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»دیده�بان�اندیشــه«�به�دنبال�ایجاد�فرصتی�اســت�تــا�در�این�گذار�و�گذر�
رویدادهای�زندگی�و�سیر�پرشتاب�تحوالت�زمین�و�زمان،�تاملی�کرده�و�بیشتر�
بیاندیشــم.�دیده�بان�اندیشــه�عرصه�ای�اســت�تا�بازتاب�و�پژواک�اندیشه�های�
اصحاب�علوم�انســانی�باشــد.�بازتاب�اندیشــه�هایی�کــه�در�فضای�مجازی�
به�صورت�پراکنده�وجود�دارد.�اینجا�فرصتی�اســت�تا�بیشــتر�با�اندیشمندان�و�
روشنفکران�و�ژورنالیست�های�اندیشه،�آشنا�شده�و�پای�گفتارها�و�یادداشت�های�
تحلیلی�شــان�باشیم�و�عالمانه�و�منصفانه�برخی�نکات�آنها�را�تحلیل�و�ارزیابی�
علمی�کنیم؛امری�که�بعد�از�گذشت�دوماه،�بازخورد�مناسبی�از�سوی�دوستداران�
علوم�انسانی�کسب�نموده�است.�از�سوی�برخی�نیز�نقدها�و�مالحظات�مناسبی�
را�دریافت�نموده�ایم.�راهنمایی�و�ارشــاداتی�که�از�سوی�اساتیدی�چون�حسین�
شرف�الدین،�حسین�سوزنچی،�نعمت�الله�فاضلی،�محسن�حسام�مظاهری�و...�
برای�پیشــبرد�نشریه�صورت�گرفت،�چراغ�راه�خود�قرار�داده�تا�بتوانیم�در�فضای�

علمی�کشور�تاثیرگذار�باشیم.
 

دیده بان اندیشه در ایستگاه چهارم           
دیده�بان�اندیشه�در�حالی�به�ایستگاه�چهارم�خود�می�رسد�که�مساله�کرونا�و�
اندیشیدن�درباره�تحوالت�و�تاثیرات�آن�هم�اکنون�در�فضای�علمی�حاکم�است.�
در�این�شماره�که�مصادف�با�شب�های�ماه�مبارک�رمضان�شده�است،�نیز�امری�
بود�که�موجب�گشــت�یادداشــت�ها�و�تحلیل�های�بخش�اندیشه�دین�جدی�تر�
دنبال�شود.�در�این�شماره�به�نگاه�های�علمی�و�فلسفی�و�اندیشه�دین�پرداخته�ایم.�

محورها�و�نکات�اصلی�که�در�این�مدت�به�دست�آمد�بدین�شرح�است:
بررســی�تاثیرات�و�تحوالت�پاندمی�کرونا�در�وضعیت�سیاســی،� �-1

اقتصادی،�فرهنگی،�اجتماعی،�روانی�و�علمی�
مساله�نظم�جهانی�و�تاثیرات�تمدنی�کرونا �-2

نسبت�ســنجی�علم�و�دین�و�بررسی�جایگاه�علوم�انسانی�در�رفع�و� �-3
حل�پیامدهای�کرونا

بررسی�االهیات�کرونا �-4
تاثیرات�کرونا�بر�مناسک�دینی�و�مذهبی �-5

تحلیل کالن  شماره   ۴     |    	   	 
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 تحـلیل
کـــالن

در�این�شــماره�به�بازتاب�همایش�مجازی�ابعاد�انسانی�-�اجتماعی�کرونا�
درایران�که�از�ســوی�پژوهشــگاه�علوم�انســانی�و�مطالعات�فرهنگی�در�حال�
برگزاری�اســت،�پرداخته�شده�است.�در�این�سلســله�نشست�ها�سعی�شده�از�

زوایای�مختلف�به�بررسی�تاثیرات�کرونا�بپردازد.�

ونا از نگاه اندیشمندان و فیلسوفان تاثیرات کر  
با�گذشت�زمان�و�نگاه�های�واقع�بینانه�تر�نسبت�به�پاندمی�کرونا،�فیلسوفان�
و�اندیشــمندان�را�به�تامل�دقیق��تر�در�این�رابطه�واداشــت.�رضا داوری اردکانی 
در�طی�ســخنرانی�به�تحلیل�وضعیت�ایجاد�شده�پرداخت�و�با�شمردن�برخی�
حوادث�و�تحوالت�مهمی�که�در�دو�قرن�اخیر�اتفاق�افتاده�بیان�کرد�که�هیچ�کدام�
نتوانســت�نظم�حاکم�بر�جهان�که�همان�نظم�تکنیك�است،�را�برهم�زند.�لذا�او�
معتقد�اســت�کرونا�نیز�این�چنین�اســت�و�هنوز�مردم�جهان�از�نظام�تجدد�دل�
نبریده�اند.�دکتر�محمدرضایی�نیز�گفت�که�کرونا�ارزش�های�لیبرال�دموکراسی�
یعنی�تساهل،�آزادی�بی�قید�و�بند،�فردگرایی،�عقل�گرایی�خودبنیاد�و�تکیه�صرف�

بر�علم�برای�تأمین�نیازهای�مادی�و�معنوی�بشر�را�به�چالش�کشید.
دکتر رمضان علی تبار�دکترا�فلســفه�و�حکمت�اسالمی�نیز�به�مساله�کرونا�
�در�

ً
و�رابطه�آن�با�علم�دینی�پرداخت�و�با�بیان�اینکه�دینی�بودن�علم�را�نباید�صرفا

ماده�آن�یعنی�منابع�آن�علم�جســتجو�کرد،�بیان�داشت�که�باید�روح�حاکم�بر�آن�
علم�مورد�نظر�واقع�شود.�مهدی اردبیلی�پژوهشگر�فلسفه�نیز�به�تحلیل�مواضع�

جریان�های�فکری�و�سیاسی�در�رابطه�با�کرونا�پرداخته�است.�
در�این�بین�اما�تحلیل�مهم�دیگری�از�ســوی�داود مهدوی زادگان�صورت�
گرفــت.�او�در�واقع�به�تحلیل�فرهنگی�پدیــده�کرونا�پرداخت. مهدوی زاد گان 
با�تبیین�دو�موج�فرهنگی�در�قضیه�کرونا،�معتقد�اســت�که�رفته�رفته�با�شــیوع�
این�ویروس�در�کشــورهای�غربی�نابسامانی�هایی�ایجاد�شد�و�در�نتیجه�بحران�
کرونــا�فقط�تهدیدی�علیه�باور�های�دینی�و�فرهنگ�و�مناســک�دینی�نبود�بلکه�
شامل�باور�ها�و�نهاد�ها�و�نماد�های�مدرن�نیز�شد.�در�نتیجه�ما�شاهد�شکل�گیری�
موج�دوم�کرونای�فرهنگی�بودیم.�او�در�ادامه�به�مطالعه�موردی�آقای نعمت الله 
فاضلی�به�عنوان�نماینده�مدرن�خواه�فرهنگی�پرداخت�و�به�اندیشه�های�وی�انتقاد�

کرد.
سیدجواد میری�نیز�جامعه�شناس�و�پژوهشگر،�در�طی�یادداشت�مفصلی�
به�پروژه�فکری�جواد�طباطبایی�تئوریســن�حزب�سازندگی�و�پروژه�ایرانشهری�

پرداخته�است�که�بخشی�از�آن�در�این�شماره�منتشر�شده�است.
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ونا  االهیات کر  
از�ســوی�دیگر�نگاه�های�االهیاتی�به�مســاله�کرونا�شکل�جدی�تر�به�خود�
گرفت�و�اساتید�و�روشنفکران�را�به�تحلیل�هایی�در�این�رابطه�واداشت.�به�عنوان�
نمونه�نشســت�مجازی�که�از�سوی�خبرگزاری�ایکنا�با�عنوان�»نشست�االهیات�

در�عصر�پساکرونا«�برگزار�شد،�به�همین�موضوع�پرداخت.
�تبیین�تاثیرات�کرونا�بر�االهیات�و�فلســفه�دین،�تاثیرات�کرونا�بر�االهیات�
شــهری،�کرونا�و�فرهنگ�جهانی،�تاثیرگذاری�کرونا�بر�دینداری،�معنویت�افراد�
و�مناســک�دینی�و�مذهبی�و�آیین�ها،�مساله�شــرور�و�بال�در�نگاه�ادیان�و...�از�
جمله�مسائلی�اســت�که�در�این�مدت�تحلیل�گران�و�اندیشمندان�پرداخته�اند.�
آقای�پارسانیا�بر�باطن�گرایی�دین�اســالم�و�تشیع�تاکید�کرده�و�کرونا�را�دشمن�
قطعــی�دینداری�نمی�دانند�.�او�تاکید�دارد�که�مدل�های�جدید�مناســک�نیز�در�
مســیر�رشــد�دینداری�در�ایران�به�ما�کمک�خواهند�کرد.�بهمن�نامورمطلق�که�
یکی�از�چهره�های�مهم�در�حوزه�نقد�و�نظریه�پردازی�فرهنگی�محسوب�شده،�از�

کارکرد�دین�و�آیین�در�مواجهه�با�کرونا�سخن�گفت�است.

یان نواندیش   مالحظات جر  
از�ســوی�جریان�اصالحات�و�نواندیش�نیز�حســن یوســفی اشکوری�در�
مصاحبه�با�سایت�زیتون،�به�مساله�شرور�و�اپیدمی�کرونا�پرداخته�است.�مجتهد 
شبستری،�نیز�به�بحث�از�رابطه�حقوق�بشر�با�موازین�اسالمی�پرداخته�و�به�طرز�
عجیبی�بیان�داشت�که�حقوق�انسان�بماهو�انسان�باید�توسط�خود�او�تعیین�شود�
نه�خدا�یا�هر�منبع�دیگری!!�ایشان�علت�این�مساله�را�معیار�بودن�بشر�ذکر�می�کند�
و�اینکه�در�تزاحم�بین�حقوق�مختلف،�خدا�و�دین�در�دســترس�کسی�نیست�تا�
بتوانند�با�کمک�آن�به�این�تزاحمات�پایان�دهند!!�همچنین�داود فیرحی�تئوریسن�
دیگر�اصالح�طلب�که�در�حوزه�فقه�سیاسی�پروژه�فکری�خودش�را�دنبال�می�کند�
به�بحث�از�روشــنفکری�دینی�پرداخت�و�به�چهار�مشکل�بنیادین�روشنفکری�
دینی�در�ایران�اشــاره�کرده�و�از�روشــنفکران�می�خواهد�که�به�جای�ترویج�این�

مشکالت�به�دنبال�اصالح�آنها�باشند.
در�پایــان�از�خوانندگان�محترم�تقاضا�می�شــود�اگر�نســبت�به�نشــریه�یا�
تحلیل�های�پرداخته�شــده�ذیل�هر�کدام�از�مطالب�اساتید،�نقد�و�نظری�دارند،�

مالحظات�خویش�را�برای�نشریه�ارسال�کنند.
و�لله�الحمد...



یشـه ند  ا
و  علـــم 
 فلسـفـه

وانی در دوران پاندمی تاب آوری ر
ونا، چالش ها و فرصت ها وانشناختی به کر نگاهی ر
ونا نقش و حرف علوم انسانی سالمت در مواجهه با همه گیری کر
ونا چه می گوید؟ فلسفه پزشکی در مواجهه با کر
ونا استراتژی  های کسب و کار در زمان بحران کر
ونا بر فرایندها و نگرش  های منابع انسانی تأثیرات پاندمی کر
مثلث دّوار من-تو-آن: نگرش های تربیتی
ونایی علم و جهان پساکر
ونا بر درك ارزش ساختارها! آثار کر
جامعۀ دینی باید به یافته های علم احترام بگذارد!
نجات آنجاست که خطر آنجاست 
ونا و مساله علم دینی  کر

ونا ارزش های لیبرال دموکراسی را به چالش کشید         	 کر
یاِن چپ  	 ونا و وادادگیِ جر زندگی در برابر زنده ماندن: کر
ونایی 	 موج دوم کر
ونا و تحلیل انتقادی 	 موج دوم کر
ونا  و آینده دانشگاه در ایران 	 کر
ما هیچ وقت علم را جدی نگرفتیم! 	
نقدی بر کتاب جدید جواد طباطبایی 	
جهاِن من، نه آن گونه که هست 	
ع علم در جهان بودند 	 برای مدت ۳۵۰ سال مسلمانان حاکم بالمناز
ونا پنبه علم و تمدن و دمکراسی را زد! 	 کر
نقش مهم و حیاتی دانشگاهیان علوم انسانی  	
و اجتماعی در بحران ها 	

 دیده بان
  اندیشـه
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

یشـه ند  ا
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وانی در دوران پاندمی تاب آوری ر
ونا، چالش ها و فرصت ها وانشناختی به کر نگاهی ر
ونا نقش و حرف علوم انسانی سالمت در مواجهه با همه گیری کر
ونا چه می گوید؟ فلسفه پزشکی در مواجهه با کر
ونا استراتژی  های کسب و کار در زمان بحران کر
ونا بر فرایندها و نگرش  های منابع انسانی تأثیرات پاندمی کر
مثلث دّوار من-تو-آن: نگرش های تربیتی
ونایی علم و جهان پساکر
ونا بر درك ارزش ساختارها! آثار کر
جامعۀ دینی باید به یافته های علم احترام بگذارد!
نجات آنجاست که خطر آنجاست 
ونا و مساله علم دینی  کر

ونا ارزش های لیبرال دموکراسی را به چالش کشید         	 کر
یاِن چپ  	 ونا و وادادگیِ جر زندگی در برابر زنده ماندن: کر
ونایی 	 موج دوم کر
ونا و تحلیل انتقادی 	 موج دوم کر
ونا  و آینده دانشگاه در ایران 	 کر
ما هیچ وقت علم را جدی نگرفتیم! 	
نقدی بر کتاب جدید جواد طباطبایی 	
جهاِن من، نه آن گونه که هست 	
ع علم در جهان بودند 	 برای مدت ۳۵۰ سال مسلمانان حاکم بالمناز
ونا پنبه علم و تمدن و دمکراسی را زد! 	 کر
نقش مهم و حیاتی دانشگاهیان علوم انسانی  	
و اجتماعی در بحران ها 	
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ونا درایران« »همایش مجازی ابعاد انسانی - اجتماعی کر
در�شــرایطی�که�بیماری�همه�گیر�کرونا�موجب�دگرگونی�های�بســیاری�در�
زندگی�روزمره�انسان�معاصر�داشته�است،�اندیشمندان�و�پژوهشگران�را�به�تفکر�
وا�داشته�تا�در�حوزه�تغییرات�ایجاد�شده�و�بررسی�ابعاد�مساله�به�تفکر،�تحقیق�و�
پژوهش�روی�آورند.�پژوهشگاه�علوم�انسانی�و�مطالعات�فرهنگی�نیز�در�همین�
�اجتماعی�کروناست.� راستا�به�دنبال�برگزاری�وبینار�علمی�با�عنوان�ابعاد�انسانیـ�
از�همین�رو�یکسری�سلسله�پیش�نشســت�هایی�در�مورد�ابعاد�گوناگون�مساله�
کرونا�به�صورت�مجازی�تشــکیل�داده�است.�پیش�نشست�اول�و�دوم�در�شماره�
قبلی�نشــریه�دیده�بان�انجام�گردید.�اینک�در�این�شــماره�به�مهم�ترین�سخنان�

پیش�نشست�سوم�تا�ششم�می�پردازیم.�

سخنرانی |

وانی در دوران پاندمی  تاب آوری ر
دکتر�مهرنوش�هدایتی 	

پاندمی�یا�پاندمیک�به�کلیــه�بیماری�های�»عالم�گیر«�و�»همه�گیری«�گفته�
می�شود�که�به�نوعی�از�شیوع�وسرایت�باالیی�برخوردارند�و�در�یک�مقیاس�بزرگی�
مرزها�را�در�می�نوردند�و�قدرت�پخش�دارند.�اپیدمی�بیماری�همه�گیری�اســت�
که�محدوده�جغرافیای�مشخص�سرایت�دارد�اما�پاندمی�مرزها�را�در�می�نوردد�و�

 دیده بان
  اندیشـه

  
مهرنوش
هدایتی

فارغ التحصیل دکترای 
تخصصی مشاوره و روان شناسی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رییس پژوهشکده اخالق 
و تربیت
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اغلب�مردم�نسبت�به�این�عامل�بیماری�زا�ایمن�نیستند.�لذا�این�بیماری�می�تواند�
تا�حد�زیادی�ابعاد�روانشناختی�داشته�باشد�و�هیجانات�منفی�ایجاد�کند.�

تا�قبل�از�پاندمی�اخیر،�شاید�اینگونه�تصور�می�شد�که�پیشرفت�دانش�بشر�
به�گونه�ای�بوده�که�بتواند�،�بیمار�ی�ها�و�شیوع�آنرا�کنترل�کند�و�ایمن�سازی�انجام�
دهد؛�اما�عواملی�مثل�رشــد�جمعیت،�بازبودن�مرزهای�ارتباطی،�راحت�شدن�
ســفرها�و�سیستم�حمل�ونقل،�جهش�های�ژنتیکی�در�ویروس�ها�و�حتی�جنگ�
بیوتروریســمی�و�مداخله�های�انسانی�در�ساخت�این�ویروس�ها،�همه�این�ها�به�
ما�می�گوید�که�ما�باید�خود�را�آماده�سازیم�و�ممکن�است�هرچند�وقت�یکباری�
با�مساله�پاندمی�ها�در�جهان�مواجه�باشیم.�لذا�برای�اینکه�بتوانیم�تاب�آور�عمل�
کرده�و�منعطف�تر�باشــیم�در�سه�مرحله�باید�این�تاب�آوری�صورت�بگیرد:�ابتدا�
آمادگی�هایی�برای�پاندمی�هایی�که�هنوز�رخ�نداده�و�مشخص�نشده�است.�دوم�
در�مورد�آمادگی�حین�شــیوع�و�سرایت�پاندمی�است�و�سوم�در�مورد�تاب�آوری�

بعد�از�سرایت�پاندمی�می�باشد.
تمام�مداخالت�برای�مهار،�کنترل�و�شیوع�همه�گیری،�یکسری�مداخالت�
رفتاری،�آموزشی�و�شناختی�اســت.�لذا�چه�بخواهیم�و�نخواهیم�واکنش�های�
روانشناســی�افراد�در�مهار�و�کنترل�بیماری�بســیار�موثر�اســت.�یکی�از�ابعاد�
روانشــناختی�این�اســت�که�اساســا�چگونه�مردم�را�برای�کنترل�بیماری�آماده�
نماییم.�مســاله�دیگر�این�اســت�که�هیجاناتی�که�در�درون�افراد�رخ�می�دهد�را�
کنترل�نماییم.�عالوه�بر�عوامل�زمینه�سازی،�»اضطراب�مضمن«�نیز�برای�درگیر�
شــدن�وجود�دارد.�روابط�عــادی�زندگی�افراد،�تغییر�می�یابد�و�این�مســاله�که�
منجر�به�تغییر�سبک�زندگی�خواهد�شد،�موجب�افزایش�اختالالت�روانشناسی�
می�شود.�همچنان�اگر�در�جامعه�به�مرور�استفاده�از�پوشش�های�کامل،�دستکش�
و�ماســک�به�مدت�طوالنی�صورت�بگیرد؛�نیز�اثرات�روانشناختی�متعددی�در�
پی�خواهد�داشت.�چراکه�ارتباط�چهره�به�چهره�و�تاچ�و...�نخواهیم�داشت�و�این�
پیامدهای�روانشناختی�به�دنبال�دارد.�عالوه�بر�تغییر�در�سبک�زندگی�و�روابط،�
تغیییر�در�منابع�اقتصادی�،�منزلت�و�پایگاه�های�شغلی�و�اجتماعی،�شنیدن�مرگ�
عزیزان�و�دوستان،�دیدن�فیلم�های�وسیع�بیماران�و...�حتی�اگر�خود�به�شخصه�
درگیر�نباشیم�اما�این�ها�خواسته�یا�ناخواسته�موجب�تنش�و�فشار�روانی�در�افراد�

خواهد�بود.

�عالئم�واکنش�های�روانشناختی�در�پاندمی �•
پاندمی�ها�همه�ی�جامعه�را�درگیر�می�نمایــد.�معموال�مهمترین�پیامد�این�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
یکی◢از◢ابعاد◢

روانشناختی◢این◢است◢
که◢اساسا◢چگونه◢مردم◢
را◢برای◢کنترل◢بیماری◢
آماده◢نماییم.◢مساله◢
دیگر◢این◢است◢که◢

هیجاناتی◢که◢در◢درون◢
افراد◢رخ◢می◢دهد◢را◢
کنترل◢نماییم.◢عالوه◢

بر◢عوامل◢زمینه◢سازی،◢
»اضطراب◢مضمن«◢

نیز◢برای◢درگیر◢شدن◢
وجود◢دارد.◢روابط◢

عادی◢زندگی◢افراد،◢
تغییر◢می◢یابد◢و◢این◢
مساله◢که◢منجر◢به◢
تغییر◢سبک◢زندگی◢
خواهد◢شد،◢موجب◢
افزایش◢اختالالت◢

روانشناسی◢می◢شود.◢
همچنان◢اگر◢در◢جامعه◢

به◢مرور◢استفاده◢از◢
پوشش◢های◢کامل،◢

دستکش◢و◢ماسک◢به◢
مدت◢طوالنی◢صورت◢

بگیرد؛◢نیز◢اثرات◢
روانشناختی◢متعددی◢
در◢پی◢خواهد◢داشت.
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پاندمی�ها�»اضطراب«�و�»افسردگی«�است.�می�توان�عالئم�روانشناختی�هراس�
شــدید�پیامد�های�پاندمی�را�در�عالئمی�مثل�اختالالت�وسواســی�ـ�جبری�و�
اختالالت�خلقی�مثل�افسردگی�و�فشارهای�پس�از�آسیب،�تقسیم�کرد.�عالئمی�
مثل�بی�قراری،�پیش�فعالی،�کاهش�آستانه�تحمل،�درون�گرایی�بیش�از�اندازه،�به�
هم�ریختن�ساعت�خواب�و�استراحت�که�عالمت�های�شایعی�است�و�همچنین�

احساس�گناه�به�خصوص�در�بازماندگان�متوفیان�نیز�دیده�می�شود.

چه�گروه�هایی�بیشتر�آسیب�پذیر�هستند؟� �•
چندین�گروه�از�افراد�هستند�که�در�برنامه�مداخالتی�بهداشت�روان�پاندمی�

می��بایست�به��طور�خاص�تحت�نظارت�قرار�گیرند:

�افــرادی�که�در�خط�مقدم�
ً
-��کارکنان�حوزه�بهداشــت�و�درمان،�خصوصا

مبارزه�با�بیماری�قرار�دارند.
-�افرادی�که�ایزوله�شــده��اند�یا�در�قرنطیه�قرار�دارند�)این�افراد�ممکن�است�
در�قرنطینه�خانگی،�در�یک�محل�خاص،�قرنطینه�منطقه��ای�یا�شــهری،�یا�حتی�

قرنطینه�کشوری�باشند(.
-�نجات��یافتگان�از�بیماری�عفونی.

-�خانواده��های�درگیر�با�بیمــاری،�اعم�از�خانواده�متوفیان،�خانواده�بیماران�
بهبود�یافته،�خانواده��های�آسیب�دیده.

-�اقشــار�آسیب��پذیر�جامعه�که�استرس�مضاعفی�دریافت�کرده��اند،�شامل�
گروه�کودکان،�زنان�باردار،�سالمندان،�مهاجران،�اقلیت��های�فرهنگی،�مذهبی،�

اجتماعی.
-�آسیب��دیدگان�اقتصادی،�که�به�واسطه�محدودیت��های�پاندمی،�مشاغل�

خود�را�از�دست�داده��اند�یا�دچار�مشکالت�مالی�یا�پایگاه�اجتماعی�شده��اند.
نگ�اجتماعی،�طرد�و�

َ
-�آسیب��دیدگان�اجتماعی،�که�به��دالیل�مختلف�با�ا

انزوا�مواجه�هستند�)این�موضوع�می��تواند�از�نجات��یافتگان،�خانواده��های�آنان،�
مراقبین�بهداشتی�تا�کل�یک�کشور�را�شامل�شود(.

-�بیمــاران�اعصاب�و�روانی�که�قبل�از�پاندمی�یا�به��صورت�ســرپایی�یا�به�
�صورت�بستری�در�مراکز�تخصصی�تحت�درمان�بوده��اند.

بنابراین�یک�الگوی�جامع�تاب��آوری�دردوران�پاندمی،�می��بایست�عالوه�بر�
برنامه��های�کلی�ارتقای�بهداشت�روان�جامعه�و�کنترل�»سرایت��های�هیجانی«،�
برای�گروه��های�خاص�اجتماع�براســاس�نظام�بومــی�و�فرهنگی�همان�جامعه�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
یک◢الگوی◢جامع◢
تاب◢◢آوری◢دردوران◢
پاندمی،◢می◢◢بایست◢
عالوه◢بر◢برنامه◢◢های◢
کلی◢ارتقای◢
بهداشت◢روان◢
جامعه◢و◢کنترل◢
»سرایت◢◢های◢
هیجانی«،◢برای◢
گروه◢◢های◢خاص◢
اجتماع◢براساس◢
نظام◢بومی◢و◢
فرهنگی◢همان◢
جامعه◢برنامه◢◢ای◢
دقیق◢جهت◢مهار◢
همه◢◢گیری◢عاطفی◢و◢
رفتاری◢ارائه◢دهد؛◢
چرا◢که◢در◢غیر◢
این◢صورت◢مهار◢
پاندمی◢در◢جامعه◢با◢
موانع◢جدی◢و◢عدم◢
همکاری◢همگانی◢
مواجه◢خواهد◢شد.
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برنامه��ای�دقیق�جهت�مهار�همه��گیری�عاطفــی�و�رفتاری�ارائه�دهد؛�چرا�که�در�
غیر�این�صورت�مهار�پاندمی�در�جامعه�با�موانع�جدی�و�عدم�همکاری�همگانی�

مواجه�خواهد�شد.

منظور�از�تاب��آوردن�در�این�شرایط،�به��معنای�فقط�زنده�ماندن�نیست،�چرا�
که�به�یقین�درصد�بســیار�باالیی�از�افراد�از�این�بحران�زیســتی�جان�سالم�بدر�
�درگیر�هیجانات�منفی�مزمن،�تغییر�چشــم��اندازهای�

ً
خواهند�برد،�اما�احتماال

زندگی،�اختالالت�عصبی،�بیماری��های�روان�تنــی�و�حتی�اختالالت�رفتاری�
می��شــوند.�مطابق�با�ادبیات�تاب��آوری،�حفظ�عملکرد�در�حین�و�پس�از�شرایط�
دشوار�به�شکل�سالمت،�و�تســلط�عاطفی�و�رفتاری�موفقیت��آمیزی�بر�شرایط�
تغییریافته،�همراه�با�کمترین�آســیب�و�حتی�رشــد�پس�از�این�برهه�ُپرمالل،�به��

معنای�»تاب��آوردن«�است.

تحقیقات�روان�شناسی�زیادی�وجود�دارد�که�توضیح�می��دهد�چگونه�و�چرا�
برخی�افراد�در�شرایط�دشوار�تهدید�را�به�یک�فرصت�بدل�می��کنند،�و�برخی�دیگر�
دچار�انواع�اختالالت�روان�شــناختی�و�به�تبــع�آن�عملکرد�ناکارآمد�و�ضعیف�
می��شوند.�عوامل�متعددی�مثل�گرایش��های�شخصی،�سرسختی�روان�شناختی،�
ســبک�تفکر،�ادارک�یک�موقعیت�دشوار�به��مثابه�موقعیت�چالش��برانگیز،�خود�

کارآمدی�و�خوش��قریحگی�عالمانه�در�میزان�تاب��آوری�افراد�نقش�دارد.�
یکی�از�مهم�ترین�عوامل�تضعیف�ظرفیت�تاب��آوری،�تفسیرهای�نادرست�
شناختی�از�وضع�موجود�است.�تفاسیر�غلط�از�شرایط�نامطلوب�در�اصل�با�دو�
روش�صورت�می��گیرد:�شرایط�را�بدتر�و�پیچیده��تر�جلوه�دادن؛�تضعیف�قدرت�
و�توان�شخصی�خود.�لذا�آموزش�ارزیابی�و�شناخت�واقع��گرایانه�در�پنج�سطح�

زیر�می��تواند�به�مدیریت�هیجانی�افراد�کمک�کند:
-�وضعیت�اپیدمی�از�طریق�پیگیری�اطالعات�موثق؛

-�ظرفیت��های�خود�برای�مدیریت�»هیجانات�و�تکانه��های�شدید«؛
-�قدرت��ها�و�توانایی��های�خود�برای�اداره�زندگی�تغییر�شکل��یافته؛

-�سطح�مهارت��های�خود�برای�تداوم�و�رشد�پس�از�آسیب؛
-�برنامه�فعالیت��های�خود�به�جهت�بیشترین�بهره��مندی�از�شرایط�جدید؛

به��منظور�افرایش�تاب��آوری�در�شرایط�پاندمی،�متخصصین�سالمت�روان�
می��توانند�انعطاف��پذیری�افراد�را�در�چهار�حوزه�زیر�ارتقاء�ببخشند:

-�انعطاف��پذیری�احساسی؛

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تحقیقات◢

روان◢شناسی◢
زیادی◢وجود◢دارد◢
که◢توضیح◢می◢◢دهد◢
چگونه◢و◢چرا◢برخی◢

افراد◢در◢شرایط◢
دشوار◢تهدید◢را◢
به◢یک◢فرصت◢
بدل◢می◢◢کنند،◢و◢

برخی◢دیگر◢دچار◢
انواع◢اختالالت◢

روان◢شناختی◢و◢به◢
تبع◢آن◢عملکرد◢

ناکارآمد◢و◢ضعیف◢
می◢◢شوند.◢عوامل◢

متعددی◢مثل◢
گرایش◢◢های◢

شخصی،◢سرسختی◢
روان◢شناختی،◢سبک◢

تفکر،◢ادارک◢یک◢
موقعیت◢دشوار◢
به◢◢مثابه◢موقعیت◢
چالش◢◢برانگیز،◢
خود◢کارآمدی◢و◢
خوش◢◢قریحگی◢
عالمانه◢در◢میزان◢
تاب◢◢آوری◢افراد◢

نقش◢دارد.◢
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-�انعطاف��پذیری�فیزیکی؛
-�انعطاف��پذیری�مالی؛

-�انعطاف��پذیری�در�پذیرش�نقش��های�تخصصی�و�عمومی؛
گام�بعدی�تامل�و�بازنگری�شــخص�و�تقویت�مثبت�نگری�است.�این�ایام�
فاصلــه�گیری�اجتماعی�و�حضور�کمرنگ�تر�در�جامعه�فرصت�بســیار�خوبی�
است�که�چشم�انداز�زندگی�و�معنای�زندگی�خود�را�مشخص�کنیم�که�یک�چشم�

انداز�فعاالنه�و�پر�امید�باشد.�سبک�زندگی�قبلی�خود�را�ارزیابی�نماییم.
طی�ماه��های�اخیر،�کشــور�ما�همچون�اغلب�کشورهای�جهان،�با�پاندمی�
)همه�گیری(�ویروس�کووید��19مواجه�اســت.�به��طور�طبیعی�اطالع�از�شرایط�
جدیدی�کــه�توأم�با�تهدید�ســالمتی�افراد،�آن��هم�در�ابعاد�وســیع�و�با�قدرت�
ســرایت�باال�است،�بروز�استرس�ســالم�در�حدی�که�هوشــیاری�فرد�را�فعال�
ســاخته�و�عملکرد�مناســب�را�رقم�بزند�می��تواند،�کارگشا�باشد.�اما�»وحشت�
یا�اضطراب«�بیش�از�آنکه�ناشــی�از�دانایی�و�اطالعات�باشد،�حاصل�قضاوت�
ناقص�یا�غیرمنطقی�افراد�است.�متأســفانه�در�چنین�شرایط�»هراس�عمومی«�
درســت�همانند�یک�»اپیدمی�عفونــی«�در�بین�مردم�ظهور�و�گســترش�پیدا�
�شبیه�به�موج�شیوع�

ً
می��کند.�شــیوع�این�موج�نگرانی�و�وحشِت�عمومی،�کامال

بیماری��های�عفونی�قابل�پیش��بینی�است.�هراس�ابتدا�در�میان�مردم�رو�به��فزونی�
می��گذارد؛�ســپس�به�نقطه�اوج�خود�می��رسد�و�در�نهایت�فروکش�می��کند.�لذا�
شکی�نیست�هر�دو�موج�پاندمی�نیازمند�کمک�و�حمایت�نیروهای�متخصص�
هستند.�شــیوع�بیماری��های�عفونی�در�عین�عواقب�ناگواری�که�به��دنبال�دارد،�
همواره�با�دستاوردهای�چشمگیری�در�زمینه�پیشرفت��های�پزشکی�و�درمانی�و�
همچنین�ایمن��سازی�علیه�بیماری�همراه�است،�اما�متأسفانه�برخالف�اهمیت�
ابعاد�روان�شناختی�پاندمی�در�مدیریت�این�شرایط،�در�حین�و�بعد�از�همه��گیری،�
�چیزی�

ً
پیامد�»سرایت�هیجانی«�برای�متخصصان�حوزه�سالمت�روان�معموال

جز�غفلت�و�فراموشی�در�پی�نداشــته�است.�لذا�برنامه�ریزی�و�طراحی�الگوی�
مداخالتــی�دقیق�برای�کاهش�تأثیرات�منفی�پاندمی��هــا�دارای�ضرورتی�انکار�

ناپذیر�است.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢◢طور◢طبیعی◢اطالع◢
از◢شرایط◢جدیدی◢
که◢توأم◢با◢تهدید◢
سالمتی◢افراد،◢آن◢◢
هم◢در◢ابعاد◢وسیع◢
و◢با◢قدرت◢سرایت◢
باال◢است،◢بروز◢
استرس◢سالم◢در◢
حدی◢که◢هوشیاری◢
فرد◢را◢فعال◢ساخته◢
و◢عملکرد◢مناسب◢را◢
رقم◢بزند◢می◢◢تواند،◢
کارگشا◢باشد.◢
اما◢»وحشت◢یا◢
اضطراب«◢بیش◢از◢
آنکه◢ناشی◢از◢دانایی◢
و◢اطالعات◢باشد،◢
حاصل◢قضاوت◢
ناقص◢یا◢غیرمنطقی◢
افراد◢است.◢متأسفانه◢
در◢چنین◢شرایط◢
»هراس◢عمومی«◢
درست◢همانند◢یک◢
»اپیدمی◢عفونی«◢
در◢بین◢مردم◢ظهور◢
و◢گسترش◢پیدا◢
می◢◢کند.◢
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|                تحلیل و تبیین                                       	

در�پیش�نشســت�سوم�با�عنوان�»تأثیرات�متقابل�پاندمی�هیجانی�و�پاندمی�
عفونی�بر�یکدیگر«�دکتر�مهرنــوش�هدایتی�فارغ�التحصیل�دکترای�تخصصی�
مشاوره�و�روان�شناسی،�رییس�پژوهشکده�اخالق�و�تربیت�و�عضو�هیئت�علمی�
پژوهشگاه�علوم�انسانی�و�مطالعات�فرهنگی�به�سخنرانی�پرداخت.�او�با�تبیین�
ماهیت�پاندمی�ها�و�تاثیرات�روان�شــناختی�که�بر�روی�انسان�خواهد�گذاشت�
به�مســاله�تاب�آوری�روانی�آن�پرداخته�اســت.�او�معتقد�اســت�واکنش�های�
روانشناسی�افراد�در�مهار�و�کنترل�بیماری�بسیار�موثر�است.�او�همچنین�با�بیان�
تغییراتی�که�کرونا�در�ســبک�زندگی،�تغییر�در�روابط�اجتماعی،�تغییراتی�که�در�
منابع�اقتصادی�و�منزلت�شــغلی�و�اجتماعــی�برجای�می�گذارد�عنوان�می�کند�
این�ها�موجب�افزایش�فشــار�روانی�در�افراد�خواهد�شــد.�دکتر�هدایتی�با�بیان�
اینکه�مهمترین�پیامد�این�پاندمی�ها�»اضطراب«�و�»افســردگی«�است،�به�ذکر�
عالئم�روانشــناختی�پیامدهای�این�پاندمی�پرداخت.�او�به�ضرورت�ایجاد�یک�
الگوی�جامع�تاب��آوری�دردوران�پاندمی�پرداخت�و�گفت�عالوه�بر�برنامه��های�
کلی�ارتقای�بهداشــت�روان�جامعه�و�کنترل�»سرایت��های�هیجانی«،�این�الگو�
باید�«،�برای�گروه��های�خاص�اجتماع�براســاس�نظــام�بومی�و�فرهنگی�همان�
جامعه،�برنامه��ای�دقیق�جهت�مهار�همه��گیری�عاطفی�و�رفتاری�ارائه�دهد.�دکتر�
هدایتی�در�نهایت�با�بیان�اینکه�تفســیرهای�نادرست�شناختی�از�وضع�موجود،�
مهم�ترین�عامل�تضعیف�ظرفیت�تاب�آوری�است�به�آموزش�ارزیابی�و�شناخت�

واقع�گرایانه�برای�مدیریت�هیجانی�در�پنج�سطح�پرداخت.

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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سخنرانی | 

ونا، چالش ها و  وانشناختی به کر نگاهی ر
فرصت ها

دکتر�حمید�پورشریفی 	

کرونا�در�مدت�زمــان�کوتاهی�تغییرات�و�آثار�وســیعی�در�ابعاد�مختلف�
زندگی�انســان��ها�داشــت،�مؤلفه��های�اجتماعی،�اقتصــادی،�و�حتی�فرهنگی�
جوامع�را�تحت�تأثیر�قرار�داد،�و�حتی�مناسبات�اقتصادی�و�سیاسی�را�در�سطح�
جهان�مورد�آماج�قرار�داد.�بسیاری�از�این�تغییرات،�ضرورت�سازگاری�مجدد�با�
شرایط�جدید�را�مطرح�کرد،�»استرس«�را�به�ارمغان�آورد�و�»هیجان��های�منفی«�
همچــون�»غم«�و�»اضطراب«�را�بیش�از�پیش�وارد�زندگی�انســان��ها�کرد.�این�
آثار�همچنان�ادامه�دارد�و�ضرورت�ایجاب�می��کند�که�انسان��ها�بتوانند�نه�تنها�با�
این�تغییرات�کنار�بیایند،�بلکه�بر�آن�فائق�شــوند�و�گامی�به�پیش�بردارند�و�امری�
را�تجربه�کنند�که�به�آن�رشــد�پس�از�ضربه�یا�در�این�مورد�خاص،�رشد�پس�از�

کرونا�نامیده�می��شود.�

برای�افزایش�تاب��آوری�و�مهیا�شــدن�برای�رشد�حین�شیوع�کرونا�و�دوران�
پســاکرونایی،�ضروری�اســت�که�ابتــدا�وضعیت�موجود�از�نــگاه�هرکدام�از�
تخصص�ها�بررسی�شود�و�از�آنجا�که�کرونا�چه�از�نظر�علل�مؤثر�بر�شیوع�و�چه�

 دیده بان
  اندیشـه

  
حمید
یفی پور شر

متخصص روانشناسی سالمت 
و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی 
و توانبخشی
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از�جهت�آثار�ناشــی�از�آن،�ابعاد�روان�شناختی�قابل�توجهی�دارد،�بر�این�اساس�
در�سخنرانی�حاضر�در�نظر�اســت�چالش��ها�و�فرصت��های�فردی،�خانوادگی،�
ملی�و�اجتماعی�کرونا�با�تأکید�بر�ابعاد�روان�شــناختی�آن�مورد�بحث�قرار�گیرد�
و�تلویحات�رشدی�آن�ها�بیان�شــود.�اگر�بخواهیم�در�نگاه�وسیع�تری�»جامعه�
تاب�آور«�داشــته�باشــیم�و�انســان�هایی�که�با�آن�ها�زندگی�می�کنیم�بتوانند�از�
تاب�آوری�بر�بیایند�و�به�یک�مرحله�باالتر�برسند،�باید�نیم�نگاهی�به�چالش�ها�و�
فرصت�ها�داشته�باشیم.�ما�از�وضعیت�چالش�ها�و�فرصت�های�کرونا�صحبت�

می�کنیم�و�این�زمانی�اتفاق�می�افتد�که�وضعیت�قبل�از�کرونا�را�بشناسیم.

قبل�از�کرونا�حوادثی�اتفاق�افتاده�بود�که�استرس�خاص�و�هیجانات�منفی�
در�افراد�پدید�آورده�بود.�از�ســوی�دیگر�یکسری�اتفاقات�اجتماعی�رخ�داده�بود�
که�شاخص�امید�به�آینده�در�جوانان،�سیر�نزولی�داشت.�در�عین�حال�شاخص�
ادراک�فســاد�که�در�اوائل�دولت�آقای�روحانی�به��130از��180کشــور�بود،�به�
�146رســیده�بود.�مواردی�از�عدم�رعایت�اخالق�دیده�می�شــد�و�در�عین�حال�
سرمایه�اجتماعی�و�رابطه�دولت�و�ملت�یکسری�ضعف�هایی�داشت.�ما�در�این�
چنین�وضعیتی�وارد�کرونا�شــده�ایم.�پس�افراد�با�یک�آمادگی�قبلی،�هیجانات�
و�اســترس�های�قبلی�با�یک�پاندمی�مواجه�شده�که�»عدم�قطعیت«،�»ابهام«�و�
»اضطرار«�داشــت�و�این�وضعیت�برای�برخی�حالتی�بحرانی�داشت.�در�کنار�
اینها�مســائل�مختلفی�غیر�از�کرونا�نیز�اتفاق�افتــاد.�پیش�بینی�ناپذیری�آینده،�
ادراک�عــدم�کنترل�در�ابعادی�از�زندگی�و�محدودیت�ها�موجب�شــد�که�افراد�
لحظه�به�لحظه�اســترس�را�تجربه�نمایند.�اما�چون�این�استرس�دوام�داشت،�ما�
با�مضمن�شدن�استرس�طوالنی�مدت�مواجه�هستیم�که�ممکن�است�در�چنین�
حالتی�هرمون�هایی�ترشح�شود�و�موجب�ضعف�در�سیستم�ایمنی�بدن�گردد�و�

اثربخشی�کرونا�در�همین�جاست�که�سیستم�ایمنی�ضعیف�شده�است.

افراد�انزوای�اجتماعی�را�بیشتر�از�قبل�تجربه�کرده�اند.�افزایش�مرگ�اندیشی�
ناکارآمد،�افزایش�دل�تنگی�ها�و�اینکه�افراد�به�یکسری�نیازهایی�عالقه�مند�بودند�
که�در�دوران�کرونا�نمی�توانســتند�آنرا�تامین�نماینــد.�لذا�عالوه�بر�چالش�های�
فردی�با�چالش�های�خانوادگی�نیز�مواجه�شده�ایم.�نقش�ها�تغییر�یافت�و�مرزها�
به�هم�ریخت.�متاســفانه�چون�بســیاری�از�افراد�از�مهارت�های�زندگی�خالی�
بودند�و�ضعف�در�برقراری�ارتباطات�داشتند،�اینها�موجب�افزایش�تنش�و�ایجاد�
هیجان�های�منفی�در�خانواده�و�اجتماع�شــد.�چالش�های�اجتماعی�کرونا�نیز�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
قبل◢از◢کرونا◢حوادثی◢
اتفاق◢افتاده◢بود◢که◢
استرس◢خاص◢و◢
هیجانات◢منفی◢در◢
افراد◢پدید◢آورده◢

بود.◢از◢سوی◢دیگر◢
یکسری◢اتفاقات◢
اجتماعی◢رخ◢داده◢
بود◢که◢شاخص◢
امید◢به◢آینده◢در◢

جوانان،◢سیر◢نزولی◢
داشت.◢در◢عین◢حال◢
شاخص◢ادراک◢فساد◢

که◢در◢اوائل◢دولت◢
آقای◢روحانی◢به◢

1۳۰◢از◢18۰◢کشور◢
بود،◢به◢14۶◢رسیده◢

بود.
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ایجاد�شــد�که�در�بسیاری�از�کشورها�خود�را�نشان�داد.�رفتار�شهروندی�ناسالم�
مشکالتی�ایجاد�کرد�و�آسیب�هایی�نوپدید�خود�را�در�فضای�مجازی�نشان�داد.�
همچنین�می�توان�به�چالش�های�ملی�کرونا�اشاره�کرد.�بودجه�کشور�ما�مبتنی�بر�
مالیات�بود�و�این�زمانی�است�که�افراد�بتوانند�کار�کنند.�لذا�ما�در�دوران�قرنطینه�
با�دوگانه�ای�مواجه�شــدیم�و�لذا�مشــکالت�اقتصادی�رونــد�صعودی�به�خود�
گرفت.�حتی�می�توان�به�چالش�های�جهانی�کرونا�نیز�پرداخت.�برخی�دولت�ها�
نگاه�سیاسی�در�حوزه�سالمت�دارند�و�این�موجب�شده�تصمیماتی�اتخاذ�کنند�

که�آسیب�زا�بوده�باشد.�

امــا�کرونا�فقط�چالش�نداشــت�و�فرصت�های�زیــادی�را�نیز�ایجاد�کرد.�
اگر�قرار�بود�به�افراد�بیاموزیم�که�ارزش�های�خود�را�شناســایی�کرده�و�معناهای�
جدیدی�را�پیدا�کنند،�ایام�کرونایی�فرصتی�را�ایجاد�کرد،�که�انسان�ها�در�زندگی�
قبلی�داشــتند�تجدید�نظر�داشته�باشند�که�انسان�به�دنبال�چه�بوده�و�این�فرصت�

خوبی�بود�تا�بتوانند�معنای�جدیدی�را�بیابند.

از�جمله�فرصت�های�کرونایی�این�بود�که�موجب�شــد�به�صورت�اجتناب�
ناپذیری،�به�مقابله�با�اســترس�پرداخت.�افراد�یاد�گرفتند�کــه�بهتر�از�قبل�ایام�
فراغت�را�پر�کنند،�فرصت�هایی�برای�رشــد�معنویت�یافتند�و�با�تفکر�و�مطالعه�
اوقات�خود�را�پر�کرده�و�باالخره�موجب�شد�که�توجه�بیش�از�پیشی�به�سالمتی�
صورت�بگیرد.�همچنین�کرونا�موجب�افزایش�هنر�و�خالقیت�در�افراد�شد.�در�
حــوزه�خانوادگی�نیز�افراد�به�صورت�اجتناب�ناپذیــری�در�کنار�هم�بودند�و�از�
دلهره�ها�سخن�گفتند.�در�عین�حال�ما�با�فرصت�های�اجتماعی�و�ملی�کرونا�نیز�
مواجه�بودیم.�ایام�کرونا،�زمینه�های�رشــد�رفتارهای�مسئولیت�پذیری�را�ایجاد�

کرد�و�موجب�افزایش�همبستگی�های�ملی�شد.
 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
رفتار◢شهروندی◢
ناسالم◢مشکالتی◢
ایجاد◢کرد◢و◢
آسیب◢هایی◢نوپدید◢
خود◢را◢در◢فضای◢
مجازی◢نشان◢داد.◢
همچنین◢می◢توان◢
به◢چالش◢های◢ملی◢
کرونا◢اشاره◢کرد.◢
بودجه◢کشور◢ما◢
مبتنی◢بر◢مالیات◢بود◢
و◢این◢زمانی◢است◢
که◢افراد◢بتوانند◢
کار◢کنند.◢لذا◢ما◢در◢
دوران◢قرنطینه◢با◢
دوگانه◢ای◢مواجه◢
شدیم◢و◢لذا◢
مشکالت◢اقتصادی◢
روند◢صعودی◢به◢
خود◢گرفت.◢



19

اند یشـه 
    سیا سی

شماره ۴    19
اول خرداد 99
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دکتر�حمید�پورشریفی�متخصص�روانشناسی�سالمت�و�دانشیار�دانشگاه�
علوم�بهزیســتی�و�توانبخشی،�به�عنوان�آخرین�ســخنران�دیگر�این�نشست�به�
ســخنرانی�پرداخت.�او�با�توجه�به�تغییرات�اساســی�که�کرونا�به�ساحت�های�
مختلف�انسانی�وارد�نموده�به�بررســی�روانشناسانه�به�پدیده�کرونا�پرداخت�و�
گفت�بســیاری�از�این�تغییرات،�ضرورت�ســازگاری�مجدد�با�شرایط�جدید�را�
مطرح�کرده�است،�»استرس«�را�به�ارمغان�آورد�و�»هیجان��های�منفی«�همچون�

»غم«�و�»اضطراب«�را�بیش�از�پیش�وارد�زندگی�انسان��ها�کرده�است.
او�ترســیم�وضعیت�موجود�و�بررســی�چالش�ها�و�فرصت�هایی�که�کرونا�
ایجاد�کرده�اســت�را�برای�افزایش�تاب��آوری�و�مهیا�شــدن�برای�رشــد�حین�و�
پساکرونا�الزم�می�داند،�از�همین�رو�به�این�امر�پرداخت�و�گفت�افراد�با�یکسری�
هیجانات�منفی�و�اســترس�های�قبلی�با�کرونا�مواجه�شدند.�دکتر�پورشریفی�با�
برشــمردن�برخی�از�مشکالتی�که�در�سطح�فردی،�خانوادگی،�اجتماعی،�ملی�
و�جهانی�که�کرونا�ایجاد�کرد،�پرداخت�اما�با�این�حال�معتقد�اســت�که�کرونا�
فرصت�تاملی�برای�انســان�جدید�ایجاد�نموده�کــه�بتواند�در�زندگی�قبلی�خود�

تجدیدنظر�کرده�و�معانی�جدیدی�را�شناسایی�کند.
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سخنرانی | 

نقش و حرف علوم انسانی سالمت در 
ونا مواجهه با همه گیری کر

دکتر�حمیدرضا�نمازی 	

�،)Medical/Health Humanities(علوم�انسانی�پزشکی/�ســالمت�
حوزه�ای�پژوهشی�است�که�مسائل�فلسفه�پزشکی،�اخالق�پزشکی،�هرمنوتیک�
پزشــکی،�جامعه�شناسی�پزشکی،�تاریخ�پزشــکی،�آموزش�پزشکی،�ادبیات�
پزشــکی�و�حوزه�های�مشابه�را�بررسی�می�کند.�شــباهت�همه�این�حوزه�ها�در�
کاربســت�آنها�برای�طبابت�بهتر�و�مراقبت�از�بیمار�و�ســالمت�جامعه�است.�
فروکاهش�پزشکی�به�رویکردهای�آزمایشگاهی�و�درمان�بیمار،�غفلت�از�نقش�

مهم�علوم�انسانی�در�فرایند�طبابت�و�مراقبت�است.�
از�سویی�باید�توجه�داشت�که�حضور�علوم�انسانی�در�پزشکی،�حضوری�
کلیشه�ای�و�افزودنی�نیست�)Additive(.�مراد�از�رویکرد�افزودنی�آن�است�که�
مسائل�پیشین،�کلیشه�های�از�پیش�تعیین�شــده�و�جواب�های�آماده�را�با�اندکی�
جرح�و�تعدیل،�از�علوم�انسانی�برداریم�و�به�عرصه�مشکالت�سالمت�و�طبابت�

و�بحران�هایی�همچون�کرونا�تعمیم�دهیم.
�فلسفه،�جامعه�شناسی،�اخالق�و�حتی�ادبیات�و�هنر،�در�مواجهه�با�مسائل�
حوزه�ســالمت،�هنگامی�به�کار�می�آیند�و�گره�از�فروبســتگی�ها�می�گشایند�که�

 دیده بان
  اندیشـه

  
حمیدرضا 
نمازی

دانش آموخته پزشکی
 فلسفه و اخالق پزشکی و 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی 
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ســؤاالت�جدید�را�دریابند�و�با�شیوه�ای�خالقانه�و�نو،�با�آن�برخورد�کنند.�علوم�
انسانی�سالمت،�درســت�به�همین�دلیل�پاگرفته�است�تا�روی��آوردهای�آمیخته�
�)Additive(را�به�جای�رویکردهــای�افزودنی��)Integrative(و�یکپارچــه�
بنشــاند�و�جامعه�نظرورزان�را�از�اضافه�کــردن�تکراری�ها�آوار�اطالعات�نظری�

)Infodemy(�پرهیز�دهد.�
تمایــل�به�نظرورزی�در�باب�همه�گیری�کرونا�و�عوارض�و�عواقب�آن،�همه�
مراکز�فرهنگی،�اجتماعی�و�دانشــگاهی�را�به�تکاپو�انداخته�اســت.�اما�در�این�
میان،�توجه�عمیقی�به�رویکرد�یکپارچه�و�جامع�نگر�علوم�انســانی�سالمت�به�
چشــم�نمی�خورد.�بســیاری�از�این�موضوعات�همچون�بازتعریف�سالمت�و�
بیماری،�فلســفه�اپیدمیولوژی،�تمایز�تست�تشــخیصی�از�تست�غربال�گری،�
طبی�سازی،�اضطراب�سالمت،�پارادوکس�تنهایی�و�سالمت،�هراس�از�دیگری،�
پارادوکس�پیشگیری،�سالمت�و�امید،�زیست�سیاست،�بیماری�و�سراسربینی،�
دغدغه�های�وجودی�)اگزیستانســیل(�معطوف�به�ســالمت،�اخالق�عدالت�
یا�اخالق�مراقبت�در�مواجهه�با�بیماران�بدحال،�خســتگی�شــفقت،�خستگی�

تصمیم�گیری،�نهیلیسم�سالمت�و�...�در�گستره�این�مقال�قرار�می�گیرند.
دکتــر�نمازی�افزود:�علوم�انســانی�ســالمت،�عــالوه�بر�تمایــزی�که�با�
رویکردهای�کلیشه�ای�علوم�انسانی�به�علوم�پزشکی�برقرار�می�کند،�شاخه�های�
میان�رشــته�ای�و�چندرشــته�ای�را�که�ذیل�چتر�علوم�انســانی�پزشکی،�تعریف�
می�شــود،�به�نقد�و�بازبینی�مدام�می�گذارد.�از�این�رو�علوم�انســانی�ســالمت،�
حوزه�ای�فرارشته�ای�است�که�میان�رشته�ای���هایی�هم�چون�اخالق�پزشکی،�تاریخ�
پزشکی،�جامعه��شناسی�پزشکی�و�آموزش�پزشکی�را�مشمول�رویکردی�انتقادی�
می�داند�و�آنها�را�از�افراط�در�تکنیکی�شــدن�)Technicalization(،�کدسازی�
)Codification(،�حرفه�ســازی�)Professionalisation(�باز�می�دارد�و�به�
جوانب�مهم�و�مغفول�راهنمایی�می�کند.�این�مجال،�فرصتی�است�تا�شاخه�های�

مختلف�علوم�انسانی�سالمت�در�ماجرای�کرونا،�تحلیل�و�ارزیابی�شود.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
فلسفه،◢جامعه◢شناسی،◢
اخالق◢و◢حتی◢ادبیات◢
و◢هنر،◢در◢مواجهه◢با◢

مسائل◢حوزه◢سالمت،◢
هنگامی◢به◢کار◢می◢آیند◢
و◢گره◢از◢فروبستگی◢ها◢

می◢گشایند◢که◢
سؤاالت◢جدید◢را◢

دریابند◢و◢با◢شیوه◢ای◢
خالقانه◢و◢نو،◢با◢آن◢
برخورد◢کنند.◢علوم◢
انسانی◢سالمت،◢
درست◢به◢همین◢

دلیل◢پاگرفته◢است◢تا◢
روی◢◢آوردهای◢آمیخته◢
و◢یکپارچه◢را◢به◢جای◢
رویکردهای◢افزودنی◢◢

بنشاند◢و◢جامعه◢
نظرورزان◢را◢از◢اضافه◢
کردن◢تکراری◢ها◢آوار◢
اطالعات◢نظریپرهیز◢

دهد.◢
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تحلیل و تبیین                 |    	    

دکتر�حمیدرضا�نمازی�دانش�آموخته�پزشکی،�فلسفه�و�اخالق�پزشکی�و�
عضو�هیأت�علمی�دانشگاه�علوم�پزشکی�در�این�سخنرانی�سه�مساله�ی�کلیدی�
را�مطرح�می�کند.�مساله�ی�اول�معرفی�رشته�ای�با�عنوان�»علوم�انسانی�سالمت«�
است�که�به�نظر�ایشان�امروزه�بیش�از�هر�دوره�ی�دیگر�به�تاسیس�آن�نیاز�هست�
و�باید�به�سواالت�بنیادین�درباره�ی�این�بیماری�پاسخ�دهد.�مساله�دوم�نظر�ایشان�
در�باب�ناکارآمدی�علوم�تجربی�اســت�که�به�حق�آنهــا�را�عاجز�از�فهم�و�حل�
مشــکل�کرونا�می�کند.�به�نظر�ایشــان�باید�علوم�انسانی�در�این�مسیر�به�کمک�
علوم�تجربی�بشتابد�ولی�جای�این�سوال�باقی�می�ماند�که�آیان�این�دو�دسته�علم�
در�روش�تحقیق�از�نظر�ایشــان�تفاوتی�دارند�یا�خیر؟�مساله�آخری�که�ایشان�به�
ســراغ�آن�می�رود�مساله�ایستایی�علوم�انسانی�و�نظریات�کهنه�و�صرفا�نظری�آن�
اســت.�به�نظر�ایشان�علوم�انسانی�باید�متناسب�با�مقتضیات�روز�و�مخصوصا�
متناسب�با�ویژگی�های�این�بیماری�اقدام�به�ساختن�نظریات�جدید�و�پویا�کنند.
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سخنرانی | 

ونا چه می  فلسفه پزشکی در مواجهه با کر
گوید؟

دکتر�علیرضا�منجمی 	

فلسفه�پزشکی�مداقه�و�نظرورزی�در�مبانی�متافیزیکی،�معرفت�شناختی،�
هستی�شناختی�و�پراکســیولوژیک�پزشکی�است�که�امروزه�یکی�از�زنده�ترین�و�
پرجنب�وجوش�ترین�عرصه�های�تأمالت�فلسفی�است؛�هم�از�آن�رو�که�همواره�
سالمت�و�بیماری�دغدغه�های�مشــترک�جمله�انسان�ها�بوده�و�هم�به�این�دلیل�
که�فلسفه�پزشــکی�با�طبابت�و�پژوهش�های�پزشــکی�تعاملی�مستمر�و�مؤثر�
برقرار�کرده�اســت.�فلسفه�پزشــکی�را�باید�به�عنوان�بخشی�از�برنامه�پژوهشی�
گســترده�تری-�تحت�عنوان�مطالعات�میان�رشــته�ای�علوم�انســانی�و�پزشکی�
)medical humanities(-�فهــم�کــرد�کــه�طی�چهار�دهه،�بــا�هدف�نقد�
فروکاست�گرایی�و�انسان�زدایی�علوم�پزشکی�و�توجه�دادن�به�جنبه�های�اجتماعی�

و�فرهنگی�سالمت�و�بیماری�آن�برآمده�است.
��دکتر�منجمی�افــزود:�در�این�گفتار�تالش�من�ارائــه�راه�حل�های�فوری�و�
فوتی�برای�حل�مســائل�نیســت،�بلکه�بیشــتر�صورت�بندی�درست�مسائل�و�
پرسیدن�پرسش�های�بجا�و�مناسب�است.�پرسش�هایی�که�به�واسطه�شتاب�زدگی�
در�عمل،�مکتوم�و�مغفول�مانده�اند.�پرســش�پیش�روی�من�این�اســت:�فلسفه�

  
علیرضا
منجمی

عضو هیأت علمی گروه فلسفه 
علم پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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پزشــکی�در�مواجهه�با�کرونا�چه�می�گویــد؟�در�این�مختصر�به�اجمال�به�چند�
محور�اصلــی�خواهم�پرداخت.�در�ابتدا�باید�میان�ســه�مفهــوم�مواجه�تمایز�
افکنم:�ویروس�کرونا�و�بیماری�کووید��19و�همه�گیری�بیماری�کووید�19.�این�
همه�گیری�بیماری�کووید��19که�ما�را�با�بحران�روبه�رو�کرده�اســت.�همه�گیری�
ابتالی�بخشــی�از�جمعیت�انسانی-�فراتر�از�حد�انتظار-�است�به�یک�بیماری�
�آماری-�

ً
مشخص�در�زمان�و�مکانی�معین،�از�همین�رو�همه�گیری�نه�امری�صرفا

زیست�شناختی،�بلکه�واجد�عناصر�اجتماعی،�فرهنگی�و�انسان�شناختی�است.�
خلط�کردن�سه�مفهوم�ویروس،�بیماری�و�همه�گیری�به�اظهارنظرهای�متناقض�و�
اقدامات�نامرتبط�و�بی�فایده�می�انجامد.�یکی�دیگر�از�محورها،�زیست�سیاست�
)Biopolitics(�اســت.�اطالق�واژه�همه�گیری�به�شرایط�فعلی�همچون�سایر�
مفاهیم�پزشکی�)تشخیص�پزشــکی(�معطوف�و�الزام�آور�به�عمل�)دئونتیک(�
است�نه�توصیفی.�قوام�نگرفتن�زیست�سیاست�سبب�شده�است�تصمیم�گیری�
کالن�منحصر�به�ارائه�آمارهای�ریز�و�درشت�و�بحث�در�چگونگی�نرمالیزاسیون�
شــرایط�باشد.�در�این�میان،�غفلت�از�پیامدهای�اجتماعی/�فرهنگی/�اقتصادی�
مداخالت،�نامشــخص�بودن�اولویت�های�تصمیم�گیری،�نامتوازن�بودن�نظام�
خدمات�ســالمت�عمومی�در�برابر�ســالمت�فردی،�نامهیای�بودن�نهادهای�
خدمات�پیشــگیری�و�بهداشتی�در�مقایســه�با�نظام�درمانی�کارآمد�و�نهادینه�

همگی�موضوعات�شایسته�تأمل�هستند.
دکتر�منجمی�در�خاتمه�گفت:�رابطه�پزشــکی�و�رســانه،�محور�دیگر�این�
گفتار�اســت.�در�همین�ایام،�مشاهده�شد�که�چگونه�اظهارنظرهای�علمی،�اما�
نسنجیده�و�نامتناسب�پزشکان�متخصص�در�رسانه�ملی،�سبب�تشویش�اذهان�
عمومی�و�هجمه�های�غیرمنصفانه�به�کادر�درمانی�شــد.�جنس�و�شیوه�سخن�
گفتن�پزشکان�در�این�برنامه�ها�که�همان�شــیوه�رایج�و�مأنوس�سخن�گفتنشان�
با�دانشــجویان�و�دستیارانشــان�اســت�پیامدهای�خطیری�همچون�اضطراب�
ســالمت�)health anxiety(�به�همراه�دارد.�انبوهگی�داده�هایی�همچون�آمار�
مرگ�ومیر،�شیوه�های�سرایت�و�درمان�های�مختلف�که�هرروز�در�جامعه�منتشر�
می�شــود،�سبب�شده�است�به�هنگام�ضرورِت�انجام�اقدامات�پیشگیرانه�گوش�
شــنوایی�نباشد.�مواجهه�فلسفه�پزشکی�با�همه�گیری�کرونا�از�یک�سو�ناروایی�و�
ناکارآمدی�مدعیات�رویکرد�کاربردی�ســازی�علوم�انسانی�را�برمال�می�کند�که�
به�دنبال�بســته�های�فوری�راه�حل�های�سطحی�برای�مسائل�پیچیده�ای�همچون�
همه�گیری�کرونا�هستند.�از�سوی�دیگر�مسئوالن�حوزه�سالمت،�به�سبب�غفلت�
از�مســائل�اجتماعی-�فرهنگی�حوزه�سالمت�یا�آن�ها�مانع�انجام�مداخالتشان�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
رابطه◢پزشکی◢و◢
رسانه،◢محور◢دیگر◢
این◢گفتار◢است.◢در◢
همین◢ایام،◢مشاهده◢
شد◢که◢چگونه◢
اظهارنظرهای◢علمی،◢
اما◢نسنجیده◢و◢
نامتناسب◢پزشکان◢
متخصص◢در◢
رسانه◢ملی،◢سبب◢
تشویش◢اذهان◢
عمومی◢و◢هجمه◢های◢
غیرمنصفانه◢به◢کادر◢
درمانی◢شد.◢جنس◢
و◢شیوه◢سخن◢گفتن◢
پزشکان◢در◢این◢
برنامه◢ها◢که◢همان◢
شیوه◢رایج◢و◢مأنوس◢
سخن◢گفتنشان◢
با◢دانشجویان◢و◢
دستیارانشان◢است◢
پیامدهای◢خطیری◢
همچون◢اضطراب◢
سالمت◢به◢همراه◢
دارد.
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می�بینند�یا�مخل�آن.�انجام�مداخالت�سالمت�همچون�قرنطینه�بدون�توجه�به�
زمینه�ها�و�پیامدهای�فرهنگی،�اجتماعی�و�اقتصادی�ناکافی�و�نابســنده�خواهد�
بود.�گفت�وگوی�علوم�انسانی�و�پزشکی�برای�هر�دو�سوی�آن�راهگشاست�و�این�

گفتار�دعوتی�است�برای�پرسیدن�و�شهامِت�اندیشیدِن�اینجایی�و�اکنونی.

آقای�منجمی�عضو�هیأت�علمی�گروه�فلسفه�علم�پژوهشگاه�علوم�انسانی�
و�مطالعات�فرهنگی�در�این�سخنرانی�در�َسدد�تحلیل�رشته�»فلسفه�ی�پزشکی«�
در�دوران�معاصــر�بوده�و�آن�را�عنصــری�الزم�برای�رفع�چالش�هایی�مثل�کرونا�
می�داند.�ایشان�در�درجه�ی�اول�بر�لزوم�تاسیس�و�به�کارگیری�این�رشته�به�منظور�
جلوگیری�از�فروکاســتن�پزشــکی�به�امور�تجربی�و�فیزیکی�تاکید�کرده�و�آن�را�
رشته�ای�مختلط�می�داند.�در�درجه�ی�دوم�ایشان�به�سراغ�یکی�از�مهمترین�مسائل�
این�رشته�یعنی�مفهوم�شناسی�مقوله�های�پزشکی�رفته�این�ادعا�را�مطرح�می�کند�
تا�زمانی�که�بین�اعالم�نظریه�و�عمل�مســئولین�مربوطه�ارتباطی�برقرار�نشــود�
نمی�توان�امید�به�بهبودی�وضعیت�موجود�داشت.�به�نظر�ایشان�دولت�صرفا�از�
مقوله�ی�همه�گیری�سخن�می�گوید�ولی�هیچ�اقدام�خاصی�برای�جلوگیری�از�آن�
نمی�کند.�در�درجه�سوم�ایشان�به�رسانه�های�دولتی�حمله�کرده�و�معتقد�است�که�
آنها�نیز�با�به�کارگیری�دســتورالعمل�های�اشتباه،�فقط�بر�ترس�و�اضطراب�مردم�
جامعه�می�افزایند.�به�نظر�می�رسد�مهمترین�نقد�ایشان�بر�عدم�اجرای�نظریات�

� پزشکی�در�مقام�عملیاتی�کردن�آنهاست.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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استراتژی  های کسب و کار در زمان بحران 
ونا کر

دکتر�نادر�سیدکاللی 	

با�گســترش�جهانی�ویروس�کرونــا�در�جهان�که�در�ادامه�پخش�شــدن�
بیماری�هــای�واگیرداری�مانند�ابوال�و�ســارس�رخ�می�دهــد،�روند�تحول�در�
مدل�های�کســب�وکار�ســرعت�خواهد�گرفت.�حرکت�ســریع�تر�به�ســمت�
مدل�های�اینترنتی�و�دیجیتالی�از�جملــه�اصلی�ترین�این�تغییرات�خواهد�بود.�
شندگی�باالی�این�بیماری�که�در�نیم�قرن�گذشته�

ُ
به�دلیل�ماهیت�واگیرداری�و�ک

کم�سابقه�است،�روند�عادی�انجام�کسب�وکار�در�جهان�مختل�شده�است.�آثار�
کرونا�بر�کسب�وکارها�را�می�توان�از�جنبه�های�مختلفی�مانند�تأثیرات�آن�بر�انواع�

فعالیت�های�اقتصادی،�عناصر�کسب�وکار�و�غیره�بررسی�کرد.
�����بخش�هایــی�که�از�این�بحران�ضربه�بیشــتری�خواهند�خورد،�شــامل�
ایرالین�ها،�هتل�ها،�رستوران�داری�و�به�طور�کلی�بخش�های�مرتبط�با�گردشگری�
اســت.�صنایــع�مرتبط�با�نفــت�و�گاز،�بانک�ها،�خودرو،�مســکن�و�خدمات�
تجاری�نیز�در�وهله�بعد�آسیب�خواهند�دید.�بخش�های�مرتبط�با�مواد�غذایی�و�
محصوالت�مصرفی،�خرده�فروشی،�بهداشت�و�درمان،�حمل�ونقل�و�مخابرات�

نیز�کم�ترین�ضربه�را�متحمل�خواهند�شد.

 دیده بان
  اندیشـه

  
نادر
سیدکاللی

استادیار پژوهشکده اقتصاد و 
مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی 
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�����تأثیــرات�کرونا�بر�آینده�می�تواند�طیف�گســترده�ای�را�در�بر�بگیرد�و�آثار�
اقتصادی،�اجتماعی�و�سیاســی�متنوعی�داشــته�باشد.�شــدت�این�تأثیرات�را�
می�توان�با�توجه�به�دوره�تداوم�و�گستره�جغرافیایی�توزیع�آن�در�قالب�سناریوهای�
خوش�بینانه،�محتمل�و�بدبینانه�طبقه�بندی�کرد.�در�زیر�به�برخی�از�این�پیامدها�با�

تأکید�بر�سناریوی�محتمل�اشاره�شده�است.
:
ً
در�دوران�پساکرونایی�احتماال

1-�کســب�وکارهایی�که�مرتبط�با�سالمت�فیزیکی�و�روانی�بیشتر�انسان�ها�
هستند،�توسعه�پیدا�خواهند�کرد�و�کارآفرینی�در�این�زمینه�ها�رشد�خواهد�کرد.
�توجه�مشتریان�

ً
2-�رفتار�مصرف�کنندگان�دچار�تغییراتی�خواهد�شد؛�مثال

به�شــاخص�های�مرتبط�با�ســالمتی�مواد�غذایی�افزایش�پیــدا�خواهد�کرد�و�
برندهای�مرتبط�با�محصوالت�و�خدمات�این�حوزه�تقویت�خواهند�شد.�تمایل�
افراد�به�صرف�زمان�در�منزل�و�انجام�کارهای�روزمره�مانند�آشــپزی�و�تعامل�با�
اعضای�خانواده�افزایش�خواهد�یافت.�افراد�تمایل�بیشــتری�به�ذخیره�کاالهای�
مرتبط�با�نیازهای�اساســی�)به�خصوص�مواد�غذایی(�پیــدا�خواهند�کرد.�انبار�
کردن�کاالهایی�مانند�برنج�و�روغن�و�خرید�بیشتر�محصوالت�بهداشتی�مانند�

دستمال�کاغذی�محتمل�است.
3-�مدل�های�ســتنی�کســب�وکار�تضعیف�خواهند�شد�و�مدل�های�نوین�
اینترنتی�توســعه�خواهند�یافت.�بســیاری�از�کســب�و�کارهای�سنتی�خود�را�به�
کانال�های�فــروش�آنالین�مجهز�خواهنــد�کرد.�با�توســعه�مدل�های�اینترنتی�
کسب�وکار،�سودآوری�و�ارزش�سهام�آن�ها�افزایش�خواهد�یافت.�افزایش�ثروت�
جف�بزوس،�مدیرعامل�آمازون�در�دوره�شیوع�کرونا�شاهدی�بر�این�مدعا�است.
4-�توجه�جامعه�به�محیط�زیست�و�پایداری�کسب�وکار�افزایش�پیدا�خواهد�
کرد.�سیاست�ها�و�اقدامات�مرتبط�با�مســئولیت�پذیری�اجتماعی�)CSR(�در�

شرکت�ها�تقویت�خواهد�شد.
5-�مدل�های�جدید�ارتباطاتی�توســعه�خواهند�یافت.�این�مدل�ها�هم�در�
ســازمان�ها�و�هم�در�میان�خانواده�ها�و�دوســتان�به�میزان�بیشتری�به�کار�گرفته�
خواهند�شــد.�آموزش�های�مدارس،�دانشگاه�ها�و�مؤسسات�آموزشی�به�سمت�

مدل�های�تلفیقی�)آموزش�حضوری�و�مجازی(�میل�خواهد�کرد.
5-�استفاده�از�فناوری�های�جدید�مانند�گوشی�های�هوشمند�در�میان�عموم�

شهروندان�ترویج�و�روند�رشد�آن�تسریع�خواهد�شد.
6-�تفکرات�مرتبط�با�زندگی�مینیمالیســتی�و�در�لحظه�از�اقبال�بیشــتری�

برخوردار�خواهند�شد.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
رفتار◢مصرف◢کنندگان◢

دچار◢تغییراتی◢
خواهد◢شد؛◢مثاًل◢

توجه◢مشتریان◢به◢
شاخص◢های◢مرتبط◢با◢
سالمتی◢مواد◢غذایی◢
افزایش◢پیدا◢خواهد◢

کرد◢و◢برندهای◢
مرتبط◢با◢محصوالت◢
و◢خدمات◢این◢حوزه◢
تقویت◢خواهند◢شد.◢
تمایل◢افراد◢به◢صرف◢

زمان◢در◢منزل◢و◢
انجام◢کارهای◢روزمره◢
مانند◢آشپزی◢و◢تعامل◢

با◢اعضای◢خانواده◢
افزایش◢خواهد◢یافت.
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7-�توجه�شرکت�ها�به�موضوع�تاب�آوری�سازمانی�افزایش�خواهد�یافت.
8-�هزینه�های�دسترسی�به�اطالعات�توسط�دولت�ها�کاهش�خواهد�یافت�
و�زیرساخت�های�مرتبط�با�فناوری�اطالعات�با�سرعت�و�شمول�بیشتری�فراهم�
خواهد�شــد.�این�امر�موجب�افزایش�کاربران�اینترنت�و�شــبکه�های�مجازی�و�
شدت�گرفتن�روند�دموکراتیک�شــدن�کشورها�و�افزایش�شفافیت�خواهد�شد.�
از�ســوی�دیگر،�باتوجه�به�نقش�قابل�توجه�دولت�هــا�در�مدیریت�این�بحران،�
ملی�گرایی�می�تواند�تقویت�شــود�و�نگاه�ها�به�مقوله�جهانی�شدن�از�تصورات�

خوش�بینانه�و�انتزاعی�به�برداشت�هایی�واقعی�تر�تنزل�یابد.
9-�قدرت�ســازمان�های�مرتبط�با�مقوله�بهداشت�و�درمان،�ممکن�است�
افزایش�پیدا�کند.�به�عالوه�احترام�و�مرجعیت�صاحبان�مشاغل�مرتبط�با�بهداشت�

و�درمان�افزایش�پیدا�می�کند.
�����تمرکز�جستار�حاضر�بر�آثار�کرونا�بر�عناصر�سازمان�و�کسب�وکار�است.�
باید�توجه�داشــت�که�ســناریوهای�گوناگونی�برای�آینده�گسترش�این�ویروس�
مطرح�است.�فرض�جستار�حاضر�این�است�که�جهان�در�سال��2020کمابیش�
با�این�ویروس�درگیر�خواهد�بود.�بدیهی�است�کنترل�و�سرکوب�سریع�بیماری،�

سناریوی�دیگری�را�رقم�خواهد�زد�و�نتایج�متفاوتی�به�همراه�خواهد�داشت.
�����مدل�هــای�گوناگون�از�مناظر�مختلفی�به�ســازمان�ها�و�کســب�وکارها�
نگریسته�اند.�در�جســتار�حاضر،�استراتژی�کسب�وکار�را�از�چهار�جنبه�کلیدی�
مطالعــه�خواهیم�کرد:�1-�مشــتریان،�2-�تولید�و�لجســتیک،�3-�مالی�و�4-�
سرمایه�انسانی.�رمز�موفقیت�سازمان�در�همسویی�و�هماهنگی�این�سیاست�ها�
با�یکدیگر�است.�موارد�زیر�جنبه�پیشنهادی�دارند�و�بدیهی�است�در�زمینه�های�

محیطی�گوناگون�تفاوت�هایی�با�یکدیگر�خواهند�داشت.
1-�مشتریان:

-�نیازها�و�ترجیحات�مشتریان�در�دوره�شیوع�ویروس�با�گذشته�فرق�خواهد�
کرد.�ضرورت�دارد�که�کســب�وکارها�از�کانال�ها�و�ابزارهــای�ایمن�تری�که�در�
گذشته�برای�تحقیقات�بازار�استفاده�می�کردند�)مانند�نظرسنجی�های�آنالین�و�
اپلیکیشن�های�موبایلی(�بهره�ببرند�تا�این�نیازهای�جدید�را�به�طور�فوری�مطالعه�

و�شناسایی�کنند.
-�فروش�حضوری�متوقف�یا�محدود�شــود�و�حتی�المقدور�از�کانال�های�
مجازی�بــرای�عرضه�و�فروش�محصــوالت�و�خدمات�بهره�گرفته�شــود.�در�
صورت�ضرورت�تعامل�حضــوری�برای�فروش�محصوالت�از�ویدیوکنفرانس�
بهره�گرفته�شود.�مدل�های�ارتباط�با�مشتریان�آنالین�و�اختصاصی�در�وبسایت�و�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تمرکز◢جستار◢حاضر◢
بر◢آثار◢کرونا◢بر◢
عناصر◢سازمان◢و◢
کسب◢وکار◢است.◢
باید◢توجه◢داشت◢
که◢سناریوهای◢
گوناگونی◢برای◢
آینده◢گسترش◢این◢
ویروس◢مطرح◢
است.◢فرض◢جستار◢
حاضر◢این◢است◢
که◢جهان◢در◢سال◢
۲۰۲۰◢کمابیش◢
با◢این◢ویروس◢
درگیر◢خواهد◢بود.◢
بدیهی◢است◢کنترل◢
و◢سرکوب◢سریع◢
بیماری،◢سناریوی◢
دیگری◢را◢رقم◢
خواهد◢زد◢و◢نتایج◢
متفاوتی◢به◢همراه◢
خواهد◢داشت.
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اپلیکیشن�های�موبایلی�شرکت�ها�فعال�شود.
-�تخفیفات�بر�روی�کاالها�و�خدمات�افزایش�یابند�و�از�بخش�بندی�بیش�
از�اندازه�مشــتریان�بــرای�مالحظات�هدف-گذاری�اجتناب�شــود.�کانال�ها،�
�غیرفعال�

ً
محصوالت�و�خدماتی�کــه�جامعه�هدف�محدودتری�دارنــد،�موقتا

شوند.
-�دوره�های�پایش�شاخص�های�کلیدی�عملکرد�بازاریابی�کوتاه�تر�شوند�و�
متناسب�با�بازخوردهای�دریافتی،�سیاست�های�بازار�تعدیل�و�اصالح�شوند.

-�در�دوره�کرونا�مشتریان�وقت�زیادی�را�در�منزل�می�گذرانند؛�بنابراین�نیاز�به�
سرگرم�شدن�دارند.�شرکت�ها�می�توانند�از�روش�های�بازاریابی�مبتنی�بر�سرگرمی�
و�راهکارهایی�مانند�گیم-یفیکیشن�برای�جلب�توجه�مشتریان�استفاده�کنند.

-�بودجه�بازاریابــی�و�تبلیغات�و�نحوه�تخصیص�منابع�متناســب�باید�با�
شرایط�جدید�تعدیل�یابند.�در�دوره�شیوع�کرونا�بسیاری�از�روش�های�تبلیغاتی�

مانند�تبلیغات�بیلبوردی�اثربخشی�خود�را�از�دست�خواهند�داد.
-�در�دوره�کرونــا،�تأمین�و�تحویل�محصوالت�و�خدمات�با�مشــکالت�
بیشتری�روبرو�خواهد�شــد.�اهتمام�کســب�وکارها�به�تأمین�به�موقع�تعهدات�
خود�به�حفظ�ارزش�برند�آن�ها�کمک�خواهد�کرد.�در�صورتی�که�شــرکت�ها�با�
تصــور�موقتی�بودن�این�دوره،�انجام�به�موقع�تعهدات�خود�را�به�تأخیر�بیندازند،�

آسیب�های�جبران�ناپذیری�می�تواند�به�ارزش�برند�آن�ها�وارد�شود.
2-�تولید�و�لجستیک

-�موجودی�کاالها�به�طور�مرتب�صورت�برداری�شده�و�از�انباشت�موجودی�
�اجتناب�شود.

ً
اکیدا

-�تعداد�تأمین�کنندگان�افزایش�یابد�تا�در�صورت�بروز�مشــکل�در�یکی�از�
شرکت�های�تأمین�کننده،�کسب�وکار�با�مشکل�تأمین�مواد�اولیه�روبه�رو�نشود.

-�خط�تولید�محصوالت�و�خدماتی�که�حاشیه�سود�پایین�تری�دارند�و�نیاز�
�متوقف�یا�حجم�تولید�آن�ها�کاهش�

ً
کلیدی�مشتریان�محسوب�نمی�شوند،�موقتا

یابد.
-�بــرای�توزیــع�محصــوالت�و�رســاندن�آن�ها�به�دســت�مشــتریان،�
زیرساخت�های�خود�را�با�شرکت�های�همکار�و�همسایه�به�اشتراک�بگذارید�تا�
ضمن�افزایش�بهــره�وری�و�جلوگیری�از�ظرفیت�خالی،�میزان�جابه-جایی�های�
درون�شهری�پرســنل�کاهش�پیدا�کند.�البته�باید�توجه�داشت�که�زمان�تحویل�
محصوالت�به�مشــتریان�باید�با�دقت�بیشــتری�از�قبل�مدیریت�شود.�به�دلیل�
مشکالت�در�حمل�ونقل�و�محدود�شدن�ظرفیت�های�موجود�تأمین�کنندگان�این�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢دوره◢کرونا،◢
تأمین◢و◢تحویل◢
محصوالت◢و◢

خدمات◢با◢مشکالت◢
بیشتری◢روبرو◢

خواهد◢شد.◢اهتمام◢
کسب◢وکارها◢به◢
تأمین◢به◢موقع◢

تعهدات◢خود◢به◢
حفظ◢ارزش◢برند◢
آن◢ها◢کمک◢خواهد◢
کرد.◢در◢صورتی◢
که◢شرکت◢ها◢با◢

تصور◢موقتی◢بودن◢
این◢دوره،◢انجام◢
به◢موقع◢تعهدات◢
خود◢را◢به◢تأخیر◢

بیندازند،◢آسیب◢های◢
جبران◢ناپذیری◢

می◢تواند◢به◢ارزش◢
برند◢آن◢ها◢وارد◢

شود.
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خدمات،�باید�ضمن�بهره�بردن�از�روش�های�پیش�گفته�مانند�مورد�مذکور،�اقدام�
به�رزرو�خدمات�تأمین�کنندگان�و�افزایش�تعامالت�با�مشتریان�)تماس�تلفنی،�

پیامک،�ایمیل�و�غیره(�جهت�جلب�رضایت�آن�ها�کرد.
3-�مالی

-�اصلی�ترین�متغیرهای�محیط�دور�و�نزدیکی�را�که�بر�درآمدها�و�هزینه�های�
شرکت،�قیمت�تمام-شــده�و�قیمت�بازار�محصوالت�و�خدمات�شرکت�تأثیر�
می�گذارند،�شناســایی�کنید�و�متناســب�با�تحوالت�مقطعــی�آن�ها،�اقدامات�
مناسبی�درخصوص�مدیریت�شرکت�و�محصوالت/�خدمات�خود�اتخاد�کنید.
-�کنتــرل�و�کاهش�هزینه�های�غیرضروری�و�دقت�در�هزینه�کرد�موضوعی�
اســت�که�باید�در�اولویت�جدی�مدیریت�مالی�شرکت�ها�قرار�گیرد.�شناخت�و�

بهره�گیری�مؤثر�از�کمک�های�دولتی�باید�پیگیری�شود.
-�ضروری�اســت�جریان�های�نقدی�و�مخارج�ســرمایه�ای�اولویت�بندی�
شــوند.�توســعه�گزینه�های�تأمین�منابع�مالی�و�توجه�به�منابع�ارزان�قیمت�باید�
�به�ارزیابی�

ً
در�دســتور�کار�قرار�گیرد.�مدیریت�مالی�ســازمان�ها�باید�مجــددا

ریسک�های�مالی�اقدام�نمایند.
-�افزایــش�نقدینگی�را�در�دســتور�کار�قرار�دهید،�از�خریدها�و�انباشــت�
موجودی�اجتناب�کنید�و�با�به�کارگیری�رویکردهایی�مانند�تولید�به�موقع،�میزان�

نقدینگی�شرکت�را�باال�ببرید�و�نسبت�های�آنی�و�جاری�آن�را�بهبود�بخشید.
-�وصول�فوری�مطالبات�را�در�دستور�کار�قرار�دهید�و�تسویه�بدهی�هایی�که�

ضرورت�فوری�را�برای�پرداخت�آن�ها�نیست،�به�تعویق�اندازید.
-�به�نظر�می�رســد�پس�از�کرونا�با�بازتعریف�شــاخص�هایی�که�عملکرد�
خوب�شــرکت�ها�را�تعریف�می�کنند�مواجه�شویم.�در�این�میان�نقش�نقدینگی�
از�اهمیت�بیشــتری�برخوردار�خواهد�شــد�و�توجه�به�بقا�و�ثبات�جای�رشد�و�

سودآوری�بیشتر�را�خواهد�گرفت.
4-�سرمایه�انسانی:

-�کرونا�می�تواند�ادراک�کارکنان�از�عدالت�ســازمانی�را�خدشه�دار�کند.�آن�
گروه�از�کارکنان�که�در�دوران�شــیوع�بیماری�مجبور�هستند�در�محل�کار�حاضر�
شــوند�و�امکان�دورکاری�ندارند،�ممکن�است�پس�از�پایان�بیماری،�با�کاهش�
تعهد�و�بهره�وری�مواجه�شــوند.�مدیران�باید�جهت�تأمین�سالمتی�و�ایمنی�این�
کارکنان�سیاست�های�عملیاتی�مناسبی�اتخاذ�کنند.�فراهم�کردن�وسایل�ایمنی�

مانند�دستکش،�ماسک�و�غیره�از�این�جمله�هستند.
-�درنظر�گرفتــن�مزایا�و�پاداش�های�مالی�برای�این�گــروه�از�کارکنان�باید�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اصلی◢ترین◢
متغیرهای◢محیط◢
دور◢و◢نزدیکی◢را◢
که◢بر◢درآمدها◢و◢
هزینه◢های◢شرکت،◢
قیمت◢تمام-شده◢
و◢قیمت◢بازار◢
محصوالت◢و◢
خدمات◢شرکت◢
تأثیر◢می◢گذارند،◢
شناسایی◢کنید◢
و◢متناسب◢با◢
تحوالت◢مقطعی◢
آن◢ها،◢اقدامات◢
مناسبی◢درخصوص◢
مدیریت◢شرکت◢و◢
محصوالت/◢خدمات◢
خود◢اتخاد◢کنید.
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در�دســتور�کار�قرار�گیرد.�فراهم�کردن�مشــاوره�های�روان-�شناختی�رایگان�یا�
ارزان�قیمــت�برای�کارکنان�حاضر�در�محــل�کار�جهت�کاهش�اضطراب�آن�ها�
باید�تســهیل�شــود.�آموزش�های�ضمن�خدمت�به�طور�موقت�تعطیل�شوند�و�
برنامه�های�مشاوره�و�مانتورینگ�با�تمرکز�بر�کاهش�آثار�روان_�شناختی�بیماری�

بر�زندگی�شغلی�و�خانوادگی�افراد�در�نظر�گرفته�شوند.
-�درخصوص�کارکنانی�که�حضور�فیزیکی�آن�ها�از�اهمیت�زیادی�برخوردار�
نیســت،�ضروت�دارد�سیاســت�های�کاری�انعطاف�پذیر�لحاظ�شــود.�امکان�
دورکاری�از�منزل،�کاهش�ســاعات�حضور�در�محل�کار،�شیفت�بندی�حضور�
پرســنل�و�محدود�کردن�جلسات�سازمانی�به�جلسات�کلیدی�و�برگزاری�آن�ها�
حتی�المقدور�به�صورت�ویدیوکنفرانسی�از�این�جمله�اند.�رفت�وآمد�مراجعین�
بیرونی�به�درون�سازمان�به�موارد�ضروی�محدود�و�حتی�المقدور�متوقف�شود.

آقای�سیدکاللی�اســتادیار�پژوهشکده�اقتصاد�و�مدیریت�پژوهشگاه�علوم�
انســانی�و�مطالعات�فرهنگی�در�این�سخنرانی�نسبت�به�تاثیر�کرونا�بر�کسب�و�
کارهای�موجود�در�جامعه�واکنش�نشان�داده�و�چهار�حوزه�ی�آن�یعنی�مشتریان،��
تولید�و�لجستیک،�مالی�و�سرمایه�انســانی�را�مورد�بحث�قرار�می�دهد.�به�نظر�
ایشان�کرونا�موجب�تغییرات�فراوانی�در�این�چهار�حوزه�شده�و�وظیفه�ی�دولت�
ایجاد�هماهنگی�بین�این�چهار�حوزه�اســت.�دو�مســاله�مهم�در�این�سخنرانی�
وجود�دارد.�اولین�مســاله�ادعای�ایشــان�در�باب�این�اســت�که�کرونا�مقوله�ی�
جهانی�شــدن�را�منتفی�کرده�و�دولت�ها�را�به�ســمت�مدیریت�محلی�و�منطقه�
ای�می�کشاند.�این�نظر�برخالف�نظر�اکثر�نظریه�پردازان�دیگر�بوده�و�قابل�توجه�
است.�مساله�ی�دوم�مورد�نظر�ایشان�لزوم�افزایش�نقدینگی�توسط�مردم�و�شرکت�
هاســت�که�این�نیز�قابل�توجه�بوده�و�باید�استدالل�های�ایشان�بررسی�شود�چرا�

که�این�مساله�در�ابتدای�نظر�نمی�تواند�مطلوب�به�نظر�آید.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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سخنرانی |

ونا بر فرایندها و   تأثیرات پاندمی کر
نگرش  های منابع انسانی

دکتر�الهام�ابراهیمی 	

همه�گیــری�کرونا،�بحرانی�که�سراســر�جهان�را�تحت�الشــعاع�قرار�داده،�
سازمان�ها،�استراتژی�های�آن�ها�و�کارکردهای�متعدد�سازمانی�را�نیز�با�تحوالت�
جدی�مواجه�کرده�است.�آمارهای�سازمان�بین�المللی�کار)ILO(��نشان�می�دهد�
�81درصد�معادل��2.7از��3.3میلیارد�نفر�شاغالن�در�جهان�تحت�تأثیر�بحران�
کرونا�قرار�گرفته�اند؛�به�عالوه�در�سه�ماهه�دوم�سال��2020با�فرض��40ساعت�
کار�در�هفته،��6.7درصد�از�ســاعات�کار�کم�شده�که�این�معادل�بیکاری�230 

میلیون�کارگر�تمام-وقت�در�جهان�است.
�����بدین�ترتیب�یکی�از�مهم�ترین�کارکردهای�سازمانی�که�به�شدت�متأثر�از�
بحران�کرونا�بوده،�حوزه�مدیریت�منابع�انسانی�سازمان�هاست.�در�این�نشست�
کارکردهای�مدیریت�منابع�انســانی�در�شــرایط�بحران�کرونا�را�از�دو�دیدگاه-�

فرایندها�و�نگرش�های�منابع�انسانی-�مورد�بررسی�قرار�می�دهیم.
تاثیرات�پاندمی�کرونا�بر�فرایندهای�مدیریت�منابع�انسانی

هرچنــد�در�مواردی�اتفاق�نظر�در�مــورد�فرایندهای�اصلی�مدیریت�منابع�
انسانی�از�دیدگاه�پژوهشگران�مختلف�وجود�ندارد؛�اما�فرایندهای�اصلی�که�در�

 دیده بان
  اندیشـه

  
الهام
ابراهیمی

استادیار پژوهشکده اقتصاد و 
مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی  



شماره 4    33
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

شماره 4    33
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

اکثر�منابع�بدان�ها�اشاره�شده�عبارت�اند:�از�جذب،�توسعه�و�آموزش،�مدیریت�
عملکــرد�و�جبران�خدمات�کارکنان.�در�شــرایط�فعلی،�هریــک�از�فرایندهای�
فوق�الذکر�به�طریقی�تحت�تأثیر�بحران�مذکور�قرار�گرفته�اند�که�در�ادامه�به�اهم�

این�موارد�اشاره�می�شود.
�����در�حوزه�جذب�و�اســتخدام�روندها�از�سازمانی�به�سازمان�دیگر�متغیر�
اســت.�همان�گونه�که�در�اخبار�و�رســانه�ها�مالحظه�می�شود�سازمان�هایی�که�
از�زیرســاخت�های�اطالعات�و�ارتباطــات�برای�ارائه�خدمات�به�مشــتریان�
اســتفاده�کرده�اند،�در�اکثر�مــوارد�یا�نیازمند�تعدیل�نیــرو�نبوده�اند�و�یا�حتی�با�
مشــکل�کارمندیابی�و�جذب�در�یک�بازه�زمانی�کوتاه�مواجه�شده�اند.�در�مورد�
ســازمان�هایی�که�مأموریت�آن�ها�به�شــدت�تحت�تأثیر�این�بحران�قرار�گرفته،�
شاهد�حجم�وسیعی�از�تعدیل�نیرو�بوده�ایم.�اما�آنچه�در�این�میان�حائز�اهمیت�
اســت�»برند�کارفرمایی�)Employer branding(«�این�سازمان�هاست.�در�
جریان�تعدیل�گسترده�نیروها�در�برخی�ســازمان�های�ایرانی�مانند�»علی�بابا«�
و�»الی�گشــت«�در�حوزه�صنعت�گردشــگری،�که�مدیران�ارشد�آن�ها�از�آن�با�
عنوان�»تصمیم�سخت«�یاد�کرده�بودند،�موج�عظیمی�از�اعتراضات�رسانه�ای،�
آسیب�های�جدی�به�برند�کارفرمایی�این�سازمان�ها�به�عنوان�»مکان�مناسبی�برای�
کار�کردن«�وارد�کرد.�در�کنار�این�تعدیل�های�گسترده�و�توئیت�های�منتشر�شده�
ضد�اقدامات�این�ســازمان�ها،�برخی�شرکت�ها�مانند�استارت�آپ�های�فعال�در�
حوزه�ارتباطات�و�حتی�در�مواردی�رقبای�این�شرکت�ها�مانند�»فالیتیو«�در�همان�
صنعت�گردشگری،�در�راستای�مسئولیت�اجتماعی�خود�با�انتشار�فراخوان�های�
متعددی�برای�اســتخدام�این�نیروها�اعالم�آمادگی�کردند.�باید�توجه�داشت�به�
رغم�اینکه�نگهداشت�منابع�انسانی�در�این�دوران�در�مواردی�هزینه�های�هنگفتی�
به�سازمان�ها�تحمیل�می�کند،�اما�از�دست�دادن�نیروها�در�زمان�فعلی،�عالوه�بر�
وارد�آوردن�زیان�به�شهرت�و�اعتبار�سازمان،�در�دوران�پساکرونا�به�سهولت�و�با�

هزینه�معقول�قابل�جبران�نخواهد�بود.
�
ً
�����در�حوزه�آموزش�و�توسعه،�این�بحران�به�شدت�سازمان�ها�و�مخصوصا
سازمان�هایی�با�مأموریت�دانش�محوری�مانند�دانشگاه�ها�را�تحت�تأثیر�قرار�داد.�
در�در�عین�حال�گزارش�برجسته�ترین�منابع�در�حوزه�مدیریت�منابع�انسانی�مانند�
 Society for Human( و� �))Harvard� Business� Review� )HBR(
Resource�Management�)SHRM(�نشــان�می�دهد�نیاز�ســازمان�ها�به�
آموزش�کارکنان�برای�دورکاری�از�جمله�مهم�ترین�استراتژی�های�اثرگذار�در�این�

دوران�است.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
باید◢توجه◢داشت◢به◢
رغم◢اینکه◢نگهداشت◢
منابع◢انسانی◢در◢این◢

دوران◢در◢مواردی◢
هزینه◢های◢هنگفتی◢

به◢سازمان◢ها◢تحمیل◢
می◢کند،◢اما◢از◢دست◢
دادن◢نیروها◢در◢زمان◢
فعلی،◢عالوه◢بر◢وارد◢

آوردن◢زیان◢به◢شهرت◢
و◢اعتبار◢سازمان،◢در◢
دوران◢پساکرونا◢به◢
سهولت◢و◢با◢هزینه◢
معقول◢قابل◢جبران◢

نخواهد◢بود.
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�����در�حیطه�مدیریت�عملکرد�نیاز�اساسی�به�یک�تغییر�پارادایم�در�دو�حوزه�
اساســی�وجود�دارد؛�نخست�تغییر�تمرکز�از�ارزیابی�فرایندها�به�ارزیابی�نتایج.�
آنچه�پیشتر�در�مورد�گروه�های�خاصی�از�کارکنان�نظیر�پژوهشگران�یا�محققان�
�R&Dمصداق�داشت،�با�تغییر�رویه�ســازمان�ها�به�سمت�دورکاری�تبدیل�به�
جزء�الینفکی�از�فرایند�ارزیابی�عملکرد�شده�است.�در�کنار�این�موضوع،�ارائه�
بازخورهای�عملکردی�که�متاسفانه�در�اکثر�موارد،�بخش�مغفول�فرایند�مدیریت�

عملکرد�بوده،�در�شرایط�حاضر�اهمیتی�بیش�از�پیش�یافته�است.
�����در�نهایت،�بنا�به�گزارش�موسســه�مشــاوره��Delloitteپنجاه�درصد�از�
ســازمان�های�مورد�پیمایش�این�موسســه�در�سراسر�جهان،�تضمین�بسته�های�
جبران�خدمات�را�از�مهم�ترین�چالش�های�مدیریت�منابع�انسانی�می�دانند.�آنچه�
در�گذشته�در�این�زمینه�همواره�به�سازمان�ها�توصیه�می�شد،�استفاده�از�بسته�های�
�)Customized total compensation(سفارشــی�شــده�جبران�خدمات�
بنــا�به�نیازهای�متنوع�منابع�انســانی�بود�که�امروزه�ضــرورت�آن�بیش�از�پیش�
احســاس�می�شود.�در�عین�حال�قدردانی�از�فعالیت�های�کارکنان�در�این�دوران�
از�اســتراتژی�های�ســازمان�های�موفق�بین�المللی�اســت؛�برای�مثال�شرکت�
تاکســی�رانی��Uber)که�شرکت�های�مشــابه�آن�را�تحت�عناوینی�مانند�تپسی�
و�اسنپ�در�ایران�می�شناســیم(�اعالم�کرده�برای�هریک�از�رانندگانی�که�درگیر�
بیماری�کرونا�شــوند،�مرخصی��14روزه�با�حقوق�در�نظر�می�گیرد�یا�شــرکت�
جی�پی�مــورگان�)JP Morgan(�بزرگ-�ترین�بانک�آمریکا�برای�کارکنانی�که�
به�صورت�حضوری�در�شــرایط�بحران�به�مشــتریان�خدمات�رسانی��می�کنند،�

پاداش�هزار�دالری�درنظر�گرفته�است.
تأثیرات�پاندمی�کرونا�بر�نگرش�های�منابع�انسانی

در�کنار�فرایندهای�مدیریت�منابع�انســانی،�نگرش�های�کارکنان�طی�این�
دوران�دستخوش�تغییرات�اساسی�شده�است.�نگرش�های�حوزه�رفتار�سازمانی�
متعدد�و�متکثرند�و�در�این�نشســت�مجال�اندکی�برای�پرداختن�به�آن�ها�داریم.�
هرچند�این�فرصت�محــدود�از�اهمیت�موضوع�نمی�کاهد.�مهم�ترین�آموزه�در�
مورد�نگرش�های�کارکنان�در�دوران�شــیوع�بیماری�کوید��19و�پیامدهای�عمده�
آن�نظیر�دورکاری�و�نوبت�کاری،�باور�به�تغییر�مرزها�و�در�مواردی�معنای�مفاهیم�

رفتاری�است.
�)Work life interface(برای�نمونه�مفهوم�مناســباِت�کار�و�زندگــی������
در�این�دوران�دستخوش�تغییرات�اساسی�شده�است.�این�مفهوم�پویا�و�پیچیده،�
ابعاد�متعدد�شناختی،�احساســی،�اجتماعی�و�رفتاری�دارد.�در�گذشته�دیدگاه�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢کنار◢فرایندهای◢
مدیریت◢منابع◢انسانی،◢
نگرش◢های◢کارکنان◢
طی◢این◢دوران◢
دستخوش◢تغییرات◢
اساسی◢شده◢است.◢
نگرش◢های◢حوزه◢
رفتار◢سازمانی◢متعدد◢
و◢متکثرند◢و◢در◢این◢
نشست◢مجال◢اندکی◢
برای◢پرداختن◢به◢
آن◢ها◢داریم.◢هرچند◢
این◢فرصت◢محدود◢
از◢اهمیت◢موضوع◢
نمی◢کاهد.◢مهم◢ترین◢
آموزه◢در◢مورد◢
نگرش◢های◢کارکنان◢در◢
دوران◢شیوع◢بیماری◢
کوید◢1۹◢و◢پیامدهای◢
عمده◢آن◢نظیر◢
دورکاری◢و◢نوبت◢کاری،◢
باور◢به◢تغییر◢مرزها◢
و◢در◢مواردی◢معنای◢
مفاهیم◢رفتاری◢است.
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�)Work-life�conflict(�»منفی�یــا�به�عبارت�دیگر�»تضــاد�کار�و�زندگــی
کارکنان،�بیشترین�سهم�تحقیقات�این�حوزه�را�به�خود�اختصاص�داده�بود.�این�
جنبه�تعارض�زا،�بر�مبنای�تضاد�در�سه�محوِر�»زمان«،�»فشار«�و�»رفتار«�بروز�
و�ظهور�می�یابد.�تضاد�مبتنی�بر�زمان�)Time based conflict(؛�واضح�ترین�
نوع�تضاد�است�که�به�دو�صورت�رخ�می�دهد:�زمانی�که�صرِف�نقش�های�کاری�
می�شود،�زمان�در�دسترس�برای�نقش�های�خانوادگی�را�کاهش�می�دهد�یا�اشتغال�
در�نقش�هــای�کاری،�به�رغم�حضور�فیزیکی�فــرد،�به�کارکرد�وی�در�نقش�های�
�فیزیکی�)Presenteeism((.�تضاد�

ً
خانوادگی�آسیب�می�رساند�)حضور�صرفا

مبتنی�بر�فشــار�)Strain based conflict(؛�زمانی�رخ�می�دهد�که�فشارهای�
ناشــی�از�نقش�های�کاری�)برای�مثال،�تنش،�اضطراب،�خســتگی،�افسردگی�
و�تحریک�پذیری(�عملکرد�فرد�در�ســایر�نقش�ها�را�دشوار�می�سازد؛�در�نهایت�
تضاد�مبتنی�بر�رفتار�)Behavior-based�conflict(؛�زمانی�ایجاد�می�شــود�
که�رفتارهای�مورد�نیاز�در�نقش�های�کاری�با�ســایر�نقش�هــا�در�تناقضند.�در�
حوزه�روان-شناسی�سالمت�شغلی،�اکثر�پژوهشگران�در�تعریِف�»تضاد�کار�و�
زندگی«،�آن�را�به�عنوان�شکلی�از�سرریز�)Spillover(�منفی�نقش�های�کاری�به�
زندگی�خانوادگی�کارکنان�تفسیر�کرده�اند.�اما�شاید�این�موضوع�در�شرایط�کنونی�
جامعه�بشری�با�تغییر�ســبک�زندگی�کاری�افراد،�قابل�بازنگری�باشد.�تضادی�
که�این�بار،�نه�از�حوزه�کاری،�بلکه�از�حوزه�خانوادگی�بر�کار�ســرریز�می�کند.�
اکنون�دیگر،�َصرِف�زمان�قابل�مالحظه�در�کار،�تنش�های�محیط�کار�و�رفتارهای�
متعارض�با�نقش�های�خانوادگی�معنا�و�مفهوم�گذشــته�خود�را�از�دست�داده�اند�
و�به�معنای�دقیق�تر،�کم�رنگ�شدن�مرزهای�میان�کار�و�زندگی�بیش�از�هر�زمان�

دیگری�به�چشم�می�خورد.
�����یکــی�دیگر�از�واکنش�های�رفتاری�رایج�در�این�دوران�کناره�گیری�از�کار�
)job withdrawal(�اســت؛�مجموعه�رفتارهایی�کــه�کارکنان�ناراضی�انجام�
می�دهند�تا�از�کار�ســرباز�زنند�و�این�شــامل�تغییر�رفتاری،�کناره�گیری�فیزیکی�
 progression(و�کناره�گیری�روانی�از�کار�اســت.�نظریه�کناره�گیــری�متوالی�
withdrawal(�تاریخچه�طوالنی�و�طرفداران�متعددی�دارد.�فردی�که�به�دالیل�
مختلف�نظیر�اجبار�به�حضور�در�محیط�کار،�عدم�ادراک�حمایت�ســازمانی�و�
نظایر�آن�از�شغل�یا�سازمان�خود�ناراضی�است،�ممکن�است�نتواند�به�سرعت�
به�شــغل�دیگری�روی�آورد.�در�عوض�به�صــورت�فیزیکی�)از�طریق�غیبت�و�
تأخیر(�یا�روان�شناختی�)از�طریق�پیوند�شغلی�کمتر�یا�تعهد�کاری�پایین�تر(�از�
کار�کناره�گیری�می�کند�تا�زمانی�که�فرصت�مناسب�برای�تغییر�سازمان�فرا�رسد.�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تضادی◢که◢این◢
بار،◢نه◢از◢حوزه◢

کاری،◢بلکه◢از◢حوزه◢
خانوادگی◢بر◢کار◢

سرریز◢می◢کند.◢اکنون◢
دیگر،◢َصرِف◢زمان◢

قابل◢مالحظه◢در◢کار،◢
تنش◢های◢محیط◢
کار◢و◢رفتارهای◢

متعارض◢با◢نقش◢های◢
خانوادگی◢معنا◢و◢

مفهوم◢گذشته◢خود◢
را◢از◢دست◢داده◢اند◢
و◢به◢معنای◢دقیق◢تر،◢

کم◢رنگ◢شدن◢
مرزهای◢میان◢کار◢
و◢زندگی◢بیش◢از◢

هر◢زمان◢دیگری◢به◢
چشم◢می◢خورد.
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البته�برخی�پژوهشــگران�نیز�معتقدند�هیچ�رونــد�متوالی�خاصی�وجود�ندارد�
و�افراد�نوعی�از�کناره�گیری�را�انتخاب�می�کنند�که�با�احتمال�بیشــتری�می�تواند�
نارضایتی�آن�ها�را�جبران�کند.�بر�اساس�دسته�دیگری�از�نظریات،�کناره�گیری�در�
اثر�نارضایتی�مستمر�به�وجود�می�آید،�سپس�در�اثر�برخی�رفتارهای�نامناسب�در�
کار�به�اوج�خود�رسیده�و�به�تهاجم�)مانند�مشاجره�با�سرپرست�یا�همکاران(�یا�
عقب�نشینی�)مانند�فرصت�های�شغلی�جایگزین(�منجر�می�شود.��فارغ�از�اینکه�
کدام�نظریه�بهتر�است،�در�مورد�اینکه�رفتارهای�کناره�گیری�با�هم�مرتبط�اند�و�در�
اثر�نارضایتی�شــغلی�بروز�می�کنند،�اجماع�وجود�دارد.�در�دوران�شیوع�کرونا،�
اجبار�به�تعامل�فیزیکی�مســتقیم�با�ارباب�رجوه�در�مشاغلی�مانند�بانکداری�را�
در�نظر�بگیرید.�اشتغال�ذهنی�دائمی�کارکنانی�که�مجبورند�در�این�شرایط�حتی�
با�رعایت�اصول�بهداشــتی�و�ایمنی�با�ترس�از�تعامل�نزدیک�با�طیف�وسیعی�از�
مراجعان�کار�کنند،�مقایسه�آن�ها�با�همکاران�خود�در�سایر�بخش�های�سازمانی�
و�یا�دیگر�ســازمان�ها�که�با�چنین�شرایط�کاری�مواجه�نیستند،�حتی�در�صورتی�
که�در�مراحل�نخست�به�کناره�گیری�فیزیکی�نینجامد،�احتمال�کناره�گیری�روان-�
شــناختی�از�کار�در�قالب�کاهش�عجین�شدن�با�کار�و�پیوند�سازمانی�را�در�پی�

خواهد�داشت.
�����نگرش�مهم�دیگر�در�مباحث�مدیریت�منابع�انســانی�و�رفتار�سازمانی،�
حمایت�سازمانی�ادراک-شده�است.�در�پیمایش�های�وسیعی�که�طی�سال�های�
�1390تا��1398بر�مبنای�مدل�تعالی�منابع�انســانی��34000در�بیش�از�هزار�
ســازمان�در�سراسر�کشور�انجام�شد،�میانگین�این�نگرش�در�سطح�سازمان�ها�
پایین�تر�از�متوســط�50درصد�ارزیابی�شــده�اســت.�این�مفهوم�عبارت�است�
از�باور�کلی�کارکنان�در�مورد�ارزشــی�که�ســازمان�به�مشارکت�آنان�می�دهد�و�
اهمیتی�که�برای�بهزیستی�آن�ها�قائل�است.�نکته�قابل�توجه�در�مورد�این�مفهوم�
آن�است�که�حمایت�سازمانی�بر�ادراک�کارکنان�تمرکز�دارد؛�از�این�رو،�به�عنوان�
ادراک�یا�برداشت�ذهنی�کارکنان�از�میزان�حمایت�سازمان�از�آن�ها،�تعریف�شده�
اســت.�البته،�این�حمایت�تنها�در�ازای�نیاز�ها�و�انتظارات�مالی�کارکنان�نیست،�
بلکه�آگاهی�از�دشواری�های�کاری�افراد�و�حمایت�روان-شناختی�از�آنان�را�نیز�
شامل�می�شود.�این�بدان�معناست�که�حس�ارج�نهادن�سازمان�به�افراد�و�ادراک�
از�حمایت�ســازمانی�منجر�به�احساسات�کاری�مثبت�می�شود�و�در�نتیجه�آن،�
کارکنان�مشکالت�سالمت�فیزیکی�و�روان-�شناختی�کمتری�را�تجربه�می�کنند.�
این�مفهوم�در�دوران�پرتنش�کاری�فعلی�نقش�تیغ�دولبه�ای�را�ایفا�می�کند�که�در�
�در�قالب�حمایت�های�روان-

ً
صورت�توجه�بدان�از�ســوی�سازمان�ها�خصوصا

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
نگرش◢مهم◢دیگر◢
در◢مباحث◢مدیریت◢
منابع◢انسانی◢و◢
رفتار◢سازمانی،◢
حمایت◢سازمانی◢
ادراک-شده◢است.◢در◢
پیمایش◢های◢وسیعی◢
که◢طی◢سال◢های◢
1۳۹۰◢تا◢1۳۹8◢بر◢
مبنای◢مدل◢تعالی◢
منابع◢انسانی◢۳4۰۰۰◢
در◢بیش◢از◢هزار◢
سازمان◢در◢سراسر◢
کشور◢انجام◢شد،◢
میانگین◢این◢نگرش◢
در◢سطح◢سازمان◢ها◢
پایین◢تر◢از◢متوسط◢
۵۰درصد◢ارزیابی◢
شده◢است.◢
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شناختی�که�سازمان�برای�کارکنان�فراهم�می�کند،�ادراک�مثبت�سازمانی�و�ارتقای�
حس�هویت�یابی�ســازمانی�را�به�دنبال�خواهد�داشت.�برعکس،�در�صورتی�که�
کارکنان�حس�کنند�نیازها�و�انتظاراتشــان�در�این�دوران�از�سوی�کارفرما�نادیده�
گرفته�شــده�)تأکید�می�شود�که�این�مفهوم�یک�برداشت�است�و�ممکن�است�به�
رغم�در�نظر�گرفتن�تمهیداتی�از�سوی�سازمان،�این�حس�حمایت�به�هر�دلیلی�به�

کارکنان�تسری�نیابد(�آثار�منفی�آن�بیش�از�پیش�نمود�خواهد�داشت.
�����در�مجمــوع�باید�اذعان�داشــت،�باور�به�تغییــر�مفاهیم�مدیریت�رفتار�
ســازمانی�در�این�دوران�بیــش�از�پیش�مصداق�پیدا�کــرده�و�اهمیت�توجه�به�
موضوعاتی�نظیر�»بازآفرینی�مشاغل�)Job crafting(«�را�بیش�از�پیش�آشکار�
می�کند.�بازآرایی�و�بازآفرینی�که�در�سه�حوزه�وظیفه�)Task crafting(،�روابط�
 Cognitive(و�حتی�حوزه�های�شناختی��)Relational crafting(بین�فردی�
crafting(�تعریف�می�شود.�بازآفرینی�وظیفه�زمانی�اتفاق�می�افتد�که�کارکنان�
تعداد،�وسعت�و�نوع�وظایف�شغلی�که�برعهده�دارند�را�تغییر�دهند؛�برای�مثال�
ممکن�است�وظایف�جدیدی�را�عهده�دار�شده�و�یا�شیوه�انجام�آن�وظایف�را�تغییر�
دهند.�در�بازآفرینی�رابطه�کارکنان�به�تغییر�کیفیت�تعامالت�خود�می�پردازند�و�یا�
میزان�تعامل�با�افراد�یا�قالب�آن�را�تغییر�می�دهند�و�در�بازآفرینی�شناختی�کارکنان�
مرزهای�شناختی�شغل�خود�را�تغییر�می�دهند�یا�به�عبارت�دیگر�نوع�دیدگاه�خود�

نسبت�به�شغل�را�تغییر�می�دهند.
�����همان�گونه�که�از�توضیحات�بیان�شــده�در�قالب�فرایندها�و�نگرش�های�
منابــع�انســانی�در�دوران�کاری�فعلی�بر�می�آید،�اکنون�زمان�آن�فرا�رســیده�که�
کارکردهای�سنتی�مدیریت�منابع�انسانی�به�جای�رویکردی�باال�به�پایین،�روندی�
معکوس�را�پیش�گیرند.�روندی�که�از�طریق�بازتعریف�وظایف،�روابط�و�ادراک�
کارکنان،�آثار�منفی�شــرایط�فعلی�بر�نگرش�های�کارکنان�نظیر�ســرریز�منفی�

اضافه�بار�نقش�های�)Role overload(�خانوادگی�بر�کار�را�کاهش�دهد.
�����در�پایان�نباید�فراموش�کرد�که�در�پس�هر�ابر�ســیاهی،�روزنه�های�امید�
هســت�)Every dark cloud has a silver lining(!�بــا�تغییر�کارکردهای�
سنتی�مدیریت�منابع�انسانی�می�توان�این�آشفتگی�ناخواسته�را�به�فرصتی�برای�
ارتقای�نگرش�های�کارکنان�و�تحول�حوزه�های�علوم�مدیریت�رفتار�سازمانی�و�

مدیریت�منابع�انسانی�بدل�کرد.

همان◢گونه◢◢ 
که◢از◢توضیحات◢

بیان◢شده◢در◢
قالب◢فرایندها◢و◢
نگرش◢های◢منابع◢
انسانی◢در◢دوران◢

کاری◢فعلی◢بر◢می◢آید،◢
اکنون◢زمان◢آن◢فرا◢

رسیده◢که◢کارکردهای◢
سنتی◢مدیریت◢

منابع◢انسانی◢به◢جای◢
رویکردی◢باال◢به◢
پایین،◢روندی◢

معکوس◢را◢پیش◢
گیرند.◢روندی◢که◢

از◢طریق◢بازتعریف◢
وظایف،◢روابط◢و◢

ادراک◢کارکنان،◢آثار◢
منفی◢شرایط◢فعلی◢بر◢
نگرش◢های◢کارکنان◢
نظیر◢سرریز◢منفی◢
اضافه◢بار◢نقش◢های◢
خانوادگی◢بر◢کار◢را◢

کاهش◢دهد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
خانم�ابراهیمی�استادیار�پژوهشــکده�اقتصاد�و�مدیریت�پژوهشگاه�علوم�
انســانی�و�مطالعات�فرهنگی�در�این�سخنرانی�به�سراغ�مسالهی�تاثیر�کرونا�بر�
مشــاغل�مختلف�و�نیروهای�انسانی�آنان�رفته�است.�ایشان�با�ذکر�برخی�از�این�
تاثیرات،�موارد�مثبت�و�منفی�آنها�را�بیان�می�کند.�اولین�تاثیر�از�نظر�ایشان�بحث�
تعدیل�نیروهای�انســانی�در�شرکت�ها�و�کارگاه�های�مختلف�است�که�در�آینده�
مــی�تواند�ضررهای�زیادی�را�برای�مدیر�آن�شــرکت�به�وجــود�آورد�و�به�آبرو�و�
اعتبار�او�لطمه�وارد�کند.�دومین�تاثیر�تغییر�مفاهیم�و�مرزهای�کاری�اســت�که�
کارکنان�را�نسبت�به�ایجاد�رابطه�ی�آزاد�با�دیگر�بخش�ها�ترغیب�می�کند.�سومین�
تاثیر�این�بیماری�تغییر�دیدگاه�کارمندان�و�کارگران�نسبت�به�مناسبات�بین�کار�و�
زندگی�است.�چهارمین�تاثیر�فهم�ارزش�کار�کارکنان�و�کارگران�توسط�خودشان�
و�دیگر�مردم�جامعه�است�که�آینده�ی�بهتری�را�نوید�می�دهد.�به�طور�کلی�خانم�
ابراهیمی�بر�این�مساله�تاکید�دارند�که�کرونا�باعث�بازتولید�مشاغل�شده�و�باعث�
می�شود�تا�بخش�های�مختلف�کاری�خود�را�بازآفرینی�کرده�و�کارکردهای�سنتی�

� را�کنار�بگذارند.
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سخنرانی |

 مثلث دّوار من-تو-آن: نگرش های تربیتی
دکتر�خسرو�باقری 	

پدیدۀ�کرونا�هر�روز�دامنۀ�تأثیرش�را�بلندتر�می�کند.�سخن�گفتن�از�تأثیر�آن�
بر�قلمرو�تعلیم�و�تربیت،�خود،�در�حوزه�های�مختلفی�چون�روش�های�یادگیری�
مجازی،�ارتباط�های�اجتماعی�مجازی�دانش�آموزان�و�نظایر�آن�قابل�بررســی�
است.�آنچه�در�این�نوشتار�مورد�نظر�است،�تأثیر�این�پدیده�بر�نگرش�های�تربیتی�
اســت.�نگرش،�تا�حدی�متفاوت�با�دانش�و�دانش�ورزی�اســت.�نگرش�هم�از�
حیث�کل�نگری،�وسیع�تر�از�دانش�است�و�هم�از�حیث�آمیزه�ها�و�عناصری�که�در�

آن�حضور�دارند،�پیچیده�تر�است.
�نگرش�چشم�انداختن�و�دانش�چشم�دوختن�است؛�نگرش�با�چشم�انداز�
بیکران�افق�سروکار�دارد،�درحالی�که�دانش�در�کران�سرزمینی�معّین�به�ژرف�کاوی�
می�پردازد.�از�حیث�آمیزه�ها�نیز�نگرش،�مزاجی�امتزاجی�دارد�و�عناصر�مختلفی�
چون�شناخت،�عاطفه،�و�روابط�اجتماعی�را�در�خویش�گرد�می�آورد،�در�حالی�
که�دانش،�حتی�در�شــکل�بین�رشــته�ای�آن،�از�چنین�تنوع�و�تکثری�برخوردار�
نیست.�به�هر�روی،�در�پی�آنیم�که�تأثیر�کرونا�بر�قلمرو�تعلیم�و�تربیت�را�با�تمرکز�

بر�نگرش�های�تربیتی�بررسی�کنیم.
به�نظر�می�رســد،�کرونا�نگرش�نوینــی�را�در�تعلیم�و�تربیت�فراهم�می�آورد�
و�این�کار�را�با�به�هم�آوردن�ســه�ضلع�یک�مثلث�به�انجام�می�رساند؛�سه�ضلعی�

  
خسرو
باقری

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 
دانشگاه تهران

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه
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که�گرایش�به�دور�شــدن�از�هم�داشته�اند.�ضلع�نخست،�من�فردی،�ضلع�دوم،�
دیگری�و�ضلع�سوم،�طبیعت�یا�جهان�است�که�از�آنها�با�عناوین�»من«،�»تو«،�
و�»آن«�یاد�می�کنیم.�تباعد�این�سه�ضلع،�یا�گرایش�آنها�به�دوری�از�یکدیگر،�به�

شرح�زیر�است.�
»من«�در�درجۀ�نخســت،�دو�ضلع�دیگر�را�همتــای�خود�نمی�بیند،�بلکه�
رابطۀ�ارباب�و�رعیتی�با�آنها�برقرار�می�سازد:�»تو«تا�جایی�که�در�خدمت�»من«�
اســت،�قابل��تحمل�اســت�و�»آن«�تا�جایی�که�منبع�تغذیه�کنندۀ�»من«�است،�
در�نظر�می�آید.�بر�این�اساس،�»تو«�به�منزلۀ�»دیگری«�همواره�در�اندیشۀ�انتقام�
گرفتن�از�منّیت�»من«�بوده�اســت�و�نیز�در�کار�حیله�آوردن�برای�بیرون�کشیدن�
»آن«�از�چنگ�وی.�تاریخچۀ�»دیگری«های�تحقیرشده،�انباشته�از�سرگذشت�
این�نبردهاســت.�ســرانجام،�»آن«�نیز�که�طعمۀ�»من«�و�»تــو«�بوده،�همواره�
فرصت�جویی�کرده�تا�بر�این�دو�شریک�ناسازگار�بشورد�و�علیه�آنان�طغیان�کند�
و�چون�چارپایی�که�بیش�از�طاقت�بر�او�بار�کرده�اند،�از�ســواران�خود�تن�زند�و�

آنان�را�بر�زمین�زند.
نگرشی�که�کرونا�فراهم�می�آورد،�از�طریق�کنار�هم�چیدن�این�سه�ضلع�فّرار�
و�َدَورانی�کردن�مثلث�حاصل�از�آنها�اســت.�نخست،�باید�این�سه�ضلع،�همتا�
شوند�و�باور�کنند�که�سهم�هر�یک�در�شکل�دادن�به�مثلث،�برابر�است.�نه�»من«�
بدون�»تو«�معنا�و�حیاتی�دارد�و�نه�الزم�اســت�که�»تو«�یا�دیگری،�در�تالشــی�
واکنشی،�حق�تقدم�را�از�»من«�برباید�و�از�آن�خویش�کند،�چنان�که�اندیشمندان�
معاصری�چون�لویناس�و�دریدا�بر�آن�کوشیده�اند�تا�»دیگری«�را�بر�تارک�بنشانند�

و�»من«�را�به�تبعیت�بکشانند.
�از�ســوی�دیگر،�»من«�و�»تو«�بی�»آن«�چه�توانند�کرد،�جز�آن�که�ســر�بر�
بالین�گرسنگی�بگذارند�و�بمیرند؟�طبیعت�مامی�است�که�این�دو�طفل�را�با�دو�
پستان�خویش�شیر�داده�است�و�می�دهد.�به�این�سان،�باید�همتایی�این�سه�ضلع�
در�برســاختن�مثلثی�هماهنگ�را�باور�کرد�و�فراهم�آورد.�اما�حرکت�َدَورانی�این�
مثلث�برای�آن�است�که�هیچ�دوضلعی�برای�ریاست�تبانی�نکنند؛�مثلث�دّوار،�

رأس�ثابتی�برفراز�ندارد.
کرونا�نشان�داد�که�باید�میان�»من«�و�»تو«�اصالح�ذات�البین�صورت�گیرد.�
هنوز�البته�این�نگرش�به�خوبی�آموخته�نشده�است�و�دیده�می�شود�افراد�و�ملت�ها�
در�فکر�ربودن�فرصت�و�امکانات�از�یکدیگر�برای�بقای�خویشــند.�اما�کرونا�با�
همه-گیری�بی�نظیری�که�از�خود�نشان�داده،�اثبات�کرده�است�که�بقای�همگان�

به�همگان�وابسته�است.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
نگرشی◢که◢کرونا◢
فراهم◢می◢آورد،◢از◢
طریق◢کنار◢هم◢چیدن◢
این◢سه◢ضلع◢فّرار◢و◢
َدَورانی◢کردن◢مثلث◢
حاصل◢از◢آنها◢است.◢
نخست،◢باید◢این◢
سه◢ضلع،◢همتا◢شوند◢
و◢باور◢کنند◢که◢سهم◢
هر◢یک◢در◢شکل◢
دادن◢به◢مثلث،◢برابر◢
است.◢نه◢»من«◢بدون◢
»تو«◢معنا◢و◢حیاتی◢
دارد◢و◢نه◢الزم◢است◢
که◢»تو«◢یا◢دیگری،◢
در◢تالشی◢واکنشی،◢
حق◢تقدم◢را◢از◢
»من«◢برباید◢و◢از◢آن◢
خویش◢کند،◢چنان◢
که◢اندیشمندان◢
معاصری◢چون◢
لویناس◢و◢دریدا◢بر◢
آن◢کوشیده◢اند◢تا◢
»دیگری«◢را◢بر◢تارک◢
بنشانند◢و◢»من«◢را◢به◢
تبعیت◢بکشانند.
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�باید�روزی�فرابرسد�که�آدمیان�باور�کنند�بدون�دیگران،�در�وحشت�تنهایی�
به�ســر�خواهند�برد�و�باید�باور�کنند�که�نیاز�»من«�به�»تو«�از�نوع�نیاز�ارباب�به�
برده،�در�تصویر�هگلی�آن،�نیســت،�بلکه�نوعی�همتایی�و�هماوایی�اســت.�به�
راستی،�تا�کی�باید�آدمی�در�این�توحش�به�سر�برد�که�زندگی�»من«�)خواه�فردی�
یا�ملی(�با�دریدن�»تو«�)خواه�فردی�یا�ملی(�فراهم�می�آید؟�چه�زمانی�قرار�است�
آدمیان�بفهمند�که�تنها�با�هم�زنده�اند�و�اگر�تنها�بمانند،�بازنده�اند؟�اکنون�آن�زمان�
فرارسیده�اســت�و�باید�پای�درس�خودشناسی�و�اجتماعی�کرونا�این�نگرش�را�

نیک�نیوشید.
اما�حکایت�»آن«�نیز�در�کرونا�بس�شنیدنی�است.�از�این�منظر،�کرونا�فریاد�
کر�کنندۀ�طبیعت�اســت؛�انتقامی�اســت�که�»آن«�از�»من«�و�»تو«�می�ستاند.�
طبیعت�به�آدمی�می�آموزاند�که�خطاشکیبی�»آن«�حدی�دارد�و�تحمیل�بیش�از�

حد�آدمی�را�تحمل�نخواهد�کرد.
�آدمــی�باید�حریم�طبیعت�را�پــاس�دارد�وگرنه�حیات�را�بر�او�حرام�خواهد�
س.�جلوه�های�

ّ
نف
َ
�إذا�ت

ِ
کرد.�با�کرونا�طبیعت،�نفســی�تازه�کرده�اســت:�والُصبح

گشایش�تنگ�نفس�طبیعت،�اینجا�و�آنجا�هویداست؛�در�پاکیزگی�هوا،�در�رهایی�
حیوانــات،�در�ترمیم�الیۀ�اوزون�و�نظایر�آنها.�کرونا�به�ما�آموخت�که�بســیاری�
از�کارهای�ما�بیهوده�بوده�و�بدون�انجام�آنها،�نه�تنها�آســیبی�به�کســی�یا�جایی�
نمی�خوَرد،�بلکه�آسیب�هایی�نیز�چاره�می�شوند.�»کار«�باید�اکنون�بازتعریف�و�
از�شبه�کار�تفکیک�شود؛�هم�باید�مشخص�شود�که�شبه�کار�چقدر�از�ارزش�کار�

دور�است�و�هم�ارزش�دورکاری�به�خوبی�درک�شود.
اکنون�بایسته�اســت�که�از�دریچۀ�نگرش�های�انسانی،�اجتماعی�و�طبیعی�
حاصــل�از�کرونا�به�تعلیم�و�تربیت�نگاه�کنیم�و�در�این�چشــم�انداز�وســیع�به�
دانش�آموزان�خود�چیزی�بیاموزانیم.�ما�نیاز�داریم�که�مقدار�خود�را�بشناســیم،�
قدر�دیگران�را�بازیابیم�و�قدرت�خویش�را�به�رخ�طبیعت�نکشــیم.�در�متن�این�

نگرش�ها،�دانش�نیز�در�جایگاه�مناسب�خود�خواهد�آرمید.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کرونا◢به◢ما◢آموخت◢که◢
بسیاری◢از◢کارهای◢ما◢
بیهوده◢بوده◢و◢بدون◢
انجام◢آنها،◢نه◢تنها◢
آسیبی◢به◢کسی◢یا◢

جایی◢نمی◢خوَرد،◢بلکه◢
آسیب◢هایی◢نیز◢چاره◢
می◢شوند.◢»کار«◢باید◢
اکنون◢بازتعریف◢و◢از◢
شبه◢کار◢تفکیک◢شود؛◢

هم◢باید◢مشخص◢
شود◢که◢شبه◢کار◢چقدر◢

از◢ارزش◢کار◢دور◢
است◢و◢هم◢ارزش◢
دورکاری◢به◢خوبی◢

درک◢شود.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای�خســرو�باقری�دکتری�فلسفه�تعلیم�و�تربیت�دانشــگاه�تهران�در�این�
ســخنرانی�به�نقل�یک�مبنای�فلسفه�ی�اجتماعی�پرداخته�و�آن�را�بسط�می�دهد.�
مساله�ی�ارتباط�انسان�با�دیگر�انسان�ها�و�طبیعت�یکی�از�مهمترین�موضوعات�
علوم�اجتماعی�اســت.�آقای�باقری�بر�این�مســاله�تاکید�می�کند�که�کرونا�روی�
روابط�انسان�با�دیگر�انسان�ها�و�طبیعت�تاثیر�زیادی�نهاده�است.�در�نظر�ایشان�
کرونا�به�انسان�فهماند�که�انســان�های�دیگر�و�یا�طبیعت�ضد�و�دشمن�او�نبوده�
و�نباید�به�دنبال�غلبه�بر�آنها�باشــد�بلکه�آنها�مکمل�او�بوده�و�به�آنها�نیاز�دارد.�به�
عبارت�دیگر�کرونا�عجز�بشر�را�بیش�از�پیش�نمایان�کرد.�به�نظر�می�رسد�که�این�
بحث�خود�و�دیگری�از�هگل�آغاز�شده�و�به�مرور�زمان�وارد�علوم�اجتماعی�شده�
اســت.�آقای�باقری�در�این�سخنرانی�سعی�دارد�تا�در�مقابل�دیدگاه�های�بد�بین�
هابزی�ایستاده�و�نظریه�ای�نزدیک�به�نظریه�ی�الیب�نیتس�در�باب�یکپارچه�بودن�

� انسان�ها�و�طبیعت�مطرح�کند.
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سخنرانی | 

دامن کشیدِن فرهنگ سازي از نظام 
ونا بر درك ارزش ساختارها! تربیتي: آثار کر

دکتر�نعمت�الله�موسی�پور 	

فرهنگ ســازی�پدیده�ای�تربیتی�و�دارای�ســابقه�طوالنی�است.�نخستین�
متفکــران�تجددگرای�ایــران،�باور�داشــتند�که�طریــق�رســتگاری�ایرانیان،�
فرهنگ سازی�است�که�بنیاد�آن�بر�»باور�به�اراده�و�اختیار�شخص«�و�»ضرورت�
افزایش�دانایی�فرد�برای�عمل«�قرار�داشــت.�اختیار�یک�واقعیت�حیات�فردی�و�
آگاهی�یک�مؤلفه�انتقالی�از�تجربه�جمعی�است؛�که�حامل�آن،�نظام�آموزشی�
است.�این�بود�که�توسعه�مدارس�و�دانشگاه�ها�در�ایران�از�ابتدای�قرن�چهاردهم�
شمســی�رونق�گرفت.�چنین�تصور�می شد�که�آگاهی�با�اختیار�درهم�می آمیزد�
و�عمل�شــخص�را�شــکل�می دهد.�ایجاد�شــرایط�تحقق�عمِل�مورد�انتظار،�
فرهنگ سازی�نام�گرفت؛�پدیده ای�که�رنگ�تعلق�می پذیرفت.�یعنی�می توانست�
برآمده�از�»باستان گرایی�قومی«�یا�»آینده گرایی�دینی«�باشد.�همین�ویژگی�اخیر�
سبب�شد�در�دهه�چهل�و�پنجاه�شمسی،�هم�مردان�شاه�به�عنوان�حکومت�مستقر�
و�هم�مردان�انقالب�به�عنوان�بدیل�آن،�در�یک�اعتقاد�همانند�باشــند:�»فرهنگ�
اســت�که�جامعه�را�می سازد«.�اهمیت�آموزش�و�پرورش�به�این�دلیل�است�که�
تصور�می شــود�می تواند�با�مدیریت�تربیت�بیرونی،�به�دانایی�اشخاص�شکل�

  
نعمت الله
موسی پور

استاد برنامه ریزی درسی 
دانشگاه فرهنگیان

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه
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دهد؛�هرچند�که�تجربه�تاریخی�بشــر�و�تالش های�پیامبرانه،�توفیق�آن�را�نشان�
نمی دهد.�حاصل�این�شــکل دهی،�تحقق�نوع�خاصی�از�»فرهیختگی«�است؛�
که�منتهی�به�تشــخیص�موقعیتی�عمل�می شود.�این�همان�موضوعی�است�که�
�با�ساختارها�سازگاری�ندارند�

ً
»انقالب ها«�به�آن�دل�سپرده�اند.�انقالب ها�اصوال

و�آنچه�در�ایران�انقالبی�رخ�داد�هم�در�خدمت�آن�بود�که�ملت�»انقالبی�باشد«.
فرهنگ ســازی،�که�دارای�جلوه ای�اغواکننده�اســت،�بــه�دالیل�متعددی�
در�تمام�ســطوح�جامعه�انقالبی�ایران�طی�چهار�دهه�گذشــته�گسترش�یافت�
و�همگان�آن�را�باور�کردند.�چنان�شــد�که�برای�حل�هر�مســئله ای،�از�طوالنی�
شــدن�دادرســی�در�دادگاه�تا�جرم�کردن�رانندگان�در�آزادراه،�یک�راه حل�مطرح�
بود:�»باید�فرهنگ سازی�شود«!�همین�بود�که�وقتی�از�افسر�راهنمایی�و�رانندگی�
در�کالن شهر�تهران�پرسیده�می شد:�چگونه�می توان�وضع�رانندگی�را�در�جامعه�
بهبود�بخشــید،�جواب�این�بود:�باید�فرهنگ ســازی�شود؛�و�اگر�همین�پرسش�
از�یک�والد�بی ســواد�در�دوردست�شــهرهای�بزرگ�هم�پرسیده�می شد�که�تنها�
تجربه اش�از�رانندگی�مردم،�بوقی�بود�که�کامیونی�برای�دورکردن�گوســفندانش�

از�مسیر�جاده�به�صدا�درآورده�بود،�او�هم�می گفت:�باید�فرهنگ�سازی�شود!
فرهنگ سازی�طی�سه�دهه�گذشته�رمز�عملیات�روانی�و�حتی�عملی�علیه�
آموزش�و�پرورش�و�معلمان�معجزه گر�آن�شــد�که�با�جانفشانی،�بذر�دانایی�را�
در�جان�ملت�می کاشــتند�و�زنده�نگه�می�داشــتند.�با�ذکر�این�مصیبت،�بر�تن�
ایــن�مجموعه�خدمت،�چه�ضربه ها�که�زده�شــد!�اصرار�بر�این�بود�که�»تربیت�
صحیح«،�اگر�باشــد،�عمل�درپی�آن�اســت!�و�ســنگر�مبارزه�با�کفر�و�ظلم�و�
اســتکبار�جهانی،�سنگر�مدرســه�و�تعلیم�و�تربیت�و�فرهنگ�است.�اعتقاد�به�
فرهنگ ســازی�با�تمرکز�بر�»اختیار�عمل«�دنبال�می�شود�و�با�ساختار�مغایرت�
دارد.�ساختارها،�مجموعه ای�از�قواعد�و�اصول�حاکم�بر�عمل�اجتماع�هستند�که�
بر�بنیادی�توافقی�یا�تحمیلی�شــکل�می گیرند�اما�به�طور�جدی�از�استمرار�خود�
محافظت�می کنند�و�بازتولید�می گردند.�ســاختارها�در�قامت�کلی�حکومت�با�
قوای�مستقل�یا�نامســتقل�تبلور�می�یابند�و�تبعیت�از�آنها�راهی�برای�زیستن�در�
آنهاست.�آنها�تعیین�حقوق�و�حدود�می�کنند�و�خود�حامی�بالفعل�خود�هستند.�
ساختارسازی�در�مقابل�فرهنگ سازی�قرار�دارد�و�مانع�اصلی�تحقق�انسان�دارای�
عمل�متکی�بر�تشخیص�شخصی�است.�کسی�در�درون�ساختارها،�»به�اختیار«�
نیست؛�بلکه�عنصری�از�یک�کل�سازمان یافتة�هدفمند�است�که�برای�بودن�آن،�
تعریفی�وجود�دارد�و�برای�عمل�آن،�تحدیدی!�شخص،�جزیی�از�کل�است�که�

هرگونه�خروج�او�از�ساختار،�جهانی�را�به�»آشوب«�می کشد.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
فرهنگ◢سازی◢طی◢
سه◢دهه◢گذشته◢رمز◢
عملیات◢روانی◢و◢حتی◢
عملی◢علیه◢آموزش◢
و◢پرورش◢و◢معلمان◢
معجزه◢گر◢آن◢شد◢
که◢با◢جانفشانی،◢بذر◢
دانایی◢را◢در◢جان◢
ملت◢می◢کاشتند◢و◢
زنده◢نگه◢می◢داشتند.◢
با◢ذکر◢این◢مصیبت،◢
بر◢تن◢این◢مجموعه◢
خدمت،◢چه◢ضربه◢ها◢
که◢زده◢شد!◢اصرار◢بر◢
این◢بود◢که◢»تربیت◢
صحیح«،◢اگر◢باشد،◢
عمل◢درپی◢آن◢است!◢
و◢سنگر◢مبارزه◢با◢
کفر◢و◢ظلم◢و◢استکبار◢
جهانی،◢سنگر◢
مدرسه◢و◢تعلیم◢و◢
تربیت◢و◢فرهنگ◢
است.
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نحوه�عمل�»ویروس�کرونا«�در�عصر�ما،�آشــکار�ساخت�که�چگونه�هیچ�
عملی�در�این�جهان،�بی ارتباط�با�ســایر�رخدادها�و�پدیده ها�نیست!�آنچه�بیش�
از�یک�قرن�توسط�متفکران�سیستمی�بیان�می شد،�اکنون�به�شکل�عملی�تحقق�
یافت�تا�ذهن�عینی گرای�بشــر،�به�فهم�آن�نائل�آید�و�باور�کند�که�فرهنگ سازی�
بنیادی�برای�عمل�آزاد�و�تشــخیصی�ایجاد�می کند�و�در�عصری�دارای�حرمت�
اســت�که�هر�شخص�بتواند�عمل�خود�را�تعریف�و�بدون�عنایت�به�پیامد�آن�بر�
دیگری،�بگوید:�»من�اگر�نیکم�و�گر�بد�تو�برو�خود�را�باش«!�اکنون�هر�بودنی�بر�
بودن های�دیگر�مؤثر�است.�نیک�و�بد�همه�اعضای�اجتماع�به�هم�آمیخته�است.�
اینجاست�که�دیگر�نمی توان�به�توان�تربیت�برای�فرهنگ سازی�اکتفا�کرد�و�الزم�
است�حکومت�به�ساختارسازی�اقدام�نماید.�البته�فرهنگ�سازی�برای�گروه هایی�
اندک�از�جامعه�که�در�سطحی�خاص�از�اعتالی�شخصی�عمل�می کنند،�دارای�
نقش�اساسی�است�ولی�در�یک�جامعه،�سرنوشت�همه�اشخاص�به�هم�پیوسته�
است.�عمل�هر�یک�بر�همگان�تأثیر�می گذارد.�کرونا�به�روشنی�این�پدیده�مهم�
اجتماعی�را�آشــکار�کرد�که�»هم سرنوشتی«�و�»طوفان ســازی�اثر�ذره ای«�در�
اجتماع�بشــری�به�چه�معناست.�اکنون�این�ویروس�ناپیدای�نوپدید�بنیان افکن�
اجتماعات�بشری،�از�عیش�و�شادی�تا�وفات�و�سوگواری�عزیزان،�به�ما�آموخت�
که�در�ظهور�عمِل�مناسب،�ساختارهای�اجتماعی�دارای�نقشی�بیش�از�تربیت�
فردی�هستند.�فرهنگ سازی�تنها�می تواند�به�افزایش�آگاهی�از�حقوق�و�حدودی�

اقدام�کند�که�با�ساختارسازی�به�تعیین�آنها�اقدام�شده�است.

آقای�موســی�پور�اســتاد�برنامه�ریزی�درســی�دانشــگاه�فرهنگیان�در�این�
سخنرانی�به�سراغ�مولفه�ی�فرهنگ�سازی�رفته�و�آن�را�به�چالش�می�کشد.�ایشان�
دو�مشــکل�اساسی�برای�مساله�فرهنگ�سازی�مطرح�می�کند.�اولین�مشکل�از�
نظر�ایشــان�بیرونی�بودن�تربیت�در�قالب�فرهنگ�ســازی�است�که�آثار�درونی�
کمی�را�به�همراه�دارد.�دومین�مشکل�از�نظر�عدم�الزام�آور�بودن�مقوله�ی�فرهنگ�
سازی�است�که�در�مواقع�بحرانی�مثل�کرونا�نمی�تواند�نتیجه�بخش�باشد.�آقای�
موســی�پور�بر�این�مساله�تاکید�می�کند�که�به�جای�فرهنگ�سازی�باید�به�سراغ�
ساختارسازی�رفت�چرا�که�ساختار�هم�الزام�آور�است�و�هم�با�درونیات�انسان�ها�

عجین�می�شود.
 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
نحوه◢عمل◢»ویروس◢
کرونا«◢در◢عصر◢ما،◢
آشکار◢ساخت◢که◢

چگونه◢هیچ◢عملی◢در◢
این◢جهان،◢بی◢ارتباط◢

با◢سایر◢رخدادها◢
و◢پدیده◢ها◢نیست!◢
آنچه◢بیش◢از◢یک◢

قرن◢توسط◢متفکران◢
سیستمی◢بیان◢می◢شد،◢
اکنون◢به◢شکل◢عملی◢
تحقق◢یافت◢تا◢ذهن◢
عینی◢گرای◢بشر،◢به◢

فهم◢آن◢نائل◢آید◢و◢باور◢
کند◢که◢فرهنگ◢سازی◢
بنیادی◢برای◢عمل◢آزاد◢

و◢تشخیصی◢ایجاد◢
می◢کند◢و◢در◢عصری◢

دارای◢حرمت◢است◢که◢
هر◢شخص◢بتواند◢عمل◢
خود◢را◢تعریف◢و◢بدون◢
عنایت◢به◢پیامد◢آن◢بر◢
دیگری،◢بگوید:◢»من◢

اگر◢نیکم◢و◢گر◢بد◢تو◢برو◢
خود◢را◢باش«!◢اکنون◢

هر◢بودنی◢بر◢بودن◢های◢
دیگر◢مؤثر◢است.◢نیک◢و◢
بد◢همه◢اعضای◢اجتماع◢

به◢هم◢آمیخته◢است.◢

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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سخنرانی |

 دامن کشیدِن فرهنگ سازي از نظام 
ونا بر درك ارزش ساختارها! تربیتي: آثار کر

دکتر�علیرضا�صادق�زاده�قمصری 	

در�قرآن�کریم�به�زندگی�مطلوب�انسان�تنها�یک�باربه�صراحت�با�تعبیر�حیات�
طیبه�اشــاره�شده�است�)سوره�نحل،�آیه�97(؛�که�ناظر�است�به�توصیف�و�ترسیم�
سیمای�زندگی�آرمانی�انسان�و�مشخصات�و�ابعاد�آن�از�منظر�دین؛�البته�این�نوع�
زندگی�پدیده�ای�نیســت�که�درعالم�آخرت�و�پس�از�مرگ�محقق�گردد،�بلکه�در�
حقیقت�در�همین�زندگی�دنیوی�و�با�تنظیم�و�ساماندهی�و�صبغۀ�الهي�بخشیدن�به�
زندگی�طبیعی�وروزمره�آدمی�صورت�تحقق�می�یابد.�به�بیانی�دقیق�تر�حیات�طیبه�

عبارت�است�از:�
»وضعیت�دلپسند،�رضایت�بخش�و�شایسته�زندگي�فردی�و�اجتماعی�آدمی�
در�دنیا�و�در�همه�شئون�مختلف،�براساس�نظام�معیار�ربوبی�است�که�مراتبی�از�آن،�
پس�از�انجام�اعمال�شایسته،�همراه�با�ایمان،�از�سوی�خداوند�کریم،�و�در�جهت�

تعالی�زندگی�طبیعی،�به�همه�انسان�های�نیکوکار�و�مؤمن�عطا�می�شود«.
بر�این�اساس،�تحقق�حیات�طیبه�در�معنای�حقیقی�آن،�مشروط�به�پذیرش�
اختیاری�دین�حق�و�انجام�اعمال�صالح�براین�مبنا�است،�اما�چنانکه�می�دانیم�نظام�
معیار�ربوبی�در�دیدگاه�اسالمی،�مفهومی�ذو�مراتب�است�که�برخی�از�ارزش�های�

 دیده بان
  اندیشـه

  
علیرضا
صادق زاده 
قمصری

استادیار دانشگاه تربیت مدرس 
و مدیرگروه علوم تربیتی شورای 
بررسی متون
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مراتب�نخســتین�آن،�مطلوب�بالفعل�فطرت�کمال�جوی�همۀ�انسان�هاســت�و�
می�توانیم�مصادیقــی�از�ارزش�های�اصلی�مورد�تأکیــد�در�حیات�طیبه�حقیقی�
)مواردی�نظیر�صداقت،�عدالت�ورزی،�شکر�نعمت،�امانت�داری�و�وفای�به�عهد�
وحتی�حفظ�سالمت�بدن(�را�براي�هر�انسان�طبیعي،�سالم،�خردمند�و�باقي�مانده�
بر�اصل�فطرت�)ولو�افراد�غیرمتدین�به�دیِن�حق(�نیز�اموری�خواســتنی�و�تحقق�
پذیــر�بدانیم�و�در�نتیجه�اهتمام�به�این�نوع�ارزش�ها�ی�عقالنی،�که�عقل�بشــری�
به�طور�مســتقل�درباره�آنها�حکم�می�کند،�باعث�می�شود�تا�تحقق�این�مراتب�از�
نظام�ارزش�های�حیات�طیبه،�آرمان�قابل�وصول�و�واقع�بینانه�ای�براي�عموم�مردم�
)اعم�از�دینداران�و�افراد�غیرمتدین(�به�شمار�آید�و�لذا�باید�تالش�برای�تحقق�حیات�
طیبه،�از�این�مراتب�آغاز�گردد.��از�این�رو�به�نظر�می�رسد�یکی�از�زمینه�های�اصلی�
تحقق�حیات�طیبه�آن�اســت�که�همۀ�انســان�ها�را�به�اقتضاي�فطرت�پاك�و�حکم�
عقل�سلیم�و�نداي�وجدان�درون،�نخست�به�تحقق�این�مراتب�اولیه�از�ارزش�های�
انســانی�و�عقالنی�فراخواند�و�انســانیت�آنها�را�از�این�مســیر�بالفعل�نمود؛�زیرا�
وصول�به�معنای�حقیقی�حیات�طیبه،�بدون�دستیابي�به�این�مراتب�ممکن�نیست.�
یعني�در�جریان�تربیت�اســالمی-�به�مثابه�روند�زمینه�سازی�برای�ورود�متربیان�به�
فضای�حیات�طیبه�حقیقی-�ابتدا�باید�نســبت�به�پذیرش�والتزام�عملی�ایشان�به�
آن�دسته�از�ارزش�هاي�انســانی�اصرار�نماییم�که�وجوه�عقالنی�و�فرادینی�حیات�
طیبه�هســتند�)یعنی�قبول�و�پایبندی�نسبت�به�آنها�مشروط�به�انتخاب�دین�حق�و�
ایمان�و�التزام�به�همه�ارزش�های�نظام�معیار�ربوبی�نیســت�هرچند�درعین�حال�
دین،�حکم�مستقل�عقل�عملی�دربارۀ�حسن�آنها�را�تقریر�و�امضا�مي�نماید�و�لذا�
در�نظام�معیار�ربوبی�مقبول�و�حتی�بسیار�مورد�تأکید�هستند(�زیرا�رعایت�عملی�
�با�انگیزه�هاي�دنیایي�و�غیر�دیني�

ً
این�دسته�از�ارزش�های�عقالنی-�حتي�اگر�صرفا

صورت�پذیرند-�مراتب�اولیه�ای�از�زندگی�مطلوب�انســانی�را-�به�مثابه�پیش�نیاز�
حیات�طیبه�حقیقی-�فراهم�مي�ســازد.�بنابراین�آماده�شدن�جهت�تحقق�حیات�
طیبه�)یعنی�مقصود�اصلی�جریان�تربیت�اسالمی(�نیز�می�تواند�به�جای�مباحث�
اعتقادی�و�عبادی،�از�درخواســت�التزام�مخاطبان�به�این�وجوه�عقالنی�و�فرادینی�
حیات�طیبه�آغاز�گردد؛�چراکه��تعهد�عملی�به�آنها�با�فطرت�آدمی�و�حکم�مستقل�
عقل�بشری�متناسب�می�باشد�و�لذا�قبول�آنها�نیازمند�حل�و�فصل�مباحث�گسترده�
در�باره�عقائد�دینی�نیست.اما�به�رغم�آنچه�گفته�شد�نکته�قابل�توجه�و�چالش�برانگیز�
در�اندیشه�عموم�صاحب�نظران�تربیتی�مســلمان�و�یکی�از�نواقص�عموم�مفهوم�
پردازی�های�رایج�در�جهت�ترسیم�نظام�تربیت�اسالمی�در�جوامع�معاصر،�عبارت�
اســت�از�نوعی�غفلت�و�یا�کم�توجهی�نسبت�به�وجوه�عقالنی�حیات�طیبه�و�در�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
از◢این◢رو◢به◢نظر◢
می◢رسد◢یکی◢از◢
زمینه◢های◢اصلی◢

تحقق◢حیات◢طیبه◢
آن◢است◢که◢همۀ◢

انسان◢ها◢را◢به◢
اقتضاي◢فطرت◢پاک◢
و◢حکم◢عقل◢سلیم◢و◢
نداي◢وجدان◢درون،◢
نخست◢به◢تحقق◢
این◢مراتب◢اولیه◢از◢
ارزش◢های◢انسانی◢
و◢عقالنی◢فراخواند◢
و◢انسانیت◢آنها◢را◢

از◢این◢مسیر◢بالفعل◢
نمود؛◢زیرا◢وصول◢
به◢معنای◢حقیقی◢

حیات◢طیبه،◢بدون◢
دستیابي◢به◢این◢

مراتب◢ممکن◢نیست.
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نتیجه�شاهد�کمترین�تالش�برای�توجیه�این�نوع�زندگی�شایسته�انسانی�اسالمی�
باتکیه�بر�دالیل�عقلی�و�عقالیی�هستیم؛�یعنی�به�جای�بیان�استداللی�لزوم�حرکت�
متربیان�در�مسیر�تربیت�اسالمی،�باتکیه�بر�کمال�گرایی�فطری�ایشان�و�انجام�بحث�
�توجیه�لزوم�حرکت�در�این�

ً
در�فضایی�فلســفی�و�فراتر�از�دالیل�درون�دینی،�نوعا

مســیر�با�فرض�پذیرش�عقاید�دینی�اسالم�از�سوی�مخاطب�بحث�و�بنا�بر�تعبد�
�برای�اقناع�خصوص�دینداران�و�

ً
و�التزام�او�بــه�آموزه�ها�و�ارزش�های�آن،�)و�طبیعتا

مؤمنان(�صورت�گرفته�است.�درحالی�که�چنین�توجیهی�و�توجه�به�وجوه�عقالنی�
و�فرادینی�حیات�طیبه،�می�تواند�برای�عموم�انسان�های�دارای�عقل�سلیم�و�وجدان�

بیدار-�اعم�از�متدین�و�غیرمتدین-�موضوعی�پذیرفتنی�باشد.�
برهمین�اساس�به�نظر�می�رسد�)به�اقتضای�بحث�حاضر�و�لوازم�آن(�نظام�های�
تربیت�اسالمی�باید�تحقق�وجوه�عقالنی�حیات�طیبه،�را�در�مرتبه�نخست�اهتمام�
خود�قرار�دهند�در�حالی�که�روند�سیاســتگذاری�و�برنامه�ریزی�و�عمل�در�عموم�
�برای�ســاحت�تربیت�دینی�

ً
نهادهای�تربیتی�جوامع�اســالمی�معاصر،�معموال

�عرصه�هایی�مانند�تربیت�
ً
به�معنای�خاص�اولویت�ویژه�قائل�هســتند�و�خصوصا

بدنی�و�زیســتی،�تربیت�اخالقی�)به�معنای�عام(�و�تربیت�اجتماعی�را�در�مراتب�
بعدی�اهمیت�قرار�می�دهند.�اما�در�این�میان�رویداد�کم�سابقه�کرونا�و�آثار�گسترده�
آن�در�زندگی�عموم�افراد�جامعه�را�باید�شــاهدی�از�غیب�دانست�بر�لزوم�توجه�به�
وجوه�عقالنی�حیات�طیبه�در�نظام�تربیت�اسالمی،�پدیده�ای�که�باعث�شد�اموری�
عقالنی�مربوط�به�مواجهه�با�این�رویداد-�نظیر�التزام�به�خانه�نشــینی�برای�حفظ�
سالمت�بدن،�مسئولیت�اخالقی�نسبت�به�سالمت�و�بهداشت�دیگران،�رعایت�
ضوابــط�و�مقررات�ســخت�گیرانه�در�فاصله�گذاری�اجتماعــی�ناظر�به�مصالح�
اجتماعی�عموم�افراد�و�تالش�اخالقی�و�ایثارگرانه�در�حمایت�از�آســیب�دیدگان�
کرونا-�نسبت�به�سایر�امور�مهم�فردی�و�جمعی�زندگی�)نظیر�تالش�های�اقتصادی�
و�فعالیت�های�آموزشی�و�فرهنگی�و�حتی�انجام�مناسک�جمعی�مذهبی(�از�سوی�
همگان�در�درجه�اول�اهمیت�قرار�گیرند.��از�این�رو�به�نظر�می�رســد�در�شــرایط�
پساکرونا،�نظام�تربیت�اسالمی�جامعه�ما�)چه�در�مقام�اندیشه�و�چه�در�مقام�عمل(�
باید�مورد�بازنگری�اساســی�قرار�گیرد�و�درآن�وجوه�عقالنی�حیات�طیبه�از�جمله�
اهداف�و�تدابیر�مربوط�به�ســاحت�های�تربیت�بدنی�و�زیستی،�تربیت�اخالقی�و�
تربیت�اجتماعی�به�عنوان�امور�ضروری�و�پیش�نیاز�برای�سایر�وجوه�حیات�طیبه،�
مورد�توجه�جدی�عموم�سیاستگذاران،�برنامه�ریزان�و�مدیران�و�معلمان�مدارس�و�

دیگر�نهادهای�تربیتی�این�نظام�قرار�گیرند.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
از◢این◢رو◢به◢نظر◢
می◢رسد◢در◢شرایط◢
پساکرونا،◢نظام◢
تربیت◢اسالمی◢
جامعه◢ما◢)چه◢در◢
مقام◢اندیشه◢و◢چه◢
در◢مقام◢عمل(◢باید◢
مورد◢بازنگری◢اساسی◢
قرار◢گیرد◢و◢درآن◢
وجوه◢عقالنی◢حیات◢
طیبه◢از◢جمله◢اهداف◢
و◢تدابیر◢مربوط◢به◢
ساحت◢های◢تربیت◢
بدنی◢و◢زیستی،◢
تربیت◢اخالقی◢و◢
تربیت◢اجتماعی◢
به◢عنوان◢امور◢ضروری◢
و◢پیش◢نیاز◢برای◢سایر◢
وجوه◢حیات◢طیبه،◢
مورد◢توجه◢جدی◢
عموم◢سیاستگذاران،◢
برنامه◢ریزان◢و◢مدیران◢
و◢معلمان◢مدارس◢و◢
دیگر◢نهادهای◢تربیتی◢
این◢نظام◢قرار◢گیرند.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای�صادق�زاده�قمصری�استادیار�دانشگاه�تربیت�مدرس�و�مدیرگروه�علوم�
تربیتی�شــورای�بررسی�متون�در�این�سخنرانی�نسبت�به�مساله�ی�تاثیر�کرونا�بر�
فهم�مقوله�ی�»حیات�طیبه«�تاکید�کرده�و�مولفه�های�حیات�طیبه�را�بازگو�می�کند.�
از�نظر�ایشــان�حیات�طیبه�اوال�حیاتی�عقالنی�اســت�که�کرونا�نیز�بر�آن�تاکید�
کرده�است.�ثانیا�حیات�طیبه�حیاتی�است�که�نزدیک�ترین�مشابهت�را�با�فطرت�
بشری�داشته�باشد�که�باز�این�مساله�را�کرونا�به�ما�فهماند.�ثالثا�حیات�طیبه�صرفا�
محصور�در�زندگی�دینی�نبوده�و�جنبه�های�زیادی�را�شــامل�می�شود�که�باز�هم�
کرونا�این�مساله�را�برای�همگان�آشکار�کرد.�اگرچه�که�سخنان�آقای�صادق�زاده�
تا�حدود�زیادی�درست�است�ولی�به�نظر�می�رسد�که�باید�در�بحثی�مفصل�تر�در�
باب�تعریف�عقالنیت�و�فطرت�بحث�به�عمل�آید�چرا�که�این�دو�مقوله�از�سری�

بحث�های�پر�اختالف�و�پر�حاشیه�هستند.

  

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه



شماره ۴    50
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شماره ۴    50
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

ونا و فلسفه« »کر
سخنرانی | 

ونا ظرفیت مناسبی برای  دوران پسا کر
شکل گیری جهانی سازی توحیدی است!

حجت�االسالم�علیرضا�پیروزمند 	

حجت�االســالم�علیرضا�پیروزمند�عضو�هیأت�علمی�فرهنگســتان�علوم�
اسالمی�در�نشست�علمی�به�بررسی�وضعیت�مدیریت�جهانی�در�دوران�بیماری�
کرونا�پرداخت�و�فضایی�برای�ایجاد�تغییرات�مهم�در�آینده�را�ترســیم�کرد.�وی�
مسائل�ایجاد�شــده�در�دنیای�امروز�را�ماحصل�فرایند�مدرنیته�دانست�و�افزود:�
قضیه�کرونا�خیلی�از�اندیشــمندان�را�وادار�به�اظهار�نظر�کرده�است�و�البته�نکته�
مهم�آنکه�نباید�گذشته�جهان�غرب�را�ندید�و�این�قضیه�را�به�تنهایی�مورد�بررسی�

قرار�داد.�
پیروزمند�بیان�داشــت:�آنچه�در�یکی،�دو�سده�اخیر�ترسیم�کردند�این�بود�
که�ما�با�علم�جدید�و�فناوری�جدید�جهانی�و�با�محصوالتی�که�به�پشــتوانه�این�
فناوری�ایجاد�کردیم،�دغدغه�تاریخی�بشر�را�تأمین�کردیم.�آزادی،�امنیت،�رفاه،�
عقالنیت،�شــکوفایی�علم،�نظم�پذیرفته�شــده�جهانی�و...�افق�هایی�است�که�
ترســیم�و�ایجاد�آن�را�شروع�کرده�و�امپراطوری�رسانه�ای�هم�پشتوانه�آن�شدند�و�
کشورهای�توسعه��یافته�را�الگو�قرار�دادند�تا�دیگران�در�همین�راستا�گام�بردارند.

 دیده بان
  اندیشـه

  
علیرضا
پیروزمند

عضو هیأت علمی فرهنگستان 
علوم اسالمی 
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فرآیند�جهانی�شدن،�صهیونیستی�وآمریکایی�است
وی�با�بر�شمردن�فرآیند�تحوالت�تاریخی�در�سده�های�اخیر�ادامه�داد:�روند�
این�تغییرات�به�وسیله�صهیونیسم�جهانی�و�توسط�کمپانی�های�بزرگ�اقتصادی�
و�رسانه�ای�مدیریت�شده�است.�به�پشتوانه�سازمان�ملل�و�سازمان�های�اقماری،�
در�فرآیندی�مشخص،�کشورهای�در�حال�توسعه�مدیریت�می�شوند؛�شبکه�های�
چند�الیه�ای�در�پیدا�و�پنهان�شکل�گرفته�تا�بتواند�فرهنگ�توسعه�مادی�را�فراگیر�
کنند�و�تخطی�کنندگان�را�از�بین�ببرند.��این�فرآیند�جهانی�شــدن،�صهیونیستی�
و�آمریکایی�است.�صهیونیســم�از�طریق�کمپانی�های�اقتصادی�و�رسانه�ای�در�
صدد�تحکیم�پایه�های�دیکتاتوری�خود�اســت.�از�شل�گرفته�تا�گوگل�و�هالیوود�
زنجیره�ای�را�شــکل�داده�اند�که�البته�روی�صحنه�نیســتند�و�دولت�های�وابسته�
بیشتر�مشاهده�می�شوند.�الیه�ســوم�این�زنجیره،�به�پشتوانه�قدرت�های�بزرگ،�

سازمان�های�جهانی�است�که�در�رأس�آن�سازمان�ملل�است.
وی�جبهه�غرب�را�از�درون�و�بیرون�مورد�هجمه�دانست�و�درباره�هجمه�های�
درونی�جبهه�غرب�گفت:�بحران�هویتی�در�جهان�شکل�گرفته�است�که�پوچی�
�با�برنامه�هایی�مسکن�وار�در�حال�مدیریت�هستند�تا�کمتر�بشر�متوجه�

ً
آن�را�صرفا

آن�باشد.�بی�عدالتی�یکی�از�عوارض�مدیریت�غربی�است،�چه�نسبت�به�سایر�
کشورها�و�چه�نسبت�به�مردم�خود�کشورهای�غربی�که�پیامد�آن�اتفاقاتی�مانند�
جنبش�وال�اســتریت�و�جنبش�مردم�در�فرانسه�اســت.�پیروزمند�با�بیان�اینکه�
مشــکالت�امنیتی�غذایی�بــا�توجه�به�مواد�تراریختــه�و�معضالت�جانی�که�با�
توجه�به�جنگ�هایی�که�غربی�ها�در�دنیا�به�راه�انداختند،�بیانگر�آن�است�که�برای�
�
ً
جان�مردم�ارزشی�قائل�نیستند،�اظهار�داشت:�همچنین�ابتذال�که�مسأله�کامال
هویدایی�اســت�و�باعث�فروپاشی�خانواده�و�عواطف�اجتماعی�شده�است.�در�
�روشن�مورد�ادعاهای�غرب�

ً
نهایت�دروغ�بودن�آزادی�نیز�از�جمله�مباحث�کامال

است.
انقالب�اسالمی�کانون�قیام�علیه�هژمونی�حاکم�بوده�است

وی�با�اشــاره�به�اینکه�ایجاد�انقالب�اســالمی�در�ایران�را�ســر�آغاز�عصر�
جدیدی�دانست�که�موجب�به�چالش�کشیدن�غرب�شده�است،�افزود:��بنا�به�گفته�
رهبر�انقالب،�عصر�خمینی،�جهان�را�وارد�عصر�جدید�کرده�اســت.�قضایای�
اخیر�را�نیز�باید�در�همین�فضا�و�پیچ�تاریخی�روایت�کرد.�لذا�ایشان�در�یکی�از�
ســخنرانی�ها�بیان�داشتند:�»بدانید�بشر�امروز�بر�سر�پیچ�تاریخی�است،�دوران�
جدیدی�در�جهان�ایجاد�می�شود.�توسل�به�خدای�متعال�و�بشریت�از�مکاتب�و�
ایدئولوژی�های�مادی�عبور�کرده�است.«�عضو�هیأت�علمی�فرهنگستان�علوم�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
روند◢این◢تغییرات◢به◢
وسیله◢صهیونیسم◢
جهانی◢و◢توسط◢

کمپانی◢های◢بزرگ◢
اقتصادی◢و◢رسانه◢ای◢
مدیریت◢شده◢است.◢
به◢پشتوانه◢سازمان◢
ملل◢و◢سازمان◢های◢

اقماری،◢در◢فرآیندی◢
مشخص،◢کشورهای◢

در◢حال◢توسعه◢
مدیریت◢می◢شوند؛◢

شبکه◢های◢چند◢
الیه◢ای◢در◢پیدا◢و◢

پنهان◢شکل◢گرفته◢تا◢
بتواند◢فرهنگ◢توسعه◢
مادی◢را◢فراگیر◢کنند◢
و◢تخطی◢کنندگان◢
را◢از◢بین◢ببرند.◢

◢این◢فرآیند◢جهانی◢
شدن،◢صهیونیستی◢و◢

آمریکایی◢است.
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اسالمی�خاطرنشــان�کرد:�با�انقالب�اسالمی،�شیب�نزولی�تمدن�غرب�ایجاد�
شد.�جدای�از�مشــکالت�درونی�غرب،�از�بیرون�نیز�انقالب�اسالمی،�کانون�
قیام�علیه�هژمونی�حاکم�بوده�اســت،�این�یعنی�ورود�بشریت�به�عصر�جدید،�
چرا�که�انقالب�اســالمی�ایران�پیامی�متفاوت�و�روشــی�متفاوت�تر�را�به�همراه�
آورده�بود.�وی�تفاوت�محتوایی�و�روشــی�در�موضوعــات�را�از�وجه�تمایزهای�
جدی�بین�انقالب�اسالمی�و�تمدن�غرب�دانست�و�ادامه�داد:�آزادی�و�امنیت�و�
رفاه�در�انقالب�اسالمی�ذیل�خدا�و�شریعت�خواهد�بود.�لذا�معنای�مترقی�هم�
خواهد�شــد.�روش�هم�متفاوت�بود.�چرا�که�برخالف�آن�ها�که�روشی�با�زور�و�
تجهیل�توام�بود،�در�تفاهم�با�وجدان�عمومی�جهان�انقالب�اســالمی�به�وجود�
آمد�و�مخاطب�انقالب�مردمی�اســت�کــه�از�زر�و�زور�به�تنگ�آمده�اند.�لذا�به�
میزانی�که�انقالب�توانســته�از�سد�امپراتوری�رسانه�ای�بگذرد،�توانسته�قلوب�را�

با�خودش�همراه�کند.
این�استاد�حوزه�علمیه�با�اشاره�به�تقابل�ها�و�هجمه�های�سهمگین�غرب�علیه�
انقالب�اسالمی�تصریح�کرد:�نه�تنها�خنثی�شدند،�بلکه�امواج�به�سمت�غرب�
برگشــته�و�اثرات�جدی�ایجاد�کرده�است.�در��3جبهه،�همه�هزینه�های�غرب�به�
ناکامی�انجامید.�جنگ،�تهدید�و�تحریم�موجب�مقاومت�ایران�و�افزایش�قدرت�
محور�مقاومت�شد.�وی�اصلی�ترین�نمود�اتفاقات�اخیر�در�شیوع�ویروس�کرونا�
را�ضعــف�جدی�بشــر�در�دوری�از�معنویت�و�اخــالق�توصیف�کرد�و�گفت:��
چنانچه�تحلیل�دقیقی�از�ســده�های�اخیر�عمر�بشر�شود�مشخص�می�شود�که�
مهم�ترین�تهدید�بشــر،�تهدید�فرهنگی�بوده�است.�»عقالنیت�عنان�گسیخته«�
بدترین�تهدید�برای�بشــر�است،�نتیجه�آن�شده�که�انسان�های�غربی�فقط�دنبال�
منفعت�هستند.�مهم�ترین�تهدید�فراگیر�بشریت�امروز�نیز�همین�است.�پیروزمند�
بیان�داشت:�این�هشدار�جدی�واقعی�باید�بهره�گرفت.�برای�اینکه�جبهه�مقاومت�
جهانی�برای�مقابله�با�جبهه�غرب�و�نیز�ایجاد�بستری�برای�سهم�خواهی�معنویت�

و�اخالق�در�مدیریت�جهانی�و�تن�دادن�به�الزامات�آن�همگرا�شود.
شرایط�پساکرونا�ظرفیت�مناسبی�برای�شکل�گیری�جهانی�سازی�توحیدی�

است
وی�سپس�تحلیل�های�پساکرونا�را�مورد�بررســی�قرار�داده�و�هرکدام�را�در�
سطحی�محتمل�دانست�و�افزود:�تحلیل�دیگر�اینکه�جهانی�گرایی�تشدید�شده�
و�به�سمت�حکمرانی�مجازی�حرکت�می�کنیم.�شکل�حکمرانی�عوض�می�شود�
یا�اینکه�بشــر�به�سمت�جهانی�ســازی�معتدل�می�رود،�جایی�بین�ملی�گرایی�و�

جهانی�سازی�است�که�البته�باز�هم�محور�تأمین�منابع�دنیایی�است.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
چنانچه◢تحلیل◢دقیقی◢
از◢سده◢های◢اخیر◢عمر◢
بشر◢شود◢مشخص◢
می◢شود◢که◢مهم◢ترین◢
تهدید◢بشر،◢تهدید◢
فرهنگی◢بوده◢است.◢
»عقالنیت◢عنان◢
گسیخته«◢بدترین◢
تهدید◢برای◢بشر◢
است،◢نتیجه◢آن◢شده◢
که◢انسان◢های◢غربی◢
فقط◢دنبال◢منفعت◢
هستند.◢مهم◢ترین◢
تهدید◢فراگیر◢بشریت◢
امروز◢نیز◢همین◢
است.◢پیروزمند◢بیان◢
داشت:◢این◢هشدار◢
جدی◢واقعی◢باید◢
بهره◢گرفت.◢برای◢
اینکه◢جبهه◢مقاومت◢
جهانی◢برای◢مقابله◢
با◢جبهه◢غرب◢و◢نیز◢
ایجاد◢بستری◢برای◢
سهم◢خواهی◢معنویت◢
و◢اخالق◢در◢مدیریت◢
جهانی◢و◢تن◢دادن◢
به◢الزامات◢آن◢همگرا◢
شود.
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عضو�هیأت�علمی�فرهنگستان�علوم�اسالمی�با�بیان�اینکه�شرایط�پساکرونا�
ظرفیت�مناسبی�برای�عبور�از�پیچ�تاریخی�و�شکل�گیری�جهانی�سازی�توحیدی�
اســت،�ابراز�داشت:�اینکه�بشر�به�اســتیصال�رسیده�و�برخی�که�حتی�مسلمان�
نیســتند،�نماز�می�خوانند�یا�درهای�کلیساها�بیشتر�باز�می�شود�و�مردم�به�دنبال�
منبع�حقیقی�معنویت�هستند،�خودمقابله��ای�با�این�تمدن�عقل�گریز�و�حس�محور�
اســت.وی�با�تأکید�بر�دیدگاه�خود�یعنی�حرکت�دنیا�به�سمت�معنویت،�گفت:�
اصل�جهانی�سازی�کند�نمی�شــود،�ولی�کیفیت�آن�متفاوت�خواهد�شد.�اصل�
جهانی�سازی�توقف�پذیر�نیســت،�ولی�کیفیت�آن�تحت�اراده�ملت�ها�متفاوت�
خواهد�بود.�انقالب�اســالمی�در�دوران�اوج�گیری�تمدن�غرب�توانست�اراده�ها�
را�به�سمت�خود�بکشاند.�شروع�این�دوران�جدید�با�انقالب�بوده�است،�ولی�با�
این�واقعه�به�سمت�تکثیر�معنویت�اوج�خواهد�گرفت.پیروزمند�اظهار�داشت:�
بین�اصل�تقویت�فضای�مجازی�با�نحوه�مدیریت�آن�باید�تفاوت�قائل�بود.�آنچه�
که�ما�باید�نســبت�به�آن�توجه�جدی�داشــته�باشیم،�مدیریت�و�محتوای�فضای�
مجازی�اســت،�کما�اینکه�در�نحوه�جهانی�ســازی�هم�قائل�به�همین�هستیم.�
قدرت�انقالب�اســالمی�در�همین�پیش�روندگی�و�اعتالی�آرمان�اســت.�البته�
منظور�دامن�زدن�به�فضای�مجازی�نیســت؛�چراکه�از�موضع�فرهنگ�اسالمی�
ارتباط�مشــافهی�مورد�مطالبه�است.�ولو�همه�کارها�را�بشود�در�منزل�انجام�داد.�

دید�و�بازدیدها�خواسته�جدی�شرع�است.
باید�حضور�موحدان�عالم�در�تصمیم�گیری�های�جهانی�افزایش�پیدا�کند

وی�با�دعوت�عناصر�فعال�در�جبهه�مقاومت�برای�اثرگذاری�بیشتر�بر�حاکمیت�
�حکمرانی�بر�محوریت�معنویت،�اخالق�و�عقالنیت�توحیدی�

ً
جهانی�افزود:�قطعا

درجهان�شکل�خواهد�گرفت،�باید�سهم�خود�را�در�این�فرآیند�افزایش�بدهیم؛�به�
زودی�رویش�ها�و�جوشش�های�جدید�به�ســمت�منجی�را�در�جهان�باید�انتظار�
ْم«،�

ُ
ک
َ
اِلَب�ل

َ
�غ
َ
ال
َ
ُه�ف
َّ
ُم�الل

ُ
داشت.�این�استاد�دانشگاه�خاطرنشــان�کرد:��»ِإْن�َیْنُصْرک

تقویت�و�همبستگی�بین�اراده�ها�مهم�است،�باید�حضور�و�تأثیر�موحدان�عالم�در�
تصمیم�گیری�های�جهانی�افزایش�پیدا�کند.�سازوکار�بدیل�مدیریت�فعلی�جهان،�
شکل�گیری�شبکه�جدیدی�است�که�قدرتش�را�از�اراده�های�عام�مردمی�می�گیرد.�
وی�ادامه�داد:�رأس�جدیدی�که�علیه�استکبار�جهانی�می�تواند�قیام�کند.�خیزشی�
برای�ایجاد�ساختار�جهانی�به�محوریت�اخالق�و�معنویت�می�تواند�شکل�بگیرد.�
این�گفتمان�نیاز�دارد�که�احساس�ناامنی�ایجاد�شده�در�جهان،�ریشه�یابی�شده�و�به�
مردم�عالم�بیان�شود�که�ریشه�آن�نحوه�مدیریت�غرب�است�تا�موجی�از�طلب�مردم�

برای�تغییر�در�ساختار�حکمرانی�جهانی�شکل�بگیرد.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اصل◢جهانی◢سازی◢
کند◢نمی◢شود،◢ولی◢
کیفیت◢آن◢متفاوت◢
خواهد◢شد.◢اصل◢

جهانی◢سازی◢توقف◢
پذیر◢نیست،◢ولی◢

کیفیت◢آن◢تحت◢اراده◢
ملت◢ها◢متفاوت◢خواهد◢
بود.◢انقالب◢اسالمی◢
در◢دوران◢اوج◢گیری◢

تمدن◢غرب◢توانست◢
اراده◢ها◢را◢به◢سمت◢
خود◢بکشاند.◢شروع◢
این◢دوران◢جدید◢با◢
انقالب◢بوده◢است،◢
ولی◢با◢این◢واقعه◢به◢

سمت◢تکثیر◢معنویت◢
اوج◢خواهد◢گرفت.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
حجت�االســالم�علیرضا�پیروزمند�عضو�هیأت�علمی�فرهنگســتان�علوم�
اسالمی�در�سخنرانی�اخیر�خود�به�تحلیل�تمدنی�از�وضعیت�پساکرونا�پرداخت.�
جریان�فرهنگستان�علوم�اســالمی�که�با�مدیریت�آیت�الله�میرباقری�در�فضای�
اندیشــه�کشــور�حضور�دارد�مبتنی�بر�نگاه�خاصی�که�آیت�الله�سیدمنیرالدین�
حسینی�الهاشمی�بنیان�نهاد،�نگاه�کالن�تمدنی�خاصی�به�موضوعات�و�پدیده�ها�
دارند�و�سعی�دارند�تقابل�جریان�حق�و�باطل�را�در�صف�آرایی�آخرالزمانی�ترسیم�

نمایند.�
پیروزمند�در�ســخنان�خود�به�بررسی�وضعیت�مدیریت�جهانی�در�دوران�
بیماری�کرونا�پرداخت�و�فضایی�برای�ایجاد�تغییرات�مهم�در�آینده�را�ترسیم�کرد.�
او�مسائل�پیش�آمده�را�ماحصل�مدرنیته�دانست�و�سپس�از�مساله�جهانی�شدن�
سخن�گفت.�او�»جهانی�شدن«�را�یک�فرایند�صهیونیستی�ـ�آمریکایی�دانست�
و�بیان�داشــت�که�کرونا�موجب�شد�که�ناکارآمدی�مدیریت�غربی�عیان�گردد.�
او�معتقد�است�اصل�جهانی�ســازی�توقف�پذیر�نیست،�ولی�کیفیت�آن�تحت�
اراده�ملت�ها�متفاوت�خواهد�بود�و�شــرایط�پساکرونا�ظرفیتی�برای�شکل�گیری�
جهانی�سازی�توحیدی�است.�پیروزمند�اصلی�ترین�نمود�اتفاقات�اخیر�در�شیوع�
ویروس�کرونا�را�ضعف�جدی�بشر�در�دوری�از�معنویت�و�اخالق�توصیف�کرد�

و�»عقالنیت�عنان�گسیخته«�را�جدی�ترین�تهدید�برای�بشر�دانست.

ونا یت_جهانی_پساکر #مدیر
#جهانی_شدن
#تمدن اسالمی
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یادداشت |

ونایی  علم و جهان پساکر
دکتر�ناصر�فکوهی 	

نقطــه�حرکت�من�در�یادداشــت�پیش�رو،�بازاندیشــی�و�رمزگشــایی�از�
گفتمان�کرونا�ویروس�و�به�ویژه�مفهوم�پســا�کرونا،�با�بهره�گیری�نسبی�از�نظریه�
جامعه�شناسی�علم�برونو�التور)1(�جامعه�شناس�فرانسوی�و�یکی�از�مهم�ترین�
متخصصــان�کنونی�در�تحلیل�شــرایط�و�چگونگی�حرکت�جهان،�به�ســوی�
تخریب�خویش�و�نقشی�است�که�علم�می�تواند�به�صورت�مثبت�یا�منفی�در�این�

فرایند�و�در�رابطه�با�طبیعت�ایفا�کند�است.�
التور،�در�نظریه�گایایی�خود�)2(�اصل�و�اســاس�هر�گونه�تداوم�هســتی�
انسان�را�وابستگی�و�جبران�و�سازش�میان�روند�رشد�و�پیشرفت�های�فناورانه،�یا�
بهتر�است�بگوییم�دگرگونی�های�فناورانه�زندگی�انسان�ها�و�جوامع�آن�ها�با�مادر�
طبیعت�)گایا(�می�داند.�این�نظریه�به�صورت�مشخص�با�نظریه�روسویی�جدایی�
انســان�از�طبیعت�و�نگون�بختی�او�در�تمدن�و�با�نظریه�بدبینانه�لوی�اســتروس�
مبتنی�بر�انســان-محور�بودن�اندیشه�تمدن�های�انســانی�که�در�نهایت�سبب�
تخریب�آنها�خواهد�شــد�)3(،�نزدیکی�دارد،�اما�آنچه�رویکرد�التور�را�متمایز�

می�کند،�به�رابطه�نظریه�اش�با�گفتمان�»علم�خالص«�بر�می�گردد.
برای�آن�که�بحث�خود�را�روشن�کنیم،�و�پیش�از�آن�که�وارد�رابطه�آن�با�موضوع�

  
ناصر

فکوهی

نویسنده، مترجم، انسان شناس 
و استاد دانشگاه تهران 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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کروناویروس�شویم،�باید�به�یکی�از�نخستین�مطالعات�التور�اشاره�کنیم�که�یک�
مطالعه�انسان�شناختی�بر�یک�آزمایشگاه�عصب�شناسی�است�)4(�که�همراه�با�
یک�انسان�شناس�دیگر�ارائه�داد�و�همین�طور�کتاب�دیگر�وی�با�عنوان�»دانش�در�
کنش«�)5(�و�مطالعات�بعدی�اش�که�بیش�و�پیش�از�هر�چیز�به�دنبال�آن�بودند�

که�موضوع�»ساخت�یابی�اجتماعی«�)6(�علم�را�نشان�داده�و�ثابت�کنند.
بحث�اساســی�التور�در�آن�اســت�که�علم�به�صورتی�خنثی،�یعنی�خنثی�
نســبت�به�روابط�اجتماعی�–�اقتصادی�و�سیاســی�و�فرهنگی�که�درون�آن�تبیین�
می�شود،�وجود�خارجی�ندارد�و�به�هیچ�موضوعی�نمی�پردازد�و�این�امر�نه�فقط�
شامل�علوم�اجتماعی�و�انسانی،�بلکه�به�ویژه�شامل�علوم�پایه�و�بنیادی�می�شود.�
این�که�علوم�گروه�اول�از�فلسفه�تا�جامعه�شناسی،�در�مدرنیته�متأخر�به�شدت�به�
زیر�ســوال�رفته�و�یا�آن�ها�را�در�قالب�مطالعات�ریاضی�مدل�سازی،�یا�در�قالب�
نظر�سنجی�های�پرسشنامه�ای�کرده�اند�و�به�صورتی�تالش�گسترده�ای�آغاز�شده�
است�که�»علمی«�بودن�این�علوم�را�به�زیر�سوال�برده�و�از�آن�ها�اعتبارزدایی�شود،�
�به�این�دلیل�اســت�که�علوم�انسانی�در�حقیقت�نقطه�و�سرچشمه�ای�برای�

ً
دقیقا

رده�مقاومت�های�مدنی�در�برابر�گرایش�های�ســرمایه�داری�
ُ
ایجاد�اعتراض�و�خ

متأخر�هستند،�بدون�این�که�کمترین�فایده�ای�برای�آن�داشته�باشند.
�از�ایــن�رو،�نه�فقط�در�عمل،�برای�مثال�با�پاییــن�بردن�حداکثری�مقیاس�
دســتمزدها�و�پاداش�های�مالی�و�مادی�برای�کنشگران�در�این�علوم�باید�آن�ها�را�
حاشیه�ای�می�کردند،�بلکه�با�دســت�زدن�به�گروه�بزرگی�از�یورش�های�نمادین�
نیز�آن�ها�را�فاقد�اعتبار�و�ارزش�نشــان�داده�و�تصویر�»جامعه�شــناس�ِ�معترض�
ِ�بدون�ِ�راه�حل�ِ�کاربردی«�را�به�مدلی�جهان�شــمول�تبدیل�کنند،�جامعه�شناسی�
�»مونث«�هم�باشــد�تا�بتوان�در�جهانی�که�بر�مدل�مردانه�بازسازی�

ً
که�ترجیحا

می�شود�و�حتی�اگر�زنان�در�آن�پیشرفت�کنند�در�نقش�سیاستمدار�و�ریاضی�دان�
و�فیزیکدان�و�پزشــک�و�به�نسبتی�اســت�که�از�مدل�زنانه�فاصله�بگیرند�و�…�
خواهد�بود�و�نه�در�نقش�جامعه�شــناس�و�انسان�شناس�و�فیلسوف�و�تاریخ�دان�
و…�تا�بدین�ترتیب�بتوان�علم�را�به�علوم�پایه�و�کاربردی�تقلیل�داد�و�سایر�اشکال�
شناخت�را�با�یک�عملیات�زیباســازی�)7(�گسترده�در�»هنر«�خالصه�کرد�که�
هرچند�هم�زیبا�و�باارزش�باشد،�اما�فاقد�مشروعیت�دخالت�در�موضوع�جدی�

»علم«�به�حساب�بیاید.
نتیجه�روشــن�خواهد�بود:�موضوع�های�علمــی،�اهداف�برنامه�ریزی�های�
راهبردی�و�کاربردی�به�وسیله�منافع�بنگاه�های�اقتصادی�و�نظامی�و�امنیتی�تعیین�
می�شــوند�و�در�آن�ها�اصل�بر�یک�اقتصاد�سیاســی�داروینیستی�و�نظامی�شده�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
موضوع◢های◢
علمی،◢اهداف◢
برنامه◢ریزی◢های◢
راهبردی◢و◢کاربردی◢
به◢وسیله◢منافع◢
بنگاه◢های◢اقتصادی◢و◢
نظامی◢و◢امنیتی◢تعیین◢
می◢شوند◢و◢در◢آن◢ها◢
اصل◢بر◢یک◢اقتصاد◢
سیاسی◢داروینیستی◢
و◢نظامی◢شده◢خواهد◢
بود.◢در◢این◢اقتصاد◢
سیاسی،◢اصل◢
سلسله◢مراتبی◢بودن◢
جهانشمول◢و◢انسان-
محور◢است◢که◢باید◢
اصل◢پایه◢ای◢هر◢گونه◢
فرایند◢مشروعیت◢یابی◢
قرار◢بگیرد.
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خواهد�بود.
�در�این�اقتصاد�سیاســی،�اصل�سلسله�مراتبی�بودن�جهانشمول�و�انسان-
محور�است�که�باید�اصل�پایه�ای�هر�گونه�فرایند�مشروعیت�یابی�)8(�قرار�بگیرد.�
بدین�معنا�که�رشــد�و�پیشرفت�و�شکوفایی�اقتصادی�به�هیچ�رو�زیر�سوال�نرود�
و�سلســله�مراتب�درون�جوامع�توســعه�یافته�بین�افراد�»موفــق«�و�»ناموفق«�و�
»مسئول«�و�»غیرمسئول«�و�سلسله�مراتب�بین�کشورهای�مختلف�نیز�بر�همین�

اساس�حفظ�شود.�
روشن�است�که�گفتمان�دفاع�از�محیط�زیست�به�دلیل�شدت�محبوبیت�آن�
و�همچنین�اهمیت�واقعی�آن�برای�حتی�تداوم�سلســله�مراتب�در�قالب�انسان-
محوری،�این�گفتمان�نیز�حفظ�شده�اما�تعبیر�و�اجرای�آن�بازهم�بر�اساس�الگوها�
و�استراتژی�هایی�با�هندسه�متغیر،�بنابر�همان�معیارهای�سلسله�مراتبی�و�دو�گانه�
موفــق�/�ناموفق�انجام�می�گیرد.�از�این�رو،�به�بــاور�ما�همان�اندازه�که�در�جنگ�
�گمراه�کننده�است،�

ً
جهانی�اول�و�آنفوالنزای�موسوم�به�اسپانیایی�که�نامی�کامال

مسئله�اساسی�جنگ�بود،�در�بیماری�کروناویروس�نیز�فروپاشی�ِ�در�حال�حاضر�
موقت�ِ�جهان�اجتماعی�که�می�تواند�طوالنی�مدت�شــود�و�پیامدهای�سنگینی�
در�بر�داشــته�باشد،�ما�با�محوریت�اقتصاد�ســروکار�داریم.�در�نخستین�مورد،�
علم�بازیچه�دست�سیاست�جنگ�طلبانه�ملی�گرا�بود�و�در�دومی�بازیچه�اقتصاد�

نولیبرال�بازار�بی�ضابطه.
برای�ورود�به�بحث�کروناویروس،�می�توان�از�مثال�آنفوالنزای�اســپانیایی�
آغاز�کرد�و�از�این�پرســش�ِ�ســاده�که�چــرا�به�این�بیماری�»اســپانیایی«�گفته�
می�شود؟�در�حالی�که�امروز�همه�می�دانند�منشأ�آن�در�اسپانیا�نبوده�است؟�دلیل�
فراتر�از�روایت�تاریخی،�دارای�معنایی�تحلیلی�است:�آنفوالنزای�اسپانیایی�که�
در�زمستان��1917و�بهار��1918آغاز�و�تا��1919یک�سوم�از�جمعیت�جهان�یعنی�
پانصد�میلیون�نفر�از�یک�میلیارد�و�هشتصد�میلیون�جمعیت�آن�زمان�جهان�به�
آن�مبتال�شدند،�به�مرگ��50)و�در�بعضی�برآوردها�تا��100میلیون�نفر(�انجامید.�
و�خود�از�دالیل�اصلی�ظهور�فاشیســم�و�رژیم�های�توتالیتر،�نسل�کشی�ها�
و�کشــتار�بزرگ�جنگ�جهانی�دوم�بود.�این�بیماری�در�آمریکا�آغاز�شد�و�همراه�
سربازان�و�جنگ�به�همه�جهان�منتقل�شد�و�در�شرایط�بسیار�آلوده�و�سخت�این�
جنگ�که�به�جنگ�خاکریزها�موســوم�است�و�در�آن�سربازان�در�بدترین�شرایط�
بهداشــتی�و�در�حالت�بیماری�کامل،�می�جنگیدند�و�همین�در�انتها�جنگ�را�به�
یک�»قصابی�بزرگ«�تبدیل�کرده�بود،�در�همه�دنیا�چنین�تلفات�هولناکی�داشت.�
�به�دلیل�آن�که�سانســور�نظامی�اجازه�انتشار�اخبار�مربوط�به�بیماری�را�

ً
اما�دقیقا

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
از◢این◢رو،◢به◢باور◢ما◢
همان◢اندازه◢که◢در◢
جنگ◢جهانی◢اول◢و◢
آنفوالنزای◢موسوم◢
به◢اسپانیایی◢که◢
نامی◢کامالً◢گمراه◢

کننده◢است،◢مسئله◢
اساسی◢جنگ◢
بود،◢در◢بیماری◢

کروناویروس◢نیز◢
فروپاشی◢ِ◢در◢حال◢

حاضر◢موقت◢ِ◢جهان◢
اجتماعی◢که◢می◢تواند◢
طوالنی◢مدت◢شود◢

و◢پیامدهای◢سنگینی◢
در◢بر◢داشته◢باشد،◢ما◢
با◢محوریت◢اقتصاد◢
سروکار◢داریم.◢در◢
نخستین◢مورد،◢

علم◢بازیچه◢دست◢
سیاست◢جنگ◢طلبانه◢

ملی◢گرا◢بود◢و◢در◢
دومی◢بازیچه◢

اقتصاد◢نولیبرال◢بازار◢
بی◢ضابطه.
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�آزادانه�می�توانستند�
ً
نمی�داد�و�اسپانیا�چون�در�جنگ�بی�طرف�و�مطبوعاتش�نسبتا

در�مورد�بیماری�صحبت�کنند�و�همچنین�تلفات�بسیار�باالی�آنفوالنزا�در�آن،�به�
نادرست�به�عنوان�منشأ�این�اپیدمی�معروف�شد�)9(.�

�مشخص�بود�که�علم�در�طول�سال�های�جنگ�و�بالفاصله�
ً
در�نتیجه�کامال

پس�از�آن�از�شرایط�و�الزامات�سیاسی�تبعیت�می�کرد�و�لذا�نمی�توانست�پاسخی�
مناسب�به�اپیدمی�بدهد.�به�عبارت�دیگر،�ساخته�شدن�موضوع�علم�)در�این�جا:�
اپیدمی(�بر�اساس�شرایط�اجتماعی�انجام�می�گرفت�که�جنگ�و�پساجنگ�را�به�
وجود�آوردند،�که�تقابل�گروه�پیروز�متفقین�با�گروه�شکســت�خورده�)�آلمان�و�

متحدانش(�بود.
�ولی�بهای�ســنگین�این�رونــد�را�کل�جهان�و�به�ویژه�کشــورهای�فقیر�و�
استعمارزده�دادند.�در�یک�مقایســه�می�توان�به�تلفات�آنفوالنزای�اسپانیایی�در�
ایران�اشــاره�کرد�که�آن�را�بین�یک�تا�دو�و�نیم�میلیون�نفر،�یعنی��8تا��22درصد�
جمعیت�)9-1(�بــرآورد�کرده�اند�و�همین�تلفات�در�آمریکا،�حدود�نیم�میلیون�
نفر،�یعنــی��0.6درصد�از�جمعیت�بوده�اســت.�)10(.�تلفات�در�هند�نیز�در�
حدود��13میلیون�نفر�بوده�است.�بنابراین�می�توان�از�نوعی�گسست�استعماری-�

سیاسی�به�مثابه�هدایت�کننده�امر�علمی�در�این�امر�سخن�گفت.
اما�در�مقایســه�در�مورد�کرونا�ویروس�می�توان�از�یک�گسست�ِ�اقتصادی�
سخن�گفت.�در�سی�سال�گذشته�ما�شاهد�چندین�روند�در�موقعیت�اقتصادی،�
سیاسی�و�بهداشــتی�جهان�بوده�ایم�که�شاید�بتوانند�وضعیت�کنونی�را�توضیح�

دهند.�این�روندها�از�جمله�عبارتند�از:

1(�شــهری�شدن�شدید�جهان،�همراه�با�تشــدید�روند�تجمیع�جمعیتی�به�
دلیل�ســبک�زندگی�و�به�ویژه�مصرف�گرایی�افراطی�در�این�ســبک�زندگی�که�
�شــیوه�های�زیست�آپارتمان�نشینی�بزرگ�و�متراکم�و�کاالیی�

ً
نیاز�به�تجمیع،�مثال

کردن�فضای�شهری�را�به�شیوه�های�بسیار�رایج�تبدیل�کرده�است�و�اگر�می�بینیم�
امروز�نیویورک�به�بزرگترین�مرکز�جهانی�کرونا�ویروس�تبدیل�شــده�)جایی�که�
�آغاز�شــده�بود(�نباید�چندان�شگفت�زده�شویم�

ً
آنفوالنزای�اسپانیایی�نیز�عمال

زیرا�این�شــهر�یکی�از�باالترین�تراکم�های�جمعیت�بر�کیلومتر�مربع�در�جهان�
را�داراست.

2(�تشــدید�روند�اقتصاد�نولیبرالی�و�ســرمایه�داری�مالی�و�پولی�و�غالب�
کردن�آن�در�روند�بیــش�از�پیش�مبادالت�تجاری�بین�المللی�و�ایجاد�یک�بازار�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
شهری◢شدن◢شدید◢
جهان،◢همراه◢با◢
تشدید◢روند◢تجمیع◢
جمعیتی◢به◢دلیل◢سبک◢
زندگی◢و◢به◢ویژه◢
مصرف◢گرایی◢افراطی◢
در◢این◢سبک◢زندگی◢
که◢نیاز◢به◢تجمیع،◢
مثالً◢شیوه◢های◢زیست◢
آپارتمان◢نشینی◢بزرگ◢
و◢متراکم◢و◢کاالیی◢
کردن◢فضای◢شهری◢
را◢به◢شیوه◢های◢بسیار◢
رایج◢تبدیل◢کرده◢
است◢و◢اگر◢می◢بینیم◢
امروز◢نیویورک◢به◢
بزرگترین◢مرکز◢
جهانی◢کرونا◢ویروس◢
تبدیل◢شده◢)جایی◢که◢
آنفوالنزای◢اسپانیایی◢
نیز◢عمالً◢آغاز◢شده◢
بود(◢نباید◢چندان◢
شگفت◢زده◢شویم◢
زیرا◢این◢شهر◢یکی◢از◢
باالترین◢تراکم◢های◢
جمعیت◢بر◢کیلومتر◢
مربع◢در◢جهان◢را◢
داراست.



شماره 4    59
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

شماره 4    59
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

�مسلط�بر�تمام�روابط�بر�پایه�دالر؛
ً
بین�المللی�کامال

3(�صنعت�زدایی�از�کشورهای�توسعه�یافته�و�انتقال�گسترده�صنایع�به�کشور�
چین�برای�رســیدن�به�بهای�تمام�شــده�حداقل�و�حفظ�طبقه�متوسط�اقتصادی�
و�رفاهی�در�کشــورهای�توســعه�یافته�برغم�شــکنندگی�موقعیت�استقراض�در�
آن�ها�و�برغم�خطر�ســپردن�بخش�بزرگ�اقتصاد�جهان�به�یک�کشور�اقتدارمدار�
و�غیرشــفاف�و�با�جاه�طلبی�های�امپراتورمنشانه�در�سطح�اقتصادی�و�سیاسی�و�

حتی�نظامی�و�نفوذ�زیرکانه�و�پیوسته�در�کشورهای�دیگر

4(�خصوصی�کردن�گســترده�و�تخریب�ســاختار�نظام�بهداشتی�به�سود�
بخش�اقتصادی�پزشکی�ِ�درآمدزا

5(�پزشکی�شــدن�جهان،�که�به�ویژه�از�دهه��1970شدت�بیشتری�گرفت�
بــه�گونه�ای�کــه�در�گفتمان�ِ�علمی�هرچه�بیشــتر�این�گرایش�تقویت�شــد�که�
»پیری«�به�مثابه�یک�»بیماری«�تلقی�شــده�و�»جوانی«�به�مثابه�یک�موقعیت�ِ�
قابل�ِ�پایدارشدن�برغم�عمر�بیولوژیک،�این�امر�نه�فقط�پی�آمدهای�جنایتکارانه�
و�خشونت�آمیز�نظیر�شــکل�گیری�مافیای�بزرگ�پیوند�اندام�و�توریسم�پزشکی�
داشــت،�بلکه�سبب�شد�که�این�گفتمان�به�شدت�دموکراتیزه�شده�و�توقع�»عمر�
دراز«�تبدیــل�به�یک�مطالبه�اجتماعی�و�گرایش�عمومی�شــود�کــه�ما�به�ازای�
�خواسته�شده�آن�کاالیی�شدن�ِ�بدن�و�سالمت�و�جوانی�و�

ً
اقتصادی�و�البته�کامال

تشدید�باورنکردنی�ِ�مصرف�در�این�حوزه�و�بخش�های�اقتصادی�مربوط�به�آن�ها�
بوده�است�)درمان�بیمارســتانی،�داروسازی،�پژوهش�های�پزشکی،�سالمت،�
بیمه�های�درمان�و�تصــادف�و�از�کار�افتادگی،�ورزش،�زیبایی�و�مبارزه�با�اثرات�

پیری�و�ساخت�پروتزهای�پیشرفته�و�غیره(؛

6(�سیاســت�های�علمی�ِ�هدایت�کننده�بودجه�ها�به�ســوی�پرســودترین�
داروها�و�درمان�ها�)داروهای�مبارزه�با�پیری،�جراحی�های�زیبایی�و�پیوند�اندام،�
دندانپزشکی�لوکس�و�زیبایی،�سیاست�های�دارویی�البراتورهای�بزرگ�در�سی�
سال�گذشته�برای�رشد�و�توسعه�درمان�پیری�و�داروهای�زیبایی،�سیاستگذاری�
بهداشــت�به�سود�خصوصی�سازی�هر�چه�بیشــتر�مبارزه�با�سرطان�های�ناشی�
از�سبک�زندگی�مرفه�)پرخوری،�تنآســایی�و�کم�تحّرکی…(�و�غیره(�و�درست�
برعکس�کاهــش�بودجه�و�گاه�)در�طول�چند�ســال�اخیر(�از�میان�برداشــتن�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
صنعت◢زدایی◢
از◢کشورهای◢

توسعه◢یافته◢و◢انتقال◢
گسترده◢صنایع◢به◢
کشور◢چین◢برای◢
رسیدن◢به◢بهای◢

تمام◢شده◢حداقل◢و◢
حفظ◢طبقه◢متوسط◢
اقتصادی◢و◢رفاهی◢

در◢کشورهای◢
توسعه◢یافته◢برغم◢
شکنندگی◢موقعیت◢

استقراض◢در◢آن◢ها◢و◢
برغم◢خطر◢سپردن◢
بخش◢بزرگ◢اقتصاد◢

جهان◢به◢یک◢
کشور◢اقتدارمدار◢
و◢غیرشفاف◢و◢

با◢جاه◢طلبی◢های◢
امپراتورمنشانه◢در◢
سطح◢اقتصادی◢
و◢سیاسی◢و◢حتی◢

نظامی◢و◢نفوذ◢
زیرکانه◢و◢پیوسته◢در◢

کشورهای◢دیگر
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بخش�های�مبارزه�با�بیماری�های�عفونی�)با�این�فرض�ناگفته�و�یا�زیبایی�ســازی�
شــده�که�این�ها�بیماری�های�فقرایی�است�که�به�ویژه�در�آفریقا�قادر�به�پرداخت�
هزینه�های�پژوهش�داروســازی�نیســتند(�و�برعکس�تمرکز�سرمایه�گزاری�بر�
پژوهش�و�ســاخت�داروهای�باال�بردن�قابلیت�های�جوانی�در�افراد�مســن�و�به�
عقب�انداختن�پیری�و�تمام�بیماری�های�ناشــی�از�آن�و�درمان�و�باال�بردن�عمر�

بیماری�های�ناشی�از�سبک�زندگی�تن�آسایانه�در�کشورهای�ثروتمند.
�از�این�رو�نباید�شگفت�زده�شد�که�در�آمار�مربوط�به�قربانیان�کرونا�ویروس�
برای�مثال�در�آمریکا�که�امروز�به�مرکز�جهانی�این�بیماری�تبدیل�شــده�با�چنین�
ســطح�باالیی�از�نابرابری�نژادی�روبرو�می�شــویم�:�آمار�میــزان�مرگ�و�میر�در�
شــیکاگو�که�در�هشتم�آوریل��2020اعالم�شد،�نشان�می�دهد�که�میزان�مرگ�و�
میر�ناشی�از�کرونا�ویروس�در�میان�جمعیت�سیاه�پوست�این�شهر�)�30درصد�

جمعیت(�در�سطح��71درصد�است�)11(.

این�تفاوت�که�در�بخش�های�دیگر�آمریکا�نیز�از�جمله�در�نیویورک،�لویزیانا�
و�غیره�نیز�دیده�می�شــود،�گویای�آن�است�که�عامل�اقتصادی�و�در�اینجا�فقر�که�
خود�را�در�قالب�بدن�های�ناســالم�بیماران�سیاه�پوست�)مبتال�به�دیابت�و�جاقی�
مفرط�به�دلیل�تغذیه�نامطلوب�و�بد(�نشــان�می�دهــد،�عاملی�اصلی�در�تبیین�

نظری�بیماری�می�تواند�باشد.
�افــزون�بر�این�رابطه�ای�که�می�توان�میان�روش�های�ِ�شــدید�پلیســی�برای�
گسترش�بیماری�مشاهده�کرد:�قرنطینه�خانگی�سخت،�مقررات�شدید�امنیتی�
همراه�با�ضرب�و�جرح�و�توهین�)در�هند�و�برخی�کشــورهای�جهان�سوم(�برای�
جلوگیــری�از�تردد�و�خالی�کردن�شــهرها�از�مردم،�هر�چند�بدون�شــک�مؤثر�
هســتند،�اما�فراتر�از�گفتمان�زیباسازی�شــده�ای�که�آن�ها�را�در�قالب�»دغدغه�
بزرگ«�برای�جلوگیری�از�تلفات�-�که�نه�فقط�نســبت�به�آنفوالنزای�اســپانیایی�
بلکه�حتی�نسبت�به�سایر�اپیدمی�های�قرن�بیستم�و�حتی�اپیدمی�های�چرخه�ای�
نظیر�آنفوالنزای�فصلی�در�حال�حاضر�بســیار�باال�نیست�-�گویا�وجود�دغدغه�
بزرگ�تری�نیز�هســت�و�آن�از�کار�افتادن�چرخ�اقتصاد�به�ویژه�در�اقتصاد�پولی�و�

بازارهای�مالی�است.�

میزان�زیان�چند�هفتــه�ای�بورس�های�بزرگ�پس�از�کرونا�ویروس�به�حدی�
بوده�که�ســود�بیش�از�پنج�سال�گذشــته�آنها�را�از�میان�برده�است.�چشم�انداز�
یک�فروپاشــی�اقتصادی�در�اقتصاد�آمریکا�و�چین�که�ممکن�است�به�یک�رکود�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
چشم◢انداز◢یک◢
فروپاشی◢اقتصادی◢
در◢اقتصاد◢آمریکا◢
و◢چین◢که◢ممکن◢
است◢به◢یک◢رکود◢
اقتصادی◢جهانی◢
در◢سطح◢بحران◢
1۹۳۰◢و◢حتی◢بدتر◢
از◢آن◢)با◢نرخ◢بیکاری◢
1۵◢تا◢۲۰◢درصدی◢
در◢آمریکا(◢منجر◢
شود،◢از◢هم◢اکنون◢
در◢آمریکا◢پس◢از◢
تصویب◢بسته◢دو◢
هزار◢میلیارد◢دالری،◢
بحث◢بسته◢ده◢هزار◢
میلیارد◢دالری◢را◢
برای◢راه◢اندازی◢
دوباره◢اقتصاد◢مطرح◢
کرده◢است.
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اقتصادی�جهانی�در�سطح�بحران��1930و�حتی�بدتر�از�آن�)با�نرخ�بیکاری�15 
تا��20درصدی�در�آمریکا(�منجر�شود،�از�هم�اکنون�در�آمریکا�پس�از�تصویب�
بســته�دو�هزار�میلیارد�دالری،�بحث�بســته�ده�هزار�میلیــارد�دالری�را�برای�راه�

اندازی�دوباره�اقتصاد�مطرح�کرده�است.
�و�می�توان�با�مشروعیت�این�پرســش�را�مطرح�کرد�که�شتابزدگی�که�برای�
انجام�قرنطینه�ســخت�)در�چین�و�ســپس�اروپا(�با�توســل�به�استفاده�از�همه�
ابزارهای�پلیســی�و�امنیتی�به�کار�برده�شد،�آیا�در�قرینه�ای�واژگون�اما�هم�معنا�با�
شتابزدگی�دیگری�که�اکنون�برای�بازگشایی�اقتصاد�در�جهان�برغم�تمام�خطرات�
موجود�دیده�می�شود،�تکرار�نمی�شود؟�و�آیا�گفتمان�مبالغه�در�مرگ�و�میرها�روی�
دیگری�از�سکه�اســطوره�»مرگ�به�مثابه�بیماری«�ولو�در�سنین�بسیار�پیشرفته،�
نیســت؟�به�این�پرسش�ها�می�توان�به�صورت�های�مختلفی�پاسخ�داد�و�بی�شک�
پاســخ�های�تک�ُبعدی�و�سیاه�و�سفید�بدترین�پاسخ�ها�خواهند�بود؛�اما�در�همه�
این�پرســش�ها�فرض�اولیه�ما،�یعنی�خنثی�نبودن�علم�و�ساخت�یابی�اجتماعی�

آن،�مطرح�است.
و�این�جاســت�که�می�توان�اســتداللی�بدبینانه�را�مطرح�کرد�که�به�هیچ�رو�
�در�قالب�طرحی�حســاب�شده�انجام�

ً
ربطی�به�نظریه�های�توطئه�ندارد�و�لزوما

نمی�شــود:�این�استدالل�به�همان�ســاختاری�برمی�گردد�که�در�باال�به�آن�اشاره�
شــد:�موفق�/�ناموفق�بودن�در�جامعه�سرمایه�داری�ِ�متاخر�که�در�یک�داروینیسم�
خشونت�آمیز�ِ�اجتماعی�و�با�ابزار�کروناویروس�به�انجام�می�رسد.�در�این�مورد،�
نیاز�به�آن�هست�که�بر�یکی�از�اختالف�های�بسیار�مهم�میان�آنفوالنزای�اسپانیایی�
و�کروناویروس�اشاره�کنیم�و�آن�این�که�در�مورد�نخست،�قربانیان�اصلی�کودکان�

و�جوانان�بودند�و�در�مورد�اخیر،�افراد�مسن�و�بیمار.

�از�ایــن�رو،�گســترش�این�بیماری�از�یک�ســو�و�بازگشــایی�اقتصادی�از�
ســوی�دیگر�می�توانند�به�نتیجه�ای�ناگزیر�برســد�و�آن�میزان�باالی�نرخ�مرگ�و�
میر�ِ�ناتوان�ترین،�فقیرترین�و�پیرتریــن�مردم�جهان�و�در�یک�کالم�پرهزینه�ترین�
�با�منطق�سرمایه�داری�نولیبرالی�انطباق�

ً
و�کم�ســودترین�افراد�در�جهان�که�کامال

دارد.�هــر�چند�به�احتمال�زیاد�مرگ�و�میر�آنقدر�نخواهد�بود�که�از�نوعی�حذف�
اقشــار�ضعیف�صحبت�کنیم�اما�در�این�جا�دو�نکته�اساســی�وجود�دارد�که�در�
مفهوم�خشــونت�نمادین�بوردیویی�و�مفهوم�طرد�و�مراقبت�و�تنبیه�فوکویی�خود�
را�نشان�می�دهند:�در�جهان�پسا�کرونا�بسیاری�از�خشونت�ها،�نظیر�حبس�مردم�
در�خانه�هایشان�برای�حفظ�آن�ها�از�بیماری،�نظیر�زیر�مراقبت�گرفتنشان�به�طور�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢جهان◢پسا◢

کرونا◢بسیاری◢از◢
خشونت◢ها،◢نظیر◢
حبس◢مردم◢در◢

خانه◢هایشان◢برای◢
حفظ◢آن◢ها◢از◢بیماری،◢

نظیر◢زیر◢مراقبت◢
گرفتنشان◢به◢طور◢
کامل◢و◢از◢طرق◢

ابزارهای◢الکترونیکی،◢
تنبیه◢آن◢ها◢به◢دلیل◢
شکستن◢طرد◢و◢
خروج◢از◢حصر،◢
آزاد◢خواهد◢بود◢و◢
در◢افراد◢درونی◢

می◢شود،◢همچنان◢که◢
موقعیت◢های◢

»شکننده«◢نظیر◢فقیر◢
بودن،◢پیر◢بودن،◢بیمار◢
بودن،◢موقعیت◢هایی◢
که◢افراد◢باید◢تا◢جایی◢
که◢می◢توانند◢از◢آن◢ها◢
گریزان◢شوند◢و◢راه◢

حلی◢که◢برای◢این◢کار◢
به◢آن◢ها◢نشان◢داده◢

خواهد◢شد



شماره ۴    62
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شماره ۴    62
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

کامل�و�از�طرق�ابزارهای�الکترونیکی،�تنبیه�آن�ها�به�دلیل�شکستن�طرد�و�خروج�
از�حصر،�آزاد�خواهد�بود�و�در�افراد�درونی�می�شــود،�همچنان�که�موقعیت�های�
»شکننده«�نظیر�فقیر�بودن،�پیر�بودن،�بیمار�بودن،�موقعیت�هایی�که�افراد�باید�تا�
جایی�که�می�توانند�از�آن�ها�گریزان�شوند�و�راه�حلی�که�برای�این�کار�به�آن�ها�نشان�
داده�خواهد�شــد�در�منطق�داروینیسم�اجتماعی�باز�کردن�راه�بر�یک�داروینیسم�

هر�چه�بیشتر�و�بزرگ�تر�اجتماعی�در�عرصه�اقتصاد�نولیبرالی�خواهد�بود.

اما�آن�چه�در�این�میان�به�عنوان�پیشنهاد�می�توان�مطرح�کرد�همان�پیشنهاداتی�
است�که�سال�هاست�اقتصاددانان�ساختارگرا�و�جامعه�شناسان�طرفدار�اقتصاد�
اجتماعی�ِ�انسان�محور�و�طبیعت�محور�مطرح�می�کنند�یعنی�چرخش�ِ�گسترده�
و�رادیکال�از�نولیبرالیســم�اقتصادی�مبتنی�بر�سیاســت�های�سرمایه�داری�بازار�

بی�ضابطه�به�طرف�سرمایه�داری�اجتماعی�مبتنی�بر�سوسیال�دموکراسی.

�این�مهم�ترین�پیشــنهاد�کاربردی�است�که�به�سرعت�قابل�اجرا�است.�اما�
در�دراز�مدت�نیاز�به�تغییری�اساســی�در�ســبک�های�زندگی�و�برنامه�ریزی�در�
زمینه�توســعه�وجود�دارد�که�می�توانند�از�آرای�نظریه�پردازان�مهمی�چون�آرتورو�
اســکوبار�)12(�و�والتر�مینیول�و)13(�در�رویکرد�موســوم�به�پساتوسعه�)14(�

استفاده�کرد.�
جهان�پساکرونا،�چیزی�نیست�جز�جهان�پس�از�بحران�های�اقلیمی�که�ده�ها�
سال�اســت�جهان�آن�ها�را�تجربه�می�کند؛�این�جهانی�نیست�جز�سازماندهی�
متفاوتی�نســبت�به�فضا�و�به�زمان�که�کمتر�نسبت�به�طبیعت�ِ�پرخاشجو�باشد�
و�بتواند�مصرف�و�رفاه�را�میان�کشــورهای�مختلف�و�درون�هر�کشور�بر�اساس�
عدالت�اجتماعی�و�سیاســی�توزیع�کند�و�از�روندهای�محافظه�کارانه،�فاسد�و�
جنایتــکار�و�مافیایی�فاصله�بگیرد.�این�روندها�و�به�ویژه�پیوندشــان�با�یکدیگر�
�و�در�صورت�انفعال�جامعه�

ً
چیزی�جز�یک�کوچه�بن�بســت�نیســت�که�لزوما

مدنی�و�جامعــه�علمی�در�دفاع�از�خود�به�از�میان�رفتن�کامل�گونه�انســانی�یا�
آسیب�خوردن�جدی�و�پسرفت�گسترده�دموکراتیک�و�سطح�زندگی�کل�بشریت�

منجر�خواهد�شد.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اما◢آن◢چه◢در◢این◢
میان◢به◢عنوان◢
پیشنهاد◢می◢توان◢
مطرح◢کرد◢همان◢
پیشنهاداتی◢است◢
که◢سال◢هاست◢
اقتصاددانان◢
ساختارگرا◢و◢
جامعه◢شناسان◢
طرفدار◢اقتصاد◢
اجتماعیِ◢◢انسان◢
محور◢و◢طبیعت◢
محور◢مطرح◢
می◢کنند◢یعنی◢
چرخش◢ِ◢گسترده◢
و◢رادیکال◢از◢
نولیبرالیسم◢
اقتصادی◢مبتنی◢
بر◢سیاست◢های◢
سرمایه◢داری◢
بازار◢بی◢ضابطه◢
به◢طرف◢سرمایه◢
داری◢اجتماعی◢
مبتنی◢بر◢سوسیال◢
دموکراسی.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
ناصر�فکوهی�نویسنده،�مترجم،�انسان�شناس�و�استاد�دانشگاه�تهران�است.�
او�در�فرانسه�وی،�در�دانشگاه�پاریس�مدرک�کارشناسی�و�کارشناسی�ارشد�خود�
را�در�رشته�جامعه�شناسی�و�مدرک�دکترای�جدید�)nouveau régime(�خود�
را�در�جامعه�شناسی�و�انسان�شناسی�سیاسی�را�از�دانشگاه�پاریس�گرفت.�پروژه�
فکری�او�بســط�نگاه�انسان�شناســانه�به�موضوعات�اجتماعی�و�سیاسی�است.�
حوزه�مطالعات�شهری،�آسیب�شناسی�نظام�دانشگاهی،�بومی�گزینی�و�مسائل�
زنان�و...��نیز�جزء�مباحثی�اســت�که�در�اندیشــه�فکوهی�پیگیری�می�شود.�از�
ســال�1383،�فکوهی�به�همراه�گروهی�از�دوســتان�دانشگاهی،�روشنفکران�و�
دانشــجویان،�ابتدا�وبگاه�و�سپس�»موسسه�پژوهشی�انسان�شناسی�و�فرهنگ«�
را�برای�گســترش�مطالعات�بین�رشته�ای�تاسیس�کردند.�وبگاه�انسان�شناسی�و�
فرهنگ�خیلي�زود�بدل�به�پربیننده�ترین�و�معتبرترین�وبگاه�علوم�انســانی�بین�

رشته�ای�شد�که�باالترین�میزان�تولید�واقعی�را�دارد.�
به�تازگی�کتاب�»جســتارهایی�در�آموزش�عالی،�علــم�و�بحران�کرونا�در�
ایران«�توسط�پژوهشــکده�مطالعات�فرهنگی�و�اجتماعی�علوم�انسانی�منتشر�
شد�که�در�این�مجموعه،��39استاد�و�محقق�حوزه�آموزش�عالی،�علم�و�فناوری�
دیدگاه�های�خود�را�درباره�تحوالت�علم�و�آموزش�عالی�جهان�و�ایران�و�راه�های�
برون�رفت�از�بحران�کرونا�بیان�داشته�اند.�مقاله�»علم�و�جهان�پساکرونایی«�از�

دکتر�ناصر�فکوهی�است�که�در�این�کتاب�منتشر�شده�است.
فکوهی�در�این�مقاله�تالش�دارد�که�از�مفهوم�»جهان�پساکرونا«�تا�اندازه�ای�
بر�اساس�آسیب�شناسی�این�بیماری�در�جنبه��رویکردهای�اقتصادی��متاخر�در�
جهان�معاصر�رمزگشایی�شود.��او�در�مقایسه�بیماری�کرونا�ویروس�با�بیماری�
مشابه�»آنفوالنزای�اســپانیایی«�در�ســال�های��1918و�1919،�تالش�می�کند�
موقعیت�بحران�زده�و�فاجعه�بار�کنونی�در�جهان�را��حاصل�سیاســتگزاری�های�
نولیبرالی�بداند�که�در�طول�بیش�از�سی�سال�گذشته�در�جهان�انجام�گرفته�اند�و�
سبب�شدند�ســاختارهای�رفاه�عمومی�و�بهداشتی�عموم�مردم�تخریب�و�جای�
خود�را�به�ساختارهای�بهداشت�و�پزشکی�شدن�بدن،�برای�اقلیت�ممتاز�ثروتمند�
جوامع�انسانی�بدهند�و�در�این�بیماری�و�بحران�های�زیست�محیطی�و�ویروسی�
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پیش�و�پس�از�آن�نیز�خطر�حرکت�سریع�تر�جهان�به�سوی�ساختارهای�داروینیسم�
اجتماعی،�پسرفت�دموکراتیک�و�نظامی�و�امنیتی�شدن�گسترده�عمومی�وجود�
دارد.�او�راه�حــل�کوتاه�مدت�در�برابر�بیمــاری�را��دخالت�قدرتمند�دولت�ها�و�
تقویت�ســاختارهای�بهداشــت�و�ســالمت�عمومی�در�مقابه�با�کاالیی�کردن�
بهداشــت�می�بیند�و�راه�حل�های�دراز�مدت�را��پیــش�گرفتن�رویکردی�کامال�
متفاوت�در�نگاه�به�توسعه�و�استفاده�از�نظریات�ِ�پساتوسعه�برای�توزیع�و�بازتوزیع�
بهتر�و�برابرتر�منابع�ثروت�و�رفاه�در�جهان�و�سیاســتگزاری�در�جهت�سوسیال�

دمکراسی�می�داند.

ونا #جهان_پساکر
#توسعه

#سوسیال_دموکراسی
#نقد_سیاست های_نئولیبرالی
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سخنرانی | 

نجات آنجاست که خطر آنجاست 
دکتر�رضا�داوری�اردکانی 	

البته�ما�از�آینده�کرونا�خبر�نداریم�و�نمي�دانیم�که�در�آینده�چه�رخ�خواهد�داد،�
اما�نظرم�این�است�که�به�آینده�کرونا�و�پس�از�کرونا�فکر�کنیم.�چند�روز�پیش�که�
دیدم�از�خانه�بیرون�نمي�روم،�از�خود�پرسیدم�که�تو�چرا�باید�از�ویروس�بترسي؟�
زیرا�به�فرض�اینکه�بتواني�تا�پایان�عمر�این�دشمن�موذي�بشر�و�تمدن�بشري�دوام�
بیاوري،�چون�پیمانه�عمرت�قاعدتا�باید�پر�شده�باشد،�باید�دل�از�هستي�دنیایي�
برگیري�تا�وقتي�که�پیك�اجل�مي�رســد،�عزم�وطن�عقبا�کنــي.�اما�دیدم�اوال�از�
کرونا�نه�فقط�نمي�توان�نترسید،�بلکه�ترس�از�کرونا،�ترس�مضاعف�است.�همه�
از�مرگ�مي�ترســند�و�چون�بیماري�آنها�را�به�مرگ�نزدیك�مي�کند،�از�بیماري�هم�
ترســناکند.�هر�کس�به�سکته�قلبي�و�مغزي�و�به�سرطان�و�به�هر�بیماري�کشنده�
دیگري�بیندیشد،�نگران�مي�شود.�اما�کرونا�با�حمله�قلبي�و�سرطان�تفاوت�دارد.�
آنها�امور�ممکنند�و�معلوم�نیست�که�کجا�هستند�و�کي�مي�آیند،�پس�بهتر�است�به�
حکم�طبع�خویش�و�به�سفارش�بعضي�فیلسوفان�مانند�اسپینوزا�بگوییم،�زندگي�

باید�کرد�و�مرگ�را�باید�به�فراموشي�سپرد.
نمي�توان�مثل�آدم�مرد

ولي�کرونا�دیگر�یك�امکان�نیســت،�بلکه�آمده�است�و�در�کوچه�و�خیابان�
و�اداره�و�فروشــگاه�و�مدرسه�و�دانشــگاه�و�پشت�در�هر�خانه�حضور�دارد.�پس�

 دیده بان
  اندیشـه

  
رضا
داوری اردکانی

فیلسوف و اندیشمند 
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در�این�مکان�ها�نباید�حاضر�شــد،�زیرا�کرونا�آمده�و�آنجا�را�اشغال�کرده�است.�
کرونا�اکنون�دیگر�امر�موجود�است�و�نه�یکي�از�امکان�ها�و�ممکن�ها.�پس�مردم�
از�بیماري�کشنده�حاضر�چگونه�نترسند؟�کرونا�ترس�دیگري�را�هم�با�خود�آورده�
و�آن�ترس�تلف�شدن�و�به�هالکت�رسیدن�مثل�حیوانات�است.�پس�من�هم�از�
مردن�در�زمان�و�فضایي�که�در�اشــغال�کروناســت�مي�ترسم،�زیرا�مرگ�در�این�

فضا،�مرگ�نیست.�یعني�در�آن�نمي�توان�مثل�آدم�مرد.
کرونا�هیبت�و�هیمنه�مرگ�را�از�میان�ربوده�و�چهره�آن�را�که�بیشــتر�ترسناك�
بود،�خوار�و�زشت�کرده�اســت.�مرگ�دیگر،�مرگي�نیست�که�در�عالم�انساني،�
همــراه�و�هم�خانه�آدمیان�و�پایان�بخش�امکان�هایش�باشــد.�به�عبارتي�دیگر،�
مرگ�امکاني�نیســت�که�روزي�به�همه�امکان�هاي�ما�پایان�دهد.�کرونا�مرگي�از�
بیرون�با�خود�آورده�اســت�که�مراسم�و�تشریفات�ندارد.�حتي�مجال�عزاداري�و�
تســلیت�هم�به�بازماندگان�مرده�نمي�دهد،�زیرا�کسي�که�مي�میرد،�او�را�با�تیمم�
و�بي�غســل�و�کفن�در�گور�مي�گذارند�و�رویش�خــاك�مي�ریزند.�اگر�این�جبار�
وحشــي�زودتر�زحمتش�را�کم�نکند،�معلوم�نیست�بر�سر�زندگي�آدمي�و�وضع�

جهان�چه�مي�آید.
کرونا�و�تسخیر�جهان

کرونا�در�مدتي�کوتاه�سراسر�روي�زمین�را�مسخر�کرده�و�نظم�کارها�را�بر�هم�
زده�و�مردمــان�را�به�تنهایي�در�حصار�قرنطینه�یا�بالتکلیفي�میان�در�خانه�ماندن�
و�از�خانه�بیرون�آمدن�محبوس�کرده�اســت.�هم�اکنون�مدرسه�ها�تعطیل�است�
و�کودکان�و�نوجوانان�به�مدرســه�نمي�روند.�بیکاري�شــدت�پیدا�کرده�و�تعداد�
بیکاران�و�گرسنگان�بیشتر�شده�است.�دیگر�کمتر�جایي�بساط�عیش�و�عشرت�و�
تفریح�و�عروســي�برپا�مي�شود.�مجالس�بحث�و�علم�و�نظر�و�بسیاري�از�مراکز�
کار�و�تولید�نیز�تعطیل�شــده�اســت.�کرونا�تجارت�و�صنعت�پررونق�ورزش�و�
توریسم�را�هم�متوقف�کرده�و�حتي�درهاي�مساجد�و�حرم�ها�و�زیارتگاه�ها�را�بسته�

است.�کرونا�مي�گوید�یا�از�هم�دور�باشید،�یا�مي�کشم�تان!
او�نظــم�زمان�و�عید�و�عزا�را�به�هم�زده�اســت.�اینها�که�نباشــد�از�زندگي�
آدمي�چه�مي�ماند.�ویروس�کرونــا�نه�فقط�همه�را�به�مرگ�تهدید�مي�کند،�بلکه�
از�هم�اکنون�مراجعه�به�پزشك�و�بیمارستان�را�دشوار�کرده�و�درمان�بیماري�هاي�
دیگر�را�به�تعویق�انداخته�است.�زیرا�بیماران�مي�ترسند�به�درمانگاه�ها�و�مطب�ها�
و�بیمارستان�ها�رجوع�کنند�و�این�امر�میزان�مرگ�و�میر�را�بیشتر�کرده�است�و�چه�
بسا�بیمارستان�ها�و�مراکز�درماني�خصوصي�را�به�ورشکستگي�بکشاند.�پزشکان�
و�کارکنان�بیمارستان�هاي�دولتي�را�نیز�چنان�خسته�و�افسرده�مي�کند�که�ادامه�کار�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کرونا◢در◢مدتي◢کوتاه◢
سراسر◢روي◢زمین◢را◢
مسخر◢کرده◢و◢نظم◢
کارها◢را◢بر◢هم◢زده◢و◢
مردمان◢را◢به◢تنهایي◢
در◢حصار◢قرنطینه◢یا◢
بالتکلیفي◢میان◢در◢

خانه◢ماندن◢و◢از◢خانه◢
بیرون◢آمدن◢محبوس◢
کرده◢است.◢هم◢اکنون◢

مدرسه◢ها◢تعطیل◢
است◢و◢کودکان◢و◢

نوجوانان◢به◢مدرسه◢
نمي◢روند.◢بیکاري◢
شدت◢پیدا◢کرده◢
و◢تعداد◢بیکاران◢و◢

گرسنگان◢بیشتر◢شده◢
است.◢دیگر◢کمتر◢
جایي◢بساط◢عیش◢

و◢عشرت◢و◢تفریح◢و◢
عروسي◢برپا◢مي◢شود.◢
مجالس◢بحث◢و◢علم◢
و◢نظر◢و◢بسیاري◢از◢

مراکز◢کار◢و◢تولید◢نیز◢
تعطیل◢شده◢است.
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براي�شان�بسیار�دشوار�مي�شود�و�بسیاري�از�آنها�شاید�از�پا�در�آیند.
کرونا�و�سلب�آزادي�هاي�بشر

بیماري�هاي�مسري�از�قدیم�بوده�و�حتي�در�یك�صد�سال�اخیر،�ده�ها�میلیون�
قرباني�گرفته�اســت،�اما�ایــن�یکي�با�همه�تفاوت�دارد،�زیــرا�آنها�اوال�جهاني�
نشــدند،�ثانیا�در�نظم�کار�و�تولید�و�درس�و�مدرســه�و�بازار،�اختالل�کلي�پدید�
نیاوردند�و�شــاید�زیاد�بودن�تعداد�تلفات�هم�تاوان�دایر�ماندن�کارها�یا�نبودن�و�
اعمال�نشدن�مقررات�کنوني�بهداشت�و�پزشکي�بوده�است.�اکنون�خبرگزاري�ها�
و�رادیوها�و�تلویزیون�ها�و�کانال�هاي�خبري�به�طور�کلي�خبري�به�جز�خبر�کرونا�
ندارند�و�اندیشــه�و�ترسي�جز�اندیشــه�و�ترس�کرونا�در�کشورها�وجود�ندارد.�
حتي�بعضي�دانشمندان�و�دانشگاهیان�هم�به�اندیشیدن�و�تحقیق�در�باب�کرونا�
مشــغول�شــده�اند.�همیشــه�در�همه�زمان�ها�و�در�همه�جا�مردمان�در�بدترین�
شــرایط�زندگي،�از�یك�منطقه�کوچك�و�محدوده�اختیــار�برخوردار�بوده�اند�و�
مثال�مي�توانســتند�در�خانه�بمانند�یا�نمانند،�به�دیدن�کســي�بروند�یا�نروند،�با�
دیگران�حرف�بزنند�یا�نزنند�و�اگر�به�چیزي�نیاز�داشــتند،�در�صورت�استطاعت�
خرید�آن�را�بخرند�یا�نخرند�و�باالخره�بر�ســر�همسر�و�فرزند�خود�دست�مهر�و�
نوازش�بکشند�یا�نکشــند.�اکنون�همه�این�اختیارها�و�آزادي�هاي�کوچك�سلب�
شده�است.�به�مردمي�که�ناگزیر�باید�از�خانه�بیرون�بروند،�اکیدا�توصیه�شده�که�
فاصله�مکاني�خود�را�از�دیگران�حفظ�کننــد�و�خود�را�حتي�المقدور�از�دیگران�
دور�بدارند�تا�حائلي�میان�شان�باشد�که�هم�نفس�نشوند�و�دست�شان�هم�به�دست�

یکدیگر�نخورد.
هواي�جهان�ما�آلوده�بود�و�زشــتي�هاي�آن�گاهــي�دل�ها�را�به�درد�مي�آورد،�
کنده�کرده�است.� ویروس�کرونا�این�هواي�آلوده�را�با�زهر�ترس�و�بدگماني�هم�آ
اکنون�آدمیان�گویي�مثل�گوســفنداني�شــده�اند�که�در�آغل�خود�با�گرگ�کرونا�
هم�طویله�شده�اند.�در�چنین�هوا�و�فضایي،�مجال�تامل�و�اندیشیدن�بسیار�تنگ�
مي�شــود�و�چه�بسا�که�روح�و�جان�آســیب�مي�بیند.�آثاري�که�شاید�خیلي�زود�

ظاهر�نشود.
پزشکي�در�زمانه�ما

نمي�گویــم�و�نگفتم�که�پیــش�از�آمدن�کرونا،�زندگــي�و�جهان�پر�از�علم�
و�خرد�و�فضیلت�و�شــادي�و�کامراني�و�دوســتي�و�صفا�و�اخالق�بود،�دل�ها�و�
دست�ها�هرگز�کامال�به�هم�پیوســته�و�همنوا�و�هماهنگ�نبوده�است،�اما�کرونا�
اندك�پیوســتگي�را�هم�که�دیدیم،�از�بین�برده�اســت�و�این�وضع�بدي�اســت.�
شــاید�این�وضع�را�مردمان�زمان�هاي�قدیم�نمي�توانســتند�تحمل�کنند،�زیرا�با�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
بیماري◢هاي◢مسري◢
از◢قدیم◢بوده◢و◢حتي◢
در◢یک◢صد◢سال◢اخیر،◢
ده◢ها◢میلیون◢قرباني◢
گرفته◢است،◢اما◢این◢
یکي◢با◢همه◢تفاوت◢
دارد،◢زیرا◢آنها◢اوال◢
جهاني◢نشدند،◢ثانیا◢
در◢نظم◢کار◢و◢تولید◢
و◢درس◢و◢مدرسه◢
و◢بازار،◢اختالل◢کلي◢
پدید◢نیاوردند◢و◢شاید◢
زیاد◢بودن◢تعداد◢
تلفات◢هم◢تاوان◢
دایر◢ماندن◢کارها◢
یا◢نبودن◢و◢اعمال◢
نشدن◢مقررات◢
کنوني◢بهداشت◢و◢
پزشکي◢بوده◢است.◢
اکنون◢خبرگزاري◢ها◢و◢
رادیوها◢و◢تلویزیون◢ها◢
و◢کانال◢هاي◢خبري◢
به◢طور◢کلي◢خبري◢به◢
جز◢خبر◢کرونا◢ندارند◢
و◢اندیشه◢و◢ترسي◢جز◢
اندیشه◢و◢ترس◢کرونا◢
در◢کشورها◢وجود◢
ندارد.◢
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اینکه�ما�محتاج�ترین�و�آســیب�پذیرترین�مردم�همه�زمان�ها�هستیم،�کم�و�بیش�
به�مراقبت�هاي�پزشــکي�عادت�کرده�ایم.�در�جهــان�کنوني�که�علم�و�اقتصاد�و�
سیاســت�به�هم�پیوسته�اســت،�با�نیازي�که�اقتصاد�و�سیاست�به�آرامش�و�نظم�
و�بهبود�وضع�تولید�داشته�اســت،�دولت�ها�و�حکومت�ها�ناگزیر�باید�مواظب�
بهداشــت�و�سالمت�مردمان�باشــند�و�حکومت�بدون�مدد�و�دخالت�پزشکي�
نمي�توانست،�نظم�کار�و�تولید�و�سازمان�را�حفظ�کند.�به�همین�جهت،�پزشکي�
در�زمان�ما،�جزو�مهمي�از�حکومت�شــده�اســت�و�چون�این�مزیت�را�دارد�که�
به�نام�علم�و�به�زبان�علم�ســخن�مي�گوید�و�از�سالمت�مردم�نگهباني�مي�کند،�
سخنش�را�بیشتر�مي�پذیرند�و�به�دستورالعمل�هایش�کم�و�بیش�گوش�مي�کنند.�
پزشکي�امروز�استانداردها�و�مالك�هاي�کمي�و�ریاضي�براي�سنجش�سالمت�
و�توان�مردمان�دارد�و�پیوسته�گفته�مي�شود�که�بدن�چه�نیازهایي�دارد�و�از�چه�راه�
و�با�چه�نظم�غذایي�و�با�کدام�شــیوه�زیســت�مي�توان�و�باید�آن�نیازها�را�برآورده�
کرد.�عیبي�که�این�دستورالعمل�هاي�خوب�دارد�این�است�که�مخاطبش�مردمان�

مرفهند،�زیرا�براي�رعایت�آنها،�باید�هم�فراغت�داشت�و�هم�وسایل�معاش.
اکنون�بخش�عمده�دستورالعمل�هاي�زندگي�ما�بهداشتي�و�پزشکي�است�
و�شــاید�به�همین�جهت،�امروزي�ها�بهتر�مراقبت�هاي�سخت�و�حتي�قرنطینه�را�
تاب�مي�آورند.�قدرت�علم�هم�پشــتوانه�آنهاست�و�مردم�بي�آنکه�فلسفه�خوانده�
باشند،�مي�دانند�که�حکم�علم،�حکم�ضروري�است�و�باید�از�آن�پیروي�کرد.�در�
اینکه�این�مراقبت�ها�چه�ارتباطي�با�نظم�سیاسي�دارد�و�آثار�و�نتایجش�چیست،�

گرچه�تحقیقاتي�صورت�گرفته�است،�اما�هنوز�علم�ما�اندك�است.
کرونا�برهم�زن�نظم�و�بحران�ساز

گفته�شــد�که�کرونا�گرچه�یك�بیماري�اســت،�اما�بــا�بیماري�هاي�دیگر�
و�با�واگیردارهاي�ســابق�یکي�نیســت.�البته�از�جهاتي�با�آنها�شباهت�دارد،�اما�
اختالف�ها�هم�بسیار�اســت�و�مهم�تر�از�همه�اینکه�جهان�و�جهانیان�به�نحوي�
متفاوت�با�آن�مواجه�شده�اند.�در�چین�هنوز�بیش�از�ده-پانزده�تلفات�نگرفته�بود�
که�در�شــهر�بزرگ�ووهان،�شهر�ده�میلیوني�قرنطینه�گذاشتند�و�خیلي�زود�شهر�
را�تعطیل�کردند�و�عجب�آنکه�کرونا�در�چین�چندان�شــیوعي�پیدا�نکرد،�اما�در�
ظرف�مدت�کوتاهي�در�سراسر�جهان�منتشر�شد.�بعضي�کشورها�مثل�بریتانیا�و�
امریکا،�ابتدا�فکر�کردند�بهتر�است�که�بگذارند�کرونا�بیاید�و�هر�چه�مي�خواهد�با�
خود�ببرد�و�مصونیت�به�جا�بگذارد.�اما�این�سیاست�آشکارا�غیراخالقي�نتوانست�
ادامه�یابد.�کرونا�از�آنفلوآنزاهاي�پرتلفات�ســابق�ترســناك�تر�بود.�بیماري�هاي�
واگیردار�ســابق�تلفات�و�کشتارهاي�وحشتناکي�داشتند،�اما�این�چنین�برهم�زن�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اکنون◢بخش◢عمده◢
دستورالعمل◢هاي◢

زندگي◢ما◢بهداشتي◢
و◢پزشکي◢است◢و◢

شاید◢به◢همین◢جهت،◢
امروزي◢ها◢بهتر◢

مراقبت◢هاي◢سخت◢و◢
حتي◢قرنطینه◢را◢تاب◢
مي◢آورند.◢قدرت◢علم◢
هم◢پشتوانه◢آنهاست◢
و◢مردم◢بي◢آنکه◢فلسفه◢
خوانده◢باشند،◢مي◢دانند◢

که◢حکم◢علم،◢حکم◢
ضروري◢است◢و◢باید◢
از◢آن◢پیروي◢کرد.◢در◢
اینکه◢این◢مراقبت◢ها◢
چه◢ارتباطي◢با◢نظم◢
سیاسي◢دارد◢و◢آثار◢
و◢نتایجش◢چیست،◢

گرچه◢تحقیقاتي◢
صورت◢گرفته◢است،◢
اما◢هنوز◢علم◢ما◢اندک◢

است.
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نظم�و�بحران�ساز�نبودند.�کرونا�حتي�چشم�انداز�تیره�جهان�کنوني�را�تیره�تر�کرده�
و�گروه�هاي�بیشتر�از�اهل�فکر�و�نظر�را�واداشته�است�که�به�آینده�جهان�بیندیشند�

که�ببینند�کرونا�بر�سر�بشر�کنوني�و�نظم�و�سامان�زندگي�اش�چه�مي�آورد.
تجدد�به�عنوان�نظام�سامان�کنوني

نظام�ســامان�زندگي�کنوني�کدام�است�و�بر�چه�اصولي�مبتني�است؟�نظام�
کنوني�زندگي�نامش�تجدد�اســت.�بناي�تجدد�از�سه،�چهار�قرن�پیش�با�اصول�
خاص�گذاشــته�شــده،�این�اصول�که�راهنماي�علم�و�عمل�ماست،�در�روح�و�
جان�مردمان�هم�خانه�کرده�است�به�قسمي�که�میان�نظمي�که�مي�خواست�بیاید�
و�بشــري�که�باید�آن�نظم�را�برقرار�سازد،�تناسب�و�تعادلي�برقرار�شده�است.�در�
این�بنیانگذاري�خردي�به�وجود�آمده�که�توانست�و�هم�اکنون�نیز�مي�تواند�طرح�
تسخیر�جهان�و�طبیعت�را�اجرا�کند�و�نظامي�نو�در�زندگي�پدید�آورد�و�مخصوصا�
کارساز�کار�معاش�باشد.�این�عقل،�عقلي�که�صورت�خاص�و�نمایانش�علم�و�
تکنولوژي�بود.�این�توهم�که�بشر�تکنولوژي�را�براي�تسهیل�زندگي�خود�ساخته�
اســت،�گرچه�به�کلي�نادرست�نیست�و�بشر�همواره�وسایلي�براي�خود�ساخته�
اســت،�در�مورد�تکنولوژي�جدید�ساده�انگارانه�است.�بي�تردید�سیاست�و�فهم�
جدید�و�به��طور�کلي�طرح�تجدد�با�بهبود�زندگي�انسان�مناسبت�داشته�است.�اما�
این�گمان�که�بشر�تکنولوژي�را�براي�رسیدن�به�مقاصد�خود�ساخته�و�مي�تواند�در�
آن�هر�تصرفي�بکند�و�آن�را�در�هر�راهي�به�کار�برد،�اندیشــیده�و�درست�نیست.�
اگر�تکنولوژي�صرفا�وســیله�بود،�باید�آفت�و�آسیب�نداشته�باشد�و�اگر�داشت،�

بتوان�آن�را�رفع�کرد.
ذات�تکنولوژي

سخن�سطحي�تر�آن�است�که�تکنیك�در�ذات�خود�خوب�است،�اما�صاحبان�
اغراض�شــوم�آن�را�گاهي�براي�مقاصد�پلید�و�در�راه�ویرانگري�به�کار�مي�برند.�
شــاید�تا�قرن�بیستم�این�حرف�ها�توجیهي�داشت.�اما�اکنون�که�روزبه�روز�زمین�
و�هوا�و�دریا�آلوده�تر�مي�شــود�و�هیچ�راهي�براي�رفــع�این�آلودگي�ها�روزافزون�
نیست،�باید�پذیرفت�که�تکنیك�راه�خود�را�مي�رود.�طبیعت�قبل�از�تجدد،�ماده�
تصرف�و�شــي�مرده�نبود،�بلکه�زندگي�و�نشــاط�داشت،�اما�اکنون�نه�فقط�ماده�
تصرف�بلکه�کانون�انبار�پلیدي�هاي�تکنیکي�و�سراسر�آلوده�است.�رمانتیك�ها�
اولین�کســاني�بودند�که�گفته�اند�باید�علم�و�تکنیــك�را�از�چنگال�بدخواهان�و�
سودجویان�بیرون�آورد�و�آن�را�صرفا�در�راه�خیر�و�صالح�به�کار�برد�و�از�ساخت�
و�پرداخت�تکنولوژي�هاي�مضر�و�ویرانگر�جلوگیري�کرد.�این�حرفي�است�که�
چون�با�خیر�و�صالح�بشر�تناســب�دارد،�آسان�تر�در�خرد�همگاني�مي�گنجد�و�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
سخن◢سطحي◢تر◢
آن◢است◢که◢تکنیک◢
در◢ذات◢خود◢خوب◢
است،◢اما◢صاحبان◢
اغراض◢شوم◢آن◢
را◢گاهي◢براي◢
مقاصد◢پلید◢و◢در◢
راه◢ویرانگري◢به◢
کار◢مي◢برند.◢شاید◢
تا◢قرن◢بیستم◢این◢
حرف◢ها◢توجیهي◢
داشت.◢اما◢اکنون◢
که◢روزبه◢روز◢زمین◢
و◢هوا◢و◢دریا◢آلوده◢تر◢
مي◢شود◢و◢هیچ◢
راهي◢براي◢رفع◢این◢
آلودگي◢ها◢روزافزون◢
نیست،◢باید◢پذیرفت◢
که◢تکنیک◢راه◢خود◢
را◢مي◢رود.◢طبیعت◢
قبل◢از◢تجدد،◢ماده◢
تصرف◢و◢شي◢مرده◢
نبود،◢بلکه◢زندگي◢
و◢نشاط◢داشت،◢اما◢
اکنون◢نه◢فقط◢ماده◢
تصرف◢بلکه◢کانون◢
انبار◢پلیدي◢هاي◢
تکنیکي◢و◢سراسر◢
آلوده◢است.◢
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ما�نیز�آن�را�مي�پســندیم�و�دوســت�مي�داریم�و�اینجا�و�آنجا�آن�را�حتي�گاهي�به�
عنوان�نظر�علمي�و�فلســفي�تکرار�مي�کنیم�و�کاش�آن�را�دوســت�نمي�داشتیم،�
زیرا�در�آن�صورت�بهتر�مي�توانستیم�دریابیم�که�چه�آرزو�و�تمناي�محالي�داریم.�
اگر�مي�شــد�و�مي�شود�آبي�را�که�از�اعماق�زمین�کشــیده�ایم،�به�جاي�اولش�بر�
گردانیم�و�هوا�و�دریا�و�خاك�را�از�آلودگي�ها�و�آســیب�ها�و�پلیدي�ها�پاك�کنیم�و�
سالح�هاي�مخوف�شیمیایي�و�میکروبي�و�اتمي�اسباب�بازي�باشند،�چرا�تاکنون�
هیچ�کوششي�براي�رفع�آلودگي�ها�و�تدارك�ویرانگري�ها�و�جنایت�ها�نشده�و�اگر�
هم�اندك�کوششي�شــده،�به�جایي�نرسیده؟�مارکس�مي�گفت�که�چون�تکنیك�
در�جاي�خود�قرار�ندارد،�ســرمایه�داري�و�پرولتاریا�را�با�خود�بیگانه�کرده�است.�
براي�رفع�این�عیب�و�انحراف�باید�تکنیك�از�دســت�سرمایه�داري�بیرون��آید�و�به�
صاحب�اصلي�اش�یعني�پرولتاریا�داده�شــود.�توهــم�زیبایي�بود،�اما�دیدیم�که�
سرانجامش�چه�شــد.�جهان�کنوني�برمبناي�اصولي�استوار�است�و�چرخ�آن�نه�
به�حکم�راي�و�سلیقه�و�ذوق�اشخاص�بلکه�با�قواعد�علم�و�تکنولوژي�مي�گردد.�
ایــن�علم�و�تکنولوژي�را�هر�کس�به�هر�راهي�که�بخواهد،�نمي�تواند�ببرد،�بلکه�
مردمان�تاحدودي�مي�توانند�خود�را�با�اقتضاهاي�آن�هماهنگ�ســازند�و�در�این�

هماهنگي،�قدري�نیز�بهره�برداري�کنند.
تجدد�و�پیشرفت

پیداســت�که�اگر�علم�و�تکنولوژي�جدید�نبود،�زندگي�آدمي�هم�در�همان�
طریق�قبل�از�قرون�هفدهم�و�هجدهم�میالدي�دوام�پیدا�مي�کرد.�تحول�جهان�و�
حتي�تحول�در�وجود�بشر�با�تفکر�جدید�و�علم�و�تکنولوژي�صورت�گرفته�است.�
راســتي�چرا�ما�نمي�توانیم�به�علم�و�تکنولوژي�بیندیشــیم�و�حتي�به�دیگران�هم�
اجازه�اندیشــیدن�را�نمي�دهیم؟�شاید�پاسخ�این�باشد�که�در�نظم�جهان�کنوني،�
اصول�راهنمایي�وجود�دارد�که�طرح�چنین�پرسش�هایي�را�بي�وجه�مي�داند.�وقتي�
علم�و�تکنولوژي�دائر�مدار�همه�امور�عالم�است،�پرسش�از�آن�چه�وجهي�دارد؟�
نه�جهان�تجدد�بدون�علم�قــوام�دارد�و�نه�علم�بیرون�از�جهان�براي�خود�جایي�

مي�تواند�بیابد.
اصل�اساســي�تجدد�هم�پیشرفت�است.�بي�تردید�جهان�متجدد�پیشرفت�
کرده�اســت.�هنوز�هم�این�پیشــرفت�البته�بیشتر�در�ســطح�ادامه�دارد.�اصل�
پیشرفت�از�آن�جهت�راهبر�جهان�علم�و�تکنولوژي�شده�است�که�از�صورت�یك�
اندیشه�و�نظر،�به�یك�اعتقاد�مبدل�شده�و�با�وجود�مردمان�در�آمیخته.�وجودشان�
عین�اقتضاي�پیشرفت�شده�است.�در�اینکه�تاریخ�جدید�غربي،�تاریخ�پیشرفت�
است،�تردید�نمي�توان�کرد.�ما�هم�در�این�اصل�چون�و�چرا�نمي�کنیم.�متقدمان�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
راستي◢چرا◢ما◢

نمي◢توانیم◢به◢علم◢و◢
تکنولوژي◢بیندیشیم◢
و◢حتي◢به◢دیگران◢

هم◢اجازه◢اندیشیدن◢
را◢نمي◢دهیم؟◢شاید◢
پاسخ◢این◢باشد◢که◢

در◢نظم◢جهان◢کنوني،◢
اصول◢راهنمایي◢

وجود◢دارد◢که◢طرح◢
چنین◢پرسش◢هایي◢را◢
بي◢وجه◢مي◢داند.◢وقتي◢
علم◢و◢تکنولوژي◢دائر◢
مدار◢همه◢امور◢عالم◢
است،◢پرسش◢از◢آن◢
چه◢وجهي◢دارد؟◢نه◢
جهان◢تجدد◢بدون◢
علم◢قوام◢دارد◢و◢نه◢
علم◢بیرون◢از◢جهان◢

براي◢خود◢جایي◢
مي◢تواند◢بیابد.
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ما�نیز�به�صورتي�از�پیشرفت،�البته�نه�به�عنوان�حاکم�بر�تاریخ،�قائل�بودند.�مثال�
محي�الدین�عربي�در�فصوص�الحکم�که�هر�دوراني�را�مظهر�اسمي�از�اسما�الهي�

مي�داند.
مهم�این�اســت�که�پیشــرفت،�نه�فقط�اصل�حاکم�بر�جهان�متجدد،�بلکه�
اصل�کلي�حاکم�بر�تاریخ�و�حتي�بر�وجود�موجودات�شــده�اســت.�ولي�این�
اصــل�اختصاص�به�جهان�تجدد�و�به�علم�و�تکنولــوژي�دارد�و�مگر�در�تاریخ�
تجدد�آدمي�از�حیث�اخالق�به�کمال�رســیده�است؟�آیا�هنر�این�زمان�در�قیاس�
با�هنر�قرون�هفدهم�و�هجدهم�اروپا�پیشــرفت�کرده�است؟�یونان�و�یونانیان�از�
زمان�هومر�و�هزیود�تا�دوره�جدید�چه�پیشــرفتي�کرده�اند؟�و�ما�از�زمان�کیانیان�
و�هخامنشیان�یا�از�قرون�دوم�و�سوم�هجري�به�چه�پیشرفت�هایي�نائل�شده�ایم؟�
و�ترتیب�این�پیشــرفت�ها�چگونه�بوده�است؟�آیا�به��طور�کلي�عصر�پیشرفت�در�
هنر�شــعر�و�اخالق�هم�جاري�است؟�به�نظر�نمي�رســد�که�چنین�باشد.�ولي�
ما�مي�خواهیم�از�کنار�این�موضوع�بگذریم�و�از�آن�چشــم�بپوشــیم،�زیرا�عصر�
پیشرفت�را�نمي�توانیم�تاریخي�بدانیم�و�اگر�تاریخي�بدانیم،�چون�تاریخ�آغاز�و�
انجام�دارد،�ناگزیر�باید�مطلق�نبودن�و�موقت�بودن�دوران�حکومت�آن�را�بپذیریم�
و�این�عدول�از�عهد�مدرنیته�است.�جهان�ما�نمي�خواهد�عهد�مدرنیته�را�به�آساني�
بشکند�و�از�آن�بیرون��آید.�حتي�کشورها�و�مردماني�که�عهدشان�با�تجدد�نیم�بند�

و�با�مالحظه�بوده�است،�مي�خواهند�با�آن�و�در�آن�بمانند.
کرونا�و�تجدد

اکنون�که�کرونا�آمده�است،�کساني�مي�پرسند�که�آیا�کرونا�نظم�جهان�را�بر�
هم�مي�زند؟�از�هم�اکنون�کرونا�منشــا�بعضي�تغییرها�و�گرفتاري�ها�شده�است،�
ولي�تغییر�نظام�جهان�حرف�دیگري�اســت.�وضع�جهان�مسلما�تغییر�مي�کند،�
اما�تغییر�نظام�جهان�ساده�نیست�و�کرونا�و�به�طور�کلي�هیچ�قدرت�نفي�کننده�اي�
نمي�تواند�آن�را�به�آساني�تغییر�دهد،�مگر�آنکه�اساس�تفکر�و�بینش�بشر�به�کلي�

دگرگون�شود.
نظم�جهان�در�صورتي�بر�هم�مي�خــورد�که�نظم�دیگري�بتواند�جاي�آن�را�
بگیرد.�این�تغییر�در�حقیقت�از�اعتبار�افتادن�اصول�کنوني�حاکم�بر�نظم�جهان�
و�پدید�آمدن�و�اعتبار�یافتن�اصول�تازه�اســت.�چنانکه�انبیاي�الهي�با�اصول�تازه�
نظم�بخش�هایي�از�جهان�را�تغییر�داده�اند�و�رنســانس�با�شکســتن�عهد�قرون�
وسطا�اصول�دیگري�را�پیش�آورده�و�با�آن�عهد�دیگري�آغاز�شده�که�به�تدریج�در�
همه�جهان�مورد�قبول�قرار�گرفته�است.�وحدت�و�همراهي�و�همکاري�آدمیان،�
همیشه�و�همواره�موقوف�و�مبتني�بر�اعتقاد�و�تعلق�به�اصولي�بوده�است.�چنانکه�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اکنون◢که◢کرونا◢
آمده◢است،◢کساني◢
مي◢پرسند◢که◢آیا◢کرونا◢
نظم◢جهان◢را◢بر◢هم◢
مي◢زند؟◢از◢هم◢اکنون◢
کرونا◢منشا◢بعضي◢
تغییرها◢و◢گرفتاري◢ها◢
شده◢است،◢ولي◢تغییر◢
نظام◢جهان◢حرف◢
دیگري◢است.◢وضع◢
جهان◢مسلما◢تغییر◢
مي◢کند،◢اما◢تغییر◢
نظام◢جهان◢ساده◢
نیست◢و◢کرونا◢و◢
به◢طور◢کلي◢هیچ◢قدرت◢
نفي◢کننده◢اي◢نمي◢تواند◢
آن◢را◢به◢آساني◢تغییر◢
دهد،◢مگر◢آنکه◢اساس◢
تفکر◢و◢بینش◢بشر◢به◢
کلي◢دگرگون◢شود.
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اروپا�عهد�مسیحیت�قرون�وسطا�را�در�زندگي�مدني�گسست�و�به�اصول�تجدد�
ملتزم�شــد.�آیا�کرونا�مي�تواند�در�اعتقاد�مردم�و�اصول�تجدد�خلل�وارد�کند؟�آیا�
پس�از�کرونا�جهان�دیگر�به�قدرت�علم�کنوني�و�حق�تصرف�و�مالکیت�بشــر�و�
تسخیر�موجودات�و�مخصوصا�اینکه�تجدد�با�علم�و�تکنولوژي�اش�مرتبه�کمال�

زندگي�بشر�است،�اعتقاد�نداشته�باشد؟
نظم�تکنیك�و�اصل�پیشرفت

در�یك�صد�ســال�اخیر�در�جهــان�تحوالت�بزرگ�صورت�گرفته�اســت.�
اما�هیچ�یــك�از�آنها�را�تغییر�در�نظام�جهان�نمي�توان�دانســت.�وقوع�دو�جنگ�
جهاني،�انقالب�اکتبر�و�بحران�اقتصادي�امریکا�در�اوایل�دهه��30قرن�بیســتم�
و�گرفتن�اروپاي�شــرقي�در�بلوك�شوروي�پس�از�جنگ�جهاني�دوم،�پدید�آمدن�
نهضت�هاي�استقالل�طلبي�در�آسیا�و�آفریقا�و�امریکاي�التین،�عبور�از�جو�زمین�
و�سفر�به�ماه�و�فروپاشي�اتحاد�جماهیر�شوروي،�پیشامد�بحران�بزرگ�در�منطقه�
خلیج�فارس�و�انقالب�اســالمي،�حوادث�بزرگي�بودند�که�در�همه�جهان�منشا�
آثار�خوب�و�بد�شــدند،�اما�نظم�جهان�با�آنها�دگرگون�نشد.�نظم�جهان�اصولي�
دارد�که�همه�اعم�از�کمونیســت�و�سوسیالیست�و�سرمایه�دار�و�مستبد�و�لیبرال�
دموکرات�و�مســلمان�و�مسیحي�و�یهودي�و�بودایي،�حتي�اگر�چون�و�چراهایي�
هم�در�آنها�داشته�باشند،�از�حکم�و�اقتضاهاي�آنها�سرپیچي�و�نافرماني�نمي�کنند�
و�مگر�مي�توانند�نافرماني�کنند؟�نظم�جهان�کنوني،�نظم�تکنیك�است.�این�نظم�
براساس�اصولي�که�به�آنها�اشاره�شد،�به�وجود�آمده�و�بر�جهان�حاکم�شده�است.�
این�نظم�را�اصل�پیشــرفت�رهبري�مي�کند.�اصال�اصل�پیشرفت،�اختصاص�به�
علم�و�تکنولوژي�جدید�دارد.�اما�سیر�فهم�در�دوران�ما�چنان�بوده�که�گویي�این�

اصل،�اصل�مطلق�حاکم�بر�همه��چیز�و�بر�سراسر�تاریخ�بشر�است.
زمان�پست�مدرن�و�عهد�پایان�یافته

آیا�مردمان�سراسر�روي�زمین�به�هر�دلیل�و�از�جمله�به�دلیل�ابتالي�به�کرونا،�
از�تجدد�و�زندگي�در�آن�ناراضي�مي�شوند�و�مي�خواهند�که�این�نظم�پایان�یابد�و�
به�جاي�آن�نظم�دیگري�بیاید؟�به�نظر�نمي�رسد�که�چنین�باشد.�حتي�کشورها�و�
ملت�هایي�که�از�قدرت�هاي�بزرگ�ســتمدیده�و�احیانا�با�آنها�در�جنگ�و�نبردند،�
از�نظام�تجدد�دل�نبریده�اند.�آنها�فقط�مي�خواهند�به�رسم�ستم�و�ستمگري�پایان�
دهند�و�نوعي�برابري�در�روابط�بین�الملل�برقرار�شود.�براي�آنها�حساب�مدرنیته�
از�سیاست�جداست.�اما�از�حدود�به�اعتباري�صد�سال�و�به�اعتبار�دیگري�پنجاه�
سال�پیش،�حادثه�دیگري�نیز�در�تاریخ�تفکر�روي�داده�است.�دیگر�امیدي�که�از�
قرون�هفدهم�و�هجدهم�در�دل�هاي�مردم�اروپا�وجود�داشت�و�سپس�به�صورت�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
نظم◢جهان◢اصولي◢
دارد◢که◢همه◢اعم◢
از◢کمونیست◢و◢
سوسیالیست◢و◢

سرمایه◢دار◢و◢مستبد◢
و◢لیبرال◢دموکرات◢و◢
مسلمان◢و◢مسیحي◢
و◢یهودي◢و◢بودایي،◢

حتي◢اگر◢چون◢و◢
چراهایي◢هم◢در◢

آنها◢داشته◢باشند،◢
از◢حکم◢و◢اقتضاهاي◢

آنها◢سرپیچي◢و◢
نافرماني◢نمي◢کنند◢
و◢مگر◢مي◢توانند◢

نافرماني◢کنند؟◢نظم◢
جهان◢کنوني،◢نظم◢
تکنیک◢است.◢این◢

نظم◢براساس◢اصولي◢
که◢به◢آنها◢اشاره◢

شد،◢به◢وجود◢آمده◢
و◢بر◢جهان◢حاکم◢

شده◢است.◢این◢نظم◢
را◢اصل◢پیشرفت◢
رهبري◢مي◢کند.◢
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آرزو�در�دل�مردم�همه�جهان�به�وجود�آمد،�اگر�به�نومیدي�نگراییده�باشد،�قوت�
و�استواري�سابق�را�ندارد.�متفکران�زمان�ما�نیز�افق�نظام�کنوني�جهان�را�روشن�
نمي�بینند.�زمان،�زمان�پســت�مدرن�است�و�پســت�مدرن�یك�فلسفه�و�سلیقه�
خاص�فلســفي�در�میان�فلسفه�هاي�دیگر�نیســت�که�در�درستي�و�نادرستي�آن�
بحث�کنیم.�پست�مدرن�یك�وضع�روحي�و�اخالقي�و�نحوي�یافت�زمان�است�
و�البته�انعکاس�آن�در�سیاست�و�ادب�و�هنر�و�علم�و�تکنولوژي�نیز�آشکار�شده�
است.�درست�بگوییم،�پست�مدرن�فلسفه�پایان�مدرنیته�و�گزارش�زوال�امید�و�
بسته�شدن�افق�هاست.�مع�هذا�زمان�همچنان�زمان�مدرن�است�و�همه�مردم�به�
درجات�در�زمان�مدرن�به�سر�مي�برند�و�حتي�اندیشه�پست�مدرن�در�انتظار�پایان�
یافتن�عمر�مدرنیته�نیســت،�بلکه�گزارش�پایان�یافتن�یك�عهد�و�یك�عهد�پایان�

یافته�است.
کرونا�و�تشدید�نومیدي

ولي�مردم�چنانکه�گفته�شــد�و�نه�حتي�اهل�دانشگاه،�خواهان�پایان�یافتن�
مدرنیته�نیســتند�و�اصال�به�آن�فکر�نمي�کنند.�مــردم�نمي�خواهند�تجدد�برود�و�
زندگي�در�فضاي�مجازي�اش�را�دوست�مي�دارند.�اما�دیگر�کسي�به�آینده�اي�که�
اروپاي�جدید�وعده�آن�را�داده�بود،�امید�ندارد.�تمدن�با�اعتقاد�حفظ�مي�شــود�و�
نه�با�موافقت�و�مخالفت�و�اظهار�ســلیقه�ها.�در�تجدد�مردم�براي�بهبود�زندگي�
و�رســیدن�به�آزادي�از�طریق�مهار�طبیعت�و�غلبه�بر�نیروهاي�قاهر�و�ســرکش�
طبیعي�و�اجتماعي�و�سیاســي�کوشیده�اند�و�امیدوار�بوده�اند�که�به�مقصود�خود�
نائل�شــده�اند.�گزارش�تاریخ�از�قرن�هجدهم�تا�آغاز�قرن�بیســتم�حاکي�از�این�
کوشش�و�امیدواري�به�نتایج�آن�است.�اما�از�آغاز�قرن�بیستم�و�به�خصوص�بعد�
از�جنگ�هاي�جهاني�و�تجربه�نازیسم�و�بلشویسم،�نشانه�هاي�امید�به�تدریج�از�
نظرها�محو�مي�شود�و�این�به�معني�سست�شدن�امید�و�صلح�و�آزادي�و�سالمت�
و�آســودگي�اســت.�کرونا�هم�مي�تواند�این�نومیدي�را�شدت�بخشد.�البته�این�
هم�چندان�بعید�نیســت�که�صاحب�نظران�نیز�به�فکر�بیفتند�که�آدمي�در�فضاي�
مجازي�با�چه�ســودا�و�چه�امیدي�زندگي�مي�کند؟�هرگز�شــیوع�هیچ�بیماري�
واگیردار�این�چنین�نویســندگان�و�صاحب�نظران�را�به�تامل�در�بیماري�وانداشته�
بود.�شــاید�یك�وجه�آن�این�باشــد�که�کرونا�خیلي�زود�عالمگیر�شد�و�مردمان�
هم،�همه�با�سرگرداني�در�فضاي�مجازي�شباهت�شان�به�یکدیگر�بیشتر�شده�و�
در�تنهایي�خود�اطالعات�یکســان�و�القائات�مشابه�دریافت�مي�کنند.�آیا�با�این�

مالحظات�نمي�توان�کرونا�را�یك�بیماري�پست�مدرن�دانست؟
بیمــاري�و�به�طور�کلي�و�به�خصوص�این�بیماري،�یك�امر�صرفا�پزشــکي�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢تجدد◢مردم◢
براي◢بهبود◢زندگي◢و◢
رسیدن◢به◢آزادي◢از◢
طریق◢مهار◢طبیعت◢و◢
غلبه◢بر◢نیروهاي◢قاهر◢
و◢سرکش◢طبیعي◢و◢
اجتماعي◢و◢سیاسي◢
کوشیده◢اند◢و◢امیدوار◢
بوده◢اند◢که◢به◢مقصود◢
خود◢نائل◢شده◢اند.◢
گزارش◢تاریخ◢از◢قرن◢
هجدهم◢تا◢آغاز◢قرن◢
بیستم◢حاکي◢از◢این◢
کوشش◢و◢امیدواري◢
به◢نتایج◢آن◢است.◢اما◢
از◢آغاز◢قرن◢بیستم◢
و◢به◢خصوص◢بعد◢از◢
جنگ◢هاي◢جهاني◢
و◢تجربه◢نازیسم◢و◢
بلشویسم،◢نشانه◢هاي◢
امید◢به◢تدریج◢از◢
نظرها◢محو◢مي◢شود◢و◢
این◢به◢معني◢سست◢
شدن◢امید◢و◢صلح◢و◢
آزادي◢و◢سالمت◢و◢
آسودگي◢است.
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نیســت�و�اگر�بود،�کار�منحصرا�به�پزشکان�واگذار�مي�شد�و�این�همه�درباره�آن�
حرف�نمي�زدند.�اکنون�سیاســت�و�اقتصاد�و�فرهنــگ�و�مدیریت�و�تجارت�و�
سوداگري�نیز�شب�و�روزشان�با�کرونا�مي�گذرد.�همه�از�آن�مي�ترسند�و�کساني�
هم�امیدوارند�که�از�آن�سود�و�صالحي�عایدشان�شود.�هم�ترسیدن�و�هم�طمع�
سود�و�صالح�داشــتن،�با�روحیه�و�اخالق�پست�مدرن�تناســب�دارد.�یعني�از�
یکسو،�دیگر�اطمیناني�وجود�ندارد�که�بتوان�از�عهده�یك�ویروس�که�زندگي�اش�
را�بر�هم�زده�است،�بر�آید�و�از�سوي�دیگر�به�هر�چیزي�و�حتي�به�کرونا�هم�امید�

مي�بندد.
رهایي�از�غرور

هر�چه�هســت،�کرونا�مجال�فکر�کردن�به�مســائلي�را�مي�دهد�که�تاکنون�
اندیشــیدن�به�آنها�را�دوست�نمي�داشــتیم.�از�ابتداي�قرن�هجدهم�تا�پایان�قرن�
نوزدهم،�غرور�همه�تواني�در�وجود�بشــر�بیشتر�مي�شد.�حتي�در�مارکسیسم�با�
اینکه�بحران�اروپا�را�مطرح�کرده�بود،�به�شــدت�یافتن�این�غرور�مدد�مي�رساند.�
در�آغاز�قرن�بیســتم�زمزمه�بحران�اروپا�درگرفت،�اما�قدرت�تجدد�چیزي�نبود�
که�بحران�هاي�فکري�و�اقتصادي�آن�را�متزلزل�ســازد.�اکنون�قضیه�دارد�صورت�
تازه�اي�پیدا�مي�کند.�آیا�این�جهان�با�همه�عظمتي�که�دارد،�از�عهده�یك�ویروس�
بر�نمي�آید�و�مگر�قرار�نبود�در�تجدد�شــهر�صلح�و�ســالمت�و�آزادي�و�بي�مرگ�
ســاخته�شــود؟�اگر�کرونا�بتواند�ما�را�از�غروري�که�داریم،�آزاد�کند�و�اندکي�به�
تفکر�وادارد�و�ببینیم�با�خود�و�خانه�خود�چه�کرده�ایم�و�ما�را�چه�شــده�است�که�
از�زمیــن�نیز�دل�کنده�و�خانه�خود�را�در�فضاي�مجــازي�و�در�ابرهاي�اوهام�بنا�

مي�کنیم،�شاید�اثر�خوبي�هم�بتوان�به�آن�نسبت�داد.
کرونا�از�هم�اکنون�آســیب�هاي�بزرگ�به�اقتصاد�و�سیاســت�و�شغل�و�کار�
مردمــان�و�بــه�روح�و�روان�آنان�زده�و�امید�و�شــادي�را�از�آنان�گرفته�و�حتي�در�
جاهایــي�که�دارد�آنجا�را�تــرك�مي�کند،�مردمان�را�تهدید�به�بازگشــت�خود�یا�
خویشــاوندان�خویش�مي�کند.�در�این�شرایط�بهتر�است�قبل�از�آنکه�به�بررسي�
آثــار�و�نتایج�آن�بپردازیم،�اندکي�هم�فکر�کنیــم�که�ویروس�از�کجا�آمده�و�چرا�
آمده�و�نکند�که�جهان�ما،�جهان�ویروس�ســاز�شده�باشد�که�اگر�چنین�باشد�از�
شر�آن�هرگز�نمي�توان�در�امان�بود.�ما�اگر�صرفا�به�آثار�و�نتایج�خوب�و�بد�کرونا�

بیندیشیم،�در�عالم�اوهام�باقي�مي�مانیم.
با�کرونا�سیاسي�برخورد�نکنیم

با�کرونا�به�رســم�سیاســي�که�کم�و�بیش�اینجا�و�آنجا�متداول�شده�است،�
نباید�مواجه�شــد.�در�فضاي�مبهم�سیاست�جهان�و�به�خصوص�در�کشورهاي�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
هر◢چه◢هست،◢

کرونا◢مجال◢فکر◢
کردن◢به◢مسائلي◢را◢
مي◢دهد◢که◢تاکنون◢

اندیشیدن◢به◢آنها◢را◢
دوست◢نمي◢داشتیم.◢

از◢ابتداي◢قرن◢
هجدهم◢تا◢پایان◢

قرن◢نوزدهم،◢غرور◢
همه◢تواني◢در◢وجود◢
بشر◢بیشتر◢مي◢شد.◢
حتي◢در◢مارکسیسم◢
با◢اینکه◢بحران◢اروپا◢
را◢مطرح◢کرده◢بود،◢
به◢شدت◢یافتن◢این◢
غرور◢مدد◢مي◢رساند.◢
در◢آغاز◢قرن◢بیستم◢
زمزمه◢بحران◢اروپا◢
درگرفت،◢اما◢قدرت◢
تجدد◢چیزي◢نبود◢که◢
بحران◢هاي◢فکري◢
و◢اقتصادي◢آن◢را◢

متزلزل◢سازد.◢اکنون◢
قضیه◢دارد◢صورت◢
تازه◢اي◢پیدا◢مي◢کند.◢
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توســعه�نیافته،�وقتي�حکومتي�موفق�نمي�شــود�که�معموال�همچنین�اســت،�
مخالفان�جانشینش�مي�شوند�و�چون�اینها�هم�از�عهده�کاري�بر�نمي�آیند،�دوباره�
مخالف�قبلي�یا�مخالف�دیگري�جاي�آن�را�مي�گیرد�و�این�از�آن�روســت�که�به�
شرایط�امکان�هاي�سیاست�نمي�اندیشیم�و�مي�پنداریم�مخالف�سیاست�ناموفق�
رمز�موفقیت�را�مي�داند�و�مشــکل�ها�به�ید�با�کفایت�او�رفع�مي�شــود.�ولي�در�
زمین�مخالفت�صرف�هیچ�گل�و�گیاهي�نمي�روید.�از�کرونا�که�دشمن�دوست�
و�همبستگي�مردمان�است،�امید�مددکاري�براي�رسیدن�به�سوسیال�دموکراسي�

و�عدالت�بهتر�و�جامعه�دیندارتر�و�سالم�تر�نباید�داشت.
آیه�یأس�نمي�خوانم،�اما�بسیار�دشوار�مي�بینم�که�کرونا�برود�و�به�جاي�خود�
مهر�و�مودت�و�رعایت�حقوق�مردمان�و�اصالحات�اجتماعي�به�جاي�بگذارد.�
جهان�ما�هنوز�آنچنان�به�دوزخ�شبیه�نشده�است�که�اهل�آن�از�بسیاري�گزندگان�
به�مار�پنــاه�ببرند.�این�جهان�اگر�توانایي�دارد،�باید�در�برابر�کروناها�بایســتد�و�
اگر�توانایي�ندارد،�چگونه�پس�از�آســیب�دیدن�ها�و�زخم�هایي�که�دارد،�همت�
خود�را�صرف�اصالح�نظم�ســرمایه�داري�کند.�درست�است�که�کرونا�مي�تواند�
آزمایشي�براي�سنجش�خرد�و�تدبیر�حکومت�ها�باشد،�اما�خرد�و�خردمندي�با�
خود�نیاورده�است�که�به�آنها�ببخشد.�مایه�تذکري�هم�اگر�در�آن�باشد�این�است�
که�شــما�مرا�نمي�شناسید�و�نمي�دانید�که�از�کجا�آمده�ام�و�چرا�آمده�ام�و�البته�این�

تذکر�خوبي�است.
فرج�بعد�از�شدت

تاریخ�نشــان�داده�اســت�که�به�قول�هگل�از�هیچ�چیــز�و�از�جمله�بالیا�و�
مصیبت�ها�درس�عبرت�نمي�گیرند.�این�قول�که�شــاید�اندکي�نیز�آمیخته�به�درد�
باشــد�تا�زماني�که�موارد�خالف�آن�یافت�نباشــد،�معتبر�است.�آیا�شواهدي�از�
عبرت�گرفتن�از�تاریخ�ســراغ�دارید؟�یکــي�از�آزمایش�ها�و�آموزش�هاي�تاریخ�
درس�فرج�بعد�از�شدت�است.�در�کلمات�ائمه�ما�نیز�آمده�است�که�عند�تناهي�
دِه�

ّ
شده�الفرج�و�در�نهج�البالغه�امام�علي)ع(�نیز�آمده�است�که�»ِعْند�تناِهي�الِش

فْرجُه«.�بعضي�صاحب�نظران�اروپایي�نیز�از�آن�تعبیري�به�این�مضمون�
ْ
وُن�ال

ُ
تک

کرده�اند�که�نجات�آنجاســت�که�خطر�آنجاست.�این�نه�به�معني�عبرت�گرفتن�
است�و�نه�بشارت�خودبه�خودي�راه�را�مي�دهد،�بلکه�به�این�معناست�که�هنگام�
شــدت،�همت�ماندن�و�راه�یافتن�پدید�مي�آید.�به�قــول�هگل�جغد�مینروا،�در�

غروب�به�پرواز�در�مي�آید.
باید�سرچشمه�فساد�را�کور�کرد

این�هم�درســت�اســت�که�ابتالي�به�مصیبت،�گاهي�آدمي�را�به�ضعف�و�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
آیه◢یأس◢نمي◢خوانم،◢
اما◢بسیار◢دشوار◢
مي◢بینم◢که◢کرونا◢برود◢
و◢به◢جاي◢خود◢مهر◢
و◢مودت◢و◢رعایت◢
حقوق◢مردمان◢و◢
اصالحات◢اجتماعي◢
به◢جاي◢بگذارد.◢
جهان◢ما◢هنوز◢آنچنان◢
به◢دوزخ◢شبیه◢نشده◢
است◢که◢اهل◢آن◢از◢
بسیاري◢گزندگان◢به◢
مار◢پناه◢ببرند.◢این◢
جهان◢اگر◢توانایي◢
دارد،◢باید◢در◢برابر◢
کروناها◢بایستد◢و◢
اگر◢توانایي◢ندارد،◢
چگونه◢پس◢از◢آسیب◢
دیدن◢ها◢و◢زخم◢هایي◢
که◢دارد،◢همت◢خود◢
را◢صرف◢اصالح◢نظم◢
سرمایه◢داري◢کند.
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نیازش�متذکر�مي�ســازد،�اما�به�نظر�نمي�رسد�اگر�این�احساس�بر�اثر�شکست�
خوردن�در�تنازع�بقا�باشد،�راه�به�ایمان�ببرد.�جهان�تنازع�بقا،�جهان�زشتي�است.�
همه�بالیا�و�مصیبت�ها�هم�فرستاده�خداوند�براي�آزمایش�بندگانش�نیست.�نظر�
کساني�که�منشــا�دین�را�ترس�دانسته�اند،�اعتباري�ندارد،�زیرا�بندگاني�که�بر�اثر�
ترس�و�درماندگي�به�عظم�الهي�ایمان�بیاورند،�مومنان�خوبي�نیستند�و�به�جاي�
آنکه�خدا�را�شایسته�پرستش�بدانند،�از�ترس�عذاب�از�او�اطاعت�مي�کنند.�چنین�
پرســتندگاني�نشانه�قوت�و�نشاط�دین�نمي�شــوند.�وضعي�که�هم�اکنون�وجود�
دارد،�مي�تواند�صحنه�یك�آزمایش�وســیع�باشد.�در�این�صحنه�یك�سره�ظلمت�
و�نومیدي�حاکم�نیســت.�نباید�دل�به�نومیدي�داد،�اما�امید�بســتن�به�برقراري�
حــق�و�عدالت�و�آزادي�و�نیکي�بر�اثر�کرونا�دشــوار�مي�نماید�یا�الاقل�کار�اهل�
نظر�دلخوش�کردن�به�بعضي�نشانه�ها�و�قرینه�هاي�امیدوارکننده�نیست.�مع�هذا�
امیدوار�باشــیم�که�در�مواجهه�کنوني�با�ویروس�کرونا�که�پزشکان�و�پرستاران�و�
کارکنان�خدمات�پزشکي�در�صف�مقدم�آن�قرار�دارند�و�نظام�درمان�و�بهداشت�
نیز�اداي�بخشي�از�وظایف�سیاستمداران�را�به�عهده�گرفته�است�و�مردم�نیز�کم�و�
بیش�با�آنها�همکاري�مي�کنند،�روسفید�بیرون��آید،�ولي�در�این�صورت�هم�کار�

تمام�نمي�شود.
شــاید�زندگي�بعــد�از�کرونا�در�دهکده�جهاني�کــه�روز�به�روز�کوچك�تر�
مي�شــود،�باید�بیش�از�پیش�در�کنترل�نظام�پزشکي�قرار�بگیرد،�زیرا�کرونا�اگر�
برود،�دوبــاره�بازمي�گردد�و�باید�منتظر�امثال�و�نظایر�دیگرش�هم�بود.�اگر�همه�
همت�صرف�دفع�بیماري�شود،�شاید�الزم�باشد�که�همه�جا�را�بیمارستان�کنند.�
پس�باید�براي�مقابله�با�فســاد�کرونا�و�هر�فســاد�دیگري�سرچشمه�اش�را�کور�
کرد.�این�سرچشــمه�هر�جا�باشد،�مطمئنا�نشان�آن�را�در�سیاست�نباید�جست.�
سیاســت�مي�تواند�در�کار�مقابله�با�کرونا�و�حتي�در�انتشــارش�دخالت�داشته�
باشــد،�اما�کرونا�را�سیاست�نیاورده�اســت،�بلکه�کرونا�مي�تواند�سیاست�را�به�
بازي�بگیرد.�پزشــکي�با�شناخت�منشــا�و�آغاز�آنها�مي�تواند�آنها�را�عالج�کند،�
اما�در�صورتي�که�منشا�و�آغاز�بیماري�پیدا�نشود،�بیماري�همچنان�عالج�ناپذیر�
باقي�مي�ماند.�به�فرض�اینکه�واکسن�کرونا�ساخته�شود،�درمان�بیماري�نیست،�
مهم�ترین�تحقیق�و�تامل�در�مورد�کرونا�این�است�که�آغاز�و�انجام�آن�را�بشناسیم،�

آغاز�را�که�ندانیم،�به�انجام�هم�نمي�رسیم.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مع◢هذا◢امیدوار◢باشیم◢
که◢در◢مواجهه◢کنوني◢
با◢ویروس◢کرونا◢که◢
پزشکان◢و◢پرستاران◢
و◢کارکنان◢خدمات◢
پزشکي◢در◢صف◢

مقدم◢آن◢قرار◢دارند◢
و◢نظام◢درمان◢و◢

بهداشت◢نیز◢اداي◢
بخشي◢از◢وظایف◢

سیاستمداران◢را◢به◢
عهده◢گرفته◢است◢
و◢مردم◢نیز◢کم◢و◢

بیش◢با◢آنها◢همکاري◢
مي◢کنند،◢روسفید◢
بیرون◢◢آید،◢ولي◢در◢
این◢صورت◢هم◢کار◢

تمام◢نمي◢شود.
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�به�دنبال�همه�گیري�ویروس�کرونا�و�تعطیلي�سازمان�اسناد�و�کتابخانه�ملي�ایران�و�عدم�

امکان�تشکیل�نشست�هاي�فرهنگي،�اندیشگاه�سازمان�که�به�عنوان�نهاد�ترویجي�سازمان�

اسناد�و�کتابخانه�ملي�ایران�متصدي�نشست�هاي�فکري�در�حوزه�علوم��انساني،�ایران�شناسي�

و�اسالم�شناسي�و�علم�اطالعات�است،�نشست�هایي�را�با�محوریت�علوم��انساني�و�کرونا�

و�با�عنوان�»�کرونا�و�ما،�تامالت�فکري«�ترتیب�داده�است�که�طي�آن�به�صورت�هفتگي�از�

اندیشمندان�فرهیخته�در�زمینه�هاي�مختلف�علوم�انساني�دعوت�مي�کند�با�محوریت�کرونا�

به�صورت�مجازي،�تامالت�نظري�خود�را�با�سایر�صاحب�نظران�در�میان�بگذارند.

در�جلســه�اول�با�عنوان�»دولت،�مذهب�و�بحران�هاي�سالمتي«�دکتر�داود�فیرحي،�

استاد�علوم�سیاسي�دانشگاه�تهران�به�سابقه�بیماري�هاي�همه�گیر�در�ایران�و�تجربه�برخورد�

دولت�و�مذهب�با�آنها�پرداخت�که�در�شماره�قبل�نشریه�دیده�بان�منتشر�گردید.�و�در�جلسه�

دوم�با�عنوان�»کرونا�و�آینده«�دکتر�رضا�داوري�اردکاني�اســتاد�برجســته�فلسفه�به�تاثیرات�

بیماري�کرونا�در�آینده�جهان�و�زیست�بشر�پرداختند.�این�سخنرانی�بواسطه�محسن�آزموده�

در�روزنامه�اعتماد�پیاده�سازی�شده�است.�در�هفته�هاي�جاري�بسیاري�از�اهل�نظر�و�اصحاب�

فکر�و�فیلســوفان�جهان�درباره�بحران�کرونا،�علل�و�عوامل�پدید�آورنده�آن�و�پیامدهایش�

بحث�کردند.�در�ایران�نیز�شمار�قابل�توجهي�از�پژوهشگران�و�محققان�حوزه�هاي�مختلف�

علوم�انساني�از�جمله�فلسفه،�تاریخ،�جامعه�شناسي،�علوم��سیاسي،�اقتصاد،�ادبیات�و...�

در�این�باره�به�بحث�پرداختند�و�نظر�خود�را�بیان�کردند.�اما�در�میان�متفکران�و�روشنفکران�

صاحب�نام�ایراني،�رضا�داوري�اردکاني�شاخص�ترین�چهره�اي�است�که�اینچنین�مفصل�و�

جامع�و�در�قالب�متني�نوشتاري�درباره�کرونا�و�جنبه�هاي�مختلف�آن�اظهارنظر�کرده�است.��

در�گفتار�حاضر�دکتر�داوري�پس�از�توصیف�شرایط�تیره�و�تار�ناشي�از�کرونا،�آن�را�بیماري�

پست��مدرن�و�نتیجه�ایده�ها�و�اصول�تجدد�مثل�پیشرفت�مي�داند�اما�نه�بازگشت�به�گذشته�

را�تجویــز�مي�کند�و�نه�به�گریز�یا�بازي�را�به�هم�زدن�دعوت�بلکه�همچون�مارتین�هایدگر،�

فیلسوفي�که�عمري�را�با�او�سر�کرده�البته�بي�آنکه�نامي�از�او�به�میان��آید،�نجات�را�در�همان�جا�

مي�جوید�که�خطر�در�آن�نهفته�است�و�به�رویارویي�مستقیم�و�اندیشناك�با�آن�فرا�مي�خواند.

داوری�گفت�کرونا�هیبت�و�هیمنه�مرگ�را�از�میان�ربوده�و�چهره�آن�را�که�بیشتر�ترسناك�

بود،�خوار�و�زشــت�کرده�است.�کرونا�مرگ�جدیدی�را�با�خود�به�همراه�آورده�است.�کرونا�

در�مدتي�کوتاه�سراســر�روي�زمین�را�مسخر�کرده�و�نظم�کارها�را�بر�هم�زده�و�مردمان�را�به�
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تنهایي�در�حصار�قرنطینه�یا�بالتکلیفي�میان�در�خانه�ماندن�و�از�خانه�بیرون�آمدن�محبوس�

کرده�اســت.�او�با�بیان�اینکه�کرونا�موجب�سلب�اختیار�آزادی�از�بشر�امروز�شده�است�به�

بحث�از�پزشکی�در�زمانه�جدید�پرداخت�و�گفت�با�اینکه�ما�محتاج�ترین�و�آسیب�پذیرترین�

مردم�همه�زمان�ها�هستیم،�اما�کم�و�بیش�به�مراقبت�هاي�پزشکي�عادت�کرده�ایم.�او�با�اشاره�

به�اینکه�تجدد،�نظام�سامان�کنونی�است�که�بشر�مبتنی�بر�خرد�خاص�بنا�کرده�و�به�تسخیر�

جهان�وطبیعت�پرداخته�اســت�که�نمایانش�در�علم�و�تکنولوژی�بــود؛�به�بحث�از�ذات�

تکنولوژی�پرداخت.��رضا�داوری�اعتقاد�دارد�که�تاریخ�جدید�غربي،�تاریخ�پیشرفت�است�

آنهم�نه�صرفا�اصل�حاکم�بر�جهان�متجدد،�بلکه�اصل�کلي�حاکم�بر�تاریخ�و�حتي�بر�وجود�

موجودات�شده�است.�حال�تغییر�در�این�جهان�زمانی�امکان�دارد�که�اصول�کنوني�حاکم�بر�

نظم�جهان�افول�کرده�و�اصول�تازه�ای�پدید�آمده�و�اعتبار�یابد.�او�با�شمردن�برخی�حوادث�و�

تحوالت�مهمی�که�در�دو�قرن�اخیر�اتفاق�افتاده�بیان�کرد�که�هیچ�کدام�نتوانست�نظم�حاکم�

بر�جهان�که�همان�نظم�تکنیك�است،�را�برهم�زند.�لذا�او�معتقد�است�کرونا�نیز�این�چنین�

است�و�هنوز�مردم�جهان�از�نظام�تجدد�دل�نبریده�اند.�درست�بگوییم،�پست�مدرن�فلسفه�

پایان�مدرنیته�و�گزارش�زوال�امید�و�بســته�شدن�افق�هاست.�مع�هذا�زمان�همچنان�زمان�

مدرن�است�و�همه�مردم�به�درجات�در�زمان�مدرن�به�سر�مي�برند�و�حتي�اندیشه�پست�مدرن�

در�انتظار�پایان�یافتن�عمر�مدرنیته�نیســت،�بلکه�گزارش�پایان�یافتن�یك�عهد�و�یك�عهد�

پایان�یافته�است.�مردم�نمي�خواهند�تجدد�برود�و�زندگي�در�فضاي�مجازي�اش�را�دوست�

مي�دارند.�او�در�نهایت�می�گوید�هر�چه�هست،�کرونا�مجال�فکر�کردن�به�مسائلي�را�مي�دهد�

که�تاکنون�اندیشیدن�به�آنها�را�دوست�نمي�داشتیم.�اگر�کرونا�بتواند�ما�را�از�غروري�که�داریم،�

آزاد�کند�و�اندکي�به�تفکر�وادارد�و�ببینیم�با�خود�و�خانه�خود�چه�کرده�ایم�و�ما�را�چه�شده�است�

کــه�از�زمین�نیز�دل�کنده�و�خانه�خود�را�در�فضاي�مجازي�و�در�ابرهاي�اوهام�بنا�مي�کنیم،�

شاید�اثر�خوبي�هم�بتوان�به�آن�نسبت�داد.

داوری�اردکانی�با�حالتی�یاس�گونه�ای�در�نهایت�عنوان�کرد�درست�است�که�ابتالي�به�

مصیبت،�گاهي�آدمي�را�به�ضعف�و�نیازش�متذکر�مي�سازد،�اما�به�نظر�نمي�رسد�اگر�این�

احساس�بر�اثر�شکست�خوردن�در�تنازع�بقا�باشــد،�راه�به�ایمان�ببرد...�درست�است�که�

کرونا�مي�تواند�آزمایشي�براي�سنجش�خرد�و�تدبیر�حکومت�ها�باشد،�اما�خرد�و�خردمندي�

با�خود�نیاورده�است�که�به�آنها�ببخشد.�مایه�تذکري�هم�اگر�در�آن�باشد�این�است�که�شما�

مرا�نمي�شناسید�و�نمي�دانید�که�از�کجا�آمده�ام�و�چرا�آمده�ام�و�البته�این�تذکر�خوبي�است.
#نظم_کنونی_جهانی

#مدرنیته و پسامدرنیته
#علم و تکنولوژی

ونا #پساکر
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سخنرانی | 

ونا و مساله علم دینی  کر
دکتر�رمضان�علی�تبار 	

�تجربی�می�دانند�و�علم�
ً
�مخالف�علم�دینی�هستند�و�علم�را�صرفا

ً
برخی�اساسا

دینی�را�معادل�همان�نقل�و�وحی�تلقی�می�کنند.�بنابراین�علم�دینی�را�به�معنای�علم�
برگرفته�از�نقل�و�وحی�می�دانند�و�چون�معتقدند�نقل�قابلیت�تجربی�بودن�را�ندارد�

بنابراین�علم�دینی�نداریم.
اما�موافقان�علم�دینی�طیف�وسیعی�را�شــامل�می�شود.�برخی�علمی�را�که�
برگرفته�از�وحی�و�ســنت�باشــد�دینی�می�دانند.�این�رویکرد�را�می�توان�رویکرد�
نص�محوری�و�نقل�بســندی�خام�)نقل�محوری�حداکثری�یا�نص�گرایی�افراطی(�
نامید.�مثال�می�گویند�طب�اســالمی،�یا�طب�روایی�یا�طب�قرآنی�و�منظور�طبی�
است�که�برگرفته�از�وحی�و�سنت،�یا�روایات�و�یا�قرآن�باشد.�برخی�دیگر�معتقدند�
اگر�باورهای�اصلی�و�محوری�در�یک�علم�دینی�باشــد�آن�علم�دینی�است.�یعنی�
پیش�فرضها�و�مبانی�جهان��بینی�دینی�باشد.�برخی�دیگر�دینی�بودن�مؤلفه�های�رکنی�
علم�را�معیار�دینی�بودن�علم�می�دانند.�عضو�گروه�منطق�فهم�دین�پژوهشــگاه�در�
ادامه�به�دیدگاه�خود�اشاره�کرد�و�آن�را�دیدگاهی�دستگاه�معیار�معرفی�نمود�و�افزود:�
�در�ماده�آن�یعنی�منابع�آن�علم�جستجو�

ً
بنده�معتقدم�دینی�بودن�علم�را�نباید�صرفا

کرد.�به�نظر�بنده�باید�روح�حاکم�بر�آن�علم�مورد�نظر�واقع�شود.�اگر�روح�حاکم�بر�
یک�علم�دینی�باشد�آن�علم�دینی�است�و�در�غیر�این�صورت�دینی�نیست.�بنابراین�

 دیده بان
  اندیشـه

  
رمضان 
علی تبار

دانشیار گروه منطق فهم دین 
پژوهشکده حکمت و دین پژوهی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی 
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�به�روش�یا�حتی�منابــع�و�روش�و�مجموعه�ای�از�مؤلفه�ها�
ً
�به�منبع�یا�صرفا

ً
صرفــا

مالک�دینی�بودن�علم�نیست.�توحیدمحوری�و�قرارداشتن�در�مسیر�غایت�نهایی�
دین�)امتدادهای�دین�در�علم(،�دینی�بودن�علم�به�لحاظ�منشــأ�)معطی(�حیقیقی�
آن�)مثال�در�علم�طب�توجه�به�اینکه�طبیب�حقیقی�کیســت�و�شفای�حقیقی�از�
کجا�حاصل�می�شــود�و…(،�واحدبودن�معیار�برای�دینی�بودن�هر�علم�با�تفاوت�
در�عناصر�و�مؤلفه�ها،�و�نگاه�سیستمی�به�عوامل�و�مؤلفه�های�دینی�اعم�از�عوامل�
بیرونی�و�درونی�)نفی�نگاه�جزیره�ای(�از�نکاتی�است�که�در�دینی�بودن�علم�باید�به�
آن�توجه�شود.�بنابراین�باید�توجه�داشت�که�دینی�بودن�هر�علمی�به�حسب�خودش�
است�یعنی�در�عین�اینکه�وحدت�معیار�داریم،�تفاوت�در�مؤلفه�ها�هم�وجود�دارد.�
یعنی�ممکن�اســت�در�دو�علم�متفاوت�به�یک�اندازه�از�منابع�دینی�استفاده�نشده�
باشــد�اما�هر�دو�علم�را�دینی�بدانیم�چون�روح�حاکم�بر�آنها�دینی�است.�بنابراین�
دینی�بودن�فقه�و�اخالق�با�دینی�بودن�طب�متفاوت�اســت.�از�مسائلی�که�شرایط�
کرونایی�ممکن�اســت�در�علم�شناسی�به�ویژه�در�حوزه�علم�سکوالر�و�علم�دینی�
مطرح�کند،�میزان�کارآمدی�آن�دو�اســت.�این�مسأله�درباره�علم�طب�نیز�صادق�
است.�امروزه�مدل�های�مختلفی�از�طب؛�نظیر�طب�مدرن،�غربی،�شرقی،�طب�
ســنتی،�طب�بومی�و�طب�مذهبی�)اسالمی،�روایی،�قرآنی(�مطرح�است.�کرونا�
نشان�داد�که�علوم�موجود�در�مواجهه�با�پدیده�ها�و�بیماری�های�جدید،�دارای�نقاط�
ضعف�و�محدودیت�هایی�اند.�طب�جدید�به�رغم�جامعیت�نسبی�و�تمام�ابزارها�و�
امکانات�مدرن�نتوانست�به�خوبی�در�برابر�چالش�کرونا�پیروز�شود�و�محدودیت�ها�
و�کاستی�های�آن�برمال�شد.�طب�سنتی،�مجموعه�ای�از�دانسته�ها�و�مهارت�ها�بر�
پایه�باورها�و�تجربه�های�بومی�در�فرهنگ�های�مختلف�است�که�در�این�چالش،�به�
تنهایی�نتوانست�مشکلی�را�حل�کند.�اما�طب�به�اصطالح�اسالمی�که�در�حقیقت�
طب�نقلی�یا�طب�نقل�محور�است�نیز�به�جهات�مختلف�)مبانی،�منابع�و�روش(�
دارای�ضعف�ها�و�کاســتی�های�فراوانی�اســت�که�اینجا�در�صدد�نقد�مدل�های�
�هر�ســه�مدل،�

ً
مختلف�طب�به�ویژه�طب�نقلی�نیســتیم.�اما�می�توان�گفت؛�اوال

�هر�کدام،�به�نحوی،�سکوالرند،�لذا�
ً
دارای�محدودیت�ها�و�کاستی�هایی�اند�و�ثانیا

هیچکدام�طب�مطلوب�دینی�نیستند؛�زیرا�طب�مدرن،�از�یک�سو�خود�نیز�مدعی�
سکوالربودن�است�و�از�ســوی�دیگر،�هر�چند�مدعی�جامعیت�است؛�اما�نقاط�
ضعف�اساســی�آن�در�همین�جامعیت�است�و�به�دلیل�سکوالر�بودن،�جامعیت�
الزم�را�نداشته�و�تنها�به�حوزه�سالمت�جسم�و�ابعاد�مادی�توجه�دارد�که�در�همان�
زمینه�نیز�بسیار�آسیب�پذیر�است.�طب�ســنتی�نیز�با�طیف�وسیع�آن،�نیز�همین�
مشکل�را�دارد؛�اما�طب�به�اصطالح�اسالمی،�مدعی�دینی�و�اسالمی�بودن�است�و�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کرونا◢نشان◢داد◢

که◢علوم◢موجود◢در◢
مواجهه◢با◢پدیده◢ها◢

و◢بیماری◢های◢جدید،◢
دارای◢نقاط◢ضعف◢و◢
محدودیت◢هایی◢اند.◢
طب◢جدید◢به◢رغم◢

جامعیت◢نسبی◢
و◢تمام◢ابزارها◢و◢
امکانات◢مدرن◢

نتوانست◢به◢خوبی◢
در◢برابر◢چالش◢
کرونا◢پیروز◢شود◢
و◢محدودیت◢ها◢و◢

کاستی◢های◢آن◢برمال◢
شد.◢طب◢سنتی،◢
مجموعه◢ای◢از◢

دانسته◢ها◢و◢مهارت◢ها◢
بر◢پایه◢باورها◢و◢

تجربه◢های◢بومی◢در◢
فرهنگ◢های◢مختلف◢

است◢که◢در◢این◢
چالش،◢به◢تنهایی◢

نتوانست◢مشکلی◢را◢
حل◢کند.
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�از�همین�ناحیه،�دارای�آسیب�و�محدودیت�جدی�است؛�زیرا�اسالمی�بودن�را�
ً
دقیقا

تنها�در�منبع�نقل�و�روایات�و�همچنین�بهره�گیری�از�چند�روش�ناقص�خالصه�کرده�
است؛�در�حالیکه�علم�بر�اساس�چند�روایت؛�نه�تنها�اسالمی�و�دینی�نیست�بلکه�
حتی�علم�نخواهد�بود.�در�این�باب�حتی�اگر�به�قرآن،�روایات�و�ســیره�معصومین�
)ع(�مراجعه�کنیم،�نمی�توان،�دینی�بــودن�طب�را�به�بهره�گیری�از�روایات�خالصه�
نمود.�منابع�دینی�ما�حتی�منابع�نقلی،�نه�تنها�اکتفا�به�نقل�را�تأیید�نمی�کنند�بلکه�ما�
را�به�منابع�و�روش�های�دیگری�نظیر�عقل،�تجربه�و�مشاهده�و…�ارجاع�می�دهند؛�
بنابراین،�هر�سه�الگوی�طب�)مدرن،�سنتی�و�اسالمی(�تا�حدودی�سکوالرند�و�هر�
کدام،�به�بخش�خاصی�اکتفا�کردند.�بنا�بر�این�خأل�طب�مطلوب�احساس�می�شود.�
طب�مطلوب�دو�ویژگی�رکنی�دارد:�جامعیت�و�سکوالرنبودن.�جامعیت،�ناظر�به�
منابع،�ابزارها�و�روش�هاست�و�ســکوالر�نبودن�)دینی�بودن(�نیز�افزون�بر�عناصر�
یادشــده،�به�مبانی،�اهداف،�غایات�و�کارکردهاست.�هر�دو�ویژگی�به�یک�تعبیر،�
یک�چیزاند.�بر�اساس�دیدگاه�برگزیده،�معیار�اصلی�دینی�بودن�طب،�به�امتدادهای�
دین�و�جهان�بینی�توحیدی�در�آن�بر�اساس�غایت�نهایی�دین�می�باشد.�معیار�کلی�
را�می�توان�در�عوامل�مؤلفه�های�مختلفی�نشان�داد.�عوامل�و�مؤلفه�ها�عبارتند�از:�
دینی�بودن�موضوع،�محمول،�عاِلم،�معلــوم،�روش،�ابزار،�منبع،�فایده�و�کاربرد،�
هدف�و�غایت،�مبانــی،�پیش�فرض�ها،�پیش�انگاره�ها،�زمــان،�مکان،�جغرافیا،�
فرهنگ،�تمدن�و�امثال�آن.�برخی�از�این�عوامل�مربوط�به�»علم«�و�برخی�مربوط�
به�»عاِلم«�و�برخی�دیگر�مربوط�به�»معلوم«�)موضوع�و�متعلق(�می�باشــند.�این�
عوامل�و�مؤلفه�ها�را�می�توان�در�دو�دسته�کلی:�عوامل�و�مبادی�بیرونی�و�مؤلفه�های�
درونی�تقســیم�نمود.�مؤلفه�های�درونی�علم�عبارتند�از:�موضوع،�مسائل،�منطق�
و�غایت؛�و�عوامل�بیرونی،�خود�به�دو�دســته�عوامل�معرفتی�و�غیرمعرفتی�تقسیم�
می�شوند.�عوامل�معرفتی،�همان�مبادی�علم�اند�و�عوامل�غیر�معرفتی�عبارتند�از:�
عوامل�جامعه�شناختی�و�عوامل�روان�شناختی.�عوامل�اجتماعی�عبارتند�از:�زمان،�
مکان،�جغرافیا،�فرهنگ،�تمدن�و�امثال�آن.�عوامل�روان�شــناختی،�به�ویژگی�های�

عالمان،�مؤسسان،�بانیان�و�نظایر�آن،�اشاره�دارد.
طب�مطلوب�در�مواجه�با�چنین�بیماری�هایی،�چــون�جامعیت�الزم�را�دارا�
می�باشــد�و�دارای�متافیزیک�توحیدی�و�الهی�اســت،�می�تواند�شبهات�نظری�و�
عملی�ناظر�به�طب�را�نیز�حل��کند.�چون�ضمن�پذیرش�نظام�علی-معلولی،�نقش�
خداوند،�عامل�حقیقی�بیماری،�مسأله�سنت�ها�)ابتال،�امتحان،�عقاب�و…(،�شفا�
ه(�عوامل�فراطبیعی�و�طبیعی،�نقش�انسان�مشخص�و�

ّ
و�شفادهنده�)حقیقی�و�معد

معلوم�است.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
طب◢مطلوب◢در◢مواجه◢
با◢چنین◢بیماری◢هایی،◢
چون◢جامعیت◢الزم◢را◢
دارا◢می◢باشد◢و◢دارای◢
متافیزیک◢توحیدی◢و◢
الهی◢است،◢می◢تواند◢
شبهات◢نظری◢و◢
عملی◢ناظر◢به◢طب◢
را◢نیز◢حل◢◢کند.◢چون◢
ضمن◢پذیرش◢
نظام◢علی-معلولی،◢
نقش◢خداوند،◢عامل◢
حقیقی◢بیماری،◢
مسأله◢سنت◢ها◢)ابتال،◢
امتحان،◢عقاب◢و...(،◢
شفا◢و◢شفادهنده◢
)حقیقی◢و◢معّده(◢
عوامل◢فراطبیعی◢و◢
طبیعی،◢نقش◢انسان◢
مشخص◢و◢معلوم◢
است.



83

اند یشـه 
    سیا سی
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|                تحلیل و تبیین                                       	

دکتر�رمضان�علی�تبار�دکترا�فلسفه�و�حکمت�اسالمی�از�دانشگاه�قم�دارد.�
او�دانشــیار�گروه�منطق�فهم�دین�پژوهشکده�حکمت�و�دین�پژوهی�پژوهشگاه�
فرهنگ�و�اندیشه�اسالمی�است.�این�پژوهشگاه�چندی�پیش�نشستی�مجازی�با�
موضوع�)کرونا�و�مسئله�علم�دینی(�برگزار�نمود�که�در�آن�رویکردهای�مختلف�
در�دینی�بودن�علم�مورد�بررســی�قرار�گرفت.�طب�نیز�به�عنوان�یکی�از�علومی�
که�در�مســئله�شــیوع�کرونا�با�چالش�هایی�به�لحاظ�دینی�بودن�یا�مدرن�بودن�و�

توانمندی�آن�مورد�توجه�بود،�پرداخته�شد.

#علم دینی
ونا  #کر

#طب اسالمی

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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مصاحبه | 

ونا ارزش های لیبرال دموکراسی را به  کر
چالش کشید

دکتر�محمد�محمدرضایی 	

فرهنگ�لیبرال�دموکراسی�غرب�مبتنی�بر�یکسری�مبانی�و�ارزش�هایی�مانند�
فردگرایــی،�آزادی،�عقل�گرایی�خودبنیاد،�عدالت�و�برابری�حقوق�انســان�ها�و�
ارزش�تساهل�و�تسامح�است.تساهل�به�معنای�مداراست؛�یعنی�به�مردم�اجازه�
داده�می�شود�که�به�طریقی�سخن�بگویند�که�مورد�پسند�ما�نباشد�و�به�قول�یکی�
از�اندیشــمندان�غربی،�من�از�آنچه�تو�می�گویی�بیزارم،�ولی�تا�پای�مرگ�از�حق�
تو�دفاع�می�کنم.�فردگرایی�یکی�از�مبانی�اصلی�لیبرال�دموکراسی�است،�در�این�
فرهنگ،�فرد،�غایت�اســت�و�نه�وســیله�برای�پیشبرد�اهداف�دیگران،�همچنین�
برتری�فرد�بر�جامعه�یکی�از�مبانی�اصلی�در�این�فرهنگ�است.�هویت�یک�فرد�

باید�حفظ�شود�و�جمع�چندان�برای�آنان�مهم�نیست.

زیرسؤال�رفتن�فردگرایی�در�پساکرونا
کرونا،�فردگرایی�را�زیر�سؤال�برد،�زیرا�فردگرایی�به�افراد�آزادی�عمل�بسیار�
زیــادی�می�داد�تا�فرد�هر�کاری�را�که�می�خواهد�انجام�دهد،�هر�چیزی�بخورد�و�
�با�آزادی�دیگری�در�تعارض�نباشد،�ولی�کرونا�

ً
هر�کاری�بکند�تا�زمانی�که�ظاهرا

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمد
محمدرضایی

پژوهشگر و استاد فلسفه دین و 
االهیات دانشگاه تهران

 رئیس کارگروه فلسفه دین 
و کالم جدید شورای تحول 
علوم انسانی  
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 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

این�ســؤال�را�در�برابر�فردگرایی�مطرح�کرد�که�آیا�یک�فرد�مجاز�اســت�هر�چه�
�فرد�حیوانی�

ً
دوست�دارد�بخورد�و�کسی�حق�ندارد�جلوی�او�را�بگیرد؟�اگر�مثال

را�بخورد�که�موجب�ایجاد�ویروس�وحشتناک�و�واگیرداری�برای�همه�افراد�یک�
جامعه�و�بلکه�برای��همه�انسان�ها�شود�مجاز�است؟�یعنی�فرد�این�قدر�باید�آزاد�
باشد�و�چیزی�آزادی�او�را�محدود�نکند؟�االن�همین�آزادی�بی�قید�سبب�شده�تا�
ویروس�کرونا�بیش�از��20کشور�و�میلیون�ها�انسان�را�مبتال�و�صدها�هزار�کشته�
برجای�بگذارد؛�بنابراین�تســاهل،�فردگرایی�و�آزادی�کنونی�باید�مورد�بازنگری�

قرار�بگیرد.

بازشناسی�امر�به�معروف�در�جامعه
همه�آحاد�بشر�در�یک�کشتی�هستند�و�کسی�مجاز�نیست�با�رفتار،�گفتار�و�
خوردن�خود�همه�را�در�این�کشتی�غرق�کند.�ما�در�فرهنگ�اسالمی�مقوله�امر�به�
معروف�و�نهی�از�منکر�را�داریم�که�تا�قبل�از�کرونا�برخی�علیه�آن�ســخن�گفته�و�
می�گفتند�که�ما�به�افراد�چه�کار�داریم�و�باید�بگذاریم�آزاد�باشند�و�امر�به�معروف�
را�مانع�آزادی�فرد�می�دانستند،�ولی�کرونا�نشان�داد�اگر�فردی�یک�منکری�انجام�

دهد�زندگی�دیگری�را�تباه�کرده�است.
تســاهل،�فردگرایی�و�آزادی�بی�قید�و�بند�باید�مــورد�بازبینی�قرار�گیرد�اما�
سؤال�دیگری�که�در�این�وضعیت�مطرح�است�این�است�که�آیا�علم�جدید�با�همه�
پیشــرفت�ها�و�خدماتش�می�تواند�به�فواید�و�مضرات�همه�غذاها�پی�ببرد؟�باید�
روی�این�فکر�کنیم�خداوندی�که�خالق�ما،�طبیعت،�غذا�و�آفرینش�است�می�داند�
چه�غذایی�برای�بدن�مفید�و�چه�غذایی�مفید�نیست.�لذا�باید�به�حرف�دین�و�این�
گاه�است،�توجه�کنیم.�اگر�غذایی�را�حرام�اعالم� خدا�که�به�همه�مصالح�و�منافع�آ
کرده�و�گوشت�فالن�جاندار�را�حرام�شمرده�این�حدود�الهی�را�زیر�پا�نگذاریم.

چالش�تمدنی�غرب�در�پساکرونا
به�نظر�بنده�تمــدن�غرب�هم�در�دوره�کرونا�و�پســاکرونا�با�چالش�جدی�
مواجه�شده�و�خواهد�شد�و�نخواهند�گذاشت�افراد�هر�کاری�دلشان�می�خواهد�
انجام�دهند؛�پس�وحی�و�دین�هم�مورد�اقبال�بیشــتری�قرار�می�گیرد�و�هم�تمدن�
غربی�با�چالش�هایی�روبرو�می�شود.�برخی�متفکران�معتقدند�که�روش�علمی�
تنها�روش�کشف�حقایق�عالم�است،�اما�این�افراد�هر�چیزی�را�که�با�روش�علمی�
ثابت�شــود�می�پذیرند�و�علم�هم�فقط�مادیات�را�تحت�پوشــش�قرار�می�دهد؛�
�
ً
حاال�با�این�ابزار�می�خواهیم�همه�سعادت�بشر�را�تضمین�و�تأمین�کنیم؛�مسلما

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
همه◢آحاد◢بشر◢در◢

یک◢کشتی◢هستند◢و◢
کسی◢مجاز◢نیست◢با◢
رفتار،◢گفتار◢و◢خوردن◢
خود◢همه◢را◢در◢این◢
کشتی◢غرق◢کند.◢ما◢
در◢فرهنگ◢اسالمی◢

مقوله◢امر◢به◢معروف◢و◢
نهی◢از◢منکر◢را◢داریم◢

که◢تا◢قبل◢از◢کرونا◢
برخی◢علیه◢آن◢سخن◢
گفته◢و◢می◢گفتند◢که◢
ما◢به◢افراد◢چه◢کار◢

داریم◢و◢باید◢بگذاریم◢
آزاد◢باشند◢و◢امر◢به◢

معروف◢را◢مانع◢آزادی◢
فرد◢می◢دانستند،◢ولی◢
کرونا◢نشان◢داد◢اگر◢
فردی◢یک◢منکری◢
انجام◢دهد◢زندگی◢

دیگری◢را◢تباه◢کرده◢
است.
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�با�علم�نمی�توان�عالم�فراماده�و�آخرت�را�مورد�مطالعه�
ً
امکان�آن�نیست�و�اساسا

قرار�دهیم.�از�طرفی�هر�کاری�که�در�دنیا�انجام�دهیم،�در�زندگی�اخروی�ما�مؤثر�
اســت؛�لذا�هر�رفتار�و�عملکرد�بشر�حرکت�یک�قطعه�در�پازل�جهانی�است�و�
باید�بدانیم�این�قطعه�پازل�بر�همه�آن�مؤثر�است�و�سعادت�دنیا�و�آخرت�بشر�را�

تحت�الشعاع�قرار�خواهد�داد.

علم گرایی�محض�نجات�بخش�نیست
علم�گرایی�و�پوزیتیویسم�علمی�که�زمانی�شاهکار�بشریت�بوده�و�همه�چیز�
را�با�آن�می�سنجیدند،�مورد�چالش�واقع�شده�و�باید�فکر�دیگری�برای�بشر�انجام�

شود�وگرنه�طی�کردن�همین�راه�نتایجی�بهتر�از�امروز�نخواهد�داشت.
کرونا�به�نوعی�تداعی�گر�خفیفی�از�قیامت�است؛�می�گویند�که�روز�قیامت�
برادر�از�برادر،�فرزند�از�پدر�و�شــوهر�از�همسر�گریزان�است�و�هر�کس�به�فکر�
خود�و�اعمال�خود�است.�در�شرایط�بحرانی�به�خصوص�روزهای�نخست�همه�
کشورها�به�دنبال�تأمین�ماسک�و�دستکش�و�مواد�ضدعفونی�برای�خود�بودند�و�
حاضر�نبودند�به�کشورهای�دیگر�کمک�کنند�و�حتی�برخی�کشورهای�به�ظاهر�

متمدن،�دست�به�دزدی�اقالم�بهداشتی�زدند.�
شــاید�مردم�دنیا�و�سیاســتمداران�عاقل�به�این�فکر�بیفتنــد�که�باید�به�فکر�
دیگران�هم�باشیم�و�فقط�خود�را�نبینیم؛�زیرا�دزدی�و�زد�و�خورد�و�همدیگر�را�تکه�
پاره�کردن�مباح�نیست،�بلکه�قرار�است�بر�سر�یکسری�اصول�بین�المللی�پایبند�
باشیم.�به�نظر�می�رسد�همه�این�ها�چالش�هایی�است�که�در�پساکرونا�باید�مطرح�
شــود�و�شاید�رخ�دهد�و�ممکن�است�برخی�ساختارها�و�روندها�مورد�بازنگری�
�این�موضوع�برای�برخی�کشــورهای�عضو�اتحادیه�اروپا�مطرح�

ً
قرار�گیرد؛�مثال

است�که�این�اتحادیه�چه�کمکی�به�فالن�کشور�در�این�سختی�کرده�است�یا�اگر�
قرار�است�چیزی�به�ما�بدهند،�چرا�باید�از�سوی�دیگران�سرقت�شود.�این�چالش�
امروز�در�میان�کشورهای�غربی�مطرح�است�که�اجتماعاتی�که�ما�در�آن�هستیم�

چقدر�در�موارد�نیاز�به�درد�ما�خورده�و�خواهد�خورد.

ایثار�و�همدلی�در�کشور
در�کشور�ما�نسبت�به�کشورهای�دیگر�ایثار،�فداکاری�و�گذشت�بیشتر�بود؛�
در�دنیا�ســودگرایی�حاکم�است�و�به�ارزش�تبدیل�شــده،�ولی�در�کشور�ما�که�
ْیًرا�َیَرُه«�است،�آخرت�را�برای�

َ
ٍة�خ َرّ

َ
�ذ
َ
ال
َ
ق
ْ
�ِمث
ْ
َمْن�َیْعَمل

َ
جامعه�دینی�و�معتقد�به�»ف

خود�مهم�می�داند�و�می�داند�پســت،�مال،�مقــام�و...�همه�برای�ابتال�و�آزمایش�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کرونا◢به◢نوعی◢
تداعی◢گر◢خفیفی◢از◢
قیامت◢است؛◢می◢گویند◢
که◢روز◢قیامت◢برادر◢
از◢برادر،◢فرزند◢از◢پدر◢
و◢شوهر◢از◢همسر◢
گریزان◢است◢و◢هر◢
کس◢به◢فکر◢خود◢و◢
اعمال◢خود◢است.◢
در◢شرایط◢بحرانی◢
به◢خصوص◢روزهای◢
نخست◢همه◢کشورها◢
به◢دنبال◢تأمین◢ماسک◢
و◢دستکش◢و◢مواد◢
ضدعفونی◢برای◢خود◢
بودند◢و◢حاضر◢نبودند◢
به◢کشورهای◢دیگر◢
کمک◢کنند◢و◢حتی◢
برخی◢کشورهای◢به◢
ظاهر◢متمدن،◢دست◢به◢
دزدی◢اقالم◢بهداشتی◢
زدند.◢
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است.�کمک�های�زیادی�به�طبقات�محروم�در�این�مدت�شد،�چقدر�در�تدفین�و�
تکفین�اموات�از�سوی�طالب�جهادی�مشارکت�شد،�در�بیمارستان�ها،�مساجد�
و...�چقــدر�خدمات�صورت�گرفت،�روحیه�ایمان،�ایثار،�فرهنگ�شــهادت�و�
اخالق�و�مقدم�کردن�دیگری�بر�خود�در�این�ماجرا�دیده�شد�و�باید�بیش�از�پیش�
بر�روی�این�مقوالت�کار�کنیم.�الگوهای�ما�امام�علی)ع(�و�فاطمه)س(�هستند�
که�سوره�انسان�در�شان�آنان�نازل�شده�است�و�نگاه�همه�در�جامعه�اسالمی�باید�
َوی�...«�یکبار�دیگر�

ْ
ق �َو�الَتّ ِبِرّ

ْ
ی�ال

َ
َعاَوُنوا�َعل

َ
این�نوع�نگاه�باشد.�در�این�ماجرا�»...ت

در�فضای�اجتماعی�ما�نمود�و�بروز�یافت�و�تفســیر�شد�و�امیدواریم�بتوانیم�این�
روحیه�ارزشمند�را�تقویت�کنیم.

دکتر�محمد�محمدرضایی�پژوهشــگر�و�اســتاد�فلســفه�دین�و�االهیات�
دانشگاه�تهران�و�رئیس�کارگروه�فلســفه�دین�و�کالم�جدید�شورای�تحول�علوم�
انسانی�است.�او�همچنین�در�حوزه�فلسفه�و�کالم�به�تالیف�و�ترجمه�می�پردازد.�
او�که�چندی�پیش�در�مصاحبه�ای�به�نقد�آراء�سروش�پرداخته�بود)که�در�شماره�
ســوم�نشریه�دیده�بان�اندیشــه�پوشش�داده�شــد(�در�مصاحبه�ای�دیگر�اینبار�با�
خبرگزاری�ایکنا،�به�ابعاد�مساله�کرونا�پرداخته�است.�او�در�این�مصاحبه�تاکید�
می�نماید�کرونا�ارزش�های�لیبرال�دموکراسی�یعنی�تساهل،�آزادی�بی�قید�و�بند،�
فردگرایی،�عقل�گرایی�خودبنیاد�و�تکیه�صرف�بر�علم�برای�تأمین�نیازهای�مادی�

و�معنوی�بشر�را�به�چالش�کشید.�

#نقد_لیبرال_دموکراسی
ونا و نظم نوین جهانی #کر
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مصاحبه |

ونا و وادادگیِ   زندگی در برابر زنده ماندن: کر
یاِن چپ  جر

دکتر�محمدمهدی�اردبیلی 	

�
ِ
از�نخستین�روزهای�شــیوع�کرونا،�یا�به��بیان�بهتر�نخستین�روزهای�شیوع
فوبیای�کرونا�)که�چند�ماه�بعد�از�شــیوع�واقعِی�کرونا�اتفــاق�افتاد(،�نوعی�از�
ســرکوبگرِی�توده�وار�علیه�هر�شکلی�از�نقد�فریب�نهفته�در�پس�این�فوبیا�آغاز�
شد.در�اینجا�شاهد�همدستی�)خواه�آشکار،�خواه�پنهان(�میان�مردم�و�حاکمان�
در�اکثر�نقاط�جهان�بودیم.�حاکمان�آگاهانه�به�مردم�درباره�ی�زمان�کوتاِه�قرنطینه�
دروغ�می�گفتند�تا�هم�شــوِک�بهداشتی�را�مدیریت�کنند�و�هم�اقتصاد�را�سامان�
دهند.�مردم�نیز،�بازپس�رانده�شده�به�رانه�های�غریزِی�پیشاتمدنی�شان،�به�دست�
�بزرگترین�و�پراکنده�ترین�زنداِن�تاریخ�بشر�محبوس�

ً
خود،�خودشان�را�در�احتماال

�
ً
کردند.�در�این�میان�شــعار�لزوم�قرنطینه�)و�تمام�پیامدهای�هراســناک�وعمدتا
ناموجهش(به�یگانه�اســطوره�ی�انکارناپذیِر�حاکم�بر�اذهان�بدل�شد�و�هر�گونه�
نقدی�نســبت�به�آن�به�شدیدترین�شکل�از�ســوی�اتحاد�دولت-ملت-رسانه�

سرکوب�شد�)و�البته�می�شود(.
در�این�میان،�و�در�واکنش�به�این�صف�بندی،جریانات�راستگرا�)از�امریکا�
تا�برزیل،�از�آلمان�تا�انگلســتان�وحتی�از�مشهد�تا�قم(�ابتکار�عمل�را�به�دست�

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمد مهدی
اردبیلی

پژوهشگر فلسفه و عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی 
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گرفتند�و�با�انگیزه�های�افراط�گرایانه�سردمدار�مقابله�با�قرنطینه�شدند.�جریانات�
چپ�منفعالنه�ترین�واکنش�را�نشان�دادند�و�کاری�جز�بیان�رویاهایشان�درباره�ی�
جهــاِن�بهتِر�پس�از�کرونا�و�غرغرهایی�دربــاره�تعدیل�نیروها�و�حقوق�بیکاری�
انجام�ندادند.�چپ�دقیقا�آنجا�که�باید�می�ایستاد،دقیقا�آنجا�که�باید�افشا�می�کرد،�
آنجــا�که�باید�به�خیابان�می�آمد،�فریب�خورد،�منفعل�شــد�و�عرصه�ی�انتقاد�از�
وضع�موجود�را�به�دشــمنان�خویش�واگذار�کرد.�البته�اکنون�دیگر�برای�نشــان�
دادِن�واکنش�دیر�شــده�اســت.�خود�نظام�اقتصادی�حاکم�در�غرب�و�شرق�با�
توجه�به�لزوم�بازگشایِی�بازار�و�مشاغل،�بازهم�با�فریبکاری�و�دستکارِی�آمارها،�
اقدام�به�رفع�قرنطینه�می�کند.�شعاِر�اینک�توخالِی�"اولویِت�جان�انسانها"�رفته�رفته�
کمرنگ�می�شود�و�قوانیِن�قرنطینه�حتی�در�دموکراتیک�ترین�کشورها�نیز�رفته�رفته�
کاهش�می�یابد.�البته�حق�تقدم�همواره�با�بازار�اســت.�حتی�در�ایران�که�همواره�
آن�را�یک�حکومت�ایدئولوژیک�مذهبی�می�دانند،در�حالی�هنوز�اماکن�مذهبی�
و�مقدس�تعطیل�اســت�که�بازارها�و�پاســاژ�ها�از�یک�ماه�پیش�گشــوده�شده��و�
فعال�اند.این�امر�نشان�دهنده�ی�اصالت�ســودآوری�اقتصادی،�و�نیز�همدستی�

متقابل�قانون�گذاران�و�ذی�نفعان�است.
اما�تجربه�ی�کرونا،�شکستی�مفتضحانه�بود�برای�جریاِن�چپ�در�عرصه�ی�
بین�المللی.�آنها�که�در��30سال�گذشته�روند�رو�به�افول�خود�را�آغاز�کرده�بودند�
و�سطح�مطالباتشــان�از�آزادی�و�عدالِت�انترناسیونال�به�نجات�نهنگ�ها�و�گرم�
شــدِن�کره�ی�زمین�تنزل�یافته�بود،در�این�برهه�نیز،�مانند�پروپاگاندای�دولتی-
رســانه�ای-مردمِی�غالب،�خوِد�زندگی�را�فدای�ترس�از�مرگ�کردند.آنهایی�که�
چریک�وار�همواره�درباره�انقالب�و�مبارزاِت�رهایی�بخش�داد�ســخن�می�دادند�
امروز�در�گوشــه�ی�خانه�هایشــان�به�خود�خزیده�اند�و�مشــغول�استنشاق�مواد�
ضدعفونی�کننده�اند.�علت�اما�این�اســت�که�جریان�چپ�به�جای�پرداختن�به�
مســئله�ی�اصلی�"معنای�زندگی"�و�آفرینش�مبانِی�متافیزیکِی�مقتضی،�هنوز�به�
دنبال�برداشتی�رمانتیک�از�آرمان�و�ســازوکارهای�تحقق�کوتاه�مدِت�آن�است.
زمانی�که�آنها�در�خانه�مشغول�صدور�بیانیه�و�پیشبینی�درباره�ی�پایان�سرمایه�داری�
�به�شکل�دادِن�نظم�نوین�جهانی،�قواعِد�فردای�جامعه�

ً
بودند،�دشمنانشان�عمال

و�بازار،�اشتغال�داشتند.�جالب�اینجاست�که�هیچ�کدام�از�دولتهای�به�اصطالح�
دموکراتیک،�برای�اعمال�قرنطینه،�حتی�زحمت�یک�نظرســنجی�ساده�از�مردم�
را�به�خود�ندادند�و�به�نحوی�تئوکراتیک�درباره�ی�چگونگی�زیســتن�مردم،�حتی�
در�خصوصی�ترین�حریم�هایشــان،�احکامی�به�ظاهر�علمی�و�قطعی،اما�به�واقع�

مشکوک�و�متناقض�صادر�می�کردند.�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اما◢تجربه◢ی◢کرونا،◢
شکستی◢مفتضحانه◢

بود◢برای◢جریاِن◢
چپ◢در◢عرصه◢ی◢

بین◢المللی.◢آنها◢که◢در◢
۳۰◢سال◢گذشته◢روند◢
رو◢به◢افول◢خود◢را◢آغاز◢
کرده◢بودند◢و◢سطح◢

مطالباتشان◢از◢آزادی◢و◢
عدالِت◢انترناسیونال◢به◢
نجات◢نهنگ◢ها◢و◢گرم◢

شدِن◢کره◢ی◢زمین◢
تنزل◢یافته◢بود،در◢

این◢برهه◢نیز،◢مانند◢
پروپاگاندای◢دولتی-
رسانه◢ای-مردمِی◢

غالب،◢خوِد◢زندگی◢را◢
فدای◢ترس◢از◢مرگ◢

کردند.
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شاید�آگامبن�تنها�صدایی�بود�که�در�همان�ابتدا�این�حقیقت�را�هشدار�داد�
که�"محدودیتی�که�حکومت�ها�بر�آزادی�تحمیل�کرده�اند–در�قالب�یک�دور�باطل�
منحرفانه—پذیرفته�می�شود،�آنهم�به�نام�میلی�همگانی�برای�ایمنی"�)جورجو�
آگامبن،�مانیفســت،�26فوریــه�ی�2020(؛�و�البتــه�بالفاصله�مورد�هجمه�ی�
تمام�جریانات�چپ�وراســت�قرار�گرفت.�امروز�اگر�رسالتی�برای�ما�باقی�مانده�
باشــد،دفاع�از�"زندگی"�در�برابر�تهی�کردِن�آن�از�"معنا�و�شــدت"،�و�مقاومت�
دربرابر�فروکاســتن�آن�به�کمیِت�حیات�ارگانیک�است.�برخی�با�چنان�ترسی�از�
مرگ�و�چنان�بداهتی�از�اولویِت�زنده�بودن�شان�سخن�می�گویند�که�گویی�حیات�
ارگانیکشان�فی�نفسه�ارزشمند�است.��تلفات�جانی،�عوارض�جسمانی�و�حتی�
عواقب�اقتصادِی�کرونا�در�برابر�نتایــج�مخرب�اجتماعی�و�فرهنگِی�آن�به�کلی�
قابل�اغماض�اند.مهم�ترین�پیامد�آن�بی�معناتر�ساختِن�زندگی�و�قربانی�کردِن�آن�
در�پیشــگاه�ترِس�کور�فراگیر�و�فروکاستنش�به�برداشتی�کمیت�گرایانه�از�حیاِت�
ارگانیک�و�در�یک�کالم،تقویِت�بیش�ازپیِش�ســلطه�ی�نیهیلیسم�بر�تمام�ارکان�

حیات�انسانی�ماست.

آقای�اردبیلی�به�عنوان�پژوهشــگر�فلسفه�و�عضو�هیئت�علمی�پژوهشگاه�
علوم�انسانی�و�مطالعات�فرهنگی�در�این�یادداشت�اصالح�طلبان�و�نواندیشان�
و�همچنین�اصولگرایان�را�در�جریان�کرونا�به�زیر�سوال�می�برد.�به�عقیده�ایشان�
اصولگرایان�بی�توجه�به�مردم�شروع�به�قرنطینه�و�یا�رفع�آن�کردند.�از�طرف�دیگر�
اصالح�طلبان�که�باید�از�این�فرصت�برای�حمله�به�نظام�استفاده�می�کردند،�از�
ترس�جان�فقط�در�خانه�نشسته�و�یادداشت�نوشتند.�اگر�چه�که�در�این�یادداشت�
آقای�اردبیلی�به�دنبال�از�بین�بردن�ترس�از�مرگ�در�مخاطبین�اســت�ولی�روش�
ایشان�روشی�ناامید�کننده�اســت�به�این�صورت�که�زندگی�را�در�دید�مخاطب�
حقیر�جلوه�داده�و�مرگ�را�پدیده�ای�بی�ارزش�تلقی�کند.�ایشان�اگرچه�که�اصالح�
طلبان�را�بخاطر�رخوت�و�انفعالشان�توبیخ�می�کند�ولی�خود�در�واقع�نوعی�از�
این�رخوت�را�تبلیغ�می�کند.�البته�نباید�فراموش�کرد�که�انتقاد�ایشان�از�وضعیت�

اجتماعی�موجود�در�دوران�کرونا�تا�حد�زیادی�به�واقع�نزدیک�می�باشد.
# اصالح اصالحات

# بی ارزش بودن زندگی و مرگ
# عدم اهمیت مردم برای نظام

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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مصاحبه | 

ونایی موج دوم کر
دکتر�داود�مهدوی�زادگان 	

هم�ســخن�با�خیلی�از�نویســندگان�عرصه�علوم�اجتماعی�در�ایران،�بر�این�
عقیده�هستم�که�کروناویروس،�موقعیتی�استثنایی�را�حاکم�کرده�است.�موقعیتی�
که�از�بحران�اپیدمی�بیماری�عفونی�به�وجود�آمده�است.�این�بحران،�تاثیراتی�بر�
همه�عرصه��های�حیات�اجتماعی،�فرهنگی�و�اقتصادی�آحاد�جامعه�می�گذارد.�
دکتر�نعمت�الله�فاضلی�در�یکی�از�یادداشت��های�کرونایی�خود،�از�این�موقعیت�
با�عنــوان�»موقعیت�ترومای�فرهنگــی�کرونا«�یاد�کرده�اســت.�در�این��میان،�
پژوهشگران�عرصه��های�مختلف�علوم�انسانی�تالش�می�کنند�موقعیت�استثنایی�
و�بحرانــی�جدید�را�زیر�ذره�بین�تحقیق�و�پژوهش�بــرده،�از�زوایای�مختلف�به�
ارزیابی�پیامد�های�آن�بپردازند.�البته�اینکه�تا�چه�اندازه�این�گونه�مطالعات�درست�

یا�غلط�است،�در�جای�خود�محل�تامل�است.
ظاهرا�شــیوع�کروناویــروس�در�ایران�از�اواخر�بهمن��98بــود�و�تقریبا�از�
همان�ابتدای�اسفندماه�مباحث�و�مطالعات�فرهنگی-اجتماعی�در�عرصه�بسیار�
گســترد�ه�ای�از�فضای�مجازی�و�رسانه،�ازسوی�نویسندگان�مختلف�به�راه�افتاد.�
اکنون�که�قریب�به�دو�ماه�از�طرح�گســترده�این�مباحث�می�گذرد،�چنین�به�نظر�
می�رســد�که�ما�با�دو�موج�فرهنگی�کرونا�مواجه�شده�ایم؛�موج�اول�همزمان�با�
شیوع�کرونا�متوجه�باور�های�دینی�و�مناسک�و�اماکن�مقدس�بود.�حجم�گسترده�

  
داود

مهدوی زادگان

پژوهشگر برجسته حوزه فقه و 
علوم سیاسی
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و�انبوهی�از�نوشته��های�چالش�برانگیز�و�تخریبی�از�ناحیه�برخی�تحصیل�کردگان�
علوم�انسانی�منتشر�شد.�اغلب�نویســندگان�این�گونه�نوشته��ها�به�گونه�ای�درباره�
»بحران�زایی�فرهنگی�کروناویروس«�سخن�می�گفتند�که�گویی�کرونا�فقط�برای�
چالش�با�دین�و�فرهنگ�دینی�آمده�است�و�هیچ�نظری�به�دنیای�مدرن�و�فرهنگ�
مدرن�ندارد.�اما�به�تدریج�که�کروناویروس�در�شهر�های�بزرگ�و�کوچک�مستقر�
شــد�-�ظاهرا�روستا�ها�خیلی�کمتر�از�شهر�ها�مبتال�به�ویروس�کرونا�شده�اند�-�
معلوم�شد�که�این�ویروس�وحشی�تر�از�آن�است�که�بتواند�میان�مقوالت�»مدرن«�
و�»ســنتی�و�دینی«�تمایز�بگذارد�بلکه�»تجربه�زیسته�مدرن�ما«،�در�بسیاری�از�
ســطوح�آن،�گرفتار�موقعیت�ترومایی�کرونا�شده�اســت�-چنانکه�هم�اکنون،�
کشور�های�پیشــرفته�اروپایی�و�آمریکایی�به�کانون�اصلی�کروناویروس�تبدیل�

شده�اند-�و�این�اتفاق�در�جای�خود�بسیار�محل�تحقیق�و�بررسی�است.
�امــا�به�هرحال،�بحران�کرونا�فقط�تهدیــدی�علیه�باور�های�دینی�و�فرهنگ�
و�مناســک�دینی�نبود�بلکه�شــامل�باور�ها�و�نهاد�ها�و�نماد�های�مدرن�نیز�شده�
اســت.�به�همین�خاطر،�ما�از�یک�مقطع�زمانی�به�بعد،�شاهد�شکل�گیری�موج�
دوم�کرونای�فرهنگی�بودیم.�به�نظر�می�رســد�که�این�موج�از�وقتی�آشکارتر�شد�
که�بحث�ماندن�در�خانه�یا�»قرنطینه�خانگی«�ضرورت�پیدا�کرد�و�مردم�در�ایام�
نوروز��99مجبور�به�ماندن�در�خانه�شــدند.�البته�این�دستورالعمل�بهداشتی�با�
تاخیر�اجرایی�شد.�شــاید�پار�ه�ای�از�نخبگان�مدرن،�وقوع�موج�دوم�کرونایی�را�
پیش�بینی�می�کردند�کــه�مدیریت�اجرایی�مبارزه�با�بحران�کرونا�را�به�تعجیل�در�
اجــرای�آن�توصیه�می�کردند.�اگر�موج�اول�کرونا�را�موج�ســنتی�بخوانیم؛�موج�
دوم�کرونــا�را،�موج�مدرن�می�نامیم.�مدرن�خواهــان�ایرانی�تالش�زیادی�دارند�
که�در�همان�موج�اول�بمانیم�و�بیشــتر�دربــاره�چالش��های�فرهنگی�-که�به�نظر�
می�رســد�کرونا�برای�دینداری�و�مناســک�دینی�پدید�آورده-�سخن�گفته�شود�و�
التفاتی�به�موج�دوم�نشــود�لیکن�این�دســته�از�افراد�هرقدر�هم�که�تالش�کنند،�
نمی�توانند�جلوی�این�موج�را�بگیرند.�بازخوانی�انتقادی�نوشته��های�آنان�کمک�
زیادی�برای�نشــان�دادن�موج�دوم،�به�ما�می�کند.�بدین�منظور،�به�عنوان�مطالعه�
موردی،�یادداشت��های�دو�ماه�اخیر�همکار�گرامی�مان�در�پژوهشگاه�علوم�انسانی�
و�مطالعات�فرهنگی،�آقای�دکتــر�نعمت�الله�فاضلی�را�مورد�بازخوانی�انتقادی�
قــرار�می�دهیم.�دو�دلیل�برای�انتخاب�یادداشــت��های�او�وجود�دارد.�اول�اینکه�
ایشــان�در�این�دو�ماه،�با�مســاله�پیامد�های�فرهنگی�و�اجتماعی�بحران�کرونا،�
خیلی�پرکار�و�دغدغه�مندانه�برخورد�کرده�است.�دوم�اینکه�گرچه�ایشان�در�حوزه�
علوم�اجتماعی�و�فرهنگ�شناســی،�پژوهشگری�تواناســت؛�لیکن�در�نسبت�با�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢نظر◢می◢رسد◢که◢
این◢موج◢از◢وقتی◢
آشکارتر◢شد◢که◢
بحث◢ماندن◢در◢خانه◢
یا◢»قرنطینه◢خانگی«◢
ضرورت◢پیدا◢کرد◢و◢
مردم◢در◢ایام◢نوروز◢
۹۹◢مجبور◢به◢ماندن◢
در◢خانه◢شدند.◢البته◢
این◢دستورالعمل◢
بهداشتی◢با◢تاخیر◢
اجرایی◢شد.◢شاید◢
پار◢ه◢ای◢از◢نخبگان◢
مدرن،◢وقوع◢موج◢
دوم◢کرونایی◢را◢
پیش◢بینی◢می◢کردند◢
که◢مدیریت◢اجرایی◢
مبارزه◢با◢بحران◢
کرونا◢را◢به◢تعجیل◢
در◢اجرای◢آن◢توصیه◢
می◢کردند.◢اگر◢موج◢
اول◢کرونا◢را◢موج◢
سنتی◢بخوانیم؛◢موج◢
دوم◢کرونا◢را،◢موج◢
مدرن◢می◢نامیم.◢
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»تجربه�زیســته�مدرن«،�ایدئولوژیک�رفتار�می�کند.�دکتر�فاضلی�در�سال�های�
اخیر،�تالش�زیادی�برای�نشان�دادن�مدرن�شدن�جامعه�ایرانی�داشته�و�در�این�راه،�
چند�کتاب�نیز�منتشر�کرده�است.�مفهوم�کانونی�این�کتاب�ها،�شهری�شدن�است.�
شهری�شدن�در�نوشته��های�وی�اســتعار�ه�ای�برای�مدرن�شدن�است.�به�هرحال،�
ذهنیت��های�علمی-ایدئولوژیک�در�موقعیت��های�استثنایی�مانند�کروناویروس،�
خواسته�یا�ناخواســته،�در�آشکارسازی�چالش��های�درونی�تجربه�زیسته�مدرن،�
نقش�زیادی�ایفا�می�کنند.�به�همین�خاطر،�چند�نمونه�از�یادداشت��های�ایشان�را�

برای�نشان�دادن�موج�دوم�کرونایی،�مورد�بازخوانی�انتقادی�قرار�می�دهیم.
مساله�ماندن�در�خانه

چندروزی�به�نوروز�سال��99باقی�نمانده�و�کووید-�19تهدید�عمومی�خود�
را�جدی�تر�کرده�اســت�و�مسئوالن�بهداشــت،�بهترین�راه�مبارزه�با�این�بیماری�
واگیــردار�را�در�خانه�ماندن�و�قرنطینه�خانگی�می�دانند.�پیروی�از�این�دســتور�
بهداشــتی�به�ویژه�در�ایام�نوروز�که�مردم�غالبا�کار�و�فعالیت�اقتصادی�شــان�را�
تعطیل�می�کنند�و�به�دیدوبازدید�های�جمعی،�مسافرت��های�بیرون�شهر�و�رفتن�
به�تفرجگاه��ها�و�اماکن�تفریحی�مشغول�می�شوند،�سخت�و�دشوار�است.�تا�دو�
سه�دهه�گذشته�قشر�خاصی�می�توانست�در�ایام�نوروز�برای�تفرج��های�فردی�یا�
خانوادگی�به�مناطق�دوردست�از�شهر�یا�حومه�آن�مسافرت�کند�ولی�در�سال��های�
اخیر،�درصد�مسافرت��ها�به�طور�سرسام�آوری�باال�رفته�است.�اما�حاال،�در�نوروز�
99،�باید�همه�در�خانه�بمانند.�اینجاست�که�مساله�چگونه�ماندن�در�خانه،�خود�
را�نشان�می�دهد.�البته�این�امر،�خودبه�خود�یک�مساله�مربوط�به�واقعیت�زیست�
اجتماعی�محسوب�نمی�شود،�چون�پرسش�از�تجویزات�چگونه�ماندن�در�خانه�

است.
�پژوهشگر�اجتماعی�از�واقعیت��های�اجتماعی�بحث�می�کند�و�نه�از�توصیه�
و�تجویز�هــا.�او�از�چگونه�ماندن��های�در�خانه�اتفاق�افتاده�بحث�می�کند�و�نه�از�
اینکه�باید�چگونه�در�خانه�بمانیم�یا�برای�ماندن�در�خانه�به�چه�فرهنگ�قرنطینه�ای�
نیاز�داریم.�با�وصف�این،�دکتر�نعمت�الله�فاضلی�به�این�پرسش�توجه�کرده�است�
و�سعی�دارد�»فرهنگ�قرنطینه�خانگی«�را�برای�شهروندان�ایرانی�توضیح�دهد.�
»نوروز�را�چگونه�در�خانه�بگذرانیم؟«،�عنوان�یادداشــتی�از�فاضلی�است�که�به�
همین�مســاله�پرداخته�است�)نک:�سایت�فرهنگ�شناسی(.�او�در�طلیعه�بحث�
خود،�قرنطینه�خانگی�را�در�تعارض�با�تجربه�زیسته�هزاران�ساله�ما�ایرانیان�تلقی�
کرده�اســت.�به�عقیده�وی،�با�هم�بودن�و�کنار�هــم�زندگی�کردن،�الگوی�دیرینه�
ما�ایرانیان�بوده�اســت�و�این�الگو�در�تعارض�با�قرنطینه�خانگی�است.�ازاین�رو�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
پژوهشگر◢اجتماعی◢از◢
واقعیت◢◢های◢اجتماعی◢
بحث◢می◢کند◢و◢نه◢از◢
توصیه◢و◢تجویز◢ها.◢او◢
از◢چگونه◢ماندن◢◢های◢
در◢خانه◢اتفاق◢افتاده◢
بحث◢می◢کند◢و◢نه◢از◢
اینکه◢باید◢چگونه◢در◢
خانه◢بمانیم◢یا◢برای◢

ماندن◢در◢خانه◢به◢چه◢
فرهنگ◢قرنطینه◢ای◢
نیاز◢داریم.◢با◢وصف◢
این،◢دکتر◢نعمت◢اهلل◢

فاضلی◢به◢این◢
پرسش◢توجه◢کرده◢
است◢و◢سعی◢دارد◢
»فرهنگ◢قرنطینه◢
خانگی«◢را◢برای◢

شهروندان◢ایرانی◢
توضیح◢دهد.◢
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قرنطینه�به�دلیل�نداشتن�پیشینه�و�الگوی�فرهنگی،�باعث�پیچیدگی�و�سردرگمی�
ما�مردم�خواهد�شــد.�پس،�اکنون�ما�به�داشتن�چنین�فرهنگی�نیاز�داریم�و�چون�
الگویی�از�آن�در�گذشته�نداریم،�باید�این�الگو�را�بسازیم:�»ما�باید�چیزی�به نام�
»فرهنگ�قرنطینه«�یا�مجموعه ای�از�راهبردها،�عادت واره ها،�الگوها،�هنجار�ها�
و�باور�ها�و�دانش�جدیدی�به�نام�فرهنگ�قرنطینه�در�ذهنیت،�زبان�و�نظام�معنایی�
خود�بسازیم.�موقعیت�قرنطینه،�ما�شهروندان�را�در�انزوا�قرار�می دهد.�درنتیجه�
یکی�از�مهم ترین�نیاز�های�ما�در�این�موقعیت�عبارت�است�از�شیوه�تنها�زیستن.«

تجویزات�فرهنگ�قرنطینه
دکتــر�نعمت�الله�فاضلی،�فرهنگ�قرنطینه�را�در�قالب�چند�دســتورالعمل�
توضیح�داده�است.�اول�اینکه�این�تنها�زیستن،�اختصاص�به�من�ندارد�و�دیگران�
نیز�در�همین�وضعیت�هســتند.�پس،�یک�حس�جمعی�تنها�زیستن�پدید�آمده�
اســت.�شــریک�غم��های�دیگران�شــدن�و�دیگران�را�در�موقعیت�خود�شریک�
یافتن،�حدی�از�تسکین بخشــی�و�آرامش�را�به�مــا�می�دهد.�این�انزوا�و�تنهایی،�
نوعی�احســاس�جمعی�اســت.�دوم�اینکه�نباید�ارتباط�مجازی�مان�قطع�شود.�
ما�صرفا�از�حیث�جســمانی�در�قرنطینه�هستیم،�اما�از�حیث�ارتباطی�می توانیم�
در�فضای�مجــازی�ازطریق�تلفن �ها�و�موبایل�ها،�گفت�وگو�های�وســیعی�را�با�
اطرافیان،�همشهریان،�دوستان�و�همه�شهروندان�جهان�برقرار�کنیم.�مولفه�سوم�
موقعیت�قرنطینه،�خلوت�گزینی�است.�آدم��های�امروز�میان�حجم�گسترد�ه�ای�از�
انبوه�چیز�ها�)اتومبیل،�تصویر،�فضا،�ساختمان�و�ارتباطات(�زندگی�می�کنند�و�
درنتیجه�زندگی�روزمره�بر�همه�تحمیل�شــده�است.�در�چنین�زندگی�ای�قدرت�
معناداری�چیز�ها�از�ما�گرفته�شــده�اســت.�گویی�چیزی�را�لمس�نمی�کنیم�تا�
معنای�آن�را�درک�کنیم.�موقعیت�قرنطینه�با�کنار�زدن��بخش�زیادی�از�این�انبوه�ها،�
فرصت�تامل�را�برای�ما�ایجاد�کرده�اســت:�»ما�اکنون�می توانیم�با�دقت�به�تمام�
اشــیا�و�پدیده��هایی�که�تاکنون�به طور�روزمره�در�خانه�یا�محل�کار�یا�در�شــهر�و�
محیط�زندگی�مان�به صورت�تکراری�بر�ما�آوار�می شــدند،�اندکی�خیره�شویم�
و�با�دقت�درباره�چیســتی�و�چگونگی�آنها�و�از�آن�مهم تر�درباره�شــیوه�پیوند�ما�
با�آنها�پرســش�کنیم«.�فاضلی،�خلوت�گزینی�را�به�سنت�چله�نشینی�در�عرفان�
مستند�کرده�اســت:�»در�فرهنگ�عرفانی�و�تصوف،�رســمی�وجود�دارد�به نام�
چله نشــینی.«�»در�قرنطینه�ما�این�فرصت�را�داریم�که�به�تجربه �های�سالکان�و�
عارفان�بزرگ�توجه�کنیم�و�از�تجربه��های�آنها�از�تامل�در�خود،�ریاضت�کشی��ها�
و�تجربه �های�زیسته�معنوی�شان�بهره�جوییم.«�چهارمین�مولفه�موقعیت�قرنطینه�
عبارت�است�از�شکل�تازه ای�از�تعامل�و�ارتباط�با�خانواده.�این�امر،�موجب�درک�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ما◢صرفا◢از◢حیث◢
جسمانی◢در◢قرنطینه◢
هستیم،◢اما◢از◢حیث◢
ارتباطی◢می◢توانیم◢در◢
فضای◢مجازی◢ازطریق◢
تلفن◢◢ها◢و◢موبایل◢ها،◢
گفت◢وگو◢های◢وسیعی◢
را◢با◢اطرافیان،◢
همشهریان،◢دوستان◢
و◢همه◢شهروندان◢
جهان◢برقرار◢کنیم.◢
مولفه◢سوم◢موقعیت◢
قرنطینه،◢خلوت◢گزینی◢
است.◢آدم◢◢های◢امروز◢
میان◢حجم◢گسترد◢ه◢ای◢
از◢انبوه◢چیز◢ها◢
)اتومبیل،◢تصویر،◢فضا،◢
ساختمان◢و◢ارتباطات(◢
زندگی◢می◢کنند◢و◢
درنتیجه◢زندگی◢
روزمره◢بر◢همه◢تحمیل◢
شده◢است.
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تاز�ه�ای�از�مفهوم�خانه�می�شود.�ما�حاال�مجبور�به�ماندن�در�خانه�هستیم�و�باید�
تعامــل�مهربانانه�با�اعضای�خانواده�را�-که�در�خانه�زندگی�می�کنند-بیاموزیم.�
»ما�باید�در�خانه�هایمان�بیاموزیم�که�به�شیوه ای�مهربان�همراه�با�مراقبت�و�توجه�
ویژه،�زندگی�را�پشت�ســر�بگذاریم.�در�موقعیت�قرنطینه،�خانه�دیگر�جان پناه�یا�
پناهگاه�یا�استراحت گاه�نیست�بلکه�خانه�تمام�محیط�زندگی�ماست«.�فاضلی�
در�اینجا�گویی�به�مکاشــفه�ای�از�ارزش��های�خانه�رســیده�است.�این�مکاشفه�
حاصل�شوک�کرونایی�بوده�است:�»خانه�و�خانواده،�مجموعه�وسیعی�از�نماد�ها�
و�نشانه ها،�فرصت��ها�و�فضا�ها�برای�پاسخ�دادن�به�بسیاری�از�نیاز�های�وجودی�
و�معنــوی�ما�دارد؛�نیاز�هایی�که�درنتیجه�ســیطره�ارزش��های�بازاری�و�ابزاری�و�
درنتیجه�غلبه�مصرف�بر�ذهن�و�ضمیر�و�زبان�ما،�آنها�را�عمال�ســرکوب�کرده�و�
نادیده�گرفته�ایم.�باری،�من�کامال�به�این�نکته�آگاه�هســتم�در�جهان�امروز�که�ما�
برای�سالیان�طوالنی�محیط�خانه�و�خانواده�را�این گونه�نگاه�نکرده ایم،�زندگی�در�
موقعیت�قرنطینه�می تواند�شــوکی�مخرب�نیز�به�ما�وارد�کند.«�پنجمین�ویژگی�
مهم�موقعیت�قرنطینه،�وقت�آزاد�و�فراغت�بســیار�آن�اســت.�ما�اغلب،�اوقات�
فراغت�مــان�را�در�بیرون�از�خانه�پر�می�کردیم.�اما�حــاال�باید�در�خانه�بمانیم�و�
این�باعث�می�شود�که�وقت�آزاد�بیشتری�داشته�باشیم.�فقط�با�برنامه�ریزی�دقیق�
می�توانیم�از�دو�استراتژی�»مصرف�درست«�و�»خالقیت�در�خانه«�پیروی�کنیم.�
جمع�بندی�کلی�دکتر�فاضلی�از�فرهنگ�قرنطینه،�مقاومت�برابر�فرهنگ�مصرفی�
دنیای�امروز�اســت:�»دنیــای�امروز،�دنیای�مصرف�اســت،�مصرف�کاالها،�
مصرف�موسیقی ها،�مصرف�فیلم �ها�و�به طور�کلی�تبدیل�کردن�وجود�ما�به عنوان�
کاالیی�مصرفی.�اما�ما�می توانیم�با�آگاهی�انتقادی�از�این�ماهیت�سودســاالر،�
کاالکننده�و�مصرفی�جهان�جدید،�دربرابر�آن�ایستادگی�کنیم�و�تصمیم�بگیریم�
کــه�از�لحظه �های�زندگی�نــه�برای�گذراندن�عمر�بلکه�برای�ســاختن�زندگی�و�

ساختن�عمر�باکیفیت�استفاده�کنیم.«
این�گفته��های�نعمت�الله�فاضلی،�آشــکارا�نشــان�می�دهد�کــه�اوال�او�نیز�
-به�عنوان�پژوهشــگر�و�نویســند�ه�ای�مدرن�خواه-�از�ترومــای�فرهنگی�کرونا�
مصون�نمانده�اســت�و�ثانیا�حکایت�از�وقوع�موج�دوم�کرونا�می�کند.�در�موج�
دوم�کروناویروس،�باورها،�نمادها،�عادت��ها�و�فرهنگ�مدرن�به�چالش�کشیده�
می�شــود.�گویی�تامل�عمیقی�در�این�امور�نداشــتیم�و�حاال�با�شوک�کرونایی،�
فرصتی�به�دســت�آمده�اســت�که�درباره�دنیای�مدرن�و�زندگی�روزمره�که�پیامد�
زیست�ِ�مدرن�است،�تامل�جدی�تر�داشته�باشیم.�در�این�تامل،�به�این�می�اندیشیم�
کــه�مدرنیته،�چه�چیز�هایی�را�از�ما�گرفت�یا�کنــار�زد�و�اکنون�به�آن�نیاز�داریم.�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢موج◢دوم◢

کروناویروس،◢باورها،◢
نمادها،◢عادت◢◢ها◢
و◢فرهنگ◢مدرن◢
به◢چالش◢کشیده◢

می◢شود.◢گویی◢تامل◢
عمیقی◢در◢این◢امور◢
نداشتیم◢و◢حاال◢با◢
شوک◢کرونایی،◢
فرصتی◢به◢دست◢

آمده◢است◢که◢درباره◢
دنیای◢مدرن◢و◢زندگی◢

روزمره◢که◢پیامد◢
زیست◢ِ◢مدرن◢است،◢
تامل◢جدی◢تر◢داشته◢
باشیم.◢در◢این◢تامل،◢
به◢این◢می◢اندیشیم◢

که◢مدرنیته،◢چه◢
چیز◢هایی◢را◢از◢ما◢
گرفت◢یا◢کنار◢زد◢

و◢اکنون◢به◢آن◢نیاز◢
داریم.◢
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خانه�را�بی�معنا�کرد�و�ادبیات�عرفانی�را�به�حاشــیه�بــرد.�اما�اکنون�که�باالجبار�
باید�در�خانه�بمانیم،�معلوم�شده�که�خانه�و�ادبیات�عرفانی�است�که�می�تواند�در�
موقعیت�استثنایی�کروناویروس�به�ما�کمک�کند.�البته�این�دریافتی�است�که�در�
موج�دوم�کرونا�برای�فاضلی�پدید�آمده�اســت،�چراکه�در�موج�اول،�موافق�با�آن�
سخن�می�گفت�و�سویه�انتقادی�یادداشت��های�وی�معطوف�به�سنت�و�مناسک�
و�فرهنگ�دینی�بود.�وی�وضعیت�تعلیق�شــدگی�را�در�فرهنگ�و�مناســک�دینی�

منحصر�کرده�بود.
او�در�یادداشــتی�با�عنوان�»وضعیت�اســتثنایی�به�نــام�تعلیق�آیین«�)نک:�
کانال�تلگرامی�پنجره(�ضمن�متهم�ساختن�نظام�سیاسی�به�مدرن�زدایی،�جامعه�
ایرانی�پســاانقالب�را�جامعه�مناسکی�خوانده�اســت:�»جامعه�ایران�طی�دوره�
پساانقالب�به�»جامعه�ای�مناسکی«�تبدیل�شده�و�در��40سال�اخیر�با�موقعیت�
تورم�مناسکی�روبه�رو�بوده�است.�نظام�سیاسی�برای�مدرن�زدایی�کردن�جامعه،�
تالش�کرده�اســت�هم�به�احیای�آیین��های�دینی�گذشته�بپردازد�و�هم�انبوهی�از�
آیین��های�نوظهور�خلق�کرده�و�رواج�داده�است.«�و�حاال�این�جامعه�که�با�چالش�
تعلیق�آیین�مواجه�است،�چگونه�می�تواند�این�وضعیت�استثنایی�را�تجربه�کند؟�
این�پرسش،�جامعه�شناسانه�اســت.�چون�مساله�فاضلی�نیست�بلکه�می�تواند�
مساله�دانش�جامعه�شناسی�باشــد.�به�همین�خاطر،�فاضلی�سعی�ندارد�به�این�
پرسش�به�عنوان�کسی�که�تعلق�به�جامعه�مناسکی�دارد،�جواب�دهد.�بلکه�منتظر�
می�ماند�تا�ببیند�عملکرد�مدافعان�جامعه�مناســکی،�چه�پیامد�هایی�دارد�تا�آن�
پیامد�ها�را�موردمطالعه�جامعه�شناختی�خود�قرار�دهد.�اما�فاضلی�در�یادداشت�
»نوروز�را�چگونه�در�خانه�بگذرانیم؟«�جامعه�شناســانه�برخورد�نمی�کند.�چون�
پرسشــی�که�در�اینجا�مطرح�شده،�مساله�او�به�عنوان�جامعه�شناس�نیست�بلکه�
مســاله�او�به�عنوان�شهروند�مدرن�خواه�است.�برای�وی�مهم�نیست�که�مدافعان�
جامعه�مناسکی�چه�پاسخی�برای�تجربه�تعلیق�آیین�در�وضعیت�استثنایی�دارند�
ولی�برای�او�مهم�اســت�که�چگونه�جامعه�مدرن�شده�ایرانی�وضعیت�استثنایی�
تعلیق�را�به�ســالمت،�پشت�سر�بگذارد.�لذا�پنج�دســتورالعمل�یا�استراتژی�در�
موقعیت�کرونایی�را�پیش�می�کشد.�جالب�اینجاست�که�فاضلی�برای�یافتن�این�
دستورالعمل��های�قرنطینه�ای،�نیم�نگاهی�به�سرمایه��های�معنوی�جامعه�مناسکی�
کرده�از�»آیین�چله�نشــینی«�و�ادبیات�عرفانی�یاد�می�کند.�این�ســخن،�به�طور�
ضمنی�می�تواند�پاسخی�برای�آن�پرسش�جامعه�شناختی�باشد.�درون�مایه��های�
جامعه�مناسکی�به�حدی�گســترده�و�متنوع�است�که�نه�فقط�قادر�به�حل�چالش�
تعلیق�آیین�در�وضعیت�استثنایی�خود�است�بلکه�می�تواند�برای�چالش�جامعه�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
البته◢این◢دریافتی◢
است◢که◢در◢موج◢دوم◢
کرونا◢برای◢فاضلی◢
پدید◢آمده◢است،◢
چراکه◢در◢موج◢اول،◢
موافق◢با◢آن◢سخن◢
می◢گفت◢و◢سویه◢
انتقادی◢یادداشت◢◢های◢
وی◢معطوف◢به◢سنت◢
و◢مناسک◢و◢فرهنگ◢
دینی◢بود.◢وی◢وضعیت◢
تعلیق◢شدگی◢را◢در◢
فرهنگ◢و◢مناسک◢
دینی◢منحصر◢کرده◢
بود.
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مدرن�شده�در�وضعیت�استثنایی�نیز�الهام�بخش�باشد.
��نزاع�پارادایمی�مقاومت�و�تغییر

دو�مفهوم�»مقاومت«�و�»تغییر«�در�یادداشــت�های�کرونایی�دکتر�فاضلی�
زیاد�به�چشــم�می�خورد،�لکن�کاربرد�این�دو�مفهوم�بسته�به�اینکه�در�کدام�موج�
کرونایی�به�سر�می�بریم،�متفاوت�است�و�این�مطلب�دلیل�دیگری�است�بر�وجود�
ایــن�دو�موج�و�اینکه�اکنون�در�موج�دوم�کرونایی�به�ســر�می�بریم.�همانطور�که�
اشاره�شــد،�فاضلی�در�یادداشــت�»نوروز�را�چگونه�در�خانه�بگذرانیم؟«،�از�
هوارشدن�انبوه�چیزها�بر�شــهروند�جامعه�مدرن�شده�خبر�داد�و�گفت�سرعت�
این�هوارشــدن�انبوه�ها�به�حدی�باالســت�که�فرصت�تامل�را�از�ما�گرفته�است.�
ویژگی�این�انبوه�ها،�تغییرات�سرسام�آور�غیرقابل�کنترل�است.�ما�هیچ�توانی�برای�
مقاومت�در�برابر�این�تغییرات�نداریم�و�باید�از�آن�اســتقبال�کرد.�اما�با�شــیوع�
کروناویروس،�سرعت�تغییر�گرفته�شــد،�بلکه�در�خیلی�از�موارد�متوقف�شد.�

درواقع،�جامعه�مدرن�شده�با�تعلیق�تغییر�مواجه�شده�است.
نتیجه�چنین�تعلیقی،�تامل�در�ضرورت�این�انبوه�ها�و�تغییرات�بود.�فاضلی�
مایل�اســت�همچنان�وفادار�به�دنیای�مدرن�و�زیســت�مدرن�باقی�بماند،�ولی�
متاثر�از�شــوک�کرونایی،�خواهان�پاره�ای�تجدیدنظرها�در�مدرن�خواهی�شــده�
است،�چنانکه�در�جمع�بندی�نهایی�یادداشت�یادشده�با�نگاهی�مثبت�از�مفهوم�
»مقاومت�و�ایســتادگی«�یاد�کرده،�این�درحالی�است�که�فاضلی�در�موج�اول�
کرونا،�سرسختانه�مفهوم�مقاومت�را�نفی�کرده�و�از�مفهوم�تغییر�به�شکل�مطلق�
آن�دفــاع�می�کرد.�وی�در�یکی�از�ســخنرانی�های�اخیر�)دانشــگاه�بین�المللی�
امام�خمینی)ره(،�قزوین،��21آبان��98(،�مساله�آینده�ایران�را�تقابل�میان�دو�گفتمان�
مقاومت�و�گفتمان�تغییر�دانسته�و�گفته�بود:�»همیشه�مقاومت�یک�سویه�اش�این�
اســت�که�نیروهای�سنتی�و�گذشته�گرا،�تالش�می�کرده�اند�گذشته�را�مقدس�نگه�
دارند؛�چه�آنهایی�که�ناسیونالیســت�هستند�و�ایران�باستان�را�می�خواهند�و�چه�
آنهایی�که�»اسالم�سیاســی«�را�دنبال�می�کنند�و�بنیادگرا�هستند؛�همگی�دنبال�
حفاظت�از�قلعه�تاریخی�گذشته�اند.«�درحالی�که�»ما�]فاضلی[�خواهان�تغییر�
برای�همســویی�با�جهان�بوده�ایم.«�وی�در�سخنرانی�21آبان��98خود،�فرهنگ�
قرنطینه�را�متعلق�به�گفتمان�مقاومت�دانســته�و�به�همین�خاطر،�سیاســت�های�
قرنطینه�ای�را�رد�می�کند:�»مخیله�اجتماعی�انسان�ایرانی�به�تعبیر�محسن�ثالثی�
در�کتاب�»جهان�ایران-�ایران�جهانی«�)1385(�»مخیله�جهانی«�است.�برای�
همین�اســت�که�»سیاســت�های�فرهنگی�قرنطینه�ســازی«،�سیاست�هایی�که�
می�خواهنــد�این�جامعه�را�محدود�یا�کنترل�کنند،�شکســت�می�خورند،�چون�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
دو◢مفهوم◢»مقاومت«◢

و◢»تغییر«◢در◢
یادداشت◢های◢
کرونایی◢دکتر◢

فاضلی◢زیاد◢به◢چشم◢
می◢خورد،◢لکن◢
کاربرد◢این◢دو◢
مفهوم◢بسته◢به◢

اینکه◢در◢کدام◢موج◢
کرونایی◢به◢سر◢

می◢بریم،◢متفاوت◢
است◢و◢این◢مطلب◢
دلیل◢دیگری◢است◢

بر◢وجود◢این◢دو◢موج◢
و◢اینکه◢اکنون◢در◢
موج◢دوم◢کرونایی◢

به◢سر◢می◢بریم.◢
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مخیله�اجتماعی�انسان�ایرانی،�جهانی�است�و�محاصره�پذیر�نیست.«�اینکه�آیا�
»مخیله�جهانی«�در�گفتمان�مقاومت�–به�روایت�اسالم�سیاسی-�یا�گفتمان�تغییر�
–به�روایت�مدرن�جویان�ایرانی-�یافت�می�شود،�پرسش�مهمی�است�که�باید�در�

جای�خود�به�آن�پرداخت.
تاریخ�گفتمان�مدرن�»تغییر«�در�یکصدسال�اخیر�ایران�نشان�نمی�دهد�که�
حامل�مخیله�جهانی�باشــد.�به�هرحال�آنچه�در�این�گفتار�مهم�اســت،�داوری�
متفاوت�فاضلی�دربــاره�»فرهنگ�قرنطینه«�در�دومقطــع�زمانی�نزدیک�به�هم�
اســت.�وقوع�دو�موج�کرونایی�تنها�چیزی�اســت�که�می�توانــد�این�تفاوت�در�
داوری�را�توجیه�کند.�اگر�جامعه�ایرانی�در�همان�موج�اول�به�سر�می�برد،�فاضلی�
همچنان�با�فرهنگ�قرنطینه�-که�از�نظر�او-�خاســتگاه�گفتمان�مقاومت�است،�
مخالفت�می�ورزید.�نگاه�مثبت�فاضلی�به�فرهنگ�قرنطینه،�گواه�دیگری�اســت�
بر�اینکه�گفتمان�مقاومت�در�موقعیت�های�استثنایی�خیلی�بهتر�از�گفتمان�مدرن�

تغییر،�می�تواند�مفید�باشد.
��کرونا،�روح�خبیث�شهر�را�احضار�می�کند

مهرماه�98در�پژوهشــگاه�میراث�فرهنگی�و�گردشگری،�نشستی�به�منظور�
مروری�بر�آثار�دکتر�نعمت�الله�فاضلی�برگزار�شــد.�در�آن�نشست،�گفته�شد�که�
فاضلی�سعی�نکرده�»روح�خبیث�شهر«�را�ببیند�و�با�نگاه�سوژگی�بر�آن�تصرف�
کند.�فاضلی�این�ایراد�را�پذیرفت.�وی�اذعان�کرد�که�در�آثارش�فقط�»روح�شــاد�
شــهر«�را�روایت�کرده�است،�درحالی�که�یک�مردم�نگار�باید�همه�وجوه�شهر�را�
ببیند.�وی�تصریح�دارد�که�قلمش�به�این�سمت�نمی�کشد.�فاضلی�علت�این�امر�
را�به�وجود�شخصیت�روستایی�ای�که�در�خود�دارد،�نسبت�می�دهد:�»البته�یک�
مردم�نگار�انتقادی�باید�بتواند�فضاهای�زیرزمینی�شهر�را�تحلیل�و�توصیف�کند،�
اما�واقعیت�این�است�که�این�نقِص�کار�من�است�و�من�نمی�توانم�درمانش�کنم،�
چون�اگر�بخواهم�سراغ�این�حوزه�بروم،�قلمم�کار�نمی�کند.�بنابراین�این�فضایی�
نیست�که�-باتوجه�به�شخصیت�من-�بتوانم�درباره�آن�صحبت�کنم،�چون�مسیر�
زندگی�من�از�بسترهای�دیگری�برخاسته�است.�آدمی�مانند�من�که�یک�روستایی�
است�و�از�مواجهه�با�شهر�خوشنود�می�شود،�حتی�در�مقوله�ای�مانند�ترافیک�هم�
روح�مثبت�آن�را�می�بیند...�جنس�شخصیت�من�این�گونه�نیست.�به�عبارت�دیگر�
من�روح�شاد�شهر�را�دوست�دارم.�البته�این�مزیتی�برای�یک�مردم�نگار�نیست.«�

)نک:�خبرگزاری�کتاب�ایران،�ایبنا،��22مهر�98.(
البته�جای�این�پرســش�است�که�اگر�شخصیت�روســتایی�فاضلی�به�وی�
اجازه�نمی�دهد�که�روح�خبیث�شهر�مدرن�را�ببیند،�چگونه�است�که�به�او�اجازه�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تاریخ◢گفتمان◢
مدرن◢»تغییر«◢
در◢یکصدسال◢
اخیر◢ایران◢نشان◢
نمی◢دهد◢که◢حامل◢
مخیله◢جهانی◢
باشد.◢به◢هرحال◢
آنچه◢در◢این◢گفتار◢
مهم◢است،◢داوری◢
متفاوت◢فاضلی◢
درباره◢»فرهنگ◢
قرنطینه«◢در◢دومقطع◢
زمانی◢نزدیک◢به◢هم◢
است.◢وقوع◢دو◢موج◢
کرونایی◢تنها◢چیزی◢
است◢که◢می◢تواند◢
این◢تفاوت◢در◢داوری◢
را◢توجیه◢کند.◢اگر◢
جامعه◢ایرانی◢در◢
همان◢موج◢اول◢
به◢سر◢می◢برد،◢فاضلی◢
همچنان◢با◢فرهنگ◢
قرنطینه◢-که◢از◢نظر◢
او-◢خاستگاه◢گفتمان◢
مقاومت◢است،◢
مخالفت◢می◢ورزید.
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می�دهد�روح�ناشاد�جامعه�مناسکی�را�ببیند�و�همیشه�در�هر�نشست�و�گفت�وگو�
و�کار�قلمی،�به�آن�گریز�و�تعریضی�بزند.�شــاید�دلیل�تصرف�انتقادی�فاضلی�
نســبت�به�-به�زعم�وی-�روح�ناشاد�جامعه�مناســکی،�این�باشد�که�او�جامعه�
مناســکی�را�متعلق�به�شــهر�مدرن�نمی�داند.�به�هر��روی،�شخصیت�روستایی�
یا�ایدئولوژیک�فاضلی�اجازه�نمی�دهد�که�روح�خبیث�شــهر�را�ببیند.�به�عبارت�
دیگر،�او�در�شــرایط�عادی�نمی�تواند�یا�نمی�خواهد�روح�خبیث�شهر�مدرن�را�
احضار�و�اســتنطاق�کند،�پس�باید�در�موقعیت�غیرعادی�و�استثنایی�قرار�بگیرد�
تا�فرصت�چنین�مهمی�به�وی�دســت�دهد.�درست�چندماه�بعد�از�برگزاری�این�
نشست،�ویروس�کشنده�ای�به�نام�کووید-�19شیوع�پیدا�کرد�و�شهر�شاد�را�به�حال�
تعلیق�درآورد.�اکنون�آن�موقعیت�استثنایی�و�غیرعادی�برای�فاضلی�فراهم�آمده�
اســت�و�اگر�بخواهد،�می�تواند�روح�خبیث�شهر�را�مشاهده�کند.�او�در�ماه�اول�
شیوع�ویروس�در�شهر�سعی�کرد�به�خود�و�مخاطبانش�بقبوالند�که�این�موقعیت�
استثنایی�مربوط�به�جامعه�مناسکی�است�و�تقریبا�جای�نگرانی�برای�شهر�مدرن�
نیست،�چون�روح�شهر�مدرن�مناسکی�نیست:�»برای�جوامع�توسعه�یافته�غربی�
که�نظم�و�سامان�سیاســی�و�اجتماعی�آنها�از�طریق�نظم�مدرن�و�در�چارچوب�
نهادهــای�مدنی،�احزاب،�قانون�و�ســازوکارهای�بروکراتیک�انجام�می�شــود،�
به�تعلیق�درآمدن�آیین�های�جمعی�اگرچه�پیامدهایی�دارد،�اما�این�پیامدها�کامال�
متمایز�از�معلق�شدن�آیینی�در�»جامعه�ای�مناسکی«�مانند�ایران�است«�)فاضلی�
نعمت�الله،�یادداشــت�»وضعیت�استثنایی�به�نام�تعلیق�آیین«(.�درواقع�با�شیوع�
کروناویروس�و�شکل�گیری�موقعیت�اســتثنایی،�فاضلی�شهر�را�کنار�گذاشته،�
جامعه�ایرانی�را�سراســر،�جامعه�مناسکی�می�بیند.�این�جامعه�مناسکی�است�
که�در�وضعیت�غیرعادی�قرار�گرفته�است�و�کار�وی،�البته�نه�به�عنوان�مردم�نگار�
بلکه�به�عنوان�حافظان�شهر�مدرن�این�است�که�از�این�فرصت�به�نفع�شهر�مدرن�
-به�زعم�او-�شــهر�بدون�جامعه�مناســکی،�بهره�برداری�کند.�به�همین�خاطر،�
فاضلی�در�یادداشت�»ترومای�فرهنگی�کرونا«�)�13اسفند،�همشهری�آنالین(�
تاکید�دارد�که�تغییرات�اساسی�در�شــرایط�عادی�ممکن�نیست،�چون�گفتمان�
حاکم�در�شرایط�عادی�مسلط�اســت،�ولی�در�شرایط�غیرعادی،�این�هژمونی�
متزلزل�می�شــود�و�درنتیجه�فرصتی�است�برای�گفتار�مدرن:�»اگر�جامعه�ایران�
نمی�تواند�در�وضعیت�عادی�راه�های�توســعه�و�تحول�سازنده�را�خلق�کند،�پس�
ناگزیــر�باید�همین�موقعیت�های�ترومای�فرهنگی�را�شــناخت�و�آنها�را�منبع�و�

فرصت�تغییرات�در�جامعه�درنظر�گرفت.«
اما�این�تخیل�دیری�نپایید�و�فاضلی،�علیرغم�میل�باطنی�یا�روستایی�اش�-که�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
درواقع◢با◢شیوع◢
کروناویروس◢و◢

شکل◢گیری◢موقعیت◢
استثنایی،◢فاضلی◢

شهر◢را◢کنار◢
گذاشته،◢جامعه◢

ایرانی◢را◢سراسر،◢
جامعه◢مناسکی◢

می◢بیند.◢این◢جامعه◢
مناسکی◢است◢
که◢در◢وضعیت◢
غیرعادی◢قرار◢
گرفته◢است◢و◢

کار◢وی،◢البته◢نه◢
به◢عنوان◢مردم◢نگار◢

بلکه◢به◢عنوان◢
حافظان◢شهر◢مدرن◢

این◢است◢که◢از◢
این◢فرصت◢به◢نفع◢

شهر◢مدرن◢-به◢زعم◢
او-◢شهر◢بدون◢
جامعه◢مناسکی،◢
بهره◢برداری◢کند.
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می�خواست�شهر�را�شاد�ببیند-�کم�کم�متوجه�می�شود�که�وضعیت�تعلیق�شدگی�
اختصاص�به�جامعه�مناسکی�ندارد�و�شهر�شاد�هم�درحال�تعلیق�به�سر�می�برد�و�
به�همین�خاطر�از�تجویزات�فرهنگ�قرنطینه�سخن�گفته�است.�او�آشکارا�مشاهده�
می�کند�که�جوامع�توســعه�یافته�غربی�با�آن�نظم�و�ســامان�سیاسی�و�اجتماعی�
مدرن�شان�به�شدت�درگیر�وضعیت�تعلیق�شده�اند.�بیش�از�این�نمی�توان�واقعیت�
تعلیق�شدگی�شهر�شاد�را�پنهان�کرد.�در�نتیجه،�حافظان�شهر�شاد،�دو�راه�بیشتر�
پیش�رو�ندارند:�»یا�باید�همچنان�تغافل�کنند�و�موج�دوم�را�توطئه�ای�ناشــی�از�
تخیل�حافظان�جامعه�مناســکی�بدانند�و�بــه�آن،�اعتنا�نکنند�و�یا�آنکه�واقعیت�
موج�دوم�را�بپذیرند�و�آن�را�چونان�فرصتی�برای�دیدن�روح�خبیث�شهر�بنگرند.«�
بسیاری�از�هم�مســلکان�فاضلی�همان�راه�تغافل�را�برگزیده�اند�و�همچنان�وقوع�
موج�دوم�را�انکار�می�کنند�و�تیزآب�نقدهای�آلوده�شان�را�متوجه�جامعه�مناسکی�
نگاه�داشته�اند،�ولی�ظاهرا�فاضلی�راه�دوم�را�برگزیده�است.�او�سعی�ندارد�نسبت�
به�»تعلیق�شدگی�شهر�شاد«�تغافل�کند�بلکه�می�خواهد�از�این�فرصت�استفاده�
کند.�البته�وی�قصد�ندارد�این�فرصت�را�در�قالب�مفهومی�»روح�خبیث�شهر«�
بــه�کار�ببرد�بلکه�در�قالب�این�معنا�که�شــهر�چه�چیزهایی�را�از�ما�دریغ�کرده�یا�
به�حاشیه�برده�است،�می�بیند؛�یعنی�اکنون�فرصتی�برای�دیدن�نواقص�شهر�شاد�

است.�فرصتی�که�در�شرایط�عادی،�فراهم�نبود.
دکتر�فاضلی،�یادداشت�خود�با�عنوان�»ما�به�خانه�باز�می�گردیم،�اما�به�کدام�
خانــه«�)نک:�کانال�تلگرامی�پنجره(�را�با�این�جمله�آغاز�کرده�اســت:�»بحران�
کرونا�نه�تنها�آیین�ها�را�به�تعلیق�درآورده�اســت،�بلکه�در�حال�به�تعلیق�درآوردن�
خیابــان�و�مکان�برای�ما�و�همه�شــهروندان�جهان�اســت.«�این�جمله�به�مثابه�
پذیرش�موج�دوم�کرونا�تلقی�می�شود.�وی�توضیح�می�دهد�که�خیابان�نماد�شهر�
مدرن�و�به�حاشــیه�رفتن�خانه�است:�»مدرنیته�با�ساختن�پدیده�ای�شگفت�به�نام�
»خیابان«�و�بیرون�کشــاندن�انسان�از�دشت�ها�و�بیابان�ها�و�راندن�او�به�شهرها،�
و�ســپس�کوچاندن�او�از�خانه�به�خیابان،�توانست�بر�سرشت�و�سرنوشت�انسان�
سیطره�بی�چون�و�چرا�پیدا�کند.«�خانه�ایرانی�در�یکصد�سال�اخیر،�در�اثر�فرآیند�
شــهری�شدن،�مفهوم�خود�را�از�دست�داده�اســت:�»در�فرآیند�شهری�شدن�در�
دوره�معاصر،�رقابتی�میان�خیابان�و�خانه�شــکل�گرفت،�رقابتی�که�هر�سال�از�
عملکردها�و�کارکردهای�خانه�کاسته�می�شد�و�]به[�کارکردهای�خیابان�اضافه�تر�
و�اضافه�تر�می�شد.«�پس�ما�با�تقابل�مدرن�»خانه�و�شهر«�روبه�رو�هستیم.�هرگز�
این�تقابل�در�گذشــته�سابقه�نداشته�اســت.�خانه�ایرانی�یا�همان�خانه�جامعه�
مناســکی،�مکانی�اســت�که�همه�چیز�در�آنجا�یافت�می�شود.�به�همین��خاطر،�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
حافظان◢شهر◢شاد،◢
دو◢راه◢بیشتر◢پیش◢
رو◢ندارند:◢»یا◢باید◢
همچنان◢تغافل◢
کنند◢و◢موج◢دوم◢را◢
توطئه◢ای◢ناشی◢از◢
تخیل◢حافظان◢جامعه◢
مناسکی◢بدانند◢و◢
به◢آن،◢اعتنا◢نکنند◢
و◢یا◢آنکه◢واقعیت◢
موج◢دوم◢را◢بپذیرند◢
و◢آن◢را◢چونان◢
فرصتی◢برای◢دیدن◢
روح◢خبیث◢شهر◢
بنگرند.«◢بسیاری◢
از◢هم◢مسلکان◢
فاضلی◢همان◢راه◢
تغافل◢را◢برگزیده◢اند◢
و◢همچنان◢وقوع◢
موج◢دوم◢را◢انکار◢
می◢کنند◢و◢تیزآب◢
نقدهای◢آلوده◢شان◢
را◢متوجه◢جامعه◢
مناسکی◢نگاه◢
داشته◢اند،◢ولی◢ظاهرا◢
فاضلی◢راه◢دوم◢را◢
برگزیده◢است.
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خانه�استعاره�ای�از�مرکزیت�و�مرجع�رفع�حوایج�مادی�و�معنوی�است.�واژگانی�
چون�کتابخانه،�دفترخانه،�کارخانه،�داروخانه،�قهوه�خانه،�شــفاخانه،�گلخانه،�
ســفارتخانه�و�مانند�آن�از�همین�اســتعاره�پدید�آمده�اســت.�حتی�از�مجلس�
نمایندگان�مــردم�با�عنوان�خانه�ملت�یاد�می�کنیم.�اگر�همه�این�امور،�نمادی�از�
خانه�است�و�شهِر�جامعه�مناسکی�هم�از�همین�خانه�ها�تشکیل�شده�است،�پس�
می�توان�گفت�که�خانه�روح�شــهر�اســت�و�تقابلی�میان�جسم�و�روح�نمی�توان�
مشــاهده�کرد.�ولی�با�مدرن�شدن�شهر�و�ســیطره�خیابان،�شهر�روح�خود�را�از�
دست�داده�است.�اکنون�خانه�نه�یک�روح،�بلکه�یک�کاال�و�سرمایه�تلقی�می�شود.�
خانه،�کاالیی�برای�تجارت�پرسود�است.�ایده�انبوه�سازی�خانه�از�همین�جا�پدید�
آمده�است.�در�فیلم�آمریکایی�»99خانه«،�کارمند�یک�شرکت�امالک�مسکن�
که�وظیفه�تخلیه�مستاجران�را�برعهده�داشت،�از�اینکه�می�دید�چگونه�خانواده�ها�
را�بی�خانمان�می�کند�ناراحت�بود.�مدیر�آن�شــرکت�از�آن�کارمند�می�خواهد�که�
با�مقوله�خانه�احساسی�برخورد�نکند،�بلکه�خانه�کاالیی�بیش�نیست.�او�خانه�را�
به�جعبه�های�بزرگ�و�کوچکی�تشبیه�می�کند�که�ما�واسطه�در�فروش�آن�هستیم.�
به�این��ترتیب،�خانه�فضایی�است�بی�احساس�و�بی�روح.�خانه�در�مفهوم�مدرن�
آن،�کاال�و�سرمایه�است.�تا�وقتی�که�شهر�شاد�در�وضعیت�عادی�به�سر�می�برد،�
کمتر�کســی�متوجه�می�شود�که�چه�بالیی�بر�سر�خانه�سنتی�آمده�است.�مسلما�
نعمت�الله�فاضلی�جزء�آن�معدود�کسان�نبوده�است�چون�او�همواره�سعی�کرده�
شهر�را�با�روحیه�شاد�ببیند،�اما�حاال�که�شهر�در�وضعیت�تعلیق�قرار�گرفته�است�
و�شهروندان�مدرن�مجبور�به�بازگشت�به�خانه�و�ماندن�در�آن�شده�اند،�با�مساله�
بی�معناشدگی�خانه�روبه�رو�می�شــوند.�لذا�فاضلی�این�پرسش�را�طرح�می�کند�
که�»به�کدام�خانه�برمی�گردیم؟«�خانه�مدرن�شــده�ایرانی�علیرغم�برخورداری�
از�همه�نوع�تجهیزات�مدرن�و�ساخت�مهندسی�آن،�بی�رمق�است:�»اما�»جان«�
آن�بیش�از�هرزمان�دیگری�نحیف�و�نحیف�تر�شده�و�روحش�افسرده�و�پالسیده�
شده�است.�خانه�امروزی�بیش�از�اینکه�محل�سکونت�انسان�باشد،�اقامتگاه�او�
شــده�است.«�و�حاال�کرونا�ویروس،�شهروندان�شهر�شاد�را�مجبور�کرده�است�
کــه�در�چنین�خانه�ای�خود�را�قرنطینه�کنند.�در�اینجا،�دیالکتیکی�میان�انســان�
مدرن�با�تجربه�زیسته�خودش�پدید�می�آید.�مساله�ای�به�نام�بی�جانی�و�بی�رمقی�
و�پالســیدگی�خانه�مدرن�شــده�شکل�گرفته�اســت�و�حاال�فاضلی�نه�به�عنوان�
مردم�نگار�یا�جامعه�شناس�بلکه�به�عنوان�حافظ�شهر�شاد�وظیفه�خود�می�داند�که�

این�مساله�را�حل�کند.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ایده◢انبوه◢سازی◢
خانه◢از◢همین◢جا◢
پدید◢آمده◢است.◢
در◢فیلم◢آمریکایی◢
»۹۹خانه«،◢کارمند◢
یک◢شرکت◢امالک◢
مسکن◢که◢وظیفه◢
تخلیه◢مستاجران◢
را◢برعهده◢داشت،◢
از◢اینکه◢می◢دید◢

چگونه◢خانواده◢ها◢را◢
بی◢خانمان◢می◢کند◢
ناراحت◢بود.◢مدیر◢
آن◢شرکت◢از◢آن◢

کارمند◢می◢خواهد◢که◢با◢
مقوله◢خانه◢احساسی◢
برخورد◢نکند،◢بلکه◢
خانه◢کاالیی◢بیش◢

نیست.◢او◢خانه◢را◢به◢
جعبه◢های◢بزرگ◢و◢

کوچکی◢تشبیه◢می◢کند◢
که◢ما◢واسطه◢در◢

فروش◢آن◢هستیم.◢
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او�می�کوشــد�»معنای�خانه«�را�به�»خانه�بی�رمق�و�پالســیده«�بازگرداند�یا�
به�عبارتی�خانه�مدرن�را�معنادار�کند:�»برای�خانه�نشینی�ما�نیازمند�احیای�معنای�
خانه�و�توسعه�عملکردهای�آن�به�کمک�خالقیت�های�فردی�و�پذیرش�مسئولیت�
دشوار�بازاندیشی�در�معنای�خانه�و�تالش�برای�توسعه�عملکردهای�خانه�است.�
میــراث�فرهنگی�و�ادبی�ما�دربردارنده�ارزش�ها�و�باورهایی�اســت�که�می�تواند�
ذخیره�معنایی�ارزشــمندی�را�در�اختیار�ما�قرار�دهد.�در�فرهنگ�صوفیانه�ایرانی�
سنت�خانه�نشــینی�با�نام�خلوت�گزینی�پیشــینه�ای�طوالنی�و�ارزش�اخالقی�و�
عرفانی�بزرگی�دارد.�عطار�نیشــابوری�در�تذکره�االولیا�روایت�های�متعددی�از�
خلوت�گزینی�و�خانه�نشــینی�عارفانی�چون�منصور�حالج�و�ابوسعید�ابوالخیر�
نقل�می�کند.�درباره�ابوسعید�می�نویسد:�»�30سال�به�روستای�مهنه)زادگاهش�
در�ترکمنستان(�می�رود،�پنبه�بر�گوش�می�نهد�و�الله�الله�می�گوید.«�حافظ�نیز�در�
ستایش�خلوت�گزینی�می�گوید:�»دیده�بدبین�بپوشان�ای�کریم�عیب�پوش/�زین�

دلیری�ها�که�من�در�کنج�خلوت�دیده�ام.«
ایده�»بازاندیشی«�که�فاضلی�در�اینجا�از�آن�سخن�می�گوید�ناظر�بر�میراث�
جامعه�مناسکی�نیست�بلکه�مربوط�به�باز�اندیشی�در�میراث�»شهر�شاد«�است�و�
این�اتفاق�بزرگی�است�که�در�شرایط�استثنایی�پیش�آمده�است.�نکته�مهم�آن�این�
است�که�فاضلی�از�»امر�بازگشت«�سخن�می�گوید.�او�مقوله�بازگشت�را�نه�برای�
چند�روز�ماندن�اجباری�در�خانه�بلکه�بازگشــتی�که�در�شرایط�عادی�هم�باید�به�
آن�توجه�کرد،�مطرح�کرده�است:�»نکته�کلیدی�این�است�که�کرونا�ما�را�ناگزیر�به�
خانه�نشینی�کرده�است�و�این�موقعیت�می�تواند�آغازی�برای�بازگشت�مجدد�خانه�

در�زندگی�شهری�و�کالنشهری�و�پایان�دوره�فرار�از�خانه�نیز�باشد.«
��چالش�ایده�مدرن�شده�»بازگشت«

دعوت�شهروندان�شهر�شاد�و�طرح�ایده�»بازگشت«�از�سوی�دکتر�نعمت�الله�
فاضلی،�امر�کم�اهمیتی�نیســت�و�نمی�توان�به�سادگی�از�کنار�آن�گذشت.�گرچه�
چنین�دعوتی�از�ســوی�برخی�حافظان�شهر�شاد،�بی�سابقه�تلقی�نمی�شود�ولی�
در�چنین�شــرایطی�اهمیت�خاص�خود�را�پیدا�می�کند.�یک��جهت�اهمیت�آن،�
آشکار�سازی�موج�دوم�کروناســت.�اکنون�کروناویروس،�نه�پشت�دروازه�های�
شهر�شــاد�بلکه�درون�آن�است�و�شهر�شــاد�را�به�حالت�تعلیق�درآورده�است.�
این�امر�موجب�چالش�باورها،�عادت�ها،�آیین�ها�و�نمادهای�مدرن�شده�است.�
درنتیجه�حافظان�شهر�شاد�به�تکاپو�افتاده�اند�تا�پاسخ�هایی�برای�آن�بیابند.�یکی�
از�پاســخ�ها�همین�»ایده�مدرن�شده�بازگشت�به�میراث�جامعه�مناسکی«�است�
که�از�ســوی�دکتر�فاضلی�طرح�شده�اســت.�اما�این�ایده�تا�چه�اندازه�می�تواند�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
او◢مقوله◢بازگشت◢
را◢نه◢برای◢چند◢روز◢
ماندن◢اجباری◢در◢خانه◢
بلکه◢بازگشتی◢که◢در◢
شرایط◢عادی◢هم◢
باید◢به◢آن◢توجه◢کرد،◢
مطرح◢کرده◢است:◢
»نکته◢کلیدی◢این◢
است◢که◢کرونا◢ما◢را◢
ناگزیر◢به◢خانه◢نشینی◢
کرده◢است◢و◢این◢
موقعیت◢می◢تواند◢
آغازی◢برای◢بازگشت◢
مجدد◢خانه◢در◢زندگی◢
شهری◢و◢کالنشهری◢
و◢پایان◢دوره◢فرار◢از◢
خانه◢نیز◢باشد.«
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در�ذهنیت�شــهر�شــاد�جا�باز�کند�و�به�عنوان�اصل�مدرن�پذیرفته�شود؟�مفهوم�
بازگشت�در�ذهنیت�مدرن،�مفهومی�ارتجاعی�و�پیشامدرن�تلقی�می�شود�و�لذا�
در�مدرنیته�جایگاهی�نمی�تواند�داشــته�باشــد.�بازگشت،�ضدپیشرفت�است�و�
لذا�نباید�در�شهر�شــاد�از�آن�ذکری�به�میان�آید.�البته�چنین�دیالکتیکی�از�سوی�
ذهنیت�های�مدرن�خواه�شکل�گرفته�است�واال�میراث�جامعه�مناسکی�در�خیلی�
از�امور،�باور�به�چنین�تقابلی�ندارد.�این�میراث،�اگر�هم�ایده�بازگشت�و�احیای�
ســنت�را�طرح�می�کند؛�لزوما�به�معنای�برجسته�سازی�چنین�تقابلی�نیست،�اما�
فعال�بحث�درباره�»بازتاب�ایده�بازگشت�درون�ذهنیت�شهر�شاد«�است.�چقدر�
از�این�ایده�اســتقبال�می�شود�و�آیا�فاضلی�توان�پاسخگویی�به��نظرات�مخالفان�

ایده�ای�که�طرح�کرده�است�را�دارد�یا�خیر؟
نویســنده�ای�که�در�مقطع�تحصیلی�دکتری�رشــته�جامعه�شناسی�سیاسی�
است�و�احتماال�شــاگردی�دکتر�فاضلی�را�نیز�در�کارنامه�تحصیلی�خود�دارد،�
طی�یادداشتی�با��عنوان�»عرفان�چاره�تناقضات�نظری�نیست«�)صولتی،�مهران:�
کانال�تلگرامی�پنجره(�نسبت�به�ایده�بازگشت�فاضلی�واکنش�نشان�داده�است.�
ارزیابی�کلی�او�از�گفته�های�فاضلی�این�است�که�به�پارادایم�مدرن�وفادار�نمانده�
است.�پارادایم�مدرن�همان�پرســه�زنی�در�خیابان�است�که�در�تقابل�با�پارادایم�
خانه�نشینی�یا�چله�نشینی�سنتی�است.�این�تقابل�به�مثابه�خط�قرمز�مدرنیته�است�
و�حافظان�شــهر�شاد�نمی�توانند�و�نباید�از�آن�تخطی�کنند:�»مهم�ترین�نقدی�که�
به�مقاله�دکتر�فاضلی�وارد�اســت�این�است�که�ایشان�به�مبانی�پارادایمی�نوشته�
خود�وفادار�نمانده�اند.«�فاضلی�با�روایت�تجربه�مدرنیته�شــروع�می�کند،�ولی�
بــرای�جســت�وجوی�فصل�الخطاب�به�تجویــزات�عرفانی�ارجــاع�می�دهد:�
»بنابراین�به�نظر�می�رســد�این�پل�زدن�غیرروشــمند�میان�دو�پارادایم�)پرسه�زنی�
مدرن�و�خانه�نشینی�سنتی(�می�تواند�از�ایرادات�وارد�به�یادداشت�فاضلی�باشد.«�
نویســنده�وجود�تناقضات�مدرن�را�نفی�نمی�کند�ولی�از�فاضلی�انتظار�دارد�که�
برای�جست�وجوی�پاسخ�ها�از�پارادایم�پرسه�زنی�مدرن�خارج�نشود.�او�فاضلی�
را�بــه�یکی�از�منابع�اصلی�اش�که�زیاد�از�آن�یاد�می�کند؛�یعنی�مارشــال�برمن،�
ارجاع�می�دهد.�به�زعم�نویسنده،�برمن�تناقضات�مدرنیته�را�متذکر�شده�است،�
ولی�هیچ�گاه�سعی�نکرده�از�پارادایم�مدرنیته�عبور�کند.�وی�این�پرسش�را�طرح�
کرده�اســت�که�»چرا�مثال�در��50ســال�پیش�که�خانه�های�ما�از�روح�و�جان�و�
معنویت�بیشــتری�-به�دلیل�پررنگ�بودن�ارزش�های�دینی-�برخوردار�بودند�از�
خانــه�گریزان�بوده�و�به�طبیعت�پناه�برده�بودند؟«�درنهایت،�نویســنده�جایگاه�
اجتماعی�فاضلی�در�شــهر�شاد�را�به�او�یادآور�می�شود�و�ابراز�امیدواری�می�کند�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مفهوم◢بازگشت◢
در◢ذهنیت◢مدرن،◢
مفهومی◢ارتجاعی◢
و◢پیشامدرن◢تلقی◢
می◢شود◢و◢لذا◢در◢
مدرنیته◢جایگاهی◢
نمی◢تواند◢داشته◢
باشد.◢بازگشت،◢

ضدپیشرفت◢است◢
و◢لذا◢نباید◢در◢شهر◢
شاد◢از◢آن◢ذکری◢
به◢میان◢آید.◢البته◢

چنین◢دیالکتیکی◢از◢
سوی◢ذهنیت◢های◢
مدرن◢خواه◢شکل◢
گرفته◢است◢واال◢
میراث◢جامعه◢

مناسکی◢در◢خیلی◢از◢
امور،◢باور◢به◢چنین◢
تقابلی◢ندارد.◢این◢

میراث،◢اگر◢هم◢ایده◢
بازگشت◢و◢احیای◢

سنت◢را◢طرح◢می◢کند؛◢
لزوما◢به◢معنای◢

برجسته◢سازی◢چنین◢
تقابلی◢نیست،◢اما◢
فعال◢بحث◢درباره◢

»بازتاب◢ایده◢
بازگشت◢درون◢

ذهنیت◢شهر◢شاد«◢
است.◢
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که�طرح�چنین�ایده�ای�)ایده�بازگشت�به�عرفان(�از�روی�سهو�و�اشتباه�بوده�باشد:�
»اگرچه�می�توان�احتمال�داد�که�این�اشــتباه�سهوی�باشــد،�ولی�برای�خواننده�
دقیقی�که�روی�چیدمان�واژگان�نویســنده�حســاب�ویژه�ای�باز�کرده�است�این�

پریشانی�می�تواند�موجب�سردرگمی�شود.«
مطالعه�چنین�واکنشی�درجای�خود،�می�تواند�خیلی�جالب�باشد�خصوصا�
از�این��جهت�که�دانش�آموخته�های�دانشــگاه�شهر�شــاد،�چگونه�و�تا�چه�اندازه�
متصلــب�و�جزم�اندیش�تربیت�می�شــوند.�تا�آن�اندازه�که�حتی�تخطی�اســتاد�
از�پارادایم�پرســه�زنی�مدرن�را�برنمی�تابند�و�برابر�آن�»مقاومت�و�ایســتادگی«�
می�کنند.�جزم�اندیشــی�این�دانش�آموخته�را�در�همین�پرسشــی�که�طرح�کرده�
است،�می�توان�فهمید.�مفروض�غیر�قابل�خدشه�وی�این�است�که�انسان�مدرن�
جایزالخطا�نیست�و�هرکاری�که�انجام�داده�و�می�دهد�بر�صواب�است.�اگر�روزی�
ایرانیان�از�خانه�های�گرم�و�با�معنویت�و�ارزش�های�دینی�خود�گریزان�شده�اند،�
کار�درستی�بوده�اســت�و�هرگز�نمی�توان�چنین�گریزی�را�مخدوش�تلقی�کرد.�
اما�به�هرحال،�مهم�این�اســت�که�بدانیم�فاضلی�برابر�این�واکنش،�چگونه�رفتار�
می�کند.�درواقع،�ایده�بازگشــت�فاضلی�با�چالش�مهمی�مواجه�شده�است.�او�
میان�»حفظ�منزلت�اجتماعی�اش�در�میان�حافظان�و�دانش�آموختگان�شهر�شاد«�
یــا�»پایبندی�بر�ایده�ابداعی�خود«�گرفتار�آمده�اســت�و�باید�یکی�از�این�دو�را�
انتخاب�کند:�»منزلت�اجتماعی«�یا�»ایده�بازگشــت«.�فاضلی�در�یادداشتی�با�
عنوان�»خانه�فعال�ساختن،�دعوت�به�عرفان�بازی�نیست«�)نک:�کانال�تلگرامی�
پنجره(�به�خوبی�متوجه�شده�است�که�گفته�های�انتقادی�آن�نویسنده،�صرفا�انتقاد�
یک�دانشجوی�دوره�تحصیالت�تکمیلی�نیست�که�بتوان�کنارش�گذاشت�بلکه�

این�نبشته،�سخن�اغلب�هم�مسلکان�است�و�لذا�چاره�ای�از�پاسخ�نیست.
فاضلی�اتهام�»عدم�وفاداری�به�پارادایم�پرســه�زنی�مــدرن�یا�خیابانی«�را�
نمی�پذیرد�و�قبول�ندارد�که�برای�تناقضات�نظری�این�پارادایم،�تجویزات�صوفیانه�
پیشنهاد�کرده�است.�او�در�مقام�دفاع،�مفهوم�»خانه�فعال«�را�تخیل�کرده�است.�
وی�بر�این�عقیده�است�که:�»این�پیشنهاد�را�نه�براساس�عرفان�و�تصوف�سنتی،�
بلکه�براســاس�ضرورت�موقعیت�بحرانی�کنونی�و�همچنین�قابلیت�های�خانه�
برای�فعال�شــدن�و�گســترش�یافتن�عنصر�خیال�در�آن�بیان�کرده�ام.«�وی�اذعان�
دارد�که�میان�عرفان�و�مدرنیته،�تناقض�جدی�و�رفع�ناشدنی�وجود�دارد.�حتما�از�
وی�می�پرسند�پس�چرا�پیشنهاد�خواندن�متون�عرفانی�را�داده�است؟�این�پرسش�
کامال�به�جایی�است.�چون�فاضلی�صراحتا�از�عرفان�عطار�نیشابوری�و�حالج�و�
ابوسعید�ابوالخیر�و�حافظ�نام�برده�است.�با�وصف�این،�فاضلی�در�یک�چرخش�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مطالعه◢چنین◢واکنشی◢
درجای◢خود،◢می◢تواند◢
خیلی◢جالب◢باشد◢
خصوصا◢از◢این◢◢جهت◢
که◢دانش◢آموخته◢های◢
دانشگاه◢شهر◢شاد،◢
چگونه◢و◢تا◢چه◢اندازه◢
متصلب◢و◢جزم◢اندیش◢
تربیت◢می◢شوند.◢تا◢آن◢
اندازه◢که◢حتی◢تخطی◢
استاد◢از◢پارادایم◢
پرسه◢زنی◢مدرن◢را◢
برنمی◢تابند◢و◢برابر◢آن◢
»مقاومت◢و◢ایستادگی«◢
می◢کنند.◢جزم◢اندیشی◢
این◢دانش◢آموخته◢را◢
در◢همین◢پرسشی◢
که◢طرح◢کرده◢است،◢
می◢توان◢فهمید.
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عجیــب،�توضیح�می�دهد�مقصــودش�از�عرفان،�همــان�عرفان�های�نوظهور�
پسامدرن�است:�»در�فضای�مابعدمدرن�بســیاری�از�مکتب�ها�و�فرهنگ�های�
عرفان�گرایی�ساخته�و�پرداخته�شده�اند�و�با�استقبال�جهانی�نیز�روبه�رو�بوده�اند.�
درنظر�بگیریم�که�نوشــته�های�پائولوکوئیلو�و�کارلوس�کاســتاندا�چگونه�عرفان�
آمریکای�التینی�را�جهانی�کرده�اند؛�یا�عرفان�بودایی�که�به�سراســر�جهان�نفوذ�
کرده�اســت.«�عجیب�این�است�که�فاضلی�»عرفاِن�جهاِن�جامعه�مناسکی«�را�
تلویحا�عرفان�بازی�می�خواند�و�عرفان�های�پسامدرن�امثال�کوئیلو�و�کاستاندا�را�
عرفان�واقعی!�سخن�نهایی�فاضلی�این�است�در�شرایطی�که�خانه�مدرن�پذیرای�

ما�نیست،�چگونه�می�توان�در�موقعیت�کرونایی،�آن�را�دلنشین�کرد؟
پاســخ�دکتر�فاضلی�به�چالشــی�که�برای�ایده�بازگشت�مطرح�شده�است�
چنــدان�هم�دور�از�انتظــار�نبود.�گمان�زیادی�نمی�رفت�کــه�او�بخواهد�از�این�
ایده�)بازگشــت�به�میراث�عرفانی�جامعه�مناســکی(�دفاع�کند،�بلکه�اگر�از�آن�
دفاع�می�کرد،�تعجب�برانگیز�بود.�دکتــر�فاضلی�مکرر�از�گفت�وگو�و�تبادل�نظر�
سخن�گفته�است�و�این�پیشنهاد�می�توانست�گام�عملی�مثبتی�درجهت�برقراری�
گفت�وگو�میان�دو�پارادایم�شــهر�شاد�و�جامعه�مناســکی�باشد.�ولی�متاسفانه�
فاضلی�نشان�داد�نباید�پیشنهاد�»گفت�وگوهای�میان�پارادایمی«�را�که�وی�توصیه�
می�کند،�جدی�گرفــت.�نمی�دانم،�باید�این�عقب�نشــینی�غیرعادی�فاضلی�را�
به�حساب�فقر�آگاهی�وی�از�میراث�معنوی�جامعه�مناسکی�ایران�گذاشت�یا�آنکه�
باید�به�حساب�ترس�از�دست�دادن�جایگاه�و�مرجعیت�علمی�در�دانشگاه�شهر�
شاد�گذاشت؛�هر�دو�فرضیه�محتمل�اســت.�فرهیخته�ای�که�از�میراث�عرفانی�
ایرانی-اسالمی،�آگاهی�جامع�و�روشنی�داشــته�باشد،�هرگز�عرفان�بازی�های�
امثال�کوئیلو�و�کاســتاندا�را�در�تراز�عرفان�ناب�حافظ�و�ســعدی�و�مولوی�قرار�
نمی�دهد.�و�از�ســوی�دیگر،�حتی�تخیل�وضعیت�طرد�شــدگی�از�شــهر�شاد،�
ناگوار�است�تا�چه�رســد�به�اینکه�اتفاق�افتد.�نتیجه�اینکه�باید�پیشنهاد�فاضلی�
را�صرفا�ایده�ای�برای�ُپر�کردن�اوقات�فراغت�ماندن�اجباری�در�خانه�تلقی�کرد�و�
نه�ایده�ای�برای�حل�معضالت�تاریخی�دیالکتیک�جامعه�مناسکی�و�شهر�شاد�
در�شــرایط�پساکرونا.�با�این�وصف�نمی�توان�این�جمله�فاضلی�را�چندان�جدی�
گرفت:�»نکته�کلیدی�این�است�که�کرونا�ما�را�ناگزیر�به�خانه�نشینی�کرده�است�
و�این�موقعیت�می�تواند�آغازی�برای�بازگشــت�مجدد�خانه�در�زندگی�شهری�و�

کالنشهری�و�پایان�دوره�فرار�از�خانه�نیز�باشد.«

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ولی◢متاسفانه◢

فاضلی◢نشان◢داد◢
نباید◢پیشنهاد◢

»گفت◢وگوهای◢میان◢
پارادایمی«◢را◢که◢

وی◢توصیه◢می◢کند،◢
جدی◢گرفت.◢
نمی◢دانم،◢باید◢

این◢عقب◢نشینی◢
غیرعادی◢فاضلی◢را◢
به◢حساب◢فقر◢آگاهی◢
وی◢از◢میراث◢معنوی◢

جامعه◢مناسکی◢
ایران◢گذاشت◢یا◢

آنکه◢باید◢به◢حساب◢
ترس◢از◢دست◢دادن◢
جایگاه◢و◢مرجعیت◢
علمی◢در◢دانشگاه◢

شهر◢شاد◢گذاشت؛◢
هر◢دو◢فرضیه◢
محتمل◢است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
حجت�االسالم�مهدوی�زادگان�روحانی�ایرانی�و�پژوهشگر�برجسته�حوزه�
فقه�و�علوم�سیاســی�است.�او�سطح�چهار�حوزه�علمیه�را�دارد.�او�سابقه�تالیف�
کتابهای�»اسالم�و�نقد�سنت�و�بری«،�»از�قبض�معنا�تا�بسط�دنیا«،�»عادی�سازی�
جنبش�هــای�مردمی�در�ایران�معاصر«،�»نقد�قرائت�ایدئولوژیک�از�اســالم«،�
»پراگماتیسم�ایرانی«،�»الزام�حکومتی�حجاب«�و...��را�دارد�و�هم�اکنون�دانشیار�

پژوهشگاه�علوم�انسانی�و�مطالعات�فرهنگی�است.
او�در�یادداشــتی�تحلیلی�به�بررســی�انتقــادی�از�تحلیل�های�فرهنگی�-�
اجتماعی�درباره�پدیده�کرونا�پرداخته�است.�ایشان�معتقد�است�که�از�ابتدا�شیوع�
ویروس�کرونا�در�ایران�ما�با�دو�موج�فرهنگی�مواجه�بوده�ایم.�موج�نخســت�آن�
را�موج�ســنتی�می�داند�که�متوجه�باور�های�دینی،�مناسک�و�اماکن�مقدس�بوده�
اســت.�موج�عظیمی�از�تحلیل�ها�و�نوشته�ها�که�گویی�کرونا�فقط�برای�چالش�
با�دین�و�فرهنگ�دینی�آمده�اســت�و�هیچ�نظری�به�دنیای�مدرن�و�فرهنگ�مدرن�
ندارد،�وجود�داشــت.�اما�رفته�رفته�موج�دوم�آن�نیز�شکل�گرفت.�بحران�کرونا�
فقط�تهدیدی�علیه�باور�های�دینی�و�فرهنگ�و�مناســک�دینی�نبود�بلکه�شــامل�
باور�ها�و�نهاد�ها�و�نماد�های�مدرن�نیز�شد.�به�همین�خاطر،�ما�از�یک�مقطع�زمانی�
به�بعد،�شاهد�شــکل�گیری�موج�دوم�کرونای�فرهنگی�بودیم.�مهدوی�زادگان�از�
همین�رو�به�صورت�مطالعه�موردی�بــه�آراء�و�نظرات�دکتر�نعمت�الله�فاضلی�
پرداخته�اســت�که�در�این�موج�هم�توانا�بوده�و�هم�صاحب�مبناست�و�به�تعبیر�
آقای�مهدوی�زادگان�در�نســبت�با�»تجربه�زیســته�مدرن«،�ایدئولوژیک�رفتار�

می�کند.
�او�با�تحلیل�نظــرات�مختلف�فاضلی�در�مورد�موقعیتی�که�کرونا�منتقدانه�
تناقض�نمایی�دکتر�فاضلی�را�که�نماینده�این�جریان�مدرن�خواه�فرهنگی�است،�
به�چالش�می�کشــد�و�می�گویــد�دکتر�فاضلی�در�مورد�مســاله�چالش�کرونا�و�
مســاله�مناســک�و�فرهنگ�دینی�منتقدانه�خواهان�تغییر�است�اما�وقتی�به�موج�
دوم�می�رسد�فاضلی�مایل�است�همچنان�وفادار�به�دنیای�مدرن�و�زیست�مدرن�
باقــی�بماند،�ولی�متاثر�از�شــوک�کرونایی،�خواهان�پــاره�ای�تجدیدنظرها�در�
مدرن�خواهی�شده�است،�چنانکه�در�جمع�بندی�نهایی�با�نگاهی�مثبت�از�مفهوم�
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»مقاومت�و�ایســتادگی«�یاد�کرده،�این�درحالی�است�که�فاضلی�در�موج�اول�
کرونا،�سرسختانه�مفهوم�مقاومت�را�نفی�کرده�و�از�مفهوم�تغییر�به�شکل�مطلق�
آن�دفاع�می�کرد.�مهدوی�زادگان�در�ادامه�این�نگاه�او�را�به�مساله�جامعه�مناسکی�
پیوند�می�زند�و��به�سخنرانی�دیگر�فاضلی�اشاره�کرده�که�در�ضمن�متهم�ساختن�
نظام�سیاسی�به�مدرن�زدایی،�جامعه�ایرانی�پساانقالب�را�جامعه�مناسکی�خوانده�
اســت!!�و�کرونا�را�شــرایط�تعلیق�این�وضعیت�معرفی�می�نماید.�در�حالی�که�
بعدها�با�موج�دوم�به�تناقض�گویی�خود�واقف�شــده�است.�این�در�حالی�است�
که�مهدوی�زادگان�معتقد�است�درون�مایه��های�جامعه�مناسکی�به�حدی�گسترده�
و�متنوع�اســت�که�نه�فقط�قادر�به�حل�چالش�تعلیق�آیین�در�وضعیت�استثنایی�
خود�است�بلکه�می�تواند�برای�چالش�جامعه�مدرن�شده�در�وضعیت�استثنایی�

نیز�الهام�بخش�باشد.
او�مــوج�دوم�در�یادداشــت�های�فاضلی�را�ذیل�فرهنــگ�قرنطینه�خانگی�
می�داند.�در�موج�دوم�کروناویروس،�باورها،�نمادها،�عادت��ها�و�فرهنگ�مدرن�
به�چالش�کشــیده�می�شــود.�به�گفته�مهدوی�زادگان�در�اندیشه�فاضلی�قرنطینه�
خانگی�در�تعارض�با�تجربه�زیسته�هزاران�ساله�ما�ایرانیان�است�و�باید�»زیست�
تنهایی«�را�بیاموزیم.�با�شــوک�کرونایی،�فرصتی�به�دست�آمده�است�که�درباره�
دنیای�مدرن�و�زندگی�روزمره�که�پیامد�زیست�ِ�مدرن�است،�تامل�جدی�تر�داشته�

باشیم.
در�موج�دوم�کروناویروس،�باورهــا،�نمادها،�عادت��ها�و�فرهنگ�مدرن�به�
چالش�کشیده�می�شود.�گویی�تامل�عمیقی�در�این�امور�نداشتیم�و�حاال�با�شوک�
کرونایی،�فرصتی�به�دست�آمده�اســت�که�درباره�دنیای�مدرن�و�زندگی�روزمره�
که�پیامد�زیست�ِ�مدرن�است،�تامل�جدی�تر�داشته�باشیم.�اگر�جامعه�ایرانی�در�
همان�موج�اول�به�ســر�می�برد،�فاضلی�همچنان�با�فرهنگ�قرنطینه�-که�از�نظر�
او-�خاستگاه�گفتمان�مقاومت�است،�مخالفت�می�ورزید.�نگاه�مثبت�فاضلی�
به�فرهنگ�قرنطینه،�گواه�دیگری�است�بر�اینکه�گفتمان�مقاومت�در�موقعیت�های�

استثنایی�خیلی�بهتر�از�گفتمان�مدرن�تغییر،�می�تواند�مفید�باشد
مهــدوی�زادگان�با�اســتناد�به�کلمات�خود�آقای�فاضلی�نســبت�به�مفهوم�
»شــهر«�و�»خانه«�پرداخته�و�با�ذکر�این�نکته�که�به�گفته�خود�ایشان�شخصیت�
روستایی�اش�به�وی�اجازه�نمی�دهد�که�روح�خبیث�شهر�مدرن�را�ببیند،�بار�دیگر�
تناقض�نمایی�اندیشــه�وی�را�یادآوری�کرده�و�می�نویســد�چگونه�است�که�به�او�
اجازه�می�دهد�روح�ناشــاد�جامعه�مناســکی�را�ببیند؟�و�همیشه�در�هر�نشست�
و�گفت�وگــو�و�کار�قلمی،�به�آن�گریز�و�تعریضی�بزند.�وضعیت�تعلیق�شــدگی�
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اختصاص�به�جامعه�مناسکی�ندارد�و�شهر�شاد�هم�درحال�تعلیق�به�سر�می�برد�و�
به�همین�خاطر�از�تجویزات�فرهنگ�قرنطینه�سخن�گفته�است.�جوامع�توسعه�یافته�
غربی�با�آن�نظم�و�سامان�سیاسی�و�اجتماعی�مدرن�شان�به�شدت�درگیر�وضعیت�
تعلیق�شده�اند،�لذا�بیش�از�این�نمی�توان�واقعیت�تعلیق�شدگی�شهر�شاد�را�پنهان�
کرد.یعنی�اکنون�فرصتی�برای�دیدن�نواقص�شــهر�شــاد�است.�فرصتی�که�در�

شرایط�عادی،�فراهم�نبود.
مهدوی�زادگان�در�نهایت�به�ایده�مدرن�شــده�»بازگشــت�به�میراث�عرفانی�
جامعه�مناســکی«�که�از�ســوی�دکتر�فاضلی�طرح�شــده�اســت،�می�پردازد.�
مهدوی�زادگان�معتقد�است�که�طبق�قرائن�مختلفی�که�در�اندیشه�فاضلی�وجود�
دارد،�ایده�بازگشــت�نیز�در�چارچوب�مسیر�مدرنیته�شکل�گرفته�و�به�صراحت�
می�گوید�این�پیشــنهاد�را�نه�براســاس�عرفان�و�تصوف�ســنتی،�بلکه�براساس�
ضرورت�موقعیــت�بحرانی�کنونی�بیان�کرده�اســت�و�وی�اذعان�دارد�که�میان�
عرفــان�و�مدرنیته،�تناقض�جدی�و�رفع�ناشــدنی�وجــود�دارد.�در�آخر�امر�نیز�
به�انتقاد�از�نگاه�ایشــان�پرداخته�و�می�نویســد�فرهیخته�ای�که�از�میراث�عرفانی�
ایرانی-اسالمی،�آگاهی�جامع�و�روشنی�داشــته�باشد،�هرگز�عرفان�بازی�های�
امثال�کوئیلو�و�کاســتاندا�را�در�تراز�عرفان�ناب�حافظ�و�ســعدی�و�مولوی�قرار�

نمی�دهد!
ونا #موج_فرهنگی_کر

#فرهنگ_مدرن
#نعمت_الله_فاضلی

#جامعه_مناسکی
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ونا و تحلیل انتقادی موج دوم کر
احمد�حسینی 	

نقد�اندیشــمندان�و�نظرات�آنها�در�حوزه�علوم�انســانی�و�علوم�اجتماعی�
ریشه�ای�طوالنی�دارد.�علوم�اجتماعی�با�بیش�از��30گرایش�و�زیرشاخه�و�دخیل�
بودن�در�بســیاری�از�حوزه�های�میان�رشته�ای،�شاید�وسیع�ترین�زمینه�را�در�علوم�
انســانی�شامل�شود.�اگر�در�حیطه�فلســفه�به�یونان�باستان�و�دوره�مغان�آریایی�
برگردیم،�همواره�نقد�موجب�رشدونمو�بوده�است.�حتی�در�حوزه�جامعه�شناسی�
و�انسان�شناسی�نیز�توجه�به�نظرات�نقادانه،�موجب�شکوفایی،�استحاله�و�پیدایش�
مکاتب�و�نظریات�جدید�شده�است.�نقد�»دیگری«�از�جهاتی�و�»خودانتقادی«�

هم�از�جهاتی�دیگر�موجب�استعالی�کالم�صاحب�نظران�می�شود.
مطلــب�مفصل�و�پرارجاع�دکتــر�داوود�مهــدوی�زادگان�در�روزنامه�وزین�
»فرهیختگان«�به�تاریخ�ســوم�اردیبهشت��1399برای�محققان�علوم�اجتماعی�
موجب�خوشحالی�فراوان�شد.�ایشــان�در�مقاله�»موج�دوم�کرونایی�در�ایران«�
وقت�و�قلم�گرانبهای�خود�را�به�واکاوی�نظرات�یکی�از�بزرگ�ترین�شخصیت�های�
علمی�ایــران�معاصر�در�زمینه�علــوم�اجتماعی�اختصــاص�داد�و�با�»مطالعه�
موردی�نظرات�نعمت�الله�فاضلی،�به�ســرآمدن�چالش�مناسکی�و�آغاز�پرسش�
از�مدرنیتــه«�را�اعالم�کــرد.�دکتر�نعمت�الله�فاضلی�به�نظــر�اینجانب�یکی�از�
پرکارترین�پژوهشــگران�و�اســاتید�حال�حاضر�در�این�حوزه�است�که�با�تالیف�

  
احمد

حسینی
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بیش�از��20عنوان�کتاب،�ترجمه�و�تالیف�ده�ها�مقاله�و�ارائه�صدها�ســخنرانی�
نگاهی�دغدغه�مند�و�مساله�محور�نســبت�به�علوم�اجتماعی�داشته�است.�البته�
دغدغه�مندی�پژوهشــگر�علوم�انســانی�لزوما�منجر�به�تولید�محتوا�نمی�شود،�
چراکه�بسیاری�از�این�پژوهشگران�با�تمرکز�بیش�از�حد�بر�دغدغه�از�ارائه�راهکار�
غافــل�می�مانند.�اما�فاضلــی�غالبا�با�نگاهی�مســاله�محور،�دغدغه�خود�را�به�

راهکاری�عملی�تبدیل�می�کند.
مقاله�مذکور�بــرای�مخاطبی�که�با�قلم�و�نظرات�فاضلی�آشــنایی�ندارد،�
ابهاماتی�را�ایجاد�خواهد�کرد.�اما�برای�خواننده�آشنا�با�نظرات�ایشان،�این�مقاله�
شاید�بیشتر�مبتنی�بر�نقص�و�نارسایی�انتقال�مفاهیم�ذهنی�به�موضوعات�عینی�
به�نظر�برســد.�داوود�مهدوی�زادگان�به�درســتی�دو�موج�را�در�دوره�ظهور�و�اوج�
کرونا�تشخیص�داده�است�که�اولی�دین�و�سنت�را�به�نقد�و�چالش�کشید�و�دومی�
مدرنیته�و�تجدد�را�به�زیر�تازیانه�انتقاد�آورد.�از�آغاز�اسفند��1398تاکنون�که�بیش�
از�سه�ماه�است�کرونا�در�جامعه�ایرانی�و�نیز�در�سطح�جهان�جوالن�می�دهد،�به�
نظر�ایشــان�دو�موج�فرهنگی�کرونا�در�ایران�رخ�داده�است.�»موج�اول�همزمان�
با�شــیوع�کرونا�متوجه�باورهای�دینی�و�مناسک�و�اماکن�مقدس�بود.«�اما�موج�
دوم�زمانی�آغاز�شد�که�»بحث�ماندن�در�خانه�یا�قرنطینه�خانگی�ضرورت�پیدا�
کرد«.�به�نظر�ایشان�»اگر�موج�اول�کرونا�را�موج�سنتی�بخوانیم؛�موج�دوم�کرونا�

را،�موج�مدرن�می�نامیم.«�)فرهیختگان،�99.2.3(
مهدوی�زادگان�هم�هماننــد�همه�ناظران�و�صاحب�نظــران�منصف�دیگر�
اذعــان�دارد�که�با�بروز�همه�گیری�ویروس�کرونا،�نه�تنها�مناســک�دینی�جمعی�
به�ناچار�تعطیل�شــدند�بلکه�نوع�دین�ورزی�دینداران�نیز�مورد�نقد�و�محک�قرار�
گرفت.�برای�اولین�بار�در��40ســال�اخیر�کلیه�مناسک�دینی�جمعی،�نه�تنها�در�
ایران�بلکه�در�کل�دنیا،�به�حالت�تعلیق�درآمد.�اما�با�بروز�حرکات�هنجارشکنانه�
برخی�برای�باز�نگه�داشــتن�مساجد�و�ادامه�اقامه�نمازهای�جماعت�یا�رفتارهای�
جاهالنه�عده�ای�در�اماکن�زیارتی�و�تشویق�به�عدم�تمکین�از�تمهیدات�و�قوانین�
وضع�شده�برای�حفظ�سالمت�عموم،�شاهد�واکنش�شدید�از�جانب�عموم�مردم�
و�نیز�اندیشمندان�دینی�و�غیردینی�بودیم�که�این�اعمال�را�به�شدت�طرد�می�کردند.�
فارغ�از�دغدغه�های�بهداشتی�یا�اجتماعی�یا�قانونی،�نفس�هنجارشکنی�از�نظر�
دانشــمندان�علوم�اجتماعی�امری�پسندیده�نیست.�ضمن�اینکه�اتکا�به�نظرات�
اقلیتی�جاهل�و�هنجارشکن�نیز�عین�جهل�است.�لذا�انتقاد�از�زیرساخت�های�
فکری�این�گونه�اعمال�و�رفتار،�وظیفه�هر�متفکر�مســئول�و�متعهد�است.�با�همه�
ایــن�اوصاف�آنچه�در�نظرات�نعمت�الله�فاضلــی�درخصوص�موج�اول�کرونا�

	◢◢◢◢◢◢◢
مهدوی◢زادگان◢هم◢
همانند◢همه◢ناظران◢
و◢صاحب◢نظران◢
منصف◢دیگر◢
اذعان◢دارد◢که◢با◢
بروز◢همه◢گیری◢
ویروس◢کرونا،◢
نه◢تنها◢مناسک◢
دینی◢جمعی◢به◢ناچار◢
تعطیل◢شدند◢بلکه◢
نوع◢دین◢ورزی◢
دینداران◢نیز◢مورد◢
نقد◢و◢محک◢قرار◢
گرفت.◢برای◢
اولین◢بار◢در◢4۰◢سال◢
اخیر◢کلیه◢مناسک◢
دینی◢جمعی،◢نه◢تنها◢
در◢ایران◢بلکه◢در◢کل◢
دنیا،◢به◢حالت◢تعلیق◢
درآمد.◢
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منعکس�شــده�است�محدود�به�بررسی�نوع�واکنش�ها�و�پدیدارهای�معطوف�به�
این�موقعیت�است.�به�همین�جهت�ایشــان�»موقعیت�کرونایی«�را�در�»جامعه�

ایرانی«�بررسی�و�تحلیل�می�کند.
اما�از�نظر�فاضلی�پیش�از�اینکه�پیکان�انتقاد�را�به�سوی�کنش�ها�یا�باورهای�
دینی�جامعه�نشــانه�برویم�باید�»نهاد�پزشکی«�را�موشکافانه�نقد�کنیم.�فاضلی�
در�یادداشــت�»فقدان�سواد�رســانه�ای�انتقادی�در�حوزه�سالمت«�که�در�همان�
ابتدای�همه�گیری�کرونا�در�روزنامه�ایران�)98.12.3(�منتشر�شد،�از�»گفتمان�
ســالمتی«�و�لزوم�اعتنا�به�مقوله�»سالمت�جســمی�و�روحی«�سخن�گفت�و�
»پزشک�محور�بودن�نظام�سالمت�ایران«�را�موجب�این�نقص�دانست.�فاضلی�در�
همان�هفته�)98.12.6(�و�در�یادداشت�»سیاست�زندگی،�سیاست�فرهنگی�و�
بیماری/کرونا�و�انقالب�زندگی«�منتشر�در�مهر،�انتقادات�دیگری�را�نیز�معطوف�
به�نقش�شهروندان�در�حوزه�عمومی�سالمت�بیان�داشت.�از�نظر�او�شهروندان�
بسان�»دیده�بانان�حوزه�سالمت«�حکمرانان�و�کلیه�اقشار�و�اصناف�درگیر�با�این�
�)www.mehrnews.com(�.حوزه�را�هرلحظه�»استیضاح�جمعی«�می�کنند
او�بــا�تکیه�بر�نقش�مدرنیته�و�تکنولوژی�در�کلیه�ســاحت�های�زندگی�امروزی�
معتقد�اســت�که�»واکنش�جامعه�به�ویروس�کرونا�اهمیت�و�جایگاه�زندگی�در�

افق�فکری�و�اجتماعی�جامعه�ایرانی�را�نشان�می�دهد.«�)همان(
اما�شــاید�جدی�ترین�مطلبی�که�فاضلی�درمــورد�»موقعیت�کرونایی«�در�
همان�روزهای�نخست�نوشته�است،�یادداشــت�»کرونا�چه�چیزهایی�را�تغییر�
می�دهد؟«�به�تاریخ�)98.12.11(�باشــد�که�در�فرارو�منتشــر�شــد.�در�این�
یادداشت�او�چهار�بعد�برای�کرونا�تشریح�می�کند�و�از�»کرونای�زیست�شده«،�
»کرونای�مدیریت�شده«،�»کرونای�بازنمایی�شــده«�و�»کرونای�جهانی�شده«�
سخن�می�گوید.�فاضلی�در�این�یادداشــت�مدقانه�و�منصفانه�دین�و�مدرنیته�را�
با�یک�ذره�بین�موردبررســی�قرار�داده�و�احتمال�می�دهــد�هر�دو�مورد�نقد�واقع�
شوند.�»نوعی�از�آگاهی�انتقادی�درباره�باورهای�مذهبی�در�زمینه�مرگ،�زندگی�
و�ســالمت�و�همچنین�حکمرانی�سالمت�در�شبکه�های�اجتماعی�نمایان�شده�
اســت.«�»بســیاری�از�عادت�ها�همچون�اســتفاده�از�غذای�بیرون�با�توقف�و�
مکث�مواجه�شده�است.�این�امر�امکان�بازاندیشی�درباره�شیوه�زندگی�را�ایجاد�
می�کند.«�این�یادداشت�به�خوبی�نشــان�می�دهد�که�فاضلی�نه�تنها�از�موج�دوم�
گاه�بوده�بلکه�دو�موج�دیگر�را�نیز�برای�آن� کرونا،�به�زعم�جناب�مهدوی�زادگان�آ
پیش�بینی�کرده�است.�از�نظر�او�»زندگی�مصرفی�و�اتومبیلی�شده�ایرانیان«�و�نیز�
»روش�هــای�مصرف�کردن�بدن«�به�تعلیق�درآمده�و�این�خود�ضربه�و�نقدی�بر�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
با◢همه◢این◢اوصاف◢

آنچه◢در◢نظرات◢
نعمت◢اهلل◢فاضلی◢
درخصوص◢موج◢

اول◢کرونا◢منعکس◢
شده◢است◢محدود◢

به◢بررسی◢نوع◢
واکنش◢ها◢و◢

پدیدارهای◢معطوف◢
به◢این◢موقعیت◢

است.◢به◢همین◢جهت◢
ایشان◢»موقعیت◢
کرونایی«◢را◢در◢
»جامعه◢ایرانی«◢
بررسی◢و◢تحلیل◢

می◢کند.
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)www.fararu.com(.مدرنیته�است
اما�نکته�ای�که�مهــدوی�زادگان�از�رویکرد�فاضلی�درخصوص�بازگشــت�
به�دین�و�معنویت�به�درســتی�ذکر�کرده�اســت�به�یادداشــت�»نوروز�را�چگونه�
www.(در�خانه�بگذرانیم؟«�برمی�گردد�که�در�وب�ســایت�رســمی�ایشــان
farhangshenasi.ir(��بــه�تاریــخ�)98.12.28(�منتشــر�شــده�اســت.�
مهــدوی�زادگان�اذعــان�دارد�که�فاضلــی�»فرهنگ�قرنطینــه�را�در�قالب�چند�
دســتورالعمل�توضیح�داده�است«�و�با�اشــاره�به�»سنت�چله�نشینی«�که�نوعی�
از�آداب�عرفانی�اســت،�بــه�معنویت�گریز�زده�اســت.�درواقع�به�زعم�فاضلی�
»در�قرنطینه�ما�این�فرصت�را�داریم�که�به�تجربه�های�ســالکان�و�عارفان�بزرگ�
توجه�کنیم�و�از�تجربه�های�آنها�از�تامل�در�خود،�ریاضت�کشی�ها�و�تجربه�های�
زیسته�معنوی�شان�بهره�جوییم.«�)همان(�این�همان�آشتی�انسان�مدرن�و�شاید�

دین�گریز�با�دین�و�معنویت�است.
اما�با�همه�این�اوصاف�باز�می�بینیم�که�محقق�محترم�در�مطالعه�موردی�خود�
همه�آثار�فاضلی�را�در�کنار�هم�بررسی�نکرده�و�به�تحلیل�و�نقد�گزینشی�دست�
زده�است.�برای�نمونه�به�دور�از�انصاف�است�اگر�گمان�کنیم�فاضلی�به�ناگاه�»به�
مکاشــفه�ای�از�ارزش�های�خانه�رسیده�اســت«،�چراکه�وی�در�اکثر�مکتوبات�
و�منشــورات�خود�به�رابطه�عمیق�میان�زیست�و�ســلوک�روستایی�و�بی�آرایه�با�
جایگاه�و�موقعیت�کنونی�اش�اعتراف�می�کند.�»بدیهی�ترین�و�ساده�ترین�واقعیت�
زندگی�من،�روســتایی�بودن�و�زیستن�و�بالیدن�در�خانواده�ای�روستایی�بود...�.�
با�وجود�اینکه�مادرم�از�نعمت�سواد�محروم�بود�و�پدرم�نیز�تنها�سواد�مکتبخانه�
داشــت�ولی�آنها�به�شیوه�ای�غریب�بذر�احســاس�علم�جویی�و�علم�دوستی�را�
در�من�کاشــتند.«�)نک.�خودمردم�نگاری�هویت�دانشــگاهی:�چگونه�هویت�
انســان�ایرانی�به�عنوان�پژوهشگر�یا�انسان�دانشگاهی�شکل�می�گیرد؟،�1396،�

انتشارات�تیسا،�صص�46-47(
بااین�حال�اگر�بحــث�را�صرفا�به�مقوله�»موقعیت�کرونایی«�محدود�کنیم،�
باید�به�یادداشــت�دیگری�از�فاضلی�اشاره�شــود�که�در�تاریخ�)98.12.11(�
تحت�عنــوان�»ویروس�کرونا�و�زیســت�جهان�وطنانه�شــهروندان�ایرانی«�در�
روزنامه�ایران�به�چاپ�رسید.�در�اینجا�نیز�فاضلی�جنبه�بروکراتیک�نظام�مدرن�را�
به�چالش�می�کشد�و�با�انتقاد�تند�از�ناکارآمدی�نظام�سالمت�در�حوزه�عمومی،�
متذکر�می�شود�»مهم�ترین�کاری�که�ویروس�کرونا�انجام�می�دهد�این�است�که�
مساله�ســالمت�را�از�داخل�اتاق�شوراهای�تخصصی�و�جلسات�پشت�درهای�
بسته�نهادها،�به�حوزه�عمومی�می�کشاند.«�)همان(�به�عالوه،�او�در�گفت�وگویی�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مهدوی◢زادگان◢اذعان◢
دارد◢که◢فاضلی◢
»فرهنگ◢قرنطینه◢
را◢در◢قالب◢چند◢
دستورالعمل◢توضیح◢
داده◢است«◢و◢با◢اشاره◢
به◢»سنت◢چله◢نشینی«◢
که◢نوعی◢از◢آداب◢
عرفانی◢است،◢به◢
معنویت◢گریز◢زده◢
است.◢درواقع◢به◢زعم◢
فاضلی◢»در◢قرنطینه◢ما◢
این◢فرصت◢را◢داریم◢
که◢به◢تجربه◢های◢
سالکان◢و◢عارفان◢
بزرگ◢توجه◢کنیم◢و◢
از◢تجربه◢های◢آنها◢
از◢تامل◢در◢خود،◢
ریاضت◢کشی◢ها◢و◢
تجربه◢های◢زیسته◢
معنوی◢شان◢بهره◢
جوییم.«◢)همان(◢
این◢همان◢آشتی◢
انسان◢مدرن◢و◢شاید◢
دین◢گریز◢با◢دین◢و◢
معنویت◢است.
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با�وب�ســایت�کوک�در�تاریخ�)99.1.20(�به�نقش�هنرمندان�در�این�شــرایط�
اشــاره�می�کند�و�از�آنان�می�خواهد�که�جنبه�اقتصادی�تولیدات�هنری�شــان�را�
مدتی�درنظر�نگیرند�تا�همگان�توان�دسترسی�و�خرید�آثار�هنری�را�داشته�باشند.
)www.koocmusic.com(��این�نگاه�منتقدانه�فاضلی�به�مقوله�هنر�نیز�دلیلی�

دیگر�بر�توجه�او�به�موج�دوم�کرونا�و�نقد�مدرنیته�است.
فاضلی�در�یادداشت�دیگری�در�همشهری�آنالین�)98.12.13(�با�عنوان�
»ترومای�فرهنگی�کرونا«�برای�اولین�بار�به�موقعیت�فاجعه�آفرین�کرونا�اشــاره�
کرد.)www.newspaper.hamshahrionline.ir(��او�تجربه�زیسته�ایرانیان�
هنگام�همه�گیری�کرونا�را�از�این�جهت�منحصربه�فرد�دانســت�که�جامعه�ایران�
طی�چندســال�اخیر�در�مجموعه�ای�از�چالش�ها�و�بحران�های�طبیعی،�سیاسی�
و�اجتماعی�درگیر�بوده�اســت.�به�نظر�او�این�وضعیت�استثنایی�موجب�خواهد�
شد�که�کرونا�یک�»ترومای�فرهنگی«�در�جامعه�ایجاد�کند.�وی�با�پیش�بینی�این�
ترومای�فرهنگی�درحقیقت�به�سیاســتگذاران�و�تصمیم�سازان�هشدار�می�دهد.�
در�اینجاست�که�می�بینیم�انتقادات�فاضلی�از�عناصر�مدرن�مانند�نظام�سالمت،�
شیوه�شهرنشینی،�سواد�رسانه�ای�و�مواردی�دیگر�همه�نشان�از�جلوتر�بودن�او�از�
»موج�دوم�کرونا«�اســت�ولی�گویا�تحلیل�او�از�رفتارهای�اجتماعی�مربوط�به�

پدیدارهای�دینی،�بیش�از�این�موارد�به�چشم�منتقد�محترم�آمده�است.
از�ســوی�دیگر�فاضلی�از�آن�جمله�محققان�خوش�نشین�نیست�که�تنها�به�
نظریات�بپردازد�و�بدون�مراجعه�به�متن�جامعه�لفاظی�کرده�و�راهکاری�هم�ارائه�
ندهد.�برعکس�او�مانند�یک�معلم�و�یک�پژوهشــگر�مسئول�به�یافتن�راهکارها�
می�اندیشــد،�چراکه�دغدغه�مندی�بدون�مســاله�محوری�راه�به�جایی�نمی�برد�و�
نفعی�از�این�قسم�علوم�انسانی�و�اجتماعی�برای�کسی�حاصل�نمی�شود.�حجم�
باالیی�از�تالیفات�و�یادداشت�ها�و�مطالب�فاضلی�درخصوص�آموزش�وپرورش�
است�که�تماما�راهکارمحور�و�مساله�مند�است.�بدیهی�است�که�فاضلی�به�مثابه�
یک�انسان�شــناس�فرهنگی�با�فاضلی�به�عنوان�یک�معلــم�و�آموزگار�متعهد�دو�
روی�یک�ســکه�اند.�او�در�یادداشــتی�دیگر�با�عنوان�»گفت�وگوهای�کرونایی�و�
علم�انســانی�و�اجتماعی«�که�در�تاریخ�)1399.1.23(�در�وب�سایت�رسمی�
خود�)www.farhangshenasi.ir(��منتشــر�کرد،�به�صراحت�وظیفه�خود�و�
دغدغه�مندان�حوزه�علوم�انســانی�و�اجتماعــی�در�موقعیت�کرونایی�حاضر�را�
»نشان�دادن�و�تاکید�کردن�بر�نقش�و�اهمیت�و�ماهیت�گفت�وگویی�علم�انسانی�
و�اجتماعی«�بیان�می�کنــد؛�چراکه�از�نظر�او�»کار�علم�انســانی�و�اجتماعی،�
تسهیل�و�توسعه�گفت�وگو�در�زندگی�اجتماعی«�و�»ارائه�بدیل�های�عملی�برای�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
از◢سوی◢دیگر◢فاضلی◢
از◢آن◢جمله◢محققان◢
خوش◢نشین◢نیست◢
که◢تنها◢به◢نظریات◢

بپردازد◢و◢بدون◢
مراجعه◢به◢متن◢

جامعه◢لفاظی◢کرده◢
و◢راهکاری◢هم◢ارائه◢
ندهد.◢برعکس◢او◢

مانند◢یک◢معلم◢و◢یک◢
پژوهشگر◢مسئول◢
به◢یافتن◢راهکارها◢
می◢اندیشد،◢چراکه◢
دغدغه◢مندی◢بدون◢
مساله◢محوری◢راه◢به◢
جایی◢نمی◢برد◢و◢نفعی◢

از◢این◢قسم◢علوم◢
انسانی◢و◢اجتماعی◢
برای◢کسی◢حاصل◢

نمی◢شود.



115

اند یشـه 
    سیا سی

شماره ۴    115
اول خرداد 99 شماره ۴    114

اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شماره ۴    114
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

زندگی�جمعی«�اســت.�)همان(�چگونه�اســت�که�دکتر�مهدوی�زادگان�اظهار�
می�دارد�که�»پژوهشــگر�اجتماعی�از�واقعیت�های�اجتماعی�بحث�می�کند�و�نه�
از�توصیه�و�تجویزها.�او�از�چگونه�ماندن�های�در�خانه�اتفاق�افتاده�بحث�می�کند�
و�نه�از�اینکه�بایــد�چگونه�در�خانه�بمانیم�یا�برای�ماندن�در�خانه�به�چه�فرهنگ�

قرنطینه�ای�نیاز�داریم.�)فرهیختگان�99.2.3(
انتقاد�اصلی�مهدوی�زادگان�به�فاضلی�این�اســت�که�او�و�»مدرن�خواهان�
ایرانی�تالش�زیادی�دارند�که�در�همان�موج�اول�بمانیم�و�بیشتر�درباره�چالش�های�
فرهنگی-�که�به�نظر�می�رســد�کرونا�برای�دینداری�و�مناسک�دینی�پدید�آورده-
سخن�گفته�شود.«�)همان(�درواقع�به�زعم�ایشان�فاضلی�»ضمن�متهم�ساختن�
نظام�سیاسی�به�مدرن�زدایی،�جامعه�ایرانی�پساانقالب�را�جامعه�مناسکی�خوانده�
اســت.«�)همان(�حال�آنکه�محقق�محترم�معنای�جامعه�مناسکی�منظورنظر�
فاضلی�را�دقیق�درنیافته�و�مفهوم�جامع�و�بسیط�آیین�را�به�مناسک�دینی�تقلیل�داده�
است.�همان�طور�که�جناب�مهدوی�زادگان�در�یادداشت�خود�در�همین�نشریه�به�
تاریخ�)99.2.3(�آورده�است،�فاضلی�در�یادداشت�»وضعیت�استثنایی�به�نام�
تعلیق�آیین«�می�گوید�جامعه�ایرانی�»در��40سال�اخیر�با�موقعیت�تورم�مناسکی�

روبه�رو�بوده�است«�و�البته�که�این�تعبیر�بسیار�صحیح�است.
در�جامعه�پســاانقالب�ایران�از�ســوی�نظام�سیاســی�یا�حتــی�گروه�های�
غیرسیاسی�و�غیردولتی،�مناســبت�ها�و�آیین�های�بسیار�متنوع�دینی�و�غیردینی�
معرفی،�بازنمایی�و�اجرا�شده�است.�برای�نمونه�می�توان�به�مناسبت�های�دهه�ای،�
نوروز،�جشن�انار،�جشن�گندم،�آیین�های�باستانی�ایرانی�مانند�مهرگان�و�آبانگان��
و�سپندارمذگان،�زیارت�های�دسته�جمعی،�پیاده�روی�زیارتی،�سفره�های�نذری،�
مولودی�و�بسیاری�موارد�دیگر�اشاره�کرد.�اما�نکته�اصلی�این�نیست�که�آیا�جامعه�
ایران�مملو�از�مناسک�است�یا�خیر؛�بلکه�فارغ�از�ارزش�داوری�درباره�این�آیین�ها�
)که�البته�آیین�اعم�از�مناســک�دینی�و�غیردینی�است(�باید�گفت�که�فاضلی�در�
مطلب�فوق�پرده�از�یک�واقعیت�پدیدارشناسانه�برمی�دارد�و�این�سوال�را�مطرح�
می�کند�که�»جامعــه�ایرانی�در�خأل�این�آیین�ها�به�چه�روی�می�آورد؟«�به�عقیده�
او�طی�ســال�های�اخیر�در�مواردی�بعضی�آیین�ها�به�صورت�موردی�و�استثنایی�
برای�دوره�ای�کوتاه�معلق�شــده�اند�ولی�هیچ�گاه�پیش�نیامده�بود�که�همه�آیین�ها�
اعم�از�دینی�و�ملی�و�خانوادگی�به�طور�کامل�متوقف�شــوند.�جامعه�معاصر�با�
انبوهی�از�این�آیین�ها�خو�گرفته�و�تحلیل�فاضلی�این�است�که�»درصورت�تداوم�
این�وضعیت�]تعلیق�آیین�ها[�برای�مدت�طوالنی،�جامعه�ایران�بحران�عظیمی�

را�تجربه�خواهد�کرد.«

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢جامعه◢پساانقالب◢
ایران◢از◢سوی◢
نظام◢سیاسی◢یا◢
حتی◢گروه◢های◢
غیرسیاسی◢
و◢غیردولتی،◢
مناسبت◢ها◢و◢
آیین◢های◢بسیار◢
متنوع◢دینی◢و◢
غیردینی◢معرفی،◢
بازنمایی◢و◢اجرا◢
شده◢است.◢برای◢
نمونه◢می◢توان◢
به◢مناسبت◢های◢
دهه◢ای،◢نوروز،◢
جشن◢انار،◢جشن◢
گندم،◢آیین◢های◢
باستانی◢ایرانی◢مانند◢
مهرگان◢و◢آبانگان◢◢
و◢سپندارمذگان،◢
زیارت◢های◢
دسته◢جمعی،◢
پیاده◢روی◢زیارتی،◢
سفره◢های◢نذری،◢
مولودی◢و◢بسیاری◢
موارد◢دیگر◢اشاره◢
کرد.◢
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احمد�حسینی،�پژوهشگر�جامعه�شناسی�دین�در�دانشگاه�فرانکفورت�است�
که�در�یادداشتی�ناظر�به�یادداشــت�حجت��االسالم�مهدوی�زادگان،��به�دفاع�از�

دکتر�نعمت�الله�فاضلی�برآمده�و�از�ایشان�دفاع�کرده�است.�
حســینی�درصدد�اســت�این�نکتــه�را�تذکر�دهد�که�برخــالف�نظر�آقای�
گاه�بوده�اســت�و� مهــدوی�زادگان،�فاضلی�از�ابتدا�به�موج�دوم�فرهنگی�کرونا�آ
در�مصاحبه�ها�و�یادداشــت�های�متعددی�به�این�مساله�اشاره�کرده�و�برای�حل�و�
رفع�مســائل�نه�تنها�هشدارهای�الزم�را�داده�بلکه�راه�حل�هایی�را�نیز�طرح�نموده�
است.�او�معتقد�است�انتقادهایی�که�فاضلی�نسبت�به�موج�اول�کرونا�منعکس�
شده�است�معطوف�به�ناهنجار�هایی�بود�که�از�سوی�برخی�برای�باز�نگه�داشتن�
مساجد�و�ادامه�اقامه�نمازهای�جماعت��یا�رفتارهای�جاهالنه�عده�ای�در�اماکن�
زیارتی�و�تشــویق�به�عدم�تمکین�از�تمهیدات�و�قوانین�وضع�شــده�برای�حفظ�
سالمت�عموم�شکل�گرفت�و�به�پدیدارهای�معطوف�به�این�موقعیت�بوده�است.
حسینی�می�نویسد�انتقاد�اصلی�مهدوی�زادگان�به�فاضلی�این�است�که�او�و�
»مدرن�خواهان�ایرانی�تالش�زیادی�دارند�که�در�همان�موج�اول�بمانیم�و�بیشتر�
درباره�چالش�های�فرهنگی�ســخن�گفته�شــود.«�درواقع�به�زعم�ایشان�فاضلی�
»ضمن�متهم�ساختن�نظام�سیاسی�به�مدرن�زدایی،�جامعه�ایرانی�پساانقالب�را�
جامعه�مناسکی�خوانده�است.«�)همان(�حال�آنکه�محقق�محترم�معنای�جامعه�
مناســکی�منظورنظر�فاضلی�را�دقیق�درنیافته�و�مفهوم�جامع�و�بسیط�آیین�را�به�
مناسک�دینی�تقلیل�داده�است.�همان�طور�که�جناب�مهدوی�زادگان�در�یادداشت�
خود�در�همین�نشــریه�به�تاریخ�)99.2.3(�آورده�است،�فاضلی�در�یادداشت�
»وضعیت�اســتثنایی�به�نام�تعلیق�آیین«�می�گوید�جامعه�ایرانی�»در��40ســال�
اخیر�با�موقعیت�تورم�مناســکی�روبه�رو�بوده�است«�و�البته�که�این�تعبیر�بسیار�

صحیح�است.
#مهدوی_زادگان

ونایی #موج_فرهنگی_کر
#فرهنگ_مدرنیته

#تورم_مناسک

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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سخنرانی | 

ونا  و آینده دانشگاه در ایران کر
دکترنعمت�الله�فاضلی 	

کرونا�اپیدمی�و�وضعیت�فوق�العاده�ای�را�در�جهان�به�وجود�آورده�که�نهاد�
دانشگاه�نیز�از�آن�مستثنی�نبوده�و�تحت�تاثیر�آن�قرار�می�گیرد.�مهمترین�تاثیری�
که�دانشگاه�در�این�بین�می�تواند�بپذیرد،�تاثیراتی�است�که�بر�آینده�ی�دانشگاه�و�
آموزش�عالی�در�ایران�می�گذارد.�من�سخنانم�را�در�سه�بخش�کلی�دسته�بندی�

می�کنم:

بخش�اول
کرونا�را�نباید�به�مثابه�ی�یک�واقعه�ی�گذرا�مانند�دیگر�بیماری�های�موجود�
و�فصلی�دید�بلکه�کرونا�یک�گفتمان�اســت.�گفتمانی�که�در�آن�پرسشگری�به�
عنوان�مهمترین�عنصر�شــناخته�می�شــود.�در�هر�دوره�از�تاریخ�ما�با�گفتمانی�
غالب�روبرو�خواهیم�بود�و�در�دوران�معاصر�این�گفتمان�کروناست�که�بر�جهان�
حاکم�شده�اســت.�این�گفتمان،�طوری�مردم�جامعه�را�بار�می�آورد�که�همواره�
مساله�ی�پرسشگری�را�سرلوحه�ی�کار�خود�کنند.�از�طرف�دیگر�از�آنجایی�که�
مهمترین�رسالت�دانشگاه�پیدا�کردن�پاسخ�برای�سواالت�مردم�جامعه�است،�به�
نظر�می�رسد�که�کرونا�بیش�از�پیش�بر�اهمیت�دانشگاه�در�جامعه�افزوده�و�بیش�

 دیده بان
  اندیشـه

  
نعمت الله
فاضلی

فعال عرصه ی انسان شناسی 
فرهنگی و اجتماعی
عضو هیات علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 



شماره 4    117
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

شماره 4    117
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

از�هر�بخش�دیگری�دانشــگاه�را�با�خود�درگیر�می�کند.�این�درگیری�نیز�به�شکل�
گفتمانی�و�اندیشــه�ای�خواهد�بود�که�قطعا�به�تغییر�بخش�مهمی�از�اندیشه�ی�

موجود�در�دانشگاه�ها�منجر�خواهد�شد.

بخش�دوم
وضعیتی�که�کرونا�در�باب�دانشــگاه�و�آموزش�عالی�به�وجود�آورده�است،�

دارای�ویژگی�های�خاصی�است�که�در�اینجا�به�برخی�از�آنها�اشاره�می�کنم:

1.کرونــا�فاصله�ی�مــردم�و�دانشــگاهیان�را�کم�می�کند�چــرا�که�عنصر�
پرسشگری�از�مسائل�مهم�در�بین�مردم�نیز�زنده�خواهد�شد.

2.کرونا�بار�دیگر�به�همه�می�فهماند�که�علم�نمی�تواند�محلی�و�منطقه�ای�
باشــد�و�لذا�وضعیتی�به�وجود�می�آورد�که�دانشــگاهیان�در�تمام�جهان�خود�را�

تحت�لوای�علم�جهانی�قرار�دهند.

3.کرونا�باعث�شده�تا�آمار�تولید�دانش�در�فضاهای�دانشگاهی�ما�رشد�پیدا�
کند.�در�این�سه�ماهه�ما�به�اندازه�ی�چند�سال�نظریه�و�راهکار�تولید�کرده�ایم�که�

همه�و�همه�کار�اساتید�و�هیات�علمیه�ی�دانشگاه�ها�بوده�است.

4.کرونا�باعث�شده�تا�دانشگاه�بیش�از�پیش�نسبت�به�بحران�های�اجتماعی�
کادمیک�تالش� یک�جامعه�واکنش�نشــان�داده�و�برای�تبدیــل�آن�به�دغدغه�ی�آ

کند.

5.کرونا�باعث�شد�تا�دانشگاه�سطح�دانش�های�خود�را�باال�کشیده�و�دیگر�
همچون�گذشته�در�بند�سیاست�وقدرت�و�دین�نباشد.

6.کرونا�باعث�شــد�تا�دانشگاه�دیگر�به�عرفیات�و�خرافات�و�معجزه�و�دعا�
اعتنایی�نکرده�و�دیگر�محلی�از�اعراب�برای�آنان�قرار�ندهد.�به�بیان�دیگر�کرونا�

باعث�تصفیه�و�خالص�شدن�نهاد�علم�و�دانشگاه�شد.

7.کرونا�باعث�شد�تا�رسالت�دانشگاه�به�جای�آسیب�شناسی)آنطور�که�در�
ایران�مرسوم�است(�به�پرسشگری�و�نقد�نسبت�به�مسائل�بنیادی�تبدیل�شود�که�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کرونا◢باعث◢شده◢تا◢
آمار◢تولید◢دانش◢در◢
فضاهای◢دانشگاهی◢

ما◢رشد◢پیدا◢کند.◢
در◢این◢سه◢ماهه◢
ما◢به◢اندازه◢ی◢

چند◢سال◢نظریه◢و◢
راهکار◢تولید◢کرده◢
ایم◢که◢همه◢و◢همه◢
کار◢اساتید◢و◢هیات◢
علمیه◢ی◢دانشگاه◢ها◢

بوده◢است.
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دیگر�نتواند�محافظه�کارانه�پیش�رود.�در�این�وضعیت�دانشگاه�یاد�می�گیرد�که�
باید�در�خدمت�انسان�باشد�نه�ایدئولوژی.

8.عنصر�سرمایه�داری�از�دانشگاه�برچیده�شده�و�دیگر�مانند�گذشته�اساتید�
برای�پیشــبرد�مقاصد�اقتصادی�خود،�دانشجو�را�جذب�خود�نکرده�و�ماه�ها�آن�

را�معطل�نمی�کند.

بخش�سوم
در�مورد�آینده�ی�دانشگاه�در�ایران�فرضیات�زیادی�مطرح�است�اما�می�توان�
گفت�یکی�از�جدی�تری�آنها�این�است�که�نهاد�علم�مدرن�در�مقابل�این�بیماری�
شکست�خورده�لذا�دیگر�نمی�تواند�به�حیات�خود�ادامه�دهد�و�این�یک�معجزه�
ی�آخرالزمانی�اســت�که�بشر�در�مقابل�قدرت�های�ماورایی�شکست�خورده�و�
حاال�باید�به�ســراغ�دین�و�ارزش�ها�و�طب�ســنتی�برود.�به�نظر�من�این�فرضیه�
کامال�غلط�اســت�چرا�که�برعکس�کرونا�بیش�از�پیش�ارزش�علم�را�برای�مردم�
روشــن�کرده�و�مردم�را�نســبت�به�آن�شبفته�می�کند.�همانطور�که�گفتم�علم�در�
بژه�ای�برای�سیاست�و�قدرت�و�دین�بوده�لذا�هیچگاه�چهره�ی�

ُ
کشور�ما�همواره�ا

واقعی�خود�را�نشان�نداده�ولی�این�فرصت�بهترین�فرصت�برای�آن�است�که�علم�
به�بازاندیشــی�در�باب�ماهیت�خود�پرداخته�و�به�این�مساله�پی�ببرد�که�تا�زمانی�
که�در�خدمت�این�امور�اســت�نمی�تواند�مشکالت�بشر�را�حل�کند�لذا�باید�به�

خلوص�خود�نزدیک�شود.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢مورد◢آینده◢ی◢
دانشگاه◢در◢ایران◢
فرضیات◢زیادی◢
مطرح◢است◢اما◢می◢
توان◢گفت◢یکی◢از◢
جدی◢تری◢آنها◢این◢
است◢که◢نهاد◢علم◢
مدرن◢در◢مقابل◢این◢
بیماری◢شکست◢
خورده◢لذا◢دیگر◢
نمی◢تواند◢به◢حیات◢
خود◢ادامه◢دهد◢و◢
این◢یک◢معجزه◢ی◢
آخرالزمانی◢است◢
که◢بشر◢در◢مقابل◢
قدرت◢های◢ماورایی◢
شکست◢خورده◢و◢
حاال◢باید◢به◢سراغ◢
دین◢و◢ارزش◢ها◢و◢
طب◢سنتی◢برود.◢به◢
نظر◢من◢این◢فرضیه◢
کامال◢غلط◢است◢
چرا◢که◢برعکس◢
کرونا◢بیش◢از◢پیش◢
ارزش◢علم◢را◢برای◢
مردم◢روشن◢کرده◢و◢
مردم◢را◢نسبت◢به◢آن◢
شبفته◢می◢کند.◢
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای�نعمت�الله�فاضلی�فعال�عرصه�ی�انسان�شناســی�فرهنگی�و�اجتماعی�
و�عضو�هیات�علمی�پژوهشگاه�علوم�انسانی�و�مطالعات�فرهنگی،�در�سخنرانی�
اخیری�که�ایراد�فرمودند�نسبت�به�تاثیر�کرونا�بر�فضای�دانشگاه�و�آموزش�عالی�در�
ایران�اظهار�نظر�کرده�و�آینده�نگری�هایی�نیز�نســبت�به�آینده�دانشگاه�در�ایران�ارائه�
می�دهد.�ایشان�کرونا�را�گفتمانی�می�دانند�که�در�زمان�حال�حاکم�شده�و�مقوله�ی�
پرسشگری�را�در�بین�مردم�و�مخصوصا�دانشگاهیان�زنده�کرده�است.�به�نظر�ایشان�
مهمترین�تاثیر�کرونا�بر�وضعیت�دانشگاه�در�ایران�این�است�که�به�آن�می�فهماند�باید�
به�سمت�خالص�کردن�خود�و�خروج�از�ادبیات�عرفی�و�عامیانه�و�ایدئولوژی�محور�
پیش�برود.�از�این�رو�به�نظر�ایشان�نه�تنها�نمی�توان�کرونا�را�نقطه�ی�پایان�علم�مدرن�
بلکه�باید�آن�را�نقطه�ی�آغازین�آن�دانست.�در�مورد�سخنان�ایشان�الزم�است�که�به�
چند�مساله�اشاره�شود.�اول�اینکه�گفتمان�دانستن�کرونا�نسبت�به�علم�و�اندیشه�به�
طور�کلی�ناشی�از�نظریات�مکتب�انتقادی�و�امثال�فوکو�است�که�به�نسبیت�و�عدم�
امکان�داوری�در�باب�گفتمان�ها�می�انجامد.�مســاله�ی�دوم�بحثی�است�که�ایشان�
در�باب�جهانی�بودن�علم�دارند�و�به�شــدت�به�محلی�کردن�آن�مخالفت�می�کنند�
در�حالی�که�خودشان�از�تاثیر�فرهنگ�مردم�یک�جامعه�در�ساختارهای�علمی�آن�
سخن�می�گویند.�مساله�بعدی�بحثی�است�که�ایشان�در�باب�خالص�شدن�علم�
می�کنند�و�مسائلی�همچون�دین�و�ارزش�ها�را�مزاحم�و�دشمن�علم�تلقی�می�کنند�و�
این�نشان�از�دیدگاه�معرفت�شناختی�تجربه�محور�ایشان�دارد.�مساله�بعدی�دیدگاه�
مارکســی�ایشان�در�باب�وجود�»عنصر�سرمایه�داری«�در�دانشگاه�است�که�این�با�
تولید�اندیشه�سرمایه�داری�توسط�خود�نهاد�دانشگاه�همخوانی�ندارد.�مساله�آخر�
نیز�این�است�که�ایشان�کرونا�را�نقطه�آغاز�علم�در�ایران�می�دانند�در�حالی�که�این�
علم�خالص�شده�سالهای�سال�در�غرب�امتحان�خود�را�پس�داده�و�در�همین�بحران�
کرونا�حتی�با�آنکه�در�قید�و�بند�ارزش�ها�و�ایدئولوژی�نبود،�شکست�ُمفتضحانه�ای�

را�متحمل�شد.
ونا #جهان پساکر

#ایده_دانشگاه
#مساله_جهانی_شدن

#علم_گرایی
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 ما هیچ وقت علم را جدی نگرفتیم!
حجت�االسالم�رسول�جعفریان 	

در�نوشــته�های�انتقادی�پیش�از�مشروطه،�و�همین�طور�بعد�از�آن،�تا�دوره�
بیســت�ســاله،�به�طور�مرتب،�از�عوامل�ترقی�و�رشد�یاد�شــده�و�یکی�از�مهم�
ترین�آنها�علم�و�پیشــرفت�های�علمی�ذکر�شده�است.�ای�کاش�می�شد�روزی�
این�مســأله�را�در�آن�متون�دنبال�کرد،�این�که�بســیاری�از�کسانی�که�به�مقایسه�
این�طــرف�آب�و�آن�طرف�پرداختند،�توصیه�کردند�کــه�علم�یکی�از�کلیدواژه�
های�اصلی�پیشــرفت�جوامع�اروپایی�اســت�و�ما�هم�باید�همان�راه�را�برویم.�
این�توصیه�هاگهگاه�مورد�توجه�سیاســتمداران�هم�بود.�طبعا�وضعیت�جامعه،�
از�نظر�تمدنی،�توجه�بسیاری�را�به�مشکالت�دیگری�که�اجرایی�بود�جلب�کرد.�
همین�طور،�مواجهه�با�اســتبداد�قاجاری،�بسیاری�را�به�سمت�و�سوی�مسائل�
سیاسی�و�تحلیل�آنها�و�نیز�بحث�از�تئوری�های�حکومت�کشاند،�اما�در�البالی�
اینها،�مســأله�علم،�دست�کم�یکی�از�مسائل�مهم�بود.�نشریات�دوره�قاجاری،�
در�این�زمینه�بســیار�از�علم�می�نوشتند.�بعد�از�مشروطه�هم�باز�تالشهایی�شد.�
در�سایه�دارالفنون،�همین�طور�در�دارالترجمه�های�ناصری�و�ظل�السلطانی،�این�
بحث�ادامه�داشت.�در�حوالی�سال��1300و�بعد�از�آن،�این�مسأله�جدی�تر�شد.�

 دیده بان
  اندیشـه

  
نعمت الله
فاضلی

فعال عرصه ی انسان شناسی 
فرهنگی و اجتماعی
عضو هیات علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
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خیلی�جدی.�شــواهد�زیادی�می�شود�نشان�می�داد�از�نظر�نویسندگان�آن�روز،�
مساله�ترقی�با�توسعه�علمی�همراه�تلقی�می�شد.�بی�شک�پدید�آمدن�دبیرستانها�
در�ایران�کــه�با�تالش�علی�اصغر�حکمت�بود،�و�همین�طور�دانشــگاه�تهران،�
روی�همین�انگیزه�بود.�حتی�سنت�گرایانی�مانند�سید�جالل�الدین�طهرانی،�در�
گاهنامه�خود،�نیمی�از�آنها�را�به�معرفی�دانشمندان�جدید�اروپا�و�امریکا�و�نیمی�
را�به�معرفی�عالمان�قدیمی�دنیای�اسالم�اختصاص�می�داد.�به�نظرم�این�حرکت،�
چندان�ادامه�نیافت.�نه�این�که�آن�مقدار�هم�که�توصیه�می�شــد،�ترویج�علم�به�
معنــای�اصیل�کلمه�بود،�که�اصال�چنین�امری�متصور�و�مورد�انتظار�و�توقع�هم�

نبود،�اما�همان�مقدار�اندک�هم�در�توسعه�علم�دنبال�نشد�و�تحقق�نیافت.�
دوره�پهلوی�دوم،�به�هیچ�روی�دانش�جدی�گرفته�نشد�و�بیشتر�همان�رنگ�و�
لعاب�فرنگی�مآبی�بود.�این�روش�حکومت�بود.�استفاده�از�فرنگی�ها�اصل�بود.�
تحصیل�کرده�های�جدید�از�غرب�برگشته،�دل�در�گرو�آن�طرف�داشتند.�بسیاری�
از�سیاستمداران،�طرح�های�اصلی�را�با�کمک�دانشمندان�غربی�و�متخصصان�
آن�طرف�ســامان�می�دادند.�با�این�حال،�مجالت�علمی�و�مقاالت�مختلفی�در�
ســالنامه�ها�و�نشریاتی�که�اندکی�بعد�تحت�عنوان�دانشــمند�و�غیره�پدید�آمد�
وجود�داشــت.�این�سنت�از�دوره�بیست�ســاله�بود�و�سالنامه�ها�گواه�است.�در�
همین�زمان،�در�عصر�پهلوی�دوم،�از�یک�طرف�چپ�گرایی�شدید�مارکسیستی�
مســیر�علم�را�تعطیل�و�همه�نسل�جدید��را�اهل�سیاست�و�اقتصاد�کمونیستی�و�
ادبیات�تند�و�تیز�کردند.�به�طــوری�که�ذهن�جامعه�را��از�علم�دور�می�کردند�و�
یکســره�دنبال�ایدئولوژی�بودند.�و�از�طرف�دیگر،�مذهبی�ها�هم�دنبال�اهداف�
خود�بودند.�به�نظرم،�اندک�احساساتی�که�در�مردم�برای�تغییر�و�پیشرفت�بود،�از�

مسیر�علم�دور�ماند�و�جامعه�ما�به�سمت�و�سوی�دیگری�رفت.�
دلم�می�خواهد�این�داســتان�به�خوبی�نوشته�شود.�مطمئنم�تالشهایی�برای�
بررسی�این�مسیر�شده�است،�از�جمله�کتاب�راهی�که�رفته�ایم.�اما�آنچنان�که�باید،�
مسیر�علم�در�کشورما�به�صورت�جدی�از�نظر�بررسی�موانع�ذهنی�و�مفهومی�دنبال�
نشده�است.�ما�هیچ�وقت�علم�را�جدی�نگرفتیم.�شاید�واقعا�نمی�توانستیم.�یعنی�
در�مقطعــی�از�تاریخ�بودیم�که�اصال�امکانش�نبــود.�از�وقتی�ژاپن�و�چین�و�دیگر�
شــرقی�ها�به�میدان�آمده�اند،�قدری�امیدوارتر�شده�ایم،�اما�هنوز�معتقدم،�موانع�
آن�قــدر�جدی�و�زیاد�و�در�تمام�بدنه�جامعه�ما�حضور�دارد�که�اصال�و�ابدا�امیدی�
نیست.�ما�البته�می�توانیم�تا�اندازه�ای�در�صنعت�فعال�باشیم�و�در�این�زمینه،�به�هر�
دلیل�پیشرفت�هایی�داشته�باشیم،�اما�هیچ�وقت�علم�جدید�را�درک�نخواهیم�کرد.�

اصال�دست�خودمان�نیست،�جنس�فکر�ما�این�نیست.
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آقای�جعفریان�استاد�گروه�تاریخ�دانشــگاه�تهران�در�این�یادداشت�نسبت�
به�تاریخ�سرگذشت�علم�در�کشور�نقدی�وارد�کرده�و�حکومت�های�مختلف�را�
بخاطر�عدم�توجهی�به�مقوله�ی�علم�توبیخ�می�کند.�تنها�نکته�مهمی�که�در�این�
یادداشت�به�چشم�می�خورد،�مســاله�معروف�نزاع�علم�و�ایدئولوژی�است.�بر�
کسی�پوشیده�نیســت�که�آقای�جعفریان�به�شدت�دل�در�گرو�علم�گرایی�داشته�
و�اصال�تنها�راه�توســعه�را�در�همین�مقوله�می�داند�ولی�نزاع�علم�با�ایدئولوژی�از�
مباحث�جدی�و�پر�حاشــیه�ای�است�که�ایشان�قبل�از�این�به�آن�نپرداخته�بودند.�
نفــس�قرار�دادن�علــم�در�مقابل�ایدئولوژی�برای�تخریب�و�خرافه�دانســتن�آن�

کفایت�می�کند�که�ایشان�هم�قصدی�غیر�از�این�نخواهند�داشت.
# خرافه بودن ایدئولوژی

# علم گرایی
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برای مدت ۳۵۰ سال مسلمانان حاکم 
ع علم در جهان بودند بالمناز

مهدی�گلشنی 	

*اگر�بخواهیم�تاریخ�علم�در�ایران�را�بررســی�کنیم،�به�نظر�می�رســد�الزم�
است�از�دوره�دانشگاه�جندی�شاپور�آغاز�کنیم.�وضعیت�علم�در�آن�زمان�چگونه�

بوده�است؟
دانشــگاه�جندی�شــاپور،�فعالیت�های�علمی�خوبی�قبل�از�اسالم�داشته�
است،�البته�عمدتا�هم�در�رشته�های�پزشکی�بوده�است.�اگر�بخواهیم�تاریخ�علم�
به�مفهوم�امروزی�آن�را�در�ایران�بررســی�کنیم،�واقعا�باید�به�دوره�بعد�از�اسالم�
توجه�کنیم�که�حدود��150سال�بعد�از�هجرت�با�ترجمه�متون�یونانی�شروع�شد.�
»جرج�ســارتن«�تقسیم�بندی�خوبی�در�مورد�تاریخ�علم�در�جهان�اسالم�انجام�
داده�که�منصفانه�به�نظر�می�رسد.�وی�می�گوید�برای�مدت��350سال�مسلمانان�
حاکــم�بالمنازع�علم�در�جهان�بودند.�او�این�دوره��350ســاله�را�به�هفت�دوره�
پنجاه�ساله�تقســیم�بندی�می�کند�و�در�رأس�هر�پنجاه�سال،�عالمی�را�مشخص�
می�کند�که�نماینده�مبرز�آن�پنجاه�سال�است.�پنجاه�سال�اول�با�جابر�بن�حیان،�
شاگرد�امام�جعفر�صادق)ع(،�شــروع�می�شود�و�پنجاه�سال�آخر�هم�به�حکیم�

  
مهدی

گلشنی

دکترای فیزیک از دانشگاه 
کالیفرنیا  و عضو هیأت علمی 

دانشگاه صنعتی شریف 
عضو شورای عالی انقالب 

فرهنگی

اند یشـه 
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عمر�خیام�ختم�می�شود.�بعد�از��350سال�از�قرن�دوم�هجری�به�آخر�قرن�پنجم�
هجری�می�رســیم�که�سارتن�معتقد�است�برای�مدت��250سال�بعد�مسلمانان�
با�مسیحیان�در�حاکم�بودن�درعلم�شریک�بودند.�دوره�هایی�در�این�مدت�350 
سال�وجود�داشت�که�علومی�مانند�ریاضیات،�نجوم،�بخش�هایی�از�فیزیک�مثل�
نور�و�طب�درخشش�داشته�است.�قله�های�این�دوران�ها�به�زمان�هایی�برمی�گردد�
که�تضارب�آرا�و�آزادی�بحث�وجود�داشت،�مثل�دوران�سامانیان،�دوران�دیالمه،�

و�….�این�دوران�ها�دوره�های�بسیار�درخشانی�بود.

*چه�اتفاقی�افتاد�که�این�روند�ادامه�نیافت؟
متأســفانه�با�حاکمیت�متکلمین�اشــعری�کم�کم�اوضاع�و�احوال�دگرگون�
شــد�و�آزادی�و�تضارب�آرا�کمتر�شــد�،�و�این�مطلب�تجلی�عمده�اش�در�قرن�
پنجــم�بود.�در�دوران�غزالی�دوره�حاکمیت�اشــعریون�به�حداکثر�می�رســد�و�
خواجه�نظام�الملک،�نظامیه�ها�را�در�شــهرهای�بغداد�و�…�می�سازد،�که�در�آنها�
تمام�علوم�عقلی�را�کنار�گذاشــته�می�شود.�در�رسمی�ترین�مدارس�آن�زمان�نه�
ریاضیات�تدریس�می�شــد�ونه�طبیعیات�و�فلسفه.�از�فقه�هم�فقط�فقه�شافعی�
بــه�خاطر�مذهب�خواجه�نظام�الملک�و�فقه�حنفی�به�دلیل�مذهب�ملک�شــاه،�
تدریس�می�شد�و�حتی�بقیه�فقه�های�اهل�سنت�هم�تدریس�نمی�شد.�وضعیت�
به�گونه�ای�شــد�که�در�این�دوران،�ســلطان�محمود�غزنوی�تعدادی�از�کتاب�ها�
را�ســوزاند.�بدین�ترتیب�با�حاکمیت�اشــاعره،�علوم�و�خصوصا�علوم�عقلی�به�
طرف�انحطاط�رفت.�البته�به�تدریج�دانشمندان�سرشناسی�مانند�خواجه�نصیر،�
قطب�الدین�شیرازی�و�…�ظهور�کردند�که�از�طریق�مدارس�رسمی�نظیر�نظامیه�
�
ً
تربیت�نشده�بودند،�بلکه�از�طریق�معلمان�خصوصی�تربیت�یافته�بودند.�مثال
خواجه�نصیر�با�پنج�نســل�واسطه،�شاگرد�ابن�ســینا�بود.�اینها�ستاره��درخشان�
بودند،�اما�زودگذر�بودند�و�بعد�از�آنها�کارشان�ادامه�پیدا�نکرد.�به�همت�خواجه��
نصیر،�یک�مرکز�علمی�در�مراغه�به�اوج�رسید،�اما�یک�مرتبه�بعد�از�خواجه�نصیر�
در�کوتاه�مدت�خاموش�شد.�رصدخانه�ای�که�غیاث�الدین�جمشید�کاشانی�در�
آن�بوده�نیز�با�فعالیت�های�او�به�اوج�رســید�اما�زود�خاموش�گشــت.�بعد�از�آن�
دوران�ما�فقط�ســتارگانی�موقت�داریم،�ولی�تا�حد�زیادی�چراغ�علم�در�جهان�

اسالم�خاموش�می�شود.
*در�این�زمان�وضعیت�فلسفه�در�جهان�اسالم�چگونه�است؟

در�آن�زمان�در�جهان�اسالم،�از�علوم�عقلی�فقط�فلسفه،�آن�هم�فلسفه�الهی�
و�نه�فلسفه�طبیعی،�باقی��ماند�و�آن�هم�فقط�در�ایران.�بقیه�جهان�اسالم�بعد�از�ابن�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
»جرج◢سارتن«◢
تقسیم◢بندی◢خوبی◢در◢
مورد◢تاریخ◢علم◢در◢
جهان◢اسالم◢انجام◢
داده◢که◢منصفانه◢به◢
نظر◢می◢رسد.◢وی◢
می◢گوید◢برای◢مدت◢
۳۵۰◢سال◢مسلمانان◢
حاکم◢بالمنازع◢علم◢در◢
جهان◢بودند.◢او◢این◢
دوره◢۳۵۰◢ساله◢را◢
به◢هفت◢دوره◢پنجاه◢
ساله◢تقسیم◢بندی◢
می◢کند◢و◢در◢رأس◢هر◢
پنجاه◢سال،◢عالمی◢
را◢مشخص◢می◢کند◢
که◢نماینده◢مبرز◢آن◢
پنجاه◢سال◢است.◢
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رشد�حتی�یک�فیلسوف�ممتاز�هم�نداشته�و�ندازند،�در�حالی�که�بعد�از�خواجه�
نصیر�در�ایران،�فیلســوفان�بزرگی�آمدند�و�زمینه�را�برای�ظهور�مالصدرا�فراهم�
کردند�که�او�هم�زمینه�را�برای�دانشمندان�بزرگ�عصر�ما�فراهم�کرد،�ولی�غیر�از�
فلســفه�الهی،�علوم�عقلی�خاموش�بود�و�علوم�اسالمی�منحصر�به�فقه�و�اصول�

و�تفسیر�و�…�شد.

*از�جندی�شــاپور�تا�دوران�معاصر�آیا�این�گونه�بوده�که�فقط�علمای�دین،�
عالمان�علوم�دیگر�بودند�یا�خیر؟

نه!�در�آن�دوران�درخشــان�تنها�علمای�دین�عالم�علــوم�مختلف�نبودند.�
�زکریای�رازی�یک�عالم�دینی�نبود،�البته�در�دوران�تمدن�اسالمی،�تعدادی�

ً
مثال

�ابن�سینا�هم�
ً
از�علما�معلومات�بســیار�عمیقی�در�علوم�اســالمی�داشتند.�مثال

در�علوم�اسالمی�بســیاری�ورود�داشت�و�هم�در�پزشکی،�یا�ابوریحان�اگر�چه�
ستاره�شناس�درجه�اول�زمان�خودش�بود،�در�جغرافیا�و�ملل�و�نحل�و�دیگر�علوم�
هم�توانا�بود.�ابوریحان�چند�ســال�باارزش�از�عمر�خود�را�در�هند�صرف�کرد�و�
چنان�با�مردم�آنجا�در�آمیخت�که�فکر�می�کردند�از�خودشــان�است�بعد�هم�با�
صراحت�و�صداقت�افکارشان�را�گزارش�داد�و�گفت:�بسیاری�از�این�حرف�هایی�
را�که�از�قول�آنها�می�زنم،�خودم�قبول�ندارم،�ولی�مجبورم�صادقانه�عقاید�آنها�را�
منعکس�کنم.�آری،�بسیاری�از�دانشمندان�غیر�از�حوزه�تخصصی�خودشان�در��
حوزه�علوم�انسانی�،�و�ازجمله�علوم�دینی،�ورود�کامل�داشتند�که�خواجه�نصیر�
نمونه�تمام�عیاری�از�آنهاســت.�خواجه�نصیر�در�فلسفه،�کالم،�شعر،�ریاضی�
و�…�ســرآمد�عصرخود�بــود��و�واقعا�در�هر�بخش�مهمی�کــه�نام�ببرید�کتابی�
دارد،�ولی�علما�صرفا�عالمان�دین�نبودند،�نه�از�جندی�شــاپور�به�بعد�و�نه�بعد�
از�نهضت�ترجمه.�ابن�هیثم�که�یک�عالم�تراز�اول�اســت،�به�عنوان�عالم�دینی�
معروف�نیســت،�ولی�آن�موقع�تقریبا�کلیاتی�از�همه�علوم�را�می�دانســته�است.�
ممکن�اســت�تبحر�عالمی�در�حوزه�ای�بیشتر�بوده�باشد،�مثال�مسلما�تبحر�ابن�
ســینا�در�پزشکی�بیش�از�ریاضی�بود،�ولی�این�طور�نبود�که�ریاضیات�را�نداند.�
ابوریحان�متخصص�فلسفه�نبود،�ولی�در�فلسفه�ورود�داشت�به�همین�دلیل�آن�

سؤاالت�معروف�را�از�ابن�سینا��پرسید.
*به�نهضت�ترجمه�اشاره�کردید�یکی�از�شبهاتی�که�به�نهضت�ترجمه�وارد�
می�کنند�این�اســت�که�به�این�خاطر�اتفاق�افتاد�که�جلــوی�دین�را�بگیرند�یا�به�
شــکلی�با�علم�ائمه)ع(�مبارزه�کنند�و�یا�دانشمندان�مختلفی�را�پرورش�دهند�تا�

بگویند�همانند�ائمه)ع(�از�نظر�علمی�زیاد�هستند؟

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢آن◢زمان◢در◢جهان◢
اسالم،◢از◢علوم◢عقلی◢
فقط◢فلسفه،◢آن◢هم◢
فلسفه◢الهی◢و◢نه◢

فلسفه◢طبیعی،◢باقی◢
◢ماند◢و◢آن◢هم◢فقط◢

در◢ایران.◢بقیه◢جهان◢
اسالم◢بعد◢از◢ابن◢رشد◢

حتی◢یک◢فیلسوف◢
ممتاز◢هم◢نداشته◢و◢
ندازند،◢در◢حالی◢که◢
بعد◢از◢خواجه◢نصیر◢
در◢ایران،◢فیلسوفان◢
بزرگی◢آمدند◢و◢زمینه◢

را◢برای◢ظهور◢مالصدرا◢
فراهم◢کردند◢که◢او◢
هم◢زمینه◢را◢برای◢

دانشمندان◢بزرگ◢عصر◢
ما◢فراهم◢کرد،◢ولی◢غیر◢
از◢فلسفه◢الهی،◢علوم◢
عقلی◢خاموش◢بود◢و◢

علوم◢اسالمی◢منحصر◢
به◢فقه◢و◢اصول◢و◢
تفسیر◢و◢...◢شد.
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بلی،�این�شبهه�بسیار�معروف�است،�اما�من�شخصا�اعتقادی�به�این�موضوع�
�شیعه�و�سنی�از�پیغمبر)ص(�روایت�کرده�اند�که�»اطلبوا�

ً
ندارم.�برای�اینکه�اوال

العلم�ولو�بالصین«�)علم�را�بیاموزید�ولو�اینکه�در�چین�باشد(.�واضح�است�که�
منظورشان�از�علم�در�این�حدیث،�علوم�دینی�نبوده�است،�ثانیا�استدالل�بسیار�
زیبا�و�متقنی�مرحوم�اســتاد�مطهری�در�این�زمینه�دارند�که�می�فرمایند:�ائمه)ع(�
به�بسیاری�از�کارهای�خلفا�ایراد�می�گرفتند،�ولی�یک�مورد�وجود�ندارد�که�به�ما�
رسیده�باشد�که�ائمه)ع(�به�ترجمه�علوم�از�یونانی�ایراد�گرفته�باشند.�به�نظرم�این�
استدالل�بسیاریمتقنی�است.�اینکه�گفته�شده�علم�)حکمت(�را�ولو�از�مشرکین�
و�منافقین�و�…�یاد�بگیرید-�طبق�احادیثی�که�از�پیامبر)ص(،�امام�علی)ع(�و�…�
�تفسیر�قرآن�را�

ً
به�کرات�به�ما�رسیده�است-�مسلما�منظورشان�این�نبوده�که�مثال

از�چینی�ها�بیاموزید.�وقتی�گفته�شــده�علم،�علم�به�مفهوم�کلی�آن�مد�نظربوده�
است.

*یکی�از�کارشناســان�راجع�به�نهضت�ترجمه�گفته�بود�وقتی�مسلمانان�به�
کتابخانه�اسکندرانیه�رسیدند،�کتاب�های�خاصی�را�برداشتند،�کتاب�های�زیادی�
در�آن�کتابخانه�بود،�اما�آنها�کتاب�های�خاصی�را�برداشــتند،�نظر�شــما�در�این�

ارتباط�چیست؟
درســت�است.�آیا�مسلمانان�همه�کتاب�های�یونانی�را�ترجمه�کردند؟،�نه،�
آنها�سراغ�»ایلیاد�و�اودیسه«�هومر�نرفتند،�من�نشنیده�ام�که�این�کتاب�را�ترجمه�
کرده�باشند.�آنها�سراغ�کتاب�هایی�رفتند�که�احساس�کردند�به�دردشان�می�خورد�
و�در�آن�آثار�و�رشــد�علوم�مطرح�شده�در�آنها�ســهم�داشتند�و�نظر�خودشان�و�
گزینش�خودشان�را�هم�منعکس�کردند.�آیا�فارابی�و�ابن�سینا�بحثهایشان�درباره�
نبوت�و�معاد�را�از�افالطون�و�ارسطو�أخذ�کردند؟�استدالل�بر�وجود�خداوند�به�
این�شکل�کجا�در�یونان�مطرح�بوده�است؟،�مسلمانان�کتاب�هایی�را�برداشتند�
که�نیاز�داشتند.�آنها�مثال�کتاب�های�منطقی�را�برداشتند،�چون�احساس�می�کردند�
برای�آنها�ضروری�است؛�اما�معلوماتشان�از�اسالم�به�آنها�این�توان�را�می�داد�که�
انتخاب�کنند�و�لذا�همه�چیز�را�ترجمه�نکردند.�این�کاری�است�که�ما�هم��باید�در�
زمان�حاضر�براساس�اولویت�هایمان�انجام�دهیم.�اینکه�هر�داستانی�و�هر�چیزی�
که�در�هر�گوشه�ای�هســت�باید�ترجمه�شود،�درست�نیست.�باید�اولویت�ها�را�
مشــخص�کرد.�به�نظرم�مسلمانان�در�زمان�نهضت�ترجمه�اولویت�ها�را�خوب�
تشــخیص�دادند.�من�بیداری�آن�موقع�آنها�را�بیشــتر�از�بیداری�فعلی�خودمان�
می�دانم.�اکنون�به�شکل�عجیبی،�مرعوب�غرب�هستیم،�وهر�چیزی�که�از�غرب�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اینکه◢هر◢داستانی◢
و◢هر◢چیزی◢که◢در◢
هر◢گوشه◢ای◢هست◢
باید◢ترجمه◢شود،◢
درست◢نیست.◢
باید◢اولویت◢ها◢را◢
مشخص◢کرد.◢به◢
نظرم◢مسلمانان◢در◢
زمان◢نهضت◢ترجمه◢
اولویت◢ها◢را◢خوب◢
تشخیص◢دادند.◢من◢
بیداری◢آن◢موقع◢آنها◢
را◢بیشتر◢از◢بیداری◢
فعلی◢خودمان◢
می◢دانم.◢اکنون◢
به◢شکل◢عجیبی،◢
مرعوب◢غرب◢
هستیم،◢وهر◢چیزی◢
که◢از◢غرب◢برای◢ما◢
بیاید◢تقدس◢دارد.
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برای�ما�بیاید�تقدس�دارد.�هر�شــخصی�که�از�غــرب�بیاید�انگار�که�از�عالمی�
دیگری�آمده�اســت.�همواره�غربی�ها�را�به�عنوان�نماد�برتری�توی�ســر�علمای�
خودمان�می�زنیم�و�متأســفانه�این�احساس�حقارت�در�برابر�افرادی�که�از�بیرون�

محیط�خودمان�می�آیند،�هم�در�حوزه�وجود�دارد�و�هم�در�دانشگاه!
*یکی�از�اســاتید�می�گفت�در�جندی�شــاپور،�عده�ای�از�فیلسوفان�یونانی�
بنابر�مقتضیات�زمانی�و�سخت�گیری�های�پادشاه�یونان�به�آنجا�آمدند�و�تدریس�
می�کردند�بعدا�به�واسطه�ای�دوباره�برگشتند�و�در�این�ورود�و�خروج�مباحث�اولیه�

فلسفه�را�از�ایران�به�یونان�بردند،�نظر�شما�در�این�ارتباط�چیست؟
بلی،�درست�است.�شــواهدی�وجود�دارد�که�فلسفه�ابتدا�از�ایران�به�یونان�
رفته�اســت.�بسیاری�از�اساتید�و�کارشناسان�معتقد�بودند�و�اکنون�هم�اساتیدی�
ماننــد�جناب�دکتر��دینانی�به�این�امر�اعتقــاد�دارند.�من�ایرادی�به�این�اعتقاد�که�
فلســفه�از�ایران�به�یونان�رفته�اســت،�ندارم�و�با�وجود�بعضی�قرائن�حتی�آن�را�
محتمل�می�دانم،�البته�کار�خوبی�که�الزم�است�انجام�شود�این�است�که�دنبال�
مقدار�زیادی�شــواهد�ملموس�تر�تاریخی��در�مکتوبات�باقی�مانده�از�آن�عصر�

بگردند�و�این�را�به�صورت�مستند�نشان�دهند،�ولی�بنده�به�آن�اعتقاد�دارم.

*در�مورد�دوران�بعد�از�اسالم�همان�تقسیم�بندی�که�سارتن�کرده�بود�بیشتر�
توضیح�دهید.�اینکه�هر�دوره�ای�چه�ویژگی�هایی�داشــت�و�نمایندگان�برجسته�
آن�چه�کسانی�بودند؟همچنین�علم�در�کجای�جهان�اسالم�متمرکز�بوده�است؟
علمی�که�به�ما�از�آن�دوران�درخشان�تمدن�رسیده،�عمدتا�در�جاهایی�بوده�
که�آن�موقع�جزو�ایران�بوده�اســت.�ایران�بــزرگ�آن�موقع،�مهد�عمده�این�علوم�
بوده�است.�البته�آن�علوم�به�کشورهای�دیگری�هم�نفوذ�کرده�و�دانشمندان�آنجا�
�علوم�جهان�اسالم�مدتی�در�آندلس)اسپانیای�فعلی(�

ً
هم�تالش�داشــتند.�مثال

متمرکز�بود�و�حتی�از�غرب�)اروپا(��به�آنجا�می�آمدند�که�علوم�را�یاد�بگیرند.�ولی�
تقریبا�می�توان�گفت:�از�سال�150هجری�قمری�که�تقریبا�نهضت�ترجمه�شروع�
می�شــود�تا�قرن�پنجم�هجری�قمری�دورانی�است�که�علم�کم�و�بیش�پیشرفت�
داشته�و�ستارگانی�هم�ظهور�کرده�اند�،و�به�نظرم�نمایندگان�هر�دوره�همان�هایی�
هستند�که�سارتن�نام�برده�است.البته�در�بعضی�از�نیم�قرن�ها�افراد�شاخص�بیش�
از�آنچه�که�سارتن�ذکر�کرده�بوده�اند.�مثال�ابن�سینا�و�بیرونی�هر�دو�متعلق�به�یک�
نیم�قرن�هستند�و�سارتن،�بیرونی�را�به�خاطر�تنوع�کارهایش�به�عنوان�نماینده�آن�
نیم�قرن�معرفی�کردهاســت.�اما�ابن�سینا�اگر�شاخص�تر�از�بیرونی�نباشد�کمتر�
از�او�نیست.�می�توان�گفت�که�حدود�50نفر�در�این�350سال�افراد�بسیاریفعال�

 ◢◢
شواهدی◢وجود◢
دارد◢که◢فلسفه◢
ابتدا◢از◢ایران◢به◢

یونان◢رفته◢است.◢
بسیاری◢از◢اساتید◢

و◢کارشناسان◢
معتقد◢بودند◢
و◢اکنون◢هم◢

اساتیدی◢مانند◢
جناب◢دکتر◢◢دینانی◢
به◢این◢امر◢اعتقاد◢

دارند.◢
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بوده�اند.�رازی�،ابن�سینا،ابن�هیثم،�خیام�،�خوارزمی،�ابوالوفای�جوزجانی�و�…�
همگی�متعلق�به�این�دوران�درخشان�هستند.

*افت�علــوم�در�جهان�اســالم�را�در�چه�چیزی�می�دانیــد،�عده�ای�نقش�
استعمار،�خردگریزی�و�…�را�مطرح�می�کنند؟!�

اســتعمار�که�آن�وقت�اصال�مطرح�نبود.�در�پنج�–�شــش�قرن�اول�هجری�
اســتعمار�کجا�بوده�اســت؟!�البته�بعضی�از�تفحص�ها�حاکی�از�آن�است�که�
اروپایی�هــا�همراه�بــا�جنگ�های�صلیبی،�بعضی�کارهــای�مقدماتی�کردند�تا�
کشــورهای�اسالمی�را�به�سمت�انقراض�بکشــانند.�حتی�بعضی��معتقدند�که�
آنها�چنگیزخان�مغول�و�دیگران�را�تشــویق�کردند�تا�به�ایران�حمله�کند.�اما�بنده�
علت�عمده�عقب�رفتن�علوم�در�جهان�اســالم��را�حاکمیت�تفکر�بسیار�بسیار�
محدودکننده�اشــعری�می�دانم،�و�البته�علمایی�که�این�تفکر�را�داشــتند�شدیدا�
توســط�حکام�و�خلفای�عباسی�حمایت�می�شــدند.�این�تفکر�به�نفع�خلفای�
عباسی�بود�و�باعث�ادامه�حکومتشان�می�شد.�وقتی�خالفت�به�متوکل��عباسی�
رسید،�جّو�خفقان�توسط�اشعریون�و�خلفا�حاکم�شد�و�این�امکان�وجود�نداشت�

که�به�حکام�ایراد�گرفت�–�زیرا�این�کار�مخالف�آن�طرز�تفکر�بود.
وقتی�به�زمان�های�جلو�می�آئیم،�مثال�از�زمان�صفویه�به�بعد،�آن�وقت�نقش�
استعمار�کم�کم�پر�رنگ�تر�می�شود.�برادران�»شرلی«�که�به�ایران�آمدند�کارهای�
مرموزانه�زیادی�انجام�دادند.�غرب�از�آن�موقع�به�بعد�در�بســیاری�از�معادالت�
نقش�داشــت.�آنها�در�جنگ�های�ایران�و�عثمانی�در�تحریک�یکی�علیه�دیگری�
�دوره�صفویه�مقارن�زمانی�است�که�علم�در�غرب�تازه�در�حال�

ً
مؤثر�بودند.�ضمنا

تکون�بود�و�در�مقابل�در�جهان�اسالم�به�انحطاط�گرائیده�بود.
*به�صفویه�اشاره�کردید.�از�زوایه�دیگر�به�نظر�می�رسد�که�دوران�صفویه�به�

نوعی�بازشکوفایی�بوده�و�دانشمندان�بزرگی�ظهور�کردند؟
در�این�دوران�شــکوفایی�بیشتر�در�علوم�خاص�دینی�و�فلسفه�است.�آن�هم�
مستحضر�هستید�که�فلســفه�تحت�چه�فشاری�بوده�که�مثال�مالصدرا�را�تبعید�
کردند�و�واقعا�منزوی�بوده�است.�فقط�در�زمینه�فلسفه�چیزهایی�باقی�مانده�است�

اما�در�علوم�طبیعی�و�فیزیکی�کمتر�آثار�ارزنده�داریم�.
*در�معماری�چطور؟

منظورم�علوم�تجربی�بود.�معماری،�همواره�در�تاریخ�اسالم�بوده�و�در�زمان�
صفویه�شکوفاتر�هم�شده�اســت؛�اما�در�علوم�تجربی،�شکوفائی�در�آن�دوران�

نمی�بینم.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تنها◢آثاری◢که◢در◢
علوم◢تجربی◢از◢آن◢
موقع◢باقی◢مانده◢
چیزهائی◢است◢نظیر◢
»خالصه◢الحساب«◢
شیخ◢بهایی،◢ولی◢به◢
طور◢کلی◢چیز◢واقعاً◢
ممتازی◢از◢دوران◢
صفویه◢در◢علوم◢
فیزیکی◢باقی◢نمانده◢
است.◢شاهکارهای◢
باقیمانده◢از◢دوران◢
صفویه◢در◢زمینه◢
فلسفه◢و◢هنر◢است.◢
الته◢هنر◢در◢ایران◢
هیچ◢وقت◢فرود◢
نداشته◢است-◢حتی◢
در◢دوران◢تیمور◢هم◢
آثار◢هنری◢در◢برخی◢
جاها◢دیده◢می◢شود.
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تنها�آثاری�که�در�علوم�تجربی�از�آن�موقع�باقی�مانده�چیزهائی�است�نظیر�
�ممتازی�از�دوران�

ً
»خالصه�الحساب«�شیخ�بهایی،�ولی�به�طور�کلی�چیز�واقعا

صفویه�در�علوم�فیزیکی�باقی�نمانده�اســت.�شــاهکارهای�باقیمانده�از�دوران�
صفویه�در�زمینه�فلســفه�و�هنر�است.�الته�هنر�در�ایران�هیچ�وقت�فرود�نداشته�

است-�حتی�در�دوران�تیمور�هم�آثار�هنری�در�برخی�جاها�دیده�می�شود.
*در�پاســخ�به�افرادی�که�نقش�استعمار�را�مطرح�می�کنند�باید�گفت�به�قول�
سارتن�مسلمانان�حدود��350سال�در�رأس�بودند�و�بعد�طی�سالهایی�علوم�میان�
مسیحیان�و�مسلمانان�مشترک�بود.�اما�همین�که�کشوری�بتواند�به�سطحی�برسد�
که�از�دیگر�کشورها�ممتاز�شود�تا�بتواند�به�آنها�زور�بگوید�،همین�فاصله�را�باید�
با�علمی�و�در�زمانی�طی�کند�،همین�فاصله�را�آفریقا�یا�آســیا�در�خواب�و�رکود�
طی�کردند�و�اروپا�با�قدرت.�درهمین�مدت�جهان�اسالم�در�خواب�بود�که�باعث�

برتری�یکی�بر�دیگری�و�نهایتا�استعمار�او�شد!
در�این�مــدت�ما�در�خواب�بودیم،�برای�اینکه�تفکری�خاص�حاکم�شــد�
که�علوم�عقلی�را�کنار�گذاشــت�و��دیگر�هیچ�وقت�حــکام�به�این�فکر�نبودند�
که�ضرورت�این�علوم�را�درک�کنند.�عالمان�عمده�هم�در�این�مدت�یا�فالســفه�
بودند�یا�فقها.�به�ندرت�شخصی�مانند�خواجه�نصیر�یا�ابن�نفیس�یا�غیاث�الدین�
جمشید�کاشــانی�ظهور�کردند.�اینها�تکینه�هایی�بودند�که�ظاهر�شدند.�در�این�
مدت�کمتر�تشویقی�در�کار�بوده�است�تا�دانشمندان�و�اندیشمندان�ظهور�کنند.�
ابوریحان�با�چه�احترامی�وارد�دســتگاه�قابوس�بن�وشــمگیر�می�شد؟�این�گونه�
تشــویق�ها�باعث�شکوفایی�می�شــد.�یا�زمان�عضدالدوله،�علما�چقدر�احترام�
داشــتند؟�اما�در�این�مدتی�که�جهان�اسالم�در�خواب�بود،�دیگر�هیچ�خبری�از�
این�اوضاع�و�احوال�و�احترام�ها�نبود.�در�دوران�قاجاریه�و�صفویه�نیزتشویقی�در�

�در�خواب�بودیم.
ً
کار�نبود�و�ما�کال

در�زمــان�قاجاریه،�دلیل�اینکه�آنها�به�ســراغ�علوم�جدیــد�رفتند�به�خاطر�
شکســتی�بود�که�در�جنگ�از�روسیه�خوردند.�این�کار�کم�کم�بیدارشان�کرد�که�
نمی�توانند�بدون�سالح�و�ابزار-�آالت�جدید�جنگی�در�این�گونه�صحنه�ها�موفق�
شوند.�ابزار-�آالت�جدید�جنگی�هم�علم�و�فناوری�می�خواست.�بنابراین�به�این�
فکر�افتادند�که�عده�ای�را�برای�تحصیل�این�علوم�به�خارج�از�کشــور�بفرستند.�
متأســفانه�علمای�دینی�هم�در�خواب�مطلق�بودند�،چون�حس�نکردند�که�الزم�

است�این�نقاط�ضعف�جبران�شود.
*مواجهه�ما�با�علم�جدید�و�مدرنیته�چگونه�بوده�است؟

بسیار�منفعالنه�بوده�است.�علم�جدید�از�طریق�افرادی�که�از�زمان�قاجاریه�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢زمان◢قاجاریه،◢
دلیل◢اینکه◢آنها◢به◢
سراغ◢علوم◢جدید◢

رفتند◢به◢خاطر◢
شکستی◢بود◢که◢

در◢جنگ◢از◢روسیه◢
خوردند.◢این◢کار◢کم◢
کم◢بیدارشان◢کرد◢

که◢نمی◢توانند◢بدون◢
سالح◢و◢ابزار-◢آالت◢
جدید◢جنگی◢در◢این◢
گونه◢صحنه◢ها◢موفق◢
شوند.◢ابزار-◢آالت◢

جدید◢جنگی◢هم◢علم◢
و◢فناوری◢می◢خواست.◢
بنابراین◢به◢این◢فکر◢
افتادند◢که◢عده◢ای◢
را◢برای◢تحصیل◢

این◢علوم◢به◢خارج◢
از◢کشور◢بفرستند.◢
متأسفانه◢علمای◢

دینی◢هم◢در◢خواب◢
مطلق◢بودند◢،چون◢

حس◢نکردند◢که◢الزم◢
است◢این◢نقاط◢ضعف◢

جبران◢شود.
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به�خارج�از�کشور�فرستاده�شده�بودند�وارد�شد.�این�افراد�علوم�را�منتقل�کردند،�
منتها�با�یک�عقده�حقارت�نســبت�به�غرب.�این�علوم�وارد�ایران�شد�که�ما�این�
علوم�را�بگیریم�و�صرفا�به�نســل�های�بعــدی�منتقل�کنیم�و�یا�حداکثر�چیزهای�
ساده�ای�بســازیم.�اینکه�فکر�خالقی�وجود�داشته�باشد�که�ما�خودمان�هم�باید�
تولیــد�کنیم�در�ذهن�ها�نبود�و�اکنون�هم�به�اندازه�کافی�در�ذهن�ها�نیســت.�هم�
حــکام،�هم�علمای�زمان�باید�در�فکر�باشــند،�اما�به��ایــن�فکر�نبودند�که�این�
عقب�ماندگی�الزمه�اش�این�اســت�که�ما�چیزهایی�را�که�نمی�دانیم�یاد�بگیریم.�
همچنین�تکلیف�داریم��که�برای�خودمان�سازندگی�و�نوآوری�داشته�باشیم.�این�
امر�اصال�مطرح�نبود�و�فقط�به�فکر�تقلید�بودند.�فالن�تکنولوژی�در�خارج�وجود�
دارد،�باید�یا�آن�را�مونتاژ�کنیم�و�یا�بخریم.�اکنون�هم�نوآوری�آن�اهمیتی�را�که�باید�

در�محافل�علمی�و�در�جامعه�ما�داشته�باشد،�ندارد.
جهان�اسالم�اگر�بخواهد�تغییر�کند�باید�دو�کار�را�انجام�دهد؛�یکی�اینکه�در�
ضروریات�اولیه�زندگی�خودش�را�خودکفا�کند.�دوم�اینکه�نوآوری�داشــته�باشد�
�مصرف�کننده.�ما�کال�مصرف�کننده�علم�

ً
و�خود�تولیدکننده�علم�باشــد�نه��صرفا

هستیم،�یا�حداکثر�حاشــیه�ای�به�علم�غربی�می�زنیم.�یک�تئوری�مشهور�مثال�
بزنید�که�در�یک�قرن�اخیر�از�جهان�اسالم�به�غرب�صادر�شده�باشد؟�چرا�نشده�
است؟�برای�اینکه�به�فکر�آن�نبودند.�حاال�هم�که�به�فکر�آن�افتاده�اند�،تولید�علم�
از�طریق�تعداد�مقاالت�منتشر�شده�در��ISIسنجیده�می�شود�که�نوآوری�واقعی�
در�آنها�وجود�ندارد�و�به�ندرت�مشکالت�کشور�در�آن�مطرح�می�شود�و�اگر�رفع�
مشــکالت�مطرح�باشد�چیزی�نیســت�که�باب�مجالت�خارجی�باشد�که�آنرا�
منعکس�کنند.�بنابراین�به�نظرم�دچار�تسلسل�شده�ایم�و�به�اصطالح�داریم�دور�

سر�خود�می�گردیم�که�این�کاری�عبث�است.
�به�این�شدت�مطرح�

ً
مشکلی��دیگری�که�بر�مشکالت�قبل�افزوده�شده�و�قبال

نبود،�این�اســت�که�غرب�اکنون�بسیار�هوشیار�شــده�که�جهان�اسالم�نتواند�با�
او�رقابت�کند.�بنابراین�بســیار�صریح�می�بینید�که�یک�فیزیکدان�آمریکایی�در�
یک�ســخنرانی�در�مراکش�می�گوید�ما�نخواهیم�گذاشت�که�یک�ژاپن�اسالمی�
به�وجود�بیاید.�عواملشان�هم�در�کشورهای�مختلف�وجود�دارند�و�با�برنامه�ها�و�
خط��دادن�ها�مســلمانان�را�از�فکر�اینکه�تولیدکننده�باشند،�خارج�می�کنند.�مثال�
بعضی�از�محصوالت�بوده�که�در�داخل�شروع�به�تولید�آنها�کردند��ولی�به�محض�
اینکه�تولید�شــروع�شد�و�صنعت�ذیربط�شروع�به�رشــد�کردن�کرد،�بالفاصله�
واردات�آن�کاال�با�قیمت�پایین�تر�از�کشــورهای�دیگر�شروع�شد.�10ـ���15سال�
پیش�مکرر�اخباری�از�این�دســت�را�در�رسانه�ها�می�شنیدیم.�برخی�از�دوستان�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
جهان◢اسالم◢اگر◢
بخواهد◢تغییر◢کند◢
باید◢دو◢کار◢را◢انجام◢
دهد؛◢یکی◢اینکه◢
در◢ضروریات◢اولیه◢
زندگی◢خودش◢
را◢خودکفا◢کند.◢
دوم◢اینکه◢نوآوری◢
داشته◢باشد◢و◢خود◢
تولیدکننده◢علم◢
باشد◢نه◢◢صرفاً◢
مصرف◢کننده.◢ما◢کال◢
مصرف◢کننده◢علم◢
هستیم،◢یا◢حداکثر◢
حاشیه◢ای◢به◢علم◢
غربی◢می◢زنیم.◢یک◢
تئوری◢مشهور◢مثال◢
بزنید◢که◢در◢یک◢قرن◢
اخیر◢از◢جهان◢اسالم◢
به◢غرب◢صادر◢شده◢
باشد؟◢چرا◢نشده◢
است؟◢برای◢اینکه◢به◢
فکر◢آن◢نبودند.
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مهندســی�که�افراد�سطح�باالیی�بودند�گله�داشــتند�که�چرا�حاال�که�این�کارها�
دارد�به�نتیجه�می�رســد�واردات�آنها�با�تعرفه�های�پائین�صورت�می�گیرد.�ما�باید�
حواســمان�بسیار�جمع�باشد�که�الزمه�تغییر�وضعیت�این�است��که�خودباوری�
داشته�باشیم.�این�وضعیت�اکنون�در�جهان�اسالم�وجود�ندارد�و�به�جای�آن�عقده�
حقارت��نسبت�به�غرب�بر�بسیاری�از��تحصیلکرده�های�ما�حاکم�شده�است.�
در��تهران�در�کنفرانسی�شرکت�کرده�بودیم�.�در�یک�جلسه�،سه�نفر�باید�سخنرانی�
می��کردند،�دو�نفرشان�ایرانی�بودند�که�مراتب�باالی�استادی�دانشگاه�را�داشتند�و�
یک�نفر�دیگر�هم�آمریکایی�بود�که�تازه�همان�سال�دکترایش�را�گرفته�بود.�وقتی�
که�جلســه�سخنرانی�شروع�شد�مجری�برنامه�ایرانی�ها�را�با�عبارت�دکتر�فالن�و�
دکتر�فالن�معرفی�کرد�ولی�آن�فرد�آمریکایی�را�با�عبارت�پروفسور�فالن�معرفی�
نمود،�در�حالی�که�آن�جوان�آمریکایی��تازه�در�همان�ســال�فارغ�التحصیل�شده�
بود�و�هنوز�اســتادیار�هم�نشده�بود.�وقایعی�از�این�دست�را�به�کرات�دیده�ام�و�به�
صورت�مستند�می�توانم�نشــان�دهم.�این�وضعیت�ها�باید�عالج�شود�.باید�آن�
حســی�که�در�ژاپنی�ها�بیدار�شد�و�ژاپن�را�تغییر�داد،�در�ایرانی�ها�هم�بیدار�شود.�
در�اواخر�قرن�نوزدهم�یک�ژاپنی�را�فرســتاده�بودند�در�اروپا�تحصیل�کند.�او�به�
خانواده�اش�نوشت:��این�اروپایی�های�مطنطن�چیزی�اضافه�بر�ما�ندارند�که�ما�از�
آنها�عقب�تر�باشیم.�هیچ�دلیلی�وجود�ندارد�که�ما�از�آنها�جلو�نزنیم.�این�داستان�

در�کتابی�آمده�که�به�زبان�فارسی�ترجمه�شده�است.
چگونه�ژاپنی�که�در�خواب�مطلق�بود�یک�مرتبه�بیدار��شد؟�در�دوران�جنگ�
جهانی�دوم�ژاپن�با�غرب�رابطه�ای�نداشــت�و�جزو�گروه�هم�دســته�هیتلر�بود،�
�چگونه�

ً
امــا�بعدا�بعضی�از�بهترین�کارهای�فیزیک�در�ژاپن�انجام�شــد.�واقععا

حس�بیداری�در�مردم�ژاپن�زنده�شــد.�آیــن�روی�کار�آمدن�دولت�بیدار�میجی�
بــود�که�باعث�آن�تحول�شــد.�اکنون�اولویت�ها�اصال�برای�ما�مطرح�نیســت،�
فقط�علوم�مهندســی�و�فناوری�جلوه�دارد�و�دیگر�رشته�ها�اصال�اهمیت�ندارد.�
طبق�برنامه�ریزی�می�خواهیم�در�ســال�1404در�منطقه�اول�باشیم،�اما�در�مفام�
برنامه�ریزی�می�گوئیم�در�ســال��1404باید�فالن��تعداد�فناور�)تکنولوژیست(�
داشــته�باشیم!�اینکه�داشتن�فناوران�موفق�مستلزم�این�است�که�ما�عده�ای�را��هم�
مثال�در�علوم�پایه�پرورش�دهیم�تا�آنها�نوآوری�داشــته�باشــند�و�این�نوآوری�ها�
منجر�به�فناوری�جدید�و�…�شــود،�مد�نظر�نیست.�به�نظرم�اولویت�های�واقعی�
مان�پوشیده�است�و�متأسفانه�آن�جاهایی�که�تصمیم�می�گیرند�چون�از�زبدگان�
استفاده�نمی�کنند،�برنامه�ها�آن�طور�که�باید�از�پختگی�الزم�برخوردار�نیست.

*اگر�بخواهیم�مثالــی�بزنیم�ما�به�غذا�احتیاج�داریــم�احتیاج�به�غذا�یک�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢دوران◢جنگ◢

جهانی◢دوم◢ژاپن◢
با◢غرب◢رابطه◢ای◢

نداشت◢و◢جزو◢گروه◢
هم◢دسته◢هیتلر◢

بود،◢اما◢بعدا◢بعضی◢
از◢بهترین◢کارهای◢

فیزیک◢در◢ژاپن◢انجام◢
شد.◢واقععاً◢چگونه◢

حس◢بیداری◢در◢مردم◢
ژاپن◢زنده◢شد.◢آین◢
روی◢کار◢آمدن◢دولت◢
بیدار◢میجی◢بود◢که◢

باعث◢آن◢تحول◢شد.◢
اکنون◢اولویت◢ها◢اصال◢
برای◢ما◢مطرح◢نیست،◢
فقط◢علوم◢مهندسی◢
و◢فناوری◢جلوه◢دارد◢
و◢دیگر◢رشته◢ها◢اصال◢

اهمیت◢ندارد.◢
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امر�ضروری�اســت،�حال�اگر�لباس�شیکی�نداشــتیم�طوری�نیست.�حال�ما�
نمی�گوئیم�فناوری�اعزام�فضانورد�به�کره�ما�را�باید�داشتیم،�امحداقل�الزم�است�
در�مورد�نفت�که�یک�منبع�خدادادی�است�به�سطحی�از�تکنولوژی�برسیم�که�آن�
را�خودمان�استخراج�کنیم�و�یا�تبدیل�به�فرآورده�های�دیگر�کنیم�تا�آنرا�به�صورت�

خام�نفروشیم.�اما�در�این�زمینه�هم�نتوانسته�ایم�هیچ�کاری�انجام�دهیم؟�
علت�این�امر�اســت�که�اولویت�های�خودمان�را�اشــتباه�تشــخیص�داده�
ایم.�بیســت�و�چند�سال�پیش�در�دانشــگاه�علم�و�صنعت�سخنرانی�داشتم.�در�
آن�ســخنرانی�اولویت�های�عصر�را�گفتم�و�بعــد�از�آن�هم�بارها�تکرار�کرده�ام.�
�الزم�است�از�نظر�مواد�غذایی�خودکفا�شویم.�اگر�روزی�واردات�کاالهای�

ً
مثال

اساسی�میسر�نشــد�،چه�اتفاقی�خواهد�افتاد؟�می�توان�با�محدودیت�کاالهای�
لوکس�و…�زندگی�کرد،�اما�بدون�غذا�که�نمی�توان�زندگی�کرد.�حدود�هشــت�
سال�پیش�یکی�از�مســئوالن�وزارت�نفت�را�در�فرودگاه�دیدم.�درآن�زمان�اصال�
صحبت�از�تحریــم�و�…�نبود،�ولی�من�به�او�گفتم:�چــرا�ما�که�نفت�خام�را�به�
خارج�از�کشور�می�فروشیم�بنزین�را�باید�از�خارج�وارد�کنیم�؟�چرا�الاقل�مصرف�
داخلــی�را�خودمان�تأمین�نمی�کنیم؟�ایشــان�جوابش�این�بود�بعضی�از�چیزها�
مانند�پتروشیمی�برای�ما�اولویت�دارد.�وقتی�قضایای�تحریم�بنزین�در�چند�سال�
پیش�مطرح�شد،�من�درســت�به�حرف�خودم�رسیدم.�باید�آینده�نگری�همراه�با�
تشخیص�اولویت�ها�در�کار�باشد�و�بعدا�به�سراغ�چیزهای�بعدی�بروند.�متاسفانه�
�وجود�ندارد.�بارها�از�مســئوالن�عالی�رتبه�پرســیده�ام�که�

ً
این�مالحظات�اصال

اولویت�های�شما�در�تکنولوژی�چیست؟�اما�نتوانسته�اند�جواب�دهند.�یک�مورد�
که�به�حدود�15ســال�پیش�بر�می�گردد،�پرسیدم�که�اولویت�شما�در�تکنولوژی�
چیست؟�معاون�پژوهشــی�وزیر�جواب�داد:�»ما�براساس�درخواست�ها�عمل�
می�کنیم«،�یعنی�براساس�تقاضا�عرضه�می���کنیم.�اینکه�درست�نیست.�ما�باید�به�
محیط�خط�بدهیم.�باید�دانشــمندانی�که�می�فهمند،�نه�دوستان�و�رفیقان�و�افراد�
درجه�دوم�و�ســوم،�بلکه�افرادی�که�می�فهمند،�بنشینند�و�بحث�کنند�تا�به�نتیجه��
پخته�ای�برســند�و�براســاس�آن�برنامه�ریزی�صورت�گیرد.�من�حاکم�بودن�این�

وضعیت�را�نمی�بینم.

*به�نظر�می�رسد�آینده�نگری�مهم�ترین�صفت�یک�مدیر�باشد�که�اکنون�در�
فرهنگ�ما�مغفول�است!

برای�آینده�نگری�اســتفاده�از�شایســتگان�الزم�است.�باید�شایسته�ساالری�
حاکم�باشــد.�ما�باید�از�قوه�عاقله�افرادی�که�فکر�دارند�استفاده�کنیم.�چند�سال�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
برای◢آینده◢نگری◢
استفاده◢از◢
شایستگان◢
الزم◢است.◢باید◢
شایسته◢ساالری◢
حاکم◢باشد.◢ما◢باید◢
از◢قوه◢عاقله◢افرادی◢
که◢فکر◢دارند◢استفاده◢
کنیم.◢چند◢سال◢
پیشبرای◢شرکت◢در◢
آکادمی◢علوم◢جهان◢
اسالم◢در◢مالزی◢
بودیم،◢رئیس◢آکادمی◢
علوم◢کره◢جنوبی◢هم◢
آمده◢بود◢و◢سخنرانی◢
کرد.◢وی◢گفت:◢ما◢
بررسی◢کردیم◢و◢به◢
این◢نتیجه◢رسیدیم◢
که◢یک◢ستاد◢علمی◢
از◢بهترین◢علمای◢
کشور◢زیر◢نظر◢رئیس◢
جمهور◢تشکیل◢
شود◢تا◢اولویت◢ها◢در◢
عرصه◢های◢مختلف◢
تکنولوژی،◢علم◢و◢...◢
را◢مشخص◢کنند.
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کادمی� کادمی�علوم�جهان�اسالم�در�مالزی�بودیم،�رئیس�آ پیشبرای�شرکت�در�آ
علوم�کره�جنوبی�هم�آمده�بود�و�سخنرانی�کرد.�وی�گفت:�ما�بررسی�کردیم�و�به�
این�نتیجه�رســیدیم�که�یک�ستاد�علمی�از�بهترین�علمای�کشور�زیر�نظر�رئیس�
جمهور�تشکیل�شود�تا�اولویت�ها�در�عرصه�های�مختلف�تکنولوژی،�علم�و�…�
را�مشخص�کنند.�برای�تغییر�و�توسعه�باید�افراد�شایسته�انتخاب�شوند،�نه�این�که�
هرچه�دوســت�و�رفیق�و�آشنا�را�کنار�هم�جمع�کنند��که�برای�آینده�کشور�برنامه�
ریزی�و�خط�دهی�کنند.�برخی�از�افراد�نه�یک�جا�و�دو�جا،�بلکه�همه�جا�هستند�
و�بنابراین�اگر�آنها�فکرشــان�باطل�باشــد،�این�خطا�به�همه�جا�سرایت�می�کند.�
استفاده�از�شایســتگان�باید�صورت�گیرد�که�متأسفانه�کمتر�می�شود.�متاسفانه��
هرچه�هم�پیش�می�رویم�وزارتخانه�ها�احساس�استغنای�بیشتر�از�نخبگان�دارند�

و�کمتر�مشورت�می�کنند.
در�گذشــته،�اگر�وزارت�علوم،�تحقیقات�و�فناوری�می�خواست�طرح�های�
مهم�را�اجرا�کند�به�جد�با�دانشــگاه�ها�مشورت�می�کرد،�اما�حاال�فقط�ابالغ�می�
کنند.�وضعیت�بســیار�فرق�کرده�است.�رسیدن�به�وضعیت�مطلوب�استفاده�از�
تفکر�شایســتگان�است�و�افراد�باید�بر�اســاس�شایستگی�شان�برای�شغل�های�
مختلف�منصوب�شــوند.�نیروهای�زبده�ای�در�کشور�هستند�که�شناخته�شده�
نیستند�و�هنر�وزارتخانه�ها�در�این�است�که�این�نیروها�و�استعدادهای�مناسب�را�

شناسایی�و�از�آنها�استفاده�کنند.
در�سال��1983کنفرانس�توسعه�دانش�و�فناوری�در�دانشگاه�شریف�برگزار�
�هیئت�علمی�بسیار�قوی�هم�داشتیم.�اساس�

ً
شد�–�کنفرانس�بزرگی�بود�و�انصافا

را�این�قرار�دادیم�که�مقاالتی�را�که�می�رسد�بدون�نام�نویسنده�آنها�برای�سه�داور�
بفرســتیم�تا�ارزیابی�شوند.�نتیجه�این�بود�که�بعضی�از�افرادی�که�اصال�شناخته�
شــده�نبودند�مقاالتشان�پذیرفته�شد�ولی�بعضی�از�دوستان�بسیار�نزدیک�ما�که�
اســتاد�عالی�مقام�هستند�مقاالتشان�پذیرفته�نشــد.�آن�موقع�توجه�کردم�چقدر�
اســتعدادهای�علمی�نهفته�در�کشــور�وجود�دارد.�باید�نیروهای�خوب�کشور�
کشف�و�از�آنها�استفاده�شود.�متأسفانه�رفاقت�ساالری�مانع�از�این�قضیه�است.
*همان�مشــکل�حزب�بازی�و�…�است،�یعنی�کسی�که�به�قدرت�رسید�از�
افراد�حزب�خودش�و�افرادی�که�می�شناســد�برای�پست�های�مختلف�استفاده�

می�کند�و�اصال�شایسته�ساالری�مفهومی�ندارد!
بعضی�وقت�ها�در�زندگی�روزمره�متعلق�به�یک�گروه�هستید،�ولی�وقتی�قرار�
می�شود�حاکمیتی�داشته�باشید�باید�خودتان�را�نسبت�به�همه�مردم�و�کل�کشور�
�موضع��پروری�و�

ً
مســئول�بدانید.�این�حس�واقعا�در�رجال�ما�بیدار�نیست.�غالبا

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢سال◢1۹8۳◢

کنفرانس◢توسعه◢دانش◢
و◢فناوری◢در◢دانشگاه◢
◢ شریف◢برگزار◢شدـ◢
کنفرانس◢بزرگی◢بود◢
و◢انصافاً◢هیئت◢علمی◢

بسیار◢قوی◢هم◢داشتیم.◢
اساس◢را◢این◢قرار◢
دادیم◢که◢مقاالتی◢را◢
که◢می◢رسد◢بدون◢نام◢
نویسنده◢آنها◢برای◢
سه◢داور◢بفرستیم◢تا◢
ارزیابی◢شوند.◢نتیجه◢
این◢بود◢که◢بعضی◢از◢

افرادی◢که◢اصال◢شناخته◢
شده◢نبودند◢مقاالتشان◢
پذیرفته◢شد◢ولی◢بعضی◢
از◢دوستان◢بسیار◢نزدیک◢
ما◢که◢استاد◢عالی◢مقام◢

هستند◢مقاالتشان◢
پذیرفته◢نشد.◢آن◢موقع◢

توجه◢کردم◢چقدر◢
استعدادهای◢علمی◢

نهفته◢در◢کشور◢وجود◢
دارد.◢باید◢نیروهای◢خوب◢

کشور◢کشف◢و◢از◢آنها◢
استفاده◢شود.◢متأسفانه◢
رفاقت◢ساالری◢مانع◢از◢

این◢قضیه◢است.
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رفیق�پروری�و�…�حکمفرماست.
*یکی�از�مشــکالت�اساسی�کشــور�ما�برگزاری�همایش�های�بدون�نتیجه�
اســت،�در�مراســم�افتتاحیه�و�اختتامیه�این�همایش�ها�افراد�خاصی�سخنرانی�
می�کنند�که�اصال�مرتبط�با�موضوع�همایش�نیست�و�راجع�به�موضوع�های�دیگر�

سخنرانی�می�کنند!
یکی�از�مواردی�که�مایه�تأســف�است�همین�است.�برای�کنفرانس�توسعه�
دانش�و�فناوری�دانشــگاه�شریف�که�عرض�شد،�بســیاریزحمت�کشیدیم.�در�
نهایت�پــس�از�برگزاری�همایش،�مجموعه�مقاالت�به�صورت�کتاب�در�حدود�
هشت�جلد�منتشر�شــد.�متاسفانه�حتی�یکی�از�ســازمان�ها�و�مراجع�رسمی�
نخواستند�که�این�کتاب�ها�را�برای�آنها�بفرستیم،�با�وجود�اینکه�کنفرانس�مزبور�
در�همه�حوزه�ها�وارد�شــده�بود�و�دانش�به�معنای�کلی�کلمه-�پزشــکی،�علوم�
انسانی،�علوم�مهندســی،�علوم�تجربی،�آموزش�و�پرورش�و�…-�مد�نظربود�و�
مقاالت�خوبی�هم�دریافت�شــده�بود.�به�ندرت�خواستند�که�مجموعه�مقاالت�

منتشر�شده�را�برایشان�بفرستیم.
تعدادی�کارگاه�هم�در�حین�برگزاری�همایش�برگزار�شد�و�جمع�بندی�نهایی�
صورت�گرفت�که�اولویت�ها�چیســت�؟�آســیبها�چیست؟�…�،�اما�همه�بدون�
اســتفاده�باقی�ماند.�همین�کار�را�در�سال��1385در�علوم�انسانی�انجام�دادیم،�
وحجم�عظیمی�مقاله�تهیه�شــد�که�به�صورت��9کتاب�منتشــر�شــد،�اما�هیچ��
جا�نخواســتند�که�از�بتایج�آن�بهره�مند�شــوند،�یعنی�کنفرانس�و�سمینار�برگزار�
�درست�

ً
می�شــود،�بدون�اینکه�بهره�ای�از�آن�حاصل�شــود.�این�وضعیت�اصال

نیست�یک�تغییر�تفکر�اساسی�هم�در�ذهن�کارگزاران�و�هم�در�ذهن�افراد�تحصیل�
کرده�الزم�است.

*روی�مسأله�اولویت�بندی�تأکید�داشتید.�اخیرا�در�برخی�از�صنایع�و�علوم�
پیشــرفت�هایی�داشته�ایم-�البته�نمی�خواهم�مقایسه�ای�میان�این�صنایع�و�علوم�
با�دیگر�کشــورهای�صنعتی�انجام�دهم،�چون�بایــد�از�وضعیت�این�صنایع�و�
علوم�در�دیگر�کشــورها�مطلع�بود-�اما�در�دیگر�عرصه�ها،�صنایع�و�علوم�اصال�
کاری�صورت�نداده�ایم�و�برخی�از�مسئوالن�به�خاطر�اینکه�گزارش�از�عملکرد�
خودشــان�ارائه�دهند�نیمه�پر�لیوان�را�خوب�و�شفاف�بیان�می�کنند�و�نیمه�خالی�

را�اصال�نمی�بینند!
بلی!�بیان�شما�توصیف�بسیار�خوبی�اســت.�همواره�آمار�داده�می�شود�در�
صورتی�که�آمار،�تحلیــل�می�خواهد�و�تحلیل�اصال�وجود�ندارد.�بهترین�بیان،�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
بارها◢من◢از◢وزارت◢
علوم،◢تحقیقات◢و◢
فناوری◢خواسته◢ام◢
لیست◢نوآوری◢ها◢را◢
ارائه◢دهند،◢لیست◢
رفع◢نیازها◢را◢ارائه◢
دهند،◢و◢اینکه◢چقدر◢
در◢جهت◢رفع◢نیازها◢
کار◢شده◢است؟،◢
چقدر◢از◢واردت◢کم◢
شده◢است؟،◢اما◢کمتر◢
جواب◢شنیده◢ام.◢فقط◢
همواره◢تعداد◢مقاالت◢
را◢ارائه◢می◢دهند.
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هم�بیان�جنابعالی�بود�که�نیمه�پر�لیوان�را�نشــان�می�دهند�و�نیمه�خالی�لیوان�را�
نشان�نمی�دهند�یا�اصال�نمی�بینند؛�در�صورتی�که�نیمه�خالی�لیوان�ممکن�است�
نیمه�پر�لیوان�را�هم�خراب�کند.�چیزی�که�باعث�می�شود�افسوس�بخورم�مساله�
آماری�اســت�که�مکرر��راجع�به�پیشرفت�ها�داده�می�شود�ولی�خبری�از�تحلیل�
در�آنها�وجود�ندارد.�آمار�باید�تحلیل�شــود،�باید�مشخص�شود�پیشرفت�ها�در�
جهت�اولویت�ها�بوده�است�یا�نه؟!�کارهایی�بدون�برنامه�انجام�شده�است.�بارها�
من�از�وزارت�علوم،�تحقیقات�و�فناوری�خواســته�ام�لیســت�نوآوری�ها�را�ارائه�
دهند،�لیســت�رفع�نیازها�را�ارائه�دهند،�و�اینکه�چقدر�در�جهت�رفع�نیازها�کار�
شده�است؟،�چقدر�از�واردت�کم�شده�است؟،�اما�کمتر�جواب�شنیده�ام.�فقط�
همواره�تعداد�مقاالت�را�ارائه�می�دهند.�این�روزها�هم�که�تعداد�فارغ�التحصیالن�
دکترا�هم�مزید�بر�علت�شده�است�–اینکه��به�هر�قیمتی�که�شده�باید�تعداد�دکترا�

را�زیاد�کرد.
*اصال�به�نظر�می�رســد�رانت)سودجویی�عای�خاصی(�در�جریان�هست،�
دست�هایی�پشــت�پرده�هست�که�نمی�گذارد�تصمیم�های�مناسب�در�برخی�از�
عرصه�ها�گرفته�شود�مثال�بیش�از��30سال�از�انقالب�اسالمی�گذشته،�اما�مثال�
چادر�که�وســیله�ای�است�برای�حجاب�زنان�و�این�همه�برآن�تأکید�می�کنیم�اما�
باید�آنرا�از�ژاپن�و�کــره�وارد�کنیم،�یعنی�حتی�اقدام�نکرده�ایم�که�این�کاال�را�در�

داخل�کشور�تولید�کنیم!
اتفاقا�این�بحث�هفته�گذشته�شــورای�عالی�انقالب�فرهنگی�بود.�یکی�از�
آقایان�روحانی�می�فرمودند:�ببینید�عبا،�عمامه�و�چیزهائی�که�پوشــیده�ام�همه�
ساخت�خارج�است.�حدود�10-�15سال�پیش�به�هند�رفتم.�از�صبح�تا�شب�با�
پای�پیاده�در�شهر�بمبئی�گشتم.�می�خواستم�ببینم�چه�خبر�است�و�چقدر�جنس�
خارجی�در�این�شــهر�وجود�دارد.�بسیارحیرت�زده�شــدم.�هر�جا�رفتم�جنس�
داخلی�بود.�ما�این�فرهنگ�را�نداریم�.نه�تنها�جنس�داخلی�مطرح�نیست،�بلکه�
آخرین�مد�جنس�خارجی�مطرح�اســت.�مســابقه�ای�را�که�در�داشتن�اتومبیل،�
موبایل�و�…آخرین�مد�وجود�دارد�ببینید.�اینها�همه�حاکی�از�این�اســت�که�ما�
واقعا�اصالت�خودمان�را�از�دست�داده�ایم.�عالج�واقعه�انجام�کار�های�فرهنگی�
است�و�کار�فرهنگی�را�نمی�توان�به�زور�تحمیل�کرد.�ممکن�است�بتوانید�جلوی�
کســی�را�بگیرید،�اما�همیشه�که�نمی�توان�آنرا�ادامه�داد.�نمونه�بارز�آنرا�در�داخل�
هواپیماهائی�که�ایران�خارج�می�شوند،��می�بینید�)غیر�از�آنهائی�که�مقصدشان�
عربستان�و�عتبات�است(.�به�محض�اینکه�سوار�هواپیما�می�شوند�درصد�بسیار�
باالیی�از�بانوان�روســری�های�خود�را�می�اندازند.�این�نشان�می�دهد�که�حجاب�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
حدود◢1۰-1۵◢سال◢
پیش◢به◢هند◢رفتم.◢از◢
صبح◢تا◢شب◢با◢پای◢
پیاده◢در◢شهر◢بمبئی◢
گشتم.◢می◢خواستم◢

ببینم◢چه◢خبر◢است◢و◢
چقدر◢جنس◢خارجی◢
در◢این◢شهر◢وجود◢

دارد.◢بسیارحیرت◢زده◢
شدم.◢هر◢جا◢رفتم◢

جنس◢داخلی◢بود.◢ما◢
این◢فرهنگ◢را◢نداریم.
نه◢تنها◢جنس◢داخلی◢
مطرح◢نیست،◢بلکه◢
آخرین◢مد◢جنس◢

خارجی◢مطرح◢است.◢
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عقده�ای�برای��بعضی�افراد�شــده�اســت.�زمانی�من��در�شورای�عالی�انقالب�
فرهنگی�این�مســأله�را�مطرح�کردم�و�گفتم�ببینید�در�مالزی�نه�حزب�حاکم�یک�
حزب�اســالمی�است�و�نه�گروه�امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر�حاکم�است،�اما�
عده�ای�حجاب�دارند�و�عده�ای�هم�حجاب�ندارند�و�آنکه�حجاب�دارد�حجابش�
به�تمام�معنا�درســت�است�و�این�گونه�نیســت�که�مثل��بعضی�از�بانوان�ما�فرق�
سرش�باز�باشــد.�حال�اگر�از�آن�کسی�که�حجاب�دارد�بپرسید�که�چرا�حجاب�
دارد؟�جوابش�این�است�که�حجاب�بخشی�از�هویت�اسالمی�او�است.اگر�در�
مکان�های�مختلف�این�کشــور�بروید،�هم�افراد�با�حجاب�می�بینید�و�هم�افراد�
بی�حجاب�وهیچ�گونه�احساس�حقارت�و�…�برای�بانوان�محجبه�وجود�ندارد.�
بارها�شــده�که�همراه�هیئتی�سرزده�برای�بازدید�وارد�سازمانی�شدیم�و�دیدیم�که�
یــک�خانم�دکتر�حجاب�تمام�عیاری�دارد�و�در�کنارش�منشــی�اش�بی�حجاب�
است.�سخن�من�در�جلسه�شورای�عالی�انقالب�فرهنگی�این�بود�که�افرادی�که�
در�مالزی�حجاب�دارند�فرهنگ�حجاب�برایشان�جاافتاده�است.�ما�فکر�می�کنیم�
با�زور�می�توان�بســیاری�از�چیزها�را�غالب�کرد.�اسالم�اگر�بخواهد�وارد�جایی�
شــود�باید�با�منطق�به�جلو�برود��البته�من�نمی�گویم�کــه�محیط�را�باز�بگذارند�
تــا�هرکس�هر�کاری�که�دلش�می�خواهد�انجام�دهــد،�بلکه�می�خواهم�بگویم�
واجب��اســت�کار�فرهنگی�انجام�شود�،ولی�این�کار�صورت�نمی�گیرد.�منطق�
زور�در�درازمدت�اثر�نمی�کند.�مرحوم�دکتر�شــریعتی�اواخر�دوره�شاه،�تعدادی�
سخنرانی�انجام�داد�این�ســخنرانی�ها�تعداد�زیادی�از�دختران�جوان�را�محجبه�

�سرشان�چیزی�نبود.
ً
کرد؛�بسیاریزیاد،�افرادی�که�اصال�قبال

کار�فرهنگی�بســیار�مهم�اســت،�اما�محیط�ما�نمی�داند�اسالم�را�چگونه�
تبلیغ�کند�و�به�کار�فرهنگی�هم�اعتقاد�جدی�ندارد.�این�همه�ناهنجاری�ها�که�در�
اجتماع�ما�هست،�از�قبیل�تخلف�در�راهنمایی�و�رانندگی�و…،�ناشی�از�فقدان�
فرهنگ�اجتماعی�است.�مسئولیت�ما�در�اجتماع�چیست؟�شما�چند�در�صد�از�
برنامه�های�تلویزیون�را�می�توانید�نشان�دهید�که�راجع�به�مسئولیتهای�اجتماعی�
،�ناهنجاری�های�اجتماعی،�و�آفات�ناهنجاری�ها�سخن�بگوید؟�برای�ما�زشت�
اســت�که�مثال�در�کشــورهایی�مانند�امارات،�دبی،�ابوظبی�و�…�علی�االصول�
نقض�مقــررات�رانندگی�نمی�بینیــد،�اما�در�این�مملکت�به�طــور�دائم�نقض�
مقررات�می�بینید.�یک�راننده�تاکســی��برایم�تعریف�می�کرد�که�در�خیابان�یک�
طرفه�می�رفته�است�و�شخصی�برعکس�می�آمده،�ولی�وقتی�به�آن�راننده�متخلف�
ایراد�می�گیرد،�او�می�خواســته�وی�را�بزند.�افراد�خالفکار�به�خاطر�هوشــیاری�
محیــط�اصال�نباید�جرأت�کنند�تخلف�کنند.�چــرا�در�اروپا�و�آمریکا�این�گونه�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ما◢در◢جامعه◢وظایفی◢
داریم◢و◢برای◢آشنا◢
شدن◢افراد◢با◢این◢
وظائف◢باید◢کار◢
فرهنگی◢انجام◢
شود.◢تلویزیون◢
که◢رسانه◢مهمی◢
است◢،◢می◢تواند◢در◢
فرهنگ◢سازی◢در◢
این◢زمینه◢ها◢نقش◢
مهمی◢ایفا◢کند،◢و◢
حد◢اقل◢حاال◢که◢
وقتش◢عمدتاً◢به◢
پخش◢سریال◢های◢
سرگرم◢کننده◢می◢
گذرد◢،◢در◢◢ال◢به◢الی◢
آنها◢برنامه◢های◢
فرهنگی◢بگذارند◢که◢
ناهنجاری◢ها◢را◢بیان◢
کنند◢تا◢مردم◢بیشتر◢
مراعات◢حقوق◢
همدیگر◢و◢مراعات◢
اخالق◢را◢بکنند.



شماره 4    137
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

شماره 4    137
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

تخلفات�کمتر�اتفاق�می�افتد؟�برای�اینکه�محیط،�هوشیار�است.�در�حدود�20 
سال�پیش�در�فنالند�در�خیابانی�راه�می�رفتم،�و�شخصی�جلوتر�از�من�بود.�دیدم�
او�ایســتاد�و�خم�شد�و�برگ�خشــکیده��ای�را�از�روی�چمن�برداشت�و�در�سطل�
اشــغال�انداخت.�بســیار�برایم�جالب�بود.�ما�در�جامعه�وظایفی�داریم�و�برای�
آشنا�شدن�افراد�با�این�وظائف�باید�کار�فرهنگی�انجام�شود.�تلویزیون�که�رسانه�
مهمی�است�،�می�تواند�در�فرهنگ�سازی�در�این�زمینه�ها�نقش�مهمی�ایفا�کند،�و�
�به�پخش�سریال�های�سرگرم�کننده�می�گذرد�،�در��

ً
حد�اقل�حاال�که�وقتش�عمدتا

ال�بــه�الی�آنها�برنامه�های�فرهنگی�بگذارند�که�ناهنجاری�ها�را�بیان�کنند�تا�مردم�
بیشتر�مراعات�حقوق�همدیگر�و�مراعات�اخالق�را�بکنند.

*حال�به�مسائل�فرهنگی�اشاره�کردید،�حدود��10سال�پیش�بود�شنیدم�که�
پایتخت�سنگاپور،�زیباترین�شهر�جهان�اســت.�یا�در�سریال�های�خارجی�در�
آمریکا�متداول�اســت�چیزی�بنام�دیوار�و�حصارکشی�بلند�در�بین�منازل�وجود�
ندارد.�اگر�چنین�وضعیتی�در�ایران�باشد�چه�اتفاقی�می�افتد؟!،�مشخص�است�

مسائل�فرهنگی�در�ایران�بسیار�مهم�است.
من�بسیار�ناراحت�می�شــوم�وقتی�می�بینم�که�در�کشورهایی�مثل�امارات،�
قطر�و�…�که�به�مراتب�از�نظر�سطح�علمی�از�ما�پائین�تر�هستند�و�یا�کشورهایی�
که�اصال�قابل�مقایسه�با�ما�نیستند�بعضی�از�این�ناهنجاریها�کمتر�رخ�می�دهد.�
یک�راننده�تاکسی�ایرانی�در�دبی�به�من�می�گفت:�این�ماشینی�که�سوار�هستیم،�
فالن�ماشــین�ایرانی�است.�آنرا�معیوب�به�اینجا�می�فرستند�و�آبروی�ما�ایرانی�ها�
از�بین�می�رود.�او�واقعا�دغدغه�داشت،�اما��این�دغدغه�ها�اکنون��برای�محیط�ما�
کمتر�وجود�دارد.�ما�نمی�توانیم�ادعای�ســروری�و�اولی�و…�در�جهان�را�داشته�
باشــیم،�بدون�اینکه�شرایطش�را�فراهم�کنیم.�جهان،�جهانی�قانونمندی�است.�
غرب�بی�جهت�به�این�موقعیت�نرســیده�است.�البته�غرب�در�حق�مردم�جهان�
بسیاریاجحاف�می�کند�-و�به�نظرمن�اگر�با�این�مدل�پیش�بروند�آینده�تمدنشان�
در�خطر�است�–�اما�حساب�و�کتاب�هایی�در�زندگی�آنها�هست�و�به�خاطر�همین�

است�که�زندگی�دنیوی�شان�مقدار�زیادی�نظم�دارد.

*به�هویت�اشــاره�کردید،�به�نظرم�این�قدر�شرایط�بد�شده�و�خودباختگی�
وجود�دارد�که�جوان�های�ما�وقتی�رسانه�ها�و�ماهواره�های�غربی�را�می�بینند�عین�
آن�بازیگر�و�یا�ورزشکار�تیپ�می�زنند�و�مسأله�مهم�دیگر�این�است�که�دیگران�و�

افرادی�را�که�پوشش�درست�دارند�اصال�به�دیده�حقارت�می�نگرد!
تغییــر�و�اصالح�این�وضعیت�بــه�کار�فرهنگی�نیــاز�دارد.�زمانی�یکی�از�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تغییر◢و◢اصالح◢این◢

وضعیت◢به◢کار◢
فرهنگی◢نیاز◢دارد.◢

زمانی◢یکی◢از◢دوستان◢
پاکستانی◢االصل◢که◢

اکنون◢مقیم◢کاناداست،◢
می◢گفت:◢یک◢سریال◢
مذهبی◢جذاب◢را◢در◢

پاکستان◢نشان◢دادند◢
که◢همه◢مردم◢را◢پای◢
تلویزیون◢می◢کشاند.◢
این◢سریال◢بسیار◢

آموزنده◢بود◢و◢توانست◢
تأثیرات◢فرهنگی◢و◢

اجتماعی◢زیادی◢بگذارد.◢
باید◢از◢این◢ظرفیت◢ها◢

استفاده◢شود.◢به◢خاطر◢
زمینه◢قوی◢مذهبی◢در◢
محیط،◢الزم◢است◢از◢

رسانه◢ملی◢برای◢اصالح◢
فرهنگ◢و◢اوضاع◢و◢

احوال◢اجتماعی◢استفاده◢
کنیم.◢حواسمان◢جمع◢
باشد◢که◢فقط◢نخواهیم◢

مردم◢بخندند.◢
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دوستان�پاکســتانی�االصل�که�اکنون�مقیم�کاناداســت،�می�گفت:�یک�سریال�
مذهبی�جذاب�را�در�پاکســتان�نشــان�دادنــد�که�همه�مردم�را�پــای�تلویزیون�
می�کشاند.�این�سریال�بسیار�آموزنده�بود�و�توانست�تأثیرات�فرهنگی�و�اجتماعی�
زیادی�بگذارد.�باید�از�این�ظرفیت�ها�استفاده�شود.�به�خاطر�زمینه�قوی�مذهبی�
در�محیط،�الزم�اســت�از�رســانه�ملی�برای�اصالح�فرهنگ�و�اوضاع�و�احوال�
اجتماعی�استفاده�کنیم.�حواسمان�جمع�باشد�که�فقط�نخواهیم�مردم�بخندند.�
ســال�ها�پیش�بنده�به�یک�میزگرد�تلویزیونی�دعوت�شدم.�قبل�از�آغاز�میزگرد،�
به�اتاق�رئیس�مرکز�پژوهشــی�آن�شبکه�رفتم.�وقتی�وارد�اتاق�شدم،�متوجه�شدم�
که�بیــن�رئیس��و�معاونش�بحثی�در�جریان�اســت.�معاون�به�رئیس�می�گفت:�
فالن�برنامه�بسیار�طرفدار�دارد�ولی�بدآموزی�هم�دارد�و�باید�آن�را�اصالح�کنیم.�
رئیس�می�گفت:�نه!،�چون�این�برنامه�طرفدار�دارد،�باید�به�همین�صورت�پخش�
شود.�معاون�می�گفت�باید�اصالح�شود�و�رئیس�می�گفت:�نه!،�در�نهایت�رئیس�
گفت:�من�رئیســم�و�تو�معاون،�باید�حرف�مرا�عمل�کنی.�من�وارد�بحث�شدم�و�
به�رئیس�گفتم:�منطق�حکم�می�کند�که�در�صحبت�های�معاون�خود�تأمل�کنید.�
رئیــس�جواب�من��را�نداد�تا�اینکه��به�میز�گرد،�که�به�طور�زنده�پخش�می�شــد،�
رفتیم�لحظه�آخر�پخش�برنامه�زنده�تلویزیونی،�هنگامی�که�رئیس�می�خواست�
خداحافظی�کند،�او�زهر�خود�را�ریخت�و�گفت:�البته�من�مثل�آقای�دکتر�گلشنی�
نیستم�که�فکر�کنم�همه�مسائل�را�باید�فلسفی�حل�کرد.�این�در�حالی�بود�که�من�
�نام�فلسفه�را�در�آن�برنامه�نیاورده�بودم�زیرا�بحث��آن�میزگرد�در�مورد�ماهواره�

ً
اصال

بود�و�اینکه�آیا�خانواده�ها�آنتن�ماهواره�داشته�باشند�یا�نه؟!�او�در�مقابل�معاونش�
جواب�مرا�نداد،�اما�در�پخش�برنامه�گفت�من�مثل�آقای�گلشــنی�فکر�نمی�کنم�
البته�دیگر��فرصتی�نبود�تا�من�جوابش�را�دهم�و�بگویم�مرد�حسابی!،�من�در�تمام�
این�مدت�اصال�بحث�فلسفی�کردم؟!�منظورم�این�است�که�برخوردها�این�گونه�
است�و�این�نشــانه�بی�فرهنگی�است�–�البته�آن�رئیس�محترم�استاد�دانشگاه�هم�
بود.�ما�در�هر�شــغلی�که�باشــیم�وظیفه�مان�این�است�که�به�نتیجه�فعالیت�ها�و�
آثار�فعالیت�ها�و�حرف�هایمان�حساسیت�داشته�باشیم،�اما�واقعیت�این�است�که�

میان�مردم�اصال�چنین�توجهی�مطرح�نیست.
به�نظرم�صدا�و�سیما�خصوصا�تلویزیون�به�تجدید�نظر�کامل�در�برنامه�های�
خود�نیازمند�اســت،�چون�آن�به�قول�حضرت�امام)ره(�یک�دانشــگاه�عمومی�
است.�الزم�اســت�مردم�سرگرم�شــوند،�ولی�نه�فقط�با�حوادث�و�رویدادهای�
طبیعی�و�مســائل�ســر�گرم�کننده.�الزم�اســت�مقدار�زیــادی�هم�بحث�های�
اجتماعی�مطرح�شــود�و�نکات�اخالقی�گنجانده�شــود�تا�مثال�مخاطب�ببیند�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢دانشگاه◢ها◢فقط◢
تدریس◢صورت◢
می◢گیرد،◢دانشجو◢
ممکن◢است◢
متخصص◢شود◢که◢
چگونه◢با◢لیزر◢کار◢کند◢
و◢…،◢چگونه◢دستگاهی◢
را◢بسازد،◢ولی◢اینها◢
تنها◢بخشی◢از◢زندگی◢
اوست،◢همه◢زندگی◢
او◢نیست.◢دانشجو◢
و◢یا◢فارغ◢التحصیل◢
دانشگاه◢باید◢یک◢
تفکر◢اجتماعی◢
داشته◢باشد◢تا◢بداند◢
با◢اجتماع◢چگونه◢
برخورد◢کند◢و◢علم◢
خود◢را◢چگونه◢در◢
اجتماع◢پیاده◢کند.◢
این◢موضوعات◢اکنون◢
اصال◢در◢دانشگاه◢ها◢
مطرح◢نیست.
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آثار�تخلف�در�رانندگی�چه�چیزهایی�اســت؟،�فالن�کشــور�چگونه�از�هویت�
خودش�دفاع�می�کند؟!،�چینی�ها�چقدر�غیرت�دارند�و�این�امر�در�پیشــرفت�و�
رشد�و�توسعه�شان�چقدر�مؤثر�است؟!�آثار�هویت�ملی�به�نمایش�گذاشته�شود.�

صدا�وسیما�کالس�درس�عمومی�است.
وضعیت�دانشــگاه�ها�نیز�همین�گونه�است.�در�دانشــگاه�ها�فقط�تدریس�
صورت�می�گیرد،�دانشــجو�ممکن�اســت�متخصص�شــود�که�چگونه�با�لیزر�
کار�کند�و�…،�چگونه�دســتگاهی�را�بســازد،�ولی�اینها�تنها�بخشی�از�زندگی�
اوست،�همه�زندگی�او�نیست.�دانشــجو�و�یا�فارغ�التحصیل�دانشگاه�باید�یک�
تفکر�اجتماعی�داشــته�باشد�تا�بداند�با�اجتماع�چگونه�برخورد�کند�و�علم�خود�
را�چگونه�در�اجتماع�پیاده�کند.�این�موضوعات�اکنون�اصال�در�دانشگاه�ها�مطرح�

نیست.

*وضعیت�اجتماع�به�شــدت�بغرنج�شده�است�در�محافل�عمومی؛�مترو،�
اتوبوس�و�…�بیشــتر�با�فقر�فرهنگی�و�معضالت�و�مشکالت�برخورد�می�کنیم�
و�افراد�سر�کوچک�ترین�و�جزئی�ترین�مسائل�با�هم�برخورد�شدید�می�کنند،�این�

امور�ناشی�از�چیست�و�شما�چه�راه�حلی�ارائه�می�کنید؟�
می�خواهم�همین�موضوع�را�بگویم،�اگر�شــبکه�های�مختلف�صدا�و�سیما،�
جراید،�روزنامه�ها،�مجــالت�و�کتاب�ها�وارد�این�عرصه�ها�شــوند�و�به�کمک�
خبرگان�مسائل�را�تبیین�کنند�،�آنها�می�توانند�مؤثر�واقع�شوند.�راننده�مینی�بوس�
که�در�شــهر�مکه�مکرمه�ما�و�دیگر�حجاج�را��از�حرم�به�هتل�می�برد،��وقتی�در�
مسیرش�می��خواست�دور�بزند،�کامال�می�ایستاد�تا�از�طرف�مقابل�هیچ�ماشینی�
نیــای�دو�آن�وقت�دور�می�زد.�وقتــی�این�رفتارها�را�می�دیــدم�واقعا�حیرت�زده�
می�شــدم.البته�هر�دفعه�راننده��تغییر�می�کرد�ولی�حساسیت�رانندگان��بر�اینکه�
از�طرف�مقابل�اصال�ماشــینی�نیاید�برایم�بســیاریمهم�بود.�چرا�ما�نمی�توانیم�
اینها�را�به�مردم�آموزش�دهیم؟�همین�مســائل�و�معضالت�اجتماعی�است�که�
ناهنجاری�ها�را�ایجاد�می�کند.�الزم�است�بزرگان�و�مسئوالن�به�مسائل�اجتماعی�
توجه�کنند،�باید�به�مسأله�هویت�و�اینکه�هویت�و�استقالل�چه�نقش�مهمی�در�
اســتقالل�دارد،�توجه�کرد.�متأسفانه�این�توجهات�وجود�ندارد�و�وقتی�که�انتقاد�
می�کنیم�سر�و�صدا�و�دادشان�بلند�می�شود�و�مهربانانه�برخورد�نمی�کنند.�آنها�به�
جای�اینکه�بگویند�این�دوست�ماســت�و�غرضی�ندارد�و�نمی�خواهد�استفاده�

شخصی�کند،�داد�و�فریادشان�بلند�می�شود.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
الزم◢است◢بزرگان◢و◢
مسئوالن◢به◢مسائل◢
اجتماعی◢توجه◢کنند،◢

باید◢به◢مسأله◢هویت◢و◢
اینکه◢هویت◢و◢استقالل◢

چه◢نقش◢مهمی◢در◢
استقالل◢دارد،◢توجه◢
کرد.◢متأسفانه◢این◢

توجهات◢وجود◢ندارد◢و◢
وقتی◢که◢انتقاد◢می◢کنیم◢

سر◢و◢صدا◢و◢دادشان◢
بلند◢می◢شود◢و◢مهربانانه◢

برخورد◢نمی◢کنند.◢
آنها◢به◢جای◢اینکه◢
بگویند◢این◢دوست◢
ماست◢و◢غرضی◢

ندارد◢و◢نمی◢خواهد◢
استفاده◢شخصی◢کند،◢

داد◢و◢فریادشان◢بلند◢
می◢شود.
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*بعضی�از�جامعه�شناسان�و�روانشناسان�به�این�موضوع�اشاره�کردند�که�مثال�
تأثیر�مسائل�اقتصادی�بر�رفتار�اجتماعی�مستقیم�است.�رفتار�مردم�در�خیابان�به�
گونه�ای�است�که�انگار�افتخار�می�کنند�با�قلدوری�می�توانند�حق�خود�را�بگیرند.�
در�صورتی�که�حتی�اگر�حقشــان�هم�باشد�گذشت�کردن�چقدر�بهتر�و�مهم�تر�

است؟!
اینها�بــه�عدم�حاکمیت�فرهنگ�مناســب�برمی�گردد.�به�میراث�گذشــته�
فرهنگی�ما�اعم�از�شعرها�و�آثاری�که�برجای�مانده،�متون�دینی�و�اخالقی�و�…�
،توجه�کنید�.همه�آنها�امر�به�اخالق�نیکو�و�گذشت�می�کنند.�حال�من�این�سؤال�
را�از�شما�می�پرسم،�چند�درصد�از�مردم�ما�از�این�متون�آگاهی�دارند؟�در�قدیم�
وقتی�کسی�چند�کالس�درس�خوانده�بود�مقداری�از�گلستان�را�برای�شما�از�بر�
می�خواند.�خانواده�های�گذشته�در�حد�چند�کالس�درس�خوانده�بودند،�اما�درک�

و�فهم�شان�واقعا�بسیار�باال�بود.

*برخی�از�کارشناســان�معتقدند�اگر�وضع�اقتصادی�مردم�خوب�باشد،�در�
رفتارشان�تأثیر�مثبت�دارد،�چون�وضع�اقتصادی�مردم�خوب�نیست�و�مردم�کالفه�
و�ســر�در�گم�هستند�و�به�قول�خودشــان�به�خاطر�یک�لقمه�نان�باید�با�قلدوری�
و�به�اصطالح�نان�را�از�دهان�شــیر�بیرون�بکشند�و�…�این�رفتارها�گسترش�پیدا�

می�کند؟
من�قبول�دارم�که�وضعیت�اقتصادی�بر�رفتار�تأثیرگذار�است.�حدیثی�داریم�
که�»من�ال�معاش�له�ال�معــاد�له«�و�حدیثی�که�می�گوید:�»کاد�الفقر�أن�یکون�
«.�این�هم�که�اولیای�امور�باید�به�فکر�مشــکالت�مردم�باشــند�تا�وضعیت�

ً
کفرا

معیشــتی�مردم�بهتر�و�فاصله�فقر�و�غنی�کمتر�شود�برای�اینکه�این�امر�اثرگذار�
است،�تردیدی�ندارم،�ولی�می�خواهم�بگویم�ضمن�اینکه�این�کارها�باید�انجام�
شود�و�از�اهم�واجبات�هم�هست،�اگر�مردم�با�فرهنگ�باشند�مقدار�زیادی�جلوی�
تندروی�های�ناشــی�از�فقر�اقتصادی�و�…�را�می�گیرد.�بعضی�از�افراد،�فقیر�هم�
هستند�و�یا�چیزی�هم�ندارند،�اما�اعتقاداتی�دارند�که�به�خاطر�آنها�بسیاریکارها�
را�انجام�نمی�دهند.�این�نشان�می�دهد�که�بعد�فرهنگی�جلوی�بسیاریاز�کارها�را�
می�گیرد.�پس�صرف�اینکه�وضعیت�اقتصادی�ما�بهبود�یابد�کافی�نیست،�بلکه�
الزم�اســت�وضعیت�فرهنگی�مردم�نیز�بهتر�شود،�چون�فرهنگ�مناسب�جلوی�
بعضی�از�تندروی�های�ناشی�از�کمبودها�را�می�گیرد�و�بنابراین�بیشترین�تأکیدم�بر�
اصالح�فرهنگ�است�.�فرهنگ�مناسب��است�که�باعث�می�شود�افرادی�که�امور�

اقتصادی�در�دست�آنهاست�به�فکر�مردم�هم�باشند.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
متاسفانه،◢تفکر◢
فرهنگی◢برغالب◢
اقتصاددان◢های◢ما◢
حاکم◢نیست،◢و◢بعضی◢
از◢آنها◢بیشتر◢به◢جمع◢
و◢ضربهای◢اقتصادی◢
مشغولند،◢ولی◢اگر◢
رضایت◢مردم◢برایشان◢
اهمیت◢داشته◢باشد◢
آن◢وقت◢محاسبات◢
اقتصادی◢آنها◢دقیقتر◢
خواهد◢شد.◢بنابراین◢
به◢نظرم◢ریشه◢مسائل◢
اقتصادی◢به◢فرهنگ◢
بر◢می◢گردد◢◢و◢قسمت◢
زیادی◢از◢اصالح◢امور◢
اقتصادی◢وابسته◢به◢
فرهنگ◢درست◢است.



شماره 4    141
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

شماره 4    141
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

متاسفانه،�تفکر�فرهنگی�برغالب�اقتصاددان�های�ما�حاکم�نیست،�و�بعضی�
از�آنها�بیشــتر�به�جمع�و�ضربهای�اقتصادی�مشغولند،�ولی�اگر�رضایت�مردم�
برایشان�اهمیت�داشته�باشــد�آن�وقت�محاسبات�اقتصادی�آنها�دقیقتر�خواهد�
شد.�بنابراین�به�نظرم�ریشه�مســائل�اقتصادی�به�فرهنگ�بر�می�گردد��و�قسمت�

زیادی�از�اصالح�امور�اقتصادی�وابسته�به�فرهنگ�درست�است.
*شــنیده�ام�که�یاغی�ها�و�زندانی�های�انگلســتان�را�در�ابتدا�فرســتادند�به�
استرالیا،�اما�استرالیا�حاال�به�جایی�رسیده�که�اگر�بخواهیم�از�نظر�فرهنگی�آنرا�با�
کشور�ما�مقایسه�کنیم�جای�شگفتی�خواهد�بود،�چندی�پیش�در�روزنامه�خوانده�
بودم�که�پلیس�استرالیا�به�خاطر�اینکه�موتورسواران�کاله�ایمنی�داشته�باشند�کاله�

ایمنی�به�همراه�یک�دسته�گل�به�آنها�هدیه�می�دادند؟
اتفاقا�این�گفته�شــما�تأییدی�بر�عرایض�قبلی�بنده�است.�بسیاری�از�کارها�
را�با�کار�فرهنگی�می�توان�انجام�داد.�بعضی�از�بزرگان�و�مسئوالن�ما�این�نکته�را�

درک�نمی�کنند.
*اتفاقا�آمار�هم�گرفته�بودند�و�دیدند�بسیار�تأثیرگذار�هم�بود.

کار�فرهنگی�بسیار�اثر�می�گذارد.�علت�نفوذ�و�تأثیرگذاری�عظیم�پیامبر)ص(�
به�خاطر�اخالقشان�بود.

*برخی�از�کشــورها�بیش�از��200ســال�است�به�توســعه�رسیدند�و�من�
نمی�خواهم�کشــور�خودمان�را�با�آنها�مقایسه�کنم،�اما�کشورهایی�هستند�مانند�
ترکیه،�مالزی،�کره�جنوبی�که�در�مدت�کوتاهی�به�توســعه�رسیدند�و�یا�حداقل�
رشــد�باالیی�را�تجربه�کردند.�منظورم�این�است�که�برخی�از�مشکالتی�که�در�
کشور�وجود�دارد�به�گونه�ای�است�که�انگار�قابل�حل�نیست�در�صورتی�که�برخی�

از�کشورها�اینها�را�به�راحتی�حل�کردند؟
دالیلــش�به�نظرمن�عــدم�اســتفاده�از�فکــر�موجود�در�محیــط�و�عدم�
شایسته�ســاالری�اســت.�باید�از�فکر�موجود�در�محیط��و�افرادی�که�نسبت�به�
کشورشــان�تعهد�داشته�باشند�و�به�آن�اهمیت�می�دهند،�استفاده�کرد.�اما�اکنون�
کمتر�از�این�گونه�افراد�استفاده�می�شود،�و�بلکه�بیشتر�از�تکنوکرات�ها�استفاده�می�
شود.�یکی�از�مشاهیر�زمانی�گفته�بود:�حاال�اهمیت�ندارد�که�این�چیزها�را�تولید�

کنیم،�چون�می�توانیم�آنها�را�وارد�کنیم.
*در�برخی�از�صنایع�مانند�نظامی�و�دفاعی،�نانوتکنولوژی،�پرتاب�موشک�به�
فضا�یا�حتی�در�پزشکی،�شاید�به�پای�غرب�نرسیم�اما�پیشرفت�های�جهش�واری�
داشتیم،�چگونه�است�که�این�پیشــرفت�ها�در�همه�عرصه�ها�نیست؛�اگر�همان�
مدیریتی�که�در�این�عرصه�ها�وجود�دارد�در�بخش�هایی�دیگر�هم�اعمال�می�شد�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اگر◢در◢دانشگاه◢ها◢
بگوئید◢می◢خواهیم◢

برنامه◢ای◢در◢
نانوتکنولوژی◢داشته◢
باشیم◢فورا◢به◢شما◢
بودجه◢می◢دهند.◢

بودجه◢ای◢که◢صرف◢
نانوتکنولوژی◢شده◢
است◢صرف◢هیچ◢

بخش◢دیگری◢نشده◢
است،◢یعنی◢آن◢

حوزه◢ای◢است◢که◢
مسئوالن◢به◢آن◢توجه◢
کردند◢و◢رشد◢مقاالت◢
هم◢در◢آن◢زیاد◢شده◢
است.◢اما◢به◢نظرمن◢◢
به◢نسبتی◢که◢بودجه◢
صرف◢این◢حوزه◢ها◢

شده◢به◢همان◢نسبت◢
محصول◢و◢تولید◢

نداشته◢ایم.
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اکنون�وضعیت�ما�بهتر�بود!
اوال�اگر�آماری�حتی�در�همین�رشته�هایی�که�نام�بردید�به�شما�دادند�این�آمار�
را�با�تأمل�و�با�مشورت�اهل�اش�قبول�کنید.�بسیاریبه�آمار�دل�خوش�نباشید.�رشد�
در�برخی�از�قســمت�ها�به�خاطر�جو�حاکم�و�یا�بودجه�صرف�شــده�است.�اگر�
در�دانشــگاه�ها�بگوئید�می�خواهیم�برنامه�ای�در�نانوتکنولوژی�داشته�باشیم�فورا�
به�شــما�بودجه�می�دهند.�بودجه�ای�که�صرف�نانوتکنولوژی�شده�است�صرف�
هیچ�بخش�دیگری�نشده�است،�یعنی�آن�حوزه�ای�است�که�مسئوالن�به�آن�توجه�
کردند�و�رشــد�مقاالت�هم�در�آن�زیاد�شده�اســت.�اما�به�نظرمن��به�نسبتی�که�
بودجه�صرف�این�حوزه�ها�شــده�به�همان�نسبت�محصول�و�تولید�نداشته�ایم؛�
غیر�از�اینکه�نســبت�بودجه�ای�که�در�این�حوزه�هزینه�شده�به�بودجه�هزینه�شده�
در�بعضی�بخشــهای�دیگر�قیاس�مع�الفارق�ســت.�پس�اگر�برخی�از�رشته�ها�
ترقی�کرده�به�خاطر�این�اســت�که�واقعا�به�آن�رسیدگی�کردند�و�اهمیت�دادند.�
بخش�های�نظامی�به�خاطر�ضرورت�جنگ�و�حوادث�بعد�از�آن�رشــد�کردند،�
یعنی�احساس�خودکفایی�و�خطری�که�وجود�داشت�و�هنوز�هم�ادامه�دارد�باعث�
شده�که��در�این�حوزه�ها�رشد�داشته�باشیم.�در�پزشکی�و�برخی�رشته�های�دیگر�
مقداری�رشد�بوده�اما�در�حد�توان�مملکت�ما�نبوده�است،�ظرفیت�ما�بسیاریبیش�
از�اینهاســت.�ما�دانشمندن�خوبی�داریم�که�بعضی�وقت�ها�وقت�شان�را�صرف�
کارهای�بیهوده�می�کنند�و�تمام�هم�و�غم�شان�این�است�که�مقاله�ای�بنویسند�تا�

در�مجله�خارجی�چاپ�شود�و�افتخاری�شود�که�تعداد�مقاالت�باالست.
باید�این�احســاس�زنده�شــود�که�ما�باید�در�محیط�نوآوری�داشته�باشیم�و�
این�احساس�زنده�شــود�که�ما�خودمان�باید�نیازهای�داخلی�خود�را�رفع�کنیم،�
نــه�اینکه�همه�چیز�به�اصطالح�از�ســیر�تا�پیاز�را�از�خــارج�وارد�کنیم،�و�اتفاقا�
در�بعضی�از�قســمت�ها�که�از�نظر�علمی�بسیار�خوب�ولی�وارد�کننده�بزرگ�هم�
هســتیم.�معنایش�این�است�که�ما�علم�خود�را�هدر�داده�ایم�و�در�جای�مناسب�
صرف�نکرده�ایم.�مثال�های�بارزی�در�این�زمینه�وجود�دارد�که�می�توانم�بیان�کنم.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
باید◢این◢احساس◢
زنده◢شود◢که◢ما◢باید◢
در◢محیط◢نوآوری◢
داشته◢باشیم◢و◢این◢
احساس◢زنده◢شود◢
که◢ما◢خودمان◢باید◢
نیازهای◢داخلی◢خود◢
را◢رفع◢کنیم،◢نه◢اینکه◢
همه◢چیز◢به◢اصطالح◢
از◢سیر◢تا◢پیاز◢را◢از◢
خارج◢وارد◢کنیم،◢و◢
اتفاقا◢در◢بعضی◢از◢
قسمت◢ها◢که◢از◢نظر◢
علمی◢بسیار◢خوب◢
ولی◢وارد◢کننده◢بزرگ◢
هم◢هستیم.◢معنایش◢
این◢است◢که◢ما◢علم◢
خود◢را◢هدر◢داده◢ایم◢
و◢در◢جای◢مناسب◢
صرف◢نکرده◢ایم.◢
مثال◢های◢بارزی◢در◢
این◢زمینه◢وجود◢دارد◢
که◢می◢توانم◢بیان◢
کنم.
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امــروز�در�غرب�موضوع�ارتبــاط�و�جایگاه�علم�و�دین�بیــش�از�هر�زمان�
دیگری�مورد�توجه�قرار�گرفته�اســت؛�در�همین�راستا،�پیشنهادات�رهبر�معظم�
انقالب�در�طرح�عناوینی�چون�تولید�علــم�و�نظریه�پردازی،�جنبش��نرم�افزاری�
می�باشــد،�تأکیدی�برای�یافتن�راههای�عملی�در�تعیین�جایگاه�دین�در�رابطه�با�

علم�می�باشد.
متأسفانه�در�ســالهای�پس�از�انقالب�اسالمی�علی�رغم�تالش�های�زیادی�
برای�برقراری�رابطه�بین�حوزه�و�دانشــگاه�از�طریق�تأسیس�شوراهای�فرهنگی،�
اعزام�طالب�به�کشورهای�غربی�برای�اخذ�مدارک�علمی�بویژه�در�علوم�انسانی،�
برگزاری�ســمینارها�و�همایش�های�متعدد�برای�ایجاد�تحوالت�در�عرصه�های�
علمی،�هنوز�به�شــکل�روشنی�منزلت�واقعی�دین�اســالم�در�علوم�رایج�تبین�
نگردیده�است؛�و�حتی�با�گسترش�کّمی�مراکز�عالی�آموزش�و�امکان�تحصیالت�
�دربین�

ً
عالیه�برای�جوانان،�احساس�انفعال�نسبت�به�غرب�افزایش�یافته�و�بعضا

برخی�اقشــار�جامعه�و�مجریان�احســاس�حقارت�به�علم�و�تکنولوژی�غربی�
گسترش�یافته�است.

به�این�منظور�می�بایست�مراکز�تحقیقاتی�تمرکز�خود�را�بیشتر�به�طرح�های�
بنیادین�و�مطالعات�زیربنایی�و�محتوایی�نســبت�به�علوم�حوزوی�و�دانشگاهی�
و�برای�تولید�علوم�انســانی�برمبنای�دین،�خصوصیــات�بومی�و�فرهنگی�ایران�
معطوف�می�نماید�که�تاکنون�چنین�اقدامی�صورت�نگرفته�است�و�کماکان�این�
دو�مقوله�موازی�یکدیگر�و�با�اهــداف�خود�به�تربیب�جوانان�می�پردازند�اّما�در�
نهایت�موفقیت�از�آن�نظریه�ای�است�که�معادله�اجرایی�برای�تربیت�کارشناس�در�
اداره�جامعه�را�دارا�باشد.�نکته�قابل�توجه�اینکه،�امروز�در�جامعه�ما�افراد�معتقد�
به�تولید�علم�برمبنای�دین�و�توانمند�دیدن�دین�اســالم�در�تولید�محتوای�علمی�

بسیار�معدود�هستند.
از�معــدود�افرادی�که�در�این�حوزه�تالش�بســیاری�در�معرفی�ارتباط�علم�
و�دین�نموده�اند،�دکتر�مهدی�گلشــنی�رئیس�ســابق�پژوهشگاه�علوم�انسانی�و�

مطالعات�فرهنگی�می�باشد.

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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یادداشت |

 نقدی بر کتاب جدید جواد طباطبایی
سیدجواد�میری 	

مقدمه
در�تمامی�آثــار�ســید�جواد�طباطبایی�شــاهد�نقدهای�تند�و�تیز�به�ســنت�
»روشنفکری�دینی«�-�بویژه�نحله�ایی�از�روشنفکری�که�از�سال�های��1340به�بعد�
در�ایران�قدرت�گرفت-�وجود�دارد�و�این�انتقادهای�پیاپی�این�پرســش�را�در�ذهن�
مخاطب�ایجاد�می�کند�که�دلیل�چنین�هجمه�هایی�بر�سنت�روشنفکری�از�سوی�
طباطبایی�چیست؟�چرا،�به�عنوان�مثال،�مسبب�بسیاری�از�کاستی�ها�و�شکست�ها�
(�داوری�بدانیم؟�مبنای�این�

ً
در�ایران�کنونی�را�باید�آل�احمد،�شــریعتی�)و�جدیدا

هجمه�در�نگاه�طباطبایی�چیست؟�به�ســخن�دیگر،�اینکه�طباطبایی�این�سنت�
�به�چه�معناست؟

ً
روشنفکری�در�ایران�را�متهم�به�ایدئولوژیک�بودن�می�کند�دقیقا

به�نظرم�برای�فهم�طباطبایی�و�درک�این�که�چرا�ســنت�روشــنفکری�دینی�را�
بزرگترین�عامل�فالکت�ایران�می�داند،�نباید�مانند�خود�او�»خشمگینانه«�مواجهه�
پیدا�کنیم،�بل�باید�سیر�منطقی�تفکر�او�را�درک�کنیم�و�سپس�مبتنی�بر�»منطق�درونِی�
نقِد«�خوِد�طباطبایی�روایت�او�را�مورد�بازخوانی�انتقادی�قرار�دهیم.�زیرا�او�خود�را�
نظریه�پرداز�»ملت�ایران«�به�مثابه�یک�واقعیت�تاریخی�که�در�عالم�معاصر�»حی«�
و�»حاضر«�اســت�تحدید�می�کند�و�هر�که�چشمی�بر�این�ساحت�داشته�باشد�را�
تهدید�می�کند.�اما�برای�درک�متقن�روایت�طباطبایی�ما�نیازمند�تمییز�سه�خوانش�

 دیده بان
  اندیشـه

  
سید جواد
میری

جامعه شناس و استاد پژوهشگاه 
علوم انسانی 
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متفاوت�از�»ملت«�در�بستر�ایران�معاصر�هستیم:�ملت�به�مثابه�امر�باستانی؛�ملت�
به�مثابه�امر�دیانتی�و�ملت�به�مثابه�امر�مدرن.

به�عبارت�دیگر،�»جامعه�ایرانی«�ســه�الگوواره�کالن�از�امر�جمعی�در�عصر�
حاضر�از�خویش�برساخته�است�که�طباطبایی�تئوریسین�یکی�از�این�سه�»طرحواره�
ملی«�می�باشــد،�ولی�در�عمل�تالش�می�کند�آن�دو�دیگری�را�سرکوب�یا�به�انحاء�
گوناگون�در�کالن-�روایت�خویش�هضم�و�امحاء�کند.�البته�این�سه�الگو�و�سنخ�از�
ملت�در�انفکاک�تام�از�یکدیگر�نیستند،�بل�در�مواقعی�همپوشانی�هایی�هم�داشته�
و�دارند.�اما�در�مقام�تحلیل�ما�این�سه�سنخ�را�به�صورت�سه�فرم�از�صورتبندی�امر�
جمعِی�»جامعه�ایرانی«�لحاظ�کرده�ایم�تا�بهتر�بتوانیم�دقائق�و�ظرایف�امر�جمعی�

تخیل�شده�»جامعه�ایرانی«�را�مفصلبندی�بکنیم.
البتــه�طباطبایی�در�جای�جای�آثــارش�تالش�می�کند�خــود�را�نظریه�پرداز�
�هر�ســه�سنخ�از�ملت(�بُنماید�ولی�دال�های�

ِ
علی�االطالق�جامعه�ایرانی�)و�جامع

مهمــی�در�روایت�او�وجود�دارد�که�بر�این�ادعا�خدشــه�بنیادین�وارد�می�کند.�اگر�
بخواهم�از�تاریخ�فلسفه�و�حکمت�در�ایران�مدد�بجویم،�شاید�بتوان�به�شیخ�اشراق�
»سهروردی«�اشــاره�کرد�که�در�اوایل�قرن�هفتم�هجری�نظریه�اشراقی�خویش�را�
صورتبندی�کرد.�یکی�از�بنیادی�ترین�ساحت�های�فلسفه�اشراق�این�است�که�سه�
جریان�»عقالنیت�هلنی«،�»وحی�ســامی«�و�»اشراقیات�حکمت�خسروانی«�را�
ذیل�نظریه�اشراقی�خویش�مفصلبندی�تئوریک�کرد�و�در�یک�نظام�فکری�منسجم�
صورتبندی�هارمونیک�نمود.�امروز�آنچه�ما�نیازمندش�هستیم�نوعی�رویکرد�»نو-
سهروردی«�است�که�بتواند�سه�ساحت�متمایز�معاصر�»جامعه�ایرانی«�را�ذیل�یک�
نظام�فکری�منسجم�»سنتز«�و�صورتبندی�نظری�کند.�اما�آنچه�طباطبایی�انجام�
داده�است�سرکوب�دو�سنخ�از�تخیل�در�باب�امر�جمعی�ایرانیت�به�نفع�یک�صورت�
�در�مواجهه�با�دیگری�دچار�»پولمیک«�

ً
و�ســنخ�است�و�از�این�روســت�که�دائما

-جدل-�و�»رتوریک«�-خطابه-�می�گردد.�البته�پرسش�سترگ�این�است�که�چگونه�
می�توان�رویکردی�نو-ســهروردی-وار�در�عصر�حاضر�اتخاذ�کرد؟�این�پرسشی�
اســت�که�فراتر�از�نقد�طباطبایی�می�باشد.�حال�اجازه�دهید�به�روایت�طباطبایی�

بپردازیم.
1.�ایــده�بنیادیــن�روایت�طباطبایی:�تعارض�ســنت�روشــنفکری�دینی�و�

مشروطیت
در�بســیاری�از�آثار�طباطبایی�)1390؛1394؛1392(�اشارات�و�ارجاعات�
�این�اشارات�و�ارجاعات�

ً
بیشماری�به�سنت�»روشنفکری�دینی«�وجود�دارد�و�بعضا

توأم�با�نوعی�»ستیز«�و�سخنان�ُدرشت�بر�علیه�متفکرانی�همچون�سید�جالل�آل�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢نظرم◢برای◢فهم◢
طباطبایی◢و◢درک◢
این◢که◢چرا◢سنت◢
روشنفکری◢دینی◢
را◢بزرگترین◢عامل◢

فالکت◢ایران◢می◢داند،◢
نباید◢مانند◢خود◢او◢

»خشمگینانه«◢مواجهه◢
پیدا◢کنیم،◢بل◢باید◢

سیر◢منطقی◢تفکر◢او◢
را◢درک◢کنیم◢و◢سپس◢

مبتنی◢بر◢»منطق◢
درونِی◢نقِد«◢خوِد◢

طباطبایی◢روایت◢او◢را◢
مورد◢بازخوانی◢انتقادی◢

قرار◢دهیم.◢زیرا◢او◢
خود◢را◢نظریه◢پرداز◢

»ملت◢ایران«◢به◢مثابه◢
یک◢واقعیت◢تاریخی◢
که◢در◢عالم◢معاصر◢
»حی«◢و◢»حاضر«◢

است◢تحدید◢می◢کند◢و◢
هر◢که◢چشمی◢بر◢این◢
ساحت◢داشته◢باشد◢را◢

تهدید◢می◢کند.◢
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احمد�و�علی�شریعتی�است.�اما�سخن�اینجاست�که�دالیل�نظری�این�رویکرد�در�
روایت�طباطبایی�چیست�و�بر�چه�مبنایی�او�این�سنت�را�تقبیح�و�تخطئه�می�کند؟�
شاید�برخی�دلیل�این�نوع�برخورد�طباطبایی�بر�علیه�سنت�روشنفکری�دینی�را�در�
ســاحت�روانشناختی�)و�مبتنی�بر�روانشناسی�فردی(�جستجو�کنند،�ولی�به�نظر�
من�دالیل�کافی�معرفت�شناســانه�ای�در�متن�آثار�طباطبایی�وجود�دارد�که�ما�را�از�
تحلیل�های�روان�شــناختی�بی�نیاز�می�کند.�به�عبارت�دیگر،�پرسشی�که�باید�در�
این�جا�مطرح�کنیم�این�است�که�مبنای�فکری�ستیز�طباطبایی�با�روشنفکری�دینی�و�

»گفتمان�انقالب�اسالمی«�چیست؟�
طباطبایی�پروژه�اصالح�دینی�روشنفکران�دینی�را�نه�تنها�موفق�نمی�داند،�بل�
آن�را�ســد�راه�فهم�درســت�منطق�تحوالت�تاریخ�معاصر�ایران�نیز�می�داند.�زیرا�
اندیشمندانی�که�ذیل�سنت�روشنفکری�دینی�قرار�می�گیرند�به�دنبال�سازگار�کردن�
اسالم�به�مثابه�دین�با�دنیا�هستند�ولی،�در�نگاه�طباطبایی،�آن�ها�غافل�از�این�موضوع�
بنیادین�هستند�که�سازگار�کردن�دین�با�دنیا�در�زبان�های�اروپایی�سکوالریزاسیون�
خوانده�می�شود�که�می�توان�از�آن�به�عرفی�کردن�دین�تعبیر�کرد،�اما�نکته�اینجاست�
که�»این�سکوالریزاسیون�الهیاتی�در�اســالم�موضوعیت�ندارد�و�نمی�تواند�مورد�

توجه�فعاالن�سیاسی�باشد«
در�خوانش�طباطبایی�آنچه�می�بایست�مورد�توجه�روشنفکران�در�جهان�اسالم�
باشــد�سکوالریزاسیون�الهیاتی�نیســت�و�دلیل�آن�هم�این�است�که�اسالم�دنیا�و�
عرف�آن�را�به�رسمیت�می�شناسد�و�انسان�را�توصیه�به�رهبانیت�نمی�کند�ولی�آنچه�
باید�روشنفکران�به�آن�توجه�جدی�می�کردند،�مشروطیت�در�ایران�بود.�اما�بحث�
اینجاست�که�مشروطیت�در�فهم�طباطبایی�یک�واقعه�تاریخی�و�انقالب�در�تاریخ�
ایران�نبود�که�در�»گذشته«�حادث�شد،�بل�مشروطیت�به�مثابه�نظریه�عام�اصالح�
دینی�در�اســالم�است�که�باید�مورد�توجه�روشنفکران�قرار�می�گرفت�که�نگرفت.�
به�ســخن�دیگر،�روشــنفکران�دین�به�جای�تدوین�نظریه�ای�برای�تجربه�بنیادین�
مشروطیت�با�ایدئولوژیکی�کردن�اسالم،�راه�فهم�آن�تجربه�را�بستند�و�به�غلط�گمان�
می�کنند�که�سکوالریزاســیون�حالل�همه�مشکالت�است.�)طباطبایی،�1398.�
249-�248(�اما�پرسش�اینجاست�که�مشروطیت�به�مثابه�نظریه�عام�اصالح�دینی�
یعنی�چه؟�طباطبایی�بر�این�باور�است�که�نمایندگان�مجلس�اول�در�عمل�دریافته�
بودند�که�مشــکل�بنیادین�کشــور�فقدان�نظام�حقوقی�است�و�این�شهود�با�»یک�
کلمه«�مستشارالدوله�آغاز�شده�بود.�آن�ها�»نمی�دانستند�سکوالریزاسیون�چیست،�
اما�چند�نماینده�تحصیل�کرده�خارج�یا�جدید�کمابیش�تصویری�از�اروپا�داشتند�
و�می�دانستند�که�باید�قدم�در�راه�هایی�بگذارند�که�پیش�از�آنان�کسی�بر�آن�ها�نرفته�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
طباطبایی◢پروژه◢
اصالح◢دینی◢
روشنفکران◢دینی◢را◢
نه◢تنها◢موفق◢نمی◢داند،◢
بل◢آن◢را◢سد◢راه◢فهم◢
درست◢منطق◢تحوالت◢
تاریخ◢معاصر◢ایران◢
نیز◢می◢داند.◢زیرا◢
اندیشمندانی◢که◢ذیل◢
سنت◢روشنفکری◢
دینی◢قرار◢می◢گیرند◢به◢
دنبال◢سازگار◢کردن◢
اسالم◢به◢مثابه◢دین◢
با◢دنیا◢هستند◢ولی،◢
در◢نگاه◢طباطبایی،◢
آن◢ها◢غافل◢از◢این◢
موضوع◢بنیادین◢
هستند◢که◢سازگار◢
کردن◢دین◢با◢دنیا◢در◢
زبان◢های◢اروپایی◢
سکوالریزاسیون◢
خوانده◢می◢شود◢که◢
می◢توان◢از◢آن◢به◢
عرفی◢کردن◢دین◢
تعبیر◢کرد،◢اما◢نکته◢
اینجاست◢که◢»این◢
سکوالریزاسیون◢
الهیاتی◢در◢اسالم◢
موضوعیت◢ندارد◢و◢
نمی◢تواند◢مورد◢توجه◢
فعاالن◢سیاسی◢باشد«
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بود.�تلقی�آنان�از�اسالم�هیچ�ربطی�به�جامعه�شناسی�و�سیاست�جدید�نداشت،�
می�توانم�گفت:�اسالمی�بود،�یعنی�آنان�می�دانستند�چگونه�می�توان�دین�مبتنی�بر�
شــریعت�را�اصالح�کرد�و�این�اصالح�جز�اصالحی�در�قلمرو�حقوق�نمی�تواند�
باشــد.�مشروطیت�این�راه�را�دنبال�کرد�و�اگر�بتوان�نظریه�ای�برای�اصالح�حقوقی�
تدوین�کرد،�از�آن�جا�که�مرکز�ثقل�اسالم�مجموعه�احکام�شرعی�آن�است،�می�توان�
گفت�که�نظریه�عام�اصالح�دینی�در�اسالم�به�دست�آمده�است«�)248�-1398(.
به�عبارت�دیگر،�نماینــدگان�مجلس�اول�که�خود�مجتهدانی�طراز�اول�)و�یا�
با�پشتیبانی�مراجع�شیعی�طراز�اول�نجف(�بودند�به�شهود�دریافته�بودند�که�برای�
ورود�به�دنیای�جدید�نیازی�به�عرفی�کردن�دینی�که�خود�عرفی�بود�نیست،�بل�باید�
از�»مجرای�ایجاد�نظام�حقوقی�وارد�دنیای�جدید«�)248�.1398(�شــد�و�»این�
کوشش�موفقی�در�یک�کشور�اسالمی�بود«�)248�.1398(�که�روشنفکران�دینی�
»در�غفلتی�مزمن�نســبت�به�مشروطیت�گام«�)249�.1398(�برداشتند�و�نتیجه�
آن�شــرایط�امتناع�کنونی�را�در�ایران�رقم�زده�است.�به�سخن�دیگر،�طباطبایی�نیز�
مانند�دیگر�روشنفکران�ایرانی�قائل�به�»اصالح�دینی«�در�اسالم�هست�ولی�آنچه�
او�بر�آن�اصرار�می�ورزد�مسئله�»روش�اصالح�دینی«�است�که�در�نگاه�او�قائالن�به�
سکوالریزاســیون�اسالم�و�ایدئولوژیک�کردن�اسالم�با�عدم�درک�منطق�تحوالت�
تاریخی�ایران�موجب�شده�اند�که�نظریه�مشروطیت�به�مثابه�نظریه�عام�اصالح�دینی�
مورد�غفلت�بنیادین�قرار�بگیرد�و�راه�خودکامگی�در�ایران�بیش�از�پیش�هموار�گردد.
بــا�توجه�به�این�نکته�اســت�که�می�تــوان�دریافت�چرا�طباطبایی�با�ســنت�
روشــنفکری�در�ایران،�به�صورت�عام،�و�روشنفکری�دینی،�به�طور�خاص،�زاویه�
دارد.�زیرا�در�خوانش�طباطبایی�مشروطیت�را�می�توان�همچون�آغاز�و�نیز�شرایط�
امکان�دوران�جدید�ایران�فهمید�و�این�سخن�بدین�معناست�که�»...�مشروطیت�با�
تکیه�بر�یکی�از�مهم�ترین�ناحیه�های�سنت�قدمایی�ایران،�ناحیه�ای�در�»جدیِد�در�
قدیم«�ممکن�شده�و�این�همان�است�که�می�توان�در�مورد�ایران�یکی�از�بخش�های�

»نص«�جدید�خواند«�)242�.1398(.
�یک�»واقعه�

ً
اگر�»مشــروطیت«�به�عنوان�نص�جدید�فهمیده�شود�و�نه�صرفا

تاریخــی«،�آنگاه�تجدد�به�مثابه�یک�امر�تحمیلی�بیرونی�یا�»مدرنیســم�غربی«�
قابل�تبیین�نخواهد�بود،�بل�به�عنوان�»مکان�تبیین�منطق�تجدد�ایرانی�و�چگونگی�
بســط�آن�منطق�در«�)243�.1398(�سیر�تحوالت�جامعه�ایرانی�مورد�مداقه�قرار�
خواهد�گرفت.�البته�در�اینجا�پرسشــی�ممکن�است�مطرح�گردد�و�آن�این�است�
که�»تجدد«�در�خوانش�طباطبایی�چیست؟�طباطبایی�تجدد�را�»قدیِم�در�جدید�
تحدید�می�کند�و�بر�این�عقیده�اســت�که�تجدد�زمانی�اتفاق�می�افتد�که�آن�قدیم�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢سخن◢دیگر،◢

طباطبایی◢نیز◢مانند◢
دیگر◢روشنفکران◢

ایرانی◢قائل◢به◢»اصالح◢
دینی«◢در◢اسالم◢

هست◢ولی◢آنچه◢او◢
بر◢آن◢اصرار◢می◢ورزد◢
مسئله◢»روش◢اصالح◢
دینی«◢است◢که◢در◢
نگاه◢او◢قائالن◢به◢
سکوالریزاسیون◢

اسالم◢و◢ایدئولوژیک◢
کردن◢اسالم◢با◢عدم◢
درک◢منطق◢تحوالت◢
تاریخی◢ایران◢موجب◢

شده◢اند◢که◢نظریه◢
مشروطیت◢به◢مثابه◢
نظریه◢عام◢اصالح◢
دینی◢مورد◢غفلت◢

بنیادین◢قرار◢بگیرد◢
و◢راه◢خودکامگی◢در◢
ایران◢بیش◢از◢پیش◢

هموار◢گردد.
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جدید�فهمیده�شــده،�در�روند�طوالنی�با�منطق�جدید�فهمیده�و�بسط�داده�شود«�
)طباطبایی،�242�.1398(.�به�سخن�دیگر،�این�منطِق�فهِم�قدیم�در�جدید�در�نظام�
حقوقی�مشروطیت�صورتبندی�گردید�و�مجتهدان�عصر�مشروطیت�توانستند�»در�
عمل«�گامی�برای�تأسیس�»اصالح�دینی�در�اسالم«�بردارند�ولی�روشنفکران�ایرانی�
از�آخوندزاده�تا�شــریعتی�و�سروش�و�داوری�»شهود�مستشارالدوله«�را�که�متوجه�
شده�بود�که�»تبدیل�احکام�شرع�به�مجموعه�های�حقوقی�جدید�مستلزم�جدا�کردن�
اخالقیات�از�احکام�حقوقی�است«�)255�.1398(�درنیافتند�و�با�تشبث�به�ایده�
پروتستانتیسم�و�ایدئولوژیک�کردن�دین�راه�عقالیی�شدن�جامعه�ایران�را�بستند.�به�
تعبیر�دیگر،�ستیز�طباطبایی�با�سنت�روشنفکری�در�ایران�ریشه�در�فهم�مشروطیت�
به�مثابه�نظریه�عام�اصالح�دینی�در�اسالم�دارد�که�به�زعم�او�در�»مجلس�اول«�در�
عمل�این�نظریه�به�اجرا�درآمد�ولی�»در�نظر«�صورتبندی�مفهومی�نشد�که�اکنون�
او�خود�تالش�دارد�این�نظریه�را�مسئله�مندانه�مفصلبندی�و�تدوین�کند�تا�این�خالء�

یکصد�ساله�به�گونه�ای�دیرهنگام�پر�شود.
اما�در�باب�تقریر�طباطبایی�از�سنت�روشنفکری�در�ایران�دو�مالحظه�عمده�
وجود�دارد�که�نیاز�به�بازبینی�بنیادین�دارد؛�یکی�بحث�سکوالریزاســیون�به�عنوان�
»عرفی�کردن�دین«�و�دومی�بحث�سکوالریزاسیون�در�وجه�جامعه�شناختی�است�
که�طباطبایی�در�یک�فراز�با�عنوان�»جدایی�کلیسا�و�دولت«�از�آن�یاد�می�کند�و�در�

فرازی�دیگر�با�مفهوم�»دین�و�دولت«.
آیا�سکوالریزاسیون�مترادف�با�عرفی�کردن�دین�است؟�پرسش�اینجاست�که�
مفهوم�»عرف«�در�نظام�معنایی�اسالمی�چیســت؟�طباطبایی�این�بحث�را�بدون�
اینکه�مفهوم�پردازی�و�صورتبندی�نظری�کند�به�یکباره�از�سکوالریزاسیون�به�معنای�
»عرفــی�کردن�دین«�)245�.1398(�تعبیر�کرده�اســت؛�در�حالیکه�عرفی�کردن�
به�معنای�»دنیوی�کردن�دین«�یا�»به�رســمیت�شناختن�استقالل�دنیا«�یا�»سازگار�
کردن�دین�با�دنیا�…�در�زبان�های�اروپایی«�)طباطبایی،�245�.1398(�نیســت.�
عرف�در�نظام�معنایی�تفکر�اســالمی�به�معنای�»فهم�متعارف�بشــری«�است�و�
سکوالریزاسیون�یا�»امر�سکوالر«�مساوق�با�عرف�نیست،�بل�»امر�سکوالر«�تعبیر�
دینِی�برآمده�از�نظام�معنایی�مســیحیت�کاتولیک�است.�به�زبان�دیگر،�سکوالر�
صورتی�از�»دیانت«�در�نظام�معنایی�مسیحیت�کاتولیک�است�که�برآمده�از�»منظر�
پاپی«�نیست،�بل�منتج�از�»چشم�انداز�الئیک«�است�و�»الئیک«�مساوی�با�دنیوی�
یا�ضددینی�و�غیردینی�نیست�بلکه�این�مفهوم�در�نظام�معنایی�کاتولیسیسم�به�معنای�
مسیحیانی�هستند�که�نگاه�رهبانی�به�دین�ندارند�ولی�باورمند�به�دیانت�مسیحی�

هستند.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اما◢در◢باب◢تقریر◢
طباطبایی◢از◢سنت◢
روشنفکری◢در◢ایران◢
دو◢مالحظه◢عمده◢
وجود◢دارد◢که◢نیاز◢
به◢بازبینی◢بنیادین◢
دارد؛◢یکی◢بحث◢
سکوالریزاسیون◢به◢
عنوان◢»عرفی◢کردن◢
دین«◢و◢دومی◢بحث◢
سکوالریزاسیون◢در◢
وجه◢جامعه◢شناختی◢
است◢که◢طباطبایی◢
در◢یک◢فراز◢با◢عنوان◢
»جدایی◢کلیسا◢و◢
دولت«◢از◢آن◢یاد◢
می◢کند◢و◢در◢فرازی◢
دیگر◢با◢مفهوم◢»دین◢
و◢دولت«.
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به�ســخن�دیگر،�این�مفاهیــم�قابل�تحویل�به�مفهوم�»عرفــی«�و�»عرف«�
�بر�چشم�انداز�مسیحیت�کاتولیک�

ً
نیســتند�و�طباطبایی�برای�تبیین�مفاهیم�دائما

و�نظــام�معنایی�آن�ِاتکاء�دارد�و�این�موجب�شــده�اســت�مفهــوم�»عرف«�را�در�
ساختار�معنایی�مسیحیت�صورتبندی�کند�ولو�به�ظاهر�از�صورت�واژگانی�تفکر�
اســالمی�برای�تمییز�بین�مفاهیم�بهره�گرفته�است.�یادآور�شوم�که�مبحث�من�از�
منظر�اعتقادی�به�تفکر�اسالمی�نیســت،�بل�نقد�من�این�است�که�1(�طباطبایی�
سکوالر�را�به�نادرستی�استقالل�عرف�دنیا�خوانش�کرده�است�2(�سکوالر�را�عرفی�
کردن�تبیین�کرده�است.�سکوالر�صورتی�از�دیانت�مسیحیت�است�که�نظام�پاپی�
را�قبول�ندارد�ولی�دیانت�مســیحیت�را�در�صورت�غیررهبانی�اش�پذیرفته�است�
و�از�قضا�صورت�پروتستانتیســم�مسیحیِت�غیررهبانی�)لوتران�…(�ریشه�در�این�
صورت�اولین�مسیحیت�دارد�که�با�مفهوم�»الئیک«�قابل�تمییز�است.�مضاف�بر�
این،�عرف�ساحتی�از�تعقل�اندیشــه�انسانی�است�که�برای�سامان�زندگی�عملی�
براساس�تجربه�های�بشری�در�تاریخ�جوامع�گوناگون�انسانی�در�طی�تاریخ�درازنای�
انسان�متبلور�شده�است�و�ربطی�به�سکوالریزاسیون�)که�مفهومی�الهیاتی�و�برآمده�
از�ساحت�نظر�مســیحی�در�سنت�رومی-التینی�است(�ندارد�که�بتوان�»از�آن�به�
عنوان�عرفی�کردن�دین�تعبیر�کرد«�)طباطبایی،�245�.1398(.�نکته�دیگر�اینکه،�
طباطبایــی�در�کتاب�ملت،�دولت�و�حکومت�قانون�جمله�ایی�را�بیان�می�کند�که�
بسیار�شگفت�انگیز�اســت�و�من�عین�عبارت�را�می�آورم�و�سپس�تحلیل�خود�را�

خواهم�گفت.�او�می�گوید:
»این�سکوالریزاسیون�الهیاتی�در�اسالم�موضوعیت�ندارد�و�نمی�تواند�مورد�
توجه�فعاالن�سیاســی�باشــد،�زیرا�برای�آنان�بحث�الهیاتی�اهمیتــی�ندارد،�اما�
سکوالریزاسیون�یک�وجه�جامعه�شناختی�نیز�دارد�که�از�نتایج�آن�تحول�در�الهیات�
و�یکی�از�وجوه�آن�جدایی�کلیســا�و�دولت�است�که�در�تاریخ�مسیحیت،�در�آغاز�
سده�های�میانه،�با�ادعای�پاپ�به�سلطنت�جهانی�آغاز�شد�و�دهه�هایی�دوام�آورد....�
به�نظر�من،�به�ویژه�به�دلیل�فقدان�مفهوم�دولت،�این�خلط�دین�و�دولت�در�تاریخ�

اسالم�نیز�سابقه�ای�ندارد..«�)245�-246�.1398(.
امــا�عبارات�آخر�این�پاراگراف�یکی�از�عجیب�ترین�و�در�عین�حال�مهم�ترین�
نکات�روایت�طباطبایی�از�بحث�دین�و�تاریخ�تحوالت�ادیان�و�شیوه�مفهوم�پردازی�
و�صورتبندی�تئوریک�می�باشد.�زیرا�طباطبایی�سنت�روشنفکری�دینی�را�متهم�به�
این�ذنب�الیغفر�می�کند�که�اینان�مشروطیت�را�به�مثابه�»نظریه�عام�اصالح�دینی«�
نفهمیده�اند�و�به�غلط�به�دنبال�سکوالریزاسیون�اسالم�رفته�اند�و�از�این�روی�به�بن�
بســتی�بنیادین�گرفتار�آمده�اند�ولی�مشکل�اصلی�این�است�که�طباطبایی�نیز�در�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
نقد◢من◢این◢است◢که◢
1(◢طباطبایی◢سکوالر◢

را◢به◢نادرستی◢
استقالل◢عرف◢دنیا◢
خوانش◢کرده◢است◢
۲(◢سکوالر◢را◢عرفی◢
کردن◢تبیین◢کرده◢

است.◢سکوالر◢
صورتی◢از◢دیانت◢

مسیحیت◢است◢که◢
نظام◢پاپی◢را◢قبول◢
ندارد◢ولی◢دیانت◢
مسیحیت◢را◢در◢

صورت◢غیررهبانی◢
اش◢پذیرفته◢است◢
و◢از◢قضا◢صورت◢
پروتستانتیسم◢

مسیحیِت◢غیررهبانی◢
)لوتران◢...(◢ریشه◢

در◢این◢صورت◢اولین◢
مسیحیت◢دارد◢که◢با◢
مفهوم◢»الئیک«◢قابل◢

تمییز◢است.◢
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ســاحتی�دیگر�اسالم�و�اندیشه�دینی�در�اسالم�و�نظام�معنایی�قرآن�را�ذیل�مفاهیم�
مســیحیت�مفصلبندی�می�کند�و�آنقدر�در�چنبره�مفهومی�مســیحیت�کاتولیک�
گرفتار�آمده�اســت�که�»تاریخ�اسالم«�را�نیز�از�»چشم�انداز�تاریخ�کاتولیسیسم«�

صورتبندی�می�کند.
شاهد�مثال�این�نقد�این�اســت�که�او�در�یک�جا�سخن�از�جدایی�»کلیسا�و�
دولت«�در�بســتر�تاریخ�تحوالت�اروپا�می�زند�و�در�جای�دیگر�می�گوید�»خلط�
دین�و�دولت�در�تاریخ�اســالم�….�ســابقه�ای�ندارد«�)246�.1398(�و�دلیل�این�
عدم�سابقه�این�است�که�در�تاریخ�اسالم�»فقدان�مفهوم�دولت«�)246�.1398(�
وجود�دارد.�اما�پرسشــی�که�در�اینجا�به�ذهن�متبادر�می�شود�این�است�که�اگر�در�
تاریخ�اسالم�فقدان�مفهوم�دولت�وجود�دارد�آیا�بدین�معناست�که�در�تاریخ�اسالم�
عدم�فقدان�»کلیســا«�وجود�دارد؟�به�سخن�دیگر،�طباطبایی�چنان�در�چارچوب�
مفهومی�کاتولیسیسم�گرفتار�آمده�است�که�می�پندارد�آنچه�»بویژه«�در�تاریخ�اسالم�
نبوده�است�مفهوم�»دولت«�است،�در�حالیکه�مفهوم�دولت�به�معنای�جدید�آن�از�
قرن�شانزدهم�میالدی�در�افق�اندیشه�بشری�پدیدار�گشته�است�و�الزم�بود�که�اگر�
از�منظر�تطبیقی�بین�تاریخ�ملل�مســیحی�و�ملل�مسلمان�سخن�می�گفتیم�و�در�
خصوص�»ویژگی�منحصر�به�فرد«�می�خواستیم�سخنی�بگوئیم�باید�اشاره�به�فقدان�
»مفهوم�کلیسا«�در�بین�ملل�مسلمان�و�تاریخ�دیانت�اسالم�می�کردیم�و�می�گفتیم�

این�خلط�کلیسا�و�دولت�در�تاریخ�اسالم�سابقه�ای�ندارد.
زیــرا�در�کتاب�»مالحظات�درباره�دانشــگاه«،�طباطبایــی�خود�تعریفی�از�
�بر�نمونه�های�تاریخی�در�بســتر�تاریخ�

ً
»دولت«�می�دهد�که�می�تواند�مســامحتا

اســالم�نیز�اطالق�گردد�و�این�خبط�فلســفی�را�که�او�در�باب�الهیات�و�ساحات�
�هویدا�

ً
جامعه�شناختی�آن�در�نسبت�با�تحوالت�تاریخی�جهان�اسالم�دارد�را�کامال

می�کند.�او�در�»مالحظات�درباره�دانشگاه«�می�گوید�»بحث�بر�سر�وجود�یا�عدم�
دولت�نیســت،�زیرا�ســامانی�که�هر�ملتی�به�خود�می�دهد�همان�دولت�است«�
)a1398.�453(�و�اگر�تعریف�از�دولت�به�مثابه�»سامان�امر�جمعی«�معیار�باشد�
پس�مسلمانان�»سامان�حکومتی«�داشتند�و�آنچه�آن�ها�نداشتند�»مفهوم�کلیسا«�
بود.�اگر�این�اشــکال�درست�باشد�پرسش�اینجاست�که�چرا�طباطبایی�می�گوید�
روشنفکران�نمی�توانستند�مباحث�اسالمی�را�درون�نظام�معنایی�الهیات�مسیحی�
بیان�کنند؟�به�عبارت�دیگر،�طباطبایی�با�آنکه�روشنفکران�دینی�را�نقد�می�کند�که�
مراتب�تمایز�بین�دین�مسیحیت�و�دیانت�اسالم�را�رعایت�نکرده�اند�و�ناتوان�از�ارائه�
نظریه�عام�اصالح�دینی�در�»صورت�مشروطیت«�گردیده�اند�ولی�خود�نیز�دست�
به�تحریف�ناآگاهانه�چشم�انداز�اسالمی�می�زند�و�به�صورت�ضمنی�می�گوید�در�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
طباطبایی◢چنان◢در◢
چارچوب◢مفهومی◢
کاتولیسیسم◢
گرفتار◢آمده◢است◢
که◢می◢پندارد◢آنچه◢
»بویژه«◢در◢تاریخ◢
اسالم◢نبوده◢است◢
مفهوم◢»دولت«◢
است،◢در◢حالیکه◢
مفهوم◢دولت◢به◢
معنای◢جدید◢آن◢
از◢قرن◢شانزدهم◢
میالدی◢در◢افق◢
اندیشه◢بشری◢
پدیدار◢گشته◢است◢
و◢الزم◢بود◢که◢اگر◢
از◢منظر◢تطبیقی◢
بین◢تاریخ◢ملل◢
مسیحی◢و◢ملل◢
مسلمان◢سخن◢
می◢گفتیم◢و◢در◢
خصوص◢»ویژگی◢
منحصر◢به◢فرد«◢
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تاریخ�اسالم�مفهوم�دولت�نبوده�است�ولی�»مفهوم�کلیسا«�بوده�است.�به�عبارت�
دیگر،�نمی�توان�منطق�تحوالت�تاریخ�اسالم-�چه�شیعی�و�چه�سنی-�را�با�مفاهیم�
برگرفته�از�بستر�مسیحیت�کاتولیکی�تبیین�کرد�و�اگر�متفکری�چنین�کند،�کما�اینکه�
طباطبایی�دست�به�چنین�کاری�زده�است،�نتیجه�اش�این�می�شود�که�»کلیسا«�را�
مســاوق�»دین«�قرار�دهد�و�ســپس�بگوید�در�تاریخ�اسالم�خلط�»دین«�)بخوان�
کلیسا(�و�»دولت«�ســابقه�ای�نداشت�و�دلیل�آن�»فقدان�مفهوم�دولت«�)1398.�

246(�است.
در�حالیکه�با�تعریف�خود�طباطبایی�در�کتاب�مالحظات�درباره�دانشــگاه،�
مسلمانان�توانسته�بودند�امر�جمعی�خویش�را�سامانی�بدهند�ولی�آنچه�مسلمانان�
فاقد�آن�بوده�اند�»کلیسا«�بوده�است�که�طباطبایی�با�عدم�بیان�آن�و�مساوق�گرفتن�
ضمنی�دو�مفهوم�»دین«�و�»کلیســا«�نشان�داده�اســت�که�»الگوواره�نخستین«�
)Prototype(�در�ذهن�او�در�نســبت�با�دین،�مســیحیت�اســت�و�از�این�منظر�
تحوالت�جهان�اســالم�را�مفهوم�پردازی�می�کند.�در�حالیکه�دین�به�مثابه�کلیسا�
صورتی�از�دیانت�مسیحی�در�چارچوب�نظام�معنایی�کاتولیسیسم�می�باشد�و�امری�
جهانشــمول�نیست�و�صورت�های�متفاوت�از�دین�در�جهان�وجود�دارند�که�هیچ�
کدام�قابل�تحویل�به�دیگری�نیستند�و�طباطبایی�این�نکته�ظریف�را�می�داند�و�در�
نقد�سنت�روشنفکری�به�درستی�ِاعمال�می�کند�ولی�خود�گرفتار�همین�»کاتولیزه�
کردن«�نظام�معنایی�اسالم�می�شود�و�این�شاید�بر�فهم�او�از�مجلس�اول�مشروطیت�
-�به�مثابه�نظریه�عام�اصالح�دینی-�تأثیر�بنیادین�گذاشته�است�که�او�اجتهادات�این�
مجلس�را�به�مثابه�»نص�چهارم«�می�خواند�و�بدون�اقامه�هیچ�دلیلی�می�گوید�هر�
آنچه�آن�ها�گفتند�را�»می�توانم�گفت:�اسالمی�بود«�)248�.1398(�ولی�مشخص�

نیست�که�این�صفت�اسالمی�چیست�و�بر�چه�مبنایی�استوار�است؟
-�تأمالتی�درباره�ناسیونالیسم�و�مفهوم�ملت

طباطبایی�بر�این�باور�اســت�که�»امر�ملی«�و�»وحدت�ملی«�ایران�صورتی�
از�ناسیونالیسم�نیست،�بل�ناسیونالیسم�یکی�از�صورت�های�تاریخی�»امر�ملی«�
در�جهان�است�که�فروکاستن�»امر�ملی�ایران«�به�ناسیونالیسم�خدشه�به�»امر�ملی�
ایرانــی«�وارد�می�کند.�)طباطبایی،�149�.1398(�البته�اینکه�امر�ملی�چیســت،�
طباطبایی�تعریف�مفهومی�دقیقــی�از�این�مفهوم�در�هیچکــدام�از�آثارش�ارائه�
نمی�دهد�ولی�می�توان�از�بین�خطوط�ســفید�روایتش�دریافت�که�امر�ملی�معادل�
وحدت�ملی�ایران�اســت�ولی�اینکه�خود�مفهوم�»ملی«�چیست�با�ارجاع�به�آثار�

مکتوب�او�نمی�توان�تعریف�ُمَحصلی�از�آن�یافت.�)میری،�1399(�
ۀ«�و�

ّ
ما�در�ایران�با�سه�فرم�از�امر�جمعی�روبرو�هستیم�که�یکی�ذیل�مفهوم�»مل

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
طباطبایی◢بر◢این◢
باور◢است◢که◢»امر◢

ملی«◢و◢»وحدت◢ملی«◢
ایران◢صورتی◢از◢

ناسیونالیسم◢نیست،◢
بل◢ناسیونالیسم◢یکی◢
از◢صورت◢های◢تاریخی◢
»امر◢ملی«◢در◢جهان◢
است◢که◢فروکاستن◢
»امر◢ملی◢ایران«◢به◢
ناسیونالیسم◢خدشه◢
به◢»امر◢ملی◢ایرانی«◢

وارد◢می◢کند.
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رم«�قابل�تحدید�و�تمییز�از�یکدیگر�
َ
دومی�با�مفهوم�»ملت«�و�آخری�با�مفهوم�»پات

می�باشند.�البته�در�تاریخ�معاصر�ایران�هر�از�گاهی�ائتالفی�بین�نیروهای�اجتماعی�
هر�یک�از�این�سنوخ�از�امر�جمعی�رخ�داده�است�ولی�برخی�از�اوقات�هم�یکی�از�
این�ســنوخ�تالش�کرده�است�نمایندگی�آن�دو�دیگر�را�به�زور�به�عهده�بگیرد�و�امر�
جمعی�را�تمامیت�خواهانه�بر�اساس�نظام�معنایی�خویش�تفسیر�و�تبیین�بکند�و�

مخالف�را�بیرون�از�دایره�امر�مشروع�جامعوی�ایرانیان�به�تصویر�بکشد.
به�عنــوان�مثــال،�در�دوران�پهلــوی�اول�ما�شــاهد�ائتالف�بیــن�خوانش�
ۀ«�ایران�را�به�حاشیه�

ّ
ناسیونالیســمی�و�باستانگرایانه�از�امر�جمعی�هستیم�که�»مل

می�راند�و�داوری�در�وضع�کنونی�تفکر�در�ایران�به�درستی�اشاره�به�امکان�بازگشت�
ۀ«�در�ساحت�حاکمیت�جامعه�ایران�می�کند�ولی�

ّ
نیروهای�سیاسی-اجتماعی�»مل

طباطبایی�این�تحلیل�جامعه�شــناختی�دقیق�و�بنیادین�داوری�را�درک�نمی�کند�و�
تالش�های�او�را�به�خطا�به�ناسیونال-�سوسیالیسم�هایدگر�و�هیتلر�منتسب�می�کند.
تأســیس�جمهوری�اسالمی،�به�عنوان�شاهدی�دیگر�از�تاریخ�معاصر�ایران،�
رم�ایران«�ممکن�

َ
ۀ«�و�حذف�نیروهای�اجتماعی�»ملت�ایران«�و�»پات

ّ
با�تکیه�بر�»مل

شد�ولی�امروز�پس�از��41سال�از�تأسیس�جمهوری�اسالمی�ما�شاهد�آن�هستیم�
که�نیروهای�ناسیونالیستی�و�باستانگرایی�)که�هر�کدام�نظام�معنایی�خاص�خود�
را�دارند(�دوباره�در�سپهر�جامعه�ایرانی�سر�برآورده�اند�و�فشارهای�بیشماری�را�به�
حاکمیتی�که�تالش�می�کند�تکثر�امر�جمعی�ایرانی�را�ذیل�»امر�دینی«�قرار�دهد،�

وارد�می�کنند.
به�عبارت�دیگر،�گفتمان�طباطبایی�تلفیقی�بین�دو�سنخ�از�امر�جمعِی�جامعه�
رم.�در�این�

َ
ایرانی�است:�گفتمان�مدرن�و�گفتمان�باستانی�یا�تلفیقی�از�ناسیون�و�پات

�استقالل�خویش�را�از�دست�
ً
رویکرد�»امر�دینی«�)و�بخشی�از�مردم�ایران(�کامال

می�دهــد�و�به�عنوان�ماده�صورت�امر�مدرن�قرار�می�گیرد�و�از�این�روی�اســت�که�
»عمل�نمایندگان�مجلس�اول«�را،�به�زعم�طباطبایی،�می�توان�اسالمی�تلقی�کرد�
به�این�دلیل�که�آنها،�در�نگاه�طباطبایی،�توانسته�بودند-�نه�در�نظر،�بل�در�ساحت�
عمل-�شــریعت�را�ذیل�عقل�مدرن�اصالح�کنند�و�طباطبایی�این�مدرنیزه�کردن�
شریعت�اسالمی�را�»نظریه�عام�اصالح�دینی«�می�خواند�و�تمایز�کانتی�)طباطبایی،�
261�.1398(�بین�اخالق�و�حقوق�)Legality≠Morality(��را�بخشی�از�پروسه�
اصــالح�دینی�تحدید�می�کنــد�و�از�این�منظر�به�هایدگر�می�تــازد�و�داوری�را�هم�
هایدگری�می�خواند�و�او�را�مسبب�به�حاشیه�راندن�نظریه�عام�اصالح�دینی�خویش�

می�داند.
اما�واقعیت�این�است�که�نمی�توان�امر�جمعی�سه�گانه�جامعه�ایرانی�را�از�منظر�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تأسیس◢جمهوری◢
اسالمی،◢به◢عنوان◢
شاهدی◢دیگر◢از◢
تاریخ◢معاصر◢ایران،◢
با◢تکیه◢بر◢»ملّۀ«◢
و◢حذف◢نیروهای◢
اجتماعی◢»ملت◢
ایران«◢و◢»پاتَرم◢
ایران«◢ممکن◢شد◢
ولی◢امروز◢پس◢
از◢41◢سال◢از◢
تأسیس◢جمهوری◢
اسالمی◢ما◢شاهد◢آن◢
هستیم◢که◢نیروهای◢
ناسیونالیستی◢و◢
باستانگرایی◢)که◢
هر◢کدام◢نظام◢
معنایی◢خاص◢خود◢
را◢دارند(◢دوباره◢در◢
سپهر◢جامعه◢ایرانی◢
سر◢برآورده◢اند◢و◢
فشارهای◢بیشماری◢
را◢به◢حاکمیتی◢که◢
تالش◢می◢کند◢تکثر◢
امر◢جمعی◢ایرانی◢را◢
ذیل◢»امر◢دینی«◢قرار◢
دهد،◢وارد◢می◢کنند.
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کانتی�حل�و�فصل�کرد�و�سوبژکتیویســم�کانتی�را�به�عنوان�»چشم�انداز�وحدت�
ملــی«�صورتبندی�کرد.�طباطبایی�تالش�می�کند�خــود�را�راوی�قصه�ی�ایران�در�
تمامیتش�)باستانی،�اسالمی،�مدرن(�عرضه�کند�و�گفتمان�ایرانشهری�را�به�مثابه�
جامع�ســه�ســنخ�از�امر�جمعی�که�انحصاراً��می�تواند�»وحدت�ملی�ایران«�را�در�
مقام�نظر�صورتبندی�کند�به�جامعه�علمی�تحمیل�کند�ولی�واقعیت�امر�این�است�
ۀ«�)به�مثابه�امر�دینی(�تحدید�می�گردد�

ّ
که�جریان�غالب�جامعه�ایران�که�ذیل�»مل

در�صورتبندی�ایرانشهری�ســرکوب�مفهومی�)و�تهی�از�محتوای�وحیانی�عقل(�
می�گردد�و�خوانش�طباطبایی�از�»امر�مدرن«�نیز�با�چالش�های�بنیادین�از�ســوی�

مفسران�عقل�مدرن�روبرو�است.
البته�این�بدین�معنا�نیست�که�خوانش�او�از�»امر�باستانی«�نیز�خالی�از�اشکال�
�در�حد�

ً
باشد�ولی�تالش�او�برای�یک�سنتز�جامع�از�سنوخ�سه�گانه�جامعه�ایرانی�صرفا

یک�طرح�ایدئولوژیک�قرار�می�گیرد�که�موجب�زایش�پیکارهای�سیاسی�در�سپهر�
جامعه�ایرانی�می�گردد�و�آنچه�ما�نیازمند�آن�هستیم�نوعی�»بینش�نو-�سهروردیانه«�
است�که�بتواند�این�سه�سنخ�از�امر�جمعی�در�جامعه�ایران�را�که�نظام�های�معنایی�
متفاوت�و�متافیزیک�مختلف�دارد�را�ذیل�یک�وحدت�استعالیی�صورتبندی�کند�
نه�اینکه�یکی�را�ارتقا�بدهد�و�نام�آن�را�استعالء�بگذارد.�این�صورتبندی�استعالیی�
در�گفتمان�ایرانشهری�غایب�است�و�رویکرد�ستیزه�جویانه�ی�طباطبایی�در�ساحت�
امر�اجتماعی�نیز�خود�دامن�به�نوعی�تفرقه-�و�نه�وحدت-�می�زند�که�نشانه�های�آن�

در�روایت�ملت،�دولت�و�حکومت�قانون�به�وفور�قابل�مشاهده�است.
3-�مستقالت�عقلی�و�حقوق�طبیعی

طباطبایی�بر�چه�اساسی�این�سخن�را�می�گوید؟�در�سرتاسر�اثر�اخیر�خویش�
او�برهایدگر�می�تازد�ولی�به�خواننده�نمی�گوید�که�مبنای�تحدید�»عقِل�ُعقالئی«�
که�او�آن�را�اســاس�نظریه�عام�اصالح�دینی�در�اســالم�قرار�داده�است،�چیست؟�
آیا�این�»عقل�عقالیی«�مبتنی�بر�ایده�»عقالنیت�جهانشــمول«�است�یا�صورتی�
از�ُصوِر�عقل�یوروسنتریک�است؟�البته�که�طباطبایی�با�بر�ساخت�مفهوم�»عقل�
عقالیی«�می�خواهد�این�نظر�را�القا�کند�که�داوری�هایدگری�می�اندیشد�وهایدگر�
هم�فیلسوف�نازیسم�بوده�است-�پس�مخالفت�داوری�با�نظریه�عام�اصالح�دینی�
در�اســالِم�طباطبایی�نیز�ناشــی�از�تأیید�داوری�از�خودکامگی�در�برابر�حکومت�
قانون�است-�و�در�نتیجه�مفهوم�»عقِل�ُعقالئی«�از�موضع�عقل�عملی�و�صورتی�
�مسئله�اینگونه�است�و�به�این�سادگی�

ً
از�امِر�ُعقالئی�جهانشمول�است.�اما�آیا�واقعا

قابل�صورتبندی�تئوریک�است؟�در�هیچ�جای�ملت،�دولت�و�حکومت�قانون�ما�
اشــاره�ای�مستدل�به�ایمانوئل�کانت�نمی�بینیم�ولی�از�واژه�»فلسفه�حقوقی«�بارها�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
طباطبایی◢تالش◢

می◢کند◢خود◢را◢راوی◢
قصه◢ی◢ایران◢در◢

تمامیتش◢)باستانی،◢
اسالمی،◢مدرن(◢

عرضه◢کند◢و◢گفتمان◢
ایرانشهری◢را◢به◢مثابه◢
جامع◢سه◢سنخ◢از◢امر◢
جمعی◢که◢انحصارا◢

ً◢می◢تواند◢»وحدت◢ملی◢
ایران«◢را◢در◢مقام◢نظر◢

صورتبندی◢کند◢به◢
جامعه◢علمی◢تحمیل◢
کند◢ولی◢واقعیت◢امر◢
این◢است◢که◢جریان◢
غالب◢جامعه◢ایران◢که◢
ذیل◢»ملّۀ«◢)به◢مثابه◢
امر◢دینی(◢تحدید◢

می◢گردد◢در◢صورتبندی◢
ایرانشهری◢سرکوب◢

مفهومی◢)و◢تهی◢
از◢محتوای◢وحیانی◢
عقل(◢می◢گردد◢و◢

خوانش◢طباطبایی◢
از◢»امر◢مدرن«◢نیز◢با◢
چالش◢های◢بنیادین◢از◢
سوی◢مفسران◢عقل◢
مدرن◢روبرو◢است.
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استفاده�شده�است.�اما�مشخص�نیست�که�چارچوب�نظرِی�»فلسفه«�حقوقی�که�
او�مبتنی�بر�آن�نظریه�عام�اصالح�دینی�خویش�را�»اسالمی«�می�نامد�چیست؟

بنا�بــر�خوانش�طباطبایی،�نظریه�اصالح�دینی�روشــنفکری�دینی�مبتنی�بر�
»فلسفه�ای«�است�که�با�چارچوب�دیانت�اسالم�سازگاری�ندارد�ولی�او�نمی�گوید،�
به�عنوان�مثال،�فلســفه�ی�دیِن�روشنفکری�چون�عبدالکریم�سروش�چیست؟�در�
کتاب�پرسش�از�امکان�امر�دینی�بیژن�عبدالکریمی�)1397(�به�دقت�مبانی�فلسفی�
سروش�)و�روشنفکری�دینی(�را�صورتبندی�کرده�است�و�آن�را�ذیل�»سوبژکتیویسم�
کانتی«�قرار�داده�است�ولی�طباطبایی�اشاره�ای�به�سوبژکتیویسم�و�وامداری�خویش�
به�»بینش�کانتی«�نمی�کند.�اما�روشنفکری�دینی�را�به�دلیل�وامداری�فلسفه�ی�دینش�
به�سنت�مســیحی�تخطئه�می�کند�و�می�گوید�که�غایت�روشنفکری�دینی�نظریه�
اصالح�دینی�در�اســالم�بر�اساس�ایده�پروتستانتیسم�است�و�این�نظریه�در�عمل�
شکســت�خورده�است�و�دلیل�آن�»فلســفه�ی�دین«�روشنفکری�دینی�است�که�
»فلسفه�اش«�اسالمی�و�ســازگار�با�مبانی�دین�اسالم�نیست.�اما�واقعیت�امر�این�
است�که�روشنفکری�دینی�تصوری�سوبژکیتویستی/�کانتی�از�دین�دارد�و�این�سخن�
بدین�معناست�که�»شئی�فی�نفسه«�در�فلسفه�کانت�توسط�عقل�قابل�صورتبندی�
نیســت�و�از�این�روی�است�که�عبدالکریم�سروش�در�رؤیاهای�رسوالنه�تفسیری�

کانتی�از�دین�اسالم�و�وحی�ارائه�می�دهد.�
همانگونه�که�»فلســفه�ی�دیِن«�سروش�»فلسفه�ای«�است�که�مبتنی�بر�نگاه�
سوبژکتیویسم�کانتی�است،�به�همان�اعتبار�»فلسفه�ی�حقوِق«�طباطبایی�»فلسفه�
ای«�اســت�که�از�عقالنیت�سوبژکتیویســم�کانتی�و�سنت�یوروسنتریکی�بدون�
اجتهاد�به�عاریت�گرفته�شده�است�و�به�همین�دلیل�موضع�حقوقی-�دینی�طباطبایی�
کماکان�در�بیرون�از�قلمرو�جهانبینی�اسالمی�در�معنای�کالن�و�انتولوژیک�آن�قرار�
�به�همین�دلیل�نمی�تواند�مبنای�نظریه�ایی�عام�برای�»اصالح�

ً
گرفته�اســت�و�دقیقا

دینی«�در�ســاحت�معرفتی�دیانت�دینی�همچون�اسالم�قرار�گیرد.�زیرا�نظریه�ایی�
می�تواند�درون-دینی�باشد�که�پرسش�از�»معرفت�دینی«�را�ابتدا�مطرح�کرده�باشد�
و�به�ما�بگوید�که�مبانی�معرفت�دینی�چیســت�و�چگونه�می�توان�چارچوب�های�
نظری�»تحول�اجتهادی«�در�تفکر�اســالمی�را�احیا�کرد�و�این�از�طریق�فلســفه�
حقوق�کانتی�)بدون�دخل�و�تصرف�در�فلسفه�کانت�بر�اساس�مبانی�انتولوژیک�
و�اپیستمولوژیک�و�الهیاتی�دیانت�اسالم(�ممکن�نیست؛�یعنی�ظرف�و�مظروف�
بدون�التفات�به�مبانی�قابل�تصرف�نیستند�و�طباطبایی�کماکان�بیرون�مستقر�شده�

است�و�بیروِن�یوروسنتریک�را�دروِن�دین�صورتسازی�می�کند.
به�عبارت�دیگر،�ســروش�و�طباطبایی�از�منظر�فلسفی�ذیل�»سوبژکتیویسم�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اما◢واقعیت◢امر◢این◢
است◢که◢روشنفکری◢
دینی◢تصوری◢
سوبژکیتویستی/◢
کانتی◢از◢دین◢دارد◢
و◢این◢سخن◢بدین◢
معناست◢که◢»شئی◢
فی◢نفسه«◢در◢فلسفه◢
کانت◢توسط◢عقل◢
قابل◢صورتبندی◢
نیست◢و◢از◢این◢روی◢
است◢که◢عبدالکریم◢
سروش◢در◢رؤیاهای◢
رسوالنه◢تفسیری◢
کانتی◢از◢دین◢اسالم◢
و◢وحی◢ارائه◢می◢دهد.◢
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کانتی«�قرار�می�گیرند�و�به�این�اعتبار�هر�دو�"در�بیرون�قلمرو�دین�در�معنای�سنتی�آن�
قرار"�)طباطبایی،�219�.1398(�دارند.�اما�هنوز�یک�پرسش�بنیادین�بی�پاسخ�مانده�
است�و�آن�مفهوم�»مستقالت�عقلی«�در�روایت�طباطبایی�است.�به�تعبیردقیق�تر،�
چرا�طباطبایی�مستقالت�عقلی�در�سنت�فکری�اسالمی�را�بیرون�از�دایره�»حقوق�
طبیعــی«�می�داند�و�آن�را�ناکارآمد�برای�فهم�تحوالت�تاریخی�جدید�صورتبندی�
می�کند؟�به�نظر�من،�طباطبایی�»مســتقالت�عقلی«�را�در�دایره�»فلســفه�حقوق�
کانتی«�تحدید�کرده�است�و�سپس�می�گوید�مستقالت�عقلی�به�»حقوق�طبیعی«�
ربطی�ندارد�ولی�مشــکل�اینجاســت�که�»عقِل«�مکنون�در�روایت�»مستقالت�
عقلی«�عقالنیت�کانتی�نیســت�که�دسترسی�به�شئی�فی�نفسه�نداشته�باشد،�بل�
سنخ�دیگری�از�عقل�است�که�با�مفاهیم�برآمده�از�منظر�سوبژکتیویسم�قابل�تبیین�
نیست�و�نمی�شود�با�خطابه�و�جدل�مسائل�بنیادین�نظری�را�تسویه�شده�محسوب�
کرد.�این�سخن�بدین�معناست�که�مستقالت�عقلی�ساحتی�از�ساحات�عرف�است�

و�عرف�نه�»سکوالریزاسیون«�است�و�نه�»ُعرفی�کردن�دین«.
عرف�به�معنای�»فهم�متعارف�بشری«�است�که�یکی�از�ساحات�عقل�انسان�
در�مواجهه�با�جهان�بیرونی�و�زندگی�روزمره�)و�درک�بدیهی�منطق�زندگی�بســیط�
بشری(�که�در�سیر�تحوالت�انسانی،�ساخت�و�ساختمانش�دگرگون�گشته�است�
و�بسیار�گســترده�و�بیکران�شده�است.�عرف�به�معنای�فهم�متعارف�زیرمجموعه�
»معرفت�دینی«�اســت�ولی�پرسشــی�که�باید�در�اینجا�مطرح�کرد،�و�طباطبایی�
�می�گوید�مستقالت�عقلی�ربطی�به�حقوق�طبیعی�

ً
�به�آن�نمی�پردازد�)و�صرفا

ً
اصال

ندارد(،�این�اســت�که�معرفت�دینی�از�چه�اقالیمی�ُمتشکل�شده�است�و�بازسازی�
»اجتهاد�دینی«�که�ساحات�عمومی�و�خصوصی�و�اخالقی�و�تنظیم�روابط�حقوقی�
�مقتضیات�

ً
انسان�)با�توجه�به�مقتضیات�زمان�اجتماعی�و�مکان�اجتماعی�و�نه�صرفا

زمان�و�مکان�کما�ُیقال�فی�فقه�و�اصول(�در�بستر�زندگی�روزمره�چگونه�امکانپذیر�
است؟�به�عبارت�دیگر،�برای�فهم�تفکر�دینی�در�اسالم�ما�نیازمند�درونی�کردن�نظام�
معنایی�مسیحیت�یا�نظام�حقوقی�در�فلسفه�کانت�نیستیم،�بل�نیازمند�بازسازی�
مؤلفه�های�احیا�اجتهاِد�مبانی�معرفت�دینی�هستیم�که�نمونه�اعالی�این�بازسازی�
در�چارچوب�معرفت�دینِی�هفتگانه�عالمه�جعفری�به�ظهور�رسیده�است.�به�دیگر�
ســخن،�تحدید�مدرنیته�ایرانی�نیازمند�فهم�بنیادین�تری�از�دین�و�معرفت�دینی�و�
مســتقالت�عقلی�و�جایگاه�عرف�در�آن�می�باشــد�که�چنین�پروژه�ای�در�روایت�

طباطبایی�تاکنون�رؤیت�نشده�است.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
عرف◢به◢معنای◢
»فهم◢متعارف◢

بشری«◢است◢که◢
یکی◢از◢ساحات◢
عقل◢انسان◢در◢

مواجهه◢با◢جهان◢
بیرونی◢و◢زندگی◢
روزمره◢)و◢درک◢

بدیهی◢منطق◢زندگی◢
بسیط◢بشری(◢که◢
در◢سیر◢تحوالت◢
انسانی،◢ساخت◢و◢

ساختمانش◢دگرگون◢
گشته◢است◢و◢بسیار◢
گسترده◢و◢بیکران◢
شده◢است.◢عرف◢

به◢معنای◢فهم◢
متعارف◢زیرمجموعه◢

»معرفت◢دینی«◢
است◢ولی◢پرسشی◢

که◢باید◢در◢اینجا◢
مطرح◢کرد،◢و◢

طباطبایی◢اصالً◢به◢
آن◢نمی◢پردازد
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دکتر�سید�جواد�میری،�جامعه�شناس�و�استاد�پژوهشگاه�علوم�انسانی�است.�
او�دکترای�جامعه�شناسی�از�دانشگاه�بریستول�انگلستان�دارد.�کتاب�هایی�چون�
»روایت�های�موازی�در�علوم�انســانی«،�»تأملی�بر�فقر�تئوریک�در�علوم�انسانی�
ایران«،�»ما�و�فارابی«،�»نگاهی�مردم�شناســانه�به�چین�و�روســیه�در�جغرافیای�
سیاســی�ایران«�از�جمله��آثار�او�اســت.�او�چندی�است�که�به�تحلیل�و�بررسی�
پروژه�فکری�جواد�طباطبایی�تئوریســن�اصلی�حزب�کارگزاران�پرداخته�است.�
طباطبایی�روشنفکر�ایرانی�است�که�»پروژه�ایرانشهری«�را�برای�مدرنیته�ایرانی�
دنبال�می�کند.�طباطبایی�تضاد�جدی�با�ســنت�روشــنفکری�مثل�آل�احمد�و�
شــریعتی�در�ایران�دارد.�جواد�میری�ســابق�بر�این�در�گفتگویی�که�سال�1395 

داشت�به�نقد�آراء�و�اندیشه�های�طباطبایی�پرداخته�بود.�
به�مناسبت�کتاب�جدید�دکتر�طباطبایی�با�عنوان�»ملت�دولت�و�حکومت�
قانون«�در�طی�یادداشــت�مفصلی،�به�تحلیل�عمیق�اندیشه�طباطبایی�مستند�
به�کلمات�خود�ایشــان�پرداخت.�در�این�شماره�دیده�بان�به�بخشی�از�یادداشت�
ایشان�با�اندکی�اختصار�خواهیم�پرداخت.�بخش�دیگر�این�یادداشت�در�شماره�

بعدی�دیده�بان�اندیشه�منتشر�خواهد�شد.
جواد�میری�در�این�یادداشــت�به�ایده�بنیادین�اندیشه�دکتر�طباطبایی�اشاره�
می�کند�و�معتقد�است�طباطبایی�»پروژه�اصالح�دینی«�روشنفکران�دینی�را�نه�تنها�
موفق�نمی�داند،�بل�آن�را�سد�راه�فهم�درست�منطق�تحوالت�تاریخ�معاصر�ایران�
نیز�می�داند.�او�معتقد�است�سنت�روشنفکری�در�ایران�به�دنبال�سکوالریسیون�
االهیاتی�هســتند�که�این�در�اسالم�جایگاهی�ندارد.�بلکه�او�راه�جدیدی�را�برای�
اصالح�دینی�پیشــنهاد�دارد�که�عبارت�است�از�»مشروطیت�به�مثابه�نظریه�عام�
اصالح�دینی�در�اســالم«.�طباطبایی�معتقد�اســت�مجلس�نمایندگان�اول�که�
مجتهــدان�طرازی�بودند�پی�بردند�که�برای�ورود�به�دنیای�جدید�نیازی�به�عرفی�
کردن�دین�نیســت�بلکه�باید�از�مجرا�ایجاد�نظانم�حقوقی�وارد�دنیای�جدید�شد�
و�این�کوشــش�معرفتی�در�یک�کشور�اسالمی�بود�که�در�عمل�موفق�بود�اما�این�
عمل�هیچگاه�صورت�بندی�نظری�نشــده�است�و�مدعی�است�که�پروژه�ایشان�
درصــدد�تئوری�پردازی�نظری�این�قضیه�اســت.�طباطبایی�نیز�قائل�به�اصالح�
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دینی�است�اما�نکته�او�در�روش�اصالح�است.��او�مشروطه�را�مکانی�برای�تبیین�
منطــق�تجدد�ایرانی�می�داند.�او�بیان�می�دارد�پــروژه�اصالح�دینی�از�آخوندزاده�
تا�شــریعتی�و�عبدالکریم�سروش�به�دنبال�نوعی�پروتستانتیسم�هستند�اما�او�راه�

دیگری�را�برگزیده�است.
میری�در�ادامه�انتقادات�جدی�به�فهم�سکوالریته�و�عرفی�سازی�در�اندیشه�
طباطبایی�می�پردازد�و�معتقد�است�مشکل�اصلی�اینجاست�که�او�اندیشه�دینی�
در�اسالم�و�نظام�معنایی�قرآن�را�ذیل�مفاهیم�مسیحیت�مفصل�بندی�کرده�است�
و�در�چنبره�مفهومی�مســیحیت�کاتولیک�گرفتار�آمده�اســت.�همچنین�جواد�
میری�بحث�مفصلی�درباره�مفهوم�ملیت�و�ناسیونالیســم�دارند�و�نیم�نگاهی�به�
اندیشــه�های�رضا�داوری�نیز�پرداخته�شــده�و�به�گفتمان�طباطبایی�در�رابطه�با�

مفهوم�ملت�پرداخته�است.
سومین�بحث�میری�در�رابطه�با�مستقالت�عقلی�است.�میری�معتقد�است�
بنا�برخوانش�طباطبایی،�نظریه�اصالح�دینی�روشــنفکری�دینی�امثال�سروش�
مبتنی�بر�»فلســفه�ای«�است�که�با�چارچوب�دیانت�اسالم�سازگاری�ندارد،�در�
حالی�که�همانگونه�که�»فلسفه�ی�دیِن«�سروش�»فلسفه�ای«�است�مبتنی�بر�نگاه�
سوبژکتیویسم�کانتی،�به�همان�اعتبار�»فلسفه�ی�حقوِق«�طباطبایی�»فلسفه�ای«�
است�که�از�عقالنیت�سوبژکتیویسم�کانتی�و�سنت�یوروسنتریکی�بدون�اجتهاد�
به�عاریت�گرفته�شده�اســت�و�به�همین�دلیل�موضع�حقوقی-�دینی�طباطبایی�
کمــاکان�در�بیرون�از�قلمرو�جهانبینی�اســالمی�در�معنای�کالن�و�انتولوژیک�
آن�قــرار�گرفته�اســت.�و�در�آخر�می�گوید�تحدید�مدرنیتــه�ایرانی�نیازمند�فهم�
بنیادین�تری�از�دین�و�معرفت�دینی�و�مســتقالت�عقلــی�و�جایگاه�عرف�در�آن�

می�باشد�که�چنین�پروژه�ای�در�روایت�طباطبایی�تاکنون�رؤیت�نشده�است.
وژه_جواد_طباطبایی #پر

#ایرانشهری
وشنفکری #سنت_ر

#ملیت و ناسیونالیسم
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جهاِن من، نه آن گونه که هست
علی�زمانیان 	

زادگاه�هر�فرد،�برای�او�فقط�مکانی�جغرافیایی�نیست،�شهری�نیست�مانند�
همه�ی�شهرهای�دیگر.�"زادگاه"،�سرشار�از�معنا�و�احساس�است،�چیزی�که�در�
هیچ�شهر�دیگر�به�دست�نمی�آید.�شهری�که�دوره�ی�کودکی�و�نوجوانی�را�در�آن�
گذرانده�ایم،�کوچه�و�پس�کوچه�هایش،�عطــر�و�بوی�دیگری�دارد.�به�این�علت�
است�که�برای�چشــیدن�طعم�واقعی�آرامش،�در�آرزوی�سفر�به�زادگاه�خویش�
هســتیم.�"وطن"،�سرزمینی�است�که�فقط�سرزمین�نیست،�صرفا�کشوری�میان�
همه�ی�کشورها�نیســت.�از�این�رو،�وقتی�سر�بر�زمین�اش�می�گذاریم،�از�عمِق�
جان،�با�شیرینی�و�شادمانی�مواجهه�می�شویم�که�در�هیچ�کجای�دیگر�تجربه�اش�
نکرده�ایم.�به�همین�علت�است�که�مهاجرت�از�وطن،�زخمی�همیشگی�بر�جان�
مهاجر�می�زند.�زخمی�التیام�نیافتنی�که�گه�گاه�سر�باز�می�کند�و�دردناک�می�شود.�
اصال�"فراق"،�تماما�معنایش�این�اســت�که�شــخصی،�مکانی،�چیزی�و�جایی�
هست�که�برای�ما،�فقط�آن�نیستند�که�به�نظر�دیگران�می�آید،�بلکه�برای�ما�چیزی�
بیش�تر�از�آن�اســت.�و�هنگامی�که�از�آن�دور�می�شویم،�اندوِه�فراق�چونان�ابری�
سیاه�بر�ما�سایه�می�افکند.�اگر�همه�ی�آدمیان�و�همه�ی�مکان�ها�و�...�درست�شبیه�
یک�دیگر�بودند�که�دیگر�"فراق"�معنا�نداشت.�"فراق"�یعنی�من�از�جهان،�نه�جهان�

به�معنای�مطلق،�بلکه�از�"جهانی�که�برای�من"�است،�فاصله�دارم.

 دیده بان
  اندیشـه

  
علی
 زمانیان

زمانیان ژورنالیسم اندیشه در 
حوزه فرهنگی و اجتماعی 
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�به�این�صورت�است�که�جهان�اشــیاء،�مکان�ها�و�زمان�ها�و�حتی�آدمیان،�
برای�هر�شخص،�به�دو�نیم�می�شود:�جهان�اول،�همان�است�که�شخص�را�فقط�
به�خودش�فرا�می�خواند.�همان�که�هســت،�همان�اســت�و�نه�هیچ�چیز�دیگر.�
جهان�دوم،�اما�اشــخاص،�اشیاء،�مکان�ها�و�زمان�هایی�است�که�برای�شخص،�
فقط�همانی�نیست�که�ظاهرا�با�آن�مواجه�شده�است.�آن�ها�چیزی�بیشتر�و�بسیار�

بیش�تر�از�آنی�است�که�به�چشم�همگان�می�آید.
�پیراهــن�فرزند�برای�مادرش،�فقط�یک�تکه�پارچــه�مانند�بقیه�ی�پارچه�ها�
نیست.�مدرسه�ای�که�در�آن�درس�خوانده�است،�فقط�یک�مکان�ساخته�شده�از�
سیمان�و�آجر�و�سنگ�نیست.�آن�پیراهن�و�این�مدرسه،�در�جهاِن�مادر،�معنایی�
دیگر�و�بیش�از�آن�چیزی�دارد�که�برای�عابری�که�اتفاقا�از�کنار�مدرسه�می�گذرد.�
آن�چه�جهان�را�به�دو�پاره�تقســیم�می�کند،�همان�است�که�"مارتین�بوبر"�از�آن�به�
عنوان�رابطه�ی�"من-تویی"�یاد�می�کند.�با�اســتفاده�از�آن�چه�"بوبر"�گفته�است،�
می�توان�جهان�را�به�دو�بخش�تقســیم�کرد:�"جهان�برای�خودش"�و�"جهان�برای�
من".�چیزی�آن�جا�هست�که�هست.�هستنده�ای�که�فقط�هست؛�اما�چیزی�این�
جا�هست�که�من�در�آن�غرق�می�شوم؛�هستنده�ای�که�معنایش�فراتر�از�بودن�اش�

است؛�از�این�رو�"هستی"،�دو�گونه�هستی�دارد:
�هســتی�اول،�همان�است�که�چه�من�باشم�و�چه�نباشم،�هست،�اما�بودنی�
فاقد�بار�معنایی.��هســتی�نوع�دوم،�آن�اســت�که�در�مــن�"حضور"�دارد.�همان�
کــه�"بوبر"�می�گوید:�"حضور،�چیزی�گذرا�و�موقتی�نیســت،�بلکه�با�ما�مواجه�
است،�انتظار�می�کشد�و�برجای�می�ماند�و�شیء�فاقد�بار�زمانی�و�متمکن�است،�
ساکن�است،�گسسته�است،�می�میرد،�سرکش�است�و�تهی�از�رابطه�است،�تهی�

از�حضور�است.
"من"�در�جهان�اول،�عابری�ســر�به�هوا�و�موقت�هستم،�اما�در�جهان�دوم،�
همــه�چیز�در�من"حضور"�دارد.�حضور،�یعنی�با�آن�ها�زیســتن،�با�آن�ها�تنفس�
کردن،�زندگی�کردن�و�مردن.�من�در�آستانه�ی�این�شهر�است�که�خود�را�احساس�
می�کنم�و�می�توانم�بــا�همه�چیز�رابطه�ای�از�جنس�"من-تو"�برقرار�کنم.�شــهر�
"سمرقند"�برای�ما�فقط�نام�شهری�است�در�آسیای�میانه؛�درست�مانند�هر�شهر�
دیگری�که�فقط�هست.�اما�"سمرقند"�برای�آن�کنیزک�بینوا�)در�داستان�اول�مثنوی�
مولوی(،�چیزی�دیگری�بود.�او�با�این�نام�می�زیست�و�"سمرقند"�در�او�حضوری�

دائمی�داشت؛�
"بــود"�و�"نموِد"�خدا�و�جهان،�یک�ســان�و�یک�صورت�نیســت.�"خدا"�به�
منزله�ی�امری�واحد،�اما�نزد�هر�کس�به�گونه�ای�خاص�پدیدار�می�گردد.�گویی�با�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
هستی◢اول،◢همان◢
است◢که◢چه◢من◢

باشم◢و◢چه◢نباشم،◢
هست،◢اما◢بودنی◢فاقد◢
بار◢معنایی.◢◢هستی◢
نوع◢دوم،◢آن◢است◢
که◢در◢من◢»حضور«◢

دارد.◢همان◢که»بوبر«◢
می◢گوید:◢حضور،◢

چیزی◢گذرا◢و◢موقتی◢
نیست،◢بلکه◢با◢ما◢

مواجه◢است،◢انتظار◢
می◢کشد◢و◢برجای◢

می◢ماند◢و◢شیء◢فاقد◢
بار◢زمانی◢و◢متمکن◢
است،◢ساکن◢است،◢

گسسته◢است،◢
می◢میرد،◢سرکش◢

است◢و◢تهی◢از◢رابطه◢
است،◢تهی◢از◢حضور◢

است.
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دو�خدا�روبرو�هستیم:�خدایی�که�معنا�و�احساسی�در�ما�برنمی�انگیزد؛�و�خدایی�
که�در�ما�معنا�و�احساس�برمی�انگیزد.�خدایی�که�هست�و�فقط�هست�و�خدایی�

که�برای�من�هست.
�ایمان،�آن�چیزی�اســت�که�در�رابطه�ی�"من-تویی"،�خلق�می�شــود.�اگر�
من�باور�داشته�باشــم�که�خدا�هست�و�فقط�هست،�بدون�آن�که�در�من�حضور�
داشــته�باشد،�و�بی�آن�که�آستان�نشین�اش�باشــم،�در�حقیقت�فقط�بودن�اش�را�
تصدیق�کرده�ام.�درســت�مثل�این�که�وجوِد�این�لیوان�چای،�کامپیوتر�روی�میز�
و�کتاب�هــای�این�جا�را�تصدیق�می�کنم.�مثل�این�که�بگویم�آن�ســاختمان،�آن�
درخت�و�آن�ماشــین�وجود�دارد.�اما�صرف�وجود�داشتن�و�نداشتن�چیزی�برای�
من،�به�چه�کار�من�می�آید؟�به�ســخن�دیگر،�"وجود"�با�من�و�من�با�"وجود"،�چه�

نسبتی�برقرار�می�کنم؟�
وقتی�جهان�دو�پاره�شــد،�)جهانی�که�فقط�هســت�و�جهانی�که�برای�من�
هســت(،�الجرم�هر�فرد،�واجد�دو�گونه�تجربه�خواهد�شــد.�به�عبارتی�دیگر،�
دو�ســنخ�تجربه��را�از�ســر�می�گذراند.�اوال،�تجربه�ای�مشترک�با�دیگران�و�ثانیا،�
تجربه�ی�شــخصی�و�کامال�شخصی.�تجربه�ی�از�نوع�دوم�را�عموما�نمی�توان�از�

طریق�زبان�و�گزاره�با�دیگران�به�اشتراک�گذاشت.
�تجربه�ای�اســت�منحصر�به�فرد�و�به�همین�علــت،�آدمی�جهان�دومش،�
تنهاســت.�در�آن�جهان،�هیچ��نیست،�او�فقط�با�خودش�و�در�خودش�می�زیید.���
در�مواجهه�با�جهاِن�اول�)یعنی�جهان،�آن�گونه�که�هســت�و�ما�با�آن�نســبت�و�
رابطه�ای�برقرار�نمی�کنیم(،�حســی�از�فاصله�و�غریبگی�در�ما�ایجاد�می�شــود.�
جهان�دوم�اما�جهانی�آشــنا،�مألوف�و�خانه�ای�گرم�برای�زیستن،�و�مملو�از�معنا�
است.�فقط�وقتی�جهان�برای�ما�یک�پارچه�خواهد�شد�که�همه�چیز�را�خویشاوند�
خود�بدانیم.�تعلق�خویشــاوندی�با�هستی،�جهان�را�از�آن�چه�که�فقط�هست�به�

جهان�برای�من�تبدیل�می�کند.
�این�همان�رابطه�ی�"من-تویی"�اســت.�عارفان�از�آن�رو�با�هســتِی�یگانه�و�
یک�پارچــه�مواجه�اند�که�جهــان�را�تماما�خانه�ی�محبوب�و�معشــوق�خویش�
می�بینند؛�و�عاشــق،�هر�آن�چه�که�نشــان�از�کوی�یار�دارد،�دوست�می�دارد.�آن�
هنگام�که�مجنوِن�آواره�در�بیابان�ها،�سگی�را�در�آغوش�گرفته�بود�و�می�نواخت�و�

می�بوسید،�کسی�او�را�نهی�کرد�که�پوزه�ی�سگ�کثیف�و�نجس�است.�
�خــود�را�در�خانه�ی�خویش�و�مکانی�مأنــوس�یافتن�و�یا�خود�را�در�مکانی�
غریبه�احســاس�کردن،�دو�شــیوه�از�زندگی�و�دو�سبک�از�بودن�را�ایجاد�خواهد�
کرد.�در�اولی،�حسی�از�مسئولیت�عمیق�نسبت�به�محیط،�احساس�خویشاوندی�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
جهان◢دوم◢اما◢جهانی◢
آشنا،◢مألوف◢و◢خانه◢ای◢
گرم◢برای◢زیستن،◢
و◢مملو◢از◢معنا◢است.◢
فقط◢وقتی◢جهان◢
برای◢ما◢یک◢پارچه◢
خواهد◢شد◢که◢همه◢
چیز◢را◢خویشاوند◢
خود◢بدانیم.◢تعلق◢
خویشاوندی◢با◢
هستی،◢جهان◢را◢از◢
آن◢چه◢که◢فقط◢هست◢
به◢جهان◢برای◢من◢
تبدیل◢می◢کند.
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با�دیگران�و�از�این�رو،�احساس�امنیت�وجودی�و�در�نهایت�مهرورزی�و�شفقت�
نســبت�همگان�خلق�می�شود�و�در�ســبک�دوِم�بودن،�احساس�دائمی�تنهایی،�
بی�قراری�و�احســاس�ناامنی�و�احســاس�با�بیگانگان�زیستن،�شخص�را�کالفه�

می�کند.
�به�همین�علت،�آن�آرامش�و�ســکونت�دل�را�به�دست�نمی�آورد.��بودن�در�
کوی�یار�و�زیستن�در�خانه�ی�دوست�کجا�و�زیستن�در�بالد�غریب�و�بیگانه�کجا.�
آرامشی�عمیق�و�اصیل�و�شفقت�ورزی�و�مهربانی�با�همه�ی�موجودات�برای�کسی�
سهل،�ممکن�و�معنادار�می�شود�که�خود�را�در�شهر�و�بالدی�بیابد�که�معشوق�او�
در�آن�می�زید�و�با�او�نســبتی�وثیق�دارد؛�و�این�راز�رضایت�باطن�و�ابتهاج�درون�

عارفان�است.
�و�این�ســّر�آن�اســت�که�هر�آن�چه�نــزد�دیگران�بی�اهمیت�اســت�و�گاه�
ناخوشایند،�اما�نزد�عاشقاِن�هستی،�هر�چیزی�بدان�جهت�که�متعلق�به�معشوق�
اســت،�زیباست�و�پراهمیت.�احســاس�تنهایی،�از�آِن�کسی�است�که�جهان�را�
تهی،�صامت�و�ســنگ�واره�می�بیند؛�برای�چنین�شــخصی�هر�چیزی�از�جنس�
کویر�بی�تفاوت�اســت.�جهانی�که�فقط�هست،�جهانی�ســرد�است�و�"من"�با�
آن�بیگانه�ام.�اما�جهاِن�"من"،�جهانی�اســت�گرم.�مهاجر،�همواره�با�دو�مسئله�ی�
سخت�و�دو�احساس�غمگنانه�مواجه�است.�اوال�"احساس�غریبگی"�با�جایی�که�
اکنون�در�آن�حضور�دارد.�و�ثانیا،�"احساس�فراق"�و�فاصله،�از�آن�جایی�که�باید�

آن�جا�باشد�و�اکنون�در�آن�حضور�ندارد.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
بودن◢در◢کوی◢یار◢و◢
زیستن◢در◢خانه◢ی◢

دوست◢کجا◢و◢زیستن◢
در◢بالد◢غریب◢و◢بیگانه◢
کجا.◢آرامشی◢عمیق◢و◢
اصیل◢و◢شفقت◢ورزی◢
و◢مهربانی◢با◢همه◢ی◢

موجودات◢برای◢کسی◢
سهل،◢ممکن◢و◢معنادار◢
می◢شود◢که◢خود◢را◢در◢
شهر◢و◢بالدی◢بیابد◢
که◢معشوق◢او◢در◢آن◢
می◢زید◢و◢با◢او◢نسبتی◢

وثیق◢دارد؛◢و◢این◢
راز◢رضایت◢باطن◢و◢
ابتهاج◢درون◢عارفان◢

است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای�علی�زمانیان�ژورنالیسم�اندیشه�در�حوزه�فرهنگی�و�اجتماعی�است�که�
در�کانال�تلگرامی�خرد�منتقد�فعال�است.�او�در�این�یادداشت�به�سراغ�یک�تحلیل�
فلسفی�رفته�و�جهان�را�به�دو�قسم�تقسیم�می�کند.�قسم�اول�همین�وجودی�است�
که�در�خارج�دارد�و�قسم�دوم�وجودی�است�که�در�ذهن�انسان�دارد�و�تصوری�است�
که�انســان�به�وسیله�ی�آن�تصور�با�جهان�فعالیت�می�کند.�ایشان�به�صراحت�این�
مساله�را�بیان�می�کند�که�تا�موجودات�این�جهان�به�دایره�ی�درک�و�ذهن�بشری�نیایند�
در�واقع�اصال�موجودیتی�برای�آنها�در�نظر�گرفته�نشده�و�معنایی�پیدا�نمی�کنند.�به�
بیان�دیگر�این�ذهن�انسان�است�که�به�اشیای�خارجی�وجود�و�باالتر�از�آن�معنا�می�
بخشــد.�از�این�رو�از�آنجایی�که�انسان�های�عادی�همواره�نمی�توانند�تمام�جهان�
را�برای�خودشــان�درونی�کرده�و�فهم�کنند،�نسبت�به�آن�احساس�غریبی�و�غصه�
می�کنند�ولی�عارفان�چون�این�جهان�را�کامل�می�شناسند�هیچگاه�این�احساس�
را�نخواهند�داشــت.�پر�واضح�است�که�سخنان�آقای�زمانیان�کامال�کپی�برداری�
شده�از�نظریه�ی�پدیده�و�پدیدار�کانت�بوده�و�ایشان�صرفا�در�حال�تکرار�مکررات�
هستند.�در�این�نظریه�موجودات�و�حتی�خود�خدا�هم�تا�قبل�از�آنکه�به�ذهن�سوژه�
نیاید�معنا�و�وجود�درستی�نخواهد�داشت.�این�به�معنای�این�است�که�ذهن�سوژه�
سازنده�ی�تمام�معانی�بوده�و�به�عبارت�بهتر�سوژه�همه�کاره�ی�عالم�است.�نظریه�
ی�کانت�برای�فرار�از�بحث�تطابق�فهم�انسان�با�خارج�ایراد�شده�و�نمی�تواند�توجیه�
صحیحی�داشته�باشد�چرا�که�اشیاء�در�جهان�فارغ�از�بود�و�نبود�سوژه�معنا�و�وجود�
خاص�خود�را�دارند�چرا�که�آنها�وجود�و�معنای�خود�را�از�انســان�نمی�گیرند�بلکه�
خالقی�ورای�انسان�دارند�حال�این�سوژه�است�که�می�تواند�این�معنا�را�درک�کرده�و�
یا�درک�نکند.�مساله�ی�دیگری�که�الزم�است�در�مورد�این�یادداشت�ذکر�شود�این�
است�که�تحیر�انسان�در�این�جهان�نه�بخاطر�درونی�نکردن�این�جهان�بلکه�بخاطر�
غفلت�از�مبدا�و�معاد�خود�اســت�و�به�درستی�که�عارفان�و�فالسفه�از�این�مساله�

مستثنی�هستند.
# نسبیت_معارف_بشری

# حیرت_و_سرگردانی_بشر
# پدیده_و_پدیدار_محوری



یشـه ند  ا
 دیــــن

   و نمی پاشند فلسفه و الهیات با یک پدیده فر
   ونا وماتیک و فضای ارتباطیِ کر یز الهیات شهرِی ر

   ونا و سیطره جهانی فرهنگ و تمدن اسالمی کر
   ونا »باورهای دینی«  را سست می کند؟ آیا کر
   ونائیسم خداِی انباری نشین؛ خدا در عصر کر

   وشنفکری دینی در ایران مشکالت ر
   نسبت سنجی میان اسالم و حقوق بشر

   ونا | ونا و پساکر نقش دین و مناسک دینی در ایران کر
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ونا« »نشست االهیات در عصر پساکر
نشســت�مجازی�»الهیات�در�عصر�پساکرونا«�با�حضور�قاسم�پورحسن،�
دانشیار�دانشــگاه�عالمه�طباطبایی�و�ســیدمحمدهادی�گرامی،�عضو�هیئت�
علمی�پژوهشــگاه�علوم�انســانی�و�مطالعات�فرهنگی�در�الیو�خبرگزاری�ایکنا�
روز�چهارشنبه،��17اردیبهشت�ماه�برگزار�شد.�آنچه�در�ادامه�می�خوانید�مشروح�

نظریات�اساتید�است.

سخنرانی |

و   فلسفه و الهیات با یک پدیده فر
نمی پاشند

دکتر�قاسم�پورحسن 	

ما�دانش�های�بنیادین�را�دانش�های�ساکن�نمی�دانیم،�بلکه�آنها�را�دانش�هایی�
در�ترابط�و�تحول�می�دانیم.�از�جمله�دانش�های�بنیادین�در�علوم�انسانی،�دانش�
فلسفه�و�در�ذیل�آن�الهیات�به�معنای�خاص�است.�فارابی�در�کتاب�»الحروف«�
که�به�تقســیم�بندی�ترتیب�علوم�می�پردازد،�می�گوید�همه�امکان�های�یک�علم�
در�فلســفه�ظهور�پیدا�می�کند�و�الهیات�به�معنای�خاص�یعنی�دانش�کالم�را�در�
بخشی�از�تطور�فرایندی�فلسفه�می�داند.�لذا�این�مهم�است�که�تلقی�ما�این�نباشد�
که�دانشــی�مانند�الهیات�را�که�در�چهار�سده�اخیر�ربط�نیرومندی�با�تحوالت�

 دیده بان
  اندیشـه

  
قاسم
پورحسن

پژوهشگر فلسفه و کالم و 
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی 
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ســایر�دانش�ها�یافت�و�هر�گزاره�ای�در�حوزه�مرتبط�با�الهیات�مطرح�می�شد،�بر�
الهیات�تأثیرگذار�بود،�غیرمهم�تلقی�کنیم.

�وضعیت� حوادث�مهمی�اعم�از�حوادث�معرفتی�و�غیرمعرفتی�رخ�می�دهدـ�
�که�می�توانند�به�نحو�پســینی�و�نه� فعلی�را�در�حوادث�غیرمعرفتی�قرار�می�دهمـ�
پیشینی�در�دانشی�مانند�الهیات�تأثیرگذار�باشند.�یعنی�رخدادی�به�وقوع�پیوسته�
که�نوع�و�جهت�نگاه�از�حیث�نه�بنیاد،�بلکه�از�حیث�معطوف�شــدن�به�مباحث�
انضمامی�را�در�دانش�الهیات�مضاعف�می�کند.�پس�دانش�الهیات،�اگر�تاکنون�
بــا�علم�به�مثابه�کالن�توجه�داشــت،�اگر�حوادثی�مانند�ایــن�حادثه�رخ�دهد،�
معطوف�شدنش�به�مباحث�انضمامی�شــدیدتر�می�شود.�همچنان�که�در�دوره�
نخست�که�بحث�تعارض�علم�و�دین�مطرح�شد،�در�حیطه�کالن�و�خرد،�شاهد�

یک�چالش�بنیادین�بین�دانش�الهیات�و�علم�بودیم.
شرور�اخالقی�و�طبیعی�در�عالم�

شهید�مطهری�وقتی�می�خواهد�مسئله�شر�را�مطرح�کند،�می�گوید�شر�چه�
نســبتی�با�فلسفه�دارد؟�یعنی�باید�شر�را�در�علوم�جست�وجو�کنیم�یا�در�فلسفه؟�
می�گوید�درســت�است�که�از�منظر�فلسفه�پاسخ�می�دهیم،�اما�توجه�انضمامی�
ما�را�برمی�انگیزاند.�با�توجه�به�اینها�باید�بگویم،�اینگونه�نیســت�که�اگر�بگوییم�
الهیاتی�پاسخ�مناســبی�به�پدیدار�موجود�نداده،�یعنی�یک�الهیات�ثابتی�است.�
خیر،�مهم�ترین�توجه�الهیات�به�مباحث�انضمامی�است�که�مباحث�انضمامی�
مانند�کرونا�می�تواند�در�درون�شــرور�اخالقی�یا�شرور�طبیعی�قرار�گیرد.�هر�دو�
منظر�یا�سبب�امکان�معرفت�یا�سبب�دست�یافتن�به�پاسخی�برای�پرسشی�برای�
این�مسئله�است.�لذا�اینطور�نیست�که�به�صورت�ذوقی�بحث�کنیم،�یا�بگوییم�
رد�می�آید؛�

ُ
در�حوادث�پســاکرونا،�الهیات�از�حیث�نگاه�کالن�نگرانه�به�نگاه�خ

نگاه�پیشــینی�را�کم�و�به�نگاه�پســینی�و�انضمامی�توجه�می�کند.�خیر،�اینگونه�
نیست.�این�یک�قاعده�است�و�بر�مسائل�پرسش�های�شما�افزوده�می�شود�و�این�

پرسش�نیز�تاریخی�نیست.
وقتی�انسان�در�آغاز�سده�حاضر�برای�اولین�بار�چیزی�به�نام�انحطاط�غرب�
�یک�پرسش�نیست،�بلکه�همه�زوایای�دستگاه�شناختی�

ً
را�مطرح�کرد،�این�صرفا

مــا�را�تحت�تأثیر�قرار�می�دهد.�اگر�از�انحطاط�حــرف�می�زنیم،�باید�ببینیم�که�
جایگاه�شرق�کجا�اســت�و�این�تا�اآلن�ادامه�یافت.�پس�در�درجه�اول،�الهیات�
نسبت�به�وجوه�انضمامی�پرسش�ها،�توجه�کالن�تری�خواهد�داشت.�در�صورتی�
که�تا�پیش�از�آن�به�دنبال�قواعد�و�بررسی�های�مفهومی�بود،�اآلن�درد�و�رنج�بشر،�

پرسش�اساسی�او�خواهد�شد.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
وقتی◢انسان◢در◢آغاز◢
سده◢حاضر◢برای◢
اولین◢بار◢چیزی◢به◢
نام◢انحطاط◢غرب◢
را◢مطرح◢کرد،◢این◢
صرفاً◢یک◢پرسش◢
نیست،◢بلکه◢همه◢
زوایای◢دستگاه◢

شناختی◢ما◢را◢تحت◢
تأثیر◢قرار◢می◢دهد.◢

اگر◢از◢انحطاط◢حرف◢
می◢زنیم،◢باید◢ببینیم◢

که◢جایگاه◢شرق◢کجا◢
است◢و◢این◢تا◢اآلن◢
ادامه◢یافت.◢پس◢در◢
درجه◢اول،◢الهیات◢
نسبت◢به◢وجوه◢

انضمامی◢پرسش◢ها،◢
توجه◢کالن◢تری◢

خواهد◢داشت.◢در◢
صورتی◢که◢تا◢پیش◢از◢
آن◢به◢دنبال◢قواعد◢و◢
بررسی◢های◢مفهومی◢

بود،◢اآلن◢درد◢و◢
رنج◢بشر،◢پرسش◢
اساسی◢او◢خواهد◢

شد.
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این�مسئله�که�عرض�کردم�انضمامی�است،�یعنی�ما�یک�موقع�است�که�در�
دانشــی�مانند�الهیات�به�دنبال�قواعد�بنیادین�هستیم،�اما�یک�موقع�به�دنبال�درد�
و�رنج�انضمامی�بشر�خواهیم�بود.�اینکه�از�حیث�وجودی�ببینیم�این�پرسش�در�
تمام�متفکران�وجود�دارد،�اما�من�می�گویم�پس�از�کرونا،�بشر�تنها�با�وجه�دانش�
سر�و�کار�ندارد�که�الهیات�کنار�برود.�با�درد�تنهایی،�درد�روحی�و�با�بحرانی�که�
نیچه�در�کتابش�آورد،�مواجه�است�و�از�این�منظر�نگاه�می�کنیم.�بنابراین�چیزی�
که�در�الهیات�می�تواند�در�دوران�پس�از�این�حوادث�شــکل�گیرد،�این�است�که�
الهیات�به�جای�یک�نگاه�کالن�محور�یا�قیاس�گونه،�دارد�خود�بشر�را�از�حیث�درد�
و�از�حیث�آسیب�های�روحی�که�دیده�بررسی�می�کند،�اما�حیث�وجودی�بیرون�

�همین�حیثیت�است.
ً
از�این�نیست.�آن�حیث�وجودی�هم�اتفاقا

الهیات؛�سر�و�کار�با�مفاهیم�یا�زیست�جهان
این�نکته�درست�است�که�یک�وقت�با�مفاهیم�سر�و�کار�داریم�و�یک�موقع�
با�زیســت�جهان.�در�یکی�از�آثارم�در�مورد�همین�تجربه�زیسته�و�زیست�جهان،�
به�ویژه�در�حوزه�الهیات�در�ســنت�آلمانی�که�بحث�کرده�ام،�این�نکته�را�گفته�ام�
که�شــما�در�تجربه�زیسته�با�مفهوم�صرف�ســر�و�کار�ندارید.�اگر�به�الهیات�به�
معنای�کالســیک�نگاه�کنیم،�ممکن�است�تجربه�زیسته،�مبنای�فهم�و�کوشش�
عقالنی�در�الهیات�نباشــد�و�من�هم�معنای�عــام�الهیات�را�معتقدم�که�حداقل�
در�تمدن�اسالمی�مطرح�می�کنیم،�الهیات�را�به�معنای�جامع�به�کار�می�بردند�و�
فلســفه�نیز�ذیل�همان�بود�و�این�طور�نبود�که�تک�دانشی�مانند�کالم�را�بخواهیم�

الهیات�بدانیم.
تجربه�زیســته�حواشــی�زیادی�حتی�در�باب�دین�داشت،.�مسئله�تجربه�
بعدها�تبدیل�به�یک�رهیافت�کالن�شد.�یعنی�اگر�با�یک�شری�مانند�کرونا�مواجه�
می�شویم،�یک�تجربه�است�و�تنها�یک�مفهوم�نیست.�در�کتاب��»الهیات�و�مسئله�
شــر«�بیان�کردم�که�نگاه�من�به�بحث�انضمامی،�منوط�به�همین�تجربه�زیسته�
است.�در�کتاب�»خدای�مهربان�و�مسئله�شر«�که�دوازده�دیدگاه�را�آوردیم،�اولین�
پرســش�این�است�که�آیا�انســانی�که�تنها�از�حیث�مفهومی�با�یک�شری�مانند�
بیماری�دردآور�مواجه�اســت،�با�انســانی�که�خودش�درگیر�این�بیماری�است،�
�مانند�این�است�که�کربن�که�مهم�ترین�مستشرق�

ً
قابل�مقایسه�است؟�خیر.�دقیقا

ما�است،�ابن�ســینا�را�صوفی�عارف�می�داند،�اما�مالصدرا�ابن�سینا�را�فیلسوف�
می�داند.�بنابراین�زیست�جهان�بسیار�مهم�است.

الهیات�را�به�تجربه�تقلیل�ندهیم
بنابراین،�نباید�بحث�الهیات�را�آنچنان�تقلیل�دهیم�که�تنها�در�تجربه�محدود�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تجربه◢زیسته◢
حواشی◢زیادی◢حتی◢
در◢باب◢دین◢داشت،.◢
مسئله◢تجربه◢بعدها◢
تبدیل◢به◢یک◢رهیافت◢
کالن◢شد.◢یعنی◢
اگر◢با◢یک◢شری◢
مانند◢کرونا◢مواجه◢
می◢شویم،◢یک◢
تجربه◢است◢و◢تنها◢
یک◢مفهوم◢نیست.◢
در◢کتاب◢◢»الهیات◢
و◢مسئله◢شر«◢بیان◢
کردم◢که◢نگاه◢من◢
به◢بحث◢انضمامی،◢
منوط◢به◢همین◢
تجربه◢زیسته◢است.◢
در◢کتاب◢»خدای◢
مهربان◢و◢مسئله◢شر«◢
که◢دوازده◢دیدگاه◢
را◢آوردیم،◢اولین◢
پرسش◢این◢است◢که◢
آیا◢انسانی◢که◢تنها◢از◢
حیث◢مفهومی◢با◢یک◢
شری◢مانند◢بیماری◢
دردآور◢مواجه◢است،◢
با◢انسانی◢که◢خودش◢
درگیر◢این◢بیماری◢
است،◢قابل◢مقایسه◢
است؟◢خیر.
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بماند.�یکی�از�انتقادات�مهمی�که�»اوتو«�به�»ماخر«�می�کند،�این�است�که�تصور�
نکنید�در�مورد�یــک�بنیادی�مانند�فهم�دین،�تنها�بخواهیم�آن�را�به�تجربه�تقلیل�
دهیم.�لذا�اگر�می�گوییم�مواجهه�وجودی�یا�زیست�جهان،�باید�مراقبت�کنیم�که�
بنیان�های�معرفتی�آن�را�از�دســت�ندهیم.�لذا�دو�حیث�مهم�است؛�یک�حیث�
اینکه�یک�نظمی�از�دانش�داریم�که�این�نظم�متوجه�بهره�گیری�از�بنیادها�است�که�
وجه�معرفتی�دارد.�در�آنجا�مانند�تجربه�عمل�نمی�شود�و�مانند�دلیل�ورزی�عمل�
می�شود،�اما�یک�موقع�است�که�این�مواجهه،�مفهومی�نیست.�یعنی�نه�شناختی�

است�و�نه�معرفت�زا�است�که�خود�شما�باید�با�آن�درگیر�شوید.
من�می�گویم�الهیات�پس�از�این�واقعه�متوجه�اهمیت�مســائل�خواهد�شد.�
مسائل�یعنی�مطلوبات�و�اینطور�نیست�که�بخواهد�تنها�در�قلمرو�مفاهیم�به�رفع�
معضلی�دست�پیدا�کند.�شــهید�مطهری�می�گوید�یک�موقع�به�شرور�نگاهی�
�
ً
مفهومی�و�از�دارید�که�تا�اآلن�فیلســوفانه�نگاه�کرده�اند�و�در�نتیجه�شــر�عمدتا
عدمی�می�شود�و�مطهری�می�گوید�این�مشکلی�را�حل�نمی�کند.�تا�نتوانید�قبول�
کنید�که�شر�مسئله�مهمی�اســت،�با�او�مواجهه�ندارید.�پس�این�را�رد�نمی�کنم�
که�تجربه�مهم�اســت،�اما�الهیات�اینطور�نیست�که�بنیادهای�معرفتی�اش�را�از�
دست�بدهد�و�به�امری�تبدیل�شود�که�تنها�هم�طراز�با�علم�در�جست�وجوی�این�

معضالت�باشد.
مرادم�این�اســت�که�تجربه�مهم�است،�اما�ترس�از�این�دارم�که�یک�بحث�
معرفتی�مهم�را�تنها�تقلیل�دهیم.�ما�یک�بحث�معرفت�شناســانه�داریم�و�وقتی�
تقلیــل�یابد،�بــا�وجه�معرفتی�و�با�وجه�شــناختاری�آن�مواجــه�نخواهید�بود،�
بلکه�یک�مواجهه�شــخصی�و�فردی�خواهد�بود�و�عین�همان�چیزی�اســت�که�
در�ایده�ویتگنشــتاین�در�مورد�دین�می�بینید�که�نه�می�توانید�گفت�وگو�کنید�و�نه�
نقد.�بنابراین�من�چندان�موافق�نیســتم�که�بگوییم�الهیات�آن�طور�از�کرونا�تأثیر�
می�پذیرد�که�به�طور�کلی�الهیات�از�دیســیپلینش�خارج�شود.�خیر،�الهیات�به�

امری�که�تحت�عنوان�تجربه�ذکر�می�کنیم،�توجه�می�کند.
الهیات�و�فلسفه�با�یک�پدیده�فرو�نمی�پاشد

دانش�هایی�مانند�الهیات�یا�فلســفه�اینطور�نیست�که�نسبت�به�یک�پدیده�
خاصی�دچار�فروپاشی�شوند.�پدیده�ها�و�پدیدارها�از�جمله�وضعیت�کنونی�ما�
سبب�می�شــود�که�از�منظر�متفاوتی�در�درون�همان�دانش،�به�مسئله�بپردازیم.�
بیان�می�کنم�که�بحث�من�به�هیچ�وجه�بیرون�از�مباحث�معرفت�شناسی�نیست.�
وقتی�می�گویم�چه�تأثیری�می�گذارد،�منظورم�این�اســت�که�آیا�بر�ادله�ای�که�ما�
داریم�اقامه�می�کنیم�که�آیا�این�دیدگاه�درســت�است�یا�خیر،�آیا�توجه�درستی�به�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
شهید◢مطهری◢

می◢گوید◢یک◢موقع◢به◢
شرور◢نگاهی◢مفهومی◢

و◢از◢دارید◢که◢تا◢
اآلن◢فیلسوفانه◢نگاه◢
کرده◢اند◢و◢در◢نتیجه◢
شر◢عمدتاً◢عدمی◢
می◢شود◢و◢مطهری◢

می◢گوید◢این◢مشکلی◢
را◢حل◢نمی◢کند.◢تا◢

نتوانید◢قبول◢کنید◢که◢
شر◢مسئله◢مهمی◢

است،◢با◢او◢مواجهه◢
ندارید.◢پس◢این◢را◢

رد◢نمی◢کنم◢که◢تجربه◢
مهم◢است،◢اما◢الهیات◢

اینطور◢نیست◢که◢
بنیادهای◢معرفتی◢اش◢
را◢از◢دست◢بدهد◢و◢به◢
امری◢تبدیل◢شود◢که◢
تنها◢هم◢طراز◢با◢علم◢
در◢جست◢وجوی◢این◢

معضالت◢باشد.
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این�پدیدار�داریم�یا�خیر؟
چنین�اعتقادی�ندارم�که�از�این�به�بعد�تاریخ�را�به�دو�بخش�پیشا�و�پساکرونا�
تقســیم�کنیم؛�همچنان�که�پس�از�حادثه�یازده�سپتامبر�این�مسئله�مطرح�شد.�
�اینطور�نیســت�که�تلقی�کنیم�ما�از�این�حوادث�کم�داشــته�ایم.�من�

ً
یعنی�اصال

معتقدم�کرونا�بر�ما�تأثیر�می�گذارد،�نه�اینکه�تغییر�بنیادینی�در�زندگی�ما�شــکل�
دهد،�اما�مســئله�این�است�که�آیا�امکان�اندوختن�بنیادهای�معرفت�را�نسبت�به�

این�وضعیت�پیدا�می�کنیم�یا�خیر؟
�در�مناقشات�میان�دســتاوردهای�علمی�و�الهیاتی�در�همین�مسئله،�

ً
اتفاقا

بسیاری�از�امور،�نیازمندی�خودشان�را�به�بنیادهای�فلسفی�نشان�دادند.�زمانی�
که�شما�از�حیث�درمان�در�حیطه�دانش�بر�بیماری�کرونا�غلبه�می�کنید،�از�حیث�
روحی�گرفتار�هستید.�چه�دانشی�کمک�می�کند؟�تنها�یک�بحث�انسان�شناسی�
به�معنای�عام�نیســت.�اینکه�گفته�شود�یک�انسان�شناسی�وجودی�داریم،�کافی�
نیست.�سیصد�سال�است�در�مورد�ابعاد�انسان�شناسی�وجودی�حرف�می�زنیم�
و�حتی�اگر�این�انسان�شناســی�را�پس�از�مباحث�وجــودی�مطرح�کنیم�یا�بعد�
از�حوادث�جنگ�جهانــی�مطرحش�کنیم،�دســتگاه�های�فکری�اش�همچنان��
هســت.�اما�نوع�مواجهه�ما�عوض�می�شود�و�گاهی�اوقات�با�مفاهیم�و�گاهی�با�

واقعیت�هایی�سرو�کار�دارید�که�ا�ین�شما�را�دگرگون�می�کند.
ما�به�واسطه�کرونا�در�معرض�این�پرسش�هستیم�که�آیا�می�توانیم�به�همین�
نحو�که�نگاه�افراطی�خوش�بینانه�به�علم�داشــتیم�و�همه�ساحات�روحی�را�کنار�
�اگر�یک�متفکری�در�مورد�تکنولوژی�پرســش�می�کرد،�

ً
زدیم،�ادامه�دهیم؟�قبال

فکر�می�کردیم�که�آدم�بیکاری�اســت�و�از�باب�تفنن�پرســش�می�کند،�اما�یک�
�حقیقی�با�یک�مســئله�ای�مواجه�می�شــود�که�اگر�

ً
متفکر�دارد�از�منظری�کامال
مواجه�شدیم،�چه�باید�بکنیم.

ظرفیت�های�الهیات�در�حیطه�انسان
تاکنون�دلدادگی�هایی�به�علم�داشــتیم�و�به�ظرفیت�بحث�های��الهیاتی�در�
حیطه�انســان�توجه�نکردیم.�این�امر�ســبب�شد�که�برگردیم�و�ببینیم�چه�چیزی�
می�تواند�نیازهای�انســان�تنها�را�درمان�کند.�حیات�بشــر�در�سال�های�اخیر�به�
سمتی�رفت�که�انسان�تک�ساحتی�شد.�به�سمت�علم�تک�ساحتی�هم�رفته�ایم.�
لذا�وقتی�از�تأثیرات�حرف�می�زنیم،�یعنی�بازخوانشی�نسبت�به�الهیات�و�انسان�

خواهیم�داشت.
در�بــاب�اینکه�این�بیمــاری�تأثیرات�مخربی�دارد،�مناقشــه�ای�ندارم.�من�
�که�وضعیت�ما�عوض�شد،�انسان�ها�

ً
می�گویم�در�این�وضعیت�که�هستیم�و�بعدا

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ما◢به◢واسطه◢کرونا◢
در◢معرض◢این◢
پرسش◢هستیم◢
که◢آیا◢می◢توانیم◢به◢
همین◢نحو◢که◢نگاه◢
افراطی◢خوش◢بینانه◢
به◢علم◢داشتیم◢و◢همه◢
ساحات◢روحی◢را◢کنار◢
زدیم،◢ادامه◢دهیم؟◢
قبالً◢اگر◢یک◢متفکری◢
در◢مورد◢تکنولوژی◢
پرسش◢می◢کرد،◢فکر◢
می◢کردیم◢که◢آدم◢
بیکاری◢است◢و◢از◢باب◢
تفنن◢پرسش◢می◢کند،◢
اما◢یک◢متفکر◢دارد◢از◢
منظری◢کامالً◢حقیقی◢
با◢یک◢مسئله◢ای◢
مواجه◢می◢شود◢که◢اگر◢
مواجه◢شدیم،◢چه◢باید◢
بکنیم.
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در�مورد�شرور�که�حرف�می�زنند،�به�آن�مفاهیم�بسنده�نمی�کنند�و�آن�دلدادگی�که�
به�علم�داشتند�و�افراطی�که�در�خوش�بینی�های�آنان�بود،�به�آن�سمت�نمی�روند.�
لذا�از�الهیات�می�خواهند�به�این�پرســش�ها�پاســخ�بدهد.�اگر�دانشی�نتواند�از�
درد�بشر�بکاهد،�آن�دانش�نمی�تواند�نسبت�بنیادینی�با�انسان�پیدا�کند.�آنچه�در�
وضعیت�پساکرونا�رخ�می�دهد،�این�است�که�در�دانش�های�الهیات�و�فلسفه،�به�

پدیدارها�توجه�بنیادی�تری�خواهیم�داشت.

آقای�پورحســن�پژوهشــگر�فلســفه�و�کالم�و�دانشیار�دانشــگاه�عالمه�
طباطبایی،�در�این�سخنرانی�به�سراغ�مساله�تاثیر�کرونا�بر�فلسفه�و�الهیات�رفته�و�
ادعاهای�مختلف�در�این�حوزه�را�به�چالش�می�کشد.�به�طور�کلی�سخنان�ایشان�
را�می�توان�در�سه�بخش�خالصه�کرد.�در�بخش�اول�ایشان�این�ادعا�را�نقد�می�کند�
که�کرونا�الهیــات�را�از�کلیت�خود�انداخته�و�معطــوف�به�جزئیات�انضمامی�
می�کند.�به�نظر�ایشان�الهیات�و�فلســفه�هیچگاه�از�کلیت�خود�نمی�افتند�ولی�
در�این�بحران�جنبه�های�جزئی�آنها�قدری�بیشــتر�مورد�توجه�قرار�می�گیرد�ولی�
این�به�معنای�از�بین�رفتن�کلیت�آنها�نیســت.�در�بخش�دوم�ایشــان�به�ســراغ�
محتوای�الهیات�رفته�و�معتقد�است�که�این�محتوا�از�دو�قسم�تجربه�ها�و�مفاهیم�
تشکیل�شده�است.�کرونا�اگرچه�که�ناظر�به�تجربه�های�زیسته�ی�دینداران�است�
ولــی�هیچگاه�نمی�تواند�مفاهیم�الهیات�را�از�بین�ببرد�چرا�که�هیچگاه�نمی�توان�
الهیات�را�محصور�در�تجربیات�کرد.�در�بخش�سوم�نیز�آقای�پور�حسن�نسبت�
به�این�مساله�آگاهی�می�دهد�که�دانش�های�بنیادینی�مثل�الهیات�و�فلسفه�قوی�تر�
و�بزرگ�تر�از�آن�هســتند�که�با�وقوع�بحرانی�مثل�کرونا�به�فروپاشــی�و�تغییرات�
بنیادین�منتهی�شوند�لذا�تمام�ادعاها�درباره�حذف�دین�در�دوران�پسا�کرونا�غلط�

خواهد�بود.
ونا #االهیات_کر

یست جهان انسان #االهیات و ز
ور در عالم #شر

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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سخنرانی | 

التیام یافتن » بی دردی اجتماعی« الهیات 
ونا آکادمیک در پساکر

دکتر�سیدمحمدهادی�گرامی 	

نگاه�به�این�موضوع،�نگاه�انسان�شناســی�وجودی�اســت.�کسانی�که�اهل�
انسان�شناســی�اند�می�دانند�که�انسان�شناســی�وجودی�یک�رویکرد�جدید�در�
انسان�شناســی�اســت؛�انسان�شناسی�وجودی�چیســت؟�یک�گونه�رها�کردن�
انسان�شناســی�از�پارادایم�های�اجتماعی�و�فرهنگی�اســت.�مســئله�اصلی�در�
انسان�شناسی�مطالعه�فرهنگ�و�جامعه�است.�به�گونه�ای�انسان�شناسی�وجودی�نه�
گفتن�به�فرهنگ�است�و�پرداختن�به�انسان�در�ساحت�وجودی�اش�است.�انسان�
شناسی�وجودی�موضوع�مطالعه�انسان�را�وجود�انسان�در�سطح�ملموسش�قرار�
می�دهد؛�یعنی�آن�درک�تجربی�که�انسان�از�امر�وجودی�و�امر�زیستی�خودش�در�
مواجهه�با�پدیده�های�اطرافش�دارد.�به�تعبیری،�انسان�شناسی�وجودی�توصیف�
و�تحلیل�لحظات�زیســتن�اســت�یا�به�تعبیر�دیگر،�غلظت�زیستن�را�به�دور�از�
کلیشه�های�فرهنگی�و�اجتماعی�باال�می�برد.��با�این�بیان�رویکرد�پاسخگویی�در�
اینجا�»توصیف�و�تحلیل�لحظات�زیست�کرونایی�در�نسبت�با�الهیات«�است.
باید�در�ابتدا�به�این�پرسش�پاســخ�گفت�که�»الهیات�چیست؟«.�الهیات�
ترجمه�تئولوژی�است.�تئولوژی�سامانه�خداشناسی�را�به�عنوان�سامانه�ای�جدای�

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمد هادی
گرامی

عضو هیئت علمی گروه 
مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی 
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از�سایر�ســامانه�های�معرفتی�در�نظر�می�گیرد.�فرق�تئولوژی�با�مطالعات�ادیان�
این�اســت�که�در�تئولوژی�یک�نگاه�درون�دینی�وجــود�دارد.�با�این�حال،�نگاه�
به�الهیات�در�اینجا�مبتنی�بر�تجربه�وجودی�مواجهه�بنده�با�الهیات�اســت.�من�
درباره�درک�و�تجربه�زیسته�خودم�وقتی�انگاره�الهیات�را�می�شنوم،�سخن�خواهم�
گفت.�درک�و�تجربه�زیسته�من�از�انگاره�الهیات�یک�مجموعه�ای�است�نه�فقط�
شــامل�عقاید�و�خداشناســی�و�کالم؛�بلکه�مجموعه�ای�است�از�عقاید�سنتی،�
مناسک�مردمی،�مطالعات�دانشــگاهی،�تجربه�های�معنوی�و�شریعت�و�فقه.�

وقتی�درباره�»الهیات«�همه�این�ها�در�ذهن�بنده�مرور�می�شود.
نگاه�من�از�یک�سو�مبتنی�بر�یک�تجربه�زیسته�شخصی�است،�با�این�حال�
تالشی�اســت�برای�ارائه�پاسخی�عینی�و�کاربردی�به�یک�پرسش�روشن�یعنی:�
سرنوشــت�الهیات�در�عصر�پساکرونا�چه�می�شــود؟�اگر�الهیات�در�آن�معنای�
موّســعی�که�بیان�شد�در�نظر�گرفته�شــود،�در�الهیات�سنتی�و�فضای�عقاید�که�
بخش�زیــادی�از�مباحث�الهیاتی�را�به�خــودش�اختصاص�می�دهد،�محتوای�
غالب�جدال�های�الهیاتی،�عقایدی�و�ردیه�نویسی�هاست.�وقتی�در�دوران�کرونا�
گفتگو�ها�مجازی�می�شــود�و�رو�در�رو�نیســت،�از�جنبه�تخاصمی�و�تقابلی�آن�
کاسته�می�شــود؛�یعنی�در�جدال�ها�و�ردیه�نویســی�ها�هرچه�از�فضای�حضور�
عینی�فاصله�گرفته�شــود�و�به�فضای�مجازی�نزدیک�شویم،�جنبه�تقابلی�در�آن�
کمتر�می�شود.�چرا�این�اتفاق�می�افتد؟�وقتی�من�در�فضای�مجازی�گفت�وگویی�
صورت�می�گیرد�گرایش�ذهنی�افراد�بیشتر�به�سمت�ایجاب�است�تا�سلب.�یعنی�
به�جای�اینکه�تمرکز�بر�پاسخگویی�ســلبی�به�مطالب�مخاطب�باشد،�بر�ارائه�
�
ً
ایجابی�مطالب�از�ســوی�خودش�خواهد�بود.�وقتی�نگاه�ایجابی�باشد�طبیعتا
جنبه�جدلی�و�تخاصمی�کم�می�شــود.�پس�اگر�فرض�شود�در�عصر�پساکرونا�
�در�نهایت�این� �که�اینطور�شده�استـ� امکان�مکالمات�رو�در�رو�کم�می�شــودـ�
وضعیت�جدید�منجر�به�حرکت�به�ســوی�رواداری�بیشــتر�می�شود�و�الهیات�

روادارانه�تری�در�جنبه�عقاید�شکل�می�گیرد.�
پررنگ�شدن�جنبه�های�کارکردی�مناسک�دینی�در�پساکرونا

از�نظر�مناســک�و�آیین�های�مردمی،�همواره�جنبه�مادی�برگزاری�مراســم�
خیلی�جدی�و�مهم�بودی�است.�افرادی�که�به�مسئله�مناسک�نگاه�آسیب�شناسانه�
دارند�و�بحث�تورم�مناســکی�را�مطرح�می�کنند�باید�توجه�داشــته�باشند�که�در�
اثر�کرونا�در�این�مســئله�یک�چرخش�رخ�می�دهد؛�یعنی�جنبه�های�نمایشی�و�
�اگر�

ً
بدنی�مناسک�کم�می�شــود�و�جنبه�های�کارکردی�اش�بیشتر�می�شود.�دقیقا

بخواهیم�به�یک�نمونه�اشــاره�کنیم�باید�به�همین�روضه�هایی�که�از�حرم�رضوی�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
سرنوشت◢الهیات◢در◢
عصر◢پساکرونا◢چه◢

می◢شود؟◢اگر◢الهیات◢
در◢آن◢معنای◢موّسعی◢
که◢بیان◢شد◢در◢نظر◢

گرفته◢شود،◢در◢الهیات◢
سنتی◢و◢فضای◢عقاید◢
که◢بخش◢زیادی◢از◢
مباحث◢الهیاتی◢را◢به◢
خودش◢اختصاص◢
می◢دهد،◢محتوای◢
غالب◢جدال◢های◢

الهیاتی،◢عقایدی◢و◢
ردیه◢نویسی◢هاست.◢
وقتی◢در◢دوران◢کرونا◢

گفتگو◢ها◢مجازی◢
می◢شود◢و◢رو◢در◢

رو◢نیست،◢از◢جنبه◢
تخاصمی◢و◢تقابلی◢آن◢

کاسته◢می◢شود.
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�
ً
پخش�می�شــود،�اشــاره�کرد.�وقتی�روضه�به�این�شــکل�برگزار�می�شود�کامال
جهت�کارکردی�و�معنوی�مناسک�تقویت�می�شود�و�جنبه�های�شکلی�آن�کم�و�
�اتفاقی�که�ما�در�مناسک�برایمان�می�افتد�این�است�

ً
تضعیف�می�شود؛�یعنی�دقیقا

که�جنبه�های�صوری�مناسک�ضعیف�می�شــود�و�جنبه�های�کارکردی�اش�قوی�
�فراخوان�هایی�که�در�فضای�مجازی�برای�کمک�های�مردمی�

ً
می�شــود.�یا�مثال

�ارائه�های�
ً
منتشر�می�شــود�اگر�بخواهد�به�صورت�حضوری�انجام�شــود�قطعا

شخصی�و�مناســکی�آن�جدی�تر�و�بیشتر�است،�ولی�در�شرایط�کنونی�یک�فرد�
به�صورت�کامال�ناشــناس�قربة�الی�الله�مبلغی�می�پردازد؛�پس�امر�انفاق�نیز�از�
جنبه�های�نمایشی�و�مناسکی�تهی�تر�شده�و�بعد�کارکردی�آن�تقویت�می�شود.

رهایی�رشته�الهیات�از�درد�بی�دردی�در�پساکرونا
در�مطالعات�دانشــگاهی�الهیات�چه�اتفاقی�می�افتد؟�مهم�ترین�اتفاقی�که�
کادمیک«� کادمیک�می�افتد�این�اســت�که�»درد�بی�دردی�الهیات�آ در�الهیات�آ
التیام�پیدا�می�کند.�این�حرف�به�چه�معناســت؟�به�این�معناســت�که�همواره�با�
یک�چالش�دوطرفه�در�الهیات�مواجهیم.�اگر�الهیات،�ترویجی�و�ســنتی�باشد�
ُحسنش�این�است�که�به�امر�اجتماعی�و�به�درد�مردم�می�پردازد،�ولی�از�واقع�بینی�

کادمیک�فاصله�می�گیرد�و�جنبه�پژوهشی�آن�ضعیف�می�شود. و�بی�طرفی�آ
کادمیک�پیدا�می�کند�و�وجوه� از�ســوی�دیگر،�وقتی�الهیات�جنبه�کامــال�آ
ترویجــی�اش�کامال�وانهاد�می�شــود،�جنبه�دردمنــدی�اجتماعی�اش�ضعیف�
�تاریخی�تبدیل�می�شود�که�با�زندگی�روزمره� می�شود�و�کامال�به�فضایی�انتزاعیـ�
مــردم�ارتباطی�ندارد.�اتفاقی�کــه�در�اثر�کرونا�افتاده�این�اســت�که�کرونا�درد�
کادمیک�دردی�دارد�به� کادمیک�را�التیام�داده�است.�الهیات�آ بی�دردی�الهیات�آ
نام�»بی�دردی�اجتماعی«.�در�رشــته�هایی�که�با�زندگی�روزمره�مردم�س�رو�کار�
دارند�این�مشــکل�وجود�ندارد،�ولی�در�الهیات�این�مشکل�بسیار�جدی�است؛�
الهیاتی�که�تاریخی�اســت�و�به�موضوعاتی�می�پردازد�که�عمدتا�مربوط�به�بیش�
از�یک�هزار�ســال�پیش�است.�فشار�کرونا�و�چالشــی�که�جامعه�جهانی�به�آن�
روبروست�آنقدر�جدی�بوده�که�توانسته�این�درد�بی�دردی�را�التیام�دهد�و�خیلی�
از�دوستان�و�فعاالن�حوزه�الهیات�مجبور�شده�اند�نسبت�گفتمانی�خود�با�بحران�
کرونا�را�روشن�کنند.��اتفاق�دیگری�که�در�الهیات�می�افتد�این�است�که�استادان�و�
دانشجویان�بیشتر�در�فضای�مجازی�حضور�دارند�و�شاید�در�آینده�نسل�جدیدی�
از�دانشــجویان�و�اساتید�مجازی�شــکل�بگیرد.�در�نتیجه�این�امر،�چه�اتفاقی�
می�افتد؟�در�اینجا�یک�دوگانگی�اتوریته�شکل�می�گیرد.�حضور�استاد�در�کالس�
�روحی�برای�او�ایجاد�می�کند.�از�آن�طرف�وقتی� یک�آتوریته�و�تفوق�شخصیتیـ�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اتفاقی◢که◢در◢اثر◢کرونا◢
افتاده◢این◢است◢که◢
کرونا◢درد◢بی◢دردی◢
الهیات◢آکادمیک◢را◢
التیام◢داده◢است.◢
الهیات◢آکادمیک◢
دردی◢دارد◢به◢نام◢
»بی◢دردی◢اجتماعی«.◢
در◢رشته◢هایی◢که◢با◢
زندگی◢روزمره◢مردم◢
س◢رو◢کار◢دارند◢این◢
مشکل◢وجود◢ندارد،◢
ولی◢در◢الهیات◢این◢
مشکل◢بسیار◢جدی◢
است؛◢الهیاتی◢که◢
تاریخی◢است◢و◢به◢
موضوعاتی◢می◢پردازد◢
که◢عمدتا◢مربوط◢به◢
بیش◢از◢یک◢هزار◢
سال◢پیش◢است.
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 اندیشـه
    دیـــن

این�حضور�نباشــد�این�آتوریته�شخصی�ضعیف�می�شود،�ولی�از�جنبه�دیگری�
یک�مزیت�برای�استاد�ایجاد�می�شــود.�در�مباحث�آتوریته�این�مسئله�شناخته�
�اجتماعی�با�فردی�که�کاریزما�دارد،�وجه� شده�است�که�کاهش�فاصله�تاریخیـ�
اسطورگی�و�کاریزمای�او�را�نیز�کاهش�می�کند.�حضور�استاد�در�کالس�همانقدر�
�شــخصیتی�ایجاد�می�کنــد،�به�همان�میزان�به�خاطر� که�برای�او�تفوق�روحیـ�
�وقتی�

ً
نزدیک�شــدن�زیادش�به�دانشجو،�از�آتوریته�اسطورگی�او�می�کاهد.�مثال

اسم�برخی�بزرگان�از�دور�شنیده�می�شود،�در�نظر�شخصیت�بسیار�بزرگی�جلوه�
می�کنند،�ولی�وقتی�مواجهه�مستقیم�با�آن�ها�موجب�شکستن�آن�اسطوره�ذهنی�
و�تضعیف�کاریزمای�او�می�شود.�خب�این�دوگانگی�در�فضای�حقیقی�هست،�

ولی�در�فضای�مجازی�چه�اتفاقی�می افتد؟�
افزایش�کاریزمای�دانشی�و�کاهش�کاریزمای�شخصیتی

در�فضای�مجازی�تفوق�شــخصیتی�اســتاد�کاهش�پیدا�می�کند�و�امکان�
آتوریته�شخصیتی�برایش�کم�می�شود،�ولی�از�آن�طرف�فاصله�اجتماعی�او�زیاد�
می�شــود�و�از�این�جهت�آتوریته�اسطورگی�علمی�استاد�تقویت�می�شود.�این�ها�
دو�نیرویی�اســت�که�همدیگر�را�خنثی�می�کند.�در�نهایت�در�شرایط�جدید�چه�
اتفاقی�می�افتد؟�اتفاقی�که�می�افتد�به�نفع�دانش�است؛�یعنی�کاریزمای�دانشی�
استاد�افزایش�پیدا�می�کند،�ولی�کاریزمای�شخصیتی�او�کاهش�پیدا�می�کند.�

اگــر�الهیات�را�به�معنای�تجربه�های�معنوی�در�نظر�بگیریم�در�پســاکرونا�
فرصت�درون�گرایی�و�وجوه�اخالقی�دین�ورزی�بیشــتر�می�شــود.�همانطور�که�
بیان�شد�فاصله�از�خشونت�جدلی�بیشتر�می�شود�و�شرایط�برای�نوع�جدیدی�از�
زیســتن�در�میانه�»ترس�از�مرگ�و�امید�به�زندگی«�شکل�می�گیرد.�به�گمان�من،�
همه�ما�در�دوران�پســاکرونا�امکان�داشتن�تجربه�های�معنوی�بهتر�و�بیشتری�را�

خواهیم�داشت.
احتمال�تابوشکنی�در�عرصه�شریعت

نکته�آخر�درباره�شریعت�و�فقه�اســت.�اتفاقی�که�در�حوزه�شریعت�و�فقه�
می�افتــد�اتفاق�متفاوتی�اســت؛�به�دلیل�زندگی�مالل�آور�کــه�مردم�به�آن�دچار�
می�شــوند�به�دنبال�کار�هایی�می�روند�که�آن�ها�را�از�زندگی�مالل�آور�قبلی�خارج�
کند؛�لذا�در�این�حالت�با�برخی�تابوشکنی�ها�مواجه�می�شویم؛�یعنی�افراد�برای�
ایجاد�تنوع�و�شاد�بودن�در�زندگی�به�کار�هایی�رو�می�آورند�که�برخی�تابو�ها�را�در�

حوزه�فقه�خواهد�شکست.
البته�ما�در�جامعه�با�یک�وضعیت�سه�قشری�روبرویم.�برخی�افراد�مذهبی�
نیســتند،�برخی�خاکستری�هســتند�و�برخی�مذهبی�هســتند.�آنچه�در�مورد�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اگر◢الهیات◢را◢به◢

معنای◢تجربه◢های◢
معنوی◢در◢نظر◢

بگیریم◢در◢پساکرونا◢
فرصت◢درون◢گرایی◢

و◢وجوه◢اخالقی◢
دین◢ورزی◢بیشتر◢
می◢شود.◢همانطور◢
که◢بیان◢شد◢فاصله◢
از◢خشونت◢جدلی◢
بیشتر◢می◢شود◢و◢
شرایط◢برای◢نوع◢

جدیدی◢از◢زیستن◢در◢
میانه◢»ترس◢از◢مرگ◢

و◢امید◢به◢زندگی«◢
شکل◢می◢گیرد.◢به◢
گمان◢من،◢همه◢ما◢
در◢دوران◢پساکرونا◢

امکان◢داشتن◢
تجربه◢های◢معنوی◢
بهتر◢و◢بیشتری◢را◢
خواهیم◢داشت.
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تابوشکنی�بیان�شــد�به�افراد�غیر�مذهبی�مربوط�می�شــود.�افرادی�که�مذهبی�
هستند�به�یک�معنا�به�دین�رو�می�آوردند�و�متشرع�تر�و�مذهبی�تر�می�شوند.�قشر�
خاکستری�هم�کم�کم�به�یکی�از�این�دو�طرف�کشیده�می�شوند.�به�طور�خالصه،�
اتفاقی�که�در�پســاکرونا�برای�فقه�و�شــریعت�می�افتد�این�خواهد�بود�که�قشر�
خاکســتری�در�حوزه�فقه�و�شریعت�از�بین�می�رود�و�از�آن�طرف�قشر�مذهبی�و�
قشر�غیرمذهبی�فربه�تر�می�شوند.�به�گمانم،�این�قرائتی�که�از�سرنوشت�سطوح�
مختلف�الهیات�در�عصر�پساکرونا�داشتم�پاســخ�خوبی�بود�به�این�سؤال�که:�

الهیات�در�پساکرونا�چه�وضعیتی�خواهد�داشت؟

آقای�گرامــی�عضو�هیئت�علمی�گروه�مطالعات�قرآنی�پژوهشــگاه�علوم�
انسانی�و�مطالعات�فرهنگی�در�سخنرانی�خود�همچون�دیگر�صاحب�نظران�به�
کادمیک�رفته�و�ادعاهای�مختلفی�را�ناظر�به� سراغ�تمایز�بین�الهیات�تجربی�و�آ
دوران�پساکرونا�مطرح�می�کند.�در�بخش�اول�ایشان�نسبت�به�مساله�مدل�های�
مختلف�»انسان�شناســی«�اشــاره�کرده�و�از�بین�آنان�انسان�شناسی�وجودی�که�
مورد�تاکید�فلســفه�اگزیستانس�هست�را�انتخاب�می�کند.�در�بخش�دوم�ایشان�
بین�الهیاتی�که�در�تجربه�ی�زیســته�ی�مردم�اجرایی�می�شــود�و�نسخه�ای�که�در�
کادمیک�تولید�و�نشــر�داده�می�شود،�تمایز�قائل�شده�و�معتقد�است�که� فضای�آ
کادمیک�بیشــتر�از�فضای�تجربه�پر�و�بال�داد.�در�بخش�ســوم� باید�به�فضای�آ
کادمیک�کشــور�زده�و�معتقد�است�که�کرونا�آنها�را� ایشــان�طعنه�ای�به�فضای�آ
از�رخوت�درآورده�و�وارد�فضاهای�نظریه�پردازی�می�کند.�در�بخش�چهارم�نیز�
ایشــان�به�سراغ�فقه�رفته�و�معتقد�است�که�کرونا�تعداد�تابعین�و�مخالفین�فقه�را�
بیش�از�پیش�می�کند.�بدین�صورت�که�در�دوران�پساکرونا�ما�با�این�مساله�مواجه�
هســتیم�که�قشر�خاکستری�در�حوزه�فقه�و�شریعت�از�بین�می�رود�و�از�آن�طرف�

قشر�مذهبی�و�قشر�غیرمذهبی�فربه�تر�می�شوند.
ونا #پساکر

#مناسک_دینی
ونا #االهیات_کر

#فقه و مذهب
 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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ونا و دین« »سلسله مباحث کر
یادداشت | 

وماتیک و فضای  یز الهیات شهرِی ر
ونا ارتباطیِ کر

حجت�االسالم�علی�الهی�خراسانی 	

الهیات�شــهری�)Urban theology(�واکاوی�و�بازخوانی�روشمند�متون�
مقدس�با�نگاه�شــهری�و�خوانش�شهر�با�نگاه�الهیاتی�است.�در�الهیات�شهری�
-که�نوعی�»الهیات�فضا�و�مکان«�اســت-�به�دنبــال�»تحقق«�و�عینیت�یافتن�
ایمان،�امید،�رستگاری،�نجات،�رهایی،�احسان،�عدالت�و�آزادی�در�متن�زندگی�
شهری�هستیم.�در�الهیات�شهری�برای�پاسخ�علمی�بدین�پرسش�های�بنیادین،�

جستجو�و�کنکاش�می�کنیم:
حضور�فعال�و�پویای�خدا�در�شهر�چگونه�است؟�آیا�خدا�در�شهر�صحبت�
می�کند�و�اگر�چنین�اســت�چگونه�و�از�کجا�صدای�خدا�را�می�شــنویم�و�کجا�
شاهد�اراده�خدا�هستیم؟�چگونه�می�توان�صدای�خدا�را�در�متن�شهر�تعیین�کرد؟�
چگونه�می�توان�در�همه�الیه�های�بافت�شهری�خواه�برنامه�ریزی�شهری،�امنیت�
آب�و�غذا،�تأمین�مسکن�و�مراقبت�های�بهداشتی�یا�چالش�های�زیست�محیطی�
شــهر،�پیام�الهی�را�مشــاهده�کرد�و�دانش�های�الهیاتی�چگونه�و�با�چه�روشی�
اینگونه�چالش�ها�را�برطرف�خواهند�ساخت�و�به�حل�مسأله�های�شهری�کمک�

  
علی

الهی خراسانی

محصل حوزوی و و دارای 
مدرک دکتری فقه ومبانی حقوق 

اسالمی 
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خواهند�کرد؟�البته�الهیات�شهری�به�معنای�ایدئولوژیک�شدن�شهر�نیست�اگر�
چه�که�باید�گفت�الهیات�شهری�در�تفکر�پساسکوالریسم�جای�می�گیرد.�

اما�تفکــر�ریزوماتیک�چیســت؟�اصطالح�»درختــی«�و�»ریزوماتیک«�
در�فلســفه،�برآمده�از�نقــد�ژیل�ُدلــوز�)Gilles Deleuze(�به�تفکر�جزمی�و�
اســتعالیی�است�که�اندیشه�را�جایگزین�اندیشیدن�کرده�است.�دلوز�با�اشاره�به�
�عمودی�و�رو�به�باال�است(�و�ریزوم�)زمین�ساقه�

ً
شکل�ظاهری�درخت�)که�تقریبا

که�افقی�و�دراز�کشیده�روی�خاک�به�هرسو�پیش�می�رود(�می�گوید:�»ما�دو�جور�
نحوه�تفکر�داریم:�تفکر�ریزومی�و�تفکر�درختی�و�این�دو�با�هم�به�کلی�متفاوتند.�
تفکر�ریزومی،�فضاها�و�ارتباطات�افقی�و�چندگانه�و�همه�جانبه�را�تداعی�می�کند�
اما�تفکر�درختی�با�ارتباطات�خطی�و�عمودی�و�گوش�به�فرمان�سر�و�کار�دارد.«�
درخت،�انتســاب�است؛�اما�ریزوم�ارتباط�است،�فقط�ارتباط...�.�تفکر�درختی�
نمایانگر�فلسفِه�بودن�)و�درجا�زدن(�است�حال�آنکه�تفکر�ریزومی،�پویا�و�متکثر�

بوده�و�در�آن�از�مرزبندی�های�تفکر�خطی�خبری�نیست.
نگاه�ریزومی�ضد�تمرکز�و�انسجام�و�نظم�معمول�است�و�زندگی�ایلیاتی�و�
کوچ�دائمی�کولیان�را�که�با�محدودیت�و�سکون�نمی�سازند،�تداعی�می�کند.�تکیه�
کالم�»ژیل�دلوز«�این�بود�که�درخت�تحمیل�کننده�فعل�»بودن«�است،�اما�بافت�
ریزوم،�ســمبل�»شدن«�و�عطف�و�ربط�اســت.�هر�تفکر�ریزومی�پایانش�آغاز�

تفکر�دیگری�است�و�نمی�توان�برای�آن�آغاز�یا�پایانی�قائل�شد.
این�تفکر،�هویتی�چند�شــبکه�ای�برای�انسان�مدرن�به�ارمغان�آورده�است.�
هویتی�که�خود�را�بســیار�و�به�تکرار�می�شکند�و�دوباره�پیوند�برقرار�می�کند.�در�
واقع�ریزوم�ها�مابین�تفکرات�خطی�قرار�گرفته�و�آن�ها�را�به�هم�مرتبط�می�کنند�و�

حرکتی�ناهمگن�دارند.
ژیــل�دلوز�و�فیلیکس�گاتاری�از�ریزوم�بهره�گرفتنــد�تا�ورود�و�خروج�غیر�
سلســله�مراتبی�و�چندگانه�را�در�دســتورالعمل�برنامه�ها�نشــان�دهند.�ریزوم�
)همان�طور�که�از�شکل�ظاهری�اش�هم�پیداست(،�فاقد�مرکز�و�رده�بندی،�عاری�
از�داللت�و،�بدون�راهبر�اســت�و�برخالف�درخت�به�طور�نامحدود�گســترش�
می�یابد�و�قادر�است�فعل�بودن�را�به�چالش�گرفته�و�»شدن«�را�به�نمایش�بگذارد.

در�الهیات�شهری�نیز�از�همین�دو�رویکرد�می�توان�سخن�گفت:
)arborescent urban theology(ـ�رویکرد�عمودی�و�درختی�

)rhizomatic urban theology(ـ�رویکرد�افقی�و�ارتباطی/�ریزوماتیک�
الهیات�شهرِی�درخت�واره،�ارتباط�نهادی�با�مراکز�اصلی�دینی�مانند�کلیسا�
و�تولیت�اماکن�مقدس�دارد�و�نقش�و�هویت�کلیســای�اصلی/مکان�مقدس�در�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ژیل◢دلوز◢و◢فیلیکس◢
گاتاری◢از◢ریزوم◢
بهره◢گرفتند◢تا◢ورود◢
و◢خروج◢غیر◢سلسله◢
مراتبی◢و◢چندگانه◢
را◢در◢دستورالعمل◢
برنامه◢ها◢نشان◢دهند.◢
ریزوم◢)همان◢طور◢که◢
از◢شکل◢ظاهری◢اش◢
هم◢پیداست(،◢فاقد◢
مرکز◢و◢رده◢بندی،◢
عاری◢از◢داللت◢و،◢
بدون◢راهبر◢است◢
و◢برخالف◢درخت◢
به◢طور◢نامحدود◢
گسترش◢می◢یابد◢و◢
قادر◢است◢فعل◢بودن◢
را◢به◢چالش◢گرفته◢
و◢»شدن«◢را◢به◢
نمایش◢بگذارد.
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آن�پررنگ�اســت.�الهیات�شهرِی�درخت�واره�بر�اســاس�جایگاه�نهاد�دینی�در�
شهر�تعریف�می�شود�که�بنابر�قواعد�و�دستورالعمل�های�نهادی�حرکت�می�کند.�
این�رویکرد�در�الهیات�شــهری�تمرکزگرا�است�و�تمایل�به�ثبات�دارد.�همچنین�
به�مشارکت�در�روندهای�سیاســی�و�تعامل�با�سیاست�های�دولت�و�حاکمیت�
می�پردازد.�اما�الهیات�شــهرِی�ریزوماتیک�به�پدیدارشدن�در�شکاف�ها�در�شهر�
تمایــل�دارد�و�به�دنبال�خدماتی�خارج�از�قلمرو�کلیســای�اصلی/تولیت�اماکن�

مقدس�و�مراکز�نهادی�است.
الهیات�شــهرِی�ریزوماتیک�با�درهم�تنیدگی�فضایی�مکانی�حرکت�می�کند�
و�درپِی�ایجاد�اتصال�و�پیوســتن�به�شــبکه�های�ارتباطی�است.�این�رویکرد�در�
الهیات�شهری�با�حرکت�افقی�و�بین�رشــته�ای،�نهادگریز�و�غیرمتمرکز�و�تمایل�
به�موقعیت�های�دینی�ســیال�و�روان�دارد.�الهیات�شــهرِی�ریزوماتیک�به�دنبال�
فضاهای�عمومِی�پست�سکوالر�در�شهر�است�و�در�حوزه�عمومی�)هابرماس(�
فعالیت�می�کند.�این�الهیات�شــهری،�گفت�وگویی،�تکثرگرا�و�مشــارکت�جو�با�

سازمان�های�ایمان�نهاِد�مردمی�است.
باری!�کرونا�تجربه�عجیب�و�نوپدیدی�را�در�الهیات�شهری�رقم�زد؛�حضور�
مــردم�در�مراکز�عبادی�و�مقدس�تعطیل�شــد،�مردم�از�شــرکت�در�جمع�های�
مناجات�با�خدا�منع�شدند�و�مشارکت�چهره�به�چهره�مردم�در�نهاد�خیر�کمرنگ�
شــد.�در�حقیقت�یک�تجربه�نهادگریز�و�غیرمتمرکــز�و�مبتنی�بر�خالقیت�در�

فضای�مجازی�برای�عدم�گسست�ارتباط�ایمانی�در�الهیات�شهری�رخ�داد.
َرک�خورد�

َ
به�نظر�می�رسد�دیواره�الهیات�شهرِی�درخت�واره�و�نهادی�در�کرونا�ت

و�در�مقابل،�الهیات�شــهرِی�ریزوماتیک�جلوه�بیشــتری�یافت�و�خالقیت�های�
ارتباطی�بروز�پیدا�کرد.�کرونا�وابســتگی�به�نظم�ســاختارِی�الهیاتی�در�شهر�را�
دچار�خدشه�و�چالش�کرد�و�ایمان،�نجات�و�رهایی�را�در�ارتباطاِت�غیرمتمرکز�و�
تکثرگرا�نشاند�و�هویت�ایمانی�در�شهر�از�قلمروی�محکم�و�غیرمنعطف�نهادی�

فراتر�رفت�و�در�ارتباِط�روبه�جلو�با�»دیگری«�هویدا�شد.
رویکرد�ریزوماتیک�با�مجازی�سازی�و�بی�مکانی�همراه�است�و�جهان�زیست�
امروزین�که�با�جهان�ارتباطات�و�دنیای�شبکه�ای�عجین�شده،�و�جهان�اینترنت�که�
با�فشرده�کردن�زمان�و�مکان�تاریخی�و�کنار�هم�قرار�دادن�آگاهی�های�گوناگون،�
شــبکه�ای�درهم�تنیده�از�اطالعات�ایجاد�کرده�است،�ترسیم�کننده�فضای�پویا�و�
سرزنده�ریزومی�است�که�در�وضعیت�کرونا�تبدیل�به�فضای�محوری�در�زندگی�

ایمانی�در�شهر�شد.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢
باری!◢کرونا◢

تجربه◢عجیب◢و◢
نوپدیدی◢را◢در◢
الهیات◢شهری◢
رقم◢زد؛◢حضور◢
مردم◢در◢مراکز◢
عبادی◢و◢مقدس◢
تعطیل◢شد،◢مردم◢

از◢شرکت◢در◢
جمع◢های◢مناجات◢
با◢خدا◢منع◢شدند◢
و◢مشارکت◢چهره◢
به◢چهره◢مردم◢
در◢نهاد◢خیر◢
کمرنگ◢شد.◢

در◢حقیقت◢یک◢
تجربه◢نهادگریز◢
و◢غیرمتمرکز◢و◢

مبتنی◢بر◢خالقیت◢
در◢فضای◢مجازی◢

برای◢عدم◢
گسست◢ارتباط◢
ایمانی◢در◢الهیات◢
شهری◢رخ◢داد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
حجت�االسالم�علی�الهی�خراســانی،�محصل�حوزوی�و�و�دارای�مدرک�
دکتری�فقه�ومبانی�حقوق�اســالمی�است�و�یکی�از�محققین�پژوهشگاه�علوم�و�
فرهنگ�اســالمی�است.�او�همچنین�عضو�هیئت�موسس�و�عضو�هیئت�علمی�
ســبک�زندگی�موسســه�فرهنگی�رهپویان�کمال�اندیشه�اســت.�او�مطالعات�
تخصصی�و�میان�رشــته�ای�در�سبک�زندگی�اســالمی،�فقه�فرهنگ،�فقه�شهر،�

نظام�سازی�اسالمی�دارد.
او�در�یادداشــت�اخیر�خود�به�مساله�االهیات�شــهری�پرداخته�است�و�با�
بهره�مندی�از�مفهوم�تفکر�ریزومیک�ژیل�دلوز�و�فیلیکس�گاتاری،�به�دو�رویکرد�
تفکر�درختی�و�تفکر�ریزومی�در�االهیات�شــهری�می�پردازد�و�نقش�کرونا�در�
تغییرات�االهیات�شهری�و�بازآفرینی�تفکر�ریزومی�می�پردازد.�او�معتقد�است�که�
کرونا�تجربه�عجیب�و�نوپدیدی�را�در�الهیات�شهری�رقم�زد.�با�گسست�ارتباط�
ایمانی�مردم�در�االهیات�شهری�زمان�کرونا،�دیواره�الهیات�شهرِی�درخت�واره�
و�نهادی�ترک�برداشت�و�و�در�مقابل،�الهیات�شهرِی�ریزوماتیک�جلوه�بیشتری�
یافت�و�خالقیت�های�ارتباطی�بروز�پیدا�کرد�و�یک�تجربه�نهادگریز�و�غیرمتمرکز�

و�مبتنی�بر�خالقیت�در�فضای�مجازی�رخ�داد.
#االهیات_شهری
ومیک یز #تفکر_ر

#مناسک_دینی
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یادداشت | 

ونا و سیطره جهانی فرهنگ و تمدن  کر
اسالمی

محمدمهدی�جهان�پرور 	

ویروس�ناخوانده�و�ناشناخته�کرونا�یا�همان�کووید��19،�چه�به�عنوان�سالح�
بیولوژیکی�ساخته�دست�انســان�ها�و�چه�به�عنوان�یک�پدیده�به�ظاهر�نامبارک�
بار�دیگر�ضعف�و�عجز�علم�و�دانش�بشری�را�علیرغم�رشد�و�تحول�روز�افزون�
تکنولوژی�در��عصر�پسامدرن�به�رخ�همگان�کشاند�و�عالوه�بر�نمایش�روشنگرانه�
از�واقعیتهای�موجود�و�جهل�آدمیان،�بر�محاسبات�ناصواب�و�سرابگونه�بسیاری�
از�حکومتهای�استعماری�غرب�خط�بطالن�کشید،�و�تصویری�واقعی�از�دنیای�
پر�رمز�و�راز�کنونی�را�به�نمایش�گذارد.�در�این�رویداد�تاریخی�معاصر�با�وجود�
آگاهی�از�خطرات�و�آســیبهای�ناشــی�از�کرونا�می�توان�از�آن�به�عنوان�فرصت�
و�آغازی�بر�یک�پایان�و�نیز�شــروع�فصل�جدیدی�از�فرهنگ�و�تمدن�بشری�نام�
برد�که�نه�تنها�منجر�به�تغییر�باورهای�خودساخته�جوامع�توسعه�نیافته�شد�بلکه�
دیدگاه�نوینی�را�برای�جهانیان�پدید�آورد.�این�بینش�و�آگاهی�ناشــی�از�ویروس�
کوویــد��19،�هنگامی�به�وجود�آمد�که�تمامی�کشــورها�در�صدد�مقابله�با�این�
پدیده�ناشناس�و�ناخوانده�بر�آمدند،�غافل�از�اینکه�هرگز�تمهیداتی�برای�اینگونه�
حوادث�حتی�در�جوامع�پر�مدعای�غربی�فراهم�نشــده�بود�و�لذا�هر�کشوری�با�

  
محمد مهدی

جهان پرور

دانشجوی مقطع دکتری 
رشته تاریخ در دانشگاه آزاد 

اسالمی مرکزی تهران و عضو 
شورای علمی گروه تاریخ و تمدن 

پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی و پژوهشگر پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی

اند یشـه 
 علم و
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یـــن     د
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بهره�گیری�از�امکانات�و�ظرفیتهای�موجود�به�ویژه�در�حوزه�پزشــکی�سعی�در�
کاهش�انتشار�و�حتی�مهار�این�ویروس�منحوس�داشت.�آنچه�در�این�خصوص�
بایستی�مورد�توجه�قرار�گیرد،�عملکرد�و�مواجهه�نابهنگام�و�مستاصالنه�دولتهای�
غربی�با�این�پدیده�نوظهور�اســت�که�در�کنترل�آن�بسیار�ناتوان�و�ناکارآمدعمل�
کردند�به�گونه�ای�که�انشقاق�میان�این�دولتها�با�مردمشان�به�دلیل�احساس�ناامنی�
و�هجوم�و�غارت�فروشگاهها�و�همچنین�مرگ�و�میرهای�ناشی�از�عدم�توجه�به�
اقشــار�محروم�و�ضعیف�جامعه�بار�دیگر�توخالی�بودن�ادعاها،�فقر�فرهنگی�و�

ناکارآمدی�تفکر�نئولیبرالیستی�را�به�منصه�ظهور�رساند.
�در�حالیکه�برخــی�دیگر�از�جوامع�از�جمله�ایران�علیرغم�کاســتی�های�
موجود�با�بهره�گیری�از�تمامی�ظرفیتها،�مدبرانه�و�هوشمندانه�با�معضل�پدید�آمده�
مواجه�شدند�و�با�همیاری�و�همدلی�دولت�و�ملت�این�ویروس�نو�ظهور�تحت�
کنترل�نســبی�درآمد.�با�وجود�آنکه�ویروس�کرونا�مشــکالت�و�نابسامانیهای�
فراوانی�را�در�دنیا�پدید�آورد،�اما�ســبب�شــد�تا�جوامع�بشــری�بیش�از�پیش�به�
بالندگی�و�پویایی�در�عرصه�ها�و�زمینه�های�علمی،�فرهنگی،�سیاسی،�اقتصادی�
و�اجتماعــی�توجه�کنند�و�با�بســیاری�از�واقعیتهای�حال�حاضر�که�پیش�از�این�
مغفول�واقع�شــده�بود،�روبرو�شوند.�در�این�راستا�رشد�معرفتی�و�احساس�نیاز�
به�ارزشــهای�معنوی�و�انسانی�منجمله�ایثار�و�خودباوری؛�ارتقای�علم�و�دانش�
به�ویژه�در�عرصه�پزشکی؛�شایسته�ساالری؛�تخصص�گرایی؛�اتحاد�و�انسجام�
ملی-�مذهبی؛�عدم�اتکا�به�دولتهای�غربی؛�تعاون،�همیاری�و�همدلی؛�توجه�و�
مساعدت�به�همنوعان�و�اقشار�ضعیف�جامعه؛�اتکا�به�اقتصاد�داخلی�و�تولید،�
تقویت�قدرت�دفاعی،�امنیتی�و�…�بیش�از�پیش�برجســته�شد�و�تجلیات�آن�از�
دوجنبه�عینی�و�ذهنی�در�سبک�زندگی�و�اخالق�زیستی�نمود�یافت�و�پوسیدگی�
اندیشه�صرفا�مادی�و�پوچی�هیمنه�دول�غربی�بیش�از�گذشته�عیان�شد�و�شرایط�
و�مقدمات�الزم�برای�همزیســتی�مســالمت�آمیز�و�همترازی�نسبی�فرهنگی�و�
تمدنی�در�میان�ملل�مختلف�فراهم�آمد.�می�توان�اذعان�داشــت�آنچه�موجب�
تسلط�و�برتری�جهانی�یک�فرهنگ�و�تمدن�می�شود،�تمدنی�است�که�عالوه�بر�
جنبه�های�مادی،�روح�الهی�بر�آن�حاکم�باشــد�تا�بتواند�در�جهت�رضایتمندی�
بشــریت�مبنای�قوانین�و�ضوابط�بین�المللی�قرار�گیرد.�در�این�آوردگاه،�فرهنگ�
و�تمدن�اسالمی-�ایرانی�دســت�برتر�و�باالتر�را�دارد�و�می�توان�امیدوار�بود�که�
با�توجه�به�تحوالت�پیش�آمده�و�با�پیروی�از�منویات�و�رهنمودهای�مقام�معظم�
رهبری�به�تدریج�شاهد�گستره�و�سیطره�جهانی�فرهنگ�و�تمدن�اسالمی�باشیم.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
آنچه◢در◢این◢خصوص◢
بایستی◢مورد◢توجه◢
قرار◢گیرد،◢عملکرد◢و◢
مواجهه◢نابهنگام◢و◢
مستاصالنه◢دولتهای◢
غربی◢با◢این◢پدیده◢
نوظهور◢است◢که◢
در◢کنترل◢آن◢بسیار◢
ناتوان◢و◢ناکارآمدعمل◢
کردند◢به◢گونه◢ای◢
که◢انشقاق◢میان◢این◢
دولتها◢با◢مردمشان◢
به◢دلیل◢احساس◢
ناامنی◢و◢هجوم◢و◢
غارت◢فروشگاهها◢
و◢همچنین◢مرگ◢
و◢میرهای◢ناشی◢
از◢عدم◢توجه◢به◢
اقشار◢محروم◢و◢
ضعیف◢جامعه◢بار◢
دیگر◢توخالی◢بودن◢
ادعاها،◢فقر◢فرهنگی◢
و◢ناکارآمدی◢تفکر◢
نئولیبرالیستی◢را◢به◢
منصه◢ظهور◢رساند.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای�جهان�پرور�دانشــجوی�مقطع�دکتری�رشــته�تاریخ�در�دانشگاه�آزاد�
اسالمی�مرکزی�تهران�و�عضو�شــورای�علمی�گروه�تاریخ�و�تمدن�پژوهشکده�
فرهنگ�و�مطالعات�اجتماعی�و�پژوهشگر�پژوهشگاه�فرهنگ�و�اندیشه�اسالمی�
اســت.�او�دارای�مقاله�و�تحقیقاتی�در�زمینه�کتابت�در�ایران�از�دوران�باستان�تا�
قرون�اولیه�اســالمی،�بررســی�اجمالی�و�نقد�ادبیات�آیینی�دوره�صفوی،�آیین�
زروانیسم�و�فلسفه�پیدایش�آن،�نقش�ائمه�در�تاسیس�و�گسترش�علوم�اسالمی،�

فرزندخواندگی�از�منظر�فقهی�و�حقوق�شهروندی�می�باشد.
�در�این�یادداشت�به�سراغ�خدمت�کرونا�به�تمدن�اسالمی�رفته�و�آن�را�مقوله�
ای�فرصت�ســاز�می�داند.�از�نظر�ایشــان�کرونا�دو�مساله�را�برای�انسان�روشن�
ساخت�که�به�تشکیل�تمدن�اســالمی�کمک�خواهد�کرد.�اولین�مساله�گرایش�
هر�چه�بیشتر�به�سمت�معنویت�آسمانی�و�قطع�امید�از�اسباب�بشری�و�مادی�و�
دومین�مساله�لزوم�ایجاد�همدلی�و�اتحاد�بین�مردم�یک�جامعه�است�که�این�نیز�
صرفا�توســط�دین�و�تمدن�اسالمی�و�با�بهره�گیری�از�عنصر�فرهنگ�امکان�پذیر�

خواهد�بود.
 

 اندیشـه
یـــن     د
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یادداشت | 

خداِی انباری نشین؛ خدا در عصر 
ونائیسم کر

حسین�پور�فرج 	

مایلم�در�اینجا�اندکی�من�باب�یکــی�از�موضوعات�تئولوژیک،�اما�مرتبط�
با�بیمارِی�کرونا�پر�چانگی�کنم.�من�عنوان�این�بحث�را�“خداِی�انباری�نشــین”�
گذاشــته�ام.�بگذارید�با�یک�تمثیل�آغاز�کنم�و�آنگاه�به�شــرح�مختصری�دست�

یازنم.
“فکر�کنید�که�قرار�است�از�خانه�قدیمی�تان�به�خانه�ای�جدید�اسباب�کشی�
کنید.�همٔه�وســایل�خانه�را�جمع�کرده�اید�و�برخی�را�تصمیم�دارید�به�سمساری�
�مبلمان�کهنه�و�یا�هر�چیزی�که�به�طراحی�و�دکوراسیون�خانٔه�

ً
محله�بفروشید.�مثال

جدیدتان�نمی�خورد.�برخی�اســباب�را�نیز�می�خواهید�دور�بریزید�و�از�شرشان�
خالص�شــوید.�مثل�پرده�های�غبارآلود�و�یا�تابلوهای�قاب�شکستٔه�روی�دیوار.�
چندین�کارتون�تهیه�کرده�اید�برای�بسته�بندی�وسایل.�از�کتاب�ها�تا�شکستنی�ها.�
کــم�کم�کارتون�ها�را�پر�وســایل�می�کنید�و�آمادٔه�رفتن�می�شــوید.�در�این�میان�
البته�جعبه�ای�را�نیز�اختصاص�می�دهید�به�اســبابی�که�شــاید�روزی�به�دردتان�
بخورد،�ولی�نمی�دانید�چه�زمانی؟!�یعنی�چیزهایی�که�نه�دل�دورانداختن�شــان�
را�دارید،�و�نه�امروز�احتیاجی�به�آنهاســت.�با�خود�می�گویید�شــاید�روزی�به�

 دیده بان
  اندیشـه

  
حسین
پورفرج

دانش آموختۀ رشته جامعه 
شناسی دین، و پژوهشگر حوزه 
دین، جامعه و عرفان 
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 اندیشـه
    دیـــن

کارمان�آمد،�از�کجا�معلوم!�درست�مثل�آن�شب�هنگامی�که�برق�می�رود�و�شما�
به�یاد�چراغ�قدیمی�ِتان�میفتید�و�آن�را�می�آوردید�و�روشن�می�کنید.�حال،�شما�به�
خانٔه�جدیدتان�اسباب�کشــی�کرده�اید�و�در�حال�چیدن�وسایل�خانه�اید.�مبل�نو�
خریده�اید،�لوستر�مدرن،�پردٔه�تازه…�کارتون�ها�را�یکی�یکی�باز�می�کنید�و�اسباب�
�به�آن�نیازی�نداشتید،�می�روید�و�

ً
را�مرتب�می�چینید.�آن�جعبه�ای�را�هم�که�فعال

در�انبار�می�گذارید.�شاید�همین�فردا�و�یا�چه�می�دانم�ده_بیست�سال�دیگر�به�آن�
احتیاج�پیدا�کردید.�درست�مثل�همان�چراغ�قدیمی�که�شب�هنگام�برق�می�رود�
�
ً
و�با�آن�فضا�را�روشــن�می�کنید...�بله،�وضعیت�“خــدا”�در�دوران�جدید�دقیقا
�غیرضروری�آن�جعبه�است.�خدا�در�دوران�جدید،�

ً
شــبیه�اسباب�و�وسایِل�فعال

�دارد�خاک�
ً
نمرده،�بلکه�از�اتاق�پذیرایی�خانه�به�انباری�آن�نقل�مکان�کرده.�او�فعال

�نیازی�به�او�احساس�می�شود،�یا�
ً
می�خورد�تا�مگر�در�آینده�چه�پیش�آید.�آیا�اصال

خیر؟!�به�گمان�من،�کرونا�همان�وضعیت�اضطراری�ایست�که�گویی�در�آن�برق�
محل�زندگی�مان�شــب�هنگام�رفته،�و�ما�نیازمند�همان�چراغ�قدیمی�خاک�آلوده�
در�انباری�خانه�ی�مانیم.�ما�در�دوران�جدیــد�خدا�را�در�انباری�تاریک�ذهن�مان�

محبوس�کرده�ایم�و�تنها�در�شرایط�اضطراری�سراغ�او�را�می�گیریم.
به�تعبیر�قرآن:

َنا�َعْنُه�
ْ
ــف

َ
ا�کش مَّ

َ
ل
َ
اِئًما�ف

َ
ْو�ق
َ
ا�أ
ً
اِعد

َ
ْو�ق
َ
�َدَعاَنا�ِلـــَجنِبِه�أ رُّ

ُّ
نَســاَن�الض ِ

ْ
�ال ا�َمسَّ

َ
ِإذ َو

وَن/و�
ُ
ُمْسِرِفیَن�َما�کاُنوا�یْعَمل

ْ
ِلک�ُزیَن�ِلل

َ
ــُه�کذ سَّ �مَّ رٍّ

ُ
ی�ض

َ
ُعَنا�ِإل

ْ
ْم�ید

َّ
ن�ل
َ
�کأ ُه�َمرَّ رَّ

ُ
ض

چون�به�انسان�زیان�و�ضرری�رســد،�ما�را�]در�هر�حالی[�به�پهلو�]=در�بستر[،�
نشسته�یا�ایستاده�می�خواند،�اما�همین�که�گرفتاری�اش�برطرف�ساختیم،�چنان�
�ما�را�برای�]رفع[�گزندی�که�به�او�رسیده�بود�

ً
]ناسپاسانه[�می�گذرد�که�گوئی�اصال

نخوانده�است!�این�چنین�برای�اسراف�کاران�آنچه�می�کنند�]و�در�اثر�تکرار�به�آن�
عادت�کرده�اند[�نیکو�جلوه�می�کند�)یونس/12(.

به�راســتی�“خدای�انباری�نشــین”،�حامل�نوعی�بدخداشناسی�ســت،�نه�
بی�خدایی�و�بی�قیدی.�در�این�تلقی�از�خدا�فرد�بی�دین�یا�خداناباور�نیست،�بلکه�
�و�قلبا�

ً
�با�خداست،�اما�عمال

ً
�و�عادتا

ً
�در�پرانتز�اســت.�او�زبانا

ً
خدا�برای�او�موقتا

از�او�در�فاصلــه.�من،�هرگز�مواجهٔه�از�ســر�بی�چارگی�با�خدا�را�نوعی�رویش�و�
تازگی�در�رابطٔه�من_تویی�با�او�نمی�دانم.�این�نوع�خداشناسی،�خداجویی�از�سر�
درماندگی�و�بی�چارگی�ست.�درست�است�که�رابطه�ای�دوباره�در�حال�پا�گرفتن�
است،�اما�این�ارتباط�عمیق�و�دالنه�نیست�)مگر�اینکه�خالفش�ثابت�شود(.�این�
نکته�را�نباید�فراموش�کرد�که�دین�داری�و�“بد�دینی”همزمان�می�توانند�در�یک�فرد�
�دین�باور�ظهور�و�بروز�داشــته�باشند�و�اینگونه�همه�چیز�را�خراب�کنند.�هم�

ً
عرفا

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢گمان◢من،◢کرونا◢

همان◢وضعیت◢
اضطراری◢ایست◢که◢
گویی◢در◢آن◢برق◢
محل◢زندگی◢مان◢

شب◢هنگام◢رفته،◢و◢ما◢
نیازمند◢همان◢چراغ◢
قدیمی◢خاک◢آلوده◢در◢
انباری◢خانه◢ی◢مانیم.◢
ما◢در◢دوران◢جدید◢
خدا◢را◢در◢انباری◢
تاریک◢ذهن◢مان◢
محبوس◢کرده◢ایم◢
و◢تنها◢در◢شرایط◢

اضطراری◢سراغ◢او◢را◢
می◢گیریم.
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خدا�را�و�هم�خود�را.
،�اگر�خدا�همانند�ایمان�دقیقٔه�نــودی�فرعون�به�ما�نیز�بگوید�حاال،�

ً
نهایتــا

اکنون،�“االن؟!”�از�او�نباید�گله�مند�بود.�وقت�روییدن،�موســم�گل�اســت،�نه�
پاییِز�برگریز.�اگرچه�که�کرونا�خدا�را�دوباره�در�دوران�مدرن�بر�ســرزبان�انداخته�
است،�اما�هنوز�احتماِل�انباری�نشینی�مجدد�او�در�دوران�پساکرونائیسم�وجود�
دارد.�جهان�مدرن�نیازمنِد�ویرایش�باورهای�عادت�وارٔه�خود�اســت�و�اگر�چنین�
نکند،�خدا�دوباره�به�پستوی�اذهان�برخواهد�گشت.�خدا�را�باید�دالنه�و�همواره�

دریافت،�نه�ظاهرانه�و�در�وضعیت�های�هشدار.

پورفرج�دانش�آموختۀ�رشته�جامعه�شناســی�دین،�و�پژوهشگر�حوزه�دین،�
جامعه�و�عرفان�اســت.�او�که�به�تعبیر�خودش�شــاگردی�عبدالکریم�سروش،�
مصطفی�ملکیان�و�حسن�محدثی�را�دارد�به�عنوان�پژوهشگر�در�حوزه�نواندیشی�
دینی�قلم�می�زند.�او�در�کانال�خود�با�عنوان�»مداد�مردمک�دیده«�و�سایت�نیلوفر�

فعالیت�دارد.
او�در�این�یادداشت�نســبت�به�وضعیت�کنونی�کشور�واکنش�نشان�داده�و�
معتقد�اســت�مردمی�که�تا�قبل�از�کرونا،�خــدا�را�فراموش�کرده�بودند،�با�وقوع�
این�بیمــاری�به�یاد�خدا�افتاده�اند.�در�ادامه�او�بــه�یک�ارزیابی�از�یک�وضعیت�
دینداری�عوام�گونه�پرداخته�اســت�که�مــردم�در�زندگی�جاری�خود،�خداوند�را�
فراموش�کرده�و�در�هنگام�اضطرار�یادآور�او�می�شوند�و�از�آن�به�خدای�انبارنشین�
تعبیر�می�دارد.�او�معتقد�اســت�این�گونه�دینداری�فراموش�کارانه�به�مراتب�بدتر�
از�بی�دینــی�بوده�و�نفاق�را�در�دل�مردم�می�پروراند.�توجه�انســان�به�خداوند�در�
مشکالت�اگر�چه�که�امری�طبیعی�و�مرســوم�است�اما�نباید�موجب�فراموشی�
انســان�از�خداوند�در�مواقع�دیگر�شود�چرا�که�در�غیر�این�صورت�تضرع�انسان�
در�دوران�مشــکل�نیز�نتیجه�ای�نخواهد�داشت.�با�این�حال�به�نظر�می�رسد�این�
ســخنان�مخالف�با�اصول�معرفتی�دین�و�نصوص�صریح�روایات�است.�انسان�
باید�از�این�لحظات�فرصت�را�غنیمت�شــمرده�و�حضور�حس�معنوی�خداوند�
در�زندگی�جاری�خود�را�افزایش�دهد�و�عبادات�روزانه�مرسوم�را�نیز�می�توان�در�

همین�راستا�تحلیل�کرد.
ونا #االهیات کر

#دینداری_عوامانه

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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وشنفکری دینی« »فلسفه دین و ر
سخنرانی |

وشنفکری دینی در ایران  مشکالت ر
حجت�االسالم�داود�فیرحی 	

روشنفکری�دینی�با�چهار�مشکل�مواجه�است�اول�این�که�روشنفکری�دینی�از�
ابتدا،�تحت�تأثیر�جریان�های�چپ،�دین�را�به�یک�ایدئولوژی�تبدیل�کرد.�منطق�دین�
بیشتر�شبیه�علم�است�تا�ایدئولوژی؛�حال�آنکه�با�مساوی�شدن�دین�با�ایدئولوژی،�به�
دلیل�تضاد�ایدئولوژی�و�علم،�این�ایده�شکل�گرفت�که�دین�با�علم�در�تضاد�است.�
دوم�اینکه�روشــنفکری�دینی�حتی�الهیات�نظری�و�عملی�را�از�هم�جدا�می�کند.�
روشنفکران�دینی�ما�بشدت�روی�کالم�و�فلسفه�فشار�آورده�و�از�ارزش�فقه�غافلند.�
حال�آنکه�زندگی�عملی�را�فقه�اداره�می�کند.�این�خطرناک�ترین�رویکردی�اســت�
که�به�آن�دچار�هســتند؛�گویی�یک�چرخ�دوچرخه�را�نوسازی�کرده�و�چرخ�دیگر�
را�کهنه�باقی�بگذارید.�این�رویکرد،�نوعی�عدم�توازن�در�دینداری�ایجاد�می�کند.�
خطای�عجیب�گفتمانی�اســت�که�برخی�تصور�می�کنند�نظر�اولویت�دارد�و�اگر�
نظر�اصالح�شود،�عمل�هم�اصالح�می�شود.�حال�آنکه�تجربه�تاریخی�برعکس�
این�را�می�گوید.�متفکران�مشروطه�از�عمل�شروع�کردند؛�آخوند�خراسانی،�نائینی،�
محالتی�و�حقوقدانانی�مثل�فروغی،�عدل�و�حتی�مدرس،�به�بحث�های�کالمی�
پیله�نکردند�و�وارد�دستگاه�فقهی�شدند�و�جهتی�را�برای�نوگرایی�درست�کردند�که�

مشروطه�را�شکل�داد.

  
داود

فیرحی

دین شناس و استاد گروه 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

دانشگاه تهران 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه
 اندیشـه

یـــن     د
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غفلت�روشــنفکران�دینی�ما�از�فقه�باعث�شده�همیشه�در�تله�ادبیات�بدعت�
بیفتند�و�مخالفانشان�آنها�را�به�چیزهایی�متهم�کنند�که�نیستند،�به�اتفاقی�که�چند�
سال�پیش�درباره�هاشم�آقاجری�افتاد�اشاره�کرد�و�آقای�سروش�هم�در�بحث�هایی�
که�اخیرا�در�اردیبهشت�امسال�مطرح�کردند،�می�گویند�یکی�از�روحانیان�به�ایشان�
نسبت�دئیســم�داده�و�ادبیات�استاد�مجتهدشبستری�هم�دارد�چنین�گیرهایی�پیدا�
می�کند.�مشکل�سوم�روشنفکری�دینی،�دوگانه�سازی�فقه�و�اخالق�و�دوگانه�سازی�
حق�و�تکلیف�است.�تضادی�که�روشنفکری�دینی�بین�فقه�و�اخالق�ایجاد�کرده،�
هر�دو�را�از�کار�می�اندازد؛�وقتی�فقه�را�با�شمشــیر�اخالق�می�زنید،�قسمت��مولد�
فقه�را�که�پایه�هایی�برای�قواعد�مدنی�است�شل�می�کنید.�با�اخالق�نمی�توان�هیچ�
جامعه�ای�را�اداره�کرد�چون�اخالق�ضمانت�اجرایی�ندارد.�روشــنفکری�دینی�ما،�
دوگانه��دیگری�هم�ســاخته�که�فقه�را�مساوی�با�تکلیف�و�اخالق�را�مساوی�با�حق�
می�داند�و�این�از�عجایب�تاریخ�روشــنفکری�دینی�است؛�دستگاه�فقهی�ما�پر�از�
حقوق�است�و�اساسا�ابتدای�فقه،�از�حق�شروع�می�شود�و�تکالیف،�گاردریل�های�
جاده�حقوق�هستند.�وقتی�روشنفکری�دینی�این�دوگانه�را�القا�می�کند،�در�واقع�هر�
دو�را�با�مشکل�مواجه�می�سازد�چون�اخالق�بشدت�از�تکالیف�اخالقی�صحبت�
می�کند�و�حتی�مدرن�ترین�متفکران�مانند�کانت�نیز�از�تکالیف�اخالقی�ســخن�

می�گویند.�از�طرف�دیگر،�این�القا،��80درصد�فقه�را�نیز�فاکتور�می�گیرد.
مشکل�چهارم�دستگاه�روشنفکری�دینی�ایرانی�خلط�بین�فقه�و�سنت�فقاهتی�
است،�»مثل�اینکه�افرادی�مثل�پوپر،�در�نقد�سنت�های�بسته�تفلسف،�اصل�فلسفه�
را�رد�کنند.«�فقه�به�عنوان�یک�دانش،�امکانات�بســیاری�دارد�که�سنت�آن�سال�ها�
اقتدارگرا�شکل�گرفته�است؛�حال�اگر�برای�اصالح�مشکالت�این�سنت�فقاهتی،�
به�اصل�فقه�هجوم�بیاوریم،�دچار�خطا�شده�ایم.�در�حالیکه�»تفقه«�چه�سنتی�چه�
بازاندیشانه،�کارویژه�ای�دارد�به�نام�پیوند�نص�و�زندگی.�مسلمان�نمی�تواند�از�فقه�
جدا�شود.�دکتر�سروش�می�گوید�»دین�در�جهان�امروز�حذف�شدنی�نیست.�اگر�
دین�توانست�انقالبی�ایجاد�کند،�می�تواند�دموکراسی�هم�بسازد.«�باید�گفت�فقه�
هم�همین�طور�است.�چرا�که�به�خاطر�سابقه��1400ساله�اش،�قواعد�پخته�ای�دارد.�
وقتی�شــیخ�فضل�الله�و�مخالفان�مشروطه،�آن�را�بدعت�و�حرام�اعالم�کردند�و�به�
محمدعلی�شــاه�به�عنوان�شاه�اسالم�پناه�تکلیف�کردند�مجلس�را�به�توپ�ببندد،�
رهبران�دینی�حامی�مشروطه،�از�همین�قواعد�فقهی،�استدالل�هایی�آوردند�که�نه�
تنها�اثبات�می�کرد�مشروطه�بدعت�نیست�بلکه�مشروطه�را�از�باب�مقدمه�واجب،�
واجب�می�خواند.�از�این�راه،�دســتگاه�فقه�توانست�مشروطه�و�الزاماتش�را�تأیید�
کرده�و�مشروعیت�بدهد.�نه�تنها�روشنفکری�دینی�که�حتی�روشنفکران�سکوالر�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
دستگاه◢فقهی◢ما◢
پر◢از◢حقوق◢است◢و◢
اساسا◢ابتدای◢فقه،◢از◢
حق◢شروع◢می◢شود◢و◢
تکالیف،◢گاردریل◢های◢
جاده◢حقوق◢هستند.◢
وقتی◢روشنفکری◢
دینی◢این◢دوگانه◢را◢
القا◢می◢کند،◢در◢واقع◢
هر◢دو◢را◢با◢مشکل◢
مواجه◢می◢سازد◢
چون◢اخالق◢بشدت◢
از◢تکالیف◢اخالقی◢
صحبت◢می◢کند◢و◢
حتی◢مدرن◢ترین◢
متفکران◢مانند◢کانت◢
نیز◢از◢تکالیف◢اخالقی◢
سخن◢می◢گویند.◢از◢
طرف◢دیگر،◢این◢القا،◢
8۰◢درصد◢فقه◢را◢نیز◢
فاکتور◢می◢گیرد.
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نیز�وظیفه�دارند�در�راه�اصالح�دستگاه�فقهی�به�جای�طرد�آن�گام�بردارند�چراکه�فقه�
طردشدنی�نیست.�افرادی�مثل�علی�اکبر�داور،�فروغی،�مصطفی�عدل�و�تقی�زاده،�
در�دوره�مشروطه،�بیشترین�توجه�شان�به�ادبیات�فقهی�بود�تا�بتوانند�وضع�جدید�را�
پشتیبانی�کنند.�اصالح�دستگاه�فقهی�موضوع�غایب�روشنفکری�دینی�امروز�است.�
بر�این�اساس�می�شود�یک�عالمت�سؤال�بزرگ�گذاشت�که�»چرا�روشنفکری�دینی�
در�توصیف�وضعیت�فقه�در�جهان�اسالم،�به�یک�توصیف�متقن�و�قریب�به�واقعیت�
نرسیده�است؟«�امروز�ما�به�نگارش�کتابی�شبیه�کتاب�»جامعه�باز�و�دشمنان�آن«�

)نوشته�پوپر(�در�حوزه�تجربه�فقهی�نیاز�داریم.

آقای�فیرحی�دین�شناس�و�استاد�گروه�دانشکده�حقوق�و�علوم�سیاسی�دانشگاه�
تهران�در�این�مصاحبه�که�با�انجمن�اندیشه�و�قلم�صورت�گرفته،�به�چهار�مشکل�
بنیادین�روشنفکری�دینی�در�ایران�اشــاره�کرده�و�از�روشنفکران�می�خواهد�که�به�
جای�ترویج�این�مشکالت�به�دنبال�اصالح�آنها�باشند.�مساله�ی�اولی�که�ایشان�در�
این�مصاحبه�بیان�می�کنند�همطرازی�و�همجنس�بودن�دین�و�علم�است�در�حالی�
که�این�مساله�تبعات�بدتری�خواهد�داشت.�همچنین�ایشان�تبعیت�حکمت�عملی�
و�اتکای�آن�بر�حکمت�نظری�را�نمی�پذیرد�لذا�روشــنفکران�را�از�ســمت�فلسفه�
و�عرفان�به�ســمت�فقه�دعوت�می�کند.�مساله�ی�بعدی�گفتاری�است�که�ایشان�
در�بــاب�اخالق�دارند�و�معتقدند�که�دین�برای�ضمانــت�اجرایی�دادن�به�اخالق�
در�جامعه�ضروری�اســت.�این�دیدگاه�تقلیل�گرایانه�به�دین،�از�پیش�فرض�برتری�
اخالق�بر�دین�بر�می�آید�که�دین�را�خادم�اخالق�توصیف�می�کند.�مساله�ی�آخری�
که�آقای�فیرحی�به�عنوان�تجویز�راهبردی�بر�آن�تاکید�می�کنند،�مساله�ی�اصالح�
فقه�است�که�ایشان�روشنفکران�را�به�سمت�آن�می�خواند�نه�اینکه�صرفا�به�دنبال�نقد�
کردن�فقه�سنتی�باشند.�این�دیدگاه�بخاطر�نگاه�کامال�ابزاری�است�که�ایشان�به�کل�
مجموعه�ی�دین�و�مخصوصا�فقه�دارند�و�آن�را�صرفا�برای�گذران�بهتر�زندگی�بشری�
توصیه�می�کنند�و�در�این�بین�خبری�از�سعادت�اخروی�و�پاداش�معنوی�نیست.

# عدم ابتنای حکمت عملی بر حکمت نظری
# دین در خدمت اخالق

وز # اصالح فقه متناسب با نیاز ر
# نگاه ابزاری به دین
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 سخنرانی |

 نسبت سنجی میان اسالم و حقوق بشر
محّمد�مجتهد�شبستری 	

�این�حّق�به�معنای�اخالقی�که�در�ســّنت�دینی�
ً
تا�آن�جا�که�بنده�می�دانم�قطعا

ی�دارد�یا�به�تعبیر�
ّ
ماست�مطرح�شده،�نیست.�از�قبیل�این�که�پدر�بر�فرزند�چه�حق

ی�
ّ
ی�دارد؟�یا�محکوم�بر�حاکم�چه�حق

ّ
خود�گذشتگان�ما،�رعیت�بر�راعی�چه�حق

دارد؟�این�حّق�از�این�نوع�حق�ّها�نیست.�این�یک�نوع�حقوق�اخالقی�است�و�این�ها�
یک�سری�توصیه�های�اخالقی�است�که�پدر�در�حّق�فرزند�چکار�کند�و�بالعکس.�
مه�ی�خود�اعالمیه�ی�ســی�ماّده�ای�حقوق�

ّ
ایــن�حّق�در�این�جا،�تا�آن�جا�که�از�مقد

بشر�بر�می�آید،�به�معنای�یک�هنجار�اجتماعی�یا�چیزی�است�که�به�صورت�الزام�
زندگی�اجتماعی�ظاهر�می�شــود.�به�عبارت�دیگر�حّق�در�مفهوم�حقوقی،�همان�
ر�حقوقی�در�طول�تاریخ�زندگی�بشر�پیدا�شد،�یعنی�آن�

ّ
مفهومی�اســت�که�با�تفک

الزام،�قاعده�و�الزام�ناشی�شــده�ی�از�زندگی�تاریخی�و�اجتماعی�انسان�در�تاریخ�
که�نشان�می�دهد�که�اگر�این�زندگی�اجتماعی،�هدف�های�خاّصی�را�تأمین�کند�و�
امکان�تأمین�آن�ها�در�آن،�فراهم�شود�باید�به�این�الزام�ها�تن�بدهد�که�به�باور�من،�این�
مه�ی�اعالمیه�ی�جهانی�حقوق�بشر�بر�می�آید.�در�دیباچه�ی�اعالمیه�ی�جهانی�

ّ
از�مقد

حقوق�بشر�آمده�است:�»از�آنجا�که�شناسایی�حیثیت�و�کرامت�ذاتی�تمام�اعضای�
خانواده�ی�بشری�و�حقوق�برابر�و�سلب�ناپذیر�آنان�اساس�آزادی،�عدالت�و�صلح�در�
جهان�است؛�از�آنجا�که�نادیده�گرفتن�و�تحقیر�حقوق�بشر�به�اقدامات�وحشیانه�ای�

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمد
مجتهد شبستری

پژوهشگر دین 
پژوهشگر فلسفه ی تطبیقی و 
هرمنوتیک  
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    دیـــن

انجامیده�که�وجدان�بشر�را�برآشفته�اند�و�پیدایش�جهانی�که�در�آن�افراد�بشر�در�بیان�
و�عقیده�آزاد،�و�از�ترس�و�فقر�فارغ�باشند،�عالی�ترین�آرزوی�بشر�اعالم�شده�است؛
از�آنجا�که�ضروری�است�که�از�حقوق�بشر�با�حاکمیت�قانون�حمایت�شود�
�بیداد�و�ستم�مجبور�نگردد؛�از�آنجا�

ّ
تا�انسان�به�عنوان�آخرین�چاره�به�طغیان�بر�ضد

ت�ها�باید�تشویق�شود؛�از�آنجا�که�مردمان�ملل�
ّ
که�گسترش�روابط�دوستانه��میان�مل

مّتحد،�ایمان�خود�را�به�حقوق�اساسی�بشر�و�حیثیت�و�کرامت�و�ارزش�فرد�انسان�
و�برابری�حقوق�مردان�و�زنان،�دوباره�در�منشــور�ملل�مّتحد�اعالم�و�عزم�خود�را�
جزم�کرده�اند�که�به�پیشرفت�اجتماعی�یاری�رسانند�و�بهترین�اوضاع�زندگی�را�در�
پرتو�آزادی�فزاینده�به�وجود�آورند؛�از�آنجا�که�دولت�های�عضو�متعّهد�شده�اند�که�
ر�حقوق�بشــر�و�آزادی�های�اساسی�را�با�همکاری�سازمان�ملل�مّتحد�

ّ
رعایت�مؤث

تضمین�کنند؛��از�آنجا�که�برداشت�مشــترک�در�مورد�این�حقوق�و�آزادی�ها�برای�
اجرای�کامل�این�تعّهد�کمال�اهّمّیت�را�دارد؛�مجمع�عمومی�این�اعالمیه�ی�جهانی�
ت�ها�اعالم�می�کند�تا�همه�ی�افراد�

ّ
حقوق�بشــر�را�آرمان�مشترک�تمام�مردمان�و�مل

و�تمام�نهادهای�جامعه�این�اعالمیه�را�همواره�در�نظر�داشــته�باشند�و�بکوشند�که�
بــه�یاری�آموزش�و�پرورش،�رعایت�این�حقوق�و�آزادی�ها�را�گســترش�دهند�و�با�
ر�آن�ها�را،�چه�

ّ
ی�و�بین�المللی،�شناسایی�و�اجرای�جهانی�و�مؤث

ّ
تدابیر�فزاینده�ی�مل

در�میان�خود�مردمان�کشــورهای�عضو�و�چه�در�میان�مردم�سرزمین�هایی�که�در�
قلمرو�آن�ها�هســتند،�تأمین�کنند.�اینجا�در�واقع�فلسفه�و�معنای�حقوق�بشر�این�
است�که�اگر�قرار�باشد�آزادی�برای�انسان�ها�وجود�داشته�باشد،�عدالت�حاکم�باشد�
و�صلح�در�جهان�حکم�فرما�باشــد،�باید�برای�فرد�فرد�انسان�ها�حق�ّهایی�شناخته�
ف�به�مراعات�

ّ
شود.�این�حّق�در�اینجا�به�معنای�یک�الزام�است�که�دیگران�را�موظ

آن�الزام،�می�کند.�و�این�الزام�اینجا�ناشــی�می�شود�که�می�خواهد�آزادی،�عدالت�و�
صلح�در�جهان�حاکم�باشد.�بنابراین�تا�حدودی�می�توان�گفت،�این�الزام،�یک�عمل�
و�فلسفه�ی�اخالقی�اســت�که�از�واقعیات�زندگی�تاریخی�انسان�نشأت�می�گیرد�
و�خود�را�نشــان�می�دهد،�نه�از�بحث�های�متافیزیکی�و�فلسفی؛�به�عبارت�دیگر�
برخاسته�ی�از�واقعیت�های�زندگی�اجتماعی-�تاریخی�انسان�در�طول�تاریخ�است.�
و�اینکه�تجربه�های�تاریخی�ما�و�سیر�زندگی�انسان�نشان�می�دهد�که�اگر�قرار�باشد�
آزادی،�عدالت�و�صلح�در�میان�انسان�ها�برقرار�باشد،�این�حقوق�و�الزام�ها�باید�به�
رسمیت�شناخته�شوند.�وقتی�که�من�از�حقوق�بشر�سخن�می�گویم،�منظور�من،�
اعالمیه�ی�جهانی�حقوق�بشر�است�که�سی�ماّده�دارد.�در�این�اعالمیه�اصل�و�فرع�
چیست�و�چه�ُمراد�شــده�است�نه�این�که�حقوق�بشری�تصویر�بکنم�تا�بعد�سؤال�
شــود�که�مقّومات�آن�کدامند؟�به�عنوان�مقّومات�ســه�رشته�حقوق�در�نظر�گرفته�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اینجا◢در◢واقع◢فلسفه◢
و◢معنای◢حقوق◢بشر◢

این◢است◢که◢اگر◢قرار◢
باشد◢آزادی◢برای◢

انسان◢ها◢وجود◢داشته◢
باشد،◢عدالت◢حاکم◢

باشد◢و◢صلح◢در◢جهان◢
حکم◢فرما◢باشد،◢باید◢

برای◢فرد◢فرد◢انسان◢ها◢
حق◢ّهایی◢شناخته◢شود.◢

این◢حّق◢در◢اینجا◢به◢
معنای◢یک◢الزام◢است◢
که◢دیگران◢را◢موّظف◢
به◢مراعات◢آن◢الزام،◢

می◢کند.◢
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شده�است؛�یک�سلســله�از�این�حقوق،�حقوق�آزادی�فکر�و�عقیده�و�بیان�فکر�و�
عقیده�است،�یکسری�حقوق�شهروندی�و�مساوات�انسان�ها�در�حقوق�و�تکالیف�
و�مشــارکت�های�سیاسی�است،�یک�سلسله�از�آن�ها،�حقوق�اجتماعی�به�معنای�
مشارکت�همه�ی�انسان�ها�در�ساختن�زندگی�اجتماعی�و�بهره�مندی�از�مواهب�آن�
اســت.�تفصیل�این�سه�دسته�حقوق)شهروندی،�اجتماعی�و�آزادی(�در�این�سی�
ماّده�اعالم�شده�است�و�برای�تأمین�شدن�هریک�از�این�سه�دسته�حقوق،�ماّده�هایی�

در�نظر�گرفته�شده�است.
�دینی�باشد.�وقتی�

ّ
ماهّیت�این�حقوق�بشــر،�غیر�دینی�است�و�نه�این�که�ضد

�دینی�باشد،�معنایش�این�است�که�دینی�معّین�
ّ
یک�سخنی،�بیانیه�یا�اعالمیه�ای�ضد

یا�تمام�ادیان�یا�ایده�های�معّینی�را�رّد�می�کند.�به�این�معنا�به�هیچ�وجه،�اعالمیه�ی�
�دینی�نیست.)تأکید�می�کنم�که�همه�ی�حرف�هایم�

ّ
سی�ماّده�ای�حقوق�بشر،�ضد

مربوط�به�همین�اعالمیه�ی�ســی�ماّده�ای�است(�اّما�حقوق�بشر،�غیر�دینی�است.�
غیر�دینی�است�به�چه�معنا؟�به�این�معنا�که�این�اعالمیه�موقعی�که�مطرح�و�بعدها�
تصویب�شــد،�محتواهای�آن�از�متون�دینی�گرفته�نشده�بود�و�بدین�معنا�غیر�دینی�
است.�فرض�بر�این�است�که�مراد�ما�از�دینی،�در�این�گفت�وگو�این�است�که�آن�چه�
از�متون�دینی�گرفته�می�شــود،�و�غیر�دینی�یعنی�این�که�از�متون�دینی�برگرفته�نشده�
است.�پس�از�کجا�برگرفته�شده�است؟�همانطورکه�در�پاسخ�پرسش�قبل�خدمتتان�
گفتم،�از�واقعّیات�زندگی�تاریخی�اجتماعی�بشر�گرفته�شده�است.�که�یک�مقداری�
از�آن�را�توضیح�دادم�که�چگونه�از�آن�ها�گرفته�شده�است.�آن�گونه�که�تاریخ�بشر�سیر�
کرد،�که�مملّو�از�جنگ�هایی�به�نام�دین�و�غیر�دین�بوده�اســت�و�در�قرن�بیستم�در�
جنگ�جهانی�اّول�و�دّوم�میلیون�ها�انسان�در�آن�دو�جنگ�به�بهانه��و�عناوین�مختلف�
ران�

ّ
کشته�و�زخمی�شدند.�سپس�هنگام�تدوین�اعالمیه�ی�حقوق�بشر�برای�متفک

و�مردم�جهان�این�ســؤال�مطرح�شد�که�با�تکیه�به�کدامین�اصل�اخالقی�و�انسانی�
می�توان�برای�همه�ی�انسان�های�روی�زمین�حریمهای�غیر�قابل�تجاوزی�به�وجود�
آورد�که�هم�در�»مقام�نظر«،�مورد�پذیرش�همه�ی�انسان�ها�قرار�گیرد�و�هم�در�»مقام�
قّیت�را�داشته�باشد؟��همه�در�جستجوی�یک�رویکرد�

ّ
عمل«�بیش�ترین�شانس�موف

ق�آن�مانعی�در�برابر�
ّ
اخالقی�عملی�بودند�که�بتوان�با�تکیه�به�آن�و�پافشاری�در�تحق

جنگجویی�ها�و�خونریزیها�و�ستمگریها�به�وجود�آورند.�آن�روز�چنین�تشخیص�داده�
شد�که�باید�با�عبرت�گیری�و�پندآموزی�از�قرون�گذشته�ی�تاریخ�بشر�اصل»کرامت�
و�حرمت�ذاتی�همین�انسان�تاریخی-�اجتماعی«�را�زنده�و�فّعال�ساخت�و�همه�ی�
کوشــش�ها�و�تدبیرها�را�برای�اعتبار�جهانی�بخشــیدن�به�آن�اصل�به�کار�گرفت.�
حقوق�ناشی�از�آن�کرامت�را�باید�تدوین�کرد�و�مالک�و�معیار�نظام�های�اجتماعی�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ماهیّت◢این◢حقوق◢
بشر،◢غیر◢دینی◢است◢
و◢نه◢این◢که◢ضّد◢
دینی◢باشد.◢وقتی◢
یک◢سخنی،◢بیانیه◢
یا◢اعالمیه◢ای◢ضّد◢
دینی◢باشد،◢معنایش◢
این◢است◢که◢دینی◢
معیّن◢یا◢تمام◢ادیان◢
یا◢ایده◢های◢معیّنی◢
را◢رّد◢می◢کند.◢به◢این◢
معنا◢به◢هیچ◢وجه،◢
اعالمیه◢ی◢سی◢ماّده◢ای◢
حقوق◢بشر،◢ضّد◢دینی◢
نیست.)تأکید◢می◢کنم◢
که◢همه◢ی◢حرف◢هایم◢
مربوط◢به◢همین◢
اعالمیه◢ی◢سی◢ماّده◢ای◢
است(◢اّما◢حقوق◢بشر،◢
غیر◢دینی◢است.◢
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و�سیاسی�و�بین�المللی�قرار�داد.�انسان�های�وحشت�زده�و�رنج�کشیده�از�دو�جنگ�
جهانی�قرن�بیستم�چنین�دریافته�بودند�که�تا�حرمت�و�کرامت�ذاتی�هر�فرد�انسانی�
ی�یا�نژادی�یا�

ّ
�از�آن�نظر�که�انسان�است�و�بدون�هیچ�گونه�تمایز�عقیدتی�یا�مل

ً
صرفا

جنسی�و�مانند�این�ها�به�صراحت�و�قاطعیت�به�رسمّیت�شناخته�نشود،�بهانه�های�
جنگجویی�و�خون�ریزی�و�ستمگری�و�دیکتاتوری�و�استثمار�طبقاتی�چه�در�داخل�
هر�کشور�و�چه�در�صحنه�ی�بین�المللی�از�دست�ستمگران�و�جّباران�و�خونخواران�
ت�یا�نژاد�یا�جنس�و�یا�اقتصاد�و�

ّ
گرفته�نخواهد�شــد.�آن�ها�همواره�به�نام�دین،�یا�مل

ی�و�مانند�این�ها،�بهانه�خواهند�داشــت�که�بر�ضعیفان�بتازند�و�پایه�های�
ّ
منافع�مل

ستمگری�خود�را�محکم�کنند�و�حّتی�برای�ستمگریها�و�استثمارهای�خود�فلسفه�
سات�معنوی�انسان�ها�را�هزینه�ی�تحکیم�

ّ
بنویسند�و�در�صورت�لزوم�همه�ی�مقد

قدرت�خود�نمایند.�در�واقع�به�این�نتیجه�رسیده�بودند�که�یک�پادزهر�تئوریک�الزم�
است�که�در�مقابل�همه�ی�بهانه�ها�ایستادگی�کند�و�این�چیزی�غیر�از�این�نمی�تواند�
�از�آن�حیث�که�انسان�

ً
باشــد�که�ما�حرمت�و�کرامت�ذاتی�هر�فرد�انسانی�را�صرفا

اســت،�مطرح�کنیم.��با�این�وصف�این�فلسفه،�دینی�نیست.�چون�در�متون�دینی�
چنین�چیزی�نداریم.�به�محض�این�که�شــما�خواستید�یک�مسأله��را�از�متون�دینی�
بگیریــد،�معنایش�این�خواهد�بود�که�خدا�این�حّق�را�می�دهد.�خدا�این�کرامت�را�
می�دهد،�اّما�اعالمیه�ی�حقوق�بشر�بر�این�مبنا�پایه�گذاری�شده�است�که�انسان�ها�
بر�اثر�دردها�و�رنج�هایی�که�کشیده�اند�و�زخم�هایی�که�خورده�اند�و�جنگ�هایی�که�
دیده�اند�و…�به�این�نتیجه�رسیده�اند�که�برای�برطرف�کردن�این�مشکالت�و�تغییر�
وضع�موجود،�الزامهایی�را�برای�همه�ی�انسان�ها�معّین�کنند�و�به�همه�پیشنهاد�کنند�
و�این�الزام�را�بر�حیثّیت�و�کرامت�انسان،�از�آن�نظر�که�انسان�است�مبتنی�کنند�نه�از�
آن�نظر�که�مخلوق�خداست.�نه�از�آن�نظر�که�مسلمان،�مسیحی،�یهودی،�شرقی�یا�
غربی�است.�روشن�است�که�این�یک�فلسفه�ی�غیر�دینی�است.�بنا�بر�این�هوّیت�
این�حقوق�بشــر�که�در�این�اعالمیه�ی�سی�ماّده�ای�است،�غیر�دینی�است.�درواقع�
حقوق�بشــر�یک�استراتژی�است�و�از�متون�دینی�به�دست�نمی�آید.�من�معتقدم�ما�
مسلمانان�باید�صد�در�صد�به�مسأله�ی�حقوق�بشــر�بپردازیم،�درست�در�همان�
مفهوم�که�در�اعالمیه�ی�حقوق�بشــر�آمده�است.�برای�این�که�ما�مسلمانان�هم�در�
حال�حاضر�بخشی�از�جامعه�ی�جهانی�هســتیم.�نمی�توانیم�خود�را�جدا�کنیم.�
به�طور�قطع�ما�بخشی�از�آن�جامعه�ی�جهانی�هستیم�که�یک�روزی�این�الزام�ها�را�
برای�خودش�ضروری�تشــخیص�داده�است.�یعنی�همان�سه�مسأله�ی�»آزادی«،�
»عدالت«�و�»صلح�جهانی«،�برای�ما�مسلمانان�هم�مسأله�ی�بسیار�مهّمی�است.�
به�عبارت�دیگر�مراعات�حقوق�آزادی،�حقوق�شــهروندی�و�حقوق�اجتماعی�به�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
آن◢ها◢همواره◢به◢نام◢
دین،◢یا◢ملّت◢یا◢نژاد◢
یا◢جنس◢و◢یا◢اقتصاد◢
و◢منافع◢ملّی◢و◢مانند◢
این◢ها،◢بهانه◢خواهند◢
داشت◢که◢بر◢ضعیفان◢

بتازند◢و◢پایه◢های◢
ستمگری◢خود◢را◢

محکم◢کنند◢و◢حتّی◢
برای◢ستمگریها◢و◢
استثمارهای◢خود◢

فلسفه◢بنویسند◢و◢در◢
صورت◢لزوم◢همه◢ی◢

مقّدسات◢معنوی◢
انسان◢ها◢را◢هزینه◢ی◢
تحکیم◢قدرت◢خود◢

نمایند.◢
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عنوان�الزامهایی�برای�ما�مســلمانان�هم�در�هر�جا�که�زندگی�می�کنیم،�ضرورت�
حیاتی�دارد.�و�ما�باید�ناگزیر،�برای�آن�ها�پاسخی�داشته�باشیم.�تجربه�ی�تاریخی�
�نشان�می�دهد�که�مطالباتی�

ً
پنجاه�ساله�گذشته�در�بیش�تر�کشورهای�اسالمی�کامال

ی�درباب�حقوق�آزادی،�شهروندی�و�اجتماعی�وجود�دارد.�این�مطالبات�در�
ّ
جد

عالم�واقع�وجود�دارد�نه�این�که�کسی�این�ها�را�پیشنهاد�بدهد.�وقتی�این�مطالبات�
جود�دارد�باید�به�آن�ها�پرداخته�شود�و�پاسخی�برای�آن�ها�باید�یافت.�در�این�مقام�که�
بخواهند�پاسخ�آن�ها�را�بدهند�ممکن�است�دو�گونه�بحث�از�حقوق�بشر�پیش�بیاید:�
پاره�ای�ممکن�اســت�بگویند�ما�در�چارچوب�اســتنباط�از�قرآن�و�سّنت�به�بحث�
می�پردازیم.)تأکید�می�کنم�بحث�ما�بر�ســر�حقوقی�است�که�در�اعالمیه�ی�سی�
�چه�می�گویند؟

ً
ماّده�ای�آمده�است.(�باید�دید�اشخاصی�که�چنین�می�گویند�دقیقا

�آیا�حرفشان�این�است�که�مطالب�و�محتوایی�که�در�این�سی�ماّده�است،�یعنی�
سه�دســته�حقوق�آزادی،�حقوق�شهروندی�و�حقوق�اجتماعی،�درست�به�همین�
معنا�و�به�همین�محتوا�که�در�این�ســه�شاخه�است،�در�کتاب�و�سّنت�وجود�دارد؟�
عایشــان�این�است�که�بخشی�از�این�ها�در�کتاب�و�سّنت�وجود�دارد؟�فرض�

ّ
یا�مد

کنید�کسی�می�گوید�آن�چه�اصل�و�اساس�این�سه�دسته�از�حقوق�است،�در�کتاب�
و�ســّنت�وجود�دارد.�ما�از�او�می�پرسیم�شما�برای�به�دست�آوردن�این�حقوق،�چرا�
به�کتاب�و�سّنت�مراجعه�می�کنید؛�منظورتان�از�این�کار�چیست؟�آیا�می�خواهید�
بدانیــد�خدا�اجازه�می�دهد�یا�نه؟�خدا�هم�این�حقوق�را�داده�اســت�یا�نه؟�که�اگر�
منظور�این�اســت�به�محض�این�که�شما�به�این�فکر�بیفتید�که�آیا�خدا�این�حقوق�
را�داده�اســت�یا�نه�این�حقــوق�را�از�هوّیت�و�ماهّیت�اصلــی�آن�بیرون�برده�اید.�
�این�گونه�مطرح�نشــده�اند،�این�ها�

ً
همانطوریکــه�پیش�تر�گفتم،�این�حقوق�اصال

حقوق�انسان�بما�هو�انسان�اند،�که�خود�انسان�ها�التزام�به�آنها�را�در�برهه�ی�معّینی�
از�زندگی�تاریخی�اجتماعی�خودشان�به�مثابه�ی�یک�استراتژی�برای�تأمین�آزادی�و�
عدالت،�وظیفه�ی�خود�اعالم�کرده�اند.�درباره�ی�چنین�حقوقی�نمی�توان�پرسید�که�
آیا�این�ها�در�کتاب�و�ســّنت�وجود�دارد�یا�ندارد�تا�چه�برسد�به�استدالل�ورزی�در�
این�زمینه.�شــما�به�محض�این�که�به�کتاب�و�سّنت�رجوع�می�کنید�که�آیا�خدا�این�
حقوق�را�می�دهد�یا�خیر،�محتوای�آن��را�»تحریف«�می�کنید.�اگر�کسانی�این�کارها�
را�می�کنند،�نباید�بگویند�که�این�حقوقی�که�در�اعالمیه�ی�حقوق�بشــر�هست�در�
کتاب�و�ســّنت�نیز�وجود�دارد،�بلکه�بگویند�ما�با�آن�کار�نداریم،�چون�آن،�حقوق�
انسان�بما�هو�انسان�و�حقوق�بشر�غیر�دینی�و�سکوالر)Secular(�است.�بلکه�ما�به�
سراغ�کتاب�و�سّنت�می�رویم�ببینیم�آن�دو�به�ما�چه�می�گویند؟�تکلیف�ما�را�کتاب�و�
�سکوالر�و�فرادینی�نداریم.�اگر�

ً
سّنت�معّین�می�کند�و�ما�کاری�به�حقوق�بشر�ماهیتا

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢طور◢قطع◢ما◢بخشی◢
از◢آن◢جامعه◢ی◢جهانی◢
هستیم◢که◢یک◢روزی◢
این◢الزام◢ها◢را◢برای◢
خودش◢ضروری◢
تشخیص◢داده◢است.◢
یعنی◢همان◢سه◢
مسأله◢ی◢»آزادی«،◢
»عدالت«◢و◢»صلح◢
جهانی«،◢برای◢ما◢
مسلمانان◢هم◢مسأله◢ی◢
بسیار◢مهّمی◢است.◢به◢
عبارت◢دیگر◢مراعات◢
حقوق◢آزادی،◢حقوق◢
شهروندی◢و◢حقوق◢
اجتماعی◢به◢عنوان◢
الزامهایی◢برای◢ما◢
مسلمانان◢هم◢در◢هر◢
جا◢که◢زندگی◢می◢کنیم،◢
ضرورت◢حیاتی◢دارد.◢
و◢ما◢باید◢ناگزیر،◢برای◢
آن◢ها◢پاسخی◢داشته◢
باشیم.
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اینگونه�باشد�که�بگویند�ما�به�کتاب�و�سّنت�کار�داریم�و�برای�تعیین�حقوق�به�سراغ�
کتاب�و�سّنت�می�رویم،�باید�دید�چه�مقدار�از�کتاب�و�سّنت�این�حقوق�به�دست�
می�آورند؟�و�به�چه�معنا�حقوق�به�دست�می�آورند؟�چیزی�که�در�آن�تردیدی�نیست،�
این�اســت�که�هر�مقدار�که�از�این�حقوق�را�که�از�کتاب�و�سّنت�به�دست�می�آورند�
به�آن�معناست�که�خدا�این�حّق�را�داده�است�و�نباید�نامش�را�حقوق�انسان�بما�هو�
انسان�بگذارند.�اگر�اینطور�است،�ما�وقتی�به�استنباط�های�آنان�که�از�این�طرف�و�
آن�طرف�نموده�اند،�هرکس�نظری�داده�است،�بعضی�ها�چهار�حّق�معّین�کرده�اند،�
ه�ای�با�

ّ
برخی�پنج�حّق�معّین�کرده�اند،�پاره�ای�بیش�از�پنج�تا�مشخص�کرده�اند.�عد

تقلید�از�حقوق�بشر،�خواسته�اند�از�بیست�تا�هم�باالتر�ببرند.�در�هر�حال�مهّم�این�
است�که�این�دیگر�حقوق�بشر�بما�هو�بشر�نخواهد�بود�بلکه�حقوقی�است�که�خدا�
می�دهد.�اگر�مسلمانان�اینگونه�استنباط�کنند�که�حقوقی�است�که�خدا�می�دهد،�
باید�به�محدوده�ی�کارشان�وقوف�داشته�باشند،�یعنی�دیگر�نمی�توانند�برای�جهان�
تعیین�تکلیف�بکنند.��نمی�توانند�بگویند�اینها�حقوقی�اســت�که�جلو�جنگ�ها�را�
می�گیرد.�نمی�توانند�بگویند�اینها�حقوقی�برای�همگان�است.�اینها�حقوقی�معتبر�
برای�خداباوران/�قرآن�باوران/سّنت�باوران�است.�اگر�اینطور�است�این�یک�مسأله�ی�
داخلی�عالم�اســالم�یا�مســأله�ی�داخلی�این�یا�آن�کشور�اسالمی�می�شود.�چون�
ها�الّناس!�ما�به�خدا�معتقد�هستیم�و�خدای� شما�نمی�توانید�به�دیگران�بگویید�یا�ایُّ
ما�این�حقوق�را�به�شــما�داده�اســت،�پس�بیایید�این�حقوق�را�برای�پیشگیری�از�
�از�خدای�شما�نمی�توانیم�حقوقمان�را�تحویل�

ً
جنگ�مراعات�کنید.�گویند:�ما�اصال

بگیریم.�یعنی�آن�گاه�ســبک�طرح�مسأله�به�گونه�ای�مطرح�می�شود�که�ما�در�داخل�
کشورهای�اسالمی�خودمان�ایزوله�می�شویم.�نمی�توانیم�از�حقوق�بشری�اصلی�
به�این�معنا�سخن�بگوییم.�اینکه�گفتم�یک�نکته�ی�مهّم�است�و�به�نظر�من�مهّمترین�
اشــکال�هم�در�همین�جا�است.�به�دنبال�این�اشکال،�قائالن�به�برگرفتن�حقوق�از�
کتاب�و�سّنت،�باید�معّین�کنند�که�روش�های�استنباطی�آنان�کدامند�و�باید�دید�که�تا�
،�آنها�را�می�توان�معتبر�و�روشمند�دانست.�سخن�من�در�اینجاست�که�آنان�

ّ
چه�حد

هیچگاه�نمی�توانند�حقوق�بشر�را�بدان�معنایی�که�عرض�کردم،�از�کتاب�و�سّنت�
استخراج�کنند.

�این�متون�چقدر�ظرفیت�دارند؟�آیا�حقوق�
ً
بحث�دّوم�این�اســت�که�آیا�واقعا

�
ً
آزادیها،�حقوق�شــهروندی�و�حقوق�اجتماعی�که�در�این�ســی�ماّده�است،�واقعا
ی�استنباط�کرد؟�به�نظر�من�نه.�

ّ
می�شــود�اینها�را�-به�این�گســتردگی-�از�قرآن�مک

ه�
ّ
ت�اش�این�است�که�همین�نصوصی�که�آقایان�به�آنها�استناد�می�کنند�که�در�مک

ّ
عل

�این�مفاهیم�به�این�معنا�که�ما�امروز�
ً
بوده،�اینها�در�محیطی�گفته�شده�است�که�اصال

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢دنبال◢این◢اشکال،◢
قائالن◢به◢برگرفتن◢
حقوق◢از◢کتاب◢و◢
سنّت،◢باید◢معیّن◢

کنند◢که◢روش◢های◢
استنباطی◢آنان◢کدامند◢
و◢باید◢دید◢که◢تا◢چه◢
حّد،◢آنها◢را◢می◢توان◢

معتبر◢و◢روشمند◢
دانست.◢سخن◢من◢

در◢اینجاست◢که◢آنان◢
هیچگاه◢نمی◢توانند◢
حقوق◢بشر◢را◢بدان◢
معنایی◢که◢عرض◢
کردم،◢از◢کتاب◢و◢

سنّت◢استخراج◢کنند.
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از�آزادی،�عدالت�و�صلح�جهانی�می�فهمیم،�وجود�نداشته�است�تا�چه�برسد�این�
تعبیرات�به�آنها�اشاره�ای�داشته�باشد.�انسان�فرد�به�این�معنا�وجود�نداشته�است�تا�
بخواهد�به�آن�اشــاره�ای�داشته�باشد.�دولت�به�معنای�نوین�وجود�نداشته�است�تا�
بخواهد�به�آن�اشاره�ای�داشته�باشد.�این�حقوق،�حقوق�انسان�فرد�در�مقابل�دولت�و�
جامعه�است.�یعنی�دولت�یا�جامعه�به�این�حقوق�تجاوز�نکنند.�در�عصر�نزول،�از�

مفهوم�دولت)State(�و�جامعه)Society(�خبری�نبوده�است.
بنا�بر�این�شما�اگر�بخواهید�متنی�را�تفسیر�بکنید�باید�امکان�ناظر�بودن�آن�متن�
به�آن�گستره�ی�مفاهیمی�که�می�خواهید�سرایت�اش�بدهید،�وجود�داشته�باشد�این�
در�حالی�است�که�امکان�آن�وجود�ندارد.�اگر�چنین�شود،�این�تفسیر،�تفسیر�قابل�
�خواهیم�دید�که�مشــکل�عمده�که�از�ذهن�من�بیرون�

ً
قبولی�نخواهد�بود.�و�نهایتا

�نمی�تواند�ناظر�به�
ً
نمی�رود�این�است�که�این�حقوق�را�که�به�خدا�نسبت�دادید،�اصال

آنهایی�که�امروز�در�اعالمیه�ی�حقوق�بشر�وجود�دارد،�باشد.�نتیجه�ی�کار�می�شود�
یک�سلسله�مفهوم�های�اخالقی�متناسب�با�آن�زمان�و�دوره�و�اوضاع�و�احوال�عصر�
پیامبر�در�حجاز.�من�نظریه�ی�آقای�نعیم�و�طه�را�به�هیچ�وجه�با�موازین�روشــمند�
تفســیر�متون،�قابل�قبول�نمی�دانم.�هرکس�قدرت�دینی�اش�بیشتر�باشد،�تفسیر�او�
برنده�خواهد�شد.�اینکه�من�در�پاره�ای�از�نوشتارهایم�نوشته�ام�که�حقوق�بشر�تنها�
�همین�مسأله�است.�شما�هر�

ً
پادزهر�در�مقابله�با�داعش�و…�است،�این�درواقع�دقیقا

چیزی�به�نام�خدا�مطرح�کنید،�یکی�دیگر�چیز�دیگری�به�نام�خدا�مطرح�می�کند.�اّما�
عای�بشر�است.�آن�هم�باید�بتواند�بگوید�

ّ
وقتی�به�نام�بشر�مطرح�کنید�که�آقا�این�مد

عای�بشــر�غیر�از�این�است.�به�محض�اینکه�این�حرف�به�میان�آمد�که�این�
ّ
که�مد

عایشان�چیست؟�این�
ّ
عای�بشر�است،�می�گوییم�بشرها�را�جمع�کنید�ببینیم�مد

ّ
مد

چیزی�است�که�شما�به�صورت�علمی�می�توانید�به�نتیجه�برسید.�اّما�وقتی�به�جایی�
استناد�می�کنید�که�هیچکس�به�آن،�دسترسی�ندارد،�هرکسی�تفسیر�خود�را�خواهد�
داشــت.�حال�باید�صّحت�و�سقم�این�تفسیرها�را�بررسی�کرد.�از�کله�بیرون�بردن�
�عملی�نیست.�در�همین�

ً
تفسیری�که��١4٠٠سال�بدین�شکل�داده�شده�است،�اصال

تجربه�ی�انقالب�اسالمی،�هم�چنین�تصور�می�شد�که�آموزه�های�اسالمی�چنین�اند�
و�خدا�چنین�می�خواهد�و�جامعه�گلســتان�خواهد�شد�و�به�تدریج�مشکالت�رخ�
نمود�و�مسأله�به�این�آسانی�نبود.�هر�مفّسر�دینی�که�قدرت�سیاسی�اش�بیشتر�است،�
تفسیر�او�غالب�خواهد�شد.�به�نوعی�مبحث�ارتباط�دانش�و�قدرت�فوکو)١٩٢6-
�کنند.�در�غیر�

ّ
١٩٨4(�پیش�می�آید.�انسان�ها�باید�با�تفاهم�خودشان�مشکل�را�حل

�
ّ
�حرف�بزنیم�و�مشکالت�حل

ً
این�صورت�این�خواب�و�خیال�اســت�که�ما�صرفا

شــود�و�حقوق�آزادی،�شهروندی�و�اجتماعی�به�وجود�می�آید،�چنین�چیزی�فقط�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
بنا◢بر◢این◢شما◢اگر◢
بخواهید◢متنی◢را◢تفسیر◢
بکنید◢باید◢امکان◢ناظر◢
بودن◢آن◢متن◢به◢آن◢
گستره◢ی◢مفاهیمی◢که◢
می◢خواهید◢سرایت◢اش◢
بدهید،◢وجود◢داشته◢
باشد◢این◢در◢حالی◢
است◢که◢امکان◢آن◢
وجود◢ندارد.◢اگر◢چنین◢
شود،◢این◢تفسیر،◢
تفسیر◢قابل◢قبولی◢
نخواهد◢بود.
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با�اجماع�یا�اکثریت�خود�انسان�ها�به�دست�می�آید�که�ما�اینها�را�می�خواهیم.�خدا�
جای�خود�دارد�و�ما�وی�را�می�پرستیم،�اّما�انسان��ها�اینها�را�می�خواهیم.�بیایید�اینها�
را�با�هم�معنا�بکنیم�و�بیایید�اینها�را�با�هم�به�توافق�بگذاریم.�تنها�راه�همین�است.

موقعی�که�من�پاره�ای�از�مقاالت�مربوط�به�حقوق�بشر�منتشر�شده�در�کتاب�
»نقدی�بر�قرائت�رســمی�از�دین«�را�می�نوشتم�یک�آقایی�نوشته�بود،�به�ما�چه�که�
فاق�افتاده�اســت،�بعد�آنان�به�این�نتیجه�رسیده�اند�که�

ّ
در�دنیا�جنگ�های�زیادی�ات

باید�حقوق�بشــری�وجود�داشته�باشــد�و�حقوق�آزادی�و…�را�تأمین�کنیم،�ما�که�
وضعیتمان�مانند�غربیان�نیست.�ما�که�نیازی�به�حقوق�بشر�نداریم.�ما�که�با�همین�
�کنیم�پس�چکار�داریم�با�حقوق�بشر؟�یادم�

ّ
مفاهیم�اسالمی�می�توانیم�قضیه�را�حل

افی)١٩4٢-٢٠١١(�در�لیبی�مسلمانان�را�می�کشت،�
ّ
اســت�زمانی�که�معّمر�قذ

مقاله�ای�نوشتم�به�این�عنوان�که�»امروز�خدا�هم�حقوق�بشر�می�خواهد«�اگر�باور�
نمی�کنید�ببینید�که�چگونه�مسلمانی،�مسلمانان�دیگر�را�به�خاک�و�خون�می�کشد!�
افی�بایستید�نمی�توانید�بگویید�که�خدا�نمی�خواهد�

ّ
شما�اگر�بخواهید�در�مقابل�قذ

برای�بقای�سلطه�ی�خودت،�انســان�بکشید،�وی�می�تواند�بگوید�که�نه�خیر�خدا�
م�کنیم�و�

َ
همان�می�خواهد�که�من�می�گویم.�ما�به�عنوان�بشر،�باید�حقوق�بشر�را�َعل

�بشر�است�و�انسان�های�دیگر�هم�
ّ
بگوییم�که�این�کاری�که�تو�انجام�می�دهی،�ضد

آن�را�تأیید�کنند،�فقط�در�این�صورت�است�که�حّجت�تمام�می�شود.
چرا�فقهیان�ما�در�مقابل�داعش�خلع�سالح�شده�اند؟�فقط�نشسته�اند�و�جنبه�ی�
تکفیــری�بودن�داعش�را�گرفته�اند�و�می�گویند�که�داعش�دیگران�را�تکفیر�می�کند.�
مسأله�ی�داعش�فقط�این�نیست�که�دیگران�را�تکفیر�می�کنند؛�مسأله�ی�داعش�این�
است�که�خشــونتی�را�به�نام�دین�ترویج�می�دهد.�حال�فرض�کردیم�داعش�شیعه�
�می�شود؟�داعش�

ّ
را�نکشت،�و�تکفیر�شیعه�را�به�کنار�نهاد،�آیا�قضیه�ی�داعش�حل

دارای�همان�مبانی�شماســت�و�به�آنها�دارد�عمل�می�کند�و�حرف�شما�را�می�زند.�
پس�مشکل�جایی�دیگر�است.�مشکل�اینجاست�که�شما�می�گویید�خدا�اینگونه�
می�گوید،�داعش�می�گوید�خدا�به�گونه�ی�دیگری�می�گوید�و�اختالف�برداشت�و�

تفاسیر�از�متون�دینی�همین�می�شود�که�اکنون�هست�و�این�به�جایی�نمی�رسد.
اّما�اگر�شــما�به�این�مســأله�برسید�که�ما�انســان�ها�بر�روی�زمین�به�صورت�
تاریخی،�دچار�مشکالتی�هستیم،�چه�الزام�هایی�را�باید�برای�همدیگر�به�صورت�
ق�شود؟�بیایید�اینها�را�به�بحث�

ّ
متقابل�قایل�بشویم�که�آزادی،�صلح�و�عدالت�محق

بگذاریم.�بیایید�روی�این�توافق�نموده�و�به�اصولی�پایبند�شویم.�شما�قادرید�روی�
این�حرف�بزنید�که�آیا�این�درســت�اســت�یا�خیر،�این�کار�را�بکنیم�یا�آن�کار�را�و�
باالخره�چه�کار�کنیم�تا�به�نتیجه�برســیم؟�بر�روی�این�مسائل�می�شود�بحث�کرد،�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
چرا◢فقهیان◢ما◢در◢
مقابل◢داعش◢خلع◢

سالح◢شده◢اند؟◢فقط◢
نشسته◢اند◢و◢جنبه◢ی◢

تکفیری◢بودن◢داعش◢
را◢گرفته◢اند◢و◢می◢گویند◢

که◢داعش◢دیگران◢
را◢تکفیر◢می◢کند.◢

مسأله◢ی◢داعش◢فقط◢
این◢نیست◢که◢دیگران◢

را◢تکفیر◢می◢کنند؛◢
مسأله◢ی◢داعش◢این◢
است◢که◢خشونتی◢

را◢به◢نام◢دین◢ترویج◢
می◢دهد.◢حال◢فرض◢
کردیم◢داعش◢شیعه◢
را◢نکشت،◢و◢تکفیر◢

شیعه◢را◢به◢کنار◢نهاد،◢
آیا◢قضیه◢ی◢داعش◢

حّل◢می◢شود؟◢داعش◢
دارای◢همان◢مبانی◢
شماست◢و◢به◢آنها◢
دارد◢عمل◢می◢کند◢و◢

حرف◢شما◢را◢می◢زند.◢
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استدالل�کرد�و�به�اجماع�یا�توافق�نهایی�رسید.
من�درباب�تکلیف�چنین�می�اندیشم.�به�نظر�من�آیاتی�که�در�قرآن�از�ماّده�ی�
تکلیف�به�کار�گرفته�شده�اســت،�به�هیچ�وجه�به�معنای�تکلیف�کالمی�و�فقهی�
نیســت.�واژه�ی�تکلیف�در�معنای�کالمی�و�فقهی�تاریخ�پیدایش�دارد.�هم�کنون�
کتابی�در�نظرم�هست�که�رساله�ی�دکتری�یک�دانشمند�خارجی�است،�در�این�کتاب�
بررسی�شده�که�واژه�ی�تکلیف�در�معنای�رایج�فعلی،�چگونه�در�میان�مسلمانان�پیدا�
�عوامل�سیاسی،�اجتماعی�در�پیدایش�آن�مورد�

ً
شده�است.�در�این�کتاب�خصوصا

واکاوی�قرار�می�گیرد�و�نیز�بررسی�می�کند�که�تصّور�اینکه�خدا�باید�یکسری�احکام�
ابدی�برای�انسان�ها�معّین�کند�چگونه�پیدا�شده�است.�البّته�من�منکر�این�نیستم،�
ممکن�است�کسی�در�اثنای�ارتباط�معنوی�با�خدا�در�مراحل�تعالی�روانی�خودش�
برای�خودش،�تکلیف�تجربه�کند.�این�غیر�از�آن�تکلیف�است�که�در�بیان�و�خطاب�

دینی�رایج�ما�حضور�دارد�و�باید�آنرا�کنار�گذاشت.
�با�عنوان�»چگونه�

ً
توصیه�می�کنم�عالقه�مندان�این�بحث،�مقاله�ای�را�که�اخیرا

دوران�علم�اصول�و�اجتهاد�فقهی�ســپری�شده�است«�در�اینترنت�منتشر�کرده�ام،�
بخوانند.

آقای�شبستری�پژوهشگر�دین�است�که�مطالعات�تخصصی�در�زمینه�فلسفه�ی�
تطبیقی�و�هرمنوتیک�دارد.�او�به�عنوان�یکی�از�منتقدین�جدی�مبانی�اسالمی�در�این�
مصاحبه�که�با�ســایت�صدانت�انجام�داده�به�مساله�ی�حقوق�بشر�و�رابطه�ی�آن�با�
موازین�اسالمی�یعنی�همان�بحثی�که�سالها�مورد�عالقه��تخصص�اوست،�ورود�
کرده�است.�مطالب�نقل�شده�در�این�مصاحبه�را�می�توان�در�چند�بخش�خالصه�
کرد.�در�بخش�اول�ایشان�به�سراغ�مفهوم�شناسی�حقوق�بشر�رفته�و�تمایز�آن�را�با�
حقوق�اخالقی�و�دینی�بیان�می�کند.�به�نظر�ایشان�حقوق�بشر�یک�سری�هنجارهای�
اجتماعی�است�که�نه�به�واسطه�ی�منبع�وحی�و�نه�عقل�بلکه�در�اثر�تجربه�ی�تاریخی�
به�دست�آمده�و�انسان�ها�به�مفید�بودن�آن�در�مقام�عمل�اذعان�کرده�اند.�پیش�فرض�
تجربه�گرایی�و�پراگماتیســت�از�مهمترین�مبانی�این�نظریه�است.�در�بخش�دوم�
ایشــان�ادعای�خود�را�مبنی�بر�جهانی�بودن�حقوق�بشر�اعالم�می�کند.�طبق�نظر�
ایشان�هیچ�گروه�از�انسان�ها�حق�ندارند�خود�را�تافته�جدا�بافته�دانسته�و�زیر�چتر�این�
حقوق�قرار�نگیرند�چرا�که�انسان�ها�همه�برابر�بوده�و�از�کرامات�و�نیازهای�یکسان�
برخوردارند.�بخش�ســوم�سخنان�آقای�شبستری�به�پیش�فرض�اومانیستی�ایشان�

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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بر�می�گردد.�ایشان�معتقد�است�که�حقوق�انسان�بماهو�انسان�باید�توسط�خود�او�
تعیین�شود�نه�خدا�یا�هر�منبع�دیگری.�ایشان�علت�این�مساله�را�معیار�بودن�بشر�ذکر�
می�کند�و�اینکه�در�تزاحم�بین�حقوق�مختلف،�خدا�و�دین�در�دسترس�کسی�نیست�
تا�بتوانند�با�کمک�آن�به�این�تزاحمات�پایان�دهند.�مادی�گرایی�افراطی�و�دنیا�زدگی�
بیش�از�حد�باعث�شــده�تا�این�فیلسوف�شناخته�شــده�اصال�خدا�را�در�این�عالم�
ندیده�و�قوانین�ذکر�شده�در�متون�دینی�را�به�حساب�نیاورد.�بخش�چهارم�و�پایانی�
سخنان�آقای�شبســتری�نیز�بحث�معروف�هرمنوتیک�و�قدیمی�بودن�متون�دینی�
اسالمی�است.�به�نظر�ایشان�از�آنجایی�که�این�متون�قدیمی�است�اصال�نمی�توان�
انتظار�برداشت�حقوق�بشر�از�آنها�داشت�چرا�که�انسان�های�این�دوره�با�انسان�های�
آن�دوره�تفاوت�های�زیادی�دارند�لذا�اگر�هم�کســی�اصرار�به�استفاده�از�این�متون�
دارد�باید�احکام�و�قوانین�آن�را�به�تناســب�زمان�حال�تغییر�دهد�و�به�روز�کند.�این�
در�حالی�است�که�خود�ایشان�به�یکسان�بودن�انسان�ها�در�تمام�دوره�ها�قبال�اذعان�
کرده�و�حاال�برای�خدشــه�وارد�کردن�در�متون�دینی�به�مســاله�ی�تاریخ�مند�بودن�
احکام�و�نسبیت�معارف�دینی�متوســل�می�شود�که�نتیجه�ای�جز�زمینی�شدن�و�

اعتباری�شدن�محض�دین�نخواهد�داشت.
#حقوق_بشر

#منبع_حقوق_انسانی
#قرائت_هرمنوتیکی_متون دینی
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ور، درد و رنج و بال«  »مساله شر
سخنرانی | 

انتظار از »خدا«
�حسن�یوسفی�اشکوری 	

اگر�به�تاریخ�برگردیم�گزاف�نیست�که�بگوییم�هیچ�حادثه�تازه�ای�رخ�نداده�
اســت.�تاریخ�مکتوب�نشــان�می�دهد�که�آدمیزاد�از�روزهای�نخستین�ورود�به�
تاریخ�)حتی�در�پیشــاتاریخ�و�در�عصر�غارنشینی�و�پارینه�سنگی(�به�موجودی�
و�یا�به�مفهومی�به�نام�»خدا«�به�مثابه�صانع�و�مدیر�مدبر�هستی�باور�داشته�و�به�
الزامات�منطقی�و�گاه�توهمی�آن�نیز�ملتزم�بوده�است؛�مانند�باور�به�فرشتگان�و�
نیروهای�غیبی�و�ماوراء�طبیعــی�و�در�عین�حال�اثرگذار�در�نیک�و�بد�این�جهان�
و�در�خیر�و�شــر�زیســت�آدمی�.بر�این�بنیاد�آدمی�خود�را�همــواره�در�پناه�امن�
خداوندی�می�دیده�و�از�این�رو�انتظاراتی�از�او�داشته�است.�یکی�از�این�انتظارات�
دوری�از�هر�نوع�بدی�و�شــر�بوده�و�در�صورت�وقوع�شر�انتظار�داشته�حداقل�از�
مؤمن�دفع�شر�و�حمایت�بشود.�اگر�دین�ها�را�به�دو�نوع�چند-خدایی�)اصطالحا�
شــرک(�و�تک-خدایی�)اصطالحا�توحید(�تقسیم�کنیم،�دو�خواسته�عدم�وقوع�
شــر�در�زیســت�جهان�آدمی�و�نیز�دفع�شــر�از�خلق�خدا�و�یا�خدایان،�در�هر�
دو�جریان�وجود�داشــته�ولی�چنین�انتظاراتــی�در�دین�های�توحیدی�و�یکتانگر�
و�یکتاپرست�به�مراتب�بیشــتر�و�جد�ی�تر�است؛�به�طور�مشخص�در�یهودیت،�
مســیحیت�و�اســالم.�زیرا�در�دین�های�چند�خدایی�توجیه�دوگانه�خیر�و�شر�تا�

 دیده بان
  اندیشـه

  
حسن
یوسفی اشکوری

نویسنده، روزنامه نگار و از 
روحانیان هم طیف جماعت ملی 
مذهبی 
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حدودی�هموارتر�است�و�می�توان�برای�هر�پدیده�ای�در�جهان�خدایی�تصور�کرد�
)مانند�خدایان�المپ(�و�سرشت�و�سرنوشت�هر�پدیده�ای�را�در�ارتباط�با�خدای�
ویژه�اش�تفســیر�کرد�و�از�این�رو�برای�دوگانه�بدی/خوبی�و�خیر/شر�توجیهی�و�
منشــائی�در�نظر�گرفت�اما�در�دینی�که�فقط�یک�خدا�در�هستی�متصور�است�و�
تنها�اوست�که�آفریدگار�و�مدیر�و�مدبر�عالم�و�آدم�است�و�هیچ�رقیب�و�به�تعبیر�
قرآن�»ند«ی�ندارد�و�از�همه�مهم�تر�خیر�مطلق�و�خیرخواه�مطلق�است�و�حکیم�
و�علیم�و�عادل�و�رؤف�بر�بندگان،�منطقا�پاسخ�دوگانه�خیر�و�شر�در�زیست�جهان�

انسان�توجیه�موحدانه�می�طلبد.�
به�همین�دلیل�است�که�آدمیزاد�در�طول�تاریخ�هر�بار�که�روند�عادی�زندگی�
اش�آسیب�دیده�و�غم�و�رنج�و�مصیبت�طبیعی�و�غیر�طبیعی�به�سراغش�رفته،�سر�
بر�آسمان�کرده�و�از�خدایش�یاری�خواسته�و�اگر�پاسخی�نگرفته�پرسیده�است:�
خدایا�کجایی؟�آیا�رنج�و�بال�و�شر�را�تو�آفریده�ای؟�چرا�دفع�شر�نمی�کنی؟�اصوال�
آیا�این�بال�را�تو�بر�من�نازل�کرده�ای؟�چرا�به�یاری�بندگانت�نمی�آیی؟�در�این�زمینه�
در�مغرب�زمین�دو�رویداد�مهم�به�قدر�کفایت�شــهره�اند:�زلزله�بزرگ�لیســبون�
به�ســال��1755و�فاجعه�هولناک�هولوکاست�به�دســت�نازی�ها�در�آلمان�قرن�
بیستم.�برخی�این�نوع�شرور�را�دلیلی�بر�عدم�وجود�خداوند�در�جهان�دانسته�اند�
)برهان�شر(�و�بعضی�هم�از�تعابیری�چون�خسوف�و�غیبت�خداوند�یاد�کرده�اند.�
اگر�منابع�ما�در�شناخت�اســالم�قرآن�باشد�و�سنت�و�سیره�و�تاریخ�آغازین،�به�
رور«�یا�

ُ
روشــنی�می�بینیم�که�دوگانه�ای�به�نام�»خیر/�شــر«�و�یا�عنوان�عام�»ش

به�تعبیری�»تئودیســه�شــر«�وجود�ندارد.�اگر�آیات�متعدد�قرآن�در�این�مورد�را�
بکاویم،�می�بینیم�که�از�واژگان�خیر�و�شــر�اســتفاده�شده�ولی�کانتکس�آیات�و�
کاربرد�کلمات�و�اصطالحات�نشــان�می�دهد�که�این�تعابیر�بیشتر�برای�بیان�دو�
نــوع�رفتار�و�منش�اخالقی�و�دو�نوع�جهت�گیری�در�زندگی�آدمیان�به�کار�رفته�و�
از�این�رو�مفهوم�عام�و�تئولوژیک�و�ایدئولوژیک�»شرور«�مطرح�نبوده�است.�به�
عبارت�دیگر،�آدمی�دوگانه�خوبی/بدی�را�ساخته�و�در�قرآن�نیز�از�همان�مفاهیم�
و�نشــانه�ها�استفاده�شده�است.�مثال�گاه�در�قرآن�شر�با�پسوند�به�کار�رفته�)مانند�
شــّرالدّواب�در�آیات��22و��55انفال(�کسانی�که�که�تعقل�نمی�کنند�و�یا�کافران�
نامؤمن�اند.�یا�در�جایی�دیگر�)آیه��77یوسف(�از�»شّرمکان«�یاد�شده�است.�در�
ســنت�و�سیره�نیز�همین�گونه�است.�از�این�رو�موضوعی�که�اکنون�تحت�عنوان�

»شر�طبیعی«�یاد�می�شود�در�قرآن�و�سنت�دینی�ما�دیده�نمی�شود.
گزیده�مدعا�آن�است�که�بر�اساس�اسناد�موجود�و�مهم�تر�در�قرآن،�در�قرن�
نخست�نه�مفهوم�عام�»شرور«�در�ذهن�و�زبان�مؤمنان�به�مثابه�یک�پدیده�جهان�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
خدایا◢کجایی؟◢آیا◢

رنج◢و◢بال◢و◢شر◢را◢تو◢
آفریده◢ای؟◢چرا◢دفع◢
شر◢نمی◢کنی؟◢اصوال◢
آیا◢این◢بال◢را◢تو◢بر◢
من◢نازل◢کرده◢ای؟◢

چرا◢به◢یاری◢بندگانت◢
نمی◢آیی؟◢در◢این◢

زمینه◢در◢مغرب◢زمین◢
دو◢رویداد◢مهم◢به◢

قدر◢کفایت◢شهره◢اند:◢
زلزله◢بزرگ◢لیسبون◢

به◢سال◢1۷۵۵◢
و◢فاجعه◢هولناک◢

هولوکاست◢به◢دست◢
نازی◢ها◢در◢آلمان◢قرن◢

بیستم.◢برخی◢این◢
نوع◢شرور◢را◢دلیلی◢

بر◢عدم◢وجود◢خداوند◢
در◢جهان◢دانسته◢اند◢
)برهان◢شر(◢و◢بعضی◢
هم◢از◢تعابیری◢چون◢

خسوف◢و◢غیبت◢
خداوند◢یاد◢کرده◢اند.◢
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شناسی�و�انســان�شناسی�وجود�داشته�و�نه�هنوز�نظریه�پردازانی�به�نام�متکلم�و�
یا�فیلسوف�و�مفسر�پیدا�شــده�بودند�که�در�این�باب�نظریات�جهان�شناختی�و�
فلســفی�و�دین�شناسی�معرفت�محور�تدارک�ببینند�و�مثال�برای�پدیده�شرور�در�
جهان�و�یا�تعارض�پدیده�شر�در�زیست�جهان�آدمی�با�ایمان�به�علم�و�حکمت�
و�رحمانیت�و�رحیمیت�خداوند�تفسیری�ارائه�دهند.�شواهد�چنین�می�نماید�که�
مؤمنان�بسیط�و�می�توان�گفت�فطری�آغازین�از�خیر�و�شر�و�یا�دعوت�به�خیر�و�
دوری�از�شر،�همان�را�می�فهمیدند�که�عرف�زمانه�می�فهمید:�دعوت�به�خوبی�

و�دوری�از�بدی،�همین!
روند�تحوالت�تمدنی�و�فرهنگی�مســلمانان�نشــان�می�دهد�که�این�نوع�
پرســش�ها�زمانی�رخ�داد�که�پس�از�فتوحات�و�گسترش�قلمرو�خالفت�عربی–
اسالمی،�افکار�و�اندیشه�های�ملل�مغلوب�وارد�حوزه�معرفتی�و�فکری�مسلمانان�
شد�و�چالش�هایی�تازه�و�نوظهور�پدید�آمد.�در�این�میان�سه�حوزه�فکری�بیشترین�
اثر�را�در�تحوالت�فکری�مسلمانان�ایجاد�کرد:�ایران،�یونان�و�هند.�نه�مسلمانان�
پیش�از�قرن�دوم�با�این�افکار�و�اندیشــه�ها�و�سنت�ها�آشنایی�جدی�داشتند�و�نه�
اعــراب�حجاز�از�این�افکار�چندان�با�خبر�بودنــد.�از�این�رو�وقتی�به�ضرورت�
گسترش�تمدنی�پرسش�های�تازه�پیدا�شد،�متفکران�مسلمان�تحت�عنوان�متکلم�
و�یا�مفســر�و�بعدتر�فیلسوف�ناگزیر�به�نظریه�پردازی�شــدند�و�در�میدان�عمل�
در�همان�چهارچهارچوب�های�معرفت�شناسانه�راه�یافته�در�قلمرو�اندیشه�سنتی�
مسلمانان�به�ارائه�نظر�و�تحلیل�دست�زدند.�کالم�اصوال�دو�وظیفه�بیشر�ندارد:�
دفاع�استداللی�و�معقول�از�آموزه�ها�و�گزاره�های�دینی�برای�مؤمنان�و�دیگر�پاسخ�

به�پرسش�ها�و�یا�شبهات�مطرح�شده�از�سوی�منکران�و�مخالفان.
متفکران�مسلمان�از�قرن�سوم�به�بعد�به�طور�جدی�وارد�این�کارزار�شدند.�در�
حد�اطالع�من،�عالمان�اسالمی�بیش�از�همه�تحت�تأثیر�اندیشه�های�ایرانی�و�به�
رس«�قرار�داشتند.�زیرا�اوال،�از�ادوار�پیش�از�اسالم�افکار�

ُ
تعبیر�خودشان�»قوم�ف

و�ســنت�های�ایران�بیش�از�جاهای�دیگر�در�نقاط�مختلف�عربی�و�حجاز�نفوذ�
پیدا�کرده�و�افکار�اعراب�را�تحت�تأثیر�قرار�داده�بود؛�و�ثانیا،�گســتره�ایران�بزرگ�
زودتر�از�اقوام�دیگر�گشــوده�شد�و�کمتر�از�یک�دهه�از�مرگ�نبی�اسالم�نگذشته�
بود�که�تمامی�ایران�مرکزی�جزئی�از�امپراتوری�عربی-اسالمی�شد.�با�توجه�به�
این�مالحظات،�عالمان�دینی�در�مقام�نظریه�پردازی�برای�اسالم�و�اندیشه�دینی،�
بیش�از�همه�تحت�تأثیر�افکار�ایرانی�قرار�گرفتند.�به�ویژه�جریان�اسالم�شیعی�از�
قرن�اول�بیش�از�همه�از�آموزه�های�ایرانی�اثر�پذیرفت.�از�این�نوع�اندیشه�ها�تحت�
عناوینی�چون�»حکمت�خسروانی«�و�یا�»حکمت�خالده«�یاد�می�شود.�اندیشه�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
روند◢تحوالت◢تمدنی◢
و◢فرهنگی◢مسلمانان◢
نشان◢می◢دهد◢که◢
این◢نوع◢پرسش◢ها◢
زمانی◢رخ◢داد◢که◢پس◢
از◢فتوحات◢و◢گسترش◢
قلمرو◢خالفت◢عربی◢
ـ◢اسالمی،◢افکار◢و◢
اندیشه◢های◢ملل◢
مغلوب◢وارد◢حوزه◢
معرفتی◢و◢فکری◢
مسلمانان◢شد◢و◢
چالش◢هایی◢تازه◢و◢
نوظهور◢پدید◢آمد.◢در◢
این◢میان◢سه◢حوزه◢
فکری◢بیشترین◢اثر◢
را◢در◢تحوالت◢فکری◢
مسلمانان◢ایجاد◢کرد:◢
ایران،◢یونان◢و◢هند.◢
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شهاب�الدین�سهرودی�نمونه�ای�از�آن�است.
می�دانیم�که�اندیشــه�کانونی�ایرانی�حول�دین�زرتشــت�)حداقل�از�روزگار�
ساســانی(�دوگانه�خیر/شــر�و�یا�نور/ظلمت�بوده�و�این�دوگانه�با�خدای�دو�ُبنی�
اهورامزدا/اهریمــن�توجیــه�می�شــده�و�از�قضا�ایرانی/هندی�نیز�بوده�اســت.�
البته�گفته�شــده�است�دیدگاه�ُزروانی�کوششــی�بوده�است�برای�ایجاد�وحدت�
بین�دوگانه�ی�ذاتی�انگار�مزدا�و�اهریمن�)هرچند�در�باب�زورانیســم�و�مفهوم�و�
نقش�واقعی�آن�احتالف�کم�نیســت(.�البته�بگویم�این�که�زرتشــتیان�به�جد�به�
دو�خدای�مســتقل�به�عنوان�آفریدگار�باور�داشتند�یا�نه،�محل�اختالف�است�و�
حداقل�زرتشتیان�متأخر�)شاید�به�ضرورت�سازگاری�با�فضای�مسلمانی(�خود�
را�یکتاپرست�می�دانند�و�در�نزد�آنان�اهریمن�مفهومی�و�حداکثر�پدیده�ای�مانند�
»شــیطان«�در�ادب�قرآنی�و�اسالمی�است�و�به�گمانم�نیز�چنین�است.�حداقل�
در�گاهان�زرتشت�یکتاپرستی�کامال�مشهود�است.�ولی�هرچه�هست،�دوآلیزم�
زرتشتی�عصر�ساســانی�بیش�از�همه�اندیشه�های�مسلمانان�را�تحت�تأثیر�قرار�
داد.�بی�دلیل�نبــود�وقتی�که�در�قرون�میانه�پیرایشــگران�و�یا�بنیادگرایانی�چون�
ابن�تیمیه�پیدا�شدند،�بیش�از�همه�از�خطر�نفوذ�افکار�مجوس�در�متن�اسالم�و�به�
طور�خاص�در�جریان�تشــیع�گفتند�و�تالش�کردند�به�زعم�خود�اسالم�را�از�این�

انحراف�نجات�دهند.
نتیجه�این�گزارش�تاریخی�کوتاه�آن�اســت�که�در�قرآن�و�ســنت�اصوال�نه�
خــدا�دوگانه�و�چندگانه�بود�و�نه�پدیده�هــا�چندگانه�بودند�و�از�این�رو�مفهومی�
به�نام�شــر�و�شرور�به�مثابه�پدیده�ای�متضاد�و�متعارض�در�آفرینش�مطرح�نبوده�
اســت.�این�مفاهیم�تئولوژیک�از�اواخر�قرن�ســوم�جدی�شده�و�در�قالب�آرای�
کالمی�نحله�های�مختلف�اسالمی�)معتزله،�اشاعره،�فرقه�های�مختلف�شیعی�
و�.�.�.(�بازســازی�شــد.�با�توجه�به�این�روند�تاریخی�بوده�اســت�که�اقبال�و�به�
تبع�آن�شــریعتی�از�توحید�هستی�سخن�گفته�و�اقبال�تصریح�کرد�دوگانه�یونانی�

مسلمانان�را�در�فهم�اسالم�دچار�بدفهمی�کرد�)نقل�به�مضمون.
در�تبیین�مسئله�می�توان�گفت�که�عموم�مؤمنان�یهودی�و�مسیحی�و�مسلمان�
)احتماال�تحت�تأثیر�ذهنیت�های�الهیاتی�ملل�دیگر(�الهیاتی�شکل�دادند�که�در�
آن�چهارچوب�ارتباط�عالم�و�آدم�با�خدایش�به�گونه�ای�تفســیر�و�تحلیل�شد�که�
هم�تصور�و�تصویر�مخدوشی�از�خالق�به�دست�داده�شد�و�هم�مهم�تر�تبیینی�از�
نوع�ارتباط�عالم�و�آدم�با�خداوند�ارائه�شد�که�در�نهایت�حکمت�و�عدالت�الهی�
به�چالش�کشیده�شد�و�پرسش�هایی�چون�چگونگی�و�چرایی�شرور�در�جهان�و�
به�ویژه�پرســش�از�چرایی�عدم�حمایت�او�از�بندگانش�مطرح�شد�و�این�داستان�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
از◢این◢رو◢وقتی◢به◢
ضرورت◢گسترش◢

تمدنی◢پرسش◢های◢
تازه◢پیدا◢شد،◢

متفکران◢مسلمان◢
تحت◢عنوان◢متکلم◢
و◢یا◢مفسر◢و◢بعدتر◢
فیلسوف◢ناگزیر◢به◢

نظریه◢پردازی◢شدند◢و◢
در◢میدان◢عمل◢در◢همان◢

چهارچهارچوب◢های◢
معرفت◢شناسانه◢راه◢

یافته◢در◢قلمرو◢اندیشه◢
سنتی◢مسلمانان◢به◢
ارائه◢نظر◢و◢تحلیل◢
دست◢زدند.◢کالم◢

اصوال◢دو◢وظیفه◢بیشر◢
ندارد:◢دفاع◢استداللی◢
و◢معقول◢از◢آموزه◢ها◢و◢
گزاره◢های◢دینی◢برای◢

مؤمنان◢و◢دیگر◢پاسخ◢به◢
پرسش◢ها◢و◢یا◢شبهات◢
مطرح◢شده◢از◢سوی◢
منکران◢و◢مخالفان.
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همچنان�ادامه�دارد.�از�این�رو�من�با�طرح�مسئله�به�گونه�ای�که�رایج�است�موافق�
نیســتم�و�معتقدم�باید�خداشناسی�دیگری�ارائه�داد�تا�احیانا�راهی�مناسب�دیگر�
گشوده�شــود.�از�این�نظر�به�گمانم�متکلمان�و�یا�فیلسوفان�مسلمان�نیز�به�حل�

مسئله�کمک�فیصله�بخشی�نکرده�اند.
اساســا�خیر/شــر�دوگانه�ای�اســت�که�آدمیان�وفق�»منطق�موقعیت«�به�
ضرورت�برســاخته�اند�تا�پدیده�ها�را�تفسیر�کنند�و�بشناسند�و�این�هیچ�ربطی�به�
خدا�)با�فرض�وجود(�ندارد.�ما�آدمیان�افقی�به�جهان�نگاه�می�کنیم�و�نه�عمودی�
و�از�ایــن�رو�جهــان�را�در�کل�و�به�ویژه�در�اجزاء�گونه�گــون�می�بینیم�و�تازه�این�
گونگی�نیز�پیوســته�در�حال�تغییر�است.�خداباوران�نیز�خدای�واحدی�ندارند،�
اگر�مبالغه�نباشــد،�به�تعداد�خداباوران�خدا�وجود�دارد.�این�که�شهرت�یافته�به�
عدد�نفوس�خالیق�راهی�به�سوی�خدا�هست،�دقیقا�به�همین�معناست.�واقعیت�
این�است�که�خدای�مسلمان،�مسلمان�است؛�خدای�مسیحی،�مسیحی،�خدای�
م�جّرا.�می�توان�پرسید:�شرور�

ّ
شیعه،�شــیعی؛�خدای�پروتستان،�پروتستان�و�هل

)طبیعی�و�یا�اخالقی(�در�جهان�با�کدام�تصور�و�تصویر�از�خدا�سازگار�نیست؟
اما�اگر�عمودی�)از�بام�هستی(�به�هستی�نگاه�کنیم،�شری�در�هستی�وجود�
ندارد.�شر�یعنی�چی؟�طبیعت�بر�اساس�قواعدی�کار�می�کند�)خدا�آن�قواعد�را�
لحاظ�کرده�یا�هر�نیروی�دیگری�و�یا�تصادفا(؛�آنچه�واقعیت�دارد�این�اســت�که�
در�این�نظام�فعل�و�انفعاالت،�زلزله�و�ســیل�و�ویروس�کرونا�و�وبا�و�طاعون�و�.�
.�.�پدید�می�آیند�و�چرا�شــر�اند�و�برای�کی�شــر�اند؟�بله،�برای�آدمی�شر�است�و�
جای�انکار�ندارد�چرا�که�به�او�آسیب�می�زند�و�به�همین�دلیل�شر�و�در�مقابل�آن�
خیر�سود�می�رساند.�اما�این�دو،�پدیده�های�انسانی�اند�و�انسان�چنین�نامی�به�آنها�
داده�اســت�و�هیچ�ربطی�به�خالق�و�عالم�خلق�ندارد.�سخن�روشن�آن�است�که�
خداوند�نه�خیر�را�در�جهان�آفریده�و�نه�شــر�را؛�این�دوگانه�برساخته�ذهن�و�زبان�
آدمیزاد�است�و�به�مقتضای�اراده�و�قدرت�انتخاب�و�اختیار�آدمی�است�برای�افاده�
مقاصد�خاص.�البته�از�منظر�مؤمنان�خلقت�اساســا�خیر�است�ولی�این�دعوی�
از�منظر�استدالل�عقلی�محض�به�ویژه�برای�خداناباوران�قابل�اثبات�نیست.�

جالب�است�برخی�»شــیطان«�را�به�»نیروی�شرآفرین«�ترجمه�و�یا�تأویل�
کرده�اند�که�به�گمانم�درســت�می�نماید.�به�همین�دلیل�است�که�اگر�خدا�را�از�
جهان�برداریم،�باز�هرکسی�که�به�دوگانه�خیر�/�شر�در�زیست�جهان�انسان�باور�
دارد،�ناگزیر�باید�برای�این�وجود�دوگانه�تفســیری�و�تحلیلی�ارائه�داد،�از�این�رو�
اگر�هم�چالشی�باشــد،�صرفا�برای�خداباوران�نیست�و�به�ویژه�اقامه�برهان�شر�
برای�نفی�خداوند�به�کلی�بی�وجه�می�نماید.�این�اســتدال�که�چون�شر�هست،�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
جالب◢است◢برخی◢
»شیطان«◢را◢به◢
»نیروی◢شرآفرین«◢
ترجمه◢و◢یا◢تأویل◢
کرده◢اند◢که◢به◢گمانم◢
درست◢می◢نماید.◢به◢
همین◢دلیل◢است◢که◢
اگر◢خدا◢را◢از◢جهان◢
برداریم،◢باز◢هرکسی◢
که◢به◢دوگانه◢خیر◢/◢
شر◢در◢زیست◢جهان◢
انسان◢باور◢دارد،◢
ناگزیر◢باید◢برای◢
این◢وجود◢دوگانه◢
تفسیری◢و◢تحلیلی◢
ارائه◢داد،◢از◢این◢رو◢
اگر◢هم◢چالشی◢باشد،◢
صرفا◢برای◢خداباوران◢
نیست◢و◢به◢ویژه◢
اقامه◢برهان◢شر◢برای◢
نفی◢خداوند◢به◢کلی◢
بی◢وجه◢می◢نماید.◢
این◢استدال◢که◢چون◢
شر◢هست،◢پس◢خدا◢
نیست،◢بنیادی◢ندارد.
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پس�خدا�نیست،�بنیادی�ندارد.
وانگهی،�معیار�خیر�و�شر�چیست؟�تشخیص�دهنده�کیست�و�کجاست�و�
معیار�اجماعی�برای�تمیز�خیر�و�شر�کدام�است؟�اگر�عمودی�نگاه�کنیم،�ممکن�
است�همان�دعوی�قرآن�درست�باشد�که�»و�عسی�ان�تکرهوا�شیئا�فهو�خیر�لکم�
و�عسی�ان�تحبوا�شــیئا�فهو�شر�لکم«�)بقره�/�216(.�داستان�خضر�و�موسی�در�
سوره�کهف�قرآن�)البته�از�باب�قصه�مذهبی�به�قصد�تنبه�اخالفی�و�نه�رویدادی�
تاریــخ(�نیز�مؤید�همین�دیدگاه�اســت.�در�همین�جا�بیفزایم،�پرســش�از�عدم�
سازگاری�شر�با�عدالت�خداوندی�نیز�مشمول�همین�قاعده�است.�دوگانه�عدل�و�
ظلم،�برساخته�ذهن�و�زبان�انسان�است�و�ربطی�به�خدا�ندارد.�مصادیق�عینی�و�
خارجی�آن�نیز�صرفا�در�زیست�جهان�آدمیزاد�معنای�محصلی�دارد�و�از�این�رو�
همواره�در�تعریف�و�مصداق�عدل�و�ظلم�تغییر�می�کند؛�تا�آنجا�که�ممکن�است�
چیزی�در�زمانی�عدل�باشــد�و�در�زمانی�دیگر�و�حتی�مکانی�دیگر�ظلم�تلقی�
گردد.�حال�برای�توضیح�این�نظریه�الزم�اســت�به�نوع�ارتباط�و�تعامل�خداوند�
و�انسان�)مثال�خدای�تنزیهی�و�یا�تشبهی(�در�چهارچوب�نگرش�قرآنی�اشارتی�

بشود�تا�توضیح�و�تبیین�کامل�شود.
وجود�شر�در�زیست�جهان�انسان�واقعیت�دارد�و�جای�انکار�ندارد�و�هدف�
نیز�پاک�کردن�صورت�مسئله�نیست�بلکه�مسئله�مهم�و�اختالف�نظر�در�تبیین�و�
منشاء�شرور�در�عالم�است.�من�مدعی�ام�که�ما�مغلوب�گفتمانی�شده�ایم�که�به�

گمانم�اساسا�نادرست�طرح�شده�است.�
حال�اندکی�در�برهان�شــر�تأمل�کنیم.�نتیجــه�منطقی�چنین�مقدماتی�این�
اســت�که�خدا�نمی�تواند�وجود�داشته�باشــد.�زیرا�اگر�خدا�با�اوصاف�و�نقشی�
که�برای�او�ادعا�می�شــود�هست،�دیگر�چنین�شروری�نمی�بایست�وجود�داشته�
باشــد�و�حتی�اگر،�به�هر�دلیلی،�شری�پدید�آید،�بر�خداوند�است�که�مانع�شود�
و�از�عالم�و�آدم�دفع�شــر�کند.�حال�که�چنین�نیست،�باید�نتیجه�گرفت�که�پس�
خدا�نیســت.�اما�همان�گونه�که�پیش�از�ایــن�گفتم،�مهم�نقطه�عزیمت�مبحث�
خداشناســی�و�نوع�الهیات�ماست؛�در�تعریف�و�تفســیر�متعارف�و�به�تعبیری�
تصــور�و�تصویر�عامیانه�ما�از�خداوند،�همین�برهان�معقول�و�منطقی�می�نماید�
ولی�اگر�تصوری�دیگر�از�خداوند�و�اوصاف�او�داشــته�باشــیم،�چنین�برهانی�

می�تواند�بی�بنیاد�باشد�و�ناپذیرفتنی.�
در�کالم�ســنتی�و�تشبیهی�رایج،�البته�برای�گریز�از�معضل�و�دفاع�از�عقاید�
خداباورانه،�به�اســتدالل�هایی�چون�عدمی�بودن�شر�و�یا�شر�قلیل�در�ازای�خیر�
کثیر�و�مانند�آنها�متوســل�شده�اند�که�به�گمانم�هیچ�کدام�چندان�معقول��نیستند�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
دوگانه◢عدل◢و◢ظلم،◢

برساخته◢ذهن◢و◢زبان◢
انسان◢است◢و◢ربطی◢

به◢خدا◢ندارد.◢مصادیق◢
عینی◢و◢خارجی◢آن◢
نیز◢صرفا◢در◢زیست◢
جهان◢آدمیزاد◢معنای◢
محصلی◢دارد◢و◢از◢این◢
رو◢همواره◢در◢تعریف◢
و◢مصداق◢عدل◢و◢ظلم◢
تغییر◢می◢کند؛◢تا◢آنجا◢

که◢ممکن◢است◢چیزی◢
در◢زمانی◢عدل◢باشد◢و◢
در◢زمانی◢دیگر◢و◢حتی◢
مکانی◢دیگر◢ظلم◢تلقی◢

گردد.◢
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و�حداقل�با�پرســش�های�زیادی�مواجه�اند�و�نه�اصوال�ضروری�دارد�که�به�چنین�
ابزارهایی�متمسک�شــویم.�همین�طور�نیازی�ندارد�که�از�تعبیر�نه�چندان�قابل�
دفاعی�چون�»هزینه�دادن«�برای�نقض�و�نفی�برهان�شر�کمک�بگیریم�)تعبیری�

که�دوست�عزیزمان�آقایاسر�میردامادی�به�کار�برده�اند.
وفق�الهیات�من�خداوند�واجد�صفاتی�چون�خیرخواهی�و�علم�و�حکمت�
و.،.�اســت�)هرچند�صفات�متالئم�با�الهیات�تنزیهــی(�ولی�از�نگاه�عمودی�
)بخوانید�نگاه�الهی�و�ربوبی(�اساسا�مفهومی�به�نام�شر�در�هستی�وجود�ندارد�و�

نمی�تواند�وجود�داشته�باشد.
�زیرا�دوگانه�خیر/شــر�برآمده�از�ذهنیت�دوگانه�ســاز�آدمی�است�و�آن�هم�
محصول�منطقی�آزادی،�اراده،�اختیار�و�قدرت�انتخاب�گری�انسان�است.�فرض�
کنید�اساســا�انسانی�با�خصوصیاتی�که�می�شناسیم�در�طبیعت�وجود�نداشت،�
آیا�باز�هم�دوگانه�خیر�و�شر�مطرح�بود؟�هر�دو�گانه�ای�در�گفتمان�های�مختلف�
ادب�بشری،�لزوما�برآمده�از�ذهن�و�زبان�مختارانه�آدمی�است�وگرنه�دوگانه�هایی�

لغو�و�بالموضوع�خواهند�بود.�
اگر�از�این�دوگانه�پر�مناقشــه�بگذریم،�از�دوگانه�خوبی/بدی�یاد�کنیم؛�آیا�
منفک�از�انسان،�خوبی�و�بدی�معنای�محصلی�دارد�و�می�توانست�خلق�شود؟�
خیر�و�شــر�و�یا�نور�و�ظلمت�)البته�نه�به�معنای�فیزیکی�آن(�و�مفاهیمی�از�این�
دست�زیر�مجموعه�مفهوم�عام�خوبی�و�بدی�هستند.�حال�ممکن�است�کسی�
بگوید�خداوند�می�توانست�انســانی�خلق�کند�که�قادر�به�خلق�شری�نباشد�و�
یکســره�بر�خیر�عمل�کند؛�این�البته�مدعای�دیگری�اســت�ولی�حداقل�چیزی�
که�می�توان�گفت�آن�اســت�که�در�آن�صورت�دیگر�انســان�ممتازی�که�اکنون�

می�شناسیم�و�بدان�افتخار�می�کنیم،�وجود�نمی�داشت.
در�قلمرو�شر�طبیعی،�صانع�جهان�و�هستی�را�آفریده�و�آنچه�او�آفریده�خیر�
اســت�ولی�از�نگاه�عمودی�خداوند�شری�ذاتی�و�طبیعی�وجود�ندارد.�در�مورد�
شــرور�اخالقی�نیز�صورت�مسئله�روشن�تر�اســت.�زیرا�چنین�شروری�کامال�
برآمده�از�اراده�و�قدرت�انتخاب�انســان�است�و�کمترین�ربطی�به�خالق�ندارد.�
بی�گمان�فاجعه�بارترین�رخداد�در�زیست�جهان�جنگ�است�اما�راستی�این�همه�
جنــگ�و�خونریزی�و�ویرانی�و�فاجعه،�چه�ربطی�به�خدا�دارد؟�مثال�چرا�باید�در�
هولوکاست�بگوییم�خدا�کجاست؟�امروز�تخریب�محیط�زیست�موضوع�بسیار�
مهمی�اســت.�آیا�خداوند�مسئول�آن�اســت؟�در�هرحال�تکرار�می�کنم�که�این�
دوگانه�سازی�کامال�مخلوق�ذهنیت�انسان�است�و�بالضروره�تولید�شده�است.�
یک�بار�دوستمان�جناب�دکتر�نیکفر�پرسیده�بود:�مسئولیت�این�خدا�با�کیست؟�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
وفق◢الهیات◢من◢
خداوند◢واجد◢صفاتی◢
چون◢خیرخواهی◢و◢
علم◢و◢حکمت◢و.،.◢
است◢)هرچند◢صفات◢
متالئم◢با◢الهیات◢
تنزیهی(◢ولی◢از◢نگاه◢
عمودی◢)بخوانید◢
نگاه◢الهی◢و◢ربوبی(◢
اساسا◢مفهومی◢به◢نام◢
شر◢در◢هستی◢وجود◢
ندارد◢و◢نمی◢تواند◢
وجود◢داشته◢باشد.◢
زیرا◢دوگانه◢خیر/
شر◢برآمده◢از◢ذهنیت◢
دوگانه◢ساز◢آدمی◢است◢
و◢آن◢هم◢محصول◢
منطقی◢آزادی،◢اراده،◢
اختیار◢و◢قدرت◢
انتخاب◢گری◢انسان◢
است.
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پاســخ�من�آن�است�که�مسئولیت�او�با�خود�اوســت�ولی�باید�دید�حوزه�اراده�و�
مشــیت�او�کجاست�تا�پاسخ�دانسته�شــود.�آیا�مفهوم�»علی�کل�شیئ�قدیر«�به�
معنای�نقض�قواعد�حاکم�برحهان�اســت؟�فتأمل!�در�هرحال�در�مقوله�دوگانه�
خیر�و�شر�هیچ�مسئولیتی�متوجه�خداوند�حکیم�و�علیم�و�قادر�مطلق�نیست.�در�
شرور�طبیعی�اساسا�اصطالح�شر�بالموضوع�است�و�چون�به�بشر�آسیب�می�زند�
و�یا�از�آن�راضی�نیست�برای�او�شر�است�و�در�قلمرو�شر�هنجاری�و�اخالقی�نیز�

یکسره�با�مسئولیت�با�مخلوق�شرآفرین�مختار�است.
الهیات�من�اساســا�ســلبی�اســت�و�نه�ایجابی�و�در�واقع�ُبعِد�ایجابی�فرع�
بر�سلبی�اســت�و�در�حول�آن�تفسیر�و�تعلیل�می�شــود.�در�ادامه�می�کوشم�در�
حد�وافی�به�مقصود�آن�را�تقریر�کنم.�می�دانید�که�از�گذشــته�در�باب�»تشــبیه«�
و�»تنزیــه«�خداوند�بحث�و�جدال�های�ســختی�بــوده�و�آرای�مختلف�و�حتی�
نحله�های�کالمی�گسترده�ای�پدید�آمده�است.�متکلمان�البته�کوشیده�اند�به�نوعی�
آن�دو�را�بــا�هم�متالئم�کنند�و�از�ایــن�رو�دو�عنوان�»صفات�ثبوتیه«�و�»صفات�

سلبیه«�برساخته�اند.�
در�ســلبیه�از�صفاتی�که�خداوند�ندارد�یاد�می�شــود�و�در�ثبوتیه�از�صفاتی�
که�خداوند�دارد�ســخن�می�رود.�واقعیت�این�اســت�که�در�قــرآن�از�هردو�نوع�
بینش�الهیاتی�آیاتی�دیده�می�شود.�از�این�دو�تحت�عنوان�»خدای�متشخص«�و�
»خدای�غیر�متشخص«�نیز�یاد�می�شود�و�نیز�»خدای�بی�-صورت«�و�»خدای�
با-صورت«.�در�خطبه�اول�نهج�البالغه�نیز�هر�نوع�صفات�شخصانی�و�ثبوتی�
و�یا�ایجابی�از�ذات�باری�دور�می�شــود�و�امام�علی�به�درستی�استدالل�می�کند�
که�هر�نوع�صفاتی�و�توصیفــی�از�خداوند�او�را�محدود�می�کند.�علی�می�گوید�
خداوند�از�هستی�خارج�است�اما�نه�آن�گونه�که�از�پدیده�ها�جدا�باشد�و�با�اشیاء�
اســت�نه�آن�گونه�که�با�آن�ها�یکی�و�ممزوج�باشد.�چنین�می�نماید�که�اگر�هر�دو�
تعبیر�را�واقعی�و�عینی�بدانیم،�تناقض�پیدا�شده�و�طبعا�»جمع�نقیضین�را�نشاید.
در�این�میان�من�بر�این�نظرم�که�خداوند�اساسا�با�امور�سلبی�شناخته�می�شود�
یعنی�ذات�باری�را�نمی�توان�با�هیچ�قیدی�محدود�و�مقید�کرد�و�این�همان�الهیات�
تنزیهی�است.�شاید�این�مصرع�موالنا�به�نحو�بلیغ�گویا�باشد:�»آنچه�در�اندیشه�
ناید�آن�خداست«!�این�بیت�فردوسی�هم�به�قدر�کفایت�روشنگر�است:�»جهان�
را�بلندی�و�پستی�تویی/ندانم�چه�ای�هرچه�هستی�تویی«.�سال�ها�پیش�جمله�ای�
در�آغاز�یکی�از�آثار�مهندس�جالل�الدین�آشتیانی�دیدم�که�به�خوبی�ضمیر�مرا�

بیان�می�کند:�»به�ناِم�بی�ناِم�پر�نشان«.
اگر�چنین�است�در�باره�اغلب�آیات�قرآن�و�در�جهان�بینی�اسالمی،�خدایی�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢قلمرو◢شر◢طبیعی،◢
صانع◢جهان◢و◢هستی◢
را◢آفریده◢و◢آنچه◢او◢
آفریده◢خیر◢است◢

ولی◢از◢نگاه◢عمودی◢
خداوند◢شری◢ذاتی◢و◢
طبیعی◢وجود◢ندارد.◢

در◢مورد◢شرور◢اخالقی◢
نیز◢صورت◢مسئله◢

روشن◢تر◢است.◢زیرا◢
چنین◢شروری◢کامال◢

برآمده◢از◢اراده◢و◢
قدرت◢انتخاب◢انسان◢
است◢و◢کمترین◢ربطی◢

به◢خالق◢ندارد.◢بی◢
گمان◢فاجعه◢بارترین◢

رخداد◢در◢زیست◢
جهان◢جنگ◢است◢اما◢
راستی◢این◢همه◢جنگ◢
و◢خونریزی◢و◢ویرانی◢
و◢فاجعه،◢چه◢ربطی◢

به◢خدا◢دارد؟◢مثال◢چرا◢
باید◢در◢هولوکاست◢

بگوییم◢خدا◢کجاست؟
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تصویر�شــده�شخصانی�و�کمابیش�انسان�وار�که�قادر�مطلق�است�و�می�شنود�و�
می�بیند�و�مهر�می�ورزد�و�خشــم�می�گیرد�و�در�امور�عالم�هر�لحظه�که�بخواهد�
دخالــت�می�کنــد�و…،�چه�می�توان�گفــت؟�این�گونه�آیات�و�بــه�تعبیر�دینی�
»نصوص«�را�چگونــه�می�توان�با�تنزیه�الهی�جمع�کــرد؟�اگر�این�نوع�صفات�
شخصانی�و�انتساب�آنها�به�ذات�باری�واقعی�باشد،�با�پرسش�ها�و�چالش�های�
پرشــماری�مواجه�خواهیم�شد�که�در�نهایت�راه�گریزی�نیست�و�دوگانه�سلبیه�و�

ثبوتیه�ناساز�خواهد�ماند.
هرچند�مدعای�ما�در�این�گفتار�و�استدالل�اساسا�عقلی�و�پیشادینی�است�
ولی�اگر�بخواهیم�به�قرآن�ارجاع�دهیم�و�صرفا�ادله�نقلی�برای�ما�حجت�باشد،�
می�توان�از�دو�نص�استفاده�کرد.�یکی�کلیدواژه�»تنزیل«�است�و�دیگر�تنزیل�به�
»لسان�قوم«.�واقعیت�این�است�که�وحی�و�نبوت�و�زبان�قرآن�و�ادبیات�اسالمی�

بدون�اصطالح�و�مفهوم�بنیادین�»تنزبل«�قابل�فهم�نیست.
�تنزیل�به�کوتاهی�عبارت�اســت�از�تنّزل�مکّرر�و�چند�الیه�پیام�برخاسته�از�
اراده�و�مشیت�الهی�و�انتقال�آن�در�سطح�مادی�و�زیرین�به�آدمیزاد.�در�این�روند�
چند�مرحله�طی�می�شود:�مشیت،�القاء�به�قلب�نبی،�شکل�گیری�زبانی�در�زبان�
نبــی�و�در�فرجام�القای�آن�بر�آدمیان�)قرائت�وحی(.�ما�البته�هنوز�از�مکانیســم�
طی�مراحل�مشــیت�و�القای�پیام�به�نبی�چیزی�معقول�و�علمی�نمی�دانیم�)و�به�
همی�دلیل�فعال�در�محدوده�ایمانی�اثبات�ناپذیر�می�ماند(�اما�بر�اســاس�قاعده�
مهم�تنزیل،�مطمئن�هستیم�که�عالم�معقول�الهی�از�چند�مرحله�)بخوانید�فیلتر(�

گذشته�و�بر�زبان�نبی�جاری�شده�و�به�ماها�منتقل�شده�است.�
زبان�و�ادبیات�قرآن�البته�متنوع�است�)ادبی،�فلسفی،�حقوقی،�علمی�و�…(�
ولی�در�تمامی�موضوعات�از�زبان�استعاری�و�ایجابی�استفاده�شده�تا�پیام�یعنی�
»مقاصد�الشــریعه«�برای�ما�آدمیان�که�ناگزیر�در�تخته�بند�زبان�و�زمان�و�حتی�
مکان�هســتیم،�معقول�و�مقبول�باشــد.�جز�این�راهی�برای�افاده�مقصود�وجود�
نداشتته�و�ندارد.�احکام�نیز�به�اعتبار�»علل�الشرایع«�و�»مقاصدالشریعه«�معقول�

است�و�هیچ�اصالت�موضوعی�ندارند.
کلیدواژه�دیگر�»لســان�قوم«�است�که�در�آیه��4سوره�ابراهیم�بدان�تصریح�
شده�است.�این�سخن�بدان�معناست�که�زبان�وحی�به�خودی�خود�اصالتی�ندارد�
بلکه�برای�افاده�مقصود�بوده�و�هســت.�نبی�اسالم�در�حجاز�قرن�هفتم�میالدی�
عرب�زبان�می�زیســته�و�وحی�او�نیز�ناگزیر�عربی�بوده�اســت.�از�مجموع�این�
توضیحات�چنین�نتیجه�می�شــود�که�وقتی�خداوند�از�تعابیری�چون�دســت�و�
عرش�و�خشــم�و�عذلب�و�قیامت�و�ثواب�و�عقاب�و�بهشت�و�جهنم�و�دوری�و�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
زبان◢و◢ادبیات◢قرآن◢
البته◢متنوع◢است◢
)ادبی،◢فلسفی،◢حقوقی،◢
علمی◢و◢...(◢ولی◢در◢
تمامی◢موضوعات◢
از◢زبان◢استعاری◢
و◢ایجابی◢استفاده◢
شده◢تا◢پیام◢یعنی◢
»مقاصد◢الشریعه«◢
برای◢ما◢آدمیان◢که◢
ناگزیر◢در◢تخته◢بند◢
زبان◢و◢زمان◢و◢حتی◢
مکان◢هستیم،◢معقول◢
و◢مقبول◢باشد.◢جز◢
این◢راهی◢برای◢افاده◢
مقصود◢وجود◢نداشتته◢
و◢ندارد.◢احکام◢نیز◢به◢
اعتبار◢»علل◢الشرایع«◢
و◢»مقاصدالشریعه«◢
معقول◢است◢و◢هیچ◢
اصالت◢موضوعی◢
ندارند.
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نزدیک�و�ده�ها�تعبیر�مشــابه�و�شخصانی�سخن�می�گوید،�صرفا�بدان�معناست�
که�مفاهیم�انتزاعی�به�صورت�انضمامی�برای�هاضمه�ذهنی�آدمیان�در�تخته�بند�
زمان�و�مکان�و�زبان�و�فرهنگ�مفهوم�باشد�و�الغیر.�این�تعابیر�را�نباید�به�معنای�
واقعی�خود�حمل�کرد.�چون�که�با�کودک�ســر�و�کارت�فتاد�/�پس�زبان�کودکی�
باید�گشاد.�از�این�منظر�شاید�بتوان�با�استفاده�از�تعبیر�فلسفی�مشهور�»کثرت�در�
عین�وحدت�و�بالعکس«�بین�تنزیه�و�تشبیه�جمع�کرد.�عموم�متون�دینی�)به�ویژه�

انجیل�و�بخش�هایی�از�تورات�و�اوپانیشادها�و�اوستا(�همین�گونه�اند.
بدین�ترتیب�پاســخ�پرســش�از�آیاتی�که�در�قرآن�و�متون�دینی�مرســوم�از�
خدای�شخصانی�و�الهیات�ایجابی�)حداقل�از�منظر�من(�سخن�می�گوید�روشن�
می�شود.�از�این�منظر�تمامی�گزاره�های�ایجابی�در�باب�مقام�اولوهی�َمجاز�است�
و�استعاره�و�تمثیل�و�صرفا�برای�افاده�مقصود�به�کار�رفته�اند.�بودا�جمله�ای�دارد�
که�بســیار�بلیغ�است:�با�انگشت�به�ماه�اشــاره�کن،�ابلهان�به�جای�آن�که�ماه�را�
ببیننند،�انگشت�تورا�می�بینند.�فکر�می�کنم�به�همین�دلیل�بوده�است�که�عارفان�
ما�در�قدیم�برای�اشاره�به�خداوند�از�کلمه�»او«�استفاده�کرده�اند.�زیرا�جز�این�این�

هرچه�چه�باشد،�نارساتر�از�یک�ضمیر�اشاره�است.
حال�اگر�برگردیم�به�موضوع�محوری�این�گفت�وگو�یعنی�مســئله�شرور�در�
عالم،�همان�مدعای�اصلی�را�تکرار�می�کنم�که�انتســاب�هر�فعلی�به�خداوند�به�
دلیل�محدودیت�زبانی�و�به�مقتضای�رعایت�فرهنگ�و�ادب�زمانه�است�و�هیچ�
اعتبار�ذاتی�ندارد.�در�باب�جبر�و�اختیار�در�قرآن�دو�صدای�متفاوت�شــنیده�می�
شود.�در�یک�سلسله�آیات�از�اراده�آزاد�و�این�که�هر�فرد�انسان�مسئولیت�نیکی�و�
بدی�خود�است�)از�جمله�آیه��7سوره�اسراء(�و�در�آیات�پرشمار�دیگر�همه�امور�و�
حتی�اعمالی�چون�تیراندازی�)آیه��17سوره�انفال(�را�به�خداوند�نسبت�می�دهد.�
ظاهرا�این�دو�نوع�آیات�ناســازه�اند�ولی�در�چهارچوب�الهیات�ســلبی،�در�واقع�
خداوند�کســی�را�به�هیچ�فعلی�مجبور�نمی�کند�و�اصوال�نیکی�و�بدی�و�آزادی�
و�اختیار�برآمده�از�ذهنیت�دوگانه�ســاز�انسان�اســت�و�بالضروره�خلق�کرده�و�
خداوند�نیز�چنین�انسانی�آفریده�و�بدان�افتخار�هم�کرده�است�)آیه��14مؤمنون(�
و�این�هر�دو�مخلوق�اراده�و�مشیت�آدمیزاد�در�این�طبیعت�بی�کرانه�است.�شاید�

نظریه�»امر�بین�االمرین«�چنین�تفسیری�داشته�باشد.
�بدین�ترتیب،�شرور�انسانی�هیچ�ربطی�به�خداوند�ندارد.�شرور�طبیعی�که�
از�این�هم�روشــن�تر�است.�به�تعبیر�قرآن�»عالم�امر«�بر�»عالم�خلق«�قواعدی�
نهاده�اســت�و�فعل�و�انفعاالت�جهان�تابع�همان�قواعد�است�و�»وال�تجد�لسنه�
الله�تبدیال«�)آیه��62احزاب(.�اگر�جهان�به�قاعده�اســت،�پس�راست�است�که�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
از◢این◢منظر◢تمامی◢
گزاره◢های◢ایجابی◢

در◢باب◢مقام◢اولوهی◢
َمجاز◢است◢و◢استعاره◢
و◢تمثیل◢و◢صرفا◢برای◢
افاده◢مقصود◢به◢کار◢

رفته◢اند.◢بودا◢جمله◢ای◢
دارد◢که◢بسیار◢بلیغ◢
است:◢با◢انگشت◢به◢

ماه◢اشاره◢کن،◢ابلهان◢
به◢جای◢آن◢که◢ماه◢را◢
ببیننند،◢انگشت◢تورا◢

می◢بینند.◢فکر◢می◢کنم◢
به◢همین◢دلیل◢بوده◢

است◢که◢عارفان◢ما◢در◢
قدیم◢برای◢اشاره◢به◢
خداوند◢از◢کلمه◢»او«◢

استفاده◢کرده◢اند.◢زیرا◢
جز◢این◢این◢هرچه◢چه◢
باشد،◢نارساتر◢از◢یک◢

ضمیر◢اشاره◢است.
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»آبی�الله�ان�یجری�االمور�اال�باســبابها«.�در�این�دیدگاه،�شری�رخ�نداده�بلکه�
تطور�اجزای�عالم�چنین�اقتضا�کرده�و�می�کند.�اگر�بپرسیم�خداوند�چرا�جهان�را�
به�گونه�ای�نیافرید�که�مثال�زلزله�نباشد�و�سیل�نیاید�و�بیماری�و…�وجود�نداشته�
باشد،�پاسخی�در�خور�ندارم.�اما،�هرچه�هست،�فعال�از�موضوع�بحث�ما�خارج�

است�و�جهان�همین�است�که�هست.
امــا�این�که�چرا�خداوند�این�گونه�امور�را�گاه�به�خود�نســبت�می�دهد؟�به�
گمانم�دو�دلیل�محتمل�اســت.�یکی�این�که�)البته�اگــر�برهان�علیت�را�معتبر�
بدانیــم(�می�توان�گفت�مراد�یادآوری�علت�العلل�هســتی�و�بیان�توانایی�مطلق�
)علی�کل�شیئ�قدیر(�خالق�است�و�این�بدان�معنا�نیست�که�خداوند�مثال�دست�

شما�را�می�گیرد�و�تیراندازی�تو�از�آن�خداوند�است.
�تمثیل�است�و�مجاز�و�داستان،�همان�تمثیل�ماه�و�انگشت�بودا�ست.�دلیل�
دیگر�)که�به�گمانم�مهم�تر�و�پذیرفتنی�تر�می�نماید(�آن�است�که�او�می�خواهد�به�
بشــر�هشدار�دهد�که�درست�اســت�آدمی�در�محدوده�قواعد�جاری�اختیاراتی�
دارد�ولــی�در�نهایت�»خدای�هرچ�آن�تــرا�به�وهم�و�به�حس�/�محاط�و�مدرک�و�
معلوم�و�مبصر�است�و�ُمشار«.�می�دانیم�که�هدف�غایی�پیامبران�در�ادب�قرآنی،�
»تعالی�روحانی«�و�تحکیم�و�تتمیم�»اخالق�حسنه«�)فضایل�اخالقی�در�برابر�
رذائل�اخالقی(�است�و�برآن�اســت�که�نفس�سرکش�)نفس�اماره�که�همواره�به�
بدی�ها�و�شــرور�فرمان�می�دهد�–�آیه��53سوره�یوسف-(�آدمی�را�کنترل�و�مهار�
کند�و�در�این�صورت�انذارها�و�عذاب�ها�و�وعده�های�بهشــت�و�جهنم�جملگی�
بدین�منظور�اســت�و�نه�لزوما�به�معنای�تحقق�عینی�آن�ها�در�جایی�در�فیزیک�
این�جهان�مادی.�این�که�خداوند�خلق�شر�را�به�خود�نسبت�می�دهد�)آیه��2سوره�
فلــق(�و�یا�می�گوید�ما�آدمی�را�در�رنج�آفریدیم�)آیه��4ســوره�بلد(،�معنایی�جز�
این�ندارد�و�گرنه�می�دانیم�که�نه�شــر�مخلوق�الهی�است�و�نه�این�که�خداوند�از�
رنج�بردن�بندگان�خرسند�خواهد�بود.�تمامی�اینها�بیان�واقعیت�هایی�هستند�که�
به�دالیل�گفته�شده�به�خداوند�نسبت�داده�شده�اند�تا�مقام�اولوهی�از�یاد�و�خطر�

مؤمنان�نرود.
در�پایان�برای�تکمیل�مبحث�الزم�اســت�بیفزایم�کــه�این�همه�بدان�معنا�
نیست�که�خالق�هستی�منعزل�است�و�عالم�و�به�ویژه�آدم�را�به�حال�خود�وانهاده�
است�)تفویض(.�وفق�دیدگاه�اقبال�خدا�جدای�از�طبیعت�و�هستی�نیست�)کی�

بوده�ای�نهان�که�پیدا�کنم�ترا(.�
خداِی�ساعت�ساز�هم�نیست�و�حتی�خدای�فالسفه�هم�نیست،�او�به�تعبیر�
مولوی�»جان�جهان�اســت«�و�»چشم�بینای�هستی«�و�هر�لحظه�در�کار�»خلق�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
خداِی◢ساعت◢ساز◢هم◢
نیست◢و◢حتی◢خدای◢
فالسفه◢هم◢نیست،◢او◢
به◢تعبیر◢مولوی◢»جان◢
جهان◢است«◢و◢»چشم◢
بینای◢هستی«◢و◢هر◢
لحظه◢در◢کار◢»خلق◢
مدام«◢)آیه◢۲۹◢سوره◢
الرحمان(◢و◢در◢واقع◢
مناسب◢ترین◢بیان◢
همان◢است◢که◢قرآن◢
)آیه◢۳◢سوره◢حدید(◢
می◢گوید:◢»هواالول◢
واالخر◢والظاهر◢
والباطن«.◢اگر◢چنین◢
تصور◢شود،◢خداوند◢
قانون◢گذار◢خود◢بر◢
قوانین◢خود◢ملتزم◢
است◢و◢در◢این◢صورت◢
محدودیت◢علم◢و◢اراده◢
و◢قدرت◢مقام◢اولوهی◢
معقول◢و◢مقبول◢و◢حتی◢
طبیعی◢می◢نماید.
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مدام«�)آیه��29ســوره�الرحمان(�و�در�واقع�مناســب�ترین�بیان�همان�است�که�
قرآن�)آیه��3ســوره�حدید(�می�گوید:�»هواالول�واالخر�والظاهر�والباطن«.�اگر�
چنین�تصور�شود،�خداوند�قانون�گذار�خود�بر�قوانین�خود�ملتزم�است�و�در�این�
صورت�محدودیت�علــم�و�اراده�و�قدرت�مقام�اولوهی�معقول�و�مقبول�و�حتی�

طبیعی�می�نماید.
�برای�تدقیق�بیشتر�می�توان�چنین�گفت�که�اثبات�وقوع�و�وجود�شر�در�جهان�
)به�عنوان�امری�وجودی�و�ایجابی�نه�عدمی(�با�نوعی�الهیات�در�تعارض�است�و�
در�این�صورت�باید�پذیرفت�که�تحقق�عینی�انواع�شر�)به�ویژه�شر�طبیعی(�ناقض�
خدای�قادر�علیم�و�حکیم�و�خیرخواه�اســت�و�این�تحلیل�به�سود�خداناباواران�
خواهد�بود�و�یک�خداباور�ناگزیر�باید�یکی�از�دو�سوی�نقیضین�را�انتخاب�کند.�
اما�الهیات�مختار�من�به�گونه�ای�دیگر�اســت.�ناگزیر�باید�تکرار�کنم�که�در�
هستی�شناسی�من�شرور�در�عالم�وجود�دارند�ولی�دوگانه�خیر/شر�امری�انسانی�
است�و�هیچ�واقعیت�ذاتی�در�خارج�از�انسان�و�انسانیت�ندارد�تا�بتوان�از�آن�برای�
نفی�و�نقض�خدای�خالق�ســود�جست.�برای�تقریب�ذهن�عرض�می�کنم�اگر�
مفهومی�و�یا�وجودی�به�نام�خدا�)یهوه،�اهورامزدا،�الله�و…(��را�مطلقا�از�هستی�
برداریم�)به�گونه�ای�که�منکران�مدعی�اند(،�در�آن�صورت�شر�وجود�ندارد؟�اگر�
دارد�)که�قطعا�دارد(،�چه�تبیینی�در�چرایی�این�شــرور�داریم؟�به�ویژه�اگر�به�هر�
دلیل�جهان�و�طبیعت�را�»معنادار«�و�»هدفدار«�و�»قاعده�مند«�بدانیم،�چگونگی�
و�چرایی�شــرور�چه�تفسیر�و�تبیینی�خواهد�داشــت؟�در�این�صورت،�باز�برای�
پدیده�شر�می�بایســت�تفسیر�و�تعلیلی�ارائه�شود.�می�خواهم�بگویم�پرسش�از�
تعیین�منشاء�شر�در�عالم،�مختص�خداباوران�نیست.�دیدگاه�من�همان�است�که�

پیش�از�این�به�تفصیل�گفته�شد.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ناگزیر◢باید◢تکرار◢کنم◢
که◢در◢هستی◢شناسی◢
من◢شرور◢در◢عالم◢
وجود◢دارند◢ولی◢
دوگانه◢خیر/شر◢

امری◢انسانی◢است◢
و◢هیچ◢واقعیت◢ذاتی◢
در◢خارج◢از◢انسان◢
و◢انسانیت◢ندارد◢تا◢

بتوان◢از◢آن◢برای◢نفی◢
و◢نقض◢خدای◢خالق◢
سود◢جست.◢برای◢
تقریب◢ذهن◢عرض◢
می◢کنم◢اگر◢مفهومی◢
و◢یا◢وجودی◢به◢نام◢

خدا◢)یهوه،◢اهورامزدا،◢
اهلل◢و...(◢◢را◢مطلقا◢از◢
هستی◢برداریم◢)به◢
گونه◢ای◢که◢منکران◢
مدعی◢اند(،◢در◢آن◢
صورت◢شر◢وجود◢

ندارد؟◢اگر◢دارد◢)که◢
قطعا◢دارد(،◢چه◢تبیینی◢
در◢چرایی◢این◢شرور◢

داریم؟



 دیده بان
  اندیشـه

211

اند یشـه 
    سیا سی

شماره ۴    210
شماره ۴    211اول خرداد 99

اول خرداد 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

تحلیل و تبیین                 |    	    

 دیده بان
  اندیشـه

211

اند یشـه 
    سیا سی

شماره ۴    210
شماره ۴    211اول خرداد 99

اول خرداد 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

تحلیل و تبیین                 |    	    
ســایت�اصالح�طلب�زیتون�که�در�حوزه�اندیشــه�گرایش�های�نواندیشی�
دارد�و�مروج�افکار�روشــنفکران�دینی�است،�با�شــیوع�پاندمی�کرونا،�مجموع�
مصاحبه�هایی�با�روشــنفکران�دینی�در�رابطه�با�شــیوع�کرونا�ومســاله�شــرور�
پرداخته�است.�مصاحبه�با�عبدالکریم�سروش،�تحت�عنوان�»خدا�به�هر�دردی�
نمی�خــورد«�اولین�مصاحبه�در�این�زمینه�بود�که�ســر�و�صدای�زیادی�را�ایجاد�
کرد.�ســروش�با�اتکا�به�»الهیات�عرفانی«�از�مسئله�ی�شر�عبور�کرد�و�به�بالیای�
الهی�خوش�آمد�و�مرحبا�گفت�و�مدعی�شد�که�خدا�به�هر�دردی�نمی�خورد.�حال�

در�ادامه�اینبار�به�سراغ�حسن�یوسفی�اشکوری�رفته�اند.�
آقای�یوســفی�اشکوری�نویســنده،�روزنامه�نگار�و�از�روحانیان�هم�طیف�
�مذهبی�اســت.�وی�از�آغاز�تحت�تأثیر�آموزههای�نواندیشــان� جماعت�ملیـ�
مســلمان�به�ویژه�اقبال�الهوری،�مهندس�بازرگان،�آیت�الله�طالقانی�و�بیش�از�
همه�علی�شــریعتی�بوده�است.�اشکوری�در�طول�ســه�دهه�پس�از�انقالب�در�
محافل�مختلف�سیاســی�و�دانشــگاهی�به�ایراد�ســخنرانی�پرداخته�و�درباره�
موضوعات�گوناگون�سخن�گفته�است.�او�بارها�به�دعوت�محافل�مختلف�ایرانی�
و�غیر�ایرانی�به�برخی�کشورهای�اروپایی�و�آمریکا�سفر�کرده�و�در�کنفرانسهای�
مختلف�در�باب�موضوعات�دینی�و�اجتماعی�ســخنرانی�کرد.�در�سال�1379 
برای�کنفرانس�خود�عازم�برلین�شــد،�اما�به�دلیــل�اظهاراتش�او�و�برخی�دیگر�
از�شــرکت�کنندگان�در�آن�کنفرانس�محاکمه�شد.�اتهام�وی�که�ابتدا�ارتداد�بود،�
حکم�اعدام�را�برای�وی�در�پی�داشت،�اما�پس�از�چندی�اتهام�های�نشر�اکاذیب�
درباره�قتل�های�زنجیره�ای،�توهین�به�مقدسات�و�شرکت�در�کنفرانس�برلین�بود،�
�هفت�سال�را�در�زندان�گذرانید.�او�پس�از�آزادی�به�آلمان�رفت�و�هم�اکنون�

ً
جمعا

آنجا�ساکن�است.

او�به�مناســبت�شــیوع�بیماری�کرونا�به�مساله�شــر�پرداخته�و�نکات�قابل�
توجهی�را�بیان�می�کند.�در�بخش�اول�ایشان�نسبت�به�این�مساله�تذکر�می�دهد�
که�اصال�شــبهه�ی�تناقض�شرور�با�خیر�بودن�خلق�خدا�در�اوایل�اسالم�مطرح�
نبوده�اســت�چرا�که�قرآن�و�پیامبر�به�تناســب�فهم�بشر�آن�موقع�خیر�و�شر�را�به�
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خدا�نســبت�می�دادند�و�در�واقع�وقوع�شرور�را�به�عنوان�تنبیهی�برای�خطاهای�
بشر�معرفی�می�کردند.�بعد�از�قرن�سوم�و�در�اثر�تقابل�مسلمانان�با�فرهنگ�های�
دیگر�این�شبهه�مطرح�شده�و�امروزه�متکلمین�می�دانند�که�انتساب�خیر�و�شر�به�
خدا�بخاطر�فهم�اندک�مردم�آن�زمان�بوده�و�امروز�نمی�توان�چنین�ادعایی�کرد.�
این�مساله�بر�مبنای�تاریخ�مند�بودن�مبانی�و�مسائل�مطرح�شده�در�اسالم�است�
که�به�نســبیت�معرفت�شناختی�ختم�می�شود.�در�بخش�دوم�آقای�اشکوری�به�
ســراغ�این�ادعا�می�رود�که�در�زمان�حال�و�با�تغییر�و�رشــد�علم�انسان�باید�به�
این�مساله�اذعان�کرد�که�خیر�و�شر�نه�تنها�ربطی�به�خدا�نداشته�بلکه�دو�مفهوم�
کامال�انتزاعی�و�ساخته�ی�ذهن�بشر�هستند�لذا�اموری�مثل�عدل�و�ظلم�هم�که�
بر�آنها�بار�می�شود�اموری�برساختی�و�غیر�واقعی�هستند.�این�مبنا�نتیجه�ای�جز�
اعتراف�به�این�مســاله�ندارد�که�هیچ�یک�از�دستورات�دینی�ریشه�در�مصالح�و�
مفاسد�واقعیه�نداشته�و�همه�چیز�در�این�جهان�جز�برساخت�بشر�نیست�که�البته�
از�دل�آن�مبنای�اومانیست�نیز�قابل�استخراج�است.�در�بخش�آخر�آقای�یوسفی�
به�ســراغ�براهین�معرفی�خداوند�رفته�و�اینگونه�ادعا�می�کند�که�صرفا�با�الهیات�
سلبی�می�توان�شبهه�ی�شرور�را�دفع�کرد.�به�عبارت�دیگر�باید�برای�شناساندن�
خدا�به�دیگران�از�راه�ســلب�نواقص�بهره�بگیریم�تا�در�این�صورت�کســی�نمی�
تواند�شبهه�ی�شرور�را�وارد�کند.�ایشان�گویا�به�حرف�خودشان�نیز�پایبند�نیستند�
که�بخاطر�نسبی�بودن�ســلب�و�ایجاب�هر�سلبی�به�معنای�اثبات�یک�ایجاب�
خواهد�بود�و�باز�این�شبهه�مطرح�خواهد�شد.�مهم�آن�است�که�جواب�عقالنی�
و�قانع�کننده�ای�برای�آن�پیدا�شود�که�فالسفه�و�متکلمین�اسالمی�جواب�هایی�را�

مطرح�کرده�و�به�جای�پاک�کردن�صورت�مساله�به�سراغ�حل�آن�رفته�اند.
یخ مند بودن معارف دینی #تار

#برساختی بودن تمام مفاهیم موجود
# دفاع از الهیات سلبی
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یـــن     د
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یادداشت | 

خدا، چگونه درد و رنج انسان را می فهمد؟!
علی�زمانیان 	

پرسش�از�رنج�و�مصیبت�انسان�و�نســبت�و�ربط�آن�با�خدا،�پرسش�چندان�
جدیدی�نیســت.�این�همان�چیزی�است�که�با�عنوان�"شــرور�در�عالم"�از�آن�یاد�
می�شود.�در�این�باب�البته�ادبیات�فربهی�نیز�تولید�شده�است�که�هر�یک�به�تبیین�
"شرور"�می�پردازد.�نزِد�ناباوراِن�به�خدا،�وجود�شرور،�گویی�پاشنه�آشیل�اعتقاد�دینی�
و�"پرونده�ای�همیشه�گشوده�علیه�خدا"،�تلقی�می�شود�و�همواره�از�این�منظر�به�باور�
به�خدا�تاخته�اند.�باورمندان�به�خدا�نیز�با�انواع�اســتدالل�های�درون�و�برون�دینی،�
جهد�فراوانی�کرده�اند�شــرور�را�آن�گونه�توضیح�بدهند�که�گرد�ماللت�و�شکی�بر�
رخسار�باور�به�خدا�ننشیند.�گرچه�شرور�برای�آدمی�درد�و�رنج�به�دنبال�می�آورد،�در�

این�جا�اما�مسئله،�نه�شرور�که�طرح�پرسش�از�منظر�دیگر�است.��
بر�مبنای�قول�مشــهور،�"درد"،�ناشی�از�وضعیت�بد�و�آزار�دهنده�ای�است�که�
برای�جسم�اتفاق�می�افتد.�مانند�کســی�که�دندانش�درد�می�کند.�رنج،�محصول�
وضعیت�بد�و�آزار�دهنده�ای�که�برای�روان�اتفاق�می�افتد.�مانند�کسی�که�مورد�ستم�
و�تحقیر�قرار�گرفته�است.�البته�وزن�دردها�و�رنج�ها�یک�سان�نیست.�عالوه�بر�این،�
�واحد�در�اشخاص�مختلف،�سطح�متفاوتی�از�وضعیِت�

ِ
ممکن�است�درد�و�رنج

ناخوشــایند�را�ایجاد�کند.�با�همه�ی�تفاوت�ها،�آدمــی�درد�و�رنج�را�تا�آن�زمان�که�
زنده�است،�بر�دوش�دارد.�درد�و�رنج�میهمان�خانه�ی�انسان�نیست،�بلکه�صاحب�

 دیده بان
  اندیشـه

  
علی
زمانیان

نویسندگان منتقد ادبیات دینی 
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خانه�ای�مزاحم�است.�همه�ی�آدمیان�مستمرا�و�تا�زمانی�که�نفس�می�کشند،�درد�و�
رنج�هایی�بر�آنان�بار�می�شود�و�تجربه�های�تلخ�و�ناخوشایندی)�کم�و�گاهی�زیاد(،�
را�تجربه�می�کنند.�آنــان،�درد�و�رنج�را�می�فهمند،�زیرا�تجربه�اش�می�کنند.�وقتی�
کسی�به�ما�می�گوید:�دندانش�درد�می�کند،�ما�سخن�او�را�فهم�می�کنیم�و�می�دانیم�از�
چه�چیزی�سخن�می�گوید.�حتی�اگر�خودمان�آن�نوع�خاص�درد�را�تا�کنون�تجربه�
نکرده�باشیم.�اما�درد�را�در�ناحیه�ی�دیگر�از�سر�گذرانده�ایم.�در�عالم�خیال،�تصور�
کنید�شخصی�را�که�تا�کنون�جسم�و�روان�او�مطلقا�دچار�درد�و�رنج�نشده�باشد،�و�
شما�به�او�می�گویید�دندانم�درد�می�کند،�او�این�سخن�شما�را�چگونه�فهم�می�کند�
و�چگونه�می�داند�که�از�چه�ســخن�می�گویید؟�در�عالم�انســانی،�فهِم�درد�و�رنج�
دیگران�از�معبر�تجربه�ی�شخصی�عبور�می�کند.�به�تعبیری�دیگر،�مکانیسِم�فهم�درد�
و�رنج،�تجربه�است.�و�اینک�این�پرسش�پیدا�می�شود:�خداوندی�که�درد�و�رنج�را�
تجربه�نمی�کند�و�احوالش�دگرگون�نمی�گردد،�و�اساسا�فاقد�جسمانیت�است،�درد�
و�رنج�انسان�را�چگونه�می�فهمد؟�وقتی�انسانی�از�درد�و�تألمی�دردناک�در�درگاهش�
می�نالد�و�از�او�می�خواهد�که�دردش�را�دوا�کند،�چگونه�می�تواند�این�سخن�و�منظور�
گوینده�اش�را�دریابد؟�وقتــی�ایوِب�پیامبر،�بار�هولناک�و�تحمل�ناپذیری�از�درد�و�
رنجی�عظیم�را�بر�دوش�می�کشــید،�خداوند�چگونه�می�توانست�دریابد�که�ایوب�
در�چه�اوضاع�و�احوالی�دست�و�پا�می�زند�و�او�دارد�از�چه�سخن�می�گوید؟�وقتی�
با�خدایی�روبرو�هستیم�که�احواالت�انسانی�را�تجربه�نکرده�است�و�درد�و�رنجی�
متحمل�نشده�است،�چگونه�می�تواند�بداند�هراس،�غم�و�اندوه،�اضطراب�و�یا�رنج�
زندگی�با�خطر�چیست؟�و�چگونه�می�تواند�حاِل�انسان�را�بداند؟��هنگامی�که�بر�
درگاهــش�ناله�می�کنند�از�این�همه�درد�و�رنــج،�چگونه�می�تواند�بداند�درد�و�رنج�
چیســت�و�آدمیان�از�او�چه�می�خواهند؟�البته�که�قیاس�میان�انسان�و�خدا،�قیاس�
مع�الفارق�است.�اما�پرسش�این�است�که�آیا�فهم�درد�و�رنج،�جز�با�تجربه�ی�همان�
درد�و�رنج�و�یا�مشــابه�با�آن،�ممکن�و�متصور�است؟�اگر�بی�تجربه�ممکن�است،�
مکانیســم�آن�چیست؟�االهیات�مسیحی،�این�پرسش�را�با�ورود�خدا�در�تاریخ�و�
همراه�شدن�با�رنج�انســان�و�در�نهایت�بر�صلیب�کشیدن،�می�تواند�تحلیل�کند.�
زیرا�خدا�در�صورت�و�کالبد�مســیح،�بر�روی�همین�زمین�فرود�آمد�و�همراه�آدمی�
زیست�و�درد�و�رنج�را�و�حتی�مرگ�را�تجربه�کرد.�اگر�خدا�را�به�معنای�اسپینوزایی�
بفهمیم،�یعنی�اگر�خدا�را�نامی�دیگر�برای�طبیعت�بدانیم،�این�پرســش�نیز�پاسخ�
خواهد�یافت.�اما�اگر�خدا�را�موجودی"به�کلی�دیگر"�تصور�کنیم،�یعنی�چیزی�غیر�
و�مستقل�از�طبیعت،�آن�گاه�پرسش�برجای�خود�باقی�می�ماند.�االهیاِت�اسالمی�
که�خدا�را�در�عرِش�دوردســت�و�بر�کرسی�قدرت�الیزال�می�نشاند�که�هیچ�گونه�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢عالم◢انسانی،◢فهِم◢
درد◢و◢رنج◢دیگران◢از◢

معبر◢تجربه◢ی◢شخصی◢
عبور◢می◢کند.◢به◢تعبیری◢

دیگر،◢مکانیسِم◢فهم◢
درد◢و◢رنج،◢تجربه◢
است.◢و◢اینک◢این◢

پرسش◢پیدا◢می◢شود:◢
خداوندی◢که◢درد◢و◢

رنج◢را◢تجربه◢نمی◢کند◢
و◢احوالش◢دگرگون◢
نمی◢گردد،◢و◢اساسا◢

فاقد◢جسمانیت◢است،◢
درد◢و◢رنج◢انسان◢را◢

چگونه◢می◢فهمد؟◢وقتی◢
انسانی◢از◢درد◢و◢تألمی◢
دردناک◢در◢درگاهش◢

می◢نالد◢و◢از◢او◢می◢خواهد◢
که◢دردش◢را◢دوا◢

کند،◢چگونه◢می◢تواند◢
این◢سخن◢و◢منظور◢

گوینده◢اش◢را◢دریابد؟◢
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دگرگونی�و�تغییر�احوال�نمی�پذیرد،�در�مواجه�شدن�با�این�پرسش،�چگونه�می�تواند�
از�امکان�فهم�خدا�از�درد�و�رنج�انســان�سخن�بگوید؟��هر�تصوری�از�خدا�داشته�
باشیم،�چه�موجودی�"متشخص"،�"متشخص�انسان�وار"�و�یا�حتی�"نامتشخص"،�
در�کیفیت�اندیشیدن�در�باب�این�پرسش،�تفاوت�چندانی�ایجاد�نمی�کند.�پرسش�
از�نســبت�و�رابطه�ی�تصورات�مختلف�از�خدا�با�فهــم�"او"،�از�درد�و�رنج،�تماما�

پرسش�از�فهم�احواالتی�ناخوشایند�است،�بدون�آن�که�آن�را�تجربه�کرده�باشد.

آقــای�زمانیان�به�عنوان�یکی�از�نویســندگان�منتقد�ادبیــات�دینی�در�این�
یادداشــت�به�سراغ�مساله�ی�تکراری�شرور�رفته�و�این�بار�از�زاویه�ی�دیگری�به�
آن�می�نگرد.�مطالب�نقل�شده�در�این�یادداشت�را�می�توان�به�چند�بخش�تقسیم�
کرد.�در�بخش�اول�ایشان�از�سرنوشت�محتوم�انسان�که�با�درد�و�رنج�عجین�شده�
سخن�می�گوید�که�البته�هیچ�دلیل�و�استداللی�برایش�ذکر�نمی�کند�و�نمی�توان�
این�جبرگرایی�مطلق�را�در�حق�انسان�پذیرفت.�در�بخش�دوم�ایشان�به�سراغ�بیان�
یک�مبنای�معرفت�شناختی�می�رود�و�آن�اینکه�تا�انسان�تجربه�ای�از�درد�دیگران�
نداشــته�باشــد�نمی�تواند�آن�را�فهم�و�درک�کند.�این�مبنا�عالوه�بر�تجربه�گرایی�
افراطی�که�در�درون�خود�دارد،�با�واقعیات�خارجی�تطابق�ندارد�چرا�که�برعکس�
انســان�های�دیگر�همواره�بهتر�می�توانند�درد�انسان�را�درک�کنند�چرا�که�درگیر�
جزئیات�نبوده�و�درد�را�در�کلیت�جسم�و�روح�مالحظه�می�کنند�مانند�دکتری�که�
تجربه�ای�از�درد�بیمار�ندارد�ولی�بهتر�از�خود�طعم�درد�را�می�شناسد.�در�بخش�
سوم�نیز�ایشان�به�سراغ�تفاوت�ماهوی�انسان�و�خدا�رفته�و�اینگونه�ادعا�می�کند�
که�چون�خدا�همجنس�ما�نیســت�اصال�نمی�توانــد�درد�و�رنج�ما�را�درک�کند.�
در�رد�این�ادعا�عالوه�بر�مطلبی�که�بیان�شــد�که�اتفاقا�خدا�چون�به�تمام�جوانب�
گاه�اســت�بهتر�از�خودمان�درد�را�مــی�فهمد،�باید�این�را�هم�اضافه� زندگی�ما�آ
کنیم�که�به�تعبیر�فالسفه�ُمعطی�شی�فاقد�شی�نیست�یعنی�خدایی�که�درد�و�رنج�
گاه�است. به�انسان�می�دهد�قطعا�خودش�از�تمام�مقتضیات�و�ویژگی�های�آن�آ

یک انسان # نا امیدی و سرنوشت تار
# تجربه گرایی

# دیگری محوری
# عدم درک خدا از درد انسان

# عدم فاید ی دعا و درخواست از خدا

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت | 

نسبت »رنج و بیماری« با »گرایشات دینی«
علیرضا�شجاعی�زند 	

کرونا�از�آن�حیث�که�یک�بیماری�اســت؛�نظیــر�همه�بیماری�های�دیگر�
اســت�و�می�تواند�تهدیدی�برای�هــر�فعالیتی،�از�جملــه�فعالیت�های�دینی�
�تابعی�است�از�شــدت�تهدید�و�

ً
محسوب�شــود.�تشــدید�اثراتش�هم�طبعا

ممانعت�هایی�که�پدید�می�آورد.�یک�نظریه�ای�اما�در�بین�دین�پژوهان�کالسیک�
وجود�داشــت�که�فعالیت�های�دینی�را�اســتثنا�می�کرد�و�معتقد�بود�که�نسبت�
�مثبت�است�و�این�بیماری�

ً
میان�»رنج�و�بیماری«�با�»گرایشــات�دینی«�اساسا

و�تهدید�و�دل�نگرانی�ها�هســتند�که�بستر�روآوری�انســان�ها�به�عواِلم�دیگر�و�
ی�و�ایجادی�

ّ
عوامل�ماوراءالطبیعی�می�شــده�است.�این�نسبت�را�حتی�اگر�عل

هم�ندانیم؛�اما�یک�نسبت�ایجابی�میانشان�برقرار�است.�به�همین�رو�مشاهده�
می�شــود�افرادی�هم�که�توجهات�دینی�بارزی�ندارند،�در�چنین�موقعیت�هایی�
دینی�تر�می�شوند.�خالصه�بازار�دین�گرم�تر�می�شود�و�انواع�تمایالت�خرافی�و�
افســون�گرایانه�در�جامعه�درگیر�یک�بلیه�گسترده،�رونق�پیدا�می�کند.�این�را�به�
عینه�در�جامعه�خودمان�و�حتی�در�جوامعی�که�کمتر�مذهبی�هستند،�می�شود�
دید.�چه�در�ماجرای�کرونا�و�چه�در�موقعیت�های�شخصی�تر�که�باالخره�برای�

هر�یک�از�ما�یا�نزدیکان�ما�به�وقوع�پیوسته�است.
پس�اگر�صورت�تلطیف�شــده�و�معتدلی�از�آن�نظریه�کالســیک�درباره�

  
علیرضا

شجاعی زند

جامعه شناس و دانشیار دانشگاه 
تربیت مدرس  

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه
 اندیشـه

یـــن     د
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نســبت�میان�موقعیت�های�تهدیــد�و�اضطراب�با�افزایــش�توجهات�دینی�را�
بپذیریــم؛�می�توان�ادعا�کرد�کــه�اگر�کرونا�باعث�تعطیــل�و�توقف�برخی�از�
تجمعاِت�دینی�شــده؛�امــا�از�جنبه�دیگر�موجب�بذل�توجهات�بیشــتر�افراد�

به�سوی�دین�گردیده�است.
چرایی�آن�هم�قابل�تحلیل�است.�یکی�از�علل�روشنش�قطع�زنجیره�عادی�
زندگی�اســت�و�آنچه�به�عادت�و�روال�تبدیل�شده�است.�می�دانید�که�شرایط�
�موجب�غفلت�از�

ً
یک�دســت�و�روندهای�متعارف�و�تکراری�در�زندگی�اساسا

ابعــاد�دیگر�وجودی�و�عرصه�های�دیگر�حیات�می�شــوند�و�این�قبیل�تکانه�ها�
�باعث�عطــف�توجه�به�نیازها�و�

ً
و�قــرار�گرفتــن�در�موقعیت�های�خطیر�بعضا

ظرفیت�های�مغفول�مانده�انسان�می�گردند.�این�درباره�همه�انسان�ها�کمابیش�
صدق�می�کند؛�اما�در�افراِد�با�دینداری�های�خفیف�تر�به�مراتب�بیشــتر�است.�
�شــاهد�روآوری�های�غیر�مترقبه�و�خارج�از�چارچوب�

ً
در�چنین�شرایطی�نوعا

از�سوی�افرادی�هستیم�که�کمتر�درگیری�و�دغدغه�دینی�داشته�اند.�چرا؟�چون�
اینان�کسانی�اند�که�در�زندگی�اشان�کمتر�پیش�آمده�که�به�واقعیتی�به�اسم�مرگ�
فکر�کنند.�یکی�از�خصوصیات�عمومِی�دنیای�فوِق�مدرن�غربی�همین�غفلت�
از�پرسش�های�وجودی�است�و�از�جمله�غفلت�از�واقعیتی�به�اسم�مرگ�که�در�
کنار�زندگی�است�و�بلکه�در�درون�آن�حضور�دارد.�توجه�دارید�که�با�هر�نفسی�
�ذات،�یک�گام�به�مرگ�نزدیک�تر�می�شویم.�این�

ِ
ح �حیات�اســت�و�مفرَّ

ِّ
که�ممد

واقعیِت�گریزناپذیر�و�بالشِک�مرگ�است�که�انسان�مدرن�به�نوعی�آن�را�نادیده�
گرفته�و�به�فراموش�سپرده�و�یا�سعی�بلیغی�دارد�که�آن�را�نادیده�بینگارد.

اینگلهارت�نظریه�ای�دارد�درباره�عرفی�شــدن�مبتنی�بر�این�پیش�فرض�که�
دین،�مولود�شــرایط�بحرانی�اســت�و�متکی�بر�اضطراب�های�زندگی�از�قبیل�
ناامنی�و�تهدید�و�بیماری�و�مرگ.�او�ادعا�کرده�که�با�فروکاستن�اضطراب�های�
زندگی�به�مدد�علم�و�تکنولوژی�و�باالرفتن�ســطح�ایمنی�و�رفاه،�دغدغه�های�
دینی�هم�کاهش�یافته�است�و�خواهد�یافت.�بنابر�این�هر�چه�انسان�ها�مدرن�تر�
باشــند،�بی�اضطراب�تر�خواهند�بود�و�هر�چــه�بی�اضطراب�تر،�بی�دین�تر.�این�
وضعیت�مدرن�به�فرض�آنکه�صائب�باشــد�و�به�تحقق�هم�رسیده�باشد؛�خأل�
معنویتــی�را�پدید�می�آورد�کــه�موجب�عطش�و�نوعی�حســرت�وجودی�در�
انســان�ها�اســت.�این�قبیل�افراد�در�اولین�موقعیِت�مستعدی�که�قرار�بگیرند؛�
نظیر�همین�کرونا؛�واکنش�های�دینی�و�معنوی�بیشــتری�از�خودشــان�نشان�

می�دهند.
*در�میان�مصائبی�که�تاکنون�برای�بشــر�پیش�آمده،�بلیه�ای�مانند�کرونا�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
بنابر◢این◢هر◢چه◢
انسان◢ها◢مدرن◢تر◢
باشند،◢بی◢اضطراب◢تر◢
خواهند◢بود◢و◢هر◢
چه◢بی◢اضطراب◢تر،◢
بی◢دین◢تر.◢این◢وضعیت◢
مدرن◢به◢فرض◢آنکه◢
صائب◢باشد◢و◢به◢
تحقق◢هم◢رسیده◢
باشد؛◢خأل◢معنویتی◢
را◢پدید◢می◢آورد◢که◢
موجب◢عطش◢و◢نوعی◢
حسرت◢وجودی◢در◢
انسان◢ها◢است.◢این◢
قبیل◢افراد◢در◢اولین◢
موقعیِت◢مستعدی◢که◢
قرار◢بگیرند؛◢نظیر◢همین◢
کرونا؛◢واکنش◢های◢
دینی◢و◢معنوی◢بیشتری◢
از◢خودشان◢نشان◢
می◢دهند.
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�به�
ً
ویژگی�هایی�دارد�که�با�دیگر�شــرور�متفاوت�است،�آیا�این�تفاوت�که�نوعا

گســتردگی�این�بیماری�باز�می�گردد،�می�تواند�در�تغییر�نگاه�به�دینداری�مؤثر�
بوده�باشد؟

بله،�درســت�اســت.�کرونا�خصوصیاتی�دارد�کــه�آن�را�از�بیماری�های�
دیگر�متمایز�ســاخته�و�آن�مسری�بودن�شدید�آن�اســت.�این�باعث�بروز�دو�
�زندگی�مدرن�شــده�و�آن�تشدید�تنهایی�و�فراغت�

ً
اتفاق�در�زندگی،�خصوصا

است.�انســان�مدرنی�که�به�نحو�غالب�دچار�عارضه�تنهایی�است؛�اکنون�به�
دلیل�دســتورالعمل�فاصله�گذارِی�اجتماعی�بر�تنهایی�اش�افزوده�شــده�و�به�
دلیل�توقف�فعالیت�های�یومیه�اش،�بر�زمان�فراغتش�نیز�اضافه�شــده�اســت.�
ایــن�فراغت�اگر�در�شــرایط�دیگری�روی�می�داد�که�انســان�ها�با�اضطراب�و�
�ماهیت�و�سمت�و�سویی�دیگری�

ً
محدودیت�های�کنونی�مواجه�نبودند،�حتما

پیدا�می�کرد.�ماهیتی�از�جنس�بی�خبری�و�بی�خیالی�و�سرخوشــی�های�بیشتر.�
اما�چون�که�خیلی�نمی�شــود�به�پارک�و�رســتوران�رفت�و�به�سفر�و�تفریحات�
دیگر�پرداخت؛�ناخواسته�فرصت�و�بستری�را�فراهم�آورده�برای�پاسخ�دادن�به�

�متروک�مانده. آن�توجهات�دینی�و�معنوِیِ
قصه�در�باب�دینداران�و�کســانی�که�دغدغه�ها�و�درگیری�های�دینیشــان�
پیش�از�این�هم�برقرار�بوده،�البته�قدری�متفاوت�اســت.�ایشان�خیلی�نیاز�به�
این�تلنگرها�برای�اعتنا�پیداکردن�به�دین�و�معنویت�نداشــته�اند؛�در�عین�حال�
همه�آن�عناصر�پیش�گفته�بر�ایشان�نیز�اثرگذار�بوده�است.�مثل�تنبه�پیدا�کردن�
نســبت�به�نزدیکی�مرگ�و�به�دســت�آوردِن�فرصت�و�خلوت�بیشتر؛�لذا�برای�

�دین�و�دینداری�در�این�ایام�روشن�تر�شده�است.
ِ
ایشان�هم�به�نوعی�چراغ

*به�هر�حال�یکی�از�اتفاقاتی�که�در�بســتر�کرونا�رخ�داده�این�اســت�که�
الجرم�فعالیت�های�جمعی�دینی�تعطیل�شــده�اســت،�این�تعطیلی�مناسک�

می�تواند�سطح�دینداری�را�متأثر�کند؟
باید�توجه�داشــت�که�دیــن�یک�کل�یک�پارچه�و�همه�جانبه�اســت�و�در�
عیــن�حال�واجد�ابعاد�و�جنبه�های�مختلف.�این�کثیراالبعاد�بودن�که�در�ادیان�
پیشرفته�تری�نظیر�اســالم،�کامل�تر�نیز�شده؛�به�دلیل�آن�است�که�با�انسان�که�
موجودی�چند�ُبعدی�اســت،�سروکار�دارد.�یک�ســبب�دیگر�آن،�ظرفیت�و�
کارکردهای�متفاوتی�اســت�که�این�ابعاد�دارند�و�بــا�تأثیرگذارِی�بر�روی�هم،�
یکدیگر�را�تکمیل�و�تقویت�می�کنند.�روشــن�اســت�با�توجه�به�شرایطی�که�
کرونا�تحمیل�کرده،�موقعیت�برای�تقویت�ابعاد�فردی�تِر�دینداری�بیشتر�فراهم�
اســت�و�ابعاد�جمعی�تِر�آن،�تضعیف�خواهند�شــد.�عــرض�کردم�»فردی�و�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کرونا◢خصوصیاتی◢دارد◢
که◢آن◢را◢از◢بیماری◢های◢

دیگر◢متمایز◢ساخته◢
و◢آن◢مسری◢بودن◢

شدید◢آن◢است.◢این◢
باعث◢بروز◢دو◢اتفاق◢
در◢زندگی،◢خصوصاً◢
زندگی◢مدرن◢شده◢و◢
آن◢تشدید◢تنهایی◢و◢
فراغت◢است.◢انسان◢

مدرنی◢که◢به◢نحو◢
غالب◢دچار◢عارضه◢

تنهایی◢است؛◢اکنون◢
به◢دلیل◢دستورالعمل◢

فاصله◢گذارِی◢اجتماعی◢
بر◢تنهایی◢اش◢افزوده◢
شده◢و◢به◢دلیل◢توقف◢

فعالیت◢های◢یومیه◢اش،◢
بر◢زمان◢فراغتش◢نیز◢

اضافه◢شده◢است.
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جمعی«�و�نگفتم�»درونی�و�بیرونی«؛�چون�اینها�معادل�هم�نیســتند.�دوگانه�
دوم�در�بطــن�و�ذیل�دوگانه�اول�حضور�دارد.�یعنی�هــر�یک�از�ابعاِد�فردی�یا�

جمعی�دینداری�هم�جنبه�درونی�دارد�و�هم�بیرونی.
از�ابعاد�جمعی�دینداری،�یکی�»مناسک«�است�به�معنی�عبادات�جمعی�
و�دیگری�»شعائر«�که�دربرگیرنده�مراسم�و�گردهمایی�هایی�جمعی�و�حضور�
�به�منظور�

ً
در�اماکن�زیارتی�و�مذهبی�اســت.�می�شــود�محافلی�که�مشخصا

کارهای�تعلیمی�و�تربیتی�تشکیل�می�شــوند�را�هم�به�آن�دو�اضافه�نمود�و�در�
زمره�جلوه�های�جمعی�حیات�دینی�محســوب�کــرد.�کرونا�به�همان�دالیلی�
کــه�گفتیم�و�می�دانیم�بــه�این�نوع�از�فعالیت�های�دینی�لطمــه�زده�و�آنها�را�به�
تعطیلی�کشــانده�است.�کرونا�اگر�چه�در�موارد�پیش�گفته�به�تقویت�و�تشدید�
توجهــات�دینی�کمک�می�کرد؛�در�اینجا�موجب�توقف�بخش�قابل�توجهی�از�
�بروز�و�ظهور�مهمی�در�

ً
فعالیت�های�دینی�شــده�است.�آن�دســته�ای�که�اتفاقا

جوامع�دینی�نظیر�جامعه�ما�دارند.�
*چرا�مناسک�و�شعائر�در�جامعه�ما�این�قدر�مهم�شده�است؟

اهمیتــش�را�از�خود�دین�می�گیرد.�توجه�دارید�کــه�دین�در�فعالیت�های�
جمعِی�دینی،�در�دو�نقش�و�موقعیت�متفاوت�ظاهر�می�شود.�از�یک�سو�عامِل�
ی�در�برپایی�

ّ
انگیزه�بخش�حضور�مردم�در�این�اماکن�و�محافل�است�و�نقش�عل

و�ترتیبات�آن�دارد�و�از�ســوی�دیگر�معلول�این�موقعیت�ها�اســت؛�یعنی�این�
محافل�خود�به�تقویت�دینداری�مشــارکت�کنندگان�کمــک�می�کنند.�به�بیان�
دیگر�می�توان�گفت�که�دین،�علت�ُمحدثه�اجرای�مناســک�و�تعظیم�شــعائر�
و�برپایی�تجمعات�دینی�اســت.�آنها�به�نحو�مســتقل�و�بدون�پشتیبانی�های�
معنابخش�و�تعیین�کننده�دین،�هیچ�موضوعیت�و�توجیه�و�حقانیتی�ندارند.�در�
مقابل�هم�فعالیت�هاِی�جمعِی�دینی،�یکی�از�پنج�شش�علت�تقویت�دینداری�

و�بقای�دین�هستند.
به�هر�صورت�این�کارکردهای�دینِی�مناســک�و�شــعائر�اســت�و�بدیهی�
اســت�که�هرگونه�تعطیل�و�وقفه�در�آنها�موجب�کاســتن�از�تأثیرات�مثبتشان�
بر�دینداری�مردم�خواهد�شــد.�در�عین�حال�باید�توجه�داشت�که�دین،�مولود�
مناســک�نیســت�و�اتکای�محض�و�تاّمی�به�اماکن�مقدس�و�برگزاری�جمعِی�
عبادت�و�تعظیم�شــعائر�و�برپایی�محافل�و�مجالس�مذهبی�ندارد.�لذا�چنین�
نیست�که�با�توقف�در�آنها�بالفاصله�دستخوش�تنازل�گردد.�البته�اگر�زمان�این�
تعطیلی�ها�طوالنی�شــود�و�جایگزین�های�مناسب�و�جبران�کننده�های�خاصی�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اهمیتش◢را◢از◢خود◢
دین◢می◢گیرد.◢توجه◢
دارید◢که◢دین◢در◢
فعالیت◢های◢جمعِی◢
دینی،◢در◢دو◢نقش◢
و◢موقعیت◢متفاوت◢
ظاهر◢می◢شود.◢
از◢یک◢سو◢عامِل◢
انگیزه◢بخش◢حضور◢
مردم◢در◢این◢اماکن◢
و◢محافل◢است◢و◢
نقش◢علّی◢در◢برپایی◢
و◢ترتیبات◢آن◢دارد◢و◢
از◢سوی◢دیگر◢معلول◢
این◢موقعیت◢ها◢
است؛◢یعنی◢این◢
محافل◢خود◢به◢
تقویت◢دینداری◢
مشارکت◢کنندگان◢
کمک◢می◢کنند.◢به◢
بیان◢دیگر◢می◢توان◢
گفت◢که◢دین،◢علت◢
ُمحدثه◢اجرای◢
مناسک◢و◢تعظیم◢
شعائر◢و◢برپایی◢
تجمعات◢دینی◢است.
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�اثرات�سوئی�باقی�خواهد�گذارد�که�به�تدریج�
ً
برای�آن�تدارک�دیده�نشود؛�طبعا

�در�ادیانی�نظیر�اسالم�و�باالخص�در�نحله�شیعی�
ً
نمایان�خواهد�شد.�خصوصا

که�این�ُبعد�در�آن�بسیار�پررنگ�است.
*خوب�اســت�به�بهانه�این�بیماری�و�تعطیلی�مناسک�یک�بازخوانی�در�
مورد�کارکردهای�اجتماعی�مناسک�داشته�باشیم،�از�نظر�شما�چه�کارکردهای�
اجتماعی�برای�مناسک�می�توان�متصور�بود�که�در�شرایط�کرونایی�دستخوش�

تغییر�شود�یا�بروز�و�ظهور�مضاعف�می�یابد؟
همچنان�که�عرض�کردم�مناســک�و�شــعائر�از�اجزای�طبیعی�هر�دینی�
اســت�و�اهمیتشــان�هم�فی�نفســه�اســت�و�از�دین�برمی�خیزند�و�برای�دین�
هســتند؛�در�عین�حال�کارکردهای�دیگری�هم�دارند.�اجتماعات�دینی�به�جز�
کارکردهای�تعلیمی�و�آموزشی�و�تأثیرات�هیجانی�و�عاطفیشان�بر�روی�افراد؛�
در�تقویت�انسجام�اجتماعی�و�تحکیم�پیوندهای�درونی�دینداران�هم�مؤثرند.�
اینها�عالوه�بر�اثرات�معنوی�حضور�در�اماکن�مقدس�و�تلطیف�روح�و�آمادگی�
بــرای�برقراری�ارتباط�خالصانه�و�نزدیک�تر�با�خداوند�اســت.�از�کارکردهای�
مهم�اجتماعی�آن�همین�تأمین�ِعده�و�ُعده�است�و�تزریق�انگیزه�های�مضاعف�

برای�فعالیت�های�عام�المنفعه�اجتماعی.�
کرونا�نشــان�داد�که�جوامع�اســالمی�در�مقایسه�با�کشــورهای�غربی�از�
ظرفیت�امدادگری�به�مراتب�بیشــتری�برخوردارند�و�از�توان�باالیی�برای�حل�
�
ً
مســائل�خویش�در�موقعیت�های�بحرانی.�موقعیت�هایی�که�مردم�در�آن�نوعا
دچار�تزاحم�و�تعارض�منافع�می�شــوند�و�ممکن�اســت�به�جان�هم�بیفتند.�با�
صرف�نظر�از�بزرگنمایی�هایی�که�پیرامون�این�موضوع�وجود�دارد�و�کشورهای�
رقیب�از�آن�علیه�یکدیگر�اســتفاده�می�کنند،�می�توان�با�قطعیت�از�وجود�یک�
همبســتگِی�مثبت�میان�»میــزان�دینداری«�با�»حل�مســئله�در�موقعیت�های�
بحرانی«�سخن�گفت.�این�همبستگی�هم�در�سطح�فردی�معنادار�است�و�هم�
در�سطح�کشورِی�آن.�شکل�گیری�حرکت�های�جهادی�و�بسیجی�وار�در�ایران�
البته�ســابقه�دار�است�و�نمونه�های�فراوانی�از�آن�را�در�همین�اردوهای�جهادِی�
دانشــجویان�و�در�حوادث�سیل�و�زلزله�هم�شاهد�بوده�ایم.�در�قضیه�کرونا�اما�
به�دالیل�خاِص�آن،�این�پدیده�از�گستردگی�و�تنوع�به�مراتب�بیشتری�برخوردار�
شده�و�بازتاب�های�به�مراتب�بیشــتری�هم�پیدا�کرده�است.�زیرا�حساسیت�و�
توجه�مردم�نســبت�به�آن�بیشتر�اســت�و�امکان�مقایسه�هم�زمان�با�کشورهای�
دیگر�نیز�وجود�دارد.�عرضم�این�است�که�این�عزم�و�انگیزه�و�ظرفیت�و�امکان�
به�مدد�همین�مشــارکت�های�مناســکی�و�تجمعات�دینــی�و�هیئات�مذهبی�

کرونا◢◢ 
نشان◢داد◢که◢جوامع◢
اسالمی◢در◢مقایسه◢
با◢کشورهای◢غربی◢

از◢ظرفیت◢امدادگری◢
به◢مراتب◢بیشتری◢
برخوردارند◢و◢از◢

توان◢باالیی◢برای◢
حل◢مسائل◢خویش◢

در◢موقعیت◢های◢
بحرانی.◢

موقعیت◢هایی◢
که◢مردم◢در◢آن◢

نوعاً◢دچار◢تزاحم◢
و◢تعارض◢منافع◢

می◢شوند◢و◢ممکن◢
است◢به◢جان◢هم◢

بیفتند.◢
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اســت�که�فراهم�آمده.�همان�که�طی�ســال�های�اخیــر�و�متعاقب�اوج�گرفتن�
پیاده�روی�های�اربعین،�به�عنوان�ُبعد�بیش�از�حد�متورم�شــده�دین�به�باد�انتقاد�
گرفته�شده�است.�ظرفیت�بی�نظیری�که�بسیاری�از�ادیان�و�کشورها،�حسرتش�
را�می�خورند�و�بیش�از�ما�به�ارزش�و�اهمیتش�واقفند.�نمی�دانم�جامعه�شناسی�
در�ایران�به�چنین�داشــته�هایی�از�جامعه�خود�واقف�است�و�رغبتی�به�مطالعه�
در�چندوچون�و�کم�وکیف�آن�پیدا�کرده�یا�هنوز�گرفتار�بررسی�جنبه�های�آسیبی�

این�جامعه�است.
*االن�در�شــرایط�کنونی�بــا�توجه�بــه�اینکه�باالخره�مناســک�محدود�
شــده�و�امکان�فعالیت�های�جمعی�مذهبی�وجود�نــدارد،�چه�جایگزین�ها�و�

جبران�کننده�هایی�را�می�توان�مطرح�کرد؟
ایران�بــه�موهبت�برخورداری�از�حاکمیت�دینــی�البته�از�جایگزین�های�
موقتی�خوبی�برخوردار�است.�عرض�کردم�»موقتی«؛�چون�برای�فعالیت�های�
جمعِی�دینــی�هیچ�بدیل�و�جایگزیــن�کارآمدی�وجود�نــدارد.�یکی�از�این�
جایگزین�های�موقتی،�رســانه�ملی�اســت�که�می�تواند�این�نقش�و�مسئولیت�
را�با�برنامه�ریزی�های�درســت�و�درخور�و�استفاده�از�برخی�بداعت�های�هنری�
و�ذوقِی�مناســب�و�ارتقای�کیفیت�ها�بر�عهده�بگیرد�و�تا�حدی�هم�مؤثر�واقع�
شــود.�البته�باید�توجه�داشــته�باشــد�و�البد�توجه�دارد�که�یک�رسانه�»ملی«�
اســت�و�نباید�در�این�کار�دســتخوش�افراط�و�تفریط�گردد�و�سلیقه�محدود�و�
پسندهاِی�خاص�و�یک�دستی�را�بر�آن�غالب�سازد�که�ممکن�است�هم�به�دین�
ضربه�زند�و�هم�وجهه�عمومی�و�ملی�اش�را�از�دســت�دهد.�اولین�خسارتش�
�از�دســت�رفتِن�بخش�های�متنوعی�از�مخاطبین�خواهد�بود.�این�

ً
هم�احتماال

کار�ریزه�کاری�ها�و�اصول�و�قواعدی�دارد�که�چند�و�چونش�را�امثال�بنده�خیلی�
نمی�دانیم.�روشن�است�که�باید�از�اهلش�پرسید�و�به�دست�اهلش�سپرد.�به�هر�
صورت�گفتنش�آســان�است؛�اما�از�آب�درآوردنش�با�مالحظه�جمیع�جهات�
و�رعایت�تمامی�اصول�و�شــرایط،�خیلی�دشوار.�البد�سیاست�گذاران�صدا�و�
ســیما�و�مدیران�و�برنامه�ریزان�شبکه�های�مختلف�متوجه�این�شرایط�خاص�و�
نقش�و�جایگاه�فرید�و�مسئولیت�سنگین�شان�هستند�و�می�دانند�که�ماه�رمضان�
امسال�با�ســال�های�پیش�خیلی�فرق�دارد�و�نباید�این�فرصت�بی�بدیل�و�شاید�

غیرقابل�تکرار�را�از�دست�بدهند.
*فارغ�از�تأثیراتی�که�کرونا�بر�دینداری�و�مســائل�معطوف�بر�آن�داشــته�
�کرونا�چه�

ً
است،�چه�ســطوح�دیگری�را�می�توان�به�موضوع�اضافه�کرد؟�مثال
تأثیری�بر�مسائلی�مانند�مدرنیته�با�تمام�لوازم�و�وجوه�آن�داشت؟

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ایران◢به◢موهبت◢
برخورداری◢از◢
حاکمیت◢دینی◢البته◢
از◢جایگزین◢های◢
موقتی◢خوبی◢
برخوردار◢است.◢
عرض◢کردم◢
»موقتی«؛◢چون◢برای◢
فعالیت◢های◢جمعِی◢
دینی◢هیچ◢بدیل◢و◢
جایگزین◢کارآمدی◢
وجود◢ندارد.◢



شماره ۴    221
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

شماره ۴    221
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

یکی�دیگر�از�تأثیرات�پدیده�جهانی�کرونا،�بر�روی�»موقعیت�دین«�است.�
به�نظر�می�رسد�و�شواهد�بسیاری�هم�وجود�دارد�که�کرونا�با�تمام�خسارت�ها�
و�هزینه�هایش�برای�انســان�ها�و�جوامع،�که�هنوز�هــم�ابعاد�و�پایانش�معلوم�
�و�هو�خیر�

ً
ن�تکرهوا�شیئا

َ
نیســت؛�خیرات�و�ثمراتی�هم�داشته�است.�عســی�ا

لکم.�یکی�از�این�خیرات�برمالشــدن�ســقف�طاقات�و�توانایی�های�مدعیان�
توسعه�و�پیشرفت�بود�که�تا�پیش�از�این،�تصویری�اسطوره�ای�و�شکست�ناپذیر�
از�خود�به�جهان�ارائه�کرده�بودند.�ضعف�ها�و�نارســایی�هایی�که�از�علم�و�فن�
عالی�آن�در�ســطح�جهان�در�این�ایام�مشاهده�

َ
و�مدیریِت�مدرن�و�نمونه�های�ا

شد،�بســیار�عجیب�و�غیرمنتظره�بود�و�نشان�داد�که�الاقل�بخش�هایی�از�آن،�
ظاهرســازی�و�صورت�آرایی�بوده�اســت.�یکی�از�ثمــرات�این�رخداد�همین�
گاهی�بخشــی�به�انسان�ها�بود�که�بیش�از�این�به�این�سراب�فریبنده�دل�نبندند� آ
و�داشته�های�خود�را�چنین�ارزان�و�بی�حســاب،�به�پای�آن�نریزند.�حقیقت�و�
ذاِت�مدرنیتــه�البته�پیش�از�این�هم�برای�اهل�نظر�و�آنها�که�غرب�را�از�نزدیک�
تجربه�کرده�بودند،�به�میزان�زیادی�آشکار�و�شناخته�شده�بود�و�در�باب�آن�هم�
به�کرار�سخن�گفته�و�نوشته�بودند.�کرونا�اما�کمک�کرد�تا�رازی�را�که�نتوانسته�
بودند�طی�چندین�دهه�و�بلکه�ســده�افشــا�نمایند�و�به�باور�عمومی�برسانند؛�
در�زمانی�کوتاه�و�با�اســتفاده�از�همان�مبانی�و�چارچوب�ها�و�به�مدد�ابزارهای�

مدرن�بر�آفتاب�اندازند.�
�تمامی�آحادی�که�به�نوعی�با�مقوله�کرونا�درگیر�هســتند؛�

ً
امــروزه�تقریبا

نســبت�به�این�نکته�هم�امعان�پیدا�کرده�اند�که�حقیقت�دنیای�مدرن�چیزی�به�
جز�آن�صورت�تزیین�شده�اســت�که�در�ویترین�سینما�و�رسانه�های�تصویری�
به�ما�نمایانده�شــده�اســت�و�می�شــود.�یا�به�جز�آن�چیزی�است�که�از�مسیر�
سیاحت�غرب�و�سفرهای�تفریحی�و�توریستی�دستگیرمان�شده�است.�غرْب�
الیه�های�پنهان�و�پشــت�صحنه�های�دهشت�آوری�دارد�که�شاید�جز�در�چنین�
موقعیت�هاِی�نادری�قابل�شــکار�و�رؤیت�نباشد.�و�باالخره�اینکه�همیشه�هم�
شــرایط�برای�چنین�مقایسه�های�ســاده�و�در�عین�حال�گویا�برای�عامه�مردم�
فراهم�نبوده�است.�این�همه�تا�آن�حدی�که�واقعیت�داشته�و�به�ادراک�در�آمده،�
�در�موقعیت�دین�اثر�گذارده�اســت.�میزان�تأثیرات�آن�هم�تابعی�است�از�

ً
طبعا

�برای�کسانی�که�به�دیِن�
ً
نگرش�افراد�به�دین�و�انتظاری�که�از�آن�داشته�اند.�مثال

خود�به�مثابه�یک�بســته�کامل�و�بدیل�نگاه�می�کنند؛�بروز�هر�ضعف�و�فتوری�
در�مدرنیته،�موجب�ارتقای�موقعیت�دین�خواهد�شــد.�برای�کســانی�هم�که�
�
ِ
ارتباطشــان�با�دین�درحد�یک�دلمشغولِی�حاشــیه�ای�بوده،�این�اتفاق�به�نفع

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
امروزه◢تقریباً◢تمامی◢
آحادی◢که◢به◢نوعی◢
با◢مقوله◢کرونا◢درگیر◢
هستند؛◢نسبت◢به◢

این◢نکته◢هم◢امعان◢
پیدا◢کرده◢اند◢که◢

حقیقت◢دنیای◢مدرن◢
چیزی◢به◢جز◢آن◢

صورت◢تزیین◢شده◢
است◢که◢در◢ویترین◢
سینما◢و◢رسانه◢های◢

تصویری◢به◢ما◢
نمایانده◢شده◢است◢
و◢می◢شود.◢یا◢به◢جز◢
آن◢چیزی◢است◢که◢
از◢مسیر◢سیاحت◢
غرب◢و◢سفرهای◢

تفریحی◢و◢توریستی◢
دستگیرمان◢شده◢

است.
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حاشــیه�و�علیه�متن�تمام�خواهد�شد.�باید�البته�مراقبت�کرد�که�در�این�تحلیل�
و�تبیین�ها�بزرگنمایی�هم�نشــود.�پدیده�هایی�کــه�طی�فرایندهای�طوالنی�و�با�
دخالت�و�نقش�آفرینی�عوامل�متعدد�شکل�گرفته�اند؛�هیچ�گاه�با�آن�سرعتی�که�
ما�مایلیم�و�فکر�می�کنیم،�دچار�دگرگونی�های�بنیادی�نمی�شــوند�و�از�هم�فرو�

نمی�پاشند.
این�قبیل�بزرگنمایی�ها�که�با�تعابیری�از�قبیل�پیشــاکرونا�و�پساکرونا�افاده�
شــده�و�با�ادبیات�آخرالزمانی�هم�همراه�اســت؛�به�اعتقاد�بنده�برخاســته�از�
ذهنیِت�مدرن�اســت؛�با�اینکه�ممکن�اســت�از�مفاهیم�و�باورهای�دینی�هم�
استفاده�کرده�باشد�و�مؤمنان�هم�نسبت�به�آن�خرسند�باشند.�نگرش�انقطاعی�
به�تاریخ،�برخاســته�از�»انگاره�پایان«�اســت�که�مدرنیته�به�مثابه�یک�جریان�
غالب�به�شــدت�از�آن�متأثر�اســت�و�بدان�دامن�می�زند�و�انواع�مختلفی�از�آن�
را�هم�تا�کنون�تئوریزه�کرده�اســت.�مدرنیته�برخالف�ادعایی�که�درباره�»آینده�
باز«�مطرح�می�کرد�و�تا�سده�پیش�هم�کمابیش�بدان�باور�داشت؛�یک�جریان�
به�شدت�بسته�و�درگیر�انسداد�اســت�و�با�هرگونه�تغییر�بنیادی�و�شالوده�شکن�
به�شــدت�می�ســتیزد�و�به�همین�رو�وقتی�با�موقعیت�هایی�مواجه�می�شود�که�
آبســتن�برخی�تغییرات�حاد�هستند؛�دچار�آشــفتگی�و�تخیالت�آخرالزمانی�
می�شود.�این�مســئله�فقط�جنبه�روانی�هم�ندارد؛�بلکه�نوعی�واکنش�صیانتی�
است�تا�انســان�ها�را�مضطرب�و�نگران�سازد�و�وادار�به�تمکین�و�قبول�شرایط�
موجود.�به�همین�روســت�که�هیچیک�از�تصاویری�هم�که�از�آخرالزمان�ارائه�
می�دهنــد؛�نجات�بخش�و�امید�آفرین�نیســتند؛�بلکه�به�شــدت�هول�انگیز�و�
اضطراب�آورند؛�تا�جایی�که�حتی�مؤمنان�و�منتظران�واقعی�را�هم�به�وحشــت�

و�ِادبار�مبتال�می�سازد.
*این�نگاه�آیا�به�تداوم�همین�وضعیت�منجر�نمی�شود؟�

�در�همین�جاست.�هیچیک�از�سازه�های�بشری،�پایدار�نمانده�
ً
مسئله�دقیقا

اســت�و�نمی�ماند.�همه�چیز�تغییرپذیر�است،�جز�ذات�و�بضاعت�های�بشر.�
مدرنیته�هم�یک�ســازه�بشری�است�و�آغازی�داشــته�و�سرگذشتی�و�انجامی.�
م�بوده�و�مفید�به�حال�انســان،�می�ماند�

َ
هر�آنچه�از�آنکه�مبتنی�بر�حقیقت�عال

و�هرچه�خالف�طبیعت�و�فطرت�آدمی�و�خالف�ســازوکار�حاکم�بر�هستی،�
�زوال�خواهــد�پذیرفت.�این�عین�حکمت�و�اراده�الهی�اســت�که�البته�

ً
طبعــا

ق�می�رســد.�آینده�هم�
ُّ
گاه�و�صاحب�اراده�به�تحق با�نقش�آفرینی�انســان�های�آ

به�روی�بشــریت�باز�است�و�توسط�همین�انســان�هایی�که�ما�را�تا�بدین�نقطه�
رسانده�اند،�ســاخته�خواهد�شــد.�اتفاقاتی�از�قبیل�کرونا�هم�چیزی�بیش�از�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
این◢قبیل◢
بزرگنمایی◢ها◢که◢
با◢تعابیری◢از◢
قبیل◢پیشاکرونا◢
و◢پساکرونا◢افاده◢
شده◢و◢با◢ادبیات◢
آخرالزمانی◢هم◢همراه◢
است؛◢به◢اعتقاد◢بنده◢
برخاسته◢از◢ذهنیِت◢
مدرن◢است؛◢با◢
اینکه◢ممکن◢است◢
از◢مفاهیم◢و◢باورهای◢
دینی◢هم◢استفاده◢
کرده◢باشد◢و◢مؤمنان◢
هم◢نسبت◢به◢آن◢
خرسند◢باشند.
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نقاط�عطف�کوچک�یا�بزرگی�در�این�مسیر�نیستند�و�نمی�توانند�موجب�انقطاع�
م�شــوند�و�ســازوکار�حاکم�بر�تاریخ�و�اراده�حاکم�بر�هســتی�را�برهم�

َ
در�عال

زنند.�خوب�اســت�به�جای�سرگرم�شدن�به�بحث�های�آخرالزمانی�و�سوق�دادن�
گاهی�بخشی� انسان�ها�به�سمت�ناگزیری؛�از�این�فرصت�و�موقعیت�ها�به�نفع�آ
بیشتر�و�به�کاراندازِی�اراده�های�مؤمنانه�استفاده�نمائیم.�بیاییم�و�از�این�فرصت�
و�فرصت�های�مشــابه�دیگری�که�برای�دین�در�بستر�و�فضای�مدرن�پدید�آمده�
و�بعد�از�این�هم�می�آید،�بهتر�اســتفاده�نمائیم.�همین�ها�هســتند�که�شرایط�و�
زمینه�را�برای�ظهور�حضرت�صاحب�عجل�الله�و�جهانی�ســازی�ایمان�فراهم�
ــم؛�بلکه�آغاز�زمان�و�

َ
می�کنند.�آنجا�نه�آخرالزمان�اســت�و�نه�فروپاشــی�عال

م.�زمان�احیا�و�شکوفاسازی�
َ
عصر�جدیدی�اســت�از�تحقق�اراده�الهی�بر�عال

همه�ظرفیت�های�هستی.�ضعف�و�فتور�در�مدرنیته�و�حتی�فروپاشی�مدرنیته،�
م�نیست.�مدرنیته�خیلی�پیش�تر�از�آن�فروخواهد�پاشید�و�ای�بسا�

َ
فروپاشی�عال

قبل�از�ظهور�حضرت.
همین�که�این�پدیده�و�امثال�آن�باعث�می�شود�تا�دینداران�یا�مدرنیست�ها�
وادار�به�طرح�پرسش�های�وجودی�و�فکر�کردن�به�مسائل�غایی�و�بنیادی�شوند�
و�خواسته�یا�ناخواسته�به�ادبیات�دینی�در�این�باب�توسل�جویند،�خود�موجب�
اقبال�به�سوی�دین�و�ارتقای�موقعیت�آن�است.�در�عین�حال�باید�توجه�داشت�
که�برداشت�های�انحرافی�از�آن�هم�می�تواند�موجب�دور�شدِن�دین�از�دسترس�
�به�همان�خانه�اول�

ً
شود�و�با�افول�موج�های�ناشی�از�این�قبیل�حوادث،�مجددا

بازگردیم.�خانه�ای�که�مدرنیته�در�متن�آن�اســت�و�دین�در�حاشیه�آن.�حاشیه،�
حاشیه�است؛�چه�فرقی�می�کند�که�از�شدت�احترام�و�تقدس�باشد�و�در�باالی�

سر�یا�از�شدت�بی�اعتنایی�باشد�و�در�زیر�پا.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
زمان◢احیا◢و◢

شکوفاسازی◢همه◢
ظرفیت◢های◢هستی.◢

ضعف◢و◢فتور◢در◢
مدرنیته◢و◢حتی◢

فروپاشی◢مدرنیته،◢
فروپاشی◢عالَم◢نیست.◢
مدرنیته◢خیلی◢پیش◢تر◢
از◢آن◢فروخواهد◢پاشید◢
و◢ای◢بسا◢قبل◢از◢ظهور◢

حضرت.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
دکتر�علیرضا�شجاعی�زند�جامعه�شناس�و�دانشیار�دانشگاه�تربیت�مدرس�
اســت.�»مشروعیت�دینی�دولت�و�اقتدار�سیاسی�دین«،�»دین،�جامعه�و�عرفی�
شــدن«�و�»جامعه�شناســی�دین«�از�دیگر�آثار�اوســت.�او�در�مصاحبه�اخیر�
خود�با�خبرگزاری�مهر،�به�نســبت�بین�دین�و�کرونا�پرداخته�اســت�و�وضعیت�
مناسک�دینی�را�تحلیل�نموده�است.�او�با�این�مطلب�که�رابطه�مثبتی�بین�ایجاد�
بحران�هایــی�مانند�کرونا�با�افزایش�دینیداری�وجود�دارد،�علتش�را�اینگونه�بیان�
نمود�که�بواســطه�این�بحران�ها�زنجیره�عادی�زندگی�قطع�شده�و�اسباب�دیگری�
که�موجب�غفلت�از�ابعاد�دیگر�وجودی�و�عرصه�های�دیگر�حیات�می�شــوند،�
کنار�می�روند.�شــجاعی�زند�بیان�کرد�کرونا��باعث�بــروز�دو�اتفاق�در�زندگی،�
�زندگی�مدرن�شــده�و�آن�تشدید�تنهایی�و�فراغت�است.�شجاعی�زند�

ً
خصوصا

در�خصوص�مناســک�دینی�گفت�اجتماعات�دینی�به�جز�کارکردهای�تعلیمی�
و�آموزشی�و�تأثیرات�هیجانی�و�عاطفیشــان�بر�روی�افراد؛�در�تقویت�انسجام�
اجتماعی�و�تحکیم�پیوندهای�درونی�دینداران�هم�مؤثرند.�اینها�عالوه�بر�اثرات�
معنوی�حضور�در�اماکن�مقدس�و�تلطیف�روح�و�آمادگی�برای�برقراری�ارتباط�
خالصانه�و�نزدیک�تر�با�خداوند�اســت.�در�نتیجه�اهمیت�به�ســزایی�دارند.��او�
معتقد�اســت�کرونا�نشان�داد�که�جوامع�اسالمی�در�مقایسه�با�کشورهای�غربی�
از�ظرفیت�امدادگری�به�مراتب�بیشــتری�برخوردارند�و�از�توان�باالیی�برای�حل�
مســائل�خویش�در�موقعیت�های�بحرانی،�برخوردارنــد.�او�دلیل�این�ظرفیت،�
عزم�و�انگیزه�مددرســانی�در�جامعه�ایرانی�را�همین�مشــارکت�های�مناسکی�و�
تجمعات�دینی�و�هیئات�مذهبی�دانست.�او�نسبت�به�جوامع�مدرن�و�تحوالتی�
که�کرونا�بر�این�جوامع�داشــت�گفت�یکی�از�خیرات�کرونا،�برمالشدن�سقف�
طاقات�و�توانایی�های�مدعیان�توسعه�و�پیشرفت�بود�که�تا�پیش�از�این،�تصویری�
اســطوره�ای�و�شکســت�ناپذیر�از�خود�به�جهان�ارائه�کــرده�بودند.�ضعف�ها�و�
عالی�آن�در�سطح�

َ
نارسایی�هایی�که�از�علم�و�فن�و�مدیریِت�مدرن�و�نمونه�های�ا

جهان�در�این�ایام�مشاهده�شــد،�بسیار�عجیب�و�غیرمنتظره�بود�و�نشان�داد�که�
الاقل�بخش�هایی�از�آن،�ظاهرسازی�و�صورت�آرایی�بوده�است.�
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»مناسک دینی وجامعه مذهبی«

نشست علمی  | 

ونا و  نقش دین و مناسک دینی در ایران کر
ونا پساکر

حجت�االسالم�حمید�پارسانیا�و�جواد�میری 	

در�این�مناظره�که�به�صورت�آنالین�و�مجازی�صورت�پذیرفت،�آقایان�سید�
جواد�میری�و�حمید�پارســانیا�درباره�ی�مباحث�مربوط�به�وضعیت�دینداری�و�
اجتماعی�مــردم�ایران�در�زمان�کرونا�بحث�کرده�و�نظریات�خود�را�در�این�باب�
مطرح�کردند.�به�طور�کلی�می�توان�گفت�که�ســخنان�این�دو�ســخنران،�در�دو�

حوزه�اشتراک�دارد:
حوزه�ی�اول:�عدم�حصر�دینداری�در�مناسک�ظاهری

هم�آقای�پارسانیا�و�هم�آقای�میری�با�جدیت�بر�این�مساله�تاکید�کردند�که�
دینداری�صرفا�در�چارچوب�مناسک�ظاهری�نبوده�و�این�مهمترین�فرق�بین�دین�
اســالم�و�تشیع�با�دیگر�ادیان�اســت.�آقای�میری�معتقد�است�که�در�دینی�مثل�
مسیحیت�که�غالب�مناسک�ظاهری�است،�شاید�بتوان�گفت�که�کرونا�دینداری�
را�مختل�کرده�است�ولی�در�دین�اسالم�و�مخصوصا�تشیع�که�دارای�ابعاد�باطنی�
دینداری�قوی�و�همچنین�مبانی�عرفانی�است�نمی�توان�تعطیلی�مناسک�ظاهری�
را�به�معنای�تعطیلی�دینداری�تلقی�کرد.�آقای�پارســانیا�نیز�بر�این�مساله�تاکید�

  
حمیدرضا

پارسانیا
سید جواد

میری

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه
 اندیشـه

یـــن     د
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کرده�و�هسته�ی�اصلی�این�دین�و�حتی�رویه�ی�زندگی�علما�و�مبلغین�را�تشویق�
حداکثری�معنویت�های�درونی�و�قلبی�ذکر�کردند.

حوزه�ی�دوم:�تاثیر�کرونا�بر�سبک�های�مختلف�مناسکی.
هر�دو�اندیشمنده�نسبت�به�این�مساله�تذکر�دادند�که�اگرچه�نمی�توان�کرونا�
را�عامــل�از�بین�رفتن�دینداری�در�بین�مردم�دانســت�ولی�به�طور�قطع�می�توان�
انتظار�داشت�که�در�دوران�پســا�کرونا،�مدل�های�جدیدی�از�مناسک�ظاهری�
در�بیــن�مردم�رواج�می�کند.�این�مدل�هــای�جدید�که�اکثر�آنها�بر�مدار�فضای�
مجازی�می�چرخد،�نه�تنها�مناسک�را�تضعیف�نکرده�که�حتی�جوانب�و�باب�ها�
و�ظرفیت�های�مختلف�آن�را�نیز�فعال�کرده�اســت.�این�نشان�از�آن�دارد�که�می�
توان�با�گســترش�دایره�ی�مناسک�در�فضای�حقیقی�و�مجازی،�لذت�انجام�این�
مناســک�را�به�تمام�بشریت�با�هر�امکان�و�وضعیتی�چشاند�و�این�یکی�دیگر�از�

نشانه�های�پویایی�دین�در�عصر�حاضر�است.
غیر�از�این�دو�حوزه،�در�این�مناظره�شاهد�چند�اختالف�نظر�اساسی�این�دو�

جامعه�شناس�نیز�بوده�ایم.�این�اختالف�نظرها�عبارتند�از:
1.آقای�میری�با�قاطعیت�بر�این�مســاله�تاکید�می�کننــد�که�کرونا�یا�باید�
دینــداری�را�در�اجتماع�کاهش�دهد�و�یا�افزایش�و�قطعــا�یکی�از�این�دو�اتفاق�
خواهد�افتاد�ولی�آقای�پارسانیا�این�مساله�را�قطعی�ندانسته�و�معتقدند�حتی�اگر�
دینداری�مردم�در�اجتماع�به�همان�اندازه�ی�قبل�از�کرونا�نیز�باقی�بماند،�کفایت�
می�کند�و�این�بخاطر�این�است�که�این�جامعه�و�این�دین�و�فرهنگ�وقایع�زیادی�

را�همچون�کرونا�مشاهده�کرده�و�از�آنها�عبور�کرده�است.
2.آقای�میری�به�این�مساله�اشاره�می�کند�که�کرونا�یک�گسیختگی�اجتماعی�
بین�مردم�به�وجود�آورده�که�این�گسیختگی�به�حوزه�ی�دینداری�نیز�نفوذ�کرده�و�
مناسک�اجتماعی�را�بیش�از�پیش�تضعیف�خواهد�کرد.�آقای�پارسانیا�برخالف�
ایشان�معتقد�است�که�فرهنگ�دینی�در�جامعه�ی�ما�باعث�آن�می�شود�که�اتفاقا�
در�بحران�هایی�شبیه�به�این�نه�تنها�گسیختگی�صورت�نگرفت�که�بلکه�با�انجام�
مضاعف�اعمال�خدا�پســندانه�ای�مثل�انفاق�و�رزمایش�های�کمک�به�دیگران،�
مساوات�اجتماعی�افزایش�یافته�و�مردم�بیش�از�پیش�به�یکدیگر�نزدیک�شوند.
3.آقای�میری�معتقد�است�که�کرونا�زندگی�را�در�چشم�بشر�ارزشمند�کرده�
و�به�او�می�آموزد�که�بیشتر�از�این�باید�قدر�حیات�خود�را�بداند�و�از�مرگ�فرار�کند.�
از�این�رو�می�توان�گفت�که�به�نظر�ایشان�کرونا�معنای�زندگی�را�متحول�خواهد�
کرد.�بر�خالف�ایشان،�آقای�پارســانیا�معتقد�است�که�کرونا�بر�روی�مساله�ی�
مرگ�تاثیر�گذاشته�و�ترس�بشر�را�تا�حد�زیادی�ریخته�و�آگاهی�های�زیادی�به�او�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
هر◢دو◢اندیشمنده◢
نسبت◢به◢این◢مساله◢
تذکر◢دادند◢که◢اگرچه◢
نمی◢توان◢کرونا◢را◢
عامل◢از◢بین◢رفتن◢
دینداری◢در◢بین◢
مردم◢دانست◢ولی◢به◢
طور◢قطع◢می◢توان◢
انتظار◢داشت◢که◢در◢
دوران◢پسا◢کرونا،◢
مدل◢های◢جدیدی◢از◢
مناسک◢ظاهری◢در◢
بین◢مردم◢رواج◢می◢
کند.◢این◢مدل◢های◢
جدید◢که◢اکثر◢آنها◢بر◢
مدار◢فضای◢مجازی◢
می◢چرخد،◢نه◢تنها◢
مناسک◢را◢تضعیف◢
نکرده◢که◢حتی◢
جوانب◢و◢باب◢ها◢و◢
ظرفیت◢های◢مختلف◢
آن◢را◢نیز◢فعال◢کرده◢
است.
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می�دهد�لذا�بعد�از�کرونا�دیگر�بشر�مثل�سابق�در�گیر�و�دار�دنیا�نمانده�و�بیشتر�
از�قبل�به�مرگ�می�اندیشد.

4.آقای�میری�نســبت�به�این�مســاله�اذعان�می�کنند�که�کرونا�می�تواند�و�
توانســته�که�یک�نوع�رخوت�و�سســتی�اجتماعی�در�جامعه�ی�دینی�ما�حاصل�
کند�به�معنای�آنکه�مردم،�مســئولین�و�حتی�خود�کادر�بهداشــت�نیز�به�حالت�
استیصال�در�بیایند.�به�نظر�ایشان�مشکالت�اقتصادی�به�وجود�آمده�نیز�حاصل�
همین�رخوت�اجتماعی�است.�اما�آقای�پارسانیا�بر�این�مساله�تاکید�می�کنند�که�
وقتی�کادر�بهداشــتی�وضعیت�خودشان�را�با�وضعیت�جبهه�ها�مقایسه�کرده�و�
با�غیرت�ایمان�خود�را�جهادگر�می�دانند،�هیچگاه�دچار�رخوت�نشــده�و�اتفاقا�
کرونا�باعث�بیشتر�شدن�تحرکات�اجتماعی�خواهد�شد�و�به�تکاپو�افتادن�اقتصاد�
دانان�و�مســئولین�اجرایی�در�این�روزها�دقیقا�نشــان�از�روزهای�جنگ�داشته�و�

وضعیت�فوق�العاده�ای�دارد.

در�این�مناظره�که�بین�دو�از�اساتید�ارشد�جامعه�شناسی�و�صاحب�نظر�در�
عرصه�ی�فلســفه�ی�علوم�اجتماعی�برگزار�شــده،�هم�آقای�پارسانیا�و�هم�آقای�
میری�بر�باطن�گرایی�دین�اســالم�و�تشــیع�تاکید�کرده�و�کرونا�را�دشمن�قطعی�
دینداری�نمــی�دانند�هر�چند�که�به�نظر�آقای�میری�کرونا�می�تواند�در�ســطح�
اجتماعی�مشــکالتی�را�فراهم�آورده�و�جلوی�رشد�دینداری�را�بگیرد�ولی�آقای�
پارسانیا�به�شدت�بر�این�مساله�تاکید�می�کنند�که�حتی�مدل�های�جدید�مناسک�
نیز�در�مسیر�رشد�دینداری�در�ایران�به�ما�کمک�خواهند�کرد.�به�نظر�می�رسد�این�
مناظره�بیشتر�به�جنبه�ی�های�اجتماعی�دینداری�پرداخته�و�بحثی�از�تاثیر�کرونا�
بر�متون�و�محتوای�دینداری�در�آن�مطرح�نمی�شــود�و�این�نشــان�از�تک�ُبعدی�

بودن�این�مناظره�دارد.
#مناسک دینی

ونا #کر
#علم دینی
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شماره ۴    228
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شماره ۴    228
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

سخنرانی |

 غفلت از کارکرد دین و آیین در مواجهه با 
ونا کر

بهمن�نامور�مطلق 	

کرونا�ویروس�ناشــناخته�ای�بود�که�شیوع�اش�هراس�و�اضطراب�مهمی�در�
دل�بشــر�انداخت�و�این�هراس�دالیل�مهمی�دارد.�نخستین�مورد�همین�پیشتر�
ناشــناس�بودن�آن�و�در�نتیجه�فقدان�داروی�مؤثر�و�شکست�علم�و�دانش�برای�
تولید�پادزهر�آن�است.�کرونا�در�چین�به�عنوان�یکی�از�ابرقدرت�های�فعلی�جهان�
در�حوزه�های�دانش،�اقتصاد�و�سیاست،�خود�را�نشان�داد�و�هم�اکنون�نیز�آمریکا�
و�اتحادیــه�اروپا�به�عنوان�دو�قطب�مهم�دیگر�در�حوزه�های�دانش،�سیاســت�و�
اقتصاد،�تلفات�بسیاری�بر�اثر�کرونا�داشته�و�هنوز�امکان�تولید�داروی�آن�را�پیدا�

نکرده�اند.
به�همین�دلیل�ســازمان�بهداشت�جهانی�شــیوع�کرونا�را�به�عنوان�یکی�از�
دشــوارترین�موقعیت�های�پاندمیک�در�تاریخ�جهان�مــدرن�اعالم�کرد.�بر�اثر�
این�ویروس�مناســبات�در�فضای�واقعی�و�طبیعی�به�سمت�مناسبات�در�فضای�
�از�این�

ً
مجــازی�رفت�و�حتی�حوزه�هایی�چون�آموزش�نیز�تالش�کردند�تا�تماما

فضــا�امکان�حضور�و�بروز�پیدا�کنند.�زندگی�دیجیتالی�در�این�دوره�به�شــدت�
گســترش�یافته�و�فضاهای�مختلفی�از�زندگی�را�درگیر�کرده�و�شکل�جدیدی�از�

 دیده بان
  اندیشـه

  
بهمن
نامور◢مطلق

عضو هیأت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی 
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زندگی�را�برای�همه�جهان�و�از�جمله�ایران�به�وجود�آورده�اســت�که�مختصات�
خاص�خود�را�هم�دارد.

�یک�پدیده�پزشکی�نیست�و�
ً
این�مسائل�نشان�می�دهد�که�شیوع�کرونا�صرفا

�در�حوزه�اقتصاد�نیز�نبوده�است.�کرونا�به�عنوان�یک�
ً
البته�تأثیرات�منفی�اش�صرفا

کنشگر�در�همه�شئون�زندگی�انسان�ها�تاثیر�گذاشته�و�حتی�شیوه�مناسک�دینی�
را�هم�تغییر�داده�اســت.�به�تعلیق�رفتن�حج،�تعطیلی�مراکز�و�محافل�دینی�مثل�
مرقد�مطهر�ائمه�و�بزرگان�دینی�در�ایران�و...�از�مظاهر�این�تاثیر�است.�اما�درباره�
نسبت�دین�و�مناسک�دینی�در�مساله�تقابل�با�کرونا�و�نوع�مواجهه�آیین�ها�با�این�

پدیده�با�بهمن�نامورمطلق�به�گفت�وگو�نشستیم.
نامورمطلــق�اکنون�یکی�از�چهره�های�مهم�در�حــوزه�نقد�و�نظریه�پردازی�
فرهنگی�اســت.�او�عضو�هیأت�علمی�دانشگاه�شهید�بهشتی�است�و�هم�اکنون�
نیز�سرپرستی�دانشگاه�استاد�فرشــچیان�را�بر�عهده�دارد.�نامورمطلق�پیشتر�در�
سمت�هایی�چون�دبیر�فرهنگستان�هنر�و�معاونت�صنایع�دستی�و�هنرهای�سنتی�
سازمان�میراث�فرهنگی،�صنایع�دستی�و�گردشگری،�به�خدمت�اشتغال�داشت�
و�برنامه�های�مهمــی�را�نیز�در�جهت�پویایی�فرهنگ�و�هنر�ایران�به�مرحله�اجرا�
درآورد.�»اسطوره�کاوی�عشق�در�فرهنگ�ایرانی«،�»درآمدی�بر�اسطوره�شناسی؛�
نظریه�ها�و�کاربردها«،�»درآمدی�بر�بینامتنیت«،�»بینامتنیت:�از�ســاختارگرایی�
تا�پسامدرنیسم«،�»اسطوره�و�اسطوره�شناســی�نزد�ژرژ�دو�مزیل«،�»اسطوره�و�
اسطوره�شناســی�نزد�نورتروپ�فرای«،�»اســطوره�و�اسطوره�شناسی�نزد�ماکس�
مولر«�و�»اسطوره�شــهر�اصفهان«�عناوین�شماری�از�مهم�ترین�تالیفات�بهمن�

نامورمطلق�است.
پس�از�شــیوع�کرونا�عقالی�اقــوام�و�مذاهب�تصمیم�بــه�تعطیلی�اماکن�
مذهبی،�معابد�و...�گرفتند�و�دلیلشــان�هم�کامال�منطقی�بود،�چرا�که�باز�بودن�
این�اماکن�یعنی�تشکیل�اجتماعات�و�این�هم�یعنی�شیوع�شدید�کرونا.�از�طرف�
دیگری�اما�تعطیلی�این�اماکن�تعطیلی�مناسک�را�باعث�می�شد.�منابع�بسیاری�
تاکنون�درباره�ضرورت�مناســک�در�همه�فرهنگ�ها�منتشر�شده�و�پژوهشگران�
بویژه�متخصصان�حوزه�ادیان�و�همچنین�اســاطیر�مباحــث�جذابی�را�درباره�
مناســک�ارائه�کرده�اند.�بفرمایید�که�نظر�شما�درباره�تعطیلی�مناسک�در�دوران�
رخداد�کرونا�چیست؟�آیا�می�شــد�به�راهکارهایی�برای�تعطیل�نشدن�مناسک�

هم�رسید؟
مناســک�یکی�از�مباحــث�بنیادین�اجتماعات�انســانی�بویژه�اجتماعات�
مذهبی�اســت.�همه�مذاهب�برای�خودشــان�زمان،�مکان،�روایت�و�مناسک�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
زندگی◢دیجیتالی◢در◢
این◢دوره◢به◢شدت◢
گسترش◢یافته◢و◢

فضاهای◢مختلفی◢از◢
زندگی◢را◢درگیر◢کرده◢
و◢شکل◢جدیدی◢از◢
زندگی◢را◢برای◢همه◢

جهان◢و◢از◢جمله◢ایران◢
به◢وجود◢آورده◢است◢
که◢مختصات◢خاص◢

خود◢را◢هم◢دارد.
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مقدس�دارند.�این�مناسک�بر�پایه�روایت�هایی�استوار�شده�که�یادآور�مضامینی�
مانند�آفرینش�هســتند.�به�عنوان�مثال�کعبه�»بیت�االول«�تلقی�می�گردد�و�اول�
بودن�در�اندیشــه�سنتی�یعنی�اصالت�داشتن�و�هر�کس�اولین�را�در�اختیار�داشته�
باشــد�از�امتیاز�برخوردار�است.�مناسک�می�کوشند�تا�انسان�ها�را�با�امر�قدسی�
و�با�همین�روایتهای�اصیل�پیوند�بزنند.�روایت�ها�چنانچه�گفته�شــد�مکان�دار،�
زماندار�و�شــخصیت�دار�هستند.�مذهبی�که�پیروانش�را�کنار�یک�رودی�جمع�
می�کند�بر�این�باور�اســت�که�آن�رود�مقدس�است�و�جهان�با�این�رود�معنا�بلکه�
وجود�پیدا�می�کند.�مسلمان�ها�اعتقاد�دارند�که�مکه�ناف�جهان�است.�یهودی�ها�

و�مسیحی�ها�نیز�درباره�بیت�المقدس�چنین�فکری�دارند.
بــه�طور�کل�فضاهــا�و�مکان�های�مقدس�همواره�بر�وجوهی�از�مناســک�
استوار�بوده�اند.�این�مکان�های�مقدس�توانایی�تکثیر�در�نقاط�مختلف�جغرافیایی�
را�دارند.�به�عنوان�مثال�نزد�مســلمانان�هم�مکه�مقدس�اســت�و�هم�مدینه.�یا�
همینطور�نزد�شیعیان�آرمگاه�های�ائمه�هم�مقدسند�و�هرکدام�برای�خود�مناسکی�
دارند.�پس�بهتر�است�بگوییم�که�فضاهای�مقدس�همواره�با�مناسک�و�آیین�های�
مقدس�همراهند.�این�آیین�ها�هســتند�که�به�آنها�تقدس�می�بخشند�و�بدون�این�
آیین�ها�و�بدون�مناســک،�آنها�نمی�توانند�جنبه�تقدس�خودشان�را�حفظ�کنند.�
به�بیان�دیگر�آیین�ها�روح�فضاها�و�زمان�های�مقدس�هســتند.�بدون�مناســک�
عزاداری،�عاشــورا�ماهی�مانند�ماه�های�دیگر�است�و�بدون�مناسک�حج،�مکه�

تهی�از�معنای�فعلی�اش�می�شود.
مناســک�یادآور�اتفاقات�و�روایت�های�قدسی�هستند�و�باعث�می�شوند�که�
انسان�ها�در�شرایط�قدسی�قرار�گرفته�و�جنبه�قدسی�پیدا�کنند.�این�جنبه�قدسی�
موجــب�پاالیش،�آرامش،�اتصال�و�پیوند�می�شــود.�یعنی�فضا�و�مکان�مقدس�
محل�ارتباط�بــا�آن�روایت�ها�و�آن�آفرینش�های�اولیه�و�مقدس�اســت،�چرا�که�
برای�اغلب�مذاهب�شــروع�همیشــه�با�تقدس�مرتبط�است.�آفرینش�با�تقدس�
همراه�است�و�رجوع�به�آن�به�نوعی�باعث�تقدس�می�شود.�آفرینش�آغازین�به�امر�
مقدس�انجام�می�گیرد�و�مومنان�می�کوشــند�تا�آن�را�تکرار�و�تکثیر�کنند.�تکرار�

رخدادی�مقدس�شرکت�کردن�در�آن�است.
این�موضوع�در�طول�تاریخ�همیشــه�وجود�داشته�و�به�شکل�های�مختلفی�
تکثیر�پیدا�کرده�اســت.�همه�انســان�ها�نیاز�به�حضور�در�این�مناسک�مقدس�و�
مناســک�آیینی�و�مذهبی�در�مکان�مقدس�و�مشخص�دارند،�اما�همه�انسان�ها�
نمی�توانند�در�آن�حضور�پیدا�کنند.�بــه�خاطر�همین�صورت�هایی�نیز�طراحی�
شده�که�برخی�از�راه�های�دور�نیز�بتوانند�با�این�مناسک�همراهی�کنند.�مثال�اصل�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢طور◢کل◢فضاها◢
و◢مکان◢های◢
مقدس◢همواره◢بر◢
وجوهی◢از◢مناسک◢
استوار◢بوده◢اند.◢
این◢مکان◢های◢
مقدس◢توانایی◢
تکثیر◢در◢نقاط◢
مختلف◢جغرافیایی◢
را◢دارند.◢به◢عنوان◢
مثال◢نزد◢مسلمانان◢
هم◢مکه◢مقدس◢
است◢و◢هم◢مدینه.◢
یا◢همینطور◢نزد◢
شیعیان◢آرمگاه◢های◢
ائمه◢هم◢مقدسند◢و◢
هرکدام◢برای◢خود◢
مناسکی◢دارند.◢پس◢
بهتر◢است◢بگوییم◢
که◢فضاهای◢مقدس◢
همواره◢با◢مناسک◢
و◢آیین◢های◢مقدس◢
همراهند.
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مراسم�عید�قربان�در�مکه�انجام�می�شود�و�مسلمانان�آنجا�باید�در�بخش�تقریبا�
پایانی�حج�قربانی�کنند.�اما�همه�که�نمی�توانند�به�حج�بروند�و�قربانی�کنند.�به�
همین�دلیل�در�طول�تاریخ�این�امکان�فراهم�شــد�تا�آنهایی�که�در�مراســم�حج�
حضور�ندارند�بتوانند�در�محل�سکونت�خود�ـ�حال�هرچقدر�که�می�خواهد�از�

�با�کشتن�یک�قربانی�در�این�آیین�مشارکت�کنند. مکه�دور�باشدـ�
به�عبارتی�یعنی�روایت�قربانی�تکثیر�شده�است!

بله�و�دیگران�از�راه�دور�می�توانستند�و�می�توانند�در�این�آیین�مشارکت�کنند.�
این�مشارکت�از�راه�دور�بسیار�مهم�است.�بدون�آیین�معنای�زندگی�تغییر�می�کند�
اگر�نگوییم�تهی�از�معنا�می�شود.�آیین�ها�می�توانند�مقدس�یا�غیرمقدس�باشند�
اما�همواره�هســتند.�همچنین�آیین�ها�به�طور�عمومی�جنبه�اجتماعی�دارند�و�از�
مهمترین�کارکردهای�آن�نیز�جامعه�پذیری�اســت.�اما�در�شرایط�کنونی�کرونا�
از�اجتماعات�بشــری�مناسک�زدایی�و�آیین�زدایی�کرده�است.�آدم�ها�نمی�توانند�
دورهم�جمع�شــوند.�بهترین�نوع�مراسم�مطمئنا�مراسمی�است�که�در�آن�آدم�ها�
بتوانند�دور�هم�جمع�شوند�و�جسم�و�روحشان�یکجا�گردهم�آید.�در�کمتر�جایی�

مانند�مناسک�قدسی�انسان�به�سوژه�تندار�تبدیل�می�شود.
یعنی�اینکه�تن�نقش�بســیارمهمی�در�شکل�گیری�آیین�دارد.�این�آیین�ها�و�
مناسک�شرایطی�دارند�که�بخش�مهمی�از�آنها�به�بدن�مرتبط�می�شود.�بدن�باید�
مطهر�و�آماده�حضور�باشد.�بدن�وظایف�مهمی�در�این�نوع�از�مناسب�و�آیین�ها�
دارد.�برای�نمونه�نشانه�بسیار�مهم�مراسم�عاشورایی�نوع�خاصی�از�پوشش�و�نوع�
خاصی�از�حرکت�بدنی�مانند�سینه�یا�زنجیر�زدن�است.�از�این�نظر�آیین�ها�بیشتر�
به�نمایش�یعنی�میمســیس�نزدیکند�تا�به�روایت�دیه�جزیس.�یعنی�همه�حضور�
�جسمی�دارند�و�حرکات�جسمی�بخشی�از�انتقال�پیام�را�انجام�می�دهد.� روحیـ�

اما�اکنون�به�دلیل�کرونا�این�امکان�فراهم�نیست.
در�این�موقعیت�ما�دو�نوع�رفتار�می�توانیم�داشته�باشیم.�نخست�اینکه�آیین�ها�
و�مناسک�را�تعطیل�کنیم�و�دیگر�اینکه�آنها�را�دگرگون�و�با�شرایط�هماهنگ�کنیم�و�
تا�زمانی�که�این�شرایط�وجود�دارد�بتوانیم�از�احکام�ثانویه�آیین�ها�استفاده�کنیم.�
مثال�اگر�حج�در�یک�زمان�خاصی�از�سال�انجام�می�شود،�ما�در�وضعیت�کرونا�

باید�به�امکان�های�دیگر�برگزاری�فکر�کنیم�نه�اینها�تماما�آن�را�تعطیل�کنیم.
متاســفانه�اغلب�دینداران�به�دلیل�عدم�آشنایی�کافی�با�فضای�مجازی�و�به�
طور�کل�تکنولوژی�با�دچار�شدن�به�کرونا�به�شوک�رفتند�و�نتوانستند�خود�را�پیدا�
کنند�به�همین�دلیل�کرونا�آنها�را�پانیک�کرد.�اما�در�مقابل�مثال�نظام�دانشگاهی�
به�دلیل�آشــنایی�با�فضای�مجازی�توانســتند�از�طرقی�چون�آموزش�از�راه�دور�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
آیین◢ها◢می◢توانند◢

مقدس◢یا◢غیرمقدس◢
باشند◢اما◢همواره◢
هستند.◢همچنین◢
آیین◢ها◢به◢طور◢

عمومی◢جنبه◢اجتماعی◢
دارند◢و◢از◢مهمترین◢
کارکردهای◢آن◢نیز◢

جامعه◢پذیری◢است.◢
اما◢در◢شرایط◢کنونی◢
کرونا◢از◢اجتماعات◢

بشری◢مناسک◢زدایی◢
و◢آیین◢زدایی◢

کرده◢است.◢آدم◢ها◢
نمی◢توانند◢دورهم◢جمع◢

شوند.◢
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که�پیشــتر�آن�را�تجربه�کرده�بودند،�خود�را�در�وضعیت�کرونا�نیز�بازتولید�کنند.�
همچنین�بخشی�از�اقتصاد�ما�چون�فضاهای�دیجیتال�مارکتینگ�را�تجربه�کرده�
بودند،�توانســتند�خود�را�با�فضای�قرنطینه�ای�همراه�کنند.�در�مقابل�بخشی�که�

چنین�تجربه�ای�نداشت�بشدت�آسیب�دید.
کرونا�شرایط�قرنطینه�را�ایجاد�کرد�و�همچنین�ترس�و�وحشتی�عجیب�برای�
مردم�در�قرنطینه.�در�چنین�شــرایطی�تعطیل�کردن�مناسک�چه�زیان�هایی�در�بر�
دارد؟�ما�می�توانستیم�با�غور�در�متون�و�روایت�های�دینی�به�فهم�جدید�از�مناسک�

و�حتی�مناسک�جدید�هم�برسیم،�اما�چرا�به�سراغ�آسان�ترین�راه�رفتیم؟
به�دلیل�آنکه�علمای�همه�ادیان�در�سراســر�جهان�تقریبا�با�فضای�مجازی�
و�تکنولوژی�ناآشــنا�هستند،�به�جای�اینکه�فضای�تازه�ای�را�برای�تعطیل�نکردن�
مناسک�ایجاد�کنند،�به�سراغ�تعطیلی�رفتند.�ما�مطمئنا�نمی�توانیم�دور�هم�جمع�
شویم�و�به�نظر�من�در�شرایط�قرنطینه�ای�ما�چه�بسا�بیش�از�شرایط�غیرقرنطینه�ای�
نیاز�به�معنویت�داشــته�و�داریم.�در�این�شرایط�نیاز�به�دین�برای�آرامش�دادن�به�
انسان�هایی�که�از�کرونا�وحشت�کردند�و�در�پناهگاه�های�خودشان�تنها�ماندند�
بیش�از�پیش�حس�می�شــود.�احســاس�تنهایی�و�ترس�می�تواند�روان�و�روحیه�
افراد�را�ویران�کند�و�دین�در�اینجا�کارآیی�ویژه�دارد.�اما�متاســفانه�به�خاطر�عدم�
آمادگی�و�ناآشــنایی�با�این�فضا�در�شــرایط�فعلی�متولیان�امور�دینی�نتوانستند�
وظایف�خودشان�را�در�شرایط�قرنطینه�به�خوبی�انجام�دهند.�این�برای�همه�ادیان�

مصداق�دارد.

در�خبرها�خواندیم�که�پدر�خانواده�ای�بر�اثر�کرونا�فوت�کرد.�پس�از�مدتی�
کوتاه�بر�اثر�افسردگی�مادر�خانواده�و�پسر�دست�به�خودکشی�زدند�و�جان�خود�
را�از�دســت�دادند.�آیین�های�سوگواری�نیز�مناسکی�دینی�است،�اگر�آن�خانواده�
می�توانست�برای�پدر�سوگواری�کند،�آیا�بعد�به�چنین�مصائبی�دچار�می�شد؟

یکی�از�مهمترین�مراسم�و�مناسکی�که�در�طول�تاریخ�انسانها�شکل�داده�اند�
مراسم�مرگ�است.�در�واقع،�تولد،�ازدواج�و�مرگ�سه�مرحله�اساسی�وجود�بشر�
بوده�که�هر�یک�موجب�تحولی�در�شخص�و�اطرافیانش�می�شود�و�برای�هر�کدام�
مراسم�بلکه�مناسکی�خاص�در�هر�فرهنگی�وجود�دارد.�مراسم�مرگ�بسیار�مهم�
اســت�شاید�بیش�از�دیگر�مراســم.�فقدان�ناگهانی�و�رازآمیز�یک�انسان�به�ویژه�
یک�عضو�خانواده�بزرگتریــن�و�عمیقترین�و�اغلب�هولناکترین�تجربه�یک�فرد�
تلقی�می�گردد.�برای�تعدیل�این�تکانه�بزرگ�مراســم�و�مناسک�گوناگونی�شکل�
گرفت.�اصوال�چرا�مراسم�سوگواری�برای�مردگانمان�برگزار�می�کنیم؟�شب�اول،�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢دلیل◢آنکه◢
علمای◢همه◢ادیان◢
در◢سراسر◢جهان◢
تقریبا◢با◢فضای◢
مجازی◢و◢تکنولوژی◢
ناآشنا◢هستند،◢به◢
جای◢اینکه◢فضای◢
تازه◢ای◢را◢برای◢
تعطیل◢نکردن◢
مناسک◢ایجاد◢کنند،◢
به◢سراغ◢تعطیلی◢
رفتند.◢ما◢مطمئنا◢
نمی◢توانیم◢دور◢هم◢
جمع◢شویم◢و◢به◢
نظر◢من◢در◢شرایط◢
قرنطینه◢ای◢ما◢چه◢
بسا◢بیش◢از◢شرایط◢
غیرقرنطینه◢ای◢نیاز◢
به◢معنویت◢داشته◢و◢
داریم.
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ســوم�و�هفتم�داریم�و�بعد�مراسم��چهلم�و�ســالگرد؟�چرا�اوایل�برنامه�ها�کمی�
متراکم�اســت�اما�آرام�آرام�منبسط�می�شود؟�به�این�دلیل�است�که�کسی�که�یکی�
از�نزدیکان�و�عزیزان�خود�را�از�دســت�می�دهد،�دچار�خال�و�شــوک�یا�به�قول�
روان�شناسان�دچار�پانیک�می�شود�که�وحشت�و�غافلگیری�را�به�همراه�دارد.�اگر�

این�خال�با�چیز�دیگری�پر�نشود،�آن�فرد�را�دچار�بیماری�می�کند.
ما�انســانیم�و�به�دلیل�ویژگی�های�انســانی�وقتی�که�حتی�با�یک�شی�مثل�
موبایل،�عصا�یا�ماشین�مان�ارتباط�طوالنی�داریم،�در�صورت�از�دست�دادن�آنها�
دچار�فقدان�می�شــویم�و�وقتی�این�از�دست�دادن�در�رابطه�با�یک�انسان�باشد،�
مثال�پدر،�مادر،�برادر،�خواهر�و...�وضعیت�بســیار�وحشتناک�می�شود.�بشر�به�
مرور�زمان�برای�خالیی�که�در�اثر�از�دست�دادن�نزدیکان�ایجاد�می�شد،�مراسمی�
را�تعریف�کرد�تــا�آرام�آرام�بتواند�با�این�خال�کنار�بیایــد.�این�خال�را�دیگران�به�
صورت�موقتی�پر�می�کنند�تا�آن�شخصی�که�عزیزی�را�از�دست�داده�به�فقدانش�

عادت�کند.
همه�ادیان�و�مذاهب�هم�این�عمل�را�تایید�کرده�و�مناسکی�برای�سوگواری�
تعریف�کردند،�اما�کرونا�این�را�هم�از�بشــر�گرفــت.�همانطور�که�گفتم�کرونا�
یک�بیماری�ضد�مناسکی�است�و�همه�تجربیات�بشری�را�می�خواهد�به�یکباره�
از�آنها�بگیرد.�کرونا�هیوالی�عجیبی�اســت�که�انسان�تابحال�نظیرش�را�تجربه�
نکرده�است�و�شاید�بعدها�ابعاد�منفی�این�هیوالی�دهشتناک�را�بهتر�بفهمد.�ما�
متاســفانه�در�اینجا�هم�نتوانستیم�برای�پر�کردن�جای�خالی�این�مناسک�فکری�
بکنیم.�روانشناسان،�جامعه�شناســان�و�علمای�دینی�نتوانستند�فکری�برای�این�
مساله�بکنند.�به�عبارتی�ما�نتوانســتیم�به�نوعی�از�مراسم�شاید�مجازی�یا�از�راه�

دور�–�آنچنان�که�در�روایت�ها�توصیه�شده�–�برسیم.
ما�باید�این�خال�را�پر�می�کردیم.�انســانی�که�با�خانواده�در�قرنطینه�است�و�
همه�زندگی�اش�شده�همین�اعضای�خانواده�هستند،�به�ناگاه�یکی�از�همین�اعضا�
محو�می�شــود�و�جایش�خالی�می�ماند.�این�اتفاق�وحشــتناکی�است.�چگونه�
باید�جای�خالی�او�را�پر�کرد؟�ما�چون�نتوانســتیم�برای�این�مســاله�راه�چاره�ای�
بی�اندیشیم،�شــوک�بزرگی�به�برخی�از�آدم�ها�وارد�شد�که�این�میان�تعدادی�هم�

نتوانستند�وضعیت�را�تحمل�کنند�و�خود�را�از�بین�بردند.
نمونه�اش�همین�خانواده�ای�که�شما�مثال�زدید�یا�آن�سرمایه�دار�ایتالیایی�که�بر�
اثر�شوک�ناشی�از�فقدان�خانواده�اش�خود�را�از�باالی�برج�به�پایین�انداخت.�اگر�
امکان�برگزاری�مراسم�بود�و�اگر�ما�سنت�های�مناسکی�خودمان�را�می�توانستیم�
برقرار�کنیم�مطمئنا�این�اشخاص�خود�را�از�بین�نمی�بردند.�مگر�مرگ�قبال�نبود؟�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ما◢انسانیم◢و◢به◢دلیل◢
ویژگی◢های◢انسانی◢
وقتی◢که◢حتی◢با◢یک◢

شی◢مثل◢موبایل،◢
عصا◢یا◢ماشین◢مان◢

ارتباط◢طوالنی◢داریم،◢
در◢صورت◢از◢دست◢

دادن◢آنها◢دچار◢
فقدان◢می◢شویم◢و◢
وقتی◢این◢از◢دست◢
دادن◢در◢رابطه◢با◢
یک◢انسان◢باشد،◢

مثال◢پدر،◢مادر،◢برادر،◢
خواهر◢و...◢وضعیت◢
بسیار◢وحشتناک◢

می◢شود.◢بشر◢به◢مرور◢
زمان◢برای◢خالیی◢
که◢در◢اثر◢از◢دست◢

دادن◢نزدیکان◢ایجاد◢
می◢شد،◢مراسمی◢را◢
تعریف◢کرد◢تا◢آرام◢

آرام◢بتواند◢با◢این◢خال◢
کنار◢بیاید.
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بسیاری�بودند�که�در�اثر�تصادف�اتومبیل�تمام�اعضای�خانواده�خود�را�از�دست�
دادند،�اما�خودکشــی�نکردند�چون�پس�از�آن�اتفاق�دیگران�آمده�و�با�مهرورزی�

باعث�شدند�تا�شوک�برطرف�شود�و�شخص�داغ�دیده�عادت�کند.
شــما�در�یکی�از�گفت�وگوهای�مطبوعاتی�خود�از�سندرم�قرنطینه�صحبت�
کردید.�بشــر�قطعا�در�آینده�نیز�با�کروناهای�دیگر�و�شــرایط�قرنطینه�ای�مواجه�
می�شود.�بنابراین�به�نظر�شما�ضرورت�دارد�که�فکری�به�حال�مناسک�در�دوران�

قرنطینه�هم�بکنیم!
پانیک�یعنی�غافلگیر�کردن.�ما�اگر�غافلگیر�شویم�و�کسی�ما�را�از�غافلگیری�
خــارج�نکند�به�احتمال�زیاد�به�خودمان�ضربات�زیــادی�وارد�می�کنیم.�کرونا�
مناسک�مذهبی�و�ســوگواری�را�از�ما�گرفت.�مناسک�تولد�را�گرفت.�و�آرام�آرام�
همه�مناسک�را�از�دست�ما�خارج�کرد.�البته�برخی�جشن�تولدهای�مجازی�برپا�
کرده�اند�و�ســعی�در�پر�کردن�خالها�داشتند.�ما�باید�خودمان�را�آماده�کنیم�برای�
جهانی�همراه�با�کرونا�و�کروناهای�دیگری�پیش�رو�هستند.�باید�به�فکر�مناسک�
در�دوران�های�قرنطینه�ای�به�واســطه�بیماری�های�همه�گیر�باشیم.�اگر�نکنیم�آن�
وقت�مشــکالت�بسیار�زیادی�خواهیم�داشــت�که�یکی�سندرم�قرنطینه�است.�
خوشبختانه�تکنولوژی�این�امکان�را�به�ما�داده�که�بتوانیم�در�عین�رعایت�قرنطینه�
احساس�تنهایی�شدید�نکنیم.�احساس�مزمن�تنهایی�می�تواند�هیچگاه�از�ما�جدا�

نشود�و�خدا�نکند�که�انسان�ها�دچارش�شوند.
ما�باید�حتی�با�کرونا�مقابله�به�مثل�کنیم.�نه�تنها�نباید�مناسک�خودمان�را�از�
دست�بدهیم�که�نیازمندش�هستیم،�بلکه�ضرورت�دارد�مناسک�تازه�نیز�ایجاد�
کنیم.�باید�با�ایجاد�مناســک�تازه�ای�که�می�توانیــم�از�کرونا�بگیریم،�به�انتقام�از�
کرونا�فکر�کنیم.�یکی�از�این�مناسک�تازه�می�تواند�مناسک�مرتبط�با�شفایافتگان،�
بهبودیافتگان،�درمان�شدگان�و...�باشد.�ما�باید�برای�کسانی�که�توانستند�کرونا�را�
شکست�بدهند�و�مداوا�شدند،�جشن�بهبودی�بگیریم.�ما�با�این�کارها�می�توانیم�
با�کرونا�مبارزه�کنیم.�مبارزه�با�کرونا�فقط�یک�مبارزه�پزشکی�نیست�بلکه�نمادین�

و�عاطفی�هم�هست.
خوب�اســت�از�یاد�نبریم�که�کرونا�نه�تنها�تن�ما�که�روان�و�روحیه�ما�را�هم�
هدف�قرار�داده�و�می�خواهد�هم�از�داخل�تن�ما�را�ویران�کند�و�با�از�کار�انداختن�
ریه�جســم�ما�را�از�بین�ببرد�و�هم�می�خواهد�با�فشــارهای�روانی�مثل�تنهایی،�
ترس�و�حتی�فشارهای�اقتصادی�ما�را�درون�ویران�کند.�ما�باید�هوشمند�و�مقاوم�
باشــیم�تا�بتوانیم�کرونا�را�شکست�دهیم.�کرونا�شــاید�خودش�هوش�نداشته�
باشد�اما�برنامه�ریزی�خیلی�هوشمندانه�ای�دارد�و�هرکسی�نمی�تواند�با�آن�مقابله�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
پانیک◢یعنی◢
غافلگیر◢کردن.◢ما◢
اگر◢غافلگیر◢شویم◢
و◢کسی◢ما◢را◢از◢
غافلگیری◢خارج◢
نکند◢به◢احتمال◢زیاد◢
به◢خودمان◢ضربات◢
زیادی◢وارد◢می◢کنیم.◢
کرونا◢مناسک◢
مذهبی◢و◢سوگواری◢
را◢از◢ما◢گرفت.◢
مناسک◢تولد◢را◢
گرفت.◢و◢آرام◢آرام◢
همه◢مناسک◢را◢از◢
دست◢ما◢خارج◢کرد.◢
البته◢برخی◢جشن◢
تولدهای◢مجازی◢
برپا◢کرده◢اند◢و◢سعی◢
در◢پر◢کردن◢خالها◢
داشتند.



شماره ۴    235
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

شماره ۴    235
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

کند.�الزمســت�همه�انسان�ها�در�مقابله�با�آن�متحد�شوند.�ما�در�مقابل�کرونا�به�
طــور�همزمان�نیازمند�مراقب�تن�و�بدنمان�همچنین�روان،�روح،�روحیه�و�اراده��
هستیم.�اجازه�ندهیم�کرونا�حتی�اگر�جسم�مان�را�مجرح�کرد�روانمان�را�هم�دربر�

بگیرد.�باید�مراقب�باشیم�تا�از�کرونا�شکست�روانی�نخوریم.
اهمیت�حدیث�در�نظام�معرفت�شناسی�دینی�ما�حتی�در�مواردی�از�کتاب�
مقدس�هم�پیشی�گرفته�اســت.�ما�در�مواردی�که�هیچ�ضرورتی�ندارد�مدام�به�
حدیث�متوســل�می�شویم�و�در�بســیاری�از�موارد�هم�کاری�به�مجموعه�اسناد�
روایی�آن�نداریم،�اما�در�این�بزنگاه�و�در�این�رخداد�به�سراغ�فهم�احادیث�نرفتیم.�
در�چنین�شرایطی�به�چه�متونی�از�دین�نیاز�است؟�و�دینداران�و�علمای�دین�باید�

چه�بکنند؟
ضرورت�دارد�که�دیندارها�و�علمای�دین�دانش�خود�نســبت�به�تکنولوژی�
جدید�را�زیاد�کنند.�به�خاطر�همین�عدم�آشــنایی�بــا�تکنولوژی�عرصه�فضای�
مجازی�را�از�دســت�داده�اند.�اشاره�شد�که�روایت�هایی�در�نصوص�دینی�وجود�
دارد�که�در�این�شــرایط�می�توانند�به�کمک�ما�بیایند،�اما�فراموش�نکنیم�که�این�
روایت�ها�بدون�شناخت�جهان�امروز�کامل�کاربردی�نخواهند�بود.�اجتهاد�یعنی�
این�که�ما�بتوانیم�از�آن�روایت�ها�برای�امروزمان�پاسخی�به�دست�بیاوریم.�اکنون�
جهان�مجازی�یکی�از�عناصر�غیرقابل�اجتناب�و�انکار�است.�مرجعی�که�جهان�
مجازی�را�نشناسد�نمی�تواند�پاسخ�های�مناسب�برای�جوانانی�ارائه�دهد�که�دارند�
با�این�فضای�مجازی�زندگی�می�کنند.�ما�امروز�نیاز�به�رساله�هایی�برای�فضاهای�
مجازی�داریم.�شاید�رساله�هایی�به�مراتب�بزرگتر�و�بیشتر�نسبت�به�رساله�هایی�

که��200یا��100سال�پیش�داشتیم.
چندی�پیش�هم�در�خطبه�های�نماز�جمعه�یکی�از�شهرها�از�فضای�مجازی�

به�عنوان�سگ�هار�یاد�شد؟
خوشبختانه�همه�آنها�چنین�عقیده�ای�ندارد.�اما�در�خصوص�تشبیه�می�توان�
گفت�که�فضای�مجازی�اوال�غیرقابل�اجتناب�است�و�دیگر�نمی�توان�آن�را�نادیده�
گرفت�و�ثانیا�همان�فضایی�اســت�که�خودمان�آن�را�ساخته�ایم.�فضای�مجازی�
را�مثل�فضای�شهری�انسان�ها�ساخته�اند.�این�یک�فرصت�است�که�ما�متاسفانه�
تاکنون�از�آن�به�عنوان�یک�تهدید�برداشت�کرده�ایم�و�چون�همیشه�به�عنوان�یک�
تهدید�به�آن�نگاه�کرده�ایم�برای�ما�تهدید�شــده�و�نتوانسته�ایم�از�آن�به�خوبی�بهره�

ببریم.
خوشبختانه�برخی�از�علمای�جوان�تر�دارند�با�این�فضا�دارند�آشنا�می�شوند.�
احکامی�که�برای�فضای�مجازی�الزم�است�قطعا�باید�متفاوت�از�احکامی�باشد�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اهمیت◢حدیث◢

در◢نظام◢معرفت◢
شناسی◢دینی◢ما◢

حتی◢در◢مواردی◢از◢
کتاب◢مقدس◢هم◢

پیشی◢گرفته◢است.◢
ما◢در◢مواردی◢که◢

هیچ◢ضرورتی◢ندارد◢
مدام◢به◢حدیث◢

متوسل◢می◢شویم◢و◢
در◢بسیاری◢از◢موارد◢

هم◢کاری◢به◢مجموعه◢
اسناد◢روایی◢آن◢

نداریم،◢اما◢در◢این◢
بزنگاه◢و◢در◢این◢رخداد◢
به◢سراغ◢فهم◢احادیث◢

نرفتیم.◢در◢چنین◢
شرایطی◢به◢چه◢متونی◢

از◢دین◢نیاز◢است؟◢
و◢دینداران◢و◢علمای◢
دین◢باید◢چه◢بکنند؟
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که�در�فضای�حقیقی�به�آن�نیاز�هســت.�ما�هیچگاه�نمی�توانیم�همان�احکامی�
را�که�برای�فضای�حقیقی�اســت�به�فضای�مجازی�هم�بسط�دهیم.�برای�فضای�
مجازی�باید�از�نو�احکامی�را�اســتنباط�کرد�و�نوشــت.�فقــدان�همین�احکام�
باعث�شد�تا�نتوانیم�مناسک�را�در�دوران�قرنطینه�نیز�تداوم�بدهیم�در�صورتی�که�
می�توانســتیم�این�کار�به�سرانجام�برسانیم.�فراموش�نکنیم�که�در�دوران�قرنطینه�
بیش�از�هر�زمان�دیگری�نیاز�به�مناســک�داشتیم.�این�فقدانی�برای�قرنطینه�این�

دورمان�بود،�امیدوارم�در�قرنطینه�های�بعدی�این�امر�را�داشته�باشیم.
تفکر�درباره�مناسک�دوران�کرونا�می�تواند�به�تولید�واژگان�جدید�هم�کمک�

کند.�به�قول�خود�شما�برای�فهم�کرونا�نیاز�به�واژگان�جدید�هم�داریم.
همین�پیشنهاد�جشــن�بهبودی�به�عنوان�مناسک�کرونایی�به�تولید�واژگان�
جدید�هم�کمک�می�کند.�از�این�واژه�»بهبودگر«،�»بهبود�شونده«،�»بهبودپذیر«�
یعنی�همــان�خانواده�ای�که�از�اســتقبال�می�کند�از�فرد�بهبــود�یافته�و...�تولید�
می�شوند.�این�صرفا�یک�پیشنهاد�است�و�نشان�می�دهد�که�ما�می�توانیم�مناسکی�
برای�کرونا�ایجاد�کنیم.�همچنین�می�توانیم�برای�جشن�مناسک�مان�تهیه�ببینیم�و�

بعد�آرام�آرام�می�توانیم�به�نوع�غذاهای�مرتبط�با�این�بیماری�هم�برسیم.
ما�باید�با�کرونا�برخورد�جدی�داشــته�باشــیم.�به�نظرم�مــا�هنوز�کرونا�را�
جدی�نگرفته�ایم.�گویا�برای��ما�کرونا�صرفا�یک�بیماری�پیش�پا�افتاده�اســت�که�
شایع�شــده�و�به�زودی�هم�تمام�می�شود.�به�همین�خاطر�داریم�از�کرونا�ضربه�
می�خوریم.�آدمی�مثل�ترامپ�با�کرونا�شوخی�و�آن�را�مسخره�کرد.�ببینید�اکنون�

خود�و�کشورش�را�به�چه�مصیبتی�دچار�کرده�است؟
هرکس�کرونا�را�نادیده�گرفت�بیش�از�همه�ضربه�دید.�این�نشــان�می�دهد�
که�کرونا�هوشــمند�عمل�می�کند�حتی�اگر�هوش�نداشته�باشد.�بنابراین�ما�باید�
کرونا�و�مقابله�با�آن�را�جدی�بگیریم�و�نباید�از�کرونا�عادی�ســازی�کنیم.�کرونا�
کامال�غیرعادی�اســت�چرا�که�فراوان�کشته�است�و�فراوان�هم�آدم�ها�را�به�داخل�
خانه�ها�برده�و�فراوان�هم�انســان�ها�را�به�فقر�دچار�کرده�است.�کرونا�انسان�های�
بســیاری�را�بیچاره�کرده،�جایی�خواندم�که�کسانی�به�خاطر�فقر�در�زمان�کرونا�
خودکشی�کرده�اند.�بنابراین�کرونا�جدی�است�و�ما�هم�باید�با�آن�مواجهه�جدی�
داشته�باشیم.�شاید�کرونا�آستانه�یک�عصر�جدید�باشد�و�انسان�باید�را�برای�آینده�

بیش�از�گذشته�آماده�باشد.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
هرکس◢کرونا◢را◢
نادیده◢گرفت◢بیش◢
از◢همه◢ضربه◢دید.◢
این◢نشان◢می◢دهد◢
که◢کرونا◢هوشمند◢
عمل◢می◢کند◢حتی◢اگر◢
هوش◢نداشته◢باشد.◢
بنابراین◢ما◢باید◢کرونا◢
و◢مقابله◢با◢آن◢را◢جدی◢
بگیریم◢و◢نباید◢از◢کرونا◢
عادی◢سازی◢کنیم.◢
کرونا◢کامال◢غیرعادی◢
است◢چرا◢که◢فراوان◢
کشته◢است◢و◢فراوان◢
هم◢آدم◢ها◢را◢به◢داخل◢
خانه◢ها◢برده◢و◢فراوان◢
هم◢انسان◢ها◢را◢به◢فقر◢
دچار◢کرده◢است.◢
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نامورمطلــق�اکنون�یکی�از�چهره�های�مهم�در�حــوزه�نقد�و�نظریه�پردازی�
فرهنگی�اســت.�او�عضو�هیأت�علمی�دانشگاه�شهید�بهشتی�است�و�هم�اکنون�
نیز�سرپرستی�دانشگاه�استاد�فرشــچیان�را�بر�عهده�دارد.�نامورمطلق�پیشتر�در�
سمت�هایی�چون�دبیر�فرهنگستان�هنر�و�معاونت�صنایع�دستی�و�هنرهای�سنتی�
سازمان�میراث�فرهنگی،�صنایع�دستی�و�گردشگری،�به�خدمت�اشتغال�داشت�
و�برنامه�های�مهمــی�را�نیز�در�جهت�پویایی�فرهنگ�و�هنر�ایران�به�مرحله�اجرا�
درآورد.�»اسطوره�کاوی�عشق�در�فرهنگ�ایرانی«،�»درآمدی�بر�اسطوره�شناسی؛�
نظریه�ها�و�کاربردها«،�»درآمدی�بر�بینامتنیت«،�»بینامتنیت:�از�ســاختارگرایی�
تا�پسامدرنیسم«،�»اسطوره�و�اسطوره�شناســی�نزد�ژرژ�دو�مزیل«،�»اسطوره�و�
اسطوره�شناســی�نزد�نورتروپ�فرای«،�»اســطوره�و�اسطوره�شناسی�نزد�ماکس�
مولر«�و�»اسطوره�شــهر�اصفهان«�عناوین�شماری�از�مهم�ترین�تالیفات�بهمن�

نامورمطلق�است.

 اندیشـه
یـــن     د
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یادداشت | 

هیئت آنالین: معنازدایی از آیین در فرایند 
دیجیتالی شدن

�محسن�حسام�مظاهری 	

برای�بسیاری�از�خانواده�های�مذهبی،�شب�قدر�امسال،�تجربه�ی�متفاوتی�
خواهد�بود.�شــب�قدری�که�برخالف�روال�سال�های�قبل�نه�در�حرم�و�مسجد�و�
خیابان،�بلکه�در�خانه�ســپری�خواهد�شد؛�و�نه�در�اجتماع�دیگر�مؤمنان،�بلکه�
در�کنار�خانواده؛�و�نه�پای�منبر،�بلکه�پای�تلویزیون�و�لپ�تاپ.�آیین�شــب�قدِر�
کرونایِی�امسال،�آیینی�رسانه�ای�و�دیجیتالی�شده�است.�مشابه�ایام�البیض�ای�که�
گذشت،�و�مشابه�نیمه�شعبانی�که�گذشت،�و�شاید�حتی�مشابه�محرم�و�صفری�که�
در�پیش�است.�اجرای�زنده�ی�برنامه�های�مذهبی�)سخنرانی،�مناجات،�مداحی(�
برای�پخش�از�تلویزیون�یا�اینترنت�و�شــبکه�های�اجتماعی،�قالبی�است�که�در�
دو�ســه�ماه�اخیر�و�تعلیق�مناسک�و�مجالس�مذهبی�رواج�بسیاری�یافته�است.�
تا�جایی�که�حتی�بســیاری�از�وعاظ�و�مداحان�و�هیئت�های�سنتی�هم�پایشان�به�
»آپارات«�و�»اینســتاگرام«�و�»واتس�اپ«�و�دیگر�شبکه�های�اجتماعی�باز�شده�
است:�پدیده�ی�هیئت��دیجیتال�و�مداحی�الیو.�پدیده�ی�آییِن�دیجیتالی�شده.���

آیین�های�دیجیتالی�شــده،�که�این�روزها�کرونا�بازارشــان�را�پررونق�کرده،�
البتــه�ویژگی�ها�و�جاذبه�های�خودشــان�را�دارند؛�ازجمله�آ�ن�که�دردســترس�و�

 دیده بان
  اندیشـه

  
محسن
حسام◢مظاهری

فعال عرصه  پژوهش دینی 
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    دیـــن

سهل�الوصول�اند�و�به�راحتِی�فشــردن�یک�دکمه�می�شود�در�آن�ها�شرکت�کرد؛�
بــدون�دغدغه�ی�ترافیک�و�جای�پارک�و�دیر�تمام�شــدِن�مجلس�و�نرســیدن�به�
سحری.�تازه�می�شود�خانوادگی�درشان�شرکت�کرد؛�نه�آن�که�مادر�و�دختر�بروند�
یک�جا�و�پدر�و�پســر�جای�دیگر.�برای�خانواده�هایی�که�فرزند�نوزاد�یا�خردسال�
دارند�هم�دردسرش�به�مراتب�کمتر�اســت.�تازه�می�توانی�سخنران�و�مداح�را�از�
فاصله�ی�نزدیک�ببینی،�بدون�آن�که�الزم�باشــد�چند�ســاعت�زودتر�بروی�و�با�
�برای�خانم�ها�

ً
مکافات�جا�رزرو�کنی.�نیاز�به�گفتن�نیست�که�این�"آپشن"�خصوصا

چقدر�جذاب�اســت.�آن�ها�که�همیشــه�در�مجالس�مذهبی�حاشیه�نشین�اند�و�
امکان�حضور�در�"متن"�مجلس�را�ندارند�و�در�یک�بی�عدالتی�ســاختاری،�تنها�
می�توانند�شنونده�ی�برنامه�از�پشت�پرده�یا�حداکثر�تماشاگر�آن�از�پرده�ی�نمایش�
باشــند،�حاال�موقعیت�یکســانی�با�مردان�یافته�اند.�آیین�های�دیجیتال�از�حیث�
امکان�دسترســی�و�توزیع�عمومی�هم�عادالنه�ترند�و�همه�می�توانند�از�فرصِت�
بودن�در�مجلس�فالن�سخنران�محبوب�یا�مداح�سلبریتی�یا�فالن�مکان�مقدس�
بهره�مند�شوند.�دیگر�مخاطب�پای�منبر�شیخ�حسین�محدود�به�گنجایش�فضای�
�کوچه�های�اطرافش�نیست.�دیگر�شنیدن�روضه�ی�

ً
»حسینیه�ی�هدایت«�و�نهایتا

حاج�منصور�محدود�به�فضای�کوچک�»مسجد�ارک«�و�خیابان�های�مجاورش�
نیست.�دیگر�شرکت�در�مراسم�شب�های�قدر�حرم�امام�رضا�و�ندبه�های�مسجد�

جمکران�نیازمند�سفر�به�مشهد�و�قم�نیست.����
به�عالوه��که�آیین�دیجیتالی�شــده�حتی�برخالف�سنت�مونولوگی�بودن�منبر،�
قابلیت�تعاملی�بودن�و�ایجاد�ســطحی�از�دیالوگ�را�هــم�دارد.�همه�ی�این�ها�به�
کنار،�یک�جذابیت�مهم�دیگرش�این�است�که�در�لحظه�امکان�انتخاب�داری.�
اگر�از�موضوع�سخنرانی�خوشــت�نیامد�یا�شعر�و�نوحه�ی�مداح�را�نپسندیدی،�
می�توانی�در�کســری�از�ثانیه�طی�االرض�کنی�بروی�پای�منبری�دیگر�در�شهری�
�می�توانی�

ً
دیگر.�می�توانی�بزنی�شــبکه�ی�بعدی�یا�کانــال�و�اکانتی�دیگر.�اصال

خوشــه�چینی�کنی.�از�هر�منبر�یک�تکه�گوش�کنی�و�از�هر�مداحی،�یک�برش.�
همچنین�شرکت�در�مجلس�هیچ�تشریفات�و�"ادب"ای�ندارد.�می�شود�با�همان�
لباس�راحتی�درمنزل�و�خانم�ها�بدون�حجاِب�بیرون�نشست�به�تماشای�مجلس.�
می�شــود�حتی�حین�برنامه،�با�تنقالت�و�خوراکی�های�مختلف�از�خود�پذیرایی�
��در�اوج�روضه،�گفت�و�خندید.�آیین�دیجیتالی�شــده،�همه�ی�

ً
کــرد�و�حتی�مثال

مرزها�را�درنوردیده�و�همه�ی�قواعد�و�قوانین�را�درهم�شکسته�است.���
ــر�و�ازجاکنده�است.�رسانه�ی�

َ
آیین�دیجیتالی�شــده،�آییِن�تکثیرشده،�منتش

�مکانِی�آیین�را�می�شــکند�و�آن�را�در�شمارگان�بی�نهایت� مدرن،�انحصار�زمانـ�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
از◢هر◢منبر◢یک◢

تکه◢گوش◢کنی◢و◢
از◢هر◢مداحی،◢یک◢
برش.◢همچنین◢

شرکت◢در◢مجلس◢
هیچ◢تشریفات◢و◢
…ادب…ای◢ندارد.◢
می◢شود◢با◢همان◢

لباس◢راحتی◢
درمنزل◢و◢خانم◢ها◢

بدون◢حجاِب◢
بیرون◢نشست◢به◢
تماشای◢مجلس.◢
می◢شود◢حتی◢حین◢
برنامه،◢با◢تنقالت◢و◢
خوراکی◢های◢مختلف◢

از◢خود◢پذیرایی◢
کرد◢و◢حتی◢مثاًل◢◢در◢
اوج◢روضه،◢گفت◢
و◢خندید.◢آیین◢
دیجیتالی◢شده،◢
همه◢ی◢مرزها◢را◢

درنوردیده◢و◢همه◢ی◢
قواعد◢و◢قوانین◢را◢

درهم◢شکسته◢است.◢◢◢
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تکثیر�می�کند.�و�این�تکثیر�ناگزیر�توأم�با�راززدایی�اســت.�ساده�اندیشــی�است�
�
ً
که�گمان�کنیم�رسانه،�تنها�یک�قالب�یا�ابزار�انتقال�است؛�ابزاری�خنثی�و�صرفا
فنی.�در�فرایند�انتشــاِر�آییــن،�که�پیچیدگی�اش�به�چشــم�نمی�آید،�آیین،�قلب�
ماهیت�می�شود.�از�معنا�و�کانتکست�طبیعِی�خود�تهی�شده�و�معنا�و�کانتکست�
دیگری�می�یابد.�از�میدانی�به�میدان�دیگر�می�رود.�فرایند�تکثیر�و�انتشار،�فرایند�
انحصارزدایــی،�فرایند�ازجاکندگی،�فرایند�تبدیل�امــِر�یونیک�به�امِر�پابلیک،�
ثمره�اش�کاالیی�شدن�آیین�است.�آیین�تنها�وقتی�کاال�شد،�امکان�»تولید�انبوه«�
پیدا�می�کند.�و�در�فرایند�این�کاالیی�شــدن،�این�تبدیل�به�محصول�شدن،�آیین�
ویژگی�های�آیینی�اش�را�از�دست�می�دهد.�ازجمله�آن�که�دیگر�مالزِم�»حضور«�

نیست.
در�وضعیت�طبیعی،�آیین،�محصول�مشترک�آیین�گزار�)واعظ،�مداح�و...(�
�با�"مخاطب"�متفاوت�اســت(.�فضای�آیینی�در�

ً
اســت�و�"حضار"�)که�ماهیتــا

تعامل�مستقیم�و�بالواسطه�ی�آیین�گزار�و�حضار�و�در�رفت�وبرگشت�کنش�های�
آنان�ایجاد�می�شــود.�در�لحظه،�در�مکان.�برای�همین�هر�مجلس،�هر�هیئت،�
هر�مراســم�و�آیین،�یــک�ایونت�منحصربه�فرد�اســت؛�یک�اجــرای�زنده�که�
قابل�پیش�بینی�نیست�چگونه�پیش�برود�و�برگزار�شود.�ازقضا�همین�انحصار�در�
�مکان�است�که�آیین�را�مستعد�تجربه�ی�قدسی�مشترک�می�کند.�"حضوِر"� زمانـ�
جمعی�از�آیین�گزاران�که�پروتکل�ها�و�تشــریفات�نانوشته�اما�پذیرفته�شده�ای�را�
به�عنوان�"ادب"�شرکت�در�آیین�رعایت�می�کنند،�امر�قدسی�را�فراخوان�می�کند.�
هرچه�طرفین،�کارگزار�و�حضار،�حضور�و�مشارکت�بیشتر�و�باکیفیت�تری�در�این�
داشته�باشــند،�کیفیت�این�فراخوان�نیز�افزون�خواهد�شد�و�تجربه�ی�عمیق�تری�
از�امر�قدســی�را�تجربه�می�کنند�و�درنتیجه�با�رضایت�بیشتری�از�مجلس�خارج�
می�شوند.�آیین،�با�حضور�جمع�است�که�ساخته�می�شود،�در�»آن«،�در�لحظه.�
آیین�برای�"مخاطب"�اجرا�نمی�شــود�و�آیین�گزاران،�اجراکننده�نیســتند.�تفاوت�
تعزیه�با�تئاتر�مذهبی�و�تعزیه�خوان�با�بازیگر�و�حاضران�در�تعزیه�با�تماشاچیان�

تئاتر�همین�است.
آیین،�در�یونیک�و�منحصربه�فردبودنش�است�که�آیین�است.�این�محدودیت�
و�انحصار،�برای�آیین�خصلت�کارکردی�دارد.�انتشــار�و�تکثیر،�ســودای�خام�و�
فریبنده�ای�است�که�دنیای�مدرن�در�دل�آیین�گزاران��انداخته�است.�مشابه�»شهوت�
توسعه«�که�متولیان�اماکن�مقدس�را�به�جای�فراهم�آوردن�فضای�مناسب�و�حفظ�
شرایط�طبیعِی�تجربه�ی�آیینی�و�قدسی،�به�معمار�و�ساختمان�ساز�و�دالل�زمین�
بدل�کرده�است.�آییِن�دیجیتالی�شــده،�به�همین�دالیل،�هرچه�باشد،�هرقدر�هم�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
آیین،◢در◢یونیک◢و◢
منحصربه◢فردبودنش◢
است◢که◢آیین◢است.◢
این◢محدودیت◢و◢
انحصار،◢برای◢آیین◢
خصلت◢کارکردی◢
دارد.◢انتشار◢و◢تکثیر،◢
سودای◢خام◢و◢
فریبنده◢ای◢است◢که◢
دنیای◢مدرن◢در◢دل◢
آیین◢گزاران◢◢انداخته◢
است.◢مشابه◢»شهوت◢
توسعه«◢که◢متولیان◢
اماکن◢مقدس◢را◢
به◢جای◢فراهم◢آوردن◢
فضای◢مناسب◢و◢
حفظ◢شرایط◢طبیعِی◢
تجربه◢ی◢آیینی◢و◢
قدسی،◢به◢معمار◢
و◢ساختمان◢ساز◢و◢
دالل◢زمین◢بدل◢کرده◢
است.
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جذاب�و�کاربردی،�اما�آیین�نیســت.�روضه�ای�که�از�تلویزیون�پخش�می�شود،�
مداحی�ای�که�الیو�اجرا�می�شود،�دعاخوانی�ای�که�آنالین�به�شبکه�های�اجتماعی�
راه�می�یابد،�آیین�نیســتند،�کاالی�آیینی�اند.�همچنان�که�)پیشتر�هم�نوشته�بودم(�
زیارت�آنالین،�زیارت�نیســت،�هیئت�آنالین�هم�هیئت�نیســت.�چیز�دیگری�

است،�خوشایند�باشد�یا�ناخوشایند،�جذاب�باشد�یا�مالل�آور.

آقــای�مظاهری�به�عنوان�یکی�از�جوانان�فعــال�در�عرصه�ی�پژوهش�های�
دینی�در�این�یادداشــت�نیز�پیرو�پروژه�ی�کاالیی�شدن�آیین�های�مذهبی�به�سراغ�
مراســمات�جمعی�مثل�شــب�های�قدر�رفته�و�مدل�های�جدید�این�برنامه�ها�را�
بررســی�می�کند.�ایشــان�با�قلمی�بسیار�زیبا�مساله�ی�مراســمات�دیجیتالی�و�
تلویزیونی�شب�قدر�امسال�را�زیر�ذره�بین�برده�و�این�مدل�را�تحت�همان�مقوله�ی�
کاالیی�شــدن�آیین�های�مذهبی�توصیف�می�کند.�به�نظر�ایشان�اینگونه�آیین�ها�
علیرغــم�امکانات�و�ویژگی�های�خوب�و�منحصر�بــه�فردی�که�دارند،�ماهیت�
آیینی�خود�را�از�دســت�می�دهند�چرا�که�نفس�حضور�ســخنران�و�مستمع�در�
مجلس�و�نفس�حضور�در�بین�یک�اجتماع�عزادار،�خود�از�مقوله�هایی�است�که�
در�ماهیت�این�آیین�نهفته�است�و�در�شرایط�کنونی�بخاطر�عدم�امکان�برگزاری�
اینگونــه�آیین�ها،�به�ناچار�مدل�های�ســاختگی�آنها�به�عنوان�یک�کاال�به�مردم�

دیندار�عرضه�می�شود�و�هیچگاه�خاصیت�آن�آیین�اصلی�را�نخواهد�داشت.
او�همچنین�در�یادداشت�دیگر�خود�به�ســراغ�دینداری�عوامانه�و�مناسک�
دینی�در�سطح�اجتماعی�پرداخته�بود.�او�در�آن�یادداشت�مدعی�بود�که�نمی�توان�
امید�به�اصالح�و�یا�تغییر�نگرش�عوامانه�به�امام�داشت�چرا�که�عقالنی�کردن�آن�
به�معنای�حذف�امام�از�زندگی�مردم�اســت.�در�حالی�که�این�ادعا�به�هیچ�وجه�
درست�نبوده�چرا�که�ما�در�زندگی�خود�ائمه�شاهد�آن�هستیم�که�تالش�می�کردند�
تا�مردم�تصور�درست�و�معقولی�از�امام�پیدا�کرده�و�به�سراغ�خرافات�نروند.�این�
مساله�که�اعتقادات�عوام�را�به�بهانه�ی�عدم�امکان�اصالح�رها�کنیم�هیچ�نتیجه�ای�

جز�از�بین�رفتن�دین�و�تحریف�روز�به�روز�آن�ندارد.
# خنثی نبودن رسانه

# عدم سازش سنت و مدرنیته
# کاالیی شدن آیین های مذهبی دیجیتالی

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت |

 از حسرت َجلوت تا فرصت خلوت؛ تحلیلی 
بر جمعی یا فردی بودن مناسک

�حمیدرضا�شریعتمداری 	

کم،�در�آستانه�روزها�و�شــب�های�قدر�قرار�گرفته�ایم�و�اوج�گرفتن�فرصت�
پرستش�و�شدت�گرفتن�رغبت�به�نیایش؛�همزمان�به�دلیل�محدودیت�هایی�که�
بنابه�پروتکل�ها�یا�آیین�نامه�ها�و�مقررات�بهداشتی�و�تأمینی،�دامنگیر�مکان�های�
مقدس�و�از�جمله�زیارتگاه�ها�شــده،�در�این�روزها،�حسرت�و�افسوس�مؤمنان�
�در�

ً
دوچندان�می�شود�و�می�رود�تا�به�نوعی�اعتراض�و�عصیان�هم�بینجامد.�قاعدتا

چنین�بحران�هایی،�گریز�و�گزیری�از�اعتمادکردن�به�صاحبان�امر�و�قدرت�نیست�
و�هرنوع�نافرمانی،�دســت�کم�به�آشفتگی�بیش�تر�اوضاع�و�ازدست�رفتن�هرنوع�

زمینه�خدمت�و�انجام�مسئولیت�منتهی�می�شود.
در�این�یادداشــت�مختصر�نمی�خواهم�به�درستی�یا�نادرستی�این�تصمیم،�
همچون�ده�ها�تصمیم�مهم�دیگری�که�در�این�بحران�گرفته�شد،�بپردازم�)و�البته�
خودم�جمع�بندی�مثبتی�از�مدیریت�بحران�کرونا�توسط�دولت�و�ملت�دارم�و�آن�
را�برگ�درخشــانی�در�کتاب�تدبیر�دولت�و�لوح�تقدیر�ملت�می�دانم(؛�آنچه�مرا�
به�نوشتن�سوق�داده،�تبیین�چرایِی�این�دغدغه�و�نگرانی،�از�زاویه�ای�متفاوت،�و�
چاره�جویی�برای�بخشی�از�حســرت�مؤمنان�در�فقِد�شعائر�و�آیین�های�جمعِی�

دینی�است.

 دیده بان
  اندیشـه

  
حمیدرضا
شریعتمداری

دانشیار گروه شیعه شناسی 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
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دوم،�ذات�و�ماهیــت�عبــادت�در�همه�انواعش،�خلوت�کــردن�با�معبود�و�
محبوب�اســت.�مخاطب�واقعی�و�اصلِی�ما�در�پرســتش�و�نیایش�)و�حتی�در�
زیارت�و�شــفاعت�طلبیدن(،�خدای�متعال�است�و�نیز�آنچه�از�نجوا�و�مناجات�
با�خدا�می�جوییم،�در�وهله�نخســت�و�نیز�بالمآل،�نیکبختی�و�تعالِی�معنوی�و�
�آثار�و�برکات�آن�به�دیگران�هم�بسط�می�یابد.�

ً
معرفتِی�خودمان�است�و�البته�حتما

آنچه�ما�در�نیایش�هایمان�انجام�می�دهیم�و�می�طلبیم�)برگرفته�از�سخنان�استاد�
ملکیان(،�عبارتند�از:

1.�اعتراف�به�واقعیت�و�موقعیت�خودمان�)گناهان،�نقاط�ضعف�و�محدویت�
هایمان�در�دانایی�و�توانایی�و�نیز�بلیاتی�که�ما�را�زمینگیر�یا�محدود�کرده�اند(؛

2.�مدح�و�ثنای�جاللت�و�عنایت�پروردگار؛
3.�شکر�و�قدردانی�و�حقگزاری�به�پیشــگاه�باری�تعالی�)شادی�از�تنعم،�

تعهد�به�استفاده�بهینه�از�نعمت�و�تعمیق�شفقت�بر�دیگران�در�خویشتن(؛
�4.حاجت�خواستن�از�خدا؛

�5.کارکردهــای�ذهنی�و�روانــی�)تأمل�در�گذشــته�مان،�تمرکز�روی�حل�
مشــکالتمان،�مراقبه�و�شــناخت�خوِد�حقیقی�مان�از�خوِد�غیرحقیقی،�نظر�در�
هستی�و�زدودن�شّر�و�هرنوع�کژی�و�ناراستی�از�آفرینش�یا�نگرشمان�به�آفرینش.(
�نیازمند�خلوت�و�تنهایی�

ً
انجام�این�وظائــف�و�نیل�به�این�مطلوب�ها�حتما

است�یا�در�خلوت�و�تنهایی،�بهتر�و�مؤثرتر�در�دسترس�قرار�می�گیرند؛
سوم،�از�دیگر�سو،�در�هر�دینی�شعائری�وجود�دارند�که�ماهیت�آیینِی�آنها�به�
جمع�و�اجتماع�پیوند�خورده�است.�درست�است�که�این�شعائر�که�جنبه�عبادی�
هم�دارند،�در�پی�اعالی�کلمه�الله�در�گیتی�و�تشــویق�دیگران�به�پرستش�و�نیز�
�برای�تثبیت�

ً
نیکی�و�نیکوکارِی�خدامحورانه�هســتند،�اما�در�عین�حال،�عمدتا

همان�حاالت�معنوِی�ناشی�از�عبادت�های�فردی�طراحی�شده�اند�تا�آدمی�بتواند�
خلوت�را�در�جلوت�تجربه�کند�و�خداجویی�را�در�همه�رفتارهای�زیســتی�اش�
نهادینه�کند،�پس�در�نهایت،�باز�غایت�اصلی�تعالِی�خویشتن�است.�می�دانیم�
که�پیامبران�به�سفرهای�الی�الخلق�و�فی�الخلق،�تن�دادند�تا�هم�رسالت�االهی�را�
انجام�دهند�و�هم�در�ساخت�و�پرداخت�خویشتن،�گام�های�بزرگ�تری�را�بردارند�
�بنابه�

ً
و�همین�مایه�برتری�آنها�بر�عارفاِن�مانده�در�ســیر�فی�الحق�اســت.�اساسا

تعالیم�دینی،�غایت�اصلی�را�باید�در�وصال�فرد�به�محبوب�و�در�تقرب�شناختی�
و�وجودِی�فرد�به�خدا�جســت�و�یافت.�به�همین�جهت،�حضور�یا�نقش�آفرینی�
در�اجتماع�اگر�با�خودســاختگی�همراه�نباشد،�هم�ممنوع�است�و�هم�ویرانگر�
ِر�ناشی�از�توجه�به�

ّ
)هم�برای�فرد�و�هم�برای�دیگران(�و�همواره�اولیای�خدا�از�تکد

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢هر◢دینی◢شعائری◢
وجود◢دارند◢که◢ماهیت◢
آیینِی◢آنها◢به◢جمع◢و◢
اجتماع◢پیوند◢خورده◢
است.◢درست◢است◢
که◢این◢شعائر◢که◢

جنبه◢عبادی◢هم◢دارند،◢
در◢پی◢اعالی◢کلمه◢

اهلل◢در◢گیتی◢و◢تشویق◢
دیگران◢به◢پرستش◢و◢
نیز◢نیکی◢و◢نیکوکارِی◢
خدامحورانه◢هستند،◢

اما◢در◢عین◢حال،◢
عمدتاً◢برای◢تثبیت◢

همان◢حاالت◢معنوِی◢
ناشی◢از◢عبادت◢های◢

فردی◢طراحی◢شده◢اند◢
تا◢آدمی◢بتواند◢خلوت◢
را◢در◢جلوت◢تجربه◢
کند◢و◢خداجویی◢را◢
در◢همه◢رفتارهای◢

زیستی◢اش◢نهادینه◢
کند،◢پس◢در◢نهایت،◢
باز◢غایت◢اصلی◢تعالِی◢

خویشتن◢است.◢
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کثرت�و�جمعیت،�به�خدا�پناه�می�برند.
چهارم،�از�این�رو،�مؤمنان�بایــد�بیاموزند�که�چگونه�بر�خود�تمرکز�کنند،�
به�خود�بیندیشــند،�با�خود�کنــار�بیایند�و�از�خلوت�خود�بــا�خدا�لذت�ببرند.�
شعائرزدگی�و�اقبال�زیاد�به�عبادت،�دعا�و�زیارِت�جمعی�و�معتادشدن�به�وعظ�
خطیبــان�و�لحن�و�صوت�ذاکران�و�قاریان،�آدمی�را�آنچنان�جمع�زده�و�بیرونگرا�
می�کند�که�دیگر�به�عبادت�های�فردی�کم�رغبت�می�شود،�از�خلوت�با�خویشتن�
�همیشه�باید�کسی�باشد�که�

ً
و�مناجات�با�خدای�خود�لذت�نمی�برد�و�گویا�حتما

او�را�به�فراز�ببرد�یا�به�حتی�به�درونش�ســوق�دهد.�از�جمله�آفات�این�وابستگی�
و�دلبســتگی�این�اســت�که�مؤمنانی�که�در�چنین�مراســم�و�مجالسی�به�وجد�
می�آیند،�چیزی�نمی�گذرد�که�چون�به�دنیای�خود�برمی�گردند،�به�جز�چند�یافته�
معرفتی)اگر�در�آن�مجالس،�معرفتی�توزیع�شده�باشد(،�دیگر�اثری�از�آن�وجد�

معنوی�)مگر�در�حد�شیرینِی�ذائقه�و�جاذبه�خاطره(،�نمی�یابند!
شاید�یکی�از�خاستگاه�های�برونگرایی�افراطی،�جهان�اندیشِی�حداکثری�و�
میل�فزاینده�مؤمنان�را�به�اینکه�“یا�همه�عالم�بگیریم�یا�بر�عالم�پی�زنیم”،�بتوان�در�
همین�جمع�گرایِی�حداکثری�در�عبادات�و�شعائر�یافت�و�البته�باید�مراقب�باشیم�
�در�همین�

ً
که�ذات�اجتماعی�و�حتی�گرایش�سیاســی�و�انقالبِی�دین�را�که�اتفاقا

شعائر،�نمایان�هستند�و�حتی�در�برخی�عبادت�های�فردی�و�دعاهای�مأثور�هم،�
قابل�رهگیری�هستند،�مغفول�و�مهجور�نگذاریم!

پنجم،�شاید�این�رویداد�ناخوشایند�و�تحمیلی،�یعنی�بسته�شدن�عبادتگاه�ها�
و�جلوگیری�از�آیین�های�جمعی،�در�کنار�حسرتی�که�آفریده،�فرصتی�شود�برای�

تمریِن�خلوت�و�تمرکز�بر�خویشتن�و�التذاذ�از�انس�با�انیس�القلوب؛
چرا�نباید�نگریستن�در�آیات�تکوین�و�تدوین،�برایمان�راهگشا،�الهام�بخش�

و�آرام�کننده�باشد؟
چرا�نبایــد�به�یادآوردن�مصائب�اهل�بیت،�بدون�صــوت�و�لحن�ذاکران�و�

روضه�خوانان،�ما�را�برانگیزاند،�محزون�کند�و�به�گریه�درآورد؟
چرا�نباید�در�نهانخانه�دل�و�منزلمان،�به�نماز،�دعا�و�تالوت�مشتاق�باشیم؟

چرا�نمی�توانیم�از�دور�با�اولیای�خدا�ارتباط�معنوی�پیدا�کنیم؟
چرا�نباید�از�تنهانشینی�در�مسجد�و�حرم،�لذت�ببریم�و�به�خدا�برسیم؟

گریــز�از�مرکز�درون�و�انجــذاب�به�مأل�و�بیرون،�آفتی�اســت�که�دامنگیر�
بســیاری�از�مؤمنان�شده�و�مانعی�شده�در�برابر�ســیر�انفسِی�آنها،�درونی�شدِن�
تعلیمــات�دینی�و�تمکن�یافتن�مواعظ�بیرونی�در�جانشــان.�امامان�ما�مکرر�بر�
وعظ�درونی�تاکید�کرده�اند�و�بر�این�که�فاقِد�اندرزگوی�درونی،�از�صیانت�الهی�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
شاید◢یکی◢از◢
خاستگاه◢های◢
برونگرایی◢افراطی،◢
جهان◢اندیشِی◢
حداکثری◢و◢میل◢
فزاینده◢مؤمنان◢را◢به◢
اینکه◢“یا◢همه◢عالم◢
بگیریم◢یا◢بر◢عالم◢
پی◢زنیم”،◢بتوان◢در◢
همین◢جمع◢گرایِی◢
حداکثری◢در◢عبادات◢
و◢شعائر◢یافت◢و◢البته◢
باید◢مراقب◢باشیم◢
که◢ذات◢اجتماعی◢و◢
حتی◢گرایش◢سیاسی◢
و◢انقالبِی◢دین◢را◢که◢
اتفاقاً◢در◢همین◢شعائر،◢
نمایان◢هستند◢و◢حتی◢
در◢برخی◢عبادت◢های◢
فردی◢و◢دعاهای◢مأثور◢
هم،◢قابل◢رهگیری◢
هستند،◢مغفول◢و◢
مهجور◢نگذاریم!
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برخوردار�نمی�شود�و�اندرزهای�دیگران�به�حال�او�هرگز�سودمند�نخواهند�افتاد�
)از�جمله،�رک:�نهج�البالغه،�خ�90.(

یه�)و�دون�الجهر�من�القول(�
ْ
ف
ُ
شاید�از�این�روست�که�قرآن�کریم�به�دعای�خ

فــرا�می�خواند�)أعــراف،��55و�205(�و�امامان�ما�بااینکــه�در�برخی�اوقات�و�
حاجات،�به�اجتماع�در�دعا�و�دعای�جمعی�فرا�می�خواندند،�بارها�فرموده�اند�که�
اخفای�دعا�و�به�تنهایی�دعاکردن�معادل�یا�برتر�از�هفتاد�بار�دعای�علنی�و�آشکار�

است�)رک:�کافی،�کتاب�الدعاء،�باب�12،�باب�إخفاء�الدعاء.(

آقای�شریعتمداری�دانشیار�گروه�شیعه�شناسی�دانشگاه�ادیان�و�مذاهب�در�
این�یادداشت�نسبت�به�مساله�ی�تعطیلی�مناسک�جمعی�واکنش�نشان�داده�و�آن�
را�برخالف�تصور�همگان�یک�مســاله�ی�مثبت�و�مفید�تصویر�می�کند.�به�نظر�
ایشان�از�آنجایی�که�خلوت�با�خدا�در�ماهیت�عبادات�اخذ�شده،�اقدام�به�انجام�
آنها�در�مکان�خلوت�و�بــه�تنهایی�به�مراتب�به�آن�ماهیت�نزدیک�تر�خواه�بود�و�
لذا�لذت�و�اجر�بیشتری�را�نصیب�فرد�می�کند.�ایشان�معتقد�است�که�دینداران�
باید�از�این�فرصت�کرونا�استفاده�کرده�و�جنبه�ی�فردی�و�خلوت�عبادات�خود�را�
تقویت�کنند�تا�در�همه�حال�بتوانند�اقدام�به�فعالیت�کرده�و�منتظر�جمع�نمانند.�
ادعای�ایشان�درباره�ی�لزوم�خلوت�گزینی�بسیار�صحیح�است�ولی�نمی�توان�آن�
را�در�مورد�تمام�عبادات�صحیح�دانســت�چرا�که�در�ماهیت�برخی�عبادات�مثل�

� حج�و�جهاد،�عنصر�جماعت�اخذ�شده�است.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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»یادداشت هایی پیرامون شب قدر«
یادداشت | 

خدا علی را نیامرزد!
مجتبی�لشکربلوکی 	

زنی�مراجعه�کرد�به�معاویه�و�با�او�بر�ســر�موضوعــی�بحث�و�جدل�کرد.�
معاویه�از�این�گســتاخی�و�جسارت�زن�در�گفتگوی�بی�محابایش�ناراحت�شد�
و�بــه�او�گفت�»خــدا�علی�را�نیامرزد«�که�او�این�رســم�را�فراگیر�کرد.�منظور�او�
چه�بود؟�رســم�هم�ترازی�حاکم�و�شهروند،�پارادایم�نقد�پذیری�حاکمان،�آیین�
اعتراض�بدون�لکنت�به�حاکم�و�رســم�بدهکاری�حاکم�و�طلبکاری�شهروند.�
این�روایت�را�که�در�یک�سخنرانی�شــنیدم�و�به�فکر�فرورفتم.�آیا�علی)ع(�فقط�
همین�هنجارشکنی�را�انجام�داد؟�جواب�این�بود:�هنجار�شکنی�های�او�بیش�از�

اینهاست!�به��7نمونه�اشاره�می�کنم.�
1.به�روایت�محققان�تاریخ،�در�دوران�حکومت�ایشــان�زندانی�سیاســی�
گزارش�نشــده�است.�آن�هم�آن�زمانی�که�امیر�مالک�جان�و�مال�و�ناموس�مردم�

بود�و�زندانی�سیاسی�امری�رایج.
2.امروزه�می�شــنویم�که�مدیران�ارشد�کشورها�شــامل�نخست�وزیران�و�
روسای�جمهور،�به�خاطر�تخلفات�مالی�در�زمان�مسوولیت�یا�بعدش�محاکمه�
می�شوند�و�این�را�نشــانه�آزادی�و�عدالت�می.دانیم.�ایشان�به�دادگاه�فراخوانده�
شد.�از�طرف�یک�جایگاه�واال؟�نه!�به�شکایت�یک�فرد�عادی.�یک�رییس�قبیله؟�

 دیده بان
  اندیشـه

  
مجتبی◢لشکر◢
بلوکی

استاد دانشگاه شریف و 
اقتصاددان  
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نه�یک�شــهروند�معمولی!�یک�مســلمان؟�نه�یک�اقلیت!�و�جالب�اینجاست�
محکوم�شد�و�جالب�تر�اینکه�پذیرفت!�اعتراف�می�کنم�همین�که�او�توسط�یک�
شهروند�معمولی�اقلیت�غیرمســلمان�به�دادگاه�فراخوانده�می�شود�و�در�دادگاه�
حاضر�می�شود�هنوز�برای�من�قابل�هضم�نیست.�چه�برسد�به�محکوم�شدنش!
3.خود�را�بدهکار�مردم�می�دانست�نه�طلبکار.�حتما�شنیده�اید�در�خانه�زنی�
که�همسرش�را�در�یکی�از�جنگ�ها�از�دست�داده�بود�به�صورت�ناشناس�رفته�بود�
و�برایشان�نان�می�پخت�و�با�بچه�ها�بازی�می�کرد�و�آن�زن�هم�پیاپی�علی�را�نفرین�
می�کرد.�و�در�انتها�که�متوجه�شــد�که�او�همان�علی�است�حاکم�سرزمین�های�
پهناور.�علی�خاضعانه�گفت:�شــما�ببخشید�که�تا�کنون�مشکالت�شما�را�حل�

نکرده�بودم،�از�درگاه�خدا�بخواهید�که�علی�را�ببخشد.
4.به�گواهی�تاریخ،�مخالفینش�در�مســجد�علیه�او�و�رو�در�روی�ســخن�
می�گفتند�و�چند�ساعت�بعد�برای�گرفتن�حق�خود�از�بیت�المال�می�آمدند.�هنوز�

هم�باور�کردنش�سخت�است.
5.زمانی�که�در�جنگ�های�عرب،�مثله�کردن�)بریدن�گوش�یا�بینی�و�اعضا(�
امری�رایج�بود�او�دســتور�نظامی�شدید�می�داد�)و�نه�اینکه�صرفا�توصیه�اخالقی�
نرم�کند(�که�کشــتگان�را�مثله�نکنید،�فراریــان�را�تعقیب�نکنید�و�مجروحان�را�

نکشید�و�...
6.کافیست�امروز�در�گوگل�جستجو�کنید�تصویر�حضرت�علی.�تصویری�
که�می��آید�فردی�جدی�و�مقتدر�در�کنار�شــیر�و�شمشیر�)ذوالفقار(.�این�تصویر�
سال�هاســت�در�ذهن�من�و�شما�نشســته�چه�بخواهیم�چه�نخواهیم.�اما�به�ما�
نگفتند�که�در�یکی�از�جنگ�ها،��12هزار�نفر�از�متعصب�ترین�افراد�اعالم�جنگ�
کردنــد.�صبورانه�با�آن�ها�گفت�وگو�کرد�و�آن�قدر�مدارا�و�نرمش�و�تعامل�کرد�که�
�12هزار�نفر�به��4هزار�نفر�رســید�ســپس�به��1500نفر.�هنر�استراتژیست�های�
جنگی�آن�است�که�در�جنگ�با�کمترین�خونریزی�فاتح�شوند�و�علی�اینگونه�بود.�
منتهی�برای�من�و�شما�ذوالفقار�علی�بیش�از�گفتگوی�علی�تبلیغ�و�ترویج�شده.�
زمانی�که�او�برای�گفتگو،�تعامل،�مکاتبه،�محاجه،�توافق،�مذاکره�گذاشت�بسیار�

بسیار�بیشتر�از�جنگ�بوده�است�اما�...�
7.او�با�زندانیان�)البته�گفتم�که�زندانی�سیاســی�نداشتند(�مانند�یک�انسان�
برخورد�کرد.�گفته�می�شــود�تا�قبل�از�او�زندانیان�در�چاه�های�عمیق�و�به�شیوه�ای�
غیرانسانی�نگه�داری�می�شدند.�او�برای�اولین�بار�برای�زندانیان،�فضای�مناسبی�
بــرای�طی�کردن�دوران�محکومیت�فراهم�کرد�و�برای�حقوق�زندانیان�مانند�یک�

انسان،�ارزش�قائل�شد.�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
زمانی◢که◢در◢

جنگ◢های◢عرب،◢
مثله◢کردن◢)بریدن◢

گوش◢یا◢بینی◢و◢
اعضا(◢امری◢رایج◢

بود◢او◢دستور◢نظامی◢
شدید◢می◢داد◢)و◢نه◢
اینکه◢صرفا◢توصیه◢
اخالقی◢نرم◢کند(◢

که◢کشتگان◢را◢مثله◢
نکنید،◢فراریان◢را◢
تعقیب◢نکنید◢و◢

مجروحان◢را◢نکشید◢
و◢...
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هنجارشکنی�های�او�بسیار�بیشتر�از�این�حرف�هاست.��شاید�بد�نباشد�که�
امسال�فقط�برای�فرق�شکافته�علی�گریه�نکنیم.�برای�خود�گریه�کنیم.�اصال�فرق�
علی�شکافت�که�ترک�در�دانســته�های�من�و�تو�ایجاد�شود.�که�فرق�ذهنیت�ها،�
تعصب�های�و�جاهلیت�های�من�و�تو�شکافته�شود.�عجیب�است�ما�برای�کسی�
گریه�می�کنیم�که�هیچ�شــباهتی�به�او�نداریم.�بیش�از�شمشــیر�علی،�به�منطق�
علی�)ایجاد�توافق�از�طریق�مفاهمه(�و�بیش�از�عدالت�اقتصادی�علی�به�عدالت�
سیاسی�)برابری�حاکم�و�شــهروندان�فارغ�از�جنسیت�و�نژاد�و�مذهب(�و�بیش�
از�جنگ�علی�به�آشــتی�او�تمرکز�کنیم.�باشد�که�به�برکت�آن�حضرت�آمرزیده�

شویم.

آقای�لشکر�بلوکی�استاد�دانشگاه�شریف�و�اقتصاد�دان�در�این�یادداشت�به�
مثابه�ی�یک�محقق�دینی�ظاهر�شــده�و�گوشــه�هایی�از�فضایل�و�سبک�زندگی�
امیرالمومنین�را�بازگو�می�کند.�به�طور�کلی�شــاید�بتوان�ادعاهای�ایشــان�را�در�
دو�مورد�خالصه�کرد.�مورد�اول�این�اســت�که�ایشان�در�َسدد�ارائه�ی�تصویری�
منفعل�و�سازش�کار�از�حضرت�است�و�صرفا�به�این�ُبعد�از�زندگی�ایشان�توجه�
می�کند�در�حالی�که�غضب�با�دشــمنان�خدا�نیز�روی�دیگر�این�سبک�زندگی�
است.�به�نظر�می�رسد�ایشان�به�دنبال�اثبات�مساله�ی�همزیستی�مسالمت�آمیز�
و�مذاکره�با�دشمنان�است�و�از�این�طریق�کالم�خود�را�ایراد�می�کند.�مورد�دومی�
که�ایشان�ذکر�می�کند�بحث�عدالت�اجتماعی�و�سیاسی�است�که�حضرت�امیر�
در�دوران�حکومت�خود�اجرایی�می�کردند.�به�نظر�می�رسد�که�مقایسه�ی�هیچ�
حکومتی�با�حکومت�حضرت�کار�درســتی�نباشد�چرا�که�خود�ایشان�نیز�مدام�
می�فرمودند�هیچ�انســانی�نمی�تواند�مانند�ایشــان�عمل�کند�و�همین�فرق�بین�

حکومت�داری�معصوم�و�غیر�معصوم�است.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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سخنرانی | 

وزهایش چنین بی  شب هاِی قدری که ر
قدر است

دکتر�محمدباقر�تاج�الدین 	

ما�مسلمانان�و�به�ویژه�ایرانیان�مسلمان�یک�بار�برای�همیشه�به�طور�جدی�و�
اساسی�باید�از�خود�پرسش�کنیم��که�از�پِس�سالیانی�چند�که�در�ماه�رمضان�در�
شب�های�قدر�بیداری�می�کشیم�و�به�خواندن�دعاهای�گوناگون�می�پردازیم�پس�
چرا�این�همه�روزهای�مان�بی�قدر�و�ارزش�شده�اند�که�این�گونه�برای�دنیای�مان��
بر�سر�و�روی�یکدیگر�چنگ�می�اندازیم�و�ذره�ای�از�آن�همه�بیدار�باشی�و�شب�
نخوابی�گویی�در�وجود�و�درون�مان�رخنه�نکرده�است�و�به�کارمان�نیامده�است.�
روزها�را�با�بی�اخالقی�و�عصیان�و�قلدری�و�غرور�و�گردن�کشــی�و��تهمت�زنی�
و�دروغ�پردازی�و�قضاوت�های�نادرســت�و�حرص�و�زیاده�خواهی�و�بدخواهی�
و�بدگویی�و�صدها�رذیلت�اخالقی�دیگر�سپری�می�کنیم�و�همه�این�پلیدی�ها�و�
زشتی�ها�را�می�خواهیم�در�شبی�که�نامش�شب�قدر�است�بزداییم�و�پاک�کنیم،�
زهی�خیال�باطل!!��این�درســت�است�که�در�ماه�رمضان�و�به�ویژه�در�شب�های�
قدر�باید�به�دعا�خوانی�و�دعاگویی�نشست�و�از�درگاه�خداوند�متعال�درخواست�
داشت�که�ما�را�از�بدی�ها�و�پلیدی�ها�پاک�گرداند�و�توبه�مان�را�بپذیرد�و�آن�گاه�
ما�را�به�امر�بیکران�و�قدسی�متصل�نماید�اما�این�گونه�هم�نیست�که�روزهای�مان�

 اندیشـه
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را�چنین�بی�قدر�و�ارزش�سپری�کنیم�و�این�گونه�غیر��اخالقی�و�غیر�انسانی�رفتار�
نماییم��به�گونه�ای�که��نه�برای�خود�ارزشی�قائل�باشیم�و�نه�برای�دیگران�و�سپس�
در�شــبی�چون�شب�قدر�بنشــینیم�و�انتظار�آن�را�داشته�باشیم�که�یک�شبه�همه�
چیز�به�خوبی�و�خوشی�به�پایان�برسد�و�هنگام�سحر�دل�خوش�به�این�باشیم�که�

خداوند�ما�را�بخشیده�است�و�دیگر�ماللی�نیست!!!
قرار�بر�این�بود�که�در�شــب�قدر�بر�قدر�و�قیمــت�خویش��بیافزاییم�و�قول�
بدهیــم�که�دیگر�این�گونه�غیر�اخالقی�و�غیر�انســانی�زندگی�نکنیم�اما�نه�تنها�
بهتر�نشــدیم�بلکه�روز�به�روز�بر�وضع�اســف�بار�خویش�افزودیم�تا�جایی�که�
اکنون��چنین�حقیرانه�و�مزورانه�و�متقلبانه�و�مغرورانه�روزگاران�خویش�را�سپری�
می�کنیم�اما��انگار�نه�انگار�که�در�شب�قدر�آن�همه�آه�و�ناله�سر�دادیم�و�آن�همه�
اشک�ندامت�و�حسرت�ریختیم�تا�روزگاران�خویش�را�بهتر�سازیم�ولی�افسوس�
و�هزاران�افســوس�که�چنین�نشد�و�پرسش�اساسی��این�است�که�چرا�چنین�نشد�
و�یا��نمی�شــود؟�پاســخ�را�باید�در�دو�خطای�اساسی�جستجو�کنیم�که�همواره�

مرتکب�شده�و�می�شویم:
1.خطا�در�تصویری�اســت�کــه�از�امر�اخالقی�و�همچنیــن�از�امر�دین�و�

دینداری�و�به�ویژه�از��مناسکی�چون�نماز�و�روزه�و�شب�قدر�داریم.
2.خطای�دوم�اما��در�این�اســت�که�ما�فکر�کرده�ایم�که�اگر�شب�ها�خوب�

عبادت�کنیم�در�نتیجه�روزهای�خوبی�هم��خواهیم�داشت.�
گاه�باشیم�که�امر�اخالقی�بیرون�از�دین� خطای�نخســت؛�ما�باید�متوجه�و�آ
قرار�دارد�و�فراتر�از�دین�و�دینداری�است�چرا�که�چه�بسا�آدمیان�و��جوامعی�در�این��
جهان�بوده�و�هستند�که�لزوما�پایبند�به�دینی�نبوده�و�نیستند�اما�کامال��اخالقی�و�
انسانی�زندگی�کرده�و�می�کنند.�این�گفته�به�این�معنا�است�که�اگر�انسان�ها�درون�
خود�را�تربیت�نکنند�و�به�تزکیه�نفس�نپردازند�چه�بســا�که�دین�داشتن�و�دیندار�
بودن�شان�نه�تنها�هیچ�گونه�سودی�برای�شان�نداشه�باشد�بلکه�به�مراتب�ضرر�و�
زیان�بیشتری�هم�داشته�باشد.�اگر�انسان�ها�در�گام�اول�اخالقی�نباشند�چه�بسا�
که�التزام�شــان�به�هر�دینی�نتواند�آنان�را�نجات�دهد.�البته�این�گفته�به�این�معنا�
نیست�که�دین�نمی�تواند�کارکرد�نجات�بخشی�داشته�باشد�یا�نمی�تواند�انسان�
ها�را�اخالقی�کند،�بلکه�تمام�سخن�بر�سر�این�است�که��اگر�انسان�به�تزکیه�درون�
خویش�نپردازد�و�درصدد�اخالقی�زیســتن�بــر�نیاید�هیچ�چیزی�حتی�دین�هم�
نمی�تواند�مایه�سعادت�او�شود.�این�گونه�است�که�باید�گفت�یک�شب�قدر�که�
سهل�است�بلکه�اگر�هر�شب�هم�شب�قدر�باشد�در�صورتی�که�انسان�نخواهد�
اخالقی�بزید�و�به�پاالیش�درون�بپردازد�و�نه�تنها�در�مرحله�نظر�و�ذهنی�بلکه��در�

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
قرار◢بر◢این◢بود◢که◢
در◢شب◢قدر◢بر◢قدر◢
و◢قیمت◢خویش◢◢
بیافزاییم◢و◢قول◢بدهیم◢
که◢دیگر◢این◢گونه◢غیر◢
اخالقی◢و◢غیر◢انسانی◢
زندگی◢نکنیم◢اما◢نه◢
تنها◢بهتر◢نشدیم◢بلکه◢
روز◢به◢روز◢بر◢وضع◢
اسف◢بار◢خویش◢
افزودیم◢تا◢جایی◢که◢
اکنون◢◢چنین◢حقیرانه◢
و◢مزورانه◢و◢متقلبانه◢
و◢مغرورانه◢روزگاران◢
خویش◢را◢سپری◢می◢
کنیم◢اما◢◢انگار◢نه◢انگار◢
که◢در◢شب◢قدر◢آن◢
همه◢آه◢و◢ناله◢سر◢دادیم◢
و◢آن◢همه◢اشک◢ندامت◢
و◢حسرت◢ریختیم◢
تا◢روزگاران◢خویش◢
را◢بهتر◢سازیم◢ولی◢
افسوس◢و◢هزاران◢
افسوس◢که◢چنین◢نشد◢
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مرحله��عمل�و�عینی�یعنی�در�زندگی�روزمره�خویش��دست�به�رفتارهای�درست�
و�انســانی�نزند،��هیچ�گونه�سود�و�منفعتی�برایش�نخواهد�داشت.�اگر�بخواهم�
بحــث�را�از�منظر��درون�دینی�پیش�ببرم��می�توانم�به�این�موضوع�بســیار�مهم�
اشاره�داشته�باشم�که�در��قرآن�کریم�همواره�پس�از�اشاره�به�»ایمان«��فورا�بحث�
»عمل«�مطرح�شده�است،�»آمنوا�و�عملوالصالحات«�که�اگر�ایمان�بدون�عمل�

باشد�گویی�از�نظر�خداوند�متعال�هیچ�ارزشی�ندارد.
خطای�بزرگی�که�عموم�دینداران�و�در�اینجا�مسلمانان�مرتکب�می�شوند�این�
اســت�که�تصور�کرده�اند�به�ِصرِف�انجام�مناسک�دینی�آن�هم�در�قالب�مشتی�
اعمال��تکراری�و�عادتی�و�تکلیفی�دیگر�ماللی�نیست�و�به�رستگاری�دست�یافته�
اند.�اما�باید�گفت�که�این�خیالی�است�سراسر�باطل،��زیرا�چنین�اعمالی�بریده�از�
اخالق�است�و�تا�با�اخالق�در�زندگی�روزمره�و�در�ارتباط�با�دیگران�همراه�نباشد�
نه�تنها��قدر�و�ارزشی�ندارد،��بلکه�ممکن�است�نتایج�زیانبار�و�حتی�خطرناکی�
هم��به�همراه�داشــته�باشد.��مانند�این�که�عده�ای�به�نام�دین�و�دینداری�دست�به�
اعمال�غیر�اخالقی�و�غیر�انســانی�با�دیگران�می�زنند�و�می�پندارند�که�در�حال�
خدمت�به�دین�هســتند�اما�گویا�نمی�دانند�که�بــه�دین،��خود�و�جامعه�خیانت�
می�کنند.�همچنین�فربه�شــدن�مناسک�دینی�و�از�جمله�مناسک�ماه�رمضان�و�
روزه�داری�و�به�ویژه�شــب�های�قدر�آن�را�تبدیل�به�مشتی�امور�تکراری�و�عادتی�
و�تکلیفی�نموده�و�این�گونه�اســت�که�از�درون�تهی�شــده�و�گویی�دیگر�جان�و�
دلی�را�گرم�نمی�کند.�با�تأســف�باید�بگویم�که��این�اتفاق�ناگوار�و�غمبار��برای�
تمامی�آموزه�های�دینی�در�این�ســرزمین�روی�داده�است�و�مختص�این�ماه�هم�
نیســت.�چرا�راه�دوری�برویم�همین�نماز�های�یومیه�که�برای�این�بوده�است�که�
برپادارندگانش�را�از�بدی�ها�و�زشتی�ها�بازدارد�و�به�امر�بیکران�و�قدسی�متصل�
ســازد��تبدیل�به�مشتی�اعمال�تکلیفی�و�عادتی�و�صد�البته�ریاکارنه��به�ویژه�در�
مجامع�و�مجالس�رسمی�مانند��سازمان�ها�و�ادارات�شده�است.�در�این�صورت�
چه�انتظاری�می�توان�داشــت�که�این�مناسک�بتواند�امر�اخالقی�را�در�انسان�ها�

تقویت�کند�و�جامعه�ای�اخالقی�بسازد.
خطای�دوم�در�این�اســت�که�ما�بدون�این�که�توانســته�باشیم�ساختارهای�
فرهنگی�و�اجتماعی�جامعه�را�به�ســامان�برسانیم�گمان�کرده�ایم�که�هر�چقدر�
شــب�ها�عبادت�کنیم�طی�روز�هم�می�توانیم�انســان�اخالقی�و��خوبی�باشیم�
اما�باید�گفت�که�چنین�تصوری��نادرست�است�چرا�که�اتفاقا�موضوع�بالعکس�
اســت�به�این�صورت�که�اگر�ما�بتوانیم�جامعه�و�ســاختاری�اخالقی�و�انسانی�
تعریف�و�پی�ریزی�کنیم�آن�گاه�آدمیان�هم�بهتر�عبادت�می�کنند�و�هم�اخالقی�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
خطای◢بزرگی◢که◢
عموم◢دینداران◢و◢
در◢اینجا◢مسلمانان◢
مرتکب◢می◢شوند◢

این◢است◢که◢تصور◢
کرده◢اند◢به◢ِصرِف◢

انجام◢مناسک◢دینی◢
آن◢هم◢در◢قالب◢مشتی◢

اعمال◢◢تکراری◢و◢
عادتی◢و◢تکلیفی◢

دیگر◢ماللی◢نیست◢و◢
به◢رستگاری◢دست◢

یافته◢اند.◢اما◢باید◢گفت◢
که◢این◢خیالی◢است◢
سراسر◢باطل،◢◢زیرا◢
چنین◢اعمالی◢بریده◢
از◢اخالق◢است◢و◢تا◢
با◢اخالق◢در◢زندگی◢

روزمره◢و◢در◢ارتباط◢با◢
دیگران◢همراه◢نباشد◢
نه◢تنها◢◢قدر◢و◢ارزشی◢
ندارد،◢◢بلکه◢ممکن◢

است◢نتایج◢زیانبار◢و◢
حتی◢خطرناکی◢هم◢◢به◢

همراه◢داشته◢باشد.



253

اند یشـه 
    سیا سی

شماره ۴    253
اول خرداد 99 شماره ۴    252

اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شماره ۴    252
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

تر��و�انسانی�تر�زندگی�می�کنند.�به�بیان�دیگر�موضوع�را�می�توان�این�گونه�تقریر�
نمود�که��از�افراد�دینداری�که�شب�ها�خوب�عبادت�می�کنند�لزوما��نمی�توانیم�
بخواهیم�که�روزها�در�یک�جامعه�و�ســاختار�کامال�غیر�انسانی�و�غیر�اخالقی�

خوب�و�درست�زندگی�کنند�و�اخالقی�باشند.�
ممکن�اســت�برخی�دوستان�در�پاســخ�بگویند�که�گویی�با�این�کار�اراده�
انسانی�زیر�سئوال�می�رود�و�فقط�ساختارهای�جامعه�هستند�که�رفتارهای�انسان�
ها�را�تنظیم�می�کنند�و�انســان�ها�هیچ�گونه�اراده�و�اختیاری�از�خودشان�ندارند.��
در�پاســخ�باید�بگویم�که�بنده�نه�تنها�چنین�منظوری�نــدارم�بلکه��می�خواهم�
بگویم�که�نباید�نقش�ســاختارها�و�الگوهای�اجتماعی�را�نادیده�بگیریم�و�گمان�
کنیــم�که�در�یک�جامعه�ای�که�برای�مثــال�دروغ�گویی�به�یک�هنجار�و�الگوی�
همگانی�تبدیل�شده�اســت�آن�گاه�از�دینداران�بخواهیم�که�چون�شما�نماز�می�
خوانید�و�روزه�می�گیرید�و�شــب�قدر�بیداری�می�کشید��پس�دیگر�هرگز�نباید�
دروغ�بگویید.��البته�که�باید�چنین�باشــد�و�از�یک�انســان�دیندار�حقا�و�انصافا�
چنین�انتظاری�هم��می�رود�اما�از�این�نکته�مهم�هم�نباید�غفلت�ورزید�که�او�قبل�
از�این�که�دیندار�باشد�از�سویی���یک�انسان�است�با�تمام�ویژگی�های�انسانی�و�
از�سوی�دیگر��در��جامعه�ای�با�ساختارها�و�الگوهای�رایجش��زندگی�می�کند�و�
چون�سایرین�نیاز�به�زیستنی�مطابق�با�شرایط�زمانه�دارد�و�به�راحتی�نمی�توان�از�
او�خواست�که�کامال�متمایز�از�دیگران�زندگی�کند.�البته�که�اگر�چنین�شود�بسیار�
گاه�باشیم�که��این�فقط�نوعی�آرمان�است� عالی�و�آرمانی�است�اما�باید�بدانیم�و�آ

و�چندان�با�واقعیت�های�موجود�جامعه�مطابقت�ندارد.
حتی�اگر�با�نگاه�برساخت�گرایانه�و�تفسیری�به�انسان�و�جامعه�نظری�داشته�
باشــیم�که�هم�زمان�و�به�شیوه�دیالکتیکی�انسان�است�که�جامعه�را�می�سازد�و�
متقابال�جامعه�انسان�را�و�باز�هم�اگر�قائل�به�این�باشیم�که�انسان�تأثیر�بیشتری�در�
این�ســاختن�ها�دارد�اما�هرگز�نباید�از�این�نکته�مهم�غفلت�ورزید�که�ساختارها�
و�الگوهای�رایــج�جامعه�می�تواند�تا�حدودی�نقش�آن�عبادت�های�شــبانه�را�
تضعیف�و�کم�رنگ�نماید�و�داشتن�انتظار�بیش�از�حد�توان�آدمیان�دیندار�خطایی�

است�که�از�ارتکابش�باید�دوری�بجوییم.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢پاسخ◢باید◢بگویم◢
که◢بنده◢نه◢تنها◢چنین◢
منظوری◢ندارم◢بلکه◢◢
می◢خواهم◢بگویم◢که◢
نباید◢نقش◢ساختارها◢
و◢الگوهای◢اجتماعی◢
را◢نادیده◢بگیریم◢و◢
گمان◢کنیم◢که◢در◢یک◢
جامعه◢ای◢که◢برای◢
مثال◢دروغ◢گویی◢به◢
یک◢هنجار◢و◢الگوی◢
همگانی◢تبدیل◢شده◢
است◢آن◢گاه◢از◢
دینداران◢بخواهیم◢
که◢چون◢شما◢نماز◢
می◢خوانید◢و◢روزه◢
می◢گیرید◢و◢شب◢قدر◢
بیداری◢می◢کشید◢◢
پس◢دیگر◢هرگز◢نباید◢
دروغ◢بگویید.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای�تاج�الدین�به�عنوان�یک�جامعه�شناس�در�این�یادداشت�درباره�ی�شب�
های�قدر�اظهار�نظر�کردند.�ایشان�نیز�همچون�دیگر�نویسندگان�نسبت�به�مساله�
ی�بی�فایده�بودن�مناســک�شــب�قدر�در�زندگی�انسان�ها�سخن�گفته�و�همان�
حرف�های�تکراری�دیگران�را�بازگو�کرده�است.�ایشان�در�درجه�ی�اول�مناسک�
گرایی�را�زیر�سوال�می�برد�و�در�درجه�ی�دوم�مردم�را�به�سمت�عبادات�فردی�می�
خواند.�فارغ�از�این�ادعاهای�تکراری�ایشــان�دو�مساله�جدید�را�نیز�مطرح�می�
کنند.�اولین�مســاله�تاثیر�زندگی�اجتماعی�و�اقتصادی�مردم�بر�عباداتشان�است�
که�بخاطر�چند�ســاحتی�بودن�انسان�ادعایی�کامال�صحیح�و�به�جا�به�نظر�می�
رســد.�دومین�مساله�عدم�نیاز�اخالق�به�دین�و�استقالل�آن�است.�طبق�این�نظر�
حتی�یک�کافر�هم�می�تواند�با�اخالق�باشد�و�از�طرف�دیگر�اگر�دینداری�اخالق�

نداشته�باشد�دین�او�ارزشی�نخواهد�داشت.
# نقد مناسک گرایی

# فرد گرایی
# ناکارآمدی نظام در عرصه ی اجتماعی

# استقالل اخالق و نیاز دین به آن

 اندیشـه
یـــن     د
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سخنرانی | 

ویکردی الهیاتی-اجتماعی به موضوع  ر
»لیله القدر

حجت�االسالم�حبیب�الله�بابایی 	

واژگان�و�مفاهیــم�مرتبط�بــا�مقولۀ�»نظم«�در�قرآن�متعدد�هســتند�که�از�
آن�جمله�می�توان�به�واژگان�ذیل�اشــاره�کرد:�»ســاعه«�»عدل«،�»اختالف«،�
»تفریق«،�و�»قدر«.�اینکه�کدامیک�از�این�مفاهیِم�قرآنی�می�تواند�نقطه�عزیمت�
مناسبی�در�تحلیل�نظم�از�منظر�قرآن�باشد،�بستگی�به�غایت�و�هدف�از�برقراری�
نظم�در�جامعه�دارد.�اگر�هدف�از�نظم،�ایجاد�سلسله�مراتب�در�نظام�اجتماعی�
و�یا�»امت�اسالم«�باشد،�می�توان�در�مفهوم�نظم�بر�مفهوم�»ترتیب«�و�»صف«�
تأکید�کرد،�اگر�تحفظ�بر�زمان�و�صرفه�جویی�در�آن�در�سطح�جهان�اسالم�و�یا�
جامعه�اسالمی�مورد�نظر�باشــد،�بالطبع�مفاهیمی�مانند�»وقت«�و�»ساعت«�
اهمیت�پیدا�می�کند؛�اگر�ایجاد�آشــتی�و�دوستی�از�برقراری�نظم�منظور�باشد،�
باید�مفاهیمی�مانند�»عفو«�و�»احسان«�و�پرهیز�از�»اختالف«�و�»تنازع«�مورد�
تأکید�قرار�بگیرد؛�و�اگر�غایت�از�ایجاد�نظم،�ایجاد�جامعه�و�یا�تمدنی�مبتنی�بر�
اندازه�ها�و�ظرفیت�ها�باشــد،�آنگاه�مفاهیمی�مانند�»قدر«،�»عدل«�و�»حد«�را�

می�توان�در�نظر�آورد.
واژه�قدر�در�قــرآن،�هم�به�معنای�اندازه�گیری�حجمی�به�کار�رفته�اســت�
ماننــد�آیه�»و�فجرنا�االرض�عیونا�فالتقی�الماء�علی�امــر�قد�قدر�)قمر/12(،�و�

 دیده بان
  اندیشـه

  
حبیب◢اهلل
بابایی

استاد حوزه و دانشگاه
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 اندیشـه
    دیـــن

هم�به�معنای�اندازه�گیری�طولی�اســتفاده�شــده،�مانند�»وجعلنا�بی�نهم�و�بین�
القری�التی�بارکنا�فیها�قری�ظاهره�و�قدرنا�فیها�الســیر�ســیروا�فیها�لیالی�و�ایاما�
آمنین�)سبا/18(؛�گاهی�نیز�به�معنای�اندازه�گیری�زمانی�به�کار�رفته،�مانند�)یدبر�
االمر�من�الســماء�الی�االرض�صم�یعرج�الیه�فی�یوم�کان�مقداره�الف�سنه�مما�
تعدون�)سجده�5((؛�گاه�هم�به�معنای�اندازه�گیری�)و�حد�و�حدود(�انسان�)من�
نطفه�خلقه�فقدره�)عبس/19(،�یا�)الذی�خلق�فسوی�و�الذی�قدر�فهدی�)اعلی�
2-3(،�اندازه�گیری�و�تحدید�جهان�)و�الشمس�تجری�لمستقر�لها�ذلک�تقدیر�
العزیز�العلیم�و�القمر�قدرناه�منازل�حتی�عاد�کالعرجون�القدیم�)یس�39-38(،�
اندازه�گیری�روزی�)و�جعل�فیها�رواسی�من�فوقها�و�بارک�فیها�و�قدر�فیها�اقواتها�
فی�اربعه�ایام�ســواء�للســائلین�)فصلت/10(،�اندازه�گیری�هالکت�)اال�امراته�
قدرناها�من�الغابرین،�نمل�57(،�منزلت�داشتن�و�منزلت�دادن�)و�ما�قدروا�الله�
حق�قدره،�65/�زمر(،�و�به�معنای�قدرت�و�سلطه�داشتن�)فظن�ان�لن�نقدر�علیه�
87/�انبیا(�مورد�اســتعمال�قرار�گرفته�اســت.�همین�معنا�در�روایات�متعدد�نیز�
مورد�استفاده�واقع�شده�است.�این�ســخن�که�»رحم�الله�امرء�عرف�قدره�و�لم�
یتعد�طوره«،�»رحم�الله�امرء�عرف�قدر�نفسه�فوقف�عنده«�یا�اینکه�»هلک�امرؤ�
لــم�یعرف�قدره«،�»العالم�من�عرف�قدره�و�کفی�بالمرء�جهال�اال�یعرف�قدره«،�
و�همین�طــور�احادیث�دیگــری�که�در�مورد�»اندازۀ�نفس«�به�کار�رفته�اســت،�
مانند�»رحم�الله�امرء�عرف�قدر�نفســه«،�هر�یک�می�تواند�نقطه�عزیمتی�برای�

شکل�گیری�نظم�اجتماعی�در�جامعه�باشد.
آنچه�از�مجموعه�آیــات�روایات�در�مورد�قدر�و�اندازه�می�آید�که�هر�چیزی�
در�خلقت�قدر�و�اندازه�ای�دارد،�و�هر�فردی�و�هر�جامعه�ای�در�مسیر�زندگی�خود�
باید�بر�اندازه�ها�و�حد�و�حدود�خود�مراقبت�کرده�و�در�قملرِو�اندازه�هایش�حرکت�
کرده�و�از�آن�تعدی�نکند.�اکنون�پرســش�این�است�که�آیا�نظم�اجتماعی�باید�بر�
ترتیب�هــا�)و�صف�ها(�باید�بنا�گردد،�یا�نظم�اجتماعی�باید�بر�اندازه�ها�و�حدود�
هر�فرد�و�هر�جامعه�ساخته�می�شــود؟�آیا�نظم�اسالمی�از�ترتیب�بیرون�می�آید�
�قدر�واندازه�

ً
و�یا�نظم�اســالمی�ازاندازه�ها�بوجود�می�آید؟�در�هر�ترتیبی�ضرورتا

وجــود�ندارد،�لیکن�در�هر�قدر�و�اندازه�ای،�ترتیبی�وجود�خواهد�داشــت،�چرا�
که�»ترتیب«�حاصل�»اندازه«�اســت�و�اگر�بر�اندازه�ها�مراقبت�شود،�»ترتیب«�
�»انــدازه�«�از�»ترتیب«�بیرون�نمی�آید.�

ً
در�جامعــه�بوجود�می�آید،�ولی�ضرورتا

،�گاهی�ترتیب�ها�برآمده�از�نظام�عادالنه�نیســت،�بلکه�برخاسته�از�یک�
ً
اساســا

نظام�ظالمانه�است.
از�ســوی�دیگر،�در�»قدر«�و�»اندازه«�نوعی�از�جامعیت�وجود�دارد�که�در�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢هر◢ترتیبی◢ضرورتاً◢

قدر◢واندازه◢وجود◢
ندارد،◢لیکن◢در◢هر◢
قدر◢و◢اندازه◢ای،◢

ترتیبی◢وجود◢خواهد◢
داشت،◢چرا◢که◢
»ترتیب«◢حاصل◢

»اندازه«◢است◢و◢اگر◢
بر◢اندازه◢ها◢مراقبت◢
شود،◢»ترتیب«◢در◢

جامعه◢بوجود◢می◢آید،◢
ولی◢ضرورتاً◢»اندازه◢«◢
از◢»ترتیب«◢بیرون◢

نمی◢آید.◢اساساً،◢گاهی◢
ترتیب◢ها◢برآمده◢از◢

نظام◢عادالنه◢نیست،◢
بلکه◢برخاسته◢از◢یک◢
نظام◢ظالمانه◢است.
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»ترتیب«�وجود�نــدارد.�قدر�نه�فقط�به�نظم�زمانی�توجه�می�کند�و�حد�و�حدود�
زمان�و�شــرایط�زمانی�را�پاس�می�دارد،�بلکه�نظم�مکانی�را�نیز�مورد�توجه�قرار�
داده�و�حدود�مکانی�و�جغرافیایــی�را�نیز�در�نظر�می�گیرد.�همین�طور�»قدر«�نه�
تنها�به�نظم�انســانی�که�ارادی�اســت�توجه�می�کند،�به�نظم�تکوینی�و�الهی�و�
اندازه�های�هستی�نیز�می�پردازد.�به�بیان�دیگر�در�قدر،�نه�فقط�قدر�زمانی�و�مکانی�
لحاظ�می�شود،�بلکه�قدرهای�وجودی�نیز�ملحوظ�واقع�می�شود،�در�حالی�که�در�
�تقدم�و�تأخر�زمانی�و�مکانی�در�نظر�گرفته�شده�و�در�آن�)ترتیب(�

ً
ترتیب،�صرفا

تأکید�و�تکیه�بر�تکوین�و�هســتی�نیســت.�در�این�نگاه،�هر�»قدر«�و�»اندازۀ«�
انسانی،�متناسب�با�قدر�و�اندازه�در�هستی�تنظیم�می�گردد.

همچنین�قدر�و�اندازه�بر�خالف�مفهوم�ترتیب،�اندازه�ها�در�رزق�و�روزی�را�
نیز�شامل�می�شود.�از�ســوی�دیگر،�اندازه�و�قدر،�مقوالت�سلبی�مانند�نقمت،�
ضاللت،�و�شّر�را�نیز�معلوم�کرده�و�حد�و�حدود�آن�را�روشن�می�نماید.�در�چنین�
نظمی�که�برآمده�از�تحدید�داشته�هاســت،�جلوی�طغیان�انسانی�در�تجاوز�از�
حدود�و�اندازه�ها�گرفته�می�شــود.�از�ســوی�دیگر،�هر�میزان�هر�فردی�بر�حد�و�
گاه�می�شــود�و�بر�ظرفیت�ها�و�داشــته�های�نفس�خود�معرفت�پیدا� اندازه�خود�آ
می�کنــد�)معرفت�النفس�اجتماعی(،�بالطبع�در�رشــد�خــود�و�پرورش�ابعاد�
گاه�تر�و�مؤثرتر�عمل�می�کند.�در�حفظ�اندازه�ها،�نه�فقط�همه� شــخصیتی�خود�آ
چیز�به�موقع�رخ�می�دهد،�بلکه�هر�چیز�در�محل�خود�واقع�می�شود.�با�تحفظ�بر�
اندازه�ها،�مناسبات�انسانی�نظم�و�نسقی�پیدا�می�کند�و�مهم�تر�اینکه،�هر�فردی�در�

حد�و�اندازۀ�خود،�می�تواند�حدود�و�اندازه�های�دیگران�را�توسعه�ببخشد.
�بر�حدود�

ً
نکتــه�حیاتی�و�حائز�اهمیت�اینکــه،�نگاه�»قدرمحــور«�صرفا

و�مرزهــای�فــردی�و�اجتماعی�تأکید�نمی�کند.�چنین�نیســت�که�هر�فردی�در�
�در�آگاهی�به�

ً
خود�فرو�رود�و�دامن�خود�را�برچیند�تا�نظمی�بوجود�آید.�اساســا

اندازه�های�خود�و�توســعۀ�حدوِد�)شاید�بی�نهایت(�خود،�هر�فرِد�محدود�مسیر�
رشــد�و�توسعه�خود�را�بهتر�می�شناسد،�در�ایجاد�ارتباط�و�مرابطه�)یا�ایها�الذین�
آمنوا�اصبروا،�و�صابروا�و�رابطوا�و�اتقوا�الله(�با�دیگران�نیز�مؤثرتر�می�تواند�عمل�
�ایجاد�محدودیت�نیســت،�بلکه�

ً
کنــد.�به�دیگر�بیان،�تحفظ�بر�اندازه�ها،�صرفا

عالوه�بر�جنبه�های�ســلبِی�حدود�و�اندازه�های�خود،�شناخت�اندازه�ها،�تربیت�
و�توسعۀ�اندازه�ها�نیز�هســت.�در�چنین�رویکرد�سلبی،�با�تحفظ�)یا�تقوی(�بر�
(،�امکان�تضاد�و�تصــادم�از�بین�می�رود؛�و�

ّ
مرزها�و�خط�هــا�)قدر�به�مثابه�حد

در�رویکرد�ایجابی�با�تأکید�بر�داشــته�ها�)قدر�به�مثابه�ظرفیت(�امکان�وحدت�
�در�

ً
و�اتصال�و�انســجام�فراهم�می�شــود.�به�بیان�دیگر،�نظم�به�مثابه�قدر،�صرفا

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢حفظ◢اندازه◢ها،◢
نه◢فقط◢همه◢چیز◢به◢
موقع◢رخ◢می◢دهد،◢
بلکه◢هر◢چیز◢در◢محل◢
خود◢واقع◢می◢شود.◢
با◢تحفظ◢بر◢اندازه◢ها،◢
مناسبات◢انسانی◢نظم◢
و◢نسقی◢پیدا◢می◢کند◢
و◢مهم◢تر◢اینکه،◢هر◢
فردی◢در◢حد◢و◢اندازۀ◢
خود،◢می◢تواند◢حدود◢و◢
اندازه◢های◢دیگران◢را◢
توسعه◢ببخشد.
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حل�اختالفات�و�کنترل�خشونت�نیســت،�بلکه�در�یکی�شدن،�بزرگ�شدن،�و�
�ایجاد�نمی�کند،�بلکه�گنجایش�

ّ
�حد

ً
توسعه�یافتگی�انسانی�نیز�هست.�قدر�صرفا

درســت�می�کند.�در�توسعه�گنجایش�ها�و�اندازه�ها،�توجه�به�اندازه�های�دیگران،�
تعارف�اندازه�ها�)لتعارفوا(،�و�استفاده�از�اندازه�ها�برای�توسعه�اندازه�خود�)تعاون�
در�اندازه�ها(�اهمیت�می�یابد.�قدرها�در�کنار�یکدیگر�ظرفیت�های�بیشتری�ایجاد�
می�کنند�و�هــر�میزان�ظرفیت�ها�فزونی�می�گیــرد،�هماهنگی�ها�و�هم�افزایی�ها�
بیشــتر�شــده�و�نظم�قوی�تر�و�متقن�تری�بوجود�می�آید.�بدین�سان�در�ایجاد�نظم�
اجتماعی�از�یک�ســو،�تقوی�الزم�اســت�تا�از�حد�و�اندازه�ها�تجاوزی�صورت�
نگیرد،�و�از�سوی�دیگر،�تعارف�و�تعاون�در�اندازه�ها�الزم�است�تا�قدرها�و�حدها�

از�محدودیت�درآید�و�هر�کسی�در�مسیر�خود،�نامحدود�شود.
آنــگاه�در�رویکردی�الهیاتی�اجتماعی�به�موضوع�»لیله�القدر«�می�توان�در�
پی�کارکردهای�دیگری�هم�بود�و�از�شب�های�قدر�نه�تنها�قدر�معنوی�را�جستجو�
کرده�و�از�نفحات�قدریه�برای�تعالی�و�ســلوک�روحــی�بهره�برد،�بلکه�می�توان�
از�این�شــب�ها�در�راســتای�تقدیر�اجتماعی�و�آنــگاه�پی�ریزی�نظمی�متفاوت�
گاه�و� ی�در�راستای�صورت�بندی�نظمی�خودآ

ّ
اندیشه�کرده�و�از�آن�بهره�ای�و�حظ
خودخواسته�در�جامعه�داشت.

 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
آنگاه◢در◢رویکردی◢
الهیاتی◢اجتماعی◢
به◢موضوع◢»لیله◢

القدر«◢می◢توان◢در◢
پی◢کارکردهای◢

دیگری◢هم◢بود◢و◢
از◢شب◢های◢قدر◢نه◢
تنها◢قدر◢معنوی◢را◢
جستجو◢کرده◢و◢از◢
نفحات◢قدریه◢برای◢

تعالی◢و◢سلوک◢
روحی◢بهره◢برد،◢

بلکه◢می◢توان◢از◢این◢
شب◢ها◢در◢راستای◢
تقدیر◢اجتماعی◢و◢

آنگاه◢پی◢ریزی◢نظمی◢
متفاوت◢اندیشه◢کرده◢

و◢از◢آن◢بهره◢ای◢و◢
حّظی◢در◢راستای◢

صورت◢بندی◢نظمی◢
خودآگاه◢و◢خودخواسته◢

در◢جامعه◢داشت.
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سخنرانی | 

وزهای بی قدر شب قدر و ر
علی�زمانیان 	

روزهــا،�هفته�ها�و�ماه�هــا�را�در�بیهودگی،�عصیــان�و�در�بی�حاصلی�و�در�
غفلتی�مذموم�ســپری�می�کنیم.�زندگی�و�عمرمان�را�در�سرگردانی�و�بی�اخالقی�
می�گذرانیم،�آن�گاه�به�قصد�زدودِن�زنگارها�از�درون،�ســاعتی�و�در�شبی�به�نام�
"شب�قدر"�می�نشــینیم�و�دعایی�می�خوانیم�که�حتی�ترجمه�ی�ساده�ی�آن�را�نیز�
نمی�دانیم،�.�قرآن�بر�ســر�می�نهیم�و�سپس�شادمان�از�این�که�وظیفه�مان�را�انجام�
داده�ایــم��و�"قدر"�را�قدر�نهاده�ایم،�ســر�بر�بالین�آســودگِی�غافالنه�می�گذاریم.�
ســال�ها�از�پِس�این�همه�تکراِر�چنین�شــبی،�هیچ�گاه�از�خود�نپرســیدیم�اگر�
"شــب�قدِر"�ما�شــبی�عزیز�بود�که�از�هزار�شب�برتر�اســت،�چرا�پیش�از�"قدر"�
و�پس�از�آن،�تغییری�نکرده�ایم،�بهتر�نشــده�ایم�و�بلکه�اوضاع�مان�بدتر�و�تباه�تر�
شده�است.�تعجب�نکردیم�از�این�که�اگر�قرار�بود�"شب�قدر"،�قدرمان�را�بیفزاید�
چرا�چنین�حقیرانه�زندگی�می�کنیم.�خطا�در�تصویری�اســت�که�از�شــِب�قدر�
داریم.�تصویری�که�از�شب�قدر�داریم،�این�است:���"رستگاری�در�دو�دقیقه".�

نمی�دانیم�هم�چنان�که�اخالقی�زیســتن،�ســخت�و�دشوار�است،�رستگار�
شدن�نیز�بسیار�صعب�و�گاه�طاقت�فرســا�است.�زیرا�هم�برای�اخالقی�زیستن�
و�هم�برای�رســتگاری�آن�جهانی،�باید�از�آنات�زندگی،�پاســداری�و�مراقبت�و�
از�خویشتن�در�برابر�زشــتی�ها�و�بدی�ها�مستمرا�محافظت�کنیم.�امیال�درونی�

 دیده بان
  اندیشـه

  
علی◢
زمانیان

جامعه شناس 
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را�کنترل�و�بســیاری�از�خوشایندهایی�که�ما�را�از�"ســودای�سر�باال�داشتن"�باز�
می�دارد،�بگذریم�و�نادیده�شان�بینگاریم.�یله�و�رها�زیستن�و�خود�را�به�هیچ�حد�
ومرزی�محدود�نکردن،�پاس�فضیلت�ها�را�نگه�نداشــتن�و�زندگی�را�در�تعلیق�
و�بیهودگی�نهادن،�این�ها�همان�کارهای�اســت�که�می�کنیم،�اما�انتظار�داریم�با�
سرگرفتن�قرآن�و�خواندن�دعایی�که�نمی�دانیم�چه�می�گوید،�گناه�مان�بخشیده�و�
در�درگاه�خداوند،�قدر�ببینیم.�نمی�دانیم�ما�بیش�از�آن�که�به�خدا�بدهکار�باشیم�
به�انسان�هایی�بدهکاریم�که�سبب�رنج�شان�شده�ایم�و�آسمان�زندگی�شان�را�تیره�
و�خودشــان�را�تباه�کرده�ایم.�خطر�آن�تصور�ساده�انگارانه�ای�که�بعضا�روحانیون�
مســببش�بوده�اند،�این�است�که�زندگی�نسنجیده�و�محاســبه�نشده�ای�را�پیش�
می�گیریم�و�دلخوشــیم�به�این�که�می�توان�در�اســرع�وقــت�و�فقط�در�دو�دقیقه�

رستگار�شد.
آن�چه�آمد�برای�آن�نبود�که�شب�قدر�را�بیهوده�بپنداریم�و�از�قدر�و�قیمیتش�
بیندازیم،�بلکه�از�آن�رو�است�که�بگوییم�اگر�شب�قدر�را�احترام�می�کنیم�و�آن�را�
واقعا�پاس�می�داریم،�چرا�چنین�می�زییم�که�با�آن�سازگار�نیست؟�تعارض�میان�
این�که�زندگی�ما�به�رنگ�شــِب�قدر�نیست،�نشان�می�دهد�شب�قدری�که�برپا�
می�کنیم�فاقد�اصالت�اســت.�ما�خود�را�فریب�می�دهیم�و�نمی�دانیم�شــب�قدر�
هر�کس�به�ساِن�زندگی�زیسته�ی�اوست.�رستگاری�مانند�اخالقی�بودن،�نتیجه�
و�ماحصل�فرایندی�اســت�که�در�طی�زمان�و�با�تحمل�مضایق�و�محدودیت�ها�
همراه�اســت.�رستگاری�و�هم�اخالق،�یک�رخ�داد�تصادفی،�آنی،�بی�زحمت�و�
رنج�نیست.�بلکه�همان�گونه�که�اشاره�شد،�نتیجه�ی�یک�پروسه�ی�طوالنی�مدت�
است.�شــب�قدر،�یک�رخ�داد�است.�اما�اگر�این�رخداد�در�زندگی�سرایت�پیدا�

نکند�به�آن�نتیجه�ی�دلخواه�نمی�رسیم.�
آیین�ها�و�مناسک،�با�همه�ی�کارکرد�مثبت�شان�اما�عموما،�مفاهیم�متعالی�را�
از�میان�تهی�کرده�و�آن�ها�را�به�نمایش�جمعی�تبدیل�می�کند.�اکنون،�"شب�قدر"�
نزد�ما�نیز�کارکرد�آیینی�پیدا�کرده�اســت.�نمایشی�که�در�آن�شرکت�کرده�و�کنِش�
دینی�که�به�صورت�دســته�جمعی�اجرا�می�کنیم.�اما�پس�از�تمام�شدنش،��باز�ما�
همان�هستیم�که�بودیم.�زندگی�ما�همان�خواهد�بود�که�تا�کنون�بوده�است.�زیرا�
آیین�ها�عموما�اثرات�زودگذر�و�سطحی�دارند.�ما�در�آیین�ها�تغییر�نمی�کنیم�زیرا�
عمق�درون�و�جان�ما�درگیر�آیین�نمی�شــود.�وقتی�جان�ها�درگیر�می�شود�که�در�
سکوتی�عمیق�خلوت�کنیم�و�به�محاســبه�ی�خویش�بپردازیم�و�صادقانه�خود�
را�در�تــرازوی�اخالق�و�معنویت�بگذاریم.�خــود�را�در�آیینه�ی�معیارها�ببینیم�و�
به�ارزیابی�خویش�همت�کنیم.�شــِب�قدِر�هر�کس�به�رنــگ�روزها�و�ماه�های�

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تعارض◢میان◢این◢که◢

زندگی◢ما◢به◢رنگ◢شِب◢
قدر◢نیست،◢نشان◢
می◢دهد◢شب◢قدری◢
که◢برپا◢می◢کنیم◢فاقد◢
اصالت◢است.◢ما◢خود◢
را◢فریب◢می◢دهیم◢و◢

نمی◢دانیم◢شب◢قدر◢هر◢
کس◢به◢ساِن◢زندگی◢

زیسته◢ی◢اوست.◢
رستگاری◢مانند◢

اخالقی◢بودن،◢نتیجه◢
و◢ماحصل◢فرایندی◢

است◢که◢در◢طی◢زمان◢
و◢با◢تحمل◢مضایق◢و◢
محدودیت◢ها◢همراه◢

است.
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نرشیه علمی تخصصی
رصد  رویدادهای اندیشه ای

دیده بان اندیشهدیده بان اندیشه
  {   دیده بانی برای اندیشه وآگاهی   } 

  کاری از: 

مؤسسه فرهنگی رسانه ای شناخت

    کارگروه فلسفه و اندیشه
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زیســته�ی�اوســت.�از�این�رو�در�انتظار�شــبی�عزیز�که�از�هزار�شب�برتر�است�
نباشیم،�مگر�آن�که�روزهای�زیسته�مان�را�به�محک�ارزش�هایی�متعالی�بسنجیم�
و�چنان�بزییم�که�بتوانیم�سرفرازانه�از�آن�دفاع�کنیم.�شب�قدر�کسانی�از�هزار�شب�
برتر�است�که�روزشــان�نه�هزار�روز�که�دست�کم�به�اندازه�ی�یک�روز�بیرزد.�آن�
که�روزهایش�ارزشمند�است،�شب�قدرش�نیز�قدر�و�قیمت�دارد�و�بلکه�به�هزار�

شب�برتری�دارد.

آقای�زمانیان�به�عنوان�یک�جامعه�شناس�در�این�یادداشت�به�سراغ�تحلیل�
یک�مساله�ی�دینی�رفته�و�در�َسدد�نقد�و�تخریب�آن�است.�این�استاد�دانشگاه�به�
دو�مســاله�ی�کلیدی�اشاره�می�کند.�اولین�مساله�این�است�که�مناسک�و�سنت�
هایی�همچون�شــب�قدر�هیچ�فایده�ای�در�زندگی�انســان�نداشته�و�صرفا�یک�
پوســته�ی�ظاهری�است�که�با�بقیه�ی�بخش�های�زندگی�انسان�مدرن�در�تضاد�
قرار�می�گیرد.�دومین�مساله�نیز�این�است�که�ایشان�فرد�گرایی�و�مناجات�فردی�
در�خلوت�را�پیشــنهاد�می�کند.�اگر�چه�که�ادعای�ایشــان�در�مورد�عدم�تطابق�
شب�قدر�با�زندگی�انسان�مدرن�کامال�درست�است�اما�نمی�توان�به�این�راحتی�
درباره�ی�مناسکی�همچون�مراســم�احیا�قضاوت�کرد�چرا�که�همین�پوسته�ی�
ظاهری)به�قول�آقای�زمانیان(،�ثمرات�و�فواید�بســیار�زیادی�را�در�زندگی�مردم�
دارد.�مناسک�گرایی�و�از�آن�مهمتر�انجام�مناسک�به�صورت�دسته�جمعی�یکی�
از�تاکیدات�اســالم�است�که�نه�صرفا�بخاطر�خود�عبادت�بلکه�بخاطر�اغراض�
دیگری�همچون�همبســتگی�امت�اســالمی�و�همچنین�جویا�شدن�از�احوال�
یکدیگر�اســت.�مضاف�بر�اینکه�طبق�ادعای�روایات�این�جماعت�قرآن�به�سر�
گرفته�ممکن�اســت�بخاطر�اجابت�دعای�یک�نفر�از�جمع�بخشــیده�شوند�و�

برکات�زیادی�حاصلشان�شود.
# فرد گرایی

# بی فایده بودن مناسک دینی

تحـلیل و تبییـن                                |    	       



   ارتباط با ما
www.Fekrat.net
admin@fekrat.net

شبکه های اجتامعی
@fekrat_net

تلفن متاس
۰۲۵۳۲۹۰۶۹۳۵

نرشیه علمی تخصصی
رصد  رویدادهای اندیشه ای

دیده بان اندیشهدیده بان اندیشه
  {   دیده بانی برای اندیشه وآگاهی   } 

  کاری از: 

مؤسسه فرهنگی رسانه ای شناخت

    کارگروه فلسفه و اندیشه



شماره ۴    262
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شماره ۴    262
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای



شماره ۴    263
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

شماره ۴    263
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن



شماره ۴    264
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شماره ۴    264
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای



شماره ۴    265
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

شماره ۴    265
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن



شماره ۴    266
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شماره ۴    266
اول خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای



شماره ۴    267
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

شماره ۴    267
اول خرداد ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن


