذاريمممكن
اس��تجوابدهدوچيزخوبىباش��دامااگرپرانتزهايش
رابرداريممىبينيممش��كالتزي��ادداردوبايدربطهاى
زي��ادىراپيداكنيم.نظريهگفتمانهماينگونهاس��ت.
اگرنظريهگفتمانرادرپرانتزبگذاريمممكناستنمره
مثبتىبگيردامااگ��رپرانتزهارابرداريممىفهميمنظريه
گفتمانچيزىنيستكهبتوانآنراجداىازكليتغرب
موردمالحظهقرارداد.همهىاينهابايدديدهشود.نظريه
گفتمان،نظريهاىنيستكهبتواندتاريخانديشهاسالمى
راتحليلكنيد.مخصوصاًتفكردينىشيعىراكهنقطهى
ثقلآنبااماموانسانكاملاستوتمامتاريخخودشرا
ب��رمحوراينحجتمىخواهدتحليلكند.يعنىدرتمام
دورانتاريخ،ارزيابى،رشدوهمهچيزبرمبناىاينحجت
است.نظريهگفتماناينولىراگمومنتشرمىكند.ديده
نمىش��ود.وقتىنس��بيتوس��ياليتمىگوييمبههمين

معناست.انگارنيست.ترازونيست.
فرهنگ عموم�ی: از نظر ش�ما آیا انتق�اد از روش 
شرق شناسی در سنت شرق شناسی به شرق شناسی 

وارونه نمی انجامد؟
دکتراحمدرهدار: شرقشناس��ىوارونهاىافرادىكه
مثلبابىسعيددر“هراسبنيادين”يامهرزادبروجردىدر
دانشگاهسيراكيوزمطرحمىكند،هيچكدامرانپسنديدم.

ماکیاول دغدغه دارد 
که طرحی برای جهان 

بریزد که طرح صلح 
باشد. بعد از مطالعه 

بسیار، چیزی به ذهنش 
می زند و می گوید من 
بر این باورم که مردم 

یا اقوام از این رو با 
هم جنگیده اند که 

آرمان هایشان دور بوده 
است. آرمان های دست 
نیافتنی و بزرگ داشته 
اند. افقشان بسیار دور 

بوده است. به همین 
جهت ماکیاولی در 

توصیه به سیاستمداران 
می گوید: آرمان های 

مردم را دم دستی 
کنید. یعنی به جای  

اینکه برای مردم از 
وجود حرف بزنید از 

موجود سخن بگویید. 
به عبارت دیگر طرح 

ماکیاولی تبدیل آرمان 
به واقعیت بود. می گفت: 
سیاستمداران واقع را به 
مردم بدهند نه آرمان را. 
مردم را به متن بیاورند و 

درگیر مسائل ریز کنند.

 در روش های گفتمانی فاعل شناسا گم می شود. اگر فاعل شناسا گم شود یعنی اجتماع  
بدون امام، قطب، نقطه ثقل و رهبر می شود. روش گفتمان، روش معرفتی است که در 

حوز ه ی مدیریت اجتماعی پیامدهای وحشتناکی دارد.
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«گفت و گوی ویژه
دريكىازكتابهاىآقاىداورىچند
سالپيشخواندم،جريانغربشناسى
نمىتوان��دمتناظ��رمعك��وسجريان
شرقشناسىباشد؟ولىمنمىخواهم
اصرارداش��تهباش��مكهغربشناسى
م��امتناظ��رمعك��وسشرقشناس��ى
اس��ت.يعنىان��گارتم��امبالهايىكه
شرقشناس��ىس��رماآوردهاس��تدر
سيس��تمغربشناس��ىقراراستسر
غربدربيايد.يعنىمىتوانيمدرغرب
تصرفكنيم.ازاينپسنيازنخواهيم
داش��تكهبگوييمغربچيست.چون
غربمس��ئلهىمانيست.مسئلهىما
خودماهس��تيم.بهجاىاينكهبگوييم
غربچيس��ت،بايدبگويي��مغربچه
بايدباش��دت��اگامبعدىرق��مبخورد.
يعنىدرغ��ربجعلكنيمنهتوصيف.
درغ��ربتصرفكنيمن��هاينكهغرب
راتوصيفكني��م.منفكرمىكنمكه
پروژهغربشناسىبايدمتناظرمعكوس
شرقشناس��ىباش��دوغربشناسىبه
مثابهىمتناظرمعكوسشرقشناس��ى
الزمنيستشرقشناسىوارونهناميده
شود.شرقشناس��ىوارونهنيستبلكه
غربشناس��ىبهمثابهمتناظرمعكوس

شرقشناسىاست.
فرهنگ عموم�ی: درح�ال حاضر 
دو تفک�ر غرب شناس�ی در کش�ور 
از دیگ�ر نحله ه�ا قوی ت�ر اس�ت. 

ی�ک تفکر که با می�راث صدرایی، غرب را بررس�ی 
می کن�د و تفکر دیگر که مربوط به غرب شناس�ی و 
نق�د مرحوم فردید اس�ت. به نظر می آی�د از این دو 
تفکر، کس�انی که به ثمره مطالع�ات مرحوم فردید 
دسترسی داشته اند، دقیق تر با مسئله غرب برخورد 
کرده اند. به نگاه صدرایی در غرب شناسی انتقادات 

زی�ادی وارد اس�ت که ج�ای بازگو 
کردن آن در این سؤال نیست. شما 
با ای�ن توضیحات مکات�ب موجود 
غرب شناسی را با  نهایت احترامی 
 که ب�رای صدرائی�ون قائلیم چطور 

ارزیابی می فرمایید؟
برعك��س،  دکتراحمدره�دار: 
م��نمىخواه��مبگوي��ماگ��راي��ن
سنتتركيبى)صدرايى(نتواندبهتصرف
درغرببيانجامد،س��نتىكهبرآمدهاز
خودغرباس��تلك��نازاليهانتقادى
آن،قطع��اًنمىتواندبهتصرفدرغرب
بيانجامد.ريشهجريانفرديدى،جريان
هيدگرىاس��ت،جري��انهيدگرىهم
نهايتاًيكجريانپس��تمدرنيس��تى
اس��ت.يعنىانتق��اداتدرونگفتمانى
مىشود.ازقضاكتابغربشناسىبنده
بهتازگىمنتشرشدهاست.درفصلآخر
اينكتابكهمربوطبهغربشناس��ى
عالمانشيعهدرتجربهىايرانمعاصر
استودرآنجابهبحثالگوىحضرت
امام)ره(درتصرفغربپرداختهام.اين
فصلراقباًلدرقالبمقاالتىباعنوان
غربشناس��ىاثباتىحض��رتامام)ره(
درمجالتمختلفمنتش��ركردهبودم.
بندهاصراردارمكهغربشناسىاىكه
امثالحضرتامام)ره(دارند،ويژگىهاى
منحصربهفردىداردومىخواهمبراى
غربشناسىخطامامراادامهدهم.در
جاي��ىگفتهبودمحضرتامام)ره(غربش��ناسبهمعنى
مصطلحلفظنيس��ت.غربش��ناسنيس��ت،يعنىايشان
دكارت،كان��ت،هيومو...نخواندهاس��ت.امامتاريخ،هنرو
تكنولوژىغربرانخواندهاست.پسچرامىگويمالگوى
امامبايدالگوىغربشناسىباشد؟برگبرندهىامامبراى
مواجههبادنياىغربايناستكههيچگاهغربدرذهنيت

 در تمام دروه های تاریخ 
مختلف هر گاه دچار 
بحران و اضطرار شدیم، 
اندیشه و دغدغه ی 
بازگشت به اصل راهبرد 
ما بوده است. این تفاوت 
جدی ما با دنیای غرب 
مسیحی است. چرا به 
ذهن مسلمانان بحث 
بازگشت به اصل را مطرح 
می کردند؟ چون امکان 
بازخوانی اصل وجود 
دارد. اصل در اندیشه ی 
اسالمی  قرآن است. چون 
معتقدیم قرآن تحریف 
نشده است، به هر 
مسیری که می رویم برای 
تست آن تمام منتجات 
خود را به قرآن می زنیم و 
جواب می گیریم.

 وقتی آثار شهید آوینی را می خوانیم واله و شیدای انقالب می شویم اما  وقتی آثار دکتر داوری را می خوانیم 
خش��م از غرب در ما تقویت می ش��ود. دو نتیجه دارد. البته این خشم، خشم کامالً عقالنی است. یعنی دکتر 
داوری بر خالف شهید احساسات ما را بر نمی انگیزد. استاد داوری عقل ما را در جهت سلب عمیق تر غرب فعال 

می کند. شهید آوینی احساس ما را در جهت واله گی امام و انقالب بر می انگیزد.

در دوره ی دوم، یعنی از 
نیمه قرن 17 تا نیمه قرن 

20 چند اتفاق می افتد که از 
ویژگی های این دوره است. 

نکته اول این است که رهبری 
این دوره با جریان پاپ و 
کلیسا نیست بلکه با دربار 

است. لذا نقش سیاستمداران 
و دیپلمات ها برجسته است. 
در این دوره دستگاه پاپ و 
کلیسا حذف نمی شود، بلکه 
بعد نرم افزاری  پیدا می کند، 

که گویی جاده صاف کن فکری 
پروژه ی شرق شناسی هستند. 
در پروژه ی شرق شناسی این 

دوره بیشتر سخت افزاری 
رشد می کند آن هم با قدرت 

نظامی، سیاسی، حضور 
دیپلمات ها و سیاستمداران. 
بعد نرم افزاری و اخالقی آن 
را جریان کلیسا و پاپ جلو 
می برد. در این دوره شاهد 
شکل گیری دانشکده های 

شرق شناسی هستیم. 
آموزشکده های زبان عربی در 
این دوره تأسیس و راه اندازی 
می شود. در دوره ی دوم برای 
اولین بار شاهد شکل گیری 
کنگره های شرق شناسی 

هستیم. پیش از این، تحقیقات 
از نوع فردی بوده است.
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حضرتامام)ره(تبديلبهمس��ئلهنشدهاست.مانعبودهو
نهمس��ئله.بزرگترينانتقادىكهب��هافرادىمثلآقاى
دكترداورى،ش��هيدآوينىوخيلىازبزرگوارانىكهماسر
سفرهشانهستيموبحثغربرابراىمامطرحكردند،
وارداس��تايناستكهآنهاروىپايگاهغربايستادندو
غربرابسطمىدهندوبهانقالباسالمىرسيدند.همين
ك��هبهانقالباسالمىرس��يدند،خاضعآنش��دند.آقاى
داورىوش��هيدآوينىوقتىبهانقالباسالمىرس��يدند،
احس��اسكردندعالمجديدىاس��توبهاينعالمجديد
دلدادند.امااينبزرگوارانبهاينعالمپرتشدند.ايشان
م��الاينعالمنيس��تند.بهترينكارىك��هدكترداورى
مىتواندبراىمابكندايناستكهبتوانيمچهرهىغرب
راخونينكنيم.البتهاينكمككمىنيست.يعنىانقالب
اس��المىبُعدس��لبىغربرامديونخطفرديداست.اما
قصهاينجاستكهانقالباسالمىبابُعدسلبىاش،انقالب
اسالمىنشد.انقالباسالمىآنبُعدرادارد،اماآنچيزى
كهانقالباسالمىرامتمايز،اصيلوبرجستهكردهاست،
بُعداثباتىآناس��ت.دربعداثباتىغربنبايدموضوعيت
داش��تهباشد.غربمس��ئلهىجرياناجتهادىمانيست.
مانعآنبودهاس��ت.فرقمس��ئلهومانعدراينجاس��ت.
وقتىغربمانعماشد،ماعالمخودمانراداريمكههمان
ايراناسالمىاس��ت،اينعالمرابسطمىدهيموبهمانع
غرببرمىخوريم.اگرغربمانعماباشد،بهاندازهىيك
مانعباآنبرخوردمىكنيم.اگربهديوارىسرخودبرسيم
براىردش��دن،ديوارراخرابمىكنيموردمىشويم.
اگراينديوار5كيلومترباشد،هر5كيلومترراكهخراب
نمىكني��مبلكهبهاندازهعرضماش��ينياكمىبيش��تر
دي��وارراخرابمىكنيموردمىش��ويم.ني��ازنداريمكه
واردجزئياتاينديوارتاانتها5كيلومترىآنش��ويم.لذا
امام)ره(نيازنداردكهريزترينمسائلىراكهالک،فرويد،
اس��كينر،پياژه،دوركيموديگرانگفتهاندرابخواند.امام
مس��ئلهىخودشراجلومىبرد.اينمسئلهبهتناسببه
مانعىبهنامغربخوردهاست،اززاويهتماسبامانعيت،
مش��كلمانعيتشراحلمىكند.بهعبارتديگرشناخت
امثالامام)ره(ازغربيكش��ناختسلبىاستبهاين

معناكهاماماصاًلغربش��ناسنيستبلكهاسالمشناس
است.چناناسالمشناسخوبىاستكهكلپارادايمفكر
ومعرفتىامام)ره(اسالماست.بهمحضاينكهيكگزاره
ازخارججهاناسالموارداينفضامىشود،راهدارمعرفتى
امامصدامىكندومىگويداينگزارهاسالمىنيست.آن
چيزىكهاماممىداندايناس��تكهاينگزارهاس��المى
نيس��ت.كارىباايننداردكهچهاست.پروژهومسئلهى
امامايناست.بزرگوارانىكهازتفكرمرحومفرديدتبعيت
مىكنندمىتوانندعالمغربراخونينكنندامانمىتوانند
عالمىبناكنندواصاًلجريانپستمدرنادعايىبراىبنا
كردنعالمندارد.جريانپس��تمدرنيكجريانسلبى
اس��ت،يكجرياناخاللاس��تنهيكجرياناثبات.اما
اماميكجرياناثباتاس��تنهاينكهامامغربراخراب
نمىكن��د،امامغربراازطري��قوجودشحذفمىكند.
مثاًليكوقتش��مايكمؤسسهپژوهش��ىداريدكهمدام
عليهمننقدمىزنيدامايكرويكردهمايناستكهمن
مىآيمكنارمؤسسهشما،مؤسسهمىزنم،اماچنانخودم
راقوىارائهمىكنمكهوجودمنبهمعنىمحوشماست.
اماماينگونهاس��ت.اماموجودخودشرابسطدادهاست
نهاينكهباغربكش��تىبگيرد.امام)ره(غربراازطريق

چالش جهانی شدن 
این است که اساس نگاه 

دوگانه شرق شناسی 
را از بین می برد. 

شرق شناسی با خطی 
جهان را به شرق و 

غرب تقسیم می کند. 
غرب اصیل  و شرق 

غیر اصیل است. جهانی 
شدن می گوید: اصاًل 
قصه در این است که 

خط جدایی بین غرب و 
شرق از بین رفته است. 

چون غرب، بزرگ و 
بزرگ تر شده، تا جایی 

که کل شرق را غرب 
گرفته است. در حال 

حاضر، چیزی به نام 
شرق نداریم. غرب حتی 

در کوره دهات های 
شرق هم رفته است. 
غرب در همه  جای 

شرق، حضور خود را از 
طریق ابزار، تکنولوژی، 
رسانه ها، نرم افزارها، 
دانشگاه ها، کتاب ها و 
خیلی چیزهای دیگر 

گرفته است. اصاًل 
تخصصاً موضوعی 

به نام شرق نخواهیم 
داشت. هر چه هست 

عالم، عالم غربی است. 
تاریخ، تاریخ غربی 

است. تاریخ زمان ما یک 
صورت دارد و آن هم 

صورت غرب است. 

همین االن نوعی رادیکالیس��م انجیلی در دنیای غرب بوجود آمده اس��ت. البته این هم نوعی 
تفسیر غلط از بنیادگرایی در دنیای غرب است که مظهر آن را رادیکالیسم انجیلی بدانیم، بلکه 
پدیده ی بنیادگرایی بیش از آن که یک پدیده ی دینی باشد، پدیده ای معرفتی است. اصالً این 
پدیده مذهبی نیس��ت. وقتی می گویم مقتضای ذات تجدد است از اومانیسم نشأت می گیرد. 

مسئله ی مذهبی نیست.



فرهنگ عمومی Õ شماره نهم Õ اردیبهشت ماه 17891

«گفت و گوی ویژه

محوری ترین شعار تمدن 
غرب نفی خدا و اومانیسم 
یا انسان خدایی بود. تفکر 
غرب دیرزمانی است که 
متوجه شده است دیگر 
نمی تواند بدون خدا بر 
محوریت انسان حرکت 
کند. دیگر نمی تواند منکر 
متافیزیک، غیب، راز و 
جهان ماوراء باشد. یعنی از 
محوری ترین شعار خودش 
دست کشیده است و به این 
رسیده است که انگار عالم 
مؤثرهای دیگری هم دارد 
که انسان  در آن حوزه، 
کمترین نقش را دارد. لذا 
رو به جریان های معناگرا 
آورده است ولو باز هم ما 
معتقد هستیم که در این 
روی آوری هم مجدداً 
مرتکب خطا شده است. 
یعنی از چاله به چاه افتاده 
است. چون جریان معنویتی 
که دنبال می کند، جریان 
انحرافی و غلطی است. اما 
غلط یا درست، اتفاقی که 
افتاده این است که خود 
غرب از محوری ترین شعار 
خودش دست کشیده است.

كشتىگرفتنحذفنكردهاست،بلكهازطريقپروراندن
خودشحذفكردهاس��ت.هماناصطالحىكهفايرابند
بهكارمىبردح��ذفازطريقجايگزينى.امامخودشرا
جايگزينفضاىاشغالشدهتوسطغربمىكند.رويكرد
كام��اًلاثباتىاس��ت.منب��هلحاظروش��ىدربيناين
بزرگوارانىكهغربشناسىمىكنند،روشآقاىطاهرزاده
رانس��بتبهبقيهبزرگوارانبيشترمىپسندم.البتهآوينى
متأخرراهمقبولدارم.يعنىآوينىاىكهاس��يرانقالب
اسالمىشدهاست.منبهطورويژهدرموردشهيدآوينى
معتقدهستمكهمعرفتشصورتگرىانديشهنيست،بلكه
حكايتوجوداست.يعنىحرفهاىشهيدآوينىحكايت
پيوندوجودىاشباانقالباسالمىاست.بههمينعلت
زودبهدلمىنش��يند،خوانندهاشرازودمنفعلمىكندو
زودبهحاققضيهمىزند.امادرحوزهىمعرفتبهلحاظ
روشىمنروشآقاىطاهرزادهرامىپسندمازاينحيث
كهايش��انروىيكآيهىقرآنتاعمقنيهيليسمغرب
مىرود.روىزيارتعاش��وراتاعمقفالنجريانغرب
مىرود.يعنىكسىكهشاگرداستادطاهرزادهياخواننده
آثارشاس��ت،كاماًلباتماموجودحسمىكندكهنقطه

عزيمتايشانغربنيست.يعنىيكپستمدرننيست
كهبهغربرفتهباشدوبهانتقادبپردازد.يعنىازدليك
آيهىقرآنتاعمقمس��ئلهرفتهاس��ت.يعنىغربمانع

اوست،مسئلهىاونيست.
فرهنگ عموم�ی: البته غرب شناس�ی که تابعین 

مرحوم فردید ارائه می دهند، پست مدرن نیست.
دکتراحمدره�دار: بل��هقطعاًنيس��ت.البتهمعتقدم
پايگاهش��انپستمدرناس��ت.اينهاكسانىهستندكه
وقتىبهانقالباس��المىرسيدند،ردشدند.افرادىمثل
آقاىدكترداورى،ش��هيدآوينىوش��هريارزرشناساز
عالمغربردش��دند.يعنىبهعال��مانقالبافتادند.اين

افراداسيرانقالبشدندنهانقالبساز.
فرهنگ عموم�ی: البته وجوه اثبات�ی هم می توان 
در تفکر این افراد سراغ گرفت. نظیر همان چه که 
در مورد دوران گذار و انقالب اس�المی می گویند که 
متذکر به عهد والیت است  و قرار است زمینه تفکر 

پس فردایی و ظهور را فراهم کند.
دکتراحمدرهدار: ايناليهتفكرش��انعاريتىاست.
بلهدارند.نمىگويمندارند.وجهتمايزغربشناس��ىاين
بزرگوارانباحرفونظراتىكهبابكاحمدىوش��ايگان
مىزنند،هميناست.تابعينمرحومفرديدوقتىبهانقالب
اسالمىرس��يدند،رنگانقالبگرفتندوخاضعآنشدند.
دورهىپختگ��ىايناف��راد،دورهىاثباتىاس��ت.يعنى
داورىاالنباداورىحتى10س��القبلزمينتاآسمان
فرقمىكند.حدمندربرابردكترداورىحدش��اگردى
استواينتوفيقراداشتهامكهتمامىكتابهاىايشان
ازس��ال73ب��هاينط��رفراخواندهام،پ��سهركارى
كهبخواهمبكنمش��اگردمول��ىتلقىمنبهعنوانيك
ش��اگردايناست،شهيدآوينىعميقترازداورىنيست،
امانزديكترازداورىاس��ت.ممكناستدربارهانقالب
اسالمىتعدادزيادىكتابخواندهباشيموبتوانيمانقالب
اسالمىراخيلىعميقتحليلكنيماماپدركشاورزماكه
اينكتابهارانخوانده،گزارششازانقالب،يكگزارش
وپيوندوجودىاس��ت.عميقنيس��تامانزديكستون
انقالباست.پيوندشهيدآوينىاينگونهاست.لذاوقتى

 تفسیر تقابل علم و دین یکی از پروژه های شرق شناسی است که این تفسیر در دوره ی اول جواب 
داده است اما در دوره های پسینی هرچه به جلو آمده است، به نفع ما تمام شده است. جریان  

انقالب اسالمی  از این تقابل به نفع خودش استفاده می کند. 
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 قرن ها در حوزه ی مطالعه شرق شناسی شیعه سهم ناچیزی داشته است. مثالً در دائرۀالمعارف “گیب”، 
“گلدزیهر” و امثال اینها حجم خیلی کمی از مطالب در حدود یک درصد به شیعه اثنی عشری اختصاص 
دارد. اما االن اینگونه نیست. هر کتابی که در دنیای اروپا و آمریکا راجع به اسالم نوشته می شود، دوسوم 

حجمش مسائل شیعی و مشخصًا ایران را طرح می کند. 

آثارش��هيدآوينىرامىخوانيموالهو
شيداىانقالبمىشويماماوقتىآثار
دكترداورىرامىخوانيمخشمازغرب
درماتقويتمىشود.دونتيجهدارد.
البتهاينخشم،خشمكاماًلعقالنى
اس��ت.يعنىدكت��رداورىبرخالف
شهيداحساس��اتمارابرنمىانگيزد.
استادداورىعقلمارادرجهتسلب
عميقترغربفعالمىكند.ش��هيد
آوينىاحساسمارادرجهتوالهگى
ام��اموانقالبب��رمىانگيزد.معتقد
هس��تمكهنقشجرياندكترداورى
ومرح��ومفردي��ددرتاريخمعاصرما
اينبودكهحوزهىسلبانقالبمارا
صيقلدادند.حوزهىسلبانقالبما
راتشديدكردند.مرزهاىحوزهسلب
انقالبمارامش��خصكردند.شايد
اگرصرفاًباخطام��امجلومىرفتيم
فق��طمىتوانس��تيمبگويي��ماي��ن
اسالمىنيس��ت؟امااينكهچهاست؟
اينرادكترداورىگفتهاس��ت.امام
پروژهدرونىماراخوبگفتهاستكه
چهاست؟دينچهاست؟اخالقچه
است؟عرفانچهاست؟اينهاراخوب

گفتهاست.
در  چ�را  فرهنگ عموم�ی:   
شرق شناسی نوین، فاندمنتالیسم 
)بنیادگرای�ی( تبدی�ل ب�ه عنصر 
اصلی نقد و نگاه به ش�رق ش�ده 

اس�ت؟ این مس�ئله را در کت�اب “ه�راس بنیادین” 
بابی سعید هم می بینیم.

دکتراحمدره�دار: اي��نس��ؤالخوبىاس��ت.بحث
بنيادگرايىاساس��اًبحثىمربوطبهعالماس��المنيس��ت.
غربدچارنوعىتناقضدرتحليلوگفتارش��دهاس��ت.
ازي��كطرفمىگوي��دبنيادگرايىي��كپديدهىجديد

اس��ت،ازطرفديگردعوتوبازگش��ت
ب��هاصلرابهمعن��اىبنيادگرايىگرفته
اس��ت.اينباجديدبودنآننمىخواند.
درتمامدروهه��اىتاريخمختلفهرگاه
دچاربحرانواضطرارش��ديم،انديشهو
دغدغهىبازگشتبهاصلراهبردمابوده
است.اينتفاوتجدىمابادنياىغرب
مس��يحىاس��ت.چرابهذهنمسلمانان
بحثبازگشتبهاصلرامطرحمىكردند؟
چ��ونامكانبازخوانىاص��لوجوددارد.
اصلدرانديشهىاس��المىقرآناست.
چونمعتقديمقرآنتحريفنشدهاست،
بههرمسيرىكهمىرويمبراىتستآن
تماممنتجاتخ��ودرابهقرآنمىزنيمو
جوابمىگيريم.بعدازپنجقرنهرچقدر
كهجلوترمىرويم،منتجاتخودرامجدداً
بهقرآنمىزنيموتستمىكنيم.دنياى
غرباينموهبتران��دارد.چونچيزى
ب��هناماصلنداردكهبازگش��تبهآنرا
مطرحكند.خودمسيحيانمعتقدنيستند
كهتوراتكالممس��يح)ع(استبلكهدر
بهترينحالتآنراجمعآورىحواريون
ياتفسيرآنهاازكالممسيح)ع(مىدانند.
حواريوننمىتوانندبراىمسيحياناصل
شوند.خودعيسىمسيح)ع(اصلاست،
وحىاصلاس��تنهتفسيرحواريون.آنها
چيزىبهن��اماصلندارندل��ذادرغرب
بازگش��تبهاصلمعنان��دارد.درحاليكه
مادرعقبهىتاريخيمانهموارهبازگشت
بهاصلداش��تهايم.بازگش��تبهاصلهيچموقعبراىما
بهمعناىبنيادگرايىنبودهاس��ت.مندراينكهبنيادگرايى
پديدهىمس��تحدثىاس��تباغ��ربموافقمام��اتعريف
بنيادگرايىبازگش��تبهاصلنيست.بنيادگرايىبهتعبير
دكترداورىمقتضاىعينذاتغرباست.بنيادگرايىدر
تفسيرفلسفىآنبسطاينديويديوآليسم)فردگرايى(غربى

 من چه در ورژن غربی و چه 
در ورژن انقالب اسالمی قائل به 
جهانی سازی هستم. معتقد 
هستم جهان در حال ساخته 

شدن است نه اینکه جلو 
می رود. یعنی پروسه نیست، 

پروژه است. لکن برخالف 
تفسیر غالب از جهانی شدن 

که سازندگان جهان را  بر 
اساس مدل کتاب “غربی سازی 

دنیا” آن طرف آبی تلقی 
می کنند، من بر این باورم 

که این انقالب اسالمی است 
که جهان را بر اساس سبک 
خودش می سازد. لکن چون 
این تصرف، تصرف تمدنی 
است، کند است، آرام است. 

دیده نمی شود. منتشر است، 
پنهان است. آثارش را می بینیم 

و نه ابزارش.  مثالً االن فقط 
می دانیم این جریان بیداری 
اسالمی  که  راه افتاده است به 
لحاظ شعار، جهت و نتیجه 
به نفع ماست. یعنی این آثار 

را می بینیم، ابزار را نمی بینیم. 
نمی توانیم نشان بدهیم کدام 
کتاب، تئوری و شخصی اینها 

را قلقلک داده و به میدان 
ما آورده است. این دیده 

نمی شود، پنهان است اما آثار 
و نتایج آن دیده می شود.
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«گفت و گوی ویژه

 یکی از روش های پژوهشی جریان شرق شناسی روش فیلولوژی یا نسخه شناسی است. این روش از قرن 16 تا 
17 روش غالب در مطالعات شرق شناسی بوده است. اصرار این روش بر این است که هر َفکت در عالم موجود را 

در تاریخ معاصر یا نزدیک به  ریشه های باستانی آن بر می گرداند. هر اتفاقی که در  این تاریخ رخ داده اصلش را به 
همان سابقه بر می گرداند که تطوراتی پیدا کرده و صورت کنونی یافته است.

است.يعنىوقتىدرانديشهىاسالمى
كمالانس��انىرادرمحوشدنوهضم
ش��دنشدرجمعمىبينيم،يعنىدنياى
اسالمبس��طدهندهىانساناست،اما
وقتىدردنياىغربخلوصانديشهرا
درآنجايىمىبيني��مكهمىخواهدفرد
راتوضيحدهد،پسدنياىغربدنياى
مندمجكنندهىانس��اناس��توانسان
رامتمركزوفش��ردهمىكند.كمالدر
دنياىغربدرآنجايىاستكههمهى
فلشهاازبيرونبهدرونانسانبيايند.
اماكمالدرعالماس��المىايناستكه
تمامظرفيتهاوپتانس��يلهاىدرونى
انس��انبهبيرونهدايتش��ود.ايندو
نگاهاس��ت.دنياىغربب��هاينعلت
بايدبهبنيادگرايىمىرس��يدهاس��تو
بنيادگرايىعينخشونتدردنياىغرب
استومبناىفلسفىرشدخودراازفرد
شروعكردهوفردگرااست.بنيادگرايى
براىغرباست،اصاًلهيچربطىبهما
ندارد.كمااينكهخش��ونتهممقتضاى
ذاتتجدداستوربطىبهماندارد.اين
نوعىفرافكنىاستكهدنياىغربدر

برابرشرقانجاممىدهد.دنياىغرباينفرافكنىهارااز
زمانىكهنشاطتجددراازدستداده،استخدامكردهاست.
مثلامرتوسعه.توسعهيكامرقرنبيستمىاست.درقرن
19و18چنينامرىنداريمچونآنقروندوراننش��اط
تجددبودهاست.تجددوقتىمريضشدودربستراحتزار
افتاد،براىنجاتشدردوفش��ارشرابهدنياىغيرغرب
صادركردهاس��تواس��مآنراتوسعهگذاشتهاستواال
تجددنيازبهتئورىهاىتوس��عهنداشت.تجدداگرتجدد
بودودرحالزايش،بهطورطبيعىبس��طپيدامىكرد.اما
درغربايناتفاقنيفتادهاست،فرافكنىهاىدنياىغرب
دررويكرده��اوروشهاىكاماًلآكادميكاس��تومؤيد
سازىهايىاستكهانجاممىدهند.يكىازاينفرافكنىها

بحثبنيادگرايىاست.
غربىه��ااوايلبح��ثبنيادگرايىرا
جورىط��رحمىكردندكهخاصعالم
اسالمىاس��توواژهه��اىمختلفىدر
ازاىآنكارمىبردند.مثاًلش��عارىكه
دردنياىغربجاانداختندايناستكه
همهىمسلمانهاتروريستنيستند،اما
يعنى مس��لمانند. همهىتروريس��تها
خشونترابهمسلمانانمنحصركردند.
آنهادربادىامراينكارراكردند.امابه
هماندليلكهگفتمبنيادگرايىمقتضاى
ذاتفرهنگغرباس��ت،هركارىكه
كردندنتوانستندآنراكاماًلصادركنند،
هميناالننوعىراديكاليس��مانجيلى
دردنياىغرببوجودآمدهاس��ت.البته
اينهمنوعىتفسيرغلطازبنيادگرايى
دردنياىغرباس��تك��همظهرآنرا
راديكاليسمانجيلىبدانيم،بلكهپديدهى
بنيادگراي��ىبيشازآنكهيكپديدهى
دينىباش��د،پديدهاىمعرفتىاس��ت.
اصاًلاينپديدهمذهبىنيس��ت.وقتى
مىگوي��ممقتض��اىذاتتجدداس��ت
ازاومانيسمنش��أتمىگيرد.مسئلهى

مذهبىنيست.
فرهنگ عمومی: س�ؤال آخر را به دو بخش تقسیم 
می کن�م. یکی اینکه چه ن�وع انتقادی س�وار بر نوع 
غرب شناسی صداریی می شود. دوم اینکه این اقبال 
و ادبار به غرب، تفکر غرب، اندیش�ه ورزی غربی و 
شرق شناس�ی که ب�ه نوع بیماری روان�ی پارانویایی 
تبدیل ش�ده و باعث ش�ده در عین تنفر و اس�تقالل 
نظ�ری از غرب، مرعوب توس�عه و پیش�رفت غرب 

باشیم، چطور ارزیابی می کنید؟
دکتراحمدره�دار: درقس��متاولدونكتهبايدگفته
شود.يكوقتاستش��مامىپرسيدغربشناسىصدرايى
چهنقصىداردومنظورتانايناس��تكهاگربخواهيمبا

 همین پرسشی که آقای احمدی 
نژاد پرسید. چرا آنها در مورد 

هولوکاست تن به پژوهش 
نمی دهند؟ و به هوچی گری و 
پروپاگاندا پناه برده اند! برای 
اینکه آنها را اضطراب برداشته 

است. در حال حاضر رویکردهای 
پژوهشی مطالبه ماست، اما 

آنها این کار را نمی کنند. در حال 
حاضر آنها شخصیت های ما را 
تخریب و ترور می کنند. به این 
خاطر که می بینند مواجهه ی 
علمی پژوهشی با ما جواب 

نمی دهد دست به دامن این اعمال 
مذبوحانه می شوند. دوره ی 

اضطراب آنهاست. چون پژوهش 
و مواجهه ی علمی آرامش 

می خواهد، آرامش غربیان به هم 
ریخته است. ابایی از این ندارند 

که در عصر ارتباطات ممکن 
است چهره ی خشن شان توسط 
دوربین ها رصد شود. برایشان 

چاره ای نیست. 
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 اساسًا قصه جذب شدن 
و جذب نشدن، قصه ی 
نظری نیست. قصه ی 
بخش نامه ای نیست، 

قصه ی ایدئولوژیک نیست. 
قصه ی زیستی است و 

هیچ راهی ندارد. من اگر 
چند روز برای شما علیه 

غرب حرف بزنم تا زمانیکه 
برای تغییر برنامه های 

زیستی شما طرح عملی 
ندهم و شما احساس نکنی 

که در الگوی من نیازهای 
شما بهتر از الگوی غرب 

برآورده می شود، این اتفاق 
برای شما خواهد افتاد 
حتی برای بنده ای که 

مدام هم علیه غرب حرف 
می زنم. این مرعوبیت و 

اقبال و ادبار تا زمانی که 
چیزی تولید کنیم که بهتر 

از تولیدات غرب باشد 
ادامه دارد. نه به این معنا 
که تکنولوژی ای برتر از 
تکنولوژی غرب بسازیم. 
بلکه به این معنا که نیاز 

ارتباط ما را برآورده کند. 
ممکن است آن چیز مثاًل 
الگوی طی االرض باشد 

یا شهودی که کل عالم را 
بتوان با آن دید. اگر این 

تغییر را در مقام عمل 
برآورده کردم آن حذف 

می شود و گرنه خیر

معرفتشناس��ىصدرايىغربرابشناسيم،چهاشكاالتى
وج��وددارد.يكوقتهماس��تكهمىخواهي��دبدانيد،در
تاريخوقتىصدرائيونغربشناس��ىكردند،چهنقدهايى
برآنهاوارداس��ت.م��ناس��تنباطدومرامىپذيرم.معتقد
هستمصدرائيون،تقريباًاكثرآنهاوقتىسراغغربرفتند
برخالفمنطقصدراس��راغغربرفتندلذاغربشناسى
آنها،يكنوعغربشناس��ىبخشىوتجزيهاىاست.اما
معرفتشناس��ىصدرايىوپايگاهفكرىحكمتمتعاليه
بهتري��نپايگاهبراىش��ناختوتصرفدرغرباس��ت.
معرفتشناسىصدرايىيكمعرفتشناسىُهلستيكو
كلگرااس��ت.پيوستهگراست،منسجماست.خودغرب
راه��ماينگونهمىبيند.ش��ايدبتوانگفتغربشناس��ى
دكترداورىبهلحاظانتساببهپايگاهبيشترصدرايىاست
تاغربشناسىش��هيدمطهرى)ره(.شهيدمطهرىوقتى
غربراتحليلمىكند]اينتعبيرازدكترداورىاستكه
باتفس��يرمنهمراهشدهاست[غربرادرپرانتزگذاشته
اس��ت.يعنىهربخشازغربرادرپرانتزتحليلمىكند.
يعن��ىوقتىهگلرامطالعهمىكند،خودهگلرامطالعه
مىكند.خودهگلراهمبهگزارههايشتجزيهكردهاست.
يعن��ىحتىكلهگلرانديدهاس��ت.مىگويداينگزاره
هگلغلطاس��ت،اينگزارههگلدرستاست.بهعنوان
يكفيلسوفهمباهگلمواجهشدهاست.آراىهگلرا

بررسىكردهودرنهايتنمرهاىبهاودادهاست.
نگاهدكترداورىايننيست.دكترداورىاصاًلهيچگاه
هگلرادرپرانتزنديدهاس��ت.ش��ناختاس��تادداورىاز
غ��ربهيچگاهش��ناختپرانتزىنيس��ت.ايننقدىكه
امثالسروشتحتعنواننگاههلستيكبهآقاىداورى
مىزنند،نشانمىدهدكهاصاًلخودنگاهرافهمنكردهاند.
دكترداورىدرنگاههلس��تيكخ��ودشنمىخواهدبگويد
غربيكوجودواقعىاس��ت.بلكهمىگويدمس��ئلههاى
غربرانبايددرپرانتزگذاشت.مسئلههاىغرببهصورت
مشبكبههموصلهستند.انديشهىغربزادهىتاريخ
غرباس��ت.يعنىوقتىهگلمىخوانيم،هگلرابايددر
مت��نتاريخغربويامرحل��هىتاريخغربببينيموبعد
آنرافهمكنيم.مثاًلاگردكارت،جس��موروحياانديشه

وامتدادرامطرحمىكندومىگويد“جس��ماصيلنيست
وروحاصي��لاس��تومىتواندآنچناندرجس��متصرف
كن��دكهبهرنگخودشدربي��اورد”،اينجملهچهغلطو
چهدرس��تباش��دوقتىبامدلآق��اىداورىبهآننگاه
مىكنيم،بالفاصلهردمىش��ويمومىگوييمهميننگاه
فلس��فىدكارتاستكهشرقشناس��ىراتوليدمىكند.
شرقشناس��ىهمهمينكاررامىكندومىگويدش��رق
اصيلنيس��ت،غرباصيلاس��ت،غربمىتواندبهاين
شرقغيراصيلمرده،روحبدمدودرآنتصرفكند.اينكه
مىگويمرويكرددكترداورى،يكرويكردهلستيكاست
يعنىپرانتزىاجزاىغربراتحليلنمىكند.روشونگاه
حكمتمتعاليهبهمانگاهبخشىوتجزيهاىرانمىدهد،
نگاههاىهلس��تيكرامىدهد.منسجمودركلمىبيند
همهرادرربطهممىبيند.همهرادردس��تگاهمىبيند.اما
صدرائيونغربرابرمدلوپايگاهحكمتمتعاليهتحليل
نكردن��د.يعنىتنهاتحليلكهبهنظرمصدرائيونازغرب

داشتندودرستاست،تحليلاماماست.
قس��متدومس��ؤالاينكهاساس��اًقصهجذبشدنو
جذبنشدن،قصهىنظرىنيست.قصهىبخشنامهاى
نيست،قصهىايدئولوژيكنيست.قصهىزيستىاستو
هي��چراهىندارد.مناگرچندروزبراىش��ماعليهغرب
حرفبزنمتازمانيكهبراىتغييربرنامههاىزيس��تىشما
طرحعملىندهموش��مااحساسنكنىكهدرالگوىمن
نيازهاىش��مابهترازالگوىغرببرآوردهمىش��ود،اين
اتفاقبراىش��ماخواهدافتادحتىبراىبندهاىكهمدام
همعليهغربحرفمىزنم.اينمرعوبيتواقبالوادبار
تازمانىكهچيزىتولي��دكنيمكهبهترازتوليداتغرب
باش��دادامهدارد.نهبهاينمعناك��هتكنولوژىاىبرتراز
تكنولوژىغرببس��ازيم.بلكهبهاينمعناكهنيازارتباط
م��ارابرآوردهكند.ممكناس��تآنچيزمثاًلالگوىطى
االرضباشدياش��هودىكهكلعالمرابتوانباآنديد.
اگ��راينتغيي��ررادرمقامعملب��رآوردهكردمآنحذف

مىشودوگرنهخير.
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نیست انگاری و ادبیات معاصر)9(

■  یوسفعلی میرشکاک

تقابل اخوان و شاملو
 چه چیزی شاعر را 
بر می انگیزد که “مرگ 
آورترین لحظه ی  انتظار” 
و دنبال کردن زندگی در 
“رؤیاها و امیدها” را در 
پایان چنین سروده ای 
بیاورد؟ فارغ از اینکه 
این پایان خودآگاه  یا 
ناخودآگاه باشد، “حوالت 
گوی پنهان” از فرجام 
شاعر خبر می دهد. 
این فرجام هر چند دیر 
و دور آشکار می شود، 
نشان دهنده ی  ناتوانی 
عشق مجاز از پایداری در 
برابر نیست انگاری است.

شاملودردههىپنجاه،ظاهراًبهنيستانگارىپشتكرده
وبهعشقومعشوقچنانروىآوردهكهگويىهرگزمغلوب
نيستانگارىنخواهدشد.آياعشقمىتوانداوراازگزندمغلوب
ش��دندرامانبدارد؟پاسخاينپرسشرا“شاعرعاشق”بايد
تدارکببيند.حدودعشقراچهكسىمعلوممىكند؟معشوق.
مىتوان“تنى”راچندانفرابردكههمچون“نواليس”گفت:

بهتودستمىسايم
وآسمانرادرمىيابم

وش��املوني��زدرهميندهه)دههىپنجاه(اس��تكهبا
اقتباساز“نواليس”مىگويد:

بهتودستمىسايم
وجهانرادرمىيابم

اّم��اهيچيكبهفرجام،جزخودرادرنمىيابند،خودىكه
دربرابرمرگبهزانودرآمدهوازبيمجانبرخويشمىلرزد،
خودىكهزوالخويشرا–آنهمفراروىمعش��وق-باتمام
وجوداحس��اسمىكندومىبيندكهازمعشوقكارىبراى
نجاتوىبرنمىآيد.درآغازگريزازنيستانگارىبهعشق؛

“شاعرعاشق”مىگويد:
"نهدرخيال،كهروياروىمىبينم

ساليانىبارآورراكهآغازخواهمكرد.
خاطرهامكهآبستنعشقىسرشاراست

كيِفمادرشدنرا
درخميازههاىانتظارىطوالنىمكررمىكند.

خانهايىآرامو
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 شاملو از همان آغاز 
و حتی قبل از یافتن 

همزاد خویش، چندان 
مغلوِب پندارهای خود 

است که حتی اگر این 
همزاد-که شاعر از او با 
عنوان “مسیح مادر” یاد 
می کند- بتواند بالهای 

خود را به او نشان 
بدهد و از او بخواهد که 

راه ملکوت را در پیش 
بگیرد، نخواهد پذیرفت. 
زیرا از آن گروه مردمان 

است که در اوج عشق 
و عاشقی نیز )که مقام  
بیخودی و بی خبری از 
خویش و محوشدن در 

معشوق )اعم از مجازی 
و حقیقی( است(، خود 
را فراموش نمی کند، و 

از آن گروه عاشقان، که 
پس از رسیدن به وصل 
معشوق، بالفاصله دژی 

تسخیر شده در برابر 
خود می بینند، سرد 
می شوند، به سرعت 

رفتار آنها تغییر می کند 
و حتی از تحقیر آشکار 

معشوق ابایی ندارند.

اشتياقپرصداقتتو
تانخستينخوانندهىهرسرودتازهباشى

چنانچونپدرىكهچشمبهراهميالدنخستين
فرزندخويشاست؛

چراكههرترانه
فرزندىاستكهازنوازشدستهاىگرم

تو
نطفهبستهاست...
ميزىوچراغى

كاغذهاىس��پيدومدادهاىتراشيدهواز
پيشآماده،

وبوسهايى
صلهىهرسرودهىنو.

وتواىجاذبهىلطيفعطشكهدشت
خشكرادريامىكنى،

حقيقتىفريبندهترازدروغ،
بازيباييات�باكرهترازفريب�كه

انديشهىمرا
ازتمامىآفرينشهابارورمىكند.

دركنارتوخودرا
من

كودكانهدرجامهىنودوزنوروزىخويشمىيابم
درآنساليانگم،كهزشتاند

چراكهخطوطاندامترابهيادندارند.
خانهاىآرامو

انتظارپراشتياقتوتانخستينخوانندهىهر
سرودنوباشى.

خانهايىكهدرآن
سعادت

پاداشاعتماداست
وچشمههاونسيم
درآنمىرويند.

بامشبوسهوسايهاست
وپنجرهاشبهكوچهنمىگشايد

وعينكهاوپستىهارادرآنراهنيست.

بگذارازما
نشانهىزندگى

همزبالهايىبادكهبهكوچه
مىافكنيم

تاازگزنداهرمنانكتابخوار
�كهمادربزرگاننرينهنماىخويشاند�

امانمانباد.
توراومرا

بىمنوتو
بنبستخلوتىبس

ك��هحكايتمنوآنانغمنامهىدردى
مكرراست

كهچونباخونخويشپروردمشان
بارىچهكنند

گرازنوشيدنخونمِنشأن
گريزنيست؟

توواشتياقپرصداقتتو
منوخانهمان

ميزىوچراغى...
آرى

درمرگآورترينلحظهىانتظار
زندگىرادررؤياهاىخويشدنبالمىگيرم

دررؤياهاو
دراميدهايم.”)مجموعهىآثار-ص470-467(

امابهراستىشاعرعاشقمىداندچهمىگويد؟ظاهراًشاعر
درپناهمعشوقوحريمخانه،ازجهاننيستانگارمنقطعشده
است،پنجرهىحريمآنهابهكوچهگشودهنمىشود،عينكها
وپستىهادراينحريمراهندارد،تنهانشانهىحضورعاشق
ومعش��وقدرجهاننيس��تانگارزبالهاىاستكهبهكوچه
مىافكنندو...اّماشاعراگربهآنچهمىگويدوقوفداردپس

چراسرودهىخودراچنينبهپايانمىبرد:
آرى

درمرگآورترينلحظهىانتظار
زندگىرادررؤياهاىخويشدنبالمىگيرم

دررؤياهاو

  ش��گفت آور اس��ت، عاشقی که درچند شعر پیش��تر، خانه و نام و نان و همه چیز را از آن خود 
می شمرد، در این شعر )سرود پنجم( نه تنها معشوق را امید و پاکی و ایمان می بیند، بلکه نان و 
جامه را از معشوق می داند و می گوید اوست که »نان و رخت اش« را فدای عاشق )شاعر(می کند.
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دراميدهايم.

مگرنهدرسرآغازهمينشعرمىگويد:
نهدرخيال،كهروياروىمىبينم

ساليانىبارآورراكهآغازخواهمكرد.
انتظارىكهدرپايانشعرسخنازآنبهميانميايد،انتظار
كيست؟مرگآورترينلحظهىاينانتظاركداماست؟واصاًل
چراچنينانتظارىمطرحمىشود؟مگرنهشاعربهمعشوقى
رس��يدهاستكهاوراازجهانوهرآنچهدرجهاناستبى
نيازكرده؟ديگراينكهچراشاعردوبارهزندگىرادررؤياهاى
خويشدنبالمىگيرد؟آيامىتوانگفتكهشاملوازكنارهم
چي��دنقطعاتمختلفىكهدرحاالتمختلف)قبلوبعداز
حضورخانمآيداسركيسيان(نوشته،شعرىبلندفراهمآورده
اس��ت؟آرى؛اينمعناازمعاصرانومعاشرانشاملوپوشيده

نبود،بعالوهصورتغالبشاعرانجهانچنين
كارىكردهاندودرتمامادوارش��عرفارسىنيز
چنينش��يوهاىمعمولومرس��ومبودهاست.
اّماچهچيزىش��اعررابرمىانگيزدكه“مرگ
آورترينلحظهىانتظار”ودنبالكردنزندگى
در"رؤياهاواميدها" رادرپايانچنينسرودهاى
بي��اورد؟فارغازاينك��هاينپايانخ��ودآگاهيا
ناخودآگاهباشد،“حوالتگوىپنهان”ازفرجام
شاعرخبرمىدهد.اينفرجامهرچندديرودور
آشكارمىشود،نشاندهندهىناتوانىعشقمجاز

ازپايدارىدربرابرنيستانگارىاست.شاملونخستينشاعرى
اس��تكهبراىنجاتازنيستانگارىعشقرابهمخاطب
پيشنهادمىكند.تمناىعشقومعشوق،جستجوىزنىكه
بتواندازهرحيثمظهرزنانگىومادرانگىباشد،يافتنچنين
زنىودرپناهوىازنيس��تانگارىگريختن،راهىاستكه
شاملودرشعرمعاصروالجرمدرزندگىمخاطبحقيقىشعر
مىگشايد،اّمافرجاماينراه،فروبستگىاست.چرا؟ازآنروكه
راهعشقمجازاگربهعشقحقيقىومعشوقحقيقىمنجر
نش��ود،توسطپيرىوبيمارِىعاشقيامعشوقومشكالت
ديگرمسدودمىشودآرى،اّماشاملوازهمانآغازوحتىقبل
ازيافتنهمزادخويش،چندانمغلوِبپندارهاىخوداستكه
حتىاگراينهمزاد-كهشاعرازاوباعنوان“مسيحمادر”ياد

مىكند-بتواندبالهاىخودرابهاونشانبدهدوازاوبخواهد
كهراهملكوترادرپيشبگيرد،نخواهدپذيرفت.زيراازآن
گروهمردماناس��تكهدراوجعشقوعاشقىنيز)كهمقام
بيخودىوبىخبرىازخويشومحوشدندرمعشوق)اعم
ازمجازىوحقيقى(است(،خودرافراموشنمىكند،وازآن
گروهعاشقان،كهپسازرسيدنبهوصلمعشوق،بالفاصله
دژىتسخيرش��دهدربرابرخودمىبينند،سردمىشوند،به
سرعترفتارآنهاتغييرمىكندوحتىازتحقيرآشكارمعشوق
ابايىندارند.اگر“آيدا”كمترينشباهتىبهزنانپيشينشاملو
مىداش��تودرساحتمس��يحيتپروردهنشدهبود،شاملو
زندگىبااورابهيكسالهمنمىرساند.در24ارديبهشت
1342،درهمينشعرىكهدرصدراينمقاليادشد،خطاب

به“آيدا”مىگويد:
دركنارتوخودرا

كودكانهدرجامهىنودوزنوروزىخويش
مىيابم

درآنسالياِنُگم،كهزشتند
چراكهخطوطاندامتورابهيادندارند

وآشكاراخودراكودکوىعنوانمىكند.
اگربهصدرهمينشعررجوعكنيد،مىبينيد
كهشاملو،خودرازنىمىبينددرُسكرمادر
شدنو“آيدا”راپدرىكهچشمبهراهميالد
نخستينفرزندخويش)شعر(است.درهمين
ش��عر“خانه”خانهىآيداستوتنهادرانتهاىشعراستكه
شاعرمىگويد:توواش��تياقپرصداقتتو/منوخانهمان/
ميزىوچراغى...”وخانهراخانهىمشترکخودوآيدا،عنوان
مىكند.اّماشاملوچندروزبعد،چنانازفراز“پارانويا”ىكهن
خويشبهآيدامىنگردكهگويىآسمانتازهمتوجهزمينشده
اس��توباتعجبازوىمىپرسدكيستىوزيردستوپاى
منچهمىكنى؟شاملودرشعرسرودآشنايى)29ارديبهشت
1342(ناخواستهتصويرىاز"مردانگىفروشى" جامعههاى

فروبستهىمشرقزمينارائهمىكند:
كيستىكهمن

اينگونه
بهاعتماد

  شاملو به عنوان نماینده ی  رعونت و فرعونیت در شعر معاصر، دارد بعد از فتح معشوق، اهمیت غیر 
قابل درک و عظمت غیر قابل فهم خود را به وی گوشزد می کند. ایکاش معشوق نیز شعری یا خاطره 

ایی از آن ایام، برای مخاطب باقی می گذاشت تا بتوان فهمید چگونه این زن توانسته است این همه 
»پارانویا« را تحمل کند.

  آیدا نشان داده که 
طوسی حائری  یا دیگری، 
نیست؛ و همین، شاعر 
خودپرست را دچار 
شگفتی کرده است. 
»کیستی که من« هم مطلع 
شعر است و هم مقطع آن. 
شاعر به صراحت خطاب 
به معشوقی که پنج روز 
پیش خود را زن او، و او 
را شوهر خود می دیده 
است، می گوید چطور 
توانسته ای لیاقت آن را 
داشته باشی که من به تو 
اعتماد کنم و نام خود را 
به تو بگویم؟
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نامخودرا
باتومىگويم
كليدخانهامرا

دردستتمىگذارم
نانشادىهايمرا

باتوقسمتمىكنم
بهكنارتمىنشينمو

برزانوىتو
اينچنينآرام

بهخوابمىروم
كيستىكهمن
اينگونهبهِجد

دردياررؤياهاىخويش
باتودرنگمىكنم؟

اينش��عرحاص��لروزهاىپ��سازوصالو
كاميابىاستواساستمامسطرهاىآن»مِن«
ش��اعراست.آيدانش��اندادهكهطوسىحائرى
ياديگرى،نيس��ت؛وهمين،ش��اعرخودپرست
رادچارش��گفتىكردهاست.»كيستىكهمن«
هممطلعشعراس��توهممقطعآن.شاعربه
صراحتخطاببهمعشوقىكهپنجروزپيشخود
رازناو،واوراشوهرخودمىديدهاست،مىگويد

چطورتوانستهاىلياقتآنراداشتهباشىكهمنبهتواعتماد
كنمونامخودرابهتوبگويم؟اكنونخانه،خانهىمعش��وق
نيست،حتىخانهىمشترکهردونيست،بلكهخانهىشاعر
است)كليدخانهامرادردستتمىگذارم(نان)چهنانمتعارف،
چهنانشادى(ناِنشاعراست)نانشادىهايمراباتوقسمت
مىكنم(وفراترازاينهمه،»بهكنارتمىنشينم«و»درديار
رؤياهاىخويشباتودرنگمىكنم«.توانىفوقبشرىالزم
استتازنىبتوانداينهمه»ميمضميراولشخصمفرد«را
تاببياورد.من،ناممن،كليدخانهىمن،نانشادىهاىمن،
خوابمن،رؤياهاىمن؛چهخبراست؟هيچخبرىنيست.
شاملوبهعنواننمايندهىرعونتوفرعونيتدرشعرمعاصر،
داردبعدازفتحمعشوق،اهميتغيرقابلدرکوعظمتغير
قابلفهمخودرابهوىگوشزدمىكند.ايكاشمعشوقنيز

شعرىياخاطرهايىازآنايام،براىمخاطبباقىمىگذاشت
تابتوانفهميدچگونهاينزنتوانستهاستاينهمه»پارانويا«
راتحملكند.دوروزپسازايناناالحقفرعونىزدن،شاعر

دوبارهبهپرستشمعشوقمىپردازد:
بوسههاىتو

گنجشككانپرگوىباغند
...

وتنت
رازىستجاودانه

كهدرخلوتىعظيم
بامناشدرميانمىگذارند.

حالآنكهروزقبليعنىيكروزپسازاناالحقفرعونى
زدن،ازمعشوقمىپرسد:

كدامينابليس/ترااينچنينبهگفتن»نه«
وسوس��همىكند؟/يااگرخودفرشتهايى

است،
ازدامكداماهرمنت/بدينگونههشدارمى
دهد؟/ترديدىاس��تاين؟/ي��اخودگام

صداى
بازپسينقدمهاست/كهغربترابهجانب

زادگاهآشنايى/فرودميايى؟
)مجموعهآثار-ص474(

معش��وق»نه«گفتهاست،بهچهچيزى؟نمىدانيم.امااز
تاريخسرودنشعرها)تقريباًهرروزيكشعريايكروزدرميان
و...(مىتواندريافتكهاينمعش��وق،نهآنقدرراماس��تو
ناچيز؛كهشاعربتواندازاودرگذرد؛نهآنقدرسركشودست
نيافتنىكهش��اعرازداشتنوىنااميدشود،نهخالهشلخته
اس��تكهش��اعرازاوبيزارش��ود،نه...چهبايدگفت؟شاعر
گردنكشخودپرس��تبا»معما«يىدرپيكرىزنانهمواجه
ش��دهكهفراترازقربوبعدجسمانىاستوصرفحضور
وىهمانگونهكهنيس��تانگارىرادفعمىكند،خودپرستى
وفرعونيتش��اعررامهاركردهواوراازانديشيدنبهخودو

پيرامونخودبازمىدارد:
»ت��نتوآهنگىاس��ت/وت��نمنكلمهايىك��هدرآن

مىنشيند/تا

  شاملو چند روز بعد، چنان  از فراز “پارانویا”ی کهن خویش به آیدا می نگرد که 
گویی آسمان تازه متوجه زمین شده است و با تعجب از وی می پرسد کیستی و 

زیر دست و پای من چه می کنی؟
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«ادبیات و هنر
نغمهاي��ىدروجودآيد:س��رودىكهت��داومرامىتپد/در

نگاهت
همهىمهربانىهاست/قاصدىكهزندگىراخبرمىدهد/

و
درس��كوتتهمهىصداها:فريادىك��هبودنراتجربه

مىكند.«
)مجموعهآثار-ص475(

آنلبان/ازآنپيشتركهبگويد/شنيدنىست/آن
دستها/پيشازآنكهگيرندهباشد/مىبخشد/آن
چشمها/پيشازآنكهنگاهىباشد/تماشايىاست/

واينپاسداشتآنسرودبزرگاست/كهويرانهرا
بهنبردباويرانىبهپاىمىدارد/لبى،دس��تىوچشمى،

قلبىكه
زيبايىرا/دراينگورستانخدايان/بهسانمذهبىتعليم
مىكند/اميدى،پاكىوايمانى،زنى/كهنانورختش

را/دراينقربانگاهبىعدالت/برخىِىمحكومىمىكند
كهمنم/

جستناشراپانفرسودم/بههنگاميكه
رشتهىدارمنازهمگسست/چنانچونفرمانبخششى
ف��رودآمد/همدرآنهنگام/كهزمينراديگر/بهرهايى

مناميدى

نبود.«)مجموعهىآثار-ص476-478-بخشىازسرود
پنجم(

شگفتآوراست،عاشقىكهدرچندشعرپيشتر،خانهونام
ونانوهمهچيزراازآنخودمىش��مرد،دراينشعر)سرود
پنجم(نهتنهامعشوقرااميدوپاكىوايمانمىبيند،بلكه
نانوجامهراازمعش��وقمىداندومىگويداوستكه»نان
ورختاش«رافداىعاش��ق)شاعر(مىكند.بهرحالازاين
پس،معشوقاندکاندکقلمروخودراوسعتمىدهدودر
فرعونيتورعونتشاعرتصرفمىكند.واماگرچهدرآغاز
اينگفتارها،بنارابراينگذاش��تهبوديمكهبهلفظوصورت
آثارشاعراننپردازيممگردرواپسينگفتار،بارىاگربهاين
مصرع»چنانچونفرمانبخششىفرودآيد«اشارهاىنكنيم
ونگوئيمكهشاعرتفاوتميانبخششوبخشايشراملتفت

نبودهاست،باريكانديشانازمانخواهندگذشت.
البتهاغالطواشتباهاتولغزشهاىزبانىاينشاعربسيار
بيشازاينهاستوفىالمثلدربندسومهمينشعرمىگويد:

»اىشعرهاىمن،سرودهوناسروده!
سلطنتشماراترديدىنيست

اگراوبهتنهايى
خوانندهىشماباد.«

را)عالمتمفعولصريح(درس��طردومپادرهواست.در
سطرسومنيزحضوريكىازاداتشرط)اگر(ايجابمىكند
كهجملهبافعل»باش��د«تمامشود،نه»باد«كه»اگر«
رادرآغازجملهنفىمىكند،زيرافعل،دعايىاس��تو...
نمونهىديگراشتباهگرفتن»باد«و»باشد«درچندشعر
درپيش��تر)سرودآنكسكهازكوچهبهخانهبازمىگردد(

اينجاست:
بگذارازما

نشانهىزندگى
همزبالهايىبادكهبهكوچهمىافكنيم

»بگذار«درابتداىعبارتايجابمىكنددرسطرسوم
گفتهشود:»همزبالهايىباشدكه...«واگرشاعربر»باد«
تأكيدداش��تهباش��د،نيازىبهفعل»بگذار«نيستوبه
سادگىمىتوانگفت:ازمانشانهىزندگى/همزبالهايى
بادكه...«بارىآنبهكهبگذريم،زيرادرعصرويرانىزبان

  نمونه ی  دیگر اشتباه 
گرفتن »باد« و »باشد« در 
چند شعر در پیشتر )سرود 
آنکس که از کوچه به خانه 
باز می گردد( اینجاست:
بگذار از ما
نشانه ی  زندگی

هم زباله ایی باد که به 
کوچه می افکنیم

»بگذار« در ابتدای عبارت 
ایجاب می کند در سطر 
سوم گفته شود: »هم 
زباله ایی باشد که. ..« و اگر 
شاعر بر »باد« تأکید داشته 
باشد، نیازی به فعل »بگذار« 
نیست و به سادگی می توان 
گفت: از ما نشانه ی  زندگی 
/ هم زباله ایی باد که...«

 باری اگر به این مصرع »چنان چون فرمان بخششی فرود آید« اشاره ای 
نکنیم و نگوئیم که شاعر تفاوت میان بخشش و بخشایش را ملتفت نبوده 

است، باریک اندیشان از ما نخواهند گذشت.
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)اعمازفارسىوعربىوفرانسوىوآلمانىوانگليسىو...(از
كسىكهبهاعترافخودشباشعرفرانسهقبلازشعرفارسى
آشناش��دهوحافظرابعداز»الوار«و»آراگون«شناخته،چه

توقعىمىتوانداشت؟!
شاملودرفاصلهايىكهازنيستانگارىپيداكردهاستبه
جاىهرگونههمدلىب��اتودههاىفاقدهويتونمايندگان
سياسىيافرهنگىآنان)تهىمايگانىكهبهيارىآراء»فرد
منتشر«،خودراتاپايگاه»ميانمايگى«باالميكشند(ياسعى
درشناختنعللفقدانهويتفردىوجمعى،بهاينبسنده
مىكندكهروبهمعشوقآوردهوبه»فردمنتشر«ناسزابگويد«
»برويماىيار،اىيگانهىمن/دستمرابگير!/سخنمن
نهازدردايشانبود/خودازدردىبودكهايشانند./اينان

دردندوبودخودرا/نيازمندجراحاتبهچرکاندرنشسته
اند

/وچنيناست/كهچونبازخموفسادوسياهىبهجنگ
برخيزى/كمربهكينتاستوارترمىبندند.

برويماىيار،اىيگانهىمن/برويم،ودريغا!بههمپايى
ايننوميدىخوفانگيز/بههمپايىاينيقين/كههر

چهازايشاندورترمىشويم/حقيقتايشانرا
آشكارهتره/درمىيابيم

باچهعشقوچهبهشور/فوراههاىرنگينكماننشاكردم
بهويرانهرباطنفرتى/كهشاخسارانهردرختش/

انگشتىاستكهازقعرجهنم/بهخاطرهايىاهريمنشاد/
اشارتمىكند.

ودريغا!-اىآشناىخونمن!اىهمسفرگريز/آنها
كهدانستندچهبىگناهدرايندوزخبىعدالتسوختهام/

درشماره/ازگناهانتوكمترند.
)مجموعهآثار،ص491،490(

گريزش��اعرازنيس��تانگارىبهعش��قوپناهگرفتنش
درحريمتنوجانمعشوق،همزمانباوروداخوانبهژرفاى
نيستانگارىفردىوجمعىوتقويمىوتاريخىاست.اخوان
درستدرهنگامىحوالتگويىخودرابهغايتمىرساندو
از»كتيبه«سخنمىگويدكهش��املوازدرد»فردمنتشر«
اعراضمىكند.تا»ش��اعرعاشق«گرمكاميابىخوداست،
»شاعرنوميد«واپسيندژهاىمعمايىنيستانگارىرافتح

مىكندوباصراحتىكهسراس��رزخموجراحتوخستگى
جانوتنوخردورواناس��ت،مىگويدتاريخمشرقزمين
)ايرانويچ(بهپايانرس��يدهوازاينپس،فروبستگى،روزبه
روزعرصهراتنگترمىكند.تأملدرش��عربلندشهريارشهر
تنگستان،نش��انمىدهدكهاخوانازمرتبتمعاصربودن
فرارفتهوبهمرتبهاىرس��يدهاستكهريشهىفروبستگى
تاريخقومخودرادرگذشتههاىدورببيندوآيندهرانيزرصد
كند)بويژهدرپيوندهاوباغ(.از»شهريارشهرسنگستان«به
بعد،اوجوفروداخوان،اوجوفرودش��اعرىاستكهرسالت
خودرااداكردهوحتىاگرهيچشعرىنسرايد،سخنىناگفته
باقىنگذاشتهاست،زيرايكتنهدردوساحتقومىوجهانى
پيغامخودراابالغكردهونيستانگارىرادرتماموجوهفردى
وجمعىوتقويمىوتاريخىبه»روشنگاه«شعرآوردهاست:

»دوتاكفتر
نشستهاندروىشاخهىسدركهنسالى

كهروييدهغريبازهمگناندردامنكوهقوىپيكر
دودلجومهربانباهم

دوغمگينقصهگوىغصههاىهردوانباهم
خوشاديگرخوشاعهدوجانهمزبانباهم

دوتنهارهگذركفتر
نوازشهاىاين،آنراتسلىبخش

تسلىهاىآن،اينرانوازشگر.
خطابازهست:درخواهرجان«

جوابش:»جانخواهرجان!
بگوبامهربانىخويشدردوداستانخويش«

نگفتى،جانخواهر!اينكهخوابيدهستاينجاكيست؟
ستانخفتهستوبادستان

فروپوشاندهچشمانرا
توپندارىنمىخواهدببيندروىمارانيز

كورادوستمىداريم
نگفتىكيست،بارىسرگذشتشچيست«

-پريشانىغريبوخسته،رهگمكردهراماند.
شبانىگلهاشراگرگهاخورده

وگرنهتاجرىكاالشرادريافروبرده.

ا غالط و اشتباهات و 
لغزش ها ی زبانی این 
شاعر بسیار بیش از 

اینهاست و فی المثل در 
بند سوم همین شعر 

می گوید:
»ای شعرهای من، 
سروده و ناسروده!

سلطنت شما را تردیدی 
نیست

اگر او به تنهایی
خواننده ی  شما باد.«

را )عالمت مفعول 
صریح( در سطر دوم 

پا در هواست. در سطر 
سوم نیز حضور یکی از 
ادات شرط )اگر( ایجاب 
می کند که جمله با فعل 

»باشد« تمام شود، نه 
»باد« که »اگر« را در آغاز 
جمله نفی می کند، زیرا 

فعل، دعایی است.

  به هرحال از این پس، معشوق اندک اندک قلمرو 
خود را وس��عت می دهد و در فرعونیت و رعونت 

شاعر تصرف می کند.
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«ادبیات و هنر
وشايدعاشقىسرگشتهىكوهوبيابانها.

سپردهباخيالىدل،
نهشازآسودگىآرامشىحاصل،

نهشازپيمودندرياوكوهودشتودامانها
اگرگمكردهراهىبىسرانجامست،

مرابهشپندوپيغاماست.
دراينآفاقمنگرديدهامبسيار

نماندنستمنپيمودهبدستى،هيچسويىرا.
نمايمتاكدامينراهگيردپيش:

ازاينسو،سوىخفتنگاهمهروماه-
راهىنيست

بيابانهاىبىفريادوكهساران-
خاروخشكوبىرحماست.

وزآنسو،سوىرستنگاهماهومهرهم-
كسراپناهىنيست.

يكىدرياىهولهايلستوخشمتوفانها.
سهديگرسوىتفتهدوزخىپرتاب

وآنديگربسيطزمهريرستوزمستانها
رهايىرااگرراهىست،

جزازراهىكهرويدزانگلى،خارى،گياهىنيست...«
-»نهخواهرجان!

چهجاىشوخىوشنگىست؟
غريبى،بىنصيبى،ماندهدرراهى
پناهآوردهسوىسايهىسدرى،

ببينش،پاىتاسردردودلتنگىست
نشانىهاكهمىبينىدراو...«

نشانىهاكهمىبينمدروبهرامراماند،
همانبهرامورجاوند

كهپيشازروزرستاخيزخواهدخاست
هزارانكارخواهدكردنامآور،

هزارانطرفهخواهدزادازوبشكوه
پسازاوگيوبنگودرز
وباوىتوسبننوذر

وگرشاسپدلير،آنشيرگندآور
وآنديگر

وآنديگر
انيرانرافروكوبندويناهريمنى–

راياترابرخاکاندازند.
بسوزندآنچهناپاكىست،ناخوبىست.

پريشانشهرويرانرادگرسازند
درفشكاويانرا،فّرهدرسايهش،

غبارساليانازچهرهبزدايند،
برافرازند...«

اخوانعليرغمدلبستگىبسياربهتاريخوتمدنوفرهنگ
ايرانپيشازاس��الم،بهتلويح،بىس��ودوثمربودنانتظار

سربرآوردنبهرامورجاوندرانشانمىدهد.
-نهجانا!ايننهجاىطعنهوسردىست.

گرشنتوانگرفتندست
بيدادستاينتيپاىبيغاره

ببينش،روزكورشوربخت؛اينناجوانمردىست.
دوكبوتر،گويىدوفرشتهاندكهبراىنشاندادنمصائب
وفجايع»تاريخفروبستگى«وبرشمردنراههاىنجاتفرد
وجمعازنيس��تانگارى؛ازآسمان،برسدرىرستهبردامان
كوهىقوىپيكر،فرودآمدهاند.امانهچنيناستوبااينكه
كبوترمظهرفرش��تهدرعالمخاكىاست،اگرژرفتربنگريم،
خواهيمديدايندو»كبوتر-فرشته«دووجهازوجودشاعرند،
وجهاولكهعظمت!!ايرانباستانراقابلاحيامىداندوجه
دومكهعليرغمعش��قوعالقهىمفرطبهاينعظمت!!از
دس��ترفته،احياىآنرامحالمىش��مردويقينداردكه
باس��تانگرايى)آركائيسم(ازعهدهىمقابلهبانيستانگارى
برنمىآيد.اّمادلشرضانمىدهدكهآئينىديگربهجاىآن
بنشاندياآنرابايكىازايدئولوژىهاىرايجتاختبزند.ايندو
وجهازوجودشاعراحتمااًلاوراتاهنگاممرگترکنگفتهاند.

مرورشعرراادامهمىدهيم:
-”نشانىهاكهديدمدادمش،بارى
بگوتاكيستاينگمنامگردآلود.

ستانافتاده،چشمانرافروپوشيدهبادستان
تواندبودكوباماست-

گوششوزخاللپنجهبيندمان.”
-”نشانىهاكهگفتى-

  در عصر ویرانی زبان )اعم از فارسی و عربی و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی و...( از کسی که به 
اعتراف خودش با شعر فرانسه قبل از شعر فارسی آشنا شده و حافظ را بعد از »الوار« و »آراگون« 

شناخته، چه توقعی می توان داشت؟!

  گریز شاعر از 
نیست انگاری به عشق و 
پناه گرفتنش درحریم تن 
و جان معشوق، همزمان 
با ورود اخوان به ژرفای 
نیست انگاری فردی 
و جمعی و تقویمی و 
تاریخی است. اخوان 
درست در هنگامی حوالت 
گویی خود را به غایت 
می رساند و از »کتیبه« 
سخن می گوید که شاملو 
از درد »فرد منتشر« 
اعراض می کند.
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هركدامشبرگىازباغىست،
وازبسيارهاتايى.

بهرخسارشعرق-
هرقطرهاىازمردهدريايى

نهخالستونگارآنهاكهبينى-
هريكىداغىست،

كهگويدداستانازسوختنهايى.
يكىآوارهمردستاينپريشانگرد.
همانشهزادهىازشهرخودرانده،

نهادهسربهصحراها
گذشتهازجزيرههاودرياها،

نبردهرهبهجايى،خستهدركوهوكمرمانده،
اگرنفريناگرافسوناگرتقديراگرشيطان...”

-”بهجاىآوردماورا،هان
همانشهزادهىبيچارهاستاو

كهشبىدزداندريايى
بهشهرشحملهآوردند.”

-”بلى،دزداندريايى
وقومجادوانوخيلغوغايى

بهشهرشحملهآوردند
واومانندسرداردليرىنعرهزدبرشهر

“-دليرانمن!اىشيران
زنان!مردان!جوانان!كودكان!پيران!-”

وبسيارىدليرانهسخنهاگفت-
اماپاسخىنشنفت.

اگرتقديرنفرينكردياشيطانفسون
هردستيادستان.

صدايىبرنيامدازسرى،زيراهمهناگاه-
سنگوسردگرديدند

ازاينجاناماوشدشهريارشهرسنگستان”
ش��هريارشهرسنگس��تان،خوداخواناس��ت.همانگونه
كهكبوتر-فرش��تهها،دووجهازوجوداوهستند.شاعرخود
رادرموقف��ىاس��اطيرىقراردادهتابتوان��دتماممصائبو
فجاي��عتاريخىراكهموجبفروبس��تگىتمدنقومايرانى
ش��دهاند،ومحالبودنرس��تگارىاينقوموناتوانىوىرا

ازاحياىعظمتگذش��تهاش،يكجانشانبدهد.ازهمين
رو،مصرعبهمصرعاينش��عر،مبتنىبرحوادثىاس��تكه
ش��اعرازمتنتاريخقبلوبعدازاسالم،انتزاعكردهوآنهارا
فارغازوجهواقعىوتقويمىدركناريكديگرقراردادهاست.
“دزداندريايى”،فرنگان)غربىها(؛“خيلغوغايى”،تورانيان
)هيتالىها،غزها،سلجوقها،مغولها،تاتارها(و“قومجاودان”،
اعرابند.حمالتاينبيگانگانوسيطرهىآنهابرقومايرانى
بهمرورقروناتفاقافتاده،اّماشاعركهمعتقداستستمهاى
ايناقوامموجبدگرديسىوناتوانىوفسادقومايرانىشده،
درفضايىاساطيرى،حمالتاينبيگانگانراهمزماننشان

مىدهد:
“ازاينجاناماوشدشهريارشهرسنگستان

پريشانروزمسكين،تيغدردستشميانسنگهاميگشت
وچونديوانگانفريادميزد»آي!«

وميافتادوبرميخاست
گرياننعرهميزدباز:

»�دليرانمن!«اماسنگهاخاموش.
همانشهزادهاستآري
كهديگرسالهايسال

زبسدرياوكوهودشتپيمودهست.
دلشسيرآمدهازجانوجانشپيروفرسودهست.

وپنداردكهديگرجستوجوها
پوچوبيهودهست.

نهجويدزالزرراتابسوزاند
پرسيمرغوپرسدچارهوترفند.

نهداردانتظارهفتتنجاويدورجاوند.
دگربيزارحتيازدريغاگوئيونوحه،

چوروحجغدگردان-
درمزارآجيناينشبهايبيساحل

زسنگستانشومشبرگرفتهدل،
پناهآوردهسويسايهىسدري؛
كهرستهدركناركوهبيحاصل.

وسنگستانگمنامش
كهروزيروزگاريشبچراغروزگارانبود؛

نشيدهمگنانش

 تأمل در شعر بلند شهریار 
شهر تنگستان، نشان می دهد 

که اخوان از مرتبت معاصر 
بودن فرارفته و به مرتبه ای 

رسیده است که ریشه ی  
فروبستگی تاریخ قوم 

خود را درگذشته ها ی دور 
ببیند و آینده را نیز رصد 

کند)بویژه در پیوندها و باغ(. 
از »شهریار شهر سنگستان« 

به بعد، اوج و فرود اخوان، 
اوج و فرود شاعری است 

که رسالت خود را ادا کرده 
و حتی اگر هیچ شعری 

نسراید، سخنی ناگفته باقی 
نگذاشته است، زیرا  یک 

تنه در دوساحت قومی و 
جهانی پیغام خود را ابالغ 
کرده و نیست انگاری را در 

تمام وجوه فردی و جمعی 
و تقویمی و تاریخی به 

»روشنگاه« شعر آورده است.
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«ادبیات و هنر
آفرينراونيايشرا

سرودآتشوخورشيدوبارانبود؛
اگرتيرواگردي
هركداموكي

بهفرسوروآذينهابهاراندربهارانبود؛
اخوانپسازيادكردعظمتازدسترفتهى“سنگستان”،

مقامكنونىآنرابهايجازتمامنشانمىدهد:
كنونننگآشيانىنفرتآبادست،سوگشسور

چنانچونآبخوستىروسپى-
آغوشزىآفاقبگشوده،

دراوجارى
هزارانجوىپرآبگلآلوده

وصياداندريابارهاىدور
وبردنهاوبردنهاوبردنها

وكشتىهاوكشتىهاوكشتىها
وگزمههاوگشتىها...”

اي��نتصوي��رعليرغ��مايج��ازآن،تم��امويژگىه��اى
نيستانگارانهى“سنگستان”رايكجاعرضهمىكند.مرداب
وار،هرجوىگلآلودىراپذيرفتن،بهغارتتنس��پردنو
گزمههاوگش��تىهاخودىرابهحفاظتازكشتىهايىكه
سرمايههاىسنگستانرابهيغمامىبرند،گماشتن.سنگستان
ازيكسوسرمايههاىخودرابهكمترينبهاازكفمىدهد،واز
سوىديگرجسموجانوخردخودرايكسرهبهبيگانهتسليم
كردهودرتمامشئونازاينبيگانهكهواپسينمهاجماست
تقليدمىكندواينتقليدبوزينهواروفارغازانديشهراترقىو

تعالىمىانگارد.
-”سخنبسيارياكم،وقتبيگاهست.

نگهكن،روزكوتاهست.
هنوزازآشياندوريموشبنزديك
شنيدمقّصهىاينپيرمسكينرا

بگوآياتواندبودكورارستگارىروىبنمايد؟
كليدىهستآياكشطلسمبستهبگشايد؟

اكنون“ش��اهزاده”به“پيرمسكين”بدلشدهوهمزمان،
هموجهمذكرروحايرانزمين)سنگستان(استوهمراوى
سرگذش��ِتاينروحواينسرزمين؛آيااينروحمىتواندبه

رستگارىبرس��دوازطلسممحال)ابس��ورد(بيرونبيايد؟
كبوتر-فرش��تهىاميدوارىآنوجهازوجودشاعركههنوز
نااميدنشدهوبهرستاخيزيافتنسرزمينوقومخوددلبسته

است،پاسخمىدهد:
-”تواندبود.

پسازاينكوهتشنهدرهاىژرفاست
دراونزديكغارىتاروتنها،چشمهاىروشن

ازاينجاتاكنارچشمهراهىنيست
چنينبايدكهشهزادهدرآنچشمهبشويدتن

غبارقرنهادلمردگىازخويشبزدايد
اهوراوايزدانوامشاسپندانرا

سزاشانباسرودسالخوردنغزبستايد
پسازآنهفتريگازريگهاىچشمهبردارد

درآننزديكهاچاهىست
كنارشآذرىافزودواورانمازىگرمبگذارد

پسازآنهفتريگشرا
بهنامويادهفتامشاسپنداندردهانچاهاندازد

ازوجوشيدخواهدآب
وخواهدگشتشيرينچشمهاىجوشان

نشانآنكهديگرخاستشبختجوانازخواب
تواندبازبيندروزگاروصل

تواندبودوبايدبود
زاسبافتادهاو،نزاصل

ش��اعربابرش��ىس��ينمايىناگهانماراباشهريارشهر
سنگس��تانمواجهمىكندكهبهچاه)يامغاک،غار(س��رفرو
بردهواحوالخودراازآغازتاانجامدادنرهنمودهاىكبوتر-

فرشتهها،بازمىگويد:
-”غريبم،قّصهامچونغصهامبسيار

س��خنپوشيدهبشنو،اس��بمنمردهستواصلمپيرو
پژمردهست

غمدلباتوگويمغار
كبوترهايجادويبشارتگوي

نشستندوتواندبودوبايدبودهاگفتند
بشارتهابهمندادندوسويآشيانرفتند

منآنكاالمرادريافروبرده

 »شاعر عاشق« گرم 
کامیابی خود است، 
»شاعر نومید« واپسین 
دژهای معمایی 
نیست انگاری را فتح 
می کند و با صراحتی که 
سراسر زخم و جراحت 
و خستگی جان و تن 
و خرد و روان است، 
می گوید تاریخ مشرق 
زمین )ایرانویچ( به پایان 
رسیده و از این پس، 
فروبستگی، روز به روز 
عرصه را تنگتر می کند.
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گلهامراگرگهاخورده
منآنآوارهيايندشتبيفرسنگ
منآنشهراسيرم،ساكنانشسنگ...

وليگويادگراينبينواشهزادهبايددخمهايجويد
دريغادخمهايدرخورداينتنهايبدفرجامنتوانيافت

كجاييايحريق؟ايسيل؟ايآوار؟
اشارتهادرستوراستبود،امابشارتها،
ببخشاگرغبارآلودراهوشوخگينم،غار

درخشانچشمهپيشچشممنخوشيد
فروزانآتشمرابادخاموشيد

فكندمريگهارايكبهيكدرچاه
همهامشاسپندانرابهنامآوازدادم،ليك

بهجايآب،دودازچاهسربركرد-گفتيديوميگفت:آه
مگرديگرفروغايزدي،آذر،مقدسنيست؟
مگرآنهفتانوشهخوابشانبسنيست؟

زمينگنديد،آيابرفرازآسمانكسنيست؟
شهريارشهرسنگستان)شاعر(چارهىگنديدگىزمينرادر
آسمانمىجويد.واپسينمصرعباال“استفهامايجابى”است.
چرا؟براىاينكهشاعريقينداردكه“چارهگنديدگىزمين”
)ظهرالفسادفىالبروالبحربماكسبتايدىالناس(رحمت
ورأفتآس��مانيانوايزدياناس��ت.بهرح��ال“گنديدگى
زمين”يكىازدقيقترينوبهترينتعبيرهادربابنيستانگارى
وفروبستگىناشىازآناست.دراينمقام،شاعرازدايرهى
“تقديرقومى”درمىگذردوبهدايرهى“تقديرجهانى”قدم
مىگ��ذارد،هرچندكهبراىبيان“موقفنيس��تانگارانهى”
جهانىوكاًلوجوهمختلفموضوع،ازشكايتونالهوزارى
گرفتهتادلبستگىبهنجاتبخشانويادكردازعللواسباب

فروبستگىو...،ازاساطيرقومىاستفادهمىكند:
گسستهاستزنجيرهزاراهريمنىترزانكهدربنددماوند

است
پشوتنُمردهاستآيا؟

وبرفجاودانبارنده،سامگردرا-
سنگسياهىكردهاستآيا؟”

بهي��اددارمكهدردورهىبهاصطالحطاغوت،همهجاى
اينش��عروبويژههمينمصرع“گسستهاست...”)همچون

اغل��بآثاراخوان(غلطفهمش��دهبودوغلطالقاءمىش��د.
“منظورشاهه”،اينجملههمچون“منظوراختناقسياسيه”
)درموردشعرزمس��تان(ونظايراينجمالت،فهمماراكور
مىكردوازفضاىپيچيدهىاينگونهشعرهادور؛حالآنكه
آنپيچيدگ��ىموهومبود،قي��دمقدار“ه��زار”رااگربهجا
مىآورديم،مىفهميديمكهش��اعرچهمىخواهدبگويد.اّما
غلبهىوهموپندارسياس��ىو“سياستبينى”و“سياست
خوانى”نهمىگذاش��ت“ش��عر”فهمش��ود،نهمىگذاشت
“انديش��ه”صورتببندد،نهمىگذاشت“خرد”بهكاربيفتد
واينوضعچنداناغراقآميزش��دتااينكهعاموخاصبه
توهمگريزاز“وضعاباحه”باس��ردرورطهىنيستانگارى
افتادندوفروبس��تگىبهتماميتخودرسيد.اعترافمىكنم
ك��هاگردكتررضاداورىاردكانىونخس��تينكتابوى)از
منظ��ربندهونهازحيثتقدمدرچاپونش��ر(وضعكنونى
تفكردرايران،نبودندمنهرگزنمىفهميدماخوان،ياديگران
چهمىگويندوعليرغمش��اعربودن)مثاًلعرضمىكنم(
حافظراهمنمىفهميدم.البتهفهميدنحافظپسازآنكهدر
غربال“آزمونايزدى”افتادهباشى،ظاهراًسودىندارد.حال

 شاملو نخستین شاعری 
است که برای نجات از 

نیست انگاری عشق را به 
مخاطب پیشنهاد می کند. 

تمنای عشق و معشوق، 
جستجوی زنی که بتواند 
از هر حیث مظهر زنانگی 

و مادرانگی باشد،   یافتن 
چنین زنی و در پناه وی 

از نیست انگاری گریختن، 
راهی است که شاملو در 
شعر معاصر و الجرم در 
زندگی مخاطب حقیقی 

شعر می گشاید، اّما فرجام 
این راه، فروبستگی است. 
چرا؟ از آنرو که راه عشق 

مجاز اگر به عشق حقیقی 
و معشوق حقیقی منجر 

نشود، توسط پیری و 
بیمارِی عاشق  یا معشوق 
و مشکالت دیگر مسدود 

می شود.
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آنكهچنيننيست،حتىدرآستانهىدوزخ
مىتوانبافهمكالمحضرتلسانالغيب
)اعلىاللمقامهفىالغيبوالشهود(ازخلود
درتوابعنيستانگارىوفروبستگىنجات
پيداكرد.بهقولقدما:“اينسخندرميان
سخنآوردمتاپايمردانخودرامعلومكرده
باشموشكرآنانگزاردهكه“منلميشكر
المخلوقلميش��كرالخالق”ومندراين
موقفهرچهدارمازآنقوماستكهخواجه

جهاندرخطاببهآنانفرمود:
اىصباباساكنانشهريزدازمابگو

كاىسرحقناشناس��انگوىچوگان
شما

گرچهدوريمازبساطقرب،هّمتدورنيست
بندهىشاهشمائيموثناخوانشما

ويژهحضرتسّيدنااالستاداعلىاللمقامه،وحضرتاستاد
دكتررضاداورى.

***
ش��اعربارديگرازشيوهزدنهاىسينمايىاستفادهكردهو
ناگهاندرنقشراوى)كارگردان(واردمعركهمىشودوحال
شهريارسنگستانيابهعبارتديگرحالخودراروايتمىكند:

سخنمىگفت
سردرغاركرده،

شهريارشهرسنگستان.
سخنميگفتباتاريكيخلوت.

توپنداريمغيدلمردهدرآتشگهيخاموش
زبيدادانيرانشكوههاميكرد.

ستمهايفرنگوترکوتازيرا
شكايتباشكستهبازوانميتراميكرد.

غمانقرنهارازارميناليد.
حزينآواياودرغارميگشتوصداميكرد:

�»...غمدلباتوگويمغار!
بگوآيامراديگراميدرستگارينيست؟«

صدانالندهپاسخداد:
»...آرينيست؟«

باالخرههستيانيست؟ش��هريارپرسيدهاستوغارنيز
پاس��خىداده،چنانك��هحكمپژواکوپادآواس��توالجرم،
بخشىازپرس��شبههمانصورتاستفهامى)پرسشى(،به
وىبازمىگردد.ديگرباربهپرس��شبرمىگرديم:نيستيا
هست؟هستونيست.اگردرمقامشنيدنى،نيست؛اگردر
مقامنيوشيدنى،هست.اگراسير“سّنِتصورت”و“صورِت
سّنت”باشى،اميدرستگارىنيست.اگرازهردوگذشتهباشى،
غار)مظهرتائووآناهيتاوعشتاروتياايشتروهراوژنونو
لكشمىوايزيسو...(بهتوپاسخمىدهد:“هستاگربخواهى

ونيستاگرنخواهى.”
اگردربندآنىكههفتامشاس��پندانباهمانپوش��ش
باس��تانىبهسراغتوبيايندوآتشراقبلهقراردهندودريك
كالمسنتهاىدلخواهتورازندهكنندودرصورِتكيشو
آئينموردپس��ندتوظاهرش��وند،ممكناستچنينشودو
ممكناستچنيننشود.همچنيناگردربندآنىكههفت
امشاسپندچنانكهموردپسنداكنونياناستيعنىموىژل
زدهوش��لوارجيننيمپارهو...الخظاهرشوند،ممكناست
چنينشوديانشود...اّمانجاتازچنينوچناناستكهترااز
پرسشخواهدرهاند،پسنهدربند“ّسنِتصورت”)مذهب
ظاهر=مدرنيس��م(باشونهدربند“صورتس��ّنت”)ظاهر
مذهب=تقشر،تقش��ف،سنتگرايىكهدراياالتمتحدهو
دانشگاههاىآنبههمانمقدارگندمىزندكهدرديگرنقاط
جهان(ازايندو،قدمفراترنهادناستكهرستگارىراممكن
مىكند.رستگارىبر“چينودپل”گذشتناستوگذشتناز
اينپلمس��تلزمآناستكهبههيچوجهتعادلتوازدست
نرودوبهاينياآنجانبمتمايلنش��وى)اليمينوالشمال
مضلهوالصراطهىالجاده(نگريس��تنبهپشتسرممكن
استكهتاابددر“تارتاروس”بمانىياهمچونزنحضرت
لوطعليهالسالم)درهنگامزيروزبرشدنسدوموعموره(به
ستونىازآهكتبديلشوى.بگذريم.اخواننخستينباراست
كهدرتاريخشاعرىخود،نهتنهاازنيستانگارىومظاهرو
نتايجوتوابعآنبهتفصيلوتقريباًعامهفهم،سخنبهميان
مىآورد،بلكهامكانرستگارىاز“فروبستگىنيستانگارانه”

رامطرحمىكند.

 شاملو به عنوان 
نماینده ی  رعونت و 
فرعونیت در شعر 
معاصر، دارد بعد از فتح 
معشوق، اهمیت غیر 
قابل درک و عظمت 
غیر قابل فهم خود را 
به وی گوشزد می کند. 
ایکاش معشوق نیز 
شعری یا خاطره ایی از 
آن ایام، برای مخاطب 
باقی می گذاشت تا بتوان 
فهمید چگونه این زن 
توانسته است این همه 
»پارانویا« را تحمل کند.

  شاملو چند روز بعد، چنان  از فراز “پارانویا”ی کهن خویش به آیدا 
می نگرد که گویی آسمان تازه متوجه زمین شده است و با تعجب از وی 

می پرسد کیستی و زیر دست و پای من چه می کنی؟
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■  روزبه عمادی

ادبياتفرماس��يونغربزدهىشبهمدرندرايران،اساسا
ودرتمامىگرايشهاوش��عبومتفّرعاتآن،ازخصلتى
نيس��تانگارانهوس��ياهانديشوانفعالىبرخورداراست؛و
دراينميانهش��ايدبتوانيكىدونويس��ندهوش��اعررابه
عن��واناس��تثنامط��رحكرد.گوي��ىاينويژگ��ى،بههر
نويس��ندهاى-ازهدايتبهبعد-بهطريق��ىمنتقلگرديده
اس��ت.والبته،اينويژگى،ريشهدرجوهرنيستانگارانهى

شبهمدرنيتهىايراندارد،وازآنالينفكاست.
ازمياننويسندگانتقريباهمدورهىصادقهدايتكه
كموبيشنيزازاوتأثيرپذيرفتهودرعينحالخودبهعنوان
داستاننويس��ىصاحبس��بكومختصاتفكرىوادبى
مطرحگرديدهاست،مىتواناز»صادقچوبك«نامبرد.

چوبكمتولدسال1295ش.دريكخانوادهمرفهبود.
چوبكاهلبوشهراستوفضاىبرخىداستانهاىاونيز

ازحالوهوايىجنوبىبرخورداراست.
درمياننويس��ندگانىكهدرس��الهاىپسازشهريور
1320اقدامبهانتش��ارآثارشانكردندوكموبيشهمدوره
بودند)كس��انىمثل»ب��زرگعلوى«،»ص��ادقچوبك«،
»جاللآلاحم��د«...(چوبكبيشازديگرانازهدايت
متأث��روبهاونزديكبودهاس��ت.البت��هرقابتهاىتنگ
نظران��هىحرف��هاىك��هبينداس��تاننويس��انادبيات
ش��بهمدرناي��رانرواجزيادىهمدارد،موجبش��دهكه
رواب��طايندوگاهوبيگاهش��كرآبنيزگردي��ده،بهرديه
نويس��ىعليهيكديگربپردازند.البتهدرمقايسههدايتبا

پرداختن به زندگی 
تهیدستان شهری و 

روستایی و لمپن ها،  تالزم 
ذاتی با تصویرگری 
یأس و سیاه اندیشی 
نیست انگارانه ندارد، 

و مشحون بودن  
فضای آثار چوبک از 

یأس انگاری سیاه اندیش، 
به جهان بینی خود او و 

خصیصه ی ذاتی ادبیات 
شبه روشنفکری ایران 

برمی گردد. 

درباره ی صادق چوبک
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چوبك،اگرچهاّولىرابهلحاظزمانىبايدمقّدمدانس��ت،
امابهلحاظسيردرافقنيهيليسممنفعلشبهمدرنايرانو
ترويجاينسياهانديش��ىمنفعالنهازطريقادبيات،هردو،

وضعيتىنزديكبهيكديگردارند.
البتهنويسندهاينسطورمعتقداستكهنثرعوامگراى
چوبكوسبكداستانپردازىاو،بهلحاظميزانشلختگى
وضعفنگارشوآفريدنفضاهاىكسالتباروغيرجّذاب،

نس��بتبههداي��ت،دروضعي��تكمتر
بدىق��راردارد.زيرابهخالفآنچهكه
تبليغاتچي��انحرفهاىبادههاوصدها
نشريهوتريبونوبهطرقمختلفسعى
مىكنندالق��اكنن��د،كارصادقهدايت
بهلح��اظنثرونيزت��وانبهرهگيرىاز
تكنيكهاىادبى،بهراستىدروضعيت

بسيارضعيفىقراردارد.
ص��ادقچوب��كرا،اززمانانتش��ار
نخس��تينمجموع��هآث��ارشب��هنام
»خيمهشببازى«بهس��ال1324ش.تا
انتشارداستانبلند»سنگصبور«بهسال

1345،مىتوانس��خنگوىگرايش»ناتوراليسمفرويدى
آميختهبهنيهيليسملمپنى«درادبياتداستانىمعاصرايران
دانس��ت.مرورىگذرابرمجموعهآثارصادقچوبك،اعم
ازداستانهاىكوتاهودوداستانبلندوچندطرحوتمثيل
او،آدمىرابهاينجمعبندىمىرساندكهچوبكدرتمامى
س��الهاىفعاليتادبىخود،درحالوهواوفضاىنحوى
ناتوراليس��مفرويديستىزيسته،وتصويرگرىسياهانديش
ازح��الوروزگارلمپنهابودهاس��ت.بهايندليلبروجه
نيستانگارانهوسياهانديشانهىتصويرچوبكازلمپنها
تأكي��دمىكنم،كهمعتقدممىتوانب��هزندگىلمپنهاو
عناصردكالسهوآوارگانوتهيدستانشهرىوروستايى
پرداخت،ام��ازاوي��هىنگاهرافارغازصبغهىنيهيليس��م
وسياهانديش��ىنگاهداش��ت.بهعنوانمث��ال،مىتوانبه
توصيف»ماكس��يمگوركى«اززندگىلمپنهاىروسيهدر
داستانهاى»كانوالوف«و»همسفرمن«اشارهكرد،كهفارغ
ازسياهانديش��ىهاىنگرشچوبكاست،ويامواردمشابه

ديگرىرادرداس��تانهايىمثل»اعتراف«نوشتهى»جك
لندن«مشاهدهكرد.بنابراين،پرداختنبهزندگىتهيدستان
ش��هرىوروس��تايىولمپنها،تالزمذاتىباتصويرگرى
يأسوسياهانديش��ىنيستانگارانهندارد،ومشحونبودن
فضاىآثارچوبكازيأسانگارىسياهانديش،بهجهانبينى
خوداووخصيصهىذاتىادبياتش��بهروشنفكرىايران

برمىگردد.
اولينمجموعهداستانصادقچوبككه
منتشرش��د،»خيمهشببازى«نامداشت،و
مش��حونازدرونمايههاىجنس��ىويك
ن��گاهبيولوژي��كزدهبهزندگ��ىبود.اولين
داستاناينمجموعه،»نفتى«نامداشت،كه
بياناحساسهاىجنسىپيردخترىبهنام

»عذرا«ست.
نفت��ىدرونمايهاىتمام��اًفرويدىدارد.
عذرادرحس��رتي��كرابطهجنس��ى،به
امام��زادهاىمىرود.درکاوحتىازاش��ياء
محي��طنظير»دخيلزمختدبيتس��ربى
رنگ«نيزشهوانىاست.چوبكفضاىذهنى
عذرارابراىخوانندهترسيممىكند،ومخاطبدرجريان
ح��سوحالاوقرارمىگيرد.ايندرونمايهىجنس��ىو
شهوانى،كهدراوليناثرچوبكديدهمىشود،تاانتهاوتا
آخرينداستانكوتاهوبلنداو،دراغلبآثارتكرارمىگردد.
اساساًبهنظرمىرسدكهتخيلچوبك،جزدربستريك
تفسيرشهوانىوغريزى-جنسىازانسانومحيطمرتبطبا
او،امكانديگرىبراىتصويرگرىوفعليتندارد.اينامر،
ريشهدرنگرشناتوراليستى-فرويدىچوبكبهانسانو
نيزريشهدرجوهرشهوتزدهىجامعهشبهمدرنوادبيات

آندارد.
درنگاهچوبك،انس��انهااس��يرغرايزبيولوژيكخودو
درفضايىكهيكس��رهاس��يرنحوىجبرغريزىاس��تبه
سرمىبرند.اساس��اًناتوراليس��م،باچني��ننگرشجبرى-
غريزىاىتالزمدارد.ناتوراليسم،گرايشعجيبىبهتفسير
بيولوژيكزندگىوتوصيفيكجانبهزشتيهاوپليديها،آن
همباتكيهبرتفسيرآندريكچارچوببيولوژيكدارد.

 نثر عوامگرای چوبک 
و سبک  داستان پردازی 
او، به لحاظ میزان 
شلختگی و ضعف 
نگارش و آفریدن  
فضاهای کسالتبار و 
غیر جّذاب، نسبت به 
هدایت، در وضعیت 
کم تر بدی  قرار دارد. 
زیرا به خالف آنچه که 
تبلیغات چیان حرفه ای 
با دهها و صدها نشریه 
و تریبون و به طرق 
مختلف سعی می کنند 
القا کنند، کار صادق  
هدایت به لحاظ نثر 
و نیز توان بهره گیری 
از تکنیک های ادبی، 
به راستی  در وضعیت 
بسیار ضعیفی قرار دارد. 
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 اساس��ًا به نظر می رس��د که تخیل چوبک، جز در بستر یک تفسیر شهوانی و غریزی-جنسی از انسان و 
محیط مرتبط با او، امکان دیگری  برای تصویرگری و فعلیت ندارد. این امر، ریشه در نگرش ناتورالیستی- 

فرویدی چوبک به انسان و نیز ریشه در جوهر شهوت زده ی جامعه شبه مدرن  و ادبیات آن دارد. 

در نگاه چوبک، انسان ها 
اسیر غرایز بیولوژیک 
خود و در فضایی که  
یکسره اسیر نحوی 

جبر غریزی است به 
سر می برند. اساسًا 

ناتورالیسم، با چنین 
نگرش جبری-غریزی ای 

تالزم دارد. ناتورالیسم، 
گرایش عجیبی  به 

تفسیر بیولوژیک زندگی 
و توصیف یک جانبه 

زشتیها و پلیدیها، آن هم  
با تکیه بر تفسیر آن در 
یک چارچوب بیولوژیک 

دارد. 
در نگرش چوبک، به 

نظر می رسد که نحوی 
رویکرد فرویدی نیز 

به  این بیولوژیسم 
ناتورالیستی اضافه 

گردیده، و جهانی 
مشحون از پلشتیها، 

توأم با سیطره ی خشک 
غرایز پدید آورده است. 

در ذهن قهرمانان چوبک  
و در کلیت آثار او)شاید 
تا حدودی به استثنای 
یک اثر(جای خالی یک  

خودآگاهی انسانی و 
اراده معطوف به اعتراض 

علیه زشتیها، به خوبی  
دیده می شود. 

درنگ��رشچوب��ك،بهنظرمىرس��د
ك��هنحوىرويك��ردفرويدىني��زبهاين
بيولوژيس��مناتوراليس��تىاضافهگرديده،و
جهانىمشحونازپلشتيها،توأمباسيطرهى
خش��كغرايزپديدآوردهاس��ت.درذهن
قهرمانانچوبكودركليتآثاراو)ش��ايد
تاحدودىبهاس��تثناىيكاثر(جاىخالى
ي��كخودآگاهىانس��انىوارادهمعطوف
بهاعتراضعليهزش��تيها،ب��هخوبىديده

مىشود.
داس��تانمجموعه»خيمهش��ب دومين
بازى«كه»گله��اىگوش��تى«نامداردنيز
اسيرحضورس��ركشغريزهجنسىاست.
دراينداستان،»مراد«،مردترياكىسيه
روزىاس��تكههنگامردشدنازخيابان،
باحادثهىمرگفجيع»يعقوب«)كسىكه
مرادبهاوبدهكاراست(روبهرومىشود،اما
بىاعتن��ا،محوانگيزششهوانى-جنس��ى
گلهاىخش��خاشروىلباسزنىاشرافى

كهدرحالعبوراس��تمىگردد.بهراستى،ذهنمراد-و
البتهذهنچوبك-دركنهخويشبايدبهشكلعجيبو
بيمارگونهاىاس��يركشمكشهاىجنسىباشدكهدرمتن
حادثهلهشدنمغزيكنفروعبورزنىازخيابان،ازگلهاى
خش��خاشروىلباسآنزن،گرفتارتحريكاتشهوانى
گردد؛وهميننيزبهعنواندرونمايهىمهمداستانمطرح

گردد.
»زيرچراغقرمز«،داس��تانىديگرازاينمجموعهاست،
كهتوصيفىركيكازفضاىيكروسپىخانهاست،وضمن
گفتوگوىپاىكرسىيكفاحش��هىتازهكارباهمكار

قديمىترش،گوشههايىاززندگىآنانمرورمىشود.
اعتيادذهنچوبكبهمس��ائلومق��والتوفضاهاى
جنس��ى،اينجانيزديدهمىش��ود.چوب��كتحتعنوان
توصيفزش��تيهابهعنوانيكنويسنده،درمتنوبطن
زشتيهاغلتمىزندونفسمىكشدوبهسرمىبردوهيچ
عالمتيانشانهوداللتىبراىعبورازاينزشتيهاوگنداب

نشاننمىدهد.گويىكههمهمحكوماند
درمتنمنجالب،اسيربمانند.

اي��نرويكردچوبك،فرات��رازتوصيف
پليديهاقرارمىگيرد؛ودرعبارتبهتربايد
گفت:تحكيممنجالبوهويتبخشيدن
ب��هآنوق��وامدادنآناس��ت؛كارىكه
وظيفهاصلىادبياتشبهمدرنايرانبوده

است.
درداس��تان»مردىدرقف��س«ازاي��ن
مجموع��هنيز،نقشاصل��ىرامؤلفههاى
جنس��ىوس��ياهنگرىغريزىب��رعهده
دارددراينداس��تان،بامردىبهنام»سيد
حسن«روبهرومىشويم،كههنگامشيوع
آبله،اعضاىخانوادهخودراازدستداده،و
خودنيزمعلولاست،ودرخانهاىكثيف،به
همراهسگىبهنام»راسو«بهترياکوالكل
پناهبردهاست.راس��وتنهاموجوددلبسته
بهسيدحس��ناست،وس��رانجامدرپايان
داس��تان،درصحنهاىرّقتبار،راسوبراى
جفتگيرىباس��گىكوچهگردصاحبشراترکمىكند؛
وسيدحس��ن،زيررگبارشديدباران،خمشدهبرعصاى

خود،مىميرد.
»پيراهنزرشكى«،نامداستانكوتاهديگراينمجموعه
اس��ت،كهدرقالبگفتوگوىدومردهش��وىدرفضاى
ي��كغّس��الخانهمىگ��ذرد.»س��لطنت«و»كلثوم«،كه
درحالشس��تنجس��ديكمردهجوانهستند،هريك
درفكربهدس��تآوردنلباسيااش��ياىديگرمردهاند.
سلطنتوكلثوم-آنگونهكهچوبكتصويرمىكند-افراد
شريرىهس��تندكهدرعينفقرونكبتزدگى،بايكديگر
نيزباحس��ادتورذالتبرخوردمىكنند.دراينداستان،در
قالببيانسرگذشتيكىازمردهشويها،درونمايهىضد
مذهبىاىنيزمطرحمىگردد،وداستانپيرزنىاهلقرآن
ونمازوعبادتتصوي��رمىگرددكهباناجوانمردىتمام،
براىدخترىكهنزداوبهكمكآمدهاست،قّوادىمىكند.
درجه��انزش��توبىرحمىكهآث��ارچوبكتوصيف
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مىكند،همهراههابهپليدىختممىشود
وهي��چامكانىب��راىبرونرف��تازاين
همهتاريكىوس��ياهىوجودندارد.گويى
كهزندگ��ىدرمنجالبسرنوش��تمقّدر
آدمهايىاستكهچوبكآنهارابهصورت
تودهه��اىانباش��تهاىازش��هوتونفرت

وتنگنظرىورذالتترسيممىكند.
داس��تانديگ��رمجموعه»خيمهش��ب
ب��ازى«،»بعدازظهرآخرپاييز«ن��امدارد.
داستاندربارهپسرکبينوايىبهنام»اصغر
پسوريان«اس��ت،كهبهعنواندانشآموز،
س��ركالسآموزشنمازنشس��تهاس��ت.
چوب��كازطريقنقبزدنبهدنياىذهنى
اصغر،فقرومصيبتهاىاينپسرکيتيمرا
توصيفمىكند،ودرالبهالىبيانزندگى
جهنمىاو،گريزهايىبهآموزشنمازتوّسط
معلممىزند؛وازاينطريق،اينتداعىرا
ايج��ادمىكندكهگوياتعاليمدينى،امورى

جداافتادهاززندگى،وكليشهاىهستند.
بهنظرمىرس��ددراينداس��تاننيز،چوبكتمآشناى
ضديتبامذهبموردنظرخودرادنبالكردهاست.دراين
داس��تاننيزمسئلهجنسى،بهعنواندغدغهىدايمىدر
آثارچوبك،خودنمايىمىكن��د،وخودرادرهيئترابطه

نامشروعاصغر،باپسرىبهنام»رسول«نشانمىدهد.
درمجموعهداستان»خيمهش��ببازى«،طرحتمثيلى
كوچك��ىبهاس��م»عدل«ني��زحضوردارد،كهش��رحى
رقتانگيزازمرگيكاسباس��ت؛وشايدنام»عدل«،با
نوعىطنزوكنايهبراىآنانتخابشده،تادرستدرمقابل
جهانناعادالنهاىكهنويسندهتصويرمىكند،قرارگيرد؛و
بدينسان،كنايهوطعنهاىبهاصلاعتقادىاسالمى»عدل
درنظامهستى«بزند؛چيزىكهازجهانبينىنيهيليستى

چوبك،دورازانتظارنيست.
چوبكو»انترىكهلوطيشمردهبود«

»چ��رادرياتوفانىش��دهبود؟«ن��اماّولينداس��تاناز
مجموعه»انترىكهلوطيشمردهبود«اس��ت،كهدرسال

1328منتشرشدهاست.داستان،شرحشبى
استكهچهاررانندهكهكاميونهايشاندر
باتالقفرورفتهاست،نااميدازحركت،به
دورهمجمعشدهاندوگفتوگومىكنند.
يك��ىازرانندهه��اكه»كهزاد«نامدارد،به
عش��قديدنزنىبهنام»زي��ور«وفرزند
مىكند كه»كهزاد«گم��ان حرام��زادهاى
فرزنداوست،دربادوبارانبهسمتبوشهر

حركتكردهاست.
زيور،زنىفاس��داس��ت،كهبهدروغبه
كهزادگفتهاس��تكهدريكسالگذشته
باكسىرابطهنداشته،وفرزندىكهبهدنيا

آورده،متعلّقبهاوست.
درپايانداس��تان،وقتىزيوربهكهزاد
مىگويد:»چهترسىداره؟ازچىبترسم؟باد
وتيفونكهترسنداره.هميش��ههمدريا
اينجورىديوون��هنيس.گاهىوقتىكه
ق��رآنيابچ��هحرومزادهت��وشميندازن
ديوونهمىشه«؛پاسخپرسشىكهعنوان

داستانقرارگرفتهاستروشنمىشود.
ش��خصيتهاىاي��نداس��تان،برآم��دهازمحرومترين
قش��رهاىاجتماعىبوده،بهلح��اظفرهنگى،بهجرگهى
لمپنهاتعلّقدارند.دراينداستاننيزدرمضامينهميشگى
آثارچوبك)زش��تىنگارى،عباراتركي��ك،دروغگويىو

تزويرآدمها،بدعهدى،لمپنيزمو...(تكرارمىشود.
»قف��س«،يكطرحتمثيلىكوتاهاس��تكهدرحالت
متن��ىتوصيفىونمادين،كلّي��تزندگىازنظرچوبكرا
تصوي��رمىكند.»قفس«رانمىتوانيكداس��تانناميد.
قهرمانانآن،مرغهاىبينوايىهستندكههريكبهتدريج

توسطدستىسياه،اسيروكشتهمىشوند.
برخىمنتقدانگفتهاندكه»قفس«،رويكردىانتقادى
نس��بتبهجامعهزمانپهل��وىدومدارد.حتىاگرچنين
نيزباش��د،آنچهكه»قفس«القامىكند،نوميدىوانفعال
وشكس��توپذيرشتقديرمقّدربىرحمانهاىاس��تكه
رقمزدهاند.واين،البته،بهنفعرژيماس��تبدادىشبهمدرن

 درونمایه اصلی تمام آثار چوبک، چیزی نیست  مگر القای یأس و بن بست و دعوت پنهان 
به تسلیم شدن به»جبر«ی که  ما را به عنوان موجودات حقیر بیولوژیک و سرسپرده به 

تمناهای بی پایان  جنسی، در اسارت خود گرفته است. 

در جهان زشت و 
بی رحمی که آثار چوبک 
توصیف می کند، همه 
راهها به پلیدی ختم 
می شود و هیچ امکانی 
برای برون رفت از این 
همه تاریکی  و سیاهی 
وجود ندارد. گویی 
که زندگی در منجالب 
سرنوشت مقّدر آدمهایی 
است که چوبک آنها را 
به صورت توده های 
انباشته ای از شهوت  و 
نفرت و تنگ  نظری و 
رذالت ترسیم می کند. 
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 در میان نویسندگانی 
که در سالهای پس از 

شهریور 1320 اقدام به  
انتشار آثارشان کردند 

و کم وبیش همدوره 
بودند)کسانی مثل»بزرگ  
علوی«، »صادق چوبک«، 

»جالل آل احمد«...( 
چوبک بیش از دیگران  
از هدایت متأثر و به او 

نزدیک بوده است. 
* در مقایسه هدایت با 

چوبک، اگرچه اّولی را به 
لحاظ زمانی باید مقّدم 

دانست، اما به لحاظ 
سیر در افق  نیهیلیسم 

منفعل شبه  مدرن ایران و 
ترویج این سیاه اندیشی 

منفعالنه از طریق ادبیات، 
هر دو، وضعیتی نزدیک 

به  یکدیگر دارند. 

ادبیات فرماس��یون غربزده ی ش��به مدرن در ایران، اساس��ا و 
در تمام��ی  گرایش ه��ا و ش��عب و متفّرع��ات آن، از خصلتی 

نیست انگارانه و سیاه اندیش و انفعالی برخوردار است. 

پهلوىبودهاست.
داس��تانكوت��اهديگ��راي��نمجموعه،
»انترىكهلوطيشمردهبود«نامدارد.اين
داستان،حكايتبخشىاززندگىانترىبه
نام»مخمل«است،كهبامرگلوطىاىبه
نام»جهان«،بهآزادىدستمىيابد.امادر
مواجههباايناحس��اسناشناختهزندگىو
خطراتمحيط،نزدجسدلوطىبرمىگردد،و
دربىپناهىوتنهايى،اسيردستتبرداران

مىگردد.
همانگونهكهمىبينيم،درونمايهاصلى
تمامآثارچوبك،چيزىنيس��تمگرالقاى
يأسوبنبس��تودعوتپنهانبهتسليم
ش��دنبه»جب��ر«ىكهم��اراب��هعنوان
موج��وداتحقيربيولوژيكوسرس��پردهبه
تمناهاىبىپايانجنس��ى،دراس��ارتخود
گرفتهاست.چوبكآنچنانبهلحاظذهنى
درگيرمس��ئلهجنسىاست،كهحتىدراين

اثر،انتراونيزدستبهاستمنامىزند،وخالىازرفتارهاى
جنسىنيست.

دربارهى»تنگسير«و»سنگصبور«
»تنگسير«داس��تانبلندىاس��تكهبهس��ال1342
ش.منتش��رش��ده،وبهلح��اظمضم��ونودرونمايه،با
ديگ��رآثارچوبك،تف��اوتدارد.چوبكحكايتمردىبه
نام»زارمحمد«اس��تك��هچهارنفركالهب��ردارپولاورا
مىخورند.زارمحمدتصميمبهانتقاممىگيرد؛وچندفصل
ازكتاب،شرحانتقامگيرىاوازمالخورهاونيزشرحمبارزه

اوبامأموراندولتىاست.
تنگسيراگرچهبهلحاظفنىوتكنيكىداستانچندان
قاب��لتوجهىنيس��ت،اماب��هدليلدرونمايهحماس��ىو
اميدواركنن��دهوروش��نىبخشوضدظلمش،داس��تانى
قابلتوّجهاس��ت.سالانتشارتنگسيرنيزباقياماسالمى
مردمايراندر15خرداد1342تالقىدارد،وگويىحّس
حماس��ىمنتش��رهدرفضاىكش��ور،چوبكرانيزتحت
تأثيرقراردادهاس��ت.نحوهپرداختش��خصيتمحمددر

تنگسيروعبورپيروزمندانهاوازهفتخوان
مشكالت،ش��خصيتوىرابهقهرمانان

رمانسهاىاروپايىنزديككردهاست.
بههرحال،تنگسيراگرچهبهلحاظادبى
اثرمتوسطىاس��ت،وبهويژهباتكنيكهاو
رويكرده��اوقواعدداستاننويس��ىمدرن
چن��دانانطباقن��دارد،امابهلح��اظروح
حماس��ىحل��ولك��ردهدرآن)هرچن��دتا
حدودىجنبهه��اىغيرواقعگرايانهنيزپيدا
كردهاست(داس��تانىخواندنىوارزش��مند
اس��ت؛كهالبتهبهلحاظوج��وهاخالقىو
صحنههاىداس��تانى،جاىتأملواصالح

دارد.
دراينج��امجالآنوجودن��داردكهدو
مجموعهداس��تانديگرچوبك،»روزاّول
قبر«و»چ��راغآخر«نيزموردبررس��ىقرار
گيرد؛ازاينرومس��تقيمابهس��متآخرين
يعنى»س��نگصب��ور«مىروي��م. او، كار
اماب��راىبيانفضاىكلّىآثارچوبكازآغازتا"س��نگ
صبور"،بهترينكاررادرنقلقضاوتصريحوكوبندهيكى
ازطرفدارانچوبك،يعنى»رض��ابراهنى«ديديم.براهنى
دركتاب»قصهنويسى«خودمىنويسد:»آثارچوبك،مثل
تونلبزرگزيرزمينىاستكهازتهرانبهبوشهرزدهشده
اس��ت؛وخوانندهدرسفرزيرزمينىخوددراينظلمت،در
اينوحش��تودراينكثافت،چهرهىخودرامنعكسدر

ديوارهاىخيسوچسبناکوعفونتزدهمىبيند1«.
البتهبايدتوّجهداشتكهاينتونلظلمانىوعفونتزده،
هماناساختارحاكمتاريخى-فرهنگىغربزدگىشبهمدرن
اي��رانبودهوهس��ت؛وهرفرد،بهميزان��ىكهخودرااز
اس��ارتدرس��احتاينغربزدگىنجاتبخشد،مىتواند
بهس��متفضاىصافوآس��مانمتعالىوپاكيزهحيات
طيبهگامبگذارد.ظاه��راچوبك،بههمراهجماعتعضو
كاست)Caste(روشنفكرىش��بهمدرنايرانىمعتادبه
اينفضاىمتعّفنبودهاندوهس��تند؛وهنوزهمكههنوز
اس��ت،ازوراىآثارامثالچوبكوهدايتوگلشيرى،به
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حديثنفسخودگوشمىدهندوبهچهره

متعفنخويشنظرمىكنند.
چوبك،»سنگصبور«رابهسال1345
ش.منتشركرد.اينرمانرامىتوانخالصه
وچكي��دهىهم��هىآثارچوبكدانس��ت.
كتاب،زبانىركيكداردوانباشتهازتصاوير
زشتوانديشههاىماليخوليايىوآدمهاى
بيماراس��ت.داس��تانازمنظرپن��جنفراز
قهرمانانآن،بااستفادهازشيوهىتكگفتار
درونىارائهمىگردد.شكلكاملوفنىاين
تكنيكرا،قبلازچوبك،»ويليامفاكنر«در

رمان»خشموهياهو«بهكاربردهبود.
ش��خصيتمحورىرمان،فاحشهاىبه
نام»گوهر«است.در»سنگصبور«مىتوان
رّدپايىازهمهىش��خصيتهاىداس��تانى
پيش��ينچوبك،بازيافت.»سنگصبور«را
مىت��واندركنار»علوي��هخان��م«و»توپ
زم��ره در هداي��ت، مروارى«ص��ادق

زش��تانگارترين،بىپردهتري��نوركي��كتري��نوضّد
اخالقىترينآثارداس��تانىروشنفكرىش��بهمدرنايران
دانست،كهحكايتگرذهنيتنفسانىوآلودهاينجماعت

مىباشد.
چوبک در یک نگاه

آراءوآثاروشخصيتصادقچوبكرادريكنگاهوبه
گونهاىفهرستوار،مىتواناينگونهعنوانكرد:

1.چوبكسخنگوىاصلىجريانمتمايلبهبيولوژيسم
ناتوراليستىدرادبياتروشنفكرىشبهمدرنايراناست.

2.درآثارايننويس��نده،كشمكشمداومباناكاميهاى
جنس��ىوحاكميتمسئلهسكسبهعنوانيكدرونمايه

دائمىكهحضورىبسيارپررنگدارد،ديدهمىشود.
3.ن��وعنگارشچوب��كبهگونهاىاس��تكهحضور

نويسندهدراثر،چندانديدهنمىشود.
4.آث��ارچوب��كس��ياهنما،يأسآلود،نيس��تانگارانهو
القاكنندهىانفعالوتسليمبودندربرابرپلشتىوپليدى،

بهمخاطباست.

5.آث��ارص��ادقچوب��ك،ج��زدريك
مورد،اساس��افاقدهرن��وعروحمبارزاتىو

آرمانگرايىاست.
6.درآثارچوبك،زش��تيهابهتيرهترين
وضعتوصيفمىش��وند،ب��دوناينكهدر
خص��وصض��رورتبرونش��دازآنهاويا
مب��ارزهباآنها،اش��ارهاىگ��ردد.ازاينرو،
چوب��كرامىتوانتوصيفگرمنفعلومبلّغ
خواستهياناخواس��تهىزشتتريناشكال

پليدىدانست.
7.قهرمان��انوش��خصيتهاىآث��اراو،
غالب��اازميانلمپنهاوفواحشومعتادانو
مردهشورانونظايراينهاانتخابمىشوند.
8.نگاهچوبكبهزندگى،علىاالصول،و
بهشخصيتوخلقياتونيازهاىقهرمانان
آث��ارشتماما،فرويدىوبويژهس��طحىو

مبتذلاست.
9.چوبكعالقهويژهاىبهترسيممكّرر

فضاهاىتهوعآوروچندشناکدارد.
10.زب��انچوب��كدرآثارش،زبانىنزدي��كبهگفتار

عاميانه،بالهجهمحلىاست.
11.آثارچوبكبهلحاظزبانوتوصيفات،بسيارركيك

وبىپروااست؛ازايننظر،باهدايتشباهتهايىدارد.
12.سياهيهاوزشتيهايىكهچوبكتوصيفمىكند،در
اثرمحصولجامعهبرزخىوبحرانزدهوذرهذرهش��دهى
غربزدهش��بهمدرناس��ت.اّماچوبكناتوانازدرکاين
امروعاجزازبيانوتوصيفش،اينزش��تيهارابهجوهرو
ذاتزندگىونظامهس��تىبرمىگرداندوازآنبهعنوان

واقعيتجبرىزندگىناممىبرد.
13.آثارچوبكدرونمايهاىش��ديداًاخالقس��تيزانهو
مذهبگرايان��هدارد.كهاينامرالبتهجزءالينفككليت

ادبياتشبهمدرناست.
پی نوشت:

)1(. براهنی، رضا؛ قصه نویسی؛ نشر نو؛ 1362، ص 681. 

صادق چوبک را، از زمان انتشار نخستین مجموعه آثارش به نام  
»خیمه شب بازی«به سال 1324 تا انتشار داستان بلند»سنگ صبور«به  سال 

1345، می توان سخنگوی گرایش»ناتورالیسم فرویدی آمیخته به  نیهیلیسم 
لمپنی«در ادبیات داستانی معاصر ایران دانست. 


