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یکشنبه  25ارديبهشت 1390

اخبار ایران

کسوف خرد ایرانی

كتاب «تامالت» دكارت
از جمل��ه آثار مه��م تاريخ
فلس��فه اس��ت و از زم��ان
دكارت تاكن��ون هم��واره
مورد نظر فيلس��وفان بوده
و چ��ون و چراهاي بس��يار
در مطالب آن ش��ده است.
س��يد مصطفي ش��هرآييني در كت��اب «تامالتي
در ب��اب تامالت دكارت» ش��رح روش��ن و زندهاي
از دكارت فراه��م آورده كه ب��راي عالقهمندان به
آثار دكارت مغتنم اس��ت .اين كتاب را انتش��ارات
ققنوس منتش��ر ك��رده اس��ت .نشس��ت هفتگي
شهركتاب در روز سهش��نبه  ۲۷ارديبهشت ساعت
 16:30به نقد و بررس��ي كت��اب «تامالتي در باب
تام�لات دكارت» اختص��اص دارد ك��ه ب��ا حضور
رض��ا داورياردكان��ي ،س��يدحميد طال��بزاده و
س��يدمصطفي ش��هرآييني در مرك��ز فرهنگ��ي
ش��هركتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي ،خيابان
احمد قصير (بخارس��ت) ،نبش كوچه سوم برگزار
ميشود.

جوان ايراني؛ پرسشهاي امروزي

شش��مين همايش «جوان ايراني ،پرسشهاي
امروزي» ويژه كرس��يهاي آزادانديشي با موضوع
الگوي اسالمي -ايراني پيش��رفت از منظر تاريخي
از سوي موسسه خانه ش��هرياران جوان وابسته به
سازمان فرهنگي،هنري ش��هرداري تهران برگزار
ميش��ود .به گزارش مهر با هدف ايج��اد گفتماني
نو در حوزه مس��ايل فكري و فرهنگي اين همايش
 24تا  28ارديبهش��ت در دانش��گاه ته��ران برگزار
ميشود .همايش فوق روز ش��نبه  24ارديبهشت و
با موضوع الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت از منظر
تاريخي و با حضور اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه
آغاز خواهد شد.
عماد افروغ ،عباس سليمينمين ،علي مطهري،
حميدرضا آيتاللهي ،خوشچهره ،محمدحسين
رجبيدواني ،موس��ي نجف��ي ،محس��ن غرويان،
خس��روپناه ،محسن اس��ماعيلي ،مهدي گلشني،
حسن س��بحاني ،محمدهادي موذن و محمدرضا
نهاوندي��ان از جمله س��خنرانهاي اي��ن همايش
معرفي شدهاند.

دين و نظريه تكامل

انجم��ن علم��ي فلس��فه
دين ايران با همكاري گروه
فلس��فه دي��ن پژوهش��گاه
عل��وم انس��اني و مطالعات
فرهنگي،مجموع��هدرس
گفتارهاي��ي را در زمين��ه
فلس��فه دي��ن و ب��ا موضوع
«دين و نظريه تكام��ل» برگزار ميكن��د .به گزارش
مه��ر ،در درس گفتاره��اي «دين و نظري��ه تكامل»،
حميدرض��ا آيتالله��ي با موض��وع «نق��د نظريات
س��ازگاري تكام��ل و خلقت» ،حس��ن ميان��داري با
موض��وع «نس��بت تكام��ل و دي��ن از منظر فلس��فه
زيستشناس��ي» ،سيدحس��ن حس��يني با موضوع
«داوكين��ز و نظري��ه تكامل» و قاس��م پورحس��ن با
موضوع «بررس��ي انتقادي نظريه تكام��ل از ديدگاه
عالمه طباطبايي ،سيدحسين نصر و شهیدمطهري»
صحبت ميكنند .اين درسگفتارها روز چهارش��نبه
 28ارديبهش��ت از س��اعت  9ت��ا  12در پژوهش��گاه
علوم انس��اني و مطالع��ات فرهنگي واق��ع در بزرگراه
كردس��تان ،نب��ش خياب��ان  ،64س��الن اجتماعات
پژوهشگاه برگزار ميشود.

تفكر به آرمانشهر
نفي وضعيت موجود
ميثم سامانپور

كبوتر ارشدي

 م�ن در آغ�از گفتوگ�وي ام�روز
به نظ�ري مكتوب از ش�ما اش�اره
ميكنم ب�ا اي�ن مضمون كه بش�ر
امروز از خالء معن�وي رنج ميبرد،
از پس�اهايي مانند پس�اصنعتي و
پس�تمدرنيزم و ...و همچني�ن از
طرح پايانهايي مانند پايان تاريخ
و انس�ان و ...مايل بودم ،بدانم خالء
معنوي عامل رنج انس�ان در ايران
هم هس�ت؟ چون در اي�ن جغرافيا
بس�ترهاي فراواني براي تجربه امر
معنوي وجود داشته است.

م��ن بيش��تر از آنكه ب��ه بحران
معنوي اش��اره كنم ،بحران «معنا»
را مدنظ��ر داش��تم .اي��ن يك��ي از
تمهايي اس��ت كه در قرن بيستم،
بعد از نيچه م��ورد بحث قرار گرفته
اس��ت .نيچه ي��ا پيش��گوي تقدير
مدرنيت��ه در  ق��رن بيس��تم تلقي
ميشود.
انس��ان جديد اعالم جانشيني
خ��دا و خالف��ت اله��ي ميكند و
مس��تقل از خدا ميش��ود .در واقع
ريش��ه تمام ارزشها و معاني را زير
سوال ميبرد  و تنها يك اراده – به قول هايدگر – باقي
ميماند كه اين ارادهاي اس��ت معطوف به خود اراده و
اين ديگ��ر حتي اراده قدرت هم نيس��ت كه البته بحث
مفصلي اس��ت ولي به هر حال به اين جا ميانجامد كه
بحران معنا پيش ميآيد يعني به قول پس��ت مدرنها
با بياعتقادي نس��بت به فراروايتها روبهرو ميشويم.
روايات كالن مدرنيته و روش��نگري ك��ه عبارت بودند
از :انس��ان و عقل و رهاي��ي و پيش��رفت و ...و از پي آنها
انواع ايدئولوژيها ساخته ش��دند :از جمله ليبراليزم،
راس��يوناليزم ،اومانيزم و ....همه ايزمها كه بيشترشان
در قرن  19طل��وع كردند ،در قرن  20غ��روب كردند و
با افول روبهرو ش��دند.و ما با يك دوران «پساصنعتي»
 به قول جامعهشناسان – يا پسامتافيزيك  -به تعبيرفالس��فهاي مانند هابرماس و ديگران – يا پس��امدرن
– ب��ه روايت پس��ت مدرنيس��تهاي فرانس��وي – يا
پايانه��ا – از جمله پايان فلس��فه ،ايدئول��وژي ،پايان
تاريخ و واپس��ين انس��ان - ...پايان توهمي كه انس��ان
مدرن داش��ت كه ميتواند ب��ه جاي دي��ن ،دينهاي
جديد انس��اني – عقالني بس��ازد ك��ه ايدئولوژيهاي
جديد باش��ند ،روبهرو ش��ديم و اينها كه برش��مرديم
همه در تجرب��ه تاريخي محدوديتهاي خودش��ان را
نشان دادند و انسان معاصر – يا فلسفه معاصر – شاهد
بحران معنا ش��د .نه ب��ه معناي پوچ��ي و عبثانگاري
مطلق ،بلكه بيش��تر به معناي زير س��وال رفتن معناي
«حاكم» بود.
معناهاي حاكمي كه بعد از دوره مدرن سرمش��قها
(پارادايمها) را ميس��اختند ،امروزه ديگ��ر آن جزميت
دينياي ك��ه در ابتدا  داش��تند را ندارن��د .بنابراين ما به
تعبيري بهت��ر به ي��ك «موقعيت م��رزي» ي��ا دورهاي
اولترا م��درن ،انتهايي يا آخر خط آن دعاوي ميرس��يم.
مدرنيزاس��يون ادامه دارد ،ولي دعاوي مدرنيته به منزله
يك آرمان و طرح زير س��وال ميرود و اي��ن  حالت ،بيش  
از اينكه حاك��ي از بحران معن��وي (به معن��اي ديني –
اخالءقي) باش��د ،بحران معناي هستيش��ناختي است.
هنگامي كه گفته ميشود كه انس��ان غربي ،يا فرهنگ و
تمدن مغربزمين دچار بحران معنوي است ،بيش  از هر
چيز به اين معناس��ت كه براي آنها معناگرايي ،به معناي
ذهن��ي (س��وبژكتيو) و عقلگرايانهاش زير س��وال رفته
است ،يعني عقل محوري ديگر «معقول» نمينمايد.
 با توجه ب�ه اينكه در فض�اي اجتماعي م�ا همواره
امر ديني و قدسي حضور داشته و شرايط متفاوتي
ه فلس�في و اجتماع�ي ما خودش
در تجربه زيس�ت 
را نش�ان داده ،اين روندي كه از جانب ش�ما اشاره
ش�د ،براي ما تعريف شده نيس�ت .زيرساختهاي
نظري ما هم�واره بر پيكره معناه�اي ديني متجلي
شده است.

ايران و كش��ورهاي مش��ابه كه موقعي��ت فرهنگي
خود ويژهاي دارن��د ،در يك حالت برزخي به س��ر
ميبرند بين جوامع سنتي ،باس��تاني يا اسطورهاي  
يا دين��ي و جوامعي با اس��تاندارد  م��درن جهاني.
بحثي كه  داش��تيم در حوزه تفكر جهانش��مول يا
يونيورس��ال بود ،ول��ي موقعي��ت محلي م��ا فرق
ميكند .ما از مشروطه به اين س��و وارد عصر جديد
ميش��ويم و همچن��ان در دورانگ��ذار هس��تيم
و در اي��ن دورانگ��ذار هم��ه جلوهه��اي هويتي و
بومي – بهويژه از انقالب اس�لامی  57كه مس��تقل
ش��ديم – به نمايش گذاشته ميش��ود و ضعفها و
محدوديتهاي خود را نش��ان ميدهد كه با بحران
جهانشمول بشريت تفاوت دارد و حتي شايد در دو
جهت متفاوت پيش ميرون��د .وضعيت ايران حتي
در قياس با كش��ورهاي ديگر در منطقه نيز متفاوت
است .چون در اين كشورها حاكميت ديني در چند
دهه اخير وجود نداشته است.

 آيا ميتواني�م ،بگوييم ما بيش�تر از ع�دم حضور
خرد ،در جريان روش�نفكري به ط�ور كلي ،بهويژه
از مشروطه به اين سو رنج بردهايم؟

به طور كلي  در تمدن اسالمي و  ايراني ،چون هر دو
با يكديگر اشتراكاتي دارند ،به جز يك دوره طاليي كه
البته غربيها آن را اينگونه توصي��ف ميكنند ،يعني
دوران بع��د از نهضت ترجم��ه متون يونان��ي (پهلوي،
هندي و )...به س��رياني و  عربي كه نهايت��ا به پيدايش

بني��اد به معن��اي گس��ترده كلمه
و احت��رام ب��ه ش��أن انس��اني در
كنار پيش��رفتهاي علم��ي و فني
فرام��وش شدند!انديش��مندان
غربي كه وج��ه منف��ي مدرنيته را
نقد كردهاند – از ه��گل تا هايدگر
با گذار از ماركس – نش��ان دادهاند
كه راهح��ل اين دش��واري از درون
خود اين مش��كل بي��رون ميآيد،
به قول هولدرلي��ن« :آنجا كه خطر
هس��ت ،نجاتبخش هم از همانجا
ميرويد».
وقتي دكتر شريعتي «بازگشت
به خويش» را مط��رح كرد عدهاي
از روش��نفكران گفتن��د منظ��ور
او هم��ان خي��ش ،به معن��اي گاو
آهن اس��ت ،ولي در واق��ع مقصود
از بازگش��ت به مبناها «اس��تخراج
و تصفيه مناب��ع فرهنگ��ي» بود و
كار روش��نفكران مس��لمان هم از
اينج��ا آغ��از ميش��ود .گرچه من
زياد به اين تركيبس��ازي و فرمول
«روشنفكري ديني» اعتقاد ندارم.
چون باب ش��ده كه به هر مقولهاي
يك صفت «دين��ي» بيفزاييم ،بدون آنك��ه به ذات آن
مقوله (و نيز به دين) توجه كرده باشيم.
و بعد به ج��اي روش��نگري و معنويت يك رش��ته
سوءتفاهمات پيش ميآيد.
عكس :کاوه بغدادچی /شرق

تاملي در باب تامالت دكارت

آرمان شهر اندیشی

توگوبااحسانشريعتي -بخشاول
بنیانهاینظریروشنفکریدرگف 

نشانهشناسي اجتماعي

دوره آموزش��ي «نشانهشناس��ي اجتماعي» در
شهر كتاب برگزار ميشود .نشانهشناسي اجتماعي
يكي از رويكردهاي معاصر در حوزه نشانهشناسي
است كه به جاي نشانه بر نشانهس��ازي و در نتيجه
بر فرآيند معناپردازي در بس��تر اجتماع و فرهنگ
تاكيد دارد .از س��وي ديگ��ر در اي��ن رويكرد ،همه
نش��انهها مركب انگاشته ميش��وند .به بيان ديگر،
همه نشانهها چند ش��يوهاند و مركب از چند نظام
نشانهاي هستند.
از اي��ن رو ،يك��ي از مباح��ث مه��م اينگون��ه
نشانهشناسي «چند شيوگي» است .اين رويكرد از
يك سو بر پايه نشانهشناسي اجتماعي مطرحشده
از س��وي مايكل هليدي ش��كل گرفته اس��ت و در
واقع ن��ام خ��ود را از آن ميگيرد .از س��وي ديگر،
يكي از رويكرده��اي تحليل انتق��ادي گفتمان به
ش��مار ميرود كه پا را فراتر از متن كالمي گذاشته
و به ويژه ب��ه حوزههايي چون تصوي��ر و نظامهاي
ديداري ،مكان ،موسيقي و صدا ميپردازد.
در اين دوره فرهاد ساس��اني در پنج جلسه ،به
پايههاي نظري نشانهشناس��ي اجتماعي و مفاهيم
بنيادي آن و سپس به اختصار به دستاوردهاي مهم
و نشانهشناسان ش��اخص اجتماعي در حوزههاي
مختلف تصوير ،صدا و مكان ميپ��ردازد .اين دوره
آموزشي روزهاي يكش��نبه ساعت  ۱۶تا  ۱۸برگزار
ميشود .آغاز آن يكشنبه  ۲۲خرداد است .با توجه
ب��ه محدوديت ظرفي��ت دوره ،عالقهمن��دان تنها
تا  ۲۵ارديبهش��ت فرصت دارند ب��راي ثبتنام در
ساعات اداري به مركز فرهنگي شهر كتاب واقع در
خيابان شهيد بهش��تي ،خيابان شهيد احمد قصير
(بخارست) ،نبش كوچه سوم مراجعه كنند يا براي
كسب اطالعات بيشتر با شمارههاي ۸۸۷۲۳۳۱۶
و  ۸۸۷۱۷۴۵۸تماس بگيرند.
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احسان شريعتي در جايگاه استاد دانشگاه و نظريهپردازي باتجربه از نسل اول انقالب است .دانشآموخته
انديشه فلسفي است و تحول انديش�ه اجتماعي و دموكراتيك در حوزه انديش�ه ديني و سياسي و مسايل
مبتال به متاثر از انقالب اسالمی بهمنماه  57به اين س�و را ،چه در ايران و چه در مهاجرت با عالقه و تعهد كه
ويژه شريعتيهاس�ت ،دنبال كرده ،ميگوي�د جامعه ديني بايد متقاعد ش�ود به نفع اعتب�ار تاريخي خود،
با مردم و روند آزاديخواهي همس�و باش�د .ش�ريعتي با جريان روحانيت ،مليگرايي ،اصالحطلبي و چپ
بحثهاي ويژه خ�ود را دارد ...همچنين در اين نشس�ت به ميزاني كه در حوصله روزنام�ه بگنجد ،رگههاي
خردگرايي را در زمينههاي پيدايش انقالب پي گرفتهايم.

فلس��فه ميانجامد خرد كه جلوه موقت��ي دارد ،پس از
غزالي افول ميكند ،س��پس با رش��د تصوف از سويي و
فقهگرايي روبهرو ميش��ويم .در زمينه حقوقي و فقه،
اخباريگ��ري به ج��اي اصوليگري مينش��يند و  در
حوزه فرهن��گ و كالم هم ،اش��عريگري جاي معتزله
را ميگيرد.
همچنين از قرن  13به اين س��و يعن��ي طي هفت
قرن و بهويژه در چهار قرن گذش��ته ،ب��ا يك انحطاط
تمدني – فرهنگي مواجه ميش��ويم ك��ه از نظر قدرت
سياسي – اقتصادي و علمي – فني هم با اين انحطاط،
به نحو عمومي روب��هرو بودهايم .يك��ي از محركهاي
اين انحطاط هم طبعا كس��وف خرد است كه البته اين
با معناي كس��وف خ��رد غربي ك��ه هوركهايمر مطرح
ميكند فرق دارد .كس��وف خرد غربي به معناي خلف
وعدههايي اس��ت كه مدرنيته داش��ته و ب��ه  نام خرد
ميخواس��ته پروژهاي را پيش ببرد ك��ه ناتمام مانده و
بهبنبست رسيده است .ولي در ايران ما بعد از اسالم با   
خرد به معناي ديگري مواجه هستيم كه اتفاقا در ذات
فرهنگ ايراني یا خود اس�لام هم با هم��ان معيارهاي
خودي هم ميتوانيم به اين انح��راف يا انحطاط نقدي
داشته باش��يم .فرهنگ ما الزاما خردستيز نيست ،چه
فرهنگ ملي و چه مذهبي ،بلكه همواره به خردگرايي
دعوت ميكند.

ميگوي��د ،ولي به هر ح��ال در يك حالت قياس��ي (به
تعبير هان��ري كربن) در بحث فلس��فه تطبيقي  -خرد
در مجموع��ه فرهنگ ايراني ،منطبق اس��ت با عقل در
فرهنگ عربي ك��ه معادلهاي باس��تاني  reasonبه
معناي خرد مدرناند .ما االن به ط��ور كلي يا تطبيقي
بحث ميكنيم.
 منظور من اين اس�ت كه ب�ه هر ح�ال در پيگيري
رون�د خردگراي�ي در اي�ران همانط�ور ك�ه
ش�ما ه�م اش�اره كردي�د ب�ه تقاب�ل معتزل�ه و
اش�عريگري ي�ا چال�ش روحاني�ت اخب�اري
و اصول�ي ،آنچ�ه ك�ه مس�تدامتر ب�وده اس�ت
خردگراي�ي نيس�ت .م�ن از خ�ودم ميپرس�م
اگر عبداله�ادي حائ�ري ام�روزه روز به بررس�ي
در اين چند دهه اخي�ر ميپرداخت ،رد خردگرايي
را در اين س�رزمين چگونه ميگرفت؟ ياد جملهاي
از اس�تاد ش�فيعي كدكني افتادم كه جامعه ايراني
در طول تاريخ هر وقت ميخواس�ته عق�ل بورزد،
عشقش به مالمت برخاسته است.

آن خرد مدنظر ش��ما خ��رد انتقادي مدرن  اس��ت
و پديدهاي متعلق ب��ه عصر جديد وبه دليل گسس��ت
معرفتشناختي كه در عرصه علمي و فلسفي به وجود
آمده ،آنچه كه امروزه در عصر جديد خرد نام ميگيرد
متفاوت اس��ت با تعاريف اساطيري ،باس��تاني و ديني
و ب��ه هر حال ب��ا همه ادي��ان و فرهنگها در گذش��ته
 البت�ه دقي�ق اي�ن اس�ت ك�ه ببيني�م در ك�دام
ش�اخههاي اي�ن فرهن�گ و مباني نظ�ري به خرد
تف��اوت دارد و حتا ب��ا خ��رد فرهنگ گذش��ته غرب.
دعوت ميشود...
اين تفاوت در چيس��ت؟ به همان بح��ث ژاك دريدا و
ببيني��د ،مث�لا  در فرهن��گ مل��ي م��ا،
ميشل فوكو بايد برگرديم .فوكو معتقد است عقالنيت
فردوس��ي اينط��ور آغ��از ميكن��د« :ب��ه ن��ام
مدرن خيلي هم عقالني نيس��ت بلكه ي��ك عقالنيت
خداون��د ج��ان و خ��رد »...ي��ا «ب��ه ن��ام آنك��ه
انحصارطلب و س��ركوبگر اس��ت و با دگرانديش رابطه
جان را فك��رت آموخ��ت »...خرد
اس��تبداد راي برق��رار ميكن��د.
( xratuاوس��تايي) در فرهن��گ
كارش در ذات خيل��ي هم عقالني
در ايران ما بعد از اسالم با كمبود
ايراني – مزداي��ي ،بارقهاي از خرد
نيس��ت .برخالف لوگوس يوناني  
خرد به معناي ديگري مواجه
كامل و همهداني ذات��ي اورمزدي
كه يك عق��ل جهانش��مول بود و
هستيم كه اتفاقا در ذات فرهنگ
(مزد :ياد) اس��ت ،كه در نزد انسان
همه چيز را حتي اس��طوره و دين
ايراني یا خود اسالم هم با همان
به دو ش��كل فط��ري ي��ا طبيعي،
و جن��ون و همه گوناگوني ش��عور
معيارهاي خودي هم ميتوانيم
آسِ ْن خرد و اكتس��ابي ،نيوشا خرد
را در ب��ر ميگرف��ت ،عقالني��ت
به اين انحراف يا انحطاط نقدي
(نيگوشيتن پهلوي) جلوه ميكند.
مدرن كه با انشقاق س��وژه – ابژه
داشته باشيم
عقل -در عربي اما از ريش��ه بستن و
آغاز ميش��ود و ابژه ميشود ،كار
فرهنگ ما الزاما خردستيز
پيوند زدن ،به ويژه پايبست شتر-
جهان را معق��ول نمييابد و عقل
نيست ،چه فرهنگ ملي و
چه مذهبي ،بلكه همواره به
را بايد در قاموس قرآن در نس��بت
دكارتي او ميخواهد عالم و آدم را
خردگرايي دعوت ميكند
با حكمت ،فهميد ك��ه نوعي ربط و
از نو بسازد .اين پروژه مدرن است
نظارت كلي را ميرساند.
كه بايد طرحي ن��و دراندازد و اين
 در قرآن اشتقاقات عقل آمده
پروژه مدرن اكنون به سر حدهاي
اما عقل قرآني با مفهوم خرد يوناني متفاوت است.
مرزي « »Limitsخود  رس��يده ،به عبارت��ي به انتها
انديش�ه يوناني مفهوم خ�رد را دارد و در انديش�ه
يا خط قرمز خود .چون آثار محيط زيس��تي و اخالقي
عربي معادل آن عقل آورده شده است.
و ...عواقب اين پروژه را نش��ان داده و بشر جديد به فكر
بله ،واژهها ه��ر كدام متعلق به يك فرهنگ اس��ت.
چارهجويي ب��راي خ��روج از بحران وضعي��ت موجود
خرد متعلق ب��ه مجموعه جهانبيني ايرانيباس��تاني
است.بس��ط مدرنيته با دگرگونيه��اي صنعتي كه در
است ،عقل متعلق به فرهنگ اسالمي – قرآني و سامي
طبيعت ايج��اد كرده ،كمك��م غيرقابل كنترل ش��ده
 –عربي اس��ت ،حال آنكه  reasonانگليس��ي يا ra i
است و فاجعههايي ايجاد ش��ده كه يكي از كوچكترين
 sonب��ه فرانس��ه و Vernunftدر آلماني كه معادل  
نمودهاي آن ،اخي��را همين فاجعه اتمي ژاپن اس��ت
التين  ratioو همه از ريش��ه يوناني  Logosخوانده  
كه يادآور فاجع��ه اتمي چرنوبيل و نف��س روي آوردن
ميش��وند ،هر يك با ديگري متفاوت است و نبايد اين
به دس��تكاري اتم اس��ت كه ميتواند به عنوان سمبلي
واژهها را  با هم آميخت و يكسان انگاشت .انديشمندان
براي دس��تاندازي انس��ان به طبيعت محسوب شود.
تفاوت و نوانسهاي آنها را نش��ان دادهان��د كه چگونه
بنابراين بازگشت انديش��ه و حساسيت محيط زيستي
وقتي يك واژه از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر ميرود،
– اكولوژيك – قوي پيش آمده ك��ه حاكي از ضرورت
چه تحويل و تقليلهاي معناي��ي يا انحرافات احتمالي
احترام به طبيعت اس��ت .اينها مس��ايل بشر معاصرند.
در آنها به وجود ميآيد.
در ايران ،ما ب��ه طور ناق��ص وارد مدرنيته ش��دهايم و
يعني ب��ه ق��ول اروپاييه��ا معن��اي دربرگيرنده
عقالنيت ما هم متناسب با مدرنيزاس��يون ،به صورت
 Connotationsي��ا مفاهي��م انضمام��ي آنه��ا از  
درونزا يا خودويژه جهش نداشت .در نتيجه گويي كه
ميان م��يرود .عقل قرآني دقيقا همان چيزي نيس��ت
ما بيشتر جنبههاي نفي مدرنيته را وارد كردهايم.
ك��ه  Logosيوناني يا خ��رد ايراني ي��ا  ratioالتيني
اما جنبهه��اي بالنده مدرنيس��م ،نظامهاي قانون

من ميخواهم كمي به اين مس�اله توجه كنيم يعني
ب�ه تاثيري كه نائين�ي در زمان خ�ودش پذيرفت كه
متاثر از كواكبي و از طري�ق كواكبي به نوعي در تاثير
از رس�اله «جباريت ،الفيري ( »)1777بود؛ در حوزه
دين يا روشنفكري ديني -فعال از اين تركيب مجبور
هستيم كه اس�تفاده كنيم -فكر نميكنيد كه از يك
جاهايي اين نگاه در مورد روشنفكري ديني تضعيف
ش�د و ما از نگاه تاريخي به گذش�ته كه باعث فاصله
گرفتن از فهم سنتي ميشود ،دور شديم؟

يادآور شوم از اصطالح روش��نفكري ديني نبايد به
اين سهولت استفاده كنيم !...از زمان سيدجمالالدين
اس��دآبادي جرياني با عنوان نوزايي در جهان اس�لام
آغاز ش��د و انديش��منداني مانن��د اقبال اله��وري در
ش��بهقاره هند به اين جريان پيوس��تند و آن را تكميل
كردند كه اي��ن جريان بعدها در هر كش��ور چهرههاي
شاخصي داشت.
در ايران ما از زمان اس��تاد محمدتقي شريعتي كه
در دهه  20كانون نش��ر حقايق اس�لامي را در مشهد
تاس��يس كرد يا در تهران مهندس بازرگان يا آيتاهلل
طالقاني چهرههاي ش��اخص نوانديش��ي ديني بودند
كه اينها اتفاق��ا رويكرد عقالن��ي و خردورزانه انتقادي
به فرهنگ ديني  -سنتي داش��تند .خود سيدجمال به
اهميت فلس��فه و عقالنيت پي برده ب��ود و بر بازخواني
تجربه «اعت��زال» تاكيد ميك��رد .اقب��ال الهوري به
فلسفه پرداخت و به فيلسوفان اروپايي زمان خود توجه
نش��ان داد و در هند و پاكس��تان رويكردي فلسفي را
دامن زد .در ايران هم كس��اني چون ب��ازرگان كه هم
مذهبي بودن��د و هم روش��نفكر ملي ،دي��ن را تبيين
علمي ميكردند.
بله ،من ه�م به اي�ن جري�ان واقف هس�تم ،مايل
بودم بدانم به نظر ش�ما رش�د جريان محافظهكار،
زمينههاي اجتماعي درونمرزي داش�ته يا مسايل
مبتالبه آنكه زمينهس�از اين تحركات محس�وب
ميشود ،تحليلي فراتر از جغرافياي ما دارد؟

در ح��وزه روحانيت ش��ما مثال��ی زدي��د از نائيني
كه ش��اگرد آخون��د م�لا محمدكاظم خراس��اني بود
كه خ��ود آخوند خراس��اني ه��م از ش��اگردان آخرين
فيلس��وف جه��ان اس�لام و اي��ران ،حاج م�لا هادي
س��بزواري و ش��اخهاي از فقه��اي اصولي ب��ود .به هر
ح��ال در عص��ر مش��روطه گفتهان��د ك��ه آن نظامي
ك��ه با اس�لام كمت��ر از هم��ه تض��اد دارد مش��روطه
اس��ت .نگفتن��د ك��ه دموكراس��ي و مش��روطه ي��ا
 Constitutinal Revolutionي��ا انق�لاب براي
استقرار قانون اساسي ،ديني اس��ت ،بلكه گفتهاند اين
نظام در قياس با س��اير نظامها با اصول ديني و مذهبي
همخواني بيشتري دارد يا به عبارتي تناقض كمتري با
دين دارد.بنابراين توجيه فقهي آوردهاند براي پذيرش
مش��روطه يا جمهوري -و در اصل نظام مردمساالري
و حاكميت قان��ون -در انقالب اي��ران ( )1357چون
رهبري به دس��ت روحانيت بود و تفكر آيتاهلل خميني
خود يك تاليفي محسوب ميشود ميان دو گرايش در
خانواده فكري روحانيت ،يكي س��نت س��امرايي شيخ
فضلاهلل نوري كه «مش��روعه» خواه بود و ديگر ،سنت
نجف به رهبري آخوند خراس��اني كه مش��روطهخواه
بود .به لح��اظ تبارشناس��ي بايد ميان تفك��ر حاكم بر
نظام و تفك��رات راهنماي (انقالب) تف��اوت-------
گذارد.انق�لاب اس�لامي بهم��ن ، 57هرچن��د كه در
انقالب همه گرايشهاي سياس��ي ب��ا ايدئولوژيهاي
گوناگون ش��ركت داش��تند اعم از چپها ،مليگراها،
دموكراس��يخواهان و ...وجه اشتراكشان مخالفت با
نظام سابق بود .مشابه همين انقالبهايي كه اينك در
كشورهاي عربي و مس��لمان در حال وقوع است .به هر
حال جرياناتي كه نهايتا حاكم شد ،جريان «روحانيت
مب��ارز» به رهب��ري آي��تاهلل خميني بود ك��ه داراي
تفكري خ��اص خود بود .يعن��ي س��نتز دو گرايش در
خانواده روحانيت ش��يعه ايران در سده اخير ،همانطور
كه پيشتر گفته شد...

هرچن��د افالط��ون از واژه آرمانش��هر
( )Utopiaاس��تفاده نكرد  اما عقايد خود را در كتاب
جمهور ( )Republicدر قالب يك شهر ايدهآل بسط
داد ،به گونهاي كه ميت��وان او را اولي��ن نظريهپرداز
آرمانشهر دانس��ت .ش��يوه جدلي او در پرداخت به
موضوعاتي همچون عدال��ت  از بارزترين ويژگيهاي
مفهومپردازياش  است.
ب��ه واس��طه همي��ن ش��يوه و نق��ض تعاري��ف قبلي و
برافراش��تن تعريفي تازه از نقض تعاريف قبلي تا حدي
او را ب��ه اولين ديالكتيس��ين تاريخ تفك��ر تبديل كرده
است .آرمانشهر او همچون تمام ديگر آرمانشهرهاي
متفك��ران داراي جزييات و روندهاي دقيق نيس��ت اما
برنامه آموزش و پرورش او كامال تدوين ش��ده اس��ت.
ميتوان گفت دغدغه افالطون بيشتر تربيت شهروند و
حكمران بوده است تا ارايه نظام دقيق روابط اجتماعي
و ارتباطات اقتصادي.
او در برنامه آموزش��ي خود تعريف كردن داس��تان
و افس��انه را براي ك��ودكان منع ميكند ،ب��ه اين خاطر
كه افس��انهها دروغ هس��تند و دروغها نباي��د در آينده
كودك س��هيم باش��ند .س��قراط (كت��اب «جمهور»
افالط��ون مجموع��ه جدله��ا و مباحث��ات س��قراط
با ديگران اس��ت) به اين ص��ورت هومر و هس��يود را به
نقد ميكش��د .زيرا معتقد اس��ت كه تنها داستانهايي
ميتوانند مجاز باش��ند كه خدايان به عنوان منشا خير
باشند .همانطور كه داس��تان و حماسه هومر جايي در
آرمانشهر افالطوني ندارد موسيقيهاي طربانگيز يا
حزنانگيز نيز در اين ش��هر رد و تقبيح ميش��ود .و بعد
از آن افالطون كمك��م تمامي هنرها از جمله نقاش��ي،
معماري ،مجسمهسازي را حذف ميكند و معتقد است
كه هيچ هنري نبايد در ش��هر ايدهآل اخالق ناپسند را
ترويج نمايد.
افالطون براي ش��هر ايدهآل چهار صفت مش��خص
ميكند :حكمت ،شجاعت ،خويش��تنداري و عدالت.
حكمت در دس��تان فيلس��وفان اس��ت و حاكمان شهر
فيلسوفان هس��تند .شجاعت در دست س��ربازان است
و حفاظت ش��هر به عهده آنان گذاش��ته خواهد ش��د.
خويش��تنداري كنترل و تس��لط بر نفس اس��ت و اين
كنترل بر نفس تنها از طريق آم��وزش از دوران كودكي
امكانپذي��ر اس��ت و هنگامي ك��ه تمامي ش��هروندان
خويشتنداري،ش��دند ،اي��ن صف��ت ب��ه تمام ش��هر
س��رايت ميكند .عدالت صفتي اس��ت كه از قبل الزمه
شكلگيري شهر است و در سه صفت قبلي حضور دارد.
عدالت به اين معنا است كه كس��ي كاري به كار ديگري
نداشته باشد و هر كس كار خود را انجام دهد.
ويژگيهاي قابل رد و متضاد آرمانش��هر افالطون
بس��يار ب��ارز اس��ت .بنابراين لئ��و اش��تراوس و بلوم از
خوانن��دگان ميخواهند ك��ه اين امكان را ه��م در نظر
داشته باش��ند كه ممكن اس��ت هدف افالطون در اين
كتاب ارايه پيشطرحي براي يك ش��هر آرماني نبوده،
تمرين ش��يوه مناظره و ديالوگ مد نظر
بلكه آموزش و
ِ
بوده اس��ت .زيرا كه موارد بس��ياري در كت��اب جمهور
در تضاد ب��ا يكديگر ق��رار دارند .مثل مفه��وم عدالت و
زنان و فرزندان.
در كت��اب جمه��ور تم��ام خصيصهه��ا در عقل به
يكديگر پيوند ميخورند .كس��ي كه پيروي عقل باشد
شجاع ،خويش��تندار و عادل اس��ت .به نوعي تبعيت از
عقل ميتواند شهر را به وضعيت آرماني و عدالت نهايي
برساند (براي نقد اين وضعيت به غروب بتان نيچه بايد
رجوع ك��رد) .جامعه آرماني افالطون جامعهاي اس��ت
كه اولويتها با عقل اس��ت .براي همين فيلس��وفشاه
در آنجا حكوم��ت خواهد كرد .و عقالني ب��ودن در نظر
افالطون هر چيزي است كه براي جمع سودمند و مفيد
باش��د .البته از طرفي نيز افالطون به اين مس��اله اشاره
ميكند كه عقل و حكمتي كه فيلس��وف به آن ميرسد
امر اليتناهي اس��ت كه مس��تقيم از مثل و ايده نش��أت
گرفته است.
روياي جامعه عقالني و س��ازماندهي شده چيزي
نبود كه تنها مورد پس��ند استالينيس��تها باشد ،بلكه
ايماني مان��دگار در چارچ��وب جوامع غرب��ي از زمان
روش��نگري به اين طرف بوده اس��ت .تصور يك جامعه
مديريتشده كه در آن كارايي ،غالب باشد ،چيزي است
كه پدرساالرهاي ويكتوريايي ،سوسيال دموكراتهاي
ق��رن بيس��تمي ،ام��ور خيري��ه ،اتحاديهگراي��ان و
تكنوكراته��ا را به هم پيون��د ميزند .دخم��ه و پايان
كار اي��ن نس��خه از آرمانش��هر در اردوگاههاي مرگ و
كاراجباري لهس��تان ،داخائو ،تربلينكا ،برگنبلس��ن و
راونسبروك اس��ت .دو جنگ جهاني ،نسلكشيها در
اروپا و آفريقا و جنگهاي اخير در سراسر دنيا ،در حكم
لكههاي پاكنش��دني بر دعوي تم��دن در دولتهاي
غربي اس��ت و مهر بطالني اس��ت ب��ر اين ادع��ا .آيا در
شرايطي كه درگيريهاي ش��ديدي ميان جامعه غرب
از يك ط��رف و خاورميان��ه و آفريقا و آمري��كاي التين
از طرف ديگ��ر در جريان اس��ت ،آيا آنگون��ه كه حتي
در غرب رس��انهها و البيهاي قدرت به هر چيزي نفوذ
كردهاند و همچنان انسان را در بند كار شديد ،بهرهوري
و تكنول��وژي بيحاصل كردهان��د و ميليونه��ا نفر در
گي��رودار واقعي با جن��گ هس��تند درحاليكه همين
جنگ براي ديگران فقط به تصوير و خبر استحاله يافته
است ،ميتوان از آرمانشهر س��خن گفت؟ ميتوان به
آرمانش��هر فكر كرد؟ ش��ايد يكي از راههاي به دست
آوردن مختصات و جايگاه دقيق جامعه امروز به دس��ت
آوردن رابطه و فاصله آن با آرمانش��هر اس��ت .اهميتي
ندارد كه آرمانشهرهاي تاريخ تفكر با يكديگر متفاوت
و متضادند ،بلكه نفس تفكر به آرمانشهر نشاندهنده
وجود اميد رس��يدن به جامعهاي بهت��ر و نفي وضعيت
موجود در جهان است.

