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سخن اول

پاسخهای گونا گون
بهچیستیعلمدینی
پرســش از علــم دینــی ،در ســال های
اخیر بیش از گذشــته مورد توجه قرار
گرفتــه اســت .در ایــن میــان ،اندیشــمندان و
صاحــب نظــران کشــورمان بــه ایــن پرســش،
پاس ـخهای متفاوتی داده اند .این پاســخ ها را
مــی تــوان در یک طیف گســترده بررســی کرد.
در یک سرطیف روشنفکران دینی قرار دارند که
عمدتا خواهان تطبیق دین با علم هستند و در
نهایت برای علوم تجربی اصالت قائل هستند.
در ســر دیگر طیف هســتند کسانی که هر گونه
علــم غربــی را دارای ذات مــی دانند و ریشــه آن
را اومانیســتی مــی داننــد و بــه طــور کلــی علوم
امروزی را دارای زمینه الحادی و ماتریالیســتی
مــی داننــد.در ایــن میــان ،نظریــات میانــه ای
اســت که می توان گفت بــا گفتمان کلی نظام
جمهوری اسالمی نیز بیشتر همخوانی دارد.
در این میان نام سه تن از نظریه پردازیان بیش
از سایرین مطرح می شود .اولین آنان آیت اهلل
عبداهلل جوادی آملی است که نظریه علم دینی
خــود را بــه تفصیــل در کتــاب «منزلــت عقل در
هندسه معرفت دینی» شرح داده است.
نفــر بعــدی ،پروفســور مهــدی گلشــنی اســت
کــه خاســتگاه اصلــی او فیزیــک اســت ،امــا بــه
علــم نگاهــی فلســفی دارد .وی در مــورد علــم
دینــی نظری دارد کــه از جهات گونا گون با نظر
آیت اهلل جوادی آملی شباهت دارد.
پــس از ایــن دو بایــد از دکتــر خســرو باقــری
نــام ببرم؛ کســی کــه با فلســفه تعلیــم و تربیت
شــناخته می شــود ،اما نظریه علــم دینی خود
را بــا توضیحــات در کتــاب «هویت علــم دینی»
تبیین کرده است.
امــا میــان ایــن ســه نظریــه تفــاوت هایــی هم
وجــود دارد کــه بررســی هــر کدام به یــک مقاله
علمی نیاز دارد .برای مثال گلشــنی در بخشی
از همایــش علــم و دیــن در دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان انتقاد خود به نظریه جــوادی آملی را
اینگونــه بیــان می کند :ایشــان علمشــان ناظر
به علم در مقام «ثبوت» اســت ،ولی چیزی که
در کتــاب هــا ُپر اســت ،علــم در مقــام «اثبات»
اســت و عالمــان عمدتابــا این ســطح ســر و کار
دارنــد و علــم در مقام اثبــات ،دینی و غیردینی
دارد.
االن مردم بهآنچیزی کهدر کتابهاآمدهاست،
رجوعمی کنندواین کتابهاپرازمفروضاتیاست
کهافرادبهیافتههایتجربیعلماضافه کردهاند.
اینها به صورت عرفی علم به حســاب می آیند،
گر چه ممکن است غیر دینی باشند.
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برگزار ی همایش علم و دین در دانشگاه صنعتی اصفهان؛

پرسشاز علمودیندر سرزمینتکنولوژی
پرسش از

شهر

جایگاه تصوف در تاریخ شهر اصفهان

پلیبهسویتشیع

بقعه شیخ ابومسعود رازی

اصفهانــی هــا در ابتــدای تاریــخ اســام،
ســنی مذهــب بودنــد .اولیــن جرقــه های
محبــت امیرالمومنیــن (ع) بــه عملکــرد
حکمرانانــی بر می گــردد کــه از ســوی امام
محمود
فروزبخش علی(ع)بهسویآنوادیفرستادهشدند.
در ســال های خالفت امویان و عباســیان،
ترویج تشیع و حقانیت اهل بیت دشوار شــد .از طرف دیگر
وجود امام زاده ها و ساداتی که در اقصی نقاط ایران پرا کنده
شدند ،در زنده نگه داشتن یاد و مرام اهل بیت موثر بود.
در قرن ســوم هجری ،ا کثریــت مردم شــهر ،حنبلی مذهب
بودند( .المقدسی ،احســن التقاسیم فی المعرفه االقالیم،
ج 2ص  573و  )591البتــه بودند از بزرگانی که شــیعه بوده و
کم و بیش این مذهب را به صورت محدود تبلیغ می کردند
و یا به صورت تقیه ،فعالیت های سازنده ای داشتند ،اما در
این میان ،نام محدث بزرگ ،ابومسعود رازی از همه بیشتر
در اذهان مانده است.
میان جرقه های نخســتین کشــش به اهل بیــت و محبت
به ایشان تا شیعه شدن به صورت رسمی فاصله ای است.
این فاصله ا گر برای یک قوم باشــد ،فاصله ای دراز در تاریخ
اســت .اصفهانی ها در زمان صفویه یعنی چیــزی در حدود
 9قرن پس از مســلمان شــدن ،به طور کامل مذهب شیعه
راپذیرفتند.
در این میانه ،ما با حکومت شــیعیان دیلمــی یعنی آل بویه
روبهروهستیمواز آنمیانناموزیرمعروفآنان،صاحببن
عباد در قرن چهارم هجری بیش از سایرین به یادگار مانده
تنها فرقه های صوفیه نیســت .منظور مــا از متصوفه دقیقا
اســت .تا جایی که مقبره او امروز در میــدان قدس ،زیارتگاه
ارتفــاع و فهمی از اســام اســت کــه در آن زمان شــایع و رایج
مومناناست.
بوده است .برای مثال هنگامی که گفته می شود «زمانه ما،
پــس از آل بویه و کشــمکش هایی ،اصفهــان مرکز حکومت
زمانه اخباری است» منظور مان این نیست که همه به طور
پهناور سلجوقیان می شود؛ سلجوقیانی که بر روی مذهب
مشخصپیرومکتباخباری گریهستند،بلکهمنظورمان
تســنن اصــرار دارنــد .بســیار ی از یادگارهــای فرهنگــی و
این است که ارتفاع و فهم زمانه ما از اسالم در سطح اخباری
عظمتهایتمدنیشهراصفهانمربوطبهآندوراناست.
است و مردمان و نخبگان در این مرتبه از شعور دین را درک
بعــد از حمله مغــول و فروپاشــی نظــام خالفت ،فرقــه های
می کنند.
مختلفــی کــه بیشــتر آنــان نیــز گرایــش هــای
مرتبه تصوف از لحاظ بروز فرهنگی ،اجتماعی
صوفیانــه دارنــد ،یکــی پــس از دیگــری ظهــور
و سیاسی مشخصه هایی اساســی دارد که کم
مییابندومجالترویجو گسترشدارند.درواقع
و بیــش در میــان گرایــش هــای عرفانــی و َفرق
با فروپاشی هسته اولیه که به نوعی به صورت
صوفیانهمشترکاست.
انحصاری دیــن را ارائه مــی داد ،ا کنون نوبت
متصوفه
تصوف ریشــه در قرن ها قبل از اسالم دارد.
به تکثرهای پرا کنــده ای می شــد که فرصت
آمدند و از
برخی معتقدنــد اســاس آنــان از نوعی نــگاه به
یافته خود را نشــان می دادند و مردمــی که از
حیث تاریخی
مسیحیتاست.برخینیزریشهآنانرااز ادیان
آنعظمتپیشینخیرچندانیندیدهبودند
درست مابین
شــرقی مانند هنــدو بــودا و برخی نیــز برگرفته از
نسبتبهآنان گرایشنشانمیدادند.
ایران
عقاید نوافالطونی می دانند .اینکه امری ریشه
عمدهمیراثفرهنگیمادرقرنهفتم،هشتم
سنی مذهب و
تاریخی قبل از اســامی داشته باشــد ،لزوما به
و نهــم مربــوط بــه متصوفه اســت .ســعدی،
ایران شیعی
معنــای آن نیســت کــه مخالف اســام اســت؛
موالنا و حافظ به عنــوان حافظه ملت ایران و
قرار
همانطور کهتصوفوتعالیماسالمیاشترا کات
سخنگوی زبان فارســی مربوط به این دوران
گرفتند
فراوانی دارند و صوفیان جملگی ادعا داشــتند
هســتند .دقت کنید که منظور ما از متصوفه

آنــان نیســت ،بلکــه هــدف ،بیــان آن مرحلــه ای بــود کــه
فرهنــگ اصفهــان آن را طــی کــرد؛ مرحلــه مهمــی کــه
نمی توان به آن بی توجه بود.
بــا توجه بــه مقــام حــد واســطی کــه بــرای تصــوف در تاریخ
اصفهانذکرشد،چندنمونهذکرمیشود:
صائن الدین ابن ترکه :وی از عرفای قرن هشــتم و نهم
اصفهانوازمعروفترینشارحانابنعربیبهحسابمیآید
ونوشتههایاوبهنوعیپیوندمیانابنعربیومالصدرابوده
است.صائنالدینمهمترینحلقهرابطمیانابوعلیسیناو
سهروردیوابنعربیوخواجهنصیرالدینطوسیاز یکسو
و حوزه فلسفی اصفهان و حکمت متعالیه صدر المتالهین
شیرازی از سوی دیگر است .وی یکی از شخصیتهای موثر
و بانفوذی بود که قبــل از مال صــدرا در صدد تلفیق حکمت
اشراقیومشاییوعرفانیبرآمد.
خانقاه در کنار زورخانــه :هنگامی که رئوس حکومت
سنی بوده و مساجد اصلی در اختیار آنان بوده ،حرف هایی
که به مرام شیعه نزدیک تر بوده ،در مکان های غیر رسمیتر
زدهمیشده؛مانندخانقاههاوزورخانهها.زورخانها گرچهبا
ابزاریشبیهادواتجنگیمکانیبرایورزشاست،امادقیقا
مکانی بــرای انتقال آموزه هــای اخالقی و معنوی شــیعیان
بودهاست.صوفیاندر خانقاهنیزا گرچهفرقههایپرا کنده
و گونا گونی داشته اند ،اما جملگی در ارادت به امام علی(ع)
متفقالقولبودهاند.
در اصفهان خانقاه های فراوانی وجود داشته که در این
میان به خانقــاه علی ابن ســهل در قرن هشــتم میتوان
اشــاره کرد که در ســفرنامه ابــن بطوطــه نیز نــام آن آمده
از شیعه شدن ،محب امام علی(ع) بوده اند.
اســت .اصفهانی ها خانقاهی هم برای ابومســعود رازی
فرآیند محب بودن تا شــیعه شدن در این شــهر ،سال ها به
ســاختند کــه در دوره هــای زمانی بعــدی تکمیل شــد و
طول انجامیده اســت و در این میانه حکومت های ســنی،
قســمتهایی از آن هــم ا کنــون در خیابان جامــی باقی
اینمهمرابهوقفهانداختهاند.
مانده است.
پس از ســقوط خالفت و در دوران رفت و آمد حکومت ها در
وجــود اشــخاصی بــه نــام بابــا :شــاید معــروف تریــن
دوران پیش از صفویه ،حکامی آمدند که متعصب نبودند و
کســی که بــه این لقــب مــی شناســیم ،بابــا طاهــر در همدان
بدینترتیبهمراهبرایمواجهمردمباتشیعبیشتر گشوده
باشــد و معــروف تریــن بابــا در تخــت فــوالد
شــد .از طــرف دیگــر ،رشــد و گرایش بــه مذهب
هــم بابارکــن الدیــن اســت کــه او نیز شــرحی
شافعی کهاساسااز محباناهلبیتهستند،در
فارســی بــر فصــوص الحکــم ابــن عربــی
فرآیند انتقال به مذهب تشــیع در اصفهان موثر
نگاشتهاست.
بود،زیراشافعیهااز محباناهلبیتهستند.
بابابهمقامیمعنوی گفتهمی شود کهبهارشاد
همچنیــن در تصــوف نوعــی رهایــی و آســان
گــری دیــده مــی شــود کــه شــخص نســبت بــه میان جرقههای معنــویمــیپرداختــهاســت.حکایت هایی
پذیرایــی حقیقــت آغــوش بازتــری دارد کــه در نخستینکشش وجود دارد که باباهای عرفانی در طریقـ ـ ــت از
به اهل بیت
علم ــای بـ ــزرگ شیعه دس ــت گیری کرده اند
اســام ســنی مذهــب بــه خصــوص در مذهــب
و محبت به
و از میان علمـ ــا کسانی بودهانـ ـ ــد که در برهه
حنبل ،این نگاه کمتر دیده می شــود .فرهنگی
ایشان تا
ای از زمــان از ایشــان اســتفاده کــرده و به ـ ــره
که بــه تصــوف گرایش پیــدا مــی کنــد ،عمدتا در
شیعه شدن
بردهاند.
برابر ســلفی گری و قشــری گــری مقاومــت پیدا
بهصورترسمی
با توجه به موارد ذکر شــده می توان تصوف را
می کند.
فاصله ای
بهعنوانیکالیهتاریخیدر حیاتفرهنگی
پــس مالحظــه شــود کــه پرداختــن مــا بــه
است
اجتماعی اصفهان به حساب آورد.
صوفیــه و جایــگاه مــا بــه معنــی تاییــد عقایــد

که اسالم حقیقی آنان هستند و نه چیزی بیشتر از آن و یا در
برابر آن .از این سخنان که بگذریم ،در هر حالتی متصوفه با
زهدوپارساییو گوشه گیریشناختهمیشود.
پس صوفیه و آثار فرهنگی دوران درخشش صوفیان معموال
روحیه ای به جامعــه تزریق می کند که میــل دنیاخواهی و
توسعه طلبی و در یک کالم محکم گرفتن امر دنیا را کاهش
میدهد.مشابهاینروحیهدر ادیانپیشینهمبودهاست
و اساســا به طور معمول ایــن گونه بــوده که فهمــی از دین،
معموال این گونه رقم می خــورده و نوعی عدم توجه به دنیا
پدید می آمده است.
صوفیانرابهطریقهعشقومحبتوصفامیشناسند.
در ایــن حالت خواســته یــا ناخواســته از مرتبه عقل کاســته
می شود .اولین محصول این نگاه ،فروکاست نگاه عقالنی و
فلسفیبهمنظومهمعارفدینیاست.میدانیم کهباظهور
اشــاعره و تالش های غزالی و فخررازی ،راه بــرای این مهم از
پیش گشودهشدهبود.
از طرفدیگربا کاستهشدنمنزلتعقل،جایگاهمحاسبهو
بهطورمشخصعلمریاضیات کاستهمیشود.بدینترتیب
فنون اساســی تمدن اســام از معماری گرفته تا موســیقی،
جملگی نه بر منبای ریاضیــات و علم ترســیم و اعداد ،بلکه
بر مبنــای شــهود تبییــن و منتقل می شــده اســت کــه این

ضربهای اساسی در درازمدت به مولفه های تمدن ساز وارد
ساختهاست.
علــوم ســاختار ســاز و نظام ســاز ،کمتــر مورد توجــه قرار
می گرفتند.بدینترتیبصوفیه کمتربهفقهتوجهمی کرده
و در این میان در آداب و رفتار به نوعی مسامحه معتقد بوده
استوبرباطن گراییتا کیدمی کردهاست.حاصلایننگاه
آنبود کهبههنگامزمامداریصوفیانصفویه،حتیآنهاهم
به سراغ فقها رفتند ،زیرا در میان صوفیان ،علم اداره امور و
مدنیتموجودنبود.
صوفیان به احیای واژه والیت و جایگاه ولی پرداختند.
والیت که واژه ای قرآنی اســت ،در نگاه سنی مذهبان کمتر
مورد توجه قرار می گرفت .تشــابه صوفیه و شیعیان در این
بود که هر دو قائل بــه اهمیت بحث والیت بودنــد .البته در
اینجا تفاوتی نیز وجود داشــت .شــیعیان والیــت را منحصر
در اهل بیت علیهم الســام می دیدند  ،اما صوفیان معتقد
بودند در هر زمانی امامی حی وجود دارد که می تواند از نسل
اهلبیتهمنباشد.
در هرصورتتصوفدرستدر همیننقطهاهمیتتاریخی
خود را آشکار می ساخت .متصوفه آمدند و از حیث تاریخی
درستمابینایرانسنیمذهبوایرانشیعیقرار گرفتند.
از قرائن و شواهد پیداست که اصفهانی ها از مدت ها پیش

روایت حسین مطیع از همایش علم و دین؛

همایش علم و دین در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

بهدنبالنسبتعلمودین
همایش ملی علمی پژوهشی علم و دین با حضور
محققــان ،پژوهشــگران ،اســاتید و دانشــجویان
دانشــگاه صنعتی اصفهان در روزهــای  27و  28بهمن ماه
برگــزار شــد .ایــن همایــش دو روزه در روز اول در تــاالر شــیخ
بهایی دانشــگاه و در روز دوم در تاالر شــهید فتوحی دنبال
شد.
حجت االسالم محسن عمیق ،مدیر گروه معارف دانشگاه
صنعتیاصفهاندر آئینافتتاحیهاینرویدادعلمی گفت:
درراستایرهنمودهایمقاممعظمرهبریمبنیبراسالمی
شدندانشگاهها ،گشودنافقهایجدیددر عرصهتمدن
بومی اسالمی ،پیشرفتهای حاصله در سایه علم نوین و
ایجادرابطهعلمتوأمباایمانوهمچنینماموریتگروههای
معارف اســامی ،یکی از مباحث ضروری در دانشــگاهها به
ویژه دانشگاههای صنعتی کشور گفتمان سازی مباحثی
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همچون علــم و دین اســت تا بتوان در ســایه ایــن مباحث
با نظری هپــردازی و تولید علم در این عرصه ،علــم دینی را در
دانشگاههانهادینه کرد.
وی بــا بیان اینکــه نظام اســامی مــا نیازمند به علــم دینی
یشــود مگر آنکه در گفتمــان و تفکر،
اســت و این میســر نم 
مبانیوفلسفهمارسوخ کردهباشد،بیان کرد:همایشعلم
م دینی و بررســی روابط بین آنها و
و دین با هــدف تبیین عل 
بیان چالشهای نوین علمی در رابطه با موضوعاتی که در
فراخوان دین مطرح است ،برگزار می شود.
رییسمرکزمعارفاسالمیوادبیاتفارسیدانشگاهصنعتی
اصفهانابراز امیدواری کرد،برگزاریاینهمایش،نقطهآغاز
تاسیسهستهپژوهشیعلمودیندر دومحور دانشجویی
واساتیددر دانشگاهصنعتیاصفهانبودهوراهرابرایایجاد
تحصیالتتکمیلیدر رشتههایمرتبطهموار نماید.

بهدنبالایجادیکپنجره
مهدی برنجکــوب ،معــاون فرهنگــی اجتماعی دانشــگاه
صنعتی اصفهان نیز در آئین افتتاحیه همایش ملی علمی
پژوهشــی علم و دین گفت :علم و آ گاهــی زیربنای جهانی
است کهمامیشناسیم.
برنجکوب افزود :دین بدون آ گاهی و شــناخت فاقد ارزش
اســت و از ســوی دیگر علم در معنای عام به دنبال تبیین و
شــناخت پدیدههای جهان و ارائه تفســیر دقیقی از روابط
حا کمبرخلقت،موجوداتواشیایپیرامونماست.
وی تصریح کــرد :در پی چنیــن علمی بــودن ،توصیه ا کید
دین است و با این نگرش ،علم سفارش شده توسط دین،
علمدینیاستوعلمغیردینیوجودا محلیاز اعرابندارد.
در این همایش اساتیدی همچون مهدی گلشنی ،حمید
پارســانیا ،محســن جوادی ،مصطفی تقوی و عبدالرحیم
گواهیبهسخنرانیپرداختند.
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آقای دکتر مطیع ،شما دبیر اجرایی اولین همایش علم
ودیندر دانشگاهصنعتیبودید.اولینمطلبی کهذهنرابه
خودمشغولمی کندایناست کهاینهمایشباعنوانعلم
و دین در دانشــگاه صنعتی برگزار می شــود ،دانشــگاهی که
فلسفهوجودیآنتولیدمهندسانومتخصصانتکنولوژی
و صنعت اســت .لطفا بفرمایید برگزاری چنین همایشــی در
اینجایگاهچهضرورتیداشتهاست؟

هدف از برگزاری این همایش پرکردن فاصله بین علم ودین
در ذهنوضمیردانشجویانوحتیاساتیداست.متاسفانه
دیــواری در ذهــن فــار غ التحصیالن مهندســی وپزشــکی و
همچنین دانشــجویان علوم پایه شــکل گرفته که این دو را
جدا کردهاست.مابهدنبالایجاددریچهیاپنجرهایهستیم
که این تعامل ایجاد شــود یا ال اقل روزنه ای صورت بگیرد تا
دانشــجویان رشــته های فنی و مهندســی متذکر شوند که

پشتدانشآناننظراتیمبناییوجوددارد.
آیاواقعابرگزاریهمایشدر جوعمومیدانشگاهتاثیری
داشتهاست؟

ازنظرخواهــی دانشــجویان واســاتید بــه نظرمی رســد بلی.
همین که سوال و دغدغه ایجاد شــود یعنی آغاز کار صورت
گرفته است ودانشجویان فنی ا گر عمق دروس خود ومبانی
فلسفی ومتافیزیکی آن را دریابند دچار تعارض خواهندشد
وباید این تعارض شفاف وحل شود واال دچارتردید وبحران
فکریوحتیانحرافخواهندشد.
چرا برگــزار کننــده این همایــش مرکــز معارف دانشــگاه
صنعتی بود و آیا این مرکز برای بعد از این همایش گامی دیگر
در همین راستا را در نظر دارد؟

مرکزمعــارف از چهــار ســال پیــش ایــن جریــان را آغازکــرد
و دو درس جدیــد «دیــن وفنــاوری» و «اســام ومحیــط
زیســت» را بــرای اولیــن بــار در ا یــران ارا ئــه کــرد کــه
بــا اســتقبال دانشــجویان مواجــه شــد ودرس اخــاق
مهندســی راهــم دربرنامــه دارد .ایــن همایــش نقطــه
عطفــی ا ســت تــا ان شــاءاهلل بــا را ه ا نــدازی هســته
پژوهشــی علم ودین به یک مرکز پژوهشــی تبدیل شــود
وسپس رشته علم ودین در مقطع ارشد ودکتری تاسیس
شود؛دراینراهبادانشگاهشریفوسهندو...هم گفتو گو
داشته ایم تابه لطف خدا دوره های مشترک تحت اشراف
علمی پروفسور گلشنی داشته باشیم .ما این مساله را از
نیازهای ضروری برای جنبش نرم افزاری ونهضت تولید
علم می دانیــم وامیدواریــم گامی هرچنــد کوچک برای
رسیدن به تمدن نوین اسالمی باشد.

پرسش وگزارش

بر ذهن هر فیزیکدانی ،یک اصل حا کم بوده است

مال ک های علم دینی از منظر حمید پارسانیا

دادههایتجربی،
تئوریهاراتعییننمیکنند

حقیقتعلمبرحسبذاتخودش
نهسکوالراست،نهدینی

دیگر از فیزیکدانان سکوالر هم میگوید« :این اصل وحدت
که از بیــن جهانهای بینهایــت ،ب هطــور اتفاقــی در یکی از
مهــدی گلشــنی در بخشــی از ســخنانش در آغــاز
نیروها کهفیزیکدانهااز آنصحبتمیکنند،ریشهدر ادیان
آنها ،این نســبت رعایت شده اســت .این در حالی است که
همایــش علــم و دین گفــت :نکت ـهای کــه در قرن
توحیدی دارد».
دیویس که فیزیکدانی ســکوالر اســت ،در جواب ایــن افراد
بیستم فالسفه علم کشــف کردند و فیزیکدانان و ما عمدتا
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه دین در مقاطع اساســی
میگوید :فرض خــدای واحد یک فرض متافیزیکی اســت،
نســبت به آن غفلت کردیــم ،این مســاله بود کــه دادههای
میتواند به علم کمک و سرنخ دهد ،افزود :جایی که تجربه
امافرضجهانهایمتعدد کههیچتجربهاینمیتواندآن
یکــه شــما
یهــا را تعییــن نمیکننــد .بهطور 
تجربــی ،تئور 
جواب میدهد ،باید تجربه کــرد ،اما جایی که جمعبندی
راتایید کندنیزیکفرضمتافیزیکیاست.بااینتفاوت که
همــواره میتوانیــد تعداد زیــادی تئوری داشــته باشــید که
میکنیــد کــه دســتتان از تجربــه قطــع اســت ،ایــن اصــول
در اینفرض،بهحداسرافوافراط،فرضسنگین کردهایم.
تجربــه را توضیح دهنــد و یک تجربــه میتوانــد تئوریهای
متافیزیکی کمکمیکند .در بینادیانتوحیدی،برسراین
دکتــر گلشــنی بــا بیــان اینکــه در ایــن مباحــث ،بحثهای
زیادی را کنار بزند.
اصولمتافیزیکیاتفاقنظر است.
غیرفیزیکی وارد شدهاند و تکلیف این مباحث را بحثهای
گلشنی با بیان اینکه فرق این تئوریها ،در مفروضات عام یا
وی با اشاره به نقش دوم دین در علم ،اظهار کرد :معموال در
فلسفی تعیین کردهاند ،افزود :به همین دلیل در چهار پنج
همان اصول عامشان است ،گفت :این مساله ابتدا توسط
علم ،دو مقوله اســت :تجربه و نظریهپردازی .در قرآن عالوه
سال اخیر ،بحثهای فلسفی در بین محافل فیزیکی رونق
انیشــتین در دهه  30قرن بیستم کشف شــد ،ولی در ادامه
بر تایید تجرب ه حسی ،به دو مجرای معرفت دیگر هم اشاره
پیدا کرده اســت .بهطوریکه با مراجعه به سایت دانشگاه
فالسفهعلمبهآنپیبردند.بهطور مثالچنینوضعیتیرا
یشــود .یکی شــهود و دیگری وحی .کســانی کــه به دین
م 
آ کســفورد ،میبینیم که چقــدر بحثهای فلســفی در بین
در کوانتومویا کیهانشناسیداریم کهچندتئوریهمزمان
اعتقاد ندارند ،به وحی اعتقاد ندارند .اما بسیاری از اینان،
فیزیکدانانوفیلسوفانداغشدهاست.
تجاربموجودراتاییدمیکنند.
به شــهود معتقدند .پوانکاره یکی از شــهودگرایان است .یا
وی با طــرح مثال دیگــری دربــاره هــدفدار بــودن جهان،
وی افــزود :نکت ه مهــم دیگر این اســت کــه هــر فیزیکدانی را
تاونز که لیزر را کشف کرد میگوید« :دانش عمومی در اذهان
گفــت :واینبرگ ،برنــد ه جایزه نوبل که اســتاد مــن در برکلی
که بررســی کنیم ،مشــاهده میکنیم که یک اصل خاص بر
عمومیاز طریقاستنتاجاتمنطقییاجمعآوریاطالعات
بود ،میگوید« :هر چه جهان را بیشتر مطالعه میکنم ،آن را
ذهن آنهــا حا کم بوده اســت .مثــا هایزنبــرگ میگفت من
که بــه روشهای متــداول صــورت میگیــرد ،به
تئوریهایی را میپذیرم که ســاده باشند.
دســت میآیــد .ایــن در حالــی اســت کــه غالب
البته این ســادگی به معنای وجود حداقل
کشفیاتعلمی،بهطریقی کامالمتفاوتصورت
لزوم
یکــه فایرابنــد
مفروضــات بــود .درحال 
هــر فیزیکدانــی را کــه بررســی کنیــم ،مشــاهده میکنیم که یــک اصل
میگیرد .خیلی شبیه الهام است .این واژ ه الهام
ســادگی را رد میکنــد .یــا در مثالــی دیگــر،
خــاص بــر ذهن آنها حا کــم بوده اســت .مثال هایزنبــرگ میگفت من
معمــوال در علــم بــه کار نم ـیرود ،زیرا مــا عادت
دیرا ک معتقد به لــزوم زیبایــی نظریه بود.
تئوریهایی را میپذیرم که ساده باشند .البته این سادگی به معنای
کردهایم که آن را برای حوز ه دین حفظ کنیم».
حتی همســر او ،گفته اســت که ایــن اصل،
وجود حداقل مفروضات بود .درحالیکه فایرابند لزوم ســادگی را رد
وی بــا ورود بــه نقش ســوم دیــن در علــم و بیان
برای او یک مسال ه ایمانی بود .بهطوریکه
اینکــه این نقــش تــا نیمه قــرن بیســتم ،مطرح
نظری ـهای را که خــود بنــا کــرده بــود و نوبل
میکند .یا در مثالی دیگر ،دیرا ک معتقد به لزوم زیبایی نظریه بود
نبود ،افزود :ســواالتی که علــم نمیتواند به آنها
فیزیــک را بــه خاطــر آن برنــده شــده بــود،
پاســخ دهد یا در خود علم و یا بهطورکلی مطرح
بــه دلیــل وجــود مفهــوم بینهایــت در آن،
هســتند .مثال ســوال مولوی که از کجا آمــدهام؟ آمدنم بهر
بیهدفتر مییابم» .یک فیزیکدان دیگر ،پاسخ او را چنین
ریاضیات زشت نامید و آن را کنار گذاشت.
چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم ،بهطورکلی برای
میدهد کها گرجهانبیهدفباشد،مطالع هعلمی،فایده
رییس گروه فلســفه علم دانشــگاه صنعتی شــریف بــا بیان
همه انسانها مطرح است .اما سواالت دیگری نظیر اینکه
خودرااز دستمیدهدوپاسخدیگری کهدادهاندایناست
اینکه هیچکدام از این اصول حا کم بر ذهن دانشــمندان ،از
چرا ریاضیات در توضیح فیزیک موثر اســت ،وجــود دارد که
که نیافتن هدف ،دلیل بر نبودن آن نیست .اما جالبتر این
طریق تجربه به دســت نمیآیند ،افزود :بهعالوه شرودینگر
توضیح فلســفی دارد ،ولی توضیح آن از علــم نمیآید .یکی
است کهواینبرگ،مصاحبهایمیکندومیگوید«منظورمن
میگوید کهشماهموارهدر شروع کار علمی،چارچوبیدارید
از برندگان نوبل پزشــکی ،میگوید «اینکــه علم محدودیت
ایناست کههرچهبیشترطبیعترامطالعهمیکنیم،فهم
که آنهم از طریق تجربه به دست نیامده است .مثال شما،
یشــود که ســواالتی وجــود دارد که
دارد ،از آنجــا محتمل م 
هدفطبیعتمشکلترمیشود».
«ماده»یا«ریاضیات»رادر کار علمیخود،مفروضمیگیرید.
علــم نمیتوانــد به آنهــا پاســخ دهــد و هیچگونه پیشــرفت
ویباابراز تاسفاز عدمانتقالاینفعالیتهاوروشنگریها
یکــه ویگنر که
درحالیکه این امر ســادهای نیســت ،بهطور 
قابلتصوری از علــم نیز خــود را قادر بــه پاســخ دادن به آنها
بهمحیطما،افزود:یکیاز کسانی کهبحثشانسرابهجای
یکی از بزرگترین فیزیکدانان قرن بیســتم بود ،این را که ما
نمیکند .اینها ســواالتی هســتند که کودکان میپرسند .از
علیت مطــرح میکنــد ،بور اســت .ولی یــک حرف مهــم او،
فیزیکراباریاضیاتتوضیحمیدهیم،معجزهتلقیمیکند.
قبیلاینکهچگونههمهچیزآغاز شدوماچرااینجاهستیم؟
منتقل نشــد و آن این بود که بور گفته بــود این نظر من یک
وی بــا بیــان اینکــه در عصــر فعلــی مــا ،نقــش مفروضــات
و .»...همچنیــن پدربــزرگ علم کیهانشناســی معاصر که
نظرفلسفیاست کهفیزیکنمیتوانددر موردآننظردهد.
متافیزیکی دیــن در علم ،اهمیــت پیدا کرده اســت ،گفت:
عمر جهان را با کیهانشناســی جدید در یکــی از بزرگترین
گلشنی با طرح این سوال که این اصول متافیزیکی را از کجا
بهعنــوان نمونــه در کیهانشناســی روز ،صحبــت از تعــدد
رصدخانههای جهان حســاب کرد ،میگوید «این علم بود
میتوان آورد ،گفت :سرنخ بسیاری از این اصول متافیزیکی
جهانهاســت .بخشــی از کســانی که به دنبال ایــن نظریه
که مرا به این نتیجه رســاند که جهان بسیار پیچیدهتر از آن
در دیناست.فیزیکداناندر حالتالشاندتاهرچهار نیروی
رفتهاند ،بــه دنبال فــرار از خداباوری هســتند .محاســبات
است کهبهوسیل هعلمتوضیحدادهشود.فقطاز طریقفوق
طبیعترادر قالبیکنیرومعرفی کنند.یکپاسخبهدلیل
نشان داده اســت که چهار نیروی طبیعت ،نسبت ،شدت
طبیعت است که من میتوانم راز هســتی را بفهمم» .خود
یشــود ،اما هنگامیکه
این کار این اســت که کار ســادهتر م 
و قوت تنظیم شــده اســت و وجود حیــات مشــروط به این
همین شــخص بود که به من در کنفرانســی در برکلی گفت
خبرنگار از عبدالســام ،برنده جایــزه نوبل میپرســد که آیا
نســبت بســیار دقیق بین این چهار نیروی طبیعت اســت.
که در پنجاهسالگی به خدا رسیدم .چرا که دیدم نمیتوانم
یشــود شــما به این
توحیدی که به آن معتقدید ،باعث نم 
کســانی که خداباور هســتند ،وجود این نســبت دقیق را به
تعدادی از سواالتم را با فیزیک جواب دهم و تحمل پوچی
سمت بروید که وحدت تدبیر حا کی از وحدت مدبر است؟
خدانسبتمیدهند،اما کسانینظیرهاوکینگ کهاز قبول
امثالنیچهراهمنداشتم.
میگوید :بلــه ،احتمال دارد ایــن در نظرم بوده باشــد .یکی
خدا ،پرهیز دارند ،با طرح تعــدد جهانها ،عنوان میکنند

در کانون آن یــک متافیزیک الهی وجود داشــته باشــد.
را نشان میدهد که ســوژهمحور نیست .همچنین علم
حجت االسالم حمید پارسانیا در دومین روز از
به این ترتیــب علم دینــی یا غیــر دینی بــودن متصف به
در این نگاه ،محدود به محسوسات نیست ،بلکه شامل
هما یــش علــم و د یــن در دانشــگاه صنعتــی
متافیزیــک می شــود کــه ایــن متافیزیــک نیز خــود علم
علوم عقلــی و نقلی و وحی نیز میشــود .با ایــن تعریف از
پیرامون مال ک های علم دینی ،بحث خود را ارائه کرد.
است.
دین و علم ،در معنای علم و عقل ،دین نهفته نیست و
پارسانیا بیان کرد :علم بر حســب ذات خودش به دینی
پوزیتیویس ـتها در نیمه اول قرن بیســتم معتقد بودند
علم و عقل ،ابزار شناخت دین است.
بودن یــا غیردینــی بــودن متصــف نمیشــود .ذات علم
که علم ،متافیزیک ندارد .پستمدرنها به این رسیدند
وی در ادامــه ،این ســوال را طرح کــرد که اتصــاف علم و
ارائه حقیقت است و نوری است که میخواهد حقیقت
که علم ،محصول پارادایمهاست و در عینحال ،پارادایم
عقل بــه دینــی و غیردینی ،به چــه لحاظ اســت؟ مال ک
را نشــان دهد .یعنی عقل و علم بر حســب ذات خودش
غیرعلمی است .اما متافیزیک ،شناختی است که دین
در دینی بودن یا نبودن یک علم چه میتواند باشد؟
نه دینی اســت و نــه ســکوالر .عقــل آن قوهای اســت که
متوقــف بــر آن اســت .در عقالنیــت مــدرن بحثهــای
پارسانیا در ادامه به شــش مال ک برای دینی یا غیردینی
میخواهــد شــناخت حقیقــت را داشــته باشــد .علــم
صرفــا عقلــی را فلســفه میگوینــد؛ بــه همیــن ســبب بــا
بودن علم اشاره کرد :مال ک اول به لحاظ موضوع است؛
یعنی همان شــناخت حقیقت .حال شناخت حقیقت
فلســفه متافیزیکی اســامی فرق دارد .در نگاه ما اصول
یعنی ا گر موضوع یک علم دین باشد ،علم دینی خوانده
نــه دینــی اســت و نــه غیردینــی ،نــه آســیایی اســت و نه
موضوعــه از گزارههــای علم تجربی نیســت و در فلســفه
میشود .مثال ا گر موضوع یک علم ،شناخت خدا و افعال
اروپایی .کسانی که میگویند حقیقت علم سکوالر است
الهی ریشه دارند .البته خود فلســفه علم است و نسبت
و اقوال او باشــد ،آن علم به لحاظ موضوع ،دینی است؛
همانقدر خطا میکنند که حقیقت علم و حقیقت عقل
آن با علوم تجربی بسیار حیاتی است ،طوری که دینی یا
یا ا گر موضوع علوم انســانی ،حوزه تجویزهــای خداوند
را دینی می دانند.
غیردینی بودن علم بر اساس تعریف آن علم از متافیزیک
مانند فقه باشــد ،ایــن علم دینــی اســت .در مقابل ،ا گر
رییس شــورای حوزوی شــورای عالــی انقــاب فرهنگی
مشخص میشود .مثال تعریف ما از علیت که یک مساله
حقوق را صرفا توافقات جمعی بدانیم به لحاظ موضوع،
گفت :اما عالم یعنی کســی که بهدنبال شــناخت اســت
متافیزیکــی اســت ،در تحلیلهــای بعــدی مــا از علــوم
حقوق علم غیردینی خوانده میشود.
بــه لحــاظ واقــع در جهــان دوم و در عرصــه فرهنــگ،
انســانی کامــا اثرگــذار اســت؛ یعنــی ا گــر یک
گرفتــار خطا هــم میشــود .یعنــی چیزی
مقدمه تجربی را در دست دو فرد قرار بدهیم
که درواقع ما آن را علــم مینامیم ممکن
ثهــای صرفا عقلــی را فلســفه میگویند؛ به
در عقالنیــت مــدرن بح 
که یکــی معتقــد بــه متافیزیــک الهی باشــد و
است علمنما باشد .یک فرهنگی ممکن
همیــن ســبب با فلســفه متافیزیکــی اســامی فــرق دارد .در نــگاه ما
دیگری معتقد به متافیزیک الهی نباشد ،دو
اســت دچــار خطــا شــود و یــک معرفــت
اصــول موضوعــه از گزارههای علم تجربی نیســت و در فلســفه الهی
نتیجه متفاوت میگیرند.
عمومی باشد ،اما معرفتی یقینی نباشد،
رییس شــورای حوزوی شــورای عالی انقالب
گمانی باشد.
ریشه دارند .البته خود فلسفه علم است و نسبت آن با علوم تجربی
فرهنگی ،مال ک ســوم برای اتصــاف یک علم
وی ادامه داد :مــا در جهان دوم و جهان
بســیار حیاتی اســت ،طوری که دینی یا غیردینی بودن علم بر اساس
بــه دینــی بــودن را روش دانســت و تصریــح
سوم ،یعنی ذهن افراد و درون فرهنگ با
تعریف آن علم از متافیزیک مشخص میشود
کــرد :روش متاثــر از ابزارهایی اســت کــه برای
علم ناب مواجه نیستیم ،دچار خطا هم
کســب علم و معرفــت معتبــر میدانیــم .مثال
میشــویم .بهترین مثالی که دچار خطا
پوزیتیویس ـتها ،فقــط ابــزار حــس را میپذیرنــد و حال
استاد دانشــگاه باقرالعلوم گفت :مال ک دوم برای دینی
میشویم ،زمانی است که دچار تناقض میشویم .بعد از
اینکــه مــا معتقدیــم دانــش علمــی ،بــه دانــش تجربــی
یــا غیردینــی بــودن علــم ،متافیزیــک آن علــم اســت .در
تناقضها برمیگردیم و مجدد می بینیم چرا نتوانستیم
محدود نیست و معرفت عقلی و وحی نیز معرفت علمی
حوزه حکمــت اســامی علم بــه دانش طبیعــی محدود
به حقیقت برســیم .به بیانــی دیگر در جهــان واقع آنچه
اســت .در روش پوزیتیویســتی ،حتــی خیلــی از معــارف
نمی شــود .مــدرن ها و پســت مــدرن هــا هــر دو دعوای
علم گفته میشود ،الزاما علم نیست .ممکن است ما با
ارزشی نیز از دایره علم خارج میشوند؛ چون روش و ابزار
مشــترکی دارند و آن این اســت که هر دو تعریــف کنتی از
عالمانی مواجه میشویم که از جهانی که خبر میدهند،
پوزیتیوست فقط حس است.
علم دارند که کنت علم را علوم تجربی دانســت و غیر آن
یک جهان ماتریالیستی است ،علم اینها بهدلیل معلوم
اســتاد حوزه علمیه قم ،مال ک چهارم را لحاظ تجویزی
را فلسفه نامید.
خــودش ،متصــف بــه دنیایــی بــودن و ســکوالر بــودن
برشــمرد .یعنی علمی کــه دیــن فرا گرفتــن آن را واجب،
وی ادامه داد :در حکمت اســامی بحــث در مورد علوم
میشود .این منافاتی ندارد با اینکه ما قائل باشیم علم
جایز یا مســتحب میدانــد میتواند علم دینــی خوانده
واقعــی عبــارت از علــم اســت چــه تجربــی باشــد و چــه
ذات دارد .علم در جهان دوم و سوم گرفتار خطا میشود
شــود و در مقابل ،علمی که خداوند آموختن آن را حرام
غیرتجربی .در جهان اســام فلســفه همان علم اســت.
و ایــن گرفتــار خطــا شــدن صحنــه تناقضات میشــود.
میداند غیردینی است.ممکن است علمی مثل سحر،
علم تجربی و علم حســی بــی نیاز از معرفــت های علمی
عدهای از یک جهان قدسی سخن میگویند و عدهای از
به مــا ک یــک ،دو و ســه دینی باشــد ،امــا ا گــر آموختن
غیر حسی نیست.
یک جهان دنیوی سخن میگویند.
آن حرام باشــد ،بنابر مــا ک چهارم ،علم دینی نیســت.
وی گفت :فیزیــک همواره بــه معرفت هــای متافیزیکی
پارسانیا دین را در هستیشناسی اسالمی مراد تشریعی
همچنین ممکن اســت علمی مثل پزشــکی ،بر اســاس
متکی است که آن معرفت ها ممکن است غلط یا درست
خداونــد خوانــد کــه شــامل مجموعــه عقایــد ،اخــاق و
مال ک یک ،دو و سه غیردینی باشد ،اما بر اساس مال ک
باشــند که ا گر غلط بود فیزیک نیز با غلط سیستماتیک
رفتارهاســت .وی گفت :دین به اموری اطالق میشود
چهــارم ،دینــی باشــد؛ یعنــی در مــواردی بــرای حفــظ
مواجه می شود .هیچ دانش تجربی بی نیاز از سایر علوم
کــه بــا اراده انســان ایجــاد میشــود و بــا ایــن توصیــف،
سالمت جامعه دینی واجب باشد به سراغ آن برویم؛ در
نیســت ،خصوصا از معرفت متافیزیکی بی نیاز نیســت.
شــناخت خداوند ،فرشــتگان و پیامبر ،دین به حساب
صورتی که پزشکی به لحاظ موضوع و روش و متافیزیک
هیــچ دانــش جزئــی ،بــی نیــاز از پاســخ هــای پیشــینی
نمیآیــد ،بلکــه اطاعــت و ایمان بــه آنها دین محســوب
کامال غیردینی است.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی،
نیست.
میشود.
مال ک پنجم را شــخص عالم و مال ک ششــم را فرهنگ و
پارسانیا افزود :ا گر متافیزیک شما توحیدی باشد علوم
حجتاالســام پارســانیا ،عقل را در حکمت اسالمی نور
تاریخ تمدنی که هویت دینی داشته باشد،دانست.
جزئی شما الهی می شود .لذا علم دینی علمی است که
دانسته و علم را امری دانست که در ذات خودش معلوم

ا گــر قبول کنیــم که بیشــترین تالش
انسان در طول تاریخ صرف شناخت
خود و جهان پیرامونی شــده است،
در نتیجــه نمــی تــوان انــکار کــرد که
سمیه
دغدغــه او دغدغــه شــناخت بــوده
لبافی
است.
وقتی حرف از شــناخت می زنیم ،منظورمان اصال یک
شناخت روشمند و ساختارمند نیست ،همین حد که
انســان بخواهــد بدانــد در محیطش چه پدیــده هایی
هســتند که بــه او ضربه مــی زننــد و یــا برعکــس به او
نفع می رســانند ،همین فرآیند یک فرآیند شناختی
محسوب می شود.
می توانیم ادعا کنیم انسان همیشه در پی شناخت
رابطه خود با جهان هستی بوده است.
اینکــه جایــگاه او در عالم هســتی کجاســت و در چه
نقطه ای از این جهــان قرار می گیرد ،همیشــه برای
بشر مهم بوده و هست.

دین است.
ا گر فلسفه دینی شــد و گزارههایش را با نگاه به دین
ارائه کرد ،مســلما علم و تکنولوژی هم که قرار است
پس از فلســفه قرار گیرد ،نمی توانــد تعارضی با دین
داشته باشد که هیچ حتی در مسیر تعامل نیز پیش
خواهد رفت.
ا گــر بحــث علــم دینــی را بــا فلســفه شــروع نکنیــم
بــه جایــی نخواهیــم رســید و اصحــاب علــم و دین
هر کدام مسیر خود را خواهند رفت.
تقویت بنیادهای نظری این واسطه (فلسفه الهی)
علم را به مسیر دین نزدیک تر خواهد کرد.
مبنای علم دینی همان معرفتی اســت کــه پیش از
این گفتیم ،اما همانگونه که تــوده ای از آجر ،خانه
نیســت ،انبوهی از معرفــت در حوزه علــم و دین هم
تبدیل به علم دینی نمی شــود ،ایــن معرفت نیاز به
ســاختار دارد و این ساختار را فلســفه الهی است که
می تواند ایجاد کند.

رفتار ما در قبال علم و دین

بدونفلسفهبهجایینمیرسیم
ایــن مقدمــه را آوردم تــا یــک نتیجهگیــری داشــته
باشــم ،امــا قبــل از آن ،همیــن جــا یــک فــرض اولیه
بــرای خودمــان قــرار دهیــم و آن اینکــه ،بــه تعییــن
رابطه انسان با جهان هســتی معرفت بگوییم .این
معرفــت را انســان در طول تاریــخ از منابــع مختلفی
احصا کرده است.
دیــن ،اولین منبــع معرفتی بود که نســبت بشــر را با
جهان هستی تعیین کرد.
پیامبــران آمدنــد و بــه واســطه وحــی ،جهــان را بــه
انسان شناساندند.
بعــد از دیــن ،فلس ـــفه بــه ایــن مهـ ـــم پرداخ ـ ــت و

فـیلس ـــوفان مسیره ـــای ایجـ ـــاد این
معرفت را برای بشر تعیین کردند.
بعــد از ســپری شــدن دوران فلســفه،
علم ،ایــن ماموریت را بــر عهده گرفت
و بــا ابزارهــای خود کــه ایــن جهانی تر
از ابزارهــای قبلــی بــود ،جهــان را بــه
ش ـ ــکل محس ـ ـــوسی بــرای ان ـ ـــسان،
نه تنها ترسیم که منابعش را کاربردی
کرد.
بعد از دوران علم ،تکنولوژی مســیر بعــدی برای تعیین
ایــن رابطــه و ایجــاد خودشناســی و جهــان شناســی و یا

بهتر بگوییم ایجاد معرفت برای بشــر
بوده است.
ا گر خوب دقــت کنیــد ،خواهید دید
که در اینجا ما ش ـــاهد یک فروکاســت
معرفتی هستیـ ـــم کــه انـ ـــسان در هر
دوره ای معر فــت خــود را از منبعــی
ســطحی تر دریافت کرده است و این
یک مشکل ج ـــدی است ،اما مساله

ما اینجا نیست.
مســاله ما اینجاســت کــه گرچــه ایــن منابــع معرفتی که
برشــمرده شــد ،به طور ذاتــی با دیــن دارای وحــدت و یا

حتی تعامل نیستند ،اما می توان گفت به طور ذاتی
هم با دین تضادی ندارند.
رابطــه مـــیان آنه ـــا می توان ـــد یــک رابطــــه عمــوم و
خصوص من وجه باشد و یا نباشد ،اما چگونه؟
ا گر مــا علــم و تکنولوژی را از ســنخ دانســتن بدانیم،
پــس نمــی توانــد بــه طــور ذاتــی بــا دیــن در تضــاد
باشد.
گفتیم علم و دیــن هر کدام یک منبع معرفت اســت
که شناخت انسان را نسبت به خود و جهان هستی
افزایــش مــی دهد ،امــا آنچه مــی توانــد ایــن دو را به
هم نزدیــک کند ،فلســفه به عنــوان میانجــی علم و
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فارغ بودن از زمینههای اجتماعی و تاریخی

باید این رفت و آمدها باشد

چگونهیکشبهمساله،مسالهمیشود؟

ترکبردیوار بتنی

مــن ســالهای ارزشــمندی از دوران
جوان ـیام را در موضــوع علم و دیــن و به
تعبیــر دقیقتــر علــوم تجربــی و یکــی از
دعاویدینی(ادعایمحوریتانساندر
حامد
صفایی پور کائنــات) صــرف کــرده ام .ا کنــون درباره
اصل اینگونه پرس ـشها و نســبت آن با
«من» یا«ما»تغییرعقیدهدادهام.بهنظرماز اساس،طرح
موضوع یا مســاله «علم و دیــن» در معنای بررســی رابطه
دعــاوی «علوم طبیعــی و متــن مقــدس» در ایــران پس از
انقالب یک «شبه مساله» است .ادعای من این است که
نظرورزانچنددههاخیردر ایرانفارغاز زمینهاجتماعیو
تاریخی که در آن زندگی میکنند به موضوع «علم و دین»
پرداخته اند و به واقع « تفکر ترجمهای» داشتهاند .وجه
همت غالــب ایشــان در پرداختن به مســائل علــم و دین
(غالبا) این است که پاس ـخهای متفاوتی را درباره مسائل
علوم تجربی و دین با مبنا قرار دادن وحی ،کالم یا فلسفه
اسالمی فراهم سازند و بدین وسیله اقتدار دین را تجدید

کنند .این در حالی است که آنچه اقتدار دین را در جامعه
ایرانی کمرنگ میکند  ،مناقشــات علم و دین نیست -یا
این مناقشات نقش ناچیزی دارد -بلکه مساله اساسی و
متناســب با واقعیات اجتماعی ایران ناســازگاری و بعضا
نا کارآمدیهــای «علــوم ســنتی » در مواجهــه بــا «درک
عمومی» ( و نه حتی مکتبهای فلسفی) است؛ درکی که
از بنیادهای جهان مدرن و ساختارهای نهادینه شده آن
در جامعــه معاصــر ایرانــی تاثیر گرفته اســت .بــه نظر من،
«علــم» در مفهــوم نویــن آن از اســاس در ایــران بــه وجود
نیامــده و همچــون نهــاد ســازی نشــده اســت تــا تجربــه
رویارویی آن با دین یا نهاد دینی مســاله ســاز باشد .طرح
مسائلعلمودینبهصورتترجمهایقبلاز کنکاشهای
فلسفیدربنیادهایاینستیزهنمونهایازتفکرترجمهای
و تقلید در مساله اســت .این تقلید در مساله به تقلیل در
پاسخوهدر رفتننیروهایفکری منجرمیشود.امیدوارم
روزی در مقاله ای به تفصیل و دقت بیشتر درباره این ادعا
استدالل کنم.

درجستجوی علم تا قعر گور

این دانشگاه را برای آن طرف ساخته اند
در گوشــمان خوانده بودند کــه« اطلبو
العلــم ولــو بالصین» یــا «ز گهــواره تــا گور
دانشبجوی»وفکرمیکردیم کهدانش
کجاپیدامیشودسرراستتراز دانشگاه.
حامد
این بــود که راهمــان را کشــیده بودیم از
زمانی
دبســتان و دبیرســتان تا دم تــاالر هفت
دانشــگاه صنعتــی و بعــدش فکــر میکردیــم اســتادی،
پژوهشگرییاچیزدیگریشویمدر مسیرهمانعلمی که
تا گور در پیجستنشبودیم .کور خواندهبودیم.دانشگاه
کاریبهپرسشهایمانداشت.پرسشهااز پیشمعلوم
و بــه دســت دیگرانی نوشــته شــده بودنــد .اســاتید تکرار
میکردند ،تکلیف میدادند ،کوییز میگرفتنــد و نمره در
گلستان می گذاشتند.سازمان کاملی کهبهطرز عجیبی
دقیقابهناکجامیرفت .دانشگاهایرانینهاز پیبازار ونیاز
مردم به گره گشایی از مشکالتشــان که از سر زیادت پول
نفتساختهشدهاست.دکوریاستبرایارضایخاطره
ما از علم دوستی .زمانی در این سرزمین ،علم قدرت بود،
امــا عالمین مــا نــه از پــی قــدرت کــه از ســر شــوق دانایی
بهدنبالشمیرفتند.حالنهذوقدانستنماندهاستو

نه قدرتی که از ســر ریز علم ما حاصل شود .مشکل ،خود
دانشگاهنیست کهپولنفتاست؛پولی کهبااجیمجی
به دستمان میرسد و مسائلمان را خیلی آسان به دست
غربیهاحلمیکندومسالهایواقعیبرایدانشگاهباقی
نمــی گــذارد .در عــوض همیــن پــول نفــت بــاز دســت
دانشــگاهیان را میگیــرد تــا هــر ســال حقــوق کارمنــدان
یشــان (همان اســاتید) را
بلندپایــه درس خوانــده مدع 
افــزون کننــد تــا شــوق بیشــتری نشــان دهنــد بــرای
آمــاده ســازی جوانان ایــن مرز و بــوم جهت حل مســائل
جهان اولیها .علم روز ،علم جهان اول است و مسائل آن
هم از همان جهــان میآیند ،نــه از کارخانه هــا وکارگاه ها
و بازار نیــم بند جهان ســومی .این آزار مــی داد .خیلیها
مساله را نمیدیدند ،خیلیها میدیدند و از جنگیدن با
یشــد کــه ا کثریــت ،یــا راه کــج
آن مــی ترســیدند و ایــن م 
میکردنــد ســمت آن طــرف دنیــا یــا همیــن جــا شــغل
بــی دردســری فراهــم میکردنــد و فرامــوش میکردنــد و
فراموشمیشدند.علمچیست؟دقیقنمیدانستم،اما
میدانستم کهعلم،شوقهمراهدارد .گشتمواینبود که
پیفلسفهافتادم.

ساده سازی یا ساده انگاری؟

بررسییکتصویرسادهاز رابطهعلمودین
یکی از ساده ترین تصویرها از رابطه علم
و دیــن ،رابطــه ای بــود کــه در مجالتــی
مانند «درس هایی از مکتب اسالم» ،یا
محمد
کتاب هایی مانند«قرآن مجید ،تکامل
مهدی
خلقتانسان»از مرحومدکترسحابییا
حاتمی
«نقــش پیامبــران در تمــدن انســان» از
مرحوم حجازی و کتاب های دیگری از این دست ،ترویج
وتبلیغمیشد.
ادعایچنیننوشتههاییاینبود کهپارهایاز مهمترین
دســتاوردهای علم مــدرن و تمــدن جدید ،توســط قرآن
و احادیث اهل بیت(ع) ،بیان شــده اند و ا گر مســلمانان
در منابع ســنتی خود ،تدبر بیشــتری می کردنــد ،امروزه
جهاناسالمقافلهدار پیشرفتهایعلمیوتمدنیبود.
فیالمثل گفتهمیشد کرویبودنزمین،امکانساخت
هواپیما،نظریه تکاملداروینیاقانوندومترمودینامیک
در آیاتقرآنیاصراحتا،یابهطریقمضمرحضور دارند.
اینرابطهساده،منحصربهبخشیاز تاریخمانبود.بااوج
گرفتن علم جدید بســیاری از دینداران-اعم از مســلمان
و مســیحی و یهودی -سعی کردند با تفســیر کتاب های
مقــدس خــود ،نشــان دهنــد کــه پــاره ای از نظریــات
علوم جدید ،ســال هــا قبــل در متون مقــدس آنهــا بیان
شده است.
چنینتالشهاییمبتنیبردوپیشفرضچالشبرانگیز
بود؛نخستآنکهمفروضمی گرفتندنظریههایعلمی،

حقایقی مسلم و انکارناپذیرند ،لذا ا گر کسی بتواند نشان
دهد این حقایق انکارناپذیر با گــزاره های دینی منطبق
اســت،حقانیت دین خودش را اثبات کرده و دیگر اینکه
مفــروض گرفتــه بودنــد کــه دســت کــم از پــاره ای از آیات
کتابهایمقدس،میتواننظریههایعلمیاستخراج
کرد،امافیلسوفانعلم،شکبرانگیزبودنفرضنخست،
وفیلسوفاندین،چالشبرانگیزبودنفرضدومرانشان
دادند.فیلسوفانعلماستدالل کردندنظریههایعلمی،
علی رغم اعتبار و کاربرد ،بایســتی موقتی تلقی شوند ،نه
مسلم و انکار ناپذیر .فیلسوفان دین نیز مدعی شدند که
علمودین،در زبانوهدفبایکدیگرمتفاوتند.
من بی آنکه بخواهم له یا علیه استدالل های برخاسته از
فلسفه علم و فلسفه دین موضعگیری کنم ،می خواهم
یک اشکال منطقی را در تصویر ســاده بیان شده از رابطه
علمودین تذکردهم.
آن اشــکال منطقی این اســت که از شــباهت یــک نظریه
کامال جدیــد علمــی بــا یــک گــزاره در بطــن یکــی از متون
مقدس ،نمی توان به یکســانی و این همانی آن دو حکم
داد .حتی نمی توان گفت که نظریه علمی جدید ،متاثر از
آن گزاره بوده است.
تصویر ساده بیان شده از رابطه علم و دین که سال ها ،از
جملهدر کشور ما،طرفدارانزیادیداشت،اینحقیقت
منطقی که از برشــمردن شــباهت های  Aو Bنمــی توان
حکم به این همانی Aو Bداد را ،نادیده می گرفت.

مواجهه مهندسان با علوم انسانی

وقتیمهندسهاواردمیشوند
مواجهه مهندســان بــا علوم انســانی
اتفــاق متینی اســت .خصوصــا اینکه
سیل انسان های بااستعدادی که به
سمت علوم مهندسی و علوم تجربی
سامان
معصومی روان اســت ،ورود مســتعدین را بــه
علوم انسانی کم رونق کرده است ،اما
راهــکار به این آســانی نیســت کــه عــده ای را از علوم و
مهندســی و  ...ســریع و مســتقیم بــه علــوم انســانی
راهنمایــی کنیــم ،چــه اینکه هر کســی مســتعد علوم
انسانی نیست و ا گر هم باشد ،زندگی طوالنی در علوم
مهندســی و اعتبــارات اعــداد و کمیــات ،او را از فهم و
درک حقیقت اجتماعــی بازمی دارد .بــه طور خالصه
تفاوت هایی مهم بین علوم انسانی و مهندسی است،
که بــه راحتــی نمی گــذارد کســی از مهندســی خارج و
بــه علــوم انســانی وارد شــود .مــن در صــدد یــادآوری
نمونه ای از این مشکالتم ...
در جامعه انسانی و کال در حقیقت عینی ،هیچ چیزی
مرز صفر و یکی ندارد ،نمیتوان گفت تا اینجا انسانیت
است ،از اینجا به بعد عدم انسانیت .نمی توان گفت
این نظریه کامال صحیح اســت و باقــی نظریات ،کامال
غلــط .در علوم انســانی هر مســاله و موضوعــی ،واجد
حیثیــات بســیار متنــوع و متکثــر اســت .بــا مواجهــه
تــک وجهی بــا مســاله ،نمیتوان پاســخ قطعــی برای
آن پیدا کرد وهمواره باید گوشــه ای را بــرای ابهامات
و اشــکاالت و خطاهــای احتمالــی باقی گذاشــت ،اما
در علــوم مهندســی چــه؟ ما بــا مــواد ســر و کار داریم و
با کمیات آنها ،هــر کمیت از هر مــاده در یک آزمایش،
مشــخص و معین میشــود .نمیتــوان گفت کــه این
کمیت در این ماده ،تا حدی این عدد است ،تا حدی
آن عدد .دانشجوی مهندسی فکر میکند که یا سخنی
حق است یا باطل و حد میانی وجود ندارد ،گویا برای
او تعریف شده نیســت که سخن دیگری تا حدی بهتر
از ســخن فعلی باشــد! به عبارت دقیق تــر ،مهندس،
فهمــی از تشــکیک نــدارد و مراتبــی بــرای صحــت
نمی شناســد .بــرای مهندس ،عالــم تر معنــی ندارد و
ا گر هم از این کلمه استفاده کند ،یعنی کسی که چند
«تا» علم دیگر و فرمول دیگر ،بلد است.
این تفــاوت و تناقض جــدی بین رویکرد مهندســی و
علوم انسانی تبعات شدیدی دارد  .اولین مشکل این
است که دانشجوی علوم مهندسی ســریع در مقابل
نظریات مختلف  ،موضع میگیرد و با پیدا کردن اولین
اشکال ،آنها را باطل می داند و چون واسطه بین حق
و باطل قائل نیست ،این تصمیم و نتیجهگیری خود را
تماما صحیح می داند  .همچنین سریع پای در عرصه
عمل می گذارد ،همان طور کــه وظیفه یک مهندس
همین است! سریع تصمیم میگیرد و در حداقل زمان
وارد عمــل مــی شــود .در صورتی کــه یک دانشــجوی

علوم انسانی پخته ،با نظریات غلط نیز به آرامی مواجه
میشود و به راحتی آنها را از بوته امکان به بوته امتناع
منتقل نمیکند .
البته از حق که نگذریم دانشجویان مهندسی نسبت
بــه آنانــی کــه از ابتــدا وارد علوم انســانی شــده انــد ،از
جهاتی ،فهم انســانی باالتری دارند  .آنانی که از ابتدا
وارد علــوم انســانی شــدند ،معمــوال در گیــر و دارهای
مشکالت اجتماعی جامعه ما ،وارد نمیشود .عمدتا
مشــغول مشــکالت و تعارضــات وارداتــی هســتند که
برآمده از معلومات آنهاســت و در موطــن غرب زاییده
شــده انــد .بســیار عجیــب اســت کــه گاهــی درد هنــر
فرانســوی امروز را مــی فهمند ،امــا درد مردمــی که در
همســایگی شــان زندگی می کننــد را درک نمیکنند.
فهمشــان از دیــن ،از تفکــر ،از علــوم اجتماعــی و ...
همه غربی اســت .اصــا تعجــب نکنید کــه وقتی یک
دانشجوی فلسفه که از ابتدا در دانشکده های فلسفه
زیســته و از دیــن و کتــاب مقــدس ســخن میگویــد،
سخنانش کامال بر خالف قرآن باشد ،چرا که حتی ا گر
بگوید «قرآن» ،بــاز فهمش مطابق «عهدین» اســت!
منظور مــن این نیســت کــه قــرآن را تایید کنــم ،بلکه
بحث بر سر این است که تصوری از قرآن داشته باشد!
دانشجویانی را می شناسم که در هنگامی که جمع های
بزرگ مذهبی در ایران در حال شــکل گیری است ،در
گفت و گوهایشان از هم می پرسند «چرا ما ایرانی ها،
دور هم جمــع نمی شــویم؟» ایــن عبارت ،بــه وضوح
انحصــاردر چارچوبهــای دانشــکده و بــی خبــری از
خیابــان و حتــی منازعــات سیاســی حقیقی را نشــان
مــی دهد ،امــا در دانشــکدههای مهندســی بــه دلیل
درگیــری هرچند اندک مهندســان با معیشــت مردم،
رویکــردی بهتر نســبت بــه بعضــی مســائل اجتماعی
وجــود دارد .مهندســین مــا معمــوال تصــور بهتــری از
اســام و قرآن دارنــد ،هرچند که بــا آن مخالف باشــند.
البته از حق نگذریم مواجهه هیچ کدام از دانشگاه های
ما ،با متن زندگی اجتماعی ،در حد مورد نیاز نیست .
همانطور کــه گفتیم حقیقت ،امری مرتبه مند اســت
و میتواند یک نظریه و ســخن تا حدی صحیح باشــد
و تا حدی نباشد.
یا یک نظریه از نظریــه دیگر ،مطابق با واقع تر باشــد .
یک سمت ،افراط دانشجوهای علوم مهندسی است
که تکثرات را درک نمی کنند ،اما طرف دیگر ،بسیاری
دانشجوهای علوم انسانی اند که گویی هیچ برتری در
بین این نظریات نمی بینند! بــه عبارت دیگر ،کم کم
مطابقت با واقع از نهاد علوم انســانی رخت بر بســته،
از این منظر ،ورود مهندســان و کســانی که به عمل و
حق ،توجه دارند ،در علوم انسانی بسیار الزم است تا
از این رکود و نظریهپردازی هایی که شــبیه به بازی با
نظریات است ،خارج شویم.

همایشمیتوانداز دوحیثمهمباشد.
بــرای توضیــح ایــن دو بایــد لختــی ذکــر
تاریخی کنم .بیش از یک دهه است که
محی الدین کوچفارغالتحصیالنرشتههایریاضی
و مهندســی بــه ســمت علــوم انســانی و
کاشانی
حــوزه های علمیــه ،قوت گرفته اســت؛
چیزی که تا پیش از این دشوار می نمود و برای سایرین و
ناظریندیرهضمبودوامروزاست کهبهیمنخطشکنان
دهه شصتی این عمل به وفور دیده و عادی شده است.
حــال مــا درســت در قلــب دانشــگاه صنعتــی تیرهــای
فرورفتهایمیبینیمودانشجویانیمصدوم؛عدهای که
دیگر گویابهپایانخطرسیدهاندوقصدعوض کردنریل
را دارنــد .ایــن گــروه نیــز خــود بــه دو خــرده گروه تقســیم
می شوند؛ کسانی که در مهندسی همچنان پادشاهند،
اما در فکر کســب تاج دیگرند ،یا به عبارت تمیزتــر به این
درسواین کالسقانعنیستندوخرده گروهدیگر کهاز اول
نهادشانبرمهندسیشکلنگرفتهبودوحاال در مواجهه
بی پرده با این درس ها و ترم ها به مشکل برخورده اند.
هر دو گروه در صنعتی قدم می زنند ،امــا به فکر بال زدن
در آســمان دیگرنــد .بــرای ایــن گروه کــه حاال احســاس
نفــس تنگــی بــه آنهــا فائــق شــده اینچنیــن آب و هــوا
عوض کردنهادر دانشگاهیتماماصنعتینعمتاستو
شکرنعمتواجب.ا گرنگوییم گاهمعرفت ،زنگتفریحی
که هســت و به عبارت تندتر کلمه مخدر است که آرامش

می بخشــد؛ آرامش بخشــی که باید باشــد ،زیرا مشــتری
آن در اینجــا آمــاده اســت و نیــک مــی دانیم کــه ماجرای
امروز صنعتی دیگر تمام و کمال صنعتی نیســت .دسته
دوم کسانی هستند که گویی شاخک هایشــان در حال
جنبیدن اســت؛ آغازیدنی برای جنبشــی در ابهــام .تنها
یک چنین جلســاتی الزم اســت تا پایشــان ســر بخــورد و
نا گاه ببینند وسط استخر علوم انســانی شیرجه زده اند.
با همین همایــش ها می توان مهندســان بعد از ایــن را از
راه بــه در کــرد ،بــه ســبیل هدایــت ترغیــب و بــه صــراط
مستقیمی کهخودندیدهایم،تشویقشان کنیم.
هرچهنباشدپایدرسپیرمردفلسفهعلمنشستن،بهتر
از ایستاده از هیجان حسن عباسی را پی گرفتن .حاال که
خوبفکرشرامی کنم،همایشا گرچنینباشدوچنان
هدفی ،مبارک خواهد افتاد ،حتی باالتر از یک همایش،
ماجرایی دنباله دار .بر هر دو دسته چنین فرصتی مغتنم
است ،وقتی دیدگان 18ســالگی ما دودی بود و نوجوانی
فصلانتخابنبود .مارابرای گذشتناز سد کنکور آفریده
بودندتابهپشتدیوارهایصنعتیرسیدیموحاال منبری
یا صحبتی ما را متوجه َترک های این دیوار کرد .باید این
رفــت و آمدها در این بتون ســرا باشــد تا عــده ای که هنوز
سرخوش اند ،به ناتوانی این دست های سیمانی ایمان
بیاورند و به فکر خرقه ای دیگر برای این سرما باشند و آنها
کهپیشاپیشاهلایمانبودند،لباسیبیابند کهساعتی
در میان آن گرم شوند.

گامی برای خودآ گاهی

فلسفه علوم را نمیدانیم
درمــورد ارتبــاط علــم و دیــن مســائل
قابــل توجهــی وجــود دارد کــه مطمئنا
پرداختــن بــه آنهــا مــی توانــد نتایــج
قابل اعتنایی در پی داشــته باشــد ،اما
حمید
عالیی نژاد بایــد توجه داشــت کــه مســاله مبنایی
امروز ما این نیســت کــه برای مثــال ،آیا
جامعه شناسی یا روان شناسی اســامی داریم یا خیر ،یا
اینکه آیا در فیزیک جدید مــواردی از تعــارض علم و دین
وجــود دارد یا خیــر؛ این هــا مســائل مهمی هســتند ،اما
مشکلامروزماعدموجودخودآ گاهیدانشجویانودرک
درستنسبتماهیتومبانیفلسفیعلومجدیداست.
مخصوصا کــه در دو دهه اخیر دانشــگاه ها و رشــته های
دانشــگاهی عمدتا غربــی که تنهــا در مدل توســعه غربی
معنادار هستند به ســرعت رشــد کرده اند و ما هنوز درک
خوبــی از ماهیــت و مبانــی فلســفی ایــن علــوم نداریــم.
امیدوارم کهبرگزاریچنینهمایشهاییدر ایندانشگاه
ادامــه یابــد و زمینــه بــرای آشــنایی دانشــجویان بــا
اندیشههایی کهحقیقتانیازمندآنهستندفراهمشود.
دوران کارشناســی مــن در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان
سپری شد .تصویری که از فضای این دانشگاه در ذهنم
نقش بسته ،شــامل ســاختمان هایی بتنی می شود که
یادآور خزان هایی است که هر سال ،بهار تحصیلی تعداد
قابل توجهــی از جوانــان ایران زمیــن با آن آغاز می شــود.
بسیاری از دانشجویان با این هدف وارد فضای دانشگاه
می شوند که در زمینه ای خاص کسب دانش کرده ،پس
از فراغــت از تحصیل بر اســاس دانش و مدرکی که کســب
کــرده اند گــذران زندگــی کننــد ،درواقع انگیــزه ایشــان از
تحصیل ،به خدمت گرفتن علوم در جهت رفاه و برآوردن
نیازهای مادی زندگی اســت .البته در این میان هستند
دانشــجویانی که با خودآ گاهی و معرفت نسبت به آنچه
درواقع در طلب آن هســتند ،تحصیالت عالیه را آ گاهانه
انتخــاب کــرده باشــند ،امــا در ا کثــر مــوارد ایــن الگوهای
متداول اجتماعی و فرهنگی است که ایشان را به سمت
این انتخاب و البته ســایر انتخاب های اساســی ،ســوق
میدهند وشایدهیچ گاهشرایطیرخندهد کهاینجهل
مرکب نســبت به آنچــه درواقع شایســته و بایســته طلب
است،براساسخودآ گاهیفردبهجهلیبسیطارتقا یابد.
تحصیــل ناآ گاهانه در رشــته های مختلف دانشــگاهی،
دانشجویان را رفته رفته و به شکلی نامحسوس ،با مبانی
متافیزیکی و فلسفی علوم مدرن همراه می کند ،تا اینکه
بعد از مدتی این علم و تکنولوژی است که دانشجویان را
به کار می گیردتابهعنوانعضویاز ساختمانتکنولوژی

انجام وظیفه کنند .شــاید مهم ترین مبنای فلســفی در
جهان تکنولوژیک امــروز معنــای خاصی از فایــده باوری
باشــد .در این جهان هرچیز یا هر شــخص تنها بر اساس
نــوع فایــده ای کــه در توســعه تکنولــوژی دارد ،هویــت
می یابد .برخی تنها مصرف کننده محصوالت هستند،
برخیبازاریابیمی کنند،برخیدر خطتولیدمحصولقرار
دارند و برخی نیز به توسعه تکنولوژی کمک می کنند .در
رویکردآنتیرئالیستیفایدهباوری،تنهاچیزهاییحقیقی
هســتند که مفید باشــند ،در این حالت مفیدبــودن نیز
بهمعنیدر جهتتوسعه تکنولوژیبودناست.
درنتیجه در یک جامعه ی تماما تکنولوژیکی هیچ ارزش
و هنجاری که حا کــی از امری واقعی و مســتقل از انســان
باشد وجود ندارد .انسان بنده تکنولوژی است و همین
تکنولوژی است که به او هویت داده است.
به نظر نگارنــده چنین تصویری از اوضــاع جهان به هیچ
وجه امری غیرواقعی و بعید نیســت ،اما چاره چیســت؟
چگونــه مــی تــوان از چنیــن شــرایطی خــارج شــد؟ ایــن
موضوعی است که به نظرم خوب اســت در خالل چنین
همایشــی مطــرح شــده و مــا را بــه تفکــر درمــورد آن وادار
کند .یک پاســخ مشــخص برای این پرســش این اســت:
خودآ گاهــی ،اما ایــن مفهوم چنــدان چیــزی را بــرای ما
روشــن نمی کند .دقیقا منظــور از خودآ گاهی چیســت؟
آیا روشــی مشــخص وجود دارد که بر اســاس آن بتوان به
خود آ گاهی دست یافت؟ با خودآ گاهی چگونه می توان
از چنگال تکنولوژی خارج شــد؟ و پرســش های دیگر که
هر یک می تواند محور پژوهشی مستقل باشد ،اما یکی از
اینپرسشهاایناست کهنقشدیندر دستیابیبهاین
خودآ گاهیچیست؟
با توجه به اینکــه ویژگی مشــترک همه ادیان این اســت
که از طرف خداوند برای هدایت انســان فرســتاده شــده
انــد و نیــز از آنجــا کــه خداونــد خالــق انســان بــوده و تنها
اوســت کــه اعمــاق وجــودی مخلــوق خــود را بــه تمامی
مــی شناســد ،مــی تــوان اینچنیــن نتیجــه گرفــت کــه
خودشناســی و خودآ گاهی برآمده از معــارف دینی ،تنها
راهیاست کهحاویمعیارهاییقابلقبولبرایشناخت
و آ گاهی نسبت به خود حقیقی می شود ،بنابراین نقش
دیندردستیابیبهمعرفتحقیقینفس،نقشیمحوری
است.بااینتوضیحاتمیتوانبه گونه دیگریبه«علم
ودین»نگاه کرد:دینچگونهباواسطه ایجادخودآ گاهی
ومعرفتنفسمیتواندبهدرکموقعیتمادر مواجههبا
علم جدید کمک کند؟ دین چه راهکاری برای رهایی از
جهانتکنولوژیکبهماعرضهمی کند؟

حکایت های

هرکس آجری بیاورد

بست ما ،بست امام زمان (عج) است

مســجد مصلــی رو بــه ویرانــی بــود و آمریکاییهــا
میخواســتند آن را تصاحــب کــرده ،پایــگاه نظامــی
خودشانبکنند.
آشناروبهمردمشهر گفت:هرنفراز شمایکآجربیاوردتاحصاری
دورمسجدبکشیم.
هر کسآجریبهدست گرفتودر ساختندیوار شریکشد.آجر
بر روی آجر گذاشته شــد و حصاری باال رفت .مصلی برای شهر و
مردمشباقیماند.
محمدباقر زند کرمانی
فطرت بیدار زمان ،ص148
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آشنا

آشنا عالوه بر خانه خود ،خانه برخی شا گردان و مکانهای دیگر را بست قرار داده بود تا هر کدام از
مردمشهر کهموردظلمواقعمیشوندبهاینخانههاپناهببرند.
حا کمبرایآشناپیغامفرستاد:میشودبرایمامشخص کنید که«بست»شما کجاست؟زیرادستوبال
ماموران ما به کلی بسته شده است و هر کجا که میروند میگویند اینجا بست آشناست .لطف کنید دقیقا
بفرماییدبستشمااز کجاتابه کجاستوتا کیادامهخواهدداشت؟
آشنا جواب پیغام داد :بست ،بست من نیست .بست امام زمان (عج) است و اینکه از کجا تا به کجاست،
از مغرب تا مشرق است و اینکه فرمودید تا کی ادامه خواهد یافت ،تا روز قیامت .تا ظلم تو هست ،بست ما
همهست.
حاجیمحمدابراهیم کلباسی
تاریخ معاصر ایران ،ص160

نگوییدعجم!
آشنا به همراه جمعی به نزد شاهزاده عثمانی رفته بود
که شــاهزاده در حین صحبتهایش میگوید :برایتان
چای عجمی آوردیم تا ...
کــه آشــنا بالفاصلــه صحبــت شــاهزاده را قطــع کــرد و بــه او تذکر
داد :نگویید عجم زیــرا عجم از عجمه میآید و نشــانه تحقیر نژاد
غیرعرب ،حتی ملت ترک است و ما ایرانیها که خدمات فراوانی
به اســام کردهایم ســزاوار نیســت تحقیر شــویم .بفرمایید چای
ایرانی آوردیم.
سیدحسنمدرس
شهید مدرس ماه مجلس ،ص94
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پرسش امیر حسین بانکی پورفرد چه بود؟

صورتمسالهایبهنام«خانواده»
امیرحســین بانکی پورفرد حاال دیگر  46سال را
پشــت ســر گذاشــته اســت .او در زندگی پرسش
مشخصی داشته است که ا کنون بسیاری از مردم او را به
همان پرسش می شناسند« .خانواده» دغدغه  20سال
پژوهش و تحقیق امیرحســین بانکی پورفرد بوده است.
ا یــن را مــی شــود از نــام آثــار برجســته اش شــناخت.
پرتیراژترین کتاب فارسی زبان در زمینه قبل از ازدواج به
قلم او اســت« .مطلــع مهــر» را می گویم .شــاید بــه دلیل
همین استقبال و البته ســخنرانی های فراوان دیگر او در
زمینــه ازدواج بــوده اســت کــه او را به نــام و بــرای ازدواج
می شناسند .حال آنکه به خالف تصور رایج مساله اصلی
او «خانــواده» اســت .او معتقــد اســت که بعضــی جوامع
فردمحــور و برخــی دیگر جمــع محور هســتند حــال آنکه
اسالم اساسا خانواده محور است.
این حرف مهمی اســت کــه نمی تــوان به ســادگی از کنار
آن عبور کــرد و امیرحســین هــم چنیــن نکرد و عمــرش را
صرف ایــن راه کرد .هنگامی که آمار جوانــان مجرد آماده
بــه ازدواج کشــور از  10میلیــون هــم گذشــت ،دغدغــه او
پررنگ تر شــد .بــرای همین در ایــن نقطــه و آن مکان به
بحــث ازدواج نشســت حتــی هنگامــی کــه شــا گردان او

سازمان جوانان اصفهان را دست گرفتند ،همت خود را
بر امر ازدواج گماردند.
وقتــی «ســردلبران» چــاپ شــد و بــه دنبالــش «عیــش و
معاش» منتشــر شــد ،بانکی پور فرد ثابت کرد که منظور
اصلــی او ،تنها بحث ازدواج و مســائل پیش از آن نیســت
بلکه در «ســر دلبــران» به عوامــل آرامش بخش و نشــاط
آفریــن در خانــواده پرداخــت و در «عیــش و معــاش»،
زندگــی گــوارا در پرتــو اقتصــاد اســامی را تشــریح کــرد.
همچنیــن او مدتــی ا ســت مشــغول نوشــتن کتــاب در
زمینــه راهکارهــای افزایــش صمیمیت در میــان زوجین
اســت .در این میان و در این ســال هــا ،بانکی پــور فرد در
حوزه قلــم ،اندیشــه و کتــاب آثــار دیگری نیــز بیــرون داده
است که البته در کنار آن مساله اصلی چندان دیده نشده
اســت .بــرای مثــال او چندیــن کتــاب دارد کــه بــه حالــت
تدویــن و گــردآوری ،بیانات آیــت اهلل العظمــی خامنه ای
را موضــوع کــرده اســت .امــا ایــن کارهــا را نمــی تــوان
تــاش هایی کامــا تولیــدی دانســت .از طرف دیگــر دکتر
بانکــی پــور فــرد در دانشــگاه تدریس دارد و ســال هاســت
در گــروه معــارف دانشــگاه اصفهــان مشــغول اســت ،امــا
این حضــور در میان کارنامه او چندان برجســته نیســت.

حتی می توان گفت اخذ دکترای فلســفه غرب از دانشگاه
عالمه طباطبایی تاثیر چندانی بر روی آن مســاله اساسی
نگذاشــت .امیرحســین بانکی پور فرد در راســتای ارتقای
آ کادمیک ،چند سالی هم به ریاست دانشکده اهل بیت
(ع) دانشــگاه اصفهان رســیده اســت و آنجا هم منشأ خیر
شده است ،اما باز هم بانکی را باید با نام خانواده شناخت.
حتــی هنگامــی کــه او در مــورد «زن» صحبــت مــی کنــد
نــگاه اصلــی او بــه خانــواده اســت .تفســیر او از زن دقیقــا
چیزی است که با تشکیل خانواده و با وظایفی همچون
مــادر بــودن و همســر بــودن معنــا مــی یابــد .حجــاب و
حیــا نیــز دقیقــا در همیــن راســتا بــرای او صورت مســاله
می شــود .امــری کــه بــا آن خانــواده اســتحکام مــی یابد
و یــا آنکه بــه واســطه عــدم رعایــت آن ،خانــواده تضعیف
می شود .سالمت جنسی ،خویشــتن داری و حد روابط
جنس مخالف پروژه هایی هستند که در راستای همین
پروســه تعریف می شــوند و دکتر بانکی پور فــرد یکی پس
از دیگــری در تامالتــش بــرای آنــان جــواب هایــی یافت.
محصول این نگاه هــا او را متوجه «حیا» کــرد .او در ابتدا
نگاهش بــه حیا به خاطــر همین مباحث بــود ،اما خیلی
زود به خواص تربیتــی بحث «حیا» پی بــرد و در مجموع

ویژهنام ــه اندیش ــه و عل ــوم انس ــانی روزنام ــه اصفه ــان زیب ــا /ش ــماره اول 9 /اس ــفند 1395

«حیا» را با نگاه فراخ تــری در کتابی با همین نام تشــریح
کرد .آن چیــز که در مــورد شــخصیت او قابل اعتناســت،
اتحــاد عمــل او بــا گفتــه هایــش اســت .او تنهــا ســخن
نمی گوید بلکــه با تاســیس موسســاتی همچــون کانون
پیونــد مهــر در جهــت ازدواج آســان گام هــای عملــی
برداشــت .در واقــع او بــا اقداماتــش ســعی کــرد تــا پــای
حرف هایش از کتاب هایــش فراتر رود .مــورد دیگر اینکه
او در ایــن ایــام شــدیدا تا کیــد دارد کــه ازدواج بایــد در
ســنین پایین انجــام پذیــرد و این مهــم را تنهــا راه نجات
می داند.
یا آنکه آســتین همــت را باال زده و ســاعت هــا در هفته در
زمینه خانــواده مشــاوره مــی دهــد .ا گر چــه دکتــر بانکی
پورفرد تحصیالت تخصصی در زمینه مشــاوره و یا چیزی
شــبیه آن را ندارد ،اما به اعتبار تجربه او همیشــه کسانی
هستند که منتظر وقت گرفتن از او جهت کسب مشورت
باشند.
این ایام خبر دارم که بانکی پور فرد بر تفسیر قرآن متمرکز
شده اســت .تفســیرها را ابتدا در جلســات روضه منزلش
شــفاهی می گوید و بعــد روی آن جهت کتاب شــدن ،کار
می شود.

چند سالی هست که در دستان او تفسیر «تسنیم» دیده
می شــود کــه در هــر فرصتــی ســرخوش از شــراب تســنیم
می شود.
تحصیل فلســفه اســامی در کنــار تحصیالت حــوزوی در
طی این سالیان کمک کار بانکی پور فرد بوده است ،حال

آنکه در ایــن جایگاه این دو اهمیت خود را بیشــتر نشــان
می دهند .باید ببینیم که تفســیر قرآن برای امیرحســین
بانکی پور فرد صورت مساله اصلی می شود؟ که ا گر چنین
شــد آیا مــی تواند در تفســیر نیــز همچــون بحــث خانواده
حرفی برای گفتن داشته باشد؟
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من،داعیاالسالم،از شریعتدفاعمی کنم
آقایمحمدعلیداعیاالسالم،این گفتو گوبرای
ایــن مهم شــکل گرفتــه اســت تــا مــا از مهــم ترین
پرسشومسالهشخصیزندگانیشمامطلعشویم؟لطفا
خودتان را به واسطه صورت مساله ای که بخش عمده ای
از زندگیشمارادر برگرفته،معرفی کنید.

ســوال خیلــی خوبــی اســت .من ســید محمــد علــی داعی
االسالماستومهمترینبرگزندگیمنمربوطمیشودبه
مناظراتی کهبامبلغانمسیحیداشتم.
اجازه بدهید بحث را از همین جا آغاز کنم .مگر شما با
تبلیغ آزادانــه ادیان ،آن هم دینی چون مســیح که به نوعی
نزدیک ترین دین به اسالم است ،مشــکل دارید .آیا نباید
فرصتی فراهم شود که مردم آزادانه سخنان را بشنوند...

خبببینیدمسالهاین گونه کهشمامطرحمی کنید،نبوده.
اینتبلیغمسیحیتمیشود گفت،تبلیغدیننبودهاست
بهنوعیریل گذاریبرایجاانداختناهدافاستعمار بوده
اســت .این مهم در آفریقا هــم رخ داد .به نحــوی که یکی از
افراد بیدار و ستم کشــیده آفریقایی گفته بود :آن زمانی که
مبشران مســیحی آمدند ،ما کتاب یعنی انجیل نداشتیم
اما زمین داشــتیم ،ولی بعدها ،ما کتاب داشــتیم ،اما دیگر
زمیننداشتیم!
یعنیمیخواهیدبگوییدتبلیغمسیحیتدر اصفهان
هم چیزی شبیه ماجرای سلطه اروپایی ها بر آفریقا بود .اما
چنینچیزیدر ظاهربهنظرنمیرسید!

بله .به خاطر اینکه مسیحیان در اصفهان خود را در پشت
اقدامــات خیرخواهانه پنهــان کــرده بودند؛ بــرای مثال در
اصفهــان ،بیمارســتان دایــر کــرده بودنــد .خــب ما کــه آن
زمان بیمارســتان نداشــتیم و خالصه از هر طــرف نگاه می
کردی انگاری کار خوبی بود ،اما وقتی وارد ماجرا می شدی
متوجه می شدی که آنها در این بیمارستان ،معلوالن را به
مسیحیت دعوت می کنند و به خصوص بر روی نابینایان
سرمایه گذاری کردهبودند.از تماماینهاهم کهبگذریموقتی
که یک مسلمان می آمد و معالجه می شد ،شیفته عظمت
و قدرت مسیحیان می شد و خود این مطلب موجب نوعی
از وابستگیمیشد.

احساس ذلت می کردند .حق داشتند تحقیر شده بودند.
از بس شاهشان با اشاره ســر انگشتش هر بار یک جای این
مملکتراباقراردادیبهاجنبیمیبخشید.
از کسی که عزت نفسش پایمال شــده باید ترسید .این فرد
ممکن است به هر فساد و تباهی تن بدهد .وضعیت آن روز
ایرانچنینوضعیتیبود.

مردمی کهناظرماهستنداز حقیقتآیینآنهامطلعشوند.
آیینی که عیســی را پســر خدا مــی دانــد و به نوعی بــه جای
یکتا پرستی« ،پدر ،پسر و روح القدس» را صدا می زند.

رژی بیاید و در ایــران کلی دفتــر و اداره و مقر بزنــد .یک جور
مستقرشــدنی که عالوه بر اثــرات اقتصاد ،وضع سیاســی را
تغییرمیدادوحتیاثرسیاسیهمداشت.

در واقــع شم ـ ــا در گش ــت زن ـ ــی در انجی ـ ــل ،مت ــوجــه
تناقضهاییشدید کهآنهارابرایاطالعمردمبهصفاخانه
آوردید .اما زبان عبری و فهم تورات چه دردی را دوا می کرد.

به نوعی اینها می خواســتند ایران را هندوســتان دوم
بکنند.

یعنیمیخواهیدبگویید کهدیگرهیچراهامیدینبود؟

مســیحیان عهد جدیدی دارند به نام انجیل و عهد عتیق
که همان تورات اســت و برخی آموزه ها و احکام خود را از آن
می گیرند.توراتهم کهدیگرحکایتشمعلوماست؛ کتابی
است شرحه شرحه شده از تحریفات یهود .از آن دریچه هم
حرف ها و مستدالتی می توان یافت که در واقع با ایشان با
محتوای کتابهایخودشانبحث کنیم .احساس کردم
کها گرقرآنوحدیثبخوانم،طرفمقابلارزشینمی گذارد،
اماا گربرایآنهااز مکتبخودشاندلیلوشاهدبیاورم،دیگر
حرفیبرای گفتنندارند.

بله .یــک جور بیــداری بــود .در ماجرای آن مبلغ مســیحی
به اصفهان هم ما دیگر منفعل نبودیم .عده ای وارد ماجرا
شــدند و دســت آخر علما من را مامور به مناظره با آن مبلغ
مسیحی کردند.

آفرین بر شــما! حتما همین طور اســت .به نظرتان آن
کارها جواب هم داد؟

ابدا چنین منظوری ندارم .جرقه های امیدی روشن شده
بود.ا گریادتانباشددر همیناصفهانمردمتنباکوراتحریم
کردند .تاجری بار تنبا کویش را جلوی چشم مردم آتش زد.
ظلسلطانحاکماصفهان کهبایکنگاهشانسانرازهره
ترک می کرد آمــد و گفت تمامــش کنید و اال چــه می کنم و
چه خواهم کرد .اما مگر مردم گوش دادند .ایستادند تا آن
قرارداد کذا افتاد.
پس از آن روز فهمیدید که می شود کارهایی کرد؟

اصلحرفآنمبلغمسیحیچهبود؟

اصل حرفــش که همــان زمینه چینی بــرای ورود اســتعمار
بود .اصال استعمار را استعمار نامیدند چون از کلمه عمران
و آبادانی اســت .یعنی ا گر با انگلیس ها باشــی ،آبادانی هم
هســت .اینکه با اقداماتی نظیر بیمارســتان نظر مردم را به
خود مســاعد کنند و بــا این بحث ها هــم ذهن هــا را همراه
کنند .دست آخر هم بگویند روس ها قلدر هستند و خشن
اماماانگلیسیهابرایآبادانیآمدیم.
امــا قصه ایــن آقای ســنت کلر تیســدال کمی فرق داشــت.
او کتابی نوشــته بود به نام «ینابیع االســام» یعنــی آن چه
از اســام ظاهر می شــود مانند جوشــیدن آب از چشمه و یا
چیزیشبیهاین.اونهتنهادر این کتاباسالمرارد کردهبود
بلکهمدعیشدهبود کهمامسلمانهابهرغمدعوتایشان
در مناظرهشرکتنمی کنیم.

یعنی می خواهید بگویید «گربه برای رضای خدا موش
نمی گیرد»وحتمامیخواهیدبگوییدپشتماجرایتبلیغ
دینیتوسط کشیشهاهمطرحوبرنامهایبود؟

عجب حکایتی طــرف از آن طرف دنیــا آمده ایــران ،آن
وقت اسالم را که رد می کند هیچ مدعی هم می شود .شما
چه کردید؟

بله.حتما.اصلماجراهمینجاست.فقطماجرایتبلیغ
یک شریعت نیست .ماجرا اینجاست که ایران زخمی بود.
ایــران بعــد از جنــگ هــای ایــران و روس را مــی گویــم .بچه
شــیری که شــمالش را روس ها جدا کرده بودند و شرقش را
انگلیس ها .حاال شبیه یک بچه گربه شده بود .خب مردم

جلسهایبامحوریتآقانجفی،حاجآقانوراهللورکنالملک
تشکیلشدوقرار شد«ادارهدعوتاسالمیه»تاسیسشود.
در چه سالی؟

سال 1320قمری.

بله ،ولــی من تــا قبــل از این موضــوع هــم در حجــره خودم
مناظراتی با مسیحیان داشتم .اما از آن تاریخ به بعد بنا به
ماموریتی که از آقایان دریافت کردم به اداره دعوت اسالمیه
پیوســتم .ما در گام اول مکانی را در محله جلفای اصفهان
انتخاب کردیمونامآنراصفاخانه گذاشتیم.

ایــام خوبــی بــود و فرصتی بود بــرای مــن و اصفهــان .گفت
و گوهــای صفاخانه برپایه صفــا بود ،نه بر کینه و دشــمنی.
کسی کهبهدنبالحقیقتمیرود،اهلصفاست.وقتی که
مطلبیبرایمامشخصمیشودو کشفیصورتمی گیرد،
صفادارد.منهمباشماموافقماسمبهطرز دلچسبی،بجا
انتخابشدهبود.

ماجراجالبشد.محلهجلفا!یعنیمحلهای کهارامنه
اصفهان در آن سکونت دارند.

بعد از شــنیدن این مســوولیت چه احساسی به شما
دست داد؟

بله ،محله ای که ارامنه اصفهان از زمان شــاه عباس در آن
ســکونت دارنــد و به نوعــی بیرون از شــهر اصفهان حســاب
میشدهاست،امابهسببآنکهارامنهپیوستهرابطتجاری
ماواروپاییهابودهاند،اهمیتداشتهاست.البتهتنهارابط
تجاری نبودند و بعضا پل فرهنگی میان اروپا و اصفهان نیز
بوده اند .اولین کتاب چاپی در ایران که یک انجیل بود در
این محله به طبع رســید .درســت در زمانی چیــزی حدود
 12کلیســا در آن حوالــی دایــر بــود .پــس مســیحیان درباره
دین و آیین خــود آزاد بودند .ماجرا از آن زمانی شــروع شــد
که انگلیس ها آمدند و می خواستند از این تبلیغ دین بهره
دیگریببرند.

احساس کمبود .پیش از هر چیز من احساس می کردم که
باید به سراغ متون دست اول مسیحیت بروم .یعنی همان
عهدعتیقوعهدجدید.بدونمطالعهآثار ایشان،صحبت
درموردمسیحیتبهنظرمبیمعنابود.پساولین کمبودی
کهاحساس کردماز ناحیهزبانبود.اینبود کهاولاز همهبه
سراغزبانانگلیسیرفتموبهصورتفشردهتوانستمبرروی
متونانگلیسیتسلطپیدا کنم.

یعنیچهار سالقبلاز ماجرایمشروطه...

نامجالبیهمانتخاب کردهبودید«.صفاخانه»!

بنای ما بر صلــح و صفا بود .تــا این روحیه نباشــد گفت وگو
شــکل نمی گیــرد .تا گوشــی بــرای شــنیدن نباشــد ،بحث
بی حاصل اســت .قــرآن فرموده اســت کــه ســخن را گوش
کنید و بهترین آن را انتخاب کنید .با چنین فرمانی از جانب
حضرت حق ،باب گفت و گو و مناظره باز است.

خب متــر و خــط کش نداشــتیم کــه دقیقا بفهمیــم چقدر
جــواب داد ،اما یــک راه برای آنکــه مطلع شــویم کار جواب
داده یا نه ،این است که آیا این کار امتداد هم داشته یا ابتر و
دم بریده مانده است.
اما گویا شــما به مناظــرات هم ا کتفــا نکردیــد و کار رابه
صورت دیگر هم ادامه دادید.

ما دیدیم که از این بحث ها فقط آنان که در جلســه حضور
دارند ،بهره می گیرند در حالی که کیفیت مناظره ها ارزش
آن را داشت که بخش وسیع تری مخاطب آن بشوند .این
شد که گزارش بحث ها در مجله االسالم چاپ می شد.

اما نشــد .بدشــان نمی آمد .اما نقشــه های چند ده ســاله
داشتند.
نمونــه اش ماجرای بــاب و بــه دنبــال آن فتنــه بهاییت که
انگلیسحمایت کرد.یعنیازیکطرفمسیحیتبهعنوان
یک دین الهی را حمایت می کردنــد و از یک طرف بهاییت
را که یک دین ساختگی است .سیاست پیچیده ای برای
فرهنگ این آب و خا ک داشتند.
به نظرتان با وجود چنین نقشــه پیچیــده ای کارهای
شماتاچهمیزانفایدهداشت؟

االسالم دوسال منتشر شد و به فراتر از اصفهان نیز می رفت
و خواننده داشت .از همه مهم تر اینکه این ایده در مرزهای
ایرانمتوقفنشدوتاشبهقارههندنیزادامهیافت.
چگونه؟

بعدها به دعــوت ایرانیان مقیــم بمبئی کــه از مباحثات ما
مطلع شــده بودند ،به آنجا رفتم و دو ســال در هند ماندم و
آنجا نیز مناظره با مسیحیان را با قوت ادامه دادم .در اوایل
همان ایام بــود کــه زبــان اردو را همــان فرا گرفتم تا ابــزار کار
دســتم باشــد .در آن زمان میزرا محمد امیــن التجار برای
مقابلــه بــا تبلیغات ضداســامی مبشــران عیســوی قصد
داشت کاری مانند آنچه در اصفهان رخ داده بود را انجام
دهد .این شــد «انجمــن دعوة االســام» را آنجا تاســیس
کردیم .تمام بــا کمک هــای مردمی و بدون مســاعدت از
سوی هیچ دولتی.

مسوولیتمجلهباخودتانبود؟

بله.االسالمنخستینمجلهدینیدر ایرانبود.چاپ کردن
آن هم مثل هر کار اولی مشکالت خودش را داشت.

فکر کنــم در ایــن زمــان دیگــر داعی االســام شــهرت
خاصی پیدا کــرده بــود و گویــا در این امــر تا آنجایــی موفق
شدید که از ســوی مظفرالدین شــاه مفتخر به مقام داعی
االسالم گردیدید.

باالتر از آن .برای فهم عهد عتیق ،رفتــم و با زبان عبری هم
آشنا شدم .زبانی که فوق العاده دشوار است.

مجلهاالسالمپساز شمارهاولتوقیفشد.بهخاطرهمین
بهمدتپنجماهانتشار آنبهتاخیرافتادتااینکهسرانجامبه
دستور اتابکدوبارهمنتشرشد.

بلــه .بــرای آنکــه یکــی از جهت گیــری هــای مــن در میدان
مناظره،پرداختنبهمحتواهایغلطموجوددر انجیلبود.
این طور نبود که ما بخواهیم سراسر به مسیحیان پاسخگو
باشــیم .قبال هم عرض کردم که مــا منفعل نبودیــم .من از
مسیحیان پرسش می کردم و از آنها جواب می خواستم تا

عجــب! توقیــف شــد در مملکتــی کــه دعاه مســیحی
این گونه آزادند !

اینها دقیقا همان چیزهایی اســت که مهم نیست .من به
دنبال تایید شــاه و شــاهزاده نبــودم .گاهی اوقات انســان
خیال برش می دارد که نگهدارنده دین اســت در حالی که
این دین اســت که نگهدارنده ماست .این اســام بوده که
از نوجوانــی من را به ســوی خــود دعــوت کرده اســت .خدا
نکنــد کــه روزی مدعــی االســام بشــویم .حتمــا کــه نبایــد
دشــمنی باشــد یا مســیحیتی باشــد تا اســام را بــرای خود
تبییــن کنیــم .مــا پیوســته بایــد دعــوت کننــده به اســام
باشیم.

چقدر خوب.پسحسابی کار راجدی گرفتید.

چهمشکلی؟

بهنظرمیرسدمسلطبهمیدانمناظرهمیآمدید؟

خب این یک سیاســت بود .قرار بود که آنها به ایران سرازیر
شــوند .شــما در ماجرای امتیاز توتون و تنبا کو هم ببینید،
اصلماجرافقطتجارتتوتونوتنباکونبود.قرار بود کمپانی

