
•بــا نگاهی به حوزه هرن رضوی ارزیابی جنابعالی از جریان جاری پژوهش و 
حواشی آن چیست؟ 

ـ پژوهش و پژوهیدن در فرهنگ ما از گذشته های دور جایگاه و منزلتی واال 
داشته است. این مهم در متدن اسالمی از فخامت و فرخندگی خاصی هم برخوردار 
شــد تا آن جا که تدبر و تأمل در آیات خداوند و تدقیق در عامل اســاء و صفات 
از اهم مطالبات فرهنگی دانســته شــد. در وادی پژوهش، مســأله پردازی از مهم 
ترین شــاخصهای ارزشی و راهربدی محسوب می شود. ذهن مسأله محور در برابر 
ذهن سئوال محور همیشه جایگاه جمیل و جذابی داشته است. چرا که، مسأله از 
وفور دانش ایجاد می شــود و در برابر ســئوال است که از برهوت علمی پدید می 
آید. ذهن در فرآیند اکتساب بی وقفه دانش، با مسائلی مواجه می شود که توغل 
در کنه آن به روشــن ضمیری پژوهشــگر ختم می شود. موضوعات همیشه از دل 
مسائل بر می تراوند. ذهن موضوع محور هرگز منی تواند به جریان جاری پژوهش 
ختم شــود. این ذهن همیشه در غشاء بیرونی هستی می ماند و بزم بزرگ حرکت 
را، که در منت سرتگ هستی برپاست، فهم منی کند. یعنی، هر نقشی که می زند به 
خطا و خراب اســت، چرا که کلک مســأله پرداز را در کف ندارد. برای همین است 
کــه پژوهــش های ما عمدتاً به وادی رشح و وصف مــی گراید تا خلق و وضع. در 
حالی که پژوهشگر باید در اصل کاشف فروتنِ رسزمین هایِ بکرِ معنا باشد. او باید 
مجــال هایی را برای فرو رفنت در بطن واقعیت بجوید، از واقعیت جاری بگذرد، و 
بگذارد تا حقیقت، که در ورای امور متعارف اســت، چهره دالرای خودش را به وی 
بناید. به همین خاطر اســت که مادام که عشــق به دانایی، ابداع نظری، وسعت 
و فراخی نگاه، آگاهی، انصاف پژوهشــی، و دقت نظر در کســی نباشد پژوهشگر 
نامیــدن وی جایز منی مناید. این پنج صفت در شــار رشوط الزم هر پژوهنده ای 
اســت. اما، رشط کافی برای پژوهشــگر عزم جزم او برای اعتالی حقیقت و ایجاد 
ارادت همه جانبه اجتاعی نسبت به آن است. پژوهشگر توقع اعتالی فهم نسبت 
به حقیقت را رقم می زند. برای همین است که  تحقیق رسشتی مقدس دارد و لذا 

هر تر دامن و کژاندیشی را پژوهشگر شدن نشاید. 
هنــوز، و هم چنان، پژوهش های مــا ـ به ویژه در حوزه هرن ـ ابتدایی و خام 

دکتــر علیرضـــا باونــدیان* در گفتگو با »آستان هنـر« :  

هنــــوز در بنــد پژوهــش های 

فرنگستــانی    هستیم !
مرتضی دوستی ثانی
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است. ما در عرصه های  هرنی هنوز در بند پژوهش های 
فرنگستانی هستیم. هنوز ارادت و اقتدای ما به تحقیقات 
دیگران اســت، که متأسفانه همیشــه در سلک و سیرت، 
از مــا بهــرتان وادی پژوهش هرن دانســته شــده اند.! در 
دانشکده های هرنی ما همیشه قطار تاریخ هرن، از یونان 
باســتان حرکت کرده و به فرانســه مدرن رسیده است. ما 
تاریخ هرن جهان را گاه هان تاریخ هرن اروپا انگاشته ایم. 
این عارضه به دلیل فقر منابع  مطالعاتی ما در حوزه های 

دیگری از هرن جهان است. 
بــرای نیل به پژوهش های کارآمد در عرصه هرن باید 
فاعل شناســایی از اســتغراق در موضوع شناسایی پرهیز 
کند. متأســفانه بیشرت پژوهشــگران هرن ما در فرآیندی از 
شیدایی هرنی غوطه ورند، برای همین است که گزارش ها 
و گرایش های آنان محمل استنباطی و عقالنی ندارد و به 
شائبه شورانگیزی آغشته شده است تا به شأن علمی. یقیناً 
وقتی در روش تحقیق حوزه هرن مرجع و رساله ای منسجم 
و مربهن و متعالی نوشته نشده است، اگر کتابکی هم به 
رس انگشت همتکی به دســت چاپ سپارده می شود در 
هان قامت و قواره و قاموس تحقیقات دیگر است، فقط 

با شاهد مثالهایی از هرن. 
مــا هنــوز در تأویل هرن اســالمی و متایــز آن با هرن 
مســلانان، دارای ضعف های مطالعاتی جدی هســتیم، 
چه رســد به هرن رضوی که هنوز نگاهی سطحی و صوری 
به آن داریم. ما تصور می کنیم که هر هرنی که به زندگی 
حرضت رضــا )علیه الســالم( پرداخت، و یــا جمله ای از 
فرمایشــات ایشــان را در خالل کار نقل کــرد، و یا جلوه 
هایی از جلوات هرنی آســتان مقدس ایشــان را ترشیح و 
تنویر کرد قطعاً در زمره هرن رضوی است. ما از هرن رضوی 
تصوری عمومی داریم، در حالی که این هرن در طول زمان 
ابزاری کارآمد برای ابرازِ حقیقت رضوی و تثبیت ارزشهای 
مکتــب آن امام هام)علیه الســالم( و عاملی برای ایجاد 
رفتــار مبتنی بــر آموزه های رضــوی در رسزمین وجودی 
مخاطب بوده اســت. هرنی که حاصل ارادت به ســاحت 
ایشــان و حامل هدایت مخاطب و حامی اندیشــه های 

والیی است.  

• انــدک بودن تحقیقــات ژرف و کاربردی در حوزه 
هرن دینی اجحاف بزرگی اســت که از ســوی محققان به 
واســطه تأثــر از نگــرش غربیان به هرن اســامی صورت 
گرفتــه كه پالودن و بومی ســازی نظریه ها، تا ترسی آن به 
الیــه  های جامعه، نیز زمانرب اســت. عــاوه بر تحقیقات 
الزم در حكمت هرن دینی، پژوهش در حوزه  های خاص، 
چون هرن رضوی، می تواند ما را از عارضه ابتا به ناخواسته  
های فروع  پژوهشــی دور و به ویژه دانش آموختگان را، 
به تحقیق در اصــول نزدیك كند؟ برای تحقق این منظور 

چه باید كرد؟ 

ـ مــا عقیده داریم که هرن مرکب ســفر اســت و نه 
مقصد ســفر. اگر هرن را مقصد و غایت بینگاریم در راستای 
هــان اندیشــه ای حرکت کرده ایم که ســودای آن از هان 
لحظه های آغازین تأســیس و تشــکیل دانشکده های هرنی 
در ایــران در ذهن و ضمیر مستشــاران فرهنــگ بیگانه، 
و بیگانــه گرایان فرهنگی، نقش شــده بــود. آن ها با به 
راه انداخــنت دانشــکده ها و آموزشــکده و هرنکده های 
مختلف بر آن بودند تا هرن را در این رسزمین از آن ارتفاع 
مقتدرانه گذشته اش به زیر بکشند. شا می دانید که هرن 
در گذشــته مهم ترین و معنایی ترین امکان برای اعتال و 
اعالن حقیقت ـ به خصوص حقیقت دینی ـ بوده اســت. 
در هرن ایران دوران اســالمی جایگاه خداخواهی و حقایق 
وحیانی، در اوج اقتدار خود بوده و هرنمند جز به آسان 

مشرتک اعتقادات الهی ارادت و اشارتی نداشته است. 
هرن در متدن اسالمی، افزون بر این که راهربدی مؤثر 
برای ترسی دادن هویــت دینی به الیه های جامعه بوده 
اســت، همیشه شأن کاربردی داشــته است. این کاربردی 
بودن همواره با فونکسیونالیســم غربی مغایر و متفاوت 
اســت. آن هــا عملکرد را تنهــا در حــوزه نیازمندی ها و 
حوایج متعارف انســان، تعبیر می کننــد. نیازمندی هایی 
کــه البته دامنه ای محدود به حیات جســانی دارد. اما، 
وجه کاربردی هرن در اندیشه اسالمی افق هایی به مراتب 
فراخ تر را در بر دارد و مشتمل بر افق های حیات معنوی 
نیز هســت. از قضا، مهم ترین گمشده انسان پرستشگری 
است. انسان همواره پرسنده پرستشگری بوده است. هرن 
به کار دنیا و آخرت انســان می آید. اصالً، در تفکر دینی 
هرن منی تواند برای هرن باشــد. این مســتلزم دور اســت، 
دور باطل. هرن منی تواند فاقد وجاهت متعهدانه باشــد. 
هرنمند همواره متعهد اســت و هرن همواره شأن کاربردی 

دارد:       
قطـره ای کز جویباری می رود                

در پی انجــام کـــاری می رود 
در هــرن دینی هیچ دیوار و حایلــی میان حقیقت و 
زیبایی وجود ندارد و حقیقت مطلق هان زیبایی مطلق 
است. این سیر و سلوك هر چه بیشرت باشد تجلیات زیبایی 
هم افزون تر اســت،  زیرا عامل، تجلی مصادیق اســاء و 
صفــات خداوند اســت. عــامل رسارس آیه های خداســت. 
بهرتیــن تعبیری كه در مــورد آیه می تــوان آورد »آینه« 
اســت. آینه از خودش چیزی نــدارد. ارزش آینه به اعتبار 
تصویری اســت كه در آن می افتد. به عبارتی دیگر، رشف 
آینه هان قابلیت پذیرندگی بیشــرت اســت. هرچه آینه، 
پذیرش بیشــرتی داشته باشد رشف تجلی اش بیشرت است. 
درجات و مراتب زیبایی هم به این مهم باز می گردد، چرا 
كه در اصل زیبایی تردیدی نیست. انسان  ارشف مخلوقات 
حــرضت حقتعالی اســت. او مظهر همه اســاء حرضت 

 

مــا تصور می کنیم کــه هر هرنی که 

رضت رضــا )علیه الســالم( 
بــه زندگــی ح

ت، و یا جملــه ای از فرمایشــات 
پرداخــ

ایشان را در خالل کار نقل کرد، و یا جلوه 

هایــی از جلــوات هــرنی آســتان مقدس 

رشیح و تنویر کرد قطعاً در زمره 
ایشان را ت

ت.
هرن رضوی اس



ربوبــی اســت و بنابراین پذیرندگی بیشــرتی نســبت به 
خورشــید حقیقت در مقام مقایســه با دیگــر آفریده ها 
دارد. او پیوســته با گونه ها و مراتــب مختلفی از زیبایی 

مالزم و مواجه است. 
در اندیشــه دینی همه آن چه كــه در عامل تحقق می 
یابد به مشــیت مطلقه خداوند باز می گــردد، بالذات یا 
بالعرض، زیبایی ها بالذات و زشــتیها بالعرض. اما از آنجا 
کــه کار هرنی به وســاطت صفت خالقیــت روح خدایی 
انسان انجام می گیرد عین ُحسن و بهاء حرضت حق است 
و بر این اســاس می تواند در نظام احسن عامل جذب شود 
و بالذات به خالقیت خدایی منتســب گردد. روشن است 
كــه این مطلــب تحقق منی یابد مگر با فنــای هرنمند در 
خــدا. هرنمند باید آیینگی بداند، … كه آینه از خود هیچ 
ندارد و هر چه هســت آن وجود حقیقی است كه خود را 
در آیینــه می نگرد. ذات اقدس باری، خاســتگاه زیبایی و 
جال است. رشط الزم و اولیه، برای تحقق زیبایی رعایت 
مبنای عدل اســت و آن چه از مســیر عدل و قسط بیرون 
باشــد قطعاً در معیار های شناخت زیبایی در هرن موعود 
جایگاهی نخواهد داشت. آن زیبایی كه بر مبنای عدل استوار 
نباشــد، هر چند عواطف و احساســات انســانی را تحت 
تأثیر قرار دهد، هان زیبامنایی و تزیین شــیطانی اســت 
كه نفس آدمی را متأثر و منفعل منوده اســت و انسان لذت و 
خوشی نفسانی را ناشی از نوعی ادراك زیبایی می داند؛ كه در 
حقیقت چیزی جز تحریف زیبایی نیست. اما، مسترشقان 
غربی از آن جا که هرن اسالمی را تنها در بسرت تاریخی )آن 
هم تاریخ در تعبیر خودشان( می بینند و از طرفی عرفان 
ِهرنیِ انسان موحد مسلان را منی دانند، به نقوش و منایه 
های هرن اســالمی بسنده می کنند. آنها هرن اسالمی را در 
قواره و قامت یک ســبک می بینند. ســبکی در مجاورت 
دیگر ســبک هــای هرنی جهان. حال آن کــه، باید مکتب 
دین شــناختی هرن را با احتساب مؤلفه های ارزشی اسالم 

بکاوند.
کار هــرن تلطیــف محرکه هــای فطری مختلــف برای 
گراییدن انسان به جانب حقیقت وحیانی و پالودگی پهنه های 
حیات از هبوط نفسانی است. بر این اساس، اعتال و اقتدا 
به حقیقت دارای مراتبی اســت. باید برای رسیدن به قله 
هــای نور، و خروج از دره هــای ظلانی نفس، منازلی را 
طی کرد و مراحلی را پشــت رس گذاشت. طی این مراحل 
بی مــدد خرض طریق و دلیل بلیغ راه، میســور و متصور 
نیست. متســک به گوهر گرانبهای سلسله الذهب و ارائه 
زیباتریــن و خالقانه ترین تبیین معنوی از آن، به گونه ای 
که چشمه های والیت را در نهاد مخاطب برانگیزد و او را 
به امتداد این سلســله نورانی شوق افزاید و محمل نجات 
و موجب فالح شــود، هان آرمان هرن رضوی اســت. هرن 
رضوی بالنــده ترین نگاه ذوقی ممکــن را به آموزه های 
فرهنگ رضــوی دارد. این هرن همواره خــود را زائر کوی 

معانی بلند عرفان رضوی می داند. 

• بورکهارت در پیشگفتار کتاب "نقش های هندسی 
و هرن اســامی" می گوید: »هرن اسامی از نظر تاریخ آن 
مورد بررســی های گسرتده قرار گرفته است ولی بررسی 
شیوه های هرنی آن، که هم متضمن پژوهش های علمی 
است و هم تسلط و استادی بر فنون، جز از سوی گروهی 
اندک طرف توجه نبوده اســت«. به نظر شام شیوه جاری 
پژوهــش ها، و به خصوص پایان نامه های دانشــگاهی، 
کامکان به گرایش زیســن ذهنی در زیباشناختی گذشته، 
یا بازگــردان انفعالی نحوه تلقی غربیان از هرن نو، جهت 

ندارند؟

ـ شــیوه هرن اســالمی مبتنی بر شــیوه دعوت انبیای 
عظــام الهی اســت: »تأثیرگــذاری همه جانبــه بر فطرت 
انســان«؛ این که انســان به گنجینه هــا و گنجنامه های 
فطری خــود ایان بیــاورد و حقیقت الهی خــود را فهم 
کند. شــیوه هرن اسالمی بدینسان بر انکشاف زیباشناسانه 
وجه معقول مسترت در باطن محسوس استوار است. شیوه 
هرنمند مسلان تنها دیدن پدیده های خلقت نیست بلکه 
نگریسنت به آن است. او از واقعیت عدول منی کند بلکه از 
آن عبور می کند. او در بند زیســت بوم متعارف و مادی 
عــامل منی ماند و به آن منی بالــد، بلکه از منت واقعیت به 
فراخنای حقیقت ســیر می کند. از قضا، نظام زیباشناختی 
ما در گذشــته بر همین دقیقه اســتوار بود. یعنی، زیبایی 
را هرنمنــد منــی آفرید بلکه آن را کشــف می کرد. همین 
فرآیند کشــف و معرفی خالق زیبایی، برای او رسوری بی 
پایان را در پی داشت. چرا که او معتقد بود خداوند همه 
زیبایی و زیبایی همه، است. او به زیبایی مطلق و مطلق 
زیبایی، دلبســته بــود. او هر چه تقرب بــه زیبایی را در 
مرام و مشــی خود تقویت مــی کرد خود را هرنمندتر می 
دانســت. ایــن تقرب ابتدا در قرب نوافــل اتفاق می افتد و 
هرنمنــد را به حالی می رســاند و ســپس در قرب فرایض به 
وقوع مــی پیوندد که او را به مقامی مــی برد. بدین ترتیب 
»هرنمند غریب در ره عشق« اگر هم به جانب نقش هندسی 
مــی رفت آن را بخش متعینی از هندســه نقشِ جهان می 
دید. او به نوع خاصی از ریاضیات الهوتی، که جز به مدد 
عقل شــهودی قابل دریافت نیست، می رسید. او حقیقت 
ریاضیات را در مکاشــفه ای شــهودی درمــی یافت و این 
ریاضیات را به زبان هندســه منتقل می کرد. از آن جا که 
موضوع و مشــی نیل به موضوع خاص بود، هندسه بیانی 
او هــم خاص بود. برای همین اســت که او به هر جا که 
می نگرد ـ از کوه و در و دشت ـ هندسه مبتنی بر قانون 
فطری خود را از آن بیرون می کشــد. هرنمند در پهنه هرن 
اســالمی همواره خدا را به چشم دل می بیند. او تکنیک، 
و مفاخره تکنیکی، را منی بیند. او دلداده خداســت و در 



وسعتی از ناخودآگاهی نسبت به هر چه غیر خداست به رس 
می برد. برای همین اســت که به ملکوت تکلیم می رسد. 
از منظر او خداونــد آفریننده همه زیبایی ها و تصویرگر 
همه جلوه های جال در هســتی اســت. او كال مطلق 
و جال مطلق اســت. هم مبدأ هرن اســت و هم مقصد 
هرن. او در همه ابعاد هرن در غایت هرنمندی و هرنمنایی، 
تجلی منوده اســت. هم خالق معنی است و هم آفریننده 
صورت اســت. هم ظاهر اســت و هم باطن. هم ســمیع 
است و هم بصیر و هم شهید. هم معلم قلم است و هم 
معلم بیان.  هم طراح اســت و هم خالق  و هم در مسند 
صورتگری است. خداوند هم پرورش دهنده عقل است و 
هم آفریننده احســاس. هم مبدأ آیات اســت و هم معاد 
اشــارات. متفكران اسالمی نیز ُحسن و جال هرنی را )به 
عنــوان مظهر یكی از صفات كلــی الهی( به همین معنی 
تعبیر مــی كرده اند، اما اصل و ذات هرن را در حســن و 
جــال هرنی منحرص منی كردند؛ بلكه ابداع و محاكات را 
در طرح هرن به معنی خاص عنرصی اساسی می دانستند. 
در نظر ایشــان در حقیقت همین محاكات و ابداع است 
كه حتی زشتی را زیبا منایش می دهد، نه آن كه از زشتی، 
فی نفســه، بی تعلــق به محاكات و ابــداع، زیبایی ابداع 
شــود. از ایــن جا، زیبایی بــا صورت هــرن رس و كار پیدا 
می كنــد نه با معنی و باطن هــرن. لطف و جال مطلق 
الهی اســت كه در صورت های جمیل ظاهر می گردد، و 

دلربایی و ترصف و جذب قلوب می مناید.
در آموزه های فصیح و فاخر فرهنگی و حكمت بالغه 
ما، هرن اتفاقی است که برای هرنمند می افتد. هرن پس از 
تهذیب و تهذب هرنمند به مرور زمان در برابر او چهره گشایی 
می کند. هرن آمدنی اســت نه آموختنــی. هرنمند به هرن 
نائل می شود. همه بحث در همین معرفت وصالی است 
نه وصولی. ســخن از  شناخت حضوری است نه حصولی؛ 
که »فهم این نازک خیالی مشکل است«. بورکهارت و الگ 
گرابر و درک هیل و پوپ و گدار،  همه و همه، به طبقه 
بندی تاریخی هرن اســالمی پرداخته اند، و هرن اسالمی را 
تکنیــک ظریف دیده اند نه معرفتی لطیف. هرن از منظر 
آنان بابی از ابواب بالغت آســانی نیست، بلکه اکتسابی 
اســت که مــی تواند عایــد هر ذوق ظریفی بشــود. هرن 
اســالمی با طریقت عرفانی خاصی پیوند خورده است که 
ناقدان غربی و رشقی آن را منی فهمند، زیرا با موضوعیت 
هرن در متدن اسالمی عجین نیستند. آن ها اگر از شیوه ها 
و شگرد های هرن اسالمی سخن می گویند به خاطره های 

ازلی خود )آرکیتیپها( مراجعه می کنند. 
متأســفانه، بیشرت پژوهش های هرنی و پایان نامه های 
دانشــجویی ما -که گاهی بیش تر به نامه های پایانی شبیه تر 
است- با مبانی نظری غرِب فکری،  و روش شناختی آن ها، صورت 
و ســامان یافته اســت. ما برای نقد عاملانه هرن اســالمی 
معیــار متعالــی و مربهنی به نام حکمــت داریم. آیا چه 

تعــداد از پایان نامه های ما در باب هرن بر بنیاد حکمت 
ـ به مثابه مهم ترین گمشده مؤمن ـ گذاشته شده است؟ 
آیا  تبارشناســی، طبقه شناسی و مثره شناسی هرن اسالمی 

بر شالوده روش شناختی حکمت پیش می رود؟ 

• با این توصیفات، آیا در حوزه هرن با فقر پژوهشی، 
یا حلقه های مفقــوده، مواجهیم؟ منظور از عبارت رایج 
حلقه های مفقوده بیش تر متوجه غفلت از نقش پیشتاز 
هرنها در حرکت کلی جامعه و متدن است تا موضعگیری 
نسبت به دوره های تاریخی؛ گرچه ما هم به نوعی حلقه ای 
از تاریــخ را می ســازیم، به خصوص در رشایط حارض كه 
فرهنــگ و هرن بومی در دفع هجمــه معانی و مناد های 
بیگانه می كوشــد. بــرای آن كه در تابعیــت  انفعالی و 
خلط معانی قرار نگیریم چگونه با تحقیق و متسك به هرن 

دینی می توانیم با این چالش ها مقابله كنیم؟ 

ـ به جای فقر پژوهشــی می توان، و یا بهرت است که 
از ترکیب »نابســامانی پژوهشی« استفاده کرد. در دوران 
ستمشــاهی، موضوع و مأموریت هرن مبتنی بر شــاخص 
های ارزشــی تفکر غربی و لیربال دموکراسی بود. هرنمند 
از اصلی ترین مســائل مربوط به حیــات طیبه غافل بود 
و غشــاء غفلت بر بصیرت هرن افکنده شده بود. هرنمند 
آهنگ تعالی نداشــت بلکه مرام تفنن داشــت. اثر هرنی 
از دغدغــه ها و مطالبات فطری مردم مفارقت داشــت و 
بــرای همیــن مانند کاالی یک بار مرصف تلقی می شــد. 
مــرصف هــرن در قاموس و قالب لحظه بــود. اگر چه گاه 
آثاری انســانی و برجســته هم آفریده می شد اما غالب 
آثــار و عرصه های هرنی برای القای پیام ســرتگ انســانی 
نبود. به همین خاطر نه آثار هرنی و نه هرنمندان پیشتاز 
نبودند. این پیشــتازی نه به این معنی اســت که هرنمند 
می تواند تقدیر و حوالت تاریخی اعصار و قرون را تغییر 
دهد، چرا که هرن تنها برآورنده بخشــی از نیازهای مردم 
است؛ نیازهایی که با عنرص سازنده ای از عواطف انسانی 
آمیخته اســت. هرن می تواند بســرتهای یقظه و یادآوری 
فطــری را رقم بزند و انســان هــا را به قبلــه های اصیل 
فطری شــان متوجه کند. به نظر مــن، هر چه این بعد از 
هرن، یعنی هان وجه اســتذکاری، قوی تر و غنی تر باشد 
هرنمند پیشتازتر است. پیشتاز در استذکار معادن و منابع 
باطنی وجود انسان. یكی از دالیلی كه هرن در دوره جدید 
بــه تنهایی و انزوا مبتال شــده، از بیــن رفنت حضور ایان 
دینی در آثــار و عرضه های هرنی اســت. با حذف دین، 
هرن حقیقت خود را كه هان جست و جوی زیبایی های 
اصیل باشــد، از دســت می دهد و اموری به جای آن می 
نشیند كه به كلی با فطرت انسانی مغایر و متفاوت است.

هــرن دینــی همــواره مخاطــب خــود را به ســوی 
حقیقت فرا می خواند. برای همین اســت که از تشــبث 



بــه خدعــه گری و توهــم، دوری می گزینــد و زیبایی را 
در نســبتی با حقیقت معرفی مــی كند. در نگاه دینی به 
قول شهید آوینی: »هرن شــیدایی حقیقت است همراه با 
قدرت بیان آن شــیدایی و هرنمند كسی است كه عالوه بر 
شیدایی حق قدرت بیان آن را نیز از خداوند متعال گرفته 
اســت«. هر یك از این دو )شیدایی حق و قدرت بیان آن( 
اگر نقص داشته باشد اثر هرنی خلق منی گردد. اگر حنجره 
بلبل بیار شود شیدایی او در درونش حبس می شود و فرصت 
تجلی پیدا منی كند، هر چند كه شیدایی در درونش وجود 
دارد؛ اما قدرت بیان آن نیســت و اگر شــیدایی نباشد از 
حنجره ســامل صدایی بر منی آید. اصل الزم شــیدایی حق 

است و قدرت بیان رشط كافی است.
هــرن دینی بــه اعتبار تأکیــدی که بر ارتبــاط با منت 
حقیقت دارد و همه امور و اشــخاص و اشیا را فقیر ذاتی 
و نیازمنــد افاضه های رحانی می شــارد، هرنی مقدس 
اســت. هرنی که هرنمند از بیرون بــه عامل منی نگرد بلکه 
همه اجزای عامل را به دلیل آنکه مسبّح)شناور( در تسبیح 
او مــی دانــد، و می بیند، بهره منــد و برخوردار از نوعی 
تقدس می شــارد. شناخت هرن دینی در گرو درك معنای 
»تقدس« و مفهوم »هرن« اســت. »امر قدســی« حاكی از 
تجلی عوامل برتر در ســاحت های نفسانی و مادی هستی 
اســت. منشأ صدور امر قدسی عامل روحانی است كه فوق 
ســاحت روانی، یا عامل نفس، قرار دارد و هرگز نباید با آن 
اشــتباه شــود. چنان كه؛ در معارف اســالمی اولی با روح 
مرتبط اســت و دومی با نفس. لذا، هرن دینی نیز جلوه گاه 
عامل وحی اســت و هم چون طنینی غیبی، انسان خاكی را 
به منشــأ الهی خویش متذكر می كند. امر قدســی را در 
سایه بینش سنتی به هستی و جهان، به معنای اعم كلمه، 
می توان شــناخت. بینش سنتی هان دیدگاهی است كه 
برش همواره بر مبنای آن خویشــنت را نگریســته اســت و 
هنوز هم در بسیاری از كشور های رشق از این دیدگاه به 
خود می نگرند. البته، مقصود ما از سنت، رصِف عادات و 
رسوم متداول نیست، بلكه سنت از آسان نزول می یابد و 
مبنای روحانی و متافیزیكی دارد. سنت در زبان فارسی و 
عربی هان دین به معنای وسیع كلمه است. متدن سنتی 
به معنای رشیف لفظ، متدنی است كه در آن همه جوانب 

زندگی، از مناسك مذهبی در عبادتگاه ها گرفته تا سیاست و 
اقتصاد و حتی شــیوه پخنت نان، بر مبنای اصولی خاص كه 
از وحی نشــأت گرفته اند تنظیم می شود. دین عبارتست 
از حقایــق و آمــوزه هایی كــه خداوند بــرای هدایت و 
ســعادت )نجات( برش از مسیر منابع دینی )كتاب، سنت، 
عقل، و فطرت انســانی( بــه او ابالغ می كند. برای همین 
اســت که هرنمند دینــی می تواند در متدن ســازی نقش 
بســیار مؤثری داشته باشــد، زیرا متدن ها زمانی ایجاد 
می شوند که بیداری به جای بیاری بنشیند و چاره گری 
به جای تردد در چهارراه های تردید قرار بگیرد؛ زمانی که 
انسان به »نفخه فیها من روحی« خود وقوف ارشاقی پیدا 
کند و از صمیم جان به آستان جانان ارادت بورزد. از قضا،  
مهم تریــن نقش هرن هم ارائه فضای تنبه اســت. »جهل 
کفر است و غذای کفر علم« هرن فطرت و فسانه نوآمدی 
را برای مخاطب خود تعریف منی کند بلکه او را به فطرت 
الهــی اش تذکر می دهد. پس، هرن در معنای رشیف لفظ 
در مسیر دین حرکت می کند. اما، سایه هرن به مانند دین 
بر رس همه شــئونات مادی و معنوی وجود انسان نیست. 
هرن هرگز شــمولیتی مانند دین را نــدارد و در عرض دین 
نیست. هرن اگر دیو جهل را از رسزمین تفکر انسان بیرون 
کند و به جای آن خورشید یقین را بگارد و بگذارد پیشتاز 
است. هر پژوهشی هم که در راستای تنویر حقیقت هرن 
برداشته شــود کارآمد اســت. هرن هرگز برای هرن نیست، 
هرن برای تبیین ذوقی حقیقت و ایجاد نظام رفتاری متأثر 
از آن اســت. قبــول کنید که اگر به ایــن معنی هرن واجد 
آهنگ پیشــتازی شــود می تواند در بنای رفیع متدن سهم 
شایسته و شــایانی داشته باشد و پژوهش های هرنی هم 
به تبــع آن اگر عزم تنویر اندیشــه و رسه گزینی داشــته 
باشــد به مرزهــای تعالی نزدیک می شــود. وگرنه، مادام 
که پژوهشــگران هرن با منابع، حدود و ماهیت هرن بیگانه 
باشــند و مأموریــت واقعی هرن را نشناســند، چگونه می 

توانند در این کارگاه ُحسن به رمزگشایی بپردازند؟ 

• بــا توجه به نقــش آموزش و پــرورش در برخورد 
بــا مأثر تاریخی )طی مراحل ابتدایی، متوســطه و عالی( 
کتب درسی و شــیوه  های آموزشی به دانش آموختگان 



چــه نحوه تلقی از پژوهش در هرن و تفکر معنوی را القا 
می کنند؟

قدرت ایده پردازی و تحلیل را در آن ها باال می برد یا 
از آن هــا می گیرد؟ به خصوص که بروز هویت در نحوه 
تعامل با هرن معارص و چگونگی نوآوری منایان می شود. 

ـ هــرن در آموزش و پرورش ما هنوز جایگاه ارزشــی 
خود را به درستی نیافته است. تلقی و تصور این است که 
هرن مانند ســایر حرف و مشــاغل و مشغله های متعارف 
اســت. نهایت این که یک فن است! در حالی که، هرن نه 
تنها روشــی در مواجهه با فهم هستی، طبیعت، جامعه، و 
نظامات اعتقادی اســت بلکه گونه ای معرفت و شکلی از 
تبیین گری نیز هست. هنوز در آموزش و پرورش ما به دانش 
آموزان، هرن می آموزانند. ابزارها را نشانش می دهند، حال 
آن که باید اِبرازها را به او نشــان دهند و راه تثبیت آن را 
با اســتفاده از ابزارهای مناسب به وی بفهانند! به دانش 
آموز گفته منی شــود که هرن روشی برای محسوس سازی 
نامحســوس اســت. یعنی، هان جایی که بیان محسوس 
دیگر برای اقامه معنــی از توان و تپش باز می ماند. هرن 
در آمــوزش و پــرورش باید به عنوان ظرفیتــی مؤثر برای 
رفتارسازی به کار گرفته شود. رفتار علمی، رفتار اجتاعی 
و مهــم تر از همه رفتار اعتقادی پایه های آموزش باید بر 

هرن گارده و گذاشته شود. 
دانش آموزان ما باید از هان نخستین سال های دانش 
اندوزی خود بتوانند وارد وادی خالقیت و ابداع شوند. باید 
بتواننــد کبوتــران خیال خود را روانه رسزمیــن های بکر و 
نوین مفهومی کنند. باید مقدمات تئوری پردازی و نظریه 
پردازی را به دانش آموزان آموزش داد. فضاهای آموزشــی 
مــا باید تصویرمحور بشــوند تا واژه محــور. باید به جای 
حرف های تکراری ایده های اجتهادی و نو بنشــیند. باید 
دانش آموزان برای خلق و وضع، تشــویق و ترغیب شوند 
نــه برای رشح و وصــف. و همه اینها به مدد زبان نافذ و 

نیرومند هرن امکان پذیراست.
مــا در فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی خود، 
چــه در آمــوزش و پرورش و چه در آمــوزش عالی، تا حد 
زیادی مناسکی و مراسمی هســتیم. بگذارید رک و روان 
بگویــم؛ ما پژوهش را اجرا می کنیــم، بیش و پیش از آن 
که پژوهشــگر باشیم. هان طور که هرن را اجرا می کنیم 
قبــل از آن که هرنمند باشــیم! آن حلقــه مفقوده ای که 
به آن اشــاره کردید همین جاســت. علتش این اســت که 
هم هرن و هم پژوهش را در زمره الزامات قطعی توســعه 
چندان باور نکرده ایم. گاهی فکر می کنیم لوازم توســعه 
هرنی و توسعه پژوهشی تنها در همین جنبه های صوری 
و ســخت افزاری اســت، اما مهم تر از همــه اینها توجه 
به نیروهای با قریحه و غنی اســت. هان کســانی که در 
وادی نظر و عمــل دارای خلوص اعتقادی و خروش کاری 

هســتند. کسانی خطرپذیری را برای نیل به قله های فالح 
به جان می خرند. 

جمله ای اســت از ابن سینا که هر آن چه از عجائب 
و غرائب شنیدید اما دلیلی بر انکار آن نداشتید بیهوده و 
گزافه نپندارید. می دانید که همین جمله کوتاه تا چه حد 
مایه و پایه ای برای اعتالی علمی مســلانان شد؟! یعنی 
تصویرها و ســخنان نامتعارفی که بنا بر عادت ندیده اید 
و نشــنیده اید دلیلی بر عدم وجاهت امکانی آن نیست. 
چــرا در آموزش و پــرورش و آموزش عالی مــا نوآوری به 
یک ســنت قطعی و متعارف بدل منی شود؟ چرا در تولید 
علم هنوز نتوانســته ایم در حد دانشــگاه اســالمی عمل 
کنیم؟ چرا به خاطرســپاری رصف محفوظات و مفروضات 
و تحویل بی کم و کاست آن در پایان ترم به استاد و بعد 
اخذ منره، عادت معمول و بلکه مســتعمل ما شده است؟ 
ما در وادی هرن باید خطامبان به طور عام همه جهان و به 
طور خاص جهان اســالم باشد. هرنهای جهان اسالم هنوز 
تحت ســیطره و سلطه تئوری پردازان متدن انگلوساکسون 
و فرهنگ سکوالر و الئیک است. هنوز در معاری جهان 
اسالم استارشیتکت های اروپایی و آمریکایی حرف اول را 
مــی زنند. چرا هرن وارداتی با بســته بندی های وطنی در 
گالری ها و سیناهای ما تا به این حد ترک تازی می کند؟ 

چرا به درد بی شیوه ای در هرن مبتال شده ایم؟ 
هنوز پس از گذشنت بیش از سه دهه از طلوع انقالب 
اســالمی، در دانشکده های هرنی این میهن عزیز اسالمی 
مان، حتی یک واحد درسی با موضوع هرن انقالب اسالمی 
نداریــم! هنوز هرن و ادبیات دفــاع مقدس به عنوان یک 
شیوه برجســته هرنی و ادبی که در بوته فرهنگ حاسه 
آبدیده و به مدد اهتام والیی فرزندان شاخص این آب و 
خاک، صیقلی شد، در بدنه نظام آموزش عالی هرن ما وارد 
نشده است. ما باید هرن و پژوهش های هرنی را به عنوان 
یک شاخص ارزشی در تثبیت اهداف عالیه انقالب و نظام 
مان بیش از این در تنظیم اسناد راهربدی، و در مطالعات 
اســرتاتژیک خود به کار گیریم و وارد کنیم. ما در ُحســن 
به کارگیــری ظرفیت های هرنی، و بــه خصوص پژوهش 
هــای هرنی، هر چــه تکاپو و تالش کنیــم حتاً موفق تر 

خواهیم بود.

از عنایت شــام كه مانند همیشــه با روی گشاده و 
تأمــل كافی، به پرســش  های ما پاســخ گفتید صمیامنه 

سپاسگزارم. 

 

ت 
هرنهــای جهان اســالم هنــوز تح

ســیطره و ســلطه تئــوری پــردازان متدن 

ک 
گ سکوالر و الئی

انگلوساکسون و فرهن

ت. هنوز در معــاری جهان اســالم 
اســ

ت های اروپایــی و آمریکایی 
استارشــیتک

حــرف اول را می زنند. چــرا هرن وارداتی 

با بســته بندی های وطنــی در گالری ها 

و ســیناهای ما تا به ایــن حد ترک تازی 

می کند؟ چرا به درد بی شــیوه ای در هرن 
مبتال شده ایم؟ 


