سیدمصطفیمحققداماد

خردورزی و اعتدال

یوسفاباذری

علیه نولیبرالیسم
یکــی از اظهارنظرهــای تأملبرانگیــز دربــاره شــریعتی ،در
ســمپوزیوم چهلمیــن یادمان دکتر علی شــریعتی بــا عنوان
«اکنون ،ما و شــریعتی» در نیمه تیر ماه توســط یوسف اباذری
صورتگرفتوواکنشهاییرابرانگیخت.اوضمنتاختنبه
نئولیبرالها که بهشــریعتی حمله میکنند ،گفت« :شریعتی
در دوران جدیــد مظلومتر شــد .چــون گفتمان نصــر و فردید
و کربــن باب شــد و شــریعتی را به کنــج راند .میان شــریعتی و
مخالفان او تفاوت بســیار زیاد اســت ،ما باید بــه این تفاوتها
بیندیشیم .فاشیسم اکنون پشــت در ایستاده است .در امریکا
به شــکل ترامــپ بیــرون میزنــد .در لهســتان دو هفته پیش
صد هــزار فاشیســت بهخیابانها ریختنــد .در اروپای شــرقی
همینطــور .در ایــران هــم بــه شــکل ایرانشــهرگرایی ظاهــر
میشــود .اینجا اســت که شــریعتی بــه کار میآیــد ».چند روز
بعد در واکنش به این ســخنان حمیدرضا جالییپور در کانال
شــخصیاش نوشــت« :عجیبتــر اینکــه جنــاب ابــاذری بــا
«چندتا کلمه»« ،شیع ه شریعتی» را در برابر «شیع ه کربنی»
قرار میدهند و با برچســب ایرانشــهری و «ایرانشاهی» کربن
را تخطئــه میکنــد .در صورتــی کــه اســتاد عبــاس منوچهری
در همیــن نشســت «فکــر شــریعتی را در شیعهشناســی او
اندیشهشناســی» میکند و اتفاقاًنتیجه میگیرد که عقالنیت
شریعتی«عقالنیتاشراقی»است.البتهمنوچهریبدرستی
عقالنیــت و اشــراق کربــن را «فــردی» دانســته و عقالنیــت و
اشــراق شــریعتی را «جمعی و مدنی» میدانــد .و از «عرفان
مدنی» شــریعتی صحبتمیکند و بدینســان او را بهمیراث
تاریخی و اندیشــهای مــا ایرانیان وصــل میکند ».ابــاذری در
تحلیل از برخی شــعارهای ســلطنتطلبانه در ناآرامیهای
دیمــاه نیــز آن را به جوانانی که فقط به وضعیــت روز ،تهیاز
هر نوع ســنت و تاریخ توجه دارند نسبت داد و آن را نتیجه این
امر دانســت که «نخســتین کاری که جمهوری اسالمی انجام
داد ایــن بود کــه رابطه مردم را با گذشــته قطع کرد .دوره شــاه
برای مردم به «کارتون» مبدل شــد .مثــاً در بعضی فیلمها،
بچههای محل یک ســاواکی را دســت میانداختند .دهشــت
ســاواک و اینکه چگونه آدمها را سالخی میکرد از بین رفت و
نوعیگذشتهسازیانجامشد».

محقق داماد که ســال  95در جشنواره فارابی بهعنوان
استادپیشکسوتعلومانسانیکشورمعرفیشدهبود،
درزمستان 96نیزدرفرهنگستانعلومازاوتجلیلشد
و رئیــس جمهوری نیز برای این مراســم پیام فرســتاد
و او را «نمونــه روشــنی از خردورزی و اعتــدال» خواند.
در این مراســم از کتاب ارجنامه محقق داماد با عنوان
«مــردی از تبــار خــرد و فضیلت» رونمایی شــد .عضو
پیوســته و رئیس گروه مطالعات اسالمی فرهنگستان
علوم در این ســال چند بار با سخنانش خبرساز شد :او
پس از زلزله کرمانشــاه به برخــی اظهارنظرها بویژه از
ســوی ائمه جمعه که با استناد به مباحث دینی ،زلزله
را ناشی از گسترش گناه و فساد در جامعه میدانستند
واکنــش نشــان داد و گفت« :بله ،گنــاه باعث این بالها
اســت .اما کدام گناه؟ چرا خانههــا در ایران در اثر زلزله
خراب میشــود و در ژاپــن این طور نمیشــود؟ [ ]...به
نظر من روایات کامالً درست است و اشتباه نکردهاند.
فســاد اداری و گناهکاری باعث زلزله شــده است .گناه
رشوه باعث این قضیه شــده است .گناه جهل مردم را
هم باید در نظر گرفت .چه گناهی از جهل باالتر است.
گناه آن برجسازی که برای استفاده کالنتر بیش از حد
معمول ســاختمانی میســازد که بــر اثر زلزلــه ویران
میشــود و مردم کشــته میشــوند ».همچنین محقق
دامــاد که در مرداد ماه در همایش بزرگداشــت شــیخ
اشــراق با بیــان اینکه قضیــه تکفیر بعد از رســولاهلل و
در دوران قــدرت خالفــت شــروع شــد ،گفــت« :حربه
تکفیــر ناشــی از تقســیمبندی انســانها بــه مؤمــن و
کافر اســت .به نظــر من بایــد این تقســیمبندی را کنار
گذاشــت و به تقســیمبندی جدیدی که انســانها را به
مسلمومحاربتقسیممیکندتنداد]...[.جمهوری
اســامی نخســتین کاری که میکند به این نظریه باید
فکــر کــرده و اعالم کند و تفــاوت خود را بــا داعش بیان
کند ».او همچنین در بهمن ماه در هشــتمین همایش
ســامت روان و رســانه بــا موضــوع خشــونت گفــت:
«ســیاهترین و دشــوارترین خشــونت ،خشــونتهای
ناشــی از انگیزههــای قدســی و دینــی اســت؛ یعنــی،
بــه نــام خــدا ،آدمکشــی کــردن و بردهســازی کــردن و
ســر بریــدن و بــه نام خــدا اســیر و ویــران کــردن .تمام
جنگهای تاریخ ناشــی از خشــونت بوده اســت .هیچ
خشــونتی هم به تلخی خشــونت مقدس نیست []...
مــن بهعنوان یــک روحانی نســبتاًســالخورده ،از همه
ملت ایران عذرخواهی میکنم .ما نتوانســتیم اخالق
اســامی را ارتقــا ببخشــیم و نســل امــروز را مهربــان و
رحیموبدونخشونتتربیتکنیم».

غالمحسینابراهیمیدینانی

همچنان مینویسد

دینانی که در آغاز زمستان و همزمان با زادروز خود
شــاهد مراســم بزرگداشــت خود در انجمــن آثار و
مفاخر فرهنگی بود ،امســال با دو کتاب به فعالیت
علمی خــود ادامه داد .نخســت در آغاز تابســتان،
کتــاب «آفــاق معرفــت در ســپهر معنویــت» کــه
گفتوگــوی حامــد زارع با او بــود و کتــاب دیگرش
«اختیــار در ضــرورت هســتی» کــه در آغــاز پاییــز
منتشــر شــد .دینانــی که امســال نیــز به حضــور در
برنامــه هفتگی «معرفت» در شــبکه چهــار ادامه
داد ،در رونمایــی کتــاب خــود در پاســخ بــه نقــدی
که کتابهای اخیــر او را تکراری دانســتهاند ،گفت:
«الزم اســت بگویم از آغاز فلسفه تاکنون یک کلمه
تازه هم در فلســفه وجود ندارد ،بلکه این بیان تازه
اســت کــه وجــود دارد؛ یعنــی هــر فیلســوفی که در
دورهای ظاهر شده با بیان تازه خود حرف جدیدی
زده .افالطــون ،ســقراط و ارســطو همــه یک حرف
میزننــد ولی هر کدام بــا بیان خودشــان .بنابراین
فلســفه شــاخ و دم نــدارد ،چیز بــزرگ و ترســناکی
نیست و همه انواع آن یک مطلب است».

سیدجوادطباطبایی

ایرانشهریها و ضدایرانشهریها
امسال برای طباطبایی ،استاد اخراجی دانشگاه
تهــران ،ســالی پــرکار و پربار بــود .کتــاب «تاریخ
اندیشــه سیاســی جدیــد در اروپــا» او ،برگزیــده
نخســت بخش بزرگســال حوز ه علومسیاســی،
روابــط بینالملــل و مطالعــات منطقــهای از
جشــنوار ه دولتی فارابی شــد و به قول مصطفی
نصیــری «دولت فعلی آقــای روحانی با این کار
نشــان داد که اخراج دکتر طباطبایی از دانشگاه،
عملــی خــاف قانــون و مصلحــت عــام کشــور
و مصلحــت خــاص نهــاد علم بــوده اســت ،یا،
قدرمتیّقــن ،دیگــر مصلحتــی بــرای آن متصور
نیست».
محمد قوچانی این جایــزه را چنین توصیف
کرد«:جایزه طباطبایی پیروزی آکادمی بیرون از
آکادمی نه فقط بر آکادمی رســمی که بر جریان
روشــنفکری هم بــود .پیروزی سیاســتورزی بر
چریکبازی ،چه در قدرت ،چه بر قدرت».
طباطبایــی در ضیافــت شــام این جشــنواره
درباره «بحرانهای دانشــگاه» ســخن گفت و از
مســائلی چون ضعف زبان فارسی نزد دانشجو
و اســتاد ،عدم نظارت اســتاد بر پایاننامه ،الزام
دانشــجو به انتشــار مقاله مشترک با اســتاد گله
کرد.
طباطبایــی همچنیــن در ایــن ســال
ویراستهای تازهای از کتابهای «زوال اندیشه
سیاســی در ایــران» و «ابــن خلــدون و علــوم
اجتماعی» را آماده کرد و به هر یک بخشهایی
را افزود.
بــا ایــن همــه مشــغله ،همچنــان اندیشــه
ایرانشــهری مهمتریــن دغدغــه طباطبایی بود
و در اینباره چندین یادداشــت نوشــت و چندین
ســخنرانی انجام داد و مفاهیم ایــران فرهنگی،
تنــوع و تکثر ســنت ایرانی ،تفاوت ایــن نظریه با
ناسیونالیســم و فاشیســم و ســلطنتطلبی را
تشریح و تبیین کرد.
امــا شــاید مهمتریــن ســخن او در اینبــاره
هشــداری بــود کــه در ســخنرانی تیــر ماهش در
نشســت اندیشــه ایرانشــهری مؤسســه اقبــال
الهــوری داد .او با ذکر این نکته که «شــبح تجزیه
ایــران در آســتانه در ایســتاده اســت» گفــت:
«برخی از مســئوالن ما نتوانستند بفهمند که در
کجا حکومت میکنند».
صــد البتــه کــه مخالفــان نیــز از نقــد ایــن
نظریــه غافــل نبودنــد .از جملــه در فروردیــن
مــاه ،ناصــر فکوهــی در گفتوگــو بــا خردنامــه
نوع
همشــهری گفــت« :اندیشــه ایرانشــهریِ ،
شستوشــو یافتــه ایدئولوژیهــای فاشیســتی
اســت کــه مــا نمونــه آن را بــه کــرات در قــرن
بیســتم داشــتیم و االن هــم در اروپــا و امریــکا
داریم.
در کشــورهای مجــاور هــم داریــم مثــاً
شووینیســم پان عرب در بســیاری از کشــورهای
عربــی یــا شئونیســم پانتــرک در ترکیــه و
آذربایجــان شــوروی پیشــین ،معادلهــای
غیرایرانــی اندیشــه ایرانشــهری هســتند».
طباطبایــی در واکنشــی تنــد به ایــن گفتوگو در
یادداشــتی در مجلــه سیاســتنامه آن را «جهــل
جامعهشناســانه دربــاره بیربطــی نظریــات
فاشیسم ،ناسیونالیسم و ایرانشهری» خواند.

سالنامه 96

اندیشه
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