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 آوینی؟ چرا

شناخت نويسنده و  ،کتاب يكمطالعه  هاينيازپيش ترينضرورياز 

ست. اولين کارگاه طرح مطالعاتی نسيم حيات با موضوع اونوع تفکر 

عباس محسنی جهت و با سخنرانی حجت االسالم  «چرا آوينی؟»

سسه فرهنگی و ؤم»در  2938شهريور  82روز  تبيين اين ضرورت در

 شد. متن زير توضيحات برگزارشيراز  «پژوهشی انديشه و بصيرت

شخصيت سيد شهيدان  دربارهابتدا . ايشان استدر اين کارگاه  ايشان

تعريفی اجمالی و سپس  توضيح داده ،اهل قلم، سيد مرتضی آوينی

راه تحول و  د. در ادامه نيزدهارائه میعالم جديد و انقالب اسالمی از 

 د.کناز منظر تفکر شهيد آوينی بيان می راآن جانمايه 

 شخصيت؟ چرا بايد به شهيد آوينی رجوع کنيم

 د؟ايشان چه خصوصياتی دار و آثار

 سید مرتضی آوینی از جهتی و مطالعه آثارشخص 

 شهید آوینی است.اهمیت داراي  دیگر از جهتی انشای

قالب ان تحت تأثیره ک است انسانی نمونه به یک معنا

آثار ایشان محاکات این  ؛متحول شده استاسالمی 

 هل نظران ابا زب تا حدوديالبته چون  .استتحول 

ا بتجربه خود را آشنا بودند،   (اهل حکمت و فلسفه)

د توانمیخواندن این تجربه  محاکات کردند. ،زبانن ای

انقالب اسالمی چگونه تحولی کمک کند تا بفهمیم 

 گونهچیا جامعه  فرداست و راه تحقق انقالب در هر 

 . است و چه ظرائفی دارد

به یک تجرآوینی در مورد انقالب اسالمی شهید تجربه 

 هیدش که مانند یکسانهستند  ؛نیست منحصر به فرد

 حس کرده اي را در وجود خودآوینی چنین تجربه

-می ،کنیدمیایشان نقل بررا وقتی این تجربه  ؛باشند

درک  کامالا و  هرا حس کردتجربه  اینما هم  :گویند

که این تجربه را بین کسانی از  اما مطمئناا .کنیممی

جربه توانسته این ت شهید آوینی است کهتنها اند، داشته

این تجربه را  توانسته گویم اومیوقتی  را بنویسد.

به تجربه، یک تجرمنظور از که  تصور نکنید ،بنویسد

نفسی است و آوینی از خودش و یا اشخصی و تحول 

ینی آوبا آثار وقتی ؛ چگونگی این تجربه نوشته است

ر که ما د استتفصیلی  او دربارهبحث  ،شویممواجه می

 رو هستیم. هدنیاي جدید با آن روب

ا در م .برگردیمبه عقب براي توضیح این مطلب باید کمی 

انقالب اسالمی در چه  و کنیمچه دنیایی زندگی می

ر اگ ؟است بشر رخ داده تکاملاز سیر تاریخ  ايمرحله

شویم که متوجه می کنیم، بحث این موضوعات بارهدر

 و آسان ، بحثتفصیل عالم جدیداین محاکات تجربه در 

-جربهو ت کسب چنین توفیق ؛مانه نیسترایجی بین اهل ز

 چه عالمی ابتدا باید دید شود.نمیهر کسی  اي نصیب

 چهآیا آن روشن شودتا بوده و به چه عالمی تبدیل شده 

 .ست یا خیرصحیح ادر مورد آقاي آوینی عرض کردم 

ه در عالم مادچون  ـ این زمانهصحیح از  براي شناخت

 ءتعرف االشیا"را از راه  کنیم، باید هر چیزيزندگی می

این از  که قبل بفهمیمباید ابتدا  ـ بشناسیم "ضدادهاأب

 که در آنکنیم و یا عالمی عالمی که در آن زندگی می

 تفکر و فرهنگ جهتاز انقالب اسالمی رخ داده، عالم 

 لمی بوده است.عا چگونه
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 جهانمختلف  يهادر سرزمینبشر  ،قبل از رنسانس 

متفاوت و هاي تمدن انااها و احیها، تفکرداراي فرهنگ

 ،زندگی، عقائد سبک براي مثال: ؛است بود يمتمایز

 هاییانسانی در چین با هند تفاوتو مناسبات  رفتار

  دارايهند با ایران در  زندگی حو،ن؛ به همین داشت

 

 

 

 

هر . و ... یعربکشورهاي  ایران بادر  و بودهایی فاوتت

 زیست فرصت داشت که در محیط فرهنگی خود فردي

ادامه داشت؛ هاي سال در عالم سال رونداین  کند.

سایر به هم هیچ فرهنگی  عجیب هم نبود. شاید

 شاید خیلی احیاناا ؛آمیز نداشتتحقیرنگاه  هافرهنگ

 جاي خودش بود.در چیزها 

؛ ها از بین رفتندتمام فرهنگ تقریباا، بعد از رنسانس 

یک تغییر و تحول انفسی است  رنسانس ،حقیقت در

تمام  به تدریج که در بخشی از غرب روي داد و 

تحول  اینوقتی ثمره  .گرفتفراجغرافیاي غرب را 

به صورت تفکر مدرنیته  ،سال 044در کمتر از انفسی 

ایر سنیزاسیون به رطریق مد ازو بعد از انقالب صنعتی 

 هاغربیقدرتی که در با نگاه خاص و  ،عالم رسید نقاط

هاي دیگر را از بین برد. تمام تمام فرهنگ ،وجود داشت

فقط . عقب مانده جلوه داده شدند وقدیمی  ،هاتمدن

-قیشرژاپن، حتی  .عالم غربی ؛یک عالم وجود داشت

ه اوج خود بعالم غربی  هنگامی که ،ترین کشور عالم

 در کشوري کهغاز کرد. آرا غربی شدن روند رسید می

تر تر و مدرنیزه، غربیايحال حاضر از هر کشور غربی

 .ستا گذرانده ز از سرینو البته تجربه مدرنیته را  است

جود وبین تجربه مدرنیته و مدرنیزاسیون  یک تمایز 

 هتجربه مدرنیته را از سر نگذراند ،ایرانیجامعه . دارد

 از طرفبادي  ،از انقالب مشروطه به بعد . تقریباااست

زمان رضاشاه  و در وزیدن گرفت سوي مامدرنیته به 

بدون اینکه تجربه ؛ آغاز شد مرحله مدرنیزاسیون ما

ق تحقالبته شاید  گذرانده باشیم.را از سر مدرنیته 

در سرزمین ما و با فرهنگ و دین ما  تجربه ايچنین 

هر چند که امکان  .ن چنین هم شدای که ؛محال بود

بلکه براي ما، براي نه تنها  ـ زاسیونرهایی از مدرنی

 . وجود نداشت ـاز کشورهاي عالم  یکهیچ

ه موکول ب ،تهگذراندن تجربه مدرنیمدرنیته یا از سر

 ،؛ در این تحول انفسیل انفسی استیک تحوتحقق 

 شود وکند و  فرهنگ عوض مینغییر می مبناي فکر

و بدون هیچ مل انسان با رغبت کا ،دنبال آن به

 دهد؛ ماننددر میتن  عالم جدید به تمام لوازممقاومتی 

هیچ قوم و غیر از ژاپن چرا . پن افتاداتفاقی که در ژا

نژاد و سرزمینی، چنین مشارکتی در تاریخ غرب 

 هب اگر) ؟حرکت نکرده استپا به پاي غرب  نداشته و

 نسیم دوره سوم سطح در «آفتاب سرزمین راز» مقاله

 رسای بین در را ژاپن شدن غربی علت رسیدیم، حیات

، ژاپن جز به به هر حال (دهیم می توضیح کشورها

رن یا مدغربی تجربه مدرنیزاسیون تمام کشورهاي غیر

شدن یا بازسازي و نوسازي به وسیله محصوالت عالم 

  .نداهرا از سر گذراندمدرن 

 تحقق به موکول مدرنیته، تجربه سرگذراندن از یا مدرنیته

 کرف مبنای انفسی، تحول این در است؛ انفسی تحول یک

 نسانا آن، دنبال به و شودمی عوض فرهنگ  و کندمی نغییر

 عالم لوازم تمام به مقاومتی هیچ بدون و کامل رغبت با

 .افتاد ژاپن در که اتفاقی مانند دهد؛می در تن جدید
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به ما  عالم مدرنیته در آغاز مشروطیت ازچیزي که 

 ؛ برايبه نوعی محصوالت فکري مدرنیته بود رسید،

امه روزننشریه را در قالب وقتی ملکم خان اولین  :مثال

. درگذااسم آن را قانون می ،کنددر ایران منتشر می

-ر میوتصکه ملکم خان است گذاري این نام اینعلت 

یابد، ایران حاکمیت  شده واگر قانون وارد کشور کرد 

 گویدی میعبارت درحتی او  رسد.میهم به پیشرفت 

آنچه و هاي خداداد که این مملکت پر است از نعمت

 نبود قانونفقط  ،ها را معطل گذاشتهکه همه این نعمت

 هک پرسیداگر کسی از میرزا ملکم خان می است. قطعاا

 ت:گف، میداردناین کشور قانون خاص خود را  مگر

 ؛ولی منظور من این قانون نیست ي؛ قانون داردآر

تمام قواعدي که بر  گفت،توان به ملکم خان وگرنه می

 این کشورقانون  ست،احاکم بین مردم اساس شریعت 

هر  ؛وجود دارد این قانون ؛است حتی اگر نانوشته باشد

 و دهقاع ورت قانون نانوشته است ولی کتاب،به صچند 

، وجود ستخراج و استنباط کنندافرادي که حکم را ا

که منظور من  گفت ملکم خان خواهد اما باز هم  .ددار

 من تحولی است منظور بلکه ،از قانون، شریعت نیست

کند. گذار میدهد و انسان را قانونکه در انسان رخ می

 که عقل خودبنیادرا قانونی  اداره امور خود،انسان براي 

مسلمان  مردم چون . شایدپذیردمی ،رسدمی به آن

جاي  بایدند که ویبگ توانستند به راحتیبودند، نمی

قانونی که ما  :گفتندلی میانسان با خدا عوض شود و

قانون اجتماعی است  قانون مدنی یا ،زنیمدم می آن از

را جعل و از  آنتوانند با عقل جمعی میها که انسان

هیچ در این طرح هم  کنند؛ در ظاهر استفاده آن

 .وجود ندارد با دینتی مخالف

میرزا ملکم خان اشتباه نکرده که  واقعیت این است 

. تاسعنوان یکی از مظاهر فکري و نظري بود؛ قانون به

-با غرب متحول می پس از آشنایی میرزا ملکم خان

این است که  حقیقت امر ؛است امراما این ظاهر شود. 

 امدهپیش نیها ـ به دالیلی که براي شرقی غربیانسان 

 سفارش شده توسط به این نتیجه رسیده است که راهـ 

 ختمماده  عالمدر االطالق علی آسایشو  به رفاه ،ادیان

  .شودنمی

خلود و  جایگاهبدل  عنوانبه الم ماده و کره ارض راع

خلود و  . اگر هم با عباراتدر نظر گرفتندجاودانگی 

 حتماا ،بارات دینی است حرف نزدندکه ع جاودانگی

ی یعن و بدل ساختند؛ جایگزینعبارات هم براي همین 

ر، و تفک تجربهراه  تا ندکردرا تصویر میهدف دیگري 

 اا. هدف دقیقانسان تغییر کند زندگی برنامه و سبک

اثبات کنند انسان در عالم طبیعت به رفاه، این بود که 

انسان هر چه بر این اساس رسد. میو آرامش آسایش 

-یشب ، احتمال رسیدن به رفاه براي اوباشد قدرتمندتر

اه ر ؛بنابراین انسان باید قدرت کسب کند ؛تر است

 ؛وضعیت همه چیز استدادن تغییر هم کسب قدرت 

عوض شدن مبنا، نگرش انسان  مطابق با بدین ترتیب

 بهنگرش انسان از جمله  ؛به همه چیز عوض شد هم

  .طبیعت

حتی  .ت داشتانسان با طبیعت رفاق ،از این پیش

سبت زراعت و پرورش زمین نسبت انسان با طبیعت، ن

، حیات مادي را آن يو استعدادهازمین که با آن  بود.

این مقدار تمتع از نظر آنها براي انسان فراهم کرد اما 

 دنبه این نتیجه رسید لذا ؛بودمحدود  ،از عالم طبیعت
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 رفاه مطلقرسیدن به آسایش و  ،آرامشکسب براي  که

طبیعی  از مواهب خود راو تمتع مندي باید سطح بهره

دهی طبیعت، میزان بهرهد. در این صورت نافزایش ده

-یمافزایش باید  دهیاین بهره ؛آنها شد یله اصلئمس

گر ا .است «شناخت طبیعت»نیز  آنافزایش راه  ؛یافت

پیش از پاسخ این است که  ،از چه نگاهی ال شودؤس

شد که انسان موحدتر می شناخت طبیعت باعثاین، 

و نسبت به طبیعت  هر چه شناخت اویعنی  ـ شود

 ترخاضع اندازه، به همان شدتر میبیش آنعجائب 

در برابر عظمت طبیعت  چه اینکه این خضوع ؛شدمی

عت در برابر نظم طبی یاو  تیا در برابر خالق طبیعباشد 

انسان براي شناخت  هدف پس از رنسانس، اما ـ ...و 

نبود بلکه هدف دیگري را خضوع و خشوع  ،بیعتط

کرد. به طور خالصه هدف انسان بعد از دنبال می

-یشب بر طبیعت به قصد تمتع و تلذذ هسلط ،رنسانس

شناخت فیزیک و ماده طبیعت  ه،راه این سلط .شد ،تر

و روابط بین  شناخته را ماد تر بتوانچه بیشبود. هر 

 تیح و کردتوجیه و تفسیر  هاي مادي را تبیین،پدیده

مندي از ، سطح بهرهدنموقابل محاسبه را  این روابط

به موازات  ؛خواهد شد تربیشبر آن تسلط  وطبیعت 

ن به ای جدید بشر ،آنیا در نتیجه و این تحول فکري 

 از منظر ریاضیات به طبیعت نگاهباید نتیجه رسید که 

 بیعتگالیله اعالم کرد طحتی به همین دلیل  ؛کرد

 ت.اسکتابی است که به زبان ریاضیات نوشته شده 

و قابل به خود گرفت ه نظري هاین اتفاق وقتی وج 

ه بکه یک وجهی در تفکر دکارت  شدتعلیم و تعلم 

نی أجایگاه و شدکارت در عالم جدید . آمده بود وجود

ست که امهم  بسیار. دارد عنوان پدر علم جدید به

چه  ؛شد و چگونه اتفاق افتادبدانیم این تحول چرا آغاز 

این جایی که این ماجرا بود تا  در پسجد و جهدي 

نین چاتفاق، کامل شد و به وضیعت امروز رسید؟ تقدیر 

در ادامه به توضیح تقدیر  رود؟چگونه پیش میعالمی 

ه چگونرنسانس پردازم. میطبیعی بودن این اتفاق  و

 جاي یککه به  دانبرساي را به نقطهانسان  توانست

وحی یا شهود قلبی و  مانندمنبع خارج از وجود خود 

 ؟کند تکیه عقل خودبه  ،الهام

غرب از لحاظ تاریخی یک دوران تحول را طی کرده  

 ،که به دنبال آن رنسانس اتفاق افتاد دورانی است؛

ساله بین غرب  244،344هاي با جنگ همزمان

با انگیزه  هر دو جبههبود. مسیحی و شرق اسالمی 

این ذا ل ؛شدندبزرگان دینی بسیج می با فتواي و دینی

 اینمسئله  گفت که شاید بتوان .نگ مقدس بودج

یک بر  آندین و یا حاکمیت یک حقانیت  هاجنگ

 هاگیريبین این بازپس درباالخره  .بود سرزمین

 اقاتاتفتالقی آسیا و اروپا  ونقطه درگیري  در مخصوصاا

 بهندلس اسقوط اسپانیا یا  جمله زا ؛رخ داد خاصی

رب غ براي سنگینی  بسیارضربه  که هادست مسلمان

شی فرسای ،تر از این ضربه سنگیناما مهم .بود مسیحی

ا طبیعت جنگ ب ست.ه اسال 344،244جنگ  اینشدن 

در سطوح  ايعده به هر حال و سازگار نیست انسان

 .این جنگ خسته شدنداز اصل  ،مختلف اجتماعی

طوالنی مدت در  و انسان ستا جنگ یک حالت ناپایدار

بدین  ؛بماندباقی علیق و ناپایداري تدر حالت  تواندنمی

که اتفاقی  جنگ، سال 344،244از  پس ترتیب

 نقطهب به این رغ و آمدپیش  ،نبودهم مترقبه غیر

و شد بکحقانیت دین بایستد و  نباید برايید که سر
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ین خستگی باعث خسته شدند. ا باالخره؛ شودکشته 

 لذا ؟جنگیدچرا باید این همه  که شدال ؤاین س طرح

بر این جنگ  اساس در پاسخ به این مسئله که

موسی به دین خود و  گفتند: ،است دین حقانیتسر

از  توانکه نمیاما وقتی فهمیدند . عیسی به دین خود

باید  والااصنتیجه گرفتند که  ،دست برداشتمسئله  این

هاي در صورتاین حرف را  ؛ لذاگذاشتدین را کنار 

 تکرار کردند.مختلف 

 

 

 

 

 

  

صمیم ت اینراه  پروتستانتیزم بدین ترتیب یک جریان

محدود یک امر فردي را به دین  وغرب هموار کرد را در 

ي یک امر فردنباید به  این جریان معتقد بود که نمود.

 تا دوشتبدیل امر اجتماعی  یکبه که  داد بها به قدري

 کردایجاد سیاست و حکومت  ،اساس آنبر الزم باشد 

 د.شمجبور به جنگ  آنه و توسع حفظبراي و 

الیزم سوسی وبا مارکس  دیگري نگاهعالوه بر این نگاه،  

 گفتند که دینمی صراحتاا نیز آنها ؛تبلور پیدا کرد

-هر ملتی را از پا در می و استهملتمخدر و افیون 

-نابودي ملتدین عامل  ها،سوسیالیستاز نظر  ؛آورد

؛ تا انسان گیردست و فرصت زندگی را از آنها میها

 دین او را مند شود،خواهد از مواهب طبیعت بهرهمی

 از دنیا توسعه تمتع برايد خواه؛ تا میکندمی محدود

ل در مقابو د آیدیگري می نیک دیحرکت و اقدام کند، 

ما دین  :گفتند اساساا این؛ بنابرایستدید او میمنش و د

نسبت به تمدن غربی، خواهیم. در شرق سیاسی را نمی

 ،الهی از ادیان یدر پوشش هر دین ،خدا و دین با  رسماا

 مانعو  همبارزه کردند و مظاهر دینی را از بین برد

ی در ت. شیوه کمونیستی و مارکسیسشدندتظاهر دینی 

دین را  ساااسا برخورد کرده وبا دین کسی ودوحد ارت

می خواستند  ،توانستندمیاگر  حتی ؛نمودمی حذف

 کنند به همین جهتاز حافظه بشریت حذف  دین راکه

به  را مسجد و یسهنکلیسا، ک اعم از تمام اماکن دینی

 .کردندمیموزه تبدیل 

 .دچنین نبواین ی غرباروپاي در برخورد با دین البته  

دین  ـ کاتولیکیه حتی ن ـ هاي پروتستانیطبق آموزه

حق دخالت در امور جمعی و  کهیک امر فردي بود 

غرب با گسترش این نگاه که دین  ؛اجتماعی را نداشت

-عنوان دین را بیوجود چیزي به  امري فردي است،

ي در حدو حتی  را از بین نبردندلذا دین  ؛خاصیت کرد

، به وجود دین راضی کندعمل مخدر  عنوانکه به

 بلکه یک آرامشکند، نمی بیره تخشدند. مخدر همیش

 ؛ بنابراین دین را در حديدهدکاذب هم به انسان می

 یزندگوارتر آدم اندکیو  دفکر کننکه کمی به مرگ 

ور تا جایی حضغرب پذیرند؛ ] به عبارت دیگر ، میکنند

 ؛هاي مطیعی باشند[ انسانمردم که دپذیردین را می

ه ب جامعه غربی. دبلکه مطیع قواعنه مطیع خدا  البته

امر یک  عنوانبه  ،با دین یتمدن غربدلیل همین 

را از هاي دینی مبارزه نکرد؛ حتی آموزش ،فردي

 فردی امر یک دین پروتستانی هایآموزه طبق

 را اجتماعی و جمعی امور در دخالت حق که بود

 ریام دین که نگاه این گسترش با غرب نداشت؛

-بی را دین عنوان به چیزی وجود است، فردی

 در  و نبردند بین از را دین لذا کرد؛ خاصیت

 دین وجود به کند، عمل مخدر عنوان به که حدی

 .شدند راضی
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 ،. اما به هر حالحذف نکردخود هاي رسمی آموزش

طرح و م ،امر فرديبه عنوان یک  صرفاادر غرب  دین

 ؛گرفتقرار مییا مبناي عمل  شد وزش داده میآمو

 وییساز  و گذاشت کنار تفکر وحیانی را سواز یک غرب 

 نسانخودبنیاد ا عقلباید که  دیگر به این نتیجه رسید

 وَ اکتُسِبَ  الرََّحمانُ بِهِ  ما عُبِدَ به معناي  عقل بر خالف )

 .ندجانشین وحی کرا  (بِهِ الجِنان

بیر تع «تحول رنسانسی»به آن  از آنچه بدین ترتیب 

 هايبخشی از سرزمینابتدا در  .شکل گرفت شود،می

و د سپس و آمد فکر درتتحت سیطره این  غربی دنیا

فکر تمت این ئمال اول، ؛یافتگسترش وجه از این تفکر 

ی با ینهاي انسان و یا به تعبیر دو خواستهبا طبیعت 

متمدن بودن داعیه  ؛ دوم،هواي نفس وها خواستهدل

 کشورهاي غربی؛ به این نگاه کشورهاي غربی با تکیه

ه بنیاد خویش موفق بعقل خودتکیه بر که با  اندمدعی

هاي انسان اساساا شده وسازي شهرسازي و تمدن

که در دایره تمدنی را  یهایند؛ لذا انسانهست یمتمدن

-زهبه انداآنها  دانند.میبربر یا وحشی  رند،قرار ندا غرب

 تو منزل نأمتمدن شانسان که براي خود به عنوان  اي

؛ یعنی خود را دهستنقائل نیز مالکیت حق د، انقائل

نه  ؛دانستندمالک هر آنچه در شرق وجود دارد، می

در  غرب افرادي را که. شرق فقط مالک سرزمین

 خودمایملک  ود، جزنکنجغرافیاي شرق هم زندگی می

، پیش از دوره داري غرباستعمار و بردهدوره  داند.می

 .گواه این مطلب است ،داريرشد و گسترش سرمایه

ا ر یشرقسایر کشورهاي آفریقا و  ،هند ساکنین آنها

 خرید و فروش بردند ومیبرده به غرب عنوان به رسماا

 .کردندمی

کشورهاي شرقی هم رایج  در داريبردهممکن است  

 غرب بهها را از شرق ها بردهخود شرقی بوده باشد و

 مهم این است که .خیلی مهم نیستاتفاق این  ببرند؛

و  دکردنمیي شرقی را تصاحب کشورها هاغربی

برده نیروي کار  .دبردنمی عنوان بردهبهرا  مردمش

افراد دیگر در هایی که به خدمت رایگان است؛ انسان

 ذاقوت و غ دادن ،برده انمسئولیت صاحبتنها . آیندمی

ها کار از آن بخواهندچه  هربرده است در حالی که  به

کار با  دارد. بهاییایی از دنیا د. کار در هر جنکشمی

بخشی از  در قبال برده ؛شودداري بی قیمت میبرده

 کارش کامالا  اعظمبخش  اما دگیرغذا می خود، زحمت

غرب پس از تجربه یک دوره  .شودقیمت میبی

داري به نظام سرمایه ،داريبورژوازي به همراه برده

 تهداش رایگاننیروي کار  ؛ به عبارت دیگر، غربرسید

-به خودشان اجازه میمتمدن بودند . آنها چون است

را هم از نگاه این  .دادند که عالم را برده خود بدانند

روم و یونان باستان گرفته بودند. نگاه روم و یونان 

 سایربه در دولت شهر آتن، از مسیح  پیش باستان

ر در محدوده دولت شهکه  کسانی .همین بود ،مردم

. بربر دیگرانو  بودند متمدن کردند،آتن زندگی می

 .ددانستنمیهم مالک بربرها را ین نمتمد ضمن اینکه

 یونان و روم باستانتفکر گرفته از  نشأتاین تفکر  

کی یملمانسانسی در حقیقت به آن رجوع انسان ر .است

 به عنوان ،از لحاظ فکري روم و یونان باستان که ستا

ند کسعی میرنسانس از . غرب بعد است داشتهفلسفه 

 احبتص تصاحب کند.با این نگاه تمام عالم و آدم را 

از طریق رشد علوم  ،عالم، به معناي تصاحب طبیعت
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-دیدهبر پتسلط  برايگسترش نگاه ریاضی و تجربی 

 ،در حقیقت این تسلط ابزار است. عیهاي طبی

ط ها فقانسانتملک راه ریاضیات و فیزیک است. ولی 

  .ین نیستا

سلط ت برايتسلط فرهنگی است.  ها،راه تسلط بر انسان

دید پدر غرب رشته مطالعاتی یک  ،هاانسان بر فرهنگی

امروزه آن را  علمی که ؛به یک علم تبدیل شد کهآمد 

 .شناسیممی استشراق و شناسیعلم شرقبه عنوان 

کشف باروت و شناخت طبیعت و غرب با  چان کههم

اعم ) یک قدرت مادي براي تصاحب عالمنیروي بخار به 

 یافت، براي تسلط بر انسان نیزدست  (یعتآدم و طباز 

البته چون شناخت. میرا و ادیان مختلف باید فرهنگ 

-نگادیان و فره شناخت الزم بود کهمسیحیت را می

ا ر این علمبه همین دلیل  ؛بشناسد نیز را یهاي شرق

 . نامیدند« شناسیشرق»

این است که به مهم  ؛خود مقصر نیستنده علوم خود ب

 هايترین مشتريمهم دانیدآیا می. آیندچه کاري می

 ؟هستنددر غرب چه کسانی  یشناستحقیقات شرق

ر دوران دشناسانه ان تحقیقات شرقترین خریدارمهم

ند و اهکشورهاي غربی بود ، وزارت خارجهاستعمار

-سرویس ،نویندر دوره استعمار ها ترین خریدارمهم

. هستند این کشورها وزارت خارجه واطالعاتی  هاي

 اما طرف جلوه دهدشناس خود را بیشاید یک شرق

ب رد. تعجدا استعماري کردکار نتیجه مطالعاتش کامالا

با همین علم چون ست؟ ابد  ،علم فیزیک آیا !نکنید

این خدمت  درو  شودساخته میهم  فیزیک بمب اتم

به استخدام در  طوري که فیزیکهمان آید.نگاه در می

در  ؛ امایدآمیشناسی هم به استخدام در شرق ید،آمی

تسلط بر عالم و آدم.  در استخدام؟ استخدام چه هدفی

به فیزیک و علوم تجربی  ،عالم] راه تسلط غرب بر[ 

-به شرقهم  ] راه تسلطش بر[ انسانو گردد برمی

 . شناسی

عنوان قدرت غربی مطرح به علوم تجربی را فقطچرا 

 ربغتسلط  درنقش و جایگاه علوم انسانی را و  کنیممی

به  فقطاز علوم انسانی  ؟ چراگیریمنادیده میبر شرق 

 ؟ کنیماکتفا می شناسیشرق

 

 

 

 به جایگاه علوم انسانی و نحوه پیدایشامر این دلیل 

بعضی از تعبیرات در جایگاه و بر بنا. گرددبر می آن

راه این علوم   ،انسانی غربینحوه پیدایش علوم 

ند. کا در همه جاي عالم هموار میگسترش غرب ر

ن چنینیست اما ناقص است.  نادرستحرف، این البته 

علوم انسانی براي  اما آیدکاري از علوم انسانی بر می

-ی. آیا مپدید نیامده استهنگ در شرق عالم تغییر فر

 ؟است براي چه پدید آمدهعلوم انسانی  دانید

شخوري براي بچشمه و آ علوم انسانی :ريکی از حضا

 .است علوم پایه

 نیست.  این پاسخ دقیقنه،  استاد:

پدید  تسلط بر همین عالم و آدمبراي  :حضار از يکی

 آمد.

  حل برای است انسان کشف نوعی به انسانی علوم

 مدرن تفکر که هاییبحران و مشکالت ،ئلامس

 .آوردمی پدیدبرای انسان 
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ن براي ایفقط ولی  البته این کارآیی را هم دارد استاد:

 چرا علوم انسانی پدید آمده ؟ اساسااامر پدید آمده

بهشت بر روي زمین  ایجاد تالششکه همه  غرب؟ است

 داشتن ،کندتصور میمادي  را هم کامالاآرزو بوده و این 

شناسی و جغرافی زمین، شیمی، فیزیکعلومی مانند 

به علوم انسانی چه نیازي  کافی است؛ پسبرایش 

براي تغییر فرهنگ غرب  :گوییدمیشما  ؟استداشته 

نیاز دارد؛ هر چند که علوم علوم انسانی به  ،شرق

د پدی هدف براي این امادارد نیز یی را ین کارآا انسانی

 نیامده است.

بهشت خواست میچون غرب  :يکی ديگر از حضار

شناخت ] باید به  ،براي آدم فراهم کندرا ]زمینی[ 

 .دیرسمی انسان[

از  پیشمحور و خدامحور وقتی انسان دین استاد:

 بهحاکم  هايشود و سیستمتحول می دچار ،رنسانس

، دچار دنکنض میرا عو اوطرز رفتار و فکر تدریج 

پیش از رنسانس با ها تا انسان. شودبحران هویت می

 اما پس از رنسانس باید از آن کردنددین زندگی می

ین د آناناساس مناسبات و رفتارهاي  .قطع تعلق کنند

 اجماالا .خواهند این اساس را عوض کنندمی حاال وبود 

ذا کنند؛ ل را عوضاساس که آن  رسیدندنتیجه به این 

له، مشکل و در ئدچار مس انسان با تغییر این اساس،

علوم در حقیقت شود. تر، دچار بحران میوجه باال

حل این براي است شف انسان کبه نوعی انسانی 

که تفکر مدرن پدید هایی ها، مشکالت و بحرانمسئله

ها و مسئلهاین ند باید بتواعلوم انسانی  .آوردمی

بینی کند و از پیش ها راها را حل کرده، بحرانمشکل

از انسان را ، دچار بحران شدهم اگر  و سر بگذراند

 عبور دهد. بحران 

اما هرگز  ادیان انجام داد بارهماکس وبر مطالعاتی در

پدید شناسی عنوان جامعه قصد نداشت علمی را به

ه مطالع اره آندربو  رو شدروبهیک مسئله  او با .آورد

در این مطالعه سعی کرد به عدد و رقم و  اتفاقاا  .کرد

بناي مرا که ریاضیات یعنی  ؛توجه کندهم آمار و ... 

این  .داددر کارش دخالت  ،استعالم نگاه به جدید 

 ضاعاو ؛ ]مسئله[یک سري مطالعه بودشامل نگاه ابتدا 

 سوسیالوژي به نامیک علم  و ایجاداحوال اجتماع  و

. ودب اجتماع بارهدره مطالع[ وبر ] کار ماکس نبود بلکه

دیگران آن را شود، این مطالعات مجتمع میوقتی 

 به تدریج یک علم وکنند مطالعه کرده و منسجم می

آید؛ براي مثال: در از آن پدید می به نام جامعه شناسی

یا  و مدیریت، اقتصاد نامبه  یرنسانس علم مستقل آغاز

-تدریج مسائل و بحرانبه . اشته استوجود ندحقوق 

 زمینه مردم و جامعه  پیش آمد، روابط درکه  هایی

 لهمسئ. این را فراهم کردو اقتصاد  علم حقوق پیدایش

 سی اساساا ناشروان است؛ واضح شناسی کامالادر روان

ي تغییرات رفتار تا پدید آمدرفتار انسان مطالعه براي 

-روان ؛وردآریزان اجتماعی درتحت کنترل برنامهرا او 

  رفتارشناسی است. در حقیقت،شناسی 

ه یم که علوم انسانی بویدرست نیست بگ :يکی از حضار

 وجود داشته. ؛ علوم انسانی فطرتااوجود آمده

باید قبل از  داشت علوم انسانی وجوداگر  استاد:

ل: براي مثا ؛شدپذیرفته می رنسانس هم به عنوان علم

ثار آبتوان گفت که  ممکن استبیقی طتمطالعات  در
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شود؛ اما این شامل علوم انسانی می هم محمد غزالی

، نه با نگاه است در آن زمان آثار محمد غزالیمربوط به 

 وکه این کتاب جز آیا زمانی .به علوم انسانی فعلی

ن یک به عنواآن را ، شدمطالعه میمباحث فرهنگی 

ن تقسیمی بی اصالا ؟شناختیدمیرشته علوم انسانی 

 علوم انسانی و علوم تجربی قائل بودید؟ 

 

 

 

 

 . است همیشه بودهاین علم  :يکی از حضار

 به عنوان علم بوده؟ آیا استاد:

 بوده؟همیشه  :شخصهمان 

 .است ریاضیات هم همیشه بوده استاد:

؛ یعنی آنها را مند کردآنها را نظامغرب  :همان شخص

  ... تفکیک کرد.شناسی و شناسی، روانبه جامعه

این علم را پدید آورد؟ چرا غرب چرا ولی  بله. استاد :

چرا  ؟تدوین کردآن را غرب تفکیکش کرد؟ چرا 

ر مورد د این مطلب را؟ تدوین کنند دیگران نتوانستند

با منطق  ارسطو نسبت توان گفت.علوم میهمه 

مخترع علم او . است مدون علم منطقارسطو چیست؟ 

 طوارس. چرا است آن را تدوین کرده منطق نیست بلکه

 آن يتدوین کرد؟ چرا فرد دیگري در یک عالم دیگر

ها به نوع نیاز و تدوین را تدوین نکرد؟ این اختراعات

؛ مدپدید آاین نیاز در] عالم ارسطو[  .بستگی داردافراد 

د، مردم دینی . جایی که دین رواج دارنه در جاي دیگر

 همدین  ؛ف منطق نیستخال دین لزوماا ؛اندیشندمی

 نکردهرا تدوین  آن کسی منطقاگر حتی  داردمنطق 

، نه با میدیگر حرف بزنیکبا عقل با  فقطاگر د. ولی باش

-مغالطه می وشوند اهل سفسطه می یک عده ،دین

د فکر قواع کهکسی پیدا شود  در این صورت باید ؛کنند

طی محی آیا در. شودمغالطه  مانع تا کردن را تدوین کند

براي پرداختن  یضرورت در آن وجود ندارد،سفسطه  که

در  علوم که این ین دلیل استهمبه ؟ به فلسفه هست

غرب پدید آمد. اگر بشر با رنسانس دچار بحران نشده 

؟ علوم شدمید ایجاعلوم انسانی  بهنیازي  آیا بود

-شناخته نمی به عنوان علم پیش از رنسانس ،انسانی

عنوان ش وجود داشت، اما نه بهوماتمسائل و معل شد؛

ی علم. علم، مجموعه اطالعاتی است که در حوزه خاص

 لذا علوم انسانی در گذشته ؛قابلیت تعلیم و تعلم دارد

. آن نبود ودبه وجچون نیازي  به شکل امروز نبود؛

. وجود داشتمعلوماتش  اما علم نبود به عنوان بنابراین

اقتصاد، علوم علمی شناسی از حیطه حیطه علمی روان

امروزه این چرا اما  .اجتماعی و مدیریت جدا نبود

 ستا نیازي این تفکیک به دلیل؟ اندهجدا شدها حیطه

 که در غرب پدید آمد. غرب چگونه به این نیاز رسید؟

مسئله  دچارشرق چون  چرا شرق به این نیاز نرسید؟

ما ا ]که دچار مسئله شود[ نبود. شرق تغییر نکرده بود

 غرب تغییر پیدا کرده بود.

تحول انفسی در غرب  دلیلبه بحران آیا   :حضار از يکی

  ؟به وجود آمد

 یاآ بود نشده بحران دچار رنسانس با بشر اگر

 علوم شد؟می ایجاد انسانی علوم به نیازی

 اختهشن علم عنوان به رنسانس از پیش انسانی،

 شد؛نمی
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 .نمسئله، مشکل، بحرا :گفتم من نگفتم بحران؛ :استاد

با طبیعت آدم  ،به وجود آمد آنچه گفتید :شخصهمان 

 خوانی دارد.هم

ته مت داشئهر چیزي که با طبیعت انسان مال آیا :استاد

 مت دارد؟ ئقت هم مالباشد، با حقی

 .استنوع انسان  بحث از :شخص همان

همه  ،گویید انسان چه موجودي استوقتی می استاد:

 بعد مادي و بعد معنوي. ؛انسان دو بعد دارد :گوییممی

تی وق ند.گرفتنادیده  معنا و معنویت را کامالاآنها بعد 

چون  ؛شوددچار بحران می ،بشر معنا را نادیده بگیرد

 بشر فقط مادي نیست.

 این تحول انفسی کجا رخ داد؟ :س

 ،ودبتحول روحی  نوعی ازاین تحول انفسی که  استاد:

؛ در بشر غربی رخ داد. در نفس بشر اتفاق افتاد

 ،این تحول انفسی .لش را عوض کردامیا وها خواسته

 .درون بشر اتفاق افتاد

 و بعداول تحول انفسی رخ داد  :گفتیدابتدا  :سوال

همخوانی این تحول با طبیعت انسان : اضافه کردید

همخوانی داشته با طبیعت انسان این تحول اگر  .دارد

 که تحول انفسی نیست! باشد

 وجه مادي، طبیعت منظور ازچرا نیست؟  استاد:

 انسان است.

 ؟تحول گذاشتیدرا  شچرا اسم :والس

نیاز به  :مانند ؛انسان نیازهاي مادي دارد استاد :

ن از ای یکهر اگر .  خوردن، خوابیدن، آشامیدن و ...

، انسان را به چه چیزي دنیازهاي مادي اصالت پیدا کن

نیازهاي مادي بعد از رنسانس نوع کند؟ این تبدیل می

 دتولیاصالت پیدا کرد. همه هم و غم انسان بشر  براي

 تر غذا به دست بیاوردراحتبا آن بتواند که  شدابزاري 

ت از طبیع انسان سطح تمتعدر واقع  ؛بخورد تربیش و

ه از اموري ک تربیش منديگی بهرهنچگو و باالتر رفت

ر اماین  .اصالت پیدا کرد، گویندبه آن لذت مادي می

 از تاآدم را رها کنید  اگر مت دارد؛ئمال با طبیعت آدم

به طبیعت خود  ،غافل شودحقیقت خود در این عالم 

ه بو غافل نباشد آدم اگر  شایدکند. گرایش پیدا می

الت اص برایش نیاز مادي، ن خودش پی ببردأمرتبه و ش

ت اصالزمانی بشر غربی  دراین نیاز مادي کند. نپیدا 

در نسبت با  وجه معنا و بعد روحی کامالا  کهپیدا کرد 

مشکل این انسان دچار  .مغفول واقع شدحقیقت 

راي رفع شود؛ بمی یو ارتباط يرفتار، معنوي، روحی

که به علوم ـ  یمطالعات این مشکالت باید مجموعه

که این مسائل و  انجام شود ـ انسانی مشهور شدند

 ،بحرانی به وجود آمد کند و اگر احیاناامشکالت را حل 

 هاي علمیبنابراین موضوعات حیطه ؛از بین ببردآن را 

 به تدریج پدید آمد.، علوم انسانی

سان ان بسط و گسترش علت براي درک ه شدآنچه گفت

 هاي رويتمام انسان که منجر به غربی شدنبود  غربی

تحول در  اول، ؛علت داشت دو این اتفاق .شد زمین

 ،دوم ؛داشت مالئمت هم با طبیعت انسان کهغرب 

به این ترتیب همه عالم.  نسبت بهغرب  تملک حس
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تالش ور نماند و محص خودشجغرافیاي در تفکر غرب 

 .تصاحب کند الم راتا بقیه ع کرد

 دنمتوجه شد بعد از مدتی غربی گراستعمارکشورهاي  

 هاي اقتصادي وهزینه ،استعمار قدیمی روشکه 

؛ به همین دلیل میراث داردبراي آنها حیثیتی فراوانی 

 غرب ند.نمودزین حضور فیزیکی را جایگ فکري خود

حضور را جایگزین خود میراث فکري  زمانی توانست

به علم و محصول تبدیل  خود رافکر  کهفیزیکی کند 

ل همان تحو یادیگر الزم نبود مدرنیته کشورهاي . کرد

ا که یخچال فریزر رکنند؛ به محض اینتجربه انفسی را 

-هم می را اش ) میراث فکري غرب(هبقی ،پذیرفتند

م همحیط  ه شد،زر پذیرفتوقتی یخچال فری. پذیرند

ار کدر آن که یخچال فریزر  آماده شود به شکلیباید 

. برق از کجا تهیه دهخوارق مییخچال فریزر ب ؛کند

 هرگز ،شدمیمین أاگر برق از اروپا ت؟ شود؟ از اروپامی

 . اماشدیمخور غرب میمیوه فقط و شدیمغربی نمی

م مجبوری مین کنیم،تأبرق را خودمان  وقتی خواستیم

دون ب آیا. زیمبسایا اتمی و گازي  سد یا نیروگاه آبی،

راه و ساختمان و  ،عمران ،شیمی ،داشتن علم فیزیک

اگر علم برق و الکترونیک آیا ؟ ساختسد  توان... می

الزمه  ؟تولید کنیم از سد برق ستیمتواننداشتیم، می

ان دبیرست ودانشگاه  داشتن سد و نیروگاه و ... داشتن

و الزمه داشتن دبیرستان و دبستان،  و دبستان است

 برقی و یخچالداشتن اره. استظام آموزشی پذیرفتن ن

 . وقتی اینممکن نیستبرق داشتن  و ... بدون

 م.یها بخواهمه چیز رناچاریم ، بخواهیمرا  محصوالت

کر تسلط در ف ،حضور فیزیکی غرب ابتدا با نگاه بنابراین

ر حضو واین تسلط  که متوجه شدبعد و بر عالم بود 

؛ ستا هپرهزین حیثیتی بسیاراز بعد مادي و فیزیکی 

هر  ؛را کم کرد ودحضور فیزیکی خبه تدریج  بنابراین

  .باقی ماند آن يآثار و بقایا چند که

ود، عالم اتفاق افتاده ببه ضرورت تغییري که در فیزیک 

. پوشیدچشم  تمدن غربی توان از محصوالتنمی

 خود خواستما به مدرنیته به ما تحمیل نشد بلکه 

زه مدرنی مهم این است که چگونه شدیم. نکتهمدرنیزه 

 لیبه شکما  ؛ستعلت آن غفلت تاریخی ماشدیم؟ یک 

 ؛مدرنیزه شدیم که فرهنگمان را هم از دست دادیم

کنار داشتیم، را هم که قبل از مدرنیزه شدن  یعلم

از یم گفتمی ،اگر فرصت فکر کردن داشتیمگذاشتیم. 

اید بچرا  ولییم کنمیاستفاده  و ماشین یخچال فریزر

طبی علم  چرا باید !عوض کنیم؟هم را  خودمان طب

کنار تجربه داریم و  در آن سابقهکه پنج هزار سال 

 بگذاریم؟!

 

 

 

داروهاي  :گفتیکی از اساتید طب می : يکی از حضار

 .طب سنتی مقدار ندارند

 ارمقد با همراهنسخه  ،قانون کتابدر ابن سینا  استاد:

 نوشته است. درمانو حتی دوره 

ادعاي گرایش به طب جدید،  دلیل : حضار از يکی

 .است رسیدن به یک حیات جاودان بوده

 را خود فکری میراث توانست زمانی غرب

 هک کند در شرقخود  فیزیکی حضور جایگزین

 .کرد تبدیل محصول و علم به را خود فکر
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ه وارد عالم جدید شد که عیطب جدید با این دا استاد:

 گاهن البتهبیماري را ریشه کن کند.  ،با نگاه جدید خود

، طب جدید به انساناز ابتدا به انسان غلط بود. نگاه  آن

؛ این نگاه انسان را متشکل از نگر بودنگاه تجزیه

 نسبت فرض کرد که هر کدامموادي  مجموعه

 ، O2H شاملانسان  :مثالا ؛مشخصی در انسان دارند

در این مواد باید  از یکهر  است. کربن، کلسیم و ...

-زئیجنگاه  این است که هاآن اشتباه باشد. مینأبدن ت

دید پزشکی ج گاهن آیا. ندنگر نیستو مجموع دارند نگر

 پزشکی قدیم؟نگاه ست یا اتر به انسان، انسانی

 .قدیمنگاه  : يکی از حضار

. تسا ترتر یا غلطکدام نگاه درست مویگنمی استاد:

 علمتخصص نداریم وارد شویم. که  اينباید در حوزه

کتاب  1744 وساله  5444 یقدمتبا  طب سنتی

هنوز از علمیت  ،کتاب قانون ابن سینا قدیمی مانند

نکرده سخ نَآن را اي هنوز هیچ تجربه است؛ نیفتاده

هاي طب قدیم حلراه به دنبال ردطب جدید  است.

طب  این بلکه ؛از این طریق خود را اثبات کند تا نبوده

 راه دیگري را در طبغرب  .استگذاشته کنار  را کامالا 

جدید نگاه یک در کل  غرب نگاه؛ و پیمود آغاز کرد

چون  راه جدیدي را دنبال کند، حق داشت غرب. است

 ربغ این تغییر نگاه باید در پزشکی .بود شدهتحول م

مدرنیزه  اما انسان شرقی که باید. افتادمیتفاق هم ا

چرا  ـ دتجربه مدرنیته را از سر بگذران اینکه نه د ـشو

چرا باید علوم  د؟را کنار بگذار یا نجوم خود باید طب

 ؟ دکنار بگذار خود رادیگر 

 وجود بهدر آن انقالب اسالمی که عالم جدید محیط  در

آمد، عالم مدرن به جایگاهی رسیده بود که تمام 

واحد تبدیل کرده  ینظامات زندگی انسان را به نظامات

واحد تبلیغات، نظام واحد  نظام واحد آموزش، نظام ؛بود

اقتصاد، تغذیه، نظام واحد بهداشت و درمان، نظام واحد 

ه چیز به نظامات واحدي ـــهم و ... نظام واحد حکومت

در بلوک غرب چه این نظامات واحد  تبدیل شده بود.

، از تفکر بلوک شرق سیاسی چه درسیاسی و 

 علومی نشأت گرفتند. عقل خودبنیاد و اومانیستی

 ،زیربناي علمی به عنوانریاضیات و فیزیک و ...  مانند

 ط فکر غربی درآورد.تمام عالم را تحت تسل

 یانقالب ناگهان شرایطیچنین زمانه سیطره کامل در  

 ايهدور . درآیدپدید میها در بین انسان ،بر مبناي دین

د مطمئن بود هر چیزي که رنگ و بوي که عالم جدی

این  ؛ ناگهاناست از بین رفته کامالا  ،دارد را دین خدا

 یک انقالب و کندتش زیر خاکستر از ایران فوران میآ

یک  ،در تاریخ انسان یآید. هر تحولدینی پدید می

 جدید شرایط گذشته رایعنی این تحول  ؛طبیعتی دارد

انقالب و تحول و این تغییر  .ردبنمیاز بین باره یک

 امادهد باره رخ میبه یکخود،  در وجه انسانیانفسی 

دریج نشان تهب  را خوداجتماعی وسیع ظهور و بروز 

ها انقالب دینی صورت در بخشی از انساندهد. می

با ا ر این انقالب دینی باید نسبت خود است؛  گرفته

مشخص کند.  ،اتفاق افتاده آن تفصیل عالمی که در

 ؛انقالب در حد تغییر حکومت استتاثیر حد  گاهی

انقالب د. شوشکالتی دارد ولی به راحتی رفع میم

ر د سازي کرد.نظاممتر از یک یا دو سال، کدر  اسالمی

قانون اساسی را تغییر شکل  آزمون و خطا، با دهه اول
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ا ریک نظام تثبیت شده بر مبناي دین توانست داد و 

 به این راتالش کرد حکومت  د؛ سپسروي کاغذ بیاور

 بسیار کار حد خود،در این کار . سامان دهدشکل 

ر در برابموانع ساختاري  جدید در عالمچون  ی بود.بزرگ

اما . ، وجود داردحتی در سطح سیاسی انقالب،ین ا

سطح سیاسی  محدود بهست که این تحول ااین  بحث

 ،گفرهن .این تحول ابتدا یک تحول روحی است ؛نیست

 در تحول یعنی این ؛گرفته از همین روح است نشأت

 . ستا ابتدا یک تحول فرهنگی

قبل از اینکه این تحول فرهنگی در اینجا  ممکن است

بنا به ضرورت د، یعلمش پدید بیا و فراگیر شود

تشکیل آن حکومت  و مسئوالنو  سازمان اجتماعی،

 ،اشداثر ب أمنش براي اینکهانقالبی  هردر  اما .ه باشددش

 در عالم اتفاقمتناسب با آن، تغییر جهت و  باید فکر

روز ب ودر این عالم  زمان با زندگیبراي مثال: هم؛ بیفتد

م ه نام نظام اقتصادي بهسیستمی با  ،انقالب دینی

نظام اقتصادي به یک سوي  که در حالی. مواجه هستیم

این  شد.تحول م تواننمی ،کندحرکت میدیگري 

هستید،  آن ی که به عنوان نظام اقتصادي سواراسب

 به  شما .میرد؛ اگر آنجا نرود میغرب است اشهطویل

 

 

 

 نآد و که غذاي این اسب وجود ندار رویدسمتی می

سوار  برود! سمت غذاي خودش بهد هخوااسب هم می

یک بوروکرات. نظام نیستند جهتیکدیگر هم و مرکب با

 این ؟چه نسبتی با انقالب اسالمی دارد اداره کشور،

-پدید می هاییچه نابسامانی ،ناهماهنگی در جهت

لمی برپا اع ،خواهید با انقالب اسالمی؟ شما میآورد

همراه نباشد، علوم جدید با این عالم جهت اگر  ؛یدماین

ید در این عالم هخواشما که می ؟!افتدچه اتفاقی می

ي از اپدیدهزندگی کنید، اگر  دیگري به سبکجدید 

سینما و تلویزیون با شما همراهی  مانند ،عالم جدید

ل تحوبنابراین کنید؟ چه وضعیتی پیدا می ،کندن

 همادامی کولی  اتفاق افتادهو انقالب اسالمی انفسی 

-هم هاي عالم جدید را با خودتمام پدیدهاین انقالب 

نیابد، ممکن است با جهات این گسترش و  کندجهت ن

ل اصبه شکست  کهها تعارضاتی داشته باشد پدیده

 منجر شود.انقالب 

معدود کسانی است که تجربه  ازآوینی سید مرتضی 

 .است آورده در تفصیل عالم جدید انقالب اسالمی را

لم جدید با انقالب اعکه کند بحث می یک به یک

 نظام حکومتی. درباره نسبت اسالمی چه نسبتی دارد

ا و یدر عالم جدید با انقالب اسالمی یا حکومت دینی 

انسان در محیط انقالب اسالمی و محیط  درباره نسبت

آوینی کسی است که  .کندو تفاوت آنها بحث میغربی 

 بیانرا  ی خودهم مبانی دینی و انقالب ،اثر 12در این 

را اسالمی ماهیت انقالب تا  نمودههم سعی  و کرده

ر أثیر این طرز تفکر دچگونگی ت . آوینیتبیین کند

و از طرفی  ،تجربه سویکهاي عالم جدید را از پدیده

 . است تدوین کرده و به ارث گذاشته

 تجربه انسان انقالب اسالمی ،هااین مجموعه کتاب

است. انسانی که با این فکر تحول پیدا کرده، در عالم 

 کسانی معدود از آوینی مرتضی سید

 در را اسالمی انقالب تجربه که است

 .است آورده جدید عالم تفصیل
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ت ماهی رد،آشنایی فلسفی دابا آن ، مدرن زندگی کرده

ی آشنای آن نسبت ، و سعی کردهسدشنارا می الماین ع

انقالب اسالمی پدید آمده را میلی که با این فلسفی و 

اق ست آن تغییر اتفااگر به تغییري احتیاج  تا ببیند

توانمندي بود که این تغییر را در  ی فردآوینبیفتد. 

م مه تغییرات اینشاید  ایجاد کرد؛نیز  مواردبعضی 

اسب در متن یکه تغییراتکسانی هستند  چونـ نباشند 

پدید نسبت با انقالب  در ی خودحیطه و مقطع زمان

معدود  وآوینی باز هم جز ،با این وجوداما  ـ آوردند

غییر ترایط و کیفیت این چگونگی، شکه کسانی است 

 عالم تفاوتآوینی آثار  در .ها به رشته تحریر درآوردر

به وضوح روشن شده مدرن با عالم انقالب اسالمی 

آوینی در  کند؛را معرفی میدوران جدید عالم  است؛

 ،غایت و این تغییراتو کیفیت  آثار خود زمینه پیدایش

اسالمی  بتغییري را که باید با انقالچگونگی  کیفیت و

ر دآثار آوینی  عبارت دیگر،به  ؛دکنرخ دهد، بیان می

ر اگ است. نسبت و ضرورت انقالب اسالمی پدید آمده

جلد کتاب آقاي  12 این  آمدمینانقالب اسالمی پدید 

وجود  ،انقالبهایی با موضوع به عنوان کتاب ،آوینی

 هبست که اهایی آثار ایشان جزو معدود کتاب !نداشت

است؛ این نتیجه  ضرورت انقالب اسالمی پدید آمده

ن، دی ،اسالم از انقالب،ایشان که است شناخت درستی 

جایگاه تاریخی بشریت، جایگاه تاریخی انقالب در 

 .اندو ... داشته)یعنی نگاه تاریخی(  تاریخ بشریت

 ق با حقیقتب، شناختی درست و منطایشان شناخت

 و راه گذاشته تیار دیگراندر اخرا خود تجربه  او. است

زاري، افمانند نهضت نرم مسائلی ؛رده استآینده را باز ک

به نوعی در آثار  ...ومی کردن علوم، تهاجم فرهنگی و ب

 یاهراز او  .استپرداخته شده  هاآن آوینی به شهید

به درستی  گشوده شدهکه توسط انقالب اسالمی 

 و ودبرجا ب اگر بتوان بر این سنت پا. ددهگزارش می

 ،گذاشته و از آنها استفاده کردها احترام به این تجربه

در این  کرد.ها را تکرار آن تجربه یستالزم ن ردیگ

راه تحقق انقالب اسالمی در عالم مدرن و راه  صورت

ز نی تغییر عالم مدرن در جهت جانمایه انقالب اسالمی

 .شدخواهد  گشودهتر سریع

 :هاو پاسخ پرسش

را قلم شهيد آوينی وان فهم کسی تهر  وال:س

 .وجود دارد فلسفه، هنر و... در آثار ايشانندارد. 

 حدودي زبانتا هاي شهيد آوينی نوشته

ر اي دارد. آيا الزم نيست ابتدا مطالعهتخصصی د

منطق و فلسفه و اصول عقائد و ... داشته باشيم 

از در صورت ني؟ را بخوانيمو بعد آثار شهيد آوينی 

 چه علومی و در چه سطحی اين علوم،به شناخت 

 ؟ شودبايد مطالعه 

مباحث فلسفی، هاي آقاي آوینی کتابدر  جواب:

هنرهاي تجسمی،  ،ادبیات، رمان ،، هنر، حکمتعلمی

که  ضرورت داردشده است. ولی آیا  مطرحسینما و ... 

 کتب شهید آوینینیازهایی را بخوانیم و بعد اول پیش

-پیش وین چنینتدبه نظر من ؟ را مطالعه کنیم

 ـ فضاي تخصصی خود در اگرنیست؛  هایی الزمنیاز

جا از ک بدانیم که ـ  علوم انسانی یا علوم تجربی مثالا 

 هبا آثار ایشان همرا، ورود کنیمآثار آقاي آوینی باید به 

 مت و منطق و عرفاناگر فلسفه یا حکالبته . یموشمی
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 ولی فهمیم؛میتر ایشان را عمیقآثار  خوانده باشیم،

 ،فلسفه خواندنبه  توقفم ،شهید آوینی خواندن آثار

 ،همه آثار شهید آوینی. نیست و ... عرفان ،حکمت

از  یک؛ هیچانددر مجالت چاپ شدهاست که  یمقاالت

 ؛اندتخصصی نبودهمجالت  ،به یک معنامجالت هم 

بین مخاطالبته  اند.براي تخصص خاصی ننوشته ایشان

اهل سینما  ،در درجه اول ایشان، مقاالت سینمایی

آثار مربوط به این قشر، ] است ممکن؛ لذا هستند

له مسئآن با و  درک کنندتر بیشسینماي ایشان را[ 

یا نفی کرد. ولی آ توانحقیقت را نمی این ؛درگیر شوند

ب فیلم مطل اهلکتاب آینه جادو فقط براي سینما و در 

فراتر از سینما  مطالبیدر این کتاب دارد؟ خیر. وجود 

دانستن آنها که وجود دارد در نسبت انقالب اسالمی و 

اره دربشهید آوینی  تابوده  ايبهانهسینما . الزم است

یاز نمطالعه پیش. بنابراین کند انقالب اسالمی بحث

 دراگر کسی  اما نسبت به آثار آوینی الزم نیست.

عرفان و حتی علوم جدید مطالعه  ،حکمت، فلسفه

درک  ،را مطالعه کندآثار آقاي آوینی  داشته باشد و بعد

 .خواهد کردتر و بهتري پیدا بیش

 

 

 ايآثار شهيد آوينی چه نکات تکميلی سوال:

 شهيد مطهري دارد؟ آيا بهتر نيست نسبت به آثار

 ثارآابتدا کتب شهيد مطهري را بخوانيم و بعد  که

 ؟آوينی

. تفاوت داردین دو با یکدیگر مباحث احیطه  جواب:

 ،مقام معظم رهبري طبق فرموده ،آقاي مطهريآثار 

و مبانی را  دهدمبناي نظام دینی ما را تشکیل می

عد ب ی نداشتند کهفرصتآقاي مطهري  کند.تبیین می

تا جواب  باشنددرگیر مسائل انقالب  بااز انقالب 

انقالب بدهند. شهید  پیش روي مستقیمی به مسائل

سال در شهید آوینی  و شهید شدند 58طهري سال م

و  انقالب مبتالبه درگیري آقاي آوینی با مسائل.  72

 اب ،تشکیل داده بودانقالب که  یدر جهت همان نظام

، بود مسائلی که در زمان آقاي مطهري پدید آمده

ا م دهد کهمی ارائه یی. آقاي مطهري مبناتفاوت داشت

 هگونبعد از انقالب چ گویدبه ما می .کندمیرا محکم 

 ونهگچ ؛کنیمگونه تمدن مادي را نقد چ ؛دینی بمانیم

 .یمبایست مادي مبانی مادي ماتریالیسم و تمدن مقابل

ناظر به حل مشکالت با این حال آثار شهید مطهري اما 

 و انقالب اسالمی نیست پیش رويحدثه ستو مسائل م

ا ئل رتن به این مساپرداخ است. ایشان فرصت نبوده

نظرات  منظور ـ مطهري شهید نظرات. کل نداشتند

است  انقالب مسائل ایشان نیست بلکه منظور مبنایی

پیرامون جمهوري »کتاب به  جمهوري اسالمی دربارهـ 

چند سخنرانی شامل  که خواهد شدمحدود  «اسالمی

  است.انقالب  پس از ایشان

آثار شهید  از خواندنرا ما آثار آقاي آوینی  خواندن

جداگانه  هايواحد ،این دو کند.نمیمستغنی مطهري 

 مبانی فکري و خصوصاا  آثار شهید مطهري. هستند

از لحاظ فکري،  مخصوصاا ؛کندتقویت میدینی را 

. ددهمی جواب ،م جدید پدید آوردهکه عالرا موانعی 

ثار در آ . شمادارد ءابتنا ،مبانی فکريبر آن آثار آوینی 

  آثار خواندن از را ما آوینی آقای آثار خواندن

 .کند¬نمی مستغنی مطهری شهید
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خوانید؛ اگر میاین مبانی فکري را شهید مطهري 

 چگونگی جریان یافتن باز هم بپذیرید مبانی ایشان را

 .یدآورنمی دسترا به  عالم جدیدتفصیل  آن مبانی در 

ردازد پبعد از انقالب میآوینی به مسائل شهید اما کتب 

مفاهیم انقالب دادن مبانی و سریان  و درصدد جریان و

این معنا در کتب آقاي  ؛ستاهاي عالم جدید در پدیده

ست که ااین همان وجه تمایزي  وجود ندارد.مطهري 

 .کندرا ضروري میآثار آقاي آوینی رجوع به 

به مطالعه آثار  نياز مطالعه آثار آوينی :سوال

 ؟دهدافزايش میمطهري را 

به ضرورت فرد کما اینکه بله. اینطور است.  :جواب

 د.رستر مییا مطالعه نهج البالغه بیش قرآن تدبر در

کتب شهيد آوينی فقط براي هنرمندان و  :سوال

 تواند ازهر فردي میناسب است يا نويسندگان م

 ؟ندآن استفاده ک

متخصص  ؛دانممن خودم را مخاطب عام می: جواب

ز ا دانممینیستم. ولی اگر چیزي از سینما هم سینما 

البته . ماهیاد گرفتآقاي آوینی  يکتاب آینه جادو

ولی  ام.ه کردهمطالعهم هاي دیگر را نگاهها و تجربه

تاب ک ،طلبه به عنوان یکبا سینما،  آشنایی منپایه 

تجربه مطالعه آینه جادوي آقاي آوینی آقاي آوینی بود. 

، تجربه خوبی بود؛ من به عنوان یک مخاطب عامبراي 

  دارد.هم تري فایده بیش براي اهل تخصصمطمئناا 

. ددههاي عالم جدید را نشان میآثار آوینی پدیده

گر با ا ؛دارند عالم جدید یک وحدت ماهیت هايپدیده

 یدتوانمی به راحتیید، وآشنا ش یخوببه یک پدیده 

 تعمیمهاي عالم جدید سایر پدیدهبه شناخت خود را 

بحث سینما  وقتی ازهاي آقاي آوینی در کتاب. دهید

-روش هاي دینی،روش ، مبانی دینی،دین، از شودمی

اده استفنیز غیر از آن تخصص ی هاي فرهنگی و مباحث

بحث  ندنتواود میخ هانآهر یک از که  است شده

اب کتیک از کتاب آینه جادو که من  د.نباش مستقلی

-هسیدرتربیتی و نکات خاص نتایج به  ،ستاسینمایی 

تاب ناي ک] بر مبتربیتی  متخصصین امور با قتیو م.ا

من یک  کردندتصور می، کردمآوینی[ بحث می

آنچه آنها مجموعه نظري تربیتی در ذهن دارم که با 

 ؛ی داردهایتفاوت ،هم در مبنا و هم در روش ،گویندمی

 اسینم دربارهکتاب آینه جادو که  حتی ازلذا معتقدم 

 .استخراج کردنظام تربیتی یک  توانمی است،

 از متمايز آثارش که دارد چيزي چه آوينی :سوال

  است؟ ديگر هاي کتاب

 .است شده داده پاسخ توضیح حین درجواب: 

 رفع را ما نيازهاي از نيازي چه آوينی کتب :سوال

  کند؟می

 .است شده داده پاسخ توضیح حین در: جواب

 /والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 بیاتانی :ویرایش


