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ــاب و  ــة کت ــة خان ــت مؤسس ــال 1376 به هّم ــاب« س ــد کت ــة نق ــال »فصلنام نه
ــان،  ــالش عالم ــا ت ــد و ب ــانده ش ــتان نش ــگان و فرهنگ دوس ــی از فرهیخت جمع
منتقــدان و ادیبــان بالیــد و دیــری اســت کــه ثمــرات آن، گاه به شــمایل ماهنامــه 
و گاه به شــمایل فصلنامــه، در دســترس شــیفتگان کتــاب قــرار گرفته اســت. خانــة 
کتــاب مفتخــر اســت کــه بــا یــاری اهــل ادب و فضیلــت، بیــش از بیســت ســال ایــن 
ــه ای ارزشــمند  ــه دور داشــته و مجموع ــد و آســیب زمان ــارک را از گزن درخــت مب
از تحقیقــات مانــدگار در حــوزة کتــاب را در حافظــة تاریــخ ایــران و جهــان ضبــط 

ــر جــای گذاشته اســت.  ــرای نســل آینــده ب ــی گرانبهــا ب نمــوده و میراث
ــگ و ادب،  ــی فرهن ــنای اهال ــام و دیرآش ــریة صاحب ن ــن نش ــت ای ــی اس بدیه
ــای  ــات ج ــخ مطبوع ــه در تاری ــده ک ــی ش ــرات و تحوالت ــتخوش تغیی ــا دس باره
ــش گرچــه  ــات آن گسســته نشــده و نفس های ــز رگ حی ــا هرگ ــدارد ام شــگفتی ن

ــت.  ــتاده اس ــا بازنایس ــاده ام ــماره افت ــا به ش باره
»فصلنامــة نقــد کتــاب« در طــول عمــر خــود به دنبــال دگرگونی هــای سیاســی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی مدیریتــی شــاهد فــراز و فــرود فــراوان بــوده و بارهــا در 
روش، محتــوا، زمــان انتشــار و یــا عنــوان آن تغییراتــی ایجــاد شــده امــا بنای مســئوالن 
فرهنگــی به ویــژه مدیــران خانــة کتــاب، هرگــز بــر عــدم انتشــار ایــن نشــریه نبــوده، 
چراکــه از اهــداف بنیانگــذاری آن اطالع رســانی و نقــد و معرفــی کتــاب و کمــک بــه 
ارتبــاط خــالق میــان پدیدآورنــدگان، ناشــران و ســایر فّعــاالن عرصــة نشــر و فرهنــگ 

کشــور اســت کــه خــود از ســنگ بناهای فعالیــت خانــة کتــاب اســت. 
ــریات گاه  ــر نش ــون دیگ ــون همچ ــل گوناگ ــز به دالی ــاب نی ــة کت ــریات خان نش
ــار  ــه در انتش ــاِه چندماه ــای کوت ــت. وقفه ه ــول بوده اس ــر و تح ــرض تغیی در مع
فصلنامــه، تغییراتــی کــه در نــام نشــریه رخ داده، همگامــی آن بــا موضوعــات دیگــر، 
ــکل  ــاپ آن به ش ــریه و چ ــی نش ــط مش ــول در خ ــدر، تح ــردبیران گرانق ــر س تغیی
ماهنامــه یــا فصلنامــه، به ضــرورت و در موقعیت هــای خــاص پیش آمــده امــا 

ــت.  ــف نشده اس ــچ گاه متوق ــار آن هی انتش
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ایــن فصلنامــه بــر ســعی وافــر تمامــی ســردبیران و همــکاران پیشــین نشــریه 
ــته اند؛ ارج  ــکاری داش ــا آن هم ــادی ب ــال های متم ــی س ــه در ط ــندگانی ک و نویس
ــا  ــته ب ــون گذش ــز همچ ــگام نی ــن هن ــال، در ای ــد متع ــاری خداون ــد و به ی می نه
هــدف معرفــی و نقــد تازه هــای کتــاب در ایــران و دیگــر کشــورها منتشــر می شــود. 
ــا  ــه و ب ــه و حامیان ــی همدالن ــا نگاه ــد ب ــالش می کن ــاب ت ــة کت مؤسســة خان
ــات  ــا در موضوع ــی کتاب ه ــطح علم ــردن س ــه باالب ــه، ب ــاالت منتقدان ــار مق انتش
ــد.  ــار باش ــن آث ــدن برتری ــان در برگزی ــارای مخاطب ــاند و ی ــاری رس ــون ی گوناگ
ــش  ــار خوی ــف آث ــوت و ضع ــاط ق ــا نق ــش ب ــش از پی ــن نویســندگان را بی همچنی
ــی اســتوار  ــای پیــش رو، گام ــه در راه بی انته ــن فصلنام ــه ای ــد ک آشــنا ســازد. امی
در عرصــة نقــد بــردارد، غبــار از چهــرة فضــای نقــادی بروبــد و بــا هوایــی تــازه بــر 

ــد. ــر بیفزای ــم و ادب و هن شــوق و شــور اهــل عل

نیکنام حسینی پور
مدیرمسئول



3505

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

ــا دنیــای  اگــر بخــش مهمــی از پروســه و یــا پــروژة آشــنایی و آگاهــی ایرانیــان ب
غــرب را مرهــون فراینــد ترجمــة کتاب هــا و آثــار اندیشــمندان و فیلســوفان غربــی 
بدانیــم ســخنی به گــزاف نگفته ایــم. آن گونــه کــه ترجمــة آثــار و کتــب ایــن حــوزه 
بخــش اعظــم فکــر و تولیــدات دانشــگاهی در ایــران معاصــر را به خــود اختصــاص 
ــویه  ــاً یک س ــیر تقریب ــن مس ــم. ای ــش می روی ــیر پی ــن مس ــان در ای داد؛ و همچن
ــن موضــوع  ــروز داشته اســت؛ کــه ای ــه ام ــا ب مواهــب و مضــرات خــاص خــود را ت

خــود بخشــی از مســئلة امروزیــن مــا در حــوزة علــوم انســانی اســت. 
ــروز،  ــه ام ــر ب ــرب در دورة نزدیک ت ــویه از غ ــة یک س ــان ترجم ــن جری ــا ای ام
جریــان مــوازی ای را در کنــار خویــش می بینــد. جریــان ترجمــة یک ســویة دیگــری 
کــه البتــه هنــوز نحیــف اســت. ترجمــة آثــار و کتــب اندیشــه و اندیشــمندان جهــان 
عــرب در ایــران رو بــه گســترش اســت. بــا نگاهــی بــه فراینــد افزایــش کتاب هــای 
ترجمه شــده در ایــن حــوزه در دهه هــای 1380 و 1390 می تــوان به راحتــی 

دریافــت کــه جهــت نمــودار ایــن جریــان ترجمــه نیــز رو بــه افزایــش اســت. 
ــا ایــن مســئله مخالفتــی نخواهیــم داشــت؛ بلکــه مســئلة مــا آن  البتــه کــه ب
اســت کــه لــزوم ایــن حجــم از ترجمــه از آثــار و کتاب هــای اندیشــمندان جهــان 
عــرب در ایــران امــروز مــا چیســت؟ ایــران و ایرانیــان امــروز بــا چــه اولویت هــا و 
مصائبــی روبــرو هســتند کــه ایــن بخــش از کتاب هــای ترجمــه تــوان پاســخگویی 
ــت؟  ــا چیس ــار و کتاب ه ــت از آث ــة این دس ــزوم ترجم ــا را دارد؟ در کل ل ــا آن ه ب
چــه نویســندگان و کتاب هایــی می تواننــد بــه ایــن جریــان ترجمــه افــزوده 
ــی  ــود و برخ ــژه ش ــه وی ــرادی توج ــا اف ــرد ی ــار ف ــه آث ــت ب ــا الزم اس ــوند؟ آی ش
ــار  ــده در آث ــای مطرح ش ــا و فرانظریه ه ــوند؟ نظریه ه ــه نش ــار ترجم ــر از آث دیگ
ــد، عبدالرحمــان، احمــد، حنفــی،  ــری، ابوزی ترجمه شــده ای چــون کتاب هــای جاب
بلقریــز و... کــدام وجــه از ســؤاالت ذهنیــت عامــة ایرانیــان امــروز یــا اندیشــمندان 
ــؤاالتی  ــت؟ و س ــخگو اس ــت را پاس ــتمداران درون حاکمی ــا سیاس ــگاهی ی  دانش

از این دست... . 

سخن سردبیر
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ایــن شــماره از فصلنامــه نقــد کتــاب علــوم انســانی بــا محوریــت نقــد و بررســی 
آثــار متفکــران جهــان عــرب ســعی در بازخوانــی مجــدد گفتمــان ســنت و مدرنیتــه 
ــاوت  ــاری ظاهــراً متف ــه آث ــژه، مجموع ــار بخــش وی ــار آث ــد کــه در کن دارد. هرچن
ــته  ــی شایس ــا ارتباط ــده ت ــعی ش ــی س ــت ول ــرار داده شده اس ــش آزاد ق در بخ
ــل  ــود را در مقاب ــا خ ــده در انته ــا خوانن ــردد ت ــرار گ ــف برق ــای مختل ــن نقده بی
ــد کــه ره به ســوی ســؤاالت جــاری پیرامــون رویارویــی  مجموعــه ای هماهنــگ یاب

ــه دارد. ســنت و مدرنیت
جهــان عــرب پیــش از ســایر مناطــق اســالمی بــا مدرنیتــة غربــی مواجــه شــد. 
یکــی بــه ایــن دلیــل کــه نزدیک تریــن بخــش جهــان اســالم بــه اروپاســت و دیگــر 
ــر ســلطة قدرت هــای اســتعماری  این کــه بخــش گســترده ای از آن مســتعمره و زی
ــا در خــط مقــدم هســتند. از  ــان کشــورهای شــمال آفریق ــن می ــود. در ای غــرب ب
ایــن روی، مدرنیتــة غربــی نه تنهــا پیــش از دیگــر جاهــا بــه ایــن مناطــق ســرایت 
ــم  ــرن نوزده ــد. از ق ــاز ش ــا آغ ــز در همین ج ــه آن نی ــیدن ب ــه اندیش ــرد، بلک ک
ــرد و  ــرم می ک ــه دســت و پنجــه ن ــا مدرنیت ــن کشــورها ب ــی در ای ــان متفکران اذه
از ایــن جهــت میــراث فکــری گســترده ای در ایــن زمینــه شــکل گرفــت. انباشــت 
ــل شده اســت.  ــه حــاال خــود موضــوع تأم ــاد شــد ک ــدری زی مباحــث نظــری به ق
ــه  ــم، بلک ــه داری ــاب مدرنیت ــه هایی در ب ــط اندیش ــرب نه فق ــان ع ــن در جه بنابرای
ــه بررســی  ــذا نمون ــز مطــرح شده اســت. ل ــن اندیشــه ها نی ــارة ای اندیشــه هایی درب
ــری  ــة نزدیک ت ــا مدرنیتــه، تجرب اندیشــه اندیشــمندان جهــان عــرب در برخــورد ب
بــه جامعــة ایرانــی اســت. چــرا کــه بیــش از یــک قــرن اســت کــه جامعــة مــا نیــز 
ــرار دارد و شــاید به همیــن خاطــر باشــد کــه  ــه ق ــرات مدرنیت ــوج تأث ــل م در مقاب
مترجمــان ایرانــی در ســال های اخیــر تمایــل جــدی ای بــه برگــردان ایــن آثــار از 

ــد. ــرب یافته ان ــان ع جه
ــمی  ــرآغاز ورود رس ــه س ــروطه خواهی ک ــش مش ــرن از جنب ــک ق ــت ی گذش
تجددخواهــی در ایــن سرزمین هاســت تاکنــون نتوانســته مأمــن مناســبی در 
ــای  ــد و پروژه ه ــرزمین ها بیاب ــن س ــدار ای ــان بی ــم اذه ــدان متالط روح و روان وج
ــه در  ــد. هرچندک ــای آن باش ــش زخم ه ــته التیام بخ ــدد نتوانس بومی ســازی تج
ــت؛  ــده گرف ــرزمین ها نادی ــن س ــدرن را در ای ــان م ــات جه ــوان تجلی ــر نمی ت ظاه
ولــی گذشــت زمــان فاصلــة درونــی ایــن دو جهــان را عمیق تــر ســاخته و 
روزبــه روز بــر عمــق شــکاف ها افــزوده شده اســت. شــاید در ایــن میانــه، نقــد ابــزار 
ــویة زوال  ــر از دو س ــه فرات ــد. این ک ــوالت باش ــن تح ــا ای ــی ب ــبی در رویاروی مناس
یــا پیشــرفت، اندیشــه ای ققنــوس وار از تَــل ایــن خاکســتر بــرون خواهــد تراویــد؛ 
تنهــا در پایــداری و تــداوم گفتمــان ســنت و تجــدد می تــوان کورســویی به ســوی 
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ــن ســرزمین ها خواهــد  ــی ای ــزل اهال ــق ســر من ــن طری آن داشــت. این کــه کدامی
بــود، تنهــا عــزم فــرد فــرد ســاکنان آن، ترســیم کنندة نقشــة راه آن خواهــد بــود.

ــد  ــته باش ــر توانس ــة حاض ــدگان مجموع ــالش پدیدآورن ــه ت ــد ک ــن امی ــا ای ب
اشــتیاقی نــو را در عمــق وجــود اندیشــندگان ایــن حــوزة مطالعاتــی فراهــم ســاخته 

باشــد.
محمد توحیدفام
سردبیر 



پارادایم جدید
نویسنده: آلن تورن

مترجم: سلمان صادقی زاده
ناشر: علمی و فرهنگی 

شابک: 9786004363518

نظریه های  و  بحث ها  و  طرح  میانة  در 
فراوان در علوم انسانی، هر نظریه از منظر 
مسائل  تحلیل  و  تبیین  به  خویش  خاص 
می کند.  اقدام  امروزین  انسان  مبتالبه 

صورت بندی  قابل  جامع  فرانظریه هایی  بر  تکیه  با  نظریات  و  آراء  تعدد  این 
مطالعات  وجوه  مهم ترین  از  امروزه  روش شناختی  مطالعات  آنچنان که  است. 
علوم انسانی محسوب می شود؛ تاآن جاکه با طرح پارادایم های شناختی جدید 
که  مواجهه ای  شده است.  مطرح  مدرن  جهان  با  جدید  مواجهه ای  از  سخن 
اجتماعی  و  سیاسی  متافیزیکی،  پارادایم های  پس  از  را  مدرنیته  مؤلفه های 
کتاب  می دهد.  قرار  شناسایی  مورد  فرهنگی  پارادایم  به واسطة  اقتصادی  ـ 
پارادایم های جدید اثر آلن تورن با ترجمة سلمان صادقی زاده حول محور موارد 
فرهنگی،  حقوق  جدید،  اجتماعی  جنبش های  چون  مباحثی  به بررسی  فوق 
پسااجتماعی  جهان  سوژه،  بازگشت  رهایی بخش،  فردگرایی  بازنمایی،  بحران 

و... می پردازد.
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وقتی باتای از فاشیسم می گوید

 دکتر رضا عقربیان قشقائی
دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

بررسی و نقد کتاب ساختار روانشناختی فاشیسم

چکیده 
ــیم  ــن تقس ــن و ناهمگ ــمت همگ ــه دو قس ــک ب ــواری باری ــا ن ــواره ب ــانی هم ــع انس جوام
می شــوند. باتــای در کتــاب ســاختار روانشــناختی فاشیســم ایــن نظریــه را مطــرح می کنــد 
ــد  ــن می کن ــط آن تعیی ــد و رواب ــت. تولی ــد اس ــر تولی ــی ب ــع مبتن ــی جوام ــن ذات ــه ای ک
ــع  ــوند و بالطب ــه ش ــن پذیرفت ــة همگ ــد در جامع ــبات را بپذیرن ــن مناس ــه ای عناصــری ک
عناصــر خــارج از ایــن دایــره بــه عرصــة ناهمگــن رانــده خواهنــد شــد. باتــای بــه تبعیــت 
ــالف  ــا برخ ــد؛ ام ــه می دان ــای جامع ــاد را زیربن ــاکان اقتص ــتی، کم ــیوة مارکسیس از ش
مارکسیســت های ارتدوکــس ریشــة روابــط اجتماعــی را در ناخــودآگاه می جویــد. وی 
ــه  ــد و آن را ب ــرد می کن ــن را ط ــر ناهمگ ــه، عناص ــد جامع ــز مانن ــم نی ــت عل ــد اس معتق
ــش اســت. عناصــر  ــرد و ناخوان ــن ط ــاً ریشــة فاشیســم در همی ــد. اتفاق ــوداگاه می ران ناخ
ناهمگــن هیــچ گاه از جامعــه پــاک نخواهنــد شــد و همچــون مــوج یــا یــک شــوک منتظــر 
تزلــزل ســاختار جامعــة همگــن خواهنــد بــود. اضمحــالل تدریجــی عنصــر همگــن، یــک 
رهبــر برآمــده از دنیــای ناهمگــن را بــرای اتحــاد دوبــاره فرامی خوانــد کــه در قالــب پیشــوا 

ــود. ــرح می ش مط

کلیدواژه ها: 
همگن، ناهمگن، فاشیسم، دولت، بورژوازی، دموکراسی پارلمانی. 
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مقدمه
ــرای تبییــن وضعیــت اروپــای مواجه شــده  شــوک!!! ایــن بهتریــن تعبیــر ممکــن ب
بــا پدیــدة فاشیســم اروپایــی خواهــد بــود. اروپــای مغــرور بــه داشــتن عقالنیــت و 
ــرون  ــری و ق ــر برب ــری به ظاه ــر تفک ــود را در براب ــاگاه خ ــنگری به ن ــتوانة روش پش
وســطایی دیــد. تفکــری مبتنــی بــر تخریــب و جنــگ افــروزی، تخریــب هرآن چــه 
ــه از  ــوک ن ــن ش ــد. ای ــه آن می بالی ــود و ب ــان آورده ب ــدرن به ارمغ ــت م عقالنی
مســتعمرات آفریقایــی یــا آســیایی بلکــه از مرکــز اروپــا ســر بــرآورده بــود. هرچنــد 
ــود   ــه ب ــروز یافت ــوس ب ــدة نامأن ــن پدی ــور ای ــانه هایی از ظه ــه نش ــود ک ــا ب مدت ه
)حرکت هــای تــوأم بــا نژادپرســتی و نخــوت اروپایی هــا بــا مردمــان مستعمراتشــان 
ــدن را  ــای متم ــت اروپ ــن حرک ــون ای ــا اکن ــد و ...( ام ــو و هن ــه در کنگ از جمل

ــود. ــه ب ــره انداخت به مخاط
ظهــور فاشیســم اروپایــی را می تــوان در نوشــته های بعضــی از متفکــران علــوم 
ــب  ــار مکت ــه در آث ــت؛ از جمل ــده یاف ــی ش ــی آن دوره پیش بین ــانی و اجتماع انس
نوظهــور روانــکاوی بــه پیشــتازی فرویــد می تــوان اشــاره نمــود. فرویــد می توانســت 
ــای  ــر کتاب ه ــه در اکث ــا این ک ــد، کم ــی کن ــم را ردیاب ــور فاشیس ــای ظه زمینه ه
ــاره  ــن موضــوع اش ــه ای ــاآگاه ب ــه به صــورت ن ــد و چ ــا تأکی ــه ب ــود چ ــی خ تحلیل
کــرده بــود  )فرویــد، 1392، ص. 1383(. امــا بعــد از ظهــور فاشیســم نیــز بســیاری 
ــد؛  ــاک زده ان ــب و خطرن ــدة عجی ــن پدی ــه رمزگشــایی ای از اندیشــمندان دســت ب
گــو این کــه شــناخت زمینه هــا و عملکــرد فاشیســم وظیفــة اصلــی علــوم انســانی 
ــه  ــان ک ــن جری ــل ای ــن عل ــرای تبیی ــورت ب ــب فرانکف ــود. مکت ــد ب ــده و خواه ش
اتفاقــاً آن را بــا پوســت و گوشــت خــود لمــس کــرده بــود و عواقــب آن گریبان گیــر 

■ باتــای، ژرژ )1397(. ســاختار روانشــناختی 
فاشیسم، ترجمة سمانه مرادیانی، تهران: بیدگل.

شابک:  978-600-7806-78-4                              
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اعضایــش شــده بــود1، دســت بــه نظریه پــردازی زد و از خــالل مقــاالت اعضــای آن 
در ایــن ارتبــاط، کتــاب مهــم و تأثیرگــذار دیالکتیــک روشــنگری به چــاپ رســید. 
فرانکفورتی هــای اولیــه بــا تلفیــق آرای فرویــد و مارکسیســم و... تحلیلــی جــذاب از 
فاشیســم ارائــه دادنــد. مارکسیســت ها آن را نیــاز ســرمایه داری بــرای اتحــاد مجــدد 
و ســرکوب پرولتاریــای انقالبــی دانســتند و عــده ای از آنــان نیــز فاشیســم را طغیــان 

ــد. ــرمایه داری می خواندن ــر س ــورژوا در براب ــات خرده ب طبق
شــاید به جرئــت بتــوان گفــت تنومندشــدن درخــت دانــش روان شناســی 
اجتماعــی به واســطة ســعی در تحلیــل و تفســیر ظهــور فاشیســم باشــد. از 
ــرد  ــاره ک ــگ اش ــتاو یون ــه کارل گوس ــوان ب ــان می ت ــن جری ــران ای ــه متفک جمل
ــترک  ــی مش ــای جمع ــرب را در تجربه ه ــوج مخ ــن م ــور ای ــای ظه ــه زمینه ه ک
باســتانی یــا همــان کهن الگوهــا یــا آرکی تایپ هــای مــردم آلمانــی جســتجو کــرد. 
فاشیســم آلمانــی نتیجــة بازگشــت اســاطیر عبــوس و خونریــز آلمانــی بــه خــودآگاه 
ــن اســاطیر توســط روح مســیحی  ــن خــود نتیجــة ســرکوب ای ــی اســت و ای آلمان
ــدگاه  ــه دی ــر ب ــا نظ ــوان ب ــس می ت ــگ، 1388(. پ ــت  )یون ــم بوده اس و مدرنیس
یونــگ گفــت خوانــش اســاطیر و یــا همــان چیــزی کــه در ادامــه در نظریــات باتــای 

ــی اســت. ــه الزم و حیات ــک جامع ــرای ی ــد، عناصــر ناهمگــن، ب ــم دی خواهی
در بیشــتر تفاســیر و تحلیل هــای علــوم انســانی در مــورد ظهــور فاشســیم یــک 
چیــز مشــترک اســت و آن ظهــور شــکاف عظیــم میــان جامعــة هــدف بوده اســت. 
آلمــان نــازی نتیجــة شکســت و تحقیــر آلمــان قیصــر و جــدا مانــدن احساســی آن 
از اروپــای پیــروز بــود. هویــت آلمانــی از همه ســو مــورد هجمــه قــرار گرفتــه بــود، 
ــت  ــتمال توال ــه دس ــی ب ــول مل ــدند و پ ــه ش ــش تکه تک ــرزمین های هویت بخ س
ــرود را  ــر مط ــن عنص ــای، ای ــرارداد ورس ــت از ق ــای سرمس ــود. اروپ ــده ب ــدل ش ب
ــاوان ســختی داشــت، میلیون هــا کشــته و  ــود. ایــن فراموشــی ت فرامــوش کــرده ب

تعــداد بیشــتری زخمــی تــن و روح.
در ایــن شــرایط هیتلــر روح آلمانــی را متجلــی می کــرد، انتقــام را نویــد مــی داد 
و سرشــار از عــزت نفــس و غــرور آلمانــی بــود. امــا نکتــة مهــم در مــورد ظهــور ایــن 
منجــی، طرفــداران او نــه در آلمــان بلکــه در تمــام دنیــا و حتــی کشــورهای درگیــر 
جنــگ بــا خــود آلمــان بــود؛ گویــا بســیاری در اروپــا و حتــی امریــکا منتظــر ایــن 

ــی بودند. منج

1. بیشــتر اعضــای اولیــه مکتــب فرانکفــورت از یهودیــان آلمانــی بودنــد کــه بــا جدی شــدن تهدیــد 
نازیســم بــه اجبــار وطــن خــود را تــرک کردنــد.
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نقد آزاد

معرفی کتاب، نویسنده و مترجم اثر
ژرژ باتــای یکــی از متفکــران اصلــی و جریان ســاز قــرن گذشــته بوده اســت. 
ــع  ــد نظــرات بدی ــر اندیشــه های مارکــس، هــگل، نیچــه و فروی ــای تحــت تأثی بات
ــدا، آگامبــن و... نام هــای بزرگــی  ــوز، دری و تأثیرگــذاری را مطــرح کــرد. فوکــو، دل
ــان پساســاختارگرایی فرانســه را  ــای جری ــر بات ــه تحــت تأثی ــد ک را نشــان می دهن
ــی از  ــت و یک ــخت نویس اس ــنده ای س ــی نویس ــور کل ــای به ط ــدند. بات ــب ش موج
دالیــل دوری شــاید همــان ثقیل بــودن نوشــته های او اســت. در میــان نوشــته های 
ــاب ســاختار روانشــناختی  ــر کت ــن اث ــای بی شــک مهم تری اختصاصــی سیاســی بات
فاشیســم اســت؛ چــرا کــه فاشیســم نقطــة مرکــزی نظریــات اجتماعــی و سیاســی 
ــر  ــپس در نش ــو و س ــر رخدادن ــدا در نش ــران ابت ــاب در ای ــن کت ــت. ای ــای اس بات
ــی به چــاپ رسیده اســت. مترجــم  ــه مترجمــی شــادروان ســمانه مرادیان ــدگل ب بی
ــة رشــتة فلســفه بوده اســت و به همیــن جهــت آشــنایی  ــاب خــود دانش آموخت کت
ــگاه ترجمــه،  ــاب از ن ــار فلســفی داشته اســت. کت ــا واژگان فلســفی و ســاختار آث ب
کتــاب منســجم و خوش ریختــی اســت؛ امــا کمــاکان از مشــکلی کــه بیشــتر آثــار 
ــی  ــتاری ادب ــت و آن ویراس ــور اس ــد، رنج ــج می برن ــه از آن رن ــی و ترجم تألیف
ــه  ــد ک ــف و دقیق ان ــان ظری ــه چن ــفی و اندیش ــای فلس ــت. کتاب ه ــف اس ضعی

ــد. ــی می کن ــر، آن را ته ــا در اث ــک کام ــی ی ــتباه جانمای اش
ــه  ــش ب ــناختی گرای ــه های روان ش ــم ریش ــیار مه ــاب بس ــن کت ــای در ای بات
ــکیل  ــش تش ــاب از 12 بخ ــد. کت ــی می کن ــدرن را بررس ــع م ــم در جوام فاشیس
ــر  ــی جامعــة مبتنــی ب ــه گام در آن هــا خصوصیــات ذات ــای گام ب شده اســت کــه بات
ــد. ــن می کن ــت را تبیی ــی و دول ــه های اقتدارگرای ــرده و ریش ــی ک ــد را بررس تولی

ــع  ــی جوام ــای ویژگ ــان، بات ــع همس ــوان جوام ــت عن ــت تح ــش نخس در بخ
ــد  ــده از تولی ــول برآم ــانی را پ ــط انس ــنجة رواب ــد و س ــد می دان ــانی را تولی انس
را  آن  و  می پــردازد  دولــت  شــکل گیری  به دالیــل  دوم  بخــش  در  می دانــد. 
اتحادبخــش جوامــع تولیــدی بورژوایــی می دانــد. در بخــش ســوم علــل گسســت ها 
ــامل  ــدی ش ــای بع ــد. بخش ه ــی می کن ــان را بررس ــع همس ــای جوام و بحران ه
هســتی اجتماعــی دگرســان، دوگانه انــگاری بنیادیــن جهــان دگرســان، حاکمیــت، 
فــرم تحکمــی هســتی دگرســان، تمرکــز جهت منــد، ارتــش و ســران آن و قــدرت 

مذهبــی می شــود.
در دو بخــش اخیــر باتــای بنیان هــای اقتــدار درونــی ارتــش و قــدرت مذهبــی 
را برمی شــمرد. امــا در ســه فصــل آخــر کتــاب تحــت عنــوان »فاشیســم به عنــوان 
فــرم حاکــم حاکمیــت«، »دولــت فاشیســتی« و در آخــر، »شــرایط بنیادیــن 

ــردازد. ــتی می پ ــدار فاشیس ــه های اقت ــی ریش ــم« به بررس فاشیس
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بررسی و نقد شکلی اثر
ــوع  ــاب از ن ــس صفحــات کت ــا برخــوردار اســت. جن ــاده زیب ــری س ــاب از ظاه کت
ــول  ــاب، معق ــی کت ــزار ریال ــت صده ــه قیم ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی می باش کاه
ــت و  ــه داده اس ــو ارائ ــاًل ن ــه ای کام ــد نظری ــان می کن ــای اذع ــد. بات ــر می رس به نظ
ــه این کــه کتــاب خــود  ــا توجــه ب ــداده و ب ــه ن به همیــن دلیــل ارجــاع خاصــی ارائ
را بخشــی از یــک کل  )نظریاتــش در مــورد اقتصــاد هزینه گــر، اروتیســم، ادبیــات 
ــش  ــه در بخ ــت ک ــش نگرفته اس ــز در پی ــی نی ــناختی خاص ــد، روش ش و...( می دان
ــاب  ــدی مناســب کت ــا بخش بن ــای ب ــم پرداخــت. بات ــه آن خواهی ــدی بیشــتر ب بع
چارچوب بنــدی مفیــدی از دیــدگاه خــود ارائــه می دهــد. هــر بخــش ادامــة بخــش 
قبــل و پیش درآمــد خوبــی بــرای بخــش بعــد اســت. بخش هــا کوتــاه امــا موجزنــد 

ــد. ــان می کنن ــب را بی ــل مطل ــی اص ــدون اضافه گوی و ب
انتخــاب شده اســت. عکــس دســت  عکــس روی جلــد بســیار مناســب 
ــت  ــر بوده اس ــه هیتل ــق ب ــاالً متعل ــه احتم ــد ک ــر می کش ــته ای را به تصوی برافراش
ــب درون  ــای مطال ــیار گوی ــود بس ــس خ ــد. عک ــان می ده ــا را نش ــالم نازی ه و س
ــوند  ــدگل منتشــر می ش ــه توســط نشــر بی ــاری ک ــی آث ــور کل ــاب اســت. به ط کت
ــس روی  ــت عک ــن جه ــد و به همی ــی برخوردان ــاختار خاص ــکلی از س ــر ش از نظ
ــا تأثیرگــذار  ــن نشــر بســیار هوشــمندانه انتخــاب می شــوند ت ــد کتاب هــای ای جل
و متمایــز باشــند. کتــاب در قطــع جیبــی چــاپ شــده کــه بــرای کتابــی بــا حجــم 
کــم بهتریــن انتخــاب خواهــد بــود. امــا همان طــور کــه در معرفــی کتــاب مطــرح 
شــد کتــاب از اشــتباهات ویراســتی محــدودی رنــج می بــرد. بــرای نمونــه در ایــن 
ــر،  ــی آن، کارگ ــای فن ــارج از عملیات ه ــی خ ــه، و حت ــرون از کارخان ــه »بی جمل
نســبت بــه شــخصی همســان  )رئیــس، بوروکــرات، وغیــره(، یــک بیگانــه اســت:...« 

ــه اســت. ــه را از شــکل انداخت ــوس ویرگــول جمل ــداد عجیــب و نامان تع
ــن،  ــت و ای ــت شده اس ــی چف ــن اصل ــاختار مت ــا س ــه ب ــاختار ترجم در کل س
مترجــم  آســان تر کرده اســت.  فارســی زبان  بــرای خواننــدة  را  اثــر  خوانــش 
به خوبــی در پانوشــت ها بــه نظریــات باتــای گریــزی زده تــا فهــم اثــر را بــا ارجــاع 
بــه دیدگاه هــای عمــدة وی، تســهیل ســازد. در مــورد کلمــات کلیــدی اثــر مترجــم 
به درســتی در کنــار ترجمــة واژه، کلمــه اصلــی را قــرار داده اســت. ایــن مســئله در 
بعضــی از آثــار ترجمــه دیــده نمی شــود و موجــب ســردرگمی خواننــده در قیــاس 

ترجمــه خواهــد شــد.



35014

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

نقد آزاد

بررسی و نقد محتوای کتاب
ــدة  ــم در شــناخت پدی ــب مه ــی از کت ــاب ســاختار روانشــناختی فاشیســم یک کت
ــمند را  ــاب ارزش ــن کت ــای ای ــی فاشیســم اســت. بات ــور کل ــا و به ط فاشیســم اروپ
در ســال 1933 یعنــی در دوران اوج قــدرت حــزب ناســیونال سوسیالیســم آلمــان 
ــاب خــود به درســتی اشــاره  ــدای کت ــای در ابت ــا نوشته اســت. بات و فاشیســم ایتالی
ــاید  ــن ش ــی دارد: »ای ــار م ــت و اظه ــک کل اس ــی از ی ــاب بخش ــه کت ــد ک می کن
ــود  ــژه نب ــای بســیار آن، به وی ــا و حذف ه ــم افتادگی ه ــرای از قل ــی باشــد ب توجیه
هیچ گونــه مالحظــات روش شــناختی. حتــی الزم می بینــم از بیــان اســتدالل کلــی 
ــنده  ــی ام بس ــری اصل ــة موضع گی ــه ارائ ــم و ب ــر کن ــازه صرف نظ ــدگاه ت ــن دی ای
ــه آراء  ــبت ب ــاآگاه نس ــدة ن ــوع خوانن ــن موض ــای، 1397، ص. 11(. ای ــم«  )بات کن
باتــای را در خوانــش متــن ســردرگم می کنــد. باتــای آگاهــی خواننــده از نظریــات 
ــا  ــی رود ام ــب م ــل مطل ــراغ اص ــه  س ــتقیماً ب ــه و مس ــرض گرفت ــود را پیش ف خ
ــات او  ــه نظری ــبت ب ــی نس ــه آگاه ــی ک ــرای کس ــب ب ــدن مطل ــد خوان بی تردی

نداشــته باشــد دشــوارتر خواهــد شــد.
ــیار  ــمندی بس ــای اندیش ــه بات ــت ک ــد گف ــای بای ــای بات ــورد دیدگاه ه در م
ــوع  ــن موض ــرد و همی ــا را دربرمی گی ــة عرصه ه ــات او هم ــت، نظری ــش رو اس پی
ــد ورود  ــرای پیش درآم ــا ب ــرد. ام ــد ک ــخت خواه ــا س ــف آن ه ــرای توصی کار را ب
ــی ترین  ــی از اساس ــه یک ــد جمل ــار و در چن ــور اختص ــاب به ط ــات کت ــه نظری ب
نظریــات باتــای بیــان می شــود تــا ســردرگمی خواننــدة احتمالــی اثــر کمتــر شــود. 
باتــای در اثــر ســه جلــدی ســهم ملعــون کــه متأســفانه هنــوز بــه فارســی ترجمــه 
ــای  ــدگاه بات ــد. دی ــان می کن ــه اقتصــاد بی ــی نســبت ب ــات بدیع نشده اســت؛ نظری
ــت!  ــز هس ــی نی ــی و زیست شناس ــدگاه کیهان شناس ــی دی ــاد نوع ــورد اقتص در م
باتــای مصیبــت دنیــای امــروز را مربــوط بــه اقتصــاد مبتنــی بــر کمیابــی می دانــد 
و به نوعــی آن را بزدالنــه می خوانــد. اقتصــاد باتــای اقتصــاد مــازاد و فزونــی 
ــی و  ــر مبنــای فزون ــر مبنــای تولیــد و عرضــه بلکــه ب ــه ب اســت، اقتصــادی کــه ن

ــت. ــتوار اس ــری اس هزینه گ
ــر  ــی ب ــر اجتماع ــت و عناص ــرف اس ــد و مص ــا تولی ــیک مبن ــاد کالس در اقتص
ــرژی  ــی ان ــای بیــان مــی دارد فزون اســاس ایــن معیــار ســنجش می شــوند. امــا بات
ــاده  ــان نه ــی بنی ــاس فزون ــاً براس ــی اساس ــت. زندگ ــت اس ــر طبیع ــی عنص ذات
ــن  ــید بهتری ــت. خورش ــی اس ــی زندگ ــل اساس ــی اص ــی فزون ــت. به عبارت شده اس
ــی اســت  ــازندة زندگ ــید س ــب اســت، خورش ــن مطل ــان ای ــرای بی ــای ب ــال بات مث
ــت  ــز را ثاب ــک چی ــوع ی ــن موض ــا همی ــت؛ ام ــی بی معناس ــود آن زندگ ــی وج و ب
ــازاد حاصــل  ــرژی خورشــید هســتیم. م ــی ان ــا و طبیعــت نتیجــة فزون می کنــد، م
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کارکــرد اضافــی بــدن، اقتصــاد اســت کــه دوبــاره بعــد از مدتــی جــذب می شــود، 
امــا فزونــی جذب ناشــدنی اســت. فزونــی نتیجــة اضافــه کاری نیســت بلکــه نتیجــة 
طبیعــی کارکــرد بــدن اســت؛ امــا بــدن امــکان جــذب مجــدد آن را نخواهــد داشــت 

ــور اســت آن را طــرد کنــد. و مجب
ژرژ باتــای بــه شــاعر مدفــوع نیــز شــناخته شده اســت و در این جــا نیــز مدفــوع 
ــرای طــرد فزونــی می دانــد. فزونــی اگــر دفــع  و تولیدمثــل را هزینه گــری واحــد ب
ــردن و  ــود. هزینه ک ــدن و اقتصــاد می ش ــن ب ــن رفت ــار و از بی نشــود موجــب انفج

ــت. ــام بدن هاس ــردن ذات تم خرج ک
باتــای مفهــوم »پتلــج« مارســل مــوس را وارد نظریــات خــود می کنــد و 
ــت  ــش بی بازگش ــة بخش ــد. او لحظ ــاس آن می دان ــت را اس ــردن بی بازگش هزینه ک
یعنــی لحظــه ای کــه بخشــش بــدون ســودخواهی صــورت گیــرد را لحظة شــهریاری 
می دانــد. ایــن لحظــه بــر زمــان اســت نــه در زمــان. لحظــه ای شــکوهمند کــه نــه 
ــیک  ــاد کالس ــان وی اقتص ــد. به بی ــان بع ــه زم ــه ب ــد و ن ــر می کن ــته فک ــه گذش ب
ــت دارد و آن را  ــب وحش ــن مطل ــان ای ــی از بی ــاد بورژوای ــر اقتص ــه مهم ت و از هم
ــای  ــا هزینه گری ه ــد؛ ب ــد می کن ــودآگاه آن را تأیی ــور ناخ ــا به ط ــد ام رد می کن
ــای  ــرات، مهمانی ه ــاس و جواه ــوهای لب ــد ش ــروت مانن ــای ث ــا بی معن ــکوه ام باش
ــکار  ــاد احت ــح آن اقتص ــای مصطل ــاد به معن ــس و... اقتص ــای لوک ــکوه و برنده باش
ــا  ــد. ام ــوده می زن ــای بیه ــه هزینه گری ه ــار آن دســت ب ــا در کن ــرژی اســت؛ ام ان
اقتصــاد عــام مدنظــر باتــای اقتصــاد هزینه گــری اســت، ثــروت بــرای خــرج کــردن 

ــای، 1391(. ــرژی  )بات و بخشــش، گــردش ثــروت و ان
ــن منظــر به بررســی  ــاختار روانشــناختی فاشیســم از همی ــاب س ــای در کت بات
سیاســت می پــردازد. بــه اعتقــاد او سیاســت و اقتــدار نتیجــة همیــن زیاده خواهــی 
اســت کــه در اقتصــاد کالســیک اتفــاق می افتــد. او می گویــد جامعــة تولیدگــر بــه 
ــا مناســبات  دو بخــش تقســیم می شــود، جامعــة همســان کــه برمبنــای ارتبــاط ب
ــبات  ــن مناس ــرای ای ــه ب ــود ک ــد ب ــه ای خواه ــود و جامع ــن می ش ــدی تعیی تولی
ــن  ــا دگرســان کــه هــر عنصــر خــارج از ای ســودمند باشــد و جامعــة ناهمســان ی
مناســبات یــا مخالــف ایــن مناســبات را دربرمی گیــرد. همیــن صورت بنــدی 
ــرای  ــان ب ــة همس ــت. جامع ــدار اس ــت و اقت ــد سیاس ــود پیش درآم ــی خ اجتماع
ــم الزم را  ــه تحک ــری دارد ک ــدرت برت ــه ق ــاز ب ــد، نی ــة تولی ــظ چرخ ــاد و حف اتح
بــرای حفاظــت از آن در برابــر عناصــر مخــل داشــته باشــد. دولــت نتیجــة نوعــی 
ــر و...  ــاه و رهب ــد پادش ــی مانن ــن خواســت و خواســت عناصــر حاکم ــد همی برآین

ــت مشــروعیت اســت. ــرای دریاف ب
ــه  ــد از جمل ــبات تولی ــارج از مناس ــر خ ــة عناص ــامل هم ــان ش ــة دگرس جامع
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ــای  ــة بات ــه گفت ــود. ب ــت می ش ــران فاشیس ــی رهب ــی ها و حت ــگان، شورش دیوان
دنیــای مــدرن بورژوایــی عناصــر را بــر مبنــای تولیــد معنــا می بخشــد و آن را بــه 
ــه عرصــة  ــب عناصــری را ب ــد تقلیــل می دهــد و به طــور مرت ــد تولی بخشــی از رون
دگرســان می رانــد. جامعــة همســان امــا جامعــه ای راکــد و ثابــت نیســت و حتــی 
رشــد اقتصــادی می توانــد ایــن مناســبات را متزلــزل کنــد. ظهــور فاشیســم نتیجــة 
تزلــزل همیــن مناســبات اســت نــه بــه ایــن دلیــل کــه عناصــر همســان مایل انــد 
وارد عرصــة دگرســان شــوند بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه جامعــة همســان دیگــر تــوان 
ــاحت را  ــر دو س ــی از ه ــم رگه های ــل فاشیس ــن دلی ــدارد. به همی ــود را ن ــظ خ حف
ــای  ــت و معن ــان اس ــدار دگرس ــالی اقت ــاد اع ــت نم ــر فاشیس ــد. رهب دارا می باش
ــد گفــت  ــای بای ــدة اقتصــادی بات ــه ای ــا بازگشــت ب ــد. ب ــدی را عرضــه می کن جدی

ــت. ــردن اس ــری و قربانی ک ــاد هزینه گ ــاد اقتص ــت نم ــر فاشیس رهب
شــاید بتــوان بــه نظریــات روان شناســان اجتماعــی و روانــکاوان مراجعــه کــرد و 
گفــت بازگشــت کهن الگوهــا در قامــت یــک شــخص اتفــاق خواهــد افتــاد. رهبــر 
ــر خــون و عنصــر نظامــی  فاشیســت تلفیقــی از هــر دو عنصــر مذهبــی مبتنــی ب
ــان سرچشــمه  ــای دگرس ــر دو از باوره ــه ه ــت اســت ک ــرف و لیاق ــر ش ــی ب مبتن

گرفته انــد. 
در کل می تــوان گفــت باتــای نه تنهــا فاشیســم را رد می کنــد بلکــه بــه 
دولــت از نــگاه کلــی نیــز بدبیــن اســت و آن را نتیجــة اقتصــاد ضدانســانی مــدرن 
می دانــد. فاشیســم تنهــا نتیجــة تزلــزل دولــت و جامعــة همســان اســت و احتمــاالً 
ــداری در راســتای  ــاد، اقت ــاق خواهــد افت ــا اتف ــه در انته ــدار اولی ــه اقت بازگشــتی ب

اقتصــاد ضدانســانی.

جمع بندی مطالب
ــد  ــت و مانن ــی اس ــده و انتزاع ــیار پیچی ــای بس ــادی بات ــی و اقتص ــات سیاس نظری
ــاد  ــت. اقتص ــرض اس ــک ف ــا ی ــی تنه ــرارداد اجتماع ــاب ق ــتین اصح ــع نخس وض
کیهان شناســانه و زیست شناســانة باتــای نه تنهــا بیانگــر عناصــری از ســاحت 
ــیاری از  ــنجة بس ــارج از س ــه خ ــت بلک ــود اوس ــط خ ــده توس ــان مطرح ش دگرس
ــرة  ــای را در زم ــات بات ــوان نظری ــخت بت ــن روی س ــت. از همی ــانی اس ــوم انس عل
ــرار داد؛ البتــه نمی تــوان از تحلیل هــای موشــکافانة وی از  نظریــات سیاســی ق
بررســی  در  را  جدیــدی  مــوج  او  تحلیل هــای  گذشــت.  به راحتــی  فاشیســم 
ــا  ــت تنه ــه سیاس ــای ب ــگاه بات ــا از ن ــت ام ــب شده اس ــی موج ــای اجتماع پدیده ه
می تــوان نوعــی آنارشــی سیاســی را برداشــت کــرد. دیــدگاه هابــزی باتــای کــه بــر 
مبنــای آن دولــت، برآمــده از نیــاز حفــظ نظــم و جامعــه اســت نتیجــه ای غیــر از 
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نتیجــة دلخــواه هابــز به همــراه دارد. باتــای برخــالف هابــز دولــت را نتیجــة فــرار از 
ذات گرگ صفــت انســان نمی دانــد، بلکــه آن را بازتولیدکننــدة ایــن خــوی وحشــی 
ــمنی ها  ــه دش ــا و در نتیج ــود تفاوت ه ــده از آن خ ــدار برآم ــت و اقت ــد. دول می دان
ــا طــرد و ســرکوب مســتمر عناصــر دگرســان پررنگ تــر می کنــد. نتیجــه ایــن  را ب
خواهــد بــود کــه برخــالف دیــدگاه هابــز بتــوان از نظریــات باتــای چنیــن برداشــت 
کــرد کــه دولــت و اقتــدار نه تنهــا شــوم بلکــه زائــد و بی مصــرف اســت کــه بــرای 

ــد از آن عبــور کــرد.   ــی بای رهای
باتــای یــک مارکسیســت ضــد استالینیســم اســت و از همیــن دیــدگاه 
ــی  ــرمایه داری و دموکراس ــاد س ــه اقتص ــبت ب ــری را نس ــادات تندت ــوان انتق می ت
ــی کــه جامعــه ای از  ــه اقتصــاد و سیاســت کمونیســتی وارد کــرد، جای ــی ب پارلمان
ــدون فــرم. غایــت  هــر نظــر همســان شــکل می گیــرد در جهــت آرمــان جامعــة ب
زیباســت امــا روش بســیار ضدانســانی و مخــرب اســت. دیالکتیــک هــگل توســط 
ــی  ــور کل ــداد، به ط ــدون امت ــان ب ــه زم ــاره ب ــهریاری و اش ــوم ش ــا مفه ــای ب بات
ــگل اســت  ــورد نظــر ه ــت م ــان دول ــای هم ــت از نظــر بات ــب می شــود. دول تخری
ــرم(. در  ــی می باشــد!  )لحظــة شــورش های بی ف ــا به صــورت فاشیســتی و انقالب ام
ــه هیــچ هــدف  لحظــة وقــوع تنهــا یــک هزینه گــری بی بازگشــتند کــه معطــوف ب
غایــی نیســتند. باتــای برخــالف هــگل کــه به دنبــال ایــن اســت کــه ایــن پدیده هــا 
ــا را  ــن لحظه ه ــد، همی ــد بدان ــنتزی جدی ــت به ســمت س ــرای حرک ــزی ب را آنتی ت
به عنــوان لحظــة شــهریاری گرامــی مــی دارد؛ نــه تــزی و نــه ســنتزی مــورد نظــر 

نیســت.
ــرا  ــت زی ــمند اس ــم و ارزش ــیار مه ــل بس ــن دالی ــای به همی ــار بات ــدن آث خوان
می تــوان ریشــة بســیاری از نظریــات متفکریــن بعــد از باتــای را در همیــن نظریــات 
ــل شــناخت  ــه عناصــر غیرقاب ــة همســان و دگرســان و این ک ــاوت جامع ــت. تف یاف
ــر  ــل توجهــی ب ــر قاب ــه جامعــة دگرســان طــرد می شــوند، تأثی جوامــع همســان ب
نظریــة تبارشناســی و همچنیــن نظریــة دیرینه شناســی فوکــو گذاشته اســت. 
ــر مفهــوم  ــاری بی شــک تحــت تأثی ــوز و گت ــدام دل ــدون ان ــدن ب ــدن و ب مفهــوم ب

ــت. ــای بوده اس ــاد بات ــدن ـ اقتص ب
امــا در تأکیــد دیــدگاه قبلــی بایــد گفــت نمی تــوان از نظریــات باتــای تعریفــی 
از سیاســت و دولــت یافــت؛ چــرا کــه دیــدگاه باتــای بــه هــردوی آن هــا دیدگاهــی 
منفــی اســت. هرچنــد می تــوان از اندیشــه های او نتایــج سیاســی گرفــت؛ امــا ایــن 
ــو در آن سیاســت خواهــد  ــه تأییــد دیدگاهــی ن نتایــج تنهــا در جهــت تخریــب، ن
بــود. ایــن موضــوع شــاید ریشــه در شــرایط اروپــای ســرخورده از فاشیســم داشــته 

باشــد.
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ــی ناراحــت اکنــون  ــا وجدان ــی اول ســرخورده و ب ــای بعــد از جنــگ جهان اروپ
ــود. شــاید به تبعیــت از  ــرو ب ــی دیگــری هماننــد جنــگ اول روب ــدة ناعقالن ــا پدی ب
مارکــی دوســاد بتــوان دنیــای کــج و معــوج قــرن گذشــته را حاصــل تفکــر کانتــی 
ــذاب  ــت ع ــن اس ــت ای ــخص اس ــه مش ــه ک ــا آن چ ــو، 1395(. ام ــت  )بالنش دانس
وجــدان بزرگــی انســان اروپایــی را گرفتــار کــرده بــود و او را به صــورت ناخــودآگاه 
ــد  ــش رو در سیاســت بع ــاند. فرانســه پی ــن مســئولیت می کش ــرار از ای به ســمت ف
از روشــنگری، اکنــون خــود را گرفتــار منجــالب خــود ســاخته و پیــش رو در گــذر 
ــه  ــا و فرانس ــای اروپ ــن فض ــة ای ــاید نتیج ــای ش ــود. بات ــه ب ــالق یافت ــن بات از ای
ــن  ــرای ای ــبی را ب ــای مناس ــی فض ــاختارگرایی به طورکل ــد. س ــگ باش ــد از جن بع
موضــوع فراهــم آورد. می شــد از نظریــات روانــکاوی و ســاختارگرایی ایــن نتیجــه را 
گرفــت کــه وضــع موجــود پیامــد ســاختارهایی اســت کــه ســوژه نقشــی در آن هــا 
ــودی کشــانده اند. در  ــه ناب نداشته اســت و ایــن ســاختارها هســتند کــه جهــان را ب

ــرای عبــور از ســاختارها شــکل گرفــت. نتیجــه زمینــة ناخــودآگاه ب
اروپــای بعــد از جنــگ به ســمت اتحــاد پیــش رفــت و ســعی در پررنگ ترشــدن 
نهادهــا و ســازمان های بین المللــی داشــت تــا نقــش دولت هــا را در مناســبات جدیــد 
بــازی کننــد. ســوژه دوبــاره ســعی کــرد ورای دولت هــا خــود نقــش اساســی بــازی 
ــارة فاشیســم راســت و حرکت هــای  کنــد و بــه عرصــه بازگــردد امــا بازگشــت دوب
ــای نشــانگر دوگانگــی نتیجــة  ــور جریان ه ــه شــد. ظه ــد نقــض روی افراطــی جدی
ــور از  ــی کــه عب ــای را نشــان می دهــد؛ جای ــدگاه ساختارشــکنانة بات ــده از دی برآم
ــری خواهــد داشــت. سیاســت زدایی از جامعــه راه  ــاً نتیجــة مخرب ت سیاســت اتفاق
ــاً نتیجــة تمــام  ــاز کرده اســت کــه اتفاق ــد ب ــرای جریان هــای پوپولیســتی جدی را ب
مشــکالت را در خــارج از خــود جســتجو می کننــد. نظــری کــه کمابیــش در مــورد 
فاشیســم نیــز صــادق اســت. اقتــدار گویــا برخــالف دیــدگاه آرمانــی باتــای الزمــة 

جوامــع بــزرگ انســانی اســت.
ــرد  ــورت نمی گی ــد ص ــاس تولی ــای براس ــدگاه بات ــالف دی ــازی برخ دوگانه س
ایــن  و  بــا غیریت ســازی ممکــن می شــود  تنهــا  انســان  بلکــه هویت یابــی 
ــان داشــت کــه  ــوان بی ــذا می ت ــد؛ ل ــز ســرایت می کن ــه جامعــه نی غیریت ســازی ب
پساســاختارگرایی بیشــتر یــک جریــان تحلیلــی اســت تــا نظریــه ای ایجابــی و اگــر 

ــت. ــی بوده اس ــی و انتزاع ــیار آرمان ــه داده بس ــی ارائ ــه ای سیاس ــم نظری ه
ــوان از ســوژه های اروپایــی جــدا دانســت و مســئولیت  ــا را نمی ت فاشیســم اروپ
ــراد و نقــض عقالنیــت مــدرن  ــی ای عقالنیــت را نپذیرفــت. مارکــی دو ســاد به خوب
ــود.  ــرده ب ــی ک ــارش پیش بین ــا و آث ــم را در کتاب ه ــود و فاشیس ــرده ب را درک ک
ــود. ایــن  او اعتقــاد داشــت کــه فاشیســم حــد اعــالی عقالنیــت مــدرن خواهــد ب
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پیش بینــی را پازولینــی در فیلــم »ســولو« به خوبــی به تصویــر کشیده اســت. 
ــوان گفــت ســاد  ــات ســاد نتیجــة رضایــت طرفیــن اســت. می ت فاشیســم در نظری
ــدار می دانســت. هــر چنــد خــود ســاد  ــه اقت فاشیســم را محصــول روشــنگری و ن
تمــام بندهــای انســان از جملــه قانــون و اقتــدار را رد می کــرد؛ امــا از دیدگاهــش 
می تــوان بــه ایــن نظــر رســید کــه فاشیســم محصــول دنیــای مــدرن اســت. باتــای 
و اصحــاب ســاختارگرایی هرچنــد دریچــة جدیــدی بــر مطالعــات جامعه شناســی و 
روان شناســی بــاز کردنــد و تنهــا سیاســت را دردآورتــر کردنــد امــا راه مشــخصی را 

ــد. ــه نداده ان ــرای جانشــینی آن ارائ ب
کتــاب ســاختار روانشــناختی فاشیســم یــک کتــاب بســیار مفیــد و تأثیرگــذاری 
ــیار  ــته ای بس ــای میان رش ــه حوزه ه ــدان ب ــرای عالقه من ــدن آن ب ــت و خوان اس
ــان روان شناســی، سیاســت، فلســفه و اقتصــاد  ــی کــه می ــا پل ــای ب الزم اســت. بات
ــات  ــت. مطالع ــه کرده اس ــردازی ارائ ــرای نظریه پ ــی را ب ــیار بدیل ــوی بس زده، الگ
میان رشــته ای در دنیــای آکادمیــک امــروز بســیار بدیهــی شده اســت امــا متأســفانه 

ــت. ــا نیافتاده اس ــتی ج ــوز به درس ــور هن در کش

ارزیابی نهایی
در دنیــای امــروز شــاید بتــوان مصداق هــای بســیاری را بــرای هســتی های 
همســان و دگرســان یافــت. بعــد از گســترش دنیــای ارتباطــات و فضــای مجــازی 
هــر روز می تــوان دیــد کــه گروه هــای بیشــتری خــود را از ســاحت همســان جــدا 
می پندارنــد. ارتباطــات موجــب شــد گروه هــای کوچــک بــر پایــة وفــاداری جمعــی 
در برابــر جامعــة همســان قــد علــم کننــد. گروه هــای تبهــکاری بــا حجــم باالیــی از 
جنایــت و در عیــن حــال وفــاداری مطلــق هــر گوشــه دیــده می شــوند. گروه هــای 
تروریســتی و ســلفی دیگــر نمونــة بــارز ایــن گروه هــا هســتند کــه تقریبــاً از عناصــر 
ناهمگــن جوامــع خــود تشــکیل شــده اند و تمامــی قوانیــن انســانی و اخالقــی را تــا 

ــد. ــا می گذارن ســرحد ممکــن زیرپ
ــن را  ــد ناهمگ ــاداری جدی ــای وف ــن جریان ه ــور ای ــوان ظه ــه می ت از دو جنب
بررســی کــرد. از یک ســو ایــن جریان هــا حاصــل کاهــش اقتــدار دولت هــای 
ــع خــود  ــای حاصــل گسســت در جوام هــدف خــود هســتند و براســاس نظــر بات
ــا اتــکاء بــه همیــن نظــر می تــوان پیش بینــی کــرد کــه  هســتند و از دیگــر ســو ب
دنیــای پیــش رو راهــی را خواهــد رفــت کــه روزگاری آلمــان و ایتالیــا رفته اســت. 
ــاد و  ــد اتح ــاس کنن ــرگاه احس ــان ه ــع همس ــردم جوام ــای م ــدگاه بات ــق دی طب
یکپارچگی شــان در خطــر اســت به ســمت معنایــی کامــاًل متفــاوت خواهنــد رفــت 
ــود  ــوریه خ ــراق و س ــش در ع ــدة داع ــور پدی ــد. ظه ــد می ده ــاد را نوی ــه اتح ک
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ــردم  ــتقبال بیشــتر م ــار اس ــی از کن ــد به راحت ــه نبای ــه اســت ک ــن نکت ــای ای گوی
ــراق  ــوریه و ع ــع س ــا بررســی جوام ــش گذشــت. ب ــدة داع ــرزمین های تصرف ش س
ــد و  ــر نوعــی شــکاف گســترده بوده ان ــن کشــورها درگی ــرد کــه ای ــم ب ــی خواهی پ
ایــن شــکاف اقتصــادی و اجتماعــی موجــب شــده بــود خیلــی از گروه هــای قومــی 
ــال  ــرة جوامــع همســان بیابنــد و به دنب و طبقــات اجتماعــی خــود را خــارج از دای

ــد. ــزت و افتخــار گذشــته بوده ان ــه ع ــرای رســیدن ب ــکاری ب راه
ــژادی،  ــی و ن ــت قوم ــر هوی ــد ب ــا تأکی ــش ب ــده و داع ــد القاع ــی مانن گروه های
ــه  ــاری ک ــج فاجعه ب ــته از نتای ــی داد. گذش ــد م ــا نوی ــرای آن ه ــی را ب ــور منج ظه
مشــترک بیشــتر حرکت هــای فاشیســتی اســت، گرویــدن بــه ایــن گروه هــا 
ــرای  ــه را ب ــبات ظالمان ــم زدن مناس ــورش و بره ــة ش ــهریارانه و لحظ ــه ای ش لحظ
ــا را  ــن گروه ه ــای ای ــتر اعض ــه بیش ــت ک ــل نیس ــد. بی دلی ــکل می ده ــا ش آن ه
لــذت  اوج  در  کــه  تشــکیل می دهنــد  بی دیــن  تبهــکار  گروه هــای  اعضــای 

ــوند. ــته می ش ــرده و کش ــا ک ــدرن را ره ــای م ــمانی دنی جس
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چکیده
ــر فلســفه سیاســی معاصــر از جملــه آثــار مطــرح در فلســفة سیاســی معاصــر  درآمــدی ب
ــوان  ــی« و به عن ــرداِز »چندفرهنگ گرای ــکا نظریه پ ــت. کیملی ــکا اس ــل کیملی ــتة وی نوش
یکــی از مطرح تریــن فالســفة سیاســی معاصــر، در ایــن اثــر بــه نظریــات اصلــی در حــوزة 
»فلســفة سیاســی تحلیلــی« پرداختــه و به طــور آگاهانــه از پرداختــن بــه »فلســفة سیاســی 
ــر  ــة حاضــر تــالش خواهــد شــد ضمــن معرفــی اث ــاره ای« اجتنــاب کرده اســت. در مقال ق
ــی در دســتور کار نویســنده  ــه دو صــورت شــکلی و محتوای ــی آن ب ــد و ارزیاب ــور، نق مذک
قــرار گیــرد. این کــه مســئله و کانــون تمرکــز اثــر چیســت؟ هــدف ایــن اثــر و جایــگاه آن 
ــا وضعیــت  ــر ب ــن اث ــاط ای ــی اســت؟ و ارتب ــه چــه صورت ــن حــوزه ب ــع موجــود ای در مناب
ــه  ــتند ک ــی هس ــن موضوعات ــت؟ مهم تری ــروز چیس ــران ام ــی در ای ــه ورزی سیاس اندیش

نویســنده کوشــیده در حــد قابــل قبولــی بــه آن هــا بپردازنــد.

کلیدواژه ها: 
فلسفة سیاسی، فلسفة تحلیلی، عدالت، لیبرال دموکراسی، چندفرهنگ گرایی.

مقدمه
ــنفکری  ــگاهی و روش ــای دانش ــی در نظام ه ــنت های پژوهش ــن ُس ــی از مهم تری یک
ــای  ــی در حوزه ه ــان اهمیت ــار از چن ــاب1 اســت. برخــی آث ــنت نقدکت ــف، ُس مختل
ــوان  ــه نمی ت ــه به هیچ وج ــد ک ــی« برخوردارن ــش سیاس ــه »دان ــی و از جمل دانش
مطالعــه و بررســی آن هــا را نادیــده انگاشــت. کتــاب درآمــدی بــر فلســفة سیاســی 

1. Book review

بازخوانی فلسفة سیاسی با کیملیکا

 دکتر مختار نوری
دانش آموختة دکترای اندیشة سیاسی

بررسی و نقد کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر
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ــوزة  ــر در ح ــال های اخی ــی س ــه ط ــت ک ــده اس ــار ارزن ــن آث ــة ای ــر از جمل معاص
ــان  ــر بی ــه مترجــم اث ــازار نشــر شده اســت. همان طــور ک ــة ب ــش سیاســی روان دان
ــر موضوعــات و  ــکا از حیــث شــمول ب ــر کیملی ــن اث ــر مذکــور جامع تری داشــته، اث
مکاتــب فلســفة سیاســی اســت. فلســفة سیاســی به عنــوان یکــی از زیرشــاخه های 
علــم فلســفه در قــرن بیســتم دچــار تغییــر و تحــوالت شــدیدی شده اســت؛ زیــرا 
ــفة  ــی، فلس ــرد اثبات گرای ــتیالی رویک ــة اس ــالدی و در نتیج ــة 1950 می در ده
ــه  ــا جایی ک ــود، ت ــده ب ــیده ش ــش کش ــاری به چال ــی هنج ــه داللت ــی به مثاب سیاس
متفکــری بــه نــام پیتــر الســلت در مقالــة »مــرگ فلســفة سیاســی«1 ایــن موضــوع 
را اعــالم کــرد. امــا در دهــة 1970 و بــا انتشــار کتــاب جــان راولــز یعنــی نظریــه ای 
ــم فلســفة سیاســی مــورد  ــار دیگــر »تفکــر هنجــاری« در پارادای ــت ب ــارة عدال درب
توجــه قــرار گرفــت. پــس از انتشــار نظریــة عدالــِت راولــز حجــم عظیمــی از آثــار 
ــت  ــه مســئلة عدال ــد آمــد کــه نه تنهــا معطــوف ب ــة فلســفة سیاســی پدی در زمین
ــد. در  ــی پرداخته ان ــفة سیاس ــة فلس ــی در زمین ــائل مختلف ــه مس ــه ب ــد بلک بودن
واقــع در حــدود پنــج دهــه ای کــه بعــد از نظریــة عدالــت راولــز ســپری شده اســت، 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــوان گف ــوده و می ت ــب ب ــات غال ــی از موضوع ــر دوره ای یک در ه
ــاب  ــه کت ــال 1971 ک ــد. در س ــز بوده ان ــت راول ــة عدال ــول نظری ــده و محص زایی
راولــز انتشــار یافــت موضــوع اصلــی ایــن دهــه  عدالــت و دیدگاه هــای مخالــف آن 
ــان  ــود، در دهــة 1980 مســئلة غالــب در فلســفة سیاســی، مناقشــة جماعت گرای ب
بــا لیبرالیســم معاصــر اســت؛ در دهــة 1990 بحــث شــهروندی از ســوی متفکرانــی 
ــت فمینیســتی  ــکا مطــرح می شــود؛ در دهــة بعــد بحــث عدال ــل کیملی ــد وی مانن
ــگ  ــون یان ــر و ماری ــوزان مول ــزر، س ــی فری ــد نانس ــت هایی مانن ــوی فمینیس از س

1. political philosophy is dead

■ کیملیــکا، ویــل  )1396(. درآمدی بر فلســفه 
سیاســی معاصر، ترجمة میثــم بادامچی، محمد 

مباشری. تهران: نگاه معاصر.
شابک:   978-964-7763-17-2
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ــاس  ــدران کوکات ــارخ و چان ــو پ ــور، بیک ــز تیل ــط چارل ــی توس و چندفرهنگ گرای
ــئله  ــن مس ــم مهم تری ــر می بری ــون در آن به س ــه اکن ــه ای ک ــد و ده ــرح گردی مط
ــر هــر محققــی  ــن رو ب ــی« اســت. از ای ــت جهان در فلســفة سیاســی معاصــر »عدال
در حــوزة »فلســفة سیاســی« کــه در خصــوص شــرایط امــکاِن »زندگــی نیــک1« 
تحقیــق و تفحــص می کنــد، چنان کــه لئــو اشــتراوس فلســفة سیاســی را »تالشــی 
ــی  ــاری سیاس ــو و درک هنج ــم نیک ــت نظ ــه ماهی ــردن ب ــی ب ــرای پ ــی ب عقالن
فرازمانــی و همیشــگی و مقولــه ای غیرتاریخــی معرفــی می کنــد«، ضــروری اســت 
تــا مختصــات فلســفة سیاســی معاصــر را درک نمایــد  )اشــتراوس، 1387، ص. 27(. 
اثــر برجســتة کیملیــکا نیــز در ایــن چارچــوب قابــل طــرح و بررســی اســت، زیــرا 
ــد کــه در طــی پنــج  ــه مســائلی پرداخته ان ــک ب ــاب هــر ی ــف کت فصل هــای مختل
دهــة اخیــر و پــس از انقــالب راولــز در فلســفة سیاســی مطــرح شــده اند. در ادامــه 
پــس از معرفــی نویســنده، مترجــم و فصل هــای اصلــی کتــاب، نقــد و بررســی آن 
ــرای  ــر ب ــن اث ــگاه ای ــی جای ــا ارزیاب ــت ب ــد شــد و در نهای به بحــث گذاشــته خواه
جامعــة روشــنفکری و سیاســی ایــران امــروز، مطالــب را به پایــان خواهیــم رســاند.

معرفی نویسنده و مترجم اثر
ــه در  ــت ک ــر اس ــای معاص ــرال دنی ــران لیب ــته ترین متفک ــکا از برجس ــل کیملی وی
زمــرة فیلســوفان سیاســی تحلیلــی شــناخته می شــود. او در ســال 1962 در کانــادا 
ــت. او در  ــوزش دیده اس ــفورد آم ــز و آکس ــگاه های کوئین ــد و در دانش ــد ش متول
ــا به تدریــس  ــادا و اروپ ــکا، کان دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی متعــددی در آمری
ــی  ــفة سیاس ــات فلس ــش تحقیق ــت بخ ــر ریاس ــال حاض ــت. وی در ح پرداخته اس
دپارتمــان فلســفة دانشــگاه کوئینــز در ایالــت کینِگســتون کانــادا را بــر عهــده دارد 
و از ســال 1998 در ایــن دپارتمــان مشــغول بــه تدریــس اســت. کیملیــکا همچنیــن 
ــع  ــزی واق ــای مرک ــگاه اروپ ــی در دانش ــی ملی گرای ــة تحقیقات ــو برنام ــتاد مدع اس
ــط  ــائل مرتب ــة وی مس ــورد عالق ــای م ــت. حوزه ه ــتان اس ــت مجارس در بوداپس
ــهروندی  ــای ش ــی و الگوه ــت اجتماع ــر عدال ــد ب ــا تأکی ــوع ب ــی و تن ــا دموکراس ب
در جوامــع به لحــاظ فرهنگــی تکثرگــرا می باشــد. کیملیــکا به همــراه کیــث 
بانتینــگ مدیــر پــروژة تحقیقاتــی »سیاســت چندفرهنــگ« اســت کــه بــه تفحــص 
ــی  ــد تکویــن تکثرگرایــی فرهنگــی در جوامــع دموکراتیــک غرب ــا رون در ارتبــاط ب
ــاظ ارزش  ــم به لح ــه ه ــت ک ــی شده اس ــه ای طراح ــروژه به گون ــن پ ــردازد. ای می پ
مطالعاتــی تحقیقــات مقایســه ای را ارتقــاء بخشــد و هــم فهمــی عمیق تــر از روابــط 
ــغولی های  ــن دلمش ــه مهم تری ــد. از جمل ــت بده ــا به دس ــت و اقلیت ه ــن دول بی

1. Good life
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ــن  ــت و در ای ــهروندی اس ــی و ش ــث تکثرگرای ــکا بح ــی کیملی ــری و پژوهش فک
زمینــه بحــث خــود را روی کانــادا پــی می گیــرد؛ جامعــه ای کــه در ســال های اخیــر 
ــر بی ســابقه ای داشته اســت و نژادهــا و گروه هــای  ــی تغیی به لحــاظ الگــوی مهاجرت
ــی  ــم اجرای ــمت های مه ــد. از ِس ــه آن مهاجــرت می کنن ــاله ب ــر س ــری ه متفاوت ت
ــن از او  ــرد. همچنی ــادا اشــاره ک ــت کان ــه مشــاور حکوم ــوان ب ــز می ت ــکا نی کیملی
تاکنــون آثــار مختلفــی منتشــر شده اســت کــه برخــی از آن هــا از مراکــز تحقیقاتــی 
ــددی  ــای متع ــه زبان ه ــد و ب ــزی گردیده ان ــب جوای ــه کس ــق ب ــا موف ــر دنی معتب
ــوالت  ــر محص ــی از دیگ ــة تحقیق ــر 200 مقال ــغ ب ــار بال ــده اند؛ انتش ــه ش ترجم
ــوی  ــددی از س ــع متع ــار و مناب ــت. آث ــنده اس ــن نویس ــی ای ــار پژوهش ــر پرب عم
ــه زبان هــای مختلــف  ــار او ب ــت. همچنیــن آث ــر به چــاپ رسیده اس ــن متفک ای
نیــز ترجمــه شــده اند. از جملــه مهم تریــن آثــار او می تــوان بــه شــهروندی 
ــت  ــا  )1995(، سیاس ــوق اقلیت ه ــاب حق ــی در ب ــه ای لیبرال ــی: نظری چندفرهنگ
در زبــان بومــی: ناسیونالیســم، چندفرهنگ گرایــی، شــهروندی  )2001(، یافتــن راه 
ــر فلســفه  ــادا  )1998(، درآمــدی ب مــا: بازاندیشــی روابــط قومــی فرهنگــی در کان
سیاســی معاصــر  )1990(، لیبرالیســم، اجتمــاع و فرهنــگ  )1989(، اشــاره نمــود. 
همــة آثــار کیملیــکا توســط انتشــارات معتبــر دانشــگاه آکســفورد منتشــر شــده اند. 
ــان ترجمــه  ــه بیــش از شــانزده زب ــر فلســفه سیاســی معاصــر ب کتــاب درآمــدی ب
شده اســت کــه از میــان آن هــا می تــوان بــه دو زبــان خاورمیانــه ای ترکــی و عربــی 
اشــاره کــرد. بــا ایــن همــه همان طــور کــه مترجمیــن کتــاب نیــز بیــان کرده انــد، 
کیملیــکا در ایــران هنــوز چنــدان شــناخته شــده نیســت  )کیملیــکا، 1396، ص. 
ــم  ــر هســتند. میث ــن اث ــان ای ــز مترجم ــم بادامچــی و محمدمباشــری نی 11(. میث
ــرای فلســفة سیاســی  ــر دارای دکت ــن اث ــوان یکــی از مترجمــان ای بادامچــی به عن
از دانشــگاه لوئیــس رم در ایتالیــا، فوق لیســانس فلســفة علــم از دانشــگاه صنعتــی 
ــه  ــاب نظری ــت. کت ــه اس ــران و ترکی ــت ای ــة سیاس ــر در زمین ــریف و صاحب نظ ش
ــی و لیبرالیســم سیاســی  ــوی روشــنفکران ایران سیاســی پسااســالم گرایی: گفت وگ
ــارات  ــرف انتش ــال 2017 از ط ــه در س ــود ک ــار او محســوب می ش ــن آث از مهم تری

ــت. ــر شده اس ــپرینگر منتش اس

معرفی اثر و جایگاه آن در حوزة دانش سیاسی
گام بعــدی بحــث حاضــر معطــوف بــه معرفی کتــاب، فصــول و ســرفصل های مختلف 
آن و جایــگاه ایــن اثــر در حــوزة علــوم انســانی و باالخــص دانــش فلســفة سیاســی 
اســت. کتــاب Contemporary Political Philosophy: an Introduction بــا ترجمة 
 درآمــدی بــر فلســفه سیاســی معاصــر در ســال 1396 بــا شــمارگان 1000 نســخه 
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توســط انتشــارات نــگاه معاصــر بــه بــازار کتــاب عرضــه شده اســت. محتــوای کتــاب 
ــی، 9  ــة فارس ــر ترجم ــنده ب ــگفتار نویس ــن، پیش ــة مترجمی ــگفتار و مقدم از پیش
فصــل مختلــف و کتاب شناســی، واژه نامــة انگلیســی بــه فارســی و برعکــس و نمایــه 

ــت. ــکیل شده اس تش
ــاب  ــن کت ــد: »ای ــی می نویس ــة فارس ــر ترجم ــود ب ــگفتار خ ــکا در پیش کیملی
گزارشــی از شــاخة غالــب فلســفة سیاســی انگلیســی ـ آمریکایــی و نـَـه مــروری بــر 
ــنت  ــای وســیع تر آن اســت. ُس ــی در معن ــنت های روشــنفکری غرب گرایشــات و ُس
لیبــرال ـ دموکراســی کــه مــورد بحــث مــن اســت هــم ســکوالر اســت  )یعنــی در 
یــک ُســنت دینــی خــاص ریشــه نــدارد( و هــم انســان گرا اســت  )یعنــی بــه ارزش 
اخالقــی ذاتــی نــوع بشــر بــاور دارد(. تمــام فالســفة سیاســی در ایــن دو باور شــریک 
نیســتند؛ زیــرا فالســفه ای هســتند کــه معتقدنــد عقــل ســکوالر انســانی به تنهایــی 
نمی توانــد بــه مــا در سیاســت راه نشــان دهــد و مــا محتــاج برگرفتــن حکمــت از 
وحــی الهــی و منابعــی همچــون کتــاب مقــدس هســتیم. همچنیــن طیــف متنوعــی 
ــی  ــر ارزش ذات ــه منک ــتند ک ــه ای هس ــگاران نیچ ــزی و پوچ ان ــان هاب از واقع گرای
انســان ها هســتند و بنابرایــن بــاور ندارنــد اســتدالل اخالقــی چنــدان جایگاهــی در 
سیاســت داشــته باشــد. کوتــاه ســخن این کــه نوعــی از ُســنت لیبــرالـ  دموکراتیــِک 
ــا بخشــی  ــن اســت تنه ــورد بحــث م ــاب حاضــر م ــه در کت ــی و انســان گرا ک عرف
ــی  ــی از گفتمان های ــط یک ــنت فق ــن ُس ــت. ای ــرب اس ــنفکری غ ــی روش از زندگ
اســت کــه در منازعــات سیاســی کشــورهای غربــی معاصــر صدایشــان بــه گــوش 
مــا می رســد«  )کیملیــکا، 1396، ص. 15(. بنابرایــن آن گونــه کــه نویســنده بیــان 
ــا بخشــی از فلســفة سیاســی معاصــر  ــاً ب ــر برجســته صرف مــی دارد، مــا در ایــن اث
مواجــه هســتیم کــه در کشــورهای انگلوساکســون گســترش یافته اســت. کیملیــکا 
در فصــل اول یعنــی مقدمــة اثــر و در تعریــف چارچــوب و محتــوای اصلــی کتــاب 
می نویســد ایــن کتــاب قــرار اســت یــک نــوع مقدمــه و ارزیابــی انتقــادی در مــورد 
مکاتــب فکــری مهــم و غالــب بــر فلســفة سیاســی معاصــر باشــد. مصالــح پوشــش 
ــفة  ــده در فلس ــر نگاشته ش ــار متأخ ــی از آث ــاً به تمام ــث، تقریب ــده در بح داده ش
ــورد  ــر در م ــای متأخ ــص نظریه ه ــد و باالخ ــکیل یافته ان ــاری تش ــی هنج سیاس

ــده بوده اســت. ــه، آزاد و خیــر موردنظــر نگارن مختصــات یــک جامعــة دادگران
ایــن کتــاب جــز بــه اقتضــاء بــه شــخصیت های اصلــی تاریــخ فلســفة سیاســی 
نمی پــردازد و چنــدان اثــری از مفاهیــم سیاســی ماننــد قــدرت، حاکمیــت و 
ــوق، دهه هــای  ــم ف ــرا مباحــث و مفاهی ــده نمی شــود؛ زی ــون در آن دی ماهیــت قان
ــی  ــد، ول ــی بوده ان ــج در فلســفة سیاســی انگلیســی ـ آمریکای گذشــته مباحــث رای
ــت، آزادی  ــر روی آرمان هــای عدال ــوع فلســفه در ســال های اخیــر ب تمرکــز ایــن ن
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و باهمســتان بوده اســت. مباحثــی کــه خصوصــاً هنــگام ارزیابــی نهادهــای سیاســی 
ــن  ــر ای ــکا، 1396، ص. 31(. اگ ــد«  )کیملی ــت می یابن ــت گذاری ها اهمی و سیاس
ــث  ــة مباح ــه کلی ــت ک ــوان گف ــم، آن گاه می ت ــکا را بپذیری ــتدالل های کیملی اس
ایــن اثــر در چارچــوب »فلســفة سیاســی پســاراولزی« قابــل بحــث و دســته بندی 
ــاق  ــد: »اتف ــی می نویس ــث از فایده گرای ــل دوم و در بح ــکا در فص ــتند. کیملی هس
نظــری وجــود دارد کــه زایــش دوبــاره فلســفه سیاســی هنجــاری در عالــم انگلیســی 
زبــان بــا انتشــار کتــاب نظریــه ای در بــاب عدالــت راولــز در ســال 1971 آغــاز شــد 
و بررســی نظریــه عدالــِت راولــز آغــازی طبیعــی بــرای بررســی نظریه هــای عدالــت 
معاصــر خواهــد بــود. نظریــات مطرح شــده پــس از راولــز غالبــا واکنشــی بــه نظریــه 
ــان  ــه مترجم ــور ک ــال همان ط ــکا، 1396، ص. 41(. به هرح ــد«  )کیملی او بوده ان
بیــان داشــته اند ایــن توضیــح در بــاب اثــر خــود کیملیــکا نیــز صــادق اســت، زیــرا 

عمــده فصــول ایــن اثــر را می تــوان واکنشــی انتقــادی بــر نظریــة راولــز خوانــد.
بدیــن ترتیــب در جمع بنــدی اولیــه از ایــن اثــر می تــوان بــه برخــی نــکات بــه 
شــرح ذیــل رســید؛ اول ایــن کتــاب گزارشــی از ُســنت فلســفة سیاســی انگلیســی ـ 
آمریکایــی اســت کــه ســکوالر و انســان گرا اســت؛ دوم ایــن اثــر بــه شــخصیت های 
اصلــی تاریــخ فلســفة سیاســی و مفاهیــم سیاســی اصلــی در فلســفة سیاســی ماننــد 
ــا و مفاهیمــی  ــه آرمان ه ــردازد؛ ســوم ب ــون نمی پ ــدرت، حاکمیــت و ماهیــت قان ق
ماننــد عدالــت، آزادی و جماعــت کــه در مباحــث سیاســت گذارانه اهمیــت می یابنــد 
ــاراولزی«  ــی پس ــفة سیاس ــوب »فلس ــر در چارچ ــن اث ــرانجام ای ــه دارد؛ و س توج
گنجانــده می شــود. بــا عنایــت بــه نــکات مذکــور در ادامــه می کوشــیم تــا شــرحی 

مختصــر از فصــول مختلــف کتــاب و مباحــث مطرح شــده در آن ارائــه نماییــم.
ــی و  ــکات مبنای ــت و ن ــث پرداخته اس ــة بح ــه مقدم ــکا ب ــل اول کیملی در فص
ــل  ــه برجســته و قاب ــن مقدم ــه در ای ــاب را شــرح داده اســت. ســه نکت اساســی کت
ــه فلســفة سیاســی هنجــاری  ــر ب ــن اث ــکا در ای تأمــل هســتند: اول این کــه کیملی
و آثــار مطــرح در ایــن حــوزه توجــه داشته اســت. نکتــة دوم این کــه به زعــم 
کیملیــکا، فلســفة سیاســی معاصــر دچــار تغییــر و تحــول شده اســت و از ایــن روی 
ــدی در  ــم اندازهای جدی ــر او چش ــود. از نظ ــری نم ــوالت را پیگی ــن تح ــد ای بای
ــاوت  ــابق متف ــم اندازهای س ــا چش ــه ب ــده ک ــرح ش ــر مط ــی معاص ــفة سیاس فلس
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــد هســتند ک ــاً جدی اســت. برخــی مباحــث واقع
ــکل  ــه ش ــز ب ــث نی ــی از مباح ــود و برخ ــاره نم ــتی اش ــی فمینیس ــفة سیاس فلس
ــه  ــوان ب ــاًل می ت ــن قدیمــی رخ داده اســت  )مث ــد از مضامی ــای جدی صورت بندی ه
ــة حقــوق طبیعــی جــان الک اشــاره  ــرت نوزیــک از نظری ــد راب صورت بنــدی جدی
ــزون  ــدن روزاف ــوالت، آشکارش ــن تح ــات ای ــی از تبع ــکا یک ــر کیملی ــود(. به نظ نم
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ــی  ــث و ارزیاب ــرای به بح ــی ب ــفة سیاس ــنتی فلس ــای ُس ــودن چارچوب ه ناکافی ب
گذاشــتن نظریــات جدیــد اســت  )کیملیــکا، 1396، ص. 32(. نکتــة ســوم در ایــن 
ــه  ــی دارد ک ــان م ــکا بی ــاب اســت. کیملی ــن کت ــی درخصــوص روش ای فصــل بحث
خالصــة بحــث مــن در مــورد روش شناســی آن کــه در فهــم مــن فلســفة سیاســی 
بســیار وابســته بــه »اســتدالل اخالقــی1« اســت و اســتدالل اخالقــی هــم تــا حــد 
زیــادی بــا تکیــه بــر باورهــای جــا افتــادة مــا شــکل می گیــرد  )کیملیــکا، 1396، 
ــن  ــه فلســفة سیاســی ممک ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــه ای ــکا اگرچ ــر کیملی ص. 32(. از نظ
ــه  ــت دارد این ک ــه اهمی ــا آن چ ــد، ام ــن باش ــا غیرممک ــر خیلی ه ــه نظ ــت ب اس
میــان فلســفة اخــالق و فلســفة سیاســی پیوســتگی وجــود دارد و فلســفة اخــالق 

ــت. ــی اس ــفة سیاس ــة فلس پیش زمین
ســوم   و  لیبــرال(  )برابری خواهــی  دوم   )فایده گرایــی(،  اول   فصل هــای 
)لیبرتاریانیســم( را نیــز می تــوان به مثابــه ســه دفاعیــة جــدی از لیبــرال دموکراســی 
دانســت. ایــن ســه مکتــب را بایــد »جریــان غالــب2« فلســفة سیاســی معاصــر دانســت. 
فایده گرایــی، برابری خواهــی لیبــرال و لیبرتاریانیســم ســه رهیافــت اصلــی بــرای دفــاع 
از لیبــرال دموکراســی هســتند. ایــن ســه مکتــب در کنــار هــم زبــان مباحــث سیاســی 
در لیبــرال دموکراســی های انگلیســی ـ آمریکایــی را ســاخته اند. مجموعــه مفاهیمــی 
کــه بــا هــر یــک از ایــن ســه مکتــب همــراه هســتند، یعنــی مفاهیــم حقــوق، آزادی، 
بیشــترین خیــر بــرای بیشــترین تعــداد، فرصــت برابــر و... بــر گفتمــان سیاســی لیبرال 
دموکراســی های انگلوساکســون چــه در ســطح نظــری و چــه در مرحلــة عملــی غلبــه 
ــا نوعــی ساده ســازی می تــوان  دارنــد  )کیملیــکا، 1396، ص. 34(. از نظــر کیملیــکا ب
فالســفة سیاســی انگلوساکســون را بــه دو دســتة بــزرگ تقســیم کــرد: در یــک دســته 
متفکــران مطــرح ایــن ســه مکتــب حضــور دارنــد کــه ارزش هــا و انگاره هــای اصلــی 
لیبرالــی را بــاور دارنــد و در پــی توجیــه و دفــاع قاطــع از آن هــا هســتند. جــان راولــز، 
ــه  ــتند ک ــی هس ــن لیبرال های ــه مهم تری ــن از جمل ــد دورکی ــک و رونال ــرت نوزی راب
ــع دورکیــن به همــراه  ــه آن هــا توجــه داشته اســت. در واق ــن فصــول ب کیملیــکا در ای
ــکا در دورة  ــرال آمری ــی لیب ــه گانة سیاس ــوفان س ــوع فیلس ــز در مجم ــک و راول نوزی

معاصــر را تشــکیل دادنــد.
ــه پنــج مکتــب مطــرح در فلســفة  ــز ب ــا نهــم نی ــکا در فصــول پنجــم ت کیملی
سیاســی معاصــر کــه منتقــد لیبــرال دموکراســی هســتند پرداخته اســت. متفکــران 
ــب دســتة دوم از فالســفة سیاســی معاصــر هســتند کــه همگــی دارای  ــن مکات ای
ــه لیبــرال دموکراســی هســتند. درون مایــة مشــترک  رویکــردی انتقــادی نســبت ب

1. moral argument

2. main stream
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نقد آزاد

ــن  ــران ای ــت و صاحب نظ ــی اس ــرال دموکراس ــد لیب ــب نق ــن مکات ــران ای متفک
مکاتــب پنج گانــه لیبــرال دموکراســی را به طــور کلــی تمامــاً یــا تاحــدودی 
رد کرده انــد و مجموعــه مفاهیــم یــا اصــول دیگــری را بــرای جایگزین شــدن 
ــه  ــوان ب ــن مکاتــب می ت ــه ای ــد. از جمل ــی پیشــنهاد داده ان به جــای مفاهیــم لیبرال
ــا  ــی ی ــی مدن ــم، جمهوری خواه ــتان گرایی، فمینیس ــی، باهمس ــم تحلیل مارکسیس
ــه  ــوان به مثاب ــا را می ت ــن جریان ه ــرد. ای ــی اشــاره ک شــهروندی و چندفرهنگ گرای
ــی  ــل ابتدای ــه فص ــی در س ــی لیبرال ــان اصل ــل جری ــادی در مقاب ــای انتق جریان ه
کتــاب دانســت. جوشــا کوهــن  )مارکسیســم تحلیلــی(، الســدیر مک اینتایــر، چارلــز 
ــزر  )باهمســتان گرایان(، بیکــو پــارخ، چانــدران  تیلــور، مایــکل ســندل، مایــکل وال
ــر  ــوزان مول ــزر، س ــی فری ــن، نانس ــوزان اوکی ــی(، س ــاس  )چندفرهنگ گرای کوکات
ــای  ــران در رویکرده ــن متفک ــه مهم تری ــم( و... از جمل ــگ  )فمینیس ــون یان و ماری
ــران  ــن متفک ــا 9(. ای ــول 5 ت ــکا، فص ــتند  )ن.ک: کیملی ــور هس ــادی مذک انتق
همگــی مکاتــب و متفکــران جریــان غالــب را نقــد می کننــد؛ چــون معتقدنــد ایــن 
مکاتــب بــا محوریــت لیبــرال دموکراســی برخــی مشــکالت بنیادیــن را کــه جامعــه 
ــد.  ــرپوش می نهن ــا س ــر آن ه ــا ب ــد و ی ــه می کنن ــا توجی ــت ی ــا روبه روس ــا آن ه ب
ــوان بهره کشــی  ــرای مثــال از نظــر مارکسیســت ها ایــن مشــکل بنیادیــن را می ت ب
ــران  ــق و کارگ ــروم از ح ــاِن مح ــت. زن ــزدکار دانس ــران م ــی کارگ و از خودبیگانگ
ــال  ــد، ح ــج می برن ــی رن ــن بی عدالت ــی از ای ــا همگ ــة م ــتمزدبگیر در جامع دس

ــکا، 1396، ص. 259(. ــد  )کیملی ــود می برن ــرمایه داران از آن س ــه س آن ک
اجتماعــی  اتمیســم  را در  بنیادیــن  ایــن مشــکل  نیــز  باهمســتان گرایان 
ــاری  ــم پافش ــکل لیبرالیس ــتان گرایان، مش ــیاری از باهمس ــر بس ــه  نظ ــد. ب می دانن
ــت. از  ــی آنس ــه فردگرای ــت، بلک ــز نیس ــی آن نی ــت و جهان رواگرای ــر عدال آن ب
ــة  ــر پای ــی ب ــد سیاســت ورزی لیبرال ــن روی، باهمســتان گرایان اســتدالل می کنن ای
ــته  ــار گذاش ــترک کن ــر مش ــة خی ــر پای ــت ورزی ب ــود سیاس ــه س ــد ب ــوق بای حق
ــا آن تکمیــل شــود  )کیملیــکا، 1396، ص ص. 296-295(.  شــود، یــا دســت کم ب
نظریه هــای شــهروندی یــا جمهوری خواهــی مدنــی نیــز بی تفاوتــی سیاســی 
ــا به جــای  ــد. آن ه ــی می کنن ــن تلق ــی را مشــکل بنیادی موجــود در اندیشــة لیبرال
ــهروندان توجــه جــدی  ــِی مســئوالنة ش ــر مشــارکت سیاس ــی سیاســی، ب بی تفاوت
دارنــد. جمهوری خواهــان ارســطویی در نقــد لیبرال هــا تأکیــد می کننــد آن 
ــواده، پیشــه و حــوزة  شــهروندان بی کنشــی کــه در دلخوشــی های مربــوط بــه خان
ــا در سیاســت، به نوعــی دچــار  خصوصــی، خوشــی بیشــتری احســاس می کننــد ت
گمراهــی و رشــدنیافتگی اند  )کیملیــکا، 1396، ص. 400(. چندفرهنگ گرایــان 
ــی را  ــازی فرهنگ ــیه راندگی و همگون س ــت و به حاش ــت و اکثری ــدال اقلی ــز ج نی
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ــرض  ــن ف ــان در ای ــد. چندفرهنگ گرای ــی می کنن ــن تلق ــکالت بنیادی ــه مش به مثاب
شــریک هســتند کــه حکومــت لیبــرال در کنش هــای عــادی خویــش در مواجهــه 
ــد  ــود می جوی ــی آزار« س ــگاری ب ــل »نادیده ان ــی از اص ــی ـ فرهنگ ــر قوم ــا تکث ب
و براســاس آن حکومــت در مــورد هویت هــای فرهنگــی خویــش بی تفــاوت 
اســت  )کیملیــکا، 1396، ص. 456(. ســرانجام این کــه، فمینیســت ها مشــکل 
ــد.  ــان می دانن ــر آن ــلطه ب ــان و س ــتی زن ــرال را فرودس ــای لیب ــن حکومت ه بنیادی
ــوان  نظریه هــای سیاســی فمینیســتی معاصــر بســیار متنــوع هســتند؛ یعنــی می ت
از فمینیســم لیبــرال، فمینیســم مارکسیســتی، فمینیســم لیبرتاریــن و فمینیســم 
ــون فمینیســم  ــام شــاخه های گوناگ ــه تم ــا ریســمانی ک ــرد. ام ــام ب پســت مدرن ن
ــان برداشــتن فرودســتی  ــه از می ــد پایبنــدی تمــام آن هــا ب ــد می زن را به هــم پیون

ــکا، 1396، ص. 495(. ــت  )کیملی ــان اس زن
ــمند  ــاب ارزش ــف کت ــای مختل ــر از فصل ه ــرحی مختص ــده ش ــب ارائه ش مطال
کیملیــکا بوده اســت. ایــن مطالــب نشــانگر آن اســت کــه اثــر مذکــور روایت کننــدة 
دو روایــت غالــب و انتقــادی در فلســفة سیاســی انگلوساکســون و لیبــرال  دموکــرات 
ــد  ــت می کن ــل حمای ــور کام ــی به ط ــرال دموکراس ــب، از لیب ــت غال ــت. روای اس
و در مقابــل روایــت انتقــادی می کوشــد ایرادهــا و اشــکاالت اساســی لیبــرال 
ــم  ــتثمار، اتمیس ــد اس ــی مانن ــت موضوعات ــا محوری ــر را ب ــی های معاص دموکراس
اجتماعــی، بی تفاوتــی سیاســی و عــدم مســئولیت پذیری، پذیــرش تنوعــات 

ــد. ــان گوشــزد نمای ــف و فرودســتی زن ــی مختل هویت

بررسی و نقد اثر: ابعاد شکلی و محتوایی
ــر فلســفه سیاســی  ــدی ب ــاب درآم ــر تشــریح کت ــز بحــث ب ــون تمرک ــون کان تاکن
معاصــر اســتوار بوده اســت. اینــک ضــروری اســت نقــد و بررســی ایــن اثــر نیــز در 
دســتور کار قــرار گیــرد. نقــد و بررســی اثــر مذکــور در ابعــاد شــکلی و محتوایــی 
آن صــورت خواهــد گرفــت. بــدون  شــک بخش هایــی از ایــن انتقــادت معطــوف بــه 
اندیشــة کیملیــکا به عنــوان نویســندة اثــر اســت و بخش هایــی دیگــر نیــز معطــوف 

ــر می باشــد. ــه ترجمــة اث ب
نقــد را در یــک روایــت به معنــای شــناخت ســره از ناســره و زدودن ناخالصی هــا 
تعریــف کرده انــد. در این جــا نقــادی مــا از اثــر مذکــور معطــوف بــه مطرح نمــودن 
توأمــاِن امتیــازات و کاســتی های ایــن اثــر اســت. بحــث را بــا ویژگی هــای مثبــت و 
امتیــازات آن آغــاز می کنیــم. همان طــور کــه در معرفــی اثــر گفته شــد، کتــاب مورد 
نظــر از ســوی انتشــارات معتبــر دانشــگاه آکســفورد منتشــر شده اســت و منصفانــه 
بایــد اذعــان نمــود کــه اثــر حاضــر به طــور مبســوط و کامــاًل مفیــد توانسته اســت 
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بــه برخــی از مهم تریــن دســتورکارها و مباحــث مطــرح در حــوزة فلســفة سیاســی 
معاصــر در ســنت فلســفة تحلیلــی بپــردازد. کتــاب در تعــداد صفحــات گســترده ای 
توانسته اســت شــرحی مفیــد از برخــی از مهم تریــن مفاهیــم و موضوعــات مطــرح 
در فلســفة سیاســی معاصــر بپــردازد. از ایــن حیــث نویســندة ایــن ســطور کامــاًل 
ــئله مندبودن  ــه مس ــر ب ــة دیگ ــد. نکت ــد می کن ــکا را تأیی ــر کیملی ــودن اث ــد ب مفی
ــاط  ــف را در ارتب ــب مختل ــکا مکات ــه کیملی ــه ای ک ــردد؛ به گون ــاز می گ ــر ب ــن اث ای
بــا هــم و پیرامــون مســئلة مهمــی چــون عدالــت کــه راولــز آن را مطــرح نمــوده ، 
ــا  ــی ب ــران چندفرهنگ گرای ــرة متفک ــود در زم ــکا خ ــت. کیملی ــریح کرده اس تش
ــری  ــب فک ــه تعص ــدون هرگون ــا او ب ــت، ام ــناخته شده اس ــی ش ــردی لیبرال رویک
ــب  ــاب مکات ــکافانه ای در ب ــای موش ــت بحث ه ــی توانسته اس ــی علم ــا بی طرف و ب
ــی  ــیر منطق ــکا توانســته س ــر، کیملی ــد. به ســخن دیگ ــه نمای ــف ارائ ــری مختل فک
مباحــث مطرح شــده در فلســفة سیاســی معاصــر از اندیشــة راولــز تــا فمینیســت ها 
را به خوبــی تجزیــه و تحلیــل نمایــد. نــوع بررســی و مواجهــة کیملیــکا بــا مفاهیــم 
مطــرح در فلســفة سیاســی معاصــر در یــک ســیر تاریخــی، نشــانگر تســلط بــاالی 
ایــن نویســنده در حــوزة فلســفة سیاســی معاصــر اســت. او در ایــن اثــر و بــا تســلط 
باالیــی توانســته حجــم عظیمــی از مطالــب آموزنــدة فلســفة سیاســی را بگنجانــد و 

از ایــن حیــث شایســتة تقدیــر اســت.
ــت،  ــکال اس ــاری از اش ــاً ع ــد و تقریب ــر مفی ــوای اث ــب و محت ــه مطال ــر چ اگ
ــگاه معاصــر منتشــر شده اســت  ــاب کــه از ســوی نشــر ن ــا صــورت ظاهــری کت ام
دارای برخــی اشــکاالت اساســی اســت. بــا توجــه بــه حجــم تقریبــاً 650 صفحــه ای 
کتــاب و اهمیــت ایــن اثــر ضــروری بــود تــا جلــد آن به صــورت گالینگــور و ســخت 
تهیــه شــود تــا مقاومــت آن بیشــتر باشــد. در وضعیــت فعلــی، کتــاب دارای جلــد 
ــر از هــم پاشــیده شده اســت.  ــدن آن، شــیرازة اث ــار خوان ــا یک ب شــومیز اســت و ب
به هــر حــال ترجمــة ایــن اثــر توســط مترجمیــن کاری بســیار ارزشــمند و 
ــری ســاختارمند در حــوزة فلســفة  ــا توانســته اند اث ــرا آن ه ــل توجــه اســت. زی قاب
ــرار  ــی ق ــنفکران ایران ــگاهی و روش ــة دانش ــترس جامع ــر را در دس ــی معاص سیاس
ــک  ــم از نزدی ــه مترج ــد ک ــی می یاب ــی فزون ــه هنگام ــن ترجم ــت ای ــد. اهمی دهن
ــا او بــه  بــه نویســندة اصلــی کتــاب دسترســی داشته اســت و ترجمــه در ارتبــاط ب
ســرانجام رسیده اســت. بــا ایــن اوصــاف، ترجمــة ایــن اثــر خالــی از نقــد نیســت و از 
ایــن روی بخشــی دیگــر از نقدهــای وارده بــر ایــن کتــاب بــه مترجمیــن بازمی گردد. 
در این جــا ســعی خواهــد شــد بــه برخــی موضوعــات در ترجمــة اثــر اشــاره شــود.
 ”Community“ اولیــن موضوعــی کــه در ترجمــة اثر به چشــم می خــورد ترجمــة
بــه »باهمســتان« و ترجمــة “Communitarianism” بــه »باهمســتان گرایی« اســت. 
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ایــن اصطــالح در زبــان فارســی از اصطالحــات پرچالــش اســت و مناســب بــود کــه 
ــه  ــرد ک ــر می ک ــی را ذک ــادل های ــن مع ــاب چنی ــل انتخ ــی دلی ــم در پاورق مترج
ــان  ــه در زب ــه داشــت ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــول مانده اســت. بای ــر مغف ــن ام ای
ــی«  ــی« ،»باهمادگرای ــی«، »جامعه گرای ــون »جماعت گرای ــی چ ــی معادل های فارس
ــی  ــان ایران ــان و محقق ــوی مترجم ــوم از س ــن مفه ــرای ای ــی« ب و »اجتماع گرای
بــه کار رفته اســت. بــرای مثــال، خشــایار دیهیمــی در کتــاب فلســفه سیاســی اثــر 
ــت   ــه کار برده اس ــم ب ــل کامیونیتاریانیس ــی را در مقاب ــن، باهمادگرای ــن همپت جی
)ن.ک: همپتــن، 1385(. همچنیــن ســیدعلیرضا بهشــتی از دیگــر محققــان حــوزة 
فلســفة سیاســی معاصــر در ُســنت انگلوساکســون، از اصطــالح »جامعه گرایــی« در 
ــای  ــتی، 1395(. مدع ــت  )ن.ک: بهش ــره گرفته اس ــر Communitarianism به براب
نویســندة ایــن ســطور ایــن اســت کــه جماعت گرایــی یــا اجتماع گرایــی معادل هــای 
باهمادگرایــی و  بهتــری بــرای مفهــوم مذکــور هســتند و باهمســتان گرایی، 
جامعه گرایــی معادل هــای مناســبی بــرای ایــن اصطــالح نیســتند. زیــرا متفکرانــی 
چــون مک اینتایــر در مفهــوم مــدرِن »دولــت ـ ملــت« یــا جامعــه به دیــدة تردیــد 
ــرا  ــه چ ــد ک ــوان فهمی ــی می ت ــتین، 1390، ص. 130(. به راحت ــد  )وینس می نگرن
ــه دولــت ـ ملــت مقاومــت می کننــد. ملــت یــک جامعــة  ــر توســل ب آن هــا در براب
تصویــری اســت کــه اعضــای آن یکدیگــر را شــخصاً نمی شناســند. برخــی متفکــران 
ــد  ــت هســتند بتوانن ــک مل ــه از ی ــه کســانی ک ــد ک ــر شــک دارن ــد مک اینتای مانن
ــتن را  ــق داش ــی تعل ــاس واقع ــه احس ــند ک ــته باش ــی داش ــر پیوندهای ــا یکدیگ ب
ــنا و  ــت، ناآش ــی دوردس ــای سیاس ــرای نهاده ــا ب ــد. آن ه ــم کن ــا فراه ــرای آن ه ب
ــل نیســتند، اگــر چــه فضیلــت مشــارکت  ــادی قائ ــزرگ دولــت ـ ملــت ارزش زی ب
در نهادهــای عمومــی را می ســتایند تــا منفعــت عمومــی را تقویــت کننــد  )فابــر، 
1390، ص. 173(. راه حــل مک اینتایــر، انتقــال کانــون سیاســت از ســطح دولــت ـ 
ــر جماعــت اســت کــه هــر  ــر و محلی ت ــه ســطوح کوچک ت ــت و جامعــة کالن ب مل
کــدام ُســنت، روایــت و خیــر خاصــی را بــا توجــه بــه زمینــة فرهنگــی خــود دنبــال 
ــوع خاصــی از عقالنیــت اســتوارند و ممکــن نیســت آمــوزه ای  ــر ن می کننــد کــه ب
ــن را  ــد. ای ــر دیگــران کن ــری ب ــه عقالنیتــی جهانشــمول ادعــای برت ــا تمســک ب ب
ــمرد  )ن.ک:  ــز برش ــی نی ــا جماعت ــی های انجمنی«ی ــه »دموکراس ــوان به مثاب می ت

ــد، 1384(. هل
همچنیــن در صفحــة 292 در مقابــل School of thought کــه به درســتی »مکتــب 
ــن  ــت. ممک ــه شده اس ــره گرفت ــمان« به ــالح »اندیش ــت، از اصط ــری« آمده اس فک
ــی  ــن ترجمه های ــاب چنی ــوص انتخ ــی درخص ــات خاص ــن توجیه ــت مترجمی اس
ــذا  ــری نیســت. ل ــن توضیحــات و توجیهــات اث ــی از ای ــا در پاورق داشــته باشــند، ام
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می تــوان »مکتــب فکــری« را بهتــر از »اندیشــمان« دانســت و این گونــه بیــان نمــود 
ــه  ــت ک ــدار شده اس ــی پدی ــری کامل ــب فک ــر مکت ــی معاص ــفة سیاس ــه »در فلس ک
جماعت گرایــی نامیــده می شــود«  )کیملیــکا، 1396، ص. 292(. به طــور کلــی 
ــه  ــد ک ــره گرفته ان ــه به ــراق در ترجم ــده و پرطمط ــات پیچی ــن از اصطالح مترجمی
خواننــدة غیرتخصصــی را در درک و فهــم مطالــب بــا چالــش مواجــه خواهــد ســاخت. 
ــر شــده و از  ــه روان ت ــدی، ترجم ــای بع ــن روی پیشــنهاد می شــود در ویرایش ه از ای

ــود. ــه ش ــری بهره گرفت ــل فهم ت ــم قاب ــات و مفاهی اصطالح

ارتباط اثر با جامعة ایران
موضــوع پایانــی ایــن بحــث درخصــوص ارتبــاط اثــر مــورد بررســی بــا جامعــة ایــران 
اســت. در بــاِب اهمیــت، ضــرورت و ارتبــاط اثــر حاضــر با جامعة روشــنفکری و سیاســی 

ایــران، بــا ذکــر نکتــه ای قابــل اهمیــت از ســوی کمیلیــکا بحــث را ادامــه می دهیــم.
ــش  ــم را پی ــش های مه ــن پرس ــی، ای ــة فارس ــر ترجم ــود ب ــگفتار خ او در پیش
ــی از  ــا نوع ــت؟ و آی ــران چیس ــه ای ــرب ب ــی غ ــفة سیاس ــط فلس ــه: »رب ــد ک می کش
فلســفة سیاســی کــه در غــرب روئیــده اســت ربطــی بــه بافتارهایی بــا تاریــخ و واقعیات 
ــی و  ــا اصــول اخالق ــر آی ــان دیگ ــر؟ به بی ــا خی ــم دارد ی ــاوت ه ــِن بســیار متف امروزی
ــتر آن  ــه در بس ــی ک ــان و مکان ــرای زم ــط ب ــا فق ــد، ی ــی دارن ــار جهان ــی اعتب سیاس
روئیده انــد معتبرنــد؟«  )کیملیــکا، 1396، ص. 17(. در پاســخ کمیلیــکا بیــان مــی دارد: 
»همان طــور کــه در غــرب یــک ُســنت غربــی واحــد وجــود نــدارد، بلکــه ُســنت های 
غربــی بســیاری داریــم، ایــن ســخن را می تــوان در مــورد ایــران نیــز گفــت. چیــزی بــه 
نــام یــک ُســنِت یکدســت فکــری ایرانــی یــا یــک ُســنِت یکدســت فکــری اســالمی 
نداریــم، بلکــه ُســنت های فکــری ایرانــی ـ اســالمی بســیاری وجــود دارنــد کــه برخــی 
ــر نســل  ــد ه ــران بای ــد. در ای ــا انســان گراتر از بقیه ان ــرال، ســکوالرتر و ی ــا لیب از آن ه
جدیــدی از روشــنفکران خــود تصمیــم بگیرنــد کــه کدام یــک از ایــن شــاخه های فکری 
متفــاوت در مواجهــه بــا مســائل روز بیــش از بقیــه مفیدترنــد«  )کیملیــکا، 1396، ص. 
ــفة  ــان فلس ــاط می ــة ارتب ــوان حلق ــد به عن ــه بای ــی را ک ــر، موضوع ــن منظ 17(. از ای
ــی دانســت، گفت وگــوی »میان فرهنگــی« و  ــة ایران ــا جامع ــی ب سیاســی معاصــر غرب
»بینافرهنگــی« اســت. چنیــن گفت وگوهایــی در عصــر »جهانی شــدن« و گفت وگــوی 
ــت  ــة زیس ــان الزم ــری آن ــات فک ــا و ادبی ــا و تمدن ه ــر فرهنگ ه ــا دیگ ــا ب تمدن ه

انســان معاصــر ایرانــی اســت.
ــد  ــد نق ــده مانن ــات مطــرح ش ــم و موضوع ــه برخــی مفاهی ــر این ک ــة دیگ نکت
فضیلت گرایــی،  هویت محــوری،  مســئولیت پذیری،  اخالق گرایــی،  لیبرالیســم، 
جملــه  از  متفکــران  برخــی  ســوی  از  کــه  و...  تاریخ منــدی  زمینه منــدی، 
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و  فهــم  در  بتوانــد  شــاید  شده اســت،  مطــرح  اثــر  ایــن  در  جماعت گرایــان 
حل و فصــل برخــی مســائل و مشــکالت موجــود در جامعــة سیاســی ایــران راهگشــا 
باشــد. برخــی محققــان مطالعــات ایــران مدعی انــد کــه از چهــار رهیافــت »فرهنــگ 
سیاســی1«، »تحلیــل طبقاتــی2«، اقتصــاد سیاســی3« و »تحلیــل گفتمــان4« بــرای 
ــفی،  ــی یوس ــت  )حاج ــتفاده شده اس ــران اس ــی ای ــی سیاس ــة جامعه شناس مطالع
ــوان از  ــور می ت ــای مذک ــار روش ه ــد در کن ــر می رس ــه به نظ 1384، ص. 97(، ک
ــی  ــات سیاس ــن در مطالع ــی نوی ــوان روش و رهیافت ــی« به عن »روش جماعت گرای
ایــران بهــره گرفــت. جامعــة ایــران را کــه انــواع مختلفــی از فرهنگ هــا، ُهویت هــا، 
قومیت هــا، زبان هــا و ســبک های متفــاوت در آن ســکونت دارنــد، می تــوان 
ــاال دانســت. در جامعــة ایرانــی  ــا تنــوع فرهنگــی ب جامعــه ای »چندفرهنگــی5« و ب
کــه از کثــرت فرهنگــی برخــوردار اســت، رویکــرد چندفرهنگ گرایــی مطرح شــده 
در اثــر مذکــور و از جملــه »الگــوی سیاست شناســایی« کــه از ســوی چارلــز 
ــته  ــدن داش ــرای کاربردی ش ــادی ب ــات زی ــد امکان ــده می توان ــرح ش ــور مط تیل
ــه، ایــن نــوع تفکــر می توانــد جامعــة مــا را به ســمت پذیــرش و  باشــد. بــرای نمون
ــه تفاوت هــای  ــرام ب ــف و احت به رسمیت شــناختن اجتماعــات و جماعت هــای مختل
آن هــا ســوق دهــد. مدعــای مــا ایــن اســت کــه در پرتــو الگــوی سیاست شناســایی 
ــوان آن هــا را مــورد توجــه  ــه تنوعــات هویتــی و فرهنگــی می ت ــا اعتباربخشــی ب ی
ــذورات  ــر، مح ــات موردنظ ــت تنوع ــناختن هوی ــمیت ش ــن به رس ــرار داد و ضم ق
و محدودیت هــای ناشــی از آن هــا را بــه فرصــت ُمبــدل کــرد. می تــوان بــا 
به رسمیت شــناختن و بهــادادن بیشــتر بــه ایــن تنوعــات هویتــی، تکثــر نهفتــه در 
ــته  ــی برجس ــت گذاری های دولت ــوت در سیاس ــة ق ــه نقط ــات را به مثاب ــن تنوع ای
ــی،  ــداِن اندیشــة لیبرال ــب منتق ــران اغل ــة ای ــة آخــر این کــه در جامع ــم. نکت نمایی
انتقــادات خــود را در چارچــوب اندیشــة مارکسیســتی و رویکردهــای وابســته بــه آن 
مطــرح کرده انــد، اینــک به نظــر می رســد آشــنایی بــا نقدهــاِی دیگــر از لیبرالیســم 
ــتر  ــت ها بیش ــادات مارکسیس ــد. انتق ــته باش ــی داش ــودمندی خاص ــد س می توان
ــان،  ــان، جمهوری خواه ــه، نقدهــای جماعت گرای ــة اقتصــادی دارد، حــال آن ک جنب
چندفرهنگ گرایــان و فمینیســت ها بیشــتر جنبــة فرهنگــی دارد و ارتبــاط مکاتــب 

ــا جامعــة سیاســی معاصــر ایــران بســیار ارزشــمند اســت. مذکــور ب

1. Political culture

2. Class analysis

3. Political economy

4. Discourse analysis

5. Multicultural
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سخن آخر
مســئلة اصلــی نوشــتار حاضــر نقــد و بررســی کتــاب ارزشــمند درآمــدی بــر فلســفه 
ــة شــرحی  ــاب ارائ ــن کت ــده در ای ــی نگارن سیاســی معاصــر بوده اســت. هــدف اصل
ــنت  ــر در س ــی معاص ــفة سیاس ــود در فلس ــب موج ــن مکات ــجم از مهم تری منس
تحلیلــی اســت. او در ســه فصــل از کتــاب بــه جریــان اصلــی فلســفة سیاســی در 
ســنت لیبــرال ـ دموکــرات پرداخته اســت و در پنــج فصــل بعــدی نیــز جریان هــای 
ــة عدالت محــور  ــی و باالخــص نظری ــان اصل ــات جری ــا نظری انتقــادی در مواجهــه ب
ــن  ــرای پرداخت ــاب ب ــندة کت ــکل، نویس ــر ش ــت. به ه ــی کرده اس ــز را بررس راول
ــی  ــراغ برخ ــده و به س ــدارک دی ــده ت ــه ای ارزن ــود، مجموع ــی خ ــئلة اصل ــه مس ب
ــوزة فلســفة  ــرِی ح ــی فک ــای اصل ــن اندیشــمندان سیاســی در جریان ه از مهم تری
ــب  ــا ســاختاری کامــاًل حساب  شــده، مطال سیاســی معاصــر رفته اســت. نویســنده ب
ــی  ــم تمام ــت. علی رغ ــه نموده اس ــجم ارائ ــاًل منس ــی و کام ــل به خوب را در 9 فص
ــر  ــرای جامعــة علمــی مــا در پــی دارد، ایــن اث ــر مــورد بررســی ب اهمیتــی کــه اث
هم چــون بســیاری آثــار دیگــر دارای برخــی مشــکالت شــکلی و محتوایــی اســت. 
ــت  ــعی شده اس ــر س ــن اث ــی ای ــکلی و محتوای ــی ش ــن معرف ــتار ضم ــن نوش در ای
ــد  ــاره ش ــه اش ــور ک ــود. همان ط ــه ش ــون آن پرداخت ــادات پیرام ــی انتق به برخ
ــوع  ــن ن ــت و ای ــور اس ــر مذک ــر اث ــد وارده ب ــن نق ــه ای مهم تری ــکاالت ترجم اش
ــوان  ــوان به عن ــودن را می ت ــی و روان نب ــراه پیچیده گوی ــه ای به هم ــتی ترجم کاس

ــرد. ــان ک ــاب بی ــای کت ــن ضعف ه مهم تری

منابع
ــی، تهــران:  ــو  )1387(. فلســفه سیاســی چیســت؟، ترجمــة فرهنــگ رجای اشــتراوس، لئ

علمــی فرهنگــی.
بهشــتی، ســیدعلیرضا  )1395(. بنیــاد نظــری سیاســت در جوامــع چندفرهنگــی، تهــران: 

ناهیــد.
ــی  ــه جامعه شناس ــای مطالع ــی روش ه ــد  )1384(. »گونه شناس ــفی، امیرمحم حاجی یوس

سیاســی ایــران«، پژوهشــنامه علــوم سیاســی، س. اول، ش. 1.
فابــر، سســیل  )1390(. عدالــت در جهــان متحــول، ترجمــة رســتم فــالح، تهــران: دانشــگاه 

امــام صــادق )ع(.
کیملیــکا، ویــل  )1396(. درآمــدی بــر فلســفه سیاســی معاصــر، ترجمــة میثــم بادامچــی، 

تهــران: نــگاه معاصــر.
وینستین، جک راسل  )1390(. فلسفه مک اینتایر، ترجمة کاوه بهبهانی، تهران: نی.
هلد، دیوید  )1384(. مدل های دموکراسی، ترجمة عباس مخبر، تهران: روشنگران.

همپتن، جین  )1389(. فلسفه سیاسی، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
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چکیده
ــار  ــی اســت. آث ــوت و ضعــف فراوان ــم سیاســت دارای نقــاط ق ــوم انســانی و متعاقــب آن عل عل
ــش  ــاب پی ــد. کت ــدام نموده ان ــوزه اق ــن ح ــم ای ــث و مفاهی ــی مباح ــه آسیب شناس ــی ب فراوان
ــم سیاســت  ــرد در عل ــن مفاهیــم پُرکارب ــی تشــریح ضعــف ترجمــان برخــی از مهم تری رو در پ
ــه نســبت بیــن قــدرت حاکمیــت  تألیــف شده اســت و حــول مهم تریــن مفاهیــم ایــن رشــته ب
ــاب  ــن کت ــر در مباحــث مطرح شــده در ای ــن اث ــدرت سیاســت پرداخته اســت. نویســندة ای و ق
بــه واکاوی تحــوالت تئوریــک تاریــخ اندیشــة سیاســی و آراء اندیشــمندان ایــن حــوزه متمرکــز 
ــا و  ــن نیروه ــه بی ــد ک ــن حــوزه تشــریح نمای ــرای مخاطــب ای ــا ب ــالش دارد ت شده اســت؛ و ت
وضعیت هایــی کــه حاکمیــت و سیاســت را شــکل می بخشــد چــه نســبتی برقــرار اســت و ایــن 

ــد.  ــر خــود دیده ان ــی را ب مفاهیــم در گــذر تاریخــی چــه تحــوالت و تطورات

کلیدواژه ها: 
حاکمیت، سیاست، قدرت مؤسس، قدرت مستقر، ژان بُدن، کارل اشمیت.

مقدمه
یکــی از مهم تریــن ســؤاالتی کــه می تــوان علــم سیاســت را بــر مبنــای آن 
ــه پرســیده  ــان ک ــردد. آن چن ــی بازمی گ ــوع سرشــت آدم ــه ن ــرد ب ــدی ک صورت بن
می شــود »سرشــت انســان نیــک و پــاک اســت یــا شــریر و گنــاه کار؟«؛ بــا تســامح 
ــه  ــت ک ــروعی اس ــة ش ــؤال، نقط ــن س ــه ای ــخ ب ــه پاس ــت ک ــان داش ــوان بی می ت
ــم سیاســت را از یکدیگــر  ــب و نظریه هــای عل ــوان براســاس آن، تمامــی مکات می ت
ــن ســؤال  ــه ای ــرای پاســخ دادن ب ــالش ب تفکیــک و ســپس دســته بندی نمــود و ت
اســت کــه نظام هــای سیاســی تمامیت خــواه را از نظام هــای سیاســی بــاز و 

معضلی به نام قدرت مؤسس

 دکتر شهاب دلیلی
دانش آموخته دکتری اندیشه سیاسی

بررسی و نقد کتاب قدرت مؤسس: حاکمیت یا سیاست
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ــه  ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخ ب ــن پاس ــد. همچنی ــک می نمای ــروطه خواه منف مش
ــر. ــا خی ــتند ی ــور هس ــت در رأس ام ــردم / مل ــا م ــه آی ــد ک ــان می ده نش

در دنیــای معاصــر کــه گفتمــان دموکراســی بــه گفتمــان غالــب بدل شده اســت؛ 
قالــب پاســخ ها بــه پرســش فــوق از پیــش تعییــن شده اســت؛ آن چنــان کــه توجــه 
بــه حاکمیــت مــردم مرکزیــت یافتــه و چــه در تحلیل هــای سیاســی نــزد نشــریات 
کثیراالنتشــار و چــه تحلیل هــای کارشناســان و حتــی کتــب درســی در دانشــگاه ها 

جانبــداری نمــودن از حــق حاکمیتــی کــه از آن مــردم اســت فراگیــر شده اســت. 
ــی در  ــوان نظام ــروطه خواهی به عن ــی مش ــة اصل ــه دغدغ ــب آن چ به این ترتی
ــی  ــند قانون ــک س ــن ی ــم و تدوی ــوة تنظی ــد نح ــی می باش ــل تمامیت خواه مقاب
ــوم در آن  ــم و محک ــوق حاک ــه حق ــوی ک ــت. به نح ــت اس ــدگان مل ــط نماین توس
مصــرح باشــد. امــا دقیقــاً ماجــرا از همین جــا آغــاز می شــود. چراکــه ایــن فراینــد 
ــان(.  ــر حاکم ــان«  )در براب ــه »محکوم ــردم« ب ــردن »م ــا تبدیل ک ــت ب ــراه اس هم
البتــه کــه تبدیــل دموکراســی مســتقیم بــه دموکراســی غیرمســتقیم نیــز نتوانســت 
ــردم  ــذا م ــد. ل ــران نمای ــناختی را جب ــل هستی ش ــل و تقلی ــن تبدی ــد الزم ای به ح

ــا نماینــدگان / حاکمــان را تغییــر و تعویــض نماینــد. ــه اعتــراض زده ت دســت ب
بــا جســتجویی ســاده می تــوان دریافــت کــه در حــوزة علــوم انســانی و به طــور 
ــوص  ــددی در خص ــدة متع ــی و ترجمه ش ــای تألیف ــت کتاب ه ــم سیاس ــاص عل خ
موضــوع فوق الذکــر منتشــر شده اســت؛ امــا در ایــن میــان کتــاب قــدرت مؤســس؛ 
حاکمیــت یــا سیاســت جدیدتریــن و موجزتریــن اثــری اســت کــه به قلــم فاطمــه 

صادقــی تألیــف شــده و در دســترس می باشــد.
ــرح و  ــزی ط ــئله ای مرک ــورت مس ــز به ص ــان نی ــاب ایش ــوق در کت ــوع ف موض
ــت  ــالب و حکوم ــت انق ــود: »غای ــان می ش ــه بی ــان ک ــت. آن چن ــری شده اس پیگی

■ صادقــی، فاطمــه  )1397(. قدرت مؤســس: 
حاکمیت یا سیاست، تهران، نگاه معاصر.

شابک:  978-622-6189-05-7 
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ــون  ــک قان ــاد ی ــالب، ایج ــده از انق ــت برآم ــت حکوم ــا غای ــت؟ آی ــی چیس انقالب
ــه  ــا این ک ــان دهــد ی ــه ســلطه پای ــد و ب ــن کن ــه آزادی را تضمی اساســی اســت ک
انقــالب، بایــد دائمــی باشــد؟«  )ص. 79(؛ »اگــر اولــی هــدف باشــد به تعبیــر دیگــر 
شــاید بــا اصــالح هــم بشــود حکومــت را وادار کــرد کــه پاســخگو باشــد و آزادی هــا 
را تضمیــن کنــد. امــا اگــر هــدف، تأســیس حکومــت قانــون اساســی باشــد کــه بایــد 
آزادی هــا را تضمیــن کنــد؛ چــه کســی بایــد ایــن کار را انجــام دهــد؟«... »قــدرت 
مــردم به جهــت انقــالب آیــا تــوان اســتمرار و دائمی بــودن را دارد؟ به بیانــی 

ــرد؟«. ــر ب ــی به س ــت انقالب ــه در وضعی ــوان همیش ــا می ت ــن آی روش
در کتــاب قــدرت مؤســس؛ حاکمیــت یــا سیاســت بــه ایــن مــوارد و مــواردی 
بیشــتر پرداختــه شده اســت. در ادامــه ابتــدا بــه شــرحی اجمالــی از مباحــث کتــاب 

و ســپس به بررســی و نقــد وجــوه مهــم ایــن اثــر پرداختــه خواهــد شــد.

معرفی اثر و نویسنده
کتــاب قــدرت مؤســس: حاکمیــت یــا سیاســت در ســال 1397 در چهــار گفتــار و 
ــار  ــار، نویســنده در گفت ــس از پیش گفت ــار منتشــر شده اســت. پ ــک پیش گفت ــراه ی به هم
ــه  ــا ک ــه از آن ج ــت و سیاســت پرداخته اســت. البت ــوم حاکمی اول به بررســی نســبت مفه
مفــروض اصلــی ایــن اثــر جدایــی حاکمیــت بــا رویکــرد حقوقــی از حاکمیــت بــا رویکــرد 
سیاســی اســت نویســنده در هــر کــدام از رویکردهــا ســؤاالت مرکــزی و مبنایــی ای را مطرح 
نمــوده و از پــی طــرح ایــن ســؤاالت بــه بازخوانــی انتقــادی حــدود و ثغــور حاکمیــت چه در 
وجــه تئوریــک، چــه در وجــه تاریخــی و چــه در وجــه مهم تــر کــه ترجمــة ایــن مفاهیــم در 
فارســی اســت، پرداخته اســت. ایــن مســیر عــالوه بــر مفهــوم حاکمیــت در خصــوص مفهوم 

»پولیتئیــا« و »قانــون اساســی« نیــز پیمــوده شده اســت.
ــنده  ــار نویس ــن گفت ــاص دارد. در ای ــت اختص ــاِت حاکمی ــه الهی ــار دوم ب گفت
ــب را  ــن نص ــای ای ــه و مبن ــم پرداخت ــب حاک ــی نص ــری ـ تاریخ ــة نظ ــه منازع ب
در ســه منشــأ حــق الهــی پــاپ، حــق الهــی پادشــاه و حاکمیــت مردمــی 
ــامدرن  ــوم از آراء پیش ــن مفه ــک ای ــی ـ تئوری ــة تاریخ ــد. دامن ــک می نماین تفکی
ــر  ــر ب ــن اث ــه ای ــد؛ البت ــدرن می باش ــا دوران م ــس ت ــطی و از آن پ ــرون وس ــا ق ت
اندیشــمندانی هم چــون ژان بُــدن به دلیــل تأثیرگــذار بــودن بــر مفهــوم حاکمیــت 
بیــش از دیگــران پرداخته اســت. هرچنــد کــه در انتهــای ایــن گفتــار و در بخــش 

تصمیم گرایــی، بــه آراء معتزلــه و اشــاعره نیــز نیم نگاهــی شده اســت.
ــن  ــث آغازی ــار دوم و مبح ــان گفت ــة پای ــوان نقط ــی به عن ــث تصمیم گرای مبح
گفتــار ســوم می باشــد. ایــن گفتــار به نوعــی در ادامــة گفتــار اول و دوم و در 
ــه کــه در ایــن گفتــار رویکــرد  پــی مفصل بنــدی دو گفتــار پیشــین اســت. آن گون
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ــا رویکــرد سیاســی در حاکمیــت بررســی تطبیقــی شــده  حقوقــی در حاکمیــت ب
ــن دو رویکــرد صــورت  ــی در ای ــی و تصمیم گرای ــر هنجارگرای و تمرکــز بیشــتری ب
ــا  ــتر ب ــار بیش ــن گفت ــری ای ــث نظ ــه مباح ــت ک ــه اس ــه توج ــت. الزم ب گرفته اس
ارجــاع بــه آراء کارل اشــمیت و... تنظیــم یافته اســت. لــذا می تــوان مفهــوم 
ــدن و  ــی، عرفی ش ــر سیاس ــتثنایی، ام ــت اس ــم، وضعی ــم، تصمی ــت، حاک حاکمی

ــود.  ــری نم ــن فصــل پیگی ــات سیاســی از اشــمیت را در ای الهی
در انتهــا و در گفتــار چهــارم نویســنده پیــرو تفکیــک صــورت گرفتــه در فصــول 
پیشــین بــه قــدرت مؤســس در تقابــل بــا قــدرت مســتقر پرداختــه و ایــن مفهــوم را 
در آراء هانــا آرنــت، آنتونیــو نگــری و جورجــو آگامبــن پیگیــری نمــوده و با مقایســة 
ــن  ــه در آخری ــت. البت ــان داشته اس ــا را بی ــباهت ها و تفاوت ه ــر، ش ــه منظ ــن س ای
بخــش از گفتــار چهــارم، بــا بخــش »سیاســت پســاحاکمیت« روبــرو هســتیم کــه 

به نوعــی می تــوان ایــن قســمت را ســخن پایانــی ایــن اثــر قلمــداد نمــود. 
ــم سیاســت  ــر یکــی از شــاخص ترین پژوهشــگران عرصــة عل ــن اث نویســندة ای
ــار متعــدد در حــوزة اندیشــة سیاســی،  و مطالعــات اجتماعــی اســت کــه دارای آث
ــه  ــوان ب ــان می ت ــی ایش ــار تألیف ــن آث ــد. از مهم تری ــان و... می باش ــات زن مطالع
ــت  ــدرت و مقاوم ــان، ق ــران  )1392(، زن ــدد در ای ــم و تج ــیت، ناسیونالیس جنس
در ایــران پــس از انقــالب  )1392(، کشــف حجــاب  )1392( و جنســیت در آرای 
ــه فارســی ترجمــه  ــاری را ب ــن آث ــی  )1392( اشــاره نمــود. ایشــان همچنی اخالق
کرده انــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه راه هــای بدیــل  )1384(، نظریــه ای دربــاره 
مدرنیتــه  )1392(، نیــاکان مــا  )1392(، پرده نشــینان ســخن گوی  )1394(، 
رازورزی زنانــه  )1394(، بیــان آزاد و دموکراســی در آتــن باســتان  )1396( و زنــان 

و جنســیت در اســالم  )1396( مراجعــه نمــود.
ــترة  ــه گس ــراف ب ــه اش ــالوه ب ــان ع ــه ایش ــت ک ــوان دریاف ــب می ت به این ترتی
ــی داشــته و  ــة انباشته شــدة فراوان مطالعاتــی فــوق، در حــوزة ترجمــه و تألیــف، تجرب
بــه ایــن حــوزه مطالعاتــی اشــراف دوچندانــی دارنــد. همچنــان کــه بــا تکیه بر ســابقه و 
تســلطی کــه در امــر ترجمــه و برگــردان آثــار زبان هــای مبــدأ بــه زبــان فارســی دارنــد 
بخــش مهمــی از کتــاب پیــش رو را بــه آسیب شناســی فراینــد ترجمــة مفاهیــم علــم 

سیاســت اختصــاص داده انــد کــه بســیار قابــل تأمــل و توجــه اســت. 

بررسی و نقد شکلی اثر
ــون  ــواردی هم چ ــه م ــت ب ــر الزم اس ــک اث ــکلی ی ــد ش ــی و نق ــوص بررس درخص
تناســب حجــم بخش هــای یــک اثــر، مرتبــط بــودن طــرح جلــد بــا محتــوا، رعایــت 

ــود.  ــه ش ــی، پانوشــت ها و... توج ــت اصــول ارجاع ده ــتوری، رعای ــش دس ویرای
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ازآن جاکــه گفتــار اول 16، گفتــار دوم 30، گفتــار ســوم 24 و گفتــار چهــارم 26 
ــار  ــر تناســب حجــم هــر گفت ــن اث ــوان دریافــت کــه در ای صفحــه می باشــد، می ت

ــت. ــت شده اس رعای
در غالــب مــوارد در سراســر متــن ذکــر پانوشــت ها رعایــت شده اســت. آن گونــه 
کــه درخصــوص اســامی، اصطالحــات و... در صفحاتــی چــون 13، 23، 38، 48، 88، 
ــد  ــر می رس ــه به نظ ــت. البت ــت آمده اس ــارات در پانوش ــن عب ــتار ای 95، و... نوش
ــی  ــه بازبین ــاز ب ــی در پانوشــت نی ــان اصل ــه زب ــارات ب درخصــوص درج برخــی عب
احســاس می شــود؛ چــرا کــه مفاهیــم و اســامی به گونــه ای در بخش هایــی از 
ــه  ــرای نمون ــان اصلــی می باشــند. ب ــه زب ــام ب متــن آمده اســت کــه نیازمنــد درج ن
بنگریــد بــه »هوژمــان«  )27(، »شــورای َســنِهدرین«  )33(، »کنونیســت ها«  

ــالونیکیان«  )70( و... .  ــا«  )56(، »تس ــا«  )49(، »اویدومونی )34(، »اویکونومی
ازآن جاکــه ارجاع دهــی مســتقیم و غیرمســتقیم بخشــی از فــرم و همچنیــن بخشــی از 
محتــوا را شــامل می شــود، مــورد بعــدی در یــک نقــد شــکلی، لــزوم توجــه بــه ارجاع دهــی 
و مأخذنویســی در یــک اثــر می باشــد؛ در ایــن اثــر پژوهشــی در غالــب مــوارد ایــن مــورد 
ــاس  ــورد احس ــد م ــی در چن ــزوم بازبین ــد ل ــر می رس ــه به نظ ــت. البت ــت شده اس رعای
می شــود. بــرای مثــال در مــواردی کــه یــک مطلــب یــا بخشــی از متــن در داخــل گیومــه 
ــوان  ــرار می گیــرد ذکــر منبــع مــورد اســتفاده احســاس می شــود. در این خصــوص می ت ق
ــه پاراگراف هــای داخــل گیومــه قــرار گرفتــه در صفحــات 32، 36، 44، 57، 60، 65، 72،  ب
73 مراجعــه نمــود کــه پــس از گیومــه منبعــی ذکــر نشده اســت. ایــن پاراگرف هــا به دلیــل 
ــن و  ــمیت، آگامب ــون اش ــمندانی هم چ ــی از آراء اندیش ــش مهم ــده بخ ــه بیان کنن آن ک
دیگــران هســتند و مــورد تأکیــد بحــث اصلــی کتــاب می باشــند از اهمیــت دوچندانــی در 

رونــد مباحــث ایــن اثــر برخــوردار اســت.
ــگارش  ــودن ن ــت. روان و صحیح ب ــن اس ــتوری مت ــش دس ــدی ویرای ــورد بع م
هــر جملــه و پاراگــراف از نقــاط قــوت یــک اثــر منتشرشــده اســت کــه اثــر مــورد 
ــد؛ هرچنــد کــه به نظــر  ــی را دارا می باش بررســی در غالــب مــوارد ایــن ویژگ
ــتوری  ــش دس ــی و ویرای ــزوم بازخوان ــا، ل ــالت پاراگراف ه ــی جم ــد در برخ می رس
احســاس می شــود. بــرای مثــال در خــط 3 و 4 از صفحــة 22 می خوانیــم: 
ــد«؛  ــز جــای خــود را قوانیــن می دهن ــی نی ــات الهیات ــن رو بســیاری از مباحث »ازای
ــش از  ــه پرس ــا را ب ــس م ــدرت مؤس ــای ق ــم: »معم ــة 23 می خوانی ــا در صفح و ی
خــود سیاســت رهنمــون می شــود« و همچنیــن در پاراگــراف دوم در صفحــة 103 
می خوانیــم: »... در غیــر ایــن صــورت خــروج از دور باطــل قــدرت قــدرت1 مؤســس 

1. این تکرار کلمه قدرت در متن اصلی آمده است و به سبب رعایت امانت داری متن این چنین در این جا 
درج شده است.
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مســتقر بــه ســادگی ممکــن نخواهــد بــود«؛ بــه احتمــال زیــاد قــدرت مؤســس و 
ــت.  ــر بوده اس ــتقر مدنظ ــدرت مس ق

ــال  ــرای مث ــی اســت. ب ــای امالی ــر دارای غلط ه ــن اث ــز ای ــوارد نی در برخــی م
»نلقــی« بــه جــای »تلقــی« در صفحــة 52 و یــا در جملــة »... بــه تدریــج از اواخــر 
ــاد دو عــدد انتهایــی  ــه احتمــال زی دهــه دوم 19 در کار او دیــده می شــود« کــه ب
در ســال مذکــور چــاپ نشده اســت؛ همچنیــن »جــر« بــه جــای »جــز« در صفحــة 

ــت.  ــاپ شده اس 73 چ
مــورد بعــدی رعایــت دســتور زبــان نوشــتاری در برابــر حالــت گفتــاری 
جمــالت می باشــد. درخصــوص ایــن اثــر به نظــر می رســد ازآن جاکــه ایــن 
مبحــث پیش تــر در سلســله کالس هــای مؤلــف اثــر تدریــس شــده و مــورد توجــه 
دانشــجویان ایشــان قــرار گرفتــه، مکتــوب و منتشــر شده اســت. امــا برخــی ســطور 
ــه پاراگــرف آخــر صفحــة 57  ــه می تــوان ب ــرای نمون نیازمنــد بازبینــی می باشــد. ب
ــراف اول  ــن پاراگ ــم. همچنی ــه نمایی ــة 58 مراجع ــراف اول صفح ــة پاراگ و در ادام
ــی  ــی الهیات ــه مبان ــل ب ــه قب ــم: »در جلس ــا می خوانی ــه در آن ج ــة 60 ک در صفح

ــردم«. ــاره ک ــی اش تصمیم گرای
البتــه واقفیــم کــه بــر مبنــای رویــة جــاری، تمامــی مــواردی از این دســت کــه 
شــامل ویرایــش دســتوری، حــذف غلط هــای امالئــی و... بــر عهــدة ناشــر اثــر بــوده 

و بــر ارزش محتــوای ایــن اثــر خدشــه ای وارد نمی کنــد. 
مــورد بعــدی درخصــوص تحلیــل و نقــد تصویــر روی جلــد اســت. آن چنــان کــه 
مشــاهده می شــود در ایــن تصویــر مــردی ثمیــن و فربــه را می بینیــم کــه بــر روی 
صندلــی لمیــده و رنــگ خاکســتری پس زمینــه را پوشانده اســت و تنهــا ســه رنــگ 

قرمــز، آبــی و ســفید در تصویــر روی جلــد مشــاهده می شــود.
ــه  ــود دارای س ــوب می ش ــم محس ــریر حاک ــی س ــه به نوع ــور ک ــی مزب صندل
ــاخته  ــی س ــی رنگ ــای آب ــش از خنجره ــه پایه های ــت. اول آن ک ــم اس ــی مه ویژگ
ــه  ــد. دوم آن ک ــان می ده ــم را نش ــریر حاک ــای س ــاس و مبن ــه اس ــت ک شده اس
ــدگان  ــه کشته ش ــاید ب ــی ش ــه به نوع ــت ک ــرخ اس ــم س ــتی حاک ــه گاه پش تکی
جابجایــی قــدرت پیشــین اشــاره دارد؛ در آخــر ســاعت ســفید حاکــم کــه از جیــب 
ــن و  ــده ای روش ــان و آین ــد زم ــر می رس ــه به نظ ــت ک ــه شده اس ــاس وی آویخت لب

ــد. ــد می ده ــفید را نوی س
ــی،  ــود پس زمینــة صندل ــت بــه آن توجــه ش در این میــان آن چــه الزم اس
ــود  ــاهده می ش ــق« مش ــی از »خل ــه انبوه ــت. در پس زمین ــا اس ــم و رنگ ه حاک
ــاال  ــت ها را ب ــی، دس ــکل انقالب ــاید ش ــراض و ش ــکل اعت ــا به ش ــب آن ه ــه غال ک
نگــه داشــته و بــه ردیــف ایســتاده اند؛ ایــن تصویــر در جلــد پشــتی کتــاب تکــرار 
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شده اســت، امــا دیگــر خبــری از آن صندلــی و آن حاکــم نشســته بــر ســریر قــدرت 
نیســت و هرچــه هســت خلــق اســت.

ــر روی  ــورد تصوی ــوق در م ــراف ف ــه پاراگ ــام س ــوان تم ــد می ت ــر می رس به نظ
ــوح  ــدم وض ــر ع ــة دیگ ــم وزن آن در کف ــرار داد و ه ــرازو ق ــة ت ــک کف ــد را ی جل
چهــرة فــرد نشســته بــر صندلــی حاکمیــت را قــرار داد. نکتــه ای کــه شــاید در ایــن 
کتــاب بیــش از همــه بــه آن پرداختــه می شــود. چهــرة حاکــم حقوقــی، سیاســی 
ــن پرســش و پرســش هایی از این دســت  ــه ای ــن کتــاب ب ــا مردمــی اســت؟ در ای ی
ــت  ــوان دریاف ــاب می ت ــد پشــت کت ــه براســاس جل پاســخ داده می شــود. هرچندک

ــده شده اســت.  ــدام پاســخ برگزی ــه ک ک

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــات  ــن موضوع ــروز از مهم تری ــه ام ــا ب ــر از گذشــته ت ــن اث ــورد بحــث ای گســترة م
ــاب  ــن کت ــی ای ــالت ابتدای ــه در جم ــه ک ــت و همان گون ــت بوده اس ــم سیاس عل
می خوانیــم: »حکمرانــی بــر چــه مبنایــی اســتوار اســت؟ منشــأ اطاعــت از حاکــم 
چیســت؟ آیــا سیاســت تنهــا در حاکمیــت خالصــه می شــود یــا ایــن تحــول خــود 
ــه  ــت؟«؛ س ــت شده اس ــث زوال سیاس ــه باع ــت چگون ــت؟ حاکمی ــخ اس دارای تاری
مفهــوم قــدرت، حاکمیــت و سیاســت پایه ای تریــن مفاهیــم علــم سیاســت و ایــن 

ــند. ــده( می باش ــر ش ــاب ذک ــن کت ــوان و مت ــه در عن ــور ک ــاب  )همان ط کت
ایــن اثــر در پــی تشــریح حــدود و ثغور حاکمیــت بیان مــی دارد که حاکمیــت دارای 
دو دســته تعریــف اســت کــه هــر بخــش ملزومــات خــاص خــود را دارد. به این ترتیــب 
یک ســو رویکــرد حقوقــی حاکمیــت و ســوی دیگــر رویکــرد سیاســی حاکمیــت قــرار 
دارد و هــر یــک از رویکردهــا نقطــة عظیمــت خــاص خویــش را دارنــد و بــه ســؤاالت 
خاصــی پاســخ می دهنــد. رویکــرد حقوقــی در پــی پاســخ بــه سلسله ســؤاالتی اســت 
کــه می تــوان در »حکومــت متعلــق بــه چــه کســی اســت؟«  )ص. 9( آن ســؤاالت را 
تحدیــد نمــود. رویکــرد سیاســی امــا بــا تفکیــک قائل شــدن میــان قــدرت مســتقر و 
ــوان  ــور می ت ــه »چط ــت ک ــئله اس ــن مس ــدن ای ــال روشن ش ــس به دنب ــدرت مؤس ق

ماشــین حکمرانــی را از کار انداخــت؟«  )ص. 11(.
ــک از دو  ــر ی ــه ه ــم ک ــر می خوانی ــن اث ــار دوم ای ــن اســاس و در گفت ــر همی ب
ــی  ــی و تصمیم گرای ــر هنجارگرای ــب ب ــرد سیاســی به ترتی ــی و رویک ــرد حقوق رویک
تکیــه می نماینــد. آن گونــه کــه رویکــرد حقوقــی بــا تأکیــد بــر قانــون اساســی بــر 
ــه  ــه این ک ــر ب ــا نظ ــی ب ــرد سیاس ــژه ای دارد و رویک ــر وی ــود نظ ــای موج هنجاره
ــدرت مؤســس   ــش ق ــر کن ــرد ب ــم می گی ــت اســتثناء تصمی ــاب وضعی ــم در ب حاک

)عامــة مــردم( تأکیــد دارد. 
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ــن  ــرد همچنی ــن دو رویک ــار دوم ای ــه در گفت ــک صورت گرفت ــاس تفکی براس
ــرو  ــی در قلم ــرد حقوق ــه رویک ــه ک ــند؛ آن گون ــاوت می باش ــرو متف دارای دو قلم
حقوقــیـ  اقتصــادی و به اصطــالح »قلمــرو ضــرورت« و رویکــرد سیاســی در »قلمــرو 
ســعادت« پایــه دارد. امــا شــاید ســؤال اصلــی پنهــان ایــن اثــر آن باشــد کــه چگونــه 
نســبتی میــان تمامــی دوگانه هــای فــوق برقــرار اســت؟ نســبت حقوقــی / سیاســی، 

مســتقر / مؤســس و... در مجمــوع حاکیمــت / سیاســت چگونــه اســت؟
ــاال تشــریح شــد( فاصلــه  اگــر کمــی از مبحــث اصلــی ایــن کتــاب  )کــه در ب
گرفتــه شــود می تــوان بــه مبحثــی دیگــر کــه در ایــن اثــر دنبــال می شــود توجــه 
ــی در  ــث دوم ــزی، مبح ــث مرک ــوازات بح ــاب و به م ــن کت ــر ای ــت. در سراس داش
جریــان اســت کــه هــر چنــد بــا موضــوع محــوری بحــث در ارتبــاط محتوایــی اســت 

ــی هــم قابلیــت بررســی و پیگیــری دارد. ــا به تنهای ام
ایــن جریــان موضوعــی دوم، فــراز و فــرود برگــردان مفاهیــم در مســیر ترجمــة 
آثــار از زبــان مبــدأ بــه زبــان فارســی اســت. بــرای نمونــه در بخــش اول از گفتــار 
ــالف  ــه و برخ ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــا م ــت / پولیتئی ــای سیاس ــت، معن نخس
برداشــت های جــاری و غالــب »... نــه در معنــای ســکونتگاه، بلکــه به معنــای 
اجتماعــی از انســان ها کــه در یــک شــیوة زیســت و حکومــت بــر خــود، راه انــدازی 
ــه در  ــود. درحالی ک ــی می ش ــریک اند«  )ص. 12( معرف ــح ش ــظ صل ــگ و حف جن
برگــردان غالــب متــون بــه فارســی بخــش اعظمــی از مفهــوم »سیاســت« تقلیــل 
داده شده اســت. ایــن تقلیــل در صفحــات 12 تــا 17 به روشــنی تشــریح شده اســت 
و مؤلــف در پــی آن اســت تــا نشــان دهــد برخــی از ایــن تقلیل هــای معرفتــی بــا 
ــه حاکمیــت و عــدم تفکیــک سیاســت و حاکمیــت  ــه رویکــرد حقوقــی ب توجــه ب

رخ داده اســت.
عــالوه بــر سیاســت، مفهــوم کانستیتوشــن1  )چیــزی بیشــتر از قانــون اساســی( 
نیــز ایــن تقلیــل را در فراینــد ترجمه شــدن تجربــه نموده اســت؛ و وجــه تأسیســی 
آن مغفــول گذاشــته شده اســت. بــه ایــن ترتیــب »... ســاختن جمعــی یــک شــهر 
در طــی زمــان«  )ص. 15( از معنــای مفهــوم کانستیتوشــن حــذف شده اســت. نکتــة 
مــورد توجــه آن اســت کــه نگارنــدة ایــن اثــر ایــن تقلیــل دادن معانــی مفاهیــم در 
ــرب  ــخ اندیشــة سیاســی غ ــان در تاری ــودن را هم زم ــی و ترجمه نم ــیر ارجاع ده س

و اســالم در ایــران پیگیــری نمــوده و مــورد مقایســة تطبیقــی قــرار داده اســت.
می شــود  ســبب  می آیــد  حاصــل  ناقــص  ترجمــة  ایــن  از  آن چــه  امــا 
ــت  ــی سیاس ــرد. »دگرگون ــورت گی ــی ص ــر سیاس ــی در ام ــی مهم ــه دگرگون ک
ــر  ــه ب ــر تأســیس، بلک ــه ب ــر ن ــا ســاس یســوس دیگ ــد ت ــث ش ــت، باع ــه حکوم ب

1. constitution 
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حکمرانــی، حکومــت، و تدبیــر داللــت کنــد«  )ص. 17( و »ایــن تقلیــل و تبدیــل 
ــه پشــتوانه  ــی ک ــدان نیروی ــون در فق ــون، باعــث شــد قان ــه قان ــدرت مؤســس ب ق
قانــون باشــد، در نهایــت از تقییــد قــدرت، ناتــوان باشــد«  )ص. 17(. به این ترتیــب 
ــدن  ــول و ش ــد، تح ــر »فراین ــد و ب ــیس می ش ــامل تأس ــه ش ــس ک ــدرت مؤس ق
ــب، تثبیت شــده و  ــون می دهــد کــه متصل ــه قان ــد، جــای خــود را ب ــت می کن دالل

مســتقر اســت و در آن زمان منــدی دخالــت نــدارد«  )ص. 19(. 
ــت  ــنی وضعی ــده به روش ــدد، نگارن ــای متع ــریح مثال ه ــس از تش ــا و پ در انته
ــه  ــش ترجم ــه کن ــص کالم این ک ــد: »مخل ــریح می دارن ــه تش ــر را این گون فوق الذک
ــون  ــه قان ــذاری constitution ب ــت. در نامگ ــی نیس ــش خنث ــک کن ــذاری ی و نامگ
اساســی و ترجمــه constitutionalism بــه مشــروطه خواهی نــه تنهــا همــه 
مضامیــن سیاســی ایــن واژه از دســت رفتــه اســت، بلکــه constitution بــار حقوقــی 

ــه کل از آن حــذف شــد«  )ص. 20(. ــت و سیاســت ب تکنیکــی محــض گرف
در ادامــه ایــن کتــاب بــا ذکــر خطایــی کــه در جریــان ترجمــة مفاهیــم صــورت 
می گیــرد در گفتــار دوم بــه پیگیــری مبحــث اصلــی کــه همــان نســبت حاکمیــت 

و سیاســت اســت بازمی گــردد. 
همان گونــه کــه در ایــن اثــر می خوانیــم حاکمیــت مــدرن در ایــن تقلیــل تأثیــر 
به ســزایی داشته اســت  )ص. 22(. به بیــان نویســنده حاکمیــت مــدرن از دو منبــع 
ــه  ــه ک ــد؛ همان گون ــذ می کن ــود را اخ ــروعیت خ ــی مش ــا زمین ــتعالیی و ی ــا اس ی
ــذا  ــه منتــج شده اســت. ل بخــش اعظمــی از تاریــخ اندیشــة سیاســی از ایــن دوگان
تاریــخ اندیشــة سیاســی شــامل حــق الهــی پــاپ، حــق الهــی پادشــاه و همچنیــن 

ــت می باشــد. ــردم جهــت حاکم شــدن و حاکمی حــق م
به بیــان نویســندة ایــن اثــر »امــروز حکومــت و حاکمیــت امــوری چنــان طبیعــی 
ــد«  )ص. 25(.  ــل کرده ان ــود منح ــی در خ ــت را به تمام ــه سیاس ــوند ک ــی می ش تلق
درحالی کــه در قــرون وســطی این گونــه نبوده اســت. در آن دوران حاکمیــت گاه متأثــر 
ــطویی  ــان ارس ــود و گاه به بی ــیر می ش ــتین( تفس ــبک آگوس ــه س ــه  )ب ــاه اولی از گن
پدیــده ای طبیعــی اســت. در آن دوران ایــن منازعــه کــه چــه کســی حــق نصــب حاکم 
را دارد بــه مناقشــه برانگیزترین منازعــه تبدیــل شــد. »آیــا ایــن شــاه اســت کــه اقتــدار 
عالیــه را دارد یــا پــاپ. بــه تعبیــری دیگــر آیــا اقتــدار معنــوی دســت بــاال را دارد یــا 
قــدرت مــادی«  )ص. 29(. ایــن منازعــه در پــی آن بــود تــا دریابــد چــه کســی قــرار 

اســت حکــم کنــد؟ به بیــان دیگــر »قضــاوت عالیــه« از آن کیســت؟
ــی  ــای ایجــاد ســلطة قانون ــه / قاضــی القضــات به معن ــد قضــاوت عالی ــر چن ه
ــه  ــاوت عالی ــرن 17 قض ــد از ق ــج و بع ــا به تدری ــود ام ــا ب ــر قض ــر ام ــلط ب و تس
ــا  ــالح آن ه ــة اص ــه روی ــان ب ــازات محکوم ــة مج ــد و روی ــود دی ــی را به خ تحوالت
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ــد؛  ــر ش ــه منج ــت یکپارچ ــق حاکمی ــه ح ــی ب ــی قضای ــن هژمون ــد؛ ای ــل ش تبدی
هرچنــد تفاوتــی جزئــی میــان منبــع قوانیــن  )الهــی یــا عرفــی( برقــرار بــود امــا 

ــود.  ــاس نمی ش ــی احس ــه تفاوت ــدار عالی ــه و اقت ــاوت عالی ــان قض ــر می دیگ
ــت در  ــن رضای ــی دکتری ــای تاریخ ــک و رویداده ــث تئوری ــواره در مباح هم
ــر همــگان  ــه »آنچــه ب ــای آن اســت ک ــرار دارد و به معن ــوق ق ــار دو رویکــرد ف کن
تأثیرگــذار اســت، همــگان بایــد در مــوردش تصمیــم بگیرنــد... و هــر کــس کــه بــر 
ــن  ــه دســت همــه انتخــاب شــود«  )ص. 36(. ای ــد ب ــد، بای همــه حکومــت می کن
ــال  ــود و به دنب ــناخته می ش ــی ش ــیلیو پادوآ1«ی ــام »مارس ــا ن ــتر ب ــه بیش ــر ک نظ
حــل منازعــة حاکمیــت میــان پــاپ و امپرلطــور مطــرح شــد در دوره هــای متمــادی 
تاریخــی مــورد ارجــاع و اســتناد قــرار می گرفــت. در ایــن نظریــه کنــش تأسیســی 
ــه  ــس ب ــدرت مؤس ــزد ق ــی ن ــش تأسیس ــدم دارد؛ و کن ــی تق ــش فروانروای ــر کن ب
کنــش انقالبــی و حرکت هایــی هم چــون خیــزش، جنبــش و عباراتــی چــون 

ــود. ــم می ش ــال خت ــت فع ــت و مقاوم مقاوم
ــم، وی  ــدن می خوانی ــش ژان بُ ــار دوم و در بخ ــه در گفت ــور ک ــه همان ط البت
به کلــی مفهــوم رضایــت را از حاکمیــت می ســتاند و بــر مطلق بــودن قــدرت حاکــم 
ــر ایــن اســاس »اتبــاع نــه حــق شــورش و اعتــراض دارنــد، نــه  تأکیــد می کنــد. ب
ــد اطاعــت کننــد«  )ص.  ــت در امــور. آنهــا فقــط بای ــه حــق دخال قانونگــذاری و ن
43(؛ و می افزایــد: »هــر چیــزی بــر آنارشــی و فقــدان دولــت ترجیــح دارد«  )ص. 
ــای ایــن  ــوع انسان شناســی او منتــج می شــود کــه گوی 43(. ایــن حکــم بُــدن از ن
ایــده اســت کــه دولــت بایــد باشــد چــون نــوع انســان موجــود ضعیــف و شــروری 
ــا  ــب ب ــت. به این ترتی ــت اس ــن وضعی ــز در ای ــن چی ــات مهم تری ــذا ثب ــت. ل اس
پیاده ســازی ایــدة بُــدن، از قلمــرو ســعادت و سیاســت بــه وادی حقــوق و اقتصــاد 

ــویم. ــاب می ش پرت
بــه ســیاق تفکیــک حاکمیــت بــه دو رویکــرد حقوقــی و سیاســی، کنــش ایــن دو 
رویکــرد نیــز متفــاوت اســت. در یک ســو رویکــرد تصمیم گــرا قــرار دارد کــه »قوانیــن 
را نــه برخاســته از هنجارهایــی در بیــرون، بلکــه برآمــده از تصمیــم شــارع یــا حاکــم 
می دانــد«  )ص. 53(؛ و در ســوی دیگــر موضــع هنجارگرایان قرار دارد کــه بیان می دارند 
 »هنجارهایــی وجــود دارنــد کــه قانــون تجســم آن هــا اســت یــا بایــد باشــد«  )ص. 53(. 

این موضع هنجارگرا در حاکمیت، به قانون گرایی ترجمه شده است. 
ــز مشــاهده می شــود  ــاب نی ــی مباحــث کت ــه در الباق ــای دوگان ــن تفکیک ه ای
امــا می تــوان بــه تســامح مهم تریــن مــوارد آن را در نــکات ذکــر شــده در 

پاراگراف هــای بــاال دانســت.

1. Marsilius of Padua
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ارزیابی نهایی
ــد، شــامل وجــوه  ــادی چن ــه ابع ــوان ب ــر می ت ــن اث ــی ای ــی نهای درخصــوص ارزیاب

ــاب اشــاره داشــت.  ــن کت ــی ای شــکلی و محتوای
امــا پیــش از ارزیابــی نهایــی نیــاز اســت تــا بــه ایــدة مرکــزی ایــن اثــر به عنــوان 

یکــی از نقــاط قــوت ایــن کتاب اشــاره ای داشــته باشــیم. 
نویســندة ایــن اثــر به روشــنی بیــان مــی دارد کــه در ترجمــة مفاهیــم مهمــی 
چــون سیاســت، قانــون اساســی و... تقلیل گرایــی صــورت گرفته اســت. ایــن تقلیــل 
ــت از  ــان برداش ــی زم ــه( در ط ــورت گرفت ــای ص ــم در ترجمه ه ــی  )مفاهی معنای
مفاهیــم مهمــی چــون سیاســت، حاکمیــت، قــدرت مؤســس و... را دگرگــون نمــوده 
ــد.  و متعاقــب آن کنش هــای اجتماعــی و سیاســی نیــز تحــت تأثیــر قــرار گرفته ان
نویســنده به درســتی بــه مبحثــی اشــاره دارد کــه در کمتــر اثــری در علــوم انســانی 
ــت اشــاره شده اســت. به این ترتیــب نقــص در  ــن دق ــه ای ــه آن ب ــم سیاســت ب و عل
ــا  ــم و کارویژه ه ــه شــناخت از آن مفاهی ــی ب ــزان فراوان ترجمــه در بلندمــدت به می
ــن  ــی از ای ــت رهای ــازد؛ و به جه ــه وارد می س ــه آن ضرب ــوط ب ــازوکارهای مرب و س

وضعیــت نیــاز اســت تــا بــه رویکــرد پســاحاکمیت روی برگردانیــم.
امــا الزم اســت در مســیر مطالعــة ایــن اثــر به برخــی از ســؤاالت انتقــادی توجــه 

ویــژه ای داشــته باشــیم کــه در ادامــه مطــرح می شــوند:
ــن  ــل ای ــوان در داخ ــاب را می ت ــن کت ــدف ای ــه ه ــد ک ــر می رس اول؛ به نظ
پرســش جســتجو کــرد؛ »آیــا بــا حاکمیت زادیــی از سیاســت، تأویــل سیاســت بــه 
ــارة  ــد دوب ــد پیون تأســیس و به رسمیت شــناختن قــدرت مؤســس، سیاســت می توان
ــدف  ــن ه ــدن ای ــت روشن ش ــد؟«  )ص. 23(. جه ــاز یاب ــتگاری را ب ــا رس ــود ب خ
ــه دو پرســش دیگــر پاســخ داده شــود. اول آن کــه ایــن  ــا در ابتــدا ب نیــاز اســت ت
ــردی الزم اســت صــورت بگیــرد؟  ــا ف »به رسمیت شــناختن« از ســوی چــه نهــاد ی
ــا  ــد ی ــمیت بشناس ــی را به رس ــرد سیاس ــا رویک ــت ب ــد حاکیم ــتقر بای ــدرت مس ق
ــؤال دوم  ــد؟ س ــمیت بشناس ــودش را به رس ــا خ ــت ت ــاز اس ــس نی ــدرت مؤس ق
آن کــه در ایــن بازگشــت بــه رســتگاری و ســعادت، ایــن مفاهیــم چگونــه تعریــف 
ــات  ــی و جریان ــای سیاس ــروز نظام ه ــه تابه ام ــان ک ــوند؟ آن چن ــد می ش و تحدی
ــة انســانی  ــک جامع ــد ی ــون ســاختن« و پیون ــال »رهنم ــی به دنب ــی فراوان اجتماع
ــش  ــه کم وبی ــه ک ــد و همان گون ــرح نموده ان ــارات را مط ــن عب ــتگاری، ای ــا رس ب

ــده اند. ــرو نش ــاعدی روب ــاع مس ــا اوض ــس از آن ب ــم پ می دانی
همچنیــن پــس از پرداختــن بــه ایــن دو پرســش الزم اســت پاســخ های ارائه شــده 
ــن  ــم. در ای ــرار دهی ــادی ق ــی انتق ــورد بازخوان ــر م ــؤاالت زی ــا س ــاب را ب ــن کت در ای
ــی کــه مطــرح شــده، صــورت  ــه ســؤال اصل ــرای پاســخ ب ــی ب ــاب چــه تالش های کت



35046

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

نقد آزاد

ــؤاالت در  ــن س ــه ای ــخ ب ــت پاس ــه در جه ــای صورت گرفت ــت؟ و تالش ه گرفته اس
ــه ای  ــة نظری ــرای ارائ ــالش ب ــت: ت ــرار داشته اس ــش رو ق ــای پی ــک از فرمت ه کدام ی
ــة  ــدی و ارائ ــر جمع بن ــن اث ــاً در ای ــه صرف ــا این ک ــین ی ــات پیش ــد نظری ــد، نق جدی

ــت؟ ــث بوده اس ــورد بح ــوع م ــات، موض ــوص ادبی ــی درخص گزارش
دوم؛ دوگانــة بلندباالیــی در سراســر ایــن اثــر پیــش روی خواننــده قــرار 
می گیــرد کــه اهــم آن هــا را می تــوان در دوگانه هــای زیــر خالصــه وار بیــان 
ــس،  ــدرت مؤس ــتقر / ق ــدرت مس ــی، ق ــرد سیاس ــی / رویک ــرد حقوق ــود. رویک نم
هنجارگرایــی / تصمیم گرایــی، حکــم / تصمیــم، قلمــرو ضــرورت / قلمــرو ســعادت، 
ــردم، مســیر رای دادن  ــت / م ــی، مل ــش تأسیســی ـ انقالب ــی / کن ــش فرمانروای کن
ــاب  ــم در ب ــم حاک ــه حک ــه ب ــون اساســی / مراجع ــر قان ــه ب ــالب، تکی / مســیر انق
وضعیــت اســتثنایی، زیســتن / زندگــی، زحمــت / کنــش و بســیاری از این دســت 

ــت.  ــیم نموده اس ــم تقس ــه دو نی ــی ب ــا خط کش ــی را ب ــوم اجتماع ــه عل ک
ــگ، روی  ــر تری ــی، راج ــان ف ــون برای ــمندان هم چ ــی از اندیش ــم برخ به زع
ــی  ــات مفهوم ــانی و متعلق ــوم انس ــوزة عل ــوان ح ــی نمی ت ــکار و... به این راحت باس
ـ مصداقــی آن را بــه دوگانه هایــی متقابــل و تاحــدودی متعــارض تفکیــک و 

ــود. ــز ب ــل نی ــال راه ح ــی آن به دنب ــود و در پ ــته بندی نم دس
ــاید در  ــد: »ش ــر می ده ــوم تذک ــار س ــنده در گفت ــه نویس ــور ک ــه همان ط البت
عالــم واقــع، هیــچ نــوع نظــام قضایــی را نتــوان یافــت کــه به طــور کامــل و مطلــق 
ــی از  ــع همــواره ترکیب ــن ســه رویکــرد اســتوار باشــد. در واق براســاس یکــی از ای
این هــا هســتند کــه رویکردهــای قضایــی را تشــکیل می دهنــد«  )ص. 59(. 
همچنیــن در جایــی دیگــر بیــان می دارنــد: »اندیشــه قضایــی قــرون 19 ترکیبــی 
ــوان  ــورد می ت ــن م ــه ای ــود«  )ص. 66(. ب ــرا ب ــاری و تصمیم گ ــت هنج از حاکیم

ــزود. ــوق را اف ــای ف ــر دوگانه ه دیگ
ســوم؛ آرنــت در خصــوص نسبت ســنجی قــدرت مؤســس و کنــش تأسیســی، 
ســوژة انقالبــی را از کنــش تأسیســی جــدا می دانــد و امــر تأســیس را بــه مجلــس 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای ــد  )ص. 84(؛ ب ــذار می کن ــان واگ مؤسس
ــون اساســی  ــذا نمی توانســت قان ــود و ل ــی ب ــس مؤسســان فرانســه غیرقانون »مجل
ــون  ــه قان ــک کشــور ک ــروز و در ی ــد ام ــروض بگیری ــد...«  )ص. 86(. مف وضــع کن
اساســی دارد و مجلســی و حاکمیتــی برقــرار اســت، ســخن از مجلــس مؤسســان و 
نــگارش قانــون اساســی دیگــری و حاکمیتــی دیگرگونــه مطــرح شــود، چــه وضعیتی 

ــد؟ ــش می آی پی
ــة  ــاس اســپریگنز به نظــر می رســد زمین ــت توم ــر رهیاف ــه ب ــا تکی ــارم؛ ب چه
ــه  ــه ای ک ــده دارد. به گون ــف آن ای ــر کم وکی ــزایی ب ــر به س ــه تأثی ــک نظری ــة ی ارائ
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ــه در  ــد ک ــکل می بخش ــاص را ش ــه ای خ ــاص نظری ــئلة دوره ای خ ــکل و مس مش
پاســخ بــه آن وضعیــت اســت. لــذا هابــز و بُــدن به دنبــال ثبــات، اشــمیت در پــی 
ــی و...  ــون اساس ــریح قان ــی تش ــی در پ ــم، فروغ ــی حاک ــا تمامیت خواه ــه ب مقابل
هســتند. در ایــن اثــر نیــز آن جــا کــه درخصــوص وضعیــت اســتثنایی و مــادة 48 
ــن  ــود ای ــم: »وج ــت می خوانی ــرحی آمده اس ــار ش ــوری وایم ــی جمه ــون اساس قان
ــت«  )ص. 69(.  ــود داش ــان وج ــه در آلم ــود ک ــی ب ــرایط وخیم ــل ش ــاده به دلی م
مســئلة امروزیــن یــک کشــور در مشــکالت روزمــرة شــهروندان آن کشــور نمایــان 
ــره  ــی روزم ــردم در زندگ ــی م ــگ اجتماع ــاید در فرهن ــد ش ــر می رس ــت. به نظ اس

بایــد بــه دنبــال ایــن مســئله بگردیــم.
ــر  ــه »ه ــود ک ــوان آرزو نم ــری می ت ــاس آراء نگ ــع و براس ــا به واق ــم؛ آی پنج
ــد،  ــن کن ــدی تدوی ــی جدی ــون اساس ــلد و قان ــته بگس ــد از گذش ــلی می توان نس
ــد«  )ص. 93(.  ــد باش ــی جدی ــون اساس ــک قان ــد دارای ی ــز می توان ــا نی ــل م نس
ــانی در  ــار انس ــی رفت ــدی اجتماع ــی و وضعیت من ــدی تاریخ ــه زمینه من درحالی ک

ــازد. ــرو می س ــی روب ــا محدودیت های ــده را ب ــن ای ــره اش، ای ــی روزم زندگ
همچنیــن در جوامعــی نظیــر جوامــع خاورمیانــه ای کــه بنیادهــای نهــادیـ  مدنــی  
)نظیــر تشــکل ها، ســازمان های مردم نهــاد و...( از اســاس بــرای حیات یافتــن بــا 
مشــکالت ســرکوب و حــذف و... مواجــه اســت، چگونــه نظریــات نگــری می توانــد بــه 
برون رفــت از ایــن وضعیــت در خصــوص خلــق قانــون اساســی نــو بــه مــا کمــک کنــد؟

ششــم؛ یکــی از ایده هــای اصلــی ایــن اثــر آن اســت کــه »پولیــس جایــی بــود 
ــد.  ــه می کردن ــی شــهر مداخل ــت و ســعادت عموم ــه فضیل ــل ب ــه همــگان در نی ک
ــود و شــهر قلمــرو پیگیــری ســعادت  ــة معیشــتی ب ــواده قلمــرو نیازهــای اولی خان
ــی  ــر زندگ ــزون ب ــرد، اف ــر ف ــه ه ــس ب ــذا پولی ــد«  )ص. 49(. ل ــوب می ش محس
خصوصــی وی، زندگــی دومــی اعطــا می کــرد کــه زندگــی سیاســی نامیــده 
ــت  ــؤال آن جاس ــا س ــاخت. ام ــون می س ــعادت رهنم ــوی س ــد و وی را به س می ش
کــه مگــر در دوران پیشــامدرن چنــد منطقــة ســکونت گاه اجتماعــات انســانی  )بــا 
ــار و آراء  ــر آث ــه ب ــا تکی ــد؟ ب ــی بوده ان ــام حاکمیت ــن نظ ــوان( دارای چنی ــر عن ه
ــامدرن  ــگاران، در دوران پیش ــتندات تاریخ ن ــاس مس ــن براس ــوفان و همچنی فیلس
به غیــر از چنــد شــهر، الباقــی ســاختارهای حاکمیتــی الگویــی غیــر از الگــوی مذکور 
ــت.  ــازی شده اس ــواردی پیاده س ــدود م ــا در مع ــس به این معن ــته اند و پولی را داش
ــگان  ــه هم ــود ک ــی ب ــس جای ــه »پولی ــح اســت ک ــزاره صحی ــن گ ــب ای به این ترتی
ــر از  ــر غی ــا مگ ــد«  )ص. 49(؛ ام ــت و ســعادت بودن ــه فضیل ــی دســت یابی ب در پ
آتــن کــه ایــن شــیوه برقــرار بــود، جــای دیگــری هــم هســت کــه بتوانیــم بــه کل 

ــم. ــم بدهی آن دوران تعمی
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ــه  ــد ک ــر می رس ــوفان به نظ ــمندان و فیلس ــر آراء اندیش ــه ب ــا تکی ــم؛ ب هفت
ایــن ایــده کــه »حــق حاکمیــت از آن مــردم اســت« ایــده ای خلق شــده در دوران 
مــدرن اســت و در قــرون وســطی و یــا یونــان باســتان و امپراطــوری رم کمتــر مــورد 
توجــه قــرار می گیــرد. اگــر هــم در آثــار اندیشــمندان بــه آن پرداختــه می شــد یــا 
ــه  ــود ک ــبب نمی ش ــد س ــازی می ش ــن پیاده س ــون آت ــک چ ــدوده ای کوچ در مح

ایــدة حاکمیــت مــردم را بــه دورة پیشــامدرن منصــوب نماییــم. 
ــا  ــالب ب ــری انق ــرای نگ ــم: »ب ــر می خوانی ــن اث ــه در ای ــور ک ــتم؛ همان ط هش
ــوم  ــا مفه ــی »ب ــدرت حت ــن ق ــورد«  )ص. 88(؛ ای ــد می خ ــس پیون ــدرت مؤس ق
نمایندگــی نیــز میانــه ای نــدارد«  )ص. 90(. بــر ایــن اســاس نگــری معتقــد 
ــدرت  ــر... و مطلقیــت در ق اســت کــه »مطلقیــت در حاکمیــت یــک مفهــوم توتالیت
ــن  ــر ای ــت«  )ص. 91(. اگ ــک اس ــت دموکراتی ــت حکوم ــای مطلقی ــس به معن مؤس
ایــن  را در کنــار  آن  انقالبی بــودن  و مطلقیــت  قــدرت مؤســس  انقالبی بــودن 
ویژگــی قــدرت مؤســس قــرار دهیــد کــه »دمــوس در آثــار ارســطو بــه معنــای فقــرا 
ــق اســت کــه نگــری  ــا انبــوه خل اســت... و مارســیلیو آنهــا را عوام النــاس نامیــد... ی
ــد«  )ص. 91(. در نتیجــة  ــه آن پرداخته ان ــوان، ب ــن عن ــا همی ــی ب ــارت در کتاب و ه
ــی از  ــا بخش ــرا تنه ــن فق ــود ای ــا خ ــد: آی ــش می آی ــؤال پی ــینی دو س ــن هم نش ای
ــود؟  ــوب نمی ش ــاص محس ــه ای خ ــه طبق ــردم ب ــل م ــتند؟ و تقلی ــگان1« نیس »هم
ســؤال دوم آن کــه مطلق بــودن  )و بــا اســتفاده از زبــان نگــری(، مطلقیــت یــک فــرد، 
یــک گــروه و یــا یــک بخــش از جامعــة انســانی چــه تفاوتــی بــا یکدیگــر دارد؟ آیــا 
خــود ایــن »مطلــق بــودن« نیســت کــه سلسله مشــکالت را بــرای نــوع بشــر فراهــم 
ــت؟ ــوم2« اس ــالح عم ــه »ص ــت ب ــن وضعی ــیلیو ای ــان مارس ــا به بی ــت؟ آی نموده اس

ــی دارد  ــان م ــه بی ــری در ادام ــه نگ ــت ک ــت نیس ــن مطلقی ــاس ای ــا براس آی
ــوری  ــت؛ جمه ــد نیس ــن جدی ــی کانستیتوش ــس نوع ــوری مؤس ــن جمه »بنابرای
ــر  ــاید دیگ ــی و ش ــه پولی بیوس ــطویی و ن ــه ارس ــت ن ــی اس ــه افالطون ــس ن مؤس
ــد  ــت می آی ــی وار هــم نباشــد. بلکــه جمهــوری ای اســت کــه پیــش از دول ماکیاول
و بیــرون از دولــت اســت«  )ص. 92(. ایــن ایــده به عنــوان راه کار نهایــی ایــن اثــر 
در آخریــن بخــش از آخریــن گفتــار تحــت عنــوان »سیاســت پســاحاکمیت«  )ص. 
ــا  ــه انته ــز ب ــیس هرگ ــد تأس ــده »فراین ــن ای ــاس ای ــود. براس ــرح می ش 101( ط
ــار  ــا چه ــه ت ــس از س ــاید پ ــال ش ــرای مث ــه ب ــه ک ــد«  )ص. 92(. آن گون نمی رس
دهــه هــم همچنــان در وضعیــت انقالبــی قــرار داشــته باشــیم زیــرا تنهــا در ایــن 

1. بنگریــد بــه ایــن عبــارت »آنچــه بــر همــگان تأثیرگــذار اســت، همــگان بایــد در مــوردش تصمیــم 
بگیرنــد... و هــر کــس کــه بــر همــه حکومــت می کنــد، بایــد به دســت همــه انتخــاب شــود«  )ص. 36(.

2. در خصوص این شرط به بخش انتهایی جمله ای از مارسیلیو در صفحة 37 همین کتاب بنگرید. 
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وضعیــت اســت کــه »شــاهد آزادی همگانــی«  )ص. 83( هســتیم. آیــا غیــر از ایــن 
اســت کــه تنهــا در ایــن وضعیــت اســت کــه می تــوان بیــان داشــت کــه »دشــمن 

هســت پــس مــن حاکــم ام«.
ــدرن  ــات م ــه انقالب ــم؛ »تجرب ــی مجــدد نمایی ــارات توجه ــن عب ــه ای ــم؛ ب نه
نشــان می دهــد کــه حاکمیــت به محــض اســتقرار، انقــالب را رام و آن را در بهتریــن 
ــذا  ــه فرایندهــای تدویــن قانــون اساســی و نمایندگــی تقلیــل می دهــد. ل حالــت ب
قــدرت مؤســس کــه در ابتــدا بــا مــردم در مقــام ســوژه های انقالبــی یکــی اســت، 
ــن تحــول، قــدرت مؤســس  ــه قــدرت مســتقر گــره می خــورد. طــی ای ــج ب به تدری
ــورت  ــی رود و گاه به ص ــت م ــی از دس ــود و به کل ــل می ش ــت مضمح گاه در حاکمی
ــدوم حضــور پیــدا می کنــد«   ــا رفران ــب نمایندگــی ی کمرنــگ و تقلیل یافتــه در قال

)ص. 101(.
برخــی عبــارات در داخــل متــن دارای ســوگیری ارزش مدارانــه هســتند. آن چنان 
ــط  ــس توس ــدرت مؤس ــردن ق ــم: »...رام ک ــی می خوانی ــه در جای ــرای نمون ــه ب ک
ــاوت  ــردن تف ــا رام ک ــت ب ــارت تربی ــه عب ــدر ک ــدرت مســتقر«  )ص. 20(. همانق ق
ــردن و  ــان رام ک ــادی می ــوس و متض ــاط معک ــزان ارتب ــان می ــی دارد به هم معنای
وحشــی بودن برقــرار اســت. بــه ایــن ترتیــب حتــی اگــر نگاهــی همدالنــه بــه ایــن 
ــده داشــته باشــیم، معنــای ایــن را می دهــد کــه  ــه ایــن ای ــر از آن ب ــه و فرات جمل
قــدرت مؤســس غیــر رام اســت. ایــن مطلــب از آن جهــت بیــان شــد کــه نشــان 
ــن  ــر ای ــتند. ب ــار ارزش داوری هس ــث دارای ب ــیر بح ــارات در س ــی عب ــد برخ ده

ــه »اظمحــالل ســوژه سیاســی«  )ص. 21(.  ــد ب اســاس بنگری
در انتهــا الزم اســت تــا پرســیده شــود کــه ایــن »کنــش انقــالب تــا چــه میــزان 
ــل ســنجش اســت؟« انقــالب در خــوردن، پوشــیدن،  ــی قاب و براســاس چــه میزان
ــی  ــار جمع ــالق و رفت ــالب در اخ ــوع انق ــردن و در مجم ــردن، رانندگی ک صحبت ک
ــدرت  ــوی ق ــی از س ــی تأسیس ــون کنش ــه چ ــا فی نفس ــت ی ــرار اس ــردی برق و ف
ــا  ــن تر آی ــی روش ــت. به بیان ــان کرده اس ــت را نش ــاً حاکمی ــت، صرف ــس اس مؤس
ایــن کنــش انقالبــی از ســوی قــدرت مؤســس صرفــاً در پــی بازتأســیس حاکمیــت 
ــه  ــی دارد؟ و دوم آن ک ــر انقالب ــم نظ ــی ه ــر زندگ ــای دیگ ــه حوزه ه ــا ب ــت ی اس
ــم  ــد ه ــه می توان ــت ک ــونتی اس ــد خش ــس واج ــدرت مؤس ــه »ق ــم ک ــر بپذیری اگ
ــت  ــس الزم اس ــون«  )ص. 76(؛ پ ــنده قان ــر کش ــه زی ــم ب ــد و ه ــاز باش قانون س
ــن  ــت و ای ــون اس ــندة قان ــر کش ــه زی ــس ب ــدرت مؤس ــی از ق ــه بخش ــم ک بپذیری
»بــه زیــر کشــیدن«دگی لزومــاً شــامل هــر قانونــی می شــود؛ حــال بــر ایــن مــورد 
ــی  ــد »کنش ــدرت واج ــن ق ــه ای ــم ک ــس را بیفزایی ــدرت مؤس ــر از ق ــی دیگ وجه
ــالب  ــش انق ــت کن ــواره در وضعی ــوان هم ــه می ت ــا ک ــه این معن ــت؛ ب ــی« اس دائم
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ــرو هســتیم  ــا کنش گــری روب ــا ب ــرار داشــت؛ نتیجــه آن می شــود کــه م دائمــی ق
کــه به طــور دائمــی در وضعیــت بــه زیــر کشــیدن قانــون قــرار دارد و در ایــن »بــه 
ــؤال  ــود دارد. س ــراه خ ــز به هم ــی را نی ــونت دائم ــی از خش ــیدن«، وجه ــر کش زی
نهایــی و آخــر ایــن نقــد ایــن اســت کــه »بــا وجــه خشــونت دائمــی ایــن کنش گــر 

ــه بایــد مواجــه شــد؟«. انقالبــی چگون
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چکیده
بررســی ســیر تحــول و دگرگونــی در خلیــج فــارس، دغدغــة پژوهشــی بســیاری از 
ــل  ــط بین المل ــه ای، سیاســت خارجــی و رواب ــات منطق صاحبنظــران و کارشناســان مطالع
از ابتــدای شــکل گیری ایــن زیرمنطقــه بوده اســت. انوشــیروان احتشــامی در کتــاب 
ــا متغیرهایــی چــون اقتصــاد سیاســی، جنــگ  ــد ب مــورد بررســی، ایــن مســئله را در پیون
ــه و شــمال آفریقــا  ــدو تکویــن خلیــج فــارس به عنــوان زیرمنطقــه خاورمیان و انقــالب از ب
ــط قــدرت و درک تحــول در سیاســت دولت هــا در  پــی گرفته اســت. دغدغــة او فهــم رواب
پرتــو متغیرهــای پیش گفتــه اســت. در نوشــتار پیــش رو، پــس از معرفــی اجمالــی نویســنده 
و مــرور محتوایــی اثــر به تفکیــک هــر فصــل، نقدهایــی از حیــث محتوایــی و شــکلی ارائــه 

ــی از ایــن کتــاب حاصــل آیــد. ــرای خواننــدگان درکــی اجمال ــا ب شــده ت

کلیدواژه ها:
خلیج فارس، مطالعات منطقه ای، اقتصاد سیاسی، خلیج فارس، نظام های سیاسی.

مقدمه
ــت دارد.  ــان اهمی ــا ایرانی ــرای م ــی ب ــات گوناگون ــرب از جه ــان ع ــات جه مطالع
اشــتراکات تمدنــی، تاریخــی، جغرافیایــی، دینــی و مذهبــی و در یــک کالم 
قرابت هــای فرهنگــی به ناگزیــر ســبب گردیــده تقریبــاً بــا مســائل مشــترکی مواجــه 
باشــیم. دراین میــان، حــوزة خلیــج فــارس به عنــوان بخشــی از منطقــة خاورمیانــه و 
نیــز غــرب آســیا کــه به ســبب برخــورداری از منابــع عمــدة نفــت و گاز در اقتصــاد 
ــمار  ــردی به ش ــه ای راهب ــزرگ، منطق ــای ب ــی قدرت ه ــت خارج ــی و سیاس جهان

حال خاورمیانه

 دکتر احمد بیگلری
دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران

بررسی و نقد کتاب اقتصاد سیاسی، جنگ و انقالب
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ــا همســایگان عرب مــان  مــی رود، قلمرویــی اســت کــه مــا را از ایــن حیــث هــم ب
ــه در موضــوع  ــف و ترجم ــم از تألی ــاب  اع ــن کت ــون چندی ــازد. تاکن ــط می س مرتب
خلیــج فــارس بــه فارســی منتشــر شــده کــه هــر یــک از زاویــه ای تحلیلــی بــه آن 
ــس در رشــتة  ــرای تدری ــه ب ــن کتــب به صــورت درس نام ــد. برخــی از ای پرداخته ان
علــوم سیاســی بــا عنــوان کلــی خلیــج فــارس و مســایل آن  )اســدی، 1394؛ الهــی، 
1393( تألیــف شــده و شــماری نیــز از منظــر مطالعات منطقــه ای  )زارعــی، 1395( 
ــا  ــد. ام ــوع پرداخته ان ــن موض ــه ای ــدم، 1388( ب ــی  )ادیب مق ــت بین الملل و سیاس
ــارس را در  ــج ف ــای خلی ــت دولت ه ــی  در سیاس ــی، دگرگون ــورد بررس ــاب م کت
ــه کرده اســت. در  ــای اقتصــاد سیاســی، جنــگ و انقــالب مطالع ــا متغیره ــد ب پیون
ــی  ــی فصــول کتــاب، نکات ــن نوشــتار، پــس از معرفــی نویســنده و مــرور تفصیل ای
 در نقــد محتوایــی آن ارائــه می گــردد. در نهایــت، برخــی کاســتی های اثــر 

یادآوری می شود.

معرفی اثر و نویسنده
کتــاب اقتصــاد سیاســی، جنــگ و انقــالب بــا عنــوان فرعــی بررســی ســیر دگرگونی 
در منطقــه خلیــج فــارس به قلــم دکتــر انوشــیروان احتشــامی در ســال 2013 بــه 
زبــان انگلیســی به رشــتة تحریــر درآمــده و در ســال 1397 توســط ایــوب فرخنــده 
و محمــد سالمی اســتاد بــه پارســی برگــردان شده اســت. انتشــارات دنیــای اقتصــاد 
آن را در 500 نســخه چــاپ و روانــة بــازار کتــاب کرده اســت. از دیگــر آثــار ایشــان 
ــه   ــورهای خاورمیان ــی کش ــت خارج ــوان سیاس ــده می ت ــی ترجمه ش ــه فارس ــه ب ک
)1383(، گــذار از بحــران جانشــینی  )1385(، و سیاســت خارجــی ایــران در دوران 

ســازندگی  )1378( نــام بــرد.

اقتصــاد   .)1396( انوشــیروان   احتشــامی،   ■
سیاسی، جنگ و انقالب: بررسی سیر دگرگونی در 
منطقه خلیج فارس، ترجمــة ایوب فرخنده، محمد 
سالمی اســتاد؛   با مقدمه محســن خلیلی، تهران، 

دنیای اقتصاد.                   
شابک؛ 978-600-8591-00-9



35053

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

حال خاورمیانه

احتشــامی دارای دکتــرای علــوم سیاســی از دانشــگاه اگِزتِــر1 انگلســتان 
ــور  ــت و ام ــکدة حکوم ــل در دانش ــط بین المل ــل رواب ــتاد ایرانی االص ــت. او اس اس
بین الملــل دانشــگاه دورهــام2 انگلســتان و نیــز مدیــر مرکــز مطالعــات خاورمیانــه ای 
و اســالمی3 در آن دانشــگاه اســت. او همچنیــن کارشــناس حــوزة بنیادگرایــی اســت 
ــام[ ــس از ]ام ــالمی  )1996(، پ ــی اس ــون بنیادگرای ــاری چ ــوان از آث ــه می ت ک

ــزی:  ــا آســیای مرک ــارس[ ت ــی  )1995(، از خلیج]ف ــوری دوم ایران ــی: جمه خمین
ــط در  ــای متوس ــران: قدرت ه ــوریه و ای ــزرگ  )1994(، س ــازی ب ــی در ب بازیگران
یــک نظــام منطقــه ای نفوذپذیــر  )1997( نــام بــرد. دیگــر حــوزة فعالیــت پژوهشــی 
ــی  ــت. برخ ــران اس ــارس و ای ــج ف ــه، خلی ــی خاورمیان ــت خارج ــامی، سیاس احتش
ــده در گــذار  )2017(،  ــران: درمان ــد از: ای ــن حــوزه عبارتن ــر وی در ای ــار اخی از آث
ــن  ــه در ای ــر ک ــاب حاض ــه  )2014( و کت ــای خاورمیان ــی دولت ه ــت خارج سیاس

ــت. ــه شده اس ــد آن پرداخت ــی و نق ــه معرف ــتار ب نوش
کتــاب مشــتمل بــر مقدمــة ترجمــة فارســی، پیشــگفتار، مقدمــه، دوازده فصــل 
در قالــب چهــار بخــش و در نهایــت یــک نتیجه گیــری اســت. بخــش اول بــا عنــوان 
ــا ســوم را دربرمی گیــرد. نویســنده در فصــل  »سیاســت قــدرت« ســه فصــل اول ت
ــه  ــن زیرمنطق ــردی ای ــت راهب ــه اهمی ــارس« ب ــج ف ــک خلی ــی »ژئوپلتی اول، یعن
ــر  ــه، ب ــا( پرداخت ــا  )من ــمال آفریق ــه و ش ــة خاورمیان ــی از منطق ــوان بخش به عن
ــورها از  ــر کش ــهم نابراب ــرژی، س ــع ان ــود مناب ــبب وج ــه به س ــت ک ــاور اس ــن ب ای
درآمدهــای نفتــی، صــدور بنیادگرایــی اســالمی، اشــاعة ناامنــی و در نتیجــه اخــالل 
ــورهای  ــیب پذیری کش ــی و آس ــش نگران ــی، افزای ــه ای و بین الملل ــام منطق در نظ
ــرن بیســتم  ــارس به خصــوص از نیمــة دوم ق ــه غــرب، همــواره خلیــج ف وابســته ب
ــل اســتراتژیک مدنظــر بوده اســت  )احتشــامی،  ــة حای ــک منطق ــه ی ــد به مثاب به بع

1396، ص. 45(.
احتشــامی در فصــل دوم بــا عنــوان »خلیــج فــارس: از جنــگ ســرد تــا عصر پس 
از آن« مســئلة اهمیــت خلیــج فــارس و امنیــت آن را براســاس ضــرورت مصونیــت 
نفــت بــرای غــرب به عنــوان جبهــة ژئوپلتیــک مقاومــت در برابــر شــوروی، از ابتــدای 
جنــگ ســرد تــا فروپاشــی شــوروی و طــرح »نظــم نویــن جهانــی«  مطــرح کــرده و 
ــت.  ــال نموده اس ــل اول دنب ــر از فص ــکل تفصیلی ت ــه آن را به ش ــوط ب ــائل مرب مس
در ایــن فصــل روابــط کشــورهای حاشــیة خلیــج فــارس بــا دو ابرقــدرت آمریــکا و 
ــاور نویســنده،  ــر مســائل منطقــه بررســی شده اســت. به ب شــوروی و تأثیــرات آن ب
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پایــان جنــگ ســرد ســبب پدیدآمــدن فرایندهایــی پویــا بــرای زیرمنطقــة خلیــج 
فــارس شده اســت. شــالودة »نظــم نویــن جهانــی« بــوش بــر چهــار عنصــر اســتوار 
بــود: خلــع ســالح منطقــه ای، امنیــت منطقه ای، توســعة اقتصــادی منطقــه، و تقویت 
ــع ســالح منطقــه ای  ــح اعــراب ـ اســرائیل. احتشــامی معتقــد اســت خل ــد صل رون
هرگــز از ســوی آمریــکا به عنــوان یــک ضــرورت راهبــردی پیگیــری نشــده و برنامــة 
اصلــی آمریــکا در ایــن زیرمنطقــه، بقــای اســتیالی خــود بوده اســت. بدین ترتیــب، 
ــت  ــه در زیرنظــام و تقوی ــای هرج و مرج طلبان ــه جهت گیری ه ــان جنــگ ســرد ب پای

فعالیت هــای منطقــه ای جانــی تــازه بخشــید  )احتشــامی، 1396، ص. 77(.
نویســنده فصــل ســوم را تحــت عنــوان »موازنــة منطقــه ای قــدرت و خلیــج فارس« 
بــه مســئلة توزیــع نابرابــر قــدرت در منطقــة منــا و دو تأثیــر عمــدة ایــن موضــوع بــر 
زیرمنطقــة خلیــج فــارس اختصــاص داده اســت. نخســت این کــه هیچ یــک از گروه هــا 
ــه تســلط داشــته  ــر رشــد و گســترش زیرمنطق ــادر نیســتند به شــکل انحصــاری ب ق
ــراب از دهــة 1950( از  ــا  )جنــگ ســرد اع ــة من ــا در منطق ــی، رقابت ه باشــند؛ درثان
بــدو تشــکیل نظام هــای دولتــی بــا رشــد نیروهــای ضدهژمــون بــه زیرمنطقــة خلیــج 
فــارس منتقــل گردیده اســت. درواقــع وجــود منابــع راهبــردی و وضعیــت جغرافیایــی 
خلیــج فــارس، تحــت تأثیــر فرهنــگ ژئوپلتیکــی آن، ایــن منطقــه را بــه عرصــة قــدرت 
سیاســت های منطقــه ای و بین المللــی بــدل ساخته اســت. بنابرایــن روابــط قــدرت در 
خاورمیانــه امــروز به صــورت فرایندهــای سیاســی و راهبــردی صلــح اعــراب و اســرائیل، 
برنامــة هســته ای ایــران، ناآرامی هــای داخلــی در برخــی کشــورها و توزیــع درآمدهــای 
نفتــی، همــواره دغدغــه ای جهانــی بــوده، به طوری کــه ثبــات منطقــه بــرای تجــارت و 

ــت دارد  )احتشــامی، 1396، ص. 81(. ــت اهمی ــی بی نهای ــت بین الملل امنی
به بــاور احتشــامی، سیاســت نظامــی آمریــکا در افغانســتان و عــراق، شــکاف های 
بزرگــی را در منطقــه در پــی داشــته کــه رفــع آن هــا بســیار دشــوار اســت. درواقــع 
خــأ قــدرت ناشــی از ســقوط عــراق و تغییــر شــکل عــراق از یــک دولــت ســنی بــه 
یــک دولــت شــیعه، تضعیــف بیشــتر نظــم عربــی را به دنبــال داشــته و ســبب شــده 
تــا القاعــده بــه بین النهریــن وارد شــود. همچنیــن فضــای عمــل بیشــتری در اختیــار 
ــای  ــت الگوه ــا تقوی ــد همــة این ه ــه پیام ــه ک ــرار گرفت ــه و اســرائیل ق ــران، ترکی ای
به طورکلــی خاورمیانــه چشــم انداز  بوده اســت.  منطقــه  در  آنارشــیک  رفتــاری 
ــل  ــد عام ــه ای در آن از چن ــای منطق ــت رقابت ه ــدارد. ماهی ــی ن ــه ای باثبات منطق
ــن  ــونت در ای ــدت خش ــز ش ــر و نی ــت پیش بینی ناپذی ــت، ماهی ــت: نخس ــر اس متأث
ــی را  ــی و بی نظم ــه ای، آنارش ــون منطق ــدرت هژم ــک ق ــدان ی ــه در فق ــه، ک منطق
ــای  ــی از رژیم ه ــروه بزرگ ــدید گ ــوء ظن ش ــت. دوم، س ــکاری کرده اس ــن هم جایگزی
اقتدارگــرای خاورمیانــه کــه همــواره صبغــة ملی گرایانــه به خــود می دهنــد و 



35055

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

حال خاورمیانه

ــه  ــاز ب ــده نی ــد، سبب ش ــدارک می بینن ــود ت ــرای خ ــدی ب ــی تن ــیه های امنیت حاش
نیروهــای نظامــی کارآمــد، بــدون توجــه بــه وســعت کشــور در رأس برنامه هــای ملــی 
قــرار گیــرد. امــا عامــل ســوم، بــه نقــش گروه هــای غیردولتــی در قامــت کنش گــران 
ــه  ــورها را ب ــئله کش ــن مس ــود. ای ــوط می ش ــه مرب ــاب در خاورمیان ــونت و ارع خش
ــامی، 1396، ص. 84(. ــت  )احتش ــر ساخته اس ــا ناگزی ــت در بحران ه ــت دخال سیاس

احتشــامی بخــش دوم کتــاب را بــا عنــوان »اقتصــاد سیاســی« در قالــب 
ــت  ــی »نف ــارم، یعن ــل چه ــت. وی در فص ــم نگاشته اس ــا شش ــارم ت ــای چه فصل ه
کشــورهای  مطرح شــدن  و  شــکل گیری  به نحــوة  فــارس«  خلیــج  اقتصــاد  و 
ــی و حاشــیه ای در  نفت خیــز و چگونگــی تبدیل شــدن آن هــا از دولت هــای پیرامون
ــردازد. کشــورهای  ــی می پ ــای نیمه پیرامون ــه قدرت ه ــل ب ــام  بین المل ــه و نظ منطق
پادشــاهی خلیــج فــارس توانســته اند بــا اســتفاده از ابــزار نفــت در کوتاه مــدت بــه 
ــع  ــوند. درواق ــل ش ــده تبدی ــی اغواکنن ــای مل ــا اقتصاده ــدرن ب ــهرهای م دولت ش
ــی در نتیجــة  ــان صنعت ــرژی در جه ــی ان ــای مصرف ــر از الگوه ــا متأث ــن دولت ه ای
رشــد صــادرات نفــت رشــد کردنــد. از نیمــة دوم قــرن بیســتم تغییــر منبــع انــرژی 
اروپــای غربــی از زغــال ســنگ بــه نفــت و نیــز نیازهــای نفتــی ژاپــن، به ویــژه پــس 
از آن کــه نفــت به عنــوان یــک دارایــی ملــی مطــرح شــد و از انحصــار شــرکت های 
ــعه را  ــرای توس ــی ب ــازاد دولت ــرمایة م ــد، س ــرون آم ــی بی ــتخراج کنندة خارج اس
ــا  ــورها ب ــن کش ــف ای ــادی ضعی ــتم های اقتص ــر، سیس ــوی دیگ ــم آورد. از س فراه
ــد.  ــه گردی ــواری هایی مواج ــائل و دش ــا مس ــی ب ــاالی نفت ــای ب ــق درآمده تزری
ــت  ــال داش ــه به دنب ــه ای را در زیرمنطق ــای پرهزین ــاال پروژه ه ــای ب ــن درآمده ای
ــت.  ــرار داش ــی ق ــمند دولت ــای ارزش ــار پروژه ه ــون در کن ــکلی ناهمگ ــه به ش ک
ــة  ــی در زیرمنطق ــش دولت ــی، بخ ــورهای نفت ــزش کش ــار خی ــب در کن بدین ترتی
خلیــج فــارس گســترش یافــت به  طوری کــه اســتخدام در دســتگاه دولتــی 
به عنــوان یــک گزینــة مزیــت دار بــرای هــزاران شــهروند به شــمار آمــد. پیامــد ایــن 
ــن، درآمدهــای نفتــی از منظــر اقتصــاد  ــود. بنابرای ــت رانتــی ب مســائل، رشــد دول
سیاســی دو پیامــد مهــم بــرای کشــورهای نفتــی داشــت: نخســت، تقویــت قــدرت 
ــه  ــع، ک ــن جوام ــردن ای ــهیل رانتی ک ــی؛ دوم، تس ــاد مل ــر اقتص ــور ب ــرل کش کنت
در مــوارد زیــادی بــه یــک نظــام رفــاه اجتماعــی پیچیــده منجــر گردیده اســت. از 
ســوی دیگــر، ازآن جاکــه درآمــد نفتــی، منبــع اصلــی مالــی بــرای ســرمایه گذاری در 
کشــورهای خلیــج فــارس بــوده، نوســانات قیمــت نفــت اثــری مســتقیم بــر ثبــات 

ــامی، 1396، ص. 120(. ــت  )احتش ــورها داشته اس ــن کش ــی ای مال
ــارس« به نحــوة  ــج ف ــوان »جهانی شــدن خلی ــا عن نویســنده در فصــل پنجــم ب
جهانی شــدن متمایــز کشــورهای نفتــی ایــن زیرمنطقــه می پــردازد. وی بــر 
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ــا و  ــدن نظام ه ــرای فراملی ش ــود ب ــازی ب ــة 1970 آغ ــه ده ــت ک ــاور اس ــن ب ای
تکنیک هــای تولیــد. برخــالف کشــورهای مســلمان جنــوب شــرقی آســیا، فرهنــگ 
ــوع  ــوان ن ــدن به عن ــی جهانی ش ــا تلق ــه ب ــی خاورمیان ــاد سیاس ــب در اقتص و مذه
ــر یکپارچه شــدن  جدیــدی از اســتعمارنو گرفتارهــای ایدئولوژیــک بســیاری در براب
ــد. به مــرور صــادرات نفــت به عنــوان  ــد آورده ان ــا نظــم ســرمایه داری پدی منطقــه ب
ــدن  ــبب پدیدآم ــان، س ــاط جه ــی نق ــه اقص ــارس ب ــج ف ــتراتژیک خلی کاالی اس
ــارس  ــج ف ــة خلی ــورهای زیرمنطق ــان کش ــدی می ــدت و نیرومن ــای بلندم پیونده
ــی  ــدن قلمروزدای ــنده از جهانی ش ــور نویس ــت. منظ ــان گردیده اس ــی جه ــا مابق ب
از فرایندهــای اقتصــادی اســت کــه در عمــل حتــی اقتصــاد خــرد ملــی و 
ــن  ــز ممک ــه و متمای ــد غیرعادالن ــن فراین ــرد. ای ــی را دربرمی گی ــای جزئ فعالیت ه
اســت باعــث تســریع در فروپاشــی گــردد. جهانی شــدن از نظــر جغرافیایــی خــود 
ــد   ــان می ده ــارس نش ــج ف ــوب خلی ــمال ـ جن ــه ش ــیم بندی غیرعادالن  را در تقس

)احتشامی، 1396، ص. 129(.
نویســنده در فصــل ششــم مســئلة »آسیایی شــدن خلیــج فــارس« را در 
قالــب مســئلة انــرژی، تجــارت و ســرمایه گذاری، انتقــال پــول و نیــروی کار، 
همکاری هــای نظامــی و مبــادالت فرهنگــی بررســی نموده اســت. به بــاور وی، 
ــه  ــده ک ــی ش ــة ارتباط ــک حلق ــدن ی ــبب پدیدآم ــه، س ــور پیش گفت ــج مح پن
ــامی، 1396، ص. 194(.  ــد  )احتش ــش می ران ــارس را به پی ــج ف ــدن خلی آسیایی ش
ــرن 20  ــر از ق ــارس بســیار متفاوت ت ــج ف ــرای خلی ــرن 21 ب از منظــر نویســنده، ق
اســت کــه در آن غلبــه بــا رویکــرد اروپایــی ـ آمریکایــی بــود. در واقــع، ظهــور آســیا 
ــش  ــت. پرس ــد داش ــراه خواه ــه به هم ــرای خاورمیان ــی را ب ــا و چالش های فرصت ه
اصلــی ایــن اســت کــه قدرت هــای آســیایی چگونــه خواهنــد توانســت زیــر ســایة 
امنیــت غربــی در بخــش وســیعی از زیرمنطقــه، منافــع اقتصــادی خــود را مدیریــت 
ــه  ــا توج ــد ب ــی را بای ــیایی گرایی فعل ــد آس ــد اســت رون ــد؟ احتشــامی معتق نماین
ــوس  ــان اقیان ــدرت در می ــة ق ــر موازن ــی و تغیی ــط جهان ــتردة رواب ــر گس ــه تغیی ب
ــریع  ــور س ــای ظه ــدن به معن ــن آسیایی ش ــود. بنابرای ــی نم ــیا بررس ــس و آس اطل
رابطــة کامــاًل آســیایی کــه در آن غــرب آســیا، شــرق و جنــوب شــرقی آن، هســتة 
ــن تحــول از  ــود. ای ــد، خواهــد ب ــد پان آســیایی را تشــکیل دهن ــة جدی ــک جامع ی
ــوان  ــر، آســیا به عن ــرد؛ از ســوی دیگ ــرژی سرچشــمه می گی یک ســو، از مســئلة ان
قطــب اقتصــاد جهانــی معرفــی می شــود. به جــز ژاپــن کــه از دوران پــس از جنــگ 
ــرژی منطقــه داشــته، و نیــز کشــورهای  ــه ان ــی دوم تاکنــون نیــاز فزاینــده ب جهان
معــروف بــه چهــار ببــر آســیا، اکنــون چیــن و هنــد هــم بــه منابــع انــرژی منطقــه 

ــد  )احتشــامی، 1396، ص. 167(. ــاز دارن نی
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احتشــامی در بخــش ســوم طــی ســه فصــل به بررســی »نظام هــا و فرایندهــا« در 
ــارس«  ــم و انقــالب در خلیــج ف زیرمنطقــه پرداخته اســت. فصــل هفتــم »تغییــر رژی
عهــده دار بررســی دو انقــالب در عــراق  )1958( و ایــران  )1979( و نیــز تغییــر رژیــم 
عــراق متعاقــب حملــة آمریــکا در 2003 اســت. دو انقــالب پیش گفتــه کــه بــه تغییــر 
رژیم هــای پادشــاهی در آن هــا منجــر گردیــد، و نیــز رقابــت ایــن دو کشــور متعاقــب 
ــاب  ــارس به حس ــج ف ــرب خلی ــنتی ع ــاهی های س ــرای پادش ــدی ب ــالب، تهدی انق
می آمــد. درواقــع، عــراق و ایــران پیــش از انقــالب، از متحــدان نزدیــک غــرب  )بریتانیا و 
آمریــکا( بودنــد کــه در پــی انقــالب، ســاختار امنیتی غــرب در خلیــج فــارس را متحول 
ــای  ــرل نهضت ه ــار و کنت ــر مه ــل، درگی ــه از قب ــی ک ــاهی های نفت ــاختند. پادش س
ناسیونالســیت عــرب بودنــد، پــس از انقــالب عــراق و پیوســتن آن بــه جرگــة اتحــاد 
مصــری ســوری، بــه حــس ناامنــی بیشــتر دچــار شــدند. همچنیــن انقــالب عــراق و 
نقــش آن در تولیــد بی نظمــی و تشــویق نیروهــای گریــز از مرکــز، مســتقیماً روابــط 
پرتنــش عــراق و ایــران را متأثــر ســاخت. پــس از کودتــای حــزب بعــث، تندروی هــای 
عــراق ادامــه یافــت تــا این کــه بــا انقــالب ایــران در 1979، نقطــة عطفــی در سیاســت 
ــه کشــوری حامــی وضــع  ــرا ب ــک کشــور الحاق گ ــراق از ی ــد. ع ــد آم ــه پدی زیرمنطق
ــرب، سیاســت خارجــی  ــای غ ــرای برخــورداری از فناوری ه ــل شــد و ب موجــود تبدی
ــد  ــه رون ــبب تسریع بخشــیدن ب ــران، س ــالب ای ــع، انق ــود. در واق ــل نم ــود را تعدی خ
ــد. بدین ترتیــب، ظــرف  ــدار غــرب گردی ــا پادشــاهی های عــرب طرف ســازش عــراق ب
مــدت کوتاهــی عــراق خــود را در نقــش مدافــع جهــان عــرب در برابــر شــیعیان انقالبی 

ــامی، 1396، ص. 212(. ــذارد  )احتش ــش گ ــران به نمای ای
ــاهی های  ــی در پادش ــر سیاس ــوان »تغیی ــا عن ــتم ب ــل هش ــنده در فص نویس
نفتــی خلیــج فــارس« فرایندهــای سیاســی در کشــورهای پادشــاهی زیرمنطقــه را 
ــج  ــاهی های خلی ــباهت  پادش ــم ش ــنده، به رغ ــاور نویس ــد. به ب ــری می نمای پی گی
ــال، در  ــرار داد. بااین ح ــس ق ــروه متجان ــک گ ــا را در ی ــوان آن ه ــارس، نمی ت ف
حــوزة اصالحــات و ضــرورت تغییــرات سیاســی، همــة ایــن کشــورها بــه پیگیــری 
ــای  ــایه دالره ــع، در س ــتند. درواق ــد هس ــرات پایبن ــی تغیی ــدة سیاس مدیریت ش
نفتــی، پادشــاهی ها توانســته اند ســاختار دولتــی مقــاوم و بوروکراســی پیچیــده ای 
پدید آوردنــد کــه بــه آن هــا فرصــت کشــورداری و مدیریــت تغییــرات را داده اســت. 
البتــه نخبــگان حاکــم در ایــن کشــورها بارهــا تحــت تأثیــر فشــارهای ژئوپلتیــک 
گرایشــاتی بــه اصالحــات از خــود بــروز داده انــد، امــا ســاختار دولتــی ایــن اصالحات 
ــه پاییــن و در چارچــوب مصلحــت همیــن نخبــگان بوده اســت. هــر یــک  ــاال ب از ب
ــای  ــون گونه ه ــة 1990 تاکن ــاله، از ده ــک دورة بیست س ــی ی ــورها ط ــن کش از ای

ــت. ــرا کرده اس ــوده و اج ــات را آزم ــی از اصالح متفاوت



35058

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

نقد آزاد

ــرز و ســرحد« نســبت اســالم  ــه م ــوان »میان ــا عن ــم ب احتشــامی در فصــل نه
ــن  ــامی، دی ــاور احتش ــت. به ب ــی شده اس ــه بررس ــی در زیرمنطق ــائل سیاس ــا مس ب
ــة  ــه در مجموع ــی رود ک ــمار م ــلمانان به ش ــرای مس ــت ب ــیار بااهمی ــی بس هویت
امنیتــی خلیــج فــارس نادیــده گرفتــه شده اســت و به آســانی نمی توانــد بــا 
بــا  درواقــع،  گــردد.  همنشــین  منطقــه ای  امنیــت  دولت محــور  برنامه هــای 
ــرداری  ــزار بهره ب ــک اب ــون ی ــن هم چ ــد از دی ــا می توانن ــه دولت ه ــود این ک وج
دیــن می توانــد چالشــی  فرامنطقه ای بــودن،  به دلیــل خصلــت  امــا  نماینــد، 
ــالم  ــد اس ــنده، نبای ــر نویس ــردد. به نظ ــداد گ ــور قلم ــای دولت مح ــرای روایت ه ب
ــی  ــای گوناگون ــرا روایت ه ــت؛ زی ــر گرف ــان درنظ ــه ای یکس ــا مؤلف را در تحلیل ه
از اســالم وجــود دارد کــه هویت هــای منطقــه ای منحصربه فــردی را نشــان 
ــر هویت هــای ملــی،  ــت در زیرمنطقــه، عــالوه ب می دهــد. ازایــن رو محورهــای رقاب
ــدن  ــبب پدیدآم ــئله س ــن مس ــرد. همی ــم دربرمی گی ــادی را ه ــای اعتق هویت ه
چهــار جریــان ژئوکالچــری اســالم گرا از دهــة 1970 در منطقــه بوده اســت. 
ــران در  ــرای ای ــی ب ــای امنیت ــه نگرانی ه ــان ک ــاد افغ ــی از جه ــای ناش جریان ه
ــرزی  ــط م ــه خ ــتان به مثاب ــة 1990 افغانس ــوص از ده ــت. به خص ــی داشته اس پ
ــبب  ــتان س ــاد افغانس ــت. جه ــده شده اس ــاض دی ــران و ری ــرای ته ــک ب ایدئولوژی
رواج افراط گرایــی در کشــورهای عــرب خلیــج فــارس بوده اســت. گــروه دوم، 
ــه  ــران هســتند. درواقــع افــزودن مذهــب ب جریان هــای تحــت حمایــت انقــالب ای
ــه به وســیلة جمهــوری اســالمی، جغرافیــای فرهنگــی را هــم  چشــم انداز ملی گرایان
بــه موقعیــت ژئوپلتیــک ایــران اضافــه نمــود. احتشــامی معتقــد اســت حتــی مســئلة 
فلســطین تــا انقــالب ایــران، یــک نشــانه در گفتمــان پان عربــی بــود کــه بــا ایــن 
انقــالب در درون گفتمــان اســالمی قــرار گرفــت. دســتة ســوم، جریان هــای ســلفی 
ــای  ــا جریان ه ــکار ب ــه در تضــادی آش ــعودی هســتند ک ــی س ــت مال تحــت حمای
شــیعی و خصوصــاً جریــان ســوم قــرار دارنــد. نویســنده بــر آن اســت کــه اکنــون 
ــوژی، ایــن جغرافیــای فرهنگــی اســت کــه ماهیــت تنش هــا میــان  به جــای ایدئول
ایــران و عربســتان ســعودی را نشــان می دهــد. همیــن امــر ســبب شــده تــا اهــل 
 تســنن پــس از طــرح مقولــة »هــالل شــیعی«، در پــس هــر اقــدام حــزب اهلل لبنــان 
ــای  ــت جریان ه ــد. در نهای ــی ببینن ــه ای ایران ــده، توطئ ــر القاع ــراق ب ــروزی ع و پی
شــیعه گرا در عــراق اســت کــه از لحــاظ سیاســی، اخالقــی و مذهبــی بــا شــیعیان 
از  به شــدت  علمــا  جریان هــا،  ایــن  در  دارنــد.  چشــمگیری  تفــاوت   ایــران 

سیاست پرهیز دارند.
به بــاور احتشــامی، نــوع خوانش هــای متفــاوت و گاه متضــاد از اســالم در 
ــط کشــورها  ــن در رواب ــا دیگــر مؤلفه هــای تقابل آفری ــه کــه در هم نشــینی ب منطق
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قــرار گرفتــه، سبب شــده تــا جغرافیــای فرهنگــی بــه درونمایه هــای تغییــر در خلیــج 
فــارس اضافــه گــردد. مســائلی کــه به خصــوص در عــراق در ارتبــاط بــا فرقه گرایــی 
ــت زدایی  ــراق از سیاس ــیعة ع ــون ش ــت روحانی ــده و حمای ــرح ش ــت مط در دول
شــیعی را مشــاهده می کنیــم، سبب شــده قــدرت سیاســی در ایــن کشــور ســکوالر 
ــرب، در  ــیعه ع ــت ش ــا دول ــوان تنه ــد به عن ــراق جدی ــال، ع ــد. بااین ح ــی بمان باق
ــا  ــوریه ب ــن و س ــیعیان بحری ــل ش ــه مث ــیعیان در منطق ــایر ش ــران از س ــار ای کن
ــتی  ــری درس ــه نتیجه گی ــامی ب ــان احتش ــد. در پای ــاع می نمای ــرارت دف ــور و ح ش
ــا«ی  ــورد تمدن ه ــة »برخ ــل، نظری ــن  تفاصی ــا ای ــت ب ــد اس ــد؛ وی معتق می رس
و  یــک ســاده انگاری  از  اســالم  یکســان انگاری جهــان  به دلیــل  هانتینگتــون 

ــرد. ــج می ب ــش رن فروکاه
ــمکش  ــر کش ــئلة »تأثی ــرد« مس ــوان »نب ــا عن ــارم ب ــش چه ــامی در بخ احتش
ــی در  ــای خارج ــش قدرت ه ــارس«، »نق ــج ف ــط در خلی ــر رواب ــا ب ــان دولت ه می
روابــط امنیتــی خلیــج فــارس« و »امنیــت و روندهــای تســلیحاتی« را در قالــب ســه 

ــت.  ــم واکاوی کرده اس ــم و دوازده ــم، یازده ــی ده ــل نهای فص

بررسی و نقد شکلی اثر
ــی  ــالط امالی ــت. اغ ــه اس ــتی هایی مواج ــدک کاس ــا ان ــاب ب ــکلی کت ــث ش از حی
در کتــاب در چندیــن صفحــه وجــود دارد. به عنــوان نمونــه در صفحــة 118 
»افتصــادی«، صفحــة 203 »مســول« و... . همچنیــن در کلماتــی کــه از همــزه بــا 
ــوان  ــف آورده شده اســت؛ به عن ــه صــورت ال ــف تشــکیل شــده اند، همــزه ب ــة ال پای

ــر« و ... . ــورت »تاثی ــر« به ص ــال »تأثی مث
ــا  ــال در برخــی معادل ه ــول اســت. بااین ح ــی قابل قب ــاب به طورکل ــة کت ترجم
ابهامــات و کاســتی هایی وجــود دارد. به عنــوان نمونــه، در صفحــة 210 واژة 
ــت  ــت نیس ــد نادرس ــرای »irredentist« هرچن ــی ب ــوان معادل ــرا« به عن »الحاق گ
امــا ابهــام دارد. به نظــر می رســد »انضمام طلــب« معــادل رســاتری باشــد. در 
  »depoliticized« صفحــة 250 واژه »سیاســت زدگی« به عنــوان معادلــی بــرای
ــرده شــده کــه درســت نیســت. معــادل صحیــح »سیاســت زدایی« اســت.  ــه کار ب ب
همچنیــن، فارسی نویســی کار در مــواردی انــدک ایــراد دارد؛ مثــاًل در صفحــة 245، 

ــت. ــح نیس ــاند« صحی ــوم واژة »می بخش ــطر س س
در نهایــت این کــه کتــاب فاقــد یــک نمایــة تخصصــی اســت. ازآن جاکــه ایــن 
ــی رود،  ــمار م ــاال به ش ــبتاً ب ــا حجــم نس ــر تخصصــی و پژوهشــی ب ــک اث ــاب ی کت

ــد. ــی آن بیفزای ــه ارزش پژوهش ــد ب ــالم می توان ــات و اع ــة اصالح ــزودن نمای اف
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بررسی و نقد محتوایی اثر
همان طــور کــه از ادبیــات نویســندة کتــاب روشــن می گــردد، وی از حیــث 
روش شــناختی متأثــر از رویکــرد واقع گرایــی در روابــط بین الملــل اســت. البتــه نــه 
ــی ســاختاری  ــه به نظــر می رســد واقع گرای ــی به شــکل کالســیک آن، بلک واقع گرای
یــا نوواقع گرایــی در تحلیــل احتشــامی بــا انــدک تعدیل هایــی حضــور دارد. منطقــاً 
ایراداتــی کــه بــه ایــن رویکــرد وارد شــده را می تــوان تاحــدی بــر نویســندة کتــاب 
ــطح  ــوان س ــل به عن ــام بین المل ــاختار نظ ــرد، س ــن رویک ــت. در ای ــم وارد دانس ه
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــدرت در آن م ــع ق ــئلة توزی ــردد و مس ــاب می گ ــل انتخ تحلی
ــط  ــی رواب ــا، شــکل اصل ــاختار آنارشیســتی دولت ه ــز در س ــدم تمرک ــرد. ع می گی
ــن  ــک، قوانی ــای فرهنگــی، ایدئولوژی ــم تفاوت ه ــن علی رغ ــل اســت. بنابرای بین المل
ــم  ــا ه ــی ب ــای اصل ــا در کارکرده ــف، آن ه ــای مختل ــراد در دولت ه ــی و اف اساس
ــردد، از  ــل می گ ــا در نظــام بین المل ــز دولت ه ــد. آن چــه ســبب تمای شــباهت دارن
ــون، 1383، ص. 112(. ــون و سورنس ــردد  )جکس ــی می گ ــا ناش ــای آن ه توانایی ه

مفروضــات رویکــرد واقع گرایانــة نویســنده کامــاًل مشــهود اســت. از ایــن منظــر، 
به دلیــل خصلــت آنارشیســتی نظــام بین الملــل، دولت هــا از خــود محافظــت 
ــن رو  ــد. ازای ــن نمی کن ــا را تأمی ــت آن ه ــر از خودشــان امنی ــد و کســی غی می کنن
ــق  ــد و می کوشــند از طری ــش درســت می کنن ــرای خــود ارت ــا ب ــک از آن ه ــر ی ه
ــون،  ــون و سورنس ــد  )جکس ــار نماین ــود را مه ــوة خ ــمنان بالق ــترش آن، دش گس
1383، ص. 164(. پیش فــرض انسان شــناختی بدبینانــة ایــن تحلیــل کامــاًل 
ــا  ــگاه آن ه ــوع ن ــوان براســاس ن ــای سیاســی را می ت ــة نظریه ه آشــکار اســت. هم
ــه  ــبت ب ــرا نس ــی واقع گ ــای سیاس ــود. نظریه ه ــته بندی نم ــر دس ــت بش ــه سرش ب
انســان بدبیــن هســتند؛ یعنــی انســان را موجــودی قلمــداد می کننــد کــه بســیار 
»خطرنــاک« و پرتحــرک اســت  )فورســیت، 1380، ص. 102(. اساســاً از ایــن 
زاویه دیــد، عــداوت عنصــری ذاتــی در زندگــی انســانی بــوده و جنــگ ذاتــی جامعــة 

ــداوم سیاســت اســت.  انســانی و ت
ــاب  ــون کت ــول گوناگ ــنده را در فص ــه نویس ــرد واقع گرایان ــة رویک ــاً غلب اساس
به خوبــی می تــوان مشــاهده کــرد. اهمیتــی کــه نویســنده بــه مقولــة امنیــت داده 
ــر آن را در یــک نظــام منطقــه ای و  ــی نظیــر جنــگ و انقــالب ب و تأثیــر مؤلفه های
ــای  ــت. در رویکرده ــتی او اس ــگاه رئالیس ــر ن ــد، بیانگ ــی واکاوی می نمای بین الملل
واقع گرایانــه، امــر سیاســی، خــود از اصالــت برخــوردار اســت و نبایــد آن را دنبالــة 
ــاد و  ــت اقتص ــود، اهمی ــت. بااین وج ــر گرف ــی درنظ ــا اخالق ــادی و ی ــائل اقتص مس
ــری  ــرا ام ــم واقع گ ــر در درون پارادای ــای تکامل یافته ت ــی در نگاه ه ــاد سیاس اقتص
ــی  ــاد سیاس ــة اقتص ــه مقول ــاب را ب ــارم کت ــش چه ــنده بخ ــت. نویس ــول اس مقب
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ــة  ــر اهمیــت آن، تعدیل هایــی در رویکــرد واقع گرایان ــا تأکیــد ب اختصــاص داده و ب
خــود انجــام می دهــد. باوجودی کــه بــه اذعــان وی، جهانی شــدن حــالل مشــکالت 
ــا  ــد، ام ــا بینجام ــدید آن ه ــه تش ــواردی ب ــد در م ــه می توان ــت و بلک ــه نیس منطق
ــت، در  ــه او اس ــرد واقع گرایان ــته از رویک ــه برخاس ــه ک ــگاه محافظه گرایان ــی ن نوع
ــة  ــه غلب ــه ازآن جاک ــوان نمون ــود. به عن ــده می ش ــدن دی ــدة جهانی ش ــال پدی قب
ــائلی  ــه مس ــنده ب ــوده، نویس ــی ب ــای غرب ــا نگاه ه ــون ب ــل تاکن ــت بین المل سیاس
ــرای امنیــت و  ــش ب ــک بحــران و چال ــوان ی ــران به عن چــون موضــوع هســته ای ای

ــد. ــر می کن ــه ای نظ ــی و منطق ــم بین الملل نظ
فصــل نهــم از نقــاط قــوت کتــاب حاضــر به شــمار مــی رود کــه در آن به خوبــی 
ــه  ــف منطق ــورهای مختل ــالم در کش ــاد از اس ــاوت و گاه متض ــای متف ــر روایت ه ب
ــتی  ــد شده اســت. نویســنده به درس ــاز تأکی ــذار و هویت س ــه ای اثرگ ــوان مؤلف به عن
تأثیــرات ایــن خوانش هــای متفــاوت در نســبت بــا امنیــت منطقــه را طــرح نمــوده 
و از افتــادن در دام یکســان انگاری و تقلیــل پرهیــز داده اســت، امــا متأســفانه 
ــای  ــتن جریان ه ــا فروکاس ــع، وی ب ــت. درواق ــه دام افتاده اس ــی ب ــود در جاهای خ
شــیعی عــراق بــه گرایشــات ســکوالر در مقابــل جریــان شــیعی ایــران، ایــن خطــا 

ــت. ــب شده اس را مرتک

منابع
ــة ایــوب  ــالب، ترجم ــگ و انق ــی، جن ــاد سیاس ــیروان  )1396(. اقتص احتشــامی، انوش

فرخنــده و محمــد سالمی اســتاد، تهــران: دنیــای اقتصــاد.
ــة  ــازندگی، ترجم ــران در دوران س ــی ای ــت خارج ــیروان  )1378(. سیاس ــامی، انوش احتش

ــالمی. ــالب اس ــناد انق ــز اس ــران: مرک ــتین چی، ته ــره پوس ــی و زه ــم متق ابراهی
ــی و  ــم متق ــة ابراهی ــینی، ترجم ــران جانش ــذار از بح ــیروان  )1358(. گ ــامی، انوش احتش

ــس. ــران: قوم ــتین چی، ته ــره پوس زه
ادیب مقــدم، آرشــین  )1388(. سیاســت بین المللــی در خلیــج فــارس، ترجمــة داود 

ــیرازه ــران: ش ــدی، ته ــاق زن غرای
اسدی، بیژن  )1394(. خلیج فارس و مسائل آن، تهران: سمت.

الهی، همایون  )1393(. خلیج فارس و مسائل آن، تهران: قومس.
جکســون، رابــرت، سورنســون، گئــورگ  )1383(. درآمــدی بــر روابــط بین الملــل، ترجمــة 

مهــدی ذاکریــان، احمــد تقــی زاده و حســن ســعید کالهــی، تهــران: میــزان.
زارعی، بهادر  )1396(. مطالعات منطقه ای خلیج فارس، تهران: دانشگاه تهران.

ــزرگ سیاســی ســدة  ــار ب ــد و بررســی آث ــز ســاپر  )1380(. نق ــس کین ــوری و موری فورســیت، م
بیســتم، ترجمــة عبدالرحمــن عالــم، تهــران: دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران.
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ــورهای  ــی کش ــت خارج ــامی  )1383(. سیاس ــیروان احتش ــد و انوش ــوش، ریمون هینه ب
ــردی. ــات راهب ــکده مطالع ــران: پژوهش ــدی، ته ــی گل محم ــة عل ــه، ترجم خاورمیان

http://www.ecssr.com/ECSSR/print/prf.jsp?lang=en&prfId=/Profile/
Profiles_0505.xml

https://www.dur.ac.uk/sgia/staff/profile/?id=488
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چکیده 
ــا  ــر ســنت خســروانی، ب ــی و تأثی ــی عرب ــت اخالق ــاب عقالنی ــری در کت ــد الجاب محمدعاب
اســتفاده از رویکردهــای متعــدد و از جملــه رویکــرد گفتمانــی، به دنبــال ریشــه یابی پنــج 
عنصــر تأثیرگــذار بــر عقــل اخالقــی عربــی اســت تــا بتوانــد بــا تزکیــة عقــل اخالقــی عربــی 
اســالمی از عناصــر نامــراد بــا آن، نظــم جدیــد و مدرنــی از عقــل اخالقــی عربــی اســالمی 
ایجــاد کنــد. یکــی از ایــن عناصــر  )در ایــن کتــاب مقطــع شــدة از کتــاب اصلــی ترجمــه 
شــده( میــراث پارســی اســت. از نظــر وی، ارزش مرکــزی در ایــن میــراث اطاعــت اســت. 
بــا بررســی ایــن متــن، در پرتــو دیگــر آثــار وی، می تــوان گفــت کــه چنیــن ادعایــی قابــل 
ــن  ــرار دارد. ضم ــهری ق ــة ایرانش ــدل در اندیش ــوری ع ــر ارزش مح ــوده و در براب ــاع نب دف
ــر عقــل اخالقــی عربــی از اعتبــار  این کــه رویکــرد ایدئولوژیــک به بررســی میــراث مؤثــر ب
تحقیقــات وی کاســته و آن را تبدیــل بــه یــک شــرح تاریــخ صــرف تبدیــل کرده اســت. 

کلیدواژه ها: 
عقالنیت عربی، اخالق، میراث خسروانی، ایرانشهر.

مقدمه
درگیری هــای حــوزة اندیشــه در جهــان اســالم وجــوه متعــددی داشــته اند. زمانــی 
کــه ســهروردی در قصــه ای از غربــت غربــی نوشــت: »از آســمان ســقوط کــردم و 
در مغاکــی فــرو افتــادم. در میــان مردمــی بی ایمــان کــه در دیــار مغــرب زندانــی 
ــاده نجــات دهــد«   ــدان م ــا را از اســارت طبیعــت و زن ــد کــه خــدا م ــد... امی بودن
)ســهروردی، 1372(؛ دعــوای شــرقی و غربــی در جهــان اســالم بــه اوج رســیده و 
نتیجــه  ای جــز کشته شــدن ســهروردی بــا اتهامــی چــون کفــر نبــود. ســید حســین 

تضارب عقل و سنت؛ کدام عقل کدام سنت؟

 محمد بهرام پور
دکتری اندیشه سیاسی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

بررسی و نقد کتاب عقالنیت اخالقی عربی و تأثیر سنت خسروانی
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ــن  ــد: »در ای ــی در فلســفة اســالمی می گوی ــل شــرقی و غرب ــح تقاب نصــر در توضی
حکمــت مشــرق بــه معنــی جهــان نــور محــض یــا جهــان فرشــتگان مقــرب اســت 
کــه از هــر مــاده یــا تاریکــی تهــی و بنابرایــن در برابــر دیــدگان موجــودات فناپذیــر 
نامرئــی اســت؛ غــرض از مغــرب تاریکــی یــا مــاده اســت«  )نصــر، 1386، ص. 76(. 
ــی و  ــی/ نوافالطون ــای افالطون ــالمی در گرایش ه ــفة اس ــی در فلس ــرقی و غرب ش
ــه  ــل، ابن باج ــی، ابن طفی ــهروردی، فاراب ــینا، س ــال ابن س ــه و امث ــطویی خالص ارس
ــرقی  ــفة ش ــه از فلس ــد. آن چ ــل بودن ــن تقاب ــی ای ــان اصل ــد صحنه گردان و ابن رش
ــا  ــراه ب ــه، هم ــت پیروزمندان ــار و بازگش ــور از غ ــه عب ــل ب ــده تمای ــروف ش مع
ــود. در  ــل ب ــر آن و در مجمــوع دینی ســازی عق ــه و ریاســت ب ــه جامع ــت، ب حقیق
مقابــل، فلســفة غربــی مبتنــی بــر تمرکــز بــر عقــل تجربــی و عقالنی ســازی دیــن 

ــی بوده اســت. ــه ســعادت ایــن جهان ــر جهــان و رســیدن ب و تمرکــز ب
چنیــن دوگانگی هایــی در جهــان اســالم پــس از حملــة مغــول و برچیده شــدن 
ــار امــر سیاســی  بســاط خالفــت عباســیان، دیگــر چنــدان بااهمیــت نبــود. ایــن ب
ــده دار  ــی عه ــت عثمان ــس از عباســیان، خالف ــی داشــت. پ ــت باالی ــه اهمی ــود ک ب
تمرکزبخشــی بــر سیاســت جهــان اســالمی شــد کــه جهــان عــرب بخشــی اساســی 
ــی  ــم خالفت ــن نظ ــی آخری ــب فروپاش ــری موج ــی دیگ ــة خارج ــود. هجم از آن ب
ــت در 1924،  ــای خالف ــة الغ ــا اعالمی ــد و ب ــنت ش ــل س ــان اه ــترده در جه گس
ایــن ســاخت سیاســی رســماً بــه تاریــخ پیوســت. جهــان عــرب، امــا از ایــن غائلــه 
توانســت بــرای خــود توشــة دولت هــای ملــی را کنــار بگــذارد. امــا چنیــن توشــه ای، 
مســئله ای بــر مســائل دیگــر جهــان اســالم افــزود و اکنــون مســئلة شکســت اعــراب 
در برابــر جهــان مــدرن بــه موضــوع تقابــل میــان جریان هــای مختلــف سیاســی از 

ــد. ــل ش ــرا تبدی ــت و غرب گ ــالم گرا، ناسیونالیس ــتی، اس ــه مارکسیس جمل

■ الجابری، محمدعابد  )1397(. عقالنیت اخالقی 
عربی و تأثیر ســنت خسروانی، ترجمة سیدمحمد 

آل مهدی، تهران: اختران.
شابک؛ 978-964-207-111-1 
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در ایــن راســتا، هویــت عربــی دیگــر خــود را در قالــب سیاســت اســالمی مبتنــی 
ــه های  ــری در اندیش ــب بازنگ ــی موج ــت های سیاس ــد و شکس ــت نمی دی ــر خالف ب
ــد  ــا، محم ــید رض ــب، رش ــید قط ــدآبادی، س ــن اس ــید جمال الدی ــد. س ــی ش عرب
ــا  ــر تنه ــادل ضاه ــوده و ع ــرج ف ــون، ف ــد ارک ــد، محم ــد ابوزی ــر حام ــده، نص عب
نمونه هایــی از تــالش فکــری عربــی بــرای درک رونــد »شکســت« جهــان اســالم و 

ــد. ــال آن بوده ان ــة راه حــل در قب ــرب و ارائ ــر غ ــرب در براب ع
ــناختی و  ــی و معرفت ش ــگاه تاریخ ــا ن ــری ب ــد عابدالجاب ــان، محم ــن می در ای
ایدئولوژیــک نســبت بــه راه حلــی عقالنــی و مــدرن بــرای ایــن شکســت، بــه ایــن 
ــی اســالمی،  نتیجــه رسیده اســت کــه رســوخ جریان هــای شــرقی در اندیشــة عرب
ــن  ــدة ورود ای ــت و مشــورت دارد، بازدارن ــه در خــود عناصــر بســیاری از عقالنی ک
ــان مــدرن هســتند و به همیــن دلیــل ریشــه یابی و زدودن آن هــا  ــه جری جوامــع ب
ــی ـ  ــان عرب ــهیل ورود جه ــرب در راه تس ــر ع ــت متفک ــن فعالی ــن و مهم تری اولی

 اســالمی بــه جریــان مــدرن کنونــی اســت.
ــک و جهــت دار  ــن تفکــر ایدئولوژی ــي محصــول ای ــل العرب ــد العق ــة نق چهارگان
ــه  ــی ترجم ــه فارس ــی ب ــه به تازگ ــی ک ــی عرب ــت اخالق ــاب عقالنی ــت. کت بوده اس
ــروژة  ــناخت پ ــرای ش ــن ب ــن مت ــت، بهتری ــر شده اس ــی از آن منتش و بخش های
الجابــری و مهیاســاختن محملــی بــرای رد و یــا پذیــرش اندیشــه اش در راه شــناخت 
ــه  ــر ب ــی مختص ــب نگاه ــت. به این ترتی ــا اس ــی م ــة کنون ــی جامع ــائل احتمال مس
تــالش صورت گرفتــه در ترجمــه و ســپس محتــوای متــن کتــاب، مــا را بــه ارزیابــی 
از صالبــت اســتدالل الجابــری رســانده و موجــب دریافــت درک بهتــری از منافــع و 

ــردد. ــران می گ ــان فکــری معاصــر ای ــروژه در جری ــن پ مضــار ای

معرفی اثر و نویسنده
محمــد عابدالجابــری  )1935-2010( متفکــر و اســتاد داشــگاه ربــاط و دارای 
ــه ای از حضــور در احــزاب چپ گــرای مارکسیســتی مغــرب بوده اســت. از وی  تجرب
ــی  ــة عرب ــی اندیش ــی و جریان شناس ــای معرفت شناس ــددی در حوزه ه ــار متع آث
ــش  ــار بخ ــه در چه ــی ک ــل عرب ــد عق ــای نق ــه کتاب ه ــده و مجموع ــر ش منتش
تکویــن العقــل العربــي  )1984(، بنیــة العقــل العربــي  )1986(، العقــل السیاســي 
ــده،  ــر ش ــي  )2001( منتش ــي العرب ــل االخالق ــت العق ــي  )1990( و در نهای العرب
ــه  ــی ب ــل عرب ــی عق ــای شــاخص وی در راســتای شــناخت عناصــر و مبان تالش ه

ــی اســت. ســبک و ســیاق فوکــو درتبارشناســی اندیشــة عرب
ــراث فارســی،  ــج می ــا شناســایی پن ــه ب ــن مجموع ــارم ای ــد چه ــری در جل جاب
یونانــی، صوفــی، عربــی نــاب و اســالمی نــاب، به دنبــال شــناخت عناصــر دخیــل در 
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عقــل اخالقــی عربــی اســالمی اســت، تــا بتوانــد از ایــن طریــق عناصــری را کــه از 
نظــر وی تأثیــرات منفــی بــر ایــن عقــل داشــته شناســایی و بــا زدودن آن هــا، عقــل 
ــاز جهــان عــرب در دنیــای مــدرن را اســتخراج و عرضــه کنــد.  اخالقــی مــورد نی
ــتخراج  ــذف و اس ــایی، ح ــروژه شناس ــن پ ــناخت ای ــه ش ــخص اســت ک ــه مش البت

نیازمنــد توجــه بــه تمامــی آثــار منتشرشــدة وی اســت. 
بــا توجــه بــه این کــه کتــاب عقالنیــت اخالقــی عربــی و تأثیــر ســنت خســروانی، 
بــه میــراث فارســی و یــا آن چــه وی ســنت خســروانی می نامــد، می پــردازد، دایــرة 
بررســی آثــارش، در ایــن نوشــتار، محــدود می شــود. در جهــان عــرب، فــردی چــون 
ــده اند،  ــر ش ــی منتش ــل عرب ــد عق ــة نق ــه چهارگان ــی ک ــی، از زمان ــورج طرابیش ج
وقــت خــود را صــرف نقــد پــروژة الجابــری کــرده و از مســئلة عــدم توجــه بــه منابــع 
ــری  ــار الجاب ــا اشــکاالت معرفت شــناختی و روش شــناختی را متوجــه آث مناســب ت
ــه  ــری ب ــار وی می گویــد: »الجاب دانســته و در نهایــت به نحــوی موجــز در مــورد آث
دنبــال انداختــن افــول عقالنیــت عربــی اســالمی بــر گــردن دیگــران اســت درحالــی 
کــه مــا بــر نقــش خــود ]ایــن عقالنیــت[ در ایــن افــول اصــرار داریــم«  )طرابیشــي، 

2004، ص. 10(.
ــر  ــی و تأثی ــی عرب ــت اخالق ــوان عقالنی ــا عن ــران ب ــده در ای ــاب منتشر ش کت
ســنت خســروانی، به ترجمــة ســید محمــد آل مهــدی، تنهــا بخشــی از اثــر اصلــی 
ــری را ترجمــه  ــاب الجاب ــة کت ــاب حاضــر مباحــث اولی ــب کت می باشــد؛ به این ترتی

ــت.  ــر کرده اس و منتش
ــدام  ــه اق ــری ک ــت. الجاب ــش اس ــد و دو بخ ــر دارای پیش درآم ــاب حاض کت
خــود را در حــوزة آثــار مکتــوب عربــی در زمینــة نقــد عقــل عربــی منحصربه فــرد 
ــدات  ــر مجل ــاوت از دیگ ــاب را متف ــن کت ــود در ای ــدگاه خ ــد، روش و دی می دان
ندانســته و بــا شناســایی پنــج میــراث مؤثــر بــر عقــل عربــی، بــه تحلیــل ارزش هــای 
مرکــزی آن هــا بــا رویکــرد تحلیــل تاریخــی، بررســی ســاختاری و طــرح ایدئولوژیک 
پرداخته اســت. در ادامــه، نویســنده در بخــش اول بــه اخــالق در میــراث عربــی در 
ــه ایــن  ــا پیگیــری معنــای اخــالق در جهــان اســالم ب چهــار فصــل می پــردازد و ب
نتیجــه می رســد کــه ورود نظام هــای ارزشــی پارســی، یونانــی و صوفــی بــه حــوزة 
ــت.  ــوزه شده اس ــن ح ــی در ای ــران ارزش ــفتگی و بح ــب آش ــالمی موج ــی اس عرب
ــروع آن  ــی: اصــول و ف ــا در فرهنــگ عرب ــه نظــام ارزش ه ســپس در بخــش دوم ب
می پــردازد و در پنــج فصــل بــه میــراث پارســی توجــه کــرده و بــا ایــن ادعــا کــه 
ــه و  ــی مشــخص، همچــون کلیل ــت اســت، متون ــراث اطاع ــن می ــزی ای ارزش مرک
دمنــه، را انتخــاب و بــا حمــل ایــن مفهــوم بــر آن هــا به دنبــال رســیدن بــه نتیجــة 
دلخــواه خــود اســت. خواســت وی در نهایــت تأکیــد بــر ایــن نکتــه اســت کــه نظــام 
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ارزشــی پارســی موجــب آلودگــی نظــام ارزشــی عربــی اســالمی شــده کــه مبتنــی 
ــروت بوده اســت.  ــر شــورا و م ب

ســید محمــد آل مهــدی غالــب کتاب هــای الجابــری را ترجمــه کــرده و 
مترجمــی پــرکار و توانــا اســت. امــا اشــکاالتی در ترجمــة متــن رخ داده کــه پــس 
ــری، داوری  ــدگاه و روش الجاب ــود در دی ــکاالت موج ــی اش ــا، و بررس ــان آن ه از بی
ــد  ــورت خواه ــری ص ــد الجاب ــد عاب ــاب محم ــش از کت ــن بخ ــة ای ــی در زمین نهای

ــت. گرف

بررسی و نقد شکلی اثر
در ترجمــه در به کارگرفتــن گیومه هــا اهمــال کاری صــورت گرفتــه و اساســاً معلــوم 
نیســت چــه زمانــی ســخن الجابــری آغــاز و یــا پایــان می یابــد. از طــرف دیگــر، در 
متــن پیشــگفتار نویســنده، دو مفهــوم ُخلــق و اخــالق به صورتــی یکســان ترجمــه 

شــده، در صورتی کــه دو معنــای متفــاوت از آن هــا مدنظــر نویســنده اســت.
ــا  ــالم و کتاب ه ــامی أع ــات، اس ــدد در کلم ــی متع ــای امالی ــن غلط ه در ضم
ــه تحریــف تاریــخ و معنــا شــده اند.  دیــده می شــود کــه در برخــی مــوارد منجــر ب
ــر هســتند:  ــط: کلمــه صحیــح و صفحــه«، به شــرح زی آن هــا به ترتیــب »کلمــه غل
الحیلــة لدفــع الحــزن: األحــزان ص21/ حنبکــه: حبنکــه ص. 25 و 26/ 
ــداهلل  ــاد: عبی ــن زی ــداهلل اب ــت ص 56/ اژه: واژه ص 73/ عب ــر اس ــت: منظ منطراس
ابــن زیــاد ص 109 / غلیــان: غیــالن ص 112/ اباحســن: إبــاض ص 115/ تفضیــل: 
ــن  ــاد اب ــوگ ص 166/ ســالم: اســالم ص 181/ زی ــگ: دیال تفصیــل ص 115/ دیال
ــش ص 237 / دیشــلیم: دبشــلیم ص  ــش: بی ــه ص 199/  پی ــن ابی ــاد اب ــه: زی امی
261 و 264 / دادر: دارد ص 260 / نــان: نــام  ص262/ عبدریــه: عبدربــه ص 318/ 
المســتطرف: المســتظرف در ص 330 و 331 و 332/ متــون: فنــون ص 331/ قــآان: 

ــا ص 368. ــا: بیدپ ــرآن ص354/بیدی ق
ــات و  ــی کلم ــد برخ ــر می رس ــی به نظ ــن اصل ــا مت ــق ب ــن در تطبی همچنی
جمــالت حــذف و اضافــه شــده و یــا غلــط ترجمــه باشــند کــه به شــرح زیــر اســت: 
در صفحــة 23 خــط اول کلمــة اســالمی اضافــی اســت، خــط پنجم »علــم کالم« 
ــای  ــود کتاب ه ــر وج ــد ب ــراف تأکی ــن پاراگ ــط آخری ــن خ ــت و آخری ــح اس صحی

بیشــتر در آن زمینــه اســت کــه حــذف شده اســت.
در صفحــة 26 خــط 14 »پیشــینیان و متأخریــن« صحیــح اســت کــه متأخریــن 

جاافتــاده و در خــط 26 »اروپایــی جدیــد« صحیــح اســت.
در صفحة 27 »علم اخالق قدیم و جدید« صحیح است.

در آخر، در ترجمة برخی عبارات اهمال صورت گرفته که به شرح زیر است:
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در صفحة 22 »متون دینی« غلط و »متون یونانی« درست است. 
در صفحــة 25 »بایســتگی« غلــط و »وظیفــه« درســت اســت؛ چــرا کــه متکــی 
بــر اندیشــة وظیفه گرایانــة کانــت بــوده و از واژة عربــی »واجــب« در متــن اســتفاده 

شده اســت. 
در صفحة 27 کلمة »ایثار« در عربی به معنی »اولویت بخشی« در فارسی است

در صفحــة 28 تأکیــد نویســنده بــر خالی بــودن کتابخانه هــای عربــی از متــون 
مرتبــط بــا موضوعــش اســت کــه در ترجمــه به کلــی حــذف شده اســت.

در صفحة 51 خط 10 »همه این ها به تقدیر بازمی گردد« صحیح است.
در صفحــة 52 به جــای واژة »تکلــف« بهتــر اســت از »زحمــت« اســتفاده 
شــود. همچنیــن در پاراگــراف دوم تأکیــد متــن بــر روی معنــای »کــرم« اســت نــه 

ــود. ــروع می ش ــا« ش ــا »آی ــه ب ــه ای ک جمل
در صفحة 59 خط 25 »اخالق عادت هایی متغیر است« صحیح است.

در صفحة 63 خط 12 »رعیت را سیاست کند« صحیح است.
در صفحة 69 خط 15 »که قاعده ای برای ادب باشد« صحیح است.

در صفحــة 81 پاراگــراف دوم نیــاز بــه بازبینــی اساســی دارد. همچنیــن در خــط 
24 »قیمــت از نظــر شــرعی مرتبــط بــا ارزیابــی ارزیــاب اســت« صحیــح اســت. البته 

در ادامــه جمــالت اصــالح شــده اند.
در صفحــة 84 خــط 14 تعریــف »ویژگــی غایــی« حــذف شده اســت. همچنیــن 

در خــط آخــر به جــای اخــالق بایــد از واژة »خلــق« اســتفاده شــود.
در صفحة 92 بهتر است به جای »ادخال« از »نفوذ« استفاده شود.

در صفحة 104 به جای »قصاص« از »قصه گو« استفاده شود.
در صفحــة 109 ریشــة تشــیع در اســرائیلیات معرفــی شــده کــه متأســفانه در 
ــه در در صفحــة  ــف شــده ک ــن تلطی ــی مت ــی حــذف شــده و به نوع ــه به کل ترجم

ــت. ــان شده اس ــن نمای ــم مت ــص در فه ــی نق 119 به خوب
در صفحة 117 و 152 پاراگراف آخر به کلی نیاز به بازنگری دارد.

در صفحــة 145 نمــودار دارای حذفیاتــی در بخــش »آگاهانــه قابــل نکوهــش« و 
اشــکال در رســم جهــت فلــش در بخــش »آگاهانــه بــدون اجبــار« و بخــش نهایــی 

نمــودار و نیــز اشــتباه در ترجمــة معنــای »واجــب« اســت.
در صفحــة 158 پاراگــراف دوم جمــالت مربــوط بــه مصــدر رذیلــت و فضیلــت 

ــده اند. ــذف ش ح
در صفحــة 160 به جــای »آویــزه« بایــد از »معلقــه« اســتفاده شــود؛ چــرا کــه 

ــن واژه اســتفاده می شــود. در بســیاری متــون از ای
در صفحة 232 »عبارت های اعتراض آمیز« غلط و »عبارت های اضافی« صحیح است.
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در صفحة 234 جمله آخر پاراگراف اول حذف شده است. 
در صفحة 239 چند جمله در مورد مأمون عباسی حذف شده است.

در صفحــة 242 تاریــخ تولــد مانــی بــه هجــری نوشــته شده اســت درحالی کــه 
بایــد میــالدی باشــد. البتــه در متــن اصلــی کتــاب هــم ایــن اشــتباه رخ داده اســت.

در صفحه 258 ابواب کلیله و دمنه 21 باب است.
ــا و لغزشــی در  ــچ خط ــه اســت: »هی ــه این گون ــد 12 جمل ــه 279 بن در صفح

شــناخت اندیشــه را کوچــک نشــمرد«.

بررسی و نقد محتوایی اثر
در بررســی متــن ایــن کتــاب توجــه بــه چنــد نکتــه الزامــی اســت. اول آنکــه قصــد 
آن نداریــم تــا بــه تقلیــل اهمیــت خوانــش اندیشــه متفکــران جهــان عــرب اقــدام 
نماییــم؛ لــذا بــا تکیــه بــر منابــع فــراوان در ایــن حــوزه، بــه دنبــال تحلیــل فضــای 
گفتمانــی اندیشــه الجابــری می باشــیم؛ امــا از آن جــا کــه الجابــری هــر فیلســوفی را 
دارای ایدئولــوژی و پــروژه ای مختــص بــه خــود معرفــی می کنــد  )جابــری، 1387، 
ص. 87( الزم اســت در مســیر بررســی و نقــد وی توأمــان از رویکــرد اســپریگنز و 
اشــترواس بهره گیــری نمــوده و درپی کشــف علــت حقیقــی یــک اندیشــه در پــس 
ــا معضــالت باشــیم  )اســپریگنز، 1389( و   پاســخ فکــری آن متفکــر در مواجهــه ب
)اشــتراوس، 1387، ص. 130( و )Strauss, 1988(؛ تــا بتوانیــم در فضــای گفتمانــی 

وی حرکــت کنیــم.
ــن اســت کــه ارزش  ــن بخــش ترجمه شــده، ای ــری، در ای ــی الجاب ــای اصل مدع
اطاعــت، ارزشــی محــوری در ســنت پارســی اســت. بهتریــن معیــار ســنجش صحــت 

ایــن ادعــا نوشــته های ســید جــواد طباطبایــی اســت. 
ســید جــواد طباطبایــی نیــز هم راســتا بــا الجابــری معتقــد اســت: »در 
بــه  مشروعیت بخشــیدن  بــرای  ابــزاری  هم چــون  دیانــت  سیاســت نامه ها 
قــدرت سیاســی موجــود و مالطــی اســت کــه شــالوده ملــک را اســتوار می کنــد«  
)طباطبایــی، 1394، ص. 74( و »حتــی امــام محمــد غزالــی کــه بســیاری از 
ــی را خــالف شــرع می دانســت، نتوانســت خــود  نمودهــای فرهنــگ و تمــدن ایران
ــی، 1394، ص. 273( و  ــد«  )طباطبای ــا کن ــهری ره ــه ایرانش ــه اندیش را از وسوس
ــی اســت و...  ــن در نظــام اندیشــه سیاســی ایرانشــهری شــاه آرمان »مفهــوم بنیادی
عــدل چنیــن شــاهی دایرمــدار همــه امــور عالــم اســت«  )طباطبایــی، 1394، ص. 
ــکان  ــم مل ــک »رس ــه نظام المل ــه خواج ــد ک ــر می گوی ــرف دیگ ــا از ط 134(؛ ام
ــان خــود فــره شــاهی داشــتند و بــه  عجــم« را یــادآور می شــود کــه هــر چنــد آن
ــرا  ــد زی ــی می پرداختن ــه رایزن ــور ب ــا در ام ــد ام پارســایی و فرزانگــی آراســته بودن
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ــه  ــس را خودکام ــن ک ــد و چنی ــی باش ــا از ضعیف رأی ــردن در کاره ــورت ناک »مش
خواننــد«  )طباطبایــی، 1394، ص. 170(؛ این کــه »معنــای عــدل نیــز جز شــناخت 
جایــگاه هــر فــردی در ایــن سلســله مراتب و قــرار دادن او در آن نیســت... پادشــاه 
در راس هــرم قــدرت قــرار دارد... او صــرف ناظــری بــر تحقــق عــدل نیســت بلکــه 
ــی،  ــت«  )طباطبای ــز هس ــق آن نی ــکان تحق ــه ام ــدل و یگان ــتگاه ع ــی خاس به نوع

1394، ص ص. 129-128(.
بــا نگاهــی کلــی بــه ایــن بخش هــای منتخــب از طباطبایــی، به نظــر می رســد 
نــگاه الجابــری بــه عــدل در نظــام قدیــم و نیــز مرکزیت بخشــی بــه شــاه در هــرم 

قــدرت درســت می نمایــد  )جابــری، 1396، ص. 243(.
امــا می تــوان بــا ســید جــواد طباطبایــی در این کــه ارزِش محــوری در اندیشــة 
ــق  ــاس تحقی ــود و براس ــف ب ــی مخال ــت، اندک ــی بوده اس ــاه آرمان ــهری ش ایرانش
محمــد رضایــی راد  )راد، 1389( بگوییــم کــه ارزِش محــوری در اندیشــة ایرانشــهری 
ــری از آن  ــی و الجاب ــا و ترتیبــی کــه طباطبای »عــدل« اســت، البتــه به همــان معن
ــی،  ــم کیهان ــا نظ ــه ی ــر، اَش ــر ـ ش ــی خی ــورت دوگانگ ــد. در این ص ــاد می کنن ی
ــم ایرانشــهری عناصــری هســتند  ــة قدی ــوی سلســله مراتبی جامع آرمانشــهر و الگ
کــه اعــراب جاهلــی بــا آن روبــرو بوده انــد و شــاه آرمانــی کــه در مرکــز قــرار دارد 
ــی، کــه  ــا نوشــته های طباطبای ــن برداشــت ب ــن عناصــر اســت. ای تنهــا یکــی از ای
بخش هایــی از آن ارائــه شــد، هم خــوان بــوده و می تــوان وجــود فــره ایــزدی، کــه 
ــی در نظــام  ــودن شــاه آرمان ــر جزئی ب ــی ب گاهــی هســت و گاهــی نیســت را دلیل

عــدل کیهانــی ایرانشــهری دانســت.
نیــز شــاه یار  بــه دین یــار می شــود و دیــن  تبدیــل  به این ترتیــب شــاه 
می شــود و ایــن تعاملــی دوســویه و کامــاًل »عادالنــه« اســت. البتــه واضــح اســت کــه 
در ایــن تفســیر »انقــالب بــه هــر شــکلی مذمــوم اســت«  )راد، 1389، ص. 136(. 
ــه شــاه اســت. بلکــه  ــا نیســت کــه اطاعــت تنهــا معطــوف ب ــه این معن ــن ب ــا ای ام
در بهتریــن توصیــف، اطاعــت معطــوف بــه نظــم کیهانــی و پیــروی از خویشــکاری 
ــن  ــد پایین تری ــاه، همانن ــه ش ــی اســت ک ــن نظم ــا ای ــی ب ــه هماهنگ ــیدن ب و رس
عضــو جامعــه، عنصــری از پایــداری ایــن نظــم اســت و توجــه بــه ســنت مشــورت 
ــه  ــری نســبت ب ــدگاه الجاب ــن برداشــت اســت. در نتیجــه دی یکــی از نمودهــای ای
ــی در  ــاه آرمان ــای اســتبداد و غیرپاســخگویی ش ــه معن ــت، ب ــت ارزش اطاع مرکزی

ســنت پارســی، اشــتباه اســت.
امــا ســاختار فکــری الجابــری جالــب توجــه اســت. رویکــرد انتقام گیــری وی در 
قبــال تفکــر و متفکــران امــری جــاری و ســاری بــوده و متمرکــز در تقابــل میــان 
ــی،  ــاه در کتــاب چهره هــای اندیشــه عرب ــد أب پارســیان و اعــراب نیســت. ســید ول
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کتــاِب مقدمــه ای بــر فلســفه علــم  )1976( الجابــری را تصفیــه حســابی بی رحمانــه 
بــا اندیشــة عربــی معاصــر و مخصوصــاً جریــان مارکسیســتی می دانــد  )أبــاه، 2010، 
ص. 163(. اساســاً وی مبتنــی بــر همــان رویکــرد نیت خوانــی، به ســادگی اندیشــه 
ــه  ــرد ک ــراد می گی ــرب، از طــه حســین ای ــات ع ــة ادبی ــی در زمین ــه و حت پرداخت

ــری، 1396، ص. 67(. ــد  )جاب ــر می رس ــن به نظ ــی دور از ذه کم
ــل  ــاب طوی ــای کت ــری در انته ــم، الجاب ــر روی ــده فرات ــن ترجمه ش ــر از مت اگ
و عریــِض خــود به ســراغ اخــالق اســالمی مــی رود و بــا اشــاره بــه رونــد 
»اسالمی ســازی« اخــالق خســروانی و یونانــی و صوفــی/ هرمســی، پــس از بررســی 
آثــار و آراء فقهایــی هم چــون ابن تیمیــه، و البتــه بــا ادای احتــرام بالــغ نســبت بــه 
وی، و غــور بســیار در انــدک و بیــش آن هــا، اقدامــات فقهــای مســلمان را ناقــص 
ــی »مصلحــت«  ــل از عنصــر اساســی اخــالق اســالمی یعن ــا را غاف دانســته و آن ه
ــت در  ــن دو صف ــان ای ــدرت می ــه به ن ــا وجــود آن ک ــدا، ب ــد: »از ابت ــی می کن معرف
ــوا   ــن آمن ــة الذی ــی در زمین ــای طوالن ــت، بحث ه ــته شده اس ــه گذاش ــرآن فاصل ق
ــورد  ــی در عیــن حــال ســکوتی تمــام در م ــت ول )ایمــان چیســت؟( صــورت گرف
ــه حکــم مرتکــب کبیــره  ــوا الصالحــات نیــز وجــود داشته اســت. متکلمیــن ب وعمل
ــازش و...  ــو و نم ــهو در وض ــی و س ــم فراموش ــه حک ــا ب ــد و... و فقه ــد و وعی و وع
ــتحبات و  ــات و مس ــة واجب ــوا، از ناحی ــن آمن ــلوک الذی ــه س ــا ب ــد و تنه پرداختن
ــد.  ــار کرده ان ــکوت اختی ــات س ــه الصالح ــبت ب ــد و نس ــرام، پرداخته ان ــالل و ح ح
یعنــی از مصلحتــی کــه هدفــی بــرای آن چــه کــه فقهــا و متکلمیــن بــه آن مشــغول 

شــده اند، اســت  )الجابــري، 2001، ص. 620(.
ــادات،  ــر اعتق ــه عنص ــر س ــالم ب ــاس اس ــه اس ــت ک ــد گف ــورد بای ــن م در ای
عبــادات و اخالقیــات اســت و فقــه متولــی گوشــه ای از ایــن ســرزمین پهنــاور اســت 
ــف  ــات متوق ــاً در وادی اخالقی ــر »مصلحــت« لزوم ــی ب ــح« مبتن و آن »عمــل صال
نیســت، بلکــه عمــل مبنــی بــر حــالل و حــرام نیــز عملــی صالــح اســت. در آیــات 
6 و7 ســورة عنکبــوت، »جهــاد« در ردیــف اعمــال صالــح قــرار داده شــده و از بیــن 
رفتــن »گناهــان« نتیجــة آن اعمــال صالــح اســت. در آیــات 44 و 45 ســورة روم، 
»کفــر« و عمــل صالــح در برابــر یکدیگــر قــرار گرفتــه و در نهایــت اعطــای »فضــل 
الهــی« پاداشــی بــرای آن اعمــال صالــح معرفــی شــده و در آیــات 18 و 19 ســورة 
ســجده، دوگانــة »ایمــان« و »فســق« درنظــر گرفتــه شــده و بهشــت پاداشــی بــرای 
ــری  ــر الجاب ــورد آخ ــن م ــت. در ای ــی شده اس ــح معرف ــل صال ــان و عم ــل ایم اه
نمی توانــد مدعــی شــود، هماننــد عــدم اطــالع کافــی از بنیان هــای فکــری پارســی  
)کرمــی، 1379(؛ از دعــوای ایمــان و کفــر در ســال های اول پــس از رحلــت پیامبــر 
ــاره بی اطــالع  ــا دراین ب ــن« معتزلی ه ــن المنزلی ــة بی اســالم )ص( و راه حــل »منزل
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ــال  ــی از اعم ــالق بخش ــه اخ ــد ک ــی ش ــوان مدع ــب می ت ــت. به این ترتی بوده اس
ــت و  ــا را داده اس ــام آن ه ــان انج ــان فرم ــل ایم ــه اه ــرآن ب ــه ق ــت ک ــی اس صالح
به نظــر می رســد هماننــد غالــب مــوارد، پــردة ایدئولــوژی مانــع از رؤیــت حقیقــت، 

ــت.  ــری شده اس ــب الجاب از جان
ادعاهــای دیگــر وی در کتــاب عقالنیــت اخالقــی عربــی همچــون مطلقــه نبودن 
و مشــروط بــودن اطاعــت در قالــب بیعــت در ســنت اســالمی  )جابــری، 1396، ص 
ص. 213-348(؛ ابتنــای خالفــت امــوی بــر ســنت عربــی و عــاری بــودن از فرهنــگ 
ــان  ــه جه ــتی ب ــرعیه زرتش ــری، 1396، ص. 227(؛ ورود آداب ش ــالمی  )جاب اس
ــری، 1396، ص. 240(،  ــالمی  )جاب ــرعیه اس ــه آداب ش ــدن ب ــل ش ــالم و تبدی اس
نــوع نــگاه بــه زن در ســنت پارســی  )جابــری، 1396، ص ص. 312 و 317 و 369( و 
این کــه چــرا اعــراب از نــگاه شــاه آرمانــی ایرانــی الگــو گرفتنــد و از مذاهــب مانــوی 
ــه  ــری، 1396، ص. 351(، ک ــا آن اندیشــه  )جاب ــارض ب ــی مع و به خصــوص مزدک
ــواردی  ــد، م ــتفاده نکردن ــتند، اس ــر داش ــتراکی و برابری خواهانه ت ــای اش جنبه ه

هســتند کــه بررســی آن هــا از مجــال ایــن نوشــتار خــارج اســت.
ــد و در  ــروت می نام ــی را م ــزی اخــالق عرب ــری ارزش مرک ــد الجاب ــد عاب محم
ــف  ــوان تعری ــی آن را لفظــی کــه نمی ت ــروت چیســت؟ معن ــه این کــه »م پاســخ ب
مانــع و جامعــی از آن ارائــه داد، دانســته و در کل آن را »جمــع« تمــام ویژگی هــای 
ــري، 2001، ص. 511(.  ــد  )الجاب ــد می دان خــوب و »منــع« تمامــی ویژگی هــای ب
ــری، 1396، ص. 349(  ــگاه ضدشــیعی وی در ایــن کتــاب  )جاب از ســوی دیگــر، ن
ــان دهندة  ــی نش ــده، به خوب ــف ش ــه ای تلطی ــه، به گون ــی در ترجم ــا حذفیات ــه ب ک

نــوع نــگاه ایدئولوژیــک وی بــه اندیشــه و عقــل عربــی اســت.

ارزیابی نهایی
ــر  ــی در براب ــا از روش جدل ــالش شــد ت ــاب، ت ــن کت ــوای ای ــه فراخــور محت ــا ب بن
اندیشــة مطرح شــده در ایــن بخــش ترجمه شــده اســتفاه کنیــم. در حقیقــت کتــب 
ــرای  ــا ســنت فکــری در جهــان عــرب بســیار مفیــد و ب ــرای آشــنایی ب الجابــری ب
کســب مهــارت دربــارة مراجعــه بــه متــون تاریخــی اندیشــه، نــوع نــگاه گفتمانــی و 

دیــدگاه ایدئولوژیکــی بســیار راهگشــا اســت.
ــه  ــت ک ــه ای اس ــری به گون ــی و فک ــائل عقل ــه مس ــری ب ــگاه الجاب ــفانه ن متأس
انســان را بــه یــاد داســتان تاریک خانــه و فیــل مولــوی می انــدازد. تمــام اســتدالل 
ــیر  ــد اردش ــع و عه ــاب ابن مقف ــد کت ــروانی در چن ــالق خس ــه اخ ــبت ب وی نس
خالصــه  شــده و اثــرات آن در دیگــر آثــار ردیابــی شده اســت. وی حتــی احســاس 
ــن بخــش از کتــاب  ــد مخفــی کنــد و آخری ــه اردشــیر را نمی توان نفــرت نســبت ب
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عقــل اخالقــی عربــی را بــه دعــوت بــه کشــتن اردشــیر در اذهــان عربــی اختصــاص 
می دهــد. 

ــی«  ــة »عرب ــه اندیش ــی ب ــر پارس ــوذ« عناص ــری از »نف ــرس از جلوگی ــن ت ای
ــوان  ــری می ت ــد الجاب ــی و زمینه من ــگاه گفتمان ــا ن ــد. ب ــب می نمای ــب و غری عجی
گفــت، اگــر رویدادهــای ســال 2000 میــالدی در منطقــة عربــی و اوج گیــری قــدرت 
ــن  ــینی ای ــتی و عقب نش ــم صهیونیس ــر رژی ــروزی ب ــس از پی ــان پ ــزب اهلل لبن ح
رژیــم از جنــوب لبنــان را درنظــر داشــته باشــیم، آن زمــان متوجــه می شــویم کــه 
ــی در ســال 2000 مجــدداً چــاپ و بخــش  ــل عرب ــد عق چــرا هــر ســه بخــش نق
ــن حجــم نفــرت از ســنت پارســی و شــیعی در ســال 2001، در  ــا ای چهــارم آن ب

ــت. ــر شده اس ــروت، منتش بی
ــی  ــه تالش ــت ک ــی« اس ــت »عرب ــازی صف ــز برجسته س ــروژة وی نی ــام پ تم
ــرده و  ــی ک ــی اش خال ــای اساس ــه آن را از بنیاده ــرا ک ــود. چ ــد ب ــر خواه بی ثم
بــاز هــم در نهایــت بــا همــان بحرانــی روبــرو خواهــد شــد کــه تحلیــل خــود را از 
آن آغــاز کــرد. به نظــر می رســد چنیــن رویکــردی را در زمــان فعالیــت حزبــی در 
ــی  ــق »آگاه ــال تزری ــد و به دنب ــرده باش ــی درک ک ــتی به خوب ــای مارکسیس فض
کاذب« از وجــود عقالنیتــی مســتقل بــه نــام »عقــل عربــی« اســت. در نهایــت بایــد 
ــورد نظــرش،  ــرب م ــران ع ــای متفک ــب تالش ه ــان قال ــز در هم ــه وی نی ــت ک گف
یعنــی عاجــز از تولیــد و مشــغول بازآرایــی تفکــرات پیشــین قــرار می گیــرد. البتــه از 
آن جایی کــه مســائل جهــان عــرب، شــباهت بســیاری بــه مســائل ایــران، به عنــوان 
بخشــی از جهــان اســالم، دارد، پرداختــن بــه جنبه هــای مســتدل تر آثــار الجابــری 
ــود  ــه خ ــی ک ــان ترتیب ــران، به هم ــش از بح ــروعی در پرس ــوان ش ــد به عن می توان

ــد باشــد.  ــی گفــت، مفی ــس از وی ســید جــواد طباطبای ــد و پ می گوی
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چکیده
ــه بلقزیــز به دنبــال دشــوارة رابطــة ســنت و مدرنیتــه و چگونگــی ســاخت دولــت مــدرن  عبداالل
ــان  ــدا گفتم ــخ فکــری انتشــار داده اســت. وی ابت ــرد تاری ــا رویک ــر را ب ــن اث ــی، ای ــان عرب در جه
ایدئولوژیک شــدة اصالت گرایــی را از طریــق نشــان دادن کاســتی های درک معرفتــی »مــن« 
ــول گفتمــان  ــه شــرایط تاریخــی ظهــور و اف ــرار می دهــد و ســپس ب و »دیگــری« مــورد نقــد ق
ــردازد و  ــتم می پ ــدة بیس ــل س ــم و اوای ــدة نوزده ــة دوم س ــی در نیم ــی عرب ــی لیبرال عقل گرای
ــن دوران یعنــی  ــی ای ــن از شــخصیت های اصل ــه از اندیشــة ســه ت ــت خوانشــی دیگرگون در نهای
احمــد لطفــی الســید، علــی عبدالــرازق و طــه حســین ارائــه می دهــد. همچنیــن جریــان ســومی 
ــرب  ــان ع ــی ســدة بیســتم در جه ــای پایان ــه در دهه ه ــادی ک ــی انتق ــوان عقل گرای را تحــت عن
نمــود یافته اســت را معرفــی می کنــد. نویســنده بــا توجــه بــه تجربــة مدرنیتــة اروپایــی، نســبت 
ــه  ــگاری اندیشــة عربــی معاصــر هشــدار داده و دســته بندی جدیــدی ارائ ــه کاســتی های تاریخ ن ب
می دهــد. به رغــم آن کــه نویســنده از رویکــرد نوینــی در خوانــش آگاهــی عربــی بهــره گرفتــه، امــا 
نتواســته بــه الزامــات روشــی رویکــرد خــود پایبنــد مانــده و در نهایــت نیــز به همــان ایــدة راهبردی 

ــد. ــة فرهنگــی حکــم می کن ــت در انجــام مدرنیت شکســت خوردة تاریخــی پیشــتازی دول

کلیدواژه ها: 
جهان عرب، مدرنیته، اصالت گرایی، تجددگرایی، گفتمان انتقادی.

مقدمه
ــا چهره هــای متفــاوت مدرنیتــة  جهــان اســالم دیرزمانــی اســت کــه در مواجهــه ب
غربــی، در کشــاکش حفــظ میــراث ســنت و اصالــت هویتــی خــود و تــن دادن بــه 
الزامــات نوبودگــی، فــراز و فرودهــای فراوانــی را تجربــه کرده اســت. به واقــع 

در ستایش پرچم داران عقل گرایی

 دکتر محمدهادی احمدی
دکترای مدرسی معارف اسالمی و مدرس دانشگاه

بررسی و نقد کتاب عرب و مدرنیته؛ پژوهشی در گفتمان مدرنیست ها
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ــدرن« و  ــت م ــی کشــورهای اســالمی در دوران معاصــر دشــواره »دول مســئلة اصل
مشــکله چگونگــی حکمرانــی در شــرایط زیســت جهان مــدرن می باشــد. امــا منشــأ 
زایــش ایــن دشــواره نــه امــری درونــی، کــه به دلیــل مواجهــه بــا یــک »دیگــری« 
ــدن  ــه تم ــی ک ــت. از زمان ــی رخ داده اس ــای نظام ــی از هزیمت ه ــی و ناش بیرون
ــرار گرفــت،  ــه ق ــل کشــورهای خاورمیان ــة اســتعماری خــود در مقاب ــا روی ــی ب غرب
مســلمانان مســئلة »زوال / پیشــرفت« را در صــدر اندیشــه ورزی خــود قــرار داده انــد. 
ــدار  ــلمانان را بی ــی، مس ــای نظام ــل هزیمت ه ــار به دلی ــه اول ب ــود ک ــری ب زوال ام
ــی  ــر از ســوی برخــی نخبگان ســاخت؛ گرچــه رویش هــای فکــری اولیــة آن پیش ت
کــه تجربــة ســفر بــه ســرزمین های تمــدن غربــی داشــتند، آغــاز شــده بــود. ایــن 
ــه »جنبش هــای مشــروطه خواهی« در کشــورهای  ــت ب رویش هــای فکــری در نهای

اســالمی کــه دارای ســاختار نظــام »ســلطانی« بودنــد، منجــر شــد. 
مشــروطه خواهی، ایــده ای بــود کــه از آن »دیگــری« غربــی وام گرفتــه شــده بود. 
ــای  ــن دولت ه ــای تکوی ــد، زمینه ه ــح می ده ــتریر توضی ــه ژوزف اس ــور ک همان ط
ــال  ــالدی دنب ــا 1600 می ــال های 1100 ت ــد از س ــی را بای ــای غرب ــدرن در اروپ م
نمــود  )اســتریر، 1395، ص. 41(. وی به طــور مشــخص معتقــد اســت کــه تحــول 
ــال های 1300  ــة س ــی در میان ــای غرب ــری اروپ ــی و فک اساســی در بســتر اجتماع
تــا 1450م. شــکل گرفته اســت؛ یعنــی درســت زمانــی کــه پادشــاهان فئودالــی بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه به جــز کارویژه هایــی چــون پاســداری از مرزهــا و حفــظ 
کلیــت ســرزمینی، وظیفــة داوری حقوقــی میــان اختالف هــای مالکیتــی فئودال هــا 
را نیــز بایــد بــر عهــده بگیرنــد و بــر عهــده هــم گرفتنــد  )اســتریر، 1395، ص ص. 
ــی  ــدار نهای ــرش اقت ــراه پذی ــاه به هم ــژة پادش ــِد تحــول کاروی ــن فراین 17-69(؛ ای
حقوقــی آن از ســوی جامعــه و همچنیــن وفــاداری بــه نظــام سیاســی کــه در قالــب 

■ بلقزیــز، عبداالله  )1397(. عــرب و مدرنیته: 
پژوهشــی در گفتمــان مدرنیســت ها، ترجمــة 
ســیدمحمد آل مهدی، تهران: شــرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی.
شابک: 978-600-436-009-8
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شــکل گیری ارتش هــای ملــی نمــودار شــد، نشــانه های اصلــی تکویــن یــک نظــام 
ــور  ــا ظه ــد از 1600م. ب ــژه بع ــه به وی ــود ک ــرب ب ــدرن در غ ــد و م ــی جدی سیاس
دولت هــای مطلقــه و بعــد از آن بــا پیدایــی دولت هــای محافظــه کار ملــی و ســپس 
ــی، 1386، ص. 41(  ــت  )افضل ــدا کرده اس ــداوم پی ــروزی، ت ــرال ام ــای لیب دولت ه
ــت در  ــت ها را می بایس ــان مدرنیس ــی در گفتم ــه: پژوهش ــرب و مدرنیت ــاب ع کت

بســتر همیــن ُدشــوارة جهــان اســالم مــورد توجــه قــرار داد.

سه دورة زمانی تحول امر سیاسی در جهان اسالم
می تــوان از چهــار گونــه مواجهــه مســلمانان در ســدة نوزدهــم میــالدی بــا مدرنیتــة 
ــاوت  ــای متف ــن تجربه ه ــع ای ــت. به واق ــی و اطــالع از مســئلة زوال ســخن گف غرب
به طــور عمــده ناشــی از ارتبــاط و تعامــل بــا یکــی از کشــورهای اروپــای باختــری 
حاصــل شده اســت و به تناســب تفاوتــی کــه از نظــر ســاختاری و بســترهای سیاســی 
ـ اجتماعــی میــان کشــورهای اروپایــی وجــود داشــته، کشــورهای مســلمان نیــز هــر 
ــرار  ــه در معــرض دیدشــان ق ــد ک ــی را برگرفته ان ــک آن ســویه ای از تمــدن غرب ی
داشته اســت. ایــن چهــار تجربــة متفــاوت از ایــن قــرار اســت: مواجهــه بــا کمپانــی 
ــا و  ــا اروپ ــی ب ــة عثمان ــران و روس، مواجه ــای ای ــد شــرقی انگلســتان، جنگ ه هن
حملــة ناپلئــون بــه مصــر. ایــن تجربیــات، در دورة پیشامشــروطه ســه رویکــرد کلــی 

را در میــان مســلمانان برانگیخــت: 
الــف: اولیــن جریــان کســانی بودنــد کــه بــر حفــظ ســنت تأکیــد کــرده و لــذا 
گرایــش بــه تقابــل بــا غــرب داشــتند؛ آن هــم نــه بــا سیاســت غــرب، بلکــه بــا کل 
تمــدن غــرب ســر ناســازگاری داشــتند. به طــور مثــال ایــن گــروه به طــور کل نظــام 
ــال آرمــان عدالت خواهــی  ــن گــروه به دنب ــد. ای ــم می کردن آموزشــی غــرب را تحری
ــد. اینــان به دنبــال عبــور از اســتبداد و حرکــت به ســوی آرمان هــای  مذهبــی بودن

عدالــت، برابــری، مســاوات و... بودنــد.
ــه  ــری از تجرب ــال یادگی ــه به دنب ــی را شــامل می شــد ک ــان دوم گروه ب: جری
و نظــام سیاســی انگلســتان در اثــر تعامــل بــا کمپانــی هنــد شــرقی بودنــد. ویژگــی 
ایــن نــوع از تجربــة دولت ســازی، آن بــود کــه در نظــام سیاســی انگلســتان بــدون 
تکیــه بــه قانــون موضوعــه، توانســته بودنــد نوعــی تفکیــک قــوا را اجرایــی کننــد. 
فوکــو از ایــن راه حــل بــه فایده گرایــی انگلیســی یــاد می کنــد. بــه نظــر او در ایــن 
ــون نیســت؛ بلکــه تحلیــل خــود کردارهــای حکومتــی  رویکــرد، نقطــة شــروع قان
ــی  ــی کــه حــدود عمل ــا تحلیــل کردارهای مدنظــر اســت. یعنــی ســعی می شــود ب
مطلــوب حکومــت را مشــخص می کننــد،  )ایــن حــدود عملــی ممکــن اســت ناشــی 
ــع  ــدرت مرج ــال ق ــر اعم ــد( ب ــن باش ــرایط تاریخــی معی ــا ش ــنت، ی ــخ، س از تاری
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ــارات و  ــرز اختی ــرده و م ــع ک ــت وض ــد، محدودی ــت باش ــان دول ــه هم ــی ک عموم
ــات  ــا ادبی ــه ب ــوع تجرب ــن ن ــات ای ــی جه ــد. از برخ ــخص نمای ــف آن را مش وظای
ــه  ــی ک ــر آرمان های ــی و دیگ ــد عدالت خواه ــود. مانن ــک ب ــم نزدی ــلمانی ه مس
ــاس را  ــن قی ــه ای ــت. البت ــده ای نداشته اس ــون نوشته  ش ــه قان ــت در فق ــچ وق هی
ــرار داد.  ــون عرفــی انگلســتان مدنظــر ق بایــد جــدای از منشــأ فقــه اســالمی و قان
بــه نظــر ایــن گــروه نبایــد بــا غــرب درگیــر شــد؛ بلکــه بایــد آن را شــناخت. ایــن 
شــناخت هــم بــر ایــن مبنــا اســتوار بــود کــه تمــدن غــرب یــک کانونــی دارد و آن 

ــت. ــی« اس ــم »عمل گرای ه
ج: گــروه ســومی هــم وجــود داشــتند کــه در میانــة دو جریــان قبلــی ایســتاده 
ــری ســنت  ــرب، و دیگ ــرد: یکــی غ ــی می ک ــان دو مســئله را نف ــن جری ــد. ای بودن
ــات می کــرد: یکــی تجــدد و دیگــری مذهــب را.  ــز را هــم اثب ــل دو چی را. در مقاب
در واقــع ایــن جریــان معتقــد بــود کــه مذهــب بــا ســنت و تجــدد بــا غــرب فــرق 
ــام از  ــا اله ــوم ب ــروه س ــود. گ ــی« ب ــال »تجــدد مذهب ــه دنب ــوم ب ــان س دارد. جری
روشــنفکری فرانســه و اروپــای قــاره ای، به دنبــال نوعــی قانــون موضوعــه و مشــخصاً 
قانــون  اساسی نویســی بودنــد. در تفکــر ایــن گــروه، کنتــرل دولــت به طــور عمــده 
Common- مبتنــی بــر قانون هــای نوشــته شــده بــود تــا ماننــد مــدل انگلیســی کــه

ــه نظــر فوکــو از روســو نشــئت  ــود. ایــن راه حــل کــه ب law مــالک قــرار گرفتــه ب
گرفتــه بــود، نوعــی رادیکالیســم حقوقــی فرانســوی بــود. در ایــن رویکــرد از حقــوق 
ــای  ــه محدودیت ه ــم، ب ــون اساســی حاک ــا از مســیر قان انســان شــروع می شــود ت
حکومــت داری دولــت ختــم گــردد. منشــأ حقــوق انســان را طبیعــی دانســته و پــس 
از بیــان دالیــل و مبانــی آرمانــی یــا تاریخــی ایــن محدودیت هــا، بــه پذیــرش آن 
ــال و  ــل انتق ــوق قاب ــم حق ــرد از دو قس ــن رویک ــن در ای ــد. همچنی ــم می کنن حک
ــه و در  ــوق به هیچ وج ــن حق ــم دوم از ای ــود. قس ــت می ش ــال صحب ــل انتق غیرقاب
هیــچ حکومتــی اسقاط شــدنی نیســت. پــس در ایــن رویکــرد ابتــدا حقــوق تفکیــک 
شــده، ســپس قلمــرو حاکمیــت و حــق حاکمیــت مشــخص می شــود و در نهایــت 
ــی مشــخص اســتنباط می گــردد  )فوکــو، 1392،  صالحیــت حاکمیــت در چارچوب
ــده در کشــورهای اســالمی  ــن ای ــری ای ص ص. 62-63(. گفتنــی اســت کــه پیگی
ــت  ــروه در حرک ــن گ ــه ای ــرا ک ــود؛ چ ــر می ش ــی« منج ــران »قانون نویس ــه بح ب
ــاخت  ــوی س ــالمی به س ــریعت اس ــار ش ــا معی ــالمی ب ــنتی اس ــای س از دولت ه
ــاده و  ــه قانون نویســی افت ــه، در تل ــون موضوع ــت قان ــا محوری ــدرن ب ــای م دولت ه
در تبدیــل احــکام و فتــاوای شــرعی بــه کدهــای قانونــی دچــار مشــکل می شــوند.

ــی  ــورهای عرب ــالم و کش ــان اس ــری در جه ــی ـ فک ــان تاریخ ــه جری ــن س ای
ــی را  ــاوت و پرتالطم ــت متف ــود سرگذش ــیر خ ــه و در مس ــتمرار یافت ــون اس تاکن



35079

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

درستایشپرچمدارانعقلگرایی

ــول  ــدة تح ــه دورة عم ــری1 س ــخ فک ــر تاری ــوان از منظ ــه می ت ــد ک ــی کرده ان ط
را بــرای آن درنظــر گرفــت: پیشامشــروطه، مشــروطه و پسامشــروطه. کتــاب عــرب 
ــت  ــی سرگذش ــال بررس ــت ها به دنب ــان مدرنیس ــی در گفتم ــه: پژوهش و مدرنیت
ــر ســدة  ــد و اواخ ــر می کن ــه »مدرنیســت ها« تعبی ــه از آن ب ــان دوم اســت ک جری

ــت. ــا بوده اس ــت آن ه ــتم اوج فعالی ــدة بیس ــل س ــم و اوای نوزده

معرفی اثر و نویسنده
ــز اســتاد فلســفه در کشــور مراکــش و اندیشــمند شناخته شــده ای  ــه بلقزی عبداالل
ــد  ــگاه محم ــود را از دانش ــفة خ ــرای فلس ــدرک دکت ــت. او م ــرب اس ــان ع در جه
پنجــم در ربــاط دریافــت کرده اســت و اکنــون دبیــر کل انجمــن عــرب در 
ــز  ــات در مرک ــروه مطالع ــس گ ــر رئی ــن او پیش ت ــد. همچنی ــهر می باش ــان ش هم
پژوهش هــای وحــدت عربــی بیــروت بوده اســت. از ایــن متفکــر مراکشــی تاکنــون 
مقــاالت بســیاری در روزنامه هــای عربــی ماننــد الخلیــج، الحیــات، الســفیر و النهــار 
ــر  ــز منتش ــاب را نی ــک کت ــی و ی ــاالت، س ــر مق ــالوه ب ــت. او ع ــر شده اس منتش
ــی  ــار عرب ــدة آث ــم شناخته ش ــت مترج ــز به هم ــر نی ــن اث ــة ای ــت. ترجم کرده اس

ــت.  ــام شده اس ــدی انج ــیدمحمد آل مه ــری، س ــد عابدالجاب محم
ــوان  ــت عن ــه تح ــات العربی ــز الدراس ــار مرک ــه را اول ب ــرب و مدرنیت ــاب ع کت
العــرب  و الحداثــة : دراســة  فــی  مقــا الت  الحداثییــن  در ســال 2007م در حجــم 176 
صفحــه به عربــی منتشــر کرده اســت. ایــن کتــاب مشــتمل بــر مقدمــه، ســه بخــش 

ــاً هشــت فصــل می باشــد.  ــی و مجموع اصل
بخــش اول بــا عنــوان »اصالــت، مدرنیتــه، مــن و دیگــری« خــود دارای ســه فصــل 
اســت. در فصــل اول بلقزیــز بــه نقــد گفتمــان اصالت گرایــی می پــردازد. به نظــر بلقزیــز 
گفتمانــی کــه بــه »اصالــت، هویــت، حفــظ منــش معنــوی و آنچــه بــه ایــن معناســت« 
ــا  ــی واقعیت ه ــی ـ فرهنگ ــرورت اجتماع ــل صی ــع در مقاب ــد، در واق ــوت می کن دع
درمانــده شده اســت. پیامــد ایــن درماندگــی و اصالت گرایــی یــا فروبســتگی و 
عقب نشــینی اســت و یــا رؤیارویــی  )بلقزیــز، 1396، ص. 3(. بســتر رشــد اصالت گرایــی 
ــی و  ــک ســنت غن ــایة وجــود ی ــی و خودشــیفتگی در س ــة فردگرای در نتیجــة تجرب
قــوی رقیــب فراهــم می شــود. اصالت گرایــی زمانــی بــروز می کنــد کــه عامــل محــرک 
ــل و  ــده از عق ــه های برآم ــا اندیش ــدت ب ــان به ش ــن گفتم ــد. ای ــی باش ــر، بیرون تغیی
اجتهــاد واکنــش نشــان می دهنــد. درحالی کــه به نظــر بلقزیــز ایــن گفتمــان به جــای 
برخــورد ســلبی و فروبســتگی می توانســت بــا رویکــردی انتقــادی و »ممانعــت مثبــت« 

ــز، 1396، ص. 4(. ــد  )بلقزی ــری کن ــه جلوگی از ناســازواره های مدرنیت

1. Intellectual History
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ــه  ــلفی گرایی س ــی و س ــان نوگرای ــان دو خرده گفتم ــذاری می ــا تمایزگ ــز ب بلقزی
ــه برمی شــمارد: اول برتــری اســالم  اصــل نظــری ســلفی گرایی و نتیجــة آن را این گون
و امــت اســالمی بــر عقایــد و نظام هــای اجتماعــی ـ سیاســی دیگــر؛ دوم ســخن گفتن 
ــازی مســلمانان از غیرمســلمانان.  ــت بی نی ــی و در نهای از زوال و انحطــاط تمــدن غرب
ــد و  ــت می کن ــان را کفای ــلمانان ایش ــی مس ــنتی ـ  فرهنگ ــراث س ــان می ــر ایش به نظ
می تواننــد همــة مشکالتشــان را در انبــان ســنت بجوینــد. از ایــن گفتمــان تمایــز خود/ 
ــه  ــی می شــود ک ــت معرف ــت جاهلی ــه صف ــری ب ــرد و آن دیگ دیگــری شــکل می گی
ــرای ایشــان، خشــونت مســلحانه  ــة جنــگ و اشــغال ب دشــمن خــود می باشــد. تجرب
ــت یــک  ــاع از هویــت توجیــه می کنــد. پــس اساســاً گفتمــان اصال را در راســتای دف
ــر هجــوم  ــدارد؛ بلکــه عکس العملــی در براب ــوژی اســت کــه مبنــای معرفتــی ن ایدئول

مدرنیتــة غربــی اســت  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 11-9(.
ــان  ــی به پای ــان اصالت گرای ــض در گفتم ــار تناق ــمردن چه ــا ش ــل اول ب فص
می رســد. اول آن کــه ایــن گفتمــان دچــار »ناتاریخمنــدی مفهــوم اصالــت« 
ــان  ــت و خواه ــی شده اس ــگاری غیرتاریخ ــار مطلق ان ــل دچ ــن دلی ــت و به همی اس
بازگشــت بــه ســنت و مخالــف رشــد و پیشــرفت اســت. نتیجــة ایــن مطلق انــگاری 
ــاع  ــرای دف ــص ب ــالح ن ــه س ــدن ب ــتن و مجهزش ــردن خویش ــته گرا مقدس ک گذش
ــرای  ــرا ب ــی بنیادگ ــراع معنای ــان در »اخت ــن گفتم ــض دوم ای ــود اســت. تناق از خ
ــن  ــا ای ــی اش ب ــة تاریخ ــل از زمین ــای اصی ــردن معن ــت. جداک ــت« نهفته اس اصال
هــدف انجــام می شــود کــه »آن اصیــل در ســیاق و دینامیســم ذاتــی و تاریخــی اش 
ــی  ــت یعن ــک در اصال ــه ش ــا ب ــود ت ــزاع می ش ــه از آن انت ــود بلک ــت نمی ش دریاف
ــان  ــن گفتم ــوم ای ــض س ــد«. تناق ــش نیانجام ــزد پیروان ــودن آن ن ــات و مطلق ب ثب
ناشــی از »مذهب گرایــی مفهــوم اصالــت و برابــری اش بــا معنایــی کــه دور از آنچــه 
گمــان مــی رود معنــای واقعــی آن نــزد باورمنــدان بــه آن اســت« می باشــد. آن هــا 
ــن  ــع ای ــا درواق ــد؛ ام ــراث اســالمی اســتناد می کنن ــة می ــی در گنجین ــه ثابت های ب
ــه  ــرده و ب ــترده ک ــود دارد را گس ــالمی وج ــادات اس ــا در اعتق ــه تنه ــا ک ثابت ه
ثابت هــای تاریخــی ســنت مســلمانان تســری می دهنــد. و تناقــض چهــارم و 
ــی را  ــادل فرهنگ ــرد، تب ــان را نمی پذی ــر جه ــودگی ب ــه »گش ــت ک ــی آن اس نهای
ــر خــود  ــودن خویــش از تاریــخ انســانی حکــم می کنــد و ب ــر بیرون ب ــد، ب برنمی تاب
ــه  ــرد ک ــه می گی ــه نتیج ــا این گون ــن تناقض ه ــز از ای ــد«. بلقزی ــته می مان فروبس
ــخ  ــدن و تاری ــر تم ــی در براب ــز شکســت ســخت روان ــزی ج ــت چی ــان اصال گفتم

ــز، 1396، ص ص. 15-11(. ــت  )بلقزی نیس
ــا  ــانس ت ــه: از رنس ــوان »مدرنیت ــا عن ــش اول ب ــل دوم از بخ ــنده در فص نویس
شکســت« به دنبــال بررســی تکویــن اندیشــه های مدرنیتــه در آگاهــی عربــی 
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ــدا  ــی در ابت ــة فرهنگ ــرب از مدرنیت ــمندان ع ــم اندیش ــر وی فه ــه نظ ــت. ب اس
ــم  ــر فه ــت. به همین خاط ــی بوده اس ــة غرب ــفی مدرنیت ــای فلس ــا معن ــاوت ب متف
مدرنیتــة فرهنگــی عربــی می بایــد در بســتر تاریــخ فرهنگــی عربــی صــورت گیــرد. 
ــا ممکــن نیســت؛ چــرا  ــا دیگــر مدرنیته ه ــی ب ــة فکــری عرب ــذا مقایســه مدرنیت ل
کــه به همــان مشــکل ناتاریخمنــدی دچــار می شــود. به نظــر وی در ایــن شــناخت 
ــی  ــم پیوســته شــد: یک ــای به ه ــا دو معن ــی ب ــه نســبی گرایی معرفت ــل ب ــد قائ بای
نســبیت در تراکــم و دیگــری نســبیت در ســامانة معرفتــی. »مدرنیتة تراکــم تاریخی 
درازمــدت اســت و پیامــی نورانــی نیســت کــه ناگهــان بــر ســاحت فرهنگــی فــرود 
ــدون مقدمــات و تمهیــد اصــول میســر نمی شــود و  ــه قــول فقهــای مــا ب ــد و ب آی
ــادق  ــز ص ــامانة آن نی ــارة س ــود درب ــه می ش ــه گفت ــم مدرنیت ــارة تراک ــه درب آن چ
اســت. اصــول مــدرن ناگهــان و بــدون هشــدار قبلــی بــه ســامانة مدرنیتــه تبدیــل 
نمی شــوند بلکــه ســامانة  )منظومــه( حاصــل تراکــم فرهنگــی درازمــدت اســت و 
در طــول تاریــخ همــواره چنیــن بــوده اســت«  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 23-21(. 
ــی  ــر فرهنــگ عرب ــخ و ســنت مســلط ب ــار تاری ــة پیشــرفت، ســبک کردن از ب الزم
ــه  ــان مدرنیت ــرب نیســت. گفتم ــه از غ ــد کورکران ــای تقلی ــن به معن ــا ای اســت؛ ام
مجبــور اســت در تــالش بــرای ادامــة راه خــود بــا نقــد دو گفتمــان شــروع کنــد؛ 
»دوگفتمــان کــه در مقدمــه و آغــازگاه دور از هــم و در نتایــج هم پیمــان یــا درهــم 
ــان  ــان و گفتم ــرون از زم ــته گرای بی ــی گذش ــت فرهنگ ــان اقلی ــد... گفتم تنیده ان

ــز، 1396، ص ص. 29-25(. ــکان«  )بلقزی اقلیــت فرهنگــی مــدرن خــارج از م
ــی  ــه محاق رفتگ ــف و ب ــه ضع ــتم ب ــدة بیس ــی در س ــت فرهنگ ــا دو شکس ام
گفتمــان مدرنیتــه منجــر شــد: یکــی ناشــی از نتایج جنــگ جهانــی اول و فروپاشــی 
دولــت عثمانــی و نظــام خالفــت بــود کــه ترکیــة نویــن از آن ســر بــرآورد. پیامــد 
ــود؛ ابتــدا  ایــن شکســت ها پدیــداری چهــار جریــان فرهنگــی پیاپــی و هم زمــان ب
بــه عقب نشــینی نخبــگان فکــری مدرنیتــه و احیــای اندیشــة بازگشــت بــه خالفــت 
ــش  ــبیه دادگاه تفتی ــی ش ــری و محاکمه های ــرکوب فک ــد از آن س ــد. بع ــر ش منج
عقایــد علیــه آثــاری چــون فــی الشــعر الجاهلــی طــه حســین و االســالم و اصــول 
الحکــم علــی عبدالــرازق بــه راه افتــاد. پدیــدة ســوم ظهــور گفتمــان بنیادگرایــی و 
هویت خواهــی اســالمی در متــون شــیخ حســن البنــا و ازهری هــای ســنتی ماننــد 
محمدرشــید رضــا بــروز پیــدا کــرد و در نهایــت این کــه »پدیــدة چهــارم در شــکل 
ــه  ــی دوم ب ــت فرهنگ ــرد«. شکس ــور ک ــه ظه ــان مدرنیت ــی از گفتم ــه فرهنگ توب
ســال های دهــة 60 ســدة بیســتم و »شکســت 1967، ورشکســتگی پــروژة قومــی 
آزادی بخــش، عقب نشــینی ســال 1970، انقــالب فلســطین در اردن، پیــروزی 
ــای  ــو جنگ ه ــان در پرت ــروژة دموکراســی در لبن ــالب در مصــر، شکســت پ ضدانق
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ــرکوب و  ــلطة س ــذاری س ــرب در بنیان گ ــم ع ــگان حاک ــت نخب ــی، موفقی داخل
ــقوط اندیشــه  ــواه، س ــای آزادی خ ــة آرا و مصــادرة نهاده ــان آزادن ــری از بی جلوگی
ــا  ــردد؛ این ه ــی« بازمی گ ــت انقالب ــه »تروریس ــل آن ب ــرب و تبدی ــالب در غ انق
ــز،  ــد« )بلقزی ــا کردن ــه نقــش ایف ــروژة فرهنگــی مدرنیت همگــی در عقب نشــینی پ

1396، ص ص. 37-33(.
»جدایــی مــن و دیگــری در آگاهــی عربــی معاصــر« عنــوان فصــل ســوم اســت. 
ــی  ــرب فرق ــی ع ــرن نوزدهم ــا ق ــروزی ب ــنفکر ام ــر روش ــرز فک ــز ط ــر بلقزی از نظ
نکرده اســت. روشــنفکر امــروزی نیــز می پنــدارد بــا عقب نشــینی فرهنگــی و 
تقلیــد از غــرب می توانــد شــکوه گذشــته را بازیابــد. از ســوی دیگــر اصالت گرایــان 
نیــز بــه اســتمرار تاریخــی قائل انــد و تفاوتــی میــان مــن مدنــی مســلمان و غربــی 
ــه  ــی از طریــق بازگشــت ب نمی بیننــد. به همیــن خاطــر به دنبــال احیــای مــن مدن
عقیــده و تاریــخ دورة میانــة اســالمی هســتند. مدرنیســت ها نیــز بــا همیــن منطــق 
اســتمرار تاریخــی، ولــی برخــالف اصالت گرایــان، بــرای پــروژة پیشــرفت راه نوزایــی 

ــز، 1396، ص ص. 46-43(. ــد  )بلقزی ــی را پیشــنهاد می کنن اروپای
بلقزیــز توضیــح می دهــد ازآن جاکــه هویــت اساســاً دیالکتیکــی اســت، 
ــود دارد؛ اول  ــری وج ــا دیگ ــه ب ــناخت در مواجه ــی ش ــه کیف ــار وج ــن رو چه ازای
ــن  ــود. ای ــر ش ــوی منج ــاوت ماه ــه درک تف ــت ب ــن اس ــی ممک ــه خودآگاه آن ک
ــدی  ــن« و ناهمانن ــتقالل »م ــناخت اس ــک« از ش ــازی ایدئولوژی ــت »ب ــان روای هم
ــتناد  ــته اس ــنت گذش ــخ و س ــه تاری ــت ب ــن حال ــت. در ای ــری« اس ــا »دیگ آن ب
ــته  ــه گذاش ــه صح ــلمان دورة میان ــی و مس ــرب صلیب ــاوت غ ــر تف ــا ب ــود ت می ش
شــود. نتیجــة ایــن نــوع خودآگاهــی دشــمن دانســتن »دیگــری« اســت. وجــه دوم 
ــی ســدة نوزدهــم  ــان دین ــه اشــتراکات اســت. »گفتمــان اصالح طلب خودآگاهــی ب
ــای  ــه روش آموزه ه ــزام ب ــز الت ــان را ج ــه کار اروپایی ــه  ک ــش رفت ــا بدانجــا پی ... ت
ــوع ســوم  ــد«. در ن ــت کرده ان ــه مســلمانان از آن غفل ــد، روشــی ک اســالم نمی دانن
ــود  ــام می ش ــری« انج ــن« و »دیگ ــان »م ــک می ــه ای ایدئولوژی ــی مقایس از آگاه
کــه هــدف از آن پیشــاپیش مشــخص شــده و آن اثبــات برتــری مــن بــر دیگــری 
ــام  ــدف انج ــن ه ــا ای ــه ب ــوم مقایس ــوع س ــس ن ــارم بالعک ــوع چه ــت. در ن اس
ــه  ــد ک ــح می ده ــز توضی ــردد. بلقزی ــان می گ ــری عی ــری دیگ ــه برت ــود ک می ش
هــر دو گفتمــان ســوم و چهــارم وجهــی ایدئولوژیــک و کارکــردی دارنــد. گفتمــان 
ــری  ــر دیگ ــن در براب ــت م ــاس شکس ــه احس ــت علی ــة ممانع ــی وظیف اصالت گرای
و برانگیختــن علیــه پیشــروی ارزش هــای مدنیــت دیگــری غربــی را برعهــده 
 دارد و گفتمــان مدرنیســت ها وظیفــه روشــنگری را در پیــش گرفتــه اســت 

)بلقزیز، 1396، ص ص. 51-48(.
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ــه »مــن« درونــی اســت. »مــن«  روی دیگــر دیالکتیــک هویــت، خودآگاهــی ب
ــری  ــه دیگ ــی ب ــر آگاه ــت. به همین خاط ــت نیس ــیط و یکدس ــس و بس ــز متجان نی
ــر دو  ــری ترســیم می شــود. ه ــددی از دیگ ــای متع ــوده و درک ه ــز همســان نب نی
ــی  ــورت گزینش ــری را به ص ــی دیگ ــت ها به نوع ــی و مدرنیس ــان اصالت گرای گفتم
می بیننــد؛ درحالی کــه دیگــری غربــی هم زمــان وجــوه مثبــت و منفــی را توأمــان 
دارد. به نظــر بلقزیــز ایــن تشــویش و بحــران در شــناخت مــن و دیگــری در آگاهــی 
عربــی معاصــر و عــدم آگاهــی بــه وجــوه دیالکتیکــی شــناخت موجبــات کج فهمــی 

ــز، 1396، ص ص. 57-51(. ــت  )بلقزی ــم کرده اس را فراه
ــود. در فصــل  ــاز می ش ــد« آغ ــم و برآین ــن، تراک ــوان »تکوی ــا عن بخــش دوم ب
ــی  ــه در آگاه ــخ اندیشــة مدرنیت ــگارش تاری ــالش نویســنده »به ســوی ن ــارم ت چه
عربــی« معطــوف شده اســت. وی توضیــح می دهــد کــه در تجربــة تاریخــی میهــن 
ــه  ــدون توج ــد ب ــی( می توان ــادی و اجتماع ــادی  )اقتص ــیون م ــی مدرنیزاس عرب
ــرد   ــکل گی ــز ش ــت نی ــی اس ــة فرهنگ ــی از مدرنیت ــه ناش ــی ک ــکل بزرگ ــه مش  ب

)بلقزیز، 1396، ص ص. 65-61(. 
ــه  ــز س ــم، بلقزی ــدة نوزده ــه در س ــتعماری مدرنیت ــة اس ــا روی ــه ب در مواجه
ــد: نخســتین  ــی نشــان می ده ــی عرب ــخ آگاه ــی را در تاری ــت فرهنگ شــکل ممانع
شــکل آن ممانعــت ســخت و شــدید در انــکار مدرنیتــه اســت کــه از ابتــدای ســدة 
نوزدهــم و حتــی پیــش از آن تــا نیمــه ســدة نوزدهــم نمایــان می شــود. نــوع دوم، 
ممانعــت ســازگار بــا مدرنیتــه نــام گرفتــه کــه در ماهیــت بــه مقاومــت فرهنگــی 
ــر همــة  ــان نپذیرفتــن حــاد فراگی ــا جری ــا مقاومتــی اســت کــه ب ــق دارد؛ »ام تعل
داده هــای مدرنیتــة فرهنگــی همســو نیســت بلکــه بــا بســیاری از ایــن داده هــا بــه 
هــدف بازتعدیــل خویــش ســازگار اســت«. بلقزیــز نــوع ســوم را ممانعــت فرهنگــی 
متأخــر نــام می نهــد کــه »کنایــه ای از تأخیــر زمانــی و پــی آمــدن ممانعــت پــس 
ــن ممانعــت 25 ســال آخــر ســدة  ــان بازگشــت ای ــه اســت. زم ــروزی مدرنیت از پی

ــز، 1396، ص ص. 74-70(. ــود«  )بلقزی بیســتم ب
ــرب،  ــن مغ ــر، قرویی ــر مص ــون االزه ــزی چ ــی مراک ــر تیپ شناس وی از منظ
زیتونیــه تونــس، نجــف عــراق و قــم ایــران را در زمــرة نــوع اول ممانعــت سرســختانه 
اندیشــة  قــرار می دهــد. می تــوان نمونه هــای نــوع دوم ممانعــت را کــه در 
اصالح طلبــان اســالمی ســدة نوزدهــم و آغــاز ســدة بیســتم تبلــور یافــت در مصــر  
)حســن عطــار، رفاعــه طهطــاوی، محمــد عبــده(، ســوریه  )عبدالرحمــن کواکبــی، 
محمــد رشــید رضــا(، تونــس  )خیرالدیــن پاشــا، احمــد بــن ابــی ضیــاف(، مغــرب  
)محمــد بــن الحســن الحجــوی(، ایــران  )محمــد حســین غــروی نائینــی( و هنــد  
ــای  ــی از ناکامی ه ــه ناش ــوم ک ــت س ــا ممانع ــود. ام ــری نم ــال( رهگی ــد اقب )محم
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ــرد، از دل  ــور ک ــاع ظه ــاد و اجتم ــای اقتص ــی در حوزه ه ــة سیاس ــروژة مدرنیت پ
ــرج،  ــالم ف ــر، عبدالس ــود الزم ــی، عب ــکری مصطف ــب، ش ــید قط ــه های س اندیش
أیمــن الظواهــری و عمــر عبدالرحمــان در مصــر، ســعید حــوی در ســوریه، محمــد 
الغیــزاری و محمــد الزمزمــی در مغــرب، و اســامه بــن الدن در عربســتان ســعودی... 

ــز، 1396، ص ص. 76-75(. ــد  )بلقزی ــرون می آی بی
ــری«  ــد فک ــادی از براین ــی انتق ــوان »خوانش ــا عن ــم ب ــل پنج ــز در فص بلقزی
ــا دســته بندی جدیــدی از تاریــخ عقل گرایــی و روشــنگری در  تــالش کرده اســت ت
اندیشــة عربــی معاصــر ارائــه دهــد. وی بــا نقــد روش تاریخ نــگاری اندیشــة عربــی 
بزرگانــی چــون آلبــرت حورانــی و هشــام شــرابی کــه تاریــخ را تک خطــی و تکاملــی 
جبرگرایانــه تحلیــل می نماینــد کــه پیامــد آن خلــط میــان زمــان مــادی عینــی و 
زمــان اندیشــه و همچنیــن همســان پنداری جغرافیــای تاریــخ اندیشــه عربــی و در 
ــی  ــی عرب ــة عقل گرای ــالمی از جرگ ــی اس ــون اصالح طلب ــی چ ــراج جریان های اخ
اســت  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 87-89(. بــا رویکــرد تاریــخ فکــری، مســئلة دورة 
مــدرن را بــا مســئلة دورة معاصــر یکســان می دانــد کــه همــان دشــوارة نوزایــی یــا 
پیشــرفت اســت؛ آن چــه تغییــر کــرده تنهــا پرســش ها می باشــند  )بلقزیــز، 1396، 

ص ص. 92-90(.
ــی را از  ــی عرب ــکل عقل گرای ــه ش ــز س ــری، بلقزی ــخ فک ــار تاری ــاس معی براس
ــب اســالمی در متــون  ــی اصالح طل ــز می ســازد: »نخســت عقل گرای یکدیگــر متمای
ــدة بیســتم«  ــان س ــم و اندیشــمندان جری ــدة نوزده ــب س اندیشــمندان اصالح طل
کــه آن را »اصالح طلبــی دوبــاره از ســر گرفتــه« می نامــد. ایــن جریــان در 
اســتمرار دســتگاه معرفتــی گذشــته ســنت فقهــی و سیاســت شــرعی اســت؛ البتــه 
ــد. از دســتاوردهای  ــرای اجتهــاد مســائل جدی ــه به قصــد تکــرار گذشــته بلکــه ب ن
ــی  ــات اندیشــة لیبرال ــه برخــی موضوع ــه اصالت بخشــی ب ــوان ب ــی می ت اصالح طلب
اروپایــی مثــل مســئلة دولــت مــدرن اشــاره کــرد. شــکل دوم، جریــان عقل گرایــی 
لیبرالــی  )یــا مــدرن( اســت کــه از قــرن 19 تــا 20 را شــامل می شــود و در نیمــة 
دهــة 60 ســدة بیســتم بــه اوج می رســد. ایــن جریــان ابتــدا در شــام و ســپس در 
ــر شده اســت  ــادی تعبی ــی انتق ــه عقل گرای ــان ســوم ب ــرد. جری مصــر شــکل می گی
کــه در نقــد دو گفتمــان مرجعیــت غربــی و مرجعیــت اســالمی شــکل گرفته اســت. 
اندیشــمندانی چــون عبدالرحمــان بــدوی، محمــد عزیــز الجبابــی، محمــد 
عابدالجابــری، هشــام جعیــط، علــی اوملیــل، حســن حنفــی، فهمــی جدعــان، مطــاع 

ــد.  ــرار می گیرن ــره ق ــن زم ــدی، ســهیل القــش و ادوارد ســعید در ای صف
»جریــان اصالح طلــب اســالمی، گرچــه بــه اندیشــة غربــی روی خــوش 
ــه(  نشــان داد، همچنــان گــره خــوردة عقالنیــت اســالمی، شــامل کالمــی  )معتزل
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ــرای  ــد. عقل گ ــدی مان ــادی مقاص ــی اجته ــا فقه ــی ی ــن خلدون ــی اب ــا اجتماع ی
ــی  ــی خــود را مــرور می کــرد و ضمــن جابه جای ــان اصــول غرب لیبــرال نیــز همچن
ــات آن را  ــی، موضوع ــی منطق ــم و تجرب ــی، پوزیتیویس ــف دکارت ــکال مختل در اش
ــومی را در  ــادی راه س ــی انتق ــا عقل گرای ــرد؛ ام ــد می ک ــری بازتولی ــون فک در مت
پیــش گرفــت کــه همــان نقــد دوگانــة عقالنیــت اســالمی و عقالنیــت غربــی اســت. 
نقــدی کــه برخــی نماینــدگان ایــن جریــان را تــا آســتانة پســامدرنیته پیــش بــرد«  

)بلقزیــز، 1396، ص ص. 111-92(.
ــن  ــه ت ــه های س ــی اندیش ــل به معرف ــه فص ــنده در س ــوم، نویس ــش س در بخ
ــد  ــی احم ــی، یعن ــرای لیبرال ــالمی و عقل گ ــی اس ــان اصالح طلب ــتازان جری از پیش
لطفــی الســید، علــی عبدالــرازق و طــه حســین می پــردازد کــه ســهم برجســته ای 

ــد. ــا نموده ان ــی معاصــر ایف ــی در اندیشــة عرب ــم لیبرال در پیشــبرد مفاهی
در فصــل ششــم نویســنده بــه ســهم احمــد لطفــی الســید در توســعة مفاهیــم 
ــنده،  ــر نویس ــه نظ ــردازد. ب ــر می پ ــی معاص ــة عرب ــی در اندیش ــم سیاس لیبرالیس
ــدار  لطفــی الســید در اندیشــه و عمــل نشــان داد کــه خواهــان لیبرالیســم و طرف
اســتقالل ملــی اســت. وی آزادی را بــه دو معنــای رهایــی از اشــغال میهــن و آزادی 
ــیدن  ــرای رس ــید ب ــی الس ــر لطف ــه نظ ــد. ب ــا می کن ــی معن ــل و عقب ماندگ از جه
بــه آزادی بایــد از بیــرون  )اروپــا( کمــک گرفــت و بــدون انتقــال تمدنــی از بیــرون، 
مدنیــت شــکل نمی گیــرد. بــه نظــر او آزادی، ذاتــی انســان اســت و آزادی اجتماعــی 
ــه  ــتبداد اســت ک ــود، اس ــع آزادی می ش ــه مان ــی آن چ ــانیت اســت؛ ول ــرط انس ش
ــان  ــن می ــد. وی همچنی ــه می کن ــود را توجی ــت خ ــه عدال ــه اندیش ــک ب ــا تمس ب
آزادی مدنــی و آزادی سیاســی تمایــز می گــذارد. آزادی مدنــی مشــتمل بــر حقــوق 
مدنــی، فــردی و شــخصی اســت و مــرز آن تــا آسیب نرســاندن بــه آزادی دیگــران 
اســت. امــا آزادی سیاســی، آزادی جمعــی و حقــوق جمعــی اســت کــه منظــور از آن 
حــق مشــارکت سیاســی و تســلط جامعــه اســت. شــهروندی نیازمنــد هــر دو دســته 

حقــوق مدنــی و حقــوق سیاســی اســت  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 127-121(.
آزادی فــردی دو حــد دارد: یکــی آن جــا کــه حقــوق او بــا دیگــر افــراد جامعــه 
مشــترک باشــد و دیگــر آن کــه آزادی هــای فــرد از مــرز طبیعی شــان فراتــر رفتــه 
ــرد کــه  ــن نتیجــه را می گی ــد. لطفــی الســید ای و آزادی دیگــران را خدشــه دار کن
خوداســتقاللی فــردی مقدمــة ضــروری اســتقالل ملــی اســت. امــا از ســوی دیگــر 
ــه تحقــق حقــوق و آزادی جامعــه اســت.  ــردی منــوط ب تحقــق آزادی و حقــوق ف
مقدمــة جامعــة آزاد نیــز رهایــی از اســتعمار اســت. راه رســیدن بــه اســتقالل ملــی 
قانــون اساســی اســت. قانــون اساســی هــم حامــی آزادی فــردی و هــم نمــاد آزادی 

ــز، 1396، ص ص. 137-128(. ملــت اســت  )بلقزی
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ــه نظــام مدنــی«  ــرازق در »اصالت بخشــی ب در فصــل هفتــم ســهم علــی عبدال
ــوب  ــالمی محس ــب اس ــان اصالح طل ــرة جری ــه از زم ــت. وی ک ــی شده اس بررس
می شــود در شــرایطی می زیســت کــه خالفــت عثمانــی ســقوط کــرده و جمهــوری 
الئیــک ترکیــه ظهــور کرده اســت و در واکنــش بــه آن اندیشــة احیاگــری خالفــت 
ــل  ــم به دلی ــه 20 ســدة بیســتم ه ــود. در ســال های ده ــا خواســته ب در مصــر به پ
مخالفت هــای داخلــی علیــه الئیک هــا و هــم اشــغال ســرزمین از ســوی اســتعمار، 
ــن  ــرازق در چنی ــی عبدال ــود. عل ــه ب ــاق رفت ــدرن به مح ــی م ــت مل ــة دول اندیش
ــی و  ــة دین ــد و دو گون ــاع می کن ــی دف ــت مل ــدة دول ــورانه از ای ــرایطی، جس ش

ــز، 1396، ص ص. 152-149(. ــازد  )بلقزی ــز می س ــم متمای ــی آن را از ه سیاس
ــه ایــن نتیجــه  ــی مشــروعیت خلیفــه در نهایــت ب ــا بررســی مبان ــرازق ب عبدال
می رســد کــه خالفــت مبنــای شــرعی نــدارد؛ چــرا کــه اوالً در این خصــوص 
نصــی وجــود نــدارد و در وهلــة دوم اجمــاع مــورد اســتناد داعیــان خالفــت قابــل 
خدشــه بــوده و اســتناد بــه آن بســیار ضعیــف اســت. در نتیجــه مشــروعیت خلیفــه 
ــة  ــد رابط ــه نق ــت ب ــد خالف ــرازق از نق ــرعی. عبدال ــه ش ــت ن ــی اس ــا سیاس تنه
ــة نبــوی مســتند  ــه تجرب دیــن و سیاســت در اســالم می رســد و ســخن خــود را ب
ــز ماهــوی وجــود دارد  می کنــد. وی معتقــد اســت میــان رســالت و حکومــت تمای
ــه وظیفــة  ــد ن و حکومــت داری پیامبــر )ص( را ناشــی از شــرایط تاریخــی می خوان
ــز در  ــه نظــر بلقزی ــد. ب ــان شــرعی ندارن ــت بنی ــن رو سیاســت و دول رســالت. از ای
ــه اندیشــة الئیــک نزدیــک می شــود و  ــرازق ناخواســته ب ــه تفکــر عبدال ایــن مرحل
قضاوت هــای او همــراه بــا پیــش داوری اســت و همیــن امــر بــه تناقــض گفتمانــی 

وی منجــر می شــود  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 169-153(.
ــوی  ــین: الگ ــه حس ــارة »ط ــاری درب ــف گفت ــی، مؤل ــتم و نهای ــل هش در فص
اروپایــی، آمــوزش و دموکراســی« شــکل داده اســت. بــه نظــر بلقزیــز طــه حســین 
بــا انتشــار کتــاب فــی الشــعر الجاهلــی شــجاعت بســیاری نشــان داد؛ چــرا کــه از 
ــت  ــای بی نهای ــا مرزه ــرد و ت ــوم ب ــری هج ــات فک ــه یقینی ــدت ب ــق به ش آن طری
ــال های  ــت در س ــین را می بایس ــه حس ــة ط ــت. اوج اندیش ــش رف ــم پی مدرنیس
ــه  ــر ط ــه نظ ــود. ب ــتجو نم ــه جس ــتقبل الثقاف ــاب مس ــة 30 و در کت ــی ده پایان
ــه  ــرفت، بلک ــرورت پیش ــر ض ــه به خاط ــی ن ــدن اروپای ــری از تم ــین بهره گی حس
ــی وابســته  ــه جهــان اروپای ــرای مصــر اســت؛ چــرا کــه مصــر ب فراینــد طبیعــی ب
ــرقی را  ــر ش ــدت مص ــر وی به ش ــن خاط ــرار دارد. به همی ــداد آن ق ــت و در امت اس
نقــد می کنــد و معتقــد اســت کــه مصــر بــرای رســیدن بــه رنســانس بایــد به همــان 
ــدا  ــان باســتان، اقت ــی یون ــا شــده ، یعن ــا بن ــر آن ه ــای مــدرن ب مراجعــی کــه اروپ
کنــد. »منظــور طــه حســین از شــرق نــه محیــط عربــی ـ اســالمی بلکــه شــرق دور 



35087

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

درستایشپرچمدارانعقلگرایی

اســت«. ارتبــاط مصــر بــا شــرق نزدیــک تنهــا تاریخــی اســت نــه محتوایــی. بلقزیــز 
ــا آن را در نهایــت یــک تعــارض  ــن اندیشــه متعــارض طــه حســین، ام ــا نقــد ای ب

ظاهــری می دانــد  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 180-175(.
ــی  ــخ و تکامل ــه تاری ــک خطــی ب ــا رویکــرد ت ــز طــه حســین ب ــه نظــر بلقزی ب
ــادر  ــه مص ــالمی را ب ــدن اس ــی تم ــه حت ــی رود ک ــش م ــا پی ــا آن ج ــدن آن ت دی
ــری مطلــق تمــدن اروپایــی حکــم  ــه برت ــی منســوب می کنــد. طــه حســین ب غرب
ــد و  ــا می دان ــة تمدن ه ــی هم ــی ـ جهان ــل تاریخ ــه آن را تکام ــرا ک ــد، چ می کن
به همین خاطــر مصــر نیــز آگاهانــه بــه تقلیــد از مدنیــت اروپایــی قــدم نهاده اســت. 
طــه حســین دموکراســی را حاصــل آمــوزش و معرفــت می دانــد کــه آن نیــز نیازمند 
ــق وی بیشــترین  ــن طری ــوزش اســت. از ای ــد آم ــم نیازمن آزادی اســت و آزادی ه
تأکیــد را بــر اهمیــت آموزشــی ابتدایــی و اجبــاری می نمایــد و آن را وظیفــة دولــت 

می دانــد  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 197-181(.

نقد و بررسی شکلی اثر
ــت.  ــر کرده اس ــن آن را منتش ــلیقه ای وزی ــژه و س ــام وی ــا اهتم ــر ب ــن اث ــر ای ناش
طــرح جلــد جــذاب، کیفیــت خــوب چــاپ متــن و کاغــذ، انتخــاب فونــت مناســب 
ــد.  ــاب می آی ــر به حس ــری اث ــای ظاه ــه ویژگی ه ــته از جمل ــی آراس و صفحه آرای
همچنیــن اشــتباه های تایپــی و واژگانــی اثــر بســیار کــم می باشــد. متــن از 

ــت. ــد اس ــه ای بهره من ــبتاً حرف ــوب و نس ــة خ ترجم
ــرای  ــی ب ــان نکات ــت، همچن ــری بی کم وکاس ــة اث ــر در ارائ ــالش ناش ــم ت به رغ
ــت  ــه پی نوش ــر ب ــای اث ــل پاورقی ه ــد. تبدی ــر می رس ــر به نظ ــر اث ــدن ظاه بهترش
و کم کــردن فاصلــه میــان خطــوط کــه به منظــور کاســتن از حجــم کتــاب 
ــی  ــب تخصص ــه در کت ــی آن ک ــت. یک ــاد کرده اس ــکل را ایج ــده دو مش ــام ش انج
ــه  ــه ای مســتلزم توج ــدة حرف ــرای خوانن ــژه ب ــر به وی ــر اث ــوم انســانی درک بهت عل
بــه توضیحــات و پاورقــی اســت و تبدیــل آن هــا بــه پی نوشــت ایــن امــر را 
ــرداری و  ــز نکته ب ــوط نی ــان خط ــم می ــة ک ــن فاصل ــت. همچنی ــوار کرده اس دش

کرده اســت. میســر  به ســختی  را  حاشیه نویســی 
ــده می شــود؛ به عنــوان  ــی نیــز در متــن دی برخــی اشــتباه های تایپــی و واژگان
نمونــه: در صفحــة 6 واژة »مختصــرات« معنــای محصلــی نــدارد. در صفحــة 38 نــام 
اندیشــمند ســاختارگرای مارکسیســتی پوالنــزاس بــه اشــتباه »بوالنــزاس« نوشــته 

ــه اشــتباه »اهیــت« تایــپ شده اســت.  شده اســت. در صفحــة 48 واژة ماهیــت ب
ــة ترجمــه ای روان  ــا در ارائ ــا در مــورد ترجمــه، به رغــم تــالش مترجــم توان ام
ــر فصــل،  ــده در پی نوشــت های ه ــار آم ــة آث ــالش پســندیدة ایشــان در ترجم و ت
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در برخــی مــوارد دقــت الزم در روان ســازی صــورت نگرفتــه و به نوعــی در ویرایــش 
عجلــه ای غیــر ضــرور رخ داده اســت. به طــور مثــال در صفحــة 30 عبــارت آمــده در 

خطــوط 9 تــا 15، رســایی و ویرایــش مناســب نــدارد.
ــا  ــی و ی ــرای واژگان عرب ــی ب ــای فارس ــوارد معادل ه ــی م ــن در برخ همچنی
انگلیســی اســتفاده نشده اســت. ماننــد: صفحــة 66 ضمــن آن کــه اشــتباه تایپــی در 
ــده( رخ داده، مترجــم می توانســت از  ــورد واژه اسکوالســتیک  )سکوالســتیک آم م
معــادل »فلســفه مدرســی« اســتفاده کنــد. در صفحــة 57 به جــای »توتـّـر« می شــد 
از معادل هــای تشــویش، بحــران و... اســتفاده نمــود. در صفحــة 83 به جــای 
ــی  ــنفکر عرب ــارت روش ــه عب ــود ک ــر آن ب ــر و مأنوس ت ــی« بهت ــای عرب »انتلجیس
ــه  ــت ک ــی نشده اس ــک« معادل یاب ــة 182 واژة »پداگوژی ــت. در صفح ــه کار می رف ب
ــی معادل هــای مناســب  ــرورش، تربیــت« در فارســی و »تعلیــم« در عرب واژگان »پ
ــه  ــة 178 ب ــود. در صفح ــوب ش ــد محس ــوم می توان ــن مفه ــرای ای ــی ب و مأنوس
اشــتباه واژة »مدرنیته هــای عربــی« بــه کار رفتــه کــه صحیــح آن می بایســت 

ــد. ــی« باش ــت های عرب »مدرنیس

نقد و بررسی محتوایی اثر
ــه  ــی رود ک ــرب به شــمار م ــان ع ــران معاصــر جه ــه متفک ــز از جمل ــه بلقزی عبداالل
ــته  ــکاش واداش ــه ورزی و کن ــه اندیش ــه وی را ب ــنت و مدرنیت ــة س ــوارة رابط دش
ــة  ــه در مقدم ــی ک ــان جریان های ــه وی از می ــد ک ــن برمی آی ــر او چنی ــت. از اث اس
ــان  ــز شــده اند، در زمــرة جری ــر از هــم متمای ــه و متــن نوشــتار خــود اث ــن مقال ای
گفتمــان انتقــادی قــرار می گیــرد. روش نویســنده کــه براســاس آن در فصــل پنجــم 
بــه تمایــز جریان هــای تاریــخ اندیشــة عربــی پرداختــه، برگرفتــه از رویکــرد »تاریــخ 
ــه ها  ــگاری اندیش ــا تاریخ ن ــه ها و ی ــخ اندیش ــا تاری ــاوت ب ــه متف ــت ک ــری« اس فک

ــا، ش. 187(. ــخ و جغرافی ــاه تاری ــاب م ــد  )کت می باش
بــر کاســتی های  به خوبــی  تــا  نویســنده موجب شــده  متفــاوت  رویکــرد 
پیشــینیان چــون حورانــی و هشــام شــرابی آگاهــی یابــد و منطــق جدیــدی را در 
تاریخ نــگاری آگاهــی عربــی بــه کار بــرد کــه دســتاوردهای نوینــی هــم داشته اســت. 
ــود  ــی خ ــق روش ــه منط ــوارد ب ــی م ــنده در برخ ــه نویس ــد ک ــر می رس ــا به نظ ام
ــری  ــخ فک ــی در تاری ــان عقل گرای ــه جری ــک س ــا تفکی ــت. وی ب ــد نبوده اس پایبن
عربــی، پیشــتازان جنبــش تنظیمــات را بــه اصالح طلبــی اســالمی تعبیــر می کنــد 
ــروژة اصالحــات سیاســی آن هــا، صبــح دولتشــان در دهــة اول  ــا شکســت پ کــه ب
ــی از  ــده ناش ــور عم ــت را به ط ــن شکس ــد. وی ای ــروب گرایی ــه غ ــتم ب ــرن بیس ق
ــز، 1396،  ــد  )بلقزی ــی می دان ــلطان عثمان ــژه س ــه به وی ــالطین زمان ــی س ناهمراه
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ص ص. 100-102(. ایــن قضــاوت برخــالف منطــق رویکــرد تاریــخ فکــری اســت.
 Mardin,(  هــدف اصلــی از اصالحــات تنظیمــات عثمانــی، حفــظ ســلطنت بــود
p. 153 ,2000(. اصالح طلبــان دورة تنظیمــات، پــروژة اصالح طلبــی سیاســی ـ 
ــن و در ســطح  ــه پایی ــاال ب ــی را به صــورت »مکانیکــی« و انجــام نوســازی از ب دین
ــان  ــی هم چن ــور حکمران ــه مح ــیوه گرچ ــن ش ــد. در ای ــال می کردن ــادی دنب نه
پادشــاه اســت و انجــام هرگونــه اصالحــات و تغییــر و تحولــی از بــاال بــه پاییــن و بــا 
رضایــت و خواســت شــخص ســلطان ممکــن می شــود، امــا انجــام برخــی اصالحــات 
ــرای حفــظ ســلطنت، ضــرورت تغییــر ســاختار قــدرت را برجســته می ســازد. در  ب
شــیوة جدیــد حکمرانــی، ســلطان مجبــور بــه تأســیس تشــکیالت جدیــد و توزیــع 
قــدرت می شــود. در عثمانــی در ســال 1253ق./1837م. دو مجموعــه شــورای وزرا  
ــی  )مجلــس واالی احــکام عدلیــه(  ــی( و شــورای احــکام قضای )دارالشــورای بابعال
ــس  ــن، 1388، ص. 246(. و از آن پ ــد  )ماردی ــکل می گیرن ــلطان ش ــتور س به دس
ــع  ــردد. درواق ــال می گ ــیس اعم ــای تازه تأس ــن نهاده ــق ای ــاه از طری ــدار پادش اقت
ــا را  ــود آن ه ــه خ ــی ک ــذاری و اجرای ــای قانون گ ــل نهاده ــد در داخ ــاه بای پادش

تأســیس کــرده، عمــل نمایــد.
بلقزیــز به رغــم آن کــه بــر ضــرورت مدرنیتــة فرهنگــی و تقــدم آن بــر 
مدرنیزاســیون اقتصــادی و اجتماعــی تأکیــد دارد  )بلقزیــز، 1396، ص. 280( بــدون 
توجــه بــه کاســتی منطــق ِخــرد حکمرانــی نخبــگان فکــری دوران تنظیمــات کــه 
ــری  ــت پیگی ــق دول ــم از طری ــی را، آن ه ــادی و اجتماع ــیون اقتص ــا مدرنیزاس تنه
ــز، 1396، ص ص. 102- ــازد  )بلقزی ــا می ت ــید رض ــه رش ــا ب ــد، بی مهاب می کردن

ــروژة  ــا احیــای پ 103( کــه تمامــی دســتاوردهای نویــن میــراث اصالح طلبــی را ب
ــری،  ــخ فک ــرد تاری ــد. در رویک ــاد می ده ــر ب ــرعی ب ــه ش ــالمی و فق ــت اس خالف
شــناخت اندیشــه و فکــر در بســتر منطــق تحــوالت اجتماعــی و سیاســی ـ اقتصادی 
ــر از  ــدت متأث ــک به ش ــی دیالکتی ــری در تعامل ــای فک ــود و رویش ه ــال می ش دنب
ــد شکســت  ــر پیام ــز حتــی آن جــا کــه ب ــان می شــوند. بلقزی ــه نمای تحــوالت زمان
اصالحــات کــه اشــغال ســرزمین های عربــی توســط اســتعمار بــود، اشــاره می کنــد، 
ــینی  ــه عقب نش ــر ب ــئله منج ــن مس ــرا ای ــه چ ــد ک ــان دل می کش ــرتی از نه حس
فکــری از پــروژة اصالحــات گردیــد. مگــر نــه آن کــه اساســاً شکســت منطــق خــرد 
حکمرانــی اصالحــات منجــر بــه آشــفتگی سیاســی و اقتصــادی گردیــد و در نتیجــة 
ضعــف منطــق درونــی، عامــل بیرونــی به راحتــی توانســت خــود را تحمیــل نمایــد؟ 
حتــی بــاز در مقــام دفــاع از جریــان اصالح طلبــی اســالمی برآمــده و در همان جــا 
می گویــد کــه ســید جمــال افغانــی 25 ســال زودتــر، از ســقوط کشــورهای عربــی 
ــا از پیامدهــای اســتعمار  ــود ت ــه انجــام ســریع اصالحــات هشــدار داده ب نســبت ب
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جلوگیــری کنــد. ایــن یعنــی اصالحــات مســیر درســتی داشــت، امــا ســرعت ناکافی 
و ارتجــاع داخلــی مانــع اثربخشــی آن بــود نــه کاســتی ذاتــی و منطــق درونــی خــرد 

حکمرانــی تنظیمــات!
در جــای دیگــر  )بلقزیــز، 1396، ص. 105( مؤلــف از علــل پیشــرفت گفتمــان 
ــه  عقل گــرای لیبرالــی در جهــان عربــی را انتقــال مرکــز روشــنفکری از عثمانــی ب
مصــر می دانــد و دلیــل آن را ناامیــدی و تیزهوشــی ایشــان از ناکارآمــدی اصالحــات 
ــه  ــدون توج ــخن ب ــن س ــد ای ــر می رس ــه به نظ ــد. درحالی ک ــر می کن ــی ذک عثمان
بــه واقعیت هــای »زمــان اجتماعــی« باشــد. آن چــه اصالحــات عثمانــی و نخبــگان 
اصالح گــر آن دولــت را در مضیقــه قــرار داده بــود، مجموعــه ای از عوامــل سلســله وار 
ــود. دو  ــه ب ــای ملی گرایان ــق و هیجان ه ــات ناموف ــی، اصالح ــف نظام ــی از ضع ناش
ــم  ــکان در ســال های 1878 ـ 1896م و 1912 ـ 1913م ه ــی در بال ــگ عثمان جن
بــه ورشکســتگی مالــی دولــت و از دســت دادن نیروهــای انســانی فــراوان انجامیــد 
و هــم توده هــای مردمــی و دولت هــای اروپایــی را به منظــور سوء اســتفاده از 
وضعیــت ناتوانــی امپراتــوری جســورتر ســاخت. در نهایــت ایــن فشــار ناسیونالیســتی 
اقــوام و اقلیت هــای غیــر مســلمان تابــع عثمانــی بــود کــه از ســوی دول اروپایــی 
حمایــت می شــدند و کیــان خالفــت اســالمی و انســجام دولــت عثمانــی را به خطــر 
انداختــه بودنــد  )Yavuz, 2011, p. 18(. عبدالحمیــد دوم بــرای حــل ایــن مســئله 
ــی از  ــتگی اجتماع ــار همبس ــف معی ــوی بازتعری ــالمی به س ــت اس ــظ خالف و حف
وفاداری هــای دینــی بــه ســوی وفاداری هــای خانــدان عثمانــی حرکــت کــرد تــا از 
ایــن طریــق بــرای دو مســئله راه حــل بیابنــد: اول پاســخی بــه احســاس ملی گرایانــه 
وارداتــی اقلیت هــای قومــی ـ مذهبــی غیرمســلمان دهنــد و هــم بتواننــد جمعیــت 
ــد؛ دوم  ــه دارن ــی نگ ــا را راض ــی ترک تباره ــالمی یعن ــت اس ــز خالف ــور و مرک مح
ــظ  ــه حف ــر تجزی ــن از خط ــد ممک ــا ح ــالمی را ت ــت اس ــای خالف ــه جغرافی آن ک
ــه  ــی ب ــت از دین ــای هوی ــر مبن ــن تغیی ــه ای ــد  )Yavuz, 2011, p. 44(. گرچ کنن
ــرار  ــز ق ــر نی ــراب مص ــی اع ــرای قوم گرای ــه ای ب ــی«، بهان ــپس »مل ــی و س دودمان
ــا هرچــه ســریع تر پیکــر  ــد ت ــت انگلیــس و فرانســه بودن ــورد حمای ــت کــه م گرف
بیمــار امپراتــوری اســالمی را بــه بســتر احتضــار برســانند. به نظــر می رســد بلقزیــز 
ــت و  ــرب، نزاه ــری ع ــخ فک ــام داوری تاری ــته در مق ــود نتوانس ــل خ ــز در تحلی نی
بی طرفــی علمــی را رعایــت کــرده و بــا گزینــش تاریخــی، حــس قوم گرایــی عربــی 

را در داوری خــود دخالــت داده اســت.
از نظــر مؤلــف از دالیــل پیشــرفت پــروژة عقل گرایــی لیبــرال عربی در ســال های 
میــان دو جنــگ جهانــی، فضــای آزادی عقیــده و بیانی بــود که ناشــی از »پرتوافکنی 
ــز، 1396، ص. 105(.  ــت«   )بلقزی ــی و رواج آن اس ــی لیبرال ــه های عقل گرای اندیش
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گرچــه وی به درســتی بــر واقعیــت تاریخــی فضــای بــاز آن دوره انگشــت می نهــد، 
ــری  ــخ فک ــق تاری ــاس منط ــی براس ــی ـ ذهن ــرایط عین ــل ش ــاز از تحلی ــا ب ام
بازمی مانــد. به واقــع وی معلــول را به جــای علــت نشانده اســت. ایــن شــرایط 
خــاص فکــری ـ فرهنگــی، ناشــی از ارادة آزاد و آگاهانــة گفتمانــی لیبرالــی نبــود، 
بلکــه مقتضــای شــرایط آشــفتة سیاســی و عــدم ســلطة دولــت و هژمونــی اندیشــه 
ــن  ــم نوی ــکل گیری نظ ــتعماری و ش ــای اس ــر دخالت ه ــز در اث ــه آن نی ــود ک ب

ــود.  ــه ای فراهــم شــده ب منطق
مؤیــد دیگــر بــر کاســتی تحلیلــی و روشــی نویســنده آن جایــی آشــکار می شــود 
ــف شــد  ــی ضعی ــه »چــرا گفتمــان لیبرال ــه این ک ــد در پاســخ ب ــه وی کمــی بع ک
ــه هجمــة گفتمــان محافظــه کاران اســالمی  و عقب نشــینی کــرد؟« دلیــل دوم را ب
نســبت می دهــد کــه لیبرال هــا را غــرب زده خوانــده و مــورد اتهــام قــرار 
ــی  ــالف اعتراف ــنی خ ــزاره به روش ــن گ ــز، 1396، ص. 106(. ای ــد  )بلقزی می دادن
اســت کــه در دلیــل اول بیــان کــرده بــود مبنــی بــر این کــه اساســاً جریــان لیبــرال 
دســتگاه معرفتــی غربــی را »وارد« کــرده بــود بــدون آن کــه بتوانــد بــه آن اصالــت 
ــی از آن  ــا ناش ــت لیبرال ه ــن شکس ــا ای ــت آی ــور اس ــر این ط ــد. اگ ــی ببخش هویت
ــا احســاس  ــودن خــود نداشــتند و ب ــرای غیربومــی ب ــود کــه آن هــا توجیهــی ب نب
حقــارت چــاره ای جــز پذیــرش برتــری دیگــری برایشــان نمانــده بــود؟ درحالی کــه 
مؤلــف ایــن عقب نشــینی را بــه ســرکوب آزادی هــا نســبت می دهــد. اندیشــه اگــر 
معتبــر باشــد حامــی می یابــد و ســرکوب آن اگــر غیرممکــن نباشــد بســیار دشــوار 
ــان  ــری آن را بی ــای دیگ ــف در ج ــود مؤل ــه خ ــت ک ــی اس ــن اعتراف ــود. ای می ش

کرده اســت  )بلقزیــز، 1396، ص. 110(.
ــه  ــد ک ــف ناشــی از آن باش ــی مؤل ــی و تحلیل ــای بیان ــن پارادوکس ه ــاید ای ش
ــر در  ــن خاط ــت و به همی ــه اس ــی مدرنیت ــرِوژة عقل گرای ــتة پ ــاً دلبس وی اساس
ایــن اثــر از جریــان لیبرالــی طرفــداری کــرده و ســعی می نمایــد از اندیشــة 
مهم تریــن نماینــدگان آن خوانشــی دیگرگونــه ارائــه دهــد.  ایــن بیــان آن جــا کــه 
ــز، 1396، ص. 106(؛  ــد  )بلقزی ــخ می کن ــان محافظــه کار را توبی وی به شــدت جری
بــا نگاهــی انتقــادی و منفــی میــراث دورة میانــه را بازگــو می کنــد و از فردگرایــی 
لیبرالــی احمــد لطفــی الســید و آرمــان آزادی او حمایــت می کنــد  )بلقزیــز، 1396، 
ــز، 1396،  ص. 134( و شــجاعت ساخت شــکنانه طــه حســین را می ســتاید  )بلقزی
ص. 175( و حتــی بــا اعتــراف بــه تضادهــای گفتمــان فکــری طــه حســین، ســعی 
ــه پارادوکســی ظاهــری تقلیــل دهــد و بــرای آن نیــز مؤیــدی  می کنــد تــا آن را ب
ــود. ــان می ش ــی نمای ــز، 1396، ص ص. 179-180( به خوب ــد  )بلقزی ــی بیاب تاریخ
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جمع بندی مطالب و ارزیابی نهایی
بلقزیــز در ایــن اثــر خــود توانســته رویکــرد و روش جدیــدی را در مواجهــه بــا دشــوارة 
ســنت و مدرنیتــه در تاریــخ آگاهــی عربــی بــه کار گیــرد. به همیــن دلیــل به خوبــی بــر 
ــت و  ــی یافته اس ــه آگاه ــن عرص ــتازان ای ــای پیش ــا و خلط ه ــتی ها، پارادوکس ه کاس

در فصــل پنجــم کــه قلــب ایــن اثــر محســوب می شــود، آن هــا را بیــان کرده اســت.
ــری  ــخ فک ــوالت تاری ــه تح ــاص او ب ــه خ ــز توج ــر بلقزی ــتة اث ــای برجس از ویژگی ه
ــتم  ــدة بیس ــل س ــم و اوای ــدة نوزده ــی در س ــة اروپای ــا مدرنیت ــه ب ــتازان مواجه پیش
می باشــد. اهمیــت بازخوانــی تاریــخ فکــری مشــروطه و اوایــل قــرن بیســتم از آن روســت 
کــه درک اندیشــمندان آن زمــان از مدرنیتــه بــه نســبت متفکــران ســدة بیســتم به ویــژه 
در نیمــة دوم ســده، مســتقیم تر و غیــر ایدئولوژیک تــر انجــام شده اســت. ایــن تجربــه ای 
اســت کــه در میــان اصالح طلبــان دورة تنظیمــات و مشــروطه خواهان ایرانــی نیــز وجــود 
ــا تمــدن  دارد. مخصوصــاً تجربــة جهــان عــرب کــه همــواره ارتبــاط مســتقیم خــود را ب
غربــی به طــور گســترده و مســتقیم حفــظ کرده اســت می توانــد بــرای ایرانیــان آموزنــده 
باشــد. به همیــن خاطــر اثــر بلقزیــز می توانــد بــرای امــروز ایــران و اندیشــمندان معاصــر 
ــی  ــری و روشــی فراوان ــای فک ــع خلط ه راه گشــا و گره گشــای بســیاری از مســائل و مان
باشــد. گرچــه خواننــدة تیزهــوش ضمــن یادگیــری از روش و تحلیــل مؤلــف، کاســتی و 
ــر او را  ــوده و ارزش اث ــز نب ــر بلقزی ــن نقصــی ب ــه ای ــز می فهمــد؛ البت نقص هــای آن را نی
نمی کاهــد. چــه این کــه در ســپهر اندیشــه، هیچ کــس اقتــدار نهایــی نــدارد! امــا بلقزیــز 
ــردی  ــدة راهب ــته ای ــا نتوانس ــد؛ ام ــینیان را ببین ــای پیش ــته نقده ــه توانس ــم آن ک به رغ
متفاوتــی عرضــه بــدارد. وی آرمــان مدرنیتــة فرهنگــی را دنبــال می کنــد و آن را مقــدم 
بــر مدرنیتــة اقتصــادی و اجتماعــی می دانــد؛ امــا در مقــام ارائــة راهبــرد، به رغــم تجربــة 
ــاز هــم  ــا بی صبــری تاریخــی ب ــی و جهــان اســالم، ب شکســت  خوردة تاریــخ آگاهــی عرب

مدرنیتــة فرهنگــی را از طریــق »دولــت« و از بــاال بــه پاییــن دنبــال می کنــد.

منابع
اســتریر، ژوزف  )1395(. تاریــخ دولــت مــدرن در قــرون وســطی، ترجمــة حســین بادامچی، 

ــگاه معاصر. تهــران: ن
افضلی، رسول  )1386(. دولت مدرن در ایران، قم: دانشگاه مفید.

فوکو، میشل  )1392(. تولد زیست سیاست، ترجمة رضا نجف زاده، تهران: نی.
ــرة المعــارف جهــان نویــن  ماردیــن، شــریف  )1388(. مدخــل »تنظیمــات«، منــدرج در: دای
ــر نظــر جــان ل. اســپوزیتو، ترجمــة حســن طارمــی و همــکاران، ج 3، تهــران:  اســالم، زی

کنگــره، کتــاب مرجــع.
مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. 187  )آذر 1392(، »ویژه نامه تاریخ فکری«.
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منش ملي )منظري رواني - اجتماعي(
نویسنده: الکس اینکلس
مترجم: علي پاپلي یزدي

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
شابک: 9786004520799

ابعاد زندگی  انسانی در پی شناخت  علوم 
در اجتماعات انسانی است و این شناخت 
را گاه از منظر فردی و گاه از نظر جمعی 
مورد مطالعه قرار می دهد. اما در دوره های 
متأخر مطالعات بین رشته ای از این دوگانة 

کالسیک فراتر رفته و تالش دارند مطالعة ساختار و کارگزار را توأمان مورد 
شناخت و بررسی قرار دهند. در این نوع مطالعه شاهد حضور علوم سیاسی از 

یک سو و علم انسان شناسی و روان شناسی از سوی دیگر هستیم. 
یکی از محورهای سؤاالت مطالعات میان رشته ای در عرصة علوم انسانی 
به دنبال درک ساخت منش اجتماعی است. آن گونه که بیان می شود در تالش 
است تا دریابد نقش منش اجتماعی بر ساختار شخصیت پایه چگونه است و چه 
تبعاتی برای ثبات نظم اجتماعی و تغییر آن دارد. کتاب منش ملي )منظري 
رواني اجتماعي( به این موضوعات اختصاص داشته و به بررسی سؤاالت فوق و 

پاسخ های آن ها پرداخته است. 
او  همکاران  و  اینکلس  توسط  فصل  یازده  و  بخش  چهار  در  که  کتاب 
نوشته شده و با ترجمة علی پاپلی یزدی در دسترس عالقه مندان به این حوزة 
مطالعاتی قرار گرفته است. مقاالت این کتاب از سطحی نظری شروع و به سطح 
آلمانی،  ملی  منش  سه  به  فصل  سه  در  که  آن چنان  می شوند.  ختم  تجربی 

شوروی  و آمریکایی پرداخته شده است.
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کثرت گرایی یا مواجهه با تعدد دیگری

 مصطفی همدانی 
دانش آموختة خارج فقه و فلسفه و استاد حوزة علمیه قم

بررسی و نقد کتاب خصوصی گرایی و جهانی گرایی در اندیشة اسالمی معاصر

چکیده 
ــر  ــا جاب ــر طاه ــف دکت ــی در اندیشــة اســالمی معاصــر تألی ــی و جهانی گرای ــاب خصوصی گرای کت
العلوانــی اســت کــه بــا ترجمــة ســیدمحمد حســین میرفخرایــی در ســال 1396 در تهــران منتشــر 
ــانی  ــارف انس ــوم و مع ــد عل ــا تولی ــالمی ب ــدن اس ــازی تم ــف، بازس ــی مؤل ــدة اصل ــت. ای شده اس
اســالمی مبتنــی بــر قــرآن به عنــوان تنهــا الگویــی کــه ظرفیــت پذیــرش »دیگــری« را دارد اســت 
تــا همــة افــراد بشــر از مســلمان و غیرمســلمان در ذیــل لــوای ایــن تمــدن جمــع شــوند. او در ایــن 
راســتا در حــد مقــدورات خــود به تحلیــل علمــی و نقــد مبانــی هستی شــناختی، روش شــناختی و 
معرفت شــناختی تمــدن غــرب کــه هرگــز نخواســته »دیگــری« را بپذیــرد نیز دســت زده و بازســازی 
معــارف اســالمی و روش هــا و نگرش هــای موجــود در میــان عالمــان مســلمان و اجتهــاد گســترده در 
فقــه بــا تأکیــد بــر قــرآن کریــم را توصیــه کــرده و بــر بازخوانــی میــراث کهن فقهــی بــرای همنوایی 

بــا رویکردهــای تمدنــی تأکیــد دارد.

کلیدواژه ها: 
العلوانی، جهانی گرایی، فقه اجتماعی، خصوصی گرایی، اندیشة اسالمی معاصر.

مقدمه
ــوم  ــنت در عل ــل س ــان اه ــی )2016–1935م( از محقق ــر العلوان ــه جاب ــر ط دکت
ــه  ــالدی در فلوج ــارس 1935 می ــد 4 م ــالمی، متول ــانی اس ــوم انس ــالمی و عل اس
ــکده  ــال 1973 از دانش ــه را در س ــول فق ــرای اص ــدرک دکت ــت. وی م ــراق اس ع
شــریعت و قانــون دانشــگاه االزهــر دریافــت کــرد )خبرگــزاری رســا، 1394(. او در 
ــازی  ــز اسالمی س ــی و نی ــه روش اصول ــالمی و از جمل ــوم اس ــئلة روش در عل مس
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معرفــت، تحقیقــات و تألیفــات و مقــاالت متعــدد ارائــه کرده اســت. العلوانــی رئیــس 
ــی آن  ــز اصل ــه مرک ــت ک ــالمی بوده اس ــة اس ــی اندیش ــة جهان ــذار مؤسس و بنیانگ
در کشــور آمریــکا قــرار دارد. از جملــه اقدامــات ایــن مرکــز انتشــار بیــش از 120 
ــی و  ــان عرب ــه دو زب ــالمی ب ــة اس ــف اندیش ــائل مختل ــارة مس ــاب درب ــوان کت عن
انگلیســی اســت )روزنامــة فرهیختــگان، 1396: 16(. العلوانــی در 15 اســفندماه در 
ــر  ــی کــه ب ــرای درمــان، در هواپیمای ــاالت متحــده ب ــه ای مســیر اعــزام از قاهــره ب

ــا، 1394(. ــزاری رس ــت )خبرگ ــرد، درگذش ــرواز می ک ــد پ ــراز ایرلن ف
ــه های  ــا و اندیش ــة گرایش ه ــای اولی ــتین و جوانه ه ــه های نخس ــده، ریش نگارن
ــوم  ــمندان عل ــن دانش ــا »انجم ــی را ت ــت در علوان ــوم و معرف ــازی عل اسالمی س
ــه های او  ــای اندیش ــد جوانه ه ــوم ش ــرده و معل ــی ک ــلمان« پی جوی ــی مس اجتماع

ــت.1 ــروع شده اس ــن ش ــن انجم از ای

1. انجمــن دانشــمندان علــوم اجتماعــی مســلمان توســط اتحادیــة دانشــجویان مســلمان ایــاالت متحده 
ــا ارزش هــای  ــادا را در ســال 1972 جهــت تحقیــق در زمینــة ارتبــاط علــوم اجتماعــی ب ــکا و کان امری

اســالمی و پــروژة »اســالمی کردن علــوم« بــه رهبــری »إســماعیل الفاروقــی« تأســیس شــد.
پس از آغاز پروژه، اندیشمندان مشارکت کننده به چهار گروه تقسیم شدند:

ــر  ــل، جاب ــن خلی ــد )عمادالدی ــکل گرفتن ــالمی ش ــة اس ــی اندیش ــة بین الملل ــول مؤسس ــروه اول ح گ
العلوانــی، حــاج حمــد ابوالقاســم و...(؛ گــروه دوم در ارتبــاط بــا »دانشــگاه جهــان اســالم« در مالــزی شــکل 
گرفتنــد )بــه سرپرســتی ســیدمحمد نقیــب العطــاس( کــه پــروژه اش اســالمی کردن معرفــت بشــری بــود نــه 
ــن ســعود ـ  ــد ب ــژه دانشــگاه محم ــا دانشــگاه های عربســتان ـ به وی ــط ب ــروه ســوم مرتب ــا؛ گ ــة دانش ه هم
بودنــد؛ و گــروه آخــر، گــروه محمــد عمــاره و عبدالوهــاب مســیری بودنــد. پــس از آن، تــالش گســتردة فکــری 
)عمدتــاً به شــکل مطالعــات غیرپژوهشــی( در تمــام کشــورهای عربــی شــکل گرفــت )محمــود الــذوادی در 

تونــس، بلقاســم الغالــی و علیــان بوزیــان در الجزایــر و …(. )حنفــی، 1396، ص ص. 188–189(.

و  ■ جابر  العلوانی، طاها )1396(. خصوصی گرایی 
جهانی گرایی در اندیشــة اسالمی معاصر، ترجمة 
سیدمحمدحســین میرفخرائی، تهــران: ترجمان 

علوم انسانی
شابک:   978-600-8091-25-7
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برخی از مهم ترین آثار العلوانی به شرح زیر است:
1. ابعاد غائبة عن فکر و مارسات الحرکات االسالمیة المعاصرة

2. مقدمه فی اسالمیة المعرفة
3. ال اکراه فی الدین

4. نحو موقف قرآنی من النسخ
5. اصالح الفکر االسالمی بین القدرات و العقبات و دقة عمل

6. أدب االختالف في اإلسالم
7. الخصوصیة و العالمیة فی الفکر االسالمی المعاصر.

ــه معرفــی و نقــد ترجمــه ای از کتــاب اخیــر وی پرداخته اســت  ایــن جســتار ب
ــر،  ــالمی معاص ــة اس ــی در اندیش ــی و جهانی گرای ــوان خصوصی گرای ــا عن ــه ب ک
ــه شــده و انتشــارات پژوهشــگاه  ــی ترجم ــیدمحمد حســین میرفخرای از طــرف س
ــالمی آن را  ــوم اس ــان عل ــر ترجم ــکاری نش ــا هم ــات، ب ــر و ارتباط ــگ، هن فرهن

منتشــر کرده انــد. 
ــی و  ــی؛ مبان ــامل شــش بخــش »کثرت   گرای ــاب ش ــی کت ــب اصل فهرســت مطال
ــا  ــو ی ــرب؛ گفت   وگ ــالم و غ ــالمت   آمیز«، »اس ــتی مس ــالم و همزیس ــا«، »اس خوانش   ه
ســتیز؟«، »اندیشــة شــهروندی در جامعة اســالمی« و »دو مشــکل و خوانشــی از آن دو 

ــرآن« می باشــد.  ــت ق حاکمی

معرفی اثر
ــاب  ــش گانة کت ــای ش ــاس بخش ه ــور براس ــش مح ــاب در ش ــن کت ــص ای تلخی

ــت. ــر اس ــرح زی به ش

1.1. تلخیص بخش اول: کثرت گرایی؛ مبانی و خوانش ها
عرب هــا و مســلمانان از نــگاه مراکــز پژوهشــی غــرب، چــون خطــر قریب الوقوعــی 
ــاه  ــی را تب ــی غرب ــای تمدن ــام تالش ه ــر لحظــه تم ــه ممکــن اســت ه هســتند ک
ــد  ــا اســالم اصــاًل نمی توانن ــت ارتباطشــان ب ــا به عل ــد عرب ه ــان معتقدن ــد. آن کنن
از  بایــد  بلکــه  بپذیرنــد،  را  کثرت گرایــی  و  دموکراســی،  لیبرالیســم،  آزادی، 
ــا  ــا ب ــروزه عرب ه ــر ام ــرف دیگ ــد )ص ص. 18-19(. از ط ــروع کنن ــانس ش رنس
طــرح ملی گرایــی، ریشــه های تمدنــی کهنــه و مربــوط بــه پیــش از اســالم از عهــد 
ــی و افســانة گیلگمــش  ــل، حموراب ــرج باب ــی و ب ــون مصــری و ریشــه های بابل فرع
عراقــی و فینیقیــان شــامی را از نــو می رویاننــد )ص. 20(. درحالی کــه تکثــر عصــر 
اولیــة اســالمی در چارچــوب »جهانی گرایــی نخســتین اســالم« بــا پیامبــری خــارج 
ــان،  ــا وجــود اختــالف زب ــه تمدن هــای کهــن جهــان را ب ــود ک ــت خــود ب از فردی



35098

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

پرونده ویژه

ــاخت  ــوری« را س ــت »امت مح ــته های نخس ــت و هس ــن فراگرف ــژاد و دی ــگ، ن رن
)ص ص. 17-18(. قــرآن »وجــود« را شــامل کل هســتی و انســان ها دانســت 
ــت داری،  ــی، امان ــی، جانشــینی، شــهود تمدن ــه آبادان ــرب؛ همان طــور ک ــط ع نه فق
و نیــک و بــد. خالفــت در هســتی و آبادانــی آن را از وظایــف عمــوم بشــر دانســته و 
معتقــد اســت نــه یــک فــرد، نــه یــک قبیلــه و نــه حتــی یــک ملــت به تنهایــی از 

ــد )ص ص. 25-24(. ــا برنمی آی ــن وظیفه ه ــس ای پ
»کثرت گرایــی« در درون آرایــش فکــری لیبــرال و غربــی ایجــاد شــده و 
رشــد کرده اســت؛ و شــامل شــبکة گســترده ای از مفاهیــم مخصــوص بــه آن نظــام 
شــناختی ماننــد جامعــة مدنــی، دموکراســی، انتقــال قــدرت، مشــارکت سیاســی، 
ــع قــدرت، پاســداری از حقــوق ، حقــوق اقلیت هــا، حقــوق بشــر  ــوا، توزی ــوازن ق ت
و... اســت کــه باالخــره منازعــه بــر ســر قــدرت به عنــوان الزمــة دموکراســی دامــن 

ــت )ص ص. 34-25(. ــع را گرف ــن جوام ای
مفهــوم  مــا  چیســت؟  عــرب  جهــان  پیشــنهادی  موضــع  این صــورت  در 
ــی«  ــن »کثرت گرای ــی اســالمی جایگزی ــی عرب ــوان مفهوم ــی«1 را به عن »تنوع گرای
می کنیــم؛ زیــرا طبــق قــرآن، خداونــد متعــال، هســتی و نیــز انســان را گوناگــون آفرید. 
دگرشناســی، نقطــة مقابــل دگرناشناســی اســت و ایــن دگرشناســی بــه همزیســتی و 
»امت محــوری« می انجامــد، همان گونــه کــه دگرناشناســی بــه اختــالف و ناســازگاری 
می انجامــد و دموکراســی نیــز بــا مفهــوم شــورا جایگزیــن می شــود )ص ص. 37-34(.

ــر غرب زدگــی  ــرون اخی ــت اســالمی در ق ــزرگ ام ــز انحطــاط ب در گذشــته نی
ــتن  ــود و باورنداش ــدن خ ــینه و تم ــخ، پیش ــرع و تاری ــادن ش ــی و وانه و وادادگ
ــت و  ــه موجودی ــز کســانی ک ــه و نی ــه ای درآمیخت ــری فرق ــا درگی ــه ب آن اســت ک
ــه  ــرای مواجه ــم ب ــال ه ــد )ص ص. 43-44(. ح ــغال کرده ان ــان را اش ــرزمین آن س
بــا مشــکل کثرت گرایــی حزبــی، مذهبــی و نــژادی در ســرزمین های عربــی نبایــد 
بــذر راه حــل را از چارچــوب مرجــع و مرکزگرایــی ســلطه جویانة غــرب وارد کنیــم 

ــم )ص ص. 48-46(. ــود بکاری ــن خ و در زمی

1.2. بخش دوم: اسالم و همزیستی مسالمت آمیز
ــک  ــون هیچ ی ــازند چ ــا س ــی را برپ ــتند جهانی گرای ــز نتوانس ــر هرگ ــای بش تمدن ه
ــا  ــة او ب ــان، و رابط ــی، انس ــتی، زندگ ــارة هس ــتی درب ــدگاه درس ــا دی ــن تالش ه از ای

ــی  ــرده ول ــه نک ــی« ارائ ــی از بحث»تنوع گرای ــح چندان ــاب توضی ــن کت ــرم در ای ــف محت 1. مؤل
ــوان  ــا عن ــی ب ــه فارس ــه ب ــداع ک ــتتباع و االب ــن االس ــات بی ــول و مراجع ــة : اص ــاب التعددی در کت
ــا ابداع گرایــی ترجمه شــده بحــث مســتوفا از آن  تکثرگرایــی: اصــول و بازنگری هــا: از تقلیدطلبــی ت

را نوشته اســت )العلوانــی، 1395، ص ص. 68-41(.
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ــتایش و  ــود را س ــیدند خ ــان می کوش ــک از آن ــر ی ــن رو ه ــت و از ای ــدگار نداش آفری
دیگــری را تحقیــر کننــد )ص ص. 50-62(. غــرب نیــز جهــان را بــه خــود و دیگــری 
بــا محوریــت فرهنــگ خــود تقســیم کــرده بــود و معتقــد بــود شــرق هیــچ راه نجاتــی 
ــدارد، مگــر پذیــرش آزادی دیکته شــده از ســوی غــرب. غرب گرایــان جهــان اســالم  ن
کــه ســاختن یــک »نظــام معرفتــی قرآنــی« را ناممکــن می دانســتند هــم بــا ایشــان 
همنــوا بودنــد )ص ص. 68-70(. مــا بــرای ســاختن ایــن نظــام معرفتی چــاره ای نداریم 
جــز این کــه بــه ســراغ »قــرآن مجیــد« برویــم کــه قاطعانــه بــر وحــدت انســانی تأکیــد 

ــر دارد )ص ص. 72-71(. ــی در س ــة جهانی گرای ــی ورزد و دغدغ م
غــرب معاصــر خــود را وارث جهانی گرایــی یونانــی در ســال های 356 تــا 324 ق.م 
می دانــد کــه تمدن هــای ســنتی و منطقــه ای شــرق را به کلــی در خــود هضــم کــرد. 
ــوار  ــق هم ج ــی در مناط ــی یونان ــی روم ــال جهانی گرای ــز به دنب ــی دوم نی جهانی گرای
ــا اســالم، نخســت، برخــالف  ــت. ام ــه گســترش یاف ــه و خاورمیان ــای مدیتران ــا دری ب
ــا جایی کــه  ــی و رومــی، اســالم ملت هــا را آزاد ســاخت ت جهانی گرایــی زورمــدار یونان
ــاری  ــر ضــد پادشــاهان خــود ی ــح را ب ــا نیروهــای فات در مناطــق فتــح شــده، ملت ه
می کردنــد. دوم، تمــدن اســالمی بــا اعتقــاد بــه یکتاپرســتی از دیگــر تمدن هــا تمایــز 
یافــت )ص ص. 80-83(. تمــدن مرکزگــرا و معاصــر اروپــا، در جهانی گرایــی »ســوم« 
خــود کــه هم زمــان بــا ســقوط جهانی گرایــی نخســت مــا بــود، الگوهــای ســبک زندگی 
خویــش را در همه چیــز بــر دنیــا تحمیــل کــرد. امــروزه آمریــکا می کوشــد ایــن الگــو را 
بــه دیگــر امت هــای زمیــن عرضــه کنــد )ص ص. 83-84(؛ لــذا جهانی گرایــی مــا نــه 
جهانی گرایــی تعصــب و تحمیــل حقیقــت یــا پنــداری بــر دیگــران بلکــه جهانی گرایــی 
»رحمــت« بــرای همــه اســت کــه خداونــد دانــای آگاه بــر پایــة علــم خویــش بــرای 
ــا  ــرود آورده ت ــری و محیطــی ف ــای سیاســی، اقتصــادی، فک خــروج بشــر از بحران ه

همــة جهــان را فراگیــرد )ص ص. 87-86(.
ــی، و ارزشــی  ــار آشــفتگی های اجتماعــی، تمدن تمــدن غــرب کــه خــود گرفت
ــایی  ــری شناس ــرف دیگ ــل و مع ــی، عل ــدن جهان ــی تم ــران کنون ــرای بح ــت ب اس
ــی  ــل علم ــی و عق ــل طبیع ــروار« و عق ــدگار »بش ــی خداون ــد: 1. جایگزین می کن
به جــای جهان بینــی الهیــات مســیحی و 2. جداســازی، یعنــی ناتوانــی در ترکیــب 

ــا حیــث مــادی وجــودی او. درک ســاحت معنــوی انســان و جهــان ب
ــه  ــان ب ــتن ایم ــار گذاش ــت کن ــرب، به عل ــدن غ ــران تم ــت؟ بح ــاره چیس چ
ــی از ترکیــب1 ریشــه  ــد، وحــی و غیــب، در جداســازی تحلیــل و نیــز ناتوان خداون

1. ایشــان در ایــن کتــاب بحثــی از کلیــدواژة »ترکیــب« ننوشــتند ولــی به صــورت کامــل در کتــاب 
الجمــع بیــن القراتیــن : قــراءة الوحــی و قــراءة الکــون کــه به فارســی نیــز بــا عنــوان قــرآن و جهــان 

)کاوشــی معرفت شناســانه در خوانــش وحــی و هســتی( ترجمــه شــده از آن بحــث کرده انــد.
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ــق  ــود روشــمندی دقی ــا بحــران در حــوزة اســالمی نب دارد )ص ص. 95-103(. ام
در تعامــل بــا میــراث تمدنــی غــرب اســت. مــا بایــد بــه »اسالمی ســازی معرفــت« 
ــی«1،  ــی قرآن ــی اســالمی و »روش معرفت ــة جهان بین ــر پای ــرب ب ــراث غ ــد می و نق
بــه آنــان قــدرت ترکیــب ببخشــیم و نحــوة »خوانــش قــرآن کریــم به شــکل یــک 
ــک  ــش جهــان طبیعــت به شــکل ی ــا »خوان کلیــت« را در همســانی و همســازی ب

ــان بیاموزیــم )ص ص. 109-97(. ــه آن کلیــت« ب
ــوع در  ــراث فقهــی غنــی و متن ــه می ــا ب تســامح فقهــی و مجهزســاختن فتواه
ایــن زمینــه چنــدان ســودمند نیســت2، بلکــه می تــوان بــا بازخوانــی فراگیــر »قــرآن 
ــاب را  ــن کت ــای ای ــتی، ارزش ه ــوة همزیس ــرم در نح ــر اک ــیرة پیامب ــد« و س مجی
ــی و  ــا کارگروه ــا ب ــذا م ــد زد )ص. 101(. ل ــود پیون ــای روزگار خ ــه واقعیت ه ب
بــا محوریــت وحــی می توانیــم روان شناســی، اقتصــاد، جامعه شناســی را بــا 
ــه  ــت ک ــم. این جاس ــالمی کنی ــش، اس ــان دو خوان ــع می ــی و جم ــمندی قرآن روش
ــة« و  ــه دو بخــش تقســیم می شــود: »داراالجاب جهــان به عنــوان امتــی یکپارچــه ب
ــز تفاهــم و  ــن دو امــت نی ــان ای ــا داراالســالم اند و می »دارالدعــوة« و هــر دو این ه

ــود )ص ص. 119-115(. ــد ب ــرار خواه ــتگی برق همبس

1.3. بخش سوم: اسالم و غرب؛ گفت وگو یا ستیز؟
در فرهنــگ اســالمی، مســلمانان بــه قواعــد و آداب گفت وگــو پایبندنــد و هــر یــک 
ــه ســود طــرف  ــه نفــع خــود باشــد و چــه ب ــد، چــه ب ــان نتیجــه را می پذیرن از آن
ــه  ــیدن ب ــرای پایان بخش ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــرف ب ــر دو ط ــن ه ــل. همچنی مقاب
ــت و  ــا به لجاج ــد ت ــه می کنن ــه آن مراجع ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــا مرجع اختالف ه

ــد )ص ص. 130-129(. ــمنی نیانجام دش
از شــروط بســیار مهــم گفت وگــو، تــوازن قــوا اســت؛ همــان توازنــی کــه میــان 
پلنــگان و شــیران اســت. پلنــگ هنگامــی کــه پلنگــی دیگــر یــا شــیری را می بینــد، 
به ســرعت و بــدون هیــچ مشــکل یــا زد و خــوردی، راه خــود را می گیــرد و مــی رود؛ 
امــا همیــن پلنــگ اگــر گورخــر یــا آهویــی لذیــذ یــا گاومیــش یــا حتــی خرگوشــی 

ــام می بــرد و  1. العلوانــی در برخــی از دیگــر آثــار خــود، از التبدیــل الثقافــی و اســالمیة المعرفــة ن
ــه هفــت ســاحت توجــه شــود: روش، تفکــر، معرفــت، فرهنــگ،  ــن راســتا توصیــه می کنــد ب در ای
تمــدن، علــم روز و میــراث کهــن )العلوانــی، 1994، ص. 88(. او در اثــر یادشــده از عــدم تطــور در 
روش شــکوه دارد و آن را عاملــی مهــم در عقب ماندگــی مراکــز پژوهشــی و فرهنگــی جهــان اســالم 

ــی، 1994، ص. 80(. ــد )العلوان می دان
2. العلوانی در برخی از دیگر آثار خود بر تخفیفی بودن شرع اصرار دارد و نیز فقه را تنها یک فهم از 

دین آن هم فهمی بشری می داند )العلوانی، 2007، ص ص. 106-105(.
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ــه  ــژه آن ک ــد، به وی ــرک نمی کن ــه را ت ــانی عرص ــر به آس ــد، دیگ ــرده باش ــکار ک ش
ــود:  ــده می ش ــوش فهمی ــخن ب ــن س ــه ای ــت ک ــد. در این جاس ــز باش ــنه نی گرس
»هیــچ کشــوری در دنیــا نمی توانــد، در جنــگ مــا بــا تروریســم، صرفــاً تماشــاچی 
باشــد. در ایــن رابطــه تنهــا دو موضــع وجــود دارد: یــا بــا مــا یــا بــا تروریســم«. آری، 
ــود را  ــد خ ــد، نمی توانن ــر می برن ــف به س ــت ضع ــان در حال ــه کم توان ــی ک ــا زمان ت

ــد )ص. 132(. یکــی از طرفیــن گفت وگــو بپندارن
ــت  ــالم اس ــان اس ــداول در جه ــراری و مت ــخنی تک ــا س ــوی تمدن ه گفت وگ
کــه برخــی رهبــران سیاســی اســالمی مصرانــه خواســتار آن انــد؛ امــا مســئلة طــرح 
ــا مطــرح  ــرای م ــان مناســبی ب ــا، نه تنهــا در زم شــده، یعنــی گفت وگــوی تمدن ه
ــدارد )ص ص.  ــز ن ــد نی ــته باش ــد داش ــه بای ــی را ک ــه و محتوای ــه وج ــده، بلک نش
ــای  ــول و بنیان ه ــد اص ــا اوالً بای ــوی تمدن ه ــق گفت وگ ــرای تحق 135-139(. ب
ــگاه  ــک تمــدن کــه متضمــن نوعــی جهانی بینــی اســت کــه جای ــدار ی فکــری پای
ــاً  ــود. ثانی ــخص ش ــازد مش ــن می س ــات را روش ــتی، و حی ــان، هس ــد، انس خداون
ــت  ــش اس ــان آفرین ــی در جه ــنت های اله ــی از س ــا یک ــان تمدن ه ــالف می اخت
ــان  ــی می ــای واقع ــاً تفاوت ه ــرود.1 ثالث ــان ب ــه از می ــت ک ــن نیس ــد و ممک و نبای
تمدن هــا در نظام هــای شــناختی، گونه هــای عقیدتــی، جهان بینــی و اصــول 
اساســی نهفته اســت. رابعــاً نبایــد بــه »دیگــری« بــه دیــد دشــمنی نگریســت بلکــه 

ــرد )ص ص. 143-141(. ــی ک ــا او زندگ ــاون، همزیســتی ب ــا تع ــد ب بای

1.4. بخش چهارم: اندیشة شهروندی در جامعة اسالمی
شــهروندی از مفاهیــم غربــی مرتبــط بــا »ملی گرایــی« و عبــارت اســت از وابســتگی 
بــه ســرزمینی کــه حــدود آن بــا مرزهــای جغرافیایی مشــخص شده اســت. وام گرفتن 
ــز  ــای شــرک آمیز و نی ــه ریشــه ها و بنیان ه ــی ک ــی متفاوت ــة تمدن ــم از گون مفاهی
اصولــی مغایــر بــا اصــول مــا دارد، مســاوی اســت بــا تســری دادن اندیشــه هایی کــه 
در پشــت ایــن اصطالحــات اســت و بــر فرهنــگ مــا اثرگــذار اســت )ص ص. 145-

ــوم،  ــن مفه ــوان ریشــة اساســی ای ــرای معاصــر به عن 148(. در سکوالریســم دنیاگ
ــی بیــش از  ــا گردهــم آمــدن هــر جزئ ــود کــه ب ــه ســود اکثریتــی ب همــه چیــز ب
نصــف تحقــق می یافــت، مثــل رأی یــک نفــر بیــش از 50 درصــد؛ امــا در تمــدن 

ــد  ــلمین بای ــد مس ــه می گوین ــه هم ــد: در روزگاری ک ــاره می گوی ــود در این ب ــار خ ــر آث ــی در دیگ 1. العلوان
متحــد باشــند و درگیــری و اختــالف را کفــر می داننــد مــن از روش اختــالف ســخن می گویــم و در پاســخ 
ــا  ــود: م ــه فرم ــم ک ــک می کن ــه تمس ــی اهلل عن ــی رض ــن عل ــخن امیرالمومنی ــه س ــد ب ــراد می گوی ــن اف ای
جادلنــی عالــم اال غالبتــه و مــا جادلنــی جاهــل اال غلبنــی )العلوانــی، 2005، ص. 18( اگــر اختــالف نباشــد 

ــی، 2005، ص. 11(. ــی اســت )العلوان ــت االه ــا حکم ــن اختالف ه ــود و ای ــا نمی ش ــه برپ اصــاًل جامع
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اســالمی، اکثریــت ایــن حــق را نداشــتند کــه شــخصیت اقلیــت را به محــاق برنــد و 
اقلیــت نیــز حــق نداشــت از حقــوق اکثریــت بکاهــد. بــرای تبییــن مفهــوم اســالمی 
در ایــن زمینــه، فقــه بایــد بازخوانــی شــود تــا بتوانــد تنوع هــا و کثرت هــا را جــذب 
کنــد و پایه هــای جهانی گرایــی هدایــت، نــور، رحمــت، و دیــن حــق را بنــا گــذارد. 
ــوآوری برخــالف فقیهــان نخســتین کــه  ــا ن ــه امــام فخــر رازی ب همان طــور کــه ب
ــیم  ــد تقس ــی دارالعه ــوم یعن ــش س ــا بخ ــرب ی ــالم و دارالح ــه داراالس ــن را ب زمی
می کردنــد، گفــت زمیــن دو بخــش دارد »داراالســالم و دارالدعــوة«. او می خواســت 
ــی  ــاوردی تمدن ــت هم ــت و به حال ــور کرده اس ــتیز عب ــة س ــر از مرحل ــد بش بگوی

رسیده اســت )ص ص. 159-153(.

1.5. بخش پنجم: دو مشکل و خوانشی از آن دو
مقدمــه یــا مقالــة طــارق بشــری پاســخی متیــن بــه دو مســئله ای کــه از مســائل 
بســیار مهــم در بحــران فکــری امــت مــا در عصــر کنونــی اســت: »مشــکل نظــام 
حکمرانــی« و »فاجعــة خلیج]فــارس[« )ص ص. 166-168(. طــارق معتقــد اســت 
ــه ســلطة  ــوده و هســتیم و پیوســتن اســتعمارگونه ب ــه روی ب مــا در موقعیــت دنبال
غــرب منجــر بــه تجزیــة ســرزمین های اســالمی از یکدیگــر شــد و تنهــا در جهــان 
ــری و  ــی فک ــان »زندگ ــدیم و می ــیم ش ــه تقس ــا 22 تک ــت ی ــه 22 دول ــرب، ب ع
ــا  ــه ب ــی از جامع ــاد و بخش ــکافی افت ــم ش ــا ه ــی« م ــدگاه تمدن ــی« و »دی فرهنگ
منقطــع از پیشــینة خــود و بیشــتر متوجــة غــرب هســتند و زبــان مشــترکی بــرای 

ــدارد )ص ص. 180-170(. ــود ن ــو وج گفت وگ
در بحــران خلیــج فــارس، روشــن شــد جوامــع عــرب گرچــه هنــوز از ســاختارهای 
ــة  ــر نشــده و صبغ ــد متاث ــه فعالیت هــای اقتصــادی و آموزشــی جدی ــوط ب ــژه مرب وی
ــا  ــد ب ــا نمی توان ــد ام ــود مانده ان ــتگی خ ــی و همبس ــه ای و یکپارچگ ــنتی و قبیل س
نهادهــای نظامــی جدیــد در چارچــوب اجتماعــی نهــادی ســنتی و جدا از سیاســت های 
بین المللــی و چیرگــی کشــورهایی بــزرگ چــون آمریــکا و کشــورهای اروپایــی تعامــل 
کنــد )ص ص. 182-187( و در ایــن تعامــل جبــری نیــز محصــول ایــن چیــزی کــه 
ــر سراســر  ــا ب ــن اروپ ــان تســلط یافت ــده می شــود همــان جری ــی« نامی »نظــام جهان

ــی اســت )ص ص. 193-192(. جهــان در دو جنــگ جهان
العلوانــی در تحلیــل اندیشــة طــارق، ســخن از نخســتین فاجعــة خلیــج فــارس، 
ــهم  ــگ به س ــد: آن جن ــیده و می گوی ــش کش ــران پی ــا ای ــراق ب ــگ ع ــی جن یعن
ــارة  ــان درب ــد )ص ص. 195-198(. ایش ــالمی ش ــت اس ــة ام ــث تفرق ــود باع خ
ــی و  ــی عقل ــث آزردگ ــت باع ــر دو را در نهای ــران کار ه ــث و ای ــة حــزب بع مواجه
ــی وحــدت،  ــای میهن پرســتی و عشــیره گرایی و نف ــه و احی ــی جامع فکــری و روان
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نزدیکــی و هم جــواری ارزیابــی کرده اســت و می نویســد البتــه ایــران قــدری! 
بیشــتر اخــالق را مراعــات کــرد )ص ص. 199-206(. او مــادر همــة ایــن مشــکالت 
ــای  ــه گروه ه ــد و ب ــی می دان ــی مشــکل حکمران ــان »مشــکل نخســت« یعن را هم
ــه  ــد ک ــب می زن ــد نهی ــد دارن ــی تأکی ــر ملی گرای ــه ب ــرب ک ــان ع ســکوالر در جه
ــرزمین های اســالمی  ــی در س ــعة غرب ــای توس ــروزی برنامه ه ــه پی ــدی ب ــچ امی هی
نیســت )ص ص. 207-212(. او امــت را نیازمنــد طــرح تمدنــی یکســانی می دانــد 
ــدة  ــی از باقی مان ــری و فرهنگ ــی، فک ــای عقل ــة نیروه ــراوان هم ــالش ف ــا ت ــه ب ک
تــوان آنــان اســتفاده شــود و طــرح تمدنــی اســالمی و کامــل خویــش را به عنــوان 
ــد. او توصیــه می کنــد  ــی عرضــه دارن ــرای نظام هــا و روش هــای کنون جایگزینــی ب
متفکــران اســالمی دســت از تفرقــه و لعــن و تکفیــر هــم بردارنــد و به جــای تأکیــد 
ــه تولیــد فقــه فکــری، فقــه سیاســی و فقــه  ــر فقــه تعبــدی و فقــه جزئی نگــر ب ب

ــد )ص ص. 234-213(. ــمند بپردازن ــازی روش امت س

1.6. بخش ششم: حاکمیت قرآن
ــون  ــی چ ــم فرع ــات و مفاهی ــبکه ای از اصطالح ــی دارای ش ــت اله ــوم حاکمی مفه
دیــن، عبــادت، حکومــت بــا معانــی مختلــف آن )چــه قانونــی، چــه شــرعی و چــه 
ــرام،  ــان، حــالل و ح ــرت، گفتم ــا و آخ ــی، دنی ــش، بندگ ــت، آفرین ــی(، الوهی عرف
مطلــق و نســبی، عــام و خــاص، شــریعت ها، وحــدت ادیــان، وحــدت ســرزمینی و... 

ــت )ص. 242(. اس
در میــان ملــت یهــود مفهــوم حاکمیــت الهــی موجــود در کتــاب مقــدس، بــر 
همــة ابعــاد زندگــی یهــود ســایه افکنــد و نگــرش کلــی و برداشــت آنــان از انســان، 
شــریعت، هســتی، زندگــی، بندگــی، الوهیــت و نظــام عــام جهانــی را متأثــر ســاخت. 
در مســیحیت هــم ایــن اندیشــه وجــود داشته اســت. همــة پیامبــران چنان کــه در 
آوردن نعمت هــای خارق العــاده و عطایــای مســتقیم الهــی مشــترک بودنــد، هنــگام 
ــای  ــاختن عقوبت ه ــزام و عملی س ــی، در ال ــت های وحیان ــردم از کاربس ــراف م انح
ــه  ــة آنچ ــلیمان، هم ــت س ــض درگذش ــا به مح ــتند. ام ــتراک داش ــز اش الزم نی
خداونــد آنــان را از آن برحــذر داشــته و برایــش وعــدة هالکــت فــوری داده بــود در 
ــود کــه آشــوریان توانســتند پایتخــت یکــی از  ــده شــد. چنیــن ب ــن ملت هــا دی ای
دو مملکــت، یعنــی اســرائیل، را در ســال 721 ق.م تســخیر کننــد و بــه امپراتــوری 
ــر مملکــت یهــودا چیرگــی یافــت  خویــش ملحــق ســازند. بدین ســان بُخت نصــر ب

و معبــد را در ســال 578 ق.م نابــود کــرد )ص ص. 254-241(.
در ســرزمین اســالمی هــم اســالم گرایان در رویکردهــای خــود در پــی مفهــوم 
ــة  ــت را در اندیش ــوم حاکمی ــیدقطب مفه ــاًل س ــد. مث ــدرت بودن ــت و ق حاکمی
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سیاســی خــود تــا مرتبــه ای واال ارتقــا داد و بیــن معنــای حاکمیــت اهلل در معنــای 
ــت؛  ــی نگذاش ــی آن تفاوت ــی و قضای ــای تکوین ــت او در معن ــی آن و حاکمی سیاس
ــر از دیــن،  ــی جدایی ناپذی یعنــی ایــن قوانیــن و سیاســت های اجتماعــی هــم جزئ
ایمــان و بــاور اســت. امــا کار به ســرعت بــه برخــورد دو طــرف کشــید. کودتاچیــان 
ــه  ــد ک ــورد کردن ــان برخ ــود، چن ــروز خ ــان دی ــی هم پیمان ــالم گرایان، یعن ــا اس ب
به هیچ وجــه پیش بینی پذیــر نبــود؛ بــا خشــونت و ســتم فــراوان در زندان هــا، 

بازداشــتگاه ها و شــکنجه گاه ها )ص ص. 271-270(. 

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــود  ــالش می ش ــخص و ت ــش گانه مش ــول ش ــک از فص ــر ی ــي ه ــام اصل ــدا پی ابت
ــک اســتدالل  ــه ی ــا ب ــل آن ه ــا یکدیگــر و نحــوة تبدی ــام ب ــن شــش پی ــاط ای ارتب
ــات شــود و  ــاب اثب ــن کت ــی در ای ــي العلوان ــاي اصل ــا ادع ــح آشــکار شــود ت صحی

ــود. ــه می ش ــده ارائ ــای نگارن ــپس نقده س
پیــام اصلــي فصــل اول؛ کثرت گرایــی غربــی دارای مبانــی سکوالریســتی اســت 
و اســالم ظرفیــت پوشــش همــة ملیت هــا را دارد و تنوع گرایــی اســالمی جایگزیــن 

پیشــنهادی اســالم بــرای کثرت گرایــی غربــی اســت.
پیــام اصلــي فصــل دوم؛ تمــدن غربــی مرکزگراســت و از ایــن رو نتوانسته اســت 
بــا مســالمت بــا بشــریت رفتــار کنــد و اســاس مشــکل ایــن تمــدن ایــن اســت کــه 
نتوانسته اســت بــا جهــان غیــب کنــار بیایــد و از ایــن رو بــه بن بســت رسیده اســت. 
ــی اســالمی را از  ــن راســتا اندیشــه های تمدن ــرد و در ای ــوم را اســالمی ک ــد عل بای

قــرآن به صــورت صحیــح اجتهــاد کــرد.
ــی  ــی جنگل ــا براســاس اصل ــری تنه ــا دیگ ــرب ب ــوم؛ غ ــي فصــل س ــام اصل پی
ــرد و  ــری را می پذی ــاً دیگ ــالم واقع ــا اس ــد ام ــو می کن ــوا گفت وگ ــوازن ق ــی ت یعن

بــا او گفت وگــو می کنــد.
پیــام اصلــي فصــل چهــارم؛ شــهروندی اندیشــه ای خطرنــاک اســت کــه ریشــه های 
معرفتــی غــرب را هــم بــا خــود بــه اندیشــة مــا ســرایت می دهــد. پیشــنهاد اســالم، 

جایگزینــی »داراالســالم و دارالدعــوة« به جــای »داراالســالم و دارالحــرب« اســت. 
پیــام اصلــي فصــل پنجــم؛ منازعــات عربــی خلیــج فــارس و منازعــة ایــران و عراق، 
وحــدت را از امــت اســالمی گرفــت و همیــن تفــرق راه را بــرای تســلط بیشــتر فرهنــگ 
ــا وحــدت حــول  ــا ملی گرایــی بلکــه تنهــا ب ــه ب غــرب فراهــم کــرد. امــت اســالمی ن

محــور قــرآن بــه ســعادت می رســند.
ــه در  ــی اســت ک ــی دین ــی مفهوم ــت االه ــي فصــل ششــم؛ حاکمی ــام اصل پی

ــود دارد. ــن اندیشــه وج ــم ای ــته و در اســالم ه ــود داش ــل وج ــان قب ادی
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ــد در  هــر تألیفــی کــه بخواهــد دارای ســاختار منســجم و منطقــی باشــد، بای
ــه خرده ابعــادی  ــن پرســش ب ــد کــه ای کلیــت خــود یــک پرســش را پیگیــری کن
ــش در  ــن پرس ــان ای ــگاه بی ــردازد. جای ــدی بپ ــه بع ــل ب ــر فص ــود و ه ــه ش تجزی
ــد  ــب نبای ــز اوالً مطال ــر نی ــا یکدیگ ــا ب ــاط فصل ه ــت. در ارتب ــاب اس ــة کت مقدم
ــه  ــه خرده پرسشــی ک ــخ ب ــر پاس ــالوه ب ــر فصــل ع ــاً، ه ــند و ثانی ــم باش ــرار ه تک
ــز  ــد نی ــرای فصــل بع ــی ب ــی، مقدمات ــان منطق ــد در چیدم ــل آن اســت، بای متکف
فراهــم کنــد و یــا دســت کم تأخــر منطقــی از آن نداشــته باشــد. امــا ایــن تألیــف 
ــف نوشــته شــده باشــد و اصــوالً  متأســفانه فاقــد مقدمــه اســت کــه از طــرف مؤل
مشــخص نیســت چــه پرسشــی را پیگیــری کــرده و هــر فصــل بــه چــه موضوعــی 
اختصــاص دارد. نگارنــده نیــز در تحلیــل خــود معتقــد اســت ایــن انســجام وجــود 
ــا هــدف تألیفــی مســئله محور نوشــته نشــده بلکــه  ــدارد و اصــوالً کتــاب از اول ب ن
ــی  ــی از ســخنرانی وی )یعن ــف اســت کــه گاهــی بخش های ــی از طــرف مؤل تدوین
ــان  ــژادی در جه ــی و ن ــی، مذهب ــی حزب ــمینار »کثرت گرای ــه در س ــش اول ک بخ
ــی  ــران )یعن ــة دیگ ــر مقال ــل او ب ــا تحلی ــت( )ص. 17( و ی ــه شده اس ــرب« ارائ ع
بخــش چهــارم کــه در پاســخ بــه نوشــتاری از طــارق بشــری نوشــته اســت( )ص. 
166( نیــز در آن به عنــوان یــک بخــش درج شده اســت. البتــه انضمــام یادشــده تــا 
ــه نقــد جهانی گرایــی رایــج  حــدی منطقــی اســت و می تــوان گفــت در مجمــوع ب

و معرفــی جهانی گرایــی اســالمی پرداخته اســت.
ــت از  ــارت اس ــاب عب ــن کت ــی در ای ــي العلوان ــاي اصل ــد ادع ــر مي رس به نظ
ــوت بشــریت  ــرآن و دع ــه ق ضــرورت وحــدت امــت اســالمی و رو آوردن ایشــان ب
ــه بنانهــادن تمــدن خــود براســاس تعالیــم آن کــه ظرفیــت کثرت گرایــی بــدون  ب
خودمحــوری و تمرکزگرایــی را دارد؛ و در کنــار آن بــه نقــد تمــدن غــرب و مبانــی 
ــد  ــه ســنتی جهــت تولی ــوم انســانی و بازنگــری در فق ــز اسالمی ســازی عل آن و نی
ــزاری و ســپس ســخت افزاری تمــدن اســالمی  ــق نرم اف ــرای تحق ــی و ب ــه تمدن فق
پرداخته اســت. او ســه ضلــع مثلــث تولیــد علــم اســالمی را آگاهــی از ســنت، آگاهــی 
از علــوم جدیــد و مرتبــة واالیــی از اخــالص و تقــوا کــه هــر ســه هــم در گروهــی از 
جوانــان بایــد باشــد )نــه پیــران و نــه یکــی دو نفــر( راه نجــات اســالم و بشــر امــروز 
ــم اســالم  ــه ســعادت برســد ه ــم بشــر ب ــم برســند ه ــه ه ــی ب ــه وقت ــد ک می دان

بــرای او بــه زبــان روز ترجمــه شــود.
ایــن کتــاب محاســن زیــادی دارد کــه محوری تریــن حســن آن، معرفــی اجمالــی 
ــه های  ــان ریش ــرب و بی ــة غ ــدن خودکام ــناختی تم ــی و روش ش ــازه های معرفت س
تاریخــی و فلســفی شــکل گیری آن اســت. از نظــر صــوری ایــن کتــاب در حــد خوبــی 
ارزیابــی می شــود و بــا وضعیــت شــکلی و حروفچینــی و صفحه آرایــی مطلوبــی چــاپ 
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شده اســت. همچنیــن کتــاب پیراســته از اغــالط امالئــی و انشــائی اســت. امــا از نظــر 
ــه ایــن نقــاط ضعــف اشــاره می شــود.  ســاختاری و محتوایــی ضعف هایــی دارد کــه ب
برخــی از ایــن انتقــادات متوجــه نویســنده اســت و برخــی بــه مترجمــان برمی گــردد. 

الف( نقد تألیف
1. ایــن کتــاب از ابتــدا به عنــوان یــک کتــاب و بــرای حــل یــک مســئله و پاســخ 
ــده  ــم سنجاق ش ــه ای به ه ــه مجموع ــت، بلک ــته نشده اس ــش نوش ــک پرس ــه ی ب
ــاي شــش فصــل  ــام ه ــاط پی ــاختاری در بحــث »ارتب ــن اشــکال س ــه ای اســت ک

ــا یکدیگــر« توضیــح داده شــد.  کتــاب ب
2. هــر کتــاب بایــد مقدمــه ای داشــته باشــد کــه هــدف و روش و ســؤال تحقیــق 
و دورنمایــی از کتــاب و توضیــح عنــوان کتــاب و مفاهیــم اصلــی آن را ارائــه کنــد 

کــه متأســفانه در ایــن تألیــف وجــود نــدارد.
3. در ایــن کتــاب تنهــا یکســری مشــکالت و دغدغه هــا ارائــه شــده نــه 
ــت  ــه شده اس ــنهاداتی ارائ ــی پیش ــد کلی گوی ــط در ح ــی فق ــه گاه ــکار و البت راه
کــه شــبیه راهــکار هســتند مثــل تأکیــد مکــرر بــر رجــوع بــه قــرآن و روشــمندی 
در اســتنباط، جهانی گرایــی اســالمی، وحــدت مســلمانان، اسالمی ســازی معرفــت؛ 
امــا به صــورت مشــخص راهــکاری منســجم و دســتگاهی دقیــق معرفــی نشــده یــا 
ــات  ــار و تألیف ــر آث ــته اند، به دیگ ــی نوش ــی تفصیل ــر راهکارهای ــی دیگ ــر در متن اگ

ــد. ــاع نداده ان ــود ارج خ
ــوایتز و  ــوش و ش ــا ب ــه ت ــت گرفت ــل دوران ــون و وی ــرم از ناپلئ ــف محت 4. مؤل
ــا  ــده ت ــد عب ــی( و محم ــدآبادی )افغان ــیدجمال الدین اس ــاوی و س ــه طنط از رفاع
ــی از  ــا  نام ــد؛ ام ــم می برن ــا اس ــن بن ــیدرضا، و حس ــی، رش ــان کواکب عبدالرحم
ــدت  ــان در وح ــل ایش ــای بی بدی ــی و تالش ه ــام خمین ــردی و ام ــت اهلل بروج آی
ــران  ــت در ای ــازی معرف ــان اسالمی س ــه از جری ــور ک ــد؛ همان ط ــالمی نمی برن اس
ــوان  ــالم به عن ــام اس ــای ن ــرکات آن در احی ــه ب ــن هم ــالمی و ای ــالب اس و از انق
دیــن تمدنــی و حاکمیتــی و جریان هــای علمــی و معرفتــی و تاریخــی و اجتماعــی 
ــرد.  ــام نمی ب ــالمی ن ــانی اس ــوم انس ــد عل ــازی و تولی ــتای تمدن س ــیعی در راس ش

ــدارد؟!  ــر ن ــا خب ــی از این ه ــون العلوان ــی چ ــاً متتبع ــا واقع آی
5. نویســنده در رابطــه بــا جنــگ ایــران و عــراق می گویــد ایــران اخــالق را تــا 
حــدی بیشــتر مراعــات کــرد!! واقعــاً ایــن قضــاوت آن هــم بــرای کشــوری کــه مــورد 

تهاجــم قــرار گرفتــه و فقــط دفــاع کــرده درســت اســت؟!
6. ایشــان محــور وحــدت را تنهــا قــرآن معرفــی کرده اســت و بــه جایــگاه اهــل 
ــوان مذهــب  ــود کــه دســت کم به عن ــن ب ــا حــق ای بیــت)ع( توجــه نکرده اســت ام
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پنجــم در کنــار مذاهــب اربعــه اهــل ســنت کــه آزادگانــی چــون شــیخ شــلتوت بــه 
آن فتــوا دادنــد، بــه مذهــب فقهــی شــیعه هــم توجــه کنــد. 

7. العلوانــی را می شــود از نومعتزلیــان نامیــد کــه دارای رویکــرد عقل گرایــی و 
تجدیدنظــر در بســته بودن بــاب اجتهــاد هســتند و ایــن ســتوده اســت؛ امــا تأکیــد 
ایشــان بــر فقــه به عنــوان تنهــا مدخــل اســتنباط آموزه هــای اســالمی در موضــوع 
ــه  ــن زمین ــع فلســفی و کالمــی و ظرفیــت آن هــا در ای تمدن ســازی، وی را از مناب

ــت. ــروم کرده اس مح

ب( نقد ترجمه
ــر  ــی الفک ــة ف ــة و العالمی ــت: الخصوصی ــن اس ــاب چنی ــی کت ــوان اصل 1. عن
ــة  ــی در اندیش ــی و جهانی گرای ــوان خصوصی گرای ــا عن ــه ب ــر ک ــالمی المعاص االس
ــتر  ــی بیش ــان فارس ــی در زب ــت. خصوصی گرای ــه شده اس ــر، ترجم ــالمی معاص اس
تداعی کننــدة »خصوصی ســازی« اســت کــه بحثــی اقتصــادی می باشــد و بهتر اســت 
ــة کوتاهــی  ــه »خاص گرایــی« ترجمــه شــود. تعبیــر محمــود حیــدر کــه در مقال ب
ــر  ــة خــود تعبی ــه و در مقدمــة مقال ــن کتــاب پرداخت ــه تحلیــل فصــل پنجــم ای ب
 »خــاص محلــی« را در برابــر »عــام جهانــی« قــرار داده )حیــدر، 1426، ص. 335( 

هم تأییدی بر ترجمة پیشنهادی نگارنده است. 
2. مترجمــان همــة ارجاعــات را حــذف کردنــد جــز آیــات و روایــات. ایــن کار 

ــت. ــی نیس ــر فن به نظ

منابع
ــا  ــو ب ــی )گفت وگ ــوم اجتماع ــازی عل ــدة اسالمی س ــی ای ــاری )1396(. بررس ــی، س حنف

ــار(، ص ص. 193-187. ــدرا، ش. 21 )به ــه ص ــی(، فصلنام ــاری حنف ــر س دکت
ــه  ــر لط ــالمی المعاص ــر اإلس ــی الفک ــة ف ــة و العالمی ــود )1426(. الخصوصی ــدر، محم حی
العلوانــی/ الحــوار یقــوم علــی الغلبــة!، مجلــة المنهــاج، ش 38 )تابســتان(، صــص 335-

 .344
روزنامه فرهیختگان، شماره مسلسل: 3117، ش. 2379، 13 آذر 1396.

علوانــی، طــه جابــر )1380(. تکثرگرایــی: از اصــول تــا بازنگــری ، ترجمــة مســعود زنجانــی، 
مجلــة راهبــرد، ش. 21 )پاییــز(، ص ص. 382-364. 

علوانــی، طــه جابــر )1395(. تکثرگرایــی: اصــول و بازنگری هــا: از تقلیدطلبــی تــا 
ابداع گرایــی، ترجمــة زاهــد ویســی، ســنندج: پیــروان.

علوانــی، طــه جابــر )1395(. قــرآن و جهــان: کاوشــی معرفت شناســانه در خوانــش وحــی 
و هســتی، ترجمــة زاهــد ویســی، ســنندج: پیــروان.
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علوانــی، طــه جابــر )1396(. خصوصی گرایــی و جهانی گرایــی در اندیشــه اســالمی معاصــر، 
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چکیده
عربســتان ســعودی یکــی از مهم تریــن بازیگــران منطقــة خاورمیانــه اســت کــه در 
ــازی کرده اســت. ســتون  ســال های اخیــر نقــش بســیار مهمــی در مناســبات منطقــه ای ب
اصلــی مشــروعیت و ایدئولــوژی خانــدان حاکــم عربســتان، بــر مبنــای اندیشــة وهابیــت بنــا 
شــده و اســتمرار یافتــه، به همین دلیــل وهابیــت وســیلة تــداوم قــدرت آل ســعود محســوب 
می شــود. بــا توجــه بــه پیونــد تاریخــی آل ســعود بــا علمــای وهابــی، حمایــت وهابیــت از 
ســاختار قــدرت موجــود، از دالیــل اصلــی اســتمرار قــدرت در عربســتان ســعودی محســوب 
می شــود و در مقابــل، دولــت نیــز بــه ازای اســتفاده از وهابیــت مشروعیت بخشــی 
ــه در  ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــد می کن ــود بهره من ــب خ ــا را از مواه ــت آن ه ــه حکوم ب
ــی در  ــور کل ــن و به ط ــراق، یم ــنی در ع ــیعه ـ س ــنتی ش ــة س ــر، مناقش ــال های اخی س
خاورمیانــه بارزتــر، تلخ تــر و خشــونت آمیزتر شده اســت، شــناخت ایدئولــوژی وهابیــت کــه 
ــر  ــرای درک بهت ــگان عربســتان ســعودی را شــکل داده اســت ب ــی نخب ــر فعل ــای تفک مبن
ــتة  ــت نوش ــی و وهابی ــاب وهاب ــت. کت ــروری اس ــور ض ــن کش ــای ای ــت تر انگیزه ه و درس
ــه در  ــی اســت ک ــه یکــی از کتاب های ــی صالحــی عالم ــا ترجمــة مان ــز ب ســرهارفورد جون
ــد تاریخــی شــکل گیری حکومــت  ســال 1397 به منظــور شــناخت بیشــتر وهابیــت و رون
عربســتان ســعودی بر اســاس ایــن اندیشــه به چــاپ رسیده اســت. در ایــن پژوهــش ضمــن 

ــم. ــد آن می پردازی ــی و نق ــاب به بررس ــن کت ــی ای معرف

کلیدواژه ها: 
وهابیت، آل سعود، عربستان سعودی، ایران.

وهابیت به روایت یک انگلیسی
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دانشجوی دورة دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

بررسی و نقد کتاب وهابی و وهابیت
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مقدمه
وهابیــت، فرقــه ای اســت کــه در اواســط قــرن هجدهــم میــالدي توســط محمــد بــن 
ــی  ــه حنبل ــه، فقی ــن تیمی ــکار اب ــرو اف ــود را پی ــد. او خ ــذاری ش ــاب پایه گ عبدالوه
می دانســت و از طریــق اندیشــة وهابیــت در پــی زدودن بدعت هــا و خرافــات از دیــن 
اســالم بــود. بنیان گــذار ایــن فرقــه، شــیخ محمــد بــن عبدالوهــاب از حاکمــی بــه نــام 
محمــد بــن ســعود درخواســت کــرد تــا از او حمایــت کنــد. ایــن دو نفــر بــا همــکاری 
یکدیگــر تفکــر وهابیــت را در سرتاســر شــبه جزیرة عربســتان نشــر دادنــد. بعدهــا دختر 
محمــد بــن عبدالوهــاب بــا پســر محمــد بــن ســعود ازدواج کــرد کــه ایــن بدین معنــا 

اســت کــه تمــام خانــدان ســعودی از نســل عبدالوهــاب هســتند.
ــن  ــد ب ــان محم ــه می ــت ک ــی اس ــول ائتالف ــتان محص ــی عربس ــت کنون دول
ــد. در  ــود آم ــالدی به وج ــال 1744 می ــعود در س ــن س ــد ب ــاب و محم عبدالوه
ــا توســل بــه آموزه هــای  نتیجــه در ســال 1932 میــالدی عبدالعزیــز بــن ســعود ب
ــان  ــذارد. از آن زم ــان گ ــعودی را بنی ــتان س ــت عربس ــاب دول ــی عبدالوه مذهب
تاکنــون رهبــران عربســتان بــا تکیــه بــر آییــن وهابــی، توجیــه ایدئولوژیکــی بــرای 
حکومــت خــود در عربســتان فراهــم کردنــد. هم پیمانــی آل ســعود و علمــای وهابــی 
در طــی ســالیان دراز از عوامــل اصلــی اســتمرار حاکمیــت آل ســعود در عربســتان 
ــای  ــروعیت و ادع ــی مش ــع اصل ــوان منب ــت به عن ــه وهابی ــت؛ به طوری ک بوده اس
آل ســعود نســبت بــه قــدرت بــه کار مــی رود  )عطایــی و منصــوری مقــدم، 1392(. 
ــوان  ــن کشــور به عن ــای ای ــرای شــناخت عربســتان ســعودی و انگیزه ه ــن رو ب از ای
یکــی از مهم تریــن بازیگــران منطقــة خاورمیانــه، شــناخت اندیشــة وهابیــت 
ضــروری اســت. به همین دلیــل در ســال های اخیــر کتاب هــای متعــددی در 

ــت.  ــاپ رسیده اس ــتان به چ ــش آن در عربس ــت و نق ــة وهابی ــة اندیش زمین

■ جونز، ســرهارفورد  )1397(. وهابی و وهابیت، 
ترجمة مانی صالحی عالمه، تهران، ثالث.

شابک: 978-600-405-196-5
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کتــاب وهابــی و وهابیــت قســمتی از مجموعــه خاطــرات نویســنده اســت کــه 
مربــوط بــه ســال های نخســت اتحــاد میــان آل ســعود و وهابیــت پیــش از تشــکیل 
ــتان گونه و  ــی داس ــاب روایت ــن کت ــد. ای ــعودی می باش ــتان س ــی عربس ــت فعل دول
ــر  ــت را بهت ــة وهابی ــد اندیش ــده می توان ــالل آن خوانن ــه در ِخ ــت ک ــی اس تاریخ
بشناســد. در ایــن نوشــتار ضمــن معرفــی مختصــر ایدئولــوژی وهابیــت، ایــن کتــاب 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــد و بررس ــورد نق م

معرفی اثر و نویسنده
ــی صالحــی عالمــه در  ــز و ترجمــة مان ــی و وهابیــت نوشــتة ســرهارفورد جون کتــاب وهاب
204 صفحــه و بــا شــمارگان 700 نســخه از طــرف نشــر ثالــث و در ســال 1397 به چــاپ 
ــورهای  ــتان در کش ــفیر انگلس ــرات س ــی از خاط ــه بخش ــاب ک ــن کت ــت. ای رسیده اس
ــه تاریخچــة روزهــای نخســت شــکل گیری اندیشــة وهابیــت و پیونــد  خاورمیانــه اســت ب
خــوردن آن بــا خانــدان آل ســعود می پــردازد. کتــاب مشــتمل بــر دو بخــش اصلــی شــامل 
مقدمــة مترجــم و متــن اصلــی بــا نــام وهابــی و وهابیــت اســت. »در مقدمــة مترجــم بــرای 
آگاهــی بیشــتر خواننــدگان، ادامــه سرنوشــت وهابیــون تــا زمــان حاضــر به اختصــار آورده 
شده اســت و مختصــری دربــارة فاجعــة کربــال و غــارت حــرم نبــوی در مدینــه ذکــر شــده 
کــه ســرهارفورد جونــز بــه اولــی فقــط اشــاره ای کوتــاه و بــه دومــی اشــاره ای غیرمســتقیم 
داشــته و توضیحــی نــداده اســت«  )جونــز، 1397، ص. 7(. بخــش اصلــی کتــاب از چهــار 
قســمت »وهابــی و وهابیــت«، »اداره امــور قضایــی«، »منابــع مالــی و درآمدهــا« و »جنــگ و 

امــور نظامــی وهابیــون« تشــکیل شده اســت.
ــکل گیری  ــد ش ــری از رون ــة مختص ــامل تاریخچ ــت« ش ــی و وهابی ــش »وهاب بخ
وهابیــت و سرگذشــت پیونــد تاریخــی آن بــا آل ســعود اســت. نویســنده به نحــوة تبلیغ 
ــن ســعود در ســرزمین های مجــاور و  و انتشــار تعالیــم عبدالوهــاب توســط محمــد ب
قدرتمندشــدن اندیشــة وهابیــت اشــاره می کنــد کــه ســبب ایجــاد تــرس و وحشــت 
ــی داشــت.  ــا را در پ ــش خشــن ترک ه ــه واکن ــد؛ تاجایی ک ــار قســطنطنیه ش در درب
ــی مــن در  ــد: »وقت ــن موضــوع اشــاره می کن ــه ای ــز به صراحــت ب ــورد جون ــن م در ای
ــه  ــه و لشکرکشــی های غارتگران ــات خصمان ــه بصــره وارد شــدم، اقدام ســال 1784 ب
ــرای پاشــای بغــداد و  ــی شــدیدی ب ــن ســعود، احســاس خطــر و اضطــراب و نگران اب
ــرکان آگاه  ــرای همــة ت ــود و همین طــور هــم ب ــدار او در بصــره، ایجــاد کــرده ب فرمان
ــد و  ــه عقای ــتند ک ــی می دانس ــا به خوب ــرا آن ه ــع، زی ــن وقای ــی ای ــع از چگونگ و مطل
تعالیــم عبدالوهــاب و ابــن ســعود، تــا حــد زیــادی بــا قــرآن منطبــق و هماهنــگ اســت 
و در نظــر مردمــان ســادة منطقــه، ایــن عقایــد و تعالیــم، درواقــع بهتریــن و اصیل تریــن 

ــادآوری می کنــد«. تعبیــرات قــرآن و ســنت پیامبــر را تداعــی و ی
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نویســنده در ادامــة شــرح خاطــرات خــود بــه جنگ هــای میــان پاشــاهان عثمانــی 
و وهابیــون کــه واکنــش عثمانــی بــرای جلوگیــری از ترویــج عقایــد عبدالوهــاب بــود، 
ــهرهای  ــایر ش ــال و س ــه کرب ــون ب ــة وهابی ــز شــرح مختصــری از حمل ــردازد. جون می پ
مقــدس مســلمین ارائــه می دهــد. نویســنده هم چنیــن بــه شــرح برخــی از جنگ هــای 
انگلیســی ها بــا قواســم تحــت عنــوان دزدی دریایــی و برخــی مشــاهدات شــخصی خــود 
ــوة  ــه نح ــاب ب ــدی کت ــای بع ــز در بخش ه ــت. جون ــاره کرده اس ــداد اش ــره و بغ در بص
ــه جنگ هــا و امــور  ــع مالــی و درآمدهــای آن هــا و ب ادارة امــور قضایــی وهابیــون، مناب

ــی، 1388(. ــت  )معرفت ــون پرداخته اس ــی وهابی نظام
  An account of ــی ــوان انگلیس ــا عن ــز ب ــورد جون ــر هارف ــرات س ــاب خاط کت
 the transactions of His Majesty’s mission to the court of Persia : in the
years 1807-11 مشــتمل بــر دو جلــد، جلــد اول: ســفر هیئــت اعزامــی بــه ایــران، 
ــیدی  ــال 1354 خورش ــاب در س ــن کت ــد اول ای ــت. جل ــی اس ــد دوم: وهاب و جل
ــخة  ــوی، از روی نس ــلة پهل ــذاری سلس ــالگرد بنیان گ ــن س ــبت پنجاهمی به مناس
1834 چــاپ لنــدن، در مجموعــة 50 کتــاب نایــاب دربــارة فرهنــگ و تاریــخ ایــران 
بــه زبان هــای گوناگــون توســط بنیــاد اشــرف پهلــوی به چــاپ رســید. بخــش دوم 
ــت«  ــی از »وهابی ــة کوتاه ــع تاریخچ ــام دارد. درواق ــی« ن ــز، »وهاب ــرات جون خاط

ضمیمــة کتــاب خاطــرات ســفیر اســت.
ســرهارفورد جونــز بریجــز  )زادة 12 ژانویــه 1764 ـ مــرگ 17 مــارس 1847(، 
دیپلمــات و نویســندة اهــل بریتانیــا بــود. او نخســتین وزیــر مختــار دولــت بریتانیا در 
ایــران بــود کــه در جوانــی بــه کمپانــی هنــد شــرقی پیوســت و در جایــگاه نماینــدة 
ــورد  ــرد. هارف ــت ک ــره خدم ــال های 1783-1794 در بص ــان س ــرکت می ــن ش ای
ــران  ــارة ای ــر درب ــم دیگ ــر مه ــد اث ــات، چن ــا و مکاتب ــر گزارش ه ــالوه ب ــز ع جون
ــن  ــرات او در بحرانی تری ــرح خاط ــد ش ــان زن ــی خ ــای لطفعل ــن روزه دارد؛ آخری
روزهــای سلســلة زنــد در شــیراز اســت. وی در ایــن کتــاب در اثــر اقامــت طوالنــی 
ــی  ــرز زندگ ــوم و ط ــق از آداب و رس ــری دقی ــی، تصوی ــان فارس ــه زب ــنایی ب و آش
طبقــات گوناگــون به ویــژه اعیــان و تجــار عمــدة ایــن ســرزمین در اختیــار خواننــده 
ــار  ــفارتش در درب ــرات او طــی دوران س ــز، شــرح خاط ــر جون ــر دیگ ــذارد. اث می گ
ــر  ــت، مأث ــه اس ــخ قاجاری ــار وی، تاری ــن آث ــی از مهم تری ــت. یک ــاه اس فتحعلی ش
ــرزاق بیــگ دنبلــی اســت کــه نســخه ای از آن را فتحعلي شــاه  ــر عبدال ســلطانیه اث

ــی، 1388(. ــود  )معرفت ــم نم ــه وی تقدی ــه ب ــوان تحف به عن
مترجــم کتــاب، مانــی صالحــی عالمــه در رشــتة هوانــوردی در امریــکا تحصیــل 
ــر  ــه و منتش ــانی ترجم ــوم انس ــوزة عل ــاب در ح ــوان کت ــدود 44 عن ــرده و ح ک
کرده اســت؛ چنــد عنــوان نیــز در مراحــل مختلــف چــاپ و آماده ســازی اســت کــه 
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ــار مهــم ترجمه شــده از  ــه آث از طــرف ناشــران مختلــف عرضــه شده اســت. از جمل
ــن  ــي، آیی ــخ اندیشــه هاي دین ــه جلدي تاری ــاب س ــه کت ــوان ب ــرف ایشــان می ت ط
ــن  ــدس بنیادی ــون مق ــون »مت ــر هم چ ــاری دیگ ــت و آث تشــرف، اســطوره و واقعی
از سراســر جهــان، داســتان فلســفه، یــک ســال در میــان ایرانیــان، تاریــخ آمریــکا، 
ــار  ــی از آث ــه همگ ــرد ک ــاره ک ــی اش ــتایش تاریک ــونده و در س ــد ش ــدای ناپدی خ
تأثیرگــذار در حــوزة علــوم انســانی و اجتماعــی هســتد کــه از ســوی ناشــرین معتبــر 

ــیده اند. ــاپ رس ــوزه به چ ــن ح در ای

نقد و بررسی شکلی اثر
کتــاب وهابــی و وهابیــت صفحه آرایــي، کیفیــت چــاپ، صحافــي و قطــع مناســبي دارد. 
ــی  ــد به خوب ــرح روی جل ــود. ط ــاهده نمی ش ــن مش ــته ای در مت ــی برجس ــط چاپ غل
ــادآور  ــد ی ــرح روی جل ــة ط ــبز در زمین ــگ س ــی دارد. رن ــاب همخوان ــوان کت ــا عن ب
خانــدان آل ســعود و پرچــم عربســتان ســعودی در ذهــن خواننــدگان اســت. در مرکــز 
جلــد تصویــر مــرد عربــی اســت کــه شــمایل ظاهــری آن بــه وهابیــون شــباهت دارد 
ــگارش و  ــت قواعــد عمومــی ن ــاًل پوشــانده شده اســت. از نظــر رعای ــا چشــم ها کام ام
ویرایــش، متــن رســا و شــیوایی اســت و عالئــم نگارشــی و ویرایشــی آن موجــب شــده 

تــا متــن اثــر بــرای عمــوم خواننــدگان قابــل فهــم باشــد.
در ترجمــة اثــر قواعــد عمومــي نــگارش رعایــت شده اســت؛ اصــل اثــر ویرایــش 
ــلط  ــا مس ــي بحث ه ــي و تخصص ــبات واژگان ــنده به مناس ــده و نویس ــي ش تخصص
نشــان مي دهــد. به طــور کلــی اثــر از لحــاظ ترجمــه بســیار روان و رســا می باشــد 
کــه ایــن مســئله عــالوه بــر مهــارت مترجــم بــه نــوع متــن کــه مجموعــه خاطــرات 
ســفیر انگلســتان اســت، برمی گــردد. درواقــع از آن جهــت کــه اثــر، متــن تخصصــی 

و پیچیــده ای نیســت خواننــده بــا چالشــی جــدی روبــه رو نمی شــود.
ــب و  ــب، تناس ــیم بندی مطال ــه در تقس ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــة قاب ــک نکت ی
تجانــس رعایــت نشده اســت؛ متــن از دو بخــش تشــکیل شــده کــه بخــش اول مقدمــة 
مترجــم اســت و بخــش دوم کــه قســمت اصلــی کتــاب می باشــد، بــه وهابــی و وهابیت 
ــرای روشــن تر  اختصــاص یافته اســت. در قســمت مقدمــة مترجــم، صالحــی عالمــه ب
ــه  ــارة تاریخچــة وهابیــت، بــدون هیچ گون شــدن موضــوع پــس از آوردن مطالبــی درب
ــئله  ــن مس ــه ای ــد ک ــاز می کن ــز را آغ ــرات جون ــن خاط ــه ای، مت ــا فاصل ــح ی توضی
ســبب ایجــاد شــبه بــرای خواننــدگان متــن می شــود. بخــش اصلــی اثــر حاضــر نیــز، 
ضمیمــه ای بــر مجموعــه خاطــرات جونــز دربــارة مأموریتــش در ایــران بوده اســت کــه 
مترجــم تصمیــم گرفتــه به صــورت کتابــی مســتقل آن را منتشــر کنــد. به همین دلیــل 

ــدارد. تقســیم بندی مجــزا و مشــخصی ن
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نقد و بررسی محتوایی اثر
ــن  ــش از ای ــه پی ــه ک ــه همان گون ــدارد ک ــري ن ــه و نتیجه گی ــاب مقدم ــن کت ای
ــاب  ــر کت ــر ضمیمــه ای ب ــن اث ــه مت ــل باشــد ک ــه این دلی ــد ب اشــاره شــد، می توان
ــم  ــه مترج ــت ک ــران اس ــش در ای ــز در دوران مأموریت ــرهارفورد جون ــرات س خاط
ــه  ــن بیراه ــد. بنابرای ــر کن ــتقل منتش ــری مس ــورت اث ــه آن را به ص تصمیم گرفت
نیســت کــه گفتــه شــود نــه بــر بخش هــا تمهیــد مناســبي صــورت گرفتــه و نــه بــر 
ــتداللي و  ــدات اس ــا و تمهی ــدان نتیجه گیري ه ــوان فق ــه مي ت ــول؛ به طوری ک فص
ــا نتیجــه دانســت. ــد آن ب ــي و پیون ــر تسلســل عناویــن جزئ نظــري را خــرده اي ب

از طــرف دیگــر کتــاب فاقــد مســئلة محــوري و بنیادیــن اســت و بیشــتر روایتــی 
داســتان گونه مربــوط بــه قرن هــای گذشــته و مشــاهدات نویســنده اســت؛ به شــکل 
ــي گاه  ــاب، بحث های ــت در قســمت هایی از کت ــوان گف ــي مي ت ــادي حت ــاًل انتق کام
ــه  ــود ک ــده می ش ــف دی ــراد مختل ــا و آراي اف ــه نقل قول ه ــک ب ــده و تمس پراکن
ایــن موضــوع ارزش و اعتبــار کتــاب را بــا تردیــد مواجــه می کنــد. روایــت داســتان 
از زاویــة دیــد جونــز به عنــوان نماینــدة دولــت انگلســتان در خاورمیانــه اســت کــه 
بــدون شــک احساســات و انگیزه هــای شــخصی نویســنده هــم در آن دخیــل اســت. 
ــتعمار را  ــفیر انگلســتان در دوران اس ــت س ــر روای ــاده انگاری اســت اگ ــن س بنابرای
ــز و  ــدون مالحظــات شــخصی درنظــر بگیریــم. نوشــتة جون ــه و ب روایتــی بی طرفان
اشــاره اش بــه دوســتی انگلیســی ها و وهابیــون و حفــظ احتــرام متقابــل شــاید یکــی 
از نخســتین نشــانه های حمایــت انگلیســی ها از وهابیــت باشــد  )معرفتــی، 1388(. 
ــش در دوران ســفارتش  ــاب کــه بخــش کوچکــی از خاطرات ــن کت ــز در ای جون
ــان در  ــی چن ــت، وی گاه ــان نداده اس ــی نش ــرای بی طرف ــی ب ــچ تالش ــت هی اس
ــرای  ــی ب ــون تبلیغ ــه مت ــه نوشــته هایش ب ــده ک ــراط ورزی ــون اف ــت از وهابی حمای
ــة  ــت: »هم ــن آورده اس ــاب چنی ــال او در کت ــرای مث ــود. ب ــبیه می ش ــون ش وهابی
ــش و اصــالح سوءاســتفاده ها  ــط در جهــت پیرای ــاب فق ســعی و کوشــش عبدالوه
او  بــود.  احــکام  آن  اجــرای  در  مذهبــی  علمــای  ســایر  ســهل انگاری های  و 
ــز، 1397،  ــد«  )جون ــج کن ــاره رای ــود دوب ــم خ ــی را به زع ــن واقع ــت دی می خواس
ص. 112(. در جــای دیگــری او بــا حمایــت از عقایــد وهابیــون و اشــاره بــه نطبیــق 
ــة  ــچ نکت ــه هی ــم ک ــم بگوی ــت می توان ــن به جرئ ــد: »م ــالم می گوی ــا اس ــا ب آن ه
ــی ای  ــاالت دین ــه رس ــی ک ــد و هنگام ــدا نمی ش ــون پی ــن وهابی ــدی در قوانی جدی
ــق  ــة دقی ــورد مطالع ــره رســید و م ــه قاه ــود، ب ــاب ب ــم خــود عبدالوه ــه قل ــه ب ک
بزرگ تریــن علمــای شــهر قــرار گرفــت همگــی متفق القــول اظهــار داشــتند: اگــر 
این هــا عقایــد و دیدگاه هــای وهابــی اســت، خــود آن هــا هــم بــه آن کیــش تعلــق 

ــز، 1397، ص. 115(. ــد«  )جون دارن
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در مــورد نقــد ترجمــة اثــر و دالیــل انتخــاب ایــن متــن از ســوی مانــی صالحــی 
عالمــه بــرای ترجمــه هــم می تــوان بــه نکاتــی اشــاره کــرد. متــن کتــاب قســمتی 
ــوان  ــا عن ــال 1386 ب ــه در س ــوده ک ــز ب ــرهارفورد جون ــرات س ــه خاط از مجموع
خاطــرات ســر هارفــورد جونــز، روزنامــه ســفر خاطــرات هیئــت اعزامــی انگلســتان 
ــه ایــران از ســوی نشــر ثالــث به چــاپ رسیده اســت. بنابرایــن ســؤال ایــن اســت  ب
کــه چــرا قســمت »وهابــی« کــه در متــن اصلــی ضمیمــه ای بــر کتــاب اســت در 

ــان منتشــر نشده اســت؟ ــان زم هم

ارزیابی نهایی
کتــاب وهابــی و وهابیــت اثــری تاریخــی اســت کــه نویســنده در آن داســتان نخســتین 
ــعود  ــدان آل س ــا خان ــه ب ــن اندیش ــوردن ای ــت و پیوندخ ــکل گیری وهابی ــای ش روزه
ــتان در  ــت انگلس ــفیر دول ــز، س ــرهارفورد جون ــان س ــاب از زب ــد. کت ــت می کن را روای
ایــران و خاورمیانــه اســت کــه در نتیجــه به نوعــی روایــت انگلســتان به عنــوان دولــت 
اســتعماری در آن دوره می باشــد. در شــرایط کنونــی کــه منطقــة خاورمیانــه گرفتــار 
ــزاع میــان قدرت هــای منطقــه ای از جملــه عربســتان ســعودی اســت،  کشــمکش و ن
شــناخت اندیشــة وهابیــت به عنــوان ایدئولــوژی رســمی خانــدان آل ســعود بــه فهــم 
بهتــر اندیشــه ها و اقدمــات ایــن کشــور کمــک زیــادی می کنــد. عربســتان ســعودی 
یکــی از دولت هــای هویتــی خاورمیانــه اســت کــه اندیشــة وهابیــت نقــش زیــادی در 
ــن  ــداوم حیــات سیاســی آن کشــور تاکنــون داشته اســت. بنابرای فراینــد تشــکیل و ت
مطالعــة ایــن کتــاب به عنــوان اثــری کــه بــه نخســتین روزهــای شــکل گیری 
ــردازد  ــعود می پ ــدان آل س ــوژی خان ــه ایدئول ــدن آن ب ــی تبدیل ش ــت و چگونگ وهابی
بــه پژوهشــگران حــوزة مطالعــات خاورمیانــه و عربســتان ســعودی توصیــه می شــود.
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معرفی اثر و نویسنده
مؤسســة ترجمــان در ســال های اخیــر فعالیت هــای گســترده ای را در حــوزة علــوم 
انســانی پیــش گرفتــه و فعالیت هــای آن افــزون بــر یــک پایــگاه نســبتاً تخصصــی 
ــام  ــا ن ــز بنگاهــی انتشــاراتی ب ــک نشــریه و نی ــوم انســانی، انتشــار ی در حــوزة عل
»ترجمــان علــوم انســانی« اســت. ایــن  مؤسســه در پایــگاه اینترنتــی خــود یکــی از 
اهدافــش را ترجمــة »متــون دســت اول، از اندیشــمندان اصلــی جریان هــای مهــم 

ــوان کرده اســت. فکــری و نظــری« عن
ــی(  ــه تألیف ــه ای  )و ن ــار غیرترجم ــدود آث ــه از مع ــا، ک ــورد بحــث م ــاب م کت
انتشــارات ایــن مؤسســه اســت؛ قــرار بــوده کــه »بــا ایــدة ترســیم خطــوط کلــی و 
ــا  ــی از جریان ه ــرب«، »گزارش ــان ع ــی از جه ــم اندازی عموم ــاختن چش فراهم س
شــخصیت های فرهنگــی معاصــر عــرب« تهیــه کنــد و »مجموعــه ای راهنماگونــه« 
ــمندان  ــری اندیش ــوالت فک ــا تح ــا را ب ــد و م ــرار ده ــگران ق ــار پژوهش در اختی
شــاخص جهــان عــرب و آراء و آثــار آنــان آشــنا کنــد؛ امــا به هیــچ عنــوان 
ــت  ــن انتشــارات  )صرف نظــر از دق ــه اِی ای ــار ترجم ــری هم ســنگ آث ــد اث نمی توان
ترجمه هــای آن آثــار( و نــه دیگــر آثــار منتشرشــده بــه زبــان فارســی در ایــن حــوزه 
باشــد. اگــر همتــی واقعــی درکار بــود و متولیــان امــر1 کمــی بــا جدیــت بــه موضــوع 
ــد کار  ــی در ح ــا مقاالت ــازل ب ــری ن ــة کار اث ــد نتیج ــود می پرداختن ــش خ پژوه
کالســی دانشــجویان کارشناســی آن هــم در وضعیــت اســفناک آمــوزش عالــی در 

ــد. ــن روزگار نمی ش ــانی در ای ــوم انس ــته های عل رش

ــد کتــاب آمــده: »پژوهشــگر و همــکاران« و البتــه ناشــر کــه یــک  ــر روی جل 1. چنان کــه ب
مؤسســة فرهنگــی اســت و در پایــگاه خــود بخشــی را بــه نقــد کتــاب اختصــاص داده اســت.

ترجمان فاجعه در پژوهش

 احسان موسوی خلخالی
نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزة مطالعات تاریخ تشیع، ادیان و مذاهب اسالمی

بررسی و نقد کتاب روشنفکران جهان عرب
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»پژوهشــگر« بــرای ایــن اثــر حــدوداً 1300 صفحــه ای، یــک مقدمــة دو و نیــم 
صفحــه ای را کافــی دانســته کــه در آن ضمــن توضیــح واضحــات در دو ســطر مــالک 
ــده  ــه خوانن ــرای آن ک ــت. ب ــه کرده اس ــخصیت ها را ارائ ــاب ش ــرای انتخ ــود ب خ
به غلــط گمــان نبــرد کــه در ایــن دو ســطر تلقــی »پژوهشــگر« از مفهــوم روشــنفکر 
تبییــن شــده، ایــن مــالک را عینــاً می آوریــم: »مــالک انتخــاب ایــن شــخصیت ها 
ــری و  ــای فک ــازی جریان ه ــا برجسته س ــکل گیری ی ــا در ش ــر آن ه ــش و تأثی نق
ــا صرف نظــر از جغرافیــا و دیــن و مذهــب  فرهنگــی دوران معاصــر جهــان عــرب ب
آنــان بوده اســت«. آن چــه از ایــن مــالک می تــوان فهمیــد آن اســت کــه برداشــت 
ــه  ــت ک ــنفکر اس ــوم روش ــه از مفه ــی عوامان ــان تلق ــکاران« هم ــگر و هم »پژوهش

البتــه نیــازی بــه تعریــف نــدارد.
در ایــن مقدمــه البتــه از تعریــف »جهــان عــرب« غفلــت نشده اســت. از بدیهی ترین 
ــارف  ــک دایرةالمع ــدآورش آن را در حــد ی ــر علمــی، کــه پدی ــک اث ــوری کــه در ی ام
ــة  ــر آیین ــوان اث ــه عن ــت و این ک ــا اس ــوح تعریف ه ــود وض ــت ش ــد رعای ــد، بای می دان
تمام نمــای محتــوای آن باشــد و پدیدآورنــده یــا کســی کــه اثــر زیــر نظــر او تدویــن 

شــده در مقدمــة خــود علــت انتخــاب عنــوان را بــر اثــر خــود بیــان کنــد.
همچنیــن در روزگار کنونــی مــا، خواننــده بایــد بــا خوانــدن مقدمــه بفهمــد کــه 
چــه اطالعاتــی در ایــن اثــر وجــود دارد کــه در شــبکة اینترنــت بــدان دســت پیــدا 
نمی کنــد و چــرا بایــد بــرای خریــد ایــن کتــاب بــا ایــن حجــم، مبلغــی نه چنــدان 

انــدک بپــردازد.
ــر  ــن اث ــکاالت ای ــة اش ــه هم ــه ب ــت ک ــش از آن اس ــی بی ــاب بس ــم کت حج
پرداختــه شــود. در ادامــه بــه »برخــی« اشــکاالت روشــی و کلــی در کتــاب و نیــز 

ــم. ــدود می پردازی ــل مع ــد مدخ ــوردی در چن ــکاالت م ــه اش ب

■ فکری، مسعود و همکاران  )1397(. روشنفکران 
جهان عرب، تهران: ترجمان علوم انسانی.

شابک:   978-600-8091-21-9
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ترجمان فاجعه در پژوهش

بررسی و نقد روشی
ــام بســیاری  ــراد داده شــده، ن ــارة مــالک انتخــاب اف ــا وجــود توضیحــی کــه درب ب
ــون  ــت، چ ــکال نیس ــود اش ــودی خ ــن به خ ــه ای ــت. البت ــی اس ــان در آن خال کس
ــه  ــن این ک ــد. ضم ــی می مان ــلیقه باق ــال س ــرای اعم ــا ب ــی فض ــال اندک ــر ح در ه
انتظــار نیســت کــه اثــری بــا عنوانــی چنیــن کلــی بتوانــد جامــع افــراد باشــد. امــا 
ــوم نیســت چــرا صــد  ــه معل وقتــی بناســت فقــط صــد نفــر معرفــی شــوند  )البت
ــاب  ــن کت ــاًل در ای ــار باشــد. مث ــع اغی ــا جــای ممکــن مان ــد ت ــد بای ــر!( بی تردی نف
طــه حســین  )1889-1973( معرفــی شــده  )و حــق مطلــب هــم همیــن اســت( 
امــا ســید قطــب  )1908-1966( معرفــی نشده اســت. یــا محمــد متولــی شــعراوی 
ــان  ــت. در می ــان نیامده اس ــی به می ــاوی نام ــف القرض ــا از یوس ــده ام ــی ش معرف
ــدوری،  ــز ال ــاس، عبدالعزی ــد احســان عب ــی مانن ــای مهم ــر، چهره ه ــراد معاصرت اف
عزیــز العظمــه، عــادل ضاهــر، فهمــی جدعــان، هاشــم صالــح، فیصــل دراج معرفــی 
ــام محمــد  ــه ن ــی ای ب ــگار معمول نشــده اند و مثــاًل شــاعر دســت چنــدم و روزنامه ن
ــوم نیســت  ــرار داده و اصــاًل معل جربوعــة، کــه مقتــدای خــود را صــدام حســین ق

ــی شده اســت. ــن شــخص چیســت، معرف ــت ای وجــه اهمی
ــی  ــبکة جهان ــی در ش ــی جســت وجو و کاوش  )حت ــا کم ــات، ب ــوزة ادبی در ح
اینترنــت کــه منبــع اصلــی ایــن »پژوهــش« اســت( معلــوم می شــود کــه 
ســردمداران شــعر مقاومــت فلســطین، محمــود درویــش و ســمیح القاســم هســتند 
ــی  ــوزة داستان نویس ــن در ح ــت. همچنی ــی نشده اس ــاب معرف ــی در کت ــه دوم ک
فلســطین پیشــگامان ادبیــات داســتانی فلســطین غســان کنفانــی و امیــل حبیبــی 
ــن  ــار زن در ای ــط چه ــی نشده اســت. در ضمــن فق ــی معرف ــاز دوم ــه ب هســتند ک
مجموعــه معرفــی شــده اند  )4 درصــد( کــه ایــن بــا نســبت حضــور زنــان در ســپهر 
ــی جهــان عــرب، به خصــوص در نیمــة دوم قــرن بیســتم کــه دامنــة  فکــری و ادب

ــة بســیار دارد. ــی کتــاب اســت، فاصل زمان
ــم  ــی تنظی ــام خانوادگ ــی ن ــب الفبای ــام شــخصیت ها به ترتی ــاب براســاس ن کت
شده اســت. ســاختار هــر »مدخــل«، اگــر بتــوان چنیــن نامــی بــر آن نهــاد، این گونــه 
اســت: نــام شــهر شــخص، نــام و نــام خانوادگــی شناســنامه ای او، اطالعــات مربــوط 
ــخصی.  ــه ش ــری، صفح ــش فک ــص، گرای ــات، تخص ــد و وف ــان تول ــکان و زم ــه م ب
بعــد از ایــن اطالعــات تلگرافــی، »مقالــة« مربــوط بــه شــخص آغــاز می شــود کــه 
شــامل »مقدمــه«، ســوابق  )تحصیلــی، اجرایــی، سیاســی(، جوایــز، مهم تریــن آثــار 

ــود.  ــات می ش ــده ای از نظری و گزی
ــوم  ــاًل معل ــد. مث ــده را آزار می ده ــا خوانن ــر این ج ــار دیگ ــار ب ــود معی مشــکِل نب
ــه ای  ــم صفح ــة دو و نی ــاً در مقدم ــت و طبع ــص چیس ــور از تخص ــه منظ ــت ک نیس
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»پژوهشــگر« هــم مجــال آن نبــوده کــه منظــور از آن توضیــح داده شــود. در نتیجــه، 
ــاس  ــح، الی ــب صال ــد، طی ــد ابوزی ــر حام ــس، نص ــاًل ادونی ــودن  )مث ــنده« ب »نویس
خــوری(، »اســتاد دانشــگاه« بــودن  )مثــاًل محمــد ارکــون(، »محقــق« بــودن  )مثــاًل 
محمــد ارکــون(، »اندیشــمند« بــودن  )مثــاًل محمــد ارکــون(، »منتقــد« بــودن  )لویس 
عــوض، هــادی العلــوی(، »ادیــب« بــودن  )لویــس عــوض، محمــد الطالبــی( و حتــی 
ــراد دانســته شده اســت.  ــة( تخصــص اف ــد جربوع ــودن  )محم ــد« ب »نویســندة متعه
بدیهــی اســت کــه آن چــه ذکــر شــده حداکثــر شــغل و حرفــة ایــن افــراد اســت و نــه 
»تخصــص« آن هــا. ایــن عناویــن چنــان کلی انــد کــه حــذف آن هــا از سرتاســر کتــاب 
هیــچ اطالعاتــی از آن کــم نمی کنــد، چــون طبیعــی اســت کســی کــه صاحب اندیشــه 
ــوده  ــی نویســنده ب ــی نوشــته یعن ــا کتاب های ــذار اســت ی دانســته می شــود و تأثیرگ
یــا شــاگردانی داشــته یعنــی اســتاد دانشــگاه بوده اســت. البتــه چه بســا »پژوهشــگر« 
ــة کالم از  ــم اطال ــه از بی ــای خاصــی از »تخصــص« را درنظــر داشــته ک ــرم معن محت

ــت. ــر کرده اس ــش« صرف نظ ــة پژوه ــح آن در »مقدم توضی
ــق  ــت. طب ــاده انگارانه اس ــیار س ــز بس ــری« نی ــش فک ــن آوردن »گرای همچنی
ــی شــده اند شــخصیت هایی برجســته اند  ــاب معرف ــن کت ــرض، کســانی کــه در ای ف
ــیب هایی  ــراز و نش ــان ف ــة آن ــه ای، اندیش ــب اندیش ــان صاح ــر انس ــد ه ــه مانن ک
داشــته و دســت کم بســیاری از آنــان را نمی تــوان در یــک کلمــه و بــا یــک 
ــرای  ــرا«، »اصالح گ ــپ ملی گ ــد »چ ــی مانن ــرد. آوردن عناوین ــی ک ــب معرف برچس
ــد!(، »سلفیســم  ــه رو«  )رشــدی راش ــلفی میان ــی«، »چــپ ســکوالر«، »س نومعتزل
میانــه رو«  )طــارق رمضــان(، »لیبــرال اســالم گرا«  )کــذا!( همــه و همــه به خصــوص 

ــت. ــزن اس ــا و ره ــا بی معن ــن از آن ه ــی روش ــود تعریف در نب
ــرده  ــام ب ــا ن ــار« فــرد معرفــی شــده ی ــا چــه معیــاری »مهم تریــن آث این کــه ب
ــگار  ــکل، روزنامه ن ــنین هی ــد حس ــاًل از محم ــت. مث ــته نیس ــز دانس ــده اند نی ش
ــز نوشته اســت، فقــط پنــج کتــاب معرفــی  ــار بســیاری نی معــروف مصــری کــه آث
ــوارد مشــابه را در بخــش بعــد بیشــتر توضیــح خواهیــم داد. شده اســت. برخــی م

روش ارائــة مطالــب نیــز در کتــاب یکدســت نیســت. گاهــی آثــار شــخص تک به تک 
در چنــد ســطر معرفــی شــده اند  )محمــد عابــد الجابــری، صنــع اهلل ابراهیــم( و گاه بــه 
ــی  ــون(؛ گاه ــد ارک ــد، محم ــر حامدابوزی ــت  )نص ــنده شده اس ــر بس ــوان اث آوردن عن
ــان فارســی معرفــی شــده  )محمــد ارکــون( و گاهــی نشده اســت   ــه زب ترجمــة اثــر ب
)نصــر حامــد ابوزیــد، محمــد عابــد الجابــری(. گاه نیــز ترجمــة فارســی اثــر یــاد شــده 
امــا اطالعــات آن ناقــص اســت و نــام مترجــم یــا ناشــر یــا ســال نشــر نیامده اســت. در 
مــواردی نیــز عنــوان اثــر نخســت فارســی آمــده و ســپس نــام اصــل عربــی آن آورده 
ــه ناشــیانه تر  ــی صــرف نظــر شده اســت. از هم ــام عرب ــواردی از آوردن ن شــده و در م
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ــخ  ــی تاری ــده اند و گاه حت ــرده نش ــام ب ــی/ ن ــی معرف ــب تاریخ ــار به ترتی ــه آث این ک
انتشــار اثــر نیــز آورده نشده اســت  )محمــد عابــد الجابــری، ادونیــس(.

اشکاالت موردی 
اکنــون بــا بررســی چنــد مدخــل می کوشــیم کمــی از اشــکاالت مــوردی در ارائــة 

اطالعــات را نشــان دهیــم.

آدونیس
ــت.  ــی نیس ــس بحث ــات ادونی ــودن نظری ــی ب ــذاری و جنجال ــت و تأثیرگ در اهمی
ــار« دو  ــن آث ــش »مهم تری ــود. در بخ ــاز می ش ــس« آغ ــل »آدونی ــا مدخ ــاب ب کت
ــا کتــاب پیش درآمــدی بــر شــعر عربــی  مجموعــه شــعر آدونیــس معرفــی شــده ب
ــر و  ــه مهم ت ــری او و از هم ــار نظ ــک از آث ــن هیچ ی ــز ای ــه ج ــت ک ــب اس و جال
ــت!  ــی نشده اس ــا(، معرف ــتا و پوی ــول  )ایس ــت و المتح ــاب الثاب ــر، کت تأثیرگذارت
بخــش »گزیــده ای از نظــرات« بــا توضیــح نظــر ادونیــس دربــارة بحــران ســوریه و 
اتفاقــات ناگــوار چنــد ســال اخیــر در ایــن کشــور آغــاز می شــود. ســپس بــه نظــر 
آدونیــس دربــارة بهــار عربــی پرداختــه شــده، پــس از آن »یهودیــان، صهیونیســتم 
و فلســطین«، آن گاه »آدونیــس و جدایــی دیــن از سیاســت«  )در 9 ســطر(، 
ــس و  ــی آدونی ــس و زن«، »هم نوای ــرآن«، »ادونی ــالم و ق ــس و اس ــپس »آدونی س
شــاعران ایرانــی«، »نگاهــی بــه اشــعار آدونیــس«، و در نهایــت »چهــار حــوزة شــعر 
آدونیــس«  )ص ص. 16-21(. بدیهــی اســت کــه همــة ارجاعــات در ایــن بخــش بــه 
پایگاه هــای اینترنتــی  )ازجملــه یوتیــوب!( اســت. به نظــر می آیــد کــه »پژوهشــگر 
ــه »نظریــات« آدونیــس، و دیگــر شــخصیت های  و همــکاران« به جــای پرداختــن ب
ــاب موضوعــات روز  ــه »نظــرات« او در ب ــد ب معرفی شــده در کتــاب، ترجیــح داده ان
ــاب مســائل روز را  ــرد در ب ــد. البتــه حــق هــم داشــته اند، چــون »نظــر« ف بپردازن
ــوان پیــدا کــرد،  ــی اینترنــت در چنــد دقیقــه می ت ــا جســت وجو در شــبکة جهان ب
ــائلی  ــم، و مس ــن، عل ــنت، دی ــدد، س ــاب تج ــه« او درب ــتن »نظری ــرای دانس ــا ب ام
ــت کم از  ــا دس ــد ی ــا را خوان ــرد و آن ه ــه ک ــار او مراجع ــه آث ــد ب ــا بای ــر آن ه نظی

ــرد. ــار اســتفاده ک ــن آث ــکا از ای ــل ات ــق و قاب ــای دقی گزارش ه

نصر حامد ابوزید
»تخصــص« ایــن متفکــر بلنــدآوازة مصــری »اســتاد دانشــگاه و نویســنده« عنــوان 
شده اســت. در ســوابق اجرایــی ابوزیــد، اســتادی او در دانشــگاه اوترخــت و دانشــگاه 
ــی  ــار( معرف ــة آث ــه هم ــد  )ن ــم« ابوزی ــار مه ــت. »آث ــاد نشده اس ــد ی ــدن هلن لی
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ــح  ــت. در توضی ــا نشده اس ــی آن ه ــای فارس ــه ترجمه ه ــاره ای ب ــا اش ــده اند ام ش
ــده شــده به جــای  ــا همان چــه »گزیــده ای از نظریــات« خوان اندیشــه های ابوزیــد ی
کار بیهــودة مراجعــه بــه خــود آثــار ابوزیــد، کــه اصلی تریــن آن هــا بــه فارســی نیــز 
ترجمــه شده اســت  )ازجملــه ســه مــورد آن هــا بــه ایــن قلــم(، از یــک ســخنرانی 
ــه ای  ــت و مقال ــترس اس ــت در دس ــن آن در اینترن ــه مت ــروش ک ــم س عبدالکری
ــت  ــود اس ــت موج ــم در اینترن ــه آن ه ــد ک ــه های ابوزی ــاب اندیش ــادی در ب انتق
اســتفاده شده اســت؛ انتخابــی هوشــمندانه کــه صرفــة اقتصــادی هــم در آن لحــاظ 

شده اســت.

محمد عابد الجابری
ــت. در  ــری رخ داده اس ــتباهات جالب ت ــری اش ــار« الجاب ــن آث ــی »مهم تری در معرف
ــر  ــه این کــه دومیــن اث ــح ب ــا تصری ــی ب ــام ســاختار عقــل عرب ــار ن ــن آث ســیاهة ای
ــا  ــی ب ــی عرب ــل اخالق ــن عق ــده؛ همچنی ــی اســت آم ــل عرب ــد عق ــة نق از مجموع
ــب  ــی اســت. جال ــل عرب ــد عق ــة نق ــر از مجموع ــن اث ــه چهارمی ــه این ک ــح ب تصری
ــر دیگــر ایــن مجموعــه هــم  ــد و دو اث ــر کنــار هــم نیامده ان اســت کــه ایــن دو اث
ــل  ــد عق ــة نق ــار مجموع ــیاهة آث ــن س ــد در همی ــی نشــده اند. در صفحــة بع معرف
ــر از  ــدود 25 اث ــه ح ــت ک ــی اس ــه در حال ــن هم ــت. ای ــام آورده شده اس ــی ن عرب
الجابــری نــام آورده شده اســت. یکــی از جالب تریــن آثــار الجابــری کــه معرفــی آن 
الزم دانســته شــده کتــاب ســوم از مجموعــة دیدگاه هــا اســت. البتــه معلــوم نیســت 
کــه ایــن مجموعــة »دیدگاه هــا« چنــد کتــاب را شــامل می شــود و چــرا از میــان 
ــوم  ــاب س ــط کت ــاب و اول دوم، فق ــه کت ــه ازجمل ــن مجموع ــر ای ــای دیگ کتاب ه

ــت.  ــته شده اس ــام آوردن دانس ــتة ن شایس
ــر آورده  ــخ نش ــدون تاری ــیاهه ب ــن س ــای ای ــر کتاب ه ــم اکث ــه گفتی چنان ک
شــده اند. در ترجمــة عناویــن آثــار نیــز اشــتباهات فاحشــی رخ داده اســت: 
ــت  )ص. 328(.  ــه شده اس ــت« ترجم ــب و حکوم ــه »تعص ــة« ب ــة و الدول »العصبی
ــارة ابن خلــدون  ــد درب ایــن کتــاب چنان کــه »پژوهشــگر و همــکاران« نیــز آورده ان
اســت و در این صــورت »عصبیــت« اشــاره بــه نظریــة ابــن خلــدون دربــارة ظهــور 
ــن  ــدارد. همچنی ــب ن ــارف تعص ــوم متع ــه مفه ــی ب ــت و ربط و زوال تمدن هاس
ــنی  ــه به روش ــده ک ــل« ترجمه ش ــن حنب ــة اب ــه »مخمص ــل« ب ــن حنب ــة اب »محن
ــخ  ــم تاری ــن مفاهی ــکاران« از بدیهی تری ــگر و هم ــه »پژوهش ــد ک ــان می ده نش
ــی  ــن اشــتباه را نتیجــة بی اطالع ــوان ای ــم بت ــد. شــاید ه کالم اســالمی بی اطالع ان
ــی مشــکلة  ــی دانســت. »اضــواء عل ــد ترجمــة اصطالحــات فن ــن قواع از بدیهی تری
التعلیــم بالمغــرب« هــم بــه »آسیب شناســی مشــکل آمــوزش در مغــرب« ترجمــه 
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ترجمان فاجعه در پژوهش

ــوم  ــت و معل ــور اس ــو و ن ــای پرت ــوء« به معن ــة »ض ــواء« از ریش ــت. »اض شده اس
ــت.  ــته شده اس ــادل آن دانس ــی« مع ــرا »آسیب شناس ــت چ نیس

محمد ارکون
ــناس« آورده  ــورخ، اسالم ش ــمند، م ــق، اندیش ــون »محق ــد ارک ــص« محم »تخص
شده اســت کــه در مــورد محمــد ارکــون فقــط مــورد ســوم آن هــم به طــور ناقــص 
درســت اســت. ارکــون همه جــا خــود را »مــورخ افــکار« معرفــی می کــرد و ایــن را 
بزرگ تریــن رســالت خــود می دانســت. در »ســوابق اجرایــی« محمــد ارکــون آمــده 
کــه وی »عضــو هیئــت عالــی خانــواده و جمعیــت« بــود و هیــچ اطالعاتــی دربــارة 

ــز آن کجاســت نیامده اســت. ــه مرک ــت و این ک ــن هیئ ای
ــاب  ــه کت ــی و س ــاب انگلیس ــه کت ــون س ــار« ارک ــن آث ــان »مهم تری در می
ــه »پژوهشــگر و  ــی شــده اند. روشــن اســت ک ــی معرف ــاب عرب فرانســوی و 13 کت
همــکاران« هیچ یــک از ایــن آثــار را ندیده انــد و در جســت وجوهای اینترنتــی 
ــته های  ــون نوش ــد، چ ــاهده نکرده ان ــار را مش ــن آث ــی از ای ــد یک ــی جل ــود حت خ
ارکــون کــه بســیار بیــش از آن اســت کــه در ایــن کتــاب آورده شــده به جــز چنــد 
مــورد معــدود همگــی بــه فرانســوی اند و همــة کتاب هــای عربــی ارکــون به دســت 
شــاگرد وفــادار او، هاشــم صالــح، بــه عربــی ترجمــه شده اســت. نــام ایــن مترجــم بــر 
جلــد همــة آثــار آمده اســت. پیش تــر بــه زبــان فارســی کتابنامــه ای از آثــار ارکــون 
منتشــر شده اســت و علــت چنیــن اشــتباه فاحشــی را فقــط می تــوان بســنده کردن 
ــه  ــن این ک ــت. ضم ــات دانس ــن اطالع ــرای یافت ــی ب ــت وجوهای اینترنت ــه جس ب

ــه فارســی ترجمــه نشده اســت. ــار ارکــون ب ــوان آث ــری، عن برخــالف مــورد الجاب

جورج طرابیشی
ــت،  ــناخته شده اس ــر ش ــران کمت ــه در ای ــوریه ک ــل س ــر اه ــن متفک ــارة ای درب
ــه  ــوط ب ــش مرب ــت. در بخ ــر اس ــوع دیگ ــتباهاتی از ن ــار اش ــاب دچ ــات کت اطالع
طرابیشــی گفتــه شــده کــه وی »کتاب هایــی دربــارة مارکسیســت  )کــذا!(، 
نظریــة ملــی، نقــد ادبــی... نوشته اســت«. جــدا از مــورد خنــده آور »مارکسیســت«، 
ــارة  ــه ای اســت کــه طرابیشــی درب ــوع نظری ــة ملــی« چــه ن ــوم نیســت »نظری معل
ــی »پژوهشــگر و  ــز موضــوع اصل ــات طرابیشــی نی آن نوشته اســت. در بخــش نظری
همــکاران«، »نظــر« طرابیشــی دربــارة بحــران ســوریه و انقــالب اســالمی در ایــران 
اســت. از حرف هــای عجیبــی کــه در ایــن بخــش زده شــده آن اســت کــه طرابیشــی 
»مواضــع بســیار تنــدی دربــارة تشــیع« دارد. البتــه مبــادا خواننــده چنیــن بپنــدارد 

ــه شده اســت. ــن اظهارنظــر ارائ ــرای ای ــی ب ــه منبع ک
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ــث  ــالم الحدی ــی اس ــرآن ال ــالم الق ــن اس ــاب م ــوان کت ــار، عن ــش آث در بخ
ــث« در  ــدرن«. »الحدی ــه اســالم م ــرآن ب ــن ترجمــه شده اســت: »از اســالم ق چنی
ــرای اصطــالح مــدرن اســت، امــا این جــا منظــور  ــان عربــی امروزیــن معادلــی ب زب
طرابیشــی همــان اصطــالح حدیــث/ روایــت در معنــای ســنتی کلمــه اســت. ایــن 
کتــاب دربــارة تفاوت هــای قرائــت قرآنــی از قرائــت حدیثــی اســالم و رونــد تبدیــل 
قرائــت قرآنــی بــه قرائــت حدیثــی و نشــاندن حدیــث در جایــگاه هم ســنگ قــرآن 
اســت. روشــن اســت کــه »پژوهشــگر و همــکاران« هیــچ اطالعــی از اصــل کتــاب و 
نیــز از گزارش هــای مربــوط بــه آن ندارنــد و فقــط عنــوان آن را جایــی در اینترنــت 

ــد. ــی دیده ان ــار طرابیش ــیاهة آث در س

ارزیابی نهایی و سخن آخر
خواننــدة آگاه بی تردیــد خواهــد پرســید کــه در ایــن بررســی اشــاره ای بــه 
ــد و بررســی  ــراد، و نق ــی نظــرات اف ــاب، یعن ــن و حســاس ترین بخــش کت مهم تری
آن هــا نشده اســت. نگارنــده امــا در پرتــو آن چــه گذشــت عــذر خــود را در 
ــیار  ــخن بس ــاره س ــک در این ب ــد. بی ش ــه می دان ــش موج ــن بخ ــه ای ــن ب نپرداخت
ــد  ــان می ده ــای کار نش ــا این ج ــاه ت ــی کوت ــن بررس ــا همی ــت، ام ــوان گف می ت
ــة  ــه هم ــاد ب ــه اعتم ــان اســت ک ــر چن ــن اث ــال در ای ــی و اهم ــه حجــم بی دقت ک
اطالعــات موجــود در آن را مشــکل می کنــد. نگاهــی سرســری بــه منابــع مقاله هــا 
ــت چندم و گاه  ــذ دس ــوارد از مآخ ــة م ــاً در هم ــم تقریب ــا دریابی ــت ت ــی اس کاف
ــی هســتند، اســتفاده شده اســت  ــع اینترنت ــراً مناب ــه اکث ــه ای ک نوشــته های روزنام
و مــوارد اســتفاده و اســتناد بــه اصــل آثــار نویســندگان در توضیــح نظریــات آنــان 

ــدوم. ــادر کالمع ــادر اســت؛ و الن بســیار ن
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چکیده
طــی ســالیان اخیــر اهتمــام اصلــی روشــنفکران دینــی ایــن دیــار معطــوف بــه تبییــن و 
ــای  ــا گزاره ه ــی ب ــاط عقالن ــراری ارتب ــی برق ــدرن و چگونگ ــای م ــای دنی ــل مؤلفه ه تحلی
ــا معرفــی  ــا ب ــود ت ــر آن خواهیــم ب ــژه دینــی بوده اســت. در ایــن جســتار ب ســنتی و به وی
ــی  ــینی، چگونگ ــی حس ــید مجتب ــم س ــر به قل ــای معاص ــن داری در دنی ــاب دی ــد کت و نق
ــک  ــگاه ی ــرده و از ن ــی ک ــر را بررس ــای معاص ــی دنی ــرایط کنون ــتن در ش ــه زیس دینداران
روشــنفکران دینــی، ضمــن بررســی پــاره ای از مؤلفه هــای دنیــای معاصــر و معرفــت دینــی 
در دنیــای کنونــی، پاســخ های ایــن پژوهشــگران گرامــی را پیرامــون ایــن ســؤال اساســی 
ــال  ــر به دنب ــای معاص ــه در دنی ــای مدرنیت ــود پیچیدگی ه ــا وج ــوان ب ــه می ت ــه »چگون ک
ــة  ــا آن باشــد؟«، را در بوت ــا ســازگار ب ــای معاصــر ی ــده از دنی ــه برآم ــداری باشــیم ک دین

نقــد قــرار دهیــم. 

کلیدواژه ها: 
روشنفکری دینی، دنیای معاصر، دینداری، رابطة انسان با خدا.

مقدمه
ــده و  ــا باقیمان ــرای م ــته ب ــان گذش ــه از جه ــری ک ــن عنص ــن و مهم تری قوی تری
ــوت در  ــاًل به ق ــه فع ــت؛ ک ــن اس ــده، دی ــناخته ش ــم ش ــم قدی ــاد عال ــن نم بهتری
جهــان جدیــد حضــور دارد. از دیگــر ســو، جهــان جدیــد واجــد عناصــری اســت کــه 
در پــاره ای مــوارد بــا جهــان قدیــم و اندیشــة دینــی ســازگاری و همخوانــی نــدارد 
ــه به ســوی دیگــری  ــن دو ســوی معادل و گاه موجــب نســخ و لغــو هــر کــدام از ای

یک همدلی مومنانه

 دکتر محمدباقر منصورزاده
دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

بررسی و نقد کتاب دین داری در دنیای معاصر
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شده اســت. از همیــن رو نویســندة کتــاب دیــن داری در دنیــای معاصــر کوشیده اســت 
بــرای ایــن تعــارض و دوگانگــی راه حــل و پاســخی درخــور و شایســته در پیــش روی 

خواننــدگان ایــن اثــر و تمــام عالقه منــدان عرصــة اندیشــة دینــی قــرار دهــد. 
ــگارش  ــدف از ن ــد ه ــح ده ــا توضی ــد ت ــالش می کن ــگفتار ت ــنده در پیش نویس
ــرای  ــی ب ــوایان دین ــول پیش ــورد قب ــرایط الزم م ــل ش ــت حداق ــاب رعای ــن کت ای
ــه و  ــور روحی ــه فراخ ــس ب ــر ک ــه »ه ــد ک ــد می کن ــت و تأکی ــودن اس دیندارب
اســتعداد خویــش از ایــن سرچشــمه ی گران بهــای الهــی  )دیــن( بیشــتر بهره منــد 

می گــردد«  )حســینی، 1397، ص. 7(.
ــات  ــا و نظری ــه دیدگاه ه ــادن ب ــم و ارج نه ــن تکری ــتار ضم ــن نوش ــا در ای م
ایــن اثــر، خواهیــم کوشــید تــا ضمــن معرفــی اجمالــی بخش هــای گوناگــون ایــن 
کتــاب، برخــی از نظــرات و دیدگاه هــا را در برابــر نــگاه جــاری در ایــن اثــر نهــاده 
ــی  ــوی علم ــی و گفت وگ ــة علم ــارب آراء چرخ ــن تض ــا از ای ــیم ت ــدوارم باش و امی

ــرود. ــش ب به پی

معرفی اثر و نویسنده
ســیدمجتبی حســینی متولــد 1338 تحصیــالت حوزوی خــود را از ســال دوم راهنمایی 
آغــاز کــرد و در ســن 30 ســالگی بــه اجتهــاد رســید. وی همچنیــن به طــور همزمــان 
ــس از آن کارشناســی  ــران و پ ــاختمان از دانشــگاه ته کارشناســی مهندســی راه و س

ارشــد معمــاری و کارشناســی ارشــد فلســفه علــم را نیــز کســب نمــود.
از ایشــان تاکنــون بیــش از 20 تألیــف منتشــر شده اســت؛ ایــن اثــر دیــن داری 
ــالة ایشــان  ــف و بخشــی از ســخنرانی های 20 س ــن تألی ــر، آخری ــای معاص در دنی
ــازار  ــا 1200 نســخه در ســال 1397 وارد ب اســت و از ســوی انتشــارات نیســتان ب

■ حســینی، ســیدمجتبی  )1397(. دین داری در 
دنیای معاصر، تهران: کتاب نیستان.
شابک؛    978-964-337-991-9
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ــری  ــک نتیجه گی ــش و ی ــگفتار، 16 بخ ــک پیش ــاب دارای ی ــن کت ــت. ای شده اس
ــاً شــامل 160 صفحــه می باشــد. ــه مجموع اســت ک

نویســنده در پیشــگفتار، هــدف از نــگارش ایــن کتــاب را تعــادل در ســبک زندگی 
ــی در  ــی گوناگون ــاری و معرفت ــای رفت ــا چالش ه ــاالً ب ــه احتم ــد ک ــانی می دانن کس
دنیــای معاصــر روبــه رو هســتند و امــکان ســازگاری پیداکــردن بــا مؤلفه هــای مــدرن 
ــد  ــد می کن ــد و تأکی ــن، ندارن ــه دی ــتن ب ــل دلبســتگی داش ــد را به دلی ــای جدی دنی
ــراد دردمنــد و اندیشــه محوری  ــا آن دســته از اف ــر ب ــن اث کــه روی ســخن وی در ای

اســت کــه بــرای ذهــن و دل خــود ارزش ویــژه ای قائل انــد  )ص. 8(
نویســنده دو بخــش از ایــن کتــاب را بــه تبییــن دنیای معاصــر و وجــوه گوناگون 
آن اختصــاص داده و تأکیــد می کنــد کــه چالــش میــان حــوزة دیــن و دنیــا، اگــر 
چــه چالشــی اســت قدیمــی و کهنــه امــا پــس از رنســانس و عصــر نوزایــی علمــی 
ــه  ــا ب ــود ت ــالش می ش ــه ت ــده و در ادام ــر ش ــی جدی ت ــن رویاروی ــرب، ای در غ
ــن و  ــا دی ــای معاصــر چــه کاری ب ــن پرســش پاســخ داده شــود کــه »مگــر دنی ای

دیــن داری داشــته و دارد؟«.
نویســنده تــالش دارد برخــی مؤلفه هــای دنیــای معاصــر هم چــون »پیشــرفت علــم و 
تکنولــوژی«، »عقل گرایــی و خــردورزی«، »دوری از معنویــت«، »پیدایــش ســرگرمی های 
ــر خواســته ها و تمایــالت و نیازهــای  ــرای بشــر« و »انســان محوری و تأکیــد ب متنــوع ب

او« را در ایــن کتــاب مــورد بازخوانــی انتقــادی قــرار داده و تشــریح نمایــد.
ــه تبییــن و تحلیــل مفهــوم آزادی و چالش هــای  ــر ب ــن اث در بخــش بعــدی ای

ــه می شــود. ــم پرداخت ــن و عل ــده از آن در دو عرصــة دی برآم
مؤلــف ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت آزادی در سرنوشــت هــر انســانی، جایــگاه آن 
را در عرصــة دیــن ســتایش می کنــد و برخــی چالش هــای میــان دینــداری و تقیــد 
ــنده در  ــد. نویس ــرح می کن ــر را مط ــوی دیگ ــودن از س ــو و آزادی و رهاب از یک س
پاســخ بــه ایــن شــبهه کــه دینــداری مانــع و مزاحــم آزادی نیســت، معتقــد اســت 

کــه »دینــداری بــدون آزادی اصــاًل دینــداری نیســت«  )ص. 18(.
از نظــر نویســنده دینــداری و عبودیــت خداونــد بخشــی از قوانیــن تغییرناپذیــر 
و همیشــگی آفرینــش و هســتی اســت و همســو نبــودن بــا ایــن اصــل همیشــگی 
خــالف قوانیــن آن اســت؛ درســت ماننــد دســتگاه گــوارش انســان، هنگامــی کــه 
ــه خــوردن می کنــد خــالف آزادی فــردی او نیســت و مجبورکــردن  فــرد را وادار ب
ــه  ــرد ک ــه می گی ــنده نتیج ــدارد. نویس ــا آزادی ن ــی ب ــوردن تناقض ــه غذاخ وی ب
ــر آزادی نمی بینــد  امــروزه هیــچ متفکــری پایبنــدی بــه قوانیــن هســتی را در براب
ــد و در  ــد می دانن ــی هســتی را، خداون ــذار واقع ــداران، قانون گ ــو دین ــر س و از دیگ

ــد. ــا آفرینــش تلقــی می کنن ــن را هماهنــگ و همســو ب نتیجــه دی
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ــردی را در  ــار ف ــة اختی ــن در عرص ــه گاه دی ــای گ ــف محدودیت ه ــه مؤل البت
ــن  ــی از مهم تری ــد یک ــر می رس ــد. به نظ ــددادن می دان ــی و پن ــة اخالق ــد توصی ح
ــن اســت کــه نویســنده یکــی از  ــاب ای ــن بخــش از کت ــات مطرح شــده در ای نظری
ــه  ــت ک ــد اس ــد و معتق ــان می دان ــوری انس ــر را حق مح ــای معاص ــای دنی مؤلفه ه
ــه هــدف از آن  ــای تجــاری و سیاســی نهفته اســت ک ــن شــعار انتفاع ه ــس ای در پ
ــت؛  ــدرت اس ــای در رأس ق ــا کارتل ه ــراد ی ــع اف ــا مناف ــان ب ــردن انس ــو ک همس
ــا علــم پزشــکی و عــدم مالک داشــتن رضایت هــای شــخصی  چراکــه در مقایســه ب
بیمــار بــرای یــک پزشــک متعهــد، لزومــاً انســان همیشــه مصلحــت حقیقــی خــود 

را تشــخیص نمی دهــد  )ص. 23(.
ــین  ــش پیش ــا بخ ــکاری ب ــی آش ــه درهم تنیدگ ــدی ک ــش بع ــنده در بخ نویس
ــراردادن آن در دو بخــش جــدا از هــم خیلــی منطقــی به نظــر نمی رســد؛  دارد و ق
ــه انســانیت و  بیــان مــی دارد کــه اساســاً دنیــای معاصــر خدمــت قابــل توجهــی ب
ــده از  ــم تنی ــبکه ای دره ــه ش ــد ک ــه می ده ــرده و ادام ــی نک ــم واالی اخالق مفاهی
قدرت هــای مالــی و فرهنگــی و سیاســی در دنیــای معاصــر اجــازه نمی دهــد افــراد 

دینــدار و آزاده مجالــی بــرای اندیشــیدن و آزادگــی داشــته باشــند  )ص. 28(.
در ایــن اثــر بعــد از آزادی به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای دنیــای معاصــر کــه در 
مقابــل بــا تقیدگرایــی دینــی قــرار دارد، چالــش بعــدی دنیــای امروزیــن چالــش دین 
و دانــش اســت. نگارنــدة ایــن اثــر بعــد از آن کــه تحــوالت رنســانس و دنیــای مــدرن 
بــر روابــط و گزاره هــای دینــی و چگونگــی تعــارض دیــن و علــم در غــرب را مــورد 
ــوژی چــه در  بررســی قــرار می دهــد اســتدالل می کنــد کــه علــوم تجربــی و تکنول
ــری  ــته های بش ــال و خواس ــرآوردن آم ــه در ب ــوا و چ ــه در محت ــش، چ روش پژوه
و تزئیــن و تکمیــل فضــای مــادی زندگــی آدمیــان، دیــن و دینــداری را به چالــش 

ــد: ــی می کن ــه بررس ــد زمین ــا را در چن ــن گرفتاری ه ــی از ای ــت و برخ کشیده اس
اهمیت نظریه ابطال پذیری در عرصة علم و عدم استفاده از آن در آموزه های دینی.  
ــی    ــاه و لذت طلب ــه رف ــری ب ــته های بش ــام خواس ــودن تم ــه و معطوف ب توج

ــی نیســت. ــای دین ــن آموزه ه ــای بنیادی ــورد از مؤلفه ه ــن م ــه ای بشــر ک
تناقــض میــان گزاره هــا و آموزه هــای منابــع دینــی و منابــع علمــی در   

هستی شــناختی. گوناگــون  عرصه هــای 
ملجــاء و مرجع بــودن دانــش و تکنولــوژی به هنــگام مشــکالت و ســایر   

گرفتاری هــا و عــدم باورداشــتن بــه پــاره ای از آموزه هــای دینــی هم چــون 
ــزه و... ــی، معج ــیت اله مش

ــد و  ــخ ده ــبهات پاس ــن ش ــی از ای ــد به برخ ــش می کوش ــن بخ ــف در ای مؤل
اســتدالل می کنــد کــه اساســاً کارکــرد دیــن کارکــردی اســت بــرای تعالــی روحــی 
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و اخالقــی و نــه توضیــح و تبییــن قوانیــن علمــی از جملــه فیزیــک. نویســنده بیــان 
ــه،  ــوا یافت ــان ســنتی محت ــی در اذه ــای دین ــوان باوره ــه آن چــه به عن ــی دارد ک م
ممکــن اســت اصالــت حقیقــی نداشــته باشــند و حاصــل تصــورات عمــوم باشــد و 
ــع شــناخت  ــن منب ــوان اصیل تری ــرآن به عن ــح ق ــه فهــم صحی ــر این ک ــد ب ــا تأکی ب
ــی  ــرآن را سراســر متن ــن ق ــد تفســیرهای هرمنوتیکــی اســت، مت ــت، نیازمن معرف

ــد  )ص. 34(. ــی می کنن ــود معرف رمزآل
ــراط در انتظــارات از  ــه اف ــرد ک ــاب نتیجــه می گی ــن بخــش از کت ــف در ای مؤل
کارکردهــای دیــن و افراط گرایــی برخــی از پیــروان دیــن از یک ســو و کم گذاشــتن 
مبلغــان دینــی از دیگرســو موجــب ایــن شــده کــه برخــی بــه ایــن نتیجــه برســند 
ــاور ایشــان  ــدارد در حالی کــه به ب کــه دیــن امــکان زیســت در دنیــای معاصــر را ن
هیــچ تناقضــی میــان دانــش به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای دنیــای معاصــر و دیــن 

وجــود نــدارد و ایــن ادعــا در ســیرة عملــی بــزرگان دینــی مــا نیــز هویــدا اســت.
از نظــر نویســنده ادعــای دیــن، پاســخگویی در ســاحت علــم و دانــش نیســت 
و بهتریــن تجویــز بــرای مســالمت آمیز زیســتن دیــن در عصــر مــدرن ایــن اســت 
کــه می بایســت اجــازه داد کــه دیــن آرامــش درونــی و تعالــی معنــوی را بســازد و 

ــاه مــادی و دنیــوی باشــند  )ص. 4(. ــوژی به دنبــال آســایش و رف دانــش و تکنول
ــر دیــن داری در دنیــای معاصــر بعــد از آن کــه آزادی و علم گرایــی را  ــف اث مؤل
ــن داری و  ــان دی ــای می ــدن چالش ه ــود آم ــر در به وج ــای مؤث ــوان مؤلفه ه به عن
ــدی  ــاب خــود بحــث جدی ــدی کت ــد در بخــش بع ــی می کن ــای معاصــر معرف دنی
ــد؛  ــی می باش ــد زمان ــش بُع ــد و آن چال ــرح می کن ــر را مط ــش دیگ ــک چال از ی
ــن  ــة دی ــان و ارائ ــان بی ــان زم ــی می ــة زمان ــان و فاصل ــا کــه گذشــت زم به این معن
ــه  ــت ک ــون شده اس ــش گوناگ ــد چال ــدن چن ــود آم ــث به وج ــال باع ــان ح ــا زم ب

ــد: ــرار می ده ــته ق ــا را در 5 دس ــنده آن ه نویس
عــدم تفاهــم محتوایــی میــان گزاره هــای اولیــه در دیــن و بــاور داشــتن بــه   

آن گزاره هــا در دنیــای معاصــر کــه موجــب تردیــد و ســهل انگاری از ســوی قشــر 
ــت. ــدار شده اس دین

ــب    ــن موج ــش دی ــان پیدای ــی و زم ــای کنون ــبک زندگی ه ــاوت در س تف
به وجــود آمــدن تردیــد در ذهــن و دل دینــداران شده اســت.

گذشــت زمــان و فاصلــة زمانــی نســبتاً زیــاد بــا دورة پیدایــش ادیــان موجــب   
پدیدآمــدن نوعــی پلورالیســم و تکثرگرایــی دینــی و افراط گرایــی گشته اســت.

سوءاستفاده و تحقیق توده ها به واسطة دین، شیوع زیادی داشته است.  
ــی در    ــا اولویت هــای کنون ــاً این کــه اولویت هــا در متــون اولیــة دینــی ب نهایت

دنیــای معاصــر بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند.
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ــام  ــه فرج ــده را ب ــئله های مطرح ش ــبهات و مس ــه ش ــدون این ک ــنده ب نویس
ــر  ــه دهــد وارد بخــش بعــدی اث ــا راهــکاری ارائ ــرای آن هــا پاســخ و ی برســاند و ب
ــود. ــام دارد، می ش ــداری« ن ــا دین ــر ب ــای معاص ــوارض دنی ــش ع ــه »چال ــود ک خ

ــن  ــر تفــاوت میــان دی ــا ب ــن قســمت از کتــاب تــالش می کنــد ت ــف در ای مؤل
ــن و  ــان دی ــة می ــه رابط ــد ک ــان ده ــان نش ــة ایش ــد و به گفت ــد کن ــنت تأکی و س
ســنت های فرهنگــی رابطــة عمــوم و خصــوص من وجــه اســت  )ص. 47(. 
ــاره ای  ــی، پ ــه مذهب ــوم ب ــع موس ــی جوام ــت در برخ ــن اس ــه ممک ــا ک بدین معن
ــاط و گاهــی  ــن و برخــی ســنت ها بی ارتب ــا دی ــا هماهنــگ ب ــن و ی ســنت ها از دی

ــن باشــد. ــا دی ــارض ب در تع
ــای  ــاز هــم برخــی از تفاوت هــای دنی ــک تقســیم بندی دیگــر ب نویســنده در ی
معاصــر و دینــداری را مطــرح می کنــد. در ایــن بخــش از نظــر حســینی، دو مؤلفــة 
قداســت و قداســت زدایی و همچنیــن گســتردگی و تنــوع رســانه ای موجــب 

ــت. ــاحت اس ــن دو س ــان ای ــری می ــای دیگ ــدن چالش ه به وجودآم
ــداری به طــور  ــد برخــالف آن کــه دین در مؤلفــة نخســت نویســنده تأکیــد می کن
معمــول بــا پذیــرش قداســت زدایی همــراه اســت لیک دنیــای معاصــر توجــه و اهمیتی 
ــد از  ــنده بع ــد  )ص. 48(. نویس ــداری نمی ده ــت مداری و حرمت م ــه قداس ــبت ب نس
ــد کــه دنیــای  ــه نتیجــه می گیرن روشــن کردن اصطــالح فیزیکــی »اینرســی« این گون
معاصــر بــرای آن کــه بتواننــد تأثیرگــذار باشــد بایــد بتوانــد ســکون و اینرســی موجــود 

در باورهــای دینــی افــراد را درک کــرده و بــا خــود همــراه کنــد.
مؤلفــة دوم مــورد تأکیــد نویســنده در ایــن بخــش همان طــور کــه گفتــه شــد 
تنــوع و پیچیدگــی رســانه ها اســت. از نظــر مؤلــف ایــن ویژگــی در پنــج بعــد باعــث 

ایجــاد چالــش میــان دنیــای معاصــر و دینــداری شــده کــه عبارتنــد از: 
ــته و    ــون در گذش ــای گوناگ ــان و باوره ــه ادی ــبت ب ــا نس ــاوت آگاهی ه قض

ــون. ــانه های گوناگ ــترش رس ــایة گس ــی در س ــن آگاه ــش ای ــی و افزای ــر کنون عص
ــی    ــب جابه جای ــه موج ــی ک ــای هویت ــا و بحران ه ــانی ها و دل مردگی ه پریش

و تغییرهــای مــداوم در دیــن افــراد می شــود.
ــا    ــرش آن ه ــه پذی ــا ک ــیاری از ناهنجاری ه ــدن بس ــدن و هنجاری ش عرفی ش

بــرای قشــر دینــدار ممکــن نیســت.
را    انســان  آن هــا،  بی حدومــرز  هجــوم  و  رســانه ها  کنترل نشــدگی 

ــق و  ــر تعم ــواره ب ــن هم ــه دی ــرده در حالی ک ــه ک ــر و اندیش ــدة تفک مصرف کنن
تولیــد اندیشــه تأکیــد می کنــد.

ــد    ــاد کرده ان ــی ایج ــای عموم ــانه ها در باوره ــه رس ــی ک ــرم و عمیق ــوذ ن نف
ــن  ــان« در ای ــی پنه ــح« و در »بایدزای ــی صری ــالح »بایدزدای ــنده از اصط و نویس
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ــا تفکیک هــای  ــرد؛ منظــور نویســنده ایــن اســت کــه رســانه ها ب مــورد بهــره می ب
گوناگــون خــود تــالش می کننــد تــا آن قرائــت و تفســیری را از دیــن بــه جامعــه 

ــا منافــع و تمایــالت آن هــا اســت  )ص. 59(. منتقــل کننــد کــه همســو ب
ــدرت  ــه ق ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــن بخــش نتیجــه می گی ــان ای نویســنده در پای
ــوذ و  ــورد نف ــان م ــب و ذهنش ــد قل ــدار نبای ــراد دین ــر، اف ــن عص ــانه ها در ای رس

ــرد  )ص. 59(. ــرار گی ــان ق ــن جری ــا ای ــویی ب همس
ــب  ــه مخاط ــود را ب ــن خ ــر بنیادی ــن نظ ــف ای ــاب، مؤل ــدی کت ــث بع در مبح
منتقــل کنــد کــه امــکان همپوشــانی و تعامــل دینــداری بــا دنیــای معاصــر نه تنهــا 
کامــاًل ممکــن و شــدنی اســت بلکــه بســیاری از افــراد مشــتاقانه خواهــان همیــن 

رابطــه  )ارتبــاط بــا خــدا( هســتند.
نویســنده مهم تریــن ویژگــی دیــن را به عبارتــی توحیــد و پرســتش خداونــد یگانــه 
مطــرح می کنــد و بیــان مــی دارد کــه در ایــن بخــش از کتــاب قصــد دارد تــا نشــان 
دهــد انتظــار اولیــه و ســادة دیــن از دینــدار چیســت؟ و چگونــه ارتبــاط بــا خداونــد 
آرامــش قلبــی افــراد را در دنیــای معاصــر فراهــم می کنــد؟ لــذا نویســنده در ادامــة ایــن 
مبحــث در هفــت بخــش مجــزا مطالبــی را تحــت عنــوان رابطــة انســان بــا خــدا مطرح 
ــا خــدا  می کنــد و ضمــن آن کــه هــدف دیــن را شــکل دهی درســت رابطــة انســان ب
معرفــی کنــد معتقــد اســت کــه تمــام انســان ها اعــم از مؤمنیــن یــا غیرمؤمنیــن امکان 

بهره منــدی از مالقــات بــا خــدا را دارنــد  )ص. 66(.
بــه دلیــل محدودیــت به ناچــار تنهــا ســرفصل های شــش بخــش را کــه 
ــا خــدا را تحلیــل می کنــد مختصــر بیــان کنیــم  نویســنده در آن رابطــة انســان ب
کــه عبارتنــد از عبــادت، محبــت قلبــی، ذکــر قلبــی و زمانــی، دعــا و تأکیــد و تفاوت 
آن بــا ســؤال و مســئله، نیــاز فطــری انســان بــه کمال گرایــی و برآورده شــدن ایــن 
نیــاز در رابطــه بــا خــدا و در آخــر رابطــة ویــژه ای کــه برخــی بنــدگان خــاص بــا 
ــق خــود می شــود.  ــه خال ــا ب ــه موجــب عشــق آن ه ــد ک ــرار می کنن ــد برق خداون

ــن  ــی ای ــل چگونگ ــیر مفص ــح و تفس ــه توضی ــاب ب ــه از کت ــش از 80 صفح بی
ــم  ــا مفاهی ــب را ب ــد مخاط ــالش می کن ــنده ت ــد و نویس ــاص می یاب ــاط اختص ارتب
معنــوی و احساســی ارتبــاط بــا خــدا ســوق دهــد و تأکیــد کنــد درک ایــن رابطــه 

ــا عقــل و اســتدالل ممکــن نیســت. ب
ــام دارد و به نوعــی از نظــر محتــوا، فصــل  بخــش بعــدی کتــاب »علــم و دیــن« ن
ــد  ــالش می کن ــمت ت ــن قس ــنده در ای ــود. نویس ــوب می ش ــز محس ــری نی نتیجه گی
تــا نســبت بــه رواج ایــن عقیــده کــه در دنیــای معاصــر صرفــاً علــم و دانــش یکه تــاز 
دنیــای معاصــر هســتند و دیــن به دلیــل عــدم ماهیــت غیرعلمــی آن خیلــی رســمیت 
نــدارد انتقاداتــی را وارد نمایــد. از همیــن روی نویســنده بــا تعریــف و تبییــن علــم و بــر 
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ــم و تفکــر و هوشــمندی  ــر چــه عل ــه اگ ــی دارد ک ــان م شــمردن ویژگی هــای آن، بی
موجــب می شــود کــه انســان امــکان ارتبــاط میــان اشــیاء و امــور واقــع را درک کنــد 
)ص. 150( امــا همیــن علــم امــکان هدایــت و گاه تشــخیص حقیقــت را نــدارد. مؤلــف 
علــم را تالشــی بــرای بازســازی عالــم هســتی از طریــق فراینــد مفهوم پــردازی می دانــد؛ 
بــر ایــن اســاس بــرای علــم درک امــوری هم چــون ســنت کــه بــه ناخــودآگاهِ آدمــی 
ــر  ــی، امکان پذی ــداف نهای ــایی اه ــم در شناس ــی عل ــدم توانای ــل ع ــاط دارد به دلی ارتب
ــدار  ــر هش ــای معاص ــنت ها در دنی ــذف س ــر ح ــه خط ــبت ب ــنده نس ــت. نویس نیس
می دهــد و معتقــد اســت به واســطة حــذف ســنت ها روح و ناخــودآگاه ذهــن بشــریت 
رو بــه زوال مــی رود  )ص. 152(. لــذا بــا ایــن تعاریــف از علــم و دیــن، »ســازگاری ایــن 
ــگ  ــن لن ــدون دی ــم ب ــی عل ــای معاصــر ممکــن و شــدنی اســت و به عبارت دو در دنی

اســت و دیــن بــدون علــم نابینــا  )ص. 155(.
همان طــور کــه مالحظــه شــد در ایــن اثــر تــالش شده اســت تــا بــه چالش هــا 
ــتار  ــن نوش ــة ای ــود. در ادام ــه ش ــای معاصــر پرداخت ــداری و دنی ــای دین و محوره
ــه  ــم و ب ــر بپردازی ــن اث ــی ای ــد شــکلی و محتوای ــل و نق ــه تحلی ســعی می شــود ب

نقــاط قــوت و ضعــف آن توجــه نماییــم.

بررسی و نقد شکلی اثر
ــر ایــن اســت کــه بخش هــای کتــاب به صــورت مختصــر  ــاز اث ــکات ممت یکــی از ن
ــای نویســنده  ــر بخــش نظــرات و دیدگاه ه ــن شده اســت و در ه ــر تدوی ــا یکدیگ ب
ســیر منطقــی دارد کــه در بســیاری از بخش هــا می تــوان نتیجه گیــری نهایــی هــر 
بخــش را بــا قلــم نویســنده درک نمــود. دومیــن ویژگــی ممتــاز شــکلی اثــر انتخــاب 
تیترهــا و ارتبــاط نســبتاً منســجم آن تیتــر بــا مطالبــی اســت کــه در ادامــه بیــان 
ــوان در قلــم روان حســینی در  ــر را می ت می شــود. ســومین ویژگــی مثبــت ایــن اث
ــای فلســفی و قلمــی  ــه دور از پیچش ه ــرده ب ــف ســعی ک ــت. مؤل ــاب یاف ــن کت ای
به صــورت روشــن و ســاده موضــوع کتــاب را پیگیــری کــرده و نظــرات خــود را در 
معــرض نــگاه خواننــده قــرار دهــد. چهارمیــن ویژگــی ارزنــدة ایــن کتــاب از نظــر 
شــکلی ایــن اســت کــه نویســنده هرجــا کــه نیــاز بــوده برخــی از نــکات الزم را در 
پاورقــی توضیــح داده تــا بــه ایــن طریــق از ســردرگمی خواننــده جلوگیــری شــود.

ــتن  ــاب نداش ــن کت ــتی های ای ــی از کاس ــطور یک ــن س ــدة ای ــر نگارن ــه نظ ب
ــد  ــده نمی توان ــه خوانن ــوری ک ــت؛ به ط ــذاب اس ــب و ج ــد مناس ــر روی جل تصوی
ــه  ــه ب ــدم توج ــر ع ــن اث ــتی ای ــن کاس ــد. دومی ــرار کن ــا آن برق ــی ب ــاط گرم ارتب
آییــن نگارشــی صحیــح اســت کــه برخــی از ایــن لغزش هــای نگارشــی به صــورت 

ــوند. ــان می ش ــه بی ــروار در ادام تیت
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در صفحــة 14 خــط 24 بعــد از نقطــة پایــان جملــه از حــرف »و« اســتفاده   
ــه دارد. ــه کمــاکان ادام ــه نشــان می دهــد جمل شــده ک

ــة    ــا« در صفح ــون »مولتی مدی ــی هم چ ــاب واژگان ــد انتخ ــر می رس ــه نظ ب
ــوان  ــدارد و می ت ــا »بایدزدایــی« و »بایدزایــی« توانایــی انتقــال مفهــوم را ن 52 و ی

ــد. ــا برگزی ــای آن ه ــب تری را به ج واژگان مناس
امــا بزرگتریــن کاســتی شــکلی ایــن کتــاب ایــن اســت کــه فهرســت مطالــب 
ــتند؛  ــن نیس ــخص و روش ــاب مش ــون کت ــای گوناگ ــت و بخش ه ــل نیس آن کام
ــی دو صفحــه اســت و برخــی  ــا در حــد یک ــراً برخــی از بخش ه ــه ظاه به طوری ک
از بخش هــا تــا 20 صفحــه هــم ادامــه دارنــد و ایــن تفــاوت، زیبنــدة کتــاب نیســت.

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــر  ــن اث ــی ای ــازات محتوای ــته ترین امتی ــن و برجس ــه مهم تری ــمت ب ــن قس در ای
به صــورت فهرســت وار می پردازیــم. از جملــه مهم تریــن امتیــازات محتوایــی 
کتــاب می بایســت به عنــوان جــذاب آن اشــاره کــرد؛ از آن جــا کــه از ویژگی هــای 
ــدم  ــطة ع ــت به واس ــران هوی ــی و بح ــی حیران ــذار نوع ــع درحال گ ــی جوام کنون
ــه  ــه ب ــتگی و توج ــو و دلبس ــدرن از یک س ــع م ــات جوام ــا مقتضی ــازگاری ب س
ــاز  ــف نی ــن مؤل ــت بنابرای ــهود اس ــر مش ــوی دیگ ــن، از س ــژه دی ــنت ها به وی س

ــت. ــخیص داده اس ــی تش ــض به خوب ــن تناق ــل ای ــرای ح ــه را ب جامع
ــا  ــرای م ــته ب ــان گذش ــه از جه ــری ک ــن عنص ــن و مهم تری ــه قوی تری ــا ک از آن ج
باقــی مانــده و بهتریــن نمــاد عالــم قدیــم اســت، دیــن بــوده کــه فعــاًل بــا قــوت در جهان 
جدیــد حضــور دارد  )ســروش، 1387، ص. 1( ایــن خاصیــت در جامعــة ایــران به واســطة 

حکومــت دینــی کــه در آن مســتقر اســت اهمیــت و توجهــی فزون تــر می طلبــد.
ــر  ــد بناب ــعی می کن ــف س ــه مؤل ــت ک ــن اس ــاب ای ــی کت ــر محتوای ــاز دیگ امتی
ــد  ــیک و گاه جدی ــه پرســش های کالس ــی، ب ــب نواندیشــان دین ــبک غال ــیوه و س ش
ــتگاه  ــکار از دس ــوری آش ــه داده و به ط ــه روز ارائ ــد و ب ــخی جدی ــن، پاس ــوزة دی در ح
اندیشــه ای هرمنوتیــک بهره منــد شــود؛ حقیقتــاً آن چــه جامعــة مســلمانان امــروز فاقد 
آن هســتند، بهره بــرداری از هرمنوتیــک فلســفی به منظــور ارائــة یــک فهمیــدن قابــل 
قبــول و عقالنــی و قابــل دفــاع از کتــاب و ســنت اســت  )مجتهــد شبســتری، 1384، 
ــد برداشــتی  ــا خداون ــه نویســنده از مناجــات حضــرت موســی ب ــرای نمون ص. 17(. ب
عرفانــی و زیباشــناختی دارد به نوعــی کــه خواننــده را جــذب ایــن نــوع تفســیر می کنــد  
)ص. 88(؛ و بــرای تأییــد ایــن موضــوع به روشــنی نســبت بــه رازآلــود بــودن معنــای 
ــای  ــته و از تحلیل ه ــه گذاش ــی صح ــن دین ــع و مت ــن منب ــوان مهم تری ــرآن به عن ق

ــد  )ص. 34(. ــت می کن ــن عرصــه حمای هرمنوتیکــی در ای
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ویژگــی ممتــاز دیگــر ایــن کتــاب از نظــر محتوایــی ایــن اســت کــه نویســنده 
ــه  ــش ارائ ــر بخ ــش را در ه ــرات خوی ــن نظ ــا و روش ــورت رس ــود به ص ــر خ در اث
ــگاه  ــرض ن ــود را در مع ــرات خ ــث نظ ــری بح ــن نتیجه گی ــان ضم ــرده و در پای ک
ــفی و  ــای فلس ــاب و پیچش ه ــکان از اطن ــد ام ــا ح ــد و ت ــرار می ده ــده ق خوانن
ــود از  ــور خ ــفاف منظ ــور ش ــنده به ط ــه نویس ــرای نمون ــد. ب ــی دوری می کن کالم
ــای معاصــر و مؤلفه هــای آن را  ــا جامعــة ســنتی، دنی ــاوت آن ب جامعــة دینــی، تف
بیــان می کنــد و خواننــده را وارد حــدس و گمانه زنی هــای خــود نســبت بــه متــن 

ــد. ــاب نمی کن کت
یکــی دیگــر از ویژگی هــای محتوایــی ایــن اثــر آن اســت کــه نویســنده به علــت 
بهره منــدی از تحصیــالت حــوزوی، اشــراف کاملــی نســبت بــه شــاخص های دیــن 
ــوزوی  ــاخص های ح ــی ش ــگام معرف ــه هن ــالم دارد به طوری ک ــن اس ــژه دی و به وی
آن به طــور دقیــق و شــفاف نشــان می دهــد کــه دیــن اســالم، توحیــد را به عنــوان 
ــه  ــیر چگون ــن تفس ــد  )ص. 61( و ای ــیر می کن ــه تفس ــل چگون ــن اص بنیادی تری
ــد در کنــار مؤلفه هــای گوناگــون دنیــای معاصــر همزیســتی مســالمت آمیز  می توان

ــه ای را داشــته باشــد. و تعامل گون
در ادامــه تــالش خواهــد شــد ضمــن رعایــت ادب و احتــرام بــه جایــگاه علمــی 
مؤلــف کتــاب، برخــی از کاســتی ها و نقــاط ضعــف آن کــه از نــگاه منتقــد موجــب 
سســتی اثــر شــده به صــورت خالصــه و فشــرده ذکــر شــود؛ امیــد آن کــه در ایــن 

مطالــب رعایــت انصــاف شــده باشــد.
در نخســتین گام لــزوم توجــه مجــدد بــه بخشــی از کتــاب کــه نویســنده در آن 
ــود؛  ــاس می ش ــد  )ص. 32( احس ــرح می کن ــداری را مط ــش و دین ــای دان چالش ه
آن گونــه کــه می تــوان درخصــوص برخــی از ایــن چالش هــا احســاس تردیــد داشــت. 
ــاخص های  ــی و ش ــیر مفهوم ــریح س ــرای تش ــگران ب ــی از پژهش ــه برخ آن چنان ک
ــن  ــی را تبیی ــل توجه ــق و قاب ــرات دقی ــخ نظ ــول تاری ــی در ط ــای علم پارادیم ه

ــری، 1392، ص ص. 32-28(. ــه منوچه ــد ب ــگاه کنی ــه ن ــرای نمون ــد  )ب نموده ان
ــر  ــاً تأکیــد ب بنابرایــن به فراخــور تغییــرات پارادیمــی علــم در هــر عصــر، صرف
ــر  ــت تأثی ــنده تح ــه نویس ــری« ک ــوان »ابطال پذی ــت عن ــش تح ــة دان ــد مؤلف چن
اندیشــه های کارل پویــر آن را مطــرح می کنــد و یــا رفاه طلبــی و توجــه بــه 
نیازهــای رفاهــی جامعــة امــروز و...  )ص ص. 32-37( دربردارنــده مؤلفه هــای 

ــدرن نیســت. ــای م ــم در دنی ــی عل واقع
ــر  ــد ب ــدرن را تأکی ــای م ــای دنی ــی از مؤلفه ه ــه نویســنده یک ــن رابط در همی
حق محوربــودن انســان می دانــد و معتقــد اســت ایــن ویژگــی متأثــر از ریشــه هایی 
تجــاری ـ سیاســی اســت  )ص. 22(؛ لیــک وقتــی در اندیشــه های نوگرایــان 
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ــی  ــف معرف ــی در آن طی ــود را به نوع ــه های خ ــم اندیش ــنده ه ــه نویس ــی ک دین
می کنــد، نظــاره می کنیــم متوجــه می شــویم کــه برخــالف گذشــته کــه پارادایــم 
تکلیف محــور بــر روابــط انســان ها حاکــم بــود، امــروزه نظــام حق محــور جایگزیــن 
آن شــده و ایــن تغییــر پارادایمــی بیــش از آن کــه تحــت تأثیــر مســائل تجــاری و 
ــا از  ــه »حکومت ه ــک اســت ک ــه های دموکراتی ــته از اندیش ــد برخاس ــی باش سیاس
ســر ناچــاری هــم کــه شــده بایــد بــه خواســته های شــهروندان خــود توجــه نمــوده 
و بیــش از آن کــه نظام هــای فکــری خــود را براســاس تکلیــف شــهروندان تبییــن 
کننــد، حق محــوری آن هــا را تکریــم کــرده و در جهــت رضایــت و رفــاه عمــوم آن هــا 

تــالش کننــد«  )ســروش، 1387، ص. 53(.
ــون  ــوان پیرام ــی می ت ــر محتوای ــه از نظ ــری ک ــام دیگ ــاید ابه ــا ش ــتی ی کاس
ایــن اثــر ابــراز کــرد ایــن اســت کــه نویســنده تــالش می کنــد در بخشــی از کتــاب 
خــود کارکردهــای علــم یــا دانــش و دیــن را از یکدیگــر متمایــز معرفــی می کنــد  
ــت  ــن اس ــد ای ــن می رس ــه ذه ــا ب ــه این ج ــزی ک ــوع چالش برانگی )ص. 41(. موض
کــه ایــن ادعــا در کدام یــک از متــون دینــی نقــل شــده کــه دیــن بــرای نیازهــای 
ــه  ــان ها برنام ــی انس ــای اجتماع ــه نیازه ــبت ب ــوده و نس ــر ب ــی بش ــی و روان عاطف
ــوا  ــنده در محت ــود نویس ــه خ ــت ک ــا اس ــر آن ج ــة جالب ت ــدارد؟! نکت ــده ای ن و ای
ــد  ــن تأکی ــوی دی ــی دنی ــه کارای ــبت ب ــار نس ــد چندین ب ــه می نویس ــی ک و مفهوم

ــه ص ص. 62 و 65(. ــد ب ــه بنگری ــرای نمون ــد  )ب می کن
ــی  ــرا در اندیشــه های دین ــرا و نص گ ــف عقل گ ــه اندیشــمندان دو طی ــی ب وقت
ــن  ــی از مهم تری ــواره یک ــه هم ــتیم ک ــه رو هس ــت روب ــن واقعی ــا ای ــم ب می نگری
ــژة مهــم در تمــام  ــوده کــه یــک کاروی ــت ب ــن اســالم ایجــاد عدال دغدغه هــای دی
ــوری و  ــه فاخ ــد ب ــه بنگری ــرای نمون ــت  )ب ــی آن بوده اس ــت اجتماع دوران زیس

ــری، 1391، ص. 150(. ــن  )مطه ــر، 1390، ص. 24( و همچنی ــل ج خلی
نکتــة دیگــری کــه می تــوان نســبت بــه ایــن اثــر ابــراز نمــود ایــن اســت کــه 
بخــش وســیعی از ایــن کتــاب از صفحــة 63 تــا صفحــة 147، بــه موضــوع رابطــة 
انســان بــا خــدا مربــوط می شــود کــه نویســنده تــالش می کنــد در ایــن صفحــات 
بــه خواننــده این گونــه دیــن را معرفــی کنــد کــه دینــداری چیــزی جــز بندگــی و 
دلدادگــی بــه خداونــد نیســت و اگــر در ایــن مســیر علــم و عقــل را بــه کار گیریــم 

ــا: ــا مشــکل مواجــه می شــویم و بــه قــول موالن ب

علم چون بر دل زند یاری می شود        علم چون بر تن زند باری می شود
)مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت 3453(
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پرونده ویژه

ــن ورزی  ــداری و دی ــه عرصــة دین ــگاه درســتی ب ــگاه، ن ــن ن ــه ای ــارغ از این ک ف
اســت، امــا نکتــه ای کــه در این جــا بایــد تأکیــد نمــود ایــن اســت کــه در عرصــة 
کنونــی دنیــای مــدرن کــه تأکیــد بــر عقــل و علــم تمــام ســاختارهای معرفتــی را 
تســخیر کــرده، چگونــه می تــوان بــا تشــویق افــراد بــه عبودیــت و بندگــی بــه دور 
از عقــل ورزی، ابعــاد پوشــیده و مغفول مانــدة دیــن را، کــه بــرای شــناخت آن بایــد 
ــکام  ــات اح ــی ابهام ــوان برخ ــه می ت ــرد؟ چگون ــد، درک ک ــل ورزی ــید و عق اندیش
ــخی  ــا پاس ــه آن ه ــبت ب ــد نس ــل بای ــاد و عق ــتفاده از اجته ــا اس ــه ب ــی را ک دین

ــت؟ ــاری گذاش ــی داد، به کن عقالن
ــرای خواننــده احتمــاالً مبهــم باقــی  موضــوع دیگــری در ایــن صفحــات کــه ب
خواهــد مانــد ایــن اســت کــه چــه ارتباطــی میــان موضــوع کتــاب بــا ایــن گفتارهــا 
ــن  ــدة ای ــای عم ــه بخش ه ــا ک ــد از آن ج ــر می رس ــود؟ به نظ ــرار نم ــوان برق می ت
ــن و  ــه مت ــا ب ــل آن ه ــد؛ تبدی ــنده می باش ــخنرانی ها نویس ــه از س ــاب برگرفت کت

ــت. ــورت نگرفته اس ــه ص ــجم و فکوران ــی منس ــوا خیل محت
ــاب  ــی کت ــن اســت کــه در بخــش پایان ــر ای ــن اث ــر ای ــی دیگــر ب نقــد محتوای
نویســنده بــر ایــن نکتــه تأکیــد می کنــد کــه دیــن بــر علــم و عقــل غلبــه دارد و 
ــه تبییــن  ــاً ب ــدارد و صرف ــم توانایــی هدایت کــردن ن ــن اســت کــه عل دلیــل آن ای
روابــط پدیده هــای هســتی توجــه دارد و از شناســایی اهــداف نهایــی عاجــز اســت  
ــم را می بایســت محصــول عقــل دانســت  )ص ص. 150-151(؛ و از آن جــا کــه عل
نتیجــة برآمــده ایــن می شــود کــه دیــن بــر عقــل برتــری دارد! درحالــی کــه ایــن 
ــده ای  ــه پدی ــر چ ــن اگ ــه دی ــورت ک ــت. به این ص ــنجیده نیس ــدان س ــاوت چن قض
اســت طبیعــی و متعلــق بــه دوران دیریــن و نوعــی گرایــش فطــری، امــا در نهایــت 
پدیــده ای اســت محصــول عقــل و بســیاری از جدال هــای نافرجــام کالمــی دربــارة 

ــد.  ــن ناشــی از مغالطــه ای اســت کــه وحــی را رقیــب عقــل می کن دی
در پنــدار عمــوم مدافعــان و منتقــدان فکــر دینــی، عقــل و وحــی هــر دو ابــزار 
معرفت انــد؛ تفــاوت در ایــن اســت کــه مدافعــان، اصالــت را بــه وحــی و منتقــدان بــه 
عقــل می دهنــد. درحالی کــه اصــاًل فــرض مــوازات عقــل و وحــی ناسنجیده اســت. 
بــر ایــن بــاور عقــل ابــزار شــناخت و وحــی منبــع شــناخت اســت. بنابرایــن عقــل، 
علی رغــم مشــکالت و موانعــی کــه بــر ســر راه خــود دارد، منطقــاً بــر وحــی مقــدم 
اســت. آن چنان کــه بیــان می شــود »وحــی بــر عقــل فــرود می آیــد و از مســیر آن 
ــت، وحــی  ــی عقالنی ــوازات رشــد و پالودگ ــل به م ــن دلی جــاری می شــود و به همی

ــز از همیــن اوصــاف بهره منــد می شــود«  )مردیهــا، 1389، ص. 11(. نی
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یک همدلی مومنانه

ارزیابی نهایی
ــی  ــل احترام ــمند و قاب ــی ارزش ــه و نگران ــنده دغدغ ــه نویس ــد ک ــر می رس به نظ
نســبت بــه چگونگــی ارتبــاط برقرارکــردن میــان دیــن و مدرنیســم دارد و تاحدودی 
تــالش شــده کــه نســبت بــه ایــن ســازگاری، بــه روایتــی، تعامــل و تعــادل برقــرار 
ــد. امــا به نظــر می رســد کــه در ایــن کتــاب به درســتی مؤلفه هــای مدرنیســم  نمای
و پست مدرنیســم و تفــاوت ماهیتــی آن هــا بــا یکدیگــر تبییــن نشده اســت و 
ــی  ــور روان ــه واگــذاری ام به همیــن روی پاســخ ها و اســتدالل های نویســنده از جمل
و عاطفــی بــه دیــن و امــور مربــوط بــه رفاه طلبــی و آســایش مــادی بــه تکنولــوژی، 

ــن ناســازگاری باشــد. ــرای ای ــده ب ــد پاســخی قانع کنن ــی نمی توان خیل
ــة  ــاخص های جامع ــد ش ــعی می کن ــه س ــر چ ــنده اگ ــر نویس ــوی دیگ از س
دینــدار و افــراد دینــدار را در کنــار مؤلفه هــای دنیــای معاصــر تشــریح کنــد ولــی 

ــد. ــگاه نمی کن ــارض ن ــن تع ــل ای ــه ح ــبت ب ــه نس ــی واقع بینان خیل
به نظــر می رســد ایــن اثــر در رویکــرد کلــی آن چنــان کــه شایســته و بایســته 
اســت پیرامــون ســیر تحــول عقالنــی و علمــی در غــرب و یــا مانــدن برخــی جوامــع 
نپرداخته اســت و شــاید  از مؤلفه هــای مدرنیســم  و روی برگردانــی  در ســنت 
ــد  ــه رون ــه چگون ــد ک ــود می اندیش ــا خ ــدام ب ــاب م ــدة کت ــل خوانن ــن دلی به همی
ــورد  ــت و در م ــکل گرف ــعه یافته ش ــع توس ــی در جوام ــدن و تقدس زدای عقالنی ش
ــا انتهــای مطالعــة  ایــن تحــول در برخــی از جوامــع مقاومــت شــد و ایــن ابهــام ت

ــد. ــی می مان ــده باق ــرای خوانن ــاب ب کت
ــدا  ــاپ پی ــد چ ــه تجدی ــاز ب ــاب نی ــن کت ــر ای ــد اگ ــر می رس ــا به نظ در انته
کنــد، اصالحــات شــکلی و محتوایــی در بســیاری از قســمت های آن اجتناب ناپذیــر 

خواهــد بــود.
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ــتره  ــی در گس ــوه مطالعات ــن وج از مهم تری
می تــوان  انســانی  علــوم  کتاب هــای 
و  فرهنگ پژوهــی  انسان شناســی،  بــه 
ــه  ــان ک ــت. آنچن ــاره داش ــی اش دین پژوه

هــرگاه در ســیر تاریــخ اجتماعــات انســانی پژوهشــگران بــا تقابــل دو فرهنــگ و 
رفتــار متعــارض در کنــار یکدیگــر مواجهــه شــوند آن دوره تاریخــی و آن فرهنــگ 
ــوان  ــا می ت ــن دوره ه ــن ای ــد. از مهم تری ــرار می دهن ــری ق ــه دقیق ت ــورد مداق را م
ــل فرهنگ هــای پیــش و پــس از اســالم در جهــان عــرب اشــاره نمــود.  ــه تقاب ب
ــا  ــا آییــن و مناســک اســالمی ت ــراب پیــش از ظهــور اســالم ب ــل شــرک اع تقاب
ــناختی،  ــناختی، انسان ش ــای جامعه ش ــیاری از پژوهش ه ــوع بس ــروز موض ــه ام ب

دین پژوهــی و رفتارشناســی پژوهشــگران ایــن حــوزه بوده اســت.
ــی از  ــاب بازمانده های ــماره، کت ــن ش ــژه ای ــده وی ــه پرون ــه ب ــا توج ب
فرهنــگ دوران جاهلــی در تمــدن اســالمی نوشــته وســترمارک بــا ترجمــه 
ــن  ــگران ای ــتاران و پژوهش ــه دوس ــی ب ــته معرف ــی، شایس ــی بلوک باش عل
حــوزه می باشــد. نویســنده ایــن کتــاب کــه مردم شــناس، فیلســوف و 
ــا و  ــمال آفریق ــش در ش ــا پژوه ــت ب ــدی اس ــهیر فنالن ــناس ش جامعه ش
مطالعــه نزدیــک رســوم مــردم جهــان عــرب ایــن منطقــه در اثــر خویــش 
ــه  ــاب ب ــن کت ــنده در ای ــی دارد. نویس ــان م ــمندی را بی ــای ارزش یافته ه
ــا  ــش ب ــلمان مراک ــردم مس ــاور م ــا و ب ــات، رفتاره ــبت اخالقی ــی نس بررس
ــه  ــز شــده و ب ــا یکدیگــر متمرک ــن دو ب ــالط ای ــای اســالمی و اخت هنجاره
ــن  ــر از مهم تری ــن اث ــی در ایــن خصــوص امــروزه ای ــان یافته های واســطه بی
منابــع انسان شناســی و بــه روایتــی کتــاب مرجــع در زمینــه فرهنگ پژوهــی، 
ــش  ــاب دارای ش ــن کت ــود. ای ــناخته می ش ــی ش ــی و مردم شناس دین پژوه
فصــل بــا عناویــن »جــن«، »چشــم بــد«، »نفریــن و ســوگند«، »قداســت و 
ــی از  ــر و حساســیت آن« و » بازمانده های ــری آن«، »قداســت و مظاه فراگی

ــن« اســت.  ــر و رومــی در آئی فرهنــگ بَربَ
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ــت و  ــاص یافته اس ــرب اختص ــان ع ــمندان جه ــه و اندیش ــوع اندیش ــه موض ــی ب تخصص
تــالش دارد بــه مســئلة حضــور و انتشــار کتــب تألیفــی و ترجمه شــده مربــوط بــه اندیشــه 

ــران معاصــر بپــردازد.  و اندیشــمندان عــرب در ای
ــاهد و  ــگاه ش ــتاد دانش ــدی زاد، اس ــی مرش ــر عل ــای دکت ــت آق ــه خدم ــن جلس در ای
پژوهشــگر حــوزة اندیشــة ایــران و اســالم؛ آقــای دکتــر ســیدرضا حســینی، دانش آموختــه 
دکتــرای اندیشــة سیاســی از دانشــگاه شــهید بهشــتی؛ آقــای دکتــر محمدهــادی احمــدی، 
ــر شــهاب  ــای دکت ــدرس حــوزه و دانشــگاه؛ و آق ــارف اســالمی و م ــرای مدرســی مع دکت

دلیلــی، دبیــر نشســت هســتیم. 

دلیلــی: آقــای دکتــر مرشــدی زاد بحــث را بــا حضرتعالــی شــروع می کنیــم. شــما 
ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب ــران را چگون ــی در ای ــای عرب ــر کتاب ه ــول نش ــیر تح س
ــد؟ ــه بفرمایی ــد شــرحی ارائ ــته و داری ــی داش ــن حــوزه فعالیت ــه در ای درصورتی ک

ــن  ــه م ــم ک ــرض کن ــما ع ــت ش ــم. خدم ــم اهلل الرحمن الرحی ــدی زاد؛ بس مرش
خــودم اولیــن کار ترجمــه ای کــه شــروع کــردم عربــی بــود و ســال 1366 در دورة 
دانشــجویی بــود کــه تصمیــم گرفتــم کاری را بــرای ترجمــه شــروع کنــم و کتــاب 
ــه اصــال  ــا ناشــری ک ــد دوم را ب ــر شریف القرشــی جل ــام الحســین از باق ــاة  االم حی
شــاید االن نباشــد شــروع بــه ترجمــه کــردم. ایــن کتــاب بــه نتیجــه نرســید یعنــی 
ــن کار  ــن اولی ــد. ای ــار ش ــتی دچ ــه سرنوش ــه چ ــت و ب ــا رف ــم کج ــاًل نمی دان اص
ــام دادم و دوایرالخــوف  ــد انج ــام از ابوزی ــک کار ناتم ــم ی ــد از آن ه ــود و بع ــن ب م
ــی  ــن و یک ــد، م ــا ش ــاکام ره ــم کار ن ــد بگوی ــع بای ــردم. درواق ــام کار ک را نیمه تم
ــد  ــم بع ــود روی آن کار کنی ــرار ب ــادی، ق ــی علی آب ــر صادق ــای دکت از دوســتان، آق
نتوانســتیم بــا هــم تــا آخــر برویــم و یــک کار نیمه تمــام ادب الوزیــر مــاوردی را دارم 
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نقد شفاهی

کــه حجمــش خیلــی زیــاد نیســت و نیمــی از آن را انجــام دادم. ایــن مباحــث دربــارة 
ــن حــد اســت.  ــی در ای ــا متــون و کتاب هــای عرب ــود کــه ارتبــاط مــن ب خــودم ب

ــی  ــای عرب ــر کتاب ه ــالح نش ــول به اصط ــیر تح ــوص س ــی در خص ــر نگاه اگ
ــون  ــی مت ــته ایم؛ یعن ــی داش ــاً دین ــاط عمدت ــرب ارتب ــان ع ــا جه ــا ب ــم، م بیندازی
دینــی در آن جــا منتشــر می شــود منتهــی دو مانــع در ارتبــاط بــا نشــر ایــن آثــار 
ــی  ــت. یک ــود داشته اس ــر وج ــال اخی ــد س ــل از ص ــل قب ــته حداق در دوران گذش
این کــه مذهــب مــا شــیعه اســت و آن هــا ســنی مذهب هســتند و قطعــاً بســیاری از 
آثــاری کــه آن هــا منتشــر می کردنــد جامعــة علمــی مــا خیلــی ضــرورت نمی دیــد 
ــکا  ــا لینگوافران ــا فاخــر ی ــان واســط ی ــل دوم بحــث زب ــرود؛ دلی ــه به ســراغش ب ک
ــه از  ــم ک ــی ه ــار علم ــد و آث ــی می دانن ــان عرب ــا زب ــة م ــای علمی ــت. حوزه ه اس
ــی  ــاز و ضرورت ــت نی ــرار می گرفته اس ــان ق ــورد استفاده ش ــاً م ــرب احیان ــان ع جه
بــرای ترجمــة آن احســاس نمی شده اســت. بعضــی از آثــار بیشــتر در حــوزة تاریــخ 
اســالم اســت کــه در دوران گذشــته بــه زبــان فارســی ترجمــه شده اســت. بنابرایــن 
ــر  ــال های اخی ــا س ــر رازی، ت ــر فخ ــیر کبی ــل تفس ــی مث ــی مهم ــای خیل کتاب ه
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــدر م ــه این ق ــان ک ــا مجمع البی ــود، ی ــده ب ــه نش ــاًل ترجم اص

ــه. ــا ن ــت ی ــه شده اس ــم ترجم ــم االن ه ــود نمی دان ــده ب ــه نش ــرد ترجم می گی
ــم  ــد و آن ه ــم روی می ده ــاق مه ــک اتف ــیم ی ــه می رس ــر ک ــه دورة معاص ب
ــن  ــران، ای ــوازات آن در ای ــرب و به م ــان ع ــت. در جه ــی هس ــالم سیاس ــد اس رش
اســالم سیاســی اســت کــه زمینــه را بــرای انتشــار برخــی از آثــار فراهــم می کنــد. 
آثــاری کــه از اندیشــه ها و دید گاه هــای ســیدجمال شــروع می شــود و بعــد 
ــیدقطب و  ــه س ــد ب ــترین تأکی ــم بیش ــوان ه ــورد اخ ــد و در م ــوان می رس ــه اخ ب
ــی اندیشــه های ســیدقطب اســت و مترجمــان بســیاری به ســراغ  ــای انقالب جنبه ه

ــد. ــار می رون ــن آث ای
ــد؛  ــران ش ــان وارد ای ــای آن زم ــه مقض ــا ب ــی بن ــالم سیاس ــار اس ــه آث مجموع
ــی  ــار فرهنگ ــا آث ــاب ی ــه کت ــرم ک ــروض می گی ــوان مف ــن به عن ــن را م ــه ای البت
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ــه و  ــا ترجم ــد، ورودش ی ــد می کن ــود و رش ــه ای وارد می ش ــک جامع ــی در ی وقت
یــا انتشــارش یــک نیــاز یــا مخاطبــی بــرای خــودش دارد و ایــن را بایــد به عنــوان 
مفــروض پذیرفــت. سیســتم عرضــه و تقاضــا در حــوزه نشــر هــم جــاری هســت؛ 
ــران  ــالم گرایی در ای ــان اس ــود دارد و در آن دوره جری ــی وج ــه مخاطب ــه ک آنگون
ــرد  ــدا ک ــه انتشــار و گســترش پی ــم شــروع ب ــار ه ــن آث ــود و ای در حــال رشــد ب
ــران گذاشــت و می شــود گفــت بخشــی  ــر فضــای سیاســی ای و تأثیــرش را هــم ب
ــد  ــالمی ش ــالب اس ــه انق ــر ب ــه منج ــران را ک ــالم گرایی در ای ــای اس از دیدگاه ه
تغذیــه کــرد. ایــن یــک مــوج از رشــد آثــار عربــی هســت و در کنــار این هــا آثــار 
مالیم تــر جهــان عــرب هــم هســت کــه انتشــار پیــدا می کنــد و مخصوصــاً آثــاری 
ــد تشــیع هســت. حــاال از  ــد مؤی ــران احســاس می کردن ــه تشــیع و شــیعیان ای ک
ــانیه  ــوت العدالة االنس ــا ص ــد ت ــدان بگیری ــی زی ــب جرج ــای علی ابن ابیطال کتاب ه
ــه  ــل ک ــن قبی ــاری از ای ــود و آث ــاح ابوالمقص ــی ابوالفت ــام عل ــاب ام ــرداق و کت ج

ــنوند. ــران می ش ــان دیگ ــان را از زب ــرف خودش ــد ح ــاس می کردن احس
بــه دورة جدیــد کــه می رســیم مــن موجــی را حداقــل از اواســط دهــة 1360 
ــم کــه در آن جــا  ــی بگیری ــان پ ــة کی ــم از مجل ــم کــه شــروعش را می توانی می بین
ــط  ــی توس ــی دین ــی و نوگرای ــاب نواندیش ــب در ب ــی از کت ــاالت و بخش های مق
ــا  ــم این ج ــم بگویی ــد و می توانی ــر می گردی ــه و منتش ــان ترجم ــندگان کی نویس
ســرآغاز آشــنایی جامعــة فکــری ایــران بــا ایــن اندیشــمندان اســت. آن چیــزی کــه 
ــد  ــه سراغشــان برون ــن ب ــار ترجمــه شــود و مترجمی ــن آث ــه ای زمینه ســاز شــد ک
ــود کــه اگــر ایــن کتاب هــا را به صــورت جریــان نومعتزلــی درنظــر بگیریــم  ایــن ب
ــار در آن  ــا محوریــت عقــل، آزادی و اختی ــوع نواندیشــی ب ــی کــه یــک ن کتاب های
ــی  ــاد انقالب ــک دورة ح ــد از ی ــران بع ــد ای ــری جدی ــان فک ــاز جری ــود دارد نی وج
ــه  ــرار اســت حکومــت اســالمی داشــته باشــیم چگون ــا ق هســت کــه حــاال اگــر م
ــل  ــن به دلی ــم؟ بنابرای ــتی بدهی ــدرن آش ــان م ــای انس ــا نیازه ــت را ب ــن حکوم ای
ــر  ــا درگی ــتر از م ــتند و بیش ــی داش ــت دین ــا حکوم ــتر از م ــا بیش ــه عرب ه این ک
مباحــث سیاســی بودنــد احســاس نیــاز شــد کــه بــه ســراغ ایــن آثــار برویــم کمــا 
ــورد  ــن دوره م ــم در ای ــرب ه ــان ع ــی جه ــیک سیاس ــار کالس ــی آث ــه حت این ک

اقبــال قــرار گرفــت.
ــالم  ــه اس ــوط ب ــث مرب ــترش مباح ــای 40 و 50 را دورة گس ــر دهه ه ــا اگ م
سیاســی بــا محوریــت اخــوان درنظــر بگیریــم دورة بعــد از انقــالب حتــی نیازهــای 
خــود حکومــت هــم مــا را به ســراغ برخــی آثــار عربــی کالســیک بــرد. کمااین کــه 
ــورد توجــه  ــالب م ــد از انق ــا بع ــه شــد ت ــه ترجم ــاوردی ک االحــکام  الســلطانیه م
ــای کار  ــوز ج ــار هن ــی آث ــه برخ ــم ک ــاس می کن ــن احس ــورد م ــن م ــود؛ در ای نب
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دارد. کتــاب الخــراج ابویوســف کوفــی هنــوز ترجمــه نشــده و اگــر قــرار اســت کــه 
ــته  ــی داش ــا حکمران ــب ب ــی متناس ــادی دیدگاه های ــث اقتص ــا در مباح ــای م فقه

ــد. ــار هــم برون ــن آث باشــند خــوب اســت کــه به ســراغ ای

ــاحت  ــان دو س ــه می ــی ک ــود تفاوت های ــا وج ــینی ب ــر حس ــای دکت ــی: آق دلیل
اندیشــة ایرانــی و عربــی برقــرار اســت و در برخــی مــوارد صحبــت از عقــل عربــی 
ــه نظــر شــما ســیر تحــول ترجمــه و نشــر  ــد، ب و ســنت خســروانی به میــان می آی

ــی اســت؟  ــل ارزیاب ــه قاب ــران چگون ــرب در ای ــای اندیشــمندان ع کتاب ه

ــنفکران  ــا روش ــا ب ــنایی م ــه آش ــم ک ــروع می کن ــور ش ــم را این ط ــن بحث ــینی: م حس
ــی از حــرف و حدیــث و نقــد نبوده اســت. درواقــع  معاصــر عــرب درواقــع هیچ وقــت خال
هــم اندیشــمندان ایرانــی یــک غیریت ســازی را نســبت بــه جهــان عــرب داشــتند و هــم 
اندیشــمندان جهــان عــرب. مثــاًل خیلی هــا بحــث از تفــاوت در زبــان، تفــاوت در مذهــب، 
ــد! چــون در  ــی کرده ان ــوع حکمران ــاوت در ن ــی تف ــا حت ــت تاریخــی و ی ــاوت در هوی تف
ایــران مــا ســلطنت داریــم بــا یــک تــم فلســفی، در جهــان عــرب خالفــت و امــارت داریــم 
بــا یــک تــم فقهــی. همچنیــن از آن طــرف هــم بــود. محمــد عابــد جابــری در نقــد عقــل 
عربــی صحبــت از عقــل عربــی می کنــد و تفاوتــی بیــن عقــل عربــی و عقــل یونانــی قائــل 
ــه  ــی و اروپایــی از شــناخت ب می شــود. وی تفــاوت را در ایــن می بینیــد کــه عقــل یونان
ارزش مــی رود ولــی عقــل عربــی از ارزش بــه شــناخت مــی رود و بعــد درواقع یک رفرنســی 
ــه شهرســتانی می دهــد کــه شهرســتانی عقــل فارســی و یونانــی را در کنــار هــم  هــم ب
ــی  ــل فارســی و یونان ــل عق ــع در نقطــة مقاب ــی در واق ــل عرب ــد عق ــذارد و می گوی می گ
ــه  ــرب. البت ــنفکران ع ــازی روش ــی اســت از غیریت س ــن مســئله مثال ــرد. ای ــرار می گی ق
اساســاً نقــد بــه ایــن  دیدگاه هــا هــم زیــاد بــود، مثــاًل آیــا می تــوان وجــه ذات گرایانــه یــا 
قوم گرایانــه بــرای عقــل درنظــر گرفــت یــا نــه. امــا نکتــه ای کــه مــن می خواهــم اشــاره 
کنــم ایــن اســت کــه لــزوم توجــه بــه روشــنفکران عــرب بــرای مــا خیلــی ضــروری اســت 
از ایــن جهــت کــه مــا یــک »تجربــة زیســتة مشــترک« داشــتیم؛ درواقــع ایــن تجربــة 
زیســتة مشــترک آن اتفاقــی اســت کــه در جهــان اســالم، حــاال جهــان اســالم می گوییــم 
کــه ایــران را هــم دربرگیــرد، افتــاد و آن مســئلة ظهــور تجــدد اســت و اساســاً ایــن ظهــور 
تجــدد مــا را بــه یک جــا رســاند. ظهــور و بــروز تجــدد اساســاً حلقــة مشــترکی در جامعــة 
ــد و  ــس کردن ــران را ح ــن بح ــد و ای ــا ش ــا و عرب ه ــا، ایرانی ه ــن ترک ه ــالمی در بی اس

یــک فاصلــه ای بیــن نظــام ارزش و امــر واقــع ایجــاد شــد.
ایــن ذهنیــت وجــود داشــت و در عرب هــا هــم بــود کــه اســالم اکمــل و برتــر 
ــد  ــع می دیدن ــة واق ــا در صحن ــود ام ــک و ارزشــی ب ــن در نظــام متافیزی اســت؛ ای
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کــه واقعــاً عقــب هســتند، ایجــاد ایــن فاصلــه در نظــام ارزشــی و امــر واقــع درواقــع 
ــران مشــترک  ــک بح ــن ی ــت. ای ــی اس ــة عرب ــران و جامع ــتراک ای ــه اش ــک وج ی
ــت.  ــهود اس ــوال مش ــته ها و اق ــی از نوش ــد در خیل ــس کردن ــا ح ــه آن ه ــود ک ب
وقتی کــه ســیدجمال از وحــدت و بازگشــت بــه خویشــتن صحبــت می کنــد 
درواقــع نســخه هایی کــه تجویــز می کنــد همــه حاکــی از ایــن اســت کــه مســئله 

را بیابنــد کــه مســئله چــه هســت.
آقــای دکتــر مرشــدی زاد آثــار زیــادی را نــام بردنــد و در فرمایشــات ایشــان 
بــا یــک ســیر تاریخــی آشــنا شــدیم کــه روشــنفکران عــرب بــه کجــا رســیدند و 
این کــه مــا در کجاییــم. بــا ایــن مقدمــه مــا می توانیــم بگوییــم کــه در ســاحت 
اندیشــه ورزی در جهــان اســالم بــا یــک ثنویت اندیشــی و دوگانه انــگاری 
ــم   ــوان الوعی المنقس ــت عن ــون تح ــان غلی ــت از بره ــی هس ــم؛ کتاب مواجه ای
)ذهــن دوگانــه(، آن جــا تــز جالبــی را مطــرح می کنــد. وقتی کــه نظــام 
ــک  ــن ی ــک ســنتزی بی ــد ی ــا نمی توان ــد ام ــه می کن ــع تغذی ارزشــی از دو منب
ــگ  ــی و گن ــر برفک ــا تصوی ــازد، این ج ــر بس ــی دیگ ــام ارزش ــام ارزش و نظ نظ
می شــود و بنابرایــن این جاســت کــه انســان مســلمان در خاورمیانــه نــه مــدرن 
ــن  ــم ای ــر می کن ــنتی. فک ــم س ــدرن اســت و ه ــم م ــنتی، و ه ــه س اســت و ن
ــا  ــگاری را خیلی ه ــن دوگانه ان ــت. ای ــگاری اس ــن دوگانه ان ــی از ای ــان خوب بی
داشــتند و اساســاً مــن فکــر می کنــم کــه شــاید بتــوان گفــت پاشــنة آشــیل 
ــام  ــن نظ ــع بی ــه درواق ــران هســت ک ــرب معاصــر و ای ــنفکری ع ــان روش جری
ــن موضــوع برایشــان  ــد و ای ــه انتخــاب بزنن ــد دســت ب ــع بای ــر واق ارزش و ام
بحران آفرینــی مــی کنــد. مثــاًل ابوزیــد در کتــاب اخیــرش بــه تاریــخ نامقــدس 
ــک  ــد تفکی ــن دو بای ــن ای ــه بی ــد ک ــاره می کن ــدس اش ــن مق مســلمانان و مت
ــوظ.  ــن نجیــب محف ــی هــم همین طــور و همچنی ــا امین الخول ــل شــویم؛ ی قائ
به همیــن جهــت اســت کــه مســئله ای به نــام راه ســوم در دنیــای اســالم طــرح 
 می شــود امــا نمی توانــد آن را بــه ســرانجام برســانند و آخــرش هــم ایــن پــروژه 

ناتمام می ماند.
ــد ایــن ســؤال را از روشــنفکران معاصــر عــرب  مســئله ایــن اســت، اساســاً بای
ــد؟ وقتی کــه موضعشــان نســبت  ــا ســنت دارن پرســید کــه ایشــان چــه نســبتی ب
ــا  ــود. برخی ه ــی ش ــاد م ــت ایج ــان بن بس ــد، برایش ــخص نباش ــنت مش ــه س ب
می خواهنــد ســنت را حفــظ کننــد و برخی هــا بــا اتخــاذ روش شناســی هایی 
ســنت را به طــور کامــل می زننــد و این جاســت کــه همــان ذهــن دو پــارة 
ــم  ــنتزی ه ــه س ــاً هیچ گون ــود و اساس ــت می ش ــه روز تقوی ــون روزب ــان غلی  بره

ایجاد نمی شود.
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ــا و  ــه تفاوت ه ــه ب ــا توج ــی ب ــر حضرتعال ــه نظ ــدی ب ــر احم ــای دکت ــی: آق دلیل
ــا  ــت آی ــرار اس ــرب برق ــی و ع ــمندان ایران ــه و اندیش ــان اندیش ــه می ــابهاتی ک تش
بحــران تجــدد ســبب شــد تشــابهات و همــان مســئله ای کــه دکتــر حســینی در 
قالــب مســائل و مشــکالت مشــترک فرمودنــد بیــش از پیــش شــود یــا ایــن مواجهــه 

ــد؟  ــش یاب ــن دو ســاحت اندیشــه افزای ــای ای ســبب شــد تفاوت ه

احمــدی: بســم اهلل الرحمن الرحیم. تشــکر می کنــم. باعــث افتخــار مــن اســت کــه در ایــن 
جمــع هســتم. از بحث هــای آقــای دکتــر مرشــدی زاد و آقــای دکتــر حســینی اســتفاده 
کــردم؛ فقــط مــن برخــالف دیــدگاه آقــای دکتــر حســینی کــه فرمودنــد بحــران تجــدد 
بــرای جهــان اســالم مسئله ســاز شــد، معتقــدم کــه آن بحــران تجــدد نبــود، بلکــه بحــران 
ــه یــک بخشــی از جهــان اســالم برایشــان تجــدد  ــود. البت ــرای جهــان اســالم ب غــرب ب
مســئله شــد ولــی آن چــه کــه بــرای جهــان اســالم نمــود پیــدا کــرد آن ماهیــت فلســفی 
تجــدد نبــود، بلکــه ماهیــت سیاســی غــرب بــود کــه مــا رویارویــی بــا آن هــا پیــدا کردیم و 
همیــن مســئله باعــث شــد کــه گرایش هــای مختلفــی در جهــان اســالم به لحــاظ فکــری 
شــکل بگیــرد. به نظــر می آیــد ســه دورة اصلــی تطــور بیــن متفکریــن در جهــان اســالم 
نســبت بــه امــر سیاســی وجــود دارد کــه ناشــی از مواجهــه بــا بحرانــی اســت کــه از غــرب 
ــدارد و منظــوم  ــی ن ــای منف ــاً معن ــل لزوم ــن تحمی ــل شــد. ای ــان اســالم تحمی ــه جه ب

تلنگــری اســت کــه از بیــرون بــه مــا زده شــد و مــا از داخــل تـَـرک برداشــتیم.
ــه  ــوان این گون ــم را می ت ــدا کردی ــی پی ــا به صــورت عین ــه م ــه  ای ک ــار مواجه چه
بیــان نمــود؛ یکــی مواجهــه ای بــود که کمپانــی هند شــرقی بــه نمایندگی از انگلســتان 
در جهــان اســالم نمایندگــی می کــرد؛ یکــی بحــث مواجهــة ایــران و روس بــود؛ یکــی 
مواجهــه ای کــه عثمانی هــا بــا دولت هــای اروپایــی پیــدا کردنــد و در آخــر مواجهــه ای 

اســت کــه مصری هــا بــا فرانســوی ها و ناپلئــون تجربــه کردنــد.
ایــن  رویارویی هــا در دوران پیشامشــروطه ســه جریــان فکــری را شــکل دادنــد؛ 
البتــه بعضــی از ایــن ســه جریــان فکــری کــه آن موقــع شــکل گرفتنــد بعدهــا در 
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ــی از  ــد برخ ــر می آی ــروزه به نظ ــد و ام ــاق رفتن ــری به مح ــای فک ــاکش نزاع ه کش
ــاره در حــال احیــا هســتند. آن هایــی کــه آن موقــع به محــاق رفتنــد االن دوب

ــر مســئلة حفــظ ســنت تأکیــد داشــتند  ــد کــه ب ــان کســانی بودن اولیــن جری
و مســئلة  آن هــا شــاید همــان تجــددی بــود کــه آقــای دکتــر حســینی فرمودنــد؛ 
ــا کل غــرب غیریت ســازی  ــا سیاســت غــرب مشــکل نداشــتند و اساســاً ب این هــا ب
می کردنــد و کل تمــدن غــرب برایشــان مســئله بــود. گــروه دوم کســانی بودنــد کــه 
ــروه  ــن گ ــه ای ــد ک ــر می آی ــد. به نظ ــری بودن ــال یادگی ــتان به دنب ــة انگلس از تجرب
ــود؛ پــس به دنبــال آن  پیــش از آن کــه درصــدد نفــی باشــد، به دنبــال یادگیــری ب
ــروه  ــک گ ــد. در آخــر ی ــاد بگیرن ــی را ی ــه از انگلیســی ها شــیوة حکمران ــد ک بودن
ــایی  ــل شناس ــروطه قاب ــم در دوران پیشامش ــه ه ــتند ک ــود داش ــم وج ــومی ه س
ــی  ــم ایران ــی دارد و ه ــم ورژن عرب ــه ه ــروطه ک ــم در دوران پسامش ــتند و ه هس
ــا  ــروه ســوم ب ــم. گ ــان راه ســوم بگذاری ــان جری ــوان نام شــان را هم ــاید بت ــه ش ک
ــا مســئلة  ــا ســنت اســالمی و دیگــری ب ــد؛ یکــی ب دو مســئله غیریت ســازی کردن
ــدد و  ــی تج ــد: یک ــات می نمودن ــز اثب ــئله را نی ــا دو مس ــر این ه ــرب. در براب غ
ــتند و از  ــاوت گذاش ــب و ســنت تف ــن مذه ــو بی ــی از یک س ــب. یعن ــری مذه دیگ
ــال نوعــی  ــزی شــدند و خــود به دنب ــه تمای ــل ب دیگرســو بیــن غــرب و تجــدد قائ

ــد. ســنتز »تجــدد مذهبــی« بودن
ــال قانون نویســی رفــت؛  ــان وجــود داشــت و به دنب ــن جری در پیشامشــروطه ای
چــرا کــه مســئلة اصلــی، مســئلة دولــت مــدرن بــود. آن هــا خواســتار دولت ســازی 
ــی در  ــود ول ــن ب ــم همی ــا ه ــة گروه ه ــه مســئلة بقی ــور ک ــد، همان ط ــدرن بودن م
ــروطه  ــد. در دورة پیشامش ــده بودن ــه ش ــکل مواج ــا مش ــیوة آن ب ــی و ش چگونگ
ــه  ــای این ک ــه به ج ــت ک ــن اس ــد ای ــش می آی ــوم پی ــان س ــر جری ــه ب ــکالی ک اش
ــه در ســنت  ــه این ک ــا توجــه ب ــرد، و ب ــده بگی ــد از ســنت فقهــی خــودش ای بتوان
ــوگیری از  ــال س ــت، به دنب ــوم نیس ــدون مرس ــده م ــون نوشته ش ــا قان ــی م فقه
ــی در  ــی به نوع ــون اساس ــتن قان ــگام نوش ــذا در هن ــد. ل ــوی می رون ــوی فرانس الگ
دوگانــة تبدیــل احــکام شــرعی بــه قانــون و کدهــای قانــون اساســی دچــار مشــکل 

ــد. ــاق می رون ــه مح ــت ب ــدم موفقی ــا ع ــوند و ب می ش
پیــرو فرمایشــات آقــای دکتــر مرشــدی زاده کــه ســه دورة متفــاوت را 
صورت بنــدی فرمودنــد، دقیقــاً به خاطــر نــوع مســئله ای کــه مــا و اعــراب داشــتیم، 

ــت. ــرار گرف ــز ق ــا نی ــه م ــورد توج ــا م ــمندان آن ه ــار اندیش آث
مــن آثــار امثــال ابوزیــد، جابــری، ارکــون و... را در جریان راه ســوم قــرار می دهم 
کــه دوبــاره احیــا شــد. چــرا؟ چــون دوبــاره مســئلة مــا بــا ایــن گــروه از متفکــران 
ــه  ــای این ک ــه به ج ــد ک ــدد بودن ــه درص ــد ک ــترکی ش ــئلة مش ــرب مس ــان ع جه
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کاًل غــرب را نفــی کننــد و یــا کاًل به طــور یکپارچــه آن را بپذیرنــد، خواســتار یــک 
ــن کار  ــه ای ــد. به نظــر می رســد یــک بخشــی از جهــان عــرب موفــق ب ســنتز بودن
هــم شده اســت، حداقــل اگــر نگوییــم مطلــق، مقدمــات خیلــی زیــادی را توانســتند 
ــارة  ــن دو پ ــاًل ای ــم اص ــه بگویی ــت این ک ــا نیس ــن بدین معن ــد. و ای ــم کنن فراه

ــرای این هــا جمــع نشــد و هیــچ ســنتزی بیــرون نیامــد. ذهنــی هیــچ گاه ب
تأکیــدی کــه آقــای دکتــر مرشــدی زاد روی بحــث اخــوان داشــتند این جــا خیلــی 
مهــم اســت. به نظــر می آیــد اخــوان پوســت اندازی کــرده و اخوانــی کــه زمــان قطــب 
ــه دهــة 70  ــی ک ــا اخوان ــود و دور اول محســوب می شــوند، ب ــا ب ــان حســن البن و زم
ــؤال  ــن س ــاال ای ــد. ح ــاوت گردی ــی متف ــت خیل ــکل گرف ــة 90 ش ــی ده و 80 و حت
پیــش می آیــد کــه چــه اتفاقــی می افتــد کــه اندیشــمندان ایرانــی آن دوره بــه اخــوان 
ــی اخوانــی کــه بعدهــا متفــاوت می شــود و به لحــاظ فکــری  ــد، ول خــوب توجــه دارن
ــد انجــام  ــری را می توان ــی پیشــرو می شــود و در جهــان عــرب اقدامــات مؤث و عملیات

دهــد آثــارش خیلــی کمتــر مــورد توجــه روشــنفکران ایرانــی قــرار می گیــرد؟
ــه غــرب متجــدد به صــورت  در چنــد دهــه بعــد از انقــالب موجــی از توجــه ب
ــان  ــتر جری ــه بیش ــت ک ــکل گرف ــا ش ــنفکران م ــوی روش ــیع از س ــی وس خیل
راســت گرا هســتند کــه آرمــان غربــی را دنبــال می کردنــد. ایــن یکــی از ضروریــات 
مســئلة مــا اســت. ولــی آن چیــزی کــه در جریــان فکــری ایــران مــورد غفلــت قــرار 
گرفته اســت توجــه بــه وجــه دیگــر هویــت ایرانــی مــا یعنــی جهــان عــرب اســت. 
ــد  ــم فرمودن ــدی زاد ه ــر مرش ــای دکت ــه آق ــور ک ــاله همان ط ــن چندس ــا در ای ام
ــی  ــد ول ــان کــه شــروع شــد موفقیت هــای کمــی حاصــل کردن ــان حلقــة کی جری
به نظــر می آیــد گفت وگویــی بــا جهــان عــرب شــکل نگرفــت؛ منظــورم آن 
جریانــی اســت کــه زمینه هایــی را هــم به لحــاظ فکــری و عملیاتــی فراهــم کــرده 
بودنــد. ایــن زمینــه فراهــم نشــد کــه مــا بتوانیــم از تجربیــات آن هــا اســتفاده کنیــم 
ــی بیــن دو  ــد. یــک گفت وگوی ــا را رصــد بکنن و آن هــا هــم بتواننــد تجربه هــای م
ــم  ــد مــا غفلــت کردی ــی به نظــر می آی ــی ایجــاد شده اســت ول ــی ـ ایران ســنت عرب
ــری،  ــال ابوجاب ــار امث ــه آث ــی ب ــاره توجه ــراً دوب ــدود اخی ــی مح ــورت خیل و به ص
ابوزیــد و... انجــام شــده کــه همــه در ایــن مســیر در حــال اندیشــه ورزی هســتند؛ 
ــی  ــات خیل ــتند و توفیق ــنتز هس ــال س ــیر به دنب ــن مس ــم در ای ــا ه ــة این ه و هم
خوبــی هــم به دســت آوردنــد؛ حــاال نگوییــم کامــل ولــی توفیقــات خیلــی خوبــی 
ــی از  ــم عملیات ــری و ه ــاظ فک ــم به لح ــم ه ــا می توانی ــه م ــد ک ــت آوردن به دس

ــم. ــادی بکنی ــتفاده های زی ــا اس آن ه
آخریــن کالم بنــده ایــن باشــد کــه مــا به دلیــل اشــتراکاتی کــه هــم در مســئلة 
ــای  ــی جریان ه ــتری به تمام ــی بیش ــه خیل ــد توج ــم بای ــروز داری ــم ام ــم و ه قدی
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عربــی به ویــژه جریــان راه ســومی کــه توانســته مقدمــات مســئلة دولــت مــدرن را 
بیــش از ایرانی هــا پیــش ببــرد، داشــته باشــیم. 

ــور  ــد تص ــرح ش ــان مط ــط کارشناس ــه توس ــی ک ــه مطالب ــه ب ــا توج ــی: ب دلیل
ــرح و  ــد ط ــه نیازمن ــت ک ــرح شده اس ــخ هایی مط ــا پاس ــش ها و ی ــم پرس می کن

مباحــث بیشــتر می باشــند.

ــی به صــورت  ــی مطالب ــدارم ول ــد باشــد ن ــوان نق ــه به عن ــزی ک ــدی زاد: چی مرش
تکمیلــی خدمت تــان می گویــم. نیازهــای مخاطــب ایرانــی و یــا نیازهــای روشــنفکر 
ــد،  ــت می کن ــی هدای ــار عرب ــی از آث ــمت بخش های ــه او را به س ــت ک ــی هس ایران
ــی رفتیــم.  ــار غرب ــه ســراغ آث ــا همیــن نیازهــا ب کمااین کــه به ســمت غــرب هــم ب
منتهــا چیــز دیگــری کــه مشــهود اســت ایــن اســت کــه مشــق های نانوشــتة ترجمه 
هــم در طــی زمــان دوبــاره نوشــته شــود. مثــاًل فــرض کنیــد کــه مترجــم ایرانــی 
وقتــی آثــار عربــی را مالحظــه می کــرد یــک زمانــی آثــار عبدالرحمــان کواکبــی را 
ترجمــه کــرد یــا مثــاًل آثــاری از ایــن قبیــل کــه در آن دوره اهمیــت داشــت، ولــی 
دغدغــه و مســئلة مترجــم ایرانــی و فضــای فکــری  االســالم  و اصوال الحکــم در آن 
ــرار نکرده اســت. در  ــاط برق ــا بحــث سکوالریســم ارتب ــوز ب ــرا هن ــان نیســت زی زم
ــؤال  ــن س ــش ای ــازه برای ــد ت ــدا می کن ــی پی ــت دین ــه حکوم ــد وقتی ک دورة جدی
پیــش می آیــد کــه آیــا می شــود در اســالم توجیهــی بــرای سکوالریســم هــم پیــدا 
ــد  ــم می آی ــالم و اصول الحک ــه از االس ــا ترجم ــه دو ت ــت ک ــا هس ــرد؟ در این ج ک
ــم  ــی ه ــد و یک ــه می کن ــه ترجم ــه از فرانس ــی هســت ک ــر رضای ــای امی ــی آق یک

ــی ترجمــه می شــود. ــر از متــن عرب جدیدت
ــای  ــر صحبت ه ــدی ب ــع نق ــوان اســت و درواق ــا اخ ــاط ب ــر در ارتب بحــث دیگ
بــه  می خواهــم  کردیــد  مطــرح  پرســش  چــون  و  نیســت  احمــدی  دکتــر 
ــود  ــه می ش ــوان ترجم ــار اخ ــک دوره آث ــرا در ی ــه چ ــم، ک ــخ ده ــش تان پاس پرس
ــده و  ــول ش ــار تح ــوان دچ ــما اخ ــول ش ــد و به ق ــه االن باش ــری ک و در دورة دیگ
روزآمدتــر شده اســت مــا بــه ســراغش نمی رویــم؟ مــن دو دلیــل را برایــش درنظــر 
ــرق  ــوان ف ــا اخ ــا ب ــگاه م ــأن و جای ــه ش ــل این ک ــم به دلی ــی می گوی ــرم. یک می گی
ــت  ــازی شده اس ــازی و نوس ــه بازس ــت اســت ک ــلمین درس ــت. اخوان المس کرده اس
ولــی هنــوز جریانــی هســت کــه به دنبــال تشــکیل حکومــت اســالمی اســت؛ هنــوز 
ــت اســالمی را دارد و  ــه حکوم ــت نرســیده و آرزوی رســیدن ب ــه تشــکیل حکوم ب
ــکیل  ــتیم. تش ــالمی هس ــاحکومت اس ــم پس ــمش را بگذاری ــر اس ــران اگ ــا در ای م
حکومــت اســالمی را دیدیــم و نمی خواهیــم از اندیشــه های او بــرای تشــکیل 
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ــار موجــود، رویکــرد  ــر اســاس آث حکومــت اســتفاده کنیــم. دوم ایــن اســت کــه ب
ــته  ــه دس ــه س ــرب ب ــا غ ــا ب ــن م ــبت بی ــوص نس ــی در خص ــنفکران ایران روش
تفکیــک می شــوند؛ یــک دســته ای ســنت گرا هســتند و یــک دســته آپولوژســتیک 
ــه  ــا چ ــم آن ه ــه ببینی ــه ک ــع توجیه گرایان ــد و درواق ــگاه می کنن ــوع ن ــه موض ب
 دارنــد و بگوییــم مــا هــم عیــن آن را داریــم، ســومین دســته هــم نوگــرا و 

مدرنیست هستند.
مــا از مرحلــة ســنت گرایی عبــور کردیــم از مرحلــة آپولوژســتیک هــم به نظــر 
ــان  ــه خودم ــتیم ک ــن نیس ــال ای ــر به دنب ــیم و دیگ ــرده باش ــور ک ــه عب ــد ک می آی
را اثبــات کنیــم و به دنبــال پاســخ می گردیــم و نوگرایانــه به دنبــال موضــوع 
ــال  ــود دارد؟ امث ــوع وج ــن موض ــرای ای ــخی ب ــه پاس ــم چ ــم و می گویی می روی
ــن اســت و  ــد کــه در اســالم هــم عیــن همی ــد بودن ــن تأیی ــال گرفت ــازرگان دنب ب
ــرای  ــخی ب ــال پاس ــر به دنب ــت. اگ ــرح نیس ــان مط ــؤال برای م ــن س ــر ای ــا دیگ م
ــیم بندی ها  ــوان در تقس ــد اخ ــر نمی آی ــیم به نظ ــان باش ــی خودم ــئلة نوگرای مس
ــا  ــة م ــؤاالت معتزل ــه س ــود ب ــناخته می ش ــلفی ش ــان س ــک جری ــوان ی ــه به عن ک
پاســخ دهــد. یعنــی نــگاه بــه ســنت دارد و نمی توانــد خیلــی بــه مــا کمــک کنــد. 
یوســف القرضاوی  در  نمی کنیــم،  پیــدا  را  اخــوان جواب مــان  در  به این ترتیــب 
پیــدا نمی کنیــم و عابدالجابــری هســت کــه جــواب مــا را بهتــر می دهــد و ارکــون 
ــاد  ــی جه ــه می خواه ــد ک ــد و می گوی ــا می ده ــه م ــری ب ــواب بهت ــه ج ــت ک هس
کنــی؟ جهــاد را تعریــف کــن و بگــو جهــاد یعنــی این کــه به لحــاظ علمــی 
پیشــرفت کنــی، به لحــاظ ثــروت و دارایــی و اقتصــادی پیشــرفت کنــی و در جهــان 
بتوانــی ســرآمد باشــی و ایــن معنــای جهــاد امــروزی اســت و ایــن مفهــوم را بــرای 

ــد. ــازی می کن ــا بازس م
نکتــة آخــر این کــه بــا توجــه بــه اشــاره ای کــه بــه نجیــب محفــوظ شــد، برداشــت 
مــن هــم همیــن اســت و یکــی از خالء هــای مهــم ارتبــاط مــا بــا جهــان عــرب، ادبیــات 
ــا  ــد از آن م ــر طــه حســین شــروع می شــود و بع ــام اث ــا االی ــه ب ــی ک هســت. ادبیات
ــم؛ بعضــی از  ــات نداری ــرب در حــوزة ادبی ــان ع ــار جه ــی از آث ــی مفصل ترجمــة خیل
آثــار امیــن معلــوف ترجمــه شده اســت و نجیــب محفــوظ خیلــی از آثــارش ترجمــه 
ــگار در توصیفــی کــه  ــارش ترجمــه نشده اســت. ان نشده اســت. جبران خلیل جبــران آث
ــم  ــه فراه ــرای ترجم ــه را ب ــر زمین ــد کمت ــات می کنن ــا و ادبی ــاع در رمان ه از اجتم
ــداً  ــدم جدی ــا را دی ــزی. بعضی ه ــر چی ــا ه ــت و ی ــزی هس ــد ممی ــا درص ــد ی می کن
مثــاًل خانــم دکتــر قندیــل زاده کــه در حــوزة ادبیــات کار می کننــد و این هــا ارزشــمند 
اســت. یکــی از خأهــای مهــم مــا در ارتبــاط بــا جهــان عــرب ترجمــة حــوزة ادبیــات و 

مخصوصــاً رمــان هســت کــه بایــد انجــام شــود.
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حســینی: مــن می خواهــم آن چیــزی کــه اول گفتــم را تشــریح کنــم. آقــای دکتــر 
احمــدی تکملــه ای فرمودنــد، بنــده هــم منظــور خــودم را روشــن کنم. ببینیــد چیزی 
کــه بــرای مــن دغدغــه هســت روش اســت؛ یعنــی مــن بــه ایــن فکــر می کنــم کــه 
ــا تجــدد  ــک انســان عــرب مســلمان مواجه شــده ب ــه جــای ی ــان را چگون ــا خودم م
ــگاه  ــه وضعیــت خــودش ن ــم و او چطــور ب ــا آن زمینــة تاریخــی اجتماعــی بگذاری ب
می کنــد و چطــور وضعیــت خــودش را تحلیــل می کنــد و چطــور احســاس بحــران 
ــنگری  ــر در روش ــما اگ ــم، ش ــی نبودی ــی غن ــفی خیل ــاظ فلس ــا به لح ــد. م می کن
بخواهیــد نــگاه کنیــد دکارت بــا کانــت و بــا هیــوم نــگاه و انگارة فلســفی و اســتعالیی 
را کمــی تجربــی می کننــد. مــا تــازه آن قــوة تجربــی و حّســی را هــم تحمیلــی یــاد 
گرفتیــم و فهمیدیــم. وقتی کــه عباس میــرزا در جنگ هــای ایــران و روس از آن 
افســر فرانســوی می پرســد کــه شــما چــه شــد کــه این طــور شــدید و مــا نشــدیم، 
ــا  ــر م ــه خــود را ب ــر واقعــی اســت ک ــا ام ــه ب ــن مواجه ــن پرســش اولی ــع ای در واق
ــن  ــتیم و روی زمی ــتعالیی داش ــت اس ــان حال ــل از آن هم چن ــا قب ــرد. م ــدار ک پدی
قــدم نمی زدیــم. در جهــان عــرب هــم این چنیــن بــود. آقــای دکتــر احمــدی غــرب 
را بــا تجــدد جــدا کردنــد اتفاقــاً مــن احســاس می کنــم کــه این گونــه نگاه کــردن مــا 
ــن ثنویت اندیشــی کــه عــرض کــردم همیــن اســت،  ــه این جــا کشانده اســت. ای را ب
ــد اشــاره اش  ــل، ابوزی ــم و تأوی ــد؟ در نوســازی و تحری ــا از کجــا می آی ــن دوگانه ّه ای
ــا  ــی قائــل می شــود ی ایــن اســت کــه تفکیکــی بیــن غــرب سیاســی و غــرب تمدن
جداکــردن و انفــکاک بیــن متــن مقــدس و تاریــخ مســلمانان، یــا همــان جملــه ای که 
در ضرب المثل هــای خودمــان هــم هســت: اســالم بــه ذات خــود نــدارد عیبــی/ هــر 

عیــب کــه هســت از مســلمانی ماســت. 
ــة  ــا نتیج ــنتز ی ــه س ــاًل ب ــا عم ــن دوگانه ه ــه ای ــت ک ــن اس ــن همی ــد م تأکی
مــا  چه کنم هــای  چه کنــم  و  تحّیــر  بــر  چه بســا  و  نشــده  ختــم  روشــنی 
ــا  ــی بیــن شــخصیت و هویــت مذهبــی یــک اندیشــمند ب افزوده اســت. بعضــاً  گوی
روشــی کــه از هرمنوتیــک می خواهــد اســتفاده کنــد دچــار تعــارض می شــود. مــن 
خیلــی موافــق ایــن دوگانه اندیشــی ها نیســتم امــا دلیلــش را آقــای دکتــر احمــدی 

ــوم اســت. ــا راه س ــوم ی ــان س ــه جری ــه ب ــدم توج ــد ع می فرماین
ــد و می خواهــد  ــن اســت کــه جــان الک وقتــی  بحــث می کن صحبــت مــن ای
ــت و از درون  ــر اس ــرت فیلم ــاالری راب ــر پدرس ــدش ب ــد، نق ــم برس ــه لیبرالیس ب
ــنت و گفت وگــوی بــا انجیــل در واقــع فلســفة جــان الک  گفت وگــوی بــا س
درمی آیــد؛ امــا مــا در این جــا همچیــن چیــزی نداشــتیم و نداریــم و عمومــاً یــک 
چیزهایــی را خــرد خــرد کنــار هــم گذاشــته ایم و آخــرش هــم هیــچ معلــوم نیســت 

ــه شــود. ــه گرفت ــن قضی ــد از ای ــه چــه نتیجــه ای می توان ک
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ایــن مشــکل اتفاقــاً از تجــدد بــه این طــرف آغــاز شــد. مــا قبــاًل پیــش از مواجهــه 
ــا منابــع خودمــان داشــتیم. مثــاًل ســیدمرتضی در نقــد و  ــا تجــدد گفت وگوهایــی ب ب
مواجه شــدن بــا جریــان معتزلــه یــا عبدالجبــار معتزلــی بحثــی را مطــرح می کنــد کــه 
منزلــه بیــن  المنزلتیــن درســت نیســت یــا خیلی هــای دیگــر مثــاًل یــا ابوالعــال معــری 
تأکیــد می کنــد کــه هیــچ حجــت بیرونــی جــز عقــل وجــود نــدارد و در ایــن حــد کــه 
بــه الحــاد هــم متهــم می شــود. می خواهــم بگویــم کــه بعضــی از پان ایرانیســت ها یــا 
باســتان گرایی کــه یــک ایدئولــوژی قــوی ای هــم در ایــران هســت و یــک وجــه هویتــی 
ایرانــی اســت می گوینــد کــه یــک خبرهایــی قبــل از اســالم بوده اســت؛ همچنیــن در 
تمــدن اســالمی قــرون پنجــم و ششــم تــا هشــتم هــم این گونــه بوده اســت. چــرا مــا 
االن نمی توانیــم طــرح پرســش کنیــم؟ حتــی می تــوان از اندیشــمندانی نــام بــرد کــه 
ــد؛  ــن ثنویت اندیشــی ها فروغلتیدن ــاز هــم در ای ــا ب ــد ام خواســتند حــل مســئله کنن
ــی و  ــاد غرب ــل خودبنی ــن عق ــذارد بی ــه تفکیکــی می گ ــری ک ــل محمــد عابدالجاب مث
ــی  ــل اروپای ــه آن عق ــد ک ــی وی اشــاره می کن ــع وقت ــی، درواق ــرو عرب ــل پی ــک عق ی
ــرو می شــود. در  ــن عقــل، پی و عقــل روشــنگری وارد جهــان اســالم شــود، خــوب ای
حقیقــت عقــل خودبنیــاد، بــرای اروپــا خودبنیــاد اســت و بــرای شــما کــه خودبنیــاد 
ــناختی و  ــای روش ش ــن بحران ه ــه ای ــت ک ــوم نیس ــم معل ــم بگوی ــت! می خواه نیس

بحــران تفکــر را چگونــه مــی تــوان تاحــدی رام کــرد.

ــاید  ــم ش ــر می کن ــه فک ــود ک ــفی می ش ــث فلس ــی وارد بح ــک بحث ــدی: ی احم
مناســب خــارج از ایــن جلســه باشــد و بحــث مــا توجــه بــه جهــان عــرب از حیــث 
ــم،  ــم بگوی ــر مرشــدی زاد می خواه ــای دکت ــه آق ــه اســت. خطــاب ب نشــر و ترجم
به نظــر می آیــد اخــوان دیگــر اخــوان ســلفی نیســت، امــروزه اخــوان صاحــب دو تــا 
از بزرگتریــن خطــوط هواپیمایــی منطقــه  اســت، صاحــب بزرگتریــن نظــام آموزشــی 
ــه اســت و بیشــترین بیمارســتان ها را  ــن نظــام اقتصــادی منطق ــه و بزرگتری منطق
ــاً  ــه لزوم ــد ک ــال آن باش ــه به دنب ــت ک ــی نیس ــن آن اخوان ــازد. ای ــوان می س اخ
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حکومــت تشــکیل بدهــد یــا منــش جهــادی ســلفی را بخواهــد دنبــال کنــد؛ به نظــر 
ــد اخــوان از دهه هــای 60 و 70 کــه دهــة60 زمینه هــا برایــش فراهــم شــد  می آی
ــاًل پوســت  ــای 80 و 90 کام ــرد، در دهه ه ــرا ک ــروع به اج ــای 70 و 80 ش و دهه ه
ــری نمــود  ــوان پیگی ــه می ت ــی ترکی ــه اش را در اخــوان آک پارت انداخته اســت. نمون
کــه خیلــی متفــاوت کار می کننــد و به نظــر می آیــد اتفاقــاً در مســئله ای کــه بیــن 
مــا و آن هــا مشــترک اســت، آن هــا یــک راه حــل دیگــری پیــدا کردنــد؛ چــرا کــه 
نســبت بــه مــا نــگاه متفاوتــی بــه مســئله انداختنــد و شــاید همیــن موجــب شــده 

کــه مــا احســاس می کنیــم کــه اصــاًل مســئلة آن هــا، مســئلة مــا نیســت.
اگــر بخواهیــم بــر ترکیــه تأکیــد کنیــم، به نظــر می آیــد کل اخــوان در منطقــه 
در حــال شــکل دهی بــه نیروهــای اجتماعــی و پایه گــذاری کادر تشــکیالتی خیلــی 
ــد. در ترکیــه آک پارتــی جــزو اســالم  قدرتمنــدی هســتند کــه ایجــاد هــم کرده ان
ــی در  ــاه، درک متفاوت ــزب رف ــالف ح ــا برخ ــود، این ه ــوب می ش ــی محس سیاس
ــا در  ــد. این ه ــکار بودن ــم هم ــا ه ــع ب ــا آن موق ــه ت ــد گرچ ــدا کردن ــة 90 پی ده
حــوزة سیاســت و از شــاخة راســت گرای اخوانــی به ســمت نولیبرالیســم رفتنــد. در 
نولیبرالیســم دیگــر مســئلة دولــت مطــرح نیســت بلکــه مســئلة نــوع حکومت منــدی 
و حکومــت داری مطــرح اســت و نمونــة موفــق آن تــا یــک حــد نســبی در دهــة اول 
ــه آن مبتــال  ــراً ب ــارغ از مشــکالتی کــه اخی ــه اجــرا شــد، ف ــرن بیســتم در ترکی ق
ــا ســنت  ــه توانســتند ب ــری ک ــز فک ــر تمای ــاً به خاط ــت دقیق ــن موفقی ــده اند. ای ش
ــا  ــا ب ــئلة م ــت. مس ــل شده اس ــد، حاص ــاد کنن ــت ایج ــم از دول ــان در فه خودش
آن هــا یکــی اســت و مــا هــم به دنبــال دولت ســازی و دولــت مــدرن هســتیم، مــا 
ــی مــا هنــوز  ــی را درســت کنیــم، ول هــم به دنبــال ایــن هســتیم کــه ملــت مدرن
عبــور نکردیــم. بلکــه برعکــس احســاس می کنــم هنــوز در مقدماتــش هســتیم. مــا 
ــه در  ــام ک ــپنتا نیکن ــای س ــة آق ــم. نمون ــه می بینی ــش را االن در جامع نمونه ّهای
ــهروندی  ــئلة ش ــی از این هاســت. مس ــد، یک ــرح ش ــهر مط ــوراهای ش ــات ش انتخاب
کــه از مقدمــات دولــت مــدرن اســت، مــا هنــوز نتوانســتیم مســئله را حــل کنیــم 
ــوب کار  ــی خ ــری خیل ــاظ فک ــائل به لح ــن مس ــوان در ای ــد اخ ــر می آی و به نظ
ــان  ــا هم چن ــون م ــرا؟ چ ــت. چ ــش برده اس ــی پی ــی خیل ــاظ عملیات ــرده و به لح ک
ــی   ــیوة حکمران ــال ش ــا به دنب ــه آن ه ــتیم، درحالی ک ــی هس ــاد دولت ــال نه به دنب
هســتند و بــرای شــیوة حکمرانــی، ِخــرد حکمرانــی متفاوتــی را درنظــر گرفته انــد 
و صــورت مســئله را جــور دیگــری مطــرح کردنــد. آن چــه برایشــان مســئله شــده 
ــه  ــای این ک ــی به ج ــود ول ــالم ب ــان اس ــئله برایش ــود، مس ــت ب ــئلة دول ــود، مس ب
ــا  ــد ت ــرح کردن ــری مط ــه دیگ ــئله را از زوای ــد مس ــی بکنن ــالم را نف ــت و اس دول
توانســتند بــه یــک راه حــل نســبی ابتدایــی برســند. گرچــه پارادوکس هــای ذاتــی 
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در اندیشــة اهــل ســنت وجــود دارد کــه همیــن آک پارتــی نمونــة خــوب آن اســت. 
مثــاًل مشــکل شــخص محوری کــه هیچ وقــت نتوانســتند آن را حــل بکننــد، توســط 
ــان  ــل اصلی ش ــد معض ــر می آی ــت و به نظ ــا شده اس ــاره احی ــان دوب ــای اردوغ آق

هــم همیــن هســت. 
ــل  ــران، تعام ــای ای ــه فض ــبت ب ــا نس ــای آن ه ــی از برتری ه ــن یک ــر م از نظ
گسترده شــان بــا جهــان روز غــرب بــود. آن هــا فضــا را بــرای خودشــان نبســتند و 
در سراســر دنیــا ســعی کردنــد تعامالتشــان را گســترش دهنــد و به صــورت خــاص 
مســئلة حکمرانــی را به جــای این کــه از بــاال بــه پاییــن ببیننــد، از پاییــن بــه بــاال 
ــاد  ــرف نه ــال تص ــی به دنب ــتند ول ــردن هس ــال حکومت ک ــان به دنب ــد. هم چن دیدن
ــروف  ــت. شــعار مع ــراً صــورت گرف ــن اشــتباه اخی ــت نیســتند. در مصــر همی دول
اخــوان کــه بایــد انجــام داد و به صــورت تدریجــی کارهــا را پیــش بــرد، نمونــه اش 
در ترکیــه اجــرا شده اســت و در تمــام کشــورهایی کــه اخــوان حضــور دارنــد هــم 

ــرار گرفته اســت. ــان مســیر ق ــم در هم ــس ه ــال می شــود. تون دنب
نکتــه ایــن اســت کــه مــا بایــد بــاب گفت وگــو را بــا جهــان عــرب بــاز کنیــم، بــا 
ــد باشــد و  ــان بای ــن جری ــه ای ــه ن ــم ک ــم راه را ببندی همــة جریان ّهایشــان. نمی توانی
آن دیگــری نباشــد. بــرای مــا اولیــن مرحلــه ایــن اســت کــه شناســایی کنیــم کــه چــه 
جریان هایــی هســتند، چــه خرده جریان هــا و چــه خرده گفتمان هایــی در آن هــا 
پیــدا شده اســت. بایــد بتوانیــم از همــة حوزه هــا راه بــاز کنیــم. بــا همــة  آن هــا بایــد 

گفت وگــو کنیــم، چــون تجربــة همــة آن هــا بــرای مــا قابــل یادگیــری اســت.

مرشــدی زاد: حــرف شــما را می پذیــرم، کــه نیــاز هســت کــه گفت وگــو صــورت 
ــا جهــان عــرب گفت وگــو نداشــته ایم و منتهــا  بگیــرد و اتفــاق نیفتاده اســت. مــا ب
ــر  ــا را درنظ ــه ماه ــت ک ــر اس ــم بهت ــو کنی ــد گفت وگ ــا بای ــه م ــا ک به این معن
بگیریــم، مــا یــک مــا نیســتیم ماهــا هســتیم. یعنــی فضــای روشــنفکری مــا دارد 
ــی  ــان خیل ــی برای ش ــکده های دولت ــاید اندیش ــه ش ــی رود ک ــی م ــال چیزهای دنب
مهــم نباشــد و حتــی ممکــن اســت جلــوی انتشــار آثــاری کــه آن هــا دغدغه شــان 
ــان  ــا برای ش ــم آن ه ــی ه ــکده های دولت ــر اندیش ــرف دیگ ــد و از ط ــتند بگیرن هس
ــترین  ــه بیش ــم ک ــاس می کن ــن احس ــوان م ــورد اخ ــد. در م ــته باش ــت داش اهمی
ــا االن حکومــت دینــی  ــرای اندیشــکده های دولتــی اســت؛ یعنــی م کاربردشــان ب
ــه  ــت ک ــی اس ــرف دیدگاه ــر در آن ط ــخة دیگ ــک نس ــما ی ــول ش ــم و به ق داری
ــم  ــن نمی دان ــی م ــد ول ــا بیای ــه کار این ه ــد ب ــت می توان ــی اندوخته اس تجربیات
ــد از اندیشــه های اخــوان به همــان میــزان  ــا روشــنفکری دینــی مــا هــم می توان آی
ــان  ــد؟ به هم ــتفاده کن ــد، اس ــتفاده می کن ــری اس ــه های عابدالجاب ــه از اندیش ک
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ــر  ــکل مالیم ت ــا به ش ــد و ی ــتفاده می کن ــد اس ــه های ابوزی ــه از اندیش ــی ک میزان
ــتفاده  ــالمی اس ــم اس ــة سوسیالیس ــک اندیش ــوان ی ــی به عن ــه های حنف از اندیش
ــه درد  ــویم. ب ــک ش ــه تفکی ــل ب ــد قائ ــه بای ــم ک ــاس می کن ــن احس ــد؟ م می کن
ــا  ــی ب ــالم سیاس ــظ اس ــدف حف ــون ه ــورد چ ــا می خ ــی م ــکده های دولت اندیش
ــم  ــاس می کن ــن احس ــروز م ــنفکری ام ــرای روش ــی ب ــت ول ــران اس ــة دیگ تجرب
کــه هــدف گــذار از اســالم سیاســی اســت یــا مالیم کــردن اســالم سیاســی اســت 
ــی  ــد. کتاب ــدا می کن ــت پی ــم اهمی ــالم  و اصوال الحک ــاب االس ــن کت ــرای همی و ب
ــی  ــای عل کــه صــد ســال پیــش در دورة انحــالل خالفــت نوشــته شده اســت و آق
ــه  ــد ک ــرم می آی ــز را به نظ ــن تمای ــد و ای ــدا می کن ــت را پی ــرازق، آن اهمی عبدال

بایــد درنظــر گرفــت.

ــد  ــا بای ــاً م ــه اساس ــدی این ک ــر احم ــای دکت ــث آق ــد مباح ــینی: در نق حس
ــه ســلف  ــم. در بحــث از اخــوان بازگشــت ب ــم بیشــتر توجــه کنی به بعضــی مفاهی
صالــح پیشــینه ای اســت کــه آن هــا داشــتند و امــروز هــم کم وبیــش دارنــد. البتــه 
ــی و  ــت حزب ــه رقاب ــه روی ب ــرای آن ک ــتم ب ــا نیس ــن تفاوت ه ــر ای ــن منک االن م
ــه این کــه به جــای دولــت دینــی جامعــة دینــی بســازیم  ــد، ب پارلمانتاریســم آوردن

ــم.  ــی بکنی ــی و مدن ــه را دین و جامع
نکتــة دیگــر ایــن اســت کــه مکانیــزم چــه هســت؟ خــوب اخوان المســلمین در واقــع 
ــزم فقه المقاصــدی  ــک مکانی ــب مباحثــی کــه یوســف القرضاوی اشــاره داشــت ی در قال
دارد. مــا در تشــیع همچیــن چیــزی نداریــم و شــاید بشــود گفــت اگــر بخواهیــم راهــی 
نوگرایانــه را پیــش بگیریــم در قالــب و مفهــوم مصلحــت شــاید ایــن کار شــدنی تر باشــد 

و درواقــع مکانیــزم حقوقــی و فقهــی اش بــا هــم طبیعتــاً متفــاوت اســت.
ــا آقــای  امــا نکتــة بعــدی کــه می خواهــم عــرض کنــم ایــن اســت کــه مــن ب
ــه از آن دوره  ــم ک ــرار داری ــی ق ــا در وضعیت ــی م ــم؛ یعن ــدی زاد موافق ــر مرش دکت
ــم.  ــا کنی ــی بیشــتر آن دوره و آن مباحــث را ره ــم خیل ــم و می خواهی گــذار کردی
ــج  ــار پن ــه در چه ــت ک ــوان گف ــا بت ــگاهی م ــة دانش ــن جامع ــاید االن در همی ش
ســال اخیــر کتــاب پسااسالمیســم آصــف بیــات چقــدر اوج گرفــت و همــه رفتنــد 
ــالم  و  ــتای االس ــن در راس ــد و ای ــه کنن ــند و ترجم ــاله بنویس ــه آن رس ــع ب راج
ــش  ــن گرای ــذرد ای ــتر می گ ــه بیش ــی هرچ ــت. یعن ــرازق اس ــم عبدال اصوال الحک
ــم  ــی از مباحــث روشــنفکری کــه از برخــی مفاهی ــر مــی شــود. حتــی خیل قوی ت
ــاً  ــه آن گارد دارد و اساس ــبت ب ــه نس ــر جامع ــد، دیگ ــتفاده می کن ــنت اس در س
ــه  ــود کــه ب ــد. ایــن نکتــه ای ب نمی خواهــد در ایــن رابطــه چیــزی بشــنود و بخوان

ذهــن مــن رســید.
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احمــدی: آقــای دکتــر مرشــدی زاد مــن جریــان اخــوان را یکــی از شــاخه های راه 
ســوم گرفتــم، تمایــز شــما را قبــول دارم. اهمیــت ابوزیــد و حنفــی و جابــری بســیار 
ــد از  ــه نبای ــه به هیچ وج ــردم ک ــرض ک ــم ع ــن ه ــه م ــاف این ک ــت، مض ــاد اس زی
جریان هــای دیگــر حتــی لیبرال هــا و ســکوالرها غفلــت شــود و چــرا روشــنفکری 
مــا توجــه نمی کنــد. به نظــرم آن غفلتــی کــه در دورة مشــروطه بــرای روشــنفکری 

مــا اتفــاق افتــاد دوبــاره در حــال احیاشــدن اســت.
مــا هیچ وقــت نتوانســتیم مســئله را در دورة زمانــی اخیــر در کشــور خودمــان 
حــل کنیــم و تکلیفــش را مشــخص کنیــم. براســاس تجربیاتــی کــه هــم در ایــران و 
هــم در جهــان اســالم به دســت آمــده شکســت غفلــت از ســنت را نشــان داده اســت. 
غفلــت از ســنت راه حــل نیســت بلکــه نقــد ســنت راه حــل اســت. اگــر قــرار باشــد 
ــود  ــری هســتیم احســاس می ش ــز فرات ــال چی ــم به دنب ــه بگویی ــد ک ــور باش این ج

ــت. ــر دوره اش گذشته اس ــن دیگ ــا فراتررفت ــه بعضی وقت ه ک
ــام  ــن تم ــه بی ــی ک ــام تمایزهای ــه تم ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــر م نظ
جریان هــای عــرب وجــود دارد، اوالً بایــد بــه ایــن تمایزهــا آگاه شــویم و در مرحلــة 
دوم تأکیــد مــن بــر ایــن بــود کــه از ایــن جریــان خــاص غفلــت شده اســت. چــرا؟ 
شــاید درکــی وجــود دارد کــه مســئلة آن هــا بــا مــا فــرق دارد و مــن می خواســتم 
تأکیــد کنــم اتفاقــاً آن هــا نیــز مســئلة مــا را دارنــد، ولــی راه حــل دیگــری را پیــدا 

کردنــد. درواقــع مــا توجهــی بــه نــوع نــگاه متفــاوت آن هــا نداریــم.

دلیلی: امکانش هست برخی از اندیشمندان شاخص این جریان را نام ببرید؟

احمــدی: در ترکیــه کــه به دنبــال ایــن مســئله رفتیــم علــی بــوالچ، نیلوفــر گولــه 
و... هســتند. این هــا در ترکیــه خیلی خــوب کار می کننــد و به خوبــی پیــش 
ــس  ــراً در تون ــه اخی ــی ک ــا اتفاقات ــی ب ــد الغنوش ــهور راش ــر مش ــد. متفک می رون
افتــاد، اساســاً به دنبــال جدایــی حــزب سیاســی از حــزب دینــی رفــت. نــه این کــه 
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ــی  ــة مهم ــی دغدغ ــب خیل ــا برایشــان مذه ــم نیســت این ه ــب برایشــان مه مذه
ــرای  ــی ب ــان ثابتات ــد. ایش ــری می بینن ــور دیگ ــب را ج ــئلة مذه ــا مس ــت؛ ام اس
ــة  ــا روی بقی ــر از آن ه ــی غی ــد. ول ــظ آنن ــال حف ــد و به دنب ــب درنظــر گرفتن مذه
ــت از  ــه صحب ــانی ک ــات کس ــی اوق ــه گاه ــد. درصورتی ک ــور می دهن ــائل مان مس
عبــور از ایــن مســائل می زننــد و از اهمیــت ترجمــة االســالم و اصول الحکــم مثــال 
ــد  ــر می رس ــتند. به نظ ــئله هس ــن مس ــتن از ای ــال گذش ــاً به دنب ــد، اساس می زنن
ایــن مســئله ای اســت کــه به نظــر می آیــد هویت هایــی مثــل ایرانــی مــا یــا ترکیــه 
ــری  ــل دیگ ــا راه ح ــت. آن ه ــم نیس ــل هض ــان قاب ــت برایش ــا هیچ وق ــا اخوانی ه ی
ــد، آن را  ــور کنن ــی عب ــالم سیاس ــه از اس ــای این ک ــد. به ج ــدا کرده ان ــش پی برای
مثــل عربســتان غلیــظ و شــدیدش نکننــد ولــی بتواننــد راهــی بــرای تطبیقــش بــا 
وضعیــت مــدرن پیــدا کننــد. نکتــة مــن ایــن اســت کــه از تجربیاتشــان اســتفاده 

کنیــم و خــوب اســت بــه ایــن تجربیــات توجــه شــود.
ــت. در  ــه اس ــوی دوطرف ــویق گفت وگ ــد تش ــن می آی ــر م ــه به نظ ــه ای ک نکت
تجربــة پژوهشــی خــودم بــا مطالعــة منابــع انگلیســی افســوس می خــوردم کــه چــرا 
ــه  ــن حــوزه خیلی خــوب می نویســند، ب ــه در ای ــی ک دوســتان و پژوهشــگران ایران
ــنا  ــا آش ــا م ــا ب ــه آن ه ــده ک ــن باعث ش ــند. همی ــی نمی نویس ــای بین الملل زبان ه
نباشــند. قــدم اول بــرای بــاب گفت وگــو ایــن اســت کــه مــا کمــی تــالش کنیــم 
ــا  ــار م ــد و آث ــد و بیاین ــدا کنن ــا رغبــت پی ــه آن ه ــم ک ــی کنی ــان را معرف و خودم
ــد  ــه نباش ــه یک طرف ــت ک ــن اس ــن ای ــر م ــی از کار به نظ ــد؛ بخش ــه کنن را ترجم
ــرد. مخصوصــاً اســاتید دانشجویان شــان  ــا هــم تشــویقی صــورت بگی و از ســوی م
را تشــویق کننــد کــه بــه زبان هــای دیگــر بنویســند. ســاده ترین مطالــب را 
ــی  ــد خیل ــه دارن ــی ک ــوب و مطالعات ــای خیلی خ ــا ذهن ه ــی ب ــجویان ایران دانش
ــم.  ــودم را می گوی ــتان خ ــة دوس ــن تجرب ــد. م ــام بدهن ــد انج ــر می توانن قوی ت
در مســائل فکــری و مســائل مختلــف روز قدرتمندانه تــر می تواننــد تحلیــل 
ــی(  ــی و انگلیس ــران  )عرب ــان دیگ ــه زب ــه ب ــل ک ــط به این دلی ــد، فق ــه بدهن ارائ
ــد یکــی  ــاق بیفت ــن اتف ــت شده اســت. اگــر ای ــه این هــا غفل نمی نویســند نســبت ب
ــود و  ــم ش ــی فراه ــه گفت وگوی ــرای این ک ــت ب ــروری اس ــة ض ــای اولی از قدم ه
آن هــا هــم رغبــت کننــد کــه آثــار مــا را ترجمــه کننــد. امــا اولیــن قــدم ایــن اســت 

ــه آن هــا بشناســانیم. کــه خــود مــا همــت کنیــم و خودمــان را ب



فروپاشی؛ چگونه جوامع راه فنا یا بقا 
را برمی گزینند؟

نویسنده: َجِرد دایموند
مترجم: فریدون مجلسی

نشر نو
شابک: 9786007439029

هم افزایی  و  متداخل  بحران هایی  امروز 
قرار  تهدید  مورد  را  انسانی  زیست جهان 
ماحصل  آن ها  اعظم  بخش  که  می دهند 

این مواجهه طیف  با محیط زیست است.  نوع برخود بشر و تکنولوژی بشری 
تأثیرات  از  که  زده  رقم  انسانی  اجتماعات  زندگی  در  را  تأثیرات  از  وسیعی 
فقر،  جنگ،  چون  بحران هایی  تا  گرفته  سیاسی  اقتصادی،  زیست محیطی، 
انسانی  جوامع  برخی  ازبین رفتن  سبب  و  می شود  شامل  را  و...  نسل کشی 
انسان مدرن  تغییر و تحوالت مورد توجه  این  می شود. شرح منظم و علمی 

متفکر است.
عصر  در  چندوجهی  بحران های  با  مقابله  درخصوص  فراگیر  نظریه ای  یافتن 
جهانی شدن یکی از دغدغه های پژوهشگران و نویسندگان عرصة علوم انسانی و 
علوم اجتماعی است. کتاب فروپاشی؛ چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمی گزینند؟ 
به بررسی چرایی و چگونگی از بین رفتن جوامع انسانی پرداخته است و بیان 
می دارد که مهم ترین دانش جهت جلوگیری از این فروپاشی توجه توأمان به 

زیست جهان انسانی و محیط زیست است. 
این کتاب تا به امروز جایزه های فراوانی چون جایزة پولیتزر را دریافت کرده و 
به 31 زبان نیز ترجمه شده است و امروز به زبان فارسی در دسترس مخاطب 
خود در ایران قرار دارد. کتاب شامل چهار بخش »مونتانای امروزی«، »جوامع 

پیشین«، »جوامع امروزی« و »درس های عملی« است.
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چکیده
نویســندگان ایــن کتــاب ســپهر تمدنــی تجــدد را بزرگتریــن معضــل بشــر امــروز می داننــد. 
ــه اســت.  ــوی همه جانب ــان گفت وگ ــداری اســت و هســتة درم ــن بحــران خودم هســتة ای
ــی در  ــت. رجای ــری اس ــمندبودن دیگ ــه ارزش ــی ب ــق آن اعتباربخش ــرای تحق ــدم اول ب ق
ــع  ــت جم ــه اصال ــرام ب ــن احت ــردو در عی ــور ه ــه او و تیل ــد ک ــاره می کن ــار اش پیش گفت
ــاب  ــن کت ــرد دانســته اند. به نظــر می رســد نویســندگان ای ــی را مســئولیت ف راه حــل نهای
ــاز اســت  ــه یــک بافــت فرهنگــی نی ــه خــود و زندگــی ب ــرای معنابخشــیدن ب ــد ب معتقدن
کــه بتــوان در افق هــای آن زندگــی خــوب را براســاس معیارهــای کّمــی و کیفــی تعریــف 
ــه اشــارت های هنجــاری ـ  ــة ادلّه هــای خــود ب کــرد. نویســندگان ایــن کتــاب پــس از ارائ
اخالقــی متوســل می شــوند. اگــر بتوانیــم بــه دور از تکبــر بــه درکــی از نقــش محــدود خــود 
در تاریــخ کالن بشــریت برســیم می توانیــم از شــر قضاوت هــای غرض مندانــه و غیراصیــل 
ــر انســان ها و فرهنگ هــا خــالص شــویم. آن هــا موانــع مزاحمی انــد کــه  ــارة ارزش براب درب

ــد. ــا گرفته ان ــانی را از م ــای انس ــزش افق ه ــکان آمی ام

کلیدواژه ها: 
سیاست شناسایی، لیبرالیسم، جامعه گرایان، سکوالریسم، دیگری.

مقدمه
اگــر گــذری و نظــری بــر کتاب هــای پرفــروش در ایــران داشــته باشــیم مالحظــه 
خواهیــم کــرد کــه بخــش قابــل مالحظــه ای از آن مربــوط بــه ادبیاتــی اســت کــه 
ــی از  ــات طیف ــن ادبی ــد. ای ــی را می آموزن ــم زندگ ــف راه و رس ــن مختل ــا عناوی ب
ــه  ــی فلســفه به مثاب ــیال و حت ــی اگزیستانس ــا روان شناس ــت ت ــی موفقی روان شناس

مصائب جستجوی معنا در عصر سکوالر

 دکتر وحید اسدزاده
دکترای فلسفه سیاسی از دانشگاه تهران

معرفی کتاب زندگی فضیلت مند در عصر سکوالر
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نقد پیشین

ــی  ــای زندگ ــا معن ــی آن ه ــث اصل ــی از مباح ــد و یک ــکیل می دهن ــان را تش درم
اســت. ایــن مثــال نشــان می دهــد می تــوان بــا ادعــای کتــاب زندگــی فضیلت  منــد 
در عصــر ســکوالر موافــق بــود کــه تشــنگی اصلــی امــروز انســان ها همــان پرســش 
ــادار زندگــی  ــم معن ــود و ه ــق ب ــم موف ــوان ه ــه می ت ــه چگون همیشــگی اســت ک
ــور و مطالبــی کــه  ــز تیل ــا انتخــاب برخــی مقــاالت چارل ــی ب کــرد. فرهنــگ رجای
ــه ایــن پرســش پاســخی درخــور دهــد. در ایــن  ــا ب خــود افــزوده تــالش کــرده ت
نوشــتار تــالش می شــود تــا پــس از معرفــی مختصــر نویســندگان، مباحثــی کــه در 
ــه  ــه شــده طــرح شــود و تصویــری کلــی از پاســخ های ایــن دو نویســنده ب آن ارائ

مســئلة موردنظــر ارائــه شــود.

معرفی اثر، نویسنده و مترجم
ــکل  ــان را ش ــه جه ــه  هایی ک ــر اندیش ــی »به خاط ــوف کانادای ــور فیلس ــز تیل چارل
ــده  ــفه نامی ــل فلس ــه نوب ــن را  )ک ــون دالری برگری ــزة یک میلی ــد« جای می  دهن
می شــود( از آن خــود کرده اســت. او در ســال 2007 نیــز جایــزة یک میلیــون 
ــن  ــور یکــی از مهم تری ــود. تیل ــی را به دســت آورده ب ــون در دین  پژوه دالری تمپلت
ــن مشــخصه های  ــی کــه مهم تری ــی ماســت؛ دوران تبارشناســان فکــری دوران کنون
ــت  ــک، اومانیس ــوفی رمانتی ــد. او فیلس ــم« می دان ــت1« و »سکوالریس آن را »اصال
و دانش  نامــه  ای اســت کــه عــالوه بــر اندیشــه ها، کنش هــای جامعــه را نیــز 
ــد  ــژه می ده ــت وی ــی« اهمی ــل اجتماع ــه »تخی ــل ب ــد. به همین دلی ــل می کن تحلی
کــه به نظــر او وســیع  تر و عمیق  تــر از طرح  هــای فکــری اســت کــه ممکــن 
ــارة جهــان بپروراننــد. دغدغــة دائمــی او  اســت مــردم به  هنــگام »اندیشــیدن« درب

1. Authenticity

■ تیلــور، چارلز  )1393(، زندگــی فضیلت مند در 
عصر سکوالر، ترجمة فرهنگ رجایی، تهران: آگاه.

شابک:  978-964-416-322-7
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ــود و  ــای موج ــی از تفاوت  ه ــدون چشم پوش ــترک ب ــی مش ــک زندگ ــزی ی طرح  ری
ــا  ــر او تفاوت ه ــا اســت. ازنظ ــیه راندن اقلیت  ه ــی در به حاش ــی اجماع ــدون هژمون ب
ــراوان  ــز ف ــتی نی ــای همزیس ــن راه حل ه ــه یافت ــد ب ــا امی ــت ام ــدی اس ــیار ج بس
ــت  ــی دانس ــه پرسش ــخ ب ــوان پاس ــی می ت ــری او را به نوع ــار فک ــی آث ــت. تمام اس
کــه در دهــة 1960 مطــرح ســاخته بــود: »چــرا مــن نقطــة شــروِع بدیهــِی قضایــا را 
ــه ای  ــم؟«. پاســخ های او هدی ــم می  فهم ــاوت از اطرافیان ــل متف ــور کام ــاً به ط تقریب

ــت.1 ــا اس ــدة م ــدن فزاین ــرای دوران قطبی ش ــر ب کم نظی
فرهنــگ رجایــی پژوهشــگر علــوم سیاســی، اســتادتمام گــروه فلســفة سیاســی 
ــن  ــانی ای ــوم انس ــکده عل ــس دانش ــون و رئی ــگاه کارلت ــل دانش ــط بین المل و رواب
ــد در  ــی را بای ــگ رجای ــاب توســط فرهن ــن کت ــل انتخــاب ای دانشــگاه  اســت. دلی
ــه گانه ای  ــروژه را در س ــن پ ــاس ای ــوان اس ــرد. می ت ــتجو ک ــری او جس ــروژة فک پ
ــردازد  ــی می پ ــگ ایران ــت از معضــالت تمــدن و فرهن ــه جســتجوی برون رف ــه ب ک
جســتجو کــرد. کتــاب نخســت معرکــة جهان بینی هــا: در خــردورزی و هویــت مــا 
ــه  ــؤال اســت ک ــن س ــه ای ــال پرســش ب ــی به دنب ــه در آن رجای ــان اســت ک ایرانی
چــرا تقابــل جهان بین هــا بــه تضــارب آراء در ایــران تبدیــل نشده اســت. در کتــاب 
دوم پدیــدة جهانی شــدن: وضعیــت بشــری و تمــدن اطالعاتــی او می کوشــد تــا بــا 
ــد  ــه تولی ــد و این ک ــات را نشــان ده ــروز ارزش اطالع ــان ام ــری از جه ــة تصوی ارائ
تمدنــی  )برخــالف تولیــد کشــاورزی و صنعتــی( از آن جــا کــه بــه نبــوغ و خالقیــت 
ــر اســت. در  ــال در آن مهّیات ــرِی فّع ــکان بازیگ ــان بشــری وابســته اســت ام بی پای
ــش در عصــر  ــای نق ــروز: ایف ــان ام ــت ایرانی ــوان مشــکلة هوی ــا عن ــوم ب ــاب س کت
یــک تمــدن و چنــد فرهنــگ او براســاس مقدماتــی کــه در کتاب هــای قبلــی ذکــر 
ــا  ــی قابلیت ه ــت ایران ــای هوی ــة مؤلفه هــای دیرپ ــا ارائ ــا ب ــد ت ــرده ســعی می کن ک
ــد.  ــی کن ــدن را بازشناس ــر جهانی ش ــال در عص ــرِی فّع ــرای بازیگ ــای آن ب و نیازه
ــد. ــرای هــدف یادشــده می دان ــی را شــرط الزم ب او آگاهــی از میــراث تمــدن ایران

ــن  ــا در عی ــراث فرهنگ ه ــه می ــه ب ــنت و توج ــی س ــوان بازیاب ــر می ت به نظ
درنظرگرفتــن اقتضائــات و الزام هــای عصــر جدیــد را اشــتراکاتی دانســت کــه ایــن 
ــاب  ــن کت ــه در ای ــی کشــانده ک ــه گفت وگوی ــی( ب ــور و رجای دو نویســنده را  )تیل

ــذرد. ــر می گ ــل آن از نظ ماحص
ــکوالر  ــر س ــد در عص ــی فضیلت من ــاب زندگ ــد کت ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــی از ســوی انتشــارات آگاه در ســال 1393  ــور و فرهنــگ رجای ــز تیل نوشــتة چارل
ــک  ــت ی ــار و در نهای ــار گفت ــک پیشــگفتار، چه ــاب از ی ــاپ رسیده اســت. کت به چ

 »A Philosopher Who Matters« 1. معرفــی تیلــور از مطلبــی کــه جیمــز اســمیت بــا عنــوان
نوشــته و در ســایت ترجمــان بــا عنــوان »چــرا چارلــز تیلــور بی نظیــر اســت« اخــذ شده اســت.
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ــط  ــری توس ــار اول و نتیجه گی ــار، گفت ــت. پیش گفت ــکیل شده اس ــری تش نتیجه گی
رجایــی نوشــته شــده و ســه گفتــار دیگــر تألیــف تیلــور اســت کــه توســط او ترجمه 

ــده شده اســت. ــاب گنجان ــن کت و در ای
در پیش گفتــار رجایــی ســؤال اصلــی را کــه هــدف از گــردآوری و تألیــف ایــن 
کتــاب بوده اســت طــرح می کنــد. به تعبیــر رجایــی چگونگــی به وجــودآوردن 
تلفیقــی از موفقیــت و معنــا در عرصــة زندگــی، پرســش همیشــگی انســان 
ــه  ــد، عصــری ک ــروز در آن می زی ــه بشــر ام ــن ســؤال در عصــری ک بوده اســت. ای
ــر  ــی رود«، عص ــوا م ــه ه ــود و ب ــت دود می ش ــتوار اس ــخت و اس ــه س »هرآن چ
تجــدد و جهانی شــدن، عصــر همه حضــوری انســان1 کــه منشــأ تمــام نظم هاســت 
عاجل تــر اســت. ایــن دغدغــه در عنــوان ایــن کتــاب یعنــی زندگــی فضیلت منــد در 
عصــر ســکوالر مســتتر اســت. به تعبیــر رجایــی حیــات طّیبــه آن زندگــی موفــق و 
ــدی آراســته باشــد  )ص ص. 10-11(؛  ــور فضیلت من ــه به زی تمدن ســازی اســت ک
هــدف مؤلفــان کتــاب ارائــة راه حلــی بــرای ایــن دغدغــة مشترک شــان اســت کــه 
ــا ایــن مشــخصات یــک  چگونــه ضمــن مقّیدبــودن بــه آییــن و دیــن در جهانــی ب

ــود. ــال ب ــن فّع نقش آفری
در گفتــار اول کــه طــرح مســئله2 اســت رجایــی تــالش می کنــد تــا مهم تریــن 
ــل  ــی تقاب ــن اســاس رجای ــر ای ــد )ص. 22(. ب ــروز را مطــرح کن ــش انســان ام چال
ــردآوری،  ــام گ ــش3 دو مق ــکوالر« را کناکن ــر س ــد« و »عص ــی فضیلت من »زندگ
مذهــب مختــار یــا جهان بینــی می دانــد. ایــن کناکنــش ناگزیــر حاصــل از 
ــکان  ــه ام ــت ک ــگ« اس ــد فرهن ــدن و چن ــک تم ــاِن »ی ــدة جه ــر جهانی ش عص
حضــور تمدنــی مســتقل از ســایر بخش هــای جهــان را نمی دهــد  )ص. 24(. 
بــا ایــن توصیفــات او چالــش اصلــی زمــان معاصــر را فهــم و مدیریــت ایــن تقابــل 
انســان حضور  جهان بینــی  کج فهمــی  به دلیــل  آن  از  بخشــی  کــه  می دانــد 
و جهان بینــی مبتنــی بــر دیــن اســت. درواقــع جهان بینــی ســکوالر فرزنــد 
ــت.  ــدی اس ــز ج ــن دو نی ــای ای ــا چالش ه ــت ام ــی اس ــی دین ــف جهان بین خل
ــف  ــد از: 1. بازتعری ــده عبارتن ــش ارائه ش ــن چال ــع ای ــرای رف ــه ب ــی ک راه حل های
ــا تجــدد کــه درواقــع نوعــی مهندســی اجتماعــی اســت؛ 2. تجددســازی  ســنت ب
ــنت و  ــوی س ــل گفت وگ ــه حاص ــنتزی ک ــازی س ــی؛ 3. تجددس ــدود و ویترین مح

1. رجایی در این کتاب واژة انسان حضور را معادل سکوالر درنظر گرفته است.
2. طــرح مســئلة ایــن کتــاب می توانــد به عنــوان نمونــه ای از یــک طــرح مســئلة علمــی و کارآمــد در 
تدریــس روش تحقیــق بــرای دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی رشــته های مختلــف علــوم اجتماعــی 
درنظــر گرفتــه شــود. نقصــی کــه بســیاری از مقــاالت و کتــب تألیفــی در ایــران از آن رنــج می برنــد.
3. interaction
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ــای  ــته اند گفت وگوه ــه توانس ــد ک ــرادی بوده ان ــخ اف ــول تاری ــت. در ط ــدد اس تج
موفقیت آمیــزی بیــن جهان بینی هــا برقــرار ســازند، ماننــد فارابــی کــه بیــن 
اســالم و فلســفة یونانــی پیوندهــای عمیقــی برقــرار کــرد. از نظــر رجایــی، چارلــز 
ــی زمــان اســت کــه توانســته بیــن ســنت و تجــدد گفت وگویــی  ــور یــک فاراب تیل
 همدالنــه برقــرار کنــد کــه از دل آن امــکان زندگــی فضیلت منــد در عصــر ســکوالر 

برقرار می شود  )ص ص. 44-32(.
امــا تیلــور چــه ویژگی هایــی دارد کــه رجایــی او را در ایــن جایــگاه می نشــاند؟ 
رجایــی معتقــد اســت اوالً تیلــور وضــع بشــر در جهــان یــک تمــدن، چندفرهنــگ 
ــا مشــکلة  ــرای کســانی کــه ب و هویــت الیــه ای را درک می کنــد و به همین دلیــل ب
ــد.  ــد باش ــد مفی ــان( می توان ــد ایرانی ــد  )مانن ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــت دس هوی
ــه  ــن و تجــدد را ارائ ــدم تضــاد ضــروری دی ــاً او اســتوارترین اســتدالل ها در ع ثانی
کرده اســت کــه منتــج از نــگاه اندام وارگــی بــه عالــم اســت کــه در آن همه چیــز در 
ارتبــاط بــا هــم اســت  )معنــای جهــان از همیــن ارتبــاط تنگاتنــگ بــا آن به وجــود 
ــی  ــان زندگ ــرز می ــن م ــرای یافت ــنجه ها را ب ــن س ــاً او باقوت تری ــد(؛ و ثالث می آی
ــد  ــن حــال معتق ــا در عی ــد، ام ــه می ده ــان انســان حضور را ارائ ــد و جه فضیلت من
ــن نظــام فکــری  )کــه  ــار اســت. در ای ــن مذاهــب مخت ــداوم ای ــه گفت وگــوی م ب
ــق  ــد( ســّنت ریشــة آدمــی و تجــدد اف ــور آن را انسان شناســی فلســفی می نام تیل
ــر  ــا ناگزی ــل دنی ــن و اه ــل دی ــاورت اه ــد مج ــان جدی ــن جه ــده اســت. در ای آین
اســت؛ پــس راهــی جــز کناکنــش و گفت وگــوی ایــن دو و در نهایــت دیــدار ُملــک 

و ملکــوت نیســت  )ص ص. 55-42(.
ســه گفتــار بعــدی کــه هریــک مقالــه ای از تیلــور اســت می خواهنــد بــه ســه 
ســؤال پاســخ دهنــد: 1. بحــران معاصــر چیســت؟ 2. ریشــة بحــران کــدام اســت؟ 3. 

آیــا راه برون رفتــی هســت و در صــورت پاســخ مثبــت آن راه چیســت؟
ــش  ــان؛ کنکان ــوان »بحــران زم ــا عن ــاب ب ــن کت ــار دوم ای پرســش اول در گفت
ــن  ــود. در ای ــخ داده می ش ــه« پاس ــدد دین داران ــک تج ــکان ی ــدد و ام ــن و تج دی
ــی در دادن  ــا ناتوان ــان م ــن بحــران زم ــه مهم تری ــد ک ــوان می کن ــور عن ــه تیل مقال
پاســخی مناســب بــه ایــن پرســش اســت کــه چگونــه می تــوان هــم مــدرن و هــم 
دینــدار بــود. تیلــور می گویــد وسوســة بــزرگ تاریخــی مــا ایــن بــوده کــه به جــای 
مکمل بــودن بــر همســان بودن تأکیــد کرده ایــم. درواقــع کلیــت را فرامــوش کــرده 
و اســیر وحــدت شــده ایم )ص. 17(. از نظــر او تلفیق ناپذیــری در ذات ایمــان 
نیســت بلکــه در پــروژه ای کــه می خواهــد ایمــان را بــا نوعــی از فرهنــگ و ســبک 
ــه بررســی  ــدار می شــود  )ص. 75(. او در ادام ــد پدی ــق کن ــه تلفی خاصــی از جامع
ــد.  ــان به وجــود آم ــرای ایم ــی جــدی ب ــی موانع ــه چــرا در تجــدد غرب ــد ک می کن
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ــه در عصــر روشــنگری  ــد و ن ــرب می دان ــی غ ــوای انقالب ــال و ه او پاســخ را در ح
ــاری ـ اخالقــی تاشناخت شناســانه  )ص. 88(.  ــت هنج ــه ای اس و در واقــع مقول
ــن  ــدارد  )ص. 96( و ای ــر اســتعالیی را ن ــة ام ــوای پســاانقالبی حوصل ــن حال وه ای
ریشــة بحــران معاصــر ماســت. به طــور خالصــه پاســخ تیلــور ایــن اســت کــه میــان 
ــد  ــود آی ــفاف به وج ــدی و ش ــی ج ــد گفت وگوی ــه( بای ــن و مدرنیت ــن دو  )دی ای
ــی  ــا در عرصــة عموم ــن و دنی ــوالت دی ــه مق ــامان دهنده ب ــای س ــش نهاده ــا نق ت
فهــم شــوند. تیلــور تــالش می کنــد تــا ایــن رونــد را از طریــق حفــظ وفــاداری بــه 
ــش  ــد به پی ــان جدی ــا در جه ــازه از آن ه ــر ت ــق تعابی ــن خل ــن در عی ــای دی نهاده
ــک«  ــدد کاتولی ــک تج ــوم »ی ــخ او را در مفه ــت پاس ــوان در نهای ــه می ت ــرد ک  ب

خالصه کرد.
گفتــار ســوم بــا عنــوان »علــل بحــران؛ اتمیســم« در جســتجوی ریشــة بحــران 
ــی  ــد چــرا انســان معاصــر نتوانســته تعادل یادشــده به دنبــال ایــن اســت کــه دریاب
انســان حضور  کارســاز و ضــروری میــان زندگــی فضیلت منــد و جهان بینــی 
ــور اتمیســم را ریشــة  ــه کــه از عنــوان مشــخص اســت تیل ــرار کنــد. همان گون برق
بحــران می دانــد. اتمیســم بــا دو جنبــة انسان شناســی فلســفی او یعنــی دینــداری 
ــود  ــعة خ ــرای توس ــده ب ــل های آین ــر او نس ــات دارد. از نظ ــی مناف و آزادی خواه
ــا  ــتقیمی ب ــبت مس ــن نس ــت و ای ــد اس ــدن نیازمن ــه تم ــش ب ــظ آرمان های و حف
ــن  ــت از قوانی ــی، اطاع ــة سیاس ــک جامع ــت در ی ــی، عضوی ــت سیاس ــث آمری بح
آن و در نهایــت هویــت دارد؛ چــرا کــه فــرد آزاد تنهــا در یــک جامعــه ـ فرهنــگ 
خــاص قــادر بــه حفــظ هویــت خویــش اســت. پــس بایــد ذهــن به شــکل کلــی آن 
ــور  ــه تیل ــور خالص ــد  )ص ص. 143-144(. به ط ــغول باش ــگ مش ــه ـ فرهن جامع
ــد. در  ــدد می دان ــای تج ــه چالش ه ــدن ب ــق آم ــع فائ ــن مان ــم را مهم تری اتمیس
رویکــرد اتمیســتی بــه انســان، اجتماعی بــودن، تعهــد بــه دیگــری و تکالیــف انســانی 
ــت  ــت. راه برون رف ــا اس ــالت م ــن معض ــة مهم تری ــن ریش ــد و ای ــرورت ندارن ض
چیســت: اعتباربخشــی بــه دیگــری. مســئله ای کــه در گفتــار چهــارم ایــن کتــاب 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
عنــوان گفتــار چهــارم کتــاب »راه حــل؛ تدبیــر و ســلوک اعتباربخشــی« اســت 
کــه یکــی از مهم تریــن مفاهیــم تیلــور یعنــی »سیاســت شناســایی« را مــورد بحــث 
ــه  ــازد و این ک ــت می آغ ــر هوی ــز ب ــا تمرک ــود را ب ــث خ ــور بح ــد. تیل ــرار می ده ق
ــوت  ــه؟ او به ق ــا ن ــت ی ــدی اس ــردی و تجری ــی، ف ــه ای خصوص ــت مقول ــا هوی آی
ثابــت می کنــد کــه فــرد بــرای تحقــق هویــت خویــش بــه دیگــری نیازمنــد اســت؛ 
به همین دلیــل اعتباربخشــی و پذیــرش دیگــری جــزء جدایی ناپذیــر زندگــی 
ــد  ــر فرهنگ هــای متفــاوت را معتبــر می دان اســت. او در ســطحی باالتــر ارزش براب
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ــه ایــن فرهنگ هــای متفــاوت نه تنهــا بایــد فرصــت بقــا بدهیــم  و معتقــد اســت ب
بلکــه ارزشــمندی آن هــا را نیــز تصدیــق کنیــم  )ص ص. 197-196(.

بررسی و نقد محتوایی اثر
زمینــة مباحــث ایــن کتــاب در مناظراتــی اســت کــه بیــن لیبرال هــا و جامعه گرایــان 
در جریــان اســت. از نظــر جامعه گرایــان مفهــوم لیبــرال »خــود« زیــر ســؤال اســت؛ 
ــر  ــت دارد درنظ ــه در آن عضوی ــه ای ک ــای جامع ــدون پیونده ــراد را ب ــه اف چراک
ــان را  ــة مهم ش ــا دغدغ ــد ت ــروع می کنن ــن نقطــه ش ــان از ای ــرد. جامعه گرای می گی
ــداع  ــد به جــای اب بیــان کننــد: اهمیــت جامعــه و زمینــة اجتماعــی. آن هــا معتقدن
اصــول از جایگاهــی جهانشــمول مــردم بایــد بــه سنت هایشــان وفــادار مانــده و بــه 
تفســیر جهانــی کــه مشــترکاً در آن می زینــد بپردازنــد  )حســینی بهشــتی، 1380، 
ــاوت   ــت تف ــل سیاس ــزی( در مقاب ــت رال ــر  )روای ــت براب ــِت کرام ص. 34(. سیاس
ــت  ــه سیاس ــوان دو گون ــزر و...( به عن ــور، وال ــون تیل ــی چ ــت جماعت گرایان )روای
ــر  ــرام براب ــا، احت ــی از آن ه ــر یک ــر می ایســتند. از منظ ــایی رودرروی یکدیگ شناس
نیازمنــد آن اســت کــه بــا افــراد »بی اعتنــا بــه تفــاوت آن هــا بــا یکدیگــر« برخــورد 
ــه  ــر آن چ ــد، ب ــتة احترام ان ــان ها شایس ــه انس ــی ک ــت اساس ــن دریاف ــم. ای کنی
ــد  ــا بای ــر، نه تنه ــر دیگ ــی ورزد. از منظ ــد م ــه یکســان اســت، تأکی ــرای هم ــه ب ک
ــم.  ــت کنی ــی آن را تقوی ــد حت ــه بای ــیم، بلک ــمیت بشناس ــی را به رس خاص بودگ
ــدم  ــل ع ــه اص ــت ک ــن اس ــد ای ــی می کن ــه دوم ــت اول متوج ــه سیاس ــدی ک نق
ــازد  ــی وارد می س ــر اول ــی ب ــه دوم ــادی ک ــا انتق ــازد، ام ــال می س ــض را پایم تبعی
ایــن اســت کــه سیاســت دوم بــا نفــی هویــت، مــردم را مجبــور بــه همگون شــدن 

ــور، 1390، ص. 53(. ــد  )تیل ــب می کن ــک قال در ی
ــا  ــازد: آی ــون می س ــه رهنم ــزی منازع ــتة مرک ــه هس ــا را ب ــات م ــن تعارض ای
ــی  ــف از زندگ ــت های مختل ــان برداش ــه می ــت ک ــه ای اس ــامان جامع ــة به س جامع
بی طــرف باشــد؛ یــا جامعــه ای اســت کــه تعریفــی مشــترک و به طــور عــام 

پذیرفته شــده از زندگــی خــوب داشــته باشــد  )اســولیوان، 1388، ص. 65(.
ــا  ــت ام ــدی اس ــای فضیلت من ــان دادن راه ه ــاب نش ــن کت ــدف ای ــه ه گرچ
ــل  ــد. به همین دلی ــتجو می کن ــم جس ــدی را در سکوالریس ــع فضیلت من ــده مان عم

ــد. ــد باش ــم مفی ــه سکوالریس ــور ب ــرد تیل ــه رویک ــی ب ــد نگاه ــر می رس به نظ
بحــث  در  عمــده  مشــکالت  از  یکــی  تیلــور  می رســد  به نظــر  همچنیــن 
ــن  ــر او ای ــد. از نظ ــوم می دان ــن مفه ــت ای ــم نادرس ــی از فه ــم را ناش سکوالریس
ــر »بی طرفــی« تعریــف کــرد. در ایــن بســتر  مفهــوم را بایــد در بســتر آرمــان کلی ت
ــت، و  ــدان اس ــر و آزادی وج ــرام براب ــدة احت ــل عم ــر دو اص ــی ب ــم متک سکوالریس
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ــی  ــند: جدای ــق می بخش ــول را تحق ــن اص ــه ای ــی ک ــیوة عمل ــر دو ش ــی ب ــز متک نی
ــاذ  ــا اتخ ــکوالر ب ــت س ــب. دول ــال مذه ــت در قب ــی دول ــت و بی طرف ــا و دول کلیس
ــان،  ــی انس ــداف زندگ ــه اه ــوط ب ــش های مرب ــال پرس ــرا«1 در قب ــی »ندانم گ موضع
ــور و  ــد  )تیل ــمّیت می شناس ــی  اش را به رس ــای وجدان ــر انتخاب ه ــرد ب ــِت ف حاکمّی
ــک  ــام دموکراتی ــی نظ ــتای برپای ــت در راس ــی دول ــع بی طرف ــور، 1396(. درواق مکل
اســت و اصلــی اســت کــه نمی تــوان از آن چشــم پوشــید. چراکــه اگــر بناســت دولــت 
احتــرام برابــر بــه شــهروندان داشــته باشــد و از آزادی وجــدان آن هــا به شــکلی برابــر 
دفــاع کنــد بایــد نســبت بــه باور هــای شــهروندان بی طرفــی ارزشــی داشــته باشــد. 
آرمــان سکوالریســم بــا »گشــوده بــودن بــه ســوی همــگان بــدون تبعیــض« پدیــد 
ــت تنهــا ایــن اســت کــه به حمایــت  ــور، 1396(. وظیفــة دول ــور و مکل ــد  )تیل می آی
ــرا  ــف  )عقل گ ــای مختل ــه در آن جهان بینی ه ــردازد ک ــی بپ ــی اخــالق سیاس از نوع
ــتدالل ورزی را  ــی و اس ــکان نواندیش ــر ام ــی براب ــاور( در وضعیت ــرا و دین ب و فایده گ
داشــته باشــند. نکتــة مهــم تیلــور کــه او را از بســیاری از اندیشــمندان دیگــر متمایــز 
می ســازد ایــن اســت کــه دولــت ســکوالر نــه می توانــد مســیحی باشــد، نــه اســالمی 
و نــه یهــودی، امــا مشــابهتاً نــه بایــد مارکسیســتی باشــد، نــه کانتــی و نــه فایده نگــر  
ــک  ــرال و دموکراتی ــت لیب ــه دول ــد ک ــور می افزای ــه تیل ــف(. البت ــور، 1395 ال )تیل
نمی توانــد نســبت بــه اصــول مرکــزی خاصــی نظیــر کرامــت انســان، حقــوق بنیــادی 
بشــر و حاکمّیــِت مــردم بی طــرف بمانــد. این هــا ارزش هــای ســازندة نظــام سیاســی 
ــه  ــت ک ــن ارزش هاس ــر ای ــی ب ــای مبتن ــداف و نهاده ــد؛ اه ــرال و دموکراتیک ان لیب
نظام هــای سیاســی مذکــور را برمی ســازد. ایــن ارزش هــا گرچــه بی طــرف و خنثــی 
ــا  ــه ب ــد ک ــهروندان می دهن ــه ش ــکان را ب ــن ام ــون ای ــی مشــروع اند، چ نیســتند ول
ــار یکدیگــر  ــزی در کن ــر نیــک زندگــی صلح آمی ــاوت از ام وجــود برداشــت های متف
ــر  ــن ام ــن ای ــر را تضمی ــع معاص ــش جوام ــاس او چال ــن اس ــر ای ــند. ب ــته باش داش
ــول  ــروعّیت اص ــه مش ــود ب ــدگاه خ ــة دی ــر پای ــی ب ــر کس ــه ه ــه چگون ــد ک می دان

ــور، 1395 ج(. بنیادیــن جامعــة سیاســی واقــف شــود  )تیل

ارزیابی نهایی 
تیلــور از مهم تریــن اندیشــمندانی بــود کــه اهمیــت شناســایی دیگــری را در 
ایجــاد همزیســتی مطــرح ســاخت. اهمیــت ایــن مســئله بــا درنظرگرفتــن معضــالت 
امــروزی جهــان از قبیــل بحــران مهاجــرت در اروپــا و مســائل ناشــی از آن روشــن 
ــا و امریــکای شــمالی  ــه اروپ می شــود. روشــن اســت کــه مهاجرت هــای گســترده ب
وضعیت هــای پیچیــده ای را به وجــود آورده کــه نیازمنــد راهکارهــای اساســی اســت. 

1. agnostic
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ــرش  ــه پذی ــت ک ــران اس ــان دارد. او نگ ــددی را در این می ــای متع ــور نگرانی ه تیل
ــه  ــر گرفت ــت درنظ ــه حقیق ــدی ب ــادن پایبن ــتلزم وانه ــی مس ــای فرهنگ تفاوت ه
ــات انســان را  ــگاه فرهنــگ در حی ــد جای ــن خطــر بای ــا ای ــادن ب ــرای درافت شــود. ب
ــا در  ــداوم بخشــید ام ــوت م ــاد و آن را ق ــگ خــود ارج نه ــه فرهن ــد ب ــم. بای دریابی
ــتر  ــه در بس ــی را ک ــر« زندگ ــیوه های »دیگ ــانّیت ش ــان انس ــی خودم ــار زندگ کن
ــور، 1395 ب(. ــم  )تیل ــق کنی ــز تصدی ــدار می شــوند نی ــاوت پدی ــای متف فرهنگ ه

تقابل هــای ارزشــی و اخالقــی یکــی دیگــر از معضــالت جهــان امــروز 
ــای  ــه رویاروی ه ــد ب ــی می یابن ــت ایدئولوژیک ــی ماهی ــا وقت ــن تقابل ه ــت. ای ماس
ــا  ــن رویارویی ه ــاد ای ــوند. بنی ــر می ش ــی منج ــیوة نظام ــه ش ــی ب ــاری حت تمام عی
را بــه یــک تعبیــر می تــوان در درک هــای متفاوتــی کــه از مفهــوم »خیــر« موجــود 
ــی  ــان از جایگاه ــق درکم ــا از طری ــت م ــد اس ــور معتق ــرد. تیل ــتجو ک ــت جس اس
ــه چــه کســی هســتیم  ــی از این ک ــر هســتیم، درک ــاع از خی ــاده دف ــه در آن آم ک
ــی  ــر به طــرز روزافزون ــا از خی ــن بدان معناســت کــه فهــم م ــم. ای به  دســت می آوری
ــور،  ــت  )تیل ــخص بودن«2 اس ــت«1 و »ش ــد از »عاملی ــف جدی ــر تعاری ــت تأثی تح

1384، ص. 376(.
ایــن تقابل هــای ارزشــی ـ هنجــاری خــود را بــه شــیوه های مختلفــی از 
ــت.  ــور اس ــای تیل ــر از دغدغه ه ــی دیگ ــه یک ــازند ک ــز می س ــت« مجه »عقالنی
تیلــور معتقــد اســت فرهنگ هــای مختلــف اغلــب دارای عقالنیتــی منحصربه خــود 
هســتند کــه نمی تــوان به ســادگی میــان آن هــا قضــاوت کــرد. امــا آن چــه 
می تــوان گفــت ایــن اســت کــه اگــر بیــن دو فرهنــگ مقایســه کنیــم یقینــاً یکــی 
ــر باشــد. به شــرط  ــا مؤثرت ــر ی ــر، کامل ت ــی واالت ــد مدعــی عقالنیت از آن دو می توان
ــد  ــه نظــم و ترتیبــی دســت یاب ــام و موقعیــت خــود ب ــد براســاس مق آن کــه بتوان
ــلحه  ــق اس ــتعمار از طری ــه اس ــت. گرچ ــری اس ــر از دیگ ــن تر و واضح ت ــه روش ک
ــر  ــر را تحــت تأثی ــای دیگ ــری فرهنگ ه ــا برت ــا ب ــگ آن ه ــا فرهن ــد ام مســلط ش
قــرار دادنــد. تیلــور به کثــرت معیارهــای ســنجش عقالنیــت معتقــد اســت امــا آن 
را نافــی قضــاوت در مــورد برتــری نمی دانــد. نکتــة مهــم تعریــف او از ضدعقالنــی 
اســت: کســی کــه معیارهــای اساســی بیــان صحیــح و روشــن در فرهنــگ خویــش 
را نقــض می کنــد  )تیلــور، 1378:، ص ص. 108-109(. اگــر زمانــی مــا توانســتیم 
ــا جهــان حتــی فقــط معیارهــای فرهنــگ خودمــان را نقــض نکنیــم،  در تعامــل ب

ــم. ــل کرده ای ــی عم عقالن

1. agency
2. selfhood
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