انقالبیدیگر
اشــاره

مقايسهيرابطهيفلسفهوانقالب
گفتوگوباحجتاالسالماحمدرهدار
درانقالبهايمدرنوانقالباسالميايران

حجت االسالم رهدار ،از جمله افرادی است که در زمینهي تاریخ
و فلسفه ی انقالب اسالمی ،چندین سال است که در حال مطالعه
و پژوهش میباش��د .وی دارای تحصی�لات درس خارج فقه،
و نیز کارشناس��ی ارشد علوم سیاس��ی از مؤسسهي آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) قم و تحصیالت دکتری علوم سیاسی
از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی میباشد .از جمله
آثار ایش��ان میتوان به «بررسي پنج نظريه در باب پايان مدرنيته»
در ماهنامه معرفت ،گزارش و نقد كتاب «ايران بين دو انقالب» اثر
يرواند آبراهاميان در کتاب آموزه« ،فقر تئوريک فلسفهي سياسي
غرب در فهم انقالب اس�لامي» در فصلنامه  15خرداد« ،انقالب
اس�لامي؛ پايگاه گذار از س��يطره گفتماني غرب» در فصلنامه
مطالعات انقالب اسالمي« ،بنيادهاي معرفتشناسي در غرب و
تش��يع»« ،تأمالتي در فلسفه انقالب اسالمي و بازتابهاي آن در
جهان معاصر» ،اش��اره کرد .با توجه به مطالعات و پژوهشهای
وی در زمینه فلسفه و انقالب ،در مؤسسهی مطالعات و تحقيقات
فتوح انديشه که اکنون محل اصلی فعالیتهای اوست ،با ايشان
به گفتوگو نشستیم .اگرچه رشتهی کالم بیشتر به سمت مفهوم
انق�لاب و ظرفیت این مفهوم برای تبیین انقالب اس�لامی ایران،
رفت؛ ولی در پایان اش��ارههای خوبی به نسبت فلسفه و انقالب
در غرب و ایران ش��د ،ک��ه میتواند س��رنخهای خوبی را برای
پژوهشهای جدی در این زمینه ،در اختیار مخاطبان قرار دهد.

لطفا در ابتدا راجع به مفهوم انقالب توضیح بفرمایید.
انقالب در ادبیات موجود دارای چند ویژگی اساس��ی است؛
گسترده است ،شامل همهي ابعاد اجتماعی میشود و بر خالف کودتا
که دفعی اس��ت ،انقالب دفعی نیس��ت و تدریجی رخ میدهد .البته
تئوریس��ینهای انقالب قیود ديگري نيز اضافه کردهاند؛ مثال برخی
گفتهاند که انقالبها میآیند نه اینکه س��اخته بش��وند و در مقابل
عدهای معتقدند که انقالبها ساخته میشوند و پشتوانهاش هم یک
رهبری و ایدئولوژی مشخصي وجود دارد تا پروژهي انقالب به ثمر
بنشیند .به رغم همهي این اختالفنظرها در منظر و تعریف و رویکرد
در تعريف انقالب ،انقالبهاي رايج در ادبيات موجود ،يک ويژگي
اساس��ي دارن��د و آن هم اينکه اين انقالبها مدرن هس��تند .قبل از
ق��رن  18چیزی به نام انقالب نداریم .در کتب تاریخی دو س��ه قرن
گذشته به قبل ،شما نمیتوانید واژهای به نام انقالب پیدا کنید .بنابراین
نباید قبل از دوران مدرن به دنبال پدیدهای با ویژگیهای ش��مولیت،
فراگیری ،تدریجی بودن و ش��امل همه شئون فرد و اجتماع بودن ،با
نام انقالب برویم.
پس پدیدهای به نام رنسانس را چه مینامید؟
اگر ما رنسانس را همان قرن  15در نظر بگيريم ،اين ويژگيها
را دارد که باعث تغيير نوع نگاه انسان شده است ،در حوزههاي فرد
و اجتماع در تمامي سطوح تأثير گذاشته است و يک پديده تدريجي
بوده اس��ت؛ ولي در کتب تاريخي کسي از رنسانس با عنوان انقالب
ياد نکرده است .در کتب تاريخي چيزي با عنوان «انقالب رنسانس»
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نداري��م .بلکه در تاريخ ،انقالب اکتبر  1917روس��يه ،انقالب 1789
فرانسه ،انقالب  1948چين ،انقالب  1970کوبا و  1978نيکاراگوئا با
نام انقالب ثبت شده است .البته مهمترين اينها همان انقالب روسيه،
فرانسه و چين است که تئوريسينهاي انقالب سعي کردهاند با توجه
به اين سه انقالب ،تئوريهاي خود را به محک آزمون بگذارند .مثال
خانم تدا اسکاچپل که تئوريسين انقالب در آمريکا است و شخصيت
ساختارگرايي هم دارد ،تئوريش را بر اساس اين سه انقالب به محک
تجربه و آزمون و خطا ميگذارد .خيلي از نويسندگان داخلي ما هم
که خواستهاند دربارهي انقالبها حرفي بزنند ،معموال بر اساس اين
سه انقالب بررسيهاي تطبيقي انجام ميدهند .لذا از رنسانس با عنوان
انقالب –البته به معناي سياسي جامعهشناختي -ياد نشده است.

دونگاه

انقالبهاي مدرن ،تغيير
در عالم را از بيرون انسان
شروع ميکنند و البته
تالش ميکنند به درون
انسان ختم کنند .اما نه
در انقالب اسالمي و نه
در همهي انقالبهاي
معطوف به آرمانهاي
کالن و بزرگ ،جهت
حرکت از بيرون به درون
انسان نبوده است .به
عبارتي ،تحول انفسي
است و آفاقي نيست

ويژگي مشترک اين سه انقالب مهمي که مورد مطالعهي
نظريهپردازان انقالب قرار ميگيرد ،چيست؟
اين انقالبها انقالبهاي مدرن هس��تند ،اگر بخواهيم يک ويژگي
مشترک براي انقالبهاي مدرن برشماريم ،بايد بگوييم که همهي اين
انقالبها براي آب و نان است .مثال يک جايي حقوق کارگران داده
نشده است و آنها تحصن کردهاند و در ادامه اين تحصن به شورش
انجاميده است ،بعد هم يک کسي روي موج اين شورش سوار شده
اس��ت و مديريت کرده اس��ت و انقالب رخ داده است .يا اينکه يک
کسي حقوق افرادي که در قدرت با او شريک بودهاند را نداده است
و س��هم آنها را ضايع کرده اس��ت و درون دربار و کاخ با مش��کل
مواجه ش��ده است و کم کم يک جرياني شده است که بعد از مدتي
تبديل به يک انقالب ش��ده است .تمام انقالبهاي مدرن اساسشان
نيازهاي شکمي و مادي است .البته اين با روح حاکم بر عصر مدرن
هم سازگار است .در عصر مدرن بشر آرمانهاي کالن را از دست داد.
در همان ابتداي رنس��انس هم اينگونه شد .تا آنجا که ماکياول براي
برقراري امنيت و صلح در جامعه ،به بش��ريت و شهرياران اينگونه
توصيه ميکند که :دس��ت از آرمانهاي کالن برداريد؛ چراکه هميشه
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آرمانهاي کالن ،خاس��تگاه جنگها هس��تند .يعني وقتي افق ديد را
خيل��ي دور و بلند ميگيريد براي رس��يدن ب��ه آن بايد گامهاي بلند
برداريد ،اين گامهاي بلند تنشزا هس��تند .لذا کس��اني که بر اساس
فلسفهي سياسي ماکياول به تحليل انقالب اسالمي ايران ميپردازند،
ميگويند که امام وقتي ميخواس��ت انقالب کند ،اگر افق انقالب را
نفي اس��تکبار جهاني معرفي نميکرد و نميگفت که اس��رائيل بايد
محو شود يا آمريکا شيطان بزرگ است و شعار نه شرقي و نه غربي
نميداد؛ بلکه اينگونه وارد ميشد که چون اين شاه دزدي ميکند و
رفاه ما را نميتواند تأمين کند و آدمهاي فاسدي اطراف خودش جمع
کرده است ،بايد برود؛ هيچيک از اين مشکالت بزرگ ايجاد نميشد؛
نه جنگي ميش��د و نه تحريمي متحمل ميش��ديم .اينها ميگويند
چون انقالب اسالمي ايران ،آرمانهايش را خيلي بلند و دور معرفي
کرده اس��ت ،مجبور است گامهاي بلند بردارد .مثال ميگويد که من
به همه نهضتهاي آزاديبخش در سراس��ر جهان کمک ميکنم ،يا
اينکه ميگويد ما در صدد هس��تيم پرچم الاله االاهلل را بر فراز همهي
قلههاي عالم برافرازيم ،يا اينکه ميگويد اس��رائيل بايد محو شود و
لذا هزينههاي زيادي را متحمل ميش��ود .اين تحليل بر مبناي همان
حرفي است که ماکياول چندين قرن قبل پيشنهاد داد و مطرح کرد .در
همان زمان بود که افق بشر غرب نازل شد و دغدغههاي بشر ،ديگر
دغدغههاي آرماني و آس��ماني نبود ،بلکه دغدغههاي دمدستي بود؛
مثال اينکه چگونه بخورم ،چگونه بپوشم يا اينکه چگونه زندگي کنم
که راحت باشم و امنيت و آسايش داشته باشم .ضمن اينکه متافيزيک
و فلس��فهي غرب پسارنسانسي هم به س��مت و سويي ميرفت که
به انس��ان اجازه نميداد که آرمانهايي دور از چش��م براي خودش
تصور کند .منطق و فلسفهاي که آمد و حاکم شد ،فلسفهي آمپريسم
و بعد از آن فلس��فهي پوزيتيويسم بود که اينها منطقا نميتوانستند
آرمانهاي دور براي خودش��ان اتخاذ بکنند .لذا بش��ر به نيازهاي دم
دس��تي خودش تقليل يافت .وقتيکه بش��ر به اين نيازها تقليل پيدا
ميکند ،آرمانهاي حرکتهاي اجتماعي هم در همين حد تقليل پيدا
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ميکند و انقالبهاي اين بشر هم حقير ميشود ،چراکه آرمانهاي او
حقير شده است و پس از آن گامهاي او ،نيازهاي او ،شعارهاي او و
آرزوهايش هم حقير شده است .انقالبهايي که بعد از رنسانس پديد
آمده است ،همهاش انقالبهاي تقليلي است.
اگر بخواهيم از اين حيث تفاوت انقالب اسالمي ايران را
با ديگر انقالبها تبيين کنيم ،چگونه ميشود؟
از همان ابتداي انقالب اس�لامي هم دو نوع نگاه به انقالب در حال
ش��کل گرفتن بود .يکي نگاه حضرت امام(ره) است و ديگري نگاه
مرحوم بازرگان .آقاي بازرگان وقتي که مس��ئوليت دولت موقت را
بر عهده گرفت ،در تلويزيون جمهوري اسالمي حاضر شد و گفت:
«مردم! دس��ت ش��ما درد نکند که زحمت کشيديد و انقالب کرديد.
انقالب هم به پيروزي رسيد و االن هم همه راحت باشيد و برگرديد
به خانههايتان؛ اين شعارهايي هم که روي ديوارها نوشتهايد ،بايد پاک
بشود و شهر زيباسازي بشود و تمام ».بالفاصله حضرت امام(ره) در
تلويزيون حاضر شدند و گفتند که« :مردم! تازه همه چيز ميخواهد
ش��روع بشود .ما در آغاز يک راه هس��تيم ،ما فقط يک نفر را بيرون
کرديم و االن ابتداي کار اثباتي ما هس��ت »1.خوب واضح اس��ت که
اين نگاه با نگاه آقاي بازرگان خيلي تفاوت دارد .يعني جايي که آقاي
بازرگان تمام ميش��د ،تازه امام شروع ميشد .افق آقاي بازرگان گام
اول ام��ام بود .آقاي بازرگان چو ن ليب��رال بود ،فهمش بر مبناي فهم
ليبرال درست بود .يعني اگر کسي ميخواست به اقتضائات فلسفهي
ليبرال تن بدهد ،صادقانه بايد اينچنين سخني ميگفت .آقاي بازرگان
واقع��ا مرد صادقي بود .من در تاري��خ ايران ليبرالي به صداقت آقاي
بازرگان س��راغ ندارم .چراکه او در ليبرال بودنش صادق است ،حاال
اگر نقدهايي به ايش��ان وارد است بيش از اينکه به ايشان وارد باشد،
به تفکر ليبراليسم وارد است .انقالب اسالمي پديدهاي است که بايد
متفاوت مورد تحليل قرار گيرد و نميتوان آن را مثل انقالبهاي بعد
از رنسانس مورد تحليل قرار داد .تلقي من اين است که انقالبهاي
بعد از رنسانس همهاش انقالبهاي کوچکي است ،اگرچه ميگوييم
انقالب کبير فرانسه ،اما اين انقالب در ذات خودش حقير است؛ چون
فلسفهاي که پشت اين انقالب قرار دارد حقير است.
از ديگ��ر تفاوتهاي جدي انقالب اس�لامي با انقالبهاي مدرن از
لحاظ روش��ي اين اس��ت که انقالبهاي مدرن ،تغيير در عالم را از
بيرون انسان شروع ميکنند و البته تالش ميکنند به درون انسان ختم
کنند .در تاريخ انقالبهايي که در متن عصر مدرن رخ داده است اگر
تأمل کنيم ،ميبينيم که در ابتدا قوانين و س��اختارها و منصبها و...
عوض ميش��ود و تمامي اين تغييرات به تدريج يک محيط جديدي
را درس��ت ميکند .اين محيط جديد به تدريج روي انس��اني که در
اي��ن محيط تنفس ميکند تأثير ميگذارد و او را با خودش هماهنگ
ميکند؛ به ش��کل پسيني .اما نه در انقالب اس�لامي و نه در همهي
انقالبه��اي غير مدرن و انقالبهاي معطوف به آرمانهاي کالن و
بزرگ ،جهت حرکت از بيرون به درون انسان نبوده است ،بلکه کامال
برعکس از درون به بيرون بوده است .به عبارتي ،تحول انفسي است
و آفاقي نيست .اين تحول انفسي در ظهور و بعثت همه انبيا صورت
گرفته اس��ت ،البته با ش��دت و ضعف .لذا وقتي ميخواهيم به دنبال
واژگاني برويم که بتواند انقالب اس�لامي را تبيين کند ،الزم نيست
فقط س��راغ پيامبراني برويم که موفق به تش��کيل حکومت شدهاند.
چراکه همهي انبيا البته با شدت و ضعف توانستهاند تحول انفسي در
انسانها بوجود بياورند .دغدغهي همهي انبيا ساختن انساني متفاوت
بوده اس��ت .من انقالب اس�لامي را بيش از آنکه يک انقالب بدانم،
يک بعثت تاريخي براي انسان قرن بيست ميدانم .جنس اين انقالب
از جن��س انقالبه��اي توحيدي و از جنس بعثت انبيا اس��ت .تمام
برنامههاي اين انقالب معطوف به س��اختن انسان جديد است .البته
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متناسب با تحولي که در انسان ايجاد ميکند ،در امکانها هم تغييراتي
ايجاد ميکند؛ لکن با توجه به نيازهاي دروني بش��ر .نيازهاي بيروني
بش��ر معموال براي به تناسب رساندن جوارح بشر است ،اما نيازهاي
دروني بشر معموال پاسخهايي است به جوانح بشر .نيازهاي دروني،
همان نيازهاي قلب و ذهن و فکر انس��ان است ،اما نيازهاي بيروني،
نيازهاي چش��م و گوش و دست و ...است .اين تفاوتي بسيار جدي
اس��ت .در همين رابطه ،جالب اس��ت بدانيد بسياري از کساني که از
لح��اظ فکري اين انقالب را حمايت ميکردند ،حتي قبل از انقالب،
وقتيکه دستگير ميشدند ،از جمله کتابهايي که در کتابخانهشان
بود ،کتاب «انقالب تکاملي اسالم» آقاي جاللالدين فارسي بود .آنها
اي��ن کتاب را ميخواندند و در راهپيمايي ش��رکت ميکردند و توان
تحمل ش��کنجهها را داشتند .محتواي اين کتاب هم راجع به انقالب
اسالمي ايران نيس��ت ،بلکه راجع به بعثت نبي اکرم (صلي اهلل عليه
و آله) و وقايع صدر اس�لام اس��ت .مفاهيمي که در اين کتاب بکار
رفته است عبارتند از امامت ،بيعت ،شهادت ،ذکر ،خشوع و عصمت.
حرکت تکاملي و رو به رشد عنصر ديندار انقالب اسالمي ،حتي قبل
از انقالب ،خوب فهميده اس��ت که انقالبي که ميخواهد رقم بزند،
محتوا و واژگان خودش را بايد از اينچنين واژگاني بگيرد که مفهوم
«ذکر» مفهوم کليدياش اس��ت و ن��ه واژگاني که در ادبيات محوري
ناظر به انقالبهاي مدرن وجود دارد.
پس ميتوان گف��ت واژهي انقالب با همان معنايي که در
ادبي��ات موجود رايج اس��ت ،ظرفي��ت توصيف انقالب
اسالمي ايران را ندارد .خوب اگر انقالب ،مفهومي مدرن
است پس چرا به تحولي که از سال  57آغاز شد ،انقالب
ميگوييم؟ از طرفي ميبينيم که در فضاي علمي موجود
داخل کشور ،انقالب را ذيل ادبيات موجود تحليل ميکنند
و همين باعث ميشود که بسياري از ابعاد انقالب اسالمي
ايران ناديده بماند ،چگونه بايد اين ضعف را برطرف کرد؟
ببينيد! يک نبي هم وقتي ميخواهد بيايد و خبر از رسالتش بدهد و
مضامي��ن عالي وحي را به مردم زم��ان خودش انتقال بدهد ،در مقام
تخاطب ،ناگزير از تفاهم است .ناگزير است براي يک مدتي با زبان
قوم حرف بزند .چهبس��ا اين زبان براي حمل تمام محتواي س��خن
وحي محدود باشد ،اما نبي ناگزير است که از همين زبان بهره ببرد.
اگرچه نبي با اعجازي که دارد از اين زبان به گونهاي بهره ميبرد که
آنرا براي حمل محتواي آن وحي ،مس��تعدتر ميکند .در يک س��ير
تدريج��ي ،نبي تالش ميکند که مخاطبان��ش را آنچنان تغيير زباني
بدهد که به زبان وحي نزديک بش��وند؛ لکن اين سير تدريجي است
و زمان ميبرد .انقالب اسالمي هم هر چند از جنسي متفاوت است،
اما در متن عصر مدرن به وجود آمده است .اين انقالب براي تفاهم
در مقام تخاطب ناگزير اس��ت مق��داري از واژگان موجود را به کار
بگي��رد .ما ناچ��ار بوديم که واژگاني را بکار ببري��م که بتوانيم با دنيا
ديالوگ بکنيم .اما االن خوب ميفهميم که واژهي انقالب براي آنچه
که ميخواهيم تبيين کنيم خيلي تنگ و ضيق است .جالب است که،
هم آنهايي که اين انقالب را به راه انداختند و هم آنهايي که با اين
انقالب مواجه ش��دند ،به شکل خيلي بين و آشکاري متوجه شدهاند
که جنس اين انقالب کامال متفاوت است.
اگر امکانش هست در اين رابطه چند نمونه ذکر کنيد.
در همان ابتداي انقالب اس�لامي چند نف��ر از خبرنگاران و
متفکران و نويس��ندگان دنياي غربي در ايران حضور داش��تند تا اين
انق�لاب را گزارش کنند .در آنزمان دو مفهوم کليدي براي توصيف
انقالب اس�لامي ب��ه کار رفت .هر دو مفهوم از جانب نويس��ندگان
فرانس��وي به انقالب ما داده ش��ده است .يکي توسط ميشل فوکو و
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دونگاه

من انقالب اسالمي را
بيش از آنکه يک انقالب
بدانم ،يک بعثت تاريخي
براي انسان قرن بيست
ميدانم .جنس اين انقالب
از جنس انقالبهاي
توحيدي و از جنس بعثت
انبيا است .تمام برنامههاي
اين انقالب معطوف به
ساختن انسان جديد است.
البته متناسب با تحولي که
در انسان ايجاد ميکند ،در
امکانها هم تغييراتي ايجاد
ميکند؛ لکن با توجه به
نيازهاي دروني بشر

1 6 6

دونگاه

فوکو در گزارشش
راجع به انقالب
اسالمي مينويسد که
مردم ايران ميدانند
چه نميخواهند ،ولي
نميدانند چه ميخواهند.
اتفاقا من ميگويم کامال
برعکس است .مردم ما
ميدانستند چه ميخواهند،
اما نميدانستند چه
نميخواهند .نخواستن
مردم اجمالي بود ،ولي
خواستن مردم تفصيلي
بود .مردم به اجمال شاه را
نميخواستند اما به تفصيل
از اسالمي که ميخواستند
اطالع داشتند

ت��ـ ـف��ـ ـک��ـ ـ��ر

ديگري توسط بالشر .فوکو از انقالب ما با عنوان «معنويت سياسي»
ياد ميکند .او خوب متوجه شده است که در عصري که ديگر چيزي
به نام معنا حضور ندارد ،در اينجا انقالبي در معنا صورت ميگيرد.
يادمان باش��د که در قرن بيس��ت ،آنهم ربع پاياني اين قرن که زمان
به ثمر نشس��تن انقالب ماست ،عصري است که بشر سالهاست با
مفهومي به نام راز ،غيب ،معنا و معنويت بيگانه ش��ده اس��ت .اما با
اينهمه ميشل فوکو دريافتش از انقالب ما اينگونه است .او با تمام
وجود حس کرده اس��ت که اين انقالب با انقالبهاي ديگر متفاوت
است .اما بايد توجه کنيم که به دليل ضعف و نقصي که امثال فوکو در
پايگاه تحليليشان دارند ،در تحليل انقالب اسالمي واژههايي را به کار
بردهاند که نش��ان ميدهد علي رغم اينکه متوجه تفاوت اين انقالب
با ساير انقالبها ش��دهاند ،اما ماهيت اين تفاوت را بهدرستي درک
نکردهاند .بهعنوان مثال فوکو در همان گزارشش مينويسد که مردم
اي��ران ميدانند چه نميخواهند ،ولي نميدانند چه ميخواهند .اتفاقا
من ميگويم کامال برعکس است .مردم ما ميدانستند چه ميخواهند،
اما نميدانس��تند چه نميخواهند .نخواس��تن مردم اجمالي بود ،ولي
خواس��تن مردم تفصيلي بود .مردم به اجمال شاه را نميخواستند و
چه بسا از عمق فساد و انحرافات شاه اطالع نداشتند ،اما به تفصيل از
اسالمي که ميخواستند اطالع داشتند .اسالم موطن اينها بود ،فضاي
زيست و تنفس و تبار و تاريخ اينها بود ،اسالم مجموعهي آداب و
رسوم اينها بود ،قرار نبود که اين مردم اسالم را بخوانند ،بلکه با آن
زندگي ميکردند .اگر ه��م در ابتداي انقالب با لفاظي زياد دربارهي
اس�لام مواجه نيس��تيم ،به دليل بيگانه بودن با اسالم نيست ،به دليل
زيادي عجين بودن با اس�لام است .گو اينکه از شدت پيدايي ،اسالم
گم اس��ت .آقاي بالشر تعبيري ديگر دارد .او تعبير به «انقالبي به نام
خدا» ميکند که بعدا هم با همين نام کتابي را منتشر کرد .البته ما قبال
نگاه آقاي فوکو را در جلد  7کتاب «آموزه» با قلم آقاي دکتر رمضان
نرگس��ي و نگاه آقاي بالشر را در کتابي از انتشارات جامعهالزهرا به
قلم خانم دکتر زارعي نقد کردهايم .به رغم انتقاداتي که بر اين دو نگاه
وارد اس��ت ،اما تفاوت اين نوع نگاه با نگاهي که ليبرالها به انقالب
داشتند جاي تأمل دارد .آقاي جان فورن در کتابش با عنوان «مقاومت
شکننده» که دربارهي انقالب اسالمي نوشت ه است و اختصاصا فصل
آخرش مستقيما در مورد انقالب اسالمي است ،سخني را از کارگران
متحصن شرکت نفت آبادان در آستانهي انقالب اسالمي آورده است
که البته اصل اين س��خن با اس��نادش به شدت مورد ترديد است ،او
مينويسد که اين کارگران تحصن کردهاند و دارند شعار ميدهند که
ما براي حقوق و آب و نانمان داريم اعتراض ميکنيم .همانجا فورن
اين جمله معروف حضرت امام(ره) را هم آورده اس��ت که «ما براي
نان و خربزه انقالب نکرديم ،ما براي اسالم انقالب کرديم»؛ حتي اگر
آن جملهاي که در مورد کارگران ش��رکت نفت آبادان آورده اس��ت،
درست باشد ،باز هم در فضاي داخلي ،دو نوع نگاه متفاوت به انقالب
را نشان ميدهد .همينجا من اشاره کنم که چقدر جفا کردند کساني
که آگاهانه اين تهمت را به امام زدند و گفتند که امام فرموده است ما
کاري ميکنيم که آب و برق مجاني بشود .و بيشتر جفا کردند و گفتند
که امام اين جمله را در بهشت زهرا گفته است .هر دوي اينها دروغ
است .اين سخنراني حضرت امام(ره) در بهشت زهرا را فقط ما ضبط
نکرديم ،کل دنيا ضبط کرده اس��ت ،خبرگزاريهاي کل دنيا در آنجا
حضور داش��تند .ما در مورد آب و برق ،نه در بهشت زهرا که تقريبا
يک ماه بعد در يک ديداري با مردم قم با اين مضمون داريم که امام
ميفرمايند« :از ما فقط نخواهيد که آب و برقتان را مجاني کنيم ،اينکه
چيزي نيست؛ بيشتر بخواهيد ،معنويت ما را بردهاند »2توجه کنيد که
فضاي سخن امام(ره) در اينجا تحقير نگاهي است که افق انقالب را
در حد مجاني کردن آب و برق تقليل ميدهد .لذا حقيقت امر عکس
آن چيزي اس��ت که دارد به امام منتسب ميشود .امام تأکيدشان اين
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اس��ت که فراتر از اينها از ما بخواهيد .اگر ما ميخواستيم که آب و
برقمان مجاني بش��ود که نيازي نبود مقابل توپ و تانک و مسلس��ل
بايستيم و اينقدر شهيد بدهيم .اين نوع نگاه اساسا با حرکت عظيم
انقالب و روح بلند امام و مجموعه سخنان امام ناسازگار است.
به تفصيل به مقايسهي مفهوم انقالب در انقالبهاي مدرن
و انقالب اسالمي ايران پرداختيم ،لطفا رابطه تفکر و بهويژه
فلس��فه را با انقالبها و تحوالت بزرگ اجتماعي تبيين
کنيد و به همين صورت اين رابطه را در انقالب اس�لامي
ايران نيز تحليل بفرماييد .آيا ميتوان بصورت مس��تقيم و
مش��خص هر انقالب��ي را در يک فلس��فه و تفکر خاصي
ريشهيابي کرد ،هر چند که خود آن فيلسوف يا متفکر ،به
تحوالت پسيني تفکرش آگاه نباشد؟
در مورد انقالبهاي مدرن اين رابطهي مستقيم فلسفه و انقالب صادق
اس��ت .اما در مورد انقالب اسالمي ايران اينگونه نيست .عالم مدرن
اساس��ا روي شاخ فلسفه س��وار است .بنياد عالم مدرن فلسفه است.
اين عالم مدرن پسارنسانسي روي شاخ فلسفهي دکارت است .البته
همانطور که اشاره کرديد اينجور نيست که فيلسوف وقتي تفلسف
ميورزد ،توجه تفصيلي به اين امر داش��ته اس��ت که اين فلسفهاش
مستعد يک عالم جديد اس��ت .دکارت دارد تفلسف ميورزد و کار
يک فيلس��وف را ميکند .اينکه چه عالمي بعدها از دل اين فلس��فه
بيرون ميآيد ،مدنظر دکارت نبوده است و معقولش هم همين است.
اما به ش��کل پسيني ما ميدانيم که بنياد عالم مدرن فلسفهي دکارتي
اس��ت .بنده تأکيد دارم که بگويم غرب جديد ،بنيادش فلسفه است.
اين نبايد به تمام ادوار تاريخي غرب تعميم داده بشود .حتي نبايد به
غرب باستان تعميم داده بشود .يعني يونان باستان هم بنيادش فلسفه
نبود ،بلکه شعر و هنر و فيزيک بود .اتفاقا روزي که اينها تمام شد،
فلس��فه رونق گرفت .مکتب ايوني در غرب باستان ،مقدم بر مکتب
آتن است .دانشمندان مکتب ايوني ،فيزيکدان و موسيقيدان هستند
و فيلسوف نيستند.
مگ��ر اينه��ا را بهعن��وان فيلس��وفان پي��ش از س��قراط
نميشناسند؟
خير؛ فيلس��وف نيس��تند .اينها اصطالحا فيزيست هس��تند .ايوني
منطقهاي اس��ت در قس��مت اروپايي ترکيه امروز ک��ه نزديک يونان
اس��ت .طالس مربوط به اين مکتب ايوني اس��ت .فرهنگ يونان قبل
از س��قراط ،فرهنگ هومري و هزيود اس��ت .فرهنگ شعر و ادبيات
و هنر و نمايشنامه اس��ت و نه فلسفه .اتفاقا وقتي فلسفه دارد رونق
ميگيرد ،يونان در حال از هم پاشيدن است .يعني اوج فلسفه يونان،
مصادف اس��ت با فروپاشي مکتب آتن .تأکيد ميکنم که بنياد غرب
جديد ،فلسفهي جديد است .اينجا معقول است که ما هر انقالبي که
در دل عصر مدرن بوجود ميآيد ،مبتني بر يک فلس��فه بدانيم .حتي
اگر انقالبيون و رهبران اين انقالب هم توجه تفصيلي به اين مس��ئله
نداشته باشند .اگر قرار باشد معرفتي را پشت اين انقالبها قرار بدهيم
و در عالم مدرن هم معرفتي به جز فلسفه وجود نداشته است ،ناگزير
هستيم که بگوييم پشت انقالبهاي مدرن فلسفه است.
همينجا خوب اس��ت اش��اره بفرماييد که با توجه به اين
رابطهي وثيق فلسفه و انقالب در دنياي مدرن ،چه رابطهاي
ميتوان بين پايان فلسفه و بحث از پايان انقالبها که در
دنياي غرب رايج شده است ،برقرار کرد؟
وقتي امروز ش��اهد شکلگيري ادبيات پايان فلسفه با تعابير مختلف
هس��تيم و س��خن از مرگ فلس��فه در دنياي غرب ميآيد ،معنياش
اين است که چشمانداز حرکت تاريخي انسان در غرب ،به خودش
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پديدهاي ب��ه نام انقالب نخواهد ديد.
چون وقتي فلس��فهاي نباشد انقالبي
هم نيست .پايان فلس��فه يعني پايان
پرس��شهاي بشر .فلس��فه ،ساحت
پرس��شهاي اساسي و عميق و کالن
بشر اس��ت .اين پايان يا مرگ فلسفه
را هر تفسيري که بکنيم؛ چه به معناي
ناب��ودي و چه به معن��اي به تماميت
رس��يدن همهي ظرفيت فلسفه ،اين
يعن��ي تماميت پرس��شها و تماميت
پرس��شها يعني اينکه ديگر حرکتي
مثل انقالب رخ نخواهد داد؛ تماميت
پرسش يعني آغاز فراگيري نيهيليسم و
اين يعني آغاز توقفي شامل و کامل .لذا
شما ميبينيد که با تمام شدن فلسفه،
خيلي چيزهاي ديگر تمام ميش��ود.
فقط س��خن از مرگ فلس��فه نيست؛
سخن از مرگ خدا ،مرگ انسان ،پايان
علم ،پايان ايدئولوژي ،پايان تاريخ هم
هس��ت .االن در غرب ادبيات پايان رونق پيدا کرده است و اين يعني
اينکه بشر ديگر افقي ندارد .فعال مسئلهي غرب ،اينجا و اکنون است.
بشر غربي ،از اين پس ميتواند هدف داشته باشد ،اما نميتواند غايت
داشته باشد .اين بشر فردا دارد اما آينده ندارد.
آيا در مورد فلسفهي اسالمي هم به همين صورت است؟
رابطهي فلسفه و انقالب اس�لامي را چگونه بايد تحليل
کرد؟
در مورد انقالب اسالمي من نميخواهم بگويم که حتما مبتني بر يک
فلسفه است .چراکه بنياد عالم اسالمي فلسفه نيست .فلسفه در عالم
اس�لامي حضور دارد و اين حضور هم جدي و تأثيرگذار است ولي
اگر فکر کنيم که عالم اسالمي روي شاخ فلسفهي اسالمي قرار دارد،
غلط است .بنياد عالم اسالمي وحي است و فلسفه نيست .انساني که
در عالم اس�لامي بوجود آمده اس��ت ،يک جنس تفکر ندارد که اگر
انقالبي را به وجود آورد و خواس��تيم پش��ت اين انقالب معرفتي را
رديابي کنيم ،ضرورتا مجبور باشيم سراغ يک فلسفه برويم .در عالم
اس�لامي ،فلسفه يکي از انحاي تفکر است و البته هم حضور دارد و
هم مؤثر بوده است .ميپذيريم که از حيث و جنبهاي ميتوان انقالب
اس�لامي را صدرايي ناميد ،ولي معنياش اين نيس��ت که انقالب ما
روي ش��اخ فلسفه باش��د .اينجا ما با ترکيبي از انحاي تفکر روبرو
هس��تيم .پشت اين انقالب ،عالوهبر فلسفه و عرفان ،فقه هم هست.
کارويژهي فقه در س��احت غربي به بخشي از فلسفه به نام حکمت
عملي داده ش��ده است .در عالم اس�لامي وقتي که فلسفه وارد شد،
حکمت عملياش رش��د نکرد و اگر هم فلس��فهي يوناني در عالم
اسالمي رش��دي داشته است ،در ساحت حکمت نظري بوده است.
در عالم اس�لامي فقه رشد کرده است و البته متدولوژي فقه متفاوت
از حکم��ت عملي اس��ت و کارويژهاش هم متفاوت اس��ت .تفاوت
فقه با حکمت عملي اين است که اگرچه فرايند استنباط فقه ،عقلي
اس��ت ولي مادهاش نقل اس��ت .وقتي ميگويند دريافت فقهي يعني
دريافت نقلي .انقالب اس�لامي ما بخ��ش معظمي از وجود خودش
را مرهون تکامل فقهي ش��يعه است .اگرچه معرفت فقهي در ارتباط
با معرفت فلسفي اس��ت ،اما کامال متفاوت از آن است .ضمن اينکه
بس��ياري از آيات و روايات ما بنا به داليلي که حتما ضعف ما بوده
اس��ت ،وارد فقه ما نشده است .بخش معظمي از روايات و آيات ما
کاروي��ژهي فقهي پيدا نکرده اس��ت .االن ما در حوزهي علميه کتابي
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با عن��وان «آياتاالحکام» داريم که فقط در ح��دود  500يا  600آيه
است ،يعني بخش کثيري از آيات قرآن تبديل به فقه نشده است .به
همين صورت بخش معظمي از روايات ما فقهساز نشده است .اما اين
آيات و روايات در س��اختن انسان مسلمان سهم داشتهاند .يک نوع
معرفتي را براي اين انس��ان درست کردهاند که اين نوع معرفت غير
از آن معرفت نقلي فقهي است .بخش معظمي از اين روايات ،باطني
هستند ،يعني خود روايت ،بطن دارد و ناظر به مديريت ابعاد دروني
انسان است .کارويژهي اين روايات ،رشد شهود وجداني انسان است.
ميخواهم بگويم که پش��ت اين انقالبمان هم شهود وجداني و هم
معرفت نقلي و هم معرفت عقلي داريم .ترکيب اين س��ه اس��ت که
انقالب ما را ساخته است .همچنان که حضرت آيتاهلل جوادي آملي
فرمودهان��د که در مالصدرا و البته حضرت امام راحل ،قرآن و برهان
و عرفان به وحدت رس��يدهاند .همين وحدت در شکل تشکيکي و
تقليليافتهاش در همهي انسانهاي پيرو حضرت امام(ره) محقق شده
است .انساني که پشت انقالب اسالمي است ،يک معرفت به وحدت
رسيده از سه حوزهي فلسفه و فقه و عرفان دارد .لذا انقالب اسالمي
بدون آنکه با فلس��فه بيگانه باش��د ،قابل تقليل به فلسفه و فلسفهي
صدرايي هم نيس��ت .لذا تيتر زدن به اين صورت که انقالب اسالمي
يک انقالب صدرايي اس��ت ،به معناي تقليل انقالب به يکي از س��ه
ساحت معرفتياش است.
آيا نميتوان بين اين وابسته کردن انقالب اسالمي به فلسفه
صدرايي بهصورت مطلق ،با کاري که در قرون وس��طي
توسط کليسا اتفاق افتاد ،شباهتي ايجاد کرد؟ آنجا هم به
همين صورت يک فلس��فهي خاص را بهعنوان فلسفهي
ديني معرفي کردند.
ن��ه؛ نميتوان اينگونه گفت .فرايند فلس��فه در عالم اس�لامي با
فرايند فلسفه در عالم غرب متفاوت بوده است .اين تفاوت ،صرفا
تاريخي نيست .اين تفاوت به ماهيت اسالم و مسيحيت برميگردد.
اين دو يک تفاوت خيلي جدي دارند .دين اس�لام زود توانس��ته
است زبان فلسفه را فرا بگيرد .وحي ما زود فلسفي شد ،همچنان
که فلس��فهي ما زود وحياني شد .از نخستين فيلسوفان اسالمي از
ابواس��حاق کندي گرفته و خيلي جديتر پ��س از او در فارابي و
پس از او در ابن رشد ،بحث نسبت عقل و وحي مطرح شده است
و همهي اين فيلس��وفان ،بهصورت دقيق توانستهاند اين نسبت را
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بنياد عالم مدرن فلسفه
است .اين عالم مدرن
پسارنسانسي روي شاخ
فلسفهي دکارت است.
البته اينطور نيست که
فيلسوف وقتي تفلسف
ميورزد ،توجه تفصيلي
به اين امر داشته است که
اين فلسفهاش مستعد يک
عالم جديد است .اينکه
چه عالمي بعدها از دل
اين فلسفه بيرون ميآيد،
مدنظر دکارت نبوده است
و معقولش هم همين
است .اما به شکل پسيني
ما ميدانيم که بنياد عالم
مدرن فلسفهي دکارتي
است
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پايان يا مرگ فلسفه
با هر تفسيري چه به
معناي نابودي و چه به
معناي به تماميت رسيدن
همه ظرفيت فلسفه،
يعني تماميت پرسشها
و تماميت پرسشها
يعني ديگر حرکتي مثل
انقالب رخ نخواهد داد؛
تماميت پرسش يعني آغاز
فراگيري نيهيليسم و اين
يعني آغاز توقفي شامل
و کامل .لذا فقط سخن
از مرگ فلسفه نيست؛
سخن از مرگ خدا ،مرگ
انسان ،پايان علم ،پايان
ايدئولوژي ،پايان تاريخ
هم هست و اين يعني
اينکه بشر ديگر افقي
ندارد

ت��ـ ـف��ـ ـک��ـ ـ��ر

تبيين کنند و خوب توانس��تهاند به وحي ،زبان عقل بياموزند و به
عق��ل ،زبان وحي بياموزند .آنقدر اين دو زبان به همديگر نزديک
ش��دهاند که ما براي فهم جداگانه هر يک از آموزههاي فلس��في و
وحيانيم��ان به ندرت نياز به تأويل داريم .اين درحالي اس��ت که
ماهيت دين مس��يحيت –منظور همين مس��يحيت تحريف شده و
اناجيل موجود است -به گونهاي است که فلسفهبردار نيست .زبان
مس��يحيت موجود به گونهاي اس��ت که زبان فلسفه را برنميتابد.
فلسفهي غرب هم فلسفهاي است که زبان مسيحيت را برنميتابد.
اينها اگ��ر جايي هم در دورهاي از تاريخ غرب و از جمله قرون
وس��طي کنار هم قرار گرفتند ،فقط آشتي کردهاند ولي به وحدت
نرس��يدهاند .در همان قرون وسطي ،کليسا به تدريج و البته تحت
شرايطي سراغ فلسفهي ارسطو آمد .دليلش هم اين بود که فلسفهي
اسالمي که آنموقع ،بيشتر رنگ و بوي فلسفهي ارسطويي داشت،
ترجمه ش��ده بود .تقريبا از قرون  11تا  14عمدهي آثار فيلسوفان
مسلمان به زبانهاي مختلف التيني ترجمه و وارد جامعهي غربي
شده بود .ميتوان گفت رنسانسي که در دنياي غرب بهوجود آمد،
بي��ش از آنکه معل��ول تحول فکري در غرب باش��د ،معلول تأثير
ترجمهي انديش��ههاي اسالمي بر اذهان انسانهاي قرون وسطايي
اس��ت .در اي��ن قرون  11تا  14مس��يحيت اروپايي ب��ه ناگزير از
ساحت تالئمي که با فلسفهي افالطوني داشت به ساحت تالئم با
فلسفهي ارسطويي کشيده شد .در بين ارسطو و افالطون ،افالطون
از تناسب بيشتري با مسيحيت برخوردار است .فلسفهي افالطون
يک فلس��فهي آسماني است ،همچنان که دين مسيحيت يک دين
آس��ماني است .مسيحيت برنامهي زميني و اجتماعي و اين دنيايي
ندارد .تمام برنامههايش آخرتي و آسماني است .خيلي طبيعي بود
که مسيحيت با افالطون خيلي بهتر بتواند آشتي بکند تا با ارسطو.
چه اتفاقي افتاد که در س��الهاي پاياني قرون وس��طي که از قضا
اوج قدرت پاپ و کليسا هم هست ،مسيحيت گرايش به فلسفهي
ارس��طويي پي��دا ميکند .فيلس��وفان ب��زرگ دورهي پاياني قرون
وس��طي ،عمدتا فيلسوفان ارسطويي هستند .بهتر بگويم که اينها
ش��اگردان فلسفهي ابن رشد و ابن سينا هستند که هر دوي اينها
ارسطويي هستند .آلبرت کبير و آکوييناس ،هر دو فيلسوفان بزرگ
قرون  12و  13هستند که سينايي هستند .اينجا اگر مسيحيت هم
به سراغ فلس��فهي ارسطو آمد ،نه از آنجهت که با آن به وحدت
برسد ،بلکه زير فشار ورود انديشههاي فلسفهي اسالمي که رنگ
و بوي ارس��طويي داش��ت ،تسليم ش��د .بنده يک مقالهاي هم در
اين زمينه نوش��تهام که مسيحيت چه سيري را با فلسفه طي کرده
اس��ت .فتواهاي پاپها در اين دورهي تاريخي نسبت به فلسفهي
ارس��طو اضطراب دارد .يکبار گفتند که تنها فالن بخش فلسفهي
ارسطو مشکل ندارد و به تدريج و با افزايش آثار فلسفهي اسالمي
در دنياي غرب ،بيش��تر ش��د و گفتند که کل فلس��فهي ارسطو را
ميتوانيم بپذيريم .اما در ادامه که ديدند خيلي خراب ش��د ،گفتند
که کل فلس��فهي ارس��طو ممنوع است .يعني کس��اني مثل آلبرت
کبير و آکوييناس ،چند بار محکوم ش��دند و بخشيده شدند و آخر
هم اعدامش��ان کردند .يعني اساسا مس��يحيت با فلسفه راه نيامده

اس��ت ،نه با افالطون و نه با ارسطو .مس��يحيت نتوانسته است با
فلسفه به وحدت برس��د .اما عالم غربي توانسته است با فلسفهي
دکارت به وحدت برس��د .دق��ت کنيد که وقت��ي ميگوييم عالم
مدرن ،اين عالم غير از مس��يحيت است .خود آنها هم اين عصر
جديد را ديني نميدانند .بلکه عالم مدرن ساحت ضد دين و ضد
مس��يحيت است .اساسا نس��بت ديانت و فلسفه در دنياي غرب با
دنياي اسالم متفاوت است .بهعنوان مثال اصول دين اسالم با عقل
ثابت ميشود که در مسيحيت اينگونه نيست .وقتي گفته ميشود
که تقليد در اصول جايز نيس��ت ،يعني اينکه اساس دين را بايد با
عقل فهم بکنيد؛ البته عقل مساوي با فلسفه نيست .بخش مهمي از
کتب ديني ما راجع به توحيد اس��ت .کتاب توحيد مفضل ،توحيد
امام رضا (عليهالس�لام) کامال عقالني اس��ت .در هيچ مقطعي در
تاريخ مسيحيت ،مس��يحيت عقالني ثابت نشده است .لذا هميشه
در تاريخ مس��يحيت داريم که ايمان بي��اور تا بفهمي؛ اما در تفکر
ديني ما گفته ميشود که بفهم و بعد ايمان بياور.
با توجه به توضيحي که ابتداي صحبتتان در مورد ماهيت
مادي انقالب رنسانس داديد ،چگونه است که ميفرماييد
اين انقالب بيشتر از انديشهي فلسفهي اسالمي متأثر بوده
است؟
آنها ابن س��ينا را آنط��ور که ما درک کردي��م ،درک نکردند .کما
اينکه وقتي در ابن س��ينا تا حدودي به تفصيل رسيدند ،از او دست
کش��يدند .بعد از آنکه با ابن س��ينا آش��نا ش��دند ،با ابن رشد آشنا
شدند .قرن  13در دنياي غرب قرن ابن سينا است .اما شاخهي ابن
رشديهاي التيني از قرن 13تا قرن 16است .يعني درست وقتي از
ابن سينا فاصله ميگيرند به ابن رشد ميرسند .اگرچه ابن رشد ،يک
فيلس��وف اسالمي است و منتقد ابن سينا هم هست ،ولي او درکي
از فلسفهي اسالمي دارد که بيشتر به درد دنياي غرب ميخورد .به
همين دليل است که ابن رشد عليرغم همهي بزرگيش در ساحت
فلسفه ،صدايش در عالم اسالمي شنيده نشده است .اساسا ابن رشد
در غرب بزرگ شده است و در تاريخ اسالم صدايش شنيده نشده
است .تا جايي که چند قرن بعد از او وقتي انديشمندان خواستهاند
از او ياد بکنند ،نوشتهاند ابن رشيد! ما فيلسوفان ديگري هم داريم
که صدايشان در عالم اسالمي شنيده نشده است ،ولي در عالم غربي
بزرگ ش��دهاند ،مثل ابن خلدون .اب��ن خلدون اوج تفکر عقلي در
ساحت اهل سنت اس��ت .همان جايگاهي را براي اهل سنت دارد
که مالصدرا براي ش��يعه .شيعه بعد از چند قرن صداي مالصدرا را
ش��نيده است ولي اهل سنت هنوز صداي ابن خلدون را نشنيدهاند
و همچنان در خط نقلي ،حديثي ،سلفيشان باقي ماندهاند .لذا اهل
سنت غيرعقلي هستند .تمام جريانهاي بزرگ در تاريخ اهل سنت
بع��د از ابن خلدون نقلي و نصمحور هس��تند .ام��ا غرب صداي
ابنخلدون را خوب ش��نيد تا آنجا که به او لقب پدر جامعهشناسي
داد .در واقع دنياي غرب با يک درک متفاوتي از فلس��فهي اسالمي
وارد رنسانس شد.

 -1نقل به مضمون
 -2ما عالوهبر اينكه زندگی مادی ش��ما را میخواهيم مرفه بش��ود ،زندگی معنوی شما را هم میخواهيم مرفه باشد .شما به معنويات احتياج داريد .معنويات ما
را بردند اينها .دلخوش نباش��يد كه مس��كن فقط میسازيم ،آب و برق را مجانی میكنيم برای طبقهي مستمند ،اتوبوس را مجانی میكنيم برای طبقهي مستمند،
دلخوش به اين مقدار نباش��يد .معنويات ش��ما را ،روحيات ش��ما را عظمت میدهيم؛ شما را به مقام انسانيت میرسانيم .اينها شما را منحط كردند؛ اينقدر دنيا
را پيش ش��ما جلوه دادند كه خيال كرديد همه چيز اين اس��ت( .س��خنرانی در جمع مردم قم ،مدرسه فیضیه 10 ،اسفند  ،1357موضوع :تبيين نتايج مبارزات ملت
ايران -برنامههای رفاهی مادی و معنوی -تأكيد بر «جمهوری اسالمی» و خودسازی ،صحيفه امام ج 6ص)273

ماهنامه س��وره ش��ماره  49-48بهمن و اس��فند1389

