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علیاصغرمصلح

عقالنیت نقاد

دعوت به زیستن با تعارضات

از «فیلســوف فرهنــگ» توقع آرامــش میرود؛ حتــی اگر از مســائل روز
وپرتنشســخنبگوید.مصلحدراوجتنشهایجامعهبرایبرگزاری
بــازیفوتبالایرانوکرهجنوبیدرروزتاســوعاکوشــیددریادداشــتیدر
روزنامهایرانازاینتعارضهایفرهنگیتبیینیفلسفیبهدستدهد:
«نمیتوانیمنپذیریمکهدردنیایمعاصر،مردموملتهابهزیستنبا
اجزاوعناصرناسازخوگرفتهاند.زمانزیستندرعوالمیکدستبهپایان
رسیدهاست.مردمازکنارهمقراردادنعناصرفکری-رفتاریمتعارض
حتیاگررنجببرند،پرهیزنمیکنند.زمانما،زمانزیستنباتعارضات
اســت.مردمزمــانمابهاقتضایزیســتندرعالممتکثــرومتنوعیکه
محصــولتاریخهــایمختلــفومتعــارضاســت،بــاهمتالقــیپیدا

کردهانــدودرصددجمعمیانتعارضهایگذشــتهوحالخویشاند.
بایدبپذیریمکهدیگرملتیبافرهنگینابویکپارچهکهریشهدرتاریخ
واحدی داشــته باشــد ،وجود ندارد .اما ســؤال مهمی که در این شــرایط
پرسیدنیاست،میزانتوانفرهنگهاوملتهابرایجمعتعارضات
وایجــادتألیفوســنتزمیــانآنهااســت».اوهمچنیندریادداشــتیبه
مناســبتانتخابترامپچنیننوشت«:انتخابترامپعالوهبرهمه
داللتهایش،نشــانهاستعدادهایبروزخشــونتوخودمطلقبینیو
نفیدیگراندرهمهفرهنگهااست.مواجههبااینخطرشایددرآینده
باعثنزدیکیبیشترخردمندانمهرورزوطرفدارانصلحودوستیدر
درونجوامعوفرهنگهایمختلفبهیکدیگرشود».
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«دوره میدانــم میدانمهــا تمــام شــده و کافی اســت .موقع آن
رســیده کــه بگوییم چــه میدانیم .به عقیــده من اراده بــر دانایی
اولویت ندارد .متأســفانه یک سری دانشــجوها فقط از من سؤال
میپرســند و فقــط میخواهند که من حرفهایشــان را تأیید کنم
در حالــی که دانشــجو باید اراده واقعی برای دانســتن بکند ».این
را کریم مجتهدی خردادماه گذشته در همایش «فلسفه و عرفان
اســامی در عالم معاصر» در دانشــگاه عالمــه طباطبایی گفت.
این اســتاد فلســفه غرب امســال نیز تأکید همیشــه خــود بر زبان
فارســی را مؤکــد کــرد و در گفتوگو با خامنــهای دات آی آر گفت:
«در شــرایط فعلی زبان فارســی در خطر بزرگی قرار گرفته اســت
و روز بــه روز از ســامت و صالبت آن متأســفانه کاســته میشــود.
یــک عبــارت معروفی اســت که مرحــوم خانلــری برای دفــاع از
زبانفارسی نوشته است.
بــه عقیــد ه او اگــر انگلیســیها در برانــدازی زبــان فارســی در
هندوســتان موفق نشــدند ،ما در ایران به دســت خــود در این کار
موفــق شــده و زبــان فارســی را ضعیــف کردهایــم .منظــور اینکه
در هندوســتان ،زبــان فارســی زبــان دیوانــی بــود و انگلیســیها
میخواســتند بــه جــای آن انگلیســی را رایــج کننــد .خانلــری
میخواهــد بگویــد که مــا در ایــران زبــان فارســی را داریــم از بین
میبریــم ».بنا به اعتقــاد او اســتفاده از لغات بیگانــه باید قدغن
شود.
او همچنیــن در خردادمــاه در همایــش مالصــدرا اظهار کرد:
«من بیشــتر متخصص فلســفه غرب هســتم ولی مدافع فلسفه
غــرب نیســتم ،فلســفه صــدرا ،ســهروردی و ...میتواننــد آینــده
فرهنــگ مــا را تضمین کنند امــا نباید از فلســفه غــرب بیاطالع
بود».

یک سر و هزار سودا

ســروش دباغ همچنان در تورنتو و انواع مؤسسات و دانشگاههای
کانــادا و امریــکای شــمالی مشــغول بــه فعالیت اســت؛ فعالیت
پردامنهای که از روشنفکری دینی و تفسیر قرآن و مولویپژوهی تا
فلسفه و مسائل سیاست روز را دربرمیگیرد .در تیرماه تفسیرهای
او از قــرآن در مرکز اســامی ولیعصــر تورنتو ادامه یافــت و از پاییز
تــا زمســتان ،بنیــاد ســهروردی در تورنتــو میزبان ســخنرانیهای
حافظپژوهانه و مولویشناســانه او بود .او امســال بررســی جریان
روشــنفکری دینــی را با «آل احمد ،آشــوری و شادمانشناســی» و
«ملکیانشناســی» ادامــه داد و در فلســفه غرب درســگفتارهایی
در مــورد اســپینوزا و کییــرکگارد ترتیــب داد .امــا مطابــق انتظــار
گفتارهــای او در روشــنفکری دینــی از دیگــر فعالیتهــای او
دامنهدارتــر بــود و در تمــام ســال در مراکــز مختلف کانــادا و حتی
تهــران (از راه دور) ادامــه یافــت و موضوعاتــی ماننــد «مســلمان
ســکوالر»« ،مواجهــه عقالنی بــا واقعــه کربال»« ،حقیقــت ایمان
دینی»« ،اســام و خشــونت» و «مرگاندیشــی و مرگآگاهی» را
دربرگرفت .سروش دباغ با همه این مشغلهها از ابتدای فروردین
بــا مطبوعات ایــران نیز در تماس بــود و فقط با روزنامه ایران ســه
گفتوگو انجام داد .او در بخشی از یکی از گفتوگوهایش در مورد
«گفتمان اعتــدال» میگوید« :درباره آینده دولت «تدبیر و امید»
نظرات متفاوتی ابراز شده است .بهطور مشخص میتوان پرسید
آیــا ایــن گفتمــان برای توســعه کشــور مهم و مؤثر اســت؟ پاســخ
مــن مثبت اســت .تصور میکنــم در قیاس با مواضــع بدیل که در
دولتهای نهم و دهم به چشم میخورد و احیاناً منتقدان دولت
از آن دفــاع میکنند ،دولــت «تدبیر و امید» حامل مناســبی برای
گفتمان توسعه و نهادین ه شدن ساختارهای مدرنیستی متناسب
با قد و قوارههای کنونی ایران است».

علیپایادرخردادماهکتاب«فلسفهتحلیلیازمنظرعقالنیتنقاد»رااز
سوینشرطرحنقدمنتشرکرد.اینکتابدربرگیرنده23مقالهمختلف
درخصوصچهارعنوانعامبود«:فلسفهتحلیلیبهطورکلی»«،فلسفه
علوماجتماعیوانسانی»«،فلسفهاخالقوفلسفهسیاسی»و«رئالیسم
علمی».رویکردنقادانهعلیپایادراینکتابمبتنیبریکیازگرایشهای
اصلیدردرونسنتتحلیلیموسومبه«عقالنیتنقاد»است.اوپیش
ازایــندرفروردینباهمیــنرویکردمقاله«ازقرآنچهوچگونهمیتوان
آموخت؛یکبررســیازمنظــرعقالنیتنقاد»رابهانگلیســیدرمجله
پژوهشــی«مطالعاتاســامی»پیگرفتهبــودونیزدراردیبهشــتماه
درمقالــه«رویکــردعقالنیتنقادبهدین»درمجلهاندیشــهپویاهمین
رویکردرادنبالکردهوکوشیدهبودمدلیرابرایفهمدینپیشنهاددهد.

داوودفیرحی

اصالح نظام حکمرانی

بهمنماه 93بود که داوود فیرحی از اتمام نگارش شرحی بر اثر مهم
محمدحســین غروی نایینی «تنبیهاالمه و تنزیهالملــه» خبر داد .اما
این کتاب  620صفحهای ابتدای  95ســرانجام به دست عالقهمندان
رسید .فیرحی در «آســتانه تجدد» کوشیده است با توضیح واژگان در
کنار متن و شرح و تحشی ه تنبیهاالمه اندیش ه مکنون در آن را بازنماید و
امکاناتوتنگناهایایناثرمهمرادرراستایرابط هدینودموکراسی
وبهطورکلی،دینودولتمدرنآشکارسازدچراکهبهگماناومرحوم
نایینی ،امروز در دو غبار زمان و تغییر ایدئولوژی خوابیده اســت .این
دو غبــار باعــث شــده مــا در درک فضای ذهنــی نائینی دچار مشــکل
شویم .فیرحی در طول ســال کوشید بررسیهای «فقه سیاسی» خود
راباتکیهبرمسائلروزپیگیریکند.تببیناندیشههایعالمهجعفری
و شهید بهشتی ،بنیادهای فکری جریان تکفیری ،تحزب در ایران و...
از جمله مسائلی است که او امسال به آن پرداخت .فیرحی در بخشی
ازسخنرانیخوددرنشست«مبانیحاکمیتوالگوهایدولتدرفقه
معاصر شــیعه» اینچنین گفت« :بحث از پیشــرفت وقتی مشــخص
میشــود که ما اندیشه شفاف داشته باشــیم .باید تجربه تاریخی خود
در حوزه فکر را بررســی کنیم .قدمای ما گفتهاند که پیشــرفت با قانون
مالزمــه دارد و قانــون را باید اصالح کرد .قانون اصالح نمیشــود مگر
اینکهنظامحکمرانیرا اصالحکرد».

غالمحسین
ابراهیمیدینانی

هستی و پرسش

نعمتاهللفاضلی

روایتگر بیمها و امیدها

فاضلی نبض جامعه را خوب میشناســد و از همین رو ســر بزنگاهها
خوب مینویســد و تحلیل میکند .او در ســخنرانی آبــانماه خود در
سلسله نشســتهای «بیمها و امیدها» در پژوهشگاه علومانسانی و
مطالعاتفرهنگی با اشاره به اینکه «حوزه علوم اجتماعی نتوانسته
است درباره امید نظریهپردازی کند» بیان کرد« :مهمترین سرکوب،
ســرکوب اقتصادی نیســت بلکه سرکوب فرهنگی اســت .جلوگیری
از رســمیتیافتن ســرمایههای فرهنگــی و اجتماعــی گروههــا یأس
اجتماعی را به وجود آورده اســت .مفهوم امید اجتماعی میخواهد
سیستم ،ســاختار و ســوژه را به هم وصل کند .معتقدم از مشروطه تا
االن شرایط شناسایی امید در جامعه ما رشد پیدا کرده است ،توسعه
تکنولوژی ،آموزشــی ،تحوالت اقتصادی و توسعه ارتباطات جهانی

مــواردی بودهانــد که امید را بــه گروههای تهیدســت دادهانــد و اینها
را اصالً سیســتم نداده اســت ».دیگر نوشــتاری که در ســال گذشته از
فاضلی قابل تأمل بود یادداشتی است که او درباره آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی در روزنامه ایران نوشت .در ابتدای این نوشته آمده است:
«هاشــمی رفسنجانی در تاریخ معاصر ما تنها یک نام نبود و نیست.
او را بایــد نوعی ســاختار متحد دانســت کــه بخش مهمــی از آرزوها،
انتظارهــا ،نیروهــا و ایدههــای جامعــه و مــردم ما برای شــکل دادن
فرهنگوجامعهایجدیدبود.هاشمیرفسنجانیدرکلیتجامعه
معاصر ما یکی از نمادها یا نشــانههایی بود و هست که مردم ما برای
رســیدن بــه جامعه جدید کــه گاه آن را جامعه معاصــر ،گاه تجدد یا
حتیمدرنمینامیمظهورکرد».

ن ماه کتاب «پرسش
دینانی سال نو را با یک کتاب نو آغاز کرد .فروردی 
از هستی یا هستی پرسش» از او منتشر شد .او در بخشی از کتاب آورده
اســت« :گســترش هســتی شــبیه و همانند ندارد؛ چنانکه گســترش
آگاهی و علم نیز رقیب و هماورد نمیشناســد .اگر کســی بتواند برای
علــم و آگاهــی رقیب و همــاوردی در نظــر بگیرد ،باید آنچــه رقیب و
همــاورد علم و آگاهی شــناخته میشــود ،در حیطه آگاهــی درآمده
باشد .البته در آن صورت نه تنها رقیب و هماورد آگاهی نیست ،بلکه
در حیطه آگاهی قرار میگیرد و از اقسام آن به شمار میآید .بنابراین
آگاهی ،رقیب و هماورد ندارد ».او که در این سال نیز همچنان حضور
دربرنامهمعرفتازشبکهچهارسیماراپیگیریمیکند،درهمایش
روز ملی بزرگداشــت مالصدرا در خرداد ماه گفت« :منشــأ شــرور در
عالم هســتی جهل اســت و اگر جهل نبود شــری نیز در عالم هســتی
نبــود .نرســیدن به حکمت به نوعی از جهل اســت .ایــران کهنترین
تاریــخ تمدنــی جهــان را دارد یــا در ردیــف مهمترین تمدنهــا قرار
میگیــرد .فرهنگ تمدنــی در ملت ایــران وجــود دارد و بوکوحرام از
ایران بیرون نمیآید .خیلی خوب اســت که امروز فلســفه رایج شده
اما مشکل این است که دقیق خوانده نمیشود».

