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  دار تاريخ و تاريخ نگاري جھت

  سخنراني دکتر حداد عادل در رابطه با تاريخ 

   

. است) علیه السالم(نوشتار حاضر مشروح سخنراني آقاي دکتر حداد عادل در دانشگاه امام صادق : چکیده

خود را بر پايه ايشان اعتقاد دارد که معموٌال مورخان به يک نوع اصول و جھان بیني معتقدند که مطالعات تاريخي 

ھايي است که در تحقیقات آنھا مستتر  دھند و اين اصول ھمان پیش فرض  ھمان اصول و تحت تأثیر آن انجام مي

ھا بر مبناي علوم انساني غربي بنا شده است و آنان که در تاريخ تمدن و فرھنگ  است و متأسفانه اين پیش فرض

  .اي بینديشند تا در اين دام نیفتند ع حساس باشند و چارهکنند بايد نسبت به اين موضو  اسالمي تحقیق مي

  .سبقونا بااليمان و التجعل في قلوبنا غالًُ للذين امنوا ربنا انك رئوٌف رحیم ربنا اغفرلنا و والخواننا الذين

اولیا و و سالم بر ) سلم و وآله علیه اهللا صلي(سالم و درود ما به پیشگاه خاتم پیامبران الھي حضرت محمد مصطفي 

  .اوصیاء گرامي او

جويان دانشگاه امام صادق  درود ما نثار روح پرفتوح امام راحل و شھیدان گرانقدر ما و سالم خدمت برادران عزيز، دانش

كه توفیق شركت در جمعشان نصیب اين بنده شده بايد سپاسگزاري كنم از دوستاني كه موجب خیر شدند ) علیه السالم(

  .از جمله صحبت بنده را ممكن ساختندھا و  و اين سخنراني

به طوري كه . ي فراواني دارم اما نسبت به تاريخ حساسیت و عالقه. ي درسي و تحصیلي و كارم تاريخ نیست بنده رشته

ھاي ادبیات  ي اول به سراغ كتاب ي تخصصي خودم كتاب ديگري را مطالعه كنم در درجه ھاي رشته اگر بخواھم غیر از كتاب

ي بنده بود كه سبب شد وقتي دوستان  ھمین حساسیت زياد و عالقه. ھاي تاريخ در درجة دوم به سراغ كتاب روم و  مي

شوم كه علم   متذكر مي  مقدمتا. پیشنھاد كردند، در اين سلسله سخنراني من ھم سھمي داشته باشم، استقبال كردم

ما دچار فقر ادراك تاريخي و فقدان حساسیت . یستتاريخ در ايران كنوني از وضعیت مطلوب و سطح بااليي برخوردار ن

ھاي ديني ما با  ھا و ھم در حوزه ھم در دانشگاه. اند به وجود نیامده  تاريخي ھستیم مورخان بزرگ روزگار در میان ما تقريبا

  .چنین فقر و فقداني مواجه ھستیم

اين وضعیت نامطلوب حكايت از چه درد و رنج در باب اين كه . ھا تأسف بارتر است ھا از وضعیت دانشگاه وضعیت حوزه

ھمچنین . كند و نیز در بابت اين كه علل پديد آمدن اين وضعیت چیست بنده قصد سخن گفتن ندارم  بنیادي مي

اي كرده باشم و يا بحثي در باب چگونگي خالصي و رھايي از  خواھم به آثار نامطلوب مترتب براين وضعیت اشاره نمي

آنچه گفتم بر سبیل مقدمه فقط بیان يك مشكل بود و جلب توجه شما به اين كه چنین وضع  اين وضع نامطلوب

  . ناگواري از لحاظ مطالعات و تحقیقات تاريخي در حال حاضر در كشور ما وجود دارد

ھم يك خوا  نگاري عرض بكنم؛ اين است كه مي نگري و تاريخ خواھم تحت عنوان نوعي ديگر از تاريخ  اما آنچه بنده مي

نگاري  دوستان جوان نسبت به بعضي از معیارھاي تاريخ  گري را در شما نوع حالت انتقادي به معناي نقد و سنجش

ھاي  ھا و روش بدين معنا كه مقصود اين است كه ھمان طور كه يك عالم علوم طبیعي پشت اين فعالیت. ايجاد بكنم

يك متافیزيكي مقدم بر فیزيك خود اختیار كرده كه براساس  بیني دارد و اي دارد و يك جھان علمي خودش يك فلسفه

عموم مورخان يك اصولي دارند يك . مورخان ھم ھمین طورند. كند  آن به تحقیقات و مطالعات فیزيكي اقدام مي

ن ي آ ھاست و مطالعات تاريخي خودشان را بر پايه ي تاريخ آن كه ھمان فلسفه. اي دارند يك فلسفه. بیني دارند جھان

ھاست كه ديگر  ي آن ھمان مفروضات قبلي و اولیه. ھاست ھاي آن فرض اين اصول ھمان پیش. دھند  اصول انجام مي

  .شود  ي آن استوار مي ي بنا است كه كل بنا بر پايه ھا مانند شالوده آن. كنند ھا بحث نمي ي آن درباره
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، دوستان معتقد به اسالم و انقالب اسالمي ھاي اخیر ھمواره در اين چنین مجامعي كه مخاطبان بنده در سال

استشعار پیدا بكنیم، نسبت به آن مباني،اصول . ام كه ما بايد آگاھي و وجدان پیدا كنیم متذكر اين نكته شده. اند بوده

  .ھايي كه مبناي علوم انساني غربي است فرض و پیش

یدگي كرد و ارزيابي كرد و آن جا ھمین اصول و مباني رس  بنده معتقدم اگر در جايي بايد به چند و چون مباحث مقدمتاًُ

ام كه ببینیم ما  با ھمین ديد بنده اين عنوان را براي اين سخنراني انتخاب كرده. مستتر در اين علوم انساني غربي است

. ه باشیمبايد حساس باشیم و ديد انتقادي نسبت به اصول و مباني داشت  در تحقیقات تاريخي خودمان تا چه اندازه مي

اين سخن امشب من و عرض من مخصوصا بايد قابل توجه كساني باشد كه در تاريخ تمدن و فرھنگ اسالمي تحقیق 

چون در اين حیطه و در اين حوزه بسیاري از تحقیقات متعلق به اروپائیان است و ما ناچار به شناخت اين منابع و . كنند  مي

  . ھا را ھم بشناسیم بايد حساس باشیم تا مباني آنھا ھستیم و ھمین جاست كه  استفاده از آن

آن اتفاقاتي كه . دانند  اين نكته برشما پوشیده نیست كه غربیان خود را بر آمده و صعود كرده بر بام تمدن بشري مي

ھا  ت كرد كه آنھا تقوي از بعد از رنسانس افتاد روز به روز اين باور را در كشورھاي اروپايي و بعد در دوران ما در آمريكايي

در قرن سیزدھم سه تمدن اسالمي، مسیحي و يھودي كمابیش در كنار ھم در حال تعادل . اند بر فراز تاريخ قرار گرفته

ھاي  روش. اما به تدريج اين تعادل به ھم خورد و اروپائیان قدرت مادي بیشتري پیدا كردند. بردند  به سر مي

راه صحیح را در معرفت و در   ھا ھا قوت گرفت كه آن ن احساس در آنشناسي جديدي به دست آوردند و اي طبیعت

  . انگیز، افزايش قدرت مادي، شواھد اين باور بود پیدايش علوم و فنون، ترقیات حیرت. زندگي به دست آوردند

کنت  آگوست .کنت است بھترين كسي كه به اين باور اروپائیان شكل بخشیده و آن را در قرن نوزدھم متبلور كرده آگوست

کنت  در اين نظريه آگوست. ي معروفي است نظريه. گانه كه شايد شنیده باشید ي مراحل سه اي دارد به نام نظريه يك نظريه

يك سیر صعودي در رشد فكري داشته و ذھن او روز ) يعني ھمان قرن نوزدھم (بشر از آغاز پیدايش تا به امروز «: گويد  مي

بعد او در اين سیر صعودي و » ر شده و با قدم نھادن رو به جلو دوران قبلي را پشت سرگذاشتهت تر و پرورده به روز پخته

ي  ي دوم را مرحله فلسفي و مرحله مرحله. ي رباني ي اول را مرحله مرحله: دھد  طوالني سه مرحله متمايز تشخیص مي

ي عقايد بشر را  کنت ھمه اين است كه آگوستي مھم  نكته. نامد  ي پوزيتويستي يا تحصلي يا اثباتي مي سوم را مرحله

ي افكار بشر را پیرامون مفاھیم  نامیم و ھمچنین ھمه  الطبیعه مي پیرامون خدا و عالم غیب و آنچه ما آن راعالم معنا، ماوراء

ولیت تاريخ خود گويد اينھا اوھام و خیاالتي است كه بشر در دوران طف  داند و مي  ھاي اول و دوم مي فلسفي مربوط به دورآن

بیني او ديگر جايي براي توسل به نیروھاي  اي رسیده كه در جھان ھا مشغول و معتقدبوده و حاال به دوره و تمدن خود به آن

  . غیرمادي و مفاھیم غیرملموس وجود ندارد

ھا با اين دوران سوم يعني دوران پوزيتويستي دوراني است كه بشر صرفا به محسوسات و روابط ظاھري پديدار

ي مفاھیم ذھني فلسفي و يا معاني غیبي و الھي گرفتار  يكديگر توجه دارد، بدون آن كه بخواھد خود را به شائبه

. ي جديد مثال از رنسانس به بعد دوران به ظھور رسیدن اين نوع بینش است ي آگوسكنت دوره بنا به اين نظريه. كند

اال رفته و حاال به بامي رسیده كه ديگر نیاز به صعود به فراتر از آن ھايي را طي كرده، مدارجي را ب گويي بشر يك پله

از نظر درك كلي حقايق البته جزئیات را بايد كشف كرد اما از نظر نوع بینش بشر به سرحد كمال رسیده و آن . ندارد

ن ظواھر و عبارت از اين است كه در عالم به جز ماده به چیزي قائل نیست و در شناخت ھم به چیزي جز ھمی

ي آگوسكنت ھمان طور كه عرض كردم تبلور تمايالت اروپائیان در مدت  اين نظريه. پديدارھاي حسي معتقد نیست

ي آگوسكنت مبین روح زمانه بود يعني آن حرف جاري و  اند كه اين نظريه يكي دو قرن بود كه بعضي از مورخان گفته

  . فلسفي در آورد و به آن شكل بخشید - تاريخي ساري در دل و زبان ھمه را او به قالب يك نظريه 
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ي يكي در اروپا  ي او از لحاظ فلسفي چندان قوتي ندارد واز نظر فلسفي آگوسكنت يك فیلسوف درجه البته نظريه

ي ھیوم است كه ھمان آمپريسم يا اصالت حس تجربي است؛  شناخته نشده در واقع مبناي فلسفي او فلسفه

اين بینش كه در قرن نوزدھم فوق . بندي كار آگوسكنت است ن تفكر تاريخي و اين مرحلهاما اي. اصالت حواس است

العاده مقبول طبع اروپايیان قرار داشت، سبب شد كه يك نوع اعتمادبه نفس زائدالوصفي در اروپايیان پیدا شود نسبت 

دشان را تمدن مطلق ومطلق تمدن ھا تمدن خو به تمدن وفرھنگ خودش، يك نوع غروري، يك نوع نخوتي، و در واقع آن

  ھايشان ياد كنند ھاي ديگر در كتاب خواستند از تمدن  انگاشتند به طوري كه وقتي مي

خواستند از   اما وقتي مي. نوشتند  كوچك مي cي سیويلیزاسیون يا سیويلیزيشن را با حرف  در بعضي از مواقع كلمه

بزرگ نوشته بشود، يعني  cبا   كه وقتي سیويلیزيشن. نوشتند  بزرگ مي cتمدن اروپايي ياد كنند اين كلمه را با حرف 

  .يعني آن تمدن معصود مالوفي كه ديگر ھمه بايد به آن نظرداشته باشند. التمدن

يعني آنچه . كنیم  كنیم در واقع داريم زير پايمان را نگاه مي  اين بینش معنايش اين بود كه اوالًُ وقتي ما به گذشته نظر مي

ھا  ي آن آنچه امروزي است از ھمه. آنچه پريروزي است بھتر از پس پريروزي است. يروزي است بھتر از پريروزي استد

سالگي نگاه  ٣٠سالگي، در  ۴٠بھتراست چون سیر طبیعي بشر اين طور بوده مثل اينكه شما به يك انسان بالغ كاملي در

 ١۵سالگي ھم از  ١۵كنید كه در   تر است و تصديق مي ش نیرومندسالگي خود ١۵كنید كه اوحاال از   كنید خب تصديق مي

ي فرھنگ و تمدن داشته باشید، ديگر آن اصول  اين يك امر طبیعي است اگر شما چنین باوري درباره. ماھگي نیرومندتر بوده

ال تاريخ تكرار نه به آن معنايي كه حا. شود و معناي ديگر اين حرف اين است كه گذشته، گذشته است  نگرش شما مي

آنچه مربوط به گذشته است درست به دلیل تعلقش به گذشته . اعتبار است شود و نه، به آن معنايي كه گذشته بي نمي

چرا؟ چون محصول دوران . آنچه امروزي است به دلیل امروزي بودنش بھتر از آن چیزي است كه ديروزي است. اعتبار ندارد

  .استشكوفايي فكر و رشد و پیشرفت بشر 

ھاي ديگر در طول تاريخ  ھا و فرھنگ اين است كه ارزش تمدن. شود  ي سوم كه از اين نظريه استنباط مي نكته

شود   يعني متر و معیار مي. گذشته به اين است كه تا چه اندازه در رسیدن بشر به وضعیت امروزيش موثر بوده است

اگر يك تمدني به وضع قرون نوزدھم اروپا . اروپايي مقايسه كنیم بايد ما با اين تمدن  تمدن اروپايي و ھر تمدني را مي

اگر تمدني در اين مسیري كه اروپا طي كرده موثر واقع شده بود بايد از آن . شباھت داشت آن را پیشرفته بنامیم

  .ي ھدايت و ترقي ھمین جاده است كه به وضع اروپا منتھي شده چرا؟ چون جاده. ستايش كنیم

دمي برداشته و راھي رفته كه به اين جاده منتھي نشده آن كاري نیست كه از نظر ما ارزشي داشته پس اگر كسي ق

. ھركس كه اين بار را در طول تاريخ به قدري از روي دوش ما برداشته باشد و آن را سبك كرده باشد خدمت كرده. باشد

. راه رفته و ياكج راھه رفته ُخب بیھوده رفته اگر كسي بي. ھركس كه اين مسیر را به قدري طي كرده باشد ارزش دارد

بینید   اين است كه شما مي. گیرد  ي با تمدن غربي اصال يك ارزيابي ديگر صورت مي فاجعه....... پس در واقع بسیاري از

  .كند  اي پیدا مي ي موزه خیلي چیزھا كه در متن تمدن اسالمي زنده بوده از ديد غربي جنبه

كند مسجد   ھمین مساجد است كه براي يك مسلماني كه در درون اين تمدن زندگي مياش  مثال خیلي ساده

مثال فرض كنید   .اما براي يك اروپايي اين مسجد يك جاي باشكوھي است. مسجد، مسجد است. موزه نیست

كه يك  كند  يك جاي باشكوھي است كه حكايت از يك تمدن نیرومندي مي. مسجد اياصوفیه در استانبول، در تركیه

كند تا زيبايي ظاھري را ببیند و   شود او به در و ديوار نگاه مي  يعني يك اروپايي كه وارد مسجد مي. روزگاري زنده بوده

شود او   اما يك مسلمان وقتي وارد ھمان مسجد مي. اي از تاريخ را كشف بكند كه ديگرحاال قطعاًُ سپري شده يك دوره

  .داصال يك تلقي ديگري از مسجد دار
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ي تمدن اسالمي  گويیم صورت و ماده  رود كه در اينجا با خدا يگانه بشود و يعني نزديك بشود اين است كه مي  او مي

كنند   كند صورت خودشان را، صورت مورد نظر خودشان را بر آن تحمیل مي  براي اين ناظران غربي حكم ماده را پیدا مي

كنند   ي تاريخي معین مي آورند و جايگاھش را در اين زنجیره  عمل ميكه آن صورت ھمین ارزيابي است كه از آن به 

براي اينكه ببینید كه اين نوع نگرش چه تاثیري در جامعه ما داشته در ھمین صد سال اخیر توجه كنید به آن دسته از 

وجه كنید كه چه توجه مانديم و ت ھا به آن توجھي نداشتند ما ھم نسبت به آن بي میراث خودمان كه چون اروپايي

  .ي ما تحصیل شده از میراث خودمان چیزھايي در جامعه

وزني    ھاي امروزي اروپا، در ترازوي امروزي اروپا اگر چیزي در كتاب. دقیقا ھمان چیزھايي كه اروپايیان پسنديدند

ان شناسي خواھم از مفاھیم فلسفي و عرفان و انس من نمي. ايم نداشته ما ھم نسبت به آن بي اعتنا مانده

اجازه بدھید از ھمین چیزھايي كه در رديف علوم و فنون است مثالي . شرقي و اسالمي و ايراني مثالي ذكر كنم

ي ما اين طب  اين طب سنتي ما يك میراثي بوده، از گذشته به ارث رسیده، چندين ھزار سال در جامعه: عرض بكنم

ي براي خودش داشته، اصولي داشته، نتايجي داشته، مردم شده، داروساز  در حد خودش كارايي داشته، آموخته مي

شناخت ما در مواجھه با تمدن غربي  كردند اما چون قوم اروپايي اين سنت را به رسمیت نمي  ھم از آن استفاده مي

به كلي اين سنت و اين میراث را فراموش كرديم و به ھیچ وجه براي آن اعتبار قائل نشديم، درصدد تحقیق بر آن 

و به فكر اينكه اين را حفظ كنیم وآموزش بدھیم و جدي . درصدد شناخت درست از نادرست برنیامديم. ايم رنیامدهب

  .بگیريم و آن را به پیش ببريم برنیامديم

ھاي طب سنتي ما است اين اگر در  بندي سنتي ما كه يكي از شاخه اين شكسته. بندي است مثال ديگر شكسته

اما چون اروپايي نسبت به آن . شد  ي ما ھم معتبر محسوب مي قطعا در جامعه. اشتطب جديد غربي يك جايي د

اي ھم براي تربیت  ھاي پزشكي خودمان يك رشته اعتنا بوده ما به ھیچ وجه جرات نكرديم در دانشكده ساكت و يا بي

میراث مجرم شناخته شدند، و شكسته بند ايجاد بكنیم و اين میراث را حفظ كنیم و كار به جايي رسید كه حامالن اين 

كرد، بايد تحت تعقیب قرار بگیرد و مجازات بشود، چرا؟ براي اينكه ما دانسته يا   اگر كسي اقدام به اين نوع مداواھا مي

  .كرديم نظیر زياد دارد  اي كه اروپا از ما براي ما ساخته بود تماشا مي ندانسته خودمان را در آينه

ايم كه اين روشي كه اروپايیان در تحقیق علمي و طبیعت شناسي دارند تنھا روش ممكنه و  ما بدون نقادي باور كرده

اين يك مھري . بھترين روش است كه در صحت و اصالت آن شك وترديد نبايد كرد و جز اين ھرچه ھست باطل است

طب سوزني را در نظر  شما اين. بوده كه بر اذھان بسیاري از روشنفكران ما و موسسات فرھنگي ما زده شده بوده

شناسي و در  اين طب سوزني در چین توانست به حیات خودش ادامه بدھد و بدون اينكه بر مباني طبیعت. بگیريد

ھاي طبي غربي را تبعیت بكند براي خودش يك نظام مداوا بود كه به  واقع طب غربي مبتني باشد و بدون اينكه روش

ھا دست از آن برنداشتند و ارزش آن را نه براساس مباني غربي  اما چیني. دھا قابل فھم نبو ھیچ وجه براي اروپايي

ھا تسلیم شدند و قبول  بلكه براساس نتايج حاصل از خودش اثبات كردند و كار به جايي رسید كه باالخره اروپايي

  .كردند كه يك نحوه مداوايي ھم ھست به نام طب سوزني

بیني ديگري ھم غیر از اين  ي ديد ديگري و براساس يك جھان بدن انسان از يك زاويه شود به اين  معناي اين، اين بود كه مي

شناسي يك  حتماًُ الزم نیست كه طبیعت. شود حل كرد  بیني غربي نگاه كرد و اين مسئله را از راه ديگري ھم مي جھان

عیت به چند زبان قابل بیان باشد ممكن است كه يك واق. ھاي ديگر داشته باشد ممكن است روش. روش واحد داشته باشد

چه اشكالي دارد؟ شايد در اين علم غربي يك چیزھايي را ديده باشید يك چیزھايي را نديده باشید در يك علم ديگري، در 
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اما اين . يك فرھنگ و میراث ديگري، ھمین واقعیت را از يك حیث ديگري نگاه كرده باشند يك چیزھاي ديگرش را ديده باشند

  .يعني اين وقوف و اين خود آگاھي نزد ھمه كس نیست نزد ھمه كس نیست،انديشه 

بلكه شامل . شود فقط شامل علوم طبیعي و رياضي نمي. شود آنچه عرض كردم فقط شامل علوم و معارف نمي

به  كنند  از كندي شروع مي نويسند، معموال   ي اسالمي مي ھا وقتي تاريخ فلسفه غربي. شود  فلسفه و تفكر ھم مي

روند و   رشد مي كنند و به سراغ ابن  آيند و بعد يكي دو تا فیلسوف مثل غزالي را ذكر مي  سراغ فارابي و ابن سینا مي

براي اينكه آنھا ھمین كه اين مجموعه از اين طريق به دست   چرا؟. شود  ي اسالمي از نظر آنھا تمام مي تاريخ فلسفه

  . كاري ندارند اسالميي  رسد ديگر با فلسفه  ھا مي اروپايي

حاال البته . ھیچ بوده   ولي تحقیقات راجع به مالصدرا تا اين اواخر تقريباًُ. رشد است مالصدرا به مراتب بزرگ تر از ابن

رشد از نظر آنھا خیلي مھم است براي اينكه ابن رشد در سیر  چرا ابن. اند سال اخیر يك كارھايي كرده ۵٠، ۴٠  در اين

ي  رشد از آن جھت نگاه بكنیم و تاريخ فلسفه پس ما مسلمانان بايد به ابن. غربي نقش داشته ي تفكر و فلسفه

خواھم اين نتیجه را بگیرم كه ما از دستاوردھا و نتايج تحقیقات   بنده مي. اسالمي را از آن حیث ارزيابي بكنیم

ھا ذكر  آنچه را كه آن. ايد به آنھا اكتفا نكنیماما ب. ھا در مورد دانشمندان خودمان البته بايد استفاده بكنیم اروپايي

  .اند نبايد معدوم بیانگاريم نكرده

اند، ما بايد ترازوي  ھا در ترازوي خودشان سنجیده آن. ارزش بدانیم اند نبايد ما ھم بي آنچه را كه آنھا تحسین نكرده

ا بايد براي رجوع به فرھنگ اسالمي و تاريخ م. ما بايد متر و معیار خودمان را داشته باشیم. خودمان را داشته باشیم

ھاي كور و كبود و  خواھیم خودمان را يك نمونه  اگر مي. فرھنگ تمدن اسالمي دستگاه ارزيابي خودمان را داشته باشیم

  .بله بايد ھر چه اروپايي گفت ما بگويیم. بله. ي آن چیزي بدانیم كه تمدن اروپايي به آن رسیده راه رسیده ناقص و تا نیمه

خواھیم  ولي ما نمي. ھا نگفتند ما ھم بايد ساكت بشويم گويند كه ما اين طوري بوديم ھرچیز ھم كه آن  ھا مي اروپايي

گويیم اين تمدن اسالمي، اين فرھنگ اسالمي براي خودش يك معنايي داشته و بايد ارزيابي نه با   ما مي. اين طور باشیم

ھمین تمدن صورت بگیرد و بسیار علوم در ھمین تمدن بوده كه در تمدن غربي جايي معیارھاي بیگانه بلكه با معیارھاي 

بايد . دانند ما بايد مھم بدانیم ھا را مھم نمي اند كه اروپايي بسیار اشخاص بوده. ھا را فراموش كنیم نداشته ما نبايد آن

ي ديگر را به  من يك چند تا نكته. ري پیدا بكنیمعینك خودمان را عوض كنیم بايد استقالل در مباني تاريخ نگري و تاريخ نگا

  .كنم  اين بحث اضافه مي

ھا نه تنھا در معرفي تاريخ ما به اين عینك مخصوص دوران جديد خودشان را بر چشم  يكي اين است كه اروپايي

عینك به ما معرفي دھند بلكه خودشان را ھم از براي اين   دارند و ھمه چیز را به ما از وراي عینك خودشان نشان مي

يك مثال خیلي . كنند يعني شما حتي در شناخت غرب ھم بايد استعمار به مباني معرفي غربیان داشته باشید  مي

برند، معناي اين اصطالح قابل تأمل است؛   ھا به كار مي اين اصطالح قرون وسطي كه اروپايي. كنم  مشخص عرض مي

ي ما اصطالح قرون وسطي و صفت قرون  ھا در جامعه مذھبي. يمبر  ھا قرون وسطي به كار مي ما خیلي وقت

  . برند  ھا به كار مي غیر مذھبي. برند  وسطايي به كار مي

بردند و مسلمًا در   ھا كه كر و فري داشتند اصطالح قرون وسطايي را به كار مي ھا و كمونیست قبالًُ ماركسیست

ي آنھايي كه عنوان قرورن وسطايي روي يك چیز  گويم ھمه نمي قرون وسطي يك چیزھايي ھم بوده كه بد بوده و من

،  بله، شكنجه در اين دوران انگیزيسیون و تفتیش عقايد بوده، ظلم بوده. كنند  زنند اينھا غلط عنوان مي  مي

  .كلیسا بوده و اشكاالت زيادي بوده  ھاي بدرفتاري
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ي قرون وسطي ايرادي  استعمال كلمه. ھمین چیزھا باشداگر مراد از قرون وسطايي میان ما و قائالن اروپايي آن 

ھا است، نه اين  مرداشان نه اين شكنجه. گويند قرون وسطايي  ھا مي افتد كه وقتي اروپايي  ندارد اما بسیار اتفاق مي

 ھا و نه حتي بدرفتاري كلیسا و نه حتي مسیحیت بلكه نفس دين و اصل دينداري و نه اين حرف. ھا است زورگويي

ھا  و وقتي آن.دانند  اهللا را و حجیت قول ديني را، روح و جوھر قرون وسطي مي اصل اعتقاد به خدا و اصل پذيرش واليت

  .گويند قرون وسطي و قرون وسطايي  مي

اين كلمه يك پوششي است، يك نقابي است بر روي مفاھیم ديني، مفھوم ديني، اصطالح ديني، يعني 

گويند قرون  خواھند بگويند اين ديني است مي  گويند قرون وسطي بد بوده، مي  وده، ميخواھند بگويند دين بد ب  مي

چون از نظر آنھا اين قرون وسطي جوھر و روح اصلي اش دينداري بوده . ھا اين طور است خیلي وقت. وسطايي است

  .كند ھمین اعراض از خدا و دين است  و آنچه دوران جديد را از قرون وسطي جدا مي

آن وقت آيا جايز است كه ما بدون توجه به اين معنا در ھر . برند  ھا قرون وسطي را به اين معنا به كار مي ي وقتخیل

ھايي كه  از نظر اروپايي. ي قرون وسطايي را به كار ببريم و طوري بشود كه قرون وسطي فحش بشود جايي كلمه

انگارند،   گذارند و باطل و بي اعتبار مي  ته را در واقع وا ميكنند و گذش  كنند و پوزيتويستي فكر مي  اگوسكنتي فكر مي

آيا از نظر ما ھم ھمین طور است؟ اين است كه ما بايد در . مال دوران ناپختگي بشر است. قرون وسطي يك فحش است

  .ي از اين اصطالحات و كلمات حساس باشیم استفاده

در تاريخ علوم و تاريخ تمدن اين مخالفت كلیسا با كوپرنیك و گالیله  ھا يشان مثال ديگر، ببینید نويسندگان اروپايي خیلي

مثال باكوپرنیك و اصال چنین    گويیم كه كلیسا كار خوبي كرد با گالیله يا ما ھم نمي. كنند  را با آب و تاب تما م نقل مي

ولي اگر . ھا را بزنند نشده كه آن حرفچیزي در عالم اسالم اتفاق نیفتاده حاال كسي ھم مثل گالیله و كوپرنیك البته پیدا 

: گويد كه  مي» التفھیم«كما اين كه ابوريحان بیروني در . شدند كساني ھم بودند يا عقايد ديگري داشتند كافر تلقي نمي

گردند ولي من   عموم دانشمندان و علما معتقدند كه زمین مركز عالم است و خورشید و سیارات و ثوابت به دور زمین مي

گردند و   اش اين است كه خورشید مركز است و زمین و سیارات به دور خورشید مي م كه ابوسعید سنجري عقیدهديد

يعني ابوسعید سنجري حاال چه قدر با . گويد من يك اسطرالبي نزد او ديدم كه براساس اين نظريه ساخته شده بود  مي

ي خورشید مركزي معتقد بوده نه زمین  یوس به نظريهزمان ابوريحان فاصله داشت، كسي بوده كه مثل كوپرنیك بطلم

مثال فقھا يا متكلمین، متشرعین حكم تكفیر ابوسعید سنجري را صادركرده باشند    اما ھیچ وقت ما نشنیديم كه. مركزي

  .ي ديگري در مقابل نظر ارسطو يا بطلمیوس آورده كه چرا يك نظريه

اي كه  خواھم بگويم آن نظريه البته من نمي. ه جاي خودش محفوظ استخوب اين اتفاق در تمدن اسالمي نیفتاده اين ب

و كوپرنیك بوده ولي باالخره اين فكر را داشته ولي نكته    ھاي گالیله ي حرف ابوسعید داشته حاال به ھمان شكل وبه ھمان اندازه

  .كنند براي ما جاي مانور ندارد  ھا روي آن مانور مي مھم اين است تقابل بین گالیله و كلیسا آنقدرھا كه اروپايي

فھمند و مقصودشان   كنند يك چیز ديگر از اين مي  ھا وقتي كه اين تقابل را مطرح مي خواھم بگويم آن  من اين را مي

خواھد يك فردخاصي را محكوم كند يا يك كلیساي خاصي را يا يك پاپ  يعني در اينجا اروپا نمي. يك چیز ديگري است

  .ي ديني است قصدشان نفي حجیت و نفي اعتبار انديشهاينھا . خاصي را

اما اين طور ناآگاھانه اقتباس از روي . در طرح اين دعوا ما اگر بخواھیم مطرح كنیم بايد با ديدگاه خودمان مطرح كنیم

ما از اصل كند كه   ھا نقل كردن و با ھمان لحن و با ھمان حرارت و حدت بیان كردن حكايت از اين مي ھاي خود آن كتاب

  .دعوا بي خبريم
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ھاي رايج در خود اروپا ديد  ھا اشخاصي ھستند كه نسبت به اين دگم من براي اينكه شما بدانید كه در بین خود اروپايي

 The Relevence ofاند، يك كتابي را براي شما آوردم به نام  كنند و ارزيابي مجدد كرده  و با ترديد نگاه مي  انتقادي دارند

Science ١٩١٢ايشان كارل فردريك فوينت وايس زاكر متولد . اين كتاب را آقاي فوينت وايس زاكر نوشته. يعني شان علم 

گويا رئیس جمھور آلمان يا خود ايشان باشد يا . ھاي بزرگ آلمان امروزاند است و در آلمان او و برادرش دو تا از شخصیت

ھاي خیلي مھمي دارد كه آن زماني كه بنده محصل فیزيك بودم  ظريهاي ن زاكر در فیزيك ھسته برادرش و اين آقاي وايس

يعني يك دانشمند تراز اول است كه استاد فیزيك تئوري بوده . خوانديم  ي اتم مدل وايجزاكر را مي ي ھسته ما اصال درباره

  .ختلفي داده استھاي م در دانشگاه استراسبورگ و رئیس يك قسمت در انستیتوي فیزيك ماكس پالنك بوده و نظريه

من يك چند جمله از اين . ھاي فرھنگي و فكري تمدن غربي نوشته و با ديد انتقادي اين كتاب را آمده راجع به ھمین جنبه

خوانم كه كمك به   يعني اين را مي. كنم چون بخواھم حاال ترجمه ھم بكنم  خوانم بعد ترجمه مي  را به انگلیسي برايتان مي

ھا با كلیسا و اينكه گالیله و  ي درگیري آن كه اين قضیه... كند راجع به كوپرنیك و كپلر و گالیله و  حثي ميب. خودم و شما باشد

گويد كه شما فكر نكنید كه حاال كوپرنیك و گالیله رفتند و گفتند مثال   مقدمتاًُ مي. گفتند  كوپرنیك ھر كدام باالخره يك چیزي مي

  .االن روز است

. بعد بازھم كلیسا قبول نكرد. بعد خیلي ساده پرده را به عقب زدند گفتند ببین روز است. ستگفت شب ا  كلیسا مي

نمي زدند    ي خودشان حرف قاطع نه كوپرنیك و نه گالیله ھیچ كدام در اثبات نظريه. گويد فكر نكنید اين طوري بود  مي

اين طور نبود كه مثال . ي قبلي يك داليلي داشتندھا گفتند مخالفان آنھا ھم براساس نظريه  يعني اينھا يك چیزھايي مي

. انتقال از آن فكر قبلي به فكر جديد مثل خاموش شدن يك كلید و روشن شدن يك كلید باشد كه يك كسي برود بگويد آقا

ي  مثال نظريه  وقتي كوپرنیك. نه اين طور نبود. دھم و قضیه حل است  يك كلمه تا حاال متوجه نبوديد و من توضیح مي

گفتند اگر اين طور است كه تو   اش بود كه مي خودش را راجع به گردش زمین به دور خورشید داد چند تا اشكال در نظريه

ي جديد  يعني يك مرجحاتي در اين نظريه. توانست جواب بدھد شود؟ كوپرنیك نمي گويي بگو ببینم چرا اين طوري نمي  مي

يك چیزھايي ديده بود ولي اين طور نبود . مورد گالیله ھم ھمین طور است در. وجود داشت يك مرجحاتي در نظريه قديم

  .كه با يك ضربت به كلي يك نظام علمي قديمي را در ھم شكسته باشد

اين مطلب را راجع به كوپرنیك، آرئوربرت در اين كتاب مباني مابعد طبیعي علوم نوين كه به فارسي ترجمه شده در 

ھايي كه با  گويد كه كوپرنیك در خیلي ازمسائل مانده بود و ما نبايد فكر بكنیم كه آن  مي .كند  آن جا صراحتا ذكر مي

ھا ھم مثال  ھاي امروزي مدرسه ھاي احمق ناداني بودند كه از سطح بچه كردند حاال يك عده آدم  كوپرنیك مخالفت مي

  .فھم و شعور آنھا كمتر بود

عني از نظر علمي دعوا خیلي روشن نبوده نه اينكه براي يك روز و دو روز ي. ھا را قانع بكند توانست آن كوپرنیك نمي

آن وقت در چنین . ھا سال اين بحث بوده كه باالخره كدام يك از اين دو نظريه از نظر علمي حتي درست است ده

گالیله طبیعت علم را اما اگر : گويد  گويد، مي  موقعیتي كلیسا جانب كتاب مقدس را گرفته آقاي وايجزاكر ببینید چه مي

توانیم بگويیم كه به ھمان اندازه به نقش علم در تاريخ ھم وقوف   شناخت مي  ي تفتیش عقايد مي بھتر از محكمه

  .ام مسئول آن چیزي است كه من آن را موقعیت وضعیت تاريخي واقعیت نامیده. داشت؟ او مسئول است

ي طبیعت به تحقیق و  انسان مختار است آزاد است كه درباره. بله. در آخرين سخنراني خودم كه در اين كتاب آمده

كسي ھم حق ندارد . انسان آزاد است برود در طبیعت تحقیق كند. كسي نبايد مانع اين آزادي بشود. تفحص بپردازد

م كه نسبت ھاي علمي چه بايد گفت؟ ما بايد سعي كنی جلوي اين آزادي را بگیرد اما راجع به آثار ونتايج و توالي يافته

  .انصافي نشويم ھاي كلیسا دچار بي به انگیزه
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ي كلیسا را در واقع  سال نسبت و سابقه ١۵٠٠كرد و   اگر گالیله حجیت و واليت و اعتبار انجیل را بي اعتبار مي

  اعتباري كجا است؟ كجا؟  كرد حقیقت اين بي  اعتبار مي بي

. ي اينھا كه بگذريم اما از ھمه. اي خیلي كارھاي بد بودهاين مشمولیت اين واليت يك پوششي بر. شك نیست. بله

قائل بشوم ھمان كسي ) كاردينال برالمي(گويد اگر من در حق   مي. ھمین سنت و حجیت بود كه اروپا را ساخته بود

ه بشوم قائل نوعي غیب گويي و اغفال از آيند) كاردينال برالمي(گويد اگر من در حق   كه گالیله را محاكمه كرده، مي

اگر كه با گالیله ) كاردينال برالمي (نبايد ايشان از من گله كند و بگويم كه . كه خودش شايد به اين حد راضي نباشد

تواند تحقیق علمي را مھار  آيد و در آن قرن ھیچ چیزي ديگر نمي  كرد نگران نتايج قرني بود كه در آينده مي  مخالفت مي

مان جاده طي شد و مكانیك كالسیك يعني ھمان مكانیكي كه گالیله پايه اش را سه قرن بیشتر طول نكشید ھ. بكند

  . گذاشته بود، منجر به مكانیك اتم شد

ھنوز معلوم نیست كه آيا اين . بیست سال ھم بیشتر طول نكشید كه ھمین جاده مكانیك اتم به بمب اتم رسد

ولي ما نگرانیم ديگر در . نابود خواھد كرد يا نهبمب اتمي ھمین تمدني را كه موجب به وجود آمدن خودش شده 

  .ايراد اين سخنراني. محاكمه اول گالیله زمان

رسید كه براي جلوگیري از اين   ديديد و به نظرتان مي  مي ١٩۶۴و آن روز آينده را تا مثال  ١۶١۵بوديد در ) كاردينال(اگر شما 

دانید چه   در واقع مسئولیت اين كار را به عھده بگیريد ميكرديد كه   شما جرات مي. شود كرد  وضعیت يك كاري مي

اما كاردينال برالمي نگران چه بود؟ او نگران از دست رفتن يك مرجعیت . خواھد بگويد كه كلیسا بد كرد  خواھد بگويد؟ مي  مي

ت كه از بین رفت ديگر چه اين مرجعی. بايد مطیع يك چیز باشي: گفت  آمد به بشر مي  واعتباري بود كه باالخره يك جا مي

  تواند يك حرفي بزند؟  كسي به بشر مي

مھم نبود كه حاال زمین به دور خورشید بگردد و زمین ساكن باشد يا ) كاردينال برالمي (خواھد بگويد براي   يعني مي

ن اين بود كه اگر كلیسا گويد آن چیزي كه او نگرانش بود، نگرا مي.دعواي گالیله اين بود ديگر. زمین به دور خورشید بچرخد

ي بشري از دست بدھد ديگر چه  جامعه   اگر كلیسا قدرت خودش را در ھدايت و كنترل. كه حاال از نظر اين يعني دين ديگر

آن كار را نبايد كرد و اين . بگويد كه اين كار را نبايد كرد. بتواند جلوي يك چیزي را بگیرد. ماند كه بتواند حرف بزند  كسي مي

  .ز است كه واقع شدهآن چی

شود مقصود او  با خواندن يك پاراگراف ھم نمي. ھاي وايجزاكر در اين بیان دفاع كنم ي ديدگاه خواھم از ھمه من ھم نمي

در جمع اين ھمه كتابي كه از آن طرف . شد  اي كاش يك وقت اين كتاب مثال به زبان فارسي ترجمه مي .را به دقت فھمید

ھا يك كساني ھستند كه اين قضايا را به  خواھم اين را به شما بگويم كه ببینید در خود اروپايي  اما فقط مي. ترجمه شد

  .تر از آش نشويم ي داغ كاسه. كنند و ما بايد مواظب باشیم  تري تفسیر مي يك نحو تعديل يافته

خواھیم بشناسیم باز در   ھم ميخواھیم بشناسیم و تحوالت اروپا را   ھا را ھم مي اين كه گفتم ما بايد وقتي اروپايي

دانید از قلم اين   شما راجع به انقالب كبیر فرانسه ھرچه مي. كنم  ي مختصر ديگر ھم مي يك اشاره. ترازو شك كنیم

اما معلوم نیست تنھا تفسیر از انقالب فرانسه ھمین چیزھايي باشد كه به دست ما . معروف حاكم بر اروپا است   مورخان

  .رسیده است

    

آن در واقع آن . اي ھم دارد و معلوم نیست كه ما آن را شناخته باشیم و به دست آورده باشیم ينھا يك روي ديگري از سكها

ھا از ديد  جريان ضعیف مغفول مانده تفسیرات خود تاريخ اروپا است و باز من اضافه بكنم ما حتي دنیاي امروز را خیلي وقت

. ما بگويند راجع به دنیاي عرب چه تصوري داريد منابع ما راجع به دنیاي عرب چیست االن اگر به. شناسیم  ھا مي اروپايي
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. رويم  دنیاي عرب امروز، امروز ما اگر بخواھیم خاورمیانه را بشناسیم خود به سراغ كتابخانه مي   .ايم خودمان تحقیق كرده

ھا را  سال اخیر راجع به خاورمیانه چاپ شده آن ١٠مثال    بینیم كه در لندن، در پاريس، در نیويورك چه كتابھايي در  مي

اعراب را از ديد خودمان . آيا بايد اين طور باشیم؟ يا اين كه نه ما بايد خاورمیانه را از ديد خودمان بشناسیم. خوانیم  مي

  .بشناسیم و نه از ديد نويسندگان غربي

آخرين . كنند  ا با متر و معیار خودشان دارند تحقیق ميولي بايد بدانیم كه ھمیشه آنھ. ھا را ھم بايد مطالعه كنیم آن

ببینید اين حرفي كه . كنم خود بینش ماركسیستي است  كنم و عرضم راتمام مي  شاھد مقصودي كه من عرض مي

ھمه . گفتم ماركسیستي به تاريخ نگاه نكنید  اگر من مي. نوعي ديگر از تاريخ نگري و تاريخ نگاري: بنده امشب زدم

خواھم بگويم يك چیزي نه به آن غلظت و شدت ولي يك   ولي بنده مي. گفتند اين كه احتیاجي به گفتن ندارد  مي

اي كه در ماركسیسم بود در نگرش تاريخي، در  مفروض گرفته شده ھاي از پیش چیزي شبیه به ھمان چھارچوب

  .نگرش غیر ماركسیستي غربي ھم ھست

و سراغ ھر تمدني كه » ماتريالیسم تاريخ«به تاريخ يك نظريه داشتند به نام ھا راجع  دانید كه ماركسیست  شما مي

توانست اثبات كند   ھا را مي نوشتند كه آن مسیر آن  كردند و مي  ديدند و انتخاب مي  رفتند فقط آن چیزھايي را مي  مي

ما كه . ببینیم» پتروشفسكي«ا از ديد خب ما كه نبايد حاال در ايران اسالم ر. كردند  به ھرچیزي ازاين ديدگاه نگاه مي

  . ھا ندانید اين معنا را شما منحصر به ماركسیت. ببینیم» تاريخ ماد«ي  مثال نويسنده  نبايد تاريخ خودمان را از ديد

اگر من موفق شده باشم در شما . خواھم يك ھمچنین شكي من از شما يقین نمي. عرض بنده فقط ھمین است

بعداًُ شما برويد اين شك را . كند  نسبت به مباني تاريخ نگاري غربي اين كفايت مي. ده باشميك شك مختصر ايجاد كر

اي برسید بنده اجر  اگر به ھمچنین نتیجه. ي خالف نظر من برسید ولي با تاخیر به نتیجه. بر طرف كنید به يقین برسید

  .ام و مزد خودم را از اين صحبت گرفته

اي بشويم كه از اين به بعد  م نتیجه بگیرم اين است كه ما دچار يك وسواس و وسوسهخواھ  اما آن چیزي كه من مي

من امشب اين كتاب تمدن اسالم و . فرضي باشد كه من قبولش ندارم از خودمان بپرسیم، مبادا اين مبتني بر يك پیش

برخالف . آدم منصفي بوده» بونگوستاو لو«كردم ببینید   اش رانگاه مي مقدمه. كردم  را نگاه مي» گوس تاولگن«عرب 

اين كتاب معروف . ولي ببینید. دانم اتھام نزده نمي. بد و بیراه نگفته. خیلي از نويسندگان غربي و مورخان فحش نداده

  كه بارھا در جامعه ما به چاپ رسیده و چه قدر از آن نقل و قول شده ديدگاه نويسنده اش چیست؟

) ١٣٣۴گويد اين البته چاپ چھارم اين كتاب است مال   ي اين كتاب مي مقدمه ١٣در صفحه (گويد با اندك تاملي  مي

اصال اين كلمه ترقي يك . اينجا من اضافه بكنم. شود كه اقوام دنیا در تمدن و ترقي با ھم مساوي نیستند  معلوم مي

ي به ادبیات عامه و به يعني يكي از مفاھیم تفكر پوزيتويست. اي است كه به ديد آگوسكنتي تعلق خاص دارد كلمه

  .واال ما ھمچنین لفظ ترقي ھم اصال نداشتیم. زبان عامه راه پیدا كرده و به مشرق زمین ھم آمده

اما ترقي يك . رقاء داريم به معناي برتري و علو. ما در سعدي و حافظ وادبیات غیر جديد ما، كلمه ترقي نمي بینیم

ي دنیا پر شده  ھمه. پروگرس پروگرس. خواستند پروگرس را ترجمه كنند  مياند براي اينكه  چیزي است جديداًُ ساخته

جمعي . شود كه اقوام دنیا با تمدن و ترقي مساوي نیستند  گويد كه با اندك تاملي معلوم مي  آن وقت مي. از پروگرس

اي كه  ن مدارج متوسطهھما. اند ھا درمدارج متوسطه باقي مانده اي و بعضي اي را طي كرده و جمعي ديگر درجه درجه

توانیم از مدارج   ي آنھا مي اروپا از آن جسته و ھمه را طي كرده است و ھمین اقوام اروپا ھستندكه ما به وسیله

  .متوسطه اطالع حاصل نمايیم
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گويد اين   مي. ھاي آگوسكنت؛ يعني ديد ھمان است اندازد؟ حرف  ھاي چه كسي مي ھا شما را ياد حرف اين حرف

ھا  و ما با اين. اند ي آن مدارج جسته و ھمه آنھا را طي كرده اند بقیه بعد اينھا از ھمه ھا به كمال رسیده اروپايي

. چه كسي عقب مانده است. توانیم بفھمیم چه كسي متوسط بوده، چه كسي كوتاه بوده، چه كسي بلند بوده  مي

اد يك وقتي ما راجع به تاريخ خودمان اصطالح قرون دادم اين است كه مب  اي كه بايد وسط صحبت تذكر مي آخرين نكته

  .وسطي را به كار ببريم

بعضي . شود  ي قرون وسطي تقسیم مي مثال تاريخ ايران ھم به دوره  مثال مباد ما يك وقتي بگويیم كه  يعني

  .وپا افتاديمگويند تا مشروطیت قرون وسطیي ماست و از مشروطه به بعد ما ھم در ھمان مسیر جديد ار  ھا مي وقت

. گويد كه ما رضا خان را آورديم تا ايران را الئیك كند  اصال اروپا مي. گويند  ھا مي اين ھمان چیزي است كه اروپايي

ي  آيا حاال ما ھم بايد ھمان قاعده و ھمان كلیشه. خب، اين حرف آنھا است. يعني حاكمیت دين را از ايران دور بكند

ي سخناني كه  رسید در میان ھمه  ھا يك مطالبي است كه بنده به نظرم مي نیم يا نه؟ اينھا را به تاريخ خودمان بز آن

كنم و امیدوارم با نسلي كه شما ھستید ما صاحب   براي ھمه تان آرزوي موفقیت مي. شود  خدمت شما عرضه مي

  .ي فرھنگ وتمدن اسالمي به عمل بیاورند مورخان مستقلي باشیم كه تحقیقات جدي درباره

  ]سوال مبھم است[

ي ما از آن جھت كه خود علم تاريخ ضعیف بوده تحقیق در مباني آن  توانم بگويم كه اصال در خود جامعه  مي: جواب

ي ما اين طور شسته و ُرفته مباني فلسفي تاريخ نگر خودشان را  ھم ضعیف بوده و ما كمتر داريم كه متفكران گذشته

يكي اش اين است كه ما در بینش . توانیم يك كلیاتي بگويیم  ولي مي. ندمكشوف كرده باشند و عرضه كرده باش

يعني اين طور نیست كه ما قائل به . به معناي ھیستريسسم فرنگي. تاريخي خودمان قائل به اصالت تاريخ نیستیم

بگويیم كه  اش كه اش و چه از نو آگوسكنتي حاال چه ازنوع ھگلي اش و چه از نوع ماركسي. نوعي جبر تاريخ شويم

  .جبر تاريخ نیست. كنید  دقت مي. بله حال اين چیزي كه در اين زمان اتقاق افتاد اين لزوماًُ اين كل را دارد

ھا به زور  ھا نمیدانیم بسته به اين كه انسان ھا و مجاھدات انسان ي انسان درواقع ما تاريخ را حاكم بر انسان و انديشه

ممكن است در يك دوراني كه خیلي گذشته ھم بوده تاريخ خیلي بھتر . ي مختلف داردھا تاريخ در واقع شكل. عمل بكنند

اين گذشت زمان مالك نیست يكي   .ممكن است در قرن بیستم ھم باشیم و خیلي بدتر باشد. بوده، وضعیت بھتر بوده

  ...ي در واقع يك اعتماد كلي است، بله ديگر ھم مسئله

  ]سوال مبھم است[

و سر از الك خودمان بیرون نیاوريم و ھیچ وقت اصول و . گويم كه ما تعصب داشته باشیم ده نميببینید بن: جواب

توانیم اين حق را از  اين حق ھر كسي است ما نمي. گويم من اين را نمي.مباني خودمان رادر مورد ارزيابي قرار ندھیم

ترديد بكند . نگ اسالمي شك بكندتواند راجع به كل تمدن اسالمي و كل فرھ  يكي كسي مي. كسي سلب كنیم

كنم اين است كه ما يك كاري نكنیم كه صدر و ذيل نظام   آن چیزي كه بنده عرض مي. تحقیق بكند، بپذيرد يا رھا بكند

  .فكري ما با ھم تناقض پیدا نكند

را از تمدن بنده عرضم اين است كه اگر ما آمديم يك مباني براي تمدن اسالمي اختیار كرديم، بعد نرويم مبنا 

اسالمي بگیريم ترازو را از يك تمدن ديگري كه بر يك مبناي ديگري ساخته شده، عرض من اين است كه شما 

توانید در يك تمدني كه براساس اعتقاد به خدا و  شما نمي. توانید در درون يك سیستم ناسازگاري ايجاد بكنید نمي

ھاي ارزيابي را استخدام بكنید كه مال  شده عیناًُ ھمان روش عالم غیب و بھشت و دوزخ و معنويت و اين چیزھا بنا

تمدني است صد درصد مخالف اين باالخره ما ھم بايد ببینیم كه كجا متاثر است اگر جايي اين متر و معیارھا از آن 
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اصل را . رببريمخواھیم به كار ببريم به نحو منطقي به كا  اگر مي. ھا متاثر بود ما بايد خود آگاھي داشته باشیم بینش

  .ھا بگیريم منكر شويم روش را ھم از آن

فرمائید كه باالخره اين   عرض من اين است، آني ھم كه مي. شود ما اصل را از يك جا بگیريم، فرع را از يك جاي ديگر نمي

در ھمین دستاوردھاي آن را بنده منكر نیستم و كما اينكه گفتم ما . ھا يشان بايد بشود ھا و تمدن تمدن غربي تبادل فرھنگ

ھا بايد برخورد دو تا  ھا و فرھنگ گويم برخورد تمدن  مي. ھا استفاده بكنیم تحقیقات تاريخي خیلي بايد از نتايج كارھاي اروپايي

نشینند و در نھايت صفا و آرامش با ھم گفت و شنود   دو تا آدم باشخصیت و عاقل كنار ھمديگر مي. آدم با شخصیت باشد

كرده رھا   چرا يك كسي ممكن است بفھمد يك چیزي را غلط فكر مي. شود يا ھیچ تغییري در افكارشان پیدا نميكنند آ  مي

  .اند اين درحالي است كه ھر دو ھويت خودشان را حفظ كرده. كند از يكي ديگر بگیرد

برخوردمذموم برخورد يك آدم اما آن . كنند  حاال با ھم تبادل نظر مي. ھر دو يك خودآگاھي به آن شخصیت خودشان دارند

آن چیزي . پذيرد  بیند، مي  از خودبیگانه است و خود باخته و مفتون ومجذوب كه اصال ديگر خودي برايش نمانده، ھرچه مي

. گويیم تمدن غربي قوي است بله شك نیست  كنیم اين دومي است و اين ھم كه مي  ھا نھي مي كه ما در برخورد تمدن

ولي صحبت اين است كه آيا در حالي كه اين تمدن قوي . اند ھا مجذوب قدرتش شده و خیلي تمدن غربي قوي است

  است شريف ھم ھست؟

گويیم ديد انتقادي ما بايد اين باشد كه چه قدر اين تمدن شرافت دارد وارزش دارد؟ ممكن است   ما مي. شك است

. ھاي ديگر اني خودش منتھي شود، ھم به ويراني تمدنھمین به اصطالح شريف نبودن اين تمدن غربي نھايتاًُ ھم به وير

سال در راه فالن سیاره  ۴كند تا   يك موشكي حركت مي. دھد  اي را فشار مي يعني صرف اينكه حاال يك تمدني يك دكمه

نشانه . اين بله. ھا شود فالن و اين  گردد و اين طور تحقیقات مي  اي به زمین بر مي دانم بعد يك ماھواره كند و نمي  سیر مي

آن چیزي كه مطلوب واقعي بشر . اما معلوم نیست كه اين داللت بر شرافت ذاتي آن ھم بكند. اش است نوعي نیرومندي

شما ھم به زود . دوتا ھم سوال اينجا ھست، اجازه بدھید بخوانیم. نه صرف نیرومندي. ي ارزشي است است اين جنبه

ي برخورد غربیان با تاريخ  اي شده به شیوه اشاره: (اند كه گفته. را معطل نكنیم ديگر ما زياد شما. خوابیدن عادت داريد

و اما علت فرق گذاشتن غرب بین آن دو و اھتمام به ابن . ي اسالمي ومقايسه بین ابن رشد و آخوند مالصدرا فلسفه

رشد در سیر تفكر و فلسفه غربي گفتید كه چون ابن : اند از قول من نقل كرده. رشد و بايكوت مالصدرا خیلي روشن نشد

  .)توضیح بدھید. نقش داشته است

ابن رشد افكار ارسطو را از ابن سینا . ھا معتقدند كه اروپا از طريق ابن رشد با افكار ارسطو آشنا شد براي اينكه اروپايي - 

آشنا شدن سنت توماس با افكار داد و با ) سنت توماس آكوئیناس(به دست . گرفت و از آن دست در اسپانیا تحويل اروپا داد

ي فلسفي اسكوالستیك متقدم يعني قرون تاريك جاي خودش را به اسكوالستیك متاخر  ارسطو يك تحول مثبتي در انديشه

ھا ديگر  آن. پس ابن رشد از اين جھت براي آنھا مھم است. داد كه اين دوران با صطالح پیشرفته تر اسكوالستیك است

اصالت وجود مالصدرا چیست؟ .چه گفت   مالصدرا. ي ما چه كسي به وجود آمد مثال جامعه   حاال دربعدش كاري ندارند كه 

   آن وقت. نويسند  نويسند ھمین طوري مي  ي اسالمي را ھم كه مي آنھا دنبال اين سیر كار خودشان ھستند تاريخ فلسفه

درسي براي نسلي كه وارث به وجود آورندگان آن تاريخ ھا كتاب  شود بعضي وقت كنیم ومي  آيیم آن تاريخ راترجمه مي  ما مي

اينجا ). ايد در حديث ديگران بھتر آن باشد كه سّر دلبران گفته(شود ديگر گفت كه  اينجا نمي. است وادامه دھندگان آن تاريخ

اين دو تا . رشد است اين مقصود از بحث مالصدرا و ابن. بدتر است كه سر ما را ديگران بخواھند در حديث خودشان بیان كنند

  :خوانم  سوال را ھم ديگر مي
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اي  لطفاًُ در مورد متافیزيك و فلسفه. در اين كه وراي علوم انساني فلسفه و متافیزيكي قرار گرفته شكي نیست: ( اند كه گفته

  ).كه وراي علوم طبیعي قرار گرفته است توضیح بدھید

كه پشت سر علوم ) تا با توبگويم سخن از ھربابي - خوش مھتابي گفت بیدار شبي بايد و . (اين رشته سر دراز دارد

ي آرئوربرت،  توانید به ھمین كتاب مباني مابعد الطبیعي علوم نوين نوشته  مي. طبیعي چه مباني فلسفي وجود دارد

  .ي فارسي اش مراجعه كنید به ترجمه

ي غربي موجود در علوم  اين اصول و شالوده. اند اشاره به قول بنده كرده:( اند گفته: بعد سوال دوم اين است كه

ھاي بسیار مھم به عنوان يك دانشجوي علوم  ھا واساس انساني مستتر و ناپیدا براي درك صحیح اين گونه ريزه كاري

  )توان به دست آورد؟  انساني چه بايد كرد؟ دستگاه ارزيابي اسالمي در علوم انساني را چگونه مي

ي مشخصي و يك كتاب  ه يك جايي مدون شده باشد بنده بتوانم شما را به يك انديشهاين را چیزي نیست ك. بله

گوھرش در معارف اسالمي و . حقیقت اين است كه اين يك چیزي است در حال ساخته شدن. مدوني ارجاع بدھم

خودآگاھي و به  اي است كه بايد يكي دو نسل با يك چنین اما اين مثل يك عقیق تراش نخورده. انديشه بزرگان ماھست

ي طباطبايي، مرحوم  توانم بگويم شما به افكار عالمه  من فقط مي. دور از غرب زدگي كار كنند تا اينكه اين مشخص بشود

ھاي آنھا و به اصطالح  ھاي يك نوع استقالل در اين علوم انساني را بايد از انديشه مايه. مطھري وامثال ايشان دقت كنید

ي سوال  مثل خود امام و آخرين سوال اين است كه البته ھمه. ان آنھا، استادان آنھا بايد كشف كردھا و آموزگار پدران آن

با توجه به اين كه ھركس، : (اند نوشته. كنم  اند كه من نخواندم از ھمه آنھا تشكر مي ھا اظھار لطف و محبت كرده كننده

ھجري  ۵و  ۴كند و اين يك قانون است در ھمان قرن   د ميھرملت، ھرجمعیت در امري كار بكند، ديگران را جیره خوار خو

پوشیدند   ھاي فراخ و بلند مي كردند و حتي طرز لباس پوشیدن خود را عوض كرده و لباس  اروپايیان از مسلمانان تقلید مي

ه ملزم به پیروي از آنان اند، ما ناخودآگا شبیه اعراب، حال چون آنان در تاريخ، در حقوق، در رياضي، در پزشكي كار زياد كرده

  .شويم چون چیزي در دست نداريم كه در مقابل آنان بايستیم  مي

ھا برسیم ھم در اين  خواھیم ھم اين تضاد و ُبعد و علم را جبران كنیم تا به آن  حال سوال اين است اكنون كه ما مي

  )چگونه اين امر ممكن است؟. ھا باج ندھیم مدت به آن

ھم سعي كند كه . ھم عقب ماندگي ظاھري را. يعني يكي دو نسل بايد جبران بكند. اري ممكن استاين تنھا با فداك - 

ولي معتقدم . اين جواب من تكنیكي و فني نیست. شود إال با ايمان سر نمي اين مي. استقالل خودش را از دست ندھد

معاش . گیريم خیلي دو دو تا چھار تاكه اين كلید حل مسئله است يعني اگر من و شما بخواھیم يك چرتكه دستمان ب

ساعت كار ھمه چیز مرتب و منظم باالخره اين  ٨دانم  به معني دنیايي و عقل حساب گر و روزي نمي. انديش مآل. انديش

و ھمیشه در خیزش و پرش يك انرژي زيادي . شود يك خیزشي، يك جھشي، يك پرشي الزم است ھا حل نمي گرفتاري

ي بزرگ شد اين بايد  بود و منجر به آن حادثه ۵٧اين شور و شوق انقالبي كه در بھمن . زاد شوددر يك مدت كمي بايد آ

و امیدواريم كه خداوند ھمیشه . ي ما براي ساختن يك تفكر مستقل و يك تمدن مستقل موج بزند ھمچنان در وجود ھمه

  .یم، عنايت بكندآن شور و حرارتي كه در وجود شھیدان بود به ما كه وارث خون شھیدان ھست

  


