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***
خــردورزی، یــک مجلــه اندیشــه ای آزاد و مســتقل بــا هویــت اســالمی اســت کــه تأملــی 
دارد در تطبیــق مبانــی علــوم انســانی و اســالمی بــر مســائل و انگاره هــای شــناختی 
انســان در جامعه ی مدرن؛ بدین منظور با رویکردی اندیشــمندانه و فکری، ســعی در 
تجمیــع آثــار اندیشــمندان و متفکــران آزادمنــش و ژرف اندیــش در موضوعــات متعدد 
و متنــوع دارد. خــردورزی وضعیــت کنونی تکثر آراء روشــنفکران و تشــتت آراء فالســفه 
غــرب را فرصتــی مغتنــم جهــت ایجــاد فضــای گفتمانــی اندیشــمندان دینــی می دانــد 
و در تــالش اســت بــا توجــه بــه انگاره هــای ذهنــی اقشــار نخبگانــی در موضوعــات 
مختلــِف حــوزه دیــن و اندیشــه، از خاســتگاه اندیشــمندان اســالمی فضایــی فکــری 
و گفتمانــی را رقــم بزنــد. خــردورزی در حقیقــت محملــی بــرای کنــش ارتباطــی اســت 
کــه در بســتر آن متفکــران آزادمنــش در جایگاهــی برابــر و مبتنــی بــر منطــق و اســتدالل 
ــد. در راســتای وصــال و  ــه بحــث و گفــت و گــو و طــرح دیدگاه هــای خــود می پردازن ب
پویــش ایــن رســالت »مجلــه تخصصــی خــردورزی« از اعانــت تمامــی عالقمنــدان 
در نــگارش یادداشــت، طــرح ایــده و ایجــاد فرصتــی بــرای گفتگــو بــا اندیشــمندان  بــا 
کمــال افتخــار اســتقبال کــرده و دســت یــاری یکایــک آنــان را بــه گرمــی می فشــارد.

***
هنگام ارسال مطلب، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

کنیــد. ارســال  خــردورزی  الخــط  رســم  براســاس  و  شــده  تایــپ  را  خــود  آثــار   - 
- آیین  نگارش و شیوه نامه نسخه پردازی ما نسبت به کلیه آثار اعمال می شود.

یــد، زیــرا مقاالت دریافتــی عودت  - از آثــار ارســالی حتمــًا رونوشــتی بــرای خــود نــگاه دار
داده نمی شــوند.

ــوم  ــیوه های مرس ــاس ش ــر اس ــب را ب ــر مطل ــای ه ــتندات و پاورقی ه ــات، مس - ارجاع
منبــع نویســی دانشــگاهی ذکــر کنیــد.

- به همراه ترجمه، اصل مطلب را نیز ارسال کنید.
- نشانی خود را به صورت دقیق با قید کدپستی و شماره تماس بنویسید.

- خــردورزی در ویرایــش، حــک و اصــالح مطالــب آزاد اســت، امــا چنانچــه میــزان 
ــید. ــد رس ــر خواه ــب اث ــالع صاح ــه اط ــد، ب ــارف باش ــد متع ــش از ح ــش بی ویرای

گاهــی از پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش اثــر خــود هســتند،  - صاحبــان آثــار اگــر خواهــان آ
از طریــق ایمیــل مجلــه یــا از طریــق صفحــه اینســتاگرام بــا ذکــر دقیق مشــخصات خود 

بــا مــا در ارتبــاط باشــند.

موسسه
فرهنگی
رسانهای
شناخت
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فطرت و علوم شناختی                                                  42
بررسی بنیادهای شناختی و روان شناختی دین 

یادداشت/ مهدی نساجی

ضعف مطالعات شناختی دین در مهد  دین داری   48
چالش ها و ظرفیت های شناختی دین در زندگی انسان

گفت وگو با دکتر محمدامین سرایی

گاهی                                                                   45 ماهیِت آ
درآمدی بر نسبت دین و نوروتئولوژی

یادداشت/ ناتانیل بارت

گاه                                                     56 خداباورِی ناخودآ
درآمدی بر ماهیت ومکانیزم های  شناختی دین

یادداشت/ جاستین بارت

تکنولوژی هیئت                                                                 60
انسان و نقِش شناختی فناوری هاِی مبتنی بر تجربه

گفت وگو با دکتر ابوطالب صفدری 

خدای متناقض                                                                  64
علم شناختی دین؛ پاسخ یک خداباور اصالح شده

کو ویساال یادداشت/ دیوید لیچ و آ

41. شناخت و مذهب

دعوِت اجباری؟!                                                                16
جامعه شناسی دین در جهان معاصر

گفت وگو با دکتر سید جواد میری 

انعطاِف شریعت                                                                 23
انطباق آموزه های اسالم بر نیاز های جامعه ی مدرن

گفت وگو با دکتر سهیل اسعد

دیِن دنیای مدرن!                                                            8
پست مدرنیسم؛ مکتبی بدیع یا دینی جدید

یادداشت/ امین رضا نوشن

اصالت مبنا و منطق ذائقه                                             13
مواجهه انقالب اسالمی با پروبلماتیک شدن تمنا

یادداشت/ شیما فرزادمنش

زیست مذهبی زنان در جامعه ی مدرن              27
نسبت بانوان مسلمان با واقعیت ها و سیاست های 

جامعه ی امروز 
یادداشت/ زهرا میرزائی

حیات عارفانه در جهان متکثر                                  37
جایگاه مفاهیم عارفانه در جهان مدرن

یادداشت/ سمیه جبارپور

الهیاِت رنج                                                                           30
درآمدی بر لذِت رنج و زیسِت عقالنی انسان

گفت وگو با حجت االسالم دکتر حبیب اهلل بابائی 

7. مذهب و جامعه

درِد تنهایی                                                                             6
مذهب و سودای مدرنیته

سرمقاله/ مجید رحیمی
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فرایند تبدیل امرقدسی به سوژه

یادداشت/ زهرا شیخ 

قمار عاشقانه یا تصمیم عاقالنه؟                                 112
نقدی بر برداشت های عاشورایی دکتر سروش

یادداشت/ سیداحمد غفاری قره باغ

عقالنیِت اخالق                                                                      119
نگرشی بر رابطه دین و اخالق

یادداشت/ هاله عبدالهی راد 

خدا، در بنِد اخالق                                                         109
نگاهی به برداشت های روشنفکری از دین

گفت وگو با حجت االسالم دکتر محمدعلی عبداللهی  

عقل مدرن یا عقالنیت عاشورایی؟                       114
مقایسه ای تطبیقی میان آراء دکتر سروش و آیت اهلل 

مصباح یزدی)ره( در تحلیل ابعاد قیام عاشورا
یادداشت/ علیرضا مالاحمدی

الگوی حکمرانی                                                                       96
نسبت جامعه ی ما با زمانه ی حسین ابن علی

گفت وگو با حجت االسالم دکتر محمدجواد نوروزی

نسبت آزادی و انسان در جامعه مدرن                93
زندگی مذهبی انسان در مناسبات سیاسی

یادداشت/ قاصدک حسینی

پای در سنت، رو به آینده                                           101
گفتمان کربال؛ الگوی جبهه مقاومت و  سیاست  رهایی بخش

ک نیا یادداشت/ مهدی پا

رستاخیِز عدل                                                                               75
تقدم عدالت  بر پرستش سیاست و ستایش قدرت

گفت وگو با حجت االسالم دکتر محمدرضا باقرزاده

آِه مظلوم                                                                               73
گذری بر درس های عاشورا

یادداشت/ سیدکاظم سیدباقری

کربال و زمانه ی ما                                                            83
الگوپردازی از سیره  سیاسی اهل بیت علیهم السالم

گفت وگو با حجت االسالم دکتر احمد رهدار

72. مذهب و سیاست
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انســان، به عنــوان محــورِ تمامــی اندیشــه ها و اصلی تریــن موجــود در جهــان 
آفرینــش، همــواره ناگزیــر از ســیرِ  انفســی بــوده و هســت. انســان مداری و توجــه 
بــه نفــس انســانی، علی رغــم مبانــی مختلــف، همــواره موردتوجــه بــوده اســت. 
یکــی از معروف تریــن چهره هــای سوفســطایی، پروتــا گــوراس اســت. پروتــا 
گــوراس معتقــد اســت کــه آدمــی مقیــاس همــه چیــز اســت؛ مقیــاس هســتی 
ــه  آنچــه هســت و چگونــه هســت و مقیــاس نیســتی آنچــه نیســت و چگون
کیــد و بــه مــردم توصیــه می کــرد  نیســت.1 ســقراط نیــز بــر خودشناســی تأ
 ، ، هیدگــر کــه خــود حقیقــی، یعنــی روح را بشناســند.2 افالطــون، ارســطو
نفــس  و  اولیــه اصالــت ذهــن  اندیشــمندان، مایه هــای  از  و برخــی دیگــر 
و  دادنــد  شــکل  انســان مداری،  از  مظهــری  به عنــوان  را   )subjectivism(

نســبت بــه آن دقــت نظــر داشــتند.
کیــدات ویــژه ای بر جایــگاه انســان در عالم  فالســفه و حکمــای اســالمی نیــز تأ
هســتی و شــناخت ایــن جایــگاه و چگونگــی تعامــل و ارتبــاط ایــن جایــگاه بــا 
عالــم هســتی و مبــدأ اصلــی وجــود، دارنــد. ابن ســینا، ابن عربی، شــیخ اشــراق، 
و دیگــر اندیشــمندان اســالمی اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای بــرای منزلت انســان 
قائــل شــده اند. در اندیشــه صــدرا، انســان در قــوس صعــودی هســتی و بعــد از 
ایجــاد عوالــم نباتــی و حیوانــی، پــا بــه عرصه وجــود می گــذارد و عالوه بر داشــتن 
ویژگی هــای ایــن عوالــم، از مراتــب باالتــر هســتی نیــز بهره منــد اســت. بــه همین 

دلیــل می تــوان انســان را خالصــه عوالــم وجــود نامیــد. 
انســان دائمــًا موردتوجــه و مداقــه بــوده اســت. برخــی انســان را محــدود بــه عالــم 
یســتی او اندیشــیده اند. عــده ای  دنیــا می داننــد و بــه همــان انــدازه بــرای به ز
ــر از نیازهــای دنیایــی  ــی، کامــل، و فرات ــز انســان را موجــودی دائمــی، متعال نی
می داننــد. آنهــا معتقدنــد کار انســان در ایــن عالــم، حرکــت اســت؛ نــه خــوردن 
و خوابیــدن و خــوش بــودن، به دلیــل اینکــه انســان بــرای ِصرف زندگــی در دنیا، 

بــه این همــه اســتعدادهای درونــی و روحانــی نیــاز نــدارد. 
یســت انســان اســت، مواجهــه ی انســان  ســودای جهانــی مــدرن کــه دائــر مــدار ز
بــا خویشــتن را ســخت تر کــرد و مفهــوم »توجــه بــه درون«، طــی برداشــت های 

یــج، رو بــه نابــودی نهــاد.  مدرنیتــه از انســان و جهــان، به تدر
هرچنــد صنعــت و تکنولــوژی نوعــی عمــِل انســانی اســت کــه امتــداد و بســط 
وجــود انســان اســت، امــا مادامــی کــه تکنولــوژی پــا را از ابــزارِ رفــِع نیــاز فراتــر 
ــر حاصــل از آن، میــل بــه تجــرد را در وجــود آدمــی ســرکوب کــرد. 

ُ
گذاشــت، َتکّث

، هرچنــد بــا انســان ها و ابزارهــای  بــه همیــن دلیــل اســت کــه انســاِن امــروز

ــد. ــت می کن ــی و غرب ــاِس تنهای ــته احس ــش از گذش ــا بی ــاط دارد؛ ام ــی ارتب متنوع
انســان، نیازمنــد توجــه بــه درون اســت و ایــن نیــاز هیــچ گاه بــا ابزارهــای بیرونــی 
و زرق و برق هــای جهــاِن مــدرن برطــرف نمی شــود. بــه نظــر ِدبــورا مــوگاک، 
تنهایــی، آخریــن تابــو اســت، تنهایــی همــان جــذام قــرن بیســت ویکــم اســت 

کــه قربانیــان را ذره ذره می خــورد و هرکــه بــا آن مواجــه شــود، از آن می گریــزد.3
به اعتقاد اندیشــمندان اســالمی، راز تنهایی انســان، بزرگی وجودی اوســت که 
فراتــر از ایــن دنیــا اســت، ازایــن رو معتقدنــد انســان محــدود بــه ایــن دنیا نیســت 

، عشــرتکده، و خوابگاه.4  و دنیــا بــرای او صرفــًا راه و گــذرگاه اســت؛ نــه آخــور

الگوهای سیاسی و اجتماعی
و  اجتماعــی  گزاره هــای  عالــم،  ایــن  در  انســان  یســِت  ز قدمــِت  باتوجه بــه 
سیاســی متعــددی بــه بشــر منتقــل شــده و انســان بــر اســاس همیــن گزاره هــا، 

اجتماعــات مختلــف را اعتبــار می کنــد.
اندیشــه اســالمی نیــز باتوجه بــه نیــاز انســان و مبانــی اســالمی، الگوهــای متنــوِع 
اجتماعــی و سیاســی کــه همــواره، موردتوجــه و بحــث محافــل علمــی و نظری 
یخــی و اســالمی، قیــام  بــوده، ارائــه کــرده اســت. یکــی از الگوهــای مهــم تار
و  هم اکنــون  اســت.  هجــری   1361 ســال  در  حسین بن علی)علیه الســالم( 
پــس از گذشــت حــدود 1400 ســال از ایــن قیــام، باتوجه بــه فهم هــای گوناگــون، 
متفکــران  برخــی  می شــود.  برداشــت  واقعــه  ایــن  از  مختلفــی  درس هــای 
مدعی انــد کــه عاشــورا یــک واقعــه منحصربه فــرد بــوده و نمی تــوان از آن قانــون 
و الگویــی جامــع اســتنتاج کــرد؛ در مقابــل، بســیاری از اندیشــمندان دیگــر 
همچــون امــام خمینــی)ره(، محمدتقــی مصبــاح یــزدی، عبــداهلل جــوادی 
ــرداری از واقعــه عاشــورا هســتند. ــه امــکان و وجــوب الگوب ... معتقــد ب آملــی، و
ــا هــدِف تبییــن نســبِت مذهــب، سیاســت، و انســان در  مجلــه خــردورزی ب
یســت مذهبــی  ، در چهاردهمیــن شــماره، بــه چالش هــای ز جهــاِن امــروز
انســان در جامعــه مــدرن، مســئله شــناخِت انســان و مذهــب، و انگاره هــای 
نظام هــای  در  اهل بیت)علیهم الســالم(  سیاســی  ســیره  از  الگوبــرداری 

سیاســی پرداختــه اســت.•

پی نوشت
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مذهب و سودای مدرنیته
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پست  مدرنیســم بیــش از آنکــه مکتبــی فلســفی، 
جامعه  شــناختی، و هنــری باشــد، دیــن اســت؛ 
دیــن دنیــای مــدرن! پــس، برِخــالف بــاور رائــج، 
دنیــای مــدرن در دیــن  آوری عقیــم نبــوده، بلکــه 
پست مدرنیســم را عرضــه کــرده اســت. شــاید ایــن 
مّدعــا خوشــایند یــا موّجه به  نظر نرســد، اّما بــرای آن 
ل  هایی  ل  هایی در دســت اســت، اســتدال اســتدال

کــه ذیــالً طــرح و شــرح خواهنــد شــد.

استدالل پیامبرشناختی
تبشــیری،  تنذیــری،  ابراهیمــی،  ادیــان  پیامبــران 
اربــاب  بوده  انــد.  تبشــیری  و  تنذیــری  یــا 
پســت  مدرن  فیلســوفان  کــه  پست  مدرنیســم 
نامیــده می  شــوند، عمومــًا تنذیری  انــد. ازآنجاکــه 
مارکــس  و  نیچــه  آراء  در  یشــه  ر پست  مدرنیســم 
دارد، دســتخوش نوعــی بدبینــی اســت کــه به تبــع، 

اســت. آورده  روی  پیامبرانــه  تنذیرهــای  بــه 
و  می  دهنــد  تنذیــر  پست مدرنیســم  پیامبــران 
شــاهد  را  مارکسیســتی  و  نیچــه  ای  آموزه  هــای 
حــاّد  بعضــًا  بدبینــی  همچنیــن،  می  آورنــد. 
رســانه  ای خــود را هــم بــه بدبینی هــای پیش  گفتــه 
فّعالّیت  هــای  بــه  ناظــر  بدبینــی  می  افزاینــد. 
ســلطه.  نظــام  خدمــت  در  رســانه  های  فریبکارانــه 
و  پست  مدرنیســم  آبــاء  کالم  آن،  بــر  افــزون 
نظریه  پــردازان رســمی آن، بیش از کالم فیلســوفانه، 
بیــان  طــرز  اســت.  شــبیه  پیامبرانــه  کالم  بــه 
مثــالً در »چنیــن  و هی دگــر  نیچــه،   ، گــور کــرک 
 ،» و زمــان، و ترس ولــرز گفــت زردشــت، هســتی 
کانــت  و  مثــالً دکارت  بیــان  طــرز  یــادآور  کمتــر 
در »گفتــار در روش راه بــردن عقــل و نقــد عقــل 
، طــرز بیــان مثــالً عیســی  محــض« اســت و بیشــتر
ئوتــزه در »اناجیــل، ســوتره  ع(، بــودا، و ال مســیح)
می  آورنــد.  یــاد  بــه  را  دائوده  جینــگ«  و   ، نیلوفــر
بی  خــود نبــود کــه کــرک گــور بــه ابراهیــم، نیچــه بــه 
داشــتند.  ارادت  لیــن  هولــدر  بــه  هی دگــر  و   ، واگنــر

استدالل ایمان  شناختی
ایمــان بســته بــه خویــش کاری و حــوزه اســتفاده 
دینــی  صرفــًا  و  داشــته  اقســامی  و  انــواع  آن،  از 

دیِن دنیای مدرن!
پست مدرنیسم؛ مکتبی بدیع یا دینی جدید

 امنی رضا نوشنی  |
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز
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، بــا ایمــان علمــی  نیســت؛ تــا آنجــا کــه در علــم نیــز
ــی بــه معنــای 

ّ
کل مواجهیــم. اّمــا ایمــان بــه َطــور 

کویینــی، یکــی  ــل اســت. تومــاس آ
ّ
بــاور غیــر مدل

هــان مســیحی، ایمــان را در مقابــل 
ّ
از برتریــن متأل

اســت،  بــاور خردپذیــر  بــه  ــق 
ّ
کــه متعل معرفــت 

ــق بــه بــاور خردگریــز می  دانســت؛ یــا کــرک 
ّ
متعل

ــه اگزیستانسیالیســت، ایمان 
ّ
، فیلســوف متأل گــور

ــق بــه بــاور خردســتیز 
ّ
را در مقابــل یقیــن و متعل

معّرفــی می  کــرد. فرامــوش نکنیــم کــه ایمــان، نقطــه 
لی اســت. مقابــل عقــل اســتدال

ــه دیــن  ــان پست  مدرنیســم، نظیــر داعیــان ب منادی
ــق ایمــان 

ّ
مــرّوج ایمــان گــروی هســتند. البّتــه متعل

ایمــان  ولــی  اســت  و عالــم غیــب  دینــی، خــدا 
پســت  مدرن بــه اقتضــاء غیــب ســتیزی یــا غیــب 
ــدارد.  در اینجــا  قــی ن

ّ
گریــزی مــدرن، چنیــن متعل

اســت؛  برقــرار  روش  شــناختی  شــباهت  نوعــی 
اگــر دیــن خــود را ملــزم بــه اقامــه برهــان منطقــی 
نمی  دیــد1، پست  مدرنیســم نیــز برهــان منطقــی را 

برنمی تابــد و چنیــن برهانــی اقامــه نمی  کنــد.
پست  مدرنیســم بــا خردگرایــی عصــر روشــنگری 
عصــر  خردگرایــی  نیچــه،  بــاور  بــه  می  ســتیزد. 
یتــه پذیــری  روشــنگری، خــود جلــوه دیگــری از اتور
اســت. او تکمیــل پــروژه عصــر روشــنگری را در گرو 

عبــور از خردگرایــی می  دانســت.
مشــرب،  تحلیلــی  پست  مدرنیســم  اگرچــه 
مشــرب،  قــاّره  ای  پست  مدرنیســم  برِخــالف 
خردســتیزی  هــم  بــاز  ولــی  گراســت؛  ل  اســتدال
ضمنــًا  اســت.  غیرقابل انــکار  پســت  مدرن 
کــه  اســت  قــاّره  ای  پست  مدرنیســم  بــا  غلبــه 
اســت.  روایتگــر  ل  گری،  اســتدال به  جــای 

ل  ورزی نمی  بیننــد و اغلب، نســبت بــه ارزش  پست  مدرنیســت  های نســبی  اندیش، ضرورتــی بــرای اســتدال
ــا حداقلــی صــدق،  ــه انقباضــی ی ّی ــی، در نظر یچــارد رورت ــد. ازاین روســت کــه ر صــدق گزاره  هــا بی تفاوت ان

نمی  دانســت2.  گوینــده  ســخن  یــا  گــزاره  بــا  موافقــت  از  بیــش  چیــزی  را  تصدیــق 

استدالل مربوط به تجِربه دینی
یخــی، ارتباطــی وثیــق بیــن ایمــان و تجِربــه دینــی برقــرار اســت. البّتــه در اینجا معنای  در ادیــان ِنهادینــه و تار
، ایــن نــوع تجِربــه، نوعی احســاس اســت؛ احســاس  شــالیرماخری تجِربــه دینــی مّدنظــر اســت. از ایــن منظــر
اتــکا یــا وابســتگی مطلــق و یک    پارچــه بــه مبــدأ یــا قدرتــی فــوق یــا غیــر از جهــان.3 شــالیرماخر در جــای دیگر 
گفتــه اســت: »ذات دیــن نــه اندیشــیدن اســت نــه عمل کردن، بلکه شــهود و احســاس اســت«.4 شــالیرماخر 
یکــی از اربــاب رمانتیسیســم و به تبــع، از منتقدیــن مدرنیســم بــود. او نظیــر ســایر همگنــان خود، بــر تقوّیت 
،  تجِربــه دینــی را  کیــد می  کــرد. شــالیرماخر احســاس در کنــار عقــل در راســتای تــوازن بخشــیدن بــه انســان تأ

نیــز از ســنخ عواطــف و احساســات می  دانســت.
، نیچــه، و هی دگــر  ر پنهاو همچنیــن از هامــان نبایــد غافــل شــد. او الهام بخــش فیلســوفانی ماننــد شــو
گذاشــته  اند.5 هامــان، تحــت ســیطره پروتستانیســم  کــه بــر پست  مدرنیســم تأثیــر  اســت؛ متفّکرانــی 
و  معرفت  شناســی  ارتبــاط  شــد.  متأّثــر  پروتســتان  ایمان  گــروی  و  معرفت  شناســی  از  و  داشــت  قــرار 
ــر  ــار و آراء امثــال پلنتینــگا و ولترســتروف به  خوبــی ُنمایــان اســت. افــزون ب ایمان  گــروی پروتســتان در آث
آن، هامــان، در تضــاّد بــا راسیونالیســم دکارتــی و ایدئالیســم اســتعالیی کانــت، بــه تجِربه  گرایــی گرایــش 
کــرد. حاصــل جمــع این همــه، نوعــی نگــرش  کّیت هیــوم اســتقبال  از شــّکا او  داشــت. همچنیــن 

ــود.  ــی ب ــی، و عرفان ــی، ایمان احساس
اینــک می توانیــم بگوییــم: »تجِربــه دینــی پست  مدرنیســتی بــا ارجــاع بــه احساســات دینــی شــالیرماخری 
مــرام  و  مشــی  از  بخشــی   ، هنــر بــه  توّجــه  کــه  می  دانیــم  اســت«.  قابــل درک  هامانــی،  تاانــدازه ای  و 
پست  مدرن  هاســت. پســت  مدرن  ها در ارجاعــات پرتکــرار خــود بــه آثــار هنــری، آن  هــم آثــاری ســّیال، 
و  گســترده  بــه تجِربــه ســطح  رازآلــود،  به طورکلــی  و  ایهــام،  پــر  هزل  آلــود6، متناقــض، طنزآلــود، مبهــم، 
، و متفــاوت دســت یافته، تجــارِب دینــی بــه معنــای  وســیعی از عواطــف و احساســات نامتعــارف، متمایــز

شــالیرماخری را بــرای خــود بازآفرینــی می  کننــد.
ــا ویلیــام  ــرن ی یچــارد ســوئین ب ــه کــه مّدنظــر ر ــر آن، مثــالً آن گون ــه دینــی را در معنــای تازه  ت ــی اگــر تجِرب حّت
آلســتون اســت بدانیــم، بازهــم تجِربــه قرارگرفتــن در معــرض آثــار هنــری پســت  مدرن، می توانــد از ســنخ 
ــه امــر قدســی، جهــان غیــب، و موجــودات غریــب  ــزد ایشــان، تجِرب ــه دینــی ن تجــارِب دینــی باشــد. تجِرب
ــا امــر قدســی دســت  ــار پســت  مدرن احساســی مشــابه احســاس مواجهــه ب اســت. از تماشــای اغلــب آث

ــان«. ــه توأم ــه و دافع ــاس جاذب : »احس ــو ــول اوّت ــه ق ــد، ب می  ده

ریچارد سوئین برن  		کتاب ترس ولرز  		 مارتین هایدگر  		 ویلیام آلستون   		 ریچارد رورتی  		
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استدالل اسطوره  شناختی
بعضــی  اســاطیرند.  از  مملــّو  و  یــز  لبر ادیــان، 
ــد کــه دنیــای مــدرن فاقــد اســطوره  گمــان کرده  ان
اســت و بعضــی دیگــر گمــان می  کننــد کــه صرفــًا 
ــه  ــی ک ــودات غیرواقع ــدرن از موج ــای م روایت  ه
محصــول تخّیــل انســان معاصرنــد، اســطوره  های 
کــه هــر  عصــر جدیدنــد. ایــن در حالــی اســت 
یشــه در علــم  ــا واقعّیــت کــه ر روایتــی از جهــان ی
بــه  باشــد، اســطوره اســت.  یــا فلســفه نداشــته 
مارکسیســم  به  درســتی  بعضــی  دلیــل،  همیــن 
مــدرن  عصــر  اســطوره  های  انــواع  از  یکــی  را 
توّســط  نــی  عقال مبنــای  انــکار  دانســته  اند.7 
بــه  لوگــوس  از  بازگشــت  بایــد  را  پســت  مدرن  ها 
میتــوس و بــه طــور خــاص، اســطوره دانســت. 
و  فرهنــگ  در  کــه  ایهامــی  و  ابهــام  همچنیــن، 
ــباهت  ــد، بی  ش ــوج می  زن ــت  مدرن م ــه پس اندیش

بــه ابهــام و ایهــام اســطوره  ای نیســت.
شهرســازی، معمــاری، ادبّیــات، ســیِنما، و ســایر 
جلــوات هنــر پســت  مدرن، محمــل اســطوره  های 
عصــر مدرننــد. پرســه زدن در شــهرهای التقاطــی 
ــه  پســت  مدرن کــه معجونــی از فروشــگاه  ها و ابنّی
متنّوع  انــد، بــه پرســه زدن َخیالــی در ســرزمین  های 
اســطوره  ای می  مانــد. معجونــی کــه از کنــار هــم 
پیتــزا  آمریکایــی،  رســتوران  های  گرفتــن  قــرار 
لندنــی،  می  کده  هــای  ایتالیایــی،  فروشــی  های 
اســت.  آمــده  فراهــم   ... و فرانســوی،  کافه  هــای 
کــه از ترکیــب ســبک  های  خانه  هایــی طنزآمیــز 
بعضــا  و  متنــّوع   material مــواد  مختلــف، 
متضــاد و تقلبــی fake ســاخته شــده  اند، مــا را بــه 
خانه  هــای اســاطیری پرتــاب می  کننــد.8 شــعر و 
ادبّیــات بعضــًا تودرتــوی پســت  مدرن -نظیــر آثــار 
یختــه بعضی  یخــت بــه هــم ر بورخــس و ... - نیــز ر
می  کننــد.  تداعــی  را  اســاطیری  روایت  هــای 
همچنیــن، بــه قــول ژولیــا کریســتوا، فرمالیســتی 
نظیــر باختیــن، حیــن ســخن از ادبّیــات، از دّقــت 
فّنــی زبان  شناســان احتــراز جســت و پیامبرانــه 
ســخن گفــت.9 معلــوم اســت کــه پســت  مدرن  ها 
ــات فلســفی ترجیــح  ــه ادبّی ــه را ب ــات پیامبران ادبّی
فلســفه.  بــه  را  اســطوره  به تبــع،  و  می  دهنــد 

چنان کــه کریســتوا، منطــق زبــان و بیــش از همــه زبــان شــاعرانه را از منطــق علــم برتــر می دانــد.10 
جهــان در زبــان و ادبّیــات مختــار پست  مدرنیســتی، جهانــی رازآمیــز و وهم  آلــود اســت؛ جهانــی نظیــر 
جهــان اســاطیر و ادیــان. ازایــن رو می توانیــم بگوییــم: »پست  مدرنیســم، نــه بــا یــادآوری اســطوره  های جهــان 
ــه احیــاء اســطوره  ها  ــا ترســیمی اســاطیری از جهــان در عصــر مــدرن، ب ســّنت و جهــان باســتان، بلکــه ب

، بــه ادیــان پهلــو می  زنــد«. پرداختــه و بــا ایــن کار

استدالل کتا  ب  شناختی
یخــی، کتابمندنــد؛ در آنهــا کتــاب یا متن مقّدس حضور حیاتی دارد. مشــهور اســت که وضعّیت  ادیــان تار
ــا در اینجــا مــراد مــا از کتــاب   مقــّدس پســت  مدرن،  ، انجیــل پست  مدرن  هاســت. اّم ــار پســت  مدرن از لیوت
یــرا، ارتبــاط عاطفی و احساســی پســت  مدرن  ها با این  چیــزی نظیــر کتــاب وضعّیــت پســت  مدرن نیســت؛ ز

کتــاب، شــباهت چندانــی بــا ارتبــاط عاطفــی و احساســی پیــروان ادیــان بــا کتاب  های مقّدسشــان نــدارد.
کتــاب مقــّدس، کتابــی اســت کــه ســیر در آن، موجــب تجِربــه دینــی بــه معنــای پیش گفتــه و برانگیختــه 
ــو و الیــاده، قدســی  ــا بــه قــول امثــال اوّت ، ی شــدن عواطــف و غلیــان احساســات و ابتــال بــه احــوال رازآمیــز
ــاب  ــت  مدرن، کت ــیخته پس ــکال، و افسارگس ــی، رادی ــک افراط ــه هرمنوتی ــاع ب ــا ارج ــوان ب ــس می  ت ــت. پ اس
مقــّدس ایشــان را در جایــی دیگــر جســتجو کــرد. هــر متنــی، خاّصــه متــون مقــّدس و ادبــی، بالقــّوه کتــاب 
مقــّدس یــا انجیــل پســت  مدرن اســت. کتــب مقــّدس موجــود، افــزون بــر اینکــه متــن مقــّدس پیــروان خــود 
یــدا بــه ماجــرای ذبــح،  هســتند، می تواننــد متــن مقــّدس پســت  مدرن  ها نیــز باشــند. کافــی اســت توّجــه در
یــه مّدنظــر قــرار داده و آن را بــا توّجــه کــرک گــور بــه همــان ماجــرا  در عهــد عتیــق را در کتــاب بــر ســر کــوه مور

در کتــاب ترس ولــرز مقایســه کنیــم.
ــر  ــواره ب ــود، هم ــّدس خ ــاب مق ــرای کت ــن ب ــر و باط ــت ظاه ــرح ثنوّی ــا ط ــف، ب ــی مختل ــنن دین ــًا، س ضمن
پســت  مدرن،  گشــوده می  شــود. هرمنوتیــک  یــل  تأو بــاب   ، کار ایــن  بــا  افزوده  انــد.  دینــی  متــون  غنــای 
خامــوش و بی  صــدا از ایــن رأی اســتقبال کــرده، بــا طــرح آمــوزه تکّثــر معنایــی متــون، خروارخــروار کتــاب 

مقــّدس فراهــم آورده اســت.

استدالل جهان  شناختی
در ادامــه بحــث فــوق، اگــر بــا اســتناد بــه بولتمــان، یکــی از ویژگی  هــای دیــن را عرضه نــگاه رازورانــه به جهان 
بدانیــم و اگــر در فراینــد مدرنیزاســیون اســطوره  زدایی، افســانه  زدایی، افســون زدایــی، و راززدایــی از جهــان 
صورت گرفتــه باشــد، آن  گاه بایــد بگوییــم: »پست  مدرنیســم، دوبــاره نــگاه رازورانــه بــه پیرامــون را بــه پیــروان 
خــود بازگردانیــده؛ چنان کــه در گذشــته پیامبــران، پیــروان خویــش را در جهانــی رازورانــه غوطــه می  دادنــد«.

بیــن  اســت.  بــه جهــان  رازورانگــی  بازگردانــدن  بلکــه  رازورانــه،  بازگردانــدن جهــان  نــه  پست  مدرنیســم 

ژاک ِدریدا  		ُپل میِشل فوکو  		کتاب وضعّیت پست مدرن  		
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درآمــده اســت، بــا توضیــح ایــن نکتــه کــه در چنین 
از قواعــدی  و پذیــرش پیام  هــا  انتقــال  شــرایطی 
معّیــن تبعّیــت می  کننــد، بــر بــاور بــه بازُنمایــی 
یــار نیــز بــا طــرح مفهــوم حــاد  خــرده گرفــت. بودر
واقعّیــت، واقعّیــت را بــه مجموعــه  ای از واُنموده  ها 

و نشــانه  های فاقــد مرجــع تقلیــل داد.16 
پســت  مدرن  ها گاه در راســتای انــکار بازُنمایــی از 
بعضــی نحله  هــای موجــود در علــم و فلســفه علــم 
نیــز اســتقبال می  کننــد. مثــالً از فیزیــک نســبّیت 
بحــث  وقتــی  کوهــن،  تامــس  از  یــا  کوانتــوم  و 
پارادایم  هــای مــوازی را در فلســفه علــم طــرح کــرد.
جهــان  بــه  را  رازورانگــی  پست  مدرنیســم، 
رازورانــه  جهانــی  در  را  خــود  پیــروان  بازگردانــده، 
غوطــه می  دهــد. وقتــی بــه فاعــل شناســا تلقیــن 
شــود کــه بــرای تــو امــکان بازُنمایــی جهــان منتفــی 
اســت، ازآن پــس جهــان او جهانــی رازورانــه خواهــد 

کــه کامــالً رازآمیــز اســت. شــد، جهانــی 

استدالل فرجام  شناختی
بــه  پست  مدرنیســم  دینــی  جلــوه  اوج 
اســت.  مربــوط  آن  فرجام  شناســی 
آِخرالّزمانــی  فرجام  شناســی  ای  پست  مدرنیســم، 
دارد. ادبّیــات مکاشــفه  ای17 یهــودی و مســیحی، 
بــه  را  دیــن  دو  آن  آِخرالّزمانــی  فرجام  شناســی 
مکاشــفه  خنــوخ،  رســاله  می  گــذارد.  نمایــش 
بــه  موســوم  متــون  ابراهیــم،  مکاشــفه  دانیــال، 
مکاشــفه  و  یهــودی،  فرهنــگ  در  هخالــوت 
یوحّنــا در فرهنــگ مســیحی، اهــّم آثــار مربــوط بــه 
ــر  ــفه  هایی خب ــار از مکاش ــن آث ــد.18 ای ــن حوزه  ان ای
پاشــی ارکان  می  دهنــد کــه در آن پایان جهان و فرو
شــده اند.  گــزارش  و  مشــاهده  راوی،  توّســط  آن 
ادبّیــات مکاشــفه  ای مســیحی، مــژده می  دهــد که 
پــس از آن همــه جوش وخــروش، ملکــوت آســمان 

یافــت. خواهــد  تحّقــق 
موردتوجــه  بســیار  آِخرالّزمــان  نیــز  اســالم  در 
تســّنن  اهــل  و  شــیعه  موضــوع،  ایــن  در  اســت. 
را  مقایســه  بــاب  کــه  دارنــد  اختالف  نظرهایــی 
می  گشــاید. یکــی از نــکات حائــز اهمّیــت، تفاوت 
منجــی  قبــال  در  نامبــرده  مذهــب  دو  دیــدگاه 

را ســّنت  گرایان  اّولــی  بــه جهــان تفــاوت اســت؛  رازورانگــی  بازگردانــدن  بــا  رازورانــه  بازگردانــدن جهــان 
انجــام داده و دومــی را پســت  مدرن  ها. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه در نظــر بعضــی، ســّنت  گرایی بــا 

می  شــود.11  خلــط  پست  مدرنیســم 
 
ً
یــا قلمــداد کــرده و غیرواقعــی می  پندارنــد. البّتــه احتمــاال پســت  مدرن  ها جهــان پیرامــون را چیــزی نظیــر رؤ
پســت  مدرن  ها قضــاوت یــاد شــده در حــّق خــود را صــرف اّتهــام یــا دســت  کم ســوءتفاهم بداننــد، چنان کــه 

یــا پنــداری جهــان تاختــه و بــا آن هزیمــت کــرده اســت.12   رورتــی در دفــاع از دیویــد ســن علیــه رؤ
از منظــر پســت  مدرن  ها، قــوای ادراکــی بشــر ِجهــت شــناخت جهــان، یــا دروغــزن یــا غیرقابل اعتمــاد 
اســت؛ پــس هیــچ تصویــر و تصــّوری از جهــان، تصویــر و تصــّور راجــح و ِنهایــی نخواهــد بــود. از منظــر 
ایــن گــروه، حّتــی بعیــد نیســت تصویــر و تصــّور عمومــی از جهــان نیــز کامــالً معــوج باشــد. پســت  مدرن  ها 
ــه تضعیــف عینّیــت، واقعّیــت، و واقع  گرایــی پرداختــه و  ، و اســتنباط؛ ب ــر نقطه نظــر13، منظــر کیــد ب ــا تأ ب

مســیر پیش  گفتــه را پیموده  انــد.
در نــگاه پســت  مدرن، باورهــای فاعــل شناســا راجــع بــه جهــان، لزومــًا مطابــق بــا واقع نبــوده و مطابــق با ذهن 
و ذهنّیــت او از واقعیت انــد؛ پــس فاعــالن شناســا در جهانــی خودســاخته بــه ســر می  برنــد. پســت  مدرن  ها 
 ذیل بحث از بازُنمایی، با تلّقی حقیقت، همچون لشــگر اســتعاره  ها، آن را ناممکن و منتفی می  دانند.14
، مارکــس، و نیچــه، هرکــدام از ِجهتــی خــاّص حکــم بــه امتنــاع  ، کــرک گــور اســالف ایشــان، شــوپنهاور
، امتنــاع بازُنمایــی را محصــول ارده معطــوف بــه  بازُنمایــی داده و راه را بــرای ایــن گــروه گشــودند. شــوپنهاور
حیــات، کــرک گــور محصــول زندگــی تــوده  ای، مارکــس، محصول بت  وارگــی کاال و نیچه، محصول ســیطره 
نهیلیســم می  دانســتند. جهــان به مثابــه اراده و تصــّور چیــزی مغایــر بــا واقعّیــت اســت. زندگــی تــوده  ای نیــز 
یــق نــگاه گروهــی بــه واقعّیــت و مانــع از نــگاه شــخصی بــه آن می  شــود.  بــا تضعیــف فردانّیــت، موجــب تزر
بت  وارگــی کاال، ابــژه را بــه شــبح تبدیــل می  کنــد و نهیلیســم، جهــان را دیگرگونــه بــه تصویــر درمــی  آورد. 
متفّکــران پســت مدرن نیــز بــا الهــام از متفّکــران یــاد شــده، هــر یــک بــا مشــی متفــاوت، بازُنمایــی را به چالش 
کیــد بــر دخالــت همه جانبــه قــدرت، از تأثیــر ِنهادهــای  َکشــیدند. فوکــو از موضــع پساســاختارگرایی، بــا تأ
اجتماعــی در انتخــاب و اختیــار بعضــی از اشــکال بازُنمایــی در بیــن بدیل  هــا و نظایــر آنهــا ســخن 
کیــد بــر طبیعــت لغزنــده و چنــد ظرفّیتــی زبــان،  یــدا از مســیر زبــان بــه بازُنمایــی تاخــت. او بــا تأ گفــت. در
کیــد می  کــرد کــه: »طبیعــت صرفــًا نشــانه  ای زبــان،  یــدا تأ امکان  ناپذیــری بازُنمایــی را طــرح و شــرح کــرد. در
کامــالً غیــر یقینــی، جزئــی یــا غیــر ذاتــی جلــوه می  کنــد«15. ضمنــًا بــا بحــث پیرامــون متافیزیــک، حضــور 
مواضــع خــود را اســتحکام بخشــید. لیوتــار در کتــاب وضعّیــت پســت  مدرن، از افــول کالن روایت هــا 
ــا  ــه آن چنــان کــه افالطــون می  گفــت، میمــه ســیس، محــاکات ی ــه میــان آورد. او کار هنرمنــد را ن ســخن ب
تقلیــد از طبیعــت، بلکــه بازُنمایــی بازُنمایی  نا  پذیــر می  دانســت؛ بااین حــال بــا ارجــاع بــه وضعّیــت بشــر در 
ــب چیــزی از ســنخ پیام  هــای کدگــذاری شــده 

َ
عصــر رایانــه کــه دانــش بــه اّطالعــات تبدیــل شــده و بــه قال
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داســتان  شــخصّیت  های  آنجــا،  در  کنیــم.  یــاد 
صرفــًا منتظرنــد. کســی بــه دنبال گــودو نمــی  رود. در 
آثــار پســت  مدرن بــا دوگانــه قهرمــان و ضّدقهرمــان 
مواجــه نیســتیم، بلکــه ایــن آثــار عرصــه حضــور 
ــب 

َ
ناقهرمان  انــد. پــس انتظــار قهرمــان حّتــی در قال

منجــی منتفــی اســت.
صرفــًا   ، نوظهــور دیــن  ایــن  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
فروپاشــی و ویرانــی وضــع موجــود را وعــده می  دهــد 

آبادانــی بعــد از آن ســخن نمی  گویــد. و از 

دفع دخل مقّدر
، بعضــی  می  دانیــم کــه در طــول ســال  های اخیــر
دیــن  از  روایت  هایــی  کوشــیده  اند  متفّکــران 
پست  مدرنیســتی  مواضــع  بــا  موافــق  عرفــان،  و 
کــه  کننــد  اشــکال  بعضــی  شــاید  دهنــد.  ارائــه 
مــدرن  دنیــای  دیــن  خــود  پست  مدرنیســم  اگــر 
اســت، پــس چنــان روایت  هایــی از دیــن و عرفــان 
ــد گفــت: »صورت  هــای  چیســت؟! در پاســخ بای
دینــی و عرفانــی یــاد شــده، ادیــان و عرفان  هــای 
الگــو گرفتــه و برآمــده از دینــی خاص انــد، دینــی بــا 

پست  مدرنیســم«. نــام 

آِخرین سخن
دیــن  یــا  مــدرن  دینــای  دیــن  پست  مدرنیســم، 
بــه اقتضــاء مدرنیتــه و مدرنیســم اســت. اینکــه 
جوانــه  بــرای  مــدرن  دنیــای  »خــاک  می  گوینــد: 
زدن دیــن نــو بایــر اســت.« صرفــًا در حــّق ادیانــی بــا 
یخــی صــادق اســت؛  ســاختار ادیــان ِنهادینــه و تار
نــه بیــش از آن. دنیــای مــدرن نیــز دیــن خیز اســت؛ 
دیــن خیــز بــرای ادیانــی کــه بــا ســاختار آن موافــق 
باشــند، ادیانــی بــه اقتضــاء مدرنیتــه و مدرنیســم. 

پست  مدرنیســم چنــان دینــی اســت.•

پی نوشت
تــا  می کوشــند  عقلــی  کالم  مدافعــان  بعضــی  البتــه   .1  
در متــون دینــی و آیــات کتــب مقــدس برهــان منطقــی 
بجوینــد. ایــن مشــی، میــراث الهیــات طبیعــی بــرای کالم 
عقلــی اســت کــه بیــن متکلمیــن مســلمان نیــز رواج دارد. 
بــا ایــن حــال، دســت  آوردهای ایشــان از نصــوص دینــی 

ــت. ــول نیس ــل قب ــًا قاب لزوم

کرده  انــد.19  ِخــالف  شــخصّیه  و  نوعّیــه  موضــع  دو  بیــن  چندانکــه  اســت؛  موعــود 
ــی تشــکیل شــده اســت: توصیــف صحنه  هــای 

ّ
توصیــف آِخرالّزمــان در ادیــان ابراهیمــی، از دو بخــش کل

ــه، گاه ایــن توصیفــات از هــم  ــه قیامــت. البّت ــوط ب ــه ظهــور منجــی و توصیــف صحنه  هــای مرب ــوط ب مرب
تفکیــک و گاه بــه هــم آمیختــه شــده  اند؛ اّمــا آنچــه در اذهــان پیــروان ایــن ادیــان ثبــت شــده، ترکیبــی از هــر 
دو اســت. ترکیبــی از آنچــه دربــاره اقدامــات منجــی آمــده بــا آنچــه دربــاره قیامــت گفتــه شــده اســت. مهــم 
اینکــه، اتفاقــًا ســهم دومــی بیشــتر اســت. گاه تصویــر آِخرالّزمــان در اذهان پیــروان ادیان ابراهیمــی، تصویری 
کامــالً قیامــت گونــه اســت. قــرآن به خوبــی چنیــن صحنه  هایــی را ترســیم می  کنــد. به شــهادت آیــات قرآنی، 
ــه این ســو و آن ســو  ــود. مــردم ب ــع قیامــت، چشــم  هایی به غایــت نگــران خواهنــد ب چشــم  های شــاهد وقای
ــزد و  ی ــز فرومی ر ــه چی ــد. هم ــد آم ــده، درخواهن ــی ش ــم حاّلج ــتی پش ــه سس ــخت ب ــای س ــد و کوه  ه می  دون

جهــان، بــه بــاد داده می  شــود و شــیرازه آن از هــم خواهــد گسســت.
از توصیفــات مربــوط بــه ظهــور منجــی نیــز نبایــد غافــل شــد. در هــر ســه دیــن ابراهیمــی، یکــی از مفاهیــم 
کلیــدی، مفهــوم ظهــور اســت. ایــن مفهــوم در اســالم شــیعی بیــش از هــر جــای دیگــر اهمّیــت دارد. در 
ع(، و در اســالم ظهــور مهدی)عــج(؛  یهودّیــت، ظهــور مســیحا، در مســیحّیت، ظهــور عیســی مســیح)
، مفهــوم دیگــری نشــئت گرفته کــه بســیار  ، گســترش َعدالــت اســت. از مفهــوم ظهــور ــز نتیجــه ظهــور نی
! انتظــار بــه حــّدی مهــم اســت کــه مثــالً در بعضــی تلّقی  هــا از  حائــز اهمّیــت اســت: مفهــوم انتظــار
 ، ، ظهــور مذهــب شــیعه، اساســی  ترین نشــانه بــاور بــه مذهــب مختــار اســت. بنــا بــه روایــت دینــی، انتظــار

به هم پیوســته اند. پاشــی  فرو و 
ــخ از  ی ــفه تار ــه فلس ــاور ب ــی! ب ــت: فروپاش ــده اس ــاد ش ــگاه ی ــابه ن ــان، مش ــخ جه ی ــت  مدرن از تار ــت پس روای
طریــق نــگاه مارکسیســتی، به عنــوان یکــی از بن  مایه  هــای پست  مدرنیســم، بــه قلمــرو یــاد شــده ورود یافــت. 
ــترش  ــم، و گس ــه امپریالیس ــرمایه  داری، غلب ــام س ــف نظ ــتی، مخال ــی مارکسیس ــا نگاه ــم، ب پست  مدرنیس
لیبرالیســم اســت. در پست  مدرنیســم، بــا نوعــی انتظــار مواجهیــم؛ اّمــا نــه انتظــار ظهور منجی، بلکــه انتظار 
ــودو  ــار گ ــنامه در انتظ ــتی را در نمایش ــار پست  مدرنیس ــف از انتظ ــن توصی ــود. بهتری ــع موج ــی وض فروپاش
مشــاهده می  کنیــم. لفــظ انتظــار در عنــوان نمایشــنامه، کامــالً یــادآور انتظــار پست  مدرنیســتی اســت؛ اّما تا 
پایــان داســتان، خبــری از گــودو نمی  شــود. پســت  مدرن  ها بــا نوعــی نگــرش آِخرالّزمانــی در عــداد منتظراننــد، 
اّما نه منتظران ظهور منجی، بلکه منتظران فروپاشــی وضع موجود: هرآنچه ســخت و اســتوار اســت، دود 
یختــن کالن  روایت  هاســت. آِخرالّزمان پست  مدرنیســتی،  می  شــود و بــه هــوا مــی  رود! حّتــی زمانــه، زمانــه فرور
ــی  ــاز تحقق بخش ــم، و آغ ــان امپریالیس ــرمایه  داری، پای ــام س ــان نظ ــرب، پای ــان غ ــت، پای ــان نیس ــان جه پای
آرزوهــای مارکسیســتی اســت. اصــالً پست  مدرنیســم، اعــالم عصــر فروپاشــی و پایان  هاســت؛ فروپاشــی و 
، فروپاشــی و پایــان مدرنیتــه و مدرنیســم. پست  مدرنیســم،  پایــان فلســفه، علــم، اخــالق، و نظایــر آن؛ نیــز

دینــی اســت کــه آِخرالّزمــان آن، در تقابــل بــا غــرب مدرنیتــه و مدرنیســم معنــا می  یابــد.
، تماشــاچی، گرفتار  منتظــران پســت  مدرن، برِخــالف عمــوم منتظــران در ادیــان ابراهیمــی، منفعــل، نظاره  گــر
پوچــی و بی  عملــی، واداده، و یله    انــد؛ ایشــان صرفــًا منتظرنــد. بــاز هــم بایــد از نمایشــنامه در انتظــار گــودو 

		  

پست  مدرنیســم نــه بازگردانــدن جهــان رازورانــه، بلکــه بازگردانــدن رازورانگــی بــه جهــان 
اســت. بیــن بازگردانــدن جهــان رازورانــه بــا بازگردانــدن رازورانگــی بــه جهــان تفــاوت 
اســت؛ اّولــی را ســّنت  گرایان انجــام داده و دومــی را پســت  مدرن  ها. شــاید بــه همیــن 

ــود.  ــط می  ش ــم خل ــا پست  مدرنیس ــّنت  گرایی ب ــی، س ــر بعض ــه در نظ ــت ک ــل اس دلی
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اصالت مبنا و منطق ذائقه
 مواجهه انقالب اسالمی با پروبلماتیک شدن تمنا

زادمنش  |  شیما فر
دانشجوی دکترای جامعه شنایس فرهنگی

انســان به مثابــه یــک ســوژه، پیشــاپیش درون یــک وضعیــت اجتماعــی و گفتمانــی شــکل گرفته و اساســًا 
ــک  ــی و در ی ــه، به تنهای ــه از جامع ــرد و ن ــه از ف ــذا ن ــود؛ ل ــن می ش ــف و متعی ــری تعری ــا دیگ ــبتش ب در نس
یکردهــای نظــری عینیت گــرا، مبتنــی بــر  دوگانــه حاصــل از فــرا روایت هــا نمی تــوان ســخن گفــت. اگــر از رو
یم،  شــئ وارگــی واقعیــت اجتماعــی کــه اساســًا فاقــد ظرفیــت فهــم کنش هــای نیت منــد انســانی اند، بگذر
گاه تلقــی می کننــد- نیــز  یکردهــای ذهنیــت گــرا -کــه انســان را ســوژه ای کمابیــش آ در ســوی دیگــر رو
کیــد  یــان دارد و بــر کنــش و گفتــارش تأثیــر می گــذارد، ناکافــی هســتند. تأ بــرای فهــم آنچــه درون ســوژه جر
یــم آنچه ســوژه به زبــان مــی آورد، همان  گاهانــه و عاملیــت فــردی، بــه ایــن معنــا کــه بپذیر صــرف بــر کنــش آ
چیــزی اســت کــه هســت، فهمــی چندبعــدی و همه جانبــه را ممکــن نمی ســازد. به دلیل اینکــه همــان 
تگونــه کــه در حــوزه روان کاوی مطــرح می شــود، بســیاری از چیزهایــی کــه موجــب کنــش می شــوند، ممکــن 
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 بــه طــور مســتقیم بــه زبــان درنیاینــد 
ً
اســت اصــوال

یــا بســیار دیــر و معــوج بــه زبــان آینــد.
آرزومنــدی  یــا  تمنــا  میــل،  مفهــوم  آنهــا  از  یکــی 
ــی  ــه عین ــه در مطالع ــدی، ن ــل و آرزومن ــت. می اس
در  نــه  و  می یابــد  وضــوح  اجتماعــی  واقعیــت 
مطالعــه ذهنیــت و گفت وگــوی سرراســت میــان 
پژوهشــگر و ســوژه قابــل دســتیابی اســت. غفلــت 
یــک تحلیل هایــی  از ایــن ســوژه آرزومنــد، نیمــه تار
مردم نگارانــه،  مطالعــات  در  عمومــًا  کــه  اســت 
نــوری بــر فهــم مــا از فرهنــگ می افکننــد، امــا در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه انســان ایرانــی انضمامــی 
امــروزی، چــه می خواهــد؟ یا آرزوهایش چیســت؟ 
، تمنــا و آرزومنــدی  نــاکام می ماننــد. از یــک ســو
نادیــده  اجتماعــی  تحقیقــات  از  بســیاری  در 
مطالعــات   ، دیگــر ســوی  از  و  می شــوند  گرفتــه 
حیطــه  در  صرفــًا  روان کاوی  و  روان شــناختی 
یــخ،  درمــان و تراپــی فــردی تمرکــز می کننــد و تار
را در  انســان  ابعــاد اجتماعــی  و  فرهنــگ، دیــن، 
نظــر نمی گیرنــد؛ درحالی کــه ســوژه انســانی، جوهــر 
وجــودی اش نــه صرفــًا در درون، بلکــه در خــارج از 
خــود و در ارتبــاط بــا دیگــری شــکل گرفته اســت. 

سوژه آرزومند از منظر روانکاوِی اجتماعی 
قالــب  در  را  آرزومنــدی  و  تمنــا  ازآنکــه  جــدای 
به هرحــال   ، یــا خیــر قــرار دهیــم  بزرگ تــر  روایتــی 
 
ً
اصــوال و  ایرانــی  انســان  در  آرزوهایــی  یــا  تمناهــا 

ــرای مطالعــه ایــن ســوژه  هــر انســانی وجــود دارد. ب
ــکان آن را ســوژه منقســم1 می نامــد،  آرزومنــد کــه ل
یــخ روان کاوی و تحلیــل  ــر تار الزم اســت مــروری ب
داشــته  فرهنگــی  و  اجتماعــی  امــر  روان کاوانــه 
لت هــای  کتــاب تمــدن و مال یــد در  باشــیم. فرو
می کنــد  صحبــت  لیبیدویــی  اقتصــاد  از  آن2، 
کــه چگونــه به هم خــوردن بنیادیــن ایــن اقتصــاد 
افــراد  در  ناخشــنودی  از  احساســی  لیبیدویــی، 
کــه  مــی آورد  پدیــد  را  چیــزی  و  می کنــد  ایجــاد 
ناخشــنودی  یــا  لــت  مال ذاتــی،  خســران  همــان 
کالم  و فرهنــگ اســت. جــان  انســان در تمــدن 
 در تمدن و فرهنگ، خســرانی 

ً
آنکــه، انســان اصــوال

ــه خواهــد کــرد و تمــام تــالش او ایــن  ــی را تجرب ذات

اســت کــه تــوازن را بــه ایــن اقتصــاد لیبیدویــی بازگردانــد. ایــن اقتصــاد در اثــر تعامــل بیــن چیزهایــی شــکل 
ل جامعه پذیــری و فرهنگ پذیــری، در انســان ســرکوب می کننــد و  می گیــرد کــه جامعــه و فرهنــگ، در خــال
در عــوض، قــرار اســت در ازای ایــن محرومیــت، مواهبــی را هــم بــه افــرادش بدهــد. ایــن مواهــب به طورکلــی 
یبایــی هســتند. اگــر در ایــن رابطــه اقتصــادی تــوازن برقــرار نشــود،  شــامل چیزهایــی ماننــد نظــم، امنیــت، و ز
، در مقابــل چشم پوشــی ها و محرومیت هــا به انــدازه کافــی بــه افــرادش نفــع  یعنــی جامعــه ذاتــًا محــروم ســاز

یــزد.  نرســاند، اقتصــاد لیبیدویــی بــه هــم می ر
ــا بیمــاری  در ایــن حالــت چیــزی در جامعــه رخ می دهــد کــه می توانیــم آن را نوعــی بیمــاری اجتماعــی ی
ــوده و  فرهنگــی بخوانیــم؛ لــذا در چنیــن صورت بنــدی ای از ســوژه آرزومنــد، دیگــری، مهــم و قابل تأمــل ب
اساســًا ایــن آرزومنــدی، میــل و ذائقــه به واســطه مکانیزم هایــی در جامعــه تولیــد می شــود کــه صرفــًا در 
قیــاس بــا دیگــری می توانــد معنــادار باشــد. ژاک لــکان کــه روانــکاوی را در نســبت بــا بافــت اجتماعی ســوژه 
قــرار می دهــد، از تعبیــر ســوژه منقســم بــرای اشــاره بــه ســوژه ای نــام می بــرد کــه در کنــار یــک دیگــری و در 
تعامــل بــا آن معنــادار شــده و در رابطــه ای گفتمانــی بــروز و ظهــور مــی بایــد. فــرم و محتــوای ایــن آرزومنــدی 
ــه  ــه ک ــان گون ــز هم ــت نی ــن جه ــت و از همی ــد اس ــاع در رفت وآم ــا اجتم ــت ت ــی از طبیع ــل، در طیف و می
یربنــای آن غریــزی اســت، روبنــای آن متأثــر از فرهنــگ و اقتصــاد و سیاســت، می توانــد در کمیــت و  ز
گــون  ، مطالعــه گفتمان هایــی کــه در مقاطــع زمانــی گونا کیفیت هــای متنوعــی ظاهــر شــود. از ایــن منظــر
در جامعــه مســلط می شــوند، می توانــد چگونگــی مکانیزم هــای تولیــد ســوژه هایی آرزومنــد را رؤیت پذیــر 

کــرده و یــا نحــوه مواجهــه حاکمیــت بــا ســاحات غریــزی ایــن ذائقــه و میــل را مشــخص کنــد.

چرخش از سوژه ایثارگر به سوژه آرزومنِد مصرف
اساســًا پرابلماتیــک شــدن موضوعــی بــه نــام میــل و ذائقــه و انتخــاب، محصــول دوران مدرنیتــه اســت و 
ــود، در  ــر علیــه نظــم پیشــین و چندهزارســاله ب رخــداِد انقــالب اســالمی کــه نوعــی عصیــان همه جانبــه ب
همیــن بســتر شــکل گرفــت و در نســبت بــا ســوژگی انســانی متبلــور شــد کــه بــرای خــود حــق انتخــاب قائــل 
ل، آزادی، و جمهــوری  بــود. ایــن حــق، همــان حــق برهــم زدن نظــم حکومــت پادشــاهی و مطالبــه اســتقال
اســالمی بــود. در چهارچــوب گفتمــان انقــالب اســالمی در ســال 1357 و امتــداد آن در دهــه شــصت 
ــر امــر اجتماعــی -و نــه امــر فــردی-  ــا دوران جنــگ، گفتارهــای غالــب همچنــان مبتنــی ب و هــم زمــان ب
شــکل گرفت. در ایــن زمــان، ســوژه های دخیــل در آن، مهم تریــن هدفشــان در حیــن یــک کنــش سیاســی، 
، آرمــان کنشــگران انقــالب اســالمی،  تغییــر هســتی های منقــاد کننــده بیــرون از انســان ها بــود. از همیــن رو
، و فرهنــگ مصرف زده بــود که تا پایــان دوران  دگرگونــی ســاخت سیاســت اســتبدادی، اقتصــاد اســتثمارگر

، ایــن گفتمــان غالــب مانــد.  جنــگ نیــز
یســتی، قناعــت، پرهیــز از مصرف گرایــی، کنتــرل  یــم کــه ارزش هــای مســلط آن دوران ساده ز بــه خاطــر دار
کــه خروجــی آن، شــکل گیری  امیــال، توجــه و حمایــت از مســتضعفان، و به طورکلــی مفاهیمــی بــود 
نهادهایــی چــون جهــاد ســازندگی و تبلــورش در افــراد، میــل بــه باالتریــن حــد ایثــار و گذشــت، یعنــی 
شــهادت بــود. در نســبت بــا همیــن ارزش هــا، هــر شــکلی از تبلیغــات توســط رســانه به مثابــه نوعــی ترویــج 
و تشــویق بــه مصرف گرایــی تلقــی می شــد و هــر نــوع بــه رســمیت شــناختن تنــوع امیــال و لذت جویــی، 
ظلــم بــه مســتضعف و فرودســت قلمــداد می شــد. بــا ورود بــه دهــه هفتــاد، اتمــام جنــگ، و رحلــت پــدر 
نمادیــن جامعــه، امــام خمینــی)ره(، وارد دوره ای جدیــد از ســاخت اقتصــادی و سیاســی می شــویم کــه 

ــا بحــران معنــا روبــه رو می شــود.  مکانیزم هــای پیشــین تولیــد ســوژه مختــل شــده و ســوژه ب
یــج  در پاســخ بــه همیــن بحــران و در همســازی بــا گفتمــان مســلط ســازندگی، در دهــه هفتــاد، به تدر
بــا ســازوکارهایی روبــه رو می شــویم کــه نه تنهــا میــل و ذائقــه را بــه رســمیت می شناســند، بلکــه آن را در 
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بــرای  امــکان و فرصتــی  قــرار می گیــرد،  ثــروت  و 
تحقــق مصــرف پیــش رویــش گذاشــته می شــود. 
و  تولیــد  ســاحت  از  تمایــز  ایجــاد  نشــانه های 
اقتصــاد، بــه ســاحت مصــرف و فرهنــگ منتقــل 
فضــای  در  هــم  صحنــه،  روی  آنچــه  شــده اند. 
عمومــی  حــوزه  در  هــم  و  مجــازی  و  رســانه ای 
میــل  و  ذائقــه  در  تمایــز  در می آیــد،  نمایــش  بــه 
کــه  مســلط  گفتمــان  در  لــذا  اســت؛  ســلیقه  و 
حــول انســان اقتصــادی و روان شناســی موفقیــت 
بــا فضــای غالــب  شــکل گرفته، عــدم همراهــی 
و عــدم انتخــاب میــان آنچــه صنعــت فرهنــگ 
از  وی  ناتوانــی  بــه  می گــذارد،  ســوژه  روی  پیــش 
تشــخیص ترندهــای بــازار تقلیــل داده می شــود. 
در همیــن راســتا، هرگونــه امــر اجتماعــی، نفــی و 
ناتوانــی از دســتیابی بــه ثــروت و موفقیــت، به امری 

فــردی تقلیــل می یابــد.
انقــالب  اول  دهــه  در  درحالی کــه  ترتیــب،  بدیــن 
اســالمی، هرگونــه تنــوع در ســلیقه و میــل و انتخــاب 
و  قناعــت  چــون  ارزش هایــی  می شــد،  نفــی 
آن زمــان، تالش هــا  بــود. در  ساده زیســتی مرجــح 
در پــی ایجــاد حداقل هــای اســتاندارد زندگــی بــرای 
عمــوم مــردم، در دورافتاده تریــن مناطــق بــود. چهــار 
انقــالب اســالمی، شــاهد برجســته  از  پــس  دهــه 
شــدن ذائقــه و میــل، متأثــر از منطــق اقتصــادی 
هســتیم کــه تولیــد نیــاز و مصــرف را مبنــا قــرار داده 
، هم زمــان موجــب شــده کــه ناکامــی  اســت. ایــن امــر
افــراد از دســتیابی بــه ایــن اســتانداردهای ثــروت، 
لــذت، موفقیــت، زیبایــی، و خوشــبختی نه تنهــا 
مانــع از احســاس رضایــت فــرد در زیســت روزمــره 
تولیــد  آرزو  و  حســرت  در  ســوژه ای  بلکــه  شــود، 
ئــق  ئق و عال کنــد. ناکامــی ایــن ســوژه از تحقــِق ســال
فرم هــای  در  می توانــد   ، بــازار در  موجــود  امیــال  و 
مختلفی مانند، افســردگی، پرخاشگری، ناامیدی، 

مهاجــرت، بزهــکاری، و ... بــروز و ظهــور یابــد.•

پی نوشت
1. Divided Subject.
2.  ایــن کتــاب بــه نــام »فرهنــگ و ناخوشــنودی هــای آن« 

نیــز ترجمــه شــده اســت.
3. Mall. 

، و مصرف گــرا  یــج ســوژه ای آرزومنــد، انتخاب گــر اشــکال متکثــر و متنــوع، توجیــه و تبلیــغ می کننــد. به تدر
ــر  ــا ســلیقه و ذائقــه و امیــال متکث برســاخته می شــود کــه به ســرعت، ســوژه صنعــت فرهنــگ شــده کــه ب
هماهنــگ اســت. ســاخت های اجتماعــی، اقتصــادی، و فرهنگــی در حال دگرگونی هســتند و در همین 
ــا خصوصی ســازی آمــوزش و درمــان، شــاهد رشــد مــدارس غیرانتفاعــی و شــعب دانشــگاه آزاد  راســتا، ب
اســالمی هســتیم. مســکن و اتومبیــل کاالی ســرمایه ای می شــوند، ماشــین های لوکــس وارد می شــوند، 
ســاختمان های قدیمــی به ســرعت تخریــب شــده و بــرج و پــل و اتوبــان و مــال3 هــای متنــوع، جــای آنهــا را 
می گیــرد. رشــته و دانشــگاه کارآفرینــی تأســیس می شــود و نهایتــًا، تبلیغــات رنگارنــگ کاالهــای مختلــف، 
پــای ثابــت و اصلــی برنامه هــای رســانه ملــی قــرار می گیرنــد. ایــران پســاجنگ، در دهه هــای هفتــاد، 
یــه انســان ایرانی پســاجنگ،  هشــتاد، و نــود، کمتــر شــباهتی بــه ایــران انقالبــی دهــه شــصت دارد و از ایــن زاو
ئــق فردی شــده، ســوژه ای در آرزوی موفقیــت و خوشــبختی اســت. بــر خــالف  در نســبت بــا امیــال و عال
ســوژه انقالبــی دهــه شــصت کــه رضایــت را در شــهادت در راه وطــن و انقــالب جســتجو می کــرد. بــر اســاس 
همیــن تغییــر گفتارهاســت کــه در ایــران امــروز و اولیــن دهــه از قــرن پانزدهــم هجــری شمســی، شــاهد 
شــکل گیری گفتمانــی هســتیم کــه ســوژه بهنجــار آن می بایســت به گونــه ای فردی شــده، تصــور کنــد کــه بــر 
اســاس میــل و ســلیقه و ذائقــه اش، دســت بــه انتخــاب می زنــد و صنعــت فرهنــگ نیــز در ایــن میــان بــرای 

همیــن ســوژه، ذائقــه و ســلیقه را تعریــف و متعیــن می ســازد.

دهه چهارم انقالب اسالمی و برساخت سوژه آرزومند 
پــر واضــح اســت کــه نیروهــای مختلفــی در تعامــل بــا هــم، صنعت میــل و مصرف را پیــش می برنــد. در این 
، هــم در ابعــاد فرهنگــی و هــم در ابعاد اقتصــادی، موردتوجه  میــان الزم اســت وجــوه مختلــف ایــن ســازوکار
ئق در فرهنــگ  ئــق و ســال قــرار گیرنــد تــا تحلیــل دچــار تقلیل گرایــی نشــود. اساســًا نمی توانیــم از پــرورش عال
ســخن بگوییــم و از نیروهــای اقتصــادی میــدان چشم پوشــی کنیــم. رؤیت پذیــر کــردن مکانیزم هــای 
سوژه ســازی در دهه هــای مختلــف و گفتارهــای متفــاوت، بــه مــا کمــک می کننــد کــه نشــان دهیم چگونه 
ئق مختلــف، متأثــر از سیاســت های کالن اقتصــادی  نــوع مواجهــه انقــالب اســالمی بــا تمنــا، میــل، و ســال
و فرهنگــی تغییــر می کنــد. البتــه ایــن منطــق اقتصــادی و صنعــِت فرهنــگ اســت کــه پیش برنــده میــداِن 

ئق و امیــال اســت. ئــق و ســال عال
، در حــوزه جهت دهــی بــه میــل و ســلیقه و ذائقــه مالحظــه  آنچــه در جمهــوری اســالمِی دهــه اخیــر
ــدارد. بخشــی از ایــن  ــوع مواجهــه انقــالب اســالمی در دهــه شــصت نداشــته و ن ــا ن می کنیــم، شــباهتی ب
تفــاوت، قطعــًا متأثــر از فرایندهــای جهانــی و نســبتی اســت کــه معنــا بــا مصــرف، در گفتمــان نئولیبرالــی 
برقــرار کــرده اســت. امــا همیــن تولیــد نیازهــای کاذب و دادِن توهــم انتخــاب بــه افــراد کــه از مشــخصه های 
گفتارهــای نئولیبرالــی اســت، زمانــی کــه در تقاطــِع بــا یــک اقتصــاد غیرشــفاف و سیاســتی مبتنــی بــر رانت 
قــرار گیــرد، بــه شــکلی مضاعــف موجــب تشــدید نابرابــری و بــه حاشــیه رفتــن فرودســتان می شــود. در ایــن 
بیــن، آنچــه بــه یکســان در دســترس همــگان قــرار گرفتــه، تکثــر انتخاب هــا و بــه صــدا درآوردن انــواع ذائقــه و 
، قابل مشــاهده و تجربــه اســت و بــرای طبقه فرودســت،  امیــال اســت کــه در ســبک زندگــی طبقــه برخــوردار
صرفــًا قابــل نظــاره. تضــاد میــان ســبک زندگــی اقلیــِت طبقــه برخــوردار که با مــوج سیاســت های اقتصادی 
یــج شــکل گرفته و مســتحکم شــدند، بــا اکثریــت فرودســت که بــه تماشــای این فرهنگ  دهــه هفتــاد، به تدر
مبتنــی بــر لــذت و مصــرف نشســته اند، تولیدکننــده ســوژه آرزومنــدی اســت کــه تمنــا و میلــش برســاخته و 

برانگیختــه شــده، امــا فرصــت و امکانــی بــرای تجربــه و تحقــِق آن نــدارد.
ایــن ســوژه آرزومنــد و تهی دســت، نــه ماننــد دهــه شــصت، وضعیتــش هــم راســتا بــا ارزش هــای کالن 
جامعــه همــراه می شــود و نــه زمانــی کــه هــدف بمبــاران تبلیغــات مصرفــی و ارزش هایــی چــون موفقیــت 
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گفت وگوی اختصایص با

دکتر سید جواد میری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

دعوِت اجباری؟!
جامعه شناسی دین در جهان معاصر
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 1350 ســال  در  مینــق،  میــری  جــواد  ســید  دکتــر 
مشــی، در آذرباجیــان شــریق دیــده بــه جهــان گشــود. 
او به عنــوان یــک جامعه شــناس، در حمافــل علمــی 
می شــود.  شــناخته  جهــان  و  ایــران  دانشــگاهی  و 
یه دیــدگاه اســالمی و اجنمــن مطالعــات عالمــه  نشــر
و  دانشــگاهی  فعالیت هــای  ازمجلــه  جعفــری)ره( 
علمــی او در خــارج از کشــور بــه مشــار مــی رود.  میــری 
مــدرک کارشــنایس ارشــد خــود را از دانشــگاه یوتبــری 
یســتول  ســوئد و مــدرک دکتــری خــود را از دانشــگاه بر
اخــذ کــرد. ازمجلــه آثــار ســید جــواد میــری، می تــوان بــه 
معاصــرت«،  افــق  در  »حســن بن عیل  کتاب هــای 
»متایــز میــان امــر ســکوالر و امــر عــریف«، »آزادی و 
یــخ«، و »ایــران فرهنگــی« اشــاره کــرد. دکتــر ســید  تار
پژوهشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  میــری،  جــواد 

علوم انســاین و مطالعــات فرهنگــی اســت.

مقدمه
ــی  ــی دقیق ــاس مبان ــر اس ــر ب ــی اگ یخ ــوادث تار ح
هویــت،  هویت ســازند.  جوامــع  بــرای  باشــند، 
ــد  ــا می کن ــی ایف ــوام اجتماع ــی در ق ــی اساس نقش
قرارمی دهــد.  هــم  کنــار  در  را  جامعــه  افــراد  و 
جامعــه ای کــه بــا هویــت خــود آشناســت، افــراد 
آن در ســختی ها بــرای رفــع مشــکالت  در کنــار 
یکدیگــر خواهنــد بــود؛ امــا جامعــه ای کــه هویــت 
بــا  بزنگاه هــا  در  باشــد،  کــرده  فرامــوش  را  خــود 
ســختی مواجــه می شــود. حادثــه عاشــورا یکــی 
از مهم تریــن حوادثــی اســت کــه هویــت شــیعی 
را پشــتیبانی می کنــد. به عنوان مثــال، در قضیــه 
ظلــم،  مقابــل  در  ایســتادگی ها  و  شــهادت ها 
مکتــب  بــه  کننــده  اقتــدا  را  شــهید  همیشــه 
ازایــن رو  می کنیــم.  معرفــی  ع(  حســین) امــام 
را  گفت وگویــی  خــردورزی  تخصصــی  مجلــه 
هویت ســازی  و  الگوگیــری  اهمیــت  پیرامــون 
اجتماعــی، مبتنــی بــر حادثــه عاشــورا، بــا نــگاه 
میــری،  جــواد  ســید  دکتــر  بــا  جامعه شناســی 
عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی ترتیــب داده کــه متــن کامــل 

می کنیــم. تقدیــم  ادامــه  در  را  آن 

معصومین)علیهم الســام(  	 ائمــه  عملکــرد  و  رویکردهــا  کنش هــا،  رفتارهــا،  تمامــی  آیــا  خــردورزی: 
گیــرد؟ قــرار  امــروز  بــرای جامعــه  می توانــد الگویــی 

بایــد ابتــدا مشــخص کنیــم منظــور از مــا، کدام یــک از جهــان ایــران، جهــان تشــیع، جهــان اســالم، انســان 
امــروزی یــا انســان معاصــر اســت؟ وقتــی از رفتارهــا و کنش هــا صحبــت می کنیــم، کــدام رفتارهــا، کنش هــا، 
یــم؟ یــک مثــال ســاده و ابتدایــی ایــن اســت کــه وقتــی صحنــه جنگ کربــال را تصور  و رویکردهــا را مدنظــر دار
می کنیم، وقتی سیدالشــهداء ویارانش می خواهند با دشــمنان بجنگند، با شمشــیر به مبارزه با دشــمنان 
می رونــد، یــا وقتــی می خواهنــد خانواده شــان را اســکان بدهنــد، آنهــا را در چــادر و خیمــه اســکان می دهنــد 
ع( می خواهــد از فــرات و شــریعه آب بیــاورد، آن آب را درون مشــک  و یــا وقتــی حضــرت ابوالفضل العبــاس)
یــزد؛ ایــن رفتارهــا می توانــد بــرای جامعــه امــروز الگــو باشــد؟! مــا امــروز با شمشــیر می جنگیــم؟! امــروز در  می ر
میــدان نبــرد، آرایــش شــکلی مــا ایــن اســت کــه عــده ای ایــن ســمت و عــده دیگــری ســمت دیگــر بایســتند؟! 
وقتــی می خواهیــم خانواده مــان را در جایــی اســکان بدهیــم، آنهــا را در خیمــه و چــادر اســکان می دهیــم؟! 

اگــر کســی بخواهــد آب بخــورد، از رودخانــه آب می خــورد؟! 
در اینجــا ســؤالی وجــود دارد کــه الگوواره هایــی در همیــن صحنــه و وضعیــت وجــود دارد. الگوواره هایــی 
مثــل شــجاعت، وفــاداری، وفــای بــه عهــد، اســتقامت، و ... می تواننــد معیارهایــی بــرای انســان باشــد تــا 
بتوانــد خــود را تعالــی بدهــد. زمــان و مــکان هــم نمی توانــد باعــث شــود عنصــری بــه نــام شــجاعت از انســان 
یســت می کنــد،  گرفتــه شــود. انســان در مواجهــه بــا زندگــی و نــه فقــط دشــمنان و مادامی کــه در هســتی ز
بایــد صفــت شــجاع بــودن را دارا باشــد. بــرای مثــال، تیلیــش در کتــاب شــجاعِت بــودن می گویــد: »انســان 
بــرای زندگــی در ایــن هســتی و عالــم و شــکوفایی، بــه شــجاعت نیــاز دارد. جامعــه ای کــه وفــای بــه عهــد و 

امانــت داری در آن نباشــد نمی توانــد جامعــه مطلوبــی بــه شــمار بــرود«.
جامعــه ای کــه ظلم پذیــر باشــد، جامعــه ای نیســت کــه انســان ها در آن بتواننــد بــه حریــت برســند. اتفاقاتــی 
یــد کــه فــردی بــه  در واقعــه کربــال رقــم می خــورد کــه یکــی از آن اتفاقــات، بــه زبــان امــروزی، سرلشــکر ســپاه یز
ع( ایســتاد، او از ابتــدا  یاحــی اســت تــا لحظــه آخــری کــه توانســت در برابــر ســپاه امــام حســین) نــام حربن ر
کســی اســت کــه راه را می بنــدد و وقتــی هــم کــه می خواهنــد مذاکــره کننــد، قبــول نمی کنــد و اقداماتــش در 
ســیره ها ثبت شــده اســت. همیــن فــرد در لحظــه نهایــی کــه بایــد تصمیــم بگیــرد، جهــت خــود را عــوض 
می کنــد؛ آیــا ایــن رفتــار بــرای مــا می توانــد الگــو باشــد؟ بدیهــی اســت کــه سوارشــدن حــر بــر روی اســب یــا 

شــجاعت او در شمشــیرزنی نمی توانــد بــرای مــا الگــو باشــد.
تــا زمانــی کــه انســان در ایــن حیــات قــرار دارد و در جهــان زندگــی می کنــد، بــرای او امــکان تحول وجــود دارد. 
می توانــد بــر اســاس وضعیــت انســانی1 کــه در آن قــرار دارد، تحــول وجــودی2 پیــدا کنــد. در چنیــن شــرایطی، 
فــرد نبایــد حتــی در ناامیدانه تریــن شــرایط هــم ناامیــد شــود؛ بلکــه بایــد دائــم در ایــن جهــان assertive، بــه 

دنبــال تحــول و بــاز کــردن پنجــره ای بــرای خــود باشــد.
وقتــی مــا ده ســال حکومــت حضــرت رســول)ص( در مدینــه و غیــر از چهــار ســال و انــدی، دوران 
ع( و دوران کوتــاه والیت عهدی  ع( و یــازده یــا نــه مــاه حکومــت امام حســن مجتبــی) حکومــت امــام علــی)
ع( را بررســی کنیــم، هیچ کــدام از ســایر ائمــه معصومیــن در حاکمیــت و حکومــت، شــرکت  امــام رضــا)
ع( می خواهــد در بــاب دعــوت بــه دیــن و دیــن داری، انســان را  مســتقیم نکرده انــد. زمانــی کــه امــام صــادق)
ِســَنِتکْم«3 یعنــی بــه ما 

ْ
ل
َ
ــاِس ِبَغیــرِ أ مــورد خطــاب قــرار بدهــد، جملــه ای دارد کــه می فرمایــد: »کوُنــوا ُدَعــاًة ِللّنَ

می گوینــد: »دیــن، نوعــی دعــوت اســت«. به عنوان مثــال، وقتــی شــما می خواهیــد کســی را بــه خانــه خــود 
دعــوت کنیــد، بهتریــن ســفره و غذایــی را کــه مقــدور شــما اســت، آمــاده می کنیــد و بعــد بهتریــن جــای 

خانــه را بــرای مهمــان قــرار می دهیــد. کســی بــا چــک و لگــد مهمــان دعــوت نمی کنــد. 
وگودین، در ابتدا یک دعوت است. می گوید: »اگر خواستید کسی را دعوت کنید، با زور و اجبار نمی شود؛ 
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بلکــه بایــد بغیــر الســنتکم، یعنــی بــا رفتــار و کــردار 
و عیــن عطوفــت و مهربانــی، امانــت داری، عشــق 
، بردبــاری، و صبــر  ســیادت روحانــی، نیکــی، خیــر
در مواجهــه بــا مصیبت هــای زندگــی و ســختی ها 
زندگــی،  همــه ی  یــد.  برو پیــش  ناکامی هــا  یــا  و 
ــد  ــه در آن گاز بدهی ــت ک ــان نیس ــک اتوب ــد ی مانن
ــد  ــد و بای ی و حرکــت کنیــد؛ گاهــی زمیــن می خور
بلنــد شــوید. اگــر کســی شــما را دین دار فــرض کرد، 
کــه شــما  بایــد در مواجهــه بــا ســختی ها ببینــد 

چطــور آدمــی هســتید؟
بــه او  تــو در مقابــل،  و  او توهیــن می کنــد  وقتــی 
نیکــی می کنــی یــا برعکــس، تــو بــه او ظلــم می کنی 
نیســت  ضعــف  موضــع  در  چــون  درحالی کــه 
ــد؛  ــت بده ــو را شکس ــا ت ــرد ی ــام بگی ــد انتق می توان
حــال،  ایــن  بــه  می کنــد،  محبــت  تــو  بــه  او  امــا 
، جامعــه مــا می توانــد  دعــوت می گوینــد. آیــا امــروز
از ایــن ســیره الگــو بگیــرد؟! بلــه! اگــر می خواهیــم 
جامعــه را بــه عفــاف و حجــاب فرابخوانیــم یــا بــه 
ــا زدن زن و مــرِد جامعــه و  ــی دعــوت کنیــم، ب خوب
بــه زور بــردن در ماشــین گشــت ارشــاد امکان پذیــر 
نیســت. وقتــی بــه او توهیــن می کنیــد و حرمــت یــا 
شــخصیت انســانی او را خــورد می کنیــد کــه او را 
ــه  ــد ک ــان می ده ــد، نش ــوت کنی ــن داری دع ــه دی ب
ــا روح دیانــت شــما  الگــوی ائمــه و اولیــای دیــن ب

فاصلــه بســیاری دارد.
یــا  اولیــا  از ائمــه و  را  اگــر بخواهیــم روح دیانــت 
ــد متوجــه  ــم، بای ی انبیا)علیهم الســالم( الگــو بگیر

کــه آنهــا، مــردم را بــه خودشــان فرانمی خواندنــد. باشــیم 
یــد: »تــو گفتــه ای کــه خدایــی؟!« حضــرت  ع( می گو خداونــد در قــرآن بــه حضــرت عیســی مســیح)
ــه ســمت  ــی چنیــن ســخنی را بیــان کــردم؟! مــن همــه را ب ع( پاســخ می دهــد: »مــن چــه زمان عیســی)
بــه بندگــی خودشــان  را  اولیــای دیــن، مــردم  ائمــه و  پــس  تــو فرامی خوانــدم، ای خــدای مهربــان!«4 

بــه دیــن دعــوت می کردنــد.  فرانمی خواندنــد؛ بلکــه 
دیــن، در نــگاه آنهــا پرســتش خداونــد و امتثــال اوامــر و نواهــی الهــی بــود. حــال ایــن امــر الهــی و دین چیســت 
یــِن«5 اســت؛   ِإکــَراَه ِفــی الِدّ

َ
کــه اولیــای دیــن، مــردم را بــه آن دعــوت می کردنــد؟ پایــه و ســتون اصلــی دیــن »ال

، و ســرکوب نیســت. دیــن، صرفــًا مبتنــی بــر عشــق و محبــت پیــش  ، اکــراه، فشــار یعنــی دیــن از مقولــه اجبــار
مــی رود و نبایــد هیــچ کراهتــی در پذیــرش آن وجــود داشــته باشــد. اگــر بخواهیــم بــرون دینــی نــگاه کنیــم، چــه 
ادیــان توحیــدی و چــه غیرتوحیــدی، کســی کــه بــه ســمت دیــن مــی رود، ماننــد چشــمه جوشــانی اســت کــه 
اگــر کســی عطــش داشــته باشــد و از آن بنوشــد، ســیراب می گــردد. حــال اگــر دیــن این طــور اســت، آیــا کســی 
کــه ادعــای تبلیــغ دیــن دارد، می توانــد آب را بــه آدم تشــنه بنوشــاند و بــه زور بگویــد: »بایــد ایــن آب را بنوشــی!«؟

پــس اســاس دیــن، ال اکــراه اســت؛ یعنــی دعــوت بــه دیــن بایــد مبتنــی بــر محبــت باشــد. دعــوت بــا اجبــار 
یــم؛ ولــی این کــه مــا از  نبــوده اســت. از ایــن منظــر و تفاســیری کــه بیــان کــردم، مــا می توانیــم از ائمــه الگــو بگیر

یــم، الگوگیــری از ظواهــر اســت. یــش، لحیــه، دشداشــه، و ... بخواهیــم الگــو بگیر ، ر لبــاس، انگشــتر
حضــرت  بــاب  در  کــرده ام،  معصومین)علیهم الســالم(  ســیره  در  کــه  مطالعاتــی  اســاس  بــر 
خوش تیپ تریــن،  خــود،  عصــر  و  دوران  در  رســول  »حضــرت  می گوینــد:  رســول)صلی اهلل علیه وآله( 
خوشــبوترین، و خوش بیان تریــن افــراد زمــان بودنــد«. پــس ایــن فــرد در دوران خــود بــه زبــان امــروزی، باالتریــن 
، قــوی، و شــجاع بــود. پیمــان یــا  درجــه مــد زمــان خــود را داشــت و آدم خوش تیــپ، خوش لبــاس، ورزشــکار
ت بودنــد کــه بایــد قدرتمنــد می بودنــد. آیــا اگــر امــروز پیامبــر می بــود،  حلف الفضــول، عــده ای از اهــل فتــّوَ
مثــل مــا بدلبــاس می گشــت یــا یکــی از افــراد خوش تیــپ جامعه شــناخته می شــد!؟ حــال بگوییــم او 1450 
ســال، ایــن لبــاس را می پوشــید و مــا نیــز بایــد امــروز همــان لبــاس را بپوشــیم! وقتــی پیامبــر می خواســت 
مســواک بزنــد، در آن زمــان بــا چــوب مســواک مــی زد کــه امــروز ســلفی ها در خیابانهــای ســوئد، لباس هــا 
ــد کــه  ــد و دندان های شــان را مســواک می زننــد و ادعــا دارن ــد کــه یــک چــوب می گیرن یــش زشــتی دارن و ر

حضــرت رســول)صلی اهلل علیه وآله( بــه ایــن شــکل بــود. 
وقتــی فــردی بــه شــیوه ســلفی ها نــگاه می کــرد، می گفــت: »اگــر آن ایده آلــی کــه شــما ادعــا می کنیــد، ایــن 

اســت، آن را نمی خواهــم.« 
ــراد  ــن اف ــا ای ــان دارد؛ ام ی ــف جر ــه ای مختل ــی اندیش ــا مبان ــا، ب پ ــیاری در ارو ــالمی بس ــای ضداس حرکت ه
پــا بــا خوانــدن کتــاب، بــه ضدیــت بــا اســالم نرســیده اند؛ بلکــه همیــن حرکت هــای ســلفی ها  عامــه در ارو
یــکا باعــث ایجــاد یــک حــس انزجــار شــده اســت. آیــا مــا می توانیــم از اینهــا الگــو  پــا و آمر و وهابی هــا در ارو
یــم! بایــد بــه قــول مولــوی از مغــز حرف هــا الگــو گرفــت و خــود انبیــا و  ! نبایــد هــم الگــو بگیر یــم؟ خیــر بگیر

یــد. اولیــا نیــز نفرموده انــد کــه از ایــن مســائل الگــو بگیر

خــردورزی: امــروزه در جوامــع روشــنفکری و نخبگانــی، واژه ای بــه نــام انســانیت را متعــدد می شــنویم یــا  	
مثــال معروفــی کــه می گوینــد: »دیــن مــن انســانیت اســت.« چگونــه می توانیــم انســانیت در ســیره و عمــل 
معصومیــن یــا همــان رفتارهــای باطنــی را بــرای جــوان امــروزی متبلــور کنیــم تــا بــا آن آشــنا شــود و بــه ســمت 

آن حرکــت کنــد؟
ینــب)س(، دختــر پیامبــر نوشــته کــه در  اســتاد حســن محدثــی، دوســت و همــکارم، کتابــی را در بــاب ز
ینــب)س( باکســی کــه اســالم نیــاورده بــود، ازدواج کــرده بــود؛ ولــی روش و رویکــرد پیامبــر  آن می گویــد: »ز

پل تیلیش  		
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حدیثــی  در  )صلی اهلل علیه وآلــه(  پیامبر
می فرماینــد: »اهــل دیــن بــودن در آخرالزمــان، مثــل 
ایــن اســت کــه آتشــی در دســت داشــته باشــید.«8 
کــه  اســت  ســخت  به قــدری  آتــش  نگه داشــتن 
یــد، آن را بــه دیگــری  وقتــی چنــد ثانیــه نگــه می دار
و  بــودن  اهــل دیانــت  نگــه دارد.  او  تــا  می دهیــد 
ادعــای دیــن داشــتن، در زمانــه مــا کار ســاده ای 
یــرا بایــد گشــوده، اهــل فتــّوت، عطوفــت،  نیســت؛ ز
و رحمــت باشــید؛ درس هــای بســیاری از ســیره 

انبیــا و اولیــا در ایــن مــورد وجــود دارد.

شــاهد  	 کنونــی،  جامعــه ی  در  خــردورزی:  
ئق و نظراتی در خصوص  اختاف سایق، عا
عاقه منــدی نســل جــوان بــه مذهب گرایی های 
مصداقــی  موضــوع  ایــن  آیــا  هســتیم.  جدیــد 
ــد  ــا بای ــتیزی ی ــزی و مذهب س ــر دین گری ــت ب اس
مــا در تعریــف مذهب گرایــی و مذهــب بازنگری 

کنیــم؟
یعنــی  اســت.  پیچیــده  بســیار  شــما  ســؤال 
گریــزی،  مذهــب  کــه  بگوییــم  می توانیــم  مــا 
ایــران،  در  را  گریــزی  شــریعت  و  دین گریــزی، 
هم زمــان شــاهد هســتیم؛ امــا اســتقبال از مذهــب 
محــوری،  شــریعت  بــدون  می توانــد  دیــن  و 
و  »بارقه هــا  گفــت:  دنبــال شــود. حتــی می تــوان 
جریان هایــی در ایــران در حــال شــکل گیری اســت 
کــه بــه طــور کامــل، ضــد اســالم و ضــد تشــّیع.« 
گرایــش  کنــار  در  و  دارد  اقبــال  اســالم  بــه  ولــی 

بــه ایــن دامــاد کــه اســالم نیــاورده بــود، ســلبی و قهــری نبــود، بلکــه حتــی بــه او محبــت می کــرد.« در ســیره 
کــه ضــد پیامبــر عمــل می کردنــد و هــرگاه پیامبــر از  )صلــی اهلل علیه وآلــه( افــرادی را می بینیــم  پیامبر
)ص( آشــغال پرتــاب می کردنــد و در مقابــل، حضرت فقط  کوچــه ای عبــور می کــرد، بــه روی مبــارک پیامبــر

ــا آنهــا کاری نداشــت. ــاک می کــرد و ب آن آشــغال ها را پ
همســر یکــی از آن افــراد بــه او می گفــت: »ایــن چــه کاری اســت کــه تــو می کنــی!« همســرش بــه او بــه زبــان 
ت مکــه اســت کــه اگــر روزی عصبانــی شــود، به حســاب  امــروزی می گفــت: »پیامبــر از لوتی هــا و اهــل فتــّوَ
تــو می رســد.« امــا مــرد بــه ایــن هشــدارها توجــه نمی کــرد. یــک روز ایــن فــرد مریــض شــده بــود، پیامبــر کــه از 
)ص( درب خانــه را می زنــد. همســر  یــزد. پیامبــر کوچــه عبــور می کــرد، دیــد کســی بــر روی او آشــغال نمی ر
ــاز می شــود،  ــد حســابت را می رســد!« امــا وقتــی درب ب ــد: »نگفتــم اآلن می آی ــه شــوهرش می گوی ــرد ب آن ف
ــاد می کــرد؛ ولــی  ــرا هــر روز مــن را ی ی ــه عیادتــش، ز پیامبــر می گویــد: »شــنیده ام مریــض شــده و آمــده ام ب
، آن مــرد از کارهــای خــود  امــروز مــن را یــاد نکــرد.« پیامبــر بــه ایــن میــزان ادب داشــتند و بــا ایــن رفتــار

ــود. ــت زده می ش خجال
وقتــی حضــرت علی)علیــه الســالم( می خواهــد مالک اشــتر را بــه مصــر بفرســتد، بــه او می گویــد: »افــراد و 
انســان هایی کــه در مصــر بــا تــو مواجــه می شــوند، دو قشــر هســتند: یــک قشــر بــرادر و خواهــر تــو در دیــن 
هســتند و عــده ای هــم کــه امــکان دارد هم دیــن و هم کیــش تــو نباشــند و مذهــب دیگــری دارنــد، بــرادر و 
خواهــر تــو در انســانیت هســتند. در هــر دو حــال بــا آنهــا بــه عــدل، محبــت، شــفقت، عدالــت، عطوفــت، 
و فتــّوت رفتــار کــن.« در ســیره تمــام اولیــای خــدا از آدم تــا خاتــم و از خاتــم تــا حضــرت مهدی)عــج( 
می بینیــم کــه آنهــا اهــل اجبــار یــا زور و دشــنام نبودنــد. مــن در حــوزه ســیره و رجــال، تخصــص نــدارم؛ امــا بــا 
فهمــی کــه از قــرآن یــا ســیره در ایــن ســن دارم، خــود علمــای دینــی و فقهــا می گوینــد: »اگــر حدیثــی بــا قــرآن و 

یــد.« و فقهــا از ایــن روش اســتفاده می کننــد. روح قــرآن مخالــف بــود، کنــار بگذار
ــه آنهــا توهیــن نمی کنــد؛ بلکــه  ــرار می گیــرد و ب ــران ق ــل کاف ــه(، در مقاب حضــرت رســول)صلی اهلل علیه وآل
می فرمایــد: »دیــن شــما بــرای خودتــان و دیــن مــا نیــز بــرای خودمــان«6. یعنــی انســان ها در نــگاه و چشــم انداز 
قرآنــی، بــر یــک صــراط و طریــق حرکــت می کننــد کــه اختــالف و تنــوع، در ایــن میــان وجــود دارد. صــراط 

مســتقیم همــان چیــزی اســت کــه اولیــا و انبیــا بــرای مــا ترســیم کرده انــد. 
اگــر در ســوره توبــه یــا ســوره های دیگــر نیــز وجــود دارد، Contextual اســت؛ یعنــی وقتــی کســی بــه تــو حملــه 
ــز انتفــاء بینــدازد و حــق حیــات را از شــما بگیــرد، جامعــه اجــازه دارد از  می کنــد و می خواهــد تــو را از حّی
خــودش دفــاع کنــد. حتــی وقتــی دفــاع کردیــد و می خواهیــد مقابله به مثــل کنیــد، می گویــد: »از حدوحــدود 
تجــاوز نکــن«. دیــن بــه طــور دائــم بــه انســان انــذار می دهــد تــا اهــل عدالــت، فتــوت، و عطوفــت باشــد و 
دیگــری را دیمونایــز7 یــا اهریمن ســازی نکنــد. هــر کســی کــه غیــر و دیگــری بــود، علیــه مــن نیســت. وقتــی 
می خواهیــم عالــم را کاتیگورایــز و تقســیم بندی کنیــم، بایــد مراقــب باشــیم مفهومــی کــه در قــرآن بــه نــام ابــن 
ســبیل وجــود دارد، بــه معنــای تحت الفظــی بــه کســی کــه فرزنــد راه اســت اطــالق می شــود؛ امــا در اصطــالح 

بــه معنــای مســافر و غریبــه ای اســت کــه از قبیلــه، ملــت، فرهنــگ، و دیــن مــا نیســت.
ــات، و ...  ــاق، مالی ــه، انف ــه از صدق ــن وج ــه بهتری ــد ب ــاش دارد و بای ــکن، و مع ــات، مس ــق حی ــن آدم ح ای
یــرا بــه شــما پنــاه آورده و بــه هــر دلیلــی آمــده در ســرزمین قبیلــه  بهــره ببــرد کــه وضعیــت آن رقــت آور نشــود؛ ز
و خانــواده شــما حضــور دارد کــه بایــد از او نگهــداری کــرد.  ســیره انبیــا، ائمــه، و اولیــای الهــی، نســبت بــه 
دیگــران جــز محبــت و عطوفــت نیســت. به عنوان مثــال ابوالحســن خرقانــی بــر ســردر خانقــاه خــود نوشــته 
بــود: »هرکســی کــه از ایــن در وارد شــد و خواســت برخــوان ابوالحســن بنشــیند، از دیــن و آیینــش نپرســید! 

کســی کــه بــه نانــی یــا جانــی ارزد، یقینــًا در ایــن جهــان در خــوان ابوالحســن، بــه نانــی ارزد.«
اگــر اهــل دیــن یــا دیانــت هســتید، شــما بایــد نســبت بــه دیگــران بســیار گشــوده باشــید. بــه همیــن دلیــل، 

حسن محدثی گیلوایی  		
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پایبنــد نیســت یــا عــدول کرده اســت، به شکســتن 
ایــن التزامــات دینــی کــه تــا پیــش از تأســیس نظــام 
جمهــوری اســالمی گنــاه بــود و امــروز تبدیــل بــه 
نســل جــوان،  آرام آرام  هــم شــده، می کنــد.  جــرم 
گنــاه بــودن ایــن قانون شــکنی ها را کنــار می گــذارد 
و می گویــد: »اگــر مــن درمألعــام روزه خــواری کــردم 
یــا حجابــم را رعایــت نکــردم و یــا هــر عملــی کــه 
از نظــر قانــون به عنــوان جــرم شــناخته می شــود 
را مرتکــب شــدم کــه پیــش از جمهــوری اســالمی 
بــه  اعتــراض  به عنــوان  می شــد،  تلقــی  گنــاه 

حکومــت اســت.«
اگــر روســری اش را برمــی دارد، می گویــد: »حکومت 
گفتــه کــه ایــن اقــدام جــرم اســت و مــن می خواهــم 
چــون حکومــت بــه وظیفــه اش عمل نکــرده، بــه 
ــم.«  ــل نکن ــت عم ــال حکوم ــودم در قب ــه خ وظیف
بــه  گفتمــان  ایــن  تبدیل شــدن  به جــای  یعنــی 
یــک گفتمــان دینــی مبتنــی بــر فطــرت یــا حــس 
ــت  ــل حکوم ــد، در مقاب ــه خداون ــبت ب ــان نس انس
گفتمــان،  قــرار می گیــرد. به عبارت دیگــر در ایــن 
پرکــرده  ذهن هــا  در  را  خــدا  جــای  حکومــت 
و  دارد  بــودن  دینــی  ادعــای  حکومــت  اســت. 
اشــاعه  را  دینــی  شــعائر  »می خواهــم  می گویــد: 
یخــی خــود  گاه در وضعیــت تار دهــم، ولــی ناخــودآ
به جــای اشــاعه دیــن، گام بــه گام بــه ســمت تقلیــل 
شــعائر دینــی مــی رود. اعتراضــات، رنــگ و بــوی 
ــد:  اعتراضــات دینــی می گیــرد و معتــرض می گوی
»نمی خواهــم دیــن دار باشــم.« کــه دیــن دار نبــودن 
او بــه معنــای قرارگرفتــن در برابــر حکومــت اســت، 
دیــن  نماینــده  »مــن  می گویــد:  حکومــت  یــرا  ز

هســتم.«
درنتیجــه می تــوان ایــن دین گریــزی را به نوعــی بــه 
ضدیــت بــا التزامات قانونی تفســیر کــرد. حکومت، 
بــه معنــای واقعــی، التزامــات دینــی را بیــن انســان 
اگــر حکومــت،  اجــرا می کنــد.  مؤمــن و خداونــد 
ملتــزم نیســت کــه بــر اســاس باورهــای دینــی، یــک 
مؤمــن بــه دیــن اســالم یــا مســیحیت یــا یهودیــت یــا 
ــد در معــاد پاســخ  زرتشــتی و هــر دیــن دیگــری، بای
بدهــد و می گویــد: »مــن می خواهــم تــو را در ایــن 
دنیــا عقــاب و پــاداش بدهــم؛ اگــر کســی حجــاب 

باســتان گرایانه ای کــه دارد، در همه جــا از زرتشــت صحبــت می کنــد و از پنــدار نیــک، گفتــار نیــک، و کــردار 
یخــی زرتشــتی کــه در زمــان ساســانیان  نیــک دم می زنــد و در بــاب زن، مســائلی کــه وجــود دارد بــا دیــن تار

دارد. بســیاری  تفــاوت  بــوده، 
یخی  یدنــد. مــا بایــد بــه حافظــه تار اگــر این طــور نبــود، مــردم بــه مزدکیــان یــا مانویــان و یــا مســیحیت نمی گرو
ــود،  ــران، در زمــان ساســانیان ب ــرای مثــال، گرجســتان کــه یکــی از اســتان های ای خــود رجــوع کنیــم کــه ب
ــاهزاده  ــود. ش ــیحی می ش ــل مس ــور کام ــه ط ــتان ب ــز ارمنس ــش از آن نی ــد و پی ــیحی ش ــل مس ــور کام ــه ط ب
ــه  ــود، مســیحی شــد و می خواســت خــود را هم پیمــان روم کنــد. وقتــی ب آنجــا، تیــرداد کــه از اشــکانیان ب
یــم، در بخش هایــی از آذربایجــان غربــی کــه امــروز در ترکیــه قــرار دارد، شــاهد مســیحی  آذربایجــان می نگر
یکــرد دیــن زرتشــت، متوجــه خواهیــم شــد کــه ازنظــر  یــرا بــه دلیــل رو شــدن مــردم ایــن مناطــق هســتیم؛ ز
یخــی، مؤبــدان ســرکوبگری داشــته اســت؛ ولــی امــروزه، مبلغــان آن در تالشــند تــا یــک قرائــت امــروزی و  تار

یخــی از دیــن زرتشــت ارائــه دهنــد. غیرتار
یــم کــه در ایــران، ضــد اســالم و تشــّیع شــکل می گیــرد کــه بــه بســیاری از  گرایش هــای دیگــری نیــز بعــدازآن دار
ادیــان هنــدی و شــرقی یــا بودایــی نزدیک انــد. آنهــا معنویــت بــدون شــریعت، بــدون خــدا، و بــدون روحانیت 
و آخونــد دارنــد. اگــر بخواهیــم از منظــر جامعه شناســی و انتقــادی نــگاه کنیــم، ایــن وضعیــت دیــن در 
جامعــه ایــران، چــه در بیــن جوانــان و چــه عامــه مــردم، ایــن اســت کــه مــا در یــک طــرف نهــادی بــه نــام نهــاد 
یــم. ملــت و حکومــت در ســال 1357،  حکومــت و در طــرف دیگــر واقعیــت یــا نهــادی بــه نــام ملــت دار
میثاقــی می بندنــد و آن میثــاق، در ســال 1358، بعــد از همه پرســی بــه نظامــی بــه نــام نظــام جمهــوری 
اســالمی تبدیــل می شــود کــه بــر دیــن و مذهــب تشــّیع مبتنــی اســت. بعــدازآن، بــا تغییراتــی کــه ایجــاد 
می شــود، والیت فقیــه به عنــوان یــک اصــل در دیــن قــرار می گیــرد تــا روحانیــت شــیعه به عنــوان یــک ضامــن، 
ممثــل، و نماینــده دیــن، حاکمیــت را در ایــران در دســت بگیــرد. حکومــت و ملــت، هــر دو در ایــن میثــاق 
وظایفــی بــر عهده دارنــد کــه وقتــی شــما دیــن را وارد قانــون اساســی می کنیــد و التزامــات دینــی، بــه التزامــات 
قانونــی تبدیــل می شــوند. بــرای مثــال حجــاب، روزه، و نمــاز به عنــوان التــزام دینــی یــک نفــر بــرای اســتخدام 

و کار بــه شــمار می رونــد. 
حکومــت، مادامی کــه بــه وظایــف خــود عمــل می کنــد و حقــوق ملــت را رعایــت می کنــد، شــائبه عــدول 
ــا روزه، قبــل از انقــالب و تأســیس نظــام جمهــوری  حکومــت از وظایــف خــود پیــش نمی آیــد. حجــاب ی
اســالمی به عنــوان اصــل و التزامــی بیــن انســان مؤمــن و خداونــد قــرار گرفتــه بــود. اگــر کســی آنهــا را مراعــات 

نمی کــرد، بیــن خــود و خــدای خــود احســاس ندامــت، پشــیمانی، و گنــاه می کــرد.
وقتــی شــما میــان انســان مؤمــن و حکومــت التزامــی قــرار دهیــد، هنگامی کــه بخشــی از ملــت از حکومــت 
ناراضــی شــود یــا حداقــل ایــن تصــور در ذهــن او ایجــاد شــود کــه حکومــت بــه وظیفــه خــود در قبــال ملــت  14
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خــوب داشــت، پــاداش می دهــم و اگــر حجــاب 
بــد داشــت، مجازاتــش می کنــم«. بــه نظــر مــن، ایــن 
دین گریــزی بیــن جوانــان جــدای از رویکردهایــی که 
بیــان کــردم، در ایــن ســاحت نیــز قابــل تصــور اســت.

بیــان  	 کــه  مطالبــی  بــه  توجــه  بــا  خــردورزی: 
کردیــد، یعنــی یــک امــر متعالــی را بــه یــک امــر 

کرده ایــم؟ تبدیــل  مــادی 
بلــه! بــرای یــک امــر گنــاه، جرم انــگاری کرده ایــم. 
می گوییــم:  کرده ایــم.  تبدیــل   crime بــه  را   Sin
بیــن  »اگــر در ماشــینت حجــاب نداشــتی و دور
عکــس گرفــت، بایــد جریمــه بدهــی. توجیــه ما هم 
ــا اعمــال جریمــه،  ــا اجــرا ی ایــن اســت کــه آن فــرد ب
خــودش را ملتــزم می کنــد تــا بــه خــدا نزدیک تــر 
»این طــور  می گویــد:  دیــن  درحالی کــه  شــود، 
نیســت«. اگــر این طــور بــود، خداونــد کــه ایــن عالــم 
را خلــق کــرده، امکانــات آن بــرای التزامــات بشــر به 
یــم،  دیانــت بیشــتر می بــود. اگــر چنیــن بــاوری دار
آســمان ســنگی  از  بــرای مثــال، یک دفعــه  بایــد 
کــره  بــه  را یک دفعــه  زمیــن  کــره  و  نــازل می شــد 
یــخ تبدیــل می کــرد، چــرا خداونــد متعــال ایــن  مر
یــرا خداونــد بــر اســاس التــزام  کار را نمی کنــد؟! ز
ــا  ِإَمّ ــا َشــاکًرا َو و جهان بینــی دینــی می فرمایــد: »ِإَمّ
یــِن َقــْد َتَبیَن   ِإکــَراَه ِفــی الِدّ

َ
کُفــوًرا«9 یــا می فرمایــد: »ال

َغــی«10 یعنــی اســاس نــگاه دینــی را 
ْ
ْشــُد ِمــَن ال الُرّ

تبییــن می دانــد و نــه ُعنــف.
ــوان  چیــزی کــه مــا در اجــرای احــکام دینــی به عن
و  قــدرت  از  بخشــی  می کنیــم،  دنبــال  عنــف 
و  دیانــت،  دیــن،  بــه  کــه  اســت  آن  مکانیســم 
جهان بینــی  نــدارد.  ربطــی  دینــی  جهان بینــی 
یــا  ســالح  کــه  اســت  تبییــن  بــر  مبتنــی  دینــی، 
وســیله آن، ســه مرحلــه دارد و در قــرآن در عبــارت 
اســت.11   احســن  جــدال  و  موعظــه،  حکمــت، 
یعنــی افــرادی کــه اهل حکمت هســتند یا فلســفه 
ــان موعظــه مــورد خطــاب  ــا زب ــد ب می داننــد را نبای
قــرارداد، بلکــه بایــد بــه زبــان فلســفه و حکمــت بــا 

کنیــد. او صحبــت 
در  تبییــن  بــرای  مرحلــه  ســه  از  هیچ کــدام 
جهان بینــی دینــی بــا چــک و لگــد نیســت. مــا 

یــم، چــه حضــرت رســول)صلی اهلل علیه وآله( و چه انبیای پیشین)علیهم الســالم(  هیــچ جایــی ســراغ ندار
و اولیــای دیــن، کســی را بــا زور و قهــر بــه دیــن دعــوت کــرده باشــند. تبییــن، اســاس قــرآن اســت کــه در 
لی اســت کــه نبایــد  مواجهــه بــا ســه ســنخ از انســان ها و ســه مرحلــه دارد. رویکــرد برخــی از انســان ها اســتدال
یــرا  آنهــا را موعظــه کنیــد؛ رویکــرد برخــی قوی تــر اســت و بایــد بــا جــدال و دیالکتیــک بــا او بحــث کنیــد؛ ز

وقتــی نکتــه ای را بیــان می کنــی، نکتــه دیگــری را بــه تــو پاســخ می دهــد. 
ــی  ــتان های تمثیل ــدرز و داس ــد و ان ــا پن ــه ی ــا موعظ ــط ب ــد، فق ــرار ندارن ــا ق ــن حوزه ه ــه در ای ــم ک ــده ای ه ع
رقــت قلــب پیــدا می کننــد کــه می تواننــد بــه خداونــد و قیامــت فکــر کننــد یــا نوعــی تحــول را در خودشــان 
ایجــاد کننــد. هیچ کــدام از چارچوب هــای تبییــن، همــراه بــا عنــف و خشــونت نیســت. اگــر کســی ادعــای 
حاکمیــت دینــی در قــرن بیســت و یکــم دارد، بایــد از تمــام علــوم، از جامعه شناســی، روان شناســی، 
کــه چــه در علوم انســانی، علــوم  روان کاوی، اقتصــاد، سیاســت، فراروان شناســی12، و علــوم مختلفــی 
طبیعــی، و بســیاری از علــوم و دانســته های بشــر اســتفاده کنــد کــه بســیار پیچیــده اســت و ذیــل والیــت 
بشــر قــرار دارد و کار حکومت هــای دینــی را پیچیده تــر می ســازد؛ بنابرایــن وظیفــه حکومتــی کــه ادعــای 
یرســاخت، امــور فرهنگــی، و ...  یــرا می گویــد: »وظیفــه مــن تأمیــن غــذا، ز دینــی نــدارد، راحت تــر اســت؛ ز
یــم  یــک شــهر اســت و کاری نــدارم کــه شــما می خواهیــد بــه خــدا نزدیــک شــوید یــا نــه!« مــا ادعــای دین دار
، نمی توانــد انســان ها را  یــم. هیچ کــدام از روش هــای حاضــر و بــه همیــن میــزان نیــز کار ســختی در پیــش دار
بــه حکومــت جــذب کنــد. حکومــت مــا داعیــه جهانــی دارد؛ درحالی کــه مــا حتــی در ایــران هــم نمی توانیــم 

بــه اهــداف خــود برســیم.

خــردورزی: آیــا فضــای موجــود می توانــد نگرانــی دربــاره شــکل گیری یــک رنســانس غیردینــی را بــرای مــا  	
متصــور ســازد؟

جامعــه مــا بــه اعتبــاری بــه ایــن سمت وســو حرکــت می کنــد. مــن به عمــد از مفهــوم ســکوالر اســتفاده 
ــه تفصیــل در  ، یــک امــر ضــد دینــی نیســت. مــن ایــن مســئله را ب ــرا فهــم مــن از امــر ســکوالر ی نمی کنــم؛ ز
، بحــث کــرده ام. جامعــه بــه اعتبــاری بــه ســمت دین زدایــی و  کتــاب تمایــز بیــن امــر عرفــی و امــر ســکوالر
حتــی شــریعت زدایــی از دیــن حرکــت می کنــد؛ ولــی بــه اعتبــار دیگــر می توانــد مثــال یــک دهــه یــا دو دهــه 
، در مرحلــه ای بــا عنــوان ســتیز یــا مقاومــت، بــه دنبــال نوعــی حرکــت ســلبی در برابــر عدم ملتــزم بودن  اخیــر

حاکمیــت بــه آن وظایــف خــود در برابــر جامعــه و ملــت، باشــند.
، مــا در وضعیتــی باشــیم کــه ایــن التزامــات یــا حاکمیــت دینــی تغییر  امــکان دارد ده یــا بیســت ســال دیگــر
کــرده باشــد و در آن تحولــی ایجادشــده باشــد و یــا فهــم دیگــری جایگزیــن آنهــا شــود. انســان در آن زمــان بــه 
، اجبــاری نیســت کــه حکومت هــا درســت کــرده باشــند؛ بلکــه چیــزی اســت  مــاورا نیــاز دارد کــه ایــن نیــاز

		  

مذهــب گریــزی، دین گریــزی، و شــریعت گریــزی را در ایــران، هم زمــان شــاهد هســتیم؛ 
امــا اســتقبال از مذهــب و دیــن می توانــد بــدون شــریعت محــوری، دنبــال شــود. حتــی 
کــه  اســت  ایــران در حــال شــکل گیری  در  »بارقه هــا و جریان هایــی  گفــت:  می تــوان 
بــه طــور کامــل، ضــد اســام و ضــد تشــّیع.« ولــی بــه اســام اقبــال دارد و در کنــار گرایــش 
باســتان گرایانه ای کــه دارد، در همه جــا از زرتشــت صحبــت می کنــد و از پنــدار نیــک، گفتار 
نیــک، و کــردار نیــک دم می زنــد و در بــاب زن، مســائلی کــه وجــود دارد بــا دیــن تاریخــی 

زرتشــتی کــه در زمــان ساســانیان بــوده، تفــاوت بســیاری دارد.
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به صــورت  انســان ها  در  فطــری  صــورت  بــه  کــه 
ــه وجــود اســتعال اســت. امــکان  نیــاز و عطشــی ب
دارنــد،  دینــی  ادعــای  کــه  حکومت هایــی  دارد 
ادعــا کننــد کــه می خواهیــم ایــن نیــاز را برطــرف 
نمی تواننــد  و  نتوانســته اند  درحالی کــه  کنیــم، 

چنیــن کاری کننــد.
یــت،  عطــش انســان نســبت بــه اســتعال و معنو
چیــزی نیســت کــه بتــوان در بروکراســی دولت هــا 
بــه  اینجــا  در  دیگــر  منطــق  یــک  داد.  پاســخ 
تبییــن نیــاز دارد کــه ذیــل حــوزه فرهنــگ دنبــال 
امــکان   ، دیگــر ســال  بیســت  یــا  ده  می شــود. 
ــا بســیاری از  ــاره بازگــردد ی دارد نســل دیگــری دوب
کســانی کــه از ایــران فــرار و مهاجــرت کرده انــد کــه 
گــون  بعــد از انقــالب یــا حوالــی آن بــه دالیــل گونا
رفتنــد و گفتنــد: »مــا نمی خواهیــم در جمهــوری 
یــم.« آنهــا  اســالمی ذیــل حکومــت دینــی قــرار بگیر
یــکا می رونــد، شــدیدًا  پــا و آمر وقتــی هــم کــه بــه ارو

ضــد دیــن هســتند. 
بــا ایــن مــادر و پــدر  کــه  امــکان دارد نســل اولــی 
رفته انــد یــا در آنجــا متولــد شــده اند، تحت تأثیــر 
پــدران و مادرانشــان نســبت بــه دیــن اشــتیاق و 
عطشــی نداشــته باشــند؛ ولــی جالــب اینجاســت 
دلیلــی  هــر  بــه  آنهــا  چهــارم  و  ســوم  نســل  کــه 
به شــدت  کانــادا  یــا  و  آمریــکا،   ، نــروژ ســوئد،  در 
ماننــد  مذهبــی  گروه هــای  می شــوند.  مذهبــی 
داعــش، القاعــده، و ... زاییده کشــورهای مســلمان 
ژئوپلیتیــک،  نیســتند؛ بلکــه وقتــی بحث هــای 
جاسوســی، و امنیتــی را بررســی کنیــم، افراطی هــا13 
یــا مســلمان های رادیــکال از آلمــان یــا ســوئد متولد 
شــدند کــه به صــورت رادیــکال، بــه دیــن اقبــال پیدا 
ــط  ــت، فق ــی اس ــز خوب ــن چی ــم ای ــد. نمی گوی کردن

اصــل یــک مســئله را بیــان می کنــم.
نیــاز انســان بــه معنویــت یــا اســتعال یــا بحــث از 
آینــده دیــن، در بیــن بشــریت به مثابــه یــک پارادایم 
از  می خواهــد  کســی  اگــر  اســت.  داشــته  وجــود 
ــت  ــال اس ــد، 3000 س ــگاه کن ــی ن ــرون دین ــر ب منظ
کــه عاملــی بــه نــام دیــن وجــود دارد. امــکان دارد 
کــرده باشــد یــا  فــرم و چارچوب هــای آن تغییــر 
تغییــر و تحوالتــی در یــک یــا دو نســل دیــده شــود؛ 

ــا شــکل و شــمایلی دیگــر رقــم بخــورد. ــز در یکــی دو دهــه آینــده ب ــه دیــن نی امــا امــکان دارد بازگشــت ب
اگــر مذاهــب و ادیــان تســنن، اســالم، مســیحیت، بودایــی، یهودیــت، و جریان هــای نوکیــش دینــی در 
ــران  ــی ای ــت مل ــر روی هوی ــد ب ــری می توان ــه تأثی ــت؟ چ ــد داش ــی خواهن ــه تأثیرات ــد، چ ــرار بگیرن ــی ق رقابت
یــان اســت کــه مذهــب شــیعه را  داشــته باشــد؟ چیــزی کــه امــروز بــدان ایــران می گوییــم، زاییــده صفو
به عنــوان عامــل وحــدت دهنــده ملــی بــرای ایــران قراردادنــد. حــال، ایــران آن زمــان از ایــران سیاســی امــروز 
یه، از قاجارهــا و حتــی  ــر اســت؛ امــا هــر دولتــی هــم کــه بعــد از صفویــه آمــد، به جــز دولــت افشــار بزرگ ت
پهلوی هــا و بعــد جمهــوری اســالمی ایــران، ایــن عامــل را به عنــوان یــک عامــل وحــدت دهنــده ســرزمینی 

در ایــران به حســاب مــی آورد.
حــال اینکــه چــه تحــوالت و تأثیــری در آن روزگار خواهــد گذاشــت، بحــث بســیار مهمــی اســت. اگر کســی 
در ایــران می خواهــد داعیــه و دعــوت بــه دیــن داری کنــد، بایــد مســئله رحمانیــت و رحیمیــت را معیــار قــرار 
دهــد. همان طــور کــه خداونــد بــه تمــام بنــدگان خــود نــگاه می کنــد و جــدای از اینکــه دیــن دار هســتند یــا 

یــژه دارد. نــه؟ بــه همــه عطوفــت دارد و بعــد بــه آنهایــی کــه مؤمــن هســتند یــک عنایــت و
ق الهــی متخلــق شــود بایــد نســبت بــه دیگــران، هــم رحمــان و هــم رحیــم  کســی کــه می خواهــد بــه اخــال
گــر کســی اهــل دیــن داری اســت، بایــد رحمانیــت و رحیمیــت داشــته باشــد. بایــد اجــازه دهــد  باشــد. ا
کــه بــه دیگــری کمــک کنیــم کــه اجــازه حــق حیــات داشــته باشــند ولــی بیشــتر از ایــن نــه. چــون شــما 
می خواهیــد در پارادایــم دینــی باشــید و پارادایــم دینــی، یعنــی بســیار شــمول تر از پارادایــم لیبرالیســم، 
ز  تــر باشــد. چیــزی کــه امــرو ، درجــه شــمولیت شــما بایــد باال کمونیســم، آنارشیســم، و ایســم های دیگــر
ــا ایســم دینــی تصــور می کنیــم، عکس برگردانــی کوچــک از آن چیــزی اســت کــه  به عنــوان دیــن داری ی

ییــم.•  مــا بــدان دیانــت می گو

پی نوشت
1. Human condition.
2. Existential.

3. اصول کافی، ج 2، ص 78.
 4. المائده، 116.
5. البقره، 256.

6. »لکم دینکم و لی دین« الکافرون، 6.
7. Demonize.

8. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 33.
9.  االنسان، 3.

10. البقره، 256.
11. النحل، 125.

12. Parapsychology.
13. Extremists.

		  

چیــزی کــه مــا در اجــرای احــکام دینــی به عنــوان عنــف دنبــال می کنیــم، بخشــی از قــدرت 
و مکانیســم آن اســت کــه بــه دیــن، دیانــت، و جهان بینــی دینــی ربطــی نــدارد. جهان بینی 
ــه دارد و در قــرآن در  ــا وســیله آن، ســه مرحل ــر تبییــن اســت کــه ســاح ی ــی ب ــی، مبتن دین
عبــارت حکمــت، موعظــه، و جــدال احســن اســت.  یعنــی افــرادی کــه اهــل حکمــت 
هســتند یــا فلســفه می داننــد را نبایــد بــا زبــان موعظــه مورد خطــاب قــرارداد، بلکــه باید به 

زبــان فلســفه و حکمــت بــا او صحبــت کنیــد.
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گفت وگو با  دکتر سهیل اسعد
فعال فرهنگی و مبلغ بین الملل  

انعطاِف شریعت
انطباق آموزه های اسالم بر نیاز های جامعه ی مدرن

ســمت  بــه  تعصــب،  هــر  از  ر  بــه دو کــه  اســت 
ادیــان حرکــت کــرد و در نهایــت، دیــن اســالم را 
بهتــر از همــه یافــت و از بــزرگان و تأثیرگــذاران 
نــام مانــدگاری از  دیــن اســالم شــناخته شــد و 
خــود برجــای گذاشــت. اســالم نــاب و حقیقــی، 
حقیقتــی اســت کــه می توانــد قلب هــا را فراگیــرد 
ــر از آن حقیقــت  و انســانیت را زنــده کنــد. مهم ت
یــج  کــه بــرای تبلیــغ و ترو نــاب، تالشــی اســت 
معرفــی  می پذیــرد.  صــورت  دیگــران  بــه  آن 
در  آن،  شناســاندن  و  حقیقــت  شــناخت  و 
انتخــاب و پیــروی از حــق ســهمی تعییــن کننده 
حقیقــت  بیشــتر  هرچــه  یایــی  پو و  پیــروی  در 
دارد. چــه بســا زنــده دالنــی کــه بــا استشــمام بــوی 

یف نامه |  معر
ژانتــن بــه دنیــا آمــد. پــدر  وبــن کــه بــه ســهیل اســعد شــهرت دارد، در شــهر بوینس آیــرس کشــور آر دکتــر ادگاردو ر
وه هــای  یســت. او چنــدی در گر و مــادر او مهاجــران لبنــاین و شــیعه بودنــد؛ امــا ادگاردو در فضــایی مســیحی ز
یب وارد دانشــگاه شــد و  تئاتــر فعالیــت داشــت تــا اینکــه در ســن هجــده ســالگی، بــرای آموخــن زبــان عــر
هم زمــان، تئاتــر را نیــز پیگیــری می کــرد. خنســتن ســفر ســهیل اســعد بــه لبنــان، جرقه هــای دگرگــوین او را رقــم 
زد و ایــن ســفر را بــه هجــریت از زادگاهــش تبدیــل ســاخت. او در ســال 1376 و در ســن بیســت و ســه ســالگی، 
ود بــه حوزه هــای علمیــه بــه ایــران اســالمی پــا هنــاد. دکتــر ســهیل اســعد در طــول بیســت و پنــج ســال، در  بــرای ور
یکا،  ، بولیوی، کاســتار و وئال، شــییل، پر ، ونز کــوادور یــل، کلمبیــا، ا ز ژانتــن، بر بیــش از 30 کشــور جهــان از مجلــه آر

اســپانیا، انگلیــس و اســکاتلند بــه تبلیــغ اســالم پرداختــه اســت.

مقدمه
بــا  را  انســان  ری و قضــاوت، می توانــد  از هرگونــه پیــش داو ر  بــه دو و  راه درســت  از  شــناخت اســالم 
یــی  وگوحقیقتــی آشــنا ســازد کــه تــا ابــد بــدان پایبنــد بمانــد. ســلمان فارســی شــاید اولیــن حقیقت جو

ت 
گف
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)ص(  بررســی می کنــد کــه در قــرآن و ســنت پیامبر
یــا  و  مســیحیان  بــا  پیامبــر  ارتبــاط  دارد.  وجــود 
مبــارزات  و  نبردهــا  بــود؟  شــکل  چــه  بــه  کفــار 
بــر  )علیهم الســالم(، دلیــل  پیامبــر و ائمــه اطهار
برابــر  در  جــدی  به صــورت  آنهــا  کــه  اســت  ایــن 
مســائل معنــوی، اخالقــی، و عبــادی مســئولیت 
بــه معنــای  اجتماعــی داشــته اند. اصــل شــیعه 
کــه نقطــه  ع( اســت  از حضــرت علــی) پیــروی 
شــمار  بــه  تســنن  اهــل  و  شــیعه  بیــن  تمایــزی 
شــیعه،  مکتــب  »در  می گوییــم:  وقتــی  مــی رود. 
خطــی وجــود دارد«، تمایــز و تقســیم بندی میــان 
اهــل تســنن و شــیعه را روشــن می کنــد. علــت ایــن 
شــکاف در امــت واحــده اســالم بحــث اجتماعــی 
بــود. بحــث والیــت و خالفــت، مســئله ای مربــوط 
یــت جامعــه و امــت می شــد. بــه حکومــت و مدیر
کســی بگویــد: »اســالم و مذهــب،  ازایــن رو اگــر 
نــه  و  اســالم  نــه  نــدارد«،  باسیاســت  کاری 
یــخ  تار واقعیــت  حتــی  و  فهمیــده  را  مذهــب 
نکــرده  درک  به درســتی  را  انبیا)علیهم الســالم( 
اســت؛ بنابرایــن اینکــه مــا می گوییــم: »اســالم و 
به خصــوص شــیعه چنیــن توانایــی دارد«، نــگاه 
مــا ایــن اســت کــه تمــام انبیــاء و ادیــان، چنیــن 
ظرفیتــی را داشــته اند و تنهــا منحصــر در مذهــب 

نیســت. اســالم  در  شــیعه، 

خــردورزی: شــاخصه و وجــه تمایــز شــیعه بــا  	
بین الملــل  ســطح  در  جهــان  مذاهــب  دیگــر 

؟ چیســت
، نقطــه تمایــز بیــن شــیعه و دیگــر  چنــد محــور
والیــت،  بحــث  می دهــد.  شــکل  را  مذاهــب 
یــک  به عنــوان  یــن محــور اصلــی شــیعه  مهم تر
نظــام و منظومــه متکامــل مطــرح اســت. والیــت 
کمیــت  کــه حا ایــن معنــا اســت  بــه  در شــیعه 
قــرار دارد.  ایــن جهــان در دســت خــدا  اصلــی 
آغــاز  توحیــد  از  کــه  اســت  مســئله ای  والیــت، 
متعــال،  خداونــد  معتقدیــم  مــا  و  می شــود 
مالــک  انســان،  و  جهــان  ایــن  خالــق  به عنــوان 

اســت. وجــود  عالــم  حقیقــی 
ایــن  در  تصــرف  حــق  درواقــع،  کــه  کســی  تنهــا 

یــد همیشــگی و فدایــی راه حــق  خــوش و رائحــه ی دلپذیــر حقانیــت حــق، ســراپا دل بــدان داده و مر
یــی را بــا دکتــر ســهیل اســعد، فعــال فرهنگــی  رزی گفت وگو می شــوند؛ ازایــن رو مجلــه تخصصــی خــردو
یــج شــیعه گفت وگــو  و مبلــغ بین الملــل ترتیــب داده تــا پیرامــون شــناخت نقــش انقــالب اســالمی در ترو

گفت وگــو را در ادامــه تقدیــم می کنیــم. کنــد. متــن ایــن 

خــردورزی: برخــی بــاور دارنــد کــه مذهــب در حــوزه مســائل اجتماعــی، تنهــا الهام بخــش گزاره هــای  	
ســطوح  در  اجتماعــی  و  سیاســی  کان  الگوپردازی هــای  ظرفیــت  کــه  اســت  اجتماعــی  و  اخاقــی 
بین المللــی را نــدارد. نظــر شــما دربــاره ایــن موضــوع چیســت و ظرفیــت اجتماعی-سیاســی مذهب شــیعه 

را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
و  اســالم  گرامــی  پیامبــر  ســنت  و  یــم  کر قــرآن  آیــات  در  می کنیــد،  بررســی  را  اســالم  هنگامی کــه 
معصومین)علیهم الســالم( خالصــه می شــود. ایــن دو منبــع در مذهــب شــیعه، بــرای انســان نمایــان و 
ــه اجتمــاع و سیاســت و حتــی  )ص(، مســائل مربــوط ب روشــن می کنــد کــه آیــات قرآنــی و ســنت پیامبــر

هســتند. اســالم  بنیادیــن  مســائل  از  حکومــت داری، 
از  پیامبــران  را مطــرح می کنــد، مشــخص می کنــد همــه  پیامبــران  قــرآن سرگذشــت های  کــه  مادامــی 
مصلحــان جامعــه بشــری بوده انــد. آنهــا بــرای اینکه مســائل اجتماعی و سیاســی را منظم کننــد، طرح های 
گــون، و متنوعــی را دنبــال می کردنــد. ماجراهــای پیامبــران را کــه در قــرآن مطالعــه می کنیــد،  متفــاوت، گونا

همــه آنهــا را درگیــر نبــرد و هنگامــه ای بــا حاکمــان طاغوتــی زمانشــان می فهمیــد.
همــه پیامبــران الهــی تحــت پیگــرد حکومت هــای ظالمــی قــرار داشــته اند یــا بســیاری از پیامبــران، کمینــه 
یــک جنــگ واقعــی را بــا حکومت هــا تجربــه کردنــد. آنهــا بــه دنبــال برپاداشــتن اصالحــی در جامعــه بودنــد. 
ع( را کشــته اند و بــه صلیــب  کــه حضــرت مســیح) یــخ مســیحیت اعتــراف دارنــد  مســیحیان در تار

ع( بــه چــه دلیــل بــوده اســت؟ کشــیده اند، ایــن نــوع رفتــار بــا شــخصی ماننــد حضــرت مســیح)
یــخ را تحلیــل کنــد، هشــیار می شــود کــه ایــن درگیری هــا بــه گفتــه خودشــان  کســی کــه می خواهــد باعقــل تار
، نــه به خاطــر دعاهــا یــا نمازهــا و مســائل معنــوی، بلکــه باالتــر از آن، بــه دلیــل  در انــدازه کشــتن یــک پیامبــر
ایــن بــود کــه پیامبــران در پشــت پــرده ایــن درگیری هــا، یــک اصــل سیاســی و حکومتــی را محقــق می کردنــد. 
قــرآن بســیار شــفاف بیــان می کنــد کــه پیامبــران بســیاری، گروه هــای نظامــی داشــتند و در جنگ هــا وارد 
ع( بــا فرعــون و  ع( بــا نمــرود یــا حضــرت موســی) می شــدند. مطالعــه دقیــق قصه هــای حضــرت ابراهیــم)
جمیــع انبیائــی کــه رســالت بین المللــی بــر عهــده داشــته اند، مشــخص می کنــد تمــام حرکت هــای انبیــا 

بــرای تحقــق یــک مســئله سیاســی و اجتماعــی بــوده اســت.
اگــر سیاســت را به عنــوان ابــزاری بــرای تحقــق عدالت و تشــریع قوانیــن بدانیم، موجــب پدیدآمدن انضباط 
در جامعــه، یــا شــکل گیری نظــم ارتباطــات اجتماعــی می شــود. در ایــن زمینــه اســالم، احــکام متعــددی 
)ص( دارد کــه بــه حــدود ارتباطــات و مســائل مدنــی مربــوط می شــوند. احکامــی  در قــرآن و ســنت پیامبــر
، جهــاد، و مبــارزه بــا ظلــم و ســتم یــا قضــاوت و  کــه تــالش می کننــد فضــای اقتصــادی صحیــح بــا رفــع فقــر

مســائل دادگســتری را تبییــن کننــد.
شــریعت اســالم، شــریعتی بســیار وســیع و منظومــه قانونــی بســیار مفصلــی اســت کــه در تمــام تفصیــالت 
زندگــی اجتماعــی انســان وارد می شــود. طبیعــی اســت کــه وجــود چنیــن قوانینــی در اســالم، دلیــل بــر 
ایــن اســت کــه اســالم تنهــا یــک دیــن معنــوی و عبــادی نیســت. وقتــی فقــه اســالمی را بررســی می کنیــد، 
ــز  ــر آن نی ــش دیگ ــده اند و بخ ــن معرفی ش ــروع دی ــوان ف ــه به عن ــت ک ــزی اس ــادات و چی ــش آن عب ــک بخ ی

ــه مســائل اجتماعــی می پــردازد. معامــالت اســت کــه در بخــش عمــده ای ب
معامــالت در فقــه همــان ارتباطــات اجتماعــی، اقتصــادی، مالــی، جهــادی، و ارتباطــات بین المللــی را 
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اســت،  آن  حقیقــی  مالــک  و  دارد  را  جهــان 
و  انســان  مــا معتقدیــم  اســت.  خداونــد متعــال 
جهــان، ِملــک و مملــوک خداونــد متعــال اســت. 
خداونــد به عنــوان مالــک، حــق مطلــق تصــرف در 
جهــان و انســان را دارد. قصــه والیــت ازآنجــا شــروع 
ایــن  وقتــی می خواهــد در فضــای  کــه  می شــود 
دنیــا متحقــق شــود، مــا آن را در تقنیــن، تشــریع، و 

می بینیــم. قانون گــذاری 
قانون گــذاری حــق مطلــق خداســت؛  و  تشــریع 
خالــق،  به عنــوان  متعــال  خداونــد  فقــط  یعنــی 
ــد قانون گــذاری  رب، و مالــک ایــن جهــان می توان
طــول  در  را  پیامبــران  متعــال،  خداونــد  کنــد. 
یــخ بــرای اجــرای ایــن قانــون فرســتاد کــه پیامبــر  تار
، ائمــه  خاتــم)ص( یکــی از آنهــا و بعــد از پیامبــر
)علیهم الســالم( هســتند. مــا در حاکمیــت  اطهار
الهــی معتقدیــم کــه نبــوت و امامــت، امتــداد آن 
حاکمیــت والیــت الهــی هســتند. مســئله والیــت 
تفســیر  اســاس  بــر  شــیعه،  سیاســی  نظــام  آن  و 

والیــت، یــک وجــه تمایــز اســت.
مــا تجربــه متفاوتــی را در شــیعه نســبت بــه بقیــه 
یــم کــه بــه دلیــل همــان بحــث والیــت  مذاهــب دار
یــم.  کــه بدان هــا اعتقــاد دار و الگوهایــی اســت 
الگوهــای اهل بیت)علیهم الســالم( کــه در شــیعه 
مطرح هســتند، الگوهای بســیار خاصی هســتند 
ــه  ــی و جنب ــی و غیب ــه اله ــان جنب ــع، می ــه درواق ک
آنهــا  می کننــد.  جمــع  جهــان  دنیــوی  و  ملکــی 
ماننــد قطبــی هســتند کــه در دو جهــان حضــور 
ــوط  ــم مرب ــب و عال ــان غی ــم در جه ــا ه ــد. آنه دارن
بــه خــدا و هــم در عالــم بشــری حضــور دارنــد کــه 
ع(  ایــن نمونه هــا و الگوهــا از امثــال امیرالمؤمنین)
کــه بــا  تــا امــام زمان)عــج(، الگوهایــی هســتند 
و  یــخ بشــریت تفــاوت دارنــد  تار تمــام حاکمــان 
معادلــه ای در مســائل سیاســی و اجتماعی ایجاد 

می کننــد کــه بی نظیــر اســت.
معادلــه آنهــا مثلــث ایدئولــوژی، رهبــری، و امــت 
اســت. ایــن ســه، نقــاط اساســی حرکــت شــیعه 
یــک پیونــد حقیقــی میــان رهبــری،  هســتند و 
اســالم، و امــت وجــود دارد کــه هــر ســه باهــم در 
حــال حرکــت هســتند؛ بنابرایــن تحقــق انقــالب 

و جمهــوری اســالمی ایــران را می تــوان نتیجــه ایــن نــگاه مثلثــی دانســت کــه از والیــت به عنــوان رهبــری 
جامعــه، از امــت به عنــوان بدنــه، و از اســالم به عنــوان روح نــگاه می کنیــم کــه یــک وجــه تمایــز اساســی 

بــا دیگــر مذاهــب اســت.
ید،  می شــو ادیــان  وارد  معنــا  ایــن  بــه  گــر  ا مــادی.  یــا  معنوی انــد  یــا  معمــول  طــور  بــه  مذاهــب، 
یــت،  کــه مذهــب، تنهــا بــه معنو کــه در فضــای بین المللــی مطــرح اســت، ایــن اســت  آن چیــزی 
یان هــا و مکتب هــای سیاســی مثــل  عبــادت، و مســائل فــردی ارتبــاط انســان باخــدا می پــردازد و جر
کامــالً دنیــوی  ... برنامه هــای  کمونیســم و کاپیتالیســم، لیبرالیســم، نئولیبرالیســم، سوسیالیســم یــا 
ی زندگــی انســان ارائــه نمی کننــد. کــه هیــچ امتــدادی در مســائل اخــرو و مــادی را دنبــال می کننــد 
مذهــب شــیعه، مجموعــه ای از تعالیــم و آموزه هایــی اســت کــه دو جنبــه مــادی و معنــوی را در کنــار هــم 
دارد. ایــن دو جنبــه در شــیعه، نــه به صــورت جــدا، بلکــه یــک منظومــه واحد هســتند. برخــی مانند الهیات 
رهایی بخــش آمریــکای التیــن، ســعی کردنــد ایــن دو جنبــه و مکتــب جــدا را باهــم جمــع کننــد کــه نصــف 
اینهــا مســیحی و نصــف دیگــر کمونیســم هســتند و باهــم تناقــض جوهــری دارنــد؛ امــا مذهــب شــیعه در 
یبایــی  ایــن مســئله ماننــد اثــر هنــری کــه رنگ هــای مختلــف موجــب پدیدآمــدن تصویــر کامــل و بســیار ز

شــده، ایــن دو را جمــع کــرده و ایــن وجــه تمایــز اساســی شــیعه بــا ســایر مذاهــب و مکاتــب اســت.

، نــزاع، پیشــرفت یــا چالــش اســت،  نــوع مواجهــه  	 خــردورزی: جامعــه ی جهانــی مــا مــدام در حــال تغییــر
مخاطبــان شــما در ســطح بین الملــل بــا آموزه هایــی از دیــن اســام کــه در فرهنگ هــای 1400 ســال پیــش 

ریشــه دارد بــا توجــه بــه مناســبات مختلــف جامعــه ی جهانــی چیســت؟
یــم. بســیاری منتقــد یــا مؤیــد و  نــوع مواجهــه آنهــا متفــاوت اســت و مــا یــک نــوع واحــدی از مواجهــه را ندار
یشــه  یــا مخالــف هســتند. مــن قبــول نــدارم کــه بگوییــم: »دیــن اســالم در فرهنگ هــای 1400 ســال پیــش ر
ــا هــر زمــان و مکانــی را  ــز اهمیــت ایــن اســت کــه دیــن اســالم، قــدرت منطبــق شــدن ب دارد«. نکتــه حائ
دارد و انعطاف پذیــری اســالم به قــدری اســت کــه می توانــد در هــر فضایــی بــا زمــان و مــکان آن وارد و 
هماهنــگ شــود. اســالم، دیــن جامــدی نیســت کــه بگوییــم: »مقابــل یــک فرهنــگ منجمــد قــرار دارد.« 
برعکــس، اســالم ازلحــاظ فرهنگــی و ســبک زندگــی، احکامــی دارد کــه در هــر زمــان، جوابگــوی نیازهــای 
یــم و اســالم نیــز از طرفــی احکامــی دارد کــه  بشــری اســت. مــا یــک ســری مســائل متحــرک و دینامیــک دار

می توانــد بــه آنهــا پاســخ دهــد.
یعت  شــر بــدان  کــه  هســتند  پایــدار  و  ثابــت  احــکام  یکــی  یــم،  دار احــکام  نــوع  دو  اســالم  در  مــا 
ِقیاَمــِة 

ْ
ــی یــْوِم َال

َ
َبــدًا ِإل

َ
 أ

ٌ
ل ــٍد َحــالَ  ُمَحّمَ

ُ
ل ینــد. حدیــث معروفــی وجــود دارد کــه می فرمایــد: »َحــالَ می گو

یــم؛ امــا  ل و حــرام مــا ثابــت اســت و در آن نســبیت ندار ِقیاَمــِة«1 حــال
ْ
ــی یــْوِم َال

َ
َبــدًا ِإل

َ
َو َحَراُمــُه َحــَراٌم أ

ــوط می شــود،  ب ز مر یــت مســائل رو کمیــت، والیــت، و مدیر ــه جامعــه، حا ــی کــه ب مســائل و موضوعات

		  

مذاهــب، بــه طــور معمــول یــا معنوی انــد یــا مــادی. اگــر بــه ایــن معنــا وارد ادیــان 
می شــوید، آن چیــزی کــه در فضــای بین المللــی مطــرح اســت، ایــن اســت کــه مذهــب، 
تنهــا بــه معنویــت، عبــادت، و مســائل فــردی ارتبــاط انســان باخــدا می پــردازد و جریان ها 
و مکتب هــای سیاســی مثــل کاپیتالیســم، لیبرالیســم، نئولیبرالیســم، سوسیالیســم یــا 
کمونیســم و... برنامه هــای کامــًا دنیــوی و مــادی را دنبــال می کننــد کــه هیــچ امتــدادی در 

مســائل اخــروی زندگــی انســان ارائــه نمی کننــد.
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احکامــی متحــرک هســتند.
شــیعه، بحثــی بــه نام تقلیــد دارد که در آن، فلســفه 
کــه  اســت  ایــن  تقلیــد  مرجــع  زنده بــودن  شــرط 
اســتنباط و تطبیــق اجــرای احــکام را با تشــخیص 
موضــوع بــه روز دنبــال کنــد. مجتهــد و مرجــع بایــد 
بــه واقعیــت امــروزی مــا نــگاه کنــد و حکمــی را 
 ، صــادر نمایــد. بــا درنظرگرفتــن وضعیــت امــروز
افتــاء صــورت می پذیــرد کــه ایــن بســیار اهمیــت 
دارد؛ بنابرایــن، مــن هیــچ گاه به عنــوان مبلــغ اســالم 
احســاس نکــردم کــه دربــاره دیــن، یــا فرهنگــی و یــا 

ســبک زندگــی قدیمــی صحبــت می کنــم.
و  کنونــی  مذاهــب  از  مترقی تــر  بســیار  اســالم 
یــرا اســالم بــه دو شــکل  امــروزی در جهــان اســت؛ ز
بــه انســان نــگاه می کنــد، گاهــی انســان را به عنــوان 
مشــترکی  مســائل  کــه  می بینــد  فطــری  انســان 
میــان همــه انســان ها در ســاختار هــر انســان، بــا 
قطع نظــر از ســاختار زمــان و مــکان وجــود دارد؛ 
یــرا بســیاری از مســائل زندگــی و حیــات انســانی،  ز

زمــان و مــکان ندارنــد.
مســائل  و  خألهــا،  رغبت هــا،  میل هــا،  نیازهــا، 
مرتبــط بــا ســاختار انســانی، قابل تغییــر نیســتند؛ 
خطاب هــای  در  انســان  بــودن  فطــری  بنابرایــن 
اســالمی اهمیــت دارد. ایــن انســان، انســان 1400 
ســال پیــش یــا ده هــزار ســال بعــد نیســت، انســانی 
اســت کــه بــا عنــوان انســان، بــه انســان های دیگــر 
را  مخاطــب  اصــل  اســالم  دارد.  اشــتراک  وجــوه 
چنیــن انســان مشــترکی می دانــد و بــرای آن انســان 
مشــترک، احــکام و قوانینــی را وضــع کــرده اســت.
اســالم مانــع پیشــرفت در بعــد مــادی نیســت. 
ز  امــرو کــه  پیشــرفت هایی  از  بســیاری  چه بســا 
در دنیــا شــاهد هســتیم را اســالم رقــم زده اســت؛ 
محققیــن  از  بســیاری  کــه  رنســانس  ماننــد 
یخــی معتقدنــد کــه اصــل ایــن حرکــت، بعــد  تار
از هشــت قــرن حضــور مســلمان ها در فضــای 
و  مــادی،  و  علمــی  تطورهــای  رشــد،  اندلــس، 

بــود. گســترش اســالم 
بنابرایــن افــرادی کــه بــه طــور معمــول در مواجهــه 
عاقــل هســتند، اطالعــات و مطالعــه دارنــد یــا 
ــه  ــالم مواجه ــا اس ــتند، ب ــل هس ــر و تعام ــل فک اه

یــم؛ بلکــه بســیاری از آنهــا  مثبتــی دارنــد. مــا بــه طــور معمــول در میــان نخبــگان مشــکل خاصــی ندار
کســتری هســتند کــه عــدم مطالعــه و  ــراد خا اســتقبال می کننــد و مســلمان می شــوند. همیشــه هــم اف
جهلشــان غالــب اســت و اطالعــات غلطــی از ســوی برخــی رســانه ها، آنهــا را تحت تأثیــر قــرار می دهــد.

خــردورزی: برخــی معتقدنــد مشــکات اقتصــادی و فرهنگــی موجــود در انقــاب اســامی وجاهــت  	
کــرده اســت؛ بــه نظــر شــما به عنــوان یــک فعــال فرهنگــی و  کم رنــگ  شــیعه را در ســطح بین الملــل 
مبلــغ بین المللــی، انقــاب اســامی در ترویــج مذهــب شــیعه چــه نقشــی را می توانــد ایفــا نمایــد و چــه 

مســئولیت بــه عهــده دارد؟
یــخ ترویــج مذهــب شــیعه، یــک ماقبــل و یــک مابعــد، بــه اســم انقــالب اســالمی دارد. انقــالب اســالمی  تار
یــخ ترویــج مذهــب شــیعه، نقطــه عطفــی بــود کــه مــن می خواهــم بــا یــک اصطــالح اســالمی آن را بیــان  در تار
کنــم. می گویــم: »یــک احیــای دیــن صــورت گرفــت«. احیــای دیــن از چنــد لحاظ بــود؛ یکی اینکه اســالم نه 
فقــط بــرای غیرمســلمان ها ترویــج شــد، بلکــه آن قــدر تأثیــر عمیقی داشــت که حتی شــیعه را بین شــیعیان 

احیــا و بازتعریــف کرد.
یعنــی آن چیــزی کــه مــن می بینــم، ایــن اســت کــه امــت شــیعه، قبــل از انقــالب ازلحــاظ فرهنگــی امتــی در 
حــال احتضــار و ضعیــف بــود؛ امــا بــا انقــالب اســالمی حیــات جدیــدی پیــدا کــرده اســت. فقــط همــان 
نتایجــی کــه از بــاب فضــای اجتماعــی امــروز می بینیــم و کشــورهایی کــه به عنــوان محــور مقاومت معرفی 
یــه شــیعه شــده اند و جنبش هــای اجتماعــی  می شــوند یــا چنــد میلیــون نفــر در کشــورهایی مثــل نیجر
ــا انقــالب اســالمی یــک حیــات جدیــدی پیــدا  و سیاســی فعالــی در میدان هــای سیاســی نداشــتند، ب
کردنــد. امثــال حــزب اهلل لبنــان و مقاومــت فلســطین، بعــد از پیــروزی انقــالب یــک حیــات جدیــد در 
یــخ نبــرد فلســطین بــا نیروهــای غاصــب اســرائیل را تجربــه کردنــد و ایــن دلیلــی اســت کــه شــیعه یــک  تار

حیــات جدیــد پیــدا کــرده اســت.
انقــالب اســالمی، یــک اتفــاق بســیار مبارکــی بــود. خــود نظــام جمهــوری اســالمی در بســیاری از ملت هــا 
امیــدی ایجــاد کــرده کــه حتــی اگــر یــک حرکتــی در خــارج از عالــم شــیعه و عالــم اســالم، به عنــوان حرکــت 
یمــی، از انقــالب اســالمی الگــو می گیرنــد. امیدهــای  ملــی یــک ملــت شــروع می شــود بــرای واژگــون کــردن رژ

سیاســی و اجتماعــی در اذهــان بســیاری از امت هــای آزاده جهــان وجــود دارد کــه قابل توجــه اســت.
مــا شــاهد رشــد و توســعه ایــن انقــالب در چهــل و پنــج ســال اخیــر بوده ایــم. دشــمن باآنکــه در محاســبات 
و معــادالت خــود یــک ســال عمــر هــم بــرای ایــن انقــالب تصــور نمی کــرد و در تخیــالت خــود، گمــان می کــرد 
کــه انقــالب را یــک ســال بعــد تمــام می کنــد؛ امــا ایــن انقالب همچنــان پاینده مانــد و بــه کار خود ادامــه داد. 

یــخ ثبت شــده و بــرای همــگان مشــهود اســت.• ایــن از مســائلی اســت کــه در تار

پی نوشت
1. الکافی، ج 1، ص 58.

		  

مــا تجربــه متفاوتــی را در شــیعه نســبت بــه بقیــه مذاهب داریــم که به دلیــل همان بحث 
والیــت و الگوهایــی اســت کــه بدان ها اعتقــاد داریم. الگوهای اهل بیت)علیهم الســام( 
کــه در شــیعه مطــرح هســتند، الگوهــای بســیار خاصــی هســتند کــه درواقــع، میــان جنبــه 
الهــی و غیبــی و جنبــه ملکــی و دنیــوی جهــان جمــع می کننــد. آنهــا ماننــد قطبــی هســتند 

کــه در دو جهــان حضــور دارنــد. 
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بــا بانــوان، به عنــوان نیمــی از جامعــه تمدنــی،  مســائل مرتبــط 
یــرا زنــان، نه تنهــا  همیشــه یکــی از چالشــهای بشــری بــوده اســت، ز
نیمــی از جامعــه را تشــکیل می  دهنــد، بلکــه ســازنده  ی نیمــه  ی 
زنــان،  دلیــل همیشــه  بــه همیــن  نیــز هســتند.  دیگــر جامعــه 
، نقــش بســیار پررنگــی در تغییــر هویــت  به عنــوان جامعهســاز
، همیشــه زنــان  و سرنوشــت جوامــع داشــته  اند. از ســوی دیگــر
ــرای مناقشــات و چالش  هــای فرهنگــی جوامــع  نقطــه  ای مهــم ب
قلمــداد می  شــوند. جایــگاه خطیــر زنــان، موجــب می  شــود تــا 
هویــت زنانــه، یــک جامعــه را بــه ســمت رشــد یــا ســقوط هدایــت 
کنــد. در نتیجــه، بســیار مهــم اســت کــه در چــه شــرایطی از لحــاظ 
، برای رشــد خود به  توانمندی قرار داشــته باشــند و از ســوی دیگر

کــدام ســو حرکــت می  کننــد.
سیاســت  های حاکــم بــر هــر جامعــه، نقشــی تعیین کننــده بــر 
چــه  سیاســتمداران،  اینکــه  دارد.  جامعــه  آن  مــردم  وضعیــت 
می توانــد  می  گیرنــد،  پیــش  افــراد  هدایــت  بــرای  راهبردهایــی 
 ، شــکل دهنده ی آینــده  ی آن جامعــه باشــد. در مــورد زنــان نیــز
از  زنــان در جامعــه  اینکــه  یعنــی  اســت.  ایــن مســئله صــادق 
چــه جایگاهــی برخــوردار باشــند و بــه کــدام ســو پیــش برونــد، 
اســت؛  جامعــه  بــر  حاکــم  سیاســت های  تحت تأثیــر  بســیار 
امــا سیاســت  های حاکــم بــر جامعــه، متأثــر از ارزش هاســت. 
پایه گــذار  جامعــه  یــک  ارزشــی  نظــام   ، دقیق  تــر عبــارت  بــه 

بــر جامعــه اســت. سیاســت  ها و ســپس قوانیــن حاکــم 
پیرامــون اهمیــت سیاســت  ها و قوانیــن در شــکل  دهی وضعیــت 
ــت  ــت وضعی ــه اس ــد ده ــه: چن ــم ک ــاره کنی ــت اش ــان، الزم اس زن
زنــان در تمــام دنیــا، تعیین کننــده ی ســطح پیشــرفت و توســعه  ی 
ــددی  ــناد متع ــه، اس ــن زمین ــود و در ای ــوب می  ش ــورها محس کش
وضــع شــده تــا راهنمــای جوامــع بــه ســمت رشــد و توانمنــدی 
هرچــه بیشــتر زنــان باشــد. در همیــن راســتا معیارهایــی در ایــن 
اســناد مشــخص شــده اســت. یکــی از شــاخص  های تعییــن 
ایــن  طبــق  زنــان  وضعیــت  تعییــن  کشــورها،  توســعه  جایــگاه 
معیارهــا اســت. همچنیــن جوامــع بین المللــی بــر اســاس اجــرای 

ایــن سیاســت ها بــا کشــورها همــکاری می  کننــد.
یــژه بــه  در کشــور مــا نیــز پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، توجــه و
زنــان صــورت گرفــت. بنیان  گــذار انقــالب اســالمی و همچنیــن 
ــان در  ــازنده ی زن ــژه و س ی ــش و ــه نق ــدام ب ــری، م ــم رهب ــام معظ مق

زیست مذهبی زنانزیست مذهبی زنان
در جامعه ی  مدرندر جامعه ی  مدرن

نسبت بانوان مسلماننسبت بانوان مسلمان
با واقعیت ها و سیاست های جامعه ی امروزبا واقعیت ها و سیاست های جامعه ی امروز

|  زهرا میرزایئ
پژوهشگر حوزه زنان و خانواده
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گاهــی کافــی نســبت  یــک زن قبــل از هــر چیــز بایــد آ
ــه  ــن جامع ــه قوانی ــد و ب ــته باش ــود داش ــرایط خ ــه ش ب
و احــکام شــریعت، مســلط باشــد. درحالی کــه در 
ــوزش  ــث آم ــی بح ــادی متول ــچ نه ــا هی ــه  ی م جامع
آمــوزش داده  آنچــه در مــدارس  و  قوانیــن نیســت 
می  شــود، بخــش کوچکــی از الزامــات موردنیــاز بــرای 
حضــور افــراد در جامعــه و خانــواده اســت. همیــن امر 
موجب می  شــود تا زنان، با حقوق و مســئولیت های 
خــود آشــنا نبــوده و به عنــوان یــک عضــو از جامعــه، 

درگیــر چالش  هــای متعــدد باشــند.
نقــاط  و  دعواهــا  از  یکــی   ، دیگــر ُبعــدی  در 
زنــان و خانــواده، مســئله ی  اســتراتژیک مســئله 
و  زنــان  خانوادگــی  نقــش  بیــن  اولویت  گــذاری 
بــه  زنــان  اســت.  آنــان  اجتماعــی  نقش  هــای 
بــا  شــرعی  و  قانونــی  به صــورت  اینکــه  دلیــل 
ــواده  ، وظیفــه  ی تأمیــن معــاش خان وجــود همســر
را بــه عهــده ندارنــد، بیشــتر بــه فضــای خانــواده 
رهنمــون  خانــه  فضــای  در  مســئولیت  پذیری  و 
شــده  اند. ایــن نــگاه، عــالوه بــر پشــتوانه ســنتی، 
بــه دلیــل وجــود امــر تمکیــن در نظــام خانــواده، 
تأییــد نظــام دینــی را نیــز دارا اســت. به طوری کــه 
جریان  هایی از اندیشــمندان و علمای مســلمان، 
بهتریــن فضــا بــرای زن را فضــای خانــواده تلقــی 
ــق  ــا طب ــد و ی ــل باش ــر زن متمای ــس اگ ــد. پ می  کنن
نظــر اندیشــمندانی چــون مقــام معظــم رهبــری، 
وظیفــه  ی حضــور اجتماعــی در خــود حــس کنــد، 

بایــد بــا ایــن نــگاه ســنتی نیــز مبــارزه کنــد.
ــی  ــئله همراه ــد، مس ــان ش ــه بی ــومی ک ــه ی س نکت
و تکالیــف مــردان در مقابــل رشــد زنــان اســت. 
»از  فرمودنــد:  خمینــی)ره(  امــام  کــه  همان  طــور 
دامــان زن اســت کــه مــرد بــه معــراج مــی  رود.« هــر 
زن قــوی و توانمنــدی نیــاز دارد تــا حمایــت مــردان 
را در مســیر رشــد خــود کســب نمایــد. اگــر زنــان بــا 
همان گونــه  جامعــه،  و  خانــواده  مخالفت  هــای 
شــوند،  مواجــه  هســتیم،  آن  شــاهد  امــروزه  کــه 
نه تنهــا در مســیر خــود بــه رشــد نخواهنــد رســید، 
موجــود،  نظام  هــای  بــا  درگیــری  به خاطــر  بلکــه 
دچــار خســارت و ســرخوردگی می  شــوند. بــه نظــر 
نگارنــده ایــن متــن، مهم  تریــن عامــل بــرای رســیدن 

شــکل گیری نهضــت مردمــی و پــس از آن، در هشــت ســال دفــاع مقــدس و پــس از آن، در مســیر رشــد و 
کیــد داشــته اند. آیــت اهلل خامنــه  ای به عنــوان باالتریــن مقــام تعیین کننــده  ی راهبردهــای کالن،  توســعه تأ
ــوان در اســناد کالن  ــژه داشــته  اند. ایــن مســئله را می  ت ی ــان توجــه و ــه توســعه و توانمندســازی زن همیشــه ب

ــود. ــاهده نم ــعه مش ــندهای توس ــال، س به عنوان مث
بــا وجــود توجــه و اهتمــام ویــژه ی مقــام معظــم رهبــری بــه زنــان، شــاید بتــوان گفــت: »هنــوز راه بســیار درازی 
تــا تحقــق آرمان  هــای مدنظــر ایشــان و وضعیــت فعلــی جامعــه وجــود دارد«. ایــن مســئله ناشــی از عوامــل 
یــت زنــان در بحــث تهاجــم فرهنگــی و تقابــل  متعــددی اســت. به عنوان مثــال، یکــی از ایــن عوامــل، محور

یــان اســتعماری اســت. بیــن الگــوی اســالمی و جر
پــس از فروپاشــی دولــت عثمانــی، کشــورهای اســتعماری ســعی کردنــد بــه جهــت تأمیــن منافــع و اســتفاده 
، و ترکیه تثبیت  از منابــع کشــورهای خاورمیانــه، حضــور خــود را در کشــورهای مســلمان، مثــل ایران، مصــر
کننــد. بــرای ورود قوی  تــر بــه ایــن کشــورها، بــه تضعیــف فرهنــگ حاکــم بــر کشــور میزبــان نیــاز داشــتند. 
نقطــه ی مهــم ایــن راهبــرد نیــز بانــوان کشــورهای اســالمی بودنــد کــه در ســطح پایین  تــری از توانمنــدی بــه 
نســبت مــردان قــرار داشــتند. پــس زنــان مســلمان بایــد به عنــوان نمــاد عقب ماندگــی در کشــورهای میزبــان 
یــان توســعه یافته ی غربــی باشــند. همیــن مســئله را می تــوان در  معرفــی می  شــدند تــا پذیــرای فرهنــگ و جر

تغییــر پوشــش مــردان و زنــان در ترکیــه و پــس از آن، در ایــران مشــاهده نمــود.
در مقابــل، جریان  هــای اســالمی در برابــر ایــن تهاجمــات ســاکت نبــوده و واکنش  هــای متعــددی بــه 
یــان سیاســی اصول گــرا، اندیشــمندان مســلمانی چــون  ایــن حــرکات نشــان دادنــد. به عنــوان نمونــه در جر
شــهید مطهــری گفتنــد: »برخــالف آنچــه اظهــار می  شــود؛ اســالم همیشــه موافــق رشــد و توانمنــدی زنــان 
بــوده اســت.« همیــن مســئله موجــب شــد تــا زن مبــارز مســلمان در ایــن کشــورها به عنــوان نقطــه مقابــل و 
ــا تفکــر اســتعماری شــناخته شــود. به طوری کــه در مصــر شــکل گیری حجــاب نوپدیــد در  نمــاد مبــارزه ب
ل کشــور شــد.  یانــات مبــارزه  ی ملــی، نمــادی از تقابــل زن مســلمان با جریان غربی و حمایت از اســتقال جر
در ایــران نیــز بــا حمایــت رهبــران دینــی، علی  الخصــوص امــام خمینــی)ره(، زنــان نقــش مهمــی در حــرکات 

یانــات انقالبــی در برخــی شــهرها بودنــد. انقالبــی ایفــا نمــوده و حتــی آغازگــر جر
طبــق آنچــه بیــان شــد، اندیشــمندان و رهبــران اســالمی بیــان داشــتند کــه اســالم، موافق رشــد و توســعه زنان 
یخــی، از صــدر اســالم نیــز گــواه ایــن مســئله بــوده کــه در دوره هــای  در تمامــی ابعــاد اســت. مشــاهدات تار
مختلــف، زنــان بزرگــی بــه نقش آفرینــی پرداخته  انــد. اوج ایــن نقش آفرینــی را می  تــوان در زندگــی حضــرت 
ینــب)س(، حضــرت زهــرا)س(، و حضــرت خدیجــه)س( مشــاهده نمــود. ایــن ســه زن اســوه، همیشــه در  ز
، این اندیشــه  گفتمــان رایــج اســالمی به عنــوان زنــان الگــوی مســلمان ایرانــی معرفــی شــده  اند. بــه بیانــی دیگر

یــق شــده کــه زن مســلمان بایــد این گونــه باشــد. از ســوی رهبــران جامعــه بــه زنــان تزر
یــادی در ایــن زمینــه صــورت پذیرفتــه کــه باتوجه بــه شــخصیت زنــان،  کتــب و مقــاالت و ســخنرانی  های ز
الگــوی زن مســلمان ایرانــی بایــد چگونــه باشــد. ایــن زن بایــد در جایــگاه فــردی، خانوادگــی، و اجتماعــی بــه 
، موجــب  رشــد و تعالــی برســد تــا نه تنهــا در بعــد فــردی زنــی توانمنــد باشــد، بلکــه به عنــوان همســر و مــادر
، در جامعــه نیز نقشــی مؤثر  رشــد خانــواده شــده و دختــر و خواهــری مســلمان و کامــل باشــد. از ســوی دیگــر
ایفــا کنــد کــه هــم شــامل فعالیت  هــای سیاســی و هــم اقتصــادی اســت. ایــن همــان الگویــی اســت کــه از 

زنــان اســوه ی صــدر اســالم اســتنباط می  شــود.
آن چــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه ایــن مهــم تــا وقتــی کــه جامعــه پذیــرش چنیــن بانویــی را نداشــته 
، ایــن زن بــرای ایــن نقش هــا آموزش دیــده باشــد و از همــه مهم تر به عنوان  باشــد، رخ نخواهــد داد. از ســوی دیگــر
مکمــل مردهــا، همراهــی کاملــی را بــا ایــن زنــان داشــته باشــند. اگــر هرکــدام از ایــن ابعــاد ناقص باشــد، نمی  توان 

انتظــار داشــت کــه زنــان بتواننــد مطابــق الگوی معرفی شــده زن مســلمان ایرانــی، عمل کنند.
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 ، زنــان بــه تعالــی و قرارگرفتــن در مســیر زن الگــو
آمــوزش درســت بــه مــردان اســت.

ســه  ایــن  هســتیم،  شــاهد  امــروزه  آنچــه  طبــق 
عامــل در جامعــه  ی امــروز مــا به درســتی فراهــم 
بــا  را  مــا  زنــان  مســئله،  همیــن  اســت.  نشــده 
احســاس شکســت و ســرخوردگی مواجــه کــرده 
خــرج  بــه  بیشــتری  اراده  ی  زنــان  هرقــدر  اســت. 
می  دهنــد، بــا موانــع بیشــتری مواجــه می  شــوند. 
امــروزه، حاصــل فعالیت  هــای مــا ایــن اســت کــه 
زنــان در همــه  ی ابعــاد، احســاس وظیفــه کــرده و 
خــود را ملــزم می  بیننــد کــه در ســاحات فــردی، 
خانوادگــی، و اجتماعــی بــه رشــد و کمــال دســت 
ایــن  بــرای  و بســترهای الزم  ولــی شــرایط  یابنــد؛ 
بــا  رشــد، برای شــان فراهــم نیســت. در نهایــت، 
را  تــالش خــود  تمــام  کــه  زنانــی مواجــه هســتیم 
بــرای بهتــر بــودن انجــام داده  انــد، امــا در مقابــل، 
بــه نتیجــه  ی دلخــواه دســت نیافته  انــد و از ســوی 
دیگــران نیــز تشــویق نخواهنــد شــد. حتی بــه دلیل 
ارزش  گــذاری  نظام هــای  و  چارچوب  هــا  وجــود 
متعــدد، مــورد شــماتت نیــز قــرار خواهنــد گرفــت. 
نتیجــه اینکــه، زنــان جامعــه  ی مــا بــه دلیــل آنچــه از 
ســمت اندیشــمندان دینــی بیــان شــد، احســاس 
وظیفــه  ی  احســاس  آن،  از  باالتــر  و  مســئولیت 
نقش  هــای  پیشــبرد  بــرای  تــا  می  کننــد  شــرعی 
اقتصــادی  اثرگــذاری  و  خانوادگــی  و  فــردی 
بــا  نهایــت  در  امــا  کننــد؛  تــالش  اجتماعــی  و 

می  شــوند. مواجــه  شکســت  احســاس 
حــوزه  ی  در  کــه  قــدر  همــان  می  رســد،  نظــر  بــه 
حمایــت از زنــان بــا مشــکالت متعــدد مواجهیــم و 
قوانیــن موجــود، اجــازه  ی ایفــای تمــام نقش  هــا و یــا 
مدیریــت انجــام وظایــف را بــه زنــان نمی  دهنــد. از 
ــک  ــان، ی ــگاه زن ــی کردن جای ــا سیاس ــر ب ــوی دیگ س
الگــوی غیرواقعــی از زن را نیــز ترســیم کرده  ایــم تــا زن 
را، باالجبــار بــه جایگاهــی ناممکــن هدایــت کنیــم. 
نگاهــی  بــا  رهبــری  معظــم  مقــام  به عنوان مثــال، 
واقعــی، فرمــوده بودنــد: »اینکــه بعضــی مــردان وقتــی 
می خواهنــد ازدواج کننــد، شــرط قائــل می شــوند که 
زن بایــد حتمــًا کار کنــد و شــغل و درآمــدی داشــته 
باشــد، خطاســت. گرچــه خــالف شــرع نیســت، امــا 

اســالم بــه چنیــن کاری توصیــه نمی کنــد. اینکــه مــا بگوییــم: »زن را از فعالیــت اقتصــادی و اجتماعــی ممنــوع 
، ایــن را هم  می کنیــم«، بــه اســتناد نظــر اســالم، اشــتباه اســت و اســالم چنیــن حرفــی نــزده اســت. از طرفی دیگــر
کــه زن را مجبــور بــه انجــام کارهــای ســنگین و تالش  هــای دشــوار اقتصــادی، اجتماعــی یــا سیاســی کننــد، 
اســالم توصیــه نکــرده اســت. نظــر اســالم، یــک نظــر میانه اســت؛ یعنــی زن اگــر فرصت و فراغت داشــته باشــد، 
بچــه داری مانــع او نگــردد، شــوق و عالقــه و نیــرو و تــوان جســمانی داشــته باشــد، و بخواهــد وارد فعالیت هــای 
اجتماعــی، سیاســی یــا اقتصــادی شــود، مانعــی نــدارد. امــا اینکــه او را مجبــور کننــد و بگوینــد: »بایــد حتمــًا 
، ســهمی بــه عهــده  شــغلی بپذیــری، روزی فــالن قــدر کارکنــی تــا بــا درآمــد آن بتوانــی در تأمیــن هزینــه ی خانــوار
بگیــری.« نــه! ایــن را هــم اســالم از زن نخواســته اســت. اســالم، ایــن را هــم یــک نــوع تحمیــل بــر زن به حســاب 
مــی آورد. پــس بــه طــور خالصــه، نظــر اســالم ایــن اســت کــه در میــدان فّعالیــت علمــی، اقتصــادی، اجتماعی، 
و سیاســی، نبایــد بــر زن تحمیــل و اجبــار کــرد؛ چنان کــه بــه ســد کــردن راه او هــم نبایــد پرداخــت. اگــر خانم هــا 

می خواهنــد وارد فعالیت هــای اجتماعــی و سیاســی شــوند، مانعــی نیســت.«1 
در اینجــا یــک نکتــه  ی بســیار مهــم بایــد موردتوجــه باشــد و آن، اینکــه امروزه، زنــان در کنــار اینکه باید طبق 
الگوهــای اســالمی و ســنتی عمــل کننــد، بــا نظــام ارزش  گــذاری جهانــی نیــز ســنجیده می  شــوند. یعنــی 
یبایــی، تحصیــالت، همســری، مــادری، و غیــره کــه لزومــًا برگرفتــه از منابع  زنــان بایــد بــا معیارهــای متعــدد ز
شــرعی نیســتند نیــز خــود را تطبیــق دهنــد. ایــن مســئله بــه دلیــل یکپارچــه شــدن شــبکه  های اجتماعــی 
و کم رنگ شــدن مرزهــای بیــن جوامــع اســت کــه بیشــترین اثــر را بــر مــادران متأهــل دارد. به عنوان مثــال، بــا 
یبایــی و ... زنــان هیــچ گاه از آنچــه انجــام می  دهنــد،  گرهــای حــوزه مــادری و همســری و ز بــروز پدیــده  ی بال

یــرا بــا الگوهــای غیرواقعــی ســنجیده می  شــوند. راضــی نخواهنــد بــود، ز
در نهایــت، انتظــار مــی  رود باتوجه بــه آنچــه به عنــوان الگــوی زن مســلمان از معصومین)علیهم الســالم( 
یافته  ایــم و بــا درنظرگرفتــن وضــع موجــود و ســالیق و اســتعدادهای متفــاوت زنــان، راهبردهــای متنوعــی  در
بــرای رشــد آنــان فراهــم شــود. البتــه مقــام معظــم رهبــری در صحبت  های متعــدد، بیان داشــته  اند کــه از زنان 
یسته  شــان(  انتظــار دارنــد تــا خودشــان )بــه دلیــل درگیــری مســتقیم بــا مشــکالت و چالش هــا و تجربــه  ی ز
بــا اهــداف زنــان ایرانــی مســلمان بکوشــند و به عنــوان نمونــه  بــرای تدویــن سیاســت  های متناســب 
ــم-  ــا دیدی ــداهلل اینج ــی از آن را بحم ــروز نمونه های ــه ام ــه ورزان زن -ک ــرم، اندیش ــوان محت ــد: »از بان فرموده  ان
، مشــارکت جــدی بکنیــد؛ بحــث کنیــد، فکــر کنیــد، مطالعــه کنیــد؛  درخواســت می  کنــم کــه در ایــن کار
فصــول مربــوط بــه مســئله ی زن را بــه طــور جداگانــه، بــه طــور تخصصــی، بــه شــکل علمــی، بــا تکیــه ی بــر 
منابع اســالمی و فکر ناب انقالبی -که خوشــبختانه در شــما هســت- در نشســِت مربوط به این موضوع، 

یــزی و عمــل دنبال گیــری شــود«.2• بررســی کنیــد، مطــرح بشــود، بحــث بشــود، و ان شــاءاهلل بــرای برنامه ر
پی نوشت

1. بیانات مقام معظم رهبری، آیت اهلل خامنه ای، در جمع خواهران ارومیه،  28/ 06/ 1375 ش.
2. بیانات مقام معظم رهبری، آیت اهلل خامنه ای، در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/03/01 ش.

		  

گاهــی کافــی نســبت بــه شــرایط خــود داشــته باشــد و بــه  یــک زن قبــل از هــر چیــز بایــد آ
ــچ  ــه در جامعــه  ی مــا هی ــن جامعــه و احــکام شــریعت، مســلط باشــد. درحالی ک قوانی
نهــادی متولــی بحــث آمــوزش قوانیــن نیســت و آنچــه در مــدارس آمــوزش داده می  شــود، 
ــرای حضــور افــراد در جامعــه و خانــواده اســت.  ــاز ب بخــش کوچکــی از الزامــات موردنی
همیــن امــر موجــب می  شــود تــا زنــان، بــا حقــوق و مســئولیت های خــود آشــنا نبــوده و 

به عنــوان یــک عضــو از جامعــه، درگیــر چالش  هــای متعــدد باشــند.
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 گفت وگوی سردبیر خردورزی با

حجت الاسلام دکتر حبیب اهلل بابائی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  

الهیاِت رنج
درآمدی بر لذِت رنج و زیسِت عقالنی انسان
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ــران  ــه پیامب ــت ک ــی اس ــه رنج  های ــر ب ــًا ناظ و نوع
معنــوی  رنج  هــای  رفــع  جهــت  در  پیشــین، 
شــده  اند.  متحمــل  یــش  خو امــت  مــادی  و 
رهایی  بخــش  و  بــودن  دیگــران  بــه  معطــوف 
زمانــی  قلمــرو  بــه  محــدود  رنج  هــا،  ایــن  بــودن 
رنج هــای  اســت.  بــوده  پیامبــران  آن  مکانــی  و 
و  موســی،  نــوح،  حضــرت  همچــون  پیامبرانــی 
اســالمی(  دیــدگاه  )در  عیسی)علیهم الســالم( 
بــرای نجــات قومــی  بــوده و  رنجــی ازاین قبیــل 
خــاص، در شــرایط زمانــی خــاص بــوده اســت. 
در ایــن بیــن، رنــج نــوع ســومی نیــز وجــود دارد کــه 
ــه در  ــت ارائ ــت و قابلی ــم اس ــع و خاَت ــل و جام کام
مقیاســی فراتــر از زمــان و مــکان را دارد کــه من اســم 
رنــج تمدنــی می گــذارم.  یــا  و  رنــج جهانــی  را  آن 
بــر  کــه  رنجــی  در  می  تــوان  مصداقــًا  را  رنــج  ایــن 
اهل بیــت  و  خاتم)صلی اهلل علیه وآلــه(  پیامبــر 
او عــارض گشــته، مشــاهده کــرد و آنــگاه دربــاره 
اهمیــت و برتــری آن در میــان رنج  هــای انســانی 
بــه تحــدی برخاســت؛ بی آنکــه بخواهیــم دیگــر 
یخــی( مــورد  را )بــه لحــاظ تار دردهــای انســانی 
 ، چالــش و انــکار قــرار دهیــم. بــه بیــان روشــن  تر
پیــام  کمــال  و  خاتمیــت  کــه  همان  طــور 
)صلی اهلل علیه وآلــه( را می  تــوان در مواجهــه  پیامبر
بــا کســانی کــه مؤمــن بــه ایــن پیــام پایانــی )خاتــم( 
همین طــور  گذاشــت.  تحــدی  بــه  نیســتند، 
خاتم)صلی اهلل علیه وآلــه(  پیامبــر  رنــج  می  تــوان 
و اهل بیــت او را نیــز در میــان رنج  هــای بشــری 
بــه تحــدی گذاشــته و بــر نمونــه بــودن آن رنــج و 
ل کرد.  شایســته بــودن آن بــرای یاد و توجه، اســتدال
تحــدی بــر ســر ایــن رنــج وجــودی، ازآن رو ممکــن 
ابعــاد  و  رنــج  ایــن  یخــی  تار پذیــرش  کــه  اســت 
معرفتــی و احساســی آن، هرگــز منــوط بــه ایمــان 
بــه پیامبــر خاتــم نیســت و آن را می  تــوان به عنــوان 
یــخ بشــریت، مــورد فکــر  یکــی از نقــاط روشــن در تار

و مطالعــه قــرار داد. 
حــال یــاد کدامیــن رنــج و مصیبــت می  توانــد در 
یــن، در دنیــای امــروز  حل وفصــل رنج  هــای امروز
ســهم مؤثــری داشــته باشــد؟! رنجــی کــه بــه طــور 
به خاطــر  و  اختیــار  حیطــه  از  خــارج  و  جبــری 

یف نامه |  معر
حجــت االســالم واملســلمن دکتــر حبیــب اهلل بابــایی، عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســالمی 
و مدیــر مرکــز مطالعــات اجتماعــی و متــدین اســت. او مــدت چهــار ســال در درس خــارج اصــول آیــت اهلل صــادق 
ود کــرده  جیــاین شــرکت کــرده و در مباحــث فلســفه، عرفــان، و غرب شــنایس بــه صــورت ختصــی ور آمــیل الر
یــخ متــدن ملــل اســالمی را از دانشــکده اهلیات دانشــگاه هتران و مدرک کارشــنایس  اســت. وی مــدرک دکتــری تار
یافــت کــرده اســت. وی از اندیشــمندان حــوزه  ارشــد اهلیــات و معــارف اســالمی را از موسســه امــام مخیــی)ره( در
مطالعــالت دیــی و اجتماعــی اســت و »تأویــل عرفــاین و تفســیر باطــی«، »کاوش هــای نظــری در اهلیــات و 
متــدن«، و »رنــج عرفــاین و شــور اجتماعــی« از مجلــه آثــار منتشــر شــده از او اســت؛ مهچنــن برخــی از مقــاالت 
: تبارشــنایس مفهــوم متــدن در غــرب جدیــد، حلــه عــریب و نشــانه های  منتشــر شــده از دکتــر بابــایی عبارت انــد از
آن در فرهنــگ ایــران، چیســی متــدن در فلســفه، عیــار و اســاس اســالمی بــودن متــدن، مدنیــت و معنویــت 
ود اســالم بــه قــم در قــرن اول هجــری،  در اربعــن، سفســطه عشــق عــریف در وضعیــت پســت مــدرن، فراینــد ور
.... وی بــه زبان هــای عــریب، انگلیــی، و آذری مســلط بــوده و بــا زبــان آملــاین  پیوســتگی در متــدن اســالمی، و

آشــنایی دارد و برخــی از مقــاالت وی بــه زبان هــای مذکــور منتشــر شــده اســت. 

مقدمه
بــدون شــک مصائــب و آالم هــر فــرد و اجتمــاع، مربــوط بــه خــود آنهــا و در حیطه ی رفتــار و افعال آنها اســت. 
درد و رنــج، جــزء جدانشــدنی زندگــی انســانی و این جهانــی اســت و زندگی اقوام مختلــف در ادوار مختلف 
یــخ، کمتــر مصائبــی وجــود دارد کــه در  یــخ، همــواره مملــو از مســائل و مصائــب گوناگــون بــوده، ولــی در تار تار

بیــن افــراد، حتــی خــود مصیبت دیــدگان و آن قشــر مانــدگار و همــواره مــورد ذکــر و توجــه آنها باشــد.
کــه سینه به ســینه و  برخــی از اقــوام و ملــل و خصوصــًا ادیــان، دارای داســتان های مصائبــی هســتند 
کیــد بــر  نسل به نســل زنــده نگــه داشــته شــده و مــورد توجــه آن قــوم بــوده اســت. در مذهــب شــیعه، همــواره تأ
یــاد مصائــب اهل بیت)علیهم الســالم( و خصوصــًا امــام حسین)علیه الســالم( شــده و در روایــات، بــرای 
یــژه ای شــمرده شــده اســت. یکــی از مســائل مهمــی کــه همــواره موردتوجــه اندیشــمندان  آن ثواب هــای و
یــخ و ادیــان و فالســفه ی غــرب و شــرق بــوده، مســئله شــرور و مصائــب و پاســخ بــه پرســش های  تار
متنــوع در ایــن رابطــه اســت، ولــی مســئله ای کــه بــه صــورت یــک شــبهه پیرامــون عــزاداری و ذکــر مصائــب 
اهل بیت)علیهم الســالم( مطــرح شــده، ارتبــاط ذکــر ایــن مصائــب بــا زندگــی انســان این جهانــی و امــروزی 
اســت. بــا هــدف تبییــن فلســفه ذکــر مصائــب و ارتبــاط آموزه هــای فلســفی و عرفانــی قیام هــای اهل بیــت 
 علیهــم الســالم بــا زندگــی انســان امــروزی، مجله ی تخصصــی خــردورزی گفت وگویی را با حجت االســالم 
دکتــر حبیــب اهلل بابائــی عضــو هیئــت علمی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی و نویســنده کتــاب »رنج 
عرفانــی و شــور اجتماعــی« ترتیــب داده کــه در ادامــه، متــن آن خدمــت مخاطبیــن محتــرم تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: بــا وجــود پیشــرفت ابــزار وگســتردگی ارتباطــاِت جوامــع بشــری چگونــه  از مصائــب امــام  	
گرفــت؟ ، مــی تــوان الگــو پذیرفــت و درس  حسین)علیه الســام( در زندگــی عقانــی و مــدرن امــروز

الم متعالــی در ادیــان و مصائــب  الم امــام حسین)علیه الســالم(، می تــوان آ بــرای فهــم مصائــب و آ
یمــت در فهــم مصیبــت امــام  رده و همــان نقطــه قرآنــی را نقطــه عز متعالــی پیامبــران را در نظــر آو
ــوان در زندگــی پیامبــران شناســایی  ــواع مختلفــی از رنج  هــا را می  ت حسین)علیه الســالم( قــرار داد. ان
کــرد کــه برخــی از آنهــا، اشــاره بــه رنــج فــردی دارد کــه شــاید چنــدان نتــوان از آنهــا درک و ثمــر اجتماعی 
برداشــت کــرد. مثــالً رنــج ایــوب نبی)علیه الســالم( کــه نــه آغــازش بــرای دیگــری بــوده و نــه پایانــش، 
ــده  ــر گردی ــرآن ذک ــه در ق ــز دارد ک ــی نی ــوع دوم ــج، ن ــن رن ــت. لک ــوده اس ــران ب ــج دیگ ــع رن ــت رف وگودر جه

ت 
گف
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گاهــی  نبــود و نیســتی رخ داده یــا رنجــی کــه از ســر آ
و اختیــار بــرای نیــل بــه هدفــی متعالــی و بــرای 

هســتی و کمــال انتخــاب گردیــده اســت؟!
خاطــره  در  دوم  نــوع  وجــودی  رنــج  یــاد  هرچنــد 
انســان مــدرن، ممکــن اســت اثــرات مثبتی داشــته 
باشــد، لیکــن یــاد رنــج از نــوع ســوم، آن کــه در رنــج 
بودنــش کامــل باشــد و یاد آن آســیب  های اخالقی 
را موجــب نگــردد، می  توانــد  روانــی و معرفتــی  و 
ســهم وافــری در حــل رنج  هــای پیشــرفته انســان 
معاصــر داشــته و بدیلــی بــرای مصائبــی )همچون 
، آالم  رنــج هولوکاســت، حادثــه یازدهــم ســپتامبر
و  تــراژدی هیروشــیما،  یــکا،  آمر در  بــردگان ســیاه 
، آنهــا را آالمــی  یــا حتــی غــزه( باشــد کــه بشــر امــروز
نمونــه و یگانــه قلمــداد می  کنــد و تمــام هم وغــم 
کــه از وقــوع شــبیه چنــان  خــود را بــر آن داشــته 

ــد.  رنجــی جلوگیــری نمای
انســان  بــرای  رنــج  از  نــوع ســوم  اهمیــت  علــت 
و  رنــج  ایــن  میــان  کــه  اســت  تناســبی   ، معاصــر
رنــج انســان معاصــر وجــود دارد. بــه بیــان دیگــر 
، آن چنــان پیچیدگــی   پیــدا  رنــج انســان معاصــر
کــرده کــه نمی  تــوان آن را بــا یــاد رنج  هــای معمولــی 
انســانی و یــا حتــی رنج  هــای عمــوم پیامبــران چــاره 
کــرد. بــه دیگــر بیــان، بــا یــاد هــر رنجــی نمی  تــوان 
هــر میــزان از نجــات را انتظــار داشــت. یــاد رنج هــا 
و  ناقــص  رهایــی  بــه  محــدود،  و  ناقــص  آالم  و 
اهتمــام بــه آالمــی محــدود به رفــع محــدودی از آالم 

، بتوانیــم نجــات  می  انجامــد. اینجاســت کــه بایــد بــه یــاد رنج  هــای کامــل و جامــع باشــیم تــا از آن رهگــذر
کاملــی را انتظــار بکشــیم.

الم برتر و مصائب متمایز در تاریخ رنج های انسانی چیست؟  	 خردورزی: شاخص ها در تعیین آ
مؤلفه هــا و شــاخص های شــش گانه در رنــج نــوع ســوم، آن را از بقیــه رنج  هــای وجــودی از یــک ســو و 
، ممتــاز کــرده و نســبت بــه دیگــر رنج  هــا برتــری می  بخشــد:  رنج  هــای عمومــی انســان  ها از ســوی دیگــر
نــی و قابل فهــم اســت )اســطوره  ای  ــه فــردی؛ 2. رنجــی عقال 1. اینکــه رنــج خاتــم، رنجــی جمعــی اســت ن
نیســت(؛ 3. در احساســی و عاطفــی بودنــش بســیار عمیــق و مؤثــر اســت؛  4. اینکــه رنجی وجــودی و برای 
دیگــران اســت، بدیــن معنــا کــه نــه فقــط رنــج از1، بلکــه رنــج بــرای2 اســت؛ 5. اینکــه اختیــاری بــوده و آدمــی، 
یــده اســت؛ 6. اینکــه صرفــًا بــرای رهایــی در آن جهــان نبــوده، بلکــه بــرای رهایــی در ایــن دنیــا  خــود آن را برگز

هــم بــوده اســت.  
البتــه شــاید برخــی از ایــن مؤلفه هــا در رنــج نــوع اول و دوم نیــز وجــود داشــته باشــد، ولی چیزی که ایــن رنج را 
یخــی بایــد قابل  کــه بــه لحــاظ تار از انــواع دوگانــه تفکیــک می    کنــد کــه شــدت ابعــاد شــش  گانه در ایــن رنــج )

کــه همــه مختصــات را هم زمان دارد( آن از ســوی دیگر اســت. اثبــات باشــد(، از یــک ســو و جامعیــت )
نــی  اجتماعــی بــودن آن رنــج، بــه انســجام اجتماعــی بیشــتری )در عیــن ناراحتــی و درد( می  انجامــد. عقال
بــودن آن، خشــم و خشــونت را کمتــر می  کنــد. احساســی و عاطفــی بــودن رنــج، آن را بســیار اثرگــذار می  کنــد 
)چــه در کســی کــه آن را تجربــه می کنــد و چــه کســی کــه آن را یــاد می کنــد(. اختیــاری بــودن، رنــج را تحــت 
کنتــرل در مــی  آورد و از زمینه هــای منفــی در آن جلوگیــری می  کنــد. معطــوف بــه دنیــا بودنــش، راه را بــر زندگی 
در عیــن رنــج و درد می گشــاید و وجــودی بــودن آن، بــه معنــاداری و احســاس هویــت در وضعیــت رنــج 
می  انجامــد )در مقابلــه بــا نهیلیســم غربــی(. مثــال وجــودی بــودن رنــج را می  تــوان در رنــج مــادری مشــاهده 
کــرد کــه در حــال فــارغ شــدن از نــوزادش اســت. هرچنــد ایــن رنــج تــوان جســمی مــادر را کاهــش داده و او را 
در وضعیــت دردناکــی قــرار می  دهــد، درعین حــال ثمربخــش بــودن ایــن درد، به نوعــی از لــذت در عیــن درد 
منجــر شــده و مــادر را در عشــق و ایثــار خــود، بــرای فرزنــدش قوی  تــر و مصمم  تــر می  کنــد. ایــن درد، بی شــک 

متفــاوت از دردهــای حاصــل از بیماری  هــا و یــا مصائبــی اســت کــه بــرای افــراد انســانی بــه وجــود می  آیــد.
بــا تفکیــک میــان رنــج از3 و رنــج بــرای4، رنــج معنــادار5 از رنــج بی  معنــا6 تفکیــک می  شــود. رنــج بی  معنــا، 
رنجــی اســت برآمــده از نیــاز و نــداری کــه در آن، آدمــی امیــدی بــرای خالصــی از رنــج و توانــی بــرای تغییــر 
ــه  ( را وادار ب ــادر ــون م ــده )همچ ــرد رنج دی ، ف ــادار ــج معن ــه رن ــد. درحالی ک ــود نمی  یاب ــی، در خ ــرایط زندگ ش
کیــد کــرد کــه ســخن از رنــج معنــادار و ســازنده7، هرگــز  تــالش و تغییــر می  کنــد. البتــه بایــد بــر ایــن نکتــه تأ
، شــر اســت لیکــن ســخن در ایــن اســت کــه افــرادی همچــون   بــه معنــای توجیــه رنــج و شــر نیســت. شــر
پیامبــران، می  تواننــد شــری را کــه از آن رنــج می  برنــد تبدیــل بــه زمینــه  ای بــرای خیــر و نیکــی بــرای خــود و 

دیگــران نماینــد؟!
مختصات و ویژگی  های شــش  گانه در نوع ســوم از رنج را می  توان در مصائب امام حسین)علیه الســالم(، 
 چگونــه 

ً
به مثابــه نمــاد و بخشــی از رنــج شــخص پیامبــر خاتم)صلی اهلل علیه وآلــه( مشــاهده کــرد کــه اوال

ــارکت در  ــن مش ــتند!؟ ای ــرکت جس ــر ش ــج یکدیگ ــراد در رن ــی رخ داد و اف ــورت جمع ــت به ص ــن مصیب ای
، نــه بــه معنــای تســلیت8 و نــه بــه مفهــوم همــدردی9، بلکــه نوعــی از مشــارکت و تجربــه رنــج  رنــج یکدیگــر
یکــی، از ســوی دیگــری اســت. رابطــه نزدیکــی کــه میــان امام)علیه الســالم( و اصحــاب خــود و همین  طــور 
امام)علیه الســالم( و بســتگان و نزدیکانــش وجــود داشــت، رنــج یکــی از اصحــاب و یا فرزنــدان آن حضرت 
را تبدیــل بــه بخشــی از رنــج خــود آن حضــرت می  کــرد. دوم اینکــه ایــن رنــج، ابعاد اســطوره  ای نداشــته که یاد 
و فهــم آن را در زمان  هــای بعــدی دشــوار ســازد. بنــا بــر برخــی روایــات شــیعی، امــام حسین)علیه الســالم(، 

زیمون ویل  		
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و یا ســرکوب12 شــورهای نفســانی ســخن گفته  اند. 
بــر  پاســکال،  و  اســمیت  آدام  همچــون  افــرادی 
کیــد  امــکان مهــار و کنتــرل شــور نفســانی انســان تأ
کرده  انــد. افــراد دیگــری هــم بــا عنــوان کــردن کنتــرل 
نفســانی  »شــورهای  گفته  انــد:  آتــش،  بــا  آتــش 
هیجانــات  و  شــورها  بــا  می  تــوان  را  خطرنــاک 
آنهــا  خطــرات  از  و  کــرده  ضعیــف  بی خطــر 
طــرح  دراین بــاره  پرســش  دو  اکنــون  کاســت.« 
می  شــود: اول اینکــه آیــا می  تــوان شــور نفســانی13  را 
در مــورد آالم و رنج  هــای انســانی نیــز بــه کار بــرده و 
آنــگاه، از شــور حاصــل از رنــج انســانی و چگونگی 
کنترل آن در زندگی اجتماعی و سیاســی پرســش 
هیجانــات  به خاطــر  خشــونت  اساســًا،  کــرد؟ 
دارد؟!  مفهومــی  چــه  درد  و  رنــج  از  برخاســته 
دیگــر اینکــه، اگــر هیجانــات و لذایــذ نفســانی 
خطرنــاک14 را می  تــوان و یــا بایــد از طریــق آتــش بــه 
آتــش کنتــرل کــرد، آنــگاه آیــا همیــن نــوع از کنتــرل 
را می تــوان در مــورد رنج  هــا و دردهــای انســانی هــم 
پیــاده کــرد؟ چگونــه می  توان بــا هیجانات ســازنده 
و ثمربخــِش برخاســته از درد15 در برابــر شــورهای 
ویرانگــر برخاســته از رنــج16، ایســتاده و خطــرات 
آن را دفــع کــرد؟ عناصــر خوش  خیــم در رنــج )یــا 
می  توانــد  کــه  چیســت  رنــج(  شــدن  متذکــر  در 
شــور بدخیــم و شــیطانی17 برخاســته از رنــج را بــه 
امــری آرام  بخــش تبدیــل کنــد؟! آیــا اساســًا می  تــوان 
ســخن از ثمربخــش و ســازنده بــودن هیجانــات 

اجــازه حضــور عوامــل غیبــی در صحنــه عاشــورا را ندادنــد، هرچنــد کــه ایشــان بــر ایــن امــر توانــا و مختــار 
بودنــد. همین طــور بــدن شــریف آن حضــرت، بعــد از شــهادتش بــه آســمان عــروج نکــرد. بلکــه ایــن 
بــدن روزهــا بــر روی زمیــن مانــد و همان جــا کــه شــهید شــده بودنــد، دفــن گردیــد تــا مایــه یــاد و ذکــر اهــل 
زمیــن گــردد. ســوم اینکــه ایــن رنــج، رنجــی بســیار احساســی و عاطفــی بــوده کــه توانســته جامعــه شــیعی 
را ســالیان متمــادی بــه ســوگ و عــزا بنشــاند. از ســوی دیگــر ایــن مصیبــت بــه وجــود آمــده، مصیبتــی بــود 
کــه امام)علیه الســالم( مجبــور بــه آن نبودنــد، بلکــه ایشــان آن را در راه شــرف و معرفــت انتخــاب نمودنــد. 
، ایــن مصیبــت صرفــًا بــرای آن دنیــا نبــوده، بلکــه بــرای رهایــی مــردم مســلمان از شــر یزیدیــان در  همین  طــور
، بلکــه رنج بــرای بــود، بــرای جوانمردی  همیــن دنیــا نیــز بــوده اســت. باالخــره اینکــه ایــن رنــج، نــه فقــط رنــج از

و آزادگــی، بــرای اخــالق و معنویــت، و بــرای رهائیــدن دیگــران از ســلطۀ امویــان و یزیدیــان.

خــردورزی: فلســفه رنــج و توضیحاتــی کــه پیرامــون ایــن مســئله بیــان کردیــد را چطــور  می توان برای انســاِن  	
امــروزی تبییــن کــرد؟ بــه عنــوان نمونــه شــما از رنــج وجــودی و رنــج عدمــی ســخن گفتیــد، چگونــه می تــوان 

ایــن مفهــوم نظــری را منطبــق ســاخت بــا مســئله ی عاشــورا و برای نســل امــروز توضیــح داد؟
ــان  ــرای انس ــالم( را ب ــام حسین)علیه الس ــب ام ــورا و مصائ ــوان عاش ــه می ت ــی ک ــای عزیمت ــی از نقطه ه یک
ــم، درد، و رنــج اســت. مصیبــت 

َ
معاصــر مفهــوم و معقــول و بلکــه مقبــول نشــان داد، مســئله مصیبــت، َال

و درد به مثابــه زبــان مشــترک بیــن انســان ســنتی و انســان مــدرن اســت. یکــی از راه هــای گفت وگــو در 
بــاب عاشــورا بــا انســان مــدرن، مقولــه »رنــج تیپیــکال« و »رنــج اخالقــی« در کربالســت. فهــم ایــن مســئله 
بــرای انســان معاصــر و انســان مســلمان امــر دشــواری نیســت. اساســًا مســئله رنــج، همــواره زبــان مشــترکی 
 یکــی از نقطه هــای تعامــل و 

ً
بیــن انســان غربــی و شــرقی و مســلمان و غیرمســلمان بــوده اســت. احتمــاال

همین طــور یکــی از نقطه هــای تقابــل و بلکــه برخــورد میــان تمدن هــا، مقوالتــی همچــون رنــج و شــر و نحــوه 
یــخ و آینــده  مواجهــه انســان معاصــر بــا این گونه هــای از نقطه هــای همیشــگی در زندگــی انســان در تار
اســت. بــه نظــرم ازاین جهــت آورده متفاوتــی کــه می تــوان از مصائــب متعالــی در ادیــان و از مصیبت هــای 
یــخ بشــر آشــکار ســاخت و بلکه  سیدالشــهدا در کربــال اصطیــاد کــرده و آن را در توســعه معنایــِی رنــج در تار
آن را متمایــز و مترقــی تلقــی کــرد، ماهیــِت رنــج و مصیبتــی اســت کــه در کربــال تبلــور پیــدا می کنــد کــه 

یــخ رنج هــای انســانی مشــاهده کــرد.  آن گونــه از ماهیــت را کمتــر می تــوان در تار
خصوصیــت ایــن رنــج، نــه صرفــًا در وجــودی بودن، در معنــوی بودن، در بامعنا بــودن، و بلکه در اجتماعی 
بــودن آن رنــج اســت کــه خــود آن مصیبــت و آالم را متفــاوت و بســیار ســازنده می ســازد. خصوصیــت ایــن 
 الگویــی از رنــج وجــودی 

ً
یــخ بشــر و فرهنــگ مســتمر انســانی اســت کــه از آن، اوال رنــج، در مانایــی آن در تار

درســت می کنــد، ثانیــًا یــاد آن رنــج را در فرهنگ هــای انســانی و اســالمی مؤثــر و بســیار اثربخــش قــرار 
ــا اســتمرار یــاد و ذکــر ایــن رنــج، راهــی بــرای کنتــرل رنج هــای عــادی و جــاری زندگــی،  می دهــد، و ثالثــًا ب
ــازه بــرای انســان و بــرای تحمــل رنج هــای بــه وجــود آمــده ارائــه  بــرای جلوگیــری از شــکل گیری رنج هــای ت
می شــود. فهــم ایــن نکتــه، آمــوزش ایــن نکتــه، و نهادینه ســازی این گونــه از مواجهــه بــا عاشــورا، عاشــورا را نــه 
فقــط در مقیــاس جهــان اســالم مؤثرتــر و راه گشــا می ســازد، بلکــه می توانــد آورده هــای تــازه ای را بــرای انســان 

امــروز فــارغ از هرگونــه دیــن و مذهبــی مطــرح کنــد. 

خردورزی: انسان مدرن در زیست جهاِن کنونی، چگونه می تواند از مصائب امام حسین)علیه السام(  	
الگوگیری کند؟ 

ابتــدا به عنــوان مقدمــه بایــد بگویــم کــه امــروزه، شــور نفســانی10 بــه یکــی از محوری  تریــن پرســش  ها در 
اندیشــه سیاســی و اندیشــه اقتصــادی تبدیــل شــده اســت. اندیشــمندان بســیاری در مــورد امــکان مهــار11 
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انســانی ســازنده باشــد. در مقابــل، رنــج ازی کــه 
ــرای  ــًا ب ــه صرف ــرای ای ک ــج ب ــد، و رن ــدف باش بی ه
از جملــه  بــرای دیگــری،  نــه  و  فــرد اســت  خــوِد 
رنج  هــای ویرانگــر در روابــط انســانی اســت. ایــن 
نــوع رنــج، نه تنهــا پایــه  ای بــرای انســجام اجتماعــی 
ــی  ــانی و اخالق ــط انس ــه در رواب ــود، بلک ــد ب نخواه
بســیار آســیب  زا خواهــد بــود. در مقابــل، رنــج بــرای 
مثال هــای  جامع  تریــن  و  بهتریــن  کــه  دیگــران 
کــرد،  یــخ ادیــان الهــی پیــدا  آن را می  تــوان در تار
ق در روابــط بــا دیگــران  می  توانــد پایــه ای بــرای اخــال
باشــد. در واقــع، آنــگاه کــه بــرای رهایــی معنــوی و 
مــادی دیگــران رنــج می  کشــیم و یــا چنیــن رنجــی 
ــاد می  کنیــم، خودخواهــی از وجــود مــا  ــًا ی را عمیق
رخــت برمی  بنــدد و وقتــی کــه خودخواهــی از مــا 
دور می  شــود، ارتبــاط بــا دیگــران آســان  تر می  شــود. 
کــه  دردهایــی  و  رنج  هــا  هرچنــد  براین اســاس، 
یــخ بــرای دیگــران بــه وجــود آورده  انــد،  فراعنــه تار
ــد، ولــی رنج  هایــی کــه از ســوی  امــور شــری بوده  ان
شــهدا و اولیــای الهــی بــرای رهایــی دیگــران تحمل 
گردیــده، هرچنــد ایــن رنــج از ســوی فراعنه موجب 
گشــته باشــد، رنجــی بســیار بــاارزش اســت. یــاد 
مصائــب و آالم اولیــای الهــی و شــهدا، نــه فقــط بــه 
همزیســتی اجتماعــی می  انجامــد، بلکــه منطــق و 
زبانــی مشــترک در میــان افــرادی بــه وجــود مــی  آورد 
دیگــران  برابــر  در  اخالقــی  مســئولیت  بــه  کــه 
می  توانــد  بــرای،  رنــج  چنیــن  یــاد  می  نهنــد.  ارج 
الگویــی مؤثــر از ایثــار و ازخودگذشــتگی در عصــر 
خودگرایــی22 و خودشــیفتگی23 باشــد. از ســوی 
یــخ ادیــان، بدیلــی بــرای  دیگــر یــاد رنــج بــرای، در تار
یســت های  رنج  هــا و آالم برخــی از افراطی هــا و ترور
صهیونیســت ها(  )ماننــد  منطقــه  در  دولتــی 
و  رنــج  کــه  می  کننــد  گمــان  آنهــا  شــد.  خواهــد 
مصائبــی کــه بــر آنهــا رفتــه، رنجــی جامــع و نمونــه 
بــوده و بایــد تنهــا آن را در یــاد و خاطــره بشــر زنــده 
ــخ  ی ــج را در تار ــد همــان رن نگــه داشــته و فقــط بای

انســانی جبــران نمــود.
نــِی رنــج بــرای، احساســی  نتیجــه آنکــه یــاد عقال
قــوی ایجــاد می  کنــد کــه بــا آن می  تــوان احســاس و 
شــور ویرانگــر نفســانی را کنتــرل کــرد، چــه این شــور 

برآمــده از رنــج بــه میــان آورد؟ اگــر چنیــن چیــزی ناممکــن و نامفهــوم اســت، آنــگاه کدامیــن شــور و هیجــان 
اســت کــه می  توانــد آشــفتگی  ها و خرابی  هــای برآمــده از هیجانــات ویرانگــر رنــج را دفــع نمایــد؟ آیــا شــور و 
هیجانــی کــه از یــاد رنــج گذشــته بــه دســت می  آیــد، می  توانــد آشــفتگی  ها و خرابی  هــای برآمــده از شــور رنــج 

در زمــان حــال را کنتــرل و محــدود نمایــد؟ 
یــرا شــور حاصــل از رنــج  ، قــدرت رنــج، بیشــتر از قــدرت لــذت اســت، ز

ً
در پاســخ، بایــد گفــت کــه اوال

بســیار قوی  تــر از شــور حاصــل از لــذت و شــادی اســت؛ بنابرایــن جنبه  هــای ســازنده رنــج از یــک ســو و 
، بیشــتر از جنبه  هــای ســازنده و ویرانگــر خوشــی  ها و لذایــذ اســت.  جنبه  هــای ویرانگــر آن از ســوی دیگــر
در واقــع، اصطــکاک و برخوردهــای انســانی حاصــل از شــورهای لذت  بخــش دنیــوی کــه بــرای لذت بــردن 
بیشــتر اســت، ضعیف تــر از شــور و هیجانــات حاصــل از رنــج اســت کــه بــرای نجــات از مــرگ و نیســتی 
یــخ انســانی بیشــتر از لذت  هــا و تمتع  هــا  ، ســهم رنج هــا و دردهــا در صورت  بنــدی تار اســت. از همیــن رو
بــوده اســت. اساســًا خشــونت  ها و ســتیزه  هایی کــه میــان دو گــروه رخ داده، بیــش از آنکــه به خاطــر ارتقــا و 
ازدیــاد تمتعــات دنیــوی باشــد، به موجــب شــور و درد حاصــل از نیازهــا و نداری  هــا بــوده اســت. به گونــه ای 
یــخ، پــر از برخــورد میــان رنج  هــا18  بــوده کــه نمونــه آن را می  تــوان در جنگ  هــای مذهبــی، همچــون  کــه تار

جنگ  هــای صلیبــی مشــاهده کــرد. 
( حاصــل از رنــج، محــدود بــه خــود رنــج نیســت، بلکــه  شــایان ذکر اســت کــه ایــن شــور )ســازنده یــا ویرانگــر
در مــورد یــاد رنــج نیــز صــادق اســت. یــاد رنــج درصورتی کــه عمیــق باشــد، خــود به نوعــی از تجربــه آن شــور و 

هیجــان غم  انگیــز می  انجامــد. 
یــکا  یــخ ســیاهان آمر در نتیجــه هرچنــد، شــاید توجــه بــه رنــج هولوکاســت، هیروشــیما، یــا رنــج بــردگان در تار
در شــکل  گیری هویــت آن قــوم رنجــور و همبســتگی آنهــا در زمــان کنونــی امــری ضــروری باشــد، ولــی 

یادکــردن هــر یــک از ایــن رنج  هــا نیــز ممکــن اســت بــه شــور و خشــونتی ویرانگــر منجــر شــود. 
تــراژدی جدیــد مهیــا می  کنــد،  یــک  بــرای  را  انســانی، زمینــه  بــه مصائــب  اینکــه بی توجهــی  خالصــه 
همان طــور کــه یــاد آن نیــز بــه نوعــی از خون خواهــی و انتقــام می  انجامــد. حــال پرســش اصلــی آن اســت کــه 
در مواجهــه بــا پیامدهــای منفــی یــاد رنــج، چــه می  تــوان کــرد و چگونــه می  تــوان خطــرات شــورهای نفســانی 
حاصــل از رنــج انســانی را چــاره کــرده و از آنهــا بــرای ســاختن انســجام اجتماعــی در میــان مــردم رنج دیــده 
اســتفاده کــرد؟ دراین بــاره، بــه نظــر می  رســد کــه یــاد آرام  بخــش19 رنــِج وجــودی و ابعــاد ســازنده آن، می  توانــد 

نــی21، اثرگــذار بــوده و ابعــاد خشــن را در آن کمتــر نمایــد.  در تغییــر شــورهای نفســانی20 بــه شــورهای عقال

یاد آرام  بخش و رنج  سازنده
رنــج کشــیدن بــرای رهایــی آدمــی از رنج  هــای مــادی و معنــوی  اش، درصورتی کــه ایــن رهایــی نیــاز انســانی 
ــا اصــول اخالقــی باشــد، رنجــی ســازنده اســت. یــاد چنیــن رنجــی نیــز می  توانــد بــرای جامعــه  و مطابــق ب

		  

رنــج و درد عاشــقانه  ای کــه بعــد از عشــق حاصــل می  شــود، عاشــق را در پــی وصــل بــه 
معشــوق وادار می  کنــد. همیــن رنــج در عشــق، حــزن و اندوهــی مــداوم در عاشــق بــه 
ــا آرامــش روحــی -در عیــن غلیــان و شــور روحانــی- اســت.  وجــود مــی  آورد کــه تــوأم ب
ــان ایــن دو رنــج، یعنــی رنجــی کــه علــت عشــق اســت و رنجــی کــه  نقطــه مشــترک می
پیامــد عشــق، بســیاری از رنج  هــا و دردهــای مــادی و معنــوی را از بیــن می  بــرد و در 

مقابــل، نشــاط و سرمســتی ایجــاد می  کنــد.
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حاصــل از خوشــی  ها باشــد یــا برآمــده از رنج  هــا. 
نــی، یــادی آرام  بخــش اســت کــه وقتــی  یــاد عقال
در  تعلــق می  گیــرد، می  توانــد  رنجــی ســازنده  بــه 
صورت  بنــدی نظــام این جهانــی و روابــط اخالقــی 

، اثــرات وافــری داشــته باشــد. میــان ابنــای  بشــر
عــالوه بــر کارکــرد عاطفــِی یــادآوری رنــج بــرای، بایــد 
ــادی هــم اشــاره  ــه کارکردهــای معرفتــِی چنیــن ی ب
کــرد کــه چگونــه تذکــر بــه رنــج، عقــل آدمــی را بــرای 
بــه  عقــل  فعال شــدن  می  کنــد.  آمــاده  یادگیــری 
هنــگام رنــج )تذکــر بــه رنــج(، عامــل دیگری اســت 
در جهــت کنتــرل رنج  هــای ویرانگــری کــه ممکــن 

اســت بــه خودخواهــی و خشــم منتهــی گــردد. 
مؤلــف  کیتامــوری24  کازو  ســخن  بااین همــه، 
»مــا  یــد:  می  گو کــه  خــدا  رنــج  الهیــات  کتــاب 
کــه آن را  زمانــی می  توانیــم بــر رنــج غلبــه کنیــم 
کــرده و بــرای حصــول  در درون خــود جســتجو 
قــوی  می  توانیــم  وقتــی  مــا  باشــیم.  مشــتاق  آن 
رنــج  جســتجوی  در  به طورجــدی  کــه  باشــیم 
بــوده و بــدان راغــب باشــیم تــا آن را بــه بخشــی 
از طبیعــت خــود برگردانیــم.« هرگــز از نظــر مــن 
مــورد قبــول و توجیــه نیســت! همین طــور ایــن 
کــه  نــدارد  توجیهــی  یــل25   و یمــون  ز از  ســخن 
اســت  مفیــد  آنکــه  به موجــب  »رنــج  یــد:  می  گو
ــت«.  ــر نیس ــس ش ــت پ ــج هس ــون رن ــه چ ــا اینک ی
کیــد دارم ایــن اســت کــه یــاد  آنچــه بنــده بــر آن تأ
رنــج وجــودی، می  توانــد راهــی به ســوی اجتنــاب 
بــر  کیــد  تأ بــا  واقــع  در  باشــد.  انســانی  رنــج  از 
قــرار  موردتوجــه  رنــج  مثبــت  جنبه  هــای  یــاد، 
مــورد  رنــج  منفــی  جهــات  بی آنکــه  می  گیــرد، 

توصیــه و یــا توجیــه واقــع شــود. 
ــه در  ــانی ک ــاداری، کس ــج معن ــن رن ــه چنی باتوجه ب
زندگــی لــذت می  برنــد، هرگــز دچار خودشــیفتگی 
در بهره  هــای نفســانی خــود نمی  شــوند و آنهایــی 
کــه رنــج می  برنــد، گرفتــار جزع وفزع نشــده و نســبت 

بــه دیگــران بدبیــن و خشــمناک نمی  شــوند. 

یاد رنج وجودی و عشق معرفت بخش
رهگــذر  از  اجتماعــی،  همبســتگی  بــر  عــالوه 
بــه عشــقی  رنــج جامــع محمــدی می  تــوان  یــاد 

ــت،  ــو اس ــن گفتگ ــدوده ای ــارج از مح ــخن خ ــن س ــل ای ــد تفصی ــت یافت. هرچن ــز دس ــش نی معرفت بخ
ــز  ــی آن نی ــا ُبعــد ایجاب ــود ت ــه مفیــد خواهــد ب ی ولــی خالصــه  ای از آن در ترســیم چارچــوب کلــی ایــن نظر

کوتــاه مــورد اشــاره قرارگیــرد.  به صــورت 
در اندیشــه عرفانــی، ســه نــوع علــم متصــور اســت: علم الیقیــن و عین الیقیــن و حق الیقیــن. در علم الیقیــن 
یــم. در عین الیقیــن آن حقیقــت را مشــاهده می کنیــم. در  نســبت بــه حقیقتــی، شــناختی ذهنــی دار
ــه آتــش و  ــه می  کنیــم. به عنوان مثــال، گاهــی نســبت ب ــز آن حقیقــت را در درون خــود تجرب حق الیقیــن نی
یــم، گاهــی هــم آتشــی را پیــش  روی خــود مشــاهده می  کنیــم، و گاهــی نیــز خودمــان  چیســتی آن علــم دار
یم. علمــی کــه بــه هنــگام ســوختن در آتــش رخ می دهــد، علمــی اســت  تبدیــل بــه آتــش شــده و می  ســوز

وجــودی کــه در آن رابطــه عالــم و معلــوم، این همانــی بــوده و راِه خطــای معرفتــی مســدود می  شــود.
حــال، عشــق نوعــی از وحــدت میــان عاشــق و معشــوق و تجربــه معشــوق از ســوی عاشــق اســت. امــا خــود 
، تنهــا زمانــی حاصــل  عشــق حاصــل یــاد شــدید و عمیــق معشــوق اســت )اشــد ذکــرا(26 و یــاد عمیــق نیــز
می  شــود کــه رنج  هــای معشــوق موردتوجــه قــرار گیــرد، نــه خوشــی  های آن. البتــه عشــق معنــوی را می  تــوان 
از طریــق ذکــر شــادی  های معشــوق نیــز بــه دســت آورد، بااین حــال عشــق حاصــل از یــاد رنــج، عمیق  تــر و 

اثرگذارتــر از عشــق حاصــل از یــاد خوشی  هاســت.
ناگفتــه نمانــد کــه ایــن یــاد رنــج و یــا تجربــه رنــج معشــوق، غیــر از رنجــی اســت کــه در تجربــه خــود عشــق 
وجــود دارد. آنچــه از یــاد رنــج در اینجــا گفتــه شــد، مربــوط بــه راه نیــل بــه عشــق و عاشــقی اســت، درحالی که 
رنجــی کــه به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای عشــق در عرفــان اســالمی گفتــه می  شــود، مربــوط بــه رنــج حاصــل از 

خــود عشــق اســت کــه العشــق داء یتولــد فــی الدمــاغ مــن جــوالن الفکــر و کثــرة ذکــر الحبیــب.
چــون در ابتــدا، خــود را بــه کمــال حســن و اوصــاف کمــال بــر مــن عرضــه کــردی و مــرا بــه جمــال پــر کمــال 
خودفریفتــه و عاشــق و شــیفته گردانیــدی و آتــش شــوق در مــن زدی و بارهــای محنــت و بــال بــرای ازالــت 
احــکام بیگانگــی بــر دل وجــان و تــن و روان مــن نهــادی، پــس ازاین جهــت مــرا بــه حلیــه بــال آراســتی و ایــن 
یباتریــن حلیــه و آرایشــی دیــدم و هــر محنتــی را  همــه بــال را بــر مــن گماشــتی ... الجــرم هــر بالیــی را بــر خــود، ز

از تــو بهتریــن رحمتــی و بخشایشــی.27 
رنــج و درد عاشــقانه  ای کــه بعــد از عشــق حاصــل می  شــود، عاشــق را در پــی وصــل بــه معشــوق وادار 
ــا آرامــش  ــوأم ب ــه وجــود مــی  آورد کــه ت می  کنــد. همیــن رنــج در عشــق، حــزن و اندوهــی مــداوم در عاشــق ب
روحــی -در عیــن غلیــان و شــور روحانــی- اســت. نقطــه مشــترک میــان ایــن دو رنج، یعنی رنجــی که علت 
عشــق اســت و رنجــی کــه پیامــد عشــق، بســیاری از رنج  هــا و دردهــای مــادی و معنــوی را از بیــن می  بــرد و 

در مقابــل، نشــاط و سرمســتی ایجــاد می  کنــد.

خــردورزی: از نظــر شــما، عاشــورا کــه دربردارنــده عنصــر خــون و خشــونت اســت، چگونــه می توانــد در  	

		  

رنــج کشــیدن بــرای رهایــی آدمــی از رنج  هــای مــادی و معنــوی  اش، درصورتی کــه این رهایی 
نیــاز انســانی و مطابــق بــا اصــول اخاقــی باشــد، رنجــی ســازنده اســت. یــاد چنیــن رنجی نیز 
می  توانــد بــرای جامعــه انســانی ســازنده باشــد. در مقابــل، رنــج ازی کــه بی هــدف باشــد، و 
رنــج بــرای ای کــه صرفــًا بــرای خــوِد فــرد اســت و نــه بــرای دیگــری، از جملــه رنج  هــای ویرانگــر 
در روابــط انســانی اســت. ایــن نــوع رنــج، نه تنهــا پایــه  ای بــرای انســجام اجتماعــی نخواهــد 

بــود، بلکــه در روابــط انســانی و اخاقــی بســیار آســیب  زا خواهــد بــود. 
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از طریــق: 1. یــاد مشــترک از نمونه هــای جامــع رنــج 
بــرای، 2. عالقــه مشــترک و تــالش مشــترک بــرای 
یــن، امــری ممکــن و شــدنی  رهایــی از رنــج امروز
ــاد رنــج گذشــته و امیــد  ــر اینکــه ی اســت. عــالوه ب
بــه آینــده می توانــد در شــکیبایی جامعــه انســانی، 
ســهمی وافــر داشــته و انســان  ها را بــه همــدردی بــا 

یکدیگــر ســوق دهــد. 
یخــی انســان  ــد رنــج تار درنتیجــه، هرچنــد خداون
یــخ جبــران خواهــد کــرد،  را در مرحلــه پایانــی تار
لیکــن تــا زمانــی کــه رحمت پایانــی خداوند شــامل 
حــال انســان نشــده اســت، یــاد رنج  هــای وجــودی 
خواهــد  رفتــی  بــرون  راه  رخ داده،  درگذشــته  کــه 
ــی و  ــی )اینجای ــِج این  جهان ــی از رن ــرای رهای ــود ب ب
اکنونــی(، و نیــل بــه حقیقتــی کــه بــا تمســک بــه آن 
ــت یافت.• ــم دس ــی ه ــات آن جهان ــه نج ــوان ب بت

پی نوشت
1. suffering from.
2. suffering for.
3. suffering from.
4. suffering for.
5. meaningful suffering.
6. meaningless suffering.
7. constructive suffering.
8. Sympathy.
9. Empathy.
10. Passion.
11. Harnessing.
12. Repressing.
13. Passion.
14. dangerous passions.
15. productive and instructive suffering-passions.
16. destructive suffering-passions.
17. Malignant.
18. clashes of suffering.
19. Tamer.
20. Passions.
21. Interests.
22. self-centered.
23. Narcissism.
24. Kazoh Kitamori.
25. Simone Weil.
26. فــاذا قضیتــم مناســککم فاذکــروا اهلل کذکرکــم ابائکــم او 

اشــد ذکــرا )البقــره، 200(.
27. سعید الدین فرغانی، مشارق الدراری.

28. Selfishness.
29. over-confidence.

صورت بنــدی وحــدت، انســجام، و صلــح، در عصــری پــر از تکثــر و تفــاوت در دنیــای امــروز نقش آفرینــی کنــد؟
خشــم و خشــونت، از هــر رنجــی بــه وجــود نمی  آیــد؛ بلکــه از رنج  هــای منفــی کــه برآمــده از فقــدان و کمبــود 
اســت، بــه وجــود می آیــد نــه از رنج  هــای مثبــت کــه امــوری وجــودی بــوده و بــرای تحقــق هدفــی متعالــی 
ــد نســبت بیــن دیگرگرایــی و  رخ می  دهنــد. پیــش از اینکــه رابطــه میــان رنــج و خشــونت تبییــن شــود، بای
مطلــق رنــج، پدیدارشناســانه تحلیــل شــود. در ایــن بــاره گفتنــی اســت، اساســًا رنــج و آثــار آن در خودبــود و 
دیگربــود، امــری متفــاوت از شــادی اســت. آدمــی، آنــگاه کــه در شــورِ شــادی غوطــه ور می  شــود، از دیگــران 
غافــل می  شــود. شــادی، بــدون توجــه بــه یــاد رنج  هــا و محدودیت  هــا در گذشــته و بــدون توجــه بــه امــکان 
زوال آن در آینــده، به نوعــی از خودخواهــی28 و خودبــاوری کاذب29 می  انجامــد و همیــن نیــز موجــب تنــش 
ــاز و  ــی از نی ــا نوع ــی، ب ــداِن ناخوش ــه وج ــج به مثاب ــس، رن ــود. برعک ــری می  ش ــود و دیگ ــان خ ــمنی می و دش
، نوعــی از  نــداری پیونــد دارد. به عنوان مثــال، رنــِج بیمــاری، نوعــی از محرومیــت از ســالمتی اســت؛ رنــِج فقــر
محرومیــت از دارایی  هــای زندگــی اســت. آدمــی، هــر میــزان کــه رنــج می  بــرد )آنکــه رنجــی را یــاد کنــد( نوعــی 
از نیــاز را تجربــه می  کنــد و انســان، هــر میــزان کــه نیــازی را عمیقــًا تجربــه می  کنــد، خودخواهــی و خودباوری 
کاذب را ازدســت داده و به ســوی دیگــران ســوق پیــدا می  کنــد. ایــن موضــوع را در مقایســه بــا پدیــده شــادی و 

لــذت، در کتــاب رنــج عرفانــی بیشــتر توضیــح داده ام. 
خالصــه آنکــه رنجــی کــه بــر انســان  های نمونــه نــازل گشــته، می  توانــد راهــی به ســوی کلمــه ســواء، بــرای 
ســنت  های دینــی مختلــف باشــد. یــاد ســازنده از رنــج آموزنــده ی پیامبــران، ظرفیت  هــای فراوانــی بــرای ایجــاد 
، شــکاف  های دینی را ترمیم کــرده، وحدت دینی  ارتبــاط میــان ادیــان مختلــف را دارد کــه می  تــوان از آن رهگذر
در دوره غیبــت را ســامان بخشــید. کارکــرد وحدت بخشــی یــاد رنــج وجــودی، فقــط محــدود بــه جوامــع دینــی 
نیســت، بلکــه ایــن یــاد در تقریــب میــان جوامــع دینــی و جوامــع ســکوالر نیز که رنــج پیامبران را به مثابه بخشــی 

یــِخ رنــِج انســانی قبــول می  کننــد، هرچنــد بــه آن بــاوری دینــی ندارنــد، اثرگــذار خواهــد بــود.  از تار
ــی  ــی مبتن ــجام اجتماع ــش انس ــاد و افزای ــود، در ایج ــل می  ش ــی تحم ــداف عال ــه اه ــن ک ــرای ای ــج ب ــاد رن ی
ــر رنــج )انســجام ســلبی( و عشــق و امیــد )انســجام ایجابــی(، نقــش تعیین کننــده ای دارد. ایــن نقــش،  ب
هرگــز بــه معنــای توجیــه رنــج و نادیــده انگاشــتن شــادی در طــراوت جامعــه انســانی نیســت. آنچــه مهــم 
اســت، ایــن اســت کــه هرچنــد شــادی و خوشــی، نقــش مهمــی در نشــاط اجتماعــی ایفــا می کنــد، لیکــن 
ــاد آن در  ــج، و ی ــا ســازنده(، رن ــا مثبــت، مخــرب ی ــوان شــادی قابل مقایســه باقــدرت )منفــی ی ظرفیــت و ت
ایجــاد صلــح یــا خشــونت نیســت. براین اســاس، هرچنــد مؤمنــان ادیــان مختلــف کــه به ظاهــر اشــتراکی 
ــر  ــج پیامب ــلمین، رن ــد و مس ــاد می  کنن ــالم( را ی ــج عیسی)علیه الس ــیحیان رن ــد )مس ــور ندارن ــج مذک در رن
خاتم)صلی اهلل علیه وآلــه( یــاد می  کننــد(،  لیکــن راه مشــابه و مشــترک )یــاد رنــج انســان کامــل( در هــر دو 
ســنت مســیحی و اســالمی، می  توانــد بــه نتیجــه  ای مشــابه و شــاید مشــترک بینجامــد و راه را بــر نوعــی از 

ــر اســاس داشــتن  ها( فراهــم آورد. همبســتگی ایجابــی )همبســتگی ب
یــخ در میــان مؤمنــان  البتــه انســجام کاملــی کــه توقــع مــی رود در زمــان حضــور و بعــد از بازگشــت منجــِی تار
بــه وجــود آیــد، قابل دسترســی در زمــان کنونــی نخواهــد بــود. بااین همــه، ایجــاد انســجامی هرچنــد ناقــص 

		  

رنــج انســان معاصــر، آن چنــان پیچیدگــی   پیــدا کــرده کــه نمی  تــوان آن را بــا یــاد رنج  هــای 
معمولــی انســانی و یــا حتــی رنج  هــای عمــوم پیامبــران چــاره کــرد. بــه دیگــر بیــان، بــا یــاد هــر 
رنجــی نمی  تــوان هــر میــزان از نجــات را انتظــار داشــت. یــاد رنج هــا و آالم ناقــص و محــدود، 

بــه رهایــی ناقــص و اهتمــام بــه آالمــی محــدود بــه رفــع محــدودی از آالم می  انجامــد.
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عمیــق  بحــران  بــا  امــروزی،  انســان  زندگــی 
مواجــه  آرامــش  عــدم  و  اضطــراب،  بی  معنایــی، 
یشــه  یابی  ر را  مســئله  ایــن  بخواهیــم  اگــر  اســت. 
ــه اتفاق نظــر خواهیــم داشــت  کنیــم، روی ایــن نکت
کــه فاصله گرفتــن زندگی  هــای کنونــی از معنویــت و 
یســت آدمــی و  رنــگ باختــن ُبعــد معنــوی و باطنــِی ز
، خــود ناشناســی انســان  ها، موجــب  از همــه مهم  تــر
ارزش  هــای  از  زندگــی  بــودن  تهــی  و  بی  معنایــی 
معنــوی و اصالــت یافتــن امــور دنیوی و مادی شــده 
اســت. هرچنــد معنویــت، خــود مفهومــی اســت بــا 
ــود  ــای خ ــه در ج ــی ک ــیع معنای ــِف وس ــه و طی دامن
نیازمنــد اصطالح  شناســی دقیــق و علمــی اســت. 
ــت و از  گاه اس ــی آ ــی زندگ ــروزی از بی  معنای ــر ام بش
آن به شــدت رنــج می  بــرد، امــا نمی  دانــد چگونــه بــر 
آن غلبــه کنــد و از چــه راهــی بــه اصــالح آن برآیــد.

بــه نظــر می  رســد یکــی از راهکارهــای غلبــه بــر ایــن 
بــردی  مســئله، روی آوردن بــه میــراث عرفانــی و کار
کــردن مفاهیــم و معــارف غربــال شــده آن در زندگــی 
کنونــی اســت. در فضــای امــروز کــه بشــر می  خواهــد 
نــی امــور را  نــی باشــد و توجیــه عقال همــه چیــز عقال
معیــار پذیــرش قــرار می  دهــد، عرفــان چــه جایگاهــی 
دوام  می  توانــد  چگونــه  شــرایطی  چنیــن  در  دارد؟ 
آورد و تعالیــم خــود را کــه از غنــا و پشــتوانه عمیــق 
انســان  بــرای  اســت،  برخــوردار  معرفتــی  و  دینــی 
مــدرن عرضــه کنــد؟! هرچنــد، بــروز و ظهــور برخــی 
رفتارهــای فــردی و اجتماعــی، در جامعــه کنونــی 
نیــت بــه جایــگاه شایســته  نشــانگر نرســیدن عقال
ــا وجــود روان  شناســِی پیشــرفته و  ــا ب خــود، اســت. آی
اقســام آن و تجهیــز انســان امــروزی بــه علــم جدیــد، 
بــه  اســت؟  نیــاز  عرفانــی  آموزه  هــای  بــه  هــم  بــاز 
عبارتــی، آنچــه عرفــان می  توانــد بــه انســان بدهــد، 
علــوم دیگــر ماننــد روان  شناســی یــا جامعه  شناســی 
بــا جامعــه  آن قاصرنــد؟ نحــوه مواجهــه عرفــان  از 
متکثــر کنونــی چگونــه بــوده و آیــا بیــن ایــن دو مقولــه 
به ظاهــر متبایــن، می  تــوان نســبتی برقــرار کــرد؟ آیــا بــا 
یــث عرفانــی و تفهیــم و تبییــن مجــدد  احیــای موار
نیازهــای  بــا  متناســب  معرفت افــزا،  بحث  هــای 
یســِت بشــر کنونــی، می  تــوان راه نجاتــی برای انســان  ز

ــرد؟  ــدا ک ــازدوده، پی ــی معن ــروز از زندگ ام

الگویی تاریخی در کاربردی کردن مفاهیم عرفانی
یــف عرفانــی در زندگــی فــردی و اجتماعــی، رخ داده اســت؛  یخــی واردکــردن مفاهیــم و تعار بــه لحــاظ تار
لــذا موضوعــی انتزاعــی و دســت  نیافتنی نیســت، بلکــه ثابــت می  کنــد کــه کابــردی کــردن ایــن مفاهیــم در 
یــن شــکل  گیری اصطالحــات و  زندگــی، می  توانــد در جوامــع امــروزی نیــز اتفــاق بیفتــد. در دوره  هــای آغاز
مفاهیــم عرفانــی، توجــه بــه جنبه  هــای اجتماعــی و روانــی و تــالش در القــای درســت ایــن مفاهیــم، بــرای 
به جاگذاشــتن تأثیــرات روانــِی فــردی و اجتماعــی، اعجــاب  آور اســت. نمونــه  ای از ایــن تالش  هــا در رســاله 
، بــه تبییــن چهــار مفهــوم  آداب  العبــادات شــقیق بلخــی )ف.194 ق( مشــهود اســت. ایــن رســاله  مختصــر
ــا ایــن جملــه  ــِی زهــد، خــوف، شــوق بــه بهشــت، و محبــت بــه خداونــد می  پــردازد. رســاله مذکــور ب عرفان
ــم  ــن مفاهی ــص ای ــازل ... «1. تخصی ــع من ــدق أرب ــل الص ــا أه ــل فیه ــی یعم ــازل الت ــود: »إن المن ــاز می  ش آغ
ــودن آن اســت و از ســویی، تعریــف همــه آنهــا باطنــی و  ــردی ب ب ــر کار کیــدی ب ــه واژه عمــل، تأ ــه ب چهارگان
ــی در آن زمــان، کامــالً از زندگــی دنیــوی و  انتزاعــی نیســت. ایــن مســئله نشــان می  دهــد کــه معانــی عرفان
، اگــر شــرط هــر منزلــی  محیــط اجتماعــی دور نشــده اســت. بــر مبنــای شــرح ایــن مفاهیــم در رســاله مذکــور
به درســتی بــه جــا آورده شــود، نتیجــه نهایــی آن به صــورت خصــال نیــک اخالقــی و زهــدورزی راســتین در 
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کــه البتــه هیــچ کمکــی بــه بهبــود وضــع روحــی 
انســان امــروزی نخواهــد کــرد.

امــروزه، نیــاز بشــر بــه معنویــت بیــش از گذشــته 
اســت. بــر همیــن اســاس، شــاهد گرایــش تعــداد 
قابل توجهــی از افــراد جامعــه بــه عرفــان هســتیم 
عرفانــی  طلــب  همــان  تــداوم  بیانگــر  خــود  کــه 
ــا  اســت کــه در ســطور پیــش اشــاره شــد. امــروزه، ب
گرفتــن تحــوالت دنیــای مــدرن، شــاهد  ســرعت 
ترویــج جهانــی تعالیــم عرفانــی در جوامع مســلمان 
ــتیم.  ــم هس ــرب عال ــا غ ــرق ت ــلمان، از ش و غیرمس
کــه  دخیل انــد  امــر  ایــن  در  متعــددی  عوامــل 
ــب  ــود موج ــه خ ــاپ ک ــت چ : صنع ــد از عبارت ان
نشــر متــون عرفانــی و دسترســی همگانــی بــه آن 
شــد و رســانه  های الکترونیکــی )صــدا و فیلــم( 
و مجــازی )اینترنــت، اینســتاگرام، تلگــرام، و ... ( 
کــه همگــی در خــروج تصــوف از حالــت انتزاعــی 
طریقه  هــای  آموزشــی  نظــام  عمومی  ســازی  و 
صوفیانــه، تأثیــر بــه ســزایی داشــته اند. بــا همگانــی 
 ، معاصــر دنیــای  در  عرفــان  و  تصــوف  شــدن 
آموزه  هــا و مفاهیــم آن نیــز بــر خــالف گذشــته کــه 
گــروه  به صــورت ســّری و زبــان رمــزی در اختیــار 
خاصــی از مریــدان بــود، بــا ساده  ســازی معنــا )نــه 
بــردی کــردن آن(، رواج چشــمگیری داشــته و  کار

خصوصــًا میــان جوانــان تســّری یافتــه اســت. 
ســؤالی کــه مطــرح می  شــود ایــن اســت کــه چــرا 
بحــران  اشــاعه وســیع مفاهیــم عرفانــی،  به رغــم 
روحــی انســان امــروزی بــه قــوت خــود باقــی اســت؟ 
پاســخ ایــن ســؤال می  توانــد متعــدد باشــد، ولــی 
یشــه در ظهــور  ، ر بی  شــک یکــی از دالیــل ایــن امــر
فرقه  هــای عرفانــی جدیــد و ترویج تعالیم ســطحی 
آنهــا دارد. تعالیمــی از قبیــل: اســتفاده از ســحر 
مخفــی،  و  رمزآلــود  امــور  روان  درمانــی،   ، جــادو و 
ترغیــب و ترویــج روش  هــای نامتعــارف در کســب 
ســخیف  و  نمایشــی  امــور  و  عرفانــی،  تجــارب 
کــه همگــی جایگزیــن مفاهیــم  گاه خطرنــاک  و 
شــده اند.5  عرفانــی  اصیــل  و  ســعادت  بخش 
اصــول عقایــد فرقه  هــای عرفانــی عصــر جدیــد، 
ــار آن در رفتــار افــراد پیداســت، جــز  چنان کــه از آث
نــی، ضد دینی، ضد تجربی،  نتیجــه  ای ضد عقال

زندگــی و رفتــار فــرد تجلــی و بــروز می  کنــد. ممکــن اســت بــه نظــر آیــد کــه هــر چــه ایــن مقامــات به مراتــب 
عالــی نزدیــک شــوند، ابعــاد اجتماعــی آثــار و نتایــج آن، رنــگ می  بــازد. در اینجــا بایــد گفــت: »نه تنهــا چنیــن 
یــم، آثــار آن در رفتــار فــرد نمــود بیشــتری دارد  نیســت، بلکــه به عکــس، هــر چــه بــه مراحــل باالتــر پیــش می  رو
، روش تبییــن این مفاهیم  یر و فوایــد اجتماعــی مترتــب بــر آن نیــز رو بــه فزونــی اســت«. در نمــودار تحلیلــی ز

در ســاحات ســه  گانه فــردی، اجتماعــی، و معنــوی مشــهود اســت:

روان  شناســی دقیــق آثــار هــر یــک از منــازل و مفاهیــم در ســاحات ذکــر شــده، در ســده  های بعــد، کمتــر 
ــردی ســازی مفاهیــم عرفانــی در عصــر  ب ــه نظــر می  رســد ایــن روش در کار ــوده اســت. ب ــا ب موردتوجــه عرف
، فــرد دیگــر تنهــا بــه فکــر نجــات و تعالــی خویــش  ، الگــوی قابل توجهــی باشــد. طبــق ایــن الگــو حاضــر نیــز
یســت  نخواهــد بــود، بلکــه ُمبــادی بــه آدابــی خواهــد شــد کــه در اصــالح رفتارهــای اجتماعــی و تحقــق ز

معنــوی اســالمی مؤثــر اســت.

طرح مسئله و آسیب  شناسی آن
ین  کــوب، »عرفــان معرفتــی اســت مبتنــی بــر حالتــی روحانــی و توصیف  ناپذیــر کــه در آن  بــه گفتــه اســتاد زر
حالــت بــرای انســان، ایــن احســاس پیــش می  آیــد کــه ارتباطــی مســتقیم و بی  واســطه بــا وجــود مطلــق یافتــه 
اســت. البتــه ایــن احســاس حالتــی اســت روحانــی، ورای وصــف و حــّد کــه در طــی آن، عــارف ذات مطلق 
را نــه بــه برهــان، بلکــه بــه ذوق و وجــدان درک می  کنــد.«2 چنان کــه از ایــن تعریــف برمی  آیــد، طلــب عرفانــی، 
ذاتی آدمی اســت و بنابراین، نیاز روحی اوســت. از طرفی، انســان ســاحت  های دیگری هم دارد، ســاحت 
روانــی و جســمانی کــه بایــد آنهــا را شــناخت و بــرای تأمیــن نیازهای شــان از علــوم مربــوط بــه آنهــا کمــک 
گرفــت. »روان  شناســی بــا تجربه  هایــی کــه در مدرســه و آزمایشــگاه بــه آن رســیده اســت و جامعه  شناســی 
بــا مطالعــه زمینه  هــای زندگــی اجتماعــی، در ســاختار روانــی و جســمی آدمیــان تفاوت  هایــی یافته  انــد«.3 
ُبعــد عرفانــی و معنــوی در آدمــی نیــز چنیــن اســت. »زمانــی کــه جامعــه  ای ایــن نیــاز ژرف را بــه رســمیت 
نشناســد و شــمار اندکــی از مــردم بــه سیروســلوک بپردازنــد، شــیرازه جامعــه از هــم می  گســلد و در نتیجــه، 
بیماری  هــای روحــی درمان  ناپذیــر پدیــدار می  شــوند.«4 حــال بایــد بــر مبنــای ایــن نیــاز حتمــی و ضــروری، 
ــا  ــه زندگــی ی ــرای معنادهــی ب ــی آن، به عنــوان سرچشــمه  ای ب ــا بازخوان ــی مــدد جوییــم و ب از میــراث عرفان
اخالقی  تــر شــدن آن، بــه یــاری انســان  ها برآییــم. امــا مســئله ای کــه هســت اینکــه، تعریــف انتزاعــی و آرمانــِی 
مفاهیــم عرفانــی، نه تنهــا کمکــی بــه بحث  هــای معرفت افــزا نمی  کنــد، بلکــه آن را به عنــوان مفهومــی 
بــردی باقــی می  گــذارد و در عمــل، آن را در ســطح معــارف نظــری تقلیــل می  دهــد  دســت  نیافتنی و غیرکار
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، نیــاز بشــر بــه  نیــز هســتیم. در دنیــای معاصــر
معنویــت بیشــتر از گذشــته احســاس می  شــود و 
بــردی کــردن تعالیم  همیــن ضــرورت، توجــه بــه کار
، منوط  عرفانــی را بایســته می  کنــد. تحقــق ایــن امــر
بــه پاالیــش و بازخوانــی دوبــاره میــراث عرفانــی و 
ورود مفاهیــم آن بــه عرصــه عمــل و زندگــی فردی و 
اجتماعــی اســت. علی رغــم گســترش چشــمگیر 
یــج اصــول عقایــد  عرفــان در جوامــع و بعضــًا ترو
منحــرف زمامــداران آن، بحــران معنــوی انســان 
اســت.  باقی مانــده  الینحــل  همچنــان  امــروزی 
عرفانــی،  مفاهیــم  صحیــح  و  علمــی  تبییــن 
متناســب بــا نــوع زندگــی مــدرن و توجــه بــه ابعــاد 
روان  شــناختی و آثــار فــردی و اجتماعــی برآمــده 
از آن و نیــز ســوق دادن ایــن مفاهیــم بــه ســمت 
اگــر  و  اســت  راه  ابتــدای  در  شــدن،  بــردی  کار
مــورد قصــور و اهمــال واقــع شــود، عرصــه را بــرای 
عرفان  هــای  می  کنــد.  بازتــر  نوپدیــد  عرفان  هــای 
عرفانــی  مفاهیــم  غلــط  اشــاعه  بــه  کــه  جدیــد 
مبــادرت می  کننــد و اصــول عقایــد آنهــا بــر خالف 
پشــتوانه  از  خالــی  اســالمی،  تصــوف  و  عرفــان 
تعالیــم قــرآن و ائمــه معصومین)علیهم الســالم( 
اســت، هیــچ کمکــی بــه حــل بحــران معنویــت در 

دنیــای مــدرن نکرده  انــد.•

پی نوشت
1. آداب العبــادات؛ شــقیق بلخــی؛ تصحیح پل نویا؛ ترجمه 

نصــراهلل پورجــوادی، معــارف، ش6، 1366 ش، ص108.
2. فرهنگ نامه تصوف و عرفان؛ محمد استعالمی؛ فرهنگ 

، چــاپ دوم، 1399 ش، تهــران، ج2، مدخل عرفان. معاصــر
3. فرهنگ نامه تصوف و عرفان؛ محمد استعالمی؛ فرهنگ 

، چاپ دوم، 1399 ش، تهران، ج2، مدخل عرفان. معاصر
 ، ؛ علیرضــا نــادری؛ نشــر نــگاه معاصــر 4. مســِت هشــیار

ص 86. تهــران،  ش،  اول، 1398  چــاپ 
5. عرفــان عصــر جدیــد؛ دکتــر همایــون همتــی؛ نشــر نامک، 

چــاپ اول، 1401 ش، تهــران. 
6. طریقه هــای شــیعی ایــران؛ ریچــارد گراملیــش؛ ترجمــه 
، نشــر نامــک، چــاپ اول، 1399 ش، تهــران.  شــیرین شــادفر

؛ علیرضا نادری، ص17. 7. مسِت هشیار
، نویســنده و  8. نــگاه آفتــاب؛ گفتگــو بــا بهــروز غریب پــور
؛ ســال اول، شــماره چهارم، تابســتان 1400 ش،  کارگردان تئاتر

ص116-100.
9. همان؛ سال اول، شماره سوم، بهار 1400 ش، ص132-118.

ــرای رهایــی و نجــات از فشــارهای  ــرادی کــه ب و حتــی ضــد علمــی و اخالقــی در پــی نداشــته اســت. اف
روحــی و روانــی گرفتــار دام چنیــن محافلــی شــده  اند کــه بــا نــام مدرســه عرفانــی بــه نشــر آموزه  هــای غلــط 
می  پردازنــد، در توصیــف بهبــود و تعالــی کاذب روحــی و روانــی خــود عباراتــی ازاین قبیــل بــه زبــان می  آورنــد: 
»از آن درمــان گرفتــم، آرامشــم بیشــتر شــده، بیشــتر از زندگــی لــذت می  بــرم، و ... «. ناشــکیبایی انســان 
امــروزی کــه از پیامدهــای تحــوالت ســریع دنیــای مــدرن اســت، به خصــوص در میــان جوانــان، موجــب 
ــِی آرامــش معنــوی، به جــای تهذیــب و  ــه فــوری و آن ــرای تجرب ــر باشــند و ب ــا بــه دنبــال راهــی میان  ُب شــده ت
یاضــت و مشــقت تحقــق می  یابــد، بــه روش  هــای نادرســتی روی آورنــد کــه ایــن فرقه  هــا  تزکیــه نفــس کــه بــا ر
تجویــز می  کننــد. مفاهیــم عرفانــی توســط ایــن طریقه  هــای نوظهــور عرفانــی، به غلــط بــه پیروانشــان تلقیــن 
می  شــود. مثــالً مفهــوم تجربــه عرفانــی را در حــد روی آوردن بــه مــواد مخــدر تنــزل داده  انــد. از مفهــوم عشــق 
کــه از راه  هــای مهــم وصــول بــه حــق اســت، تقدس  زدایــی کرده  انــد و آن را تــا مرتبــه  ای ســخیف تقلیــل 
داده  انــد. اگــر معنــای عشــق به درســتی تبییــن شــده و تحقــق یابــد، می  توانــد آثــار فــردی و اجتماعــی واالیــی 
چــون شــفقت و همدلــی انســان  ها، کاهــش خشــم و نفــرت و کینــه، و ایجــاد صلــح و محبــت را در پــی 
داشــته باشــد. برداشــت و اشــاعه غلــط مفاهیــم اصیــل عرفانــی موجب تبدیل آنها به اضدادشــان می  شــود 

ــار مــی  آورد کــه امــروزه، در جامعــه شــاهد آن هســتیم. و نتایــج معکوســی بــه ب

تحقیقات کنونی در تبیین مفاهیم عرفانی
تنهــا عرفان  هــای نوظهــور نیســت کــه بــه اشــاعه -هرچنــد غلــط- مفاهیــم عرفانــی پرداخته  اند، بلکــه برخی 
طریقه  هــای عرفانــی ســنتی کــه حیــات آنهــا هنــوز هــم در جامعــه تــداوم دارد، مفاهیــم عرفانــی کالســیک را 
بــه مریدانشــان می  آموزنــد. آنهــا غالبــًا معنایــی بــر آن مفاهیــم نیفزوده  انــد، بلکه همــان آموزه  هــا را کــه در متون 
گذشــتگان ثبــت اســت، در رســاله  های اختصاصــی یــا بــه طــور شــفاهی آمــوزش می  دهنــد و بیشــتر بــر ُبعد 
کیــد ویــژه دارنــد. برخــی از آن عرفان هــای نوظهور عبارت انــد از ذهبیه،  آیینــی و مناســکی طریقــه، توجــه و تأ
یه.6 در پژوهش  هــای علمــی و تخصصــی، چنــدان تحــول و نــوآوری  نعمت  اللهیــه، نقشــبندیه، و خاکســار
ــردی کــردن ایــن تعالیــم، در زندگــی فــردی و اجتماعــی دیــده نمی  شــود. البتــه تالش  هــای اندکــی  ب در کار
صورت گرفتــه کــه از ایــن میــان، کتــاب مســِت هشــیار در خــور توجــه اســت. مؤلــف کتــاب، ســعی کــرده 
بــردی کــردن مباحــث نظــری عرفــان و تصــوف، اثــرات روان  شــناختی دو بــاور کلیــدی جهان  نگــری  بــا کار
مالصــدرا، در ســاحات ســه  گانه ذهــن آدمــی )شــناخت، عواطــف، و اراده( در جامعــه کنونــی و بــرای تعالــی 
، عبارت انــد از وحــدت وجــود و حرکــت جوهــری. وی در ایــن  انســان امــروزی نشــان دهــد. ایــن دو بــاور
کید کرده  کتــاب بــه تأثیــر دو ســویه باورهــا بــر احساســات و عواطــف آدمــی و به تبــع آن، خواســت و اراده او تأ
و معتقــد اســت: »اگــر آموزه  هــای عرفانــی بــرای بشــر امــروزی درســت تبییــن شــود، به عنــوان بــاوری اصیــل، 

بــر عواطــف و اراده او تأثیــر مثبتــی خواهــد گذاشــت«7. 
ــی، در  یــث عرفان ــان موار ی ــوان آمــوزگاران و راو ــان به عن ــد. آن ــار نمانده  ان ــز از ایــن حرکــت برکن هنرمنــدان نی
ــا شــرایط جامعــه،  ــر زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان  ها، متناســب ب تســهیل و تأثیــر مفاهیــم عرفانــی ب
 ، اقدامــات قابل توجهــی انجــام داده  انــد. از جملــه، ُاپــرای عروســکی مولــوی که ســازنده آن، بهــروز غریب  پور
از اپــرا به عنــوان یــک زبــان بیــان بــرای انتقــال مفاهیــم عرفانــِی آثــار موالنــا، بــه نحــوی خــوب و اثرگــذار بهــره 
بــرده اســت.8 بازنویســی مثنــوی بــرای بچه  هــا9 نیــز از کارهــای قابل توجهــی اســت کــه در نهادینه کــردن 

تعالیــم عرفانــی در ذهــن بچه  هــا از همــان اوایــل کودکــی مؤثــر اســت. 
نتیجه  گیری

بــا بــه رســمیت شــناختن ُبعــد معنــوی و روحانــی، به عنــوان یکــی از ســاحات وجــودی انســان و پــرورش و 
گزیــر از روی آوردن بــه مفاهیــم و آموزه  هــای عرفانــی  ، نا تربیــت صحیــح آن در کنــار علــوم و معــارف دیگــر
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 : گفتار و نوشتارهایی از
 ابوطالب صفدری، محمد امین سرایی، مهدی نساجی، ناتانیل بارت، جاستین بارت، 

کو ویساال و فرخنده سادات یزدانی حمیده مسلمان نژاد، دیوید لیچ، آ
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فطرت و علوم شناختی

تــا  تالش انــد  در  علوم شــناختی  متخصصــان 
روان  و  ذهــن  در  دین بــاوری  یرســاخت های  ز
، ایــن  انســان را کشــف کننــد. در دو دهــه اخیــر
دانــش توســعه  ی بســیاری داشــته اســت. امــروزه، 
نیــز  و  علوم شــناختی  متخصصــان  بیشــتر 
روان شناســان، معتقدنــد دیــن داری امری طبیعی 
از بنیادهــای  یشــه در مجموعــه ای  کــه ر اســت 
در  عمومــًا  کــه  دارد  روان شــناختی  و  شــناختی 
ــط  ــا محی ــاق ب ــرای انطب ــر ب ــل بش ــول دوره تکام ط
چــه  بــه  دقیقــًا  ادعــا  ایــن  امــا  به دســت آمده اند. 
کــه  آن گونــه  دیــن،  بــودن  طبیعــی  معناســت؟ 
روان شناســان و شــناخت شناســان مدعی انــد، 
کــه  آن گونــه  دیــن،  بــودن  فطــری  بــا  تفاوتــی  چــه 
دیــن داران معتقدنــد دارد؟ در ایــن نوشــته کوتــاه 
ســعی می کنــم بــه ایــن دو پرســش پاســخ دهــم. 
یبــا و باشــکوه را تصــور کنیــد  مســجدی بــزرگ و ز
ــه ایــن مســجد، حســی از عظمــت و  ــا ورود ب کــه ب
معنویــت بــه شــما دســت می دهــد. حــال یــک 
کتابخانــه را تصــور کنیــد کــه ایــن کتابخانــه هــم 
گرچــه  اســت.  جالب توجــه  و  مجلــل  و  بــزرگ 
متفــاوت  منظــور  دو  بــرای  ســاختمان  دو  ایــن 
ســاخته شــده اند و ظاهــری متفــاوت دارنــد، امــا 
کم وبیــش، اصــول ســاختمانی  یکســانی در هــر دو 

بنــا منظــور شــده اســت. هــر دو از مــواد ســاختمانی شــبیه بــه هــم، همچــون ســنگ، ســیمان، تیرآهــن، و 
ســازه های مشــابه ســاخته شــده اند؛ بنابرایــن ایــن دو ســاختمان و دیگــر ســاختمان ها از جملــه مــدارس 
و بیمارســتان ها، گرچــه نمودهــای متفــاوت و نیــز کارکردهــای متفاوتــی دارنــد، ولــی در نهایــت همگــی بــر 

اســتوارند.  کم وبیــش مشــترکی  یرســاخت های  ز و  شــالوده ها 
متفــاوت،  فرهنگــی  پدیده هــای  کــه  معتقدنــد  روان شناســان  و  علوم شــناختی  دانشــمندان  امــروزه، 
همچــون ســاختمان های متفــاوت هســتند کــه هرچنــد نمودهــای متفاوتــی دارنــد، ولــی کم وبیــش دارای 
یرســاخت های مشــترکی هســتند. مثــالً مذاهــب مختلــف جهــان، نمــود و بروزهــای متفاوتــی دارنــد، امــا  ز
یشــه های شــناختی کم وبیــش مشــترک در روان انســان هســتند کــه ایــن فرایندهــای شــناختی  دارای ر
، ادبیــات، آداب، و ســنن نیــز  مشــترک، حتــی میــان مذهــب و ســایر پدیده هــای فرهنگــی، همچــون هنــر
یرســاخت های شــناختی را کــه منجــر بــه  نقــاط مشــترک وجــود دارد. علوم شــناختی تــالش می کنــد ایــن ز
شــکل گیری مذهــب، به عنــوان یــک نمــود فرهنگــی می شــود را شناســایی کنــد. ایــن دانــش نوپــا، دانشــی 
میان رشــته ای اســت کــه بــا توســل بــه فرایندهــای روان شــناختی عــادی افــراد، خصوصــًا پویایــی شــناختی، 
ــدی از تحقیقــات در زمینــه رشــد  پدیده هــای فرهنگــی را توضیــح می دهــد. علوم شــناختی، مــوج جدی
شــناخت دینــی در کــودکان و بزرگســاالن اســت کــه تــالش می کنــد توضیــح دهــد کــه چگونــه پویایی هــای 

شــناختی خــاص، منجــر بــه پیدایــش باورهــای دینــی، خصوصــًا خدابــاوری می شــود. 
یکــی از توانایی هــای شــناختی کــه در انســان ها وجــود دارد و زمینــه خدابــاوری را در انســان ها، حتــی 
ــز و تشــخیص میــان شــیء )object(، و فاعــل دارای اراده  در آغــاز کودکــی ایجــاد می کنــد، توانایــی تمیی
ــی،  ــج ماهگ ــن پن ــی در س ــودکان، حت ــه ک ــد ک ــان می دهن ــناختی نش ــات روان ش ــت. مطالع )Agent( اس
میــان شــیء و فاعــل ذی شــعور تمایــز قائــل می شــوند و نــوع رفتارشــان بــا آنهــا متفــاوت اســت. یــک کــودک، 
حتــی قبــل از یک ســالگی بیــن صندلــی آشــپزخانه وکســی کــه در آنجــا آشــپزی می کنــد، فــرق می گــذارد. 
یــزان صندلــی )کــه یــک شــیء اســت( نمی شــود تــا بــه او شــیر یــا شــکالت بدهــد، امــا ســراغ  او هیچــگاه آو
یــه و زاری می کنــد و شــیر و شــکالت روی  کســی کــه در حــال آشــپزی اســت )فاعــل دارای اراده( رفتــه، گر

میــز آشــپزخانه را تقاضــا می کنــد. 

 مهدی نساجی  |
 عضو هیئت علمی دانشگاه کلیسای مسیح
بری، مدرس مهیمان، دانشکده روان شنایس  کانتر
دانشگاه شهید هبشیت
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کــودکان، نه تنهــا قــدرت تمییــز بیــن شــیء و فاعــل دارای اراده را دارنــد، بلکــه نوعــی گرایــش به فاعــل پنداری 
را نیــز دارنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر شــک داشــته باشــند کــه آیــا در پــس پدیــده ای، فاعلــی وجــود دارد یــا آن 
پدیــده صرفــًا یــک حرکــت مکانیکــی بــدون اراده اســت، گرایــش دارنــد کــه وجــود فاعــل را در پــس آن پدیــده 
در نظــر بگیرنــد. ایــن ویژگــی در کــودکان دیــده می شــود و در بزرگســالی نیــز ادامــه پیــدا می کنــد. فــرض کنیــد 
شــبی در منــزل نشســته اید و صدایــی مرمــوز و ناشــناخته از گوشــه خانــه بــه گــوش شــما می رســد. اولیــن 
واکنــش شــما، تــرس و نگرانــی از ایــن اســت کــه مبــادا یــک دزد )کــه یــک فاعــل دارای اراده اســت(، بــه خانــه 
 وارســی خواهیــد کــرد کــه علــت را بیابید، ولی همیشــه اولیــن واکنش 

ً
شــما آمــده باشــد. البتــه شــما احتمــاال

روانــی بــه ایــن صــدای مبهــم، ایــن اســت کــه یــک فاعــل، در پــس ایــن اتفــاق اســت. شــبیه همیــن مــورد، 
وقتــی اســت کــه در جنــگل یــا بیشــه ای در حــال اســتراحت هســتید و مثــالً صــدای خش خــش از میــان 
بیشــه ها بــه گــوش می رســد. اولیــن واکنــش شــما ایــن اســت کــه مبــادا، حیوانــی )فاعــل بــااراده(، بــه ســمت 
یــد یــا فــرار می  کنیــد. ایــن یــک خصوصیــت   خیلــی زود موضــع دفاعــی می  گیر

ً
شــما می آیــد و شــما احتمــاال

روانــی در انســان اســت کــه از طریــق فراینــد تکامــل بــه او بــه ارث رســیده اســت و اگــر اجــداد مــا تمایــل بــه 
فاعــل پنــداری نداشــتند و آســوده در جنگل هــا و بیشــه زارها زندگــی می کردنــد، تاکنــون خــوراک شــیران و 

َببــران و پلنــگان شــده بودنــد و از نســل بشــر چیــزی باقــی نمانــده بــود. 
بنابراین انســان از منظر روان شــناختی، گرایش به فاعل پنداری دارد و پژوهشــگران علوم شــناختی، شــواهد 
یرســاخت های  متعــددی بــر ایــن ادعــا ارائــه کرده انــد. گفتــه می شــود کــه همیــن فاعــل پنــداری انســان، از ز
بــاور او بــه خداونــد اســت. بــه ایــن معنــا کــه انســان ها، وقتــی در جهان طبیعت ســیر می کننــد و پدیده های 
ــد کــه  ــه همــان دلیلــی کــه گفتــه شــد(، ایــن آمادگــی را دارن ــی )ب ــه می کننــد، از نظــر روان مختلــف را تجرب
بــرای هــر پدیــده ای فاعلــی در نظــر بگیرنــد کــه موجــب پیدایــش آن پدیــده اســت و ایــن آمادگــی روانــی در 
ــان می شــود؛ بنابرایــن، مثــالً اگــر  ــه وجــود آمــده و از اوایــل کودکــی نمای طــول فراینــد تکامــل، در انســان ها ب
ابرهــا تــکان می خورنــد یــا بــاران می بــارد و یــا بــادی مــی  وزد، کــودک ایــن آمادگــی روانــی را دارد کــه بــه دنبــال 
یــده  فاعلــی در پــس ایــن پدیده هــا بگــردد و اگــر بــه او گفتــه شــود: »ایــن خداســت کــه ابــر و بــاران و بــاد را آفر
یرســاخت روان شــناختی )تمایــل بــه فاعل پنــداری(، چنیــن ادعایی بــرای کودک  اســت.« بــه دلیــل همــان ز
یــک کــودک، پذیــرای شــیر مــادر  ، همان طــور کــه زمینــه فیزیولوژ کامــالً قابل پذیــرش اســت. به عبارت دیگــر
اســت و اگــر شــیر مــادر بــه او عرضــه شــود، آن را به راحتــی جــذب می کنــد، زمینــه روان شــناختی کــودک 
نیــز پذیــرای ایــن بــاور اســت کــه خدایــی در پــس ایــن طبیعــت اســت کــه ایــن چــرخ گــردون را می چرخانــد.

یرســاخت روان شــناختی  فاعــل پنــداری، تنهــا ز
روان شــناختی  یرســاخت  ز نیســت.  خدابــاوری 
از  انسان هاســت.  انــگاری  غایــت   ، دیگــر
یــخ  کــه آن را در طــول تار توانمندی هــای انســان 
تکامــل بــه دســت آورده، نــگاه ابــزاری بــه جهــان و 
تــوان تولیــد ابــزار اســت. ایــن تمایــل روان شــناختی 
کــه »هــر چیــزی را غایتی اســت«، منجر بــه توانایی 
تولیــد ابــزار شــده، توانمنــدی ای کــه امتیــاز بشــر 
بــوده، بــه او در بقــاء کمــک کــرده اســت. حیوانات، 
آنهــا،  عمــوم  بــرای  ندارنــد.  ابــزار  تولیــد  توانایــی 
هیچ چیــز  چــوب،  یک تکــه  یــا  ســنگ  یک تکــه 
نیســت جــز یک تکــه ســنگ یــا تکــه ای چــوب؛ 
می گویــد:  خــود  بــا  کــه  اســت  انســان  ایــن  ولــی 
»ایــن تکــه ســنگ چــه غایتــی دارد؟، آیــا وســیله  ای 
یــدن اســت؟، آیــا ایــن تکــه چــوب،  تیــز بــرای بر
ابــزاری بــرای شــکار اســت؟« ایــن تمایــل را کــه هــر 
موجــودی را غایتــی اســت، می تــوان در کــودکان 
در  مثــالً  دیــد.  هــم  چهار ســاله  ســه  خردســاِل 
پژوهشــی بــه کــودکان، صخره هــای تیــزی را نشــان 
دادنــد و از آنهــا پرســیدند: »چــرا ایــن صخره هــا تیــز 
هســتند؟« و عــده ای پاســخ دادنــد: »بــرای ایــن کــه 

نمی خواهنــد کســی روی آنهــا بنشــیند«. 
یرســاخت  ز یــک  به عنــوان  انــگاری،  غایــت 
شــکل  بــه  هــم  بزرگســاالن،  در  روان شــناختی 
گاه وجــود دارد و هــم گاهــی آنهــا از همیــن  ناخــودآ
انگارانــه در توصیــف پدیده هــا  ادبیــات غایــت 
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گفتــه می شــود:  اســتفاده می کننــد. مثــالً وقتــی 
»چــرا گــردن زرافــه دراز اســت؟« بســیاری پاســخ 
بــرگ درختــان را بخــورد«.  می دهنــد: »تــا بتوانــد 
ایــن در حالــی اســت کــه درازی گــردن زرافــه ناشــی 
و  اراده  زرافــه هیــچ  و  اســت  ژنتیکــی  از جهــش 
قصــدی در دراز بــودن گردنــش نــدارد. یــا مثــالً در 
زبــان عامــه گفتــه می شــود: »اســپرم ها بــا یکدیگــر 
رقابــت می کننــد تــا خــود را بــه تخمــک برســانند و 
ــارور شــوند.« ایــن در حالــی اســت کــه اســپرم ها  ب
موجوداتــی غایــت انــگار نیســتند کــه بــا یکدیگر بر 
ســر دســت یابی بــه تخمــک، رقابــت کننــد؛ بلکــه 
اتفاقــی کــه می افتــد، حرکــت تصادفــی اســپرم ها و 

ــت.  ــک اس ــا تخم ــا ب ــی از آنه ــورد برخ برخ
را غایتمنــد  و جهــان  انــگاری  بنابرایــن غایــت 
انســان ها  روانــی  یرســاخت های  ز از  دیــدن، 
دانشــمندان  اســت.  تکامــل  یــخ  تار طــول  در 
یرســاخت  ز ایــن  معتقدنــد،  علوم شــناختی 
پنــداری،  فاعــل  همچــون   ، نیــز روان شــناختی 
کــرده اســت.  ری فراهــم  زمینــه را بــرای خدابــاو
گــر ایــن جهــان را غایتــی اســت، پــس جهــان  ا
یــده شــده و جهانــی کــه هدفمنــد  هدفمنــد آفر
اســت، بایــد کســی بــرای آن هدف  گــذاری کــرده 
موجــودی  همــان  می توانــد  خداونــد  و  باشــد 
هدف گــذاری  جهــان  بــرای  کــه  شــود  معرفــی 
حتــی  وقتــی   ، به عبارت دیگــر اســت.  کــرده 
کــودکان نیــز از نظــر روانــی آماده انــد کــه بــرای ایــن 
جهــان، غایــت و غایــت ســازی در نظــر بگیرنــد، 
وجــود  پذیــرش  زمینــه  انــگاری،  غایــت  ایــن 
بــرای  را  می کننــد  معرفــی  ادیــان  کــه  خدایــی 
همــان  شــبیه  هــم  بــاز  می کنــد.  آمــاده  کــودک 
کــودک،  یــک  فیزیولوژ کــه ســاختار  مــادر  شــیر 
شــیر را پذیراســت، ســاختار روانــی او نیــز ایــن 
توضیــح را کــه خدایــی هســت کــه ایــن جهــان را 

پذیراســت.  به راحتــی  یــده،  آفر غایتمنــد 
در نتیجــه خدابــاوری امــری ســهل و آســان اســت 
، بــر اســاس  و حتــی در جهــان ســکوالر امــروزی نیــز
مــردم  درصــد  هشــتاد  از  بیــش  جهانــی،  آمــار 
جهــان، به نوعــی خدابــاور هســتند. ســهل بــودن 
خدابــاوری بــه ایــن دلیــل اســت کــه خدابــاوری، بــر 

ــت.  ــده اس ــا ش ــتند، بن ــداری هس ــت پن ــداری و غای ــل پن ــه از آن، فاع ــه دو نمون ــناختی ک ــالوده های روان ش ش
یــر ســاخت های متعــدد دیگــری، همچــون ســازوکار  یرســاخت فــوق، ز روان شناســان، عــالوه بــر دو ز
دلبســتگی را نیــز شناســایی کرده انــد کــه شــالوده های خدابــاوری را ایجــاد می کننــد. در مجمــوع، ادعــای 
روان شناســان، خصوصــًا روان شناســان شــناختی و تکاملــی، بــر ایــن اســت کــه خدابــاوری، به عنــوان یــک 
پدیــده روانــی، همچــون ســاختمانی اســت کــه مــواد اولیــه آن در روان بشــر در فراینــد تکامــل، از پیــش آمــاده 
شــده اســت؛ بنابرایــن پیدایــش و نمــود آن در انســان، امــری ســهل و آســان اســت و بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه بــاور بــه خــدا، امــری همگانــی در گذشــته و حــال اســت.
توجــه شــود کــه ســازوکارهایی همچــون فاعــل پنــداری، غایــت انــگاری، و دلبســتگی، هیچ کــدام علــت 
خدابــاوری نیســتند، بلکــه مجموعــه ای از عوامل انــد کــه خدابــاوری را در انســان تســهیل می کننــد. توجــه 
بــه همیــن نکتــه، می توانــد پاســخ بــه ایــن ســؤال باشــد کــه اگــر ســازوکارهای روان شــناختی ناشــی از فراینــد 
تکامــل، شــالوده خدابــاوری هســتند، آیــا ایــن بــدان معناســت که خدابــاوری امــری غیر الهی و بلکــه امری 

زمینــی و ناشــی از طبیعــت )طبیعــی( و تکامــل بشــر اســت؟ 
پاســخ روشــن اســت؛ خدابــاوری گرچــه زمینه هــای زمینــی و طبیعــی دارد، امــا می توانــد دلیل هــای الهــی 
نــی، شــهود عرفانــی، معجــزات، رهنمودهــای پیامبــران، و دالیــل  داشــته باشــد و انســان ها بــه دالیــل عقال
نــی و یــا عقــل پذیــر نماینــد. آنچــه روان شناســان و  ، خدابــاوری را بــرای خــود امــری عقال بســیارِ دیگــر
یرســاخت های شــناختی روان  متخصصــان علوم شــناختی مدعــی هســتند، صرفــًا ایــن نکتــه اســت کــه ز

، زمینــه مســاعدی بــرای خدابــاوری اســت.  بشــر
بــه گمــان صاحــب ایــن نوشــته، حتــی می تــوان جلوتــر رفــت و گفــت: »آنچــه روان شناســان و متخصصــان 
 مؤیــد چیــزی 

ً
علوم شــناختی در مــورد زمینه هــای پیدایــش خدابــاوری در انســان می گوینــد، احتمــاال

اســت کــه در متــون دینــی از آن به عنــوان فطــری بــودن خدابــاوری یــاد می شــود«. اگــر فطــری بــودن را بــه 
یــم کــه زمینــه  ی خدابــاوری در انســان ها وجــود دارد، )و نــه ایــن کــه خدابــاوری به صــورت  ایــن معنــا بگیر
جبــری و غیــرارادی در انســان ها قــرار داده شــده اســت(، آنــگاه، شــاید بتــوان گفــت: »آنچــه روان شناســان 
و شــناخت شناســان در مــورد ســازوکارهای زمینه ســاز خدابــاوری می گوینــد، در حقیقــت توصیــف 
یــم،  ایــن نکتــه اســت کــه چــرا و چگونــه زمینــه خدابــاوری در انســان ها شــکل می گیــرد«. در قــرآن کر
یــد، دینــی کــه فطــری اســت و خداونــد آن  چیــزی بیــش از ایــن گفتــه نشــده کــه »بــه دیــن الهــی روی آور
را در انســان ها نهــاده اســت«.1 گمــان مــن ایــن اســت کــه آنچــه ایــن آیــه شــریفه می خواهــد بگویــد، ایــن 

		  

ــول  ــان ها در ط ــی انس ــاخت های روان ــدن، از زیرس ــد دی ــان را غایتمن ــگاری و جه ــت ان غای
تاریخ تکامل اســت. دانشــمندان علوم شــناختی معتقدند، این زیرســاخت روان شــناختی 
نیــز، همچــون فاعــل پنــداری، زمینــه را بــرای خدابــاوری فراهــم کــرده اســت. اگــر ایــن جهــان 
را غایتــی اســت، پــس جهــان هدفمنــد آفریــده شــده و جهانــی کــه هدفمنــد اســت، بایــد 
ــد همــان موجــودی معرفــی  ــد می توان ــرای آن هدف گــذاری کــرده باشــد و خداون کســی ب
شــود کــه بــرای جهــان هدف گــذاری کــرده اســت. در نتیجــه خدابــاوری امــری ســهل و آســان 
اســت و حتی در جهان ســکوالر امروزی نیز، بر اســاس آمار جهانی، بیش از هشــتاد درصد 
مــردم جهــان، به نوعــی خدابــاور هســتند. ســهل بــودن خدابــاوری بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
خدابــاوری، بــر شــالوده های روان شــناختی کــه دو نمونــه از آن، فاعــل پنــداری و غایــت 

پنــداری هســتند، بنــا شــده اســت.
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اســت کــه دیــن، بــاری بــر دوش شــما نیســت و 
نهــاد روان شــناختی شــما انســان ها، پذیــرای آن 
اســت و اگــر مــن شــما را بــه دیــن دعــوت می  کنــم، 
بــه چیــزی کــه روان شــما از آن دوری کنــد یــا بــا 
مقــام  در  نمی کنــم.  دعــوت  باشــد،  بیگانــه  آن 
تشــبیه، اگــر مــا افــراد را بــه خــوردن میــوه و ســبزی 
دعــوت می کنیــم، بــه چیــزی دعــوت می کنیــم کــه 
سیســتم گــوارش بــدن انســان نیــز بــا آن هماهنــگ 
اســت، ولــی اگــر انســان ها را بــه خــوردن ســنگ 
و چــوب دعــوت کنیــم، بــه چیــزی ناســازگار بــا 
کرده ایــم.  دعــوت  او  بــدن  فیزیولــوژی  سیســتم 
زان، فطــری بــودن دیــن کــه خداونــد  بــه همیــن ِو
کــه  اســت  آن  معنــای  بــه  کــرده،  اشــاره  آن  بــه 
خداونــد بــه چیــزی دعــوت کــرده کــه بــا سیســتم 
روان شــناختی بشــر ســازگار اســت. اگــر چنیــن 
و  دقــت  جــای  البتــه  )کــه  یــم  بپذیر را  تفســیری 
بررســی بیشــتر دارد(، می تــوان گفــت: »یافته هــای 
روان شــناختی و علوم شــناختی، هماهنــگ بــا آن 
 ســایر 

ً
یــم و احتمــاال چیــزی اســت کــه در قــرآن کر

ــات آمــده اســت.«  ــه روای متــون دینــی، از جمل
، ایــن کــه روان شناســان و شــناخت  نکتــه آخــر
دســت  ری  خدابــاو بــاره  در فقــط  شناســان، 
یرســاخت های  ز شناســایی  و  پژوهــش  بــه 
مــورد  در  بلکــه  نزده انــد؛  روانــی  و  شــناختی 
ر بــه  ســایر اجــزای اصلــی ادیــان، از جملــه بــاو
را و نیــز جهــان پــس از مــرگ  روح  و جهــان مــاو
پژوهــش  بــه  دســت   ، نیــز انســان  جاودانگــی  و 
شــناختی  و  روانــی  یرســاخت های  ز کشــف  و 
زده انــد و به تفصیــل در کتــب روان شناســی دیــن 
فارســی  منابــع  )متأســفانه،  پرداخته انــد  آن  بــه 
ــت  ــاب اس ــاید نای ــم و ش ــیار ک ــوزه بس ــن ح در ای
پاســت کــه  و ایــن حــوزه از پژوهــش، حــوزه ای نو
جــا دارد روان شناســان و اندیشــمندان دینــی در 
، بــه واکاوی  ، بــا همــکاری یک دیگــر ایــران نیــز

بپردازنــد(.• ایــن حــوزه  بیشــتر 

پی نوشت
اَس  تي  َفَطَر الّنَ

َّ
یــِن َحنیفًا ِفْطــَرَت اهلِل ال ِقــْم َوْجَهــَك ِللّدِ

َ
1.  َفأ

ْکَثــَر 
َ
ــُم َو لِکــّنَ أ َقّیِ

ْ
یــُن ال ــِق اهلِل ذِلــَك الّدِ

ْ
ْیهــا ال َتْبدیــَل ِلَخل

َ
َعل

ُمون ؛ الــروم، 30.
َ
ــاِس ال َیْعل الّنَ

گاهی گاهیماهیِت آ ماهیِت آ
درآمدی بر نسبت دین و نوروتئولوژی

 ناتانیل بارت  |
وهشگر دانشگاه ناوارا، اسپانیا پژ

  مترجم : فرخنده سادات یزداین  |
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اینکــه  بــر  مبنــی  نیوبــرگ  پیشــنهاد  بااینحــال، 
، ابــزاری حیاتــی بــرای تفســیر  عملکردهــای مغــز
را  آن  او  کــه  چیــزی  اســت،  دینــی  باورهــای 
می  نامــد16،  عصب شــناختی15  هرمنوتیــک 
روش  شــناختی  رویکــرد  یژگــی  و متمایزتریــن 
ــرگ از  ــر نیوب ــه نظــر مــن، تصوی ــع، ب اوســت. در واق
اینکــه چگونــه مغــز تجربــه مــا از واقعیــت را تعییــن 
میکنــد، تنهــا رکــن اصلــی ســنتز برنامهریزی  شــده 
او از دیدگاههــای مذهبــی و علمــی نیســت، بلکه 

اســت.  نوروتئولــوژی  بنیــادی  پیش  فــرض 
در  نیوبــرگ  مغزمحــور  معرفتشناســی  اهمیــت 
، »مســائل معرفت  شــناختی  فصــول دهــم و آخــر
در نوروتئولــوژی«، جایــی کــه او پیشــنهاد می  دهــد 
، بــا پدیدارشناســی وضعیت  هــای  کــه علــم مغــز
معرفتــی اولیــه همــراه شــود، می  توانــد اهــرم فشــاری 
بــه ماهیــت نهایــی  را در مــورد ســؤاالت مربــوط 

واقعیــت ایجــاد کنــد.
ــک  ــا در ی ــراردادن م ــا ق ــرم، ب ــن اه ــه، ای ــب آنک جال
مخمصــه معرفت  شــناختی، از انزوایــی بهظاهــر 

ناامیدکننــده بــه دســت می  آیــد. 
نیوبــرگ میگویــد: »بــه دام مغزمــان افتاده  ایــم کــه 
بهتریــن  بــه  را  آن دنیــا  و  نــگاه می  کنــد  بــه دنیــا 
شــکلی کــه می  توانیــم، بازســازی می  کنیــم.« از ایــن 
موقعیــت، تنهــا نشــانه مــا از واقعــی بــودن، چیــزی 
ــد  ــودن میده ــی ب ــاس واقع ــا احس ــه م ــه ب ــت ک اس

ــت(. ــی اس ــا واقع ــرای م ــه ب ــزی ک )چی

اگــر طــی ده ســال گذشــته، چیــزی در مــورد مطالعــات تصویربــرداری مغــزی1، از تجربیــات دینــی خوانــده 
ــام انــدرو نیوبــرگ2 مواجــه شــده  اید. او یــک متخصــص برجســته در نورورادیولــوژی  ــا ن  ب

ً
باشــید، احتمــاال

یســتی4  )رادیولــوژی اعصــاب(3 اســت و برخــی از دقیق  تریــن مطالعــات را در مورد همبســته  های عصبی ز
تجربیــات ناشــی از مدیتیشــن و دعــا انجــام داده اســت.

عــالوه بــر ایــن، از زمــان نوشــتن ذهــن عرفانی5 )1999( با یوجیــن داکویلی6، نیوبرگ با حضور در رســانه  های 
یــان اصلــی و تألیــف چندیــن کتــاب بــا عنوانهــای مهیــج -بــا هــدف مخاطــب عــام- )مثــل چگونــه  جر
خــدا مغــز شــما را تغییــر می دهــد؟!7، 2009( خــود را در انظــار عمومــی تثبیــت کــرد. بــه نظــر می  رســد نیوبــرگ 
بــا اصــول نوروتئولــوژی8 )2010( بــه ســمت مخاطبــان متفاوتی روی آورده اســت: همتایان دانشــگاهی خود 

در علوم و علومانســانی.
ــروژه  ــرگ تبییــن کــرده، روشــن ســاختن مقدمــات منطقــی و اهــداف و روش  هــای یــک پ هدفــی کــه نیوب
عظیــم میانرشــتهای اســت کــه او آن را نوروتئولــوژی می  نامــد. مــن گمــان میکنــم هــدف اعالمنشــده او ایــن 

اســت کــه دانشــمندان بیشــتری را بــرای پیوســتن بــه ایــن ســرمایهگذاری غیرمعمــول ترغیــب کنــد.
دیــدگاه نیوبــرگ بــرای نوروتئولــوژی فوق  العــاده جاه  طلبانــه اســت؛ اگرچــه تعریــف اولیــه او از نوروتئولــوژی 
ــا دیــن و الهیــات  بــه طــرز فریبنــده  ای ســاده بــه نظــر می  رســد: »زمینــه مطالعــه  ای کــه علــوم اعصــاب را ب
پیونــد میدهــد.« -همانطــور کــه ایــن پیونــد بیشــتر بیــان می  شــود، روشــن می  گــردد کــه نیوبــرگ بــه دنبــال 
ــرورش گفتوگــوی میان  رشــته  ای اســت؛ هــدف او ادغــام دیدگاههــای  انجــام کارهایــی بیــش از رشــد و پ
یشــه در »دو عنصــر  دینــی و علمــی در تعقیــب یــک »ابــر الهیــات یــا مگاتئولــوژی9« فراگیــر اســت کــه ر

جهانــی دیــن و مغــز انســان« دارد. 
بااینحــال، اگرچــه او مکــررًا خواســتار مشــارکتی برابــر و متقابــالً محترمانــه بیــن دیدگاههــای دینــی و علمــی 

اســت، امــا در پایــان کتــاب مشــخص میشــود کــه موتــور واقعــی نوروتئولــوژی، علــم مغــز10 اســت.
ــراه  ــی هم ــات دین ــی از تجربی ــی غن ــا پدیدارشناس ــه ب ــی ک ، هنگام ــز ــم مغ ــه عل ــت ک ــدوار اس ــرگ امی نیوب
گاهــی و ماهیــت  گــردد، بــه مــا ایــن اجــازه را بدهــد تــا در نهایــت بــه ســؤاالت همیشــگی در مــورد ماهیــت آ

ــم. ی واقعیــت11 و وجــود خــدا بپرداز
ادیــان جهــان ممکــن اســت قبــالً بــه ما امکان دسترســی تجربی به واقعیت نهایــی را داده باشــند –نیوبرگ، 
، نقشــی محــوری  همیشــه مراقــب اســت کــه ایــن امــکان را بــاز بگــذارد- امــا او معتقــد اســت کــه علــم مغــز
در توســعه درک سیســتماتیک از تجربــه دینــی ایفــا خواهــد کــرد و امیــدوار اســت کــه ایــن درک، وضعیــت 
انســان را بهبــود  بخشــد و مــا را بهســوی روشــنگری جدیــد هدایــت کنــد. نیوبــرگ از طریــق بیــان پنجــاه و 

چهــار اصــل، دعــوی خــود در مــورد نوروتئولــوژی را بنــا می  کنــد.
یــک« نوروتئولــوژی  اگرچــه او مشــتاق مجموعهــای از اصــول ضــروری اســت کــه بــا هــم »بنیادهــای ایدئولوژ
ــا  ــنهاد ی ــوان پیش ــول را بهعن ــن اص ــه ای ــل دارد ک ــود، تمای ل خ ــتدال ــان اس ی ــا در جر ــد، ام ــکیل میدهن را تش

دســتورالعمل ارائــه دهــد تــا بهعنــوان بدیهیــات ضــروری.
نــی مشــترک پژوهــش بــاز12 تــا برخــی ادعاهــای نســبتًا ســویمندانه در مــورد  ایــن اصــول، از اصــول عقال
محدودیت  هــای عصبــی بــاور و تجربــه دینــی13 و عــدم قطعیــت اساســی همــه باورهــا دربــاره واقعیــت14 

را شــامل می  شــود.
، بــه نظــر می  رســد اســتفاده نیوبــرگ از اصــول، یــک اســتراتژی بالغــی اســت کــه بــرای  بیــش از هــر چیــز

حداکثــر وضــوح و صراحــت طراحــی شــده و دراینرابطــه، بــه طــرز قابلتحســینی موفــق می  شــود. 
یــژه آنکه،  بااینحــال، درحالیکــه اصــول، واضــح و صریــح هســتند، بهانــدازه کافــی توجیه  پذیــر نیســتند؛ به  و
نیوبــرگ بهانــدازه کافــی پیش  فرض  هــای معرفت  شــناختی کــه علــم مغــز را بــرای ســنتز دیــن و علــم بســیار 

پراهمیــت می  ســازد، بررســی نمی  نمایــد، چــه برســد بــه توجیــه.

اندرو نیوبرگ  		
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بااینحــال، نیوبــرگ بــا ترکیــب پدیدارشناســی بــا 
معتقــد  یستشناســی(  ز )عصــب  نوروبیولــوژی 
اســت کــه ممکــن اســت بتوانیــم راه خــروج از مغــز 

خــود را پیــدا کنیــم 
به عقیده من، تلفیق غیر نقادانه نیوبرگ از فعالیت 
اســت.  کتــاب  اصلــی  نقــص  شــناخت،  و  مغــز 
، مهم  ترین  هیچکــس نمی  توانــد شــک کنــد کــه مغــز
انــدام شــناخت انســان اســت، امــا ایــن لزومــًا بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه مــا در درون مغزمــان گیــر افتاده  ایــم.
مغــز  نوروتئولــوژی،  از  نیوبــرگ  دیــدگاه  در 
کــه تمــام موضوعــات دیگــر  آنقــدر مهــم اســت 
تحقیقــات علمــی را از میــان برمــی  دارد. ایــن تمرکــز 
علمــی محــدود، در جنبــه دینــی بــا اشــتغال بــه 
می  شــود. تقویــت  دینــی  تجربــه  پدیدارشناســی 
داده  هــای  مــورد  در  خــود  بحث  هــای  در  نیوبــرگ 
مرتبــط بــرای ایجــاد درک علمی از دین، تقریبــًا به طور 
انحصــاری بــر گزارش  هــای ذهنــی، از تجربــه معنوی 
تمرکــز می  کنــد و هیــچ اشــاره  ای بــه محیط  هــای 

فیزیکــی و فرهنگــی و اجتماعــی نــدارد.
حــدس مــن ایــن اســت کــه ایــن تمرکــز محــدود، 
بــا ایــن فــرض توجیــه می  شــود کــه تمــام عوامــل 
شــوند،  فیلتــر  مغــز  توســط  بایــد  محیطــی 
دینــی،  انســانی،  تجربــه  کامــل  درک  یکــه  بهطور
...، بایــد منتظــر بررســی کامــل ایــن فیلترهــای  و

باشــند. عصبــی 
بنابرایــن، در قلــب دیدگاه نیوبــرگ از نوروتئولوژی، 

ایــن تصــور بررســی نشــده کــه مــا در دنیایــی کــه مغزمــان بــرای مــا ایجــاد کــرده گرفتــار شــدهایم؛ بنابراین علم 
، منجــر به یک دیدگاه بســیار نارســا  مغــز بــرای هــر تالشــی بهمنظــور درک واقعیــت، حیاتــی اســت. ایــن امــر

در مــورد آنچــه مربــوط بــه مطالعــه علمــی دیــن اســت، می  گــردد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بســیاری از پیش  فرض  هــای نیوبــرگ در مــورد مغــز و شــناخت در علومشــناختی 
کانت  گرایــی  کــه بــه نظــر می  رســد موضــع معرفت  شــناختِی اســتاندارد، نوعــی  رایــج هســتند، جایــی 
یست  شناســی تکاملی تقویت  تکاملــی17 اســت؛ یعنــی دیدگاهــی فرمالیســتی و بازنمودگرایانــه که توســط ز
و بــا اســتعاره رایانشــی18 مغــز بــه عنــوان یــک پردازشــگر اطالعــات، وضــوح خاصی یافته اســت. ایــن دیدگاه 
بــه قــدری رایــج اســت کــه ممکــن اســت بــه نظــر منصفانــه نباشــد کــه نیوبــرگ را بــه دلیــل نّقــادی ناکافــی در 

مــورد مقدماتــش ســرزنش کنیــم.
گاه بــرای ایجــاد زمینه  هــای نظــری و روش  شــناختی از یــک حــوزه جدیــد  امــا بــه عنــوان تالشــی خــودآ
ــد  ــرای بررســی پیش  فرض  هــای آن بای ــوژی دقیقــًا همــان کلیاتــی اســت کــه ب تحقیقاتــی، اصــول نوروتئول

ــید. ــت کش زحم
نیوبــرگ، نــه تنهــا در پرداختــن بــه بســیاری از انتقــادات معرفــت شناســی بازنمودگرایانــه مغزمحــور نــاکام 
گاهــی از وجــود آنهــا را نیــز نشــان نمی  دهــد. همچنیــن بــا توجــه  می  مانــد، بلکــه حتــی هیــچ نشــانه  ای از آ
ــده  ، ایــن نادی ــر ــات ذهــن »مبســوط« و »بدنمنــد« و »موقعیت یافتــه«19 در ســالهای اخی ی ــه اهمیــت نظر ب

انــگاری بســیار واضــح اســت.
یکــی دیگــر از ایــرادات اصلــی کتــاب ایــن اســت کــه پیشــینیان و دانشــمندان مهــم معاصــر را درگیــر 
نمی  کنــد؛ نیوبــرگ تنهــا بــه طــور مختصــری ســایر طرفــداران آنچــه را کــه او نوروتئولــوژی می  نامــد، تصدیــق 

یخچــه اســتفاده از ایــن اصطــالح را مــورد بررســی قــرار نمیدهــد. می  کنــد و تار
اگرچــه او مــروری مفیــد از تحقیقــات علمــی مرتبــط را ارائــه می  دهــد، در بیشــتر مــوارد، بــه جــای مشــارکت 
ــًا  ــرگ واقع ــر نیوب ــد. اگ ــت می  ده ــترده رضای ــتنادات گس ــه اس ــران، ب ــای دیگ ــل در دیدگاه  ه ــق و مفص دقی
معتقــد اســت کــه نوروتئولــوژی، اساســًا یــک تــالش مشــترک اســت، ایــن اعتقــاد بایــد در روشــی کــه او در 

مــورد موضــوع می  نویســد انعــکاس یابــد.
نیوبرگ همچنین نمیتواند به اعتراضات مهمی که به نوروتئولوژی وارد میشود بپردازد.

در کمیــن دورنمــای پــروژه نیوبــرگ، ایــن ســؤال وجــود دارد کــه آیــا موجــودات »غیرمــادی« یــا »فــوق طبیعــی« 
، قابــل پیگیــری  یــف دقیق  تــر میتواننــد واقعــًا موضــوع تحقیــق تجربــی باشــند؟ البتــه ایــن ســؤال، بــدون تعار
نیســت. نیوبــرگ علیرغــم ادعــای او مبنــی بــر اینکــه »عقایــد دینــی عمــالً همیشــه بــا یــک پایــه مــاوراء 
طبیعــی آغــاز میشــوند«، مــاوراء طبیعــی را تعریــف نمی  کنــد. او هرگــز بــا ســؤاالتی کــه درنتیجــه اصــرار او بــر 
ایــن کــه نوروتئولــوژی بــرای تبیینهــای فراطبیعــی بــاز بمانــد، مطــرح خواهنــد شــد مواجــه نمیگــردد؛ تــا آنجــا 
کــه مــن میتوانــم بگویــم: »نیوبــرگ از یــک برنامــه الهیاتــی خــاص محافظــت نمی  کنــد، بلکــه می  کوشــد بــه 

اصــول پژوهشــِی بــازِ خــود وفــادار بمانــد.«
امــا یــک ذهــن بــاز همچنــان بایــد روشــن باشــد کــه معنــای مســتعد بــودن هــر موجــودی بــرای تحقیقــات 

		  

ــه  ــا را ب ــد و آن دنی ــا نــگاه می  کن نیوبــرگ میگویــد: »بــه دام مغزمــان افتاده  ایــم کــه بــه دنی
بهتریــن شــکلی کــه می  توانیــم، بازســازی می  کنیــم.« از ایــن موقعیــت، تنهــا نشــانه مــا از 
واقعــی بــودن، چیــزی اســت کــه بــه مــا احســاس واقعــی بــودن میدهــد )چیــزی کــه بــرای مــا 

واقعــی اســت(.

کتاب ذهن عرفانی اثر یوجین داکویلی و اندرو نیوبرگ  		
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ــرگ جــرأت می  کنــد  تجربــی چیســت. وقتــی نیوب
در مــورد چگونگــی شــواهد تجربــی یــک علــت 
غیرمــادی حــدس بزنــد، چیــزی را ارائــه می  دهــد 

ــرد.  ــه می  گی ــواهد نتیج ــدان ش کــه از فق
پیشــنهاد میکنم کســانی که میخواهنــد از موضع 
کننــد،  الگوبــرداری  نیوبــرگ  جســورانه  تجربــی 
مــرور  دوبــاره  را  روانــی  تحقیقــات  اولیــه  یــخ  تار
کننــد، زمانــی که گروهی از دانشــمندان اســتثنایی 
، ماننــد ویلیــام جیمــز20، بــه جســتجوی  ذهن  بــاز
بیهــوده بــرای شــواهد تجربــی از روح پرداختنــد. 
جــدای از چنیــن انتقاداتــی، شــجاعت فکــری 
و اشــتیاق نیوبــرگ بــه تحقیقــات میان  رشــته  ای 
کــه او بــه  فوق  العــاده اســت و مــن شــک نــدارم 
مشــارکت  های قابل  توجهــی در درک علمــی دیــن 

ادامــه خواهــد داد.
او یــک همــکار علمــی ایدهــآل بــرای دانشــمندان 
نقصهــای  )علیرغــم  اســت  دینــی  انســانگرای 
مــرا  ایــن  و   ) او پیشــنهادی  یــک  ایدئولوژ مبانــی 
واقعــًا  »آیــا  می  کنــد:  هدایــت  نکتــه  آخریــن  بــه 
بــه  موفقیــت  بــرای  میان  رشــته  ای  تحقیقــات 

دارنــد؟«• نیــاز  مبانــی ضــروری  یــا  اصــول 

پی نوشت
1. Brain-imaging.
2. Andrew Newberg.
3. Neuroradiology.
4. Neurobiological correlates.
5. The Mystical Mind.
6. Eugene d’Aquili.
7. How God Changes Your Brain.
8. Neuro theology.
9. Mega theology.
10. Brain science.
11. Nature of consciousness ،Nature of reality.

 12. مثالً اصل سوم، ص 46.
 13. اصل یازدهم، ص 64.

 14. اصل بیست و نهم، ص 214.
15. N.eurotheological hermeneutic

 16. رجــوع کنیــد بــه اصــل هفدهــم، ص 84؛ فصــل 5: بــه 
ســوی هرمنوتیــک عصب شــناختی، ص 114-87.

17. Evolutionary Kantianism.
18. Computational metaphor.
19. Extended,’ ‘Embodied,’ and ‘Situated,’ theories 
of mind.
20. William James.

گفت وگو با  دکتر محمد امین سرایی  

پژوهشگر علوم شناختی دین   

ضعف مطالعات شناختی دین
در مهد  دین داری

چالش ها و ظرفیت های شناختی دین در زندگی انسان وگو
ت 

گف
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انســان را بهتــر شــناخت. درنتیجــه کســانی کــه در 
علوم شــناختی دیــن مطالعــه و پژوهــش می کننــد، 
به واســطه  انســان،  بهتــر  شــناخت  توانایــی 
ــد. آنهــا بســیاری از اوقــات،  شــناخت دیــن را دارن
بــه مکانیســم هایی از انســان دســت می یابنــد کــه 

شــاید در علــوم دیگــر واضــح نباشــند.
دیــن  علوم شــناختی   ، دیگــر طــرف  از 
تکنیک هــای جدیــدی را بــرای زندگــی بهتــر بــه مــا 
معرفــی می کنــد؛ بــرای مثــال می گوینــد: »با بررســی 
مدیتیشــن، بــه فوایــد خوبــی کــه دارد دســت پیــدا 
کرده ایــم و حــال، آدم هــای دیگــر نیــز بیاینــد و از 

کننــد«. ایــن تکنیــک اســتفاده 
دانشــمندان  میــان  دنیــا،  در  امــروزه  به طورکلــی 
علــوم  بــه  بازگشــتی  بــا  کــه  دارد  وجــود  تمایلــی 
رواقــی  فلســفه  ماننــد  قدیمــی،  فلســفه های  و 
یــا ادیــان قدیمــی، ســعی می کننــد بهتــر آنهــا را 
آنهــا  تکنیک هــای  و  راهبردهــا  از  و  بشناســند 
بهــره بیشــتری ببرنــد. به دلیل اینکــه دانشــمندان 
معتقدنــد ایــن تکنیک هــای قدیمــی، درس خــود 
را پــس داده انــد و بســیار مؤثرنــد و بررســی علمــی 
در  مثــالً  باشــد.  ســودمند  بســیار  می توانــد  آنهــا 
ــا شــناخت بیشــتر  بحــث علوم شــناختی دیــن، ب
مدیتیشــن بودایی هــا در غــرب، مــوج و جنبشــی 
بــه  افــراد بیشــتری تمایــل  شــکل گرفته و هــرروزه 
یــاد  یــرا فوایــد بســیار ز مدیتیشــن پیــدا می کننــد؛ ز
آن را، پژوهش هــای مختلــف علوم شــناختی دیــن 

نشــان داده انــد.
کمــک  دیــن  علوم شــناختی   ، دیگــر طــرف  از 
می کنــد تکنیک هــا و راهبردهایــی کــه در فرهنــگ 
یــم را بهتــر دنبــال کنیــم. بــرای مثــال  خودمــان دار
یــم  مــا همیشــه به عنــوان مســلمان ایــن ســؤال رادار
کــه چطــور یــک نمــاز خــوب بخوانیــم؟ بســیاری از 
اوقــات، شــاید پاســخ های دقیقــی بــه ایــن پرســش 
داده نشــود؛ امــا در علوم شــناختی دیــن، پژوهشــگر 
کــه  دارد  وجــود  نیوبــرگ   انــدرو  ماننــد  معروفــی 
ــا  بررســی می کنــد وقتــی یــک نفــر نمــاز خــوب و ب
ــم  ــی در مغــز او رق ــد، چــه اتفاقات تمرکــزی می خوان
می خــورد و وقتــی همــان آدم، نمــاز بــدون تمرکــز 
می خوانــد چــه اتفاقاتــی در مغــز او رقــم می خــورد.

یف نامه |   معر
 )Cognitive science of religion( دیــن  علوم شــناختی  حــوزه  پژوهشــگر  ســرایی،  محمدامیــن 
ــا برگــزاری کارگاه هــا و پژوهش هــای علمــی، ســعی در تبییــن رابطــه  می باشــند. وی از ســال ها پیــش ب
یــه علمــی بررســی کنــد. بــرای مثــال ایشــان  دیــن و علــم کــرده و تــالش کــرده تــا فوایــد دیــن را از یــک زاو
، را به صــورت علمــی و عصب شــناختی مــورد بررســی  ســعی کــرده تــا تکنیک هــای دینــی، هماننــد ذکــر
ــرار دهــد. ایشــان دارای مــدرک روان شناســی مثبــت از دانشــگاه کارولینــای شــمالی در چپــل هیــل   ق
اثــرات  بررســی  ایشــان در جهــت  تــالش  و  بــوده   )University of North Carolina at Chapel Hill(
روان شــناختی مثبــت دیــن در محیط هــای بالینــی اســت. بــرای مثــال، ایشــان بــا نوشــتن مقــاالت 
ــد  ــر خداون ــرات مثبــت روان شــناختی تسلیم شــدن در براب ــه بررســی اث بین المللــی و برگــزاری کارگاه، ب

پرداخته انــد یــا رابطــه حجــاب و ســالمت روان و ابــژه جنســی شــدن را تبییــن کرده انــد. 

مقدمه
علوم شــناختی دیــن، یکــی از حوزه هــای علمــی اســت کــه می کوشــد دیــن را از زاویــه علــوم مختلــف 
شــناختی، ازجملــه علــوم اعصــاب، علــوم تکاملــی، روان شناســی، و فیزیولــوژی مــورد بررســی قــرار دهــد. در 
 ، واقــع، علوم شــناختی دیــن بــه بررســی چیســتی اثــرات دیــن در زندگــی انســان می پــردازد. در ســال های اخیر
ــه پیشــرفت علــم و فنــاوری، پژوهشــگران، پژوهش هــای فراوانــی در حوزه هــای مختلــف علمــی،  باتوجه ب
دربــاره دیــن انجــام داده انــد. بــرای مثــال، بســیاری از دانشــمندان در جهــان تــالش کرده انــد کــه آثــار مثبتــی را 
کــه از ســوی برخــی مناســک دینــی، هماننــد نمازخوانــدن، بــرای انســان ایجــاد می شــود را به صــورت علمــی 
اثبــات کننــد. از طرفــی، در مقابــل کســانی کــه ســعی در اثبــات علمــی فواید دین دارند، کســانی هم هســتند 
یشــه دیــن را بزننــد و دیــن را امــری طبیعــی و غیرضــروری  کــه بــا اســتفاده از پژوهش هــا، تــالش می کننــد کــه ر
نشــان دهنــد. ازایــن رو مجلــه تخصصــی خــردورزی، گفت وگویــی را دکتــر محمدامیــن ســرایی، پژوهشــگر 
علوم شــناختی دیــن ترتیــب داده تــا کارکــرد، ثمــره، و نتایــج پژوهــش در حــوزه علوم شــناختی دیــن را مــورد 

بررســی قــرار دهــد. در ادامــه متــن ایــن گفت وگــو تقدیــم خواننــدگان گرامــی می شــود.

خــردورزی: علــوم شــناختی دیــن بــه چــه حوزه هایــی می پــردازد؟ و کارکرهــای آن در عملکــرد فیزیولــوژی  	
انســان بــه چــه شــکلی اســت؟

مــا در علوم شــناختی می خواهیــم بفهمیــم کــه دیــن بــه چــه شــکلی بــر زندگی انســان ها اثــر می گــذارد و آن را 
دگرگــون می کنــد. فهــم ایــن موضــوع و رشــته علوم شــناختی دیــن چنــد فایــده برای انســان امــروزی و جامعه 
دارد: اول اینکــه کمــک می کنــد کــه دیــن و مناســک دینــی بهتر شــناخته شــوند. علوم شــناختی دین حتی 
بررســی می کنــد کــه چیزهــای ســاده ای ماننــد باالبــردن دســت ها هنــگام دعاکــردن، چــه علتــی دارد و چــه 
ــر انســان مترتــب می ســازد. علوم شــناختی  اثــرات خاصــی را ازلحــاظ روان شــناختی و علــوم اعصــاب، ب
دیــن ســعی می کنــد کــه حتــی بــه ایــن عملکردهــای کوچــک نیــز جوابــی علمــی بدهــد تــا بتوانــد دیــن و 

مناســک و آیین هــای دینــی را بهتــر بشناســد.
از طرفــی علوم شــناختی دیــن می توانــد بــه شــناخت بهتــر انســان کمــک کنــد. عــده ای در علوم شــناختی 
معتقدنــد همــه رفتارهایــی را کــه انســان دارد -اعــم از رفتارهــای دینــی- بــه دلیــل ویژگی هــای مشــخصی 
یــرا ایــن ویژگی هــا در ذهــن و مغــز وجــود دارد، مــا رفتارهــای دینــی  درون ذهــن و مغــز انســان پدیــد می آینــد؛ ز
را دنبــال می کنیــم. به عنــوان نمونــه دعاکــردن در همــه ادیــان مشــترک اســت. ایــن نشــانه بزرگــی اســت کــه 
نشــان می دهــد همــه انســان ها در ذهــن و مغــز خــود یــک ویژگــی دارنــد کــه باعــث می شــود بــه دعاکــردن 
تمایــل داشــته باشــند. بــا علوم شــناختی دیــن می تــوان ایــن ویژگی هــا را شناســایی کــرد و مغــز و ذهــن 
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در  نقشــی  چــه  روان شناســی  علوم شــناختی، 
زندگــی ایفــا می کننــد«. به همین دلیــل بــه تعریــف 
چنــدان  علوم شــناختی  در  دیــن  چیســتی  و 

نمی شــود. پرداختــه 
ــاره دیــن مطــرح می شــود،  ب چیزهایــی هــم کــه در
دیــن  عملــی  ابعــاد  همــان  بــه  ناظــر  بیشــتر 
اســت.  زه  رو و  نمــاز  ماننــد  آن  مناســک  و 
دینــی  رهــای  باو بــاره  در حــوزه  ایــن  در  وقتــی 
ازلحــاظ  دینــی  رهــای  باو می شــود،  صحبــت 
یــا  واقعیــت  بــه  نزدیکــی  و  معرفت شــناختی 
نمی شــوند؛  بررســی  آنهــا  غلطــی  و  درســتی 
ــی  ــا در زندگ ره ــن باو ــش ای ــتی نق ــه چیس ــه ب بلک
رداشــتن بــه اینکــه خــدا بــا مــن  می پردازنــد. باو
دوســت اســت یــا خدا موجودی اســت کــه در آن 
بــاال ایســتاده و منتظــر اســت تــا مــرا تنبیــه کنــد، 
چــه نقشــی در زندگــی دارد؟ یعنــی بــه مفاهیــم 
بــوط بــه دیــن، بســیار عملــی و پراگماتیســمی  مر

می شــود. نــگاه 

خــردورزی: بــر اســاس نتایــج و برداشــت هایی که  	
اندیشــمندان این حوزه داشــته اند علوم شــناختی 
دیــن موافــق قرائت هــای اصیــل از دیــن اســت؟ یــا 
قرائت هــای دیگری مانند فهم هــای مادی گرایانه 

و ملحدانــه را تأییــد می کند؟
یــرا  ایــن ســؤال، ســؤال چالش برانگیــزی اســت؛ ز
علوم شــناختی دیــن در واقعیــت، هــر دو مــورد را 
ــم  ــن، ه ــناختی دی ــد. علوم ش ــد کن ــد تأیی می توان
در  دیــن داران  شــدن  قــوی  بــه  منجــر  می توانــد 
ل های شــان شــود و هــم می توانــد دالیلــی  استدال
بی دیــن،  افــراد  اختیــار  در  بی دینــی  بــرای  را 
آتئیســت ها، و ملحــدان قــرار دهــد. پژوهشــگران 
در  جالبــی  حرف هــای  دیــن  علوم شــناختی 
کشــف  شــما  مثــال  بــرای  دارنــد؛  حــوزه  ایــن 
ذکــر  گفتــن  یــا  نمــاز  خوانــدن  در  کــه  می کنیــد 
و یــا مدیتیشــن، بخشــی از مغــز فعــال می شــود 
و فعال شــدن ایــن بخــش از مغــز بــرای آدم هــا، 
ــه ای  ــه نتیج ــال چ ــده دارد. ح ــد فای ــل چن حداق

یــد؟ پژوهــش می گیر ایــن  از 
نبایــد فرامــوش کــرد کــه پژوهــش، یــک توصیــف 

در اینجاســت کــه متوجــه می شــویم عملکــرد مغــز آنهــا تفاوت هایــی دارد و می توانیــم بررســی کنیــم کــه در 
چــه حالتــی و بــا چــه تکنیک هایــی از جهــت عصب شــناختی، نمــاز بهتــری می تــوان خوانــد. مــا می توانیم 
، و بــا تمرکــز بیشــتر انجــام دهیــم. البته  ، بهتــر یــم تــا مناســک و آیین هــا را بســیار دقیق تــر راه هایــی را یــاد بگیر
بایــد توجــه داشــت کــه بخشــی از پاســخ بــه اینکــه نمــاز خــوب خوانــدن و نمــاز خــوب چیســت، مربــوط بــه 
بررســی ملکــوت نمــاز اســت کــه بــه علوم شــناختی دیــن مربــوط نمی شــود و عرفــا و اســتادهای اخالقــی و 

دینــی بایــد بــه آنهــا پاســخ دهند.
ُبعــد دنیایــی نمــاز موردبحــث علوم شــناختی دیــن اســت، وقتی کــه خــود آدمــی احســاس کنــد یــک نمــاز 
خــوب و بــا تمرکــز خوانــده، ایــن نمــاز چیــزی اســت کــه توســط علوم شــناختی دیــن بررســی می شــود. پــس، از 
جملــه کارهــای علوم شــناختی دیــن، ایــن اســت کــه کمــک می کنــد تکنیک هــای جدیــدی پیــدا کنیــم کــه 
بــه زندگــی انســان کمــک می کنــد و از طرفــی هــم تکنیک هــای موجــود در دیــن خودمــان را بهتــر اجــرا کنیــم.
ــا اهمیتــی اســت، ایــن اســت کــه باعــث می شــود  ــده بســیار ب ــده علوم شــناختی دیــن کــه فای آخریــن فای
کمتــر یکدیگــر را قضــاوت کنیــم. بــرای مثــال، مــردم در برخــی مذاهــب اعمــال خشــنی ماننــد قمه زنــی و 
یــا دویــدن روی آتــش را دارنــد کــه آدم هــای بســیاری بــا اشــاره بــه آن می گوینــد: »اینهــا یــا دیوانه انــد یــا جاهــل 
کــه چنیــن عملــی را انجــام می دهنــد.« امــا علوم شــناختی دیــن می گویــد: »اگــر از گذشــته یــک کاری در 
نســل های مختلــف تکــرار می شــود، حتمــًا بــرای آدم هــا فایــده ای دارد و بایــد آنها را بررســی کرد.« شــما وقتی 
ایــن مناســک را از نظــر علمــی بررســی می کنیــد، اول ازهمــه متوجــه می شــوید کــه ایــن مناســک بی دلیــل 
ــان مختلــف  ــد. از طــرف دیگــر متوجــه شــباهت های مناســک مختلــف در ادی نیســتند و فوایــدی دارن
می شــوید. ایــن موضــوع، باعــث می شــود مــا کمتــر دیگــران و فرهنگ هــای دیگــر را قضــاوت کنیــم و باعــث 

می شــود افــراد، فهــم مشــترکی نســبت بــه یک دیگــر پیــدا کننــد.

خــردورزی:  تعریــِف از مذهــب و دیــن در ایــن حــوزه، ناظــر بــه مناســک و آداب خــاص ماننــد نمــاز و روزه  	
اســت یــا بــه بــاور افــراد بازمی گــردد؟

بررســی  بــه  ایــن حــوزه  در  کــه  پژوهشــگران محــدودی  از  اســت. جــدای  بســیار مهمــی  ایــن ســؤال 
ــت.  ــن نیس ــتی دی ــی چیس ــن، بررس ــناختی دی ــوزه علوم ش ــی ح ــؤال اصل ــد، س ــن می پردازن ــتی دی چیس
حــوزه  ایــن  در  نیســت.  دیــن  علوم شــناختی  اصلــی  ســؤال  دیــن،  از  یــف  تعر ارائــه   ، به عبارت دیگــر
یکــرد پایین به بــاال نســبت بــه دیــن دارد.« یعنــی  ینــد: »علوم شــناختی رو اصطالحــی دارنــد کــه می گو
یــف مشــخصی را می توانیــم از دیــن  ایــن مســیر را نمــی رود کــه بپرســد: »اصــالً دیــن چیســت یــا چــه تعر
یــد: »اجــزای دیــن چیســت یــا چــه بخش هایــی دارد و بعــد ایــن بخش هــا چــه  ارائــه دهیــم؟« و بعــد بگو
کارکردهایــی دارنــد؟« تــا در انتهــا بــه بررســی مناســک و اثــرات دیــن در زندگــی برســد. ایــن مســیر کــه بــه 

قــه پژوهشــگران علوم شــناختی دیــن نیســت. ینــد، موردعال آن مســیر باالبه پاییــن می گو
یرا اگر بخواهیــم تعریف دین  یــادی می دانــد، ز علوم شــناختی دیــن، بررســی ایــن مقــوالت را دارای حاشــیه ز
بردی تــر یــا  را بررســی کنیــم، بایــد پنجــاه ســال بحــث کنیــم کــه کــدام تعریــف از دیــن درســت و بــرای مــا کار
ازنظــر معرفت شــناختی بــه حقیقــت نزدیک تــر اســت کــه مــا را بــا چالش هایــی در ایــن حــوزه روبــرو می کنــد 
ــاال را در  ــرد پایین به ب ــک رویک ــت ی ــن جه ــن در همی ــناختی دی ــد. علوم ش ــروری می رس ــر غیرض ــه نظ ــه ب ک

بررســی دیــن دارد؛ یعنــی از آخــر شــروع می کنــد، از کارکردهــای دیــن نــه شــناخت اصــل دیــن.
علوم شــناختی دیــن، هــر تعریفــی از دیــن را می پذیــرد )حداقــل رد نمی کنــد( و بعــد می گویــد: »حــال بیاییــد 
بررســی کنیــم کــه دیــن چــه نقشــی در زندگــی دارد؟ فایــده اش چیســت؟« می گویــد: »دیــن امــر کــرده کــه 
مــن نمــاز بخوانــم، اخالقــی باشــم، کارهایــی را بکنــم یــا نکنــم. حــال مــا بررســی می کنیــم کــه ایــن اوامــر چــه 
ــاظ  ــد و ازلح ــاد می کنن ــان ها ایج ــار انس ــری در رفت ــه تغیی ــن چ ــاز و مدیتیش ــی دارد، نم ــری را در زندگ تأثی 14
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توصیــف  ایــن  معنــای  اینکــه  اســت.  صــرف 
چیســت، بــه رویکــرد فلســفی نویســنده پژوهــش و 
خواننــده آن بازمی گــردد کــه چــه برداشــتی از ایــن 
پژوهش داشــته باشــد. برای مثال شــما می گویید: 
»نمــاز ایــن بخش هــای مغــز را فعــال می کنــد و این 
فوایــد را دارد.« آن کســی کــه بــه دنبــال دیــن و مدافــع 
دیــن اســت، نتیجــه می گیــرد کــه خداونــد انســان 
را بــه شــکلی خلــق کــرده و مناســک مخصوصــی 
بــه او داده کــه انســان از طریــق آن بتوانــد بــه لحــاظ 

ــرد. مغــزی فایده هایــی بب
، خداونــد بــه شــکلی مغــز را خلــق  به عبارت دیگــر
کــرده و انســان را بــه شــکلی آمــوزش داده کــه بــا 
یافــت کنــد؛  انجــام ایــن آیین هــا، اثــرات مثبتــی در
امــا کســانی کــه مخالــف دیــن هســتند، دقیقــًا در 
مقابــل، بــا اســتفاده از ایــن پژوهش هــا می گوینــد: 
و  مغــز  کارکردهــای  به خاطــر  کارهــا  ایــن  »همــه 
فیزیولــوژی بــدن و ذهــن اســت؛ بنابرایــن خدایــی 
در کار نیســت«. آنهــا می گوینــد: »مغــز انســان در 
ــری  ــه دین پذی ــده ک ــکلی طراحی ش ــه ش ــل ب تکام
کــه خدایــی  باالیــی دارد و ایــن نشــان می دهــد 
دیــن  مخالفــان  براین اســاس  نــدارد«.  وجــود 

می گوینــد: »دیــن ســاخته مغــز انســان اســت«.
پژوهشــگران، ســخنران ها، و نویســندگان تــالش 
بــا  را  پژوهش هــا  و  موضــوع  ایــن  کــه  می کننــد 
امــا  کننــد؛  تمــام  خودشــان  نفــع  بــه  شــیطنت 
ایــن پژوهش هــا،  کــه خــود  ایــن اســت  واقعیــت 
رویکــرد متافیزیکــی و فلســفی، افــراد را مبنــی بــر 
درســت یــا دروغ بــودن دیــن، رد یــا تأییــد نمی کننــد 
ــا مضــرات برخــی امــور  ــد ی و تنهــا توصیفــی از فوای
دینــی و چگونگــی اثرگــذاری ادیــان در زندگــی را بــه 

می دهنــد. مــا 

خــردورزی: باتوجه بــه تحقیقــات انجام شــده،  	
مهم تریــن تأثیــرات شــناختی دیــن بــرای انســان 

و جامعــه امــروز چیســت؟
فوایــد و اثــرات دیــن، یــک زمینــه بســیار بــزرگ در 
نیســت  این طــور  اســت.  دیــن  علوم شــناختی 
از  محــدودی  تعــداد  فقــط  »دیــن  ییــم:  بگو کــه 
آثــار را در زندگــی انســان دارد«. به طورکلــی، دیــن 

ــرای  رد. ب قــی انســان ها پدیــد مــی آو ــر روی زندگــی فــردی، اجتماعــی، و اخال ــرات بســیار متعــددی ب اث
یــادی یــا همــه مناســک دینــی، در کاهــش اســترس و اضطــراب نقــش دارنــد کــه در  مثــال، بخــش ز
یــک نیــز صورت گرفتــه اســت. اکنــون ماننــد زمــان  یــک و بیولوژ یــاد فیزیولوژ ایــن حــوزه پژوهش هــای ز
قدیــم نیســت کــه بــا طراحــی پرســش نامه، بخواهنــد بررســی کننــد کــه آیــا آدم هــای دیــن دار خوشــحال تر 

ــا نــه. هســتند و یــا اســترس کمتــری دارنــد ی
امــروزه پژوهش هــا بــا متدهــای بســیار پیچیــده ای انجــام می شــود کــه باعــث می شــود همــه پژوهشــگران، 
ــر روی عملکــرد مغــزی  ــان نیــز آن پژوهش هــا را تأییــد کننــد؛ ازجملــه پژوهش هایــی کــه ب حتــی بی خدای
ــرای مثــال، مناســک دینــی خاصــی باعــث افزایــش عملکــرد نیمکــره چــپ مغــز  ــراد انجــام می شــود. ب اف
می شــوند. نیمکــره چــپ بــا افزایــش هیجان هــای مثبــت یــا امــواج مغــزی آلفــا تناســب دارد. پژوهشــگران 
در پژوهش هایــی کــه بــا دســتگاه تصویربــرداری مغــزی )EEG( انجــام می شــود، مشــاهده کرده انــد کــه 
ــتری  ــش بیش ــراد آرام ــوند و اف ــا می ش ــزی آلف ــواج مغ ــش ام ــب افزای ، موج ــاز ــل نم ــک، مث ــیاری از مناس بس
پیــدا می کننــد و شــادتر می شــوند. افــرادی کــه نمــاز می خواننــد، می تواننــد مقاومــت بیشــتری در برابــر 
ــا در پژوهش هــای دیگــری، عملکــرد عصــب واگ  اســترس ها و اضطراب هــای زندگــی داشــته باشــند. ی

ل هایــی مثــل افســردگی و اضطــراب نقــش مهمــی دارد. مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه در اختال
به تازگــی پژوهش هــای بیولوژیــک بــا نمونه بــرداری مــو و ناخــن نیــز انجــام می شــود و بــا بررســی اثــرات بیولوژیک 
مناســک، تأثیــر آنهــا را ازلحــاظ بهزیســتی در زندگــی نشــان می دهنــد. به طورکلــی، پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند کــه دیــن باعــث کاهــش اضطــراب، کاهــش افســردگی، افزایــش کیفیــت زندگــی، پیداکردن معنــا در 

زندگــی، و افزایــش تــاب آوری می شــود و می توانــد اثــرات بســیار مثبتــی در زندگــی داشــته باشــد.
 از طرفــی بایــد توجــه داشــت کــه فوایــد دیــن صرفــًا فــردی نیســتند. بــرای نمونــه، فوایــد و اثــری کــه دیــن داری 
بــر روی همبســتگی اجتماعــی دارد را بــه طــور واضــح در محــرم می بینیــد. می بینیــد کــه آدم هــا چقــدر بــه 
هــم نزدیــک می شــوند. فرهنگ هــای مختلــف بــرای انجــام آییــن دینــی بــه هــم نزدیــک می شــوند و کارهایی 
را می کننــد کــه موجــب افزایــش همبســتگی جامعــه می شــود. از طرفــی، بعــد از محــرم آدم هــا اخالقی تــر بــه 
نظــر می رســند. البتــه گاهــی ممکــن اســت مــوارد مخالفــی هــم باشــند؛ بــرای مثــال شــنیده ام کــه مــردم در 

نــی کــه نمــاز می خوانــد، چطــور دروغ هــم می گویــد؟« جامعــه خودمــان می گوینــد: »فال
نمی گوییــم اگــر کســی دیــن دار بــود، کار غیراخالقــی نمی کنــد؛ امــا بــه طــور اســتاندارد، پژوهش هــای 
متعــددی نشــان داده انــد کــه اخالقــی کــردن مــردم، یکــی از کارکردهــای دیــن اســت و اســالم نیــز در ایــن 
موضــوع بســیار موفــق عمــل کــرده اســت. پژوهش هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه قابل توجــه هســتند. 
در پژوهشــی بچه های کوچک را به دودســته تقســیم کردند و در یک بازی از آنها خواســتند که توپی را پرتاب 
کننــد. آنهــا از بچه هــا خواســتند کــه وقتــی می خواهنــد تــوپ را پرتــاب کننــد، نبایــد از یــک خــط مشــخص 

		  

در برنامــه پژوهــی آینــده، امیدواریــم بــه طــور خــاص مناســک شــیعه را موردمطالعــه قــرار 
دهیــم. ســینه زنی بحث هــای پیچیــده ای درون خــود دارد، از هماهنگــی کــه میــان افــراد 
دیــده می شــود، تــا ضربــه ای کــه می زننــد، می توانــد فوایــد مختلفــی بــرای انســان داشــته 
باشــد. ســینه زنی می توانــد اضطــراب افــراد را کاهــش دهــد، تــا حــدودی افســردگی را کاهــش 
بدهــد و همبســتگی جوامــع را بیشــتر کنــد. شــاید شــما از کســی کــه هیئتــی اســت بپرســید، 
بســیاری از اینهــا را تجربــه کــرده باشــند. مــا امیدواریــم بتوانیــم ازلحــاظ علوم شــناختی و 

فیزیولوژیــک هــم ایــن فوایــد را نشــان بدهیــم.
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جلوتــر برونــد. تنهــا تفاوتــی کــه میــان دو گــروه بچه هــا 
ایجــاد کردنــد، ایــن بــود کــه یــک صندلــی خالــی 
بــرای یکــی از گروه هــا گذاشــتند و گفتنــد کــه یــک 
شــخصیت خیالــی بــه نــام پرنســس آلیــس روی 
ایــن صندلــی نشســته کــه شــما را تماشــا می کنــد. 
همیــن بــاور ســاده از یــک موجــود نادیدنــی، باعــث 
می شــد کــه آن گــروه کمتــر تخلــف کنــد و رفتــار آنهــا 
اخالقی تــر شــود. ایــن بخشــی از اثــرات دیــن اســت؛ 
اخالقــی شــدن و همبســتگی اجتماعــی، از فوایــد 
روان شــناختی اســت کــه دیــن داری بــرای جامعه ما 

بــه وجــود مــی آورد.

خــردورزی: پیرامــون پژوهش هــای درجریــان ایــن  	
حــوزه توضیحاتــی را ارائــه بفرماییــد، پژوهشــگران 
شاخِص علوم شناختی و دین چقدر توانسته اند 

فعالیت هــا و آثــار مفیــدی را تولیــد کننــد؟
بنــده،  اســتاد  شــاخص،  پژوهشــگران  از  یکــی 
کــه  اســت  یگاالتــاس  ز یــس  دیمیتر آقــای 
اســت.  دنیــا  در  شــاخص  پژوهشــگران  جــزو 
یــرا بــر روی  پژوهش هــای ایشــان معــروف اســت؛ ز
مناســک بســیار خشــن کــه خطرنــاک نیــز بــه نظــر 
کارکرده انــد. بــرای مثــال، ایشــان روی  می رســند 
ــد.  ــش راه می رون ــه روی آت ــد ک ــی کارکرده ان آدم های
درجــه   600 بــه  نزدیــک  شــاید  کــه  آتش داغــی 
ســانتی گراد حــرارت داد و هیــچ کلــک یــا تخلفــی 
در کار نیســت کــه چیــزی به پــای خــود بزننــد تــا 
حــرارت را احســاس نکننــد. آنهــا واقعــًا بــر روی 
آتــش داغ راه می رونــد و اگــر اشــتباه کننــد و بیشــتر 
روی آتــش بماننــد، آســیب های جــدی می بینند. 
کاری  چنیــن  کــه  دارنــد  مشــکلی  چــه  آدم هــا 
می کننــد؟ چــرا در همیــن مراســم یــا مراســم های 
یــادی  ، افــراد جمــع می شــوند و هیاهــوی ز دیگــر
ــراف  ــزرگ در اط ــتیوالی ب ــه فس ــگار ک ــود و ان می ش

ایــن مناســک شــکل می گیــرد؟!
شــاید  کــه  کاوادی1اســت  مراســم   ، دیگــر نمونــه 
در  اســت.  دنیــا  مذهبــی  آییــن  خشــن ترین 
راهپیمایــی  یــک  طــی  آدم هــا  مراســم،  ایــن 
میخ هایــی  بــا  را  خودشــان  اول ازهمــه  مذهبــی، 
یگاالتــاس در ایــن  سوراخ ســوراخ می کننــد. دکتــر ز

یــادی روی بــدن دارد. پرســیدم: »چنــد بــار در ایــن  پژوهــش می گفــت: »نوجوانــی را دیــدم کــه جــای زخــم ز
مراســم ها خــودت را زخمــی کــرده ای؟« گفــت: »در ایــن مراســم تابه حــال پنجــاه بــار بــه بــدن خــودم میــخ 
فروکــرده ام«. فــرض کنیــد یــک نوجــوان در بــدن و صورتــش پنجــاه میــخ فــرو می کنــد؛ چــرا آدم هــا چنیــن 
ــه  ــان داده ک ــا نش ــن پژوهش ه ــد؟ او در ای ــیب می زنن ــان آس ــه خودش ــک ب ــن مناس ــد و در ای کاری می کنن
یــادی از ایــن کارهــا بــه دســت می آیــد. افــرادی کــه در ایــن مراســم ها شــرکت می کننــد، اخالقی تــر  فوایــد ز
عمــل می کننــد و بهزیســتی بیشــتری دارنــد، یعنــی اضطــراب و افسردگی شــان کمتــر اســت و بیشــتر بــه 

می کننــد. خدمــت  دیگــران 
ــک  ی ــورت فیزیولوژ ــا به ص ــن پژوهش ه ــه ای ــد. نتیج ــری دارن ــراب کمت ــند، اضط ــه درد می کش ــا اینک ــا ب آنه
ــان قلــب  ــد ضرب ــراد وصــل می کننــد کــه می توان ــه کمــر اف ــرای اندازه گیــری، دســتگاهی ب اخــذ می شــود. ب
یــک ایــن  و حرکــت آنهــا و چنــد عامــل دیگــر را بــدون مزاحمــت در عملکــرد فــرد، بررســی کنــد و فیزیولوژ
مناســک روی افــراد را نشــان می دهــد. از طرفــی، ایــن آیین هــا بــر روی همبســتگی اجتماعــی نیــز اثــر 
می گــذارد. افــراد حاضــر در ایــن مراســم های خشــن کــه در ادیــان مختلــف وجــود دارد، وقتــی درد بیشــتری 
می کشــند، خیرخواه تــر می شــوند و کمــک بیشــتری بــه خیریه هــا می کننــد. پژوهش هایــی طــی تکنیک هــا 
و تنظیمــات پیچیــده ای انجام شــده کــه نشــان می دهــد افــرادی کــه در ایــن مناســک شــرکت می کننــد، 
بعــد از اجــرای ایــن مناســک پــول بیشــتری نســبت بــه افــرادی کــه در ایــن مناســک شــرکت نکرده انــد بــه 

ــه پرداخــت می کننــد. ی خیر
یکــی از پژوهش هــای بســیار معــروف دیگــر کــه در علوم شــناختی بــه آن اشاره شــده، بحثــی اســت توســط 
هــاروی وایــت هــوس کــه آیین هــای مذهبــی را بــه دو دســته تقســیم می کنــد: یــک مــدل آن دکترینــال یــا 
مکتبــی اســت و آیین هایــی اســت کــه بــه تعــداد بــاال انجــام می شــوند؛ امــا بــار هیجانــی کمــی دارنــد. نمــاز 
یــا مدیتیشــن روزانــه و یــا رفتــن بــه کلیســا کــه در روزهــای مخصوصــی انجــام می شــود، از ایــن مــدل هســتند.
در مقابــل ایــن مناســک، آیین هایــی تحــت عنــوان ایــم جــی نیــس تیــک یــا تصویــری وجــود دارنــد کــه 
به صــورت دوره ای برگــزار می شــوند و تأثیــر خارق العــاده ای بــر روی حافظــه فــرد می گذارنــد و دیگــر تصویــر 
ــوند.  ــام می ش ــی انج ــی باالی ــار هیجان ــار و ب ــا فش ــک ب ــوع از مناس ــن ن ــی رود. ای ــرد نم ــاد ف ــک از ی آن مناس
نمونــه اش هــم مناســک خشــنی اســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره کــردم. مــا در فرهنــگ خودمــان هــم نمونه 

یــم کــه همــان عمــل ســینه زنی و عــزاداری در محــرم اســت. ایــن نــوع مناســک را دار
یــادی پژوهش هــای دیگــری هــم انجام داده انــد. یکــی از پژوهش هــای معــروف، دربــاره خدایانــی  افــراد ز
ق اهمیــت می دهنــد. پژوهشــگران متوجــه شــدند کــه جوامــع پیچیــده ماننــد جامعــه  اســت کــه بــه اخــال
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یــکا، خدایانــی کــه می پرســتند باخدایــان جوامــع کوچــک ماننــد قبیله هــا تفــاوت  خودمــان یــا جامعــه آمر
یــه را طــرح می کنــد کــه هــر چــه جوامــع  دارنــد. دلیــل معروفیــت ایــن پژوهــش، ایــن اســت کــه ایــن نظر
یــژه در  ق محــور تــر می رونــد. خــدا در ادیــان ابراهیمــی و به و پیچیده تــر می شــوند، بــه ســمت خدایانــی اخــال
اســالم، دربــاره یــک کار غیراخالقــی مثــل دروغ، می گویــد: »شــما گنــاه کرده ایــد و عــذاب خواهیــد شــد.« بــه 
نظــر می رســد کــه ایــن مــدل از خدابــاوری ضــرورت زندگــی در جامعــه پیچیــده خواهــد بــود. اگــر آدم هایــی 
کــه در جامعــه هســتند، ایــن مــدل خدابــاوری را نداشــته باشــند، بــه کارهــای غیراخالقــی دســت می زننــد 
و زمینــه نابــودی خودشــان را فراهــم می کننــد. بــه همیــن دلیــل پژوهشــگران می گوینــد: »بــه نظــر می رســد مــا 
یــم و بــرای همیــن خدایــان جوامــع پیچیــده، خدایانــی هســتند کــه بــه اخــالق  بــه چنیــن خدایانــی نیــاز دار

اهمیــت بیشــتری می دهنــد.
کــه از معروف تریــن چهره هــای ایــن حــوزه اســت وجــود دارد. او  پژوهش هــای دیگــر از جاســتین بــرت 
پژوهش هــای جالبــی کــرده کــه اثبــات می کنــد دیــن فطــری اســت. کلمــه فطــری بــودن در فلســفه اســالمی 
یــف مشــخصی دارد کــه نمی خواهــم واردش شــوم و از ملزومــات فطــری بــودن صحبــت کنــم؛ امــا  تعار
ــد و متوجــه شــده اند کــه آدم هــا از کودکــی  ــودن را تعریــف مشــخصی کرده ان ــی، فطــری ب پژوهشــگران غرب
تــا بزرگ ســالی تمایلــی بــه پذیــرش دیــن دارنــد. در واقــع کســانی هــم کــه دین پذیــر نیســتند، کار متفاوتــی از 
سرشــت خودشــان را انجــام می دهنــد. آنهــا می گوینــد: »علــم، نچــرال و طبیعــی آدم هــا نیســت؛ ولــی دیــن 
به صــورت طبیعــی، ماننــد گرایشــی در آنهــا وجــود دارد کــه وقتــی خــارج از ایــن مقولــه عمــل می کننــد و 

بی دیــن می شــوند، کار متفاوتــی از سرشــت طبیعــی انســانی را مرتکــب می شــوند.
بــه همیــن دلیــل حتــی کســانی کــه دیــن دار نیســتند، در مســائل دینــی عکس العمل هــای خاصــی دارنــد. 
آنهــا افــراد را بــه دســتگاه ام آرآی می برنــد و از آنهــا می خواهنــد جمله هایــی را بیــان کننــد. جمله هــا چنــد 
بخش دارنــد. یــک بخــش از ایــن جمله هــا طبیعــی هســتند. بــرای مثــال می گوینــد: »مــن بســتنی را دوســت 

دارم، امــروز پیــاده روی کــرده ام.« و یــک ســری از ایــن جمله هــا را بیــان می کننــد.
نی بمیــرد یا امیــدوارم  ، جمله هــای منفــی هســتند کــه بــرای مثــال می گوینــد: »امیــدوارم فال جمله هــای دیگــر
کــه مــن بیفتــم پایــم بشــکند«. گــروه ســوم، جمله هایــی هســتند کــه منفــی هســتند ولــی از طریــق خداونــد 
ــا خــدا مــن را بکشــد«. حتــی کســانی کــه بی خــدا  ــرای مثــال »خــدا پــای مــن را بشــکند ی بیــان می شــوند، ب
هســتند، وقتی کــه ایــن جمــالت را کــه کلمــه خــدا در آنهــا وجــود دارد، بــه زبــان می آورنــد، اضطرابــی را ازلحــاظ 
گاه نباشــند و تنهــا از طریــق  عصب شــناختی تجربــه می کننــد. اضطرابــی کــه شــاید خودشــان هــم از آن آ
اســکن مغــزی قابل مشــاهده اســت. بــرای پژوهشــگران جــای ســؤال اســت که چــرا چنین حالتی برای کســی 

کــه بــه خــدا اعتقــاد نــدارد، پیــش می آیــد؟!
آخریــن پژوهشــگر کــه مــن هــم بــا او کار پژوهشــی 
انجــام داده ام، آقــای انــدرو نیوبــرگ اســت کــه در 
دنیــا شــهرت دارد. ایشــان خــود را از پژوهشــگران 
خــود  کاری  حــوزه  اســم  و  کــرده  جــدا  اصلــی 
عصب شــناختی  الهیــات  یــا  نوروتئولــوژی  را 
گذاشــته اســت کــه کتاب های شــان نیــز در ایــران 
ــا  ــی دارد و ب ــای جالب ــت. او کاره ــده اس ترجمه ش
البتــه  کار می کنــد.  گــروه جالبــی در پنســیلوانیا 
و  معرفت شــناختی  ازلحــاظ  انتقاداتــی  وی  بــه 
و  دیــن  بحــث  اینکــه  مثــالً  اســت؛  وارد  علمــی 
یــات دینــی کــه  علــم را خلــط می کنــد و گاهــی نظر
دوســت دارد را بــه بخــش علمــی اضافــه می کنــد؛ 
کــه مقاالتشــان  امــا ایشــان پژوهشــگری هســتند 
به خوبــی چــاپ می شــود و جایــگاه مشــخصی 

هــم در بحث هــای دینــی دارنــد.
پژوهــش  یــک  مــن  بنــده،  پژوهش هــای  دربــاره 
خــدا،  بــه  عــادی  فکرکــردن  کــه  دادم  انجــام 
مقایســه  را  اســالمی  گفتــن  ذکــر  و  مدیتیشــن 
می کنــد. مــا ذکــر »ســبحان اهلل و الحمــداهلل و ال الــه 
« را در ایــن مقالــه بــا مدیتیشــن  کبــر اال اهلل و اهلل اال

کردیــم. مقایســه 
گفتنــد.  افــراد در دســتگاه اف ام آرآی ایــن ذکــر را 
ام آرآی شــباهت دارد  بــه دســتگاه  ایــن دســتگاه 
کــه افــراد بســیاری آن را تجربــه کرده انــد. امــا تفــاوت 
 ، اینجاســت که اف ام آرآی در حین انجام دادن کار
از مغــز شــما فیلــم می گیــرد که بــرای همین بــرای کار 
پژوهــی مناســب اســت و بیشــترین کیفیــت تصویر 
را در بیــن دســتگاه های تصویربــرداری مغــزی دارد؛ 
بــه همیــن دلیــل هــم گران تریــن دســتگاه پژوهشــی 
علــوم  پژوهش هــای  بیــن  در  علوم شــناختی 

ــه شــمار مــی رود. اعصــاب ب
مــا از افــراد خواســتیم ســه کار فکرکــردن عــادی 
گفتــن، و مدیتیشــن را انجــام  بــه خداونــد، ذکــر 
بدهنــد و بــه نتایــج جالبــی رســیدیم. اولیــن نکتــه 
شــباهت مناســک بــه یک دیگــر بــود؛ در نتیجــه به 
نظــر می رســد فایده هایــی کــه بــرای مدیتیشــن ذکــر 
یــادی روی آن انجام شــده،  می کننــد و پژوهــش ز
بــرای گفتــن ذکــر اســالمی هــم اتفــاق می افتــد؛ امــا 
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ایــن زمینــه انجــام شــده اســت؟
وقتــی مــا بــه ســمینارهایی به خصــوص در بیــن 
دوســت  واقعــًا  می بینیــم  یــم،  می رو ایرانی هــا 
دارنــد در ایــن حــوزه فعالیــت کننــد. بحث هایــی 
جالــب  بســیار  آنهــا  بــرای  می دهیــم  انجــام  کــه 
اســت؛ امــا چالشــی کــه به صــورت جــدی در بیــن 
تأســف  مــن  کــه  ایرانــی وجــود دارد  پژوهشــگران 
یــادی دربــاره اش می خــورم، مطالعــه کــم اســت.  ز
وقتــی افــراد در ایــن زمینــه کــم مطالعــه می کننــد، 
ــه ذهــن آنهــا می رســد، ایده هــای  ایده هایــی کــه  ب

اســت. ساده اندیشــانه ای 
بــرای مثــال در یــک پژوهــش ســاده می خواهنــد 
جبرواختیــار را اثبــات کننــد یــا تمــام فوایــد دیــن را 
کشــف کننــد. یکــی از آســیب های کــم خوانــدن 
کــه در سرتاســر  و آشــنا نبــودن بــا پژوهش هایــی 
دنیــا در حــال انجام شــدن اســت، ســطحی شــدن 

ایده هــا بــرای پژوهش هــای آینــده اســت. 
اولیــن پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه پژوهشــگرانی 
ــد  ــد، بای ــوزه کار کنن ــن ح ــد در ای ــت دارن ــه دوس ک
بیشــتر بخواننــد و بررســی کننــد کــه امــروزه، چــه 
شــدن  انجــام  حــال  در  دنیــا  در  پژوهش هایــی 
بتواننــد  کــه  می شــود  باعــث  کار  ایــن  اســت. 
ــده  ــد. فای ــرح کنن ــری مط ــر و پخته ت ــای بهت ایده ه
بســیار مهــم دیگــر مطالعــه، ایــن اســت کــه چالــش 
یــک را بــه آنهــا نشــان می دهــد و آنهــا  مهــم متدولوژ

را بــا متدولــوژی حرفه ای تــری آشــنا می کنــد.
بــه  مربــوط  یــادی  ز پژوهش هــای  متأســفانه 
کــه  یــم  کشــور ایــران دار روان شناســی و دیــن در 
ــر  ی ــی هــم هســتند و مــن نمی خواهــم آنهــا را ز عال
ســؤال ببــرم؛ امــا همــه آنهــا پرســش نامه ای هســتند 
و تحلیل هــای آمــاری ســاده ای هــم دارنــد. امــروزه، 
متدهــا و روش هــای تحلیــل آماری جدیــدی برای 
پژوهــش در دنیــا وجــود دارد کــه می توانــد شــکل 
بدهــد.  پژوهــش  بــه  بهتــری  و  بســیار جذاب تــر 
یکــی از فوایــد مطالعــه ایــن اســت کــه پژوهشــگران 
می تواننــد بــا آن متدهــا و روش هــا آشــنا شــوند و 
کارهــای حرفه ای تــر و پیچیده تــری انجــام دهنــد.

ــوان  ــگران ج ــه پژوهش ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ توصی
بایــد ذخایــر فرهنگــی خــود را بشناســند، قــدر آنهــا 

فایــده دیگــری کــه مــن از ایــن پژوهــش دنبــال می کــردم و برایــم اهمیــت داشــت، ایــن بــود کــه مــردم بداننــد 
مدیتیشــن و ذکــر یکــی نیســتند. وقتــی بحــث دیــن پیــش می آیــد و آدم هــا می گوینــد: »بیــن مدیتیشــن، 
فکرکــردن بــه خداونــد، و ذکــر فرقــی نیســت و هرکســی هــر کاری را می خواهــد انجــام بدهــد.« بتوانــم پاســخ 
بدهــم کــه ایــن بــاور غلطــی اســت. درســت اســت بیــن اینهــا شــباهت هایی وجــود دارد؛ امــا تفاوت هایــی 

نیــز در آنهــا دیــده می شــود.
 مــا نمی توانیــم مدیتیشــن را مســاوی بــا ذکــر قــرار دهیــم، چــه برســد بــه اینکــه مدیتیشــن را بــا نمــاز مســاوی 
قــرار دهیــم. پژوهش هایــی کــه بــر روی نمــاز انجــام داده انــد، نتایــج بســیار خاصــی را دربــاره عملکــرد نمــاز 
نشــان می دهــد. مــا در ایــن پژوهــش بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ذکــر و مدیتیشــن و فکرکــردن، بــدون 
دســتورالعمل بــه خداونــد یکســان نیســتند و عملکــرد مغــز در آنهــا تفاوت هایــی دارد. بــرای مثــال در 
مدیتیشــن بــادی اســکن )Body scan(، فــرد روی بــدن تمرکــز می کنــد؛ ولــی وقتــی افــراد ذکــر می گفتنــد، 
فعالیــت بخش هایــی از مغــز بیشــتر می شــد کــه نشــان مــی داد فــرد از مســائل دنیایــی عبــور می کنــد و تمرکز 

او بــه ســمت معنویــت مــی رود.
هنــگام ذکــر مشــخص می شــد کــه بخش هایــی از مغــز کــه بخش هــای ارتباطــی هســتند، فعــال می شــوند. 
ایــن یعنــی فــرد واقعــًا بــا خــدا به عنــوان موجــودی دیگــر ارتبــاط برقــرار می کنــد. ایــن اتفــاق در مدیتیشــن یــا 
فکرکــردن عــادی بــه خداونــد رقــم نمی خــورد. فکرکــردن بــه آدم دســتورالعملی نمی دهــد و او هــر طــوری کــه 
دوســت دارد عبــادت می کنــد. وقتــی افــراد به صــورت عــادی بــه خداونــد فکــر می کننــد بــا اینکــه همــان یــاد 
خداونــد اســت؛ امــا اثــرات متفاوتــی بــا ذکــر گفتــن در مغزشــان پدیــد می آیــد. افــرادی کــه به صــورت عــادی 
ینــگ )Mind wandering( یــا حواس پرتــی بیشــتری دارنــد. آنهــا از ایــن شــاخه به  فکــر می کننــد، ماینــد واندر
آن شــاخه می رونــد و تصویرهــای مختلــف را تجســم می کننــد، درحالی کــه عملکــرد افــراد در ذکــر گفتــن، 
یــرا نواحــی فرونتــال مغــز آنهــا را بیشــتر فعــال می کنــد.  متمرکزتــر اســت و ذکــر تمرکــز را افزایــش می دهــد، ز
همچنیــن ذکــر فوایــد منحصربه فــردی بــه نســبت فکرکــردن عــادی نیــز دارد؛ مثــالً باعــث افزایــش عملکــرد 
ــاال مــی رود. شــاید  آنتریــور ســینگولیت کورتکــس می شــود و خودکنترلــی افــراد بیشــتر می شــود و تمرکــز ب

بتــوان گفــت: »تــا کنــون ایــن پژوهــش شــاخص مــن در حــوزه علوم شــناختی دیــن بــوده اســت«.
یــم بــه طــور خــاص مناســک شــیعه را موردمطالعــه قــرار دهیــم. ســینه زنی  در برنامــه پژوهــی آینــده، امیدوار
بحث هــای پیچیــده ای درون خــود دارد، از هماهنگــی کــه میــان افــراد دیــده می شــود، تــا ضربــه ای کــه 
می زننــد، می توانــد فوایــد مختلفــی بــرای انســان داشــته باشــد. ســینه زنی می توانــد اضطــراب افــراد را 
کاهــش دهــد، تــا حــدودی افســردگی را کاهــش بدهــد و همبســتگی جوامــع را بیشــتر کنــد. شــاید شــما از 
یــم بتوانیــم ازلحــاظ  کســی کــه هیئتــی اســت بپرســید، بســیاری از اینهــا را تجربــه کــرده باشــند. مــا امیدوار

ــد را نشــان بدهیــم. یــک هــم ایــن فوای علوم شــناختی و فیزیولوژ
یــارت کــردن را نیــز بررســی کنیــم کــه بــه نظــر می رســد بــه لحــاظ  در پژوهش هــای آینــده می خواهیــم ز
علوم شــناختی و روان شناســی اثراتــی دارد. اخیــرًا خارجی هــا بــر روی احساســی بــه نــام )Awe( یــا احســاس 
یــادی همــراه اســت و  حیرت زدگــی پژوهــش می کننــد. بــه نظــر می رســد ایــن حیرت زدگــی بــا فوایــد بســیار ز
افــراد را شــادتر و ســالم تر می کنــد. حتــی پژوهش هایــی می گوینــد کــه ایــن احســاس، افــراد را بــه شــهروندان 
یــارت کــردن و لحظــه ای  بهتــری تبدیــل می کنــد. بــه نظــر می رســد موقعیت هــا و مناســک مذهبــی، ماننــد ز
یــم در آینــده  کــه افــراد حــرم را می بینیــد، افــراد را دچــار ایــن حالــت می کنــد کــه فوایــد متعــددی دارد. امیدوار

بتوانیــم ایــن پژوهش هــا را انجــام بدهیــم.

خــردورزی: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای مهــم دینــی کــه در کشــور مــا وجــود دارد بــه نظــر شــما بهتریــن راه و  	
روش وروِد دغدغه منــدان حــوزه دیــن بــه عرصــه علــوم شــناختی دینــی چیســت؟ آیــا تاکنــون فعالیتــی در  14
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را بداننــد، و اســتفاده کننــد. شــما به عنــوان کســی 
بــه منابعــی  ایــران زندگــی می کنیــد،  کــه اآلن در 
یــکا زندگــی  یــد کــه کســی کــه در آمر دسترســی دار
می کنــد، بــه آن منابــع دسترســی نــدارد. آن منابــع، 
آنهــا  از  بایــد بتوانیــد  ارزشــمند هســتند و شــما 
اســتفاده کنیــد. مناســک دینی اسالمی-شــیعی، 

یکــی از همــان منابــع هســتند.
بــرای نمونــه خــارج از بحــث علوم شــناختی دیــن، 
مــا  فرهنگــی  ذخایــر  از  یکــی  باســتانی  ورزش 
ــه ایــن  اســت؛ امــا ازلحــاظ روان شناســی چقــدر ب
ورزش توجــه می شــود؟ پژوهش هایــی تــا جایــی 
امــا  انجام شــده؛  بــاره  ایــن  در  اســت  یــادم  کــه 
شــما مقایســه کنیــد کــه چقــدر بــرای وزرش یــوگا 
بیشــتر  بایــد  مــا  اســت؟  انجام شــده  پژوهــی  کار 
قــدر ذخایــر فرهنگــی خودمــان را بدانیــم! مــا بایــد 
بتوانیــم خــارج از قالــب هــرروزه فکــر کــرده و بایــد 

خالقیــت خودمــان را بیشــتر کنیــم!
یــم: »الزم نیســت بــرای  در نهایــت می خواهــم بگو
انجــام یــک پژوهــش خــوب کــه در یــک مجلــه 
ــای  ــه پژوهش ه ــود، ب ــاپ ش ــهور چ ــوب و مش خ
پژوهش هایــی  یم«.  شــو وارد  پیچیــده  و  گــران 
کــه خیلــی روی آنهــا فکــر نمی کنیــم.  هســتند 
بــرای مثــال مــا پژوهشــی انجــام دادیــم کــه از مــردم 
در ســؤال ســاده ای به صــورت کیفــی می پرســیم: 

»چــرا شــما ســینه می زنیــد؟«
کســی  اگــر  ایــن ســؤال بســیار ســاده ای اســت، 
ــه  همیــن ســؤال ســاده را از مــردم بپرســد، پاســخ ب
آن بازتاب هــای مهمــی در بحــث علوم شــناختی 

دیــن پیــدا خواهــد کــرد. 

خــردورزی: ســخن پایانــی کــه در ســؤاالت نبــوده  	
و تمایــل بــه طــرح آن را داریــد بیــان بفرماییــد.

علوم شــناختی  پژوهشــگر  یــک  به عنــوان  مــن 
آدم هــای  دارم.  چالش هایــی  ایــران  در  دیــن، 
جهــات  از  کــه  دارنــد  تمایــل  دنیــا  در  یــادی  ز
مختلــف، هماننــد فیزیولــوژی در حــوزه دیــن و 
شــناخت دیــن کار کننــد. متأســفانه باورهایــی 
میــان ایرانیــان، به خصــوص متخصصیــن دینــی، 
دربــاره کســانی کــه در ایــن حوزه هــا کار می کننــد 

ــا تحصیــل می کننــد، باورهایــی کــه بســیار  پ ــکا و ارو ی ــاره آنهایــی کــه در آمر وجــود دارد، به خصــوص درب
آزاردهنــده هســتند. وقتــی دربــاره شــناخت دیــن صحبــت می کنیــد، آنهــا فکــر می کننــد مــا می خواهیــم 
یــک  کارهــای روشــنفکران دینــی قدیــم را انجــام بدهیــم و اثبــات کنیــم کــه دیــن مســاوی بــا امــور بیولوژ
اســت. امــروزه، هیچ کــس در بحــث علوم شــناختی دیــن، چنیــن ادعایــی نــدارد. ادعــای پژوهشــگران 
ــزار  ــم، ابعــاد مــادی دیــن را بشناســیم. مــا اب ی ــزار مــادی کــه دار ــا اب دیــن، ایــن اســت کــه مــا می خواهیــم ب
یــم و دربــاره آنهــا صحبــت نمی کنیــم. تعــداد قلیلــی از پژوهشــگران  شــناخت بحث هــای معنــوی را ندار
غربــی و بی دیــن، در نگاهــی تقلیل گرایانــه می گوینــد: »همــه چیــز فیزیولــوژی و مغــزی اســت کــه قطعــًا 
ســخنی کامــالً بیهــوده اســت.« امــا به محــض اینکــه مــا دربــاره علوم شــناختی دیــن صحبــت می کنیــم، 
دیگــران، به خصــوص متخصصیــن دینــی، مــا را قضــاوت می کننــد. آنهــا فکــر می کننــد مــا هــم نگاهــی 
یــم یــا می خواهیــم دیــن را مســاوی بــدن و فیزیولــوژی قــرار دهیــم. در صورتــی کــه مــا کامــالً  تقلیل گرایانــه دار

یکــردی مخالفیــم. ــا چنیــن رو ب
یــکا انجــام می دهیــم، بــرای همــه ســؤال می شــود کــه چــرا  وقتــی می گوییــم: »مــا چنیــن کارهایــی را در آمر
آمریکایی هــا ایــن کارهــا را می کننــد؟« برخــی می گوینــد: »اینهــا حتمــًا می خواهنــد ژن مذهبــی مــردم ایــران 
را شناســایی کننــد، بدزدنــد یــا نابــود کننــد.« حتــی مســتندهایی ساخته شــده کــه معلــوم نیســت بــا چــه 
حســاب و کتــاب علمــی می خواهنــد ژن مذهبــی را شناســایی و نابــود کننــد. ایــن داســتان ها بیشــتر بــه 
فیلم هــای علمــی و تخیلــی شــبیه اســت نــه علــم، امــا متأســفانه بســیاری از افــرادی کــه در ایــران دیــده ام 

طــرف دار چنیــن عقایــدی هســتند.
اینهــا تفکــرات و باورهــای آزاردهنــده ای اســت کــه متأســفانه در ایــران شــیوع دارد. مــردم بایــد بداننــد کــه در 
یگاالتــاس در کتاب  یــکا آدم هایــی کــه دارنــد روی اســالم کار می کننــد، پژوهشــگرند. آقــای دیمیتریــس ز آمر
خــود توضیــح می دهــد کــه ایــن مســائل از بچگــی برایــش جذابیــت داشــته و حــال کــه بزرگ شــده، روی 

مســائل دینــی کــه بــرای او جــذاب بــوده، پژوهــش می کنــد.
، ایــن سیســتم وجــود دارد کــه فــرد بــرای پژوهش هایش پــول هم می تواند بگیــرد. می گوید:  در خــارج از کشــور
»مــن روی چیــزی کــه عالقــه دارم پژوهــش می کنــم، پــول هــم می گیــرم.« از طرفــی روی هــر چیــزی کــه کمتــر 
کارشــده باشــد اگــر کار کنــم، احتمــال اینکــه پول بیشــتری بگیرم، بیشــتر اســت. بــرای همیــن، روی چیزی 
مثــل شــیعه کار می کنــم کــه کســی کارنکــرده اســت. عــالوه بــر ایــن، پژوهشــگران در ایــن حــوزه بــه دنبــال این 
هســتند کــه مرزهــای علــم را جلــو ببرنــد و چیزهــای بیشــتری را در زمینه هــای علمی بشناســند و بتوانند بر 
دانــش بشــریت بیفزاینــد. آنهــا از ایــن کار لــذت می برنــد و کســب درآمــد می کننــد و صحبتــی از شناســایی 

ژن و نابودکــردن دیــن و ایــن حرف هــای تخیلــی نیســت.•

پی نوشت
1. Kavadi.

		  

پژوهش هــای دیگــر از جاســتین بــرت کــه از معروف تریــن چهره هــای ایــن حــوزه اســت 
ــه  ــت. کلم ــری اس ــن فط ــد دی ــات می کن ــه اثب ــرده ک ــی ک وجــود دارد. او پژوهش هــای جالب
فطــری بــودن در فلســفه اســامی تعاریــف مشــخصی دارد کــه نمی خواهــم واردش شــوم 
و از ملزومــات فطــری بــودن صحبــت کنــم؛ امــا پژوهشــگران غربی، فطــری بــودن را تعریف 
مشــخصی کرده انــد و متوجــه شــده اند کــه آدم هــا از کودکــی تــا بزرگ ســالی تمایلــی بــه 

پذیــرش دیــن دارنــد.

55

14
01  

یور
شهر

م   |  
ده

هار
ه چ

مار
|  ش

ی  
ورز

خرد



14
01  

یور
شهر

م   |  
ده

هار
ه چ

مار
|  ش

ی  
ورز

خرد

56

در نهایــت، ســومین برتــری علــم شــناختی دیــن، 
یــک(  تعــدد روش شــناختی )پلورالیســم متدولوژ
در  علــم،  حــوزه  ایــن  پژوهشــگران  اســت. 
جســتجوی آنچــه ویژگی هــای تکــرار شــونده تفکــر 
یــخ و فرهنگ هــای گوناگون  مذهبــی را در طــول تار
می ســازد، هــر روش جمــع آوری و تحلیــل داده ای 
ــه کار گرفته انــد؛  ــه نظــر می رســد را ب کــه مناســب ب
)اتنوگرافــی(،  قوم نــگاری  روش هــای  جملــه  از 
یخی، باستان شناســی، مدل ســازی  مصاحبــه، تار
چــون  آزمایشــی  روش هــای  نیــز  و  کامپیوتــری، 

تحولــی. و  بینافرهنگــی  تکنیک هــای 

توافق های نظری پیونددهنده
آنچــه پروژه هــای مختلــف علــم شــناختی دیــن 
را بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد، توافــق بــر ســر ایــن 
انســان،  فهــم  ســاختارهای  کــه  اســت  موضــوع 
نیســتند؛  فرهنگــی  اقتضائــات  محصــول  تنهــا 
و  را، هــم شــکل داده  بلکــه تجلیــات فرهنگــی 
هــم محــدود می کننــد کــه کنــش و تفکــر مذهبــی 
نیــز جزئــی از آن اســت. همان طــور کــه از ابتــدای 
کنــون  تــا  روان شناســی  در  شــناختی،  انقــالِب 
یــا  بارهــا بیــان شــده، ذهــن بشــری لــوح خالــی 
کــه  نیســت  غیراختصاصــی  پــردازش  ماشــین 
کامــالً توســط اجتمــاع برســاخته شــده باشــد.2 
در عــوض، ذهــن یــا همــان مغــز انســان ها، طــی 
تعــدادی  فرهنگــی،  بافــت  در  تحــول  فراینــد 
ســازوکار نظام منــد در مــورد چگونگــی پــردازش 
اطالعــات را نشــان می دهــد کــه بــه آنهــا ابزارهــای 
ذهنــی نیــز گفتــه می شــود.3 مثــالً یــک ابــزار ذهنــی 
یــژه پیــش  بــه زبــان مربــوط می شــود. انســان ها )به و
از بلــوغ( به آســانی زبان هــای طبیعــی را می آموزنــد 
و از آنهــا اســتفاده می کننــد، امــا بــا سیســتم های 
کدهــای  ماننــد  غیرطبیعــی،  نمادیــن  ارتباطــی 
یــی )باینــری( راحــت نیســتند. بــا درک بهتــر  دودو
اینکــه چگونــه سیســتم های پــردازش زبــان مــا، 

پانــزده ســال پیــش، چیــزی بــه عنــوان علــم شــناختی دیــن وجــود نداشــت. تنهــا تعــداد انگشت شــماری از 
پژوهشــگران بــه طــور مســتقل از بینش هــای علــوم شــناختی بــرای مطالعــه دیــن اســتفاده می کردند. امــروزه، 
علــم شــناختی دیــن، دارای ده هــا جلــد کتــاب تألیفــی، مراکــز دانشــگاهی معتــدد، و یــک انجمــن علمی با 

، تحــت عنــوان »انجمــن بین المللــی علــم شــناختی دیــن«1 اســت. بیــش از یکصــد عضــو
علــم شــناختی دیــن بــه عنــوان یــک زمینــه تحقیقاتــی بین رشــته ای، حداقــل ســه ویژگــی جــذاب را بــرای 

ــه می دهــد. ــا دیــن و مذهــب ارائ ــه تبییــن پدیده هــای مرتبــط ب پژوهشــگران عالقه منــد ب
یــف مذهــب جلوگیــری می کنــد. محققــان در ایــن زمینــه به جــای اینکــه   اول، از مشــکل دیرینــه تعر
یجی  مشــخص کننــد دیــن چیســت و ســعی کننــد آن را به طورکلی توضیح دهنــد، عمومًا با رویکــردی تدر
و جزءبه جــزء بــا ایــن موضــوع برخــورد کرده انــد؛ به این ترتیــب کــه افــکار یــا الگوهــای رفتــاری انســانی را کــه 
ممکــن اســت مذهبــی محســوب شــوند، شناســایی نمــوده، ســپس به توضیــح چرایی تکــرار ایــن الگوها در 

گــون اهتمــام می ورزنــد.  فرهنگ هــای گونا
بــا اتخــاذ موضــع توصیفــی، مکمــل  ایــن زمینــه تحقیقاتــی  کــه  ایــن رویکــرد جزئــی، باعــث می شــود 
فعالیت هــای دیگــر پژوهشــگران حــوزه دیــن باشــد. علــم شــناختی دیــن، وانمــود نمی کنــد همــه چیزهایــی 
را کــه می تــوان دیــن نامیــد، بــه طــور کامــل توضیــح می دهــد؛ بلکــه بــه دنبــال بررســی ســاختار شــناختی پایــه 
فکــر و عملــی اســت کــه ممکــن اســت دینــی تلقــی شــود و از مورخــان، مردم شناســان، جامعه شناســان، 
ــای  ــی پدیده ه ــی و چرای ــن چگونگ ــه تبیی ــا ب ــد ت ــوت می کن ــن دع ــگران دی ــایر پژوهش ــان، و س روان شناس

مذهبــی خــاص کمــک کننــد. 

گاه خداباورِی ناخودآ
درآمدی بر ماهیت ومکانیزم های  شناختی دین
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ــر  ــم بهت ــد، می توانی ــت می کنن ــات را مدیری اطالع
درک کنیــم کــه چــرا زبان هــای انســانی بــه شــکلی 
امــروزه درآمده انــد. شــناخت )Cognition(، ابــراز 
زبــان را شــکل داده و محــدود می کنــد. بــه همیــن 
ترتیــب، بســیاری از ابزارهــای ذهنــی مختلــف، 
ــدود  ــز مح ــامان داده و نی ــی را س ــات مذهب تجلی

می کننــد.
ایــن توافــق نظــری بــه قــدرت شــکل دهی ابزارهــای 
ــا دو یافتــه برجســته ایــن حــوزه  ذهنــی طبیعــی، ب
و  الهیــات4  صحــت  اســت:  شــده  داده  شــرح 

یــه حداقلــی ضــد شــهودی5. نظر

الف. صحت الهیات
بــارت و همکارانــش طــی سلســله تحقیقاتــی کــه 
در مــورد افــراد دارای باورهــای مذهبــی و بــدون ایــن 
باورهــا در امریــکا و هنــد انجــام شــد، نشــان دادنــد 
مفهــوم خــدا بــرای بزرگســاالن، بســته بــه اقتضائــات 
ــیوه های  ــه ش ــد ب ــه، می توان ــت و زمین ــی باف مفهوم
کــه از افــراد  کنــد.6 زمانــی  کامــالً متفاوتــی عمــل 
خواســته می شــد باورهــای الهیاتــی خــود را گــزارش 
کننــد، تمامــی آنهــا برداشــتی را از خــدا اعــالم کردند 
کــه بــه لحــاظ الهیاتــی درســت اســت. در مقابــل، 
مفهــوم  از  می بایســت  افــراد  کــه  آزمون هایــی  در 
کننــد،  پــردازش اطالعــات اســتفاده  بــرای  خــدا 
برداشــت آنهــا از خداونــد بســیار انســان انگارانه تر 
کــه  بــود  به این ترتیــب  رونــد  می کــرد.  پیــدا  نمــود 
بــارت و همکارانــش داســتان هایی دربــاره ی خــدا 
به عنــوان یــک شــخصیت را بــه افــراد ارائــه کردنــد، 
درحالی کــه در مــورد ویژگی هــای فیزیکــی و ذهنــی 
خــدا، اطالعاتــی در داســتان گنجانــده نشــده بــود. 
ــد   بزرگســاالنی کــه اعتقــاد داشــتند خداون

ً
معمــوال

داســتان،  یــادآوری  بــه  هنــگام  نــدارد،  مــکان 
دربــاره حرکــت خــدا از مکانــی بــه مــکان دیگــر یــا 
اینکــه خــدا در جــاده ای راه می رفتــه، صحبــت 
می کردنــد. بــه همیــن ترتیــب، بزرگســاالنی کــه ادعــا 
می کردنــد خداونــد می توانــد هم زمــان بــه هــر چیزی 
گــوش دهــد یــا بــه آن توجــه کنــد، داســتان هایی 
کــه می گفتنــد:  به خاطــر می آوردنــد  به اشــتباه  را 
»خــدا بــه دلیــل صــدای بلنــد، قــادر بــه شــنیدن 

، بــه دعــای اولــی پاســخ دهــد. ــا مجبــور اســت قبــل از رفتــن و توجــه بــه دعــای دیگــر چیــزی نیســت ی

ب. نظریه حداقل غیرملموس
یــه، نوعــی محدودیــت شــناختی بــر تفکــر مذهبــی غالــب اســت. در شــرایط معمولــی،  بــر اســاس ایــن نظر
 مفاهیــم تنهــا در صورتــی بــا موفقیــت بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند کــه بــه طــور حداقلــی، غیرملمــوس7
، فشــار شــناختی بــرای اســتفاده از مفاهیــم ســاده بــر افــراد وجــود دارد و ایــن  )MCI( باشــند. بــه بیــان دیگــر
فشــار شــناختی در مجمــوع، بــه یــک گرایــش جمعــی منتهــی می شــود کــه تنهــا بــرای انتقــال موفقیت آمیــز 

یــادی مفروضــات خروجــی ابزارهــای ذهنــی مــا را بــرآورده می کننــد. مفاهیمــی اســت کــه تــا حــد ز
کــه آن را همه گیرشناســی بازنمایی هــا8  کــرده  ، راهبــردی بــرای مطالعــه فرهنــگ طراحــی  بر دن اســپر
ــا احتمــال  رهــا را ب ــا درنظرگرفتــن ایــن موضــوع کــه چگونــه ذهــن انســان ها بعضــی باو نامیــده اســت.10 ب
رهــا یــا  بیشــتری نســبت بــه ســایر ایده هــا تولیــد می کنــد، می توانیــم توضیــح دهیــم چــرا بعضــی باو
رســوم، تــا ایــن حــد متــداول هســتند. ابزارهــای ذهنــی طبیعــی مــا انــواع خاصــی از ایده هــا را تولیــد 
ــرای  ــا ب ــی م ــزار ذهن ــال، اب ــرای مث ــم. ب یی ــوس می گو ــا ملم ــه آنه ــی، ب ــت فرهنگ ــارغ از باف ــه ف ــد ک می کنن
ــور  یکــی فــرض می کنــد کــه اجســام جامــد نمی تواننــد از دیگــر جســم های جامــد عب فهــم اشــیای فیز
کننــد.  ایــن مشــاهدات نســبتًا پیش پاافتــاده، زمانــی اهمیــت می یابنــد کــه در مــورد مفاهیــم فرهنگــی 

ــوند. ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــای مذهب ره ــد باو همانن
یــه حداقــل غیرملمــوس معروف اســت.   یــه بهینــه شــناختی معرفــی کــرده کــه بــه نظر ، یــک نظر پاســکال بویــر
بویــر مطــرح کــرد کــه اگرچــه مفاهیــم کامــالً ملمــوس به آســانی منتقــل می شــوند، امــا مفاهیمــی کــه کمــی از 
انتظــارات حســی ابزارهــای ذهنــی مــا منحــرف می شــوند، ممکــن اســت بــا موفقیت بیشــتری منتقل شــوند 
 )MCI درصورتی کــه در دیگــر شــرایط برابــر باشــند(. ایــن مزیــت، از مفاهیــم حداقــل غیرملمــوس )مفاهیــم(
ــاب  ــا اجتن ــی م ــازوکارهای مفهوم ــر س ــد ب ــش از ح ــنگین و بی ــار س ــادن ب ــه از نه ــه گرچ ــود ک ــی می ش ناش

می کننــد، ولــی ایــده ای را ارائــه می دهــد کــه آن قــدر چالش برانگیــز اســت کــه نیــاز بــه توجــه بیشــتری دارد.
ایــده ســگ قهــوه ای کــه در آن طــرف حفــاظ، در حــال پــارس کــردن اســت را بــا ایــده ســگی در حــال پــارس 
کــردن و آن طــرف حفــاظ مقایســه کنیــد کــه توانایــی رد شــدن از اشــیای جامــد را دارد. ســگ اول، کامــالً 
ملمــوس اســت و توجــه کمــی را برمی انگیــزد؛ درحالی کــه ســگ دوم تــا حــدی غیرملمــوس بــوده و نیــاز بــه 
توجــه بیشــتری دارد، امــا بــر ســازوکارهای مفهومــی انســان، بیــش از حــد فشــار نمــی آورد. ســگ ســومی را 
ــه دنیــا مــی آورد،  ــده ب ــز اســت، پرن فــرض کنیــد کــه از اشــیا عبــور می کنــد، بخش هایــی از او از جنــس فل
زمــان را برعکــس تجربــه می کنــد، می توانــد ذهن هــا را بخوانــد و هــر زمــان کــه بــه او نــگاه می کنیــد، ناپدیــد 
می شــود. ایــن ســگ یــک مفهــوم بســیار غیرملمــوس اســت. بویــر معتقــد اســت کــه از میــان ایــن مثال هــا، 
یرا  ســگ دوم اســت کــه در تمــام فرهنگ هــا بیشــتر در خاطــر افــراد مانــده و نیــز بــه دیگــری انتقــال می یابــد، ز

حداقلــی از غیرملمــوس بــودن را دارد.
یــه حداقــل غیرملمــوس را تأییــد می کننــد. لیــزدورف )2001( نشــان داد کــه  به طورکلــی، تحقیقــات نظر
بویــر  پیش بینی هــای  بــا  کامــالً  میــالد،  از  قبــل  اول  قــرن  ســه  از  رومــی12  شــگفتی های  فهرســت های 
مطابقــت دارنــد. اکثــر آنهــا ویژگی هــای غیرملمــوس را نشــان می دهنــد، به طوری کــه نــود و نــه درصــد از 
آنهــا، فقــط یــک نقــض غیرملمــوس دارنــد، یــک درصــد دارای دو نقــض هســتند و هیــچ یــک از 354 مــورد، 
بیش تــر از دو نقــض غیرملمــوس ندارنــد. بــارت و نایــوف )2001( بــه طــور تجربــی ایــن ادعــا را کــه مفاهیــم 
یــت انتقــال، نســبت بــه مفاهیــم ملمــوس و همین طــور از نظــر فرهنگــی  حداقــل غیرملمــوس دارای مز
عجیب وغریــب را آزمایــش کردنــد. آنهــا از یــک طــرح یــادآوری داســتان و دو طــرح روایــت اســتفاده کردند که 
شــامل گفتــن و بازگفتــن داســتان ها بــود. نتایــج از پیش بینی هــای بویــر پشــتیبانی نمــوده و حتــی نشــان داد 
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ــر  ، حتــی قوی ت یادآوری هــا پــس از ســه مــاه تأخیــر
شــدند. مطالعــات جدیــد حاکــی از آن اســت کــه 
ایــن اثــرات می تواننــد توســط بافــت انتقــال تعدیــل 
شــوند، امــا بــه نظــر می رســد از مــواردی اســتفاده 
مــورد  در  بویــر  محــض  حــس  از  کــه  می کننــد 

غیرملمــوس بــودن، منحــرف می شــود.
ل می کنــد کــه مفاهیــم  در نهایــت، بویــر اســتدال
مذهبــی افــراد عــادی در سراســر جهــان، آن قدرهــا 
بــه  آنهــا  عــوض،  در  نیســت.  غیرملمــوس  هــم 
مفاهیــم حداقــل غیرملمــوس نزدیــک هســتند. 
بخشــی از دلیــل موفق بــودن این مفاهیم فرهنگی، 
بــر سیســتم های شــناختی مــا،  کــه  ایــن اســت 
از حــد تحمیــل نمی کننــد.  بــار ســنگین بیــش 
مطلــوب  حــد  ایــن  از  کــه  الهیاتــی  ایده هــای 
 تحریــف شــده 

ً
شــناختی فراتــر می رونــد، احتمــاال

یــا نادیــده گرفتــه می شــوند کــه بویــر از آن بــا عنــوان 
می کنــد.  یــاد   )2001( یزدان شــناس«  »تــراژدی 

»سیســتم های  گفــت:  می تــوان  جمع بنــدی  در 
ــور  ــه ط ــی و ب ــی( معمول ــای ذهن ــناختی )ابزاره ش
عمــل  و  اندیشــه  و  بــوده  درحال رشــد  طبیعــی، 
ایــن  را شــکل داده و محــدود می کننــد.«  دینــی 
موضــوع در بســیاری از مســائل مختلفــی کــه علــم 
شــناختی دیــن بــه آن پرداختــه، تکــرار می شــود.

شناخت و خدایان
کاربــردی  دیــدگاه علــم شــناختی، یــک تعریــف 
ــوس  ــل غیرملم ــک عام ــد: ی ــه میکن ــدا ارائ ــرای خ ب
کــه اعمــال را بــه شــرط بــاور وجــودش، برمی انگیــزد. 
تحــت چنیــن تعریفــی، خدایــان، شــبح ها، ارواح 
نیاکان، شــیاطین، جادوگران، و فرشــتگان، همگی 
انســانی  رهبــران  امــا  می شــوند؛  محســوب  خــدا 
قدرتمنــد، ســتاره های راک، و ورزشــکاران مشــمول 
ایــن تعریــف نیســتند. مهــم نیســت کــه آنهــا چقــدر 
پرســتش یــا تحســین شــده و الگــو قــرار می گیرنــد یــا 

الهام بخــش تشــکیل جوامــع متحــد می شــوند.
اعتقــاد  چــرا  اینکــه  مــورد  در  گاتــری  اســتوارت 
یــه  نظر اســت،  رایــج  حــد  ایــن  تــا  خدایــان  بــه 
انسان شناســی ارائــه کــرده اســت.13 او می گویــد: 
»انســان ها بــرای توجــه بــه اشــکال شــبیه انســان یــا 

ســایر اطالعاتــی کــه ممکــن اســت موجــودات شــبیه انســان ایجــاد کننــد، ســوگیری ادراکــی دارنــد. آنهــا در 
یــا موجــودات خطرنــاک دیگــر شــکل گرفته اند.« بــرای حفــظ، بقــا، و شناســایی دشــمنان  طــول تکامــل، 

ایــن ســازوکار شــناختی کــه مســئول تشــخیص عوامــل قصدمنــد اســت، دســتگاه تشــخیص عاملیــت 
بســیار حســاس14 نــام دارد. البتــه، عــده ای از محققــان بــا درنظرگرفتــن اینکــه تشــخیص های چنیــن 
یــر ســؤال  یــت آن در ایجــاد بــاور بــه خــدا را ز  انعکاســی بــوده و زود باطــل می شــود، محور

ً
دســتگاهی معمــوال

برده انــد. چــرا گاهــی فکــر می کنیــم صدایــی کــه در شــب می شــنویم، فقــط بــاد اســت و گاهــی یــک روح؟! 
آیــا واقعــًا اغلــب تجربیاتــی کــه مــردم دارنــد، آنهــا را حضــور یــا عمل مســتقیم خــدا می داننــد؟! اینها ســواالتی 

یــه گاتــری در مــورد بــاور بــه خدایــان را بــه چالــش می کشــند. هســتند کــه کفایــت نظر

استدالل روانی-اجتماعی
از دالیــل دیگــری کــه در علــم شــناختی دیــن بــرای بــاور بــه خدایــان آورده می شــود، قابلیــت آن بــرای روشــن 
ل  کــردن رویدادهایــی اســت کــه هیچ گونــه توضیــح ملموســی ندارنــد. هنگامــی کــه سیســتم های اســتدال
یکــی اساســی را بــرای رویدادهــا جســتجو می کننــد، در توضیــح یــک  حســی مــا کــه دالیــل فیزیکــی یــا بیولوژ
( ناکارآمــد هســتند، مــا مســتعد  یــداد برجســته عاطفــی )مثــالً یــک بیمــاری یــا فاجعــه طبیعــی ویرانگــر رو
روی آوردن بــه توضیحــات روانی-اجتماعــی هســتیم. خدایــان، بــه عنــوان عوامــل روانی-اجتماعــی کــه 
لی گنجانده شــوند  قدرت هــای متفاوتــی نســبت بــه مــردم دارنــد، ممکن اســت به آســانی در چنین اســتدال

)مثــالً خدایــان از دوســت مــن خشــمگین هســتند و بــه همیــن دلیــل او را بــه بیمــاری مبتــال کرده انــد(.

باورمندان مادرزادی
تحقیقات نشــان می دهد که ســازوکارهای شــناختی کودکان ممکن اســت به طور ویژه، پذیرای مفاهیم 
خاصــی از خــدا باشــد. در واقــع، دبــورا کلمــن ایــن را مطــرح کــرده کــه کــودکان ممکــن اســت »خدابــاوران 

شــهودی« باشــند. پــاول بلــوم می گویــد: »بــا درنظرگرفتــن شــواهد رشــدی، دیــن، طبیعــی اســت«.
یــادی بــه  در ایــن حیطــه، شــواهدی از کــودکان بریتانیایــی و آمریکایــی نشــان می دهــد کــه آنــان تمایــل ز
هدفمنــد دیــدن جهــان طبیعــی دارنــد، حتــی بــه شــیوه هایی کــه بزرگســاالن متعهــد مذهبــی هرگــز بــه 
ــوک دار  ــنگ ها، ن ــد: »س ــد بگوین ــل دارن ــودکان تمای ــال، ک ــوان مث ــه عن ــد. ب ــوزش نمی دهن ــود آم ــدان خ فرزن
هســتند.« نــه بــه دلیــل برخــی فرایندهــای فیزیکــی، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه نوک تیــز بــودن آنهــا، دیگــران را 
از نشســتن بــر روی شــان بــاز مــی دارد. ایــن »غایت شناســی بی قاعــده« بــه موجــودات طبیعــی زنــده و غیــر 
زنــده ســرایت می کنــد.15 تحقیقــات اخیــر نشــان می دهــد کــه حتــی کــودکان دوازده ماهــه، می داننــد کــه 
فقــط موجــودات قصدمنــد، نظــم را ایجــاد می کننــد؛ بنابرایــن، جــای تعجــب نیســت کــه کــودکان تمایــل 

یــادی بــه دیــدن جهــان بــه صــورت هدفمنــد دارنــد. امــا طراحــی شــده توســط چــه کســی؟! ز

دن اسپربر  		 ژان پیاژه  		پاسکال بویر  		 پاول بلوم   		
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یختــه  تــا بفهمــم آنهــا در کجــای خانــه ای بــه هــم ر
هســتند( یــا می توانــم از او درخواســت کنــم کــه از 
نظــر فیزیکــی عمل کند و کلیدهــا را در جیب من 
قــرار دهــد. بــرای خــدای توانــا هــر دو روش ممکــن 
اســت، امــا یافته هــای صحــت الهیــات، ترجیــح 
موجــود  یــک  از  درخواســت  بــرای  را  شــهودی 
روانی-اجتماعــی بــرای کنــش روان شــناختی یــا 
اجتماعــی پیش بینــی می کنــد. بــارت از طریــق 
طریــق  از  و  دعــا  دفترهــای  تحلیــل  و  یــه  تجز
تکنیــک پرسشــنامه ای بــه نتایــج جالــب توجهــی 
دســت یافــت. او در ایــن پرسشــنامه ها از جوانــان 
خواســت تــا محتمل تریــن اســتراتژی دعــای خــود 
را در تعــدادی از موقعیت هــای فرضــی قضــاوت 
ــارت نشــان داد شــرکت کننــدگان جــوان  کننــد. ب
متمایل انــد دعــا کننــد تــا خداونــد بیشــتر از طریــق 
علیــت روانــی یــا اجتماعــی نســبت بــه علیــت 

یکــی یــا فیزیکــی عمــل کنــد. بیولوژ

نتیجه گیری
اساســی  رویکــرد  ســه  بــا  دیــن  شــناختی  علــم 
بــه  اســت  ممکــن  کــه  می شــود  مشــخص 
بالندگــی روزافــزون آن کمــک کــرده باشــد: رویکــرد 
تعــدد  و  تبیینــی،  انحصــار  عــدم  به جــزء،  جــزء 
روش شــناختی. عــالوه بــر ایــن مــوارد، دو عامــل 
کــه نیــاز بــه معرفــی و تبییــن دارنــد. دیگــر اســت 
اول، گفتــه می شــود علــم شــناختی دیــن، اغلــب با 
یــک گفتمــان غالــب ضد مذهبــی همراه اســت.19 
ــز  ــت )2006( و داوکین ــای دن ــال، کتاب ه ــرای مث ب
بــه  را  دیــن  شــناختی  علــم  یافته هــای   )2006(
عنــوان بخشــی از تــالش آرمان گرایانــه خود، جهت 
رهایــی جهــان از تفکــر مذهبــی نشــان می دهنــد. 
الزم بــه ذکــر اســت رویکــرد یــا یافته هــای شــناختی 
بــه هیــچ وجه مســتلزم چنیــن دیدگاهی نیســت.20 
جنگ جویانــه  لفاظی هــای  وجــود،  ایــن  بــا 
ــا  -مســتقل از اینکــه واقعــًا شایســته آن هســتند ی

نــه- توجــه را بــه خــود جلــب می کننــد.
بــا  دیــن  شــناختی  علــم  مشــابه،  طــور  بــه 
روان شناســی تکاملی و انسان شناســی یکی شده 
اســت. رابطــه بیــن علــم شــناختی دیــن و علــم 

مصاحبــه بــا کــودکان کــه توســط ژان پیــاژه انجــام شــد، او را بــه این نتیجه رســاند کــه کودکان ســاخته پندار16 
یاچه هــا و کوه هــا را بــه نبــوغ و اختــراع انســان نســبت می دهنــد.  هســتند و موجــودات طبیعــی، ماننــد در
، دقیق تــر و کنترل شــده تر نشــان می دهــد کــه کــودکان پیشدبســتانی، خدایــان )و نــه  تحقیقــات اخیــر
مــردم( را منشــأ طراحــی طبیعــی می داننــد.17 پــس جــای تعجــب نیســت کــه مــارگارت ایوانــز اثبــات کــرده 
ــی،  ــر دوران کودک ــا اواخ ــوران، ت ــأ جان ــورد منش ــان در م ــادات والدین ش ــه اعتق ــه ب ــدون توج ــودکان، ب ــه ک ک

ــد. ــح می دهن ــی ترجی ــای تکامل ــه روایت ه ــه را ب ــای آفرینش گرایان روایت ه
ــا  ــه مفهــوم خــدا ی ــود کــه کــودکان، به آســانی ب ــی، تعجــب آور نخواهــد ب ــه ایــن یافته هــای تجرب ــا توجــه ب ب
خدایــان خالــق دســت یابنــد. امــا آمادگــی کــودکان بــرای ایمــان بــه خدایــان، بــه قــدرت خــالق خــدا ختــم 
ــا و فوق العــاده مشــاهده گر  ــاور بــه خدایــی فوق العــاده دان ــه نظــر می رســد کــه بچه هــا آمــاده ب نمی شــود. ب
هســتند. بــارت و همکارانــش نشــان دادنــد کــه کــودکان کمتــر از هشــت یــا نه ســال، نیــازی به انسان ســازی 
محــض خــدا ندارنــد، موقعیتــی کــه توســط بســیاری از محققان، در ســنت پیــاژه ارتقا یافته اســت. حداقل 
وقتــی صحبــت از ویژگی هــای ذهنــی، ماننــد ادراک و باورهــا می شــود، ممکــن اســت کــودکان چهــار یــا 

پنــج ســاله، انتظــارات بســیار متفاوتــی از خــدا نســبت بــه بقیــه ی افــراد، داشــته باشــند. 
بــارت و همکارانــش، همچنیــن درک کــودکان را در مــورد اینکــه چــه کســی می توانــد معنــای یــک رمــز 
یکــی ببینــد، بررســی کردند. در میــان این  مخفــی یــا بــازی تــازه اختــراع شــده را بدانــد و یــا یــک شــیء را در تار
مســئله های مختلــف، یــک الگــوی رشــد واحــدی پیــدا شــد: »کــودکان ســه ســاله تصــور می کننــد کــه همه 
عامل هــای قصدمنــد، دارای دانــش یــا ادراک فوق العــاده هســتند«. همینطــور کــه کــودکان بالــغ می شــوند، 
یــاد می گیرنــد کــه انســان ها و برخــی جانــوران )امــا نــه لزومــًا خــدا(، دارای محدودیت هــای ذهنــی هســتند. 
کــودکان در ســن پنــج ســالگی، می تواننــد توانایی هــای فوق العــاده خداونــد را از انســان ها تمییــز دهنــد، امــا 
ایــن محدودیت هــای انســانی اســت کــه بایــد آموختــه شــوند. نامرئــی بــودن خــدا نیــز بــرای کــودکان مشــکل 
ــه راحتــی در  ــر روی دوســتان خیالــی، نشــان می دهــد کــه کــودکان عــادی، ب خاصــی نــدارد. تحقیقــات ب
ــی  ، نامرئ ل می کننــد؛ از ایــن رو ــی اســتدال مــورد حــاالت و کنش هــای ذهنــی و عاطفــی موجــودات نامرئ

بــودن خداونــد، مانعــی بــرای بــاور در کــودکان خردســال نیســت.

نیایش
بــارت در مطالعاتــی کــه نشــان می دهــد چگونــه سیســتم های شــناختی می تواننــد اعمــال دینــی را هدایت 
کننــد، دعــای اســتغاثه18 را در میــان پروتســتان های آمریــکای شــمالی بررســی کــرد. اگرچــه بــه پروتســتان ها 
یــت، آمــوزش نمی بیننــد 

ّ
آمــوزش داده می شــود کــه از خــدا درخواســت کننــد، امــا عمومــًا در مــورد نحــوه عل

کــه از خــدا بخواهنــد در آن اســلوب عمــل کنــد. وقتــی کلیدهایــم را گــم می کنــم، می توانــم از خــدا بخواهــم 
کــه از نظــر روان شــناختی بــر مــن اثــر بگــذارد )بــه مــن یــادآوری کنــد آنهــا را کجــا گذاشــته ام یــا کمکــم کنــد 

		  

بــه طــور مشــابه، علــم شــناختی دیــن با روان شناســی تکاملی و انسان شناســی یکی شــده اســت. 
رابطــه بیــن علــم شــناختی دیــن و علــم تکامــل، بیــش از حــد لــزوم، فرصت طلبانــه اســت؛ بــه ایــن 
معنــا کــه علــم شــناختی دیــن می توانــد بررســی کنــد کــه چگونــه شــناخت طبیعــی انســان، ابــراز 
دینی را شــکل داده و محدود می کند؛ بدون اینکه توضیح دهد چرا شــناخت انســانی این گونه 
است! چنین توضیحی که احتمااًل توسط روان شناسی تکاملی ارائه شده است، با اینکه عمق 
گزارش هــای علــوم شــناختی دیــن را افزایــش می دهــد، در واقع به یک پروژه ثانویه بدل می شــود. 
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تکامــل، بیــش از حــد لــزوم، فرصت طلبانــه اســت؛ 
بــه ایــن معنــا کــه علــم شــناختی دیــن می توانــد 
بررســی کنــد که چگونه شــناخت طبیعی انســان، 
می کنــد؛  محــدود  و  داده  شــکل  را  دینــی  ابــراز 
بــدون اینکــه توضیــح دهــد چــرا شــناخت انســانی 
 
ً
کــه احتمــاال این گونــه اســت! چنیــن توضیحــی 

توســط روان شناســی تکاملــی ارائــه شــده اســت، بــا 
اینکــه عمــق گزارش هــای علــوم شــناختی دیــن را 
افزایــش می دهــد، در واقــع بــه یک پــروژه ثانویه بدل 
می شــود. بســیاری از کارهــای پیشــگام در علــم 
شــناختی دیــن، از دیدگاه هــای تکاملــی اســتفاده 
نکرده انــد؛ بلکــه چگونگــی شــناخت های انســان 
را توصیــف کــرده )نــه چرایــی آن( و نحــوه اهمیــت 

آن بــرای ابــراز مذهبــی را روشــن نموده انــد.
ــوان به صــورت خالصــه بیــان کــرد  در نتیجــه می ت
علمــی  توضیحــات  دیــن،  شــناختی  علــم  کــه 
نظــری و قابــل آزمــودن تجربــی ارائــه می دهــد کــه 
چــرا اندیشــه و عمــل دینــی، تمایــل بــه توســعه و 

گســترش خــود را دارد.•
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یف نامه |  معر
بیاین در حــال حاضــر  ی شــر دکتــر ابوطالــب صفــدر
وهشــگر پســا دکتــری فلســفه در ســازمان فضــایی  پژ
مشــی   1367 ســال  در  او  اســت.  آملــان  در  وپــا  ار
یب متولــد  آذرباجیــان غــر بیان اســتان  در شــهر شــر
شــد و در ســال 1385 مشــی، در رشــته مهنــدیس 
یــز پذیرفتــه شــد و از مهــان  مکانیــک دانشــگاه تبر
علوم انســاین  حــوزه  در  را  خــود  مطالعــات  زمــان، 
ود بــه مباحــث اندیشــه ای  کــرد. وی بعــد از ور آغــاز 
علوم انســاین و دیــی، بــه ادامــه حتصیــل در رشــته 
ــم پرداخــت و در ســال 1393 در مقطــع  فلســفه عل
ــم، در دانشــگاه  کارشــنایس ارشــد رشــته فلســفه عل
ی در ســال  یف پذیرفتــه شــد. صفــدر صنعــی شــر
1395 حتصیــالت خــود را در مقطــع دکتــری رشــته 
صنعــی  دانشــگاه  در  ی  فنــاور و  علــم  فلســفه 
یف ادامــه داد و از ایــن دانشــگاه فارغ التحصیــل  شــر
ابوطالــب  از  متعــددی  مقــاالت  و  کتــاب  شــد. 
ی وجــود  ی در حــوزه فلســفه علــم و فنــاور صفــدر
مصنوعــی:  »هــوش  اثــر  بــه  می تــوان  کــه  دارد 

کــرد. فلســفه، اخــالق، و جامعــه« اشــاره 

مقدمه 
تغییــر  در  می توانــد  کــه  مختلفــی  ابزارهــای 
و  عقــل  ســاحت  دو  در  باشــد،  مؤثــر  شــناخت 
بــرد دارد. برهان هــای ســخت همیشــه  قلــب کار
دســت وپنجه  عقــل  ســاحت  بــا  تــا  می کوشــند 
یچــه  نــرم کننــد و ایــن احساســات اســت کــه از در
می دهــد.  قــرار  تحت تأثیــر  را  انســان  قلــب، 
کــه ســاحت احساســات و  بایــد توجــه داشــت 
عواطــف، بــه دلیــل عــدم پذیرفتــن قواعــد عقلــی، 
می توانــد به تنهایــی تمــام براهیــن را باطــل کنــد. 
ــا  ازایــن رو کســانی کــه نســبت بــه مســائل عقلــی ب
ــا  نفــرت برخــورد می کننــد، به ســختی می تواننــد ب
براهیــن قانــع شــوند. مداحی هــا در هیئت هــای 
ــر  مذهبــی از ســنخ مقوالتــی اســت کــه می توانــد ب
روی احساســات و عواطــف مخاطبیــن اثرگــذار 
باشــد. مخاطبــی کــه هنــوز قلبــش بــه طــور کامــل 
ســخت نشــده، تحت تأثیــر مداحــی، رقــت قلــب 
پیــدا می کنــد و به مــرور می توانــد آمــاده شــنیدن 

ــا مجلــه تخصصــی  ــا دســتگاه شــناختی آدمــی موجــب شــد ت براهیــن گــردد. رابطــه تنگاتنــگ هیئــت ب
ــن  ــگاه برم ــفه در دانش ــری فلس ــا دکت ــگر پس ــدری، پژوهش ــب صف ــر ابوطال ــی را دکت ــردورزی گفت وگوی خ
آلمــان انجــام دهــد تــا بــه بررســی ابعــاد ارتبــاط فناوری هــای شــناختی بــا هیئت هــای مذهبــی بپــردازد.

خــردورزی: رابطــه مطالعــات و پژوهش هــای حــوزه شــناخت و فناوری هــای نویــن شــناختی، ناظــر بــه  	
بافــت مذهبــی برخــی کشــورها مثــل ایــران چگونــه اســت؟

مــا بایــد در فضــای مذهبــی و تبلیغــات دینــی از فّناوری هــای شــناختی فاصلــه بگیریــم. مــا می توانیــم ســه 
ســطح از تکنولوژی هایــی کــه بــر روی ادراک و جهان بینی هــا تأثیــر می گذارنــد را از یکدیگــر تفکیــک کنیــم:

- فناوری های مبتنی بر اطالعات
- فناوری های مبتنی بر شناخت-ادراک

- فناوری های مبتنی بر تجربه1 
 ســطح اول تکنولــوژی، تکنولوژی هــای اطالعاتــی2 هســتند. ایــن تکنولــوژی ها، یک ســری اطالعات به شــما 
ل، و تعقل، نظر مخاطــب را دربــاره موضوعی عوض یا  می دهنــد و ســعی می کننــد بــا ارائــه اطالعــات، اســتدال

تثبیــت کننــد. بــرای مثــال، فــردی یــک کتاب می نویســد و می خواهــد در آن وجــود خــدا را اثبات کند.
بــه اثبــات حقانیــت امــام  کتــاب مینویســد و  کــه آن فــرد  گفــت  در ســیاق ایــن مصاحبــه، می تــوان 
یــد می پــردازد. ایــن ابرازهــا یــک تکنولــوژی informational بــه شــمار  حسین)علیه الســالم( و باطــل بــودن یز

ــد. ــت کنن ــا تثبی ــوض ی ــود را ع ــب خ ــده مخاط ــر و عقی ــد نظ ــالش می کنن ــه ت ــد ک می رون
 ســطح بعــدی تکنولــوژی کــه دیگــر در ســطح informational قــرار نــدارد و در ســطح شــناختی3 کار 
می کننــد، همــان Cognitive technology اســت. بــرای مثــال اقداماتــی کــه در اقتصــاد رفتــاری دنبــال 
می شــود، می خواهــد نظــر شــخص را نســبت بــه پدیــده ای حفــظ کنــد یــا تغییــر دهــد. فــرق ایــن ســطح بــا 
ســطح قبلــی در ایــن اســت کــه بــه شــما اطالعــات نمی دهــد، بلکــه شــمارا بــه نوعــی دســتکاری می کنــد 
ــی  ــای مذهب ــه در فض ــی ک ــود. مثال ــر بش ــی و تغیی ــتخوش دگرگون ــان دس ــد، نظرت ــه بفهمی ــدون اینک ــه ب ک
کــه ســخنرانی های مذهبــی،  ایــن اســت  بــه ذهنــم می رســد،  از تکنولوژی هــای شــناختی در اینجــا 
تکنولوژی هــای شــناختی هســتند )ترکیبــی از شــناختی و اطالعاتــی(. یــک ســخنران یــا خطیــب، بــاالی 
گــون کــه شــاید از برهــان تــا  منبــر مــی رود و بــا اســتفاده از مثال هــای مختلــف یــا تکنیک هــای ادبــی گونا
مغلطــه را در کار خــود دخالــت دهــد، تــالش می کنــد نظــر کســی را کــه پــای منبــر نشســته، تثبیــت یــا دچــار 

تغییــر و دگرگونــی ســازد.

خــردورزی: تکنولوژی هــای شــناختی در هیئــت بــه چــه شــکل در تغییــر باورهــا و عقایــد فــرد کمــک  	
می کنــد؟

، وقتی شــما به ســاختن  مــن منبــر را به مثابــه تکنولــوژی شــناختی فهــم می کنــم. بــه عنــوان یــک مثــال دیگــر
فیلــم اقــدام می کنیــد، فیلــم نیــز یــک تکنولــوژی شــناختی بــه شــمار مــی رود. وقتی شــما فیلم مختارنامــه را 
می بینیــد، اعتقــاد شــما نســبت بــه مختــار یــا ظلمــی کــه بــه امــام حسین)علیه الســالم( شــده، دســتکاری 
میشــود، تغییــر میکنــد. یعنــی مثــالً موســیقی، فیلــم نامــه، قصــه، همــه و همــه دســت بــه دســت هــم 
میدهنــد و بــدون اینکــه خودتــان متوجــه بشــوید، یــک نظــر خاصــی درمــورد شــخصیت هــا در شــما شــکل 
میگیــرد: »مــن قبــل از فیلــم مختــار اعتقــاد داشــتم کــه مختــار آدم بــدی اســت و بعــد از دیــدن ایــن فیلــم 
اعتقــاد دارم کــه مختــار آدم خوبــی اســت«. فنــاوری هــای شــناختی و اطالعاتــی در یــک چیــز مشــترک 
انــد: هــر دو گــزاره ای4 هســتند. منتهــا یکــی )اطالعاتــی( گــزاره هایــش کامــال صریــح و شــفاف اســت، دومی 
گاه و ناشــفاف اســت. امــا در هــر دویشــان، تغییــری کــه اتفــاق افتــاده را میتوانید به  وگوصریــح نیســت، ناخــودآ
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یــس کنــم، کاری  کنــم یــا در کالس درس آن را تدر
یــرا آن امــام حســین در زندگــی آدم تأثیــری  نــدارم؛ ز
امام حســینی  روی  بــر  مــن  تمرکــز  همــه  نــدارد. 
یســت می کنیــم و محصــول  ز آن  بــا  کــه  اســت 
هیچ یــک از اطالعــات و شــناخت هایی کــه مــا 
یــم نیســت. ایــن امــام حســین محصــول همین  دار
ــن  ــم و م ــرکت می کنی ــه ش ــت ک ــی اس هیئت های
آن را ایــن طــور می فهمیــم. اصــال بــه همیــن خاطــر 
اســت شــما در خلــوت تــان وقتــی بــا امــام حســین 
صحبــت  وقتهــا  خیلــی   ، میکنیــد  صحبــت 
گدازهــا و نجواهــای  هایتــان تبدیــل بــه ســوز و 
ــینی  ــام حس ــما آن ام ــی ش ــود. یعن ــقانه میش عاش
کــه بــا او صحبــت میکنید، احســاس صمیمیت 
و نزدیکــی میکنیــد، همیــن امــام حســینی اســت 

یســت اش کــرده ایــد.  کــه هیــات هــا ز
وقتی کــه مخاطــب وارد هیئــت می شــود، گویــی 
کــه از جهــان حاضــر جــدا و وارد جهــان جدیــدی 
می شــود. ایــن جهــان جدیــد، بــه این دلیل نیســت 
کــه اطالعــات جدیــدی بــه دســت مــی آورد؛ بلکــه 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــما در آنجــا تجربــه ای 
پیــدا  را  حسین)علیه الســالم(  امــام  نــام  بــه 
می کنیــد. وقتی کــه از امــام حسین)علیه الســالم( 
صحبــت می شــود، ذهــن مخاطــب بــه ســمت 
کــه بــا دوســتانش بــه  شــب های محــرم مــی رود 
و  می کنــد  ســینه زنی  و  یــه  گر مــی رود،  هیئــت 
پــس از هیئــت نیــز بــا هــم نــذری می گیرنــد. امــا 
ذهــن مخاطــب، کمتــر از یــاد محــرم بــه ســمت 
ایــن مــی رود کــه در ســال شــصت و یــک هجــری 
بزرگــش از  قمــری، فــردی بــرای اصــالح امــت پدر
مکــه بیــرون مــی رود و بــه ســمت کوفــه حرکــت 
توســط  جمعــی  به صــورت  درک،  ایــن  می کنــد. 
تکنولــوژی هیئــت و مداحــی ســاخته می شــود. 
می شــود  خوانــده  مداحــی  در  کــه  شــعرهایی 
شــما  بــه  می شــود،  یختــه  ر کــه  اشــک هایی  یــا 
اگــر  کــه  می دهــد  را  تجربــه ای  یــا  احساســات 
بخواهــم در یــک کلمــه خالصــه کنــم، ایــن اســت 
یســت  کــه در آنجــا امــام حسین)علیه الســالم( را ز
کرده ایــد کــه تجربــه چنیــن امام حســینی در شــما 

می گــردد. فعــال 

گــزاره تبدیــل کنیــد . در قالــب گــزاره هــای زبانــی در موردشــان حــرف بزنیــد و منتقلشــان کنیــد.
ســطح دیگــری از تکنولــوژی کــه مــن می فهمــم و بــه نظــر بایــد توجــه خــود را بــه ایــن تکنولــوژی معطــوف 
کاری ندارنــد یــا  کنیــم، تکنولوژی هــای تجربــی هســتند. تکنولوژی هــای تجربــی بــا اطالعــات شــما 
اطالعاتــی بــه شــما نمی دهنــد. ایــن نــوع از تکنولــوژی، بــا شــناخت شــما هــم کاری ندارنــد؛ یعنــی گــزاره ای 
نیســتند و اساســًا هــم تبدیــل بــه گــزاره نمی تواننــد بشــوند و بــا گزاره هــا، اعتقــادات، و باورهــای مخاطــب 
ــه مســائل  کاری ندارنــد. ایــن ســطح از تکنولــوژی، باتجربه هــای5 مخاطــب ســروکار دارد و آن را نســبت ب

شــکل می دهــد. مــن بهتریــن مثالــی را کــه می توانــم بــرای ایــن ســطح بیــاورم، پدیــده مداحــی اســت.
ری و صنعــت کــه ابعــاد مختلفــی دارد. در واقــع یــک جهــان اســت، یــا بــه  ــاو مداحــی به مثابــه یــک فّن
یــد شــما وارد یــک  ــه یــک هیئــت می رو یســت جهــان اســت. از لحظــه ای کــه ب ــر یــک ز تعبیــر دقیــق ت
ــه شــما چایــی می دهنــد، یــک عــده را  رودی کــه در آنجــا ب ید. از درب و یســت جهــان خــاص میشــو ز
ــا فیلــم کــه مــی نشــینید و تــوی خانــه تــان  ینــد )مقایســه کنیــد ب مــی بینیــد کــه بهتــان خوشــامد میگو
رودی هیئــت پارچــه و پرچم هــای مختلــف ســیاه رنگ را می بینیــد و بعــد از  تماشــا میکنیــد( در و
کــه در آنجــا نیــز پرچم هــای ســیاه نصب کرده انــد. بعــد یــک نفــر  ید  آن وارد فضــای هیئــت می شــو
مــداح می آیــد و شــروع بــه خوانــدن می کنــد. چراغ هــا خامــوش می شــود و فضــای به خصوصــی در 
آن هیئــت خلــق می شــود. دقیقــا مســئله در ایــن فضایــی اســت کــه در هیــات خلــق میشــود و شــما 
ید، شــما ارتبــاط تــان بــا جهــان بیــرون را از دســت مــی دهیــد، حــاال شــما در جهــان  تــوی آن غــرق میشــو

هیــات هســتید. در جهــان هیــات غــرق شــده ایــد.
مــداح در هیئــت، فــردی اســت کــه صــدای خوبــی دارد و شــعر خوبــی را بــا آهنــگ خوبــی می خوانــد. وقتی 
یــد، می بینید کــه فرایند مداحی در هیئــت، اطالعاتی  شــما همــه ایــن مســائل را در کنــار هــم در نظــر می گیر
را بــه شــما نمی دهــد. وقتــی شــما وارد هیئــت می شــوید، پرچمــی می بینیــد کــه در آن نوشته شــده اســت: 
»الســالم علیــک یــا اباعبــداهلل«؛ امــا در جایــی از هیئــت نمی بینیــد کــه نوشــته باشــند امــام حســین)علیه 
الســالم( در چــه ســالی و بــه چــه علتــی قیــام کــرد. مداحــی در هیئــت، بــه مخاطــب خــود اطالعــات 
یســت جهــان مخاطــب اســت کــه با  نمی دهــد. آنچــه در ایــن فضــا اهمیــت دارد تجربــه مخاطــب اســت ، ز

ایــن پدیده هــا و مســائل شــکل می گیــرد.
وقتــی مــداح بــه شــعر خوانــدن اقــدام می کنــد، ســخنرانی نمی کنــد تــا بــه مخاطــب خــود بگویــد امــام 
حسین)علیه الســالم( در ســال فــالن قمــری، از مکــه بــه ســمت کربــال خــروج کــرد. زمانــی کــه مــداح در 
هیئــت صحبــت می کنــد، بــه شــما اطالعــات نمی دهــد یــا حــوزه شــناخت شــما را دســت کاری نمی کنــد، 
ل یــا مغالطــه طراحی کند یــا از هر تکنیک  ، از ســنخ گــزاره نیســت تــا بــرای شــما اســتدال یــرا مداحــی و شــعر ز

دیگــری بــرای بیــان مطالــب اســتفاده نمی کنــد کــه نظــر شــما را دربــاره چیــزی عــوض یــا تثبیــت کنــد.

خــردورزی: چگونــه می توانیــم بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای تجربــی هماننــد هیئــت، درتعمیــق مفاهیــم  	
مذهبــی  بکوشــیم؟

وقتــی در ایــن فضــا وارد شــوید، تجربــه شــما از امــام حسین)علیه الســالم( خلــق می شــود. تــا جایــی 
کــه بــه نظــرم میتــوان گفــت آن امام حســینی کــه مــا مــی شناســیم، همــان امــام حســینی اســت کــه آن را 
یســت اش کــرده ایــم. وقتــی اســم امــام حســین را  یســت کــرده ایــم، بــه واســطۀ همیــن هیــات هــا و شــعرها ز ز
میشــنویم، شــخصی کــه در ســال 61 قمــری هجــرت کــرد تــا امــت اســالمی را اصــالح کنــد یادمان نمــی آید، 
بلکــه اشــک هایمــان، شــب زنــده داری هایمــان، حــس عاشــقانه ای کــه در هیــات تجربــه کــرده ایــم، غمی 
کــه در هیــات بــه مــا دســت داده و ایــن قبیــل چیزهــا در مــا زنــده میشــود. ایــن اســت امــام حســینی کــه مــا 
یســت اش کــرده ایــم و مــی کنیــم.  مــن در ایــن مصاحبــه بــا امام حســینی کــه بتوانیــم درباره اش ســخنرانی  ز
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تکنولــوژی  یــک  به عنــوان  میکروفــن  می شــویم، 
ایفــای نقــش می کنــد. نقــش میکروفــن در هیئــت 
اســت  صــدا  کــردن  بلنــد  اســت.  صــدا  ایجــاد 
را  کــه شــما اساســًا نمیتوانیــد ســکوت  طــوری 
تجربه کنید. نمیتوانید ارتباطی ارام و بی واســطه 
بــا امــا حســین را تجربــه کنیــد. ایــن تکنولــوزی  در 
تقابــل بافضیلــت تجربی-وجــودِی ســکوت قــرار 
می گیــرد کــه از آن به عنــوان تأمــل درونــی یــا تعمــق 

درونــی یــاد می کنیــم.
گویــی هیئــت از یک ســو تجربــه وجــودی شــما را 
از امــام حسین)علیه الســالم( خلــق می کنــد کــه 
، از شــما  بســیار نیرومنــد اســت و از ســویی دیگــر
ســکوت را می گیــرد و اجــازه تأمــل درونــی یــا اجــازه 
یــک ســکوت به عنــوان یــک فضیلــت را بــه شــما 
نمی دهــد یــا اجــازه تأمــل و تعمــق درونــی یــا ارتبــاط 
عمیق تــر بــا امــام حسین)علیه الســالم( را از شــما 
ایــن   می شــود  چطــور  نمی دانــم  مــن  می گیــرد. 
مســئله را حــل کــرد!؟ ایــن فقــط یــک ایــده اســت 

ــم! ــرح می کن ــن آن را ط ــه م ک
شــما چطــور می توانیــد ســکوت را هــم در هیئــت 
لحــاظ کنیــد تــا در آن تجربــه وجــودی کــه بــرای 
می کنیــد،  خلــق  یــد  دار هیئــت  در  مخاطــب 
ســکوت هــم لحظــا بشــود از بیــن نــرود؟ البتــه ایــن 
مثــال اســت و مــا بایــد بررســی و تحلیــل کنیــم 
ــه وجــودی کــه در  ــا متوجــه شــویم کــه ایــن تجرب ت
بین رفتــن  از موجــب  می شــود،  خلــق  هیئــت 
چــه چیزهایــی یــا به وجودآمــدن چــه چیزهایــی 
چیزهایــی  می تــوان  چطــور  اساســًا  می شــود؟ 
کــه از ایــن طریــق از بیــن رفتــه اســت را دوبــاره 
ــد  تأمیــن کــرد؟ ایــن از بحث هایــی اســت کــه بای
به صــورت جــدی بــر روی آن تأمــل کــرد تــا بعــد 
امــروز  ســاختار  در  می توانیــم  چطــور  ببینیــم 
ایــن ســاختار  آیــا  کنیــم؟  ایجــاد  تغییــر  هیئــت 

؟!• اساســًا تغییرپذیــر اســت یــا خیــر

پی نوشت
1. Experience.
2. Informational.
3. Cognition.
4. Propositional.

5. Experience.

بــرای همیــن، اتفاقــی نیســت کــه افــرادی کــه هیــچ اعتقــاد یــا دینــی ندارنــد یــا دیــن دیگــری دارنــد بــه هیئــت 
می رونــد و در آن حضــور پیــدا می کننــد. اگــر قــرار بــود کــه کار شــناختی در هیئــت صــورت بگیــرد، ایــن 
افــراد در آن حضــور پیــدا نمی کردنــد تــا نظرشــان دســتخوش تغییــر شــود. آنهــا بــه هیئت نمی آینــد که نظری 
بشــنوند. فقــط تجربــه آنهــا از امــام حسین)علیه الســالم(، از ایــن طریــق شــکل داده می شــود کــه در فضــا یــا 

یبایــی اســت. یســت جهــان، دارای ز یســت جهانــی حضــور پیــدا کننــد کــه ازقضــا آن ز ز
، تغییــر پیــدا  بنابرایــن اگــر دقــت کنیــم، توجــه مــا از ایــن تکنولوژی هــای شــناختی و شــناخت محــور
می کنــد بــه ســمت تکنولوژی هایــی کــه تجربه هــای مخاطــب را شــکل می دهــد. یکــی دیگــر از امتیــازات 
چرخــش از تکنولــوژی هــای اطالعاتــی و شــناختی بــه تکنولــوژی هــای مبتنــی بــر تجربــه، ایــن اســت 
یــادی در ایــن فضــا  یــد، رقیب هــای ز کــه  وقتــی شــما مســئله را در ســطح اطالعــات یــا شــناخت نگــه دار
روبــروی شــما هســتند کــه شــاید نتوانیــد بــر آنهــا پیــروز بشــوید. مــن نمی گویم کــه بایــد آن رقیب هــا را حذف 
کنیــد. حــذف کــردن منظــور مــن نیســت؛ امــا نکتــه ای کــه بایــد موردتوجــه قــرار دهیــم و تابه حــال تصریــح 
نشــده، ایــن اســت کــه هیئــت بــه ایــن شــکل در حــال کار کــردن و فعالیــت اســت. وقتــی مــردم پوســتری 
را می بیننــد فقــط بــه خاطــر ســخنران بــه آن مجلــس نمی رونــد؛ بلکــه آنهــا بــرای مــداح نیــز می رونــد و بــه 

دنبــال کســب تجربــه از ایــن هیئــت هســتند.
انســان یــک موجــود تجربه گراســت. وقتــی شــما زمین بــازی را بــر روی دو حــوزه اطالعــات و شــناخت 
یــر بمبــاران  تعریــف کنیــد، بــا اینســتاگرامی روبــرو خواهیــد شــد کــه مخاطــب خــود را از صبــح تــا شــب ز
اطالعاتــی قــرار می دهــد. شــما چطــور می خواهیــد بــا ایــن میــزان از بمبــاران اطالعاتــی مبــارزه کنیــد!؟ شــما 
بایــد در اینجــا زمین بــازی را در حــوزه تجربــه  تعریــف کنیــد و زمیــن را تغییــر دهیــد. وقتــی زمیــن را تغییــر 
یــد و می توانیــد از قــدرت آنهــا اســتفاده کنیــد. علــت موفــق  دهیــد، ابزارهــای خوبــی را هــم در اختیاردار
بــودن محــرم و تمــام آیین هــای دینــی و مذهبــی همیــن مســئله اســت. آنهــا از اطالعــات از شــناخت فراتــر 

یســت جهــان شــما دســت میگذارنــد.  میرونــد، آنهــا روی تجربــۀ شــما، روی ز
بایــد پذیرفــت کــه بــه نظــر نمی رســد کــه دیگــر مســجد و حــوزه علمیــه به تنهایــی پــروژه  هــای موفقــی 
، پروژه هــای ســختی هســتند؛ امــا بــه نظــر می رســد کــه دیگــر پروژه هــای  بــه شــمار برونــد. البتــه ایــن دو
اطالعاتــی و شــناختی فرســوده شــده و یــا ســخت کار می کننــد؛ درحالی کــه تکنولــوژی تجربه محــور شــما، 

ــه قــوت خــود باقــی اســت و مــردم می آینــد و از آن بهــره و لــذت می برنــد. کــه مداحــی باشــد، هنــوز ب
یکــرد بــه ســمت تکنولــوژی هــا مبتنــی بــر تجربــه نیــز مشــکالت خــود را دارد. شــما در اینجــا  امــا تغییــر رو
یــد و هــم تهدیدهــا را. از جملــۀ تهدیدهــا، تهدیــد برخــی فضائــی  بایــد هــم فرصــت هــا در نظــر بگیر
یــد. مــا وقتــی  وارد هیئــت  بــرای مثــال فضیلــت ســکوت را در نظــر بگیر قی-وجــودی اســت.  اخال

		  

انســان یــک موجــود تجربه گراســت. وقتــی شــما زمین بــازی را بــر روی دو حــوزه اطاعــات و 
شــناخت تعریــف کنیــد، بــا اینســتاگرامی روبــرو خواهیــد شــد کــه مخاطــب خــود را از صبــح 
تــا شــب زیــر بمبــاران اطاعاتــی قــرار می دهــد. شــما چطــور می خواهیــد بــا ایــن میــزان از 
بمبــاران اطاعاتــی مبــارزه کنید!؟ شــما بایــد در اینجا زمین بــازی را در حوزه تجربه  تعریف 
کنیــد و زمیــن را تغییــر دهیــد. وقتــی زمیــن را تغییــر دهیــد، ابزارهــای خوبــی را هــم در 
اختیارداریــد و می توانیــد از قــدرت آنهــا اســتفاده کنیــد. علــت موفــق بــودن محــرم و تمــام 
آیین های دینی و مذهبی همین مســئله اســت. آنها از اطاعات از شــناخت فراتر میروند، 

آنهــا روی تجربــۀ شــما، روی زیســت جهــان شــما دســت میگذارنــد. 



14
01  

یور
شهر

م   |  
ده

هار
ه چ

مار
|  ش

ی  
ورز

خرد

64

منتقــدان دیــن، اخیــرًا ادعــا کرده انــد کــه تبییــن 
ارائه شــده  باورهــای دینــی  طبیعــی شــکل گیری 
را  آن  ازاین پــس  کــه  دیــن  علم شــناختی  توســط 
خدابــاوری  بــا  می خوانیــم،   CSR به اختصــار 
نوبــه  بــه  ناســازگار اســت. مدافعــان خدابــاوری 
ایــن ادعاهــا درمــورد ســازگاری روایــت  بــه  خــود 

داده انــد. پاســخ  خدابــاوری  بــا   CSR
خداباورانــه  اســتراتژی  یــک   ، نوشــتار ایــن  در 
نــکات  کــه  می کنیــم  مطــرح  را  اصالح شــده1 
ــژه در مــورد  ی اضافــی خاصــی را در برمی گیــرد، به و

.CSR تبییــن  ماهیــت 

روایت CSR از باور دینی
 CSR¬شــرح اساســی را کــه در ادامــه می آیــد، از منشــأ 
طبیعــی و حفظ باورهــا و رفتارهای مذهبی می داند 

)اجــازه دهیــد آن را مدل اســتاندارد بنامیم(.
بــا ایــن فــرض شــروع می کنیــم کــه ســاختارهای 
شــناختی انســان، ســاختار مــاژوالر یــا پیمانــه ای2 
محیــط  بــرای  آنهــا  پیمانــه ای  اجــزای  و  دارنــد 
ســازگاری تکاملی )EEA(3 انســان )پلیستوسن(4  
تصــور   CSR محققــان  اســت.  شــده  انتخــاب 
از  مجموعــه ای  حــاوی  ذهــن،  کــه  می کننــد 
ــرای ایجــاد  مکانیســم های شــناختی اســت کــه ب
می کننــد  همــکاری  یکدیگــر  بــا  مذهبــی  بــاور 
جانبــی  محصــول  فرهنگــی،  متقابــل  رفتــار  و 
 ، )به عبارت دیگــر اســت.  آنهــا  عــادی  عملکــرد 
تکاملــی   اســپندرل5  دینــی،  رفتارهــای  و  باورهــا 

ســازگاری!( نــه  هســتند، 
باورهــای دینــی کــه به این ترتیــب تولیــد می شــوند، 
تلقــی  مهــم  و  درســت  آنهــا  صاحبــان  توســط 
همگانــی  مذاهــب  ازآنجایی کــه  می گردنــد. 

هســتند، بــرای اینکــه افــکار دینــی فراتــر از افــراد گســترش یابــد و در کل جوامــع بــاور شــوند، بایــد ویژگی هایی 
داشــته باشــند کــه آنهــا را به یادماندنــی ســازند و بــا موفقیــت از ذهنــی بــه ذهــن دیگــر منتقــل کننــد.

(6 بیــان می کنــد کــه ذهــن انســان به گونــه ای اســت کــه برخــی از  فرضیــه مینیمــال متناقــض )خــالف انتظــار
ایده هــا بیشــتر از بقیــه برایــش گیــرا هســتند. به ویــژه، ذهــن انســان ایده هــای عجیب وغریــب یــا متناقــض 
را بســیار به یادماندنــی و جالــب می یابــد. امــا ایــن فرضیــه پیش بینــی می کنــد کــه تنهــا انــواع خاصــی از 
ایده هــای متناقــض، به یادماندگــی باالیــی خواهنــد داشــت و به خوبــی منتقــل می شــوند؛ یعنــی مــواردی کــه 
یــاِد نقــض مقوله هــای هستی شــناختی7، ذاتــی انســان هســتند.8 آنهــا از  فقــط شــامل تعــداد کمــی از مــوارد ز
مکانیســم هایی شــناختی سرچشــمه می گیرنــد کــه باورهایــی در مــورد عامــل و عاملیــت ایجــاد می کننــد.

باورهــای مذهبــی در وهلــه اول بــا کمــک یــک مکانیســم شــناختی شــهودی بــه نــام دســتگاه تشــخیص 
عاملیــت فــوق حســاس )HADD(9 بــه وجــود می آینــد.

|  دیوید لیچ
یستول استاد اهلیات و دین دانشگاه دانشگاه بر

کو ویساال |  آ
پژوهشگر فلسفه و علوم شناخیت

و استاد دانشگاه هلسینکی

|  مترجم : فرخنده سادات یزداین  

خدای متناقض
علم شناختی دین؛ پاسخ یک خداباور اصالح شده

ت
اش

ادد
ی
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متداول تریــن راه بــرای نقدکــردن ایــن دیــدگاه، تمایــز 
تبیین شخصی یا غایت شناسی از تبیین طبیعی 
تبیین هــای  دیــدگاه،  ایــن  در  اســت.  )فیزیکــی( 
قصدمنــد13،  عمــدی  حــاالت  بــه  شــخصی 
عامل هــای ذی شــعور14، و تبیین هــای طبیعــی بــه 
ی فیزیکی اشــاره دارد و این دو شــیوه 

ّ
فرایندهای عل

تبییــن، متقابــالً منحصربه فــرد نیســتند.
بــر  می تــوان  را  خداباورانــه  تبییــن  ازآنجایی کــه 
کــرد  ل  اســتدال می تــوان  فهمیــد،  اولــی  حســب 
یــداد، یکــی  رو یــک  تبییــن  نــوع  ارائــه دو  کــه در 
ماوراءالطبیعــی و دیگــری طبیعی، هیچ تناقضی 

نــدارد. وجــود 

استدالل های بی اعتبار
 A ل نــوع فــرض کنیــد پاســخ خدابــاور بــه اســتدال
رضایت بخــش اســت؛ امــا ایــن هنــوز ســازگاری 
تضمیــن  را  خدابــاوری  و  اســتاندارد  مــدل 
یــرا خدابــاوری ممکــن اســت هنــوز  نمی کنــد، ز
غیرمنطقــی یــا غیرموجــه باشــد، به دلیل این کــه در 

آن بــه وجــود می آینــد و بی اعتبــار هســتند.
را  نــوع  ایــن  از  متنوعــی  ل های  اســتدال مــا 
هــدف  می نامیــم.   » بی اعتبــار ل های  »اســتدال
کــه  ایــن اســت  ل ها نشــان دادن  اســتدال ایــن  از 
صرف نظــر از اینکــه خدابــاوری درســت اســت یــا 
نــه، مــدل اســتاندارد نشــان می دهــد کــه خدابــاور 
نــی عمــل نمی کند،  در اعتقــاد خــود بــه خــدا، عقال
یــرا مکانیســم ها و مســیرهایی کــه از طریــق آنهــا  ز
بــه وجــود می آیــد، بی اعتبــار هســتند. خدابــاوری 
می تــوان  حداقــل  پژوهشــی،  پیشــینه  در 
یــر را یافــت کــه همگــی بــر ایــن  ل های ز اســتدال

می گذارنــد: صحــه  اســتراتژی 
کــه  واقعیــت  ایــن  به واســطه  ل  اســتدال الــف. 
HADD و TOM بــرای تولیــد خدابــاوری انتخاب 
نشــده اند، بلکــه به عنــوان محصــوالت جانبــی این 
کــه HADD و TOM منابــع بی اعتبــار  واقعیــت 

خدابــاوری هســتند، پدیــد آمده انــد.15 
ب. برهــان ناشــی از وجــود تبییــن طبیعت گرایانــه 
ــی 

ّ
از اعتقــاد خداباورانــه تــا عــدم وجــود ارتبــاط عل

مناســب بیــن خدابــاوری و اهــداف آن.16 

HADD مبتنــی بــر ایــن مشــاهدات اســت کــه انســان ها تمایــل دارنــد محرک های مبهــم را به گونه ای تفســیر 
یــرا باعــث می شــود  کننــد کــه توســط عوامــل تولیــد شــده اند. ایــن ســوگیری ادراکــی، ســازگارانه خواهــد بــود، ز
ــا  ــره ب ــای غیرمنتظ ــر مواجهه ه ــن خط ــند؛ بنابرای ــر باش ــط، محتاط ت ــا محی ــود ب ــالت خ ــان ها در تعام انس

درنــدگان را کاهــش دهنــد. 
ــواع خاصــی از محرک هــا را در محیــط تشــخیص می دهــد، وجــود عاملیــت را فــرض  ــی کــه ان HADD زمان

می کنــد.
یــرا فــرض بــر  تشــخیص بیش ازحــد عاملیــت، یــک اســتراتژی معقــول بــرای ذهــن انســان بــه نظــر می رســد، ز
ایــن اســت کــه آنهــا بــرای بــه حداکثــر رســاندن اطالعــات مرتبــط در مــورد محیــط خــود، تکامــل یافته انــد. 
امــا در جایــی کــه هیــچ عامــل تجســم یافته طبیعــی را نمی تــوان تشــخیص داد، عوامــل ماوراءالطبیعــه 

نامحســوس بــا حداقــل تناقــض10، نامزدهــای خوبــی بــرای توضیــح رویدادهــای غیرعــادی خواهنــد بــود.
یــه ذهــن )ToM(11 نامیده  یم -کــه گاهی اوقــات نظر ازآنجایی کــه مــا یــک مکانیســم شــناختی دیگــر هــم دار
می شــود- بــرای نســبت دادن ذهنیــت بــه عوامــل و توضیــح رفتارهــا بــا توســل بــه باورهــا و تمایــالت فرضــی، 
 به عنــوان فرصتــی بــرای ایجــاد 

ً
مشــخص می شــود رویدادهایــی کــه HADD را راه انــدازی می کننــد احتمــاال

باورهایــی بــه کار می آینــد کــه تصــور می شــود ایــن محرک هــای غیرمعمــول را ایجــاد می کننــد.
آنهــا همچنیــن غنــی هســتند و بنابرایــن بــه مــا امــکان می دهنــد تــا روایت هایــی درباره شــان تولیــد کنیــم 
کــه آنهــا را به یادماندنی تــر و به عنــوان ابژه هــای آیینــی12، جــذاب می کنــد و واکنــش عاطفــی مــا را نســبت 

بــه آنهــا افزایــش می دهــد.
درحالی کــه هیــچ یــک از ایــن عوامــل، به تنهایــی برجســتگی بین فرهنگــی باورهــای دینــی را توضیــح 
نمی دهنــد، بــه نظــر می رســد کــه ترکیــب آنهــا توضیحــی قدرتمنــد در مــورد منشــأ و رواج باورهــای مذهبــی 

متنــوع در جهــان و ســهولت انتقــال آنهــا بــه فرهنگ هــا را اضافــه کنــد.

گاری و استدالل های متقابل استدالل های ناساز
چندیــن تعبیــر ناســازگاری بــرای مــدل اســتاندارد وجــود دارد. کســانی کــه چنیــن برداشــتی را ارائــه کرده انــد، 
ل دقیقــی بــرای ناســازگاری آن بــا خدابــاوری بیــان نکرده انــد، امــا خدابــاوران بــه دنبــال  به طورکلــی، اســتدال

بازســازی ایــن مــوارد هســتند.
ل ناسازگاری وجود دارد: به نظر می رسد اساسًا دو نوع مختلف استدال

ل هایی از دردسترس بودن تبیین های طبیعت گرایانه تا زائد بودن تبیین های خداباورانه. الف. استدال
ل نسبت به بی اعتباری مکانیسم هایی که باورهای خداباورانه را ایجاد می کنند. ب. استدال

تبیین های طبیعی در مقابل خداباوری
زائــد،  دینــی،  باورهــای  دربــاره  خداباورانــه  تبیین هــای  کــه  می دهنــد  نشــان  اول  نــوع  ل های  اســتدال
غیرممکــن، یــا غیرضــروری هســتند. ایــده اصلــی ایــن اســت کــه از وجــود یــک تبییــن غیــر خداباورانــه و 
ــه  ــوان اســتنباط کــرد کــه داشــتن تبیین هــای خداباوران ــه می ت ــاور خداباوران ــه ب ــه نســبت ب طبیعت گرایان
، می تــوان از تبیین هــای طبیعت گرایانــه درمــورد  دربــاره خدابــاوری ضــروری نیســتند. به عبارت دیگــر

ــرد. ــتفاده ک ــدا، اس ــی خ ــا، یعن ــن باوره ــرای ای ــدف ب ــود ه ــدم وج ــر ع ــاهدی ب ــوان ش خدابــاوری، به عن
ل ها، تبیین هــای ماوراءالطبیعــی و طبیعی  خدابــاوران در پاســخ بــه ایــن نکتــه گفته انــد: »این گونــه اســتدال
، هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه ایــن امــکان را  را بی جهــت در برابــر یکدیگــر قــرار می دهنــد«. بــرای خدابــاور
انــکار کنــد کــه خــدا بتوانــد از فرایندهــای طبیعی برای اجــرای اراده خــود در جهان اســتفاده کند و -مانند 

- اعتقــاد خداباورانــه ایجــاد کند.  مــورد مذکــور
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ــه ای  ــد سیســتم های شــناختی مــا را به گون خداون
خاصــی  محیط هــای  در  کــه  کــرده  تنظیــم 
باورهــای واقعــی دربــاره او ایجــاد کننــد؛ دراین بــاره 
ــی وجــود دارد، امــا نســبتًا غیرمســتقیم 

ّ
ارتبــاط عل

ــود.  خواهــد ب
بــه  خدابــاوران  پاســخ های  کــه  کنیــد  فــرض 
ل های بــاال موفــق باشــد؛ امــا هنــوز موضوع  اســتدال
کــه باورهــای مذهبــی  ادعــای CSR وجــود دارد 
می شــوند. منتقــل  و  می گیرنــد  شــکل  به راحتــی 
کــه  ایــن اســت  لی  ایــده اصلــی چنیــن اســتدال
مــا اکنــون می دانیــم کــه چــرا مــردم خدابــاوری را 
خــدا،  وجــود  به خاطــر  نــه  می داننــد؛  قابل قبــول 
بلکــه به خاطــر روان شناســی مــا! از اینجــا می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه داشــتن اعتقــادات خداباورانــه 

نامعقــول اســت.
می توانــد  خدابــاور   ، امــر ایــن  بــه  پاســخ  در 
ــده  ــن ای ــًا از ای ی ــج CSR، قو ــه نتای ــد ک ــق کن تصدی
حمایــت می کنــد کــه انســان ها در واقــع زودبــاوران 
ــا  ــوای شــناختی انســان ت ــاوری هســتند و ق خداب

یــادی مســئول ایــن واقعیــت اســت.  حــد ز
بااین حــال، خدابــاور می خواهــد ادعــا کنــد کــه از 
قابل قبــول بــودن خدابــاوری نمی تــوان به عنــوان 
نــی بــودن آن اســتفاده کــرد. مدرکــی بــرای غیرعقال
، اگــر قابل قبــول بــودن خدابــاوری  به عبارت دیگــر
نظــر  در  آن  بــودن  نــی  غیرعقال بــر  دلیلــی  را 
یــم، بایــد جایــی اشــتباه کــرده باشــیم. یــک  بگیر
کــه  اســت  ایــن  ادعــا  ایــن  بــه  احتمالــی  پاســخ 
تنهــا دلیــل قابل قبــول بــودن خدابــاوری، وجــود 
 HADD( گاه  ناخــودآ شــناختی  مکانیســم های 
ل  اســتدال بــود،  این طــور  اگــر  اســت.   )ToM و 

می رســید.  نظــر  بــه  منطقی تــر 
هســتند  ایــن  مخالــف  خدابــاوران  بااین حــال، 
از  غیرقابل قبــول  دیدگاهــی  ادعــا،  ایــن  کــه 
کــه  داد  نشــان  بایــد  دارد؛  انســانی  روان شناســی 
ــه، ســایر سیســتم های شــناختی  گاهان تأمــالت آ
نمی شــوند. عمــل  وارد  اصــالً  ــی، 

ّ
عل عوامــل  ســایر  و 

، مبتنــی بــر  ل بی اعتبــار نــوع دیگــری از اســتدال
ــناختی -  ــم های ش ــه مکانیس ــت ک ــده اس ــن ای ای
 HADD- کــه طبــق دیــدگاه اســتاندارد، 

ً
معمــوال

نی بودن آن.17   ج. برهان برگرفته از سهولت اعتقاد خداباورانه تا غیرعقال
 18.HADD یادی تولید می کند تا بی اعتباری ل از این واقعیت که HADD باورهای نادرست ز  د. استدال

ل حاصل از تنوع باورهای مذهبی تولید شده توسط HADD و TOM تا بی اعتباری آنها.19  . استدال ر
یــد کــه باورهــای مذهبــی، محصــول جانبــی مکانیســم های روان شــناختی  ایــن فــرض CSR را در نظــر بگیر
یــده می شــوند. بــه نظــر می رســد، ایــن  هســتند کــه توســط انتخــاب طبیعــی، بــرای اهــداف غیردینــی برگز
لــت دارد بــر این کــه ازآنجایی کــه باورهــای دینــی محصــول مکانیســم هایی هســتند کــه بــرای  ادعــا دال
ل را  ســروکار داشــتن بــا اطالعــات دینــی انتخــاب نشــده اند، در ابتــدا مشــکوک بــه نظــر می رســند. اســتدال

ــر بیــان کــرد:  ی ــوان به صــورت ز می ت
الــف. اگــر بــاور در مــورد خــدا محصــول مکانیســم های ذهــن انســان باشــد کــه بــرای ایجــاد اعتقــادات در 
مــورد خــدا انتخــاب نشــده اســت )یــک محصــول فرعــی، اســپندرل(، پــس باورهــا در مــورد خــدا نامعقول انــد.

 )TOM و HADD ب. انتخــاب طبیعــی بــه ظهــور مکانیســم های شــناختی منجــر شــده اســت، )ماننــد 
بــه ایــن دلیــل کــه مزیــت بقــا را فراهــم می کننــد؛ نــه بــه ایــن دلیــل کــه باورهایــی در مــورد خــدا ایجــاد می کننــد.

بنابراین، اعتقاد به خدا نامعقول است. 
ل می کنند: در مقابل، خداباوران این گونه استدال

یــم کــه فکــر کنیــم باورهایــی کــه محصــوالت جانبــی تکامــل هســتند، یعنــی محصــول  مــا هیــچ دلیلــی ندار
مکانیســم هایی کــه در اصــل بــرای ایجــاد بــاور در مــورد چیزهــای دیگــر انتخــاب شــده اند، بی اعتبــار 
هســتند. اگــر کلمــه خــدا را در برهــان، به عنوان مثــال، بــا مکانیــک کوانتومــی یــا حســابان جایگزیــن کنیــم، 
ل وجــود دارد. آنچــه می بینیــم ایــن اســت کــه  می توانیــم به وضــوح ببینیــم کــه چــه اشــکالی در ایــن اســتدال
بیشــتر باورهــای مــا، از جملــه باورهــای روزمــره نیــز محصــوالت جانبی »تصادفی« سیســتم های شــناختی 
ــرای انجــام یــک  ــه طــور طبیعــی ب هســتند. مــا نمی توانیــم از ایــن واقعیــت کــه یــک سیســتم شــناختی ب
یــم کــه سیســتم موردنظــر زمانــی کــه عملکــرد دیگــری را اجــرا  عملکــرد خــاص انتخــاب شــده، نتیجــه بگیر

می کنــد کــه بــرای آن انتخــاب نشــده، بی اعتبــار اســت. 
ــم  ــاوت مفاهی ــای متف ــا دو معن ــه ب ــت ک ــن اس ل، ای ــتدال ــن اس ــده ای ــل قانع کنن ــاوران، دلی ــه خداب ــه گفت ب
 از ایــن مفاهیــم بــرای اشــاره بــه صفاتــی 

ً
»محصــول جانبــی« و »حادثــه تکاملــی«20 بــازی می کنــد. معمــوال

ــتند. ــازگار نیس ــه س ــی ک ــی صفات ــده اند؛ یعن ــاب نش ــی انتخ ــاب طبیع ــطه انتخ ــه به واس ــود ک ــتفاده می ش اس
، محصول مکانیســم هایی  ل به آن اشــاره می کنند، این اســت که اگر یک باور اما آنچه که آنها در اســتدال
باشــد کــه محصــوالت جانبــی انتخــاب طبیعــی هســتند، بــاور موردنظــر به طــور تصادفــی ایجــاد می شــود. 
آنچــه کــه ادعــای »خدابــاوری محصــول جانبــی یــا حــوادث تکاملــی اســت« بــه آن منتهــی می شــود، ایــن 
اســت کــه هنــگام تولیــد خدابــاوری، مکانیســم های شــناختی، خــارج از حوزه هایــی عمــل می کننــد کــه 

بــرای فعالیــت در آن انتخــاب شــده اند.
کاندید مناســبی برای درســت  ، نشــان می دهنــد کــه بــرای اینکــه بــاور p موجه باشــد) ل های نــوع دو اســتدال
ــی بــه واقعیتــی کــه نمایانگــر آن اســت، مرتبــط باشــد؛ بنابرایــن، اگــر باورهــای 

ّ
بــودن باشــد(، p بایــد بــه طورعل

دینــی از وضعیــت واقعــی امــور در واقعیــت منشــأ نداشــته و توســط خــود مکانیســم های شــناختی ایجــاد 
شــده باشــند، بــه نظــر نمی رســد کــه آنهــا کاندیــدای مناســبی بــرای صــدق باشــند.

ــالً  ــش کام ــی دان
ّ
ــای عل ــه تحلیل ه ــم، اگرچ ــان دهی ــه نش ــت ک ــن اس ل ای ــتدال ــن اس ــای رد ای ــی از راه ه یک

یــه دیگــری بــرای توجیــه انتخــاب کــرد. متــداول هســتند، امــا بایــد نظر
ــی بیــن هــدف یــک بــاور و خــود آن بــاور نیســت. ثانیــًا، حتــی اگــر 

ّ
یــه توجیهــی، مســتلزم ارتبــاط عل هــر نظر

ــی را پذیرفــت، تصدیــق کننــد، بــاز هــم می تواننــد 
ّ
ل کــه بایــد تحلیــل عل خدابــاوران به خاطــر ایــن اســتدال

ــی مناســبی وجــود دارد. خدابــاور می توانــد ادعــا کنــد کــه 
ّ
ادعــا کننــد کــه بیــن خدابــاوری و خــدا رابطــه عل
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یــادی در ایجــاد باورهــای مذهبــی  نقــش نســبتًا ز
بــازی می کننــد، بی اعتبــار شــناخته می شــوند، 
یــادی باورهــای  یــرا در شــرایط عــادی تــا حــد ز ز

تولیــد می کننــد. کاذب 
مقــدار مثبت هــای کاذب، یعنــی تعــداد باورهــای 
کاذب تولیــد شــده توســط HADD، اعتمــاد بــه 
محصــوالت HADD را نامعقــول نشــان می دهــد.
ادعــا  پاســخ،  در  می توانــد  خدابــاور  اول ازهمــه، 
خدابــاوری،  ایجــاد  در   HADD نقــش کــه  کنــد 

نســبتًا کــم اســت.
در ادامــه ایــن مقالــه، خواهیــم گفــت: »درواقــع ایــن 
راه موفقیت آمیــز اســت، امــا فعــالً اجــازه می دهیــم 
مــدل  محــدوده  در  و  بمانــد  باقــی  فــرض  ایــن 

یــم«. اســتاندارد پیــش می رو
کنــد  ل  اســتدال می توانــد  خدابــاور  این کــه،  دوم 
 HADD کــه هیــچ مدرکــی دال بــر بی اعتبــار بــودن
در همــه زمینه هــا یــا بــه طــور خــاص در زمینــه 

مذهــب، وجــود نــدارد.
بــر ایــن ایــده  بنابرایــن، پاســخ خدابــاور مبتنــی 
اســت کــه اعتبــار HADD حســاس بــه زمینــه  و 

شــرایط اســت.
کشیده شــدن  اســتاندارد،  داســتان  اســاس  بــر 
ماننــد  رویدادهایــی  بــه  مربــوط   ،HADD ماشــه
حرکــت و صــدا در بوته هــا، شکســتن تخته هــای 
و  اســت  ازاین دســت  مــواردی  یــا  اتــاق،  کــف 
عوامــل،  کــه  می شــود  مشــخص  اوقــات  بیشــتر 
ندارنــد.  رویدادهایــی  بــا چنیــن  ارتباطــی  هیــچ 
امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه HADD همیشــه 
عوامــل  مــوارد  برخــی  در  یــرا  ز اســت،  بی اعتبــار 
هســتند. صحیــح  رویدادهــا  بــه  نسبت داده شــده 
همان طــور کــه مــوری می گویــد، به هرحــال بیشــتر 
ایــن  بــه  مــا  بــاور  شــکل گیری  مکانیســم های 
صــورت اســت؛ آنهــا در یــک زمینــه دارای اعتبــار و 

، بی اعتبــار هســتند. در زمینه هــای دیگــر
ل کنــد  براین اســاس، خدابــاور می توانــد اســتدال
کــه همیــن بــرای تعلیــق قضــاوت در ایــن مــورد 
ایجــاد  کاذب  باورهــای  آیــا HADD عمدتــًا  کــه 

اســت. کافــی  می کنــد، 
ــه  ل را علی ــتدال ــد اس ــد بخواه ــر ملح ــالوه، اگ به ع

خدابــاور بــه کار ببــرد، بایــد نشــان دهــد کــه HADD در زمینــه مذهبــی بی اعتبــار اســت و نشــان دادن ایــن 
، بــدون فــرض نادرســت بــودن خدابــاوری بســیار دشــوار اســت. امــر

بــودن  بی اعتبــار  تــا  دینــی  باورهــای  ناســازگاری  و  تنــوع  از  پنــج،  نــوع  ل های  اســتدال نهایــت،  در 
برمی گیرنــد. در  را  می کننــد  تولیــد  را  آنهــا  کــه  مکانیســم هایی 

یر خواهد بود:  ل به شرح ز استدال
، دارای اعتبــار نیســتند و اگــر محصــوالت آنهــا دائمــًا  الــف. نــوع خاصــی از مکانیســم های تولیــد بــاور
باورهــای متقابــالً ناســازگار و متنوعــی را ایجــاد می کننــد، نامعقــول اســت کــه آنهــا را صحیــح در نظــر 

ــم. ی بگیر
ب. ســازوکارهایی کــه باورهــای دینــی را تولیــد می کننــد، باورهــای متقابــالً ناســازگار و متنوعــی را تولیــد 

می کننــد.
ج. بنابرایــن، مکانیســم هایی کــه باورهــای دینــی را تولیــد می کننــد، بی اعتبــار هســتند و درنتیجــه معقــول 

یابــی کنیــم. نخواهــد بــود کــه تولیــدات آنهــا را حقیقــی و راســتین ارز
ل کــه تنــوع باورهــای دینــی )کــه یــک واقعیت اســت( از  خدابــاور می توانــد بــا رد مقدمــه )ب( و ایــن اســتدال

ل پاســخ دهد. سیســتم های شــناختِی حمایت کننده آنها ناشــی نمی شــود، به اســتدال
مکانیســم هایی کــه مــدل اســتاندارد بــرای توضیــح بــاور دینــی )HADD،TOM( ارائــه می کنــد، باورهایــی 
را تولیــد می کنــد کــه بســیار غیراختصاصــی هســتند، به عنوان مثــال، HADD می توانــد معتبــر عمــل کنــد، 
یعنــی وقتــی مــن صــدای ســوت را از طبقــه پاییــن می شــنوم، عاملیــت را نســبت می دهــد. ایــن تفــاوت در 
دانــش قبلــی افــراد اســت کــه باعــث می شــود شــما فکــر کنیــد هیــوالی اســپاگتی اســت کــه ســوت می زنــد! 

و مــن فکــر می کنــم کــه دوســتم در حــال ســوت زدن اســت.
ل می کنــد کــه باورهــای مذهبــی متنــوع، ناشــی از مکانیســم های شــناختی  ــاور اســتدال بنابرایــن، خداب
ایــن  خروجــی  متفــاوت  تفاســیر  از  بیشــتر  بلکــه  نیســتند،  اســتاندارد  مــدل  به واســطه  تعیین شــده 

می شــوند. ناشــی  متفــاوت  پس زمینــه  و  شــرایط  تحــت  مکانیســم ها، 

مسائل احتمالی و دفاع خداباورانه تجدیدنظرشده
ل های  در ابتــدای ایــن بخــش، مقدمــات مفقــود را فهرســت می کنیــم و نشــان می دهیــم که چگونه اســتدال
ســازگاری موجــود خدابــاوری، اگــر به عنــوان پیش فــرض تلقــی شــوند، ممکــن اســت در مقابــل پاســخ های 

انتقــادی، آســیب پذیر بــه نظــر بیایند.
کــه بــر اســاس رد واضــح ایــن  کلــی یــک خوانــش خداباورانــه اصالح شــده را  در بخــش دوم، خطــوط 

کــرد. مقدمــات بنــا شــده، به اختصــار بیــان خواهیــم 

برخی از مقدمات منطقی مفقود و مشکالت متعاقب آن
مقدمات منطقی مفقود را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 

الف. در مورد ماهیت و ارتباط مدل استاندارد برای تبیین اعتقاد دینی.
ــه طــور قابل قبولــی در مــورد رابطــه بیــن خــدا و باورهــای  ــد ب ــاور می توان ب. در مــورد آنچــه کــه یــک خداب

		  

افــراد  از  فراتــر  دینــی  افــکار  اینکــه  بــرای  آنجایی کــه مذاهــب همگانــی هســتند،  از 
گســترش یابــد و در کل جوامــع بــاور شــوند، بایــد ویژگی هایــی داشــته باشــند کــه آنهــا را 

به یادماندنــی ســازند و بــا موفقیــت از ذهنــی بــه ذهــن دیگــر منتقــل کننــد.
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دینــی ارتدادآمیــز یــا غیــر خداباورانــه معتقــد باشــد.
، مــدل اســتاندارد ممکــن اســت فــرض شــود 

ً
اوال

بــا  مذهبــی  اعتقــادات  مــورد  در  توضیحــی  کــه 
محتــوای خــاص ارائــه می دهــد و منشــأ و تــداوم 
باورهــای مذهبــی خــاص را به طــور انحصــاری یــا 

بــه طــور عمــده توضیــح می دهــد.
در  می توانــد  خــدا  کــه  ایــده  ایــن  این کــه،  دوم 
بازنمایی هــای  طریــق  از  را  خــود  زمانــی  هــر 
انســان ها  بــه  خداباورانــه  غیــر  ماوراءالطبیعــی 
ملحــدان  توســط  اســت  ممکــن  بشناســاند، 
خدابــاوران،  بــرای  خــاص،  خدابــاوران  یــا 

شــود. فــرض  غیرقابل قبــول 
احتمالــی  انتقــادی  پاســخ های  به عنوان مثــال، 
یــد کــه بــر اســاس آن،  یــر را در نظــر بگیر بــه طــرح ز
)همان طــور  طبیعــی  شــناختی  ســوگیری های 
کــه در مــدل اســتاندارد ذکــر شــده اســت( ممکــن 
اســت روش خداونــد، بــرای اطمینــان از این باشــد 
کــه اعتقــاد بــه ماوراءالطبیعــی یــک امــر جهانــی 

بشــری می شــود:
زنــده  کــه  می خواهــد  انســان ها  از  خــدا  الــف. 

کننــد.  تولیدمثــل  و  بماننــد 
به گونــه ای  را  تکامــل  خداونــد  بنابرایــن،  ب. 
کــه انســان ها بــه معمــاری  سروســامان می دهــد 
شــناختی مجهــز شــوند، همان طــور کــه در روایــت 
بــه  منجــر  کــه  شــده  داده  توضیــح  اســتاندارد 

شــد. خواهــد  )الــف( 
بــاور  کــه  می خواهــد  همچنیــن  خــدا  ج. 
باشــد. بشــر  بــرای  جهانــی  بــاور  یــک  ماوراءالطبیعــی 
د. خــدا می دانــد کــه ج، نتیجــه طبیعــی )ب( در 
محیــط ســازگاری تکاملــی انســان )EEA( خواهــد 

بــود.
)ب(  کــه  می دهــد  اجــازه  نیــز  خداونــد  پــس  ذ. 

باشــد. )ج(  علــت 
درصورتی کــه هــم منتقــدان دیــن و هــم خدابــاوران، 
مقدمات مفقود فوق را فرض می کردند و یا الاقل اولی 
فــرض می کــرد کــه خدابــاوران بایــد آنهــا را پیش فــرض 
می گرفتنــد، درحالی کــه دومــی پیش فرض هــای خــود 
را بیــان نکــرده بــود، ممکــن اســت منتقــد بــه روش زیــر 

ل کنــد: علیــه ایــن نــوع روایــت اســتدال

یو چنیــن می بــود، می توانســت بــرای خدابــاوران، غیرمنطقــی  او ممکــن اســت تصدیــق کنــد کــه اگــر ســنار
و نامعقــول نباشــد کــه بــر اعتقــادات خداباورانــه خــود پافشــاری کننــد )به هرحــال یــک خــدای قــادر مطلق 

می توانــد ترتیبــی دهــد کــه باورهــای دینــی بــه ایــن شــکل ایجــاد شــوند(.
درعین حــال، ممکــن اســت توجــه داشــته باشــد کــه جهانی شــدن باورهــای ماوراءالطبیعــی بــرای بشــر در 

. شــرایط فــوق، فقــط محتمــل اســت؛ نــه اجتناب ناپذیــر
لــت بــر موضعــی در مــورد مشــیت الهــی داشــته باشــد کــه  اگــر این کــه »خــدا تکامــل را تنظیــم می کنــد«، دال
یــادی را  دیدگاهــی میانــه رو در مــورد میــزان کنتــرل خــدا بــر خلقــش دارد و فــرض می کنــد کــه او چیزهــای ز

بــه شــانس واگــذار می کنــد.
اگــر خداونــد آفرینــش خــود را بــا شــرایط اولیــه و قوانیــن فیزیکــی تنظیــم کــرده باشــد، امــا پــس از آن، خلقــت 
)از جملــه رونــد تکامــل( را دســت کاری نکنــد، بــه نظــر می رســد کــه ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه نیــات 
خــدا بــرای بشــریت، از جملــه اینکــه انســان خــدا را بشناســد و بــه او ایمــان بیــاورد، ممکــن اســت -حتــی 

اگــر بســیار نامحتمــل باشــد- محقــق نشــود.
در این مورد، منتقد فرض خواهد کرد که خداباور باید واجد شرایط )ج( باشد:

 بــاوری جهان شــمول بــرای بشــر شــود )امــا 
ً
خــدا همچنیــن می خواهــد کــه بــاور بــه ماوراءالطبیعــه، احتمــاال

آن را تعییــن نمی کنــد(، یــا قبــول می کنــد کــه خــدا بایــد تکامــل را بــه معنایــی قوی تــر از تنظیــم شــرایط اولیــه 
و ســپس اجــازه دادن بــه موجــودات زنــده بــرای تکامــل بــه طــور طبیعــی یــا اصــرار بــر فاصلــه معرفتــی بیــن 
آنچــه انســان می دانــد و آنچــه خــدا می دانــد، هدایــت کنــد. )دانــش خــدا درمــورد شــرایط اولیــه و قوانیــن 
یســتی، ممکــن اســت از مــا برتــر و کامل تــر باشــد، به گونــه ای کــه او می دانــد کــه )ج( از )ب( بنــا  فیزیکی-ز

به ضــرورت اســمی پیــروی می کنــد.( 
، طبیعــی بــه نظــر می رســد کــه فــرض کنــد خدایــی کــه انســان ها را می آفرینــد،  ازآنجایی کــه بــرای خدابــاور
آنهــا را دوســت دارد و می خواهــد آنهــا نیــز او را بشناســند و دوســتش داشــته باشــند، تضمیــن می کنــد کــه 
 یکی 

ً
، اکثــر خدابــاوران احتماال یو واقعــًا انســان ها باورهــای ماوراءالطبیعــی را شــکل داده انــد. در ایــن ســنار

از گزینه هــای اخیــر را انتخــاب می کننــد. ثانیــًا ممکــن اســت منتقــد اعتــراض کنــد کــه در چنیــن تفســیر 
خداباورانــه ای، خــدا شــبیه یــک فریبــکار اســت.

یر بیان کرد: ل منتقد را می توان به صورت ز استدال
الــف. خــدا )بــه طــور انحصــاری( بــه باورهــای ماوراءالطبیعــی اجــازه می دهــد تــا به عنــوان یــک محصــول 
جانبــی کامــالً طبیعــی معماری هــای شــناختی انســانی کــه در EEA خــود فعالیــت می کننــد، بــه یــک بــاور 

جهان شــمول بشــری تبدیــل شــوند.
ب. بنابرایــن خــدا هرگــز به صــورت ابتدایــی در شــکل گیری باورهــای ماوراءالطبیعی دخیل نیســت، بلکه 

فقــط به عنــوان علــت غایی آنهــا دخالــت دارد.
ــا یــک  ــاوران و دیــن داران(، عمومــًا ایــن تصــور را دارنــد کــه مســتقیمًا ب ج. امــا انســان ها )به طورکلــی خداب

عامــل یــا عوامــل ماوراءالطبیعــی در ارتبــاط هســتند.
آنهــا در رابطــه شــخصی مســتقیم بــا عامــل  کــه  آنهــا را باتوجه بــه ایــن باورشــان  د. بنابرایــن، خداونــد 

می دهــد. یــب  فر هســتند،  ماوراءالطبیعــی 
ذ. اما این با منش فرضی خدای خداباوری کالسیک سازگار نیست.

. بنابراین، خدای خداباوری کالسیک وجود ندارد. ر
بــا فــرض مفقــود شــدن مقدمــات )الــف( و )ب(، بــه نظر می رســد درحالی که خداونــد، با اجــازه دادن به عقاید 
مذهبــی در ذهــن انســان ها، آنهــا را در مــورد وجــود واقعــی عامــل فوق طبیعــی فریــب نــداده، امــا انســان را درمــورد 

ی مســتقیم )برخالف نهایی( با عامــل ماوراءالطبیعی، فریب داده اســت.
ّ
لــذت بــردن از نوعــی رابطــه عل
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ظاهــرًا  کــه  داشــته اند  دینــی  باورهــای  تاریخــی، 
ایــن باورهــا نادرســت بوده انــد، امــا به انــدازه کافــی 
درســت بوده انــد، بــه ایــن معنــا کــه در نهایــت بــه آنهــا 
احساســی غیرقابل قبــول از خــدای واقعــی مــی داد و 
ایــن همــان چیــزی بــود کــه خداونــد قصــد کــرده بــود.
ایــده اصلــی، ایــن خواهــد بــود کــه درســت ماننــد 
ــوع  ، تن ــر ــی، و معاص یخ ــی، تار ــای دین ــوع باوره تن
یــخ، بــاور بــه خــدا  عظیــم باورهــای دینــی پیش ازتار
را تضعیــف نمی کنــد، بلکــه نشــان می دهــد کــه 
یــخ )همچنیــن  چگونــه خــدا بــا بشــریت ماقبــل تار
برخــوردار  وحــی  از  کــه  بشــریت  از  بخش هایــی 
نبودنــد( از طریــق حــس نهفته شــان نســبت بــه 

خــودش رابطــه داشــته اســت.
بررســی جزئیــات این تفســیر خداباورانه که ممکن 
ل باشــد کــه خــدا  اســت بــه شــکل ایــن اســتدال
برداشــت  یــج  به تدر انســان ها  کــه  داشــته  قصــد 
بــه  آورنــد؛  دســت  بــه  او  از  دقیق تــری  بینــش  و 
ــده  ــی در آین ، تکلیف ــر ــش دقیق ت ــت آوردن بین دس
ــود، امــا به خودی خــود،  ــاوران خواهــد ب ــرای خداب ب

چالشــی بــرای قــوام خدابــاوری نیســت.
، ادعــا می کنیــم  در حــال حرکــت بــه نقطــه اصلی تــر
یــرا در واقــع  کــه )1الــف( و )2الــف( بایــد رد شــوند، ز
این طــور نیســت کــه مــدل اســتاندارد، بــه مــا روایــت 
کاملــی از وجــود و تداوم محتوای مشــخص و دقیق 
 ، باورهــای خداپرســتانه ارائــه دهــد. به عبارت دیگــر
بســیار  خــاص،  بامحتــوای  خداباورانــه  باورهــای 
کمتــر از تعییــن مکانیســم های شــناختی جهانــی 
در  بیشــتری  بســیار  مکانیســم های  یــرا  ز اســت، 
در  کــه  دخیل انــد  خــاص  باورهــای  شــکل گیری 
مــدل اســتاندارد مشــخص شــده اســت؛ حتــی اگــر 
معلــوم شــود کــه مکانیســم های شــناختی کــه مدل 
اســتاندارد فــرض می کنــد کــه بی اعتبــار هســتند، 
نخواهنــد  پــی  در  را  خدابــاوری  بــودن  نامعقــول 
اســتاندارد  مــدل  اگــر   ، به عبارت دیگــر داشــت. 
ــی بــه وجــود آمــدن 

ّ
فقــط برخــی از مســیرهای عل

اعتقــادات خداباورانــه را پیــدا کنــد، در ایــن صورت 
نــی  کامــالً ممکــن اســت کــه مســیرهای دیگــر عقال
باشــند؛ ادعــا می کنیــم کــه ایــن امــر کافــی اســت تــا 
ل های بی اعتبــار حاضــر را از بیــن ببریــم. اســتدال

عــالوه بــر ایــن، بــا فــرض مقدمــات مفقــود )الــف( و )ب( و )ج(، منتقــد دیــن ممکــن اســت اعتــراض کنــد 
کــه بــرای هــر خدابــاوری ناســازگار اســت کــه هــم ادعــا کنــد کــه خــدای خدابــاوری کالســیک می خواهــد 
همــه انســان ها بــا او در ارتبــاط باشــند و هــم اینکــه او بــه اکثریت قریب به اتفــاق بشــریت اجــازه داده تــا بــه 

باورهــای ماوراءالطبیعــی نادرســت ســرگرم باشــند.
یر بیان کرد: ل را می توان به صورت ز استدال

الــف. خــدا )بــه طــور انحصــاری( بــه باورهــای ماوراءالطبیعــی اجــازه می دهــد تــا به عنــوان یــک محصــول 
جانبــی کامــالً طبیعــی، معماری هــای شــناختی انســانی کــه در EEA خــود فعالیــت می کننــد، بــه یــک 

بــاور جهان شــمول انســانی تبدیــل شــوند. 
ب. )HADD و TOM( بازنمودهــای مذهبــی بســیار متنوعــی تولیــد می کننــد کــه همــه آنهــا خداباورانــه 

 . نیستند
 انســان ها از منظر خداباوری، 

ً
- احتماال یخ بشــر یخ، -یعنی در نود و نه درصد از تار ج. در دوره ماقبل تار

بازنمایی هــای ماوراءالطبیعــی اساســًا نادرســتی داشــته اند؛ امــا خداونــد معرفــت آشــکاری از خــود را بــرای 
اصــالح بــاور آنهــا ارائــه نکرده اســت.

د. هنگامــی کــه انســان ها ســرگرم بازنمودهــای کاذب ماوراءالطبیعــی هســتند، خــدا بــا آنهــا وارد رابطــه 
نمی شــود یــا انســان ها در ایــن شــرایط نمی تواننــد بــا او ارتبــاط برقــرار کننــد.

د. بنابراین خدای خداباوری کالسیک مایل نیست به طورکلی با انسان ها ارتباط داشته باشد.
البته خداباوران، می توانند به طرق مختلف با این گونه اعتراضات روبرو شوند.

امــا اگــر خدابــاوران درواقــع مقدمــات مفقــود فــوق را فــرض می کردنــد، منتقــدان می توانســتند بــا طــرح 
تی ازاین دســت، نشــان دهنــد کــه گزینه هــای آنــان در مــورد مســائل مشــیت الهــی و رابطــه الهــی و  مشــکال

انســانی بــه خطــر افتــاده اســت.
ــکالت  ــن مش ــه ای ــخگویی ب ــود، در پاس ــه موج ل های خداباوران ــتدال ــه اس ــت ک ــن نیس ــا ای ــر م ــه نظ )البت

ــوان هســتند.(  بالقــوه، نات

رد مقدمات و دفاع تجدیدنظرشده 
اگــر مقدمــات مفقــود )1الــف(، )2الــف( و )3ب( فــوق رد شــوند، می تــوان بــه طــور کارآمدتــر ادعــای 
خدابــاوری بــرای ســازگاری بــا مــدل اســتاندارد ایجــاد کــرد. بااین حــال، درصورتی کــه فــرض شــود کــه 
فرضیه هــای مفقــود )1الــف( و )2الــف( توســط هــر دو طــرف پذیرفتــه می شــود، منتقــد دیــن می توانــد 
فــرض کنــد کــه خدابــاور نیــز بــا ایــن ایــده موافــق اســت کــه  HADD و TOM، همــه مــواردی هســتند کــه 
از نظــر مکانیســم های بــاور بــه خــدا، وجــود دارنــد. امــا پیشــنهاد می کنیــم کــه ایــن مقدمــات می تواننــد و 

به جاســت کــه رد شــوند:
ــواه  ــرد آورد، خ ــرای رد آن گ ــی ب ــد دالیل ــاور می توان ــت. خداب ــرش )3ب( نیس ــه پذی ــف ب ــاور مکل  خداب

ً
اوال

 . بــا توســل بــه آمــوزه ای از عهــد کیهانــی21 خــدا بــا بشــریت، یــا بــه الهیــات لوگــوس الهــام گرفتــه شــده از پــدر
یــخ قبــل از مکاشــفات  ــا معقولیــت درونــی، ادعــا کنــد کــه مردمــان ماقبــل تار ــاور می توانــد ب بنابرایــن، خداب

		  

متداول تریــن راه بــرای نقدکــردن ایــن دیــدگاه، تمایــز تبییــن شــخصی یــا غایت شناســی 
ــه حــاالت  ــدگاه، تبیین هــای شــخصی ب از تبییــن طبیعــی )فیزیکــی( اســت. در ایــن دی
ــی  ــه فرایندهــای عّل ــد ، عامل هــای ذی شــعور ، و تبیین هــای طبیعــی ب عمــدی قصدمن

فیزیکــی اشــاره دارد و ایــن دو شــیوه تبییــن، متقابــًا منحصربه فــرد نیســتند.
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بــرای توضیــح ویژگی هــای نمونــه ای، ماننــد جــان، 
توســل بــه آنهــا الزم اســت. 

یر را در نظر بگیرید: سؤاالت ز
الــف. چــرا عمومــًا مــردم بــه باورهــای فراطبیعــی 

گرایــش دارنــد؟ )غایــی( 
ب. چــرا ایــن فــرد معیــن، ایــن باورهــا را در مــورد 

... خــدا دارد؟ )ابتدایــی( و  افعــال،  ماهیــت، 
ماننــد  غایــی  ســؤاالت  بــه  پاســخ دادن  هنــگام 
ماننــد  ابتدایــی،  ــی 

ّ
عل عوامــل  بیشــتر  )الــف(، 

یخچه هــا، و مــوارد مشــابه،  تجربیــات فــردی، تار
نمی تواننــد عوامــل تفاوت آفرینــی باشــند کــه مــا بــه 

دنبــال آنهــا هســتیم.
اگــر هــدف، توضیــح ایــن باشــد کــه چــرا برخــی 
از باورهــای دینــی، کم وبیــش بــه لحــاظ بشــری 
جهان شــمول هســتند تــا مختــص یــک فرهنگ یا 
 مکانیســم های شــناختی 

ً
فــرد مشــخص، احتماال

ــرای توضیــح  ــی ب ــدای خوب همه-بشــری22، کاندی
چنیــن مــواردی باشــند.

نظــر  بــه  )الــف(،  ســؤال  بــه  پاســخ  در  بنابرایــن، 
می رســد کــه HADD و TOM بــه طــور توضیحــی، 
 TOM و   HADD باشــند.  مرتبطــی  دالیــل 
ســوگیری هایی را در کســب و انتقــال اطالعــات 

می کننــد.  ایجــاد 
دلیــل اینکــه ماهیــت نهایــی توضیحــات مــدل 
، مهلک  ل های بی اعتبــار اســتاندارد بــرای اســتدال
ل های بی اعتبــار  اســت، ایــن اســت کــه اســتدال
مبتنــی بــر بی اعتبــاری مکانیســم ابتدایــی اســت؛ 

نــه بــر اســاس مکانیســم های غایــی.
توضیحــات CSR دربــاره خدابــاوری بــا عوامــل 
ــی ســروکار دارد کــه باعــث می شــود باورهــای 

ّ
عل

انســانی  جمعیت هــای  در  به نوعــی  مذهبــی 
بــه دلیــل وجــود  کنــد؛ )ایــن مســئله  رواج پیــدا 
عملیــات  در  خــاص  قاعده مندی هــای 
مکانیســم های شــکل دهی بــاور مــا اســت(، امــا 
نــه بــا آنهایــی کــه منجــر بــه باورهایــی بــا محتــوای 

می شــوند.  خــاص 
نمی تــوان  را  منحصربه فــرد  خدابــاوران  بنابرایــن، 
درمــورد اعتمــاد بــه نــوع باورمندی شــان بــه خــدا، 
نامعقــول و غیرمنطقــی قلمــداد کــرد؛ حتــی اگــر 

ل مــا بــر ایــن ایــده اســتوار اســت کــه مــدل اســتاندارد فقــط بــه ســؤاالتی از یــک نــوع خــاص پاســخ  اســتدال
می دهــد؛ نــه ســایر ســؤاالت. مــا ادعــا می کنیــم کــه ایــن واقعیــت به درســتی در بحث هــای موجــود در مــورد 
یــر توجــه کنیــد: لــت الهیاتــی نظریه هــای CSR تصدیــق نشــده اســت. بــرای درک ایــن نکتــه بــه مثــال ز دال

فــرض کنیــد کــه جــان، ظاهــرًا یــک مســیحی اســت و اعتقــادات خــاص و مشــخصی در مــورد ماهیــت و 
افعــال خــدا در زندگــی اش دارد. او پــدر و مــادری مســیحی دارد، در یــک جامعــه مســیحی زندگــی می کند و 
بــا الحــاد یــا ســایر ادیــان، مواجهــه اندکــی داشــته و یــا اصــالً بــا آنهــا مرتبــط نبوده اســت. می خواهیــم توضیح 

دهیــم کــه چــرا جــان اعتقــادات خــود را دارد و چــرا در جامعــه خــود، رفتــاری مذهبــی دارد؟!
کــه برحســب مــدل اســتاندارد داده می شــود، بــه ســؤال مــا پاســخ می دهــد؟ بــه نظــر  آیــا توضیحــی 

باشــد.  اینگونــه  نمی رســد 
ــی فراوانــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت بــرای توضیــح باورهــای خداباورانــه جــان مــورد اســتناد 

ّ
عوامــل عل

یــم تــا فقــط آن مــواردی را برگزینیــم کــه بــه ســؤال مــا پاســخ می دهنــد.  قــرار گیرنــد و مــا بــه راهــی نیــاز دار
مــدل اســتاندارد، پیش بینــی می کنــد کــه ازآنجایی که جان یک انســان اســت و معمارِی شــناختِی انســانِی 
 نوعــی باورهــای ماوراءالطبیعــی خواهــد داشــت؛ بنابرایــن، مدل اســتاندارد دلیلی 

ً
معمــول را دارد، احتمــاال

بــه مــا می دهــد کــه انتظــار داشــته باشــیم کــه جــان بــه نحــوی مذهبــی باشــد تــا بی خــدا. همان طــور کــه 
دیدیــم، معمــاری شــناختی معمــول انســان کــه شــامل HADD و TOM و دیگــر مکانیســم های شــناختی 
اســت، به طورکلــی جــان را بــه طــور مطلوبــی نســبت بــه باورهــای مذهبــی مســتعد می ســازد. بااین حــال، 
داشــتن ایــن معمــاری شــناختی، محتــوای خــاص اعتقادات جان یا مســیحی بــودن او را تعیین نمی کند. 
درســت اســت کــه اگــر جــان یــک معمــاری شــناختی انســانی معمــول را نداشــت، باورهایــی کــه هم اکنــون 
دارد را نداشــت؛ بااین حــال، عوامــل مختلفــی کــه در مــدل اســتاندارد گنجانــده نشــده اند، بایــد باورهــای 
خــاص جــان را در نظــر بگیرنــد. به عبارت دیگــر بــه نظــر می رســد، HADD وTOM و دیگــر مکانیســم های 
ــودن او تفــاوت  ــا به نوعــی آتئیســت ب ــودن جــان ی شــناختِی معمــول، عواملــی هســتند کــه بیــن دیــن دار ب
ایجــاد می کننــد. آنهــا تفاوتــی بیــن مســلمان یــا مســیحی بــودن جــان یــا باپتیســت )پروتســتان( یــا کاتولیــک 
بــودن جــان قائــل نیســتند. ایجــاد تمایــز بیــن توضیحــات غایــی و ابتدایــی در مــورد وضعیــت جــان مفیــد 
اســت. پاســخی کــه توســط مــدل اســتاندارد داده می شــود، به عنــوان توضیحــی غایــی از دیــن داری جــان، 
صالحیــت دارد، امــا اگــر بخواهیــم عقایــد جــان را بــا جزئیــات بیشــتری توضیــح دهیــم، بایــد عوامــل بســیار 

یــم، یعنــی غیــر عوامــل جهان شــمول را. ابتدایی تــر را بیاور
ایــن واقعیــت کــه جــان، پــدر و مــادری مســیحی دارد و در یک جامعه مســیحی زندگــی می کند، توضیحی 
عالــی در مــورد اعتقــادات مســیحی خــاص جــان، ارائــه می دهــد. ایــن تجربــه همچنیــن کاندیــدای خوبــی 

بــرای علــت باورهــای خــاص جــان در مــورد ماهیــت و افعــال خــدا خواهــد بود.
ارائــه داســتان هایی ازاین دســت، نســبتًا آســان اســت. بااین حــال، نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه توضیحــات 
ــی از ایــن نــوع را نــدارد، اگرچــه 

ّ
CSR، مبتنــی بــر مــدل اســتاندارد، چیــزی بــرای گفتــن در مــورد عوامــل عل

		  

ــی ســروکار دارد کــه باعــث می شــود  ــا عوامــل عّل ــاوری ب ــاره خداب توضیحــات CSR درب
باورهــای مذهبــی به نوعــی در جمعیت هــای انســانی رواج پیــدا کنــد؛ امــا نــه بــا آنهایــی 
کــه منجــر بــه باورهایــی با محتــوای خاص می شــوند.  بنابرایــن، خدابــاوران منحصربه فرد 
ــی  ــول و غیرمنطق ــدا، نامعق ــه خ ــان ب ــوع باورمندی ش ــه ن ــاد ب ــورد اعتم ــوان درم را نمی ت
قلمــداد کــرد؛ حتــی اگــر قابلیــت اطمینــان سیســتم های شــناختِی ارائه شــده توســط مــدل 

اســتاندارد، ضعیــف باشــد.
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شــناختِی  سیســتم های  اطمینــان  قابلیــت 
باشــد. ضعیــف  اســتاندارد،  مــدل  توســط  ارائه شــده 
یــم کــه مقدمــات )1الــف(  بنابرایــن، نتیجــه می گیر
اینکــه  از  فراتــر  یــرا  ز شــوند،  رد  بایــد  )2الــف(  و 
بتوانیــم محدودیت هــای کلــی در بــاب مفاهیــم 
دینــی را در صــورت احتمــال انتقــال موفقیت آمیــز 
بــه  بایــد نســبت  کنیــم، CSR ظاهــرًا  مشــخص 
ــی خــاِص باورهــای خــاص، 

ّ
یخچه هــای عل تار

) یخــی یــا معاصــر ادری23 باقــی بمانــد. )تار ال
فقــط   CSR کــه  اســت  دلیــل  ایــن  بــه  امــر  ایــن 
کــه HADD و TOM در ذهــن  می توانــد بگویــد 
و   HADD« گفــت:  نمی تــوان  دارد؛  وجــود  افــراد 
فــردی  باورهــای خداباورانــه  TOM یگانــه علــل 

هســتند«.
 HADD بــه نظــر قابل قبــول اســت کــه فــرض کنیــم
از  یــادی  ز نســبتًا  جمعیــت  کــه  وقتــی   TOM و 
ــی مرتبــط ایفــا 

ّ
یــم، نقــش عل افــراد را در نظــر می گیر

می کننــد، امــا زمانــی کــه اعتقــادات مذهبــی افــراد 
ــه. ــم ن ی خــاص را در نظــر می گیر

عــالوه بــر ایــن، فــرض )3ب( بــه طــور معقولــی 
یــرا او ملــزم  می توانــد توســط خدابــاور رد شــود، ز
همتایــان  از  بســیاری  و  نیســت  آن  پذیــرش  بــه 

خدابــاور او نیــز چنیــن نیســتند.

نتیجه
مــا دالیلــی ارائــه کرده ایــم کــه فکــر می کنیــم در موارد 
)1الف(، )2الف( و )3ب( اشــتباهی وجود دارد.

پذیــرش  بــرای  خاصــی  تعهــد  هیــچ  خدابــاور 
)3ب( نــدارد، بنابرایــن می توانــد از تنــوع مفــروض 
یــخ آشــفته نشــود. اعتقــادات مذهبــی ماقبــل تار
به عــالوه، اگــر HADD و TOM، تنهــا یــک بــرش از 
ــی باشــند کــه خدابــاوری را ایجــاد 

ّ
همبســتگی عل

ــی آنهــا را دررابطه بــا بــاور دینــی، 
ّ
می کنــد و تأثیــر عل

فقــط در ســطح جمعیت هــا بتــوان مشــاهده کــرد، 
ــی، 

ّ
به ســختی می تــوان ادعــا کــرد کــه آنهــا از نظــر عل

مســئول همــه یا بیشــتر باورهــای خداباورانه فردی 
هستند. 

 HADD بنابرایــن، حتــی اگــر بتــوان نشــان داد کــه
و TOM بی اعتبــار هســتند، مــدل اســتاندارد بــا 

 برخــی از خدابــاوران مدافــع ســازگاری CSR بــا خدابــاوری، 
ً
خدابــاوری ناســازگار نخواهــد بــود )احتمــاال

ل نمی کننــد(. به هرحــال این طــور فکــر می کننــد، امــا آنهــا به صراحــت بــه آن اســتدال
ــان دادن  ــم نش ــر می کنی ــه فک ــم ک ی ــی دار ــا دالیل ــد، م ــان می ده ــه نش ــخ های خداباوران ــه پاس ــور ک همان ط
بی اعتبــاری HADD و TOM )و ســایر سیســتم های شــناختی( در زمینه هــای دینــی، بــدون فــرض اینکــه 

خدابــاوری چنیــن نیســت، بســیار دشــوار اســت. 
اگــر آنچــه در اینجــا موردبحــث قــرار گرفــت صحیــح باشــد، بــه نظــر می رســد دلیلــی وجــود نــدارد کــه فکــر 

کنیــم مــدل اســتاندارد به هیچ وجــه بــا خدابــاوری ســازگار نیســت.•

پی نوشت
1. The cognitive science of religion: a modified theist response.
2. Modular.
ــا  ــی ی ــا حــدی از ســاختارهای عصبــی ذات ــان مــی دارد کــه ذهــن، دســتکم ت ــه ای اســت کــه بی ــودن ذهــن، نظری ــه ای ب پیمان
پیمانه هــا )مدول هــا( تألیــف یافتــه اســت. ایــن پیمانه هــا کارکردهــای متمایــزی دارنــد کــه بــه نحــو تکاملــی تحــول یافته انــد.

)مترجم(
3. Environment of evolutionary adaptedness.
4. Pleistocene.
دوره  آخریــن  و  داشــت  ادامــه  پیــش  ســال  تــا 11،700  حــدود 2،580،000  از  کــه  اســت  زمین شناســی  دوره  پلیستوســن، 

دربرمی گرفت.)مترجــم( را  زمیــن  مکــرر  یخبندان هــای 
5. Evolutionary spandrels.
یســت شناســی تکاملــی، اســپندل یــک صفــت فنوتیپــی اســت کــه بــه جــای محصــول مســتقیم انتخــاب ســازگارانه،  در ز
محصــول فرعــی تکامــل برخــی ویژگی هــای دیگــر اســت. اصطــالح اســپندل از معمــاری سرچشــمه می گیــرد؛ جایــی کــه بــه 

فضاهــای تقریبــًا مثلثــی بیــن بــاالی یــک طــاق و ســقف اشــاره دارد.)مترجــم(
6. Minimal counter-intuitiveness hypothesis.
7. Ontological categories.
8. Pascal Boyer.
، انسان شــناس شــناختی و روان شــناس تکاملــی فرانســوی-آمریکایی اســت کــه بیشــتر بــه خاطــر  پاســکال رابــرت بویــر

فعالیت هایــش در مبحــث علوم شــناختی دیــن شــناخته شــده اســت.)مترجم(
9. Hypersensitive agency detection device.
10. Invisible minimally counter-intuitive supernatural agents.
11. Theory of mind.
12. Objects of ritual.
13. Intentional states.
حــاالت قصدمنــد، اشــیا و حــاالت امــور را دقیقــًا بــه همــان معنــا نشــان می دهنــد کــه کنش هــای گفتــاری، اشــیاء و حــاالت 

امــور را نشــان می دهند.)مترجــم(
همانطــور کــه گفتــه مــن مبنــی بــر این کــه بــاران می بــارد، نشــان دهنده یــک وضعیــت خــاص اســت، اعتقــاد مــن نیــز بــه ایــن که 

بــاران می بــارد، نشــان دهنده همــان وضعیت اســت.)مترجم(
14. Rational agents.

 15. برهان از اسپاندرالیسم. 
16. برهان حاصل از عدم ارتباط سببی مناسب.

17. برهان منطبق بر طبیعی بودن خداباوری.
18. برهان حاصل از مثبت کاذب.

19. برهان برگرفته از تنوع عقاید دینی.
20. By-product’ and ‘evolutionary accident.
21. Cosmic covenant.
22. Pan-human.
23. Agnostic.
فلســفه و الهیــات کســي کــه معتقــد اســت فکــر انســاني قــادر نیســت بــه طــور مســلم بداند کــه خدا هســت و آیــا اصال مــاوراى 

پدیــده هــاى مــادى، چیــز دیگــرى وجــود دارد یــا نــه )مترجم(.
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 : گفتار و نوشتارهایی از
، محمدعلی عبداللهی،  محمدجواد نوروزی، محمدرضا باقرزاده، زهرا شیخ، هاله عبدالهی راد احمد رهدار

ک نیا علیرضا مالاحمدی، سیداحمد غفاری قره باغ، قاصدک حسینی، سیدکاظم سیدباقری و مهدی پا
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از  جلوگیــری  و  ســتم  و  ظلــم  بــا  مبــارزه 
اساســی  درس هــای  جملــه  از  ســتمگری، 
اســت کــه می توانــد بــرای جهــان امــروز راهگشــا 
امــام  درس  بنیادی تریــن  و  مهم تریــن  باشــد. 
در  ایســتادن  جهانیــان،  بــرای  ع(  حســین)
ــا  ــر ظالمــان و ســتمگران و عــدم همراهــی ب براب
آنهاســت. مبــارزه علیــه ظلــم، مفهــوم مرکــزی 
ع( اســت کــه بــر اســاس آن،  قیــام امــام حســین)
یــخ نیــز  حرکــت و قیــام خــود را تنظیــم کردنــد. تار
ــه دل در  ــرادی ک ــرای همــه اف ــان را ب ــت ایش حرک
گــرو آزادی، آزادگــی، عدالــت، و عدالت خواهــی 
دارنــد، مانــدگار کــرد کــه جلوه  هــای آن را در قیــام 

کــرد. مشــاهده  می  تــوان  خمینــی)ره(  امــام 
ع( در کالم مشــهوری فرمودنــد:  امــام حســین)
علیــه  اهلِل)صلــی اهلل   

َ
َرُســول ِإّنَ  الّنــاُس؛  َهــا  ّیُ

َ
»أ

 
طانًا جاِئــرًا ُمْســَتِحالًّ

ْ
: َمــْن َرأی ُســل

َ
و آلــه( قــال

ِة  ِلُســّنَ ُمخاِلفــًا  اهلِل،  ِلَعْهــِد  ِکثــًا  نا اهلِل،  ِلُحــُرِم 
َو  ْثــِم  ِبااِل ِعبــاِداهلِل  ِفــی  َیْعَمــلُ  اهلِل،  َرُســوِل 
َقــْول،   

َ
ال َو  ِبِفْعــل،  ْیــِه 

َ
َعل ــْر  ُیَغّیِ ــْم 

َ
َفل ُعــْدواِن 

ْ
ال

ــُه«1؛ »ای 
َ
ــُه َمْدَخل

َ
ْن ُیْدِخل

َ
ــی اهلِل أ

َ
کاَن َحّقــًا َعل

مــردم بدانیــد کــه پیامبــر خــدا فرمــود: کســی کــه 
زمامــدار ســتمگری را ببینــد کــه حــرام خــدا را 
را می شــکند،  ل می شــمارد، عهــد خــدا  حــال
بــا ســنت پیامبــر مخالفــت می کنــد، و عهــد 
خــدا را می شــکند و کســی حاضــر نیســت در 
برابــر ظلــم ظالــم کاری انجــام دهــد، بــر خداونــد 
اســت کــه او را به همــراه همــان ظالــم در جهنــم 

انــدازد و بــا او محشــور کنــد.«
همــه  بــرای  بزرگــی  درس  ع(  حســین) امــام 
ــه  ــادگار گذاشــتند؛ آن درس، مقابل ــه ی ــخ ب ی تار
بــا فعــل و رفتــار و  گاهــی  کــه  بــا ظلــم اســت 
ــا  ــارزه ب ــه ثمــر می نشــیند. مب ــار ب ــا گفت گاهــی ب
ــود کــه محــور انقــالب اســالمی  ظلــم، درســی ب
ایــران قــرار گرفــت و بــه محــور گفتمــان انقــالب 

اســالمی نیــز تبدیــل شــد. 

آِه مظلوم
گذری بر درس های عاشــــورا

|  سیدکاظم سیدباقری
وهشگاه وه سیاست پژ دانشیار گر

فرهنگ و اندیشه اسالمی
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می تــوان  امــام  قیــام  از  کــه  دیگــری  درس 
و  اســت  بســیار  اهمیــت  دارای  کــه  آموخــت 
می شــود در زمان هــای مختلــف، بــرای گفتمــان 
ثبــات  داد،  قــرار  توجــه  مــورد  اســالمی  انقــالب 
ع(  حســین) امــام  اســت.  دیــن داری  در  قــدم 
لعــق  الدیــن  و  الدنیــا  عبیــُد  »النــاُس  فرمــود: 
معایُشــهم  ت  مــادّرَ یحوطونــه  الســنتهم  علــی 
»مــردم  الَدّیانــون«2؛   

َّ
َقــل بالبــالء  صــوا  ُمّحِ فــاذا 

ســر  بــر  لقلقــه ای  دیــن  و  هســتند  دنیــا  بنــده 
یچــه ای  زبان هــای آنهــا یــا بــه تعبیــر دیگــری باز
ــی  ــه زندگ ــی ک ــا زمان ــه ت ــت ک ــان اس ــت آن در دس
دیــن  ر  دو باشــد،  تأمیــن  معیشت  شــان  و 
می گردنــد و هنگامــی کــه گرفتــار بــال می شــوند 
ارزش هــا  از  و دســت  کــم می شــوند  دیــن داران 
یند.« هــر جامعــه ای  و آموزه هــای دینــی می شــو
یــا  کنــد  تجربــه  را  دیــن داری  می خواهــد  کــه 
و  الگــو  دیگــران  بــرای  می خواهــد  کــه  انســانی 
در  و  زندگــی خــود  بایــد در مســیر  باشــد،  ر  یــاو
فــراز و نشــیب  ها اســتوار باشــد. رفتــار دین دارانــه 
بایــد تــوأم باثبــات و اســتواری باشــد تــا آدمــی در 

رد. نیــاو کــم  ســختی ها  و  مشــکالت  مقابــل 
یکــی  امــت،  امــور  در  اصالح گــری  و  اصــالح 
اســت  پیام هایــی  و  مهــم  درس هــای  از  دیگــر 
وقتــی  می آمــوزد.  آدمــی  بــه  عاشــورا  قیــام  کــه 
دچــار  جامعــه  کــه  می بینــد  امــت،  یــک  رهبــر 
تعیین کننــده  ارزش هــای  از  ری  دو و  انحطــاط 
تــا  می  کنــد  تــالش  شــده،  خــود  اساســی  و 
مســیر جامعــه بــه سمت وســوی مطلــوب خــود 
شــده،  مبتــال  فســاد  بــه  جامعــه  گــر  ا بازگــردد. 
اصلــی  مســیر  اصالح گــری،  و  اصــالح  بــا  بایــد 
و درســت خــود را پیــدا کنــد. بــا توجــه بــه ایــن 
َمــا َخَرْجــُت  ع( فرمــود: »ِإّنَ مهــم، امــام حســین)
ْن آُمــَر 

َ
یــُد أ ِر

ُ
ی ص أ ــِة َجــّدِ ّمَ

ُ
ْصــاَلِح ِفــی أ ِ

ْ
ــِب اإْل

َ
ِلَطل

ِســیَر ِبِســیَرِة 
َ
ُمْنَکــرِ َو أ

ْ
ْنَهــی َعــِن ال

َ
َمْعــُروِف َو أ

ْ
ِبال

ی«3؛ »مــن قیــام کــردم بــرای اصــالح در امــت  َجــّدِ
جــدم، حضــرت رســول)ص(، و اراده کــرده ام تــا 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنــم و بــر ســیره 
جــدم حرکــت کنــم«. اصــالح گــری ازآن جــا نکتــه 
مهــم و اساســی اســت کــه هرآینــه احتمــال دارد، 

دیــن داران گرفتــار مطامــع دنیایــی و مشــکالت زندگــی بشــوند. بــه همیــن جهــت بازگشــت امــور بــه 
ــه آیین هــای اصیــل خــود، از اهمیــت اساســی و مهمــی  ــدن امــت ب ــا برگردان سرچشــمه اصیــل خــود ی

اســت. برخــوردار 
بــه نظــر بنــده، جامعــه امــروزی بــه اصــالح، اصالح گــری، و تدبیــر امــور بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب و 
ع(  یــان امــور در سمت وســوی اصــالح حرکــت کنــد؛ همان طور که امام حســین) آرمانــی نیــاز دارد. بایــد جر
ــیر  ــم در مس ــود: »می خواه ــد و فرم ــت بده ــالح حرک ــوی اص ــالمی را به س ــه اس ــیر جامع ــا مس ــرد ت ــالش ک ت

ع( حرکــت کنــم«. جــدم حضــرت رســول)ص( و پــدرم علــی)
کــه: »قیــام مــن، نــه از روی خودخواهــی و  فلســفه قیــام عاشــورا، بــه فرمــوده ی خودشــان، ایــن اســت 
خوش گذرانــی و نــه بــرای فســاد و ســتمگری؛ بلکــه بــه دنبــال اصالح گــری در امــور جامعــه هســتم«. 
ایــن نکتــه ای اســت کــه جامعــه امــروز مــا، بیــش از هــر زمــان دیگــر بــدان نیــاز دارد. اصــالح برنامه هــا و 
آیین نامه هــا یــا فراینــد اعمــال قــدرت و فراینــد گزینــش نیروهــا و تــالش بــرای حاکمیــت شایسته ســاالری، 
ــا  ، همــراه ب ــار امربه معــروف و نهی ازمنکــر ــی برخــوردار اســت. هدایتگــری جامعــه در کن از اهمیــت فراوان
پویــش بــه ســمت ارزش هــای الهــی از مــوارد ضــروری و اساســی اســت کــه بایــد در جامعــه امــروز اجرایــی 
ع( پــای دارنــد و از آن  و عملیاتــی شــود. امــوری کــه هریــک در قیــام بــزرگ عاشــورا و حرکــت امــام حســین)

سرچشــمه می  گیرنــد. 
ع(  ین العابدیــن) یــن ســاعتی کــه روانــه میــدان اســت، بــه فرزنــدش امــام ز ع( در آخر امــام حســین)
یــی می توانــد دچــار  ســفارش می کنــد کــه از ســتمگری بپرهیــزد.4 هرکــس در هــر حیطــه و هــر قلمرو
یــا دانشــگاه،  اداری، مدرســه  از مراحــل شــخصی، خانوادگــی،  و ســتم شــود، در هــر مرحلــه  ظلــم 
یــت، و ... امــکان ظلــم وجــود دارد؛  یــزی، مدیر جامعــه؛ و عرصه هــای بزرگــی ماننــد اقتصــاد، برنامه ر
ری جــز خــدای  ع( می فرمایــد: »فرزنــدم! بــر تــو بــاد کــه از ســتم کــردن بــر کســی کــه یــاو امــا امــام حســین)
یــرا وقتــی آه مظلــوم پشــت ســر ظالــم قــرار  ر باشــی!« ایــن نکتــه اهمیــت فــراوان دارد، ز عزوجــل نــدارد، دو
می گیــرد، بنیــاد ظالــم را نابــود می کنــد. مــا بایــد تــالش کنیــم تــا خــود و جامعــه خــود را از ظلــم و فســاد 
رهایــی بخشــیم؛ ایــن درســی بــزرگ از قیــام کربالســت کــه می توانــد بــرای اصــالح و تدبیــر امــور جامعــه 

راه گشــا باشــد.•

پی نوشت
، ج 44، ص 382.  1. بحاراالنوار

2. تحف العقول، ص 245.
، ج 44، ص 329. 3. بحاراالنوار

4. الکافی، ج 2، ص 331.

		  

مبــارزه بــا ظلــم و ســتم و جلوگیــری از ســتمگری، از جملــه درس هــای اساســی اســت 
یــن درس امــام  یــن و بنیادی تر کــه می توانــد بــرای جهــان امــروز راهگشــا باشــد. مهم تر
حســین)ع( بــرای جهانیــان، ایســتادن در برابــر ظالمــان و ســتمگران و عــدم همراهــی بــا 
آنهاســت. مبــارزه علیــه ظلــم، مفهــوم مرکــزی قیــام امــام حســین)ع( اســت کــه بــر اســاس 
آن، حرکــت و قیــام خــود را تنظیــم کردنــد. تاریــخ نیــز حرکــت ایشــان را بــرای همــه 
افــرادی کــه دل در گــرو آزادی، آزادگــی، عدالــت، و عدالت خواهــی دارنــد، مانــدگار کــرد 

ــوان مشــاهده کــرد. ــام امــام خمینــی)ره( می  ت کــه جلوه  هــای آن را در قی
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 گفت وگو با 

زاده  حجت الاسلام والمسلمین  دکتر محمدرضا باقر
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

رستاخیِز عدل
تقدم عدالت  بر پرستش سیاست و ستایش قدرت
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یف نامه |  معر
مشــی   1344 ســال  در  زاده،  باقــر حممدرضــا  دکتــر 
در ورامــن هتــران دیــده بــه جهــان گشــود و در ســال 
از  پــس  او  شــد.  ورامــن  علمیــه  حــوزه  وارد   1358
کاشــان رفــت و در ســال  مــدیت بــه حــوزه علمیــه 
زاده از  1363 وارد حــوزه علمیــه قــم شــد. دکتــر باقــر
کنــار  را در  زم  کــه ر ایثارگــران دفــاع مقــدس اســت 
اســت.  کــرده  بــه  جتر زمنــدگان  ر بــرای  دیــن  تبلیــغ 
حقــوق  رشــته  دانشــگاهی  حتصیــالت  ایشــان 
ــوم  ــل را در مقطــع فوق لیســانس و رشــته عل بن املل
ســیایس را در مقطــع دکتــری بــه امتــام رســاند. کتــاب 
وس اندیشــه بنیادین  »فلســفه حقوق از سلســله در
ــار اوســت و پایان نامــه دکتــری  اســالمی« ازمجلــه آث
و  »جهــاد  موضــوع  در  زاده  باقــر حممدرضــا  دکتــر 
ی  مجهــور خارجــی  سیاســت  در  بشــر  حقــوق 
کنــون عضــو  اســالمی ایــران« نــام دارد. ایشــان، هم ا
امــام  وهــی  پژ و  آمــوزیش  مؤسســه  هیئت علمــی 

هســتند. مخیــی)ره( 

مقدمه
و  اجــرا  بــرای  اســالمی  احــکام  از  برخــی 
حکومــت  وجــود  بــه  نیــاز  اجرایــی،  ضمانــت 
رفتــار  بــودن  زمینــی  طرفــی  از  دارنــد.  اســالمی 
الگودهــی  بــرای  معصومین)علیهم الســالم( 
بــا  برخــورد  روش  و  ســیره  در  مســلمانان،  بــه 
از  اســت.  بــوده  گــون  گونا مشــکالت  و  مســائل 
کــه معصومیــن اســوه ی حســنه هســتند،  آنجــا 
و  نمــوده  پیــروی  ایشــان  از  کــه  مــا الزم ســت  بــر 
الگــوی خــود  را  آنــان  در همــه ی شــئون زندگــی 
حضــرت  کــه  زمانــی  مثــال  بــرای  دهیــم.  قــرار 
ع( می تواننــد در شــیوه زمامــداری خــود،  علــی)
بــا  کننــد،  اســاس علــوم غیبــی خــود عمــل  بــر 
گزارش هــای مأمورانشــان بــه مســائل  اســتناد بــه 
کشــور رســیدگی می کردنــد یــا در قضــاوت، ســعی 
می کردنــد مســتندات و شــهود را در نظــر بگیرنــد. 
الگوبــرداری از معصومیــن در شــیوه حکمرانــی و 
مســائل پیرامــون آن، یکــی از مهم تریــن بحث هــا 
و  انشــعاب  موجــب  کــه  اســت  جدال هایــی  و 
ــت.  ــده اس ــالم ش ــرات در اس ــی تفک ــراف برخ انح

ع( و  ازایــن رو مجلــه تخصصــی خــردورزی در موضــوع رابطــه انقــالب اســالمی بــا قیــام امــام حســین)
الگوبــرداری مبتنــی بــر آموزه هــای قرآنــی، گفت وگویــی را بــا حجت االسالم والمســلمین دکتــر محمدرضــا 
باقــرزاده، عضــو هیئت علمــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( ترتیــب داده کــه متــن آن در 

می شــود. تقدیــم  ادامــه 

خــردورزی: بــه بــاور برخــی، گزاره هــای تاریخــی نمی تواننــد ضامــن پاســخگویی و تناســب بــا مدیریــت  	
سیاســی جوامــع گســترده باشــند؛ زیــرا توجهــی بــه تغییــر ذائقه هــا و ســلیقه ها ندارنــد. باتوجه بــه ایــن 
ع( ناظــر بــه الگوبــرداری در انقــاب اســامی می توانــد  ، آیــا اســتفاده از گزاره هــای قیــام سیدالشــهدا) بــاور

صحیــح باشــد؟
مســئله اساســی ایــن بــاور در ایــن اســت کــه مگــر قدمــت می توانــد مبنــای تشــخیص عــدم تناســب 
گــزاره ای بــا شــرایط سیاســی جوامــع باشــد؟! پیش فــرض ســؤال از کلیدواژه هایــی اســتفاده کــرده کــه بــا 
تمرکــز و آنالیــز آن، می توانیــم جــواب را بیابیــم. بی شــک، قدمــت دلیــل بــر بطــالن نیســت؛ اگــر شــما ازنظــر 
فلســفی گزاره هــای حقــوق بشــری مطــرح در دنیــا را بررســی کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه قدمــت آنهــا بــه 

ــا هزاره هــای قبــل بازمی گــردد. چنــد صــد ســال ی
، بــه بن مایه هــای یونــان باســتان، روم باســتان، ایــران باســتان، و ... اســتناد می کنــد  گزاره هــای حقــوق بشــر
و گزاره هایــی اســت کــه ســالیان بســیار طوالنــی از آنهــا گذشــته اســت. اگــر مــا از 1400 ســال قبــل بحــث 
می کنیــم، بســیار نوتــر و تازه تــر از گزاره هــای دوران باســتان اســت کــه در دنیــای معاصــر بــدان اســتناد 
، حقــوق سیاســی، حقــوق اجتماعــی، و حقــوق شــهروندی  می کننــد. امــروزه، گزاره هایــی در حقــوق بشــر
مــورد اســتناد قــرار می گیــرد کــه مبانــی آنهــا قدمتــی چندهزارســاله دارد؛ بنابرایــن خــود قدمــت نمی توانــد 

دلیــل بــر بطــالن امــری تلقــی گــردد.
، دلیــل بــر بطــالن آن نیســت؛  ابتــدا بایــد مخاطــب را بــه ایــن مغالطــه توجــه بدهیــم کــه قدمــت یــک امــر
و  باطــل،  بی پایــه،  سســت،  جدیــد،  امــری  چه بســا  و  اســت  مانــدگار  و  قویــم  قدیــم،  امــری  چه بســا 
دورانداختنــی به حســاب  آیــد. امــر قدیمــی، لزومــًا امــری دورانداختنــی نخواهــد بــود. تجددگرایــان، اســتفاده 
یــرا ایــن اذعــان را بــه  یــادی از ایــن مغالطــه کرده انــد. خــود کلمــه تجددگرایــی، افــراد را بــه غلــط می انــدازد؛ ز ز
مخاطــب می دهــد کــه مــا درواقــع جدیــد فکــر می کنیــم و شــما قدیمــی هســتید! آنها همــان بحــث نوگرایی 

را در مقابــل ســنت گرایی مطــرح می کننــد.
، بیشــتر بــرای منحــرف و گمــراه کــردن ذهــن هســتند. بهتــر اســت به جــای ایــن عبــارات و  ایــن تعابیــر
یخی برونــد و تک تک  ل بــرای رد یــا قدیمــی انگاشــتن گزاره هــای تار اصطالحــات، بــه دنبــال برهــان و اســتدال
گزاره هــا را موردبحــث قــرار دهنــد؛ ســپس بگوینــد: »ایــن تــک گــزاره یــا چنــد گــزاره ســازگار و قابــل پیاده شــدن 
در دنیــای جدیــد نیســت«. وقتــی آنهــا گزاره هــا را یک به یــک تحلیل و بحث وبررســی عقلی و فلســفی کردند 
و مشــخص شــد کــه دقیقــًا دربــاره کــدام گــزاره صحبــت می کننــد، می تــوان بــه بحــث بــا آنهــا اعتنــا کــرد؛ 
امــا اینکــه آنهــا صــرف قدمــت را دلیلــی بگیرنــد کــه همــه گزاره هــا و آموزه هــای مذهبــی را رد کننــد، قابــل 
یــرا در همیــن دنیــای معاصــر و  اعتنــا نیســت؛ بنابرایــن، ایــن ســخن آنهــا حــرف بســیار اشــتباهی اســت؛ ز
مــدرن، آموزه هایــی مــورد اســتناد قــرار می گیــرد کــه چنــد هــزار ســال قبــل بنیــان نهــاده شــده اســت. غربی هــا 
، برابــری طلبــی، و ... کــه در حقــوق بشــر بــه مکتــب نچرالیســم و  در بحــث آزادی، تســاوی خواهــی، اختیــار

حقــوق طبیعــی بازمی گــردد، بــه موضوعاتــی کــه چنــد هــزار ســال پیــش مطرح شــده، اســتناد می کننــد.
یــاد، متــروک و ازمدافتــاده  بســیار شــنیده ایم کــه می گوینــد: »آموزه هــای اســالم بــه دلیــل گذشــتن ســالیان ز
شــده اســت«. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اگــر آمــوزه ای بعــد از هــزاران ســال، همچنــان طــرف دار دارد، 
نشــان می دهــد کــه آمــوزه ای فرازمانــی اســت. مــا بایــد تک تــک آموزه هــا را در اســالم و در قیــام ابا عبــداهلل  وگو

ت 
گف
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ع( اســتناد کنیــم؟! قیــام امــام حســین)
شــما بــه ایــن دلیــل بایــد انقــالب اســالمی را متأثــر 
از آموزه هــای قیــام حســینی بدانیــد. قیــام امــام 
ع( در ایــن بعــد کــه فطــری، فــرا دینــی،  حســین)
قابلیــت  اســت  جهان شــمول  و  فرامذهبــی، 
نیــز  دیگــر  زمان هــای  در  را  اســتفاده  و  اســتناد 
بــه  می توانیــد  شــما  کــه  همان طــوری  دارد. 
کــوروش کبیــر اعتقــاد و افتخــار داشــته باشــید، 
امــام  قیــام  جهان شــمول  آموزه هــای  می توانیــد 
ــه ایــن اعتقــاد کــه مصلحــان  ع( را نیــز ب حســین)
کنیــد.  یــخ وجــود دارنــد، اخــذ  اجتماعــی در تار
پیامبــر  و  امیرالمؤمنیــن،  الحســین،  اباعبــداهلل 
اکــرم یــا پیامبــران الهی)علیهم الســالم(، به عنــوان 
بزرگ تریــن مصلحــان اجتماعــی بشــریت، قابــل 

اســتناد هســتند. و  الگوگیــری 
ع(  کــه انبیــا و حتــی امــام حســین) کارهایــی را 
یشــه در فطــرت دارد؛ یعنــی  دنبــال می کردنــد، ر
فطــرت، اولیــن خواســتگاه آن اســت. دیــن اســالم و 
آموزه هــای آن از چارچــوب فطــرت خارج نیســت؛ 
می شــود.  شــناخته  فطــری  امــری  دیــن  ازایــن رو 
یــخ بــه امــور  البتــه امــکان دارد دینــی در طــول تار
کــه بایــد  غیــر فطــری و غیــر اصیــل آلــوده شــود 
پاالیــش گــردد؛ امــا چنانچــه مشــاهده می کنیــم، 
ع( در قیــام خــود، پاالیشــگر دیــن  امــام حســین)
افــرادی  کــه  اســت  اصیلــی  غیــر  آموزه هــای  از 
بدعت گــذار بــه امــت پیامبــر چســبانده بودنــد.
ع( آمــده بــود کــه ایــن امــور نامأنــوس  امــام حســین)
بخــش  کنــد.  جــدا  اســالم  از  را  نامتجانــس  و 
دیگــری از آموزه هــا نــه بــه آموزه هــای دینــی و نــه 
شــیعی؛ بلکــه بــه آموزه هــای قرآنــی بازمی گــردد. 
آموزه هایــی در آن قیــام وجــود دارد کــه اهل ســنت 
ع( بــرای مــا  نمی تواننــد بگوینــد: »امــام حســین)
نیســت«. بــه ایــن دلیــل کــه قــرآن مانــدگار اســت، 
کــه  ع( نیــز مانــدگار شــد. کســی  امــام حســین)
می گویــد: »چــرا بایــد انقــالب اســالمی را بــه قیــام 
همــان  بــه  کنیــم؟«  متصــل  ع(  حســین) امــام 
انقــالب  یشــه  ر بایــد  شــما  کــه  اســت  توجیهــی 

اســالمی را در قــرآن پیــدا کنیــد.
آموزه هایــی ماننــد مبــارزه بــا ســتمکاران، هجــرت 

؟ آموزه هایــی را کــه فرازمانــی اســت،  ع( بررســی کنیــم کــه آیــا آموزه هــای فرازمانــی هســتند یــا خیــر الحســین)
مورداســتفاده قــرار می دهیــم و آموزه هایــی را کــه فرازمانــی نیســت، اگــر قابلیــت تطبیــق بــر شــرایط زمانــی را 

یــم و اگرنــه اســتفاده نمی کنیــم. دارد، بــه کار می گیر
ــا نــوع دکمــه پیراهــن ایشــان  ع( ی ــرداری نمی توانیــم ببینیــم نــوع نعلیــن ابی عبــداهلل) ــرای مثــال در الگوب ب
یــم. بــرای مثــال نــوع ُاتــراق کــردن یــا چــادری کــه بــرای اســکان و یــا مرکــب  چطــور بــوده و مــا نیــز الگــو بگیر
ع(  ســواری آنهــا قابــل تطبیــق بــر ایــن شــرایط زمانــی نیســت. نکته هایــی اساســی در قیــام امــام حســین)
یــان عاشــورا و کربــال می تــوان  وجــود دارد کــه فراتــر از زمــان و مــکان اســت و بســیاری از ایــن امــور را در جر

مــورد اســتناد قــرارداد.
ع( در منطــق تأســی بــه  اقتبــاس، الهــام، و گرته بــرداری انقــالب اســالمی از گزاره هــای قیــام سیدالشــهدا)
یشــه دارند. گانــدی یــا جــرج جــرداق  ع( ایــن اســت کــه آن گزاره هــا در فطــرت انســان ها ر قیــام اباعبــداهلل)
یــرا جــای در فطــرت آنهــا دارد  مســیحی وقتــی در مقابــل ایــن آموزه هــا قــرار می گیرنــد، آنهــا را می پذیرنــد، ز
یــم کــه بــا  و انســان بــه آنهــا تمایــل پیــدا می کنــد؛ بنابرایــن صــرف اینکــه مــا در مقطــع زمانــی خاصــی قــرار دار

یــادی دارد، دلیــل بــر رد آن نمی شــود. ع( و حادثــه کربــال فاصلــه ز قیــام امــام حســین)
ع(، آموزه هــای فطــری اســت. خداونــد متعــال می فرمایــد: »ِفْطــَرَت  برخــی از آموزه هــای قیــام امــام حســین)
ــر اســاس فطــرت خلــق کــرده اســت«. امــام  ــد همــه انســان ها را ب ــا«1؛ »خداون یَه

َ
ــاَس َعل ــَر الَنّ ــی َفَط ِت

َّ
اهلَلِّ ال

ــم حاکــم و جامعــه معاصــر مطــرح می کنــد کــه یکــی  ی ع( مطالبــات خــود را در دو محــور از رژ حســین)
در محــور دیــن و دیگــری در محــور انســانیت و فطــرت اســت. مطالبــات او در محــور دیــن بــه ایــن جهــت 
اســت کــه مــردم مســلمان هســتند؛ امــا بــه دلیــل انحرافاتــی کــه ایجادشــده، از جامعــه نبــوی فاصلــه 
گرفته انــد. مطالباتــی هــم کــه حضــرت بــر اســاس فطــرت مطــرح می کننــد، بــه یک زمــان خــاص اختصاص 
ع( می فرماینــد: »ِان لــم یکــن لکــم دیــن و کنتــم ال تخافــون المعــاَد  نــدارد. بــرای مثــال حضــرت اباعبــداهلل)
اقــل بــه حریــت  یــد و بــه آموزه هــای دینــی پایبنــد نیســتید، ال کونــوا احــرارًا فــی دنیــا کــم«؛ »اگــر شــما دیــن ندار
و انســانیت پایبنــد بمانیــد«. »کونــوا احــرارا فــی دنیاکــم«، یعنــی آدم و انســان باشــید. حضــرت آموزه هایــی را 
مثــل رحــم کــردن بــه کــودکان و زنــان در جنــگ مطــرح می کنــد کــه رعایــت حقــوق بشــر اســت و موضوعــی 

نیســت کــه بــه همــان زمــان خــاص اختصــاص داشــته باشــد.
ید؟ اگر مســلمان نیســتید  یــد، پــس بــا زن و بچه هــا چه کار دار حضــرت می فرماینــد: »شــما بــا مــن جنــگ دار
اقــل آزاده و انســان باشــید.« انســان واقعــی در جنگ با یک  و اســالم بــه گــوش شــما نرســیده یــا یادتــان رفتــه، ال
نفــر بــه زن و بچــه او کاری نــدارد و جوانمردانــه می جنگــد. ایــن شــعار و آمــوزه، یــک آمــوزه فطــری اســت کــه 
هــزار ســال قبــل بیــان شــد و مــردم فهمیدنــد. امــروز هــم اگــر بگوینــد، مــردم آن را می فهمنــد یــا هــزار ســال بعد 
هــم کــه بگوینــد بــاز هــم مــردم متوجــه پیــام آن خواهنــد شــد و از آن حمایــت خواهنــد کرد. اگر شــما باکســی 
ع( می فرمایــد: »اگــر فکــر می کنیــد  یــد، چــرا بــه بچــه او آب نمی دهیــد؟ حتــی حضــرت اباعبــداهلل) دعــوا دار

مــا آب می خواهیــم تــا راحت تــر بــا شــما بجنگیــم، حداقــل خودتــان بــه ایــن بچــه آب بدهیــد.«
خُرْج 

َ
ــْم أ

َ
یافــت کــرد، آمــوزه اصالح گــری اســت. امــام حســین می فرماید: »ِإّنــی ل دیگــر آمــوزه ای کــه می تــوان در

ِشــرًا و ال َبِطــرًا و ال ُمْفِســدًا و ال ظاِلمــًا«؛ مــن می خواهــم امــت جــدم یعنــی امــت اســالمی را از ظلــم کــردن، 
َ
أ

ظلــم پذیرفتــن، و بی عدالتــی اصــالح کنــم. امــت پیامبــر بــه نفــاق، تــرس، دنیاطلبــی، دنیاپرســتی، دنائــت، 
پســتی، و ... مبتــال شــده بــود. چنــد دهــه می گذشــت؛ امــا امــت پیامبــر از آموزه هــای انســانی و بشــری دور 
ــی  ــی، آموزه های ــری و عدالت خواه ــت. اصالح گ ــی داش ــری و عدالت خواه ــه اصالح گ ــاز ب ــود و نی ــده ب ش
نیســتند کــه بــه زمــان خاصــی اختصــاص داشــته باشــند. اگــر کســی بگویــد: »چــرا انقــالب اســالمی خــود را 
بــه انقــالب حســینی متصــل می کنــد؟« در پاســخ بایــد گفــت: »بــه همــان دلیلــی کــه گانــدی غیرمســلمان 
ع( بــرای مــا الگــو اســت.« حــال کــه مــا مســلمان هســتیم، آیــا نباید به  هــم می گویــد: »انقــالب امــام حســین)
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و  زنده بــودن  حــق  می شــود،  مشــوش  و  مشــوه 
یــد؛ تــا آینــدگان  تأییــد نظــام حاکــم جائــر را ندار
و  اصیــل عدالت طلبــی چیســت  بداننــد خــط 
ع(  آن ابهامــات برطــرف شــود. اگــر امــام حســین)
قیــام نمی کــرد، جــان و حرمتــش به هرحــال حفــظ 
ع( بــا  می شــد؛ ولــی ایــن مرزگــذاری امــام حســین)
یــم ظالــم زمانــه، مشــوه و مبهــم می شــد کــه بــرای  رژ

آینــدگان و بشــریت خطرنــاک بــود.
ع( در چنیــن دوراهــی ای کــه یکــی  امــام حســین)
نگاه داشــتن جــان، قــدرت، و حیثیــت اجتماعــی 
ــود، وارد عرصــه قیــام  و دیگــری قیــام و شــهادت ب
ع( قبــل از قیــام در میــان  می شــود. امــام حســین)
مــردم احتــرام بســیاری دارد؛ ولــی بعــد از قیــام، 
یــر ســم اســب ها مــی رود؛ یعنــی مــردم  بدنــش ز
ــه پیکــر ایشــان نیــز بی احترامــی و توهیــن  حتــی ب
ع( قــدرت خــود  می کننــد. حتــی امــام حســین)
ع(  را بــرای عدالــت فــدا می کنــد. امــام حســین)
پایه گــذاری  سیاســت  در  را  جدیــدی  اصــول 
آنهــا  کــه سیاســت انقــالب اســالمی از  می کنــد 
الهــام می گیــرد. اگــر شــما امــروز در عمــق راهُبــردی 
ــه  ــده ای ب ــران، پدی اســتمرار جمهــوری اســالمی ای
یــد، آن  نــام حــزب اهلل لبنــان یــا مقاومــت یمــن رادار
مبــارز یمنــی بــه فکــر این اســت که جــان خــود را در 
برابــر عدالــت فدا کنــد. رزمندگان حــزب اهلل لبنان 
یم صهیونیســتی اشــغالگر و نژادپرســت  در برابر رژ
بــه تنهــا چیــزی کــه فکــر نمی کننــد، جــان اســت؛ 
یــم صهیونیســتی تنهــا  یــرا در برابــر نژادپرســتی رژ ز

ــت. ــت اس ــرای عدال ــات، اج راه نج
ع( ظهــور می کننــد، بــه آن  وقتــی امــام معصــوم)
جمــع  دنیــا  مــردم  کــه  می دهنــد  نــدا  یــات  فطر
می شــوند. امــروزه، مــردم از این همــه ظلــم خســته 
یــکای ابرقــدرت  شــده اند. ســیل مهاجــرت از آمر
پــا در حــال شــکل گیری اســت. نظام  بــه ســمت ارو
ســرمایه داری، نیازهــای مــردم را پاســخ نمی دهــد و 
یــکا بــه ســمت زوال و ســقوط مــی رود. مــردم  آمر
یــکا از طرفــی به عنــوان ابرقدرت مطرح هســتند  آمر
تأمیــن  در  از طرفــی  و  دائــم تحقیــر می شــوند  و 
 ، مایحتــاج زندگــی عــادی خودشــان مثل بــرق، گاز
و خوراکی هــا درحالی کــه هنــوز در جهــان اتفاقــی 

ع( وجــود دارد کــه گزاره هایــی قرآنــی اســت. همان طــور  در راه خــدا، و امربه معــروف در قیــام امــام حســین)
 ، ع( نیز بــا گزاره هایــی مثــل امربه معــروف و نهی ازمنکر کــه قــرآن بــرای مــا حجــت اســت، قیــام امــام حســین)
هجــرت، مبــارزه بــا ســتمکاران، اصالح گــری، جهــاد، عدالت طلبــی و ... تجلــی پیــدا کــرده اســت و بــرای 

مــا حجــت اســت.
ع( همــه آموزه هــای  یــم را خالصــه کنیــم، در چنــد روز طــی قیــام امــام حســین) اگــر بخواهیــم کل قــرآن کر
 ، کلیــدی و سیاســی قــرآن تجســم پیــدا کــرده اســت. شــما از رعایــت حق النــاس، هجــرت در راه خــدا، صبر
یــد،  ، و همــه آموزه هایــی را کــه در اســالم ســراغ دار ، اخــالص، ایمــان، امربه معــروف، نهی ازمنکــر زکات، نمــاز
یخــی پیــش رو خواهیــد داشــت. تحقیقــات بســیاری در  در قیــام عاشــورا به صــورت یــک دوره فشــرده تار
ع( صورت گرفتــه کــه می تــوان بــه آن تحقیقــات مراجعــه  یشــه های قرآنــی قیــام امــام حســین) خصــوص ر

یشــه دارد«. ع(، قیامــی اســت کــه در قــرآن ر کــرد. ادعــای عجیبــی نیســت کــه بگویــم: »قیــام امــام حســین)
یــع قــدرت شــناخته می شــود. اســاس و محــور  ، علــم کســب، نگهــداری، و توز سیاســت در دنیــای معاصــر
علــم سیاســت، قــدرت اســت کــه در دنیــای معاصــر به وضــوح می بینیــم؛ سیاســت مدار اساســًا بــه معنای 
ع( معنــای دیگــری پیــدا می کند کــه امروزه، بشــریت  قدرت طلــب اســت. سیاســت در قیــام امــام حســین)
یــت قــدرت خــارج می کنــد و  ع( سیاســت را از محور ــاز دارد. امــام حســین) ــه ایــن مفهــوم سیاســت نی ب
آن را حــول محــور عدالــت تعریــف می نمایــد. وقتــی یــک رهبــر سیاســی بــرای ارزش هایــی، خــود و حتــی 
خانــواده اش ویارانــش را در معــرض کشته شــدن قــرار دهــد، تعریــف جدیــدی از سیاســت اســت. امــام 
یــرا دیگر سیاســت، علــم قدرت  ی مفهــوم سیاســت شــد؛ ز ع( بــا قیــام خــود موجــب ارتقــا و اعتــال حســین)

تلقــی نمی شــود؛ بلکــه به عنــوان علــم عدالــت، فطــرت، و غیــرت شــناخته می شــود.
یــک فعــال سیاســی اصیــل، کســی اســت کــه بــرای اجــرای عدالــت حتــی مالحظــه جــان خــود را نیــز نــدارد. 
ی جــان سیاســت، سیاســت مداران، و سیاســت مندان اســت و ایــن مســئله  امــروزه، محافظــه کاری بــال
قابــل انــکار نیســت. امــروزه، در دنیــای سیاســت؛ چــه سیاســت بین الملــل و چــه سیاســت داخلــی 
ع( بــه عالمــان  کشــورها، ارزش هــای سیاســی و حقوقــی، محافظــه کاری را تحدیــد می کنــد. امــام حســین)
سیاســت و سیاســت مداران درســی می دهــد کــه سیاســت اصیــل و انســانی را سیاســت محافــظ عدالــت 
! امــا  معرفــی می کنــد. آیــا قــدرت و سیاســت، ارزش ایــن را دارد کــه انســان خــود را بــرای آن فــدا کنــد؟! خیــر

عدالــت چنیــن ارزشــی دارد.
ع( بــه قــدرت  ع( و فرزندانــش در راه چنیــن سیاســتی جــان باختنــد. منطــق امــام حســین) امــام حســین)
ع( یــاد  تنهــا ارزش ابــزاری می دهــد؛ یعنــی قــدرت خــوب اســت؛ امــا بــرای حفــظ عدالــت. امــام حســین)
یل گــذاری عدالــت  می دهــد اگــر در جایــی دیدیــد کــه اگــر زنــده بمانیــد، عدالــت تبــاه می شــود یــا خــط و ر

مهاتما گاندی  		 جرج جرداق  		 سید حسن نصراهلل  		
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نیفتــاده و جنــگ جهانــی آغــاز نشــده، درمانده اند 
ــده اند. ــار ش ــی دچ پاش ــه فرو و ب

وقتــی مــردم دنیــا تشــنه عدالــت می شــوند و بــه 
منــادی عدالــت نیــاز دارنــد، منــادی عدالــت خود 
ــا  ــر م ــد. اگ ــی می کن ع( معرف ــداهلل) ــم اباعب را منتق
امــروز می خواهیــم بــرای امــام زمان)عــج( کارکنیم، 
ع( را بــه دنیــا بشناســانیم تــا ایــن  بایــد اباعبــداهلل)
مســیر آمــاده شــود. وقتــی مــردم دنیــا بــا اباعبــداهلل 
منــادی  زمانی کــه  شــوند،  آشــنا  ع(  الحســین)
می گویــد: »مــن آمــده ام و منتقــم خــون اباعبــداهلل 
چــه  او  کــه  می فهمنــد  هســتم.«  ع(  الحســین)
می گویــد. رســالت مــا در عصــر انتظــار و محــرم 
و صفــر ایــن اســت. حضــرت امــام)ره( به درســتی 
فرمودنــد: »محــرم و صفــر اســت کــه اســالم را زنــده 

اســت«. نگاه داشــته 
شــعارهای  ع(  حســین) امــام  شــعارهای 
یــج قیــام  فطــری هســتند. مــا هرچقــدر بــرای ترو
و  مقدمه چینــی  کارکنیــم،  ع(  حســین) امــام 
زمینه ســازی بــرای ظهــور امــام زمان)عــج( را آمــاده 
کرده ایــم. بایــد بــرای مــردم تبییــن و ترســیم کنیم که 
ع( دنبــال چــه حکومت  آرمان هــای امــام حســین)
و جامعــه ای بــود و مــا هــر چــه در ایــام دهــه محــرم 
را  ع(  حســین) امــام  جهان شــمول  آرمان هــای 
مطــرح کنیــم، بــه قیــام امــام زمان)عــج( خدمــت 
پرچــم دار  را  خــود  زمان)عــج(  امــام  کرده ایــم. 
امــام  اگــر  می کنــد.  معرفــی  ع(  حســین) امــام 
کــه  داشــت  علمــداری  کربــال  در  ع(  حســین)
شــهید شــد، خــدا علمــدار معصومــی را آخرالزمان 
بــه او می دهــد تــا پرچمــی را کــه در کربــال بــه زمیــن 
و  کنــد  بلنــد  جهــان  سرتاســر  در  دوبــاره  افتــاد 
بخشــد. تحقــق  را  ع(  حســین) امــام  آرمان هــای 
اگــر مــا بخواهیــم فرمانــده گــردان یــا فرمانــده لشــکر 
امــام  سیاســت مدار  یــا  و  قاضی القضــات  یــا 
ایــن  بــه  راســخ  اعتقــاد  بایــد  زمان)عــج( شــویم 
مســائل داشــته باشــیم و آن را در میــان شــیعیان 
و  علمــدار  می خواهیــم  مــا  یــرا  ز بدهیــم،  یــج  ترو
پرچــم دار ظهــور امــام زمان)عــج( شــویم. کســی 
دیگــران  از  بیشــتر  نصــراهلل  حســن  ســید  مثــل 
یــرا او می خواهــد یــک جمــع  مســئولیت دارد؛ ز

کنــد. رهبــری  و  هدایــت  لبنــان  در  را  حزب اللهــی 
امــام زمان)عــج( بــر مــا و احــوال مــا ناظــر و حاضــر اســت، بــرای مــا دعــا می کنــد و حواسشــان بــه مــا هســت. 
مهــم نیســت آن کســی کــه در گواتمــاال زندگــی می کنــد ایــن اعتقــاد را نداشــته باشــد، مهــم ایــن اســت کــه 
احســاس کنــد شــما بــه کمــک او آمده ایــد. وقتــی امــروز ترکیــه بــه کردســتان حملــه می کنــد، کردهــای 
کردســتان پرچــم ایــران را بلنــد کرده انــد تــا بــه ترکیــه بگوینــد: »اگــر بیشــتر اذیــت کنــی، دوبــاره از ایــران کمــک 
خواهیــم خواســت«. آنهــا شــیعه نیســتند و ارتبــاط وثیقــی بــا ایــران ندارنــد، ولــی می داننــد کــه ما رفیــق دوران 
ســختی هســتیم. مــا بایــد بــه دنیــا ثابــت کنیــم کــه رفیــق دوران ســختی آنهــا هســتیم. بــا جمــع شــدن حــول 
پرچــم والیــت، بــا اعتقاداتــی کــه گفتــه می شــود همــه دنیــا نمی فهمنــد، می توانیــم ایــن را اثبــات کنیــم. یکــی 
یــارت جامعــه اســت تــا علــم امــام شناســی مان قــوی شــود و  از راه هــا خــوب دانســتن و خــوب خوانــدن ز

بتوانیــم ملجــأ و پناهــگاه مــردم دنیــا باشــیم.

ــوده  	 ــی ب ــالت دین ــک رس ــامی ی ــاب اس ــه انق ــم ک ــه می گیری ــما، نتیج ــخنان ش ــه س ــردورزی: باتوجه ب خ
ع(، تشــکیل جامعــه دینــی در غیبــت ایشــان،  اســت. حــال ناظــر بــه عــدم نظــارت مســتقیم امــام معصــوم)
روایت هــای مختلــف جامعــه دینــی و مذهبــی نســبت بــه دیــن و مذهــب در مدیریــت راهبــردی جامعــه را 

خدشــه دار نمی کنــد؟
ع( باشــند، صددرصــد وضــع بســیار بهتــر خواهــد بــود. اینکــه انــکار کنیــم  یــم کــه اگــر امــام) مــا بایــد بپذیر
یــم، حــرف بی ربطــی اســت. اگــر قــرار باشــد بــا نبــود و نظــارت  یــان ندار کــه مــا در غیبــت امــام، خســران و ز
ع( خســرانی نداشــته باشــیم، پــس چــرا بــرای آمــدن ایشــان دعــا می کنیــم؟ علــت اینکــه بــرای آمــدن  امــام)

یــم، ایــن اســت ایشــان نســخه کاملــی از انســان معصــوم اســت. ع( اصــرار دار امــام)
یــم فقــط امــام علــی، امــام حســین، امام  ع(!« مــا می گوییــم کــه قبــول دار کســانی کــه می گوینــد: »فقــط علــی)
یــم. در شــرایط  ع( دسترســی ندار زمــان، و ...؛ امــا اکنــون در فضــا و شــرایطی هســتیم کــه بــه امــام معصــوم)
یــم؟! مــا می توانیــم بگوییــم: »حــال کــه بــه امــام معصــوم و  عــدم دسترســی بــه امــام معصــوم، چنــد گزینــه دار
یــم، از هــر نســخه ای کــه در بــازار پیــدا کردیم اســتفاده کنیــم؟!« مانند  نســخه نزدیک تــر بــه آن دسترســی ندار
یــم، دکتــر متخصــص قلــب پیــدا نمی شــود،  اینکــه قلــب مــا درد گرفتــه باشــد و می خواهیــم دکتــر قلــب برو
مــا هــم عصبانــی شــویم و بگوییــم حــال کــه دکتــر قلــب پیــدا نمی شــود، پــس در یخچــال می گــردم و یکــی 
از قرص هــا را برمــی دارم و می خــورم! اگــر خــدا می خواســت مــن خــوب شــوم، بایــد بــرای مــن دکتــر قلــب 

می فرســتاد؛ امــا آیــا ایــن جوابــی قانع کننــده اســت؟!
یــرا عقــل حکــم می کنــد کــه وقتــی شــما بــه دکتــر قلــب دسترســی پیــدا  ایــن جوابــی قانع کننــده نیســت، ز
، مثــالً بــه دکتــر عمومــی مراجعــه کنیــد. درســت اســت وقتی کــه  نکردیــد، بایــد یک قــدم یــا ده پلــه پایین تــر
شــما بــه دکتــر عمومــی مراجعــه می کنیــد، تــه دل شــما شــور می زنــد کــه نکنــد نســخه خوبــی ندهــد! امــا 

		  

یــک فعال سیاســی اصیل، کســی اســت کــه برای اجــرای عدالت حتی ماحظه جان خــود را 
نیــز نــدارد. امــروزه، محافظــه کاری بــای جان سیاســت، سیاســت مداران، و سیاســت مندان 
اســت و ایــن مســئله قابــل انــکار نیســت. امــروزه، در دنیــای سیاســت؛ چــه سیاســت 
بین الملــل و چــه سیاســت داخلــی کشــورها، ارزش هــای سیاســی و حقوقــی، محافظــه کاری 
را تحدیــد می کنــد. امــام حســین)ع( به عالمان سیاســت و سیاســت مداران درســی می دهد 

کــه سیاســت اصیــل و انســانی را سیاســت محافــظ عدالــت معرفــی می کنــد. 
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یــادی بــه مبانــی متخصصــان  باالخــره تــا حــدود ز
را  شــما  می توانــد  گــذار  دوران  در  و  دارد  تســلط 
بــه  کــه دســت شــما  زمانــی  تــا  کنــد  راهنمایــی 

پزشــک متخصــص برســد.
یــم و  در حــال حاضــر در عصــر غیبــت قــرار دار
ع( در دســترس نیســتند، مــا هــم  امــام معصــوم)
می کنیــم؛  ضــرر  معصــوم  امــام  نبــود  به خاطــر 
هــر  بایــد  معصــوم  امــام  نبــود  به خاطــر  آیــا  امــا 
برخــی  جلــوی  می توانیــم  یــا  یــم  بپذیر را  ضــرری 
از  گران بهایــی  میــراث  مــا  یــم؟  بگیر را  ضررهــا 
کــه  یــم  دار معصوم)علیهم الســالم(  امامــان 
می کننــد،  ظهــور  کــه  هــم  زمان)عــج(  امــام 
می خواهنــد بــر همیــن مبنا حکومت کننــد. فقیه 
جامع الشــرایط، متخصــص اینهــا اســت. شــما در 
دنیــا از هرکســی بپرســید: »می خواهیــم اســالم را 
ــد:  ــم؟« نمی گوی ــی بروی ــه کس ــراغ چ ــیم؛ س بشناس
»ســراغ پزشــکان فارغ التحصیــل دانشــگاه علــوم 
یــد!« بلکــه اگــر شــیعه باشــد  پزشــکی تهــران برو
ــا  یــد«؛ ی می گویــد: »ســراغ حــوزه علمیــه شــیعه برو
ــد: »ســراغ جامعــة االزهــر  اگــر ســنی اســت می گوی

یــد«. برو مصــر 
ــر  ــه فک ــرا هم ی ــتند؛ ز ــالم هس ــناس اس ــا کارش اینه
و ســرمایه خــود را هفتادســال، پنجــاه ســال، کمتــر 
فرهنگــی،  سیاســی،  یــه  نظر فهــم  بــر  بیشــتر  یــا 
اقتصــادی، اجتماعــی، و ... اســالم تمرکــز داده انــد 
اســتنباط  را  احــکام  دینــی  اصیــل  منابــع  از  تــا 
مســتقیم  نظــارت  غیبــت  عصــر  در  مــا  کننــد. 
یــم؛ امــا خــود امــام مــا را بــه کســانی  ع( را ندار امــام)
ــر  ع( از بقیــه نزدیک ت ــه امــام) ــد کــه ب ارجــاع داده ان
گاه ترنــد. آنهــا امام  هســتند و از همــه بــه علــم امــام آ
نیســتند؛ امــا می تواننــد روایــت درســت را از غلــط 
تشــخیص بدهنــد، می تواننــد آیــه قــرآن را بــا روایــت 
یخی یک روایــت را توضیح  جمــع کننــد و ســیر تار
بدهند. مجتهد کســی اســت که بتواند اســتنباط 

معقولــی از روایــات و آیــات داشــته باشــد.
غیبــت  عصــر  در  کــه  شــد  ایــن  نتیجــه  وقتــی 
را  اســالم  کل  فاتحــه  ع(  امــام) فقــدان  بــه دلیــل 
یــم نســخه ترامــپ یــا بایــدن را  بخوانیــم، بایــد برو
ببینیــم و نقشــه و مــدل حکومتــی آنهــا را بــرای 

خاورمیانــه دنبــال کنیــم! چــرا آنهــا بپســندند و بگوینــد؟ امــا وقتی کــه مــا در زمــان غیبــت کســانی نزدیــک 
یــم؟! اآلن مــا ایتــام آل محمــد هســتیم و امــام معصــوم حاضــر  یــم، آنــان را نپذیر ع( را دار بــه امــام معصــوم)
نیســت، چطــور می توانیــم ثابــت کنیــم کــه در ایــن دوران حامــی واقعی امام معصوم هســتیم؟ بایــد از نایب 
امــام به خوبــی حمایــت کنیــم تــا اثبــات کنیــم کــه امــام را نیــز بــه همیــن شــکل حمایــت خواهیــم کــرد.

چهــل ســال از انقــالب اســالمی می گــذرد؛ امــا آیــا از اینکــه بــه نایــب امــام اعتمــاد کردیــم ضــرر دیدیــم؟ آیــا 
ل، آزادی، وضعیــت فرهنگــی، و ... وضــع بهتــری داشــتیم؟! آدم بایــد بســیار  در زمــان شــاه ازنظــر اســتقال
بی انصــاف باشــد کــه بگویــد: »اگــر امــام زمــان ظهــور کننــد، عالمــان یــا افــرادی کــه اســلحه دســت بگیرنــد 
تــا از امــام زمان)عــج( دفــاع کننــد، کمتــر از قبــل انقــالب هســتند.« مــا در عصــری هســتیم کــه یــک ســرود 
یــکا هــم شــنیده می شــود و اشــک  پــا، و آمر ســالم فرمانــده بــرای ابــراز ارادت بــه امــام زمان)عــج( از آفریقــا، ارو
یزنــد. ایــن آمادگــی بــرای ظهــور در پرتــو انقــالب اســالمی و اعتمــاد کــردن بــه حضرت امام خمینــی)ره(  می ر

ایجادشــده اســت.
مــا بــه امــام خمینــی)ره( به عنــوان مجتهــد جامع الشــرایط عــادل و نزدیک تریــن گزینــه بــه امــام زمان)عــج( 
یامهــر یــا فــالن مهنــدس و دکتــر  اعتمــاد کردیــم و گفتیــم: »هــر چــه شــما می گوییــد؛ نــه هــر چــه شاهنشــاه آر
یــم و عمــل می کنیــم«. مــا  بگویــد«. مــا گفتیــم: »هــر چــه به عنــوان کارشــناس اســالم بیــان کنیــد را قبــول دار
حســن نیت خودمــان را بــه ایــن شــکل بــرای امــام زمان)عــج( اثبــات می کنیــم تــا امــام زمــان یقیــن کننــد کــه 
مــا پــای کار انقــالب هســتیم. آیــا راهــی غیــر از ایــن بــرای اثبات کــردن پــای کار بــودن امــام زمــان وجــود دارد؟ 
یــم کــه بیشــتر از امــام خمینــی یــا رهبــر معظــم انقــالب بــه  طیــف یــا قشــر دیگــری در جامعــه نیســت و ندار

مبانــی حکومــت اســالمی آشــنا باشــد.
یم، مگــر مــا امــروز مســتقل ترین کشــور در دنیــا نیســتیم؟!  اگــر بخواهیــم ثمــرات ایــن اعتمــاد را بشــمار
امــروز عمــق راهُبــردی شــیعه در خاورمیانــه بــا قبــل از انقــالب قابل مقایســه اســت؟! اگــر حکومــت 
محمدرضــا پهلــوی تــا اآلن ادامــه پیــدا می کــرد، دیگــر از اســالم چیــزی مانــده بــود؟! مــوج اســالم گرایی کــه 
یــم  برخــی می گوینــد مســجدهای ترکیــه بســیار قشــنگ اســت؛ امــا آیــا آن مســجد در مبــارزه بــا اشــغال رژ
صهیونیســتی تأثیــری داشــته اســت؟! مســجدی کــه از او هیــچ بخــاری بلنــد نشــود، مســجد نیســت.

، شــما  یــرا محــل مبــارزه هســتند. امــروز مســجد خرمشــهر و قــدس، نمونــه مســجد در اســالم هســتند؛ ز
ــا بدانیــد. گســتره ای کــه امــروز از  ــارزه علیــه ســتم در سراســر دنی ــرای مب ــران را مســجدی ب می توانیــد کل ای
یــرا از بــرکات عمل کــردن بــه نســخه  یــخ اســالم بی ســابقه اســت؛ ز اســالم نمایــش داده می شــود، در طــول تار
یم. نماینــده امام معصوم  ع(، شــاهد آن هســتیم. مــا راهی غیــر از ایــن ندار جایگزیــن حضــور امــام معصــوم)
عدالــت دارد. شــما یــک نقطــه تیــره در زندگــی امام خمینی یا رهبر معظم انقالب پیدا نمی کنیــد. کدام یک 
از رؤســای دنیــا چنیــن حالتــی دارنــد؟ امــروز عادل تریــن و عالم تریــن افــراد بــر مــا حکومــت می کننــد. وقتــی 
مقامــات قــدرت مســتقل و بزرگــی مثــل روســیه بــه ایــران می آینــد، مثل یک عبد خاضــع در برابــر رهبر معظم 

محمدرضا پهلوی  		 رضا پهلوی  		
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رهبــر معظــم انقــالب بیایــد؟ درســت اســت کــه ما 
در جاهایــی فــراز و نشــیب داشــته ایم؛ یک زمانــی 
رئیس جمهــوری داشــتیم کــه از ماشــین لوکــس و 
مــدرن خــود حتــی در برابــر کارگــران معــدن پیــاده 
نمی شــد کــه کارگــران و مــردم از ایــن حرکت هــا 

عصبانــی شــدند.
عناصــر غیرانقالبــی در بدنــه نظــام نفــوذ کرده انــد، 
ضربــه هــم زده انــد؛ ولــی وقتــی امــروز می خواهنــد 
شــاخصه های  بــه  اســالمی  انقــالب  دوبــاره 
اســالمیت خــود بازگــردد، می بینیــم کــه مســئوالن 
یــت  چطــور مردمــی شــدند. شــما امــروز در جمهور
نظــام هیــچ مانعــی را از درون نظــام نمی بینیــد؛ 
کنــار  مردمــی  غیــر  دولــت  یــک  به راحتــی  یــرا  ز
کار می آیــد.  مــی رود و یــک دولــت مردمــی روی 
ــه  ایــن یعنــی همچنــان اشــتیاق نظــام سیاســی ب

یــت وجــود دارد. عنصــر جمهور
حضــرت امــام)ره( یکــی دیگــر از شــاخصه های 
و  شــریعت  آموزه هــای  رعایــت  را  اســالمیت 
احــکام شــرعی اســالم به عنــوان افــق نــگاه انقــالب 
اســالمی می دانســت. امــکان دارد مــا در جایــی از 
یــم و تعلیق هایــی  احــکام شــریعت فاصلــه بگیر
امــا  بگیــرد؛  شــکل  مهم تــری  مصالــح  به خاطــر 
تعطیــل نمی کنیــم. بــرای مثــال در یــک فضــای 
نتوانیــد  شــما  دارد  امــکان  اقتصــادی،  ســخت 
فــالن آمــوزه شــرعی را بــرای مردمــی کــه عصبــی 
هســتند و حوصلــه اش را ندارنــد، توضیح بدهید؛ 
ــت. ــرعی نیس ــم ش ــن حک ــذف ای ــای ح ــه معن ــا ب ام
ــه  ــد ک ــود را می کن ــالش خ ــام ت ــمن تم ــروزه، دش ام
جمهــوری اســالمی را از مقــررات شــرعی پشــیمان 
در  حجــاب  نــام  بــه  قانونــی  مثــال  بــرای  کنــد. 

انقــالب دســت روی دســت گذاشــته اند. پوتیــن به راحتــی جلــوی کســی متواضــع نیســت؛ امــا حرف هایــی 
کــه نســبت بــه رهبــری بیــان کــرده و رفتــاری کــه دارد، بــرای مــا روشــن اســت.

، محــور تشــکل های علیــه غــرب و اســتکبار جهانــی اســت که از بــرکات تبعیــت از والیت فقیه  ایــران امــروز
یــم؛ امــا نظــارت نایــب او  ع( را ندار بــه دســت می آیــد. درســت اســت کــه نظــارت مســتقیم امــام معصــوم)
یــم کــه هرجایــی کمبــودی هــم وجــود دارد، بــه دلیــل عمل نکــردن بــه گزاره هــای همیــن امــام و رهبــر غیــر  رادار
یم تا  معصــوم اســت کــه اگــر واقعــًا عمــل کنیــم، ایــران بهشــت می شــود. منتهــی بــه امــام زمان)عــج( نیــاز دار

دنیــا بهشــت شــود و بهشــت شــدن دنیــا منــوط بــه حضــور امــام معصوم)عج( اســت.
زمانــی لیاقــت پیــدا می کنیــم کــه در زمــان حضــور نایــب امــام، از نایــب امــام تبعیــت کنیــم. اگــر شــما در 
ع( دســتتان بــه ایشــان نمی رســید، بایــد مالک اشــتر را تبعیــت و احتــرام می کردیــد.  زمــان امیرالمؤمنیــن)

رهبــر معظــم انقــالب، اآلن ماننــد مالک اشــتر بــرای امــام زمان)عــج( اســت.
یــم: یــک پیــرو اردوغــان، یــا ملــک عبــداهلل یــا پوتیــن یــا بایــدن و یــا پیــرو  امــام زمــان نیامده انــد و مــا دو راه دار
یــم. ثمــرات پیروی  ربــع پهلــوی شــویم یــا از یــک نماینــده امــام زمــان پیرویــی کنیــم! چــاره ای غیــر از ایــن ندار
از نماینــده امــام زمــان نیــز کــم نبــوده و همــه از نتایــج ســحر ظهــور اســت کــه اگــر مقــداری صبــر پیشــه 
کنیــم ان شــاءاهلل بــه زودی مشــکالت اقتصــادی در ســال های آتــی، روزبــه روز کمتــر خواهــد شــد و جامعــه 

پیــش خواهــد چشــید. اســالمی، طعــم عدالــت، رفــاه، و حکومــت دینــی را بیش از

ــام  	 ــامیت نظ ــاخصه های اس ــه ش ــود دارد ک ــه ای وج ــامی، ادل ــی اس ــوم سیاس ــی عل ــردورزی: در مبان خ
اســامی را بیــان کنــد؟

رهبــر معظــم انقــالب در ســخنرانی خود فرمودند: »شــاخصه های اســالمیت نظــام در مکتب امام خمینی 
تعبیــر شــده اســت.« برداشــت بنــده از فرمایــش رهبــر انقــالب ایــن اســت که معلــم مکتب انقالب اســالمی 
امــام خمینــی اســت. اگــر نســل جدیــد بخواهــد بــا انقــالب اســالمی آشــنا شــود، بایــد مکتــب امــام)ره( را 
یت،  یــد. عنصــر جمهور بشناســد. اگــر شــاخصه های اســالمیت را می خواهیــد، بایــد بــه ســراغ امــام)ره( برو

یکــی از شــاخص هایی اســت کــه شــاید در دیگــران کمتــر گفته شــده اســت.
، مــردم بنیــاد، و مردم گــرا بــودن نظــام اســالمی را یکــی از شــاخصه های اســالمیت  امــام)ره( مردم محــور
می دانســت. دشــمن تمــام تــالش خــود را در طــول چهــل ســال انجــام داد تــا نظــام اســالمی از مــردم فاصلــه 
، دیگــر به خاطــر مــردم پنجشــنبه  بگیــرد؛ امــا اآلن یــک دولــت مردمــی روی کار آمــده کــه رئیس جمهــور
یــح بــرود یــا خســتگی رفــع کنــد و تعطیــالت را کنــار خانــواده خــود  و جمعــه ای نــدارد کــه بخواهــد بــه تفر

بگذرانــد. از ایــن شهرســتان بــه آن شهرســتان مــی رود تــا مشــکالت مــردم را ببینــد و حــل کنــد.
اگــر انقــالب اســالمی شــاخصه مردمــی بــودن خود را ازدســت داده باشــد، آیــا امکان دارد یــک رئیس جمهور 
ــا  ــا اســالم، امــام خمینــی ی ــه ایــن میــزان همســو ب بعــد از چهــل ســال مثــل شــهید رجایــی اول انقــالب ب

عبداهلل بن عبدالعزیز آل سعود  		 دونالد ترامپ  		 جو بایدن  		 رجب طیب اردوغان  		 والدیمیر پوتین  		
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نــدارد، ولــی جمهــوری اســالمی در قانــون اساســی 
خــود یــک نــه بــه بی حجابــی دارد.

یــان مــروج بدحجابــی قــدرت پیــدا کننــد،  اگــر جر
متــرو  ســوار  باحجاب هــا  داد  نخواهنــد  اجــازه 
یــرا  شــوند یــا در دانشــگاه حضــور پیــدا کننــد؛ ز
آنهــا  هســتند.  رضاخــان  دنباله هــای  همــان 
به خاطــر عقــده ای کــه از انقــالب دارنــد، بــا هرچــه 
بــه دستشــان برســد از روی مذهــب، مســجد، و 
حســینیه ها عبــور خواهنــد کــرد. بایــد در مقابــل 
ایــن مســائل نــگاه کالن نگــر داشــت؛ یعنــی اگــر 
از  قبــل  یــم،  دار دینــی  ناهنجاری هــای  امــروز 

انقــالب نیــز وجــود داشــته اســت.
صهیونیســت ها بــه دنبــال آقایــی در منطقــه بودند 
کــه بــا حضــور جوامــع اســالمی و خــرده نظام هــای 
اســالمی ســازگاری نداشــت. اســرائیل روزگاری بــه 
دنبــال نیــل تــا فــرات بودنــد و حتــی مدعــی شــیراز 
اســالم  امــروز سراســر جهــان  وقتــی  امــا  شــدند! 
را نــگاه کنیــم، جوان هــای هویــت یافتــه توســط 
اســالم چقــدر هســتند؟ جوان هایــی بــا هویــت 

امــام زمانــی در تهــران چقــدر هســتند؟
کــه به خاطــر  یــم  مــا چقــدر ناراضــی از نظــام دار
عــدم اجــازه اعــزام بــرای دفــاع از حــرم در ایــران 
هســتند؟ امــروز چقــدر از جوانــان مــا کــه داوطلــب 
یه و عــراق، بــرای دفــاع از حــرم بودند،  اعــزام بــه ســور
شــهید  یــک  امــروز  هســتند؟  ناراضــی  نظــام  از 
بــرای  مــردم  از  چقــدر  می آورنــد،  حــرم  مدافــع 

می رونــد؟ آن  تشــییع 
بایــد شــاخصه های اســالمیت نظــام را بــا والیــت و 
امــکان ظهــور ســنجید. شــاخصه هایی مثــل دایــر 
ــش  ــی پی ــا کار فرهنگ ــد ب ــز بای ــریعت نی ــدن ش نش
بــرود؛ امــا چیــزی که اســالمیت نظام را حفــظ و آدم 
را بــه آینــده امیــدوار می کنــد، ایــن اســت کــه نظــام 
توانســته جامعــه معاصــر را بــه تشــکیل حکومــت 
، گســتره امیــدواری  مهــدوی امیدوارتــر کنــد. امــروز
بــرای تشــکیل یــک نظــام جهانــی از ایــران و حتــی 

جامعــه تشــیع فراتــر اســت.•

پی نوشت
 1.  الروم، 30.

یــم کــه همــه دنیــا نیــز حجــاب را به عنــوان نمــاد و ضــرورت اســالمی  جمهــوری اســالمی، برآمــده از قــرآن دار
می شناســند؛ امــا تمــام فشــار دشــمن بــر ایــن اســت کــه ایــن قانونی بــودن را از نظــام بگیرنــد کــه نظــام اعــالم 
کنــد رعایــت حجــاب از ایــن بــه بعــد الزم نیســت. اگــر آنهــا نظام اســالمی را مجبور کننــد این قدم را بــردارد، 
بایــد قدم هــای بعــدی را نیــز یکــی پــس از دیگــری بــردارد. یعنــی امــروز می گویــد: »حجــاب نباشــد« و فــردا 
، عــده ای هم جنس گــرا  یــم، اجــازه بدهیــد معشــوقه مان را بفروشــیم!« یــا فــرداروز می گوینــد: »مــا شــغل ندار
ــا را  ــد!« و م ــم آزادی باش ــم و می خواهی ی ــی دار ــن خوی ــا چنی ــد: »م ــه بگوین ــد ک ــن کنن ــرات و تحص تظاه

مجبــور کننــد ســنگر بــه ســنگر عقب نشــینی کنیــم.
 پافشــاری بــر روی مقــررات شــرعی، شــاخصه اســالمیت نظــام اســت. حضــرت امــام)ره( بــه شــورای 
نگهبــان می فرمودنــد: »اگــر همــه یک طــرف و شــما یــک طــرف بودیــد و می گفتیــد ایــن قانــون خــالف 
ــا  شــرع اســت، شــما سفت وســخت روی حــرف خودتــان پایــدار بایســتید و از فحاشــی و نظــر پراکنــی ی
یــد!« اآلن کــه یــک  جوســازی و هجــوم دیگــران نترســید. جلــوی تصویــب شــدن قانــون غیرشــرعی را بگیر
قانــون شــرعی در جمهــوری اســالمی ایــران تصویب شــده، می خواهنــد نظــام از آن عقب نشــینی کنــد و 

نظــام نبایــد کوتــاه بیایــد.
گشــت ارشــاد  کننــد، آن مأمــور  یــب  گشــت ارشــاد را تخر اینکــه برخــی بــا مظلوم نمایــی می خواهنــد 
می بایســت آن خانــم را توجیــه می کــرد کــه اصــالً کســی او را اذیــت نمی کنــد، فقــط مــا می خواهیــم بپرســیم 
یــد!«  ، مــادری بگویــد: »دختــر مــن را نبر کــه چــرا ایــن دختــر در خیابــان ایــن مشــکل را دارد؟ امــا اینکــه امــروز
یــد!« پس فــردا مــادر دیگــری می گویــد: »شــوهر شــراب خوار مــن  فــردا هــم بگویــد: »پســر قاچاقچــی مــن را نبر
یــد!« این طــور کــه مملکــت اداره نمی شــود. ممانعــت از اجــرای قانــون جــرم اســت و خانمــی کــه آن کار  را نبر
را کــرده، مرتکــب جــرم شــده؛ امــا ایــن حــرف را نمی شــود در رســانه ها بیــان کــرد و قانــون نیــز اصــراری نــدارد تا 
، شــبکه های معانــد  بــه ایــن نــوع جــرم رســیدگی کنــد. ولــی اگــر آن راننــده می ایســتاد، بهتــر بــود. اینکــه امــروز

و خارجــی بــرای مــا اولویــت تعییــن کننــد، بســیار نامعقــول و غیرمنطقــی اســت.
حجــاب قانــون جمهــوری اســالمی اســت کــه چهــل ســال رعایــت شــده و از ایــن بــه بعــد هــم بایــد رعایــت 
یــرا رعایــت شــریعت الزم اســت. شــاید شــما بــه علــت نبــود کشــش در جامعــه، دقت هایــی را بــرای  شــود؛ ز
ســخت گیری اعمــال نکنیــد؛ امــا قانــون بایــد محکــم اجــرا شــود و اگــر کســی از ایــن قانــون تخطــی کــرد، 

به عنــوان متخلــف و مجــرم قابل تعقیــب شــود کــه ایــن نیــز یکــی از شــاخصه های اســالمیت اســت.
افــراد بســیاری در تالش انــد کــه بگوینــد: »حجــاب نباشــد!« بعــد از آن نیــز بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بــرای 
شــراب توجیهــی پیــدا کننــد و بگوینــد: »بایــد شــراب اســتاندارد بــرای مشــروب خوارها تولیــد کنیــم!« و 
ــرای ســایر گناهــان توجیــه بیاورنــد. امــروزه، برخــی ســاده لوح ها فکــر می کننــد کــه اگــر مــا از  همین طــور ب
یــرا آنجــا حجــاب و برخــی مســائل آزاد اســت؛ امــا اگــر  ایــن مــوارد کوتــاه بیاییــم، فوقــش لبنــان می شــویم؛ ز
یــرا لبنــان حکومــت اســالمی نیســت و داعیــه حکومــت اســالمی  شــما کوتــاه بیاییــد، لبنــان نمی شــوید؛ ز

		  

امــروز، شــما می توانیــد کل ایــران را مســجدی بــرای مبــارزه علیه ســتم در سراســر دنیا بدانید. 
گســتره ای کــه امــروز از اســام نمایــش داده می شــود، در طــول تاریــخ اســام بی ســابقه 
اســت؛ زیــرا از بــرکات عمل کــردن بــه نســخه جایگزیــن حضــور امــام معصــوم)ع(، شــاهد آن 
هســتیم. مــا راهــی غیــر از ایــن نداریــم. نماینــده امام معصــوم عدالت دارد. شــما یک نقطه 
تیــره در زندگــی امــام خمینــی یــا رهبــر معظــم انقــاب پیــدا نمی کنیــد. کدام یــک از رؤســای 
دنیــا چنیــن حالتــی دارنــد؟ امــروز عادل تریــن و عالم تریــن افــراد بــر مــا حکومــت می کننــد.
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 گفت وگوی تفصییل با 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار 
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم )ع( و رئیس مؤسسه فتوح اندیشه 

کربال و زمانه ی ما
الگوپردازی از سیره  سیاسی اهل بیت علیهم السالم
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یف نامه |  معر
حجت االسالم واملســلمن دکتــر امحــد رهــدار در ســال 
1353 در زابــل دیــده بــه جهــان گشــود. او حتصیالت 
جــوادی  آیــات عظــام  در حمضــر  را  خــود  وی  حــوز
آمــیل، ســید حممدمهــدی میرباقــری، عبــاس کعــی، 
جیــاین، و  و اســاتیدی مهچــون مؤمــن مقــی، آمــیل الر
، هم زمــان بــا حتصیــل  ســعید واعظــی گذرانــد. رهــدار
وهــی امــام مخیــی، مــدرک  در مؤسســه آمــوزیش و پژ
خــود را در دو مقطــع کارشــنایس و کارشــنایس ارشــد 
دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  ایشــان  اخذمنــود. 
باقرالعلــوم و فارغ التحصیــل رشــته علــوم ســیایس 
و  علوم انســاین  وهشــگاه  پژ از  دکتــری،  مقطــع  در 
مطالعــات فرهنگــی هتــران اســت. وی بنیان گــذار 
و رئیــس مؤسســه مطالعــات و حتقیقــات اســالمی 
موضوعــات  در  یــس  تدر اســت.  اندیشــه  فتــوح 
اســالمی، جامعه شــنایس  انقــالب  ماننــد  خمتلــف 
... در  ، و یــخ حتــوالت ســیایس معاصــر ســیایس، تار
کارنامــه وی قابل توجــه اســت. کتاب هــای خمتلــی 
کــه  نیــز از ســوی اســتاد رهــدار بــه چــاپ رســیده 
وابــط امــام  می تــوان از مجلــه آهنــا بــه کتاب هــای »ر
وایــت هنج البالغــه«، »تأمــالیت  عــیل و خلفــا بــه ر
آن  بازتاب هــای  و  اســالمی  انقــالب  فلســفه  در 
و  اســالمی  »انقــالب  و   ،» معاصــر جهــان  در 

کــرد.  ن« اشــاره  ی مــدر یه پــرداز نظر

مقدمه 
صــدر  یــخ  تار و  اســالمی  انقــالب  بیــن  مقایســه 
جامعــه  گفتمانــی  معضــل  همیشــه  اســالم، 
نخبگانــی بــوده و هســت. برخــی بــا اعتقــاد بــه 
یــخ معصومیــن قابــل الگوگیــری نیســت،  اینکــه تار
ــا نگاه هایــی کــه عناویــن و مصادیــق متعــددی  ب
بــر قائلیــن آن وجــود داشــته کــه می تــوان از تفکرات 
اخباری گــری تــا انجمــن حجتیــه را بر ایــن موضوع 
گــواه دانســت، می خواهنــد هرگونــه حرکــت تحــت 
و  حکومــت  بــه  رســیدن  بــرای  شــریعت  عنــوان 
هرگونــه  فاقــد  را  اســالمی  انقــالب  به خصــوص 
کننــد. کم رنگ تریــن  مشــروعیت اســالمی تلقــی 
نگاه هــای موجــود نیــز در آموزه هــای حــوزه علمیــه 
قدیــم وجــود داشــت کــه عــده ای بــا تــرس از اینکــه 

انقــالب اســالمی بــا عنــوان اســالم در ارائــه تــز و الگــوی تمدنــی مبتنــی بــر دیــدگاه معصومیــن، بــا ضعــف 
قابل توجهــی عمــل خواهــد کــرد، مخالفــت خــود را بــا انقــالب اســالمی بــه امــام خمینــی)ره( اعــالم کردنــد. 
یــه حکومــت اســالمی، مخالفــت خــود بــا دیــد ســنتی علمــا و  ، امــام خمینــی بــا ابــداع نظر از طــرف دیگــر
اندیشــمندان را اعــالم و در ایــران اســالمی، رهبــری انقــالب را بــر عهــده گرفتنــد. نکتــه ی جالب توجــه، 
تمســک نظریه پــردازان هــر دو دیــدگاه بــه آیــات و روایــات و ادلــه ی شــرعی و عقلــی اســت؛ تــا جایــی کــه هــر 
یــه ی خــود ادعــای بداهــت می کننــد. ازایــن رو مجله تخصصــی خــردورزی گفت وگویی را  دو طــرف بــر نظر
، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم )ع( و رئیــس  بــا حجت االسالم والمســلمین دکتــر احمــد رهــدار
مؤسســه فتــوح اندیشــه ترتیــب داده تــا پیرامــون نقــد و بررســی قابلیــت برداشــت، اختــالف برداشــت های 

ــد.  ــو کن ــالمی گفت وگ ــالب اس ــن در انق ــیره معصومی ــتفاده از س ــاد، و اس ــف و متض مختل

خــردورزی: بــه طــور کلــی الگوپــردازی و  ارزیابــی اهــداف و فعالیت هــای نظام هــای اســامی صــدر  	
اســام و قیام هــای ائمــه معصومیــن علیهــم الســام را بــا انقــاب اســامی چقــدر صحیــح می دانیــد؟ آیــا 
محدودیــت جغرافیایــی، مدل هــای حاکمیتــی و معصومیــت ائمــه معصومیــن منجــر بــه ناصــواب بــودن 

کان نمی شــود؟ الگوپردازی هــای 
یخــی کــه میــان عصــر حضــور   در ســال های گذشــته، بــه دلیــل غلــط بــودن برخــی از تطبیق هــای تار
معصومیــن بــا دوره حاضــر صــورت گرفــت، برخــی نظریه پــردازان و نویســندگان ادعــا کرده انــد کــه ایــن 
رویکــرد از اصــل غلــط اســت. در ایــن بــاره مقاالتــی هــم منتشــر شــد و شــخصیت مطرحــی کــه بیشــتر بــر 
یــان بــود. او در مقالــه ای بیــان  ایــن نظــر پافشــاری کــرد و بیشــتر صدایــش شــنیده شــد، آقــای رســول جعفر
کــرد کــه در دوره هایــی کــه حکومت هایــی ماننــد جمهــوری اســالمی و صفویــه بــر پایــه ایدئولــوژی هســتند، 
یــاد شــده بــود کــه بســیاری از آنهــا غلــط بوده انــد و به همیــن دلیل، تطبیــق، از اصل اشــتباه  ایــن تحلیل هــا ز
اســت. او بــرای مثــال بــه دوره صفویــه اشــاره می کنــد کــه نویســنده ای در آن دوران بــا مقایســه یــک آمــوزه 
یخــی صــدر اســالم بــا حادثــه و واقعیتــی در عصــر صفویــه، مرتکــب اشــتباه  دینــی، مصــداق یــا رخــداد تار

شــده و بــه همیــن دلیــل، نتیجــه می گیــرد کــه ایــن مقایســه غلــط اســت. 
بــر  را  زمــان خــود  از  نــه فقــط می توانیــم واقعیت هــای بســیاری  یــرا  ز نــدارم؛  را قبــول  ایــن رویکــرد  مــن 
واقعیت هــای عصــر حضــور معصومیــن تطبیــق دهیــم؛ بلکه به نظر می رســد ایــن کار باید صــورت بگیرد. 
، می توانــد کار ظریفــی باشــد که حتــی در ظرافت هــای خود  البتــه ایــن کار ماننــد کارهــای تخصصــی دیگــر
بــه اجتهــاد نیــاز پیــدا کنــد. تمــام جزئیاتــی کــه می توانــد نتیجــه ایــن تطبیــق را غلــط یــا غیرواقعــی کنــد را 
یخــی همیشــه  یــد ســازد و بــه تطبیــق آن واقعــه بپــردازد. واقــع قضیــه ایــن اســت کــه وقایــع تار کشــف و تجر
ــدا  ــی پی ــد و آدم عاقل ــدا می کنن ــی پی یخ ــداد تار ــت امت ــه قابلی ــه ن ــد ک ــی دارن ــان و مکان ــای زم حیثیت ه

یخــی و زمانــی بایــد در مقــام تطبیــق آورده شــود«.  نمی شــود کــه بگویــد: »حتــی آن حیثیت هــای تار
بــه ایــن دلیــل کــه مــا بــه الگــو و اســتنباط مدلــی بــرای تطبیــق واقعیت هــای صــدر اســالم بــا واقعیت هــای 
امــروز و حتــی آینــده نرســیده ایم، ایــن تطبیق هــا ذوقــی شــده اند. بــرای مثــال، اگــر بســیاری از تطبیق هــای 
ذوقــی هــم درســت باشــند، شــما نمی توانیــد اصــل، قانــون و مدل گــزاری از آن را اســتنباط کنیــد. روح وقایــع 
صــدر اســالم را بایــد بــه شــکلی کــه بــر مصادیــق مشــابه در زمانــه مــا و دیگــر زمانه هــا تطبیــق کنــد، از دایــره 

ذوقیــات و خالقیت هــای فــرد خــارج می شــود و در دایــره ارتــکازات جمــع خبــره قــرار می گیــرد. 
، بــرای اینکــه بتوانــد آن تطبیــق را انجــام دهــد، بــه  هــر محقــق آشــنا بــه صــدر اســالم و آشــنا بــه زمانــه حاضــر
ایــن دلیــل کــه مدلــی در دســت نــدارد، موضــوع را به ظاهــر دنبــال نمی کنــد. مــن اعتقــاددارم کــه هــم ایــن کار 

ممکــن اســت و هــم بایــد انجــام شــود. 
ــی 
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چیزهایــی اســت کــه بــه درد مــا نمی خــورد؛ ولــی 
محتواهایــی در آن فضــا پیــاده شــده کــه بــه درد 
مــن می خــورد تــا بــا آن محتــوا بتوانــم روح واقعــه 
را اصطیــاد کنــم و مشــابه آن محتــوا را در یکــی از 

جریان هــای زمانــه خودمــان پیــدا کنیــم. 
همــان بــاری کــه بــه اســم عــدل روی آن محتــوا 
کــه  هــم  حاضــری  یــان  جر ایــن  در  گذاشــته ایم، 
یــم، می توانــد به عنــوان  بیشــترین قرابــت بــا آن را دار
ماننــد  ارزشــی  مفاهیــم  شــود.  شــناخته  عــدل 
... نیــز کــه می تواننــد بــر روی  ظلــم، حلــم، کینــه، و
رخدادهــا حمــل شــوند نیــز چنیــن ویژگــی ای را 
دارنــد کــه مــا بایــد بتوانیــم گذاشــته را بــر زمــان حال 

ــم.  ــق دهی تطبی
بحــث  می تــوان  نیــز  مخالفت هــا  بــاره  در
امــکان  ایــن  کــرد.  طــرح  را  جامعه شــناختی 
وجــود دارد کــه بعضــی از مخالفیــن ایــن ایــده، 
افــرادی  اجتماعــی  روان شناســی  لحــاظ  بــه 
اســالم  صــدر  یــخ  تار گــر  ا نگراننــد  کــه  باشــند 
زی تطبیــق بخــورد، خــود  امــرو بــر رخدادهــای 
ایــن افــراد باتوجه بــه عملکــردی کــه داشــته اند، 
آنهــا  بــه ضــرر  ایــن موضــوع  و  کمــه شــوند  محا
ــان اشــراف در  ی گــر جر ــال، ا ــرای مث تمــام شــود. ب
صــدر اســالم کارهایــی می کردنــد کــه معصومیــن 
موضع گیری هایــی در برابــر ایــن کارهــا داشــتند، 
ــد آن واقعــه صــدر  یســنده و محققــی کــه می آی نو
ز  امــرو جامعــه  بــر  و  کــرده  بازخوانــی  را  اســالم 
 ، ز تطبیــق می دهــد و بررســی می کنــد کــه آیــا امــرو
ــا  ــم ی ی مــا در جامعــه خودمــان طبقــه اشــراف دار
مواجهــه  الگــوی  دل  از  می توانیــم  آیــا  و  ؟  خیــر
ــا اشــرافیت مســرف در آن زمــان،  ــم ب پیامبــر خات
قاعــده ای اســتخراج کنیــم و همــان را بــه قانونــی 

کنیــم؟ در زمانــه خودمــان تبدیــل 
آدم  بــه  ع(  علــی) حضــرت  کــه  همچنــان  اگــر 
یانــه زد، امــروز نیــز بایــد آدم  متخلــف در بــازار تاز
یانه بزنیم؟! کســانی که اهل  مختلــف را در بــازار تاز
تخلــف هســتند بالطبــع بــا ایــن نظــر مخالفــت 
شــما  کار  »اصــل  می گوینــد:  و  کــرد  خواهنــد 
ــرات،  ــرات، خاط ــیاری از مذاک ــت!« بس ــط اس غل
ــر روی برخــی از  ــه ایــن دلیــل کــه ب و بازخوانی هــا ب

ــه« ســخن مــن را اثبــات می کنــد و تطبیق هــای صورت گرفتــه را به رغــم عــدم وجــود  ــیِء ُوُقوُع
ّ

ِامــَکاِن الَش
مــدل، ممکــن می دانــد. ضرورتــًا همــه آن تطبیق هــا نادرســت نبــوده اســت. فــرض کنیــد ده الــی بیســت تــا 
تطبیــق صورت گرفتــه کــه یک پنجــم ایــن تطبیق هــا غلــط بــوده؛ امــا چهــار پنجــم صحیــح بوده انــد. حتــی 
بــا گره خــوردن ایــن موضــوع بــه ذوقیــات افــراد و تشــخیص شــخص محقــق نیــز امــکان اینکــه مــا را بــه نتایــج 

درســت و مشــترکی رهنمــون کنــد، وجــود دارد. 
یخ را تطبیــق دهیم،  یخــی صــدر اســالم نیــز معتقــدم که اگــر ما نتوانیــم تار دربــاره ضــرورت تطبیــق وقایــع تار

یــم، از دســت می دهیم.  نســبت مفاهیــم کلیــدی متقنــی ماننــد مفهــوم عبــرت را کــه در ادبیــات دینی دار
اگــر امــکان تطبیــق، بــه لحــاظ علمــی فراهــم نباشــد یــا امــکان تطبیــق گذشــته بــر حــال فراهــم بــوده، امــا 
غیرعلمــی تلقــی شــود، چطــور بــا یــک توجیــه نظــری بایــد از مفهــوم عبــرت دفــاع کنیــم و دربــاره آن ســخن 
یــد؟! اتفاقــی کــه درگذشــته اســت را بایــد بتــوان عبــرت  بگوییــم کــه شــما بایــد از گذشــتگان عبــرت بگیر
گرفــت و آن را بــرای اجزایــی از زندگــی حاضــر خــود تطبیــق داد. بــرای مثــال، ظالمــی درگذشــته وجــود 
داشــت کــه خداونــد در پایــان عمــر ایــن ظالــم را خــوار کــرده اســت، مــن می توانــم و بایــد از زندگــی ایــن ظالــم 

عبــرت و نتیجــه بگیــرم کــه نبایــد ظلــم کنــم. 
، کار نیکــو و خیــر انجــام داده و خداوند به او برکــت و عزت  یخــی، یــک فــرد نیکــوکار یــا اینکــه درگذشــته تار
عنایــت فرمــوده اســت. اگــر مــن بخواهــم طالــب آن برکــت و عــزت باشــم، بایــد بتوانــم بــر اســاس آن تجربــه 
و بــرای خــود حجیــت تلقــی کــرده و عیــن آن را بــرای خــود تکــرار کنــم. اگــر ایــن اتفــاق رقــم نخــورد، بســیاری 
از ایــن مفاهیــم ماننــد عبــرت یــا حتــی تکامــل را از دســت می دهیــم. تکامــل، زمانــی معنــا دارد کــه شــما 
بتوانیــد بافتــاری درســت کنیــد یــا از گذشــته خطــی بکشــید و همــان خــط را در یــک حرکــت شــیب دار 

ســعودی تــا بــه زمــان خــود برســانید و خــود را در مــدار ایــن خــط، به عنــوان حرکــت تکاملــی قــرار دهیــد. 
اگــر ایــن بافتــار پیوســته، از گذشــته تــا بــه امــروز در جاهایــی قطــع شــود، دیگــر تکامــل قابــل توضیــح دادن 
ــه نظــر مــن  ــا گذشــته قطع شــده و نمی توانیــد تکامــل، عبــرت، و حتــی ب ــرا رابطــه شــما ب ی ــود، ز نخواهــد ب
اجتهــاد در دیــن را توضیــح دهیــد. اهمیــت خــود ایــن روش اجتهــادی کــه اختصــاص بــه شــیعه دارد و از 
امتیــازات فکــری و روشــی شــیعه بــه شــمار مــی رود، در ایــن اســت کــه می توانــد بیــن گذشــته و زمــان حــال، 
یــک ارتبــاط منطقــی بافتــاری پیوســته برقــرار کنــد. دســتگاه نظــری اجتهــاد، در جایــی اهمیــت می یابد که 
ع( و ســیره و زمانــه حاضــر مــن، یــک ارتبــاط منطقــی و معقــول برقــرار  می توانــد میــان کالم امــام صــادق)
کنــد کــه نتیجــه آن می شــود کــه مــن بتوانــم بــا طیــب خاطــر بــه حــرف مجتهــد گــوش فرادهــم و بــا اطمینــان 
ع( اقتــدا کــرده و فرمایــش ایشــان را امتثــال می کنــم«. زمانــی ایــن  بگویــم: »در ایــن مــوارد بــه امــام صــادق)
ع(، قابلیــت و  حــس و بــاور ایجــاد می شــود کــه مــن اطمینــان پیــدا کنــم کــه ســیره و فرمایــش امــام صــادق)
یــرا  امــکان تحقــق و راهبــری کــردن در زمــان مــن را دارد؛ در غیــر ایــن صــورت توجــه بــه آن معنایــی نــدارد، ز
چشــم و پــای مــن رو بــه آینــده مــی رود و قهــرًا مــن نمی توانــم بــه آینــده نــروم و بــه ایــن مفاهیــم و چشــم اندازی 
کــه آینــده را روشــن کنــد، نیــاز دارم. اگــر تمــام اراده هــای بشــر جمع شــوند که فردا دوشــنبه نشــود، نمی توانند 
و فــردا قهــرًا دوشــنبه می شــود؛ بنابرایــن مــن قهــرًا بــه ســمت آینــده حرکــت می کنــم، اگــر ایــن ســخن درســت 
باشــد و واقعــًا نتوانــم گذشــته خــود را در آینــده انعــکاس داده و تحقق بخشــم، چــرا بایــد یــک عملیات ضد 

یــخ و بســیاری از چیزهــای دیگــر نیــاز نخواهــم داشــت.  یــرا مــن بــه تار قهــری انجــام بدهــم؟ ز
پــس درنتیجــه، ضرورتــًا می تــوان تطبیــق انجــام داد و بلکــه بایــد گذشــته را بــه حــال پیونــد داد. یکــی از 
ــی و مکانــی رخدادهــای گذشــته را  ــد ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد مشــخصات زمان مصادیــق ایــن پیون
ــرای مثــال اتفاقــی از جنــس عــدل در صــدر  ــا آن زندگــی کنیــد. ب ــد، روح واقعــه را اصطیــاد کــرده و ب ی تجر
ــوده و  ــی از روز ب ــه زمان ــا چ ــوده ی ــوه ب ــدام ک ــیه ک ــاق در حاش ــن اتف ــه ای ــا اینک ــد؛ ام ــورده باش ــم خ ــالم رق اس
چنــد نفــر در آنجــا مشــاهده کرده انــد یــا چنــد روز ادامــه پیــدا کــرده یــا مختصــات زمانــی و مکانــی آن اتفــاق 
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 ، اســالم دو نــزد خداونــد وجــود دارد؛  کــه  اســت 
کــه در عنــوان یــا  بخشــی از آن حقیقــت اســت 
هــر دیــن خاصــی ماننــد اســالم و مســیحیت بــر 
پیامبــر خــدا انــزال و ابالغ شــده اســت«. معتقدنــد 
یافــت خــود پیامبــر اســت و بحــث  اســالم ســوم در
می کننــد کــه آیــا همــه آن چیــزی را کــه جبرائیــل 
یافــت شــده و یــا به حکم  آورده، از ســوی پیامبــر در
اینکه پیامبر بشــر بوده، از پشــت فیلترهای ذهنی 
یافــت کــرده اســت؟ اســالم  بشــری کالم وحــی را در
، اســالمی اســت کــه پیامبــر بــرای مــردم ابالغ  چهــار
می کنــد و مــردم نیــز حســب فهــم ناقــص خــود، آن 
یافــت می کننــد کــه می گوینــد: »ایــن مســیر  را در
اســالم ها همچنــان ادامــه دارد«. تحلیــل خــودم 
ــود کــه کســانی کــه واقعــًا  ــار ایــن ب ــاره ایــن گفت درب
یــه صحبــت می کننــد، می گوینــد  دربــاره ایــن نظر
کــه  اســالم  یــک  یــم،  دار اهلل  لــدی  اســالم  یــک 
پیامبــر آورده و یــک اســالمی کــه مســلمانان بعــد از 
ــد:  ــا می گوین ــد. آنه ــاده می کنن ــد و پی ــا گرفته ان آنه
»فاصلــه بســیاری بیــن مــا و پیامبــر وجــود دارد و 
نمی توانیــم از معصومیــن اقتبــاس کنیــم. « کــه مــن 

ایــن نکتــه را نیــز نمی پذیــرم. 
نقــد  رســل  ابعــاث  باشــد،  موضــوع  ایــن  اگــر 
بــرای  کــه  خداونــدی  مثــال،  بــرای  می شــود؛ 
مــردم حجــت فرســتاده و حجــت در ایــن مقــام 
بــه مــردم برســاند عاجــز  را  کــه خواســته ی خــود 
قابــل،  قابلیــت  و  شــما  فهــم  طرفــی  از  باشــد؛ 
از  کــه  باشــد  ضعــف  دارای  و  ناقــص  به قــدری 
کاری برنیایــد! یکــی از  دســت فاعلیــت فاعلــی 
گرامــی اســالم ایــن اســت کــه  معجــزات پیامبــر 
ــا ِلــکِلّ َشــیٍء« شــناخته می شــود؛  به عنــوان »ِتْبیاًن
اگــر  بفهمانــد.  بــه شــما  را  یعنــی می توانــد خــود 
مــن به مثابــه یــک رســول، امــام، حجــت، و نبــی 
کــه واقعیــت دیــن مــن  نتوانســته باشــم آنچــه را 
ــه ذهــن شــمای مســلمان انتقــال بدهــم،  اســت ب
چــرا خداونــد بایــد بــرای شــمای مســلمان، عقاب، 

جــزا، و ثــواب قائــل باشــد؟!
نکرده ایــد،  یافــت  در کــه  چیــزی  دربــاره  را  شــما 
نمی تواننــد بازخواســت کنند. خداونــد که جاهل 
را عــذاب نمی کنــد. در اینجــا نیــز باتوجه بــه اینکــه 

افــراد و جریان هــای امــروزی ســایه می انــدازد، از منظــر آنهــا بــا ایــن توجیــه کــه نبایــد اتفاقــات صــدر اســالم را 
بازنمایــی کــرد، تــالش می کننــد جلــوی برخــورد بــا خرابــکاری خــود را بگیرنــد. اعتقــاد مــن ایــن اســت که این 
یخــی قومــی از بیــن نرفتــه باشــد و درعین حــال،  موضــوع ضــروری اســت. مگــر می شــود خاطــره و ذاکــره تار
گاهانــه از تطبیــق گذشــته بــر حــال ادعــای عجــز کنــد؟! ایــن ســخن بــه لحــاظ دانشــی ســخن و  خــودش آ

ادعــای غلطــی اســت. 

خــردورزی: در پاســخ بــه ایــن اشــکال می گوینــد: »آن افــراد، معصــوم از خطــا هســتند و علــم غیــب دارنــد و  	
بــه همیــن دلیــل از خطــا مبــری هســتند و حکمــی کــه صــادر می کردنــد، به دلیل داشــتن علــم غیب، قطعی 
و صحیــح بــوده اســت؛ امــا چــون مــا علــم غیــب نداریــم، نمی توانیــم حکــم صددرصــدی صــادر کنیــم 
ــا همیــن  و امــکان حتــی ذره ای خطــا وجــود دارد کــه موجــب بدبینــی به نظــام اســامی هــم می شــود«. ب
توجیــه برخــی از مخالفــان امــام خمینــی )ره( در حــوزه علمیــه بــا اســتناد بــه آن، همراهــی بــا ایشــان را جایــز 

نمی دانســتند. بــرای ایــن مســئله چــه پاســخی را می تــوان اقامــه کــرد؟
کیــد کنــم کــه درســت بــه همیــن دلیــل کــه آنهــا معصــوم هســتند، ایــن تطبیــق بایــد صــورت  ابتــدا بایــد تأ
بگیــرد. اگــر معصومیــن عصمــت نداشــتند، بــرای تطبیــق رخــداد صــدر اســالم بــر زمانــه مــا، ضرورتــی وجــود 
یخــی دوره اشــکانیان  نداشــت. همان طــور کــه امــروز افــرادی در تطبیــق خــود بــه ســراغ واقعیت هــای تار
یــا ساســانیان به خاطــر معصــوم نبــودن آنهــا نمی رونــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه ائمــه مــا در صــدر اســالم معصــوم 
 ، یخــی را کــه در مرعــا و منظــر آنهــا صورت گرفتــه و آن بزرگــواران درباره شــان اظهارنظــر بودنــد، بایــد وقایــع تار
تأییــد یــا تقریــر کــه نشــان از رضایــت ضمنــی آنهــا بــوده اســت، بایــد بــا حساســیت آن رخدادهــا را بــرای امروز 
بازنمایــی کنیــم. اگــر ائمــه مــا معصــوم نبودنــد، مــن بــا خــود حســاب می کردم کــه این مقوالت انســانی اســت 

و دلیلــی وجــود نــدارد کــه از آنهــا بــرای امــروز اقتبــاس کنیــم. 
در پاســخ بــه اینکــه می گوینــد: »آنهــا معصــوم بودنــد و مــا معصــوم نیســتیم«، توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت 
کــه امــکان دارد شــما بخواهیــد فعــل معصــوم را تطبیــق داده و در آن مرتکــب خطایــی شــوید؛ بلــه امکانــش 
وجــود دارد؛ امــا چــاره چیســت؟! فــردی کــه مــن را نقــد می کنــد، نمی گویــد کــه مــن بایــد بــدون فعــل باشــم؛ 
ــد فعلــی را انجــام دهــم. اگــر مــن ایــن فعــل را انجــام ندهــم و هــر فعــل دیگــری انجــام  بلکــه درنهایــت بای
دهــم، در همیــن دایــره بســته و محــدود غیــر معصــوم خواهــد بــود؛ یعنــی احتمــال خطــا در فعلــی کــه مــن 
ــر معصــوم اخــذ می کنــم،  ــا فعلــی باشــد کــه از غی ــر ب ــد براب از معصــوم اخــذ می کنــم برحســب فــرض، بای

یــم.  درحالی کــه مــا بــه لحــاظ درون دینــی، بــه ایــن موضــوع اعتقــاد ندار
یــم  یــد، به حســب باورهــای درون دینــی اســت. درواقــع اعتقاددار اتفاقــًا شــما فعلــی را کــه از معصــوم می گیر
یــرا  کــه تعهــد بــه امتثــال آن فعــل باعــث مــدد رســانده شــدن از ســوی خداونــد در قاعــده لطــف اوســت؛ ز
گوســتین1 را در زمانــه خــود  یــم. اگــر مــا بخواهیــم رفتــار ســنت آ مــا ایــن مــدل درون دینــی را قبــول و بــاور دار

بازســازی کنیــم، چــرا خداونــد بایــد بــه مــن کمــک و لطــف کنــد؟!
ــن ابی طالــب چنیــن کــرده و  ــن ابی طالــب را دوســت دارد. علــی ب ــد، علــی ب ــم: »خداون وقتــی مــن می گوی
ع( انجــام می دهــم. « ولــی مــن آدم غیــر معصومــی  مــن همچنیــن کاری را باتوجه بــه فعــل حضــرت علــی)
ــر  ــدارم. اگ ــت ن ــم، عصم ــزارش می ده ع( گ ــی) ــرت عل ــه از حض ــم ک ــزی ه ــم آن چی ــام فه ــتم و در مق هس
ع( اجــرا کــرده، در زمانــه خــودم پیــاده کنــم نیــز معصــوم نخواهــم بود؛  بخواهــم در مدلــی کــه حضــرت علــی)
امــا همین کــه مــن بــا نیــت صادقانــه بــه ایــن معصــوم اقتــدا می کنــم، خداونــد متعــال بــه مــن مــدد می رســاند. 

ایــن یــک بحــث دقیــق نظــری کالمــی اســت. 
یــم کــه  ... دار ، و ، اســالم ســه، اســالم چهــار برخــی نیــز اشــکال می کننــد کــه مــا یــک اســالم یــک، اســالم دو
یــد تــا اســالم ده را قائــل هســتند. آنهــا می گوینــد: »یــک حقیقتــی از دین، آن اســالمی  اگــر جلوی شــان را نگیر 14
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مــن غیــر معصــوم هســتم و امــکان خطــا بــرای مــن 
وجــود دارد؛ بــاز هــم اقتــدا کــردن ضــرورت دارد. 
اگــر مــن بــه معصــوم هــم اقتــدا نکنــم، بایــد بــه فــرد 
دیگــری اقتــدا کنــم و از او یــاد بگیــرم. کســانی کــه 
سیســتم  نمی تواننــد  منتقدنــد،  شــیوه  ایــن  بــه 
تعلیم وتربیــت در بشــر را به طورکلــی انــکار کننــد. 
یــم، بایــد از غیــر معصــوم  اگــر از معصــوم یــاد نگیر
کــه  مــن  یــم  یــاد بگیر از هرکســی  یــم...  یــاد بگیر
کــرد و همــان آدم غیــر معصــوم  تغییــر نخواهــم 

باقــی می مانــم. 
خداونــد  جانــب  از  لطفــی  معصــوم،  از  تأســی 
یــرا مــا به خاطــر خداونــد بــه ســراغ معصــوم  اســت؛ ز
رفته ایــم و اگــر در فهــم خطــا هــم کنیــم، خداونــد به 
اســبابی کــه اســم آن را نظــام احســن گذاشــته، مــا را 

بــه ســمت راه راســت هدایــت خواهــد کــرد. 

کــه معصــوم  	 خــردورزی: اشــکال ایــن توجیــه 
ــا و  ــب در قضاوت ه ــم غی ــتفاده از عل ــدون اس ب

حکمرانــی پیش رفتــه چیســت؟
گاه یــا  مــن معتقــدم کــه معصــوم به صــورت خــودآ
ملکــه، از علــم غیــب اســتفاده می کنــد. بــه لحــاظ 
اســت.  نقــد  مــورد  نگاهــی  نــگاه  ایــن  کالمــی، 
معتقدنــد  کــه  هســتند  علمایــی  و  متکلمیــن 
معصومین)علیهم الســالم( علــم غیــب دارنــد؛ اما 
علــم غیــب خودشــان را در رفتــار روزمــره اســتفاده 
ع( اراده  امــور غیبــی را  نمی کننــد. اگــر معصــوم)
داشــته باشــد، می فهمــد؛ نــه اینکــه همیشــه ایــن 
اراده را دارد. اگــر معصــوم اراده ی فهــم اینکــه داخل 
یــان اســت را  خانــه شــما چــه چیزهایــی در جر
داشــته باشــد، می فهمــد؛ امــا معصــوم هیــچ موقــع 

ایــن کار را نمی کنــد. 
کــه معصــوم علــم  را دارنــد  ایــن دیــدگاه  طیفــی 
غیــب داشــت؛ امــا مبنــای رفتــار او نبــود. آنــان 
ــدو تولــد معصــوم اســت و  ــد معصــوم از ب معتقدن
رفتــار او مســتلزم علــم غیــب اوســت؛ پــس چطــور 
ــد  ــد اســوه باشــد؟ اصــالً نمی توان ایــن معصــوم بای
، انجــام، و  یــرا اســوگی بــرای تکــرار اســوه باشــد؛ ز
امتثــال اســت. خداونــد متعــال بــه مــن می گویــد: 
»بــه آدمــی امتثــال کــن کــه معصــوم اســت و تــو 

یــرا  نیســتی، علــم غیــب دارد و تــو نــداری!« مــن اگــر بخواهــم هــم نمی توانــم بــه چنیــن فــردی امتثــال کنــم؛ ز
مختصاتــی در آن آدم وجــود دارد کــه مــن نمی توانــم داشــته باشــم. معصومیــن مــا ایــن مختصــات را دارنــد 
ولــی معنایــش ایــن نیســت کــه شــما نمی توانیــد ایــن مختصــات را فهــم و اجــرا کنیــد. فهــم مــا بــه فهــم امــام 
یــرا می توانــد بــه  معصــوم بســیار نزدیــک اســت کــه خــود از معجــزات اســالم و معصــوم شــناخته می شــود؛ ز

افــراد غیــر معصــوم دغدغــه خــود را بفهمانــد کــه خــود ایــن پدیــده، یــک اعجــاز اســت. 
یــاد، آنهــا توانســته اند دغدغــه خــود را بــه مــا  یــم؛ امــا به رغــم فاصلــه ز یــادی دار مــا بــا معصــوم فاصلــه بســیار ز
بفهماننــد. تصــور کنیــد شــما بــه اســتاد فیزیــک پالســما یــا فیزیک هســته ای بگوییــد: »فیزیک هســته ای را 
بــرای بچه هــای دبســتانی توضیــح بــده!« او هــر کاری کنــد، نمی توانــد انتقــال مفهــوم را انجــام دهــد و اگــر 

روزی موفــق شــد، قطعــًا یــک معجــزه رخ داده اســت. 
معصــوم بــا همــه بزرگــی اش، خــود را بــرای آدم هــای عــادی مثــل مــن و شــما معقــول کــرده اســت. وقتــی مــن 
ــرد،  ــود و آن را می پذی ــع می ش ــیراب و خاض ــن س ــل م ــم و عق ــگاه می کن ــوم ن ــه کالم معص ــودم ب ــل خ باعق
نمی گویــد ایــن رفتــار ضــد عقلــی اســت و مــن چــرا بایــد آن را انجــام بدهــم؟! از طریــق همیــن خضــوع 
و مقبولیــت، عقــل مــا را نیــز رشــد داده اســت. یــک ثمــره تولــی بــه معصــوم ایــن اســت کــه عقــول را رشــد 

ــد و روزافــزون اســت.  می دهــد کــه یــک رشــد متزای
معصــوم نیــز علــم غیــب دارد و امــکان دارد یک زمان هایــی، به صــورت مــوردی اســتفاده کنــد؛ امــا این طــور 
نیســت کــه همیشــه از علــم غیــب خــود اســتفاده کنــد. ایــن دیــدگاه مشــهور اســت؛ امــا بــه اعتقــاد مــن، 
معصومیــن حتــی اگــر اراده نمی کردنــد به صــورت ملکــه علــم غیــب در اختیارشــان بــوده اســت. بــه همیــن 
دلیــل، ایشــان عصمــت دارنــد کــه همیشــه کنــه و ذات را می دیدنــد و بــه جوانــح موضــوع ولــو بــه ملکــه و نــه 

گاهانــه، اشــراف داشــتند.  بــه اراده آ
بــه دلیــل ایــن اشــراف، به درســتی فعــل را تشــخیص و انجــام می دادنــد. تمــام نکتــه ایــن اســت کــه از کجــا 
مــن حجیــت غیــر معصــوم را تشــخیص داده و بــه آن تمســک می کنــم؟! بــرای مثــال، عقــل بشــری قواعــد 
تمســک را چنیــن می دانــد کــه یــک بچــه، پــس از بازگشــت از مدرســه می گویــد: »امــروز آقــا معلــم این طــور 
گفــت. « اولیــن نکتــه ای کــه بــه ذهــن شــما می رســد، ایــن نیســت کــه بچــه دروغ می گویــد و اصــل را بــر 
یافــت کرده ایــد.  یــد؛ یعنــی فــروض ایــن اســت کــه همــه آنچــه را کــه معلــم بیــان کــرده، در صحــت می گذار
یافــت آنچــه بــه شــما گفته انــد، وجــود نداشــته باشــد؛ معنــا نــدارد کــه مــن روی حــرف شــما  اگــر امــکان در

هیــچ حرفــی نزنــم و صددرصــد حــرف شــمارا قبــول کنــم. 

، چنــد نــوع مدل هــای نظــری  حکومتــی داریــم و چــه مقــدار بــا الگــوی  	 خــردورزی: در حــال حاضــر
کام و ســیره معصومیــن تطابــق دارنــد؟ حکومتــی برداشت شــده از 

الگوهــای حکومــت در دوره  بــر  یــم و چقــدر  و نظام هــای سیاســی دار نــوع حکومت هــا  اینکــه چــه 

		  

تکامل، زمانی معنا دارد که شــما بتوانید بافتاری درســت کنید یا از گذشــته خطی بکشــید 
و همــان خــط را در یــک حرکــت شــیب دار ســعودی تــا بــه زمــان خــود برســانید و خــود را در 
مــدار ایــن خــط، به عنــوان حرکــت تکاملــی قــرار دهیــد. اگــر ایــن بافتــار پیوســته، از گذشــته 
تــا بــه امــروز در جاهایــی قطــع شــود، دیگــر تکامــل قابــل توضیــح دادن نخواهــد بــود، زیــرا 
رابطــه شــما بــا گذشــته قطع شــده و نمی توانیــد تکامــل، عبــرت، و حتــی به نظر مــن اجتهاد 

در دیــن را توضیــح دهیــد.
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بســیار  ســؤال  می خــورد،  تطبیــق  معصومیــن 
و  متفــاوت  سیاســی  نظام هــای  اســت.  خوبــی 
یــخ اســالم، دو  متکثــری وجــود دارنــد. مــا در تار
نظــام سیاســی مشــهور و کالن داشــته ایم: یکــی 
از آنهــا نظــام سیاســی امامــت اســت کــه عصمــت 
دال مفهومــی و محــوری آن اســت و خطــا در آن 
راه نــدارد؛ یکــی هــم نظــام سیاســی خالفت اســت 
مفهــوم  و  گرفــت  شــکل  امامــت  عــرض  در  کــه 
عدالــت نیــز دال مفهومــی و محــوری آن شــناخته 
می شــود. آخریــن وصفــی کــه خلیفــه دارد، عــادل 

بــودن او اســت. 
ع( را بــا  کــه امــام علــی) امــا مــا آخریــن وصفــی 
آن توصیــف می کنیــم، عدالــت نیســت؛ بلکــه 
عصمــت اســت؛ ولــی مــا ولی فقیــه را بــا وصــف 
عدالــت توصیــف می کنیــم. خــود معصومیــن بــه 
مــا یــاد داده انــد و یــا بــرای مــا تکــرار کرده انــد کــه ایــن 
موضــوع را یــاد گرفته ایــم. نظــام سیاســی مــا در دوره 
جمهــوری اســالمی، یــک نظــام سیاســی در کنــار 
نظام هــای سیاســی دیگــر اســت. طبعــًا ایــن نظــام 
ــه  ــه نظــام خالفــت، و ن ــه نظــام امامــت اســت، ن ن
ــام  ــه ن نظــام ســومی کــه قرن هــا در جهــان اســالم ب
نظــام ســلطنت ظهــور کــرده نیســت. می توانیــم 
ــران را نظــام چهارمــی  نظــام جمهــوری اســالمی ای

ــه بدانیــم.  ــر والیت فقی مبتنــی ب
ید،  وقتــی وارد اجــزاء جمهــوری اســالمی می شــو
سیاســی  نظام هــای  از  را  اجزایــی  می بینیــد 
بــه  را  خــود  ولــی  اســت؛  گرفتــه  غیراســالمی 
شــکلی در دایــره جــای داده کــه هــر آدم عاقلــی 
یــد: »یــک نظــام  ایــن ترکیــب را می بینــد، می گو
سیاســی بــه نــام جمهــوری اســالمی اســت و از 
دنیــای  از  حتــی  و  حاضــر  زمانــه  از  و  گذشــته 
غــرب چیزهایــی گرفته انــد کــه اشــکالی نــدارد«. 
آن چیــزی کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه مــن 
دشــمن  و  رقیــب  از  را  خــود  محــوری  فکــت 
فکــت  نبایــد  مــن  نکنــم.  اخــذ  و  یافــت  در
یــن  محــوری خــود را از او بگیــرم؛ چــون در بهتر
شــرایط، خروجــی آن همــان خروجــی دشــمن و 

می شــود.  او  آســیاب  بــه  آب  یختــن  ر
در  سیاســی  نظــام  الگوهــای  می رســد  نظــر  بــه 

اســالم، الگوهــای توقیفــی نیســتند کــه خــود شــرع روی آنهــا انگشــت گذاشــته باشــد و بگویــد: »فقــط این را 
یخــی رشــد کردنــد و بعــد از مدتــی بــه ایــن الگــو رســیدند. آنهــا  اســتفاده کــن. « مســلمان ها در یــک بســتر تار
بــا عقــول خــود بســیار بررســی و نقــض و ابــرام کردنــد و چیــزی بــه مــا عرضــه کرده انــد کــه ظاهــرًا نیــز آخریــن 
دســتاورد مــا اســت. بــه لحــاظ اندیشــه ای، خــط تســنن و خالفــت، بســیار زود از بیــن مــی رود. خطــی بــه 
نــام خــط امامــت نیــز بــه زودی خواهــد آمــد کــه از قبــل وجــود دارد. معجــزه خــط امامــت نیــز ایــن اســت کــه 
توانســته ارزش هــای خــود را بــه دیگــران منتقــل کنــد. اگــر هــم ایــن کار را نمی کــرد، آیــا توجیهــی داشــت کــه 
در هشــت ســال دفــاع مقــدس بــر محــور چهــار مداحــی کــه کالم و ســیره اهل بیــت را گــزارش می دهنــد، در 
یــت دارد، به خاطــر اصــل معقــول بــودن  دفــاع از وطــن بکوشــیم؟ اگــر او در آنجــا ارزش پیــدا می کنــد و محور
یــد. یــخ وصــل کنیــد، از آن عبــرت گرفتــه، و بــه دنبــال کمــال برو ایــن روش اســت کــه شــما گذشــته را بــه تار
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الگویــی جامــع و شایســته اســت در مقابــِل ایــن دیــدگاه برخــی بیــان می کننــد از حرکــت امــام حســین )ع( 
 بتــوان گزاره هــای کلــی درس گرفــت امــا زمینــه الگو پــردازی گســترده بــرای نظام ســازی نظام هــای 

ً
ــا نهایت

اســامی  بــا پیچیدگــی ای متعــدد را نــدارد، نظــر شــما پیرامــون ایــن مســئله چیســت؟
یخــی  اســتفاده از عاشــورا و تطبیــق وقایــع عاشــورایی بــر برخــی وقایــع زمانــه مــا، بــه لحــاظ حیــث رخــداد تار
یــخ صــدر اســالم را بــرای امــروز بازنمایــی کــرد،  بــودن، ویژگــی خاصــی نــدارد. وقتــی گفتیــم کــه می تــوان تار
ــق را  ــن تطبی ــوان ای ــت می ت ــن جه ــه همی ــت. ب ــالم اس ــدر اس ــخ ص ی ــه از تار ــل آن و یک تک ــز ذی ــورا نی عاش
موردتوجــه قــرار داد. دو رویکــرد در بحــث بازنمایــی گذشــته در حــال وجــود دارد. یــک رویکــرد کــه غالــب 
پارادایــم دیــن شــناختی موجــود فعلــی در حوزه هــای علمیــه اســت. ایــن رویکــرد و پرســش اســت کــه در 
ــلمان،  ــن مس ــن مؤم ــا م ــد ت ــه گفته ان ــد و چ ــه کرده ان ع( چ ــادق) ــام ص ــت، ام ــا اهل بی ــه ب ــاحت مواجه س
ــد را انجــام بدهــم. موضــوع در اصطــالح ایــن می شــود  ع( همــان چیــزی کــه گفته ان ماننــد امــام صــادق)
کــه رویکــرد قاعــده محــور داشــته باشــید؛ یعنــی قاعــده ای را در رفتــار امــام صــادق کشــف می کنیــد، ارائــه 

می دهیــد، و انجــام می شــود. 
ع( تغییــر دهیــم. مــا  یــم کــه پرسشــمان را از اهل بیــت) یکــرد دیگــری دار در مباحــث دیــن شــناختی، رو
ع( چــه کرده انــد تــا مــن همــان  در بحــث مطالعــه اهل بیــت، پرسشــمان ایــن نیســت کــه امــام صــادق)
ع(  گــر امــام صــادق) کار را انجــام بدهــم کــه امــام صادقــی یــا علــوی بشــوم. پرســش ایــن می شــود کــه ا
ــه  ــد؟ ن ــد، چــه چیــزی را دنبــال می کردن ــه مــا به عنــوان همســایه مــا زندگــی می کردن زگار و در زمان در رو
ــد، فعــل و کنشــی داشــته اند و مــن  ع( چهــارده قــرن قبــل زندگــی کرده ان ییــم امــام صــادق) اینکــه بگو
ع( ایــن باشــد کــه امــام  گــر پرســش مــن از امــام صــادق) آن فعــل و کنــش را بازخوانــی و تکــرار می کنــم. ا
یســت امــام  ع( را به گونــه ای قرائــت و مطالعــه کنــم تــا بــه درد ایــن پرســش مــن بخــورد و نحــوه ز صــادق)
، به عنــوان یــک مســلمان متعهــد و مؤمــن انقالبــی فهــم و کشــف کنــم تــا  ز ران امــرو ع( را در دو صــادق)

انجــام بدهــم، قطعــًا شــدنی اســت. 
ع( در ایــن زمــان بیاینــد و ایــن فعــل را انجــام بدهنــد؛ یعنــی مــن هــم می توانــم آن را  گــر امــام صــادق) ا
زی  ــرو ــای ام ــدل جنگ ه ــه م ــا ب ــارت ی ــان، تج ــن زم ع( در ای ــادق) ــام ص ــال ام ــرای مث ــم. ب ــام بده انج
خــود  زمانــه  در  ع(  علــی) حضــرت  کــه  همان طــور  بپذیــرم؛  را  آن  می توانــم  نیــز  مــن  کننــد،  جنــگ 
می توانســتند شمشــیر بزننــد و آدم هــای دیگــری نیــز توانســتند در تأســی بــه حضــرت شمشــیر بزننــد؛ 
ــرای قیــام و انقــالب درســت  ــا شــرعی ب ــرای مــا توجیــه نظــری ی ــد ب ــا واقعــه عاشــورا می توان امــا اینکــه آی
کنــد؟! دلیــل اجتهــادی و فقاهتــی تنهــا ایــن نیســت کــه روایــت قدســی از خداونــد داشــته باشــیم کــه 
ع( قیــام کردنــد، همــه شــما بایــد بــه مــدل ایشــان قیــام کنیــد. افــرادی کــه ایــن قیــام را  چــون امــام حســین) 14

01  
یور

شهر
م   |  

ده
هار

ه چ
مار

|  ش
ی  

ورز
خرد

88



89

14
01  

یور
شهر

م   |  
ده

هار
ه چ

مار
|  ش

ی  
ورز

خرد

و حتــی  باشــد  هــر دو طــرف می توانــد درســت 
می توانــد دالیــل دیگــری نیــز داشــته باشــد. قاعــده 
ــًا امتــداد طابــق  ایــن اســت کــه فعــل آدمــی ضرورت
بســیاری  نیســت.  آدمــی  ذهــن  بالنعــل  النعــل 
اوقــات مــردم فکــر می کننــد کــه اگــر مــن در جایــی 
یشــه ایــن رفتــار  یــک رفتــار غلطــی انجــام دادم، ر
غلــط، جهــل مــن بــه الگــوی درســت اســت. مــا 
بســیاری از چیزهایــی را به عنــوان الگــو به درســتی 
کرده ایــم؛ امــا فعــل مــا غلــط اســت. همــه  فهــم 
دروغ  امــا  اســت؛  بــد  دروغ  کــه  می فهمیــم  مــا 
اســت؛  بــد  بددهنــی  مــا می فهمیــم  می گوییــم! 
امــا بددهنــی می کنیــم! مــا کــه مشــکل تصدیقــی 

یــم.  و فهــم ندار
وقتی کــه یــک پزشــک ســیگار می کشــد، بســیار 
بیشــتر از مــن و شــما می فهمــد کــه ضــرر ســیگار 
بــه چــه انــدازه اســت؛ ولــی می کشــد. دلیــل قضیــه 
، متفــاوت، و  ایــن اســت کــه دواعــی عمــل، متکثــر
گاهــی نیــز متضــاد هســتند. علــم، یکــی از دواعــی 
عمــل اســت. بعضــی از رفتارهــای مــا یــک تابــع و 
متغیــری از علــم مــا هســتند. بعضــی از رفتارهــای 
مــا تابعــی از هوس هــای مــا یــا تابعــی از منافــع و 
خصلت هــای روحــی مانند تنبلی هســتند. وقتی 
شــما یــک دســتگاه نظــری را کشــف می کنیــد و 
کنــش خــود را بــر اســاس آن تنظیــم می کنیــد، ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه بــه تمامــه، خــود دســتگاه 
ــتگاه  ــه دس ــید. وقتی ک ــرده باش ــت درک نک را درس
غلــط باشــد، کنشــی هــم کــه تجویــز می کنــد غلــط 

از آب درمی آیــد. 
گاهــی، دســتگاه به درســتی اســتنباط شــده؛ امــا 
نحــوه تطبیــق شــما در زمــان غلــط اســت. وقــوع 
گــر شــما یــک  هــر دو حالــت امــکان دارد. البتــه ا
دســتگاهی در اختیــار داشــتید و ایــن دســتگاه 
یــز  تجو شــما  بــرای  کنــش  مشــخصی  مقــدار 
کنــد کــه در 1000 کنــش، 950 کنــش غلــط از آب 
باشــد،  درســت  کنــش  پنجــاه  تنهــا  و  بیایــد  در
یــد وقتــی ایــن حجــم از پاســخ ها غلــط  حق دار
می شــود، به ســالمت و صحــت اصــل دســتگاه 
گــر اوایــل تطبیــق می دادیــد  نظــری شــک کنیــد. ا
و غلــط از آب درمی آمــد و شــما می گفتیــد کــه 

یــد کنیــم،  ع( را تجر گــر زمــان و مــکان قیــام امــام حســین) مطالعــه کردنــد، بــه ایــن نتیجــه  رســیدند کــه ا
اســم آن مبــارزه بــا ظلــم می شــود. در نتیجــه دیگــر چیــزی نیســت کــه بــرای گذشــته باشــد و بــرای اآلن 

هــم هســت. تــا زمانــی کــه ظلــم هســت، مبــارزه علیــه آن نیــز وجــود دارد. 
مؤمــن تــا زمانــی کــه ایــن مفاهیــم و روش هــای گرفته شــده از اهل بیــت وجــود دارد، آنهــا را بــه کار می گیــرد. 
ــری برخــوردار  ــع صــدر اســالم، از ظرفیــت بســیار قوی ت ــال در بیــن دیگــر وقای هرچنــد واقعــه عاشــورا و کرب
اســت؛ امــا تنهــا دلیــل، ســرمایه و ظرفیــت مــا بــرای اقامــه حکومــت نیســت. دالیــل دیگــر و قرائــن دیگــری نیز 
از دیــن بــرای ایــن حکومــت جســته ایم. فــردی مثــل امــام خمینــی)ره( اقامــه حکومــت را کــه بــا قیــام علیــه 
حکومــت جــور مســتقر اســتلزام دارد، به صــورت عقلــی اســتنباط می کنــد و دلیلــی نمی بیند کــه در همان 

یــخ و رفتــار معصومیــن و آیــات و روایــات بــرود.  ابتــدا بــه ســراغ تار
یــد: »حکومــت یــک مقولــه بدیهــی اســت وکســانی کــه بــا مــن مشــکل دارند،   ایشــان باعقــل خــود می گو
مشــکل تصــوری دارنــد نــه مشــکل تصدیقــی. آنهــا چیــزی را کــه مــن بیــان کــردم را درک نکرده انــد و 
یافــت کنیــد، قهــرًا حکــم نیــز  گــر موضــوع را غلــط در به تبــع، نمی تواننــد حکــم را نیــز درک کننــد«. ا
غلــط می شــود. بــرای مثــال پیراهــن شــما قرمــز اســت، مــن یــک عینــک ســبز بــه چشــم خــود بزنــم و بعــد 
ــه ســبزی پیراهــن شــما حکــم کنــم کــه شــما ســید و مقــدس هســتید! وقتــی موضــوع عــوض  باتوجه ب

می شــود، حکمــش نیــز عــوض می شــود. 
الزم بــودن اقامــه حکومــت، از ســوی امــام)ره( به صــورت عقلــی اثبات شــده اســت. البتــه بعــد از اثبــات 
عقلــی گفته انــد: »شــرع نیــز کمــک می کنــد کــه ایــن هــم روایــات آن اســت. ســیره علمــا نیــز کمــک می کنــد 
ــام  ل ام ــتدال ــل اس ــت آورده و اص ین ــرای ز ــا را ب ــام آن نقل ه ــت«. ام ــیره آنهاس ــوا از س ــد فت ــم چن ــن ه ــه ای ک
ل عقلــی بدیهــی اســت کــه اگــر شــما حضــور ذهــن داشــته باشــید، حکومــت  خمینــی)ره(، یــک اســتدال
و اقامــه آن را کــه مبتنــی بــر قیــام اســت را تصدیــق می کنیــد. مــا فقــط ایــن را از عاشــورا اشــراب نمی کنیــم، 
ع( و صدالبتــه از  یــژه تجربــه علــی) یافــت می کنیــم. از تجربــه نبــوی به و بلکــه از کل آموزه هــای دیــن در
ع( نیــز بــه ایــن دلیــل کــه آخریــن جنگــی اســت کــه توســط معصــوم مدیریت شــده،  تجربــه امــام حســین)

یافــت کنیــم.  محتواهــای مغتنمــی را می توانیــم در

خــردورزی: بــا توجــه بــه طــرح بحثــی کــه در پرســش پیشــین شــد، آیــا می تــوان کاســتی ها و ضعف هایــی  	
کــه در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی و فرهنگــی مشــاهده می شــود نشــان از عــدم شــناخت کافــی از 
الگــو و کلی نگــری در ترســیم  مســیر انقــاب اســامی دانســت؟ یــا مســئله عــدم شــناخت کافــی از مبانــی 

نیســت و مشــکل در اجــرای مبانــی می باشــد؟

		  

دربــاره برخــی رخدادهــا، ماننــد رخــداد کربــا که افراد زیــادی بــه آن ارجاع تاریخــی داده اند، 
اطمینــان مــا پســینی ها را بــه فهــم فراینــدی افــراد قبلــی خودمــان بــاال می بــرد. آدم هایــی از 
قــرن یــک آمده انــد آن را بازســازی کننــد کــه هرکــدام از افــراد یک تکــه از آن را بیــان کرده انــد. 
وقتــی بــه همیــن شــکل جلــو مــی رود و صدهــزار آدم کــه تــوان بازیابــی، حــدت ذهنــی و 
ســواد دارنــد، نمی تواننــد آن را غلــط فهمیــده باشــند و مــن بــه شــکل دیگــری بفهمــم. شــما 
نمی توانیــد بگوییــد: »ایــن ده نفــر از بیــن صدهــزار آدم، بــد فهمیده انــد.« و مــن بگویــم: 
»فتــوای مــن به عنــوان نفــر یازدهــم در غلــط بــودن ایــن ماجــرا صحیــح اســت.« اینکــه 

بگوییــد: »صدهــزار آدم غلــط فهمیده انــد و مــن درســت می فهمــم«، درســت نیســت.
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ابعــاد،  دربــاره  شــما  یــک  تئور مانــور  قــدرت 
نیــت، تأثیرهــا، و پیامدهــای تطرس  ســطوح، عقال
ــی کــه  ــرا تعــداد آدم هــا و دفعات ی محــدود اســت؛ ز
کــم و  کرده انــد، بســیار  دربــاره تطــرس صحبــت 
انگشت شــمار هســتند. ولــی همــه دربــاره رخــداد 
یــه تولیــد  کربــال صحبــت کرده انــد، ادبیــات و نظر
کرده انــد کــه حــک و ابــرام شــده و پیامدهــا و نتایج 
یخــی الگــوی  را دیده انــد. آنهــا فرصــت بررســی تار

مواجهــه بــا ایــن پایلــوت را داشــته اند. 
یــادی افتــاده و همــه  کربــال اتفاق هــای ز دربــاره 
ایــن اتفاق هــا، فهــم مــا در خصــوص واقعــه کربــال 
را صیقــل داده اســت؛ امــا بــا همــه ایــن حرف هــا، 
مــا در حــوزه انقــالب، عبرتــی کــه گرفته ایــم تنهــا 
کربــال نیســت؛ بلکــه از جنگ هــای صفیــن،  از 
ــز  ــر نی ــی خیب ــن، و حت ، حنی ــدر ــروان، ب ــل، نه جم
عبــرت گرفته ایــم؛ اگرچــه دوز عبــرت واقعــه کربــال 

ــر اســت.  یادت بســیار ز
ک  وقتــی شــما در تطبیق هــا اشــتباه می کنیــد، مال
بــازه  آن تطبیق هــا در  کــه مصادیــق  ایــن اســت 
زمانــی مشــخص، از یــک کانــال دســتور گرفته انــد. 
واضــح اســت کــه اگــر ایــن دســتور و کانال مشــکل 
مشــکل دار  کنش هــا  آن  همــه  باشــد،  داشــته 
می شــوند؛ تــا جایــی کــه در خصوص واقعــه کربال، 
مــا به صــورت ناقــص فهــم کــرده و اطــالع خواهیــم 
و  بنیادیــن  ولــی حداقــل، تحلیل هــای  داشــت؛ 
یــرا از گذشــته بســیار  کالن مــا، بــه خطــا نمــی رود، ز
، خطــای مــا  دور نیــز بــه خطــا نرفتــه اســت. امــروز

یل گذاری هاســت.  در جزئیــات و در ر
یــادی  یعنــی در زمانــه مــا، کربــال قابلیــت تحقــق ز
کــه هفــت  کــرده اســت. واقعــه عاشــورایی  پیــدا 
تجربــه  یــک  در  فقــط  بــوده،  ســاعت  هشــت 
یخــی در هشــت ســال دفــاع مقــدس شــاهد  تار
هســتیم کــه ســاعت بــه ســال تبدیل شــد. هفتــاد و 
ع(  خــورده ای شــهید به مثابــه یــاران امــام حســین)
کــه عزیــز مــا نیــز هســتند، در ماجــرای جنــگ ایران 
و عــراق بــه چنــد صدهــزار شــهید تبدیــل شــدند. 
واقعــه کربــال گنجینــه عظیــم و ســرمایه بزرگــی برای 
مــا بــوده و هســت. معرفــت دینــی مــا و صدالبتــه 
ــًا از کربــال خــط نمی گیــرد؛  کنــش دینــی مــا ضرورت

یــه مــن درســت اســت؛ امــا وقتــی در مصــداق موفــق نشــدید درســت پیــاده کنیــد و ایــن نادرســتی ها  نظر
ــد.  ــک کنی ــود ش ــری خ ــتگاه نظ ــل دس ــالمت اص ــد در س ــی بای ــر منطق ــود از نظ ــاد می ش ی ز

ــه در  	 ــری ک ــتگاه نظ ــا دس ــت ی ــان اس ــری خودم ــتگاه نظ ــری، دس ــتگاه نظ ــما از دس ــور ش ــردورزی: منظ خ
ــت؟ ــا داده اس ــه م ــا را ب ــت، الگوه واقعی

منظــور دســتگاه نظــری مــا اســت. دســتگاه نظــری واقعیــت کربــال کــه در دســترس مــا نیســت! چــه درســت 
بــوده باشــد و چــه غلــط، مــا بــا هــر دو نســخه بــا داالن مفاهیــم و پیش فرض هــای خودمــان مواجه می شــویم. 
یافتی ما اســت. بــه این دلیل  یافــت کنیــم، مشــکل داالن هــا و ظرفیت هــای در اگــر آن را بــه شــکل دیگــری در
یخــی بــوده و قرن هــا بــا مــا فاصلــه دارد، امــکان اینکــه شــما صــدای آن را از خــود بشــنوید،  کــه چــون واقعــه تار

وجود نــدارد. 
ــد، اطمینــان  یخــی داده ان ــه آن ارجــاع تار ــادی ب ی ــراد ز ــال کــه اف ــاره برخــی رخدادهــا، ماننــد رخــداد کرب درب
مــا پســینی ها را بــه فهــم فراینــدی افــراد قبلــی خودمــان بــاال می بــرد. آدم هایــی از قــرن یــک آمده انــد آن را 
بازســازی کننــد کــه هرکــدام از افــراد یک تکــه از آن را بیــان کرده انــد. وقتــی بــه همیــن شــکل جلــو مــی رود و 
یابــی، حــدت ذهنــی و ســواد دارنــد، نمی تواننــد آن را غلــط فهمیــده باشــند و مــن  صدهــزار آدم کــه تــوان باز
بــه شــکل دیگــری بفهمــم. شــما نمی توانیــد بگوییــد: »ایــن ده نفــر از بیــن صدهــزار آدم، بــد فهمیده انــد. « و 
مــن بگویــم: »فتــوای مــن به عنــوان نفــر یازدهــم در غلــط بــودن ایــن ماجــرا صحیــح اســت. « اینکــه بگوییــد: 

»صدهــزار آدم غلــط فهمیده انــد و مــن درســت می فهمــم«، درســت نیســت. 
یــاد تکــرار شــده و مــورد بازخوانــی قــرار گرفته انــد، خلــوص بیشــتری  یخــی ز رخدادهایــی کــه بــه لحــاظ تار
یخــی مــا  دارنــد؛ یعنــی آن چیــزی کــه گفتــه می شــود اصــل و نــاب اســت. حادثــه کربــال به قــدری در عقبــه تار
چکش خــورده کــه اگــر کســی در زمانــه مــا دغدغــه نیــل بــه حقیقــت را داشــته باشــد، می توانــد بــه آن برســد. 
مثل اینکــه آدمــی فــردای قیامــت بــرود بــرای خداونــد عــذر بتراشــد و بگویــد: »خدایــا مــن واقعــًا حضــرت 
 سیســتم خــدا 

ً
امــام و آقــای خامنــه ای را نشــناخته بــودم، وگرنــه بــه حــرف ایشــان گــوش مــی دادم. « احتمــاال

بــه او بگویــد: »نــه! چقــدر بــرای شــناخت حضــرت امــام یــا حضــرت آقــا بــه فرصــت نیــاز داشــتید؟ بــه شــما 
فرصــت دادنــد کــه هــزاران ســخنرانی رهبــر انقــالب را بشــنوید«. حرف هــا و فکــر او نیــز بــر روی مصادیــق 
متعــددی پیــاده شــده کــه بــه اقتضائــات مختلــف ماننــد روز درخــت کاری، انــرژی هســته ای، مجلــس، 
، نخبــگان، دانش آمــوزان، صنــوف، و شــهرهای مختلــف به صــورت وجــه تــوده ای توســط  روحانیــت، هنــر
رهبــر انقــالب مطرح شــده و دیدگاه هایــی را بیــان کــرده اســت؛ اآلن کســی بگویــد مــن ایشــان را نشــناخته ام، 

طبعــًا مقبــول و مســموع نخواهــد بــود. 
اطمینانــی کــه نســبت بــه خروجی هــای فهــم در واقعــه ای کــه تکــرار و بازخوانــی شــود، بســیار باالتر مــی رود تا 
فــرض کنیــد در زمــان پیامبــر خاتــم)ص( یــک اتفــاق افتــاده باشــد، ماننــد تطــرس کــه تنهــا یک بــار صــورت 
پذیرفــت و بیشــتر از یک بــار موردبحــث قــرار نگرفتــه اســت. تطــرس یعنــی مشــرکین و کفار به یک روســتای 
مسلمان نشــین حملــه می کردنــد، زنــان و بچه هــا را اســیر می کردنــد و بــا مردهــا زنجیــر انســانی می ســاختند 
تــا بــه روســتای بعــدی حملــه کننــد. اگــر مســلمان ها می خواســتند بجنگنــد بایــد اول هم کیش هــای 
مســلمان را می زدنــد و اگــر نمی خواســتند بجنگنــد، مســلمان های دیگــر را می گرفتنــد و زنجیــره آنهــا 
ــد!«  ــد: »بزنی ــان فرمودن ــرد؟« و ایش ــد ک ــه بای ــد: »چ ــؤال کردن ــرت س ــد. از حض ــر می ش ــر و چندالیه ت کلفت ت
گفتنــد: »مســلمان هســتند!« امــا حضــرت فرمــود: »بزنیــد! وگرنــه تعــداد مســلمان هایی کــه بــه دســت آنهــا 

می افتــد، بســیار بیشــتر می شــود«. 
 امــکان دارد تطــرس یک بــار در زمــان پیامبــر اتفــاق افتــاده باشــد و حضــرت همیــن ماجــرا را بیــان 
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نیت دینی خط  بلکــه از جامعیــت و کلیــت عقال
ــد و محقــق کــرد.  ــد آن را دی ــرد کــه بای می گی

الشــهداء  	 ســید  قیــام  بــه  نســبت  خــردورزی: 
گونه هــای فهــم مختلــف و متفاوتــی وجــود دارد، 
بــا توجــه بــه برداشــت های مختلــف چگونــه 
می تــوان الگــوی ثابتــی از ایــن قیــام اتخــاذ کــرد؟ 
بــه عنــوان مثــال در مســائل روِز سیاســی عــده ای 
از کربــا درس مذاکــره می گیرنــد و افــرادی کامــاً 

مقابــل ایــن دیــدگاه نظــرات دیگــری دارنــد. 
از  تقریــرات مختلــف  و  اختالفــات  چــرا  اینکــه 
اول  دارد.  علــت  چنــد  می آیــد،  به وجــود  کربــال 
اینکــه عقــول افــراد و تحلیل گــران، عقــول مــدرج و 
مشــککی اســت که برابر و ثابت نیســت. طبیعی 
یافــت  در یــک  عاقل تــر  و  حکیــم  افــراد  اســت 
دارنــد.  دیگــری  یافــت  در دیوانــه  افــراد  و  دارنــد 
یافــت دیگــری دارنــد کــه بــه  افــراد متوســط نیــز در
بازمی گــردد.  افــراد  ذهنــی  پیش داشــت های  آن 
علــت دیگــر نیــز بــه خــود واقعــه کربــال ربــط دارد و 
جنــس وقایــع اجتماعــی و امــر اجتماعــی، تفســیر 

یــل بــردار اســت.  و تأو
درحالی کــه مــا خــود رخــداد را اجتماعــی تلقــی 
می کنیــم و واقعیــت آنهــا از جنــس بحث هــای 
بحث هــای   . آبجکتیــو نــه  اســت؛  ســابجکتیو 
و  عینــی،  فیزیکــی،  بحث هــای  آبجکتیــوی 
می گویــم:  مــن  مثــال  بــرای  اســت.  ملمــوس 
و   » اســت.  گــرم  دویســت  موبایــل  ایــن  »وزن 
کل کل  یــا  کــردن  بحــث  بــه  آن  صحت وســقم 
کــردن نیــاز نــدارد، فقــط یــک نفــر بایــد آن را روی 
ــرازو بگــذارد، اگــر دویســت گــرم بــود، حــرف مــن  ت
درســت اســت و اگــر بیشــتر یــا کمتــر بــود، حــرف 

مــن غلــط اســت. 
نــی آدم خوبــی اســت. «  امــا اگــر مــن گفتــم: »فال
یلــی گفتــم؛ امــا همســایه او کــه کنــار  مــن ایــن را تأو
او نشســته می گویــد: »شــما چهــره اتوکشــیده اش 
و  هســتم  همســایه اش  مــن  امــا  دیده ایــد؛  را 
خلــوت، جلــوت، عصبانیــت، و مهربانــی اش را 
ــده ام؛ آن قــدری کــه فکــر می کنــی، آدم خوبــی  دی
نیســت«. او به تفصیــل بیــان می کنــد کــه تفســیر 

یــل، همیشــه یکــی از محط هــای اختــالف اســت. بــه ایــن دلیــل کــه امــر و رخــداد اجتماعــی از  و تأو
یــل بــردار اســت، شــک نکنیــد کــه همیشــه برداشــت های  جنــس پدیده هــای ســابجکتیو و تفصیــل و تأو
یــرا هــم قابلیــت مــن در فهــم ایــن رخــداد ضعیــف اســت و هــم خــود  متفاوتــی از صحنــه رخ خواهــد داد، ز

ــت.  ــت نیس ــداد ثاب آن رخ
ــد کــه تفســیر و تأویــل کنیــد؛ امــا در ایــن واقعــه چیزهایــی وجــود دارد کــه جنــس آن  ی البتــه شــما حق دار
یــه باهنــر ســینما این  یــل و تفســیر نیســت و آن خــود اعــالم و افــراد هســتند. یکــی از تفاوت هــای هنــر تعز تأو
یــد؛ یعنــی یــک متنــی را نوشــته اند کــه بگوییــد،  ... بــه متــن تعهــد ندار ، ســینما، و اســت کــه شــما در تئاتــر
ولــی گاهــی اوقــات در مقــام تئاتــر رعایــت نمی شــود. کســی کــه اصــل طرح نامــه اولیــه را می نویســد، آن را بــر 
اســاس برداشــت خاصــی نوشــته اســت. آن فــرد ســطح دانــش، غــرض، شــهوت، میــل، جهــت، و منافعــی 
دارد کــه ایــن نوشــته را می نویســد. نبایــد انتظــار داشــت کــه مــن کل این واقعه را یکســان فهم کــرده و توضیح 
دهــم. خــود واقعــه، واقعــه ای مشــکک و بــا تفســیر و تأویــل اســت. بــا ایــن حســاب کــه اختالفــات ضــروری 
 ، یــخ ماننــد بســیاری از علــوم دیگــر اســت، پــس کاری کــه روی آن صــورت می گیــرد صحــت دارد. علــم تار
یــژه خــودش اســت. همان طــور کــه علــوم عقلــی  یــخ، و متدولــوژی اثبــات دارد. متدولــوژی اثبــات علــم تار
یاضیــات به عنــوان یــک علــم  یــک مــدل متدولــوژی اثبــات دارنــد کــه مــو الی درز آن نمــی رود یــا بــه لحــاظ ر

، همیشــه چهــار می شــود و هیــچ موقــع چهــار و یک صــدم نمی شــود.  عقلــی دو به عــالوه دو
ــر و ســینما صورتگــری می کنیــد  ــر و ســینما، ویژگــی حکایتگــری دارد. شــما در تئات ــه برخــالف تئات ی تعز
یــد  ید. شــما درنهایــت می توانیــد قهرمــان را بکشــید یــا زنــده نگه دار کــه آنچــه اراده می کنیــد را می ســاز
یــا می توانیــد قهرمــان را منحــرف کنیــد و قهرمــان طبــق میــل شماســت. حتــی می توانیــد ســن از دور 
یــه صورتگــری نمی کنــد، بلکــه حکایت گــری می کنــد.  خارج شــدن قهرمــان را مشــخص کنیــد؛ امــا تعز
یــه را بــه شــکلی بــازی کنــد  یــه هــزار ســال دیگــر نیــز بــازی شــود، کســی نمی آیــد تعز به همین دلیــل، اگــر تعز
ــت  ــد حکای ی ــما دار ــون ش ــورد؛ چ ــم نمی خ ــاق رق ــن اتف ــچ گاه ای ــد. هی ــمر را بکش ع( ش ــین) ــام حس ــه ام ک
یــف آنهــا نیســت.  یخــی وجــود دارنــد کــه امــکان تحر واقعــه می کنیــد. یــک الیــه و ســطحی از وقایــع تار
ع( در کربــال نیســت! یــا اصــالً  یــه بگوییــد: »ماجــرای امــام حســین) شــما نمی توانیــد بعــد از هــزار ســال تعز

ــت!« ع( اس ــن) ــام حس ــرای ام ماج
یــل بــردار اســت کــه  یــه نقــل می کنیــد، معنــی و تفســیر ایــن کالم تأو ع( را در تعز وقتــی کالم امــام حســین)
می توانیــد آن را پــردازش کنیــد و اختالفــات بــه همیــن جهــت اســت. ایــن اختالفــات، ضــروری اســت و 
یــخ  یــخ بــه معنــای یــک دیســیپلین و دانــش، متدولــوژی اثبــات دارد. بــه همیــن جهــت درحالی کــه تار تار
تفســیر بــردار اســت، چــه عقــول مــردم عــادی و چــه عقــول متخصصیــن، می تواننــد تشــخیص بدهنــد کــه 

شــما متقن تــر و واقعی تــر صحبــت می کنیــد یــا مــن و یــک ســمت را انتخــاب می کننــد. 
یــخ، تفســیری  یــرا بــه مجمــوع قرائــن نــگاه می کننــد. متدولــوژی اثبــات تار عقــول مــردم ایــن را می فهمنــد، ز

		  

وقتــی شــما در تطبیق هــا اشــتباه می کنیــد، مــاک ایــن اســت کــه مصادیــق آن تطبیق هــا 
در بــازه زمانــی مشــخص، از یــک کانــال دســتور گرفته انــد. واضــح اســت کــه اگــر ایــن دســتور 
ــا جایــی کــه در  ــال مشــکل داشــته باشــد، همــه آن کنش هــا مشــکل دار می شــوند؛ ت و کان
خصــوص واقعــه کربــا، مــا به صــورت ناقــص فهــم کــرده و اطــاع خواهیــم داشــت؛ ولــی 
حداقــل، تحلیل هــای بنیادیــن و کان مــا، بــه خطــا نمــی رود، زیــرا از گذشــته بســیار دور نیــز 

بــه خطــا نرفتــه اســت. امــروز، خطــای مــا در جزئیــات و در ریل گذاری هاســت.
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اســت؛ امــا نــه بــه ایــن معنــا کــه نســبیت محــض 
باشــد و نتوانیــم روی یــک نقطــه تمرکــز کــرده و از 
آن دفــاع کنیــم. متدولــوژی اثبــات علوم تجربــی 
عقلــی  علــوم  و  یــخ  تار علــم  از  متفــاوت  نیــز 
کــه می گویــد:  محــض اســت. همــان آبجکتیــو 
یــد و  »ایــن صــد و پنجــاه گــرم را روی تــرازو می گذار
می بینیــد کــه صــد و پنجــاه گــرم اســت، اگــر روی 
تــرازوی غیردقیــق، ماننــد قپــان وزن کنیــد، نشــان 
یــرا ده کیلوگرم رنج خطــا دارد! کامیون  نمی دهــد؛ ز
چندتنــی روی باســکول کــه مقیاس آن تن اســت، 
چندیــن کیلــو اختــالف دارد«. بــه همیــن جهــت، 
اگــر می خواهیــد طــال یــا شــلغم را وزن کنیــد، روی 

یــد.  دو تــرازوی متفــاوت می گذار
کــه هــر چــه  بــی نشــان داده  تجربــه و علــم تجر
زمــان می گــذرد، ترازوهایــی بــه وجــود می آینــد کــه 
ــر  ــو ایــن تغیی ــر نشــان می دهنــد؛ ول زن را دقیق ت و
درعین حــال  امــا  باشــد؛  اپســیلون  انــدازه  بــه 
کــه  اســت  به گونــه ای  بــی  تجر علــم  در  اثبــات 
هیــچ موقــع از جنــس یقیــن در فلســفه محــض 
، همیشــه  یاضــی نیســت کــه دو به عــالوه دو ــا ر ی
و  اســت  بــی  تجر اثبــات  اینجــا  شــود.  چهــار 

یــخ، مــدل خــود را دارد.  اثبــات تار
ــن  ــه م ــم ک ی ــال دار ــه کرب ــورد واقع ــی در م اختالفات
کــردم، البــد منــه  کــه بیــان  معتقــدم بــه دالیلــی 
از  »می شــود  ییــم:  بگو می توانیــم  ولــی  اســت؛ 
کربــال  کــرد و  کربــال یــک برداشــت حجیــت دار 
روی  نتــوان  کــه  نیســت  ســیالی  چیــز  یــک 
مفاهیــم آن تمرکــز کــرد«. کربــال اصــول ثابتــی دارد 
از  همــه،  کــه  اســت  ایــن  یخــی اش  تار یــد  مؤ و 
یــخ کربــال را خوانده انــد،  معانــد و مخالــف کــه تار
و  باطــل  و  ، دعــوای حــق  کربــال کــه  می فهمنــد 
بــوده  اســتکبار  و  ظلــم  مقابــل  در  اســتضعاف 
اســت. ممکــن اســت بــرای مثــال، ابــن خلــدون 
خــود  اجتهــاد  در  ع(  حســین) »امــام  یــد:  بگو
»حســین  یــد:  نمی گو امــا  اســت«.  کــرده  خطــا 
تــا  آمــده  کــردن  ظلــم  نیــت  بــه  ع(  علــی) بــن 
بجنگنــد«. حتــی یــک نفــر ایــن را نگفتــه اســت. 
ــا را  ــه م ــت ک ــه اس ــت قضی ــای ثاب ــا آن الیه ه اینه
گــر الیه هــا  رد. پــس اینکــه ا از نگرانــی بیــرون مــی آو

و بســترهایی کــه از اختــالف در قرائــت کربــال وجــود دارد را بررســی کنیــم، راهــی بــرای فهــم واقعــی کربــال 
یــرا راه آن وجــود دارد.  یــم، حــرف غلطــی اســت، ز ندار

الســام( در  	 امــام حســین )علیــه  قیــام  از  مــا  الگوپــردازی  بــه نظــر شــما شــیوه و حــدود  خــردورزی: 
باشــد؟ بایــد  چگونــه  فــردی  و  اجتماعــی  مختلــف  ســاحت های 

کــه یــک  یــم. یــک اهمیــت کربــال ایــن اســت  همــه ی ابعــاد زندگــی را می توانیــم از کربــال درس بگیر
یــر می کشــد. بــه همیــن علــت، امــام  یــخ مندمــج و فشــرده اســت کــه یــک جامعــه فشــرده را به تصو تار
ع( در مدینــه و  ع( به رغــم توصیــه و نصیحت هایــی کــه افــرادی بــه نیــت دلســوزی بــه امــام) حســین)
... را نیــز بــه همــراه خــود بردنــد. کربــال  مکــه می کردنــد تــا زن و بچــه خــود را به همــراه نبــرد، زن و کــودک و
جامعــه ای اســت کــه از پیرمــرد تــا نــوزاد، زن و مــرد، سیاه وســفید، و عــرب و غیرعــرب در آن وجــود دارد. 
بــه همیــن جهــت، یــک چکیــده و فشــرده ای از یــک جامعــه اســت کــه بیشــترین قابلیــت برداشــت را 

ــی دارد.  زندگ ــه و ــای جامع ــرای کل برنامه ه ب
یــخ نســبتی کــه اآلن بــا واقعــه کربــال  تصــور کنیــد کــه زنــان در واقعــه کربــال نبودنــد، آیــا زنــان در طــول تار
گــر زن هــر کاری بخواهــد  دارنــد را می توانســتند بفهمنــد؟! یــک ســری چیزهــا کامــالً مردانــه اســت کــه ا
ــا قلــب خــود. همان طــور کــه مــا  ــه ب ــا آن نســبت می گیــرد؛ ن ــا ذهــن خــود ب یــن شــرایط ب بکنــد، در بهتر
یافــت کنیــم و تنهــا می توانیــم  کربــال را ازنظــر وجدانــی نمی توانیــم در مردهــا یــک ســری از الیه هــای 
کــه همــه نمی تواننــد آنهــا را درک کننــد؛ امــا  یــم. الیه هایــی در کربــال وجــود دارد  ارتبــاط ذهنــی بگیر
در وجــه کلــی، همــه اجتمــاع می تواننــد آن را تکه تکــه بفهمنــد. تکــه ای را خانــم شــیرده، تکــه دیگــری 
را مــادری کــه جوانــش را ازدســت داده، دیگــر را خــود جــوان، و تکــه دیگــری را پیرمــرد! و مجمــوع ایــن 

درک هــا، مجمــوع واقعیــت کربــال را می ســازد. 
یخــی فهــم  ضرورتــًا درک مــن بــر روی کل واقعــه کربــال تطبیــق نمی خــورد. کربــال درمجمــوع و بــه لحــاظ تار
ــر  ــس غی ــت«. هیچ ک ــتکمل اس ــن داری مس ــل و دی ــن کام ــم: »دی ــه می گویی ــن ک ــود دی ــد خ ــود؛ مانن می ش
از معصــوم، دیــن را به تنهایــی کامــل درک نمی کنــد؛ امــا مجموعــه عقــول متدینیــن، می تواننــد اجــزای 
یــخ درک کننــد و البتــه وقتــی ایــن اتفــاق رقــم بخــورد، دیــن بایــد تغییــر  مختلــف دیــن را در یــک مقطــع از تار
پیــدا کنــد؛ یعنــی فلســفه تغییــر شــرایع نیــز همیــن اســت. ازآنجاکــه کربــال یــک جامعــه کوچــک اســت، 
چکیــده ای از درس هــای آن می توانــد در مقیــاس کل نیازهــای جامعــه باشــد. بــه اعتقــاد مــا ایــن درس هــا 

یخــی هســتند.•  مقطعــی نیســتند؛ بلکــه پایــدار و تار

پی نوشت
1. Saint Augustinus.

		  

اینکــه چــرا اختافــات و تقریــرات مختلــف از کربــا به وجــود می آیــد، چنــد علــت دارد. اول 
اینکــه عقــول افــراد و تحلیل گــران، عقــول مــدرج و مشــککی اســت کــه برابر و ثابت نیســت. 
طبیعــی اســت افــراد حکیــم و عاقل تــر یــک دریافــت دارنــد و افــراد دیوانــه دریافــت دیگری 
دارنــد. افــراد متوســط نیــز دریافــت دیگــری دارنــد کــه بــه آن پیــش داشــت های ذهنــی افــراد 
بازمی گــردد. علــت دیگــر نیــز بــه خــود واقعــه کربــا ربــط دارد و جنــس وقایــع اجتماعــی و 

امــر اجتماعــی، تفســیر و تأویــل بردار اســت.
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جامعــه  ســاخت  در  محــوری  مؤلفــه ای  آزادی، 
مــدرن اســت. آزادی، همــان مقولــه  ای اســت کــه 
یســت انســان را تغییــر و دوبــاره  تمــام مناســبات ز
، شــکل داده اســت. حتــی خــود  در پارادایمــی نــو
مفهــوم آزادی را نیــز دچــار تحــول نمــوده اســت. 
زده  قلــم  بســیار  آزادی  بــاب  در  کــه  فــروم  یــک  ار
یــخ زندگــی انســان را بــه دو دوره  اســت، اساســًا تار
را  تقســیم  بندی  ایــن  کانــون  و  می  کنــد  تقســیم 
گاهی انســان به هویت مســتقل خویشــتن  همان آ
از غیــر قــرار می  دهــد. اگــر تــا پیش ازایــن، آزادی 
از  پــس  بــود،  بنــده  و  آزاد  انســان  پیرامــون  بحثــی 
آزادی دســتخوش تغییــر  بــا  آن، مواجهــه انســان 
می  شــود و به گونــه ای نــو دربــاره آن، می  اندیشــد. 
بــدل  روانــی  کیفیتــی  بــه  عینــی  امــری  از  آزادی 
می  گــردد کــه به مــوازات رشــد تفــرد انســان، گســترش 
می  یابــد. ایــن انســان در روان خویــش بــه آزادی از 

هرچــه غیــر او اســت پــی می  بــرد. 
حــال ایــن انســان نــو کــه پارادایــم مــدرن را حــول 
انســانی  برســاخته،  خویــش  وجــودی  آزادی 
مواجهــه  نــو  به گونــه ای  نیــز  آزادی  بــا  کــه حتــی 
از  را  خــود  جهــان  عناصــر  تمــام  اســت،  یافتــه 
نــو صورت  بنــدی می  کنــد تــا بــا کیفیــت روانــی 
یــن او در صلــح افتــد. در ایــن یادداشــت  امروز
از جایــگاه آزادی در صورت  بنــدی ایمــان دینــی 
کشــور  سیاســی  مناســبات  در  و  مــدرن  انســان 

گفــت.  خواهیــم  ســخن 

انسان نوین، آزادی و ایمان اسالمی
التیــن  معــادل  دو  آزادی،  فارســی  واژه  برابــر  در 
ــه نفــی  وجــود دارد: Freedom و liberty. واژه اول ب
اجبــار بیرونــی و عینــی اشــاره دارد و از free، بــه 
ــده و واژه دوم  ــذ ش ــع اخ ــدم مان ــا ع ــا ی ــای ره معن
ــب  ــدان تعص ــی، و فق ــی، درون ــع ذهن ــی مان ــه نف ب
 freedom و اجبــار درونــی اشــاره دارد. گاهــی از
« نیــز یــاد می  شــود.  بــه »آزادی منفــی« یــا »آزادی از
free- مفهــوم در  آزادی  بــا  انســان   درحالی کــه 
پنجه نــرم می  کــرده، امــا  dom از دیربــاز دســت و
آزادی در مفهــوم liberty، نوعــی از آزادی اســت 
کــه در آثــار متقــدم یافــت نمی  شــود و محصــول 

نسبت آزادی و انسان
در جامعه مدرن

زندگی مذهبی انسان در مناسبات سیاسی

|  قاصدک حسیین
وهشگر ادیان و عرفان پژ
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یســت دین  مدارانــه  اش  مناســبات انســان را در ز
تحت الشــعاع قــرار می  دهــد. مهم  تریــن تفــاوت، 
و  درک  در  خویشــتن  شــناختن  رســمیت  بــه 
ــه تکثــر  یافــت از دیــن اســت کــه خــود منتــج ب در

دینــی می  شــود.  فهــم 
ــه عنــوان مثــال آورده  یــف ایــن دو شــخص ب تعار
یــف را در هــر دو جهــان بررســی  شــد، امــا اگــر تعار
کنیــم، همیــن عناصــر مشــترک را خواهیــم دیــد. 

آزادی و مناسبات سیاسی در جمهوری 
اسالمی ایران

ازآنجاکــه مــا در حــال پــی گرفتــن نســبت آزادی و 
انســان در جامعــه مــدرن هســتیم، در اینجــا نیــز 

بایــد ایــن امــر را مدنظــر داشــته باشــیم. 
ــز الزم  ــه بحــث، ذکــر ایــن نکتــه نی پیــش از ورود ب
اســت کــه وقتــی انســان وارد جهــان مــدرن شــد، 
ایــن  نیســت.  ممکــن  آن  از  خارج شــدن  دیگــر 
فراینــد ماننــد واردشــدن بــه جایــی نیســت کــه بــا 
معکــوس کــردن آن، بتــوان خــارج شــد. واردشــدن 
بــه پارادایــم مــدرن، یــک تحــول وجــودی اســت 
تــا  اگــر  می  کنــد.  تغییــر  انســان  در  چیزهایــی  و 
کنــون جهــان و خــود را به گونــه ای می  نگریســته، 
ازاین پــس بــه گونــه دیگــری می  نگــرد و می  اندیشــد. 
در حقیقــت او انســانی به کلــی دیگــر می  شــود و 
نمی  تــوان او را از ایــن تحــول وجــودی برگردانــد. 
دقیقــًا ماننــد جنینــی کــه متولــد می  شــود و امکان 
برگردانــدن او بــه رحــم مــادر نیســت. او دیگــر وارد 
یســت جهــان جدیــدی گشــته و به محــض ایــن  ز
ورود، تنفــس در جهــان قبلــی بــرای او ناممکــن 

شــده اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه داشــتن قرائــت رســمی 
از  کشــور  سیاســی  نظــام  پشــتیبانی  و  دیــن  از 
یســت مؤمنانــه  آن، امــری اســت در تعــارض بــا ز
در  دگرگونــی  یــن  مهم  تر یــرا  ز مــدرن،  انســان 
بــه  پارادایمــی،  تغییــر  ایــن  در  انســان  یســت  ز
یشــتن از  یافــت خو رســمیت شــناختن درک و در
ــی  ــان ایمان ــتن در جه ــه داش ــش فعاالن ــن و نق دی
اســت. ایــن فعالیــت صرفــًا محــدود بــه پــس از 
ردن و در التــزام بــه گزاره  هــای معرفتــی  ایمــان آو

دوره نویــن اســت. در حقیقــت بــه اندیشــه درآمــدن مفهــوم آزادی، محصــول دوره نویــن اســت و همیــن 
اندیشــیدن در بــاب آن، در مفهوم پــردازی آن نیــز نقــش داشــته اســت. 

یخ و تسری آن به سایر ساحات انسان را بازشناخت.  یه می  توان تطور آزادی در طول تار از این زاو
ذکــر ایــن نکتــه خالی ازلطــف نیســت کــه »فــرد« در ذهــن انســان دوره  هــای قبــل، متولــد نشــده بــود و 
گاهــی  انســان ها صرفــًا از طریــق یــک مقولــه عمومــی مثــل نــژاد، خانــواده، گــروه دینــی، و ... نســبت بــه خــود آ
، نــه بــه فــرد، بلکــه بــه رســته  ها و گروه  هــا تعلــق داشــت و در نتیجــه آزادی  داشــتند. ازایــن رو آزادی  هــا نیــز
در معنــای حــق مطلــق، شــخص در رشــد آزادانــه شــخصیت و نیــز بــرای اداره زندگــی خصوصــی خــود، بــا 

ذهنیــت آن انســان بیگانــه بــود. 
امــا انســان به مجــرد پــاره نمــودن بندنــاف ذهــن خــود از ایــن تعلقــات، در جهانــی جدیــد متولــد شــد کــه 
آزادی و تفــرد در پیونــد بــا هــم و از ارکان ایــن جهــان بــود. امــری کــه ایــن انســان نویــن را به ســوی پذیــرش 

مســئولیت تــام و تمــام ارزش هــا ســوق مــی  داد.
در نتیجــه ایــن تغییــرات، نــوع تعامــل انســان بــا دیــن نیــز دیگرگونــه گشــت. انســانی کــه خــود را مســئول 
ــت یافت،  ل دس ــتقال ــه اس ــود ب ــن و روان خ ــه در ذه ــانی ک ــت، انس ــش دانس رهای ــا و باو ــی ارزش ه تمام
ینــی در  دیگــر نمی  توانســت متعبــد بمانــد و مرجعیــت اقتــداری را بپذیــرد؛ پــس فعاالنــه وارد نقش آفر

جهــان ایمانــی خــود شــد. 
ــد اســت امــا برخــالف مســیحیت،  ــه خداون ــم ســنت، گرچــه انســان وابســته ب در اســالم حتــی در پارادای
ایمــان موهبتــی اعطایــی از جانــب خداونــد نیســت کــه بــه هرآن کــس کــه بخواهــد اعطــا کنــد؛ بلکــه 
یــف متفکریــن  انســان  ها، خــود سرنوشــت خویشــتن را رقــم می  زننــد.  بااین حــال، هنگامــی کــه بــه تعر
یــه مشــهودی بــا یکدیگــر دارنــد کــه ناشــی  ســنتی و مــدرن رجــوع می  کنیــم، حتــی در تعریــف ایمــان نیــز زاو

ــت. ــا اس ــاوت آنه ــی متف ــوع جهان  بین از ن
ــم  ــالم در پارادای ــیر اس ــم و تفس ــدگان فه ــی از نماین ــوان یک ــزدی به عن ــاح ی ــی مصب ــال، محمدتق ــرای مث ب
ســنت، ایمــان را آن می  دانــد کــه دل، چیــزی را کــه عقــل و ذهــن تصدیــق کــرده بپذیــرد و بخواهــد بــه 
همــه  ی لــوازم آن ملتــزم شــود و تصمیــم اجمالــی بــر انجــام لــوازم عملــی آن بگیــرد و ایمــان راســتین را التــزام 
، محمــد مجتهــد شبســتری به عنــوان یکــی از  بــه آثــار و لــوازم عملــی آن ایمــان می  دانــد. امــا در طــرف دیگــر
نماینــدگان فهــم و تفســیر مــدرن از اســالم، مبنــای بحــث خــود از ایمــان را بــر »تجربــه خطــاب خداونــدی« 
یــح می  کنــد کــه: »ایمــان عملــی اســت کــه از تمــام  یــی مجذوبانــه بــا خداونــد« می  گــذارد و تصر یارو و »رو
ــا تمــام وجــود خــود در مســئله ایمــان، درگیــر می  شــود.« و  وجــود آدمــی نشــئت می  گیــرد و انســان مؤمــن ب

ایــن تخاطــب را کــه از نــگاه وی، تمامیــت انســان را تســخیر نمــوده، »هــّمِ نهایــی« فــرد مؤمــن می  دانــد.
ــاح  ــه مصب ــه  ای ک ی ــد. از زاو ــان می  ده ــر نش ــا یکدیگ ــان را ب ــاوت دو جه ــی تف ــف، به خوب ــن دو تعری همی
یــزدی می  نگــرد، ایمــان بیشــتر از اینکــه یــک رابطــه باشــد، نوعی اقنــاع درونی نســبت به گزاره  هــای معرفتی 
مشــخص اســت. هــر دو فهــم از ایمــان، انســان را بــه کنــش وامــی دارد، امــا کنــش ایمانــی در تعریف ســنتی، 
یســت مــدرن، از درگیــری در یــک  بــا نــوع کنــش مؤمــن در جهــان مــدرن متفــاوت اســت. کنــش مؤمــن در ز
، هویــت  یافــت او از ایمــان را شــکل می  دهــد. ازایــن رو ــه ناشــی می  شــود و کیفیــت ایمــان وی و در تجرب
ــی  ــان، خصایص ــس ایم ــش دارد. پ ــان نق ــی ایمان ش ــه چگونگ ــان و درنتیج ــه آن ــوع تجرب ــراد در ن ــرد اف منف
شــخصی، فــردی، و تجربه  منــد پیــدا می  کنــد و مؤمــن، خــود در ایمانــش ظهــور و بــروز می  یابــد. ایــن بــدان 
ــه هویــت منفــرد  ، ن ــود. درحالی کــه در تعریــف دیگــر ــم ب ــه رو خواهی ــی روب ــر ایمان ــا تکث ــا اســت کــه ب معن
اشــخاص مؤثــر اســت و نــه فعالیــت مؤمــن نقشــی در چگونگــی ایمانــش دارد. بلکــه کنــش وی معطــوف 

بــه پــس از ایمــان آوردن و در پایبنــدی بــه ملزومــات همــان گزاره  هــای معرفتــی اســت. 
همــه  و  می  شــود  تغییــر  دســتخوش  نیــز  دیــن  داری  کلیــت  ایمــان،  دیــدن  دیگرگونــه  در  درنتیجــه 
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مــورد ایمــان، نیســت؛ بلکــه ایــن انســان، حتــی 
ــی  ین ــز نقش آفر ــا نی ــود گزاره  ه ــه خ ــتیابی ب در دس
تعــارض  ســبب  امــر  همیــن  می  کنــد. 
کمیــت در پشــتیبانی  سیاســت گذاری های حا
یســت مؤمنانــه انســان  از قرائــت رســمی خــود و ز

وارد شــده در جهــان مــدرن میشــود. 
یــژه در مســائل حــوزه زنــان  مــا ایــن موضــوع را به و
ــه عرصــه تفســیر  ــان، هرچــه بیشــتر ب می  بینیــم. زن
یافــت و ادراک خویــش  دیــن ورود می  کننــد و بــه در
بیشــتری  یــه  زاو می  دهنــد،  وزن  دیــن  متــن  از 
نســبت بــه قرائــت رســمی از دیــن، پیــدا می  کننــد. 
جمهــوری  سیاســت گذاری های  ازآنجاکــه 
اســالمی بــر اســاس قرائــت رســمی از دیــن  اســت و 
تکثــر فهــم دینــی بــه رســمیت شــناخته نمی  شــود 
می  شــود،  دانســته  دینــی  بــد  مصــداق  بلکــه  و 
وارد  کالن  تــر  ســطوح  بــه  طرفــی  از  رویارویی  هــا 
یســت  میشــود و از طرفــی جزئیــات بیشــتری از ز
، رفته رفتــه  روزمــره زنــان را درگیــر می  کنــد و ایــن امــر
یســت عــادی و روزمــره  منتــج می  شــود بــه اینکــه ز
بــا  تعــارض  یــا  و  جــرم  به عنــوان  بیشــتر  زنــان، 

، تلقــی شــود. حاکمیــت کشــور
در  و  بدین جــا  تنهــا  تعــارض  ایــن  بااین حــال، 
حیــات دینــی نویــن افــراد ختــم نمی  شــود؛ بلکــه 
یــف  آزادی و تعر بــه خــود مقولــه  نــگاه،  تفــاوت 
آن، سبب ســاز تعارضــات در باقــی عرصه  هــای 
مــدرن  جهــان  در  آزادی  می  شــود.  نیــز  حیــات 
ــای  ــا معن ــه و ب ــی و اولی ــق بدیه ــک ح ــوان ی به عن
هــر  نفــی  و  خویــش  سرنوشــت  بــر  حاکمیــت 
غیــر در قیــد زدن بــه آن،  بــا نــگاه هدایــت مــدار 
سیاســت گذاری های  در  کــه  قیم مآبانــه ای  و 
مســتقیم  تعــارض  در  می  بینیــم،  حاکمیــت 
اســت. بــرای مثــال، طرحــی مثــل طــرح صیانــت 
نــام جدیدتــر حمایــت از حقــوق  بــا  بــران  کار از 
در  اندیــش  صغــارت  نــگاه  بــا  دقیقــًا  بــران،  کار
بــران اســت، در برابــر آنچــه  فکــر حفاظــت از کار
ایــن  از  تلقــی می  کنــد. حتــی  ناســالم  کــه خــود 
کــدام  کــه  می  گیــرد  تصمیــم  و  رفتــه  فراتــر  نیــز 
شــبکه اجتماعــی بــرای شــهروندان بهتــر اســت 
و بلکــه بایــد در کــدام پلتفــرم و شــبکه اجتماعــی 

فعالیــت کننــد! در واقــع خــود را نســبت بــه تشــخیص مصلحــت شــهروندان اولی  تــر از خــود آنــان می  داند! 
به هرحــال، ایــن امــر چــه حقیقتــًا بــه مصلحــت شــهروندان باشــد و چــه نباشــد و چــه اساســًا مصلحتــی 
در بیــن نباشــد، ناقــض آن اصــل حاکمیــت بــر سرنوشــتی اســت کــه انســان جهــان جدیــد بــه رســمیت 

اســت.  آن  پــی  در  و  می  شناســد 
طبــق اصــل پنجــاه و شــش قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، خداونــد انســان را بــر سرنوشــت 
اجتماعــی خویــش حاکــم قــرار داده و هیچ کــس نمی  توانــد ایــن حــق را از انســان ســلب و یــا در خدمــت 
منافــع فــرد یــا گروهــی خــاص قــرار دهــد. ایــن اصــل، خــود در تعــارض بــا داشــتن یــک قرائــت رســمی از دین 
قــرار می  گیــرد. به دلیل اینکــه همــگان را بــه درک و فهمــی مشــخص کــه از باالبه پاییــن تقریــر می  شــود و 
عمــل مطابــق بــا همــان فهــم دیکتــه شــده دعــوت و در بســیاری مواقــع، ملــزم می  کنــد. همچنیــن بــا برتــری 

یــر ســؤال می  بــرد.  ، اصــل برابــری همــه انســان ها را ز دادن فهــم گروهــی مشــخص بــه فهــم گروهــی دیگــر
ــای  ــوان آزادی  ه ــون نمی  ت ــع قان ــا وض ــی ب ــه: »حت ــده ک ــته ش ــز نوش ــی نی ــون اساس ــم قان ــل نه ــه در اص البت
ــان ســلب کــرد«. در اینجــا تعریــف واژه مشــروع، خــود مســئله ای پیچیــده اســت. از  مشــروع مــردم را از آن
یــح و شــفاف و بــدون ابهــام باشــند، پــس بــرای تعریــف آنچــه مشــروع اســت  ســویی چــون قوانیــن بایــد صر
یــم؛ یعنــی یــک قرائــت رســمی الزم می  آیــد و از ســوی دیگــر داشــتن قرائــت رســمی، بــه  نیــاز بــه مرجــع دار

مصــاف تکثــر فهــم مــی  رود و حاکمیــت انســان بــر سرنوشــت خویــش را ذبــح می  کنــد. 

سخن پایانی
یــم و کرامــت آنهــا را حفــظ کنیــم و هــم دیــن به عنــوان  اگــر بخواهیــم هــم بــه آزادی انســان ها احتــرام بگذار
یــن زندگــی، از ســوی مــردم در صــدر باشــد، شــاید حرکــت به ســوی  مرجعــی بــرای شــکل دهی بــه مواز
یــرا هرچــه افــراد، بیشــتر به ســوی بازشــناختن خــود  پذیــرش تکثــر فهــم دینــی، راه حــل مناســبی باشــد. ز
یافــت دینــی حرکــت می  کننــد، عرصه  هــا و ســاحات بیشــتری از  به عنــوان مرجــع اصلــی در درک و در
ــرار دارد، در تعــارض می  افتــد.  ــا خوانــش رســمی از دیــن کــه عمومــًا در جهــان ســنت ق زندگــی روزمــره ب
یافــت دینــی بــه شــمار آورد، ولــی در وضعیــت فعلــی،  درحالی کــه به راحتــی می  تــوان آن را صرفــًا تفــاوت در

به عنــوان تقابــل بــا حاکمیــت و پــس زدن دیــن، تلقــی میشــود. 
ــه »ال اکــراه فــی الدیــن قــد تبیــن الرشــد مــن  از طرفــی همان طــور کــه عالمــه طباطبائــی)ره( در تفســیر آی
الغــی« می  گویــد: »آیــه می  خواهــد هــر نــوع عقیــده اجبــاری را نفــی نمایــد؛ ... ایمــان و اعتقــاد از امــور قلبــی 
اســت کــه اکــراه و اجبــار در آن راه نــدارد و اگــر ایمــان بــا اجبــار تــوأم شــود، در اعمــال نیــز اثــر می  گــذارد و 
، آزادی را برتریــن ســازوکار فعال کــردن  )ره( نیــز عمــل اکراهــی، ارزشــی نــدارد«. همچنیــن امــام موســی صــدر
یــح می  کنــد: »هیچ کــس نمی  توانــد در جامعــه  همــه توانایی  هــا و ظرفیت  هــای انســانی می  دانــد و تصر
محــروم از آزادی ... موهبت  هایــش را بپرورانــد. آزادی یعنــی بــه رســمیت شــناختن کرامــت انســانی و 
ــه انســان و کاســتن از  ــی نســبت ب ــود آزادی یعنــی بدگمان ــه انســان. حال آنکــه نب ــی نســبت ب خوش گمان
. کســی می  توانــد آزادی را محــدود کنــد کــه بــه فطــرت انســانی کافــر باشــد. فطرتــی کــه پیامبــر  کرامــت او

درونــی انســان اســت«.
ــه  ــان ب ــه ایم ــر پای ــی ب ــالمی را نظام ــوری اس ــه جمه ــی ک ــون اساس ــل دوم قان ــم از اص ــد شش ــق بن ــس طب پ
کرامــت و ارزش واالی انســان و آزادی تــوأم بــا مســئولیت او در برابــر خداونــد می  دانــد، همچنیــن بــه جهت 
بنــد یــک از اصــل ســه قانــون اساســی کــه دولــت را موظــف بــه ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل 
قــی بــر اســاس ایمــان می  دانــد، بایــد بــا احتــرام بــه آزادی و بلــوغ مــردم، از صغیــر دانســتن آنــان دوری  اخال
کــرد. ازایــن رو الزم اســت از مبــادرت بــه وضــع سیاســت هایی کــه آنــان را مجبــور بــه عمــل مطابــق درکــی از 

دیــن کنــد کــه اکــراه دارنــد و بلکــه در تعــارض بــا عقیــده خودشــان اســت، پرهیــز شــود.•
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 گفت وگو با 

وزی حجت الاسلام دکتر محمدجواد نور
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 

الگوی حکمرانی
نسبت جامعه ی ما با زمانه ی حسین ابن علی
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یــم قیــام امــام حسین)علیه الســالم(  ر دار مــا بــاو
کــه  دارد  گرایــش  آرمان هایــی  و  اهــداف  بــه 
حکمرانــی  سیاســت های  و  اســالمی  انقــالب 
و  نظــام  به عنــوان  ایــران،  اســالمی  جمهــوری 
ــان، حــزب، و گــروه  ی ــه سیاســت های یــک جر ن
خــاص بــه ســمت آن اهــداف و آرمان هــای قیام 
می کنــد.  حرکــت  حسین)علیه الســالم(  امــام 
نیــز اهدافــی  امــام حسین)علیه الســالم(  قیــام 
کــه بعثــت نبــوی نیــز بــه  یــی می کــرد  را پی جو
شــکل گرفته  همان هــا  شــدن  انجــام  دنبــال 
بــود؛ بنابرایــن هــدف انقــالب اســالمی، همــان 
و  حسین)علیه الســالم(  امــام  قیــام  هــدف 

بعثــت نبــوی اســت.
 ، همان طــور کــه گفتــم، از دیــد کنشــگری و رفتــار
قیــام امــام حسین)علیه الســالم( به عنــوان یــک 
منبــع تغذیــه محســوب می شــود. روشــن اســت 
بــه ســیره  مــا در سیاســت های حکمرانــی،  کــه 
منبــع  یــک  به عنــوان  اهل بیت)علیهم الســالم( 
منبــع  ایــن  می کنیــم.  تمســک  فکــری  و  تغذیــه 
نظــام  رفتــار  و  کنشــگری،  بالندگــی،  فکــری، 
جمهــوری اســالمی ایــران را در چارچــوب مبانــی 
دینــی و رفتــاری، موردتوجــه قــرار می دهــد. ایــن 
متــد فکــری می کوشــد، رفتــار نظــام جمهــوری 
خوشــنودی  و  موردپســند  را  ایــران  اســالمی 
تنظیــم  معصومین)علیهم الســالم(  حضــرات 
کنــد؛ بنابرایــن، ایــن منبــع فکــری بــه مــا توجــه 
می دهــد کــه کنشــگری انقالبــی را بــا حضــور در 
روحیــه  از  برخــورداری  همــراه  بــه  میــدان  میانــه 
مواجهــه  ســازش ناپذیری،  عزتمنــدی،  انقالبــی، 
عزتمنــدی در برابــر بــا دشــمن، و رحمــاُء بینهــم در 

یــان مقاومــت دینــی ادامــه دهیــم. ذیــل جر

حفــظ  	 ضمــن  در  می تــوان  آیــا  خــردورزی: 
گزاره هــای  گفــت: »برخــی از  جایــگاه امامــت 
بــه  حسین)علیه الســام(  امــام  قیــام  سیاســی 
مخاطبــان و جامعــه خــاص یــا جغرافیــا، زمــان، و 

دارد«؟ اختصــاص  خــاص،  مکانــی 
گزاره هــای قیــام امــام  ممکــن اســت پــاره ای از 
خــاص  زگار  رو بــه  حسین)علیه الســالم(، 

یف نامه |  معر
وهــی  دکتــر حممدجــواد نــوروزی، دانش آموختــه حــوزه علمیــه قــم و عضــو هیئت علمــی مؤسســه آمــوزیش و پژ
امام مخیی)ره( اســت. وی در ســال 1342 در اصفهان دیده به جهان گشــود. نوروزی پس از امتام دوره راهنمایی 
بــه مهــراه خانــواده، بــه قــم مهاجــرت کــرد و در ســال 1359 وارد مدرســه علمیــه شــهید حقــاین و ســپس مؤسســه 
در راه حــق شــد. او در ســال 1362، حتصیــالت خــود را در دبیرســتان و دانشــگاه ادامــه داد و مــدرک کارشــنایس 
یافــت کــرد. ایشــان در ســال 1381 مشــغول بــه ادامــه حتصیــل در مقطــع  ارشــد خــود را در رشــته علــوم ســیایس در
گوین چون دانش ســیایس، فلســفه  دکتــری در دانشــگاه امــام صادق)علیه الســالم( شــد و تــا کنــون مباحث گونا

یــس منــوده اســت.  ســیایس، جامعه شــنایس ســیایس، و اندیشــه ســیایس اســالم را تدر

مقدمه
عمــق شــناختی قیــام امــام حسین)علیه الســالم( به قــدری اســت کــه بــا وجــود تحقیــق و نظــر بســیاری از 
متفکــران و اندیشــمندان، هنــوز بحث هــای جدی فراوانــی درباره ابعاد آن وجــود دارد. هر کس با هر دیدی 
کــه بخواهــد بــه ایــن قیــام نــگاه کنــد، معــارف فراوانــی را درمی یابــد. انقالب هــا، حرکت هــا، و جنبش هــای 
فراوانــی را می تــوان در عالــم پیــدا کــرد کــه بعــد از قیــام امــام حسین)علیه الســالم( رقــم خورده انــد کــه 
می تــوان انقــالب اســالمی ایــران را یکــی از آنهــا دانســت. نکتــه قابل توجــه، ایــن اســت کــه باتوجه بــه اینکــه 
امــام حسین)علیه الســالم( ده ســال امامــت کردنــد، امــا بیشــتر سیره نویســان، تنهــا یــک ســال پایانــی عمــر 
ــد اهمیــت بســزای حرکــت امــام حسین)علیه الســالم(  ــد. همیــن می توان ایشــان را ثبــت و ضبــط کرده ان
را متوجــه اهمیــت ایــن کار کنــد. البتــه بایــد اضافــه کــرد کــه تــالش امــام حسین)علیه الســالم(، نــه یــک 
تــالش بــرای دســتیابی بــه نعمت هــای دنیــوی، بلکــه تالشــی بــرای رســیدن بــه رضــای خداونــد و در جهت 
اصــالح امــت اســالمی و هوشــیاری مــردم نســبت بــه وضــع حاکمــان سیســتم خالفــت وقــت بــوده اســت. 
ایــن اتفــاق، بــه برکــت خــون امــام حسین)علیه الســالم( و هفتــاد و دو نفــر از یاران شــان رقــم خــورد. هرچنــد 

بــه اذعــان مادّیــون، حرکــت و قیــام امــام حسین)علیه الســالم( شکســت خورده اســت. 
امام خمینی)ره( شخصیتی است که بعد از چهارده قرن، با الگوگیری از قیام امام حسین)علیه السالم( 
و بــر اســاس معــارف دینــی، اقــدام بــه قیــام علیــه حکومــت طاغوتی وقت کــرد. او توانســت در کنــار پیروزی 
معنــوی، در نظــر مادّیــون نیــز پیــروزی را کســب کنــد. مجلــه تخصصــی خــردورزی با هــدف بررســی ارتباط 
قیــام امــام خمینــی)ره( و مقایســه آن بــا قیــام امــام حسین)علیه الســالم(، گفت وگویــی را بــا حجت االســالم 
دکتــر محمدجــواد نــوروزی، عضــو هیئت علمــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( ترتیــب 

داده اســت. متــن ایــن گفت وگــو را در ادامــه تقدیــم می کنیــم.

 قیــام سیدالشــهداء علیــه  الســام بــا  	
ً
خــردورزی: نســبت کنش هــای سیاســی ائمــه معصومیــن خصوصــا

سیاســت های حکمرانــی جمهــوری اســامی ایــران را تبییــن بفرماییــد. 
ــد یــک ارتبــاط مســتقیم میــان انقــالب اســالمی و نهضــت امــام حسین)علیه الســالم( وجــود  ــدون تردی ب
انقــالب اســالمی  از  پــس  امــام حسین)علیه الســالم( دررونــد شــکل گیری و دگرگونی هــای  دارد. قیــام 
ایــران، تأثیــری بســیار بنیــادی داشــت. به عبارت دیگــر می توانیــم در مراحلــی نســبت میــان قیــام امــام 
حسین)علیه الســالم( و انقــالب اســالمی را موردتوجــه قــرار دهیــم. چگونگــی شــکل گیری انقالب اســالمی 

ــا قیــام امــام حسین)علیه الســالم( دارد. ــی ب کــه تشــابهات بســیار فراوان
بــه نظــر می رســد مهم تریــن نقــش قیــام امــام حسین)علیه الســالم( در سیاســت های حکمرانــی جمهــوری 
اســالمی ایــران، ایــن اســت کــه به عنــوان یــک منبــع تغذیــه و آبشــخوری اســت کــه انقــالب اســالمی در همــه 

یــژه در سیاســت های حکمرانــی خــود از آن اســتفاده می کنــد. وگومراحــل، به و
ت 

گف



14
01  

یور
شهر

م   |  
ده

هار
ه چ

مار
|  ش

ی  
ورز

خرد

98

ولــی  باشــد؛  داشــته  اختصــاص  حضــرت  آن 
نه تنهــا  ایشــان،  قیــام  همگانــی  پیام هــای 
به عنــوان  می توانیــم  مــا  کــه  اســت  گزاره هایــی 
یت  بشــر بلکــه  یــم،  بگیر یــاری  آن  از  مســلمان 
نیــز می توانــد از آنهــا اســتفاده کنــد. شــعارهای 
آن، فــارغ از هــر دیــن، مذهــب، و رنگــی اســت. 
قیــام  آموزه هــای  می توانیــم  مــا  به عبارت دیگــر 
ــه  ــدگاه ب ــن دی ــام حسین)علیه الســالم( را از ای ام
دودســته تقســیم کنیــم: پــاره ای از گفتگوهــا بــا 
ــی دارد  ی یارو ران رو ــدی آن دو ی ــی یز ــام طاغوت نظ
و در برابــر آن، بســیاری از پیام هــای قیــام امــام 
گزاره هایــی برآمــده از  حسین)علیه الســالم( نیــز 
فطــرت اســت کــه مخاطــب بــر اســاس فطرتــی 

را درک می کنــد. آنهــا  دارد،  کــه 
می توانــد  بشــریت  حتــی  و  اســالمی  انقــالب 
کنــد.  اســتفاده  گزاره هــا  آن  از  دقیــق  به طــور 
حضــرت  شناخته شــده  ســخن  نمونــه  بــرای 
ــْم 

َ
ل »ِإْن  می فرمایــد:  کــه  اباعبداهلل)علیه الســالم( 

َمَعــاَد َفُکوُنــوا 
ْ
 َتَخاُفــوَن ال

َ
ُکــْم ِدیــٌن َو ُکْنُتــْم ال

َ
َیُکــْن ل

فطــرت  از  برآمــده  بانگــی  ُکــم «1،  ُدْنَیا ِفــي  ْحــَرارًا 
َ
أ

اســت.  آزادمــردی  و  آزادگــی  هویــت  روشــنگر  و 
عــزت  آن  ــة«2، 

َّ
ل

ّ
الِذ ــا  ِمَنّ »َهیَهــاَت  شــعار  بــا  مــا 

ــا نفــی آن خباثت هــا  حســینی و ذلــت ناپذیــری ب
و فرومایگی هــای نظــام حاکــم را نشــان می دهیــم. 
رهبــر معظــم انقــالب، در نکتــه ای در بیانیــه گام 
اســالمی،  انقــالب  »شــعارهای  می فرماینــد:  دوم 
ماننــد  شــعارهایی  اســت.  جهانــی  شــعارهای 

ــر در قیــام امــام  ل، و آزادی را شــما می توانیــد بســیار پررنگ ت عدالــت، ظلم ســتیزی، جوانمــردی، اســتقال
کنیــد«. مشــاهده  حسین)علیه الســالم( 

، نمی تــوان نــگاه بــه قیــام امــام حسین)علیه الســالم( را صرفــًا نگاهــی تاریخــی در نظــر گرفــت. کســانی  ازایــن رو
کــه بــه دنبــال تحریــف قیــام آن حضــرت و به طورکلــی پیــش آمدهــای تاریخــی صــدر اســالم هســتند، بــا اتخاذ 
)ص( و امــام حسین)علیه الســالم( می داننــد کــه  رویکــرد تاریخــی تمــام آن وقایــع را مخصــوص زمــان پیامبــر
ــا تجزیه وتحلیــل بنیان هــای فکــری، متوجــه می شــویم کــه اصــول و  ــدارد. ب ــه زمــان بعــد را ن توانایــی تســری ب

شــعارهای قیام هــای امــام حســین جهانــی هســتند.
وقتــی در دنیــای قــرن بیســتم بررســی می کنیــم، گانــدی به عنــوان یــک هنــدی، در انقــالب خــود از قیــام امــام 
حسین)علیه الســالم( بهــره گرفتــه اســت. انــرژی ای کــه در قیــام امــام حسین)علیه الســالم( نهفتــه اســت، 
چگونــه می توانــد یــک هندوئیســم بــه نــام گانــدی را متوجــه تحرک آفرینــی ایــن انــرژی متراکــم در قیــام آن 

حضــرت کنــد؟!
یخی نباشــد؛  نه تنهــا مــا می توانیــم از قیــام امــام حسین)علیه الســالم( تغذیــه کنیــم کــه تنهــا یک رویکــرد تار
بلکــه بشــریت می توانــد از آن درس بگیــرد. دربــاره انقــالب هنــد، مثالــی بیــان کــردم کــه بســیاری از واژه هــای 
ــه مختصــات، شــعارها، و اصــول برآمــده از قیــام امــام  ــا دســتاویز ب انســان های آزادمــرد دنیــای معاصــر ب

حسین)علیه الســالم( بــوده اســت.

ــاری ائمــه معصومین)علیهم الســام(  	 خــردورزی: برخــی براین باورنــد کــه بســیاری از سیاســت های رفت
بــه زمــان و جغرافیــای مختــص خــود آنــان اختصــاص داشــته و چیــزی کــه از آن، به عنــوان سیاســت های 
 و نامشــخص اســت. دیــدگاه شــما در ایــن بــاره چیســت؟

ً
حکمرانــی بــه مــا رســیده، گزاره هایــی کلــی و گاهــا

بــرای اســتفاده از قیــام امــام حسین)علیه الســالم( یــا اصــول سیاســی حاکــم بــر سیاســت های علــوی 
ــد ســیره ی آن حضــرات را بررســی کــرد. در واقــع  ــا حکومت هــا ارتبــاط داشــتند، بای و ســایر ائمــه ای کــه ب
ســیره سیاســی، یکــی از بن مایه هــای مــا بــرای تســری شــعارها، اصــول، رویه هــا، و رفتــار معصومیــن بــرای 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــا حکومت ه ــی ب ــالت سیاس ــار و تعام ــان در رفت ــوه گیری خودم ــگری و اس کنش
اجتهــاد، موجــب می شــود تــا مــا ایــن رفتــار را به عنــوان یــک منبــع اخــذ کنیــم. فــردی ماننــد مقــام معظــم 
یخــی، ایــن  رهبــری، درواقــع یــک فقیــه ســترگ اســت کــه کتابــی بــه نــام انســان 250 ســاله دارد. بــه لحــاظ تار
کتــاب، کتــاب یــک مــورخ تمام عیــار نیــز شــناخته می شــود و بــه طــور کامــل بــر ایــن مســائل تســلط دارد. 
یخــی، تنهــا معیــار بررســی ســیره نیســت، ولــی هنگامی کــه مجمــوع ایــن عناصــر و  اگرچــه ایــن تســلط تار
مســائل دیــده می شــود، سیاســتی وضــع خواهــد شــد کــه رفتــار و قانونــی بــرای کنشــگری را مشــروع کنــد؛ 
بنابرایــن ســیره اهل بیت)علیهم الســالم(، ســیره علــوی، و حســینی یکــی از منابــع اســت کــه بایــد در کنــار 
منابــع دیگــر ماننــد آیــات و روایــات، بــه همــراه آن عنصــر اجتهــاد، قواعــد رفتــاری را بــرای مــا اســتخراج کنــد 

و بتوانــد مشروعیت بخشــی داشــته باشــد تــا مــا بــه آن رفتــار دلخــواه و مشــروع سیاســی برســیم.
یخی آنها، می تواند  اصولی که در راه و روش معصومین)علیهم الســالم( وجود دارد، در کنار کنشــگری تار
ــا  ــه ای کــه اصــول مخالــف ب ــه لحــاظ ســندی و درون مای ــات و بررســی آنهــا ب ــا روای ــه برخــورد مــا ب باتوجه ب
ــذارد و مبانــی کالمــی و عقلــی مطابــق بــا شــرع را اســتخراج کــرده و  آیــات، روایــات یــا بینــات را کنــار بگ

مبنــای رفتــاری قــرار گیــرد.

گزاره هــای مشــخصی از زمامــداری، شــیوه برخــورد بــا حاکمــان و مــردم، و شــیوه  	 گاهــی  خــردورزی: 
ــا شــرایط عصــر کنونــی مقایســه  عدالت محــوری حضــرت علی)علیه الســام( مطــرح اســت کــه آن را ب
می کننــد. ایــن مصادیــق تــا چــه انــدازه توانایــی پشــتیبانی دارد و آیــا می تــوان بــا شــرایط امــروز بــه آن 

کتاب انسان ۲۵0 ساله  		
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هدایــت  بــرای  الگوواره هــا،  و  مصداق هــا 
کــرد؟ کنونــی مراجعــه  جامعــه 

می توانیــم  را  رفتــاری  قواعــد  یــا  کلــی  اصــول 
یــم.  بگیر اهل بیت)علیهم الســالم(  ســیره  از 
یــد ایــن اصــول از مســائل متغیــره  به درســتی بــا تجر
قاعده مندی هــای  می توانیــم  مکانــی،  و  زمانــی 
رفتــار  در  تــا  کنیــم  اســتخراج  را  خردمندانــه 

یــم. بگیر کار  بــه  خودمــان 
طبقه بنــدی  را  معــارض  یــان  جر هنگامی کــه 
گــروه  بــا  چــه  به طورکلــی  مــا  رفتــار  می کنیــم، 
مخالــف از جریان هــای معــارض نظــام اســالمی 
ــان  ــد از یــک طیــف از منتقدیــن در زب کــه می توان
تــا معارضینــی مثــل ســازمان های مارکسیســتی 
مســلح ابتــدای انقــالب، متغیــر باشــد. طبیعــی 
مقابــل  در  مــا  رفتــاری  مبانــی  از  یکــی  اســت 
و  امیرالمؤمنیــن  رفتــار  از  الگوگیــری  معارضیــن، 
پیامبــر گرامــی اســالم اســت. منتهــی وقتــی مــا ایــن 
رفتارهــا را از ســیره امیرالمؤمنیــن اتخــاذ می کنیــم، 
روایــات،  و  آیــات  کنــار  یــک منبــع در  به عنــوان 

می شــود. دیــده 
یــم  بــرای نمونــه، مــا در جهــاد یکــی از ابوابــی کــه دار
وجــود  نیــز  امیرالمؤمنیــن  و  پیامبــر  ســیره  در  و 
دارد، ایــن اســت کــه هرکســی کــه در برابــر آن نظــام 
اســالمی می ایســتد و شمشــیر می کشــد، تحــت 
عنــوان بغــات، باغــی، و بغــی مطــرح می شــود و 
کــه چطــور  فقهــی بحــث شــده  کتاب هــای  در 
بایــد بــا اهــل بغــی برخــورد کــرد. اهــل بغــی مثــل 
خــوارج بودنــد کــه پــس از اینکــه دســت بــه شمشــیر 
ببرنــد، امیرالمؤمنیــن بــا آنهــا بــه یک شــکل برخــورد 
می کــرد و وقتــی هــم کــه دســت بــه شمشــیر بردنــد، 
بــه شــکل  آنهــا  بــا  حضــرت علی)علیه الســالم( 

ــرد. ــورد ک ــری برخ دیگ
یــک  مــا  بــرای  امیرالمؤمنیــن  ســیره  بی گمــان 
منبــع اجتهــاد به حســاب می آیــد. ایــن رفتــار در 
یــم،  کــه دار کنــار آیــات و روایــات انبــوه دیگــری 
رفتــار  و  کنــش  ایــن  از  هنگامی کــه می خواهیــم 
برداشــت  ســیره،  یــک  به عنــوان  امیرالمؤمنیــن 
اجتهــاد  دســتگاه  بــه  یــم،  بگیر الگــو  و  کــرده 
مســائل،  آن  بــه  بایــد  دین شناســی  نیازمندیــم. 

به عنــوان مبنــا نــگاه کنــد و در کنــار آنهــا، آیــات و روایــات دیگــر را ببینــد و بــه قاعده منــدی و اصــول 
کــه نظــام اســالمی بایــد در مقابــل دیگــران انجــام دهــد. رفتــاری برســد 

یخــی را می خوانــد، بینــش و نــگاه  در غیــر ایــن صــورت، بــرای مــن، شــما، و دانشــجویی کــه کتاب هــای تار
صحیحــی نمی دهــد. هنگامی کــه مــا ســیره امیرالمؤمنیــن را در برخــورد بــا معارضیــن می خوانیــم، ایــن 
برداشــت را پیــدا می کنیــم کــه امیرالمؤمنیــن در برخــورد بــا دشــمنان خــود، یــک ســعه صدر شــگفت آوری 
یــژه ای بــه بعــد در مقابــل آنهــا شــدت عمــل بــه خــرج می دهــد. بااین همــه، زمان هایــی  دارد؛ ولــی از لحظــه و
یــم کــه خــود حضــرت تصریــح می فرماینــد کــه: »ایــن اقــدام خــاص مــن اســت.« کــه ایــن بخــش  را نیــز دار

قابــل اقتبــاس و الگوگیــری نیســت.
َخــَوارَِج َبْعــِدی«3 در نتیجــه ایــن زدوخــورد 

ْ
ــوا ال

ُ
 َتْقُتل

َ
بــرای مثــال حضــرت علی)علیه الســالم( می فرمایــد: »ال

امیرالمؤمنین)علیهم الســالم(  و  اباعبــداهلل  از ســیره  مــا  بــوده اســت.  یــژه خــود حضــرت  و بــا خــوارج، 
یــخ داشــته باشــیم؛ بنابرایــن یــک مجتهــد و راهبــر  می توانیــم اقتباس هــای فراوانــی بــه میــزان آشــنایی بــا تار

جامعــه اســالمی، می توانــد از آنهــا به عنــوان منبــع اجتهــاد، در کنــار آیــات و روایــات اســتفاده کنــد.

گــون حکمرانــی کــه جمهــوری اســامی ایــران می توانــد از آنهــا الگوگیــری کنــد،  	 خــردورزی: الگوهــای گونا
چــه گونه هایــی دارد؟

الگوهــای موجــود، از الگوهــای حاکمیتــی ســلطنتی یــا الگــوی دموکراســی کــه امــروزه، غــرب ادعــای آن را 
دارد را می تــوان ذیــل دو دســته بندی کالن فــردی و جمعــی تقســیم بندی کــرد. نمونه هــای حکومتــی فــردی 
، مثــل حکومــت موجــود در عربســتان ســعودی باشــد و  ــا قبیلــه محــور می توانــد در گونه هــای ســلطنتی ی
، دموکراســی اســت. اگرچــه نمونه هــای دیگــری نیــز کــه آمیختــه از اینهاســت وجــود دارد. مــدل جمعــی آن نیــز
ــه الهامــی کــه از اصــول عــام حکومتــی، هماننــد عدالــت ورزی، حکمــت، کرامــت انســان، و  مــا باتوجه ب
ده هــا اصــل و قاعــده ای کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، بــرای نظــام خود، الگوی مردم ســاالری دینی را ترســیم 
کرده ایــم. بــدون تردیــد هــر الگــوی حکومتــی کــه مــردم را نادیــده بگیــرد، نمی توانــد خــود را حکومــت اســالمی 
بدانــد. بــه همیــن جهــت، یک پایــه بــاارزش نظــام اســالمی، ابتنــای بــر خواســت و رضایــت مطالبــه مردمــی 
ل، آزادی، و کرامت انســان اســت  دارد و ُبعد دیگر نظام اســالمی، آن اصول آرمانی مانند عدالت، اســتقال

کــه از مبانــی اندیشــه ای مــا برآمــده اســت.
وقتــی ایــن اصــول را در هــم ضــرب می کنیــم، از دل آنهــا بــه الگــوی مردم ســاالری دینــی می رســیم کــه 
الگویــی بدیــع و نــو اســت. بدیــع و نــو بــودن آن، بــه ایــن دلیــل اســت کــه اصــول آرمانــی و آســمانی اســالم 

		  

ممکــن اســت پــاره ای از گزاره هــای قیــام امــام حسین)علیه الســام(، بــه روزگار خــاص آن 
حضــرت اختصــاص داشــته باشــد؛ ولــی پیام هــای همگانی قیــام ایشــان، نه تنهــا گزاره هایی 
اســت کــه مــا می توانیــم به عنــوان مســلمان از آن یــاری بگیریــم، بلکه بشــریت نیــز می تواند 
از آنهــا اســتفاده کنــد. شــعارهای آن، فــارغ از هــر دیــن، مذهب، و رنگی اســت. ما می توانیم 
آموزه هــای قیــام امــام حسین)علیه الســام( را از ایــن دیــدگاه بــه دودســته تقســیم کنیــم: 
پاره ای از گفتگوها با نظام طاغوتی یزیدی آن دوران رویارویی دارد و در برابر آن، بسیاری 
از پیام هــای قیــام امــام حسین)علیه الســام( نیــز گزاره هایــی برآمــده از فطــرت اســت کــه 

مخاطــب بــر اســاس فطرتــی کــه دارد، آنهــا را درک می کنــد.
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واقــع نیســت؟ چگونــه  از  ایــران دور  اســامی 
ممکــن اســت پیــش از مرتفــع نشــدن مســائل 
ابتدایــی، ماننــد عدالــت اقتصــادی، بــه تمــدن 

اســامی بیندیشــیم؟
ــزه انقــالب از ابتــدای تأســیس، پاســداری از  انگی
دیــن بــود. نظــام اســالمی نیــز باهدف احیــای دین 
تشــکیل شــد کــه بــه طــور طبیعــی هزینه هایــی را 
بــه دنبــال مــی آورد. اگــر آرمانــی را بــرای انقــالب 
اســالمی تعریــف کردیــد، بایــد افــق آینــده انقــالب 
اســالمی را ترســیم کنیــد کــه افــق گام دوم انقــالب، 
ــرود.  ــا ب ــه کج ــر ب ــه دیگ ــه ده ــا س ــت در دو ی بناس
یک بــار هــم در مقــام سیاســت گذاری، حرکــت 
پیــدا  تمــدن اســالمی مزاحمــت  بــه ســمت  مــا 
تــی در آنجــا مطــرح می شــود. می کنــد و معضال

جاهــا  از  بســیاری  در  را  مزاحمــت  ایــن  شــما   
نمی بینیــد؛ ولــی چــه ایــن آرمــان را تعقیــب کنیــد 
و چــه آن را دنبــال نکنیــد، کنشــگری دشــمنان 
ــه  ــت ک ــی اس ــول ثابت ــن اص ــاس همی ــر اس ــما ب ش
یــده  ورز مخالفــت  شــما  بــا  آنهــا  در  اول،  روز  از 
ــی  ــْن َتْرَض

َ
ــد: »َول ــرآن می فرمای ــریفه ق ــه ش ــت. آی اس

َتُهــْم«4، 
َّ
ِبــَع ِمل ــی َتَتّ َصــاَری َحَتّ  الَنّ

َ
یُهــوُد َوال

ْ
َعْنــک ال

یعنــی آنهــا دســت بردار نیســتند تــا شــما از دیــن 
ید. طبیعــی اســت کــه شــما  خودتــان دســت بردار
نمی توانیــد بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی، دیــن 

یــد. را کنــار بگذار
ــیم  ــود ترس ــرای خ ــق را ب ــن اف ــه ای ــه ای ک ــر جامع ه
می کنــد، بــرای مثــال جامعــه لیبرالــی می گویــد: 
برســم.«  آزادی هــا  حداکثــر  بــه  می خواهــم  »مــن 
بــه  »مــن  می گویــد:  مارکسیســتی  جامعــه  یــا  و 
دنبــال رســیدن بــه جامعــه بــی طبقــه هســتم.« 
ایــن آرمان هــا بــا رفتارهــای یــک دولــت منافــات 
و مزاحمتــی نــدارد؛ امــا مــا می خواهیــم در مقــام 
تزاحــم از برخــی مــوارد کوتــاه بیاییــم، ولــی همــه 

کــرد.• اصــول را رهــا نخواهیــم 

پی نوشت
، ج 45، ص 52. 1. بحاراالنوار

2. اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 121.
3. نهج البالغه)للصبحی صالح(، ص 94.

4. البقره، 120.

یک طــرف در آن وجــود دارد و از طرفــی بــر پایــه ی رضایــت و خواســت زمینــی مــردم پیــش مــی رود. ایــن  از
الگــوی جدیــد، بــا آن الگــوی حکمرانــی دنیــای امــروز کــه تحــت عنــوان دموکراســی در رســانه ها به شــدت 
ــه  ــی را گرفت ــوی دموکراس ــا الگ ــه م ــت ک ــن نیس ــی دارد. این چنی ــن و اساس ــز بنیادی ــود، تمای ــرح می ش مط
ــز  ، الگوهــای متمای ــزک کنیــم و تحــت عنــوان مردم ســاالری دینــی مطــرح کنیــم؛ بلکــه ایــن دو باشــیم، ب
هســتند کــه بــا اصــول و مبانــی مختلــف، اهــداف، کنشــگری، و رفتــار متفاوتــی را در ایــن چارچــوب ارائــه 

می دهنــد کــه دارای تمایــز اساســی هســتند.

ــر  	 ــران، ب خــردورزی: پیوندهــای بین المللــی و سیاســت خارجــی و الگــوی روابــط جمهــوری اســامی ای
اســاس چــه مدلــی اســت؟

سیاســت خارجــی کشــور ایــران بــه نحــوه آرایــش دولت هــای خارجــی بازمی گــردد. نحــوه آرایــش کشــورها و 
دشــمنان مــا در آغــاز انقــالب، بــه شــکلی بــود و امــروز پــس از گذشــت بیــش از چهــار دهــه، بــه شــکلی دیگر 
، مــا می گفتیــم: »نــه شــرقی و نــه غربــی«؛ ولــی امــروز بــه گســترش روابــط بــا شــرق  درآمــده اســت. در آن روز
یــم. قاعدتــًا خواســته مــا از »نــه غربــی« اصــول نظــام ســلطه اســت، درحالی کــه می توانیــم بــا برخــی  بــاور دار

کشــورهایی کــه آن اصــول را قبــول ندارنــد، چالشــی نداشــته باشــیم.
بنابرایــن، یــک بعــد کنشــگری سیاســت خارجــی، بــه شــیوه آرایــش سیاســت های دولت هایــی بازمی گــردد 
یــم. بایــد بررســی  کــه مــا می خواهیــم بــا آنهــا تعامــل برقــرار کنیــم. دولــت اســالمی و دولــت غیراســالمی دار
کنیــم کــه آیــا رفتــار دولــت غیراســالمی، بــر اســاس منطــق نابخردانــه نظــام ســلطه اســت یــا بــر اســاس منافــع 

مــادی و عــدم برخــورد دشــمنانه بــا مــا حرکــت می کنــد و کفــر غیــر مضــر اســت.
آنچــه از روز نخســت انقــالب اســالمی تاکنــون اهمیــت دارد، اصولــی اســت کــه در سیاســت  خارجــی 
ل، ظلم ســتیزی، و حفــظ کرامــت  مــا وجــود دارد. ایــن اصــول در قانــون اساســی هــم ماننــد اصــل اســتقال
، مســائل متغیــره روزگار هــم وجــود دارد کــه از ابتــدای  انســان ها نیــز انعــکاس یافتــه اســت. از ســوی دیگــر
اســت.  واقع بیــن  آرمان گــرای  رویکــرد  مــا،  رویکــرد  اســت. اصــل  انقــالب، دچــار دگرگونی هایــی شــده 
، آن اصــول و مبانــی، آرمــان ماســت کــه به شــدت واقعیــت را رصــد و پایــش می کنــد و بــه  به عبارت دیگــر
ــدا می کنــد. ــه می دهــد و رفتــار آینــده را هوی ــا هــر برشــی از زمــان، تحلیــل و تفســیری ارائ فراخــور هــر مقطــع ی

آیــا  	 کنونــی،  شــرایط  در  فرهنگــی  و  اقتصــادی  نظام هــای  مهــم  دشــواری های  باتوجه بــه  خــردورزی: 
ســخن پردازی از تشــکیل تمــدن اســامی ناظــر بــه ســیره ائمــه معصومین)علیهم الســام( در جمهــوری 

		  

مــا باتوجه بــه الهامــی کــه از اصــول عــام حکومتی، هماننــد عدالــت ورزی، حکمــت، کرامت 
انســان، و ده هــا اصــل و قاعــده ای کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، بــرای نظــام خــود، الگــوی 
مردم ســاالری دینــی را ترســیم کرده ایــم. بــدون تردیــد هــر الگــوی حکومتــی کــه مــردم را 
نادیــده بگیــرد، نمی توانــد خــود را حکومــت اســامی بدانــد. بــه همیــن جهــت، یک پایــه 
بــاارزش نظــام اســامی، ابتنــای بــر خواســت و رضایــت مطالبــه مردمــی دارد و ُبعــد دیگــر 
نظام اســامی، آن اصول آرمانی مانند عدالت، اســتقال، آزادی، و کرامت انســان اســت که 
از مبانــی اندیشــه ای مــا برآمــده اســت. وقتــی این اصــول را در هم ضرب می کنیــم، از دل آنها 

بــه الگــوی مردم ســاالری دینــی می رســیم کــه الگویــی بدیــع و نــو اســت. 
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بــود،  اســالم  از  پیــش  تــام  جاهلیــت  نمــاد  کــه 
اســالم و اســالم گرایی در لبــه پرتــگاه قــرار گرفــت 
ع( بــرای کنــار زدن نقــاب نفــاق از  و امــام حســین)
چهــره شــرک و کفــری کــه بــه نــام اســالم، بــر مســند 
خالفــت و جانشــینی رســول خــدا)ص( تکیــه 
بــه شــهادت داد.  تــن  آزادانــه  گاهانــه و  بــود، آ زد 
شــهادت مظلومانــه او و یارانــش در کربــال، خونــی 

ــرد.  ــاری ک ــالمی ج ــه اس ــای جامع ــازه در رگ ه ت
شــهادت امــام حســین )ع( دو چهــره را بــرای کربــال 
یــخ جاودانــه ســاخت: نخســت چهــره ی  تار در 
یخــی و جغرافیایــی کــه در جایــگاه حماســه ای  تار
محــدوده  در  و  کوتــاه  زمانــی  در  شــکوهمند، 
جغرافیایــی یــک منطقــه رخ داد؛ دوم، چهــره ای 
کــه از چهارچــوب  یخــی و فــرا جغرافیایــی  فراتار
زمان هــای  بــه  تعمیــم  بــا  و  شــد  خــارج  واقعــه 
بعــد، تبدیــل بــه اســوه ای مانــدگار شــد. در چهــره 
دوم، کربــال بــرای مســلمانان جهــان بــه الگویــی 
عرصــه  در  و  شــد  تبدیــل  کارآمــد  و  مناســب 
حرکت هــا  از  بســیاری  الگــوی  سیاســی،  رفتــار 
و جنبش هــا بــوده اســت. حرکــت توابیــن، قیــام 
یدبن علــی،  ، نهضــت ز مــردم مدینــه، قیــام مختــار
قیــام محمــد نفــس زکیــه، انقالب اســالمی ایــران به 
ــه  ــکل گیری جبه ــی)ره(، و ش ــام خمین ــری ام رهب
مقاومــت در ســطح منطقــه غــرب آســیا و جهــان، 
ســازمان دهی  کربــال  قیــام  از  الهــام  بــا  همگــی 
شــده اند. شــکل گیری گفتمــان کربــال بــر دو پایــه 
»هیهــات منــا الذلــه« بــا هــدف دفــاع از کرامــت 
ارض  کل  و  عاشــورا  یــوم  »کل  و  آدمــی  عــزت  و 
« بــا هــدف تــداوم ابــدی فرهنــگ عاشــورا در  کربــال
اقصی نقــاط جهــان، توانســته گفتمــان مقاومــت 
را در برابــر سیاســت قــدرت رئالیســتی غربــی قــرار 
دهــد. ازایــن رو فوکویامــا در ســخنرانی ای بــا عنــوان 
»شــیعه  می گویــد:  شــیعه«  هویــت  »بازشناســی 
ــر از  ــی باالت ــروازش خیل ــق پ ــه اف ــت ک ــده ای اس پرن
تیرهــای ماســت. پرنــده ای کــه دو بــال دارد، یکــی 

مقدمه
حادثــه عاشــورا حرکتــی سیاســی، بــا خاســتگاه دینــی و بــر اســاس برنامــه و چهارچوبــی از پیــش طراحــی 
شــده بــود. بــدان علــت کــه از نخســتین روز صــدور فرمــان بیعــت بــا حکومــت بنی امیــه تــا شــهادت 
ــاز می گــردد  ــه ســال ها پیــش ب ــه درازا نکشــید، امــا زمینه هــای آن ب ــر ب ع(، چنــد مــاه بیش ت سیدالشــهدا)
و پیامدهــای آن، بــه قرن هــا پــس از آن می رســد؛ ســال هایی کــه مســیر امامــت و رهبــری دینی-سیاســی 
ــازه فتــح شــده، از خطــی کــه پیامبــر اکــرم)ص( ترســیم کــرده و  یــژه ســرزمین هــای ت جامعــه اســالمی، به و
ــاران دلســوز  یــده بــود، منحــرف شــد. تالش هــای چشــمگیر امیرالمؤمنیــن )ع( و ی کیــد ورز ــر آن تأ بارهــا ب
آن حضــرت نیــز نتوانســت انحراف هــا را درســت کنــد؛ بنابرایــن دوبــاره زمــام حکومــت بــه دســت نااهــالن 
و منحرفــان افتــاد و معاویةبــن ابی ســفیان، پــس از آن کــه خالفــت اســالمی را بــه دســت آورد، همــه نیــروی 
یــد  خــود را صــرف تحکیــم و تقویــت فرمانروایــی خــود و نابودکــردن اهل بیــت رســالت کــرد. بــا خالفــت یز

پای در سنت، رو به آینده
گفتمان کربا؛ الگوی جبهه مقاومت و سیاست رهایی بخش

		  
نی

وش
ی ر

عل
ر: 

ست
 پو

اح
طر

ک نیا |  مهدی پا
دانش آموخته ارشد علوم سیایس 

ت
اش

ادد
ی



14
01  

یور
شهر

م   |  
ده

هار
ه چ

مار
|  ش

ی  
ورز

خرد

102

بــال ســبز و یکــی بــاال ســرخ. بــال ســبز ایــن پرنــده، 
 ، او ســرخ  بــال  و  عدالت خواهــی  و  یــت  مهدو
کربــال دارد.  یشــه در  کــه ر شــهادت طلبی اســت 
کــرده اســت«.1   ایــن دو بــال، شــیعه را فناناپذیــر 
شــکل گیری  ســبب  عاشــورا  فرهنــگ  واقــع  در 
مقاومــت،  گفتمــان  و  شــده  مقاومــت  گفتمــان 
باتکیه بــر ارزش هــای الهــی و اســالمی و بــا ایثــار 
و ازخودگذشــتگی هســته های مقاومــت، شــامل 
حــزب اهلل لبنــان، حمــاس و جهــاد اســالمی در 
ینبیــون،  ز فلســطین، مدافعــان حرم)فاطمیــون، 
یــون(، حشدالشــعبی در عــراق، مقاومــت  حیدر
خنثی کــردن  ضمــن  توانســته   ... و یــه،  نیجر در 
کربــال  پارادایــم  بــه  را  جهانیــان  نظــر  توطئه هــا، 
بیــداری  قالــب  در  و  کــرده  جلــب  و  جــذب 
در  مقاومــت  هســته های  تشــکیل  و  ملت هــا 
سرتاســر جهــان، بــه گفتمــان مقاومــت علیــه نظــام 

ســلطه تبدیــل شــود. 
ضمــن  می کوشــد  یادداشــت،  ایــن  در  نگارنــده 
بررســی گفتمــان سیاســی کربــال در شــکل گیری 
انقــالب اســالمی، بــه بازخوانــی نقــش الهام بخــش 
گفتمــان  شــکل گیری  در  اســالمی  انقــالب 
شکســت  و  آســیا  غــرب  منطقــه  در  مقاومــت، 

بپــردازد. ســلطه  نظــام  سیاســت های 

گفتمان کربال و انقالب اسالمی
کربــال، خصلــت دوگانــه سلطه ســتیزی و  واقعــه 
فــدا شــدن در راه آرمــان را بــه نمایــش می گــذارد. 
برابــر  تقابــل ســپاه عظیــم و پرتعــداد دشــمن در 
ع(، نمــاد بــارز آن چیــزی  یــاران انــدک اباعبــداهلل)
اســت کــه به عنــوان ارزش و فضیلــت ایســتادگی 
ــا  ــر و ب ــو به صــورت نابراب ــم، ول ــر قــدرت ظال در براب
، شــناخته می شــود. پروفســور  علــم بــه عاقبــت کار
دپارتمــان  نایب رئیــس  ســون،  گوســتاو  جوانــا 
ــان و اســتاد کرســی اسالم شناســی  مطالعــات ادی
دانشــگاه الند ســوئد، می نویســد: »پس از گذشــت 
ــورا،  ــه عاش ــال از واقع ــد س ــزار و چهارص ــدود ه ح
هنــوز چنــد صــد میلیــون نفــر از مــردم جهــان، 
بــه  و  گرامــی می دارنــد  را  واقعــه عاشــورا  ســالروز 
ــد. علــت  ــرای ایــن مصیبــت می پردازن عــزاداری ب

یخــی، فقــط بــه جهت نیــاز به تکیــه گاه غم انگیز  اهمیــت دادن بــه ایــن موضــوع به عنــوان یــک ابــر تــراژدی تار
یخــی اســت یــا واجــد اهمیــت گفتمانــی بــرای ایــن جمعیــت گســترده در سرتاســر جهــان اســت؟! واقعه  تار
عاشــورا بــه کالن روایتــی فرامذهبــی بــدل شــده کــه ابــر گفتمانــی بــرای آزادی خواهــی و ایســتادگی در برابــر 
، بــا آغــاز نهضــت امــام خمینــی)ره( و  یــخ بشــر ترســیم کــرده اســت«. در دوره معاصــر یــت را بــرای تار جبار
پیــروزی انقــالب اســالمی، فرهنــگ سلطه ســتیزی و فــدا شــدن در راه آرمــان آغــاز شــد و امــام خمینــی)ره( 
ع( ســلطنت پهلــوی را ســرنگون کــرد. در نهضــت امــام خمینــی)ره(،  بــا الهــام از نهضــت سیدالشــهدا)
شــهادت طلبی مبتنــی بــر آیــه شــریفه » ... و ال تحســبن الذیــن قتلــوا فــی ســبیل اهلل امواتــا بــل احیــاء عنــد 
یــد کــه شــهیدان راه خــدا مرده انــد، بلکــه زنــده بــه حیــات ابــدی شــده اند و در نزد  بهــم یرزقــون«2؛ » ... نپندار ر

یافــت می کننــد.« تبییــن و تحلیــل می شــد. پروردگارشــان متنعــم خواهنــد بــود و روزی در
در ایــن دوره نیــز امــام خمینــی)ره( بــا تولیــد گفتمــان جدیــد معتقــد بــود: » ... مــا بنــدگان خــدا هســتیم و 
در راه او حرکــت و پیشــروی می کنیــم. اگــر شــهادت نصیــب شــد، ســعادت اســت و اگــر پیــروزی نصیــب 
ل کشــور از ابــر قدرت هــای شــرق و  شــد، ســعادت اســت«.3 در گفتمــان امــام خمینــی)ره(، رمــز اســتقال
غــرب، ایثــار و شــهادت اســت. در ایــن گفتمــان، ملــت بــه پشــتوانه الهــی قیــام می کننــد و بــا اتــکا بــه قدرت 
الیتناهــی خداونــد متعــال در مقابــل قدرت هــای مــادی غــرب و شــرق می ایســتند، ایثــار می کنند و شــهید 
ل خــود را از شــرق و غــرب بــه دســت آورنــد؛ »ایــن یــک مســئله الهــی بــود نــه یک مســئله  می شــوند تــا اســتقال
بشــری، اینکــه همــه ایــران در مقابــل ایــن قدرتــی کــه اینهــا دارنــد، بلکــه در مقابــل همــه قدرت هــا ایســتاد و 
بــا دســت خالی، مشــت ها را گــره کردنــد و نــه بــه حکومت نظامــی و بــه دولــت نظامــی و بــه پشــتیبانی های 
یــاد زدنــد کــه مــا نمی خواهیــم، مــرگ  یــکا و شــوروی اعتنــا نکردنــد و همــه بــا هــم در همــه ابعــاد کشــور فر امر
ــر ایــن سلســله!«4 آنــدر گلوگمــان، فیلســوف فرانســوی، در یازدهــم ژوئــن 1979، طــی  ــر ایــن شــاه! مــرگ ب ب
مقالــه ای در مجلــه آبســرواتور نوشــت:  »توجــه بــه آمیــزه ای کــه از مذهــب و نیــروی جوانــان در ایــران بــه وجود 
آمــده، راز اصلــی ســقوط شــاه را مکشــوف می کنــد. در ایــن میــان، اگــر کســی بــه اهمیــت نقــش شــهادت در 
گاهــی داشــته باشــد، به خوبــی می دانــد کــه در ایــن مذهــب، اگــر کســی کشــته شــود،  مذهــب شــیعه نیــز آ

قدرتــش از قــدرت کســی کــه او را کشــته، افزون تــر خواهــد شــد«.5 
حضــرت امــام خمینــی)ره( افــزون بــر اینکــه هویــت انقــالب اســالمی را بــر پایــه تفکــر و الگــوی عاشــورایی 
ــرش  ــن نگ ــرد. ای ــا ک ــینی بن ــورایی و حس ــای عاش ــاس مؤلفه ه ــر اس ــم ب ــالمی را ه ــالب اس ــداوم انق ــاد، ت نه
آن چنــان از منظــر امــام)ره( قطعیــت یافتــه کــه ایشــان بــا قاطعیــت اعــالم مــی دارد: »عاشــورا را زنــده نگــه 
کیــد امــام)ره( بــر زنــده  یــد کــه بــا زنــده نگه داشــتن عاشــورا، کشــور شــما آســیبی نخواهــد دیــد«.6 تأ دار
نگه داشــتن حماســه عاشــورا و تفکرهــای عاشــورا، از آن روســت کــه ایشــان حیــات انقــالب را پیوســته در 
 ، گــرو بقــای هویــت عاشــورایی آن می دانــد؛ به گونــه ای کــه معتقــد اســت در صــورت بقــا و صحــت مســیر
ع( در فضــای جامعــه انقــالب اســالمی، از هــر خطــری در امــان اســت.  ــام سیدالشــهدا) بزرگداشــت قی
ایشــان دراین راســتا می فرماینــد: »بایــد بدانیــد کــه اگــر بخواهیــد نهضــت شــما محفــوظ بمانــد، بایــد ایــن 
ع( اســت کــه خــون  ســنت ها )مجالــس عــزاداری سیدالشــهدا( را حفــظ کنیــد؛ ایــن خــون سیدالشــهدا)
ــرای  ــز عاشــورا اســت کــه مــردم را ب ــه جــوش مــی آورد و ایــن دســته های عزی همــه ملت هــای اســالمی را ب
حفــظ اســالم و مقاصــد آن مهیــا می کنــد.«7 یــا در فــرازی دیگــر می فرماینــد: »ایــن کشــور مــا کــه قیــام کــرد، 
یــکا و نــه تحــت حمایــت شــوروی و نــه تحت  از همــان اول بــه دنیــا اعــالم کــرد کــه مــا نــه تحــت حمایــت امر
حمایــت هیــچ قدرتــی نیســتیم. ماتحــت عنایــات خــدای تبارک وتعالــی و پرچــم توحید هســتیم که همان 
ع( در مقابــل آن همه جمعیــت و آن  ع( اســت ... و مــا همان طــوری کــه سیدالشــهدا) پرچــم امــام حســین)

یــم«.8  همــه اســلحه ای کــه آنهــا داشــتند، قیــام کــرد تــا شــهید شــد، مــا هــم بــرای شــهادت حاضر
در مجمــوع، مفاهیمــی چــون ســازش ناپذیری و مبــارزه بــا ظلــم و مصادیــق آن، اســتقامت، پایــداری و 
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گفتمان کربال؛ الهام بخش جبهه مقاومت 
اعــالم آخریــن جمعه ماه مبارک رمضــان، به عنوان 
روز جهانــی قــدس از ســوی امــام خمینــی)ره(، 
اســالمی،  انقــالب  پیــروزی  از  پــس  مــاه  شــش 
نشــان از عمــق توجــه ایــران اســالمی بــه مســئله 
فلســطین و اعتقــاد بــه حمایــت از مبــارزات آنــان 
داشــت. در واقــع، بــا پذیــرش نمادهــا و شــعارهای 
انقــالب اســالمی به عنــوان اصــول اساســی جهــاد، 
کیــد  از ســوی گروه هــای اصول گــرای اســالمی و تأ
آنــان بــر شــهادت و فــداکاری و سلحشــوری در 
راه هــدف، انقــالب اســالمی توانســت نقــش خــود 
را در جهانــی کــردن مســئله فلســطین و تعمیــق 
فلســطین،  در  اســالمی  آزادی بخــش  مبــارزات 
مبــارزه بــا صهیونیســم را ابعــادی جهانــی بخشــد. 
از طرفــی بــا نگــرش در مؤلفه هــای انقالب اســالمی 
یابــی آن در ماهیــت خیزش هــای اســالمی  و باز
کــه پــس از انقــالب ایــران نضــج گرفتــه اســت، مــا 
را بــه ایــن حقیقــت رهنمــون می ســازد کــه از میــان 
حــزب اهلل  نهضــت  آزادی خــواه،  جنبش هــای 
قــه مذهبــی و سیاســی 

ْ
لبنــان بــه علــت داشــتن ُعل

ــران، پویاتریــن و پایدارتریــن  ــا انقــالب اســالمی ای ب
نظــام حرکت هــای جهــادی را باتکیه بــر روحیــه 
ع(  یــژه تأســی از قیــام سیدالشــهدا) جهــادی و به و

ــت. ــرده اس ــازماندهی ک س
لبنــان  حــزب اهلل  پیروزی هــای  کســب  از  پــس 
در مقابــل اســرائیل و ســایر دشــمنان داخلــی و 
خارجــی، بســیاری از گروه هــای مســلمان ضمــن 
یــاد  بــه منزلــه الگــو از آن  بــه حــزب اهلل،  اعتقــاد 
یــج، ایــن الگــو به منظــور بیــداری  کردنــد و به تدر
اعــراب و انتفاضــه عمومــی بــرای امــت مســلمان 
علیــه ظلــم بــه کار گرفتــه شــد. جنبــش حــزب اهلل 
بــرای تقویــت ایــن وضعیــت، بــه یــاری شــبکه مؤثــر 
ســمعی و بصــری خــود و اخــراج ارتــش اســرائیل از 
جنــوب لبنــان، ایــن بــاور را در میــان فلســطینی ها 
عملیــات  طریــق  از  می تــوان  کــه  کــرد  تقویــت 
، ســرزمین های اشــغال شــده بــه دســت  قهرآمیــز
مذاکــرات  دام  در  غلتیــدن  بــدون  را  اســرائیل 

، دوبــاره بــه دســت آورد.10  بیهــوده و تحقیرآمیــز
حــزب اهلل، جنبــش  دبیــرکل  گفتــه  بــه   بنــا 

، شکســت ناپذیری، تحــّول روحــی، و به ویژه  پشــتکار در مبــارزه، احیــای ســّنت امربه معــروف و نهی ازمنکــر
یابــی نقطــه اســتراتژیک مبارزاتــی تشــّیع کــه همــان آمــوزه جهــاد و شــهادت اســت؛ همگــی از آموزه هــای  باز
یــان حرکــت انقــالب اســالمی بوده اســت. در این چهارچــوب، امــام)ره( با رهیابی  نهضــت حســینی در جر
از پیــام اصلــی حماســه عاشــورا -قیــام بــر ضــد حکومت هــای باطــل و دست نشــانده- در حرکــت انقالبی 
خویــش، بــا بازســازی فرهنــگ جهــاد در میــان ملتــی کــه از اجــرای سیاســت های مذهــب گریــز خانــدان 
پهلــوی و حاکمیــت نمودهــای فرهنــگ غربــی در جامعــه بــه ســتوه آمــده بودنــد، بزرگ تریــن حرکــت 
جهــادی معاصــر را ســازماندهی و هدایــت کــرد. ایــن حرکــت عظیــم ســنگ بنــای حرکت هــای جهــادی 
نــاب و نهضت هــای آزادی بخــش منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــود و تــوازن و ثبــات امنیتــی زنجیره متحدین 
غــرب را نه تنهــا در منطقــه، بلکــه در سراســر جهــان، متزلــزل کــرد. از طرفــی شــهادت گرایــی و پارادایــم کربــال 
در جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقــدس هــم عامــل مؤثــری در تــداوم جنــگ دفاعــی ایــران بــود. در آن دوران، 
، دفــاع ســرزمینی از اهمیــت  واژه دفــاع مقــدس بــه ایــن دلیــل مورداســتفاده قــرار می گرفــت کــه از یــک ســو
ــر اســاس نشــانه هایی از  ، انگیــزه درونــی رزمنــدگان، ب ــود و از ســوی دیگــر و مطلوبیــت باالیــی برخــوردار ب
حماســه کربــال و اســطوره عاشــورا ســازمان دهی شــده بــود. کنــش رزمنــدگان بر اســاس پارادایم کربال، ناشــی 
یــم بعثــی و  از حــس از خودگذشــتگی و ایثــار انجــام می گرفــت کــه موجــب مقاومــت فعــال در مقابــل رژ

یــخ انقــالب اســالمی و تحــوالت بین المللــی شــد. نقطــه عطــف در تار

انقالب اسالمی و نظریه مقاومت
یــه مقاومــت کــه مبانــی فلســفی و نظــری سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی ایــران، مصــداق عینــی  نظر
آن محســوب می شــود، بــا الهــام از آورده هــای انقــالب اســالمی، نظــم موجــود حاکــم بــر روابــط بین الملــل را 
یــه به عنــوان  نظمــی مبتنــی بــر روابــط ســلطه می دانــد و ســردمداران ایــن نظــم را ســلطه گر می نامــد. ایــن نظر
یــه رهایی بخــش، در قالــب پارادایــم برخــورد بــا نظــام ســلطه و مبتنــی بر قــدرت، روایت انقالب اســالمی  نظر
یــه مقاومــت، یکــی از کاربردی تریــن نظریه هایــی  از اســالم نــاب محمــدی و نظــام بین الملــل اســت. نظر
اســت کــه می توانــد تغییــر در هندســه مقاومــت اســالمی را بــه تصویــر بکشــد. در واقــع، آنچــه جبهــه 
مقاومــت خوانــده می شــود، انعکاســی از هویــت برآمــده از انقــالب اســالمی ایــران درجهــان خــارج اســت و 
یگــران دولتــی )ایــران، عــراق،  جبهــه مقاومــت، یــک ائتــالف ژئوپلیتیــک منطقــه ای مرکــب از مجموعــه باز
یه، و یمــن( و غیردولتــی )حــزب اهلل، انصــاراهلل، حماس، حشدالشــعبی، و جهاد اســالمی(  فلســطین، ســور
نه و مقاومــت  یــک دارنــد و تــالش می کننــد بــا سیاســت مســتقال اســت کــه منافــع مشــترک ملــی و ایدئولوژ

یــکا را بــه چالــش بکشــند.9 یــت ایــاالت متحــده امر محــور خــود، نظــام ســلطه، بــا محور

فتحی شقاقی  		 ح  		
َ
رمضان عبداهلل َشل
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»داوطلــب مردمــی« و »انصــاراهلل یمــن«.
یــژه در ســطح  - شــبکه ای شــدن مقاومــت، به و
مختلــف  گروه هــای  یــرا  ز آســیا؛  غــرب  منطقــه 
یه علیــه  مردمــی مقاومــت در یــک جبهــه در ســور

نظــام ســلطه و صهیونیســم جنگیدنــد.
- افزایــش تجــارب محــور مقاومــت در عرصه های 
یــژه در عرصــه ی اطالعاتــی، امنیتی  مختلــف، به و

و نظامی.
ــان و  ردهای مقاومــت در لبن ــه دســتاو - از جمل
یــم  ژ : خــروج نیروهــای ر فلســطین عبارت انــد از
صهیونیســتی از لبنــان در ســال 2000 م ،جنــگ 
جنــگ  م(،   2006( لبنــان  در  زه  رو ســه  و  ســی 
ــگ  ــزه )2008-2009 م(، جن زه غ ــت و دو رو بیس
زه در غــزه )2014 م(، شکســت  پنجــاه و یــک رو
پــی  پی در زی هــای  پیرو و  عــراق  در  داعــش 
انصــاراهلل  زی هــای  پیرو و  یه  ســور در  مقاومــت 

در یمــن.

نتیجه گیری
منطــق مســلط در نظریه هــای روابــط بین الملــل، 
را  جنگ افــروزی  و  اســت  زور  و  قــدرت  منطــق 
ضــرورت تأمیــن منافــع و ابــزار صلــح ســازی بــرای 
یــه در روابــط  یگــران می دانــد. برخــالف ایــن نظر باز
را  ســلطه گری  و  هژمونی ســازی  کــه  بین الملــل 
کــه  یــزه می کنــد، گفتمــان انقــالب اســالمی  تئور
متأثــر از منطــق کربالســت، قــدرت آفرینــی جبهــه 
مقاومــت را بــرای بازدارندگــی و دفــاع در مقابــل 
نداشــته  ســلطه گری  منطــق  و  می دانــد  دشــمن 
و بــرای دفــاع و صیانــت از حــق و مظلــوم بــه کار 
گرفتــه می شــود. در ایــن راســتا، انقــالب اســالمی 
متأثر از گفتمان کربال از سه طریق، قدرت جبهه 
ــر نظــام ســلطه تحت تأثیــر قــرار  مقاومــت را در براب
داده اســت. اول آنکــه بــر اســاس مبانــی قــدرت، 
بــه تقویــت پایه هــای مقاومــت در لبنــان و در پــی 
جنبش هــای  از  معنــوی  و  مــادی  حمایــت  آن، 
جهــاد اســالمی و حمــاس پرداختــه اســت. ضمــن 
اینکــه در جنــگ عــراق علیــه داعــش، تجربیــات 
یــاد )مــادی و معنــوی( در اختیــار نیــروی بســیج  ز
دوم  گذاشــت.  عــراق  )حشدالشــعبی(  مردمــی 

یختــن افســانه شکســت ناپذیری ارتــش تــا دنــدان مســلح اســرائیل، در مقابــل  ر ســید حســن نصــراهلل، فرو
دســتان خالــی رزمنــدگان مقاومــت، بــه انتقــام شکســت جنــگ خوشــه های خشــم و کشــتار صبــرا 
ــر  ــل ب ــیطره کام ــد و س ــه جدی رمیان ــاد خاو ــتی در ایج ــم صهیونیس ی ژ ــز ر ــاندن ت ــش کش ــه آت ــتیال و ب و ش
ــه« امــام 

ّ
زه؛ برآینــد اتــکال بــه شــعار »هیهــات مّنــا الذل منطقــه بــا شکســت در جنــگ ســی و ســه رو

ــه الگــوی اســطوره ای  ــوده اســت. همــان راز آشــکاری کــه حــزب اهلل و رهبــر غیــورش را ب ع( ب حســین)
بــی و پرچــم داران اســالم  یم هــای ســازش کار عر و ســازش ناپذیر جهــان عــرب و خــاری در چشــمان رژ

یکایــی و آل ســعود تبدیــل کــرده اســت. آمر
یــن شــکل بــه منصــه ظهــور  جنبــش حــزب اهلل لبنــان توانســته الگــوی مقاومــت حســینی را بــه بهتر
ــه  ــا اســتفاده از درس هــا و عبرت هــای قیــام حســینی، از طریــق مخالفــت و مقابل نشــاند. حــزب اهلل ب
بــا اســرائیل و ســایر دشــمنان داخلــی و خارجــی، عــالوه بــر روشــنگری مــردم و کســب مشــروعیت و 
ایجــاد همبســتگی در خصــوص مقاومــت، الهام بخــش بســیاری از گروه هــای مبــارز غیــر شــیعی شــده 
و ســایر الگوهــا را نیــز بــا تغییــر مواجــه کــرده اســت. بازگشــت هســته های مقاومــت بــه دو عنصــر جهــاد 
کــه زائیــده تفکــرات سیاســی حــزب اهلل در پیونــد  زاتــی  اســالمی و شــهادت طلبی، در فرهنــگ مبار
بــا افــق عظیــم اندیشــه های سیاســی امــام)ره( و تفســیر ایشــان از حرکــت انقالبــی بــا عقبــه فکــری و 
ز  یخــی نهضــت عاشــورا ترســیم شــده و روح غیــرت دینــی و جهــاد مقــدس را بــه گروه هــای مبــار تار
ــا جهت گیــری از مقاومــت  ــده اســت. در همیــن راســتا جنبــش مردمــی حمــاس، ب فلســطینی بازگردان
زه، ســازش ناپذیری  ــوازن و ناهمگــون بیســت و دو رو ــرد نامت ــران، در نب حــزب اهلل و انقــالب اســالمی ای
ــذارد.  ــش گ ــه نمای ع( ب ــین) ــام حس ــه« ام

ّ
ــا الذل ــات مّن ــی »هیه یخ ــعار تار ــری از ش ــا بهره گی ــم را ب ــا ظل ب

ر بــود کــه تنهــا راه آزادی فلســطین  دکتــر فتحــی شــقاقی، بنیان گــذار جنبــش جهــاد اســالمی بــر ایــن بــاو
را بایــد در اقتــدا بــه آرمان هــای کربالیــی یافــت. ازایــن رو بــه رمضــان عبــداهلل )جانشــین خــود( توصیــه 
یــخ کربــال را تــا  کــرد تــا عــالوه بــر کارآمــد کــردن آموزه هــای عاشــورایی در معــادالت سیاســی، مطالعــه تار
زمانــی کــه کربالیــی شــود، پــی گیــرد. بــا اوج گیــری انقالب هــای ســال 2011، موســوم بــه بیــداری اســالمی، 
یســتی-تکفیری ماننــد داعــش،  ر یقــا و ظهــور و ســازماندهی گروه هــای ترو در غــرب آســیا و شــمال افر
یه، باعــث شــد جمهــوری  کشــورهای عــراق و ســور آنهــا بــه  رود  ... در منطقــه و و جبهــه النصــره، و
بــور در مقابلــه بــا حمــالت گروه هــای ســلفی  یــت محــور مز اســالمی تحــت عنــوان رهبــر مقاومــت، بــه تقو

ردهای ذیــل را در برابــر نظــام ســلطه داشــته اســت: بپــردازد کــه دســتاو
- شــکل گیری هســته های جدیــد مقاومــت مردمــی در منطقــه، از جملــه: گروه هــای مقاومــت مردمــی در 
یه »گروه هــای غــازی« و  ینبیــون در پاکســتان، در ســور عــراق )حشدالشــعبی(، فاطمیــون در افغانســتان، ز

		  

بازگشــت هســته های مقاومت به دو عنصر جهاد اســامی و شــهادت طلبی، در فرهنگ 
مبارزاتــی کــه زائیــده تفکــرات سیاســی حــزب اهلل در پیونــد بــا افــق عظیــم اندیشــه های 
سیاســی امــام)ره( و تفســیر ایشــان از حرکــت انقابــی بــا عقبــه فکــری و تاریخــی نهضــت 
مبــارز  گروه هــای  بــه  را  مقــدس  و جهــاد  دینــی  غیــرت  روح  و  ترســیم شــده  عاشــورا 
فلســطینی بازگردانــده اســت. در همیــن راســتا جنبــش مردمــی حمــاس، بــا جهت گیــری از 
مقاومــت حــزب اهلل و انقــاب اســامی ایــران، در نبــرد نامتــوازن و ناهمگــون بیســت و دو 
روزه، ســازش ناپذیری بــا ظلــم را بــا بهره گیــری از شــعار تاریخــی »هیهــات مّنــا الذّلــه« امــام 

حســین)ع( بــه نمایــش گــذارد. 
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ــرای  اینکــه جمهــوری اســالمی به واســطه تــالش ب
تشــکل های  و  جنبش هــا  بــا  ائتــالف  و  اتحــاد 
ــا نظــام ســلطه  ــارزه ب ــا مب غیردولتــی، ســعی دارد ت
یکــه باعــث  در غــرب آســیا را نهادینــه کنــد، بطور
تغییــر رویکــرد بســیاری از جنبش هــای مختلــف 
ایــن  از  و بســیاری  کشــورهای منطقــه شــده  در 
جریان هــا، مثــل انصــاراهلل یمــن، بــه شــکل نهــادی 
و ســازمان یافته بــه مبــارزه علیــه نظــام حاکــم در 
کشــور خــود می پردازنــد. نکتــه آخــر اینکــه انقــالب 
اســالمی، ارزش و بنیان هــای اعتقــادی مقاومــت 
گاهــی  خودآ مقاومــت،  هنجــار  )گســترش 
و تضعیــف  فرهنــگ شــهادت،  رواج  سیاســی، 
مشــروعیت صهیونیســم( را در ابعــاد معنایــی در 
یــان مقاومــت در منطقــه غــرب آســیا نهادینــه  جر

نمــوده اســت.•
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آیین هــای  از  اربعیــن،  راهپیمایــی  یــا  پیــاده روی 
شــیعی اســت کــه در روزهــای منتهــی بــه بیســتم 
مــاه صفــر )اربعیــن حســینی( برگــزار می گــردد. ایــن 
پیــاده روی، از نقــاط مختلــف عــراق به طــرف کربــال 
یــارت اربعیــن انجــام می شــود. در طــول  و بــا هــدف ز
ــرای پذیرایــی از  مســیر راهپیمایــی، جایگاه هایــی ب

ــوند.  ــده می ش ــب نامی ــه موک ــود دارد ک ــران وج زائ
پیــاده روی اربعیــن کــه در زبــان عربــی بــه مشــایه 
معــروف اســت و در ســرزمین عــراق، قدمتــی دیرینــه 
دارد؛ چنــد ســالی هســت کــه در جامعــه مــا نیــز 
مرسوم شده و سیل مشتاقان و دلدادگان، هرساله، 
بــا اشــتیاق در آن حضــور یافتــه و تصاویــر و اخبــار 
قالب هــای  در  را  و دلگویه هــای خــود  نظــرات  و 
، و ... در  مختلفــی چــون نوشــته، عکــس، گفتگــو

شــبکه های اجتماعــی منتشــر می کننــد.
 ، توییتــر اینســتاگرام،  در  مــا  همــه  به طورقطــع، 
واتــس َاپ، تلگــرام، و ... این گونــه پیام هــا و عکس ها 
را دیده ایــم و بــا مســافران همــراه و همــدل شــده ایم. 
: زن، مــرد، کــودک، جــوان،  عکس هــای متنوعــی از
گذشــت ها،  ایثارهــا،  ســختی،  خوشــی،   ، پیــر
بخشــش ها، همدلی هــا، موقعیت هــای مختلــف 
کالســکه، پیــر بــر روی  ، کــودک در  افــراد در ســفر
گوناگــون،  هــای  )ســلفی(  خویش انــداز   ، ویلچــر
کــه   ... و  سیاســیون،  و  ســلبریتی ها  حضــور 
، پیــام  هریــک معنایــی را بازنمایــی و هــر حضــور
ــره می کنــد. ایــن قبیــل کارهــا  خــاِص خــود را مخاب
در  مجــازی،  فضــای  در  آنهــا  اشــتراک گذاری  و 
ســاختن نگــرش و بینــش دیگــر اعضــای جامعــه 

نســبت بــه ایــن مقولــه اثرگــذار خواهــد بــود. 
ذات پیــاده روی اربعیــن، رنــج و غــم اســت؛ بــه 
، در  یــاد اســرای کربــال، پــای پیــاده، قلــب رنجــور
غربــت، و بــال راهــی ســفر شــوی و در طــول چنیــن 
ســفری، ممکــن اســت برایــت تجربیــات معنــوی 
خاصــی حاصــل شــود؛ حــاالت به خصوصــی را 
کنــی و دچــار انقالبــات روحــی و معنــوی  درک 
گزارشــاتی از  یــخ، چنیــن  شــوی؛ چنان کــه در تار
بــزرگان آمــده و حتــی ممکــن اســت هــر مســافرِ 
ایــن  از  کوچــک،  هرچنــد  ســوغاتی  نیــز  عامــی 
لــذا  بیــاورد؛  بــه همــراه  بــا خــود  تجربــه معنــوی 

پیــاده روی اربعیــن )مشــایه( بــا تجربــه ی دینــی همــراه اســت و بــا شــهود و درک احــواالت عرفانی، وابســتگی 
مطلــق بــه معبــود و معشــوق، و ... همــراه اســت. ازایــن رو »امــری قدســی« بــه شــمار مــی رود.

در امــر قدســی، بنــا بــه تعریفــی، از تجربــه معنــوی ســخن می گوییــم؛ جوش وخروشــی در درون فــرد کــه 
از جــان برمی آیــد و قابــل توصیــف، آمــوزش، انتقــال، و در اختیــار همــه نیســت. چنان کــه اتــو در کتــاب 
امــر قدســی آن را »حالــت بندگــی« توصیــف می کنــد کــه مقــدم اســت بــر حــاالت اخالقــی و در عبــادت 

ــد. ــکیل می ده ــتش را تش ــل پرس ــوای عم ــود و محت ــی می ش متجل
، وابســتگی را از دیگــر نشــانه های تجربــه معنــوی می شــمرد. حالــت وابســتگی در اوج عبــادت ظهــور  اتــو
می کنــد، کامــالً یگانــه و منحصربه فــرد اســت ... ایــن حالــت خــاص، حالــت بنــده ای اســت که در نیســتی 

خــود مســتغرق اســت و اتــو ایــن حالــت را حالــت بندگــی می نامــد. 
یافــت چنیــن تجربــه ای بــوده،  یخچــه طوالنــی خــود، همــواره بســتری بــرای در پیــاده روی اربعیــن در تار
، در طــول بیابــان و در مســیر شــهر و روســتا، در خلــوت شــب هنگام و  ، هرســاله در ایــن مســیر هــر زائــر
ــرد. ایــن فضــای معنــوی، بســتری  ــا خــود بــه خانــه می ب ، به قــدر خویــش توشــه ای معنــوی ب روشــنایی روز
، خلــق یــا رشــد کرامــات اخالقــی، کم رنگ شــدن امیــال نفســانی، پررنــگ شــدن گذشــت  اســت بــرای تفکــر
و وجهه هــای روحــی، و تقــرب بــه خداونــد. زائــر اربعیــن در مســیر خویــش، مهمــان موکب هــای کوچــک یــا 
خانه هــای مــردم محلــی بــود و مــردم عــراق بــه شــادمانی پذیــرای آنــان! دغدغــه خــواب، خــوراک، راه، لــوازم 
، ایمنــی و در یــک کلمــه مادیــات مطــرح نبــود. هرکــس بــا هرآنچــه بــود بــه دیــدار محبــوب می شــتافت.  ســفر
 ، امــر قدســی، تجربــه ای خــاص اســت؛ حــاال کــه عمومــی و تــوده ای می شــود و بــه یکبــاره در چنــد روز
، آن راه را می پیماینــد؛ چــه تغییــری در آن ممکــن اســت روی دهــد؟ ،  بیســت میلیــون نفــر مطابــق آمــار

بایــد بــرای بیســت میلیــون نفــر تــدارک دیــد، ســازماندهی کــرد، و بســتر را مهیــا نمــود؛ لــذا در اختیــار 
ــا  ــود، فضاه ــد می ش ــود؛ قانونمن ــازمان دهی می ش ــرد. س ــرار می گی ــدرت ق ــع ق ــمی و مناب ــاختارهای رس س
ــود در  ــالش می ش ــود و ت ــیده می ش ــی اندیش ــش راه ــا، از پی ــک از نیازه ــرای هری ــود؛ ب ــازی می ش یکسان س

، زائــر تولیــد شــود! خــط تولیــد، بــه تعــداد هرچــه بیشــتر
در بینــش اندیشــمندان مکتــب فرانــک فــورت، هنــر بــه دو دســته هنــر واال و هنــر تــوده ای تقســیم می شــود. 
هنــر واال، مســتلزم داشــتن توانایی هــای فکــری اســت و فــرد را بــه تفکــر انتقــادی وامــی دارد. موجــب ارتقــای 
روحــی و فکــری فــرد می شــود و بســتر تغییــر و اصــالح را شــکل می دهــد. بــرای افــراد چالــش بــه وجــود 
مــی آورد و ســبب مذاکــره و گفتگــو می شــود؛ امــا وقتــی فرهنــگ واال عمومــی شــود، بــه ســطح یــک کاالی 
فرهنگــی تنــزل پیــدا می کنــد و تبدیــل بــه ســرگرمی می شــود؛ در ایــن حالــت تبدیل بــه موضوعی بــرای لذت 

بــردن می شــود؛ ارضــای فــوری و فــارغ از اندیشــه!
امــر قدســی در دســته فرهنــگ واال قــرار دارد کــه در ایــن همه گیــری، بــه فرهنــگ تــوده ای تنــزل می یابــد! در 
ــه خــورد مــردم داده  ــوه تولیــد می شــوند و ب ــوازم مــادی در مقیــاس انب ــه کــه ل ــوده ای، همــان گون فرهنــگ ت
ــا  می شــوند، فرهنــگ هــم ســاخته و در قالــب اطالعــات و محصــوالت فرهنگــی ارائــه می شــود. مســافر ی
، دیگــر بــه تفکــر انتقــادی و حــل مســئله نیــازی نــدارد؛ متولیــان، آنچــه بایــد را برایــش آمــاده کرده انــد! زائــر

یــر لــوای صنعــت  وقتــی امــر مقــدس از محتــوای خویــش، خالــی و تبدیــل بــه پدیــده ای عمومــی شــد. ز
یــف می شــود؛ بــرای اهــداف سیاســی، اقتصــادی،  فرهنــگ قــرار می گیــرد، کاال می شــود؛ مصارفــش تعر
اجتماعــی، و ... مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد و البتــه می توانــد تبدیــل بــه ســرگرمی شــود. صنعــت 

ســرگرمی، از ســودآورترین صنایــع دنیــای امــروز اســت. 
یــادی در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه آیــا فــرد در فراینــد جامعه پذیــری، موجــودی منفعــل و  البتــه مناقشــات ز
مطیــع اســت یــا برعکــس، تــوان و ظرفیتــی خودانگیختــه در مواجهــه بــا پدیده هــا دارد و ایــن خالقیــت افراد 

اســت کــه متناســب بــا شــرایط، راه هایــی بــرای زندگــی روزمــره خــود انتخــاب می کننــد؟! ت
اش

ادد
ی
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آنچــه در ایــن یادداشــت موردنظــر اســت، بررســی 
آدرنــو نســبت  دیــدگاه مکتــب فرانــک فــورت و 
بــه موضــوع فرهنــگ واال و فرهنــگ تــوده و نقــش 

ســرمایه داری و تأثیــر آن بــر فرهنــگ اســت.
بــا  ســرمایه داری  اســت  معتقــد  دیــدگاه،  ایــن 
می کنــد  تــالش  فرهنــگ،  صنعــت  از  اســتفاده 
کنــد و در قالــب تفریحــات  بــر توده هــا نظــارت 
کارگــری  طبقــات  عامه پســند،  ســرگرمی های  و 
ــر  ، از هن ــر ــورک هایم ــو و ه ــد. آدرن ــتثمار نمای را اس
واال و تــوده ای شــدن آن ســخن می گوینــد. عمومــی 
شــدن امــر قدســی بــا تغییــر معنــا همــراه اســت. 
و  می گــردد  تبدیــل  ســوژه  بــه  قدســی  امــر  وقتــی 
موضــوع شناســایی می شــود، از هنــر واال بــه هنــر 
تــوده ای تغییــر شــکل می دهــد و معانــی عرفانــی و 

می گــردد. کم رنــگ  آن  در  مذهبــی 
ــار  ــا انقیــاد همــراه اســت؛ اختی ــوده ای ب فرهنــگ ت
و اراده از دســت مــی رود و موجــب زوال توانایــی 
تفکــر انتقــادی فــرد می شــود. در پشــت صحنه ی 
هــدف،  ســرگرمی،  بی خطــرِ  ظاهــرًا  صنعــِت 
یــک تودههاســت.  ایدئولوژ و  اقتصــادی  اســتثمار 
»بــه ادعــای آنــان، فرهنــگ توده ای نمایانگر شــکل 
تــازه ای از کنتــرل اجتماعــی اســت کــه بــه فنــاوری 
تکیــه دارد و از تصــور مارکــس دربــاره ایدئولــوژی 
حاکــم، بــه ســان ابــزار کنتــرل اجتماعــی، بســی 
بــه  را  فراغــت  اوقــات  می توانــد  و  مــی رود  فراتــر 

صــورت نوعــی ســرگرمی جمعــی درآورد.«1 
به زعــم آنــان، وقتــی امر فرهنگــی، تــوده ای می شــود، در 
خدمت سرمایه داری قرار گرفته و صنعت فرهنگ، 
پــا می گیــرد. رســانه ها آن را بازمعنــا می کننــد و در 
جهــت منافــع ســرمایه داری ســوق می دهنــد، تحت 

، و انتقــاد تنــگ می شــود. ، تفکــر کنتــرل قــرار می گیــرد و تکــرار مکــررات شــده و عرصــه بــرای پــرورش فکــر
در ســوژه شــدن امــر قدســی، نــگاه فردگــرا و رفــاه زده انســاِن امــروزی مســتولی می شــود: چگونــه ســفر راحتــی 

یــم؟  کجــا بخوابیم؟  داشــته باشــیم؟ چــه وســایلی موردنیــاز اســت؟ چــه کفشــی بپوشــیم؟ چــه بخور
عکس هــای ســلفی متنــوع، فردیــت را بــه تصویــر می کشــند، مشــایه کــه ســنتی دیریــن در فرهنــگ عــرب 
داشــت و آرام مســیر خویــش را می رفــت، از مخاطــب خــاص خــارج و همگانــی می شــود. تبدیــل بــه 
، و ... می شــود، محتــوای ســرگرمی پیــدا می کنــد، لــذا معنــای  ، طنــز ، خاطــره، ســفر گفتگــو موضــوع 

ذاتــی اش، تغییــر شــکل می دهــد. 
نیــت پدیــدار می شــود؛ ســازه ها شــکل می گیرنــد؛ ســاختارها تولیــد می شــوند؛ دیگــر از چنــد مــاه قبــل  عقال
الزم اســت در سیســتم ثبت نــام انجــام شــود؛ موکب هــا را کــه دل هــا بــر پــا می کردنــد؛ در صنعــت فرهنــگ، 
، و ... اســت. خانه هــای  ، تمیزتــر یباتــر ، ز ــرد بــا موکبــی اســت کــه بزرگ تــر قدرت هــا بــه دســت می گیرنــد؛ ُب
ســاکنان محلــی خالــی می مانــد و غذاهایــی کــه بــا اخــالص بــرای پذیرایــی از زائــران پخته می شــد، نخورده 
یســت جهــان مســلط می شــود. جهــان طبیعــی زندگــی  ــر ز ــه تعبیــر هابرمــاس، نظــام ب باقــی می ماننــد! ب

نــی مــی رود. یــر نظــر ســاختار و نظــام و بایــد و نبایدهــای عقال آدم هــا ز
گفت وگــو و کنــش ارتباطــی میــان افــراد، از فرهنگ هــای متفــاوت کــه در بســتر ایــن پیــاده روی پنهــان بــود، 
حــذف می شــود. فرصــت ارتبــاط گرفتــه می شــود و بــذر خشــونت در زمیــن غریبگــی و بــی هم نشــینی 
پاشــیده می شــود. اربعیــن کــه قــرار بــود فرصتــی باشــد بــرای خلــوت افــراد بــا خویــش، تــا در فضایــی آزاد، 
گاهــی خلــق کنــد، بــه ســراغ معنویــت بــرود، و انســان را از زندان هــای مادیــت و ســرمایه داری نجــات دهد،  آ

بــه نظــِم ســرمایه داری دچــار می شــود. 
در موکب هایــی به نــام، قدرت هــا محصــوالت فرهنگــی خــود را بــه همــراه غــذای ظاهــرًا تمیزتــر و مرتب تــر 
خــود، بــه خــورد مســافران می دهنــد. ســرمایه داری وارد شــده و موکب هــا، بــازار فرهنگــی شــده اند کــه 

یــزی می کننــد.  ــرای فــروش محصوالتشــان از چنــد وقــت قبــل برنامه ر متولیــان ب
»همــه چیــز تحــت کنتــرل اســت؛ نگــران نباشــید!« مهم تریــن پیامــی اســت کــه بــه زائــران و مســافران مخابره 

»! می شــود. »مــا به جــای شــما اندیشــیده ایم، بــرای همــه چیــز
پیــاده روی اربعیــن در رســانه ها تبلیــغ می شــود و تبدیــل بــه کاالیــی پرزرق وبــرق می شــود کــه هرکــس را میــل 
یســته  بــه داشــتن آن اســت! تولیــد انبــوِه مســافران اربعیــن! بــدون کنــش ارتباطــی بیــن آنــان، بــدون تجربــه ز
گاهــی، و ... . ماشــین هایی کــه مســیر مشــخصی را طــی می کننــد؛ آداب مشــخصی  منحصربه فــرد، بــدون آ
بــه جــا می آورنــد و بــاز می گردنــد! خروجــی؟! آیــا توانایــی فکــری و انتقــادی افــراد باالتــر رفتــه؟! نتیجــه یــک 
ع( چــه بــوده؟! چــه دســتاوردی داشــته؟! بــا چــه تجربــه معنــوی همــراه بــوده؟!  هفتــه پوییــدن راه حســین)
 ، گشایشــی در روح، قلــب، و احــواالت انســانی داشــته؟! موجــب رقیق تــر شــدن قلــوب نســبت بــه یکدیگــر
مکتــب  درس هــای  از  اســت؟!  شــده  فــرد  در  باعــزت  زندگــی  و  آزادی خواهــی،  شــکل گیری  موجــب 

رودلف اتو  		 تئودور لودویگ ویزنگروند آدورنو  		ماکس هورکهایمر  		 یورگن هابرماس  		
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 ، تدبــر تعقــل،  کنــار  در  آزادگــی،  باشــید.«  آزاده 
یــش و پدیده هــای اطــراف،  نــگاه انتقــادی بــه خو
ســنجش محیــط اجتماعــی، و در تــرازو قراردادن 
آن بــا حــق و عدالــت معنــا می گیــرد. اینجاســت 
و  می شــود  آزاد  مادیــات  تعلقــات  از  فــرد  کــه 
آزادی  و  عدالــت  آســمان  در  را  یــش  خو روح 
از  واهمــه ای  هیــچ  بــدون  رد؛  درمــی آو پــرواز  بــه 
ــرای رهایــی  ، رهــا می شــود و ب قدرت هــای دیگــر
بی پــروا   ، جــور و  ظلــم  اســارت  از  هم نوعانــش 
کــه  کســی  آزاده، یعنــی  تــالش می کنــد. انســان 

دارد. رهایی بخشــی  تــوان 
فرصــت  زه،  چنــدرو مســیر  ایــن  در  آیــا  ســؤال: 
ناســره  از  ســره  جداکــردن  و   ، گفتگــو تعقــل، 
نیــت دنیــای  وجــود دارد؟! بــه نظــر می رســد عقال
نفــوذ  حــال  در  ســنت  ایــن  در  چنــان  مــدرن، 
ــوان رهایی بخشــی تهــی  اســت کــه دارد آن را از ت
ســالطین  و  ســرمایه داری  کــه  آنچــه  می کنــد! 

هراســان اند! آن  از  فرهنــگ  صنعــت 
گفت وگــوی  فضــای  نه تنهــا   ، بســتر ایــن  در 
بــاز نیســت، بلکــه به جــای تعقــل،  آزاد و تفکــر 
ایدئولــوژی بــه خــورد مــردم داده می شــود و مســیری 
یــخ، مســیر اتحــاد قلــوب آزاده بــر  کــه در طــول تار
علیــه ظلــم بــوده، کم کــم دچــار نفــاق خواهــد شــد. 
ایــن ســؤال کــه »آیــا هنــر واال بایــد یــا نبایــد عمومــی و 
تــوده ای شــود؟!« مدت هاســت مــورد گفتگوســت 
و جریان هــای مخالــف و موافــِق خــود را شــکل 
یانــات فکــری متفــاوت،   داده اســت. فــارغ از جر
، شــاهد تــوده ای شــدن پدیــده  در حــال حاضــر
آن  محتــوای  و  معانــی  و  اربعیــن  پیــاده روی 
یــخ،  ع( کــه در تار یــارت امــام حســین) هســتیم؛ ز
مســبب بیــداری آزادگان جهــان و جوشــش شــور 
آرام،  حرکتــی  در  بــوده،  ظلــم  علیــه  بــر  انقالبــی 
، و ظاهــرًا مطلــوب، کم کــم بــه ســطح یــک  دلپذیــر
بــدل  چنــدروزه  ســرگرمی  حتــی  و  یارتــی  ز ســفر 
ــه ایــن تغییــر  می شــود و بهتــر اســت کــه نســبت ب

گاه باشــیم!• معنــا آ

پی نوشت
1. اندی بنت، ص 25.

ع(، کدام یــک را فــرد به واســطه پیــاده روی و اندیشــیدن در خلــوت بــه دســت آورده اســت؟! حســین)
پیــاده روی اربعیــن، تبدیــل بــه ســرگرمی شــده، ســرگرمی ای تحــت کنتــرل نظــام ســرمایه داری! حضــور 
ســلبریتیها، مدلینگ هــا، و افــراد شــناخته شــده در فضــای مجــازی )شــاخ های مجــازی( به نوعــی تریبون 
تبلیغاتــی بــرای خودشــان اســت کــه بــا آن، کســب منزلــت می کننــد و قــدرت و رســانه نیــز از حضــور آنهــا 
ــر اســاس جهان بینــی خویش انــد. ایــن افــراد کــه  بهــره می برنــد؛ البتــه کــه آنهــا نیــز در حــال تولیــد معنــا، ب
یبایی هــای مصرف گرایــی،  همیشــه نمــاد جهــان ســرمایه داری بوده انــد و در حــال به تصویرکشــیدن ز
یبایــی رســانه و مــردم، آراســته، تبلیغــات می کننــد بــرای  نگاه هــا را خریدارانــه می کننــد، کاالی اربعیــن را بــه ز

یــد آن! داشــتن و خر
پیــاده روی اربعیــن، کاالیــی می شــود کــه هرکســی دوســت دارد بــه آن دســت یابــد. از عمــق و پیچیدگــی آن 
کاســته می شــود؛ دیگــر الزم نیســت بــرای خوانــش محتــوای آن بــه علــم خاصــی دســت یافت یــا تــوان فکــری 

و ظرفیــت روحــی خــود را بــاال بــرد.
حضــور سیاســیون، ُبعــد سیاســی و سیاســت ورزی بــه ایــن ســفر می دهــد کــه موجــب ایجــاد ســویه های 
، در لبــاس مســافر اربعیــن در پــی  یــان در جامعــه می شــود. سیاســتمدار مثبــت و منفــی نســبت بــه ایــن جر
 ، منافــع خویــش اســت و مــردم بــر اســاس عملکــرد وی، ایــن ســنت را قضــاوت می کننــد! اگــر سیاســتمدار
در قامــت خدمــت و بــا مــردم صــادق باشــد، معنــای خوبــی از ماهیــت ایــن ســنت را مخابــره می کنــد و 
یشــه های ایــن ســنت خبری  ، ناشایســت، و ناکارآمــد باشــد، معنایــی دیگــر را. دیگــر از ر اگــر فــردی متظاهــر
نیســت؛ پیام هایــی کــه مخابــره می شــوند، بــه آن معنــا می دهنــد. هرچــه دخالــت ســاختارها و نظــام بیشــتر 

باشــد، آزادگــی آن کمتــر و موضــوع، سیاســی تر و ابزاری تــر می شــود.
، دولت هــا بــا به رخ کشــیدن لشــگر شــیعی، مانــور قــدرت می دهنــد. زائــر کــه بــرای  در مقیاســی بزرگ تــر
درک ســفر روحانــی و معنــوی راهــی ســفر شــده،  تبدیــل بــه کنشــگر سیاســی می شــود و پــس از آن، ورودش 
ــه، اســرارآمیزی،  ــر واال، در داشــتن هال ــا هن ــه برخــی کشــورها ممنــوع خواهــد شــد! ویژگــی امــر مقــدس ی ب

ــت.  ــی آن اس ــی بخش ــوان رهای ــه ت ــر از هم ــی، و مهم ت خاص بودگ
، بــا طــرح مفهــوم صنعــت فرهنــگ، حضــور هنــر واال در عرصــه ی عمومــی را موجــب  آدرنــو و هــورک هایمــر
تهــی شــدن از معنــا دانســته اند. از نظــر آنــان، زمانــی کــه فرهنــگ در خدمــت ایدئولــوژی قــرار می گیــرد، دیگــر 
نمی توانــد نقــش رهایی بخشــی در جامعــه داشــته باشــد. یعنــی از مایه هــای انتقــادی و آرمانــی اش تهــی 
ــذا وجهــه  ــًا مصرف کننــده آن اســت؛ ل ــدون تفکــر و نقــد، صرف می شــود. کاالیــی می شــود کــه مخاطــب ب

مفیــد و عملــی آن از دســت مــی رود. اتفاقــی کــه در ســنت پیــاده روی اربعیــن در حــال رخ دادن اســت!
ع(، همیشــه سرشــار از آموزه هــای دینــی، اخالقــی، اجتماعــی، سیاســی، و پرشــورتر  مکتــب امــام حســین)

از هــر انقالبــی بــوده اســت.
ــد،  ی گــر دیــن ندار ــه لشــگر مقابــل ایــن اســت: »ا ، خطــاب ب ع( در کربــال جملــه مشــهور امــام حســین)

		  

ــا همــراه اســت. وقتــی امــر قدســی بــه ســوژه  ــا تغییــر معن عمومــی شــدن امــر قدســی ب
تبدیــل می گــردد و موضــوع شناســایی می شــود، از هنــر واال بــه هنــر تــوده ای تغییــر 
شــکل می دهــد و معانــی عرفانــی و مذهبــی در آن کم رنــگ می گــردد. فرهنــگ تــوده ای 
بــا انقیــاد همــراه اســت؛ اختیــار و اراده از دســت مــی رود و موجــب زوال توانایــی تفکــر 
انتقــادی فــرد می شــود. در پشــت صحنه ی صنعــِت ظاهــرًا بی خطــِر ســرگرمی، هــدف، 

اســتثمار اقتصــادی و ایدئولوژیــک توده هاســت. 
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 گفت وگو با  

حجت الاسلام دکتر محمدعلی عبداللهی 
     رئیس دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  

خدا، در بنِد اخالق
نگاهی به برداشت های روشنفکری از دین
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یف نامه |  معر
حممدعــیل عبداللهــی، زاده 1346 مشــی در نیشــابور 
اســت. وی در ســال 1359 مشــی بــه حــوزه علمیــه 
حتصیــل  ســال  یــک  از  پــس  و  رفــت  نیشــابور 
و ســه  رفتــه  ،بــه حــوزه علمیــه مشــهد  مقدمــات 
ســال در آجنــا مشــغول حتصیــل صــرف، حنــو منطــق 
و معــامل  شــد. عبداللهــی در ســال 1364 مشــی، 
وارد حــوزه علمیــه قــم شــد و ، چــه در ســطح و چــه 
رگــی در فقــه و اصــول  در خــارج، از حمضــر اســتادان بز
کــرد. در ســطح از حمضــر اســتاداین چــون  اســتفاده 
حســن  ســید  آیــت اهلل  اعتمــادی،  آیــت اهلل  مرحــوم 
طاهــری خرم آبــادی، آیــت اهلل شــیخ حمســن دوزدوزاین، 
بــه  خــارج،  درس  در  بــرد.  هبــره  ســتوده  اهلل  آیــت  و 
مــدت هشــت ســال در درس اصــول آیــت اهلل وحیــد 
خراســاین)حفظه اهلل( و هفــت ســال در درس خــارج 
وی  شــد.  حاضــر  یــزی  تبر آیــت اهلل  مرحــوم  فقــه 
ــیل  ــوادی آم ــت اهلل ج ــر آی ــفار را در حمض ــد اول اس جل
در  حتصیــل  ضمــن  عبداللهــی  خوانــد.  دام ظلــه 
کنکــور دانشــگاه  حــوزه، در ســال 1371 مشــی، در 
شــرکت کرد و در رشــته فلســفه در دانشــکده ادبیات 
هتــران مشــغول حتصیــل  دانشــگاه  و علوم انســاین 
شــد. ســه مقطــع کارشــنایس، ارشــد، و دکتــری را در 
مهــان رشــته فلســفه در دانشــگاه هتــران بــه پایــان 
رســاند و در ســال 1383، پــس از اخــذ درجــه دکتــری، 
دانشــکده  هتــران،  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو 
یــس فلســفه در  ــه تدر ــون ب کن ــارایب قــم، شــد. وی ا ف

حــوزه و دانشــگاه مشــغول اســت.

مقدمه
وقایع تاریخی - اجتماعی، همانند اکثر رفتارهای 
بشــری دارای یــک جنبــه ی حقیقــی از یــک ســو و 
برداشــت های مختلــف و متفــاوت، از ســوی دیگــر 
هســتند. ممکــن اســت از یــک واقعــه و حتــی یــک 
ســخن، به گونه های مختلف و متفاوت برداشــت 
کامــالً  گیــرد و ایــن تحلیل هــا  و تحلیــل صــورت 
ــت  ــئله، عل ــن مس ــند. ای ــر باش ــا یک دیگ ــاد ب متض
اصلــی پیدایــش علــم هرمونوتیــک یــا همــان تفســیر 
متــن در قــرن هجدهم میــالدی و با هدف برداشــت 

صحیــح از انجیــل مقــدس بــوده اســت.

ع( نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و اندیشــمندان دینــی و  واقعــه ی کربــال و حرکــت امــام حســین)
فرادینــی، همــواره در پــی کنــکاش و پی بــردن بــه حقیقــت واقعــه ی کربــال بــوده و هســتند. برخــی آن را 
بــرداری دانســته و برخــی آن را الگــوی حرکت های  ع( و غیــر قابــل تعمیــم و الگو حرکتــی مختــص امــام)
مختلــف اجتماعــی قلمــداد کرده انــد. برخــی آن را از ابتــدا یــک قیــام سیاســی و در جهــت مبــارزه بــا 
یــه می داننــد؛  یدبن معاو نــه بــا یز ظلــم دانســته و برخــی آن را فــرار از مدینــه، بــا هــدف عــدم بیعــت ذلیال
یــد دانســته ولــی در ادامــه حرکــت حضــرت بــه ســوی کوفــه  برخــی نیــز ابتــدای حرکــت را فــرار از امــال یز
ع(، حرکتــی قیامــی می داننــد.  را بــه دلیــل کثــرت نامه هــای دعــوت کوفیــان و اتمــام حجــت بــر امــام)
ع( بــرای آزادی و  از ســوی دیگــر عــده ای بــه آن وجهــه ای فــرا دینــی داده و معتقدنــد کــه قیــام امــام)

آزادگــی بــوده، نــه بــرای دیــن!
ــرداری از واقعــه عاشــورا و تشــخیص  ع( و قابلیــت الگوب ــام امــام حســین) در راســتای تبییــن هــدف قی
برداشــت ها، عبرت هــا و درس هــای صحیــح از ناصــواب، مجلــه تخصصــی خــردورزی، گفت وگویــی را 
بــا حجــت االســالم دکتــر محمدعلــی عبداللهــی، رئیــس دانشــکده الهیــات دانشــکدگان فارابــی دانشــگاه 

تهــران، ترتیــب داده کــه متــن آن را در ادامــه تقدیــم می کنیــم.

خــردورزی:  مســئله قیــام سیدالشــهداء بــا وجود قدمتــی که دارد، مباحث پیرامونی آن همیشــه موردبحث  	
و گفتگــو بــوده اســت. برخــی معتقدنــد عاشــورا یــک قیــام قاعده منــد و قابــل الگوپــردازی بــرای کنش هــا و 
 حرکتــی اســتثنایی و در یــک  

ً
واکنش هــای اجتماعــی و سیاســی اســت و در مقابــل، برخــی عاشــورا را صرفــا
زمانــی خــاص از تاریــخ می داننــد. نظــر شــما پیرامــون ایــن موضوع چیســت؟

پاســخ ایــن ســؤال مبتنــی اســت بــر بررســی دوگانــه ی انحصــار و خصوصــی بــودن عاشــورا و تعمیم پذیــری 
یشــه در ایــن تفکــر دارد کــه اگــر مــا عاشــورا را حادثــه ای بشــری بدانیــم، قابــل  آن. ایــن دوگانــه ی نادرســت، ر
ع( در ســال شــصت  تعمیم اســت؛ یعنی هر انســانی در هر عصری می تواند چنان کند که امام حســین)
ع( اختصــاص  هجــری کــرد. به زعــم اینــان اگــر عاشــورا را حادثــه ای الهــی بدانیــم، فقــط بــه امــام حســین)
ل نیســت، بلکــه  ل را نادرســت می دانــم! ایــن اساســًا اســتدال دارد و قابــل تعمیــم نیســت. مــن ایــن اســتدال
ع( در زمان  مصــادره بــه مطلــوب اســت. اگــر حادثــه عاشــورا را ملهــم از اراده الهــی بدانیــم که امــام معصــوم)
خــود چنیــن کــرده، چــرا نبایــد به عنــوان الگــو قابــل تعمیــم باشــد؟! بعضــی از مناصب و صفــات، مختص 
امــام اســت؛ ماننــد امامــت خاصــه و یــا عصمــت. امــا قیــام در برابــر ظلــم، اختصاصــی بــه امــام معصــوم 
نــدارد؛ بلکــه امــام معصــوم، ســیره و رفتــارش ماننــد الگویــی پیــش روی تمــام انســان ها قــرار دارد و می تــوان 
، هیــچ  آن را تعمیــم داد. تعمیــم حادثــه عاشــورا به عنــوان حادثــه ای دینــی، بــه زمان هــا و مکان هــای دیگــر

تالــی فاســدی نــدارد.

خــردورزی: باتوجه بــه گونه هــای فهــم و برداشــت روشــنفکران پیرامــون ماهیــت قیــام عاشــورا، به نظر شــما  	
ماهیــت حرکــت امــام، دینی اســت یــا غیردینی؟

ــه چــه بیانــی عاشــورا  ــم تصــور کنــم ب ــه فــرا دینــی. مــن نمی توان ــه ای دینــی اســت؛ ن ــه عاشــورا، حادث حادث
ــی  ــه ای غیردین ــد حادث ــم، می توان ــی کنی ــش ته ــت و ذات ــه آن را از هوی ــا درصورتی ک ــت؟! تنه ــی اس ــرا دین ف
باشــد. افــرادی کــه عاشــورا را غیردینــی می داننــد و معتقدنــد کــه عاشــورا، پدیــده ای اخالقــی، سیاســی یــا 
اجتماعــی اســت، ســخن خــود را بــر ایــن پایــه اســتوار می کننــد کــه اگــر از منظــر فــرا دینــی بــه حادثــه بنگریم، 
بــا پدیــده ای صرفــًا اخالقــی و اجتماعــی روبــرو هســتیم. مــن چنان کــه در پاســخ پرســش پیش گفتــم، تصور 
واضــح و متمایــزی از منظــر فــرا دینــی بــه عاشــورا نــدارم. اینــان بــر اســاس چــه مســتند یــا ادلــه ای چنیــن 
منظــری را بــر عاشــورا تحمیــل می کننــد؟! اگــر بگوینــد: »منظــر مــا، فــرا دینــی اســت«، پــس حادثــه عاشــورا   وگو
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قــی بــود،  صرفــًا امــری ناصحانــه و مشــفقانه و اخال
وجهــی بــرای جــان دادن نبــود. کســانی کــه در برابــر 
ع( در عاشــورا صــف بســته بودنــد،  امــام حســین)
ــد کــه امــام را خــارج از دیــن و حتــی  کســانی بودن
ــا ایــن احــوال، چگونــه  نامســلمان می دانســتند. ب
قــی دانســت و  می تــوان هــدف امــام را ارشــاد اخال
یــا صرفــًا قیامــی سیاســی و بــدون مبنــای دینــی؟!

آیــا عدالــت نیــاز و اولویــت اولیــه  	 خــردورزی: 
تشــکیل جامعــه ی اســامی اســت؟ آیــا امــام 
عدالــت  اجــرای  بــرای  حسین)علیه الســام( 

کردنــد؟ قیــام  اجتماعــی 
بســتر  در  عدالــت  دینــی،  تعالیــم  اســاس  بــر 
، بهتــر  جامعــه دینــی و بــا رهبــری حاکمــی دیــن دار
تحقــق می یابــد. البتــه عدالــت، جــزو ارزش هــای 
بــا  دیربــاز  از  انســان  و  اســت  بشــر  اجتماعــی 
تحقــق  دنبــال  بــه  حکومــت  و  شــهر  تشــکیل 
عدالــت بــوده اســت. خــود را در بگــو مگوهــای 
نمی کنیــم؛  گرفتــار  عدالــت  یــف  تعر مفهومــی 
امــا عدالــت به عنــوان یــک ارزش، همــواره جــزو 
اولویت هــای بشــر در جامعــه بــوده اســت. در بــاره 
ع( گفته انــد: »قتل علی فــی المحراب  امــام علــی)
لشــدة عدالتــه«. می توانــم بگویــم: »هدف اساســی 
عــدل  و  قســط  اقامــه  دینــی،  حکومــت  برپایــی 
ــق  ــز  ح ع( نی ــین) ــام حس ــخنان ام ــت«. در س اس
ــود،  ــل ش ــق عم ــه ح ــی ب ــته اند. وقت ــدل برجس و ع
ع(  عدالــت نیــز اجــرا شــده اســت. امــام حســین)
بــه مــردم می گوینــد: »مگــر نمی بینیــد  خطــاب 
پرهیــز  باطــل  از  و  نمی شــود  اطاعــت  حــق  کــه 
عمــل  حــق  بــه  کــه  جامعــه ای  در  نمی شــود«. 
ــن  ــود؛ بنابرای ــرا نمی ش ــز اج ــت نی ــود، عدال نمی ش
ع(،  حســین) امــام  »هــدف  می گوییــم:  وقتــی 
ــن  ــت.« چنی ــوده اس ــر ب ــروف و نهی ازمنک امربه مع
دارد.  همــراه  بــه  خــود  در  را  عدالــت  هدفــی 
جلوگیــری از انحــراف در مســیر حکومــت و عمــل 
بــه حــق کــه همــان دیــن اســت، مهم تریــن هــدف 
ع( از قیــام بــوده اســت؛ بنابرایــن می تــوان  امــام)
گفــت: »تحقــق عدالــت از مهم تریــن اهــداف امــام 

اســت«.• بــوده  ع(  حســین)

ل نیســت؛ تکــرار مدعــا اســت؛ بنابرایــن بایــد بــا اســتناد بــه ســخنان و رفتــار  غیردینــی اســت. ایــن اســتدال
ع( ســخن خــود را بــر کرســی بنشــانند. امــام حســین)

ع( را از مدینــه تــا کربــال  بررســی کنــد، به وضــوح می بینــد کــه  قیــام امــام  اگــر کســی ســخنان امــام حســین)
ــد:  ــرای احیــای دیــن صورت گرفتــه اســت. بعضــی گفته ان ــه یــک وظیفــه دینــی و کاری دینــی و ب به مثاب
ــید، در  ــاد نمی ترس ــد و از روز مع ی ــن ندار ــر دی ــه »اگ ــورا ک ــات در عاش ــن لحظ ــام در آخری ــخن ام ــن س »ای
کیــد نــدارد، بلکــه بــر آزادگــی کــه امــری  لــت می کنــد بــر اینکــه امــام بــر دیــن تأ زندگــی خــود آزاده باشــید.« دال
ع( بــا منطــق فهــم کالم  کیــد می کنــد«. چنیــن تفســیری از قطعــه ای از ســخنان امــام) اخالقــی اســت تأ
ع( فهــم کنیــم. مقصــود امــام ایــن  ع( منطبــق نیســت. ایــن ســخن را بایــد در ســیاق ســخنان امــام) امــام)
 دیــن دار باشــید و از خــدا و روز معــاد بترســید! اگــر بــا چنیــن کیفیتــی 

ً
یــد، اوال اســت کــه: »ای لشــگریان یز

دیــن دار نیســتید کــه بــه روی فرزنــد پیامبــر شمشــیر نکشــید، بــه عــرب بودن خــود ملتزم باشــید که مهمان 
ع( کار خــود را  دعــوت شــده را گرامــی می دارنــد!«؛ ایــن ســخن چــه ربــط و نســبتی دارد بــه ایــن کــه امــام)
دینــی ندانســته و آن را کاری اخالقــی و انســانی بدانــد؟! وانگهــی اگــر حادثــه کربــال را دینــی بدانیــم، بــه چــه 

دلیلــی نمی توانــد اجتماعــی، اخالقــی، و سیاســی باشــد؟!

ع( می شــود، مهم تریــن هــدف  	 خــردورزی: باتوجه بــه تعابیــر مختلفــی کــه از هــدف قیــام سیدالشــهدا)
ع( دچــار  قیــام چــه چیــزی بــوده اســت؟ آیــا شــما معتقــد بــه ایــن مســئله هســتید کــه هــدف قیــام امــام)

آفاتــی ماننــد تقلیل گرایــی، تحریــف، و تفســیر مطابــق مــذاق ســکوالرهای مــدرن شــده اســت؟
یکــردی تحول گرایانــه اســت. هــم ماهیــت قیــام و هــم اهــداف  یکــرد نواندیشــان دینــی بــه عاشــورا، رو رو
امــام  حرکــت  می تــوان  چگونــه  واقعــًا  می برنــد.  یــل  تأو انســان محور  و  اومانیســتی  نگاهــی  بــه   را  آن 
ع( را در ماهیــت و ذات خــود، امــری غیردینــی تلقــی کــرد؟! امــام معصــوم مادامی کــه در مقــام  حســین)
فعلــی اجتماعــی سیاســی اســت، بــی شــک به عنــوان رئیــس دیــن و حاکــم دینــی، آن فعــل را انجــام 
ــام عاشــورا  داشــته  ــودن قی ــم تصــوری از غیردینــی ب می دهــد؛ بنابرایــن چنانچــه گفتــم: »بنــده نمی توان
یســتی از کربــال، عاشــورا را بــه اهدافــی صرفــًا بشــری می بــرد. بــا معــادالت بشــری،  باشــم«. برداشــت سکوالر
حرکــت امــام را نمی تــوان تفســیر کــرد. تالش هایــی کــه ســکوالرها بــرای توجیــه ایــن حرکــت شــگفت انگیز 
ق را به جــای خــدا می نشــانند و بــه  کرده انــد، قانع کننــده نیســت. بعضــی به صــورت افراطــی، اخــال
ق، چنــان  قــی می داننــد. تصــور اینــان از اخــال نحــوی انحصارگرایانــه قیــام امــام را صرفــًا امــری اخال
ع( در  ق می داننــد! هــدف امــام حســین) همــه یــا هیــچ اســت کــه حتــی خداونــد را هــم مقیــد بــه اخــال
عاشــورا چنان کــه در کلمــات امــام آمــده اســت، امربه معــروف و نهی ازمنکــر و اصــالح جامعــه اســت. 
)ص( از مســیر خــود منحــرف شــده بــود. امــام تــالش  جامعــه دینــی  پــس از پنجــاه ســال از رحلــت پیامبــر
می کننــد تــا جامعــه را بــه مســیر اصلــی خــود برگرداننــد؛ حتــی بــه قیمــت جــان خــود. چنیــن کاری اگــر 

		  

اگــر حادثــه عاشــورا را ملهــم از اراده الهــی بدانیــم کــه امــام معصــوم)ع( در زمــان خــود 
چنیــن کــرده، چــرا نبایــد به عنــوان الگــو قابــل تعمیــم باشــد؟! بعضــی از مناصــب و 
صفــات، مختــص امــام اســت؛ ماننــد امامــت خاصــه و یــا عصمت. امــا قیــام در برابر ظلم، 
اختصاصــی بــه امــام معصــوم نــدارد؛ بلکــه امام معصــوم، ســیره و رفتارش ماننــد الگویی 
پیــش روی تمــام انســان ها قــرار دارد و می تــوان آن را تعمیــم داد. تعمیــم حادثــه عاشــورا 
، هیــچ تالــی فاســدی نــدارد. به عنــوان حادثــه ای دینــی، بــه زمان هــا و مکان هــای دیگــر
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تاکنــون دربــاره ی قیــام امام حسین)علیه الســالم(، 
تحلیل هــای مختلفــی از ســوی اندیشــمندان و 
ــی  یخ پژوه ــی و تار ــه ی دین پژوه ــگران عرص پژوهش
تحلیل هــا،  ایــن  در  اســت.  صورت گرفتــه 
ــبت  ــاد، نس ــی متض ــف و حت ــی مختل نگرش های
حضــرت  اجتماعــی  حرکــت  انگیــزه ی  بــه 
می شــود.  مشــاهده  سیدالشهدا)علیه الســالم( 
نگرشــی  صاحــب  ســروش،  عبدالکریــم  دکتــر 
حضــرت  حرکــت  بــه  نســبت  روشــنفکرانه 
سیدالشهدا)علیه الســالم( اســت که بر اســاس آن 
ــا آن را  ــام نهــاد و ی ــوان ایــن حرکــت را، قیــام ن نمی ت
به عنــوان یــک الگــو بــه جامعــه ی اســالمی معرفــی 
کــرد. در عبــارات ذیــل، بــه تبییــن و بررســی ایــن 

پرداخته ایــم. نگــرش 

 خروج امام از مدینه؛ خروجی سیاسی
یا  از سر ناچاری؟

دکتــر  دیــدگاه  تبییــن  در  کــه  نکتــه ای  اولیــن 
ســروش دربــاره واقعــه کربــال حائــز اهمیــت اســت، 
کیــد وی بــر ایــن نکتــه اســت کــه خــروج امــام  تأ
حسین)علیه الســالم( از مدینــه به ســوی مکــه و 
ســپس به ســوی کوفــه، صرفــًا بــه ایــن دلیــل بــوده 
کــه در مدینــه امنیــت جانــی نداشــته و نامه هــای 
روی  پیــش  را  دیگــری  وطــن  کوفیــان،  دعــوت 

اســت. داده  شــکل  حضــرت 
تبارشناســی  بــه  ابتــدا  نکتــه،  ایــن  بررســی  در 
بیــن  در  دیــدگاه  ایــن  یــم.  می پرداز نگــرش  ایــن 
شــیعی،  غیــر  تحلیل گــران  و  یســان  یخ نو تار
به وفــور مشــاهده می شــود؛ به عنــوان نمونــه، ابــن 
کثیــر در کتــاب البدایــة و النهایــة، دقیقــًا همیــن 
 ، افراطی تــر کمــی  بلکــه  ینــد؛  برمی گز را  نــگاه 
شــدن  وسوســه  ســبب  را  کوفیــان  نامه نــگاری 
بــه  حرکــت  بــه  حسین)علیه الســالم(  امــام 
اســالمی  حکومــت  تأســیس  و  کوفــه  ســمت 

می کنــد. تلقــی 
قمار عاشقانه یا تصمیم عاقالنه؟
نقدی بر برداشت های عاشورایی دکتر سروش

|  سیدامحد غفاری قره باغ
 عضو هیئت علمی مؤسسه

حمکت و فلسفه ایران
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و  ســروش  دکتــر  کــه  مفقــوده ای  حلقــه  لکــن 
پیشــینیان او در میــان صاحبــان ایــن نگــرش، 
امنیــت  عــدم  منشــأ  نپرداخته انــد،  بــدان 
شــهر  در  حسین)علیه الســالم(  امــام  جانــی 
مغالطــه ی  کــه  اســت  اینجــا  اســت.  مدینــه 
گــر  ا اســت.  رخ داده  دلیــل،  و  علــت  خلــط 
ــدم  ــأ ع ــه منش ــود ب ــخنان خ ــروش در س ــر س دکت
حسین)علیه الســالم(  امــام  جانــی  امنیــت 
ایــن  هیچــگاه  می نمــود،  التفــات  به خوبــی 
ابعــاد سیاســی و هدایتــی  از  را عــاری  حرکــت 
بــه  کــه  کســانی  همــه  بــر  نمی کــرد.  توصیــف 
گاهــی  ــخ قیــام امــام حسین)علیه الســالم( آ ی تار
امــام  خــروج  منشــأ  کــه  اســت  روشــن  دارنــد، 
حسین)علیه الســالم( از مدینــه به ســوی مکــه، 
مســلمین  کــم  حا به عنــوان  یــد  یز نپذیرفتــن 
کــم اســالمی،  اســت. پذیــرش و عدم پذیــرش حا
در  اســت؛  سیاســی  واکنــش  یــک  به طورقطــع 
بیعــت  تقاضــای  بــه  رد زدن  بیــن، دســت  ایــن 
کــم مســتقر و آغــاز یــک حرکــت اجتماعــی  حا
، قطعــًا در نــگاه همــگان یــک حرکــت  بــر علیــه او
بنابرایــن، حرکــت  اســت؛  سیاســی-اجتماعی 
در  حسین)علیه الســالم(،  امــام  اجتماعــی 
می شــود؛  قیــام  بــه  متصــف  اجتمــاع  ســطح 
حقیقتــی کــه دکتــر ســروش از پذیــرش آن، ســر 

می زنــد. بــاز 

قیام امام حسین علیه السالم؛ قاعده یا استثنا؟
در بخش دیگری از تحلیل دکتر سروش، مشاهده 
می شــود کــه او قیــام امــام حسین)علیه الســالم( 
و برخــالف قاعــده ی  یــک اســتثنا  را به مثابــه ی 
رایــج در میــان اهل بیت)علیهم الســالم( توصیــف 
بــه  الگوبخشــی  جایــگاه  از  را  آن  و  می کنــد 

می کنــد. تهــی  اجتماعــی،  حرکت هــای 
دکتــر ســروش در تحلیــل خــود، بــا نگاهــی انتقادی 
بــه رویکــرد دکتــر شــریعتی در نقــد نــگاه ســنتی بــه 
واقعــه عاشــورا، دکتــر شــریعتی را ســبب ترویــج 
قاعده انــگاری اقــدام امــام حسین)علیه الســالم( 
معرفــی کــرده و روحانیــت معاصــر شــیعی را متأثــر 

از رویکــرد دکتــر شــریعتی معرفــی می کنــد.

در بررســی ایــن نگــرش، ابتــدا بــه ایــن نکتــه دقــت می کنیــم کــه دکتــر ســروش بــه دلیــل عــدم هم شــکلی 
یــن، اقــدام حضــرت سیدالشهدا)علیه الســالم(  ــا ســایر ائمــه طاهر رفتــار امــام حسین)علیه الســالم( ب
گــر ایــن نگــرش درســت باشــد،  را اقدامــی اســتثنایی و برخــالف قاعــده توصیــف می کنــد. حال آنکــه ا
یکردهــای امامــان معصــوم تعمیــم داده شــود و همــه آنهــا اســتثنایی  آنــگاه بایــد بــه همــه اقدامــات و رو
تلقــی شــوند؛ به عنــوان نمونــه، رفتــار سیاســی امــام رضا)علیه الســالم( و پذیــرش ولیعهــدی مأمــون، 
گــر چنیــن  یــرا ســایر امامــان معصــوم چنیــن رفتــاری نداشــته اند. ا بایــد رفتــاری اســتثنایی تلقــی شــود، ز
یــی نمی مانــد تــا رفتــار امــام حسین)علیه الســالم( را برخــالف  یــم، دیگــر قاعــده و الگو نگرشــی را بپذیر

قاعــده معرفــی کنیــم.
نکتــه دیگــر در نقــد نگــرش دکتــر ســروش، عــدم التفــات ایــن روشــنفکر بــه اقتضائــات زمانــی و 
و  زمــان  بــه عنصــر  کنش گــر  و مــکان اســت. بی توجهــی  زمــان  بــا بســتر  اقــدام  تناســب  و  مکانــی 
مــکان، ســبب عــدم اســتحکام در کنــش می شــود. همچنیــن، چنانچــه پژوهشــگر بــه ایــن دو عنصــر 
ــل  ــه و قاب ــوان تحلیــل او را تحلیلــی همه جانب در تحلیــل حرکــت اجتماعــی کم توجهــی کنــد، نمی ت

دفــاع دانســت. 
سیدالشهدا)علیه الســالم( در بســتر زمانــی دهــه شــصت و در مواجهــه بــا عنصــر حکومتــی آن روز و 
یــد و بــا وجــود یــاران باوفایــی  یــه و یز باتوجه بــه تضعیــف جایــگاه دیــن در اثــر اقدامــات تخریب گــر معاو
کــه هــم در میــان خانــواده و هــم در میــان دوســتان خویــش ســراغ داشــت، بهتریــن اقــدام را انتخــاب کــرد 
ــای  ــش حرکت ه ــان الهام بخ ــال، همچن ــس از 1400 س ــه پ ــود ک ــی ش ــی اجتماع ــأ حرکت ــت منش و توانس

اجتماعــی در میــان امــت اســالمی اســت.
ــت  ــی از حرک ــی انقالب ــریعتی در تلق ــر ش ــیعه از دکت ــر ش ــت معاص ــتن روحانی ــر دانس ، متأث ــر ــوی دیگ از س
امــام حسین)علیه الســالم( را صرفــًا بایــد حاصــل حــدس و گمــان و تخیــالت غیــر پژوهشــی ایــن روشــنفکر 
ســالخورده دانســت. روحانیــت معاصــر شــیعه بــا رویکــرد متن محــور و بــا التفــات بــه وجــود پارادایمــی کامــالً 
منظومــه وار در حرکــت اهل بیت)علیهم الســالم( در طــول 250 ســال، بــه درکــی منظومــه ای و چندبعــدی و 
عمیــق از شــخصیت متعالــی اهل بیت)علیهم الســالم( دســت یافته اند کــه در ایــن پارادایــم، هــم قیــام معنا 
پیــدا می کنــد و هــم تقّیــه. هــم انقــالب اســالمی امــام خمینــی)ره( معنــادار می شــود و هــم ســکوت برخــی 

فقیهــان مجاهــد و انقالبــی ماننــد مرحــوم کاشــف الغطاء در برابــر برخــی پادشــاهان پیشــین.

تصمیم امام حسین علیه السالم؛ عاشقانه یا فقهی؟
کید  دکتــر عبدالکریــم ســروش در بخــش دیگــری از نگــرش عاشــورایی اش، بر عاشــقانه بودن ایــن حرکت تأ
می کنــد و بــه همیــن دلیــل، ایــن حرکــت را خــارج از چارچــوب فقــه معرفــی می کنــد؛ براین اســاس، تصمیــم 

امــام حسین)علیه الســالم(، تصمیمــی عاشــقانه بــوده اســت، نــه فقهی.
اولیــن محــل تأمــل در بررســی ایــن ســخن، در تفکیــک رویکــرد عاشــقانه و فقیهانــه اســت؛ دکتــر ســروش 
ــوان نمــازی را کــه فقــه، آن را واجــب تلقــی کــرده، عاشــقانه  ــا به عنوان مثــال نمی ت توضیــح نمی دهــد کــه آی
، چــه اشــکالی وجــود دارد کــه مــا اقــدام حسین)علیه الســالم( را اقدامــی هــم  اقامــه کــرد؟! به عبارت دیگــر

فقهــی و هــم عاشــقانه تلقــی کنیــم؟!
ــد کــه حفــظ کیــان  کیــد نموده ان ــر ایــن نکتــه تأ ، عالمــان کالمــی و فقیهــان دین شــناس، ب از ســوی دیگــر
دیــن از واجب تریــن واجبــات اســت. درصورتی کــه دفــاع از دیــن، واجــب عینــی بشــود، دیگــر جــای تقیــه 
نیســت و شــخص بایــد تــا پــای جــان، بــه دفــاع از کیــان دیــن بپــردازد و جلــوی نابــودی آن را بگیــرد. حضــرت 
یخــی قــرار گرفــت و به تکلیف شــرعی خویــش در دفــاع از دین  اباعبداهلل)علیه الســالم( نیــز در موقعیتــی تار

تو جلوگیــری از فراموشــی آن، عاشــقانه عمــل کــرد.•
اش
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عقل مدرن یا عقالنیت عاشورایی؟
مقایسه ای تطبیقی میان آراء

دکتر سروش و آیت اهلل مصباح یزدی)ره(در تحلیل ابعاد قیام عاشورا

طراح: آرش فروغی  		
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مقدمه
تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  ســروش،  یــم  عبدالکر
ســه  طــی  روشــن فکری،  یــان  جر چهره هــای 
در  او  دیدگاه هــای  اســت.  اخیــر  دهــه ی 
دیــن  فلســفه ی  و  معرفت شناســی  حوزه هــای 
ــو از اندیشــه های فیلســوفان  ــًا تقریــری ن کــه عمدت
الهیــات  آنهــا در  و امتدادبخشــِی  مــدرن غربــی 
در  را  بســیاری  چالش هــای  اســت،  اســالمی 
یــان تفکــر دینــی ایجــاد کــرده اســت. از  ســوی  جر
ســوی  از  متعــددی  عکس العمل هــای   ، دیگــر
اندیشــمندان حــوزوی و دانشــگاهی، در پاســخ 
محمدتقــی  آیــت اهلل  شــد.  مطــرح  او  آراء  بــه 
جّدی تریــن  از  همــواره  یــزدی)ره(،  مصبــاح 
بودنــد.  روشــن فکری  یــان  جر مواجهه گــران 
حــوزه ی  در  ایشــان  دیدگاه هــای  از  بســیاری 
ــه اندیشــه های  الهیــات و فلســفه ی دیــن، ناظــر ب
بســیاری  دلیــل،  همیــن  بــه  بــود.  ســروش  دکتــر 
از اندیشــه های ایــن دو متفکــر را می تــوان نــوک 
در  متضــاد،  تقریبــًا  فکــرِی  جبهــه ی  دو  پیــکان 

دانســت. الهیــات  حــوزه ی 
واقعــه ی عاشــورا، یکــی از نقــاط تقاطــع ایــن دو 
رویکــرد فکــری بــود. ایــن واقعــه، نــه صرفــًا یــک 
یخــی، بلکــه از منظرهــای مختلــف  ماجــرای تار
کالمــی، اندیشــه ی سیاســی، و معرفت شــناختی 
متفکــران  بــرای  عمیقــی  بصیرت هــای  حــاوی 
مســلمان بــوده و سرنوشــت بســیاری از اندیشــه ها 
را می تــوان در تحلیــل ایــن واقعــه به نظاره نشســت؛ 
برخــوردار  یــژه ای  و اهّمیــت  از  واقعــه  ایــن  لــذا 
از  متأثــر  ســروش  دکتــر  تقاطــع،  ایــن  در  اســت. 
اندیشــه های فیلســوفان مــدرن، حامــل نگرشــی 
منّورالفکرانه و متفاوت از ســّنت شــیعی، نســبت 
ــزدی)ره(  ــاح ی ــت اهلل مصب ــود و آی ــرا ب ــن ماج ــه ای ب
نیــز در امتــداد ســّنت الهیــات شــیعی، گهــگاه 
یشــان نکاتــی را بیــان  در آثــار گفتــاری یــا نوشتار
می کردنــد کــه -گرچــه بــدون تصریح، اما- می شــد 

بــا قــدری صرافــت فهمیــد کــه در پاســخ بــه نگرش هــای روشــن فکرانه مطــرح شــده اســت. بــه همیــن دلیــل، 
، می تــوان نمونــه ای از تقابــل جریان منّورالفکری و ســّنت اســالمی،  بــا پیگیــری اندیشــه های ایــن دو متفکــر

در یــک عرصــه ی خــاص را بــه نمایــش گــذارد.
ــورا )در  ــه ی عاش ــل واقع ــروش در تحلی ــر س ــای دکت ــِی دیدگاه ه ــا بازخوان ــم ب ــعی می کن ــتار س ــن نوش در ای
ابعــاد مختلــف آن( و ســپس مــروری اجمالــی بــر مواجهــه ی آیــت اهلل مصبــاح یــزدی)ره( بــا آنهــا، تقریــری 
از ایــن تقابــل ارائــه دهــم. بــرای ایــن غــرض الزم اســت دیدگاه هــای هــر دو اندیشــمند، همدالنــه و بــه دور از 
تعصــب فهــم و تقریــر شــود. البتــه اینکــه دکتــر ســروش هیــچ اثــر مکتــوِب منســجمی دربــاره ی ایــن موضوع 
ندارنــد و تمــام دیدگاه های شــان در قالــب ســخنرانی های پراکنــده و مناســبتی مطرح شــده، مقــداری فهم 
ــا  ــز ب ــی را نی ــکان ارجاع ده ــد و ام ــکل می کن ــوع را مش ــن موض ــان در ای ــام وار اندیشه های ش ــجم و نظ منس
، به عنــوان ناظــر ســّوم در ایــن تحقیــق، ســعی می کنــد  مشــکل مواجــه خواهــد کــرد؛ امــا راقــم ایــن ســطور
آنچــه کــه از تصریحــات شــفاهی ایشــان برداشــت کــرده را بــا رعایــت اخــالق پژوهــش و تقّیــد بــه امانــت در 

توصیــف، تقریــر کنــد.

نفی نگرش کالمی به عاشورا
دکتــر ســروش هیچــگاه دربــاره ی نگــرش بنیادینــش بــه مســئله ی امامــت و چیســتی آن تصریحــی نــدارد. 
یــح و مکــّرری کــه در بــاب نفــی نگــرش کالمــی بــه واقعــه ی عاشــورا دارد و همچنیــن  امــا از دغدغــه ی صر
ــا نــگاه خوش بینانــه دربــاره ی منســجم بــودن اندیشه های شــان در حــوزه الهیــات، می تــوان حــدس زد  ب
کــه فهــم ایشــان از امامــت در امتــداد فهمشــان از نبــّوت اســت. او بــا قرائتــی عرفی شــده از نبــّوت، شــأن 
قدســِی شــخصیت نبــی را تنــزل داده، وجــه خاکــی و بشــری اش را پررنــگ کــرده و مفهــوم تجربــه ی نبــوی 
را بــا همیــن غــرض پیــش می کشــد. در نــگاه ســروش، وحــی نــه حقیقتــی قدســی کــه حامــل پیامــی از 
عــرش بــه فــرش باشــد، بلکــه صرفــًا یــک تجربــه اســت. البتــه تجربــه ای خــاص، امــا نــه آن چنــان ملکوتــی 
ــت  ــه ای اس ــر تجرب ــرای دیگــر انســان ها دســت نیافتنی باشــد؛ حداکث و خارق العــاده کــه درذات خــود ب
از ســنخ تجربه هــای عارفانــه. او اســمش را تجربــه ی پیامبرانــه می گــذارد و آن را امــری ذاتــًا شــخصی، 
یخ منــد، و ســوبژکتیو قلمــداد می کنــد. گرچــه ایــن تجربــه درونــی، در بیــرون از وجــود پیامبــر هــم ظهــور  تار
و بروزهایــی دارد،1 امــا ایــن ظهــور و بــروز و ایــن رســالت، از ذاِت ایــن تجربــه برنمی آیــد؛ بنابرایــن شــریعت 

یخــی اوســت.2   هــم تابــع شــخصیت خاکــی و تار
در ایــن نگــرش، والیــت هــم امــری کامــالً شــخصی، تجربــی، و ســوبژکتیو قلمــداد می شــود؛ آن چنان کــه 
هرکســی بایــد بگــردد و ولــی خــودش را پیــدا کنــد، نــه اینکــه هرکــس ولــی خداســت، ولــی شــما هــم باشــد.3  
وقتــی نبــّوت و والیــت، شــخصی و تجربــی باشــند، دیگــر امتدادبخشــی معنــای والیــت معنــوی بــه والیــت 
سیاســی، معنــا نخواهــد داشــت و حتــی اگــر مــا بــرای اهل بیت)علیهم الســالم( والیــت معنــوی قائلیــم، 
ــاک  ــتناک و خطرن ــاده وحش ، فوق الع ــن کار ــرا ای ی ــم؛ ز ــرایت دهی ــی س ــت سیاس ــه والی ــم آن را ب ی ــق ندار ح
کــه امامــت هــم در  بــود!4 وقتــی نبــوت این چنیــن توصیــف می شــود، کامــالً منطقــی اســت  خواهــد 

ــود. ــم ش ــده فه ــی عرفی ش پارادایم
هیــچ  حــاوی  اســت،  امــام  کــه  ازآن جهــت  اباعبداهلل)علیه الســالم(  شــخصّیت  ســروش،  نــگاه  در 
ــا بتــوان قیــام عاشــورا را  یــژه ای بــرای شــناخت ایشــان به عنــوان یــک انســان ملکوتــی نیســت ت بصیــرت و
در پرتــو آن فهــم کــرد. البتــه ایــن مســئله نــه تصریــح، بلکــه الزمــه ی توصیفــی اســت کــه از عاشــورا در پرتــو 
ماوراءالطبیعــی  امــر  کــه  کیــد می کنــد  تأ او  ارائــه می دهــد.  شــخصیت حسین بن علی)علیه الســالم( 
همــواره بــه امــر طبیعــی ترجمــه می شــود. هرآنچــه در طبیعــت هســت، طبیعــی اســت و شــخصیت 
حسین بن علی)علیه الســالم( هــم هرچنــد قدســی اســت، امــا مقهــور قوانین جهــان مادی اســت و حرکت 

|  علیرضا مالامحدی
دانشجوی دکتری فلسفه تطبییق
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نــِی معمولــی و نــه  او هــم بــر اســاس قواعــد عقال
ماوراءالطبیعــی شــکل گرفته اســت. ایــن ســخن، 
بتوانیــم  بایــد  مــا  کــه  شــده  مطــرح  ازآن جهــت 
چرایــی و چگونگــی قیام اباعبداهلل)علیه الســالم( 
را فــارغ از نگــرش کالمــِی صــرف، فهم کنیــم و از آن 

یــم. درس بگیر
ــی  ــرد بنیادین ــه رویک ــه ضمیم ــه، ب ــن دغدغ ــا ای ام
کــه  می شــود  باعــث  دارد،  امام شناســی  در  کــه 
تحلیــل  بــرای  کــه  کنــد  کیــد  تأ ســروش  دکتــر 
حرکــت اباعبداهلل)علیه الســالم( و قیــام عاشــورا، 
و  رفتــار  نبایــد  و  داشــت  کالمــی  رویکــرد  نبایــد 
حرکــت حسین بن علی)علیه الســالم( را به مثابــه 
انســان قدســی و ملکوتــی فهــم و تحلیــل  یــک 
می گویــد:  ســروش  دکتــر  زمینــه،  ایــن  در  کــرد. 
جنبــه ی  بــر  را  ایشــان  الهوتــی  جنبــه ی  »نبایــد 
ناسوتی¬شــان غلبــه بدهیــم؛ بلکــه بایــد هــر دو 
جنبــه را حفــظ کنیــم. البتــه ایشــان شــخصیتی 
بشــر  یــک  به هرحــال  امــا  اســت،  بشــری  فــوق 
صریحــًا  هیچــگاه،  ســروش  دکتــر  اســت.« 
سیدالشهدا)علیه الســالم(  ملکوتــی  جنبــه ی 
از  کــه  تحلیل هایــی  در  امــا  نمی کنــد،  نفــی  را 
شــخصیت و افعــال ایشــان ارائــه می دهــد، همواره 
نگــرش زمینــی و عرفی شــده )ســکوالر بــه معنــای 
و  می گیــرد  مفــروض  را  هستی شــناختی اش( 
نه تنهــا از هرگونــه تحلیــل ملکوتی احتــراز می کند، 
بلکــه صریحــًا چنین نگرشــی را اســطوره ای عنوان 
 بــر 

ّ
کــرده و حتــی مضمــون همــه ی روایاتــی کــه دال

ــه از  ــه اینک ــاره ب ــدون اش ــتند را )ب ــرش هس ــن نگ ای
اهل بیت)علیهم الســالم( نقــل شــده اســت( بــه 

می گیــرد. ســخره 
بــه عقیــده ی دکتــر ســروش، مــا حداکثــر می توانیــم 
یخــی، شــخصیت امــام  بــه کمــک داده هــای تار
حسین)علیه الســالم( را روان شناســی کنیــم و بــه 
کمــک ویژگی هــای شــخصیتی ایشــان، ماهّیــت 
و  کنیــم. عــارف  را فهــم  قیــام  و هــدف  حرکــت 
، دو وصفــی هســتند کــه دکتــر ســروش بــرای  مبــارز
بیــان  حسین بن علی)علیه الســالم(  شــخصیت 
کالمــی و  می کنــد. عــارف بــودن را نــه از نظــرگاه 
الهیاتــی، بلکــه بــه شــهادت دعــای عرفــه، بــرای آن 

ــر اســاس همیــن قیــام عاشــورا )و البتــه بــه قرینــه ی یــک  حضــرت صــادق می دانــد. مبــارز بــودن را هــم ب
یخــی کــه ایشــان را مخالــف صلــح امــام حسن)علیه الســالم( عنوان می کنــد(، بر ایشــان صادق  ادعــای تار
ــوان قیــام عاشــورا را تحلیــل کــرد، در ادامــه روشــن می شــود. ــا ایــن دو ویژگــی، چطــور می ت ــد. اینکــه ب می دان
یــژه هســتند: عــّزت  فــه ی شــخصیتی دیگــر هــم از نــگاه دکتــر ســروش دارای اهّمیــت و

ّ
البتــه دو مؤل

اســت.  حسین بن علی)علیه الســالم(  شــخصیت  شــناخت  کلیــد  یــت  حر  ، او نــگاه  از  یــت.  حّر و 
پــاره ای از فرمایشــات خــود اباعبداهلل)علیه الســالم( باعــث شــده کــه دکتــر ســروش، دو وصــف مذکــور 
ــر شــخصیت ایشــان صــادق بدانــد. البتــه تحلیــل دکتــر علــی شــریعتی در بــاب حریــت نیــز باعــث  را ب

برجسته شــدن ایــن خصیصــه در نــگاه وی شــده اســت.
یــد، مواجهــه ی کالمــی بــا مســئله ی علــم امــام  یــم ســروش بــا یــادآوری ماجــرای کتــاب شــهید جاو عبدالکر
گاهــی ابتدایــی امــام حسین)علیه الســالم( از سرنوشــت قیــام را کامــالً غلــط عنــوان کــرده، به طورکلــی  و آ
رویکــرد کالمــی در تحلیــل قیــام عاشــورا را نشــانه ی غلبــه ی نــگاه اســطوره ای عنــوان می کنــد. ایشــان 
یــد را فــراَروی از نگــرش اســطوره ای و  تحلیــل دکتــر شــریعتی و همچنیــن نویســنده ی کتــاب شــهید جاو

نــی بــا واقعــه ی عاشــورا می دانــد. نمونــه ی مواجهــه ی عقال
پاســخ دکتــر ســروش بــه مســئله علــم امــام در واقعــه عاشــورا، همــان دیــدگاه صالحــی نجف آبــادی اســت: 
»امــام حسین)علیه الســالم( در ابتــدای حرکــت تصــور کــرد کــه عــراق آمــاده ی پذیــرش ایشــان اســت. همــه 
احتیاطهــای عقالیــی را هــم انجــام داده بــود، وقتــی هــم کــه بــه بن بســت خــورد و فهمیــد چنیــن نیســت، 
ــت قــرارداد و امــام 

ّ
می خواســت برگــردد و بــه زندگــی اش ادامــه دهــد؛ امــا دشــمن او را در دوراهــِی مــرگ و ذل

حسین)علیه الســالم( هــم مجبــور شــد عّزتمندانــه بجنگــد و کشــته شــود.«

امام به مثابه انسان کامل
تنافــرِ ایــن دیدگاه هــا بــا ســّنت شــیعی واضح تــر از آن اســت کــه نیــاز بــه توضیــح و اثبــات داشــته باشــد. 
آیــت اهلل مصبــاح)ره( در مباحــث عاشــورایی خویــش، هیــچ گاه بــه اینکه در فهم و تحلیــل افعال حضرت 
سیدالشهدا)علیه الســالم( بایــد رویکــرد کالمــی داشــت، تصریــح نکرده انــد؛ امــا ایــن عــدم تصریــح به دلیل 
بدیهــی تلّقــی کــردِن ایــن نگــرش اســت؛ چنان کــه در همــه ی مباحــث عاشــورایی ایشــان، جایــگاه ملکوتی 
و عصمــت آن حضــرت، همــواره مفــروض و مبنــای بحــث بوده اســت. ایــن رویکــرد، نه تنهــا مانــع پرســش 
و فهــِم چرایــی و چگونگــی قیــام نشــده، بلکــه به عنــوان یکــی از مبــادی تصدیقــِی بحــث، بــه مــا کمــک 

می کنــد تــا بهتــر بتوانیــم افعــال آن حضــرت را تحلیــل کنیــم.
یخــی  در ایــن نگــرش، اساســًا مبانــی کالمــی از مبــادی تصدیقــِی الزم بــرای فهــم و ســنجش گزارش هــای تار
داشــت.  معصوم)علیهم الســالم(  امامــان  ســیره ی  از  درســتی  فهــم  نمی تــوان  آنهــا،  بــدون  و  هســتند 
از رحلــت  پــس  به عنوان مثــال، وقتــی می خواهــد دربــاره ی مســئله ی ســقیفه و ماجراهــای سیاســِی 
ــا  ــالم( ب ــه ی امیرالمؤمنین)علیه الس ــِی مواجه ــد و چگونگ ــخن بگوی ــه( س ــی اهلل علیه وآل ــول اکرم)صل رس
ــاره فضائــل شــخصیتی و ملکوتــی آن حضــرت به تفصیــل بحــث  آن ماجراهــا را تحلیــل کنــد، ابتــدا درب
ــت(. ــو والی ــاب در پرت ــار اّول و دّوم کت ــردازد. )گفت ــخ می پ ی ــل تار ــه تحلی ــا، ب ــه آنه ــکا ب ــا ات ــپس ب ــد و س می کن
بــر همیــن اســاس، گرچــه ویژگی هــای شــخصیتی اباعبداهلل)علیه الســالم( در تحلیــل قیــام عاشــورا نقــش 
تعیین کننــده دارنــد، امــا ویژگی هــای در ایــن ســطح سرنوشت ســاز را نمی تــوان بــه اوصــاف روان شــناختی 
تقلیــل داد؛ بلکــه بایــد ویژگی هــای شــخصیتی ایشــان را ذیــل شــخصیت معنــوی و ملکوتــی ایشــان، 

به مثابــه یــک امــام و انســان کامــل فهــم کــرد.
)علیهم الســالم( نــور واحدنــد؛ ]بنابرایــن[ هــر امــام  ایشــان در ایــن زمینــه می نویســند: »همــه ی ائمــه اطهار
دیگــری هــم به جــای امــام حسین)علیه الســالم( بــود، بایــد همیــن برنامــه را اجــرا می کــرد. اگــر هــم اختالفــی  14
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ــان  ــد و یزیدی ــردن یزی ــی را تبرئه ک ــن تلّق ــه ی ای نتیج
اســالم  از  مــدرن  قرائتــی  محصــول  کــه  می دانــد 
اســت.10 ایــن مســئله از نظــر ایشــان چنــان اهمیــت 
دارد کــه بخــش قابل توجهــی از کتــاب آذرخشــی 
را  صفحــه(  )حــدود70  کربــال  آســمان  از  دیگــر 
و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  زمینه هــای  شــرح  بــه 
سیاســِی فاجعــه ی عاشــورا اختصــاص می دهــد؛ 
کــه هیچ یــک بــه جنگ هــای صــدر  زمینه هایــی 
اســالم ارتبــاط ندارنــد، بلکــه باعث انحــراف جامعه 
از صــراط مســتقیم شــده اند و ایــن انحــراف بــوده کــه 

عامــل وقــوع فاجعــه ی عاشــورا شــده اســت.
دیــدگاه  حــدس  گفته شــد،  آنچــه  اســاس  بــر 
قیــام  سیاســی  ُبعــد  دربــاره ی  ســروش  دکتــر 
بــا  او  نیســت.  ســخت  چنــدان  عاشــورا 
اســت  معتقــد  سیاســت،  از  ُعرفــی  تحلیلــی 
انگیــزه ی  اصــالً  حسین)علیه الســالم(  امــام 
اصــالً  هــم  کارش  و  نداشــت  سیاســت مدارانه 
سیاســت مدارانه نبــود و ایــن امتــداد، همــان تلقــی 
شــخص محورانه از قیــام عاشــورا اســت. از منظــر 
حسین بن علی)علیه الســالم(  ســروش،  دکتــر 
شــخصیتی مبــارز بــود و ایــن یکــی از اصلی تریــن 
یشــه های قیــام عاشــورا بوده اســت. بــه همیــن  ر
را  حسین)علیه الســالم(  امــام  نمی تــوان  دلیــل 
یــک الگــوی همیشــگی و همه جایــی دانســت. 
انســان  هــر  احتــرام  مــورد  ایشــان  حرکــت  البتــه 
باکرامتــی اســت؛ امــا امــام حسین)علیه الســالم(، 
یــخ بشــر بــود و هــم  هــم خــودش یــک اســتثنا در تار
ــه  ــود، بلک ــده نب ــک قاع ــورا ی ــام عاش ــش. قی حرکت
کار  ارزش  بــودن،  اســتثنا  بــا  البتــه  بــود.  اســتثنا 
؛ امــا چــون اســتثنا  او بیشــتر می شــود، نــه کمتــر
اســت، درســی کــه از ایــن حرکــت می تــوان گرفــت 

هــم مقّیدتــر و محدودتــر خواهــد بــود.
دیــدگاه  مقابــِل  نقطــه  دقیقــًا  دیــدگاه،  ایــن 
شــیعه  علمــای  عمــوم  و  مصبــاح)ره(  آیــت اهلل 
متعــدد  کلمــات  اســتناد  بــه  ایشــان  اســت. 
اباعبداهلل)علیه الســالم( از آغــاز حرکــت از مدینــه 
تا روز عاشــورا، هدف اصلی قیام ایشــان را اصالح 
و  امربه معــروف  ایشــان  کرده انــد.  مفاســد عنــوان 
نهی ازمنکــر را به عنــوان قاعــده ای مطــرح می کنــد 

در رفتــار ائمه)علیهم الســالم( دیــده می شــود، بــه لحــاظ شــرایط اجتماعــی زمــان ایشــان بــوده اســت ... مــا 
معتقدیــم اگــر امــام حسین)علیه الســالم( هــم در موقعیــت امــام حسن)علیه الســالم( بودنــد، می بایســت 
هماننــد ایشــان رفتــار می کردنــد و اگــر امــام حسن)علیه الســالم( در شــرایط امــام حسین)علیه الســالم( 
بودنــد، بایــد همــان رفتــار امــام حسین)علیه الســالم( را انجــام می دادنــد و ســایر ائمه)علیهم الســالم( نیــز 
بــه همیــن شــکل. اختــالف در روش هــا و رفتارهــا )نــه بــه دلیــل تفــاوت قرائت هــا از اســالم، بلکــه( به خاطــر 

شــرایط اجتماعــی خاصــی بــوده کــه ایــن وظایــف را ایجــاب می کــرده اســت.«5 
ایــن تنافــر دربــاره ی جایــگاه امامــت اهل بیت)علیهم الســالم( و والیــت، زعامــت، و رهبــرِی سیاســی ایشــان، 
به عنــوان یکــی از ملزومــات امامــت ایشــان نیــز مشــهود اســت. آیــت اهلل مصبــاح یــزدی)ره( بــرای پیامبــر 
اعظم)صلــی اهلل علیه وآلــه(، عــالوه بــر نبــوت در معنای رایج کالمــی آن، مقام امامت نیز قائل اســت و اثبات 
م تلّقــی می کنــد.6  

ّ
امامــت بــرای اهل بیت)علیهم الســالم( را در گــرِو امامــت نبــی دانســته و آن را امــری مســل

طبیعتــًا ایــن تقابــل، در مســئله ی علــم امــام نیــز امتــداد می یابــد. به بــاور آیت اهلل مصبــاح یــزدی)ره( عالوه 
ــالم( از  ــام حسین)علیه الس ــودن ام ــر ب ــا خب ــد ب ــی در تأیی یخ ــی و تار ــاهد روای ــا ش ــی، ده ه ــل کالم ــر دالی ب
ــون از  ــان چ ــه ایش ــد ک ــی نمی مان ــخن باق ــن س ــرای ای ــی ب ــن جای ــود دارد؛ بنابرای ــن راه، وج ــهادت در ای ش

عاقبــت حرکــت و کار خــود اطــالع نداشــتند، دعــوت مــردم کوفــه را اجابــت کردنــد.7 

تحلیل اجتماعی و سیاسی عاشورا
رت مراقبــت از  کیــد بــر ضــرو یکــی از نقــاط اشــتراک ایــن دو اندیشــمند در تحلیــل قیــام عاشــورا، تأ
صــراط مســتقیم حکومــت اســالمی اســت. دکتــر ســروش، بــا عبرت گیــری از قیــام عاشــورا، نتیجــه 
یــف نشــود و هیــچ نهضتــی بیمــه ی  کــه مکتــب دچــار تحر کــه هیــچ تضمینــی نیســت  می گیــرد 
یخــی نشــده؛ بنابرایــن وقتــی نهضتــی بــر اســاس ارزش هــای الهــی شــکل گرفــت، بایــد از آن مراقبــت  تار
کــه منجــر بــه  کــرد. آیــت اهلل مصبــاح)ره( نیــز پــس از شــمارش برخــی از عوامــل انحــراف جامعــه 
فاجعــه ی عاشــورا شــد، انقــالب اســالمی ایــران را نیــز در خطــر ابتــال بــه انحــراف دانســته و مراقبــت از 
یــرا دکتــر  یکــرد نیــز هســت! ز ری می دانــد.8 البتــه همیــن نقطــه، دقیقــًا آغــاز تقابــل ایــن دو رو آن را ضــرو
ســروش، انقــالب اســالمی ایــران را عامــل تبدیل شــدِن عاشــورا از یــک رودخانــه بــه برکــه می دانــد، امــا 
آیــت اهلل مصبــاح)ره( معتقــد اســت کــه انقــالب اســالمی، دقیقــًا در امتــداد قیــام عاشــورا شــکل گرفته 
اســت. به دلیــل این کــه جامعــه اســالمی، در آغــاز نهضــت آیــت اهلل خمینــی)ره( از جهاتــی شــبیه بــه 
یــش را  جامعــه ی اســالمی زمــان نهضــت عاشــورا بــود و ایشــان بــا الهــام از قیــام عاشــورا، نهضــت خو

شــروع کردنــد و مــردم نیــز دعــوت ایشــان را لبیــک گفتنــد.9 
دیگــر نقطــه ی اختــالف ایــن دو اندیشــمند در تحلیــل قیــام عاشــورا، زمینه هــا و عوامــل اجتماعــی ایــن 
فاجعــه ی تاریخــی اســت. دکتــر ســروش بــا مــروری بــر جنگ هــا و فــراز و نشــیب های صــدر اســالم و البتــه بــا 
استشهاد به شعری که یزید)لعنةاهلل علیه( در هنگام مواجهه با اسرای کربال خواند، معتقد است که قیام 
ع( بــه پــا کرده انــد. او باتوجه بــه  )ص( و امیرالمؤمنیــن) عاشــورا محصــول جنگ هایــی اســت کــه قبــالً پیامبــر
ســیر تاریخــی حــوادث، واقعــه ی عاشــورا را امــری طبیعی تلّقی می کند. ایشــان با این ســخن که »خــون، خون 
مــی آوَرد؛ از میــان برداشــتِن کســی، از میــان برداشــتِن خــود را بــه دنبــال مــی آوَرد؛ تصفیــه کــردِن دیگــران، عــزم بــر 
تصفیه شــدن خــود را ایجــاد می کنــد و ایــن برخوردهــای خشــن، خــود به خشــونت دامــن خواهد زد. آدم کشــی 
عواقبــی دارد، حتــی اگــر به حــق باشــد. خشــونت، خشــونت مــی آوَرد، حتــی اگــر این خشــونت را پیامبر ایجاد 
کرده باشــد، و حتی اگر او مجبور به این خشــونت شــده باشــد. باالخره آن کینه ای که در دل دیگری کاشــته، 

روزی ســر برخواهــد آورد.« بــه طبیعــی بــودن واقعــه ی کربــال استشــهاد می کند.
آیــت اهلل مصبــاح)ره( ایــن دیــدگاه را عمیقــًا ناصــواب می دانــد و صریحــًا بــه مخالفــت بــا آن می پــردازد و 
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لعن هــا را محصــول حــس انتقام جویــی شــیعیان 
می شــمارد.  مذمــوم  امــری  را  آن  و  کــرده  عنــوان 
بــر اســاس همیــن نگــرش، دوگانــه ی مواجهــه ی 
نی-عاطفــی، بــا واقعــه ی عاشــورا را مطــرح  عقال
یــخ،  می کنــد. در ایــن تلّقــی، شــیعیان در طــول تار
یــارت عاشــورا  ز بــا  همــواره مواجهــه ای عاطفــی 
ــه عــزاداری  ــًا ب ــه همیــن دلیــل، صرف داشــته اند و ب
اکتفــا  انتقام جویــی  حــس  نگه داشــتن  زنــده  و 
دکتــر  از  پــس  کــه  اســت  مدعــی  او  کرده انــد. 
نــی  شــریعتی بــود کــه شــیعیان بــه مواجهــه ای عقال

بــا عاشــورا رو آوردنــد.13 
اصــرار دکتــر ســروش بــه انــکارِ معقولیــِت عــزاداری 
و بــه ســخره گرفتــِن ایــن ســّنت شــیعیان در طــول 
یــخ، مخالفــت جــّدی آیــت اهلل مصبــاح)ره( را  تار
برانگیخــت. ایشــان در ابتــدای کتــاب آذرخشــی 
دیگــر از آســمان کربــال، گفتــاری مفّصــل دربــاره ی 
در  آن  نقــش  و  اهّمیــت  و  عــزاداری  ضــرورت 
منظرهــای  از  و  کــرده  بیــان  نیــت  عقال ارتقــای 
آن  جامعه شــناختی  و  روان شــناختی  مختلــف 
کتــاب جامــی  را تبییــن می کنــد. همچنیــن در 
فوایــد  مجــّزا،  فصــِل  پنــج  ذیــل   ، کوثــر ل  زال از 
ســّنت عــزاداری در شــیعیان را شــرح می دهــد و 
نــی  توضیــح می دهــد کــه نه تنهــا مواجهــه ی عقال
بــا واقعــه ی عاشــورا ابــداع دکتــر شــریعتی نیســت، 
بلکــه اساســًا ســّنت عــزاداری به عنــوان مواجهه ی 
مواجهــه ی  در  یشــه  ر طرفــی  از   ، نیــز عاطفــی 
 ، ــا واقعــه ی عاشــورا دارد و از دیگــر ســو ــی ب ن عقال

آن می شــود.• ارتقــای  باعــث 
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کــه حرکــت حضــرت بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، منطبــق بــر آن شــکل گرفــت و ایــن قاعــده همیشــگی 
و همه جایــی اســت. جهــاد نیــز وظیفــه ای اســت کــه در مواقعــی و تحــت شــرایط خاصــی بــرای عمــل بــه 
ــت از  ــه گذش ــور ک ــت. همان ط ــه آن را داش ــدام ب ــجاعت اق ــد ش ــر بای ــروف و نهی ازمنک ــده ی امربه مع قاع
نــگاه آیــت اهلل مصبــاح)ره(، نهضــت انقــالب اســالمی ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی)ره(، نمونــه ی عینــی و 

مطلوبــی از عمــل بــه ایــن قاعــده اســت.

عقالنیِت عاشورا
پرســش از مبانی معرفت شناســِی قیام عاشــورا، یکی از مهم ترین ابعاد حرکت امام حسین)علیه الســالم( 
نیتــی فهــم کنیــم و از لحــاظ معرفت شــناختی چــه  اســت. اینکــه ایــن نهضــت را بــر اســاس چــه عقال
رویکــردی در تحلیــل آن داشــته باشــیم، نقشــی تعیین کننــده در همــه ی دیگــر ابعــاد ایــن ماجــرا دارد. 
نیــت مــدرن بــه تحلیــل  یــان روشــن فکری تعلــق دارد، طبعــًا بــر اســاس عقال یــم ســروش کــه بــه جر عبدالکر
نیــت  ــه عقال ــه ماجــرای عاشــورا، در صــدد سامان بخشــی ب ــا نفــی رویکــرد کالمــی ب ماجــرا می پــردازد. او ب
مــدرِن عاشــورایی اســت. نکتــه ی جالــب اینکــه، وی بــرای ایــن غــرض، از آموزه هــای عرفــان شــیعی بهــره 
«11 و »إّن اهلل  نیــت مــدرن، منطــِق »إّن اهلل شــَاء أن یــراَک قتیــالً می بــرد. طبیعــی اســت کــه بــر اســاس عقال

یــل ایــن قیــام نیســت. شــَاء أن یراُهــن ســبایًا« قابــل هضــم نباشــد؛ بنابرایــن چــاره ای جــز تأو
ــر  ــز عنــوان می کنــد کــه ب ــه مســلخ رفتــِن اباعبداهلل)علیهالســالم( را امــری عقــل گری ــل، ب ی ــرای ایــن تأو او ب
اســاس محاســبات عقلــی نمی تــوان آن را فهــم کــرد. او ادامــه ی مســیر حرکــت امــام حسین)علیه الســالم( 
پــس از رســیدن خبــر شــهادت جنــاب مســلم بن عقیل را امــری خطیــر عنــوان می کنــد و منظــورش از امــر 
، پافشــاری بــر حرکتــی اســت کــه اشــتباه بودنــش مشــخص شــده و اســتمرار آن باعــث بــه مســلخ  خطیــر
یــادی انســان دیگــر اســت. او معتقــد اســت اینجــا دیگــر عقــل پاســخگو نیســت و  رفتــن خــود و تعــداد ز
حسین بن علی)علیه الســالم( بــا پــای عشــق عرفانــی مســیر را ادامــه داده اســت. او معتقــد اســت کــه دلیرِی 
یــرا از فقــه،  حسین بن علی)علیه الســالم( در صحنــه ی کربــال، محصــول عشــق بــود؛ نــه عقــل و نــه فقــه، ز

قهرمانــی بیــرون نمی آیــد و چنیــن سلحشــوری ای نمی توانــد محصــول فقــه باشــد.
در نقطــه مقابــل، آیــت اهلل مصبــاح)ره( در کتــاب جان هــا فــدای دیــن بــا شــرح نســبت میــان حفــظ دیــن 
نیــت ایمانــی، ســّر ایــن مســئله را بازگــو می کنــد. توضیحاتــی  و بــذل جــان، بــر اســاس منطــق قرآنــی و عقال
کــه حاصلــش ایــن اســت: »آنچــه در معــرض تهدیــد بــود، ادامــه ی حیــات اســالم در جامعــه اســالمی بــود؛ 
بنابرایــن اباعبداهلل)علیه الســالم( فــدا شــد تــا اســالم بــرای جامعــه ی آن روز و نســل های بعــد باقی بمانــد«.12 

و ایــن را قانونــی بــرای همیشــه ی اســالم و مســلمین می دانــد.
یــارت عاشــورا اســت.  نیــت مــدرن، مواجهــه ی دکتــر ســروش بــا ز دیگــر نتیجــه دین شناســی ذیــل عقال
یــارت )و به کلــی  نیــت، ادعــا می کنــد کــه ایــن ز یــارت عاشــورا ذیــل همیــن عقال ــا تحلیــل مضامیــن ز او ب
یارت هــا(، مجعــول شــیعیان اســت؛ نــه منصــوص از ســوی امامــان معصوم)علیهم الســالم(. یکــی از  ز
یــارت اســت. او ایــن  یــارت عاشــورا، لعن هــای ایــن ز ــر نفــی قداســت از ز کیــدات وی ب نقــاط محــوری تأ

		  

دکتــر ســروش، انقــاب اســامی ایــران را عامــل تبدیل شــدِن عاشــورا از یــک رودخانــه بــه برکــه 
می دانــد، امــا آیــت اهلل مصبــاح)ره( معتقــد اســت کــه انقــاب اســامی، دقیقــًا در امتــداد 
قیــام عاشــورا شــکل گرفته اســت. به دلیــل این کــه جامعــه اســامی، در آغــاز نهضــت آیــت اهلل 
خمینی)ره( از جهاتی شــبیه به جامعه ی اســامی زمان نهضت عاشــورا بود و ایشــان با الهام 
ع کردنــد و مــردم نیــز دعــوت ایشــان را لبیــک گفتنــد. از قیــام عاشــورا، نهضــت خویــش را شــرو
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و  انســان  در  اخالقــی  افعــال  منشــأ  یافتــن 
دغدغــه  دیربــاز  از  دیــن،  و  اخــالق  رابطــه 
نــگاه  در  اســت.  بــوده  دانشــمندان  و  متفکــران 
رشــد  به جهــت  انســان ها  یست شناســانه،  ز
مغــزی خــود، درجاتــی از حــس اخالقــی را کســب 
کرده انــد؛ امــا چنیــن تبیینــی به تنهایــی قــادر بــه 
توضیــح همــه رفتارهــای اخالقــی و مفاهیم عالیه 
ق دینــی  اخالقــی، به خصــوص در حیطــه اخــال
نیــت  ــام عقال ــه ن نمی باشــد. از طرفــی ودیعــه ای ب
عامــل  اصلی تریــن  کــه  شــده  داده  انســان  بــه 
تفــاوت انســان بــا ســایر حیوانــات اســت و می توان 
درجاتــی از اخالقیــات ارادی و انتخابــی انســان 
نیــت منحصربه فــرد او نســبت داد. از  را بــه عقال
ســوی دیگــر پدیــده دیــن داری، تأثیــر بســزایی در 
تحکیــم فعــل اخالقــی و پایبنــدی بــه هنجارهــای 
اخالقــی در جوامــع و فرهنگ هــای مرتبــط داشــته 
نــی ارتقــای رتبــی  ق عقال اســت؛ چنانچــه اخــال

کــه واالتریــن مرتبــه تکاملــی انســان اســت.  یابــد، انســان واجــد اخــالق الهــی می شــود 
نــی را بیــان کــرده و  یســت اخالقــی انســان و نحــوه تعامــل دیــن و اخــالق عقال در ایــن نوشــتار مراتــب ز
ــزاری در جهــت رفتارهــای غیرانســانی و جنایــات  ق تهــی شــود، اب خواهیــم گفــت کــه اگــر دیــن از اخــال
ــت. یخ ــن ر ــر زمی ــی را ب ــن داری اخالق ــرخ دی ــون س ــورا، خ ــر عاش ــه در ظه ــی ک ــان جنایت ــود؛ هم ــد ب ــری خواه بش

تبیین زیستی نوع دوستی و از خودگذشتگی )اخالق زیستی(
یســتی موجــودات، بایــد بــه نحــوی  یســتی-تکاملی، نحــوه رفتــار ز مطابــق انتخــاب طبیعــی و فرایندهــای ز
باشــد کــه احتمــال بقــا و تولیدمثــل جانــدار را افزایــش دهــد؛ بنابرایــن آنچــه انتظــار مــی  رود، بــروز رفتارهــای 
خودخواهانــه در میــان گروه هــای جانــوری اســت. امــا برخــی جانــوران اجتماعــی، از جملــه انســان ها 
ــه کاهــش احتمــال بقــا و تولیدمثــل خودشــان و افزایــش بقــا و تولیدمثــل دیگــران  ــد کــه ب رفتارهایــی دارن

ــوده اســت. یست  شناســان تکاملــی ب می  انجامــد. ایــن مســئله از مدت هــا پیــش، دغدغــه ز
به عنوان مثــال زنبورعســل فاقــد نیــش بــوده و دارای کلونی هایــی بــا یــک ملکــه و صدهــا تــا هــزاران عــدد زنبــور 
کارگــر هســتند. زنبورهــای کارگــر بــا تمــام تــوان کار می  کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه خودشــان عقیم  انــد و 
فقــط ملکــه قــدرت تولیدمثــل دارد. بــه نظــر می رســد نوعــی انتخــاب اجتماعــی در کنــدوی زنبورعســل وجــود 
دارد، بدیــن معنــی کــه اگــر اجتماعــی از خویشــاوندان نزدیــک تشــکیل شــده باشــد کــه در کنــار هــم و بــا منافــع 
مشــترک زندگــی می کننــد، ارزش فــداکاری در آن اجتمــاع افزایــش خواهــد یافت. در این کندوهــا ژن های زنبور 
، بــه طــور مفیدتــری توســط کارگرانــی کــه از خواهــران خــود مراقبــت می کننــد تکثیــر می شــود. در نتیجــه  کارگــر

عقالنیِت اخالق
نگرشی بر رابطه دین و اخالق

 هاله عبداهلی راد  |
دکتری فلسفه دین
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ــه تبعیــت از رهبــر دینــی و متــن  انســان دیــن دار ب
مقــدس، گاه حاضــر می شــود بــرای حفــظ شــعائر 
دیــن خــود جانــش را فــدا کنــد؛ حتــی اگــر ایــن کار 
یســتی، از جهــت بقــا و تولیدمثــل  هیــچ منفعــت ز
ــاور  ــه نظــر می رســد ب ــرد و گــروه نداشــته باشــد. ب ف
دینــی عمیــق، قــادر بــه هدایــت عملکــرد انســان، 

یســتی اســت. حتــی در خــالف جهــت مزایــای ز
حیوانــی  اخــالق  کــه  بــود  بــاور  ایــن  بــر  ارســطو 
بــه  انســان  در  شــهوت  حاکمیــت  به جهــت 
لذت هــای  جهــت  در  بیشــتر  و  آمــده  وجــود 
مــادی اســت. صدرالمتألهیــن از ایــن مرحلــه بــا 
ــرد کــه نفــس  ــام می  ب ــام صــورت نفــس حیوانــی ن ن
دارد. حیوانــی  کارکردهــای  مرتبــه  ایــن  در  انســان 
در اکثریــت انســان ها آنچــه تــا اواخــر عمــر محقــق 
ــر  ــرا اکث ی ــی اســت، ز اســت، همــان اخــالق حیوان
انســان ها ســعادت و خیــر را در لــذت می داننــد؛ 
یســت حیوانــی دارنــد.  تــوده انســان ها ز ازایــن رو 
اخــالق انســانی نتیجــه عقل عملــی اســت. زمانی 
کــه عقــل عملــی بــر انســان حاکــم شــود، او واجــد 

تمــام فضایــل اخالقــی می  گــردد.
»حکمــت عملــی از نیکــی ســیرت جدایی ناپذیــر 
یــرا اصــول حکمــت عملــی بــا فضایــل  اســت، ز
بــا  اخالقــی  درســتی  و  دارنــد  انطبــاق  اخالقــی 
حکمــت عملــی. فضایــل اخالقــی ازآن جهــت کــه 
بــا حکمــت عملــی و عواطــف پیوســته  اند، بــه 
طبیعــت مرکــب مــا تعلــق دارنــد؛ ولــی فضایــل این 
کل مرکــب، فضایــل انســانی اند و زندگــی منطبــق 
بــا آنهــا نیــز زندگــی انســانی اســت و نیک بختــی 
امــا  انســانی؛  نیک بختــی  نیــز  آن  از  ناشــی 
نــی چیــز دیگــری اســت ... ایــن  نیک بختــی عقال
نیک بختــی بــه مواهــب خارجــی بــه مقــدار انــدک 
احتیــاج دارد یــا بــه مقــداری کمتــر از نیک بختــی 

مبتنــی بــر فضایــل اخالقــی.«4 
مالصــدرا معتقــد بــود کــه در اثــر حرکــت جوهــری، 
نفــس انســان صــورت انســانی بــه خــود می  گیــرد 
کــه موجــودی مختــار  ایــن حرکــت در انســان  و 
گــرو فضایــل اخالقــی اســت و دیــن،  اســت، در 
عاملــی اســت کــه در راســتای ایــن حرکــت، یعنــی 
در تبدیــل نفــس حیوانــی بــه نفــس انســانی، بــه 

انتخاب طبیعی در اجتماع حشــرات عقیم نیز قابل توضیح اســت که باالترین مرتبه رفتار نوع دوســتانه را با 
، یعنــی ملکــه، بــه نمایــش می گذارنــد.1  فداکــردن زندگــی خــود، بــرای مراقبــت از نســل فــرد دیگــر

کاهــش می  دهنــد. فــرد  گاهــی رفتارهــای نوع دوســتانه در جانــوران، بــر میــزان تناســب2 مؤثرنــد و آن را 
نوع  دوســت منابــع غذایــی خــود را بــا ســایر افــراد گونــه ســهیم می شــود و حتــی ممکــن اســت خــود را بــرای 
نجــات جــان دیگــری بــه خطــر بینــدازد. بــه نظــر می  رســد برخــی افــراد گونــه، داوطلبانــه پذیرفته  انــد کــه در 
جهــت حفــظ منافــع گــروه فــداکاری کننــد. برخــی تکامــل دانــان بــه ایــن نتیجه رســیده اند که ممکن اســت 
 بــرای فــرد مضــر اســت، بــه دلیل نفــع عمومی  اش بــرای گروه، انتخاب شــده و گســترش 

ً
صفتــی کــه احتمــاال

یابــد. بــا ایــن رویکــرد، ارزش هــا، فضیلت هــای اخالقــی تفکــرات و احساســات وطن  پرســتی، گرایش هــای 
، و شــهادت در صنــف ارزش هــای جمعــی قــرار می گیرنــد کــه در جهــت  دینــی، پاک دامنــی، تقــوا، ایثــار
حفــظ بقــا و تفــوق گــروه تجویــز می  گــردد. برخــی بــر ایــن باورنــد که نوع دوســتی و ازخودگذشــتگی در انســان، 
در امتــداد گرایش هــای اجتماعــی در جانــوران شــکل گرفته اســت. بدیــن ترتیــب کــه انتقــال گرایش هــای 
ــوران اخالقــی بــدل کــرده و  ــه جان ــوران اجتماعــی را ب اخالقــی در طــی فراینــد تکامــل صورت گرفتــه و جان
گونــه انســان، پیشــرفته ترین نــوع جانــور اخالقــی اســت. ازایــن رو می تــوان اخالقــی بــودن انســان را در درجــه 

نخســت، بــه فرایندهــای تکاملــی مغــز انســان نســبت داد.

اخالق بر مبنای عقالنیت
برخــی اندیشــمندان، تبیین هــای زیســتی-تکاملی اخــالق در انســان را جامــع و کامــل نمی داننــد. آنهــا 
معتقدند نوع دوستی و ازخودگذشتگی در انسان، از نوعی غایتمندی برخوردار است که آن را از نوع دوستی 
بیولوژیکــی متمایــز می کنــد. آنچــه در جوامــع انســانی مشــهود اســت، تفــاوت بنیادیــن نحــوه بــروز رفتارهــای 
فــردی و اجتماعــی انســان ها بــا ســایر گونه هــا اســت. تمرکــز بــر ایــن تفاوت هــا نشــان می دهــد کــه مؤلفه هایــی 
کــه انســان را بــه اخــالق و فضائــل اخالقــی منتســب می کننــد، چیــزی فراتــر از وقایــع زیســتی هســتند. انســان 
 ، تنهــا موجــودی اســت کــه قــادر اســت با بیانــی ماهرانه و لطیف، احساســات خود را بیــان کند. از ســوی دیگر
ل منطقی  نیت به معنای قابلیت تفکر انتزاعی، طبقه  بندی مفاهیم، و قدرت اســتدال انســان ها دارای عقال
گاهــی، از ویژگی هایــی اســت کــه فقــط در گونه انســانی یافت می  شــود. انســان ها  گاهــی و مرگ آ هســتند. خودآ

بــه مــرگ می  اندیشــند، هرچنــد ماننــد ســایر حیوانــات در تالش انــد تــا آن را عقــب بیندازنــد.
گاهــی،  ــا وجــود مرگ آ ــا مــرگ، ایــن اســت کــه در برخــی مــوارد ب مســئله مهــم در نحــوه مواجهــه انســان ها ب
داوطلبانــه بــه اســتقبال مــرگ می رونــد. عشــق بــه میهــن، دفــاع از خانــواده و فرزنــدان، حفــظ قبیلــه، و ... از 

جملــه عواملــی هســتند کــه حــس از خودگذشــتگی انســان را برمی انگیزنــد.
هرچنــد تکامل دانــان ســعی دارنــد بــه نحــوی ایــن احساســات و عملکــرد منحصربه فــرد انســان را از مســیر 
یســتی و بــر مبنــای روش طبیعت گرایانــه توضیــح دهنــد، امــا همچنــان ســؤاالت بســیاری در  تکامــل ز
خصــوص ماهیــت رفتارهــای نوع دوســتانه انســانی وجــود دارد کــه بی پاســخ مانــده اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه تقریبــًا همــه تکامل دانــان بــر ایــن باورنــد کــه انســان در اثــر تأثیرپذیــری از نهــاد فرهنــگ، دیــن، یــا 
ســنت موروثــی اجتمــاع خــود، رفتــار نوع دوســتانه از خــود بــروز می دهــد. مثــالً باورمنــدان در یــک جامعــه 
یــرا عقایــد دینــی آنهــا بــر ایــن بــاور اســتوار اســت کــه خداونــد نیکــوکاران را  دینــی، اخالقــی عمــل می  کننــد، ز

پــاداش می  دهــد و ظالمــان را در دوزخ می  افکنــد.3 

عقالنیت، دین، اخالق
ــر مبنــای  از جملــه مســائل غامــض در بحــث رفتارهــای نوع دوســتانه انســانی، ازخودگذشــتگی و ایثــار ب

باورهــای دینــی اســت. 



121

14
01  

یور
شهر

م   |  
ده

هار
ه چ

مار
|  ش

ی  
ورز

خرد

کمــک آدمــی می آیــد. ایمــان بنیادیــن و حقیقــی، 
عاملــی اســت کــه گرایش هــای نفســانی مضــر را 
ــس  ــل نف ــی در تبدی ــل مهم ــد و عام ــرل می  کن کنت

ــه نفــس مطمئنــه اســت.5   امــاره ب
رفتــار  مراتــب  در  ارســطو  مباحــث  باتوجه بــه 
نظــام  بررســی  و  یک ســو  از  انســان  در  اخالقــی 
در  آن  مرکــزی  هســته  کــه  مالصــدرا  فلســفی 
تحــوالت نفــس بــر اثــر حرکــت جوهــری اســت، 
نیــت، یــک  می  تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه عقال
ویژگــی ممتــاز انســانی اســت کــه عامــل اصلــی 
ظهــور رفتــار اخالقــی در انســان اســت؛ بنابرایــن 
انســان به موجــب  رفتــار اخالقــی در  از یک ســو 
ماهیــت انســانی  اش، متمایــز از جانــوران پســت  تر 
، اخــالق انســانی پدیــده  ای  اســت و از ســوی دیگــر
نیــت و همچنیــن  ذومراتــب اســت و بــا رشــد عقال
از  انســان  رفتــار  دینــی،  باورهــای  و  ایمــان  تأثیــر 
اخــالق حیوانــی بــه اخــالق انســانی ارتقــا می  یابــد. 
در ایــن میــان، دیــن بــه یــاری افــرادی می  آیــد کــه از 
گاهانــه انتخــاب کرده  اند تا تحول  روی اختیــار و آ
نفــس حیوانــی  و صــورت  کننــد  پیــدا  اخالقــی 
ایــن  کننــد.  تبدیــل  انســانی  به صــورت  را  خــود 
، مســتلزم آن اســت کــه قبــل از روی  نهــادن  تغییــر
نــی  به ســوی دیــن، درجاتــی از حــس اخالقــی عقال
در  تنهــا  ایمــان  یــرا  ز باشــد،  موجــود  انســان  در 
را  آن  پذیــرش  آمادگــی  کــه  می  شــود  وارد  قلوبــی 
داشــته باشــند و وجــود رذایــل اخالقــی در قلــب 
انســان، مانــع ورود ایمــان در قلــب اســت؛ بنابرایــن 
به عنــوان  انســان،  منحصربه فــرد  نیــت  عقال
موجــودی متمایــز از ســایر جانــوران، زمینه ســاز 
تأثیــر باورهــای دینــی در بهبــود کارکــرد اخالقــی 
گاهانــه درمی  یابــد  نــی آ انســان اســت. انســان عقال
یســت فــردی و اجتماعــی  کــه بــرای داشــتن یــک ز
مناســب، بایــد اخالقــی باشــد و ورود در حیطــه 
مســتعد  را  انســان  کــه  اســت  اخالقــی  رفتــار 
باورهــای  دیگــر  ســوی  از  می  کنــد.  دیــن داری 
دینــی، بــا ارائــه تصویــری متفــاوت از جهــان، خــدا، 
ــه اخالقــی  ــر ترغیــب انســان ها ب و انســان عــالوه ب
ــه نظام  ســازی در حیطــه رفتارهــای  ــادر ب ــودن، ق ب
ــوان گفــت:  ــود. ازایــن رو می ت هنجــاری خواهنــد ب

»دیــن داری پدیــده ای اســت کــه در جهــت ارتقــای رفتــار اخالقــی عمــل می  کنــد و چنیــن نیســت کــه 
باورهــای دینــی منشــأ ایجــاد حــس اخالقــی در نهــاد انســان باشــند«. بدین معنا که انســان دیــن دار باورمند 
نــی اخالقــی اســت و دیــن بــا کارکردهــای خاصــی کــه دارد،  حقیقــی، قبــل از مؤمــن بــودن یــک انســان عقال
در واقــع نقــش ارتقــای رتبــی افعــال اخالقــی در انســان را برعهــده می گیــرد. ازایــن رو می تــوان دیــن و اخــالق 
را به نوعــی مکمــل هــم دانســت کــه اگــر در کنــار هــم باشــند، انســان در مســیر صلــح، دوســتی، انصــاف، و 

عدالــت حرکــت خواهــد کــرد.
از مهم تریــن کارکردهــای دیــن، مهــار خودخواهــی در میــان انسان هاســت. خودخواهــی و عــدم توجــه بــه 
یــخ بــوده اســت. توصیه  هــای ادیــان  حقــوق دیگــری، عامــل اصلــی وقــوع جنگ هــا و فتنه هــا در طــول تار
در بــاب دیگــران، اغلــب در جهــت ایثــار و انفــاق و فــداکاری اســت. متــون مقــدس دینــی، همــواره صفــات 
خودخواهانــه را تخطئــه کرده  انــد و غــرور و خودخواهــی و خودگــروی را از صفــات شــیطانی و مهربانــی و ایثــار 
ــر باورهــای دینــی، مانــع  را جزئــی از صفــات الهــی برشــمرده  اند. ترویــج و توســعه سیســتم اخالقــی مبتنــی ب
رشــد خودخواهی هــای مخــرب در اجتمــاع انســانی خواهــد شــد؛ بنابرایــن هرجا ســخن از دیــن داری حقیقی 
اســت، منظــور دیــن اخالقــی اســت و غیــر از آن، هرچــه را دیــن بنامنــد و کارکــرد اخالقــی نداشــته باشــد، در 
واقــع دیــن نیســت؛ بلکــه تنهــا بــروز برخــی رفتارهــای ظاهــری و انجــام عــادت وار مناســکی اســت کــه تقیــد بــه 
آنهــا، توهــم دیــن داری را در افــراد ایجــاد می کنــد. همیــن توهــم خطرنــاک منجــر بــه بــروز حــس خودبرتربینــی و 
خودحق پنــداری در انســان می شــود؛ تــا جایــی کــه حــس اخالقــی انســانی مبتنــی بــر نوع دوســتی و دگرخواهی 

افــول کــرده و انســان، تبدیــل بــه موجــود دیــن دار غیراخالقــی، بلکــه ضداخالقــی می شــود.

کربال، صحنه تقابل اخالق علوی و دین داری اموی
نــی دینــی و دیــن داری ظاهــری فاقــد اخــالق را می تــوان در دو  ق عقال یکــی از نمونه هــای بــارز تقابــل اخــال
ســوی جبهــه جنــگ در میــدان کربــال بــه تصویــر کشــید. اگــر واقعــه کربــال از منظــر اخالقــی مــورد بررســی 
ــه جایــگاه  ق و برگردانــدن آن ب ع(، احیــای اخــال ــوان ادعــا کــرد کــه هــدف امــام حســین) ــرار گیــرد، می ت ق

یــژه دیــن داران بــوده اســت. متعالــی اش در بیــن مــردم، به و
برخــی فالســفه اخــالق بــر ایــن باورنــد کــه مهم ترین تفــاوت خوانش علــوی و خوانش امــوی از اســالم، تفاوت 
ع( پرچمــدار راســتین آن  در رابطــه دیــن و اخــالق بــوده اســت.6 در نــگاه اســالم علــوی کــه امــام حســین)
بــوده، اخــالق چارچــوب دیــن، دیــن داری، و دین شناســی اســت؛ درحالی کــه در خوانــش امــوی، دیــن داری 
پوســته ای تهــی از اخــالق اســت کــه در خدمــت مطامــع دنیــوی اســت. سیاســت امــوی، تهــی از اخــالق 
نــی اســت و دیــن، فقــط ابــزاری بــرای رســیدن بــه قــدرت محســوب می شــود؛ ازایــن رو بــا حقیقــت  عقال
اســالم، فاصلــه بســیار دارد. ظاهــر دیــن داری و ادای مناســک و عبــادات، ازآن جهــت موردتوجــه حکومــت 
امــوی قــرار می گیــرد کــه در نظــر قاطبــه دیــن داران، حفــظ ظاهــر دیــن، تمــام دیــن داری اســت؛ هرچنــد 

		  

ماصــدرا معتقــد بــود کــه در اثــر حرکــت جوهــری، نفــس انســان صــورت انســانی بــه خــود 
می  گیــرد و ایــن حرکــت در انســان کــه موجــودی مختــار اســت، در گــرو فضایــل اخاقــی 
اســت و دیــن، عاملــی اســت کــه در راســتای ایــن حرکــت، یعنــی در تبدیــل نفــس حیوانــی 
بــه نفــس انســانی، بــه کمــک آدمــی می آیــد. ایمــان بنیادیــن و حقیقــی، عاملــی اســت کــه 
گرایش هــای نفســانی مضــر را کنتــرل می  کنــد و عامــل مهمــی در تبدیــل نفــس امــاره بــه 

نفــس مطمئنــه اســت.  
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خالــی از محتــوای اخالقــی باشــد. در ایــن نــوع 
نــگاه بــه اخــالق، نوع دوســتی و ازخودگذشــتگی 
نــی قابل تصــور نیســت.  بــه معنــای اخالقی-عقال
برابــر  در  ظاهــری،  دیــن داراِن  امــوی،  جبهــه  در 
ایســتاده اند و می جنگنــد؛  حقیقــت دیــن داری 
حفــظ  جانــوران،  ســایر  همچــون  هدفشــان  امــا 
 ، ــل ایــن تفکــر بقــا و لــذت دنیــوی اســت. در مقاب
هــدف  یــک  دیــن  ع(  اباعبــداهلل) جبهــه  در 
کــه پشــتوانه اخــالق اســت؛ نــه ابــزاری  واالســت 
کربــال نمــاد  در جهــت اهــداف دنیــوی. میــدان 
انســان هایی  ایثــار  و  از خودگذشــتگی  حقیقــی 
ــرده و  ــور ک ــی عب ــس حیوان ــه نف ــه از مرحل ــت ک اس
به صــورت نفــس انســانی و باالتــر از آن، نفــس الهــی 
ــه معنــای  دســت یافته اند. ایثــار در جبهــه حــق، ب
حقیقــت  احیــای  جهــت  در  خــود  فداکــردن 
از  بعــد  کــه  اســت  دینــی  اخــالق  و  دیــن داری 
، به جهــت خودخواهی هــا و دنیــا  رحلــت پیامبــر

پرســتی ها بــه محــاق رفتــه بــود. 
دیــن داران  شــوم  اهــداف  از  پــرده  کربــال  قیــام 
اصیــل  دیــن  یژگی هــای  و و  زد  کنــار  ظاهــری 
کــه بــه  گذاشــت. ازایــن رو اســت  را بــه نمایــش 
ز عاشــورا و هــر  یقیــن می تــوان ادعــا کــرد، هــر رو
تقابــل  رانــی  یــرا در هــر دو ز کربالســت،  مکانــی 
دیــن داری  و  علــوی  قــی  اخال دیــن داری  بیــن 
ــود  ــم وج ــد ه ــا اب ــته و ت ــود داش ــوی وج ــزاری ام اب

داشــت. خواهــد 

نتیجه گیری
گفــت  مطابــق مباحــث مطــرح شــده، می تــوان 
قــی اولیــه در انســان، به جهــت رشــد  رفتــار اخال
مغــز و ارتقــای ســطح هوشــمندی، نســبت بــه 
ســایر گونه هــای جانــوری، نهادینــه شــده اســت. 
قــی و نوع دوســتی را انتخــاب  انســان، زندگــی اخال
و  خویشــاوندان  یــا  گــروه  و  جامعــه  تــا  می کنــد 
بیشــتری  تولیدمثــل  و  بقــا  شــانس  فرزندانــش 
یســتی،  ق ز داشــته باشــند. در ایــن ســطح از اخــال
و  اســت  دنیــوی  حیــات  منافــع  تأمیــن  هــدف 
انســان و حیــوان  بیــن  دراین خصــوص، تفاوتــی 
اراده و  بــا  انســان   ، باالتــر نــدارد. در مرتبــه  وجــود 

نیــت در  نیــت به عنــوان عنصــر منحصربه فــرد گونــه انســان، بهره منــد می شــود. عقال اختیــار خــود از عقال
نــگاه فلســفی بــا هوشــمندی متفــاوت اســت. عقــل، قــادر اســت مفاهیــم کلــی را ادراک و انتــزاع کنــد کــه 

تنهــا انســان چنیــن قابلیتــی را داراســت. 
قــوه عاقلــه انســان، فــارق بیــن او و ســایر جانــداران اســت. انســان عاقــل اراده می کنــد کــه اخالقــی زندگــی 
کنــد؛ ازایــن رو در واقــع می تــوان گزاره هــای اخالقــی را تجلــی اراده متعیــن انســان )مطابــق فلســفه کانتــی( 
نیت به معنای وجود ســطح عمیق  تری از سنجشــگری  دانســت که نمود انســانیت اوســت. ازاین رو عقال
نــی، وابســته بــه  یابــی و نتیجتــًا انتخــاب در انســان، نســبت بــه ســایر حیوانــات اســت. اخــالق عقال و ارز
نــی، حفــظ  دیــن نیســت؛ بلکــه می تــوان آن را ســنگ بنــای اخــالق دینــی دانســت. دغدغــه اخــالق عقال

کرامــت و هویــت انســانی و کســب فضایــل اخالقــی در جهــت ســیر به ســوی کمــال و ســعادت اســت. 
مرتبــه عالی تــر اخــالق کــه متصــف بــه دیــن داری حقیقــی اســت، در طــول دو مرتبــه قبلــی بنــا می شــود. 
نیت  یســتی و به جهــت عقال بدیــن نحــو کــه انســان به جهــت حضــور در عالــم مــادی، واجــد هوشــمندی ز
، قــادر بــه درک مبانــی اخــالق انســانی اســت. او از حیــث مقیــد بــودن بــه دیــن حــق، یــک  و اراده و اختیــار
باورمنــد اخالقــی خواهــد بــود کــه فعــل اخالقــی در ایــن مرتبــه، نــه بــرای حفــظ بقــا و تولیدمثــل، بلکــه در 

جهــت کرامــت انســانی از طریــق اتصــاف بــه اخــالق الهــی خواهــد بــود.
نــی اســت، افعــال ارادی انســان تحــت والیــت  ق عقال یریــن آن اخــال در مرتبــه اخــالق الهــی کــه ســنگ ز
ــزال  ــه منبــع الی ــا هــدف قــرب و اتصــال ب یســت اخالقــی انســان ب ــه، ز الهــی انجــام می شــود. در ایــن مرتب
هســتی صــورت می گیــرد؛ بــدون اینکــه کوچک تریــن نفــع دنیــوی و شــخصی لحــاظ شــود. اخــالق اولیــای 
ع( ســوگند  الهــی را می تــوان از ایــن ســنخ دانســت. همان طــور کــه در خطبــه 224 نهج البالغــه، امــام علــی)
یــر آســمان های آنهاســت بــه مــن ببخشــند تــا خداونــد  یــاد می کننــد کــه »چنانچــه هفت اقلیــم را بــا آنچــه ز
را بــا گرفتــن دانــه ای از دهــان مورچــه ای معصیــت کنــم، چنیــن کاری نخواهــم کــرد«. چنیــن نگاهــی جز در 

ق الهــی قابل تصــور نمی باشــد.• مرتبــه اخــال
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 . 3. دین در محدوده عقل تنها؛ امانوئل کانت؛ ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش ونگار

4. الشواهدالربوبیه؛ صدرالمتألهین محمدابن ابراهیم شیرازی؛ ترجمه و تفسیر دکتر جواد مصلح، انتشارات سروش. 
5. Ayala، F. J & Arp، R - )2010(- Contemporary debates in philosophy of Biology، Blackwell Publishing. 

پی نوشت
1. Ayala&Arp-2010-pp. 329 ،328. 
2. بــر اســاس مــدل تکاملــی، میــزان تغییــرات انطباقــی در طــول نســل ها، به صــورت تصاعــدی افزایــش می یابــد، یعنــی 
انتخــاب طبیعــی، آنهــا را برمی گزینــد و گســترش می دهــد. میــزان ایــن افزایــش تصاعــدی بــا اســتفاده از پارامتــری بنــام 
»تناســب داروینــی« یــا بطــور ســاده تر »تناســب« ســنجیده می شــود. اصطــالح تناســب را دانشــمندان ژنتیــک تکاملــی در 
دو معنــا بــکار می برنــد: 1. مفهــوم محلــی بــه معنــای متناســب بــودن و ســازگار بــا محیــط و مفهــوم. 2. بــه معنــای ســنجش 
میــزان تغییــر کثرت گونه هــای ژنتیکی. گونه هایــی کــه بهتــر خــود را بــا محیــط وفــق می دهنــد، یعنــی در معنــای محلــی 
متناســب ترند، نیــز از تناســب داروینــی بیشــتری برخوردارنــد؛ چنانچــه در طــول چنــد نســل تعدادشــان در حــد قابل توجهی 

افزایــش می یابــد. 
یست شناســی تکاملــی، کارکــرد دیــن در اجتمــاع انســانی مــورد توجــه قــرار می گیــرد و دیــن  3. به همین دلیــل اســت کــه در ز

بعنــوان مؤلفــه انگیــزش در جهــت فعــل اخالقــی در نظــر گرفتــه می شــود. 
4. اخالق نیکوماخوس، کتاب دهم، ص 391. 

5. شواهدالربوبیه، ص 339 و 340. 
6. افسون گل سرخ، ص 45. 
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western philosophers as a great opportunity to create 
an argumentative discourse for religious thinkers. 
KheradVarzi is in fact a means of communication through 
which liberal thinkers discuss their views on Iranian-
Islamic civilization equally based on logic and argument. 
In line with this, the  "Specialized Journal of KheradVarzi" 
proudly welcomes the support of all writers and thinkers 
to create  opportunities for arguments.
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