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محمدسروشمحالتی

اسالم و مقتضیات زمان

ســروش محالتی ،ســال را بــا یک کتــاب تازه
آغــاز کــرد؛ کتابی کــه عنــوان کتــاب مطهری
را بــا خــود داشــت« :اســام و مقتضیــات
زمــان» .ایــن کتاب مجمــوع  20ســخنرانی او
بود که در آن کوشــیده بود پاســخ دهــد که آیا
بــرای ســازگاری دیــن و تحوالت زندگی بشــر
باید دیــن را متغیر قرار دهیم تــا با تغییراتی
کــه در زمــان اتفاق میافتــد همراهــی کند یا
بایــد در برابــر تغییرات ایســتاد تــا ثبات دین
حفظ شــود؟ او امســال نیــز فقهسیاســی را به
منزلــه اصلیتریــن کار خــود در نظــر گرفــت
و ســعی کــرد حــدود آن و نســبت جمهــوری
اســامی بــا آن را کشــف و تحلیــل نمایــد .او
در گفتارهــا و ســخنرانیهای خــود مســائلی
ماننــد حــق و حقــوق در فقــه ،حرامزدایی از
حرم (پیشــنهادی بــه تولیت محترم آســتان
قــدس) ،امــکان یا امتنــاع مذاکره با دشــمن
در سیاســت انقالبی امام حســین(ع) ،رابطه
والیت عرفانی و والیت فقهی در نظریه امام
خمینی(ره) ،طــرح امنیت اخالقــی از منظر
فقهی را مورد توجه قرار داد.
ســروش محالتــی ،خردادمــاه در نشســت
آزادی و کرامت انســانی در گفتمان سیاســی
امــام خمینــی(ره) در دانشــکده حقــوق
و علومسیاســی دانشــگاه تهــران اینگونــه
اعتــراض کــرد« :بیــش از  35ســال اســت

کــه مینشــینیم و نشســت علمــی ترتیــب
میدهیــم و دربــاره کرامت انســانی صحبت
میکنیــم .آیــا وقــت آن نرســیده کــه بعــد از
گذشــت چهــار دهــه وضــع فکــری جامعــه
در ایــن زمینــه مشــخص شــود و بــه جــای
بحثهای کلی تحت عنوان کرامت انســانی
به مصادیق جزئیتر و مباحث تحقیقاتی در
این زمینه بپردازیم؟» اما شــاید در ســالی که
گذشــت ،هیچ یــک از ســخنرانیهای صریح
او به انــدازه مقاله «تأملی بر مبنای حکومتی
آیــتاهلل بروجــردی» جنجالبرانگیز نشــد.
او ایــن مقالــه را بــه درخواســت یــک نهــاد
حــوزوی نگاشــته بود ولــی آنان پــس از تأیید
علمــی و پذیــرش بــا رتبه عالــی از چــاپ آن
در مجموعــه مربوطه به دلیــل آنکه «خالف
مصلحــت» اســت عذرخواهــی کردنــد و
ســرانجام از روزنامــه جمهــوری اســامی
سردرآورد.
امــا معمــای ســال  95ســروش محالتی،
کتــاب «بازگشــت از بهشــتی ،بازگشــت بــه
بهشــتی» اســت کــه باوجــود ثبــت شــدن در
اداره کتــاب ،هنــوز از ســوی بنیــاد نشــر آثــار و
اندیشــههای آیــتاهلل شــهید دکتــر بهشــتی
منتشــر نشــده اســت و شــاید آن را بــرای
رونمایــی در نمایشــگاه کتــاب کنــار گذاشــته
باشند!

مصطفیملکیان

مطلقگرای اخالقی

اســتاد محمــد مجتهــد شبســتری نیز ســال
پرماجرایــی داشــت؛ از ماجراهــای لغــو
ســخنرانیهایش تا دعــوت او از مراجع برای
مناظره.
بــه دنبــال سلســله جلســات لغــو شــده،
شبســتری در وبسایت خود از مشروط شدن
ســخنرانیهایش بــه مناظــره ،انتقــاد کــرد و
از مراجــع تقلیــد دعــوت کــرد تــا بــا وی وارد
مناظره شــوند که البته هیچ یــک از مراجع به
دعوت وی پاســخ مثبــت ندادند جز آیتاهلل
جعفــر ســبحانی که ایشــان هم دکتــر محمد
محمدرضایــی را بــه عنــوان نماینــده خــود
معرفی کرد .او که در تارگاه خود ارتباط فعالی
با مخاطبانش دارد ،در آذرماه در یادداشــت
کوتاهی در گلــه از مختصات فضــای مجازی
مینویســد« :ســبب اینکــه در مناســبتهای
گوناگون میکوشــم مضمون ســخنان و آرای
خودم را بــه صراحت مرزبندی و متمایز کنم
این است که متأسفانه فضای مجازی مرتبط
بــا گفتمان دینــی در ایــران معاصــر ،در چند

یوسفاباذری

همیشه جنجالی
نام دیگر یوســف اباذری را میتوان «جنجال» گذاشت .امسال او
با فاشیســتی خواندن شــعارهای تجمع مقبره کوروش خبرســاز
شــد .او که در همایــش «عقالنیــت و اعتدال در جهــان معاصر»
در آبان ماه به مناســبت روز جهانی فلســفه در مؤسســه پژوهشی
حکمت وفلســفه ایران ســخنرانی میکرد اینچنین گفت« :آنچه
مرا وحشتزده کرد شــعارهایی ضد عرب و ابراز نفرت به اعراب
بود .فاشیســم همیشه همینطور مشــروع میشود .شاید کسانی
کــه در آن جمــع بودنــد خــود نمیدانند کــه چه عمل فاشیســتی
مرتکب شــدهاند ،شــاید خود آنــان هماکنون از منتقــدان ترامپ
باشــند نئولیبرالیســم و فاشیســم تا به خود بیایید بر سر شما هوار
میشــوند ».او در ایــن ســخنرانی چنــد پــاره ،اتفاقات فاشیســتی
جهــان امــروز ،از داعش تــا ترامپ را برشــمرد و میان لیبرالیســم
و فاشیســم ارتبــاط برقــرار کــرد و در انتها بــا طعنه به فیلســوفان
پرســید« :میتــوان کســانی را مثــال زد کــه در جریــان انقــاب
جنســی از تجربــهای به تجربــه دیگر میروند تا مــال و اضطراب
خــود را بپوشــانند و نمیتوانند .ما جامعهشناســان چــون درباره
آســیبهای اجتماعی یا همان نتایج منطقی سیاســت و اقتصاد
نئولیبــرال تحقیق میکنیم با این پدیدهها و ربط آن با متافیزیک
آشناییم .شما هم به این سوی متافیزیک سر زدهاید؟»

ســال اخیر بسیار آشفته شــده است .بدرستی
آن کــدام
معلــوم نمیشــود کــدام ســخن از ِ
شــخص اســت و نقد علمی هــر صاحبنظر
چگونه باید پیش رود و نقد وارد بر او چیست،
تا نقد سخنان دیگر به حساب سخن او نوشته
نشود یا سخن او تحریف نگردد .تغییر نظرها
و مســیرهای فکــری و احیانــاً اقتباسهــای
صاحبنظران از یکدیگر هم بدرســتی آشــکار
نمیشــوند .این وضعیت آشــفته و مشــوش
صددرصــد به ضــرر تفکــر علمــی و معنوی ـ
دینی اســت .چون حسب و نســب افکار و آرا و
تاریخ آنهــا عمالً تحریف میشــود و تعقیب
دقیــق خط ســیر تطور فکــری گفتمــان دینی
معاصــر ایران پس از ســال  ۱۳۵۷را ناممکن
میکند و کار اهل تحقیق را مشــکل میسازد.
او کــه امســال را بــا درســگفتار «آموزههــا و
رویکردهــای معنوی زیســتن» بــه پایان برد،
همچنــان هرمنوتیــک و بویــژه کاربــرد ایــن
فــن در فهم قــرآن را بهعنــوان کارویــژه خود
در نظر دارد.

سیدجوادطباطبایی

فیلسوف سیاست
آذرماه جشــننامه جواد طباطبایی با عنوان «فیلسوف سیاست»
منتشــر شــد؛ کتابی که قرار بود در تولد هفتاد سالگی او منتشر شود
و یک ســالی دیرتر بیرون آمد .در دیماه به مناسبت انتشار همین
کتاب نشست «تأمل درباره ایران» با عنوان «ایران همین جا است
که ایستادهایم» برگزار شد و طباطبایی به طرح بحثش درباره نهاد
دانشــگاه در ایران پرداخت و اینکه این نهاد هیچ نتوانســت نسبت
به تولید علم و اجتهاد در حوزه علومانســانی اقدام کند .او با اشــاره
به بحــث بومیســازی علم گفت دانشــگاه ایــران وقتــی میتواند
دانشــگاه در معنای درست خود باشد که یک موضوع مهم داشته
باشدوآنایراناست.اواضافهکرددوطرحمفصلمنکهبهجایی
نخواهد رســید این اســت که اوالً ایران چیســت؟ و دوم اینکه غرب
چیســت؟ اگر بتوانیم محل نزاع این دو را تحلیــل کنیم تازه به این
مرحلهمیرسیمکهمختصاتشروعتولیدعلمچیست.
افزون بر این نشســت« ،ایران فرهنگی» و «زبان ملی» دغدغه
همیشــگی ســید جــواد طباطبایی اســت و بــه قــول داوود فیرحی
او توانســته مســائل امروز را به پرســشهای فلســفی بــدل کند و به
تعبیری «ایرانپرستی فانتزی» را به «ایرانشناسی فلسفی» ارتقا
دهد .او این مســیر را در اغلب یادداشتها و سخنرانیهای خود در
ســال  95دنبال کــرد؛ از جمله در آذرماه در مجله ایرانشــهر به نقد
برنامــه وزارت علــوم و فناوری در آمــوزش زبان «ترکــی آذری» به
دانشگاههای سه استانی که ساکنان آنها به این زبان تکلم میکنند
پرداخت و در تحلیلی مفصل این اقدام را فاجعه خواند.
توگوهای
«آفاق فلسفه در سپهر سیاست» که باز مجموعه گف 
سیدجوادطباطباییاستدرمرحلهتدویناستوشایددرهنگام
انتشارایننوشتار،منتشرشدهباشد.
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ملکیــان امســال نیــز مثل چند ســال گذشــته ســالی پــر از گفتوگو و
درسگفتار را پشــت سر گذاشــت .او فروردین را با مباحثهای با سعید
حجاریان در خصوص سیاســت و سیاســتزدگی در مجله «اندیشه
پویــا» آغــاز کــرد و در خردادماه بــا اهالی «کرگــدن» در مورد «شــوق
زندگی و میل مبهم خودکشــی» گفتوگو کــرد؛ موضوعی که در آبان
ماه و در آخرین روز برگزاری کنگره کشــوری روانپزشکان در تهران نیز
آن را پــی گرفت .جنجــال و مصطفی ملکیان نســبت چندانی با هم
ندارند .اما عجیب بود که در خردادماه او در یک سخنرانی تبلیغاتی
در نشســت رونمایــی یک کتــاب اقتصــادی در یک کارگــزاری بانک
حاضر شــد و به تشــریح «عقالنیــت اقتصادی» پرداخــت و تعجب
بســیاری را برانگیخــت .در تیرمــاه محمدعلــی کرباسفروشــان در
ملکیانپانزده
توگوییقدیمیرامنتشرکردونظرات
دینآنالینگف 
ِ
ســال پیش درباب «روشــنفکری دینی» را بازتــاب داد .همانطور که
خود «به صرف یک فنجان اسپرسو» با مریم شبانی در میان گذاشته
بود ،قرار نیســت او همیشــه «بادیگارد آرای خود» باشد و از همینرو
تفاوت محسوسی میان نظرات قدیمی ملکیان امروز و دیروز در باب
روشنفکریدینیدیدهمیشود.
ملکیان به عادت مألوف خود امسال نیز بسیار به مثنوی پرداخت
و بجــز دوره چهــارم کالسهــای «رواندرمانگــری در مثنــوی» در
سخنرانی «شب مثنوی و قرآن مجید» در شهریور و در همایش «مهر
موالنا»درمهرماهنیزبهاینمقولهپرداخت.اودرآذرماهاینموضوع
را به مقوله دیگر مورد عالقهاش پیوند زد و در پنجمین همایش نظام
اخالقــی موالنا بــا عنوان «غواص بحــار» به این پرداخت کــه آیا برای
اخالقــی زیســتن ،نیاز بــه متخصص داریم یــا نه؟ او چنــد روز پیش از
«امکان دیگرگزینی»
کتاب
این نیز در مشهد و در نشســت رونمایی از ِ
ِ
اثــر تا ِمس نیــگل و ترجمه جواد حیدری ،فلســفه اخــاق را به روایت
فیلســوف محبوبش تشــریح کرده بود .و باز در همین آذر گفتوگوی
او با «نگاه آفتاب» در خصوص نســبت حقوق بشــر و اخالق فضیلت
منتشر شد که در آن خود را «مطلقگرایی اخالقی» خوانده بود.

تبعید شده به فضای مجازی
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