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سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397 نقــد شــفاهی ایــن شــماره از فصلنامــة نقــد کتــاب علــوم انســانی در قالــب یــک نشســت 

ــت و  ــاص یافته اس ــرب اختص ــان ع ــمندان جه ــه و اندیش ــوع اندیش ــه موض ــی ب تخصص
تــالش دارد بــه مســئلة حضــور و انتشــار کتــب تألیفــی و ترجمه شــده مربــوط بــه اندیشــه 

ــران معاصــر بپــردازد.  و اندیشــمندان عــرب در ای
ــاهد و  ــگاه ش ــتاد دانش ــدی زاد، اس ــی مرش ــر عل ــای دکت ــت آق ــه خدم ــن جلس در ای
پژوهشــگر حــوزة اندیشــة ایــران و اســالم؛ آقــای دکتــر ســیدرضا حســینی، دانش آموختــه 
دکتــرای اندیشــة سیاســی از دانشــگاه شــهید بهشــتی؛ آقــای دکتــر محمدهــادی احمــدی، 
ــر شــهاب  ــای دکت ــدرس حــوزه و دانشــگاه؛ و آق ــارف اســالمی و م ــرای مدرســی مع دکت

دلیلــی، دبیــر نشســت هســتیم. 

دلیلــی: آقــای دکتــر مرشــدی زاد بحــث را بــا حضرتعالــی شــروع می کنیــم. شــما 
ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب ــران را چگون ــی در ای ــای عرب ــر کتاب ه ــول نش ــیر تح س
ــد؟ ــه بفرمایی ــد شــرحی ارائ ــته و داری ــی داش ــن حــوزه فعالیت ــه در ای درصورتی ک

ــن  ــه م ــم ک ــرض کن ــما ع ــت ش ــم. خدم ــم اهلل الرحمن الرحی ــدی زاد؛ بس مرش
خــودم اولیــن کار ترجمــه ای کــه شــروع کــردم عربــی بــود و ســال 1366 در دورة 
دانشــجویی بــود کــه تصمیــم گرفتــم کاری را بــرای ترجمــه شــروع کنــم و کتــاب 
ــه اصــال  ــا ناشــری ک ــد دوم را ب ــر شریف القرشــی جل ــام الحســین از باق ــاة  االم حی
شــاید االن نباشــد شــروع بــه ترجمــه کــردم. ایــن کتــاب بــه نتیجــه نرســید یعنــی 
ــن کار  ــن اولی ــد. ای ــار ش ــتی دچ ــه سرنوش ــه چ ــت و ب ــا رف ــم کج ــاًل نمی دان اص
ــام دادم و دوایرالخــوف  ــد انج ــام از ابوزی ــک کار ناتم ــم ی ــد از آن ه ــود و بع ــن ب م
ــی  ــن و یک ــد، م ــا ش ــاکام ره ــم کار ن ــد بگوی ــع بای ــردم. درواق ــام کار ک را نیمه تم
ــد  ــم بع ــود روی آن کار کنی ــرار ب ــادی، ق ــی علی آب ــر صادق ــای دکت از دوســتان، آق
نتوانســتیم بــا هــم تــا آخــر برویــم و یــک کار نیمه تمــام ادب الوزیــر مــاوردی را دارم 
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کــه حجمــش خیلــی زیــاد نیســت و نیمــی از آن را انجــام دادم. ایــن مباحــث دربــارة 
ــن حــد اســت.  ــی در ای ــا متــون و کتاب هــای عرب ــود کــه ارتبــاط مــن ب خــودم ب

ــی  ــای عرب ــر کتاب ه ــالح نش ــول به اصط ــیر تح ــوص س ــی در خص ــر نگاه اگ
ــون  ــی مت ــته ایم؛ یعن ــی داش ــاً دین ــاط عمدت ــرب ارتب ــان ع ــا جه ــا ب ــم، م بیندازی
دینــی در آن جــا منتشــر می شــود منتهــی دو مانــع در ارتبــاط بــا نشــر ایــن آثــار 
ــی  ــت. یک ــود داشته اس ــر وج ــال اخی ــد س ــل از ص ــل قب ــته حداق در دوران گذش
این کــه مذهــب مــا شــیعه اســت و آن هــا ســنی مذهب هســتند و قطعــاً بســیاری از 
آثــاری کــه آن هــا منتشــر می کردنــد جامعــة علمــی مــا خیلــی ضــرورت نمی دیــد 
ــکا  ــا لینگوافران ــا فاخــر ی ــان واســط ی ــل دوم بحــث زب ــرود؛ دلی ــه به ســراغش ب ک
ــه از  ــم ک ــی ه ــار علم ــد و آث ــی می دانن ــان عرب ــا زب ــة م ــای علمی ــت. حوزه ه اس
ــی  ــاز و ضرورت ــت نی ــرار می گرفته اس ــان ق ــورد استفاده ش ــاً م ــرب احیان ــان ع جه
بــرای ترجمــة آن احســاس نمی شده اســت. بعضــی از آثــار بیشــتر در حــوزة تاریــخ 
اســالم اســت کــه در دوران گذشــته بــه زبــان فارســی ترجمــه شده اســت. بنابرایــن 
ــر  ــال های اخی ــا س ــر رازی، ت ــر فخ ــیر کبی ــل تفس ــی مث ــی مهم ــای خیل کتاب ه
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــدر م ــه این ق ــان ک ــا مجمع البی ــود، ی ــده ب ــه نش ــاًل ترجم اص

ــه. ــا ن ــت ی ــه شده اس ــم ترجم ــم االن ه ــود نمی دان ــده ب ــه نش ــرد ترجم می گی
ــم  ــد و آن ه ــم روی می ده ــاق مه ــک اتف ــیم ی ــه می رس ــر ک ــه دورة معاص ب
ــن  ــران، ای ــوازات آن در ای ــرب و به م ــان ع ــت. در جه ــی هس ــالم سیاس ــد اس رش
اســالم سیاســی اســت کــه زمینــه را بــرای انتشــار برخــی از آثــار فراهــم می کنــد. 
آثــاری کــه از اندیشــه ها و دید گاه هــای ســیدجمال شــروع می شــود و بعــد 
ــیدقطب و  ــه س ــد ب ــترین تأکی ــم بیش ــوان ه ــورد اخ ــد و در م ــوان می رس ــه اخ ب
ــی اندیشــه های ســیدقطب اســت و مترجمــان بســیاری به ســراغ  ــای انقالب جنبه ه

ــد. ــار می رون ــن آث ای
ــد؛  ــران ش ــان وارد ای ــای آن زم ــه مقض ــا ب ــی بن ــالم سیاس ــار اس ــه آث مجموع
ــی  ــار فرهنگ ــا آث ــاب ی ــه کت ــرم ک ــروض می گی ــوان مف ــن به عن ــن را م ــه ای البت
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ــه و  ــا ترجم ــد، ورودش ی ــد می کن ــود و رش ــه ای وارد می ش ــک جامع ــی در ی وقت
یــا انتشــارش یــک نیــاز یــا مخاطبــی بــرای خــودش دارد و ایــن را بایــد به عنــوان 
مفــروض پذیرفــت. سیســتم عرضــه و تقاضــا در حــوزه نشــر هــم جــاری هســت؛ 
ــران  ــالم گرایی در ای ــان اس ــود دارد و در آن دوره جری ــی وج ــه مخاطب ــه ک آنگون
ــرد  ــدا ک ــه انتشــار و گســترش پی ــم شــروع ب ــار ه ــن آث ــود و ای در حــال رشــد ب
ــران گذاشــت و می شــود گفــت بخشــی  ــر فضــای سیاســی ای و تأثیــرش را هــم ب
ــد  ــالمی ش ــالب اس ــه انق ــر ب ــه منج ــران را ک ــالم گرایی در ای ــای اس از دیدگاه ه
تغذیــه کــرد. ایــن یــک مــوج از رشــد آثــار عربــی هســت و در کنــار این هــا آثــار 
مالیم تــر جهــان عــرب هــم هســت کــه انتشــار پیــدا می کنــد و مخصوصــاً آثــاری 
ــد تشــیع هســت. حــاال از  ــد مؤی ــران احســاس می کردن ــه تشــیع و شــیعیان ای ک
ــانیه  ــوت العدالة االنس ــا ص ــد ت ــدان بگیری ــی زی ــب جرج ــای علی ابن ابیطال کتاب ه
ــه  ــل ک ــن قبی ــاری از ای ــود و آث ــاح ابوالمقص ــی ابوالفت ــام عل ــاب ام ــرداق و کت ج

ــنوند. ــران می ش ــان دیگ ــان را از زب ــرف خودش ــد ح ــاس می کردن احس
بــه دورة جدیــد کــه می رســیم مــن موجــی را حداقــل از اواســط دهــة 1360 
ــم کــه در آن جــا  ــی بگیری ــان پ ــة کی ــم از مجل ــم کــه شــروعش را می توانی می بین
ــط  ــی توس ــی دین ــی و نوگرای ــاب نواندیش ــب در ب ــی از کت ــاالت و بخش های مق
ــا  ــم این ج ــم بگویی ــد و می توانی ــر می گردی ــه و منتش ــان ترجم ــندگان کی نویس
ســرآغاز آشــنایی جامعــة فکــری ایــران بــا ایــن اندیشــمندان اســت. آن چیــزی کــه 
ــد  ــه سراغشــان برون ــن ب ــار ترجمــه شــود و مترجمی ــن آث ــه ای زمینه ســاز شــد ک
ــود کــه اگــر ایــن کتاب هــا را به صــورت جریــان نومعتزلــی درنظــر بگیریــم  ایــن ب
ــار در آن  ــا محوریــت عقــل، آزادی و اختی ــوع نواندیشــی ب ــی کــه یــک ن کتاب های
ــی  ــاد انقالب ــک دورة ح ــد از ی ــران بع ــد ای ــری جدی ــان فک ــاز جری ــود دارد نی وج
ــه  ــرار اســت حکومــت اســالمی داشــته باشــیم چگون ــا ق هســت کــه حــاال اگــر م
ــل  ــن به دلی ــم؟ بنابرای ــتی بدهی ــدرن آش ــان م ــای انس ــا نیازه ــت را ب ــن حکوم ای
ــر  ــا درگی ــتر از م ــتند و بیش ــی داش ــت دین ــا حکوم ــتر از م ــا بیش ــه عرب ه این ک
مباحــث سیاســی بودنــد احســاس نیــاز شــد کــه بــه ســراغ ایــن آثــار برویــم کمــا 
ــورد  ــن دوره م ــم در ای ــرب ه ــان ع ــی جه ــیک سیاس ــار کالس ــی آث ــه حت این ک

اقبــال قــرار گرفــت.
ــالم  ــه اس ــوط ب ــث مرب ــترش مباح ــای 40 و 50 را دورة گس ــر دهه ه ــا اگ م
سیاســی بــا محوریــت اخــوان درنظــر بگیریــم دورة بعــد از انقــالب حتــی نیازهــای 
خــود حکومــت هــم مــا را به ســراغ برخــی آثــار عربــی کالســیک بــرد. کمااین کــه 
ــورد توجــه  ــالب م ــد از انق ــا بع ــه شــد ت ــه ترجم ــاوردی ک االحــکام  الســلطانیه م
ــای کار  ــوز ج ــار هن ــی آث ــه برخ ــم ک ــاس می کن ــن احس ــورد م ــن م ــود؛ در ای نب
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دارد. کتــاب الخــراج ابویوســف کوفــی هنــوز ترجمــه نشــده و اگــر قــرار اســت کــه 
ــته  ــی داش ــا حکمران ــب ب ــی متناس ــادی دیدگاه های ــث اقتص ــا در مباح ــای م فقه

ــد. ــار هــم برون ــن آث باشــند خــوب اســت کــه به ســراغ ای

ــاحت  ــان دو س ــه می ــی ک ــود تفاوت های ــا وج ــینی ب ــر حس ــای دکت ــی: آق دلیل
اندیشــة ایرانــی و عربــی برقــرار اســت و در برخــی مــوارد صحبــت از عقــل عربــی 
ــه نظــر شــما ســیر تحــول ترجمــه و نشــر  ــد، ب و ســنت خســروانی به میــان می آی

ــی اســت؟  ــل ارزیاب ــه قاب ــران چگون ــرب در ای ــای اندیشــمندان ع کتاب ه

ــنفکران  ــا روش ــا ب ــنایی م ــه آش ــم ک ــروع می کن ــور ش ــم را این ط ــن بحث ــینی: م حس
ــی از حــرف و حدیــث و نقــد نبوده اســت. درواقــع  معاصــر عــرب درواقــع هیچ وقــت خال
هــم اندیشــمندان ایرانــی یــک غیریت ســازی را نســبت بــه جهــان عــرب داشــتند و هــم 
اندیشــمندان جهــان عــرب. مثــاًل خیلی هــا بحــث از تفــاوت در زبــان، تفــاوت در مذهــب، 
ــد! چــون در  ــی کرده ان ــوع حکمران ــاوت در ن ــی تف ــا حت ــت تاریخــی و ی ــاوت در هوی تف
ایــران مــا ســلطنت داریــم بــا یــک تــم فلســفی، در جهــان عــرب خالفــت و امــارت داریــم 
بــا یــک تــم فقهــی. همچنیــن از آن طــرف هــم بــود. محمــد عابــد جابــری در نقــد عقــل 
عربــی صحبــت از عقــل عربــی می کنــد و تفاوتــی بیــن عقــل عربــی و عقــل یونانــی قائــل 
ــه  ــی و اروپایــی از شــناخت ب می شــود. وی تفــاوت را در ایــن می بینیــد کــه عقــل یونان
ارزش مــی رود ولــی عقــل عربــی از ارزش بــه شــناخت مــی رود و بعــد درواقع یک رفرنســی 
ــه شهرســتانی می دهــد کــه شهرســتانی عقــل فارســی و یونانــی را در کنــار هــم  هــم ب
ــی  ــل فارســی و یونان ــل عق ــع در نقطــة مقاب ــی در واق ــل عرب ــد عق ــذارد و می گوی می گ
ــه  ــرب. البت ــنفکران ع ــازی روش ــی اســت از غیریت س ــن مســئله مثال ــرد. ای ــرار می گی ق
اساســاً نقــد بــه ایــن  دیدگاه هــا هــم زیــاد بــود، مثــاًل آیــا می تــوان وجــه ذات گرایانــه یــا 
قوم گرایانــه بــرای عقــل درنظــر گرفــت یــا نــه. امــا نکتــه ای کــه مــن می خواهــم اشــاره 
کنــم ایــن اســت کــه لــزوم توجــه بــه روشــنفکران عــرب بــرای مــا خیلــی ضــروری اســت 
از ایــن جهــت کــه مــا یــک »تجربــة زیســتة مشــترک« داشــتیم؛ درواقــع ایــن تجربــة 
زیســتة مشــترک آن اتفاقــی اســت کــه در جهــان اســالم، حــاال جهــان اســالم می گوییــم 
کــه ایــران را هــم دربرگیــرد، افتــاد و آن مســئلة ظهــور تجــدد اســت و اساســاً ایــن ظهــور 
تجــدد مــا را بــه یک جــا رســاند. ظهــور و بــروز تجــدد اساســاً حلقــة مشــترکی در جامعــة 
ــد و  ــس کردن ــران را ح ــن بح ــد و ای ــا ش ــا و عرب ه ــا، ایرانی ه ــن ترک ه ــالمی در بی اس

یــک فاصلــه ای بیــن نظــام ارزش و امــر واقــع ایجــاد شــد.
ایــن ذهنیــت وجــود داشــت و در عرب هــا هــم بــود کــه اســالم اکمــل و برتــر 
ــد  ــع می دیدن ــة واق ــا در صحن ــود ام ــک و ارزشــی ب ــن در نظــام متافیزی اســت؛ ای
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کــه واقعــاً عقــب هســتند، ایجــاد ایــن فاصلــه در نظــام ارزشــی و امــر واقــع درواقــع 
ــران مشــترک  ــک بح ــن ی ــت. ای ــی اس ــة عرب ــران و جامع ــتراک ای ــه اش ــک وج ی
ــت.  ــهود اس ــوال مش ــته ها و اق ــی از نوش ــد در خیل ــس کردن ــا ح ــه آن ه ــود ک ب
وقتی کــه ســیدجمال از وحــدت و بازگشــت بــه خویشــتن صحبــت می کنــد 
درواقــع نســخه هایی کــه تجویــز می کنــد همــه حاکــی از ایــن اســت کــه مســئله 

را بیابنــد کــه مســئله چــه هســت.
آقــای دکتــر مرشــدی زاد آثــار زیــادی را نــام بردنــد و در فرمایشــات ایشــان 
بــا یــک ســیر تاریخــی آشــنا شــدیم کــه روشــنفکران عــرب بــه کجــا رســیدند و 
این کــه مــا در کجاییــم. بــا ایــن مقدمــه مــا می توانیــم بگوییــم کــه در ســاحت 
اندیشــه ورزی در جهــان اســالم بــا یــک ثنویت اندیشــی و دوگانه انــگاری 
ــم   ــوان الوعی المنقس ــت عن ــون تح ــان غلی ــت از بره ــی هس ــم؛ کتاب مواجه ای
)ذهــن دوگانــه(، آن جــا تــز جالبــی را مطــرح می کنــد. وقتی کــه نظــام 
ــک  ــن ی ــک ســنتزی بی ــد ی ــا نمی توان ــد ام ــه می کن ــع تغذی ارزشــی از دو منب
ــگ  ــی و گن ــر برفک ــا تصوی ــازد، این ج ــر بس ــی دیگ ــام ارزش ــام ارزش و نظ نظ
می شــود و بنابرایــن این جاســت کــه انســان مســلمان در خاورمیانــه نــه مــدرن 
ــن  ــم ای ــر می کن ــنتی. فک ــم س ــدرن اســت و ه ــم م ــنتی، و ه ــه س اســت و ن
ــا  ــگاری را خیلی ه ــن دوگانه ان ــت. ای ــگاری اس ــن دوگانه ان ــی از ای ــان خوب بی
داشــتند و اساســاً مــن فکــر می کنــم کــه شــاید بتــوان گفــت پاشــنة آشــیل 
ــام  ــن نظ ــع بی ــه درواق ــران هســت ک ــرب معاصــر و ای ــنفکری ع ــان روش جری
ــن موضــوع برایشــان  ــد و ای ــه انتخــاب بزنن ــد دســت ب ــع بای ــر واق ارزش و ام
بحران آفرینــی مــی کنــد. مثــاًل ابوزیــد در کتــاب اخیــرش بــه تاریــخ نامقــدس 
ــک  ــد تفکی ــن دو بای ــن ای ــه بی ــد ک ــاره می کن ــدس اش ــن مق مســلمانان و مت
ــوظ.  ــن نجیــب محف ــی هــم همین طــور و همچنی ــا امین الخول ــل شــویم؛ ی قائ
به همیــن جهــت اســت کــه مســئله ای به نــام راه ســوم در دنیــای اســالم طــرح 
 می شــود امــا نمی توانــد آن را بــه ســرانجام برســانند و آخــرش هــم ایــن پــروژه 

ناتمام می ماند.
ــد ایــن ســؤال را از روشــنفکران معاصــر عــرب  مســئله ایــن اســت، اساســاً بای
ــد؟ وقتی کــه موضعشــان نســبت  ــا ســنت دارن پرســید کــه ایشــان چــه نســبتی ب
ــا  ــود. برخی ه ــی ش ــاد م ــت ایج ــان بن بس ــد، برایش ــخص نباش ــنت مش ــه س ب
می خواهنــد ســنت را حفــظ کننــد و برخی هــا بــا اتخــاذ روش شناســی هایی 
ســنت را به طــور کامــل می زننــد و این جاســت کــه همــان ذهــن دو پــارة 
ــم  ــنتزی ه ــه س ــاً هیچ گون ــود و اساس ــت می ش ــه روز تقوی ــون روزب ــان غلی  بره

ایجاد نمی شود.
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نقد شفاهی

ــا و  ــه تفاوت ه ــه ب ــا توج ــی ب ــر حضرتعال ــه نظ ــدی ب ــر احم ــای دکت ــی: آق دلیل
ــا  ــت آی ــرار اس ــرب برق ــی و ع ــمندان ایران ــه و اندیش ــان اندیش ــه می ــابهاتی ک تش
بحــران تجــدد ســبب شــد تشــابهات و همــان مســئله ای کــه دکتــر حســینی در 
قالــب مســائل و مشــکالت مشــترک فرمودنــد بیــش از پیــش شــود یــا ایــن مواجهــه 

ــد؟  ــش یاب ــن دو ســاحت اندیشــه افزای ــای ای ســبب شــد تفاوت ه

احمــدی: بســم اهلل الرحمن الرحیم. تشــکر می کنــم. باعــث افتخــار مــن اســت کــه در ایــن 
جمــع هســتم. از بحث هــای آقــای دکتــر مرشــدی زاد و آقــای دکتــر حســینی اســتفاده 
کــردم؛ فقــط مــن برخــالف دیــدگاه آقــای دکتــر حســینی کــه فرمودنــد بحــران تجــدد 
بــرای جهــان اســالم مسئله ســاز شــد، معتقــدم کــه آن بحــران تجــدد نبــود، بلکــه بحــران 
ــه یــک بخشــی از جهــان اســالم برایشــان تجــدد  ــود. البت ــرای جهــان اســالم ب غــرب ب
مســئله شــد ولــی آن چــه کــه بــرای جهــان اســالم نمــود پیــدا کــرد آن ماهیــت فلســفی 
تجــدد نبــود، بلکــه ماهیــت سیاســی غــرب بــود کــه مــا رویارویــی بــا آن هــا پیــدا کردیم و 
همیــن مســئله باعــث شــد کــه گرایش هــای مختلفــی در جهــان اســالم به لحــاظ فکــری 
شــکل بگیــرد. به نظــر می آیــد ســه دورة اصلــی تطــور بیــن متفکریــن در جهــان اســالم 
نســبت بــه امــر سیاســی وجــود دارد کــه ناشــی از مواجهــه بــا بحرانــی اســت کــه از غــرب 
ــدارد و منظــوم  ــی ن ــای منف ــاً معن ــل لزوم ــن تحمی ــل شــد. ای ــان اســالم تحمی ــه جه ب

تلنگــری اســت کــه از بیــرون بــه مــا زده شــد و مــا از داخــل تـَـرک برداشــتیم.
ــه  ــوان این گون ــم را می ت ــدا کردی ــی پی ــا به صــورت عین ــه م ــه  ای ک ــار مواجه چه
بیــان نمــود؛ یکــی مواجهــه ای بــود که کمپانــی هند شــرقی بــه نمایندگی از انگلســتان 
در جهــان اســالم نمایندگــی می کــرد؛ یکــی بحــث مواجهــة ایــران و روس بــود؛ یکــی 
مواجهــه ای کــه عثمانی هــا بــا دولت هــای اروپایــی پیــدا کردنــد و در آخــر مواجهــه ای 

اســت کــه مصری هــا بــا فرانســوی ها و ناپلئــون تجربــه کردنــد.
ایــن  رویارویی هــا در دوران پیشامشــروطه ســه جریــان فکــری را شــکل دادنــد؛ 
البتــه بعضــی از ایــن ســه جریــان فکــری کــه آن موقــع شــکل گرفتنــد بعدهــا در 
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ــی از  ــد برخ ــر می آی ــروزه به نظ ــد و ام ــاق رفتن ــری به مح ــای فک ــاکش نزاع ه کش
ــاره در حــال احیــا هســتند. آن هایــی کــه آن موقــع به محــاق رفتنــد االن دوب

ــر مســئلة حفــظ ســنت تأکیــد داشــتند  ــد کــه ب ــان کســانی بودن اولیــن جری
و مســئلة  آن هــا شــاید همــان تجــددی بــود کــه آقــای دکتــر حســینی فرمودنــد؛ 
ــا کل غــرب غیریت ســازی  ــا سیاســت غــرب مشــکل نداشــتند و اساســاً ب این هــا ب
می کردنــد و کل تمــدن غــرب برایشــان مســئله بــود. گــروه دوم کســانی بودنــد کــه 
ــروه  ــن گ ــه ای ــد ک ــر می آی ــد. به نظ ــری بودن ــال یادگی ــتان به دنب ــة انگلس از تجرب
ــود؛ پــس به دنبــال آن  پیــش از آن کــه درصــدد نفــی باشــد، به دنبــال یادگیــری ب
ــروه  ــک گ ــد. در آخــر ی ــاد بگیرن ــی را ی ــه از انگلیســی ها شــیوة حکمران ــد ک بودن
ــایی  ــل شناس ــروطه قاب ــم در دوران پیشامش ــه ه ــتند ک ــود داش ــم وج ــومی ه س
ــی  ــم ایران ــی دارد و ه ــم ورژن عرب ــه ه ــروطه ک ــم در دوران پسامش ــتند و ه هس
ــا  ــروه ســوم ب ــم. گ ــان راه ســوم بگذاری ــان جری ــوان نام شــان را هم ــاید بت ــه ش ک
ــا مســئلة  ــا ســنت اســالمی و دیگــری ب ــد؛ یکــی ب دو مســئله غیریت ســازی کردن
ــدد و  ــی تج ــد: یک ــات می نمودن ــز اثب ــئله را نی ــا دو مس ــر این ه ــرب. در براب غ
ــتند و از  ــاوت گذاش ــب و ســنت تف ــن مذه ــو بی ــی از یک س ــب. یعن ــری مذه دیگ
ــال نوعــی  ــزی شــدند و خــود به دنب ــه تمای ــل ب دیگرســو بیــن غــرب و تجــدد قائ

ــد. ســنتز »تجــدد مذهبــی« بودن
ــال قانون نویســی رفــت؛  ــان وجــود داشــت و به دنب ــن جری در پیشامشــروطه ای
چــرا کــه مســئلة اصلــی، مســئلة دولــت مــدرن بــود. آن هــا خواســتار دولت ســازی 
ــی در  ــود ول ــن ب ــم همی ــا ه ــة گروه ه ــه مســئلة بقی ــور ک ــد، همان ط ــدرن بودن م
ــروطه  ــد. در دورة پیشامش ــده بودن ــه ش ــکل مواج ــا مش ــیوة آن ب ــی و ش چگونگ
ــه  ــای این ک ــه به ج ــت ک ــن اس ــد ای ــش می آی ــوم پی ــان س ــر جری ــه ب ــکالی ک اش
ــه در ســنت  ــه این ک ــا توجــه ب ــرد، و ب ــده بگی ــد از ســنت فقهــی خــودش ای بتوان
ــوگیری از  ــال س ــت، به دنب ــوم نیس ــدون مرس ــده م ــون نوشته ش ــا قان ــی م فقه
ــی در  ــی به نوع ــون اساس ــتن قان ــگام نوش ــذا در هن ــد. ل ــوی می رون ــوی فرانس الگ
دوگانــة تبدیــل احــکام شــرعی بــه قانــون و کدهــای قانــون اساســی دچــار مشــکل 

ــد. ــاق می رون ــه مح ــت ب ــدم موفقی ــا ع ــوند و ب می ش
پیــرو فرمایشــات آقــای دکتــر مرشــدی زاده کــه ســه دورة متفــاوت را 
صورت بنــدی فرمودنــد، دقیقــاً به خاطــر نــوع مســئله ای کــه مــا و اعــراب داشــتیم، 

ــت. ــرار گرف ــز ق ــا نی ــه م ــورد توج ــا م ــمندان آن ه ــار اندیش آث
مــن آثــار امثــال ابوزیــد، جابــری، ارکــون و... را در جریان راه ســوم قــرار می دهم 
کــه دوبــاره احیــا شــد. چــرا؟ چــون دوبــاره مســئلة مــا بــا ایــن گــروه از متفکــران 
ــه  ــای این ک ــه به ج ــد ک ــدد بودن ــه درص ــد ک ــترکی ش ــئلة مش ــرب مس ــان ع جه
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نقد شفاهی

کاًل غــرب را نفــی کننــد و یــا کاًل به طــور یکپارچــه آن را بپذیرنــد، خواســتار یــک 
ــن کار  ــه ای ــد. به نظــر می رســد یــک بخشــی از جهــان عــرب موفــق ب ســنتز بودن
هــم شده اســت، حداقــل اگــر نگوییــم مطلــق، مقدمــات خیلــی زیــادی را توانســتند 
ــارة  ــن دو پ ــاًل ای ــم اص ــه بگویی ــت این ک ــا نیس ــن بدین معن ــد. و ای ــم کنن فراه

ــرای این هــا جمــع نشــد و هیــچ ســنتزی بیــرون نیامــد. ذهنــی هیــچ گاه ب
تأکیــدی کــه آقــای دکتــر مرشــدی زاد روی بحــث اخــوان داشــتند این جــا خیلــی 
مهــم اســت. به نظــر می آیــد اخــوان پوســت اندازی کــرده و اخوانــی کــه زمــان قطــب 
ــه دهــة 70  ــی ک ــا اخوان ــود و دور اول محســوب می شــوند، ب ــا ب ــان حســن البن و زم
ــؤال  ــن س ــاال ای ــد. ح ــاوت گردی ــی متف ــت خیل ــکل گرف ــة 90 ش ــی ده و 80 و حت
پیــش می آیــد کــه چــه اتفاقــی می افتــد کــه اندیشــمندان ایرانــی آن دوره بــه اخــوان 
ــی اخوانــی کــه بعدهــا متفــاوت می شــود و به لحــاظ فکــری  ــد، ول خــوب توجــه دارن
ــد انجــام  ــری را می توان ــی پیشــرو می شــود و در جهــان عــرب اقدامــات مؤث و عملیات

دهــد آثــارش خیلــی کمتــر مــورد توجــه روشــنفکران ایرانــی قــرار می گیــرد؟
ــه غــرب متجــدد به صــورت  در چنــد دهــه بعــد از انقــالب موجــی از توجــه ب
ــان  ــتر جری ــه بیش ــت ک ــکل گرف ــا ش ــنفکران م ــوی روش ــیع از س ــی وس خیل
راســت گرا هســتند کــه آرمــان غربــی را دنبــال می کردنــد. ایــن یکــی از ضروریــات 
مســئلة مــا اســت. ولــی آن چیــزی کــه در جریــان فکــری ایــران مــورد غفلــت قــرار 
گرفته اســت توجــه بــه وجــه دیگــر هویــت ایرانــی مــا یعنــی جهــان عــرب اســت. 
ــد  ــم فرمودن ــدی زاد ه ــر مرش ــای دکت ــه آق ــور ک ــاله همان ط ــن چندس ــا در ای ام
ــی  ــد ول ــان کــه شــروع شــد موفقیت هــای کمــی حاصــل کردن ــان حلقــة کی جری
به نظــر می آیــد گفت وگویــی بــا جهــان عــرب شــکل نگرفــت؛ منظــورم آن 
جریانــی اســت کــه زمینه هایــی را هــم به لحــاظ فکــری و عملیاتــی فراهــم کــرده 
بودنــد. ایــن زمینــه فراهــم نشــد کــه مــا بتوانیــم از تجربیــات آن هــا اســتفاده کنیــم 
ــی بیــن دو  ــد. یــک گفت وگوی ــا را رصــد بکنن و آن هــا هــم بتواننــد تجربه هــای م
ــم  ــد مــا غفلــت کردی ــی به نظــر می آی ــی ایجــاد شده اســت ول ــی ـ ایران ســنت عرب
ــری،  ــال ابوجاب ــار امث ــه آث ــی ب ــاره توجه ــراً دوب ــدود اخی ــی مح ــورت خیل و به ص
ابوزیــد و... انجــام شــده کــه همــه در ایــن مســیر در حــال اندیشــه ورزی هســتند؛ 
ــی  ــات خیل ــتند و توفیق ــنتز هس ــال س ــیر به دنب ــن مس ــم در ای ــا ه ــة این ه و هم
خوبــی هــم به دســت آوردنــد؛ حــاال نگوییــم کامــل ولــی توفیقــات خیلــی خوبــی 
ــی از  ــم عملیات ــری و ه ــاظ فک ــم به لح ــم ه ــا می توانی ــه م ــد ک ــت آوردن به دس

ــم. ــادی بکنی ــتفاده های زی ــا اس آن ه
آخریــن کالم بنــده ایــن باشــد کــه مــا به دلیــل اشــتراکاتی کــه هــم در مســئلة 
ــای  ــی جریان ه ــتری به تمام ــی بیش ــه خیل ــد توج ــم بای ــروز داری ــم ام ــم و ه قدی
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عربــی به ویــژه جریــان راه ســومی کــه توانســته مقدمــات مســئلة دولــت مــدرن را 
بیــش از ایرانی هــا پیــش ببــرد، داشــته باشــیم. 

ــور  ــد تص ــرح ش ــان مط ــط کارشناس ــه توس ــی ک ــه مطالب ــه ب ــا توج ــی: ب دلیل
ــرح و  ــد ط ــه نیازمن ــت ک ــرح شده اس ــخ هایی مط ــا پاس ــش ها و ی ــم پرس می کن

مباحــث بیشــتر می باشــند.

ــی به صــورت  ــی مطالب ــدارم ول ــد باشــد ن ــوان نق ــه به عن ــزی ک ــدی زاد: چی مرش
تکمیلــی خدمت تــان می گویــم. نیازهــای مخاطــب ایرانــی و یــا نیازهــای روشــنفکر 
ــد،  ــت می کن ــی هدای ــار عرب ــی از آث ــمت بخش های ــه او را به س ــت ک ــی هس ایران
ــی رفتیــم.  ــار غرب ــه ســراغ آث ــا همیــن نیازهــا ب کمااین کــه به ســمت غــرب هــم ب
منتهــا چیــز دیگــری کــه مشــهود اســت ایــن اســت کــه مشــق های نانوشــتة ترجمه 
هــم در طــی زمــان دوبــاره نوشــته شــود. مثــاًل فــرض کنیــد کــه مترجــم ایرانــی 
وقتــی آثــار عربــی را مالحظــه می کــرد یــک زمانــی آثــار عبدالرحمــان کواکبــی را 
ترجمــه کــرد یــا مثــاًل آثــاری از ایــن قبیــل کــه در آن دوره اهمیــت داشــت، ولــی 
دغدغــه و مســئلة مترجــم ایرانــی و فضــای فکــری  االســالم  و اصوال الحکــم در آن 
ــرار نکرده اســت. در  ــاط برق ــا بحــث سکوالریســم ارتب ــوز ب ــرا هن ــان نیســت زی زم
ــؤال  ــن س ــش ای ــازه برای ــد ت ــدا می کن ــی پی ــت دین ــه حکوم ــد وقتی ک دورة جدی
پیــش می آیــد کــه آیــا می شــود در اســالم توجیهــی بــرای سکوالریســم هــم پیــدا 
ــد  ــم می آی ــالم و اصول الحک ــه از االس ــا ترجم ــه دو ت ــت ک ــا هس ــرد؟ در این ج ک
ــم  ــی ه ــد و یک ــه می کن ــه ترجم ــه از فرانس ــی هســت ک ــر رضای ــای امی ــی آق یک

ــی ترجمــه می شــود. ــر از متــن عرب جدیدت
ــای  ــر صحبت ه ــدی ب ــع نق ــوان اســت و درواق ــا اخ ــاط ب ــر در ارتب بحــث دیگ
بــه  می خواهــم  کردیــد  مطــرح  پرســش  چــون  و  نیســت  احمــدی  دکتــر 
ــود  ــه می ش ــوان ترجم ــار اخ ــک دوره آث ــرا در ی ــه چ ــم، ک ــخ ده ــش تان پاس پرس
ــده و  ــول ش ــار تح ــوان دچ ــما اخ ــول ش ــد و به ق ــه االن باش ــری ک و در دورة دیگ
روزآمدتــر شده اســت مــا بــه ســراغش نمی رویــم؟ مــن دو دلیــل را برایــش درنظــر 
ــرق  ــوان ف ــا اخ ــا ب ــگاه م ــأن و جای ــه ش ــل این ک ــم به دلی ــی می گوی ــرم. یک می گی
ــت  ــازی شده اس ــازی و نوس ــه بازس ــت اســت ک ــلمین درس ــت. اخوان المس کرده اس
ولــی هنــوز جریانــی هســت کــه به دنبــال تشــکیل حکومــت اســالمی اســت؛ هنــوز 
ــت اســالمی را دارد و  ــه حکوم ــت نرســیده و آرزوی رســیدن ب ــه تشــکیل حکوم ب
ــکیل  ــتیم. تش ــالمی هس ــاحکومت اس ــم پس ــمش را بگذاری ــر اس ــران اگ ــا در ای م
حکومــت اســالمی را دیدیــم و نمی خواهیــم از اندیشــه های او بــرای تشــکیل 
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ــار موجــود، رویکــرد  ــر اســاس آث حکومــت اســتفاده کنیــم. دوم ایــن اســت کــه ب
ــته  ــه دس ــه س ــرب ب ــا غ ــا ب ــن م ــبت بی ــوص نس ــی در خص ــنفکران ایران روش
تفکیــک می شــوند؛ یــک دســته ای ســنت گرا هســتند و یــک دســته آپولوژســتیک 
ــه  ــا چ ــم آن ه ــه ببینی ــه ک ــع توجیه گرایان ــد و درواق ــگاه می کنن ــوع ن ــه موض ب
 دارنــد و بگوییــم مــا هــم عیــن آن را داریــم، ســومین دســته هــم نوگــرا و 

مدرنیست هستند.
مــا از مرحلــة ســنت گرایی عبــور کردیــم از مرحلــة آپولوژســتیک هــم به نظــر 
ــان  ــه خودم ــتیم ک ــن نیس ــال ای ــر به دنب ــیم و دیگ ــرده باش ــور ک ــه عب ــد ک می آی
را اثبــات کنیــم و به دنبــال پاســخ می گردیــم و نوگرایانــه به دنبــال موضــوع 
ــال  ــود دارد؟ امث ــوع وج ــن موض ــرای ای ــخی ب ــه پاس ــم چ ــم و می گویی می روی
ــن اســت و  ــد کــه در اســالم هــم عیــن همی ــد بودن ــن تأیی ــال گرفت ــازرگان دنب ب
ــرای  ــخی ب ــال پاس ــر به دنب ــت. اگ ــرح نیس ــان مط ــؤال برای م ــن س ــر ای ــا دیگ م
ــیم بندی ها  ــوان در تقس ــد اخ ــر نمی آی ــیم به نظ ــان باش ــی خودم ــئلة نوگرای مس
ــا  ــة م ــؤاالت معتزل ــه س ــود ب ــناخته می ش ــلفی ش ــان س ــک جری ــوان ی ــه به عن ک
پاســخ دهــد. یعنــی نــگاه بــه ســنت دارد و نمی توانــد خیلــی بــه مــا کمــک کنــد. 
یوســف القرضاوی  در  نمی کنیــم،  پیــدا  را  اخــوان جواب مــان  در  به این ترتیــب 
پیــدا نمی کنیــم و عابدالجابــری هســت کــه جــواب مــا را بهتــر می دهــد و ارکــون 
ــاد  ــی جه ــه می خواه ــد ک ــد و می گوی ــا می ده ــه م ــری ب ــواب بهت ــه ج ــت ک هس
کنــی؟ جهــاد را تعریــف کــن و بگــو جهــاد یعنــی این کــه به لحــاظ علمــی 
پیشــرفت کنــی، به لحــاظ ثــروت و دارایــی و اقتصــادی پیشــرفت کنــی و در جهــان 
بتوانــی ســرآمد باشــی و ایــن معنــای جهــاد امــروزی اســت و ایــن مفهــوم را بــرای 

ــد. ــازی می کن ــا بازس م
نکتــة آخــر این کــه بــا توجــه بــه اشــاره ای کــه بــه نجیــب محفــوظ شــد، برداشــت 
مــن هــم همیــن اســت و یکــی از خالء هــای مهــم ارتبــاط مــا بــا جهــان عــرب، ادبیــات 
ــا  ــد از آن م ــر طــه حســین شــروع می شــود و بع ــام اث ــا االی ــه ب ــی ک هســت. ادبیات
ــم؛ بعضــی از  ــات نداری ــرب در حــوزة ادبی ــان ع ــار جه ــی از آث ــی مفصل ترجمــة خیل
آثــار امیــن معلــوف ترجمــه شده اســت و نجیــب محفــوظ خیلــی از آثــارش ترجمــه 
ــگار در توصیفــی کــه  ــارش ترجمــه نشده اســت. ان نشده اســت. جبران خلیل جبــران آث
ــم  ــه فراه ــرای ترجم ــه را ب ــر زمین ــد کمت ــات می کنن ــا و ادبی ــاع در رمان ه از اجتم
ــداً  ــدم جدی ــا را دی ــزی. بعضی ه ــر چی ــا ه ــت و ی ــزی هس ــد ممی ــا درص ــد ی می کن
مثــاًل خانــم دکتــر قندیــل زاده کــه در حــوزة ادبیــات کار می کننــد و این هــا ارزشــمند 
اســت. یکــی از خأهــای مهــم مــا در ارتبــاط بــا جهــان عــرب ترجمــة حــوزة ادبیــات و 

مخصوصــاً رمــان هســت کــه بایــد انجــام شــود.
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در ضرورت یک گفت وگوی ایرانی ـ عربی میان اندیشمندان جهان اسالم

حســینی: مــن می خواهــم آن چیــزی کــه اول گفتــم را تشــریح کنــم. آقــای دکتــر 
احمــدی تکملــه ای فرمودنــد، بنــده هــم منظــور خــودم را روشــن کنم. ببینیــد چیزی 
کــه بــرای مــن دغدغــه هســت روش اســت؛ یعنــی مــن بــه ایــن فکــر می کنــم کــه 
ــا تجــدد  ــک انســان عــرب مســلمان مواجه شــده ب ــه جــای ی ــان را چگون ــا خودم م
ــگاه  ــه وضعیــت خــودش ن ــم و او چطــور ب ــا آن زمینــة تاریخــی اجتماعــی بگذاری ب
می کنــد و چطــور وضعیــت خــودش را تحلیــل می کنــد و چطــور احســاس بحــران 
ــنگری  ــر در روش ــما اگ ــم، ش ــی نبودی ــی غن ــفی خیل ــاظ فلس ــا به لح ــد. م می کن
بخواهیــد نــگاه کنیــد دکارت بــا کانــت و بــا هیــوم نــگاه و انگارة فلســفی و اســتعالیی 
را کمــی تجربــی می کننــد. مــا تــازه آن قــوة تجربــی و حّســی را هــم تحمیلــی یــاد 
گرفتیــم و فهمیدیــم. وقتی کــه عباس میــرزا در جنگ هــای ایــران و روس از آن 
افســر فرانســوی می پرســد کــه شــما چــه شــد کــه این طــور شــدید و مــا نشــدیم، 
ــا  ــر م ــه خــود را ب ــر واقعــی اســت ک ــا ام ــه ب ــن مواجه ــن پرســش اولی ــع ای در واق
ــن  ــتیم و روی زمی ــتعالیی داش ــت اس ــان حال ــل از آن هم چن ــا قب ــرد. م ــدار ک پدی
قــدم نمی زدیــم. در جهــان عــرب هــم این چنیــن بــود. آقــای دکتــر احمــدی غــرب 
را بــا تجــدد جــدا کردنــد اتفاقــاً مــن احســاس می کنــم کــه این گونــه نگاه کــردن مــا 
ــن ثنویت اندیشــی کــه عــرض کــردم همیــن اســت،  ــه این جــا کشانده اســت. ای را ب
ــد اشــاره اش  ــل، ابوزی ــم و تأوی ــد؟ در نوســازی و تحری ــا از کجــا می آی ــن دوگانه ّه ای
ــا  ــی قائــل می شــود ی ایــن اســت کــه تفکیکــی بیــن غــرب سیاســی و غــرب تمدن
جداکــردن و انفــکاک بیــن متــن مقــدس و تاریــخ مســلمانان، یــا همــان جملــه ای که 
در ضرب المثل هــای خودمــان هــم هســت: اســالم بــه ذات خــود نــدارد عیبــی/ هــر 

عیــب کــه هســت از مســلمانی ماســت. 
ــة  ــا نتیج ــنتز ی ــه س ــاًل ب ــا عم ــن دوگانه ه ــه ای ــت ک ــن اس ــن همی ــد م تأکی
مــا  چه کنم هــای  چه کنــم  و  تحّیــر  بــر  چه بســا  و  نشــده  ختــم  روشــنی 
ــا  ــی بیــن شــخصیت و هویــت مذهبــی یــک اندیشــمند ب افزوده اســت. بعضــاً  گوی
روشــی کــه از هرمنوتیــک می خواهــد اســتفاده کنــد دچــار تعــارض می شــود. مــن 
خیلــی موافــق ایــن دوگانه اندیشــی ها نیســتم امــا دلیلــش را آقــای دکتــر احمــدی 

ــوم اســت. ــا راه س ــوم ی ــان س ــه جری ــه ب ــدم توج ــد ع می فرماین
ــد و می خواهــد  ــن اســت کــه جــان الک وقتــی  بحــث می کن صحبــت مــن ای
ــت و از درون  ــر اس ــرت فیلم ــاالری راب ــر پدرس ــدش ب ــد، نق ــم برس ــه لیبرالیس ب
ــنت و گفت وگــوی بــا انجیــل در واقــع فلســفة جــان الک  گفت وگــوی بــا س
درمی آیــد؛ امــا مــا در این جــا همچیــن چیــزی نداشــتیم و نداریــم و عمومــاً یــک 
چیزهایــی را خــرد خــرد کنــار هــم گذاشــته ایم و آخــرش هــم هیــچ معلــوم نیســت 

ــه شــود. ــه گرفت ــن قضی ــد از ای ــه چــه نتیجــه ای می توان ک
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نقد شفاهی

ایــن مشــکل اتفاقــاً از تجــدد بــه این طــرف آغــاز شــد. مــا قبــاًل پیــش از مواجهــه 
ــا منابــع خودمــان داشــتیم. مثــاًل ســیدمرتضی در نقــد و  ــا تجــدد گفت وگوهایــی ب ب
مواجه شــدن بــا جریــان معتزلــه یــا عبدالجبــار معتزلــی بحثــی را مطــرح می کنــد کــه 
منزلــه بیــن  المنزلتیــن درســت نیســت یــا خیلی هــای دیگــر مثــاًل یــا ابوالعــال معــری 
تأکیــد می کنــد کــه هیــچ حجــت بیرونــی جــز عقــل وجــود نــدارد و در ایــن حــد کــه 
بــه الحــاد هــم متهــم می شــود. می خواهــم بگویــم کــه بعضــی از پان ایرانیســت ها یــا 
باســتان گرایی کــه یــک ایدئولــوژی قــوی ای هــم در ایــران هســت و یــک وجــه هویتــی 
ایرانــی اســت می گوینــد کــه یــک خبرهایــی قبــل از اســالم بوده اســت؛ همچنیــن در 
تمــدن اســالمی قــرون پنجــم و ششــم تــا هشــتم هــم این گونــه بوده اســت. چــرا مــا 
االن نمی توانیــم طــرح پرســش کنیــم؟ حتــی می تــوان از اندیشــمندانی نــام بــرد کــه 
ــد؛  ــن ثنویت اندیشــی ها فروغلتیدن ــاز هــم در ای ــا ب ــد ام خواســتند حــل مســئله کنن
ــی و  ــاد غرب ــل خودبنی ــن عق ــذارد بی ــه تفکیکــی می گ ــری ک ــل محمــد عابدالجاب مث
ــی  ــل اروپای ــه آن عق ــد ک ــی وی اشــاره می کن ــع وقت ــی، درواق ــرو عرب ــل پی ــک عق ی
ــرو می شــود. در  ــن عقــل، پی و عقــل روشــنگری وارد جهــان اســالم شــود، خــوب ای
حقیقــت عقــل خودبنیــاد، بــرای اروپــا خودبنیــاد اســت و بــرای شــما کــه خودبنیــاد 
ــناختی و  ــای روش ش ــن بحران ه ــه ای ــت ک ــوم نیس ــم معل ــم بگوی ــت! می خواه نیس

بحــران تفکــر را چگونــه مــی تــوان تاحــدی رام کــرد.

ــاید  ــم ش ــر می کن ــه فک ــود ک ــفی می ش ــث فلس ــی وارد بح ــک بحث ــدی: ی احم
مناســب خــارج از ایــن جلســه باشــد و بحــث مــا توجــه بــه جهــان عــرب از حیــث 
ــم،  ــم بگوی ــر مرشــدی زاد می خواه ــای دکت ــه آق ــه اســت. خطــاب ب نشــر و ترجم
به نظــر می آیــد اخــوان دیگــر اخــوان ســلفی نیســت، امــروزه اخــوان صاحــب دو تــا 
از بزرگتریــن خطــوط هواپیمایــی منطقــه  اســت، صاحــب بزرگتریــن نظــام آموزشــی 
ــه اســت و بیشــترین بیمارســتان ها را  ــن نظــام اقتصــادی منطق ــه و بزرگتری منطق
ــاً  ــه لزوم ــد ک ــال آن باش ــه به دنب ــت ک ــی نیس ــن آن اخوان ــازد. ای ــوان می س اخ
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در ضرورت یک گفت وگوی ایرانی ـ عربی میان اندیشمندان جهان اسالم

حکومــت تشــکیل بدهــد یــا منــش جهــادی ســلفی را بخواهــد دنبــال کنــد؛ به نظــر 
ــد اخــوان از دهه هــای 60 و 70 کــه دهــة60 زمینه هــا برایــش فراهــم شــد  می آی
ــاًل پوســت  ــای 80 و 90 کام ــرد، در دهه ه ــرا ک ــروع به اج ــای 70 و 80 ش و دهه ه
ــری نمــود  ــوان پیگی ــه می ت ــی ترکی ــه اش را در اخــوان آک پارت انداخته اســت. نمون
کــه خیلــی متفــاوت کار می کننــد و به نظــر می آیــد اتفاقــاً در مســئله ای کــه بیــن 
مــا و آن هــا مشــترک اســت، آن هــا یــک راه حــل دیگــری پیــدا کردنــد؛ چــرا کــه 
نســبت بــه مــا نــگاه متفاوتــی بــه مســئله انداختنــد و شــاید همیــن موجــب شــده 

کــه مــا احســاس می کنیــم کــه اصــاًل مســئلة آن هــا، مســئلة مــا نیســت.
اگــر بخواهیــم بــر ترکیــه تأکیــد کنیــم، به نظــر می آیــد کل اخــوان در منطقــه 
در حــال شــکل دهی بــه نیروهــای اجتماعــی و پایه گــذاری کادر تشــکیالتی خیلــی 
ــد. در ترکیــه آک پارتــی جــزو اســالم  قدرتمنــدی هســتند کــه ایجــاد هــم کرده ان
ــی در  ــاه، درک متفاوت ــزب رف ــالف ح ــا برخ ــود، این ه ــوب می ش ــی محس سیاس
ــا در  ــد. این ه ــکار بودن ــم هم ــا ه ــع ب ــا آن موق ــه ت ــد گرچ ــدا کردن ــة 90 پی ده
حــوزة سیاســت و از شــاخة راســت گرای اخوانــی به ســمت نولیبرالیســم رفتنــد. در 
نولیبرالیســم دیگــر مســئلة دولــت مطــرح نیســت بلکــه مســئلة نــوع حکومت منــدی 
و حکومــت داری مطــرح اســت و نمونــة موفــق آن تــا یــک حــد نســبی در دهــة اول 
ــه آن مبتــال  ــراً ب ــارغ از مشــکالتی کــه اخی ــه اجــرا شــد، ف ــرن بیســتم در ترکی ق
ــا ســنت  ــه توانســتند ب ــری ک ــز فک ــر تمای ــاً به خاط ــت دقیق ــن موفقی ــده اند. ای ش
ــا  ــا ب ــئلة م ــت. مس ــل شده اس ــد، حاص ــاد کنن ــت ایج ــم از دول ــان در فه خودش
آن هــا یکــی اســت و مــا هــم به دنبــال دولت ســازی و دولــت مــدرن هســتیم، مــا 
ــی مــا هنــوز  ــی را درســت کنیــم، ول هــم به دنبــال ایــن هســتیم کــه ملــت مدرن
عبــور نکردیــم. بلکــه برعکــس احســاس می کنــم هنــوز در مقدماتــش هســتیم. مــا 
ــه در  ــام ک ــپنتا نیکن ــای س ــة آق ــم. نمون ــه می بینی ــش را االن در جامع نمونه ّهای
ــهروندی  ــئلة ش ــی از این هاســت. مس ــد، یک ــرح ش ــهر مط ــوراهای ش ــات ش انتخاب
کــه از مقدمــات دولــت مــدرن اســت، مــا هنــوز نتوانســتیم مســئله را حــل کنیــم 
ــوب کار  ــی خ ــری خیل ــاظ فک ــائل به لح ــن مس ــوان در ای ــد اخ ــر می آی و به نظ
ــان  ــا هم چن ــون م ــرا؟ چ ــت. چ ــش برده اس ــی پی ــی خیل ــاظ عملیات ــرده و به لح ک
ــی   ــیوة حکمران ــال ش ــا به دنب ــه آن ه ــتیم، درحالی ک ــی هس ــاد دولت ــال نه به دنب
هســتند و بــرای شــیوة حکمرانــی، ِخــرد حکمرانــی متفاوتــی را درنظــر گرفته انــد 
و صــورت مســئله را جــور دیگــری مطــرح کردنــد. آن چــه برایشــان مســئله شــده 
ــه  ــای این ک ــی به ج ــود ول ــالم ب ــان اس ــئله برایش ــود، مس ــت ب ــئلة دول ــود، مس ب
ــا  ــد ت ــرح کردن ــری مط ــه دیگ ــئله را از زوای ــد مس ــی بکنن ــالم را نف ــت و اس دول
توانســتند بــه یــک راه حــل نســبی ابتدایــی برســند. گرچــه پارادوکس هــای ذاتــی 
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نقد شفاهی

در اندیشــة اهــل ســنت وجــود دارد کــه همیــن آک پارتــی نمونــة خــوب آن اســت. 
مثــاًل مشــکل شــخص محوری کــه هیچ وقــت نتوانســتند آن را حــل بکننــد، توســط 
ــان  ــل اصلی ش ــد معض ــر می آی ــت و به نظ ــا شده اس ــاره احی ــان دوب ــای اردوغ آق

هــم همیــن هســت. 
ــل  ــران، تعام ــای ای ــه فض ــبت ب ــا نس ــای آن ه ــی از برتری ه ــن یک ــر م از نظ
گسترده شــان بــا جهــان روز غــرب بــود. آن هــا فضــا را بــرای خودشــان نبســتند و 
در سراســر دنیــا ســعی کردنــد تعامالتشــان را گســترش دهنــد و به صــورت خــاص 
مســئلة حکمرانــی را به جــای این کــه از بــاال بــه پاییــن ببیننــد، از پاییــن بــه بــاال 
ــاد  ــرف نه ــال تص ــی به دنب ــتند ول ــردن هس ــال حکومت ک ــان به دنب ــد. هم چن دیدن
ــروف  ــت. شــعار مع ــراً صــورت گرف ــن اشــتباه اخی ــت نیســتند. در مصــر همی دول
اخــوان کــه بایــد انجــام داد و به صــورت تدریجــی کارهــا را پیــش بــرد، نمونــه اش 
در ترکیــه اجــرا شده اســت و در تمــام کشــورهایی کــه اخــوان حضــور دارنــد هــم 

ــرار گرفته اســت. ــان مســیر ق ــم در هم ــس ه ــال می شــود. تون دنب
نکتــه ایــن اســت کــه مــا بایــد بــاب گفت وگــو را بــا جهــان عــرب بــاز کنیــم، بــا 
ــد باشــد و  ــان بای ــن جری ــه ای ــه ن ــم ک ــم راه را ببندی همــة جریان ّهایشــان. نمی توانی
آن دیگــری نباشــد. بــرای مــا اولیــن مرحلــه ایــن اســت کــه شناســایی کنیــم کــه چــه 
جریان هایــی هســتند، چــه خرده جریان هــا و چــه خرده گفتمان هایــی در آن هــا 
پیــدا شده اســت. بایــد بتوانیــم از همــة حوزه هــا راه بــاز کنیــم. بــا همــة  آن هــا بایــد 

گفت وگــو کنیــم، چــون تجربــة همــة آن هــا بــرای مــا قابــل یادگیــری اســت.

مرشــدی زاد: حــرف شــما را می پذیــرم، کــه نیــاز هســت کــه گفت وگــو صــورت 
ــا جهــان عــرب گفت وگــو نداشــته ایم و منتهــا  بگیــرد و اتفــاق نیفتاده اســت. مــا ب
ــر  ــا را درنظ ــه ماه ــت ک ــر اس ــم بهت ــو کنی ــد گفت وگ ــا بای ــه م ــا ک به این معن
بگیریــم، مــا یــک مــا نیســتیم ماهــا هســتیم. یعنــی فضــای روشــنفکری مــا دارد 
ــی  ــان خیل ــی برای ش ــکده های دولت ــاید اندیش ــه ش ــی رود ک ــی م ــال چیزهای دنب
مهــم نباشــد و حتــی ممکــن اســت جلــوی انتشــار آثــاری کــه آن هــا دغدغه شــان 
ــان  ــا برای ش ــم آن ه ــی ه ــکده های دولت ــر اندیش ــرف دیگ ــد و از ط ــتند بگیرن هس
ــترین  ــه بیش ــم ک ــاس می کن ــن احس ــوان م ــورد اخ ــد. در م ــته باش ــت داش اهمی
ــا االن حکومــت دینــی  ــرای اندیشــکده های دولتــی اســت؛ یعنــی م کاربردشــان ب
ــه  ــت ک ــی اس ــرف دیدگاه ــر در آن ط ــخة دیگ ــک نس ــما ی ــول ش ــم و به ق داری
ــم  ــن نمی دان ــی م ــد ول ــا بیای ــه کار این ه ــد ب ــت می توان ــی اندوخته اس تجربیات
ــد از اندیشــه های اخــوان به همــان میــزان  ــا روشــنفکری دینــی مــا هــم می توان آی
ــان  ــد؟ به هم ــتفاده کن ــد، اس ــتفاده می کن ــری اس ــه های عابدالجاب ــه از اندیش ک
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ــر  ــکل مالیم ت ــا به ش ــد و ی ــتفاده می کن ــد اس ــه های ابوزی ــه از اندیش ــی ک میزان
ــتفاده  ــالمی اس ــم اس ــة سوسیالیس ــک اندیش ــوان ی ــی به عن ــه های حنف از اندیش
ــه درد  ــویم. ب ــک ش ــه تفکی ــل ب ــد قائ ــه بای ــم ک ــاس می کن ــن احس ــد؟ م می کن
ــا  ــی ب ــالم سیاس ــظ اس ــدف حف ــون ه ــورد چ ــا می خ ــی م ــکده های دولت اندیش
ــم  ــاس می کن ــن احس ــروز م ــنفکری ام ــرای روش ــی ب ــت ول ــران اس ــة دیگ تجرب
کــه هــدف گــذار از اســالم سیاســی اســت یــا مالیم کــردن اســالم سیاســی اســت 
ــی  ــد. کتاب ــدا می کن ــت پی ــم اهمی ــالم  و اصوال الحک ــاب االس ــن کت ــرای همی و ب
ــی  ــای عل کــه صــد ســال پیــش در دورة انحــالل خالفــت نوشــته شده اســت و آق
ــه  ــد ک ــرم می آی ــز را به نظ ــن تمای ــد و ای ــدا می کن ــت را پی ــرازق، آن اهمی عبدال

بایــد درنظــر گرفــت.

ــد  ــا بای ــاً م ــه اساس ــدی این ک ــر احم ــای دکت ــث آق ــد مباح ــینی: در نق حس
ــه ســلف  ــم. در بحــث از اخــوان بازگشــت ب ــم بیشــتر توجــه کنی به بعضــی مفاهی
صالــح پیشــینه ای اســت کــه آن هــا داشــتند و امــروز هــم کم وبیــش دارنــد. البتــه 
ــی و  ــت حزب ــه رقاب ــه روی ب ــرای آن ک ــتم ب ــا نیس ــن تفاوت ه ــر ای ــن منک االن م
ــه این کــه به جــای دولــت دینــی جامعــة دینــی بســازیم  ــد، ب پارلمانتاریســم آوردن

ــم.  ــی بکنی ــی و مدن ــه را دین و جامع
نکتــة دیگــر ایــن اســت کــه مکانیــزم چــه هســت؟ خــوب اخوان المســلمین در واقــع 
ــزم فقه المقاصــدی  ــک مکانی ــب مباحثــی کــه یوســف القرضاوی اشــاره داشــت ی در قال
دارد. مــا در تشــیع همچیــن چیــزی نداریــم و شــاید بشــود گفــت اگــر بخواهیــم راهــی 
نوگرایانــه را پیــش بگیریــم در قالــب و مفهــوم مصلحــت شــاید ایــن کار شــدنی تر باشــد 

و درواقــع مکانیــزم حقوقــی و فقهــی اش بــا هــم طبیعتــاً متفــاوت اســت.
ــا آقــای  امــا نکتــة بعــدی کــه می خواهــم عــرض کنــم ایــن اســت کــه مــن ب
ــه از آن دوره  ــم ک ــرار داری ــی ق ــا در وضعیت ــی م ــم؛ یعن ــدی زاد موافق ــر مرش دکت
ــم.  ــا کنی ــی بیشــتر آن دوره و آن مباحــث را ره ــم خیل ــم و می خواهی گــذار کردی
ــج  ــار پن ــه در چه ــت ک ــوان گف ــا بت ــگاهی م ــة دانش ــن جامع ــاید االن در همی ش
ســال اخیــر کتــاب پسااسالمیســم آصــف بیــات چقــدر اوج گرفــت و همــه رفتنــد 
ــالم  و  ــتای االس ــن در راس ــد و ای ــه کنن ــند و ترجم ــاله بنویس ــه آن رس ــع ب راج
ــش  ــن گرای ــذرد ای ــتر می گ ــه بیش ــی هرچ ــت. یعن ــرازق اس ــم عبدال اصوال الحک
ــم  ــی از مباحــث روشــنفکری کــه از برخــی مفاهی ــر مــی شــود. حتــی خیل قوی ت
ــاً  ــه آن گارد دارد و اساس ــبت ب ــه نس ــر جامع ــد، دیگ ــتفاده می کن ــنت اس در س
ــه  ــود کــه ب ــد. ایــن نکتــه ای ب نمی خواهــد در ایــن رابطــه چیــزی بشــنود و بخوان

ذهــن مــن رســید.
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نقد شفاهی

احمــدی: آقــای دکتــر مرشــدی زاد مــن جریــان اخــوان را یکــی از شــاخه های راه 
ســوم گرفتــم، تمایــز شــما را قبــول دارم. اهمیــت ابوزیــد و حنفــی و جابــری بســیار 
ــد از  ــه نبای ــه به هیچ وج ــردم ک ــرض ک ــم ع ــن ه ــه م ــاف این ک ــت، مض ــاد اس زی
جریان هــای دیگــر حتــی لیبرال هــا و ســکوالرها غفلــت شــود و چــرا روشــنفکری 
مــا توجــه نمی کنــد. به نظــرم آن غفلتــی کــه در دورة مشــروطه بــرای روشــنفکری 

مــا اتفــاق افتــاد دوبــاره در حــال احیاشــدن اســت.
مــا هیچ وقــت نتوانســتیم مســئله را در دورة زمانــی اخیــر در کشــور خودمــان 
حــل کنیــم و تکلیفــش را مشــخص کنیــم. براســاس تجربیاتــی کــه هــم در ایــران و 
هــم در جهــان اســالم به دســت آمــده شکســت غفلــت از ســنت را نشــان داده اســت. 
غفلــت از ســنت راه حــل نیســت بلکــه نقــد ســنت راه حــل اســت. اگــر قــرار باشــد 
ــود  ــری هســتیم احســاس می ش ــز فرات ــال چی ــم به دنب ــه بگویی ــد ک ــور باش این ج

ــت. ــر دوره اش گذشته اس ــن دیگ ــا فراتررفت ــه بعضی وقت ه ک
ــام  ــن تم ــه بی ــی ک ــام تمایزهای ــه تم ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــر م نظ
جریان هــای عــرب وجــود دارد، اوالً بایــد بــه ایــن تمایزهــا آگاه شــویم و در مرحلــة 
دوم تأکیــد مــن بــر ایــن بــود کــه از ایــن جریــان خــاص غفلــت شده اســت. چــرا؟ 
شــاید درکــی وجــود دارد کــه مســئلة آن هــا بــا مــا فــرق دارد و مــن می خواســتم 
تأکیــد کنــم اتفاقــاً آن هــا نیــز مســئلة مــا را دارنــد، ولــی راه حــل دیگــری را پیــدا 

کردنــد. درواقــع مــا توجهــی بــه نــوع نــگاه متفــاوت آن هــا نداریــم.

دلیلی: امکانش هست برخی از اندیشمندان شاخص این جریان را نام ببرید؟

احمــدی: در ترکیــه کــه به دنبــال ایــن مســئله رفتیــم علــی بــوالچ، نیلوفــر گولــه 
و... هســتند. این هــا در ترکیــه خیلی خــوب کار می کننــد و به خوبــی پیــش 
ــس  ــراً در تون ــه اخی ــی ک ــا اتفاقات ــی ب ــد الغنوش ــهور راش ــر مش ــد. متفک می رون
افتــاد، اساســاً به دنبــال جدایــی حــزب سیاســی از حــزب دینــی رفــت. نــه این کــه 
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ــی  ــة مهم ــی دغدغ ــب خیل ــا برایشــان مذه ــم نیســت این ه ــب برایشــان مه مذه
ــرای  ــی ب ــان ثابتات ــد. ایش ــری می بینن ــور دیگ ــب را ج ــئلة مذه ــا مس ــت؛ ام اس
ــة  ــا روی بقی ــر از آن ه ــی غی ــد. ول ــظ آنن ــال حف ــد و به دنب ــب درنظــر گرفتن مذه
ــت از  ــه صحب ــانی ک ــات کس ــی اوق ــه گاه ــد. درصورتی ک ــور می دهن ــائل مان مس
عبــور از ایــن مســائل می زننــد و از اهمیــت ترجمــة االســالم و اصول الحکــم مثــال 
ــد  ــر می رس ــتند. به نظ ــئله هس ــن مس ــتن از ای ــال گذش ــاً به دنب ــد، اساس می زنن
ایــن مســئله ای اســت کــه به نظــر می آیــد هویت هایــی مثــل ایرانــی مــا یــا ترکیــه 
ــری  ــل دیگ ــا راه ح ــت. آن ه ــم نیس ــل هض ــان قاب ــت برایش ــا هیچ وق ــا اخوانی ه ی
ــد، آن را  ــور کنن ــی عب ــالم سیاس ــه از اس ــای این ک ــد. به ج ــدا کرده ان ــش پی برای
مثــل عربســتان غلیــظ و شــدیدش نکننــد ولــی بتواننــد راهــی بــرای تطبیقــش بــا 
وضعیــت مــدرن پیــدا کننــد. نکتــة مــن ایــن اســت کــه از تجربیاتشــان اســتفاده 

کنیــم و خــوب اســت بــه ایــن تجربیــات توجــه شــود.
ــت. در  ــه اس ــوی دوطرف ــویق گفت وگ ــد تش ــن می آی ــر م ــه به نظ ــه ای ک نکت
تجربــة پژوهشــی خــودم بــا مطالعــة منابــع انگلیســی افســوس می خــوردم کــه چــرا 
ــه  ــن حــوزه خیلی خــوب می نویســند، ب ــه در ای ــی ک دوســتان و پژوهشــگران ایران
ــنا  ــا آش ــا م ــا ب ــه آن ه ــده ک ــن باعث ش ــند. همی ــی نمی نویس ــای بین الملل زبان ه
نباشــند. قــدم اول بــرای بــاب گفت وگــو ایــن اســت کــه مــا کمــی تــالش کنیــم 
ــا  ــار م ــد و آث ــد و بیاین ــدا کنن ــا رغبــت پی ــه آن ه ــم ک ــی کنی ــان را معرف و خودم
ــد  ــه نباش ــه یک طرف ــت ک ــن اس ــن ای ــر م ــی از کار به نظ ــد؛ بخش ــه کنن را ترجم
ــرد. مخصوصــاً اســاتید دانشجویان شــان  ــا هــم تشــویقی صــورت بگی و از ســوی م
را تشــویق کننــد کــه بــه زبان هــای دیگــر بنویســند. ســاده ترین مطالــب را 
ــی  ــد خیل ــه دارن ــی ک ــوب و مطالعات ــای خیلی خ ــا ذهن ه ــی ب ــجویان ایران دانش
ــم.  ــودم را می گوی ــتان خ ــة دوس ــن تجرب ــد. م ــام بدهن ــد انج ــر می توانن قوی ت
در مســائل فکــری و مســائل مختلــف روز قدرتمندانه تــر می تواننــد تحلیــل 
ــی(  ــی و انگلیس ــران  )عرب ــان دیگ ــه زب ــه ب ــل ک ــط به این دلی ــد، فق ــه بدهن ارائ
ــد یکــی  ــاق بیفت ــن اتف ــت شده اســت. اگــر ای ــه این هــا غفل نمی نویســند نســبت ب
ــود و  ــم ش ــی فراه ــه گفت وگوی ــرای این ک ــت ب ــروری اس ــة ض ــای اولی از قدم ه
آن هــا هــم رغبــت کننــد کــه آثــار مــا را ترجمــه کننــد. امــا اولیــن قــدم ایــن اســت 

ــه آن هــا بشناســانیم. کــه خــود مــا همــت کنیــم و خودمــان را ب
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