




 

 فرهنگ مدرنيته و توهّم

 

 

 

 

 



 

 -0331طاهرزاده، اصغر،

 .0315الميزان، اصفهان: لُب -./ طاهرزاده، اصغر فرهنگ مدرنيته و توهّم

 .ص 001
ISBN: 871-809-9018-10-7  

 نويسي بر اساس اطالعات فيپافهرست

 كتابنامه به صورت زيرنويس.

 --فرهنالالگ اسالالالمي -3  . تالالارير بالالر --اسالالالميتمالالدن  -9.   اسالالالد در بالالر  -0

 عنوان. .. الفتجديد حيات فرهنگي--اسالد -9تارير بر  --ايران

 3/998BP     918/987/ط9 ف9

 د 15 -90771    كتابخانة ملي ايران

 

 

 فرهنگ مدرنيته و توهّم

 اصغر طاهرزاده

 سفارش: گروه فرهنگي الميزان

 نوبت چاپ: اول

 0310تاريخ انتشار: 

 تومان 0911 قيمت:

 نسخه 3111شمارگان: 

 پورطرح جلد: محمد فاطمي

 كليه حقوق براي گروه الميزان محفوظ است

 مراكز پخش:

 1300 -7159109تلفن:     گروه فرهنگي الميزان -0

 18030191519همراه      الميزاندفتر انتشارات لب -9



 

 مطالب فهرست

 3 ................................................................... توهّم و مدرنيته فرهنگ

 5 ............................................................................... مطالب فهرست

 8 .............................................................................................مقدمه

 03 ................................................................................ مؤلف مقدمة

 07 ..................................................... بشر وطنيبي ماجراي اول فصل

 91 ...................................................... ؟ شد شروع كجا از بر  ماجراي

 93 ......................... واقعيات شناخت در واقعي آفتي «توَهّم» دود فصل

 99 ......................................................... خلقت نظاد تغيير و شيطاني روح

 97 ........................................................ طبيعي نظاد از نارضايتي و شيطان

 30 ............................................................... مشكل مبنالاي سود فصل

 39 .....................................«ابزارساز» انسانِ به «حكيم» انسانِ تغيير داستان

 33 ......................................... انسان؟ كداد خدمت در موجود تكنولوژي

 35 ...................... انسان؟ با طبيعت هماهنگي يا طبيعت، با انسان هماهنگي

 30 ....................................................................................... جديد انسان

 31 .................................................... وَهم گويجوا  مدرن، تكنولوژي

 90 ..............عليم خداي و عقول عالم با اتصال عامل علم؛ چهارد فصل



 0 فرهنگ مدرنيته و توهّم ........................................................................................... 

 99 .......................................... معرفتي توهّم ايجاد و طولي نظاد از بفلت

 93 .......................................................................... حقايق با عهد تجديد

 99 ....................................................................... شناسي بر  ضرورت

 90 ................................................................. جديد تربيت و تعليم بايت

 98 ..................................................... رودمي حجا  به طبيعت كه آنگاه

 59 .................................................................... طبيعت از رازگشايي هنر

 53 ........................................................................... سُكني قابل فضاهاي

 50 ............................ دهد نجات را ما تواندمي كه است خدايي هنوز تنها

 51 ............................................. شوند رانده حاشيه به حكيمان كه گاهآن

 00 ................................... مرده؟ يا زنده موجودي طبيعت؛ پنجم فصل

 09 ................................... نيست ممكن آن تشخيص از قبل بيماري عالج

 03 .................................................. نيست چاره راه مدرنيته مظاهر از فرار

 05 ........................................................................................... قدد اولين

 05 ..................................................... مينز با آشتي براي آسمان با آشتي

 08 ...................................... است ويراني براي كه فرهنگي ششم فصل

 73 ........................................... اندشده بربي كه مسلماناني هفتم فصل

 75 ................................................. واقعيات از جدايي يا هاكثرت بندگيِ

 78 ............................................... مدرنيته با اسالد تعارض هشتم فصل

 11 .................................................................... مدرنيته كاذ  هايچهره

 13 ............................................... مدرنيته از عبور چگونگي نهم فصل

 17 ..................................................... مدرنيته از عبور شرط خودآگاهي،

 11 ................................................................ كند تغيير هاقلب جهت بايد

 83 .............................. اسالد جهان در بر  نقد هايانگيزه دهم فصل

 88 ................................................ زندگي قابل شهرهاي يازدهم فصل



 ...............................................................................................  7 

 013 ..................................................................... هاپاسخ و هاپرسش

 013 ........................................................................ مدرنيته نقد خاستگاه

 019 ....................................................... !بحران؟ عامل توسط بحران رفع

 017 ................................................. بدن بر تصورات حكومت چگونگي

 000 ............................................................ طبيعت در تصرف مرز و حدّ

 003 ....................................................مدرنيته منظر در عالَم، انسان، خدا،

 000 ...................................................... بربي؟ مسيحيت يا مسيحي بر 

 007 ............................................................... فيلسوفان با پيامبران تفاوت

 001 ........................ الهي اسماء از شدن محجو  و زمين در انسان هبوط

 008 ........................................................................... اميدبخش ايآينده

 090 .............................................................. عالَمبي هايانسان و مدرنيته

 099 ....................................................................... نگريسطحي و عجله

 091 ........................................................... است؟ ممكن اسالمي مدرنيتة

 098 ................................................................................. مدرنيته و سنت

 030 ........................................................................................... منابع

 033 ..................................................... طاهرزاده استاد از شده منتشر آرار





 

 مقدمه

 باسمه تعالي

گر يك دانشجو و يا طلبه تصميم بگيالرد در  بحث از مدرنيته آنچنان گسترده است كه ا

خصوص كه در شود، بهبارة آن مطالعه نمايد، در مرحلة اول دچار حيرت و سرگرداني مي

شود و لذا همواره ايالن ضالرورت   نقد مدرنيته اهداف متفاوتي از طريق منتقدين پيگيري مي

وضالوعات و بالا   صالورت آموزشالي و بالا نظالم م    كتابي در نقد مدرنيته باله كه شد احساس مي

رويكرد به تمدن اسالمي تدوين شود تا به عنوان مبناي اوليالة تفكالر، زبالان نقالد مدرنيتاله را      

بندي نسبت به جايگالاه فلسالفي و تالاريخي    ساماندهي كند و بتوان با مطالعة آن به يك جمع

 مدرنيته رسيد.

 توان از امتيازات اين كتا  دانست عبارت است از:مواردي كه مي

دن مباحث در يازده فصل به صالورتي جداگاناله، باله طالوري كاله هالر فصالل؛        بومنظم -0

 اي براي فصل بعدي است.مقدمه

بيني اسالمي و قرآني كاله ايالن روش موجالب    كردن جايگاه مطالب در جهانروشن -9

 گردد.اطمينان و دلگرمي بيشتري براي خواننده مي
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اوالً؛ پيشنهادهاي جايگزين  در اين كتا  صِرفاً به ضعف مدرنيته بسنده نشده، بلكه -3

مورد بحث قرار گرفته و رانياً؛ راه عبور از مدرنيته و رسيدن به تمدن اسالمي بررسالي شالده   

 است.

هالاي مختلالف باله نحالو قابالل      را با مثالال « حضورآوردن باطن طبيعتبه»كتا ؛ معني  -9

ن تصالور قابالل   االمكالا درك تبيين كرده است تا خوانندة محترد از اين نكتة بسيار مهم حتي

 دست آورد و آن را زمينة تفكرات بعدي خود قرار دهد.قبولي به

فرماييالد؛ مباحالثب باله صالورت اجمالال مطالرح شالده اسالت تالا          چه مالحظاله مالي  چنان -5

شاءاهلل زمينة تجزيه و تحليل آن به صالورت تفصاليل فالراهم شالود و بالا عبالور از مدرنيتاله،        إن

بشر از تمنيّات بشر مدرن، به تمنيّالات عالالَم    رجوع به حقيقت ديانت عملي گردد و تمنيّات

ديني و معنوي تبديل شود، چرا كه تا بشر از جنبة تئالوري و نظالري از عالالَم مدرنيتاله عبالور      

توانالد دسالت يابالد و    نكند، هرگز به تفكر ديني به عنوان تفكر جايگزينِ تفكر مدرنيته نمالي 

فكر معنويِ حضوري اسالت،  هدف اصلي كتا ، عبور فكري و نظري از مدرنيته به سوي ت

 كه جامعة مؤمنين منتظر تمدن اسالمي شوند.به اميد آن

دادن به سؤاالتِ آخر كتا  حوصلة كافي صرف شده است، به اين اميالد  در جوا  -0

كننده روشن شالود، زيالرا پالس از نقالد مدرنيتاله عمومالاً       االمكان موضوع براي سؤالكه حتي

مانالدن  پاسالخ كننالده برسالد، بالي   بنالديِ قالانع  جمالع شود تا شخص به يالك  عاملي كه مانع مي

آيد، و به همين جهالت پيشالنهاد مالا ايالن اسالت كاله خواننالدگان        سؤاالتي است كه پيش مي

بندي، همّت نموده و با دقت هر چه محترد پس از مطالعة دقيق كتا ، قبل از هرگونه جمع

 ها را مطالعه فرمايند.بيشتر قسمت سؤال و جوا 

كه ما نيز از اين طريق قدمي در راسالتاي رفالع موانالعِ تحقالق     اميد آن اين كتا  را به -7

داناليم دركِ  كنيم، هرچنالد مالي  تمدن اسالمي برداشته باشيم، به خوانندگان عزيز تقديم مي

انگاريِ مدرنيته، درد و رنجي عالمانه نياز دارد ولي تا اين پردة ظلماني دريده نشالود،  نيست
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رود، امّا درك شاليعي عزيالزان خواننالده    معني به اين سو نمي اميد تابيدن هيچ نوري از عالم

 كند.ما را اميدوار مي

راه خود را شروع تازه البته روشن است كه نقد مدرنيته به عنوان حجا  تمدن اسالمي 

نشان داده است كه طالرح مسالايلي    باشد، ولي تجربهو هنوز در اول راه خود مي كرده است

كند كاله گسالترش   آنچنان جاي خود را باز ميدر فرصتي كوتاه  كه نظر به اقامة دين دارد،

 شاءاهللدارد. إنانسان را به تعجب وا مي ،و رشد آن





 

 مقدمة مؤلف

 باسمه تعالي

توجه به فرهنگ مدرنيته و بررسي خاستگاه آن براي كساني كه سعي دارند در راستاي 

امعه گامي بر دارند از جهات مختلف ضروري باله  اصالح خود و احياء فرهنگ ديني در ج

 رسد.نظر مي

توان بر شالودة عهد بربي، خانالة ديالن را بنالا كالرد، زيالرا در يالك زمالان        هرگز نمي -0

آوردن به دو مقصد و با دو عهِد متفالاوت امكالان نالدارد. و لالذا بالراي بازسالازي امالت        روي

ت به اسالد باشد و ناله برگشالت باله    اسالمي بايد مدرنيته شناخته شود تا اين بازسازي، برگش

فرهنگ بر  ولي با لعا  اسالد، و اين مسلم است كاله اگالر خاسالتگاه فلسالفي، اجتمالاعيِ      

خوبي شناخته نشود، انرژي خيالزش عظاليم اسالالمي پالس از مالدتي هالدر       فرهنگ مدرنيته به

 0يابد.رود و باز جهان اسالد خود را در تارهاي عنكبوتي فرهنگ مدرنيته اسير ميمي

ابتدا بايد فرهنگ مدرنيته با عهد بير قدسي آن، به روشي عالماناله و دقيالق بررسالي     -9

شود تا بتوان انفكاكي راكه بين فرهنگ مدرنيته با فرهنگ ديني هسالت باله شالكل محققاناله     

داند و نشان داد، زيرا روح فرهنگ مدرنيته هر جريان ديني را كهنه و مربوط به گذشته مي

                                                 
تان و مصالر، دورة عبالرت   دورة شور انقالبي در اواسط قرن بيستم در كشورهاي اسالمي مثل الجزاير و پاكسال  - 0

 آموزي براي امروز ما است. 
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تالوان زنالدگي دينالي و    هد قلبي با فرهنالگ مدرنيتاله، هرگالز نمالي    مسلم در صورت داشتن ع

تمدن اسالمي را سازماندهي نمود، چون مدرنيتاله هالر فكالر و فرهنگالي را كاله نتوانسالت باله        

كند و اصالً به عنوان يالك فكالر و   رنگ خود در آورد و در خود هضم كند، مطلقاً نفي مي

 آورد.فرهنگ به حسا  نمي

واهد شد كه نقد مدرنيته به اين معني نيسالت كاله از فالردا    در ادامة مباحث؛ روشن خ -3

بايد همة لوازد و تكنيك مربوط باله آن فرهنالگ را كنالار گذاشالت و خالود را بالدون هاليچ        

هاي فعاليت صنعتي و اجتماعي متوقف نمود، بلكاله در نقالد فرهنالگ    ابزاري در همة صحنه

آيندة جهالان اسالالد انجالاد    مدرنيته دقت بر سر انتخابي است كه بايد براي فرهنگ و تمدن 

دهيم تا سرنوشتي چون سرنوشت برِ  امالروز باله سالرابمان نيايالد، بربالي كاله بالا گالذر از         

آخرين مرحلة حياتش، در حال تجربة پايان تاريخ سراسر الحادي خالود اسالت، باله طالوري     

هالالاي آزادي و رفالالاه و كالاله ديگالالر حتالالي مجالالالي بالالراي پوشالالاندن خالالود در زيالالر لعالالا  واژه 

 ته ندارد.تكنولوژي پيشرف

ايجاد آمادگيِ الزد فرهنگالي و   مسلّم شرط ظهور وجود مقدس حضرت مهدي -9

اعتقادي در فرد و جامعه است؛ حال اگر از يك طرف حجا ِ ظهور آن حضالرت درسالت   

شناخته شود و از طرف ديگر جايگاه تمدن اسالمي به معني واقعي آن كه عبارت اسالت از  

ساني جامعاله، درسالت تبيالين گالردد، قالدمي بلنالد در       حاكميت امامي معصود در مناسبات ان

ايم و مباحث بررسي فرهنگ مدرنيته نزديكي به جامعة انساني و بلوغ تاريخي خود برداشته

 قدمي است در راستاي شناخت درست حجا  نور آخرالزمان.

 رفت از وضع موجود؛ سه نكته بايد مورد توجه قرار گيرد:  براي برون -5

 موجود و بررسي مباني فكري و فرهنگي مدرنيتهتوجه به وضع  -الف

 ترسيم وضع مطلو  و ظهور نظاد مهدوي - 

توجه به شرايط سير از وضع موجود به وضع مطلو  كاله انقالال  اسالالمي متكفّالل      -ج

 آن است.  
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پالردازيم و آن دو  در اين كتا  صِرفاً به بررسي مدرنيتاله و فرهنالگ موجالود مالي    

و نوشتارهاي مربوطه پيگيري نماييالد. ولالي عنايالت داشالته      هاقسمت ديگر را بايد در كتا 

تنهالا بالازخيزي اسالالميِ در حالال ظهالور باله رمالر        باشيد اگر از نكات فالوق بفلالت شالود، ناله    

 رسد بلكه نسبت به آيندة اسالد گرفتار يأس خواهيم شد.نمي

رسانم كه بنده به عنوان يك معلم، مباحث مطالرح  به استحضار خوانندگان عزيز مي -0

اد و به اين معني نيسالت كاله خالودد را صالاحب     در اين كتا  را جهت تدريس تنظيم كرده

مطالالالب آن بالالدانم، بلكالاله اميالالد دارد توانسالالته باشالالم مبالالاني نقالالد مدرنيتالاله را بالاله نحالالوي كالاله   

 خوانندگان عزيز بتوانند به صورتي اساسي آن را بشناسند در اختيارشان قرار دهم.





 

 فصل اول

 بشر وطنيماجراي بي

در اين فصل سؤال اين است؛ چه شد كه زمين ديگر مأواي انسالان نيسالت و او همالواره    

بُالرد تالا گمشالده    به دنبال وطني است كه در آن سُكني گزيند، از روستا مالي  در كره خاكي

 شود. دود از گمشدة خود دورتر ميخود را در شهرها و شهرهاي بزرگتر بيابد و هرچه مي

مايه حيات انسان باشد، ويران شالد  تواند مي، چه شد زميني كه خواهيم بررسي كنيممي

تالوان  خالواهيم بفهماليم آيالا مالي    كند و مونس تنهايي ما نيست. مالي و ديگر با ما گفتگو نمي

اين جهان گذاشت كه باز رابطة بشر با عالَم قدس برقرار شود و از بحران موجالود   ارري در

 و با چه مبنايي؟   توان، چگونه؟ و با چه فكريدرآيد؟ اگر مي

شالود تفكالري را پيالدا كالرد كاله از وجالود انسالان پاسالداري كنالد و نگهبالان           آيا باز مالي 

 هاي انسان باشد؟ عظمت

توان فهميد ماجراي بر ِ امروزي و فرهنگ مدرنيته از كجا شروع شد؟ راستي آيا مي

را و ديالن   شالدن، خالود  افتادن خود از اين بربيما بايد در ماجراي بربي شدن عالَم و عقب

خود را مالمت كنيم كه چرا در اين ماجرا شريك نشد، و يا بايالد فكالري را مالمالت كناليم     

ابتدا در بر  و سپس در سراسالر جهالان باله     -تحت عنوان مدرنيته و پيشرفت  -كه اين ماجرا را 

 وجود آورد؟ 
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 اهلل در دلشالاء إن -وطالن شالده اسالت    متفكران جهان اذعان دارند كه امالروزه، بشالر بالي   

اما تصوّر بنده اين است كاله خالواهران    -وطني چيستشود كه منظور از بيبحث روشن مي

هالا مالن اميالدوارد    هايي در اين قسمت دارند كاله بالر اسالاس آن آمالادگي    و برادران آمادگي

شناسيم و آيا از آن تحليلالي  وطني را ميم. آيا اين بييبتوانيم با سرعت بيشتر به همدلي برس

اي بالود تالا بشالر هالر     بنده اين است كه مؤانست با طبيعالت كاله وساليله   داريم؟ حداقل حرف 

جايي از طبيعت را مركز بقا و ارتباط خالود بالا هماله هسالتي بدانالد، كجاسالت؟ امالروز بشالر         

Moving سوي ناكجاآباد. عنايت داشته باشيد كه پديالدة و يا تحرك زيادي دارد، ولي به 

ovingM   ،بيالالر از معنالالي لغالالت رايالال   يالك اصالالطالح اسالالت كالاله از نظالالر معناليِ اصالالطالحي

از اين لغت؛ حالتِ سرگرداني بشرِ امروز مورد نظالر اسالت، آن حالالتي     0انگليسي آن است.

 گويد:كه مولوي در وصف آن مي
 كنالالالدهالالا شالالالالكايت مالالالياز جدايالالالالي كنالالد بشنو از نالي چالون حكايالت مالي    

 انالالالالدهدر نفيالالالرد مالالالالرد و زن نالالالالاليد  انالالالدكالالز نيسالالالالتان تالالا مالالالالرا بُبالالالالريده  

 شَالالربحه ازفالالراق خالالواهم شَالالربحه سالالينه
 

 تالالالا بگويالالالالالم شالالالالرح درد اشالالتيالالالاق 
 جفت بدحاالن و خوش حالاالن شالدد   مالالن بالاله هالالالر جمعيتالالالي نالالاالن شالالالدد    

 از درون مالالن نجالالالالست اسالالالالالرار مالالن  هركسالالي از ظالالنّ خالالالود شالالد يالالار مالالن 

اي است، راستي چاله انديشاله   اين دورافتادن از نيستانِ وجود، قصّة تادّ و تماد بشر امروز 

توانالد سُالكناي خالود احسالاس     در دوره جديد پيش آمده كه بشر امروز هيچ جالايي را نمالي  

، بلكه درد فالراق را نيالز از دسالت داده اسالت و ايالن      سكني شدهوطن و بيكند، و نه تنها بي

                                                 
ِب ِف »عبارت است از Moving تعبير قرآني فرهنگ - 0 د َتَقلُّ ِِ يعني؛ گشت و گالذر از شالهرها، خداونالد در     «اْلب

ِِ »فرمايد: عمران به پيامبرش ميسوره آل 087و  080آيه  ِذيَن َكَفُروْا ِف اْل
ُب الَّ َك َتَقلُّ نَّ ُ  * َدِ  اَل َيُغرَّ َمب َّ ََ َواُ ْ 

ْ
َّ َمبَ
ُ
ِللب   َّ ََ   ٌ َمَتبع

َمبعُ   اين يك بهره و تفالري  انالدكي اسالت     *ها و رفت و آمدهاي كافران در شهرها تو را جذ  ننمايدحركت «َوِبْئَس اْْلِ

 كه جهنم را به همراه دارد و جايگاه بدي است.
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د خواهد تا قصّه دوري خالو شَربحه از فراق مياست كه با امثال مولوي كه سينة شَربحه

 سخن و همدل شود. تواند همرا با او در ميان بگذارد، نمي

شناسالي بالا ايالن اميالد در دنيالا مطالرح       هالاي بالر   عزيزان عنايت داشته باشند كاله بحالث  

هالا پرسالش از   سوي آسمان، دوباره پيدا شود، در ايالن بحالث  شود كه راه گمشدة بشر بهمي

ا كرد كه از وجود انسان پاسداري شود دومرتبه تفكري پيدشود كه: آيا ميجا آباز مياين

هاي انسان باشد، انساني كه از عالم قدس آمالده و بالاز بايالد باله عالالم      كند و نگهبان عظمت

 قدس برگردد؟!

شناسد و انساني را كه بايد در عالم قالدس سالير كنالد    حال اگر كسي عالم قدس را نمي

هالد از ايالن طريالق يالك     خواكند، مالي شناسي را دنبال ميقبول ندارد، اگر هم مباحث بر 

اي از مباحالث نقالدِ   هاي دنياي مدرنيته داشالته باشالد، او عمالالً بهالره    تفريحي كنار بقية تفري 

 برد.مدرنيته در زندگي خود نمي
 منقالالار در آ  شالالور دارد همالاله حالالال   مربالالي كالاله خبالالر نالالدارد از آ  زالل  

حاليط زنالدگي   ايم كه گويا زندگي همين است كاله دايمالاً خالود را و م   عمود ما پذيرفته 

خود را تخريب كنيم و در همالين تخريالب عالالم و آدد، زنالدگي خالود را خالصاله و تمالاد        

متذكر آن بودند، يك نوع نگاه به انسالان و عالالَم و    كنيم. در فرهنگ توحيدي كه انبياء

آورد، انسالان نگهبالان   نظاد ملكوتي بود كه در ارر آن نگاه و تعهدي كه به همراه خالود مالي  

تِ اطراف خود بود. آيا اين بحران محيط زيست، يك بداخالقي صِرف خود و محيط زيس

است و يا حاصل يك نوع نگاه است كه در رفتار بشر جديد پيالدا شالده اسالت؟ و آيالا ايالن      

كاله در فرهنالگ دنيالاي    رود، يالا ايالن  هالاي اخالقالي از بالين مالي    بحران با تغيير رفتار و توصيه

هاي عالَم و حيات خالود  تواند از قداستجديد، آدد جديدي پيدا شده است كه ديگر نمي

 هاي انساني حفاظت كند؟و از عظمت

محيط زيست حقيقي، دل انسان اسالت كاله فعالاًل آلالوده شالده اسالت. ايالن آلالودگي در         

توانالد باله حيالات خالود اداماله دهالد. بشالر        شرايط موجود جهان به جايي رسيده كه بشر نمالي 
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اين حالت بحراني خالالص  از يقي بگذارد تا امروز نياز دارد تا قدد در راه ديانت قلبي و حق

 شود و براي اين كار ابتدا بايد وضع موجود خود را درست بررسي كند.  

 ماجراي غرب از كجا شروع شد ؟

آيا واقعًا فرهنگ بر ، پديده خاصي است كاله لالوازد مخصالوص باله خالود را نيالز باله        

نيالاز از عالالم قالدس    بالي همراه دارد و در آن فرهنگ؛ انساني متولد شده است كاله خالود را   

شناسد؟ و يا اين فرهنگ يك امر طبيعي است و هميشه همين طور بالوده اسالت، و حالاال    مي

دهنالد و ايالن   هالاي بالداخالقي هسالتند كاله كارهالاي بلالط انجالاد مالي        هم مثل هميشاله انسالان  

ها اين است كاله هميشاله   كاري الزمة فرهنگ بر  نيست؟ حرف بعضيبداخالقي و اشتباه

كه هميشه اخالق و فضيلت بوده اسالت و حالاال   ندان بوده است، همچناندروغ و چنگ و د

هم هست؛ ولي حرف ما اين است كه بر  يك پديده جديد است كه باله ايالن شالكل در    

نياز از آسمانِ طول تاريخ سابقه نداشته است، چون در هيچ عصري بشر بدينسان خود را بي

نداشته است. پس سالؤال ايالن اسالت كاله     ها و مستغني از لطفِ خدا نپمعنويت و خالق ارزش

توان فهميد ماجراي بر  از كجا شروع شد و آيا ما بايالد در مالاجراي بربالي شالدن     آيا مي

شالدن دنيالا   عالم، خود را و دين خود را مالمت كناليم كاله چالرا كالامالً وارد گردونالة بربالي      

نسالاني در  نشديم؟ يا نه؛ ماجرا عكس اين است و بايد بپرسيم چه رمز و رازهاي معنالوي و ا 

 سرعت وارد اين گردونه نشدند. شرق و در اسالد بود كه جوامع اصيل اسالمي به

بايد براي شالما   كنيم، ولي باالخره اين سؤالفرصت، بحث اخير را دنبال نمي ما در اين

كنگ و ژاپن و سنگاپور و كره جنوبي باله ايالن   مطرح باشد كه چرا كشورهايي امثال هنگ

خصالوص  شدن وارد شدند، ولي بعضي از كشورهاي اسالمي و بهيسرعت در اردوگاه برب

شدن به خود نگرفتند؟ آيا ما خود را مالمت كنيم كه چالرا  ايران شتا  الزد را جهت بربي

شالديم و همالين   مثل ژاپن، بربي نشديم؟ يا بايد بحث اين باشد كه اصالالً نبايالد بربالي مالي    

رها كرديم و به بالر  نزديالك شالديم،     هاي فرهنگي و بومي خود رااندازه هم كه سرمايه
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شالدن بالر  و بقّيالة جهالان چاله بالوده اسالت؟ ريشالة         ضرر كرديم؟ مالاجراي مدرنيتاله  

شالدن سالرعت گرفتنالد و بعضالي در ايالن      نكته كه بعضي از كشورها در بربالي  فرهنگي اين

هالا، گمشالدة بالر  نبالود و لالذا هالر       مسير سرعت نگرفتند، اين است كه گمشدة همة ملالت 

با بر ، تحرك مخصوص به خالود را داشالتند، بعضالي باله سالرعت جالذ         كداد در رابطه

شدند و بعضي احتياط كردند. البته اين بحث در جاي خودش بايد به طور مفصالل بررسالي   

روي ماست ايالن اسالت كاله هرچاله از عمالر ايالن       شود اما آنچه فعالً از فرهنگ مدرنيته روبه

بالين آن باله   واقالع چشالم حقيقالت   شالود و در  تر ميگذرد، نسبت آن با حقيقت كمتمدن مي

توانالد  داده به اين تمدن نمييابد و در اين راستا بشرِ دلچشمِ ظاهري و ديد مادي تقليل مي

كند، زيرا كه وطالنِ حقيقالي   وطني ميساحات معنوي خود را جوا  دهد و لذا احساس بي

ساللوك  انسان، عالَم معنويت و مراتب قدسي آن است و براي رساليدن باله آن بايالد سالير و     

عملي را پيشه كرد و خود را در يك مسالير شالهودي نسالبت باله عالالم معنالوي قالرار داد، در        

انگالاري يالا   كه حاكميت فرهنگ مدرنيته اين امكان را از بشالر گرفتاله اسالت و نيسالت    حالي

 وطني بشر امروز و شروع بر . نيهيليسم را جايگزين آن كرده و اين است قصّه بي

رهنگ مدرنيته و در قلمرو عهد جديد انسان با عالالَم، اگالر   بايد متوجه بود كه دين در ف

آيالد شالبيه مالادة مخالدر، تالا پالوچي       شالمار مالي  هايي بهپذيرفتني هم باشد فقط در حدّ افسانه

جانكاه دنياي مدرن را براي بشر قابل تحمل كند و اين نوع نگاه به دين درسالت مقابالل آن   

ا باله عالوالم قالدس متصالل گرداننالد و      براي بشالر آوردنالد تالا بشالر ر     چيزي است كه انبياء

انگالاريِ جانكالاه   شوند بهتر متوجه هستند كه نيستهايي كه صاحب فتوحات قدسي ميآن

بربي يعني چه و چگونه بشر را از گسترة زندگي حقيقي محرود كالرده اسالت و باله همالين     

دارد  انگاريِ جانكاه مدرنيته، درد و رنجي عالماناله نيالاز  كنيم؛ دركِ نيستجهت تأكيد مي

 هاي آن را ارزيابي نمود.و بايد با دقت و حوصله، ريشه





 

 فصل دوم

 آفتي واقعي در شناخت واقعيات« توَهّم»

شناسي يالا اپيسالتمولوژيك دنيالا مطالرح اسالت، ايالن       نظري كه امروز در محافل شناخت

گويد: فرهنگ بر  از نظر معرفتي سراسالر بالر مبنالاي تالوَهّم و خيالال بنالا شالده        كه مياست

شناسالي  و نه بر مبناي آگاهي بر واقعيات عالم هستي. البته اين تالوَهّم كاله در شالناخت   است 

مطرح است، بير از توَهّم سياسي است كه در محافل سياسي و اجتماعي مورد بحث است. 

بالا   -اعم از بر  و شالرق و حكاليم و بيالر حكاليم     -جا بحث بر سر اين است كه آيا همه مردد اين

هالا باله جهالت تفالاوت در نحالوة ظهالور       ننالد و تفالاوت نظالرات آن   كهالا زنالدگي مالي   واقعيت

اي بالا  كننالد و عالده  اي با خياالتشان زنالدگي مالي  كه عدّهها است؟ يا اينها براي آنواقعيت

 واقعيات؟  

كنالد و در نتيجاله   مسلم است كه بعضي از مواقالع انسالان بالا خيالاالت خالود زنالدگي مالي       

شناسالي  عتقدند انسالانِ تحالت تالأرير هسالتي    اي مكند و حاال عدهخياالت خود را پيگيري مي

پس در ابتدا بايد اين نكته روشن شود كه آيا واقعالاً بعضالي    0بربي در چنين شرايطي است.

                                                 
نشگاه سالوربُن فرانساله در كتالا  مشالهور خالود باله نالاد        شناسي دابور استاد فيزيك و مسؤل كرسي دينبارايان - 0

كاله معتقالد باله    باله بعالد، بالدون آن    071ص« تجرباله و تعبيالر در علالم   »هاي علم تحت عنوان در بحث روش« علم و دين»

شناسي بر  باشد، بحث مفصلي را در رابطه با نقش ذهن دانشالمندان در نظريالات علمالي باله ميالان      بودنِ هستيتوهمي
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هالا چيسالت؟!   كنند و اگر چنين اسالت، شاخصالة فكالري آن   ها در توَهّم زندگي مياز انسان

در هسالتي، ايالن   شناسالي و حضالور خالدا    ها در رابطه با هسالتي اي مثل پوزيتيويستالبته عده

يك نفر بادمجان دوست دارد و ديگري دوسالت   گويند چطورها را قبول ندارند، ميحرف

طور هم يكي دوست دارد بگويد خدا هسالت  ندارد و هيچ كداد هم در توَهّم نيستند. همين

و ديگري هم دوست دارد بگويالد خالدا نيسالت، يالا كسالي دوسالت دارد بگويالد ايالن عالالم          

جالاني اسالت   و كسي هم دوست دارد بگويد طبيعت يك مادّه بيآبوش اُنس با خدا است 

هالا دو نالوع سالليقه    گوينالد ايالن  توانيم در آن تصالرف كناليم. مالي   كه ما هر طور خواستيم مي

 است. مالحظه بفرماييد كه بحث تا كجا بايد تجزيه و تحليل شود. 

ديم فرهنالگ  شود تا روشن گردد چرا ما معتقشاءاهلل به مرور اين موضوع بررسي ميإن

زده است و به واقعيت عالَم و آدد نظالر  اش يك فرهنگ توهّممدرنيته، از نظر مباني معرفتي

 ندارد.

 روح شيطاني و تغيير نظام خلقت

زدگي، سخن شيطان را به عنوان يك تفكر منفالي چنالين مطالرح    قرآن در رابطه با توهّم

ْ َو  َو »كه شيطان گفت:  فرمايدمي ُ ْ َو أُلَم  أُلِضلَّهَّنَّ ُ َلهَّنَّ ُننَّ ََااَ  اأَلْنَابعِو َو  نِّ بتِّ ََ َلُل ََ  ْ ُ َُّ ُ َّ  آلُمبَر ُِّ َلُلَغب ََ  ْ ُ َُّ آلُمبَر
ِ َو  بع َخْلَق اّلله انم ِِ

ع مُّ بَرانم ِْ بَر ُخ ِِ ْْ َخ َقب
ََ  ِ ن ُ وِ  اّلله ع مِّ ْلَطعَ  َوِللًّ

ِذ الشَّ خِ
هالا را نسالبت باله    يعنالي؛ مالن انسالان    9«َمن َيتَّ

هالا رشالد   كالنم و آرزوهالاي دروغ و وَهمالي را در خيالال آن    فالل مالي  شالان با اهداف حقيقي

كالنم  هاي چهارپايان را سوراخ كنند و تحريكشان مالي كنم كه گوشدهم، و امرشان ميمي

 تا خلقت خدا را تغيير دهند.

                                                                                                                 
هالاي علمالي   نمايد كه هرگز نبايد انتظار داشت نظريهروشن مي 903ص« هاگر بر دادهتأرير مشاهده»كشد. در بحث مي

كه در قرن بيستم بحث بر سالر  حكايت نعل بالنعل واقعيت باشند، اين تصور، يك تصور قرن هجدهمي است، در حالي

 نقش تعبيرات ذهني دانشمندان در تفسير واقعيات است. 
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ا» :فرمايدبعد در ادامه مي بْلَطعُ  اِلالَّ ُربُرو م ُ ُ الشَّ ُْ ِهِيْ َوَمع َيِاب نِّ ُ ْ َوُُيَ ُْ هالا را  يعنالي؛ انسالان   3«َيِا

هالاي شاليطان چيالزي    مي كنم، و وعالده دهم و گرفتار آرزوهاي وَهمي هاي دروغ ميوعده

 جز فريب نيست.

داند كه خالود را  فرماييد خداوند روح شيطاني را مشابه فرهنگي ميچنانچه مالحظه مي

تالا نظالاد   كنالد  شدن آن آرزوهالا سالعي مالي   كند و به اميد برآوردهمشغول آرزوهاي بلند مي

 خلقت را تغيير دهد و به سوي ناكجاآباد، همة زندگي خود را در تَوهّمِ معرفتي نابود كند. 

تالرين  به گفته مولوي انسان ممكن است آنچنان دچار ضعف بصيرت گردد كاله واقعالي  

 گويد:ترين چيزها را واقعي بپندارد، ميواقعيات را منكر شود و بيرواقعي
 اياز تالالالوَهّم گالالالن  را گالالالم كالالالرده    ايردهاش تَالالوَهّم كالال آنچالاله تالالو گالالن  

هاي دروبالين، سالرماية انسالان گالردد،     شود، پُزها و خودنماييو همين توَهّم موجب مي 

 هايي از هيچ.سرمايه
 پالالاليش چشالالالم عاقبالالالت بينالالالان تُهالالالي   بالالالس سالالالراي پُالالالر زجمالالالع واَنببُهالالالي   

 شود كه:به گفته مولوي اين مي اشو لذا نتيجه 
 شالالالويعاشالالالق آن بيالالالنش خالالالود مالالالي بينالالالي سالالالرا  و مالالالي دوي دورمالالالي

اي از واقعيت را به ما خبر دهد و ما را باله آن مالرتبط   كه آن بينش، بتواند بهرهبدون آن 

 سازد.  

ادعاي ما اين است كه بر  بعد از رنسانس كه معني انسان را گالم كالرد، وارد ضالعف    

جالاي  كرد كه باله شد و لذا تمدني را پايه گذاري « خدا»و « جهان»و « انسان»بينش نسبت به 

را ارضا نمود، و رو به سوي خياالت نمالود و ناله رو باله    « وَهم»گويي به عقل و قلب، جوا 

 سوي حقايق.  

در قرآن بينش شيطان به عنوان يك بيالنش سالوِء انحرافالي مطالرح اسالت، حالاال حالرف        

ا هال نمالايم و حتمالاً بالراي آن   هاي تو را گمراه ميخدايا! من حتماً بنده»شيطان اين است كه: 
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بالرد. يعنالي   سر ميگوييم فالني در آرزوهاي خود بهبعضي مواقع مي«. كنمآرزو سازي مي

ها خوش اسالت. خالدا در   چيزهايي را كه هيچ واقعيتي ندارند، در خيال خود ساخته و با آن

كه بالا  كند تا به جاي اينها آرزوسازي ميدهد كه براي انسانقرآن از عمل شيطان خبر مي

فرمايالد مالن   ي كنند، با خياالتشان زندگي كنند و خداوند در واقع دارد ميها زندگواقعيت

اد، تا هركس به شيطان نزديك شد، با خيالاالت و  هاي شيطان نشدههم مانع اين نوع فعاليت

 آروزهاي پوچ زندگي كند و هر كس هم از او دور شد، با واقعيات زندگي كند.

ْ  َو »گفت: كند كه سپس خداوند سخن شيطان را مطرح مي ُ َُّ هالا فرمالان   من باله آن  ؛«آلُمبَر

 ي من را عمل كنند.هاكه برنامه گيردها را طوري در اختيار ميدهم و زندگي آنمي

« ِ ُ َّ َخْلَق اّلله ُِّ َلُلَغ
ََ  ْ ُ َُّ ُننَّ ََااَ  اأَلْنَاعِو َوآلُمَر تِّ ََ َلُل هالاي حيوانالات   دهم تا گوشپس فرمان مي ؛«ََ

گويالد مالن برناماله    و آنچه را خدا خلق كرده است تغيير بدهند. شاليطان مالي  را سوراخ كنند 

ها در مخلوقات خدا و نظاد طبيعي تصالرف كننالد   ريزد كه اينگونه ميشيطاني خود را اين

آيد كه خداونالد از  جاست كه يك بحث اساسي پيش ميو نظاد عالم را تغيير دهند. از اين

هالاي دروبالين   طاني را بشناساليد كاله بالا آرزوسالازي    روح شي»گويد: قبل دارد به بشريت مي

 «  دست شما نظاد خلقت را تغيير بدهد. خواهد بهمي

بع َو » فرمايد:بعد در ادامه مي انم ِِ
ع مُّ بَرانم ِْ بَر ُخ ِِ ْْ َخ َقب

ََ  ِ بن ُ وِ  اّلله بع مِّ بْلَطعَ  َوِللًّ
بِذ الشَّ خِ

يعنالي؛ و هالر    «َمبن َيتَّ

هالاي او را پالذيرفت، باله پالوچي و     ريالزي كس شاليطان را سرپرسالت خالود گرفالت و برناماله     

هاي شيطان را بر خالودش  شود، به طوري كه اگر كسي برنامهرمريِ آشكاري گرفتار ميبي

 رسد.  حاكم كرد و شيطان فرمانده او شود، تماد برآيند زندگي او به صفر مي

ا» ْلَطعُ  اِلالَّ ُربُرو م ُ ُ الشَّ ُْ ِهِيْ َوَمع َيِا نِّ ُ ْ َوُُيَ ُْ يعني؛ اي مردد بدانيد شيطان يك عنصر فعّالال در   9«َيِا

كنالد  ها آرزوسازي مالي دهد و براي آنها وعده ميزندگي شماست، به طوري كه به انسان

كنالد، دروغ و بيرواقعالي اسالت و ايالن     ها و اميدهايي كه شيطان ايجاد ميولي سراسر وعده
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هالاي شالما   يگيالر هاي شيطان و نقالش آن در تصالميم  طور نيست كه فكر كنيد فريب

توان آن را ناديده گرفت و هرطالور خواسالتيد عمالل كنيالد. باله      چيزي نيست و به راحتي مي

 قول مولوي:
 در همالالالان دد سُالالالخرة ديالالالوي بالالالود    فلسالالالفي كالالاله منكالالالر ديالالالوي بالالالود    

باشالند،  اي كه منكر شيطان هستند، عمالً در همان لحظه تحت تأرير شاليطان مالي  آن عده 

فرمايالد شالما   كند. خداوند براي نجات بشالر مالي  تو القاء ميخودِ شيطان، انكارِ شيطان را به 

اي به ناد شيطان در زندگي خود بالا دقالتِ هالر چاله بيشالتر توجاله كنيالد و        بايد به نقش پديده

 كردن او را بشناسيد.چگونگي عمل

ُ ْ »دهد ها وعده ميفرمايد؛ شيطان به انسانمي ُْ هاي ؛ شيطان در زندگي به شما وعده«َيِا

آورد، و شالالالما را در هالالايي را مالالدّنظر شالالما مالاليهالالا و آرمالالاندهالالد و لالالذا افالالقيشالاليطاني مالال

كنالد و باله عبالارت    اميدوار مي -كه دروغ و بيرقابل دسترس است-آوردن آن اهالالداف دستبه

َو »كنالد،  هالا آرزوسالازي مالي   كند. شيطان بالراي آن ديگر، شما را به ناكجاآبادها مشغول مي
ِهِيْ  نه كنالد تالا در خيالاالت خالود، مشالغول آن اهالداف و       رزوسالازي مالي  آري؛ براي شالما آ  «ُُيَ

بْلَطعُ  »ها كنيد، آرزوهاي كاذ  و شيطاني باشيد و سراسر عمرتان را صرف آن ُ ُ الشَّ ُْ َوَمبع َيِاب
ا سازي كرده است، چيزي جز فريب نيست، و هر چه وعده داده و براي شما هدف« اِلالَّ ُربُرو م

 شما يك فريب بزرگ است. پس شيطان با اين كارش در زندگي

 شيطان و نارضايتي از نظام طبيعي 

اي باله  شويم كه در نظاد فكري و فرهنگيِ بشر با پديالده با دقت در اين آيات متوجه مي

ها بمانند و عملكالردش هالم ايالن    ها در وَهمكند تا انسانروييم كه تالش ميناد شيطان روبه

ري بكشاند كه از نظاد طبيعي راضي نباشند و مديريتش را به مسيهايِ تحت است كه انسان

هاي خود تغيير دهند. مولالوي در راسالتاي مقابلاله بالا     ها و هوسنظاد خلقت را بر اساس ميل

 دهد كه:زده تذكر ميبرنامه شيطان، به انسان شيطان
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 كنالالالياز تالالالوَهّم گالالالن  را گالالالم مالالالي  كنالاليآنچالاله تالالو گالالنجش تالالوَهّم مالالي  

جالا بالا   كه انسان درباره آن فكر كنالد. مالا در ايالن   يناين حرف بسيار خوبي است براي ا 

كاله  كناليم. بحالث در بالارة ايالن    شناسي بحث ميمنظر و رويكرد اپيستومولوژيك يا شناخت

 5كناليم. جا مطرح نمالي شيطان چيست و يا حكمت و فلسفة بودن آن براي چيست را در اين

توجه نماييالد و بررسالي    عرض بنده اين است كه نسبت به شناختي كه از عالَم و آدد داريد

دانيالد  كنيد ببينيد آيا عنصري به ناد توَهّم در آن وجود دارد يا نه؟ گاهي چيزي را گن  مي

واقعالي بالاز   كنالد و از گالن    بودنش دروبي است، ولي شما را مشغول خالودش مالي  كه گن 

 دارد، به طوري كه:مي
 شالالالويعاشالالالق آن بيالالالنش خالالالود مالالالي دويبينالالالي سالالالرا  و مالالالي دور مالالالي

كه عقالل آن را يافتاله باشالد.    ال چيزي هستي كه خيالت آن را ساخته است، بدون آندنب 

اش اين هاي او چنين حالتي باشد و نتيجهپس ممكن است در انسان و در زندگي و انتخا 

 است كه:
 پالالاليش چشالالالم عاقبالالالت بينالالالان تهالالالي   بالالالس سالالالراي پالالالر ز جمالالالع و اَنبهالالالي 

و خداوند به ما خبر داد كه اگر مسالير  شود ها بعضاً سراسر تهي و پوچ ميزندگي انسان 

بندگي خود را درست شكل ندهيد، از طريق شيطان خطر گرفتار شدن باله چنالين وَهميالاتي    

 كند.شما را تهديد مي

ِذيَن َكَفبُروا »فرمايد: هاي پوچ و اهداف بير واقعي ميقرآن در راستاي توجه به زندگي َوالَّ
َراٍب ِبِقلَاٍة َيحْ  َِ ْم َك ْعَمعُُلُ

َ
عأ بْلئم ََ بْهُ   َيجِ

عءُه ََلْ ََ ْمآُ  َمعء َحَّتَّ اِلَاا  ُه الظَّ ُِ هالايي كاله كفالر را پيشاله     يعني؛ آن 0...«َِ

ها مانند سرابي است كاله  كردند و منكر واقعيات معنوي و پروردگار عالم شدند، اعمال آن

د كاله  بالر آ  و علف از دور به عنوان آ  نمايان است و انسان تشنه گمان ميدر بياباني بي

                                                 
حيالات زمينالي، جنالگ بالين      هدف»براي بررسي نقش شيطان و حكمت وجود آن در عالَم، به سلسله مباحث  - 5

 رجوع فرماييد.« شيطان و ملك
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خواهد بفرمايالد اهالل كفالر    يابد. ميجا رسيد هيچ آبي نميآ  است ولي چون به آن

ن برسالند  آكنند به برند كه وقتي در طول زندگي تالش ميسر ميدر يك زندگي خيالي به

 شوند. رو ميرمري روبهبا بي

سالپس   كناليم و شدن اين نكته از منظر قرآن؛ حاال ادعاهايمان را مطرح ميبعد از روشن

آوريم كه فرهنگ بر  در توَهّم است، و بعد اين سالؤال اساساليِ شالما را جالوا      دليل مي

گيالري  توانيم انجاد دهاليم، زيالرا موضالع   دهيم كه در مقابل چنين فرهنگي ما چه كار ميمي

تالر اسالت. در برابالر فرهنالگ بالر       صحي  در اين موضوع از شناخت خود موضوع مشكل

رگز هم ما چنين پيشنهادي نداريم، بلكه معتقديم باله يالك   توان گوشة خانه نشست و هنمي

خود آگاهي احتياج داريم تا اوّالً؛ روشن شود در حال حاضر كه تكنولوژي سيطره كاملي 

بر زندگي ما دارد، چه بايد كرد، رانياً؛ آينده را چگونه پايه ريزي كنيم كاله ناله تنهالا از ايالن     

دي تشيع جايگزين آن گردد؟ و آيا ايالن  سيطره آزاد شويم، بلكه فرهنگ حضوري و شهو

ريزي كنيم كاله زهالر تمالدن بربالي را نداشالته      اي را پايهادعا كه امكان دارد ما بتوانيم آينده

 باشد، ممكن است يا خود اين هم يك خيال است؟ 

و « انسالان »و « خالدا »دهالد كاله بالر  بعالد از رنسالانس، در معنالي       نگاه حقيقي نشان مالي 

لذا واقعيت را به روش درست مطالعه نكرد و تمدني باله وجالود    ، دچار بحران شد و«جهان»

برپالا نگرديالد بلكاله تمالدني پديالدار      « جهالان »و « انسان»و « خدا»آورد كه بر مبناي واقعيات 

هاي آينالده بالراي   بين نقشي ندارند. بحثگشت كه در آن عقلِ واقعيت فهم و قلبِ واقعيت

 شدن اين نكات است.روشن





 

 فصل سوم

 لمبنـاي مشك

–0500)مشكلِ در توَهّم افتادن بر  در دوران جديد از نگالاه فلسالفي فرانساليس باليكن    

بشالر از  »  گويالد: به عنوان نمونه؛ او در بحث بت قبيله مالي  0به عالم و آدد شروع شد. د(0090

، و اين طرز فكالر  «ها واقعاً موجود است انتظار داردهاي طبيعي، نظمي بيش از آنچه در آنپديده

كه گذشتگان از آن جهت كاله سالعي داشالتند بيشالتر بالا      زمان را به اين باور كشاند مردد آن 

هماهنالگ كالرد.   « خالود »، بلكاله بايالد طبيعالت را بالا     بودنالد طبيعت هماهنگ باشند در اشتباه 

هاي آن در جهان بالر ، تغييالر كالرد و    باالخره با نگاه فلسفي بيكن، معني زندگي و هدف

يدا شد و يالا باله تعبيالر ديگالر، انسالاني جديالد متولالد        ها پتعريف ديگري از زندگي براي آن

ها ارضالاء شالوند و اگالر نظالاد طبيعاليِ عالالم       هايي دارد و بايد اين ميلگشت. انساني كه ميل

و در  هاي او شوددهد تا مطابق ميلها را ارضاء كند، آنقدر طبيعت را تغيير مينتوانست آن

                                                 
تقسيم كالرد و دوره مالدرن كاله مالورد     « درنم»و « قرون وسطي»، «باستان»توان تاريخ بر  را به سه دوره مي - 0

تالوان از كسالاني   را مالي « كالوزايي »و تا حالدودي  « ميراندوال»و « فيچينو»بيكن شروع شد و امثال بحث است از فرانسيس

هالاي باليكن را باله    دكالارت تئالوري  ساز مدرنيته است و رنهبيكن تئوريدانست كه نظر به مدرنيته داشتند، ولي فرانسيس

هالاي سياسالي ماكيالاول و هالابرب     شناسيِ بيكن و دكارت، انديشهه تدوين نمود و پيرو مباحث معرفتصورت تفكر فلسف

 يابد.  مداري حضور همه جانبه ميگيرد و سكوالريسم به عنوان روش حكومتشكل مي
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را در جهالت سالاختن ابزارهالايي باله كالار      پديد آمد، كاله عقالل خالود     «ابزارساز انسانِ»نتيجه 

رو خياالت و وَهميّات هاي خود تغيير دهد، و لذا بشر دنبالهبرد كه طبيعت را مطابق ميلمي

خود شد و به اين معني سوبژكتيو گشت و بر ايالن اسالاس تمالدن تكنيكالي يالا ابالزاري وارد       

  9تاريخ بشر گرديد.

 «سازابزار»به انسانِ « حكيم»داستان تغيير انسانِ 

انبياء و حكيمان به اين حقيقت دست يافته بودند كه جهان، صورتِ يالك عقاللِ حكاليم    

باشد و ما بايد با تعقّل و تالدبّر در عالالم، رمالز و راز زنالدگي     مطلق، كه همان خدا هست مي

ها و آرزوهاي مالا باشالد،   كه عالم را تغيير دهيم تا مطابق ميلدر جهان را بيابيم و بيش از آن

 را تغيير دهيم تا مطابق حقايق حكيمانه عالَم گرديم، يا به تعبيري:بايد خود 

ايم در اين جهان كه بيشتر خود را تغيير دهيم تا شايسالتة قالر  الهالي گالرديم و     ما آمده»
هاي سالرگردان  هاي ما نيست، اين گناه ماست كه هوساگر ابعادي از جهان مطابق ميل
صُالنعِ خالالق حكاليم بالراي بالرآوردن آن       كاله ايالم، در حالالي  را براي خود گزينش كالرده 

 «. ها خلق نشده استهوس

انالد، و ناله مالا را    هالا آفريالده  گويي به اين هوسنه جهان را براي جوا  به عبارت ديگر؛

اند. حقيقالت انسالان بنالدگي خالدا اسالت و فقالط از       ها خلق كردهكردن اين هوسبراي دنبال

رود، ولالي اگالر ايالن    خالود بيالرون نمالي   به ر ِّ هستي، از حقيقالت  « عينِ اتصال شدن»طريق 

شالود  رو مالي اش روبهاتصال را قطع كرد و از حقيقت خود فاصله گرفت، با خودِ بيرواقعي

كه بشر براي چاله در ايالن   كه همان خودِ وَهمي است؛ و با بفلت از موضوع فوق، يعني اين

                                                 
نظالر   اي كاله از كند، مدينهتوصيف مي« اتالنتيس نو»اش را در كتابي تحت عنوان بيكن مدينه فاضلهفرانسيس - 9

تالاريخ انديشاله   «)راز بهروزي انسالان در شالناخت و تغييالر طبيعالت اسالت     »گويد: جا ميبيكن سراسر علمي است. در آن

اي اسالت كاله در آن سالازماني علمالي بالراي پيشالرفت علمالي و        ( آتالنتيد يا جزيره بيكن، جزيالره 900ص 0اجتماعي ج

شالود و  سازمان به صورت دستورالعمل منتشر ميهاي اين مجهز به تماد آالت و اسبا  تأسيس شده و محصول بررسي

 دهد.   هاي علمي همان دين مردد را تشكيل مياين دستورالعمل
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ت را دنيا آمده است، به كلّي جهت زندگي تغيير كالرد و انسالان جديالد، تغييالر طبيعال     

عين زندگي پنداشت و از معني زندگي كه عبارت بود از تغيير خود براي شايسته شالدن در  

جهت قر  الهي، فاصله گرفالت، و در ايالن راسالتا، در تالاريخ جديالد ديگالر مالا بالا دو نالوع          

رو هستيم؛ يك نوع انسان، كه بر اساس رهنمودهاي انبيالاء باله   زندگي و دو نوع انسان روبه

انديشد و سعي دارد جان خود را با آن واقعيات هماهنالگ كنالد، و   د ميواقعيات عالَمِ وجو

كند و اين انسان دومي، شخصيت يك نوع انسان كه با آرزوها و خياالت خود زندگي مي

باشد كه با روحية تغيير عالَم به جاي تغييالر خالود و حالال    و تعريف انسان جديد يا مدرن مي

 ساخته شد.  در راستاي تغيير عالَم، تكنولوژي جديد
با توجه به نكتة فوق نبايد حضور اين تكنولوژي خاص را در تاريخ بشالر جديالد، ابالزار    

 برتر دانست بلكه تكنولوژيِ موجود براي انساني خاص و براي هدفي خاص ايجاد شد.

 تكنولوژي موجود در خدمت كدام انسان؟

« هالا هسالتند  در خدمت انسالان  -اعم از ابزارهاي جديد يا گذشته -ابزارها »گويند: كه مياين

درست است، ولي بايد پرسيد: تكنولوژيِ موجود در خالدمت كالداد انسالان اسالت؟ انسالاني      

كنالد؟  كه در طبيعتِ خدا سُكني گزيده و خود را در اين عالم در آبوش خدا احساس مالي 

دنبالال وطنالي    تواند وطني داشته باشد و همالواره باله  يا انساني كه در هيچ جاي اين عالم نمي

كند تا صالورت تالوَهّم خالود را باله     دهد و تخريب ميوَهمي و خيالي، تماد عالم را تغيير مي

پالذيرد و  كند، چرا كه اگر كسي معتقد به نظم و هماهنگي عالم باشد، مالي عالم تحميل مي

هالا  هاي موجود در جهان پيروي كند و از آنداند كه از نظم و سنّتحتّي بر خود فرض مي

بيند، باله خالود حالق    نظم ميشود و جهان را بيكه نظم عالم را منكر ميكسي بهره گيرد، امّا

 را به ميل خود به وجود آورد. دهد كه نظميمي

پس از توجه به اين نكته كه بشر به جهت پيروي از ميل خود و نپالذيرفتن نظالم موجالود    

كاله  ه ايالن كند و عنايت بال درعالم، ديگر در اين كرة خاكي، مأوايي براي خود احساس نمي
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بر  نسبت به واقعيات عالم گرفتار توَهّم شده و نسبت خالود را بالا خالدا و انسالان و جهالان      

معكوس نموده است، حاال بايد روشن شود كه اين مشالكل از كجالا آبالاز و باله واقالع بايالد       

 روشن شود بر ِ موجود از كجا شروع شد؟!

باله نظالر خودمالان نقطالة      كنيم كهما در رابطه با نقطه خاصي از تاريخ با شما صحبت مي

شدنِ بر  به شكل وضع موجود، خود عطف است، و آن عبارت است از زماني كه بربي

را نماياند و يا به تعبير بهتر، زماني كه فرهنگ بر  چهرة نهايي خالود را باله صالحنه آورد.    

چه مالحظه فرموديد بعد از رنسانس شروع شد و در سخنان فرانسيس باليكن  اين زمان چنان

خود را نماياند. مبناي اين تمالدن بالا ايالن طالرز تفكالِر باليكن شالكل گرفالت كاله           00رن در ق

هالا واقعالاً موجالود اسالت     هاي طبيعي، نظمالي بيشالتر از آنچاله در آن   بشر از پديده»گويد: مي

 3«انتظار دارد.

« هالاي فكالري  بُالت »هايي به نالاد  بيكن مجموعة بحثعنايت فرموديد كه آقاي فرانسيس

هايي گويد همواره بشر در طول تاريخ تفكر اشتباه كرده است، زيرا بتجا ميدارد؛ در آن

و چيالز را تجزياله   هالاي فكالري، هماله   را در نحوه تفكر خود ساخته و با مقيد بودن به آن بت

ها را عامالل  گيرد و آنها اشكال مينموده است. به ارسطو و افالطون و امثال اينتحليل مي

گويد بشر يالك اشالتباه بالزرگ كالرده اسالت و آن      ند. او ميداافتادن جامعه بشري مي عقب

كالرده اسالت،   ها زندگي ميروي او است و با آن سالكه معتقد بوده در عالمي كه روبهاين

كاله ايالن انتظالار زيالادي     اي وجود دارد كه بايد با آن هماهنگ شود، در حالينظم حكيمانه

هالايي در  ظالاهر يالك همالاهنگي    است كه ما از طبيعت داريم. از نظر بيكن درست است باله 

بخالواهيم خالود را مقيالد باله نظالم       قدر ارزش ندارد كهها آنعالم هست، ولي اين هماهنگي

 موجود در طبيعت كنيم و به نظمي باالتر از آن فكر نكنيم.

                                                 
 .000سير حكمت در اروپا، محمدعلي فروبي، ص - 3
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ظاهر سخن او ممكن است حرف مهمّي به چشم نيايد، امّالا عنايالت داشالته باشاليد     

اي اين سخن شكل گرفت. تاريخ بر  را كه مطالعاله  كه يك تمدن با تماد لوازمش بر مبن

هالاي فرانساليس باليكن    كنيد كه بعد از بيكن، دكارت آمد و به حالرف بفرماييد، مالحظه مي

شكل فلسفي داد و همواره اين طرز فكر ادامه يافت تا آن شد كه شالد. باليكن مالدعي اراياله     

طالح، او پالدر علالم   هايش كاربردي است، و باله اصال  يك مكتب فلسفي نيست، بيشتر نظريه

 داد.ها شكل فلسفي تجربي است، ولي سخناني را پيش كشيد كه بعداً دكارت به آن

 هماهنگي انسان با طبيعت، يا هماهنگي طبيعت با انسان؟ 

كه مالحظه فرموديد؛ با سخن بيكن عمالً اين فكالر و فرهنالگ جالاي خالود را بالاز      چنان

شتند بيشتر با طبيعالت هماهنالگ باشالند بلكاله     كرد كه گذشتگان در اشتباه بودند كه سعي دا

جا شروع شالد  بايد طبيعت را با خود هماهنگ كنيم و عرض كردد تماد بر ِ امروز از اين

از اين طريالق انسالاني جديالد متولالد     »و در نتيجه « طبيعت را بايد با خود هماهنگ كنيم»كه 

خداسالت  گفالت مالن بايالد بالا عالالمي كاله صالورت علالم و حكمالت          ، انسان ديروز مالي «شد

هاي من هماهنالگ شالود. هالر جالايي     گويد عالم بايد با ميلهماهنگ شود، انسان جديد مي

پذيرد و هر جاي آن هماهنالگ  هاي من هماهنگ است، آن وجه از طبيعت را ميكه با ميل

دار، بشالر  دهم و بالا يالك حالالت جالدّي و برناماله     نيست، بر اساس خواست خود تغييرش مي

صحنة تاريخ معاصر آمالد، بشالري كاله معنالي خالود را بيشالتر در       جديد براي تغيير طبيعت به 

كند. آنچه بنده از عزيزان انتظار دارد توجه به اين نكته اخيالر اسالت   تغيير جهان جستجو مي

گوييم بعد از رنسانس، بشري جديد به صالحنه آمالده اسالت، در    كه عنايت بفرماييد چرا مي

فرقي ندارد، ولي از نظر تلقالي از خالود   حالي كه اين بشر جديد از نظر شكل با بشر گذشته 

  و نگاه به خود، فرق اساسي دارد.

هالا بالرايش مهالم شالده كاله      هايي دارد و آنچنان اين ميلبشر جديد انساني است كه ميل

دانالد.  ها نميگويي به اين ميلها را ارضا كند و معني زندگي را جز در جوا بايد حتماً آن
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ها را بدهد، آنقدر نظالاد طبيعالي عالالم را    ميل ست جوا  آنحال اگر نظاد طبيعيِ عالم نتوان

هاي او گردد. ديگر كار بشر بالا ايالن معنالي و تلقالي كاله از خالود       دهد تا مطابق ميلتغيير مي

شود ساختن ابزارهايي كه به كمك آن ابزارهالا بتوانالد باله جالان طبيعالت بيفتالد. و       دارد، مي

رد و پديد آمد. بنده روي اين نكتة اخير؛ يعنالي  جا معني پيدا كاز اين« انسان ابزارساز»تولد 

تولد انسانِ ابزارساز عرايض جدّي دارد، در واقع اين حرف دو قسمت دارد؛ يالك قسالمت   

اين كه بتوان روشن كرد در دنياي امروز، بشري در صحنه است كه صرفاً معني خود را در 

م اين نوع انسان كاله  كند؛ و در قسمت دود روشن كنساختن ابزارهاي تكنيكي جستجو مي

كه با حقيقت در ارتبالاط  برد و نه اينشود، در توَهّم به سر ميبه آن انسانِ ابزارساز گفته مي

 باشد.

 انسان جديد

پالذيرد كاله بتالوانم بالا ايالن عالالم       هاي خودد را ميگفت من آنچنان ميلانسان ديروز مي

كالرد و از  خود را كنترل ميهاي او نبود، گوي ميلهماهنگ شود و لذا هرگاه عالَم جوا 

طالور كاله هسالتم،    گويالد مالن ناله خالودد را ايالن     گذشت. انسان جديالد مالي  هاي خود ميميل

پذيرد و نه طبيعت را، و امثال ارسطو و افالطون و سقراط از يك طرف و امثال پيامبران مي

اند كه خودشان را در حدّي كاله بالا طبيعالت    ها، از طرف ديگر همگي اشتباه كردهو قديس

گوناله  انالد. لالذا حالرفش ايالن اسالت كاله مالن خالودد را ايالن         ، محدود كالرده خدا تعامل كنند

هالاي  هم ميالل آن -هايم را برآورده كند خواهم كه بتوانم تماد ميلخواهم. من خودي مينمي

هاي من جوا  دهد، من باله قالدري طبيعالت را    تواند به ميلطبيعت اگر نمي -بريزي و وَهمي

هايم شود. حاال اين بشر اگر بخواهد طبيعت را در حدّ ارضالاي  ميل دهم كه مطابقتغيير مي

سالازد  هايش تغيير دهد، بايد شخصيت خود را در حدّ كسي كه ابزارهاي مهيالب مالي  هوس

هالاي آن  دهد تماد ميلمجهز نمايد تا به جنگ طبيعت برود طبيعتي كه به راحتي اجازه نمي



 37  .................................................................................. : مبناي مشكلفصل سود

هالاي سالركش او را   نيسالت كاله ميالل    جا ديگر طبيعتبشر در بسترش عملي شود، اين

كننده طبيعالت باله جنالگ و سالتيز آمالده      كند، بلكه اوست كه مقابل عوامل كنترلكنترل مي

 است.

كسي كه پذيرفته است اين طبيعت، صورت حكمالت خداسالت، يعنالي حكيمالي مطلالق      

نظم و آرايش آن را اراده كرده و حكمت او ايالن عالالم را بالا تمالاد اجالزاء موجالود در آن،       

د آورده است؛ نگاه اين شخص به عالالم بالا كسالي كاله طبيعالت را منفصالل از علالم و        وجوبه

بيند، فرق دارد. مثالً بنا به گفته حكيمان، دست انسان، صورت عقل اسالت  حكمت خدا مي

يعني تماد عقل به صحنه آمده تا نظاد اين دست محقق شده اسالت؛ از شالكل آن بگيالر، تالا     

دهد در بهترين نحوة ممكن قالرار دارد  همه، نشان مي و اندازه آن و جاي آن در بدن و همه

و لذا من نبايد نظاد آن را به هم بزنم، بلكه بايد از طريق همين دست كه صورت مالديريت  

عقلي كامل است، با بقيّه طبيعت تعامل كنم، آن هم تعامل با طبيعتي كه همان حكيم مطلق 

ا براي اهالدافي كاله دارد نپالذيرد.    مندي رساخته است. ولي ممكن است كسي اين نوع نظاد

تواننالد باله راحتالي از جيالب مالردد پالول در       مثالً دزدها با حالت معموليِ انگشتان خالود نمالي  

كشالند تالا بالا انگشالت     قالدر مالي  وقت با تمرين زياد انگشت اشاره خودشالان را آن آورند آن

؛ بالراي  وسط به يك اندازه شود و بتوانند به سرعت كيف را از جيب مردد در آورند. آري

كه اين فرد ميل دزديدن پول مردد را عملي كند، نظاد طبيعي دستش بالرايش پالذيرفتني   اين

طور كه خدا خلق كرده است بپذيرد و ميالل خالود   كه دستش را آننيست و لذا به جاي اين

، پس ميل به دزدي را در را كنترل كند و بپذيرد كه چون دست من براي دزدي خلق نشده

دهد. عمالده آن اسالت كاله    آيد دست خود را مناسب ميلش تغيير ميمي خودد كنترل كنم،

هاي خود تغيير دهد، بشناسيد و عنايت جايگاه تفكري كه خواست طبيعت را بر اساس ميل

كنيد كه در ارر اين طرز فكالر، انسالانِ ابزارسالازي پديالد آمالد كاله عقالل خالود را در جهالت          

هاي خود تغييالر دهالد. امالروزه؛ در    ابق ميلبرد كه طبيعت را مطساختن ابزارهايي به كار مي

علم ژنتيالك در حالال تغييالر ُكالدهاي ژنتيكالي انسالان هسالتند تالا انسالاني بسالازند كاله داراي            
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انالد بالراي چاله    شش باشد و بتواند دوزيستي زندگي كند، چالرا؟ چالون فرامالوش كالرده    آ 

راي اند و آيالا بالراي آن هالدف اصاللي ايالن نالوع بالودني كاله خالدا بال          هدفي در اين دنيا آمده

 هااراده كرده است كافي نيست؟  آن

 گوي وَهم تكنولوژي مدرن، جواب

جا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مگر هم اكنالون ابزارهالايي كاله در دنيالاي     اين

تكنولوژي سالاخته شالده اسالت، صالورت عقالل نيسالت؟ آري، صالورت عقالل هسالت. ولالي           

شالقه بالا طبيعالت؟ بشالر     صورت كداد عقل؟ عقلي در جهت تغيير طبيعت، يا عقاللِ بالراي معا  

سالازد، ولالي فعالالً بحالث مالا ايالن       ساخت، بشر جديد هم ابزار ميحكيم در گذشته ابزار مي

سازد كه طبيعت را با خود هماهنگ كنالد ولالي بشالر حكاليم     است كه بشر جديد ابزاري مي

سالاخت  در گذشته بر اساس روحي كه معتقد به حضور حكمت در طبيعت بود، ابزاري مي

اهلل بحالث آن خواهالد   شالاء كرد كه إننس بيشتر با طبيعت را براي او عملي ميكه اين ابزار اُ

 آمد. 

حال وقتي عنايت فرموديد كه اين بشر بر اساس اميال خود با طبيعت برخورد كرد و بر 

هاي مهيالب پديالد آورد، تصالديق خواهيالد كالرد كاله بشالري باله         اساس همان اميال، تكنيك

هميات خود است. اگر با دقت به مقدماتي كاله عالرض   رو خياالت و وَوجود آمد كه دنباله

گالوييم كاله بشالر مالدرن، گرفتالار      شود كه چرا مالي شد عنايت بفرماييد، به خوبي روشن مي

كاله صالرفاً دنبالال    وَهم خود است. در مقدمات عرض شد كه بشر در گذشالته باله جالاي ايالن    

طالور كاله بالود،    آنوَهميات خود باشد، سعي در ارتباط بالا واقعيالات داشالت و لالذا عالالَم را      

آورد كاله در  نگريست و سعي داشت با آن تعامل كند و علم و تكنيكي را به وجود مالي مي

كه صالورت حكمالت الهالي اسالت،     عين تعامل با طبيعت، آن را به عنوان يك واقعيت و اين

گوينالد، وَهالم ايالن اسالت كاله باله جالاي واقعيالت،         بپذيرد. به اين نوع نگاه، نگاه وَهمي نمالي 

گويد: من خيالاالتي دارد و ايالن خيالاالت را    ا در نظر بگيريم. بشر جديد ميخياالت خود ر
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سالازد كاله   بايد عملي كنم. پس عمالً به دنبال تحقق خياالت خود است و ابزاري مي

هالالا بتوانالالد آن خيالالاالت را محقالالق كنالالد. ايالالن همالالان وَهالالم اسالالت. وقتالالي در     از طريالالق آن

كه با واقعيالات تعامالل   يعني بيش از اين زده است،گوييد اين انديشه وَهمشناسي ميشناخت

خواهالد زنالدگي كنالد. ممكالن اسالت بگوييالد اخن او خيالاالت        كند، با خياالت خودش مي

خودش را صورت داده است، ولي عنايت داشته باشيد كه بالاز هالم بالا صالورت وَهالم خالود       

بالا  هالا دارنالد   سالازند، ايالن بچّاله   هالايي كاله بالا آجرهالا يالك بالرج مالي       رو است. مثالً بچّهروبه

ها صورت يك انديشة متوجاله باله   كنند، كارشان جدّي نيست، عمل آنخياالتشان بازي مي

توانالد عالين   واقعيت و يك زندگي هدفدار نيسالت، چالون خيالاالت، خيالاالت اسالت و نمالي      

آيالد. چالرا بشالر جديالد دايالم      رود و خياالت ديگري مالي واقعيت باشد، آخرش خياالت مي

سالازد؟ چالون خيالال    هاي جديالد مالي  د و صورتكنسازد خرا  ميهايي را كه ميصورت

كند، يك مالدّتي آن را  آيد و جاي خود را باز مييعني همين! در خياالت شما صورتي مي

آيالد،  رود، چون جنسش رفتن است. بعد دوباره خيالال ديگالري مالي   پسنديد ولي بعد ميمي

رود. ايالن  ن ميدهيد و دوباره آپسنديد و بر اساس آن زندگي را شكل ميدوباره آن را مي

شالود و  ها ارضالاء نمالي  سازد و باز با آنبينيد در دنياي مدرن دايماً بشر ابزار مياست كه مي

وقالت نتوانسالته اسالت دنبالال چيالزي باشالد كاله باله او اسالتحكاد          دهد. هاليچ ها را تغيير ميآن

 شخصيت بدهد.
 نالالاليم ديگالالالر در پشالالاليماني گذشالالالت   نالالاليم عمالالالرش در پريشالالالاني گذشالالالت

نسانِ حكيم به انسانِ ابزارساز با اين بفلت شروع شد كه انسالان فرامالوش   داستان تغيير ا 

مالا  »كرد براي چه هدفي در اين دنيا هست و فراموش كرد بايد خود را تغيير دهد، چراكاله  

؛ حالرف  «ايم در اين جهان كه بيشتر خود را تغيير دهيم تا شايستة قالر  الهالي گالرديم   آمده

بشر در طول تالاريخ بالا ايالن طالرز فكالر زنالدگي كالرده        همه حكيمان دنيا اين بوده و هست. 

گويد مالن بايالد بيشالتر    است، دوره جديد دقيقاً به اين حرف پشت كرد. چرا بشر حكيم مي

خود را تغيير دهم؟ چون معتقد است كه ساختار اين عالالم حكيماناله اسالت و سراسالر عالالم      
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ي، خيالالي و شالكل   قالدر از نظالر فكالر   گويالد: مالن بايالد ايالن    صنعِ صانعِ حكيم است. لذا مي

زندگي، خودد را تغيير دهم تا مطابق عالَمي شود كه عالَم عقلي است. باله گفتاله حكيمالان،    

انسان بايد آنچنان انديشه و خيال خود را اد  كند كه مطابق عالالم عقالل شالود. پالس طبالق      

ايم در اين جهان كه بيشتر خود را تغيير دهيم تا شايسالته قالر  گالرديم،    اين سخن، ما آمده

هالاي سالرگردان را   هاي ما نيست، اين گناه ماست كه هوسابعادي از جهان مطابق ميل اگر

ها خلق نشالده  ايم، ولي صنعِ خالقِ حكيم براي برآوردن آن هوسبراي خود گزينش كرده

 است.

فرمايد من در تعجالب هسالتم   روايت قدسي هم در اين زمينه داريم كه حضرت حق مي

اد و آن عبالارت اسالت از رفالاه و    مالن اصالالً خلالق نكالرده    گردد كه كه بشر دنبال چيزي مي

خواهالد، در ايالن   جانبه، يعني اين طور نيست كه بشر همه آن چيالزي را كاله مالي   راحتي همه

 عالم پيدا كند.  

خواهالد  پس حرف ما تا حاال اين بود كاله دو نالوع طالرز تفكالر وجالود دارد؛ يكالي مالي       

خواهد عالم را عوض كند تا يخودش را عوض كند تا مطابق عالم قدس شود و ديگري م

طرز فكر دود شروع شد و باله همالين    هاي او گردد؛ و بحران امروز جهان از اينمطابق ميل

كنيم بحران جهان امروز ريشة اساسي در تفكر بشر دارد، و صرفاً بالا تغييالر   جهت تأكيد مي

البتاله يكالي    دهالد، شود بلكه بحراني جاي خود را به بحران ديگر ميابزارها مشكل حل نمي

از مظاهر آن طرز فكر در ابزارهاي دنياي مدرن ظاهر شد كه مورد بحث ما اسالت، وگرناله   

بحران در سياست و اقتصاد و تعليم و تربيت بربي، همه و همه تجليات خارجي طالرز فكالر   

 انسان جديد است.



 

 فصل چهارم

 عامل اتصال با عالم عقول و خداي عليم علم؛

تصرف بيشتردر طبيعت اسالت و بايالت تعلاليم و تربيالت و     در بر  جديد بايت علم، »
آموزش و پرورش، تربيت و ساختن انساني است كاله بتوانالد باله علمالي، بالراي تصالرف       

 «. بيشتر در طبيعت مجهز باشد

در انديشه فيلسوفان بزرگ، خودِ علم عين فضيلت بود و آن عبارت بالود از يالك نالوع    

عبارت است از اتحالاد بالا علاليم مطلالق از     « علم»اتصال با عالم عقول، و در انديشة ديني هم 

طريق علم حضوري، كاله باله كمالك ساللوك و تزكياله و رفالع حجالا  از قلالو ، حاصالل          

گردد؛ و تربيت عبارت اسالت از آمالاده شالدن بالراي چنالين ارتبالاطي، تالا بالراي عالالِم يالا           مي

باله  واقع شود، چه به كمك علم حصولي براي حكاليم، و چاله    «اعيان اشياء» علم به  سالك،

 90اشيايي كه قالرآن در سالوره حجالر آياله      كمك علم حضوري براي سالك، علم به اعيانِ

ٍ  َمالب ٍو : »فرمايالد اي قايل اسالت و مالي  براي هر شيء َْ ُلبُه ِااله ِبَقب ه ِِ ُنبُه َو مبع ُنَن ُِ نع َخِا
َْ بٍٍء ِااله ِعنب ََ « ِا  ِمبْن 

هاي بيبي آن نالزد مالا   دها و وجوكه خزينهيعني؛ هيچ چيزي در عالم مادون نيست مگر اين

 است و نازل نكرديم مگر به اندازة محدود و معلومي از آن را.

ها به حقايق بيبيِ عالم كثرات آگالاهي داشالته باشالند، از    مسلّم به همان اندازه كه انسان

علم نسبي، به علم حقيقي سير كرده اند و نيز به همالان انالدازه از وَهميالات باله حقالايق، سالير       
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يان ديگر در منظر حكمت و دين؛ نظادِ عالَم، نظاد طولي است و هالر ظالاهري   اند، به بنموده

باطني دارد و حقايق عالمِ ظاهر در بيب عالَم، نقش اصلي را در تدبير چهرة ظالاهري عالالمِ   

 باشد.ظاهر به عهده دارند. مثل نفسِ ناطقة انساني كه مدبّر قوا و اعضاي انسان مي

 م معرفتيغفلت از نظام طولي و ايجاد توهّ

هاي مادون به عالم مافوقِ خالود مالرتبط اسالت و نيالز عالالم      در نظاد طولي، علم به پديده

فرشتگان در تحوالت زمالين و زمينيالان نقالش اساسالي دارنالد، و باله عبالارت ديگالر در نظالاد          

طولي، عالم بيب كه عالمي است سراسر وحدت و شعور، زمين و زمينيان را تحت تدبير و 

دهد، ولي در فرهنگ مدرنيتاله نظالاد طالولي عالالم فرامالوش شالد، نظالاد        تربيت خود قرار مي

كه متوجه باشالد بايالد   بدون آن -گشت طولي عالَم كه فراموش شد، بشرب سرگردانِ عالَم كثرت 

گيرد و عالم وحدت ها، جاي حقايق را ميو لذا نسبت -اين كثرات را به عالم وحدت وصل كند

و توجاله بشالر بيالرون مالي رود و عالالم كثالرت كاله         است از صحنه تفكر« وجود»كه مساوق 

كنالد و در نتيجاله انسالان در تالوهّم معرفتالي قالرار       متشابك به عدد اسالت، واقعالي جلالوه مالي    

 گيرد، چون در معرفت خود هيچ توجهي به حقايق ندارد.مي

نيالاز از  و مسالتغني از وَحالي و بالي   « خودمالدار »در بفلت از نظاد طولي؛ انسان موجودي 

شود، باطناً هيچ تعلقي به عالم بيب ندارد و خالودش را بالراي شناسالايي    يمعنويت دروني م

چيالز بايالد باله او خالتم شالود،      شود كه هماله داند و مبدل به طابوتي ميعالم و آدد كافي مي

كنالد  بافل از وجه باطني عالم و محرود از استفاده از آن وجه، چنالين انسالاني فرامالوش مالي    

د پا به عرصة كرة خاكي گالذارده اسالت و نالاگزير    نهايت خودهي حياتِ بيكه براي شكل

نمايد و اين رويكالرد صِالرفاً    است خود را شايستة ارتباط با بيب و تأررات وَحي پيامبران

 شود.با تحقق بندگي خدا ممكن مي
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 تجديد عهد با حقايق

بهره شد، در شخصاليت  اگر وجود آدمي از ارتباط عقلي يا قلبي با ساحت عالَم مثال بي

كاله  آيد و لذا است كاله بشالر چالاره نالدارد جالز ايالن      و اخالقي او گسيختگي پديد ميعلمي 

كرد، تجديد عهد كنالد و  دوباره با تفكري كه او را به وسيله عالم مثال، به حقايق متصل مي

در حيطه معرفتي خود از عالم ملكوت، همواره ياد كند تا هم وَهْمي بودن نظم زميني بشالر  

اند نظمي مطابق عالم حقيقالت در زمالين اسالتوار كنالد. و عالالج      مدرن روشن شود و هم بتو

مشكل فكر بربي، براي نجات بر  و شرق از آن فكر همين است كه از اين تَالوهّمِ ناشالي   

بايد به ارض ملكالوت سالفركرد   »از بفلت از ملكوت، خارج شود. به گفته پروفسور كُرببن: 

سُكناي خالود قالرار دهالد و در آن     ، يعني اگر بشر خواست زمين را محل«و به آنجا پيوست

و جهانيالان را تشالخيص    عالِم به علم سماوات باشد تا سود و زيان خالود  آرامش گيرد، بايد

 دهد، چرا كه به قول عارف همداني:
 اي ره در خرابالالالالالاتتالالاله كالالاله نالالالابرده اي علالالم سالالماوات ِتالاله كالاله ناخوانالالده 

 يهالالاتهبالاله يالالاران كالاله رسالالي؟ هيهالالات تالاله كالاله سالالود و زيالالان خالالود نالالدوني   

« طبيعالت »و « انسالان »تنها شخص محقق را متوجه هماهنگي توجه به نظاد طولي عالَم، نه 

شود تا بين علالم و عمالل انسالان همالاهنگي پديالد آيالد و انسالان را        كند، بلكه موجب ميمي

كند تا بتواند راه آسمان را بر قلب خالود گشالوده نگاله    مكلف به حراست از عالم و آدد مي

انالدازي باله طبيعالت نخواهالد بالود، بلكاله       يگر هدف انسان تملك و دستدارد و در نتيجه د

هدف او سير از ظاهر به باطن است تا به معارف حقيقي دست يابد، و در ايالن حالالت هاليچ    

قلمروي از واقعيت نيست كه جدا از باطن و اصل خود ديالده شالود و در ايالن صالورت هالر      

ن علالم باله چنالين كالاري نيايالد، علالم       باشد و اگالر آ علمي، شرايط مسير از ظاهر به باطن مي

 شود.  محسو  نمي
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 ضرورت غرب شناسي

اگر ندانيم چرا بر ، وارد چنين رويكردي شد و چالرا نسالبت باله عالالَم گرفتالار چنالين       

 -هالا بالرايش اصالالت يافالت و عالالَم حقالايق از منظالرش دور شالد        كه عالَمِ نسالبت  -توهم بزرگي گشت 

داد؟ عمده معرفت و توجاله باله رابطاله الينفالك      توان خود را از اين توهّم نجاتچگونه مي

بين فرهنگ مدرنيتاله و تالوهمي اسالت كاله بنيالاد و محالرك ايالن تمالدن گشالت و باله گفتاله            

 0دكتررضا داوري در كتا  اتوپي و عصر جديد:

الرقالا   بايد بشر را مالك« وَهْم»افتاد. اين « وَهْم»دست بشر در دوره جديد، زمامش به »
  9«اند، در زمين محقق كند.ه اديان وعده دادهعالم سازد و بهشتي را ك

االمر كاري ندارد، بلكه به زعالم  و نفس چنين است كه بشر جديد به واقعيتبه واقع اين

بخشالد و  خود طرحي را كه براي جهان تصور كرده است باله كمالك ابزارهالا واقعيالت مالي     

كاله گالويي جهالان     خواهالد بسالازد،  گردد كه ميآنچنان در تحليل خود، به دنبال جهاني مي

دود و اش است و بدين طريق به دنبال ناكجا آباد خيالال خالود مالي   آل او در چند قدميايده

رسالد. دكتالرداوري در همالان    رود و چرا به مقصد نمالي كند كه به كجا ميهرگز تأمل نمي

 گويد: كتا  مي
يال، بالا  استيالي بشر بر طبيعت يعني اطالق صورت وَهمي بر عالم و آدد، يعني اين اسالت »

گردد، امّا ايالن  شود و به استيالي بشر منجر ميتغيير معني و ماهيت عالم و آدد آباز مي
سالازد و  مرتبه، نه با جنگ، بلكه با علم جديد... بشر از موجودات، صالورت خيالالي مالي   

هالا  هاي كمّي و رياضي برقرار مي كند و با همين نسبتميان صورت خيالي خود نسبت

                                                 
كننالد در  هالا تصالور مالي   شود، ولي انسالان هاي خيالي و وَهمي است كه هرگز محقق نمياُتوپي به معني مدينه - 0

 . هاستچند قدمي آن

 . 7دكتر رضا  داوري، اُتوپي و عصر جديد، ص - 9
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گذارد و سازد و ناد آن را ترقي ميند و جهان بشري را ميكدر عالم تصرف مي
 3«.مرادش از ترقي، ترقي در حيات وَهمي و مادّي و كمّي است

كنيد؛ ترقي در حيات وَهمي با صعود روح و جان به سوي حقالايق  چه مالحظه ميچنان

خالود   شدن به صُالور خيالالي  فرق اساسي دارد، ولي بشر مدرن ترقي در حيات وَهمي و نايل

 را به معني رسيدن به حقيقت تصور كرده است.

 :گويدايشان مي

ها دواد آورد، اما اين تمالدن ديگالر آينالده    تمدن بربي تمدن بزرگي است و شايد قرن»
  9ندارد.

                                                 
گويالد:  مي« در حاشية تاريخ». ايشان در مصاحبة خود تحت عنوان 98دكتر داوري، اتوپي و عصر جديد، ص - 3

ايالم و در عصالر   كنيم مالا بالر اوهالاد بلباله كالرده     امروزه بيش از هر زماني جهان از وَهم پر شده است. گرچه تصور مي»

 علم ديگر وَهم وجود ندارد، اما جهان ما پر از اوهاد است.تكنولوژي و 

بازي به خودي خود وَهم است و نتيجة بازي هم در وَهم ما اهميت دارد وگرنه در حقيقت، نتيجالة بالازي اهميالت    

متري رد شود يا نشود، در زنالدگي واقعالي و حقيقالي مالردد چاله ارالري       ندارد. يك توپ فوتبال از يك خط پن  سانتي

شاه اين را درك كرده بود. هنگامي كه او را در پاريس بالراي تماشالاي فوتبالال بالرده بودنالد، پالس از       ظفرالدّيندارد؟ م

هالا  توپ ديگر بخريد و باله آن  90نفر، گفته بود  99ها چند نفر هستند؟ پاسخ داده بودند اتماد بازي پرسيده بود كه اين

خيلي جّدي گفتاله بالود، او درك كالرده بالود كاله ايالن كالار،        بدهيد تا همه به دنبال يك توپ ندوند. وي اين حرف را 

كاري عبث و بيهوده است. حتي اول انقال ، يكي از همكاران ما معتقد بود كه فوتبال حالراد اسالت زيالرا كالار لغالوي      

 است.

ميليالون نفالر شالادي     311شود متر از يك خط رد ميسانتياما آيا فوتبال لغو است؟ پس چرا وقتي يك توپ، پن 

پالس   –كاله وَهالم اسالت     –كنند؟ .... فوتبال زندگي ماست، اگر فوتبال وَهالم اسالت   نفر ديگر گريه مي 311د و يا كننمي

جهان ما پُر از وَهم است. اين نمونة بسيار خوبي است. اين كم ضررترين وَهمي است كه در جهان ما وجالود دارد، مالا   

تفكر آينده نبايالد اوهالاد را كنالار بگالذارد، بلكاله بايالد بالر         دهيم.ها را تشخيص نميچنان به وَهم دلبسته هستيم كه وَهم

 .0315ماه دي 9شنبه  09نشرية كتا  هفته، شماره «. ها برهاندتواند او را از اين بفلتها بالب شود. تفكر ميآن

 .01، دكتر داوري، ص «اتوپي و عصر جديد» - 9
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آيندگي تمدن بربي آن است كه عقل وقلب را كه دو سالاحت اساسالي انسالان    علت بي

تواند فقط بالا  كشاند، در حالي كه بشر نمياست، مورد بفلت قرار داده است و به شور نمي

 تا آخر خود را قانع سازد. وَهمِ خود

از « معرفالت و معنويالت  »توانيد به كتالا   براي بررسي توهّمي بودن فرهنگ مدرنيته مي

باله بعالد مسالئله را     10دكتر سيد حسين نصر رجوع فرماييد. ايشان در اين كتا  از صفحات 

، كه در تاريخ فلسفه قابالل توجاله اسالت. همچنالين در     داده از زاويه ديگري مورد بحث قرار

 فرمايند:آن كتا  در تأييد نكات گفته شده مي
طبيعت ساخته دست بشر نيست، بلكه از منبع امر قدسي يا ذات قدسي، فالي حالدّ نفساله    »

صادرشده است و يقيناً به همين دليل، اگر موانع ظهور انوار قدسي را از ميالان بالرداريم،   
 5.....«.سازد ي خود را به رضايت خود، آشكارميامر قدس

هاي دينالي، آن اسالت كاله زمالين همچالون موجالود       تأكيد انديشمندان بزرگ و آموزش

اي است كه خودش شرايط عناصر گونالاگون و مالرتبط بالا حيالات، هالوا، و ... را مهالار       زنده

و مثالل كالودك   كند، به شرطي كه ما با تغييرات افراطي، حيات طبيعت را از بين نبالريم  مي

خالواهيم  مالي  اي كه بخواهيم اعضايش را قطع كنيم و به ميل خود در جاي ديگري كهزنده

 ايم.پيوند بزنيم، با آن رفتار نكنيم، كه در آن صورت آن كودك را از دست داده

 غايت تعليم و تربيت جديد

ن آري؛ وقتي بايت علم جديد تصرف بيشتر در طبيعت است، بايت تعليم و تربيت ايال 

فرهنگ هم ساختن انساني است كه عالِم به علمي شود كه بيشتر در طبيعت تصالرف كنالد،   

اي اسالت  ديگر در اين فرهنگ علم به خودي خود ارزش ندارد، بلكه ارزش آن باله انالدازه  

كه بتواند طبيعت را براي ما تسخير كند، نهايت هدف اين علالم، رسالاندن انسالان باله جسالد      

                                                 
 .911، دكتر سيد حسين نصر، ص«معرفت و معنويت» - 5
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خواهد انسان را با حقايق پايالدار  ا و آن علمي كه ميطبيعت است، حاال اين علم كج

 و باطنِ عالَم مرتبط سازد كجا؟!

داشالتن اشالياء عالالم، از    كردن موضوعِ بالاطن طور كه عنايت فرموديد؛ براي روشنهمان

هاي فلسفي تحليالل  كند تا هم در بحثآيه قرآن كمك گرفته شد. قرآن به شما كمك مي

هاي عرفاني مشخص شالود جهالت قلالب باله كجالا      هم در بحث بهتري از جهان داشته باشيد،

بايد سير كند، و نيز با توجه به قالرآن، چگالونگي تعامالل و ارتبالاط مالا بالا اشالياء بالا فرهنالگ          

 شود.خاصي انجاد مي

اي ها! هر چيزي كه در اين عالمِ مادون هست، جلوة نازلاله فرمايد: اي انسانخداوند مي

فوق حقيقت اين شاليءِ نازلاله باله شالكل جامعيالت موجالود       از عالمِ مافوق است و در عالم ما

ٍ  َمال ٍو »است. فرمود:  َْ ُلُه ِااله ِبَق ه ِِ ُنُه َو مع ُنَن ُِ نع َخِا
َْ ٍٍء ِااله ِعن ََ اي نيسالت مگالر   يعني؛ هيچ شيء 0«ِاْ  ِمْن 

اش نالزد ماسالت،   گويالد خزيناله  هاي آن نزد ماست. خيلي عجيب اسالت. نمالي  آن كه خزينه

 هاي هر شيئ نزد ما است.گويد خزينهو مي آوردبلكه جمع مي

گوييد اين درختي كه روي زمين است يالك حقيقالت   آري؛ شما در مباحث فلسفي مي

نامالد. ايالن آياله بالا حالرف افالطالون       مي« مُثُل شَجَر»آسماني دارد؛ هماني كه افالطون آن را 

آنچاله كاله   گويالد  آكويينالاس مالي  تناسب دارد، امّا با وسالعت بيشالتر. لالذا اسالت كاله تومالاس      

فيلسوفان آرزوي به صحنه آوردنش را داشالتند، پيالامبران عملالي كردنالد. حالرف افالطالون       

فرمايد آنچه در اين عالم نازل شده است، يك صالورت متعالالي   درست است، منتها آيه مي

شده، نزد مالا اسالت. پالس    هاي اين شيءِ نازلفرمايد خزينهبا حالت جامعيت دارد، چون مي

ه عالم مادون داراي باطني است كه آن باطن و حقيقتِ بيبالي از نظالر   فرماييد كمالحظه مي

تر از اين عالم است، و هر قدر تمالدني بتوانالد نسالبت    درجه وجودي بسيار شديدتر و واقعي

ها به عالالم وحالدت   ها و نسبتخود را با آن حقايق باطني شديدتر كند اوّالً؛ از عالم كثرت
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بيشتر از وَهميات و اعتباريات آزاد گشته و سير او باله   تر شده است، رانياً؛و حقيقت نزديك

كه به طالور خالصاله در ايالن آياله     سوي توجّه به عالم ماليكه ممكن گرديده است، البته اين

منظالور از شاليء در   « كه خالزاين آن نالزد مالا اسالت.    اي نيست مگر اينهيچ شيء»فرمايد: مي

هالا، ولالي خيابالان    ، انسان، و امثال اينآيه، واقعيات بيراعتباري عالم مادّه است، مثل درخت

 اند، چيزي نيستند كه حقيقتي در عالالم بيالب داشالته باشالند،    يا ميز يا ديوار كه از اعتباريات

اند. شيء يعني آن چيزي كه بدون نسبت باله مالن و   ها نسبتها اصالً واقعيت ندارند، ايناين

دارد، ماشين نسبت به جالادّه   شما، به خودي خود وجود دارد. خيابان نسبت به ماشين وجود

وجود دارد، جادّه نسبت به مقصد وجالود دارد، مقصالد نسالبت باله مالن و شالما وجالود دارد،        

منالد هسالتم،   يعني اگر من مثل ماليكه، همه جا بودد، خانة من كجا هست؟ من چون مكالان 

 اد فالن جاست، بنابراين اعتباريات را در اين آيه نبايد وارد كنيم.  خانه

اي نيسالت مگالر آن كاله خالزاين آن نالزد      فرمايد كاله هاليچ شاليء   اين آيه مي خداوند در

ماست؛ مسلّم چيزي كه نزد خداست، مجرّد و پايالدار و تغييرناپالذير اسالت، چالون خالودش      

اّلِل بعق» فرمود: َْ ُْ َو َمع ِعْن ُُكْ َيْنَف َْ يعني آنچه نالزد شماسالت ناپايالدار و آنچاله نالزد خداسالت،        7«مع ِعْن

سوره حجر، تماد اشياء، حقيقتي نزد خدا دارند، پس هر چه  90بق آيه پايدار است، حاال ط

در اين عالم به عنوان شيء هست، يك حقيقت بيبيِ پايدار و مجالرّد و بيرقابالل تغييالر نالزد     

 خدا دارد. 

ٍ  َمْاُل و»فرمايد: در ادامه مي َْ ُلُه ِااله ِبَق ِِّ ي يعني؛ ما يك اندازه محدود از حقيقالتِ بيبال  « َو مع ُنَن

آن شيئ را نازل كرديم، پس آنچه از آن حقايق پايدار در اين عالم هسالت، صالورت نازلاله    

كاله  جاست. حكيمان متوجّه بودند كه بالراي ايالن  ها آنآن حقايق است و اصل و اساس اين

هالاي نازلاله درسالت    در زندگي اين دنيايي به عالم بيب وصل شوند، بايالد باله ايالن صالورت    

فاده كنند، چون اين طبيعت، صورت حقالايقي اسالت كاله نالزد     ها استبنگرند و درست از آن
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خدا است، پس بيشتر بايد با طبيعت و اشياء حقيقي اين عالم تعامالل و معاشالقه كالرد،    

 ها را تغيير دهند.  اند، نه اين كه آنچون راه ورود به عالم بيب

شما يك وقت معتقديد كه پشت اين طبيعت يك صورت بيبية جامعي خوابيده است، 

گوييد: اي طبيعت! من با تو چگونه رفتالار كالنم كاله تالو حجالا  بركنالي و صالورت        عد ميب

ات را بالر مالن تحميالل نكالن،     گويد: تو صورت وَهمياله پنهانت را انكشاف كني؟ طبيعت مي

بلكه سعي كن مرا به انكشاف درآوري. تو با من معاشقه كن و موانع ارتباط من و خالودت  

تواني در مالن  مي را با تو در ميان بگذارد و در آن صورت را از بين ببر، تا من رازهاي خود

 سكني گزيني و مرا وطن خود قرار دهي.

 رود آنگاه كه طبيعت به حجاب مي

گالذارد بالا طبيعالت، ارتبالاطِ     شود كه نميبعضي مواقع موانعي بين ما و طبيعت ايجاد مي

هالا جالاري   ي در دل سالنگ هاي خود را به نحو زيبالاي درستي برقرار كنيم. مثالً رودخانه آ 

زاري درسالت  رود، كنار خالود خالاكي را پرورانالده و سالبزه    كرده و به نحو موزوني جلو مي

طور كلي يك مجموعة داراي حيات را شكل داده است؛ مثالل مجموعاله اعضالاء    كرده و به

بدن انسان كه حيات در آن جاري است. حالاال اگالر باله هالر نحالوي بالين مالا و ايالن طبيعالت          

توانالد  به طوري كه مانع ارتباط من با صورت بيبي آن گشت، ديگر نميحجا  ايجاد شد 

گويد من را از اين موانعِ توانم با آن حرف بزنم. رودخانه ميبا من حرف بزند، من هم نمي

ارتباط با خودت نجات بده تا اُنس و گفتگوي من بالا تالو شالروع شالود، الزد نيسالت مالن را       

همراه با اطرافم، همه با هم يك مجموعه و صالورت  تغيير دهي، بگذار من خودد باشم، من 

اد و در حركالت  آن عقلي هستيم كه براساس تدبير آن عقل، در دل اين طبيعت جاي گرفته

كالرد، از  هستم. سودجوها و خودنماها چهرة حقيقي من را كه حكايت از عقالل بالاطني مالي   

در ايالن صالورت، ديگالر    انالد، لالذا   اند و صورت وَهميه خود را بر من تحميل كالرده بين برده

انالد و مساللّم ارتبالاط بالا وَهالمِ      هالايي اسالت كاله مالرا تغييالر داده     باطن مالن، صالورت وَهالم آن   
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سوداگران، دلپذير نيست. آري؛ اي انسان! تو الزد نيست با تحميالل صالورت وَهميالة خالود     

هالاي اطالراف خالود را نمنالاك و مرطالو  و      بيش از اين مزاحم من شوي. من خودد خاك

هايت گرد و ببالار نگيالرد. تالو اطالراف     موقع نشستن در اطراف من لباس كنم كهسرسبز مي

من را سنگفرش نكن كه ديگر نتوانم در آن جا سبزه برويالانم و نيالز تالو مالرا بالا انالواع مالواد        

شيميايي آلوده نكن كه آ  زالل آبي رنگ، به آ  آلوده و پر از موانالع تبالديل شالود كاله     

 نم.  نتوانم زيبايي آسمان را در خود منعكس ك

ها با طبيعالت، بالا طبيعالتِ    فرماييد كه شما در انديشة حكيمان و در نسبت آنمالحظه مي

گوينالد ايالن   رو هستيد كه با شما نجواها دارد و به همين جهالت اسالت كاله مالي    اي روبهزنده

طبيعت زنده را نبايد از بين ببريد و چون موجود مرده با آن برخالورد كنيالد. در منظالر علالم     

انالد،  ها كه به خالودي خالود مالرده   اند بدن عبارت از مجموعه سلولشما گفتهفيزيولوژي، به 

كه سراسر دست مرا حيات قبضه كرده است هرچند از منظر علالم فيزيولالوژي آن   در حالي

انالد. عالين همالين تفالاوت     هاي بدن من همگي زنالده حيات محسوس نيست ولي اين گوشت

بالدن دارد، همالين تفالاوت در برخالورد     منظري كه علم فيزيولوژي با نظر حكيمان نسبت به 

علالم و  »بالاربور در كتالا    فرهنگ مدرنيته با حكيمان نسبت به طبيعت مطالرح اسالت. ايالان    

فيزيولوژيكي به بدن نگاه كنيم، يك مجموعه سلول همالراه   گويد: اگر از ساحتمي« دين

هاي متفالاوت  تبينيم، ولي واقعيت انسان را بايد از ساحها و كروموزود و... ميبا كروماتين

گويد اين ديگر چه ساحتي است كه موجود زنده را فقط در حدّ مجموعه نگاه كرد. او مي

كه زندگي در تماد رگ و پوست من جاري است در حالي 1بيند و ديگر هيچ؟ها ميسلول

و اين طور نيست كه روح من جداي از جسم من باشد، بلكه روح من در همين جسالم مالن   

بالدن  موجب حيات جسم من است. بله، يك ساحت ديگر دارد كه بيجاري است و همان 

من يا نفس مجرد من است، ولي اكنون كاله مالن بالا جسالم خالودد در      « مَنِ»اد و آن هم زنده
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هالاي مالن   اد، روحي كه عامل حيات من است، همان حيالات ساللول  مقابل شما نشسته

ن انسالان يالك روح دارد و   اكنوها. اين طور نيست كه بگوييم هماست نه چيز جداي از آن

اي اسالت و روح او زنالده اسالت. ايالن حرفالي بالود كاله        يك جسم، و جسم او موجود مُالرده 

دكارت زد و بحث ذهن و عين و دوگانگي بين جسالم و روح را مطالرح كالرد و بشالر را از     

گويند دكارت بشر را با بحث دوگالانگي بالين   چگونگي واقعيات موجود منحرف نمود. مي

وگانگي بين طبيعت و ماوراء طبيعت، از ديالدن درسالت واقعيالات كالور     روح و جسم و يا د

مباحث را كه موجب بررسي تفكر فلسالفي بالر  جديالد اسالت حتمالًا بايالد كالار         كرد. اين

گويند: دكارت در اردوگاه دوگانه كردن عالم جسم و جان، بشر را كور كنيد. اين كه مي

گويند يالك روح داريالم و يالك    اش همين است كه عرض شد. وقتي به شما ميكرد. معني

زنند، ولي اين طور نيست كه اين دو همواره جداي از هم باشند و جسم، حرف بلطي نمي

واقع اين طور نيسالت  طور كه بهرو باشيد و يا با روح زنده، همينشما يا با طبيعت مرده روبه

اد. اخن زنالده كه اخن شما من را يك جسم مرده ببينيد با يك روح زنالده، بلكاله مالن تمامالاً     

كند و حيات مالرا  عنوان يك موجود زنده حركت ميكند، بهاين دست من كه حركت مي

وجود آمد كاله حيالات دسالت مالرا از بالين بالرد و دسالت مالن         كند. اگر مانعي بهمنكشف مي

نتوانست آن حيات را منكشف كند، به علت مانع خارجي است، وگرنه خالود ايالن دسالت،    

انكشاف و نمايانالدن حيالات اسالت. مالثالً در دوره جنينالي اگالر        هايش عاملهمراه با فعاليت

مزاحمتي براي جسم جنين ايجاد نشود، همان جسم در رحم مادر موجالب جالذ  و ظهالور    

نمايانالد، باله طالوري كاله در     كامل روح در اعضاي بدن است و روح ما خود را با بالدن مالي  

وايي نفالس، خالود را نشالان    نماياند و در گوش، قالوّة شالن  چشم، قوّة بينايي نفس، خود را مي

سالازد و  مالي  -مثل چشم و گالوش  -دهد، البته نفس، ابتدا در رحم، عضوي مناسب قوايش مي

دهد. وظيفه مالا ايالن اسالت كاله در دورة جنينالي      سپس از طريق همان عضو خود را نشان مي

مانع ايجاد نكنيم تا روح در ساختن عضو يعني در سالاختن عامالل نمالايش خالود باله مشالكل       

 نيفتد.
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كه حكيمانِ در حالي« دهم.من انديشه خودد را به طبيعت مي»گويد: تفكر مدرنيته ميم

گويند: شما كاري كنيد اين عالم كه سراسر، عامالل نمالايش اسالماء و صالفات     توحيدي مي

خداست، بتواند باطن خود را به شما بنماياند و شما از طريق عالَم، بالا خالدا مالأنوس شالويد.     

ما نشان دهد، آبوش نمايش حيالات و قالدرت و علالم خداسالت و     اگر عالَم خودش را به ش

 توانيد در اين عالم به نحو بسيار زيبايي زندگي كنيد.در نتيجه مي

 هنر رازگشايي از طبيعت 

اين سؤال را بايد جوا  داد كه؛ چرا امروز طبيعت ديگر براي بشر نقطة خلوت و انس 

ويالد مدرنيتاله كالاري كالرده كاله زمالين       گو سكني نيست؟ آقاي هايدگر در نقد مدرنيته مي

شالود،  ديگر براي بشر محل سكني نيست، و با تدبّر در سخن خداوند علت آن روشالن مالي  

ٍ  َمال ٍو »فرمايد: مي َْ ُلُه ِااله ِبَق ه ِِ ُنُه َو مع ُنَن ُِ نع َخِا
َْ ٍٍء ِااله ِعن ََ ها! وقتي شما متوجاله  يعني؛ اي آدد 8«ِاْ  ِمْن 

اء، يالك حقيقالت بيبالي وجالود دارد و ايالن ظالاهر؛ صالورتِ آن        باشيد پشت پردة ظاهرِ اشالي 

كنيد كه در تعامل با طبيعت و در تعامل با هر شئ حقيقي، با حقيقت بيبي است، كاري مي

بردن طبيعت آن را به انكشاف درآوريد، باطن آن ارتباط برقرار كنيد و به جاي در حجا 

ا با يك بلوك سيماني مقايساله كنيالد،   تا رازهاي خود را ظاهر سازد. مثالً شما يك كوزه ر

گر كوزه را چگونه ساخته است؟ اوّل با زبان فطرت خود به خالاك رُس گفتاله اسالت    كوزه

تالواني بشالوي؟ خالاك هالم بالا زبالان تكالويني خالود باله او          كه اي خاك! تو چاله چيزهالا مالي   

ه گالر بال  توانم براي تو كوزه بشود و لذا اين خاك با دستان هنرمنالد كالوزه  گويد: من ميمي

گالر خالاك را سالركو  نكالرد، بلكاله      صورت كالوزه خالود را ظالاهر كالرد، در واقالع كالوزه      

اي ظريالف  برعكس؛ به انكشاف كشاند، لذا خاك توانست خالودش را باله صالورت كالوزه    

گر با خاك، رازي از رازهاي خاك نمايان شالد  نشان دهد و عمالً با اين نوع برخوردِ كوزه

طبيعت قرار گرفت. حال به من بگو كه آيالا تمالاد   هاي اُنس شما با و آن كوزه يكي از نقطه
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شالويد،  ها، به عالم آرامش منتقالل مالي  ها كه شما با نگاه كردن به آناين وسايل موزه

ها ساخته بودند؟آيا بير از ايالن اسالت   ها را براي موزهها وسايل زندگي مردد بود يا ايناين

اند؟ ولي مردمي كردها زندگي ميهاست و مردد با آنها وسايل زندگي مردد بوده كه اين

سازند، نه بلوك ساليماني. يعنالي بشالرِ حكاليم،     كه با طبيعت تعامل كنند از خاك، كوزه مي

هالاي زيبالايي كاله بتوانالد بالا آن زنالدگي كنالد و از        طبيعت را براي زندگي خود، به صورت

باله يالك    بينيد اكثالر مالرددِ قالديم،   آورد. به همين جهت ميكند در ميطريق آن رازگشايي 

انالد و مالا تمالاد    معني هنرمندند، چون در تعامل با طبيعالت باله دنبالال رازگشالايي از آن بالوده     

گذاريم. از خالود بپرساليد كاله چالرا     ها ميوسايل زندگي بشر قديم را به عنوان هنر در موزه

قدر روي چو  اين تخت وقالت صالرف   اند؟ چرا اينقدر روي اين كوزه وقت گذاشتهاين

ها باله جهالت آن اسالت كاله     اند؟ همة ايني از اين تكه چو  انتظار داشتهاند؟ چه چيزكرده

شالود آن اسالرار را باله انكشالاف آورد، و طالوري      دانستند اين چو  اسراري دارد كه ميمي

دانسالت كاله زنالدگي    بتوان با آن مؤانست داشت. بشرِ حكيم مي اسرار آن را ظاهر كرد كه

خود، تا از طريالق آن مؤانسالت و ارتبالاط بالا      هاي اطرافيعني مؤانستي قدسي با همه پديده

ها، عقل و قلبش به سوي عالم معني اوج بگيرد، به همين جهالت از وسالايل   باطن اين پديده

هالا را تغييالر دهنالد، و باله     شدند، تا تصالميم بگيرنالد دايالم آن   زندگي و خانه خود خسته نمي

ها را مالحظه خانه تمانچيز را عوض كنند. امروزه ساخسوي ناكجاآبادِ وَهمي همواره همه

آورنالد گويالا فريالاد    ها با فشاري كه بالر روح مالا مالي   بفرماييد كه چگونه فضاهاي ساختمان

ها عامل انكشالاف حقالايق بالاطني طبيعالت     زنند كه از ما بيرون برويد، چون آن ساختمانمي

 نيست تا محل سكني و آرامش باشد، بلكه بيشتر حاصل سركو  طبيعت است.

 سُكنيفضاهاي قابل 

هالالاي تمالالدن امالالروزي و مقايسالاله آن بالالا     بعضالالي از دانشالالمندان در مالالورد سالالاختمان   

انالد كاله در بحالث    هايي كه حاصل تمالدن حكيمالان بالود، نكالاتي را مطالرح كالرده      ساختمان
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گويند انسان به محض واردشالدن  مي 01در اين مورد نكاتي عرض شد.« هاي بيهودهمسكن»

بالا او در جنالگ اسالت، چالون      سالاختمان  كند فضالاي هاي امروزي احساس ميدر ساختمان

هالا  فضايي براي قرار گرفتن و آرامش يافتن در آن حاكم نيست، لذا مردد از آن سالاختمان 

جا هم سالاختة  ها در جنگ هستند، چون آنها هم با آنپارك برند، وليها پناه ميبه پارك

لالذا محاللّ آرامالش    انالد و  هايي است كه فكر خود را بر طبيعالت تحميالل كالرده   توَهّم انسان

هالا محاللّ   نيست و فضايي نيست كه روح انسان را تغذيه كند، به همين جهت عموماً پالارك 

شود، چون محل تحريك نفس امّاره است و نه دعوت به رازبينالي. تمالاد عالالمي    عياشي مي

كه امروز بشرِ مدرن ساخته، به جنگ بشر آمده است. فضايي كاله يالك كالوزه در اطالراف     

د خيلي فرق دارد با فضايي كاله بلالوك ساليماني و اسالكلت فلالزي ايجالاد       كنخود ايجاد مي

كنالد، يالا در كنالار بناهالايي كاله معمالاري       كند، در كنار فضايي كه آن كالوزه ايجالاد مالي   مي

توانست سالكني بگزينالد و در   كرد، انسان ميحكيمان گذشته در تعامل با طبيعت ايجاد مي

هالا و متالذكر   گالوي نيازهالاي انسالان   ا آن فضا تغذيه روحي شود و آن فضاها به نوعي جو

كه مهمان را به انالدرون خاناله رهنمالون    نظم حاكم بر عالم بود. معماري اسالمي بيش از آن

گذراند تا محارد را از ديد نالامحرد در امالان بالدارد.    مي« هَشتي»شود، از فضايي معروف به 

هالا را دارد.  نهالايي اسالت كاله او قصالد حفاظالت از آ     ديوارهاي بلند بنا، حالاف  همالة ارزش  

هالا تالا   فضاي وسيع خانه نيز، نمايانگر گشالادگي سالينة اوسالت. ايالن تالالش در حفال  ارزش      

شالدن، معالر ف جنساليت شالخص     هاي آويخته به در خانه هنگاد كوبيالده جاست كه كوبهآن

هاي درشت و ستبر با صداي بَالم، نمايالانگر حضالور    در  منزل است. كوبه كننده بهمراجعه

هاي ظريف بالا صالداي زيالر، نمايالانگر زنالي اسالت كاله زنِ        ست و كوبهمردي در پشت در ا

ها و احكالاد مقررشالده   خواند، چون براي شخص معمار حف  ارزشخانه را فرا مي صاحب

تر از خواست و ميالل خالود اوسالت و ايالن درسالت بالرعكس معمالاري        از سوي آسمان مهم
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كردن براي مخفيعريان و لختي است كه انسان مدرن دارد، انسان مدرني كه چيزي 

داشتن از نامحرمان ندارد، چون اصالالً راز  و رازي براي نهفتن و محارمي براي در امان نگاه

 شناسد.  را نمي

ممكن است اين سؤال بزرگ براي شما پيش آيد كاله اگالر بشالر از سالاحت مدرنيتاله و      

وقتالي از ايالن   تواند از اين مشكل رها شود؟ خير؛ بشالر تالا   انسان ابزارساز بيرون نيايد آيا مي

شالود، چالون روح مدرنيتاله، روح    ساحت به ساحتِ ديگري برنگردد، هيچ چيز درست نمي

انداختن به چهالرة عالالَم اسالت. بشالر گذشالته بالا روحيالة        جنگ با طبيعت است، روح خراش

دانسته است كه زندگي يعني به انكشاف كشيدن طبيعت، تا نقطه انالس خالود   اش ميقدسي

   را در آن رابطه پيدا كند.

گويالد  ها اين كوزه را ساخت، ديد خاك با همان زبالان تكالوين مالي   بشر وقتي با خاك

تواند براي هاي ديگري كه ميتوانم بنمايانم، يعني صورتمن باز هم امكاناتي دارد كه مي

تو محلّ انس با راز باشد، پشت من وجود دارد. بنابراين بشر شروع كرد با خاك و طبيعالت  

ديگالر آرالار باله جامانالده از بشالرِ حكاليم        هد، حاصل آن تعامل ايجالاد تعامل ديگري انجاد د

شود، چيزي نمانالده اسالت كاله    رو ميگذشته شد. بنده وقتي با فضاي بعضي از مساجد روبه

گويد: من چيزي باالتر از اين هسالتم،  قالب تهي كنم. تماد فضا قدرتِ رازگشايي دارد، مي

از اين فضاها به عالم بيب را پيدا كنيم. به گفتالة   جا. عمده آن است كه ما توان انتقالبيا آن

 حاف :
 رفالت و چالرا بازآيالد   بپرسدكه چالرا  تا  عارفي كو كه كند فهالم زبالان سوسالن   

 يعني كساني هستند كه صِرفاً ناظر طبيعت نيستند، بلكه با رازهاي آن ارتباط دارند.  

ي از او گالم شالده اسالت،    داند چه چيزديد را گم كرده و حتّي نمي ولي بشر امروز اين

اش را هم گم كرده است. چون رابطه بالا طبيعالت را صالرفاً از منظالر فرهنالگ      يعني؛ گمشده

گونه رابطاله و گفتگالويي نيسالت، چاله     كند، در چنين فرهنگي، امكان هيچمدرنيته دنبال مي

تالر امكالان   هالا، و از هماله مهالم   ها با همديگر، چه گفتگوي طبيعت بالا انسالان  گفتگوي انسان
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تعامل صميمي با طبيعت از بين  ها نيز از بين رفته است، چرا كه وقتيوي خدا با انسانگفتگ

گونه عواطفي با طبيعت برخالورد  رفت و شعور دركِ دردودل طبيعت كور شد، بدون هيچ

ها طوري با مردد آفريقالا  كنيم. مثل برخوردي كه بربيان با مردد آفريقا انجاد دادند، آنمي

هالا  مردد كه فقط رنگ پوستشالان بالا آن   ويا عواطف و انسانيتي در آنبرخورد كردند كه گ

كرد، نيست، و بدتر از آن را با طبيعت انجاد دادند. در اين رابطه كاله فهالم و درك   فرق مي

دانند با بشر كلّي از بين رفته است اولياي خدا زبانشان بسته است و اصالً نميزبانِ طبيعت به

 گفت:جديد چگونه بايد حرف زد، 
 من ناتوان زگفالتن و خلالق ازشالنيدنش    خوا  ديده و عالم تماد كالر گنگمن

كرديالد. امالا اگالر    رفتيالد و پيالدا مالي   حرف اين است كه اگر پول شما گم شده بود مالي  

ديگر به دنبال چاله   -شده استشده هم گميعني گم -دانيد چه چيزي از شما گم شده است نمي

است، ولالي مشالكلش ايالن     خيلي از چيزها را گم كرده خواهيد بگرديد. بشرِ جديدچيز مي

 داند چه چيزهايي را گم كرده است.است كه نمي

 تواند ما را نجات دهدكه مياست خدايي تنها هنوز 

گوييالد  اي كه با هايدگر انجاد داده از او پرسيده است: شما كه مالي اشپيگل در مصاحبه

جالات آن داريالد تالا از خطالري كاله شالما       بر  به انتها رسيده است، چاله پيشالنهادي بالراي ن   

كند كاله  شود، نجات يابد؟ هايدگر ابتدا شرط ميگوييد در آينده، بر  گرفتار آن ميمي

تنهالا هنالوز خالدايي اسالت كاله      »گويالد:  مصاحبه مرا تا زنده هستم منتشر نكنيالد، سالپس مالي   

انتشالار ايالن    فرمايالد هنالوز وقالت   مالحظه بفرماييد كه اوّالً؛ مي 00«.تواند ما را نجات دهدمي

داند در كجاي تاريخ خود قالرار دارد و هالر چيالزي را    مصاحبه نيست، يعني روح زمانه نمي

كند كه در آن فضا قرار دارد و لالذا بايالد در افقالي ديگالر     فضايي ارزيابي مي فقط بر اساس

قرار گيرد و يا الاقل در منظر خالود افالق ديگالري را ببينالد تالا بتوانالد آن حالرف هايالدگر را         
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ايالن سالخن او    تواند ما را نجات دهالد. گويد تنها خدايي است كه ميرانياً؛ ميبفهمد. 

بسيار دقيق است. يعني با اين فضاي فكري كه بشر مدرن براي خود به وجود آورده، حتّالي  

آيد، برداشت او از خدا، برداشتي نيسالت كاله بتوانالد اوالً:    اش هم به كارش نميخداشناسي

از آن خدا درست بهره بگيرد، چالون بشالر مالدرن آينالده را هالم       :خداي واقعي را بيابد، رانياً

داند و به همين جهت به بير از افقي كه مدرنيته در مقابل او قرار داده ادامه همين امروز مي

گويد: همان خداي متافيزيك بايد كالاري بكنالد،   تواند نظر كند. لذا هايدگر نمياست نمي

خالداي حضالوري و قلبالي باشالد، يعنالي در عالين        بلكه اميدوار به خدايي است كه آن خالدا، 

كه بايد بشر به معنويت برگردد، ولي معنويتي بير از معنويتي كه مدرنيته در منظر انسان اين

كند با بسط بيشتر داند و تصور ميدهد، چون بشرِ مدرن، آينده را بسط مدرنيته ميقرار مي

گويد: ده است رفع كرد. هايدگر ميتوان مشكالتي را كه مدرنيته به وجود آورمدرنيته مي

شود، خدايي نيست كه آينده را درست كنالد.  خدايي كه در فرهنگ مدرنيته به آن نظر مي

را « خالداي فالردا  »شناسالد، تعبيالر   آقاي دكتر احمد فرديد در رابطه با خدايي كه مدرنيته مي

 09اسالت. « دافالر خالداي پالس  »گويد خدايي كه بايد بشر را نجالات دهالد،   برد و ميكار ميبه

فردا ديگر چيسالت؟  حرف ايشان، حرف بزرگي است. ممكن است سؤال كنيد خداي پس

شود، شود، ولي نگاه ما به خدا عوض ميشود؟ نه، خدا عوض نميمگر خدا هم عوض مي

شود خداي متافيزيك بير از خداي انبياء است. خالدايي كاله شالما در    از اين جهت گفته مي

اي وجالود دارد،  يد در اين حدّ اسالت كاله يالك ماوراءطبيعاله    خواندرس معارف دانشگاه مي

خالدايي   آفريني خدا در همه ابعالاد زنالدگي باشاليد. آن   اين بير از آن است كه متوجّه نقش

گيرد و بالا عبالادت و صالداقت و بنالدگي، بالر      كردن، جلوه و نور خود را از ما ميكه با گناه

الل بخواهيد وجودش را رابالت كنيالد.   نمايد، بير از خدايي است كه با استدقلب ما رخ مي

تواند آينالده شالما را درسالت    ايد، نميخدايي كه به صرف استدالل وجودش را رابت كرده
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بينيالد كاله فهميالدن حالرف هايالدگر      به هر حالال مالي   03كند. يك خداي ديگري الزد است.

كاله: ايالن عالالم معلالول اسالت، معلالول علالت        مشكل است. خداي مالا عبالارت اسالت از ايالن    

پس علت آن خداست. ايالن چاله ربطالي دارد باله خالدايي كاله بالا تمالاد اسالماء و           خواهد،مي

صفاتش در سراسر عالم حاضر است. پس عنايت فرموديد؛ آن خدايي كه قرار است مالا را  

از مدرنيته نجات دهد، خدايي است كه بايد ظاهر شود و با ما به گفتگو بنشيند و مالا نيالز بالا    

 نه خداي فلسفه و كالد. او گفتگو كنيم يعني خداي پيامبران و

 گاه كه حكيمان به حاشيه رانده شوندآن

گرديم. بشر حكيم كه توانايي فهالم بالاطن اشالياء را داشالت و     دوباره به مثال كوزه برمي

داشالت و  كالرد و حالريم آن را پالاس مالي    شنيد، با طبيعالت تعامالل مالي   ها را ميراز و رمز آن

كيم نماياند و بالا همالديگر آشالنا شالدند و     طبيعت هم خود را به عنوان صورت راز به بشر ح

گالوييم بشالر   كاله مالي  در كنار همديگر در نهايت اُنس زندگي كردند و اين است معني ايالن 

شالدنش را نمايانالد و عمالالً    حكيم با طبيعت معاشقه كرد و طبيعت هم با خاكش به او كوزه

شالنوند،  فهم ميباطناز اين طريق با او گفتگو كرد. و طبيعت با زبان رمزو راز كه حكيمانِ 

هماله هنالر در ابالزار زنالدگي گذشالتگان،      تواني با من گفتگو كنالي، و ايالن  گفت: باز هم مي

بودن صداي مؤانست و گفتگوي طبيعت با بشر حكيم است. ما در آن زمان كه متوجه زنده

كرديم. حاال در مقابل كوزه، بلوك ساليماني را در  طبيعت بوديم، با اين ابزارها زندگي مي

ر بگيريد كه حاصل سلطه بشر بر طبيعت است و نه حاصل تعامل بشر بالا طبيعالت. اوّلالين    نظ

بيكن از طبيعت، انجاد داد اين بالود كاله   كاري كه بشر مدرن با نوع برداشت امثال فرانسيس

طبيعت را ميراند. شما تفاوت خاك را با سيمان در نظر بگيريد. شالما وقتالي كاله باله خالاك      

كنيد يك حالالت نداريالد، چالون خالاك مَحْالردِ      ه به سيمان نگاه ميكنيد با وقتي كنگاه مي

تالوانيم  كنيم، صورت و جلوه تدبير خداي حكيم است، ميجان ماست. ما با آن زندگي مي
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كاله ساليمان   كناليم، در حالالي  با آن به عنوان يك موجود زنده اُنس بگيريم و معاشالقه  

فهمالد طبيعالت را كشالته    نمالي دانالد،  صورت مرگ است. بشري كه همه طبيعت را مرده مي

دانست. خاك، صورت حيات است. برويد نگاه كنيد كه است چون از اوّل آن را مرده مي

هالاي درس علالود، بشالر را نسالبت باله فهالم حيالات طبيعالت كالور كردنالد.           چگونه در كالس

دهالي، تغييالري در حالال    . حاال هر چه هم آن را حرارت ميگويند خاك كه مرده استمي

بينيد طبيعتي كاله خالاك   شود. بعد شما ميتر نميشود. معتقدند مرده كه مردهآن ايجاد نمي

هالاي  تواند با شما ارتباط برقرار كند و زندگي در خاناله آن تبديل به سيمان شده، ديگر نمي

كاله علالت آن را   كنالد، بالدون آن  سيماني، عرصه زندگيِ همراه با آرامش را بر ما تنگ مالي 

 بدانيم. 

ُلبُه »د خداوند ما را متذكر كرد كه: چنانچه مالحظه كردي ه ِِ ُنبُه َو مبع ُنَن ُِ نع َخِا
َْ بٍٍء ِااله ِعنب ََ ِاْ  ِمبْن 

ٍ  َمالب ٍو  َْ كه حقيقالت و خالزاين آن نالزد مالا اسالت و      يعني؛ هيچ چيزي نيست مگر اين 09«ِااله ِبَقب

نازل نكرديم از آن، مگر حدّ محدودي از آن را. اين آيه بسيار عجيب اسالت، قصّاله تالذكر    

گي صحي  با عالم است. تماد اين عالم، صورت عالم بيب است. چرا اين عالم را آينه زند

كشيد؟ چرا به جالاي تعامالل بالا آن، اسالاس آن را     دانيد؟ چرا اين عالم را ميعالم بيب نمي

ارتبالاطي بالا   ارتباطي بالا عالالم؟ و نتيجاله بالي    تغيير داديد؟ چه پيش آورديد جز يك نحوه بي

هيچ جاي آن براي شما محلِ سُالكني نيسالت، هاليچ جالاي آن وطالن      عالم اين شد كه ديگر 

شما نيست، چون نفهميديم اين عالم ريشه در سماوات دارد، چون علالم سالماوات نداشالتيم    

با اين عالم هر طور دلمان خواست عمالل كالرديم و لالذا از هماله چيالز وامانالديم. بابالا طالاهر         

 گويد:مي

 
 اي ره در خرابالالالالاتبالالالردهتِالاله كالاله نا  اي علالالم سالالماوات تِالاله كالاله ناخوانالالده 

 هيهالات به يالاران كالي رسالي؟ هيهالات     تِالاله كالاله سالالود و زيالالان خالالود نالالدوني   
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توانالالد زمالالين را بسالالازد و تمالالاد اگالالر كسالالي نتوانالالد قواعالالد عالالالم بيالالب را بشناسالالد، نمالالي

بايد به ارض ملكوت سفر كالرد و  »هاي زمين به جهت انقطاع از آسمان است. آري؛ بحران

 آن منظر به آدد و عالم نگاه كرد. و از « جا پيوستبه آن

فهمند چگونه زندگي زميني را به آسمان وصل كنند و عارفان اين ارتبالاط  حكيمان مي

من بيم آن دارد كه فالسفه »گويد: شناس آمريكايي مي پستمن جامعهبينند. آقاي نيلرا مي

چون نحالوة اتصالال باله     همه سرگردانيم.كه اين 05«اندو مربيان اجتماعي ما، ما را رها ساخته

راز »يالابي باله   مبدأ هستي در اين تمدن نابود شده اسالت و لالذا جالدّ و جهالدي بالراي دسالت      

شود و حكيمان كه متذكر رازهاي هستي هستند از طريالق مهندسالان متخصالصِ    نمي« هستي

اند. حكيمان به جهت نسبتشان با مبالدأ هسالتي در ميالان    ويراني طبيعت، به حاشيه رانده شده

را بر عهده دارند و وجودشان باله  « تن»هستند كه هدايت و فرماندهي « رازي»مانند مردد به 

آينالد، در  خودي خود موجب رازگشايي است، ولي چون اينان به كالار تغييالر طبيعالت نمالي    

هالاي  هالا و هالوس  چيز بايد در خدمت ميلفرهنگ مدرنيته جايي نخواهند داشت، چون همه

كه علمشان در حدّ تغيير طبيعالت اسالت، جالاي عالمالان     بشر مدرن باشد و لذا عالمان قالبي 

كنند و در اين حال هر تدبيري بالراي اصالالح امالور    داري ميالناس ميدانحقيقي براي عواد

اش جالز بحالران و ابتشالاش بيشالتر     مملكت توسط دينِ عالمان قالبي انديشاليده شالود نتيجاله   

يابد. به گفتة ها ادامه ميننخواهد بود و تا جامعه به سوي حكيمان برگشت نكند، اين بحرا

 حاف :
 آيالدوكاري بكنالد  بالرون ازبيالب مردي طرفالي زعشالاق، بالودكز  استشهرخالي

ها به تعادل تبالديل  ها نظر و نسبتي با حق و حقيقت پيدا كند تا بحرانبايد زندگي انسان 

در  ، عنان عقل تكنيكي را در دست بگيرد و با علالم باله اعيالانِ اشالياء،    «عقلِ هدايت»شود و 

طبيعت تصرف كند و اصالت را به عالم بيب بدهد و عالم شهادت را تابع آن بداند وگرنه 

 ها همچنان ادامه خواهد يافت.بحران
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 فصل پنجم

 موجودي زنده يا مرده؟ طبيعت؛

اين است كه بشرجديد را متوجه اين نكته بكنالد كاله در   « شناسيمباحث بر »رسالت 

اه افتاد و در نتيجه اين همه گرفتالاري بالرايش پديالد آمالد و     تحليلش نسبت به انسان، به اشتب

آنچنان مشغول اين گرفتاري ها شد كه معني بودن خودش را در زمين گالم كالرد و لالذا بالا     

رو شده است. آيا براي نجات از پيامالدهاي مدرنيتاله   يك پوچي بزرگ نسبت به خود روبه

خواهند با همان ديالدگاهِ  موماً ميكه ع-مدرن دل بست هاي پُستبايد به فيلسوفان و تئوري

يا بايد ديدگاه انسان را نسبت باله خالودش و    -هاي پيش آمده رهايي يابندمدرنيته از بحران

 خدا و جهان تغييرداد؟  

هالا و در  بر  در جان هالا اسالت، در نگالاه   »بايد در مباحث بر  شناسي متوجه شويم: 

 «.ر  نرويمحركات دست و پاها است و بيهوده در جاي ديگر سراغ ب

اي است كه بايد ماده تصالرف  زدة گرفتار تَوهّم، طبيعت جسم مردهدر فكرِ انسانِ بر 

تواند با انسالان گفتگالو كنالد و مالونس     آدميان باشد، و نه يك دوست ومونس انسان كه مي

مالاجراي  » شالود: اين است كه گفتاله مالي  تنهايي او باشد و او را به ملكوت عالم منتقل نمايد، 

در  گالاه آن اريخ بربي، پديد آمدن نوعي نگاه به موجودات و آدميان و زبالان اسالت كاله   بر  و ت

يعني بسياري از مردمان بدون  «.ها را دگرگون كرده استها نشسته و دركچشم و گوش جان



 09 فرهنگ مدرنيته و توهّم ........................................................................................... 

كه بخواهند و بدانند ، دركي از موجودات دارند كه در كالس درس علود به آنها القاء اين

هالا  ها در اين نالوع نگالرش شالريك نبودنالد، چالون آن     رانشان با آنشده است، دركي كه پد

اي اسالت كاله   در كالس علود آموختيم، طبيعالت موجالود مالرده    كالسِ علود را نگذراندند.

ها آزادند به دلخواه خود، هر طور خواستند در آن تصرف كننالد و فنالون تصالرف در    انسان

به عالالم   نوع نگاه، بير از نگاه واقعيكه اين دادند، در حاليطبيعت را به ما نيز آموزش مي

رمري در حيات همه بياست، آن نوع نگاهي كه بايد باشد تا طبيعت را درست ببيند، و اين

 ها، حاصل اعمالي است كه ريشه در آن توهّم دارد.  انسان

پالردازيم و شالما طالال  و دانشالجويان و     شناسالي مالي  ما در اين بحث به ضرورت بر 

توانيالد زنالدگي كنيالد و در    يد كه اگر امروز بر  را درست نشناسيد نميمعلمان عزيز بدان

عين حال تجزيه و تحليل صحي  از زندگي خود داشته باشاليد. ابتالدا الزد اسالت بفهميالد از     

نظر فكري چه شد كه بر ، بالر  شالد و نيالز چاله شالد كاله شالرق، بالر  شالد. بعالد اگالر            

 اي است.بحث جداگانهشدن جوامع را نقد يا تأييد نماييد، خواهيد بربيمي

 عالج بيماري قبل از تشخيص آن ممكن نيست 

اگر مباني فكري مدرنيته را بررسي بفرماييد، تصديق خواهيد كرد زمينالي كاله از عالالم    

شود كاله فعالالً در دنيالاي بالر  مطالرح      هايي كشيده ميقدس منقطع شود، كارش به بحران

هالاي  داننالد كاله بحالران   سالند، نمالي  شناها چون مباني فكري بر  مدرن را نمياست. بعضي

وجود آمالده اسالت و تصورشالان ايالن اسالت كاله بالا حفال  و         موجود در آن عالم، از كجا به

ها خالص شد. اگر مديران اجرايي كشور ما توان از آن بحرانپذيرش مباني فكر بربي مي

را  شناخت صحيحي از بر  نداشته باشند و مواظب نباشند، به ناد انقال  اسالمي، مدرنيته

كننالد و در  دهند و عمالً انقال  اسالمي را در حجا  مدرنيته دفالن مالي  در كشور بسط مي

هاي فرهنگ بالر  را  شويم، بلكه بحرانمانده خارج نميهاي باقيتنها از بحرانآن حال نه

 افزاييم.  ها ميآن بر نيز
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د بحالران در نظالا  »گويد: پسنديدد كه مي« شوك آينده»حرف تافلر را در كتا  

مالن   0«.گذارد ما درست برنامه ريزي كناليم دار است كه نميآموزشي آمريكا آنچنان ريشه

انالد كاله بالا اهالداف مدرنيتاله      متوجّه شدد كه تا وقتي كاله مسالؤوالن مالا ايالن بيالنش را نيافتاله      

كاله  افزايند، از اين بدتر به جاي اينها ميتوان بشر را نجات داد، عمالً بحراني بر بحراننمي

وجود آمده، به پاي مدرنيته گذاشته شود، به حسا  اسالد و انقالال  اسالالمي   ي بههابحران

دانالم كاله دنيالاي مالدرن و     شود. بنده اخن رسالالت خالودد و شالما را در ايالن مالي     گذاشته مي

هاي آن را بشناسيم و بدانيم كه با اين روش كه ما امروز داريالم زنالدگي   ها و چالشضعف

هالاي  هالاي راه و روش رسيم. وقتي ضالعف خواهيم، نميميكنيم، هرگز به آن جايي كه مي

آيد كه در اين صالورت مالا بايالد    مدرنيته را شناختيد، آن موقع براي شما اين سؤال پيش مي

چه كار كنيم؟ چرا كه عالج بيماري پيش از تشخيص بيماري ممكن نيست و اگر جامعه و 

كننالد، بلكاله   بيماري همكالاري نمالي  نظاد مديريت كشور ندانند بيماراند، نه تنها در مداواي 

 ممكن است در تشديد بيماري نيز تالش كنند.

تا ما ذات فرهنگ بر  را نشناسيم ناخودآگالاه در بنالد آن گرفتالاريم و همالة افكالار و      

هايمالالان در محالالدودة فرهنالالگ مدرنيتالاله اسالالت، و تالالا نسالالبت بالاله فرهنالالگ اسالالالمي،    برنامالاله

وري آرالالار، هالاليچ دردي را درمالالان خودآگالالاهي كامالالل نداشالالته باشالاليم نقالالل اقالالوال و گالالردآ

 كند.نمي

 فرار از مظاهر مدرنيته راه چاره نيست

خودآگالاهي و راه  »بارة چگونگي برخورد با دنياي مدرن تحت عنالوان  ، در 8در فصل 

توانيم يك شبه از بالر  بگالذريم و   عرايضي ارايه شده است كه؛ مگر مي« عبور از مدرنيته

گالذاريم ؟!  ن و چنالان اسالت، از فالردا آن را كنالار مالي     بگوييم حاال كه فرهنگ مدرنيته چني

اي از يالك روسالتا و   خواهيم برويم در گوشاله كه بگويد ما براي نجات از مدرنيته ميكسي

                                                 
 .900، تافلر، فصل هجدهم، آموزش و پرورش در زمان آينده، ص«شوك آينده» - 0
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جدا از مظاهر مدرنيتاله و تكنولالوژي زنالدگي كناليم اصالالً نتوانسالته اسالت جايگالاه خالود را          

سالتن و بازنشسالته شالدن،    درست ارزيابي كند. اين يعني نفله كردن حيات، اين يعنالي ورشك 

اين كه راه صحيحي نيست. ما دهكده ترانسوال آقاي مهاتما گاندي را قبول نالداريم. او در  

اي درست كرد و بالدون اسالتفاده از   زماني كه در آفريقاي جنوبي بود، در ترانسوال دهكده

تاله؛  جا زندگي كرد. اين كار چه نفعي دارد؟ ما بايالد در مالتن مدرني  تكنولوژي مدرن در آن

اواًل: بدانيم كه فعاًل در رابطه با آرماني كه داريالم، چاله كالار بايالد كالرد. رانيالًا: از امكانالات        

كنيم. و رالثاً: مدرنيته فعالً چگونه بايد استفاده كرد كه در عين گرفتار نشدن به آن، زندگي

 با استفاده از تكنولوژي، افق ديد خود را گالم نكناليم، باله طالوري كاله ايالن ابزارهالا حجالاِ         

مقصد و مقصود ما شوند. رابعاً: بدانيم كه در دل فرهنگ و ابالزار مدرنيتاله، مالا در فرهنالگ     

خود يك رمز و راز حياتِ برين داريم كه از آن بفلت شده است و مراقب باشيم كه عهالد  

هالايي  كه، متوجّه باشيم امكانالات و توانالايي  تر اينخود را با آن تجديد كنيم، و از همه مهم

هالا و  توانالد بشالر را از حجالا    توحيديِ اسالمي وجود دارد كه به شالدّت مالي   در عهد دينيِ

هالا باشاليم.   هاي ايجادشده توسط مدرنيته نجالات دهالد و در صالدد احيالاء آن توانالايي     بحران

جا كه من هاي عقل برين است. اينفرهنگِ انتظار، يك فرهنگ واقعي و مهم و از دريافت

اي جز طالرح تئوريالك   زنم، در شرايط كنوني چارهرف مياد و فعالً دارد از انتظار حنشسته

آن را ندارد ولي شما بايد از من بازخواست كنيالد كاله آيالا ايالن فرهنالگِ انتظالار باله انالدازه         

كاله وقالوع   داشتني است، بدون آنواقعيت قيامت جدّي است و يا صِرفاً يك آرمان دوست

كاله انتظالار، چاله    ريخ اسالت، ايالن  آن حتميت داشته باشد؟ و اگر تحقّق آن از وقايع جدّي تا

تواند ايجاد كند، چيزي است كه هرگز نبايد به راحتي از آن نقشي در امروز و آينده ما مي

شالويم بالراي   كلمة مسايل اسالمي كار شود، متوجه مالي دست برداشت. آري؛ اگر در كلمه

هالا اسالتفاده   نالعاده كارسالاز اسالت و بايالد از آ   هايي داريم كه فوقگذر از مدرنيته، پتانسيل

 كنيم.



 05  ..................................................... : طبيعت؛ موجودي زنده يا مرده؟فصل پنجم

 اولين قدم

تا نگاه ما به عالم و آدد، همان نگاهي باشد كه بر  در چشم و دل و عقل مالا انداختاله   

شالويم. آزادشالدن از   سوي بالر  نزديالك مالي   داريم، ناخواسته بهاست، هر قدمي كه برمي

نگاه فرهنگ بربي، اوّلين قدد مهمّي است كه بايالد برداشالته شالود و باله همالين جهالت هالم        

شود. وقتي مدرنيته را در بيرون از منظر مدرنيته نگاه كالرديم،  ترين قدد محسو  ميمشكل

مطمئن باشيد مدرنيته رنگ ديگري خواهالد داشالت، بيالر از آنچاله خالودش بالراي خالودش        

 تعريف كرده است.

عرض بنده در اين فراز اين بود كه فرهنالگ مدرنيتاله طبيعالت را يالك موجالود مالرده و       

اي باله ميالل و دلخالواه خالود هرطالور      ر نتيجاله بالدون هاليچ مالحظاله    جان تصالور كالرد و د  بي

رو شالده  محيطالي روباله  سالابقة زيسالت  خواست با آن برخورد كرد، حاال هم كه با بحران بي

كه ببيند علت واقعالي  كند، هنوز هم از ايناست به طوري كه حيات كل زمين را تهديد مي

زدايالي تالدريجي از   تقالدس  كاله مشالكل را در  جالاي آن رود؛ باله مشكل كجاست، طفره مالي 

خواهد با ادامالة مدرنيتاله و بالا اختالراع ابزارهالاي جديالد و تساللط بيشالتر بالر          طبيعت بداند مي

شالود،  هالا مالي  طبيعت مشكل را رفع كند، بدون توجه به معنويتي كه موجالب كنتالرل هالوس   

چيز را فداي زنالدگي  ها همهشود كه انسانواقعيات آشكار قيامت و معنويت مانع از آن مي

 همه پيامدهاي مهلك شوند.دنيوي خود بكنند و گرفتار اين

 آشتي با آسمان براي آشتي با زمين

تر از نگالاه صِالرفاً تجربالي نيسالت. تالا      چيز خطرناكدر زندگي با طبيعت و با خود، هيچ

زماني كه نگرش انسان بر طبيعت تجاوزكارانه است، اميدي بر صالل  و آرامالش در جامعاله    

آوردن صل  و آرامالش بالا طبيعالت، ابتالدا باله صالل  و آشالتي بالا نظالم          دستنيست و براي به

براي صل  و آشتي با زمين، ابتدا بايد بالا آسالمان آشالتي    »روحاني و معنوي عالم نياز است، 
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چه كسي است كه بپذيرد امالروزه حالادترين مشالكالت اجتمالاعي و تكنيكالي ناله باله         9«كرد

افراطي است كه فرهنالگ مدرنيتاله در   يافتگي خاطر عدد توسعه يافتگي بلكه به دليل توسعه

وجود آورده است و ريشة آن را نيز بايد در اُمانيسم يا خودبنيادي انسالان  تعامل با طبيعت به

جستجو كرد كه انسان و نفس امّارة او جاي خدا نشست و در نتيجه هماهنگي بين انسالان و  

 خدا از بين رفت.

موجود، هرگز نگاه خويش را از ضرر است كه در درك واقعيات آن علمي سالم و بي

دور نگه ندارد، و هدف عالِم واقعي ايالن اسالت كاله بالا طبيعالت هماهنالگ و موافالق        « اصل»

شالود،  باشد، چرا كه از طريق چنين هماهنگي است كه هماهنگي با افالراد بشالر حاصالل مالي    

چون اين هماهنگي و همدلي بازتابي از هماهنگي با عرش الهي و اسالماء حُسالناي خداونالد    

كه به دنبال سلطه بر طبيعت باشد، به دنبال مراوده بالا طبيعالت   ت. چنين انساني بيش از آناس

كه با وسايل مصالنوعي مالزاحم طبيعالت شالود.     ها و نمادهاي آن است، نه آنو پذيرش ريتم

زده، هالاي انسالان بالر    استفاده از طبيعت بايد بدون حالرص و شالهوت باشالد، خودخالواهي    

ان است، پوشانده و لذا نسبت باله طبيعالت آن نشالاط روحالاني     چهرة حق را كه در عالم نماي

دهد هر اقدامي عليه طبيعت انجاد آورد و در نتيجه به خود اجازه ميدست نميشايسته را به

بيند كه خودش هست و فقط در صالورتي در  دهد. چون بشر در طبيعت همان چيزي را مي

باله داخالل اعمالاق درونالي هسالتي      كنالد كاله قالادر باشالد     درون معناي باطني طبيعت نفوذ مي

تالرين مراتالب وجالودي انسالان نظالر      باله پالايين  خويش نفوذ كند، ولي فرهنگ مدرنيته چون 

يافته در آن فرهنگ، طبيعت را هاي پرورشكند، انسانو چنين انساني را تربيت ميكند مي

كننالد و  تنها به عنوان موجودي كه قابل تصرف و تحت سلطه درآوردن است، مطالعاله مالي  

ون در جوامع اسالمي طبيعت تا اين حدّ از مقاد قدسي خود تهالي نشالد، علالود جديالد در     چ

اين جوامع به آن شكل كه در بر  بعد از رنسالانس سالر بالرآورد، باله صالحنه نيامالد. يالك        

                                                 
طالور كلالي كتالا ِ مالذكور در امالر فالوق محتالوي نكالات         . باله 9، دكتر سيد حسين نصالر، ص «انسان و طبيعت» - 9

 ارزشمندي است كه نويسندة اين سطور مطالب اخير را از آن اقتباس نموده است.
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هالا را  بينالد و آن اي از حقايق آسالماني مالي  چيز را جلوهمسلمان صاحب بصيرت، همه

سالر بالرد كاله نمالاد آن     يشتر دوست دارد با اشيايي بهشناسد و بنماد مستقيم جهان معنوي مي

جهان هستند، و نه اشيايي كه مصنوعي و ساحت اميال بشالرِ بريالده از آسالمان اسالت، حتالي      

دارد تا در عالين ُانالس بالا طبيعالت، مالزاحمِ محاليط پيرامالون        روي زمين به ماليمت گاد برمي

ُشب َ   َو »فرمايالد:  خويش نگردد. قرآن در وصف بندگان واقعي خداوند مي بِذيَن َُيْ ِن الَّ َ َْ بعُ  البرَّ َِ ِع
ببع زننالالد آراد و يعنالالي؛ بنالالدگان خالالداي رحمالالان چالالون بالالر زمالالين قالالدد مالالي   3...«لََعَ اأْلَْ ِض َهْ نم

 زنند.متواضعانه قدد مي

يابالد  چيز را در حالدّي كاله علالود تجربالي مالي     مشكل فرهنگ مدرنيته آن است كه همه

تالر و  ل است، در حالي كه آدد و عالَم بساليار بنالي  قبول دارد و از محدوديت ابزار خود باف

يابد. بسياري از اوصافي كه فيزيك و برتر از آن چيزي هستند كه فيزيك و فيزيولوژي مي

گذارنالد، باليش از آن چيزهالايي اسالت كاله      شناسي از ديدگاه حسي خالود كنالار مالي   زيست

ه بالا ريشالة   شناسالي، وجالوهي اسالت كال    شناسند، آن وجوهِ مورد بفلت فيزيك و زيسالت مي

هالاي علالم تجربالي كاله از ايالن      شناسانة موجودات پيوند دارد و به همين جهالت روش هستي

شود و اخالتالل و بحالران معنويالت    وجوه بفلت كرده است، موجب عدد تعادل و توازن مي

 آورد.را به همراه مي

آيالد كاله فلسالفة اصاليلي را در بالارة      تنها از منظر ديني به طبيعت، چنالين امكالاني بالر مالي    

بيعت فراهم آورد، تا ما بر اسالاس آن بتالوانيم در حالّل معضالالتي بكوشاليم كاله امالروز باله         ط

هالا بالراي بحالران    كناليم بعضالي  شناسيم، و باز تأكيد ميعنوان بحران محيط زيست آن را مي

اند كه ايالن يالك نالوع ظاهرسالازي اسالت.      محيطي موجود دست به دامن مهندسيِ برتر شده

كاله  كه معناي طبيعالت چيسالت و ايالن   اهي است نسبت به اينآنچه ما الزد داريم تغيير ديدگ
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توان از مفاهيم رايال   مسؤليت ما نسبت به طبيعت كداد است، مسلم چنين ديدگاهي را نمي

 خود بر  به دست آورد.

افتالد و نيالز   وقتي نگاه ما به طبيعت قدسي شد ابزارهالاي تخريالب طبيعالت از ارزش مالي    

كاله ايالن   كاله خالود نالابود نشالويم. همالين     كنيم بدون آن توانيم طبيعت را نابودفهميم نميمي

هاي بلبه بالر طبيعالت در   تحول در نگاه ما نسبت به طبيعت رخ دهد، روحية ساخت فناوري

ها به طريقالي  كند و اين اشتباه بزرگي است كه فكر كنيم اين مسئله را هم بربيما تغيير مي

 قدسي و تخريبي است.كنند، چون نگاه بر  به طبيعت سراسر نگاه بير حل مي



 

 فصل ششم

 فرهنگي كه براي ويراني است

توانند كنار هم زندگي كنند و با هم تفاهم داشته باشند و زبالان همالديگر را   ها ميانسان

گرفتار نباشند و در معرفالتِ خالود، راه باله حقيقالت     « وَهم معرفتي»بفهمند، به شرطي كه در 

ها در ميان نيست كه ي خارج از تخيالت انسانواقعيت« وهم معرفتي»برده باشند، چرا كه در 

توانالد  كالس نمالي  آن واقعيت نقطة مشترك تفكر و تفاهم قرار گيرد. ناكجاآباد، وطن هاليچ 

باشد، تا ديگري را نيز به آن وطن دعوت كند يا بر سر آن به توافق برسند و لذا اسالت كاله   

ر ندارد تا در صدد ارتبالاط  ، چون به واقعيتي نظ«فرهنگ بر  براي ويراني است»اند: گفته

كنالد، و  با آن باشد، بلكه تخيالت و توهّمات است كه براي آن تمالدن تعيالين تكليالف مالي    

ويرانالي در   رود، و اين يعني ويراني بعالد از ويرانالي.  آيد و ميتخيالت آنچنان است كه مي

، و باله  هالا شالدن انسالان  دلزبان تفاهم، ويراني در اخالق، ويراني در تعقل و ويراني در يالك 

انالد.  كنالد و هماله از هالم بيگاناله    همين جهت در اين فرهنگ كسي، ديگالري را درك نمالي  

 يعني؛  

ها تغيير كرده و اين فرهنگ طوري است ها و زبانشدن، گوشدر حادره بر  و بربي»
شود و رسد، بلكه تَوهّم است كه رد و بدل ميها به گوش همه نميتنها همة گفتهكه نه

 «.شودفولكلور به موزه سپرده مي گردد و به عنوانوي ميحكمت است كه منز
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آن « تخريالب مالدادِ  »گويالد جالوهر مدرنيتاله    مارشال بِربمِن در كتا  تجربالة مدرنيتاله مالي   
شالود مگالر باله    چيزهاي ديگر كه ساخته نمي« ساختن»چيزهايي است كه وجود دارد، و 

 قصد خرا  شدن. 

اي تأمل بيشتري بفرماييالد، چالون نموناله   روي عنوان اين قسمت دقّت و  كنمپيشنهاد مي

و اگر از منظر خارج از مدرنيته باله مدرنيتاله    از نگاه كردن به مدرنيته است از بيرون مدرنيته

تماد فرهنالگ بالر  و مدرنيتاله بالراي ويرانالي      »بنگريد با بنده همدل خواهيد شد كه آري؛ 

 «  است

ه عالرض شالد برگرديالد،    براي هر چه بيشتر روشن شدن اين موضوع بايد به مقدماتي ك

است، حال وَهالم نظالر باله ناكجاآبالاد     « وَهم»جا روشن شد كه مبناي فرهنگ مدرنيته در آن

گالردد، در نتيجاله   شود و در هيچ حدّي هم متوقالف نمالي  دارد و لذا به هيچ چيز راضي نمي

زنالد و در  پذيرد و به ويرانالي آن دامالن مالي   عالم و آدد را كه صورت عالم قدس است نمي

هالا واقالع   شناسد و در آن حالت هيچ تفاهمي هم بين انسانرانگري هيچ حدّي را نمياين وي

شود، چراكه در عالم وَهم و خيال، اگر همالدلي هالم پيالدا شالود موقالت اسالت و آنچاله        نمي

 است كه در توهّم و خيال جايي ندارد.« حكمت»شود موجب همدلي واقعي مي

رف در هماله چيالز حالقّ بشالر محسالو       وقتي سير طبيعي عالم و آدد پذيرفته نشد و تصال 

گيرد، چون هيچ چيالزي را در جالاي   گشت، ديگر همه چيز مورد تعرض و ويراني قرار مي

 خواهند.خودش نمي

پالذيرد، بالا فرهنگالي    شما مقايسه كنيد فرهنگي را كه هيچ چيز را در جاي خودش نمالي 

چالين قالديم    تسو مربوط باله كه سخت به دنبال هماهنگي با طبيعت است. در كتا  چوانگ

كشاليدن از چالاه بالراي پيرمالرد اختالراع      اي براي آ كونگ خواست وسيلهدزي»داريم كه: 

تر آ  بكشد، ولي پيرمرد گفت: استادد گفته اسالت هالر كاله از ماشالين بهالره      كند كه سريع

گيرد، كارها را نيز به طرز ماشيني انجاد خواهد داد و هركه كارها را به طرز ماشيني انجالاد  

نيز مبدل به ماشين خواهد شد و هركه قلالب ماشاليني داشالته باشالد، معصالوميت      دهد، قلبش 
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خود را از دست خواهد، هر كه معصوميت خود را از دسالت بدهالد، ذهالنش متزلالزل     

خبالر باشالم،   كه از اين امور بيخواهد شد، و ذهن متزلزل با عالم بقاء سازگار نيست، نه اين

نگالي درسالت بالرعكسِ چنالين ديالدي اسالت       حالال وقتالي فره   0«كاربستن آن شرد دارداز به

گذارد، هرچند وقتي در پيكار با طبيعت پيروز شالود،  چيزي را در جاي خود سالم نميهيچ

زعالم خالود   اي از آن طبيعتي است كاله باله  چون خودش هم پاره در جناحِ بازنده قرار گرفته

 آن را شكست داده است.

شود كه عالَم كبيالر بالا   محقق مي ترين شكل هماهنگي انسان با عالَم در شرايطيآرماني

عالَم صغير يگانه شود و آن وقتي است كه انسالان كامالل بالر عالالم احاطاله يابالد. و هالر قالدر         

بشريت از اين قاعده فاصله بگيرد و بر اساس نفس امّاره خود بر عالَم حكومالت كنالد، ايالن    

 شود.ناهماهنگي و ويرانگري بيشتر مي

يالد در نيهيليسالمي دانسالت كاله در روحِ مدرنيتاله      ريشة ويرانگري فرهنگ مدرنيتاله را با 

كنالد و هاليچ نقطالة    كشد كه خود را نيز انكالار مالي  جا مينهفته است و كار انكار را تا به آن

 گذارد.اتكايي در مباني معرفتي براي خود باقي نمي

 تاريخ و تمدن اروپا فاوستي و زور و مكرمداراناله اسالت  »؛ «عليه اهللرمحة»به گفتة شهيد آويني

و لذا به انحطاط گراييده است. فاوست روح خود را به شيطان فروخالت تالا باله جالادوگري     

رسيد و قدرت تصرف در عالم را پيدا كرد، اما قالدرت جالادويي اقتالدار حقيقالي نيسالت، و      

سرچشمة حقيقي اقتدار آن روحي است كه به حقيقت واصل گشته. جالادوي ايالن فاوسالتِ    

د تصرف شيطاني در عالم وجالود اسالت، تصالرفي    جديد، تكنولوژي است. تكنولوژي مولو

سالر رسالد   كه ايالن دوران نفالي، باله   عاقبت كه نفي خود را در خود نهفته دارد، بيش از آنبي

 9«.وحشت و نوميدي است كه عالم را خواهد گرفت
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 فصل هفتم

 اندمسلماناني كه غربي شده

مريكايي االصالل  جا سخنان پروفسور ويلياد چيتك، عارف و فيلسوف مسلمان آدر اين

 گويد: آوريم كه ميمي 0«احياء كرد توان ميراث عقلي اسالمي راآيا مي»را در مقاله 

بالا  « روشالنفكران مساللمانان  »به عقيدة من به عنوان يك ناظر خارجي، تفكرِ بسالياري از  »
مبادي تفكر و فهم اسالمي متعين نشده، بلكه تفكرشان بر مبناي عالادات بيرآگاهاناله و   

ي دبستان و دبيرستان و سپس دانشالگاه اسالت. چنالين افالرادي ممكالن اسالت       آموزش ها
همچون يك مسلمان كردار اسالمي داشته باشند ولي مثل يك پزشالك يالا مهنالدس يالا     

هالاي  توانالد سالال  انديشي است اگر فكر كنيم، فالرد مالي  كنند. سادهشناس فكر ميجامعه
مالاد آنچاله آموختاله اسالت     و سپس بالا ت  -به روش و مباني بربي -طوالني دانش بياموزد

مفارقت كند و با خواندن چند كتا  از رهبران معاصر مسلمانان و يا با مطالعاله قالرآن و   
يا با خواندن نماز، اسالمي فكر كند. پس براي بازيافت ميراث عقل اسالمي بايد طرحي 

 «. ماوارء نظاد آموزشي جديد ريخت

 گويد: هم او مي
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كردن اشالياء اسالت و   كه به معني يكي« توحيد»قابل است در م« تكثير»ويژگي مدرنيته »
بسيار » يعني جعل خدايان بسيار. دنياي متجدد تكثير به معناي متعدد كردن اشياء است، 

 «.كندرا بندگي مي« 

يعني انساني كه از نظر فكري تحت تأرير فرهنگ معرفتي مدرنيته است، يالك حقيقالت   

او را در هماله چيالز بيابالد و بالا او همالواره اُنالس       كند كه واحد را در برابر خود احساس نمي

 «.كثرت»را در « وحدت»بيند، و نه مي« وحدت»را در « كثرت»بگيرد، به عبارت ديگر نه 

كند كند و سعي ميرا بندگي مي« بسيار»آري به گفتة پروفسور چيتيك؛ دنياي متجدد 

كه كثرتي كه باله وحالدت   حالي در -بسازد  ها براي زندگي خالالود معني و انگيالالزهاز اين كثرت

در دنياي متجدد خدايي كاله نالافي خالدايان ديگالر باشالد در ميالان        -نينجامد واقعيتي وَهمي دارد

بعُ  َاْنبُ ُ اْلُفَقبراُء ِاهلَل اّلِل »كه خداوند فرمود: حاكم نيست. در حالي الاله اال اّللنيست، يعني  ببع النه َ يع َاُّيُّ
 ُْ هالا ! فقالر حقيقاليِ شالما در راسالتاي اتصالال باله خالدا         يعني؛ اي همه انسان 9«َو اّلُل ُهَ  اْلَغِِنُّ اْلَحِملب

 ها.شود و احساس نياز شما بايد به او باشالد، نه به كثرتجبران مي

ديگالالر ن امالالر فرمالوده اسالت سالالرباز زناليم،    وقتالي مالا از عبالالادت خالدا، كاله او مالالا را باله آ     

ايم تحقّق بخشيم و اين سرباز زدن از بنالدگي  اي را كه براي آن خلق شدهتوانيم وظيفهنمي

چيزي جز اين نيست و مدرنيته با محور قالرار  « توَهّم»يعني بيرخود را خود گرفتن، و  خدا،

نالدگي انسالان در مقابالل خالدا     تواند متالذكر ب ديگر نمي« اومانيسم» دادن انسان تحت عنوان 

كند و خود را نسبت باله  باشد. و وقتي انسان بندگي را رها كرد، وظيفه الهي خود را گُم مي

دانالد و ايالن اسالت كاله روز باله روز بحالراِن چنالين جهالاني         همه چيزِ اين عالَم، مسالئول نمالي  

ا هال مي شود و بحران محيط زيست يك نمونه از مشكالت جهاني است كاله انسالان   شديدتر

در آن، از بندگي خدا و از وظايف الهي خود بافل شده اند و نفس امّاره جايگزين وظيفاله  

هالاي بريالده از حكالم خالدا، زمالين و دريالا را باله فسالاد         الهي گشته و باله گفتاله قالرآن انسالان    
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بعِ  : »كشند، فرمودمي ا النَّ ِْ ْي َايب َِ ب َِ فسالاد در زمالين و   يعنالي؛   3«َظَمَر اْلَفِبعُ  ِف اْلبَِِّّ َو اْلَحْحبِر ِ بع َك

 وجود آمد.ها بهدريا به جهت اعمال انسان

 گويد: پروفسور چيتيك مي
دانند چگونه اسالالمي  بسياري از مسلمانان معرفتي نسبت به سنّت اسالمي ندارند و نمي»

 «. دانند كه بالدان معالالرفت ندارندبينديشند و اين را نيز نمي
 زده نسبت به اسالد جهل مركب است.ر به تعبير ايشان؛ شخصيت متفكران مسلمانِ ب

كالاله چالالرا مبالالادي فكالالر بسالالياري از مسالاللمانان   اسالالت از ايالالن منالالدآقالالاي چيتيالالك گلالاله 

كرده، بربي اسالت و علالت آن را نظالاد آموزشالي موجالود در كشالورهاي اسالالمي        تحصيل

داند كه در روش و در هدف بربي است و نظر ايشان اين است كه بايد طرحالي مالاوراء   مي

تالأرير نگالاه مدرنيتاله نباشالد،     شي موجود به وجود آورد؛ نظاد آموزشي كه تحالت نظاد آموز

بالدون ارتبالاط بالا     -است، نگاهي كه عالالم مالادّي را   « تكثير»چون به گفته او؛ ويژگي مدرنيته 

بينالد، و ايالن نگالاه    هاي متكثر و جدا از همديگر مالي مجموعه پديده -اشمبادي بيبي و معنالوي 

نگالرد و در  شالان مالي  ت كه عالَم كثرت را متصل به مبالادي بيبالي  اس« توحيدي»بير از نگاه 

 نگرد.واقع كثرت را در موطن وحدتِ مربوط به آن كثرت مي

 ها يا جدايي از واقعياتكثرت بندگيِ

كند، و به واقع نكتاله دقيقالي   را بندگي مي« بسيار»گويد: دنياي متجددْ آقاي چيتيك مي

هالا را  شناسالد تالا ايالن كثالرت    مدرن حقيقتالي را نمالي   شود، چراكه دنيايرا ايشان متذكر مي

روسالت و دل خالود را باله همالين     هالا روباله  متصل به آن حقيقت ببيند و لذا صالرفاً بالا كثالرت   

هالا قالرار داده اسالت و معنالي پرسالتش      دهد و نقطه انس خالود را همالين كثالرت   ها ميكثرت

چه تبعات روانالي و  سپردن به كثرات كه دلنظر از اينها نيز همين است، حاال صرفكثرت

جالوا  گذاشالتن طلالب روح نسالبت باله جسالتجوي       روحي به همراه دارد و يالك نحالوه بالي   
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سالپردن باله بيرواقعيالات اسالت،     هالا و بساليارها، دل  سپردن به كثالرت وحدت است، نفس دل

زيراكه توحيدِ محض، همان وجود يا هستِ مطلالق اسالت و وجالود هالر چيالزي در راسالتاي       

طرفالي همالان كاله عالين وجالود و واقعيالت اسالت، عالين         وجود دهندگي خداوند اسالت و از  

وحدت و توحيد است، پس هرقدر تمدّني به كثرت نزديك شود، به همان اندازه از وجود 

َيبع »و واقعيت فاصله گرفته است و در نتيجه به وَهم و خياالت مشغول شده است و معني آيه 
 ُ ِ َواّللَّ نُ ُ اْلُفَقَراء اِلََل اّللَّ

َ
عُ  أ ع النَّ َ ُّيُّ

َ
ُْ أ فرمايد: اي مردد! شما فقيران به سوي خدا كه مي 9« ُهَ  اْلَغِِنُّ اْلَحِملب

هستيد و خدا بني و پسنديده است، همين است كه باله انالدازه اتصالال باله خالدا از پالوچي و       

شويد و در مقابل اين فرهنالگ، فرهنالگ اومانيسالم    وَهم آزاد و به هستي و واقعيت نايل مي

چيز انسالان اسالت و لالذا    شود، در آن فرهنگ، محور همهسو  مياست كه پاية مدرنيته مح

كه انسالان در  انسان بايد پرستيده شود و نه خدا، و ميل انسان بايد محور قرار گيرد بدون آن

شالود، چالون   جاست كه بحران در عالَم و آدد شروع مالي عالَم احساس مسئوليت كند و اين

خدا را انجاد دهد، وَهم خالود را   انسان برنامهكه جاي خدا نشسته است و به جاي اين انسان

ا »فرمايالد:  كنالد و لالذا خداونالد مالي    چيز تحميل ميبه همه ِْ ْيب
َ
ْي أ َِ ب َِ بع َك بعُ  ِف اْلبَِِّّ َواْلَحْحبِر ِ َ َِ َظَمبَر اْلَف

بعِ   هالا  يعني، علت ظهور فساد در خشكي و دريا، آن چيزي است كه به دسالت انسالان   5...«النَّ

هاي جامعة ما كردهاال عنايت بفرماييد چگونه فرهنگ مدرنيته؛ تحصيلانجاد شده است، ح

و در  -كاله از آدا  اسالالمي خالارج كالرده باشالد     بالدون آن  -را از تفكر اسالمي خارج كرده است 

دانند چگوناله اسالالمي   انديشند و حتّي نميكنند ولي بربي ميها اسالمي عمل مينتيجه آن

شالود از معنالي اصاللي و دينالي     كه در بين ما ردّ و بدل مالي هايي بينديشد، به طوري كه واژه

ها حلول كرده است. امالروزه بسالياري   خود بيرون آمده و روح فرهنگ بربي در كالبد آن

، «عالَم»، «اد »، «انسانيت»، «هنر»، «عقل»، «فكر»، «رشد»، «تربيت»از اصطالحات مهم مثل 

شده توسط امثال مولوي و سعدي و حاف   ها حامل معاني پذيرفتهو امثال اين« دل»، «ملّت»
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هالا وساليلة انتقالال مفالاهيم تفكالر و      و جامي و ... نيسالتند و متأسالفانه همگالي ايالن واژه    

هالايي كاله ديگالر امالروز     انالد و ايالن فاجعالة بزرگالي اسالت كاله بالا واژه       فرهنالگ بالر  شالده   

سكوالريزه شده است بخالواهيم در آرالار مولالوي و حالاف  و جالامي و امثالال ايالن بزرگالان         

شدن به مدرنيزاسيون، ارتباط خود را بالا  نديشيم. ما با ارايه تفسير سكوالر از دين و راضيبي

هاي فرهنگ اصيل خود قطع نموديم، زيرا كسي كه با ديدگاه مدرنيته مالأنوس شالد   سرمايه

 تواند با عالَم عالمان توحيدي ارتباط پيدا كند.ديگر نمي

اعتمالادي در پاليش روي مالا هسالت همالين       فرماييد اگر راه حل قابلچنانچه مالحظه مي

كردة ما است از اين كه در عالين مقيالدبودن باله آدا  اسالالمي، در     شدنِ نسل تحصيلآگاه

ترين چيزي كه بايد روشن شود همين موضوع است. ابتدا انديشند و مهمتفكر اسالمي نمي

غرق در كنالد كاله مسالت   بايد بپذيريم كه مراكز آموزشي جهان اسالالد كسالاني را تربيالت مالي    

كاله  برند، بالدون آن سر ميرؤياهاي مدرنيته هستند و به واقع در يك زندگي بدون آينده به

دسالت آورد و سالپس بايالد بقيالة     رفت از آن تاريكي را بتوان از فرهنگ مدرنيته باله راهِ برون

اهداف را دنبال نمود. راستي اگر مراكز آموزشي ما نتوانند عالم را آيالات الهالي بنماياننالد،    

توانند نسلي تربيت كنند كه زبان اسالد را بفهمد و آن را تصديق كند؟ وقتالي از  نه ميچگو

فهم حقايق عقب افتاديم و ديگر ذوات مقدس را نفهميديم، زباني كاله متالذكر آن ذوات و   

 شود.  حقايق است، زبان بريب و نامحسوسي مي

يالا توسالط    -ل قالرآن  مثال  -ابتالدا بايد متوجه بود كه متون مقدس كه يا وَحي الهالي اسالت   

چيالزي بالاالتر از    - البالباله و روايالات معصالومين   مثالل نهال    -هاي قدسي بيان شده است انسان

دهنالد. بشالري كاله تحالت تالأرير فرهنالگ       اند كه در مدارس به ما آموزش ميمعانيِ كلماتي

شناسد و به معني واقعاليِ  فهمد، چون حقايق مطلق را نميمدرنيته است زبان قدسيان را نمي

تواند تفكر كند و ديگر سخنانش وسيلة سير به عالم باال نيست، بلكه گفتارهايي فكر، نميت

آمريكاييان ديگالر در هرجالا كاله    »پستمن: است كه به هيچ حقيقتي اشاره ندارد، به گفتة نيل
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متفكالران جامعالة    0كننالد. كنند، بلكه همديگر را سالرگرد مالي  هستند با يكديگر گفتگو نمي

قايق فرهنگ اسالمي عهد خود را تجديد كنند و عهد از ياد رفته را احياء اسالمي بايد با ح

نمايند تا اسالد را خانة زندگي و تفكر خود احساس نمايند و ناله مدرنيتاله را. وطالن متفكالر     

سالازد، مالا را از اصالل    اسالمي در ميان افق حقيقت قرار دارد، وطني كه مدرنيته براي ما مي

شالود،  كنيم و موجب دوري ما از حقيقالت مالي  وطني ميبي كند و لذا احساسخود دور مي

شناسالد و  تالر مالي  متفكري كه حقيقت اسالمي را از ياد نبرده است، حجالا  كفالر را آسالان   

 دهد.درد و بقيه را نيز از تاريكي نجات ميمي

                                                 
 .080پستمن، ص، نيل«زندگي در عيش مردن در خوشي» - 0



 

 فصل هشتم

 تعارض اسالم با مدرنيته

تالأرير مسالتقل قايالل    هالا قالدرت و   است، چراكه بالراي پديالده  « توَهّم»همچنان كه شرك 

هاي متكثر عالم، يك تصالور بيالر واقعالي و از آن طالرف     است و تصور قدرت براي پديده

شالود تمالاد عالالم، مظالاهر     گرايي است كه بر اساس آن، انسان متوجه مييك واقع« توحيد»

يك حقيقت رابت و ساري در كلّ هستي است، هالر فرهنالگ و تمالدني هالم كاله در مبالاني       

ا يگانه نبيند و معتقد به كثرت مبادي قدرت باشالد و اشالياء و خاصاليت    معرفتي خود، عالَم ر

ها را مستقل ببيند و نتواند همه اين مظاهرِ متكثر را به يك حقيقت واحد متعالي مربالوط  آن

است. اگر مالا تعالارض بالين خالدايان مدرنيسالم و سالخن قالرآن و سالنّت را         « توَهّم» كند، در 

ايالم، زيالرا ديالن توجاله مالا را باله وحالدت مبالادي عالالم          هشالد « تالوَهّم »بينيم، ما نيز دچار نمي

كثرت و استقالل اشياء معتقد اسالت. و مالا بالا گالرايش و      خواند و آن فرهنگ مدرنيته بهمي

خواند، مساللّماً ازآن فرهنگالي كاله باله وحالدتِ مبالادي       نزديكي به فرهنگي كه به كثرت مي

نگالاه، از بالين بالردن تعالارض بالين      گالرفتن ايالن دو   ايم و ناديدهخواند، فاصله گرفتهعالَم مي

كردن از اسالد است و كسي هم كه باله گزينشالي عمالل    مدرنيته و اسالد نيست، بلكه عدول

متوجه فكر و فرهنگي كه با آرار اين تمدن گره خورده اسالت، نيسالت و    انديشد،كردن مي

 ويم.  شكنيم، سراسر فرنگي ميگيريم و بعضي را رها ميلذا به اميد آن كه بعضي را مي
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اي را كه مبناي تفكر مدرن است ، به خوبي بشناسيم و به خوبي از بايد مدرنيته و فلسفه

آن ابهاد زدايي كنيم تا آن كس كه با مدرنيته موافق اسالت، بفهمالد بالا چاله تفكالري موافالق       

كس هم كه بالا آن مخالالف اسالت جايگالاه مخالفالت و لالوازد مخالفالت خالود را         است و آن

پرسالند مدرنيتاله   ي بسياري معلود نشده است كه مدرنيته چيست، مالي بشناسد. گويا هنوز برا

؟! يعني تا «ليبرال دموكراسي»است؟ يا « دموكراسي»است؟ « ليبراليسم»است؟ « تكنولوژي»

شود و ايالن  پرسش از مدرنيته در همين حد است، هنوز در مسير نشناختن مدرنيته تالش مي

 است.ود كشيده خود حجابي است كه مدرنيته بر روي حقيقت خ

 هاي كاذب مدرنيته چهره

هالايي كاله   ها و ماسالك هاي كاذ  مدرنيته است، چهرهدر اين فصل؛ بحث روي چهره

هالا  مدرنيته بر چهره خود زده است تا افراد نتوانند صورت اصلي آن را ببينند؛ و آن ماسك

مالردد عالادي گمالان    و بيره، لذا « ليبراليسم»يا « دموكراسي»يا « تكنولوژي»عبارت است از: 

رسالند كاله چاله    كنند مدرنيته يعني تكنولوژي يالا دموكراسالي، و بعالد باله ايالن نتيجاله مالي       مي

اشكالي دارد كه در عين داشتن اعتقاد و اخالق اسالمي، از تكنولوژي هم اسالتفاده كالرد و   

كاله  روش دموكراسي را هم در روابط سياسي، اجتماعي خود، اِعمال نمالود؟ بافالل از ايالن   

ه خالودي خالود حامالل يالك مكتالب و ايالديولوژي خالاص اسالت كاله باله حضالور            مدرنيته بال 

 دهد.ايديولوژي ديگري در كنار خود اجازة وجود نمي

كه عرض شد، مبناي مدرنيته، اومانيسم است. اومانيسم يك ايالديولوژي اسالت   همچنان

هالايش اصالالت دارد، باله طالوري كاله      هالا و ميالل  و حرفش اين است كه بشر با تماد خواست

هاي عالَم است. آن چيزي خو  است كه انسان بگويد خالو   ها و خوبيحور بديانسان م

است و آن چيزي بد است كه انسان بگويد بد است. حال آيا اين مكتب، جايي باله مكتالب   

هالا بايالد   ها را وَحي بايد تعيالين كنالد و انسالان   ها و خوبيدهد كه معتقد است بدياسالد مي
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يق دستورات شرعي كنترل كنند؟! آيا واقعاً ايالن  هاي خود را از طرها و ميلخواست

 توان در كنار هم با همديگر آشتي داد؟دو مكتب را مي

فرماييالد، فرهنالگ مدرنيتاله،    كه در ابتالداي فصالل هفالت مالحظاله مالي     از طرفي همچنان

داند و همة تالش خود را هاي متكثر عالم مادّه ميقدرت و نقش و تأرير را مربوط به پديده

هالاي  كاله تفكالر توحيالدي بالراي ابزارهالا و پديالده      كند، در حالالي راستا صرف ميدر همين 

دهالد، باله   متكثر، تأرير استقاللي قايل نيست و نقش اصلي را به توحيد جاري در هسالتي مالي  

تواننالد در كنالار   اصطالح معتقد باله توحيالد اَفعالالي اسالت، حالال چگوناله ايالن دو تفكالر مالي         

 ت!همديگر قرار گيرند، بسيار جاي سؤال اس

وقتي توحيد و حقيقتِ وحداني عالم هستي اصالت دارد و تماد عالالَمِ كثالرت در قبضاله    

پالس   -مثل تن انسان كه در قبضة مَن يا نفالس اوسالت   - جنبه وحداني، يعني در قبضه توحيد است

دهد و در نتيجاله هالر تفكالري كاله باله      گرا، تفكري است كه به توحيد اصالت ميتفكر واقع

ها نقش و تأرير اسالتقاللي قايالل باشالد، تفكالر     اصالت دهد و براي آن هاي متكثر عالمپديده

گرا و وَهمي است، و عالوه بر تعالارض فلسالفي كاله بالين اسالالد و مدرنيتاله مطالرح        بير واقع

هالا در  است در شعارهاي سياسي، اجتماعي مدرنيته جايي براي شعارهاي ديالن نيسالت، ايالن   

بينيالد  عالم را مورد نظر دارند و لذا مالي شعار آزادي خود، آزادي براي هرگونه تصرف در 

دهند، آزادي در اعراض از دين مطرح است، اما آيالا آزادي  كه در شعار آزادي كه سر مي

كه تحمل دين در تمدني كه محالور آن نفالس امالاره    در دينداري هم وجود دارد؟ در حالي

ار آراءِ است ممكن نيست و تمالاد دسالتگاه تبليغالاتي بالر ضالد آن اسالت، هرچنالد مالانع اظهال         

 شوند.مخالف نمي

مسلم است كه مدرنيته براي نفوذ در جوامع اسالالمي تعالارض خالود را بالا اسالالد پنهالان       

هالاي  كنالد كاله در جوانالان مالا نسالبت باله آرمالان       كند ولي براي قبوالندن خود تالش ميمي

هالاي بلنالد و معنالوي را    ميلي ايجاد كند و آرمالان اسالمي و ايجاد تمدن اسالمي ترديد و بي

كند تا مدينة بربي را مدينالة فاضاللة بشالري معرفالي     هاي حقير و دنيايي تبديل ميه خواستهب
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آگاهِ جامعة اسالمي جاست كه معلمان دلكند و بيب و معاد را مورد بفلت قرار دهد. اين

شناسند و از طرف ديگر كفر و شرك را در هالر  هايي كه از يك طرف حق را مييعني آن

دهند، بايد جامعه را متذكر تعارض بين فرهنگ مدرنيته و اسالد لباس و لعا  تشخيص مي

 بنمايند.

توان براي انسان كاله موجالودي چنالد    هميشه اين سؤال بايد مدّ نظر باشد كه چگونه مي

ساحتي است، تمدني را پيشنهاد كرد كه فقط باله سالاحت مالادي انسالان يعنالي باله بخشالي از        

 وجود او، نظر دارد؟

هالاي  خداوند و اولياء الهي را پذيرفته اسالت و از طريالق حجالت    در اسالد انسان واليت

كاله فرهنالگ مدرنيتاله برخاسالته از عهالدي      بند است، در حالالي الهي بر عهد فطري خود پاي

انالد، و  وجالود آورده كردن به عالَم قدس باله هاي مقيد به آن فرهنگ با پشتاست كه انسان

خالويش پيمالان بسالت كاله فرمالان هاليچ       بالا نفالس امّالارة    « انديشم، پس هستممن مي»با گفتة 

انسالان جالاي خالدا نشسالت و خواسالت بالا       « اومانيسم»خدايي را گردن ننهد، چرا كه با طرح 

كلالي از عهالد عبوديالت    هاي خودش، خود را بسازد و سرنوشت خود را رقم زند و بهبرنامه

خداوند و حضور در آسمان قر  خارج شد. حال چگوناله امكالان دارد انسالان مساللمان بالر      

ودة فرهنگ مدرنيته خانة دين بنا كند و در يك زمان روي به سوي دو مقصالد و بالا دو   شال

 عهد متفاوت داشته باشد؟

نهايتاً در فصل هشتم، تأكيد بر آن است كه نسبت به تعارض بين اسالد و مدرنيته نبايالد  

 توان در شرايط فعلي از تكنولوژي و دموكراسالي اسالتفاده  بافل بود. آري؛ حاال چگونه مي

كرد تا از يك طرف از فعاليت عادي زندگي عقب نيفتيم، و از طرفي فرهنالگ مدرنيتاله بالا    

ماسك تكنولوژي و دموكراسي، خود را در جالان و فكالر مالا جالاي ندهالد، بحالث ديگالري        

 است كه در آينده روشن خواهد شد.



 

 منهفصل 

 عبور از مدرنيته چگونگي

توانيم بگوييم د، همان طور كه نميتوانيم بگوييم فرهنگ بر  به ما ربطي ندارما نمي

 كنيم ولي؛ما مسير خود را از توسعه جهاني جدا مي

تالوانيم بالا   الاقل بفهميم آنچه در جهان جريان دارد آهنگ توحيدي ندارد و ما مياوالً: 

تدبّر در فرهنگ توحيدي از تنگنايي كه فرهنگ بر  گرفتالار آن شالده اسالت خالود را تالا      

 اي برهانيم.  اندازه

دانيم وضع تاريخي عالالم طالوري نيسالت كاله بتالوان باله       كه امروز ميما در عين اين نياً:ثا

با تفكر، از فرهنگ توحيدي كه از گذشالته در   توانراحتي مدرنيته را كنار گذارد، ولي مي

دهد، بفلت نكرد و بر وجود ما زنده مانده است و به ما توانايي امكان عمل در آينده را مي

بالاقي   -كه رمز حف  ملت ما از اضمحالل در دنيا و عامل سعادت ما در آخرت است -عهدِ ديني خود 

هايي دارد و اگر ساحت ديني و معنوي و عبادي و عقلِ قدسي او ماند، چرا كه بشر ساحت

 گردد.دستخوش بحران مي از بين رفت به كلّي

ماله ملالت   هرچند براي عبور از مدرنيته بايد يك عزد و يك خودآگاهي تالاريخي در ه 

پديد آيد، ولي ملتي كه با داشتن فرهنگ تشيع امكان اين بازخيزي را با دل و دست و پا و 

 سر دارد، براي رسيدن به اين عزد عمومي راه دشواري نبايد طي كند.



 19 فرهنگ مدرنيته و توهّم ........................................................................................... 

توانيم مدرنيته را كنار گالذاريم ولالي در   درست است كه ما در چنين شرايطي نمي ثالثاً:

د و سير آن تأمل و تفكر كرد و سپس براي خالارج شالدن از آن،   بايد در پيدايش و قوا ابتدا

ادعاها را كنار گذارد و با جديتي بيشتر از آنچه هست وارد يك برنامه دراز مالدت گشالت   

سالتيز، ممكالن نيسالت.    و اين بدون يك تفكرِ عميق در شناخت اسالدِ قدسي و بر ِ قدسي

طالور  توان جمع كرد، هماني ميآري؛ اين طور نيست كه فكر كنيم هرچيزي را با هر چيز

طالور هالم   كه روشن شد، تصور جمع اسالد با مدرنيته يك تصالور خيالالي اسالت، ولالي ايالن     

نيست كه باله راحتالي بتالوان از مدرنيتاله آزاد شالد. مالا بايالد بالدانيم در كجالاي تالاريخ خالود            

انيم تالو رويالم و باله كجالا مالي    و بدانيم باله كجالا مالي    -و از واقعيت خود بفلت نكنيم -ايم ايستاده

 و درست عمل كردن است.   0برويم. شرط رسيدن به توحيد، درست انديشيدن

ورد اصلي آن، يعنالي  آتوان به راحتي مدرنيته و دستدرست است كه امروز نمي رابعاً:

تكنولوژي را كنار گذارد، ولي بايد متوجه بود مصرف تكنولوژي نيالاز باله توحيالد و سالنّت     

توحيد دارد، و لذا اگر مصرف تكنولالوژي همچنالان اداماله    ندارد، بلكه نجات از آن نياز به 

كاله در احيالاء آن عهالد    كه به عهد توحيدي خود متالذكر باشاليم و بالدون آن   يابد، بدون اين

مان، تباه خواهالد شالد و تجرباله تالاريخي     بكوشيم، همه زندگي توحيدي و عالم ايماني ملت

همه گذشالته  روي آوردند،  مهابا به مصرف تكنولوژينيز گواه است كه كشورهايي كه بي

 ايمانيشان نيز مصرف همين تكنولوژي شد.

هايي كاله تمالدن بربالي را پذيرفتنالد و آن را مطلالق گرفتاله و باله        عنايت داشته باشيد آن

گذشتة خود از منظر پژوهندگانِ بربي و با ظاهربيني نگاه كردند و به اين ترتيب از سرماية 

اي كاله  هاي گذشالته بايست آينده را بر ويرانهوقت ميفرهنگي گذشتة خود جدا شدند، آن

                                                 
 90ي، انديشه در فرهنگ ديني است، به همان تعبيري كاله قالرآن در سالوره حال  آياله      منظور از انديشة توحيد - 0

ُل ب  َيْاِقُل َ  ِِببع»فرمايد: مي َُ ْم  ها باشد كه تعقل كند. كه اين به اصطالح فلسفي همالان علالم   يعني؛ قلبي بايد براي آن «َُلُ

 است. باشد، و لذا براي رسيدن به توحيد واقعي انديشة حضوري نيازحضوري مي
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اي كاله باله معنالي اسالتقرار فرهنالگ      هيچ و پوچ شده است، بنا كنند، حال بناي آينالده 

 توان صاحبِ تمدن شد؟بربي است، چگونه امكان دارد؟ مگر با تقليدْ مي

از اين نكته بسيار مهم نيز نبايد بفلالت كالرد كاله اگالر نظمالي و نظالامي در يالك         خامساً:

شود ، و يك نظم و نظامي از خانواده و جامعاله خالارج   نواده و يا در يك جامعه وارد ميخا

ها تابع سليقه و ميل اشخاص نيست ، بلكه اين تغييرات با تغييالر در  گردد. اين دگرگونيمي

 پندارنالد مالي  گيرد. مشكل بزرگ اين است كه بعضيتفكر و در وجود مردمان صورت مي

كاله عالالَم آن   وجالود آورد، بالدون آن  شود با توصيه و يا تَحَكُّالم باله  نظاد دلخواه خود را مي

نسالبتي  « باليكن فرانساليس »جامعه تغيير كند. آيا مشكل است بدانيم بين تكنولالوژي و تفكالرِ   

وجالود آورد كاله مقتضالاي    زده عالمي را باله الينفك برقرار است؟ بر  براي جوامع بر 

اهيم از بر  و لالوازد آن رهالا شالويم و از    تحقق آن عالَم، پذيرفتن بر  است، و اگر بخو

اين توَهّمِ بزرگِ تاريخي، ملت خود را به حقيقت توحيد رهنمون گرديم، بايد بالا تفكالر و   

و با تفكر و تأمل در توحيد و عالالَم دينالي، ايالن سالير را عملالي       تأمل در بر  و عالَم بربي

بالزرگ يعنالي اسالالد و تمالدن     سازيم، تا در نتيجه آن، مردد با دل و جان به استقبال توحيالد  

بروند و مسلّم خداوندي كه مددرسان پيامبرانش بوده است ما را در ايالن رسالالت    9اسالمي

 سازد.گذارد و اراده خود را به دست ما عملي ميتاريخي تنها نمي

تاريخ گواه است كه مسلمانان چون حول محور حقيقت اسالالد گردآمدنالد، اسالالد باله     

تالر ايالن كالار عملالي خواهالد      اي بزرگداد و اين بار با تجربه آنان همّت و درك و عظمت

توان از امكاناتي كاله خالود   شد، و اگر از نكات گفته شده بافل نگرديم در حال حاضر مي

 نقطه آرماني خالود،  وجود آورده است استفاده كرد و با توجه بهمدرنيته براي طرح خود به

كشاليدن در شالرايطي كاله    انيم هرچند نفالس خود را مجهز نمود و از مدرنيته عبور كرد و بد

حالل، نفالس نكشاليدن و مُالردن هالم      وجود آورده بسيار سخت است ولالي راه اين فرهنگ به

                                                 
منظور از تمدن اسالمي؛ شرايطي است كاله تمالاد اعضالاء و ابالزار آن متالذكر عهالد معنالوي و روحالاني انسالان           - 9

 رجوع فرماييد.  « زايي شيعهتمدن»توانيد به مباحث باشد. كه براي پيگيري اين مطلب ميمي
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بودن در زير لگالدهاي ايالن فرهنالگ اسالت،     كه سرنوشت ما محكودنيست، و نيز تصورِ اين

 0گرفتن در چنين شرايطي است.تصميماي نيست و هنر ملت ما، درستتصور حكيمانه

خواهيم اين سؤال را جوا  دهيم كاله  فرماييد، ميكه مالحظه ميفصل نهم همچنان در

كننالد  كساني كاله مدرنيتاله را نشناسالند، تصالور مالي     « توان از مدرنيته عبور كرد؟چگونه مي»

تواننالد زنالدگي   كه از فردا تصميم گرفتند از بر  و مظاهر بر  فاصله بگيرنالد، مالي  همين

انجامد، امّا كساني كه مدرنيتاله و  ال خاد حتماً به شكست ميديگري را شروع كنند. اين خي

شناسند و قبول هالم دارنالد در كمالك باله بشالريت مشالكالتي را باله        دار آن را ميابعاد ريشه

اي معتقدنالد چالون امكالان عبالور از مدرنيتاله را      شوند؛ عدّهوجود آورده است، دو گروه مي

اي نيتاله در مالا وجالود نالدارد، چالاره     نداريم و تجهيزات الزد براي جالايگزيني فرهنالگ مدر  

از يك طرف تماماً به استقبال آن نرويم و از طرفي  -دار و مريز با آن برخورد كنيم نداريم كه ك 

پشت به آن نكنيم، در امور فردي دنبال دين باشيم و در امور اجتماعي و سياسي و اقتصالادي هالم باله دنبالال     

كه عبور از مدرنيته، كار مشكل و درازمدتي اينگروه ديگر معتقدند در عين  -مدرنيته برويم

امكالان عبالور از مدرنيتاله را دارد و بالا جالايگزيني ديالنِ        -خصوص تشاليع به -است، ولي اسالد 

العالاده زيبالاي   شويم بلكه به شرايط فوق، نه تنها از آفات مدرنيته آزاد مي«حضالوري  -حِكمي»

شالرايطي زمالين را باله آسالمان     يابيم كاله بشالر در چنالين    دست مي «حكمي -حضوري»زندگي 

كند و در عين ارتباط با عالم قدس، بهترين ارتبالاط را بالا طبيعالت برقالرار خواهالد      متصل مي

 3نمود.

                                                 
گزينش تكنولوژي »هاي لعه كتا تر دنبال كنند عالوه بر مطاچنانچه عزيزان مايل باشند اين مسئله را دقيق - 0

 شرح خطبه متقين رجوع فرمايند.  91تا  30به نوارهاي شماره « علل تزلزل تمدن بر »و « از دريچه بينش توحيدي

شالود، باله   محقالق مالي   البيالت كه از طريالق واليالت اهالل   « حضوري، حِكمي»براي تحقيق در مورد فرهنگ  - 3

 رجوع فرماييد.« در اصالح انسان نظر اماد عصر تأرير»و « انتظار فرج و آرار آن»مباحث 
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 خودآگاهي، شرط عبور از مدرنيته

هالاي مدرنيتاله   ممكن است، بدين معني كه هم توانالايي « خودآگاهي»عبور از مدرنيته با 

هاي تاريخي خالود  ها و چالشسيم، هم ضعفدر تثبيت نگهداري خود و نفي رقيب را بشنا

هاي اسالد را درسالت شالناخته باشاليم. تأمّالل در ايالن ساله       را مدّنظر قرار دهيم، و هم توانايي

شود و مسلّم اين كار، سالاز و بالرگِ درازمالدتي    وجه است كه موجب خودآگاهي الزد مي

 طلبد.را مي

 باشد:ه قرار زير ميشده در اين فصل ببندي مختصر؛ موضوعات مطرحدر يك جمع

كاله بالا تمسالك باله     بخش اوّل؛ توجه به توحيدي نبودن فرهنگ مدرنيته و اعتقاد به ايالن 

شود و درست به همالان انالدازه   نور توحيد، اميد رها شدن از ظلمت مدرنيته در ما ايجاد مي

اد جانباله از چنگالال مدرنيتاله و تالوهزم آز    توان با خودآگاهيِ همهكه به توحيد برگرديم، مي

 شد.

شالدن وضالع بشالر،    گويد: علت بحرانيبخش راني؛ پس از تأكيد بحث قسمت اوّل، مي

هاي ديني و معنوي و عبادي و عقالل قدسالي اوسالت و بايالد در احيالاء ايالن       بفلت از ساحت

 هاي اساسي انجاد گيرد.ريزيساحات تالش الزد و برنامه

م، در بنالد آن هسالتيم و همالة    در واقع تأكيد ما اين است كه تا ذات اين تمدن را نشناسي

تالوانيم از آن عبالور كناليم،    اقوال و احوال و افعال ما در محدودة اين فرهنالگ اسالت و نمالي   

 زنيم.فقط حرف آن را مي

گويد پس از توجّاله باله   كند و ميبندي ميبخش رالث؛ راهكار عبور از مدرنيته را جمع

گالذاري كالرد و   زمالدت را پاياله  ريالزي درا تاريخيِ مدرنيته، بايد يالك برناماله   -ريشه فكري 

سالتيز، و طالرف   كند اين برنامه دو طرف دارد؛ يكي طرف شناخت بالر ِ قدسالي  تأكيد مي

ديگر شالناخت اسالالِد قدسالي. چالون بالا شالناخت ايالن دو طالرف اسالت كاله گرفتالار اسالالدِ             

 شويم.اسالد آمريكايي، نمي «علي اهللرمحة»اصطالح حضرت اماد خمينيزده يا بهبر 
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هالا اشالاره دارد كاله    به نكته اساسيِ رابطه بين ابزارها و فرهنگ پشت سر آنبخش رابع، 

شالاليعه و »شناسالالي اسالالت و در سلسالالله مباحالالث هالالاي مهالالمّ بالالر بالاله خالالودي خالالود از بحالالث

 به آن پرداخته شده است.  « زاييتمدن

آنچه در اين قسمت بايد مورد توجّه باشد، اين نكته است كه هر ابزاري مطالابق فكالر و   

ي ساخته شده است و روح خود را به خالودي خالود همالراه دارد و جالز عالدّة      فرهنگ خاص

قرار گرفته فكر و فرهنگ بربي تحت تارير با استفاده از تكنولوژي بربي، اكثر افراد  كمي

هاي معنوي كه در ما سراغ دارنالد  لذا بزرگان ما با توجه به سرمايه .كنندپيروي ميو از آن 

؛ چالون در بسالتر فرهنالگ توحيالدي، ابزارهالا و      «د شالروع كناليم!  بايالد از خالو  »اند: به ما گفته

آيالد، لالذا اسالت كاله در ايالن بخالش       تأسيسات، مطابق با همان فكر و فرهنگ به صحنه مالي 

تالالوان بالاله راحتالالي از مدرنيتالاله و درسالالت اسالالت كالاله امالالروزه نمالالي»حالالرف اصالاللي ايالالن اسالالت: 

ناي برگشالت  هاي موجود دست برداشت، ولي اگر بآورد اصلي آن، يعني تكنولوژيدست

 «.  به عهد ديني داريم، بايد نسبت به استفاده از آن، جانب احتياط و تأمل را پيشه كرد

 ها تغيير كندبايد جهت قلب

آورد كاله شالايد   العاده دقيق و عميقي را باله ميالان مالي   بخش خامس؛ يكي از نكات فوق

رات در هالر  تغييال »كاله بالدانيم   روح زمانه هنوز باله مرحلاله فهالم آن نرساليده اسالت و آن ايالن      

بالا تغييالر در تفكالر و در وجالود مردمالان صالورت        -اعم از سياسي، اقتصادي و ابالزاري  -ايحوزه

يعني بايد روح جامعه به تصميمي برسد تا آن تصميم به طور حقيقالي و طبيعالي    9«گيرد.مي

در جامعه جريان پيدا كند، ولي با كمال تأسف، مشكل بالزرگ ايالن اسالت كاله بسالياري از      

                                                 
هالا  ترين مباحث جنا  آقاي دكتر داوري است كه ايشان بالراي روشالن شالدن آن، ده   اين نكته يكي از اصلي - 9

هايي كه بايالد بفهمنالد پديالد نيامالده اسالت. باله       اند، و  هنوز كه  هنوز است، عزد فهم آن در آنمقاله و مطلب ارايه داده

 .نامة فرهنگ به سردبيري آقاي دكتر داوري رجوع فرماييددات مجلهسلسله مجل
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باله  « تَحَكُّالم »و از آن بدتر، بالا   توان با توصيهرند نظاد دلخواه خود را ميپنداافراد مي

 كه عالَم آن جامعه تغيير كند.وجود آورد، بدون آن

اي نسبت به موضالوعي  دانيم تا عالَمِ جامعههمة مشكل در اين مطلب اخير است كه نمي

يد كسالاني كاله در جريالان    توان اميدوار بود. شالا تغيير نكند، نسبت به تغيير آن موضوع نمي

آراد جهالت  پيروزي انقال  بودند، اين حرف را تا حدّي بپذيرند كه اگر واقعاً جامعاله آراد 

خود را از نظالاد شاهنشالاهي برنگردانالده بالود، اواّلً؛ بالا تمالاد افالرادش در باله وجالود آوردن          

و ناله   -شد اي رژيم شاهنشاهي سرنگون ميكرد، رانياً؛ اگر با تالش عدّهانقال  شركت نمي

ها و تنگناهاي بعدي، مردد به همان رژيم قبلي برگشالت  در توطئه -با اراده و عزد عمومي مردد 

اي تغييالر  اگر عالَم جامعاله »كردن اين نكته بود كه: اي براي روشنكردند. اين مثال سادهمي

وديالد باله   كه مالحظه فرمهمچنان« شود آن جامعه را با توصيه و تحكّم تغيير داد.نكند، نمي

بالاليكن و حضالالور شالالده توسالالط فرانسالاليساي الينفالالك بالالين تفكالالر مطالالرحايالالن خالالاطر رابطالاله

باليكن  تكنولوژي در صحنة زندگي بر  موجود بوده و هست، كاله ابتالدا فلسالفه فرانساليس    

به جاي آن كه  -اين باور را در عمود مردد ايجاد كرد كه ما بايد خودمان عالَم را تغيير دهيم 

به وجالود آمالد،   « انسان ابزارساز»و سپس در راستاي چنين تفكري  -ير دهيمخود را در عالَم تغي

بينالد  انساني كه معني بودن خود را تغيير طبيعت و ساختن ابزارهاي مناسبِ تغيير طبيعت مي

 ها يكي بعد از ديگري در صحنه زندگي بشر وارد شد.و در نتيجه انواع تكنولوژي

اگالر نظمالي و نظالامي در    »شالود كاله   ا، روشالن مالي  هال ها و تأمالل در آن با طرح اين نمونه

هالا تالابع سالليقه و ميالل     رود، ايالن دگرگالوني  آيد و نظم و نظامي مالي خانواده و يا جامعه مي

كه شما اين تغييرات را ببينيالد، بايالد بدانيالد يالك فكالري      ؛ يعني قبل از اين«اشخاص نيست.

ده و حاال مطالابق آن فكالر،   ها باز كرها و قلبآراد جاي خود را در ذهنآمده است و آراد

زده، عالَمي را بر  براي جوامع بر »تغييرات شروع شده است. پس عنايت داشته باشيد 

ها را به طرفي كشانده كه حاال مقتضاي تحقّالق آن عالالَم،   به وجود آورده و عقل و قلبِ آن

گرايالي و  وقتالي ايالن نكتاله باله خالوبي روشالن شالد و فهميديالد بالر          « پذيرفتن بر  است.
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زدگي يك دستورالعمل و بخشنامه نيست، بلكه حضور يك نحوه زندگي در عقل و  بر

اگالر بخالواهيم از بالر  و لالوازد     »رويد كه زده است، به اين فكر فرو ميقلب جوامع بر 

سالوي حقيقالت راهنمالايي    آن رها شويم و از اين توهّم بزرگ تاريخي، جامعالة خالود را باله    

و عالَم بربي و با تفكر و تأمل در توحيد و عالَم دينالي،  كنيم، بايد با تفكر و تأمل در بر  

دهالد  هاي عميق فكري و قلبي جوا  ميجاست كه برنامهو اين« اين تغيير را عملي سازيم.

دهد، بلكه موجب بسالط مدرنيتاله خواهالد    هاي سطحي و موسمي نه تنها جوا  نميو برنامه

جوانالان مالا نااميالدي حاصالل شالود و       شود كه در راستاي مقابله بالا بالر  در  بود و منجر مي

  5تصور كنند راهي براي مقابله با عالَم مدرنيته وجود ندارد.

وقتي با تأمل در بر  معلود شد مدرنيته ما را از چه عالمي محرود كرده اسالت، مساللّم   

ها با دل و جان به استقبال توحيد بزرگ، يعني اسالد شيعي و تمدن مالورد نظالر   عمود انسان

آورند؛ البته اسالمي كه نخواسته است براي ربات هالر چاله بيشالتر، خالود را باله      آن، روي مي

را  هاي مدرنيته نزديك كند؛ و چنانچه ما بتوانيم اسالد نالا  محمّالدي  ها و ارزشمالك

يابنالد  ها، خودِ گمشده خود را در آن ميدرست ارايه دهيم، از يك طرف دل و جان انسان

شود، و از طالرف ديگالر اگالر    ها ميوارد صحنه زندگي انسان و لذا شور و نشاطِ تماماً الهي

اسالِد ما همان اسالمي باشد كاله مالورد رضالايت خالدا اسالت، خداونالد در پيالروزي اسالالد،         

گيالرد و  كند، همالان اسالالمي كاله از بالدير ريشاله مالي      هاي خاصي به ما مرحمت ميكمك

ِذيَن َكَفبُروْا » خداوند در موردش فرمود: َِس الَّ
ْتَمْلبُي  اْلَلْ َو َيَ

َ
َشبْ ُ ْ َواْخَشبْ ِ ْ َاْلَلبْ َو أ خْ

َْ
بَد  ََ ِمبن ِ يبِنُنْم 

ع ْمُي َعَلْلُنْم ِنْاَمِتٍ َوَ ِضلُي َلُنُم اإِلْسَدَو ِ ينم ْْتَ
َ
يعني؛ بالا حضالور فرهنالگ علالوي     0«َلُنْم ِ يَنُنْم َوأ

مسلمانان كه رنگ خود را بر عقل و قلب البيت، كفّار اميد آنهمراه با معرفت شهودي اهل

اند، و دين خدا از آن طريق به كمالي رساليده اسالت كاله در واقالع ايالن      بزنند، از دست داده

                                                 

باشد كه چرا بعضاً ؛ متذكر اين نكته مي«شودهاي فرهنگي پوچ ميآنگاه كه فعاليت»سلسله مباحث  - 5

 دهد. هاي فرهنگي و ديني ما نتيجة مورد نظر را نميفعاليت

 .3سوره مايده، آيه - 0
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كردن، ديگر هاليچ نقصالي نالدارد و لالذا ديالن مالورد       نعمت خدا براي درست زندگي

جهان اسالالد از   خدارضايت خدا به صحنه آمده است. افسوس كه پس از رحلت رسول

همه جذابيت موجود در متن اسالد از دست رفت و بيالر  بدير فاصله گرفت و در نتيجه آن

 اسالد براي مسلمانان جذّا  شد.

توان از مدرنيتاله  شود كه چگونه ميهر حال عنايت فرموديد كه فصل نهم متذكر مي به

ريالزي دارد و  نمايد اين عبور ساده نيست و نياز به برنامهعبور كرد و در عين حال تأكيد مي

ها تن داد؛ البته اگر با دقّت به نكاتي كه در متن مطرح شد، مسئله را دنبالال  مهبرنا بايد به آن

اي در پيش دارد كه يكالي از  العادهشود، بلكه بركات فوقكنيم، نه تنها اين عبور ممكن مي

تالالرين بركالالات آن، طلالالوع تمالالدن شالاليعه و در نهايالالت تحقالالق ظهالالور حاكميالالت امالالاد اساسالالي

 است. معصود

به دسالت اشالپينگلر   « افول بر »ها از زمان نگارش كتا  تي بربيبسياري از كسان، ح

جاي تمدن در حال افول بر  پيشنهاد كننالد، هماله قبالول دارنالد     اند تمدني را بهسعي كرده

كه فرهنگ مدرنيته چيزهايي آفريالده اسالت، ولالي در عالين حالال بشالر را باله رويالارويي بالا          

ست كه متوجاله باشاليم تمالدنِ جالايگزين     آن ا ناپذير واداشته است. ولي مهمفجايعي جبران

فرهنگ مدرنيته بايد داراي اصول مطمئن و سراسر قدسي بوده كه هيچ دست تحريفالي باله   

ساحت اصلي آن تجاوز نكرده باشد و اين فقط در اسالمي است كاله شاليعه آن را پيشالنهاد    

ندو و زده چيزهايي از آيين هكند. ممكن نيست به اسم برگشت به سنت، به نحوة شتا مي

گونالاله بالودا و اسالالالد برگرفتاله و تمالالدني مقابالل فرهنالالگ مدرنيتاله ايجالالاد كالرد و مسالاللم ايالن      

 گري هرگز كارساز نخواهد بود.گزينش
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كنند در گوهر تشيع نهفتاله  گراهاي حقيقي بر آن تأكيد ميالبته تماد امتيازاتي كه سنت

گرا بالر آن  اءِ سنتاست كه بعضي از علم« خرد جاوداني»است و به يك اعتبار تشيع همان 

 7هاي كاربردي در خود ندارد.تأكيد دارند با اين تفاوت كه هيچ ابهامي در ارايه مصداق

                                                 
در صددند به گوهري كه در همة اديان الهالي جالاري اسالت دسالت يابنالد      « رد جاودانخ»عزيزاني كه با طرح  - 7

الزد است مستحضر باشند اين نوع نگاه ممكن است به يك نحوه زندگي باطنيِ فردگرا بسنده كند و نسالبت باله وضالع    

ايالد فرهنالگ   كاله ب تفالاوت باشالند در حالالي   موجود جهان كه مناسبات بشري را در قبضة روح استكباري خود دارد، بي

تماد مناسبات جهان بشري اعم از مناسبات سياسي، تربيتي و اقتصادي را تحت تأرير خالود قالرار دهالد و    « خرد جاودان»

 است.  شود كه نور چشم همة انبياء و اولياء يعني حضرت مهدياين امر با حاكميت انساني محقق مي



 

 فصل دهم

 هاي نقد غرب در جهان اسالمانگيزه

مدرن يك نحوه نقد مدرنيته اسالت، امّالا از آنجالايي كاله مدرنيتاله      درست است كه پستْ

خواهد در درون خالود  مي -حتّي نقد خود را - داند، همه چيز رافقط، تفكر مدرن را تفكر مي

جاي دهد و رنگِ همان فكر و فرهنگ را به آن بزند، لذا هر جريانِ منتقد به مدرنيته را نيز 

مدرن يا سالؤال از مدرنيتاله در راسالتاي اصالالح خالود بالراي دسترسالي باله         تحت عنوان پست

ن شود كه يالك فكالر و   نمايد. ولي الزد است روشاهدافي كه وعده داده است، معرفي مي

اي در جهان هست كه خارج از احاطة فرهنگي مدرنيتاله و بالا   فرهنگ و يك روح و روحيه

شناسالد  ترين شكل خود مالي نظر به افق تاريخ و داشتن روح انتظار، هر انحرافي را در عميق

« مدرنيتاله »كند و در ايالن برهاله از تالاريخ كاله انحالرافِ بالزرگ عصالر را        را گوشزد ميو آن

چرا كه فرهنالگ   .گماردهمت ميهاي مختلف از زاويهند، به نقاديِ مُدَوّن و دقيق آن بيمي

 بيند.هاي مختلف ميرا در زاويه اسالمي، انسان و جهان

دهاليم نبايالد همالة انتقادهالايي كاله باله بالر  و مدرنيتاله         با توجه به نكته فوق؛ هشدار مي

اي را كاله اشالپنگلر بالراي انسالان،     هشود را در يك راستا تصور كرد. به عنوان مثال: نقطال مي

دانالد، بيالر از   كننالدة آن كمالال مالي   داند و براساس آن، فرهنگ مدرنيته را ضالايع كمال مي

كننالده آن  داند و فرهنالگ مدرنيتاله را ضالايع   اي است كه هايدگر براي انسان كمال مينقطه
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كاله   مچنالان كند. هداند و لذا در راستاي همان هدف، به نقادي بر  مبادرت ميكمال مي

و يالالا عالمالالاله   «عليهه اهللرمحة»خمينالالالينقّالالادي مدرنيتالاله و نقالالادي فرهنالالگ بالالر  توسالالط امالالالاد     

گنون، همه و همه با توجه به مدّ نظر داشتن آن يا پروفسوركربن و يا رنه «عليه اهللرمحة»طبالاطبالايي

پردازند. پالس  شناسند و بر اساس آن به نقد مدرنيته ميكه براي انسان مي نقطه كمالي است

هالا و اشالخاص مختلالف بررسالي شالود و در      ابتدا ضروري است هدف نقد بر  در مكتب

اي هالاي فرهنالگ مدرنيتاله و اهالداف مالورد نظالر آن، نكتاله       نقادي يك كلمه؛ روش بررسي

هالا قابالل   حساس است و از طريق بررسي كمال انساني كه مورد نظر نقّاد اسالت، آن نقّالادي  

 بندي است.دسته

هاي نقد مدرنيته است و اين موضوع در رابطه با عبالور  ل؛ بحث بر سر انگيزهدر اين فص

شود. اصل اين فصل از بحث بر مبنالاي يالك قاعالده    از مدرنيته از مباحث مهم محسو  مي

شود بر مبناي عالدد دسترسالي باله هالدفي     هر نقدي كه طرح مي»گويد: بنا شده است كه مي

كنيد، مساللّم  ريزي ميي شما در هر كاري كه برنامهيعن«. است كه نقّاد در مدّنظر خود دارد

نماييد، حال اگر از طريق آن برنامه به هدف مورد نظالر خالود نرساليديد،    هدفي را دنبال مي

كنيد؛ ولي يك وقت نقد ما به هدفي اسالت كاله برنامالة مالورد     نسبت به آن برنامه نقّادي مي

ي مطرح اسالت كاله از آن نيالز    نيز وجوه نظر درصدد تحقق آن است، حال در نقد نوع دود

 نبايد بافل بود.

 در مورد نقد مدرنيته، چند جايگاه مطرح است: 

ها باله روش مدرنيتاله نقالد    ند، كه عموماً اينرها به مدرنيته دامدرنپست نقدي كه -الف

كننالد، تالا ببيننالد چالرا مدرنيتاله      ها مدرنيته را بازخواني مالي دارند و نه به اهداف مدرنيته؛ اين

گروه از نقّادها از نظالر   ه است به اهدافي كه وعده داده است برسد. پس در واقع ايننتوانست

هالا ايالراد دارنالد، حتّالي وقتالي باله       بيكن تفاوتي ندارند، بلكه به روشهدف با امثال فرانسيس

كنند، به اين معني نخواهد بالود كاله بخواهنالد رويكالرد     زدايي مدرنيته انتقاد ميروش قدسي

هالا توصاليه باله مالذهب ديالده      مالردن دهند و اگر در سخنان اين نوع از پُست مدرنيته را تغيير
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كالردن پالوچي جانكالاهي اسالت كاله      هايي جهت قابالل تحمالل  شود در حدّ داستانمي

دنياي مدرن به روح بشر تحميل كرده است و اين بير از توجه به دين خالدا بالراي سالعادت    

مدرنيته دانست و تصور كرد چنين  دنيا و آخرت است. پس اين نوع نقد را نبايد نقدِ هدفِ

مالدرن باله معنالايي كاله     نقادهايي پيشنهاد عبور از مدرنيته را دارند. البته هميشاله معنالي پُسالت   

رود، بلكه گاهي به كساني كه همة گذشالتة متافيزيالك را باله چالالش     عرض شد به كار نمي

 اند.مدرن گفتهاند نيز پُستكشيده

ن جهالت اسالت كاله اهالداف پيشالنهادي مدرنيتاله را       دومين نحوه نقد به مدرنيته از آ -ب

كنالد،  پسندند. حال در اين نوع دود بايد پرسيد نقاد چه هدفي را پيشنهاد ميبراي خود نمي

خواهد به جاي هدف مورد نظر مدرنيته قرار دهالد، مالورد قبالول اسالت يالا      آيا هدفي كه مي

شناساليم كاله   منتقديني را مالي كند. در اين نوع دود، نه؟! اين نكته مسئله را بسيار حساس مي

گرايي را باله جالاي مدرنيتاله قالرار دهنالد. نفالس ايالن عمالل         خواهند ناسيوناليسم يا قوميتمي

كه به خودي خود يك نحوه حضور مدرنيته را به همراه دارد، هرگز باله معنالي   عالوه بر اين

قولاله  جايگزيني بهتري نيست. طرح زندگي ايران باستان يا احياء فرهنالگ عربيالت از ايالن م   

هالاي  كاله طالرح ضالعف    -است؛ يك طرفِ سخنِ اين نوع منتقدين و به اصطالح روشالنفكران  

بسيار جذا  و روشنفكرانه است، ولالي متأسالفانه طالرف ديگالر سالخن       -فرهنگ مدرنيته است 

ها پرساليد باله چاله دليالل آنچاله شالما       باشد، بايد از اينكننده مياينان سخت انحرافي و ابفال

هايالت، بشالر را باله پايگالاه حيالات مالورد نيالاز جسالم و روح و عقالل و          كنيد، در نپيشنهاد مي

 رساند؟اش ميقلب

گيالري بالا مدرنيتاله اخالتالف دارنالد، مالارتين       از جمله منتقدين مهم مدرنيته كه در هدف

هايدگر است. هايدگر در نقد فلسفه بر  و باله تبالع آن مدرنيتاله، جايگالاهي خالاص دارد،      

ه را به خالوبي تالدوين كالرد و ايالن يكالي از كارهالاي بساليار        زيرا اوّالً؛ زبان تفكر نقد مدرنيت

گر را مطرح نمود، و اگر كسي متوجاله ايالن   بزرگ فلسفه معاصر است. رانياً؛ او تفكر آماده

نكته اخير در تفكر هايدگر بشود، تصديق خواهد نمود كه فلسفه هايدگر، پايه تفكر آينده 
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رنيته عبور كند. هايدگر متوجه اسالت  خواهد به سالمت از مدآن نوع از بشري است كه مي

روح مدرنيته آنچنان در عقل و قلب جهان امروز حاكم است كه اجازه فهم هالدفي مالاوراء   

كند مالا  كند، ولي سعي ميدهد و لذا هايدگر هدفي را پيشنهاد نميمدرنيته را به جامعه نمي

آن باشالد و ايالن    اي آماده كند كه امكان پالذيرش هالدفي سالالم و مطمالئن در    را براي آينده

گوييم هايدگر در نقد فلسفه بر  جايگاهي خالاص دارد و آن عبالارت اسالت    است كه مي

گالري بالراي عبالور از مدرنيتاله و شالناخت جالايگزيني مناسالب كاله آن         از ايجاد روح آمالاده 

جايگزيني ما را دوباره به مدرنيته برنگرداند همان مشالكلي كاله در طالول تالاريخ دوهالزار و      

آوري جديالد را درك  سالتيزانة فالن  فاق افتاده است. هايدگر تأرير انسانپانصد ساله بر  ات

آوري را به خوبي تبيين و انسان را آماده نموده است كه از اين كرده و ريشة فكري اين فن

 فكر و فن عبور كند.

و انقالال  اسالالمي ايشالان اسالت. در روش     « عليه اهللرمحة»خمينياز جمله منتقدين بر ؛ اماد

دو امتياز نهفته است: امتياز اولِ روش ايشان، همان روش عبور از بالر    «عليه اهللرمحة»يخميناماد

هالاي بربالي مالدّنظر    مدرنيسم باله آن معنالي كاله بالا خره ارزش    است، ولي نه به روش پست

باشد؛ و به همين جهت هم امثال نهضت آزادي كه در ابتداي انقال ، بالا انقالال  همراهالي    

 دادنالد، بالا موجوديالت انقالال  درگيالر شالدند.      ي بربي اصالت ميهاكردند، چون به ارزش

از بر ؛ شناخت جايگزيني مناسب اسالت، كاله    «عليه اهللرمحة»خمينيامتياز دود روش نقادي اماد

گالويي باله جسالم و    نه تنها بتواند جاي مدرنيته را پر كند، بلكه جهت مناسالبي بالراي جالوا    

گِ بدير در طرح حماسالي، فقهالي، عرفالاني و    ها باشد. گويا فرهنروح و عقل و قلب انسان

به صحنه آمده است تا انقال  اسالمي به عنوان راه تحقق بدير  «عليه اهللرمحة»فلسفي اماد خميني

 مدرنيته باشد. اعتمادي به جايدر آيندة تاريخ، جايگزين قابل

را نيالز   استقبال خو  اكثر آشنايان به فلسفه هايدگر در ايران نسبت به انقالال  اسالالمي  

گر آن فلسفه دانست، روحي كه عبور از بر  را بالا اسالتقبال از   بايد در راستاي روح آماده



 87  ................................................ هاي نقد بر  در جهان اسالد: انگيزههمدفصل 

كه بسط مدرنيته نيست، جايگزين مناسالب  فكري همراه كرد كه آن فكر در عين اين

 اعتمادي نسبت به مدرنيته است.و قابل

از هالدف در نقالد   ها جاي توسعة بيشتر دارد زيرا خطالر بفلالت   رسد اين فصلبه نظر مي

كنالد. نمونالة بالارز آن، مكتالب     مدرنيته خطري است كه اكثر منتقدين مدرنيته را تهديد مالي 

ماركسيسم است كه متوجه بوديد با چه اميدهايي در نفي بر  شروع شد و باله چاله نتيجالة    

بندي منتقدين به مدرنيته هوشياري زيادي به خرج باري رسيد. پس دوستان در تقسيماسف

 كنند.هايي كه در جهان اسالد و در بين شيعيان مدرنيته را نقد مينسبت به آن بدهند حتي





 

 فصل يازدهم

 شهرهاي قابل زندگي

هالاي  هالم رفتاله در دسالت ادارات و ارگالان    جايي كه تنظيم صالورت شالهرها روي  از آن

ريالزان زيباسالازي شالهر و در نتيجاله سالبب      برناماله  وَهمالي  خاصي است، خطر تحميل صورت

اي كه در اين كتا  مورد نقد است همواره در ميالان اسالت؛ و لالذا اگالر     رنيتهبسط همان مد

ريزيِ صورت سازي شالهر حساساليت كالار خالود را نشناسالند و خاسالتگاه       كارشناسان برنامه

شود تا طرحي را براي تغيير صورت جالايي پيشالنهاد كننالد، خالو      هايي كه منجر ميانگيزه

رو امل نداشته باشالند، درسالت بالا چيالزي روباله     هاي خطر آگاهي كبررسي ننمايند و به نقطه

 خواستند از آن فرار كنند.شوند كه ميمي

دار، ناشي از يافتن عالَمي است كه براي بهتر رسيدن به آن عالالَم،  صورت زيباي هدف

بايد طبيعت را آمالاده كناليم تالا بيشالتر صالورت خالود را اظهالار كنالد و ايالن كالار بيالر از باله             

هالاي وَهمياله بالر طبيعالت اسالت، كاله در ايالن        حميالل صالورت  بردن طبيعت از طريق تحجا 

توان با حقيقت طبيعت مؤانست سالم و قلبي داشت و به همين جهالت باله   صورت ديگر نمي

اي كه براساس آن طبيعت را تغيير داديم، در مالا تغييالر   كه صورت وهميه و خياليهمجرد آن

و صورت وهمالي جديالد    آييم تا به كلي صورت قبلي را تخريب كنيمكرد، در صدد برمي

حالال   -شالود همين مسئله در مورد خانه و سالاير ابالزار زنالدگي نيالز واقالع مالي       -را بر آن تحميل نماييم 
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كه بايد سعي كرد تا طبيعت صورت حقيقي خود را اظهار كند، و ما موانع اُنس با آن را آن

كاله  ون آنشالود، بالد  تالر مالي  برطرف كنيم و در نتيجه روز به روز اُنس مالا بالا طبيعالت عميالق    

طوالني شدن اُنس، موجب خستگي گردد. اگر ادارات مربوطه با دقت و حساسيت در امالر  

زيباسازي شهر قدد نزنند، خطر از بين بردن اُنس حقيقي با طبيعت شهرها در پاليش خواهالد   

 بود.

بگيرند  افرادي تصميم براي بازگشت به شهرِ قابل قبولِ روح و عقل و قلب، الزد است

اي را كه از ابتالدا تالا   گانهيته عبور كرده باشند و موارد مطرح شده در عناوين دهكه از مدرن

 جا عرض شد با مباني دقيقش بشناسند.  اين

در نظاد اسالمي، ادارات و نهادهايي كه مسالئول تعيالين سالاختار چهالرة شالهر و طبيعالت       

بفلالت ننماينالد،   شهر هستند، بايد در اين امر بسيار احتيالاط كننالد و از مبالاني الهاليِ طبيعالت      

كننالد، چراكاله بساليار فالرق اسالت بالين       هاي وَهمي را بر طبيعالت تحميالل مالي   وگرنه صورت

هالايي كاله حاصالل تحميالل     آوردن طبيعت است با پاركهايي كه حاصلِ به انكشافپارك

صورت وَهمي كارشناسان زيباسازي شهرها هستند و فهم و شناخت تفالاوت ايالن دو، كالارِ    

 بسيار ظريفي است.

ر كنار زندگي شهري، بستري فراهم كرد تا طبيعت بهتر و بيشتر خود را بنمايانالد  بايد د

ها بتوانند با صورت رازگونة طبيعت مأنوس گردند، وگرنه زندگي در شهرها بسيار و انسان

هالا را  ها تحمل زنالدگي در آپارتمالان  كه روح انسانشود و همچنانفرسا ميسخت و طاقت

سالازان اسالت، نيالز نالدارد،     هايي را كه صورت وَهم پالارك ندارد، تحمل زندگي در پارك

تواننالد  ها نميها، طبيعت در حجا  رفته است و لذا انسانچون در بسياري موارد در پارك

شالوند؛ و چالون روحشالان تغذياله     گيرند، با آن فضا مأنوس طور كه با طبيعت اُنس ميهمان

 نمايند.وحي ميشود، پفك و چيپس و تخمه را جايگزين آن تغذية رنمي

اش است و آرامش و قرار واقعالي « راز هستي»است و آدمي تشنة « طلب راز»شأن آدمي

مصنوعي، روح مالا را مالدد    در فضايي است كه او را با رازهاي طبيعت مأنوس كند. طبيعت
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هالاي جعلالي را   ايم و نمونههاي رازگونة طبيعت را از بين بردهكند چون ما جنبهنمي

 ايم.هاي اصلي قرار دادهجايگزين نمونه

بايد كاري كرد كه صورت شهرهاي ما صورت الطاف الهالي باشالد و ناله صالورت قهالر      

دانيد و يا صالورت  الهي. آيا شما صورت شهر نيويورك يا تهران را صورت لطف الهي مي

هالاي  داشتن و آزادشدن از زمالانِ فالاني را باله انسالان    « وقت»قهر الهي؟ آيا اين شهرها امكان 

شالد،  « اهلل»اي بالراي تجلالي اسالم    دهند؟ وقتي تلقي ما از زندگي ايجاد زميناله ود ميدرون خ

گردد حقيقالت عالالم يعنالي همالان     شود و آنچه بيشتر براي ما مهم ميهمه چيز ما عوض مي

خواهد بود و در آن صورت شهر، با همة نمادهايش انگشت اشالاره باله حقيقالت عالالم     « اهلل»

گفالتن كاله وضالع موجالود شالهرها سراسالر       يزي سالخن دارد. راستي چقدر سخت است از چ

حجا  آن است. آيا احواالت شما وقتي در يك سوپر ماركت هستيد بالا وقتالي در سالاحل    

ايد، يكسان است؟ چرا شهرهاي ما بيشالتر شالبيه سالوپرماركت شالده     درياي با شكوه ايستاده

 كنالد؟ صالورت عقالل قدسالي كجالا و صالورت شالهرهاي       است و با نفس امّارة ما گفتگو مي

امروزين ما كجا! از آن طرف بشرِ حاضر در محضر حق كجا و بشر حاضر در هواي نفالس  

تالوان نسالبت باله    امّاره خود كجا! صورت شهرهاي موجود متذكر كداد بشر است؟ آيالا مالي  

خواهد همواره در محضر حق بماند. راسالتي  شهري فكر كرد كه متذكر بشري باشد كه مي

اي بشرِ انتزاعي گرفتار علم حصولي هيچ بهالره  گفتن كهچقدر سخت است از چيزي سخن

خانه نديدد، در مرحلة بعالد  از آن ندارد. بايزيد گفت: به ح  رفتم، خانه ديدد ولي صاحب

خانه ديدد و خاناله  خانه، و در مرحلة سود صاحببه ح  رفتم، هم خانه ديدد و هم صاحب

 نديدد.





 

 هاها و پاسخپرسش

 خاستگاه نقد مدرنيته

فرهنگ مدرنيته را بايد باله چاله كسالي يالا باله چاله فرهنگالي         يشه و خاستگاه نقدر سؤال:

 نسبت داد؟

دادن باله ايالن   سؤال بسيار خوبي است و جا دارد در فرصتي ديگر بالراي جالوا    جواب:

 سؤال برنامة مفصلي را ترتيب داد ولي به طور مختصر بايد عرض كنم:

آورده نشدن آن ادعاها، در درون خود است كه با بر خود مدرنيته ادعاهايي كرده اوالً:

از طريالالق طرفالالدارانش بالاله چالالالش كشالاليده شالالده اسالالت و نسالالبت بالاله امكالالان ادامالاله حيالالاتش  

وجود آورده است و لذا از اين جهت خالود مدرنيتاله عامالل    هايي را در طرفدارانش بهشك

 نقد مدرنيته شد.

بالا بسالياري از    مدرنيته طوري به صحنه آمده است كه چه بخواهالد و چاله نخواهالد    ثانياً:

شالود،  هاي ديني مردد جهان و تفكرات حكيمانه حكيمان دنيا درگيالر مالي  فكرها و فرهنگ

هاي مخالف خالود را باله   هر چند تالشش آن است كه با قدرت تبليغاتي خود تماد فرهنگ

اش هالاي گذشالته  موزه بسپارد و خود را تنها فكر مورد قبول معرفي كند و بعضالي از تجرباله  

دارد، ولي اين تمدن در نقطه عطالف حضالور خالود يالك     را در او زنده نگه مي نيز اين اميد
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تالوان  رو شد كه البته مالي هاي فكري و فرهنگي از درون و بيرون روبهمرتبه با سيل مخالفت

 شناسي براي انسان، متفاوت دانست.هاي با آن را در رابطه با تفاوت كمالنوع مخالفت

انات خود را به فعليت رسانده و ديگر چيالزي در  هايدگر گفته است كه بر  همة امك

خواهد پايان تاريخ بالر  را اعالالد كنالد و    پيدا است كه گوينده اين عبارت مي 0قوا ندارد.

 بگويد كه بر  ديگر آينده ندارد.

به هرحال خاستگاه نقد مدرنيته از نحالوة بالودن و از ادعاهالايي كاله كالرده شالروع شالده        

 نقدها را شروع كرده باشند. است، هرچند افراد سرشناسي اين

 ؟!رفع بحران توسط عامل بحران

كه امالروزه در  پوشي كرد، در حاليآوردهاي مدرنيته چشمتوان از دستآيا مي سؤال:

عنالوان مثالال؛ امالروزه مالا     راستاي مقابله با عوامل سختِ طبيعي به كمك ما آمده است، باله  

هايي بسالازيم كاله در مقابالل زلزلاله     نآوردهاي تكنولوژي ساختماكمك دست توانيم بهمي

 هاي پيشرفته از طبيعت نهايت استفاده را ببريم؟!مقاود است و يا به كمك تكنولوژي

هاي پيشرفته به جان طبيعت بيفتيم و آن را كه ما به كمك تكنولوژيقبل از آن جواب:

ر با آن بالوديم  هر طور كه بخواهيم تغيير دهيم، با طبيعت تعامل داشتيم و درصدد اُنس بيشت

كه كرد، نه اينو لذا طبيعت در آن شرايط و با اُنسي كه با ما داشت، تكليف ما را تعيين مي

هالاي مالن   گويد رودخانهمثل امروز ما تكليف طبيعت را تعيين كنيم. طبيعت به زبان رمز مي

اي هال خواهي بيا و در كنار رودخاناله هاي زمين گسترده است. تو اگر آ  ميدر اين قسمت

رفتاليم، زنالدگيمان باله    هالاي طبيعالت مالي   ها و رودخانهمن زندگي كن. اگر ما به كنار دشت

كه نظاد طبيعي عالَم را به تغيير اساسي بكشانيم، در كنالار  شد و بدون آنوسعت طبيعت مي

هالاي بالزرگ انجالاد    جالايي كرديم. ولي وقتي در طبيعت جاباله آن به بهترين نحو زندگي مي

                                                 
 59دكترداوري، نامه فرهنالگ، شالماره   » ت بر فلسفهگسيختگي تاريخي و فرهنگي و تقدد سياس»نقل از مقالة  - 0
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هالا را جبالالران  جالايي جاباله  ه طبيعالت در اوّلالين فرصالت، آن   داديالم، طبيعالي اسالت كال    

و الي زيالادي را از  شالويم كاله گِالل    رو مالي كند، در نتيجه ما با يك سيل سهمگين روبهمي

گالوييم در ارالر حركالت و رانالش زمالين،      برد كه به اصطالح مالا مالي  جاي ديگر مي جايي به

هاي روستا را پوشالاند، چالون مالا    ها حركت كرد و خانهو اليروستايي دفن شد. يعني گِل 

بارد، مقالدار زيالادي   نظاد طبيعت را به هم زديم. شما به اين نمونه نگاه كنيد. وقتي باران مي

شالود و از محالل خروجالي    رود و باله بسالترهاي زيرزمينالي وارد مالي    از آن در زمين فرو مالي 

دهيم جهت مي سازيم مسير آن راهايي كه ميگردد و يا از طريق قناتها، خارج ميچشمه

كنيم. فرق قنات با چاه عميقِ داراي موتور پمال  ايالن اسالت كاله     ها استفاده ميو از آن آ 

گالذارد، و  خود در اختيار ما ميرويم كه طبيعت به خوديوسيلة قنات، به استقبال آبي ميبه

شاليم،  كدهيم . اما با موتور پم  آ  را از حلق زمين بيرون مالي ها جهت ميما نهايتاً به آ 

كناليم. در بسالياري از مالوارد مالا     در اين حالتِ اخير زمين را از حيات طبيعي خود خارج مي

ايم كه ديگر بستري براي ادامه ريزش مواهب خدا نيسالت و  طوري با طبيعت برخورد كرده

كه به بسترهاي زيرزمينالي فالرو رود، باله ساليلِ همالراه بالا ِگالل و الي        جاي آنلذا آن باران به

ها به داخل شالهرها، و  ها و كنارة رودخانه. از طرفي با مهاجرت از پهنة دشتشودتبديل مي

شالود  روشدن با تراكم جمعيت، حاال تالراكم جمعيالت را كاله منجالر باله مشالكالتي مالي       روبه

جهالت آن اسالت كاله مالا     ها بههاي مدرن حل كنيم، همة اينخواهيم از طريق تكنولوژيمي

خالواهيم تكليالف طبيعالت    ايم و لذا ديگر ما ميقدرت تكنولوژي را بر طبيعت تحميل كرده

ايالم  تعيين كنيم و طبيعت هم در اولين فرصت آن تغييراتي را كه ما بر آن تحميالل كالرده   را

هالاي قالديم كاله بالدون ايالن      هماله خرابالي اسالت. در زمالان    اش ايالن كنالد و نتيجاله  جبران مالي 

فر بود. شاردون ن 5111كردند، مثالً كلّ جمعيت يك شهر بزرگ ها زندگي ميتكنولوژي

آمده است، او جمعيت اصفهان را حدود پن  يا شالش هالزار   در زمان شاه عباس به اصفهان 

اي باله وسالعت دشالت اصالفهان و     كند. حاال پن ، شش هزار نفر در يك گسترهنفر ذكر مي

رو هالاي جمعيتالي روباله   كاله بالا بحالران   كنند بالدون آن رود، به راحتي زندگي ميكنار زاينده
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اهند در طبيعت تغييالرات كلالي بدهنالد. آري؛ طبيعالت بعضالًا براسالاس جالنس        شوند كه بخو

طبيعي خود و انبساط موادّ مذا  درون خود تحركاتي دارد كاله باله آن آتشفشالان و زلزلاله     

هايي كاله  گوييم و بشر عموماً در طول اعصار بر اساس تجربه و آزمون و خطا، در مكانمي

يا طوري زندگي را شكل داده بود كاله بالا زلزلاله    و  كرده استخيز بوده، زندگي نميزلزله

هالايش را در مسالير خاصالي    هماهنگ بود و يا طبيعت بر اسالاس مسالير طبيعالي خالود، بالاران     

آراد كردند. وقتالي آراد ها زندگي نميها هم در آن مسيرها و مسيلكرد و انسانهدايت مي

را در اختيار خود بگيرد و ها ، خواست مسيلها تغيير كرد، بشرِ مغرور به تكنولوژيزندگي

ها شروع شد و حاال بالراي  مهاجرت مردد روستاها به طرف شهرها و اِشغال محل عبور سيل

تري نياز دارد، يعني به اميالد تكنولالوژي باله جالان     حف  اين نوعِ زندگي، تكنولوژي پيچيده

، در تالري اسالت  طبيعت افتاد و حاال ادامه آن زندگي، سخت وابسته به تكنولالوژي پيشالرفته  

 خواهد بحران را توسط چيزي رفع كند كه خودش عامل بحران بوده است.  واقع مي

هاي افراطي كه بر طبيعت تحميل كرديم، در معالرض  كاريما ابتدا خودمان را با دست

خواهيم از طريق بيرطبيعي، خود را از آن خطالر برهالانيم، پالس    خطر قرار داديم و حاال مي

عمل طبيعي انبساط موادّ مذا  دورني زمالين و فشالار ناشالي از    الشايد زلزله عالوه بر عكس

آن، يك تذكري براي بشر باشد تا معني زندگي را گم نكند و صرفاً مشغول عيش و نوش 

تالرين  نشود. عالوه بر اين بنا نيست اين همه آدد در يك نقطه جمع شوند و بعد با كوچالك 

جالا مثالل   حق داريم اين همه آدد در يكحادره، تلفات انساني زيادي را تحمل كنند. آيا ما 

شهر تهران جمع شويم و بعد هم بگوييم چرا بناست تهران زلزله شود؟! خداوند از قبالل باله   

شود، پس بايد طوري در گسترة طبيعت زنالدگي  زلزله نميما نشان داده است، كه زمين بي

يش از حالدّ گرفتالار   كنيم كه اوّالً؛ زندگي ما هر چه بيشتر در مسير طبيعي خودش باشد و بال 

دنيا نشويم و رانياً؛ در صورت وقوع زلزله، اين همه تلفات ندهيم. آيا اگر در كنالار طبيعالت   

هالايي بالود كاله    ها، كشتهداديم يا كشتهكرديم، اصالً كشته نميو به نحو درست زندگي مي

كاله  دانيم؟ امّا اصل حرف را بايد در جاي ديگري پيالدا كناليم   ما آن را از روي حكمت مي
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اخن  9ما با طبيعت زندگي نكرديم، طبيعت را مطابق ميالل خالود دسالتكاري كالرديم.    

روز  5بالرد، شالكافي ايجالاد شالود كاله      رود را به استان يزد مياي كه آ  زايندهاگر در لوله

شوند، مالردد اهالالي يالزد كاله باله گالواهي       استان تلف مي جا نرسد، همه مردد آنآ  به آن

با هماهنگي با آن طبيعت زندگي كردند و بالراي خالود تمالدن     ها در دل كوير وتاريخ سال

انالد. مالا در   گوناله در ورطاله خطالر قالرار گرفتاله     قابل تحسين آفريدنالد، در حالال حاضالر ايالن    

كناليم، در  جالا حيالرت مالي   هايي داريم كه از دقّت و پشتكار مالردد آن شهرستان يزد بزرگي

هالا  زمينالي واقعالاً يالزدي   هاي آ  زير( و تشخيص سفرهhydro geologyشناسي)رشته آ 

كاله هالر لحظاله ممكالن     -قهرمان دنيا بودند، ولي ببينيد اخن بند حيات خود را به اين تكنولوژي 

ترين مناطق كشور اند. يزدي كه توانسته است در يكي از خشكوصل كرده -است پاره شود

ينالده رود  رفتنش هست. يا مثالً اگر زمالاني سالد زا  تمدن بيافريند، حاال هرلحظه خطر از بين

شود. اين چه تمدني است كه ما بنالد حيالات خالود را باله     شكست، اصفهان به كلي نابود مي

گالوييم  ايم كه هر لحظه امكان نابودي كلّي ما در ميان است؟! بعالد هالم مالي   آن وصل كرده

چرا خدا كاري كرد كه فالن شهر نابود شود؟ بايد پرساليد چالرا شالما در رابطاله بالا طبيعالت       

چنين در معرض هالكت قرار بگيريد؟ پس مالحظه كنيد كار را بايالد  نكاري كرديد كه اي

هالاي  العمالل هايي نيفتيم، رانيالاً؛ در عكالس  از جاي ديگر درست كرد تا اوّالً؛ به چنين مهلكه

 طبيعي زمين گرفتار چنين خساراتي نشويم. 

 چگونگي حكومت تصورات بر بدن

با واقعياتِ طبيعت ارتباط داشته باشد،  كهفرماييد مدرنيته بيش از آنشما كه مي سؤال:

 با آرزوهاي خيالي كار خود را شروع كرده و حاصل آن آرزوها، اين تمدن و تكنولالوژي 

هاي موجود استفاده نكنيد؟ چالرا همالين اخن   شده است، آيا خودتان حاضريد از تكنولوژي

                                                 
و دفن مردد يالك شهرسالتان در انبالوه     0315ها نوشتند علت رانش زمين در اندونزي در آبان ماه سال روزنامه - 9

 گِل و الي، حفاري يك شركت گاز بود كه تعادل زمين را در آن منطقه به هم زد.
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طبيعالالت كنيالالد؟ آيالالا اگالالر پزشالالكان در گذشالالته دسالالت در  شالالما از ميكروفالالون اسالالتفاده مالالي

 مانديم تا بتوانيم از مواهب طبيعت استفاده كنيم؟بردند، من و شما امروز زنده مينمي

گوييم چگوناله  گوييم حاال چه كار كنيم، يك وقت مييك وقت است كه مي جواب:

جا كشيده شد. آري؛ وقتي اين سالن را بر اساس داشالتن بالرق،   شروع كرديم كه كار به اين

هالا روشالن   ، الزد است كه حتي در روز روشن آن را با ايالن چالراغ  كنيمطور طراحي مياين

تالوان گفالت از بالرق    ايالم؛ نمالي  كالرده  كنيم، حاال با اين شرايطي كه براي اين سالن طراحي

تعالداد آدد   انالد. وقتالي ايالن   استفاده نكنيم! چون بر اساس استفاده از برق اين سالن را ساخته

كاله در طبيعالت گسالترده شالوند، در شالهرها جمالع       آنها به جاي است و انسان جا نشستهاين

آيد كه ميكروفون هم وجود داشته باشد. ولي چه اشكالي داشالت كاله ايالن    شدند، الزد مي

شد؟ در تماد جوامالع انسالاني در گذشالتة    سينه منتقل ميبه  ها در گسترة طبيعت و سينهبحث

شالدند.  دادند و حكيم مييها با تعليم سينه به سينه حكمت را آموزش متمدن بشري، انسان

هالا مبنالاي آن را   است كه بشود با اين نالوع اشالكال   تر از اينبحث نقد مدرنيته؛ بسيار مبنايي

 ناديده گرفت. 

خاناله داشالته باشاليم،    عبدالناصر به مرحود سيدقطب گفته بود حاال كه بايد فاحشاله جمال

خانالة  بالود كاله مالا فاحشاله     خانه، اسالمي باشالد؟ او جالوا  داده  چه كار كنيم كه اين فاحشه

توانيم داشته باشيم، چرا شما با اين وضع كه نسبت باله ازدواج جوانالان درسالت    اسالمي نمي

 خانه داشته باشيد؟!كرديد، كاري كرديد كه مجبور شويد فاحشه

اي كه او را به زحمت انداختاله بالود، گفالت فالالن فالالن شالده!       گويند فردي به گربهمي

شالود گرباله را حالالل    تا تو را بخورد. به او گفتند چگونه مي كنم كه حالل شويكاري مي

قالدر  آ  و علف آناندازد و در يك بيابان بيكرد و خورد؟ گفت: آن را داخل گوني مي

رود تا در موقعيتي از گرسنگي قرار گيرد كه اگالر آن را نخالورد از پالا دربيالايم، آن     راه مي

ايالم  ! ما در حال حاضر تا جالايي پاليش آمالده   خورد. بلهشود و او را ميموقع گربه حالل مي

ايالم و حالاال بحالث    آوردهالاي زنالدگي مالدرن محتالاج شالده     اكنون شالديداً باله دسالت   كه هم
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كه فعالً بحالث ايالن   كشيم، در حالينكردن آن را پيش ميكردن و يا استفادهاستفاده

رگ هالاي بالز  نيست. البته كه در حال حاضر بالراي برقالراري ارتبالاط بالا يكالديگر، باله سالالن       

احتياج داريم، ولي عنايت داشته باشاليد كاله شالما اوّل ميكروفالون و بلنالدگو را پذيرفتيالد و       

سپس زندگي خود را منطبق با آن شكل داديد و حاال معلود است كه اگالر كسالي بخواهالد    

كالردن  اكنون بحث بر سر اسالتفاده شود و همعقلي محسو  مياز آن استفاده نكند، آدد بي

بنده بايد استفاده كرد، ولالي بايالد چشالم خالود را باله نالوع ديگالري از        از آن نيست و به نظر 

بالا  معرفتالي آن نالوع     زندگي كه بركات بيشتري دارد، نبنديم كه فعالالً مالا در ايالن بحالث    

 ايم.  زندگي را باز كرده

امكان ندارد در حال حاضر بتوانيم از ابزارهاي فرهنگ مدرنيتاله اسالتفاده نكناليم، چالون     

سالواري را بالراي طالي مسالافت در خالود داشالتيد، آن تصالور        ز ماشالين وقتي تصور اسالتفاده ا 

سالواري اسالتفاده   گذارد كه شما آن مسافت را پياده طي كنيد و لذا مجبوريد از ماشالين نمي

سالينا باله   باله كمالك نظالر ابالن    « علل تزلزل تمدن بر »اين بحث؛ در قسمت پرسش و پاسخِ كتا   -كنيد 

اگر ما يك الوار چوبيِ پهالن را كاله عالرض آن     گويد:ابن سينا مي -صورت مفصل عرض شد 

مثالً در حدّ عرض يك موزاييك معمولي باشد، در وسط اين سالن روي زمين قالرار دهاليم   

و به يك نفر بگوييم كه بر روي آن راه برو و مواظب باش پايت بيرون الالوار قالرار نگيالرد،    

لالت، بساليار كالم    كه اين شخص پاهايش از روي تختاله خالارج شالود در ايالن حا    احتمال اين

است، امّا اگر همين الوار چوبي را بين دو سالتوني كاله زيالر آن گالودال عميقالي باشالد قالرار        

دهيم و بعد به آن فرد بگوييد كه بر روي آن الوار قدد بزن، احتمال افتادن او خيلالي بيشالتر   

گويد وقتي كه آن الالوار روي زمالين قالرار دارد، آن    سينا در اربات نظريه خود مياست. ابن

فرد اگر تصور لغزيدن از روي آن الوار را هم بكند، تصور وحشتناكي كه او را متالأرر كنالد   

گالذارد. امّالا   ندارد، و لذا تصور ذهني افتادن در آن حالت بر روي اعضاء بدن او ارري نمالي 

در حالتي كه الوار چوبي طوري اسالت كاله لغزيالدن از آن بساليار خطرنالاك اسالت، تصالور        

سالازد  است و لذا وقتي صورت خيالياله افتالادن را بالراي خالودش مالي      افتادن نيز تأريرگذارتر
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قدر آن صورت خياليه شديد و قوي است كاله باله عنالوان يالك واقعيالت بالراي او جلالوه        آن

كند و پاهاي خالود را مناسالب و هماهنالگ    كند دارد سقوط ميكند، لذا واقعاً تصور ميمي

سينا، اسالتدالل  ستدالل جنا  ابنكند. اين اكند و در نتيجه سقوط ميكردن، ك  ميسقوط

بسيار دقيقي است، و در فلسفه به آن نقشي كه صورت خيالياله ايجالاد كالرد، فاعالل بالعناياله      

گويند. چنانچه مالحظه فرموديد، تصور يك عمل اگر شديد و قوي باشد، اعضاء بالدن  مي

توانيالد آن  دهد، و لذا اگر شما تصور عملي را بكنيالد و ن حاكميت خود قرار ميما را تحت 

كنالد. حالال   تصور را به راحتي از ذهن خود دور كنيد، بالدنتان مطالابق آن تصالور عمالل مالي     

جالا  خواهيد به خانه خودتان برويد و فاصله خانه شما تا اينجا ميفرض كنيد كه شما از اين

كه بالا  روي، تصور اينكيلومتر است. اگر تصميم بگيريد پياده برويد، بعد از كمي پياده 05

شود كه ديگر پاي شما به راحتالي حركالت نكنالد. يعنالي     توان رفت، باعث مين هم ميماشي

سالال پاليش    011دهالد. بالرعكس اگالر    روي را باله شالما نمالي   رفتن اجازة پيادهتصورِ با ماشين

افتاديالد و  رفالتن را نداشالتيد باله راحتالي راه مالي     كرديالد، چالون تصالورِ بالا ماشالين     زندگي مي

شالما يالك خاناله دارد و شالما هالم يالك اتالاق از آن را در         رفتيد. يا مثالً فرض كنيد پدرمي

آوريد و با همالديگر  اختيار داريد، موقع ازدواجتان كه شد، همسرتان را هم در اين اتاق مي

كنيد. حال اگر برادرتان هالم ازدواج كنالد همسالرش را در يالك اتالاق ديگالر از       زندگي مي

كه جاي ديگر برويد، مطرح اينكند و اگر تصور را شروع مي برد و زندگيهمان خانه مي

كنيد، امّا اگر اين تصور پيدا شالود  نباشد، به راحتي هر كداد در همان يك اتاق زندگي مي

اي سالاخت و آ  مالورد نيالاز را هالم از طريالق      كيلومتري شهر، خاناله  05كه امكان دارد در 

ه طالرف  وآمالد خالود را بال   سواري هم مشكل رفالت  گذاري از اطراف آورد، و با ماشينلوله

توانالد در آن اتالاق زنالدگي    وجودآمدن آن تصور نميشهر حل كرد، ديگر همسر شما با به

اي سواري زنالدگي خالود را در خاناله   فرماييد كه ابتدا بر اساس ماشينكند. پس مالحظه مي

ايالن ماشالين چقالدر    »گالوييم؛  كيلومتري شهر قرار دارد تنظيم كالرديم و بعالد مالي    05كه در 

توانسالتم باله مالادرد سالر بالزنم؟ خالدا بالراي        شين نبود من چگونه ميخو  است، اگر اين ما
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، و باله مالن هالم اشالكال     «كسي كاله ماشالين را اختالراع كالرده اسالت خالو  بخواهالد       

كالرديم؟  كني، اگر اين تكنولوژي نبود ما چه كالار مالي  گيريد چرا تكنولوژي را نقد ميمي

ود، نتوانسالتي نالزد   كاله ماشالين بال   حواستان باشد كه برعكس فكر نكنيد. اوّل باله جهالت ايالن   

خواهم. تصورِ بودن خانة مسالتقل،  مادرت زندگي كني، همسرت گفت من خانه مستقل مي

گذارد ديگر كنار هم در يك خانه باشيد. من هم منكر نيستم، امّا يادتان باشد كه واقعاً نمي

اي تهياله كناليم، باله    اّول ماشين به وجود آمالد، بعالد گفتاليم كاله اگالر در اصالفهان نشالد خاناله        

رويالالم و چالالون راه بالالين مالالا و والالالدينمان طالالوالني اسالالت، بالالا  هالالاي كنالالار شالالهر مالاليركشالاله

هماله راه  گوييم كه اگر ماشين نبود ما ايالن كنيم. بعد هم ميسواري مشكل را حل ميماشين

طوري زندگي كنالي كاله ايالن    رفتيم؟ اول ببين چه چيزي باعث شد كه تو اينرا چگونه مي

لود است كه در اين زنالدگي در چنالين شالرايطي بايالد از     همه به تكنولوژي وابسته باشي، مع

هالا مثالل اَكباللِ    اين ابزارها استفاده كنيم. از نظر ما؛ در حال حاضر استفاده از اين تكنولالوژي 

اي جز خالوردن آن نالداريم، ولالي    ميته، يعني بايد مثل خوردن گوشت مرده است كه چاره

شالود، كاله بحالث آن    بالرآورده نمالي   بايد بدانيم از طريق اين تمالدن بسالياري از اهالداف مالا    

 گذشت.

 مرز تصرف در طبيعتو حدّ 

هايي از برخورد تعامل بشر قديم بالا طبيعالت را كاله منجالر باله ُانالس بالا        لطفاً نمونه سؤال:

 شده است و نه تخريب طبيعت، بفرماييد.طبيعت مي

طور كه قبالً عرض كردد، سراسالر زنالدگي بشالر قالديم بالا طبيعالت، روش       همان جواب:

هاسالت كاله امالروز شالما     وسالايل زنالدگي آن  هاي بالارز آن  بوده و نه تسلط، كه نمونه تعامل

هالا از  بينيد. امّا يك نمونه خيلي مشخصِ قابالل ذكالر، نالوع اسالتفاده آن    ها را در موزه ميآن

اند با استفاده از همين دارد. آمده دانيد كه رود نيل بيشترين جذر و مدّ رارود نيل است. مي

اند تا در موقالع  هاي اطراف آن كانال كشي كردهذر و مدّ، طوري به دشتنيروي طبيعي ج
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شود و آبياري مي -هاي دنياسالت ترين دشتاز بزرگ -آيد تمالالاد دشت نيلمدّ، كه آ  باال مي

هالاي اخيالر،   نقاط اين دشت برسانند. در سالاند آ  را به اقصيبا دقّت بسيار زيادي توانسته

بندي گذشالته را تغييالر دهنالد و آبيالاري مالدرن را جالايگزين آن       مچندين بار خواستند تقسي

كنند، ولي كار خرا  شد و خشكسالي حاصل شد و به ناچار دوباره به همان تقسيم بنالدي  

 قبلي برگشتند. 

ايم كه بشر قالديم  عرض كرده« گزينش تكنولوژي از دريچه بينش توحيدي»در كتا  

كالرده اسالت تالا از    نجالاد دهالد، بيشالتر فكالر مالي     بيش از آن كه بخواهد با شتا ، كالاري را ا 

كشالالاندن هالاي طبيعالالت، نيرويالي جهالالت زنالدگي پيالالدا كنالد. آري؛ در بالاله انكشالاف     پتانساليل 

تحالرك  انالد تالا در زنالدگي زمينالي بالي     نيروهاي طبيعت، كارهايي را بر عهده انسان گذارده

كاله بالا   ه اينهاي طبيعت است، نآوردن توانايينباشد، ولي مسئوليت بشر در حدّ به انكشاف

كه بشر در طبيعت كارهايي را باله  يك ديد سودجويانه طبيعت را نابود كند. در راستاي اين

عنوان مثال به فرق زايمالان گوسالفند بالا زايمالان انسالان عنايالت داشالته باشاليد،         عهده دارد. به

ايد اند كه براي زايمان بكند، امّا انسان را طوري خلق كردهزايمان مي« ماما»گوسفند بدون 

به او كمك كنند. پس معلود است كه نوع زندگي انساني طوري نيست كه هيچ كالاري را  

گالذارد، بايالد اسالتفاده    اش نگذاشته باشند و صرفاً از آنچه طبيعت در اختيالار او مالي  بر عهده

كند و اصالً در طبيعت دخالت نكند، بلكه خودش در طبيعالت و بالا طبيعالت بايالد مقالداري      

اند كه در كنار اين طبيعت، با تعامالل و  كه عقل و خردي به او دادهتعامل كند، بدين شكل 

دهيِ مناسب، آن را براي خودش به صورت مؤانس و بستر حيات تبالديل كنالد. پالس    جهت

اگر كسي فكر كند كه ما حتي كاسه هم نسازيم و داخل صدف آ  بخوريم، بايالد گفالت   

ت. بحالث مالا ايالن اسالت كاله ايالن       چنين پيشنهادي به مالا نشالده اسال    -خصوص در اسالدبه -كه 

تكنولوژي كار را به مقابله با طبيعت رساند، امّا در مقابل آن تصرف افراطي، مالا معتقالد باله    

تعطيلي فعاليتمان در زندگي طبيعي نيستيم. باله عنالوان مثالال جنالا  شاليخ بهالايي را در نظالر        

در عين داشتن  رود را چنان با دقّت تقسيم كرد كهبگيريد. در اصفهان آ  رودخانه زاينده
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هاي آبرساني به تماد دشت اصفهان و ايجاد طراوت در تماد نقاط شالهر، اگالر   شبكه

توانسالتند بالاران را در خودشالان جالاي دهنالد،      ها مالي آمد، همين كانالباران شديدي هم مي

شود. پالس خِالرد   ولي در حال حاضر اگر يك باران شديد ببارد، اصفهان تهديد به سيل مي

 ل با طبيعت ضروري است، ولي در حدّي كه گوهر طبيعت حف  شود. انسان براي تعام

آوردهالاي آن، احتيالاج باله يالك     براي بررسي نوع تعامل بشر گذشته با طبيعت و دسالت 

كناليم بالراي نجالات از مدرنيتاله، باله      كه ما پيشالنهاد نمالي  اي است، مضافاً اينتحقيق جداگانه

هستيم، نوع زنالدگي خالود را طالوري     اكنونگذشته برگرديم، بلكه بايد در شرايطي كه هم

تنظيم كنيم كه اوّالً؛ طبيعت را آيت الهي بدانيم. رانياً؛ در بستر طبيعت و با مؤانسالت بالا آن،   

راه و رسم بندگي خود را شكل بدهيم و همة زندگي ما درگيالري بالا طبيعالت نشالود تالا در      

 افل شويم.اند بمان كه در اين دنيا به عهده ما گذاردهنتيجه از وظيفه اصلي

تماد موضوع را در نوع برداشت بشر نسبت به خود و خدا بايد جستجو كرد. در دنيالاي  

هالا اسالت و لالذا بالا     ها و بالدي ها و معيار تشخيص همة خوبيجديد، انسان محور همة زيبايي

شناسالد و  جا بايد متوقف شود نميچنين برداشتي از خود است كه هيچ مرزي را كه در آن

گوييم نسبت انسان جديالد بالا خالود و بالا خالدا و طبيعالت باله هالم         ت كه ميدر اين حالت اس

 خورده است.

 در منظر مدرنيته ،خدا، انسان، عالَم

آيا براي ساختن تمدن اسالمي نيازي به علم، آن هم علمي كاله حتالي ماهيتالاً بالا      سؤال:

الً باله طالور   علم بربي متفاوت است، داريم يا نه اصالً كالًُ به راه ديگري نياز داريالم كاله فعال   

دانيم كه آن علم بيالر از ايالن علمالي اسالت كاله      كامل زواياي آن راه روشن نيست، ولي مي

 بر  به آن مشغول است؟ 

تا حدّي جوا  ايالن سالؤال عالرض شالده     « زايي شيعهتمدن»در جلسة اولِ بحث  جواب:

لالة  مقدّمالة مرح  است كه در ساختن تمدن اسالمي، ما بايد مراحلي را طي كنيم و هر مرحله
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بعدي خواهد بود. اوّلين مرحله، توجّه به عالَم ديني و گزينش تكنولالوژي اسالت و هالر چاله     

شود كه آن علالم و آن  كند و زمينه ظهور علمي فراهم ميجلوتر رفتيم، اين معادله تغيير مي

كند. قسمت دود سؤال را بنده كامالً قبول دارد. ما در حال نگاه ماهيتاً با علم بربي فرق مي

نگرد و بر اسالاس آن  گرفتار همين علمي هستيم كه عالم و آدد را به نحو خاصي مي حاضر

توانيم به راحتي خود را از اين فضايي كه ابزارهاي حاصل از ديدگاه مدرنيتاله مالا   نگاه، نمي

 را احاطه كرده است، برهانيم.

اسالت.  عالوض شالده   « خالدا »و « آدد»، «عالالَم »به نظر بنده در منظر مدرنيته، معرفالت باله:   

خداي مدرنيته، خدايي است كه اين طبيعت را ساخته و آن را رهالا كالرده اسالت. باله تعبيالر      

جهالت گالاهي ايالن سالاعت     ساز ناشي عمل كرده و باله همالين  الپالس، خدا مثل يك ساعت

كند. يعني اين طبيعت دايماً بايالد وصالله پيناله بشالود،     شود و بشر بايد آن را تعمير خرا  مي

اي حكيمِ عليم نيست. پس عنايت داشته باشيد كه خداي مدرنيتاله،  يعني خداي مدرنيته خد

يافته است، بير از خدايي است كاله كمالال مطلالق اسالت و بشالر در تمالاد ابعالادِ        خداي تقليل

خواهد و به او وابسته است. انسانِ مدرنيتاله هالم انسالان خاصالي اسالت كاله       زندگي، او را مي

گويند كه تا حالدّي  ي و يا انسان خودبنياد ميمحوراصطالحاً آن تفكر را اومانيسم، يا انسان

در متن كتا  شرح داده شد. انسان ديني، انساني است كه بندگي خدا برايش اصالل اسالت   

گويالد خالدا   كند. اما نگاه معرفتيِ اومانيسم به انسالان مالي  و خود را در بندگي خدا معني مي

خدا چيزي را كه ميل انسالان  انسان را خلق كرده، ولي در واقع خدا، بنده اين انسان است و 

كنالد. يالك وقالت اسالت     است بايد فراهم كنالد و ايالن دو نگالاه باله انسالان، خيلالي فالرق مالي        

گوييالد  خالواهم باشالم، ولالي يالك وقالت مالي      گويي، من مالي گوييد خدايا! هر چه تو ميمي

كنيالد كاله فالردي خالدا را     گوييم، تو بايد باشي. شما گاهي تعجالب مالي  خدايا! هر چه ما مي

ولي اصالً مقيد به دستورات ديني نيست، دقّت داشته باشيد خدايي كه اين فالرد  قبول دارد، 

است. خداي خالق بير از خداي معبالود اسالت، انسالان     قبول دارد، بير از خداي پيامبران

 پرستد و نه خدا را.شناسد، ولي خود را ميكه خداي خالق را ميمدرنيته در عين اين
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است. طبيعت مدّ « عالم با طبيعت»عوض شد، سومين مورد كه در منظر مدرنيته 

اي است كه مرتباً بايد در آن تصرف كرد و آن را به نظر فرهنگ مدرنيته، يك جسد مرده

هايالدگر  «. مادّة تصرف انسان اسالت »ميل خود درآورد، به اصطالح، طبيعت از نظر مدرنيته 

اسالت، وقتالي باله    گويد: يك انسان عادي كه نگالاهش تحالت ساليطره مدرنيتاله درنيامالده      مي

بيند كه يك دنيا راز و اُنس هستند. امّالا  كند، درختان با شكوه تودرتو را ميجنگل نگاه مي

نگالاه   3بيند.كند فقط الوار مييك نجار كه ماشين الوار سازي دارد وقتي به جنگل نگاه مي

« نسالان مادّة تصالرف ا »بشر مدرن به طبيعت، مثل نگاه اين نجّار به جنگل است، همه چيز را 

بيند، اين نجّالار چاله چيالزي از جنگالل را مشالاهده      داند، بنابراين چيزي از واقعيت را نميمي

خواهالد جنگالل را ببينالد، هالركس هالر      بيند، چالون نمالي  كند، مسلّم از جنگل چيزي نميمي

پرسيدند پيراهن من چه شالكلي بالود؟ باله    بيند. اگر فردا از شما ميچيزي را كه خواست مي

دانيم چاله شالكلي بالود. بالراي     دهيد، نمياگر خياط نباشيد اكثراً جوا  ميدهم شما قول مي

ايد شكل و رنگ پيراهن من را نگاه كنيد، رنگ و شكل پيالراهن مالن در   كه شما نيامدهاين

اش بررسالي  ماند كه آمده است پيراهن مرا ببيند و يا خيالاط اسالت و دبدباله   ذهن كسي مي

ها در شالرايطي كاله روح مدرنيتاله    قاعده؛ انسانها است. بر اساس همين شكل و رنگ لباس

كنند و آن را اشاره به رازهالا  ها سيطره ندارد، طبيعت را صورت علم خدا مشاهده ميبر آن

ها به عالم و آدد و خالدا، مثالل نگالاه آن نجالار شالده اسالت.       يابند. امروزه نگاه اكثر انسانمي

طالور كاله در قسالمت آخالر     و همالان بينند، نه وسيلة معاشالقه  يعني طبيعت را ماده تصرف مي

كند با نگاهي كه مدرنيته به عالَم دارد و آن علمالي  سؤال فرموديد؛ اين نگاه خيلي فرق مي

نگرد و به دنبال ديدن ساحات ديگالر هسالتي   مي« خدا»و « آدد»و « عالم»كه از اين زاويه به 

ا آن اُنس بگيرد آورد تا بتواند معلود خود را نيز به حضور است، علم حضوري است و مي

                                                 
وُرتالر، ترجمالة   مالك ، دعوت هايدگر به تفكر از لَدِل«قالة گناه تكنولوژي مديريتم»، «فلسفه و بحران بر » - 3

 محمدرضاجوزي.
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آورد و نسالبت او باله   وجود ميو اين علم، لوازد خود را دارد و تمدن مناسب خود را هم به

 همه چيز بير نسبتي است كه انسان مدرن با اشياء دارد. 

 غرب مسيحي يا مسيحيت غربي؟ 

است و آن حضالرت نيالز    تأرير حضرت مسي  با توجه به اين كه بر  تحت سؤال:

مسلّم همة پيامبران نگاهشان به عالم و آدد و خدا، نگاه درستي است و به گفتالة  پيامبرند، و 

طلبانالة مدرنيتاله   شما نگاه حضوري و وجودي است، چه شده كاله نگالاه حصالولي و منفعالت    

چيز در آن ديار بالب شده است؟ و آيا خود فيلسوفان بر  نگاه مدرنيتاله  چنين بر همهاين

 اند؟را نقد نكرده

فرمايند ممكن است بعضي از خالواهران و  طور كه ميوبي است، همينسؤال خ جواب:

انالد در  هالا طالرح كالرده   برادران فكر كنند كه نقد بر  و فلسفه بالر  را فقالط بيالر بربالي    

تالرين نقالدها از طالرف دانشالمندان بربالي مطالرح       كه اگر بررسي بفرماييد، ابتدا سختحالي

اند در رأس آنهالا نالاد   بر  را نقد كردهشد، شايد بتوان از دانشمنداني كه در قرون معاصر 

گذاري كردند كاله در ارالر آن   نيچه را آورد. نيچه معتقد است فيلسوفان يونان فكري را پايه

فكر، شوق و حضور نابود شد و اراده معطوف به قدرت شروع شد و در نتيجه روح تساللط  

به تماميت و انتهاي  بر طبيعت رشد كرد و همان فكر، بعد از رنسانس و با ظهور در مدرنتيه

گيالرد، منتقالدين   هايش يقه سالقراط را مالي  خود رسيد، به همين جهت نيچه عموماً در نوشته

اش پن  معتقدند بمب هيدروژني كه در قرن بيستم منفجر شده است، پايه فكريامثال نيچه 

قرن قبالل از ماليالد مسالي  در يونالان گالذارده شالد، فكالري كاله باله جالاي خالدا مركالزي، از             

شالاءاهلل اگالر   ركزي شروع شد و در انسان مركزيِ مدرنيته به تماميت خود رسيد، إنمجهان

شناسي و نقد بر  شديد بالا دانشالمندان زيالادي از بربالي و بيالر بربالي       وارد مباحث بر 

كاله سالؤال   انالد، و امالا ايالن   هاي متفاوت به نقد بالر  پرداختاله  شويد كه به شكلرو ميروبه

شالود؟!  بر  و نگاه پيامبرانه آن حضرت چه مي در ايد پس نقش حضرت عيسيكرده
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كاله مساليحيت، بالر  را    باليش از آن »دهنالد:  بايد عرض كنم دانشمندان جوا  مالي 

دانيالد كاله در قالرن چهالارد، مساليحيت بالا       مي 9«مسيحي كند، بر ، مسيحيت را بربي كرد.

سالوفاني  مآ  به اروپا وارد شالد و هالر دو از فيل  مآ  و پولوس يونانيقرايت يوحناي يوناني

كنند كه تالش دارند مسيحيت را به يهوديت و يونانيت نزديك كنند. مساليحيت  پيروي مي

كند، با همان روحانيتي كه الزمه يالك  ظهور مي عيسيدر اورشليم ابتدا توسط حضرت

دين الهي است، ولي در قرن چهارد، كه مسيحيت به اروپا آمد باليش از آن كاله مساليحيت،    

بينيالد كاله روح   پالا مكتالب مساليحيت را بربالي كالرد. بعالد شالما مالي        اروپا را عوض كند، ارو

مسيحيِت اروپالايي خيلالي يونالاني اسالت، يوحنالا يالك يهالودي يونالاني اسالت. بعالد مفسالر و            

ها تحت تأرير انجيل شود. تا جايي كه من اطالع دارد ساير انجيلريز انجيل يوحنا ميبرنامه

داشته است، ولالي در هالر صالورت    هاي زيادي يوحنا است. مسيحيت در بر  فراز و نشيب

فاصالله گرفتاله اسالت،     -مالذكّر آن بودنالد   آنچنان كاله حضالرت عيسالي    -از نگاه شهوديِ وَحي 

رشد استفاده كردنالد  خواستند از اسالد استفاده كنند، از فيلسوفاني مثل ابنبعدها هم كه مي

د با اسالد هاي اسالمي، پس در برخوررشد همان ارسطو است با واژهتوان گفت ابنكه مي

فرماييد چرا نقالش حضالرت   كه سؤال ميهم، يونانيت خود را پيگيري كردند و خالصه اين

در بر  ضعيف است، علتش در نوع برخوردي است كه از اوّل نسبت باله ديالن    عيسي

كاله در رنسالانس باله كلالي     شد و هرچه جلو آمد فاصله بيشتر شد تالا ايالن   حضرت مسي 

 مسيحيت را پشت سر گذاردند.

 اوت پيامبران با فيلسوفان تف

 ها معتقدند سقراط پيامبر بوده است، نظر شما در اين باره چيست؟بعضي سؤال:

داند كه سقراط پيامبر نبالوده  مسلّم كسي كه راه و روش پيامبران را بشناسد، مي جواب:

و خود سقراط هم هرگز چنين ادعايي ندارد، ولي حكيم بزرگالي اسالت، تفالاوت پيالامبر بالا      
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ف اين است كه فيلسوف با عقل استداللي و با مفهومي از حقيقت، سالر و كالار دارد،   فيلسو

هالا دو مقولاله   ولي نبيّ با قلب و با وجودِ حقيقت سر و كار دارد و نه با مفهود آن، اصالً اين

 جدا هستند. گفت:

 جمله محتاجان چشم روشنند صف بر زنند  هاگر هزاران گوش

اراده معطالوف  »آيا واقعاً حرف نيچه را كه معتقد است: سقراط حكيم بزرگي است، امّا

توان باله كّلالي ناديالده گرفالت؟ باله هالر حالال ايالن         مي« به قدرت ريشه در تفكر سقراط دارد

هالاي  حرف درستي است كه يونان پاية تفكر بر  امروز است، هر چنالد در ظالاهر تفالاوت   

خالودش برسالد، همالين بالر       زيادي با همديگر دارند، امّا اگر همان فلسفة يونان به نهايت

كردنالد، كالاري   هاي پيامبران عوض مالي كه جهت آن را توسط راهنماييشود، مگر اينمي

سينا انجاد دادند. از طرفي پيامبران نگاهشالان  كه تا حدّي فيلسوفان اسالمي مثل فارابي و ابن

شالوند  ميبا فيلسوفان فرق اساسي دارد، عنايت داشته باشيد كه پيامبران توسط خدا مبعوث 

هالا  هاي عقلي خود را با انسانتا هدايت خداوند را به بشر گوشزد كنند و فيلسوفان برداشت

 گذارند و لذا كامالً حوزة كار اين دو گروه متفاوت است.در ميان مي

 هبوط انسان در زمين و محجوب شدن از اسماء الهي 

شد؟ پس هر چيالزي هالم   بااي از اسماء حضرت باري تعالي نميمگر انسان جلوه سؤال:

 باشد!اي از همان اسماء حضرت باري تعالي سازد بايد جلوهكه انسان مي

كالرد، در  آري؛ اگر انسان به واقع آن اسماء الهي را كه تعليم گرفت حف  مالي  جواب:

 و طالالور كالاله پيالالامبران شالالد، همالالان مالالي« اهلل»تمالالاد حركالالات و سالالكناتش جلالالوة حضالالرت   

ولي يادتان باشد كه شيطان و نفس امّاره هم در اين عالم  چنين بودند،اين معصومينايمه

وجود دارد، اگر انسان مواظب باشد كه حكم شيطان و نفس امّاره بر او حالاكم نشالود، هالر    

 سازد صورت قدسي دارد.چه مي
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هبالوط در زمالين اسالت، حالاال      اش به شجرة ممنوعه وامروز بشر گرفتار نزديكي

ُطب ا ِمْنمبع »فرمايالد:  ، حرف مهمي است. خداوند ميدر اين هبوط چگونه بايد عمل كند ِِ ْلَنبع اْه
َُ

ُُنَ   َِ ْ َو ال ُ ْ َيْح د َخْ ف  َعَلِهْيِ ََ َع ُهْاَا  ِِ َمْن َت
ََ ُنْم ِمِنِّ ُهْىم  نَّ ِِتَ

ْ
ع َيَ ِإمَّ ََ لاعم  ولِئبَك  .ََجِ

ُ
ُ ا ِبآيعِتنبع أ بِذيَن َكَفبُروا َو َكبذَّ َو الَّ

لم َِ  
عِ  ُ ْ ْصحعُب النَّ

َ
وَ  أ ُْ . يعني؛ همگي را گفتيم از بهشت به زمين هبالوط كنيالد، حالال اگالر     5«ع خعِل

در اين هبوط، از انبياء پيروي كنيد نگراني و خطري براي شما نخواهد بود، ولي بالرعكس؛  

 اند. اند و براي هميشه در آن باقيهايي كه به آيات الهي پشت كنند، همراهان آتشآن

هالاي اسالماء الهالي    هالا جلالوه  د در صالورتي اعمالال انسالان   فرماييپس چنانچه مالحظه مي

خواهالالد بالالود كالاله عهالالد خالالداي را در دوران هبالالوط در زمالالين از طريالالق ارتبالالاط بالالا پيالالامبران 

 اند و اعمالشان حجا  اسماء الهي است.نگهدارند، وگرنه اصحا  آتش

 اي اميدبخشآينده

م نتوانسالته اسالت   چرا امروزه با وجود گسالترش اسالالد در هماله ابعالاد، هنالوز هال       سؤال:

 تأريري بر مدرنيته بگذارد؟

كاله مساللمانان باله    به نظر من بايد سؤال را از چند موضع بررسي كرد، يكي ايالن  جواب:

اند تا از طريالق بصاليرت حضالوري، روح ظلمالاني مدرنيتاله را      خوبي از اسالد استفاده نكرده

كاله هماله چيالز را در    كه بر  اينقدر عجيب به ميالدان آمالد   بشناسند و بشناسانند. ديگر اين

تصرف خود درآورد. بر  نگفت كه دين نباشد تا مسلمانان و يا مساليحيانِ متالدين بالا آن    

مقابله كنند، بلكه دين را هم آورد در منظر خود و آن را بر اساس همان منظالر تفسالير كالرد    

از شود كاله تفساليري كاله مدرنيتاله     كه تأييد مدرنيته باشد. حاال آراد آراد بشر دارد بيدار مي

دهد، اصاًل دين نيست و اتفاقالاً باله نظالر بنالده مساللمانان خيلالي زود دارنالد خطالرات         دين مي

شد كه مالثالً در حالال حاضالر در جمعالي كاله      فهمند. من هيچ وقت باورد نميمدرنيته را مي

تخصص خاص در مورد بر  ندارند، بتوان بحث بر  شناسي را با چنين زوايايي مطالرح  
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خوانديم، جزء آرزوهايمان بود كاله  شناسي را ميهاي بر ثكرد. ما آن روزهايي كه بح

هاي مالا و  ها و دانشگاهها در مجامع عمومي مطرح شود، ولي امروزه در حوزهيك روز اين

شدن است. شالما باله ايالن    به طور كلي در تماد دنياي اسالد، مسأله نقد بر  در حال مطرح

به نظر بنالده همالان ظلمالات     -يالار پيچيده است اي بسنكته عنايت داشته باشيد كه مدرنيته پديده

كاله ماهيالت آن روشالن شالود، زمالان زيالادي الزد اسالت، و خيلالي         براي اين -الزمان استآخر

اي اسالت  شود و آينالدة فكالري، آينالده   ماهيت اين پديده روشن  اميدوار باشيد كه به زودي

خالود را از قافلاله    ور است و هر كس از اين موضوع فاصله بگيردكه نقد بر  در آن شعله

جالا عالرض كالنم كاله آينالده فكالري       تفكر آينده به بيرون پرت كرده است. بد نيست همالين 

اروپا، متعلق به فلسفه هايدگر است و آينالده فكالري مالا در جهالان اسالالد متعلالق باله فلسالفه         

و در نهايت متعلق به تفكر معتقد به مهالدويت اسالت و جالالب اسالت كاله      «  عليه اهللرمحة»مالصدرا

هايدگر در بر  و تفكر مورد بحث در جهان اسالد ناله تنهالا هاليچ تضالادي ندارنالد،      تفكر 

گويالد كاله بايالد    اند براي نمايش همديگر، البته خود هايالدگر هالم مالي   هايي شدهگويا آيينه

خوبي به هم وصل خيلي راه طي كنيم تا به اين مسأله برسيم. امثال دكتر فرديد اين دو را به

بالر روي   -كه چه تفكالر دكتالر فرديالد را قبالول داريالد و چاله قبالول نداريالد        - كنماند. توصيه ميكرده

گويد: من هايدگر را باله عنالوان كسالي كاله بتالوانم      او مي 0هاي ايشان وقت بگذاريد.انديشه

شناسم كه به كمالك  اي ميرا به عنوان يك انديشه« انتظار»اد، ولي بر  را نقد كنم گرفته

كناليم و انسالان را حركالت بالدهيم. در هالر حالال شالما         توانيم آينده را درست تفسالير آن مي

جا آمده است كه در عين ساليطرة ظالاهري   خوشحال باشيد كه سط  فكر يك جامعه تا اين

كنالد و ايالن كالار، آينالدة نويدبخشالي را باله همالراه        مدرنيته، مباني معرفتي مدرنيته را نقد مي

 دارد.

                                                 
  آوري مرحود دكترمحمدمددپور براي آشناشدن با تفكالرات دكتالر فرديالد كتالا    جمع« ديدار فرهي»كتا   - 0

 مناسبي است.
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هالا؛  ، باله گفتالة چينالي   ها را ندارندنبايد گفت مردد زمينة پذيرش اين نوع حرف

هايي كه از موضوع با خبرند بايالد در  ، پس آن«شودسفر هزار مايلي با يك گاد شروع مي»

كاله فاجعالة عظاليم ايالن فرهنالگ همالة ابعالاد        بارة آن سخن بگويند و بنويسالند تالا قبالل از آن   

 اي اساسي برانگيزاند. ها را براي چارهها را فرا گيرد آنزندگي انسان

 عالَم هاي بيانمدرنيته و انس

كه عموماً در آرار دكتر فرديد و دكتر داوري مطرح « عالَم»لطفاً در مورد بحث  سؤال:

ها را تغيير مدرنيته، عالَم انسان»گويند: شده است، توضي  دهيد. مثالً آقاي دكترداوري مي

 ت؟گويند به چه معنا اسكه ايشان مي« عالَم»اين « عالم كردها را بيداد و انسان

« عالالَم انسالان دينالي   »كنيم نوشتار و معني آن، پيشنهاد مي« عالَم»در مورد بحث  جواب:

اي در آن بحث هست. اگر بخالواهيم باله   رسد نكات قابل استفادهرا مطالعه كنيد. به نظر مي

طور مختصر موضوع را مطرح كنيم، بايد عنايت داشته باشيد كه مالا همالواره در مالورد هالر     

يا چيسالتي شاليء و يكالي هالم مفهالود      « ماهيت»ذهن داريم، يكي مفهود شيء دو مفهود در 

جنبه ذهنالي  « ماهيت»شود كه روشن مي «عليه اهللرمحة»يا هستي شيء. در فلسفه مالصدرا« وجود»

شاليء اسالت؛   « وجالود »دارد و در واقع حدّ وجود است و آنچه در خارج واقع است، همالان  

بودن اين ميز هم در خارج به عنالوان يالك واقعيالت،     مثالً اين ميز را در نظر بگيريد، آيا ميز

هالا داده  كه ميز بودن آن يك صورت ذهني است كه ذهن شما به اين چالو  يا اين« هست»

اي به اعتبالار مالاهيتش عالدد اسالت، و از طرفالي      است؟ اگر به اين نتيجه برسيد كه هر پديده

ر ماهيتشالان صالور ذهنالي    ها به اعتباچيستي هر شيء همان ماهيت آن است، پس تماد پديده

اند. پس اگر من پرسيدد اين آقا كيست؟ ايم و در ذات خود عدداست كه ما به وجود داده

ايد. يك بار باله مالا گفتنالد كاله اسالم شالما چيسالت.        و شما گفتيد آدد است، عدد او را گفته

گفتم سؤال از اسم هركس، سؤال از چيستي او است، چيستي هم كه عدد است، پس شالما  
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شناساليد و  كنيد و اگر جوا  شما را بدهم، شما عالدد مالن را مالي   عدد من سؤال مي از وجه

 عدد هم كه ارزش شناختن ندارد.

طالور جالوا  دهالم؛ شالما كمالي فكالر       اجازه دهيد سؤال شما را اين« عالَم»پس در مورد 

ها يا ماهيالات را  ها، چيستيكنيد كه آنچه در خارج واقع است، هستي است ولي حدّ هستي

دهند و عمود مردد به جاي توجّه به هست اشياء، به چيستي يعني به محالدوديت  مي تشكيل

ها نظر دارند و اگر دقت بفرماييد خواهيد گفت: عجب دنيالايي شالده اسالت! مالا هاليچ را      آن

انالد و  وجود ندارد، بلكه چو  را شالكل داده  ايم و چيز را هيچ. آري؛ در خارجچيز گرفته

پنداريالد،  ها را واقعيالت مالي  ناميد و ميزبودنِ چو مي د، ميزشما آن را بر اساس ذهنيت خو

پس ميز در خارج چيست؟ ممكن است طبق اين بحث، جوا  دهيد كه چالو  اسالت، امّالا    

ها، چو  است يا چيزي است اگر موضوع را باز ادامه دهيم، سؤال من اين است آيا چو 

نالوع ماهيالت اسالت يالا از نالوع      بودن بالاز از  كه مثالً سنگ نيست؟ به عبارت ديگر آيا چو 

وجود؟ اگر عنايت داشته باشيد، باز وجودي در خارج هست كاله حالدّ و مرتبالة خالاص آن     

بودن شده اسالت، بنالابراين در رابطاله بالا چالو  ميالز، دوبالاره چيسالتي         وجود، منجر به چو 

مطرح شد و چيستي هم عالدد اسالت. بنالابراين چيالزي و واقعيتالي باله نالاد چالو  در خالارج          

داريالم. آري؛ فقالط   « هسالت »چيزي در خارج از ذهن خود داريالم؟ مساللّم    نداريم. پس چه

يالا  « هسالت »هالا  كنالد. حالال آيالا چالو     هاي مختلف ظهور ميكه به شكل« هست»، «هست»

هالا تالر   ها هست، مثل اين است كاله بگالوييم آ   ها چو  است؟ اگر بگوييم چو «هست»

ي به ناد تالري را در خالود   ايم كه چيز ديگراست، براي آ ، واقعيتي در خارج تصور كرده

كه صرفاً آنچه هست، تري است و باله عبالارت ديگالر تالري،     ها تر است يا ايندارد، آيا آ 

ها به شكل چو  ها هست يا هستها همان تري است. حاال آيا چو تر است؟ آري؛ آ 

هالن  پالس در خالارج از ذ   -تواند باشالد به شكل مَلك يا هر چيز ديگر مي« وجود»كه همچنان -است؟ 

زندگي كند! به اين آدد كه در « هست»فقط هست. خوشا به حال كسي كه در « هست»ما، 

ها است و با هر چيز كه برخورد كند، از جنبة وجودي آن چيالز،  پديده« هستِ»عالم متوجه 
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دارد. بعضي عالَم دارنالد. بعضالي   « عالَم»گويند اين انسان كند، ميبا آن برخورد مي

عالَم است و همه حالرف  است، بي« ماهيات»ند، كسي كه گرفتار كنهم در هيچ زندگي مي

شالر  ما اين است كه مدرنيته با زندگي سراسر توهّمي كه براي بشر به وجود آورده اسالت، ب 

 كرده است. گفت:« عالَم»را بي
 او سالالالمايي نيسالالالت، صالالالندوقي بالالالود  گالالالر ز صالالالندوقي بالالاله صالالالندوقي رود

 ت عالالدد انالالديش نيسالالت جالالالز خيالالاال  گالر هزاراننالد يالالك تالن باليش نيسالت     

كالس كاله در   بيند، ولي آنانساني كه گرفتار خياالت شد، صد عدد صندوق را صد مي 

بالودنش  برد و ناله در ماهيالات، صالد عالدد صالندوق را باله اعتبالار صالندوق        به سر مي« وجود»

بودن فرق ندارد، و تالازه آن  بيند و ديگر صد عدد و يك عدد براي او به اعتبار صندوقمي

 گويد:بيند، لذا خيلي زيبا مينِ صندوق را هم به اعتبار ماهيتش هيچ ميبودصندوق
 جالالالز خيالالاالت عالالدد انالالديش نيسالالت    گالر هزاراننالد يالالك تالن باليش نيسالت     

باله شالكل صالندوق ظالاهر     « هست يالا وجالود  »ا در خارج از ذهن، صندوق نداريم بلكه م 

عالالمي، داريالد بالا    يبينيد اگر مواظب نباشيد بالا يالك بال   رسيد كه ميشده است. به جايي مي

عالَم ها را بيشويد مدرنيته انسانكنيد، در اين حالت است كه متوجّه ميها زندگي ميهيچ

كنالد. امّالا   شود فالنالي عالالَم نالدارد، يعنالي در هاليْچ زنالدگي مالي       كرده است. وقتي گفته مي

ي اند و در وجالود زنالدگ  كساني كه در سلوك عقلي و قلبي از ماهيت، به وجود منتقل شده

عرض شده است كه اوّل بايالد  « ضرورت مطالعه و نحوه آن»كنند عالَم دارند. در بحث مي

هالاي چنالين افالرادي را بخوانيالد. اگالر شالما       دار را پيالدا كنيالد و بعالد كتالا     هاي عالالَم انسان

عالم را مطالعه كنيد، كالار شالما مثالل موشالي اسالت كاله سالرش را از        هاي بيهاي آددكتا 

اي آورد، نتيجاله گالردد و از سالوراخ ديگالر سالر درمالي     پالس برمالي  كند، سوراخي بيرون مي

ها با وجود مرتبط كند و از طريق مطالعة آنها شما را وارد عالَم نميندارد، چون آن كتا 

آري؛ وجالود درجاله   «. اي از وجالود ورود در مرتباله »شويد. پس عالَم؛ عبارت اسالت از  نمي

د بفهميد كسي در دنيالايِ وجالود اسالت    دارد و به اصطالح تشكيكي است. شما اگر خواستي
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هالا گذشالته اسالت. اگالر     كاله از ماهيالت  ها مهم است يا اينيا نه، ببينيد كه آيا براي او ماهيت

كنالد. شالما از او چيالزي    هالا مهالم اسالت، او در عدمسالتان زنالدگي مالي      هنوز براي او ماهيالت 

دهالد،  شما عالَم مالي دست بياوريد. اگر به درستي با دين برخورد كنيد، دين به توانيد بهنمي

هالا باله حضالور    العاده متعالي. چرا كه در دينداري انسانآن هم عالمي با درجه وجودي فوق

گالاه كاله   آن»شالوند. در بحالث   رو مالي روند و با اصل و اساس وجالود، يعنالي خالدا روباله    مي

هالاي  در همين رابطه صحبت شده است كه اگر فعاليالت « شودهاي فرهنگي پوچ ميفعاليت

مرتبط كنالد، هالر لحظاله     معصومينا را با وجود خدا و ماليكه و قيامت و ايمهفرهنگي، م

در به رمر رسيدنِ ما به ما كمك كرده است، ولي اگر ما را به مفاهيمِ حقايق عالالم مشالغول   

كند، عمالً ما را وارد عالَمي نكرده، بلكه مشالغول هيچسالتان كالرده اسالت و پالس از مالدتي       

كاله خالود را مالمالت كناليم، در دينالداري سسالت       اي ايالن كنيم و به جال رمري مياحساس بي

 شويم و اين خطر بزرگي است.مي

 نگريعجله و سطحي

آورد حاصالالل از فرهنالالگ مدرنيتالاله را بالالا طالالرح همالاله دسالالتتالالوان ايالالنآيالالا مالالي سؤؤؤال:

 بودن آن ناديده گرفت؟توهمي

اين كردن و نكردن، نيست. موضوع گرفتن و نگرفتن يا استفادهموضوع؛ ناديده جواب:

گالذارد چاله سالطحي از    است كه ما از طريق منظري كه فرهنگ مدرنيتاله در اختيالار مالا مالي    

گيالريم. شالما خودتالان    كنيم و در اين فرهنگ با چاله چيالزي اُنالس مالي    واقعيت را درك مي

هماله  مستحضر هستيد كه هنر اصلي مدرنيته اسالتفادة كالالن و سالريع از طبيعالت اسالت. ايالن      

خالواهيم برسالاند. عالرض بنالده و     تر به آنچاله مالي  چه سريعماشين براي آن است كه ما را هر

ايم ايالن اسالت كاله؛ عجلاله و شالتا  تنهالا سالط  هسالتي را         كساني كه تذكراتشان را پذيرفته

طور كه فاصلة زيادي است بين درك و دريافت مسافري كه از طريق كند، هماننمايان مي

گالذرد، بالا كسالي    و رودخانه مالي السير يا هواپيما از كنار دشت و بيابان و جنگل قطار سريع
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گالذارد. ايالن دو نالاظر،    آراد و گاد به گاد جنگل و جويبار را پشت سر مالي كه آراد

درست است كه هر دو با چشمان خود آن منالاظر   7بينند ندارند.چه ميدرك واحدي از آن

طالور درك كننالد. عالرض بنالده ايالن      ها يك طور اُنس نگرفتند تا يالك را ديدند، ولي با آن

كالاله آيالالا درك اولالي، آن دركالالي هسالالت كالاله بتالوان از واقعيالالت آن دشالالت و جنگالالل   اسالت  

خواهد بگويد مدرنيتاله از ابتالدا   همه مقدمات كه گذشت ميدست آورد؟ اينهايي بهحرف

موضعش طوري نبود كه بتواند درك صحيحي از عالم و آدد و خداي عالم داشته باشالد و  

آلود باله دسالت   آدد را كه با يك نگاه شتا كه اين نوع دريافت خود از عالَم و عجيب اين

گالان  دانالد و باله گذشالته   آورده است، مالك شناسايي و قضاوت نهايي در بالارة هسالتي مالي   

تنهالا  هاي بزرگ فرهنگي را نهاند و سرمايهگيرد كه چرا مثل او به عالم ننگريستهخورده مي

ة موجالود در آن شالد،   كند. كسي كه گرفتار مدرنيته و شتا  و عجلفهمد، نفي هم مينمي

گان پيدا كند. انسالان گرفتالارِ   دلي با فرهنگ حكيمانة گذشتهتواند همزباني و همديگر نمي

بيند، چون اين عالم با زندگيِ سراسالر شالتا  و   نگاه مدرنيته همه چيز اين عالم را مسأله مي

علالم جديالد   خواهد مسايل اين عالَم را با اش هماهنگ نيست، حاال ميتوهمي اميالِ سراسر

گالذارد. آيالا تالالش    كه حاصل همان ديد است، حل كند و اسم اين كارها را هم تفكر مالي 

براي برآوردن اميال نفساني از طريق علم حصوليِ خود بنياد بربي، تفكالر حقيقالي اسالت و    

يالك سالاعت تفكالر از    »فرمايالد:  توان اين نوع تفكر را مصداق تفكري قرار داد كاله مالي  مي

همه ؟ پس اجازه دهيد در جوا  سؤال شما عرض كنم؛ اين«است شصت سال عبادت برتر

دهالد كاله جهالت حقيقالي     آورد كه مدرنيته در اختيار ما گذارده، جهتالي را نشالان مالي   دست

هالاي شالبانه دارد،   وارِ انسان مدرن اگر ظالاهرِ شالاد و پالايكوبي   ها نيست. زندگي كوليانسان

                                                 
كننالد، ابلالب باله    بياييد خود را فريب ندهيم. همة ما از جمله، آنان كه تخصصي فكالر مالي  »گويد: هايدگر مي - 7

فكري زايري مرموز و زيرك است كاله  انگاريم. بياندازة كافي به فقر تفكر دچاريم. همة ما در فكركردن بسيار سهل

تالرين وجاله تلقالي    تالرين و مالنحط  چيالز را باله سالريع   اين روزگار ما هماله  جا حضور دارد زيرا دردر جهان امروز در همه

 ، مقاله گناه تكنولوژي مديريت از لِدِل مَك وُرتر.«كه فوراً و آناً فراموشش كنيمكنيم، فقط براي اينمي
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توانالد بالراي   جاي ايالن عالالم را نمالي   وطني است كه هيچ كولي همراه با يك آوارگي و بي

 خود نقطة اُنسِ با حقيقت قرار دهد و در آن سُكني گزيند.

گمشدة انسان چيز ديگري است، او نيامده است تالا مالالك دنيالا شالود و در يالك نگالاهِ       

اي بدانالالد كالاله علالالم رياضالالي در اختيالالار او گالالرا شالالناخت هرچيالالز را صالالرفاً در انالالدازهكمّيّالالت

شالود و بايالد   جوي شرايطي است كه توسط انسان كامل ظاهر مالي گذارد. انسان در جستمي

مواظب بود كه شيفتگي به مدرنيته حجابي در مقابل طلب حقيقي ما نشود، و از توجه قلبالي  

 و حالت انتظار نسبت به آن حقيقت كبري باز بمانيم.

شالود باله طالور كلالي از     طور كه عرض شد حرف ما اين نيست كه امروزه ميپس همان

جديد فاصله گرفت، حرف ايالن اسالت كاله بايالد مواظالب بالود تالا ايالن باله اصالطالح           دنياي 

آوردها، حجا  آن شرايط الهي نگردند، شالرايطي كاله از طبيعالت و زنالدگي زمينالي      دست

ها به مدد آن، امكان سير به عالم معني برايشان ممكن گردد. مدرنيتاله  سازد تا انسانپلي مي

ل احساس بيهودگي و ال ادريگالري انسالان و   حجا  ظلماني آن حقيقت كبري است و عام

 بلبة طابيان و علت دورافتادن انسان از معني و معنويت است.

هالا  روحية شتا  و عجله، عزد پيگيري مسايل را تا رسيدن به باورهاي حقيقالي از انسالان  

يابالد و نظالر باله    نگرد و به هيچ رازي دسالت نمالي  ربوده است و لذا همه چيز را در سط  مي

كاله نگالاه كالردن باله     « انديشالي مالرگ »كلالي از دسالت داده اسالت و ديگالر     را باله كل هسالتي  

 ترين الية زندگي زميني است، فراموش شده است.عميق

كننالد، چالون بالا ايالن روح و     هاي بزرگِ تاريخ ما، ما را مساعدت نمياگر امروزه اُسوه

هالا  سالوي آن توانيم باله  روحيه كه سراسر پر از شتا  و عجله به سوي ناكجاآباد است، نمي

هالا هسالتيم و ايالن حجالابي     برويم، نهايتاً به دنبال تأييد كارهايمان توسط سيره و ساللوك آن 

هالا  خواهيم به جاي آن كه به خدمت آنايم، چون مياست كه بر حجا  قبلي خود كشيده

ايالم از  آوريالم و در نهايالت چالون تالالش نكالرده     ها را به خالدمت خالود در مالي   در آييم، آن
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هاي بالزرگ را باله   هاي جعلي از اُسوهسير كنيم، نمونه« بقاء»روحية روحية شتا  به 

آييم، زيرا كه اينان با نفس امّارة مالا همالاهنگي   پذيريم و به خدمتشان در ميها ميجاي آن

 دارند. 

گوييم اگر امروزه مدرنيته از طريق علود مخصوص به خودش، امكالان شناسالايي   ما مي

جالويي بالر طبيعالت موفالق گردانيالده      و انسالان را در ساللطه   هاي مادي را فراهم آوردهپديده

 ها محرود كرده است.است، اما او را از درك حقايق هستي و ايجاد نسبت با آن

انسالان حيالواني    شأن آدمي است ودرصورت بالدون راز بالودن،  « طلب راز»گوييم ما مي

ل راز و اهل طلب رود، زيرا انسان واقعي؛ اهاست كه در پيكرة آدمي در پهنة زمين راه مي

راز و تشنة راز هستي است و آدمي بايد مواظب باشد از اين شأن محالرود نشالود، وگرناله از    

گويالد كاله بسالياري از    ديگري سخن مالي  است. مدرنيته از انسانِمعني زندگي محرود شده 

خواهيد آن باشيد ولي ممكن است نسبت به آن خودآگاهي الزد را نداشته باشاليد  شما نمي

بخشيدن به آن، و ساليطرة آن شالويد. همچنالان كاله ذات آزاديِ     ناخواسته موجب قوادو لذا 

دنياي جديد، آزادي واقعي نيست، آزادي نفس امّاره است، ذات ابزارهاي تكنولوژي هم، 

طلبِ نفس امّالاره اسالت. امالا مشالكل     ابزار زندگي با طبيعت نيست، ابزار ارضاي روح سلطه

انالد كاله تصالور نبالود     در همة زندگي ما خود را جالاي داده  اين است كه اين ابزارها آنچنان

پالذيرد.  ها مساوِي عدد زنالدگي اسالت و مساللّم اسالت كاله كسالي عالدد زنالدگي را نمالي         آن

كالنم و تالا ايالن معمالا حالّل نشالود كاله نالوع         همچنان كه بنده نيز توصيه به عدد زندگي نمالي 

 توان زندگي كرد، اين دعوا همچنان ادامه دارد.ديگري هم مي
 منقالالار در آ  شالالور دارد همالاله حالالال   كالاله خبالالر نالالدارد از آ  زالل  مربالالي

خواهيم زنالدگي خالود را بهبالود بخشاليم و از آن     چگونه به صِرف تغيير اشياء طبيعي مي 

طرف هم دل در گرو ساحت قدس داريم!؟ آيا وقتي از طريق مدرنيته، رابطة بالين انسالان و   

شود؟ ديگر رابطة انسان با انسان و ميطبيعت مختل شد، ساير روابط گرفتار همان اختالل ن

آوردهاي به قول شما، مهم ماند؟ آيا بشر با اين دسترابطة انسان با خدا و معنويت باقي مي
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كردن باقي گذارده است؟ آيا با امثال تلويزيالون و اينترنالت،   براي خود راهي جهت زندگي

نمايند؟ وقتالي  را سرگرد ميكنند يا بيشتر همديگر مردد جهان بيشتر با همديگر گفتگو مي

 رازي در ميان نماند، ديگر گفتگو معني ندارد.

 مدرنيتة اسالمي ممكن است؟

: چه اشكال دارد نتاي  مثبت مدرنيته را بگيريم و با تعاليم ديني جمالع كناليم و باله    سؤال

 وجود بياوريم؟به« مدرنيتة اسالمي»اصطالح؛ يك 

تا حدّي عنايالت فرموديالد كاله مدرنيتاله و     رسد با مباحثي كه گذشت : به نظر ميجواب

دارند و لذا جمع ايالن دو ممكالن   « خدا»و « انسان»و « عالَم»اسالد دو منظر كامالً متفاوت به 

اند معتقدند مدرنيتاله يالك مجموعالة باله هالم      نيست. متفكراني كه در اين موضوع كار كرده

تنهالا در  ماييد، كاله ناله  فراش هم همين است كه مالحظه ميآورد و نتيجهپيوسته است كه ره

تأمين دنياي بشر به توفيق دست نيافته است، بلكه دنياي بشريت را دچار بحران كرده اسالت  

ترين جوابگويي را نداشالته اسالت؛ و بالر خالالف     و در نيازهاي معنوي و فطري بشر كوچك

هاي اجتماعي پديد نياورده اسالت، بلكاله بالرعكس؛    تنها براي بشر آزاديادعايي كه دارد نه

تالر و  وجالود آورده كاله بساليار پيچيالده    خصوصي را باله افزاريِ بهبردگي مدرن و بردگي نرد

گوييالد  كه شما مي« مدرنيتة اسالمي»اصطالح براندازتر از بردگي قديم است و اين بهانسان 

هاي مخصوص باله  نزديك كند، به مدرنيته و بحران« تمدن اسالمي»به جاي آن كه ما را به 

فرماييد آيا توحيالد حالرف   كه شما مي« مدرنيتة اسالمي»د. باالخره در اين كنآن گرفتار مي

هالاي ارادة انسالان جريالان دارد و    زند و در آن پرستش خالدا در همالة الياله   اول و آخر را مي

هالا و  و خودبنيالادي مطالرح اسالت و ميالل    « اومانيسم»مقصد اصلي انسان بندگي خدا است يا 

ها گيري نهايي جامعه با تكنوكراتزنند؟ تصميمهاي بشر حرف اول و آخر را ميخواست

ها و خارج از هر رويكالردي باله   است و يا با دستورات وَحي، يا با رأي و عقل جمعيِ انسان

مثالل   -كنيد كه يا بايد منظالر يالك قالود، مدرنيتاله محالور باشالد       دستورات الهي؟ مالحظه مي
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وجالود  و تشالتت باله  ها دستورات وَحي، وگرنه در جامعاله تعالارض   يا منظر آن -بر 

توانالد  كنيالد نمالي  اي كاله شالما پيشالنهاد مالي    آيد، چون دستگاه معرفتي جامعه در جامعاله مي

 هماهنگ باشد.

اگر در فرصت مناسب بتوانيم خصوصيات تمدن اسالمي را تبيين نمالاييم شالايد بتالوانيم    

ارجالاع  « زايي شيعهتمدن»جوا  اين سؤال را كامل كنيم و لذا باز شما را به سلسله مباحث 

 دهم.مي

 سنت و مدرنيته

را مقابالل مدرنيتاله قالرار    « سالنت »در جمالت منتقدين باله فرهنالگ مدرنيتاله واژة     سؤال:

 ها چيست؟دهند، منظور از سنت در جمالت آنمي

سنت به معني توجه به حقايقِ داراي خاستگاه قدسي و منشأ وَحيالاني اسالت كاله     جواب:

عني سنت رو در روي تجددگرايي يالا مدرنيتاله   از خداوند سرچشمه گرفته است، و به اين م

هالا را بريالده از دسالتورات    اسالت زنالدگي انسالان    دگيرد كه با روح سكوالر در صدقرار مي

الهي، مديريت كند و جايي و نقشي براي حقايق رابت عالم قايل نيسالت كاله در مقالاالت و    

 كتب زيادي در اين مورد بحث شده است.

«بركاتهاهلل و  والسالم عليكم و رحمة»
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