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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺑﺎ ﺳﻼم ﻫﻮاﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ﺑﺮ :ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار ﺗﻄﻮر ﺗﺎرﯾﺦ در اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون ﻣﺘﻔﺎوت،
ﻣُ ﻈﻬﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ارادی اﻧﺴﺎن¬ﻫﺎ درﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﻓﺮدی¬-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در
آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮع ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ارادی اﻧﺴﺎن¬ﻫﺎ در ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ در
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻈﺎم¬ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ¬ -ﻓﺮدی ﻏﺮب "ﭘﯿﺸﺎﺳﻘﺮاﻃﯽ" را در ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻄﻮره¬ﻣﺪاری ،و ﭘﺴﺎﺳﻘﺮاﻃﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
"ﮐﺎﺳﻤﻮﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﻢ" ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ .اﻣﺘﺪاد ﻫﺴﺘﯽ¬ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻏﺮب در ﻧﮕﺮش¬ﻫﺎی
"راﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ" " ،آﻣﭙﺮﯾﺴﻢ" و "ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ"  ،ﻇﻬﻮر ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮد در ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی در
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ¬دﻫﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ در ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻮع ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻣﯽ¬ﭘﺮدازد .ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻪ در "اﺷﺮاق" ﺑﻠﮑﻪ در
ﻋﻘﻞ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﻧﻪ در ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺎدﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ¬ﮔﺮدد و ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽ¬ﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺴﺎوق ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ "ﺳﺎﯾﻨﺲ"
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯽ¬ﮔﺮدد ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺷﻨﺎﺧﺖ "ﺳﻮﺑﮋه" ﻫﻤﺎن روش ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس در
ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺣﺘﯽ رﯾﺸﻪ¬ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻠﻢ را ﻫﻢ در ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ،ﻋﻘﻞ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﻣﺤﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻠﻮم در ﻋﺼﺮ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ¬ﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﻼﺳﻔﻪ¬اﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺖ و ﻫﮕﻞ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ¬رﺳﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺴﺘﯽ¬ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﻣﺤﻮر ،ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ¬ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﻨﯿﺎد ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﻣﺎدی ﻣﺤﻮر اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﺮﺳﻮم ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و ﺗﻤﺪن¬ﻫﺎی
ﺷﺮﻗﯽ از ﻣﺎﮐﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﺎﻫﺎ از ﻗﻠﺐ اروﭘﺎی اﻣﺮوزی ﺗﺎ ﺷﺮق ﭼﯿﻦ در اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﺗﻤﺪن¬ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ¬ی ﻋﻘﻞ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪاری
اﺷﺮاﻗﯽ اﻧﺘﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻇﻬﻮرات داﻧﺶ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎدﻧﻬﺎده
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای درک ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻔﺎوت ذﮐﺮ ﺷﺪه دﻗﺖ ﻧﻈﺮ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺪه¬ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﯽ در ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ و اﯾﺮان ﻣﯽ¬ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪ¬اﯾﯽ ﺗﻤﺪن¬ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﺘﻮان روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ¬اﯾﯽ آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ¬اﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .ﺳﺨﻦ از ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار ﻣﺠﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای "ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی"  ،از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ

ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺎن ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ¬ی "ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ" ﻣﺎ ،ﺑﻪ "اﻟﺘﻘﺎط ﺗﻤﺪﻧﯽ" و ﺑﺮاﺳﺎس "ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ" ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ "ﺗﻀﺎد ﺗﻤﺪﻧﯽ" ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .آﯾﺎ از اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار
ﻣﻌﻨﺎ دارد؟ ﻣﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﻣُ ﺘ َِﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از آن در دوران ﮔﺬار و ﻧﻮع دﯾﮕﺮ آن در دوران
ﻇﻬﻮر ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻋﻠﻢ
دﯾﻨﯽ در دوران ﻇﻬﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در
روش¬ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار و ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﻤﺪن
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی در "اﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ" ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ¬ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ "ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ¬ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ "ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﺮدی" ؟ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در روش¬ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران
ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش "اﻣﮑﺎن
اﻧﺪﯾﺸﻪ¬اﯾﯽ" ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ؟ ﺷﮑﺴﺖ اﻣﮑﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ¬اﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
و از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ¬ﮔﺮدد؟ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭼﻪ ﺳﺎﺣﺘﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﮐﺪام ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران
ﻇﻬﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭼﻪ ﺳﺎﺣﺘﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﭼﻪ ﺳﺎﺣﺘﯽ از ﺗﻤﺪن ﻣﻬﺪوی
ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار و دوران ﻇﻬﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻠﻢ دﯾﻦ
دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار و ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﻇﻬﻮر در ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻤﺪن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﻇﻬﻮر دارد؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽ¬ﺗﻮان اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت را اﺻﻠﯽ¬ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﻤﺪن اﻧﻘﻼب -اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﻬﺪوی داﻧﺴﺖ؟ و ﻫﺰاران ﺳﻮال دﯾﮕﺮی از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ¬ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻓﻬﻢ ﻣﺎ از ﭼﺮاﯾﯽ ،ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران ﮔﺬار و
ﺗﻤﺪن ﻣﻬﺪوی ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﮔﺎم اول ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﮕﺮش¬ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در دوران ﮔﺬار را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ .از ﻋﻠﻢ در ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮐﻼم ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻋﻠﻢ از ﺟﻨﺒﻪ¬ی اﺷﺮاق ﮔﻮﻧﻪ¬ی آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮده

اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ رﯾﺸﻪ در "ﺣﻘﯿﻘﺖ َ
ﻋﺎﻟﻢ" داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ رﯾﺸﻪ در "واﻗﻌﯿﺖ آن" ؛ ﻟﺬا ﻋﺎﻟِﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ در وﺻﻮل ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ َ
ﻋﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ و در "ﺻﯿﺮورت" از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑَﻌﺪ ﻋﺎﻟِﻢ ﺗﺮ و ﻋﺎﻟِﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ¬ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺸﻒ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس "ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ" ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ-ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻻﯾﺰال اﻟﻬﯽ و
ﻓﻬﻢ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﯿﺮورت در اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ¬ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﺿﺎع در ﻋﺼﺮد ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ در ﻏﺮب
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ¬اﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪر ﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻠﻢ در ﻋﺼﺮﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺸﻒ واﻗﻌﯿﺖ "ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ" ﮔﺮدﯾﺪ و
روش آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی از
ﺘﻌﯿﻦ ﮔﺸﺖ و
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﻮزه¬ی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی ﻣُ ﱢ
ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﯿﺴﺘﯽ ادراﮐﺎت ﻓﺮاﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﮐﺎﺷﻔﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ﻟﺬا در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اداراﮐﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ¬ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه¬ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ .در ﻋﺼﺮ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻋﻘﻞ ﺧﻮد
ﺑﻨﯿﺎد و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺳﻮال از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎد ﺧﻮد .اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ
در ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻣﯽ¬ﺷﺪ؛
ﻟﺬا روش ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ¬ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ روش ﺣﺼﺮی ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی در
اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻓﮑﺮی را ﭘﺎﺳﺦ¬ﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ دﺳﺘﺂوردﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد در ﻗﺮون
 18و  19ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺂوردﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺗﺎ آن زﻣﺎن دارد .در اﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز اﻣﺘﺪاد ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﻸﻟﻮء اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ¬اﯾﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﻏﺮب در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﺮ در درون ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺿﻤﺤﻼل
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﺻﯿﺮورت اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﯿﺮورت ،ﺣﺮﮐﺖ از اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻄﻨﯿﺴﻢ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ¬ی "ﻧﻔﺲ¬ﮔﺮاﯾﯽ"  ،و در ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻮر ﺑﻮد« ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﯿﺮورت ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ "اﷲ
ﺑﻨﯿﺎدی" اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽ¬ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺻﯿﺮورت از ﺧﻮد ﺑﻪ اﷲ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی را ﺑﯽ-ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﻋﻠﻢ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ¬ی ﺻﯿﺮورﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﯽ¬ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﻣﺸﮑﮏ ﻣﯽ¬ﺗﻮان ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺗﺤﺖ "اﻗﺘﺪار" ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻔﮑﺮ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم دوم از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ در دوران
ﮔﺬار را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﮐﺮده و ﻣﺎ را در ورﻃﻪ¬ "اﻟﺘﻘﺎط ﺗﻤﺪﻧﯽ" ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
¬ﻓ َ
ﺤﺚ َ
َ
ﺬااﻟﻤﻘﺎم¬ﻓﺘﻢّ ¬اﻟ َﺒ ُ
داد».ﻫ َ
َ
َ
ﺘﺄﻣّ ﻞ¬اﯾﱠﻬﺎاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﺎﯾﻘﺎل¬ﻓﯽ¬ﻫ
ﺬاﺗﻤﺎمُ ¬ﻣَ
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ؛ ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺴﻼم :ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﻇﻬﻮر اﻣﺎم
ﻣﻌﺼﻮم ،ﻧﻤﯽﺗﻮان وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوران ﮔﺬار ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ – ﻫﻤﺎن دام ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﮐﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪایﻫﺎ در
آن اﻓﺘﺎدﻧﺪ -ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺪوﯾﺖ از ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد.
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر آن ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻀﺮت
ﺻﺎﺣﺐاﻷﻣﺮ»ﻋﺠﻞاﷲﺗﻌﺎﻟﯽﻓﺮﺟﻪ« ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰ
ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮔﺬار از ﻇﻠﻤﺎت ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻮع اﻟﺘﻘﺎط ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﯿﭻ وﺟﻬﯽ از وﺟﻮه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﻏﺮب ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ اﻟﺘﻘﺎط ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ .دوران ﮔﺬار ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻠﻮک ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر و اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻮر
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .زﯾﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن در زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ﻓﺮق دارد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد و
ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻇﻬﻮر آن ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ در ﺳﯿﺮهی رﺳﻮل
ﺧﺪا»ﺻﻠﻮاةاﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ« در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻨﻤﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﻋﻮت ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﯽ ﻧﮑﺮد –

ﻫﺮﭼﻨﺪ از اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺖ – و آﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب و رﺑﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺎده

ً
ﻋﻠﻨﺎ ﺷﺮاب و رﺑﺎ را
ﻧﻨﻤﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا»ﺻﻠﻮاةاﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ« در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ

ﺣﺮام ﻧﻨﻤﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر »اﻟﺘﻘﺎط ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﺑﻮده و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ »ﺗﻀﺎد ﺗﻤﺪﻧﯽ« اﺳﺖ؟ ﻋﺬر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺠﺎل ،ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﻮاب دادم وﻟﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﮐﻪ در دوران
ﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﻢ ﻫﯿﭻ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ
ﻫﻤﺎن اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﮑﻤﺖ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از
روح ﻏﺮبزدﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮان روش ﺧﻮد را ﺑﺎ روش ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا
روح ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ در ﻋﯿﻦ آنﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ
و ﻟﺬا ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻫﺪاف ﻣﻨﺤﺮف آن ﮔﺮوه ،روش آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ روﺷﯽ اﺳﺖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﺤﻘﻖ آن در زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن دارد و ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ
ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ – ﻣﺜﻞ دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ – ﺑﻪ
ﺗﺼﻮر آنﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﻠﻢ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

