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چنينتمدنيقراراستهمحوزهماديوهممعنوي
داشته باشد .پس هم ميتوان از احيا سخن گفت و
هم از ايجاد احيا براساس تجارب ارزشمند و ايجاد
براساس ويژگيها و شرايط جديد

بررسي الزامات و چالشهاي تحقق تمدن نوين اسالمي در گفتوگو با دكتر عامري

باور به شعار «ما ميتوانيم»
الزمه احياي تمدن اسالمي است

رسيدن به تمدن اسالمي گامهايي دارد و البته در اين مسير پر پيچ و خم مخاطرات ،آسيبها و البته پيشرانهايي وجود دارد كه ميتواند ما را در راه رسيدن به هدف
پيش اندازد يا به عكس از سرعت ما بكاهد .عالوه بر پيشرانها ،رقباي تمدني ما نيز در اين مسير بيكار ننشستهاند و سعي دارند تا به هر طريق مانع از به خطر افتادن هويت
خود توسط ايدئولوژي جايگزين باشند .براي شناخت بيشتر فرصتها ،تهديدها و آسيبهاي پيشروي فرايند تحقق تمدن اسالمي به سراغ دكتر داوود عامري ،دبيركل
مجمع جهاني صلح اسالمي و دبيركل كانون تفكر ايران و پژوهشگر مطالعات فرهنگي و بين فرهنگي رفتيم.
آيا زمان�ي كه از تمدن نوين اسلامي س�خن
ميگوييم ،با توجه به سابقه پيشينمان در اين
حوزه ،بايد بگوييم به دنبال «ايجاد» يك تمدن
اسلامي هس�تيم يا اينكه ميخواهيم تمدن
شكوهمند پيشين خود را «احيا» كنيم؟
هم واژه احيا و هم ايجاد را ميتوانيم ب��ه كار ببريم .وقتي
از احيا صحبت ميكنيم ،تمدن اس�لامي داراي پيش��ينه
اس��ت .اگر ميخواهيم به جايگاه ،مج��د و عظمت تمدن
خود برسيم ،قابل قبول است .از طرفي ميتوانيم ايجاد را
به كار ببريم ،چون رهبري اين واژه را به كار بردهاند .وقتي از
ايجاد صحبت ميكنيم از يك چيز نوين صحبت ميكنيم
كه داراي مؤلفههاي نوين است .اين مؤلفههاي نوين بايد
بتوانند در جهان امروز بسط پيدا كنند.
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رهبر انقالب ميفرمايند«:تمدن اسالمي يعني آن فضايي
كه انس��ان در آن فضا از لح��اظ معن��وي و از لحاظ مادي
ميتواند رشد كند و به غايات مطلوبي كه خداي متعال او را
براي آن غايات خلق كرده است برسد ،زندگي خوبي داشته
باشد ،زندگي عزتمندي داش��ته باشد ،انسان عزيز ،انسان
داراي قدرت ،داراي اراده ،داراي ابتكار ،داراي س��ازندگي
تمدن اسالمي يعني اين » .خب مشخص
جهان طبيعت؛ ّ
است چنين تمدني قرار است هم حوزه مادي و هم معنوي
داشته باش��د .پس هم ميتوان از احيا سخن گفت و هم از
ايجاد؛ احيا بر اس��اس تجارب ارزش��مند و ايجاد بر اساس
ويژگيها و شرايط جديد.
اص ً
ال چرا دنبال احياي تمدن اسالمي هستيم؟
چه مشكالت و خألهايي ما را مجاب ميكند كه

به اين سو حركت كنيم؟
وقتي به چالشهايي كه انس��ان امروز با آن مواجه ش��ده
اس��ت نگاه ميكنيم ،احس��اس درد ميكنيم .بشريت به
خصوص انسان مسلمان درگير بيعدالتي ،ظلم ،تروريسم
و . . .شده اس��ت .امروز بخش��ي از دنياي بشري در آرزوي
برآوردن نيازهاي معنوي خود اس��ت اما ب��ه آن نميتواند
برسد .انسانها در طول ساليان اخير خيلي تالش كردهاند
خودش��ان را ارتقا بدهند و در خيلي حوزهها هم توس��عه
يافتهاند؛ اما به تكامل نرسيدهاند .ضرورت يك نگاه نوين به
زندگي احساس ميشود.
امكان دارد كه تمدني در زندگي بشر شكل بگيرد كه هم به
نيازهاي مادي پاسخ بدهد و هم نيازهاي تعاليخواه .تعاليم
الهي برخالف س��اير مكاتب ميتواند پاس��خگوي چنين

ما معتقديم آرمان احياي تمدن اسالمي يك ويژگي
متمايز با تمدنهاي ديگر از جمله تمدن غربي دارد
كه مبتن�ي بر مادي�ات در زندگي اس�ت .در تمدن
اسلامي هم به وجوه م�ادي توجه ميش�ود و هم
معنوي .حتي وجوه معنوي را مقدم ميدانيم .آنچه
بشر به آن نياز دارد فراتر از ماديات است

ماميتوانيمعقبماندگيها
راجبرانكنيم.دانشمندان
مسلمانوكشورهاياسالمي
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ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

مسائلي باش��د .دين اسالم ميتواند در س��ايه تعاليم الهي
و همكاري با س��اير اديان چنين هديهاي كه همان تمدن
اسالمي است ،به بشريت عرضه كند.
چه چش�ماندازي براي چني�ن تمدني متصور
هستيم و شاخصهاي آن چيست؟
ما يك افق زماني نميتواني��م بدهيم .نبايد بگوييم تا فالن
سال به اين حوزه تمدني ميرسيم .به هر حال در طول اين
مسير پيشرانها ،پس��رانها و موانعي وجود داشته باشند
كه حركت ما را در اين مس��ير را تسريع بخشند يا بالعكس
سرعت ما را كند كنند .مهم اين است كه در مسير صحيح
حركت كنيم و اجازه ندهيم در مس��ير حركتمان انحرافي
رخ دهد.
ما معتقديم آرمان احياي تمدن اسالمي يك ويژگي متمايز
با تمدنهاي ديگر از جمله تمدن غربي دارد كه مبتني بر
ماديات در زندگي اس��ت .در تمدن اس�لامي هم به وجوه
مادي توجه ميش��ود و هم معنوي .حتي وجوه معنوي را
مقدم ميدانيم .آنچه بش��ر به آن نياز دارد فراتر از ماديات
است .حتي در كشورهاي پيشرفته هم نتوانستهاند به تعالي
و سعادت بر اساس ماديات دست پيدا كنند .لذا تمدن يك
بال مادي و يك بال معنوي دارد .اين يكي از امتيازاتي است
كه تمدن اسالمي را «جامع و مانع» ميكند.
آيا در اين مسير توان رقابت با تمدنهاي رقيب
 خاصه تمدن غرب -را داريم؟اول بايد پاسخ دهيم كه آيا براي رقابت با تمدن غرب ،همه
ظرفيتهاي الزم را خواهيم داشت يا نه؟ امتيازهايي كه در
جهان اسالم وجود دارد نشان ميدهد اين امكان وجود دارد.
مؤلفه جمعيتي ،موقعيت ژئوپلتيكي ،منابع طبيعي و غني
موجود در كشورهاي اسالمي ،ظرفيتهاي امنيتسازي و
ظرفيتهاي علمي به واسطه حضور دانشمندان مسلمان
در سراسر جهان ،داش��تههاي كمي نيست .از همه مهمتر
ظرفيت فرهنگي ،هنري و ادبي است كه زيرساخت تمدن
را تش��كيل ميدهد .بدون خيلي از چيزها ميتوان تمدن
تشكيل داد اما بدون فرهنگ هرگز .مجموعا جهان اسالم
ظرفيت و تراز بااليي در تمدنسازي دارد .در كشور خود ما
كه كمي تالش نظاممند و هدف��دار در حوزه علم و فناوري
با توصيههاي رهبري صورت گرفته ،در اين حوزه س��رعت
ما در دنيا در توليد علم جهاني بينظير ش��ده اس��ت .اين
نشان ميدهد ما ميتوانيم عقبماندگيها را جبران كنيم.
دانشمندان مسلمان و كشورهاي اسالمي جايگاه ويژهاي
در جهان دارند .البته در اينكه چطور بتوانيم علوم به دست
آمده را تبديل به تكنولوژي و ثروت كنيم ،عقب هس��تيم؛
ولي امكان جبران هس��ت .ظرفيت نخبگ��ي يكي ديگر از
ظرفيتهاي موجود اس��ت .اگر جهان اس�لام نقاط ضعف
خود را شناسايي و بر طرف نمايد ،ميتوانيم دنياي جديدي
بسازيم .اگر عالمان و حكما ،حكمران باشند امكان احياي
تمدن هس��ت .از قضا يكي از ويژگيه��اي مهم جمهوري
اس�لامي همين است كه شرايطي در كش��ور ايجاد نموده
كه عالمترين و فرهيختهترين مسلمان ،رهبري را بر عهده
ميگيرد؛ ضمن اينكه به مردمساالري ديني پايبند هستيم
نشان دادهايم توانستهايم پيش برويم.
چه چالشهايي در محي�ط پيراموني ما وجود
دارد كه ميتوانند مانع رس�يدن م�ا به تمدن
اسالمي باشند؟
ابتدا ب��ه چالشهاي كالن اش��ارهاي ميكن��م .يكي از آن

چالشهايي كه امروز در جهان اسالم با آن رو به رو هستيم
وابستگي جهان اسالم به قدرتهاي بزرگ است .اين مسئله
اجازه وحدت و در كنار هم قرار گرفتن را از جهان اس�لام
گرفته است .ما براي ساخت تمدن اسالمي دشمناني داريم و
نيز رقبايي .اين رقبا و دشمنان اجازه نميدهند جهان اسالم
به اين باور برسد كه با همگرايي ميتوان كار را پيش برد.
نكته بعدي فتنه تفرقه اس��ت كه دشمنان در جهان اسالم
ايجاد كردهاند .بهانههاي مختلفي هم براي اين تفرقه ايجاد
ش��ده و اين به يك چالش اساسي تبديل ش��ده است .اين
معضل با چالش اول نيز مرتبط اس��ت .هرچه كش��ورهاي
اسالمي مستقلتر شوند ،تفرقه كمتر ميشود .چالش بعدي
فتنه جديدي است كه در جهان اسالم ايجاد شده و آن فتنه
تروريسم است .دشمنان ما گروههاي ضداسالمي تروريست
را گروههاي اسالمي معرفي ميكنند و اين گروهها هرچند
در داخل كشورهاي اسالمي ايجاد شده ،اما مديريت آن با
خارج از جهان اسالم است .اين پديده توانسته با تالشهاي
نابخردانه و تالشهاي ضدبش��ري ،چهره اس�لام را زشت
جلوه دهد و نوعي تروريسم فرهنگي و رسانهاي هم به اين
ماجرا كمك كرده است .اين تصويري كه از جهان اسالم در
رسانههاي مرتبط با صاحبان قدرت پخش ميشود ،چهره
واقعي اسالم نيست.
دشمني غرب با جهان اس�لام ،يكي ديگر از چالشهاست.
همانطور كههانتينگتون به جنگ تمدنها اشاره ميكند
و ميگويد ما چند حوزه قوي تمدني در دنيا داريم؛ يكي از
اين تمدنها تمدن اسالمي است كه ماهيت جهان غرب را
به خطر مياندازد و فوكويام��ا در مقالهاي بيان ميكند كه
غرب به خاطر اين تهديد ناچار اس��ت اقدام پيشدس��تانه
داشته باش��د .او در حقيقت جنگ نرم غرب عليه اسالم را
تئوريزه ميكند .اين نشان ميدهد غرب به هر حال دارد به
رشد تمدن اسالمي اعتراف ميكند .ما با تمدن واقعي غرب
كه مبتني بر تعاليم مسيح است ،مخالفتي نداريم چون آن

هم مبتني بر تعاليم الهي است .اما وقتي اين تمدن را در پرتو
سرمايهداري و نگاه صهيونيستي تفسير كنيم ،انحطاط خود
را نشان ميدهد.
خود انديشمندان غربي هم معتقدند تمدن حقيقي غرب
«ليبرال دموكراس��ي» نيس��ت .همين فوكويام��ا در نقد
ليبراليس��م در جايي ميگويد« :نخبگان جهان به چيزي
فراتر از ليبراليسم فكر ميكنند» .اين ظرفيت نخبگان غربي
نيازمند فعالسازي براي مقابله با خود غرب است.
اگر بخواهيم در مقام آسيبشناسي وارد شويم،
چه آس�يبها و ضعفهاي دروني شكلگيري
تمدن اسالمي را با مشكل مواجه ميسازد؟
يك زماني تمدن اس�لامي ،تمدن پيش��رو در جهان بوده
است ،اما بيتوجهي به برخي نكات اين تمدن را آسيبپذير
كرد .از جمله اين مسائل بيتوجهي به تعاليم قرآن و پيامبر
اعظم(ص) و ائمه معصومين (ع) است .خودباختگي و ضعف
اعتماد به نفس در جهان اس�لام كه فرهنگ ما ميتوانيم
را به ما نميتواني��م تبديل كرد .پذيرش س��لطه بيگانه از
ديگر آسيبهاس��ت .فاصله گرفتن از پيشرفتهاي جديد
زندگي بشر نيز آس��يبي بود كه متوجه تمدن اسالمي شد
و نتوانست با مسائل روز سازگاري پيدا كند .كمتوجهي به
نيازهاي علمي و توليد علم نيز آسيب ديگر بود .يك زماني
عقلگرايي ارزش بزرگ در جهان اسالم بود؛ اما حوزههاي
علمي از جهان اسالم به غرب مهاجرت نمودند و اين ظرفيت
و توانايي از دست رفت.
آسيب ديگر؛ اضمحالل اخالقي و كم توجهي به معنويات
اس��ت .آندلس يك بخش فوقالعاده از حوزه تمدني اسالم
بود اما حذف اخالق ديني و اجتماعي از بس��تر حكومت و
رواج فساد و فحشا و لذت جويي باعث شد اصالت معنويت
جاي خود را به اصالت لذتجوي��ي و خودكامگي بدهد .به
نظر ميرسد همين آس��يبهايي كه عنوان شد ،در حوزه
تمدن نوين اس�لامي نيز ميتواند آس��يبزا باشد .يكي از
آس��يبهاي ديگر «فرهنگ كار و تالش و كوشش» است.
پركاري و پرتالشي بايد به عنوان يك فرهنگ به محيطهاي
اسالمي بازگردد.
نكتهاي كه به عنوان شاخص در آسيبپذيري تمدن اسالمي
بايد به آن توجه كنيم ،نفوذ فرهنگ غرب است كه بيهودگي
و اصالت لذت را با سبك زندگي خود بشارت ميدهد .ما در
حوزه تمدني اسالم همواره الهامبخش كل جهان بودهايم
و بايد اين سؤال را از خود بپرسيم كه چه آسيبهايي ما را
به ازخود بيگانگي سوق داد و باعث شد كه به جاي مدل و
الگوي اسالمي اصل ،مسير انحطاط جايگزين شود و ما را از
جايگاه الگودهي ،به الگوپذيري كشاند.
چه الزامات اساسي براي تحقق تمدن اسالمي
وجود دارد .به عبارتي ساخت تمدن اسالمي چه
پيش نيازهايي دارد؟
يكي از اين الزامات مهم ،توجه جدي به رفع آس��يبهايي
است كه در باال اش��اره كرديم .يكي ديگر از الزامات ،ايجاد
يك حوزه مفهومي و تعريف نقاط مشترك در جهان اسالم
مبتني بر اهداف و آرمانهاي اس�لامي اس��ت .بازآفريني
روحيه اعتماد به نفس مبتني بر نق��اط قوت يكي ديگر از
اين الزامات است .همچنين ما نياز به خلق مفاهيم تئوريك
مورد نياز در س��بك زندگي جديد اسالمي خود مبتني بر
اقتضائات زندگي م��درن؛ غرب اگر از ما بپرس��د در مورد
مسائل س��بك زندگي چه حرفي براي گفتن داريد -مث ً
ال
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زمانيتمدناسالمي،تمدنپيشرودرجهانبود،اما
بيتوجهي به برخي نكات اين تمدن را آسيبپذير
كرد.ازجملهاينمسائلبيتوجهيبهتعاليمقرآنو
پيامبر اعظم (ص) و ائمه معصومين (ع) است

درباره زن و جاي��گاه زن در اجتماع يا ش��يوه بهكارگيري
و رواج هنر در س��طح جامعه -ما بايد حرف قوي و اس��ناد
تئوريك قابل ارائهاي داشته باش��يم .در خصوص برخي از
اين جنس مفاهيم نياز به تئوريهاي قابل فهم طبق منطق
جهاني داريم.
توگو
ايجاد يك گروه نخبگي فعال در جهان اسالم براي گف 
و تعامل با عقال و نخبگان جهان شرق و غرب و ارائه حقايق
اسالم به ايشان ،يك جريانسازي بزرگ ميطلبد كه بايد
زمينه آن فراهم شود.
يكي ديگر از الزامات ،ايجاد ارزشهاي اسالمي و فرهنگي
حسب ظرفيتهاي اس�لامي خودمان اس��ت .الزام ديگر،
حوزه علم و فناوري اس��ت .رهبري هم مكرر تأكيد دارند
كه براي برونرفت از وضعيت فعلي به بهرهگيري از علم و
دانش نيازمنديم.
ما ميتوانيم به دو جنبه مادي و معنوي تمدن اشاره كنيم
و بايد براي هر دو بعدش حرف داش��ته باش��يم .اقتصاد از
جمله اين ابعاد اس��ت؛ اقتصادي كه بتواند پيشران جهان
اسالم باش��د .اقتصاد مقاومتي ميتواند يك الگو براي اين
كار بزرگ باش��د ،همين طور در ح��وزه فرهنگي .فرهنگ
ما بايد ارزشهاي جهاني داشته باش��د تا بتواند به زندگي
بشريت معنا دهد.
همين جا بايد اين نكته را هم بگويم كه يك جريان فرهنگي
زماني ميتواند تمدنساز باش��د كه پنج ويژگي را توأمان
داش��ته باش��د -1 :مباني محكم فكري  -2الهام بخش��ي
 -3جذابيت  -4كارآمدي  -5اميدآفريني .ما بايد اين پنج
ويژگي را در تمدن اسالمي مدنظرمان شكل بدهيم.
به نظر ميرسد تمدن رقيب ،به دنبال رسميت
دادن به مدلهاي جايگزين�ي براي تمدن ناب
اسالمي است .در اين خصوص توضيح دهيد؟
دشمن وقتي ميبيند با داشتههاي تمدني خود نميتواند
مقابل ما بايس��تد ،مدلهاي بدلي ايجاد ميكن��د تا ما به
آنها مش��غول ش��ويم و به آرمان بزرگمان نرس��يم .يك
مدل التقاطي بين ليبراليس��م و دموكراس��ي .اين مدلها
كه نميخواهم اس��م بياورم ،هر كدام از كشورهاي جهان
اسالم از آن استفاده كردهاند ،در مسير خود نشان دادهاند
كه ناكارآمد هستند .يك مدل التقاطي حرف جديدي براي
گفتن ندارد.
نقطه مقابل آن ،تحجرگرايي است كه با هيچ يك از تعاليم
اسالمي سازگار نيس��ت .از دل آن تكفير و تروريسم بيرون
ميآيد .ممكن است غرب با فريب مسلمانان را به مدلهاي
بدلي نزديك كند ،اما جهان اسالم كمكم راه خودش را پيدا
خواهد كرد و تمدن نوين اس�لامي ،با ويژگيهاي متمايز،
سعادت بخش و رفاهبخش است .كدام يك از اين مدلهاي
بدلي ميتواند اين را به ما بدهد .اينها تالش دش��من براي
انحراف از اين مسير است.
مسير طي شده در س�الهاي پس از انقالب را
چقدر در راس�تاي تحقق تمدن نوين اسالمي
ميدانيد؟
حركت انقالب اس�لامي باعث ش��د جهان اسالم در مسير
تمدن اسالمي قرار بگيرد اما در مسير قرار گرفتن ،به معني
رسيدن نيست .به هر حال بايد بپذيريم كه در اين سالها
فراز و نشيبهايي هم داش��تهايم .مهمترين دليل هم اين
بوده كه دشمناني داشتهايم كه مدام مانعتراشي ميكنند.
از بدو انقالب ما دچار تحريم ،فشار جنگ و ...بودهايم .بهرغم
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اينكه آسيب ،توطئه ،چالش و نبردهاي سنگيني داشتهايم،
مجموعاً ميتوانيم بگوييم بعد از انقالب در مسير رسيدن به
تمدن اسالمي خوب عمل كردهايم .اما اگر آسيبها و موانع
را نداشتيم ،ميتوانستيم س��رعت بيشتري داشته باشيم.
تا به حال نيز دس��تاوردهاي كمي نداش��تهايم .مهمترين
اين دستاورها حذف شعار ما نميتوانيم و جايگزين شدن
«ما ميتوانيم» اس��ت .نكته ديگر اينكه ما طي اين سالها
نش��ان داديم در مدل حكومتداري ،مدلي مستقل داريم.
نكته بعد معرفي جذابيت تمدن اسالمي در سراسر جهان

اس��ت .طرفداران انقالب در دنيا محدود به ايران نيست و
ما با الهامبخش��ي مؤلفههايي چون ظلمستيزي ميتوانيم
الگوهاي خود را در جهان تعميم دهيم .امنيتساز بودن ما
يكي ديگر از وجوه مثبت ماس��ت و كشور ما جزو امنترين
كشورهاست .تنها جريان موفق در منطقه مقابل تروريسم،
جبهه مقاومت اس�لامي اس��ت و جبهه مقاومت در مسير
احياي تمدن اسالمي است .استقالل رأي و متكي به بيگانه
نبودن هم چيز كمي نيست .دست آخر هم ظرفيت نخبگاني
است كه جمهوري اسالمي سرشار از چنين ظرفيتي است.

آنچ�ه مهمتري�ن بعد در تمدنس�ازي اسلامي
ميباشد ،جنبه اخالقي آن است .اخالق در اسالم
بر محور خودشناسي و احس�اس كرامت در خود
واقعي بنا شده است

واکاوی جایگاه فرهنگ درپازل تمدنسازی

«فرهنگ»جوهرهمراحلپنجگانه
تمدن اسالمی است
ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

چيستيتمدن
پيمان محمودي
مفهوم تمدن ،هم در زبان شرقي و
هم در زبان التين انتساب به شهر و
شهرنشين را مالك قرار داده است.
تمدن در اصطالح شامل مجموعه
پيچيدهاي از پديدههاي اجتماعي قابل انتقال حاوي جهات
مذهبي ،اخالقي ،زيباييشناختي ،فني يا علمي و مشترك
در همه اعضاي يك جامعه وسيع يا چندين جامعه مرتبط
با يكديگر است(محمدي .)1385 ،رابطه تمدن با فرهنگ
در تعاريفي كه از تمدن و فرهنگ ارائه ش��ده است ،گاهي
تمدن صورتي از فرهنگ محسوب ميشود كه در اين صورت
تمدن و فرهنگ ممكن است مترادف باشند و در صورتي كه
فرهنگ داراي پيچيدگي بيش��تر و خصوصيات فراوانتر و
كيفيتي پيشرفته باشد ،در يك معنا به كار ميروند .الزم به
ذكر است كه الزمه ارائه تعريفي از تمدن اسالمي ،پرداختن
به مفهوم تمدن قرآني است كه در اين تمدن سيطره گسترده
حداكثري و سيس��تمي بودن دين در عرصه اداره جامعه،

راهبردي بودن گزارههاي ديني است (واسطي.)1383 ،
هيچ تمدني ،هرگز در خأل شكل نميگيرد ،بلكه بر بنيانها
و شالودهها و عوامل متعددي ساخته و پرداخته ميشود كه
در طول تاريخ پيشينيان سنگ بر سنگ ساختن آن ارزشها
نهادهاند .ويل دورانت ،تاريخ پژوه غربي در اين باره ميگويد:
«تمدن نه امري است كه جبلي انسان باشد و نه چيزي كه
نيستي در آن راه نداشته باشد ،بلكه امري است كه هر نسل
بايد به شكلي جديد آن را كس��ب كند و هرگاه توقف قابل
مالحظهاي در س��ير آن پيش آيد ،ناچار پاي��ان آن نيز فرا
ميرسد» (دورانت.)7 :1376 ،
در واقع بايد گفت كه تمدن ش��كل س��خت اف��زاري براي
فرهنگ ،ساختمان يك فونداسيون ،شماي يك برج است
كه نرم افزار و پايهه��اي اين پي را يك فرهنگ ميس��ازد.
قاعدتاً در هر ساختماني بنا بر اين تعبير ما مصالح بسياري
براي ريختن پي آن استفاده ميشود .همه آن مصالح را يك
فرهنگ در خود جمع كرده است به اين معنا كه يك فرهنگ
غني با ساير فرهنگها مراوده داشته و دارد و از آنها استفاده

ميكند ،اما اين ارتباطات فرهنگي نبايد به گونهاي باش��د
كه سبب از خودبيگانگي فرهنگي شود و از اين رو فرهنگ
غني به گونهاي از يك فرهنگ سود ميبرد كه آن را در خود
هضم و جذب كند و ذات فرهنگي خود را كه هويتس��از و
آرامشدهنده وجود جامعه است ،فراموش نميكند .حال
يك فرهنگ غني ميتواند پايههايي را بريزد و بر اساس آن
صورت از يك خود را به نمايش بگذارد؛ اين صورت جديد را
تمدن ميگويند .هر تمدني حاصل كوششها ،دسترنجها
و بهاهاي سنگيني است كه بشر در عصر يا منطقه زماني و
مكاني براي رسيدن به آن پرداخته است.
در نگرش «تاين ب��ي» تمدن عبارت اس��ت از تالش براي
آفريدن جامعهاي كه كل بش��ر بتوانند با همنوايي در كنار
يكديگر درون آن زندگي كنند(تاين بي.)1376 ،
اما در نگاه امام خمين��ي (ره) مهمترين عنصر تمدن نه در
نمادهاي فيزيكي آن ،بلكه در توان انسانسازي آن يعني بعد
معنوي و ديني آن نهفته است .با اين مقياس ،ايشان فرهنگ
غرب را با تمام تواناييهايي كه در توليد مصنوعات بشري و
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تالش براي تحقق بخش�يدن به امت اسلامي به
معناي اس�تقرار جامع�ه جهاني مؤمن�ان بيانگر
رويكرد جهانگرايانه اسلام و قلم�روي فراملي
ايدههاي جهاني اسالم است

كش��ف قوانين طبيعت دارد به لحاظ نگاه تك بعدياش به
انسان ،تمدني مناس��ب نميدانند ،چراكه بر مباني ديني
راستين و حقيقي بنا نشده است(صحيفه ج .)8
مرحوم دكتر شريعتي به عنوان يك جامعهشناس اسالمي
درباره تمدن چنين تعريفي ارائه ميدهد« :تمدن به معناي
كلي عبارت است از مجموعه ساختهها و اندوختههاي معنوي
و مادي جامعه انساني .وقتي ميگوييم ساختههاي انساني
مقصود آن چيزي است كه در طبيعت در حال عادي وجود
ندارد و انسان آن را ميسازد ،بنابراين ساخته انساني در برابر
ساخته طبيعت قرار ميگيرد»(شريعتي.)5 :1389 ،
ش��هيد مرتضي مطهري اسالمشناس برجس��ته و يكي از
تئوريسينهاي انقالب اسالمي درباره تمدن حقيقي ميگويد:
«تمدن حقيقي باید ابتدا كمال و اس��تعدادهاي انس��ان را
تعريف كند و بعد كمال جامعه را كه همان كمال انسان است،
مشخص كند كه جامعه در چه نظامي ميتواند انسان را به
نهايت استعدادهاي خودش ،به كمال فرهنگي خودش ،به
كمال معنوي خودش برساند»(مطهري.)242 :1369 ،
تمدن اس�لامي به لحاظ تاريخي از تش��ريك مساعي ملل
بسياري بهوجود آمده؛ ش��هيد مطهري در اين باره عنوان
ميكند« :ملل بسياري به اسالم گرويدند و در خدمت اين
دين درآمدند و در راه نش��ر و بس��ط تعاليم آن كوشيدند و
با تشريك مس��اعي با يكديگر تمدن عظيم و باشكوهي را
به نام تمدن اس�لامي به وجود آوردند»(مطهري:1357 ،
 .)14 -13رهبر معظم انقالب آيتاهلل خامنهاي نيز در اين
باره عنوان ميكنند« :تمدن اسالمي با به كار گرفتن علم،
كشف حقايق درجه يك عالم وجود و استخدام انديشهها،
ذهنها و فعاليتهاي عظيم علمي توانس��ت دانشگاههاي
بزرگ را در مقياس جهاني ايجاد كند و دهها كشور ثروتمند
و مقتدر و يك قدرت سياسي بينظير را در طول تاريخ پديد
آورد»(مقام معظم رهبري.)1373 ،
از جمله مؤلفههاي زیرساختی تمدن نوين اسالمي را از نگاه
مقام معظم رهبري ميتوان اين گونه برشمرد:
كرامت انساني
خميني(ره) نيز ذكر شد ،مقام

همان گونه كه در نگاه امام
معنوي انسان در تمدنسازي اسالمي بسيار داراي اهميت
اس��ت و البته اهميت اين موضوع با توجه به سيطره تمدن
پوچ غرب بر عالم دو چندان ميشود؛ چراكه در تمدن غرب
اين خود انسان است كه محور عالم شده است و البته انساني
است كه خودمحور و خودانديش و اتكاي تمام به عقل خود
بنياد دارد ،از اين رو صعود انسان از دايره نفسانيت خويش
باالتر نميرود ولي در نگاه انقالبي تمدن نوين اسالمي بايد
بدانيم كه باز هم انسان محور عالم است ،اما اين انسان متكي
و متصل به سرچشمههاي وحي و ائمه (ع) است و از اين رو
كرامت انساني در تمدن اسالمي انسان را به غايت خودش و
فطرت خودش ميرساند .مقام معظم رهبري درباره كرامت
انس��اني عنوان ميكند :هيچ مكتبي به قدر اسالم ،ارزش
و كرامت انس��ان را واال نميداند .يكي از اصول اسالمي كه
هميشه در تعريف و معرفي اس�لام مطرح شده است ،اصل
تكريم انسان است .ما كه منتظر نمينشينيم غربيها بيايند
حقوق بشر را به ما ياد بدهند يا ما را توصيه به حفظ حقوق
انسان كنند .ما خودمان اول طرفدار حقوق انسان هستيم.
منتها حقوق انس��ان در سايه اس�لام ،قابل دفاع ميشود و
حقوق انسان به حساب ميآيد .اسالم است كه با احكام خود
از حقوق انسانها دفاع كرده است؛ نه آنچه در اختيار آنهاست،
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نه آنچه آنها به فريب ،حقوق انسان به حساب آوردهاند و اسم
گذاري كردهاند(مقام معظم رهبري .)1371،آنچه مهمترين
بعد در تمدنسازي اسالمي ميباشد ،جنبه اخالقي آن است.
اخالق در اسالم بر محور خودشناسي و احساس كرامت در
خود واقعي بنا شده اس��ت(مطهري.)422 -421 :1389 ،
به اين صورت كه تمام اقدامات در فرهنگ اس�لامي بر پايه
تقوا و ترس از خدا و تعريف انس��ان ذيل ق��درت پروردگار
متعال است ،بنابراين احياي اخالق مهمترين ركن در تمدن
اسالمي است كه در آن هر كسي خود را مسئول ميداند كه
مطابق با وجدان اخالقي و براي خدا كار كند و رفتار داشته
باشد .اخالق اسالمي مبنايي براي تمدنسازي و هويتسازي
جامعه اسالمي است .بنابراين بايد با تقويت روحيه اخالقي
خود در برابر تحقيرهايي كه از سوي عناصر خودباخته داخلي
و مخالفان نظام اسالمي ايراد ميشود ،ايستادگي و مقاومت
كرد« .ملتي كه احساس حقارت كرد و به جاي محور ديدن
ارزشهاي خويش ،ارزشهاي ديگران در نگاه او جلوه كرد،
به تدريج هويت و كرام��ت آن ملت و ام��ت از كف خواهد
رفت»(ميرباقري.)1 :1391 ،
عدالت
عدالت ،مفهوم مهم ديگري است كه در تمدن غرب بر سر آن
مناقشههاي بسياري است و از اين رو مكاتب بسياري بهوجود
آمدهاند و هر كدام تفسير متفاوتي از عدالت ارائه دادهاند .در
نظام اسالمي نيز عدالت جايگاه بس��يار مهمي دارد .رهبر
انقالب عدالتگستري را يكي از شاخصههاي پيشرفت در
منطق اسالمي معرفي ميكند و ميفرمايد :اگر كشوري در
علم و فناوري و جلوههاي گوناگون تمدن مادي پيش��رفت
كند ،اما عدالت اجتماعي در آن نباش��د ،اي��ن به نظر ما و با
منطق اسالم پيشرفت نيست .امروزه در بسياري از كشورها
علم پيش��رفت كرده است ،صنعت پيش��رفت كرده است،
شيوههاي گوناگون زندگي پيشرفت كرده است ،اما فاصله
طبقاتي عميقتر و ش��كاف طبقاتي بيشتر شده است؛ اين
پيشرفت نيست ،اين پيشرفت سطحي و ظاهري و بادكنكي
است(مقام معظم رهبري.)1391 ،
بايد در نظر داشت پيشرفت در منطق اسالم با پيشرفت در
تمدن مادي غرب متفاوت است .آنها از بعد مادي به پيشرفت
نگاه ميكنند .پيشرفت در غرب در درجه اول عبارت است
از :پيشرفت در ثروت ،علم و فناوري و پيشرفت نظامي كه
همه اينها ذيل عقل خودبنياد تعريف و تعبير ميشود ،اما در
منطق اسالم پيشرفت داراي ابعاد بيشتري است که عبارتند
از پيش��رفت در علم ،اخالق ،عدالت ،رفاه عمومي ،اقتصاد،
عزت و اعتبار بينالمللي ،استقالل سياسي و در كنار اينها
پيشرفت در جنبه معنوي و الهي يعني عبوديت و تقرب به
خداي متعال و هدف نهايي ما تقرب به خداست.
الزامات تحقق تمدن نوين اسالمي
از نگاه مقام معظم رهبري ،براي تحقق تمدن اسالمي بايد
فرهنگ و روحياتي در مردم كش��ور ش��كل بگيرد كه اين
روحيات ميتواند ما را به سمت تمدن اسالمي سوق دهد.
ايمان
رهبر معظم انقالب در اين زمينه ميفرمايند« :كش��اندن
جامعه به بيايماني يك��ي از همان توطئههايي اس��ت كه
دشمنان تمدنس��ازي اس�لامي دنبال آن بودهاند و االن
هم با ش��دت اين را دنبال ميكنند .پس در درجه اول ،نياز
تمدنسازي اسالمي نوين به ايمان اس��ت .اين ايمان را ما
معتقدين به اس�لام پيدا كردهايم .ايمان ما ايمان به اسالم

است .در اخالقيات اسالم ،در آداب زندگي اسالمي ،همه آنچه
را كه مورد نياز ماست ،ميتوانيم پيدا كنيم؛ بايد اينها را محور
بحث و تحقيق خودمان قرار دهيم .ما در فقه اسالمي و حقوق
اسالمي زياد كار كردهايم؛ بايد در اخالق اسالمي و عقل عملي
اسالمي هم يك كار پر حجم و با كيفيتي انجام دهيم»(مقام
معظم رهبري .)1391 ،ايمان داشتن هم مربوط به سبك
زندگي افراد ميش��ود ،به اين صورت كه در نظام اس�لامي
مسئوالن بايد همگام با مردم و همواره در كنار آنان باشند
و خود را بر مردم تحميل نكنند و اين مهم در داشتن تقوا و
كار براي خدا ميسر ميشود .بايد در تمدن اسالمي از سبك
زندگي اشرافي و خوي اش��رافيگري و چپاول بيتالمال از
اين طريق جلوگيري شود و همواره مسئوالن متذكر شوند
كه در برابر قدرت پروردگار قرار دارند و بدانند كه بنا به گفته
حضرت امام خميني عالم محضر خداست و نبايد در محضر
خدا معصيت كنند.
عملگرايي
از موارد بسيار مهم در تحقق تمدن اسالمي انجام آموزههاي
ديني است به اين معنا كه اگر حتي به خود انقالب اسالمي
و ظهور آن نگاه كنيم ميبينيم كه اين عمل انديش��مندانه
حضرت امام خميني (ره) بود كه توانست آنچه را كه در نظر
تا آن زمان گردآوري ش��ده بود با عمل پيوند زند و به بسيج
تودهها اقدام ورزد و از اين رو انقالب اس�لامي را كه اساس
آن بر نظريه واليت فقيه گذاشته شده بود ،عم ً
ال به صحنه
سياست جهان بياورد .از اين رو امروز نياز به اقدام و عمل در
جمهوري اسالمي بسيار احساس ميشود و به همين نحو
امسال از سوي رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي ،اقدام
و عمل نامگذاري شد و نيز بايد بدانيم كه اقتصاد يكي از اركان
بسيار مهم تمدنسازي است كه بر پايه فرهنگ بايد بنا شود.
رهبري درباره سطحينگري هشدار ميدهد :گاهي اوقات
در ظاهر ،تبليغات ،تبليغات ديني است؛ حرف ،حرف ديني
است؛ شعار ،شعار ديني است اما در باطن ،سكوالريسم است؛
جدايي دين از زندگي است؛ آنچه بر زبان جاري ميشود ،در
برنامهريزيها و در عمل دخالتي ندارد .ادعا ميكنيم ،حرف
يدهيم ،اما وقتي پاي عمل به ميان ميآيد ،از
ميزنيم ،شعار م 
آنچه كه شعار داديم ،خبري نيست(رهبر انقالب.)1391 ،
بايد بدانيم كه در طول تاريخ انقالب اسالمي عمده كارهايي
كه صورت پذيرفته براي مقابله با اقدامات جهان غرب بوده
است و اساساً اين اقدامات سلبي بوده است بايد بدانيم كه بهتر
است دست از نظريهبازي بكشيم و خودمان را از فلسفهبافي
برهانيم و به عرصه عمل بياييم و ب��ا اقدامات ايجابي خود
بتوانيم تمدن اسالمي را به جهان معرفي و ارائه كنيم تا از اين
طرق بر عالم گسترش يابد.
امام خميني (ره) همواره وحدت را رمز پيروزي و بقاي امت
اسالمي ميدانست .امام خميني(ره) تفرقه -چه تفرقه ميان
دولتها ،چه تفرقه ميان مس��لمانان و غير مس��لمانان -را
يكي از مهمترين مش��كالت جهان اس�لام و اساسيترين
آسيبها در دستيابي به تمدن اسالمي ميدانند كه به وسيله
استعمارگران ساماندهي ميشود(امام خميني ،صحيفه).
اهمي�ت فرهن�گ در پ�ازل  5مرحل�هاي تمدن
اسالمي
انقالب اسالمي
امروزه انقالب اسالمي پرچمدار اصلي تمدن نوين اسالمي در
جهان تلقي ميشود؛ چراكه تنها اين كشور است كه بر اساس
اصول و مباني اخالق محور به هژمون��ي نظم نوين جهاني

تمدناسالميبانگاهيهمهجانبهبرايحلمعضالت
جامعه بشري از جمله بحران معنويت ،راه حل آن را
عمل بشريت به آموزههاي اسالم ميداند و بر اين
اعتقاداستكهبحرانبشريتدرجهانمدرنناشي
از دور بودن از آموزههاي اخالقي و وحياني است

سبك زندگي و مدل فعاليت فرهنگي مردم متحول شود.
ش��ايد بتوان نقش فرهنگ را در اين مرحله از تمدنسازي
جديتر از همه مراحل پنجگانه دانست.
اگر «دولت اس�لامي» را آماج حمالت اقتصادي يا نظامي
دشمن بدانيم ،در عوض بيشترين حمالت فرهنگي دشمن،
متوجه مرحله «جامعه اس�لامي» اس��ت .از همين روست
كه رهبري ميفرمايند« :آماج [حمالت فرهنگی دشمن]
مردمند .باورهاي مردم بايد عوض بشود؛ باور به اسالم ،باور
به انقالب ،باور به اسالم سياس��ي ،باور به اينكه اسالم غير
از كارهاي ش��خصي وظايف عمومي هم دارد ،حكومت هم
دارد ،جامعهسازي هم دارد ،تمدنس��ازي هم دارد؛ باور به
نفي اينها [جايگزين ش��ود] .اينها بايد از ذهن مردم زدوده
بشود ،عكسش در ذهن مردم جا بگيرد[ .ميخواهند] باور به
استقالل را عوض كنند .بعضيها البته ناشيگري ميكنند؛
ميبينيم گاه��ي اوق��ات در بعضي از مطبوع��ات ،صريحاً
استقالل كش��ور را يك امر قديمي و كهنهشده ميدانند و
ميگويند امروز ديگر استقالل كشورها مطرح نيست .يعني
چه؟ يعني در نقش��ه جغرافياي جهاني يك قدرتي وجود
دارد ،آن قدرت تصميم ميگيرد و همه عمل ميكنند  -مثل
حرارت مركزي -يك جايي يك چيزي توليد ميكند ،بقيه
مصرف ميكنند .اين را دارن��د ترويج ميكنند؛ نفوذ يعني
اين .البته اين كاري اس��ت كه دارد انجام ميگيرد( ».مقام
معظم رهبري)1384 ،
از همينروست كه رهبر انقالب براي ساخت جامعه اسالمي،
استفاده از عناصر فرهنگي و معنوي را پيشنهاد مينمايند:
«جامع ه اسالمى با انس روزافزون با قرآن استحكام درونى
پيدا ميكند و استحكام درونى آن چيزى است كه جوامع را
در راههاى مطلوب خودشان و بهسوى مطلوبهاى خودشان
قادر ميسازد و قدرت برخورد با چالشها به جوامع ميدهد.
بايد در درون مستحكم بود؛ اين استحكام درونى به بركت
انس با قرآن حاصل ميش��ود .انس با قرآن ايمان را تقويت
ميكند ،توكل به خدا را زياد ميكند ،اعتماد به وعده الهى را
زياد ميكند ،ترس و خوف از مشكالت مادى را در انسان كم
ميكند ،انسانها را تقويت روحى ميكند ،اعتماد به نفس
ميدهد ،راههاى تقرب به خدا را براى انسان روشن ميكند.

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

قدرت دين در عرصه سياسي و اجتماعي را تذكر ميدهد.
اين مهم را البته انقالب اس�لامي با ممزوج كردن فرهنگ
اسالمي ايراني كه هر دو داراي مباني بسيار قوي فرهنگي
هستند ،انجام ميدهد .مقام معظم رهبري خط كلي نظام
اسالمي را رسيدن به تمدن اس�لامي تلقي ميكنند(مقام
معظم رهبري )1379 ،و در جاي��ي ديگر عنوان ميكنند:
هدف ملت ايران و هدف انقالب اس�لامي ايجاد يك تمدن
نوين اسالمي است(مقام معظم رهبري.)1391 ،
نظام اسالمي
نظام اسالمي پس از انقالب اسالمي تش��كيل شد ...نظام
اسالمي يعني چه؟ يعني منبع تقنين و معيار و مالك اجرا
و اركان تصميمگيري در كش��ور معلوم شد چيست؛ اركان
حكومت -قوه مجريه ،قوه مقننه ،رهبري ،قوه قضائيه و ديگر
اركان -چيده شده و قانون اساسي آمد همه اينها را تثبيت
كرد ،لذا پايهگذاريهاي اصول��ي انجام گرفت(مقام معظم
رهبري )1384 ،در جايي ديگر عنوان ميكنند« :اين نظام
اسالمي فقط شكل نيست ،محتوايي دارد ،يعني كارهايي بايد
در واقعيت زندگي مردم انجام بگيرد .تحقق اين واقعيتها
در زندگي مردم ،مردان و عناصر مؤمن و معتقد به خودش
را  -كه داراي صفات و خصوصيات الزم هم باشند -ميطلبد،
اين ميشود دولت اسالمي(».مقام معظم رهبري.)1390 ،
در مرحله نظامس��ازي ،ام��ام خميني(ره) ب��ه فرهنگ به
عنوان يك مسئله جدي نگريس��ت و حاصل توجه ايشان
به فرهنگ ،بسترسازي نهادهاي فرهنگي در ساختارهاي
نظام بود .موافقت امام با انقالب فرهنگي و بازتوليد معرفتي
در دانشگاهها نتيجه همين نگاه نظامس��از نسبت به نظام
اسالمي است.
دولت اسالمي
اسالم ديني اس��ت كه تمام زندگي سياسي و اجتماعي را
در بر ميگيرد .به همين سبب پيامبر اسالم(ص) تأسيس
حكومت -هر چند ابتدايي -را جزو اولويتهاي كاري خود
قرار داد .مس��جد پيامبر (ص) با آن سادگي عجيب ،پايگاه
اصلي حكومت و كانون نظام اجرايي بود(مكارم شيرازي و
همكاران.)1374 ،
تمام اقدامات داخلي و بينالمللي حكومت اسالمي در مسجد
انجام ميشد؛ يعني اتصال امت و دولت در مسجد بوده است.
مقام معظم رهبري درباره دولت اس�لامي عنوان ميكنند:
«ما امروز در مرحله دولت اس�لامي و كش��ور اسالمي قرار
داريم ،بايد دولت اسالمي ايجاد كنيم ...اين اساس كار ماست
و بايد به شما عرض كنم در آن صورت كارآمدي جمهوري
اسالمي هم مضاعف خواهد شد ...كارايي و توفيقات ما هم
بيشتر خواهد شد»(مقام معظم رهبري .)1383 ،مطابق با
بيانات مقام معظم رهبري بايد گفت ،دولت اسالمي داراي
ش��اخصهايي اس��ت كه در رأس آنها روحي��ات فرهنگي
دولتمردان از جمله سادهزيستي ،روحيه خدمت به مردم،
استكبارستيزي و ...قرار دارد .از س��اير ابعاد دولت اسالمي
ميتوان به سالمت اعتقادي و اخالقي ،سالمت اقتصادي و
قانونگرايي و تكيه بر ظرفيت دروني اشاره كرد .چنانچه دولت
بتواند اين شاخصها را داشته باش��د و در خود دروني كند،
زمينههاي شكلگيري جامعه اسالمي را فراهم ميكند.
جامعه اسالمي
ساختجامعهاسالمياساساًيكفعاليتفرهنگيواجتماعي
است .به منظور ساخت جامعه اسالمي بايد رفتار مردم جامعه
به تراز رفتاري تمدنساز نزديك شود و براي اين منظور بايد

فوايد و منافع انس با قرآن در اين بخش اينها است( » .مقام
معظم رهبري)1393 ،
امت اسالمي
امت محوري را ميتوان بنياد تمدن اسالمي دانست .تالش
براي تحقق بخشيدن به امت اس�لامي به معناي استقرار
جامعه جهاني مؤمنان بيانگر رويكرد جهانگرايانه اسالم و
قلمرو فراملي ايدههاي جهاني اسالم است .امت به عنوان
جامعه مفس��ر و تحققبخش آيندهاي مطلوب و به عنوان
جامعهاي پويا كه گذش��ته را باز تفسير ميكند و به مقابله
با چالشهاي جديد ميپردازد ،مسئوليت اخالقي و عملي
را براي يك جامعه نمونه و وس��ط به رسميت ميشناسد.
امت اسالمي در تمدن اس�لام داراي عزت و منزلت است
و همواره بايد بين دولت و امت اس�لامي در تمدن اسالمي
اتحاد و همسويي وجود داشته باش��د و رفتار مسئوالن در
دولت به گونهاي نباشد كه امت آنان را ببينند ،بلكه رابطه
بايد به گونهاي باشد كه هر دو در كنار هم و براي همديگر
باش��ند .يكي از موارد مهم درباره امت موضوع عزت است.
عزت به معناي صالبت ،غيرت و حالتي اس��ت كه انسان و
ملتي را مقاوم ميكند .تمدن اس�لامي كه از نوع توحيدي
اس��ت و از اين رو تمدن توحيدي عزت آفرين اس��ت .زيرا
خداوند عزيز است ،تمام خزائن هستي از آن اوست ،هر كس
عزتي كسب ميكند از بركت درياي بيكران اوست(مكارم
ش��يرازي .)1374 ،مقام معظم رهبري درباره عزت عنوان
ميكنند :عزت ملي عبارت است از اينكه يك ملت در خود
و از خود احساس حقارت نكند .نقطه مقابل احساس عزت،
احساس حقارت اس��ت؛ يك ملت وقتي به درون خود -به
سرمايههاي خود ،به تاريخ خود ،به مواريث تاريخي خود،
به موجودي انس��اني و فكري خود -نگاه ميكند ،احساس
عزت و غرور كند ،احس��اس حقارت و ذلت نكند .اين يكي
از چيزهايي است كه براي يك ملت الزم است(مقام معظم
رهبري.)1388 ،
بدون شك اين موضوع تنها در همسويي دولت و امت اسالمي
ميسر ميشود و اگر شكافي بهوجود آيد ،ايجاد تمدن اسالمي
را به ويژه در انقالب اسالمي به تأخير مياندازد.
بايد تصريح ك��رد كه تمدن اس�لامي از رهگ��ذر احياي
ارزشهاي فرهنگي چون عدالت ،كرامت انساني و پيشرفت
اخالق محور قابل تحقق اس��ت .در واقع تمدن اسالمي با
نگاهي همهجانبه براي حل معضالت جامعه بشري از جمله
بحران معنويت ،راه حل آن را عمل بش��ريت به آموزههاي
اس�لام ميداند و بر اين اعتقاد است كه بحران بشريت در
جهان مدرن ناش��ي از دور بودن از آموزهه��اي اخالقي و
وحياني است و بشر كنوني در زير پنجههاي بوروكراتيك و
عقالنيت خودبنياد له شده است و از اين رو به ورطه نهيليسم
گرفتار آمده است .تمدن اسالمي ضمن اهتمام به جنبههاي
مادي و معنوي انسان ،خواستار توازن در شيوه زندگي انسان
معاصر است .در مجموع ميتوان اين گونه نتيجه گرفت كه
دكترين مهدويت بر اساس بنيانهاي ديني و الهي پايان
جهان را روش��ن ميبيند كه در آن نيكيها ،عدالت و حق
بر بديها ،ظلم و باطل چيره خواهد ش��د .بر اين اس��اس
ما وظيفه داريم كه پايههاي اساس��ي يك تمدن اسالمي
را بنيان نهيم و تا جايي ك��ه ميتوانيم در تحقق عدالت بر
اساس آموزههاي اسالمي تالش كنيم و تا ظهور حضرت
مهدي و تجلي كامل عدالت پرچم اسالم و تمدن اسالمي را
برافراشته نگاه داريم.
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هر تمدني ناگريز از تعامل با ساير تمدنهاي بشري
اس�ت كه اين تعامل عل�ل و رويهه�اي متفاوتي
ميتواند داش�ته باش�د .يكي از علتها مجاورت
فيزيكي اس�ت .يكي ديگر از علته�ا را ميتوان
جنگهاي نظامي دانست

توگو با استاد محمد حسين رجبي دواني
بررسي سير تاريخي تمدن اسالمي -ايراني در گف 

تمدن اسالمی را باید با ارزش افزوده
احیا کنیم

تمدن اسالمی در قرون حکومت خردگرایان به اوج رسید

در طول تاريخ ،كشور ما فراز و فرودهاي زيادي را در مسير رسيدن به تمدن اسالمي تجربه كرده است .گاهي در اوج فرهنگ و تمدن بوده است ،در حدي كه از دانش و
رفتار ايرانيان مسلمان به عنوان الگو در ساير بالد اسالمي و غير آن بهرهمند ميشدند و گاهي چنان مغلوب بود كه واردات فرهنگي و ضدفرهنگي تجارت غالب كاسبان اين
مرز و بوم ميشده است .براي بررسي وضعيت تاريخي ايران در نيل به مراتب فرهنگي تمدن اسالمي با محمدحسين رجبي دواني ،استاد و پژوهشگر تاريخ اسالم به بحث و
توگو معتقد است نقش حاكمان در تقويت يا تضعيف تمدن اسالمي يكي
گفتوگو نشستيم .معاون پژوهشي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه امام حسين(ع) در اين گف 
از نكات كليدي در فهم تاريخي از سير رسيدنش به تمدن اسالمي ميتواند باشد.
ما نقاط اوج و عطف�ي در تاريخ تمدني خودمان
داش�تهايم كه در بس�ياري از اين مقاطع از نظر
فرهنگي س�رآمد بودهايم .اين نق�اط اوج كدام
بوده و در چه بس�تري م�ا را به چنين رش�دي
رسانده است؟
ايران در دوران باستان يكي از مهدهاي بزرگ تمدن بشري
بوده و به دليل اقليم خاص كشور ،اين اقليم با ساير اقليمهاي
شناخته شده اطراف خود از جمله چين در شرق يا يونان و
مصر در غرب متفاوت بوده است .البته پيش از تمدن ايران در
جلگه بين النهرين نخستين تمدنهاي بشري به وجود آمده
است .اولین تمدن شناخته شده س��ومر است و تمدن بابل
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دومين تمدن است كه وارث تمدن س��ومر بود و در موازات
آن تمدن مصر هم ش��كل گرفت و س��اير تمدنها متأخر از
اينها هستند.
در بحثهاي تاريخي مربوط به تمدن بش��ري ميبينيم هر
تمدني ناگريز از تعامل با ساير تمدنهاي بشري است كه اين
تعامل علل و رويههاي متفاوتي ميتواند داشته باشد .يكي از
علتها مجاورت فيزيكي است .يكي ديگر از علل ،مهاجرت
عدهاي به حوزه تمدني ديگر است و دليل عمده سوم را نيز
ميتوان جنگهاي نظامي دانست.
اگر يك فرهنگ خيلي قوي باش��د نميت��وان حتي با غلبه
نظامي ،بر آن تمدن تفوق فرهنگي پيدا كرد .ما در كش��ور

خودمان پيش از اسالم مش��اهده ميكنيم كه اين تمدن را
تمدن يونان مورد تهاجم قرار داد و به تبع آن ،مدتي يوناني
مآبي  -پس از هخامنشيان -در ايران گسترش پيدا كرد .اما
نهايتاً اين فرهنگ قوي ايران بود كه فرهنگ یونان را درون
خود هضم كرد.
از طرفي ميبينيم تمدن روم كه وارث تمدن يونان اس��ت،
در بس��ياري از حوزهها از جمله ديوان ساالري و نظام اداري
پيشرفته را از ايران آموختهاند و البته متقاب ً
ال در برخي عناصر
فرهنگي از جمله معماري ،گاهي ايرانيان از معماري پيشرفته
يوناني تأثير پذيرفته و بهره بردهاند.
اما بعد از ظهور اسالم و ورود آن به ايران ميدانيم كه از نظر

صاحبان ش�ش كتاب اصلي اهل س�نت همه ايراني
هستند،صاحبانچهاركتابحديثياصليشيعهنيز
ايرانيهستند،حتيغيرازفقهايبزرگاسالمدراهل
سنت و شيعه كه عمدت ًا ايراني هستند ،در ساير علوم
نيز ايرانيها نقشي پررنگ را ايفا ميكنند

آنچه اس�لام به آنان داده بود و نيز ذوق و قريحه خود ،سهم
ويژهاي در شكلدهي به اين تمدن ايفا كردهاند و اگر نامي از
تمدن شكوهمند اسالمي در قرنهاي چهارم و پنجم كه اوج
تمدن مسلمانان اس��ت ،ميبينيم ،ناشي از زحمات ايرانيان
مسلمان است كه در پرتو حاكميت يك خاندان ايراني شيعه
به نام آل بويه است.
آل بويه كه در قرن چه��ارم و پنجم در اي��ران و عراق اقتدار
داشت به سبب بهرهگيري از تعاليم اهل بيت به هنر و فرهنگ
اولويت وي��ژهاي داد و در نتيجه تمدني ش��كل گرفت به نام
تمدن مسلمانان كه تا آن زمان سابقه نداشته است فاطميون
شمال آفريقا و امويان در آندلس از آل بویه الهام میگیرند ،از
همين رو است كه ميبينيم صاحبان شش كتاب اصلي اهل
سنت (صحاح سته) همه ايراني هستند .صاحبان چهار كتاب
حديثي اصلي شيعه نيز ايراني هس��تند .حتي غير از فقهاي

اگريكفرهنگخيليقويباشد
نميتوانحتيباغلبهنظاميبرآن
تمدنتفوقفرهنگيپيداكرد.ما
دركشورخودمانپيشازاسالم
مشاهدهميكنيمكهاينتمدنرا
تمدنيونانموردتهاجمقراردادو
بهتبعآن،مدتييونانيمآبي-پس
ازهخامنشيان-درايرانگسترش
پيداكردامانهايت ًااينفرهنگقوي
ايرانبودكهفرهنگیونانرادرون
خودهضمكرد

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

سياس��ي  -نظامي ايران مغلوب اعراب و اين س��رزمين جزو
داراالسالم ش��د .اس�لام خود در ذاتش مولد بود و عناصري
داش��ت كه از جاي ديگر وام نگرفت��ه بود و باي��د بناي اين
تمدن توس��ط رهبران صالح ادامه پيدا ميكرد اما متأسفانه
اين خالفت توس��ط افرادي به ناحق تصرف شد ،اين افراد با
برداشتهاي كم مايه و سطحي خود ميخواستند اسالم را
نشر داده و اداره كنندو وقتي وارد تمدنهاي ايران و روم شدند
حالت خودباختگي نسبت به اين دو تمدن پيدا كردند.
با اين توضيح ميتوان تمدن اس�لام را در س��دههاي پس از
پيامبر به چند بخش عمده تقسيم كرد .بخش اول آن بخشي
از تمدن است كه توليد خود اسالم بوده و توسط خود پيامبر
اسالم پديد آمده و به مرور گس��ترش پيدا كرده است؛ مثل
علوم مرتبط به دين ،علوم قرآني ،علوم فقهي ،علوم كالمي و
حتي ادبيات عرب كه زبان بزرگ علمي چند قرن بشريت بود
عم ً
ال پس از اسالم مدون شد.
يك بخش ديگر از آن ،مربوط به قس��متهایی اس��ت كه از
تمدنهاي ديگر بهره گرفته شده است .به عنوان مثال زمان

خليفه دوم وقتي بيتالمال شكل ميگيرد ،اين مدل دقيقاً
كپيبرداري از مدلي اس��ت كه ساس��انيان براي اداره اموال
عمومي داشتند .يا بحث معماري ،چراكه عرب معماري قابل
ذكري نداش��ت اما در ايران و روم اين هنر به اوج رسيده بود.
لذا ميبينيم اس�لام در قلمرو ايران ،معماري اسالمي دارد و
در نيمه غربي قلمرو خود ،سبكي رومي دارد .از همين جهت
است كه ميبينيم مساجد قسمت غربي و شرقي جهان اسالم
كام ً
ال دوسبك معماري متفاوت دارند.
فرهنگ ايراني چه تأثيرات اساس�ي بر فرهنگ
اسالمي گذاشته است؟
چون ايران ب��راي قرنها جزئي از داراالس�لام بوده اس��ت
نميتوانيم اين دو را از هم جدا كنيم اما ميتوانيم ادعا كنيم
ايرانيان سهم عمدهاي را در شكلگيري آنچه تمدن اسالمي
شناخته ميش��ود ايفا كردند .اين فقط ادعاي بنده نيست و
فردي مثل ابن خلدون که پدرعلم جامعهشناس��ي شناخته
ميشود ،معتقد است هيچ قومي مثل ايرانيان به اسالم خدمت
نكردهاند .ايرانيان از اسالم استقبال كردند و با بهرهگيري از

بزرگ اسالم در اهل سنت و شيعه كه عمدتاً ايراني هستند،
در س��اير علوم نيز ايرانيها نقشي پررنگ را ايفا ميكنند .در
فلسفه ،فارابي ،ابوريحان بيروني و ابنسينا را داريم .در طب
دانشمنداني چون ابن سينا و رازي را داريم .رياضيات اسالمي
با خوارزمي ش��روع ميش��ود و در اين دوران و پس از آن به
دانشمندان بزرگ ديگري ميرسد.
فهرس��ت كاملي از اين خدمات ايرانيان به اس�لام را شهيد
مطهري در كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران آوردهاند.
جالب است آثار ابن س��ينا به ايران و عراق محدود نميشود
بلكه به اروپا ميرود و مهمترين منابع علمي و معرفتي اروپا
براي قرنها آثار ايرانيان مسلمان بوده است.
ميتوانيم نتيج�ه بگيريم ك�ه حكومتها نقش
مهمي در ميزان ش�كوفايي فرهنگي يك حوزه
جغرافيايي تمدني ايفا ميكنند.
بله .حكومت نقش بسيار و تأثير مستقيمي در پيدايش ،رشد
و ش��كوفايي يك تمدن دارد يا بالعكس ممكن اس��ت نقش
جدي در انحطاط يا افول تمدن داش��ته باش��د ،البته آنچه
مسلمانان در قرون ش��كوفايي خود پيشبردند بيش از آنكه
مربوط به حكومت باشد به آموختههايشان از پيامبر و دين
و خصوصاً گوهر گرانقدر معارف اهلبيت كه در اختيار شيعه
بود ،مربوط است.
عناصر رفتاری را فرهنگ دینی به مردم میدهد اما حاكميت،
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در تعريف فرهنگ و تمدن ميان محققين اختالف
زيادي هست .برخي اين دو را مترادف گرفتهاند.
برخي تمدن را اع�م از فرهن�گ گرفتهاند يعني
فرهنگ را جزئي از تمدن دانستهاند

نقش اساسي در پيدايش تمدن داشت .مثال پس از حاكميت
بنياميه نگاههاي كام ً
ال متفاوت با ارزشهاي اسالمي پديد
ميآيد .بنياميه نه تنها حكومتش اسالمي نيست بلكه كام ً
ال
رفتارهاي ضداسالمي دارد ،لذا شما در چنين دوراني به رغم
وجود قلمرو زياد اسالمي نميتوانيد تمدن برگرفته از اسالم
مشاهده كنيد .شما مس��جد جامع اموي را نگاه كنيد كه در
س��ال  96هجري زمان وليدبن عبدالملك ساخته شد .جاي
اين مسجد قب ً
ال كليسا بود .اين كليسا را تخريب كردند كه به
جايش مسجد بسازند،چون امویان افراد شایستهای نبودند،
مالحظه میشود که مسجد جایگزین کلیسا عيناً مشابه همان
كليسا ساخته شد.
عاقلترين و فهيمترين خليفه اموي ،خود معاويه و عبدالملك
مروان (لعنت اهلل عليهما) بودند كه غالبا به قصهپردازي يا رزم
مشغول هستند و دركي از فرهنگ نداشتند.
در دوره بنيعباس چون شاكله حكومت دست ايرانيان بود
و وزراي خلفا غالباً ايراني بودند ،رشد فرهنگي در اين دوران
محقق ميشود .هارون الرشيد به فرهنگ و مباحث فرهنگي
بها ميداد ي��ا مأمون كه خ��ود عالقهمند به عل��م و دانش و
معتزلي مسلك است به عقلگرايان و فالسفه بها ميدهد و
نيز دارالترجمه بزرگي فراهم کرد.
اما زماني كه حاكمي مثل متوكل روي كار ميآيد به تعقيب و
مجازات عقلگرايان ميپردازد و رشد فرهنگ افول ميكند.
زماني كه دس��تگاه خالفت ضعيف ميش��ود ،حكومتهاي
محلي پ��ا ميگيرند و در اي��ن حكومتها نيز باز مش��اهده
ميكنيم زماني ك��ه هركدام از حاكمان قلمروها دوس��تدار
فرهنگ و دانش هستند ،تمدن اسالمي در قلمرو آنها فعال
ميشود ،مثل دوران سامانيان كه عالقهمند به ادبيات هستند.

است ،اثر گرانبهايي از فرهنگ و ادب نميبينيم .چون فضاي
بازي كه آل بويه ايجاد كرده بود توسط نظام الملك طوسي
متعصب تبديل ميش��ود به مدارس نظامي كه صرفاً در آن
فقه شافعي كه مذهب خود خواجه نظامالملك است تدريس
ميشود .با فلسفه مخالفت ميشود و حتي غزالي را وامي دارند
تا تحافهالفالسفه را بنويسد و از فلسفه ابراز بيزاري كند.
هرچند از نظر وسعت در دوران سلجوقي به دوران هخامنشي
رس��يد -اما از نظر فرهنگ و هنر به شدت افول كرديم .ناصر

باظهورصفويهاينفضافراهمميشودبهسبباينكهشيعهبودندو
شيعهرادركشوررسميتدادند،لذاخميرمايههايفرهنگوتمدن
ايرانبهعالوهحاكميتتشيعوبازگذاشتندستعلمايشيعهيك
عصربسياردرخشانيرارقمميزندودرزمانشاهعباساوجميگيرد.
منتهامتأسفانهنتوانستايناوجراحفظكندوهمزمانيكهدراروپا
تكنولوژيوابزارهايتمدنياوجميگرفت،ركوددرتمدناسالمي
حاكمميشود
در اين دوران ش��عر فارس��ي پس از اس�لام زنده ميشود و
نابغههايي مانند رودكي حاصل اين دوران هستند يا حكومت
آلبويه كه حاكمان��ي مانند عضدالدوله داش��تهاند كه خود
دانشمند بودهاند يا وزراي دانشمندي مانند صاحب بن عباد
بودند كه دارای كتابخانهاي عظيم نيز بوده است ،حتي كتابدار
كتابخانه عضدالدوله ،خودش يك فيلسوف بزرگ به نام ابن
مسكويه رازي است كه پدر فلسفه تاريخ شناخته ميشود.
اما كمي جلوتر كه به غزنويان يا سلجوقيان ميرسيم همين
دولت ارزشمند آلبويه را سرنگون ميكنند ،چون نگاه غلطي
نسبت به مس��ائل دارند و ضدشيعه هس��تند .هرچند دولت
مقتدري از لحاظ نظامي تش��كيل ميدهند اما عظمتهاي
فرهنگي اس�لامي رو به افول ميگ��ذارد و مث�ل ً
ا در دوران
س��لجوقي جز معماري كه آن هم حاصل زحم��ت ايرانيان
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خسرو كه از فالس��فه و شعراي بزرگ اس��ت ،متعلق به اين
عصر است .ناصرخسرو در س��فرنامهاش مينويسد به بصره
بازميگشتم ،ديدم كسي را ش��كنجه ميكنند و زبانش را از
حلقوم درميآورند .گفتم جرمش چيست .گفتند جرم باالتر
از اينكه اشعار ناصرخسرو ملحد را ميخواند!
در دوران مغول هم اگر چه ش��روعش با ي��ك ويراني مهيب
همراه بود كه كشتارهاي گس��تردهاي را در برداشت اما يك
حسن هم داش��ت و آن اينكه مغولها صرفاً به دنبال حفظ
حكومت خ��ود بودند .ب��راي همين اص�ل ً
ا كاري به مذاهب
نداشتند .به اينكه كسي بخواهد فلس��فه بخواند يا با فلسفه
مشكل داشته باشد نداشتند ،لذا ميبينيم در زمان هالكوخان
مغول ،خواجه نصيرالدين طوسي رحمهاهلل عليه  -اين افتخار
بزرگ اسالم و شيعه و ايران -در پوشش رصدخانه مراغه يك

دانشگاه جامع پديد ميآورد كه فلسفه ،فقه و حديث در آنجا
عرضه ميشود كه حتي بهتر از عصر س��لجوقيان ،غزنويان
و خوارزمش��اهيان علم را گس��ترش ميدهد چراكه آزادي
عمل دارد و فشار حكومت در آنجا نيس��ت ،البته اين بعد از
يك دوره فترت است و زماني الزم بود تا مردم از اين فشار و
عسرت بيرون آيند .در عصر ايلخانان كه از نسل مغول بودند
كه البته به بركت فرهنگ غني ايراني مسلمان شدند ،دوره
درخشاني از نظر فرهنگ و تمدن ظهور ميكند و دانشمندان،
رياضيدانان و فالس��فه متع��ددي پديد ميآيد و ما س��بك
معماري شكوهمندي در اين عصر داريم.
با ظهور صفويه اين فضا فراهم ميشود به سبب اينكه شيعه
بودند و شيعه را در كشور رسميت دادند ،لذا خميرمايههاي
فرهنگ و تمدن ايران به عالوه حاكميت تشيع و بازگذاشتن
دست علماي شيعه يك عصر بسيار درخشاني را رقم ميزند و
در زمان شاه عباس اوج ميگيرد ،منتها متأسفانه نتوانست اين
اوج را حفظ كند و همزماني كه در اروپا تكنولوژي و ابزارهاي
تمدني اوج ميگيرد ،ركود در تمدن اسالمي حاكم ميشود.
مظاهر كليدي فرهنگ ك�ه در طول تاريخ ميان
ايرانيان وجود داش�ته و امروزه قابل بهرهگيري
است را چه ميدانيد؟
در تعريف فرهنگ و تمدن ميان محققي��ن اختالف زيادي
هست .برخي اين دو را مترادف گرفتهاند .برخي تمدن را اعم
از فرهنگ گرفتهاند يعني فرهنگ را جزئي از تمدن دانستهاند
و برخي هم بالعكس و برخي ه��م معتقدند جنبه نرمافزاري
خالقيت بش��ري فرهنگ نام دارد و بخش سختافزاري آن،
تمدن اس��ت .در واقع فرهنگ را ميتوان روحيه و ارزشها
و نوع نگ��رش حاكم بر مردم��ان يك منطقه دانس��ت كه بر
مبناي آن سبك زندگي آنها شكل ميگيرد و بر همان مبنا
آثاري در عرصه س��ختافزاري پديد ميآي��د كه تمدن آنها
را ش��كل ميدهد .اين عناصر ميتواند در ه��ر جامعهاي بنا
به روحيات مردم آن جامعه متفاوت باش��د ،ام��ا آنچه قابل
اشتراك است و نيز براي ساخت تمدن مؤثر است و ما اين را
در پيشينه فرهنگي ايرانيان در دورانهاي اوجش ميبينيم،
مسائلي چون فرهنگ «تالش و كوش��ش بسيار» ،فرهنگ
«خس��تگيناپذير بودن مردم»« ،اميدواري نسبت به رشد و

طبيعت ًا جنبه سختافزاري غرب برتري دارد و اين
برتري هم به واسطه استثمار ديگر كشورهاست
اما از نظر فرهنگ�ي واقع ًا عناص�ر فرهنگ غربي
هماكنون حتي بين خود غربيها خواهان ندارد و
نميتواند عامل سعادت ملل باشد

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

پيشرفت»« ،بسنده نكردن به داشتههاي خود و تالش براي
فراگيري داش��تههاي ديگران»« ،روحيه سيريناپذيري در
كسب علم و دانش و معرفت» و «نگاه قدسي داشتن به مسائل
به جاي نگاه مادي» از جمله اين عناصر فرهنگي است.
همين االن هم رهبري تأكيد بر احياي چنين روحياتي دارند
و حتي در ديدار اساتيد دانش��گاه فرمودند ،ما حاضريم براي
علومي كه نداريم نزد ديگران ش��اگردي كنيم اما با اين قيد
كه نبايد صرفاً از دیگران تقلی��د کرد بلكه بايد به نوآوري نيز
پرداخت .اينكه ما ميبينيم اين همه تالش و پيشرفت ميان
دانشمندان مسلمان علوم مختلف رواج داشت به دليل همين
نگاه قدسي به مسائل بود .آنها علم را ابزاري براي دنياي خود
تصور نميكردند كه بخواهن��د از راه علم به ثروت و موقعيت
بهتر دس��ت يابند بلكه هدفش تقرب بيشتر به خداوند بوده
است .از همين رو اس��ت كه دانشمندان اس�لامي ما عموماً
دينداران برجس��ته عصر خود نيز بودن��د .برخالف امروز در
غرب كه دانشمندان يا الئيك هس��تند يا ضددين ،آن زمان
اگر مس��لمانان دنبال علم ميرفتند به دنبال كسب معرفت

ديني بيشتر بودند.
ما در ساخت مظاهر فرهنگي تمدن ،با رقيبي به
نام تمدن غرب مواجه هس�تيم .آيا داشتههاي
فرهنگي ما امكان تقابل با داش�تههاي غرب را
دارد؟
متأسفانه نحوه مواجهه فرهنگ ما با فرهنگ غرب از طريق
مجاورت جغرافيايي نبود .فرهنگ غرب توسط غربزدگان
به ايران حملهور شد ،به اين معنا كه گروهي كه براي تحصيل
در عصر قاجار به غرب فرستاده شدند با خيانتي كه كردند،
جذب لژهاي فراماسونري شدند .بازگشت اين افراد به كشور
در شرايط نامطلوب سياس��ي كش��ور در دولت قاجار و در
شرايط فقر و پايمال شدن عزت ملي كه گوشه گوشه كشور
تجزيه شده بود ،نسخه غربي شدن ايران را براي ايرانيان به
ارمغان آورده بود .حال آنكه اگر ايرانيان مستقيماً با فرهنگ
غرب مواجه ميش��دند ،چه بس��ا نقاط مثبت و ارزش��مند
فرهنگ غرب را ميگرفتن��د و از نكات منف��ي آن اجتناب
ميكردند .حاصل تحمي��ل زوري و با جب��ر فرهنگ غرب

خصوصاً در عصر رضاخاني ،بي��رون آوردن لباس ملي از تن
ايرانيان ،كشيدن چادر از سر زن ايراني ،برداشتن عمامه از
سر روحانيون و در عوض گذاشتن كاله فرانسوي بر سر مردم
و كت و شلوار انگليسي بر تن آنان بود ،لذا در تالش نبودند كه
تعامل صورت بگيرد بلكه ميخواستند ما كام ً
ال غربي شويم،
آن هم نه در همه مسائل بلكه در ظواهر و بدون بهرهگيري
از علوم فني و تكنيكي .اين افرادي كه به غرب براي تحصيل
ميرفتند ،عمدتاً در علوم انس��اني تحصي��ل ميكردند و نه
علوم فني و مهندس��ي .اين يك خط اعمال ش��ده از سوي
فراماسونري بود چراكه فيالواقع اين علوم انساني است كه
جوامع را اداره ميكند و س��عادت يا شقاوت ملتها در گرو
علوم انساني است و علوم ديگر تحتالشعاع و تحت مديريت
علوم انساني است.
همين افراد قانون اساسي مش��روطه ايران را از قانون بلژيك
كپي ميكنند كه در هيچ كجاي آن خبري از اسالم و هويت
ملي و ديني ما نيست كه اگر مجاهدتهاي عالم شهيد شيخ
فضلاهلل نوري نبود ،متمم قانون اساسي هم در كار نبود كه
تأييد اسالمشناسان را براي قوانين به همراه داشته باشد.
مشكل اينجاست كه اس��تعمار ،مس��تقيماً وارد كشور ما
نش��د كه علماي ما وارد ميدان شوند و با صدور فتوا جلوي
بيگانه و كفار بايستند بلكه حاكمان و روشنفكران ايراني و
سياس��تمداران غربزده خودي ما را غربزده كردند .چه
بسا مثل هند استعمار مستقيماً وارد كشور ميشد مقابله
سختي صورت ميگرفت و بيگانگان چه از طريق نظامي و
چه فرهنگي نميتوانس��تند آن طور كه رخ داد ضربه وارد
كنند .در هند و پاكس��تان كه اس��تعمار تا سالها حضور
نظامي داشت با اينكه اين ملتها را تاراج و ثروتهاي آنها را
غارت كرد اما آنها الاقل لباسهاي ملي و بسياري از فرهنگ
خود را حفظ كردند.
يعني معتقدي�د فرهنگ غرب به خ�ودي خود
دس�ت برتري نس�بت به فرهنگ اصيل و بومي
ما ندارد؟
طبيعتاً جنبه س��ختافزاري غرب برتري دارد و اين برتري
هم به واسطه استثمار ديگر كشورهاست اما از نظر فرهنگي
واقعاً عناصر فرهنگ غربي هماكنون حتي بين خود غربيها
خواهان ندارد و نميتواند عامل س��عادت ملل باش��د .علت
اين همه اسالمس��تيزي و شيعهس��تيزي جز هراس آنان از
ما نيس��ت .مقابله آنان از اين رواس��ت كه از لحاظ نرمافزار
خود را ضعيفتر از فرهنگ انق�لاب ميبينند و حركتهاي
نسنجيدهاي نظير توهين به مقدس��ات اسالمي يا سوزاندن
قرآن و امثال آن دليلش همين هراس��ي است كه نسبت به
سختافزار اسالم دارند .اگر فرهنگ غرب غلبه دارد ،نياز به
اين اقدامات سبعانه نيست كه اجدادشان چند قرن پيش در
آندلس ميكردند ،لذا ميخواهند انقالب و قرائت انقالبي از
اسالم را زشت جلوه بدهند و از گرايش رو به ازدياد مردم به
بنبست رسيدهخود به اسالم جلوگيري كنند ،لذا اين گونه
عليه مقدسات ما جوسازي كرده و پديدههايي چون القاعده و
داعش را به وجود ميآورند تا جلوي گرايش جوانان كشورها
را به اسالم بگيرند.
مجموعاً بايد گفت برگشت به تمدن گذشته و باز احيا كردن
آنچه در تاريخ داش��تهايم ،براي ما فينفسه سودي ندارد اما
ما ميتوانيم به فرهنگ پيش��ين خود رجوع كنيم و با دادن
ارزش افزوده به آن ،عناصر فرهنگي متناسب با آن فرهنگ
را گرفته و احيا كنيم.

13

در طول تاري�خ اسلام زمام�داران گوناگوني بر
کشورهاي اسلامي حکومت کردند .رشد فضاي
فرهنگي تمدن اسلامي در دوران پس از اسلام
اثرپذيري بس�يار زيادي از ش�يوه حکمراني اين
حاکمان داشته است

واکاوي نقش  4قشر در پيشرفت تمدن اوليه اسالمي

تمدناسالمازحاکمانتاحکيمان
محمدحسن
صادق پور

تاريخ ايران در مسير تمدنسازي فراز و نش�يبهاي زيادي را پيموده است؛ گاه به مراتبي از اوج تمدنسازي رسيده كه اكنون نيز به برخي
وجوه آن با ديد ه افتخار و ابهت ميتوان نگريست .همين طور گاه به روزگاري دچار شده كه به حال فرهنگ كشور و آن چه بر سر تمدن این مردم
آمده است ،بايد گريست.
در اين فراز و نشيبها هم رفتار توده و عموم مردم مؤثر بوده و هم خواص جامعه نقش غير قابل انكاري در اين روند داشتهاند .در اين يادداشت نقش
 4قشر از خواص جامعه شامل «حاكمان»« ،عالمان»« ،عارفان» و هنرمندان» در رشد يا افول تاريخي تمدن ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

حاکمان و بسط تمدن اسالمي
در طول تاريخ اس�لام زمامداران گوناگوني بر کش��ورهاي
اسالمي حکومت کردند .رشد فضاي فرهنگي تمدن اسالمي
در دوران پس از اس�لام اثرپذيري بس��يار زيادي از ش��يوه
حکمراني اين حاکمان داشته است .در دوراني که تفکرات
اشعريگري بر حاکمان تمدن اس�لامي سيطره مييافت،
اعصاري نظير دوران برخي خلفاي بنيعباس که قشريگري
بر فلسفه فکري خلفاي اين دوره سيطره داشت ،بسياري از
دانشمندان و علماي اسالمي که خدمات کثيري به رشد و
ترويج فرهنگ اسالمي و ايراني نموده بودند مورد تعقيب ،آزار
و اذيت حکومت قرار ميگرفتند و بسياري از ايشان به مناطق
دور افتاده پناه ميبردند .ظرفيت فرهنگي جهان اسالم در
که وقتي يکي از همين خلفاي بنيعباس
حدي است
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[مامون عباس��ي] برخالف پدرانش ب��ه خردگرايي و افکار
معتزله روي خودش نشان ميدهد ،ظرفيتهاي فرهنگي
جهان اس�لام در طول ايام حکومت وي در حدي ش��کوفا
ميشود که بسياري از دانشمندان از سراسر جهان اسالم نام
برآورده ،کرسيهاي بحث و آزادفکري پاگرفته و کتابخانه و
رصدخانههايي در مرزهاي دولت اسالم شکل ميگيرد.
حکومتهاي محلي ايران پس از اس�لام نيز به شدت تحت
اس��ت .در زمان
تأثي��ر حاکم��ان
ويرانگري مغول
و نابودگري
پايهه��اي
تم��د ن
اس�لامي

توسط ايشان ،زماني که يکي از همين حاکمان [ايلجايتو] به
اسالم گرويده و حتي نام خود را تحت تأثير اسالم به محمد
خدابنده تغيير ميدهد ،ناگهان مسير فرهنگي به سمت و
سوي سازندگي فرهنگي تغيير داده ش��ده و رصدخانهها،
کتابخانهها و مراکز فرهنگي مختلفي شکل ميگيرد.
حکومتهاي محلي نظير آلبويه که حکومتي ش��يعه بوده
اس��ت به ارتقاي س��طح فرهنگي تمدن اس�لامي در دايره
اثربخشي خود کمک شاياني نمودند ،در حدي که در زمان
يکي از حاکمان آلبويه [عضدالدوله ديلمي] مدارس آموزش
پزشکي و بيمارستانهايي تأسيس شد که زکرياي رازي يکي
از دهها پزشک اين بيمارستان بوده است و نيز شاعران ،ادبا و
عالمان زيادي در اين عصر پرورش يافتند.
اوج کمک حکومت در اعتالي فرهنگ و تمدن را اما ميتوان

علما در تمدن اسالمي در قرون نخستين و مياني
اسالم در تثبيت اقتدار اسالم و معرفي اين دين به
عنوان يک دين عقلگرا با معارفي پويا و قابل بحث
و تفسير،نقشيجدي داشتند

به حکومت صفويه نسبت داد .صفويه خصوصاً در زمان شاه
عباس ،يک الگوي ناب از ش��کوه فرهنگي تمدن اسالمي را
به منصه ظهور گذاش��ت تا حدي که مستشرقين اين عهد،
از ايران در دوران صفوي به عنوان يک کش��ور شکوهمند با
جلوههاي فرهنگي ناب ياد کردهاند.
از طرفي مهمترين عامل تخريب بناي تمدن اس�لامي نيز
همين حاکمان ناصال��ح بودهاند .زينالعابدي��ن قرباني در
کتاب علل پيشرفت اس�لام و انحطاط مسلمين مينويسد:
«يکي از مهمترين عوامل مهم عقبماندگي مسلمين وجود
زمامداران نااليق و رهبران خودکام��ه و گمراهي بود که با
زمامداري نادرست خود تمدن اسالمي را با انحطاط مواجه
کردند .به خاطر اهميت رهبري است که شيعيان معتقدند
امام بايس��تي منتخب از ناحيه خداون��د و از مقام عصمت
برخوردار باشد».
تاريخ گواه است ،آنجا که حاکمان اسالمي از پيروان مسلک
اهل بيت بوده يا در تقرب به مس��لک ايشان کوشيدهاند ،به
دليل ظرفيتهاي ذاتي اين مکتب ،فرصتهاي بس��ياري
براي نضج تمدن اس�لامي پديدار شده اس��ت ،اما آنگاه که
تفکرات انحرافي فضاي پيراموني دربار يا خالفت را اش��باع
نموده يا س�لاطين در پي کس��ب منفعت يا افزايش قدرت
ش��خصي خويش برآمدهاند ،تمدن اسالمي را با دورانهاي
جبرانناپذير انحطاط مواجه کردهاند.

کبري حاف��ظ مي��راث امامت بودهان��د و نقش ب��ارزي در
پيش��گيري از ابتالي دين به آف��ات انح��راف و بدعت ايفا
کردهاند و همين حفظ ميراث نبوي و س��نت ائمه اطهار از

جالبآنکهکثيريازدانشمندانعلومطبيعيدرسدههايپساز
هجرت،ازشيعيانبودهاند،چراکهتأکيداتائمهاطهاربرعلوممختلف
وتربيتشاگردانذوالفنونومهمترازهمهتأکيدمکتبشيعه
برخردگراييبهمدليتبديلشدهبودکهظرفيتسرشاريبراي
گسترشابعادفرهنگيتمدناسالميايجادنمودهبود

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

به همي��ن دليل ميت��وان مجموع��اً و بن��ا بر تماي��ز نوع
حکومتهاي پس از اسالم براي حاکمان دو نقش متفاوت
و معارض برشمرد و آنان را «بسترسازان تمدن اسالمي» و
در عين حال «بنيانسوزان تمدن اس�لامي» در پارهاي از
موارد دانست.
عالمان و تثبيت اقتدار
اسالم ويژهترين نوع توجه را در ميان اقشار گوناگون به علما
داشته است ،حتي در مراتبي حسب روايات قلم عالم از خون
شهيد برتر شمرده شده است .جايگاه عالمان نزد اسالم چنان
رفيع است که پيامبر اعظم(ص) عالمان را جانشينان خود
ض َو خُ لَفا ُء
در زمين معرفي ميکند« :ال ُعلَم��ا ُء َم
صابيح االَ ْر ِ
ُ
األنبِيا ِء َو َو َرثَتي َو َو َرثَ ُه األنبياءِ».
يعني علماچراغهاي روي زمين و جانش��ينان پيامبران و
وارثان من و پيامبران هستند.
در تمدن اسالمي در قرون نخستين و مياني اسالم در تثبيت
اقتدار اس�لام و معرفي اين دين به عنوان يک دين عقلگرا
با معارفي پويا و قابل بحث و تفس��ير ،نقشي جدي داشتند.
عالمان در سراسر بالد اس�لامي به ترويج و تبيين دين در
حوزههايي نظير علم تفسير ،حديث و روايت ،کالم ،فلسفه
و حکمت ميپرداختند و مهمتر از آن ،حفظ ميراث و تراث
اسالمي را به عهده داشتند.
خاصه فقهاي ش��يعه که يکي پس از ديگري از زمان غيبت

سينه عالمي به عالم ديگر سبب ش��د که در بسترگاههاي
مناس��بي نظير حکومت صفويه ،ظرفيتهاي بينظير فقه
در پيشرفت و تثبيت اقتدار و توسعه فرهنگي تمدن اسالمي
خود را نشان دهد.
در س��دههاي اخير نيز نقش علماي دين در به ثمر نشستن
پروژه احياي بنيادهاي تمدني اس�لام بر کس��ي پوش��يده
نيس��ت .از علماي نهضت مقاومت در براب��ر نفوذ بيگانگان
که مان��ع از تاراج کش��ور توس��ط بيگان��ه ش��دند از امثال
ميرزاي ش��يرازي تا علم��اي صدر مش��روطيت و عالماني
مثل شهيد آيتاهلل شيخ فضلاهلل نوري .از روحانيون مبارز
و نافي اس��تکبار مانند آيتاهلل مدرس و آيتاهلل کاشاني تا
بنيانگذار نظام اس�لامي ايران ابرمرد تاريخ تش��يع آيتاهلل
خميني(رحمتاهللعليهمجميعا).
به نظر ميرسد اوج خودش��کوفايي و تکامل نظريه تمدني
اسالم در عصر غيبت ،زماني محقق ميشود که همين عالمان
و فقهاي دين ،حاکمان دولت اسالمي نيز واقع شوند و اين
پيوند و يگانگي در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي،
کارکرد خود را به خوبي در زمينه تمدنسازي و شکلدهي
به هويت ملي -اسالمي ايرانيان نشان داد.
اس�لام مهد پرورش علماي علوم طبيعي نيز بوده اس��ت و
بسياري از دانشمندان علوم رياضي و تجربي در دوران ائمه
معصومين از شاگردان ايشان يا از شاگردان شاگردان ايشان

به حس��اب ميآمدند .جابربنحيان يکي از معروفترين و
برجستهترين ياران امام صادق(ع) است که در علوم مختلف از
جمله نجوم ،شيمي و طب صاحب نظرات فراوان است .اسالم
ظرفيت فراواني براي رش��د و گسترش علوم مختلف فراهم
کرده بود که در بس��تر اين ظرفي��ت و خصوصاً توصيههاي
پيش��وايان ديني .جالب آن که کثيري از دانشمندان علوم
طبيعي در س��دههاي پس از هجرت ،از ش��يعيان بودهاند،
چراکه تأکيدات ائمه اطهار بر علوم مختلف و تربيت شاگردان
ذوالفنون و مهمتر از همه تأکيد مکتب شيعه بر خردگرايي
به مدلي تبديل شده بود که ظرفيت سرشاري براي گسترش
ابعاد فرهنگي تمدن اسالمي ايجاد نموده بود.
نزديکي دانش��مندان به دربار ش��کوفايي دوچن��دان اين
علوم را به همراه داش��ت و تجربه تاريخي نش��ان ميدهد
هرگاه حاکمان ،حامي و تأمينکننده دانشمندان بودهاند،
دايره تمدن اس�لامي شاهد ش��کلگيري انواع دانشگاهها،
بيمارستانها ،کتابخانهها ،رصدخانهها و ساير مراکز فرهنگي
و علمي بوده است.
اگر به حديث نبوي «العلم س��لطان» که يک دستورالعمل
دائمي براي تقويت مباني و ساختار تمدني اسالم است پايبند
باشيم ،بيش��ک انديش��مندان و فقها را ميتوان «مقومان
تمدن اسالمي» ناميد.
عرفا و پيشرفت تمدن اسالمي
در خصوص عرفان از ديرباز دو ن��وع ديدگاه مختلف وجود
داش��ته اس��ت .در ديدگاه اول اعتقاد بر اين بوده است که
عرفان ،مانع پيشرفت تمدن اس�لامي بوده است و چه بسا
سهمي از رکود تمدن اسالمي ،متوجه عرفا بوده است .اين
ديدگاه معتقد اس��ت وجوه فردگرايانه عرفان با ذات تمدن
که از جنس مقوالت اجتماعي اس��ت ناس��ازگار است و لذا
عرفا نميتوانستند براي نيازهاي اجتماعي -تمدني پاسخ
درخوري داشته باشند.
اما از سوي ديگر نظري وجود دارد که نه تنها عرفان را مانعي
در مسير تمدن اسالمي برنميش��مرد بلکه آن را بسترساز
تمدن اسالمي معرفي ميکند .اينکه شماري از عرفا در عصر
خود کنج انزوا گزيده و نسبت به مسائل اجتماعي بيتفاوت
بودهاند ،دليل بر آن نيس��ت که کليت عرف��ان را در فضاي
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نقش عرفا در پيشرفت تمدن اسالمي «معرفان
تمدن اسلامي» به س�اير بالد اس�ت ،چه آنکه
همانطور که اشاره شد ،اسالم در بسياري از نقاط
جهان با وجه رحماني و عرفانياش شناخته شد و
قلوب و اذهان بسيار را مسخر خود نمود

ساخت تمدن اسالمي بيتأثير بدانيم.
از قضا عرفاي بس��ياري در طول س��دههاي پس از اس�لام
بودند که با دعوت به اصول اس�لامي و ترس��يم چشمانداز
سعادت اخروي و افق جامعه سعادتمند ،انگيزشي عمومي
براي پيمايش مس��ير تمدن اس�لامي ايج��اد کردهاند .بر
کسي پوشيده نيس��ت که يک عارف صوفي همچون شيخ
صفيالدين اردبيلي مهمترين نقش را در تش��کيل سلسله
درخشان صفويه که يکي از قلل تمدني ايران پس از اسالم به
حساب ميآيد ،ايفا کرده است .در همين دوران صفويه بود
که عارفمسلکاني چون «شيخ بهايي» پديدار شدند که او به
خلق معماريهاي بينظير در عصر خود پرداخت .همچنين
مرحوم ميرداماد در اين دوره ظهور کرد که استاد بزرگمردي
فيلسوف نظير صدرالمتالهين مالصدراست.
همچنين معرفي دين اسالم در ساير بالد در بسياري از مواقع
توس��ط عرفا صورت ميگرفته اس��ت و نقش آنان خاصه در
توسعه اسالم در کشورهاي شرقي و قاره و همچنين آسياي
ميانه غيرقابل انکار اس��ت .همچني��ن از دل عرفا و صوفيان
افرادي نظير موالنا جاللالدين محمد بلخي ،حسن بصري،
جنيد ،حارث محاسبي و بايزيد بسطامي ظهور کردند که در
پيشبرد ادبيات فارسي نقشي بارز ايفا کردند.
مجموعاً همانطور که مشاهده ميشود ،عرفاي اسالمي بيش از
آنکه فرديات را محور اعمال خود قرار دهند ،به بسط و توسعه
فرهنگي قرائت خود از اس�لام و تبليغ دي��ن در طول تاريخ
مشغول بودهاند و در همافزايي با ساير اقشار مؤثر در پيشبرد
تمدن اس�لامي نظير فقها و دانش��مندان گام برداشتهاند و
فرقههاي خاص صوفيه و عرفاني که خود را منحصر در فرديات
دانستهاند ،صرفاً اقليتي غيرقابل تعميم از جريان عرفاني جهان
اسالم را شامل شده است.
اگر بخواهيم در يک جمعبندي ،نقش عرفا را در پيش��رفت
تمدن اس�لامي بيان کنيم ،ميتوانيم از اين قش��ر با عنوان
«معرفان تمدن اس�لامي» به س��اير بالد ياد کنيم ،چه آنکه
همانطور که اش��اره شد ،اسالم در بس��ياري از نقاط جهان با
وجه رحماني و عرفانياش شناخته شد و قلوب و اذهان بسيار
را مسخر خود نمود.
هنرمندان و رنگآميزي تمدن اسالمي
در گذر تاريخ ،آنچه به عنوان جلوههاي ش��کوه فرهنگي يک

معرفيديناسالمدرسايربالددربسياريازمواقعتوسطعرفاصورت
ميگرفتهاستونقشآنانخاصهدرتوسعهاسالمدرکشورهاي
شرقيوقارهوهمچنينآسيايميانهغيرقابلانکاراست.همچنيناز
دلعرفاوصوفيانافرادينظيرموالناجاللالدينمحمدبلخي،حسن
بصري،جنيد،حارثمحاسبيوبايزيدبسطاميظهورکردندکهدر
پيشبردادبياتفارسينقشيبارزايفاکردند
ملت برجاي ميماند ،آثار هنرمندان آن کش��ور اس��ت .آثار
هنري در حقيقت منعکسکننده اح��وال يک تمدن در يک
عصر هستند .در زمان شکوهمندي تمدن اسالم در سدههاي
نخستين نيز اسالم از ذوق و قريحه هنرمندان بيبهره نماند.
مسلمانان که اصول هنري خود را بر مبناي دعوت به يگانگي و
توحيد بنا ميگذاشتند ،در آثار مختلف هنري از جمله ادبيات

16

و شعر ،سبک معماري ،نگارهها و تذهيبها اين اصول را منقش
نموده و فرياد ميزدند .حتي در کشورهاي اسالمي که پيش
از اسالم در حوزه فرهنگي يکهتاز بودند ،بر اساس اصول خود
تفاوتهايي ايجاد کرد .در برخي از اين کشورها که هنرهايي
همچون پيکرتراشي و تصويرگري زماني رواج داشت ،به دليل
احتياط و گاه اجتناب اسالم از اين امور هنرمندان را به رواج

هنرهاي مش��ابه نظير معماري يا خوشنويس��ي وا داشت .به
گونهاي که آثار معماري اس�لامي در اين قرون از شرق عالم
گرفته تا غربيترين نقاط گستره اسالم دستخوش هنرورزي
هنرمنداني بوده که ضمن حفظ ميراث محلي و بومي ،نوعي
يگانگي و تعالي هنري در آثار خود به ظهور رساندهاند.
ادبيات اما در دوران اس�لامي به اوج خود رس��يد .در بستر
پيش��رفت ادبيات و زبان که قرآن و «کتابمحوري» دين
اس�لام مس��بب آن بود ،اديبان بزرگي در سرتاسر ممالک
اس�لامي پديد آمدند که عالوه بر قاعدهگذاري ادبي (حتي
اصول صرف و نحوي عربي پس از ظهور پيامبر اعظم(ص)
مدون شد) و بنيانگذاري اصول نهضت ترجمه آثار اسالمي
به زبانهاي مختلف ،به خلق آثاري بينظير در شعر و ادب
پرداختند .در اين بخ��ش ايرانيان به دلي��ل ذوق و قريحه
وجودي و نيز پتانس��يلهاي ذاتي زبان فارسي در خلق آثار
هنري سرآمد دوران خود بودند.
به نيکي ميتوان از هنرمندان مسلمان با عنوان «تزيينگران
تمدن اسالمي» ياد کرد.

ظرفيتهاي تمدني ما فرصت مناس�بي است كه
ميتوانازآنبرايتدوينفلسفهعلومانسانيبهره
جست.فلسفهنوصدراييبسترمناسبوپتانسيل
قابلقبولياستكهميتوان فلسفههايمضافيرا
بر پايه اين بنيان فكري و اين شالوده بنا نهاد

عبدالحسين خسروپناه از الزامات تمدنسازي ميگويد

بایدرماننویستربیتکنیم

آي�ا م�ا ب�راي تحق�ق ابع�اد فرهنگ�ي تمدن
نوين اسلامي الزام� ًا نيازمند آن هس�تيم تا با
ريشهشناسي مسئله و ش�ناخت مفاهيم ،يك
بنيان فلس�في براي علوم انس�اني بنا كنيم تا
امكان تمدنسازي محقق شود؟
فرايند تمدنسازي اسالمي نيازمند وجود يك علوم انساني
اسالمي است و تحقق علوم انساني اسالمي خودش نيازمند
طي مراحلي است كه گام نخست آن تهيه و تدوين فلسفه
علوم انساني اس��ت .به عبارتي نميتوان انتظار تحقق علوم
انساني اس�لامي را داشت اما فلس��فه خاصي بر آن مترتب
نكرد.
ما با فلسفه موجود حاكم بر علم و هنرمان نميتوانيم به تراز
فرهنگ اسالمي برسيم؛ چه آن كه علوم انساني فعلي سكوالر
و برپايه فلسفههاي مدرن و پس��ت مدرن شكل گرفته كه
اساساً مباني آن با مباني مدنظر ما از زمين تا آسمان متفاوت
اس��ت .اصالت دادن به انس��ان در عوض خدا (اومانيسم)،

بعد از اينكه بنيادها و روشهاي اصلي توليد علم را شناختيم بايد
سراغ نهادسازي برويم .از دل ايدئولوژي و متدولوژيهايي كه
استخراج كرديم بايد حدود و ثغور فعاليتهاي ما استخراج شود كه
همان ضوابط «فقه» است .به عبارتي «نظام سازي» بر پايه فقه گام
بعدي است كه بايد براي رسيدن به علم اسالمي و ساخت بنيانهاي
تمدن اسالمي داشته باشيم

ش��ناخت جهان از دريچه ذهنيت انسان (سوبژكتيويسم)
و نيز جدايي و تفكيك دين از دنيا (سكوالريس��م) اصولي
است كه با پذيرش فلسفه علوم انساني كنوني ،بايد آنها را نيز
بپذيريم درحالي كه هيچ نسبتي با آنچه در تمدن اسالمي
مطلوب است ندارند.
البته ظرفيتهاي تمدني ما كه از پيشينيان به جاي مانده

است فرصت مناسبي اس��ت كه ميتوان از آن براي تدوين
فلس��فه علوم انس��اني و هنر كنوني بهره جس��ت .فلسفه
نوصدرايي بستر مناسب و پتانس��يل قابل قبولي است كه
ميتوان فلسفههاي مضافي را بر پايه اين بنيان فكري و اين
شالوده بنا نهاد.
بعد از اينكه ب��ه دنبال فلس��فه علوم انس��اني بوديم ،بايد

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

تمدنسازي هرچند يك فرايند سخت افزاري است اما ريشه در تفكرات و انديشه دارد .به عبارتي فرايند تمدنسازي را ميتوان پروسه تبديل «فكر» به «فرهنگ»
و «فرهنگ» به «تمدن» دانست .لذا براي بنيانگذاري يك تمدن نيازمند پايههاي فكري و فلسفي محكمي هستيم .از سوي ديگر اكنون انقالب اسالمي در مسير شدن
است و تا زماني كه محتواي نرم افزار تمدن اسالمي آماده شود ،نميتوان دست از راهبري موقعيت كنوني كشيد .حجتاالسالم و المسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه
استاد فلسفه و رئيس بنياد حكمت نوين اسالمي معتقد است بايد در فرايند تمدنسازي ضمن آمادهسازي نرم افزار فلسفي الزم در طول زمان ،به سياستگذاري مقطعي
در زمينههاي گوناگون از جمله فرهنگ پرداخت .گفت و گوي «جوان» با عبدالحسين خسروپناه را در ادامه ميخوانيد.
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يك نهاد سياستگذار نميتواند منتظر بنشيند تا
سالها بعد ،فكر و انديشه توليد شود و به او برسد.
ماتجربياتمفيديدرحوزههايفرهنگيخودمان
در اين زمينه داريم كه با حداقل فهمهاي اسالمي
ميتوان شرايط را به صورت نسبي بهبود بخشيد

«ايدئولوژي» حاكم بر آن را نيز معين كنيم .در اين زمينه
نيز بسترهاي قابل توجه و اندوختههاي مناسبي داريم كه
از آن جمله رجوع به آثار ش��هيد مطهري(ره) است .البته
در طول س��اليان اخير نيز صحبت و آثار زيادي در تبيين
ايدئولوژي اس�لامي بيان و نگاش��ته شده اس��ت .با وجود
ايدئولوژي اس�لامي ميتوانيم چارچوبهاي انديش��هاي
كه فرهنگ ،علم ،سياست يا امثال اينها بر آن استوار است

بع��د از اينكه بنياده��ا و روشه��اي اصلي تولي��د علم را
شناختيم بايد س��راغ نهادس��ازي برويم .از دل ايدئولوژي
و متدولوژيهايي كه اس��تخراج كرديم بايد حدود و ثغور
فعاليتهاي ما استخراج شود كه همان ضوابط «فقه» است.
به عبارتي «نظام سازي» بر پايه فقه گام بعدي است كه بايد
براي رسيدن به علم اسالمي و س��اخت بنيانهاي تمدن
اسالمي داشته باشيم.

نهادهايانقالبيبايدارادهجديداشتهباشندكهاقشارمذهبيدرحوزه
رسانهوفرهنگراحمايتكنند.مجموعههايفرهنگيسپاهوبسياري
ازساختارهايدغدغهمندنيزميتوانندكمكشايانيبهپيشبرداين
مسيرداشتهباشند.بهعنوانمثالدرحوزهفرهنگكاريكهسپاهانجام
دادهوهيئتثاراهللرادربدنهجامعهراهانداختهاستبسياركاریمفيد
يايكاشدرزمينههايمختلففرهنگي(در
وازجنسمردماستول 
قالبفرهنگسرايي)نيزكارهاييشكلميگرفت
را مشخص نماييم و حيطه انديشه را مقيد به يك سلسله
حدود نماييم.
اما براي رس��يدن ب��ه يك خروجي مناس��ب از فلس��فه و
ايدئولوژي بايد پلي به عنوان راب��ط تفكر و عمليات وجود
داشته باشد و ما آن را «روش شناسي» ميدانيم.
در عل��وم مختل��ف م��ا نيازمند روششناس��ي هس��تيم.
روششناسي علوم اجتماعي اسالمي ،روششناسي در هنر
اسالمي و ...براساس فلسفه و ايدئولوژي اسالمي ميتواند
پايههاي انديشه تمدني ما را قوام بخشد.
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در اينجاس��ت كه ابواب مختلف فقهي از جمله «فقه هنر»
و «فقه رس��انه» مطرح ميش��ود .بعد از اينكه فقههاي هر
حوزه استخراج شد اكنون نيازمند «نهادسازي فرهنگي»
هستيم .با شكل دادن به نهادهاي مختلف فرهنگي كه در
چارچوب مهندسي شده فوق عمليات ميكنند ،ميتوان
انتظار خروجي تراز تمدن اسالمي را داشت.
براي رس�يدن به انتهاي چنين فرايندي راهی
طوالني در پيش اس�ت و ما به هرح�ال بايد به
نيازهاي انقالب اسالمي در طول مسير نيل به

تمدن اسالمي پاس�خ دهيم .در چنين وضعي
چه بايد كرد؟
البت��ه آن چه گفته ش��د ب��ه اين معني نيس��ت ك��ه ما تا
آمادهسازي مباني فكري عمل تمدنساز ،از پاي بنشينيم.
اص ً
ال اينگونه نيست كه ما بخواهيم بنشينيم تا مراحل اوليه
طي بش��ود تا ما فكري به حال وضعيت موجود كنيم .يك
نهاد سياستگذار نميتواند منتظر بنشيند تا سالها بعد ،فكر
و انديشه توليد شود و به او برسد.
ما تجربيات مفي��دي در حوزههاي فرهنگ��ي خودمان در
اين زمينه داريم كه با حداقل فهمهاي اس�لامي ميتوان
شرايط را به صورت نسبي بهبود بخش��يد .به عنوان مثال
بازار رمان ،مدتي در دست مبتذل نويس��ان بود؛ با كمك
نهادهاي سياس��تگذار فرهنگي و ش��كلگيري يك موج
انقالبي در حوزه ادبيات داستاني بسياري از رمانهاي مفيد
انقالبي و دفاع مقدس شكل گرفت و خأل موجود را تا حدود
بسيار زيادي جبران كرد .رمانهاي فرهنگي مذهبي بسيار
مفيدي در اين چندين سال گذشته از انقالب اسالمي نوشته
شده است و بازار در حوزه رمان مذهبي اشباع شده ،هرچند
آن عقبه فكري كامل و مفصل طي نشده است.
من در جلس��هاي كه با آقاي صفار هرندي داش��تم همين
پيشنهاد را به ايش��ان دادم كه ما در كشور ممكن است هم
اكنون  20نفر رمان نويس متعهد داش��ته باشيم ،آموزش
رمان نويس��ي كار خيلي پيچيدهاي نيس��ت ،مثل آموزش
فلس��فه كار مرارت آوري نيست .با چندس��ال كار و تالش
ميتوان نيروهاي متخصص و هنرمندي را براي ترويج ابعاد
فرهنگي اسالمي تربيت كرد.
نهادهاي انقالبي بايد اراده جدي داش��ته باش��ند كه اقشار
مذهب��ي در ح��وزه رس��انه و فرهن��گ را حماي��ت كنند.
مجموعههاي فرهنگي س��پاه و بس��ياري از س��اختارهاي
دغدغهمند نيز ميتوانند كمك شاياني به پيشبرد اين مسير

براي توليداتمان ما جدا ً نياز به كار جامعهشناسي
داريم .بايد متناسب با نيازهاي اجتماعي توليداتي
داشته باش�يم كه پاسخ درس�ت و در سطح تراز
انقالب اسالمي به يك مسئله داده باشد

داشته باشند .به عنوان مثال در حوزه فرهنگ اين كاري كه
سپاه انجام داده و هيئت ثاراهلل را در بدنه جامعه راه انداخته
است بسيار كاری مفيد و از جنس مردم است ولي ايكاش
در زمينههاي مختلف فرهنگي (در قالب فرهنگسرايي) نيز
كارهايي ش��كل ميگرفت كه بتواند ب��ا قالبهاي مختلف
هنري به عموم مردم پيام برسانند.

همين ش��بكههاي اجتماعي هم نمونه ديگري از كارهايي
است كه ش��ده اس��ت و زماني جوانان انقالبي از اين فضاها
گريزان بودند اما با حمايت برخي نهادها فضايي شكل گرفت
كه بخش زيادي از اين شبكهها را توانست به همين نيروهاي
مومن منتقل كند.
البته نكتهاي كه در اين بين بايد مطرح شود آن است كه در

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

ارتباط بين عناصر فكري و انديشمندان حوزه علوم انساني اسالمي با
مردم از يك سو و با توليدكنندگان آثار فرهنگي نيز كار مفيدي است
كه باعث ميشود ناظر به مردم و نيازهاي آنان انديشه صورت پذيرد.
به هر حال علما و بزرگان ما هميشه اين ارتباطات را داشتهاند .امثال
شهيد مطهري (ره) و بسياري ديگر از نخبگان علوم انساني هميشه
سعي بر حفظ اين ارتباط داشتهاند

چنين كارهايي نبايد دچار دگم انديشي شد و بايد بيشترين
استفاده را از قالبهاي فرهنگي و هنري براي انتقال مفاهيم
به مخاطب عرضه داشت .متأسفانه برخي تا سخن از هنر و
ابعاد آن ميشود با نگاهي بسته به موضوع مينگرند و مث ً
ال
مطلقاً موسيقي را حرام ميدانند .در حالي كه رهبر انقالب
هم تنها ترويج آموزش موس��يقي را تقبي��ح كردهاند ولي
اينكه در كنار هنرهاي مختلف از موسيقيهاي با مضامين
ارزشمند استفاده شود مشكلي ايجاد نميكند.
ارتباط بين عناصر فكري و انديشمندان حوزه علوم انساني
اسالمي با مردم از يك سو و با توليدكنندگان آثار فرهنگي
نيز كار مفيدي اس��ت كه باعث ميش��ود ناظر ب��ه مردم و
نيازهاي آنان انديشه صورت پذيرد .به هر حال علما و بزرگان
ما هميشه اين ارتباطات را داشتهاند .امثال شهيد مطهري
(ره) و بسياري ديگر از نخبگان علوم انساني هميشه سعي
بر حفظ اين ارتباط داشتهاند؟ و به برخي نخبگان ديگر كه
از فضاي عموم مردم فاصله گرفتهاند اين تذكر داده ش��ود
كه بيشتر با اقش��ار مختلف و خصوصاً در زمينه هنر رابطه
برقرار شود .ابزار هنر ابزاری بسيار بسيار كليدي براي انتقال
فرهنگ و بسترسازي فرهنگي است و ما به هيچ وجه نبايد
اين ظرفيت را از دست بدهيم.
توليدات فرهنگي تراز در انقالب اسلامي چه
مي�زان بايد ناظر ب�ه نياز مخاط�ب و چه مقدار
منبعث از خواس�ته و ميل او باش�ند؟ چه آنكه
بسياري از توليداتي كه نهادهاي سياستگذاري
كه اشاره كرديد بنا به دغدغه انقالبي سفارش و
توليد ميكنند اما چون مخاطب احساس نياز به
چنين محتوايي نميكند كاربردي و حتي قادر به
تأمين هزينههاي خود نيز نيست.
خب براي توليداتمان م��ا جدا ً نياز به كار جامعهشناس��ي
داريم .بايد متناس��ب با نيازهاي اجتماعي توليداتي داشته
باشيم كه پاسخ درست و در س��طح تراز انقالب اسالمي به
يك مسئله داده باشد.
علوم انساني كاركردش همين است كه جامعهشناسي كند
و مسئلهها را استخراج نمايد؛ نه اينكه صرفاً كارآمدياش به
اين باش��د كه هركس در اين حوزه موفق شد بيايد و استاد
دانشگاه بشود.
در همين حوزه سينما مث ً
ال ديده ميش��ود كه دو فيلم در
شرايط مشابه ساخته ميش��وند كه يكي  100ميليون هم
فروش نميكند و ديگري چندين ميليارد تومان ميفروشد.
اينها واقعاً داليل جامعه شناختي دارند .موفقيت شخصي
مثل آقاي ده نمكي اين است كه ايشان به خود من ميگفت
كه مطالعه زيادي در زمينههاي اجتماعي مسئلهها ميكنم
و نيز با كارشناسان علوم انساني مختلف نشست و برخاست
ميكنيم .مايكل آنژ مجسمه ساز معروف ،كه تصوير انساني
را ساخته است اظهار كرده كه يكي از كارهايش چهار سال
طول كشيده است .او دو سال را صرف مطالعه براي كشيدن
اين طرح كرده است ولی ما در توليدات فرهنگيمان چگونه
عمل ميكنيم؟ همين طور فيلمنامهاي را دورهم مينشينيم
و مينويسيم و بعد توقع داريم فروش ميلياردي كنيم و همه
هم به ما توجه كنند .پس اس��تفاده از تحقيق كارشناسان
جامعهشناسي ميتواند هم به توجه مخاطب و هم به خلق
ثروت كمك زيادي كند .علوم انساني به شدت به حوزههاي
هنري و كاربردي نظير سينما و رس��انه و امثالهم میتواند
کمک کند.
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يكي از بحثهايي كه در قرن حاضر در ميان تمام
مللرواجبسيارداشتهاست،بحثمليتاست.اين
موجابتدادراروپاباالگرفتچهبسادرانجامطبيعي
بود زيرا مكتبي كه بتواند ملل اروپا را در يك واحد
انساني و عالي جمع كند ،وجود نداشت

بازخواني خالصه كتاب ارزشمند «خدمات متقابل»
(ره)
اثر شهید مطهری

ایرانیاناسالمرا
پذیرفتند
نهعربرا
محمدرضا
حمیدی

بيشك «خدمات متقابل اسالم و ايران» عالمه شهيد استاد مرتضي مطهري(ره) را ميتوان يكي از جامعترين كتب تأليف شده در زمينه
تعامالت بين تمدني ايران و جهان اسالم به حساب آورد .اين كتاب در سه فصل به شرح خدمات فرهنگي و علمي پرداخته است كه ميان تمدن
اسالم و فرهنگ ايراني تبادل شده است .در اين نوشتار خالصهاي از فصول اين كتاب آورده شده است .مطالعه اين كتاب ميتواند كمك بسياري
در فهم نوع عجين شدگي ملت ايران با فرهنگ اسالمي داشته باشد.

فصل اول :اسالم از نظر مليت ايراني
يكي از بحثهايي كه در قرن حاض��ر در ميان تمام ملل
رواج بسيار داشته است ،بحث مليت است .اين موج ابتدا
در اروپا باال گرفت چه بسا در انجام طبيعي بود زيرا مكتبي
كه بتواند ملل اروپا را در يك واحد انس��اني و عالي جمع
كند ،وجود نداشت .اين بحث س��پس سالح استعماري
براي اجراي اصل «تفرقه بينداز و حكومت كن» ش��د .با
س��رگرم كردن ملت ما به افتخارات موهوم قومي و ملي،
آنها را به مرور از يكديگر جدا كرد و در همين دوره بود كه
پديدههايي همچون «پان تركيسم» و «پان عربيسم» به
وجود آمد .در جامعه اسالمي هم اين بحث نه بهدست مردم
بلكه از س��وي دولتها و حكومتها و باالتر از آن از سوي
قدرتهاي اروپايي و امريكايي ترويج شد .در پيرامون اين
بحث الزم است چند نكته تذكر داده شود:
اوالً :بهط�ور كل�ي مس�ئله مليت برخلاف اصول
تعليمات اسالم است.
ثاني ًا :شايد گفته ش��ود تهييج احساسات ملّي در برخي
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ملتها باعث رهايي آنها از دس��ت اس��تعمار و استقالل
ايشان شده است ،ولي بايد گفت كه براي جامعه اسالمي
كه قرنهاست اين مرحله را طي كرده و به وحدت فكري،
عقيدهاي و ايدئولوژيك رس��يده است ،اين جريان سبب
تفرق��ه و جدايي ميش��ود و در حقيقت ي��ك ارتجاع به
حس��اب ميآيد زيرا همانطور كه تاريخ چند قرن معاصر
نشان ميدهد اسالم ميتواند در مبارزات ضد استعماري
اثرگذاري بيشتري نس��بت به مليت از خود نشان دهد،
الجزاير ،اندونزي ،پاكس��تان و برخي از كشورهاي عربي
از اين قسمند .از سوي ديگر در مواردي كه ملل اسالمي
بر قوميت تكيه داش��تهاند شكس��ت خوردهاند ،همچون
جريان شكس��ت اعراب از اس��رائيل .در اي��ن جنگ در
اثر قوميتگرايي اع��راب در حقيقت عربيس��م بود كه با
صهيونيسم ميجنگيد و نه اسالم با صهيونيسم.
ثالث ًا :هجوم وسيعي در زير نقاب مبارزه با عرب و عربيت
بر اس�لام وارد ميشود كه س��عي در تحريك احساسات
جوانان خام و بيخرد دارد ميكوشد تا احساسات اسالمي

را به ضداس�لامي تبديل كند .البته به رغم نكات مذكور
توجه داريم كه احساس��ات ملي تا آنج��ا كه جنبه مثبت
داشته باش��د و نتيجهاش در خدمت به هموطنان باشد،
قابل قبول است.
رابع� ًا :منطق عاليت��ري از منط��ق احساس��ات ملي و
ناسيوناليس��تي وجود دارد و آن اينكه يك مسئله علمي
يا يك نظريه فلسفي با يك حقيقت ديني را هرگز به دليل
اينكه ملي و وطني است نميتوان پذيرفت همچنان كه
به بهانه اينكه بيگانه و اجنبي است نميتوان آن را ناديده
گرفت و رد كرد .بنابراين ما منطقي عالي عقلي و انساني را
كنار نميگذاريم و با همان منطق احساساتي كه شايسته
انس��انهاي تكامل نيافته اس��ت وارد بحث ميش��ويم و
ميخواهيم ببينيم با منطق احساسات ملي آيا بايد اسالم
را امري خودي بهشمار آوريم يا امري بيگانه و اجنبي؟ آيا
بايد آن را جزو مليت خود محسوب كنيم يا خارج از آن.
بنابراين بحث ما به دو قسمت تقسيم ميشود.
الف) كبراي بحث

از نظر احساسات ملي و عواطف قومي نه هرچيزي
كه از وطن برخاست جنبه ملي پيداد ميكند و نه
هر چيزي كه از مرز و بوم ديگر آمده باشد بيگانه
به شمارمي رود

طبق اين مقياس مليت يعني مالك اينكه چيزي را جزو
مليت يك قوم يا خارج از آن قرار دهيم چيست؟
ب) صغراي بحث
طبق اين مقياس آيا اس�لام از نظر مليت ايراني يك امر
خودي است يا يك امر بيگانه و اجنبي؟
كبراي بحث
از لحاظ ادبي كلمه ملت لغتي عربي به معني راه و روش
اس��ت و در قرآن هم 15بار به همين معنا ذكر شده است
ولي مفهومي كه امروز مصطلح فارس��ي زبانان است و از
كلمه مليت آن را مش��تق كردهاند ،تف��اوت زيادي دارد.
از نظر قرآن يك مجموع��ه فكري و علمي و روش��ي كه
مردم بايد طبق آن عم��ل كنند ،ملت ناميده ميش��ود.
بنابراين كلمه ملت با داش��تن يك تفاوت كوچك با دين
هم معني اس��ت .اين اصطالح جديد از دوران مشروطه
به بعد اشتباهي معمول شده است .بنابراين يك اصطالح
جديد است .ما امروز به جاي مردم آلمان ،مردم انگلستان
ميگوييم ملت آلم��ان ،ملت انگلس��تان و احياناً به همه
مردم ،اين كلمه را اطالق نميكنيم بلك��ه مردم را به دو
طبقه تقسيم ميكنيم.
طبقه حاكم و طبقه محكوم ،به طبقه حاكم كلمه دولت و
به طبقه محكوم ،كلمه ملت را اطالق ميكنيم.
اعراب امروزي در مواردي كه كلمه ملت را به كار ميبرند
قوم يا ش��عب بهكار ميبرند از لح��اظ اجتماعي ملت به
مجموع مردمي گفته ميشود كه حكومت واحد و قانون
واحدي بر آنها حكومت ميكند.
در عرف علوم انس��اني كلمه مردم جنبه جامعهشناسي
بيش��تري دارد .در حالي كه ملت بيش��تر از نظر حقوق و
سياس��ت داخلي يا بينالمللي مورد نظر ق��رار ميگيرد.
مس��ئله بس��يار مهم اين اس��ت كه امروز در جهان ملل
گوناگ��ون وجود دارد ،آنچ��ه هريك از اي��ن ملتها را به
صورت واحد درآورده است ،زندگي مش��ترك و قانون و
حكومت مشترك است نه چيز ديگر از قبيل نژاد و خون
و غيره .وجه مش��ترك اين واحدها اين است كه حكومت
واح��دي آن را اداره ميكند ،حتي از اين ملتها س��ابقه
تاريخي زيادي ندارند بلكه مولود يك حادثه اجتماعياند
مثل بسياري از ملل خاورميانه كه مولود جنگ بينالملل

از لحاظ اخالقي مليت از خانواده خودخواهي است كه از
حدود خون و قبيله تجاوز كرده شامل افراد يك ملت شده
است و اين چنين جانبداري ميتواند توسعه بيشتري هم
يافته در واحدهاي منطقهاي و قارهاي نيز بهوجو د آيد .اين
حس خواه ناخواه عوارض اخالق��ي خودخواهي را درپي
دارد .اين گرايش به جنبههاي قوميو ملي در زبان اروپايي
ناسيوناليسم خوانده ميشود .اينجا بايد تذكر داده شود
كه جنبههاي مثبت ناسيوناليسم كه موجب همبستگي
بيشتر و روابطه حسنه بيشتر و احسان و خدمت بيشتر به
كساني كه با آنها زندگي مشترك داريم بشود ،مورد تأييد
اسالم اس��ت .حال كه منظور ا ز كلمه مليت را شناختيم
ببينيم چه ويژگيهايي باعث ميشود كه پديدهاي تحت
سيطره مليت قرار گيرد؟
دو نكته را گوشزد ميكنيم:
 )1از نظر احساسات ملي و عواطف قومي نه هرچيزي كه از
وطن برخاست جنبه ملي پيدا ميكند و نه هر چيزي كه
از مرز و بوم ديگر آمده باش��د بيگانه به شمارمي رود مث ً
ال
مردم ايران بعد از  25قرن رژيم مش��روطه را به جاي آن
انتخاب كردند .در صورتي كه:
اوالً اگر مالك سابقه تاريخي بود باز ميگفتيم رژيم ملي
رژيم اس��تبدادي است و رژيم مش��روطه براي يك رژيم
بيگانه است.
ثانياً رژيم مش��روطه را ما ابداع نكرديم و از دنياي خارج
به كش��ور ما آمده بود ولي ملت ما آن را پذيرفت و در راه
تحصيل آن فداكاريها كرد.
 )2عمده آن اس��ت كه اوالً بدانيم آن چي��ز رنگ ملت به
خصوصي دارد .يا بيرنگ است و عمومي و جهاني است.
ثانياً آيا ملت مورد نظر آن چيز را به طوع و رغبت پذيرفته
اس��ت يا نه زور و اكراه .در مورد اول مث ً
ال نازيسم آلمان و
صهيونيس��م يهود رنگ ملت بهخصوصي دارد ،اگر افراد
يك ملت ديگ��ر بخواهند آن را بپذيرن��د برخالف مليت
خود عمل كردهان��د و احياناً نوعي تغيير ملت به ش��مار
ميرود و در مقابل حقايق علمي و پديدآورندگانش��ان به
همه جهانيان تعلق دارد و نه ب��ه مليت بهخصوصي و در
مورد دوم :مث�ل ً
ا اگرما كيش مانوي و مس��لك مزدكي را
به اعتبار ابداعكنندگان و پيروان محدودش��ان در ايران،

اول و شكست عثمانيها است .حقيقت اين است كه ادعاي
جدا بودن خونها و نژادها خرافهاي بيش نيست .نژادهاي
سامي و آريايي و غيره به صورت جدا و مستقل از يكديگر
در گذشته بوده اس��ت .اما حاال آنقدر اختالط و امتزاج و
انتقال صورت گرفته كه اثري از نژادهاي مس��تقل باقي
نمانده است شايد بسياري از اوالد ابوسفيانها امروز سنگ
تعصب ايراني به سينه ميزنند.

ملي به حس��اب آوريم ،عواطف و احساس��ات اكثريت را
ناديده گرفتهايم.
صغراي بحث
در صغراي بحث ما اسالم را از دو نقطه نظر كه در كبري
بيان كرديم مورد بررسي قرار ميدهيم.
آيا اسالم رنگ ملت به خصوصي دارد؟
در اينجا ما بايد به دو پرسش پاسخ دهيم:

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

درباره صميميت ايرانيان آنچه ما مدعي هستيم اين است كه نه همه
اما اكثر قريب به اتفاق ايرانيان نسبت به اسالم صميمي بودهاند و
انگيزهاي جز خدمت به آن نداشتهاند .منشأ اصلي تجزيه حكومت
اسالمي به صورت حكومتهاي كوچك ،تبعيضات نژادي و تفاخرات
قومي بوسيله اعراب بهوجود آمد

 -1يك�ي آنكه آيا اين اسلام كه م�ا از آن صحبت
ميكنيم ،رنگ ملت به خصوصي را دارد يا خير ؟
برخي اروپاييان ادعا ميكنند پيغمبر اس�لام در ابتدا كه
ظهور كرد فقط ميخواس��ت مردم قريش را هدايت كند
ولي پس از آنكه پيشرفت در كار خود احساس كرد تصميم
گرفت كه دعوت خويش را به همه ملل عرب و غير عرب
تعميم دهد .ما پاس��خ اين بحث را در اثبات دو گزاره زير
خواهيم آورد.
الف  -اس�لام از آغاز ظهور خويش ادعاي جهاني داشته
است .در اثبات اين مدعا ما چهار نكته را بيان ميكنيم.
 )1در قرآن مجيد آياتي هست كه نزول آنها در مكه و در
همان اوايل بعثت پيغمبر اس�لام ب��وده و در همين حال
ِكر ل ِلعالَمين»
جنبه جهاني دارد .مانند« :ان ُهو الاّ ذ ٌ
اين چيزي جز يك ت ََذ كر و بيدارباش براي تمام جهانيان
سول ُهّ
نيست« :يا أَيها ال ّناس إِن ّي َر ُ
الل أَلَيكم َجميعاً» (اي
مردم من فرستاده خدا هستم بر همه شما)
 )2در قرآن هيچ جا خطابي به صورت (يا أَيها القُريشون)
پيدا نميكنيد.
 )3آياتي در قرآن هس��ت كه مفاد آنها ي��ك نوع اظهار
بياعتنايي به مردم عرب از نظر قبول دين اسالم استنباط
ميش��ود .بلكه از مجموع اين آيات اس��تنباط ميش��ود
كه قرآن مجيد روحيه اقوام ديگري غي��ر از قوم عرب را
براي اس�لام مناس��بتر و آمادهتر ميداند .اين آيات به
خوبي جهاني بودن اسالم را ميرس��اند ،چنانكه خداوند
ميفرمايد:
«اگر اينان  -اعراب  -به قرآن كافر شوند همانا ما كساني را
خواهيم گمارد كه قدر آن را بدانند و به آن مؤمن باشند».
اين امر يعني خروج يك عقيده و مسلك از مرزهاي محدود
و نفوذ در مرز ما و مردم دوردست اختصاص به اسالم ندارد.
همه اديان بزرگ جهان بلكه مس��لكهاي بزرگ جهان،
آن اندازه كه در س��رزمينهاي ديگر مورد استقبال قرار
گرفتهاند ،در سرزمين اصلي خود كه از آنجا ظهور كردهاند،
مورد استقبال قرار نگرفتهاند .به طور مثال مسيحيت كه
اكنون در مغرب زمين بيش از مش��رق زمين گس��ترش
يافته است ،پيامبرش يعني حضرت مسيح در فلسطين
(منطقهاي از مشرق زمين) به دنيا آمد.
ب) مقياسهاي اسالمي ،جهاني اس��ت .نه ملي و قومي
و نژادي.
در اين قسمت ما اس�لام را از لحاظ خواص دروني و نوع
شاخصهايي كه براي ارزيابي پديدهها به ما ميدهد مورد
بررسي قرار ميدهيم:
اسالم به ش��دت با مس��ائلي همچون خويشاوندپرستي
و تفاخر به قبيل��ه و نژاد مبارزه ميكند .ق��رآن در كمال
صراحت ميفرمايد:اي مردم ما همه شما را از يك مرد و
يك زن آفريديم و شما را گروهها و قبائل قرار داديم تا به
اين وسيله يكديگر را بشناسيد .گراميترين شما نزد خدا
با تقويترين شماست .در سنت پيامبر هم بيانات و طرز
رفتار آن حضرت با غير اع��راب و نيز قبائل مختلف عرب
راه اسالم را كام ً
ال مشخص كرده اس��ت زيرا همواره تقوا
به عنوان مالك مقياس برتري عنوان ميش��ود .پيغمبر
اكر م(ص) بالل حبشي را همانگونه با آغوش باز ميپذيرفت
كه مث ً
ال ابوذر غفاري را ميپذيرفت .س��پس معلوم ش��د
مقياسهاي اسالمي ،مقياسهاي كلّي و عمومي و انساني
است ،نه قومي و نژادي و ملي.

21

تاريخ نشان ميدهد ايرانيان ،پس از 100سال كه از
فتحايرانبهدستمسلمانانگذشتنيروينظامي
عظيمي بهوجود آوردند و قطع ًا اگر ميخواستند،
ميتوانستنداستقاللسياسيوآيينكهنخويش
را تجديد كنند ،اما آنها هرگز به اين فكر نيفتادند

 -2آيا م ّلت ايران اسالم را با رغبت پذيرفته است؟
اگر از نظر فردي در نظر بگيريم شايد اولين فرد مسلمان
ايران ،سلمان فارسي است و چنان كه ميدانيم اسالمِاين
«سلمان مِنا
تش��رف
ايراني جليل آنقدر باال گرفت كه به
ُ
ّ
اَ َ
هل البيت» نائل ش��د .اما از نظر جمعي طبقات گواهي
تاريخ پيامبر اكرم(ص) در س��ال  6هج��ري نامههايي به
سران كشورهاي جهان نوشتند و آنها را به اسالم دعوت
كردند ولي خس��روپرويز تنها كس��ي بود كه نس��بت به
آن حضرت اهانت ك��رد و آن نامه را دري��د .همچنين در
زمان حيات پيغمبر اس�لام در اثر تبليغات اسالمي عده
زيادي از مردم بحرين كه آن روز محل س��كونت ايرانيان
محبوس و غير محبوس بود به آيين مس��لماني در آمدند
و حتي حاكم آنجا كه از طرف پادش��اه ايران تعيين شده
بود مسلمان شد .از اولين اسال ِم گروهي ايرانيان در يمن
و بحرين بوده است.
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حال به مسئله شكست ايرانيان از مسلمانان ميپردازيم.
الف) نارضايتي مردم ،دليل اصلي شكست ايرانيان
حقيقت اين اس��ت كه مهمترين عامل شكست حكومت
ساساني را بايد ناراضي بودن ايرانيان از وضع دولت و آيين
و رسوم آن زمان دانس��ت .اگر روح مردمي به اساس يك
رژيم يا يك آيين خوشبين شد ،نارضايتي موقت سبب
نميشود كه هنگامي كه دش��من مشترك روي آورد آن
مردم مقاومت نكنند .برعكس ،اگر روح ملي زنده باش��د
معموالً هجوم دشمن سبب اتحاد بيشتر و از ميان رفتن
اختالفات داخلي ميشود .اين روح ملي بايد از مذهب يا
حكومت آنان سرچش��مه ميگرفت .به عقيده محققين
اگر هم اسالم در آن وقت به ايران نيامده بود ،مسيحيت
تدريجاً ايران را مسخّ ر ميكرد و زرتشتيگري را از ميان
ميبرد .مراك��ز علمي و فرهنگي ايران آن روز در دس��ت
مس��يحيان بود .در واقع مسيحيت بيش از زرتشتيگري

از ورود اسالم به ايران زيان ديد زيرا زمينه بسيار مناسبي
را از دست داد.
ب) نفوذ اسالم در ايران نفوذي آرام و تدريجي
تاريخ نشان ميدهد ايرانيان ،پس از 100سال كه از فتح
ايران بهدست مسلمانان گذشت نيروي نظامي عظيمي
بهوجود آوردند و قطعاً اگر ميخواس��تند ،ميتوانس��تند
استقالل سياسي و آيين كهن خويش را تجديد كنند ،اما
آنها هرگز به اين فكر نيفتادند.
حتي هنگامي كه به خاطر يأس كامل از اس�لامي بودن
حقيقي حكومتهاي عربي به فكر اس��تقالل سياس��ي
افتادند تنها به همان اكتفا كردند و نسبت به آيين مقدس
اسالم س��خت وفادار ماندند .استقالل سياس��ي ايران از
اوايل قرن سوم هجري شروع شد و تا آن هنگام بسياري از
مردم ايران به آيينها و كيشهاي قديم از قبيل زرتشتي،
مسيحي و حتي بودايي باقي بودند .دو نوع جريان ،يكي
احياي زبان فارس��ي و ديگر مذهب تش��يع سير شد كه
عدهاي داش��ته يا نداش��ته مغالطه كنند و آنه��ا را نوعي
مقاومت و عكسالعمل از طرف ايرانيان در مقابل اسالم و
الاقل در مقابل اعراب قلمداد كنند.
فصل دوم :خدمات اسالم به ايران
آنچه قطعي و مس��لّم است اين اس��ت كه پس از تشكيل
حكومت اس�لامي و گرد آمدن ملل گوناگون زير پرچم
اسالم ،تمدني عظيم به نام تمدن اسالمي بهوجود آمد .در
اين تمدن ملتهاي گوناگون از آسيا و آفريقا و حتي اروپا
شركت داشتند ولي به اتفاق همه صاحبنظران سهم عمده
از آن ايرانيان است.
عدهاي از محققين ورود اسالم به ايران را موهبت دانسته
و از آن به نيكي ياد ميكنند كه در اينجا به دو مورد اشاره
ميكنيم.
آق��اي دكتر زرينك��وب در بحث ازملل تم��دن عظيم و
باشكوه اسالمي عقيده دارد كه اسالم به دنيايي پا گذاشت
كه در حال ركورد و جمود بود .اسالم با تعليمات مبني بر
جستوجوي علم و ترك تعصبات قومي و مذهبي و اعالم
مكان هم زيستي با اهل كتاب غل و زنجيرهايي را كه به
دست و پا و گردن مردم جهان آن روز بسته شده بود ،پاره
كرد و زمينه رشد يك تمدن عظيم را فراهم ساخت.
آقاي تقيزاده در خطابهاي ميگويد :اسالم به ايران روح
تازه داد .ايشان در ادامه سخن خود صريحاً بيان ميكند كه
اين اسالم بود كه زمينه را براي شكفتن استعدادهاي ادبي
و حكمت عمل از قبيل س��عدي و حافظ و براي شكفتن
استعدادهاي فلسفي و طبي و رياضي از قبيل ابنسينا و
رازي و بيروني فراهم كرد.
بررسي اين بحث مستلزم اين است كه تاريخ ايران مقارن
ظهور اس�لام را ورق بزنيم و نظامهاي فكري ،اعتقادي،
اجتماعي ،سياس��ي ،خانوادگ��ي و اخالق��ي آن عهد را
بررسي كنيم.
بخش اول :نظام فكري  -نظامي
ایرانیان آن روز دين و مذهبي داشتند كه همه كساني كه
راجع به مذاهب ايران ساس��اني بحث كردهاند ،از وجود و
شيوع مذاهب مختلفي در ايران ياد كردهاند .سعيد نفيسي
كه مهمترين سبب آشفتگي اوضاع در دوره ساسانيان را
اختالفات مذهبي ميداند ،ادي��ان آن زمان را بدين گونه
ميشمارد:
 -1زرتش��تي  -2دين يهود  -3نص��ارا  -4طريقه مانوي

خدمت تمدن كهن ايران به تمدن جوان اسالم است.
درباره صميميت ايراني��ان آنچه ما مدعي هس��تيم اين
اس��ت كه نه همه اما اكثر قريب به اتفاق ايرانيان نسبت
به اس�لام صميمي بودهاند و انگيزهاي جز خدمت به آن
نداشتهاند .منشأ اصلي تجزيه حكومت اسالمي به صورت
حكومتهاي كوچك تبعيضات نژادي و تفاخرات قومي
بهوسيله اعراب بهوجود آمد.
ايرانيان اس�لام را پذيرفت��ه بودند نه ع��رب را .ايرانيان و
همچنين ساير مس��لمانان غيرعرب ،به هيچ وجه حاضر
نبودند برتري عرب را بپذيرند .عكسالعمل ابتدايي آنها در
مقابل اين تبعيضات ،بسيار منطقي و انساني بود .آنها عرب
را به كتاب خدا دعوت كردند.
بديهي است كه فطري و منطقي بودن اين دين و هماهنگي
آن با نواميس زندگي عامل اساسي انتشار آن است .مبلغان

مس��يحي ،جنگهاي صدر اسالم را دس��تاويز قرار داده و
عامل نش��ر و توسعه اس�لام را زور و جبر معرفي كردهاند.
عوامل تبليغ اس�لام توده مردم بودهاند نه يك دس��تگاه
عريض و طويل تبليغاتي .صحنه علم و فرهنگ وسيعترين
و پر شورترين ميدانهاي خدمات ايرانيان به اسالم است.
اولين كتابي كه انديشه مس��لمين را به خود جلب كرد و
ايش��ان را در پي درس و تحصيل آن فرس��تاد قرآن پس
از آن احاديث بود .جوش��ش و جنبش علمي مسلمين از
مدينه آغاز شد.
يكي از علل س��رعت و پيش��رفت در علوم اين بوده است
كه در اخذ علوم و فنون كوتاهي نميورزيدند و علم را در
هر نقطه و در دس��ت هركس مييافتند از آن بهرهگيري
ميكردند و به اصطالح امروز روح تس��اهل بر آنها حاكم
بوده است.

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

 -5طريقه مزدكي  - 6بوداييان.
بخش دوم :نظام اجتماعي
جامعه ايران در زمان هخامنشي و اشكاني تا دوره ساساني
جامعهاي طبقاتي و ضعيف بوده و اصول و نظامات طبقاتي
بهشدت در آن اجرا ميشده است .بر اساس منابع مختلف
تاريخي يونان��ي ،رومي ،س��رياني ،ارمن��ي و عربي نظام
طبقاتي ايران ريشهاي كهن دارد.
بخش سوم :نظام خانوادگي
در عهد ساساني حقوق شخصي ،بسيار دستخوش تصرف
بود .مخصوصاً احكام نكاح و ارث به ان��دازهاي پيچيده و
مبهم بود كه موبدان هر چه ميخواستند ميكردند .تعدد
زوجات و حتي حرمسرا در ميان اشراف معمول بود .براي
محفوظ بودن خانوادهها و اصل مالكيت خاندانها پس از
مرگ مردي كه فرزند پسري نداشت(ازدواج نيابي) انجام
ميدادند ،يعني زن يا دختر او را به نزديكترين خويشان
ولي به نام مرد متوفي ميدادند و پسري كه از اين ازدواج
متولد ميشد قانوناً پسر متوفي و وارث او محسوب ميشد.
مالك و محور همه مقررات خانوادگ��ي نژاد و ثروت بود.
تا جايي كه ب��راي حفظ آن ازدواج با مح��ارم نيز صورت
ميگرفته اس��ت و آن را باعث آمرزش گناهان و مانع آن
معذب در دوزخ ميدانستند .نمونه آن ازدواج بهرام چوبين
با خواهر خود.
بخش چهارم :نظام اخالقي
اخالق و روحيه دو نوع اس��ت:طبيعي ،اكتسابي .اخالق
طبيعي يك قوم ،خصاي��ص نژادي و اقليمي آنهاس��ت.
وراث��ت و محيط طبيع��ي ،همچنان كه ب��ر خصوصيات
جس��مي مؤثر اس��ت بر خصوصيات روحي و مشخصات
اخالقي نيز مؤثر است با اين تفاوت كه عامل نژادي يعني
وراثت بر اثر اختالط از بي��ن ميرود اما عامل منطقهاي و
جغرافيايي ثبات نسبي دارد .عاطفه ،مهرباني ،تيزهوشي و
آبروداري از خصايصي است كه ايرانيان در همه دورهها به
آن ستوده شدهاند .اخالق اكتسابي به درجه تمدن انساني
و نه صنعتي يافتي وابسته اس��ت .نوع آموزش و پرورش،
نظامات اجتماعي و يقين آداب حاكم بر جامعه همگي بر
اين اخالق مؤثرند.
در روايات اسالمي خلق و روحيه ايراني به ويژه بيتعصبي
و دانش دوستي آنان مورد ستايش قرارگرفته است .امام
صادق(ع) فرم��ود« :آن كس كه اس�لام را از روي ميل و
رغبت پذيرفته بهتر اس��ت از آن كس كه اسالم را از روي
ترس پذيرفته است .منافقين عرب از روي ترس اسالم را
پذيرفتهاند ايمانشان حقيقي نيست ،اما ايرانيان به ميل
و رغبت خود اسالم را پذيرفتهاند».
فصل سوم :خدمات ايران به اسالم
ايرانيان پيش از هر ملت ديگر نيروهاي خود را در اختيار
اس�لام قرار داده و در اين راه صميميت و اخالصي نشان
دادهاند .در اي��ن دو جهت هي��چ ملتي به پ��اي ايرانيان
نميرسد حتي خود ملت عرب كه دين اسالم در ميان آنها
ظهور كرد كمتر به اين نكت��ه توجه میكنند كه ايرانيان
شاهكارهاي خود را در راه خدمت به اسالم بهوجود آوردند
و جز نيروي عشق و ايمان نيروي ديگر قادر نيست شاهكار
خلق كند به همان نسبت كه اسالم يك دين همهجانبه
اس��ت ،خدمات ايرانيان به اسالم نيز وس��يع و گسترده
و همهجانبه اس��ت .اولين خدمتي كه باي��د از آن نام برد
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هر تمدني از يك روح و كالبد تشكيل شده است
و فرهنگ اسلامي روح تمدن اسلامي به شمار
ميرود .طبيعي اس�ت اگر فرهنگ اسلامي را از
تمدن اسلامي جدا كني�م ،ديگ�ر تمدني وجود
نخواهد داشت

دكتر رضا غالمي در گفت و گو با «جوان» از مقاصد فرهنگي تمدن اسالمي ميگويد

عنصر«امامت»
گمشدهتمدنسازيمسلماناناست
حجتاالسالم دكتر رضا غالمي ،مؤسس و رئيس مركز پژوهشهاي علوم انساني اسلامي صدرا و همچنين مدير مسئول و عضو تحريريه فصلنامه علوم انساني
اسالمي (صدرا) است .اين پژوهشگر و مدرس در عرص ه فلسف ه سياسي و مطالعات فرهنگي در گفت و گو با «جوان» معتقد است هر چند خدمات متقابل بين اسالم و
ايران غيرقابل انكار است و ايرانيان سهم عمدهاي در روش و پرورش فرهنگي تمدن اسالمي ايفا كردهاند ،اما طرح «مكتب ايراني» به عنوان يك ايده تمدنسازي ،تنها
زمينه را براي بروز نوعي فتنه مهيا ميكند .غالمي همچنين در خصوص ظرفيتهاي تمدنسازي عالم اسالم ،با وجود زمينههاي تمدنزايي فراهمتر در عالم تشيع،
زمينههاي موجود در جهان اهل سنت را نيز براي تحقق الزامات تمدن نوين اسالمي قابل تأمل ميداند.
در خصوص بُعد فرهنگي تمدن نوين اسلامي
توضيح دهيد .آيا از نظر فرهنگي در كشورهاي
جهان اسالم پس از ش�هادت پيامبر نمونهاي از
تحقق تمدن فراگير اسالمي بودهايم؟
هر تمدني از يك روح و كالبد تش��كيل شده است و فرهنگ
اسالمي روح تمدن اسالمي به شمار ميرود .طبيعي است ،اگر
فرهنگ اسالمي را از تمدن اسالمي جدا كنيم ،ديگر تمدني
وجود نخواهد داش��ت .حال ممكن است سؤال بفرماييد كه
در اينجا منظور از فرهنگ اسالمي چيست؟ پاسخ اين است
كه فرهنگ اسالمي عبارت است از مجموعه باورها ،احكام،
آيينها ،سنتهاي حسنه ،اخالق ،سبك زندگي اسالمي اعم
از فردي و اجتماعي ،ادبيات ،هنر ،دانش ،مواريث اسالمي و
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امثالهم كه مانند اندام يك موجود زنده ،به صورت هدفمند
به همديگر متصل هس��تند و هر يك در جاي خود ،كاركرد
مخصوصي دارد .البته فرهنگ اسالمي يك هسته دارد و يك
پيرامون؛ مث ً
ال باورها و احكام اسالمي ،حتماً هسته فرهنگ
اسالمي را بهوجود آوردهاند ،اما هنر پيرامون اين هسته قرار
دارد .با اين وصف ،اين فرهنگ مترقي اس�لامي اس��ت كه
مدنيت پيشرفته اسالمي را ميسازد و در حقيقت ،تمدن قائم
به آن است و اما در پاسخ به بخش دوم سؤال شما ،بايد عرض
كنم كه پايه و اساس تمدن اسالمي در صدر اسالم و در دوران
حيات پيامبر اعظم (ص) و ائمه معصوم (ع) ش��كل گرفت.
حتي ما در دوران بينظير حيات پيامبر گرامي اسالم (ص)،
ش��اهد بروز و ظهور وجوهي از تمدن اسالمي در چارچوب

شرايط آن عصر هستيم كه مورد تجليل غالب تمدن شناسان
قرار گرفتهاست ،لكن در تاريخ تمدن اسالمي ،اوج و شكوه
تمدن اس�لامي مربوط به دو قرن چهار و پنج هجري قمري
است كه به دليل وجود شرايط مس��اعد ،تمدن اسالمي در
بسياري از وجوه عينيت يافته و توانسته موقعيت ممتازي را
براي جهان اسالم و مسلمانان خلق كند .از نظر ما ،بعد از قرن
چهار و پنج ،دوران صفويه يعني قرن نهم و دهم و هم اكنون
يعني دوران انقالب اس�لامي نيز جزو نق��اط عطف تمدني
محسوب ميشوند.
آيا فرهنگ اسالمي ممزوج با نمادهاي فرهنگي
ايراني ،قابليت تمدنس�ازي در گستره جهاني
را دارد؟

اينكهبگوييمرشدوتعميقفرهنگاسالميفقطبا
همت ايرانيان صورت گرفته و بقيه جوامع اسالمي
نقشينداشتهاند،حرفدقيقينيست.كسانيكهبا
تاريخ آشنايي دارند ،اين حرف را نوعي اغراق تلقي
ميكنند كه ميتواند زمينه فتنه را بهوجود آورد

بعد از ورود اسالم به ايران و گرايش مشتاقانه اكثريت ايرانيان
به اسالم ،بيشتر سنتها و نمادهاي ايراني رنگ و بوي اسالم
را گرفت بنابراين امروز صرف نظر از جريان باستانگرايي كه
جداگانه بايد درباره آن صحبت كرد ،بين فرهنگ اسالمي و
فرهنگ ايراني جدايياي ديده نميش��ود .البته اسالم همه
سنتها ،آيينها و نمادهاي ايراني را تأييد نكر؛ چراكه بعضي
از اينها ،مولود طواغيت ب��ود ،لكن بخش عمدهاي از آنچه به
عنوان فرهنگ ايراني رواج داشت و منافاتي با تعاليم اسالمي
نيز نداشت به امضاي اسالم رس��يد و بعد ،رفته رفته رنگ و
بوي اسالمي پيدا كرد؛ اينكه فرموديد آيا اين فرهنگ يعني
فرهنگ اسالمي  -ايراني قدرت س��اخت يك تمدن در تراز
جهاني را دارد يا خير؟ س��ؤال مهمي اس��ت؛ به نظر من بله،
صد در صد اين فرهنگ ،كه سرچشمه آن فطرت الهي انسان
است ،بالقوه از قابليتهاي الزم براي تمدنسازي برخوردار
است وليكن فرهنگ اس�لامي تا به مرحله عينيت نرسد ،از
بطن آن تمدني متولد نخواهد شد .عمده عقبماندگي ما در
ساخت تمدن نوين اسالمي ،در همين مرحله عينيت بخشي
به فرهنگ اسالمي است كه بحث بسيار ظريف و پيچيدهاي
را طلب ميكند.
رهبر انقالب فرايندي پنج مرحلهاي را پيرامون
تشكيل امت اسالمي مطرح كردهاند .آيا بايد اين
مراحل را به صورت خطي و زنجيرهاي نگاه كرد؟

شما تصور كنيد ،بدون نظام اسالمي ميتوان به دولت اسالمي
رسيد يا بدون دولت اسالمي ميتوان به جامعه اسالمي رسيد،
اين تصور غلطي اس��ت .البته بعضيها فكر ميكنند منظور

درحالحاضرنميتوانگفتدولتاسالميهنوزشكلنگرفتهاست؛
مرتبهايازدولتاسالميشكلگرفتهوبههميندليل،مرتبهاي
ازجامعهاسالمينيزبهوجودآمدهاست،امانكتهاينجاستكهاين
مراتب،برايرسيدنبهمقامتمدنسازي،مراتبشايستهايمحسوب
نميشود؛مث ً
المادرزمينهساختدولتاسالميهنوزبانقطهمطلوب
فاصلهزياديداريموهمينامرنيزموجبشدهتاجامعهاسالميدر
يكمرتبهنازليوجودداشتهباشد

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

به عبارتي تا زمان�ي كه يك دول�ت صد درصد
اسالمي شده نداشته باش�يم نبايد روي مسئله
جامعه اسلامي كار كنيم و از آن مهمتر به فكر
ساخت زيربناي فرهنگي امت اسالمي باشيم؟
پاسخ اين سؤال ،هم مثبت است و هم منفي؛ از يك طرف اين
مراحلي كه رهبر بزرگوار انقالب اسالمي فرمودند بر يكديگر
مترتب هستند و از طرف ديگر ،ما نميتوانيم به هر يك از اين
مراحل صفر و صدي نگاه كنيم .مث ً
ال در حال حاضر نميتوان
گفت دولت اسالمي هنوز شكل نگرفته است؛ خير ،مرتبهاي
از دولت اسالمي ش��كل گرفته و به همين دليل ،مرتبهاي از
جامعه اسالمي نيز بهوجود آمده اس��ت ،اما نكته اينجاست
كه اين مراتب ،براي رس��يدن به مقام تمدن سازي ،مراتب
شايستهاي محسوب نميشود؛ مث ً
ال ما در زمينه ساخت دولت
اسالمي هنوز با نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم و همين امر
نيز موجب شده تا جامعه اسالمي در يك مرتبه نازلي وجود
داشته باشد .بنابراين ،اينگونه نيست كه منتظر بمانيم تا به
ترتيب مراحل مورد نظر رهبر معظم انقالب بهوجود بيايد،
خير هر مرحله در هر س��طحي كه باشد ،زمينه شكلگيري
مرحله بعد در همان سطح را فراهم خواهد كرد .البته اينكه

از جامعه اسالمي ،جامعه مس��لمانان است؛ يعني همين كه
مسلمانان شناسنامهاي دور هم جمع شدند و جامعهاي را با
برخي ظواهر اسالمي شكل دادند ،صرف نظر از اينكه سكوالر
باشند يا نباشند ،جامعه اسالمي تأسيس شده است در حالي
كه جامعه اسالمي به آن جامعهاي اطالق ميشود كه احكام
اجتماعي اسالم به صورت سيستمي در رگهاي آن جاري و
ساري است و لذا جامعه اسالمي ،اساساً با سكوالريسم قابل
جمع نيست.
برخي مدعي هس�تند با توجه به اينكه اسلام
ناب در بس�تر فرهنگي ايران بروز و ظهور پيدا
كرده اس�ت؛ بنابراي�ن قرائت ايراني از اسلام،
قرائت كامل اس�ت .تا چه حد اي�ن نظريه قابل
قبول است؟
بله ،ما خدمات متقابل اسالم و ايران را قبول داريم و ميدانيم
كه ايرانيان به ويژه علما و دانش��مندان مسلمان ايراني ،چه
خدمات عظيمي در جهت اعالي كلمه اس�لام داش��تهاند
وليكن اينگونه خطكش��يها را صحيح نميدانيم .اسالم را
نميتوان و نبايد در نژادها و قوميته��اي گوناگون تعريف
كرد و به آن هويت داد .اين كار ضد برنامه اسالم در مقابله با

تبعيض است .مسلمان ،مسلمان است چه عرب باشد و چه
عجم .چه ايراني باشد ،چه عراقي ،چه هندي و چه آفريقايي.
از طرف ديگر ،اينكه بگوييم رشد و تعميق فرهنگ اسالمي
فقط با همت ايرانيان صورت گرفته و بقيه جوامع اس�لامي
نقشي نداشتهاند ،حرف دقيقي نيس��ت .كساني كه با تاريخ
آشنايي دارند و از دقايق تاريخي مطلعند ،اين حرف را نوعي
اغراق تلقي ميكنند كه ميتواند زمينه شكلگيري يك فتنه
را بهوجود آورد بنابراين ما مدعيات برخي در اين زمينه ،تحت
عنوان مكتب ايراني را زمينه ساز نوعي فتنه ميدانيم .البته
شكي نيس��ت كه تالش همه جوامع اسالمي براي پيشرفت
اسالم و صيانت از مرزهاي اس�لامي ،يكسان نبوده و نيست
و اين موضوع در روايات نيز تصريح ش��ده لكن اين به منزله
جواز جا دادن اسالم ناب در يك قوميت و ناديده گرفتن بقيه
اقوام مسلمان نيست.
اگر فرض فوق را مردود بدانيم ،آيا ميتوان گفت
ظرفيتهاي تمدني فرهنگي در بقيه قسمتهاي
اسالمي نيز وجود دارد؟ به عنوان مثال در جهان
تش�يع ميراث پيامب�ر و وارث�ان او و نيز عقل و
اجتهادمهمترينمنابعتمدنسازشيعهمحسوب
ميشود .آيا محتواي تمدنساز جهان اهل سنت
از حيث فرهنگي غناي شيعه را دارد؟
شيعه و سني در عمده مسائل با هم مش��تركند .ما همه به
قرآن بيكم و كاس��ت معتقديم و خيل��ي از روايات پيامبر
گرامي اسالم (ص) نيز هم در كتب روايي اهل سنت نقل شده
و هم در كتب روايي شيعه .با اين وجود دو گمشده در جهان
اهل سنت وجود دارد كه تا پيدا نش��ود ،زمينه تمدنسازي
در عاليترين سطح مورد توقع وجود نخواهد داشت .اولين
گمشده ،عنصر كليدي «امامت» است .توجه داشته باشيد
كه كار امام معصوم يا جانشين بر حق او يعني ولي فقيه ،فقط
ارائه طريق نيس��ت بلكه ايصال به مطلوب نيز هست .وقتي
امام نباش��د ،هم هدايت به نحو كامل انجام نميش��ود و هم
ايصال به مطلوب در مس��ير صحيح خودش كه تنها از عهده
معصوم و نايب برحقش برميآيد ،محقق نميشود .گمشده
دوم ،عنصر اجتهاد در غياب معصوم (ع) اس��ت .اگر اجتهاد
نباشد ،عم ً
ال حركت اسالمي در گذش��ته متوقف ميشود و
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نقدهاي رهبر بزرگوار انقالب به دولتها (بالمعني
االخص) يا ي�ك وزارتخانه خاص ب�ه مفهوم قطع
اميد از دولتها نيست؛ ثاني ًا ،دولت اسالمي فراتر از
مفهوم متعارف دولت كه هر چهار سال يكبار با رأي
مردم بر سر كار ميآيد ،يعني حاكميت اسالمي

امكان مواجهه درس��ت و متش��رعانه با حال و آينده منتفي
ميشود .لذا با اين مالحظه ميتوان گفت كه راه براي به ثمر
رساندن تمدن اسالمي از طرف ش��يعيان به مراتب هموارتر
اس��ت هرچند ما به دنبال ايجاد تمدن شيعي نيستيم ،بلكه
ميخواهيم حتياالمكان با برقراري ارتباط و تعامل سازنده
ميان شيعه و سني و ايجاد همافزايي ميان اين دو ،به تمدن
نوين اسالمي دست پيدا كنيم كه در آن همه مذاهب اسالمي
با هم مشاركت دارند.
تمدن بدون زايايي انديشه امكان گسترش ندارد
و تش�يع با توجه به اينكه از ابتدا به عقلگرايي
(مس�لك اعتزالي) نزدي�ك بوده طبيعت� ًا توان
زايايي فرهنگي دارد .اين جريان در جهان اهل
سنت با توجه به غالب بودن رويكردهاي اخباري
و اشعريگري چه گونه ممكن است و آيا انحراف
زود هنگام جريان بيداري اسالمي سندي دال بر
صدق مدعاي فوق نيست؟
ما هيچگاه در بين اهل سنت شاهد تعطيلي كامل عقلگرايي
نبودهايم و اساس��اً چنين قض��اوت مطلقي درب��اره آنها كار
صحيحي نيس��ت ،لكن طبيعي است كه ش��يعه اماميه يك
مذهب به مراتب عقلگراتر و به تبع آن ،پيش��روتر محسوب
ميشود و اساس��اً عقلگرايي به معناي درست آن ،جزئي از
هويت شيعه محسوب ميش��ود .البته ما در شيعه نيز شاهد
وجود جريانات عقلستيز و متحجر مانند اخباريون هستيم،
لكن اين جريانات هيچگاه در ي��ك دوره طوالني به جرياني
غالب و مسلط تبديل نش��دهاند .عليايحال ،بله ،زايش فكر
اس�لامي در مذهب اماميه قوي اس��ت ،ام��ا چنانكه عالمه
طباطبايي (ره) تصريح ميكنند ،در تمدنسازي ،به جز فكر
اس�لامي ،نيازمند جريان پرخروش خلق اعتباريات هستيم
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كه با وجود تكيه بر مباني اسالمي ،عمدتاً در قلمرو عقل جزئي
و ابزاري تعريف ميشوند .بايد توجه داشت كه ما نيز در اين
زمينه ،يعني اعتباريات ،به داليلي با عقبماندگيهاي جدي
روبهرو هستيم كه در جاي خود محل بررسي است.
رهبر انقالب از طرفي معتق�د به ضرورت تحقق
دولت اسالمي براي نيل به تمدن اسالمي هستند
و از طرفي چند سالي است از دولت در بسياري
از زمينهها قطع اميد كرده ان�د -به عنوان مثال
همين چند شب پيش در ديدار شاعران فرمودند
از ارش�اد ناامي�دم -با اي�ن وصف و ب�ا وضعيت
نااميدكنن�ده كنوني تحقق دولت اسلامي چه
طور ممكن اس�ت؟ و چگونه بايد مس�ير حركت

ماهيچگاهدربيناهلسنت
شاهدتعطيليكاملعقلگرايي
نبودهايمواساس ًاچنينقضاوت
مطلقيدربارهآنهاكارصحيحي
نيست،لكنطبيعياستكه
شيعهاماميهيكمذهببه
مراتبعقلگراتروبهتبعآن،
پيشروترمحسوبميشود
واساس ًاعقلگراييبهمعناي
درستآن،جزئيازهويت
شيعهمحسوبميشود

به سمت تمدن اسالمي را كه به نظر ميرسد در
مرحله دولتسازي قفل شده است ،جلو برد؟
البته نقدهاي رهبر بزرگ��وار انقالب به دولتها (بالمعني
االخص) يا يك وزارتخانه خاص به مفه��وم قطع اميد از
دولتها نيست؛ ثانياً ،دولت اسالمي فراتر از مفهوم متعارف
دولت كه هر چهار سال يكبار با رأي مردم بر سر كار ميآيد،
يعني حاكميت اسالمي .در ضمن دولت اسالمي به معناي
حاكميت ،با مهندس��يها و بازمهندسيها و همچنين با
تجارب كامياب و ناكام ،سرجمع و در يك سير صعودي،
در حال شكلگيري است و يك عنصر مؤثر براي تسريع
در شكلگيري حاكميت مطلوب اسالمي ،نقد عالمانه و
سازنده است .به نظر ميرسد ،رهبر معظم انقالب از طريق
باز كردن ميدان نقد ،مس��ير رس��يدن به دولت اسالمي
مطلوب را هموار كرده و موانع را كنار ميزنند .البته ايشان
از چند طريق ديگ��ر نيز در حال برداش��تن موانع بزرگ
هستند .مث ً
ال تحول بنيادين در علوم انساني كه مغزافزار
اداره كشور است ،خود زمينه دستيابي به دولت اسالمي
را مهيا ميكند .مگر ميتوان با علوم انساني سكوالر يك
كشور اسالمي را در چارچوب احكام و ارزشهاي مترقي
اسالم اداره كرد؟! خيلي از اشكاالتي كه امروز در مديريت
كشور مش��اهده ميشود ،ناش��ي از كنار گذاشتن تعاليم
اس�لامي در آن جاي بخصوص مث ً
ال بانكهاست؛ يا طرح
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت از ناحيه رهبر معظم انقالب
كه نقشه راه دولت اسالمي در پيشبرد اهداف كالن نظام
اسالمي و زمينهساز خلق دولت اسالمي مطلوب خواهد
بود .ما بايد به الگوي خودمان براي پيشرفت برسيم و اين
الگو ،حتماً شامل تغييرات س��اختاري در دولت اسالمي
نيز هست.

مواجهه جريانات مقابل در ابعاد مختلف به شدت
سنگين اس�ت و نميتوان آن را سايش گفتماني
تمدنها ناميد بلكه يك نبرد تمام عيار است براي
نابودي و مقابله با جلوگيري از شكلگيري تمدن
اسالمي

دوگانههاي فرهنگي تمدن اسالمي با تمدن غرب

آنچههستند،آنچههستيم

تمدن اسالمي و گفتمانهاي رقيب
تمدن نوين اس�لامي در ادوار گذش��ته فراز و نش��يبهاي
فراواني داشته از جهت عمق و گستره نفوذ در سطح جهان
تا توليد علم ،از منظر حاكميت سخت و نرم تا برخوردهاي
تئوريك و انتزاعي و مواجهههاي مردمي يا حكومتي با ساير
ملل و تمدنها اما در دوره اخير با يك اتفاق منحصر به فرد
روبهرو است.
اول اينكه گفتمانه��اي رقيب و مخالف كه ب��ر پايه روش
غير الهي استوار هس��تند در طول تاريخ آزمون خود را پس
دادهاند و تمامي آنها (تأكيد ميش��ود تمامي آنها) در اكثر
يا بخشهاي زيادي مردود گش��تهاند و راهكار و برنامهاي
براي نجات خود و رهايي شكس��ت و به فراموش��ي سپردن

نداشتهاند .دوم آنكه همان طور كه بيان شد مواجهه جريانات
مقابل در ابعاد مختلف به شدت سنگين است و نميتوان آن
را س��ايش گفتماني تمدنها ناميد بلكه يك نبرد تمام عيار
است براي نابودي و مقابله با جلوگيري از شكلگيري تمدن
اسالمي؛ و سوم ش��رايط حاكم بر جهان است كه به صورتي
رقم خورده كه ناچار بايد با فرانسيس فوكوياما همنظر شد
كه وضعيت كنوني وضعيت پاياني تاريخ اس��ت (البته نه با
پيروزي ليبراليسم – كاپيتاليس��م) و هر تفكر و نرمافزاري
بتواند بر حريفان خود چيره گ��ردد و خود را به جهان ثابت
كند ،پيروز راند آخر جنگ تمدنها است؛ جنگي كه ساموئل
هانتينگتون آن را به خوبي بيان كرد.
مانند مس��ابقات اتومبيلراني ،گفتمانه��ا در ادوار مختلف

دورهاي خود را در پيست زدهاند و اكنون دور آخر رسيده و
كسي پيروز نهايي است كه در دور آخر زودتر از خط پايان رد
شود؛ مسئلهاي كه غرب به خوبي آن را درك كرده است.
پس از خروج ادبياتها و جريانات ديگر در اين مسابقه نهايي
تنها دو بازيگر اصلي حضور دارند؛ تمدن نوين اسالمي با عقبه
الهي و برآمده از فهم ماوراء طبيعي و دانش بشري حامي آن
و تمدن غربي با دگرديسي از قرون وسطي به دوره مدرنيته
و پسا مدرن.
ازآنجا كه فرهنگ نقش اصلي و طاليي را در تمدنسازي ايفا
ميكند مقايسه و بررسي اين دو آموزه الزم به نظر ميرسد
تا هم بتوانيم نقاط ضعف و قوت غرب را بشناسيم و هم نقاط
تقابل و همس��ويي را .وليكن پيش از ورود به بحث ذكر يك
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جامعه اسالمي در سالهاي اخير و بهخصوص پس از انقالب عظيم اسالمي ايران خيز بلند و جهش بزرگي را جهت نيل به تمدني نوين اسالمي
ناصر
برداشته است و اين حركت بزرگ نه تقريب ًا بلكه تحقيق ًا در طول تاريخ بيسابقه بوده است .بيسابقه از جهت پيريزي و پايهگذاري تمدني فراگير،
ترابی
جامع نگر و همچنين از جهت مخالفتها و دشمنيهاي خصمانه صورت گرفته توسط گفتمانهاي رقيب و جريانهاي خرد و كالن تمدنهاي ديگر
به خصوص غرب در قرن اخير.
پازل يك تمدن از قطعات مختلفي تشكيل گرديده ،مانند اقتصاد ،فرهنگ ،اجتماع ،سياست ،علم و . . .كه هر كدام از اين قطعات اركانهاي متفاوتي دارد اعم از اخالق،
معماري ،مناطق جغرافيايي و . . .همچنين هر كدام از اين بخشها و تكههاي پازل در س�طوح خرد و كالن نرمافزارهاي خاصي جهت مديريت ميطلبد .فارغ از اهميت
هركدام از اين امور ،بايد پذيرفت كه «فرهنگ» ،نقش مهمي را در اين پازل دارد و بايد آن را مهمترين بخش تمدنها ناميد .اين قطعه چنان پراهميت و كليدي است كه
بعضي تمدن را محصول فرهنگ ميدانند و تمدن را بخشي از پازل فرهنگ ميشناسند .گذر از صحت و سقم هر كدام از ديدگاهها و نظريات نكته مهم و قابل تأمل جايگاه
ويژه فرهنگ در تمدنسازي است چه به عنوان كل و چه جز.
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عمدهترين تفاوت در تمدن غربي با تمدن اسالمي
را بايد در منظومه فكري آنان دانست ،اگر با نگاهي
منصفانه و بيطرف به قياس بپردازيم بايد پذيرفت
تمدن غربي در شكلدهي به منظومه و وفاداري به
منظومه خود كم نقص بوده است

نكته ضروري است و آن تعريف از غرب و تمدن غرب است و
اينكه آيا اص ً
ال ميتوان نبردي بين غرب و اسالم متصور بود؟
آن چه «غرب» هست
در مواجهه غرب با اسالم بايد به اين نكته توجه كرد كه غرب
يك منطقه جغرافيايي است و اسالم يك دين و يك فرهنگ
اعتقادي ،آيا يك دين ميتواند با منطقه در تقابل باشد؟ و آيا
بررسي و مقايسه اين دو صحيح ميباشد؟ و بهتر نيست غرب
را با شرق مقايسه كنيم و اسالم را با مسيحيت؟
در پاسخ بايد بيان داش��ت ضمن صحت اين مطلب و اينكه
اسالم فراتر از قياس با يك منطقه يا حتي تمدن يك منطقه
جغرافيايي است ،اس�لام با مس��يحيت (واقعي) هيچ گونه
تضادي ندارد كه بخواهيم آن را در صفحه ترازو بس��نجيم
و تمدن اسالمي فراي تمدن شرقي اس��ت و اكنون انديشه
شرقي جايگاهي در صحنه كنوني جهان ندارد.
در واقع منظور از تمدن غرب آنچه است كه اكنون به عنوان
سبك زندگي و مديريت در اليههاي مختلف جامعه و فرهنگ
غربي آموزش ،ترويج و اجرا ميش��ود .نوع تفكر و انديش��ه
غربي با تمام وجوه آن در تمام ساحات مختلف آن كه اكنون
مختص منطقه غرب كره زمين نيس��ت و بخش عظيمي از
جه��ان را در بر گرفته و ش��ايد تعبير بهتر ب��راي آن تمدن
ماشينگرا و ماشينپرست ،فرد محور است.
يكي از خطاهايي كه در مقايسه تمدن غرب با تمدن اسالمي
صورت ميگيرد بررس��ي يك موضوع با دو تعريف متفاوت
اس��ت در صورتي كه با تعريف اس�لامي آنچه از پيش��رفت
تكنولوژي��ك در غرب صورت ميپذي��رد را نميتوان تمدن
ناميد ،بلكه تمدن يك بس��ته به هم پيوسته پيچيده است
و با رشد كاريكاتوري يعني برجسته شدن يك بخش مانند
علوم تجربي نميتوان ساير گزينهها را ناديده گرفت و مانور
تبليغاتي و پروپاگانداي رسانهاي نيز تا زمان خاصي نتيجه
ميدهد و شكست در يك حوزه روي نواحي ديگر نيز تأثير
خواهد داشت.
تفاوت در منظومه فكري
عمدهترين تفاوت در تمدن غربي با تمدن اسالمي را بايد در
منظومه فكري آنان دانست ،اگر با نگاهي منصفانه و بيطرف
به قياس بپردازيم بايد پذيرفت تمدن غربي در ش��كلدهي

ماند .اما بايد يك تفكيك اساسي صورت بپذيرد بين روش و
راهكارهاي اجرايي غرب و اصول آن و دوم اصالت و حقانيت
اصول و سوم سلسله مراتب منظومه فكري و وفاداري به آن.
ش��ايد در تمدن اس�لامي به داليل مختلف منظومه فكري
اس�لام تبيين نگرديد و در مواقعي كه تبيين ش��د در گام

بهدليلثباتانديشهدرتمدنفرهنگياسالميكهمبنايآن
فرازمينيوخارجازحوزهانديشهانسان 14قرنپيشوانسانمعاصر
استاگراينديندرهرنقطهديگرازجهانظهوروبروزداشتاز
امريكايجنوبيتاآفريقاازمديترانهتاشرقآسيابازهمچناناصول
ومبانيدينتغييرينميكردوباتغييرنژادهاوافرادتغييريدر
محتوياتصورتنميپذيرفت
به منظومه و وفاداري به منظومه خود كم نقص بوده است.
غرب در ي��ك روند كلي در چن��د دهه در ابتدا توانس��ت با
خط مش��يگذاري صحيح ،فلس��فه ،ايدئولوژي ،نظريات و
تئوريها ،دكترين و در مجموع اصول و سياستهاي كالن
خود را در عرصههاي مختلف تبيين و ترسيم نمايد و سپس
در گام بعدي راهبردها و تاكتيكه��اي خود را با اين اصول
بنيادين تنظيم نمود و واقعاً نيز به اين سلسله مراتب پايبند
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بعدي به آن وفاداري صورت نگرفت اما اين مسئله دليل بر
حقانيت انديشه غربي نيست ،روششناسي و اجرا مبراي از
حق و صحت ميباش��د؛ صحتي كه با شكستهاي غرب در
حوزه فرهنگ به ويژه در دوران معاصر اصالت آن با سؤاالت
جدي مواجه است.
در تمدن اسالمي راهبرد اصلي در اجراي فرهنگها و فرهنگ
اجراي معنويات و ارزشهاي الهي اسالمي است كه از طريق

وحي به انسان انتقال يافت و ريشه در عمقي دارد كه فهم بشر
قادر به درك آن نيست گرچه دستاوردهاي عقلي بشر تماماً
بر اين راهبردها و راهكنشها صحه ميگذارد .از شباهتهاي
تمدن غربي با تمدن اسالمي داعيه جهانشمولي و ميل به
گس��ترش آن اس��ت اما تفاوت در فرهنگ آن است .تمدن
غربي مهاجم و سلطهگراست و سعي دارد حتي از روشهاي
خش��ن به اهداف خود كه يكي از آنان ح��ذف گفتمانهاي
رقيب است ،بپردازد اما تاريخ نشان نداده و اسالم نيز به آن
معتقد نيست كه به صورت تهاجمي فرهنگ اسالمي غالب
گردد .س��اختمان مدينه فاضله اس�لام با خشتهاي صلح
بنا شده گرچه اتمسفر حاكم رس��انهاي جريان غرب در پي
القاي وارونه آن هستند .نه در غرب بلكه در هر محيط ديگر
راهبردهاي مادي و لذتهاي زودگذر حكمفرما شود به ذات
خشونتسازي صورت ميگيرد.
انسانشناسي غربي ،وجه تمايز كليدي
روند تعريف ،تبيين ،تشريع و ابالغ فرهنگي در غرب نتيجه
يك شناخت غلط از انسان است يعني فرهنگ غلط ،ريشه
انسانشناسي ناصحيح دارد .از ديرباز در علوم اسالمي براي
ساحت انس��ان چهار وجه و بخش قائل بودند شامل جسم،
ذهن ،روح و قلب اما در علوم پوزيتيويستي غرب تنها به دو
بخش جس��م و ذهن توجه ميگردد و در ادوار گذشته و در
بخشهاي اندكي توس��ط افراد قليلي در روشهاي تفهمي
از مكاتب غربي براي روح نيز جايگاهي مشخص نمودند اما
همچنان هم از درك كارويژه قلب غافل هس��تند و هم روح

تمدن اسلامي در تمام مراحل پيدايي ،پويايي و
پايايي به ارزشهاي اخالقي و فرهنگي خود پايبند
بود و اخالق در آن امري مطلق و ثابت است ،وليكن
درتمدنغربيامرينسبياستكهباگذشتزمان
ياتغييرفرهنگهاتغييرپذيراست

اسالم بر خالف تفكرات كليسايي بر فهم مبتني بر استدالل
تأكيد داشته و مانع تقليد در اصول و پذيرش كوركورانه است.
دكتر زرين كوب در اين باره مينويس��د :تمدن اسالمى ،نه
تقليدكننده صرف از فرهنگهاى سابق بود ،نه ادامهدهنده
محض؛ تركيبكننده بود و تكميلكننده و س��ازنده .تمدن
اس�لامي ضمن اينكه به دانش و تجربه بشري ارج مينهد،
در صورت نياز ش��اگردي ميكند و از هم��ه كس ميآموزد
و از كسي تقليد نميكند و در پي نوآوري در استراتژيها و
بوميسازي آنها است.
اخالق محوري تمدن اسالمي
تمدن اس�لامي در تمام مراحل پيدايي ،پويايي و پايايي به
ارزشهاي اخالقي و فرهنگي خود پايبند بود و اخالق در آن
امري مطلق و ثابت است ،وليكن در تمدن غربي امري نسبي
است كه با گذشت زمان يا تغيير فرهنگها تغييرپذير است.
به عنوان نمونه مسلمانان هميشه حق معنوي مؤلف را رعايت
نمودند و پذيرفتند و بيان نمودند آنچه از انديشه مغرب زمين
و ساير مناطق جهان آموختند ،اما غرب با عدم پايبندي به
اين اصل در اكثر مواقع دست به س��رقت علمي ادبي زد كه
اس��ناد بس��ياري از آنها اكنون موجود ميباشد؛ سرقتي كه
همراه با لجاجت و كتمان حقيقت همراه بود.
«مونتگمرى وات» اسالمش��ناس انگليس��ي مينويس��د:
«هنگامى كه انس��ان از تجربههاى فراوان مسلمانان ،افكار
و تعليمات و نويس��ندههاى آنها آگاه باشد ،مىيابد كه علم
و فلسفه اروپا بدون كمك گرفتن از فرهنگ اسالم ،توسعه
نمىياف��ت ».وي ادامه ميدهد« :هنگامى كه انس��ان تمام
جنبههاى درگيرى اسالم و مسيحيت در قرون وسطا را در
نظر بگيرد ،اين روش��ن خواهد بود كه تأثير اسالم بر جامعه
مسيحيت بيش از آن اس��ت كه معموالً شناسايى مىشود.

اسالم نه تنها در توليدات مادى و اختراعات تكنولوژى اروپا
شريك اس��ت ،و نه تنها اروپا را از نظر عقالنى در زمينههاى
علم و فلس��فه برانگيخت ،بلك��ه اروپا را وا داش��ت تا تصوير
جديدى از خود به وجود آورد».
فرجام سخن
مباني تفكر تمدن غربي بر س��تونهاي زير بنا ش��ده است:
انسانمحوري ،نسبيگرايي ،اصالت لذت و سود ،پوچگرايي،
تكثرگرايي ،ايجاد دوگانه علم و دين ،پيش��رفت و ترقي در
علوم تجربي و توسعه و تكامل آن ،جدايي و در مواقعي ضديت
با دين .در تمام اين موارد هدف رشد دنيوي است برخالف
اس�لام كه غايت و كمال انسان را در رش��د معنوي ميداند
و سعادت و كمال بش��ر را ورای اين امور ميداند لذا برنامه
فرهنگي آن نيز در اين راستا تنظيم ميگردد در تمدن غربي
تئوريها ساخته و پرداخته شدند براي توجيه همين موضوع
يعني نظريات توجيهگر هستند كه البته در اين مسئله نيز
موفق بودند مانند مردم ساالري ،قانون مداري و. . .
اما در تمدن اسالمي راه ،راهحل و راهكار براي رسيدن به
هدف طراحي ميگردد لذا نظريات براي تحقق رسالتها
است نه اغواگري و فريب نسلها .در غرب سبك زندگي به
مثابه دين است اما در تمدن اسالمي دين به مثابه سبك
زندگي و نقشه راه حركت به سمت كمال دنيوي و اخروي
است .نكته پاياني اينكه در ش��ناخت فرهنگ غرب نبايد
از حدود اعتدال خارج ش��د نه افراط داش��ت و نه تفريط،
فرهنگ غرب مجموعهاى از زيباييها و زش��تيها اس��ت
گرچه در دورهاي زيباييه��اي آن در رخ جهانيان بود اما
به مرور زشتيهاي آن نيز هويدا گشت و اكنون زشتيها
بر زيباييها غلبه نموده و بايد منتظر افول و نابودي تمدن
غرب بود.

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

حاكم بر مديريت فرهنگي غرب روح پوزيتيويستي است .در
غرب همچنان تفكرات اومانيستي فرمانده و تصميمسازي
ميكند .انس��ان غربي با درك حداقلي از محيط اطراف و با
عقل ناقص (با تصور كامل) عاجز از درك اين موضوع است
كه بشر حتي با اتكا به آراي عمومي در بسياري از موارد توان
اداره و حتي فهم موضوعات و معضالت جامعه را ندارد و بايد
در اين گونه موارد مسلمان باشد يعني تسليم امر خالق خود.
ش��ايد نقطه كانوني تفاوت فرهنگ غربي در تمدنسازي با
فرهنگ اسالمي در شكلدهي به تمدن ،همين تسليم شدن
به اوامر حق تعالي است .انسان مسلمان دانش خود و نظريات
و دكترين خويش را با محكم��ات نقلي و عقلي دين تطبيق
ميدهد و برنامهري��زي خويش را منوط ب��ه آن مينمايد و
مطمئن است كه نيروي فراي نيروهاي ضعيف بشري مسبب
و عامل تغييرات و اقدامات است.
تمدن غربي ريش��ه در تفكر مغرب زمين دارد يعني محيط
بر اين نوع انديشه و گفتمان و در نهايت جريان تأثير داشته
اما برخالف نظريات بعضي مستشرقين و اسالمشناسان (از
جمله «آرنول��د جوزف توين بي» تاريخ دان انگليس��ي) كه
فرهنگ اس�لامي را متأثر از اقوام ايران��ي و عرب ميدانند،
نگارنده معتقد است به دليل ثبات انديشه در تمدن فرهنگي
اس�لامي كه مبناي آن فرازميني و خارج از حوزه انديش��ه
انسان  14قرن پيش و انسان معاصر است اگر اين دين در هر
نقطه ديگر از جهان ظهور و بروز داش��ت از امريكاي جنوبي
تا آفريقا از مديترانه تا شرق آسيا باز همچنان اصول و مباني
دين تغييري نميكرد و با تغيير نژاده��ا و افراد تغييري در
محتويات صورت نميپذيرفت البته نبايد نقش افراد و اقوام
را در صورتبندي و نحوه گسترش دين اسالم و شكلگيري
تمدن اس�لامي و فراز و فرودهاي آن ناديده گرفت اما نبايد
نقش بيش��تري هم به آن داد .اين قاعده همچنين بر روابط
بين ملتها و ملل در اعصار مختلف نيز حاكم است.
جامعهشناس امريكايي «پيتيريم سوروكين» معتقد است
تمدن اسالمى تنها تمدنى است كه زادروز مشخص (هجرت
پيامبر(ص) 570ميالدى) ،بنيانگذار مشخص و نام مشخص
دارد اما نكتهاي كه انديشمندان غربي به آن كمتر پرداختند
يا دوس��ت نداش��تند به آن بپردازند اين نكته بود كه گرچه
تمدن اسالمى افول و نش��يب و فرود داشته و به شرايط و به
فراخور شرايط ،مانند تابع سينوسي حركت كرده اما هرگز
نمرده و نميميرد .ارزشها و باورهاي سياس��ى ،اقتصادى،
اجتماعى ،علمى ،فلس��فى ،اخالقى ،حقوقى ،زبان و س��اير
ارزشهاى فرهنگ��ى آن تأثير خود را از دس��ت نداده ،بلكه
موضوع بحث و صاحبنظران است و اما تمدنهاي فراواني
بودند كه از مسير مستقيم خارج شدند در برههاي شكوفايي
و رش��د و فراگيري داش��تهاند اما پس نقطه كانوني و عطف
خود ش��يب نزولي را طي كردند و اكنون تنه��ا از آنها نامي
باقي مانده است.
استداللگرايي در فرهنگ اسالمي
از وجوه تمايز فرهنگ��ي در تمدن اس�لامي و غربي اعتقاد
حقيقي به آزادي و قرار دادن آزادي در معيارها و چارچوب
صحيح آن است و تمايز قائل شدند بين آزادي و اباحيگري
است ،آزادى كه ملهم از قرآن است« .واسيلي والديميروويچ
بارتولد» تركش��ناس و ايرانش��ناس روس��ي در مقايسه
تطبيقي بي��ن امپراتوري بيزانس و حكومت اس�لامي يكى
از امتيازات بزرگ اسالم نسبت به تمدن بيزانس را «آزادى
دينى» مىداند.
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ديناسالمدينآفرينشاست.ديناسالمبهعنوان
دينيتمدنسازجدايازمسائلتشريعيتمامابعاد
فرهنگي را مدنظر قرار داده است

بررسي مؤلفههاي فرهنگي بايسته در شكلگيري تمدن اسالمي

شريعتتمدنسازاست

مرتضي رضايي
در رون�د ش�كلگيري
تمدنها همواره نياز به دانستن
و دان�ش( )wissenschaftو
همچنين نياز به ارضاي دانش،
اولين مرحله در شكلگيري آن تمدن به شمار ميرود.
از همي�نرو واژه تم�دن ( )Civilizationبرگرفته از
واژهاي قديميتر و يوناني به معناي شهر است ،لذا درك
اين نكته دشوار نيست كه بدانيم تمدن و شهرنشيني
رابطهاي دوسويه و اس�تلزامي با يكديگر دارند .به اين
صورت كه اگر شهر شكل گرفته باشد آنگاه تمدن منطق ًا
شكل خواهد گرفت و اگر تمدن شكل گرفته باشد درون
خود شهرنش�يني را دارا خواهد بود اما در شكلگيري
شهرنشيني و تمدن همواره مؤلفههاي فراواني به چشم
ميخورد كه عوامل و بايستههاي فرهنگي در صدر اين
مس�ائل قرار دارد .در این یادداشت میکوشیم تمركز
اصلي را بر نيروي آفرينش در تمدن با تمركز بر عوامل
فرهنگيدر شكلگيريتمدن اسالميتشريح کنیمودر
عين حال نشان دهیم چه عاملي باعث انحطاط يا نابودي
يك تمدن خواهد بود.
آفرینش تمدن
به كار گرفتن معادل آلمان��ي ( )schafenskraftبه معناي
نيروي آفرين��ش به صورت عمي��ق با مس��ائل و دغدغههاي
فرهنگي پيوند خورده اس��ت يا ميتواند پيوند داش��ته باشد.

30

تمدن در هر صورت و در هر وجهي خلق و آفرينش اس��ت ،به
عبارتي تمدن مسيري است كه ميتوان آن را با حركت فرهنگي
يكسان شمرد اما پيش از همه اين مسائل بايد خاطرنشان كرد
كه تمدن واژهاي مبهم است و به دليل همين ابهام ميتوان از
واژه فرهنگ به جاي آن استفاده كرد .و اما فرهنگ راه مشترك
زندگي ،انديشه و كنش انسانياي است كه به صورت گسترده با
نيازهاي اقتصادي ،اجتماعي و ساير دستاوردها و ساختارهاي
اجتماعي پيوند خورده است.
بنابراين فرهنگ ش��امل باورها ،ارزشها ،نهادهاي اجتماعي
(به خصوص دانشگاه) ،دستگاههاي فكري ،فرهنگي ،هنري و
ديني -مذهبي هر جامعه است.
در اين راستا و در تبيين مؤلفه ارزشها ،به خصوص در تبيين
تمدن اسالمي همواره بايد دانست كه دين اسالم دين آفرينش
است .دين اسالم به عنوان ديني تمدنس��از جداي از مسائل
تشريعي تمام ابعاد فرهنگي را مدنظر قرار داده است .به عالوه
در ش��كلگيري اين تمدن ،توجه به مس��ئله ارزش به عنوان
كانون و مركز توجهات ،به قطع امري اس��ت كه نميتوان آن
را نادي��ده گرفت اما براي ش��كلگيري و ايجاد س��اختارهاي
نوين در افق شكلگيري اين تمدن نميتوان اصول موضوعه
را از خأل استخراج كرد ،لذا با تبيين وضعيت موجود و توجه به
ساختارهاي كهنه (س��نتي) ميتوان افق جديدي با تمركز بر
مسائل فرهنگي در شكلگيري اين تمدن ترسيم كرد .انقالب
اسالمي ايران به عنوان نقطه مركزي و عطفي در تاريخ با شعار

احياي فرهنگ نوين و انقالب فرهنگي پا به عرصه وجود نهاد.
اين انقالب با تبيين دين اس�لام و فراهم آوردن دانش نظري
ش��كلگيري تمدن ،خودآگاه ارزشها و باوره��ا را به عنوان
اصلي اساسي در ش��كلگيري تمدن اسالمي نوين اخذ كرد و
در عين حال آن را در زيرساختهاي اساسي كشور به كار برد؛
ارزشهايي همچون ايثار ،شهادت ،فداكاري و شهامت ،بنابراين
تمسك به ارزشها امري ضروري و اساس��ي در مسير تمدن
اسالمي است .در اين دوره و در زمان شكلگيري اين ارزشها
همواره عصر طاليي و قياسناپذيري را مشاهده ميكنيم كه
در آن فكر انسان و روح انسان با سرشاري وصفناپذير شكوفا
ميشود .توجه به ارزش به عنوان امري گريزناپذير و گسترده
يكي از ابعاد فرهنگي اين تمدن را نشان ميدهد و در عين حال
گوش��زد ميكند كه هنوز به تمامي آن گزينهاي كه به عنوان
تمدن نوين اسالمي ياد ميشود از درون توجهي نشده است.
اين مسئله نمايانگر اين مدعاست كه به ضرورت تام ،به ارزش
و سنت توجهي نشده يا هنوز به صورت كامل اين ارزشها به
شكوفايي اصلي خود نزديك نشدهاند .ارزش و دين و سنت به
عنوان مثلثي سهگانه و در دسترس ،قطعاً در فرهنگي سالم و
درست رشد و نمو پيدا ميكند و از همين جهت شايسته تأمل
و بررسي از سوي نسلهاي بيشمار بعدي خواهد بود ،بنابراين
ميتوانم به صورتي نسبي و نه قطعي اين ادعا را مطرح كنم كه
«مسئله ارزش به عنوان ساختار و اصلي از فرهنگ ،هنوز بيش
از اندازه ارزشگذاري نش��ده اس��ت» ،لذا در اين مسير ايجاد

در انديشه متفكران معاصر استاد شهيد مطهري
همواره تعليم و تعلم به عنوان اصلي در گسترش
تمدن اسالمي بوده است ،بنابراين با تبديل ارزش
به دانش ميتوان گفت يكي از ستونهاي فرهنگي
تمدن اسالمي برقرار شده است

ساختار (صفر و )1در تبيين مسئله ارزش امري ناضروري و در
عين حال عاملي در جهت به پس رفتن توسعه تمدن اسالمي
خواهد بود ،لذا بر هر يك از ما اين پرسش فرا ميرسد كه چگونه
ميتوانيم تمدن بسازيم و با اين همه ميسازيم؟ درك اين نكته
دشوار نيست كه ما از نيرويي ابداعي و خالق برخوردار هستيم
كه تنها به مدد توجه به مسئله ارزش و امور فرهنگي قابل استناد
و استنباط خواهد بود ،بنابراين ارزش همواره امري (در خود و
براي خود) است ( )Ding an und Sichو از طرفي توجه و
مسئله انديشه به عنوان محرك آفرينش تمدن ،ارزشها را از
فروبستگي خود به درون تمدن و ساختارهاي آن سوق ميدهد،
به عبارتي ستون ارزش ،بر سقف تمدن نوين اسالمي همواره
استوار است كه در صورت عدمچنين ستوني سقف فرو خواهد
ريخت اما ارزش به دليل س��اختار دروني و عدمتحرك بدون
محرك اصلي ،قطعاً در درون خود مس��كوت باقي ميماند و از
همين رو بر انديشمندان است كه از فروبستگي خارج شده و با
اعجاز ،دوپارگي و خألهايي را كه ممكن است در مسير ايجاد
ارزشها سدي ايجاد كند برطرف كنند.
ارزشها ،زیرساخت اساسی تمدن
در ش��كلگيري تمدن اس�لامي ارزشهايي همچون ايثار،
شهادت و ، . . .با توجه به ساختار مادي خود قابل درك و استناد
هستند اما بعضاً ارزشهايي در ساختار اصول موضوعه ديني و
تمدن اس�لامي وجود دارد كه با عقل معاش مادي قابل درك
نيست و از همين رو عقل به ناخودآگاه آن مسيري را در مورد
ارزش انتخاب ميكند كه آن را به تجربه درك ميكند .در اين
صورت گويي ما با دوپارگي در مسير تمدن نوين اسالمي مواجه
شدهايم و در همين صورت است كه ارزشهاي معنوي ذاتيات
خود را از دست ميدهند .پس در جهت برونرفت از اين بحران
اصلي و اساسي در س��اختار ارزش ،بايد معنويات از آسمان به
زمين كشيده ش��ده و قابل درك و لمس براي محركان اصلي
تمدن نوين اسالمي باش��د .من در اينجا بيش از حد بر مسئله

و بخشي از آن در س��لطه همين دنياي مادي (نه چنگالهاي
سرمايهداري) قرار بگيرد .در اين صورت معنويت در كنار ماديت
نتيجهاش ارزشي خواهد شد كه دوسويه امر را داراست و در اين
صورت ميتواند به عنوان مؤلفهاي اصلي در شكلگيري تمدن
نوين اسالمي نقش ايفا كند.
از همين رو ميبينيم كه در انديشه متفكران معاصر به خصوص
استاد شهيد مرتضي مطهري همواره تعليم و تعلم و دانش به
عنوان اصلي مهم در پيدايش و گسترش تمدن اسالمي بوده
است ،بنابراين با تبديل ارزش به دانش ميتوان گفت يكي از
ستونهاي فرهنگي تمدن اسالمي برقرار شده است و در عين
حال نهادهاي مهم اجتماعي از جمله حوزه و دانشگاهها ضامن
اجرايي اين انديشه و تفكر خواهند بود.
در افق اين فراروي از ارزشهاي كهن (ارزشهاي افراطي) به
ارزشهاي نوين اسالمي نهادها و دستگاههاي ارزشي مؤلفه دوم
و اصلي شكلگيري در تمدن اسالمي هستند؛ دستگاههايي كه
با هر ارزشي مخالفت ميورزند اگر چه در ذات خود و در ظاهر
ضامن اجرايي اصول تمدن اسالمي هستند .به اذهان بيماري
گرفته هشدار ميدهند به عنوان مثال از ارزشها و فرهنگهاي
خود دوري كنيد ،بنابراين هرآن كس كه در پي موجه ساختن
ارزشهاي تمدن اسالمي است بايد نش��ان دهد تنها در يك
فرهنگ س��الم ارزشه��ا در چه هدف��ي مورد اس��تفاده قرار
ميگيرند .در آن صورت نيز اين گمان ميرود كه دستگاههاي
اجتماعي به عنوان متوليان فرهنگي و به عنوان مؤلفهاي اصلي،
به اين معرفت عافيتآفرين دس��ت يابند كه ارزشها به حال
آنان و به حال هر آنچه منافع دنيوي و مادي آنها را مورد خطر
قرار داده است س��ودمند واقع نخواهد ش��د ،لذا رواج انديشه
سرمايهداري -ارزشي(نه ماديت و اقتصاد سالمي كه مورد نياز
تمدن است) در نهادهاي اجتماعي هرگز تمدن اسالمي را رقم
نخواهد زد .تاكنون كجا ديده شده است كه سرمايهداري عافيت
به بار آورده باش��د يا رهاييبخ��ش و پيشگيرنده عمل كند؟

توجه به ارزشها به عنوان ساختار اصلي و فرهنگي تمدن توجه
ميكنم و با نش��ان دادن راههاي منحرف در عين حال روشن
خواهم كرد كه تا چه حد عدم توجه به مسئله ارزشها در ساير
مؤلفههاي فرهنگي تمدن نوين اسالمي اثرگذار است .ارزشها
در صورتي كه ناديده گرفته شود و غلبه دنيوي و مادي بر آن
مسلط ش��ود هرگز راهي به سوي تمدن اس�لامي باز نخواهد
كرد .توجه بيش از حد بر جنبه معنوي تمدنس��از جز اينكه
محركان تمدن را در انزوا فرو برد ،نتيجه ديگري در پي نخواهد
داشت .توجه مداوم به مسئله آسماني تمدن همواره به امري
دسترسناپذير (نه غيرموجود) چنگ مياندازد و محرك تمدن
بيش از اينكه ارزش را در بستر تاريخ فهم كند آن را به آسمانها
ميبرد ،بنابراين بايد حالتي دوسويه در اين رابطه ايجاد شده

هركجا كه تفكر و انديشه سرمايهداري نفوذ كرد بيماران بيمارتر
و هركجا كه فرهنگي و ارزشي در حال تجزيه بود و هركجا كه
نيروي كشش ميان نهاد اجتماعي بيش��تر بود ،سرمايهداري
نتوانست افراد و دستگاهها را در يك ديگر ادغام كند .هركجا كه
ارزشي در حال نابود شدن بود سرمايهداري بر گسست آن دامن
زد و آن را در اثر همين انزوا و گسس��ت به نابودي كشانيد ،لذا
شايسته است كه نهادهاي اجتماعي به عنوان مؤلفه تمدنساز
در ساختارهاي خود بازنگري كنند.
حوزه و دانشگاه ،متولیان فرهنگی تمدنسازی
و اما نقش حوزه و دانشگاه به عنوان متوليان ترويج و شكلگيري
تمدن اسالمي به صورت قطع انكارناپذير است ،به عبارتي تمام
مؤلفههاي بايسته در شكلگيري تمدن نوين اسالمي از جمله

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

درشكلگيريتمدناسالميارزشهاييهمچونايثارو شهادت
باتوجهبهساختارماديخودقابلدركواستنادهستندامابعض ًا
ارزشهاييدرساختاراصولموضوعهدينيوتمدناسالميوجود
داردكهباعقلمعاشماديقابلدركنيستوازهمينروعقل
ناخودآگاهآنمسيريرادرموردارزشانتخابميكندكهآنرابه
تجربهدركميكند

ارزشها ،دين ،هنر ،سنت ،انديشه ،اقتصاد و سياست سالم از دل
حوزه و دانشگاه استخراج خواهد شد .از مهمترين اهداف حوزه و
دانشگاه كمك مثبت اين ساختارهاي مهم به شكلگيري تمدن
اسالمي است اما به هر روي استخراج انديشه با آسيبشناسي
نهاد حوزه و به خصوص دانش��گاه قابل اس��تنباط اس��ت .در
غير اين صورت س��اير افكار و مختصات انديشه ،امري از سنخ
تكرار مكررات و س��تايشها و مدحهاي بيمورد از اشتباهات
عظيم دانش��گاه خواهد بود .اتفاقاً در اين شرايط بحراني است
كه بيمقدمه بر سر انتقاد از تمامي رسالت دانشگاه در اجرايي
شدن مؤلفههاي فرهنگي و اجتماعي خواهم رفت و قلم عتاب و
سرزنش خود را وارد خواهم كرد .از دل دانشگاه فعلي قلمداني از
خون بر كاغذ كتابها نشسته است .صاحب اين قلم كه نيشش
از شمشير تيز برندهتر است؛ سرزنشها بر اين نهاد جاري خواهد
كرد و مالمتها بر رؤساي دانشگاهها جاري ميكند ،باشد كه
دريابند تمدن اس�لامي از دانشگاه اس�لامي شكل ميگيرد؛
امري كه به صورت فعلي در س��اختار دانشگاه موجود نيست،
لذا انقالب اس�لامي ايران با تبيين هنر ،دي��ن ،ارزش و توجه
به نهاد خانواده به عنوان كلمه پاك ق��ادر بر اين امر برآمد كه
ساختارهايتمدنس��از فرهنگي را بار ديگر در حوزه عمومي
وارد كند .از طرفي اين رسالت و تبيين و تحليل آن را به حوزه و
دانشگاه واگذار كرد كه:
آس��مان بار امانت نتوانس��ت كش��يدقرعه كار به نام من
ديوانه زدند
نه اينكه انقالب اسالمي توانايي به دوش كشيدن اين امانت را
نداشته باش��د كه به دليل وظيفه حوزه و دانشگاه در برآوردن
خواستههاي انقالب امانت به دوش طالب و دانشجويان نهاده
شد .اينكه آيا حوزه و دانش��گاه در برآوردن اين مؤلفهها موفق
بوده است يا خير مجالي ديگر ميطلبد اما به هر روي ،از درون
همين حوزه و دانشگاه است كه دستگاههاي فكري به عنوان
مؤلفه سوم فرهنگي در تمدن نوين اسالمي شكل ميگيرند .در
طول تاريخ تمدنهايي پايدار ماندهاند كه ارزش دانش را درك
كرده و بر اين نكته واقف بودند كه تا زماني كه تمدنها محتواي
دانش (آگاهي) خود را گسترش ندادهاند ،هرگز قادر بر درك
توسعه نخواهند بود و ازدياد مقاالت و پيشرفت صنعتي نامش
پيشرفت نيس��ت و از همين رو ازدياد مقاالت در هر زمينهاي
قطعاً منجر به پيشرفت تمدن اسالمي نخواهد شد ،بنابراين در
انديشه اسالمي ويژگيهايي همچون تشويق اسالم و مسلمانان
به كسب علم ،تشويق به شناخت جهان طبيعت و ارزش ذاتي
علم ،موجب گسترش دانش و رشد و پيشرفت تمدن اسالمي
شده اس��ت ،بنابراين اگر در پي ايجاد س��اختاري نظري براي
فرهنگ و تمدن اسالمي هس��تيم بايد از ساختارهاي سخت
و ايجاد دشواريهاي تش��ريعي خارج شويم كه خود بر سر راه
خود س��اختهايم (البته اگر درس��ت فهميده باشيم كه خروج
توجه به برداشتهاي نوين از
از شريعت مدنظر نيس��ت بلكه ّ
شريعت اسالمي و مذهب است) .توجه به انديشمندان ،توجه به
نهاد خانواده و همچنين هنر همگي به عنوان اصول فرهنگي و
زيربنايي ديگري در تمدن اسالمي به شمار ميروند ،لذا هرگز
هنر امري جداي از تمدن نيس��ت و از طرفي تمدن بدون هنر
بيمحتوا خواهد بود .همچنين اس��ت خان��واده به عنوان هنر
عظيم تمدن.
تاكنون من به لح��اظ منطقي نش��ان دادهام كه ه��ر كدام از
مؤلفههاي فرهنگي به چه صورت از يكديگر استخراج ميشوند
و چگونه اين تضاد در مفاهيم به اعتالي فرهنگ و تمدن اسالمي
كمك كرده است ،پس گمان نبريم كه تضادها هميشه عامل
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تمدن اسلامي در هنر به ص�ورت تقليد از اصول
طبيعت رش�د كرده و هر آن چيزي كه تاكنون به
صورت ذهني مح�ركان تمدن اسلامي از آن به
عنوان فرهنگ ياد ش�د ،اكنون در هنر به صورت
قابل لمس و قابل رؤيت درآمده است

انحطاط است كه بالعكس از دل تضادهاست كه پيشرفت حاصل
ميشود(به عنوان مثال بنگريد به تضاد طرفداران پلوراليسم
ديني و راديكالها) .اما در اين راستا بايد نشان داده شود كه آيا
هنر مرحله نهايي شكلگيري تمدن اسالمي است؟
تمدن ،مسئله هنر
ش��كل اين آگاهي تازه يا «هن��ر» قطعاً به صورت بيواس��طه
در عرصه دروني دانش��گاه و س��پس تمدن پيش��ين اسالمي
بازميگردد .دانشگاه به عنوان عاملي متضاد با هنر سرمستي و
ديونوسيوسي ،روحيهاي به وجود ميآورد كه هنر در خفا فرو
ميرود و از طرفي همين هنر به عنوان امري ملموس و عيني
به مثابه ايدهآل تمدن اسالمي است(تضادي عظيم كه منجر
به اعتالي ساختارهاي تمدن اسالمي است) .در اين هنر عيني
( . . .كه با وجود تضاد با دانش��گاه از روحيه دروني دانشگاهزاده
ميشود) ،تمدن اسالمي خود را در ساختارهاي عيني و ملموس
نشان خواهد داد .اين امر بيروني حسي يعني هنر به زيبايياي
ختم ميشود كه پشتوانهاش دانش نظرياي است كه پيش از
اين از سوي نهادها ،ارزشها و دستگاههاي فكري مهيا شده بود.
اكنون هنر (معبود) است و با اين معنويت قابل حس ،ساختار
تمدن اس�لامي را به صورت عيني به ما نشان خواهد داد .هنر
در وجهي عميقتر به صورت سنگنگارههاي زيبا در ساختار
مساجد ،اماكن مقدس ،دانش��گاهها و . . .خودنمايي ميكند،
موضع تأمالت و انديش��هها را فراهم ميكند و در عين روحيه
سرمس��تي و فعال ،بازسازي تمدن اس�لامي را آشكار خواهد
كرد ،لذا تمدن اس�لامي امري جداي از هنر نيس��ت .خلق و
آفرينش آن اگرچه با س��اختارهاي مادي در هم آميخته شده
است اما مادي نيست يا حداقل وجهي از آن مادي خواهد بود.
تمدن اسالمي در هنر به صورت تقليد از اصول طبيعت رشد
كرده و خود را مينماياند .هر آن چيزي كه تاكنون به صورت
ذهني و در ايدهآلهاي ذهني محركان تمدن اسالمي از آن به
عنوان فرهنگ ياد ش��د ،اكنون در هنر به صورت قابل لمس و
قابل رؤيت درآمده است .هنر امر نامتناهي خداوندي و دست
عظيم خداوند را در تمدن نشان ميدهد و در عين حال امري
را كه تاكنون به عنوان محرك تمدن اسالمي دسترسناپذير
مينمود براي ما در دسترس قرار ميدهد .از اين هنر است كه
روح عالي و روح سرمس��تي تمدناس�لامي زاده ميشود .در
اين ميان كه هنر در حال بازنمايي تمدن اس�لامي است ،روح
خداوندي به دليل مركز ثقل خود (روح و بار سنگين و غيرقابل
درك) نميتواند به يك باره ظاهر شود .از همين رو خود را در
تمدن اسالمي نشان ميدهد و زماني كه غنايش و عظمتش به
تفصيل مشخص ش��د ،آنگاه هم هنر و هم تمدن فرقي با يك
ديگر نخواهند داشت .اكنون نه دانشگاهي است كه بخواهيم
به مدح و ستايش آن بپردازيم و نه نهادي كه سرمايهداري آن
را از پاي درآورده باشد.
اما با كمي عمق و وسعت بخشيدن با مسئله هنر و ايده و شكل
حسياي كه در آن ظاهر ميشود ،به مغايرت و ناسازگاري تمدن
اسالمي و هنري كه در قالب نمادهاي سمبليك ظاهر و حاضر
ميشود پي ميبريم .اس��تفاده از ماده هنري در شكلگيري
تمدن اسالمي اگر چه به خودي خود خطايي در پي ندارد اما به
واقع تمام آن مسيري نيست كه تمدن اسالمي بايد آن را طي
كند ،لذا اكنون پي ميبريم كه هنر هرگز قادر نيست نامنتهايت
خداوند و دست خداوند را در طبيعت تمدنسازي نشان دهد و
از همين رو تمدن اسالمي كه در جريان تاريخ حركت ميكند
هرگز مؤلفه فرهنگي خود را از امري فراطبيعي كسب نميكند،
مگر اينكه آن را به نحو كامل شناخته باشد .هنر اگرچه تمدن
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را ش��كل ميدهد و اگرچه ماده عيني آن را فراهم ميكند اما
هرگز قادر به تشريح محركه اصلي تمدن اسالمي نيست ،پس
چه چيزي ميتواند تمامي آن دانشي را فراهم آورد كه تمدن
اسالمي را نشان ميدهد؟
فرجام سخن
چنانكه اشاره شد و به نقل از استاد شهيد مرتضي مطهري علم و
تعليم و تعلم ميتواند عامل اعتالي تمدن اسالمي شود ،از طرفي
با توجه به مس��ائلي كه در باب هنر به عنوان مؤلفهاي شايسته
در تمدن اسالمي از آن ياد شد ،دانش اصلي ما كه اكنون تمدن
اسالمي را شكل ميدهد در اين مرحله ،حال دشواري پيشين
را در خود ندارد .در اين مقياس وحدت مذهب ،دانشگاه ،دين،
تفكر و هنر در نهايت عامل اصلي ش��كلگيري تمدن اسالمي
است .مجموع اين مؤلفهها در ذات خود علم هستند و علم عامل
و محرك تمدن اس�لامي .در اختيار داشتن اين علم ،فرهنگ
اس��ت و در عين حال فرهنگ نيز عامل مح��رك ،همه آنچه
تاكنون ذكر آن رفت ،در جريان تمدنسازي اسالمي به يك بعد
خاص توجه ميكرد .هنر به جنبه مادي كه نمادين و سمبليك
مينمود ،دانشگاه به عنوان امري توخالي و ظاهري و نهادهاي
اجتماعي با اختالط سرمايهداري و دين به عنوان امري مطلقاً
فراطبيعي .مجموعه اين دانش ذهني كه اكنون با عنوان تفكر
و انديشين از آن ياد ميشود ميتواند عنوان فرهنگ را نيز در
تمدنسازي اسالمي داشته باشد .انديشه و تفكر به صورت صرف
دانشگاه و هنر و مذهب را گرد يكديگر نميآورد كه فقط ايدهاي
نوين مطرح شده باش��د بلكه از اين انديشه و از اين تفكر است
كه تمدن اسالمي بروز و نمود پيدا ميكند .در اين راه و روش
انديشه ذهني با تركيب هنر و مذهب به هنر جنبهاي فراطبيعي
ميبخشد و با تقليل مذهب به عالم مادي نيز نقش مذهب را در
تمدنسازي ناديده نميگيرد .هرآن چيزي كه تاكنون به عنوان
عواملي متضاد با يكديگر خودنمايي ميكرد در انديشه تمدن
اسالمي گردآوري شده است .انديشه از اين راه عالوه بر اينكه بر
خود ميانديشد بر تمدن اسالمي نيز ميانديشد .هرآنچيزي
كه تاكنون در اين مؤلفههاي فرهنگي عامل حركت بود اكنون از
طريق انديشه و تفكر عامل حركت پيدا كرده است .آن چيزي كه
قب ً
ال به عنوان عقل زميني عامل راهبردي حركت و شكلگيري
تمدن اسالمي بود ،اكنون عقل الهي را در شكلگيري آن دخيل
ميداند .اين تمدن اس�لامي با اي��ن مؤلفههاي عظيم
فعليت مطلق و جاويدان اس��ت.
جا و ي��د ا ن

است چراكه هنر او و انديشه او متصل به عقلي است كه فرهنگ
و ذاتيات خود را از امر ناپایدار مادي اخذ نكرده است ،بنايراين
تمدن با انديشه به حركت در ميآيد و تمدن اسالمي با انديشه
جاويد محرك است .انديشه نيز تمام آن مؤلفههاي فرهنگياي
اس��ت كه جدا از يكديگر بودند و اكنون داخل امري واحد گرد
آمدهاند .انديشه ،هنر و مذهب و دين و سنت و تمامي مؤلفههايي
را كه از آن به عنوان فرهنگ ياد ميش��ود درون خود داراست.
انديشه عامل محرك تمدن اسالمي است .انديشه درون تمدن
اسالمي است و تمدن قطعاً بدون آن ساكن و ايستا خواهد بود،
لذا اگرچه نميتوان تأثير تمدن غرب را در عدمش��كلگيري
تمدن اس�لامي ناديده گرفت اما فرهنگ غرب يكسره عامل
انحطاط اين تمدن نخواهد بود .عامل انحطاط تمدن اسالمي
جنگ و حملههاي بيمحابا نخواهد ب��ود .انحطاط اصلي اين
تمدن در عين حال ظلم و س��تم صرف نيس��ت بلكه تنها در
يك جمله خالصه ميشود« :به تحليل رفتن قوه انديشيدن».
انديشه حركت اس��ت و تمدن انديشه است ،لذا تمدن حركت
است و خلق و تمدن اسالمي از اين رهگذر عين نيروي آفرينشي
اس��ت كه با انديشيدن حاصل ميش��ود و انديشيدن تمام آن
مؤلفههاي فرهنگي است كه ذكر آن رفت.
منابع:
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توگو با دكتر احمد رهدار
بررسي داشتههاي ما در ساخت تمدن اسالمي در گف 

تمدنسازی آيات «نظام» ميخواهد
نه آيات عظام!
قرآن و سنت ،ميراث قطعي ما براي ساخت تمدن است

آقاي دكتر ما اكنون با جامعهاي مواجه هستيم
كه سبك زندگي خود را از جهان مدرن عاريت
گرفته .اگر بخواهيم به فضاي تمدن اسلامي
بازگردي�م ،چ�ه اندوختههاي�ي از پيش�ينه
خودمان داريم كه مؤثر و قابل اس�تفاده براي
تمدنسازي است؟
من چنين فكر ميكنم كه هر اتفاقي كه در تاريخ ميافتد،
نسبت آن اتفاق با گذشته آن دو سويه دارد .يك سويه ناظر

به «تحفظ» گذشته و سويه ديگر ناظر به «تحول» گذشته
است .اينكه ميگوييم يك تمدن نياز دارد از گذشته خود
عناصر رس��وب يافتهاي را كمك بگيرد كه صورت جديد
گرفته است اين ،سويه تحفظ گذشته است.
اما اگر اين «تحفظ» به گونهاي باش��د كه امكان تحول را
از شما بگيرد ،ديگر رخداد جديدي رخ نميدهد .تركيب
تحول و تحفظ است كه ميتواند تمدنساز باشد .ما بايد در
تحفظ به ميراثمان يادمان نرود كه اگر ميراث بماهو ميراث

مدنظر باشد ،خب اين ميراث كه از گذشته ما وجود دارند؛
پس چرا نتوانستهاند تمدن نوين اسالمي را ايجاد كنند؟
در حقيقت اين نش��ان ميدهد عالوه بر اين ميراث ،چيز
ديگري نياز داريم تا بتواند تمدن را شكل بدهد .اين را شايد
در حوزههاي ديگر علم نيز بت��وان تبيين كرد .بحثهاي
ثابت و متغير در عالم اسالمي دنبال چنين عقالنيتي است
كه گذشته به تنهايي براي تكامل تاريخ كافي نيست و اگر
چنين بود دين تنها ثابتهاي��ي را ميآورد و اجازه پويايي

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

مسئلهاي كه در ساخت فرهنگي تمدن اسالمي بايد متوجه آن باشيم اين است كه هيچ تمدني از «صفر» ساخته نميشود .تمدنها همواره بر پايه داشتههاي فرهنگي
كه ميراث گذشته همان سرزمين است ميتوانند شكل بگيرد .به عنوان مثال تمدن غرب مدرن ،بر پايه هيچ ساخته نشد و مباني فرهنگي خود را تا حدودي از داشتههاي
اعصار مختلف يونان و رم و نيز عصر كليسا با ايجاد تحوالتي بنيادين در شيوه نگرش به جهان ،عاريت گرفته است .حتي ميتوان گفت بسياري از داشتههاي يك تمدن
جديد از تمدنهاي ديگر گرفته ميشود و متأثر از تعامالت ميان فرهنگي خواهد بود .تمدن نوين اسالمي نيز از اين قاعده مستثني نيست .در زمينه داشتههايي كه
توگو با حجتاالسالم دكتر احمد رهدار نشستيم .رهدار ،معاون و استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم و محقق در زمينه
ميتواند به تمدن اسالمي هويت ببخشد به گف 
توگو با ما معتقد است ،ما عالوه بر اينكه بايد از داشتههاي ساير تمدنها و خصوص ًا ظرفيتهاي ملي و ايراني در ساخت
تاريخ و علوم انساني اسالمي است .وي در گف 
تمدن اسالمي بهره بگيريم ،نيز سه ميراث كليدي را از اسالم ميتوانيم به عنوان توشه تمدن آتي و نوين مورد انتظار به كار ببنديم .رهدار اين سه ميراث را «قرآن»،
«سنت» و «تجربيات موفق مسلمين در طول اعصار اسالمي» برميشمرد.
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ما آخوندهاي مدرن ،آخوندِ براي مردم نش�ديم!
در حالي كه آخوندهاي سنتي بيش از ما پايبند به
روايات بودند و براي همين با زندگي مردم ارتباط
وثيقتري برقرار ميكردند

و تغيير را نميداد.
و اما آن مي�راث در اختي�ار مس�لمانان براي
تمدنسازي چيست؟
اينكه ميراث فرهنگي ما در گذشته تاريخي چه بوده است
كه ميتواند به ما براي ساخت تمدن نوين اسالمي كمك
كند ،به نظرم ميرسد در گذش��ته ما يك ميراث قطعي و
نيز يك ميراث غيرقطعي داريم .ميراث قطعي ما «قرآن»
و «سنت» ماست .ما در استفاده از ميراثي همچون قرآن
بسيار كمكاري كردهايم .آيا مسلمانان به اين مقيد هستند
همانطور كه موبايل دم دستشان هست ،قرآن نيز هميشه
همراهشان باشد و در هر مسئلهاي به قرآن رجوع نمايند؟
آيا ميتوانيم به اندازه اين همه حرف لغو يا حرفهاي عرفي
ناكارآمد و دنيوي از آيات قرآن نيز بخوانيم؟ قرآني كه بين
دو جلد قرار گرفته اس��ت به چه درد ما ميخورد و چقدر
ميتواند تحول در زندگي ما ايجاد كند؟ حال اينكه قرآن
مهمترين دس��تورات را براي اداره فردي و اجتماعي يك
جامعه داده است.
اين قرآن به عبارتي قانون اساسي اسالم است و سند مهمي
است كه بايد براي مشكالت مس��لمين به آن رجوع شود.
اين سند را ما ناديده گرفتهايم .شيعيان به يك شكل و اهل
سنت به شكل ديگر.

روايت هس��تند -كه بيش از  80سال س��ن دارد .اين فرد
ميگويد من در طول عمرم پنج بار ه��م به دكتر مراجعه
نكردهام .با روايات صحت خود را حفظ كرده و هرگاه بيمار
شده با روايات خود را درمان نموده است .هر وقت ما بيمار
ميشويم و با دوا و دكتر بهبود نمييابيم ،سراغ او ميرويم
و او با دستورالعملهايي طبيعي برگرفته از روايات حال ما
را بهبود ميبخشد .حاال ما اگر اين روايات را ميتوانستيم
تبديل به فرهنگ خود كنيم نياز نبود هر بار به چنين فردي
مراجعه كنيم و بسياري از مواردي را كه ما به خاطر آن به
پزشك مراجعه ميكرديم ،پيش نميآمد.
چرا ما از روايات اسلامي ب�راي ايجاد كاربرد
ملم�وس در زندگ�ي و ايجاد فرهن�گ فاصله
گرفتهايم؟
مردم حتي براي پولدار ش��دن خودش��ان س��راغ روايت
نرفتهاند .يعني در مس��ائل دني��وي ه��م از روايات غافل
ش��دهايم .من آنقدر تجربه ش��خصي دارم از اينكه با فالن
عمل به ثروت ميتوان رس��يد .ما در اسالم اص ً
ال چيزي به
اسم پسانداز پول نداريم ،در حالي كه همسايه يا آشناي ما
نيازمند پول است .در اسالم در مقابل پولي كه ما به بانك
براي افزايش سود قرض ميدهيم ،قرضالحسنه را داريم.
بارها در قرآن و روايات «من يقرض اهلل قرضا حسنا» آمده

در ساختتمدننيازبهرويكردهاوانديشههايتطبيقيهممهم
است.اينحتينيازداردارتباطونسبتفرهنگهايمختلفبر
يكديگررابشناسيم.بايدمااينتكليفرامشخصكنيمدرتمدنيكه
ميخواهيمبسازيم،مظاهرتمدنهايديگركجاحضوردارندوحضور
اينعناصرتاچهحديباعثميشودبهتمدنماضربهنخوردوشير
بييالودمواشكمنشويم
اهل سنت نيز ظاهر قرآن و حفظ آيات آن را بيشتر اهميت
ميدهند در حالي كه قرآن نيامده است تا حفظ شود بلكه
آمده تا عمل بشود .قرآن اگر عمل بشود حفظ هم ميشود،
اما برعكسش صادق نيست .تش��يع نيز به گونه ديگري به
قرآن بيمهري ميكند .قانون اساس��ي كه سالي يك ماه
آن را از غربت بيرون بياوريم بخواني��م .اين نحوه مراجعه
غيركارآمد هم كمكي به ما نكرده است و نخواهد كرد.
بحث ديگر روايات ما هس��تند .روايات ما چه باليي سرش
آمده است؟ ما بايد ارتباط تنگاتنگي با روايات ميداشتيم.
حتي طلبههاي ما هم كمتر با روايات مأنوس هستند .من
از درون حوزه گزارش ميدهم .در سيس��تم آموزش��ي و
پژوهشي ما اهتمامي به روايات نيست .يك نفر ميتواند در
اين سيستم پيش برود و به اجتهاد برسد ،در حالي كه كمتر
از يكصدم روايات را ديده باشد.
بسياري از روايات ما ناظر به س��بك زندگي و فرهنگ ما
اس��ت .ميگويد به آب نگاه كن ،دستت را بش��ور ،زباله را
از محيط زندگي خود دور ك��ن ،خوشبرخورد باش و. . . .
اينها در زندگي مردم غايب است .ما آنقدر از سبك زندگي
ديني فاصله گرفتهايم كه تصوري نداريم از اينكه اگر اين
روايات در زندگي مردم پياده شود چه اتفاقي ميافتد .ما
14هزار روايت تنها در خصوص نظام سالمت داريم .يك
عالم در شهرما هس��ت –از روحانيون تفكيكي كه قائل به
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است و حتي تأكيد شده «فيضاعف له ضعفا» يعني نه حتي
دو برابر كه آن را چند برابر ميكنيم .ما به بانك كه ميگويد
ماهانه 18درصد سود ميدهم اعتماد ميكنيم اما به خدا
اعتماد نميكنيم كه ميگويد چند برابر به تو سود ميدهيم.
چون ما در غفلت زندگي كنوني درك نميكنيم كه سبك
بازگرداندن خدا چگونه است ،فكر ميكنيم نميدهد و بانك
را از خدا مطمئنتر ميانگاريم.
مجموعاً روايات ما آنقدر غني اس��ت كه اگر كسي تنها به
بخش كوچكي از آنها عمل كند ،جا براي بس��ياري از امور
مدرن تنگ خواهد ش��د .اگر افرادي اين روايات را از مدل
انضمامي خارج س��اخته و عيني و قابل مش��اهده كنند،
بسياري از مردم به آن خواهند پرداخت.
ما آخوندهاي مدرن ،آخون ِد براي مردم نشديم! در حالي كه
آخوندهاي سنتي بيش از ما پايبند به روايات بودند و براي
همين با زندگي مردم ارتباط وثيقتري برقرار ميكردند.
من يكبار که يكي از سخنرانيهاي شيخ حسين انصاريان
را پي��اده ميكردم ديدم بي��ش از  60رواي��ت در اين يك
س��خنراني وج��ود دارد! روايات بايد تبدي��ل به مثلهاي
زندگي ما شوند .آنقدر ما از روايات دور ماندهايم كه وقتي
ميخوانيم طوفان به پا ميش��ود .من خودم كسي هستم
كه طبق نظام آموزش��ي غلط حوزه ،كفريات را بيش��تر از
اسالميات خواندهام و مناظرات ديني با افراد انديشمند نيز

زياد داشتهام .اما اولين باري كه من به دادگاه ويژه روحانيت
احضار ش��دم به دليل خواندن يك روايت در يك دانشگاه
بود! من در شب احيا به دانشگاهي رفته بودم و آنجا روايتي
از پيامبر خواندم .آن جلس��ه به هم خورد و دانشجوها هم
تحصن و اعتراض كردند .رئيس دانشگاه كه انسان خوبي
هم بود عليه بنده در تحصن سخنراني كرد .من آنجا روايتي
از كتاب ميرزا جواد آقاي ملكي تبريزي ،استاد حضرت امام
خواندم .پيامبر ميفرمايد كسي كه نمازش را تعمدا ً ترك
ميكند نسبت به كسي كه  70بيگناه را كشته و نسبت به
كس��ي كه به  70دختر باكره تجاوز كرده و  70بار با مادر
خودش در بيتاهلل الحرام زنا كرده اس��ت ،از رحمت خدا
دورتر است .من اين روايت را توضيح دادم و تفسير كردم
رفيقي كه كنار شما مينشيند و ميدانيد نماز نميخواند
و شما هم با او گرم رفاقت هس��تيد؛ اگر به جاي او فردي
ديگر نشسته بود كه به مكه مشرف ش��ده بود براي اينكه
كنار كعبه از ش��ب تا صبح با مادر خودش زنا كند ،نسبت
به او چه حسي داش��تيد؟ آيا همين طور نسبت به مسئله
بيتفاوت بوديد؟
اگر فرهنگ روايي ما گشوده شود بسياري از ناهنجاريهاي
اجتماعي ما به صورت پيشدستانه رفع ميشود .در برخي
مجامع سنتي بس��ياري از كارها با اينكه امكان قانوني آن
هست ،اما امكان عملي آن نيست .بيحجابي در افغانستان
غيرقانوني نيست اما ش��ما به صورت سنتي در اين كشور
بيحجاب نميبيني��د .چون فضا ب��راي بيحجابي آنقدر
سنگين است كه نياز به قانون ندارد يا مث ً
ال شما در فضاي
حرم مطهر نگاه كنيد .چگالي عفت و حيا در حرم معموالً
بيش��تر اس��ت و كس��ي كه در چنين جوي قرار ميگيرد
بسياري از رفتارهاي خارج از آن را به صورت طبيعي انجام
نميدهد .اگر همين «منطق حرم» به همه فضاها تسري
يابد خيلي از مس��ائل اجتماعي رخ نميدهد .پس ما پايه
قوي روايات را نبايد براي س��اخت تمدن نوين اس�لامي
ناديده بگيريم .به عبارتي روايات ما عالوه بر اينكه مبناساز
هستند ،منسكساز هم هستند.
غير از ميراث و تراث ثابت اسالمي يعني قرآن
و سنت ،چه منبع قابل استفادهاي براي ساخت
تمدن اسلامي در اختي�ار ما ميتوان�د قرار
بگيرد؟
عالوه بر ق��رآن و روايات ،پايه ديگر فرهنگ��ي كه ما براي
تمدنس��ازي داريم و عرف��ي اما كارآمد و معقول اس��ت،
«برداشت مس��لمانان ما از اس�لام» در عقبه تاريخيمان
است .در اين  15قرن پس از اس�لام ما از اسالم برداشتي
داش��ت ه و كوش��يدهايم تا بخش��ي از آن را اجرا كنيم .اين
تجربه زيس��تي براي ما يك اندوخته و توشه است .ما كه
االن براي ساخت تمدن نوين اس�لامي خيز برداشتهايم،
بايد از خودمان بپرسيم در گذشته تاريخيمان چه چيزي
داريم .ما ميداني��م مث ً
ال از  10مقطع تاريخي ،ما در س��ه
مقطع در اوج بودهايم و بايد آن دوران و تجربهزيستي آن را
مورد بررسي قرار دهيم .مث ً
ال ما ميدانيم در تاريخ پس از
صفويه و از  500سال پيش به بعد ،فهم شيعه تسري پيدا
كرده است و فارغ از اشتباهات و كاستيها اين مقطع مهمي
است .اتفاقات دو قرن اخير از مقاطع ديگري است كه براي
حركت به سمت آينده نياز داريم آن را بدانيم .همين مقاطع
هم قابل برش به انواع گوناگون از جمله فرهنگي است .لذا
بايد كدهاي فرهنگي موجود در اين اعصار را احصا كنيم

ما براي تمدنسازي و فقه خودمان به آيات «عظام»
احتياج نداري�م ،به آيات «نظ�ام» احتياج داريم.
چنينفرديانديشهانتزاعينداردوصرف ًا ازمنطق
دروني تحول علم بهره نميگيرد ،بلكه خاستگاه
مسائل ذهني او جامعه است

و با مقطع كنوني مورد مقايس��ه قرار دهيم .مث ً
ال وضعيت
ايران گذشته چگونه شده و چه نسبتي
خانواده متمركز در ِ
با خانواده پراكنده و جزيرهاي امروز دارد كه براي ساخت
تمدن اسالمي به مثابه زهر اس��ت .با زحمت ميتوان اين
عناصر فرهنگي را احيا نمود و در صورتي كه برخي از اينها
احيا نشود ،ساختن تمدن از جنس اسالمي شدني نيست.
امثال و حكم چكيده فرهنگها هس��تند .شما به امثال و
حكم فرهنگي ما نگاه كنيد .االن تيپ امثال و حكم جامعه
را در نظر بگيريد كه مث ً
ال وقتي بزرگي ميخواهد ما را با اين
حكم نصيحت كند ،ميگويد« :امروزه بايد هواي خودت را
داشته باشي چون كسي به كسي نيست»! اين را مقايسه
كنيد با زماني كه حكمت رايج متبلور در ادبيات ما «بني
آدم اعضاي يكديگرند» بود .اين يعني نقشهاي اجتماعي
در جامعه ما كمرنگ ش��ده است .همه اين نسبتها امروز
دارد بريده ميشود .مشكالت در روزگار گذشته زود ترميم
ميشد ولي در روزگار كنوني واقعاً خدا نكند كسي زمين
بخورد؛ برخاستن برايش كاري بسيار دشوار است .چون به
معناي واقعي كلمه انسانها از نظر فرهنگي پاره شدهاند و
به جزيرههاي جدا از هم تبديل شدهاند .تمدن نميتواند
با عناصر پاره پاره ش��ده ش��كل بگيرد چراكه تمدن يك
سيستم است و اصل كليدي در يك سيستم سالم ،به هم
پيوستگي است.
ما بايد يك فهرستي جمعآوري كنيم كه در گذشته تاريخي
خود چه داشتهايم كه به درد ساخت تمدن ميخورد و اكنون
از بين رفته است .آنچه قب ً
ال داشتهايم ،خاصه اگر در گذشته
نزديك ما بوده باشد ،بيشتر قابليت احيا دارد .اين مسائل
نياز به غبارروبي دارند تا دوباره در فرهنگ مطلوب آينده
ما نقش آفرين ش��وند .ممكن اس��ت  200مؤلفه كليدي
اس��تخراج ش��ود و ميتوان با يك طرح راهب��ردي براي
بازآفريني آن سياستگذاري كرد.
به نظر ميرسد شما در خصوص ش��يوه استفاده از ميراث
ديني و اسالمي در تمدنسازي معتقديد آثار ميراثي نظير
قرآن و روايات بايد مستقيماً در زندگي مردم مشاهده شود
تا به سمت و سوي فرهنگ اسالمي تراز حركت كنيم اما

خورده با زندگي مردم به دور افتاده است .حوزه كه انتزاعي
شود مباحثش هم انتزاعي ميشود .ما االن آخوند نداريم،
در عوض «حجتاالسالم دكتر» داريم!
االن زيادن��د روحانيوني كه در مؤسس��ههاي پژوهش��ي
مش��غولند يا اصال خودش��ان مؤسس��ه دارند اما چند نفر
روحاني ميشناسيد كه به جاي مؤسسه« ،مسجد» داشته
باشد .روحاني كه يك مسجد در حوزه فعاليت خود دارد،

متقاب ً
ال عدهاي معتقدند پيش از هرچيز بايد مباني و اصول
فلسفي از دل آيات و روايات اس��تخراج شوند و اين اصول
مبناي ساخت انديشه و افكار تمدن جديد قرار بگيرند و با
فلسفههاي نظري و مضاف ممزوج شوند.
اين خود يك دعواي بزرگي اس��ت كه چرا امروز متفكر ما
در مقام بناي تمدن اسالمي صرفاً ميل پيدا كرده به مباني
نظري و فلس��في .مباحث عقلي صرفاً بخشي از ملزومات
تمدن اس�لامي اس��ت اما چرا ما به اين س��مت كشيده
شدهايم؟ دليلش اين است كه حوزه علميه ما از مباحث گره

يك محله در حوزه اختيارش دارد كه شامل پير ،جوان ،زن
و مرد است .مساجد ما امروزه س��رجايش نيست و آخوند
مسجد هم سرجايش نيست .بايد از آن طرف شهر بيايد،
 10دقيقه نماز بخواند و برود.
نكته مهم ديگر اين است كه تمدن ،يك تفاوتي با فرهنگ
دارد .اگر فرهنگ را اليه نرم اف��زاري بدانيم كه رفتارهاي
افراد را نشان ميدهد و تمدن را جنبه سخت افزاري بدانيم
كه نظم آشكار و بوروكراسي روان در جامعه ايجاد ميكند و
اگر ما اين نسبت را درست بدانيم ،در مقام تمدنسازي در

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

منبههويتملياعتبارويژهميدهموهمانطوركهمعتقدماگرچه
فرديكهاز«مكتبايراني»نامبرد،آنرادرستتبييننكردوبستري
غلطبرايبيانصحبتشايجادكرد؛بههمانميزانمعتقدمافراديكه
بااينايدهمخالفتكردندنيزهمينقدراشتباهكردند.درهويتايراني
ظرفيتهاييبرايجهاناسالمنهفتهوماكهشيفتهاسالمهستيم
هيچدليلمعقولينداردبهجنگمكتبايرانيبرويم

انتها بايد به ملموس��ات و مباحث قابل رؤيت و مش��اهده
برسيم .يعني بايد در نهايت مسئله ما اين باشد كه مث ً
ال چرا
همه ما از خرجهاي سنگين عروسيها ميناليم اما خود ما
وقتي به آن لحظه ميرسيم همين خرجها را داريم.
اگر ما توانستيم  100مسئله اصلي كه براي جامعه ما ايجاد
مشكل كرده است را يك به يك احصا كرده و براي هريك
راهي از جنس كف خيابان بينديشيم ،ميتوانيم به ساخت
تمدن بينديش��يم .هر چي��زي كه در س��احت نظر توليد
ميشود نياز به يك الزام عملي دارد .همين الزامات عملي
خودشان ظرفيتهاي نظري مجدد ايجاد ميكند و در واقع
روابط ديالكتيكي بين نظر و عمل وجود دارد.
ما براي تمدنسازي و فقه خودمان به آيات «عظام» احتياج
نداريم ،به آيات «نظام» احتياج داريم .چنين فردي انديشه
انتزاعي ندارد و صرف��اً از منطق دروني تح��ول علم بهره
نميگيرد ،بلكه خاستگاه مسائل ذهني او جامعه است.
در س�اخت تمدن چق�در ميتوان ب�ه عناصر
فكري ساير تمدنها و بهرهگيري از آنها توجه
داشت؟
در ساخت تمدن نياز به رويكردها و انديشههاي تطبيقي هم
مهم است .اين حتي نياز دارد ارتباط و نسبت فرهنگهاي
مختلف ب��ر يكديگر را بشناس��يم .بايد ما اي��ن تكليف را
مشخص كنيم در تمدني كه ميخواهيم بسازيم ،مظاهر
تمدنهاي ديگر كجا حضور دارند و حضور اين عناصر تا چه
حدي باعث ميشود به تمدن ما ضربه نخورد و شير بييال
و دم و اشكم نشويم.
من معتق��دم محال اس��ت ما تمدن��ي بس��ازيم و عناصر
تمدنهاي ديگر در آن نباش��د .مهم چيدن نس��بتها و
تعريف كار ويژهها به گونهاي اس��ت كه آب اين عناصر به
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عناصري كه از تمدن ديگر در ساخت تمدن خود
به كار ميبنديم ،نميتواند هس�ته اصلي (Hard
)Coreتمدنماباشد.عناصراصليوكليديتمدن
بايد براي خود ما باشد

تمدن شما ريخته شود و نه تمدن رقيب.
شما فرض بفرماييد حضرت امام در ساخت انقالب اسالمي
چقدر از المانهاي غربي اس��تفاده كردند .از ساختارها تا
قانون اساسي اما امام به گونهاي اين عناصر را وارد كرد كه
مجموعه آن به درد تمدن غ��رب نميخورد و براي همين
هم با نظام ما دشمني ميكنند .امام هوشمندانه و داهيانه،
در تمدن غرب تفرج كرده و عناص��ر به درد بخورش را در
آورده اند.
البته نكته مهم كه بايد توجه كرد اين است كه عناصري
كه از تمدن ديگر در ساخت تمدن خود به كار ميبنديم،
نميتواند هس��ته اصلي ( )Hard Coreتمدن ما باشد.
عناصر اصلي و كليدي تمدن بايد براي خود ما باشد و اين
كام ً
ال طبيعي هم هست؛ لكن اگر ما در مقام نظريهپردازي
فرهنگي براي تمدن اسالمي ،اص ً
ال به تعامالت بينافرهنگي
نينديش��يم امكان ديالوگ ،تأثيرگ��ذاري و تأثيرپذيري
از ديگران را از دس��ت دادهايم و اين مطلوب ما نيس��ت.
تمدن اسالمي شكل نميگيرد تا تنها الگوهاي اجتماعي
مسلمانان را سامان دهد ،بلكه شكل ميگيرد تا ظرفيتي
براي تصرف كارآمد غيرمس��لمانان نيز ايج��اد كند .اگر
ما تمدني داشتيم كه توانس��ت به مشكالت اساسي بشر
پاسخي درخور بدهد ،امم و ملتهاي ديگر به طور طبيعي
شيفته شما خواهند شد.
هويت مل�ي چه جايگاه�ي ميان مي�راث در
اختيار ما براي س�اخت تمدن و شكل دهي به
فرهنگ بومي تراز تمدن اسالمي دارد و چقدر
بايد روي آن تأكيد كرد؟
من ب��ه هويت ملي اعتب��ار ويژه ميده��م و همانطور كه
معتقدم اگرچه فردي كه از «مكت��ب ايراني» نام برد ،آن
را درست تبيين نكرد و بستري غلط براي بيان صحبتش
ايجاد كرد؛ به همان ميزان معتقدم افرادي كه با اين ايده
مخالفت كردند نيز همين قدر اش��تباه كردند .در هويت
ايراني ظرفيتهايي براي جهان اسالم نهفته و ما كه شيفته
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اسالم هس��تيم هيچ دليل معقولي ندارد به جنگ مكتب
ايراني برويم .ايران همواره پايگاه فرهنگي اهل سنت بوده
اس��ت .به طور قطع ميگويم هرجاي جهان اسالم حتي
عربستان اگر شيعه ميشد ،خطرش به مراتب كمتر بود از
اينكه ايران ،شيعه شود .غولهاي فكري اهل سنت ايراني
تبار هس��تند و فهم فرهنگي آنان غيرقابل مقايسه با هر
نقطه جهان اسالم است .چنين اسالمي در يك برهه زماني
شيعه اثني عشري شده است .اين ورژن عالي و كامل اسالم
كه همان شيعه  12امامي است به صورت خيلي طبيعي

ماآخوندهايمدرن،آخوندِ
برايمردمنشديم!درحاليكه
آخوندهايسنتيبيشازما
پايبندبهرواياتبودندوبراي
همينبازندگيمردمارتباط
وثيقتريبرقرارميكردند.من
يكبارکهيكيازسخنرانيهاي
شيخحسينانصاريانرا
پيادهميكردموديدمبيشاز
60روايتدراينيكسخنراني
وجوددارد!رواياتبايدتبديل
بهمثلهايزندگيماشوند.
آنقدرما از روايات دورماندهايم
كهوقتيميخوانيمطوفان
بهپاميشود

جايي رشد ميكند كه از نظر فرهنگي بيشتر تجانس را با
آن داشته باشد.
اگر به يك اس��تاد دانش��گاه براي مأموري��ت ،چند مركز
پيشنهاد ش��ود؛ مث ً
ال يك مرغداري ،يك رستوران و يك
مجموعه پژوهشي ،خيلي طبيعي است بستري را انتخاب
ميكند كه بيشترين تجانس را با شخصيت او دارد .اسالم
ناب ،به طور طبيعي در س��رزميني نضج پيدا ميكند كه
بيشترين تجانس را با داشتههاي فرهنگي آن دارد .فرهنگ
ايراني بيشترين تجانس را با فرهنگ شيعي داشته است.
شهيد مطهري هم در كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران
همين را ميخواهد بگويد كه ايران ظرفيتهايي داشت كه
اسالم را با دل و جان پذيرفت.
اتفاقا من ميخواه��م روي ظرفيته��اي فرهنگي ايران
پيش از اسالم هم تأكيد كنم .اگر با نگاه و عينك اسالمي
به آن وضعيت فرهنگي نگاه كنيم ميبينيم عناصر قابل
بهره در اين فرهنگ اص ً
ال كم نيس��ت .ب��ه عنوان مثال ما
براي تمدن نيازمند عناصري براي «انس��جام بخش��ي»
هستيم .قطعاً نوروز كه در فرهنگ ملي ما وجود دارد يك
پتانسيل بسيار قوي براي انسجام بخشي ميتواند ايجاد
كند .بسياري از غفلتها و اختالفات نسبت به ظرفيتهاي
خويش��اوندي در اين فرصت بازسازي ميش��ود .از نظر
اخالقي در نوروز بسيار خوش اخالق ميشويم .شما واقعاً
براي تمدن به چنين چيزهايي نياز داريد .دقيقاً همانطور
كه براي انسجام سياسي س��االنه به يك  22بهمن و روز
قدس نياز داريم .همي��ن روز قدس يك��ي از يادگارهاي
ماندني امام راحل است ،چراكه در اين روز ،افراد با تفكرات
مختلف سياس��ي را كنار هم قرار ميدهند و يك شعار را
سر ميدهند .اسالم هم براي انسجام ،ظرفيتهايي مثل
حج و نماز جماعت ايجاد كرده است .چه اشكالي دارد در
ساخت تمدنمان از عناصري مثل نوروز بهره بگيريم .مگر
ضرر كردهايم كه بخواهيم به بهانه اينكه اسالم آن را ايجاد
نكرده كنارش بزنيم.

نگاهتوحيديبرايتمدنسازيتمامروابطووسايل
را در جاي خود قرار ميدهد و مانع از آن ميشود كه
ِ
موضوعات فرعي و َوهمي به صورت هدف درآيند.
جايگاه انبيا در اين امر جايگاه بس�يار حساس و
ارزشمندي است

نگاه توحيدي به تمدنسازي در آثار استاد اصغر طاهرزاده

تمدنوهم ياتمدنتعالي

استاد اصغر طاهرزاده ،در نوع نگاه تربيتي خود به انقالب اسالمي ،مجموعه انقالب اسالمي را در يك مواجهه سراسري با تمدن غرب ميداند .اين استاد تفسير قرآن
و نهجالبالغه ،كتابهاي ارزندهاي در زمينههاي خودشناسي و شناخت فضاي پيراموني انقالب اسالمي دارد ،كه عمدت ًا حاصل جلسات بحث و تفسير ايشان است؛ در
چهار كتاب «تمدنزايي شيعه»« ،گزينش تكنولوژي از دريچه مدرنيته» و «علل تزلزل تمدن غرب» و «فرهنگ مدرنيته و توهم» مفص ً
ال به نقد مباني انسانشناختي
و تربيتي تمدن غرب و ذكر تقابل بنيادين انقالب اسالمي با اين تمدن ميپردازد .در گفتار زير ،گزينش شده بخشهايي از اين كتب را مطالعه خواهيد كرد.
ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

رمز ناكامي تمدنها
نگاه توحيدي براي تمدنسازي تمام روابط و وسايل را در
جاي خود قرار ميدهد و مانع از آن ميشود كه موضوعاتِ
فرعي و َوهمي به صورت هدف درآين��د .جايگاه انبيا در
اين امر جايگاه بسيار حساس و ارزش��مندي است ،زيرا
آنها در طول تاريخ نه تنها رمز هالكت اقوام و ملل گذشته
را متذكر ميش��وند ،بلكه راه ورود به زندگي توحيدي را
مينمايانند تا انسانها از بيثمري به بهرهمندي در دنيا
و آخرت نايل آيند.
همواره انبياي الهي انسانها را متوجه اين نكته ميكنند
كه اقوام و ملل گذشته بعضاً در تمدن خود به موفقيتهاي
چشمگيري از نظر بهرهمندي از علم و توانايي تصرف در
زمين دست يافتند؛ ولي چون با بينش و روش توحيدي
زندگي را ادامه ندادند نه تنها هيچ بهرهاي از آن تالشها
نصيبش��ان نش��د ،بلكه از طريق همان پيش��رفتها به
س��وي هالكت خود پيش رفتند .به عن��وان نمونه قرآن
َ
ض َف َي ُ
ان
��يروا فِي الأْ َ ْر ِ
نظ ُروا َك ْي َف َك َ
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َعاق َِبه الذ َ
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ْ
سِ
ون»؛ آيا كساني كه
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ك
ي
ُوا
ن
الأْ َ ْر ِ
ض َف َما أَ ْغ َنى َع ْن ُهم ما َكا َ ُ َ
منكر نبوتند در زمين نگشتهاند تا ببينند فرجام كسانى كه
پيش از آنان بودند چگونه شد؟ آنها از حيث نفر بيشتر از
آنان و از حيث نيرو و توان تغيير در زمين قويتر بودند ولى
با اينهمه آنچه به دستآوردند آنها را بينياز نكرد.
چنانكه مالحظه ميفرماييد خداوند در آيه فوق ميفرمايد
چرا منكران تفكر توحي��دي  -تفكري كه انبيا متذكر آن
هستند -بر سرنوشت گذشتگان نظر نمياندازند ،در حالي
كه از نظر تعداد و توانايي در تغيير زمين ،از اينها برتر بودند
با اين همه آنچه به دست آورده بودند آنها را كفايت نكرد و
نتوانستند از نتيجه زحمات خود بهرهمند شوند .سپس در
آيه بعد علت مسئله را روشن ميكند و ميفرمايد:
من ال ْ ِعلْ ِم
« َفلَما َجاءتْ ُه ْم ُر ُس ُل ُهم ب ِال ْ َبي َناتِ َف ِر ُحوا ب َِما ع َ
ِند ُهم َ
َو َحاقَ ب ِ ِهم ما َكان ُوا ب ِ ِه يَ ْس�� َت ْه ِزؤُون»؛ و چون پيامبرانشان
با داليل روشن بهس��وي آنها آمدند ،آنها به آن علمي كه
نزدشان بود خرسند بودند و سرانجام آنها را همان چيزي

كه مسخره ميكردند ،فرا گرفت.
در آيه ف��وق رمز بينتيجهش��دن و ناكام��ي تمدنهاي
گذشته را در اين ميداند كه به علم خود كه همان تصرف
قدرتمندانه در زمين ب��ود ،مغرور و مس��رور بودند و لذا
تذكر انبياي اله��ي را كه از خطر آين��ده آن زندگي خبر
ميدادند ،نه تنها جدي نميگرفتند ،بلكه مس��خرههم
ميكردند ،با اين تصور كه ه��ر باليي را با علم خود دفع و
بحرانها را كنترل ميكنيم .در آخر آيه ميفرمايد :ولي
همان چيزي كه به مسخره ميگرفتند  -يعني عذابي كه
پيامبران از آن خبر داده بودند -آنها را احاطه كرد .چون
اينها تصور ميكردند مشكالتي كه پيامبران از آنها خبر
ميدهند در عرض همان مشكالتي است كه با آن آشنايند
و لذا ميگفتند خودمان ميتوانيم آن را دفع كنيم غافل
از اينكه اراده الهي و عذاب او در طول زندگي و تمدن آنها
قرار دارد و لذا نه آنطور است كه بتوانند آن را ببينند ،و
نه طوري اس��ت كه بتوانند با آن مقابل��ه كنند ،چون آن
عذاب همه زندگ��ي و تمدن آنها را در ب��ر ميگيرد .مثل
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عب�رت از تاريخ يعني ب�ا نگاه توحي�دي از ظاهر
رويدادها عبور كنيد و متوجه باطن و آن اس�مي
باشيد كه آن تمدن را در قبضه خود گرفت و هالك
كرد

احاطه نفس انسان است بر بدن او ،آيا بدن انسان ميتواند
با نفس انسان مقابله كند و اگر مث ً
ال نفس اراده كرد چشم
بدن را ببندد ،ماهيچههاي چشم ميتوانند در مقابل آن
مقاومت كنند؟
مشكل تمدنهاي مادي و حس��ي آن است كه از حضور
عالم وج��ود احاطه دارد غافلند و آن را
توحيد كه بر همه ِ
ناديده ميگيرند و لذا در جهتي ب��ه غير از جهت خداي
يگانه س��ير ميكنند ،در حاليكه توحي��د حقيقت بقا،
يگانگي و انسجام اس��ت ،پس هر چه از توحيد دور شوند
عم ً
ال از بقا ،يگانگي و انس��جام دور شدهاند ،تا آنجايي كه
درس��ت وقتي آن تمدن در اوج درخش��ش خود ،در اوج
دوري از خداس��ت ،آثار اضمحالل و هالك��ت آن ظاهر
ميشود.
چنانچ��ه بتوانيم با چني��ن ديدي حادثهه��ا ،دولتها و
تمدنها را بنگريم ،ميفهميم كه آنها در كجاي تاريخ خود
قرار دارند .مسلم است كه هر تمدني ،از جمله تمدن غربي
كه خود را از درون خود ميبيند ،مدعي باشد براي ماندن
در هميشه تاريخ برنامهريزي كرده است و اگر كسي با نگاه
به برنامههاي آن تمدن بخواهد آن را ارزيابي كند به همان
باوري ميرسد كه خو ِد آن تمدن مدعي آن است ،اما اگر
با نگاه توحيدي به موضوع بنگ��رد آن را به صورتي ديگر
ميبيند و رمز بقا و عدم بق��اي آن را در نزديكي و دوري
از توحيد جس��توجو ميكند ،ديگر قدرت ماشينهاي
غولآسا و اسلحههاي مخوف و برنامههاي دقيق حجاب
وي نميشود تا سقوط و بيآيندگي آن تمدن را نبيند.
عبرت از تاريخ يعني با نگاه توحي��دي از ظاهر رويدادها
عبور كنيد و متوجه باطن و آن اسمي باشيد كه آن تمدن
را در قبضه خود گرفت و هالك كرد .عبرت از تاريخ يعني
تصديق سخن انبيایي كه با بصيرت توحيدي خود ،ماوراي
غوغاي زمانه و حجابهايي كه تمدنهاي غير توحيدي
ايجاد ميكردند ،نظر را به حقيقتي ماوراي مظاهر قدرتها
ميانداختند و لذا خرافههايي را كه به اسم نظر كارشناسان
بر بش��ريت تحميل ميكردند ،به چي��زي نميگرفتند و
تش��ريفاتي را كه به اس��م تمدن عامل توقف بشريت بود
بيارزش ميديدند و در نتيجه بهجاي آنكه اين ظواهر آنها
را حيران كند ،متوجه رازهاي حيرتانگيز عالم ميشدند
«رب ِز ْدن ِي ت ََحيراً»؛ پروردگارا
و از خدا تقاضا ميكردن��دَ :
نسبت به خودت بر حيرتم بيفزا ،كه از اين ظواهر دروغين
حيرت نكنم.
تمدن مورد انتظار
صاحبان بينش توحيدي به ذوق حض��ور و الهام فطري
متوجه ظلم��ات مدنيتهاي غير الهي ميش��وند و هيچ
حيل��هاي از حيلههاي آن مدنيتها كه عوام را مش��غول
خود ميكند ،آنها را فريفت��ه نمينمايد .صاحبان بينش
توحيدي ،فرهنگ زميني زمينيان را در مقابل تمدني كه
جلوه عالَم عرش اس��ت به چيزي نميگيرند و همواره در
ِ
حقيقت واسطه
انتظار ظهور تمدني هستند كه از طريق
فيض ،عرش را به فرش متصل ميس��ازد ،تا فرشيان نيز
عرشي شوند ،بيآنكه كتاب و سنت را وسيله تأييد تمدن
مدرنيته قرار دهند و موجب ادامه غيبت واس��طه فيض
گردند و از الهامات ربوبي و احياي دين محروم شوند.
در فرهنگ مدرنيته نه تنها هيچ تالشي براي پيوند زمينيان
آسمان معنويت نميشود ،بلكه تمام تالش آن است كه
به
ِ
باطن معنوي هر چيز ناديده گرفته ش��ود و در اين راستا
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دش��مني با هر جريان معنوي كه به باطن وجودي عالم
نظر دارد را پيشه خود كرده اس��ت ،مگر اينكه معنوياتي
در ميان باش��د در حد خيال و جهت تخلي��ه رواني .ولي
در آن فرهنگ معنويت به عنوان عالَمي متعالي كه عالم
مدرنيته را به چيزي نميگيرد ،به ش��دت نفي ميشود و
نيهليس��م پيش آمده به جهت غفلت از عالم قدس را به
ِ
عنوان پذيرش واقعيت ،سرنوشت طبيعي بشر ميپندارد.
هر حرفي كه به اين غفلت مدد برساند در خود ميپذيرد،
حال چه اين غفلت اسال ِم غافل از واليت امام معصوم باشد
و چه فرهنگ بودايي و داالييالمايي ،عمده آن است كه
هيچ فكري حق ندارد به عالمي باالت��ر و برتر از فرهنگ
مدرنيته اش��اره كند وگرنه با انواع حيلههاي فرهنگي از
ميدان به در ميشود.
در مكتب انبي��ا و به نور توحيد از طري��ق تزكيه و صفاي
باطن ،س��ير از ظاه��ر به باطن ج��زء زندگي اف��راد قرار
ميگيرد ،ولي در فرهنگ مدرنيته همه تالش براي توجه
به ظاهر و چهرههاي متناوب همين ظاهر است ،بدون آنكه

امكاني براي نظر به باطن در آن فرهنگ مطرح باشد ،ولذا
تربيتيافتگان آن فرهنگ طوري عالم را ميبينند كه گويا
هيچ معنويتي در نهاد اين ظواهر موجود نيس��ت .در اين
درس مشغولشدن به
فرهنگ درس فيزيك و ش��يمي ِ
ظاهري ميشود كه متذكر هيچ باطني نيست و اين است
كه بشريت امروز از طريق اين علوم چشم باطن خود را از
دست داده است .انساني كه در قشر عالم مانده درصدد بر
ميآيد تا دلتنگي خود را با انواع مشغوليات ظاهري جبران
كند و اين همه سرگرمي در دنياي مدرن حاصل چنين
دلتنگيهايي است.
فرهنگ غرب مدعي اس��ت بر مدار راسيوناليسم يا عقل
اداره ميش��ود ولي مس��لم اين عقل آن عقلي نيست كه
انس��ان را متوجه جالل و جمال خداوند كن��د و روحيه
خشوع و اطاعت را در انسان بپروراند .اگر در متون روايي ما
خداوند ميفرمايد بهتر از عقل خلق نكردم ،عقل را نيز به
معني اطاعت الهي معرفي ميفرمايد و لذا ميتوان گفت
عقل غربي هيچ ارتباطي با عقل قدسي ندارد و به همان

فرهنگ غرب مدعي است بر مدار راسيوناليسم
يا عقل اداره ميش�ود ولي مس�لم اي�ن عقل آن
عقلي نيست كه انس�ان را متوجه جالل و جمال
خداوند كند و روحيه خشوع و اطاعت را در انسان
بپروراند

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

اندازه نيز متوجه انحراف خود نميشود .اين عقل به جاي
نبياهلل ،تكنسينها را قرار ميدهد  -تا پيروان خود را به
مرتبههاي عالي معبود َوهميش��ان راهنمايي كند -در
عقل تكنيكي پرستش هست ،ولي پرستش صورتهاي
عقل اطاعت در
متعالي تكنيك .در اين نوع پرس��تيدنِ ،
حجاب ميرود و عقل ظاهربيني قوت ميگيرد و روحيه
خود استقاللي به جاي بندگي خدا رشد ميكند و از اين
عقل ،روشنفكران دنياي مدرن پروريده ميشوند و بشر
مدار تفكر قرار ميگيرد و ترقي ماش��يني ،هدف جريان
روشنفكري ميشود و لذا مقصدشان غرب خواهد بود.
عقل تكنيكي عالَمش عالَم
روشنفكر پروريدهشده توسط ِ
غير ديني است ،اگر بتواند بهكلي دين را نفي ميكند و اگر
نتواند به اسم خرافهزدايي آنقدر از آن ميزند كه در عمل
جز يك باور شخصي از دين نميماند و ساحت جامعه به
عقل سكوالر كه در عمل الئيك خواهد بود ،ميافتد
دست ِ
و چنين القا ميش��ود كه دوره دين گذشته است و از اين
طريق پشتكردن به توحيد را به نهايت ميرسانند.

تمدن غرب؛ تمدن وهم
ادعاي ما اين است كه غرب بعد از رنسانس كه معني انسان
را گم كرد ،وارد ضعف بينش نسبت به «انسان»« ،جهان»
و «خدا» ش��د و لذا تمدني را پايهگذاري كرد كه بهجاي
جوابگويي به عقل و قلبَ « ،وه��م» را ارضا كرد و رو به
سوي خياالت كرد و نه رو به سوي حقايق.
در قرآن بينش شيطان به عنوان يك بينش سو ِء انحرافي
مطرح است ،حاال حرف ش��يطان اين است« :خدايا! من
حتماً بندههاي ت��و را گمراه مينماي��م و حتماً براي آنها
آرزوس��ازي ميكنم ».بعضي مواقع ميگوييم فالني در
آرزوهاي خود بهس��ر ميبرد .يعني چيزهايي را كه هيچ
واقعيتي ندارند ،در خيال خود س��اخته و ب��ا آنها خوش
است .خدا در قرآن از عمل شيطان خبر ميدهد كه براي
انسانها آرزوسازي ميكند تا به جاي اينكه با واقعيتها
زندگي كنند ،با خياالتشان زندگي كنند و خداوند در واقع
دارد ميفرمايد من هم مانع اين نوع فعاليتهاي شيطان
نشدهام ،تا هركس به شيطان نزديك ش��د ،با خياالت و

آرزوهاي پوچ زندگي كند و هر كس هم از او دور ش��د ،با
واقعيات زندگي كند.
سپس خداوند سخن شيطان را مطرح ميكند كه گفتَ « :و
آل ُم َرن ُه ْم»؛ من به آنها فرمان ميدهم و زندگي آنها را طوري
در اختيار ميگيرمكه برنامههاي من را عمل كنند.
تك��ن آ َذ َ َ
« َفلَ ُي َب ُ
َي��رن خَ لْقَ اهلل ِ»؛
ان األن ْ َعا ِم َوآل ُم َرن ُه ْم َفلَ ُيغ ُ
پس فرمان ميدهم تا گوشهاي حيوانات را سوراخ كنند
و آنچه را خدا خلق كرده اس��ت تغيير بدهند .ش��يطان
ميگويد من برنامه ش��يطاني خ��ود را اينگونه ميريزم
كه اينها در مخلوقات خدا و نظ��ام طبيعي تصرف كنند
و نظام عال��م را تغيير دهند .از اينجاس��ت كه يك بحث
اساس��ي پيش ميآيد كه خداوند از قبل دارد به بشريت
ميگويد«:روح شيطاني را بشناسيد كه با آرزوسازيهاي
دروغين ميخواهد بهدس��ت ش��ما نظام خلقت را تغيير
بدهد».
ِ
تخِ
ان َول ِيا من
ذ
ي
ن
م
و
«
:
فرمايد
ي
م
ادامه
بعد در
الش��ي َط َ
َ َ َ
ْ
ون اهلل ِ َفق َْد خَ سِ َر خُ ْس َ��ران ًا مبِي ًنا»؛ و هر كس شيطان را
ُد ِ
سرپرس��ت خود گرفت و برنامهريزيهاي او را پذيرفت،
به پوچي و بيثمريِ آشكاري گرفتار ميشود ،به طوري
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بدانيد ش��يطان يك عنصر فعال در زندگي شماست ،به
طوري كه به انسانها وعده ميدهد و براي آنها آرزوسازي
ميكند ولي سراسر وعدهها و اميدهايي كه شيطان ايجاد
ميكند ،دروغ و غيرواقعي است و اينطور نيست كه فكر
كنيد فريبهاي شيطان و نقش آن در تصميمگيريهاي
شما چيزي نيست و به راحتي ميتوان آن را ناديده گرفت
و هرطور خواستيد عمل كنيد .به قول مولوي:
فلسفي كه منكر ديوي بود
در همان دم ُسخره ديوي بود
آن عدهاي كه منكر شيطان هستند ،عم ً
ال در همان لحظه
تحت تأثير شيطان هستند ،خو ِد شيطان ،انكا ِر شيطان
را به تو القا ميكند .خداوند براي نجات بش��ر ميفرمايد
شما بايد به نقش پديدهاي به نام شيطان در زندگي خود
با ِ
دقت هر چه بيشتر توجه كنيد و چگونگي عملكردن
او را بشناسيد.
خداوند ميفرمايد؛ ش��يطان به انس��انها وعده ميدهد
«يَع ُِد ُه ْم»؛ شيطان در زندگي به شما وعدههاي شيطاني
ميدهد و لذا افقها و آرمانهايي را مدنظر شما ميآورد
و ش��ـما را در بهدس��تآوردن آن اهــداف  -كه دروغ و
غيرقابل دس��ترس اس��ت -اميدوار ميكند و به عبارت
ديگر ،ش��ما را به ناكجاآبادها مش��غول ميكند .شيطان
براي آنها آرزوسازي ميكندَ « ،و يُ َمني ِه ْم» آري؛ براي شما
آرزوسازي ميكند تا در خياالت خود ،مشغول آن اهداف
و آرزوهاي كاذب و شيطاني باش��يد و سراسر عمرتان را
ورا» و هر
صرف آنها كنيدَ « ،و َما يَع ُِد ُه ُم
الش��ي َط ُ
ْ
ان إِال ُغ ُر ً
چه وعده داده و براي شما هدفسازي كرده است ،چيزي
جز فريب نيست ،پس شيطان با اين كارش در زندگي شما
يك فريب بزرگ است.
گزينش تكنول�وژي ،اولين گام س�اخت تمدن
اسالمي
در ساختن تمدن اسالمي ،ما بايد مراحلي را طي كنيم و هر
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در ساختن تمدن اسالمي ،ما بايد مراحلي را طي
كنيم و ه�ر مرحلهمقدمه مرحله بع�دي خواهد
بود .اولين مرحله ،توجه ب�ه عالَم ديني و گزينش
تكنولوژي است

مرحلهمقدمه مرحله بعدي خواهد بود .اولين مرحله ،توجه
به عالَم ديني و گزينش تكنولوژي اس��ت و هر چه جلوتر
رفتيم ،اي��ن معادله تغيير ميكن��د و زمينه ظهور علمي
فراهم ميش��ود كه آن علم و آن نگاه ماهيتاً با علم غربي
فرق ميكند .قسمت دوم سؤال را بنده كام ً
ال قبول دارم .ما
در حال حاضر گرفتار همين علمي هستيم كه عالم و آدم
را به نحو خاصي مينگرد و بر اساس آن نگاه ،نميتوانيم به
راحتي خود را از اين فضايي كه ابزارهاي حاصل از ديدگاه
مدرنيته ما را احاطه كرده است ،برهانيم.
به نظر بنده در منظر مدرنيته ،معرفت به «عالَم»« ،آدم»
و «خدا» عوض شده است .خداي مدرنيته ،خدايي است
كه اين طبيعت را ساخته و آن را رها كرده است .به تعبير
الپالس ،خدا مثل يك ساعتس��از ناشي عمل كرده و به
همينجهت گاهي اين ساعت خراب ميشود و بشر بايد
آن را تعميركند! يعني اين طبيعت دائماً بايد وصله پينه
حكيم عليم نيست.
بش��ود ،يعني خداي مدرنيته خداي
ِ
پس عنايت داش��ته باش��يد كه خداي مدرنيته ،خداي
تقليليافته است ،غير از خدايي است كه كمال مطلق است
و بشر در تمام ابعا ِد زندگي ،او را ميخواهد و به او وابسته
انسان مدرنيته هم انسان خاصي است كه اصطالحاً
است.
ِ
آن تفكر را اومانيسم ،يا انسانمحوري يا انسان خودبنياد
ميگويند كه تا حدي در متن كتاب شرح داده شد .انسان
ديني ،انس��اني اس��ت كه بندگي خدا برايش اصل است
معرفتي
و خود را در بندگي خدا معني ميكن��د اما نگاه
ِ
اومانيسم به انسان ميگويد خدا انسان را خلق كرده ،ولي
در واقع خدا ،بنده اين انسان است و خدا چيزي را كه ميل
انسان است بايد فراهم كند و اين دو نگاه به انسان ،خيلي
فرق ميكند .يك وقت اس��ت ميگوييد خدايا! هر چه تو
ميگويي ،من ميخواهم باشم ،ولي يك وقت ميگوييد
خدايا! هر چه ما ميگوييم ،تو بايد باشي .شما گاهي تعجب
ميكنيد كه فردي خدا را قب��ول دارد ،ولي اص ً
ال مقيد به
دستورات ديني نيست ،دقت داش��ته باشيد خدايي كه
اين فرد قبول دارد ،غير از خداي پيامبران اس��ت .خداي
خالق غير از خداي معبود است ،انسان مدرنيته در عين
اينكه خداي خالق را ميشناس��د ،ولي خود را ميپرستد

بهنظربندهدرمنظرمدرنيته،معرفتبه«عالَم»«،آدم»و«خدا»عوض
شدهاست.خدايمدرنيته،خدايياستكهاينطبيعتراساختهوآن
رارهاكردهاست.بهتعبيرالپالس،خدامثليكساعتسازناشيعمل
كردهوبههمينجهتگاهياينساعتخرابميشودوبشربايدآنرا
تعميركند!
و نه خدا را.
س��ومين مورد كه در منظر مدرنيته عوض شد« ،عالم با
طبيعت» اس��ت .طبيعت مدنظر فرهنگ مدرنيته ،يك
جسد مردهاي است كه مرتباً بايد در آن تصرف كرد و آن را
به ميل خود درآورد ،به اصطالح ،طبيعت از نظر مدرنيته
«ماده تصرف انسان است» هايدگر ميگويد :يك انسان
عادي كه نگاهش تحت سيطره مدرنيته درنيامده است،
وقتي به جنگل نگاه ميكند ،درختان با ش��كوه تودرتو را
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ميبيند كه يك دنيا راز و اُنس هس��تند .اما يك نجار كه
ماشين الوارسازي دارد وقتي به جنگل نگاه ميكند فقط
الوار ميبيند .نگاه بش��ر مدرن به طبيعت ،مثل نگاه اين
نجار به جنگل اس��ت ،همه چيز را «ماده تصرف انسان»
ميداند ،بنابراين چيزي از واقعيت را نميبيند ،اين نجار
چه چيزي از جنگل را مشاهده ميكند ،مسلم از جنگل
چيزي نميبيند ،چون نميخواهد جنگل را ببيند ،هركس
هر چيزي را كه خواست ميبيند.
اگر فردا از شما ميپرسيدند پيراهن من چه شكلي بود؟ به

شما قول ميدهم اگر خياط نباشيد اكثرا ً جواب ميدهيد،
نميدانيم چه شكلي بود .براي اينكه شما نيامدهايد شكل
و رنگ پيراهن م��ن را نگاه كنيد ،رنگ و ش��كل پيراهن
من در ذهن كس��ي ميماند كه آمده اس��ت پيراهن مرا
ببيند يا خياط اس��ت و دغدغهاش بررسي شكل و رنگ
لباسهاست .بر اساس همين قاعده ،انسانها در شرايطي
كه روح مدرنيته بر آنها سيطره ندارد ،طبيعت را صورت
علم خدا مشاهده ميكنند و آن را اشاره به رازها مييابند.
امروزه نگاه اكثر انسانها به عالم ،آدم و خدا ،مثل نگاه آن
نجار شده است .يعني طبيعت را ماده تصرف ميبينند ،نه
وسيله معاشقه .اين نگاه خيلي فرق ميكند با نگاهي كه
مدرنيته به عالَم دارد و آن علمي كه از اين زاويه به «عالم»،
«آدم» و «خدا» مينگرد و به دنبال ديدن ساحات ديگر
هستي است ،علم حضوري اس��ت و ميتواند معلوم خود
را نيز به حضورآورد تا با آن اُن��س بگيرد و اين علم ،لوازم
خود را دارد و تمدن مناسب خود را هم بهوجود ميآورد
و نسبت او به همه چيز غير نسبتي است كه انسان مدرن
با اشياء دارد.

مشخص است كه هنر فينفسه ارزش نيست بلكه
يك توانايي اس�ت كه اگر در راه حق بهكار گرفته
شود ،ارزش و عامل آن هنرمند ارزشي است و اگر
در راه باطل از آن استفاده شود بيارزش و عامل آن
غيرارزشي است

نقش ایدئولوژی در جهتدهی به فرهنگ و هنر

شمشيردولبههنر

ميخواهند اس��تفاده كنند .در دنيا كسي وجود ندارد كه
صاحب عقل باشد ،ولي نخواهد از هنر استفاده كند .يكي
از انواع اس��تفاده از هنر هم اين است كه يك نفر ،انديشه
ناپاكي را با يك ابزار هنري در ذهنها نهادينه كند ،بنابراين
آن فرد هم ميخواهد از هنر استفاده كند ،همچون پول و
سالح كه بشر از آن استفاده ميكند ».اما آيا حقيقتاً هنر
هرچه باشد خوب است؟ آيا آن موسيقي كه سبب ايجاد
روحيه حماسي در وجود انسان ميشود با آن موسيقي كه
سبب تضعيف عقل و قواي فكري ميشود برابر است؟ آيا
هر هنرمندي ارزشي اس��ت؟ بازيگري كه نقش شهيدي
را بازي ميكند با بازيگري كه در هاليوود مرز عفت را در
مينوردد ،مساوي و هر دو ارزشي هستند؟! براي ريشهيابي
اين طرز تفكر ،الزم اس��ت به معرفي و نقد برخي مكاتب
فلسفي بپردازيم.
در نظريه شكاكيت يا نسبيتگرايي ،شكگراها معتقدند
هيچ شناخت يقيني ممكن نيست و نسبيگراها معتقدند
هيچ شناختي مطلق نيس��ت ،از اين رو نميتوان به هيچ
ش��ناختي درباره يك امر به صورت يقيني و مطلق دست
يافت .پس ش��ناخت هر موضوع و پديدهاي نسبي است
و نميتوان به آن اعتماد كامل ك��رد ،پس معرفت يقيني
ممكن نيست .حال از پيروان اين مكاتب سؤال ميشود،
آيا به نظريه خود معرفت يقيني داريد؟ اگر بگويند آري،
نظريه خود را نقض كردهاند چون به يك شناخت يقيني
اعتراف كردهاند و اگر بگويند خير ،پس ش��ناخت يقيني
ممكن و نظريه آنها مردود است.
در نگاه پلوراليس��تي ،حقيقت به دين ي��ا مذهب ويژهاي
اختصاص ندارد بلك��ه هر يك از ادي��ان و فرقهها بهرهاي
از حقيقت داش��ته و راهي به س��وي حق ()The Real
اس��ت .آنها معتقدند از ه��ر راهي ميتوان به بهش��ت راه
يافت اما واضح است كه پذيرفتن اين نظريه خود مستلزم
تأييد نسبيتگرايي و شكگرايي اس��ت كه نقد و رد آن

گذشت .همچنين بر اساس اين نظريه كه ريشه در برخي
فرقههاي مس��يحيت پروتس��تان دارد ،شيطانپرستها
و همجنسگراها و بتپرس��تان نيز بحق هستند .حال دو
جمله «آب مايع است»« ،آب تشنگي را برطرف ميكند»
را در نظر بگيريد .مايع بودن و برطرف كردن تشنگي ،هر
دو از اوصاف آب هس��تند .اولي صرفنظ��ر از پديدههاي
ديگر ،ج��زو ويژگيهاي ذات��ي آب اس��ت و دوميبراي
اثبات نياز فرد تشنه است .اما اگر كسي بگويد «هنر يعني
ارزش» و «هنرمند ،ارزشمندي است كه با كار خالقانه به
تعالي ميرسد» صفت ارزش را براي ذات هنر ذكر كرده
اس��ت .اما آيا ارزش جزو صفات ذاتي يك پديده اس��ت؟
وقتي گفته ميشود يك انگشتر ارزشمند است ،در مقام
مقايسه با يك شيء ديگر آن را س��نجيدهاند مث ً
ال با پول
يا جواهرات ديگر .ممكن اس��ت اين انگشتر در برابر يك
الماس شيء ارزشمندي به حساب نيايد ،از اين رو ارزش،
يك صفت غيرذاتي براي هنر است كه نميتواند مستقل
از پديدههاي ديگر باشد .از سويي ديگر اين نوع نگاهها با
نظريه پلوراليس��م مطابقت دارد كه ميگويد« :هر هنري
ارزش اس��ت ،صرفنظر از نوع و روش آن » .در اين نگاه با
پذيرفتن صفت ارزش براي ذات هنر ،سعي ميشود «هنر»
صفتي مناسب براي هر كار ديگري بهشمار برود .مشخص
است كه هنر فينفسه ارزش نيست بلكه يك توانايي است
كه اگر در راه ح��ق بهكار گرفته ش��ود ،ارزش و عامل آن
هنرمند ارزشي است و اگر در راه باطل از آن استفاده شود
بيارزش و عامل آن غيرارزشي است.
شكي نيست كساني كه تفكرات يا انگيزهها يا اهواي غلط
دارند ،از هنر اس��تفاده خواهند كرد .هنر چيزي است كه
همه ذهن شعورهاي عالم -عامل و مستمع -با به كار بردن
و با التذاذ به آن ،ميخواهند استفاده كنند .در دنيا كسي
وجود ندارد كه صاحب عقل باش��د ،ول��ي نخواهد از هنر
استفاده كند.
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جنگ جهاني دوم اگر چه به ظاهر
سيدمحمدرضا
صحنه نب��رد بل��وك متحدين و
حسيني
متفقين اس��ت لكن ريشه اصلي
آن قدرتطلبي و كشورگش��ايي
صرف نيس��ت بلكه مبارزه بر سر
انديشههاست .برخي مورخان و انديشمندان ريشه اصلي
آن را رقابت سياسي فاشيس��م و دموكراسيهاي غربي و
ماركسيسم دانستهاند.
آنچه با واكاوي افكار و گفتههاي هيتلر حاصل ميش��ود
اين است كه جنگ جهاني دوم از يك ايدئولوژي و مكتب
فلسفي سرچش��مه ميگيرد .با اين مقدمه ميتوان گفت
اعتقادات يك فرد ،ريشه در باورهاي بنياني و وابستگي او
به مكاتب فلسفي دارد.
هر تفكر سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي برگرفته از
يك نوع عقيده بنياني و ايدئولوژي است .در تعريف فرهنگ
ميتوان گفت :مجموعه مايههايي كه رفتار انسان را از رفتار
حيوان متمايز ميس��ازد .به طور كلي سه بخش اساسي
براي فرهنگ ميتوان در نظر گرفت :اول :ش��ناختها و
باورها دوم :ارزشها و گرايشها سوم :رفتارها و كردارها.
انسان داراي دو نوع گرايش است كه خداي متعال در نهاد
او قرار داده اس��ت؛ يكي غرايز حيواني و ديگري ميلهاي
متعالي.
هر كس��ي براي نيل به اهداف خود در جامعه راهكارهاي
فراوان��ي را تدوي��ن ميكند .اع��م از اقتص��ادي ،نظامي،
سياسي يا فرهنگي .يكي از س��ختترين اما مؤثرترين و
راهبرديترين شيوه ،فرهنگ اس��ت .كار فرهنگي كاري
زيركانه اما زمانبر و پايدار است .وقتي عنصري وارد فرهنگ
يك جامعه ش��د ،مبارزه با آن سخت ميشود .هر انقالبي
بر اساس رهيافتي شكل گرفته است .پژوهشگران ،انقالب
اس�لامي ايران را انقالبي فرهنگي ميدانند .هنر يكي از
ابزارهاي فرهنگ است .امروز هم در دنيا آنان كه به دنبال
برنامههاي بلندمدت فرهنگيان��د از هنر به عنوان ابزاري
اساسي بهره ميبرند.
به گفته مقام معظم رهبري« :ش��كي نيس��ت كساني كه
تفكرات يا انگيزهها يا اهواي غلط دارند ،از هنر اس��تفاده
خواهند كرد .هنر چيزي اس��ت كه همه ذهن شعورهاي
عالم -عامل و مس��تمع -با به كار بردن و ب��ا التذاذ به آن،

41

تمدن غ�رب به عنوان تمدن مس�لط ام�روز چه
بخواهيم و چه نخواهيم توانس�ته در عرصه هنر،
تنخوردبيشتريبافرهنگهايجوامعديگرپيدا
کند و به نوعي يکي از اولين تهاجمهاي فرهنگي
تمدني غرب قالب و نقاب هنر است

در کدام مرحله از تحقق فرهنگ تمدني اسالمي هستيم؟

انقالبيفکرکن،جهانيعملکن
حيدر
فيضآبادي

رويکرد تمدني به هنر و فرهنگ اسالمي مالزم با عرصهسازي براي فهم گفتمان انقالب اسالمي است .انقالب اسالمي ايران به رهبري
حضرت امامخميني(ره) طاليهدار نوعي تعامل ويژه در رويارويي با غرب است که بنا دارد در جوهر تمدن جديد غربي به نفع جوامع مسلمان
و بلکه همه ملل محروم عالم تصرف کند و فطرت انساني خوابيده را بيدار کند و سرآغاز دوران تاريخي تازهاي باشد .با اين احوال رسالت
هنر و فرهنگ انقالبي و ميزان تصرف و تجلي آن در عصر حاضر تا چه ميزان تأثيرگذار بوده است؟

هرچه در مسیر انقالب پيش ميرويم پرسش و جدالهاي
ما با عالم جديد بيشتر ميشود .يکي از محلهاي برخورد
و نزاع ما با مدرنيته ،س��احت فرهنگ و هنر التقاطي آن
است؛ ساحتي که هويت يک جامعه را ميسازد و ما هنوز
از وضعيت عصري آن مغفول ماندهايم .براي ش��ناخت و
تأويل اين دو حوزه گستره و دامنه آن را بايد تبيين کرد
و به نقد و تحليل وضعيت فرهنگي ح��ال و روز امروز و
فردايمان پرداخت .در س��رفصلهايي اجماالً به ش��رح
ماوقع وضعيت فرهنگ و هنر از لحاظ تاريخي و حکمي
پرداخته ميشود:
هنر و فلسفه هنر غربي به تراژدي ميگرايد و عالم
ديونيزوسي و هرج و مرجطلب را در حديث نفس
خويش طلب ميکند .اين انانيت و اگوئيسم ،در پردهدري
و تبرج در آثار هنري مکتبهاي مدرن ،پس��تمدرن و
ترانسمدرن جلوهگري ميکند .اگر پوسته رويين يک
تمدن و نظام معنايي نشانهمند متخيل شده يک تمدن

1

42

را هنر آن بدانيم ،هر تمدن��ي در بدو حياتش در هنرش
پوست مياندازد و خود را به نمايش ميگذارد .اين روند
در ساحتهاي بعدي يک تمدن مثل سياست ،اقتصاد،
اجتماع و فرهنگ آن نفوذ و رسوب پيدا ميکند .تمدن
غرب به عنوان تمدن مس��لط امروز چه بخواهيم و چه
نخواهيم توانس��ته در عرصه هنر ،تن خورد بيشتري با
فرهنگه��اي جوامع ديگر پيدا کند و ب��ه نوعي يکي از
اولي��ن تهاجمه��اي فرهنگ��ي تمدن��ي غرب ج��دا از
تهاجمهاي سخت نظامي و نيمهسخت اقتصادي ،تهاجم
فرهنگي در قالب و نقاب هنر است.
انقالب اسالمي که داعيهدار نسبتي تازه با حيات
منحط شده و اسالم قشري و متحجر بود ،در آغاز
نسبت و سنخيت خويش را با اين ويترين تمدني غرب
مشخص کرد« :ما با سينما مشکل نداريم با فحشا مشکل
داريم ».اين بيان امام(ره) حد و رسم ما را با فرآوردههاي
تمدني غرب مشخص کرد .فحشا و منکر همان چيزي
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بود که برايش انقالب کرديم .نميتوان دوباره به همان
وضع قبلي بازگش��ت .بايد هجرتي صورت ميگرفت به
جايي که ديگر جاي فحش��ا نبود .هنر و فرهنگ انقالب
اسالمي حجابي تازه بر تن اين جان عريان کرد و پا به پاي
انقالب پيش آمد ،در شعر و سرودهاي انقالبي که نقش
شور و شعور انقالبي داش��ت و اين وظيفه به نحو احسن
توس��ط ش��عرا و حنجرههاي انقالبي به پيش رفت .در
هشت س��ال دفاع مقدس اين نمايش ادامه پيدا کرد و
ب جلوهگر شد اما اين روند ادامه
جهاد در عرصه هنر انقال 
پيدا نکرد .ذهن و قلب انقالبي مورد تصرف انديشههاي
جعلي و غيرانقالبي قرار گرفت .پوس��ته انقالب به انگل
اين تفکرات آلوده شده بود و مسائل و دغدغههاي انقالبي
رخت بربس��ته ب��ود و ج��اي خ��ود را ب��ه دغدغههاي
غيرحقيقي و تصنعي مرفهنشينان بيدرد داد.
نگاهها هر روز نازلتر و از انقالب دورتر ميش��د ،طوري
که صدور تفکر و انديشه انقالب در هر ساحتي با وضعيت

اگردرهنرنسبيگراييرسوخکند،ثباتوسکونتي
درظهوراثرشکلنميگيردودچارنوعيبيتعيني،
ذهنيت ماليخوليايي ،بيتعهدي ،واقعيتگريزي و
چنگ زدن به هر آنچه میشود که موهوم است و
نفس سرکش و خيال طلب ميکند

طيفهنريغيرانقالبي
روشنفکرمآبطي
اينسالهانيزانفعال
خويش رادرنحوه
مواجههبافرآوردههاي
هنريتمدنغرب
پذيرندگيمحض،
مقلدانهوتوخاليادامه
داد و اين روند در آثار
بيهويتاوتجليکرد
ودرقامتولفافهآثار
بينالمللي،جهاني،
معناگراياجشنوارهاي
جلوهکرد.معدود
آثارهنريانقالبي
مقبولتريبونهاو
تبليغاتچيهايغربي
قرارنميگرفتودر
اذهانوقلوبآنها
جاييبازنميکرد
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ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

امروز سخت هموار ميشد .گويا ايمان ما به انديشهها و
تئوريهاي غربي بيش��تر در قلبمان نفوذ کرده بود تا
ايمان انقالبي و مسير قهقرايي که در پيش گرفتيم که ما
را به انديشههاي قبل انقالب رهنمون ميکرد .براي گذر
از اين وضعيت بايد رجعت��ي صورت ميگرفت با احياي
ايمان انقالبي ،با احياي تفکر و عقل انقالبي ،با احياي اين
انديشه که «انقالبي فکر کن و جهاني عمل کن».
هنر انقالبي بينش و درک حضور بااليي را ميطلبد
و به مهارتي دوچندان نيز در فرآيند ارائه اثر بايد
مجه��ز باش��د .مهارت��ي ک��ه ب��راي عب��ور از مرزها و
محدوديتهاي مرسوم و بت شده در قالب کاري خويش،
ابت��کار و جعل نس��خهاي جايگزين براي گ��ذر از وضع
موجود الزم است .اثر انقالبي منشأ ظهورش قلب هنرمند
است ،جايگاه کفر ،ايمان ،شک و يقين ،قلب محل نزاع و
نمايش اين نبردگاه و جلوهگري آن در اثر هنرمند انقالبي
است .اگر اثر هنرمند انقالبي نمايشگر اين نزاع و برخورد
نباشد ،پس اثر او نش��انگر چيز ديگري است و اين چيز،
هرچه هست ديگر انقالبي نيست.
هنر در تمدن غرب به فرماليسم و انتزاع ميگرايد
که برآمده از انديشه و ذهنيت فرماليسم و مادي
آنهاست .فلسفه در زبان تجلي ميکند و زبان اگر برآمده
از قلبي مطمئن و موقن نباش��د به نس��بيگرايي ميل

ميکند .اين نسبيگرايي در تمام شئون تمدن غرب چه
سياست ،اقتصاد ،فرهنگ و هنر نشت ميکند .اگر در هنر
نسبيگرايي رس��وخ کند ،ثبات و سکونتي در ظهور اثر
ش��کل نميگيرد و دچ��ار نوع��ي بيتعين��ي ،ذهنيت
ماليخوليايي ،بيتعهدي ،واقعيتگريزي و چنگ زدن به
هر آنچه میشود که موهوم است و نفس سرکش و خيال
طلب ميکند.
طيف هنري غيرانقالبي روشنفکرمآب طي اين
سالها نيز انفعال خويش را در نحوه مواجهه با
فرآوردههاي هنري تمدن غ��رب  ،پذيرندگي محض،
مقلدانه و توخالي ادامه داد و اين روند در آثار بيهويت
او تجلي کرد و در قامت و لفافه آثار بينالمللي ،جهاني،
معناگرا يا جش��نوارهاي جلوه کرد .معدود آثار هنري
انقالبي مقبول تريبونها و تبليغاتچيهاي غربي قرار
نميگرفت و در اذهان و قلوب آنها جايي باز نميکرد .
شبکه جهاني رسانهاي صهيونيست که جشنوارههاي
بينالمللي در يد قدرت اوست ،در نحوه رسانهاي کردن
آثار و شرايط پذيرش و جهتدهي به توليد آثار حضور
مستمر داشتند .هنرمند ايراني گاه در برابر هجمه اين
رسانهها هنرمند مقهور شد و س��ر در يوغ طاعت آنها
س��پرد و گاه هويت خويش را حفظ کرد و در مس��ير
فهم��ش از جه��ان زيس��ت پيرامون��ي خوي��ش گام

برداشت.
اين سير در روند تئوريک خويش در نظام آموزش
هنر در سطح آکادميک و عالي ادامه پيدا ميکند
و هنرجوي��ان بازتولي��د تئوري��ک اين جرثوم��ه باطل
ميشوند .اساتيدي که پيوند و علقه خود را با اين جريان
رها نکردهاند امامان ضاللت و گمراهي ميش��وند و هر
جرياني که در برابر اين سيس��تم قد علم کند ،کمابيش
محکوم به حذف يا انزواست.
هرکس در اين سيس��تم بخواهد مطالبه محتواي ديني
کند متهم ب��ه قش��ريگري و تحجر ميش��ود و نهيب
ميخورد که اين مباحث بايد صرفاً در حوزههاي علميه
مطرح ش��ود! اينان حوزه علميه را متول��ي اين مباحث
ميدانند و خود را مس��تثني از مطالبه ضرورياتي نظير
فقه هنر ميدانند و آنچنان در ساختار هنري بيهويت
خويش منحل شدهاند که جايي براي دغدغههاي انقالبي
برايشان نمانده است.
براي گذر از وضع نابسامان معرفتي سازماني بايد
پي��ش از هرچي��ز خ��ود را در خ��ط مق��دم اين
شهرآشوب بيمار افسرده فرهنگي هنري قرار داد تا بتوان
براي نس��ل آينده جوان و مؤمن انقالبي الگو و طريقتي
درست در حرکت به سوي آرمانها و افقهاي محجوب
انقالب باز کرد.
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به نظر من اين نگاه يكس�ان ان�گاري هنر ديني و
غيرديني ليبرال محض است؛ يعني نه ليبرال و نه
حتينئوليبرال

گفتوگو با دكتر محمدحسين ساعي ،روزنامهنگار ،مدرس و پژوهشگر فرهنگي

هنردرجوامعغربیآزادنیست

«در غرب هنر آزاد نيست ،كافي است هنرمندي در يكي از آثار خود ملزومات نظام حقوقي غرب را رعايت نكند يا رد كند ،به شدت با آن برخورد خواهد شد».
اين جمله بخشي از صحبتهاي محمدحسين ساعي است كه با استداللهاي ويژه خودش ،خيلي از بنيانهاي تقريب ًا نهادينه شده درباره آزادي هنر را مورد نقد قرار
تام قبول ندارد و آن را در حوزه انديشه ماندن تا عملياتي شدن ،متفاوت ميداند.
ميدهد؛ روزنامهنگار و پژوهشگر جواني كه «ظرف بودن» هنر را به صورت ّ
برخي معتقدند در عرصه فرهنگ نميتوان
آث�ار فرهنگي و هن�ري را با ن�گاه تفكيكي
بررس�ي كرد .يعني به عبارت�ي ،فرهنگ و
هنر ي�ك جانمايه واح�د دارد كه آن عجين
شدن سوژه (انسان) با عناصر محيطي (ابژه)
اس�ت .اين مرزبندي تفاوته�اي تمدني را
ناديده ميگيرد و در پديدههايي چون علم،
هنرمعنويت اينها را داراي نسخههاي قابل
تعميم به همه بشريت ميداند .اين نوع نگاه
موافقاني دارد كه تفكيك هنر را به اسالمي و
غيراسالمي غلط ميداند و از طرفي مخالفاني
جدي حت�ي ميان خ�ود غربيه�ا (از جمله
پستمدرنيستها) دارد .نگاه صحيح به اين
مقوله چيست؟
به نظر من اين نگاه يكسان انگاري هنر ديني و غيرديني
ليبرال محض است؛ يعني نه ليبرال و نه حتي نئوليبرال.
نگاه نئوليبرالي كه االن جديدا ً هم خيلي مطرح اس��ت
نس��بت به آن چيزي كه در قرن نوزده��م بوده ،اصالح
شده است .اينكه انس��انها را واجد حقانيتي بدانيم كه
اين حقانيت حتي در زاويه فردياش ميتواند از حقانيت
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جامعه هم باالتر باشد .اينكه لذت افراد موضوعيت دارد.
حتي لذت يك فرد ميتواند از نيازها و مصلحتهاي يك
جمع و جامعه باالتر باشد و كسي هم نميتواند تعرضي
داشته باش��د .به نظر من ريش��ههايش را آنجا ميشود
ديد .حال انديش��ههايي مثل پلوراليستم ،انديشههايي
است كه از اين فضا منشعب ش��د .االن به نظر ميرسد
يك عدهاي يا يك فضاي تبليغ��ي و تربيتي وجود دارد
كه ميخواهد ب��ه ما بگويد اينكه آيا ب��ه ارزشها توجه
كنيم يا نه ،هيچ مهم نيست .ش��ما سعي كنيد زندگي
خودتان را داش��ته باش��يد و مفاهيمي از اين دست .به
نظر من مفاهيم��ي مثل آزادي و هنر و رس��انه ،با قيود
درون انسانها اگر مهار نشود نه تنها زندگي جمعي ما را
لذتبخش نميكند ،بلكه به جهنم تبديل ميكند .حال
همان كساني كه اين مفاهيم از جوامعشان درآمد االن
س��عي ميكنند با واژههايي دروني آن را هدايت كنند.
يعني وقتي ميگويند آزادي ،براي آن يك اخالق آزادي
هم مينويسند ،وقتي ميگويند هنرمند برود هر كاري
دوس��ت دارد انجام بدهد ،يك اخالق هن��ر هم برايش
مينويسند .االن طي  40-50سال گذشته بحث اخالق
در خود جوامع غربي جديتر شده است ،براي اينكه به

اين نتيجه رسيدهاند آن مفاهيم خالص ابتدايي كه االن
همانها به يك نوعي دارد در جامعه ما تبليغ ميش��ود
پاسخگوي نياز ما نيست.
قاعدت ًا اين نگاه تأثي�رات اجتماعي دارد .به
نظر شما آثار و پيامدهاي عدم مرزبندي هنر،
در عرصه فرهنگ و جامعه چيست؟
در حوزه اجتماع��ياش خيلي واضح اس��ت .يعني هر
جامعهاي كه قصد دارد در هر حوزهاي پيش��رفت كند،
پيشرفت يك نوع نظم و حس زيباشناسانه ميخواهد،
پيش��رف يك نظام عادالنه و همآوا و ي��ك عزم ملي و
همگان��ي ميخواهد .تم��ام اين مفاهيم ب��ا ترويج نوع
نگاهي كه اص�ل ً
ا هيچ فرق��ي بين هيچ چي��زي وجود
ندارد ،شكسته ميشود و حتي اگر يك جامعهاي كامالً
مادي بخواهد به اين مس��ئله نگاه كند در حقيقت اين
شكس��تي كه داخل همه اين مفاهيميكه گفته ش��د
ناشي از عدالت ،زيباشناسي و مسائل شبيه اين ،كام ً
ال از
پيشرفت خودش باز خواهد ماند و در پيشرفتش اخالل
ايجاد خواهد شد .بخش مهمي از انرژيهاي آن جامعه
مصروف درگيريه��اي داخلي خواهد ش��د .االن يك
مثال رس��انهاي بزنم ،دقيقاً در داخل هنر هم اينطوري

طي  40-50س�ال گذش�ته بحث اخلاق در خود
جوامع غربي جديتر شده اس�ت ،براي اينكه به
اين نتيجه رسيدهاند آن مفاهيم خالص ابتدايي كه
االن همانها به يك نوعي دارد در جامعه ما تبليغ
ميشود پاسخگوي نياز ما نيست

است چون اين مثال عيني است .چند سال پيش يك
مناظرهاي بين آقاي حس��امالدين آش��نا كه در حال
حاضر مشاور رئيسجمهور هس��تند ،با آقاي شمس
الواعظين كه يك روزنامهنگار برجس��ته است و آقاي
عنايت فاني كه سردبير بيبي سي فارسي بود ،برگزار
شد كه از راديو گفتوگوي جمهوري اسالمي هم اين
بحث پخش شد .آنجا يك بحثي شد راجع به اينكه آيا
روزنامهن��گار موقعي كه ميخواه��د كار خبري انجام
بدهد بايد متعهد به منافع ملي باش��د يا خير؟ خيلي
جالب بود .آقاي عنايت فاني كه س��ردبير بيبيس��ي
فارسي بود ،آنجا گفت روزنامهنگار بايد متعهد به منافع

بسياري از كش��ورهايي كه مرجع فكري برخي از اين
آقايان حس��اب ميشوند ،ش��ما ميبينيد كه هنرمند
طوري تربيت ميشود كه متوجه مصلحتهاي عمومي،
منافع علمي و حافظ منافع جمعي باشد .حال شما اين
فضا را در نظر بگيريد ،حتي اگر بخواهيم كام ً
ال مادي
نگاه كنيم ،نظام پيشرفت چنين جامعهاي دچار اختالل
خواهد شد .اين حداقل كاري اس��ت كه فكر ميكنم
قدري متقن است .حاال من وارد مسائل معنوي ،روحي
و فرهنگي نميشوم .ما از آن طرف روايتهاي خيلي
صريحي داريم .موقعي كه پيامبر(ص) حضرت علي را
براي جنگ خيبر ميخواست بفرستد كه منجر به فتح

ملي كشورش باشد ولي آقاي شمس الواعظين قبول
نميكرد و ميگفت روزنامهنگار چه كار به منافع ملي
دارد؟ به همين صراحت ميگفت و ايشان آدمي است
كه نسلي از خبرنگاران را داخل اين كشور تربيت كرده.
يعني نسلي كه به آنها اگر بگوييم منافع ملي ،با تعابير
بس��يار زش��تي خواهند گفت اين موضوع به ما ربطي
ندارد! در حوزه هنر هم همين اس��ت .در حوزه هنر در

قلعه خيبر شد ،جمله معروفي دارند و ميگويند :اگر تو
بتواني يك نفر را هدايت كني از آنچه خورش��يد بر آن
ميتابد ،ارزشش بيشتر است .حال ميتوان برعكس اين
را هم متصور بود ،يعني اگر يك نفر منحرف شود ،معلوم
است كه چه ميشود.
اص ً
ال من وارد فضايش نميشوم كه اگر يك نفر منحرف
بشود چه تبعات و مضراتي ميتواند براي جامعه بشري

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

الحمدهللدرجمهورياسالميآزاديزياداستكهآدمهایلیبرال
حرفخودشانرابزنند امادولتاسالميحقنداردازبودجهواقتدار
واعتبارخودبرايآنشخصهزينهكندواينكارقطع ًايكحرام
شرعياست

داشته باش��د .اين نوع تربيت و اين نوع ادبيات ،به نظر
من براي جامعه سم مهلك است.
شما قبول داريد كه هنر شبيه ظرفي است
كه ميشود در آن هم شراب ريخت و نوشيد
و هم با آن آب طيب و پاك ميل كرد؟
من اين حرف را قب��ول ندارم به اين صورت نيس��ت،
اوالً اين ح��رف را نميش��ود كل��ي زد ،چراكه ممكن
اس��ت از هنري به هنر ديگر فرق كن��د .مثال ميزنم،
شما ممكن است يك اعتقادي داشته باشي يا در يك
فضايي باش��ي يا در يك جامعهاي باشي كه آن جامعه
شما نسبتهاي مس��اوي با همه انواع محتواي هنري
برقرار نكند .مثال بزنم :سينما هنر است يا نيست .آيا
سينما يك ابزار صرف است؟ آيا نسبت مساوي با همه
جوامع يا اعتقادات برقرار ميكند؟ اينها محل تأمل و
سؤال است.
اصل هنر آن حالت دروني هنرمند اس��ت و هرچقدر
ملموستر ميش��ود از ميزان هنر آن كاس��ته خواهد
ش��د .يعني وقتي هنرمند آن حس��ي را كه پيدا كرده
در قالب يك ش��عري ريخت ،آن ش��عر هن��ر داخلش
كمتر از هنري اس��ت كه در درون هنرمند وجود دارد.
حسي كه مجسمهساز در درون خود داشته ،هنريتر
از مجسمهاي است كه ميسازد .حتي اگر ما هنر را در
ذات هم ببريم ،آنجا هم ما انواع و اقسام هنر داريم .به
تعبيري كه شهيد آويني داشتند.
برخي معتقدند كه بحث هنر در تمام دنيا در مقام عمل
هدايت ش��ده اس��ت ،حتي گاهي حرفهايي ش��نيده
ميشود مبني بر اينكه هنر بايد مثل جوامع غربي آزاد،
بدون چارچوب و مميزي باشد ،در حالي كه در جوامع
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فرضكنيدبندهبايكنگاهشبهليبراليستيپذيرفتم
كههنربايدآزادباشد.اماكسيكهسياستگذاراست
و از طريق قانونگ�ذاري و تزريق بودج�ه ميتواند
حداقل ك�ف هدايت هنري را ايجاد كن�د ،چرا بايد
جايي هزينه كند كه اين تبعات را داشته باشد

غربي هنر آزاد نيس��ت! به عنوان مثال در مصاحبهاي كه
يكي از اعضاي كمپاني والت ديس��ني داشته بیان کرده:
آوردن مفاهيمي چون خدا ،بحثهايي حول محور خدا و
معنويات در آثار والت ديسني ممنوع است .اين يعني هنر
در غرب از يك هدايت حاكميتي برخوردار اس��ت .اما در
طرف مقابل ميبينيم مسائلي همچون همجنسگرايي،
خيانت ،رابطه جنس��ي ،ش��يطان و ش��يطان پرستي و
مباحث الحادي را به صورت غيرمستقيم مطرح ميكنند.
مهمتر از همه ،چيزي كه كام ً
ال به صورت مستقيم اشاعه
ميكنند ،فرهنگ و س��بك زندگي امريكايي است .خود
غربيها كه در مقام تئوري ميگويند هنر بايد آزاد باشد،

شدت با آن برخورد خواهد شد .البته هدايتي كه گفتيد به
همين سادگي نيست .اين هدايت به صورت غيرمستقيم
و چند اليه اس��ت .يك وقت هس��ت ش��ما ميگويي كه
هنرمند آزاد باشد يا نباش��د كه حتي ما با اين همعقيده
ميش��ويم كه هنرمند هر كاري دل��ش ميخواهد انجام
دهد ،برود در زندگي شخصي خود هر كاري دوست دارد
انجام دهد .اما دولت به عنوان متولي اداره كشور ،بودجه
خود را كجا بايد هزينه كند؟ دولت آيا اجازه دارد سرمايه
را در مس��يري هزينه كند كه جلوي پيش��رفت كشور را
بگيرد ،داخل كش��ور ايجاد خودباختگي كند ،عزت ملي
و استقالل را خدشهدار كند .مقدس��ات را هتك و اصول

آقايعنايتفانيكهسردبيربيبيسيفارسيبود،آنجاگفت
روزنامهنگاربايدمتعهدبهمنافعمليكشورشباشدوليآقاي
شمسالواعظينقبولنميكردوميگفتروزنامهنگارچهكاربهمنافع
مليدارد؟!بههمينصراحتميگفتوايشانآدمياستكهنسلياز
خبرنگارانراداخلاينكشورتربيتكرده.يعنينسليكهبهآنهااگر
بگوييممنافعملي،باتعابيربسيارزشتيخواهندگفتاينموضوعبه
ماربطيندارد!
در عمل هاليوودي را ميس��ازند كه فرهنگ امريكايي را
در بين تمام ملته��اي دنيا نهادينه كن��د! در غرب هنر
آزاد نيس��ت ،كافي اس��ت هنرمندي در يكي از آثار خود
ملزومات نظام حقوقي غرب را رعايت نكند يا رد كند ،به
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را زير سؤال ببرد؟ آن تس��لط دشمن و قوه متخاصمه در
سطح جهاني را افزايش دهد؟ حال فرض كنيد بنده با يك
نگاه شبهليبراليستي پذيرفتم كه هنر بايد آزاد باشد .اما
كسي كه سياستگذار است و از طريق قانونگذاري و تزريق

بودجه ميتواند حداقل كف هدايت هنري را ايجاد كند،
چرا بايد جايي هزينه كند كه اين تبعات را داشته باشد.
اين نكته دوم اس��ت و به نظر ميرسد كه درگيري اصلي
ما نكته دوم است .واال هنرمندي كه در يك گوشه كشور
يك خبطي كرد ،از نظر خيلي از اف��راد جامعه ما خيلي
حساسيت برانگيز نيست .حساسيت اين است كه بودجه
بيتالمال مسلمين در حوزههايي هزينه شود كه با اصل
اسالم و انقالب در تناقض باشد يا از كساني تقدير بشود
كه پايبند به اصول نيس��تند ،كساني كه عزت ملي ديني
ما را خدشهدار كردهاند .اينها طبق فتواي صريح رهبري
حرام شرعي است و اين اص ً
ال با مقوله آزاد بودن هنرمند
هم تعارض ندارد .هنرمند آزاد باشد و كار خودش را كند،
اما شما هم حق نداريد از بودجه مسلمين قدرت و اقتدار
دولت اس�لامي ،هيچگون��ه حمايت��ي از او كنيد .جمله
معروفي بود كه «اينها  33سال نيس��ت كه با هنر دارند
ميجنگند ،اينها هزار و  400س��ال است كه دارند با هنر
ميجنگند ».من يادم هست كه خودم مجري يك برنامه
راديويي بودم .اين جمله را از راديو گفتوگو ،پخش كرديم
هنرمندان سرشناس��ي را میآورديم روي خط راديويي
و اين جمل��ه را براي اولين بار با ص��داي اصلي روي خط
برديم؛ اساتيد بزرگ معماري و موسيقي را آورديم روي
خط ،جمله را پخش ميكرديم و ميگفتيم نظر شما در
اين رابطه چيست كه مهمانان ميگفتند اص ً
ال ما باورمان
نميشود كه اين شخص چنين جملهاي را گفته باشد.
حاال اين حرف زده شده و ما كاري نداريم و الحمدهلل در
جمهوري اسالمي آزادي زياد است كه چنین آدمهايي
حرف خودشان را بزنند .اما دولت اسالمي حق ندارد از
بودجه و اقتدار و اعتبار خود براي آن شخص هزينه كند
و اين كار قطعاً يك حرام شرعي است.

آسيبشناسي فاصله ما با فرهنگ تراز تمدن اسالمي در گفتوگو با آيتاهلل محمود محمدي عراقي

جامعهاسالمي
نبايد  در زمينه ثروت و علم وابسته باشد

مؤلفهه�اي اصل�ي ق�درت فرهنگ�ي انقلاب
چيست؟
نقش اصلي در انقالب اسالمي را رابطه مستحكم مردم با امام
ايفا ميكند ،منشأ اصلي قدرت مردم هم فرهنگ ديني بود .به
خاطر همين است كه مشخصه اصلي انقالب اسالمي ما را بعد
فرهنگي آن دانس��تهاند .امام هم رهبري است كه شخصيت
فرهنگي و ديني دارد؛ به همين جهت امام براي انقالب كردن
نه حزب درست كرد و نه قدرت نظامي داشت بلكه ايشان داراي
يك شخصيت برجسته ديني بود.
مؤلفهه��اي اصلي ق��درت در جمهوري اس�لامي مؤلفههاي

فرهنگي است؛ مؤلفههايي كه ش��امل ايمان ،اعتماد مردم به
رهبري ،رابطه معنوي بين رهبر و امت ،وطندوستي ،هويت
اس�لامي ايراني ،وحدت و انس��جامي كه امام به وجود آورد،
استقاللطلبي و فداكاري مردم كه نش��أت گرفته از فرهنگ
شهادت و عاشورا اس��ت ،ميش��ود .اصوالً فرهنگ شهادت و
عاش��ورا هم از مؤلفههاي اصلي قدرت فرهنگي انقالب است.
به نظر من  ۱۵خرداد س��ال  ۴۲كه اولين سنگ بناي انقالب
گذاش��ته ش��د مصادف بود با  ۱۲محرم آن س��ال؛ يعني بعد
از حركت و ش��هادت امام حس��ين (ع) بود ك��ه امام خميني
حركتشان را آغاز كردند و دستگير شدند.

در كدام يك از زمينههاي فرهنگي -اجتماعي،
فاصله بيشتري با ش�رايط مطلوب در افق تمدن
اسلامي داري�م؟ اين فاصل�ه چگون�ه قابل رفع
است؟
گرچه نقاط قوتي داريم كه همين نقاط قوت هم ثمرات خوبي
مثل رشد علم و فناوري ،خودكفايي در صنايع دفاعي ،انرژي
هستهاي و مقابله با تروريسم و ناامني داشته ولي نقاط ضعف
و آس��يبپذير و عقبماندگيهاي��ي به خصوص در مس��ائل
فرهنگي داريم.رهبري در يكي از س��خنرانيهاي خود اشاره
كردند؛ آنطور كه در علم پيشرفت كرديم در اخالق پيشرفت

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

آيتاهلل محمود محمدي عراقي ،عضو كنوني شوراي عالي انقالب فرهنگي ،از شاگردان مدرسه علميه آيات شهيد دكتر بهشتي و علي قدوسي است
فاروق حفيظي
كه دوره عمومي دروس و رشتههاي تخصصي فلس�فه و علوم قرآني و همچنين دروس س�طح حوزه را نزد آيات عظام و حجج اسالم آقايان مشكيني،
خزعلي ،احمدي ميانجي ،جنتي ،حرمپناهي و آدينهوند تلمذ نموده و سپس براي گذراندن سطوح عالي حوزه و دروس خارج و علوم روز محضر حضرات
آيات ميالني ،عالمه طباطبايي ،جوادي آملي ،ميرزاعليآقا فلسفي ،مصباح يزدي ،حسنزاده آملي ،حاجآقا مجتبي تهراني ،شهيدان بهشتي و قدوسي،
اميني نجفآبادي و مقام معظم رهبري شرفياب شده و كسب فيض نمودند .برخي از مسئوليتهاي ايشان عبارتند از مسئوليت دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ،نمايندگي امام
در سپاه پاسداران ،نمايندگي رهبري در دانشگاه تهران ،عضويت در شوراي نظارت بر صداوسيما ،رياست سازمان تبليغات اسالمي رياست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي.
توگو كردهايم.
با ايشان درباره فاصله فرهنگي ما با فرهنگ تراز تمدن اسالمي گف 
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اين دولت اسلامي اس�ت كه بايد نظام تربيتي،
اقتصادي،سياسيجامعهرااسالميكند؛بهعبارتي
اسالمينشدننهادهابهخاطراسالمينشدنكامل
دولت است

ِ
فرهنگ
نكرديم؛ به عبارت��ي ضعف در ارزشه��اي اخالقي و
عمومي جامعه يكي از اين نقاط ضعف است .نقطه آسيبپذير
ديگر؛ مسائل اقتصادي است كه البته قسمتي از آن به مسائل
فرهنگي برميگردد .به همين خاطر است كه اگر به نامگذاري
سالهاي قبل از طرف رهبر انقالب نگاه كنيد ،ايشان از  ۲۰سال
قبل روي مسائلي چون وجدان كار ،صرفهجويي ،اصالح الگوي
مصرف و اقتصاد مقاومتي كه مس��ئله االن جامعه هم است؛
تأكيد داشتهاند .آسيبهاي اجتماعي و اخالقي هم يكي ديگر از
نقاطي است كه ما آسيبپذيري داريم .آسيبهايي چون اعتياد،
افزايش طالق ،كاهش ازدواج و آسيبهاي اخالقي موجود در
جامعه از جمله مسائلي است كه شايسته انقالب ما نيست.
اما چگونگي رفع اين نقاط ضعف را در چند جمله نميش��ود
بيان كرد ولي مختصرا ً به نظر بنده ،ما به يك انقالب فرهنگي
و اخالقي در جامعه نياز داريم .بنده دو عام��ل را در صدر اين
نقاط ضعف فرهنگي اجتماعي قرار ميدهم؛ اول ضعف نظام
تعليم و تربيت و دوم ن��وع منش ،اخ�لاق و روش كارگزاران
حكومت .مهمترين عامل رواج مسائلي چون گذشت ،اخالص
در عمل ،محروميتزدايي و عدال��ت اجتماعي؛ نوع زندگي و
سلوك مسئوالن نظام اس��ت .همين نكته است كه باعث شد
خميني ،امام و الگو شود؛ به عبارتي ما فقهاي زيادي داشتيم
ولي تنها خميني در بين اينها امام شد و يكي از داليلش همين
موضوع بود.
آيا رسيدن به دولت اسلامي بدون پرداختن به
جامعه اسلامي امكانپذير اس�ت؟ پرداختن به
دولت اسالمي نس�بت به جامعه اسلامي تقدم
زماني دارد؟
رابطه جامعه و دولت و تقدم و تأخر آنها رابطه عميقي اس��ت.
رهبر انقالب در بعضي سخنرانيهاشان دولت اسالمي را مقدم
بر جامعه اسالمي ميدانند و ميگويند اين دولت اسالمي است
كه بايد جامعه (يا كش��ور) را اسالمي كند ولي در بعضي جاها
هم ميگويند جامعه اسالمي است كه دولت اسالمي را به وجود
ميآورد؛ چون كه دولت برآمده از جامع ه است .در مجموع من
معتقدم اين موضوع ،رابطه يك طرفه نيس��ت بلكه رابطهاي
متقابل است يا به عبارت ديگر هر دو در به وجود آوردن يكديگر
تأثير دارند .جامعه اسالمي (بر خالف انقالب اسالمي) چيزي
نيست كه يكباره تحقق يابد .جامعه و دولت اسالمي درجه و
مراتب دارند .وقتي جامه اسالمي تا حدي تحقق يافت ،دولت
اسالمي را تحقق ميبخش��د و پس از آن دولت اسالمي تمام
نهادها را اسالمي ميكند و مجددا ًپس از آن ،اين دولت اسالمي
است كه درجه نهايي جامعه اسالمي را تحقق ميبخشد .اين
دولت اسالمي اس��ت كه بايد نظام تربيتي ،اقتصاد و سياسي
جامعه را اسالمي كند؛ به عبارتي اسالمي نشدن نهادها به خاطر
اسالمي نشدن كامل دولت است.
يك جامعه اسالمي بر چه پايههايي متكي است؟
يعني با ارزيابي چه مؤلفههايي ميتوان تشخيص
داد كه يك جامعه اسالمي است يا نه؟
يك جامعه اسالمي بر پايههايي چون اخالق اسالمي،اصالح
فرهنگ عمومي ،مديريت اس�لامي ،رواج فرهنگ استقامت
و فداكاري و آرمانگرايي در عين واقعگرايي اس��توار اس��ت.
آرمانگرايي در تقابل با محافظهكاري است و اساساً ناسازگاري
با واقعگرايي ندارد ،آرمانگرايي يعني تفكر انقالبي داشتن و به
تعبير رهبر انقالب« :انقالبي ماندن و انقالبي عمل كردن».
ريشهكن كردن فقر از ديگر شاخصههاي جامعه
اسالمي اس�ت .ش�ما ببينيد اميرالمؤمنين (ع)
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چه مدت�ي حكومت كرد؟ حض�رت امير در مدت
كوتاهي كه حكوم�ت كرد ،حداق�ل در آن حوزه
حكومتي گرسنه نبود .ما تا چه حد به اين مرتبه
رسيدهايم؟
از ديگر شاخصههاي جامعه اسالمي توليد علم و ثروت است.
جامعه اسالمي نبايد در زمينه ثروت و علم وابسته باشد.
نقش تحول در علوم انس�اني را تا چ�ه اندازه در
تحقق دولت اسلامي مهم ارزيابي ميكنيد؟ آيا
بدون تحول در علوم انساني دست يافتن به دولت
اسالمي امكانپذير اس�ت؟ روند تحول را چگونه
ميبينيد؟
تحول در علوم انساني يا توليد علوم انس��اني اسالمي و بومي
كردن آن بدون شك نقش مهمي در پاسخگويي به چالشها و
مسير آينده انقالب اسالمي و به ويژه در مرحله تمدن اسالمي
دارد .اصوالً اقتصاد و جامعهشناس��ي و حقوق رابطه محكمي
با جهانبيني و ش��رايط اقليمي يك جامعه دارد .علوم انساني
غرب ،در فضا و فرهنگ غرب رش��د ك��رده و كاركردش اين
است كه انساني متناس��ب با فرهنگ غربي بس��ازد .فرهنگ
غرب هم اساساً يك فرهنگ امانيسممحور ،سكوالر و ليبرال
است .ترجمه صرف منابع و علوم انس��اني غربي ،خود به خود
خروجياش همان انسان غربي است و به همين خاطر ما از اين
علوم انساني نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه جامعه اسالمي
و اخالق اسالمي را به ارمغان بياورد .البته بايد از آنها استفاده
كنيم و كام ً
ال با آنها آشنا باشيم ولي اصوالً بايد نگاهمان به علوم
انس��اني غربي ،نگاهي نقادانه باشد .البته در اين ميان هم يك
سري قوانين جهانشمولي در علوم انساني هست ولي قسمت
عمدهاش تحت تأثير جهانبيني و شرايط اقليمي ماست.
افراد و گروهه�اي مرجع مؤثر در رس�اندن ما به
فضاي مطل�وب فرهنگي در تمدن اسلامي چه
كسان و گروههايي هستند؟
نخبگان ،ورزشكاران ،رسانهها ،هنرمندان ،نويسندهها ،اساتيد
حوزه و دانشگاه ،شخصيتهاي سياسي اجتماعي و سردمداران
نظام به عنوان افراد و گروههاي مرجع؛ مسئوليت سنگيني بر
عهده دارند .يك فيلمساز و حتي هنرمند هم تأثيرگذارند .اگر
يك هنرمند منحرف باشد ميتواند يك نسل را منحرف كند.
فان م ِْن ا ُ َّمتى ا ِذا َص ُلحا َص ُل َح ْت
حديث شريفي ميگويد« :صِ ْن ِ
��د ْت ا ُ َّمتى» يعني دو گ��روه اگر اصالح
ا ُ َّمتى َو ا ِذا َف َس��داَ ،ف َس َ
شود ،جامعه اصالح ميشود و اگر فاس��د شوند ،جامعه فاسد
ميشود :اين دو گروه عبارتند از :شخصيتهاي علمي معنوي
و شخصيتهاي سياسي اجتماعي .بنده هم مثل امام خميني
عقيده دارم بايد بيشتر به عامه مردم توجه كرد؛ يعني همان توده
مردم؛ هرچند اقشار برگزيده هم تأثيرگذارند و مسئوليتشان
هم بيشتر هست.
نقش نهادهاي فرهنگساز انقالب؛ مجموعههايي
مث�ل ش�وراي عال�ي ،صداوس�يما و ...در عروج
فرهنگي به سمت تمدن اسلامي چيست؟ اص ً
ال
تا االن چه ميزان برايشان نيل به تمدن اسالمي
و تبديل كش�ور به ي�ك امالقرا در جهان اسلام
مسئله است؟
اين مجموعهها به نحوي مراكز تصميمگيري و تصميمسازي
هس��تند كه گروههاي مرجع در آن حضور دارند .البته عالوه
بر اين نهادها ،ميتوان به خانواده هم اش��اره كرد .اولين مركز
فرهنگس��از ،خانواده اس��ت و همين خانواده يك��ي از نقاط
قوت ما نس��بت به غرب اس��ت .به طور كلي خانوادهدوستي

و خانوادهمحوري در جوامع ش��رقي نس��بت به جوامع غربي
بيش��تر به چش��م ميخورد .البته در تهاجم فرهنگي ،يكي از
اهداف اصلي ،هدف قرار دادن خانواده اس��ت .در شوراي عالي
فرهنگي آماري اعالم ش��د كه باالي  ۹۰درصد از سريالها و
فيلمهاي خارجي كه به خصوص در ش��بكههاي فارسيزبان
ماهوارهاي پخش ميشوند ،روي خانواده هدفگذاري كردهاند
و ميخواهند آن را تضعيف كنند .آنچه به نظر من ميرسد اين
است كه غربيها در اتاقهاي فكر خود به اين نتيجه رسيدهاند
كه دينداري از خانواده شروع ميشود يعني خانواده در باورهاي
فرزند تأثيرگذار است .به عبارتي غربيها برنامه ريختهاند كه اگر
خانواده تضعيف شد ،فرهنگ ديني تضعيف ميشود و وقتي كه
فرهنگ ديني افول كرد نهادهاي جامعه اسالمي دچار ضعف
ميشوند و پس از آن نظام اسالمي تضعيف ميشود.
در اين زمينه اگرچه ما س��رمايههاي عظيمي داريم ولي يك
مقدار ضعيف عمل كردي��م .من از خودم ش��روع ميكنم؛ از
حوزههاي علميه .ما در طول اين چهار دهه نتوانستهایم قرآن
را به زندگي مردم ببريم .ما  ۱۲سال به بچههايمان قرآن ،ديني
و عربي ياد ميدهيم ولي تا چه حد موف��ق بوديم كه آنها را به
قرآن عالقهمند كنيم .هرچند تعدادي از جوانان و كودكانمان
حافظ و قاري هستند ولي جو غالب بچههاي ما االن اين است
كه درست نميتوانند قرآن بخوانند .البته ما در زمينه آموزش
زبان فارس��ي هم موفق نبودهايم .بچههاي ما فارغالتحصيل
ميشوند ولي شاهنامه فردوسي ،گلستان سعدي و اشعار حافظ
را نميتوانند درست بخوانند.
روش آموزش ما چه در زبان فارسي ،چه عربي و چه انگليسي
روش كارآمدي نيست .به جاي عالقهمند كردن بچهها به عربي،
ما آنها را با اين روش آموزش��ي از عربي و زبان دين اسالم زده
ميكنيم .هر زباني حامل فرهنگ خاصي است لذا وقتي ما در
آموزش زبانمان به فرزندانمان خوب عمل نكنيم ،در انتقال
فرهنگمان هم دچار مشكل ميشويم.
نق�ش گروههاي مردمنه�اد در تح�ول فرهنگي
چيست؟
گروههاي مردمنهاد ،گروههايي هس��تند كه دست مردمند و
خو ِد مردم آنها را هدايت و مديريت ميكنند؛ مثل هيئتهاي
مذهبي و مساجد .در آخرين حكم رهبر انقالب به شوراي عالي
به چند نكته اشاره شد كه يكي از آنها توجه به حركت گروههاي
مردمنهاد بود .به نظر بنده دس��تگاههاي فرهنگي بيشتر بايد
سياستگذاري كنند و اجراي اين سياستها را به گروههاي
مردمنهاد واگذار كنند .چه بس��ا خيلي از اين ناهنجاريها به
اين طريق حل ش��ود .در حال حاضر آيا فرزن��دان ما قرآن را
بيشتر در مس��اجد و مراكز مذهبي ياد ميگيرند يا در كالس
مدارس؟ هرچند قس��مت دوم هم بايد اصالح شود ولي تأثير
گروهها و مراكز مردمنهاد در اين امر بيشتر است .از اين گروهها
ما تجربههاي موفقي هم داشتهايم .براي مثال طبق آماري كه
به ما دادهاند مردم ما در روز عاش��ورا يك هزار ميليارد تومان
هزينه هيئتها و مراسمهاي عزاداري ميكنند .مدرسههاي
غيرانتفاعي هم نمون��هاي از اين مراكز مردمنهاد اس��ت .اين
مدارس هرچند پولش��ان را از مردم ميگيرن��د ،ولي معموالً
بازدهي بيشتري نس��بت به مدارس دولتي دارند .گروههاي
جهادي هم از اين دسته مراكز هستند كه هم در ساخته شدن
خود جوانان ما و هم مناطق محروم تأثير دارند .اصوالً يكي از
ايرادات تحصيلكردههاي جامعه ما اين است كه از مردم جدا
ميشوند ،ولي مراكز مردمنهاد ميتوانند اين پيوند را حفظ كنند
و مانع از خود بيگانگي تحصيلكردگان ما شوند.

هنر؛ تجلی گاه تمدن نوین اسالمی

هنر؛ ساحت فراگیری از فرهنگ است .تمدنی که برپایه فرهنگ نمو
یافته باشد؛ بالشک این تعالی فرهنگی در جنبههای هنری آن تمدن
نیز متجلی می شود.
اگر فرهنگ را جنبه نرم افزاری رفتار مردمان یک تمدن بدانیم؛ هنر
جنبه های ظاهری و نمایشی این رفتار است.
تمدن اسالمی-ایرانی که در قرون پیشین در کشور ما نضج یافت
در جنبه های هنری متفاوتی در ابعاد مختلف خود را نمایش داد.
از معماری و آثار ادبی؛ تا نگاره ها و خوشنویسی ایرانی.
تمدن نوین اس�لامی نیز باید از جنبه های مختلف هنر خود را در
سطح قابل قبولی برس��اند که تفاوت آن با وضعیت التقاط کنونی
متفاوت نماید.
در صفحات پیش رو؛ جنبه هایی از هنر تراز تمدن اسالمی بحث و به
آسیب شناسی نقصان ها و فاصله پیش رو تا این رسیدن به قله این
مسیر پرداخته خواهد شد.

تزكيه عنصر اساسي در وجود هنرمند خواهد بود؛
مقام معظم رهبري نيز به اين مهم تأكيد دارند كه
هنرمند بايد اوالً يك حقيقت را درك كند و سپس
با هنر خود به تبيين و ابالغ آن بپردازد

نگاه رهبر انقالب به هنر تمدنساز

هنرمندخودیمیخواهیم
هنرمند باید با ملکوت خود ،ملکوت جامعه را شکل بدهد

اگر فرهنگ به نفس نفس بيفتد تمدن هم به نفس نفس ميافتد و از بين ميرود ،اگر فرهنگ نفس داش�ته باشد هنر را راه مياندازد و موجب
امير زاهدي
شكوفايي تمدن ميشود .با انقالب اسلامي روحي جانبخش در هنر دميده شد و بخش�ي از هنر را جنباند و چون معنويترين نوع هنر ،شعر و
ادبيات است شاهد رشد چشمگير اين هنر بعد از انقالب هستيم .اگر اين الهام رحماني قوي باشد و امكان عميقتر شدن و همهگير شدن را داشته
باشد بهتدريج بيماريهاي ناشي از ورود تمدن غرب را درمان ميكند هرچند اين اتفاق آرزوي دوردستي است .در تاريخ انقالب اسالمي ،يكي از
موضوعاتي كه همواره مورد توجه بوده است ،مقوله هنر و هنرمند است .مقام معظم رهبري در رابطه با اهميت هنر ميفرمايند هنر جزو برجستهترين مخلوقات الهي و
ارزشمندترين ُصنع پروردگار است كه بايد آن را ارج نهاد يا در تكريم هنرمند ميافزايند :حقيقت هنر  -هر نوع هنري  -يك عطي ه الهي است.
هنر؛ جوششي از درون هنرمند
هنرمند ،هم در باب فرم و قالب هنر خودش و هم در قبال
مضمون تعهد دارد .آنچه به عنوان يك اثر از هنرمند ديده
ميشود ،نه تنها حاصل ذوق لطيف هنرمند ،بلكه واگويهاي
از درون هنرمند است .هر انس��اني دو بُعد دارد ،يك بُعد
مادي و يك بُعد ملكوتي .همه غيب و ملكوت داريم و همه
چيز از ملكوت انسانها آغاز ميشود.
آنچه را كه ما به زبان ميآوريم متأثر از القائاتي اس��ت كه
از عالم ملك��وت بر دل ما جاري ميش��ود ،در واقع گوش
هنرمندان در عالم ملكوت به دهان مالئكه اس��ت .وقتي
مطلبي ب��ه او در آن عالم گفته ميش��ود اي��ن مطلب در
عالم ماده ب��ر قلب او نازل ش��ده و به تأثر از اي��ن القائات
آثاري در زمينههاي مختلف هنري ايج��اد ميكند .اين
موضوع اشاره به اثرات پنهاني دارد كه يك هنر و هنرمند
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ميتواند داشته باش��د ،اثراتي كه در اختيار خود هنرمند
هم نيس��ت .مقام معظم رهبري با اش��اره ب��ه اين اثرات
پنهان ميفرمايند:خاصيت عمومي هنر اين اس��ت بدون
اينكه خود گوينده حتي در خيلي از موارد توجه داش��ته
باشد و غالباً بدون اينكه مس��تمع توجه داشته باشد ،اثر
ميگذارد.
تزكيه؛ عنصر اساسي هنر
با اين تفاسير تزكيه عنصر اساسي در وجود هنرمند خواهد
بود؛ مقام معظم رهبري نيز به اين مه��م تأكيد دارند كه
هنرمند بايد اوالً يك حقيقت را درك كند و سپس با هنر
خود به تبيين و ابالغ آن بپردازد« .هنر اگر با روح ديانت
همراه شود ،عاليترين وسيله تبليغ ارزشهاي اسالمي،
انقالبي و انساني است ».هنرمندي كه تزكيه ندارد قلبش
محل القائات شيطاني است و تجليات هنري او نيز شيطاني

است بنابراين زماني كه كسي مخاطب آثار شيطاني او قرار
ميگيرد در قوس صعود با ملكوت شيطاني او ميآميزد و
او هم شيطاني ميشود .اينجاست كه مقام معظم رهبري
ميفرمايند :آن چيزي كه در هنر ديني بهشدت مورد توجه
است ،اين است كه اين هنر در خدمت شهوت ،خشونت،
ابتذال و استحال ه هويت انسان و جامعه قرار نگيرد.
شهري كه آميخته با آثار هنري غيرپاكيزه و شيطاني است
عموم مردم را با سياهي و تباهي عالمي ميكشاند كه خالق
آن يك معمار يا هنرمند شيطاني است.
هنگامي كه يك فرد ،مخاطب يك اثر هنري قرار ميگيرد
درست همان مراحل را طي ميكند و از طريق اين هنر به
مراتب عالم ملكوت آن هنرمند دس��ت مييابد .در عالم
ملكوت القائات بس��ته به خود فرد از طريق فرش��تهها يا
شياطين انجام ميگيرد و اينجاست كه اگر اثري رحماني

تمدن اسلامي يك طرح از پيش طراحي ش�ده
نيس�ت ،بلكه فرآيندي اس�ت تاريخي .تمدن را
انسانها ميسازند .آنها دنيايي را مطابق بنيادهاي
معرفتي ،ادب ،سلوك و ارزشهاي خود ميسازند

باشد روح شما نيز رحماني ميشود و اگر برخالف آن اين
اثر هنري شيطاني باش��د روح شما نيز شيطاني ميشود.
به طور مثال اگر موسيقي شيطاني بشنويد چون منطبق
با روح ش��يطاني سازنده اس��ت روح ش��ما نيز شيطاني
ميشود.
تربيت هنرمند خودي
اينجاس��ت كه ضرورت وجود هنرمندان متعهد ،خود را
نش��ان ميدهد؛ هنرمنداني كه با ملك��وت خود ،ملكوت
مخاطبان و جامعه را تحت تأثير قرار ميدهند و آن را شكل
ميدهند .اين هنرمندان باي��د در فرهنگ انقالب تربيت
ش��وند تربيتي كه حاصل آن در بيان مقام معظم رهبري
«هنرمن��د خودي» اس��ت« :انقالب آن وقت��ي ميتواند
خودش را در قالب هنر بياورد كه هنرمند خودي داش��ته
باشد و خودش هنرمند را پرورش بدهد ».هنرمندي كه
بار تبليغ و تبيين ارزشهاي اسالمي و انقالبي را بر دوش
دارد ،چراكه هنر و هنرمند هستند كه جامعه را به سمت
فرهنگ و سپس تمدن اسالمي حركت ميدهند« .همه
وظيفه داريم .وظيفه مجموع��ه فرهنگي و ادبي و هنري
وظيفه مشخصي اس��ت؛ بالغ ،تبيين؛ بگوييد ،خوب

هم
بگوييد .من هميشه تكيه بر اين ميكنم .بايد قالب را خوب
انتخاب كنيد و هنر را تمام عيار توي ميدان بياوريد؛ نبايد
كم گذاشت تا اثر خودش را بكند».
حضور يا عدم حضور سياسي هنر
وقتي هنرمن��د را مبلغي بدانيم كه قرار اس��ت با الهامات
رحماني خود به تبيين آرمانهاي انقالب اسالمي بپردازد
ديگر صحبت از گوش��هگيري و عدم توجه به موضوعات
سياس��ي حرفي گزاف مينمايد آنگونه ك��ه مقام معظم

آنچيزيكهدرهنردينيبهشدتموردتوجهاست،ايناستكه
اينهنردرخدمتشهوت،خشونت،ابتذالواستحال ههويتانسانو
جامعهقرارنگيرد.شهريكهآميختهباآثارهنريغيرپاكيزهوشيطاني
استعموممردمراباسياهيوتباهيبهعالميميكشاندكهخالقآن
يكمعمارياهنرمندشيطانياست

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

رهبري ميفرمايند :يكي از مس��ائل دروغ��ي كه در دنيا
تبليغ ميشود ،اين است كه ميگويند هنر نبايد با سياست
آميخته ش��ود ،در حالي كه مجموعههاي هنري غرب ،از
جمله هاليوود ،كام ً
ال سياسي هستند و اگر اينگونه نبود،
چرا به فيلمهاي ضدصهيونيس��تي ايران اجاز ه حضور در
جش��نوارههاي س��ينمايي را نميدهند؟ البته حضور در
ميدان سياسي و پرداختن به چنين موضوعاتي به معني
حضور در بازيهاي سياسي نيس��ت و ايشان همواره در
اين باره تذك��ر داده و فرمودهاند :هميش��ه توصيه من به
هنرمندان و كس��اني كه با كار هنري سر و كار دارند ،اين
است كه اينها را به بازيهاي خطي و سياسي نكشانيد.
سوژهاي جاودان براي هنر تمدنساز
آثار بزرگ هن��ري دنيا را ببيني��م؛ بس��ياري از آنها روي
قهرمانيهاي ملتها متمركزند؛ حتي آنجايي كه شكست
خوردهاند .در لشكركشي ناپلئون به روسيه ،دو نفر روايتگر
بزرگ هنري ،اين ماجرا را روايت كردند؛ يكي فرانس��وي
است كه ويكتور هوگوس��ت؛ يكي روس��ي است  -طرف
شكست خورده كه اول كار شكست خورد  -كه تولستوي

اس��ت .آن طرف پيروز طبعاً گزارشهايي را ممكن است
بدهد اما در اين كتاب آن طرف شكست خورده ،شكست را
آنچنان تصوير ميكند كه مايه غرور و سربلندي ملت خود
بوده است .يعني در حركت مردمي ،هنرمند ميتواند نقاط
ارزشمند را كشف كند و برجسته نمايد و به مردم نمايش
دهد .ما در جنگ هشت ساله ،يك پيروزي مطلق به دست
آورديم .مقام معظم رهبري درباره توجه هنرمندان به اين
مقطع تاريخي ميفرمايند :اين پيروزي را با همين ابعاد ،با
همه خصوصياتي كه در آن وجود دارد ،با همه آن هزاران
هزار ماجرايي كه آن را به وجود آورده است ،ما بايد روايت
كنيم .اين كار هنرمندان عزيز ماست؛ كار نويسندگان است؛
كار سينماگران است؛ كار شاعران است؛ كار نقاشان است؛
كار اصحاب فرهنگ و هنر است .كساني كه امروز مشغول
كار و فعاليت در عرصه فيلمهايي با مضامين انقالبي و دفاع
مقدس هستند واقعاً در حال جهاد هستند.
هنر متعالي؛ عنصر اصلي تمدن اسالمي
تمدن اس�لامي يك طرح از پيش طراحي ش��ده نيست،
بلكه فرآيندي است تاريخي .تمدن را انسانها ميسازند.

آنها دنيايي را مطابق بنيادهاي معرفتي ،ادب ،س��لوك و
ارزشهاي خود ميس��ازند .اين فرهنگ است كه تمدن
را ميس��ازد و هنر عنصر اصلي ،فرهنگ است و هنرمند
كسي است كه به بهترين شكل ميتوان الهامات ملكوتي
و رحماني خود را در مخاطبان هم ايجاد كند .لذاست كه
ميگوييم هن��ر توجه خاصي را ميطلبد تا در يك س��ير
تاريخي و تكاملي منتهي به تمدنسازي اسالمي شود.
پینوشتها:
 -1383/2/28بيانات پس از بازديد از سازمان صداوسيما
 1380/5/1بيان��ات در دي��دار جمع��ي از اصح��اب
گوهنر
فرهن 
 1380/5/1بيان��ات در دي��دار جمع��ي از اصح��اب
گوهنر
فرهن 
1384/5/5بيانات در ديدار جمعي از مداحان
 1387/2/18ديدار اعضاي هيئت دولت با رهبر انقالب
 1380/5/1بيان��ات در دي��دار جمع��ي از اصح��اب
گوهنر
فرهن 
 1370/7/15بيانات در ديدار اعضاي كنگر ه شعر حوز ه
1388/6/14
 1391/12/1ديدار جمعي از مسئوالن و دستاندركاران
جشنوار ه مردمي فيلم عمار با رهبر
 1380/5/1بيان��ات در دي��دار جمع��ي از اصح��اب
گوهنر
فرهن 
1379/7/6
 1391/12/1ديدار جمعي از مسئوالن و دستاندركاران
جشنوار ه مردمي فيلم عمار با رهبر انقالب
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ما در اين ميدان ،حد وس�ط و ميانه نداريم ،يعني
به ط�ور مثال نميتواني�م معتقد باش�يم كه يك
هنرمندي نه ضددين است و نه در خدمت دين

توگو با دكتر وحيد يامينپور
سیاست در هنر در گف 

ب سياسي
تسويهحسا 
هنرمندانرا  ازفضايتمدنيدور كردهاست
وحيد يامينپور متولد شهر دزفول در س�ال  1359است .هرچند با برنامه «ديروز ،امروز ،فردا» به يك چهره شناخته ش�ده در رسانهها تبديل شد اما از سالياني
پيشتر به عنوان فعال فرهنگي ،روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه هنر اسالمي شناخته ميش�د .يامينپور كه فارغالتحصيل دانشگاه امام صادق است ،هماكنون استاد
دانشگاه و رئيس پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمي است .با او درباره هنر ارزشمدارتر از تمدن اسالمي و وجوه تمايز آن با هنر غيرارزشي و نيز فاصله فرهنگي ما تا
ايدهآل مطلوب فرهنگي انقالب سخن گفتيم.
اگر بخواهيم درب�اره هنر مقب�ول تمدن نوين
اسالمي سخن بگوييم ،بايد نخست ميان ارزشي
بودن يا نبودن هنر بحث كرده و اين دو را از هم
تفكيك كنيم .از نظر ش�ما تفاوت اي�ن دو نوع
دستهبندي چيست و ش�ما تمايز آنها را در چه
ميدانيد؟ معيار تش�خيص ارزش�مدار بودن يا
نبودن هن�ر را چه كس�ي يا چه نه�ادي تعيين
ميكند؟
اصوالً نهاد خاصي تعيين نميكند كه چه هنري ارزش��ي و
تمدنساز است يا غيرارزش��ي .فهم يك اثر هنري خودش
يك دانش و بصيرت اس��ت ،البته اين طور نيست كه خيلي
هم پيچيده و دشوار باشد .پياميكه از طريق يك اثر هنري
منتقل ميش��ود ،نيازمند تحليل و بازخواني است .اين پيام
اگر در راستاي تعاليم دين يا آرمانهاي انقالب است ،تكليف
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بعضيازهنرمندانبهبهانهاخالقازاولويتهايدينفاصلهميگيرند.
عليالظاهردرآثارخودحرفاخالقيميزنندوليكليتپياميكه
دارندمنتقلميكنند،تضعيفحكومتاسالمياست.تلقياشاين
استكهانقالباسالميبهاخالقلطمهزدهاست«.كلم هالحقويراد
عليالباطل»
آن معلوم است و اگر در اين راستا نيس��ت باز هم تكليفش
مشخص اس��ت .ما در اين ميدان ،حد وسط و ميانه نداريم،
يعني به طور مثال نميتوانيم معتقد باشيم كه يك هنرمندي
نه ضددين است و نه در خدمت دين .هر چيزي كه در خدمت
دين نباشد در خدمت شيطان است .حاال اين شيطان گاهي

اشاره ما به مصداق قرآنياش است كه ابليس باشد و گاهي
اش��اره به مصداق سياسياش اس��ت كه ليبرالدموكراسي
امريكايي باشد.
حرف من مبناي قرآني دارد ،يعني وقت��ي ما در مقام عمل
مرزبندي ميكني��م و ميگوييم هنر ش��يطاني و رحماني،

بهنظرماينيكحربهسياسياستكههنرتاوقتي
در خدمت ليبراليسم است ،هنر تلقي شود و وقتي
در خدمت و مسير نقد ليبراليسم ميافتد ما اسم
هنر را روي آن نگذاريم

كام ً
ِندن َا خَ َزائ ِ ُن ُه َو َما
ال مبناي قرآني داردَ « :وإِن ِّمن شَ ي ٍء إِالَّ ع َ
ن ُ َن ِّزل ُ ُه إِالَّ بِق ََد ٍر َّم ْع ُلو ٍم»؛ خداوند به اندازهاي حقايق خودش
را در عالم نازل ميكند و اين حقايق بر قلب هنرمند نازل
ميش��ود كه او يك اثر هنري را خلق ميكند .از اين طرف
هم «شياطين فيوحون علي اوليائهم»؛ شياطين به اولياي
خودش��ان وحي ميفرس��تند و اين وح��ي تبديل به يك
اثر هنري يا يك قطعه شعر ميش��ود .وحي شيطاني هم

باالخره اثرات بيروني دارد و تبديل به يك خطابه و سناريو
ميش��ود ،لذا اين مرزي كه م��ا قائل ميش��ويم قرآني و
حكمي است.
حكمت اسالمي و فلسفه اسالمي ،هنر را اين گونه ميبيند
و تلقياش اين چنين اس��ت .بين يك اثر هنري كه شما را
به شهوت دعوت ميكند و يك اثر هنري كه شما را به خدا
دعوت ميكند يك توازن ماهوي برقرار است .در واقع ماده

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

مناساس ًابعيدميدانمحاكميتيدردنياباشدكهنسبتبهتوليد
وانتشارهرنوعاثرهنريالبشرطباشدوهيچشرطينگذاشتهباشد
واص ً
الچنينچيزيمحالاست.مطالعاتمننشانميدهدتمام
حكومتهاباهرعقيدهايمميزيهاييدرعرصههنردارند،بنابراين
اينيكچيزخيالياستكهتصوركنيمدردنياهركسيميتواند
هرچيزيبهذهنشرسيدبههرطريقيمنتشركند

اين دو اثر هنري از هم متمايز و متضاد است اما اينكه گفته
شود هنر براي هنر است و هنرارزشي و ضدارزشي ندارد ،اين
خودش يك تئوري سياسي است به نظر من ،يعني اين ادعا
يك تلقي غيرديني از هنر است كه قائل باشيم هنر ماهيتي
ندارد ،هنر جهتي ندارد ،هنر سويه محتوايي ندارد.
مبدأ ،سرمنش�أ و مبن�اي ايدئولوژيك چنين
تفك�ري را در كدامي�ك از مكاتب ميش�ود
جست؟
ليبراليستها و پوزيتيويستها بيش از همه اين ادعا را تكرار
ميكنند ،البته مابهازاي اين تئوري و انديش��ه هم روشن
است .در اين انديش��ه ،هنر تا وقتي در خدمت نفس اماره
و در خدمت اباحيگري و ولنگاري ليبراليستي است ،اسم
هنر روي آن ميگذارند اما وقتي بنا باش��د هنر ،يك حرف
نقادانهاي بزند ،وقتي قرار باشد اثر هنري ،مخاطب را به يك
تذكاري وابدارد ،همان ليبرالها سريعاً موضع ميگيرند كه
اين هنر جنس��ش اعلي و مطلوب نيست و ديگر نميشود
اسم آن را هنر گذاشت! به نظرم اين يك حربه سياسي است
كه هنر تا وقتي در خدمت ليبراليسم است ،هنر تلقي شود و
وقتي در خدمت و مسير نقد ليبراليسم ميافتد ما اسم هنر
را روي آن نگذاريم .اين حرف هم يك زماني شنيده ميشد
و اعتبار داشت ،االن سالهاست از اين مرحله عبور كردهايم
و امروز ديگر بعيد است كسي اين ادعا را مطرح كند كه هنر
سويه ندارد و هنرها مابهازاي سياسي ندارند و فاقد پيام و
منظور هس��تند .فكر كنم اين حرفها ديگر منقضي شده
است و در خود غرب هم خريداري ندارد.
متقاب ً
ال در غرب نوع نگاه به هنر چگونه است؟ آيا تاريخ هنر
غرب و مسيري كه غرب براي پيش��برد هنر خود ترسيم
كرده اس��ت ،مبتني بر يك نظام ارزشي خاصي است؟ آيا
آنها قائل به هنر بدون مرزبندي هستند يا آنها نيز اصول،
ارزشها و تعهداتي براي خود دارند؟
جرياني در تاري��خ هنر وج��ود دارد كه معتقد اس��ت آن
هنري هنر اس��ت كه به هيچ چيز متعهد نباشد .اصطالحاً
معروف اس��ت به هنر براي هنر! كه اين يك جرياني است
در دنيا و طرفداران��ي دارد .در مقابل اين ن��گاه ،يك نگاه
قدرتمندي وج��ود دارد كه هن��ر را متعه��د ميداند و از
هنر توقع اثرگذاريهاي اجتماعي و سياس��ي دارد ،حتي
چپها اين طوري هس��تند ،ماركسيس��مها از هنر توقع
سرمايهگذاريهاي اجتماعي و سياسي دارند و هنر را يك
محصول خصوصي شخصي كه براي تفنن و سرگرمي باشد،
نميدانند .در نگاه ديني ما كه يقيقاً همين طور اس��ت .ما
از هنر توقعات فوقالعادهاي داريم ،يعني اتفاقاً مسئوليت
اصلي تربيت انس��انها ،رس��الت و تكليف هنر است و اين
رسالت و تكليف بيان هنري است كه بايد حقايق و مكنونات
دين را منتقل بكند و انسان را تربيت كند.
من اساساً بعيد ميدانم حاكميتي در دنيا باشد كه نسبت
به توليد و انتش��ار هر نوع اثر هنري البش��رط باشد و هيچ
شرطي نگذاشته باش��د و اص ً
ال چنين چيزي محال است.
مطالعات من نشان ميدهد تمام حكومتها با هر عقيدهاي
مميزيهايي در عرصه هنر دارن��د .بنابراين اين يك چيز
خيالي اس��ت كه تصور كنيم در دنيا هر كسي ميتواند هر
چيزي به ذهنش رسيد به هر طريقي منتشر كند .مگر اينكه
كسي را پيدا كني كه در يك جزيرهاي زندگي ميكند كه
هيچ روابط انساني آنجا وجود نداشته باشد .منتها اين حرف
حربه بس��يار خوبي براي نظام ليبرال سرمايهداري است.
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یك شبكه پيچيده مديريت فرهنگ و هنر در دنيا
وجود دارد ،منتها به چش�م ما نميآيد و بعضيها
نميتوانند اين راببينند

چون از اين طريق ميتواند هژموني خودش را توسعه دهد.
امروز پولهاي بسياري براي جذب هنرمندان و لژيونريستها
و اهالي رسانه به سوي غرب و امريكا صرف ميشود .همچنين
دوره آموزشي براي آنها ميگذارند و هزينه ميكنند و جوايز
بينالمللي و بورسهاي تحصيلي اعطا ميكنند و هزينههاي
توليد فيلمهاي آتيش��ان را ب��ه اينها ميپردازن��د .اينها
نوعي ضريب دادن به يك نگاه فرهنگي و هنري اس��ت .اما
اگر يك اثر هنري در مس��ير نقد غرب حركت كند آنها آيا
برايش هزينه ميكنند؟ طبيعتاً نه ،چراكه اين كار از يك نوع
مديريت فرهنگي ناشي ميش��ود و آن هم مديريت دولتي
فرهنگ است!
حال وقتي كام ً
ال حساب شده و از سوي اتحاديه
اروپا و كنگره امريكا ب�راي حمايت از توليد يك
نوع آثار هنري كه در ايران يك بودجه مشخصي
تعيين ميشود؛ نظر آنها كه ميگويند دولت نبايد
در فرهنگ دخالت كند و سياس�تگذاري كند،
درباره اين شيوه از مديريت فرهنگ چيست؟
اص ً
ال شما امكان اينكه يك كتابي با يك اسمي يا يك عكسي

امروزيكتأسفعميقيوجودداردوآنهماينكهگاهيدعواهاي
سياسيداخليبرنزاعتاريخيوتمدنيماارجحيتپيداميكند.
بعضيازمديرانتنگنظر-كهبهلحاظفكرينميتوانندكالننگاه
كنندوصحنهرابينالملليوتاريخيوتمدنيببينند-سطحتنازعرا
درسطحمسائلسياسيداخليتنزلوتقليلميدهندوفكرميكنند
تسويهحسابشانبافالنجناحمقابلرادرآثارشانيافيلمهايشان
انجامدهند
در فرانسه منتشر شود كه يك گوشهاي از رژيم صهيونيستي
هش��داري داده ش��ود ،اص ً
ال چنين امكاني براي شما فراهم
نيس��ت و قطعاً با اين اتفاق برخورد خواهند كرد .يك شبكه
پيچيده مديريت فرهنگ و هنر در دنيا وجود دارد ،منتها به
چش��م ما نميآيد و بعضيها نميتوانند اين را ببينند .چون
فراواني محصوالت هنري را وقتي ميبينند فكر ميكنند كه
هر كسي آزاد اس��ت هر حرفي را كه دلش ميخواهد بگويد.
در حالي كه اين بخش��ي از نظام فرهنگي و هنري طاغوت و
استكبار است كه آن قدر به عرصههاي نفساني مجال ميدهند
كه عرصه براي هنر متعهد و منتقد تنگ ميشود.
اگر ب�ا اي�ن نگاهي ك�ه ارائ�ه دادي�د بخواهيم
ويژگيهاي هنر و هنرمند تراز تمدن اسالمي را
بگوييم ،چه مدلي بايد ارائه دهيم؟
امام خميني (ره) وقتي هنر ناب را معرفي ميكنند ميگويند
هنري كه كوبنده سرمايهداري زالوصفت باشد ،هنر ناب است.
حضرت امام و مقام معظم رهبري كه در واقع نش��انهگذاري
ميكنند مسير را ،به اندازه كافي صحبت كردهاند.
بعضي از هنرمندان ب��ه بهانه اخ�لاق از اولويتهاي دين
فاصله ميگيرند .عليالظاهر در آث��ار خود حرف اخالقي
ميزنند ول��ي كليت پياميكه منتق��ل ميكنند تضعيف
حكومت اسالمي اس��ت .تلقياش اين اس��ت كه انقالب
اس�لامي به اخالق لطمه زده اس��ت« .كلمة الحق و يراد
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علي الباطل» .ما در مرحله پيچيدهتري از عرصه هنر قرار
داريم .اين طور نيست كه هر كس چادر سرش كرد و قرآن
و نماز خواند يك پرسنل مثبت به حساب ميآيد .ما االن
با داعش و اسالم سلفي و شيعيان سلفي طرف هستيم و با
انقالبيهاي پشيمان هم طرف هستيم و با كاسههاي داغتر
از آش هم طرف هستيم.
من ديدم بعضي از كارگردانان متديني كه به شخصيتهاي
اخالقي معروف هستند فيلم ميس��ازند در تقويت اخالق و
تضعيف انقالب؛ در توصيه به اخالق و كنايه زدن به واليت؛
اين يك رفتار خبيثانه است .يعني شما به اسم اخالق ميآييد
انقالب را نفي ميكنيد .يك زماني خيلي راحتتر ميش��د
با اينها رفتار ك��رد .ولي اين پيچيدگي ديگر به ش��ما امكان
تحليلهاي س��اده را نميدهد مث ً
ال در چند س��ال اخير مد
شده است به خصوص بعد از فتنه كه بعضي از كارگردانان كه
تمايالت قلبي به سمت جريانهاي ضد انقالب پيدا كردهاند
خيلي بلند بلند و گل درش��ت تكرار ميكنند كه انقالب به
دست نااهالن و نامحرمان افتاده است و ما دلمان براي انقالب
ميسوزد .انگار كه آنها انقالب را بهتر از ولي فقيه ميفهمند
و درك ميكنند.
ميخواهم بگويم عرصه هنر عرصه پيچيدهاي اس��ت كه با
كليات نميشود درك كرد و برچسب كرد و آدمها را كالسه
كرد و در كمدها و قفس��هها قرار داد .بايد معيارها را بازيابي
كرد .يك چيزي خيلي روشنتر است ،هنرمندي كه نتواند

تشخيص بدهد كه اثري كه دارد توليد ميكند تقويت الهي
ميكند يا طاغوت قطعاً در اين سرگرداني به ما لطمه خواهد
زد؛ يعني هنرمند يك هوشمندي و هوشياري و تقواي عملي
فوقالعاده ميخواهد .ما با فيلمسازان سكوالر و ملحد ،طرف
نيستيم ،يك زماني با اينها روبهرو بوديم االن با فيلملسازاني
طرف هستيم كه به ظاهر متش��رع و نمازخوان هستند ولي
چون اولويتها را درست تشخيص نميدهند هنرشان ضعيف
و ضد ارزشي از آب درميآيد.
هاليوود به طور ش��فافي ابزار جنگ است .چون دنياي امروز
دنياي تنازع ق��درت و بقا و عرصه دزي��دن قلبها و اذهان و
ربودن دلها و ارواح اس��ت .حال شما سينمايي كه با ضمير
ناخودآگاه مخاطب ارتباط دارد و متبحرترين و اغواكنندهترين
ابزار تبليغاتي است را اگر خارج از اين دايره تعريف كنيد ،بايد
خيلي آدم فريبكاري باش��يد كه چنين اعتقادي داريد .من
فكر ميكنم آدمهايي كه هنوز دارند اينچنين حرفهايي را
ميزنند جزو فريبكارترين آدمها هستند!
مهمترين آس�يبي كه درحال حاضر پيمايش ما
به سمت و سوي تراز فرهنگي تمدن اسالمي را
مختل ميكند از نگاه شما چيست؟
امروز يك تأس��ف عميقي وج��ود دارد و آن هم اينكه گاهي
دعواهاي سياسي داخلي بر نزاع تاريخي و تمدني ما ارجحيت
پيدا ميكند .بعض��ي از مدي��ران تنگ نظر  -ك��ه به لحاظ
فكري نميتوانند كالن نگاه كنند و صحن��ه را بينالمللي و
تاريخي و تمدني ببينند  -س��طح تنازع را در سطح مسائل
سياسي داخلي تنزل و تقليل ميدهند و فكر ميكنند تسويه
حسابشان با فالن جناح مقابل را در آثارشان يا فيلمهايشان
انجام دهند؛ در حالي كه متوجه نيستند حرفي كه امروز در
سينماي ايران زده ميشود گاهي بهانهاي براي يك جنبش
سينمايي  -فرهنگي در دنياس��ت .بهانهاي است كه از يك
فستيوال به فس��تيوالي ديگر ببرند و از آن تقدير كنند و آن
را نماينده جامع��ه ايراني و نم��ودي از چالشهاي جامعه و
حاكميت معرفي كنند .اين خيلي جاي تأس��ف دارد .مدير
فرهنگي ضرورتاً بايد نگاه تاريخي و تمدني داشته باشد ،اما
اگر نگاه او سياسي باش��د ،همه سياستگذاريهايش آسيب
خواهد رساند.

ارتباطات پيشينيانمان ،حتي تاجرها و بازاريها،
در زمانه�اي قديم ،نهايت در برخ�ورد با  100نفر
در يك روز قابل تعريف ب�ود .ما يك جهان واقعي
داشتيم و در آن جهان واقعي با بستگان ،دوستان و
همسايگان ارتباط داشتيم

جهان ديجيتالي انقالب اسالمي
بايستههاي زندگي انسان تراز انقالب اسالمي در جهان ديجيتالي

ما و زندگي آسوده نياكانمان!
وقتي به زندگي خودمان نگاه ميكنيم ،از صبح كه برميخيزيم
تا انتهاي شب كه به خواب ميرويم ،ورود زندگي ديجيتالي را
در زندگيمان حس ميكنيم .هر چه حضور ما در اين زندگي
ديجيتالي بيشتر ميشود ،پيچيدگيهاي آن بيشتر ميشود.
مانند يك جهان چندبع��دي كه بايد در يك زم��ان واحد با
بعدهاي مختلف در تقابل باشيم.
اما اين پيچيدگيها دقيقا از كجا آغاز شد و چه اتفاقي افتاد كه
بارها و بارها اين عبارت را ميخوانيم كه:با گسترش شبكههاي
رايانه جنب ه مجازي زندگي ما هم توسعهيافته است.
خواندهايم كه در زمانهاي قديم ،وقتي كه اجدادمان كودك
بودن��د ،زندگي آنها ب��ه مثاب ه حركت در ي��ك زمين صاف و
يكبعدي ب��ود .ارتباطات پيش��ينيانمان ،حت��ي تاجرها و
بازاريها ،در زمانهاي قديم ،نهاي��ت در برخورد با  100نفر

در يك روز قابل تعريف بود .ما يك جهان واقعي داش��تيم و
در آن جهان واقعي با بستگان ،دوستان و همسايگان ارتباط
داشتيم .آن هم به اين صورت نبود كه با هم ه كساني كه آشنا
هستيم در يك روز يا يك ماه ارتباط داشته باشيم .آنچه مسلم
بود اين گزاره بود كه آدمي نبود كه نشناس��يم و بدون اينكه
خبر داشته باشيم در زندگيمان سرك بكشند .ميتوانستيم
هم ه روابطمان را با ديگران تنظيم كنيم .فرايندي نبود كه از
هم ه اجزاي آن باخبر نباشيم( .بر عكس امروز ما كه شايد دهها
وسيله در خانهمان باشد كه ندانيم چطور كار ميكند و بدتر
از آن نميدانيم آيا اين وسيلهها جنبههاي پنهاني دارند كه
از آن بيخبر باشيم!)
زندگي قديم و تكبعدي ني��اكان ما آرام آرام ب��ا اختراعات
جديد بشر متحول ش��د .زندگي آدمها با اختراع موتور بخار
تغيير يافت و جنبهه��اي جديدتري به خود ديد .ماش��ين،

الكتريس��يته و فيالجمله تكنول��وژي جنبههاي جديدتري
را به زندگي ما اف��زود .روابط زندگي آدمها پيچيدهتر ش��د
و اضافه ش��دن هر اختراع يا امكان پيش��رفتهتر در زندگي،
حيات انسانها و ارتباطات آنها گستردهتر شد ،زيرا آدمي از
حالت قبلي كه بيشتر از محصولهاي توليد خودش استفاده
ميكرد ،به مصرفكنند ه توليدات ديگران تبديل شد .زماني
ارزشمندترين كاال در سبدهاي خانوار خوراك و غذا بود ،ولي
اين كاال در مرور زمان ارزش��ش را در برابر كاالهاي س��اخت ه
ماشين از دست داد .استقالل خانوادهها به منابع توليد ديگران
و كارخانهها بيشتر ش��د و اين روابط بين آدمها را پيچيدهتر
كرد؛ وضعيتي كه از آن به زندگي ماشيني تعبير ميكنند.
ما و روابط پيچيده دنياي ديجيتالي
امروزه اتفاق ديگري افتاده و زندگي ما ديجيتالي شده و جنب ه
مجازي زندگي ما توسعه يافته است .اين يعني نه تنها زندگي

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

ميثم اميري
«وقتي عصر جديدي در تاريخ بشر آغاز ميشود ،هيچ كس نميتواند خود را از تأثيرات آن عصر بركنار بدارد».
رهبر انقالب1369/3/14 ،
اين نوشته قرار بود هم ه ابعاد ديجيتالي را مد نظر داشته باشد؛ حتي به آسيبها هم بپردازد .اما چه كسي ميداند فرزندي را كه ميخواهد به دنيا
بياورد ،دقيق ًا چه شكلي است و چه رفتاري دارد و چه خصيصههايي را پرورش خواهد داد! من فكر كردم اگر حرفهايم قابل شنيدن باشد ،اينها
مهمتر است ،زيرا دربار ه آسيبها و راهكارها بسيار سخن رفته اس�ت ،اما پيرامون اهميت و بايستههاي آن كمتر سخن رفته است .همين شده كه در اين باره سخن
گفتهايم؛ چرا زندگي ديجيتالي انسان انقالبي مهم است؟
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ياست
فرصتزندگيديجيتالي،مجالمتنوعترونوتر 
برايگسترشوارتباطشبكههايدرهمتنيد هديني.از
كنارچنينمجالينميتوانبهسادگيگذشتوباپشت
چشم نازككردن نبايد آن را بياعتبار كرد يا به عنوان
دستاويز اصلي دشمنانمان به كلي از آن نااميد شد

ما گستردهتر شده اس��ت بلكه جهاني ديگر
موازي جهان واقعي در حال بازتوليد است؛
جهاني كه به آن جهان ديجيتالي يا جهان
مجازي يا دنياي سايبر ميگويند .جهان در
حال انفجار اطالعات است ،كافيست به بند
زير توجه كنيد تا اهميت جهان ديجيتالي و
روابط پيچيد ه آدمها با يكديگر را دريابيد.
همه اطالعات مكتوب بش��ري ت��ا 1980
ميالدي ،مقداري بوده اس��ت ،فرض كنيد
يك واحد .اين مقدار ،در دهه -1990( 80
 )81دو برابر ميشود .از سال  1990تا 1995
ميالدي اطالعات مكتوب بشري باز دو برابر
ميشود .اين بار در فاصلهاي پنج ساله .يعني
يك واحد از زمان آدم ابوالبشر تا 2 ،1980
واحد ت��ا  1990و  4واحد ت��ا  !1995بعدتر
هم پيشبيني ميش��ود كه در زمان ما هر
شش ماه ،اطالعات بشري دو برابر شود .اين
البته معناي كيفي ندارد .در آن يك واحد،
از دي��وان حافظ تا س��مكعيار تا مجموعه

اینروزهابايكگرافيكخوب،يكپادكستحرفهايونگارش
يكمطلباستانداردميتواناينمعارفراتبليغكرد.فضايحضور
وصدوريكگفتماندردنيايآدمهايغالب ًاتحصيلكردهدرعالَم
مجازيسهلترشدهاستتاگذشته.اينابزارارتباطيبرايتبليغ
آنچهفكرميكنيمدرستاستوآنراميراثفكريمانميخوانيم،
بسيارفراهماست
آثار شكسپير و سرودههای اوستا يافت ميشد .اين دو برابر
شدن به آن معنا نيست كه حاال هر شش ماه يكبار ،آثاري به
درخش��ش كار حافظ و شكسپير توليد ميش��ود! بلكه تنها
نموداري است از يك رشد وحش��تناك( .نفحات نفت ،رضا
اميرخاني ،صفحه )212
در چنين ش��رايطي ،س��رگرمي و اوقات فراغت آرام آرام به
مهمترين صنعت در تكاپوي جهان بدل ميشود و اين بخش
از همه بيش��تر س��بد كاالي مردم را پر ميكند .اين يكي از
مهمترين جنبههاي گس��ترش اطالعات اس��ت .م��ا آدمها
حتي نس��بت به  100س��ال قبل عجيبتر ش��دهايم .امروز
كساني هستند كه شايد براي آنها عجيب باشد كسي در دنيا
زندگي كند ،صفحه خبرخوان گودر نداش��ته باشد ،هر روز
ايميلهايش را چك نكند ،به وبالگش س��ر نزند و سري هم
به دوستانش در شبكههاي معروف اجتماعي نزند ،اين يعني
سرگرمي با اطالعات .آن هم با اطالعاتي زياد و مهار نشده در
دنياي مجازي كه وروديهاي اطالعاتش ديگر دست ما آدمها
نيست .چراكه نميدانيم روي ديوار شبكه اجتماعيمان چه
مينويسند ،نميدانم چه ايميلي برايمان ميآيد ،چه كامنتي
در وبالگمان نوش��ته ميش��ود و حتي چ��ه خبرهايي در
خبرخوانمان بهروز ميشود .من ميخواهم پيرامون همين
نميدانيمها و همين جنبههاي تحيربرانگيز اطالعات سخن
بگويم .تمام مقدمات را فراهم كردهام تا بگويم چقدر زندگي
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در جهان ديجيتالي مهم اس��ت و چقدر اين اهميت در حال
رشد است.
در اين ش��رايط پيچيده كه هر روز وقت كار ك��ردن با رايانه
در خانههايمان به طور تصاعدي باال ميرود ،س��خن گفتن
از مضرات زندگي مجازي ش��ايد به كلي بيراه باشد .در نقش ه
ترسيمي بنيانگذار انقالب اسالمي براي آيند ه تمدن اسالمي
و در رهيافتهاي آقا تلقي منفي از چنين سبك زندگي ديده
نميشود .اتفاقاً وقتي در ابعاد اين نوع زندگي دقيق ميشويم
جنبههاي آموزند ه بسياري را مييابيم.
يكي از دمدستترين اين دس��تاوردها فرصت طرح مسئله
انقالب اسالمي و ابعاد آن در جهان سايبر است .پيش از اين
براي تبليغ معارف اس�لام ،نياز به صرف هزينه ،مبلغ و وقت
زيادي داش��تيم .ولي اين روزها با ي��ك گرافيك خوب ،يك
پادكس��ت حرفهاي ،نگارش يك مطلب اس��تاندارد ميتوان
اين معارف را تبليغ كرد .فضاي حضور و صدور يك گفتمان
در دنياي آدمهاي غالباً تحصيلكرده در عالَم مجازي سهلتر
شده است تا گذشته .اين ابزار ارتباطي براي تبليغ آنچه فكر
ميكنيم درست اس��ت و آن را ميراث فكريمان ميخوانيم،
بسيار فراهم است.
ما و فرصتهاي فضاي سايبر
ي اس��ت
فرصت زندگي ديجيتالي ،مجال متنوعتر و نوتر 
براي گس��ترش و ارتباط ش��بكههاي درهمتنيد ه ديني.
از كنار چني��ن مجالي نميتوان به س��ادگي گذش��ت و

با پش��ت چش��م نازككردن نبايد آن را
بياعتبار كرد يا به عنوان دستاويز اصلي
دش��منانمان به كل��ي از آن نااميد ش��د.
درست است كه سيطره جهان ديجيتالي
و ش��بكههاي اجتماعي و فضاي س��ايبر
در اختيار نيروهاي ضد دين خداس��ت،
ولي نبايد خالقيتهاي ش��كوفا ش��ده،
استعدادهاي گسترش داده شده و فضاي
چهره شده را از دست داد .خاصه كه اين
برجسته شدن به دليل همخوان بودن با
ادبيات ديني است .اتفاقاً آنچه در اين فضا
بيش از هر چيزي خطر محسوب ميشود
افت��ادن در ورط ه تك��رار و تقليد اس��ت.
اينكه ما سعي كنيم شبكههاي اجتماعي
درس��ت كنيم ،ش��بيه غربيان ،سايت و
پورتالهايي تأسيس كنيم ش��بيه آنها،
وبالگهايي داشته باشيم با همان قالبها،
ابركامپيوترها يا موتورهاي جستوجويي
داشته باشيم در تقليد از رقيبانمان ،هيچ
دستاورد و پيروزي مهمي نيست كه شايد
باخت اندر باخت باشد .چون شايد هيچ انسان عاقلي (از
جمله انسان عاقل در داير ه انقالب اسالمي) فضاي اصليتر
را رها نميكند و دلش را به دلخوشخنكهاي تقليدي
گره نميزند .آنچه سايتهايي نمونهو موفق و خالق ديني
ما را پرمخاط��ب و خوشاقبال نام نهاده ،ات��كا به نيروي
دانش و خرد ايراني بوده است .اين البته به معناي استفاده
و بهرهگيري از تجربههاي ديگران نيست .ضمن اينكه در
فضاي سايبر استفاده نكردن از تجربههاي ديگران به كلي
ناممكن اس��ت ،آنچه حضور ما را در اين دنيا مورد توجه
قرار ميدهد ،يافتن س��بك حضورمان اس��ت .به عنوان
مثال همه فيلمهاي س��ينمايي دنيا با تجهيزهاي غربي
ساخته ميش��ود ،ولي آنچه فيالمثل آژانس شيشهاي را
متفاوت و مطرح ميكند ،نحوه بهرهگي��ري از تجربيات
ديگران ،استفاده از سبك فيلمسازي ايرانياست .حقير به
عنوان يكي از عالقهمندان انقالب اسالمي ،به سايتهاي
اميد حسيني (آهس��تان) ،ش��هاب مرادي ،دوئل (ميثم
محمدمحسني) ،ارميا (رضا اميرخاني) ،راسخون (حوزه
علميه اصفهان) ،تبيان (س��ازمان تبليغات اسالمي) و...
اش��اره كردم .اينها را گفتهام تا ضمن به ياد داشتن نقاط
ضعف ،نقاط قوت و حركتهاي پي��شرو را نيز فراموش
نكنيم.
دوباره به جمل�� ه ابتدايي رهبر انق�لاب برميگرديم و با فهم
اهميت حضور در فضاي س��ايبر ،مدام در حال پيگيري اين
معنا هستيم كه چگونه ميتوانيم در اين فضا مؤثر ،بكر ،مولد
و كارا باشيم .چراكه :آوردهاند جانماي ه روزگار چيزي است كه
بازگشت به آن شدني نيست .فروپاشي آرام آرام اين جانمايه
از آن است كه جهان به پايان خود نزديك ميشود .يك سال
نيز ،از همينرو تنها يك بهار يا تابستان ندارد .يك روز هم ،به
همين سان .بازگرداندن جهان امروز به صد يا چند صد سال
پيش ،شايد دلخواه آدمي باشد ،اما شدني نيست .پس ارزنده
است هر نس��لي ،آنچه در توان دارد ،به كار بندد .برگرفته از
كتاب هاگاكوره ،از سد ه  18ميالدي ژاپن ،و بازنشر داده شده
در كتاب زندگي در جهان متن ،نوشت ه يعقوب رشتچيان.

ما گرفتار تقويمها و مناس�بتها هس�تيم كه در
اين ن�گاه تقويمي هم از پرس�شهاي مرس�وم و
متداول تجاوز نميكنیم و به مقدمات نميپردازيم.
نتيج�هاش اين اس�ت كه ب�ه نظر ميرس�د نوع
تحليلهایی كه در اين زمينه وارد ادبيات ميشود،
غلط ،نادرست ،ناكافي و بسيار ناقص است

آسيبشناسي ادبيات انقالب در گفتوگو با احمد شاكري ،نويسنده و منتقد ادبي

ادبيات  ما  تئوريندارد

احمد شاكري منتقد و داستاننويس ،در سال  1353در تهران به دنيا آمد .او داراي تحصيالت حوزوي است و سوابقي چون :عضويت در هيئت داوري چندين جشنواره
داستاننويسي ،نقد فيلمهاي سينمايي در مطبوعات ،نقد داستان و رمانهاي معاصر در مطبوعات ،عضويت در هيئت مديره انجمن قلم ايران و همچنين شوراي عالي ادبيات
داستاني بسيج ،ديده ميش�ود .برخي از آثار وي عبارتند از :رمان «عريان در برابر باد» ،مجموعه داستانهاي «سرزمين پدري»« ،انجمن مخفي»« ،نفس» و «باران نيمروز».
توگو نشستيم.
براي آسيبشناسي ادبيات انقالب و بررسي فاصله ما تا بايسته فرهنگي ادبيات مورد نياز در تمدن اسالمي با احمد شاكري به گف 

وجود دارد و كدام يك از مسائل تنها به پاسخگويي مسائل
ديگر قابل حل است .كدام مسائل ضرورت امروزه ادبيات
ما است و جامعه به آن نياز دارد مسئله بعدي اين است كه
چگونه بايد به اين مسائل پاسخ دهيم و چطور پاسخ دهيم.
چه كس��اني و چه محافلي و چه نهادهاي��ي در اين زمينه

ميبينيد .اينجا هم بحران اس��ت .مباني و روشهاي ما
در اين پاسخگويي چيس��ت .االن در دانشگاههاي ما چند
س��الي اس��ت كه رش��ته «ادبيات دفاع مقدس» تأسيس
شده و شايد مطلع باشيد كه منابع دروس دفاع مقدس يا
پايداري ،منابع بيربط يا مربوط به ادبيات كهن هس��تند.

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

در ادبي�ات انقالب ب�راي نيل ب�ه آرمانهاي
فرهنگي تمدن اسلامي چه مراحل�ي را بايد
پيمود و نخست چه مسائلي را بايد حل كنيم؟
در ابتدا الزم است بگويم كه مش��كل اول ما اين است كه
نميدانيم چه چيزي را بايد بپرس��يم .ب��ه اصطالح ما در
مسئلهيابي و پرسشگري در ادبيات داستاني پس از انقالب
دچار مشكل هستيم .اين بيشتر از آنجا اهميت دارد كه
ما در پرسش به دنبال حل مس��ئله هستيم و يعني پيش
از هر پرسشي مسئلهاي را مييابيم و نيازهايي را احساس
ميكنيم و اهدافي را براي ادبيات ترسيم ميكنيم .ادبيات
انقالب را برايش اركاني قائل هس��تيم ب��ا چنين تصوري
دست به پرسشگري ميزنيم و طبعاً پرسشهاي ما برآمده
از شناخت ما در مورد ادبيات پس از انقالب است و در اين
پرسش��گري اولويتبندي هم ميكنيم و بعضي از آنها را
مقدمه برخي ديگر ميناميم .اما در وضعيت موجود به نظر
ميرسد اين بحراني كه در پرسشگري است فضاي ادبيات
ما را تحت تأثير خودش قرار داده است .به خصوص زماني
كه رسانهها ،مطبوعات ،مجالت و سايتهاي خبري كساني
كه ميخواهند فضاي تئوريك ايجاد كنند براي ادبيات ،اين
مسئله كمبود مسئله يا بحران مسئلهشناسي در اين حوزه
بسيار تأثير ميگذارد .مث ً
ال شما ميبينيد نوع پرسشهايي
كه به لحاظ مناسبتي انجام ميشود كه خود اين نگاه يك
نگاه سطحي به حوزه ادبيات است يعني مناسبتها هستند
كه ما را به سمت پرسش��گري سوق ميدهند .مناسبتها
هم اعتباري هستند يعني ممكن است دهه يا هفتهاي براي
دفاع مقدس در تقويمها بيايد اما مضامين بس��يار مهمي
هس��تند كه هيچ جايگاهي ندارند و خيلي از پرس��شها
هستند كه در تقويم ما هيچ جايي ندارند اينها چه زماني
بايد پرسيده شود؟
ما گرفتار تقويمها و مناس��بتها هس��تيم كه در اين نگاه
تقويم��ي هم از پرس��شهاي مرس��وم و مت��داول تجاوز
نميكنیم و به مقدمات نميپردازيم .نتيجهاش اين است
كه به نظر ميرسد نوع تحليلهایی كه در اين زمينه وارد
ادبيات ميشود ،غلط ،نادرست ،ناكافي و بسيار ناقص است
و ميتواند موجبات فرو رفتن ما را در يك غفلت فراهم كند؛
غفلتي كه موجب شود ما دقيقاً ندانيم چه كار براي ادبيات
كنيم و هميشه هم اين پرسشهاي سطحي را انجام داديم.
مخاطبان ما هم عادت كردهاند پاسخهاي از پيش آمادهاي
را طراحي كنند و در مورد ادبيات تجويز كنند .پس بحران
اول بحران پرسشگري است.
بحران دوم بحران روش��مندي و پاس��خگويي به سؤاالت
اس��ت .يعني حاال بالفرض كه ما فهميديم چه مس��ائلي
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دانشگاه ما كه منبع اصلي براي پاسخگويي است
نس�بت به ادبيات دفاع مقدس يا ادبيات پايداري
چندان مأنوس نيست و به رسميت شناخته نشده
است

ربطي به تاريخ معاصر ندارد .هنوز دانشگاههاي ايران وارد
مباحث به روز نشدهاند .لذا دانشگاه ما كه منبع اصلي براي
پاسخگويي است نسبت به ادبيات دفاع مقدس يا ادبيات
پايداري چندان مأنوس نيست و به رسميت شناخته نشده
است .از طرف ديگر روشهايي كه براي پاسخگويي به اين
پرسشها به خصوص پرسشهاي مبنايي اتخاذ ميشود
روشهاي صورتگرا و روشهاي الح��ادي در اين زمينه
اس��ت .اينكه تئوريهايي در غرب طراحي و تبيين شده
است و ما براي اينكه به پرسشهاي خودمان پاسخ دهيم يا
اساساً به پرسشها توجه داريم يا اگر بخواهيم پاسخ بدهيم
مجاري را براي اين پرس��شها در نظر ميگيريم كه با نوع
پرسشها همخوان و همسو نيست و نميتواند پاسخ دهد.
هر ادبياتي در هر كش��وري به خصوص ادبيات داستاني از
رخدادهاي فرهنگي ،سياسي و اجتماعي در جامعه تأثير
ميگيرند ،داليل متعددي دارد يكي از داليلش اين است
كه نويس��ندگان از چيزي كه ميبينند و محسوس است
و از چيزي كه عاطفه و ادراك آنها را درگير كند ،س��خن
ميگويند .دليل ديگر اين اس��ت كه نويسندگان موضوع
داستان را از موضوعاتي انتخاب ميكنند كه تازه و نو باشد.
رخدادي مثل انقالب در يك كشور ميتواند تاريخ را به دو
مقطع تبديل كند؛ از چنين موضوع مهمي هيچ نويسندهاي
نميتواند به راحتي بگذرد.
اما به رغم اينكه تحول شگرفي نظير انقالب در
هر كشوري مبدأ تحول در آثار فرهنگي از جمله
ادبيات داس�تاني بوده اس�ت ،در اي�ران به نظر
ميرسد به جز موضوعات خاصي همچون دفاع
مقدس يا استثنائاتي ،جو كلي ادبيات داستاني
ما نس�بت به اين گذار به س�مت تمدن اسالمي
بيتفاوت است .علت اين امر چيست؟
در برخي از جوامع ،پيشگام حركتهاي مردمي هستند.
يعني زماني ك��ه حركتهاي انقالبي در نطفه اس��ت ،در
ميدان هس��تند .اينها هستند كه مينويس��ند .در سطح
عاليتري نويس��نده پيش��گام مردم و جامعهاش اس��ت و
حتي پيشبيني ميكند .درباره انقالب اس�لامي ميتوان
گفت كه آقاي براهيني« ،آواز كشتگان» را نوشته يا آقاي
احمد محمود «مدار صفر درجه» را نوشته است .اينها جزء
اولين رمانهايي هستند كه در اين حوزه چاپ شدهاند ولي
همينها هم همسويي با قيام مردمي و ديني ندارند .اينها
بيشتر نسخه فكري چپ يا ليبرال خودشان را دارند دنبال
ميكنند .انقالب رخداد سياسي است كه با حاكميت محقق
ميشود و پايان ميپذيرد يعني همين كه رژيم شاهنشاهي
تغيير كرد و حكومت جمهوري اسالمي تشكيل شد ،انقالب
به ثمر نشست ،قطعاً اين طور نيس��ت! ما انقالبمان بيش
از اينكه سياسي باش��د جنبه فرهنگي داشت و ميتوانيم
بگوييم ما هنوز هم در حال انقالب هس��تيم .هنوز در دل
انقالب و جريان انقالب هس��تيم و فراين��د تمدني را طي
ميكنيم .اگر ب��ا اين تعريف به انقالب ن��گاه كنيم ادبيات
انقالب ،ادبيات س��اري و جاري در تمام سالهاي پس از
انقالب است يعني هر كسي و هر چيزي كه راجع به انقالب
بنويسد و نوشته شود اگر كس��ي چيزي راجع به حجاب
بنويس��د راجع به انقالب نوشته اس��ت اگر راجع به دفاع
مقدس بنويسد راجع به انقالب نوش��ته است .پس تعبير
دقيق در مورد ادبيات انقالب ،ادبياتي است كه با آرمانهاي
انقالب همراه است و دارد بستر را بررسي ميكند.
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امامنداريم
ما نيازهايي داريم كه به اين نيازها بايد بپردازيم .فتنه 88
براي ما يك نياز است .مس��ئله سياسي ،مسئله هستهاي،
مس��ئله دفاع مقدس قله ادبيات ما اس��ت .م��ا بايد روي
اين بيش��تر تمركز ميكرديم .اوايل انق�لاب تا پايان دهه
 60اين تصور در برخي از مديران ادبيات وجود داشت كه
ما ميتوانيم با استفاده از نويسندگان نسل گذشته توليد
ادبيات انقالب كنيم حتي سفارشهاي متعددي به اينها
داده ش��د و قراردادهايي بسته ش��د ولي ثمرهايش توليد
ادبيات انقالب نبود .يعني اندك اندك مديران ادبي ،يعني
كساني كه ميخواستند ادبيات را جريانساز كنند به اين
نتيجه رسيدند كه نميش��ود از هر فاعلي ،هر فعلي صادر
شود .نميشود از هر نويسندهاي با هر تفكري انتظار داشت
براي ادبيات انقالب بنويسد .چنين چيزي مقدور نيست.
بنابراين آن روي��هاي ك��ه جريانهاي ادبي دارد ش��كل
ميگيرد يك مقدار نگاهها متعادل شد .اينگونه نيست كه

ما ادبيات را مثل يك كارخانه تنظيم كنيم و از نويس��نده
بخواهيم ادبيات انقالب بنويسد يا نگاه تمدني داشته باشد.
اين بسترهاي اجتماعي و فكري ميخواهد .ادبيات پيش
از انقالب كام ً
ال ادبيات وابس��تهاي بود .حتي االن جريان
روش��نفكري در حوزه ادبيات ما فعال است و كار ميكند.
توليدات متعدد دارد .پيش از انق�لاب تئورياش از غرب
ميآمد و نمونههايش از صادق هدايت گرفته تا چوبك زياد
بودند .چوبك مقلد ناتوراليس��تها بود و هدايت هم مقلد
نويسندههاي ديگر بود .يعني عيناً كار آنها را تكرار ميكرد.
گلشيري كام ً
ال مقلد فرماليس��تها بود .ما اگر اين فهم را
داشتيم كه نميتوانيم از هر شيوهاي براي ادبيات استفاده
كنيم بخشي از مشكالت سياستگذاري حل ميشد.
از دريچ�ه ديگري به بح�ث نگاه کنی�م .آيا از
روي بيتوجهي نسبت به انقالب ،نويسندگان
به س�مت خلق آثاري درباره انقالب اسلامي
نرفتند ي�ا داليل ديگري داش�ت؟ ش�ما فكر
ميكني�د چطور ميتوانس�تند به اي�ن مقوله
بپردازند؟
ادبياتي كه به لح��اظ فقر نظري و جريان نق��د در آزمون
روايت ،از دفاع مقدس نمرههاي منفي هم در كارنامهاش
دارد به نظر ش��ما اين ادبيات اگر به تبيين انقالب بپردازد
چه ثمرهاي خواهد داشت؟ مشخص است .نتيجهاش رمان
«شاه بيشين» ميشود كه در حوزه هنري توليد شد .حوزه
هنري شايد انقالبيترين مركز در كشور ما باشد كه زير نظر
سازمان تبليغات اسالمي فعاليت ميكند .كساني كه وارد
اين حوزه ش��دند مثل آقاي فردي و سرشار ،همه انقالبي
هس��تند .چه ش��د كه حوزه هنري حاال رماني را منتشر
ميكند كه ش��اه را مظلوم جلوه ميدهد و نويس��ندهاش
با صراحت بيان ميكند كه ش��اه آن قدري هم كه ما فكر
ميكنيم بدسنبود .ما در حق ش��اه ظلم هم كرديم .چرا؟
دليلش همين است كه بنيان نظري سست است .معرفت
ما نسبت به داستان سست است .تئوريها ترجمهاي است.
نگاه ما ادبي نيست .ما در ادبيات تئوري نداريم .حتي باالتر
از تئوري ما حتي آن اعتقاد راسخ را به آرمان و حرف امام
نداريم .نويسندهاي كه اينگونه مينويسد اعتقاد راسخي
ندارد چون موضع امام و بزرگان راجع به ش��اه مش��خص
است .بنابراين همه اينها نش��ان ميدهد استعداد نوشتن
رمان انقالب بايد ب��ه وجود بيايد .به نظ��ر من قضاوت در
مورد اينكه نويس��ندگان در حوزه انقالب چه كردند نبايد
قضاوتي غيرمنصفانه باشد .ما بايد يك دوره طوالني مدت
را براي ادبياتمان لحاظ كنيم و فرصت طوالني مدتي را
در اختيار ادبياتمان قرار دهيم كه از گونههاي سادهتر به
سمت گونههاي پيچيده حركت كند .يك وقتي بعضيها
از نويسندگان قبل انقالب دعوت كرده بودند كه بيا و براي
ما رمان بنويس! يعني گمان ميكردند ادبيات ما ميتواند
بدون توجه به مستندگرايي يك دفعه رمان جهاني توليد
كند .در طول اين  30سال كدام رمان ما قد و قامت جهاني
پيدا كرد؟ هيچ ك��دام .اما چهقدر از خاط��رات ما جهاني
ش��د حداقل  5 -4مورد را فكر ميكنم اينها در حد و تراز
جهاني است .متأسفانه مس��ئوالن ادبيات كشور ما ظاهرا ً
تنها برنامهاي كه به ذهنشان ميرسد برگزاري جشنواره
است .كس��ي كه جش��نواره طراحي ميكند اگر نتواند در
كنارش جريان نقدي را راهاندازي كند به شدت در معرض
خطر است.

تالشبرايحفظهويتواژههاباعثشدهاستآثار
اميرخاني در كشورهاي حوزه زبان فارسي مانند
افغانستان و تاجيكستان كه هر كدام در رتبههاي
خاصي از روند تكامل زبان فارسي توقف كردهاند با
استقبالمناسبيمواجهشوند

بررسي مقايسهاي مؤلفههاي فرهنگي تمدن غرب و شرق با نگاه به آثار رضا اميرخاني

از بـام تا شـام

تالشبرايحفظهويتواژهها
باعثشدهاستآثاراميرخاني
دركشورهايحوزهزبانفارسي
مانندافغانستانوتاجيكستان
كههركدامدررتبههايخاصي
ازروندتكاملزبانفارسيتوقف
كردهاندبااستقبالمناسبي
مواجهشوند

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

فهم اصطالح س��نت و مدرنيس��م و
عبداهلل
تقابل آنها در بررسي تاريخ اروپا پس
بنيمسني
از قرون وسطي ميسر خواهد بود .تا
قبل از دوره مدرن در اروپا حكومت
ديني و كليس��ا برقرار بوده است و با
پايان قرون وسطي با از ميان رفتن مرجعيت علما و نهادهاي
مذهبي ،حكومت ديني غرب به سر آمد و اين پايان با آغاز رشد
علمي و صنعتي و توسعه دانش��كدهها در عالم غربي همزمان
شد ،به طوري كه خواه ناخواه اين نتيجه گرفته شد كه غربيها
با كنار زدن سنت (حكومت كليس��ا) به مدرنيسم رسيدند و
ميتوان نتيجه گرفت مسئله تقابل سنت و مدرنيته و مباحث
كالني كه پس از آن حول تقابل سنت و مدرنيسم مطرح شده و
ميشود ناشي از اين نوع تلقي از تاريخ غرب است.
در اي��ران نيز موضوع س��نت و مدرنيس��م و تقابل س��نت و
مدرنيته از عصر رضاخان با دستور تغيير پوشش زنان و مردان
(ظاهريترين س��طوح س��نت) با چالشها و كجفهميهايي
روبهرو بوده است اما انديش��منداني كه در روند شكلگيري
انقالب اس�لامي مطرح ش��دند مانند امام خمين��ي ،عالمه
طباطبايي ،شهيد مطهري ،شهيد بهشتي و ...با رسيدن به فهم
درستي از مدرنيس��م و ارائه آن به جامعه تا حدود زيادي اين
تقابل انگاري را كمرنگ نمودند و از سوي ديگر با تبيين مباني
انديشه اسالمي و بازتوليد عقايد مكتب شيعه الگوي روزآمد و
متناسب با مسئلههاي روز ارائه كردند.

آنچه باعث شد براي واكاوي مؤلفههاي فرهنگي تمدن غربي و
شرقي به سراغ آثار اميرخاني برويم آن است كه توجه اميرخاني
به مقوله فرهنگ و نيز تمايزات فرهنگي بيناتمدني ،خصوصاً
در اثري چون «بيوت��ن» جلوه خاصي دارد و از س��وي ديگر
جلوههاي فرهنگي تمدن شرقي در آثار و گشت و گذارهاي اين
نويسنده بسيار ملموس است .از «داستان سيستان» گرفته تا
«جانستان كابلستان» ،از «ارميا» گرفته تا «قيدار».
اميرخاني چون در روند انقالب اس�لامي ق��رار دارد و به قول
خودش «پوششي براي نوار كاستهاي انقالبي پدرش» بوده

اس��ت با فرا رفتن از اين پيشفرض ناقص تاريخي منش��عب
از تفكرات غربيها معتقد اس��ت مدرنيته همان شاكله زمان
است به اين معنا كه عصر جديد مانند ساير عصرهاي پيشين
مختصات و اقتضائات خ��ود را دارد و اينها ايجاب ميكند كه
اگر قرار است حكومتي بر اس��اس اسالم و سنت شكل بگيرد
متناسب با دنياي مدرن و براي مسئلههاي مردم آن باشد.
ش��ايد بتوان اميرخاني را مصداق اين س��خن شهيد مرتضي
آويني دانست كه معتقد بود« :به خاط ِر ذاتياتِ رماننويسي و
داستاننويسي سبك غربي است كه ما مجبوريم براي داشتن
داس��تانمذهبي كسي را داشته باش��يم كه خودش در عين
شناخت تكنيك ،با انديشه مذهبي عجين شده باشد .چه در
ِ
حديث نفس و القاي نفسانيت و
اين صورت ،هر گاه او در پي
ارائ ه تفكر سوبژكتيو به مخاطب بيرون باشد ،آنچه از او بيرون
ميتراود دقيقاً همان خواهد بود كه در اوست».
به نظر ميرس��د اميرخاني به طور آگاهانه و ب��ا مهارت خود
در تبديل خاطرات و ماجراهاي روزمره به داس��تان ،درصدد
رسيدن به چنين فرصتي است .استدالل من بر اين ادعا اين
است كه اميرخاني در پاسخ به سؤاالتي كه در خصوص جنبش
نرمافزاري و تحول در علوم انس��اني از او ش��ده ،ميگويد من
معتقد به اين نيستم كه براي جنبش نرمافزاري ابتدا بايستي
زيرساختهاي فكري و چارچوبهاي فلسفي هر علم را كشف
كرد و س��پس به توليد علم در آن رشته پرداخت ،بلكه بايد از
كارهاي مصداقي در آن رشته شروع كرد مث ً
ال بايد چند رمان
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در رمان بيوتن ،جرياناتي مي�ان ارميا و آرميتا به
عنوان يك زوج به وجود ميآي�د كه هدفش اين
است كه مخاطب را وادار كند در موضوعاتی كه در
تالقيسبكزندگيايرانياسالميباسبكزندگي
امريكايي حضوري جدي دارند انديشه كند

اسالمي و بومي توسط افراد معتقد به اسالم و ايران نوشته شود
و سپس از بررسي آنها به چارچوب يا تعريفي از رمان اسالمي
رسيد .او به شدت مخالف شعارزدگي و عملگراست.
محور رمان «من او» اميرخاني خانواده حاج فتاح است كه هم
در س��نت زندگي ميكنند هم در مدرنيته ،هم اهل تجارت و
اقتصاد هس��تند هم اهل ثواب و پايبند به باورها ،حتي خانه
آنها هم سنتي و مدرن اس��ت و به رغم اينكه اجازه ميدهند
دخترشان به مدرسه برود با بيحجاب شدن او به خاطر درس
موافقت نميكنند .در «بيوتن» نيز ارميا با كولهباري از آرمانها
يا حداقل خاطرات دفاع مقدس وارد فضايي امريكايي ميشود
و در سيطره كميت گرفتار ميشود كه البته اميرخاني اذعان
ميكند شخصيت ارميا بيانگر نويسنده در رمان بيوتن نيست
(و حاج مهدي را به خود نزديكتر ميداند .).اين گرفتاري به
نحو انتزاعيتري در فضاي رمان «ارميا» كه در اصطالح اهل
جبهه «دوران پس از قطعنامه» نام دارد نيز توصيف شده است.
در واقع نويسنده ميخواهد چنين دوگانگيهايي را كه با نگاه
آسيبشناسانه در جامعه خود شهود كرده است ،توصيف كند
و البته در هر جا كه فرصت يافت��ه مبناي فكري خودش را در
مورد اين دوگانگيها و تقابلها آشكار كرده است؛ مخصوصاً
آنجا كه ميگويد انقالب اس�لامي يك انقالب مدرن است ،يا

اميرخاني به هيچ وجه چني��ن رويكردي ن��دارد .اتفاقاً او در
خصوص تحول در علوم انساني نيز معتقد به فعاليت در فضاي
واقعي به جاي كارهاي شعاري و منازعات مفهومي است.
اميرخاني در موض��وع وحدت مذاهب اس�لامي كه با تمدن
اسالمي ارتباط مهمي دارد و يكي از مسائل جدي پيش روي
جمهوري اسالمي ايران در جهان اسالم ميباشد نيز نشان داده
است كه موضعي منطقي و عقالني دارد .اين رويكرد اميرخاني
چه در س��فرنامه جانستان كابلس��تان و چه در خالل كاروان
برادري (و حضور در استان سيس��تان و بلوچستان) توصيف
بومي و غير منفعالنهاي داشت.
تمام آنچه در مورد اميرخاني در عرصههاي مختلف و همچنين
در زمينه رابطه س��نت و مدرنيته بايد گفته شود ،در تفصيل
سخن شهيد آويني به دست ميآيد كه :ژاميرخاني نويسندهاي
است كه در عين شناخت تكنيك ،پرورش و شخصيتي مذهبي
به معناي ناب آن دارد و اثبات اين دو ويژگي اميرخاني به طور
واضح و بيشتر از همه در رمان بيوتن رخ داده است ،به طوري
كه گويي اين كتاب همه حديث نفس است و اين حديث نفس
موجب شده است تا كتاب پر از پرسشهايي شود كه در خط
الرأس تقابل مدرنيته و سنت براي او (و اكثر مخاطبانش) پيش
آمده يا خواهد آمد و همين پرسشهاست كه برخي خوانندهها

شايدبتواناميرخانيرامصداقاينسخنشهيدمرتضيآويني
ِ
ذاتياترماننويسيوداستاننويسي
دانستكهمعتقدبود :بهخاط ِر
داشتنداستانمذهبيكسي
سبكغربياستكهمامجبوريمبراي
ِ
راداشتهباشيمكهخودشدرعينشناختتكنيك،باانديشهمذهبي
عجينشدهباشد
اينكه ارمياي رزمنده را برميدارد و به كارزار زندگي امريكايي
ميبرد و ...اميرخاني نشان داده است كه به دنبال حذف صورت
مسئله در تقابل سنت و مدرنيته نيس��ت و بدون هيچ ادعا و
خودبزرگبيني خاصي باور خود را در نوش��تههاي مختلفش
تشريح ميكند.
در رمان بيوتن ،جرياناتي ميان ارميا و آرميتا به عنوان يك زوج
كه اشتراكات و تفاوتهاي زيادي با هم دارند به وجود ميآيد
كه هدفش اين اس��ت كه مخاطب را وادار كند به موضوعات
ريز و درشتي كه در زندگي حقيقي و در تالقي سبك زندگي
ايراني اسالمي با سبك زندگي امريكايي حضوري جدي دارند
انديش��ه كند .هر كس رمان بيوتن را ميخواند بهجاي كيف
كردن از به پايان بردن يك رمان ،وجودش درگير پرسشهاي
بيشماري ميش��ود كه حتي خود نويسنده هم پاسخ بيشتر
آنها را نميداند.
يكي از ش��اخصههاي انديش��ه اميرخان��ي واقعگرايي و كار
روي زمين اس��ت .از دكتر رفيعي آتاني ،دبير اولين همايش
ملي تحول در علوم انس��اني نظرش در مورد الگوي ارائه شده
فرهنگستان قم در خصوص علم ديني پرسيده شد ،وي پاسخ
داد« :آنجا دوس��تان زحمتكش و بادغدغهاي حضور دارند اما
حكايت الگوي آنها حكايت كسي است كه براي درست كردن
دوغ ،ماست در دريا ميريخت! وقتي به او گفتند كه دريا به اين
بزرگي شما هر چه تالش كني باز به مقصودت نميرسي ،گفت:
ميدانم ولي اگر بشود چه ميشود!»
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را مجبور كرده است رمان بيوتن را دو بار يا بيشتر بخوانند!
اگرچه محت��واي همه رمانه��اي اميرخاني بع��د از «از به»
تلفيقي از س��نت و مدرنيته با نگاهي داخلي و بومي است اما
او در «بيوتن» به توصيف بس��يار منصفانه و بدون تفس��يري
از واقعيت زندگي امريكايي پرداخته اس��ت كه در آن سيطره
كميت و حكومت دالر بر قلبها به تصوير كشيده شده است.
به نظر ميرسد حتي اين توصيف هم جنبه انتقادي نسبت به
مسائل سياسي و اجتماعي داخل كشور داشته باشد ،چراكه
خود در مصاحبهاي گفته است شخصيتهاي داستان بيوتن
در اطراف ما زندگي ميكنند و به نوعي اين س��خن ،اعتراض
به گسترش سبك زندگي امريكايي در بين ما و به كنار رفتن
هويت اسالمي ايراني سنت ماست .با همه اين اوصاف اميرخاني
را به هيچ وجه نميتوان سنتگرا يا سلفي دانست و در قاموس
او ميان سنت و مدرنيته به لحاظ تئوريك هيچ تضادي وجود
ندارد (چون باور دارد اسالم براي همه عصرها است) بلكه اين
ما هستيم كه در گرايش به س��مت يكي از اين دو طرف از آن
طرف بام ميافتيم .چندي پيش بر باالي وبسايت ارميا متعلق
جهان
به اميرخاني جمله كوتاهي به نقل از كتاب «زندگي در
ِ
متن» نوشته يعقوب رشتچيان نوش��ته بودند« :بازگرداندن
جهان امروز به صد يا چندصد سال پيش ،شايد دلخواه آدمي
باشد ،اما شدني نيست» .وي به رغم اينكه مدعي است انقالب
اس�لامي امام خميني يك انقالب مدرن بود ام��ا موفقيت و
رشد آن مستلزم مقارنه ،همخواني و مفاهمه سنت و مدرنيته

است .اهميت فهم مدرنيته براي اميرخاني تا جايي است كه
ميگويد :نطفه انقالب اس�لامي در ايران منعقد شد ،اما اص ً
ال
معلوم نيس��ت كه در ايران هم متولد شود .شايد اين نطفه در
جنين ديگري رشد كند و آن جنين به نظر من ،تركيه است،
يعني امروز تركيه در فهم دموكراسي و در فهم دنياي مدرن،
بسيار از ما جلوتر است.
نكته ديگري كه در خصوص مدرنيته قابل بيان اس��ت اينكه
اميرخاني در بيوتن تالش ميكند نش��ان بده��د كه امريكا و
س��بك زندگي امريكايي ربطي به مدرنيته ندارد و ناش��ي از
پشت پا زدن به سنت و به تبع آن نابود شدن زيرساختهاي
هويتي شهروندان است كه آنها را تبديل به تودهاي بدون تمايز
كرده است .تا حدي كه شخصيت آفريقايي بيوتن حاضر است
در ازاي پرداخت مبلغ قابلتوجهي به يك مؤسسه تحقيقات
زيستي از نياكان و ريشه خانوادگي خود باخبر شود! در رمان
بيوتن در گذرهاي مختلفي به نقد سبك زندگي امريكايي در
قالب رفتار و عقايد شخصيت خش��ي (يك استاد دانشگاه كه
پس از انقالب فرهنگي از ايران رفته و به رغم تحصيالت ديني
به معناي واقعي سكوالر است) پرداخته شده است.
تعبيراتي چون مؤذن كراواتي ،روش��ن ك��ردن چراغ زيتوني
بر باالي برج امپايراس��تيت با هزينه اسالمكالب و عبدالغني،
و افطاري ذبح شرعي نش��ده آنها نشان ميدهد اميرخاني آن
سنتي را كه غرب مدرن به عنوان مصداق بزرگ نفي سنتها با
آن مشكلي ندارد ،قبول ندارد .از نظر اميرخاني اسالم امريكايي
حتي اگر فروغش بر تارك بزرگترين برج مادرشهري امريكايي
بدرخشد باز هيچ ارزشي ندارد و پاسخگوي مسائل هويتي ما
نيست .زبان فارسي به عنوان يكي از مؤلفههاي تمدن ايراني
اسالمي جايگاهي درخشان در تاريخ ايران دارد .زبان فارسي
ميتواند يكي از بازوهاي توانمند احياي تمدن نوين اسالمي در
بستر كشورهايي شود كه تاريخ و فرهنگ مشتركي داشتهاند.
زبان فارسي و اهتمام اميرخاني در خطالرسم ،توليد واژه و حتي
اتصال لغات به ريشه و مفردات آنها يكي از ارزشهاي مهم آثار
اوست كه احساس ميشود در اين عرصه تنها و بيدفاع واقع
شدهاند .اميرخاني در نوشتههاي خود فاصله ميان اصطالحي
كه از دو بخش مركب شده است را رعايت ميكند .اين كار در
اولين قدم اصالت و ريشه واژهها را حفظ ميكند و به شناسايي
بن كمك زيادي به نوزايي و بازتوليدهاي زباني ميكند.
مهمترين عامل پيوند ما زبان است و دين ...اين هر دو گرفتار
تهاجم بيگانه است .دين البته مدافعان شورمندي دارد اما زبان،
سوگمندانه ،چنين پاسداران شورمندي ندارد .زبان فارسي
با گستره جمعيتي ك ِم فارسي زبانان در معرض خطر انقراض
است؛ به همين صراحت.
اين تالش ب��راي حفظ هويت واژهها باعث ش��ده اس��ت آثار
اميرخاني در كشورهاي حوزه زبان فارسي مانند افغانستان و
تاجيكستان كه هر كدام در رتبههاي خاصي از روند تكامل زبان
فارسي توقف كردهاند با استقبال مناسبي مواجه شوند.
روحيه انتقادي و اس��تعاليي(انتقاد س��ازنده) اميرخاني در
رمانهايش(مخصوصاً ازبه ،جانستان كابلستان ،نفحات نفت
و )...به مثابه خط سير و نقطه مش��ترك آثار او به خوبي قابل
رؤيت است و البته اين انتقاد از سر دلسوزي و تالش براي سهيم
بودن در جريان توسعه و اعتالي نظري و عملي كشور است،
وقتي اميرخاني از ما (مردم و مسئوالن) ميخواهد تكليف خود
را با غرب كه پايتخت آن را امريكا ميشمارد حل كنيم او در پي
پاسخ پرسشهاي هويتي است؛ پرسشهايي كه سرتاسر رمان
ماندگار و شاخص بيوتن را پر كرده است.

متوليان فرهنگ و هنر در مرك�ز غرب نيز هنر را
صرف ًا براي هنر نميخواهند ،بلكه آن را براي نيل به
اهداف سياسي و فرهنگي خود به كار ميگيرند

حتیاوباماهم
به «هنر براي هنر» اعتقاد ندارد

هنر غيرمتعالي ،الگوي غفلتزدگي
بي ش��ك كس��ي ترديدي در رابطه با زيباي��ي و پاكي و
ارزش��مند بودن مفهوم هن��ر ندارد .اينك��ه بگوييم هنر
يعني ارزش و هنرمند يعني ش��خص ارزش��مند ،تعبير
زيبايي است ،اما وقتي عمل هنرمندي در راستاي اهداف
ضدارزشي به فعليت برسد ،آيا باز هم ميتوان آن عنصر
هنري را داراي ارزش دانس��ت و آن هنرمند را شخصي
ارزش��مند تلقي كنيم كه كار خالقانهاش منتج به تعالي
شده؟!
هنرمندي كه متعالي و متعهد نباشد الگوي غفلتزدگي
است .در باور ما هنري مورد پذيرش است كه در خدمت
ارزشها و نشردهنده آرمانهاي ديني باشد .هنر اصيل
برآمده از فطرت آدمي اس��ت ،اما ش��بههنر كه ماحصل

تالشهاي فضاي روشنفكري است ،برآمده از نفسانيات
و در خدمت اهداف دنيوي و مادي و گاهي ضد ارزش��ي
اس��ت ،چراكه آنها نيز قائل به مرزبن��دي و خط قرمز در
هنر نيس��تند .چنانچه ما «عادت ،رسوم ،اخالق جامعه،
فهمها و دركه��ا (را) مرزبنديهايي براي هنر» بدانيم،
آن وقت اگر در جامعهاي برخي از آداب و رس��وم ،غلط و
اشتباه باشد ،چگونه ميشود آن هنر برخاسته از عادات
و رسوم اجتماعي غلط را ارزشمند و متعالي تلقي كرد؟
حتي اگر به گفته حكيم ابوالقاسم فردوسي كه گفت« :هنر
همان مردمي بودن و صداقت است» را بپذيريم ،در رابطه
با هنري ك��ه غيرمردمي و صادقانه نيس��ت ،بايد چگونه
قضاوتي داشته باشيم؟
پرواضح است كه باور بيعيب بودن حقيقت هنر ،منافاتي

با قبول ضد ارزش بودن فعل هنري يك هنرمند و نوع هنر
او ندارد .براي مثال :اينكه انسان اشرف مخلوقات است،
بدين معني نيس��ت كه تمام رفتارهاي انسانها ،در پرتو
شرافت باش��د ،بلكه اين حقيقت خلقت انسان است كه
به طور مطلق شريف است .حقيقت هنر نيز در نگاه ما از
چنين جايگاه منزهي برخوردار است .اما به بهانه ارزشمند
بودن مفهوم هنر ،نميتوان تمام افعال هنري هنرمندان
ولو اينكه غيرمتعهدانه باشد را تطهير كنيم .قطعاً ارزشي
بودن يا نب��ودن هنر ،متأث��ر از رويك��رد ايدئولوژيك به
كارگيرنده هنر است و همچنين وابسته به اين است كه
هنر در چه جهتي به كار گرفته شود.
تفنگ رسانه و فشنگ هنر
در دوران جديد ،يكي از ابزارهاي نظامهاي اس��تكباري
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هنر مجموعهاي از آثار يا فرآيندهاي ساخت انسان است كه در جهت اثرگذاري بر عواطف ،احساسات و هوش انساني يا به منظور انتقال يك
سيدمحمد
معنا يا مفهوم خلق ميشوند .واژه هنر را در ادبيات فارسي عموم ًا به معناي «فضيلت» و «كمال» ياد ميكنند .يعني در متون ادب حكمتآموز
رضيزاده
فارسي ،هنر مترادف فضيلت و فرزانگي و كمال و مفاهيمي از اين دست بوده اس�ت .هنر يك فعل عملي مشخص نيست ،بلكه يك مفهوم و
صورتي ذهني اس�ت ،اما وقتي اين مفهوم در عمل هنرمند تحقق مييابد ،اين مفهوم ذهني تبديل به فعل ميشود« .فعل» كلمهاي است كه
نمايانگر كار انجام شده يا يك رويداد يا يك حالت باشد« .فعل هنري» و در مرتبه اوليتر «فعل» ،داراي تقسيمبندي است .ريشه هر فعل بشري
در يك نياز است؛ نيازي كه با آن فعل بناست برطرف گردد .وقتي يك مفهوم براي پاسخگويي به يك نياز  -به مرتبه فعليت ميرسد ،قابليت قضاوت را پيدا ميكند.
چيزي كه قابل قضاوت است يعني قابليت ارزشگذاري را دارد .پس در نتيجه «هنر» نميتواند خارج از دوقطبي ارزش و ضد ارزش باشد و اين يعني ما تا ماهيت هنر
را از فعليت آن جدا نكنيم ،نميتوانيم به قضاوتي صحيح از هنر ارزشي و غيرارزشي دست يابيم.
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هنري كه فاقد پيام ارزش�ي يا غير ارزش�ي باشد
هيچگاهبهمنصهظهورنميرسد!يعنييكحركت
و فعل هنري كوچك و سطح پايين نيز هدفي ولو
دست پايين و حداقلي دارد كه قابل ارزشگذاري
و قضاوت است

جهان در مقوله تهاجم فرهنگي به كشورها ،ابزار «هنر» و
بهرهجويي از آن در رسانهها براي تغيير باورها و ارزشها
و به طور اخص تغيير سبك زندگي مردمان كشورهاست.
در اين تهاجم رس��انه را به مثابه تفنگ و نقش هنر را به
عنوان فشنگ ميتوان تبيين كرد كه شخص هنرمند آن
را شليك ميكند .امروزه هنر ،ابزار اصلي استعمار ذهني
براي كشورگشايي فرهنگي است .اس��تعمار ذهني نوع
جديدي از استعمار را شامل ميش��ود كه فراتر و مؤثرتر

نظامهاي غربي هنر براي هنر از هيچ جايگاهي برخوردار
نيست ،پس چگونه ميتوان در پرتو انقالب اسالمي با آن
آرمانهاي مش��خص ،از باور ماديگرايانه هنر براي هنر
سخن گفت؟ جايي كه اوباما رئيسجمهور اياالت متحده
امريكا در دي��دار با اعضاي كمپاني دري��م وركس گفت:
«هاليوود نقش��ي اساسي در اش��اعه ارزشهاي فرهنگ
امريكايي و همچنين شكلدهي يك فرهنگ جهاني دارد.
چه باور كنيد و چه نكنيد،هاليوود و صنعت سرگرمي ،از

اوبامارئيسجمهوراياالتمتحدهامريكادرديداربااعضايكمپاني
دريموركسگفت«:هاليوودنقشياساسيدراشاعهارزشهاي
فرهنگامريكاييوهمچنينشكلدهييكفرهنگجهانيدارد.
چهباوركنيدوچهنكنيد،هاليوودوصنعتسرگرمي،ازبرخيجهات،
بخشيازديپلماسيامريكاست».

از گونههاي ديگر استعماري اس��ت .تهاجمي نرم كه نه
احتياجي به ني��روي نظامي و عدوات جنگ��ي دارد و نه
نيازي به حكومت دست نش��انده ،بلكه با شكلدهي باور
مردمان يك كشور با استمداد از قالبهاي متنوع هنري،
با ابزارهاي رسانهاي به آرمانها و افكار و ارزشهاي ملتها
جهت ميدهند.
متوليان فرهنگ و هن��ر در مركز غرب ني��ز هنر را صرفاً
براي هنر نميخواهن��د ،بلكه آن را ب��راي نيل به اهداف
سياسي و فرهنگي خود به كار ميگيرند .حال وقتي كه در
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برخي جهات ،بخشي از ديپلماسي امريكاست».
اين گفتهها نشان از هدف دار بودن هنر است .واال هنري
كه هدف خاص��ي را دنب��ال نكند ،و صرف��اً جهت ظهور
پيداكردن ،عارض ميشود ،وجود يا عدم آنچه ضرورتي
دارد؟ بر اين اساس شايسته است بگوييم هنري كه فاقد
پيام ارزشي يا غير ارزشي باش��د هيچگاه به منصه ظهور
نميرسد! يعني يك حركت و فعل هنري كوچك و سطح
پايين نيز هدفي ولو دست پايين و حداقلي دارد كه قابل
ارزشگذاري و قضاوت است .در اينجا براي نقد اين تفكر

كه با نس��بي گرايي ميگويد« :هنر هميشه خوب است،
چراكه هنر همه خوبي است» اوال بايد اين سؤال را طرح
كرد كه هنر و هنرمندي كه آدمي را از رس��يدن به كمال
و سعادت انساني باز دارد چگونه ميتواند داراي ارزش و
خوب باش��د؟ ثانياً چگونه ميتوان هنر را فراتر از مرزها و
بيرون از دايره قضاوت ارزشي و غير ارزشي و خارج از هر
نوع چارچوبي تلقي كنيم ،حال اينكه در ميان ملتهاي
دنيا و در حكومتهاي مختلف ،مصادي��ق هنر متفاوت
است؟ براي مثال در فرهنگ امريكايي ،صنعت پورن  -كه
در خدمت ارضاي غريزه حيواني است  -در چارچوبهاي
هنري تعريف شده و پورناس��تارها نيز بالطبع هنرمند
قلمداد ميشوند؛ به طوري كه همهس��اله براي انتخاب
بهترين فيلمه��ا و كارگردانان و برتري��ن بازيگران پورن
جشنواره هنري برگزار ميشود و از نفرات برتر جشنواره
تقدير ميكنند .اين يعني هنر ني��ز ميتواند در خدمت
ضدارزشها باشد.
يا در نمونهاي ديگر ،ش��ايد بد نباش��د كه در باب مقوله
هنر و هدفمن��د ب��ودن آن ،به صنعت انيميشنس��ازي
اش��ارهاي اجمالي داش��ته باش��يم .امروزه كمپانيهاي
عظيم ساخت انيميشن در دنيا نظير والت ديزني ،دريم
وركس ،پيكس��ار ،س��وني پيكچرز و . . .محصول خود را
صرف��اً جه��ت  entertainmentيعني مش��غوليت و
س��رگرمي عرضه نميكنن��د؛ بلكه با مدنظر ق��رار دادن
اهداف مش��خص كه در راستاي خطمش��يهاي فكري
و سياس��ي حكومتهاي اس��تكباري اس��ت ب��ه توليد
محصول خود در س��طح كالن ميپردازند و اين به معني
ماهيت ايدئولوژيكي هنر و س��رگرمي در غرب است .به
گونهاي كه با توليد و عرضه يك انيميشن براي مخاطب
خردسال ،به تسخير ذهن و روح و شكلدهي باورهاي او
ميپردازند و در نهايت محصول نهايي اين توليد فرهنگي-

علم اگر خارج از دايره اصول اخالقي و ارزشهاي
الهي باشد يك روز منجر به ساخت بمب شيميايي
و هستهاي ميشود و روزي ديگر موجب ساخت
ابزارهايي ميش�ود كه زندگي دنيوي آدميرا در
مرداب ماديات و گنداب غفلت غرق كند

هنرمنديكهمتعاليومتعهدنباشد
الگويغفلتزدگياست.درباور
ماهنريموردپذيرشاستكه
درخدمتارزشهاونشردهنده
آرمانهايدينيباشد.هنراصيل
برآمدهازفطرتآدمياست،اما
شبههنركهماحصلتالشهاي
فضايروشنفكرياست،برآمده
ازنفسانياتودرخدمتاهداف
دنيويوماديوگاهضدارزشي
است،چراكهآنهانيزقائلبه
مرزبنديوخطقرمزدرهنرنيستند
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رسانهاي در سطح جامعه ،به ارمغان آوردن سبك زندگي
غربي براي زندگي آينده خردساالن است.
در عصر حاضر ،س��ينما در بين جوام��ع غربي و رأس همه
آنها يعني امريكا ،صرفاً به عنوان يك صنعت هنري قلمداد
نميش��ود .به عنوان مثالهاليوود نه به عنوان يك صنعت
س��ينمايي بزرگ ،بلكه به عن��وان يك مكانيس��م انتقال
ارزش ،در حقيقت بازويي تبليغاتي براي اش��اعه فرهنگ
و س��بك زندگي امريكايي است .و اين س��بك زندگي در
فرهنگ ديگر كش��ورها بهوجود نميآيد مگر از اين طريق
كه رس��انهاي همچون هاليوود ،چگونه فك��ر كردن و نوع
نگاه به مس��ائل و پديدهها و واقعيات را با ابزار هنر به شما
تحميل كند« .هاليوود» سالح فوقپيشرفتهاي در عرصه
ديپلماسي فرهنگي -هنري امريكاست كه برد عملياتي و
ميزان اثرگذاري و همچنين دايره تخريبش از بزرگترين
بمبهاي هس��تهاي امريكا نيز بيشتر است .پس نميتوان
اين تهديد بزرگ فرهنگي را كه از كانال هنر در حال وقوع

است ،به ديده اغماض ببينيم و به سادگي از كنار آن عبور
كنيم.
فراگيرتر از تمام موارد مطرح شده قبل بايد از شبكه جهاني
اطالعات س��خن به ميان آورد .در دنياي امروز اينترنت به
عنوان بستري مجازي ،آوردگاهي است براي ظهور و اشاعه
همهجانبه و هدفمن��د مظاهر هنريِ فرهن��گ امريكايي،
توس��ط پروپاگانداي رس��انهاي غرب! امپرات��وري عظيم
رسانهاي كه هنر را براي رسيدن به اهداف به خدمت خود
درآورده است .با اين اوصاف ميتوان به اين نتيجه رسيد كه
ادعاي باور هنر براي هنر ،نه در كشور ما و بهصورت خاص در
فرهنگ ما بلكه در فرهنگ ساير ملل نيز يك ادعاي توخالي
و گزافي بيش نيست .البته شايد در يك كشور مصاديق هنر
و هنرمند  180درجه با كش��ور ديگر تفاوت داشته باشد،
اما در همان كش��ور نيز اين باور وجود دارد كه يك سبك
هنري يا اثري هنرمندانه قطعاً در راستاي هدفهايي شكل
ميگيرند ك��ه آن اثر خاص براي مخاط��ب قابل قضاوت و

ارزشگذاري اس��ت زيرا هنري كه خود وسيلهاي براي نيل
به اهداف ارزشي يا غير ارزشي است هيچگاه نميتواند فاقد
معيارها و مظاهر ارزشي و غيرارزشي باشد.
درست مثل اين اس��ت كه با در نظر نگرفتن رويكردها و
اعتقادات و ارزشها بگويي��م پايهها و مباني علم ،جهاني
است .يعني بر اساس اين ادعا ،علم اسالمي و علم مسيحي
و يهودي نداريم .اين در حاليس��ت كه عل��م اگر خارج از
دايره تعهد انس��اني و اصول اخالق��ي و ارزشهاي الهي
باشد يك روز منجر به ساخت بمب شيميايي و هستهاي
ميشود  -كه تهديدي براي بشريت است  -و روزي ديگر
موجب س��اخت ابزارهايي ميش��ود كه زندگي دنيوي
آدميرا در م��رداب ماديات و گنداب غفل��ت غرق كند.
بر همين اس��اس وقتي هن��ر ابزار دس��ت صالحان براي
رسيدن به كمال باشد يقيناً ارزشي و متعهد خواهد بود،
اما وقتي همين هنر ابزاري براي نيل به مقاصد سوء و گاهاً
غيراخالقي باشد ،قطعاً غيرارزشي است و اين يعني عرصه
هنر نيز همچون عرصهها و عناصر ديگر ،داراي مرزبندي
و خط قرمزهاست .اما اين تفكر عدم تفكيك ميان علوم
اسالمي و علوم غيراس�لامي و همچنين نفي وجود هنر
ارزش��ي و هنر غيرارزش��ي و رد وجود مرز ميان اين دو،
نوعي يكسان انگاري به حساب ميآيد كه موجب ناديده
گرفته ش��دن تفاوتهاي تاريخي و فرهنگي و سياس��ي
و جغرافياي��ي و مذهبي ميش��ود .چني��ن نگاهي باعث
ش��كلگيري تفكر مطلقانگاري ميش��ود و پيامدهايي
چون استبداد ،تضعيف نهادهاي سنتي ،تضييع ارزشها
و باورهاي مبتني بر سنتهاي پذيرفتهشده اجتماعي و
فرهنگي خواهد بود.
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تمدناسالميفصلشكوفاييوباروريانديشههاو
استعدادهااست.پسازشاخصههايتمدناسالمي
هم همين است .اتفاق ًا در ظهور هم همين را داريم

گفتوگوي «جوان» با محمدرضا سنگري درباره نسبت ادبيات و تمدن اسالمي

ادبيات بزرگترين پشتوانه تمدن است
محمدرضا سنگري در آبان  1333در شوش دانيال متولد شده و فارغالتحصيل دكتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران است .دكتر سنگري از جواني شغل
معلمي را براي خود برگزيده است .كتاب «بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس» اثر اين نويسنده كه در سه جلد نوشته شده به عنوان برترين كتاب سال دفاع مقدس
شناخته شده است .سنگري استاد دانشگاه تهران ،پژوهشگر و كربالپژوه ،مؤلف كتب درسي و نويسنده كتاب «سالم موعود :شرحي بر زيارت ناحيه مقدسه» است.
«سوگ سرخ»« ،حنجره معصوم»« ،كرشمههاي قلم»« ،يادهاي سبز» و «پيوند دو فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس» از ديگر آثار سنگري به شمار ميآيد .مقتلشناسي
او زبانزد اهل فن است و تاريخنگاري او از اهل بيت نقل مجالس مادحين .با اين نويسنده و پژوهشگر ادبي درباره نقش ادبيات در تمدنسازي و پيشينه ادبيات در
توگو كردهايم كه در ادامه ميخوانيد.
اسالم گف 
نقش ادبيات در تمدنسازي چيست؟
اگر ما مؤلفههاي تمدن را كه جامعه آرماني انس��ان است،
بشناسيم ،ميتوانيم رابطه شعر و تمدن را بهتر و دقيقتر
تبيين و تحليل كنيم .اگر تمدن اسالمي همان تمدني باشد
كه ما شكلگيري آن را در عصر ظهور در عاليترين شكلش
ميشناسيم چند مؤلفه اين تمدن اسالمي را شكل ميدهد؛
مسئله اول اين است كه تمدن اسالمي عدالتمحور است.
جامعهاي است كه در آن ميتوانيم قسط و عدل ببينيم و
چون نقطه مقابل قسط و عدل ،ظلم و جور است هر وقت
ما از ظلم و جور فاصله بگيريم و به سمتي حركت كنيم كه
عدالت در جامعه باش��د( ،عدالت در تمام ابعادش عدالت
فرهنگي ،عدالت سياسي ،عدالت قضايي ،عدالت اقتصادي،
عدالت در مسئوليتها ،مأموريتها) يعني در تمام ابعاد اگر
ما به س��مت عدالت حركت كنيم به سمت تمدن بايسته
اسالمي حركت كردهايم.
انقالب اسالمي گامي بود و اس��ت براي رسيدن به تمدن
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اسالمي .چون انقالب اسالمي روياروي بيداد و ظلم و جور
ايستاد براي اينكه از يك موقعيت منفي به موقعيت مثبتي
كه در آن داد و عدالت وجود داشته باشد ،خروج پيدا كنيم.
اين يكي از عناصر و مؤلفههاي اصلي تمدن اسالمي است.
جامعه متمدن حتي در تعريف يونان باس��تان هم همين
است كه شما در آنجا گرايش به سمت عدالت ميبينيد.
حقوق انس��انها پرداخت ميشود ،به كس��ي اجحاف و
ظلم و ستم نميشود و جامعه از اين جهت نوعي قسط و
عدالت را تجربه و زندگي ميكند .اولين ويژگياي كه ما
براي عصر ظهور ميشناسيم ،همين است .ميگويد امام
زمان (عج) ميآيد تا ظلم و جور را بردارد و قسط و عدالت
را در جامعه مستقر كند به گونهاي كه گوسفند و گرگ از
يك غذا بخورند .به گونهاي كه ش��ما دنبال كسي بگردي
تا مال اضافهات را به او بده��ي و پيدا نكني .اين نكته اول.
نكته دوم در تمدن اسالمي ،شكوفايي و رشد استعدادها
و توانمنديهاست.

وقتي صحبت از بعثت پيغمبر(ص) ميكنيم ،اميرالمؤمنين
علي(ع) ميفرمايند :بعثت پيغمبر ب��راي همين بود كه
«لتثيروا دفائن العقول» تا دفينههاي انديش��گي انسان،
گنجهاي انديشه انسان را استخراج بكند .يعني استعدادها
خاموش و خفه نش��ود .فرص��ت ب��روز توانمنديها براي
انسانها ايجاد ش��ود .تمدن اس�لامي فصل شكوفايي و
باروري انديشهها و استعدادها است .پس از شاخصههاي
تمدن اسالمي هم همين است .اتفاقاً در ظهور هم همين
را داريم ،كه ميگويد امام زمان (عج) دس��تي بر عقلها
ميكشد و عقلها بارور ميشوند .زنان در خانه فقه تدريس
ميكنند .اين يعني رشد و شكوفايي بس��ياري در حوزه
انديشهها اتفاق ميافتد .از ويژگي جامعههاي ستمزده و
مستضعف همين است كه فرصت شكوفايي استعدادها و
عقلها فراهم نميشود .از ويژگيهاي ديگر تمدن اسالمي
امنيت است .جامعه متمدن جامعهاي است كه شما در آن
امنيت ميبينيد .آدمها احساس خوف و خطر نميكنند.

ادبيات ميتواند بزرگترين نقش را در آش�نايي
جامعه با تمدن و س�ازههاي تمدني داشته باشد.
اگر قرار باش�د ما مصداق را ط�رح كنيم ،در عصر
پيغمبر(ص) هم كه تمدن اسالمي شكل ميگيرد
ميتوانيم نقش شاعران را بيابيم

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

ش��ب را آرام ميخوابند .اگر ميخواهند به س��فر بروند،
سفرشان ،همراه با دغدغه و دلهره و هراس و خطر نيست
و به قول گذش��تگان حراميان آنه��ا را تهديد نميكنند.
(خطر تهديدشان نميكند ) .اتفاقاً در ظهور هم داريم كه
زني با زيورهاي خودش ش��بانگاه ميتواند (مث ً
ال) از غرب
تا شرق برود و هيچ كس هم مزاحمش نباشد .پس امنيت
از ويژگيهاي حوزه تمدن است .يعني تمدن اسالمي بايد
امنيت فراهم كند .ويژگي ديگري كه در تمدن اس�لامي
هس��ت ،فراواني و رفاه است .يعني ش��ما هرچه بخواهيد
هس��ت؛ چون در آن موق��ع گنجهاي زمين اس��تخراج
ميش��ود .درباره ظهور هم همين را داريم .اگر كسي در
حكوم��ت اميرالمؤمنين عل��ي(ع) مطالع��ه كند ،همين
وضعيت را ميبيند .چون عدالت و امنيت وجود دارد ،آدمها
ميتوانند راحت فكر و فعاليت كنند ،دسترنج خودشان را
كام ً
ال در متن زندگيشان ببينند .بنابراين زندگي توأم با
رفاه و فراواني است .همانطور كه اشاره كردم ،گفته شده
كه در عصر ظهور كساني ميگردند كه زكاتشان را بدهند،

كسي را پيدا نميكنند .همه برخوردارند .گنجهاي زمين
استخراج ميشود .چون انديشه حكومت ميكند .جامعه
حاكم ،جامعه خردورزي است ،خردمندي است و در اين
جامعه اجحاف نيست ،به راحتي از اين سرمايهها و ثروتها
بهرهگيري و استفاده ميشود.
در يك چنين جامعهاي ادبي�ات نقشآفرين
است؛ چرا؟
طرح هنرمندانه مفاهيم و مس��ائل به مدد
چون ادبياتِ ،
واژهها است .اگر قرار باش��د ما ادبيات را بگوييم ،ادبيات
تكيهگاهش واژه است .همچنان كه تكيهگاه نقاشي ،رنگ
است .همچنان كه موسيقي ،ملودي و نت است .همچنان
كه معماري ،مصالح اس��ت .ما در حوزه ادبيات با واژه سر
وكار داريم و انسان شاخصه وجودياش زبان است و ادبيات
شكل برتر زبان است .ما دو نوع زبان داريم ،يك زبان كام ً
ال
خودكار و معمولي است كه ما براي برقراري ارتباط از آن
بهرهگيري و استفاده ميكنيم .يك زبان برتر هم داريم كه
به آن ادبيات ميگويند .ادبيات بزرگترين تأثير را براي

رساندن به عدالت ،آرامش ،فراواني و وحدت و الفت دلها
و قلبها دارد .حاال اجازه بدهيد از قرآن اس��تفاده كنيم.
قرآن س��ورهاي دارد به نام ش��عرا كه يكي از پر آيهترين
سورههاي قرآني است 227 .آيه دارد .آخرين آياتي كه در
اين سوره آمده اس��ت ،توصيف شُ َعرا است .شعر بارزترين
عنصر ادبيات است .يعني معموالً اصليترين عنصر يا ژانر
يا گونه ادبي در گذشته ما شعر بوده است؛ هنوز هم همين
است .االن در ايران شعر است .اما در كشورهاي ديگر حوزه
ادبيات داستاني جديتر است .خداوند در آنجا ميفرمايد:
ون» شاعران را گمراهان پيروي
« َو الشُّ َعرآ ُء ي َّت ِب ُع ُه ُم الغَا ُو َ
ميكنند .يعني عمده حوزه ِشعر حوزه ا ِغوا و گمراهي است.
الصال ِحات» مگر آنهايي كه ايمان
«الاّ ال َّ َ
ذين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا ّ
آوردند و عمل صالح انجام دادند و از كساني كه ظلم و ستم
ديدهاند حمايت كردند .يعني از نظر خداوند شعر يا ادبيات
مقبول ،ادبياتي است كه س��ه ويژگي داشته باشد؛ يك)
تكيهگاه ايماني داشته باشد؛ دو) خاستگاهش عمل صالح
باشد؛ و سوم) رودرروي ستم و بيداد باشد .پس معلوم است
كه ادبيات از سازههاي مهم و بزرگترين پشتوانه تمدن
است؛ چون هم ميتواند در عريان كردن چهره ستمگران
در محكوم كردن استبداد و بيداد و استكبار به ميدان بيايد
و هم ميتواند برانگيزاننده جامعه به سمت عدالت ،امنيت،
رفاه و برخورداري و ديگر ويژگيهاي ارزش��مندي كه در
تمدن اسالمي هست ،باشد .اينجا ميتوانيم نقطه پيوند
ميان ادبيات و تمدن را ببينيم .ادبيات زباني برتر است كه
ميتواند در پيشبرد تمدن در خدمت تمدنسازي باشد.
ادبي��ات ميتواند بزرگترين نقش را در آش��نايي جامعه
با تمدن و س��ازههاي تمدني داشته باش��د .اگر قرار باشد
ما مصداق را ط��رح كنيم ،در عصر پيغمب��ر(ص) هم كه
تمدن اسالمي ش��كل ميگيرد ميتوانيم نقش شاعران
را بيابيم .آن موقع ادبيات در ش��عر خالصه ميشد .شما
ببينيد شاعران چقدر در صحنههاي نبرد در رسوا كردن
س��تمگران برانگيزانندهاند .حتي گاهي وقتها كس��اني
بودند كه پيغمبر را هجو ميكردند .به پيغمبر بد ميگفتند.
پيغمبر به شاعران ميگفت شما جوابشان را بدهيد! يعني
شاعران كساني را كه گستاخي ميكردند ،خفه ميكردند
و بعد در پيش��برد اهداف كمك ميكردند .وقتي مسجد
مدينه ـ اولين مسجد در اس�لام ـ در حال ساخت است،
اين شاعرانند كه كارگران ،معماران و سازندگان را تشويق
ميكنند و به آنها گرما ميدهند .اين گرما باعث ميشود
كه با شور و حرارت بيشتري كار كنند .اين ادبيات است كه
در صحنه نبرد به كمك ميآيد و شور و حماسه ميآفريند.
در جنگ صفين وقتي معاويه فرات را بست ياران حضرت
علي(ع) از تش��نگي له له ميزدند و حتي مقاومت بعضي
از آنها آرام آرام داش��ت شكسته ميشد ،ادبيات به ميدان
آمد .امام خطبه  51نهجالبالغه را خواندند .در اين خطبه
حضرت با يك بيان حماسي چنان ياران را برانگيخت كه
در مدتي كوتاه فرات را فتح كرده ،آب را در اختيار گرفته و
از آن شرايط سخت و دشوار رهايي پيدا كردند .پس معلوم
است كه ادبيات بسيار بسيار كارا و نقشآفرين است.
آيا ميش�ود به قرآن به چش�م يك اثر ادبي
نگاه كرد و آيا قرآن نقش�ي در تمدنس�ازي
داشته است؟
بله؛ قرآن هم ادبيات اس��ت .من اعتقاد دارم كه زيباترين
و واالترين متن ادبي جهان قرآن اس��ت؛ چون از زيبايي
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قرآن هم ادبيات است .من اعتقاد دارم كه زيباترين
و واالترين متن ادبي جهان قرآن اس�ت؛ چون از
زيبايي برخوردار است .شما ميتوانيد همه عناصر
زيباشناسانه ادبي را در قرآن بيابيد

برخوردار است .ش��ما ميتوانيد همه عناصر زيباشناسانه
ادبي را در قرآن بيابيد .قرآن كتاب اصلي تمدنساز است.
ما هرچه در تاريخ داش��تيم از انقالب اس�لامي تا تمدني
كه خود پيغمبر ش��كل داد ،همه اينها محصول و رهاورد
فرهنگ قرآن اس��ت .پس قرآن به عنوان يك متن ادبي
تمدنساز است .اص ً
ال تمام تمدنهايي كه شكل ميگيرد
حتي آخري��ن تمدن جهان ك��ه تمدن موع��ود و تمدن
صاحبالزمان است ،مبتني بر قرآن است.
يك نگاهي هم به دوران اوج تمدن اسلامي
داش�ته باش�يم؛ ادبيات چه جايگاهي در آن
دارد؟
اگر ما در آن دوران اوليه نگاه كنيم ،نقش و جايگاه ادبيات
آنقدر پر رنگ و ش��اخص اس��ت كه نقطه عطف حادثهها
را ادبيات تعيي��ن ميكند .يعني مث�ل ً
ا ميبينيد كه خود
خطبههاي پيامبر؛ اص ً
ال خود قرآن اصليترين عنصر سازنده
تمدن در اين دوران است .هر بنايي كه ميخواهند بسازند،
بناي اصلي بر اين اس��ت كه قرآن چه ميگويد و قرآن چه
سازهها ،چه جريان و چه فرآيندي را براي ساختن تمدن
طرح ميكند و بر اس��اس آن حركت ميكند .در كنار آن
ميبينيد خطبهها هس��تند .خطبهها هم همه متن ادبي
هستند .شما در مجموع نهجالبالغه  248خطبه 79 ،نامه
و نزديك به  480حكمت ميبيني��د كه تمام اينها عناصر
س��ازهاي تمدن عصر اميرالمؤمنين(ع) هستند .كربال را
هم كه نگاه ميكنيد باز ميبينيد نقش ادبيات بسيار مهم
است .رجزها و در كنار رجزها خطبهها هستند .خطبههاي
حضرت اباعبداهلل ،خطبه حضرت زينب(س) ،خطبه امام
سجاد (ع) و خطبههايي كه ديگران ميخوانند مثل امكلثوم
و حضرت سكينه .همه اينها در رسواگري ستم و در آشكار
كردن حقانيت حركت حضرت اباعبدهلل بزرگترين نقش
را دارند .در دوران ائمه هم همينطور است .آنچه تأثير دارد
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شعر است؛ مث ً
ال شعر شاعران بزرگي مثل َف َرز َدق ،كم ِ
ِيت
ا َ َسدي ،دِعبِل خُ زاعي و س��يد حِ ميري بسيار مؤثر است.
انقدر مؤثر است كه ش��خصيتي مثل دعبل خزاعي دائماً
تحت تعقيب اس��ت و خودش ميگويد كه  35سال است
كه من دارم را بر دوش ميكشم .سرانجام هم در شوش به
شهادت رسيد .در حالي كه در نماز بود آن نيزه مسموم را
به پايش زدند و او را به شهادت رساندند .نقش اين شاعران
از چند جهت مهم است .يكي اينكه نقش روشنگرانه دارند.
نقاب از چهره ستمگران و دروغگويان و منافقان برميدارند.
دوم خود حق را روش��ن ميكنند .يعني ائم��ه را معرفي
ميكنند .مث ً
ال شما ببينيد شعر فرزدق در خطاب به حشام
بن عبدالملك كه ميگويد من نميشناسم اين كيست كه
همه برايش راه باز ميكنند كه به حجر االسود دست بزند؟
بعد او بهش ميگويد كه :اگر تو نميشناس��ي« ،هذا الذي
تعـــرف البطحاء وطأته» اين كسي است كه جاي قدمهاي
او را تمام اين سرزمين ميشناسد .اين شعرها چهره حق
را روشن ميكنند ،چهره بيداد را رسوا ميكنند و طريق و
مشي حركت را به جامعه ياد ميدهند.
جلوتر كه ميآييم ادبيات داستاني هم داريم.
س�عدي هم خصوص ًا در گلس�تان يك حالت
داس�تاني را در پيش ميگي�رد اين قضيه چه
جوري است؟ يك نگاهي به اين داشته باشيم
كه چقدر در تمدني كه به ما رسيده تأثير داشته
و چقدر از آن استفاده ميكنيم؟
در گذشته ميزان س��واد مردم اندك بوده .صد سال پيش
در شهرس��تانهاي ما گاهي وقتها تعداد باس��وادها به
تعداد انگشتان دست نميرس��يد .اگر  300 - 200سال
عقب برويد خيلي اندك ميشود .فرهنگ بيشتر فرهنگ
شفاهي است؛ يعني مردم افواهي ،زباني با هم ارتباط برقرار
ميكنند .اما همين رابطه افواهي و شفاهي آنها مبتني بر

متنهاي بزرگ ادبي است .يعني ش��اهنامه ميخوانند،
هزار و يك ش��ب براي هم تعريف ميكنند ،منظومههاي
نظامي را ميخوانند ،ش��عر سعدي ،بوس��تان و گلستان
و غزل حاف��ظ در ميان مردم رواج دارد .ب��ه گونهاي بوده
كه مث ً
ال ش��ما  400 - 300س��ال پيش وقتي در مكاتب
و مكتبخانهها ،وارد ميش��ديد ميديديد كه كنار قرآن،
گلستان و بوس��تان س��عدي ميخوانند .پس ادبيات در
آميخته با ذهن ،زبان ،زندگي و فرهنگ مردم ما بوده است.
همين در آنها تأثير ميگذاش��ته كه زندگ��ي آنها و ِ
بافت
روابطشان را همين داستانها ،و همين ادبيات بسازد .مث ً
ال
اگر ايرانيای قرنها ش��جاعت به خرج ميداد و در مقابل
تهاجم بيگانه ميايستاد اين تأثير شاهنامه فردوسي بوده.
مردم شاهنامه ميخواندند .شاهنامه ،محصول قرن پنجم
است .كار بزرگ فردوسي اس��ت .اما شما در قرون بعدي
مثال در قرن هفتم ميبينيد كه حتي سعدي تحت تأثير
شاهنامه اس��ت .بوس��تان را كه ميخوانيد وزن شاهنامه
است و شما ميتوانيد خون ش��اهنامه را در رگ بوستان
س��عدي بيابيد .آثار ب��زرگ ما مثل كليل��ه و دمنهاي كه
ترجمه نصراهلل منشي است تا سياستنامه خواجه عبداهلل
و بياييد جلوتر آثاري كه تا قرن نهم داريم؛ مثل بهارستان
جامي ،مثل منشآت قائم مقام فراهاني كه به قرنهاي دهم
و يازدهم به بعد ميرس��د ،همه اينها در فضاي جامعه ما
جريانساز است.
بنابراين ادبيات در زندگي ما نقشهاي مختلفي
ايفا ميكند.
ادبيات در زندگي ما چند نقش ايفا ميكن��د .رفتارها را
سازمان ميدهد و ميسازد .رفتارهاي مثبت ميآفريند.
مردم اگر نيكوكاري دارند ،مردم اگر نسبت به هم انصاف
خلق نيكو جريان دارد تحت تأثير سياستنامه
دارند .اگر ِ
است ،كليله و دمنه است ،گلستان و بوستان سعدي است،

شهرزا ِد قصهگو كه هزار و يك ش�ب را خلق ميكند،
برايشهرياريكهبيدادگراستداستانميگويد.اينها
همه قابل تأمل و بررسي است .بنابراين بايد بگوييم كه
ادبيات مثل خوني است كه در آوند فرهنگ ما جريان
داشته و تار و پود فرهنگي ما را شكل داده است

شاهنامه فردوسي است .چون اين كتابها به جامعه الگو
ميدادند .وقتي كسي شاهنامه فردوسي را ميخواند آنجا
فضا ،فضايي اس��ت كه از ديو حرف ميزند .رستم در گذر
از خوانهاي مختلف با ديو مواجه ميشود .اما وقتي شما
ش��اهنامه را ميخوانيد آخرش نتيج��ه ميگيرد« :تو مر
ديو را مردم بدشناس ...كسي كو ندارد ز يزدان سپاس».
ببيني��د ،دارد به ما الگ��و ميدهد .مردم ب��ا اينها زندگي
ميكردن��د و زندگي با اين آث��ار ادبي رفتاره��ا را اصالح

ميكرد .يعني اينه��ا (اهل ادبيات) مصلح��ان اجتماعي
بودند .مردم را در مقابل بيداد و ستم مقاوم ميكرد چون
تمام شاهنامه ميگويد كه روياروي بدي و زشتي بايستيد.
رستم كه قهرمان شاهنامه است كس��ي است كه مقابل
زشتي و پلش��تي و نادرستي ميايس��تد .تمام گلستان و
بوستان ،كليله و دمنه و مرزباننامه همين است .اين آثار
الگوهاي رفتار زيبا را ولو در شكل داستانهايي كه نمادين
است مطرح ميكنند .ش��ما كليله و دمنه كه ميخوانيد،

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

ادبياتدرزندگيماچندنقشايفاميكند،رفتارهاراسازمانميدهد
وميسازد.رفتارهايمثبتميآفريند.مردماگرنيكوكاريدارند،
خلقنيكوجريانداردتحتتأثير
اگرنسبتبههمانصافدارند.اگر ِ
سياستنامهاست،کلیلهودمنهاست،گلستانوبوستانسعدياست،
شاهنامهفردوسياست

مرزباننامه كه ميخوانيد ،فابل است .فابل يعني قهرمانان
حيوانات هستند .اما انسان وقتي اينها را ميخواند خودش
را جاي آنها مييابد .مث ً
ال كليله و دمنه دو شغال هستند.
يكي فريب ميدهد و يكي از آنها درس��تكار است .بعد آن
گاو را به قربانگاه شير ميكشانند و باالخره سرانجام معلوم
ميشود كي جنايتكار بوده و كي درستكار! اينها واقعاً الگو
بودند .حتي به گمان من در رفتار پادشاهان اثر داشتند.
چون پادش��اهان رسم داشتند ش��بها كه ميخواستند
داس��تان داس��تانگويان گوش ميسپردند.
بخوابند به
ِ
شهرزا ِد قصهگو كه هزار و يك شب را خلق ميكند ،براي
شهرياري كه بيدادگر اس��ت داستان ميگويد .اينها همه
قابل تأمل و بررسي است .بنابراين بايد بگوييم كه ادبيات
مثل خوني است كه در آوند فرهنگ ما جريان داشته و تار
و پود فرهنگي ما را شكل داده است.
قبل از انقالب مش�خص ًا چيزي به اسم ادبيات
اسلامي و بحث تمدن اسالمي خيلي پررنگ
نبوده و اگر هم چيزي بوده خيلي پراكنده بوده.
درست است؟
البته ادبيات ما در كل تاريخ ،اس�لامي بوده اس��ت .اص ً
ال
دين تنيده در جان ادبيات ما است ،شاعران ما همه با قرآن
محشور بودند ،نويسندگانمان با قرآن محشور بودند .شما
يك اثر را بگوييد كه اينجوري نباشد .سنايي را ميخوانيد
ال كام ً
همين است ،اص ً
ال قرآن است .حافظ را ميخوانيد،
عطار را ميخواني��د ،نظامي را ميخواني��د .ولي در دوره
قاجار به شدت تحت تأثير اروپا هس��تيم .در اواخر دوره
صفويه و به خصوص در دوره قاجار ما تحت تأثير ادبيات
و فرهنگ اروپا قرار ميگيريم .آثار ترجمه ميشوند ،آثار
ترجمه تأثير ميگذارند .ايراني��ان به اروپا ميروند .تحت
تأثير اروپا ق��رار ميگيرند و بس��ياري از عناصر فرهنگي
آنجا به درون ادبيات ما رس��وخ ميكند .م��ا در ادبيات تا
قرن هفتم ،هش��تم ،نهم و حتي دهم هر وقت ميگوييم
وطن اص ً
ال منظور از وطن جغرافيا نيست .وطن يك مفهوم
وطن جغرافيايي نيست .مث ً
ال وقتي كه موالنا
و
دارد
عارفانه
ِ
ميگويد« :روزها فكر من اين اس��ت و همه شب سخنم...
كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم /از كجا آمدهام آمدنم
بهر چه ب��ود /به كجا م��يروم آخر ننماي��ي وطنم» ،اين
وطن در مفهوم يك وطن جغرافيايي نيس��ت .اص ً
ال حتي
حبالوطن را كه ميگويند ،وطن آن جايگاه آرماني است
كه ما ميرويم .نقطه قاف عاشقان است .ولي از اين دوره
ديگر وطن كم ك��م مفهوم كام ً
ال وط��ن جغرافيايي پيدا
ميكند .كلماتي مثل قانون ميآيد .ما پيشتر از اين قانون
نداش��تيم .دولت ميآيد ،مجلس ميآيد ،آزادي ميآيد.
اص ً
ال آزادي در زبان موالنا ،در زبان سعدي ،رهايي انسان
از خويش اس��ت .اما در اين دوره ديگر آزادي ،آزاديهاي
اجتماعي ميشود .پس ما تحت تأثير اين قرار ميگيريم.
در اين دوره ادبيات به ش��دت در روشنگري ذهن مردم و
آماده كردنشان براي مبارزه با استبداد تأثيرگذار است .اگر
ما به سرودههاي ميرزاده عش��قي ،كه در اين دوره هست
(دوره مش��روطه) توجه بكنيم .فرخي ي��زدي ،ميرزاده
عش��قي ،ابوالقاس��م الهوتي .البته گاهي اوقات اين افراد
رگههاي تفكر غيراسالمي هم دارند .حتي گاهي وقتها
ماركسيستي (يعني تفكرهاي چپ) و تفكرهاي الحادي
هم آرام آرام به اين دوره ميآيد .اگر به آثار اين دوره توجه
كنيم ،ميبينيم كه به شدت ادبيات در برانگيختن جامعه
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اتفاق بزرگ و مهم پس از انقالب نس�لي بود كه با
انقالب شكفته شد و در دامن انقالب پرورش پيدا
كرد .انقالب را فهميد .انقالب با جانش آميخته شد

تأثير دارد .اينها تا عصر پهلوي ادامه پيدا ميكند .در عصر
پهلوي باز ميبينيم ادبيات چقدر تأثيرگذار است .يعني
شما ببينيد آثار شخصيتهاي بزرگي در جامعه ما چقدر
موج انگيز است .مثل آثار دكتر علي شريعتي ،آثار استاد
محمدرضا حكيمي ،آثار حضرت امام و آثار شهيد مطهري.
اينها در بيداري مردم بسيار مؤثرند و ما نميتوانيم نقش
آنها را در ايج��اد انقالب ناديده بگيريم ،يعني بخش��ي از
فرهنگ انقالب مديون اين آثار است.
انقالب براي ادبيات چه كاري كرد؟
كس��اني بودند كه پيش از انقالب اثر ادبي داش��تند ،چه
در حوزه ش��عر چه در حوزه ادبيات داستاني و ديگر .مث ً
ال
وقتي انقالب اتفاق افتاد اخوان ثالث بود ،احمد شاملو بود،
مهرداد اوستا بود .اينها چهرههايي بودند كه پيش از انقالب
اثر شعري داشتند .داستان نويساني هم بودند كه پيش از
انقالب بودند و اآلن هس��تند؛ مثل جواد مجابي ،محمود
دولتآبادي ،هوشنگ گلش��يري و رضا براهني و غيره.
اينهايي كه پيش از انقالب بودند تبديل به چند دس��ته
شدند .يك دسته كساني بودند كه هرگز با انقالب آشتي
نكردند و روي تفكر گذشته خودشان ماندند .كه بعضيها
تفكر چپ داش��تند يعني كام ً
ال اعتقادات ضداس�لامي و
ضدالهي داشتند و بر باورهايش��ان ماندند و معلوم است
كه مقابل انقالب هم قرار گرفتند .ي��ك گروه بودند .يك
گروه هم كس��اني بودند كه مقداري جو انقالب روي آنها
اثر گذاشت و به س��مت انقالب آمدند ،چند اثر هم خلق
كردند اما دوباره برگش��تند .نمونههايش مثل س��يمين
بهبهاني كه در آغاز «بنويس��يد بنويسيد» را براي جنگ
گفت .حتي كس��ي مثل رضا براهني يكي ،دو تا كار براي
انقالب گفت .اما اينها دوباره برگشتند؛ يعني نتوانستند با
انقالب همراه بشوند .يك گروه هم كساني بودند كه كام ً
ال
توان و استعدادشان را در خدمت انقالب گذاشتند .مثل

68

مهرداد اوستا ،تا حدي نادر ابراهيمي ،ناصر ايراني و محمود
گالبدرهاي .اينها در حوزه شعر و داستان واقعاً در خدمت
انقالب قرار گرفتند و آثار بزرگ خلق كردند.
بعد از انقالب چطور بود؟
اتفاق بزرگ و مهم پس از انقالب نس��لي بود كه با انقالب
شكفته شد و در دامن انقالب پرورش پيدا كرد .انقالب را
فهميد .انقالب با جانش آميخته ش��د .در انقالب پرورده
شد كه بزرگترين چهرههاي ادبي انقالب را اينها تشكيل
ميدهند مثل زندهياد قيصر امينپور .مثل دكتر سيدحسن
حسيني .مثل سلمان هراتي .مثل محمدرضا عبدالملكيان.
اينها در حوزه ش��عرند .در حوزه ادبيات داستاني كساني
مثل احمد دهقان ،رضا اميرخاني ،ميثاق امير فجر ،علي
مؤذني و سيدمهدي شجاعي .اينها كساني هستند كه در
دامن انقالب و با انقالب پرورده شدهاند و آثار اينها نسبت
به نسل پيشين به شدت قويتر و بهتر شد.
اين نسلي كه آمده بود به پديدههاي جديدي هم رسيد؛
يعني گونههاي جديد ادبي خلق شد كه اين گونههاي ادبي
در گذشته سابقه نداشت .مث ً
ال ما ادبيات داستاني داريم اما
زندگينامهنويسي در اين دوره رواج پيدا كرد و زندگينامه
با داستان در آميخته ش��د و زندگينامه داستاني درست
شد يا به آن داستان مستند ميگويند( .داستان نميتواند
مستند بش��ود اما ما داس��تان مس��تند ميگوييم ).االن
آنقدر نمونهاش زياد اس��ت در حالي كه در تاريخ گذشته
ما اينگونه نبود .خاطرهن��گاري ،بخصوص خاطرات دفاع
مقدس .ميدانيد كه به فاصله اندكي پس از انقالب جنگ
شروع شد .يعني حدود  16 ،15ماه بعد از پيروزي انقالب
ما با جنگ مواجه شديم .ادبياتي به وجود آمد كه اص ً
ال در
گذش��ته تاريخي ما وجود ندارد .خاطره ،بزرگترين ژانر
ادبي انقالب بعد از  40سال شده اس��ت .ما چندين هزار
كتاب خاطره داريم .بعضي از اينها به ش��مارگان بيش از

صد هم رس��يده .مثل كتاب دا ،خاكهاي نرم كوش��ك،
نورالدين پس��ر ايران و دختر ش��ينا يا مث ً
ال گونهاي ادبي
به اس��م وصيتنامه به وجود آمد .در ادبيات گذش��ته ما
وصيت ،چند خط يا چند صفحه ب��ود كه طرف ميگفت
كه مث ً
ال مالم را اينجوري تقس��يم كنيد و غيره .ولي االن
وصيتنامه يك ژانر خاص شده كه وصيتنامه شهداي ما
هست .ما نزديك شش ميليون نامه داريم كه از آزادگان و
اينها هستند .بعضيهايشان آثار ادبي ما هستند .البته همه
اينها ارزش ادبي ندارند .لباسنوشتهها ،دشت نوشتهها،
سنگرنوشتهها ،تابلوهاي جبهه و رجزها ،پديدههاي تازه
ادبي هستند كه دوره ما را به يك دوره بسيار واال و فاخر از
نظر ادبي مشخص و معرفي كردهاند .شعر ما فضاي تازهاي
پيدا كرد .من كتابي نوش��تهام به اس��م «از نتايج سحر».
درباره شعر انقالب است ،من پديدههاي جديد شعري را در
آنجا مطرح كردم .فرمهاي تازهاي كه آمده .فضاهاي تازهاي
كه ما در شعر داريم و اص ً
ال در گذشته شعر ما وجود ندارد.
اينها را مطرح كردهام .به طور طبيعي آدمها در آس��تانه
تحول و دگرگوني و گاه استحالهاند .همچنان كه در عصر
اميرالمؤمنين كساني را داريم كه از ياران پيغمبر بودند و
مقابل حضرت علي (ع) قرار گرفتند .در انقالب هم كساني
بودند كه عوض ش��دند از جمله در حوزه ادبيات .ممكن
است شعر گذشته او در خدمت انقالب بوده و حاال دچار
استحاله شده باشد .يا داستاننويس��ي بود كه قب ً
ال براي
جنگ و انقالب مينوشت و احياناً حاال مقداري استحاله
پيدا كرده باش��د .اين امري طبيعي است كه نمونهاش را
ميتوانيم در تمام جامعهها و در ادوار تاريخي ببينيم.
االن نسل جديد داس�تاننويسها ،شاعران و
نويسندگان جوان راه را درست ميروند؟
واقعيت اين است كه جريان عمده ،جريان درستي است.
ما چه در حوزه ادبيات داس��تاني ،چه در حوزه شعر ،چه

در انقالب هم كس�اني بودند كه عوض ش�دند .از
جمله در حوزه ادبيات .ممكن است شعر گذشته
او در خدمت انقلاب بوده و حاال دچار اس�تحاله
شده باشد

خاطرهنگاري و ساير گونههاي ادبي مثل ادبيات نمايشي،
زندگينامه و زندگينامه داستاني عمدتاً نويسندگان بسيار
خوب و بخصوص نس��ل جواني داريم كه كارهاي بسيار
ارزنده و خوبي و حتي به گمان من يك سر و گردن فراتر
و باالتر از نويسندگان نسل اولمان دارند .مث ً
ال شما وقتي
كارهاي آقاي قاسمعلي فراست مثل «نخلهاي بيسر» را

ميخوانيد واقعاً احساس ميكنيد نسل داستاننويس ما
خيلي از آنها بهتر مينويسند .همچنان كه من ميگويم
بخشي از شعر جوان امروز ما از شاعران گذشتهمان قويتر
اس��ت .يعني واقعاً كارهاي بس��يار زيبايي در حوزه غزل
داريم .به گمان م��ن ادبيات ما دارد از گذش��ته بارورتر و
بهتر ميشود.
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واقعيتايناستكهجريانعمده،جرياندرستياست.ماچهدرحوزه
ادبياتداستاني،چهدرحوزهشعر،چهخاطرهنگاريوسايرگونههاي
ادبيمثلادبياتنمايشي،زندگينامهو زندگينامهداستانيعمدت ًا
نويسندگانبسيارخوبوبهخصوصنسلجوانيداريمكهكارهاي
بسيارارزندهوخوبيوحتيبهگمانمنيكسروگردنفراتروباالتراز
نويسندگاننسلاولماندارند

در كتب درس�ي ما نگاه تمدنس�ازي چقدر
جري�ان دارد .يعن�ي آنهايي ك�ه ميخواهند
محتوا انتخاب كنند با توجه به اينكه مخاطبان
دانشآموز هس�تند ب�ر چه اساس�ي انتخاب
ميكنند و چق�در به اين تمدنس�ازي توجه
ميكنند؟
چون نظام ،نظام اسالمي است و نظام اسالمي نقطه هدف
خودش را تمدن اس�لامي در نظر گرفت��ه بازتاب اين در
كتابهاي درسي هم هس��ت .كتاب درسي از يك برنامه
من مؤلف يا گروه
درسي تبعيت ميكند .يعني قبل از اينكه ِ
مؤلفان بيايند كتاب را بنويس��ند ،قب ً
ال يك برنامه نوشته
شده كه اين برنامه را بايد نگاه كنند .اين برنامهها هم چند
تا سطح دارد به اصطالح به آن ميگويند اسناد باال دستي.
اين پيش روي مؤلفان است .براساس آن برنامه خودشان
را مينويسند .مث ً
ال برنامه دوره اول ابتدايي را مينويسند.
در اين برنامه ن��گاه تمدني به طور كامل لحاظ ش��ده .ما
قرار است به كجا برس��يم؟ من كه مؤلف كتاب درسيام
در تأليف كتاب بايد به آنها توجه كنم .مث ً
ال براي رسيدن
به اين تمدن ما بايد انسانهاي انديشهوري داشته باشيم.
انسانهايي داشته باشيم كه فعال باشند .انسانهايي بايد
باشند كه وطن و ميهن خودشان را دوست بدارند .وقتي
اينها معلوم شد ،بايد درسهاي مبتني بر همينها انتخاب
بش��ود .بنابراين كام ً
ال در فضاهاي كتابهاي درس��ي به
عناصر و سازههاي تمدني توجه ميشود و نظام درسها بر
اساس همين است .در عين حالي كه به نيازهاي امروز هم
توجه ميكنيم .يعني وقتي كتاب ميخواهد تأليف بشود
ما بايد ببينيم امروز چه نياز داري��م؟ در آينده به چه نياز
داريم؟ در كدام جهان زندگي ميكنيم؟ يعني به مسائل
جهاني هم توجه بكنيم.
به عنوان سؤال آخر ،زنگ خطري كه الزم است
ادبيات ما به آن توجه كند ،چيست؟
خطرگاهها بسيار زياد اس��ت .يكي از مسائلي كه ممكن
اس��ت در حوزه ادبيات تأثيرگذار باش��د ش��يفتگي يا
خودباختگي نس��بت به ادبيات غرب اس��ت .اين تأثير
ميگ��ذارد ،اليههاي مختل��ف آنها ميآي��د .نكته دوم
نفسانيات انسان است كه ممكن است در ادبيات ما تأثير
بگذارد و كم كم مرا ببرد به سمت آثاري كه بيش از آنكه
آن ابعاد سازندگي را داش��ته باشد مسائل نفساني باشد
شهوت ،عشقهاي س��طحي و زودگذر باشد .نكته سوم
من نويس��نده بيشتر به خوشايندي
اينكه ممكن است ِ
مخاطب توج��ه كنم .اگر نگاه به خوش��ايندي ناش��ر و
مخاطب باش��د يك اتفاق ديگ��ر ميافت��د .اتفاقاتي از
اين دس��ت در بعضي از كتابه��ا و داس��تانها افتاده.
اينها آفتهايي هس��تند كه تأثيرگذارند و ممكن است
ش��خص من اثرگذار باشند .پس نفس��انياتِ من،
روي
ِ
خواهشهاي بيروني ،خطرگاههايي كه ديگران درست
ميكنند ،مؤثر است .اينها نكتههايي است كه ما را تهديد
ميكند .در عين حال نقطههاي اميدبخش��ي هم وجود
دارد .بخش��ي از اين نقطههاي اميدبخش هدايتهايي
اس��ت كه صورت ميگيرد .خوشبختانه محافل فراواني
در مجموعهه��ا و نهادها داريم .قب ً
ال ك��م بوده ولي االن
زياد اس��ت .البته باز هم همه داد ميزنند كم اس��ت ،ما
نداريم! اين حمايته��ا از آثار خوب در خل��ق اين آثار
تأثيرگذار است.
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اولين جرقههاي انقلاب اسلامي در  15خرداد
 42جريان شعر انقالب است و حضور دارد .همان
جا پاي منبر امام« ،ژوليده نيش�ابوري» ش�عري
ميگويد

توگوي «جوان» با عليمحمد مؤدب درباره «شعر انقالب»
گف 

بركتانقالبدرحوزهشعر
ادامهخواهدداشت

متولد تربت جام است؛ روستاي تقيآباد .در دانشگاه امام صادق الهيات خوانده .عنوان پاياننامه كارشناسي ارشد او ياد مرگ در قرآن و بيان اميرالمؤمنين (ع)
و پيجويي آن در ادب فارسي بوده و قيصر امينپور استاد مشاور پاياننامهاش بوده اس�ت .مودب نخستين دفتر شعر خود را با عنوان عاشقانههاي پسر نوح در سال
 ۱۳۸۲منتشر كرد .او كه فعاليتهايي در حوزه روزنگاري هم داشته ،هم اكنون مدير مؤسسه «شهرستان ادب» است؛ مؤسسهاي كه به واسطه فعاليتهايش ،در ديدار
توگو كردهايم كه
امسال شاعران با رهبر انقالب مورد تحسين چند باره آقا قرار گرفت .با عليمحمد مؤدب درباره شعر انقالب و نسبت آن با تمدن نوين اسالمي گف 
در ادامه ميخوانيد.

به عنوان اولين سؤال تعريف شما از «شعر تراز
انقالب» چيست؟
هنوز يك تواف��ق كلي در تعريف نداريم« .ش��عر انقالب»
ميتواند تعاريف متفاوتي داشته باشد .بخشي از آن شعر
عصر انقالب است و شعري كه متأثر از حادثه انقالب و تفكر
انقالب است .انواع تعاريف را مطرح كردهاند و هر كدام هم
از جنبهاي درست اس��ت .هر شعري كه در اين دوره گفته
ميشود شعر عصر انقالب است و نسبتي هم با انقالب دارد.
از نگاه ديگر ،شعر انقالب ،شعري است كه با تفكر و جوان
انقالب اسالمي ارتباط بيشتري دارد .لذا اينها هر كدام از
جهتي درست اس��ت ،اما ميتوانيم انتخاب كنيم .به نظر
ميآيد كه جريان اصلي آن شعري باش��د كه متأثر از (به
قول امروزيها) گفتمان شعر انقالب است و نسبتي با آن
حادثه دارد.
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بعد از انقالب چه كساني اين مسير را به وجود
آوردند؟
چهرههاي بسيار زيادي هس��تند .عدهاي كه فقط از زمان

«شعرانقالب»ميتواندتعاريف
متفاوتيداشتهباشد.بخشي
ازآنشعرعصرانقالباستو
شعريكهمتأثرازحادثهانقالبو
تفكرانقالباست.انواعتعاريف
رامطرحكردهاندوهركدامهماز
جنبهايدرستاست

انقالب هم نيستند .از اولين جرقههاي انقالب اسالمي در
 15خرداد  42جريان شعر انقالب است و حضور دارد .همان
جا پاي منبر امام« ،ژوليده نيشابوري» شعري ميگويد .در
طول اين س��الها جريانهاي مختلفي با اين شعر انقالب
همراهي كردهاند .چه بچه مس��لمانها و چه جريانهاي
چپ و غيره .به هرحال طيف وسيعي وارد اين حوزه شده و
كارهاي زيادي انجام ميشود .اين طيف وسيع در دو شاخه
اصلي هستند .وقتي به انقالب اسالمي ميرسيم دو شاخه
جدي از شعر هستند كه با انقالب همراهي دارند .نوگراها
(آقاي گرمارودي ،خانم صفارزاده و شاگردان اينها) و يك
بخش هم شاعران سنتگرا.
نمايندهه�اي اي�ن دو جري�ان چ�ه اف�رادي
هستند؟
نوگراها و سنتگراهاي ادبي دو شاخه اصلي جريان شعر

بروز شاعران س�نتگرا مثل اوستا ،س�بزواري،
شاهرخيومشفقدرجامعه،نتيجهانقالباسالمي
است.پيشازآنجرياناصليشعرما،خيليمدرن
شدهبود،وليبهناگهانميبينيمچهرههايطرفدار
انقالب اسالمي شاعران مطرح روزگار ميشوند

انقالب هس��تند .در بين نوگراها ،آقاي گرمارودي و خانم
صفارزاده ش��اعران اصلي هستند .در نس��ل بعدي قيصر
امينپور ،سيدحسن حسيني و سلمان هراتي ادامه جريان
شاعران نوگرا محسوب ميشوند .طيفي ديگري هم وجود
دارد كه سنتگرايان هستند و افرادي مثل آقاي شاهرخي،
آقاي مشفق كاش��اني و آقاي حميد سبزواري نمايندگان
آنها هستند .بيشتر اينها ش��اعراني هستند كه گرايش به
غزل دارند .اگر هم كارهاي نويي ميكنند برائت ماليمتري
از نوگرايي دارند .اين دو ش��اخه هس��تند ك��ه جدياند.
چهرههاي شعر انقالب عمدتاً به ذيل يا بين اين دو شاخه
تعريف ميشوند .چهرههاي ديگر شعر انقالب عموماً حد
فاصل اين دو شاخه مختلف هستند .چهرههايي مثل استاد
علي معلم ،جناب ميرشكاك ،احمد عزيزي و بسياري ديگر
از شاعران انقالب اينها همه با نوگرايي و سنتگرايي نسبتي
پيدا ميكنند كه در جاي خودش خيلي بحث دارد.
به لحاظ محتوايي ميتوانيم بگوييم كه ش�عر
انقالب با «خالقيت» به وجود آمد .با نگاه تازهاي
به جهان .آيا ميتوانيم چنين دس�تهبندياي

باالخرهانسانافقدارد.خودانسانداردبهسمتجهانموعودوبه
سمتجهانانتظارميرود.پديدههايانسانيهمهمينطورند.شعرهم
مثلانساناست.يعنيمااگربهعنوانيكانسانايرانيبرايخودمان
جهانمطلوبيدرنظرميگيريموميگوييمكهمابايدبهفهممسئله
انتظار،عدالتوبهفهمدينبرسيم،شعرمطلوبهمقاعدت ًاباآنانسان
موعودوانسانمطلوبنسبتيداردواينمسيرراطيميكند
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داشته باشيم؟
بحث مفصلي اس��ت؛ در محت��وا كه قطعاً همه ش��اعران
طيفهاي مختلف انقالب اس�لامي نس��بت به نسلهاي
قبل تحولي جدي در آثارشان اتفاق ميافتد .يعني ،جريان
اصلي شعر تا قبل از انقالب مربوط به شاعراني مثل اخوان
و فروغ و س��هراب و اينهاس��ت كه درونماي��ه و محتواي
شعرشان مشخص است .درونمايه و محتواي شعر شاعران
قبل از انقالب ،با درونمايه شعر ش��اعران شاخصي كه با
انقالب اسالمي مطرح ش��دند و هم دوش انقالب اسالمي
جلو آمدند ،خيلي تفاوت دارد .محتواي شيعي و اسالمي
(به يكباره) در ش��عر اينها خيلي ج��دي و پررنگ حضور
دارد .قرآن ،اهل بيت ،معارف اس�لامي ،عاشورا و حوادث
برجسته صدر اسالم مورد استفادههاي ادبي قرار ميگيرد
و آثار شاخص شاعران انقالب اسالمي از نظر درونمايه در
اين حوزهها خلق ميشود .طبيعتاً حوادث و شخصيتها و
حرفهاي اصلي انقالب اسالمي هم در آثار اينها برجسته
ميشود .مفاهيمي مثل شهادت ،امامت ،واليت ،انتظار و
حوادثي مثل عاش��ورا كه برجسته ميشوند ،نشاندهنده
گسستي جدي (از نظر موضوعي) بين شعر انقالب و شعر
قبل از انقالب است.
به لحاظ سبكي چطور؟
از نظر بُعد ادبي و زيباييشناس��ي بيان هم اتفاقاتي جدي
ميافتد .بروز ش��اعران سنتگرا مثل اوس��تا ،سبزواري،
شاهرخي و مشفق در جامعه ،نتيجه انقالب اسالمي است.

پيش از آن جريان اصلي ش��عر ما ،خيلي مدرن شده بود،
ولي به ناگهان ميبينيم چهرههاي طرفدار انقالب اسالمي
شاعران مطرح روزگار ميشوند و كارشان مورد توجه قرار
ميگيرد .طبعاً از نظر بيان ،زبان ،كلمات ،تصاوير و جنس
بيان شعر آنها با شعر نوگراي پيش از انقالب اسالمي خيلي
تفاوت دارد .البته در شاخه نوگرايان ،شعر انقالب اسالمي
به شعر قبل از خودش نزديك است و ارتباطهايش از نظر
بيان و زيباييشناسي ،با شعر امثال فروغ و سهراب و اخوان
طبيعيتر است .براي همين هم ،بعد از يك دوره تاريخي
كوتاه شاعران نوگراي انقالب اسالمي برجستهتر ميشوند.
در كنار شاعران سنتگرا ميبينيم كه قيصر و سيدحسن و
سلمان در زمان خودشان شاخصتر و بهتر ديده ميشوند.
چون از نظر جنس شعر و بيان ،نسبت روشن و طبيعيتري
با زمانه خودشان و شاعراني دارند كه پيش از آنها جريان
اصلي ش��عر را ش��كل ميدادند .از اين نظر ،نسلهاي بعد
انقالب اسالمي با حلقه واس��ط صفارزاده و بعد با قيصر و
سلمان و حسيني و گرمارودي با شعر نوگراي قبل از انقالب
اسالمي ارتباط پيدا ميكنند.
به طور كلي مس�ئله و هدف ش�عر انقالب چه
چيزهايي اس�ت و ميخواهد ما را به چه افقي
برساند؟
بايد مس��ائل هر كدام از ش��اعران را ،ي��ا موضوعاتي را كه
پرداختهاند ب��ه تفكيك در يك كار تحقيق��ي ديد .به نظر
نميآيد كه مث ً
ال مس��ئله قيصر ،فقط انتظار باش��د؛ اينكه
بعضي شعرهاي انتظار ايشان شاخص ميشود ،بيشتر به

خاطر اين است كه آلبوم موسيقي «نيلوفرانه» ،با ترانههايي
در حوزه انتظار بيشتر شنيده ميشود .معناي اين استقبال
اين نيست كه قيصر در حوزههاي ديگر حرف ندارد .مث ً
ال
در حوزه عدالت ،اتفاقاً در نثرهايش خيلي صريح و جدي
از عدالت اجتماعي حرف زده است .در نثرهاي شاعرانهاي
مثل «بي بال پريدن» ،يا «طوفان در پرانتز» ،حتي تندتر از
سيد حسن حرف زده است .آن مسائل اصلي كه با انقالب
اس�لامي طرح ش��د در آثار همه اينها كم و بيش حضور
پررنگي دارد .بحث عدالت ،معنويت ،واليت و انتظار در آثار
همه اينها حضور جدي دارد و نميش��ود آنها را محدود به
يك مس��ئله خاص كرد .به اضافه اينكه آثار اينها فقط آثار
شعريشان نيس��ت .يعني نثرهايش��ان را هم بايد در اين
تحقيقها ديد .تن��وع و پراكندگي موضوعات در ش��عرها
تقريباً همان موضوعاتي اس��ت كه انقالب اس�لامي طرح
كرده است و ما اين نحو پرداخت نسبت به موضوعاتي مثل
ش��هادت ،مجاهدت و رزمندگي را در آث��ار قبل از انقالب
نميبيني��م .اين چيزي كه در ش��عر قيصر ،سيدحس��ن،
سلمان و شعر شاعران پس از اينها حضور دارد و مربوط به
انقالب اسالمي است.
ولي در كليت كه نگاه ميكنيم به نظر ميرسد
در هر دورهاي شعر انقالب جهتگيري خاصي
داش�ته ،مث ً
ال در دهه  60بر پايداري و مقاومت
تأكيد بيشتري ميشد.
شاعر مس��ائلش را خودش پيدا ميكند .درست است كه
احوال زمانه و حوادث مؤثر اس��ت ،ولي اين خواست خود
هنرمند است كه سراغ يك موضوعي ميرود.
بعضيها ميگويند هنرمند فرزند زمانه خويش
اس�ت .آيا معناي اين حرف اين است كه چون
دفاع مقدس گذشته است ما ديگر نبايد شعر
درباره شهادت و دفاع بگوييم؟
بايد ببينيم كه در آثار هنرمندانمان چه اتفاقي افتاده است.
اين نيست كه نيازي نباشد .ش��هادت و جهاد و مبارزه هر
روز در آثار ش��اعران جوان به نحو ديگري تكرار ميشود.
ممكن است ما به برخوردها يا پرداختهاي تازهاي نسبت
به اين مفاهيم برسيم؛ االن در شعر ش��اعران نسل جوان
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شعر هميشه پيشرو بوده .ممكن است 10سال بعد
جامعهشناسان ،سياس�تمدارها و ديگراني از اين
دست سراغ اين موضوعات بيايند ،ولي شاعران
انقالب اسلامي خيلي زودتر فرياد زدند و ديدند
وگفتند

ما همين مفاهيم هس��ت .يعني اينكه هنوز جوانها دارند
روي ش��هادت كار ميكنند ،در بارهاش حرف ميزنند و با
آن برخورد دارند .صورت مسئله پاك نشده و پاك نخواهد
ش��د .يعني پرداخت و توجه��ي كه با انقالب اس�لامي به
مفهوم شهادت ايجاد ش��د ،از بين نخواهد رفت .االن هم
(اتفاقاً) جنگ هست .االن وضعيت ما با سالهاي انقالب و
سالهاي جنگ خيلي فرق نميكند .همين االن ما درگير
جنگ هستيم .هر چند ممكن اس��ت بعضيها به راحتي
از كنار خمپارهها و گلولهها بگذرن��د .ولي به هر حال يك
جنگي در حال وقوع است .مسئله شاعر ،يك حادثه يا واقعه
بيروني نيست .مسئله شاعر توجه به ساحت و مفهوم است.
حال كه اين توجه ايجاد شده ،ديگر از دنياي شعر رخت بر
نخواهد بست .يعني به هر حال شهادت موضوعي است كه
طرح شده است و مدام دربارهاش حرف ميزنيم .اين نوع
مواجهه با مفهوم ش��هادت ،پديدهاي است كه پس از امام
خميني و پس از انقالب اس�لامي به اين نحو وارد ادبيات
و هنر ما شده اس��ت .اين موضوع كه طرح شده ،روي ميز
نخبگان ادبي و هنرمندان ما حضور دارد و حذف نخواهد
شد؛ حاال پرداختش متفاوت است .باالخره ممكن است در
توجه و پرداختي كه شاعران نسل من و نسل بعد از من به
شهادت دارند ،غفلتها يا دقتهاي تازهاي پيدا بشود كه
مث ً
ال در نسلهاي قبل نبوده يا بالعكس .ولي به هر حال اين
موضوع طرح شده اس��ت .در حوزه مسائل روز هم طبيعتاً
ش��عر ما پرداخته و ميپردازد .يعني امروز ش��عر انقالب
اسالمي به اجتماع ،سياست ،درگيريهاي اساسي فرهنگ
و در حوزه فرهنگي و معارف و به جنگ نرم ميپردازد .يعني
اينها چيزهايي نيستند كه تاريخ انقضا داشته باشند .چون
شاعران به طور طبيعي زمانه را درك ميكنند .اينها در آثار
شاعران خوب بسيار است .به نظرم دانشجويان و محققان
ميتوانند خيلي جدي اينها را ببينند .اولين جريانهايي
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كه انحرافات فكري ،فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي را كشف
و پيدا ميكنند ،ديدهباناني هس��تند كه در حوزه شعر كار
ميكنن��د يعني ما اولين هش��دارهاي جدي ب��ه اتفاقات
سياس��ي و فرهنگي انقالب اس�لامي را در شعر شاعراني
مثل عليرضا قزوه ميبينيم .حتي در زمان حضور امام نيز
شعرهايي گفتهاند در نقد رويكردهايي كه بعضي جريانات
و چهرههاي سياسي نس��بت به اصل انقالب و حرفهاي
انقالب داشتهاند .شعر هميش��ه پيشرو بوده .ممكن است
 10سال بعد جامعهشناسان ،سياستمدارها و ديگراني از
اين دست سراغ اين موضوعات بيايند ،ولي شاعران انقالب
اسالمي خيلي زودتر فرياد زدند و ديدند و گفتند .امروز هر
موقع تنوعي از موضوعات پيش ميآيد در اين موضوعات
كار ميشود .شاعران ما دارند توليد ميكنند.
با توجه به مباحثي ك�ه طرح كرديد به نظرتان
ميش�ود براي ش�عر افقي در نظر بگيريم؟ يا
اينكه شعر چيزي است كه دستخوش تحوالت
جامعه است؟
باالخره انس��ان افق دارد .خود انسان دارد به سمت جهان
موعود و به سمت جهان انتظار ميرود .پديدههاي انساني
هم همين طورند .شعر هم مثل انسان است .يعني ما اگر به
عنوان يك انسان ايراني براي خودمان جهان مطلوبي در
نظر ميگيريم و ميگوييم كه ما بايد به فهم مسئله انتظار،
عدالت و به فهم دين برسيم ،شعر مطلوب هم قاعدتاً با آن
انسان موعود و انس��ان مطلوب نسبتي دارد و اين مسير را
طي ميكند .يعني سلوك ميكند .زماني شما فقط شعر
مبتني بر غفلت ،شعر مدينه جاهله داشتيد و امروز داريد
به سمتي حركت ميكنيد كه شعر در رشد و تعالي انسان
نقش دارد .االن هم كه دارد بر شعر تأكيد ميشود به خاطر
همين است كه ش��عر دارد كار ميكند و دارد انسان امروز
را براي مواجهه با سرنوشت خودش آماده ميكند .به نظر

من جايگاه شعر در تمدن ما ،خيلي محوري و كليدي است.
فهم ما از جهان و فهم عامه مردم ما از جهان متأثر از شعر
است؛ اص ً
ال خيلي شاعرانه است .اين فهم را شاعران بزرگ
ما شكل دادند .ذهنيات و درونيات ما تحت تأثير جدي شعر
است .شعر درون انسان را ميس��ازد .به نظرم ما داريم به
سمت زمان موعود ميرويم ،شعر ما هم همين حركت را در
جريانها و رگههاي روشن خودش داشته و دارد به سمت
شعر انتظار حركت ميكند.
شما با اين بحث موافقيد كه هنر به طور كلي و
ش�عر به طور خاص در بحرانها ،مثل انقالب و
جنگ رشد بيشتري پيدا ميكند؟
نميش��ود گفت كه درست نيس��ت؛ به هر حال بحرانها
(مخصوصاً جنگها) هميش��ه ما را در معرض پرسشها و
تابشهاي جدي قرار ميدهند .به ط��ور كلي برخورد دو
نظام فكري ،دو نظام تمدني با هم ،دو ن��وع زندگي با هم
هميشه س��ؤاالت ،انحرافات و شكافها را جدي ميكند و
آنهايي كه دقيق هستند از اين ميان بهره ميبرند .يعني در
هر حادثه بزرگي درخششهاي زيادي هست كه چشمهاي
تيزبين آنها را ميبينند .طبيعتاً جنگ جزو حوادثي است
كه هميشه در تاريخ بشري ،ضمن اينكه نابودكننده بوده،
حركتآفري��ن و رش��ددهنده هم بوده اس��ت .يعني يك
چيزهايي خراب شده و يك چيزهاي تازهاي درست شده
است .در حوزه باورها ،معنويات و در حوزه احساسهاي ما
هم ،جنگ ،شايد مثل شخم زدن ،مثل طبيعتي كه زمين
دارد شخم ميزند و زير و رو ميكند ،جهان تازهاي از دل
پوسيدگيها و آوارها بيرون ميآورد.
به نظرتان فاصلهاي كه از هش�ت سال جنگ
تحميلي گرفتهايم منجر به ركود ش�عر نشده
است يا اينكه اين فاصلهگيري ميتواند مسائل
جديدي را براي شعر ما طرح كند؟

اگر شاعران ما شعر را بازيچه بگيرند و جنبههاي
تفنن و جنبههاي فردي ش�عر بر اصل شعر و اصل
تربيتوسلوكشاعريغلبهپيدابكند،طبع ًاشعر
هم دچار آسيب خواهد شد

در مورد ش��عر نميتوانم كلي حرف بزنم .بايد با توجه به
شعرهايي كه گفته ميش��ود حرف زد ،به نظر من ركود
نيست .در داستانها و ش��عرهايي كه دارد كار ميشود
و بعد از جنگ هم نوش��ته ميش��ود ،ميبينيم كه ركود
نيس��ت و دارد اتفاقهايي ميافتد .همي��ن االن كه من
دارم از بچههاي امروز رمان ميخوانم ،ش��عر ميخوانم

ميبينم كه واقعاً در اينها ركودي نيس��ت .آنها با مسائل
اصلي وجود با پرسشهايي كه در دل داستان طرح شده،
درگيرند .بركات اين حوادث به اين زودي تمام نميشود
و تازه شروع شده است .احس��اس نميكنم كه ما دچار
ركود باشيم.
به نظرتان افرادی همچون مرحوم آقاسي كه

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

خطربزرگبرايشعرانقالبايناستكهشاعرانماديگرشاعر
نباشند.يعنيهرچهماآگاهيوسلوكخودمانرابهعنوانمؤلفاز
دستبدهيم،شعردچارآسيبميشود.كسانيكهميتوانندودر
هرزمينهايخدمتميكنندبايدبهاينسمتبروندكهشاعربتواند
شاعرباشد.يعنيكمكبكنندبهاينكهشاعر،شاعرباشدوهوشياري
خودشراحفظكند

شعرهايشان اقبال خوبي بين مردم بهوجود
آورد چه جايگاهي در شعر انقالب دارند؟
مرحوم آقاسي به هر حال در يك حوزه خاص ،به عنوان
يك كسي كه شاخه شعر مردمي ،يعني شعرخواني براي
مردم و شعر گفتن براي مردم را جدي گرفته ،آدم مؤثري
است؛ درست است كه شايد به نوعي جزو جريان اصلي
شعر حساب نميشود ،ولي در يكي از زير شاخههاي مؤثر
اين حوزهاي اس��ت كه ش��عرهاي خيلي درخشان دارد.
آقاس��ي ش��عر را به مردم نزديك ميكند .شعر را خيلي
جدي به مس��ائل روز نزديك ميكند و شعر را با زندگي،
سياست و زمانه گره ميزند و از اين نظر يك پديده است و
پس از خودش هم ،ميبينيم كه به يك جريان تبديل شده
است و آدمهاي زيادي هستند كه سعي ميكنند با شيوه
آقاسي شعر بگويند و شعر بخوانند .ولي در بحث ما خيلي
مطرح نيس��ت .يعني در آن جريان اصلي ش��عر انقالب
نميشود خيلي برجس��تهاش كرد .ولي به عنوان يكي از
چهرههاي مؤثر در زمانه ما قطع��اً بايد مورد تحليلهاي
علمي و جدي قرار بگيرد.
چقدر در بحث شعر كادرس�ازي داريم؟ يا نه
فعاليتهاي پراكندهاي هست؟
بخش مهم فعاليت دوستان در مؤسسه «شهرستان ادب»
همين بوده و سعي كرده نه به عنوان تربيت ،بلكه به عنوان
فضاسازي اقداماتي بكند .براي اينكه شاعران خودشان را
در اين فضا رش��د بدهند ما فق��ط دو كار ميكنيم .يكي
اينكه س��عي ميكنيم به ش��ناخت و گزينش درستي از
نخبگان ادبي برس��يم و دوم اينكه ميكوشيم براي آنها
در حد امكان فضاسازي كنيم تا كار ياد بگيرند و فعاليت
كنند .ما ادعاي تربيت شاعر نداريم .سعي ميكنيم آنها
را با هم و با اس��اتيد مرتبط كنيم و زمين��هاي براي كار
ادبي ايجاد كنيم .با افتخار ميتوانيم بگوييم كه واقعاً در
اين چند سال در «شهرس��تان ادب» ،چراغهايي روشن
كردهايم كه پيش از اين روشن نبوده و اميدواريم كه اينها
ادامه پيدا كنند.
به عنوان سؤال آخر ،فكر ميكنيد براي شعر
انقالب چه زنگ خطرهايي وجود دارد؟
خطر بزرگ براي شعر انقالب اين اس��ت كه شاعران ما
ديگر ش��اعر نباش��ند .يعني هر چه ما آگاهي و س��لوك
خودمان را به عنوان مؤلف از دس��ت بدهيم ،شعر دچار
آسيب ميشود .كس��اني كه ميتوانند و در هر زمينهاي
خدمت ميكنند بايد به اين سمت بروند كه شاعر بتواند
شاعر باشد .يعني كمك بكنند به اينكه شاعر ،شاعر باشد و
هوشياري خودش را حفظ بكند .اين وروديها هستند كه
خروجيها را ايجاد ميكنند .واردات ما به نوعي صادرات
ما را شكل ميدهد .خطر بزرگي كه در كمين انسان است
غفلت است و غيره .ش��اعران هم در معرض همين خطر
هستند .يعني اگر ش��اعران ما ش��عر را بازيچه بگيرند و
جنبههاي تفنن و جنبههاي فردي ش��عر بر اصل شعر و
اصل تربيت و سلوك شاعري غلبه پيدا بكند ،طبعاً شعر
هم دچار آسيب خواهد شد .االن زمانه ما زمانهاي است
كه پديدههاي جديد (مث ً
ال رسانههاي جديد ،شبكههاي
اجتماعي و غيره) خيلي وقت را ميگيرند .اين خطر براي
همه هست كه غفلت دارند .اين خطر براي آدم عادي هم
هست .همين خطر براي شاعر هم هست كه او را از تمركز
بر شاعري خودش دور ميكند.
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اساس ًاموسيقيكهدرتقسيمبنديهايعلومقديم،
از شعب رياضي اس�ت و چون با دقت و محاسبه و
اندازهگيري دقيق س�روكار دارد ،جزو بخشهاي
دانش رياضي محسوب ميشود

نظرات کمتر شنیده شده رهبر انقالب در خصوص موسیقی تراز انقالب

موسيقي را از ابتالئات مادی بیرون بکشید

شنيدن اين جمله كه «با يك آهنگ ميتوان ملتي را منقلب كرد» از زبان يك مرجع ديني ،شايد براي بعضي از ما عجيب باشد .خاصه اينكه اين مرجع ديني ،رهبر
نظام اسالمي هم باشد .از همين رو به بازخواني سخنان كمتر شنيده شده مقام معظم رهبري در خصوص موسيقي تراز انقالب اسالمي پرداختيم كه  14سال پيش در
جريان بازديد ايشان از صدا و سيما مطرح شده اس�ت .اين صحبتها پس از اجراي موسيقي توسط اركستر صدا و سيما و چند تن از هنرمندان بيان شده است .متن
ديدار فوق كه در اين ديدار تقريب ًا خصوصي ايراد شده ،از كتاب «هنر از ديدگاه مقام معظم رهبري» منتشر شده توسط دفتر نشر و فرهنگ اسالمي استخراج گرديده
است.
میخواهم در حضور اهل فن ،قضاوتي شايسته بكنم لكن
به مقتضاي طبيعت بش��ري كه قضاوت ب��ر مبناي ذوق و
قريحه انس��اني و غرايض معن��وي دارد ميتوانم بگويم:
اجرايتان خيلي خوب بود .از آقاي افتخاري(عليرضا) ،آقاي
مختاباد(س��يد عبدالحس��ين) ،آقاي فيروز بخت(مهيار)
و همچني��ن بقي��ه آقايان كه زحمت كش��يديد ،تش��كر
ميكنيم.
مقوله موسيقي ،جزو مقوالت مطرح در جامعه و به خصوص
در صدا و سيماست ،البته درصدد نيستم كه تبيين كلياي
در امر موسيقي داشته باشم ،چون پرداختن به اين مقوله،
نيازمند شرايط خاص ديگر است .اينجا داخل استوديوي
موسيقي جا دارد از بُعد ديگري راجع به اين هنر صحبت
كنم .اساساً موسيقي كه در تقسيمبنديهاي علوم قديم ،از
شعب رياضي است و چون با دقت و محاسبه و اندازهگيري
دقيق سروكار دارد ،جزو بخشهاي دانش رياضي محسوب
ميشود .هنر دقيقي است .به تعبيري ديگر ،هنر موسيقي،
محاس��به متكي به طبيعت و فطرت بش��ر است كه خرد
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انساني ،آن محاسبه را بر اس��اس تجربه استخراج كرده و
براي آن پيشرفت قواعدي -موازيني گذاشته است.
البته امروز ك��ه اروپاييه��ا و غربيها در باب موس��يقي
پيشرفتهاي زيادي كردهاند و قواعد دقيق و منظم وضع

مندعوتبهغمانگيزبودن
وبيذوقينميكنمبلكه
دعوتمن،بهمتعاليشدنو
پديدهموسيقيراازابتالئات
ماديبشربيرونكشيدنو
فراتر آوردن است .اميدوارم
بهايندعوت،جوابمثبت
داده شود

كردهاند ،وضعيت طور ديگري است .در گذشته كه صحبت
از مس��ائل مبتال به امروز موس��يقي نب��ود و بديههنوازي
و بديههخوان��ي رواج داش��ت ،خوانندهاي بن��اي خواندن
ميگذاشت و نوازنده هنرمندي هم كه بغل دست او نشسته
بود ،به نواختن ميپرداخت .نوازنده اص ً
ال از قبل نميدانست
كه خواننده چ��ه ميخواهد بخواند ،لذا ت��ا خواننده براي
خواندن دهان باز ميكرد او هم ساز خود را كوك ميكرد
و به همنوايي مشغول ميش��د ،يعني هيچ قاعدهاي كه بر
مبناي آن «ن ُت» نوشتهاي وجود داشته باشد ،در كار نبود.
من در اين زمينهها تجربه و آشنايي ندارم .اما از كساني كه از
اهليت در اين هنر برخوردار بودهاند ،شنيدهام حتي در زمان
متداول نشدن ن ُت ،آنان كه در امر نوازندگي يا خوانندگي
فعال بودند ،طبق فطرت و ذوقي سليم ،نظم منطقي را در
كار معمول ميداشته و قواعد را رعايت ميكردهاند.
هفت دستگاه اصيل موسيقي و دس��تگاههاي فرعي آن،
كه تنها مربوط به موس��يقي ايراني نيس��ت بلكه در همه
آهنگهاي جهان وجود دارد ،به گونهاي تكوين يافته كه

ميشود موسيقي را پاك و مقدس ناميد .آن وقت
ميشود ما هم مثل غربيها كنسرت داشته باشيم
كه مردم  -اعم از معمول�ي و متدين  -بليت تهيه
كنند و براي شنيدن س�از و آواز شما به آن محفل
بيايند

هر صدايي شما دربياوريد ،در يكي از آن دستگاههاست و
در واقع همه آهنگهاي غربي و ش��رقي در مجموعه اين
دس��تگاهها ميگنجد .اگر توجه داشته باش��يد مقامها و
گوشههاي مختلف هر دستگاه از بدو شروع تا نقطه پايان
روند منظمي را طي ميكنند ،يعني از جايي آغاز ميشوند،
فرود ميآيند ،فراز دارند تا جايي كه تمام ميش��وند ،همه
اينها مبين حكمفرما بودن نظم در اين هنر اس��ت .بدين
ترتيب ميتوان نتيج��ه گرفت هنر موس��يقي ،تلفيقي از
دانش ،انديش��ه و فطرت خدادادي است كه مظهر فطرت
خدادادي در درجه اول ،حنجره انس��انها و در درجه دوم
سازهاست كه به دست انسانها س��اخته شده است .پس
ميبينيد كه پايه ،پايه الهي اس��ت .حال اگر در اين زمينه
سراغ سرودههاي مولوي برويم و بگوييم موسيقي ،انعكاس
صداي افالك اس��ت و آن را به عالم عرفاني مورد اش��اره
او وصل كني��م ،از واقعيات به تخيالت نق��ب زدهايم ،زيرا
گفتههاي او در اين خصوص ،شبيه خيال است و نه واقعيت
و طبعاً مفهوم ديگري خواهد داش��ت ام��ا بيآنكه دنبال
خيالپردازي بروی��م ،در عالم واقع ،صداي��ي كه از حنجره
خواننده صادر ميشود ،با يك پايه الهي و خلقي كه مربوط
به خداي متعال است ،مانند بنا مستحكم و وسيع ،پرجاذبه
و رنگين شكل ميگيرد .اولين نتيجهاي كه اين بيان دارد،
آن است كه ما اين هنر را در راه خدا مصرف كنيم.

تأييد ميكنم .يكي از آن ويژگيها ،مقوله موسيقي است.
درست است كه در غرب ،موسيقيهاي منحط وجود دارد
اما در همان نقطه از جهان ،از ديرباز موسيقيهاي آموزنده

بندهآدمينيستمكهاگرموسيقيحرامنواختهشدبنشينموبهآن
گوشبسپارم.آنچهدراينمقوله،حرامبودههنوزهمحراماست.در
برخوردباحرامهمجايمالحظهنيستومنهمبهعنوانفردمتشرع
كهمالكمفقهاست،مالحظهكارينميكنم،منتهاتالشهاييكهبعضي
ازافراددلسوزومخلصدرزمينهموسيقيازاولانقالبكردهاند،خوب
بودهاست

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

موسيقي يك نعمت الهي است
من اين نكته را ميخواهم به شما آقايان  -اعم از خواننده،
نوازنده ،آهنگساز و موسيقيدان  -عرض كنم كه اين هنر
س��اخته و پرداخته نعمتهاي الهي را كه بر اس��اس يك
ذوق و قريحه ذاتي و يك نظم و انتظام خردمندانه ش��كل
ميگيرد و در واقع ج��ان دادن به بيجانهاس��ت ،در راه
خدا و رضاي او مصرف میکند ،البته م��ا از دوران جواني
خودمان حرفهاي برخي از اهالي هنر را ميشنيديم كه
روشنفكرمآبانه و واقعاً بيپايه و اساس ،مبتني به اين نكته
بود كه ما هنر را در راه فكر و پيشبيني و سياس��ت ،به كار
نميبنديم .آنها كه ادعايي اينچنين داشتند ،هنرشان  -اعم
از شعر و ديگر فنون  -بيش از سايرين در خدمت سياستها
قرار ميگرفت .قص��د ورود به چنين بحثه��ا را ندارم اما
ميخواهم بگويم هر كار كه متكي به اراده انسان است ،بايد
براي هدفي انجام گيرد .هر چه هدف متعاليتر باشد ،آن
كار يا هنر ارزشمندتر ميشود...
موسيقي در منطقه ما براي هدفهاي متعالي به كار نرفته
است و اين بر خالف سير موسيقي در اروپاست .ميدانيد
كه من به طور طبيع��ي از جمله آدمهاي غرب س��تيزم.
چنانكه هيچ ويژگي غرب ،مرا مبهوت و مجذوب نميكند.
در عين حال ،ويژگيهاي مثبت غرب را از روي محاس��به

و معنادار هم بوده است؛ موسيقياي كه براي گوش سپردن
به آن ،انسان عارف واقف خردمند ،ميتواند بليت تهيه كند،
در سالن اجراي كنسرت بنشيند و ساعتي از آن لذت ببرد.
در غرب موسيقيهايي كه گاهي يك ملت را نجات داده و
گاهي يك مجموعه فكري را به سمت صحيح هدايت كرده،
كم نبوده است.
در منطقه ما موسيقي معناي صحيحي ندارد
موس��يقيدان  -با آن خصوصي��ات كه گفت��م اهل خرد و
قريحه و ذوق اس��ت -بايد خ��ود را ميشكس��ت و انواع و
اقس��ام هنرهاي خويش را نثار ميكرد تا خليفه از حالت
افسردگي كه الزمه خونريزيها ،قساوت و خباثتهاي وي
بود  -بيرون ميآمد! اين وضعيت موسيقي در بارگاه خلفا
و امراي عرب بود ،يعني همين قضيه ،در مورد س�لاطين
ايران هم صدق ميكند .پادش��اهان كه اهل موسيقي لهو
بوده و دربارهاي موسيقي طرب داشتهاند ،كم نيستند كه
از آن جمله ميتوان به دربار قاجار و پادشاهان آن سلسله
اشاره كرد.
توجه ميكني��د كه موس��يقي در خدمت چ��ه جريانها
و كس��اني بوده اس��ت؟! اينكه ميبينيد در كلمات فقها،
موس��يقي ،مقولهاي ح��رام و ممن��وع و دس��تنزدني و
نزديكنشدني است ،به همين خاطر است.

در منطقهاي كه تاريخ موسيقي ما در آن شكل گرفته است،
موسيقي معناي صحيح ندارد .شما بايد به آن معنا و مفهوم
صحيح بدهيد و در واقع باعث نجات آن ش��ويد .حرف من
با موسيقيدانها اين است كه موسيقي را به سمت معنا و
هدفهاي متعالي ببريد ،هدفها فراتر از هدف عياش��ي
فالن عاشق كذايي است كه بهمان معش��وقه كذاييتر را
دوست ميداشته و چون مورد بياعتنايي وي قرار گرفته
و دلش شكسته است ،ميخواهد پاي فالن ساز بنشيند و
در اثر آهنگ و ترانه س��وزناك ،اشك از فراق بريزد! چنين
هدفي در استعمال موسيقي ارزشمند نيست .چه ارزشي
دارد كه به خواهش دل يك نفر بسازند و بخوانند و بنوازند و
آن انديشه رياضي و محاسبه علمي و منطقي را  -كه اعتبار
موسيقي است  -چنين خوار و ذليل كنند؟! كه براي هدف
متعالي باشد .اگر چنين باشد ،آن وقت ميشود موسيقي را
پاك و مقدس ناميد .آن وقت ميشود ما هم مثل غربيها
كنسرت داشته باشيم (عنوانش را مث ً
ال محفل خوانندگي
بگذاريم تا اصطالح غربي به كار نبرده باشيم) كه مردم  -اعم
از معمولي و متدين  -بليت تهيه كنند و براي شنيدن ساز و
آواز شما ،به آن محفل بيايند.
خوانندهها و نوازندههاي ما متدين هستند
توجهي كه بع��د از پيروزي انقالب اس�لامي بايد از طرف
دس��تاندركاران موس��يقي نسبت به موس��يقي صورت
ميگرفت ،نگرفت ،البته اين بدان معنا نيس��ت كه كارها
خوب انجام نشده اس��ت .مسلماً شده اس��ت كه ما اينجا
مينش��ينيم و به كار شما گوش ميس��پاريم .بنده آدمي
نيستم كه اگر موس��يقي حرام نواخته شد بنشينم و به آن
گوش بسپارم .آنچه در اين مقوله ،حرام بوده هنوز هم حرام
است .در برخورد با حرام هم جاي مالحظه نيست و من هم
به عنوان فرد متش��رع كه مالكم فقه است ،مالحظهكاري
نميكنم .منته��ا تالشهايي كه بعضي از افراد دلس��وز و
مخلص در زمينه موس��يقي از اول انقالب كردهاند ،خوب
بوده است و اين البته منهاي توجه همهجانبهاي است كه
گفتم بايد ميشد ،اما نشد.
به هر حال از اين به بعد ميگويم كه خوانندهها و نوازندههاي
ما ،مردمان متديني هستند كه در مقوله موسيقي اصول را
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شنيدم كه شور «اميراُف» در جنگ جهاني ،باعث
نجات ش�وروي ش�ده بود! از همين آهنگ ش�ور
موسيقي شما ،آهنگساز و نوازندهاي در شوروي،
قطعهاي ساخته كه ملت را تكان داده است!

مالحظه ميكنند .رعايت اصول از جانب آنها موجب شده
كه نوارهاي موس��يقي تا حدودي از حال و هواي گذشته،
خارج شود .امروز نوارهايي وجود دارد كه يا مشكوك است
يا پاك و بياشكال اس��ت .البته در كنارش نوارهاي داراي
اش��كال هم وجود دارد .اخيرا ً در پاس��خ به سؤال برخي از
دوستان  -آقاي الريجاني و دوستان صدا و سيما  -گفتم:
همه آنچه را كه از صدا و س��يما پخش ميش��ود از حيث
بالاشكال بودن ش��رعي ،تأييد نميكنم .بعضي نواها واقعاً
اشكال دارد .مس��لماً آهنگهايي كه از آرشيو صدا و سيما
بيرون ميآيد ،حرام است .اين آهنگها زماني كه به رسم
دربار «هارون الرشيد» براي افرادي از خاندان فاسد قاجار
و پهلوي كه مقلد هارون الرشيد ،آن هم نه در كشورگشايي
و كش��ورداري و عرضه و لياقت بلكه در عياش��ي و رذالت
بودند ،ساخته شده اس��ت .در اين آهنگها و موسيقيها
ذرهاي وجه حليت نيس��ت اما تا دلتان بخواهد در آن وجه
حرمت هست.
ساخت سبك جهاني
درخواست من از شما آقايان موسيقيدان و افرادي كه در
اين زمينه بس��يار مهم ،صاحبنظر هس��تيد ،اين است كه
احساس مسئوليت كنيد و موسيقي را نجات دهيد .البته
من دلم نميخواهد مفاهيم با هم مخلوط ش��ود .بعضي از
موسيقيدانهاي سنتي اصيل و ريشهدار ،گاهي ميگويند
كه موس��يقي قبل از انقالب دچار ابتذال شده بود ولي در
دوران انقالب الحم��دهلل آن ابتذال از بي��ن رفت .من اين
را نميخواهم بگويم .از ديد يك متخصص ،همان اس��ت
كه موسيقي دچار ابتذال شده بود .خوشبختانه ،به خاطر
محدوديتهاي قهري انقالب ،آن ابتذالها از پيكر موسيقي
فرو ريخت .من تقسيم ديگر را ميخواهم مطرح كنم ،چون
تنها به اينك��ه آن ابتذالها از بين برود ،قانع نيس��تم بلكه
ميگويم در همين موسيقي غيرمبتذل سنتي عالمانه هم
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شما وظيفه داريد جهتگير درست ايجاد كنيد.
توقع من از شما ،هدفدار كردن موس��يقي است .من اين
توق��ع را هم از آقايان آهنگس��از و موس��يقيدان دارم .اگر
شما توانستيد اين كار را بكنيد ،بدانيد خشتي را خواهيد
گذاش��ت كه نه براي تمدن ايران اس�لامي بلكه براي كل
جهان محفوف به همان سياس��تي كه قب�ل ً
ا عرض كردم،
مبارك خواهد بود ،حتي ممكن است ديگران هم در آينده،
از اين اهتمام شما ،بهره ببرند .گفتم كه از وضعيت موسيقي
در هند و چين و خاور دور اطالع زيادي ندارم و نميخواهم
درباره آن قضاوت كنم ،اما بدانيد در صورت هدفدار كردن
موسيقي از طرف شما ،موسيقي جهان عرب و شايد ديگر
ممالك اسالمي هم ،منتفع خواهد شد.
موسيقي را هدفدار ،جهتدار و معنادار ،اجرا و طراحي كنيد
و صبغههاي لهو را از آن بزداييد .هنر انسان بينهايت است.
اگر به اين اصل معتقديد ،چه لزومي دارد گوشههاي مطربي
و لهوي را كه موجد تحركات فيزيكي اس��ت از موس��يقي

هنرموسيقي،تلفيقياز
دانش،انديشهوفطرت
خدادادياستكهمظهر
فطرت خدادادي در درجه
اول،حنجرهانسانهاودر
درجهدومسازهاستكهبه
دستانسانهاساختهشده
است.پسميبينيدكهپايه،
پايه الهياست

حذف نكني��د؟! ش��ما ميتوانيد با حذف آن گوش��ههاي
مخرب ،گوش��ههاي جديدي به وجود آوريد .كس��اني كه
قب ً
ال گوشههاي كذا را وضع ،تبيين و تدوين كردهاند ،مگر
باالتر از شما بودهاند؟ آنها البته انسانهاي با ذوق و دانشي
بودند ،چنان كه شما هم هس��تيد .من دعوت به غمانگيز
بودن و بيذوقي نميكنم بلكه دعوت من ،به متعالي شدن
و پديده موسيقي را از ابتالئات مادي بشر بيرون كشيدن
و فراتر آوردن است .اميدوارم به اين دعوت ،جواب مثبت
داده شود و موسيقي را به سمت متعالي شدن سوق دهيد.
اگر شما هم اقدام نكنيد باالخره گروهي ميآيند و به اين
روش تكاملي عمل ميكنند .به هر حال ،بش��ر در زندگي
ناگزير از تكامل است.
از سمفونيهاي بتهوون تا شور اميراُف
به ياد دارم در زمان گذشته كه ما مش��غول مبارزه بوديم
يك وقت بحث از موس��يقي و سمفونيهاي بتهوون پيش
آمد .از برخي مطلعان شنيدم كه شور «اميراُف» در جنگ
جهاني ،باعث نجات شوروي شده بود! از همين آهنگ شور
موسيقي شما ،آهنگساز و نوازندهاي در شوروي ،قطعهاي
ساخته كه ملت را تكان داده است! من اگر چه «اميراُف»
را نميشناسم و ش��ور او را نش��نيدهام اما ميدانم «شور»
چيس��ت و ميدانم كه انس��اني با قريح��ه ميتواند با يك
آهنگ ،ملتي را منقلب كند و تكان دهد .به دنبال مسائلي
اينچنين ،در وادي موسيقي باش��يد .اينكه از صدا و سيما
اسم ميبرم ،بدين معنا نيست كه وزارت ارشاد را فراموش
كنم .وزارت ارشاد هم جزو موظفترينهاست اما شما جزو
متعهدترين و موظفترينها هس��تيد .پس سراغ اين كار
برويد .به هر حال باز هم از آقايان تشكر ميكنم و اميدوارم
خداوند كمكتان كند و انش��اءاهلل بتوانيد همان طور كه
رضاي خداست و مورد خواست انقالب و اسالم است ،پيش
برويد و عمل كنيد.

در هن�ر و تمدن اسلامي معموالً برت�ري معنا بر
شكل آشكار اس�ت .در اين تمدن عقيده بر دنيا و
ماورايدنيااست،پسهنراسالمينميتواندجنبه
سفارشي و صرف ًا دكوراتيو به خود بگيرد

از شكلگيري نقاشيخط
تا توجه به موتيفهاي معنوي دفاع مقدس
نسبت هنرهاي تجسمي با تمدن اسالمي در طول تاريخ

آخريننوعنوشتاروخوشنويسي
كهبسياربهنقاشيخطنزديكشده
بودوبهگفتهبعضيهنرمنداننوع
اوليهنقاشيخطمحسوبميشود
تحولشگرفيرادرخطونقاشي
ايجادميكند.دراينشكلازخطيا
نقاشي،هنرمندخطراابتداطراحي
و داخل آن را با اشكال گل ،مرغ و
فيگورانسانيوحيوانيپرميكرده
است
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هنر و تمدن اس�لامي ك��ه دوره
خليل كويكي
عظيم و چشمگيري از تاريخ هنر
جهان را شامل ميشود متشكل از
قلمرو عريض و طويل قاره هند تا
اسپانيا ،چين ،قاهره ،دمشق ،آسياي صغير و به خصوص
ايران؛ كشوري كه با گستره هنري چشمگير هر كدام از
مراكز هنرياش داراي هويت خاص خود بوده است.
ميتوان گفت از مواجهه فرهنگي و هنري بين كشورهاي
مصر ،تركيه ،هند و ايران با اس�لام هنر و تمدن اسالمي
شكل گرفته اس��ت .تمدن اس�لامي ،در جوامع و اقليم
مسلمانان ،چه تسخير شده و چه سرزمينهاي مركزي
مسلمانان ،در هنر جلوه ويژهاي دارد .اشتراك در اعتقادات
كلي ،در دين و مذاهب و فرقههاي مختلف ،در جوالنگاه
هنر اسالمي ،در مقايس��ه با هنر مسيحيت و اديان ديگر
تأثيري مثبت و مؤثر بر فعاليتهاي فرهنگي كشورهاي
جهان اسالم گذاشت .يكي از اين اشتراكات كه بسيار مؤثر
افتاد قرآن بود كه چه در نوشتار و چه در معاني و مفهوم
آن ،حلقه اشتراك قوي را ايجاد كرد.
در هنر و تمدن اسالمي معموالً برتري معنا بر شكل آشكار
است .در اين تمدن عقيده بر دنيا و ماوراي دنيا است ،پس
هنر اسالمي نميتواند جنبه سفارشي و صرفاً دكوراتيو به

خود بگيرد .در تمام تمدنهايي كه عقیده بر وحدانيت و
حقيقت ابدي و ازلي دارند هنر قدسي است .از اين رو هنر
قدسي در پي ايجاد تعامل بين صورت و معناست .يعني
تأمين نياز روح و جسم انسان .بدين ترتيب هنرمند هم بر
جنبه دنيايي و هم بر وجه باطني مسلط ميشود.
بعد از گرویدن ایران به اسالم جلوه هنر و تمدن مخصوص

ايراني كمرنگ ميش��ود ولي هنر تمدن اسالمي در اين
سرزمين جاري ميشود .ممنوعيت تصوير و شمايلنگاري
از يك طرف و حضور پررنگ نوش��تار در عرصه هنر و در
پي آن مصحف كردن دستاوردهاي هنري عرصه را براي
ظهور و بروز خوشنويسي باز ميكند.
خوشنويسي كه جلوه ناب هنر انتزاعي است ،بهترين تغذيه
براي هنر معنوي ميش��ود .هنري كه نياز به طي كردن
مسير آبس��تراكت نداش��ت و خود مایه هنر غيرشمايلي
بود .از اينرو موفقيتهاي زيادي در حوزه خوشنويس��ي
در تمدن اسالمي حاصل ميشود و شكلهاي مختلفي از
خوشنويسي در هنر اسالمي آشكار و ابداع ميگردد.
در خوشنويس��ي كه يكي از اش��كال مختل��ف هنرهاي
تجسمي است ،هم دامنه دكوراتيو و هم معنا و كاربردي كه
دارد در قالب عنصر بصري فرم نمايش داده ميشود .كمتر
عنصر بصري مثل بافت ،رنگ و حجم را در خوشنويسي
ميتوان ديد .اين در حالي است كه نقاشي ميتوانست اين
خأل را جبران و معنا و مفهوم بصري آن را تقويت كند.
با توجه به نياز فرهنگي جامعه ،به ش��كل بس��يار كندي
اين نقيصه برطرف ميشد .براي همين ابتدا شاهد شكل
دادن به نوشتار به صورت شكلهاي هندسي هستيم كه
در معماري به صورت خطوط كوفي معلي متجلي شد و در
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خوشنويس�ي به خط كوفي در زمان صدر اسالم
تن�وع گس�تردهاي در فرمهاي نوش�تاري ايجاد
ميكند .در پي آن خوشنويسيهاي نسخ ،ثلث و...
شكلميگيرند

پي آن شكلهاي كتيبهاي با خطوط ثلث در اماكن مذهبي
و همچنين بعد از آن سياهمشقهاي خوش نقش خطوط
اصيل ايراني جلوهگر شد.
به يقين ميتوان گفت خوشنويسي آن زمان در بلوغي به
سر نميبرد كه تفكر جايگزيني اين عناصر را در خود داشته
باشد ،چراكه اگر چنين ميش��د اين خأل نقاشي در زمان
صدر اسالم را شاهد نبوديم .آنچه ضرورت هنر مينماياند
مشق يا گذر زمان است كه در آن راه ميانبري نيست و اين
روند شكلگيري نقاشيخط را كه امروزه شاهد آن هستيم
عاري از آن نيست.
شكلگيري نقاشيخط
ايجاد ،ابداع و رس��الت نوش��تار به خوانده شدن است .به
روايتي انتقال پيام از طريق نوشتار صورت ميگيرد .نوشتار
الفبايي خود به تنهايي داراي اشكالي كام ً
ال انتزاعي است
و ايجاد شكل آن به قصد عناصر بصري جهت خط بصري
نبوده است .ابداع خوشنويسي با پيدايش خط كوفي شكل
ميگيرد و از آنجا توجه به زيبايي ش��كل نوشتار معطوف
ميگردد.
خوشنويس��ي به خط كوفي در زمان صدر اس�لام تنوع
گستردهاي در فرمهاي نوشتاري ايجاد ميكند .در پي آن
خوشنويسيهاي نسخ ،ثلث و ...شكل ميگيرند .ولي اين
نوع شكلها در خوشنويسي صرفاً در قالب فرم و با ايجاد
ضعف و قوت نمايش داده ميشد و ميتوان گفت داراي بار
غني تصويري نبوده و ضرورت نوشتار ،همچنان در خواندن
آن بوده .در ادامه تغييرات و ابداعات بعدي خوشنويسي نه
تنها در شكل و فرم حروف بلكه در تركيب نوشتار در صفحه
به عنوان يك قطعه مورد توجه بوده ،كنار نوشتار تصاوير
ديگري نيز مورد اس��تفاده قرار ميگرفته و خود حروف و
كلمات نيز در انواع خطوط كوفي تزئيني جلوهگري شده.
خطوطي همچون كوفي مشجر ،كوفي مظفر ،كوفي مورق،
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كوفي معشق ،كوفي مشبك و كوفي مذهر .در اين اشكال
شكل انتزاعي حروف با ش��كلهاي ديگر همچون شكل
حيوانات ،شاخ و برگ درختان و بعضاً شكل انسان تلفيق
ميشده .در همين زمان يكي از شكلهاي زيبايي نوشتار
كه ديدگاه ويژهاي در تصوير ايجاد كرد خط كوفي نبايي
يا «معقلي» بود كه به نوعي در اين نوع نوشتار هم فضاي
مثبت نوشتار و هم فضاي منفي مورد توجه خوشنويس و
مخاطب بود .تا اين زمان خوشنويس به فكر خوانش فضاي
خالي اثر نبوده .حتي امروزه نيز اين توجه كاربرد دارد( .از
زمان سلجوقيان ،قرن پنجم تاكنون).
يك��ي ديگ��ر از ان��واع خوشنويس��ي ك��ه بس��يار جنبه
زيباييشناسي در آن مورد توجه بوده ،خط طغري است
كه مربوط به زمان سلجوقيان بوده است.
ظهور سياهمشقنويس��ي در خوشنويس��ي ،حدود قرن
هشتم ،نوشتار را به سمت نقاشي سوق ميدهد .هر چند

مرجعهنرانقالبي،هنرناب
معنويبودكهبخشيازآن
ريشهدرفرهنگبصري
گذشتهداشتوبخش
عمدهايبرآمدهازباورانقالبي
بود.ضميمهكردناينباورها
بهموتيفهايسنتيومذهبي
هنريجاودانيوحركتيقوي
بهسويوحدانيترارقمزد

تعمدي در ايجاد تصوير نداشته و در آن زمان هرگز به قصد
زيبايي نگاشته نشده ،بلكه به نيت تكرار در نوشتار براي
تمرين بوده است.
آخرين نوع نوشتار و خوشنويسي كه بسيار به نقاشيخط
نزديك ش��ده بود و به گفته بعضي هنرمن��دان نوع اوليه
نقاشيخط محسوب ميگردد تحول شگرفي را در خط و
نقاشي ايجاد ميكند .در اين شكل از خط يا نقاشي هنرمند
خط را ابتدا طراحي ميكرده و داخل آن را با اشكال گل،
مرغ و فيگور انساني و حيواني پر ميكرده است.
اين تغييرات كه طي چند سطر مرور شد همه دليل بر نياز
مخاطب بر گس��ترش ديدگاه هنرمند بوده .آنچه بديهي
است اينكه نياز ،سبب ابداع و اختراع هر چيزي ميگردد
و نياز بصري از ط��رف مخاطب و ايجاد هنرهاي تصويري
خالي از اين تعريف نيست.
عامل اصلي ش��كلگيري هنر «نقاش��يخط» پيش��رفت
خوشنويس��ي نبود ،بلكه جريان ديدگاه نقاش��ان از يك
طرف و محدود و مسبوط شدن خوشنويسي از طرف ديگر
تأثير فراواني داشته است .دسترسي و درك خوشنويس
از گنجينه فرم و شكل ناب انتزاعي آن نيز بيتأثير نبوده.
خوشنويس توانمند به دنبال زباني رساتر براي انتقال حس
بود .همه اين موارد سبب تغيير خاستگاه نقاشي و سپس
خوشنويسي شد.
نقاش��يخطِ معاص��ر ،توجه��ات مذهب��ي ،موتيفهاي
گذشتگان ،ساليق عش��اير و حتي به كارگيري ادبيات را
در خود گنجانده است.
بس��ياري از قواعد خوشنويسي مانع حضور نقاشيخط در
فضاي هنري معاصر بود .همچون عدم اس��تفاده از رنگ،
نداش��تن بافت متنوع و ...اكثر اين م��وارد كه مورد توجه
خوشنويس سنتي اس��ت ،در نقاش��ي مورد كم توجهي
است .پس با اشراف يك نقاش به زبان خوشنويسي يا يك

خيلي از منتقدان و هنرمندان «كمال الملك» را
محكوم به خلق آثار كم ارزش و فرنگي ساختهاند.
آنچه مس�لم اس�ت اينكه جامعه آن زم�ان پر از
ارزشهاي ديگري به موازات طبيعت گرايي بود

درجنبشسقاخانهبودكهنقاشيخطبهشكلامروزيخودرسيد.درايندوره
ديگرخواندندغدغهمخاطبنبودوازحروفوكلماتبهعنوانيكعنصر
بصرياستفادهميشدتايكقراردادخوانشي.نقاشايندورهبازبانجهاني
بهموضوعاتبوميومذهبيبهخلقاثرميپرداختواينموضوعيترادر
شكلعناصريهمچونكليد،قفل،ضريح،طلسم،انگشتر،دعاوديگرعناصر
تصويريفرهنگشيعهميديد
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خوشنويس نقاش بخش عمده مشكل حل ميشد.
مكتب سقاخانه و توجه به مؤلفههاي مذهبي
در واقع ش��كلگيري هر هن��ري در هر محيط��ي ،بنا به
ضرورت و نياز فرهنگ بصري مخاطب است .به عنوان مثال
تاكنون خيلي از منتقدان و هنرمندان «كمال الملك» را
محكوم به خلق آثار كم ارزش و فرنگي س��اختهاند .آنچه
مسلم است اينكه جامعه آن زمان پر از ارزشهاي ديگري
به موازات طبيعت گراي��ي بود .از جمل��ه صنعت جديد
عكاس��ي ،صنعت جديد چاپ و صنايع جديد بافتههاي
ماشيني .باالترين ارزش در آن زمان اين بود كه فالن كار
عين عكاسي شده يا نه .فالن خط دقيقاً مثل نسخه ،چاپ
شده يا نه .براي همين افراد بيشتر براي همسويي با سليقه
مخاطب جذب دورههاي نقاشي غرب شدند.
ارزشها و توجهات عموم مردم به اماكن متبركه ،مراسمات
ملي و مذهبي باعث روي كار آمدن نقاشان دهه  40و 50
شمسي در ايران ش��د .براي همين اس��تفاده از اِلمانها و
نشانههاي اين اماكن در آثار نقاشان اين دوره نمايان شد و
مكتب يا جنبش سقاخانه شكل گرفت .در جنبش سقاخانه

بود كه نقاشيخط به شكل امروزي خود رسيد .در اين دوره
ديگر خواندن دغدغه مخاطب نب��ود و از حروف و كلمات
به عنوان يك عنصر بصري استفاده ميشد تا يك قرارداد
خوانشي .نقاش اين دوره با زبان جهاني به موضوعات بومي
و مذهبي به خلق اثر ميپرداخ��ت و اين موضوعيت را در
شكل عناصري همچون كليد ،قفل ،ضريح ،طلسم ،انگشتر،
دعا و ديگر عناصر تصويري فرهنگ شيعه ميديد.
اين جريان هنري ك��ه از اوايل دهه  40ش��كل گرفت تا
حدودا ً اواخر ده��ه  50ادامه يافت .در پ��ي آن با انقالب
اس�لامي اين جنبش و جريان از تداوم افت��اد ،در عوض
خوشنويس��ي س��نتي روز به روز جاي��گاه و منزلت خود
را بين مردم ايران پي��دا كرد و ج��زو ارزشهاي مردمي
ش��د .به موازات آن ،در عرصه نقاشي روايتهاي جنگ و
جبهه و نقاشي به تصوير در آمد .اينگونه نقاشيها بخش
گستردهاي از فضاي نقاشي آن روزها را پوشش داده بود.
در پايان جنگ و با فروكش كردن مسائل جنگ و عوامل
مربوط به آن ،نقاشان ،هنرمندان و دانشگاهيان ،مجددا ً رو
به سوي ارزشهاي بومي آوردند.

انقالب اسلامي و دمي�دن روحي نو ب�ه كالبد
هنرهاي تجسمي
هنرمند اين دوره (پ��س از پيروزي انقالب اس�لامي) با
انتخاب اين اس��لوب هنري ي��ك تجربه ن��و را به عرصه
قضاوت گذاشت و جايگاه ويژهاي را در هنرهاي تجسمي
در جهانيان به خود اختصاص داد .ه��ر چند هنر انقالب
اسالمي داراي عنوان مكتب و سبكي همچون سقاخانه يا
جنبشي همچون خروس جنگي نبود ،ولي در ادامه جنبش
سقاخانه يكي از فصلهاي پر بار آن را رقم ميزد.
با يك نگاه اجمالي به آثار دهه  60در مييابيم ارزشهاي
معنوي ،از ادوار مختلف برداش��ته شده و با جال و صيقلي
خاص و با گزينش��ي مطلوب در جاي مناسب قرار گرفته
و هنر قبل از انقالب را به س��وي هنر انقالبي س��وق داده
است.
به اين ترتيب روند و جريان سقاخانه به نوعي ديگر ادامه
پيدا كرد .ديدگاه ،همان ديدگاه سابق بود ،ولي درخواست
ديگري از نقاش انقالبي طلب ميشد .در واقع نقاشان در
پي هويت بخشي اسالمي به آثارشان بودند؛ هنرمنداني
كه با ارزشها و باورهاي اس�لامي به رسالت هنر سمت و
سويي روشنتر بخشيدند.
توج�ه به موتيفه�اي مذهب�ي در دوران دفاع
مقدس
مرجع هنر انقالب��ي ،هنر ناب معنوي بود كه بخش��ي از
آن ريش��ه در فرهنگ بصري گذش��ته داش��ت و بخش
عمدهاي برآمده از باور انقالبي ب��ود .ضميمه كردن اين
باورها به موتيفهاي س��نتي و مذهبي هنري جاوداني
و حركتي قوي به سوي وحدانيت را رقم زد .به كارگيري
موتيفهايي همچون سرو ،هاله نور ،شمع ،كبوتر ،نقوش
تزئيني و نقوش هندسي اسالمي هويتي روشنتر براي هنر
انقالب اسالمي مردم ايران به نمايش گذاشت .ريسمان
انقالب اسالمي به عنوان حامل و سكاني كه هنرمند زمان
خود را هدفمندتر و با چشماندازي دغدغهمند به حركت وا
ميداشت ،مخاطب را نيز به هويت ايراني ،اسالمي خويش
ارجاع ميداد .اين هنرمندان معتقد بودند همواره ارزشها
و مفاهيم رمزگونه و نمادين آثارشان در البهالي زندگي
ايراني ،اسالميشان در جريان و تكاپو است .با كمي رجعت
به هنرمند چند قرن قبل متوجه ميشويم اثر هنري صرفاً
جنبه دكوراتيو داشته و فقط بر ديوار كاخهاي سالطين
جلوه مينموده .اما در گذر زمان اين هنر در خدمت مردم
قرار گرفته اس��ت .براي همين بعد از انقالب مردم عادي
كوچه و بازار نيز سوژه هنرمند ميش��ده و منازل همان
اشخاص هم محل عرضه هنر .در اين دوره ما شاهد آثاري
هستيم كه همزمان با جبهه و جنگ ،در كنار رزمندگان
به خلق آث��ار هنري ب��ر در و دي��وار منطقههاي جنگي
ميپرداخت .پوسترهايي طراحي ميشد كه نام شهيدان
را بر س��ر هر كوچه و خياباني هويدا ميكرد .آثاري خلق
ميش��د درباره كس��اني كه همان روز مردمش رهسپار
خاكسپاري آنها ميشدند .از موضوعي صحبت ميشد كه
مردم هم بر سر سفره حضورش را لمس ميكردند و هم بر
آسمان او را نظارهگر بودند.
هنر اسالمي ،ايراني نزديك  40سال پس از پيروزي انقالب
اسالمي دورهاي از ارزشهاي حماسي را روايت و بازنمايي
كرده و ميكند كه ب��ه كل با ارزشهاي دوران گذش��ته
متفاوت بوده و است.
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سرمايهدارانبهقدريقوي عملميكنند كهاجازه
نميدهند خياباني را آن جور كه شهرداري صالح
ميداند بكش�د يا جايي را آن طور كه آنها صالح
ميدانند تخريب يا نوسازي كند

روايت دكتر رجبي از بايستههاي معماري تراز تمدن اسالمي

معماريامروزخیالمارا
اززیستنراحتنمیکند!
معماري و هنر دو عنصر تركيب شده در يكديگرند .تأثير اين دو بر هم آنچنان است كه ميتواند نقش مكمل را بر همديگر ايفا كنند .دكتر محمدعلي رجبي دواني،
محقق ،پژوهشگر حوزه فلسفه و فرهنگ و نويس�نده عرصه هنر ديني و فرزند عالمه رجبي دواني در گفتار زير در خصوص ارتباط هنر و معماري نكات مهمي را بيان
ميدارد .محمد عليرجبي كه مدتي نيز رئيس كتابخانه ملي ايران بوده است در اين گفتار معتقد است معماري بايد خيال انسان را از زيستن آسوده كند تا او بتواند به
مسائل مهمتري فكر كند .در نهايت همه موجودات در معماري دست در دست هم به انسان كمك ميكنند تا او سير الياهلل كند.
معمار كسي است كه ش��هر ،خانه و واحدهاي شهري را
ميسازد .شهر كه از دست معمارها خارج شده است هيچ،
حتي واحدهاي كوچكتر هم از دست معمارها خارج شده
است .ما از كدام معماري داريم صحبت ميكنيم؟ معماري
كه در برنامهريزي نظام هست يا آنكه اص ً
ال اكثريت قريب
به اتفاق آن در برنامهريزي نظام نيس��ت و خارج است؟
چه كس��ي براي آنجا برنامهريزي ميكند؟ ما باید نقش
دولتها و برنامه ريزان را اص ً
ال كنار بگذاريم و به يك وادي
ديگري برویم .چون حداکثر مهندسان شهرها و واحدها
را ميسازند و حتي شهرداريها نميتوانند نظارت داشته
باشند چراكه سرمايهداران به قدري قوي عمل ميكنند
كه اجازه نميدهن��د خياباني را آن جور كه ش��هرداري
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صالح ميداند بكشد يا جايي را كه صالح ميدانند تخريب
يا نوسازي كند .پس نشان ميدهد كه پول به جاي انسان
در كار آمده است و آن جاي حاصل عمل انساني را گرفته
است كه در آن شرافت دارد.
ي ما برآمده از پول ناسالم است
معمار 
بايد بحث را به جايي بكشانيم كه در آنجا پول قرار گرفته
است .ببينيم آنجا چه برنامهريزي ميشود  .معموال پول از
طريق پولهاي ناسالم آمده است و همين طور ناسالم بر
روي ناسالم .مسلماً معماري حاصل آن هم امري ناسالم
است چراكه در آن انسان مطرح نيس��ت كه داريم خانه
و خيابان براي انس��ان و افراد جمع كوچكتر ميسازيم.
موضوع معماري اص ً
ال انس��ان بوده ولی زندگي انسان در

اينجا مطرح نيست .چرا؟ چون پول اجازه نميدهد .پول
ميگويد حس��اب كنيد كه اين كار دارد انجام ميش��ود
چقدر پول ميآورد ،حداقل هزينه را بكند و حداكثر سود را
برساند ،با هر وسيلهاي شده است .هدف پول است و وسيله
را هم توجيه ميكند ،هر طوري كه بشود .اين جا نوعي از
معماري شكل ميگيرد .معمار به معناي آن اسم شريف
«معمار» بر آن حاكم نيس��ت در واقع گروهي س��ودجو
هستند كه به خاطر سود بيشتر فضاهايي را ميسازند .ما
ميخواهيم االن راجع به اين صحبت كنيم.
معماري بايد خيال انس�ان را از زيستن آسوده
كند
قياسي كنيم با معماري به معناي حقيقي آن در فرهنگ و

انسان از معماري جدا نيست .معماري حاصل كار
انسان است .كدام انسان؟ انساني كه خودش زبان
خاك و معماري اس�ت با پي�روي از ولي اهلل اعظم
خودش .در اين هماهنگي خانه و ش�هري ساخته
ميشود كه ما به آن مدينهالنبي ميگوييم

منخانهميخواهمپسطبيعتبايدبيرونبرودتامنبيايم!طبيعتجدا
نيست،باهمانموادمحل.بهقولمرحومپيرنيابومآورداستيعنينميرود
موادازجايديگرياكشورديگربياوردبرايخانهايكهميخواهدآنجابسازد،
باموادخودشميسازدهمهچيزازخودشبهخودشاماهمهباهمسيرالياهلل
ميكنند.يعنيدروديواربهذكرخداوندباانسانگواهيميدهنداينجا بين
انسانومعمارييكيگانگيهستوازهمجدانيستند

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

تمدن اسالمي كه حقيقيترين نوع معماري بوده است .در
همه ادوار تاريخ ،در همه جاي جهان .حتي آن كومهاي كه
آن آفريقايي ميسازد و در آن زندگي ميكند متناسب با
زندگيشان ميسازند؛ اندازهاش ،ارتفاعش ،طول و عرض
و ش��كلش ،موادش همه اينها در تناس��ب با زندگيشان
است .جايي كه چوب فراوان اس��ت و خاك كم چرا ما با
خاك خانه بس��ازيم؟ چرا برويم از جاي ديگري سيمان
بياوريم .همين جا با وسائلي كه داريم ميسازيم .مگر اين
درختان در شمال امنيت ندارند؟ خانهاي هم كه با چوب
باشد آن هم امنيت خواهد داشت .با آن ميسازد و زندگي
ميكند مشكلي نخواهد داشت .معماري بايد براي انسان
يك كار عمده بكند و آن اينكه خيال انسان را از زيستن
آس��وده كند تا بتواند برود به چيزهاي ديگري فكر كند.
وقتي كه ما خانه را آن چنانكه ميخواهيم ،ساختيم ،در
اين صورت معماري ميش��ود براي زيستن ما .شهري را
كه براي نيازهايمان و متناسب با آن چه كه ميخواهيم
ساختيم ،حاال در چنين شهري ما آسوده هستيم و ديگر
شهر نميشود معضل كه بخواهيم به آن فكر كنيم در غير
اين صورت شهر مسئله است .حاال بايد اين مسئله را يك
طوري حل كنيم .پس به جاي اينكه نيرويمان را به صرف
مسائل اصلي کنیم ،به دستس��از خودمان ميپردازيم.
معماريهاي ارگانيك اين طور بوده اس��ت ،متناس��ب

با نياز مادي و معنوي انس��ان ش��كل ميگرفته است .اما
معماري اسالمي به قول مرحوم سيدعباس معارف حكيم
فقيه پتانسيل خاك به افالك است .انگار خود خاك هم
خواسته مثل انسان دست نياز به آس��مان ببرد خاك از
زمين بلند شده به سوي خدا ،شده معماري.
خاك چيست؟ خاك جوهر انساني است و با انسان سير
ميكند همانطور كه امام صادق (ع) در تفسير آيه « َو ا ِن
َسبيح ُهم»
َهون ت
مِن شَ ي ٍء اِلاّ يُ َص ِّب ُح ب َِحم ِده َو لكن ال تَفق َ
َ
فرمودند ،س��ؤال كردند چطور ممكن اس��ت كه خاك و
س��نگريزهها و اينها حرف بزنند؟ فرمودند اشتباه نكنيد
ما جاي آنها حرف ميزنيم .زبان آنها در زبان ماست .پس
تمدن ديني شكل گرفته از قول و فعل و اقرار نبي و اوليا
است .آن وقت است که خاك ميتواند پتانسيل به آسمان
بشود و به آسمان حركت كند.
انسان در معماري زندگي ميكند
انسان از معماري جدا نيست .معماري حاصل كار انسان
است .انس��اني كه خودش زبان خاك و معماري است با
پيروي از ولي اهلل اعظم خودش .در اين هماهنگي خانه و
شهري ساخته ميشود كه ما به آن مدينهالنبي ميگوييم
يعني ش��هر نبوي و اس�لامي .در اي��ن مدينهالنبوي يا
مدينهالنبي تمدن ديني ش��كل ميگيرد كه در آنجا در
وهله اول شهرسازي و بعد معماري واحدها است كه وقتي

وارد يك شهر اسالمي ميشوند ،از دور كه نگاه ميكنند
 آن چنانكه غربيها در بازديدشان از شهرهاي اسالمينوشتهاند  -ميگويند انگار وارد عالم خيالانگيزي شديم
كه متعلق به اين دنيا نيس��ت .از دور كه ن��گاه ميكنند
فرمهاي منحني به جاي فرمهاي خش��ك و شكننده با
گنبدها و گلدس��تهها و با طبيعت كه در درونش اس��ت.
طبيعت را جدا نكردند ،درخت را قطع نكردند كه بيايند
طبيعت را منهدم كنند ،چراكه ميخواهيم خانه بسازيم،
من خانه ميخواهم پس طبيع��ت بايد بيرون برود تا من
بيايم! طبيعت جدا نيس��ت ،با همان مواد محل .به قول
مرحوم پيرنيا بومآورد اس��ت يعني سسس��مواد از جاي
ديگر يا كشور ديگر نمیآورد براي خانهاي كه ميخواهد
آنجا بسازد ،با مواد خودش ميسازد همه چيز از خودش
به خودش ،اما همه با هم سير الي اهلل ميكنند .يعني در و
ديوار به ذكر خداوند با انسان گواهي ميدهند اينجا بين
انسان و معماري يگانگي هست و از هم جدا نيستند.
حاصلش ميش��ود اينكه انس��ان به خ��ود معماري فكر
نميكند ،در معم��اري زندگي ميكند ،مث��ل ماهي كه
در آب اس��ت .آب موضوع ماهي نيست همه وجودش به
آب بسته اس��ت اما موضوعش نيس��ت  .آن معماري از
ويژگيهايش اين است كه اطمينان و امنيت پيدا ميكند
كه به امر مهمتري فكر كند ب��ه آن چيزي كه براي آن به
دنيا آمده است.
معماري سنتي متناسب با محيطش است
مرحوم پيرنيا ي��ك بار به من گفت در ي��زد گاهي درجه
ح��رارت ب��ه  50درجه ميرس��د .اگ��ر در آن زم��ان به
س��ردابهاي يزد بروي��د ،بخواهيد بخوابي��د ،بايد روي
خودتان پتو بكش��يد ،من فكر كردم ش��ايد اين بزرگوار
اغراق ميكند تا اينكه خودم رفتم و درست  50درجه بود
كه از ماشين پياده شديم ،دوان دوان به طرف خانهاي كه
ميخواستيم برويم رفتيم .واقعا آفتاب ميسوزاند و اذيت
ميكرد .رفتيم در همان سرداب نشستيم ،يك مقداري
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جالل آلاحمد يك نقدي بر ش�هرداري نوش�ته و
میگوید:مادرهرشهريازشهرهاياصيلدنياوقتي
درخيابانشايستاديمازشكلمعماري،ازآنروابطي
كهدرطراحيآنشهراستميفهميمدركجايدنيا
ايستادهايمامادرتهراننميدانيمكجاهستيم

كه گذشت احساس كردم كه سر انگشتانم از سرما دارد
سر ميش��ود ياد فرمايش آن بزرگوار افتادم .با معماري
اینجا چه كرده اس��ت؟ از محيطش گرفته و متناسب با
محيطش س��اخته است .سردش ميش��ود باال ميرود و
گرمش ميشود پايين ميآيد .حداقل مواد و مصالح را به
كار ميبرد و حداكثر استفاده را ميكند و نگراني هم ندارد
و آرامش دارد .اين فرد حاال ميتواند فكر كند به مباحث
نظري آن چنان ،كه در تاريخ ما بوده است.
االن مگر ما ميتوانيم به مباحث نظري فكر كنيم؟ حتي
به خود معماري نميتوانيم درست فكر كنيم چون تعادل
روحي و رواني نداريم .براي اينكه در وهله اول س��ود به
جاي كار جانشين شده است .همه هم كه نميتوانند سود
ببرند ،چون همه كار ميكنند ،فقط جمع اندكي هستند
به قول قرآن مترفينند ،سرمايهدار هستند .آنها هستند
كه دارند همه چيز را برنامهريزي ميكنند چون پول دارند
و پول حاكم است در اينجا ما بايد راجع به معماري بحث
كنيم پس بحث اص ً
ال از اين جا ش��روع ميشود يعني در
جايي كه عدم تعادل به وج��ود آمده از يك نظام ديگري
اس��ت كه ربطي به خود معماري ندارد معماري هم يكي
از اينهاست.
قلبي ،قالبي يا قالبي؟
ما س��ه جور تفكر و به تبع اين سه جور تمدن داريم .يك
تفكر قلبي داريم يك تمدن قلبي .يك تفكر قالبي و يك
تمدن قالبي و به فرمايش مرحوم استاد دكتر فرديد که
ميگفت يك تفكر قالبي و يك تمدن قالبي داريم .قلبي
هماني اس��ت كه در مرتبه حقاليقين اس��ت كه مرتبه
دلآگاهي است .انسان نس��بتي با حق دارد سير ميكند
از طريق اوليا با حق و همه طبيعت هم با خودش سلوك
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ميدهد به طرف حق .همه عالم با قلب انس��ان س��لوك
ميكند انس��ان اس��ت و يك يگانگي با همه موجودات.
حاال به اطراف و خودش فكر نميكن��د ،به حقيقتي كه
در آن مستعیل است و با او دارد سير ميكند و به درجات
عالیترش فكر ميكند .يك تفكر قالبي داريم كه تفكري
فلس��في اس��ت .آمديم همه چيز را قالببندي كرديم،
تعريف كرديم ،تعريف داديم ،طبق آن عمل ميكنيم ،از
اين جا غرب ظهور كرده است .يعني به جاي قلب كه آن
را كنار گذاشتهايم ،آمديم به سراغ عقل جزئي .اين عقل
جزئي براي ما قوانين جزئي هم صادر ميكند .هر چيزي
قاعده خودش را ميداند .هر از چن��د گاه هم عقل چون

معماريهايارگانيك
متناسببانيازماديومعنوي
انسانشكلميگرفتهاست.
امامعمارياسالميبهقول
مرحومسيدعباسمعارف
حكيمفقيهپتانسيلخاكبه
افالكاست.انگارخودخاك
همخواستهمثلانساندست
نيازبهآسمانببرد .خاكاز
زمينبلندشدهبهسويخدا،
شدهمعماري

ضعيف اس��ت اش��تباه ميكند ،بعد يك قاعده بهتر پيدا
ميكند دوباره ميبيند اين هم درس��ت نشد دوباره يك
جور ديگري ،دائماً در تغيير است .آنچه امروز ما در ايران با
آن روبهرو هستيم تفكر قالبي است يعني نه قالبي است و
نه قلبي ،بلكه يك امر قالبي است.
مرحوم جالل آلاحمد نقدي نوش��ته بر شهرداري زمان
طاغوت در دوره خودش که خيلي جالب است .ميگويد
ما در هر شهري از شهرهاي اصيل دنيا وقتي در خيابانش
ايستاديم ،از شكل معماري ،از آن روابطي كه در طراحي
آن شهر است ميفهميم در كجاي دنيا ايستادهايم اما در
تهران نميدانيم كجا هستيم .نه ايران خودمان است! نه
غرب است! معلوم نيست كجاست!
يكي خان��هاش را چيني س��اخته ،يكي غربي س��اخته،
يكي به شكل بوداييها س��اخته ،حاال هم كه يك سري
ساختمانهاي پستمدرن عجيب و غريب كه هيچ چيز با
هيچ چيز ،هيچ نسبتي ندارد .همه اینها از كجا ميآيد؟ از
سود ميآيد .از فرصتطلبي و سودطلبي مترفين ميآيد.
هر چيزي را هر از چند گاهي باب ميكنند كه ذوقها را به
طرف او بكشانند .هرگز به فكر درست بودن و غلط بودن
نيس��تند ،فقط ميدانند كه انس��ان ذاتاً تنوعطلب است
يك چيز جديدي باشد تا بخواهند بفهمند ما سودمان را
بردهايم .حاال شهر را خراب كرديم ،كرديم .پاي درختها
را آهك ميريزند و خشك ميكنند كه بتوانند آنها را قطع
کنند و باغها را از بين ببرند خانههاي بيهويت ميسازند و
تحويل ميدهند .اين شهر ديگر قالبي است ،حاصل تفكر
قالبي است و تمدني است قالبي.
معماري شرقي علمي است
پاريس دارای دو بخش قديم و جديد است .آن را از درون
مدرن كردند اما از بيرون كه وارد ميشويد فكر ميكنيد
زمان ناپلئون اس��ت .آن بافت قدیمی را نگاه داش��تند و
يك پاريس جديد هم ساختند با برجها و اينها .نميآيد
آن را خراب كند چون در گذشته تا حدود  40 -50سال
پيش ميگفتند معماري ايراني اس�لامي و به طور كلي
معماري شرقي علمي نبوده ،حضوري بوده است .يعني
معمار ميرفته اين آجر را در دستش ميگرفته و حضورا ً
ميدانس��ته چند تا آجر بايد بگذارد ،اين سقف را چطور
ايجاد كند با حضور يگانه خودش .اين به معناي آن نبود
كه علمي نیس��ت تا اينكه كتاب قوس و ازج غياثالدين
جمشيد كاشاني پيدا شد که در آن تمام آجرها را دانه به
دانه محاسبه كرده است .يعني محاسبه داشته و علمي
هم بوده .اتفاقاً علمش بسيار دقيقتر است .اما آمدند براي
ما يك شهر ديگري درس��ت كردند و گفتند در اين شهر
زندگي كنيد و با آن شهر نميشد كاري كرد .به قول يكي
از معمارها قشنگ ميگفت كه ما االن ميگوييم ميدان
امام حسين ،اين اص ً
ال ميدان نيست اين سر تقاطع چهار
خيابان اس��ت .ميدان تعريف و عملك��ردي دارد .ميدان
نقش جهان سر تقاطع دو تا خيابان نيست .ميدان خودش
هويت دارد و داراي يك جاي خاص اس��ت و تعريف دارد
پس با اين به اصطالح ميدان همه تعاريف افتاد .بعد حاال
ميخواهيم بياييم در يك ظرفي كه متعلق به ما نيست
مظروف متعلق به خودمان را بريزيم ،ميش��ود داستان
روباه و لك لك.

بح�ث درب�اره چگونگ�ي نش�ان دادن پوياي�ي
ميكروس�كوپيك پديد هه�ا در مقي�اس
ماكروسكوپيك ،طبع ًا ارتباط تنگاتنگي با فرم و
ظاهر دارد

به دنبال پناهگاه

چيستي معماري اسالمي و مشخصات آن

ميگرفت ،همه و همه نشان از اين دارد كه معماري ايراني نكته
به نكته قابل موشكافي است و اجزا به صورت كام ً
ال آگاهانه در
جاي خود قرار گرفتهاند.
واژه «مهندس��ي» بدون واژه «قدر»  -كه ب��ه معناي اندازه
است -واژهاي گنگ و نامفهوم است .بيان قرآني اين معنا همان
عبارت «قد جعل اهلل لكل شيء قدرا» ميباشد .كليدواژههاي
نظم ،قدر ،توازن و تناسب ارتباط بسيار معناداري با هم دارند
و از اينجاست كه ميتوان پي برد كه اجزا در معماري اسالمي-
ايراني ،بسيار حس��اب ش��ده و دقيق به كار رفتهاند .آنجا كه
ساختمانها از اصل تقارن و توازن بهره گرفتهاند.
برخالف رويكرد پيشين غربي كه براي معنا در معماري جايي
باز نكرده بود ،متفكران و مهندس��ان غربي در عصر پس��ت
مدرن ،رفته رفته به اين نتيجه رس��يدهاند ك��ه «معنا» جزء
تفكيكناپذير نه فقط معماري كه تمام پديدههاي هس��تي
است .جالب است كه حتي فيزيكدانان نيز وجود چنين معنايي
را به طور غيرمس��تقيم و حتي گاه به طور صريح در نظريات
خود بيان ميكنند.
معماري اس�لامي به رابط��ه اجتماعي انس��انها با هم نيز
توجه دارد .در نظر گرفتن مكانهاي��ي براي تجمع افراد با
عنوان مسجد جامع تقريباً در تمام شهرهاي ايران به چشم
ميخورد .بايد گفت مسئله عدالت و مساوات يكي از مسائل
مهمي است كه در معماري اس�لامي  -ايراني رعايت شده

است .كوتاهي و بلندي ساختمانها به يك اندازه ،همگامي
با طبيعت و نه تقابل با آن ،عدم تس��لط برخي ساختمانها
بر مناطق اطراف خويش ،همه و همه نشان از معنا و مفهوم
آجر به آجر در معماري اس�لامي  -ايراني دارد .چه كس��ي
است كه رابطه انس��ان با محيط پيرامون و با ساختماني را
كه در آن قرار دارد ،انكار كند؟ مگر نه اين است كه انسانها
براي فرار از فش��ار وحش��تناك افس��ردگي و استرس كه
بزرگترين بيماريهاي قرن ناميده شدهاند ،به دنبال ملجأ و
پناهگاهي ميباشند؟ آيا وجود پديدههايي با نام قهوهخانهها
و رستورانهاي سنتي و هر مكان ديگري كه كلمه سنتي را
با خود يدك ميكش��د ،متضمن معنايي غير از بازگشت به
خود و هويت گمشده خود است كه ناخودآگاه ،خود را در اين
كلمه فاش ميسازد؟ اين تختهاي چوبي و صندليهايي
كه از تنه درخت ساخته شدهاند آيا جز اين را ميرسانند كه
انسان و طبيعت پيوندي عميق و ناگسستني دارند؟ اين چه
پيوندي است كه حتي چنگالهاي تيز تكنولوژي و مدرنيته
نيز نتوانستهاند آن را قطع كنند و به باد فراموشي بسپارند؟
چه چيزي انس��انها را اينچنين خسته كرده و روحشان را
آزردهخاطر ساخته؟ معناي اين فرار از اين سطح سيماني
قرن و س��اختمانهاي فلزي زمخت و بيتركيب چيست و
واقعاً چه دستاوردهايي را ميتوان براي اين نوع از معماري
برشمرد؟!

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

ش��هر اس�لامي چيس��ت و پسوند
حبیب احمدی
اس�لامي چگونه بايد خود را در واژه
قبل از خود نمايان س��ازد؟ بیشک
مسئله توحيد اصليترين مسئلهاي
اس��ت كه بايد آن را حتي در ظاهر
يك شهر اس�لامي جستوجو كرد .شهر اس�لامي بر مبناي
توحيد بنا نهاده ش��ده؛ توحيدي كه خود را هم در گنبدهاي
باشكوه مساجد عصر تمدن اسالمي و هم در گلدستههاي سر
به آسمان افراشته نشان ميدهد .اس��تفاده از اَشكال دايره و
كره در طرح گنبدها و سقفها به روشني مفهوم مركزگرايي
را بيان ميدارد و به خوب��ي در خدمت يك تعبير توحيدي از
طراحي معماري گرفته است .توجه به كالبد معنايي و جنبه
باطني پديدهها از مسائلي اس��ت كه در جهانبيني اسالمي
حائز اهميت اس��ت .زاويهها در معماري اسالمي به خوبي به
كار گرفته شدهاند تا تجلي نور و بازتاب آن را به مخاطب خود
منتقل كنند .حتي ش��يوه زاويهبندي و پيكرهبندي بناها در
معماري اسالمي  -ايراني به گونهاي است كه در نهايت توجه
قلب انس��ان را به يك نقطه نهايي معطوف ميسازد .گذري
بر انديش��ههاي ابن عربي ،ش��ايد بياني از اين معنا را براي ما
روشنتر سازد ،آنجا كه ابن عربي از مسئله وحدت وجود سخن
ميگويد و عالم را مظهر تام حق ميداند كه در آن تجلي پيدا
كرده اس��ت«.ظاهر عالمي كه مظهر تجلي و هويدايي حق -
جل جالله -است ،چگونه بايد با نفس انساني رابطه برقرار كند
تا همين معنا را به او منتقل كند؟» معناگرايي در جاي جاي
تفكرات اسالمي به چشم ميخورد .رفتارها ،حركات ،تفكرات
و دقيقترين و جزئيترين مسائلي كه با انسان در ارتباط است،
همه و همه متضمن معنايي ميباشند كه مختصات مهمي را
در جهانبيني اسالمي به خود اختصاص ميدهند .خصوصاً
مس��ئله حركت و پويايي ،همواره در انديش��ههاي فالس��فه
اسالمي مورد بحث قرار گرفته اس��ت .بحث درباره چگونگي
نش��ان دادن پويايي ميكروس��كوپيك پديدهه��ا در مقياس
ماكروسكوپيك ،طبعاً ارتباط تنگاتنگي با فرم و ظاهر دارد .اين
مسئله در معماري اسالمي  -ايراني خود را در زوايا و اشكال
هندس��ي و حتي در جايگاه قرارگيري اجزا به خوبي نش��ان
ميدهد .در معماري اس�لامي  -ايراني ساختمان به گونهاي
طراحي ميش��ود كه فضاي خالي حياط در وسط و اتاقها و
ساير فضاها در اطراف قرار ميگيرند .چنين معماري در سطح
خرد ،عالوه بر اينكه ارتباط انسان با ماه و خورشيد و آسمان را
قطع نميكند ،اتاقهايي روبهرو به هم را ايجاد ميكند كه اين
امر نوعي تعامل روانشناختي اعضاي خانه را سبب ميشود.
يكي ديگر از مسائلي كه در معماري اسالمي  -ايراني به چشم
ميخورد ،توجه به كاربرد اتاقها و قرار گرفتن آنها در جايگاه
ويژه متناسب با كاربردشان است؛ اتاقهايي با نام «اندروني»
براي اعضاي خانواده و اتاقهاي��ي تحت عنوان «بيروني» كه
براي مهمانان خارجي تدارك ديده ش��ده است .به عالوه راه
باريكي به نام دهليز كه هم براي اس��تقبال اعضا از ميهمان و
هم براي همراهي آنها به هنگام خداحافظي مورد استفاده قرار
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ما در سدههاي نخست اسالم در هر يك از مناطق
ايران ،هند ،ش�مال آفريقا ،اندلس و قسمتهاي
عربينوعمعماريمتفاوتيراوبهعبارتي«معماري
مس�لمين» را ميبينيم كه در عي�ن حالي كه در
بس�ياري از اصول از اسلام بهره گرفته شده ،اما
سبك خاص خود را دارد

شهرسازي تراز و شاخصهاي اسالمي در گفت و گو با محمدصادق كوشكي

شهربايدمايهتذكرخداباشد

رهبر معظم انقالب براي توصيف شهرسازي امروز پايتخت ام القراي اسالم از واژه «وحشي» استفاده كردند .اين موضوع نشان دهنده بحراني شدن مسئله
سیدطاهر
شهرسازي در كشور ،خاصه در شهرهاي بزرگ و عدم تجانس آن با معيارها و ضوابطي اس�ت كه ميتواند ما را به سمت شاخصهاي فرهنگي يك تمدن تراز
جاللی
رهنمون شود .براي بررسي بيشتر اين شاخصها ،پاي صحبت دكتر محمدصادق كوشكي نشستيم .اين استاد دانشگاه ،پژوهشگر و نويسنده كه كتابي نيز در
حوزه شهرسازي اسالمي به رشته تحرير درآورده معتقد است شهر اسالمي بايد با داشتن حداقل چهار شاخص بنيادين ،تسهيل كننده دينداري مردم باشد كه
هم اكنون در شهرهاي بزرگ ما به چشم نميخورد.
آي�ا اص ً
ال ميتوان ب�ا بهرهگيري از اصول اسلامي
معمارياي تحت عنوان «معماري اسلامي» داشت
و آيا دين موظف ب�ه توضيح جزئي�ات هنري چون
معماري براي مسلمين است يا خير؟
اينكه اسالم اص ً
ال متولي مسائلي چون معماري است يا نه ،بستگي
به نگرش ما از دين دارد .برخي دين را حوزه شخصي افراد ميدانند.
چنين نگاهي معتقد است اص ً
ال دين نبايد به مسائل مادي و دنيوي
بش��ر ورود پيدا كند .در مقابل ميتوانیم دين را يك برنامه جامع
براي پوشاندن نواقص و تكميل عقل بشر با هدف رسيدن به تكامل
و خوشبختي بدانيم ،آنگاه ناگزيريم آن را در همه عرصههاي زندگي
بشر وارد کنیم .عقل بشر در حوزه تاكتيكها ميتواند وارد شود ،در
حالي كه اين تاكتيكها بايد توسط راهبردهايي كالن پشتيباني
شود .اين نگاه كه دين را نسبت به آبادي دنيا و آخرت بشر مسئول
بدانيم ،طبق اين مبنا دين پش��تيبان عقل بش��ر اس��ت و لذا هر
عرصهاي كه انسان نياز داشته باشد از نيازهاي اوليه و بيولوژيك تا
نيازهاي باالتر دين بايد پاسخ جامعي به سؤاالت داشته باشد.
وقتي صحبت از معماري ،شهرسازي يا علومي از اين دست میشود،
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اتفاقا چون در تربيت و شكلگيري روح و روان فرد مؤثر هستند
و حتي در آخرت و سعادت انس��ان تاثير دارند ،دين توصيههاي
جديتري در اين خصوص دارد .مهمترين س��ند اين حرف هم

يكشهرمطلوبحسبروايات
دينيچندشاخصمهمدارد.
اولآنكهبايدبهنيازهايطبيعي
انسانپاسخبدهد.دومآنكهفضا
رابرايرعايتحقوقديگرانباز
كند.سومآنكهحقوقاهللبتواند
درشهررعايتبشود.چهارمآن
كهتذكردهندهآخرتوخداوندو
الهامبخشوآرامشبخشباشد

تأكيدات محكم و جدي احاديث و روايات سيره اهل بيت و تأكيد
ايشان بر اهميت چنين مقوالتي اس��ت .لذا با اين تعريف از دين،
براي مسائلي نظير معماري برنامه جدي بايد داشته باشد و دارد .در
قرآن ميبينيم وقتي قرآن از حضرت سليمان به عنوان يك حاكم
مطلوب ياد ميكند ،به شهرسازي وي اشاره ميكند و ما در تفاسير
ميبينيم كه از مهمترين ويژگيهاي اين پيامبر سبك معماري و
شهرسازي اوست .بيشترين تأكيد اسالم بر شهرسازي است ،به
اين معني كه كليات و اصول ش��هري را ميگويد و جزئيات را به
افراد مي سپارد چراكه در هر محيطي نياز به مصالح و نوع ساخت
مخصوص به خود است .به عبارتي در بسياري از جزئيات منطقه
الفراغ وجود دارد و مسلمين ميتوانند بومي گزيني كنند .مث ً
ال در
محيطهاي مرطوب چه بسا بهتر است از چوب براي ساخت خانه
استفاده ش��ود ،در محيطهاي كويري از خشت و در محيطهاي
كوهستاني از س��نگ .اين ديگر به محيط زيست و شاخصههاي
بومي ارتباط پيدا ميكند.
ما در س��دههاي نخست اس�لام در هر يك از مناطق ايران ،هند،
شمال آفريقا ،اندلس و قسمتهاي عربي نوع معماري متفاوتي را و

در گذشته زنان در حياط خانه شان راحت بودند اما
امروز يك زن محجبهاي كه بخواهد محجبه بماند،
در بيرون از فضاي خانه ك�ه بايد حجاب را رعايت
كند ،در درون خانه هم بايد مدام پردهها كشيده
شده باشد و در نبود نور و هوا زندگي كند

به جايش آب فاضالب در جويها قابل مشاهده است.
آيا اين توصيهها عملياتي هم است يا صرفا شرايط
ايده آل را بيان ميكند؟
اتقاقا جالب اين اس��ت كه اس�لام در حالي چنين توصيه هايي
را ميكند كه غالب��اً ،ائمه در مناطقي بودهاند كه سرس��بز نبوده
وحتي شايد خيلي آب هم در دسترس نبوده است ،اما براي بيان
يك وضعيت اي��ده آل ،اين ويژگيها را براي ش��هر مطلوب بيان
ميكنند .اسالم واقع بينانه به مس��ئله نگاه ميكند و قرار نيست
چيزي را بگويد كه نشدني باشد .مردم كويري ايران تا حدود 400
سال پيش در شهرهاي كويريشان حتي پر از باغ و درخت بوده
است .شهري مثل تفت را در نظر بگيريد كه در دل كوير است .در
تفت قديم ،همه جاي شهر با طبيعت آميخته شده ،مظاهر جمال
خداوند قابل رويت بوده ،در هر نقطه از ش��هر مسجدي كوچك
وجود داشته كه بتوان زمان اذان به آن مراجعه كرد و براي وضو از
آب روان قنات استفاده كرد و حتي محرم و نامحرم به گونهاي در
ساخت شهر رعايت شده كه اگر كسي ميخواست به خانه ديگري
چشم چراني كند نميتوانست .شهرهايي مثل تفت يا طبس كه
شهر -باغ بودهاند نشان ميدهد حتي در يك شهر كويري ميتوان
اصول اسالمي را با كيفيت رعايت كرد .اما االن ميبينيد شهرهاي
بزرگي مانند تهران هيچ نسبتي با اين استانداردها ندارد .دليلش
اين است كه از بنيان اين پايه كج گذارده شده است .زماني كه شهر
ساخته ميشد كجا از دين كمك گرفته ميشده است؟ در اين شهر
سعادتمند شدن كار سادهاي نيست و گرايش به سمت تباهي و
فساد بيش از سالمت است .ما در گذش��ته در زندگيها اين قدر
تنش نداشتيم اما االن زندگيها مملو از تنش است .فساد و بيماري
و كجي صبح و شب از طرف شهر به مردم سايه مياندازد در گذشته
زنان در حياط خانه شان راحت بودند؛ اما امروز يك زن محجبهاي
كه بخواهد محجبه بماند ،در بيرون از فضاي خانه كه بايد حجاب را
رعايت كند ،در درون خانه هم بايد مدام پردهها كشيده شده باشد
و در نبود نور و هوا زندگي كند .زناني كه در تهران يا شهرهاي اين
چنين زندگي ميكنند آسيبهاي زياد روحي ميبينند و هزينه

ميدهند به خاطر حجابشان .در چنين شرايطي دينداري با حقوق
و نيازهاي اوليه انسانها تناقض يافته است .در حالي كه دين بايد
«يسر» باشد .ش��هر امروز ما اين گونه دارد فرصت دين داري را از
همه مردم مؤمن ميگيرد.
آيا اين سبك از شهرسازي غيراسالمي ،منشأ غربي
دارد و به عبارتي در حال حاضر مدل شهرسازي غالب
ما غربي است؟
من ميخواهم بگويم ما حتي معماري و شهرس��ازي را از غرب
به شكل ناقصي كپي كردهايم .بخش��ي از معماري مدرن نماد
ي از آن هم نماد غرور و خود
ساينسيسيم انس��ان است .بخش�� 
محوري انسان اس��ت و قس��متياش نماد سرگشتگي و تحير
انسان است؛ در حالي كه معماري مسلمين نماد رسيدن انسان
به معنويت و تذكر ديانت اس��ت .در همه چيز متفاوتند و هيچ
شباهتي به هم نخواهند داشت .هدفشان هم يكي نيست .چراكه
جهانبينيها متفاوت است ،تعريف از جهان ،تعريف از انسان،
تعريف از سعادت بين اين دو جهان بيني آن قدر متفاوت است
كه در خروجيهاي هنر نيز خود را نشان ميدهد اما شهرسازي
امروز ما نماد هيچ چيز نيست ،اصال يك معماري يكدست نيست
كه بخواهد پيامي واحد –چه اسالمي و چه غربي -را منتقل كند.
يك معماري آشفته و مبهم كه در بلند مدت سبب عصبيت و
ناهنجاريهاي رفتاري ميشود .ما اگر ميخواهيم ديني زندگي
كنيم ،با اين وضعيت و چنين محيط زيستي ،ديني زيستن و به
سعادت رسيدن كار مشقت باري است و استثنا به حساب ميآيد.
در حالي كه اراده خداوند اين است كه عموم مردم در شرايطي
زندگي كنند كه بتوانند به سعادت برسند و اين كسب سعادت
در شهرسازي مسلمين در قرون پيش بس��يار قابل حصولتر
بود تا وضعيت شلخته كنوني .اگر مهم است براي ما كه جامعه
سعادتمندي داشته باشيم بايد لوازمش را فراهم كنيم كه از جمله
آن شهرسازي بر پايه دين است .براي اين كار بايد توليد علم كرد و
پايههاي شهرسازي مبتني بر اسالم را استخراج كرد و اين مسئله
بسيار مهم و ضرورت امروز ماست.

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

به عبارتي «معماري مسلمين» را ميبينيم كه در عين حالي كه در
بسياري از اصول از اسالم بهره گرفته ،اما سبك خاص خود را دارد.
براي همين تأكيد من اين است كه از واژه «معماري مسلمين» به
جاي معماري اسالمي استفاده كنيم.
ش�اخصهاي ي�ك ش�هر مطل�وب از ن�گاه ديني
چيست؟
يك شهر مطلوب حس��ب روايات ديني چند شاخص مهم دارد؛
اول آنكه بايد به نيازهاي طبيعي انسان پاسخ بدهد .دوم آنكه فضا
را براي رعايت حقوق ديگران باز كند .سوم آنكه حقوق اهلل بتواند
در شهر رعايت بشود .چهارم آنكه تذكر دهنده آخرت و خداوند و
الهام بخش و آرامش بخش باشد .در ادامه در خصوص هر يك از اين
شاخصها تا حدودي توضيح ميدهم.
در توضيح ش��اخص اول ميتوان مثال زد كه نور بايد به خانهاش
بتابد و ما نهي داريم از اينكه به صورتي بلندمرتبهس��ازي صورت
بگيرد كه افراد نتوانند در منازل خود از نور آفتاب استفاده كنند.
در جاهايي چنين مسئلهاي مكروه شمرده شده و در برخي موارد
حتي محدوديت فقهي نيز بر آن مترتب ش��ده است .همچنين
اسالم ميگويد شهر بايد جايي باشد كه نسيم بوزد و همه بتوانند
از نسيم استفاده كنند .اسالم ميخواهد سالمت ساكنان شهر را
به اين صورت تضمين كند .پس اين هم در راستاي پاسخگويي به
يك نياز بشر است .حتي در شهرهاي مدرن هم گرانترين مسكن
در نورگيرترين اماكن قرار دارد .ثروتمندي كه به دنبال پنت هاوس
و چشم انداز  360درجه است در حقيقت به دنبال آفتاب دائم در
منزلش است .منتها االن وضعيت به گونهاي شده كه حتي نيازي
مانند تابش آفتاب بر منزل و خانههاي نورگير مختص قشر ثروتمند
شده و اقش��ار ديگر بايد از اين نعمت بيبهره بمانند و نتوانند نياز
خود را رفع كنند .گرانترين محله مسكوني در غرب امريكا ،منطقه
بورلي هيلز لس آنجلس است كه بيش از يك چهارم ساكنان آن
از قضا ايرانيان يهودي تبار ساكن امريكا هستند .وقتي ويژگي اين
شهر را بررس��ي ميكنيم ،ميبينيم همه ساختمانهاي آن يك
طبقه اس��ت و همه خانهها رو به آفتاب پنجره دارند .يعني حتي
انسان مدرن امريكايي هم ميداند نياز آفتاب آن قدر مهم است كه
وجود اين ويژگي به يك منطقه ارزش ميدهد .توضيح شاخص
دوم اين است كه ما مجبور نشويم حقوق ديگران را زير سؤال ببریم.
مث ً
ال در حوزه ساخت س��اختمان در شهرسازي اسالمي ،ساخت
ساختمان ما نبايد به گونهاي باش��د كه باعث مزاحمت براي رفع
نيازهاي طبيعي ساير مردم و ساختمانهاي مجاور (نيازهايي كه
گفته شد از جمله نور) باشد .ما حديث داريم كه سواره رو از پياده
رو بايد جدا باشد و بايد هم به گونهاي عريض باشد و كندرو و تندرو
داشته باشد كه افراد با س��رعتهاي مختلف بتوانند بدون اذيت
كردن هم راه بروند .حال اگر مثل خيلي قسمتهاي تهران پياده
رو يك متر عرض داشته باشد ،نه تنها افراد تندرو و كندرو اذيت
ميشوند و شلوغي ايجاد ميشود بلكه اختالط هم پيش ميآيد.
بحث ديگر كه گفته شد رعايت حق اهلل است ،مث ً
ال دسترسي به
اماكن مذهبي به گونهاي باشد كه هر فردي بتواند بدون سختي
به نزديكترين مسجد محل خود برود ،يا اينكه خانهها به گونهاي
به هم مشرف نباشد كه با باز شدن پنجره آپارتمانها امكان ديده
شدن نامحرم به وجود بيايد .نكته آخر هم اين است كه شهر مايه
تذكر خدا باشد .مث ً
ال در بس��ياري از احاديث داريم كه آب روان و
فضاي سبزبايد در دسترس باشد ،حتي چيزي مثل آبنما يا فواره
در احاديث مورد تأكيد است .ارتباط انسان با طبيعت پيراموني كه
يادآور آيات الهي است (آسمان روشن ،كوههاي اطراف و ) . . .حفظ
بشود .در حالي كه همين االن در تهران ممكن است ماهها بگذرد و
آسمان روشن يا كوههاي اطراف يا آب روان و جاري را نتوان ديد و
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در دوران قرون وسطي ،خداوند ضامن انسان است
و انجام همه امور از عهده او بر ميآمد ،اما با ظهور
تفكر مدرن و انديش�ه جديد ،تمام لوازم و تبعات
غربنيزتحتسلطهاينانديشهدرآمدوانساندر
توان خود ديد كه توانايي حكومت بر عالم را دارد

بررسي امكان سينماي ديني از منظر مرحوم مددپور

تراژديسينمابرپردهتمدن

مرحوم محمدمدد پور یکی از اندیشهورزان حوزه هنر و رسانه است که در خصوص نقش اندیشه انقالب در شکوفایی فرهنگ و تمدن و گفتمان های معارض
بهروز زواريان
مباحث متعددی دارد .در این نوشتار به برخی وجوه تفکر این اندیشمند میپردازیم .محمد مددپور پس از تحصيل در حوزه فني و مهندسي ،دچار تحولي
روحي شد و به فلسفه روي آورد .لذا ميتوان ايشان را از اولين متفكراني به شمار آورد كه حقيقت هنر يوناني و زيباييشناسي را در روند تاريخي آن درك كرد.
مرحوم مددپور معتقد بود زيباييشناسي در گذار از افالطون به ارسطو در واقع در حيرت و چنگال دو مفهوم مميسيس و پوئسيس است .ارسطو معتقد بود
كه هنر ،تقليد از طبيعت است ،اما ميتوان در اين جريان دست به محاكات زد و از واقعيت فراتر رفت .در طول تاريخ متفكران زيادي به بازگشت در حوزههاي
هنري يونان پرداختهاند اما مشخص نيست كه مث ً
ال به چه دليل رجعت هايدگر به يونان با رجعت مرحوم مددپور به هنر يوناني مقايسه شده است؟ بگذريم از درك نكردن تخنه در
عالم شرق .به هر روي مددپور در اين زمينهها آثاري همچون «حقيقت و هنر ديني»« ،سينما و دين» يا «سينماي اشراقي» را پديد آورده است و اين نوشتار حاصل معرفي كتاب دين
و سينما از اين استاد گرانقدر است.
سينما آينه تفكر انديشه غرب
اين يك حقيقت است كه تاريخ تفكر در انديشه غربي به خصوص
در صنعت سينما تأثیر داشته اس��ت ،اما تمام آن حقيقتي كه
ما فكر ميكنيم ،نيست .دكارت با تمسك به«ميانديشم پس
هستم» تمام عالمي را كه افالطون به باالترين اوج خود رسانده
بود با سر بر زمين كوبيد .در اين انديشه ديگر امر قدسي معنايي
ندارد و ضمانت همه امور بر عهده انسان است؛ تا پيش از اين و در
دوراني كه به دوران ظلمت و تاريكي غرب يا همان قرون وسطي
معروف است ،خداوند ضامن انسان است و انجام همه امور از عهده
او بر ميآمد ،اما با ظهور تفكر مدرن و انديشه جديد ،تمام لوازم و
تبعات غرب نيز تحت سلطه اين انديشه درآمد و انسان در توان
خود ديد كه توانايي حكومت بر عالم را دارد(بنگريد به آتالنتيس
نو فرانسيس بيكن) .لذا با ظهور پديده سينما ،محتوايي كه بايد در
اين صنعت ظهور پيدا ميكرد ،از حكومت انسان بر انسان نشئت
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ميگرفت ،نه خدا بر انسان .مرحوم مددپور در كتاب دين و سينما
هنر را حاصل رابطه انسان با مبدأ عالم و به عبارت ديگر اثر هنري
را در نسبت بيواسطه انسان با موجود مطرح ميكند ،اما نشان
نميدهد كه اين موجود و وجود چيست و چگونه ميتوان آن را
بازتعريف كرد يا حداقل به مظاهر آن پي برد .از نظر ايشان اين
نسبت با مبدأ عالم دو حالت در دل خود ميپرورد؛ اول ساحت
حسي و فوق حسي بشري و ديگري س��احت زبان اشاره و ايما
است كه واسطهاي در انتقال مخاطب به عالم هنري است .در اين
ميان از نظر ايشان برخي از اين صورتها اختصاص به عالم جديد
پيدا كرده است كه به اقتضاي سيطره نفس آدمي و زيباييهاي
نفساني ،آينه دردهاي بشري بودهاند .به اين ترتيب و با نفسانيت
كه به قول ايشان مختص به عالم جديد است ،سينما پس از ابداع
واقعيت بيروني ،به حيات نفساني اين جهاني و انتزاعيات دروني
ميرسد؛ انتزاعياتي كه حاصل حاالت دروني هنرمند است .اگر

در گذش��ته آدمي با رجوع به صورتهاي ثاب��ت در عالم باال به
حيات آن جهاني روي ميآورد ،اكنون در اين خائوس(بينظمي)
سينمايي و وهميت پست مدرن س��اعتها در نفسانيت خود
سردرگم ميشود كه در اساس خود واقعي نيست.
سينما واقعيتي در عرصه وجود و به نفس��انيت گرفتار آمده و
پس از سير و سلوك روحاني و باطني سينماگر ،ديني شدن آن
ممكن ميشود .از نظر ايشان سينماي كنوني امكاناتي در ذات
خود پرورده است كه منشأيي نفساني و متكي به روح و سيطره
نظام تكنيك دارد و پس از سير دوراني ميتواند ظرف بيان عالم
ديني شود.
تأثير تفكر جديد در سينماي ايران
وي همچنين بر اين عقيده بود كه تأثي��ر تفكر جديد غرب در
سينماي ايران به نحوي جدايي تفكر غرب و سينما را در دل خود
پرورانده است ،حال آنكه در اساس سينما و تفكر غرب در برخي

از نظر مددپور تاريخ تمدن غرب نسبت به جهاني
كه در آن به سر ميبرد ،نيوش�اي انسان به صفت
شيطانياستوهنرمندغربيلحنوكالمشنشان
خاصي از ارادت به شيطان دارد

ذات واقعيت و حقيقت است ،اين سينما سايه است و روگرفتي
از ذات س��ينما در عالم ايدههاي ثابت .بنابراين سينماي غرب
اگر از انديشه غرب استنباط شده و انديشه غرب نفساني است
به تبع آن سينماي غرب نفساني است .به نظر ميرسد كه در
نسبت سينما و حضور ش��ريعت و دين در اين صنعت به مثابه
ساير انديشهها ،با اين عقيده مواجه هستيم كه نهيليسم بيشتر
از اينكه مختص به ذات غرب باش��د ،مختص به ذات اين كره
خاكي است .مارتين هايدگر ،فيلسوف آلماني قرن بيستم بر
اين عقيده بود كه نيست انگاري مختص به ذات اروپاست ،اما
اكنون اين قول بسط پيدا كرده و ميتوانم بگويم نيستانگاري
مختص به ذات ما نيز هس��ت ،اما تاريخ و ادواري گذشته است
كه ما به اين آگاهي دس��ت پيدا كنيم؛ هرچند هنوز به صورت
قطع نميتوانيم حكم كنيم كه ما به اين بحران وقوف يافتهايم،
اما رگههايي از حضور اين بحران احساس ميشود و زماني كه
بحراني در حال ورود باشد بايد از قبل آن را پيشبيني كرد و آن
را به صورت مسئله درآورد و راههاي انحطاط را شناخت و در پي
راه حل برآمد .ما اكنون آمادگي و اس��تعداد باز كردن در روي
اين ميهمان ناخوانده را داريم .ورود دين به هر صورت در عرصه

بهنظرمرحوممددپوراگر
بتوانيمازنقاشيهنديو
بوداييسخنبگوييمحرف
نامعقولينزدهايمامابراي
سينمادراساسچنينمرزي
وجودنخواهدداشت

سينما و هرگونه بازي با مفاهيم ديني در عرصه سينما به صورت
جزئي بر اين بح��ران دامن خواهد زد و بي��ش از آن چيزي كه
اكنون در عرصه واقعيت حضور دارد به تخريب ارزشها خواهد
پرداخت؛ چراكه دين به دليل وجود برخي گزارههاي فراعقلي كه
تنها با دل پذيرفته ميشود ،اگر در اين عرصه وارد شود به ناگاه
بر اين بحران دامن خواهد زد .چرا؟ به دليل اينكه عقل انسان
با محدوديت خود به گ��زارهاي روي ميآورد كه ميتواند آن را
با تجربه دروني خود درك كن��د و در صورتي كه چنين دركي
نداشته باشد ،ساحتي را كه طبق پيشفرضهاي ما موجود است،
منتفي ميداند .همچنين بايد پرده از زبان بگشاييم و تعارف را
كنار بگذاريم و بدانيم كه با ابتذال افراطي در سينماي كشور و
سپس سينماي جهان آيا ورود دين در اين عرصه امري معقول
و صحيح خواهد بود؟
پس چه بايد كرد و از كجا بايد گفت؟
در هر رابطهاي و هر نسبتي(در اينجا دين و سينما) بايد تأمل
فلسفي آن بحران را مطرح كرد ،انديش��ه غرب از ابتدا ،انديشه
بحران است و اين بحران مسئلهاي فلسفي است .انديشه غرب
از همان ابتدا بحران خود را ديد و راههاي انحطاط تمدن خود را
نگريست و به آن پي برد و از همين جهت متناسب با هر دورهاي
انديشهاي جديد بسط و ظهور پيدا كرد .تا زماني كه سينماي
ديني در قالب دين به مردم كش��ور توهين كن��د ،تا زماني كه
داستانهاي عاشقانه و پوچ بر اين سينما حكمفرما باشد ،وضعيت
همچنان بحراني و بلكه به آشوب خواهد رسيد ،چنان كه رسيده
است .انتخاب با ما است كه آگاه باشيم يا. . .
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موارد با يكديگر اشتراك دارند ،اما دايره و شمول تفكر غرب عامتر
از سينما است .به نظر مرحوم مددپور اگر بتوانيم از نقاشي هندي
و بودايي سخن بگوييم حرف نامعقولي نزدهايم ،اما براي سينما
در اساس چنين مرزي وجود نخواهد داشت .بنابر اين سينماي
كنوني به ذات خود هنري غربي است و بدون ظهور تكنولوژي
و مهمتر از آن فلس��فه جديد امكان ظهور و بروز پيدا نميكرد.
اين سخن مستلزم اين نكته است كه سينماي غرب به صورت
كلي به مثابه تكنيكي باشد كه در سير تفكر غربي به وجود آمده
است و در آن نميتوان از عوامل بيروني سخن گفت .به عبارتي
سينماي غرب درون خود پنهان است و هرگونه نتيجه و قاعده
يا محتوايي كه از آن پا به عرصه ميگذارد مختص به ذات غرب
است .به عقيده ايشان مضامين هنر جديد و به خصوص سينما
فقط ظاهري ديني دارد و از درون از معنا و باطن تهي است .البته
اين سخنبدان معنانيستكه سينمايغربنميتواندهيچگونه
محتوايي را به عرصه وجود بكشاند ،چراكه خواه ناخواه با صرف
نظر از بروز عالم قدسي در اين تفكر ،س��ينماي غرب تا دوران
جديد به حيات خود ادامه داده است .از نظر ايشان مقوالت زيادي
در اين عرصه وجود دارد كه نش��ان ميدهد دين نميتواند در
سينماي غربي ظهور و بروز داشته باشد .ذات تراژديهاي يونان
در ايلياد و اديسه اثر هومر به صورت لفظي يا حتي واقعي خداياني
را به تصوير ميكشد كه به رقص و پايكوبي ميپردازند و در كمال
خوشي و سعادت به سر ميبرند و ناگهان از اوج عظمت به لذت
مرگ س��قوط ميكنند .اما در تفكر ديني و اسالمي يا شريعت
مسيح فقر انسان در برابر جالل و عظمت و شكوه خداوند تصوير
ميشود و شنونده براي لحظهاي از تمام امور روزمره زندگي رها
ميشود و به حقيقت خويش تذكر پيدا ميكند .با اين توضيح
گويا تاريخ هنر عبارت است از تاريخ تجربيات هنرمند غربي در
نسبت خود با وجود (محيط پيراموني) كه آن را درك كرده است.
لذا از نظر مددپور تاريخ تمدن غرب ،نسبت به جهاني كه در آن
به سر ميبرد ،نيوشاي انسان به صفت شيطاني است و هنرمند
غربي لحن و كالمش نشان خاصي از ارادت به شيطان دارد .از
همين رو يك تفكر به صفت رحمانيت خداوند متصف ميشود و
از سوي ديگر تفكري وجود دارد كه در ذات خود شيطاني است.
بنابر اين تا آنجا كه به عالم مدرنيته مربوط است سينما بالذات
هنري شيطاني است.
ماهيت سينما و هنر ديني
در س��ينماي غرب ،فيلمس��از غالباً در اثر خود با حال و هواي
شهواني هم حال است و همچنين هواي نفس بر او غلبه پيدا كرده
و با وجه ناسوتي و اين جهاني و هم سخني با شيطان و پليدي و
سكر همراه شده است .چگونه ميتوان هنرمندي را كه وجود او
پر از حال و هواي نفساني است از ادراك اين امر شيطاني فراتر برد
و به جايي رساند كه در آن همه چيز را در عالم قدسي ببيند؟
ماهيت هنر ديني از نظر ايشان انكشاف عالم حقيقت و انكشاف
ذات حق و مسير درست است .همانطور كه سينماي غير ديني
انكشاف صفت شيطاني بود.
اما ماهيت سينماي ديني و گذش��تن از امور متغير و رسيدن
به امور ثابت چگونه ام��كان ميپذيرد؟ گفتن اينكه س��ينما
ديني ش��ود ،امري ممكن اس��ت و همه ميتوانند اين ادعا را
داشته باشند ،اما ايجاد راه و س��اختن مسير ،امري است كه بر
هر كسي ممكن نيس��ت .هنر جديد هنر انكشاف است و هنر
سنتي ديني هنر انكشاف و كشف؛ آن هنر به شيطان و اين هنر
به حق ميرسد .سينماي غرب سينماي متجدد است .انديشه
غرب و سينماي غرب ذاتي اپيكوري و لذتگراي نفساني صرف
دارد .به عقيده افالطون هنر و در حال حاضر سينما روگرفتي از
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در واقع بس�ياري از تحليلها و همايشهايي كه
در طول اين سالها برگزار شده ،ابتر مانده است،
چون نگاه موشكافانه و ريشهاي به سينماي قبل
از انقالب نداشتيم

بررسي سينماي بدنه بعد از انقالب در گفتوگوي «جوان» با سعيد مستغاثي

حوزهعلميهبايد كمپانيفيلمسازيدرست كند
سينما را فراماسونرها به ايران آوردند

سعيد مستغاثي روزنامهنگار و منتقد سينمايي است .او از آغاز تأسيس انجمن منتقدان و نويسندگان س�ينمايي ايران در سال  ،۱۳۷۴عضو آن بود و از سال
 ۱۳۸۶وارد شوراي مركزي آن شد و در سال  ۱۳۸۷به رياست اين انجمن انتخاب گرديد .وي همچنين در دورههاي مختلف عضو هيئتهاي داوري اين انجمن بوده
است و در سال  ۱۳۸۷نيز عضو هيئت داوران بخش فيلمهاي اول و دوم جشنواره فيلم فجر بود .مستغاثي از سال  ۱۳۷۴به برنامهسازي در تلويزيون روي آورد؛ ابتدا
براي برنامههايي همچون «سينما تئاتر « ،»۷۴با شما براي شما»« ،زن در تاريخ سينما» و «مستند  »۴نويسندگي و كارشناسي كرد و سپس با كارگرداني مجموعه
مستند  -داستاني «محراب انقالب» در سال  ۱۳۸۴وارد جرگه فيلمسازي شد .او همچنين در آخرين پروژه تصويري خود مجموعه مستندي را درباره تاريخ تمدن
توگو كردهايم.
اسالمي تهيه و توليد كرد .با سعيد مستغاثي درباره سينماي بدنه بعد از انقالب و نسبت آن با ارزشهاي انقالبي و اسالمي گف 
خاستگاه سينما در كشور ما چه بود و سينما چگونه وارد ايران شد؟
در واقع بس��ياري از تحليلها و همايشهايي كه در طول اين سالها برگزار شده ،ابتر
مانده است ،چون نگاه موش��كافانه و ريشهاي به س��ينماي قبل از انقالب نداشتيم .نه
اينكه ما بياييم بازخواني كنيم و بگوييم كه اولين فيلم تاريخ سينماي ايران سال 1309
ساخته شد ،اولين فيلم سال 1312به نمايش درآمد و غيره .اينكه دردي را دوا نميكند.
ريشهيابي به مفهوم تبارشناسي تاريخي و سياسي و فرهنگي پديده .يعني اينكه ما حتماً
بايد اين را مد نظر داشته باش��يم كه هر پديده ريشههاي سياسي و فرهنگي و تاريخي
دارد .سينما هم همينطور است .ما اول بايد اين را دريابيم كه سينما در چه دوراني وارد
اين مملكت شد ،در چه شرايطي بود ،توسط چه كساني بود و چه اهدافي داشت .براي
چي آمد؟ خيلي گذرا من اين را مطرح ميكنم كه سينما مثل خيلي از مظاهر تجدد يك
محصول وارداتي و تجملي بود .از اوايل دوران قاجار با آمدن فراماسونها به داخل ايران،
مانند مدارس جديد ،روزنامه ،معماري ،لباس پوش��يدن ،طرز رفتار ،يكسري تغيير و
تحول بهوجود آورد .تجدد وارداتي به كشور ما سرازير شد كه اهدافش هم مشخص بود؛
از بين بردن آن هويت و ريش��ههاي فكري و ديني و باورهاي عقيدتي ملت .اين خيلي
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واضح بود .آدمهايي مانند ميرزا فتحعلي آخوندزاده يا ديگراني مثل او مشخص است كه
چه چيزي را ميخواستند ،آنها حتي ميخواستند خط ما را عوض بكنند .خب سينما هم
يكي از اين ادوات بود كه در اواخر دوره قاجار ،توسط مظفرالدين شاه به ايران آمد.
يعني س�ينما هم به عنوان اب�زاري عليه هوي�ت ملي و دين�ي ما عمل
ميكرد؟
سينما هم مثل باقي مظاهر وارداتي تجدد ميخواست هويتزدايي بكند از اين سرزمين.
ميخواست از اين ملت اسالمزدايي بكند .در واقع با اين نيت آمد .توسط چه كساني؟
همانها كه آن تجدد افراطي را داشتند هدايت ميكردند .اساسش فراماسونها بودند،
كساني كه مظفرالدين شاه را بردند خارج از كشور و قضيه سينما تلگراف را بهش تحميل
كردند .اينها آدمهاي مشخصي هستند .كس��ي مانند ظهيرالدوله كه داماد ناصرالدين
شاه هم بود ،كسي كه انجمن اخوت را بهوجود آورد؛ يكي از اولين انجمنهاي ماسوني
ايران .يا ميرزا علي اصغر خان اتابك .اينها همه اشخاصي بودند كه سينما تلگراف را به
دربار آوردند .مدتي در دربار كاخ بود .بعدتر توسط ش��خصي به نام ميرزا ابراهيم خان
صحاف باشي اولين سالن سينما درست ميشود .خود اين آدم جزو انجمنهاي ماسوني

و انجمن مخفي دوم بود .در ماه رمضان سالن سينما باز
شد .آيا سينما براي سرگرمي و هنر وارد اين كشور شده
يا مقاصد ديگري داشته؟
يعن�ي ع�دهاي آگاهان�ه و ب�ا اس�تراتژي از
طريق س�ينما عليه باوره�اي ديني فعاليت
ميكردند؟
اولين سالن سينما در اول ماه رمضان باز ميشود و آخر
ماه رمضان ميبندد و فيلمهايي نمايش ميدهد كه عموماً
فيلمهاي اروپايي ،امريكايي و هن��دي بوده ،با تصاوير و
قصهها و داستانهايي كه مغاير با باورهاي ما بودند .نشان
به آن نش��ان كه مردم و علما مخالفت ميكردند .بارها و
بارها ،چه زمان مش��روطه ،چه بعدش ،سينماها را آتش
زدند ،فيلمها را داغان كردند .به فتواي ش��يخ فضلاهلل
نوري كساني مثل آيتاهلل مدرس هشدار ميدادند نسبت
به وجه تخريبي سينما .نه تنها آيتاهلل مدرس بلكه خيلي
از روشنفكران ،ش��اعري مثل اميري فيروزكوهي در آن
زمان ،در روزنامهها ،هشدار داده نسبت به اين وجه ضد
اخالقي سينما ،چون ميديدند چه تصاوير و فضايي دارد.
اينها بيشتر از همه اخالق مردم را فاسد ميكرد .به همين
دليل مشخص است وقتي كه سينما وارد اين مملكت شد
چه وجهي داشت .از همان ابتدا آدمهايي كه اين سينما
را پايهگذاري كردند از يك ط��رف آوانس اوگانياس و از
طرف ديگر عبدالحسين سپندار ،اينها آدمهايي هستند
با رزومه مشخص .مث ً
ال سپندار توسط فراماسوني به اسم

بعد از انقالب چه نگاههايي بر س�ينماي كشور
حاكم شد؟
بعد از انقالب هم متأسفانه متوليان سينما تفكر اسالمي
نداشتند .قائل به اين نبودند كه ميشود سينماي ديني
داشت .در حالي كه در سينماي غرب كسي مثل برسون
فيلمي دارد به نام پول .چون برس��ون معتقد به يكي از
فرقههاي مسيحيت بوده تفكراتش را توي فيلم ميآورد،
آن هم فيلمي كه موضوعش هيچ ربطي مس��تقيمي به
اعتقاداتش ندارد ولي در نماها ،سبك روايت و . . .عقايد
دينياش را بيان ميكند ،در حالي كه در سينماي ما به
چنين چيزي قائل نيس��تند .ما فكر ميكنيم فيلمهايي
مثل «بن هور» كه ت��م تاريخي دارد ،س��ينماي ديني
است! البته بعد از انقالب به لحاظ تكنيكي پيشرفتهاي
فراواني داش��تيم .قبل از انقالب سواد و دانش و تكنيك
س��ينمايي به ش��دت پايين بود .س��ينماي ما به لحاظ
تكنيكي بعد از انقالب متولد ش��د ولي ب��ه لحاظ محتوا
پيشرفت چشمگيري اتفاق نيفتاد ،هرچند جرقههايي
هميشه وجود داشته.
فيلمس��ازاني ك��ه اول انق�لاب آمدند وس��ط مجموعه
فيلمهاي انقالبي را درست كردند ،چون فضا انقالبي بود،
ولي اين فضا آرام آرام مستحيل شد .اين زاويه رفته رفته
بيشتر شد .بيش��تر هم تحت تأثير مديران سينمايي ما
بود .آنها فكر ميكردند سينماي مبتذل فقط فيلمفارسي
است و فكر ميكردند سينماي موج نو پيشرفته است ،در

ازهمانزمانكسانيمثلرسولمالقليپوروحاتميكيادرسالهاي
اوايلدهه 60فيلمهايدفاعمقدسيراساختند.تنهاژانريكه
ارزشهايدينيدرآنبهروشنيديدهميشودهمينسينمايدفاع
مقدسبود

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

اردشير ريپورتر كه دوس��ت دایياش بوده ميرود هند
و در كمپاني امپريال فيلم هند ب��ا انجمن اكابر هند كه
فراماسون بودند ،جور ميشوند .اگر تمام اينها را در كنار
هم بچينيم متوجه ميش��ويم كه به چه دليل سينما به
ايران آمده است يا در دور دوم كساني مانند دكتر كوشان
كه خودش��ان از عوامل مشكوك س��رويس جاسوسي
بودند با امثال بهرام شاهرخ يا كساني مانند رشيديان كه
سينهچاك سفارت انگليس بودند سينما را تشكيل دادند.
كساني كه از هند آمدند ،سينمايي را بهوجود آوردند كه
خصوصيتش ترويج ايدئولوژي غربي بوده .سكوالريسم،
اومانيسم ،ليبراليس��م ،بيبندوباري و بياخالقي ،همه
اينها زير سؤال بردن ارزشهاي اسالمي است ،مانند فيلم
حاجي آقا اكتور سينما ،مانند فيلم طوفان زندگي .وقتي
حضرت امام (ره) در بهش��ت زهرا س��خنراني ميكنند،
ميفرمايند ما با سينما مخالف نيستيم ،با فحشا مخالفيم.
در صورتي كه ابتداي سخنان خود به اين اشاره ميكنند
كه سينماي ما محل فحشا است .اين حرف خيلي معنادار
است .منظور امام فقط يك فيلم يا چند فيلم نبوده ،بلكه
بنياد بر هويتزدايي بوده ،درست مانند رژيم رضاخان و
محمدرضا.

حالي كه نميدانستند سينماي موج نو از دل دفتر فرح
شكل گرفت و به شدت ضد اسالمي بود و به صورت عريان
با ارزشهاي اسالمي مخالفت ميكرد ،مث ً
ال همين «سفر
سنگ» مسعود كيميايي كه ميگفتند پيشگويي انقالب
بوده ،پولش را آقاي كيميايي از ش��وهر ش��مس گرفته
بود! كجا پيشگويي انقالب بوده اين فيلم؟ وقتي انقالب
اسالمي را نشناسيم اين طور ميشود.
از همان زمان كساني مثل رسول مالقليپور و حاتميكيا
در س��الهاي اوايل دهه  60فيلمهاي دفاع مقدس��ي را
ساختند .تنها ژانري كه ارزشهاي ديني در آن به روشني
ديده ميشود همين سينماي دفاع مقدس بود .فيلمهاي
بسياري در اين دهه ساخته شد .سينماي دفاع مقدس
خيلي چيزها به سينماي ما داد ،حتي به لحاظ تكنيكي
ولي زاويهاي از همان سالها نسبت به ارزشهاي انقالبي
و ديني داشت بهوجود ميآمد ،در اوج جنگ فيلمهايي
ساخته ميشد كه هيچ ربطي به جنگ و انقالب نداشت
به اين بهانه كه زندگ��ي بايد ادامه پي��دا كند ،حتي در
سالهايي مثل  68فيلمهاي ضد دفاع مقدسي ساخته
ميشد كه تصوير سياهي از جنگ نش��ان ميداد .اتفاقاً
اين فيلمها مورد حمايت مس��ئوالن سينمايي هم قرار

ميگرفتند .فيلمها همه مايههاي عشقي داشت.
مديران از سال  63و  64سعي ميكردند در جشنوارهها
موفق باشند .براي همين آرام آرام جشنوارهها به سينماي
ما جهت دادند .آن زمان اوج جشنوارهها است .سينماي ما
در اين سالها به شكل آشكاري از ارزشها فاصله گرفته
است .از طرفي تحت تأثير فضاي دوران سازندگي آدمها
نزول كردند .يك مبارزه فرهنگي شروع شروع شده بود.
همان سالهايي كه حضرت آقا بحث تهاجم فرهنگي را
مطرح كردند.
در دوران اصالحات سينماي ما چه اوضاعي
داشته؟
سال  76يكدفعه اين فضاي آلوده كه در طول  6 -5سال
زمينه چيني ش��ده بود ،ميخواهد ب��ار بدهد ،يعني در
ورطه هنر ،به بهانه اينكه حاال ديگر زمان جنگ و انقالب
گذش��ته ،حاال بايد بگوييم و بخنديم ،مث ً
ال عش��قهاي
ذوزنقهاي و مثلثي زياد پرداخته ميشود ،با اين استدالل
كه نسل امروز با نسلهاي قبل فرق دارد .براي همين در
سالهاي آخر اصالحات ،سال  82مث ً
ال ،يك فيلم جنگي
نداريم .اين به خاطر يك س��ير نزولي بوده .همين جور
از سال  76شكل گرفته و تا س��ال  82به پايينترين حد
خودش ميرسد .متأسفانه سينماي ما دچار يك استحاله
عجيب و غريب ميشود كه اينجا سينماگران متعهد ما
متأسفانه تحت فشار و سلطه قرار ميگيرند.
از سال  80تا االن چه طور بوده است؟
تا  82بسته به فضاهايي كه در كشور وجود داشت ،به هر
صورت تحت تأثير برخي مديران سينمايي ،اين مدام جلو،
عقب ميشد ،ولي روند وجود داشت .از لحاظ محتوايي
متأسفانه نزول كرديم .هرچند جرقههايي وجود داشت
ولي هيچ وقت اين جرقهها به جريان اصلي بدل نشد .در
همان دولت اصالحات هم سالهاي  82به بعد فكر كنم
آقاي حيدريان آمد و تغيير و تحوالت كوچكي بهوجود
آمد .چند تايي هم فيلم درباره دفاع مقدس ساخته شد،
ولي تأثير آنچناني نداش��ت .دولت احمدينژاد كه آمد
همه اميد زيادي داشتند به اين مسئله .اينكه اتفاق جدي
بيفتد ،ولي نشد .هنوز بين خيلي از مذهبيها اين اعتقاد
و باور نيس��ت كه دين ميتواند اين كارها را انجام بدهد،
مث ً
ال تلويزيون ما شبكه قرآن دارد .اين عين سكوالريزم
است .يا گروه معارف داريم .اينها يعني چي؟ يعني فقط
يك كانال ما بايد قرآني باشد؟ بقيهاش غيرقرآني است؟
مثل اينكه يك مجلس ش��وراي اسالمي داشته باشيم و
يك مجلس شوراي غير اس�لامي! اين جوري نميشود.
اگر اعتقادي به قرآن هست بايد همه جا باشد .در فيلمها،
انيميش��نها ،كتابها و غيره .ايدئولوژي غرب در همه
چيزش هست .در كارتونش ،در ملودياش و . . . .اما ما در
تلويزيون ميگوييم اگر قرآن ميخواهي برو شبكه قرآن،
اگر شو و س��رگرمي ميخواهي بيا يك شبكه ديگر! اين
چه معني دارد؟
خالصه اين قضيه در آن سالها ادامه داشت .وقتي دولت
احمدينژاد آمد يك اميدي بود .به هر صورت يك حزب
اللهي آمده بود سر كار ،ولي متأسفانه آن ديدگاه عميق
را او هم نداش��ت .اين البته به خاطر كمكاري حوزههاي
علميه هم است.
س�ينما در دوره دوم دول�ت احمدينژاد در
مقايسه با دوره اول ايشان چه تفاوتي كرد؟
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تنها ژانري كه ارزشهاي ديني در آن به روش�ني
ديده ميشود همين س�ينماي دفاع مقدس بود.
فيلمهايبسياريدرايندههساختهشد.سينماي
دفاع مقدس خيلي چيزها به سينماي ما داد ،حتي
بهلحاظتكنيكي

در دوره اول احمدين��ژاد ش��اهد بودم ك��ه در معاونت
سينمايي صحبت از جذب همين منيژه حكمت يا مث ً
ال
ماني حقيقي بود كه فيلم كنعان را س��اخته .ميگفتند
ما ماني حقيقي را آورديم كنعان س��اخته .س��طح فكر
كجاس��ت ،مث ً
ال اس��كاريها كه آمده بودند اي��ران ،ما
ميگفتيم با اس��كاريها چه تناس��بي داريم؟ بعضيها
دفاع ميكردند.
در دورههاي مختلف اص ً
ال حرفي زده نميش��د راجع به
اين چيزها ،مث ً
ال آقاي جعفري ميگويد به سينماي ملي
برگرديم ،به متون خودمان ،ب��ه گنجينههاي ادبيمان.
حرف خوبي است ،ولي به عمل نميپيوندد .ما آن موقع
در انجمن منتقدان همايشهايي گذاشتيم در اين باره.
خودشان محتاج نميدانس��تند .راه چيز ديگري بود .در
دوره دوم احمدينژاد خيلي وضع بدتر شد .به اصطالح
ش��يبي كه به وجود آمده ب��ود خيلي عميقتر ش��د .ما
رسيديم به س��الهايي كه فيلمهاي خيانت و مهاجرت
در س��ينماي م��ان اوج گرفت ،يعني فيلمه��اي بحران
زده .همه جامعه انگار درگير بحران مهاجرت و خانواده
هس��تند .حتي فيلمهاي��ي كه نهاد رياس��ت جمهوري
پول داده بودند ،مث ً
ال تلفن همراه آقاي رئيسجمهور يا
گيرنده تأسفبار بود .دوران بدي بود .در اين حد كه جايزه
جش��نواره فجر را به يكي از فجيعترين فيلمهاي تاريخ
س��ينماي ايران يعني جرم دادند .فيلمي كه روي پرده
سينما فحش ركيك ميدهد .بعد زير پايش فرش قرمز
مياندازند و تقدير ميكنند .با دادن جايزه به فيلمي مثل
«جدايي نادر از سيمين» كاري كردند كه دهان ما جلوي
كساني مثل آقاي ايوبي بسته بماند ،كاري كه به نظر من
قابل گذشت نيست .سينماي ايران به ورطهاي از ابتذال
رسيد كه اص ً
ال قابل دفاع نيست .در سال هايي كه كساني
مثل حاتميكيا رفتند و فيلمي مثل «گزارش يك جشن»
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ساختند .ما اينها را از دس��ت داديم .با اين حال آن زمان
هم كساني مثل پرويز شيخطادي يا مث ً
ال ابوالقاسم طالبي
بودند .امروز هم در واقع همان روال هست ديگر .ما جهش
فوق العادهاي مالحظه نميكنيم.
در رس��انه ملي ما از عنصر مفس��دي مثل بهروز وثوقي
دعوت ميكنند كه بيايد .همين سينماي طاغوت كه امام
ميگويد اينها مظهر فحش��ا بودند ،يعني اين سينمايي
كه آقايان امروز دارند ريش��هاش همان سينماي قبل از
انقالب اس��ت .پس ما به اين س��ينما نميتوانيم اميدي
داشته باشيم .قطعاً كار امثال مجيدي و مرحوم سلحشور
روي اين سينماي فسادزده تأثير نميتواند داشته باشد،
هرچن��د بيتأثير هم نيس��ت .جريان مثبت��ي كه دارد
خوشبختانه آرام و قطعي و با تالش يك سري دوستان

سينماهممثلباقيمظاهر
وارداتيتجددميخواست
هويتزداييبكندازاين
سرزمين.ميخواستازاينملت
اسالمزداييبكند.درواقعبااين
نيتآمد.توسطچهكساني؟
همانهاكهآنتجددافراطي
راداشتندهدايتميكردند.
اساسشفراماسونهابودند،
كسانيكهمظفرالدينشاهرابردند
خارجازكشوروقضيهسينما
تلگرافرابهاوتحميلكردند

جلو ميآيد ،جرياني كه نش��انهاش را در جشنواره عمار
ميبينيد ،در شبكه افق ميبينيد .برسيم به دولت آقاي
روحاني كه ش��عار «اميد» را در دستور كار فعاليتهاي
سينمايياش قرار داد.
دولت روحاني كه آمد ،گفتند اميد آمد به سينما .اما در
عمل آنقدر اين سينما مبتذل شد كه حتي جايزهاي كه
خود رئيسجمهور گذاشته بود ،جايزه اميد ،را نتوانستند
به هيچ ك��دام از فيلمه��ا بدهند! يعني فك��ر كنم خود
رئيسجمهور ه��م بخواهد اين فيلمه��ا را ببيند نتواند.
حاال ميگويند تحريمها كه برداش��ته شود سينماي ما
كن فيكون ميشود .آقايان سينما را نميشناسند .اص ً
ال
محتوا نميفهمند و سينما بلد نيستند .باالي  90درصد
فيلمهاي جش��نواره را كه نگاه ميكني��د ،ميبينيد زير
خط استاندارد هس��تند .وقتي كارگرداني ريتم را توي
سينما نشناس��د ،يعني هيچ ،يعني مرخص است ،اص ً
ال
سينما بلد نيست.
اگر ما پژوهشهاي صحيح داشتيم ،به اينجا نميرسيديم.
در تاريخ هم همين است .من هميشه سر كالسهايم به
بچهها ميگويم دو تا چيز را كنار بگذاريم؛ يكي احساسات
و يكي هم تعصب ،مث ً
ال جان فورد فيلمس��از مورد عالقه
من اس��ت ،ولي نميتوان��م فراموش كنم كه از دس��ت
نيكس��ون بدنام جايزه افتخار گرفته ،فيلمس��ازي بوده
كه براي اهداف امپرياليستي و استعمارگران امريكايي
فيلم ساخته .اينها را كه نميشود حذف كرد .ما متأسفانه
اينها را حذف ميكنيم ،چون از او خوشمان ميآيد .در
همين كشور خودمان فروغي را داريم كه كليات سعدي
را تصحيح كرده .خيلي خوب دستش درد نكند ،اما همين
آدم فراماسون بوده! كسي بود كه هزار تا بدبختي سر اين
ملت آورده .همه آن جريانهاي كشف حجاب و غيره زير
سر فروغي هست.

آنقدر اين سينما مبتذل ش�د كه حتي جايزهاي
كه خود رئيسجمهور گذاشته بود ،جايزه اميد ،را
نتوانستندبههيچكدامازفيلمهابدهند!يعنيفكر
كنم اگر خود رئيسجمهور هم بخواهد اين فيلمها
را ببيند ،نتواند
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راهحلهاي ش�ما ب�راي برون رف�ت از وضع
موجود در سينما چيست؟ سينماي غرب در
اين موضوع چگونه عمل كرده؟
اگر ما تحليل درستي داش��ته باشيم از سينماي جهان،
متوجه ميشويم كه سينماي امريكا يك سينماي كام ً
ال
ايدئولوژيك اس��ت ،مث ً
ال فيلم «آرگو» ساخته ميشود،
ميگويند سينماي امريكا سياسي شد! مگر ما اين همه
سال نگفتيم اين اسكار سياس��ي است ،سينماي امريكا
سياس��ي اس��ت .بعضيها ميگويند يك بار هم به آرگو
اسكار دادند ،ولي  60بار مث ً
ال به فيلمهاي عشقي جايزه
دادند .نميدانند ك��ه كليت اين سيس��تم ايدئولوژيك
است .يك جايي بحث سياسي ميكند ،يك جا هم سبك
زندگي را توجه ميكند .اين يك سيستم همهجانبه براي
نفوذ است.
ما بايد بفهميم چه كس��اني بودند كاشفان امريكا .با چه
ايدئول��وژي و براي چ��ه آمدند .همينه��ا آمدند اولين
رسانهها ،اولين راديوها ،اولين بنگاههاي خبرپراكني را
راه انداختند .آمدند هاليوود را درست كردند .چه كساني؟
يهوديهاي مهاجري كه ميخواس��تند آرزوها و اهداف
و آرمانهايش��ان را محقق كنند .كساني كه هاليوود را
راه انداختند تاجر بودند ،تاجر مش��روب و تاجر الماس.
هيچ كدام نه عكاس بودند ،نه هنرمند .براي چه كمپاني
فيلمس��ازي درس��ت ميكنند؟ آيا فقط براي سرگرمي
است؟ امريكا از دهه  20تا االن چقدر تحت تأثير همين
فيلمها فرق كرده؟
بعد سينما و رسانههاي ما درس��ت برخالف اين مسئله
عمل كردند .چه طور ش��هيد تهرانيمقدم آمد موشك
مهندس��ي معكوس كرد و آن را تح��ت اختيار خودش
درآورد ،توي س��ينما هم وظيفه حوزههاي علميه است

كه اين كار را بكنند .در درجه اول و به عنوان يك راهكار
عملي رس��انهها بايد پيوند داشته باش��ند با اين مراكز
ايدئولوژي .نه اينكه مث ً
ال يك ناظ��ر ديني بگذارند .اين
مراكز فكري آكادميك و بومي بايد خ��وراك بدهند به
رسانهها .گروههايي تشكيل بشود در زمينههاي مختلف،
گروه سياسي ،فرهنگي ،تاريخي و غيره .اينها بنشينند بر
اساس اولويتها و خوراك آماده كنند .همان طور كه آنها
اين كار را ميكنند .ساخت سريالي مثل «الست» از يك
آدم برنميآيد .يك گروه عظيم تحقيقاتي تشكيل دادند
و خوراك تهيه كردند .گروههايي توي فارابي تشكيل شده
كه به هيچ دردي هم نخورده .يكس��ري آدم به اصطالح
بيخاصيت نشستهاند و هيچ كاري نميكنند.
به صورت عملياتي چه پيشنهادي داريد براي
رس�يدن به س�ينماي ديني تراز انقالب؟ آيا
راهحلي متصور هستيد؟
فرض كنيد من طرحي بردارم راجع ب��ه رضاخان و اين
طرح تصويب هم ش��ود .حكايت كس��ي است كه دگمه
داش��ت و دنبال كتش ميگش��ت .حاال ب��روم توي اين
كتابخانهها بگردم .خودم كه هيچ تخصص تاريخي هم
ندارم ،چه چيزي ميتوان��م بگويم؟بعد بدهم به ناظر .او
هم بگويد فالن جايش را اصالح كن.
يك چيز شلم شوربايي ميشود كه نه وجه تاريخي دارد
نه وجه ساختاري .اين فيلم نوحي دو سال پيش ساخته
شد فكر ميكنيد چطور ساخته شد؟  30الي  35تا خاخام
كابااليي را از كل دنيا جمع كردند كه در جريان نوشتن
فيلمنامه حضور داشته باشند .در جريان باشند .بعد كه
فيلم ساخته شد باز اينها را دعوت كرد كه ببينند آيا آن
مباحثي كه گفتيد توي اين فيلم لحاظ شده يا نه.
باز شما ميبينيد توي اين سينما دانشكدههايي درست

ميكنند به اسم پيامبرانشان .كلي كانالهاي ماهوارهاي
دارند و  24ساعته دارند تبليغ ميكنند .جنگ آخرالزمان
و آرماگدون و برخورد اتمي با ايران و غيره .آدمها توي اين
دانشگاهها پرورش پيدا ميكنند .فيلمنامه مينويسند.
ما باي��د رودربايس��تي را بگذاري��م كنار .آنه��ا خيلي از
فيلمس��ازها را به خدمت گرفتهاند .اندرو آدامس��ون كه
«نارنيا» را ساخته .يك ش��يري توي ماجراي اين فيلم
وجود دارد به نام اصالن .اين شير حكم مسيح را دارد .يك
جايي ميميرد و زنده ميشود و ميآيد هدايت ميكند.
اين ش��ير هدايت ميكند آدمها را تا به سرزمين موعود
برسند .همه اسطورههاي ماورايي انجيل توي اين فيلم
هست .الفها هستند ،جنها هس��تند ،آدمهاي اسبي
هستند .اينها ميخواس��تند براي آن شير ،اصالن ،يك
گويندهاي پيدا كنند ،كليس��ا روي اين نظارت كرد كه
شما چه كسي را ميخواهيد براي صداي اصالن انتخاب
كنيد .براي اينكه اصالن نماد مسيح است .نظارت در اين
حد است .بعد وقتي آقاي سلحشور فيلمنامه مينويسد و
ميفرستد ،كسي نميخواند.
ما وقت نداريم .واقعاً انتقاد ب��زرگ از حوزههاي علميه
اس��ت .چطور علماي بزرگمان ش��اعر بودن��د ،مراجع
تقليدمان ،عرفايمان چطور ش��اعر بودند ،مانند شيخ
بهاي��ي .خب ش��ما بيايي��د ورود كنيد .وض��ع مطلوب
اين اس��ت كه از درون مراك��ز آكادمي��ك و حوزههاي
علميه ،كمپانيهاي فيلمس��ازي در بياي��د ،همان طور
كه حوزههاي علمي��ه كه فصلنامه دارن��د ،كتاب چاپ
ميكنند ،رس��انه دارند ،چه اش��كالي دارد كه كمپاني
فيلمسازي هم داشته باشند ،كار كنند ،قصه بنويسند ،بر
اساس اولويتهاي ديني .حوزههاي علميه اساسيترين
وظيفه را دارند.
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آلفرد هيچ�كاك كارگرداني كه دردمن�د و براي
انسان جامعه خود نگران است .كارگرداني كه زنگ
خطر به انحطاط رفتن انسانهاي يك جامعه و سير
قهقرايي ارزشهاي اخالقي و از بين رفتن مسئله
تعهد را به صدا در ميآورد

سينماي غرب ،ويرانگر بنيانهاي تمدن اخالق مدار

ايستگاهپايانيبرادرانلومير

ش��ايد زماني كه بناي هاليوود
عل�ي
در ايالت كاليفرني��ا كلنگ زده
كاكادزفولي
شد ،كمتر كسي درك روشني
از مفهوم و ماهي��ت هنر هفتم
در ذهن داش��ت .با اين حال تا
قبل از جنگ جهاني اول ،فس��اد و بياخالقي مسئلهاي
نبود كه بتوان به راحتي آن را در فيلمهاي ساخته شده
مشاهده كرد .مسئله اخالق ،هم از نگاه ديني و فراتر از
آن ،نگاه انساني ،همواره مورد توجه جوامع مختلف حتي
امريكاي سنتي قرار داشته اس��ت .با نگاهي به پوشش
و جاي��گاه زن در فيلمه��اي س��الهاي 1920تا حدود
 50س��ال بعد ،يعني زماني كه هنوز آغ��وش مدرنيته،
جامعه س��نتي اياالت متحده را كام ً
ال دربرنگرفته بود،
ميتوان به خط��وط اخالقي پررنگي پي ب��رد كه اجازه
عريان نشان داده شدن فس��اد ،به ويژه فساد جنسي در
جامعه را نميداد .كاراكترهاي زن فيلمها با لباسهايي
مناس��ب همچون كت و دامن و لباسهاي آستين بلند
در فيلمها ظاهر ميشدند و صحنههاي برهنگي يا اص ً
ال
وجود نداشت يا در حداقل ممكن بود .همين صحنههاي
حداقلي هم بيشتر مربوط به قسمتهايي از فيلم بود كه
دوربين وارد زندگي خصوصي كاراكترها در فيلم ميشد.
حتي هنگام روايت زندگ��ي خصوصي چهرههاي فيلم،
خط قرمزهاي روش��ني وجود داشت كه حياي دوربين
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هيچ گاه به آنها آل��وده نميش��د .كارگردانها خطوط
قرمز را به خوبي پذيرفته بودند و آگاهانه مرز ارزشهاي
اخالقي جامعه را نگه ميداشتند .حتي كارگردانهايي
كه ش��خصاً اعتقادي به اين موضوع نداشتند ،به دليل

صاحبانمنفعتطلببراي
رسيدنبهسودكالن،بيرحمانه
هنجارهاياخالقيپذيرفته
شدهجامعهرازيرپاگذاشتند
ومقاومتهايمردمدربرابر
بياخالقيهارازيرگامهاي
خويشلهكردندواعتراضها
راناديدهگرفتندوانسانهاي
جامعهخودراناخواستهبهسوي
چيزيبردندكهامروزهجزقتل،
جنايت،فاحشگي،سكسو
ابتذال،دستاوردويژهديگري
برايشانندارد

ارزشهاي فرهنگي و اخالق��ي حاكم بر جامعه ،مجبور
بودند فيلم خ��ود را بر مبناي آن ارزشه��ا جلو ببرند و
خطوط قرمز را رعايت كنند.
زنگها براي كه به صدا درميآيند؟
شايد بتوان از آلفرد هيچكاك به عنوان نمونه موفقي از
يك كارگردان متعهد نام ب��رد .كارگرداني كه دردمند و
براي انسان جامعه خود نگران است .كارگرداني كه زنگ
خطر به انحطاط رفتن انس��انهاي يك جامعه و س��ير
قهقرايي ارزشهاي اخالقي و از بين رفتن مسئله تعهد
را به صدا در ميآورد .هيچكاكي كه مكتب مدرنيسم را
به سخره ميگيرد و به مضاميني ميپردازد كه پايههاي
اين مكتب را نش��انه ميرود .ش��خصيتهاي فيلمهاي
هيچكاك به خوبي روانكاوي ميش��وند .هيچكاك تنها
مشكل را به تصوير نميكشد؛ دوربين هيچكاك همچون
يك ذهن روانش��ناس ،اليهه��اي زيرين ه��ر حادثه را
جستوجو ميكند و مخيله مخاطب را به گوشه و زوايايي
ميبرد كه ناديده ماندهاند .تصويري كه هيچكاك از زن
در فيلمهايش به نمايش ميگذارد ،نه فقط از نظر جايگاه،
كه حتي در ظاهر هم نميتوان آن را يك تصوير مبتذل
و سخيف به ش��مار آورد .عدهاي روي آوردن سينماي
غرب به مباحث فس��اد و برهنگي را به سالهاي پس از
جنگ جهاني اول نسبت ميدهند .يعني زماني كه مردم
از ويرانيها فرار ميكردند و ب��ه دنبال پناهگاهي بودند

چه كسي است كه نداند هنر با روح لطيف انساني
و زيباييهاي درون او زنده اس�ت و ارتباط برقرار
ميكند.چهكسياستكهندانداينصنعتمصرف
محور ،تعالي و ش�كو ه هنر را زير چرخ دندههاي
خويش خرد ميكند؟

تا رنج و سختيهايش��ان را به فراموشي بسپارند .زماني
كه رنجهاي انساني سر برميكش��د و وجود او را آشفته
و بيقرار ميكند ،آدمي در كوچكتري��ن چيزها هم به
دنبال تس��كيني براي آالم روحي ميگردد .شايد بتوان
اين مس��ئله را به عنوان يكي از عوامل اثرگذار پذيرفت،
اما از نظر نگارنده ،اين عامل را نميتوان اصليترين عامل
دانست .سينماي غرب از آن نقطهاي رو به انحطاط نهاد

پنجرهاي رو به هيچجا
از يك سو همين مسئله و از سويي ديگر شدت هيجاني
كه در فض��اي گ��ذار تكنولوژيكي بين نس��لي ،به طور
طبيعي بين انس��انهاي آن جامعه وجود داش��ت ،آنها
را از آينده اين تكنولوژي و اف��ق در پيش رو غافل كرد.
طبيعي است چنان س��ينمايي بس��ان نوزادي كه تازه
چشم به جهان گش��وده اس��ت ،تازگيهاي زيادي در

كه ديگر حرفي براي گفتن نداشت .آن روزي كه برادران
لومير با اشتياق صحنه ورود قطار به ايستگاه را روي پرده
براي مردم به تصوير كش��يدند ،در واقع اين تكنيك بود
كه آنها را شيفته خود كرده بود و نه دقيقاً آن محتوايي
كه به نمايش گذاردند .بشري كه تا قبل از آن ،داستانها،
سرگذشتها و احساسات آدمها و دردهايشان را فقط در
البهالي كلمات و برگهاي كتاب مطالعه ميكرد ،حال
به وسيلهاي دست پيدا كرده بود كه ميتوانست آنها را به
خوبي ،چونان كه هستند ،به تصوير بكشد و مخاطب را از
نزديك با خود همراه سازد.

چشمانداز خود ميبيند اما رفتهرفته جهان پيرامونش
برايش عادي ميشود و پس از مدتي حتي ماللآور .در
همين جاست كه به دنبال چيزهاي جديدتر ميرود تا
روح سيري ناپذير خود را سيراب كند و اين دقيقاً همان
نقطهاي است كه سينماي غرب را به چالش كشيد و آن
را به سمت راهي طويل كه انتهايش به بنبست ميرسيد
رس��اند پس روي به موضوعاتي آورد كه باز هم در آنها
تازگي را جستوجو كند كه متأسفانه در تشخيص ،دچار
مشكل شد .كارگردانان به جاي روي آوردن به مضامين
تازه و دردهاي جديد و كاوشي جامعهشناسانه و محتواي
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عدهايرويآوردنسينمايغرببهمباحثفسادوبرهنگيرابه
سالهايپسازجنگجهانياولنسبتميدهند،يعنيزمانيكه
مردمازويرانيهافرارميكردندوبهدنبالپناهگاهيبودندتارنجو
سختيهايشانرابهفراموشيبسپارند.زمانيكهرنجهايانسانيسر
برميكشدووجوداوراآشفتهوبيقرارميكند،آدميدركوچكترين
چيزهاهمبهدنبالتسكينيبرايآالمروحيميگردد

عميق ،بقاي حيات خود را در به تصوير كشيدن مسائلي
جستوجو ميكردند كه ميپنداشتند براي مردم تازگي
دارد و جذاب است.
در حالي كه چون مردم فقط آنها را روي پرده و در حضور
همديگر نديده بودند ،برايشان تازگي داشت ،وگرنه ديد
جديدي به آنها نميداد و پنجرههاي جديدي به جهان
را به روي آنها نميگش��ود؛ از همين جاس��ت كه س��ير
قهقرايي سينماي غرب به تدريج آغاز شد ،بدون اينكه
حتي صاحبان آن متوجه باشند .صاحبان منفعتطلب
براي رسيدن به سود كالن ،بيرحمانه هنجارهاي اخالقي
پذيرفته ش��ده جامعه را زيرپا گذاشتند و مقاومتهاي
مردم در براب��ر بياخالقيها را زي��ر گامهاي خويش له
كردند و اعتراضها را ناديده گرفتند و انسانهاي جامعه
خود را ناخواسته به س��وي چيزي بردند كه امروزه جز
قتل ،جنايت ،فاحشگي ،سكس و ابتذال ،دستاورد ويژه
ديگري برايشان ندارد.
چه كس��ي اس��ت كه نداند هنر با روح لطيف انساني و
زيباييهاي درون او زنده است و ارتباط برقرار ميكند.
چه كس��ي اس��ت كه نداند اين صنعت مص��رف محور،
تعالي و ش��كوه هنر را زير چرخ دندههاي خويش خرد
ميكند؟ چه كسي ميتواند نقش س��ينما در به تصوير
كشيدن دردهاي انساني و آشنا كردن او با زواياي جديد
و ديدگاههاي جديد نس��بت به جهان هس��تي را انكار
كند؟ چه كس��ي ميتواند منكر ضرورت سينما شود و
بودن و نبودنش را يكس��ان بينگارد؟ س��ينما ،به واقع
يك تكنولوژي برخاسته از روح سيري ناپذير و حقيقت
جوي انسان است .چقدر تلخ است كه معضل سينما را
در برخي محدوديتهاي ظاهري خالصه كنيم و تلختر
اينكه سينمايي را كه غرب به صراحت از آن به عنوان يك
صنعت نام ميبرد ،الگو قرار دهيم.
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انقالب اسالمي رخ داده است .تحولي شگرف كه
افقي جدي�د را پيش روي جهان ميگش�ايد .اين
انقالب ،انقالب مس�تضعفان عالم اس�ت اما تنها
انقالبمستضعفانعالمنيست.اينانقالب،انقالب
شريعت است اما تنها انقالب شريعت نيست

بررسي نسبت مرتضي آويني با فرهنگ تراز تمدن اسالمي

مردبيداردورانگذار

همانگونه كه درباره هر متفكر
ايمان فراهاني
مشهور يا انسان متفاوتي كه
صاحب جايگاه و ش�أنيتي در
جه�ان اجتماعي شدهاس�ت
صحبته�ا و ديدگا هه�اي
متفاوتي مطرح ميش�ود ،درباره آويني هم اختالف
نظر و مجادلههاي�ي وجود دارد؛ چ�ون آويني براي
عدهاي خيلي بزرگ است ،اما براي عدهاي ديگر هيچ
نيست و در عين حال ،آنهايي كه آويني به نظرشان
خيلي بزرگ است تكليفشان درباره او روشن نيست
كه از كدام جنبه ايشان را بزرگ ميدانند.
كدام آويني؟
انقالب اس�لامي رخ داده است .تحولي ش��گرف كه افقي
جديد را پيش روي جهان ميگش��ايد .اين انقالب ،انقالب
مس��تضعفان عالم اس��ت اما تنها انقالب مستضعفان عالم
نيست .اين انقالب ،انقالب شريعت اس��ت اما تنها انقالب
شريعت نيس��ت .اين انقالب ،انقالب عرفان است ،اما تنها
انقالب عرفان نيس��ت .اين انقالب انقالب مظلومان است
اما تنها انقالب مظلومان نيست .اين انقالب ،انقالب اسالم
اس��ت .عامتر و دقيقتر از انقالب اسالم هيچ تعبير ديگري
نميشود براي اين انقالب به كار برد .حال آويني كجاي اين
انقالب اسالم ايستاد ه اس��ت .آويني با انقالب اسالمي و در
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بستر اسالم انقالب ميكند؛ در خود و با خود و اين در خود و
با خود انقالب كردن آويني را همپاي انقالب ميكند.

درهرتحولتمدنيهنرمندان
پيشازسايرينبااشراقهنري
خودبهتحولآيندهنگاهوآن
راروايتميكنند.هنرازدرون
ميجوشد.ازدرونهنرمندواز
درونجامعهاشواينجوششبا
خواستهايپنهانوافقروكرده
بهآندرفرمومحتواهمسياق
است.هنرمنداندورهرنسانس
پيشازمتفكرانجهتآنچهرا
تجددومدرنيتهميناميمشبهما
مينمايانندوباپرسپكتيو،زاويه
ديدانسانرابهرخاوميكشند

آويني در انقالب افق ميبيند .آويني در انقالب نور ميبيند
و ميخواهد اين نور را روايت كند .نش��ان دادن نور سخت
است ،به خصوص وقتي همه جا هست .آويني نور را ميبيند
و ميخواهد روايتگر نور باش��د .اين روايتگري با سختي
همراه اس��ت .چرا؟ چون انقالب و ش��ناخت انقالب هنوز
س��اختاري ندارد .هنوز قالبي ندارد و اينجاست كه آويني
ميخواهد براي روايت انقالب چيزي بيابد .اين يافت و اين
دريافت منجر به اين ميشود كه آويني گزيدهگو ميشود از
هر آنچه كه دريافت ميكند و اين گزيدهگويي آويني سر و
شكل ندارد .نقد تجدد در افقي كه ديدهاست شكل ميگيرد.
اين دنياي متجدد ،اين توسعه ،اين انسان به مثابه ميمون
متمدن شده در انقالب جايي ندارد .پس آويني به هرآنچه
در اين افق جايي ندارد ميتازد و چه تاختني!
اينجاس��ت ك��ه برخ��ي آوين��ي را داراي تفك��ر التقاطي
ميپندارند .آويني ملقمهاي است از كيركگورد ،رنه گنون،
هايدگر ،سيد احمد فرديد ،س��يد حسين نصر و ...اين نگاه
به آويني چقدر الكن اس��ت .اين نگاه آويني را در نگاهش
نديده .او آويني را كام ً
ال ايس��تا ديده و بدتر از آن آويني را
در زمانش نديده است .آويني را بايد در افقش ديد .آويني
اگر براي ما ملقمهاي است از همه آنهايي كه نامشان رفت
به اين دليل است كه آويني در نقد آن چيزهايي كه در افق
انقالب نيست حرفهاي اينان را ديده است و فهميده است
كه افق انقالب جاي چه چيزهايي نيس��ت كه اينان همان

انقالب اسلامي رخ دادهاس�ت اما هنوز به مانند
خميني انس�ان تراز انقالب اسالمي ظهور نكرده
است .اين يك حقيقت اس�ت .انقالب اسالمي به
جز در يك عرصه انسان تراز خود را نساخته است
و انسان تراز انقالب اسالمي در عرصههاي مختلف
ظهور نكرده است

چيزها را نقد كردهاند .آويني در نقد مدرنيته آويني عبور از
اكنون است .آويني در زمانه گذار انقالبي در ميانه نظامهاي
معرفتي گوناگون قرار گرفت و از حضور رويكردهاي مختلف
سنتگرايي ،پديدارش��ناختي و اگزيستانسياليستي براي
توجه به تضاد نظ��ام معرفتي موجود با هوي��ت تاريخي و
فرهنگي كه اين نظام ميخواهد ابژه خودش كند به خوبي
اس��تفاده كرد تا گس��ل اين نظام معرفتي را با افق انقالب
اسالمي به نمايش بگذارد.
آويني دلآگاه
آيا آويني متفكر از جنس فالسفه بود؟ آيا آويني از جنس
عالمه جعفري و ش��هيد مطهري و ديگر متفكران انقالب
اس�لامي بود؟ آنچه مش��خص است اين اس��ت كه آويني
تفكري نظاممند نداشت و اين نظاممند نبودن تفكر آويني را
ميتوان يك ضعف براي او محسوب كرد اگر او را يك متفكر
كالس��يك بدانيم و البته در ظرف زمانهاش او را نشناسيم.
آويني را بايد نه نس��بت به تفكر بلكه در نسبت به وضعيت
انقالب اسالمي درك كرد تا جايگاه فرهنگي او را فهميد.
آويني متفكر نبود بلكه دلآگاه ب��ود .او دل آگاه به انقالب
اس�لامي بود و اين آگاهي به اس��تدالل نميآمد .اين فهم
به نظام نميرسيد و قوام نمييافت .اما چه بايد كرد وقتي
نوري در دلت باشد و آتشي در قلبت روشن؟ چه بايد كرد
وقتي اين نور و اين آتش ذهنت را روشن ميكند و جويباري
نيست كه درخور نور دلت باش��د تا در آن جارياش كني؟
بايد نور را پراكند تا شايد خودش معبري باز كند و جويباري
بس��ازد .آويني نوري در ذهن و دل دارد ام��ا اين نور و اين
فهم قوام ندارد ،ساختار ندارد و او تنها آنچه را كه ميفهمد
پراكنده ميكند و اين در قالب گزيدهگوييهايي اس��ت از
يك فهم .اين گزيدهگوييها هيچگاه بسان تفكر نميشود و
به همين دليل آويني را نميتوان متفكر ناميد .چه بسا كه
اگر تحليلي و ساختارمند به تفكر او بنگري متناقض يابي
اين گزيدهگوييها را! اي��ن گزيدهگويي البته متقدم بر هر
تمدني اس��ت .اصحاب دايرهالمعارف هم در غرب پيش از
روشنگري تفكر مدوني نداش��تند .اصحاب دايرهالمعارف
آمدن��د و گزيدهگويي كردند و متفكران عصر روش��نگري
تدوين كردند .اين امر در وضعيتهايي كه شكاف تمدني

كرده به آن در فرم و محتوا هم سياق است .هنرمندان دوره
رنس��انس پيش از متفكرين جهت آنچه تجدد و مدرنيته
ميناميمش به ما مينمايانند و با پرسپكتيو ،زايه ديد انسان
را به رخ او ميكشند.
آويني هنرمند است .آويني هنرمند دوران گذار است .آويني
هنرمند انقالب اسالمي است .آويني دل زده از تمدن مدرن
است و با روح هنرمندانه خود درخشش انوار انقالب اسالمي
را به نمايش ميگذارد .آويني روايت ميكند فتح انقالب را با
هنرش .فتحي كه بود و فتحي كه خواهد بود .آويني آنچنان

و دگرگوني اساس��ي در حال وقوع اس��ت اتفاق ميافتد و
شخصيتهايي اينچنين ظهور پيدا ميكنند.
آويني هنرمند
نكته ديگر در رابطه با اين مسئله هنرمند بودن آويني است.
در هر تحول تمدني هنرمندان پيش از س��ايرين با اشراق
هنري خود نگاه ب��ه تحول آينده ميكنن��د و آن را روايت
ميكند .هنر از درون ميجوشد .از درون هنرمند و ار درون
جامعهاش و اين جوشش با خواس��تهاي پنهان و افق رو

فتح را رواي��ت ميكند تا خودش به فتح ميرس��د .آويني
هنرمند است؛ هنرمند دوران گذار ،هنرمند دوران فتح.
آويني راوي
دردهايمان تازه اس��ت و زخمهايمان چركي��ن و به دنبال
سيمرغ تا كوه قاف ميرويم تا به س��يمرغ برسيم و هدهد
ما روح خداست.
انقالب اس�لامي رخ دادهاس��ت اما هنوز به مانند خميني

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

آوينيهنرمنداست.آوينيهنرمنددورانگذاراست.آوينيهنرمند
انقالب اسالمي است .آويني دل زده از تمدن مدرن است وبا روح
هنرمندانهخوددرخششانوارانقالباسالميرابهنمايشميگذارد.
آوينيروايتميكندفتحانقالبراباهنرش.فتحيكهبودوفتحيكه
خواهدبود.

انسان تراز انقالب اسالمي ظهور نكرده است و در اين بين
آويني روايتگر روح انقالب است .روايتگر آنچه هست و آنچه
ميآيد در پيش .استاد فقيد ع ّ
المه جعفري در حدود سال
 1359س��فري به جبههها كرد و در بازگشت در جلسهاي
تعبير عجيبي گفت .با يك هيجاني ،با آن بيان شيرين خود،
گفت« :من تا اين مناطق نرفته بودم ،فلسفه ميگفتم » با
طعنه ميگفت« :فلسفه ميگفتم»« .اص ً
ال بايد برويد آنجا
انسانشناس��ي را دوباره تعريف كني��د» .جبههها تعريف
انسان را عوض كردند و آويني بزرگترين روايتگر اين تغيير
شناخت از انسان بود .باتوجه به اينكه هنر انسان را به طور
مستقيم از افق خيال و احساس به حقيقت هدايت ميكند،
او توانست با حضور صادقانهاي كه در اين روايتگري داشت
روايتگر روح تغيير انسان ،روح انقالب باشد.
آويني شهيد
انقالب اس�لامي رخ دادهاس��ت اما هنوز به مانند خميني
انسان تراز انقالب اس�لامي ظهور نكرده اس��ت .اين يك
حقيقت است .انقالب اس�لامي به جز در يك عرصه انسان
تراز خود را نساخته است و انس��ان تراز انقالب اسالمي در
عرصههاي مختلف ظهور نكرده اس��ت .آويني اما نه انسان
تراز انقالب اسالمي ،بلكه شاهد و شهيد انقالب اسالمي بود.
آويني شاهد شد تا شهيد شود و شهيد شد تا شاهد باشد.
آويني نه متفكر بزرگي اس��ت و نه س��ينماگر غريبي و نه
هنرمند خارقالعادهاي .آويني ب��ه دليل اين تكنيكهاي
هنري يا تفكر جديد نيست كه مشهور شده است ،درواقع
فضايل انس��اني وراي ظاهر تكنيك و هنر و تفكر ،آويني را
آويني كرد .ديدن نور خميني و ديدن افق انقالب اسالمي و
نور آن آويني را آويني شهيد كرد.
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در نخستين جشنواره بينالمللي شعر فجر كه در
بهمن 1385برگزار شد ،هيئت داوران با بيشترين
آرا ،طاهره ص ّف�ارزاده را برگزيده بخش ش�عر نو
(سپيد و نيمايي) معرفي كردند

سیدهاعظمحسینی

طاهره صفار زاده

بررسي آثار هنرمندان زن مسلمان به عنوان تالش براي شكلگيري تمدن اسالمي
نگاه غرب به زن ،نگاهي است منحط ،ناقص ،گمراهكننده و غلط .نگاه اسالم به زن ،نگاهي
صابر نوري
است عزتبخش ،كرامتبخش ،رشدآفرين ،استقاللدهندهبه هويت و شخصيت زن؛ اين
ادعاي ماس�ت .ما اين ادعا را با محكمترين ادله ميتوانيم اثبات كني�م .امروز وقتي نگاه
ميكنيم ،نام زنان ما بر تارك كت ابهاي متعدّ دي – كتابهاي علمي ،كتابهاي پژوهشي،
كتابهاي تاريخي ،كتابهاي ادبي ،كتابهاي سياسي ،كتابهاي هنري  -گذاشته شده؛
اين موضوع اوالً به عنوان شاهدي بر مدعاي ما مطرح است و ثانیا گواهي است بر ظرفيتي عظيم.
امروزه جزو برترين نوشتهها و آثار مكتوب نظام اسلامي  -چه مقاالت و چه كتابها  -نوشتههاي بانوان ماست.
كم نيستند هنرمنداني كه بتوانيم آنها را در عرصه فرهنگسازي و حركت به سمت تمدن اسالمي پيشرو بدانيم.
هنرمنداني كه نه تنها در ايران كه در كشورهاي مختلف دل در گرو اسالم و تمدن اسالمي دارند .از ايران خودمان
بگيريم تا فلسطين و لبنان يا حتي كشوري چون امريكا ،هستند هنرمنداني كه تعهد خود به فرهنگ مقاومت را
به اثبات رساندهاند .در اين گزارش بر آنيم تا برخي از اين چهرهها را معرفي نماييم.
طاهره صفارزاده ،شاعر ه مقاوم
دكتر طاهره صفّارزاده ،شاعر ،نويسنده ،نظريهپرداز ،محقق،
مترجم و استاد دانشگاه ،در روز  27آبان  1315در خانوادهاي
در س��يرجان به دنيا آمد .پدر و مادرش را در پنج سالگي از
دست داد و مادربزرگش سرپرستي او را بر عهده گرفت.
وي نخستين شعرش را به نام «بينوا و زمستان» در  13سالگي
سرود كه در روزنامه ديواري مدرسه ثبت شد .در نزد مردم
ايران ،طاهره صفارزاده با شعر «كودك قرن» شهرت يافت.
اين شعر كه در نخستين كتاب ش��عر او چاپ شد ،توصيفي
از وضعيت فرزند يك مادر اش��رافي و ترس��يمي از انحطاط
فرهنگ غربگرايانه بود.
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در ادامه تحصيالتش سينما را نيز به عنوان هنر دوم برگزيد
و دو فيلم كوتاه ساخت.
در سال  1355به جرم سرودن ش��عر مقاومت ديني و امضا

فدوي در دوره اول زندگي خود كه
قبلازسال 1967رادربرميگيرد،
باتأثيرپذيريازموجرمانتيسمدر
كشورهايعربيبهسرودناشعار
عاطفيووجدانيميپرداخت

نكردن برگه عضويت اجباري در حزب رستاخيز ،از دانشگاه
اخراج شد.
دكتر صفارزاده در ايام خانهنشيني كتاب َسفَر پنجم را تحرير
كرد .اين كتاب او كه دربرگيرنده اشعار مقاومت با مضمون
ديني اس��ت ،در س��ال  1356تنها در دو ماه ،به سه چاپ با
شمارگان  30هزار نسخهاي رسيد.
وي در ماه مارس  2006ميالدي ،همزمان با برپايي جش��ن
روز جهاني زن ،از سوي سازمان نويسندگان آفريقا و آسيا به
عنوان ش��اعر مبارز و زن نخبه و دانشمند مسلمان برگزيده
شد .در بخشي از نامه اين س��ازمان آمده است« :از آنجا كه
دكتر طاهره صفّارزاده ش��اعر و نويس��نده برجس��ته ايراني
مبارزي بزرگ و نمونه واالي يك زن دانشمند و افتخارآفرين
مسلمان است ،اين سازمان ،ايشان را به پاس سابقه طوالني
مبارزه و كوششهاي علمي گس��ترده ،به عنوان شخصيت
برگزيده سال جاري انتخاب كرده است».
همچنين در نخس��تين جش��نواره بينالمللي شعر فجر كه
در بهمن  1385برگزار ش��د ،هيئت داوران با بيشترين آرا،
طاهره صفّارزاده را برگزيده بخش شعر نو (سپيد و نيمايي)
معرفي كردند.
علميسازي ترجمه
دكتر طاهره صفّارزاده ،پايهگذار آموزش ترجمه به عنوان يك
علم و برگزاركننده نخستين كارگاه «نقد علمي ترجمه» در
دانشگاههاي ايران است .بر اين اساس ،از ابتداي تدريس خود

آیات القرمزی

اينبانوانبرگزيده

دا» با روايتي زيبا از روزهاي مقاومت خرمشهر ،تو
را با خودت به ميان آتش و خ�ون ميبرد .با كتاب
ميخنديدي و گريه ميكردي .از آن كتابهايي كه
نگارششيواوزيبايشمجبورتميكرد،بقيهكارها
را رها كني تا تمام هزار صفحهاش را بخواني

نسرينياسين

سبب ش��د اين اس��تاد ترجمه ،به اش��كالهاي معادليابي
ترجمههاي فارسي و انگليس��ي قرآن مجيد پي ببرد .وي در
كتاب ترجمه مفاهيم بنيادي قرآن مجيد ،يكي از كاستيهاي
مهم ترجمههاي فارسي و انگليسي ،يعني كوتاهي مترجمان
در ايجاد ارتباط نامهاي خداوند (اس��ما ُء الحس��ني) با آيات
قرآن را كشف كرده اس��ت كه اين تشخيص ،سرآغاز تحولي
در ترجمه كالم اله��ي به زبانهاي مختلف بود .اين كش��ف
علمي ،او را برانگيخت كه به ترجمه قرآن به دو زبان انگليسي
و فارسي همت گمارد.
ترجمه قرآن حكيم حاصل  27س��ال مطالع��ه قرآن مجيد،
آموختن زبان عربي و تحقيق و يادداشت برداري از تفسيرها
و منابع قرآني است كه از مراجعه به كالم الهي براي كاربرد در
شعر آغاز شد و به ترجمهاي مفهومي ،روان و قابل فهم همگان
از قرآن به دو زبان انجاميد .شرح اين توفيق در مقدمه كتاب
ترجمه مفاهيم بنيادي قرآن مجيد و نيز دو مقدمه فارسي و
انگليسي ترجمه قرآن حكيم آمده است.
او در س��ال  1380نيز پس از انتش��ار ترجمه قرآن حكيم به
افتخار دريافت عنوان «خادم القرآن» رسيد.

سيده اعظم حسيني ،ماد ِر «دا»!

عدهاي ميگفتند «اين كتابها و اين حرفها ديگر خريداري
ندارد .كسي سراغ اين موضوعات نميرود .نسل جديد حوصله
خواندن اين حرفها را ندارد .كتابهاي جنگ و دفاع مقدس،
از همين ابتدا شكستخوردهاند و حرفهايي از اين دست» .
اما ناگهان پديدهاي وارد دنياي ادبيات دفاع مقدس شد كه
تمام آن بافتههاي ذهني و توهمات را باطل كرد.
«دا» با روايتي زيب��ا از روزهاي مقاومت خرمش��هر ،تو را با
خودت به ميان آتش و خون ميب��رد .با كتاب ميخنديدي
و گريه ميكردي و ميترس��يدي و ش��اد ميش��دي .از آن
كتابهايي كه نگارش شيوا و زيبايش مجبورت ميكرد ،بقيه
كارها را رها كني تا تمام هزار صفحهاش را بخواني.

نويسنده اين اثر سيده اعظم حسيني كه اصالتي كرد دارد،
كوشيده در اين رمان موضوع مقاومت مادران ايراني در جنگ
ايران و عراق را زمينهايكند براي يك واقعهنگاري جذاب و
البته ملموس .تاكنون اين كتاب به زبانهاي انگليسي ،چيني،
اسپانيايي و اردو ترجمه شده است و اميدواريم به زبانهاي
ديگر نيز ترجمه شود تا حس ايراني و اسالمي و وطندوستي
به همه كشورها منتقل شود.

فدوي طوقان پرچمدار شعر فلسطين

جايگاه فدوي طوقان در ادبيات معاصر عربي ،جايگاهي واال و
رفيع است؛ بهنحويكه او را پرچمدار شعر زنان عرب در دوره
معاصر ميدانند .او بسياري از تجربههاي شعر زنان در زمينه
عشق ،انقالب و جنبش اعتراضي عليه اجتماع را پايهگذاري
كرده اس��ت .ش��عر او را به دو مرحله كام ً
ال متف��اوت و مجزا
ميتوان تقسيم كرد:
الف) شعر عاطفي و وجداني
فدوي در دوره اول زندگي خود كه قبل از س��ال  1967را در
برميگيرد ،با تأثيرپذيري از موج رمانتيس��م در كشورهاي
عربي به سرودن اشعار عاطفي و وجداني ميپرداخت.
او در اين مرحل��ه رويكردي بدبينانه و يأسآميز نس��بت به
مسائل مهم حيات انسان چون مرگ و تولد ،سرنوشت عشق،
سعادت وفاداري و . . .داشت .پژوهشگران محتواي اين بخش
از اشعار او را سطحي ،كمعمق و تقليدي ارزيابي ميكنند.
گرچه بخشي از اشعار او درباره فلسطين در اين دوره داراي
رنگ و بوي وطني اس��ت ،اما او هيچگونه واكنش و تعهدي
در قبال سرنوش��ت هموطنانش ندارد و شعرهاي وطنياش
بيشتر حاوي احساس دلتنگي (نوستالژيك) نسبت به خاك
فلسطين است و در زمره اشعاري قرار ميگيرد كه به تعبير
غسان كنفاني «احساسي سوزان ،اما كوركورانه و ناآگاهانه»
دارند .ش��عر «حياه» تصوير كاملي از نگرش او به زندگي در
اين مرحله است:
زندگيام سراسر ،حزن و اندوه اس��ت .فردا كه سايه آن محو

ويژه مصاديق و ابزارهاي فرهنگي در تمدن مطلوب اسالمي

در ايران ،روشي بر پايه شناخت و تطابق مفهومي ،دستوري
و س��اختاري دو زبان مب��دأ و مقصد پديد آورد .اين ش��يوه
پيشنهادي ،در درسي كه س��ابقه تدريس قانونمند نداشت،
الگوي بس��ياري از همكاران وي قرار گرفت .پس از پيروزي
انقالب اس�لامي ،تعيين كتاب ايش��ان به نام اصول و مباني
ترجمه ،به عنوان كتاب درسي ،در ش��ناخت نظريهها و نقد
علمي ترجمه ،به ويژه براي دانشجويان اين رشته مفيد افتاد.
اين كتاب در كارگاههاي ترجمه اس��تفاده شد و نقشي مؤثر
در ترجمه ايران داشت .چند سال بعد ،كتابي در اين علم در
انگلستان منتشر شد.
در «جشنواره شعر آسيايي داكا» كه در سال 1987( 1365
ميالدي) برپا شد ،مسئوالن برگزاري جشنواره ،دكتر طاهره
صفّارزاده را به عن��وان يكي از پنج عض��و بنيانگذار كميته
ترجمه آسيا برگزيدند .رئيس جش��نواره درباره اين انتخاب
گفت« :ما معتقديم كه يك نفر ،آن هم در اين سر دنيا از علم
ترجمه حرف زده و اصولي عرضه ك��رده و آن يك نفر ،خانم
دكتر صفّارزاده است».
زيربناي حوزه هنري و مسئوليتهاي تازه
طاهره صفّارزاده با آگاهي از خأل فرهنگي نهضت اسالمي ،در
آغاز نهضت به كمك نويسندگان سرشناس و متعهد مسلمان،
مركزي به نام «كانون فرهنگي نهضت اس�لامي» بنا كرد .در
مدت مسئوليت او پيش از پيروزي انقالب اسالمي ،حدود 300
هنرجو در رشتههاي سينما ،عكاسي ،تئاتر ،نقاشي ،گرافيك،
شعر و داس��تان ،به همت اس��تاداني كه توقع حقالتدريس
نداشتند ،در آن مركز آموزش ديدند كه اندكي بعد از چهرهها
و مسئوالن فرهنگي و هنري انقالب اس�لامي شدند .كانون
فرهنگي نهضت اسالمي پس از آنكه صفّارزاده آن را به جوانها
واگذار كرد ،به «حوزه انديشه و هنر اسالمي» و بعدها به «حوزه
هنري سازمان تبليغات اسالمي» تغيير نام داد.
در خدمت متون مقدس
به ج��ز برنامهريزي ب��راي زبانهاي خارجي ،به پيش��نهاد
دكتر صفّارزاده ،درسي با عنوان «بررسي ترجمههاي متون
اسالمي» در برنامه گنجانده شد .تدريس اين واحد درسي،

«نسرینیاسینبلوط» شاعرلبنانيمتولدسال 1975ميالدي
است كه داراي سه كتاب شعر و دو رمان است و عالوه بر آن در
برخيمجالتوپايگاههاياينترنتيبهنوشتنمقاالتمشغول
است.اولينآن«ارجوانالشاطي»(ساحلارغواني)استكه
خالصهايازمهاجرتوغربتاودركاناداومصائبشدربيروت
استونغمهايازغربتوگمگشتگياستوقصايديمليو
احساسيودرعشقوطندرآنموجوداست
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ويبابياناينكهمقاومتتنهاباسالحنيست،افزود:
مقاومت با قلم تأثير بيشتري دارد براي همين اگر
قلم از قلب و احساس واقعي خارج نشود پيام آن با
قدرت به هدف ميرسد

ش��ود ،پژواكي از آن زمي��ن خواهد ماند ،آواي��ي اينچنين
زندگيام به تمامياشك است و قلبي سوزان ،اشتياق و ديوان
شعري و نواي عود».
ب) شعر پايداري و تعهد
ژوئن  1967و شكس��ت اعراب در جنگ ش��ش روزه ،نقطه
عطفي در زندگي فدوي محس��وب ميشود .بعد از جنگ كه
نااميدي بر سرزمين فلسطين و ديگر كشورهاي عربي سايه
انداخت ،فدوي به اين نتيجه رس��يد كه شعرش به افقهاي
جديدي نياز دارد كه ضرورت تغيير خط مش��ي او را ايجاب
ميكند .به اين منظور به تدريج از حص��ار انزواي رمانتيكي
فاصله گرفت و به صف شاعران مقاومت پيوست.
در اين مرحل��ه مراودات ادبي او با ش��اعران ب��زرگ نهضت
آزاديبخش فلسطين مانند سميح القاسم و محمود درويش،
جان ت��ازهاي به كالب��د زندگي ادبياش بخش��يد .فدوي به
اعتراف خود شهرت جهانياش را مديون شعر انقالبي درباره
فلسطين است و به اين سبب لقبهاي «سنديانه» و «زيتونه
المباركه» را كه نمادهاي��ي از جريان مقاومت هس��تند ،از
سوي ادبا دريافت كرد .شعر متعهد و انقالبي فدوي برخالف
ش��عر وجداني كه نماد در آن جايگاهي ن��دارد ،برخوردار از
ساختاري كام ً
ال نمادين است .اين دوره از شعر او با سرودن
ديوان «الليل و الفرسان» آغاز ميشود و قصيده «لن ابكي»
را ميتوان مانيفس��ت او در زمينه پيوس��تن به جريان شعر
مقاومت دانست.

پاتريشيا اسميت ،مقاومت در امريكا!

پاتريشيا اسميت يكي از شاعران و روزنامهنگاران امريكايي
است كه در سالهاي فعاليت خود موضوعات متعددي راجع
به انسان و اجتماع را محور آثارش قرار داده است« .فلسطين»
يكي از پرتكرارترين موضوعات آثار اوست.
اسميت در س��ال  1955در خانوادهاي كه در امريكا از آن به
عنوان فرودس��تان جامعه ياد ميش��ود ،متولد شد .تولد در
خانوادهاي سياهپوس��ت او را از همان دوران كودكي با طعم
تلخ نژادپرستي و تبعيض نژادي آش��نا كرد ،شايد به همين
دليل بود كه او در س��الهاي بعد ،بس��ياري از آثار خود را با
محوريت همين موضوع نوشت و منتش��ر كرد .در ميان آثار
اسميت ،اشعار و نوشتههايي با موضوع فلسطين و تجاوز رژيم
صهيونيستي به خاك اين كشور نيز ديده ميشود كه بعضاً در
روزنامههاي مختلف امريكا يا حتي در مجموع ه اشعاري كه با
محوريت «فلسطين» به چاپ رسيده ،منتشر شده است.
نوشتههاي او درباره فلسطين سالهاي سال در روزنامههاي
امريكا منتشر شد؛ يادداشتها و گزارشهايي كه بيانگر رويه
نژادپرس��تانه رژيم صهيونيستي در فلس��طين بود .اسميت
ارائه گزارشهاي متداول را نه از روزهاي حمله به غزه كه از
س��الها پيش از آن آغاز كرد .گزارشهايي كه او مينوشت،
مستنداتي از رفتارهاي س��ربازان صهيونيستي در فلسطين
بود كه براس��اس اخبار هفته ش��كل ميگرفت .نويسنده در
اين گزارشها ،بر پايه اخبار منتشر شده در رسانهها ،نگاهي
فراتر از جامعه صهيونيستزده و رسانههاي مطيع اسرائيل در
كشورش به ماجراي فلسطين دارد.
فق��ر و بيكاري مردم فلس��طين ،كودكان كش��ته ش��ده در
جنگهاي اسرائيل عليه اين كشور ،نبود امكانات بهداشتي و
رفاهي ،از بين رفتن زنان و نداشتن امكانات تحصيلي از جمله
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موضوعاتي است كه اسميت را بر آن داشته تا يادداشتهايي را
براي گوشهاي شنوايي كه در جهان باقي ماندهاند ،بنويسد.
او در بخشهايي از يادداشت خود مينويسد« :مردم فلسطين
در شرايط كنونياي كه اسرائيل براي آنها ايجاد كرده است،
احس��اس درماندگي ميكنند .فقر و بيكاري در اين كش��ور
بيش از  65درصد مردم را در بر گرفته و اگر اس��رائيل به اين
مجازات دس��تهجمعي ادامه دهد ،اين وضعيت وخيمتر نيز
خواهد شد».
بخشهايي از اشعار اس��ميت در كنار سرودهايي از محمود
درويش و تعدادي ديگر از ش��اعران فعال براي فلسطين در
اثري با عنوان «اشعاري براي فلسطين» منتشر شده است.
اين كتاب به كوش��ش رمي كنزي در س��ال  2008در 118
صفحه منتشر شده است.

نسرين ياسين بلوط ،غربت در كانادا!

اين شاعر لبناني متولد سال  1975ميالدي است كه داراي
سه كتاب شعر و دو رمان است و عالوه بر آن در برخي مجالت
و پايگاههاي اينترنتي به نوشتن مقاالت مشغول است .اولين
آن «ارجوان الشاطي»(ساحل ارغواني) است كه خالصهاي
از مهاجرت و غربت او در كانادا و مصائبش در بيروت اس��ت
و نغمهاي از غربت و گمگش��تگي اس��ت و قصاي��دي ملي و
احساسي و در عشق وطن در آن موجود است.
مجموعه شعر دومش «رويا في بحر الشوق»(رويايي در درياي
شوق) است كه آن را پس از ديدارش از الجزاير سرود ،در اين
مجموعه شعر خالصهاي از ديدارم از الجزاير را عرضه و آن را
به مردم اين كش��ور اهدا كرده كه قصيده «سفينهالشهدا»
مهمترين شعر اين مجموعه است.
مجموعه شعر سومش «مهربه كلماتي اليك» (فرار كلماتم
به س��وي تو) اس��ت كه در آن از جو غم و اندوه دور شده و از
مصيبتهاي جهان عرب بهويژه از مصر ،ليبي و تونس سرود
و قصائد جنوبي در آن نوشت كه اشغالگري و اشغالگر از خود
سخن ميگويد .نسرين بلوط همچنين دو رمان هم دارد ،يكي
از اين دو رمان« ،شبهاي درد تو» نام دارد كه در آن برخي
از مشكالت اينترنت و آسيبهاي آن را در قالب يك داستان
ارائه كردهو رمان دومش هنوز اسم ندارد.
«نس��رين بلوط» در بخش��ي از يك گفت و گو در پاس��خ به
س��ؤالي درباره جايگاه مقاومت در ادبيات جهان عرب گفت:
قلم هميشه سالح بوده و همچنان در همه مكانها و زمانها
هست .وي با بيان اينكه مقاومت تنها با سالح نيست ،افزود:
مقاومت با قلم تأثير بيشتري دارد براي همين اگر قلم از قلب و
احساس واقعي خارج نشود پيام آن با قدرت به هدف ميرسد.
نسرين بلوط ادامه داد :بسياري از انقالبها بوده كه تنها با قلم
شكل گرفته است؛ مث ً
ال ويكتور هوگو آثارش در انقالب فرانسه

مراجعاتمكررفقطوفقط
منجربهارجاعبهمراكزمختلف
پليسشدهاست.فقطيكباراز
خانوادهبرايآياتدرخواست
لباسشدهاست

تأثيرگذار بوده است.

آيات القرمزي ،انقالبي بحرين

آيات القرمزي در دانشكده تربيت معلم تحصيل ميكرده و به
واسطه شعرهايي كه عليه رژيم آل خليفه ميسراييد در بحرين
به شهرت رسيده بود .وي در زمان ناآراميهاي ميدان لؤلؤ بحرين
همگام با مردم فعاليتهاي زيادي عليه رژيم آلخليفه داشت و
پيش از ربوده شدن چندين بار از سوي نيروهاي امنيتي تهديد
شد .در يكي از تجمعاتي كه در ميدان لؤلؤ برگزار شده بود آيات
شعري بر ضد حكومت آلخليفه و خصوصاً شخص خليف ه بن
سلمان آلخليفه نخستوزير بحرين خواند .به همين علت از آن
روز بارها مورد تهديد قرار گرفت و صفحاتي در فيسبوك عليه
ايشان ايجاد شده بود و ايميلهاي سرشار از توهين و اهانت و سب
و شتم و تهديد به قتل دريافت ميكرده است.
بهدليلتهديداتحكومت،آياتمنزلپدريخودراتركميكند
و در منزل يكي از نزديكان خود مخفي ميشود .در يكي از آخرين
شبهاي ماه مارس ،پليس به خانه اين خانواده حمله ميكند و
بعد از تفتيش كل منزل و ايجاد رعب و وحشت و تهديد اهل خانه
و به دليل عدم موفقيت در يافتن آيات ،خانه را ترك ميكنند.
در  ۲۹مارس ۲۰۱۱حدود ۱۵نفر (پليس و لباس شخصي) وارد
منزل پدري آيات ميشوند و تمام درهاي اتاقهاي منزل وي را
شكستهواثاثيهمنزلراتخريبميكنند.گفتهميشود،پليسها
بعضي از اثاثيه و جواهرات را دزديدهاند و تقريباً تمام وسایل آيات
را نيز با خود بردهاند .مادر آيات ميگويد كه فرمانده افراد به ما
گفت« :بيرون ميروم تا سيگاري بكشم و وقتي برميگردم مكان
آيات را به ما ميگوييد واال از باال دستور داريم كه خانه را بر سرتان
خراب كنيم ».كودكان خانواده همه ترسيده بودند و زنان گريه
ميكردند .بعد از تهديد زياد پدر خانواده راضي ميشود كه آيات
را تحويل بدهد .به همراه مجموعهاي از نيروها به منزلي كه آيات
در آن مخفي بوده مراجعه و آيات را كه آماده شده بود تا خود را
تسليمپليسكند،دستگيرميكنند.بهخانوادهويگفتهميشود
كه فردا به مركز پليس الحوره مراجعه كنند.
از آن روز خبري از آيات نيست .مراجعات مكرر فقط و فقط منجر
بهارجاعبهمراكزمختلفپليسشدهاست.فقطيكبارازخانواده
براي آيات درخواست لباس شدهاست و پس از آن حضور آيات
در هيچكدام از مراكز مرتبط با پليس تأييد نشدهاست و در آخر از
خانواده خواستهاند كه شكايتي مبني بر فقدان و گم شدن آيات
تنظيم كنند در حالي كه آيات توسط نيروهاي ملبس به لباس
پليس و در مقابل چشم خانواده او بازداشت شدهاست.
در برخي از رس��انهها اخباري مبني بر كشته ش��دن وي بر اثر
شكنجه در زندانهاي آلخليفه منتشر شد ،كه چند روز بعد
اين خبر از س��وي خانواده وي و منابع حقوق بشري در بحرين
تكذيب گرديد .در گفتوگويي با راديو شيعه هلند اخبار مربوط
به كشته شدن آيات در زندان يا كماي وي در بيمارستان از سوي
مادر وي تكذيب شد .يكي از زنان هم بند آيات القرمزي كه به
تازگي از زندان آزاد شدهاست نيز در گفت وگويي تأكيد كرد كه
تا چهارش��نبه ۲۰آوريل ۲۰۱۱در زندان با آيات بوده و وي در
صحت و سالمت است.
توگوباشبكه
عباسالعمرانعضومركزحقوقبشربحريندرگف 
العالم تأكيد كردهاست كه خانم آيات القرمزي در زندان به سر
ميبرد و هنوز زندهاست و رژي م آلخليفه به منظور فضاسازي
براي حذف فيزيكي اين مبارز بحريني در زندان ،شايعه كشته
شدن او را مطرح كرده است.

در برخي از رسانهها اخباري مبني بر كشته شدن
آیاتبراثرشكنجهدرزندانهايآلخليفهمنتشر
شد ،كه چند روز بعد اين خبر از سوي خانواده وي و
منابع حقوق بشري در بحرين تكذيب گرديد
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