ی کردن گفتمان علم دینی میگوید
شهریار زرشناس در گفتوگوی تفصیلی با «عصر ایرانیان» درباره استفاده سیاسی رئیس جمهور از نگاه ارتجاعی به علم مدرن و تالش برای منزو 
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اخبار
تقریظ رهبری بر کتاب «سرباز کوچک
امام» منتشر شد

گروه جهادی «طراوت ماندگار»
فعال در پاکسازی محیط زیست

گــروه جهــادی در ایام فاطمیــه اقدام
بــه پاکســازی محیط زیســت منطقه
گردشــگری تاراز واقع در جاده بازفت-
اندیکا (خط اتصال اســتان چهارمحال و
بختیاری و خوزســتان) نموده است .به
گزارش خبرگزاری بسیج ،گروه جهادی
طراوت ماندگار گروهی متشکل از طالب
حوزه های علمیه و با هدف حفظ محیط
زیســت تشکیل شده اســت و اقدامات
مختلفی از قبیل درختکاری ،پاکسازی
مناطق گردشگری ،فعالیتهای ترویجی
در حوزه های علمیــه و ...تاکنون انجام
داده است .در این حرکت  4روزه تعدادی
از طالب حامی محیط زیســت از حوزه
علمیه قم و مدرسه علمیه امام رضا علیه
الســام اندیکا در قالب گــروه جهادی
طراوت مانــدگار عالوه بــر جمعآوری
زبالهها ،گردشگران را با انگیز ه محافظت
از بافــت ســالم و عشــایری منطقه به
این کار دعوت میکردند .گفتنی اســت
مســئول ســابق گروه جهادی طراوت
ماندگار حجت االسالم تقی پور در اربعین
امسال در سوریه به شهادت رسیدند.
«جناب خان» به خندوانه بازمیگر دد

صاحب امتیاز «عروسک جناب خان» گفت:
طــی توافقاتی که با تهیهکننده و مجری
برنامه «خندوانه» داشتهایم ،مشکل حضور
عروســک جنابخان در این برنامه حل
شده است .سعی د ساالرزهی در گفتوگو
بــا فارس گفت :چن د ماه پیش جلســات
متعــ ددی با آقای احمــدی تهیهکننده و
رامب د جوان داشتیم و خوشبختانه مذاکرات
به نتیجه رســیده و حضور جناب خان در
برنامه خندوانه قطعی شده است .وی ادامه
داد :در حــال حاضر مراحل و موانع اداری
و حقوقی ســپری در حال انجام است و با
همکاریهای صورت گرفته حضور جناب
خان در این برنامه بالمانع اســت و دیگر
این تصمیم با سازندگان خندوانه است که
ســری جدی د را کی به روی آنتن ببرن د و
یا به چه نحو از این عروســک در برنامه
استفاده کنند.
بررسی طرح وزارت شدن سازمان
میراث فرهنگی در مجلس

نماینــده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات و
پردیس در مجلس شورای اسالمی گفت:
نظر اغلــب نمایندگان مجلس شــورای
اســامی به خصوص در دو کمیســیون
فرهنگی و اجتماعی به وزارتخانه شــدن
ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری
اســت .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و
المسلمین مهدی شیخ که دیروز در آیین
اختتامیه دوازدهمین طــرح ملی «ایران،
مرز پرگهر» سخنرانی میکرد ،با اشاره به
بررسی طرح وزارتخانه شدن سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری گفت :این طرح در
مجلس بررسی میشو د که سازمان میراث
فرهنگی در قالب ســازمان باقی بمان د یا
وزارتخانه باش د که البته انجام هر کدام از
این اتفاقات مزایا و معایبی دارد .او افزود :در
کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی تاکنون
نتیجهگیری بر تبدیل آن به وزارتخانه بوده
است تا مسئوالن آن موظف باشن د برنامه
بدهنــ د و ارزیابی از اقدامات خو د داشــته
باشند ،رئیس جمهور وزیر آن را مشخص
کن د و مجبور باش د شخص خوبی را انتخاب
کنــ د و در نهایت مجلس هم بر عملکرد
آن وزارتخانه نظارت مستقیم داشته باشد؛
اقداماتی کــه در صورت باقی ماندنش در
قالب سازمان امکانپذیر نیستند.

برخي معتقدن د که اگر امکان تحقق علم ديني وجو د داشــت
تاکنون باي د الاقل بارقههايي از آن ظهور پيدا ميکر د و اين مسئله
سبب شده نســبت به امکان آن مظنون يا ناامي د شوند .آيا شما
موافقي د که اين امکان وجو د ندارد؟

موافق نيستم .به برخي منتقدان هم گفتم که خيلي زو د انتظار داريد!
مگر وقتي که رنســانس ش د و اولين انقالبهايي که اتفاق افتادند
ظرف  40-30ســال نظم ساختند؟! شــما در اکثر تاريخنگاريها
ميبيني د که غرب مدرن از قرن  14و  15شــروع شده اما از قرن
 17به بع د به نظامســازي ميرســند .يعني حداقل 200سال طي
کردن دوره انتقالي طول کشيده است .در قرن  18است که چهره
شــهرها عوض ميشود .بنيانهاي علم تازه در قرن هفدهم است
که پيريزي ميشود.
اما در مور د عالم جدي د نکته اين است که اجماال سرآغازها ظاهر شده
است .دقت کني د انقالبهاي طليع هدار به همين شکل هستند.

عکس :سروش روایی ـ «عصر ایرانیان»

تقریظ رهبــر انقالب بر کتاب «ســرباز
کوچک امام» خاطرات مهدی طحانیان از
دوران اسارت به قلم معصومه دوستکامی
رونمایی شــد .به گزارش فارس ،در این
تقریظ آمده است« :سرگذشت این نوجوان
شــجاع و باهوش و صبور در اردوگاههای
اسارت یکی از شگفتیهای دفاع مقدس
است ماجرای پسر بچهی سیزده چهارده
سالهای که نخست میدان جنگ و سپس
میدان مقاومت در برابر ماموران درن دهخوی
بعثی را با رفتار و روحیه اعجابانگیز آزموده
و از هر دو ســربلن د بیرون آمده است .دل
بر مظلومیت او میســوز د ولی از قدرت
و تحمل و صبر او پر میکشــد .این نیز
بخشــی از معجزه بزرگ انقالب اسالمی
اســت .در این کتاب نشانههای خباثت و
لئامت ماموران بعثی آشکارتر از کتابهای
مشابهی اســت که خوان دهام به هر حال
این یک ســن د با ارزش از دفاع مقدس و
انقالب است؛ بای د قدر دانسته شود .خوب
است سست پیمانهای مغلوب دنیا شده
نگاهــی به امثال این نوشــته صادقانه و
معصومانه بیندازن د شای د رحمت خدا شامل
آنان شود».

گروه فرهنگ و هنر :نامه اخير رييس فرهنگســتان علوم خطاب
يدرباره تفاوت ماهوي علم و دين
به دبيرخانه همانديشي اســام 
و امکان تحقق علوم انساني اســامي ،بار ديگر آتش جدال را در
اين حوزه برانگيخت و اظهارات رئيسجمهور در اختتاميه جشنواره
بينالمللي خوارزمينيز هيزميبر اين آتش افزود .در اين باب به سراغ
شهريار زرشناس رفتيم تا از نظر او درباره کم و کيف وضعيت حرکت
به سمت علم ديني جويا شويم.

«روحانی» تاریخ علم بخواند

ايدئولوژيک دارد؛ همهشان اومانيست هستن د و ذيل آن رويکردهاي
ايدئولوژيک خاص خودشان را هم دارند .ميتواني د به مفهوم طبقه
يا معيارهاي کجروي و تشخيص جامعه سالم و غيرسالم نگاه کنيد.
گاهي شاهديم که مرزبندي ايدئولوژيک آن قدر پررنگ ميشو د که
از رويکر د دو دانشــمن د علوم اجتماعي که مقدمات و سپهر هر دو
هم مدرن است ،دو نتيجه کامال متفاوت در ميآيد .آگوسن کنت و
مارکس هر دو در پيريزي جاتمعهشناسي مدرن نقش دار د اما اولي
ليبرال پوزيتيويست است درحالي که مارکس تمايالت پوزيتيوسيتي
از نوع سوسياليستي دارد .وجو د رويکردهاي و هويت ايدئولوژيک در
دورکيم و وبر چطور قابل انکار است؟! در روانشناسي و اقتصا د هم،
همين هويت ايدئولوژيک را ميتوان مثال زد.
يدانيد؟ سياسيکاري
شما ريشه اظهارات رئيسجمهور را چه م 
است يا نگاهشــان اين اســت و گفتن اين حرفها چه عوايدي
ميتوان د داشته باشد؟

البته نباي د انتظار تفلسف از رئيسجمهور داشته باشيم اما من عمده
يدانم .ظاهرا حلقه مشاوران دولت ،تمايل
علت آن را سياسيکاري م 
دارن د که پروژه طرح تحول علوم انساني را از اساس زير سوال ببرند
و ايشان نيز با ادبياتي عامهفهم که اتفاقا حافظ گفتمان فعلي حاکم بر
دانشگاههاست به تايي د وضع موجو د در علم مدرن ميپردازد .متاسفانه
گفتمان حاکم بر دانشگاههاي ما ،البته به استثناي رشته فلسفه علم،
هنوز هم رويکر د پوزيتيويستي و پير روسويي است که علم را يک
جريان خطي انباشتي ميبين د که علم مدرن آخرين مرحله آن است
چون در کتابهاي مدرسه و دانشگاه هنوز علم را با اين نگاه آموزش
ميدهند! حتي رويکردهاي منتقدانه امثال پســتمدرنها هم وارد

کتابهاي درســي ما نشده است .بنابراين بخشي هم روي همين
موجسوار ميشون د تا با شکلگيري جريان ،مانع جاافتادن و پذيرش
عموميطرح تحول شوند .يک راه اين ممانعت آن است که مديران
مخالف تحول را در رئوس کار و مثال آموزش عالي قرار دهي د و راه
ديگر آن است که از جريان تبليغي عليه آن استفاده کنيد.

يدان د انقالب را به جامعه دهقاني تحميل ميکن د و بنابراين
کارکر د ندارن د و شکســت خور دهاند .برخي يک اســتفاده تبليغاتي که خو د م 
ميکننــ د تا ميخواهي د تــکان بخوري د شــوروي را علم ميکنند شوروي از همان اول هســته مرگش را با خودش داشت .بنابراين
که آن خواست و نتوانســت! اوال که شوروي ساخت و نوعي علم اولين وظيفه نظام جديد ،صنعتي کردن کشور ش د که در جريان آن
چه شاهدی برای وجود این مطالبه دارید؟
تاريخي در دانشــگاههايش درس دا د که با علم تاريخ ليبرالي فرق بروکراسي ظهور کر د و مجموعه شرايط و نبو د زمينههاي الزم منجر
من
است.
آغاز
نشانه
همين
همين که طلب اين مسئله ظاهر ش ده،
داشــت .البته بازهم تاکي د ميکنم که مدرن بو د اما مدرن ليبرالي به شکست شد.
يک
رنسانس
اي
د
ابت
ر
د
هم
جا
با غرب مدرن مقايسه ميکنم .در آن
نبود ،مدرن سوسياليستي بود .بحث علوم انساني اسالميما هم هيچ حرفي که آقاي رئيس جمهور ميزنن د با تئوريهاي خو د فيلسوفان
اصلي
رئوس
اجمالي،
صورت
به
طلبي براي نظم نوين ايجا د ش د و بع د
ربطي به شــوروي ندار د چون ما ميخواهيم علوم انساني طراحي علم معاصر غربي ناسازگار است .يعني کساني مثل فايرابند ،توماس
اين افق تازه هم کموبيش طرح شــد .به آراء متفکران هم که نگاه کنيم که اصوال وراي مدرنيته است .بنابراين دستهبندي مدرن علوم کوهن و الکاتوش اتفاقا معتقدن د که علم امري تاريخي اســت .از
ميکني د اين طور نيست که به صورت فراگير و برنام هدار باشد؛ نه! انساني و رياضي و طبيعي هم شاي د براي آن معنا نداشته باشد .اين زماني که علم مدرن پيدا شده و فلسفه علم در قرن  19و  20شکل
هرکسي حرف خودش را ميزند .يعني از نيمه
تقسيمبندي هم مدرن است و ما وقتي داريم گرفته ،چن د تلقي درباره علم وجو د داشته؛ يکي تلقي پوزيتيويستي
قرن چهاردهم ،آهستهآهسته شاه د چن د چيزيم:
به علم ديني فکــر ميکنيم لزوميهم ندارد که تا 40ســال پيــش تلقي رايج هم بو د که هماني اســت که در
يعني مراکز مديريتي هم با اين نگاه همراه نيستند...
اوال يک نوع طلب ثانيا ظهور صورت جنيني
که اين تقسيم را بپذيريم .اما فيالحال نکته بيان آقاي روحاني اســت .فکر ميکر د که علم ،يک جريان خطي
اين اســت که شوروي توانست علوم انساني انباشتي است که ربطي به اين عالم و آن تمدن ندار د و از نخستين ببيني د در غرب مدرن ،فراين د شــکلگيري علم مدرن را هم کسي
انديشه سياسي غرب مدرن و ثالثا برخي وجوه
برخي يک استفاده تبليغاتي سوسياليستياش را بســاز د و اگر شوروي به بيان بشر در هزاران سال پيش شــروع شده و به مرور بر ادراکات مديريت نکرد .عالم مدرن ظهور کرد ،طلب علم جدي د آهسته پديدار
اتفاقاتي که بعدا تبديل به علم مدرن ميشود.
ميکنن د تا ميخواهي د تکان لحاظ سياسي فروپاشــي د دليل نميشو د که علميبشر افزوده شده و نتيجهاش اين چيزي است که امروز با نام شد ،اين طلب تدريجا از دل آ دمهايي که با زبان اسکوالستيک حرف
بنابراين علم مدرن به لحاظ روششناسي در
د شوروي را علم
بخوري 
ميکنن د که آن خواست و هرکاري که آنها در ادبيات و اقتصا د و علوم علم مدرن ميشناسيم .اين تلقي است که پير روسو يا حلقهوينيها ميزدن د و حتي در آن عالم فکر ميکردند ،بنابر نيازي که پدي د آمده
قرن هفدهم ظهور کــر د و اولين بروز آن در
نتوانست! اجتماعي کردن د غلط بو د و شکست خورد .اين يا پوزيتويســتهاي قرن  19داشتند .اما اين تلقي در دهه شصت بو د راهي را باز کردن د بيآنکه حتي خيلي به آن اتفاق خودآگاه باشند،
قالب فيزيک براي اواخر قرن شانزدهم است.
اســتفا دهها تبليغاتي است .مگر در تاريخ کم ،به چالش کشــيده شــد؛ يعني زماني که کوهن ،کتاب «ساختار و نهايتا در قرن هفدهم است که ع دهاي حس ميکنن د عالم جديدي
من معتقدم همينها االن اتفاق افتاده؛ بنابراین
رژيمهاي ســرماي هداري فروپاشيدند؟! چرا از انقالبهاي علمي» يا کميبع د فايرابن د کتاب «ضدروش» را نوشت .ظهور کرده و شروع به تدوين علوم و مسائل آن ميکنند .بنابراين
ببينيد!
فروپاشــي آنها نتيجه نميگيريم که فاتحه کوهن معتق د است هر علمي ،يک پارادايم و يک حوزه تمدني دارد .ظهور علم مدرن ،دستوري و بخشنامهاي نبود.
خو د وجو د اين طلب نکته اول است .اما وقوع
سرماي هداري خوانده است؟! ولي تا بديلهاي بنابراين هر پارادايميکه ظهور ميکن د در همه شــئون زندگي اثر اما در مور د ما ،باور من هم اين است که اين طور نيست که با طلب
آن ،نوعي فراين د آزمون و خطاست .باي د بحث
کنيم و حرف بزنيم و اشتباه کنيم و حالتهاي التقاطي داشته باشيم ســرماي هداري فروميپاشــ د تازه ذيل همان گفتمان مدرن ،سريع ميگذار د از جمله در علم .قابل مقايسه هم نيست .هر علميپارادايم بخشنامهاي ،علم ديني ساخته شود .علم ديني هم يک فراين د است
تا به نقطه ثابت برســيم که ممکن است دو سه قرن طول بکشد .رسانههاي امپرياليستي نتيجه ميگيرن د که سرماي هداري برحق است! خودش را دار د و خطکشي براي مقايسهشان هم نيست .پس سخن که گام اول آن طلب است .به نظرمن اين طلب در برخي از نخبگان
نکته بعدي حالت گذارگونه نظام سياسي جمهوري اسالمياست اينها دروغ اســت .من از شوروي دفاع نميکنم اما اين بازيها را رئيس جمهور منطبق بر حرف فيلسوفان قرن نوزدهمياست ولي ما رخ داده و حاکميت يا مشخصا رهبر انقالب آن را تشخيص داده و
آن را اعالم کرده است .امام خامنهاي واقعا يک نخبه است و فرقش
که اقتضاء آن ،اين است و يک حالت دوگانه به روشني درآن ديده هم نباي د باور کرد .اينها شکســت شوروي سوسياليستي را اول به فيلسوفان متاخر آن را قبول ندارند.
ميشود .يک وجه کامال مدرن دار د که در زمين شبهمدرنيته ايراني معناي پايان همه سوسياليسمها گرفتند ،بع د به معناي شکست کامل جدا از نظر فيلسوفان علم ،آيا تاريخ پيدايش علم مدرن موي د حرف اين است که ايشان ميتوانست رهبر نباش د و به عنوان يک نخبه اين
درحال تحقق اســت و يک وجه کامال متفاوت ديگر؛ اين اقتضاء مارکسيســم گرفتن د و بع د فراتر از آن به معناي هر نوع بديل براي آقاي روحاني اســت؟ آيا آن چيزي که به نام علم مدرن و ساينس حرف را بزن د اما االن رهبر هم هست و اين مطلب را ميگويد.
نکته ديگر اين اســت که اين طلب محدو د به
ميشناسيم ،سه شاخه اصلي پيدا ميکند:
اين دوره تاريخي اســت .يک ديالکتيکي بين انقالب اســاميو سرماي هداريگرفتند!
ايران آن هم ايران پس از انقالب نيست .طلب
غربزدگي شــبهمدرن در ايران در حال رخ دادن است .نميگويم
علوم انساني ،علوم فني-مهندسي و علوم
و به معناي شکست هر نوع نظام ايدئولوژيکي...
علم ديني8-7 ،دهه است که پديدار شده که مثال
در اين ديالکتيک لزوما انقالب اسالميپيروز است اما در رخ دادن آخر مسئل ه اين است که چه کسي ميگوي د نظامهاي سرماي هداري طبيعي؛ همين ســاينس ،يک پديده کامال
پيشنها د ميکنم مشاوران ميتواني د در برخي نوشتههاي رنهگنون ببينيد.
آن شکي نيست.
ايدئولوژيــک نيســتند .نئوليبرالها تعريف خاصــي از ايدئولوژي جدي د است که داراي زيربناي روششناختي
رئيس جمهور برون د با نصر ،کتاب «نياز به علم مقدس» را مينويسد.
يدانيد؟
کدام نهادها يا جريانها را نماينده اين طلب م 
يدهن د که اتفاقا با آن تعريف خودشــان هم برخي از وجوه و مولفههاي ساختاري است .اين ساينس به
ارائه م 
تئوريهاي مکتب انتقادي و اين يک طلبي است که همزمان با انحطاط غرب
طلب
نشانه
چيست؟
همين کنفرانسي که تشکيل ميشود ،معنياش
ايدئولوژيک بودن را دارند .اولين واضع عبارت «ايدئولوژي» دوستوت شکل سيستماتيک در قرن هفدهم پيدا شد.
د
فرانکفورتيها آشنا شون 
ربارهو مدرن ظاهر شده است.
قبول
من
است؟
ه
د
افتا
است ديگر! چرا اصال زمزمه علم ديني در ما
دوتراســي بو د که در قرن هجدهم بــراي اولين بار به عنوان يک بنابراين علم مدرنصورتي ازصور علم بشري
نوشتههاي کالينيکوس د
ظرفيتهاي نئوليبرال علم در مور د وضعيت فعلي ما ،من قائل نيســتم که
د

تولي
بروکراتيک
هاي
ش
دارم از دل سمينار علم در نميآي د و با رو
علم وضع کر د چون در قرن  ،18قرن ســيطره ساينتيسم است و است نه اين که مترادف با کل علم بشري
مدرن بخوانند اين يک رون د بخشــنامهاي و دستوري است اما
نميشود .اما بحث روي مطالبه است .خو د نفس احياي حضور دين متفکرانــش معتق د بودنــ د که همه پدي دهها را ميشــو د از طريق باشد .علم در معناي دانايي ،ظهورات متکثر
قائلم االن که اين انديشه در قالب انديشه نظام
در عرصه سياسي-اجتماعي ،يک طليعه و يک اتفاق است .از نگاه روشهاي آزمايشگاهي و به شيوه علميبررسي کرد؛ براي همين و متع د د دار د که بســياري از آنها بسته به
سامان پيدا کرده ،ما ميتوانيم در کنار آن فرايندي
تاريخي نشانه پايان يک دوره و آغاز دوره ديگر است .باي د تاريخي هم مثال بحثهاي جامعهشناختي را «فيريک اجتماعي» ميگفتند عوالم تاريخي هم هستند .علم مدرن يکي از
که شکل گرفته و به هرحال پيش خواه د رفت،
ن ظهورات است .اين علم مدرن سه شاخه
نگاه کنيم .در رنسانس ،زندگيها کامال قرون وسطايي است حتي يا حتي روانشناسي را گاهي «سايکوفيزيک» ميگفتند؛ يعني فيزيک اي 
زبان فيلسوفان قرون وسطايي است .بسياري معتقدن د زبان نيکالي بــراي آنان آن قدر صورت اعالي علم بــو د که همه چيز را با آن اصلي دار د که اتفاقا در شاخه علوم انسانياش ،بيش از دو شاخه ديگر حضور داشته باشيم و به آن جهت و سرعت بدهيم .وظيفه ماست
کوزايي ،ادبيات اسکوالستيک است ولي کاسيگر ميگوي د همين آدم ،ميسنجيدند .بنابراين آن واژه اصال معناي امروزي را نداشت و معني ارزشها اخالقيات و ايدئولوژيهاي مدرن در آن ظاهر ش دهاند .يعني که حرکتهاي خودآگاهانه را اين جريان اضافه کنيم.
آيا نهادســازيهاي ما کمکي به اين جريان و مديريتش کرده
هسته اوليه ســوبژکتيويته را طرح کرده است .غرب مدرن تا قرن آن «علم شــناخت اي دهها» بود .بع د معتقدين به اين نگاه که اتفاقا علوم انساني ظرفيت ايدئولوژيک شدنش بيش از دو شاخه ديگر البته
 19حتي طب هم ندار د و طبشــان سنتي است! تا قرن  17و  18نمايندگان ليبراليسم هم بودند ،ناپلئون به منظور تمسخر آنها ،آنها نه اين که آن دو اصال ظرفيت نداشته باشن د بلکه کمتر است .پس در است؟
دانشگاههايشان مذهبي است و تعليم و تربيت دست کشيشان است .را «ايدئولوگ» خطاب ميکند .يعني ناپلئون اولين کسي است که شاخه علوم انساني ،ظهور و بروز هويتها و نرمهاي ايدئولوژيک را بنابراين در کنار حرکتهاي فردي و جمعي که شــکل گرفته ،برخي
ابدا نباي د فکر کنيم که ظهور غرب مدرن دفعي بوده بلکه فرايندي ايدئولوژي را در معناي تمســخرآميز و تحقيرآميز استفاده ميکند .پررنگ ميبينيم .من پيشنها د ميکنم مشاوران رئيس جمهور بروند نهادسازيها ميتوان د کمک کند .در علم مدرن هم در قرن هفدهم،
اتفاق افتاده که خيلي هم پرکشــاکش است و عالميکه وقت آن از اين جا اين عبارت آرامآرام ،يک بار سياســي-اجتماعي هم پيدا با تئوريهاي مکتب انتقادي و فرانکفورتيها آشنا شون د و نوشتههاي مجموعهاي از نهادهايي در انگلســتان ،فرانسه و جاهاي ديگر تحت
ميکند .بنابراين معناي اوليه آن نوعي علم است که بع د از ناپلئون و کالينيکوس درباره ظرفيتهاي نئوليبرال علم مدرن بخوانند ،ببينند عنوان «آکادميعلوم» ســاخته ميشو د که کارشان تئوريزه و فرموله
گذشته به اين راحتي ماجرا را واگذار نميکند.
يدانند بع د از کتاب مارکس تحت عنوان «ايدئولوژي آلماني» يک معناي که آيا علوم انساني ميتوان د ليبرال و نئوليبرال داشته باش د يا نه .آيا و قاع دهمن د کردن اين رون د است .اينها تمام نخبگان اين رون د را در
برخي اين مطالبه را يک مطالبه عمومييا حتي نخبگاني نم 
اين فضا جمع ميکنن د و تولي د محتوا ميکنن د که خودش ،در اين روند
ر
د
جمهور
بلکه آن را يک جور ابالغ حکومتي ميبينند .مثال رئيس
کامال سياسي-اجتماعي پيدا ميکن د ولي آنجا ،مارکس ،ايدئولوژي را علوم انساني خصيصه ايدئولوژيک دار د يا ندارد!
تاثيرگذار است .مثال نيوتون وهاروي و بسياري از چهرههاي برجسته،
تلويحي
قياس
همين سخنراني اخير مشابه همين نظر را داشتن د و با
در مور د دو شاخه ديگر چطور؟
يدان د که بورژوازي ميخواه د آن را بر ديگران
نوعي آگاهي کاذب م 
ايران و شوروي اين حرکت را محکوم به شکست دانستن د و گفتند :حاکم کند .بع د از برنشتاين و لنين ،ديگر اين عبارت معنايي شبيه براي اين که بفهميم آيا رياضيات در آن چيزي که در دوره مدن آمده عضو آکادميانگلستاناند .بنابراين اين نهادسازيها خيلي هم موثر واقع
«کساني ميخواستن د علم بورژوايي و سوسياليستي ايجا د کنن د اما آن چــه که ما امروز به کار ميبريم پيدا ميکند .يعني مجموعهاي است خالصه دميشو د يا نه ،کافي است به تاريخ نگاه کنيم .وقتي در شدند .بنابراين اين که ميگوييم ظهور يک صورت علمي ،يک فرايند
موفق نبودند .حرفهايي که استالين بر آنها تاکي د داشت ».شما چه از عقاي د و آراء به هم پيوســته در حوزههاي سياسي و اجتماعي و يونان ،از رياضيات يا « »mathematicaصحبت ميش د و مثال است به اين معني نيست که نها د و رويه خودآگاه نميخواهيم .اما به
يداند محض اين که نهادسازي ميکنيم آقايان ميگوين د که بخشنامهاي و
شاهدي دال بر واقعي بودن اين مطالبهها داريد؟
يدهن د و افالطون بر ســر در آکادمياش ميز د «کسي که هندسه نم 
فرهنگي و اقتصادي و غيره که منظومهاي را تشــکيل م 
اگر از منظر تاريخ و حکمت تاريخي نگاه کنيم خو د اين که حاکميتي مرتبط با منافع گروه يا طبقه خاصي هســتند .دقيقا به همين دليل وار د نشود» ،آيا به همين معناي مدرن از رياضيات نظر داشت؟ کسي بروکراتيک شد! درحالي که سازما ندهي بخشي از اين ذات اين جريان
يدان د که رياضيات دوره مدرن ماهيتي پيدا است و خو د فراين د به طور طبيعي ،تولي د نها د ميکند.
ن تئوري که تاريخ علم خوانده ،م 
ظهور کرده که چنين تقاضــا و مطالبه و اصال چنين ابالغي دارد ،رژيمهاي ســرماي هداري هم ايدئولوژيک هستن د چون آ 
کليت اين رون د و برآين د کار نهادهــا و مديريت و حرکتهاي
يدهن د هم ،ميکن د که با همان يونان هم متفاوت است .اين رياضيات کميشده
معناي آن چيست؟ اصال بگويي د ابالغ بروکراتيک! از رنسانس به بعد که آنها هم مبناي عمل خو د در حکومتشــان قرار م 
سکوالريسم اومانيستي کامال حاکم شده و شما هيچ مطالبهاي خارج ايدئولوژي «ليبراليسم کالسيک» به عنوان اولين ايدئولوژي غرب و خاصيــت پراگماتيک و معطوف به عمل پيدا ميکن د که دقيقا با فردي ،به نظر شما چطور باي د شکل بگيرد؟
از اين ســپهر نميبيني د آن وقت درست در زماني که انديشه پست مدرن يا «ليبراليسم سوسيال-دموکرات» يا «نئوليبراليسم» است .روح کميانگار علم مــدرن مطابقت پيدا کند .بنابراين ما يک نوع قبل از اين که بحث اسالميســازي علوم انساني شکل بگير د بايد
مدرن دار د همه مسلمات و يقينيات و مشهورات مدرن را به چالش خو د نمايندگان سياســي و فکري سرماي هداري هم تا دهه شصت رياضيات و يک نوع علــم نداريم .حتي اگر نظرات امثال کوهن و درگام اول به ســراغ تحول برويم .همين علوم دانســاني موجو د با
فايرابنــ د را هم کنار بگذاريم با رجوع به تاريخ توجه به اقتضائات جامعه امروز ايران و آرمانگرايي اســامي ،بايد
ميکشد ،انقالب اسالميرخ داده و نظام 
يدرست کرده که حتي اگر ميالدي منکر اين نبودن د که نظم فکريشان
علم متوجه ميشــويم که دورههايي بوده که دست خوش تحول شود .شاي د همين تحول پيشزمينه علوم انساني
است
اين
آن
معني
تاريخي،
مطالباتش را ابالغي هم بدانيم از منظر
ايدئولوژيک است و اين مسائل از آن دهه آغاز
بشــر ،علم د اشته و ابزارهاي تکنيکي خو د را اسالميرا پدي د آورد .اتفاقا زمينههاي آن هم آماده است .همين االن ما
جاري
عالم
به
متعلق
مطالبات
که يک نظام سياسي مطالبهاي غير از
ميشود؛ اردوگاه سوسياليسم روي تلقي خاص
ناپلئون اولين کسي است هم ساخته ولي علم مدرن نداشته و اين نشان ميتوانيم کتب درسي علوم اجتماعي و روانشناسي و خصوصا اقتصاد
مدرن دارد .بنابراين حاکميتي بودن اين مسئله اصال ضعف نيست خودشان از مارکسيسم تکيه ميکنن د و نوعي
يده د که علم خالصه و منحصر و محصور را به نحوي تغيير دهيم که رويکر د حاکم برآن« ،رويکر د تحولخواه»
بلکه خودش نشانه ظهور عالم جدي د است.
معناي
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د
را
ئولوژي
د
اي
که
م
مطالبه آرمانگرايــي عدالتطلبانه در غرب
تمسخرآميز و تحقيرآميز در علم مدرن نيست .پس اقسام علم داريم و باش د نه «رويکر د تداومبخش» .رويکر د فعلي ما در نظام آکادميک،
اين
که
د

بگوي
د

ار
د
د

قص
اما اين نوع نگاه با مثال زدن استالين،
شکل ميگيرد .بع د کشورهاي سرماي هداري
استفاده ميکن د از اين جا به همان نســبت هم اقسام تکنيک داريم .در رويکر د قوامبخش به وضعيت موجو د اســت؛ ما ميتوانيم همين را
است...
حاکميتي شدن ،محکوم به شکست
کنترل ايــن آرمانگرايي ،مــوج جديدي را
اين عبارت آرامآرام ،يک بار
سياسي-اجتماعي هم پيدا مور د طبيعيات هم همين است .فيزيک جديد عوض کنيم .ع دهاي اشکال ميکنن د تئوري شما براي علوم انساني
چه کســي گفته که آن جريان شکست خورد؟! اين ادعاي غلطي آغــاز ميکنن د که با کتــاب دانيل بل درباره
ميکند و طبيعيات قديم هر کدام پارادايم خودشان را اسالميچيســت؟ خيلي خب؛ االن اين را نداريم ولي اين کار را که
اســت .اوال که مارکسيســم يک ايدئولوژي مدرن است و اساسا ايدئولوژيها شروع ميشــو د و با امثالهانا
دارنــد .آن طبيعيات قديم هم چيز پرتي نبود؛ ميتوانيم انجام دهيم .کاري که کشورهاي موفق در اين تدوين علوم
داعيهاي وراي علوم انســاني مدرن نداشت .اين يک مغالطه است .آرنت ادامه پيدا ميکند .در اين تلقي ،هر نوع
خسوف و کسوف و تغييرات جوي را پيشبيني کردن د هم همين بو د که رويکر د را فقط نقادانه کردن د و نوعي تحول
بولشويسم ،صورت روســي مارکسيسم بو د و مارکس تا بن دندان آرمانگرايي معادل ايدئولوژي و ايدئولوژي هم
ميکر د و کامال کارايي داشت .اصال کاري با انتقادي ايجا د کردند .بنابراين در گام اول باي د مواجههمان را با علم
مدرن بود .مارکسيسم اصال داعيه ضديت با مدرنيته نداشت .مارکس معادل بيخردي و حاکميت عواطف بر عقل
يدهن د و آن را مجموعهاي متصلب ميگيرن د بع د به گونهاي فيزيک اسالميهم ندارم .ميخواهم بدانم که يعني جز اين فيزيک غربي ،نقادانه ،خالقانه و تصرفگرايانه کنيم و از اين مواجهه انفعالي
فرزن د انديشه عصر روشنگري بود؛ فقط بحثش اين بو د که بورژوازي قرار م 
و ليبراليسم نميتوان د آرمانهاي مدرنيته را محقق کن د و پرولتارياست حرف ميزنن د که گويي نئوليبراليســم ،ماهيت ايدئولوژيک ندارد .مدرن ،طبيعيات ديگري نداريم؟ چرا داريم .قبل از گاليله و نيوتون ،و تسليميو باور به اين که هرچه علوم انساني ميگوي د درست است،
يدهم که طي  6ماه ميتوانيم همين
طبيعيات قبلي هم کارکر د داشت و اين طور نيست که بشر جهان عوض کنيم و من به شما قول م 
که باي د آنها را در قالب سوسياليسم محقق کند .مارکس با مدرنيته درحالي که همان زمان هم اين مسئله انتقاداتي را برانگيخت.
دعوايي نداشت! با علوم انساني مدرن چاالشي نداشت! مارکس اصال بنابراين آيا از عدم شکســت تجربه شــوروي در ســاحت طبيعت را از قرن هفدهم شــناخته است .بنابراين اين يک مغالطه کتاب را بر اساس اين رويکر د تغيير دهيم .تئوريهاي علوم انساني
در تدويــن علم تاريخ و اقتصا د مدرن نقش موثر داشــت .مارکس علميبرخالف ساختار سياسي ،ميتوان نتيجه گرفت که رسيدن به بياساس است که علم ،علم است و آن هم جز علم مدرن نيست! موجو د اتفاقا ظرفيت نق د خودشان را در خودشان دارن د و به سادگي
حتي به اندازه نيچه ،ناق د مدرنيته نيست .اين مثال اساسا غلط است .علوم انساني اسالميقابل مديريت است؟ چه اندازه نهادهايي که اما فعال دعوا در کشــور ما چندان هم بر سر اين بخش از علم ميتوان کتب را بر اين اساس تدوين کرد .اين اتفاق ميتوان د سموم
اين علوم انساني را کمتر کند ،سازگارياش را با انديشه اسالميبيشتر
مدرن نيست و بيشتر مسئله ناظر به علوم انساني است...
بحث ما ،مسئلهاي وراي علوم انساني مدرن است .شوروي هم قصد جمهوري اسالميساخته در اين راستا موثر هستند؟
يده د که به طريق اولي ،علوم کن د و آن را به مسائل روز جامعه ما معطوف کند.
خروج از مدرنيته و مســير تازه تاريخي نداشت و دعواي شوروي با تاکي د ميکنم اين که چون مارکسيسم ،غيرواقعي و ناسازگار با حقيقت درست است اما اين مقدمه نشان م 
اما برخي نهادهايي که در جمهوري اسالميساخته شده همگي
کشورهاي سرماي هداري هم ،دعواي دو ايدئولوژي ذيل مدرنيته بود عالم بو د و حرفهاي آنها هم در علم اقتصا د و غيره ،بياساس است ،انساني هم مدرن و غيرمدرن دارد .وقتي کل ساينس ،در دوره خاصي
نه دعواي يک موجودي بيرون از مدرنيته با آن .اگر هم آمدن د که در ارتباطي با اين ندار د که نميشو د علوم ديگري جايگزين علوم انساني پديدار شده و به قوام يک عالم خاص کمک ميکند ،طبيعي است ذيل گفتمان علم مدرن هستن د و بنابراين ارا دهاي براي انجام اين
علوم انساني به شيوه خودشان تغييري دهن د نه اين که بخواهن د علوم مدرن در ظهور ليبرالي آن ساخت .مگر حرفهاي ليبرالها با حقيقت که جهتگيريهاي فرهنگي و ارزشي آن عالم را دارد .اتفاقا علوم کار ندارند .درست است؟
انساني غير مدرني بسازن د بلکه ميگفتن د مثال اين علم اقتصا د که در تماما سازگار است؟ آن هم سازگار نيست .اما در شوروي تولي د علم انساني پررنگتر از بقيه ماهيت ايدئولوژيک دارد .براي مثال در همين اين مسئله نياز به مديريت دارد ،سه آيتم سرفصلها ،کتب و اساتيد
دانشــگاه تدريس ميشود ،سرماي هدارانه است و ما باي د علم اقتصاد سوسياليستي مديريت شد .البته باي د اقتضائات انقالب سوسياليستي علوم اجتماعي موجو د ما حداقل ميتوانيم از سه ايدئولوژي موجود (يا دستکم نوع نگاه آنها) باي د عوض شو د اما مشکل آن است که
سوسياليستي بياوريم ولي شاکله علوم انساني را نميخواهن د به هم شــوروي را در نظر گرفت .بولشويکها در کشوري که يکششم حرف بزنيم که با آن درآميخته است .ببيني د پدران جامعهشناسي چه دقيقا همان نهادهايي که باي د اين کار را انجام دهن د اعتقادي به آن
مساحت خشکيهاي زمين را دارد ،باجمعيتي که زير 10درص د آن کساني هستند؟ آگوست کنت ،اميل دورکيم ،کميقبلتر مونتسکيو ،ندارن د و خودشان س د راه هستند .يعني با اين که اقليت تحولخواهي
بزنن د و اتفاقا به آن کامال وفادارند.
کارگر است ،ميخواستن د انقالب سوسياليستي ايجا د کنن د که با اين کموبيش ولتر و روســو را ميتوان به عنوان موسسان اين علم نام وجو د دار د اما قالب اساتي د و نظام دانشگاهي و مديريت آموزش عالي
نهايتا موفق به ايجا د يک علم جدي د ذيل همان گفتمان شد؟
بله موفق شــد .تجربه شکست شــوروي سوسياليستي به عنوان مسئله اساسا با اصول مارکسيسم مبني بر لزوم وجو د جامعه صنعتي برد .انديشههاي مارکس و وبر هم به شدت در جامعهشناسي مدرن اعتقادي ندارند .اما گام اول همين است که کتابها به جاي رويکرد
نظام سياســي به معناي اين نيســت که علوميهم که آور د ديگر مستع د براي انقالب کارگري ،ناسازگار است .بنابراين لنين درحالي تاثير گذاشته اســت .خب همه اينآ دمها ،انديشههايشان ماهيت مقوم با رويکر د منتق د نوشته شوند.

