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ﭼﺮاﻏﯽ در ﻗﺎﻫﺮه

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ |  ۱۴۰۰ - ۱۳۱۴ه.ش
»ﭼﺮاﻏﯽ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام در ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ،ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﻪ و

واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺮوز«؛ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ،ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﮐﺎت ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺼﺮی داد وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :در ﻣﯿﺎن داوری
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهﺗﺎن وﺟﻮد دارد ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ؛ ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ

ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺧﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻋﻘﻞﮔﺮا ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب دﯾﺎﻧﺖ ﺧﺎرج

ﺷﺪه؟«.

ﭘﺎﯾﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻫﺮه ،ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﮐﺴﯽ را از
ِ
دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از ﻋﻤﺮ  ۸۶ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ روﺷﻦ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ ﭼﺮاغ »اﺻﻼح و اﺣﯿﺎء« ﮔﺬراﻧﺪ .ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ او داﺷﺖ ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﮔﺮ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ او ﺑﻮد را ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ دﻗﯿﻖ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻪ از ﭼﺸﻢ ﻧﺺ و ﻣﺘﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدم

ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ! ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺺ و ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ

ﻧﺺ ﺗﺎزهای ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﯿﺮاث دﯾﻨﯽام دارد اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.

دﯾﺪن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ »ﺧﻮد« ،ﺣﻨﻔﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻧﺞﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ واﭘﺴﯿﻦ

روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ در ﻋﻼجﺷﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻗﻠﻢ و ﻗﺪم زد .ﯾﮑﺒﺎر وﻗﺘﯽ درﺑﺎره
اﻻﻫﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ آﯾﻪ  ۸۴ﺳﻮره زﺧﺮف اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺧﻮاﻧﺪ:
ﻫﻮ َ اﻟ�ﺬِي ﻓِﻲ اﻟﺴ� ﻤﺎء ِ إِﻟﻪ وَ ﻓِﻲ اﻷَرض إِﻟﻪ« و ﭘﺮﺳﯿﺪ »ﻣﮕﺮ ﺧﺪای
»و َ ُ
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آﺳﻤﺎن ،ﺧﺪای زﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪای زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ«!

اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪای زﻣﯿﻦ و زﻣﯿﻨﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازیﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺧﺘﻢ
ﻧﺸﺪ .آزادی اﻧﺴﺎن را از آزادی ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺟﺪا ﻧﮑﺮد و ﺗﺎ ﺗﻮان داﺷﺖ ﭘﺎی

اﻧﺴﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎد.

ب
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﯾﻪ  ۴ﺳﻮره ﻗﺮﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﻮره وﻗﺘﯽ ﺑﻪ » َر �
ﻢ
ﻤﻬ ُ ْ
ﻫﺬَا اﻟْﺒَﻴ ْ ِ
ﻌ َ
ﺖ« ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺪای ﮐﻌﺒﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ »اﻟ�ﺬِي أَﻃ ْ َ
ف« .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻧﺎن و
ﻢ ﻣِ ْ
ﻮع و َ آ َﻣﻨَﻬ ُ ْ
ﻣِ ْ
ﻦ ﺧَﻮ ْ ٍ
ﻦ ﺟُ ٍ

ﻧﺠﺎتﺷﺎن داد و در ﺗﺮس ،اﯾﻤﻦ و اﻣﺎنﺷﺎن .ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎن و اﻣﻨﯿﺖ را از اﻻﻫﯿﺎت ﺟﺪا ﮐﺮد؟

و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻼش ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺎن و اﻣﺎن و زﻣﯿﻦ و آزادی آدﻣﯽ را ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟ ﻧﺎﻣﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ!

ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش »ﺟﯿﺶ و ﻗﺮﯾﺶ« و ﺳﻠﻔﯽ و

ﺳﮑﻮﻻر ﻣﺮزﺑﻨﺪی داﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ »ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺮ

ﺗﺨﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪاش آزادی و ﻓﻘﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ و ﮐﺎﻣﺮواﯾﯽﻫﺎﯾﺶ در ﭘﺮوژه ﻓﮑﺮی

»اﻟﺘﺮاث و اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ« ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ زاده ﺷﺪ؛

دﯾﺎری ﮐﻪ ﻧﻪ در آزادی ﺑﺨﺖﯾﺎر ﺑﻮد و ﻧﻪ در اﻣﻨﯿﺖ .دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ آزارش

داده ﺑﻮد و اﻻزﻫﺮ و ﻣُﻔﺘﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﮑﻔﯿﺮش ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮﮔﺶ را
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ او را در ﺷﺮق ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻪ

ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ ﭼﻨﺎن ﭘﺮﻓﺮوغ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻫﻤﻮاره درﺑﺎره ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ او ﺗﺄﻣﻞ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺪ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻗﺪردان ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮاﻧﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪهای از اﯾﻦ ﺗﺎﻣﻼت را ﻓﺮاﻫﻢ آوردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻌﺎع ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ در
ﻦ ﻳَﺸﺎء ُ.
ﻗﺎﻫﺮه اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و ﻳَﻬْﺪِي اﻟﻠ � ُﻪ ﻟِﻨ ُﻮرِه ِ َﻣ ْ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﮐﺒﺮﯾﻦ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ

٥

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ

و اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ﻣﯿﺜﻢ ﺑﺎداﻣﭽﯽ

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۹۳۵م ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﻣﺼﺮی ۲۱ام اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۲۱درﮔﺬﺷﺖ .ﻧﺎم ﺣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ« در ﻣﺼﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش از

ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮد و در ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ از

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﺣﻨﻔﯽ ﮐﻪ دو ﺳﺎل از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی از ﮐﺸﻮرش

ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺠﺎم داد .ﺣﻨﻔﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯿﺎت و

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺪو راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد) .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﻮان ﻓﻮت ﮐﺮد(.

ﺣﻨﻔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﭘﺮﮐﺎر ﺑﻮد و در ﻃﻮل  ۸۶ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .از آﺛﺎر ﻣﻬﻢ او ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻬﺮﺗﺶ در

دﻧﯿﺎی ﻋﺮب ﺷﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺮاث و اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ )ﺳﻨﺖ و ﻧﻮﺳﺎزی( اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی

اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺜﻮره ﻓﯽ ﻣﺼﺮ( ) ،)۱۹۵۲-۱۹۸۱در ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻦ و اﻧﻘﻼب در ﻣﺼﺮ

ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری اﻧﺪﯾﺸﻪ در  ۸ﺟﻠﺪ اﺳﺖ( ،ﻣﻦ اﻟﻌﻘﯿﺪه اﻟﯽ

اﻟﺜﻮره ،ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﯽ اﻻﺑﺪاع ،ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮه ،ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ اﻟﯽ ﺑﻐﺪاد،
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﻐﺮاب ،ﻫﻤﻮم اﻟﻔﮑﺮواﻟﻮﻃﻦ )دو ﺟﻠﺪ( ،ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ

اﻟﺤﻀﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،و ﻧﯿﺰ اﻟﯿﻤﯿﻦ و اﻟﯿﺴﺎر ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ اﻟﺪﯾﻨﯽ )ﺟﻨﺎح
ﭼﭗ و راﺳﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ( از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﮑﺘﻮب او

در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی )۱۹۳۵–۲۰۱۰م( ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮﯾﻪی »ﻧﻘﺪ ﻋﻘﻞ ﻋﺮﺑﯽ« در ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ،
ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ )ﻣﯿﺮاث ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ( و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺣﻮاراﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب :ﻧﺤﻮ اﻋﺎده ﺑﻨﺎء اﻟﻔﮑﺮ اﻟﻘﻮﻣﯽ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ (۱۳۹۲ ،ﺑﻪ

زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ﺻﺎﺣﺐ
ﺳﻤﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﭼﻮن ﻣﺸﺎورﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

در ﺗﻮﮐﯿﻮ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺼﺮ و رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻠﺴﻔﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه ﺷﺪ و ﺟﻮاﯾﺰ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﺘﻌﺪدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﻧﺎم ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ

از ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزه  ۱۹۶۷ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺷﮑﺴﺖ

از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﺻﻠﯽ ﺣﻨﻔﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ در زﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻣﺼﺮ
ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﺧﻮان آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۵۲رﺳﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ .او در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و دردوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه

) (۱۹۵۲-۱۹۵۶در ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ او از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ وی ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و

ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬاق اﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮش ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺧﻮد او ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ دﯾﻨﯽاش ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺧﻮان

اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮﺑﯽ

ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﺸﺘﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ...ﺑﻮده اﺳﺖ.
)ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی ﺳﻨﮕﺪﻫﯽ و اﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﮐﻠﯽ  ،۱۳۹۲ﺻﺺ.

١(۱۸-۱۹

 .١ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﻣﺎﺳﺖ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﻟﯿﻼ
ﺗﻘﻮی ﺳﻨﮕﺪﻫﯽ و ﺑﻬﺮام اﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﮐﻠﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و
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ﯾﮑﯽ از ﺛﻤﺮات ﻓﮑﺮی ﻣﻬﻢ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﺗﺎﻣﻼت او در ﻣﻮرد اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﯾﺎ

ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدش ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﯿﻦ

ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اداﻣﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺣﯿﺎﮔﺮی دﯾﻨﯽ ﺳﯿﺪ

ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﯾﺎ اﺳﺪآﺑﺎدی( ،و در واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮاﻋﺘﺰاﻟﯽ و ﻧﻮ

اﺑﻦرﺷﺪی در آن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﮑﺮی در ﻣﺼﺮ و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ در ﺟﺮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ

ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻗﯿّﺖ
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ» :اوﻻ ﻣﺼﺮ از ﻧﻈﺮ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻗﻠﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺜﻼ از دورانﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا

در ﻣﮑﻪ از ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .....ﺛﺎﻧﯿﺎ از دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ

ﭘﺎﺷﺎ در ﻣﺼﺮ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﺪل ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ژاﭘﻨﯽ در ﻋﺼﺮ
ﻣﯿﺠﯽ ،ﻣﺼﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﺠّﺪد ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻮدHanafi 1997, pp. 929-930) ١) «.

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪه در ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

آﻧﻬﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﺻﻼﺣﺎت دﯾﻨﯽ/اﺳﻼﻣﯽ ) religious

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ« ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﺷﻤﺎره  ،۱۶ﺑﻬﺎر .۱۳۹۲

 .١آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ اﺳﺖ:

Hassan Hanafi. 1997. “Contemporary Islamic Philosophy”, in Companion
Encyclopedia of Asian Philosophy, edited by Biran Carr & Indira Mahalingam,
Routledge, pp. 929-944.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت :ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ» ،ﻓﻠﺴﻔﻪ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎدر ﺷﮑﺮاﻟﻠﻬﯽ ،ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ،ﺷﻤﺎره  ،۵۱-۵۲ﭘﺎﯾﯿﺰ  .۱۳۸۷اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ
از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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 ،(,reformﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ) ،(socio-political thoughtو ﺗﻔﮑﺮ

ﻋﻠﻤﯽ ﺳﮑﻮﻻر )» :(secular scientific thoughtاوﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ آﻏﺎز

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دوﻣﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ (٩٣١ ,١٩٩٧ Hanafi) «.ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ

ﺗﺎﻣﻞ در ﺧﻮاﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻣﻨﻈﻮر او را
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﻧﺴﺖ :اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ،ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ )و ﻣﺸﺨﺼﺎ

ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ( ،و ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارای ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ و
ﻣﺪاراﺟﻮﺗﺮ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻨﻔﯽ در آﺛﺎرش ﻫﺮﺳﻪ

ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼمﮔﺮا ،ﻣﻠﯽﮔﺮا و ﻋﻠﻢﮔﺮا را از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و

آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎی ﻋﺮب و ﻣﺼﺮ دارای اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮزی ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل ،اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ را ﻋﻤﺪﺗﺎ در اراﺋﻪ

راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺗﻮﺿﯿﺢ او اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ )ﺣﺪاﻗﻞ در روﯾﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ( از
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻨّﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻮن آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

در ﻋﻠﻢ را ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ روﺷﻨﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ و اﻟﺤﺎد را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ ﺳﮑﻮﻻر ،ﺳﻨّﺖ ﻣﺘﺤﺠﺮ را ﻧﻘﺪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺪل ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺗﺠّﺪد و ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ

ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻨّﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﺮﺑﯽ دارد,١٩٩٧ Hanafi) .

 (٩٣١ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺪهی ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻠﻤﯽ-ﺳﮑﻮﻻر-ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
ﮔﺬار از آﻧﭽﻪ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺪهﻫﺎی  ۱۵و  ۱۶درﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح دﯾﻦ و

ﺳﻨﺖ از آن ﮔﺬر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

)آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۹ص ۹.ﻧﺴﺨﻪ

ﭘﯽدیاف(١

 .١ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺣﻨﻔﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻤﯽ از اﺳﻼم در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﻣﺎ ،از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﻧﺼﺮﷲ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ،

»ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺼﺮ و دﻧﯿﺎی اﺳﻼم« ،ﻋﻠﻮم

ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﺎه ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۹؛ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﻧﮕﺎه ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ از

ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮا ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻧﺼﺮﷲ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ» ،ﻣﯿﺮاث

٩

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ و اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ﺣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪه در ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ

در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﻪ روﯾﻪ/ﻻﯾﻪ دارﻧﺪ .روﯾﻪی اول ،روﯾﮑﺮد اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد
»ﺗﺮاث«) (tradition, heritageاﺳﺖ ،آﻧﭽﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺑﺪان »ﺳﻨﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺳﻨﺖ و ﻣﯿﺮاث ﻫﻨﻮز ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن در

ﻧﺎم ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزه  ۱۹۶۷ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آن

ﺷﮑﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﺻﻠﯽ

ﺣﻨﻔﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ در زﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزی

در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﺧﻮان آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۵۲رﺳﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ

اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .او در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و دردوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻗﺎﻫﺮه ) (۱۹۵۲-۱۹۵۶در ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﺮﮐﺖ

ﺟﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ او از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ وی ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و

ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬاق اﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮش ﻧﻤﯽآﻣﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻧﻈﺮی و

ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .روﯾﻪی

دوم روﯾﮑﺮد ﻫﺮﯾﮏ در ﻣﻮرد »ﻏﺮب« و ﯾﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ
»ﭼﺎﻟﺸﯽ« ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻃﺮز ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در

دوران ﻣﺪرن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ

وﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺸﺮ اﻟﯿﺖ و ﻧﺨﺒﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻻﯾﻪ/روﯾﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻨﻔﯽ» ،واﻗﻌﯿﺖ« و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ و

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮع اﯾﺸﺎن
اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﮕﺎل ﻋﺼﺮﯾﺖ؛ ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮد ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﮐﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۳۸۹ﺻﺺ.۶۵-۹۲ .
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اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ راهﺣﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳﻪ روﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ از زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻨّﺖ ﯾﺎ ﺗﺮاث در زﻣﺎن

»ﮔﺬﺷﺘﻪ« رﯾﺸﻪ دارد و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻏﺮﺑﯽ »آﯾﻨﺪه«

ﺑﺸﺮ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺪن
ﺑﺸﺮی را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »واﻗﻌﯿﺖ« و وﺿﻌﯿﺖ

ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن »ﺣﺎل« اﺳﺖ ،و

در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه وﯾﺎ ﺳﻨﺖ وﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮐﻪ
آﻣﯿﺰهای از اﯾﻨﺪو اﺳﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻨﻔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻨﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻏﺮب ﻣﯽداﻧﺪ و

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻨّﺖ ﺑﻪﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ،رﯾﺸﻪای ﻋﻤﯿﻖ دارد ،در ﺗﻔﮑﺮ

اﺳﻼﻣﯽ/ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی ﻏﺮﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻪ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽﺷﺎن و درﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺟﻬﺖ

ﻋﻤﻖ ]ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاریﺷﺎن[ ﺑﺮ آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻨﺖ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزهي ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و در آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ

]ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ واﺳﻼﻣﯽ[ رﯾﺸﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ دارد .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ]از ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ[ ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارد ....از ﻻﯾﻪی اول ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮدهﻫﺎ
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،از ﻻﯾﻪی دوم ﯾﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ در رﻧﺞﻫﺎ و دردﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺷﻌﺮا و

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ]ﻋﺮب و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای و  [..ﺗﺒﻠﻮر دارد-٩٣٨ ,١٩٩٧ Hanafi) «.
(٩٣٩

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼمﮔﺮا ،ﻣﻠﯽﮔﺮا و ﻋﻠﻢﮔﺮا در

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺣﯿﺎﮔﺮی و

اﺻﻼح دﯾﻨﯽ در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ.
اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ،

١١

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ و اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

رﯾﺸﻪ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ )اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺣﺮاﻧﯽ،

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻬﯿﺎت ،ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ،ﻣﻨﻄﻖدان و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ

و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﯿﻼدی) ((۱۳۲۷-۱۲۶۲و ﺗﻼشﻫﺎی او در ﺟﻬﺖ

ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ اﺳﻼم از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،رﮐﻮد ﮐﻼﻣﯽ/اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ و ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﯽ
ﻓﻘﻬﯽ ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .او ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺟﻨﺒﺶ وﻫﺎﺑﯿﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ

از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺟﻨﺒﺶ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب )۱۷۰۳م (۱۷۹۲-در ﺣﺠﺎز ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ ،در

ﭘﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ اﺳﻼم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ/
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ درﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺰﯾﻪ

) (transcendenceو درﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رد ّ ﺧﺮاﻓﺎت و رد ﮐﻠﯿﮥ اَﺷﮑﺎل
ﻫﻤﮕﻮنﭘﻨﺪاری ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا ]از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎور ﺷﯿﻌﯿﺎن

و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮق ﺗﺼﻮف اﺳﺖ[ ﻣﺘﺒﻠﻮر اﺳﺖHanafi 1997, 931) ) ١ «.

ﺧﻠﻮص اﺳﻼم اوﻟﯿﻪ« و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ِ
از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮک در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب در ﻗﺮن

ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪی ) (۱۸۸۵ -۱۸۴۴در ﺳﻮدان

اﯾﺪه »ادﻏﺎم دوﺑﺎرۀ ﭼﻬﺎر ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ ]اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﺳﻼم[ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ

ﻓﻘﻪ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد

اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﺻﻼحﮔﺮان اوﻟﯿﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ آرای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻏﺰاﻟﯽ )در ﺗﻬﺎﻓﺖاﻟﻔﻼﺳﻔﻪ( و اﺑﻦ ﺻﻼح )۱۲۴۵-۱۱۸۱م( )در

آرا ﻓﻘﻬﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده( در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،راﯾﺞ
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻨﻔﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی دﯾﻦﭘﯿﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻠﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب» ،ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد اﺳﻼﻣﯽ« و

»ﺑﺎزﮔﺮدان ﭘﯿﺮاﺳﺘﮕﯽ و ﺧﻠﻮص در رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ]اﺳﻼم[« ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﻏﺮب ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪHanafi) .
 .١ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ
زﯾﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم و اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺠﺎززده اﺳﺖ،
ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﭘﺮدازد.
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ | ﺳﺎل دوم | ﺷﻤﺎره  | ۷ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

 (٩٣١ ,١٩٩٧ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﺟﻬﺎن اﺳﻼم از ﺳﻮی ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری

ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺌﻮال ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ »ﭼﺮا ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﻏﺮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد؟« )ﭼﺮا

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﻮل ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ وﺿﻊ ﻏﺮب ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ؟( را در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﺮب اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺎﺳﺦ

ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺪآﺑﺎدی )۱۸۹۷-۱۸۳۹م( ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آن

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن را در ﺧﻮد

اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮد را از ﺗﻌﺼﺐ و دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ و ﺟﻤﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن

اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد و»ﺳﻨّﺖ« اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درد ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ »ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻏﺮب« ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ روی آورﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺪون ﺗﻘﻠﯿﺪ .ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ »ﻣﺪرﯾﻨﯿﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ«
ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﻮد و ﺣﻨﻔﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎﻟﻪرو

اﯾﺪهی ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن

ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ ،اﺳﻼم اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را داراﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﻧﻮزاﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﺳﻼم را

ﺣﺎوی ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﻋﻈﯿﻢ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از»اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد

دروﻧﯽ« ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﺪهی آن زﻣﺎن راﯾﺞ ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﯽ و
ﺟﺒﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ درﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﺪهی ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ
و ﭘﺎناﺳﻼﻣﯿﺴﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺖ واﺣﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

و ﺑﺎﯾﺪ در ﺛﺮوت و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ِ آزاد ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪHanafi) .
 (١٩٩٧٬٩٣٢اﯾﺪهای ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر دوﻟﺖﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در

دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮاوان ﺑﺎﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ) (۱۹۰۵ -۱۸۴۹ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ

ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدش ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل را ﺑﺴﻂ دﻫﺪ،
اﺧﻼﻗﯽ و
ِ
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دﯾﻦ را از اﻧﺤﺮاف ﺑﺰداﯾﺪ ،و ﻧﻈﺎم ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را ذﯾﻞ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .او ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.

رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ) (۱۹۳۵ -۱۸۶۵ﺷﺎﮔﺮد اﺳﻼﻣﮕﺮای ﻋﺒﺪه راه اﺳﺘﺎدش را اداﻣﻪ

داد ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﻣﺮدود ﺷﻤﺮدن ﺧﺮاﻓﺎت و رﺳﻮم ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺎب آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺮ ﻃﺮد آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺿﺪاﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ او ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرزش

آﺗﺌﯿﺴﻢ/اﻟﺤﺎد ،ﻣﺎدهﮔﺮاﯾﯽ/ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ/ﭘﻮچاﻧﮕﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ

زﯾﺎدی داﺷﺖ .روﺷﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ؛ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﯾﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮﻣﯽ؟

ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨّﺎ ) ،(۱۹۴۶ -۱۹۰۶ﺷﺎﮔﺮد رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ،اﺳﻼم را ﺗﺠﻼی اﻋﺘﻼی ﮐﺎﻣﻞ
ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آﻣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﮕﺮای اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ/اﺳﺘﮑﺒﺎر در

ﺑﯿﺮون و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد در درون ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻫﺮدو ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ

اﺳﻼم .ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در اواﯾﻞ دﻫﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻼدی و

در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺷﻮرش اﻓﺴﺮان آزاد ﻣﺼﺮی در ﺳﺎل  ۱۹۵۲آﻧﻘﺪر ﻣﺤﺒﻮب
ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺗﻮان ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در

ﻣﺼﺮ را ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﻤﻞ رخ ﻧﺪاد,١٩٩٧ Hanafi) .

(٩٣٢

ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ) ،(۱۹۶۶ -۱۹۰۶ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،اﺑﺘﺪا

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﮐﺎرش را
آﻏﺎز ﮐﺮد ،وﻟﯽ از ﺳﺎل  ۱۹۵۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺒﺲ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺶ در زﻧﺪان

ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎی اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ

روﯾﻪ داد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۱۹۵۲اﻓﺴﺮان آزاد و ﺟﻤﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ در ﻣﺼﺮ ،ﺣﺮﮐﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﻢ از ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آزاد و در ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺳﺮّی ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾّﻪ
داد و در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن از ﮔﺸﻮدﮔﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی
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دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯽﮔﺮا و ﺳﮑﻮﻻر و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻮدن و
ﺗﮏﮔﻮﯾﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾّﻪ داد-٩٣٢ ,١٩٩٧ Hanafi).
(٩٣٣

اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب  ۱۹۵۲ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﯿﺪ

ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ« )ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺖ در ﻋﺮﺑﯽ( در ﻟﻐﺖ ﻧﺴﺒﺖ

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ »ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﻧﻮ ﺷﺪن« دارد و ﻣﯽﺷﻮد ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ را ﺑﻪ

ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻌﻘﻞ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ »ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎﺻﺪی ﭼﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺸﺮی ،اﺧﻼﻗﯿﺎت ،ﺷﺎن ﺑﺸﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ «.اﻟﺒﺘﻪ

اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر از ﺳﮑﻮﻻر ﯾﺴﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،وﻟﯽ »ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎن«
ﻫﺮاﺳﯽ از آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن اﺳﻼم ﯾﮏ دﯾﻦ ﻋﺮﻓﯽ و دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ» :دﻓﺎع

از ﺣﻘﻮق و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺮ ﻣﺬﻣﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﻧﺎم آن ﻋﺮﻓﯽ
ﺳﺎزی ]و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ[ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻗﻄﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎور اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ

از ﭼﻨﺪی اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺻﺮ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ و اﺧﻮان ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ از ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد در

ﺳﺎل  ۱۹۴۴ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺧﻮان ﺑﻮد و ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی

اﺧﻮان داﺷﺖ ،رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻨﯽ را در ﻣﻮرد اﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺪ
ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ در اﻗﺎﻣﺖ دهﺳﺎﻟﻪ در زﻧﺪان ﻧﺎﺻﺮ ) (۱۹۶۴-۱۹۵۴رادﯾﮑﺎل ﺷﺪه

ﺑﻮد،

در

ﺳﺎلﻫﺎی

زﻧﺪان

ﮐﺘﺎبﻫﺎی

ﻣﻌﺎﻟﻢ

ﻓﯽاﻟﻄﺮﯾﻖ،

ﺗﻔﺴﯿﺮﻓﯽﻇﻼلاﻟﻘﺮآن ،ﻫﺬااﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﯾﻦ را ﻧﻮﺷﺖ و
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﯽ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی راه ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ
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اﺛﺮ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ رادﯾﮑﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
»آﻣﻮزهی ﺟﺎﻣﻊ« ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﺣﺮف

ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد )ﺑﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﺟﺎن راﻟﺰ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺮا

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی آرﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﻋﻮت

ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن

ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ در ﺳﺎل ،۱۹۶۵

ﭘﺲ از ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آزادی از زﻧﺪان ،دوﺑﺎره زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ

در آن ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﯽ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ در ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﯿﻪ او
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺮور

ﻧﺎﺻﺮ )ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽاش او ﻧﺒﻮد( ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از

اﻋﻀﺎی اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،اﻋﺪام ﺷﺪ) .در ﻣﻮرد ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:
ﺳﻨﮕﺪﻫﯽ و اﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﺺ ،۱۴-۱۶ .ص۲۷ .؛ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺮادی» ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن

ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ« ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﻰ ۱۳۸۲؛ ،ﺷﻤﺎره ۲۱؛ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و دادﮔﺎه او(.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺣﻨﻔﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ،وﻗﺘﯽ از ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﻪ

ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻌﺪی او ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻧﻮﻋﯽ

ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﺗﺠﺪد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻣﺜﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺑﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ در ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﺠﺪد ،ﺑﻌﺪ از
ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻋﺮاﺑﯿﻪ )۱۸۸۲-۱۸۷۹؛  (Urabi Revolutionدر ﻣﺼﺮ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎرﺗﺮ ﺷﺪ؛ و ﯾﺎ رﺷﯿﺪرﺿﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت در

اواﺧﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻮان و ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﻗﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻻﯾﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل) ۱۹۲۴ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺧﻼﻓﺖ

دورهی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﺟﻤﻬﻮری ﻻﯾﯿﮏ ﺗﺎﺳﯿﺲ( از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ

ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻠﻔﯽ و دﯾﻦﭘﯿﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ داد .ﻧﻤﻮﻧﻪی
ﺑﺎرز دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره
ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺑﺎﻻ و
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ﭘﺎﯾﯿﻨﯽﻫﺎ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮا ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز در ﻣﺼﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﺮهی

ارﺗﺶ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺴﯽ و اﺧﻮان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ١(.ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ

رواﯾﺖ ﺣﻨﻔﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ در ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﺴﻞ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و
ﺷﺎﮔﺮدان او وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎرﺗﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روی آوردن ﺷﺎﺧﻪای در ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ،ﻋﺒﺪه و رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﯿﺶ از

ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد؛ ﻣﻨﺘﻬﯽ در اﯾﻦ راه ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﻓﺎﺿﻠﻪای از اﺳﻼم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز زﯾﺎدی ﺑﺮ دوش آن

اﺳﻼم ﺑﺮﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن اﺳﻼم ﻧﺎب را راه ﻧﺠﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﻫﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻢ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ .در ﺻﻮرتﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا آن ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺠﺪد ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﺳﻠﻔﯽوار ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﺮ

ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ

ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻮادار ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮﻣﯽ؟« ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻨﻔﯽ
ﻣﯽﺷﻮد

ﮔﻔﺖ

ﻫﺮدو.

اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ

ﺑﻪ

ﻫﺮ

دو

ﺻﻮرت

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر/ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا/ﺳﻠﻔﯽ و ﺗﺠﺪدﺧﻮاه/روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ/ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ دﯾﻨﯽ/

ﭘﺴﺎاﺳﻼﻣﮕﺮا )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺘﺎﺧﺮ( ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .در ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺘﯽ

ﭘﺴﺎاﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﯿﺜﻢ ﺑﺎداﻣﭽﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺴﺎاﺳﻼﻣﮕﺮا؛
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﺎن راﻟﺰ و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ Post-Islamist

 Political Theoryﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ :در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر(
ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ

 .١در ﻣﻮرد اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ و ﭘﺴﺎاﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ در ﻣﺼﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از آﺻﻒ
ﺑﯿﺎت:

Asef Bayat, “Egypt and Its Unsettled Islamism”, in Post-Islamism: The

Changing Faces of Political Islam (Bayat edited), Oxford University Press,
2013.
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ﺣﻨﻔﯽ ﻋﻤﺪهی ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ را وارث ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ

راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر از اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ »ﻓﺮﻗﻪ
ﻧﺎﺟﯿﻪ« )ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ در آن ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ

دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﮑﺜﺮ در ﺑﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ.

ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺜﺮ را

ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮای داوری در ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ رای

اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ اﺳﻼم اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺗﺒﺎر ﺟﻨﺒﺶ

اﺳﻼمﮔﺮا و اﺻﻼح دﯾﻨﯽ از ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺗﺎ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر

رﯾﺸﻪﻫﺎی آن درﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺑﻦ رﺷﺪی و در ﻣﯿﺎن

ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻨﻔﯽ ،اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ

اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ،ص (۱۵ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻨﻔﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ در دورهی ﻣﺪرن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ
»ﺷﻮرا« اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿﻪ از ﻋﺼﺮ ﺳﯿﺪ

ﺟﻤﺎل ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اول )اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ۱۹۵۴
ﺑﻪ زﻧﺪان ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ و روﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ اﻋﻀﺎی

اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺧﻮدش ﻋﻮض ﺷﻮد( ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺣﻨﻔﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﺎﯾﺪ رادﯾﮑﺎل و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و

ﺿﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﺘﺎﺧﺮ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﯽ اﻟﻄﺮﯾﻖ( ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی

راه) اﺳﺖ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﯿﻼ ﺗﻘﻮی ﺳﻨﮕﺪﻫﯽ و ﺑﻬﺮام اﻣﺎﻧﯽ ،ص،۱۹ .
ص(۲۴.

ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺷﺎﻋﺮه در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺪا ،وﺣﯽ و ﻧﺒﻮت ،ﻣﻌﺎد ،اﻣﺎﻣﺖ،

اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﻪ راﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺼﺪاق ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﺗﺮاژدی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻓﮑﺮی ﻣﺎ اﺷﻌﺮی و راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده ،اﻣﺎ

وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک و زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ ﻣﺎ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

روﯾﮑﺮد ﻓﮑﺮی ﻣﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎزﺳﺎزی
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ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺿﺮورت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) «.ﺣﻨﻔﯽ ،اﻟﯿﻤﯿﻦ و اﻟﯿﺴﺎر ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ

اﻟﺪﯾﻨﯽ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ،ﺻﺺ

١(۱۵-۱۶

ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد در ﻣﻮرد »ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ« را اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل

اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺪه در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻋﺮوه اﻟﻮﺛﻘﯽ و اﻟﻤﻨﺎر ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدو در

راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﯽ ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
و دﻋﻮت ﺑﻪ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ.

او اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﻂ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از

ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻗﺒﻮل دارد ،و ﻧﻪ ﻣﻘﻠﺪ ﻏﺮب اﺳﺖ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث و ﺳﻨﺖ.

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﮑﻤﻞ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺻﻼح دﯾﻨﯽ اوﻟﯿﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺎل و ﻋﺒﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘﻂ در

ﺳﻄﺢ »ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺗﺠﺰﯾﻪ،

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن

ﺑﻪ »ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ و اﺻﻼح آن« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ

در اداﻣﻪ ﮐﺎرﻫﺎی »اﺑﻦ رﺷﺪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در اﺻﻮل دﯾﻦ ،ﺷﺎﻃﺒﯽ در
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون در ﺗﺎرﯾﺦ و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻓﻘﻪ« ،ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻫﻤﺰﻣﺎن از اﺷﻌﺮﯾﮕﺮی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮف،

ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ رﺳﻤﯽ دﯾﻨﯽ در ﻣﺼﺮ و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺪهﻫﺎ

ﺑﻮده اﺳﺖ ،دوری ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ) .ﺣﻨﻔﯽ ،اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺜﻮره ﻓﯽ اﻟﻤﺼﺮ؛ ﺣﻨﻔﯽ،

اﻟﯿﺴﺎر اﻻﺳﻼﻣﯽ و اﻟﻮﺣﺪه اﻟﻮﻃﻨﯿﻪ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ(۱۶-۱۷ ،

ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻏﺮب ﺑﺪﮔﻤﺎن اﺳﺖ و ﻫﺪف
ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻏﺮب را ﺗﺴﻠﻂ و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ
ﺟﻬﺎن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﺣﺪت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و

ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن« و دﻫﮑﺪهی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻏﺮب ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻄﻮره ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺮب را از ﺑﯿﻦ

ﺑﺒﺮد و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف او از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻋﻠﻤﯽ

 .١در ﻣﻮرد ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﯿﺪه اﻟﯽ اﻟﺜﻮره و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺪی اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺜﻮره ﻓﯽ ﻣﺼﺮ.

١٩

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ و اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺮبﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ »اﺳﺘﻐﺮاب« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از

ﻏﺮبزدﮔﯽ و ﺳﻠﻄﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر »راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ« ﺑﺎ ﻏﺮب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،راﻫﯽ

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺗﻘﻮی ﺳﻨﮕﺪﻫﯽ و اﻣﺎﻧﯽ ،ص(۲۹ .

ﭘﺲ ﺣﻨﻔﯽ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در ﺷﮑﻞ ﻏﺮﺑﯽ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ آﻣﺪن از ﺣﻮزهی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻨﻔﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﺪاﺳﺖ و
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل دﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ» :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد از

ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی ﺑﯿﻦ اﻋﻠﯽ)ﺧﺪا و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ( و ادﻧﯽ )اﻧﺴﺎن ﻣﻘﻬﻮر و

ﻣﺤﮑﻮم( ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﻘﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮﮔﺮدد «.ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را از راﺑﻄﻪ

ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ-ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﻪ راﺑﻄﻪﻫﺎی دوﺳﻮﯾﻪ در

راﺳﺘﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

و ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎن

اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻈﺮ او ﻣﻠﺖﻫﺎ دارای ﺧﺼﺎﯾﺺ و روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻏﺮبزده و اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﺮا در

ﭘﯽ ﺧﻮد داﺷﺖ .در ﻧﻈﺮ او ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادی و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼمﮔﺮا ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ

دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ،

اﻟﯿﺴﺎر اﻻﺳﻼﻣﯽ و اﻟﻮﺣﺪه اﻟﻮﻃﻨﯿﻪ ،ص۱۱۶ .؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻘﻮی ﺳﻨﮕﺪﻫﯽ و

اﻣﺎﻧﯽ ،ص(۳۱ .
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ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »وﺣﺪت ﻣﻠﯽ« در ﻣﺼﺮ درﺻﺪد
وﺣﺪت ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺳﻼﻣﮕﺮا ،ﻟﯿﺒﺮال ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ در ﻣﺼﺮ

اﺳﺖ .او از اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺳﻠﻔﯿﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮑﻔﯿﺮ

ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﻼف اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻫﺪف

ﺑﺎﺷﺪ ،اﺧﺘﻼف در روش و اﻟﻔﺎظ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ و
ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ و ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﺖﻫﺎ و ﮐﻼ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻋﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪی
ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث/ﺳﻨﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﮕﺮا و ﺳﮑﻮﻻر در ﻣﺼﺮ و ﺟﻬﺎن
ﻋﺮب دارای دو ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶ از

ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﺳﻠﺒﯽ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد :اﺑﻌﺎد اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن

اﺳﻼﻣﮕﺮا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺻﺎﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ ،دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و

ﺧﻮد ﺑﻮﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ،و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﻪ در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺴﺴﺖ از آن .ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﮕﺮا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﺻﺮار
ﺑﺮ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺼﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻨﻔﯽ(
ﻋﻠﻮم دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن

ﺳﮑﻮﻻر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و آﻏﺎز ﻧﻤﻮدن از ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺣﺲ و

ﺗﺠﺮﺑﻪ ،اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و آزادیﻫﺎ ،اﺑﺘﻨﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ

ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻬﯽ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ و
ﺳﻠﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﮑﻮﻻر ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﺗﻘﻠﯿﺪ آن از ﻏﺮب ،دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ ﺣﻨﻔﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ دو ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻔﯽ و اﺳﻼمﮔﺮا و ﺳﮑﻮﻻر اﺧﺘﻼﻓﺎت

ﮔﺴﺘﺮدهای در روش ،زﺑﺎن ،و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه دارﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﺠﺎد وﻓﺎق ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ» .دو روﯾﮑﺮد اﺳﻼمﮔﺮا و ﺳﮑﻮﻻر در ﻗﻠﻤﺮو اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﻓﺎق
]و اﺟﻤﺎع[ ﻫﺴﺘﻨﺪ« ،و اﺧﺘﻼف اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻨﺒﻪی ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ.

)ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ،ص (۱۱ .وﻓﺎق و رﻓﻊ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ »ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺐ دﯾﻦ و وﻃﻦ
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و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ،ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ

رﻓﻊ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ).ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻨﻔﯽ ،اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ ﻓﯽ

اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن(

ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ آﻣﺪن از ﺣﻮزهی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻨﻔﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل دﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ» :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد از ﺣﺎﻟﺖ

ﻋﻤﻮدی ﺑﯿﻦ اﻋﻠﯽ)ﺧﺪا و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ( و ادﻧﯽ )اﻧﺴﺎن ﻣﻘﻬﻮر و ﻣﺤﮑﻮم(

ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﻘﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮدد «.ﺑﻪ

ﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را از راﺑﻄﻪ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ-

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﻪ راﺑﻄﻪﻫﺎی دوﺳﻮﯾﻪ در راﺳﺘﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻘﻠﯽ ،ﮔﺬار از اﻋﺘﻤﺎد

ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﺺ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﮔﺬار از ارزشﻫﺎی
ﺳﻠﺒﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻫﺪ ،ﺗﻮﮐﻞ ،ورع ،ﺗﻘﻮی ،رﺿﺎ ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ،ﺧﻮف

و ﺧﺸﯿﺖ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﻘﻼب ،ﺳﺘﯿﺰ ،ﺗﻤﺮد و اﻋﺘﺮاض از

دﯾﮕﺮ راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ راﻫﮑﺎرﻫﺎ دو ﺟﺮﯾﺎن ﺳﮑﻮﻻر و اﺳﻼمﮔﺮا در ﻣﺼﺮ در

»ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ« ذوب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﺟﻤﺎع ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
)ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﺮﷲ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ﺻﺺ.

١(۱۲-۱۳

ﺣﻨﻔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺠﺎی ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻧﻈﺮی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ آزادی

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﺳﻼﻣﮕﺮا و ﺳﮑﻮﻻر در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻓﺎرغ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﺎن—

ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﷲ و ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و وﻃﻦ ﻋﺮﺑﯽ—

 .١آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻓﻘﺮات در ﻧﻘﺪی از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻮن» ،ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﮕﺮا ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮدن ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﮓ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ«.
ﻫﻤﺎن ص.۱۴ .
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻮل آن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ وﺣﺪت ﺑﺮﺳﻨﺪ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ

و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ،ﺣﻮار اﻟﻤﺸﺮق و اﻟﻤﻐﺮب ،۱۹۹۰ ،ﺻﺺ ،۸-۱۴ .ﺑﻪ

ﻧﻘﻞ از آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ص(۲۵.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﻨﻔﯽ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﻪ ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻮﺷﺮﯾﻌﺘﯽﻫﺎ در اﯾﺮان،

ﺗﺤﻘﻖ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﺰو اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۵۷اﯾﺮان

ﺣﻨﻔﯽ ﻋﻤﺪهی ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ را وارث ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ

راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر از اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ »ﻓﺮﻗﻪ

ﻧﺎﺟﯿﻪ« )ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ در آن ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ
دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﮑﺜﺮ در ﺑﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ.

ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺜﺮ

را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮای داوری در ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ

رای اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ اﺳﻼم اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺗﺒﺎر

ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼمﮔﺮا و اﺻﻼح دﯾﻨﯽ از ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺗﺎ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اﺳﺖ ،وﻟﯽ

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﯾﺸﻪﻫﺎی آن درﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺑﻦ رﺷﺪی
و در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ

ﻓﻘﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ

در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف رﻓﺖ.

ﺣﻨﻔﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﮐﺸﻮری در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﻋﺮاب و ﺑﺴﯿﺎر

ﺣﺴﺎس از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎسﺗﺮ از ﻏﺮب و

اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺷﻦ و رﻓﯿﻌﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم و ﺣﺘﯽ

در رواﯾﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢدوﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺮان در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﻬﻠﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ

اﻋﺮاب ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﻧﯿﺰ ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ

ﻣﯽﮐﺮد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺰه اﻣﺮاﯾﯽ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ) ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ(۱۳۸۳ ،؛
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ص(۱۹ .

ﺣﻨﻔﯽ ،در رواﯾﺖ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را اﺣﯿﺎﮔﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺪه اﻧﻘﻼب
ﻋﺮﺑﯽ و ﭘﺮوژه ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮع

ﺟﺪﯾﺪی از »ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم ﻧﺎﺻﺮی« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺗﻘﺎﺑﻞ

ﺑﯿﻦ اﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ و اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .او ازاﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ

ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦﺷﺎن ﻣﺼﺪق ﻗﺮار دارد؛ و ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪ وﻗﺎﯾﻊ رخ

داده ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف رﻓﺘﻦ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﺳﺖ :او ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮاق را »ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯽﻫﺪف« ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺗﺮس اﻋﺮاب از

اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﺠﺎ و از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻨﺘﻘﺪ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﺑﺎزﭘﺴﮕﯿﺮی ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی

اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﯾﺮان از دﺳﺖ ﺻﺪام ﺑﺎ ورود اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎک ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﭘﺲ

اﯾﺮان در ﻋﻤﻞ دﭼﺎر ﻟﻐﺰشﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ آن ﻟﻐﺰشﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ) .ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ،اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻪ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ ﻓﯽ

اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ص (۱۹-۲۰ .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ

ﺟﺒﻬﻪای ﮔﺴﺘﺮده از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻋﻢ از دﯾﻨﯽ ،ﭼﭗ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﺎه و اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺗﮑﺜﺮ و

ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻞ در اﻧﻘﻼب و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎن

ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﮕﺮا و ﺳﮑﻮﻻر دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﺷﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺣﻨﻔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
آﻣﺪ و ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻬﺮان و ﻗﻢ دﯾﺪار ﮐﺮد .او آرزو

٢٤
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داﺷﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺼﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺪ) .ﺗﻘﻮی

ﺳﻨﮕﺪﻫﯽ و اﻣﺎﻧﯽ ،ص (۱۸ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی او ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ در دﻫﻪ
ﻫﺸﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻄﻬﺮ« ﺑﻮد) .ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ

رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﺎم و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی در

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد (.در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﮑﯽ از

ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪی اﺧﺒﺎر ادﯾﺎن

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ« )ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺖ در ﻋﺮﺑﯽ( در ﻟﻐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ

»ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﻧﻮ ﺷﺪن« دارد و ﻣﯽﺷﻮد ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻌﻘﻞ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد ،ﭼﻮن

ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ »ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎﺻﺪی ﭼﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی،

اﺧﻼﻗﯿﺎت ،ﺷﺎن ﺑﺸﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ «.اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر از ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،وﻟﯽ »ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎن« ﻫﺮاﺳﯽ از آن

ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن اﺳﻼم ﯾﮏ دﯾﻦ ﻋﺮﻓﯽ و دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ» :دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و

ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺮ ﻣﺬﻣﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﻧﺎم آن ﻋﺮﻓﯽﺳﺎزی ]و

ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ[ ﺑﺎﺷﺪ) «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ »ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻨﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ«،

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺧﯿﺮﺧﻮاه ،اﺧﺒﺎر ادﯾﺎن ،ﺗﯿﺮو ﻣﺮداد ،۱۳۸۳

ﺻﺺ (۵۰-۵۱ .او ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ راه ﻣﻄﻠﻮب او در ﻣﯿﺎﻧﻪ ارﺗﺠﺎع

دﯾﻨﯽ و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ »ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺪرن

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) «.ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ در اﯾﺮان روﺷﻨﻔﮑﺮان ﯾﺎ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ ﻫﻢ

دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.

ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻏﺮب و اروﭘﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺿﺪدﯾﻦ ﺑﻮد .ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺎن دﯾﺎﻧﺖ و ﺗﻌﻘﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و »از اﯾﻦ رو ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ
و ﺟﺪﯾﺪ« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ» :در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ

ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺿﺪدﯾﻦ اﺳﺖ «،اﻣﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم» ،ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ از ﺳﻨﺖ

ﻣﯽآﯾﺪ .ﺿﺪ آن ﻧﯿﺴﺖ« .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ راﻫﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ازدرون »ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ« راﻫﯽ ﺑﻪ درون

٢٥

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ و اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ »ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳﻨﺖ« ﻧﺪارد .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺣﻨﻔﯽ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن) ،و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﺮان(

را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران و ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺘﺪار آﻧﻬﺎ

)ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ( ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ) «.ﻫﻤﺎن ،ص.

 (۵۰ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ از آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺣﻨﻔﯽ از

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻖ

اﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی او ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

٢٦

اﺳﭙـﯿــﻨﻮزای ﺣﻨﻔﯽ و

ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﻬـﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

رﺿﺎ ﺑﻬﺸـﺘﯽ ﻣُﻌﺰ

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﺼﺮی ﻧﺎﻣﺪار زاده  ۱۹۳۵ﻣﯿﻼدی ،در  ۲۱ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ

ﺳﺎل  ۲۰۲۱رﺧﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯿﺮاث ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ،

اﺻﻼح و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻨﺖ و ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ )او از ﺣﯿﺚ
ﺣﺠﻢ آﺛﺎر اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺒﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ( .در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر او ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ

ﺳﻨﺖ و اﺳﺘﻐﺮاب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و دوران-

ﺳﺎز ﺑﺎروخ اﺳﭙﯿﻨﻮزا "رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ

اﺛﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﯾﮏ اﺛﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

ﻓﮑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻔﺼﻞ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان

اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا و رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ او در ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺰرگ و
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺼﺮی ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.

٢٧

اﺳﭙـﯿــﻨﻮزای ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﻬـﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻨﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋَـﻠَﻢ

اﺻﻼح و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺳﻨﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر

ﺟﻤﻠﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ دروندﯾﻨﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و از

دو آﺑﺸﺨﻮر ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﻓﯽ روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺳﯿﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از

ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﻨﻔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﻏﺮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﭘﺎﯾﯽ در

ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯽﺷﮏ و ﺑﻔﺮاﺧﻮر در رﻓﺖوآﻣﺪ
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮقوﻏﺮب از ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﺿﺮوری ،ﻧﻮع اﺻﻼح ،ﺟﻬﺖ
آن ،و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺎن از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ را ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺎن را در ﭘﺮوژه اﺻﻼح ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺟﺎری ،ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

از ﭼﭗ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﮔﺮاﯾﺶ

اﺧﻮاﻧﯽ١ .

ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﻮﻣﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯽ و ﻓﻮﺋﺮﺑﺎﺧﯽ در

ﻏﺮب ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی و

ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ-

ﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دﯾﻦ و ﺳﻨﺖ را در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ

ﺑﮕﺬارد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻘﯽ ،ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺒﯽ از

رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ درونرﯾﺰ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮﯾﺰ از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ،ﻣﻬﻢ
و ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اﺳﺖ.

ﭼﭗ اﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﻫﮕﻞ و
در ﻣﻮرد ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ،آن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ِ
 .١ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻬﺪی ﻋﺎﮐﻒ ﻣﺮﺷﺪ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻮد در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﭼﭗ اﺧﻮاﻧﯽام .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﮑﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ اﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ِ
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎﺻﺮیم ،ﻧﯿﺴﺘﻢ! ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺣﻤﺪاﻟﺠﻨﺪی در اﻟﻨﻬﺎر ﻗﺎﻫﺮه ﺑﺎ
ﻗﻮﻣﯽ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠ �
ﯽ ﻣﺼﺮی ِ
ِ
ِ
ﻋﻨﻮان ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ :اﻟﺨﻼﻓﻪ ۱۱٫۲٫۲۰۱۰ ...ﻧﻘﻞ از ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﻟﮑﯿﻼﻧﯽ در "ﻣﻔﮑﺮون ﻋﺮب

ﻣﻌﺎﺻﺮون ،ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﺎءاﻟﺪوﻟﺔ و ﺣﻘﻮقاﻹﻧﺴﺎن " ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺮﮐﺰاﻟﻌﺮﺑﯽ ﻟﻼﺑﺤﺎث و دراﺳﻪ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ،ﺑﯿﺮوت ،۲۰۱۶ ،ص ۳۲۴
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ادﻣﻮﻧﺪ ﻫﻮﺳﺮل ﺑﻄﻮرﺧﺎص ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﯿﻮه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎ

اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎرهای و ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺲﻟﺮزه-
ﻣﺨﺘﺼﺎت
ِ
ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺣﻮزه دﯾﻦ ﺑﺒﺎر ﻣﯽآورد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ آﻣﯿﺰشﻫﺎی ﻓﮑﺮی آزﻣﻮن ﻣﯿﺰان ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺮوندﯾﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎوﯾﻞ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ در

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ در رواﯾﺖ
ارﺗﺪوﮐﺴﯽ اﺳﻼم از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ و دادوﺳﺘﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻧﻮ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻗﻀﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻮزاﯾﯽ ﻣﯿﺮاث در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.

اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﮐﻪ در آﻏﺎز راه ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﻫﻢ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای

ﭘﺎﯾﺎن راه اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮد
ورود ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺗﺎ
ِ

را در ﻓﺮازوﻓﺮود اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻪﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮد ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ

ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺪال وﺣﯽ و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﺻﺎﻟﺖ داد و ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻋﻘﻞ راﻫﯽ ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و ﺗﺠﺪد ﻣﯽﮔﺸﻮد و ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﻘﻮﻻت ﺳﻠﻄﻪ ،دﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن و ﺗﺠﺪد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮد.

ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﻓﮑﺮ او و اﻗﺘﺪای ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ

ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ و آن رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﯿﺮاث اﺳﺖ .اﺳﭙﯿﻨﻮزا

ﻋﺪﺳﯽﺗﺮاش اﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﻔﺎفﺗﺮ دﯾﺪن ،ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﮐﺮدن ﻗﻮای

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﺷﮑﺎری ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﻣﺎت ،ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ادراک ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت

ﺗﺼﺮف و واﺷﮑﺎﻓﯽ و ﻏﻮر در ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ از دور ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮزوﻧﯽ

ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪ او ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ،ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ِ
ادراک اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﻧﮕﺎه و ﺗﺼﺮف آدﻣﯽ در ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .او
ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺪﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻦ ﻓﺮازﯾﻦ را ﺑﺰﯾﺮ ﭼﺸﻢ آدﻣﯽ ﻣﯽآورد

و اراده ﻋﯿﻨﯿﺖ را در ﻣﻨﺘﻬﺎی ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ

ﻓﯿﺸﺘﻪ در ﺑﺎره او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ..." :اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ

اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺎده ﻋﯿﻨﯽ ﺿﺮورﺗﺎ راه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و او در

اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﻖ

داﺷﺖ١ ."...

 .١ﻓﯿﺸﺘﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم ﺑﺮ آﻣﻮزه داﻧﺶ ،ﻧﺸﺮ ورن ﭘﺎرﯾﺲ .۱۹۹۰ ،ص ۳۰۸
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اﺳﭙـﯿــﻨﻮزای ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﻬـﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻫﺎن ﮐﻮﻟﺮوس Johannes Nicolaus Colerus

) (۱۷۰۷-۱۶۴۷اوﻟﯿﻦ ﺗﺬﮐﺮهﻧﻮﯾﺲ اﺳﭙﯿﻨﻮزا و ﻣﻌﺎﺻﺮان او از ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻮرد

ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻻﯾﯿﮏ ﻗﺪﯾﺲ" ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮدی

ﺑﺮای اﻟﻬﯿـﺪاﻧﺎن ﭘﺴﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ،اﺷﻼﯾﺮﻣﺎﺧﺮ و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻟﯿﺒﺮال .روح
ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻇﺮان
ﺣﯿﺎت او ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪ.

اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﮐﻪ در آﻏﺎز راه ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﻫﻢ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

ﺎن راه
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾ ِ
اﻋﺘﺒﺎرﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻓﺮاز و ﻓﺮود اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﭼﻮن

ﺳﻠﻄﻪﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮد ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺪال وﺣﯽ و

ﻋﻘﻞ ﺑﻬﮕﺮاﯾﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺻﺎﻟﺖ داد و ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻋﻘﻞ راﻫﯽ ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و

ﺗﺠﺪد ﻣﯽﮔﺸﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﺳﻠﻄﻪ ،دﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن و ﺗﺠﺪد ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﺤﻨﻔﯽ ﺑﻮد .ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﻓﮑﺮ او و

اﻗﺘﺪای ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ و آن رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﯿﺮاث
اﺳﺖ.

واژه ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻨﮓ ﮔﻮر او »  « Cauteﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و

اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺸﯿﺎری و ﺑﯿﺪاری آواز ﻣﯿﺪﻫﺪ و

ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ وﺳﻮاس و دﻗﺖ و ﺑﯽﺗﻤﮑﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺎ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺮدﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ِ

دﻏﺪﻏﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ :ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻋﺪﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ﻣﺮﺋﯽ ﺳﺎزی و
ﻋﯿﻨﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﻣﯿﺮاث و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در

Doctrine de la science, Œuvres choisies de philosophie première, Vrin
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ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﻣﺎت ﯾﺎ ﮐﮋﺗﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﭼﭗ ﻧﻮی اﺳﭙﯿﻨﻮزﯾﺴﺘﯽ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪی دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ او ﻣﻌﺎﺻﺮت دارد .ﻣﻮج ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آﺛﺎر اﺳﭙﯿﻨﻮزا

در دﻫﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ از ﺳﻮی ﭼﭗﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﻨﻔﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﮕﺎه و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ او ﺑﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﭗﻫﺎی آﻟﺘﻮﺳﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی و ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ

Gilles

ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻮ ، Alain Badiouﮔِﺮو  Martial Gueroultو دﻟﻮز
 Deleuzeدر ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﺛﺎر اﺳﭙﯿﻨﻮزا در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺎرﻫﺎ و درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ژﯾﻞ دﻟﻮز در آن دوره ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺎزه ،ﻋﻤﻠﮕﺮا و

رواﯾﺘﯽ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺣﻨﻔﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ اﺳﭙﯿﻨﻮزا را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺴﺘﻮﻓﺎ

ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ

اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ/ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎزی آن رﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎﯾﺖ

ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻨﺪاوی )ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﺳﺎل  (۲۰۲۰ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ۱۹۷۱

ﺣﻨﻔﯽ/ﻓﻮادزﮐﺮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﺛﺮ آﻣﺪه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و اﻫﺪای
ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺮ آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر "رﺳﺎﻟﻪ" ﯾﺎد

ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ "ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ" ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﭘﻠﯿﺎد ) (۱۹۵۴ﺑﺎ

ﺴﺲ  Madeleine Francèsو روﺑﺮ ﻣﯿﺰراﺣﯽ Robert
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺎدﻟِﻦ ﻓﺮاﻧ ِ
 Misrahiو ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺎرﻧﯿﻪ
) (۱۹۲۸از اَﭘﻮن  Charles Appuhnو ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ َ
ﺷﺮﭘﺎﻧﺘﯿﻪ ) (۱۸۷۲از

ﺳﺴﻪ  Émile-Edmond Saissetاﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ در اﺑﺘﺪای ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ
اﻣﯿﻞ ِ

رﺳﺎﻟﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻻﺗﯿﻦ
ﻫﻤﺨﻮان و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﺎت ﻋﻬﺪﯾﻦ از رﺳﺎﻟﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ

ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺮ  ۱۹۶۰ﺑﯿﺮوت اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﻮاد زﮐﺮﯾﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و زﺣﻤﺖ و دﻗﺖ او ﺑﺪون

٣١

اﺳﭙـﯿــﻨﻮزای ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﻬـﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

اﺷﺮاف ،ﺣﻮاﺷﯽ و ﻣﯿﻨﺎﮔﺮیﻫﺎی زﮐﺮﯾﺎ ﮐﻤﺎل ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ زﮐﺮﯾﺎ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺮب اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ١ .

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﺎ

ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺮ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
ﯾﮑﻢ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

دوم .اﺳﭙﯿﻨﻮزا و دﮐﺎرت

ﺳﻮم .ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا

ﭼﻬﺎرم .ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺘﺎب )ﻫﺎی( ﻣﻘﺪس

ﭘﻨﺠﻢ .ﺷﯿﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺳﭙﯿﻨﻮزا
ﺷﺸﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮت

ﻫﻔﺘﻢ .ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﯿﺜﺎق اﺑﺪی

ﻫﺸﺘﻢ .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﻬﻢ .ﻣﻌــﺠﺰه

دﻫﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺣﻮاری )ﺻﺤﺎﺑﯽ(

ﯾﺎزدﻫﻢ .وﺣﯽ ﻣﮑﺘﻮب و وﺣﯽ ﻣﻄﺒﻮع

دوازدﻫﻢ .ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ

ﺳﯿﺰدﻫﻢ .ﻋﻘﻞ و ﻻﻫﻮت

ﭼﻬﺎردﻫﻢ .ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺣﻘﻮق ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ .ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﯾﻬﻮدی
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ .دﯾﻦ و دوﻟﺖ

ﻫﻔﺪﻫﻢ .ﺷﻬﺮوﻧﺪ آزاد در دوﻟﺖ آزاد

 .١ﻓﻮاد ﺣﺴﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺼﺮی ) ،(1927-2010ﭘﺪر اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﻢ

ﻋﺮﺑﯽ و رﯾﯿﺲ اﺳﺒﻖ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﯿﻦﺷﻤﺲ ﻗﺎﻫﺮه و داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﯾﺖ و ﺳﺮدﺑﯿﺮ

دو ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺼﺮی "اﻟﻔﻜﺮاﻟﻤﻌﺎﺻﺮ" و"ﺗﺮاثاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﺳﺎل  ۱۹۶۲اﺛﺮی در ﺑﺎره
اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﻧﺎﻣﺪار ﻫﻠﻨﺪی ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﭘﯿﺸﯽ دارد.
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ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﺎپ دوم )اﻣﻀﺎی ﺣﻨﻔﯽ در ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ  (۲۰۱۱ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ او ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﮕﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑﯽ/اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﺳﻼم ،اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ

او در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﭙﯿﻨﻮزاﺳﺖ .ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﻮﯾﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺼﺮی ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﻣﯿﺎن زﻣﺎﻧﻪ او و اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﭼﻘﺪر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ در ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ

اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ

وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ رواﯾﺘﯽ ﺧﺎص و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از

ﻣﺘﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ .رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﯾﻬﻮدی/ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽ-
ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ از رﻫﮕﺬر ﺑﺎزﺳﺎزی ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻋﺮﺑﯽ/اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮزﻫﺎی آﻣﯿﺰش و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﺸﺎن

دﻫﺪ١ .

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺗﺼﻮﯾﺮی

ﺳﯿﺼﺪﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻔﮑﺮان ﻣﺼﺮی وﻋﺮب او درﺳﺖ ﺳﯿﺼﺪﺳﺎل ﭘﺲ از

روﯾﺪادﻫﺎی ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ اروﭘﺎ ﺑﻪ

روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮرم اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻗﺪر ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﮔﯿﺘﯿﺎﻧﻪ اﺣﯿﺎﮔﺮان و

ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﻣﯿﻨﺎﮔﺮﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ در ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ
ﻣﺘﻦ و ﻣﯿﺮاث ﻋﺮﺑﯽ /اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.

او ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮاث ﻋﻘﻠﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺑﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎزه در ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﺖﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﺑﺎ رﺷﯿﺪرﺿﺎ ،ﻋﺒﺪه ،ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ،ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺘﯿﺎز او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آرای ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد

 .١ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﺳﺘﺨﺪام واژه ﺗﻘﻮا دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎ

ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺑﺎب ﺗﻘﻮی از رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻗﺸﯿﺮﯾﻪ آن را ﻣﻌﺎدل دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﺮای  Pietasاﺳﭙﯿﻨﻮزا

ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ  Piétéﻧﺴﺨﻪ آﭘﻮن /و ) Ferveurﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ( ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﯿﺰراﺣﯽ /ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ  -رک .رﺳﺎﻟﻪ ص ۱۱۴
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اﺳﭙـﯿــﻨﻮزای ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﻬـﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی روﺷﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی

ﺖ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﮐﺎﻧﺖ ،ﻫﮕﻞ ،ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ،ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﯿﭽﻪ
ﻧﺰاع دوﮔﺎﻧﻪ دﯾﻦ وﺳﯿﺎﺳ ِ
و ﻫﻮﺳﺮل در ﻣﺘﻦ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن.

آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﭙﯿﻨﻮزا رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ

ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﭙﯿﻨﻮزا از اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ

ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻫﻢﻋﺼﺮ او از ﻏﺮب

ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﻬﻮدی داﺷﺘﻨﺪ.

اﺳﭙﯿﻨﻮزا در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ ،از ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﺨﺖ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد از اﺳﻼم

ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺘﻮﺣﺎت اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻼﯾﻢ و

اﻧﺪﯾﺸﻨﺎک او از اﺳﻼم ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده از رﻫﮕﺬر آﺛﺎر

ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﺪﻟﺲ )ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن( رﺳﯿﺪه

ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﻣﯿﺮاث دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻏﺮب و ﺷﺮق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﺗﺮ از اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻮده

اﺳﺖ.

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺮاث اﺳﭙﯿﻨﻮزا را ﺑﻪ دو ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ :اول آﻧﮑﻪ ﺑﺮای او

ﺷﻬﺎﻣﺖ اﺳﭙﯿﻨﻮزا در ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺖ و ﻣﯿﺮاث ﯾﻬﻮدی/ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺪس و ﺗﻔﮑﯿﮏ و

دور ﮐﺮدن آن از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺮاﻓﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻔﺴﺮان ﺧﺎص ﺑﺎ روش ﻧﻘﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ.

و دوم آﻧﮑﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﺼﻮرﺗﯽ روﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮک ﻓﻠﺴﻔﯽ دﮐﺎرت را ﺑﺮای

دﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﻔﺎف و
ﺳﺘﺮدن ﻏﺒﺎر ﺳﻨﺖ از ﭼﻬﺮه
ِ
ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر را اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﺴﺒﺖ
ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و اﻣﺮ واﻗﻊ از ﯾﮑﺴﻮ ،و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ و

ت دﯾﻦ و دوﻟﺖ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
روش ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﺤﺎب ﻗﺪر ِ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﻤﺎﯾﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ در روش او و دﮐﺎرﺗﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب

ﻗﺪرت ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ او ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ -

ﻣﺎﻧﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ آن روز ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اروﭘﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت داﯾﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
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اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﻤﺘﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺪهﻫﺎ ﻣﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﺿﻌﻒ

ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽﻫﺎی آن روز ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و

ﻣﺒﺘﺪی ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اداﻣﻪ

دﺳﺖاﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺪار زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

از ﻧﻈﺮ ﺣﻨﻔﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻧﻘﻄﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻈﺮی دﮐﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﻻﯾﺒﻨﯿﺘﺲ ﺑﻮد و رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺪال ﻗﺪﺳﯽ/ﻋﺮﻓﯽ ﮐﻬﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﭙﯿﻨﻮزا در

ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻨﻔﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ

ﻻک ،دﮐﺘﺮﯾﻦ دﮐﺎرﺗﯽ و اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻻﯾﺒـﻨﯿﺘﺲ ﺑﺮای ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﺗﺎزه

ﻋﻘﻞ آزاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﺮد آزاد ﮐﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا دراواﺧﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد

ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻢ از دﯾﻦ ﺑﻬﺮه دارد و ﻫﻢ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ

ﻣﻬﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮ "اﺳﺘﺮداد وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻘﻞ" در آﺛﺎر او

ﺑﺎﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻫﻢ آﺷﮑﺎرا ﭘﺮوژهای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و

دﻓﺎع ﻋﻘﻠﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری اﺻﺤﺎب

دﯾﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﺮد.

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﻪ و ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن )اﻻﻫﻮاء و

اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت( ﻫﻤﺪﻟﯽ او ﺑﺎ اﺳﭙﯿﻨﻮزا در وﯾﮋﮔﯽ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﻨﻔﯽ از اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﻮای اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﯿﻌﺖ راه را ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺗﺮس و ﺿﻌﻒ او ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن

اراده ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺿﻌﻒ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺟﺮات ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه و او را
ﺑﺴﻮی ﺧﺮاﻓﺎت و اوﻫﺎم رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎ از آﺛﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اروﭘﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﮑﺮر
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ارﺟﺎع او ﺑﻪ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﺪار ﻫﺎﻧﺮی ﺑﺮﮔﺴﻮن )دو ﻣﻨﺒﻊ

اﺧﻼق و دﯾﻦ( و ﺗﺤﻠﯿﻞ اراده و ﻫﻮش و ادراک ،ﭘﺮده از ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ

٣٥

اﺳﭙـﯿــﻨﻮزای ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﻬـﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﻤﺎن و ﺗﺪﯾﻦ ﻣﻮﻣﻨﺎن و ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن

ﺑﺮﻣﯽدارد١ .

رﺳﺎﻟﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ واﮐﺎوی و ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ
ﻣﻈﺎﻫﺮ دﯾﻦ و آﺛﺎر روﺣﯽ رواﻧﯽ آن ﺑﺮ اراده آدﻣﯽ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺲ اﻧﻘﯿﺎد
و اﻃﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻋﻼی ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ

و ﮔﯿﺘﯿﺎﻧﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﺗﺮﮐﯿﺐ دﯾﻦ و ﺧﺮاﻓﻪ )و

ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ دو( در رﺳﺎﻟﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا و اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و اﻧﻘﯿﺎد در آدﻣﯽ

آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﭙﯿﻨﻮزا رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﭙﯿﻨﻮزا از اﺳﻼم

وﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن

ﻫﻢﻋﺼﺮ او از ﻏﺮب ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﻬﻮدی داﺷﺘﻨﺪ .اﺳﭙﯿﻨﻮزا در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮرﺳﺎﻟﻪ ،از ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﺨﺖ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد از اﺳﻼم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل

ﻓﺘﻮﺣﺎت اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻼﯾﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻨﺎک او ازاﺳﻼم،

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده از رﻫﮕﺬر آﺛﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﺒﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﺪﻟﺲ )ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن( رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ،ﻣﺴﻠﻢ

و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺮاث دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در

ﻏﺮب و ﺷﺮق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﺗﺮ از اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻌﻒ و وﻫﻢ در اﯾﺠﺎد ﺑﺎور
ﻗﺪﺳﯽ و اﻧﺤﻄﺎط اراده اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢﻋﻨﺎن اﺳﺖ .دﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ زﯾﺒﺎی اﻣﺮ

ﺧﺮاﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺮاﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس از اﻣﺮ ﻣﻮﻫﻮم ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ

آراﻣﺶ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﯽآورد .در اﯾﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ،ﺗﺮس ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک دﯾﻦ و

ﺧﺮاﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ راه را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﯿﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و
 .١رک .ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﻪ ص  ۱۹و ۲۴
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دﯾﻦ ﻗﺒﺎﺣﺖ آن را ﺑﺰک ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﺮای ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﺳﻨﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ از

ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ راه ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﻦ را ﺟﺰ ﺑﺮ ارﺑﺎب دﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻨﻔﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻨﺎد اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ) Sola scripturaﺗﻨﻬﺎ وﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻦ( اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدی و

ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺪار دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺪس از

ﻧﻈﺮ اﺳﭙﯿﻨﻮزا و ﺣﻨﻔﯽ ﭼﻨﺎن وﺣﯽ و ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را در ﺧﺮاﻓﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ و

ﺳﺨﻦ ﻣﯽآﻣﯿﺰد ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎدهدل ﺧﻮشﺑﺎور دﺷﻮار

اﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﺷﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻋﻮام را ﻫﻤﻮار

ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی" ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﺮاﻓﻪ" رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻔﺴﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس

اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﯾﺒﺎی دﯾﻦ را زﯾﻮر ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺗﺮس و ﺧﯿﺎل ﻋﻮام
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را درﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ درﻣﯽاورﻧﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﺎﯾﺪ از

ﻗﯿﺪ اﻧﺤﺼﺎر درآورد ،آن را ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ و اﻣﻨﯿﺖ

آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی آزاد ﺧﻮد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰ از

راه ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ رﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره

ﻣﯽﮐﻨﺪ و "ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﺮاﻓﻪ" را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری در دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪان
ﻣﻄﻠﻖﺑﺎوری و رازداﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺠﻮن ﺧﺮاﻓﻪ ،اوﻫﺎم و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺧﺪای او ﻫﻢ ﺗﺸﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد

و اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﻣﺎوراﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻫﺮاﻧﻪ از ﻓﺮاز اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ دﺳﺖ در

ﺗﺼﺮف ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ رازآﻟﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻣﺎﯾﻤﻠﮑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻨﺎم ﻋﻘﻞ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻧﻘﯿﺎد ﻣﺎ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺪرت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺴﺎزد،

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﮔﺮﺗﻪ ﺣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ!

در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﻘﺮات وﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪواژه ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻨﻔﯽ،
رﺳﺎﻟﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ

 .١ﻫﻤﺎن .ص ۴۲
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اﺳﭙـﯿــﻨﻮزای ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﻬـﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﻤﺎن و وﺣﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ

روح ﺑﻪ ﻣﺎده )اﺳﺘﻔﺎده او از ﺑﺮﮔﺴﻮن( ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ و واﺣﺪی در ﻫﻤﻪ

ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ دارد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ او "ﻣﺴﯿﺤﯿﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺻﻠﺢ و
ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻮد ...ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ دﯾﻦ ﻃﺎﻋﺖ  ...و اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ

ﺧﯿﺮ اﻣﻪ اﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس ...ﺑﻮد" ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻓﺴﺎد و ﺧﻼف و ﻋﺼﯿﺎن و

ﻧﻔﺮت و ﺗﻌﺼﺐ درﻣﯽﻏﻠﻄﺪ و ﻣﺎده و ﺧﺮاﻓﻪ و ﺣﺮف و ﺷﻌﺎر و ﺗﻌﺼﺐ و
ﺑﺪﻋﺖ و ﺟﻬﻞ و ﺑﺎزﯾﮕﺮی و ﺷﺮک و ﺳﻘﻮط ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و

اﺧﻼق و وﺣﯽ و ﻓﻄﺮت و ﻋﺒﺎدت و اﯾﻤﺎن ...را

ﻣﯽﮔﯿﺮد١ .

ﺣﻨﻔﯽ وﻗﺘﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ دﯾﻨﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺣﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ آن در اﺳﻼم

ﻣﯿﺮﺳﺪ ،ﻣﯿﺮاث ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻫﻢ ﻫﺪف ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

آﺷﻨﺎ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و دﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ از

ﻧﻈﺮ او ﻣﻠﻐﻤﻪای از ﺣﮑﺎﯾﺎت ،رواﯾﺎت و ﺧﯿﺎﻻت ﺑﺎﻓﺘـﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ او

ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ از اﺷﺎرات اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎورو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺰﻧﺪ و

در ﯾﮏ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻘﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از
اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ راز ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

او ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﻘﺶ راز در اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻓﺮﺑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب

و ﺧﺮدﺳﻮز ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن را در ﺑﺎزﭘﺮوری و ﺻﻮرتﺳﺎزی راز ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و از
ﻫﻤﯿﻦ روی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﭙﯿﻨﻮزا را ﺑﺮای اﯾﻦ روﺷﻨﮕﺮی ﻧﯿﮑﻮ و

ﻣﻮﺛﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﻣﯿﺎن اﺑﺰار ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺷﻌﺮ را ﻫﺪف ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺷﻌﺮی
ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ راز و ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮه ﺧﯿﺎل

ﭼﻨﺪان داﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺨﻔﯿﻒ از

وﻇﯿﻔﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ.

ﻧﮕﺎه ﺣﻨﻔﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮک ﻣﺪاراﮔﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن و اﻟﻬﯿﺎت ﺷﻔﻘﺖ و رﺣﻤﺖ آﻧﻬﺎ

ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻘﻞ ﺗﻮﻓﯿﻖ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺑﺴﻂ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﮐﻼم اﻣﺎ در
ﻗﺪرت راز و ﻣﺤﻤﻞ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ آن ﺑﺮای ﺑﺴﻂ اﻧﻘﯿﺎد ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ.

 .١رک .ﻫﻤﺎن ،ص ۲۳
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ﺣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل و زﯾﺮ ردای اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﭼﺮاغ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ راه

ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ دﯾﻦﮔﺮﯾﺰاﻧﻪ ﻫﻢ از ﻧﺎﻗﺪان ﻧﺎﻣﺪار دﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﭼﻮن ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﺎ
ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن دﯾﻦﺑﺎور آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﻫﮕﻞ و ﻓﯿﺸﺘﻪ ﻣﯽآورد درﭘﯽ

ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رازورزی و اﺣﺴﺎسﮔﺮاﯾﯽ

راه رﻫﺎﯾﯽ ﮔﯿﺘﯿﺎﻧﻪ و ﻋﻘﻼﻧﯽ آدﻣﯽ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺒﺪاد

ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزان ﻃﺒﯿﻌﺖﺳﺘﯿﺰ و ﺧﺮاﻓﻪﺑﺎﻓﺎن ﻋﻘﻞﮔﺮﯾﺰ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ راه

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﻪ و ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن )اﻻﻫﻮاء و

اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت( ﻫﻤﺪﻟﯽ او ﺑﺎ اﺳﭙﯿﻨﻮزا در وﯾﮋﮔﯽ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻋﻘﻼﻧﺴﺎﻧﯽ

اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﻨﻔﯽ از اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﻮای اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﯿﻌﺖ راه را ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺗﺮس و ﺿﻌﻒ او ﺑﺎزﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن

اراده ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺿﻌﻒ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺟﺮات ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه و او را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺮاﻓﺎت و اوﻫﺎم رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را ﺑﻪ دﯾﻨﺪاران ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺎن اروﭘﺎی ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ

در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎ آﻧﭽﻪ درﻧﻈﺮ او
ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ آزادﯾﻬﺎی ﻓﺮدی از راه ﻋﺮﺿﻪ

دﯾﻦ ﺧﺮاﻓﯽ اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎدزداﯾﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﻈﺮ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دو
ﺗﺸﻮﯾﺶ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ :اﻣﻨﯿﺖ و آزادی ً!

ﺷﻬﺮوﻧﺪ ِ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ِ آزاد ﻫﻢ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد ﻫﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺧﻼﻗﯽ و دوﻟﺖ

ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻘﺘﺪر ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﻠﺢ را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮدوی اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در

ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و
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اﺳﭙـﯿــﻨﻮزای ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﻬـﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ راﻧﻪ و اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا در ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ

رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﺘﺒﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ راه ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس و دﯾﻨﯽ

را ﮔﺸﻮد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی در اروﭘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺣﻨﻔﯽ ﮔﻮﯾﯽ

راه ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس را ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﮔﺎم ﺑﮕﺎم ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد
ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﺛﺎر او و ﺣﺘﯽ آﺛﺎر ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺎﻣﺪار او ﻧﺼﺮﺣﺎﻣﺪ اﺑﻮزﯾﺪ

در ﻧﻘﺪ ﻧﺺ ،ﮐﻤﺎل و ﺑﻠﻮغ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺣﻨﻔﯽ از رﻫﮕﺬر آﺛﺎر اﺳﭙﯿﻨﻮزا درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺪس

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻨﺎﻓﯽ و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﻬﻮدی اﻣﺮوزه از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﻣﺎ اﯾﻤﺎن

ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺮان از ﻫﺠﻮم و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

اﻣﮑﺎن واﮐﺎوی ﻣﺘﻦ از ﻓﺮاﻣﺘﻦ را ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﻀﺎ و ﺑﺎﻓﺘﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را از ﺧﻮد
ﻣﺘﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ،اﺿﺎﻓﺎت و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از اﺻﻞ ﻣﺘﻦ

روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ راه را ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ و ورود ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻫﻢ و ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺣﻨﻔﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ را ﺷﺮط اﺻﻠﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻫﺮ اﯾﻤﺎن از ﭘﯿﺮاﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ درک

واﻗﻌﯽ از ﻣﺮاد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ در ﮔﺮو آﻧﺴﺖ ﮐﻪ

دﯾﻨﺪاران اﺻﻞ ﻧﻘﺪ را ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﻘﺪم ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻦ اﻟﻬﯽ را ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از
اﺻﻞ ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ راﺳﺖﮐﯿﺸﺎن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﺣﻨﻔﯽ ادراک و ﺷﻌﻮر دﯾﻨﯽ ﺳﻪ وﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ دارد و

اﯾﻦ ﺳﻪ وﺟﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﺎﻟﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ و ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪل ﮐﺮد .ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا

ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺬر از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ او اﺑﺘﺪا

در اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﮑﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن،
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ ﺑﮑﺎر
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ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﻗﺪرت ﺑﺮآﻣﺪه و ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﻠﯽ از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﻨﻔﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی :ﮐﺎوﺷﯽ در

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ داﻧﺶ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ )ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻢ أﺻﻮل

اﻟﻔﻘﻪ( ﺑﺴﺎل  ۱۹۶۵ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از

رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی او در ﺳﻮرﺑﻦ اﺳﺖ .او در ﭘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮدای ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﻂ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺮوژه "اوﻟﻮﯾﻪ

اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺺ ﯾﺎ اوﻟﻮﯾﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﮑﺮ" ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در آرای ﺷﺎﮔﺮد او
ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ اﺑﻮزﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻠﻮغ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﯽ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ و آن ﻧﺒﺾ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آرای اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻣﯽزﻧﺪ :ﻫﺪف و ﻏﺎﯾﺖ
وﺣﯽ ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ وﺣﯽ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ

و اﻧﺴﺎن ﻣﻔﺴﺮ در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﺎ اﺗﻮرﯾﺘﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻦ ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ و
ﭼﻨﺪﻣﻘﺎم ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد!

ﮐﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﺮدن ﻣﺘﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ان

ﻋﺒﻮدﯾﺖ و اﻧﻘﯿﺎد ﺑﺮﺧﯿﺰد و رازورزی در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ دور ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﻧﮑﻪ وﺣﯽ ﺑﺎ ﮐﻼم و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎط و ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻼم و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺑﺰار

ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ آدﻣﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺤﺼﺎر اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ

ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺣﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻨﻈﺮ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن راز را ﮔﺸﻮد و اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﻦ-

ﻣﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺎس ﮐﺎوﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮف آورد،

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎروﭘﻮد ﮐﻼم دﯾﻨﯽ را از ﻫﻢ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی و
ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ دارد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﭙـﯿﻨﻮزا ﭼﻨﺪان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﻠﻄﻒ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﺎﺻﺮان او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﻫﻢ اﻣﺮوزه ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ را

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺸﻮده و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
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اﺳﭙـﯿــﻨﻮزای ﺣﻨﻔﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻟﻬـﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮ زﺑﺎن زﻣﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺎی آواز روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻣﻮش و از دور ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﻨﻔﯽ ﻫﻤﻪ

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﻦ را

اوﻻ از اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دور ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آزادی

اﻧﺴﺎﻧﯽ درآورد .ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ ﮐﺎر او و اﺳﭙﯿﻨﻮزا در ارﺟﺎع ﻓﺎﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن راز را ﮔﺸﻮد و اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﮐﻪ

ﺑﻦﻣﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺎس ﮐﺎوﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺤﺮف

آورد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎروﭘﻮد ﮐﻼم دﯾﻨﯽ را از ﻫﻢ

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺘﻔﺴﯿﺮی و

ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ دارد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﭙـﯿﻨﻮزا ﭼﻨﺪان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ

ﻟﻄﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﻨﻔﯽ وﻣﻌﺎﺻﺮان او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ را ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﻠﻨﺪی ﭘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و دوﻣﯽ را ﺣﺴﻦ

ﺣﻨﻔﯽ .ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آرزوی آزادی در ﻗﺎﻣﻮس ﺟﻤﻬﻮری ﮔﻤﺸﺪه

اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ و ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و آزادیﮔﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ و

داوری ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺒﺎﺷﺪ را ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮﻋﻮد اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آزادی
اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﻣﻘﺪم

ﻣﯽداﻧﺪ١ .

 .١ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر از ﻧﮑﺎت  Josep Puig Montadaاﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﭙﻠﻮﺗﻨﺴﻪ ﻣﺎدرﯾﺪ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت "ﻫﯿﺮﻣﯿﻨﻮﻃﯿﻘﺎ اﻟﺘﺮاث و ﻓﯿﻨﻮﻣﯿﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ" ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ زﯾﺮﻧﻈﺮ "اﺣﻤﺪ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﻄﯿﻪ" ﺑﺮﺧﻮردارم .اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻻ آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﭙﺲ

ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻓﺰاﯾﺶ و اﺳﺘﻨﺘﺎج ،ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺣﻨﻔﯽ در دو ﻧﮕﺎه
ﺳﺎرا رﺿﺎﺋﯿﻪ

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ را از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ

و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد در ﻣﺼﺮ و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﯽ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .او در  ۱۹۳۵در ﻗﺎﻫﺮه زاده ﺷﺪ و در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ از داﻧﺸﮕﺎه

ﻗﺎﻫﺮه ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﻣﺸﺎور ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﻮﮐﯿﻮ و دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ

ﻣﺼﺮ و رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭘﺎس دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺟﻮاﯾﺰ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر او

»ﻣﻦ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﯽ اﻟﺜﻮرة« اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۴ﻣﺠﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺳﻨﺖ
و ﻧﻮﺳﺎزی«» ،ﻏﺮبﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ«» ،ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﻬﺎن

اﺳﻼم« از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ﭘﯽ

ﻣﯽآﯾﺪ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .رﻓﯿﻖ ﺧﻮری،

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺮادی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

اﯾﺮاﻧﯽ.

رﻓﯿﻖ ﺧﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ

ﻣﺼﺮی ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﯿﻼ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ اﯾﻦ دو او را

ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ

ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد :ﭼﺮا ﻏﺮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؟
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او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮنﻫﺎ ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﯿﺎن

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آﻣﺎده ،ﮐﻠﯿﺸﻪای و ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دروازه ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ

درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻗﺮون ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ﮐﻪ روزﮔﺎر ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺟﺮوﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ

ﺑﻮد ،دو وﯾﮋﮔﯽ داﺷﺖ :وﯾﮋﮔﯽ اول ،ﻇﻬﻮر ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ« و »اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺸﺮی ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی

ﻃﺎﯾﻔﻪای ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ دوم ،ﻇﻬﻮر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺧﻼﻗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﺑﻦ

رﺷﺪ ،اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ و ﻧﺨﺒﮕﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻗﺮنﻫﺎی واﭘﺴﯿﻦ ﺗﺎ روزﮔﺎر ﻣﺎ،

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آﻣﺎده و ﮐﻠﯿﺸﻪای ﺳﮑﻪ راﯾﺞ ﺑﺎزار

اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺪ .ﻗﺮنﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻢ دو وﯾﮋﮔﯽ دارد :ﯾﮑﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﺮد
ﺟﻤﻌﯽ ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺧﺮدی ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر در آن راه ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺤﺮور ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺗﺌﻮری »ﺛﺒﺎت ﻧﺺ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺘﻮا«،

اﯾﻦ ﺧﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮد ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ دوم ﻗﺮون ﺑﻌﺪی اﻧﺘﺸﺎر و

ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮگ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﻣﺮدن در ﺟﻬﺎد ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد .آدﻣﮑﺸﺎن و

ﺳﻔﺎﮐﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻟﻘﺎب اﺑﻮ ﻓﻼن و

اﺑﻮ ﺑﻬﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﺑﻮﻋﻤﺮ

اﻟﺒﻐﺪادی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ،اﺑﻮﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوی ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻻﻧﯽ،

اﺑﻮﺳﯿﺎف ،اﺑﻮ اﺳﺎﻣﻪ اﻟﺸﯿﺸﺎﻧﯽ ،اﺑﻮ ﺑﺮاء اﻟﺘﻮﻧﺴﯽ و دﯾﮕﺮان؛ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﻮﻋﺰراﺋﯿﻞ اﺳﺖ.

رﻓﯿﻖ ﺧﻮری در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ از اواﺧﺮ
ﻗﺮن  ۱۹ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻗﺮن  ۲۱اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪادی از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان روﺷﻦﻓﮑﺮ

ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﺎن در آﺳﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻇﻬﻮر

ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ،ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ

اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ارﮐﻮن ،ﻫﺸﺎم ﺟﻌﯿﻂ ،ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ،

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﯿﻼ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮه ،ﻃﯿﺐ ﺗﯿﺰﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺤﺮور و دﯾﮕﺮان .ﻫﻤﻪ

اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ،

دﯾﻦ و ﻫﻨﺮ و اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
اﻟﺠﺎﺑﺮی از ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﯿﺎن ،ﻋﺮﻓﺎن و ﺑﺮﻫﺎن در ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

رﻓﯿﻖ ﺧﻮری :ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ در ﺟﺪال ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻋﻤﻮدی ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺳﻮدﻣﻨﺪ آن

اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎ را در ﻓﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ،

ﻧﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در روش زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را

ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﯿﺎن ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ و

دﻧﺒﺎﻟﻪروی از ﺗﻤﺪن ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن ﻧﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در آن ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ

زﯾﺮا ﻣﺎ از ﻧﮕﺎه ﻓﻨﺎوری ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪن ﻏﺮب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ از

ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺮون از آن ﻗﺮار دار ﯾﻢ.

اﺳﻼم ﻧﺎم ﺑﺮده ،وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﻫﺎن را ﺷﺮط

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﯿﻼ از اﯾﻦ روش اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ »ﭼﺮا
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺟﻮاﻧﺐ روﺷﻦ و ارزشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﺳﺎنﮔﯿﺮی و ﻣﺪارا ﺑﻪ

ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد« .ﻣﺤﻤﺪ ارﮐﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده

اﺳﺖ» :آزادی دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ در واﻗﻊ ﺳﺮآﻏﺎز آزادی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ« .او

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد ﮐﻪ »از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﺗﺎ اﻣﺮوز ،دﯾﻦ
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ﻣﻐﻠﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ« .ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ در ﺟﺪال ﻣﯿﺎن
ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻤﻮدی ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﻣﯿﺮاث ﺳﻮدﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎ را در ﻓﻬﻢ

ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در روش زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ

و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﯿﺎن ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﻨﺪ «.او

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ

آﻣﻮﺧﺘﻦ و دﻧﺒﺎﻟﻪروی از ﺗﻤﺪن ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن ﻧﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ

و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در آن ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺎ از ﻧﮕﺎه ﻓﻨﺎوری ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪن ﻏﺮب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ

از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺮون از آن ﻗﺮار دارﯾﻢ«.

اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی

روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ و ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺒﺪل ﻧﺸﺪ و در

ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺪان را از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ .ﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ روﺑﻪروﯾﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﻮج ﭘﯿﺸﺮو ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد آن را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﮐﻨﻮن در

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ از ﺗﺤﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺤﻮل از ﻓﮑﺮ ﺑﺎز اﺧﻮان

اﻟﺼﻔﺎ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و داﻋﺶ؛ ﺗﺤﻮل از ﺗﺌﻮری روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺘﺤﺠﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮ اﻣﻮری ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ

درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ

درﺑﺎره ﻓﻘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

»ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻤﺒﮑﺘﻮ« ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺨﺶ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه

ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زادﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،اﻣﺎرت

اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

رﻓﯿﻖ ﺧﻮری در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ :دﯾﮕﺮ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺳﺎرت ﻫﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
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»ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ و زﻧﺪﯾﻖ اﺳﺖ« .دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان در ﻫﻤﻪﺟﺎ و ﺣﺘﯽ

درون ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎهﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﮐﺸﺘﺎر و اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﺎورد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ

اﻟﺒﻨﺎ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،آن را »ﭘﯿﺸﻮا و ﻣﺮﺷﺪ ﺟﻬﺎن«
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﯽﺧﺒﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﻞ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎرﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﻔﺮی ،ﻋﺎرف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی،

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻢ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در واﻗﻊ ﺟﻬﻞ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

اﺳﺖ«.

🔲🔲 🔲🔲 🔲🔲
در ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺮادی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ او را »ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ

دﯾﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻞ
ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﻧﺒﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدش را ﻓﻘﯿﻬﯽ از

ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻬﺎی
اﻣﺖ اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻢ .ﻓﻘﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﻓﻘﯿﻪ از ﻧﻈﺮ او ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﮑﺎشﮔﺮ و ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﭘﯽ ﺟﺴﺖ
وﺟﻮی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از ﺳﻨﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺳﺎزی

ﻓﻬﻢ ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻨﺖ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯽ
ﻧﻮ از ﺳﻨﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﮐﻬﻦ را

ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ

ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﻗﺮآن و ﮐﻼم و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﻧﻮ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮل ﺟﺪﯾﺪی در اﻟﻬﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ
اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺪاﻣﺤﻮر ﺑﻮد ،اﻣﺖﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد در ﯾﮏ دوراﻧﯽ ﺑﺤﺚ اﺛﺒﺎت
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ﺧﺪا ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﻼش و ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﻟﺤﺎد ﻏﻠﺒﻪ و وﺟﻮد ﺧﺪا را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ .اﻻن وﺟﻮد ﺧﺪا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺪان ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره

ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﺤﻮر اﺛﺒﺎت

وﺟﻮد ﺧﺪا ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﺷﺒﻬﺎت
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً زاﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎور ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺎﯾﻪ

اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو آﻧﭽﻪ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داد

ﻣﻠﺖﻫﺎ و اﻧﺴﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪی در ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻧﺴﺎن

اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﻻن وﻗﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﺸﺎن در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدش ﭼﻨﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻔﻤﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺒﻬﻪ دﯾﮕﺮ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻌﻤﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ

اﺳﺎس اﯾﻦ دو آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهﻣﺎن را ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی
ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺮادی درﺑﺎره ﺷﯿﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺧﻮاﻧﺶ ﺣﻨﻔﯽ از ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﻌﺘﻘﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از وﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از وﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﻢ و در ﭘﯽ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺑﭙﺮورﯾﻢ ﮐﻪ در آن
اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪل ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ را در ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺣﯿﺪ را در ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

و ﻋﺪل را ﻫﻢ در ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﻈﯿﺮﺳﺎزی اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ً اﯾﻦ ﺻﻔﺎت را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ

دادﯾﻢ وﻟﯽ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ

ﺗﻮﺣﯿﺪ را در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

وﺣﺪت راه و وﺣﺪت ﺑﺎور اﻣﺘﺪاد دﻫﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻨﻔﯽ اﻧﮑﺎر ﺗﻮﺣﯿﺪ و
ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺗﺠﺴﺪ

ﺑﺪﻫﯿﻢ .آن وﻗﺖ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ
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ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره آن ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺳﯿﺪ

ﻗﻄﺐ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه را ﭘﺮوراﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺘﺎب او ﯾﮑﯽ از

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻟﻬﯿﺎت از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ

اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺪل در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﺿﻼع اﻧﺘﻘﺎل از وﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ

ﺳﻨﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل دﯾﻦ
اﺳﺖ .ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺎﻣﺖ دارد ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

دارد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎﻣﺖ و رﻫﺒﺮی را ﻻزﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮای اﻣﺖ ﺿﺮورت اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﮑﺮ ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ

ﺧﻮدش ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮد .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی
ﮐﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ

ﺑﺎور ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪازای ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﺴﺮی اﻋﺘﻘﺎدات و

ﺗﺼﻮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدش ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .ﻓﺮق ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﻮدش ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎع اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ .ﻋﺪل ﯾﮏ ﺑﺎور ﻧﻈﺮی ﺻﺮف

ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ و ﮐﻨﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ و

ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ و در آن ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﻨﻔﯽ ﭘﺮوژهاش را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و
»ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ« .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺮادی :اﯾﺸﺎن

در ﺳﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻨﻔﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻮد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻠﻤﺬ ﮐﺮده

ﺑﻮد .ﺧﺐ اﯾﺸﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﭼﭗ داﺷﺖ و ﺧﻮدش را ﭼﭗ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ

ﮐﻪ اﺳﻼم اﺻﯿﻞ ،اﺳﻼم ﭼﭗ اﺳﺖ .ﻫﻢ روﯾﮑﺮد ﭼﭗ و ﺷﺒﻪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

و آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﻋﻘﻞﻣﺤﻮر ﺑﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ
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ﺣﻨﻔﯽ در دو ﻧﮕﺎه

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻫﺎﯾﯽ از

اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻮد.

ﻣﺮادی »ﮔﺰﯾﻨﺶﮔﺮی« را از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶﮔﺮ دﯾﺪم .در ﺳﻨﺖ دﻧﺒﺎل ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮی

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﮔﺎم ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺳﺎزی
ﻋﻠﻮم اﺳﻼم ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ً در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻘﻞﻣﺤﻮری و ﻋﻘﻞﺑﺎوری

ﺑﻮد .ﻏﺮب ﻫﻤﯿﻦ راه را رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ را داﺷﺘﯿﻢ.

ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺮادی :ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از وﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﺷﻮﯾﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از وﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﻢ و در ﭘﯽ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺑﭙﺮورﯾﻢ ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﺎ

ﻋﺪل ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ را در ﺑُﻌﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺣﯿﺪ را در ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪل را ﻫﻢ در ﺑُﻌﺪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻈﯿﺮﺳﺎزی اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎ
ﻗﺒﻼ ً اﯾﻦ ﺻﻔﺎت را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﯾﻢ وﻟﯽ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را
در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ را در ﺣﻮزه

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺣﺪت راه و
وﺣﺪت ﺑﺎور اﻣﺘﺪاد دﻫﯿﻢ.

ﻣﺎ اﺑﻦ رﺷﺪ را دارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﻞﺑﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و

آزادی اراده اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ .ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﺷﻌﺎﺋﺮ

اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ دارﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﻢ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و

ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن دﻧﺒﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﺪرن ﮐﻨﺪ

و ﯾﮏ ﺗﺠﺪد و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﻼﻣﯽ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
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ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،از ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و از وﺣﯽ ﺑﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ و

ﺑﺎور ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ و ﺗﺠﺪد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ در ﺑﺤﺚ ﺗﺼﻮف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻘﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﻢ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺗﺼﻮف ﺳﻨﺘﯽ ،ارزش

ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ارزش ﻣﻨﻔﯽ آن ﻓﻨﺎ و ﻓﻨﺎﺑﺎوری اﺳﺖ وﻟﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺧﺎرج از داﯾﺮه ﺗﺼﻮف ﻧﯿﺴﺖ

و ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻫﺪف ﺗﺼﻮف ﻓﻨﺎی ذات

اﻧﺴﺎن در ذات اﻟﻬﯽ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﺑﻘﺎ در
ذات ﺑﺎﻗﯽ اﻟﻬﯽ را ﻫﻢ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑُﻌﺪ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﻪ ﺟﺎی روﯾﮑﺮد ﺳﻠﺒﯽ ،روﯾﮑﺮدی اﯾﺠﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬر از ﻓﻨﺎ

ﺑﻪ ﺑﻘﺎ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺼﻮف را ﻫﻢ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ.

ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺮادی در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽاش از ﺣﻨﻔﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﻗﺒﺎل ﺑﻮد و در داﻧﺸﮕﺎه

ﺳﻮرﺑﻦ ﻫﻤﮑﺎر دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ در ﺑﯿﺮوت ﯾﺎ ﻗﺎﻫﺮه اﯾﺸﺎن را ﻣﯽ

دﯾﺪم .ﻏﯿﻮر و ﺷﺮﯾﻒ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ و ﭘﺮﺷﻮری ﺑﻮد .درد اﻧﺴﺎن و
ﻋﺪاﻟﺖ داﺷﺖ .درد اﯾﻦ را داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ

ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻓﻬﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ را در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ

دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وارد ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻣﻦ ﺑﺎ

رﺋﯿﺲ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ آﻟﻤﺎن و دﮐﺘﺮ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﺸﺎن

از ﺣﻨﻔﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﻗﺒﺎل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺣﻨﻔﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﺗﺎ
آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺷﯿﻔﺘﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻗﺒﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ

در اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪﺗﯽ دﯾﺪم آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻧﻤﯽآﯾﺪ .وﻗﺘﯽ او را

دﯾﺪم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﺑﻪ ﮐﻼس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﯽآﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ در ﮐﻼس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻧﻨﺪ وﻟﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ
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ﺳﺎزﻧﺪ .آن زﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ اﻟﺠﺰاﯾﺮ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺮدم در

دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺰاﯾﺮ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد
ﮐﻪ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﺎزد .اﯾﻦ اﺟﻤﺎﻟﯽ از

اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺣﯿﺎت ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮد.

*ﻣﻨﺎﺑﻊ :اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﮑﻨﺎ
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ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ

�ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل؛ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدی«
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻮروزی ﺷﻤﯿﺮاﻧﯽ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺪ دﯾﻨﯽ :ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد از داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه

ﺗﺎ ﺳﻮرﺑﻦ ﭘﺎرﯾﺲ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽاش ﻫﻤﻮاره از

اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺣﻮاﻟﯽ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻼﺻﻪای

از ﯾﺎدﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﺶ را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻗﺒﺎل ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻟﺬاﺗﯿﻪ« در ۵۸۵
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮدآورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶در ﻗﺎﻫﺮه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه

و در ﺳﺎل  ۲۰۰۹از ﺳﻮی دار اﻟﻤﺪار اﻻﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮوت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻓﻠﺴﻔﯽ ،و ﻧﻪ ادﺑﯽ ،در ﺷﻌﺮ

اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ« .ﺑﻪ ﺑﺎور ﺣﻨﻔﯽ »ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﻨﺜﻮرات اﻗﺒﺎل،
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ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،آﺛﺎری ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻓﮑﺮی

او ﺗﻨﻬﺎ از زاوﯾﮥ ادﺑﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ» .ﺑﺤﺚ در زﺑﺎن و ﻗﺎﻟﺐ اﺷﻌﺎر ﻫﻤﮕﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ .ﻣﻬﻢ ،ﻣﻀﻤﻮن و

ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ ادﺑﯽ دﯾﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻌﺮی .ﭘﺲ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ،

اﻗﺒﺎل ﺷﺎﻋﺮ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑ ّﺮ اﻧﺠﺎم
اﻗﺒﺎل ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳﺖ و ﻧﻪ
درﺑﺎرۀ
ِ
ِ
ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ« .آﻧﭽﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻘﺪﻣﻪی
ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ »اﻟﺬاﺗﯿﻪ« را

ﺑﺮﮔﺮدان »ﺧﻮدی« را
»ﺧﻮد ﺑﻮدن« ﯾﺎ »ﺧﻮدﯾّﺖ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ
ِ
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﺗﯿﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
� ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل؛ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﺧﻮدی«

 .۱ﺳﺮآﻏﺎز

درﺑﺎرۀ ﻣﺤﻤّﺪ اﻗﺒﺎل ،اوّﻟﯿﻦ ﺑﺎر وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ۱۳۳۱-۱۳۲۶] ۱۹۵۲-۱۹۴۷ه.ش[ ﺑﻮدم ﺷﻨﯿﺪم ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۹۴۷
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻨﺪ و اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس( در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد .او ﻣﺘﻔﮑ ّﺮ ﺑﻮد و ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﻠﯽ
)ﯾﻌﻨﯽ
ِ
ﺟﻨﺎح رﻫﺒﺮ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ

ﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد؛ ﻫﻨﺪوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳ ِ
ﮔﺎﻧﺪی و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای او ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً اﺳﻼﻣﮕﺮا ﺑﻮدﯾﻢ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب ﮐﻨﮕﺮه« ﺑﻪ رﻫﺒﺮی

ﻧﻬﺮو و ﻣﺒﺎرزۀ او ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ِ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺮو ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ

در آن زﻣﺎن ،از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻨﺪ از اﻧﻘﻼب ] ۱۹۱۹ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ[ و ﻧﺎﻣﻪ

ﻧﮕﺎری ﮔﺎﻧﺪی ﺑﺎ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ]۱۹۲۷-۱۸۵۹؛ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺣﺰب وﻓﺪ[ و ﺣﻤﺎﯾﺖ

او از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﺳﺎل ﻧﮑﺒﺖ ﺑﻮد ،ﺳﺎل

ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻫﻨﺪ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ]ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﻣﻠ ّﯽ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ[ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد.

در ﭘﺎﯾﺎن دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮ در ﭼﻬﺎر ﺟﺒﻬﻪ

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ :اول ،ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب وﻓﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻨﺎح ﭼﭗ آن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز

ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠ ّﯽ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد .دوم،
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۹۵۱ﺑﻮد و اﮐﺜﺮ ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی
ِ
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اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﻠ ّﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل

 ۱۹۴۶ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد ،و اﯾﻦ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺳﻮم،

ﺣﺰب »ﻣﺼﺮ اﻟﻔﺘﺎده« ﻣﺘﻌﻠ ّﻖ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ داﻧﺶ
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رازی ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﻬﻦ

ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮥ اﺣﺰاب ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد .ﭼﻬﺎرم و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺰاب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ »ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای آزادی ﻣﻠﯽ« )ﺣﺪﺗﻮ( ﺑﻮد؛ آﻧﻬﺎ در

ّﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ،از آﻧﻬﺎ
اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﻨّﺘﯽ ﻣﻠ ِ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﻠﻮک آﻧﻬﺎ ،ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﻪ آداب و

رﺳﻮم ﻣﺼﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .دل ﻣﺎ ﺑﻪ »ﺣﺰب وﻓﺪ« ــ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﺻﻠﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠ ّﯽ ﻣﺼﺮ ــ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮد.

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۵۲ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ] ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻤّﺪ ﻧﺠﯿﺐ و ﺟﻤﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ[ ،رﺳﻤﺎ ً ﺑﻪ »اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« )ﺑﺨﺶ

ﺑﺎباﻟﺸﺮﯾﻌﻪ( ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻮدم وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪم .ﻣﺎ

از اﻧﻘﻼب  ۲۳ژوﺋﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﻫﯿﺠﺎنزده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از

اﺧﺮاج ﭘﺎدﺷﺎه ]ﻣﻠﮏ ﻓﺎروق[ در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺼﺮ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮری و اﻟﻐﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ،درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠ ّﯽ در ﺣﺰب وﻓﺪ اﺑﺘﺪا

در ﺳﺎل  ۱۹۵۳و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺧﻮان و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ،ﺑﺤﺮان ﻣﺎرس ] ۱۹۵۴ﺑﯿﻦ
ﻣﺤﻤّﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ[ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺲ از ﻣﻠ ّﯽ ﺷﺪن ﮐﺎﻧﺎل
ﺳﻮﺋﺰ در ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۵۶و ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺎوز ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ]اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و

اﺳﺮاﺋﯿﻞ[ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ در اﮐﺘﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠ ّﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺳﺮاﻧﺠﺎم

ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ]ﭘﺲ

از ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺼﺮ[ ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺎ اﻗﺒﺎل ،ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن] ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ[ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﺒﺪه] ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ[
ﮐﻮاﮐﺒﯽ ] [۱۹۰۲-۱۸۵۰و ﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﯽ ] ۱۹۷۴-۱۹۱۰ﭼﺮﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻣﺮاﮐﺸﯽ[ را در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم

ﺟﻨﺒﺶ
اﺻﻼﺣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻠﻮع اﻧﻘﻼب ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺼﺮ ﺷﺪ .ﮐﺸﻮر
ِ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺸﺖ آن ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﮐﺶ،

٥٥

ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻓﯿﻠﺴﻮف

اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺪی در ﺳﻮدان ،ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﻮﺳﯽ در ﻟﯿﺒﯽ و ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺎﻣﺎن اﺣﺮار

در ﯾﻤﻦ رخ داد و آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻟﻮﺳﯽﻫﺎ در ﻋﺮاق ،ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در
ﯾﻤﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺴﺒﺎﻋﯽ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و
در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ در ﻣﺼﺮ ،ﻣﻮدودی در
ِ
ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم در اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺎ در درس »ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ« در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم از اﺳﺘﺎدﻣﺎن »ﻋﺜﻤﺎن

اﻣﯿﻦ« ]۱۹۷۸-۱۹۰۵؛ ﺷﺎﮔﺮد ﻋﺒﺪه[ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ﮔﻮش ﻣﯽدادﯾﻢ،

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺮم اول ﻓﯿﺨﺘﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺪادم ،اﻗﺒﺎل را ﻫﻢ ﮔﻮش

ﻣﯿﮑﺮدم و از او ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآﻣﺪم ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﺎن ﺣﺮف و ﻫﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ را

ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم .ﻣﻦ در آن زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﺑﻮد .و اﻗﺒﺎل ،ﻣﺎ را ــ
در ﻣﻮرد ﻓﯿﺨﺘﻪ و اﻗﺒﺎل ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؛ و آن،
ِ
اﻧﻘﻼب اﻋﺮاب و اﻧﮑﺎر
ﻗﺒﺎل
در
ﻣﻮاﺿﻌﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﺒﺪه ــ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ِ

آن و رﻓﺘﺎر ﺧﻮب اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ و ﻟﺮد ﮐﺮوﻣﺮ ]۱۹۱۷-۱۸۴۱؛ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ

اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﺼﺮ[ ﺑﺎ او ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآورد ،و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﺑﻪ
داﻧﺸﮑﺪۀ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮوت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.

ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ِ ﻏﺮب وارد

ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭼﺮا ﺗﻔﮑ ّﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ِ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻨﻮز وارد دروس ﻧﺸﺪه اﺳﺖ] .اﻣﺎ[ ﭼﻪ

ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻀﺮّ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! ﻣﺎ در ﻣﻮرد

ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح و ﭘﯿﺮاﯾﺶ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﯿﺮاﯾﺸﻬﺎی ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﺒﺪه،
آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ
ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻋﺜﻤﺎن اﻣﯿﻦ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،روش
ِ
ﻣﺎوراﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آن را »اﻟﺠﻮاﻧﯿﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺠﻮاﻧﯿﻪ اﺻﻮل ﻋﻘﯿﺪه و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺛﻮره« را در ﺳﺎل ۱۹۶۴

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮای او ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ دﮐﺎرت ،ﮐﺎﻧﺖ ،ﺑﺮﮔﺴﻮن ،اﻗﺒﺎل ،ﺳﯿﺪ

٥٦
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ﺟﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق و اﻟﻌﻘﺎد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﺮای ﻣﺎ »ﺿﺮب

ﮐﻠﯿﻢ« را ﺷﺮح ﻣﯽ داد و اوّﻟﯿﻦ ﺑﺎر از او در ﻣﻮرد ﺧﻮدی ،آزادی ،زﯾﺒﺎﯾﯽ،
ﻏﺮب ﻣﺎدّی ﺷﻨﯿﺪم .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺮم
اﺧﻼق ،اﻣﯿﺪ ،اﯾﻤﺎن ،اﻟﺤﺎد و ﻧﻘﺪ
ِ

اول ﻓﯿﺨﺘﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺪادم ،اﻗﺒﺎل را ﻫﻢ ﮔﻮش ﻣﯿﮑﺮدم و از او ﺑﻪ وﺟﺪ
ﻣﯽآﻣﺪم ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﺎن ﺣﺮف و ﻫﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم .ﻣﻦ در آن

زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﻣﻮرد ﻓﯿﺨﺘﻪ و اﻗﺒﺎل

ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﺑﻮد .و اﻗﺒﺎل ،ﻣﺎ را ــ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﺒﺪه ــ ﺑﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؛ و آن،
ِ
اﻧﻘﻼب اﻋﺮاب و اﻧﮑﺎر آن و رﻓﺘﺎر ﺧﻮب اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮاﺿﻌﺶ در ﻗﺒﺎل
ِ

و ﻟﺮد ﮐﺮوﻣﺮ ]۱۹۱۷-۱۸۴۱؛ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﺼﺮ[ ﺑﺎ او ﺑﻪ وﺟﺪ

ﻣﯽآورد ،و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪۀ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮوت
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب »ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی دﯾﻨﯽ در

اﺳﻼم» ١

را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۳۵]۱۹۵۶ش[

ﺧﻮاﻧﺪم و ﺳﭙﺲ »ﺿﺮب ﮐﻠﯿﻢ« را ﺧﻮاﻧﺪم .در ﺳﺎل  ۱۹۶۶اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ »اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ«

ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر اﻗﺒﺎل را در ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﮑﻨﻢ

و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ،در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﻫﻮر داﺷﺘﻢ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻻﻫﻮر و ﻣﻘﺒﺮۀ اﻗﺒﺎل

در ﻣﺠﺎورش را زﯾﺎرت ﮐﺮدم و از  ۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ او در »اﻗﺒﺎلآﮐﺎدﻣﯽ«

ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻨﺜﻮر ِ ]ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ[ »ﺟﺎوﯾﺪﻧﺎﻣﻪ« را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮدم .ﺳﺆال اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻞ ﺣﺮﮐﺖ در اﺳﻼم ،از ﺗﺼﻮف اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ

اﺻﻮل ،از ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ اﺟﺘﻬﺎد؟

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻄﺎﻟﺖ ،ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯽ

ﺗﻔﺎوﺗﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻗﺒﺎل ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺧﻮدی را

ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠ ّﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﻘﻼﺑﻬﺎی

اواﺳﻂ دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺪاوم ﺗﺠﺎوزات ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ در

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روﺳﻬﺎ در ﭼﭽﻦ ،ﻫﻨﺪﯾﻬﺎ در
 .١ﺗﺠﺪﯾﺪﺑﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ در اﺳﻼم ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤّﺪ اﻗﺒﺎل ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤّﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻮروزی،
.١٣٩٠
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ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻓﯿﻠﺴﻮف

ﮐﺸﻤﯿﺮ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯿﻬﺎ در ]دو ﺷﻬﺮ ِ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر[ ﺳﺌﻮﺗﺎ و ﻣﻠﯿﻠﯿﻪ در ﻣﺮز ﮐﺸﻮر
ﻣﻐﺮب ،و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠ ّﯽ در دﻫﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه و
ﺷﺼﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ــ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﻮاﮐﺒﯽ

ﺣﻠﺒﯽ ] [۱۹۰۲-۱۸۵۰در ﮐﺘﺎب »اماﻟﻘﺮی« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ــ دﭼﺎر ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و

ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﻣﺤﻤّﺪ اﻗﺒﺎل« ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮدی ،آﻣﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،در وﻗﺖ و زﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
ﮐﺘﺎب »اﻗﺒﺎل ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮدی« و ﮐﺘﺎب »ﺑﺮﮔﺴﻮن ،ﻓﯿﻠﺴﻮف

زﻧﺪﮔﯽ« ،ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻠﻮم ﮐﻬﻦ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ» :از ﻋﻘﯿﺪه

ﺗﺎ اﻧﻘﻼب« ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل دﯾﻦ» ،از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ« ﺑﺮای
اﺻﻮل
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻠﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ» ،از ﻣﺘﻦ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ« ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻠﻢ
ِ
ﻓﻘﻪ ،و »از ﻓﻨﺎ ﺗﺎ ﺑﻘﺎ« ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻠﻮم ﺗﺼﻮف .ﻫﯿﭻ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺑﻪ

اﻧﺪازه اﻗﺒﺎل و ﺑﺮﮔﺴﻮن درﺑﺎرۀ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﯽ
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﯿﺮاث اﺳﺖ و دوﻣﯽ وارداﺗﯽ اﺳﺖ.

 .۲ﻣﻮﺿﻮع و روش
ً
ﮐﺘﺎب« اﻗﺒﺎل ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮدی« ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،و ﻧﻪ
ادﺑﯽ ،در ﺷﻌﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﻨﺜﻮرات اﻗﺒﺎل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﺛﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،آﺛﺎری ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻓﮑﺮی او

از زاوﯾﮥ ادﺑﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺑﺤﺚ در زﺑﺎن و ﻗﺎﻟﺐ اﺷﻌﺎر ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ادﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ .ﻣﻬﻢ ،ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮای

ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ ادﺑﯽ دﯾﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻌﺮی .ﭘﺲ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ،درﺑﺎرۀ

اﻗﺒﺎل ﺷﺎﻋﺮ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑ ّﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد
اﻗﺒﺎل ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳﺖ و ﻧﻪ
ِ
ِ
و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ.

از »روش« ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و اﻗﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درآﻣﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ِ
ﺷﻌﺮی ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻓﻬﻢ

ت
ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻌﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎ ِ
ﺷﻌﺮ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻮد ﺷﻌﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .و ﻟﺬا ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺷﻌﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ و
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ﺷﻌﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن آﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ،اﺻﺎﻟﺖ ﺷﻌﺮ

را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮد ِ »آﯾﮥ« ﻗﺮآن ،از ﻫﻤﮥ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ِ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺪی و از ﮐﺎر
ﻧﻮاﺑﻎِ زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﻘﻬﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و درک ﻗﺮآن ﺷﯿﻮاﺗﺮ و ﺻﺎدقﺗﺮ
اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ اﻓﮑﺎر اﻗﺒﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اراﺋﻪ اﻓﮑﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ

زﺑﺎن اﻗﺒﺎل اﺳﺖ .و آﻧﭽﻪ ]از اﻓﮑﺎر اﻗﺒﺎل ﮐﻪ[ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده،
ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎن

ﮐﺘﺎب »ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی دﯾﻨﯽ در اﺳﻼم« را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۳۵]۱۹۵۶ش[

ﺧﻮاﻧﺪم و ﺳﭙﺲ »ﺿﺮب ﮐﻠﯿﻢ« را ﺧﻮاﻧﺪم .در ﺳﺎل  ۱۹۶۶اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ »اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ«
ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر اﻗﺒﺎل را در ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ﺟﻤﻊآوری

ﻣﯿﮑﻨﻢ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ،در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﻫﻮر داﺷﺘﻢ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻻﻫﻮر و

ﻣﻘﺒﺮۀ اﻗﺒﺎل در ﻣﺠﺎورش را زﯾﺎرت ﮐﺮدم و از  ۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ او در

»اﻗﺒﺎلآﮐﺎدﻣﯽ« ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ.

ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ]ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ[ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺒﺎل در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد.
آن از ﻧﯿﻤﻪ اول
ِ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻧﯿﻤﻪ دوم آن ﻗﺮن زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ روش اراﺋﻪ ،از روش ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ

ﻋﺒﺎرت از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺼﺎﯾﺪ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ

و ﭘﺮدﻻﻟﺖﺗﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﮑﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ و دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی

ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻮز دل و ﺑﺤﺮان واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻗﺼﺎﺋﺪ
از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ و دﻻﻟﺖ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺮ
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ﻗﻠﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻣّﻞ ،ﻓﻬﻢ و ﺗﺪﺑّﺮ
دارﻧﺪ .ﺳﺮی اوّل را در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺮی دوم را ﺧﯿﺮ .ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﻌﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ درک ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را

ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ رﺑﻊ ﻗﺮن از ﻣﺮگ اﻗﺒﺎل

ﻣﯿﮕﺬرد ،آﻧﻬﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺤﺮان ﻋﺼﺮ ﻣﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﻞ

اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻣﺆﻟﻒ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺘﻌﻠ ّﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ) .اﻗﺒﺎل در ﺳﺎل  ۱۳۱۷]۱۹۳۸ش [.درﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺳﺎل

روش ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
۱۳۱۴]۱۹۳۵ش [.ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد(.
ِ
ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن اﻗﺒﺎل ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﺒﻬﻪ و ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ

اوﺳﺖ .ﻣﯿﺘﻮان آن را ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮال ،ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﮔﺮا ،راﺳﺖ ﯾﺎ

م اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭼﭗ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﺮای رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺳﻼ ِ

ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ اﺳﺖ .و آن را ﭘﺲ از رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ در اﺛﺮ
ﯾﺎ
ِ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﯿﺨﺘﻪ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎ و

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺠﺪّد ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ« و ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺪﯾﻢ اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .ﭘﺲ آﻏﺎز ،اﻗﺒﺎل اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ،اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﻌﺎر ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺣﺪﺗﺸﺎن،

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻨﺎد

ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﺑﯿﺎﺗﯽ از ﺷﻌﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﻮده ،ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ادﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

وﺣﺪت ﺷﻌﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »وﺣﺪت

ﻣﻮﺿﻮع« را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .دو روش در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد:
»روﯾﮑﺮد ِ ﻃﻮﻟﯽ« ﮐﻪ وﺣﺪت ﺳﻮره را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﺣﺪت ﻣﻮﺿﻮع را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و »روﯾﮑﺮد ﻋﺮﺿﯽ« ﮐﻪ »وﺣﺪت ﻣﻮﺿﻮع« را ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ و
وﺣﺪت ﺳﻮره را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﻗﺒﺎل ،ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻌﺮ و در درﺟﻪ

دوم ﻧﺜﺮ ،ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﺼﺎدر

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اردو ،ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ِ

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﺎپ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺸﺎﻫﺪه  ،ﺑﺪون

ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺷﺮح اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ و دﯾﺪﮔﺎه او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮﺿﻮع.
اﻗﺒﺎل ،آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ِ

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم داﻧﺶ ﻓﺎرﺳﯽ و اردو ،ﻧﻘﺺ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،اﻣّﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﻨﺜﻮر و ﻣﻨﻈﻮم ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺺ
ﮐﺎﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎیﺷﻌﺮی ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ روح ﮐﻼم اﻗﺒﺎل را
اﺻﻠﯽ او ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﺑﺰرگ
از زﺑﺎن
ِ

در دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و آن ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ

ﺷﺮﻗﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،اردو و ﺗﺮﮐﯽ ــ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﺎ
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی
ِ

ﺟﺪﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ـ اﺳﺖ) .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺿﺮورت ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در

ت
دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ِ ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎ ِ
داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه ،ﻃﯽ  ۱۹۹۴-۱۹۸۸ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ(.
 .۳ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ً
ﻢ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﺎص را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈ ِ

اﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻌﺮ ،ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎری ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ اﺻﻠﯽ ،از ﻧﺜﺮ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ،ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ،از ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻧﺜﺮ ﺑﻪ
ﺷﻌﺮ ﯾﺎ از ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻮارد ﺣﺬف ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﯽ و ﺿﺮورت ﺷﻌﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا

ﻓﻘﻂ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﺑﯿﺎت در ﺷﻌﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ در ﻓﻠﺴﻔﮥ

ﺷﻌﺮی ،در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ از ﺷﺎﻋﺮاﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی

ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻋﯿﻨﯿﻪ« اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ]درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ دوﮔﺎﻧﮕﯽ روح و
ﺟﺴﻢ[ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻌﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ در ﺷﺮحﻫﺎ و ﺗﻠﺨﯿﺺﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺮوﻧﻖ« در ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻇﺮاﻓﺘﻬﺎ در ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺮ ِ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و

ﺷﻌﺮ ِ اﺻﻠﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﺑﺎن
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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ،ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ دوﺑﺎره اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ
اﺻﻠﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ
ِ
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ از ﮐﻞّ ﺑﻪ ﮐﻞّ اﺳﺖ؛ و ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻌﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺪای اﻣﯿﺪ و ﻋﻤﻞ و

ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ،
اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻌﺮ از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺜﻼ ً از ﻣﺤﯿﻂ

ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻨﯽ ﯾﺎ از ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ آزاد ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﯾﺎ

از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد و در اﯾﻦ

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد از

ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺬف ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ،ﺷﻌﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺣﯿﺪی

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺷﺎﻋﺮ ِ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺮی از ﺷﺎﻋﺮ ِ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﭼﺎر ﻫﻤﺎن
ﻫﯿﺠﺎن ﻧﺸﻮد ،ﻣﺜﻼ ً از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻌﺮ »درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی آزادی ِ اﺳﻼﻣﯽ« و

ﻣﻌﻤﺎی ﺣﺎدﺛﮥ »ﮐﺮﺑﻼ« ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﺸﻮد .ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺎﻋﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ و
ﮐﺮﺑﻼ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .و آن ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ راﯾﺞ در

ﺷﻌﺮ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه در »ﺿﺮب ﮐﻠﯿﻢ« اﺳﺖ .ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪۀ ﻋﺸﻖ

ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ،
اﺳﺖ؛ و دﺷﻤﻨﺎن او ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وﺳﻮاس )ﻫﻮس( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ِ
ﻋﻘﻞ ﺣﺎﮐﻢ ،ﻋﻘﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺸﻖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ِ

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ،

ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ،اﻫﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻋﻘﻞ اﻫﻞ ﺗﺮس و
ﺷﮏ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺴﺎزد و ﻋﻘﻞ وﯾﺮان ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻋﺸﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮد و

ﻋﻘﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرد .ﻋﺸﻖ ﺧﻮدﺟﻮش اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮ اﺳﺖ.

ﻋﺸﻖ ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻘﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدش را

ﺑﺮآورد .ﻋﺸﻖ ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ
رﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﺳﻮار اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺎده اﺳﺖ .از
ﻋﺸﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎ و آرﻣﺎﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ زاده ﻣﯿﺸﻮد و از ﻋﻘﻞ زﻣﯿﻦ زاده ﻣﯿﺸﻮد.
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ﻋﺸﻖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﯿﻮر اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزش ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻋﺸﻖ

وﺣﺪت اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﺗﻔﺮﻗﻪ.

ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺠﺴﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﻮرۀ اﺧﻼص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ

ﺳﻮم ﻗﺮآن اﺳﺖ .او ﻣﻮﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،ﺧﻼﻓﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوج ]از

ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ[ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ ،اﯾﺜﺎر

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ،ﯾﻘﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮏ ،ﻋﺰم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ،آزادی در
وﺟﺪان ﻣﺮده اﺳﺖ.
وﺟﺪان زﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﯽ ،و ﻫﻮﺷﯿﺎری
ِ
ِ

ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ راﯾﺞ و ﺗﮑﺮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻋﺪم ﻓﺼﺎﺣﺖ در ﺷﻌﺮ و
ﻧﺜﺮ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺷﻌﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﯿﺖ ﺑﺮ روی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ

دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ارﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ وﺻﻒ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎی
ﭘﺎﯾﻪ در رﮐﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه

اﺳﺖ«١.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻖ دارد ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل

اﺣﺘﺮام و ﺑﺪون ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ

ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺎﻋﺮﺗﺮ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻌﺮ و ﺗﺮﺟﻤﮥ

ﻧﺜﺮ ،ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ ،ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻨﺮی

ﮓ ﻟﻐﺘﯽ ﻓﺮق
و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺒﺮه و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨ ِ
ﺑﮕﺬارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﮥ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﻮال ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی آﻧﺎن
ﻢ ﺷﺎﻋﺮ ،ﻋﻤﺪا ً ﯾﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﺮﺟ ِ
ﺳﻬﻮا ً از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺎﻣﻞ اﻫﻤﺎل ﮐﺮده و ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﭼﯿﺰی را ﺣﺬف
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻌﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻬﺎی
ﺑﺮای
ِ
ﻋﻠﻤﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺮادات ﺷﻌﺮی

ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭼﺎﭘﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺮﺑﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﻌﺎر ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﻌﻀﯽ اﺷﻌﺎر اﻗﺒﺎل ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﻠﻔﯿﮕﺮی ِ اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ در

 .١اﻻﺳﺮار و اﻟﺮﻣﻮز ،اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ،ص.٩٤
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ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻓﯿﻠﺴﻮف

ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮۀ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼم رواج ﯾﺎﻓﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﯾﮑﯽ

از ﻣﺬاﻫﺐ راﯾﺞ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞﺳﻨّﺖ اﺳﺖ .و ﻣﺤﺒّﺖ اﻫﻞﺑﯿﺖ و
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﻢ او و ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮک اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و
ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﻞ او ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﻢ و ﻋﻠﯽ دروازه آن اﺳﺖ« و او را »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺬف وﺻﻒ ﻋﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای

ﺖ ﺑﻘﯿﮥ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﯿﺨﯿْﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺤﺚ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﻀﯿﻠ ِ
ِ

ﮐﺘﺎب »اﻗﺒﺎل ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮدی« ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻓﻠﺴﻔﯽ ،و ﻧﻪ

ادﺑﯽ ،در ﺷﻌﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﻨﺜﻮرات اﻗﺒﺎل،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،آﺛﺎری ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ

ﻓﮑﺮی او از زاوﯾﮥ ادﺑﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺑﺤﺚ در زﺑﺎن و ﻗﺎﻟﺐ اﺷﻌﺎر ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ .ﻣﻬﻢ ،ﻣﻀﻤﻮن

و ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ ادﺑﯽ دﯾﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻌﺮی .ﭘﺲ ﮐﺘﺎب

اﻗﺒﺎل ﺷﺎﻋﺮ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑ ّﺮ
اﻗﺒﺎل ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻣﺎ ،درﺑﺎرۀ
ِ
ِ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ.

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻌﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻓﻀﻠﯿﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻓﺘﻨﻪای ﺧﻔﺘﻪ را ﺑﯿﺪار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن
ﻣﺬاﻫﺐ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﻌﺎر اﻗﺒﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻋﺮ

اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎغ ،زﻣﺰم و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﻏﻠﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ،

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻠﻮ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎن از آن و ﻗﺪرت
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺑﺮآﻣﺪن از ﻣﻐﺮب!
 .۴آﺛﺎر اﻗﺒﺎل

آﺛﺎر اﻗﺒﺎل از ﻟﺤﺎظ ادﺑﯽ دارای دو ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺖ :ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ .ﺷﻌﺮش ﺑﻪ

٦٤

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ | ﺳﺎل دوم | ﺷﻤﺎره  | ۷ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

دو زﺑﺎن اردو و ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ )ﻧ ُﻪ دﯾﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮓ درآ ،اﺳﺮار ﺧﻮدی و
رﻣﻮز ﺑﯿﺨﻮدی ،ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺮق ،زﺑﻮر ﻋﺠﻢ ،ﺑﺎل ﺟﺒﺮﯾﻞ ،ﺿﺮب ﮐﻠﯿﻢ،
ﺟﺎوﯾﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ای اﻗﻮام ﺷﺮق؟ ارﻣﻐﺎن ﺣﺠﺎز(.

ﻧﺜﺮ او ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎ ،اﻓﮑﺎر و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رد و

ﺑﺪل ﺷﺪه ) ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﮥ رﺷﺪ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ در اﯾﺮان ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ

دﯾﻨﯽ در اﺳﻼم ،ﺗﺮاوﺷﺎت ﻓﮑﺮی ِ ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺗﺮاوﺷﺎت
ﻓﮑﺮی ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻗﺒﺎل ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ،ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻪ اردو؛ و ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ :اﺳﻼم و ﺧﻼﻓﺖ
 ،۱۹۰۸اﺳﻼم آرﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،۱۹۱۰ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺎزۀ دروﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻖ دارد ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﺘﺮام

و ﺑﺪون ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ

ﺷﺎﻋﺮﺗﺮ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻌﺮ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺜﺮ،

ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ ،ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻨﺮی و
ﮓ ﻟﻐﺘﯽ ﻓﺮق
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺒﺮه و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨ ِ
ﺑﮕﺬارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﮥ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﻮال ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی آﻧﺎن
ﺑﺎﺷﺪ

 ،۱۹۲۶ﯾﺎدداﺷﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﻗﺮهاﻟﻌﯿﻦ(.

اﻗﺒﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻌﺮ ،و اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ .او

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻌﺮ را ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﻢ را ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

اﺑﻮاﻟﻌﻼء ﻣﻌﺮی ،اﺑﻦ ﻓﺎرض و اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻈﻤﺖ

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻋﺰام در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺮ از
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روح ﺷﺎﻋﺮاﻧﮕﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ آﺛﺎر و زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧﻪ اﻗﺒﺎل ﻧﯿﺴﺖ .آﺛﺎر او ﺗﺠﺮﺑﮥ زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ.
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و زﻧﺪﮔﯽ او آﯾﯿﻨﻪ روزﮔﺎر اوﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،اراﺋﻪ آﺛﺎر او ،اراﺋﻪ زﻧﺪﮔﯽ و روزﮔﺎر او

اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ زﻧﺪﮔﯽ و روزﮔﺎر او ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ آﺛﺎرش ﺑﺎﺷﺪ.

آﺛﺎر اﻗﺒﺎل ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ً در ﮐﺘﺎب »ﻓﯿﺨﺘﻪ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻘﺎوﻣﺖ« اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﺷﯿﻮه،

ﮐﺸﻒ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی ﺷﺎﻋﺮ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺸﺄ آﺛﺎر او و ﻧﺤﻮۀ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی

اﻧﺪﯾﺸﻪ اوﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اراﺋﮥ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ

دارد و»ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ« آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در »ﻓﯿﺨﺘﻪ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف

ت
ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اراﺋﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﺤﻮﻻ ِ
زﻣﺎﻧﯽ )دﯾﺎﮐﺮوﻧﯿﮏ( و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ )ﺳﯿﻨﮑﺮوﻧﯿﮏ( ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺗﮑﺎﻣﻞ« وﺣﯽ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ وﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ »ﺳﯿﺮ رﺷﺪ ﯾﺎ
ِ
»ﺳﺎﺧﺘﺎر« آن ــ ﺑﻪ وﯾﮋه در »اﻋﺘﻘﺎدات« ــ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ِ ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ،
ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻗﺒﺎل ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﺖ ﻣﻮﺿﻮع و
اﻣّﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿ ِ
ِ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺮﮔﺴﻮن ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﻬﻮدی اﺷﯿﺎء و روش ﻫﻮﺳﺮل
ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮد ِ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﺤﺘﻮا ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ
)ﺷﮑﻞ( ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۵ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی )دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی(

ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻗﺒﺎل را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوژه »ﻣﯿﺮاث و ﻧﻮﺳﺎزی« در

ﺳﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد :اوّل ،ﻣﻮﺿﻊ )ﻧﮕﺮش( در ﻣﻮرد ﻣﯿﺮاث ﻗﺪﯾﻢ .دوم،
ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻏﺮﺑﯽ .ﺳﻮم ،ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﺗﻔﺴﯿﺮ .و در زﺑﺎن اﻗﺒﺎل ،ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺧﻮدی )ﺳﻮﺑﮋه( ،و دﯾﮕﺮی )ﯾﺎ ﺿﺪ ﺧﻮدی(،

واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدی و ﺿﺪ ﺧﻮدی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

دﺷﻮاری ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ آﻧﻬﺎ از

ﻫﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺟﺒﻬﻪ اول ﺑﻪ ﺿﺮر ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی دوم و

ﺳﻮم ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﺧﻮدی ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻗﺒﺎل در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺒﻬﻪ

اﺳﺖ) .آﺛﺎر ﺟﺒﻬﻪ اول ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :اﺳﺮار و رﻣﻮز ،ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺮق ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد

ای اﻗﻮام ﺷﺮق؟ ،ﺑﺎﻧﮓ درآ ،ﺑﻨﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ،ارﻣﻐﺎن ﺣﺠﺎز ،ﺟﺎوﯾﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎل ﺟﺒﺮﯾﻞ.
و از آﺛﺎر ﻧﺜﺮ :ﺳﯿﺮ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ در اﯾﺮان ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ در اﺳﻼم.
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ﺷﮑﻮه ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﮑﻮه ﺟﻮاب ِ
آﺛﺎر ﺟﺒﻬﮥ ﺳﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازِ :

ﺗﺮاوﺷﺎت ﻓﮑﺮی ِ ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺗﺮاوﺷﺎت ﻓﮑﺮی  ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح(.
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮدی ﺑﺮ
ِ
اﺳﺎس ﻫﻔﺖ ﺑﺎب اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺑﺎب ،دو ﻓﺼﻞ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎب اوّل
«ﺧﻮدی« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدی ِ ﻓﺮدی و ﺧﻮدی ِ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠ ّﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎب دوم »ﻣﻨﺎﻗﺸﮥ ﺧﻮدی« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ)اﺛﺒﺎت(

ﺷﮑﻮِه و
ف ﻣﻨﻔﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎب ﺳﻮم » ِ
ﺧﻮدی ،و در ﻧﻔﯽ ﺧﻮدی )ﺗﺼﻮ ّ ِ
ﺷﮑﻮِه و ﺟﻮاﺑﺶ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻟﻪ و ﺣﺴﺮت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎب
ﻧﺎﻟﻪ« اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ِ
ﭼﻬﺎرم »ﺳﻘﻮط و ﺻﻌﻮد« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻻﯾﻞ ﺳﻘﻮط ،و ﻋﻮاﻣﻞ

ﺻﻌﻮد اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ« ﺿﺪﺧﻮدی« اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮب و

ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ،ﻏﺮب و ﺷﺮق ،ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎب ﺷﺸﻢ »ﻣﯿﺮاث و ﻧﻮﺳﺎزی« اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺻﻼحﮔﺮی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی

اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ »دوﻟﺖ و ﻣﻠ ّﺖ« ﻧﺎم دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم

دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری ،و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠ ّﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی از اﯾﻦ

ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدی را ﺑﺪون اﻧﮑﺎر آن اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ

و ﺟﻠﻮهﻫﺎی آن در اﺧﻼق ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺑﻮاب و ﻓﺼﻠﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﯾﻮان اﻗﺒﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺷﮑﻮه و

ﺟﻮاﺑﺶ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ .و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎب »ﺧﻮدی« ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﻮاﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺳﺮار ﺧﻮدی« اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻀﻤﻮن

اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎب »ﺳﻘﻮط و ﺻﻌﻮد« ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽاش در
»ﺿﺮب ﮐﻠﯿﻢ« اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻀﻤﻮن »رﺷﺪ

ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ در اﯾﺮان« اﺳﺖ ،و ﻓﺼﻞ اﺻﻼحﮔﺮی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن
»ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ در اﺳﻼم« اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ،ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی اﺑﻮاب و

ﻓﺼﻮل ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻻﺑﻪ ﻻی دﯾﻮاﻧﻬﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻨﺜﻮر

اﻗﺒﺎل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻮل ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠ ّﺖ اﺷﺎره دارد.
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن

در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان
ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ

ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری
درآﻣﺪ

ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ) (۲۰۲۱-۱۹۳۵اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﺼﺮی ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﭘﺮدازان اﺛﺮﮔﺬار ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ

دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و اﺳﻼم و از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان اﺛﺮ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮ و ﮔﺎه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﺣﻨﻔﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و دﯾﻨﯽ ،وی را »ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ«

داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﻈﺮﯾﺎت و آرای ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪی اﺳﻼﻣﯽ او را در
ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﺧﻼﺻﻪ و ﯾﺎ ﻋﻤﺪه ﮐﺮد:

اﺳﻼم ﻣﺘﺠﺪداﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﻼﻣﯽ

اﺧﻼق ﺟﻬﺎﻧﯽ

دﻋﻮت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از اﺳﻼم و آﻣﻮزه ﻫﺎی آن

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺪان ﻣﯽ ﭘﺮدازم ،ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ

ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﺼﺮ و
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ و اﺷﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻨﺪ
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ﻣﻌﺎﺻﺮ .اﯾﻦ ﻣﺮور ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهی آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺗﺒﺎر ﻓﮑﺮی و اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺎب ﻧﻈﺮﯾﺎت و آرای ﺧﻮد

او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ورود ﺑﻪ آرای ﺧﺎص ﺣﻨﻔﯽ در

ﺑﺎب ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ« )اﻟﯿﺴﺎر اﻻﺳﻼﻣﯽ( و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ« ،ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻔﺼﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ای اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب در ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎرﯾﺨﯽ در دو ﺑﺨﺶ و ﯾﮏ ﺗﮑﻤﻠﻪ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد :اﻟﻒ .ﺗﺒﺎر ﻓﮑﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و اﺳﻼم،

ب .آﻏﺎز و ﺗﺪاوم ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و
ﯾﮏ ﺗﮑﻤﻠﻪ :ﺗﺬﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری

اﻟﻒ .ﺗﺒﺎر ﻓﮑﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و اﺳﻼم

ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺪد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺗﺠﺪد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﺎص

در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺤﺮک ﻫﺎی دروﻧﯽ،
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺪد اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو از
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺘﺠﺪداﻧﻪی ﻏﺮﺑﯽ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﻫﺎ در
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ را

دروﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﻪی
رﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ« در
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪهی ﻋﺎم ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو
ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

و ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﺄﮐﯿﺪ و اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﯾﺪه

اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »راﺳﺖ« و »ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر« و ﺑﻌﺪﺗﺮ

»ﻟﯿﺒﺮال« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺤﻠﻪی دوم ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن »ﭼﭗ« و »اﻧﻘﻼﺑﯽ« و
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

»رادﯾﮑﺎل« ﺷﻬﺮت دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻦ آن دو ﻫﻤﻮاره و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻫﻤﻪ

ﺣﺎل ﺗﺨﺎﻟﻒ و ﺗﻀﺎد ﻧﺒﻮده و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و

دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دﯾﺪه و ﮔﺎه ﺑﺮ دو

ﺳﻮﯾﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ

ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص ﺗﺎرﯾﺨﯽ )از

ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر( و ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻐﺮب

زﻣﯿﻦ و اروﭘﺎ ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ) (۱۸۲۱-۱۷۶۹ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ) (۱۷۸۰-۱۷۹۸و

اﺷﻐﺎل آن و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﯿﻼی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و دوام آن در ﻗﺮن

ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺶ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﻤﺪن و ﺗﺠﺪد اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻃﺒﻌﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎم آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺰ در

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و در ﭘﯽ آن در اﻏﻠﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در ﺷﻤﺎر ﻣﺒﻠﻐﺎن و ﻣﺮوﺟﺎن آن ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮدو ﺟﺮﯾﺎن راﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺰ

در ﺟﺮﯾﺎن آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺮب ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺼﺮ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮری

ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن آزادی ﺧﻮاﻫﯽ دارای دو وﺟﻪ

ﻣﺒﺎرزه ﺳﻠﺒﯽ و اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﻮد .وﺟﻪ ﺳﻠﺒﯽ آن در ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر

ﺧﺎرﺟﯽ )ﮐﻪ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در اﻏﻠﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی

اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ( و وﺟﻪ اﯾﺠﺎﺑﯽ آن در ﺳﯿﻤﺎی

اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ و

ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻌﺎرف آن زﻣﺎن و در
اﺷﮑﺎل و ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮ آن دوران ،ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ آزادی ﺧﻮاﻫﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﺤﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم( ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﺎدی ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻏﻠﺒﻪی دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ،

ﺟﺮﯾﺎن آزادی ﺧﻮاﻫﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﻮده و از اﯾﻦ
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رو ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﭘﯿﺸﮕﺎم آزادی ﺧﻮاﻫﯽ در دو ﻧﺤﻠﻪی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر
و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.

در اﯾﻦ دوران ﻣﺘﻔﮑﺮان و آزادی ﺧﻮاﻫﺎن ﭼﭗ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺪاری را ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ

ﻣﺤﻮری ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و

در ﺟﻬﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺷﻌﺎر »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم« و
»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،اﯾﻦ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و
ﺳﯿﺮهی ﻧﺒﻮی و ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای

آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ روﻧﺪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻤﺴﮏ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﺷﻤﺎری از
اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺮهی ﻧﺒﻮی و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻏﺎزﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ

و ﻧﻤﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮراﻧﻪ ﮐﺸﻒ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم از اﺻﺤﺎب ﺑﺰرگ ﻧﺒﯽ اﺳﻼم ،ﭼﻬﺎر
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد و اﻟﮕﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه

و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮاه و ﺳﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در اﺳﻼم آﻏﺎزﯾﻦ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ:

ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ.

در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ دﻫﻬﺎ ﮐﺘﺎب و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﭼﻨﯿﻦ

آﺛﺎری ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺛﻮّار« )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ( اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره )-۱۹۳۱
 (۲۰۲۰ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻧﺎﻣﺪار ﻣﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ آن در ﺳﺎل ۱۹۷۲

در ﻗﺎﻫﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺷﻤﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ آزادی ﺧﻮاه و

ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻮد ﻓﮑﺮی و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
ﯾﺎد ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.

در ﺑﺎب اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ اﻟﻌﺪاﻟﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ«؛ در ﺑﺎره-
ی ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب» :ﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﻌﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس«؛ و در ﺑﺎرهی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ» :ﺛﻮره اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﻼﺳﻼم« .اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ

دوران دو ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ در ﺑﺎرهی ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه

اﺑﻮذر و ﻋﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ

اﺳﺖ از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺟﻮده اﻟﺴﺤﺎر ﻣﺼﺮی ) (۱۹۷۳-۱۹۱۳ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»اﺑﻮذراﻟﻐﻔﺎری« و در ﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺛﺮی اﺳﺖ از ﺟﺮج ﺟﺮداق
) (۲۰۱۴-۱۹۲۶ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺻﻮت

اﻟﻌﺪاﻟﻪ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﻪ« .ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺑﻮذرﻏﻔﺎری ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اواﯾﻞ دﻫﻪ ﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎ
ﺷﺮح و اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﮐﺘﺎب دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻣﺎم ﻋﻠﯽ

ﺻﺪای ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ )-۱۳۱۷
 (۱۳۹۸ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﺷﺶ ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﯿﺶ

از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد( .ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺟﺮداق ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮای

ﮐﺘﺎب را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روی ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

ﻣﻮﺳﻊ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺎوات اﻗﺘﺼﺎدی و

ﺗﯿﻤﺎرداری از ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن و ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از اﯾﻦ رو ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻢ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« اﺳﺖ.

ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺎره در ﻣﻘﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﮑﺮ

اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از آﻏﺎز ﺗﺎ دوران ﻣﺎ

ﻧﺎم ﺑﺮده ،اﻣﺎ ﯾﺎدی از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

در روﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ و آزادی ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﻌﺎﺻﺮ،
ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ و آﺛﺎر ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺎب

اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺣﯿﺎت اﻟﺤﺴﯿﻦ اﺛﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺟﻮدت اﻟﺴﺤﺎر )ﻣﺼﺮ(۱۹۵۴ ،

اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺛﺎﺋﺮا اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪا اﺛﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺸﺮﻗﺎوی )ﻣﺼﺮ(۱۹۶۹ ،
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اﺑﻮاﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺛﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮداﻟﻌﻘﺎد )ﻣﺼﺮ(۱۹۶۹ ،
ﺣﯿﺎت اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺒﻠﯽ )(۱۹۹۲

ﺳﻤﻮّاﻟﻤﻌﻨﯽ – او اﺷﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺎت اﻟﺤﺴﯿﻦ – اﺛﺮ ﻋﺒﺪﷲ
ﺳﻤﻮّاﻟﺬات ﻓﯽ ُ
ُ
اﻟﻌﻼﯾﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ )ﺑﯿﺮوت .(۱۹۹۶ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی
ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف در ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺑﺎرهی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و داﺳﺘﺎن ﮐﺮﺑﻼ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ

در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻧﯿﺰ آﺛﺎری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب

»اﺑﻨﺎء اﻟﺮﺳﻮل ﻓﯽ ﮐﺮﺑﻼ« اﺛﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ) (۱۹۸۶و ﯾﺎ »ﺑﻄﻠﻪ ﮐﺮﺑﻼ اﻟﺴﯿﺪه

زﯾﻨﺐ ﻋﻘﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻨﺖ اﻟﺸﺎﻃﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﺮ
دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺼﺮی اﻧﺪ.

اﻧﺪﯾﺸﻪی ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺼﺮ و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ دروﻧﯽ ﺑﻮد و

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺼﺮ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺮهی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻏﺎزﯾﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﭼﭗ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﭼﭗ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دو اردوﮔﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﭗ

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ داﻣﻦ زد.

ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ »اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و

اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮب ﺳﻨﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪی روﺷﻨﯽ از

اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی رﻗﯿﺐ اﺳﺖ .اﺧﻮان وﻓﻖ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﮑﺮی و ﺟﻬﺎدی

رادﯾﮑﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﯽ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻠﺒﻪی ﺳﻨﺘﮕﺮاﯾﯽ ﻏﻠﯿﻆ و ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﺮ

رﻧﮓ ﺿﺪ ﺗﺠﺪد و ﺣﺘﯽ ﺿﺪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ اش ،اﺧﻮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﭘﺮ رﻧﮓ و ﺣﺘﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪی
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ ﺷﺪت

از ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﯿﻤﺎرداری ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ
و ﻓﻘﺮزداﯾﯽ از ﻋﺮﺻﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از آﻏﺎز
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺧﻮان )ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۲۸در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺟﻮاﻧﯽ  ۲۲ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨّﺎ( و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن در ﻧﻬﺎد »اﻟﻈُﺒّﺎط اﻻﺣﺮار« )اﻓﺴﺮان آزاد( و

اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﺴﺮان آزاد و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﺎم ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺪو ﺟﺮﯾﺎن

اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
و دﯾﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﺄﮐﯿﺪ و اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن

ﻧﺨﺴﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »راﺳﺖ« و »ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر« و ﺑﻌﺪﺗﺮ »ﻟﯿﺒﺮال« ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺤﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن »ﭼﭗ« و »اﻧﻘﻼﺑﯽ« و »رادﯾﮑﺎل« ﺷﻬﺮت

دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻦ آن دوﻫﻤﻮاره و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺗﺨﺎﻟﻒ و ﺗﻀﺎد

ﻧﺒﻮده و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦ

آزادی وﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دﯾﺪه و ﮔﺎه ﺑﺮ دو ﺳﻮﯾﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ دوﯾﺎ

ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد.

ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮ ﺟﺎذﺑﻪ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ

در ﻣﺼﺮ ) ،(۱۹۷۰-۱۹۱۸ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ

از ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ .آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪی اﺧﻮاﻧﯽ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ
– ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.

ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺛﺎر ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی

اﺧﻮان ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ) ،(۱۹۶۶-۱۹۰۶اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی .اﯾﻦ آﺛﺎر

ﭘﺮﺗﯿﺮاژ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺷﻤﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ
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و رادﯾﮑﺎل و ﺟﻬﺎدی ﻣﻨﺸﻌﺐ از اﺧﻮان و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺼﺮ و

ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﺪاﻟﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« اﺛﺮ

ﻣﺸﻬﻮر ﻗﻄﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺛﺮﮔﺬار از اﯾﻦ ﻧﻮع آﺛﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

»ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺐ و ﻫﻤﻔﮑﺮان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻘﺮزداﯾﯽ از ﻋﺮﺻﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺒﺮم
و اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ او و دﯾﮕﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪی را

از درون ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و روش ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط و

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮران ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﻠﻔﺎی
راﺷﺪﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔّﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزی و اﻋﻤﺎل اﻧﻮع
ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺷﺮاﻓﯿﺖ زﯾﺮ ﻟﻮای

اﺳﻼم ﺧﺮده ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺧﻼف اﺳﻼم و ﻧﻘﺾ ﺳﻨﺖ و

ﺳﯿﺮهی ﻧﺒﻮی از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب

داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
روزﮔﺎر اﻣﻮی اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻣﻬﻢ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن

ﻋﺮب ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺴﺒﺎﻋﯽ ﺳﻮری ) (۱۹۶۴-۱۹۱۵اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ

اﺧﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺎﺧﻪی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ

اﺳﺖ .اﻟﺴﺒﺎﻋﯽ را ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻧﻤﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﻌﺎﺻﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .او اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و

ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺳﺒﺎﻋﯽ  ۲۷اﺛﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ

وﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ وی در ﻗﻠﻤﺮو ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎب »اﺷﺘﺮاﮐﯿﻪ اﻻﺳﻼم«

اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ« ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺛﺮی دﯾﮕﺮ دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﺘﮑﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﻋﺪاﻟﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ اوﻻ ﻣﺮادﺷﺎن ﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ

راﯾﺞ در ﺟﻬﺎن و در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻟﺰوﻣﺎ

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺎﯾﻊ در اروﭘﺎ و ﯾﺎ در ﻧﺰد ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺎدی ﮔﺮا و ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ را

ﻣﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻨﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ واﻗﻌﺎ

ﻣﻮﺟﻮد در روزﮔﺎر ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮران ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ و در ﺗﺮﮐﯿﻪی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ

ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل

ﻻﻫﻮری ) (۱۹۳۷-۱۸۷۳و در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﭘﭽﻮ ) (۱۹۷۵-۱۹۰۹اﺷﺎره
ﮐﺮد .ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ را »ﻣﻨﺎدی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ« داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻗﺒﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﻠﯿﺎت اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ از »اﻧﻘﻼب« و »رﻧﺠﺒﺮان«
و »دﻫﻘﺎﻧﺎن« و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم و ﻓﺮودﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و از

ﺿﺮورت اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ

دوﺑﯿﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای روﺷﻦ از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺒﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ:

ﺧﺪا آن ﻣﻠﺘﯽ را ﺳﺮوری داد  /ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﻮﺷﺖ
ﺑﻪ آن ﻣﻠﺖ ﺳﺮو ﮐﺎری ﻧﺪارد  /ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺶ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﮐﺸﺖ

اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺷﮑﻮه اﻗﺒﺎل از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ و ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی او ،ﻣﺜﻨﻮی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺸﻬﻮر او در ﺑﺎرهی اﻣﺎم

ﺣﺴﯿﻦ و »در ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮ ّﯾﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ و ﺳﺮ ّ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺮﺑﻼ« ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ او ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
اﻗﺒﺎل در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺧﻮدی »ﺧﻮی ﻏﻼﻣﯽ« را ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﻌﯿﻦ
»ﺧﻮدی« ﻣﯽ داﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﺎ »ﻣﺬﻫﺐ ﻏﻼﻣﯽ« ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ ﺳﺘﯿﺰد.

اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﻮری ،ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺳﺖ از ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺿﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
ﻓﻠﺴﻔﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ – دﯾﻨﯽ اﻗﺒﺎل .او ﺑﺮ اﺻﻞ »اﻟﻤﻠﮏ ﻟﻠﻪ« و اﯾﻦ ﮐﻪ »ارض

ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪاﺳﺖ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﻗﺒﺎل ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از

اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ) ۱۸۸۳-۱۸۱۸ﻣﯿﻼدی( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺻﺮف ﺑﺮ
»ﻣﺴﺎوات ﺷﮑﻢ« اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ او را »ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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ﺧﻠﯿﻞ« و »ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﯽ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ« ﻣﯽ داﻧﺪ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »ﻗﻠﺐ او ﻣﺆﻣﻦ،

دﻣﺎﻏﺶ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ »ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ وﻟﯽ

دارد ﮐﺘﺎب« .او در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎرﮐﺲ را »رازدان ﺟﺰو و ﮐﻞ« ﻣﯽ داﻧﺪ و
ﺳﺮاﻧﺪﯾﺸﻪی او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﺮع ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ» :آدم از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

داری ﻗﺎﺗﻞ آدم ﺷﺪه اﺳﺖ« .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺒﺎل
ﻣﺰدک ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ دﯾﻮان »ﻧﻮای ﻣﺰدور« و »ﻧﺎﻣﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

دار و ﻣﺰدور« ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،اﻗﺒﺎل
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺻﻞ اﯾﻤﺎﻧﯽ »ﺗﻮﺣﯿﺪ« ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن »ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی و در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ آﻣﺪه و در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در ﻣﻘﺎم ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﭘﺮدازان و ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﭼﭗ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺼﺮ و در
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺛﺮ ﮐﻢ ﺣﺠﻤﯽ دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

»اﻟﯿﻤﯿﻦ واﻟﯿﺴﺎر ﻓﯽ اﻟﻔﮑﺮ اﻟﺪﯾﻨﯽ« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۶در دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪه اﺳﺖ( .او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺟﻬﺎن ﻋﺮب زﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮده ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ ﺟﺪا ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ رادﯾﮑﺎل و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺗﺮاث اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و

ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻨﻔﯽ از اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺷﺪت اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻟﺬاﺗﯿﻪ« )ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﻓﯿﻠﺴﻮف

ﺧﻮدی« دارد ﮐﻪ در آن آرای وی را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﭗ ﮔﺮای ﻣﺼﺮی و ﺳﻮری

)ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ( از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﻣﺼﺮ ﺑﻮده و

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﻦ
ﺣﻨﻔﯽ ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

٧٧

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

ب .آﻏﺎز و ﺗﺪاوم ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻓﮑﺎر و آرا و ﮔﺮاﯾﺸﺎت در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی آزادی ﺧﻮاﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان و آزادی ﺧﻮاﻫﺎن

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺧﺎص در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ »دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ« را از اواﯾﻞ ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی

ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﺮان و روس در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی )اوﻟﯽ از ﺳﺎل  ۱۲۱۸ﺗﺎ ۱۲۲۸

و دوﻣﯽ از ﺳﺎل  ۱۲۴۱ﺗﺎ  ۱۲۴۳ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی( ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از

اﯾﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﯿﺎن و
ﺗﻤﺪن و ﺗﺠﺪد اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ

از آﺛﺎر ﺗﺠﺪد ﻓﺮﻧﮕﯽ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ از ﭘﻨﺞ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ :وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری و

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ادوات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺒﺎدل ﺳﻔﯿﺮان ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ

ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻼن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن و ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺳﻔﺮ ﻣﺪاوم
ﺳﯿﺎﺣﺎن )ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان( اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ورود ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺮﻧﮕﯽ

و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان .از اﯾﻦ راﻫﻬﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻠﻮم و آداب

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم راه ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﺠﺪداﻧﻪ دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ

اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ۱۲۳۰-۱۱۸۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ )۱۲۱۴-۱۱۵۸

ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ،ﻣﯿﺮزاﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ) ۱۲۶۰-۱۲۰۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی( و ﻣﯿﺮزا

ﻋﻠﯽ ﺧﺎن اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ) ۱۲۸۳-۱۲۲۲ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ
وﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺷﺎﻫﺰاده ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ) ۱۲۴۹-۱۲۰۳ﻗﻤﺮی( وﻟﯿﻌﻬﺪ
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
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اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ در ﻃﻮل ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر

روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن و ﺗﺠﺪد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهی اﺳﺘﻌﻤﺎری اروﭘﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی
آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻏﺮب ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧﺸﺎن در ﺑﻼد

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی

ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﯾﻨﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻓﮑﺮی ﺧﻮد در

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ و ﺣﺘﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻔﮑﺮی ﻣﺰدﮐﯽﮔﺮی

ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ارﺟﺎع دﻫﺪ .از اﯾﻦ رو

ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ در

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻌﺴﻨﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ اﺗﺨﺎذ

ﺳﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺮاﺛﺪاری از

ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮاﻧﺒﻪ وﯾﮋه در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﺟﻨﺎح ﭼﭗ

رادﯾﮑﺎل و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺘﺠﺪداﻧﻪ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎﺟﺮای دو ﺟﺮﯾﺎن آزادی ﺧﻮاﻫﯽ راﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎر و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ.

از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻫﺠﺮی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و در واﻗﻊ در آﺳﺘﺎﻧﻪی رﺧﺪاد ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و اﻧﻘﻼﺑﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ در

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺪهی »ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ«
ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن »ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ از

ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻔﮑﺮی دو ﺟﻨﺎح ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪی ﻧﺤﻠﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺠﺮی در ﺳﺎل ۱۲۸۵
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻧﻘﺶ ﻧﺤﻠﻪی ﭼﭗ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺟﺪی ﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

و از اﯾﻦ رو در ﺟﻨﺒﺶ دوم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ

ﺳﺎل  ۱۲۸۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻓﺰون ﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮد .در ﻣﺠﻠﺲ اول ﻣﺸﺮوﻃﻪ

ﻋﻨﻮان رﺳﻤﯽ اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن »اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن  -اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن« و »اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن -
ﻋﺎﻣﯿﻮن« ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻟﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺒﺎرزان ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﺗﺮ و ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﻣﺪار

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺪرس در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ و دوﻣﯽ

اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺸﯽ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﺪروﺗﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮ
ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻃﯿﻒ »ﺳﻮﺳﯿﺎل  -دﻣﻮﮐﺮات« اﺳﺖ .اﻋﻀﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﺪی اﯾﻨﺎن

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و

ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮده وﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ و

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ

ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﺑﻨﺪی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در دوره ای ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻧﻘﻼﺑﯽ» ،دﻣﻮﮐﺮات« ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽ زاده ) ۱۳۴۸-۱۲۵۷ﺧﻮرﺷﯿﺪی( و ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﯿﻮ )۱۹۱۰-۱۸۷۹

ﻣﯿﻼدی( و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ) ۱۲۹۹-۱۲۵۹ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰی از
ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﮑﺮی و ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه در

ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﻏﻠﺐ ﻃﺮح ﻫﺎ و
ﻟﻮاﯾﺢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی

ﻣﺸﻬﻮر آن اﺷﻐﺎل ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﻮای روس در ﺳﺎل  ۱۲۹۰ﺧﻮرﺷﯿﺪی
و در ﭘﯽ آن اﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم روس ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺮاج ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﻮﺳﺘﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ) ۱۹۶۰-۱۸۷۷ﻣﯿﻼدی( ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.

دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از اﯾﺮاد ﻧﻄﻘﯽ ﺗﻨﺪ در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض

ﺗﻬﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ رﻓﺖ .ﺻﺪﻫﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺨﻔﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺰ
ﯾﺎ رﺳﻤﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ را داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
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ﺑﻮدﻧﺪ» .اﻧﺠﻤﻦ ﻏﯿﺒﯽ« ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از آن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮور و ﻗﺘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻧﯿﺰ ﻣﯽ زده اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮور ﺳﯿﺪ

ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ) ۱۲۸۹-۱۲۱۹ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﯾﮑﯽ از دو رﻫﺒﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ

ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ زﯾﺎن

اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .در ﺳﺮﯾﺎل »ﻫﺰار دﺳﺘﺎن« اﺛﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽ اﯾﻦ
ﺗﻼش ﻫﺎی ﺗﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮادﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ آن روز اﯾﺮان
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ آزادی ﺧﻮاه و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻃﻠﺐ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر از ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی
و ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ

ﺧﻮاه ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺮوی ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ) (۱۳۱۵-۱۲۳۹در ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ »ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﻪ و ﺗﻨﺰﯾﻪ

اﻟﻤﻠﻪ« آﺷﮑﺎرا از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﺟﻬﺎن

ﻋﺮب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از آرای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﮐﻮاﮐﺒﯽ ) ۱۳۲۰-۱۲۶۶ﻗﻤﺮی(

ﻣﺤﻘﻖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر ﺳﻮری اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻓﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺧﺎص اﺻﻄﻼح »اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ« و ﺧﻄﺮات آن را از ﮐﻮاﮐﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺤﻠﻪی ﭼﭗ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻤﺪﺗﺎ از آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎی

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ روﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب .در

ﻫﺮﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﯾﻨﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و
ﻓﮑﺮی ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ و ﺣﺘﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺪل

ﻓﮑﺮی ﻣﺰدﮐﯽ ﮔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ

ارﺟﺎع دﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ

ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺮاﺛﺪاری از

ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺎﺻﻠﻪی دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﺟﻨﺎح ﭼﭗ

رادﯾﮑﺎل و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ

ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪی ﻧﻬﻀﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻨﮕﻠﯽ )۱۳۰۰-۱۲۵۷
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

ﺧﻮرﺷﯿﺪی( در ﮔﯿﻼن ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و دﻓﺎع از

ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﮕﻞ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﺣﺰب و ﮔﺮوه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢ

اﺛﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در ﺗﻬﺮان و ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﮔﯿﻼن ﺑﺎ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺘﯿﺰ و

ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ آﻣﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺤﻮﻻت

ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،

ﻧﻈﺎم ارﺑﺎب و رﻋﯿﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ،اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر و

ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﻓﺎه رﻧﺠﺒﺮان و ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ

ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭼﭗ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه اﻋﻢ از ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص در ادﺑﯿﺎت راﯾﺞ آن ﻋﺼﺮ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻌﺮ و رﻣﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺎزﺗﺎب
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه و ﭘﯿﺮوان

ﻓﮑﺮی ﺷﺎن ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺮوری اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪی اﺳﻼﻣﯽ

دﯾﺮﯾﻦ ،اﺻﻞ »ﺷﻮرا« را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎم

ﺷﻮراﯾﯽ« ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ

اﺧﯿﺮا ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺸﺨﯿﺺ

داده ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در »ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﻪ« ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب اﺳﻼﻣﯽ را
»ﺷﻮروﯾﻪ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان

»ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی« ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ

وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﺠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از دوﮔﺎﻧﻪی ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد

وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع او را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻧﺤﻠﻪی ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﻪ داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ

اﻟﻬﺎم از ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و

دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ اول و دوم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ »اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
و وﻻﯾﺘﯽ« در ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ.

در ﭘﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻨﺎق و ﭼﯿﺮﮔﯽ اﺳﺘﺒﺪاد،

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ.

اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ و آزادی ﻧﺴﺒﯽ

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺣﺰاب ،ﺟﻨﺒﺶ رادﯾﮑﺎل ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻋﻤﻖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ و ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﻫﻢ

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺼﺮ رﺿﺎ ﺷﺎﻫﯽ و ﻣﺼﺎدرهی

اﻣﻼک ﻣﺎﻟﮑﺎن ﭘﺮﺷﻤﺎر در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر،
ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﺶ از

ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ژرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ رﺿﺎ ﺷﺎه و ﺳﻮم ﺟﺎ ﺑﻪ

ﺟﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪی
ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺷﺮق ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ
ﺷﻮروی و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻤﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭼﭗ ﺑﻪ اﯾﺮان .در اﯾﻦ دوران ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ و ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﺎه و

ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻬﻮر ،آﻏﺎزﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی ﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺮ ﭼﭗ ﻏﯿﺮ

ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان« در ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺑﯿﺴﺖ اوج ﮔﺮﻓﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در آن دوران ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در روﺳﺘﺎﻫﺎ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎ زﻣﯿﻦ و ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری وﺳﯿﻠﻪی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮای

اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻧﻈﺎم ارﺑﺎب –
رﻋﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺼﻠﺤﺎن

ﭼﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻤﺒﺘﻮن )،(۲۰۰۸-۱۹۱۲
واﺑﺴﺘﻪی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺟﻨﮓ دوم

ﺟﻬﺎﻧﯽ ،دو ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .اﯾﻦ دو
ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :ﻣﺎﻟﮏ و زارع در اﯾﺮان« و »اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ در اﯾﺮان«.
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

اوﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد
ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻣﯿﺮی و دوﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﻬﺪی

اﺳﺤﺎﻗﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ،زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﺟﻬﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل و ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪ .اﯾﻦ

ﺟﺮﯾﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻌﺎل

ﺷﺪه و در دو ﻗﻠﻤﺮو اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺛﺮﮔﺬار ﺷﺪﻧﺪ .در

ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﭘﺪﯾﺪه آﻣﺪه ﮐﻪ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬار و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز اﺻﻠﯽ آن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ )۱۳۵۵-۱۳۰۲

ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﺑﻮده وﻟﯽ اﻓﺮادی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در آن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺷﻤﺎری از آﻧﻬﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﺗﺪاوم ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻨﺶ و اﻫﺪاف در دﻫﻪ ﻫﺎی

ﺳﯽ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،وﻟﯽ دارای ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻢ

ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﻘﻼب
 ۵۷ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل و اﺛﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان

ﺑﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﭘﯿﻤﺎن ) ۱۳۱۴ﺧﻮرﺷﯿﺪی( و ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ )۱۳۶۷-۱۳۱۳
ﺧﻮرﺷﯿﺪی( اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ دو در اواﯾﻞ دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
»ﺟﺎﻣﺎ« را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎن در ﺳﺎل  ۵۷ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ

»ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز« را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد .اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﮐﻢ
و ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ در اواﯾﻞ دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ »ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺎ ﻫﻤﺖ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ) ۱۳۶۶-۱۲۸۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی( و ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪزاده )-۱۳۰۰

 ۱۳۹۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو دﻫﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و در ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻧﻮن و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﭼﭗ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮد وﻟﯽ اﻓﮑﺎر و

آﺛﺎرش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶ

داﺷﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ
ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪزاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ دوم ﮐﺎﻧﻮن آﺷﮑﺎرا ﺧﻮد را

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺣﺪ و ﺧﺪاﺑﺎور ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد
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ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل و اﺛﺮﮔﺬار ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و

در واﻗﻊ آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺘﻮار و آﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺨﺸﺐ و

ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ) (۱۳۵۶-۱۳۱۲ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ از
ﻫﻤﺎن آﻏﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزی ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﻬﺪ ،ﻋﻀﻮ

ﻓﻌﺎل ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪی ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ

ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﭘﺲ از

ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اروﭘﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و از اﯾﻦ رو
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﭻ ﺣﺰب و ﮔﺮوه ﻧﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
وﯾﮋه ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،او ﻫﻤﺎن ارزش ﻫﺎ

و آرﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن را اداﻣﻪ داد و در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻓﮑﺮی و ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮده و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان

) (۱۳۵۶-۱۳۴۸ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﺪاﻟﺖ

ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد .او ﮐﻪ در دوران داﻧﺶ آﻣﻮزی اش در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺘﺎب
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺟﻮدت اﻟﺴﺤﺎر ﻣﺼﺮی در ﺑﺎرهی اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺑﻮذر

ﻏﻔﺎری ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده

ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪﻫﺎ آﺷﮑﺎرا از »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و دﻓﺎع ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺑﺮی در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪ اﺳﺖ .او در ﻣﺪل ﻧﻈﺮی و

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد از ﻣﺜﻠﺚ »ﻋﺮﻓﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی« ﯾﺎد ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﺪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

ﺑﻮد وﻟﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺣﺘﯽ ﻃﺮح ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ

ﺟﺪ از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد .اﺻﻮﻻ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻟﻬﯿﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .وی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را »رﻗﯿﺐ« و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
)ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ( را »دﺷﻤﻦ« ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد .اﯾﻦ در

ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ) ۱۳۵۸-۱۲۹۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی( در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن،
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻫﻢ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ رﻗﯿﺐ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ از

آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺧﻼﻗﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن را ﻧﻤﯽ

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری

اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ دوﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه و ﭘﯿﺮوان ﻓﮑﺮیﺷﺎن ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺮوری

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺮﯾﻦ ،اﺻﻞ»ﺷﻮرا« را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده
و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ« ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در »ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﻪ«
ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب اﺳﻼﻣﯽ را»ﺷﻮروﯾﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮی

ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع او را ﻣﯽ
ﺗﻮان ازﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻧﺤﻠﻪ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺒﯿﻪاﻻﻣﻪ داﻧﺴﺖ.

ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دو

ﻗﺮاﺑﺖ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ

داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزان ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر )اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( و ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺿﺪ

اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﭼﻮن آﯾﺖ

ﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ) (۱۳۵۸-۱۳۸۹و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ آﺷﻮری
) ۱۳۶۰-۱۳۱۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی( اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺳﻼم« ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و
ﮐﺘﺎب »ﺗﻮﺣﯿﺪ« آﺷﻮری دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﺛﺎر و اﻓﮑﺎر آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .از
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ﺷﻤﺎر ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ) -۱۳۰۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی(و آﺛﺎرش

)از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ وی» :اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ«» ،اﺳﻼم ﺿﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر« و

»ای اﻧﺴﺎن ﺳﺘﻢ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﭙﺴﻨﺪ«( ،ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ) ۱۳۵۱-۱۳۱۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی( و اﻓﮑﺎرش ،ﮐﻪ در »ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ« اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎرز و ﻣﺸﺨﺺ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﻮذر ورداﺳﺒﯽ ) ۱۳۶۷-۱۳۲۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی(

اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ او ،ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﭘﺎره ای از اﻓﮑﺎر و آﻣﻮزه ﻫﺎی ﭼﭗ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺴﺘﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،از اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ

اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺪﻟﻞ ﮐﺮدن اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺶ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از دو ﻧﻬﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ

»ﻓﺮﻗﺎن« و »آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ« ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ
در ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ) (۱۴۰۰-۱۳۱۴ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ روﺣﺎﻧﯽ – ﻏﯿﺮ
روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ دارد .او ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

ﺑﻮد و در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ

داﺷﺖ ،ﻋﻤﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و آن ﻓﻘﺮزداﯾﯽ از

ﺳﯿﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ آﺛﺎر وی و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  ۱۲ﺟﻠﺪی
»اﻟﺤﯿﺎت« ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪهی دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪی او ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﭼﻨﺪان ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻮزوی ﻧﺎﻣﺪاری ﭼﻮن ﻣﻄﻬﺮی ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد

اﺳﻼﻣﯽ« )ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﭼﺎپ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ( ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ذﯾﻞ ﻓﺼﻠﯽ از »ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاک اﺳﻼم و

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و در ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﺮدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﻤﻮاره از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮع و
ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و اﯾﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﺟﻨﺎح
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮدن و ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺘﻘﺎط ﺑﯿﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺘﻀﺎد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم و

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ) ۱۳۵۴-۱۳۱۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی(،

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪی دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ

اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﮐﻪ در  ۵۲ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﺟﺮﯾﺎن ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺘﻀﺎد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی

ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺮاد را وارد ﮐﺮده و ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ

»ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ« و ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺤﻔﯿﻒ ﺑﻪ اﻟﺘﻘﺎط ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اﺳﻼم ﺑﺎ

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﺟﺮﯾﺎن راﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺳﻨﺘﯽ و

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد؛
ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﯿﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه

در دوران اﻗﺘﺪار ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،از »اﻟﺘﻘﺎط« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ-
ی ﯾﮏ دﺷﻨﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهی

ﺟﺮﯾﺎن

ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺷﺎن اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ .دوم ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻀﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدن و ﯾﺎ اﻟﺘﻘﺎط ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺟﺮم

ﺗﺮاﺷﯽ ﮐﺮده و در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺎواک و در دادﮔﺎﻫﻬﺎ )ﺑﻪ واﻗﻊ
ﺑﯿﺪادﮔﺎﻫﻬﺎ( اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام و ﯾﺎ

زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﻋﺼﺮ رﺿﺎ ﺷﺎه( ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺎواک ،ﭼﻨﺎن

ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ام ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرز و

ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻬﻠﻮی )ﺑﻪ وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﻮن( را ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی

ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﻼم و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎرزان اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭼﭗ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی در دﻫﻪی ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ،آن ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺳﻨﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ
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ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﻼح ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺬﻫﺐ و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ دو ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻣﺒﺎرز و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه را از ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺧﺎرج و

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺰوی و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﻋﻤﺪﺗﺎ

ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )و در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ(،

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر و اﻫﺪاف ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎم ﭼﭗ و از

ﺟﻤﻠﻪ ﭼﭗ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺎی آن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺠﺎم

داد .اﻗﺪام ﻣﻬﻢ »اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ« و واﮔﺬاری ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮده

اﺳﺖ .اوج اﯾﻦ ﺗﻼش در ﺟﺮﯾﺎن »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی در اواﯾﻞ دﻫﻪی ﭼﻬﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺻﻮل ﺷﺸﮕﺎﻧﻪی

اوﻟﯿﻪی اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن اﻋﻄﺎی ﺣﻖ رأی ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ

اﺳﺖ .ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از

ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪی در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺣﺎل ﻏﺮﺑﯿﺎن در ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان را از ﺳﻘﻮط در داﻣﻦ
ﭼﭗ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮروی و ﺑﻌﺪ ﭼﯿﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻗﻤﺎر ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ

ﺷﺎه و رژﯾﻢ اﯾﺮان را ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺒﻬﻪی ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﮑﻤﻠﻪ :ﯾﺎدآوری ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری

ﯾﮑﻢ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪﻧﺶ ،ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﭗ

ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﺮان از ﭘﯿﺸﺎﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب

اﯾﺮان .ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ

و در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺎل اﺷﺎرﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺰاف ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن را دارد ﺗﺎ در

ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮔﺰارش ﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

اﻓﺰون ﺑﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ و دﻫﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮﯾﻀﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم

ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ) (۱۳۶۱-۱۳۱۱در ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻪ ای درﺑﺎب ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﺑﻪ

ﻃﻮر ﺧﺎص در ﺑﺎرهی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎ آن

زﻣﺎن اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ در اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان و اﺳﻼم )(۱۳۴۸
ﺳﯿﺮی در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮب )(۱۳۵۶

اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮب از ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
)(۱۳۵۶

اﺳﻼم و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﺼﺮ )(۱۳۵۱

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ و
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﺑﻮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﺳﺎل

 ۱۳۶۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ دﻫﻬﺎ و اﺣﯿﺎﻧﺎ

ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﻃﺮات اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرز از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت

اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد.

دوم .ﻫﺮﭼﻨﺪ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ﮔﻮاه اﺳﺖ وﻟﯽ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻼش ﮐﺮده از ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﮔﺰارﺷﮕﺮی

ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد و در ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اراﺋﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﺗﻤﺎم وﻟﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻪ از

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ دارد و ﺣﺘﯽ اﺑﺎ ﻧﺪارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
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ﺧﻮد را در ﻣﺠﻤﻮع در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ

از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ

در ﺣﺪ ﺿﺮورت اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﯿﺮ ارادی اﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »
ِ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ام .ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺘﺒﺮی آن ﻫﻢ در ﻃﻮل
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻓﺮاخ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده

اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﺪف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه.

ﺳﻮم .ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ای ﺑﺲ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﻫﻤﻮاره از ﻋﻨﻮان »آزادی« و ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ »آزادی ﺧﻮاﻫﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرن و ﻣﺘﺄﺧﺮ آن در ادﺑﯿﺎت ﮐﻬﻦ

اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاخ ﺗﺮ از اﮐﻨﻮن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن آزادی و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ذﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم

و ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ادب ﻗﺮآﻧﯽ و
در اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺼﺪاﻗﺎ در اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻌﯿﻦ

ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ )در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻌﺖ و ﺷﻮرا و رواداری و ﺷﻔﻘﺖ

ﺑﺮ ﺧﻠﻖ و ﺣﺮﻣﺖ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ذﻣﯽ و ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ( ،ﻋﺪاﻟﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﺿﺮورت ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎﺿﯽ و ﻗﻀﺎوت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ

ﻣﺘﻌﺎرف آن زﻣﺎن – ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ

ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﻮده – در واﻗﻊ ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن( ،ﻋﺪاﻟﺖ

اﻗﺘﺼﺎدی )ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺴﺘﻪ در ﭘﻨﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ

و در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

ﻣﺮدم( و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای

ﻣﺪﻟﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﻫﻬﺎ آﯾﻪی ﻗﺮآن و اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺮهی ﻧﺒﯽ اﺳﻼم و اﺻﺤﺎب و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ؛

ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در اﻓﮑﺎر و آﺛﺎر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ادﺑﯿﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮐﺎن و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن

ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از اﯾﻦ رو ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻬﺎن
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

ﻋﺮب و اﯾﺮان ،از اﺻﻮﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ و آﯾﺎت ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ در ﻗﺮآن و
ﺷﻤﺎری رواﯾﺎت و اﺧﺒﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺮهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺻﺤﺎب اﺗﺨﺎذ

ﺳﻨﺪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی« و ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﻣﺪﻟﻞ

و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ اش ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺰ

اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات

اﺳﻼﻣﯽ – ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع

آزادی ﻫﺎ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﯿﻦ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و از

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺳﻊ آن ﻣﺮاد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪان

»ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮔﻔﺖ.

اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رد اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺟﺪال ﻫﺎی

ﻓﮑﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ دو ﺟﺮﯾﺎن اﺷﻌﺮی و اﻋﺘﺰاﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺪا

ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﻋﻘﻠﯿﻪ و ﻋﺪﻟﯿﻪ« ،ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ

ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮاﺳﺘﻌﻤﺎل »ﻋﺪل« در دو دﯾﺪﮔﺎه اﺷﻌﺮی و

اﻋﺘﺰاﻟﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﺮﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﭼﻬﺎرم .ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺲ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪ ،ﮔﺰﯾﺪه ای

اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن

در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رﺧﺪاد اﺛﺮﮔﺬار و دوران ﺳﺎز اﻧﻘﻼب

اﯾﺮان ،ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺲ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ

وﯾﮋه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی

ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮔﺴﺘﺮده ﭼﭗ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ و
ژرف ﻧﮕﺮی ﻻزم و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮرد وارﺳﯽ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﻘﻄﻪ

ﻗﺪرت ﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ واﮐﺎوی
ﺷﻮد .ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﻃﯽ ﻧﺸﻮد ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﺑﺲ ﻣﺒﻬﻢ و ﮐﺪر
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﺪای از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
آن ﮐﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮﺳﯽ آن ﻣﺠﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ،در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻃﯿﻒ

ﭼﭗ اﻋﻢ از ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻫﻨﺮ و ادب ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺪرن آن )ﺷﻌﺮ ،رﻣﺎن ،ﺗﺄﺗﺮ،

ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﻧﻈﺎم ﺑﺮآﻣﺪه از آن ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺣﺘﯽ

ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی و دﯾﻨﻮ ﺣﺘﯽ
ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در دام ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﺘﺬال و اﻧﺤﻄﺎط ﺳﻘﻮط ﮐﺮده وﮔﺎه در ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﺧﻼف و ﻧﻘﯿﺾ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﺻﺎدق ﭼﻮن ﺟﺰﻧﯽ
و ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﺪاﻟﺖ وآزادی ﺑﻮده و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ

ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ..؟!! دﯾﺮی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎدانﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺎهﻃﻠﺐﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﻋﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻔﺴﺎد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻟﻮﻣﭙﻦﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه

ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﺪاﻟﺖاﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﺮب و اﺳﺘﯿﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺳﯿﻨﻤﺎ و  (. . .ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺪرن ﻓﻠﺴﻔﯽ و ادﺑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻟﯿﻒ

ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ در اﯾﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ اﯾﻨﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آزادی

ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در رواﯾﺖ ﭼﭗ و اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ،ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات

ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻣﺒﺎرزان ﭼﭗ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .از

ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻞ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﯿﺮاث ﻣﺒﺎرک ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺪرت در ﺑﺪﻧﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺘﺪار اﺳﺘﺒﺪاد
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻋﺼﺮ

اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ آﯾﺖﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وارد ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻧﻬﻀﺖ
آزادی اﯾﺮان ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ در ﻣﻘﻄﻊ ﻇﻬﻮر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ

اﻧﻘﻼب و ﭘﺲ از آن در ﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦ »ﺧﻤﯿﻨﯿﺴﻢ« در ﺑﺪﻧﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺘﮑﺜﺮ
و ﻣﻠﺘﻬﺐ اﯾﺮان در دﻫﻪی ﺷﺼﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اول

از ﺑﺨﺸﯽ از ادﺑﯿﺎت ﭼﭗ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در واﻗﻊ
آن ﻣﯿﺮاث را ﺑﻪ ﺳﻮد اﻓﮑﺎر ﻏﺎﻟﺒﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻣﺎدون ﻣﺪرن ﻣﺼﺎدره ﮐﺮده اﻧﺪ؛

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺎﮐﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﯿﭻ

ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ وارﺛﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﭗ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه و ﺑﺮاﺑﺮی

ﻃﻠﺐ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و از اﯾﻦ رو ﺧﻮد از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺤﺬوﻓﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان آزادی ﺧﻮاه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ وران اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻓﻀﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺮان ،در ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺟﺪی ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ دﻣﻮﮐﺮات اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺘﺎج ﺷﺎﻟﻮده ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺎن

دوﻗﻄﺒﯽ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر

ﮐﻠﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ

راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺎه ﺧﻄﺮﻧﺎک در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮری وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎن آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﺟﺪای از

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی
ﯾﮏ آرﻣﺎن دارای ارزش ﺟﺎوداﻧﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﻋﺎدل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ در
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﻮاره ﺗﺤﻮل ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در

ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﺪ زﻣﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻤﯽ در زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﯽ آن ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻢ و ﻋﻤﻞ ،در زﻣﺎﻧﯽ و در
ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻋﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

در ﻫﺮﺣﺎل در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺷﮑﺎل آن ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آرای ﻣﺨﺘﻠﻒ و

ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪی آن ﻫﺎ آرای راوﻟﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان

از اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺸﺮی در ﺑﺎب ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﻈﺎم و ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .اﯾﺪه ،ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺑﻪ ﻫﻢ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺪه ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ و

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻫﻬﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪهی آن ﺑﺮآﯾﻨﺪ .در ﻫﺮﺣﺎل در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﭗ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد درﻧﮓ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ

ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ای آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

رﯾﺰی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮑﻨﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آزادی ﻫﺎ ﺑﻬﺎی ﻻزم

داده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻃﻌﻦ آﻣﯿﺰی ﭼﻮن آزادی

ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺷﻤﺎری ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ

ﺗﻔﮑﺮی ﭼﻨﺪان ﻃﺮﻓﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺪم آزادی ﺑﺮ

ﻋﺪاﻟﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و اﺧﺘﻼف ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﮐﻢ

و ﺑﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ای ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻼﻣﻮﺿﻮع

اﺳﺖ؛ ﺗﮑﺮار داﺳﺘﺎن ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ .در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ

دﯾﺎﻟﺘﯿﮑﯽ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺼﻠﯽ ﻧﺪارد .از اﯾﻦ
رو در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮوز و زاﯾﺶ ﭼﭗ اروﭘﺎﯾﯽ ،دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ دو ﺑﻪ

ﺻﻮرت اﻧﺪﯾﺸﻪی »ﺳﻮﺳﯿﺎل – دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان

ﻫﻤﺎن »اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن – ﻋﺎﻣﯿﻮن« ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ.

ﭘﻨﺠﻢ .واﭘﺴﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﻧﻈﺎم ﺑﺮآﻣﺪه از آن ،ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﺟﻤﻠﻪ

ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی و دﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در دام ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺬال و اﻧﺤﻄﺎط

ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﮔﺎه در ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﻼف و ﻧﻘﯿﺾ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﺻﺎدق ﭼﻮن ﺟﺰﻧﯽ و ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﺪاﻟﺖ و
آزادی ﺑﻮده و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ . . .؟!! دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ و

ﻧﺎدان ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﺎﻟﺢ و

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﻋﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﺴﺎد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم

ﺣﺎﮐﻢ و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻟﻮﻣﭙﻦ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺪ و ﺷﻌﺎر
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﺮب و اﺳﺘﯿﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ واژه
ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﺟﺎی

»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ«( دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ زده و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﺎه

ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﺧﻮد از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻪ درﺳﺖ آن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﻪ اﺻﻮﻻ در ﻃﺮح و دﻓﺎع از آن

ﻫﺎ ﺻﺎدق اﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻫﻤﻪی ارزش ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ

ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺪﻋﯽ اﻧﻘﻼب و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه و از ﻣﻌﻨﺎ و

ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻬﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎر
ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﻋﺼﺮ

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در

اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻗﺮار داده و ارﺑﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪی آزاد و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎن
آﮔﺎه و ﺻﺎدق را از اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻫﺮﺣﺎل ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﭼﻨﺪان ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺘﻦ از آن دﺷﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آزادی ﺧﻮاﻫﺎن و ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎن

ﺟﺪی و ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه و ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ رﻗﯿﺐ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرزاری دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﯾﺪ.
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ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ در ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺘﻘﺪم

اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮی

ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ادﺑﯿﺎت ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﺑﻮﯾﮋه اﺳﻼم ﺑﻪ »اﻟﻬﯿﺎت«

و ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻔﺎت،

اﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .زﺑﺎن ﭼﻨﯿﻦ »ادﺑﯿﺎت اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ« ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﺮ

ﻧﻮع ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن » زﺑﺎن وﻋﺮﻓﯽ

روزﻣﺮه  «Everyday language :ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،از ﻧﻈﺮ دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ از

آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده و اﻟﺒﺘﻪ درازآﻫﻨﮕﯽ

در ﺧﺼﻮص دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ زﺑﺎن ،اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن را ﻣﯿﺘﻮان در ﻓﻠﺴﻔﻪ »زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« در ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ

ﺑﺨﺼﻮص در ﻗﺮون ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »وﺳﻄﯽ« ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ دوره ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ از ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ
) (Anthropomorphismو ﺗﻌﻄﯿﻞ ) (Agnosticismو ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ
آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻧﻬﺎ ،اﮔﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنوارﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ

اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺳﮑﻮت در ﺑﺎره او و ﺟﻬﺎن

ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮی
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ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت

ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﻼم و دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ

ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای )(System

ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﺑﺎن ﺧﺎﺻﯽ

اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ دﯾﻦ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺧﺼﻮص »زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﻬﯿﺎت ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص
»زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻋﺮﺻﻪ

»زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﺎداری از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ذات و ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان زﺑﺎن اﻧﺴﺎن زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮر در ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺧﺼﻮص »ذات« و »ﺻﻔﺎت« ﺧﺪاوﻧﺪ و و
ﮐﺮدارش ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ ﻣﯿﺎن واژه ﻫﺎ و اﻟﻔﺎﻇﯽ

ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ،اﺳﺎﻣﯽ و ﮐﺮدار ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮﯾﻪ

در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ) (Agnosticismﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺬﯾﺮش
اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮﯾﻪ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﺎت و ﮐﺮدار ﺧﺪا و

اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ،ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از

ﺗﺸﺒﯿﻪ) (Anthropomorphismﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ

ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ و ﺗﮑﺜﺮ

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺧﺼﻮص زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺷﮕﻔﺖ آور ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ

ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن »زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ -ﺗﻌﻄﯿﻞ

روش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ روش ﺳﻠﺒﯽ ) Via
Negativa approachﯾﺎ  ،(Apophaticﺗﻤﺜﯿﻞ ) (Analogyو زﺑﺎن ﺑﺮﺗﺮ

اﻧﮕﺎراﻧﻪ) (Superlatives and eminence languageﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻫﺎی
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اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺴﻔﻪ »زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ،

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮی
) (Effabilityدﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ) ، (Semanticsﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ) (Cognitiveو
ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ) (Ontologyاﺳﺖ .ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ

زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﻋﻤﻼ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت ﺳﻠﺒﯽ و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﺳﻠﺒﯽ

آﻧﭽﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ ) (Cataphatic approachﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،از

دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن »زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت »ﻣﺜﺒﺖ« و ﯾﺎ
»اﯾﺠﺎﺑﯽ« ﺑﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ زﺑﺎن ﺳﻠﺒﯽ ) Via
Negativa approachﯾﺎ  (theology Apophaticﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای

رﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺎﻟﺶ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ -ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ در
ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﺳﻠﺒﯽ

ﻓﻬﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ،ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺧﺪا ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ

ﺧﺪا ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،زﺑﺎن ﺳﻠﺐ ﺑﮑﺎرﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﮑﺎر

ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺳﻠﺒﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ

اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آن در ﻣﺘﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﻨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮑﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺖ.

در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﻔﺘﻤﺎن »اﻟﻬﯿﺎت ﺳﻠﺒﯽ« اﺷﺘﺮاک ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ

و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻔﻈﯽ ) (Equivocalﺗﻠﻘﯽ

ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺷﺘﺮاک در ﻟﻔﻆ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن دارای ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی

ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﺮ درﻧﺪه ﺑﺎدﯾﻪ و ﺷﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
اﺷﺎره دارد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﯾﺎ اﻣﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎی واژه
وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﻨﯽ
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ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت

ﮔﻔﺘﺎری ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ ،ﭼﻨﺪ

ﭘﻬﻠﻮ) (Ambiguousو ﻧﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

زﺑﺎن

ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ

اﺷﺘﺮاک

ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری)(Non-Cognitive

ﻟﻔﻈﯽ)language

ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﻣﯿﺸﻮد

و

(Equivocal

) (Verificationﺧﻮاه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت و ﯾﺎ اﺑﻄﺎل را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﻏﯿﺮ

آزﻣﻮن

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺳﻠﺒﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻟﻬﯿﺎت و ﮐﻼم دارای ﺗﺎرﯾﺨﯽ

درازآﻫﻨﮓ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،اﻓﻼﻃﻮن)ﺣﺪود  ٣٠٠ق.م( ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺻﻮل

ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﺑﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ

ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ دﯾﻦ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺧﺼﻮص »زﺑﺎن

اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

اﻟﻬﯿﺎت ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮﯾﻪ زﺑﺎن ﺳﻠﺒﯽ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ داﺷﺖ و ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﺑﺴﯿﺎری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) .(١٩٩٨ ,Kennyﺑﻪ ﮔﻤﺎن او ﺣﺘـﯽ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻠﯽ و

اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﻤـﺎل و ﺗﺠـﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮد)ﻫﻤﺎن(.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻇﻬﻮر ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻔﺘﺘﻤﺎن ﺳﻠﺒﯽ
اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻟﻬﯿـﺎت ﺳـﻠﺒﯽ ﻓﻠـﻮﻃﯿﻦ )٢٠٤ -٢٧٠م( ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از

اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ اﻧﮕﺎره اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ

ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ ) .(١٩٩٦ ,Kenny, 2007; Stiverﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او ﻣﺜﺎل ﺧﯿﺮ
ﻓﺮاﺗﺮ از ذﻫﻦ و زﺑﺎن اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﺻﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﺎر

ﻣﯿﺮود دارای اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻨﺰﯾﻪ »اﺣﺪ« ﮐﻪ

در »ورای وﺟﻮد و ﻋﺪم« اﺳﺖ او را از ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﻦ آور و ﻣﺤﺪود
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ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮی ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﭘﺮوﮐﻠﺲ ) (٤١٢-٤٨٥ Proclus Lycaeusﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ

ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﻫﻨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ادراﮐﺎت او ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و

راﻫﮑﺎر اﻟﻬﯿﺎت ﺳﻠﺒﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ) ، ١٩٥٥ ,Martinﺑﺪوی  .(١٩٧٧ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺮی او را ﺑﻪ اﻟﻬﯿﺎت ﺳﻠﺒﯽ ﻣﺤﺾ و ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﺲ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪس ) (١٢٠٤–١١٣٥ ,Moses Maimonidesﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن
ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ارﺳﻄﻮ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﺑﺎ

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺰاره ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎل ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ و روش اﯾﺠﺎﺑﯽ )(Affirmative way

در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد ) .(١٩٩٨ ,Rossاﯾﻦ ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻧﺪارد .ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت اﻧﺴﺎن

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺴﯽ اوﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت

ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺪا ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺳﻠﺒﯽ از ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ادﻋﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ

ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺮد ﻣﺎده ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،ﻧﯿﺰ درﺳﺖ

اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺑﺎور ﺟﺎن دﻳﻮﻧﻮﺳﻴﻮس اﺳﮑﻮﺗﯿﻮس )– ١٢٦٦ ,John Duns Scotus
 (١٣٠٨ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺷﮑﺎری ﻣﯿﺎن »ﻣﻌﺮﻓﺖﭘﺬﻳﺮي« و »ﺑﻴﺎنﭘﺬﯾﺮی« وﺟﻮد دارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ او

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟ ) .(Duns Scotus ,١٩٨٧اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﮑﻠﻢ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن دارای ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ اﺳﺖ .او در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﻼش

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺻﻔﺎت ﮐﻠﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﻣﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎﻟﯽ-

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﻨﻮی زﺑﺎﻧﯽ -ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻌﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﻣﺪﻟﻮل ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺮ

ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺷﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺻﺪاﺋﯽ ﯾﺎ

ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﻨﻮی ) (Univocalﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤﻪ آﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻤﻼت

“ﺧﺪا آﮔﺎه اﺳﺖ” ﯾﺎ “اﻧﺴﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ” و ﯾﺎ “ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ”
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ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت

ﻇﺎﻫﺮا دارای ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺪق آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪا و
ﮔﺮوه ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﮑﮏ اﺳﺖ.

زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﻨﻮی اﻟﻔﺎظ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،

زﺑﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﮏ ﺻﺪاﺋﯽ ) (Univocal languageﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺜﻼ

ﮐﻠﻤﻪ آﮔﺎﻫﯽ در ﮔﺰاره ﻫﺎی :ﺧﺪا آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﻧﺴﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا دارای ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

ﺻﺪق آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪا و ﮔﺮوه ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺸﮑﮏ اﺳﺖ .زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﻨﻮی اﻟﻔﺎظ ﺑﻨﺎ

ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﺑﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﮏ ﺻﺪاﺋﯽ ) (Univocal languageﺧﻮاﻧﺪه

ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﻨﻮی )(Univocal
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ادراﮐﺎت ﺣﺴﯽ

ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  -اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ -ﺧﻄﺮ درﻏﻠﺘﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از

ﺗﺸﺒﯿﻪ ) (Anthropomorphismاﺳﺖ.

دﻳﻮﻧﻮﺳﻴﻮس اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ روش ﺑﻪ روش ﺳﻠﺒﯽ روی

ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ او در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ روش را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ

اﯾﻦ روﺷﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و »زﺑﺎن ﺳﻜﻮت« را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی
»زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ« ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻋﺎرف و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎﯾﺴﺘﺮ اﮐﻬﺎرت

)ﺣﺪود١٣٢٨-١٢٦٠م( در اداﻣﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺑﻪ
ﺳﻠﺐ ﺳﻠﺐ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﻀﺎﻋﻒ ١٩٨٦ , ( (McGinnﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻣﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﯽ در
ﻏﺮب ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺳﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ -ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻼرﺟﺒﻌﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻌﯿﺪ
ﻗﻤﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﺑﺎن ﺳﻠﺒﯽ اﻟﻬﯿﺎت دارای ﺟﻨﺒﻪ

ﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ )اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ-ﺗﻨﺰﯾﻬﯽ( ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .اﻻﻫﯿﺎت ﺳﻠﺒﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ-ﺗﻨﺰﯾﻬﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی

اوﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ

اﯾﺴﺘﺎری ،ﻻﺟﺮم از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی )Non-
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 (cognitiveﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻨﺒﻪ دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ

) (Semanticsﺑﯿﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ) (Ineffabilityاو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در راﺳﺘﺎی ﭼﻨﯿﻦ

روﯾﮑﺮدی ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ذات ﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮔﺬاﺷﺖ.

از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﺎداری از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ذات و ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
زﺑﺎن اﻧﺴﺎن زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮر در ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺧﺼﻮص »ذات« و »ﺻﻔﺎت« ﺧﺪاوﻧﺪ و و ﮐﺮدارش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ؟

ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎ و اﻟﻔﺎﻇﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﺎت،

اﺳﺎﻣﯽ و ﮐﺮدار ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
»ﺗﻌﻄﯿﻞ« ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮﯾﻪ
ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﺎت و ﮐﺮدار ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ،ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ دو

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﻧﺴﺎن و

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از »ﺗﺸﺒﯿﻪ« ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از

اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ

ﺗﻮﻣﺎس آﮐﻮﯾﻨﺎس ) (١٢٧٤-١٢٢٤روش ﺳﻠﺒﯽ ،اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﻰ ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک

ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﺪون ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و راه دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﮔﺬار از ﭼﺎﻟﺶ دوﮔﺎﻧﻪ

ﺗﻌﻄﯿﻞ-ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺑﺘﺪاﺋﺎ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺸﺮی

را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﮐﻨﻪ ذات ،اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ و راﻫﮑﺎر

ﺗﻨﺰﯾﻬﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) .(Edwards, 1967اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ از درﻏﻠﺘﯿﺪن در ورﻃﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﮕﺮﯾﺰد .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ او ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻌﻀﻞ

روﺑﺮوﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی »ﺗﻤﺜﯿﻞ« در اﻗﺴﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ ﺑﺮای ﮔﺬار از اﯾﻦ
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ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت

ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺖ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎن،

دوم اﺷﺘﺮاک در ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻮاﻃﯽ )ﺻﺪق ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻬﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺴﺎن( و ﺳﻮم اﺷﺘﺮاک در ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﮑﮏ )ﺻﺪق ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ

ﻣﺼﺪاﻗﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع(.

او ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﮔﺬار از دوﮔﺎﻧﻪ اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻈﯽ و اﺷﺘﺮاك

ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ راﻫﮑﺎر آﻧﺎﻟﻮژی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ
ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد،

ﺗﺒﺎﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ و اﻧﺴﺪاد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﻨﻮی وﺟﻮد ﺧﺪا و

آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﻤﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻦ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻬﯽ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت در ﻣﺘﻦ دﯾﻨﯽ ،ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از زﺑﺎن در

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ) Analogical

 (languageﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ارﺳﻄﻮ و ﺷﺎرح او ﺑﻮﺋﯿﺴﻮس ) Boethius:

 (475–7 - 526و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﻗﺪﯾﺲ )( Augustinus٣٥٤-٤٣٠
ﭘﯿﺶ از اﮐﻮﯾﻨﺎس ،در ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻞ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮐﻠﻤﻪ آﻧﺎﻟﻮژی دارای ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ

اﺳﺖ .واژه آﻧﺎﻟﻮژی در ﻣﯿﺎن رﯾﺎﺿﯽ داﻧﻬﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ای

ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﺮاد ﻣﯿﺸﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن اﻋﺪاد ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن

دﯾﮕﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .اﯾﻦ واژﮔﺎن ﺑﻌﺪا ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺖ .در ﻋﺮﺻﻪ

ادﺑﯿﺎت ،ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن -ﻧﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ و ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت -ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد ،روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

»آﻧﺎﻟﻮژی« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد “ﭼﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ

آراﻣﯽ” ﯾﺎ “او اﻧﺴﺎن آراﻣﯽ اﺳﺖ” ﯾﺎ “درﯾﺎی آرام” ﯾﺎ “ﻧﺴﯿﻤﯽ آرام ﻣﯽ وزد”،

ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻔﺖ آرام در اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ

ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﻔﻬﻮم و
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن – ﯾﺎ دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ – اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
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»آﻧﺎﻟﻮژی« ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﻣﺎ »آﻧﺎﻟﻮژی« اﺑﺰاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﻣﺘﻮن و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﺧﺪا

را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ و

اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد؟ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد “ﺧﺪا وﺟﻮد دارد” و ﯾﺎ “اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد”
آﯾﺎ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد در اﯾﻦ دو ﮔﺰاره وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ

ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮاد ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ »آﻧﺎﻟﻮژی« را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﯽ ،ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ وﺟﻮد دارد .آﯾﺎ »آﻧﺎﻟﻮژی« در ﮔﻔﺘﺎر

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ذﻫﻦ و زﺑﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ذﻫﻦ و زﺑﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ .روش ﺗﻤﺜﯿﻞ ) (Analogyدر ﻋﺮﺻﻪ

زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻫﻤﮕﻨﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ )ﻣﺤﻤﻮﻻﺗﯽ( اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮف )ﻣﻮﺿﻮع( ﮐﻪ دارای ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﯿﺸﻮد

) .(٢٠٠٧ ,Kennyﺻﻔﺖ زﯾﺒﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن

ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن ،اﺳﺐ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﻬﺎن ﺑﺎر ﺷﻮد .اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﻮف )ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ( ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﯿﺎﻫﺎن دارای
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺤﻤﻮل ﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ

را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم »رﺷﺪ« ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ رﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮕﻦ و ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ

ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺜﯿﻞ
) (Analogyﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻌﻨﺎ در ﻋﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻞ و زﻣﯿﻨﻪ

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.
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ﺗﻤﺜﯿﻞ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻠﯽ

ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد

اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل آﮐﻮﯾﻨﺎس ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎﻟﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .دﺳﺘﻪ اول ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ داد.

دﺳﺘﻪ دوم ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ دادﮔﺮی و آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ داد .دﺳﺘﻪ

ﺳﻮم اﻣﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ

آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻌﺎری اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﮐﻮﯾﻨﺎس

ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮی از ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻠﻮﻃﯿﻦ ،ﻓﺮﻓﺮﯾﻮس )Porphyry
 (٣٠٥-٢٣٢و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﮐﻠﺲ روش ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت

آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ (Kretzmann ,1993).آﮐﻮﯾﻨﺎس اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ راﻫﮑﺎر ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﮕﺬارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،او ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺴﺒﺖ را از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ

ﺗﻔﮑﯿﮏ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ),Stiver
.(١٩٩٦

ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ )(Analogy of proportionality
ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل )ﺻﻔﺖ و ﻣﻮﺻﻮف( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،اﻣﺎ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺜﻼ

واژﮔﺎن دادﮔﺮ دارای ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ

ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺧﺪا دادﮔﺮ اﺳﺖ،
ﯾﺎ آن ﻓﺮد اﻧﺴﺎن دادﮔﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ دادﮔﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻠﻤﻪ دادﮔﺮ ﺑﺮای

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻮﺻﻮف و زﻣﯿﻨﻪ ای
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ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ دارای ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﻨﺎی دادﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ دادﮔﺮی اﻓﺮاد و دادﮔﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ دادﮔﺮی

دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دادﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

اوﺳﺖ و دادﮔﺮی ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اوﺳﺖ.

آﮐﻮﯾﻨﺎس ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺬار از دوﮔﺎﻧﻪ اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ و اﺷﺘﺮاک
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ راﻫﮑﺎر آﻧﺎﻟﻮژی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭘﺬﯾﺮش

اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺒﺎﯾﻦ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ و اﻧﺴﺪاد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت

ﺧﺪا ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﻨﻮی وﺟﻮد ﺧﺪا و

آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ آﮐﻮﯾﻨﺎس ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن )ﺗﻮاﻃﯽ(

ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ) .(١٩٧٥ ,Aquinasﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد “ﺳﮓ ﺑﺎ ﻫﻮش” و ﯾﺎ “اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻮش” ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﻫﻮش ﺳﮓ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﮓ ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻬﻤﯽ در ﺣﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد

) (Proportionalityاز ﻫﻮش ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﯾﺎ دارای ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ درک

و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰاره ای ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻮش ﺳﮓ و

اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻮش ﺳﮓ ﺑﺎ ﻧﻮع آن ﺳﮓ و از ﺳﻮی

دﯾﮕﺮ ﻫﻮش اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد )ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ

رک ﺑﻪ .(,١٩٧٥ .Aquinas, T

ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﻤﺜﯿﻞ

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ دروﻧﯽ )ﺣﻘﯿﻘﯽ -در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﺎری( و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
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ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮوﻧﯽ )اﺳﺘﻌﺎری(  .(١٩٩٦ ,Stiver) -ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد “ﺧﺪا

آﮔﺎه اﺳﺖ” ﻣﻔﻬﻮم آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ) (Intrinsicﺻﻔﺖ اﻧﺴﺎن

اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﺑﺮوﻧﯽ ) (Extrinsicو اﺳﺘﻌﺎری ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯿﺸﻮد.

ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ ،اﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﮑﻠﻢ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻔﺎت

دروﻧﯽ اﺳﺖ و اﺻﺎﻟﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد ،اﻣﺎ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﺮوﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺎری ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در

ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ) (Analogy of proportionalityﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ

رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺧﺪا ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،آن اﻧﺴﺎن

ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ درﯾﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺸﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﻟﺖ

رواﻧﯽ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﺧﺸﻢ دروﻧﯽ ) (Intrinsicو

ﻣﺨﺘﺺ اوﺳﺖ .وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺻﻔﺖ ﺑﺮای ﺧﺪا و درﯾﺎ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻌﺎری

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﻧﻪ ﺧﺪا و ﻧﻪ درﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻔﺖ ﺧﺸﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ

زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺸﻢ ﺧﺪا و و ﺧﺸﻢ درﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺎﻟﺖ

ﺧﺸﻢ در اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺴﺎن آن اﺳﺖ .ﺗﻤﺜﯿﻞ دارای ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺮد ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺮد

دارای دو ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺨﺴﺖ دروﻧﯽ و )ﺣﻘﯿﻘﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﺎری( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮدی اﺑﺘﺪاﺋﺎ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﻮا ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ دوم ﺑﺮوﻧﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

روش اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ.

ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻧﺰوﻟﯽ و ﺻﻌﻮدی

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ .ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎن و ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻧﺰوﻟﯽ
) ( Downwards Analogyﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺳﮓ

ﺣﯿﻮان وﻓﺎداری اﺳﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم وﻓﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ

ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ از ﺻﻔﺖ وﻓﺎداری ﮐﻪ

از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ وﻓﺎداری ﺑﺮای
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ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی آن ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر وﻓﺎداراﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

اﺳﺖ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺻﻌﻮدی ) ( Upwards Analogyزﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﻔﺎت

ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ از او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺷﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎن ،زﻣﯿﻦ و زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎز
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ او ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻠﻮب ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺸﺮ ﺷﻔﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﻮرزد.
ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﻨﺎدی

ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﻨﺎدی ) (Analogy of attributionﯾﺎ »ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ«
ﺑﺮ

ﻧﻮﻋﯽ

ﺗﻤﺜﯿﻞ

ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ

ﻧﺴﺒﺖ

ﻣﯿﺎن

ﺻﻔﺖ

)ﻣﺤﻤﻮل(

و

ﻣﻮﺻﻮف)ﻣﻮﺿﻮع( ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ

ﻣﯿﺸﻮد ) .(١٩٩٨ ,Rossاﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺎه راﺑﻄﻪ ﻋﻠ ّﯽ )ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل( ﻣﯿﺎن

ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻻزم و ﻣﻠﺰوم و ﺷﺮط و

ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﻨﺎدی ﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دروﻧﯽ و ﯾﺎ

ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﮔﺎه اﺳﻨﺎد ﺑﺮوﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺎری اﺳﺖ ) .(٢٠٢١ ,Davisonﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ “ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ” در اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ،ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯿﺸﻮد دارای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دارای ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ذاﺗﯽ ﺑﺎ

اوﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ) Analogy of Intrinsic
 (Attributionﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ).(٢٠٢١ ,Davison

واژه »ﺳﺎﻟﻢ« در ﮔﺰاره ﻫﺎی “ﺑﺪن آن اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ” ﯾﺎ “او ﻣﺪﯾﺮ

ﺳﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ” ﯾﺎ “اﺧﻼﻗﺶ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ” ﯾﺎ “آن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ” ﯾﺎ “آن
ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ” از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻫﻤﺴﺎن و
ﻫﻢ ﺗﺮاز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ "ﺳﻼﻣﺖ" ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﮐﻪ
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ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

دروﻧﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ آن ﺑﺪن از

ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ) .(Analogy of Intrinsic Attributionﭼﻪ

او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻔﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﻞ ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺎ

ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ) Sumumum
 analogatumﯾﺎ  (Primal analogatumﺧﻮاﻧﺪ .در ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ -ﺑﺠﺰ ﻣﺜﺎل

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ -ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮوﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ

) (Analogy of Extrinsic Attributionﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ

دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ ) .(Analogata inferioraﯾﮏ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻠﻤﻮس و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در ﮔﺰاره ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ “ﻧﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﺗﺎق را

روﺷﻦ ﮐﺮد” و “ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ ذﻫﻦ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ” واژه روﺷﻦ ﯾﮏ ﺳﺎن
ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺰاره “ﻧﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﺗﺎق را روﺷﻦ ﮐﺮد” ﺗﻤﺜﯿﻞ

اﺳﻨﺎد دروﻧﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در “ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ ذﻫﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮد”

ﺗﻤﺜﯿﻞ از اﺳﻨﺎد ﻧﻮع ﺑﺮوﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺎری ) Analogy of Extrinsic
 (Attributionاﺳﺖ.

در ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﻨﺎدی دروﻧﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع
و ﻣﺤﻤﻮل وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﻨﺎدی ﺑﺮوﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ

و ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻌﻞ و ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﻮی ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ .در

ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﻨﺎدی

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﻋﻠ ّﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻔﺖ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن

ﻧﺴﺒﺖ ) (Attributionداده ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺜﻼ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻋﺸﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر اﻧﺴﺎن و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻋﻠﺖ-
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و ﺻﻔﺘﯽ ﺑﻨﺎم ﻋﺸﻖ

١١٠

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ | ﺳﺎل دوم | ﺷﻤﺎره  | ۷ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﻠﺒﯽ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪهای در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ

) ،(Theological ontologyﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ) (Epistemologicalو

دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ) (Semanticallyﺑﺮای ﺗﻤﺜﯿﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻪ اﮔﺮ ﮐﯿﻔﺖ
ﺣﻤﻞ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺣﻤﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در

ﺣﻤﻞ ﺻﻔﺖ وﻓﺎداری ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺳﮓ ،از ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻧﻪ اﺑﻬﺎم ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮ در

ﺧﺼﻮص ﻫﺮدو ﻣﻮﺟﻮد دارای ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺼﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل

ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ذﻫﻦ و زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ

ﺣﻤﻞ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﯾﺎ ﺣﻠﻢ )ﺑﺮدﺑﺎری( ﯾﺎ وﻓﺎداری ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ

و اﻧﺴﺎن از ﺳﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ

اﻧﺴﺎن ﺑﺎ وﻓﺎداري دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدش روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺴﺘﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺑﻬﺎم ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ

وﺟﻮد دارد .در ﻋﺮﺻﻪ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ زﺑﺎن

دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ دو ﻣﻔﻬﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن روﺷﻦ
وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ذات ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

راﺑﻄﻪ ﺻﻔﺖ ﺣﻠﻢ ﺑﺎ ذات او ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،اﺳﺘﺪﻻل

ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای وﺟﻮد ﻧﺪارد) .(١٩٧٣ ,Ferréﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را
ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﭼﻮن ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻔﺖ ﺣﻠﻢ ﺑﻪ ذات اﻧﺴﺎن
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ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺻﻔﺖ ﺣﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ذاﺗﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ

ﻣﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮﻋﯽ

ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ

ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎری در ﺧﺼﻮص ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻨﺎت ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ

ﻧﻈﺎم زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪای

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ در

ﺧﺼﻮص ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ ،زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ،ﻋﻠﯿﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ذﻫﻦ

آدﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارد ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﯿﺮ

ت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﭼﻨﺒﺮه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻣﻘﻮﻻ ِ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮی ،ﺑﯿﻦ ذﻫﻦ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ذﻫﻦ و زﺑﺎﻧﺶ ﺣﺎﯾﻞ اﺳﺖ.

ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﺰاع ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ

ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺎزه ای در ﺑﺎب ﺧﺪا و اوﺻﺎف ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ راه

ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار از »ﺗﻌﻄﯿﻞ« ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺜﯿﻞ
اﺳﻨﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد .ﭼﻪ آﮐﻮﯾﻨﺎس اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻤﺜﯿﻞ

اﺳﻨﺎدی را -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎن -ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﺴﺒﺖ آن،

ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او اﮔﺮ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه
آﮔﺎﻫﯽ ،ﺧﻮد از ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻔﺖ

آﮔﺎﻫﯽ در اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ آﮔﺎﻫﯽ
ﻫﺴﺖ ،ﭘﯽ ﺑﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻢ ﺳﻨﺨﯽ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﭼﯿﺰی در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﮔﺎﻫﯽ

ﺧﺪا و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮد
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ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﺴﺒﺖ« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎن

ﻣﻤﮑﻨﺎت و ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻘﺪر اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان

اﯾﻦ اﻧﮕﺎره را ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﮐﻮﯾﻨﺎس اﺷﺘﺮاک

ﻣﻌﻨﻮی وﺟﻮد را ﺑﻄﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﻨﺎدی ﺑﻄﻮر ﭘﻨﻬﺎن و
ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺳﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻻﻫﻮﺗﯽ و

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ راه ﺑﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﭼﻪ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻻت و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻨﺎت ،ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮی در ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی

اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﻮد ) Edwards,

 .(1967اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﻧﺘﻮان ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ،رواﺑﻂ و

ﺻﻔﺎت ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺳﻮت را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺳﻮت و ﻻﻫﻮت ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ،
آﯾﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﻨﺎدی اﻋﻢ از دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ  .(١٩٨٥ ,Davisﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط

ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا در

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ

ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ ،زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ،ﻋﻠﯿﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ذﻫﻦ آدﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ

دارد ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﯿﺮ ﻣﻘﻮﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﭼﻨﺒﺮه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮی،
ﺑﯿﻦ ذﻫﻦ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ذﻫﻦ و زﺑﺎﻧﺶ ﺣﺎﯾﻞ اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻠﺒﯽ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ و ﻫﺴﺘﯽ

ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎری ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﺑﻮدن ﮔﺰاره
ﻫﺎی اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ارﺗﺒﺎط زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ

ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ دارای اﻧﺴﺠﺎم دروﻧﯽ اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ

زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آﮐﻮﯾﻨﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک

ﻟﻔﻈﯽ واژه ﻫﺎ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در

اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺴﺘﯽ واژه ﻫﺎ دارای اﺷﺘﺮاک
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ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت

ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ دارای

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری دروﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺰ از ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﺑﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﮔﺬار از ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺗﺸﺒﯿﻪ-ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از دﯾﺮﺑﺎز

ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻋﺮﺻﻪ

اﻟﻬﯿﺎت ادﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ »زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« دارای ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﯽ در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ و ﮔﺬار از ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺗﺸﺒﯿﻪ-ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .در

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎت دﯾﻨﯽ« دو روش ﺳﻠﺒﯽ و ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ

ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و درازآﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .روش ﺳﻠﺒﯽ ﺳﺎده ﯾﺎ
ﻧﻮع ﻣﺮﮐﺐ آن )ﺳﻠﺐ ﺳﻠﺐ( در اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ -ﻫﻤﻮاره در ﻣﯿﺎن
ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری

ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻔﺎت او را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن روش
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻠﺒﯽ از ﻧﻈﺮ

دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ دارای ﺳﺎزﮔﺎری دروﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از

ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻣﺎس اﮐﻮﯾﻨﺎس راﻫﮑﺎر اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ -در

اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ -را ﺑﺮای ﮔﺬار از اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از

راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺷﺘﺮاك ﻣﻌﻨﻮي و اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻈﻲ وﺟﻮد ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ را

ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن از اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد ،اﺷﺘﺮاك ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻔﻬﻮم وﺟـﻮد و

ﺗﺸﻜﻴﻚ در ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد ﮔﺮﯾﺰان اﺳﺖ .راﻫﮑﺎر ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻣﯽ

ﺑﻠﻨﺪی در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ذات و ﺻﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪ زﺑﺎن اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ

اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و دﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ
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اﺑﻬﺎم روﺑﺮوﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺎوﯾﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ

-ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای راﻫﯽ را ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ

.ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن و "آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ"
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺘﻘﯽ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪهﯾﺎد
دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی .ﻣﻌﺮﻓﯽِ ﭘﯿﺶ رو،

ﮔﺰﯾﺪهای از ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺘﻘﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﺖ درﺑﺎره

ﮐﺘﺎب »آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ » La conscience métisseﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺮ

ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی آن از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات آﻟﺒﻦ ﻣﯿﺸﻞ ) (Albin Michelو در

زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ؛ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﺗﻤﺪن ﺳﯿﺎرهای

�▫دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن در "آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ" ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
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ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه دﯾﻦﻫﺎ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮد .

�▫ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺷﺎﯾﮕﺎن در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﯿﻦ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای در ﺑﺎره ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
 " :ﻣﻦ ﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎس و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزم ،ﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎر و ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس .ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ" .در ﮐﺘﺎب

ﻫﺎی ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت،
ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﯿﺎن و ﺷﺮﻗﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺲ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی او و دﻗﺖ در ارﺟﺎﻋﺎت ﭘﺮﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و

ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی

از ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ او ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﺷﺘﺎب ﮐﻨﺪ و ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻈﺮﯾﺎت او
ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮد و ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ را ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ،

روﯾﺪادﻫﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ
اﻧﺪﯾﺸﮥ او ﮐﻪ ،در واﻗﻊ ،ﮔﺸﺖ و ﮔﺬاری اﺳﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق
ﯾﺎ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ،راه ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

رﺳﻤﯽ و ﻋﺎدی آن ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ را در ﺣﻮزه ادﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺟﺰ »اﻧﻘﻼب ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟« ،درواﻗﻊ ،درﻧﮓ ﻓﻠﺴﻔﯽ و

اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزی ) ( Essaieدرﺑﺎرۀ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻨﺞ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی او

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در آنﻫﺎ
ِ
روﺷﻦ و ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت
رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ
آن ﮐﺘﺎب " ﻣﺬاﻫﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻨﺪ" اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﻓﮑﺮی ،دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

او ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،در
ﺑﺤﺚﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را

ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی
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ﺟﺎﻣﻌﻪاش ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺘﺎب »ﺗﻮﻫﻢ ﻫﻮﯾﺖ« در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه

ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اوﺳﺖ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه و ﺣﻮادث اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن .اﮔﺮ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﯾﮕﺎن را در ﺑﺎره روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻓﻀﻮل ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ او ﺧﻮد ﻋﻀﻮی از اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.

�▫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی ﺷﺎﯾﮕﺎن را ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب او ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ

ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻄﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﺎآﮔﺎه اﺳﻼم و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ

ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت دﯾﻦ در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ،

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از دﯾﻨﺪاری و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﯾﯽ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ

ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮی از

ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی او ﻣﯽاﻓﮑﻨﻢ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی ﺷﺎﯾﮕﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان در
ﺳﻪ دوره ﺟﺪا وﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد:

دوره اول :در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ژﻧﻮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮد و در رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد و در ﮐﻼس ﻫﺎی درس ژان ﻫﺮﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻫﻨﺪ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ

ﮐﻢ ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﯽاش را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﻨﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب "ادﯾﺎن و ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﻨﺪ"
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﺘﺎب "آﺋﯿﻦ ﻫﻨﺪو و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ" ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .در

اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ده ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن

ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن ﻫﻨﺪی و آﺛﺎر ﮐﻬﻦ ﻫﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
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دوره دوم :دوره آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ و ﺣﻀﻮر او در اﯾﺮان و ﺣﺸﺮ و
ﻧﺸﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی

ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻧﺼﺮ و دﯾﮕﺮان .در اﯾﻦ دوره

ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ

ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ از آراء اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

اﺛﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎل ﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ او را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در دوران
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺘﺎب "ﻫﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ آﻓﺎق ﺗﻔﮑﺮ

ﻣﻌﻨﻮی در اﺳﻼم اﯾﺮاﻧﯽ" را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮ
ﭘﺮﻫﺎم در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ادا

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺎره او ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ" . .در اﯾﻦ دوره ﺷﺎﯾﮕﺎن درﺑﺎرۀ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻄﻮره

ای ،ﺧﺎﻃﺮۀ ﺟﻤﻌﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺣﺎﺻﻞ
اﻧﺪﯾﺸﻪورزیﻫﺎﯾﺶ را در ﮐﺘﺎب »ﺑﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺧﺎﻃﺮۀ ازﻟﯽ« ﺑﻪ ﭼﺎپ

ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺪ اﻋﻼی اﻧﺪﯾﺸﻪورزیﻫﺎی
اﯾﻦ دوره او ﺑﯽﺷﮏ ﮐﺘﺎب "آﺳﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب" اﺳﺖ.

دوره ﺳﻮم :ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از

ﻫﻤﺮوزﮔﺎراﻧﺶ ﺗﺮک دﯾﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب "اﻧﻘﻼب ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟"

را

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﺘﺎب »آﺳﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب« در ﭘﺮﺗﻮ
روﯾﺪاد ﻫﺎ و درسﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ

ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی ﺷﺎﯾﮕﺎن داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ دو
ﻣﻔﻬﻮم "ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی" و "ﺗﻮﻫﻢ دوﮔﺎﻧﻪ" اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را

ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮥ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻘﺶ آن در

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن دﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﺎﯾﮕﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و وﺿﻌﯿﺖ دﯾﻦ را در روﻧﺪ

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪن آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ

در ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ .

١١٩

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

�▫ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "ﻧﮕﺎه

ﺷﮑﺴﺘﻪ ،روان ﭘﺎرﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ" را

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ذﻫﻨﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و آﺷﻔﺘﮕﯽ
اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ و روان ﭘﺎرﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه

اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎزﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ

ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻋﻘﯿﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از

ﺑﻦﺑﺴﺖ رﻗﺖآوری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﻔﻬﻮم روﮐﺶ ﮐﺎری )  ( placageﺑﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻓﮑﺮی و ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪی
اﯾﺪهﻫﺎ در ﻧﺰد روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ او ،در
ﻧﻬﺎﯾﺖ" ،ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺮدن" از ﺳﻮﯾﯽ و "اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن" از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .

�▫اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن

اﺳﻼم از ﺳﻮﯾﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﻏﺎﻟﺐ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺶ از روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ
ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮑﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺳﯿﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻬﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی روﺑﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽروﺑﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ )ﺳﺒﺰ( در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ،
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺷﺮوع اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻃﺎﻟﺐ آزادی و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻬﺎن

ﻋﺮب ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﻤﯽ دﺳﺘﮑﺎری و ﺑﻪ
روز ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻧﯿﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ

در ﭘﺪﯾﺪۀ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮥ ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻃﻠﺐ آزادی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﮕﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ

واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮازﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﺎر و آﯾﻨﺪهای دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﺆﺛﺮ در ﻗﺪرت .از

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻓﻀﺎی اﺑﺮاز وﺟﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﯾﺮان ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﻋﺮﻓﯽ آنﻫﺎ ،ﺳﭙﺲ

ﻧﺒﻮد رﻫﺒﺮان ﻓﺮه ﻣﻨﺪ ،و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺳﺎز رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی

ﺑﻮد .در ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻟﻮﯾﻪ روا ) (Olivier Royﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
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ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،

ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﮕﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد ،از ﺳﺎده دﻟﯽ و ﮔﺰاف ﮔﻮﯾﯽ ﻏﺮﺑﯿﺎن در ﺑﺎره

ﺑﻬﺎر ﻋﺮب و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﮕﻔﺖ زده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎرﺗﻦ اﻣﯽ،

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺸﻬﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای

ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ " اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺰرگ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ

اﮔﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ ارزشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺮوای ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﮐﻪ

ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ

راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﻮژﯾﮏ )ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدی( ﺑﺎ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﻗﺮاری

ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﻣﺎ را از اﻓﺘﺎدن در دام اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ و ﮐﯿﻦ ﺗﻮزی ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ
دارد.

اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ،ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﻨﺪ" .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﯾﮕﺮی در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺧﻮد را "ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪا" ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺟﺪا از ﭼﻨﯿﻦ داوری ﻫﺎی
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ ،ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ در
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﺑﻨﺪه ﺟﺎی درﺧﻮری ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺪﯾﺪۀ "ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪی" ﯾﺎ »راﺑﻄﻪﻣﻨﺪی )» (interconnectivitéﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﺑﺰارﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ

اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪای ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﺷﺎن

را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪفﻫﺎﺷﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دور ﺷﺪن از دام ﻫﻮﯾﺖ و
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ﮔﺸﻮدﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﯿﺮﯾﺖ آﻧﺮا ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .داوری در ﺑﺎره آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻤﯿﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ و اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ

ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ داوری در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻗﻮل اﺳﻼم ﺷﻨﺎس ﻓﻘﯿﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﺤﻤﺪ
ارﮐﻮن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزده ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۵۰ﻣﯿﻼدی
دوران اﺻﻼح را ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﭘﺲ ،دوران اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اوج
آن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﮕﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ارﮐﻮن در

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﺲ از ﺑﻬﺎر ﻋﺮب ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را دوران ﺑﯿﺪاری (

) Eveilﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ارﮐﻮن ﭼﻨﺪان ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ

ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری را آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﮐﻨﺎر

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻏﺮب ﺳﺘﯿﺰی و ﮐﯿﻦﺗﻮزی ﻣﯽداﻧﺴﺖ.

�▫ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﻼم و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻏﺪﻏﮥ اﺻﻠﯽ

ﺷﺎﯾﮕﺎن اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ "اﺣﯿﺎ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت
ادﯾﺎن" از ﺳﻮﯾﯽ و " ﺗﺤﻮﻻت اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ" از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

او ﻣﺎ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ

ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻗﺮن
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻫﺪف ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺖ

اﺳﻼﻣﯽ و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺣﯿﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ،ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻮدودی و ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﮐﻮﺷﺶ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﻼم ﺑﻪ

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮ و ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان ،ﻋﻨﻮان ﻃﺎﻏﻮت ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی

ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﻬﺎن

ﺷﯿﻌﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺷﺎﯾﮕﺎن در روﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﺳﻼم ﺑﻪ دﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع
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ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ:

 -۱ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از ﻣﻌﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ )(Eschatologieﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎوری
)(Historicismeﮐﻪ

ﻣﯽ

ﺗﻮان

آنرا

اﺳﻄﻮره

زداﺋﯽ

از

زﻣﺎن

)(Démythologisation du tempsﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻘﺪس ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ

اﻧﻘﻼب ،ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖاش را ﻧﻪ از وﺣﯽ و آﺧﺮت ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 -۲ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از وﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺺ دﯾﻦ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ.
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ را ﺷﺎﯾﮕﺎن "ﭘﺎک ﺷﺪن ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ" ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

دﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﺑﻪ

دﯾﻦ ﻋﻘﯿﻢ و ﺑﺪوی ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﺎﻟﯽ آن اﺳﻼم ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﮕﺎن

ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد دارد ﻋﻮﺿﯽ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

آرﻣﺎن اﺳﻼم ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺎی
 -۳ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ
ِ
ﺑﯽ ﺑﺎک ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﺖ ﻫﺎ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﻬﺎی روﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ

را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺪس زداﺋﯽ از اﻧﺴﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.

م
 -۴ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﻼ ِ
م ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اوج اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را در
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻼ ِ

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا و ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

�▫ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻄﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﺎآﮔﺎه اﺳﻼم و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت دﯾﻦ در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از دﯾﻨﺪاری و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﭼﻨﺪ
ﺧﺪاﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ادﯾﺎن
رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ

دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮی از ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺰﻧﺪ.

�▫ ﺳﯿﺮ در آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ،ﺷﺎﯾﮕﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻓﮑﺮی و

ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ روﯾﺎی ﺣﻞ و ﻫﻀﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و دﯾﻨﯽ در درون
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ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .او در ﮐﺘﺎب ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻬﻞ ﺗﮑﻪ و ﮐﺘﺎب ﺗﺎزه
ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻔﻬﻮم "ﺗﻤﺪن ﺳﯿﺎره ای" ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ

ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ

رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
دراز ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن

ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ »آﺳﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب« ﺑﻮد و ﯾﺎ در ﮐﺘﺎب »ﻧﮕﺎه

ﺷﮑﺴﺘﻪ« ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﭼﺎر روان ﭘﺎرﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﻣﺎن

ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺮدن ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،اﮐﻨﻮن

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺎﯾﮕﺎن در ﮐﺘﺎب ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم »ﺗﻤﺪن

ﺳﯿﺎره ای« ﯾﺎ ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز روﻧﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در
دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و در آﻣﺪن آنﻫﺎ از ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺘﮥ ﺧﻮد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ

ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر
در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز و ﻗﺒﻮل ارزش ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻪ در درون ﺗﻤﺪن و
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ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺎﯾﮕﺎن ،اﻣﺮوز ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی زﯾﻨﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای

ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﮔﺮان ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در درون ﻏﺮب از ﺳﻮﯾﯽ ،و ﻣﯿﺎن ﻏﺮب و

دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن "آﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯿﺪن در ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﻏﺮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟" ﯾﺎ

ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺟﻮدیاش و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﮑﺮیاش را ﺑﺮای

ﻓﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن آﯾﻨﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و در آن
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی

اﯾﺮان از ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮداﺷﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی

ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در دودﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او و ﻣﻔﻬﻮم

ﺳﺎزیﻫﺎﯾﺶ درﯾﭽﻪ ﺗﺎزهای ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و از ﮐﭙﯽﺑﺮداری و ﺗﮑﺮار ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﻏﺮﺑﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.

"ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎره ﻫﻨﺮ ﺑﯿﺮون از ﺟﻬﺎن ﻏﺮب اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؟"
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﻣﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨﯽ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻤﺪن ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ارزش ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ و وﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﻣﺮزی اﯾﻦ ارزش ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر

از ارزشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺮوا ،ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت

ﻗﻮﻣﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﮔﺴﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

ﺷﺎﯾﮕﺎن اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎد و
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ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ و آن اﻣﺎﻣﺰاده دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺖ.

اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﺳﺎده و آرام ﮔﺬﺷﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﯾﺎ ارزش ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﻧﺎﮐﺎم

ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز
ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ارزش ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺮوا ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﺎﺑﯽ

ﺑﺮ ﭼﻬﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﯿﻬﻮده در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖاﻧﺪ.

�▫اﮔﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ ارزش ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺮوای ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ را
ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ

ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﻮژﯾﮏ )ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدی( ﺑﺎ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ای ﻣﺎ را از اﻓﺘﺎدن در دام اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮاﯾﯽ و ﮐﯿﻦ ﺗﻮزی
ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ دارد.

�▫ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری و ﮔﺴﺘﺮش اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی راﺑﻄﻪ

ﻣﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮ ﻓﺮوﺑﺮدن در ﺳﻨﺖ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ

ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ

ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﺪارد.

دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن

دراﻓﺘﺎد .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻣﺮوزی و رﻓﺘﺎر دﯾﺮوزی داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮ ل ﭘﺎز )در
اﺷﺎره ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ( "ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻣﺮوزی اﻧﺪ اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ

دﯾﺮوزی .ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺗﻮﻣﺎس ﻗﺪﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزﯾﺎن
ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ،ﻋﻘﻞ ﺳﻼﺣﯽ

اﺳﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ" .

�▫ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺟﻮدیاش و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﮑﺮیاش را

ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن آﯾﻨﻪ ای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و در
آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ

روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان از ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮداﺷﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ او

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺸﺮ و
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ﻧﺸﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه

در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در دودﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی ﻫﺎﯾﺶ درﯾﭽﻪ ﺗﺎزه ای ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و از
ﮐﭙﯽﺑﺮداری و ﺗﮑﺮار ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.

�▫ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺗﺎﻣﻞ ،ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﺑﺎره

ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ

ﻣﯿﻮۀ ﺗﻼش ﻓﮑﺮی او اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ

از ﺧﻮد او ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻓﺮوﺗﻨﯽ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮم .

"وﻗﺘﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ

ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ دوﻧﻮع ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ام .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﺻﻄﻼح ﺷﻨﺎﺳﯽ

رﯾﮑﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ از ﯾﮑﺴﻮ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪه
ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮﻧﺪه ) (amplifianteاﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ

ﻓﺮوﮐﺎﻫﻨﺪه  (réductrice).ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ
ام ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻦ دوﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻀﺎد در درون ﻣﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر روان ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﻮده ام ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ

درﺳﺘﯽ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ".

١٢٧

