حسینیّ ،
سید حسین ( .)1400مفهومیابی در تمدنپژوهی؛ نقد روششناختی
کتاب «تمدن رضوی» .فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.188-153 .)3( 9 .
D O I : 1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 1 . 2 5 3 7 6 0 . 1 5 7 4

مقاله پژوهشی

مفهومیابیدرتمدنپژوهی؛

نقدروششناختیکتاب «تمدنرضوی»
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ّ
سید حسین حسینی

چکیده
مطالعــات تمدنپژوهــی در قلمــرو علــوم انســانی کشــور از رونــق چندانــی برخــوردار نیســت؛ بــهویــژه
مســائل بســیاری وجــود دارد کــه از زاویــۀ رویکردهــای مفهومــی و روششــناختی پیرامــون تمــدن ،نیازمند
پژوهــش اســت .از جملــۀ ایــن دســت مســائل ،مفهــوم تمــدن نویــن اســامی اســت .ایــن مقالــه بــه نقــد
پژوهشــی کتــاب تمــدن رضــوی میپــردازد کــه میتــوان آن را در ذیــل رویکردهــای تمــدن نویــن اســامی
قــرار داد؛ هرچنــد فاقــد یــک نــگاه روششــناختی و علمــی بــه مســئله اســت .پــس از معرفی کتاب و ســایر
آثــار نویســنده در ایــن زمینــه ،بــه اهمیــت مســئلۀ تمــدن نویــن اســامی اشــاره شــده و ســپس بــه اجمال،
اصــول و مبانــی نقــد و تحلیــل کتــاب را بــر میشــمریم کــه شــامل نــگاه روششــناختی بــه مســئله و زاویــۀ
دیــد شــاخصههای یــک کتــاب علمــی پژوهشــی اســت .تحلیــل کتــاب در دو قســمت نقــد شــکلی و نقــد
محتوایــی بــا توجــه بــه ابعــاد امتیــازات و کاســتیها دنبــال و نشــان داده میشــود کــه بــا وجــود امتیازاتــی
مثــل طــرح بحــث تمــدن نویــن اســامی ،توجــه بــه نقــش تمدنســازی ائمــۀ شــیعی و انفعالــی ندانســتن
نقــش ائمــه bدر تاریــخ ،امــا دارای کاســتیهای ســاختاری و روششــناختی اســت ماننــد :عــدم ّ
تعیــن
َ
ش روش شــناختی و فقدان
نظــام مفهومــی ،نبــود نظــم منطقی ،غیــر اســتداللی و غیر مســتند بــودن ،پـ ِـر ِ
جنبــۀ تحلیلــی .ضــرورت تحلیــل شــبکۀ مفاهیــم هــم خانــوادۀ تمــدن ،ضــرورت ترســیم و تبییــن فلســفۀ
تاریــخ از منظــر شــیعی ،اهمیــت نقــد روشــمند متــون تمدنپژوهــی ،توجــه بــه نقــش نســبت علــم دینی با
تمــدن نویــن اســامی ،ضــرورت نــگاه روششــناختی بــه مســئلۀ تمــدن و پایبنــدی بــه لــوازم و اقتضائــات
ایــن دســت مطالعــات ،بخشــی از نتایجــی اســت کــه ایــن پژوهــش در پایــان بــر آن تأکیــد مـیورزد.
کلیدواژهها :روششناسی ،تمدن نوین اسالمی ،علم دینی ،تمدن رضوی ،تمدنپژوهی ،نقد.
 .1استادیار فلسفه و تمدن پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیDrshhs44 @gmail.com :
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 .1مقدمه
 .1-1معرفی کتاب
کتــاب «تمــدن رضــوی» برآمــده از چنــد ســخنرانی و مصاحبــه در خصــوص مولفههــای
تمدنســاز در مکتــب سیاســی امــام رضــا  gاســت .نویســنده در مقدمــه توضیــح میدهــد کــه
ایــن اثــر در ابتــدای یــک طــرح و نظریــه کالن اســت کــه هنــوز در ابعــاد آن بایــد فکر و تحقیق شــود
و خــود اذعــان میکنــد کــه انگیــزۀ وی از چــاپ آن ،بــه دلیــل حساســیت و ارزش موضــوع و خالــی
بــودن جــای ایــن بحــث و ارتبــاط بــا موضــوع تمــدن اســامی و تمــدن نویــن اســامی اســت و نــه
کامــل بــودن اثــر(ر.ک :نجفــی.)13 :1396 ،
این کتاب از پنج فصل تشکیل شدهاست:
عنــوان فصــل اول ،تمدنشناســی و تمــدن اســامی اســت که بــه مباحــث مفهومی پرداختــه و از
چیســتی تمــدن ،عناصــر اصلــی در تعریــف تمــدن و ویژگیهــای تمــدن اســامی ســخن میگوید
و در ادامــه ،از دو نظریــۀ تکامــل (در برابــر نظریــه انحطــاط ابــن خلــدون) و نظریــۀ پیوســتگی (در
مقابــل نظریــۀ گسســتگی) بــرای فهــم ذات تمــدن رضــوی و فهــم دقیــق نقاط عطــف زندگــی ائمه
 gیــاد کــرد ه اســت.
فصــل دوم بــا عنــوان مکتــب سیاســی امــام رضــا  gمهمتریــن فصــل ایــن کتــاب قلمــداد
میشــود و نقطــۀ ثقــل ایــن مجموعــه ،بحــث دربــارۀ مکتــب سیاســی امــام رضــا  gاســت تــا
بحــث در خصــوص تمــدن نویــن اســامی .نویســنده بــر همیــن اســاس ،زیرعنــوان کتــاب را
ً
«مولفههــای تمدنســاز در مکتــب سیاســی امــام رضــا  »gقــرار داده اســت و بایــد گفــت اتفاقــا
ایــن زیرعنــوان ،منطبــق بــر محتــوای کتــاب بــوده و ب ـ ه مراتــب دقیقتــر از عنــوان اصلــی یعنــی
«تمــدن رضــوی» اســت چــرا کــه در ادامــۀ مقالــه روشــن خواهــد شــد کــه ترکیــب تمــدن رضــوی،
ترکیــب مبهــم و نادرســتی اســت و نویســندۀ کتاب نیــز نتوانســته ادلۀ قانــع کنندهــای درخصوص
صحــت ایــن انتســاب اقامــه کنــد .بــههــر حــال ایــن فصــل پــس از تقســیمبندی دورۀ امامــت ائمه
 ،bبــه بحــث مکتــب سیاســی امــام رضــا  gورود کــرده و ســپس بــرای تبییــن نظــام حاکــم
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،35پاییز 1400
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بــر حیــات سیاســی امــام رضــا  ،gبــه ویژگیهــای بنــی عبــاس پرداختــه و آنگاه شــرایط دوران
والیتعهــدی امــام را بــر شــمردهاســت .بــا توجــه بــه ســیرۀ سیاســی ایشــان ،در ادامــه بــا تفکیــک
دو مفهــوم اندیشــه سیاســی و مکتــب سیاســی و تبییــن ویژگیهــای مفهــوم مکتــب ،ویژگیهــای
هجدهگانــۀ مکتــب سیاســی امــام رضــا  gرا بیــان میکنــد.
فصــل ســوم کتــاب ،فرهنــگ شــیعی و تمــدن رضــوی نامیــده شــده و بــر محــور مفــاد عهدنامــۀ
والیتعهــدی اســت .وی در ایــن فصــل بــه ابعــاد تاریخــی ،سیاســی و فرهنگــی تمــدن رضــوی
یودو گانـهای را در ذیــل ایــن عنــوان مطــرح میکنــد و
پرداختــه و بــهصــورت اســتقرایی مــوارد سـ 
در ادامــه ،مفــادی از عهدنامــه را میــآورد.
عنــوان فصــل چهــارم ،آیندهپژوهــی تمــدن رضــوی اســت کــه بــه نســبت تمــدن رضــوی بــا تمدن
نویــن اســامی و تمــدن برتــر مهــدوی میپــردازد .وی هــدف ایــن فصــل را طــرح مفاهیــم تمــدن
نویــن اســامی ،تمــدن برتــر مهــدوی ،و نقــد تمــدن غــرب دانســته تا بــه ابعاد طــرح اصلــی کتاب،
شــفافیت علمــی بخشــد و آنگاه بــه ذکــر نــکات ده گانـهای در ایــن بــاره پرداختهاســت.
فصــل پنجــم بــا عنــوان تمــدن اســامی و تمــدن غربــی ،شــامل ابعــاد تمدنــی بیــداری اســامی
و تقابــل آن بــا جنــگ تمدنهــا در غــرب و نیــز مناظــرهای پیرامــون تمــدن نویــن اســامی و نســبت
مدینــه بــا تمدن اســت.
 .2-1سایر آثار مرتبط نویسنده کتاب
از دکتــر نجفــی در خصــوص مباحــث تمدنــی ،کتابهــای دیگــری نیــز چــاپ شــده کــه توجــه به
آنهــا میتوانــد در تکمیــل و تبییــن مفــاد کتــاب تمــدن رضــوی یــاری رســان باشــد ماننــد :تمــدن
برتــر ،نظریــه تمــدن جدید اســامی ،فلســفه تحــول تاریــخ در شــرق و غرب تمــدن اســامی ،تفکر
و تمــدن ،افــق تمــدن آینــده انقــاب اســامی ،و دوبــاره در اوج .شــاید در میــان این منابــع ،اثر اول
بــه کتــاب تمــدن رضــوی نزدیکتــر باشــد چــرا کــه بــه پــارهای مباحــث مفهومــی تمــدن در ذیــل
عنــوان تمــدن نویــن اســامی ،توجــه نشــان دادهاســت(ر.ک :نجفــی.)30 :1390 ،
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 .3-1مسئلۀ تمدن نوین اسالمی
مســئلۀ تمــدن نویــن اســامی از مســائل چالشبرانگیــز در محــدودۀ مطالعــات تمدنپژوهــی
اســت چراکــه از اقتضائــات امــروز جامعــۀ پــس از انقــاب اســامی شــمرده میشــود و آرمانهــای
انقــاب اســامی بــا آن ِگــره خــوردهاســت؛ نمیتــوان از مفهــوم انقــاب و ایجــاد نظامهــای
جدیــد اجتماعــی مبتنــی بــر آن یــاد کــرد؛ امــا از تحقــق تمــدن یــاد نکــرد .اگــر مفاهیــم انقــاب،
ً
نظــام ،حکومــت ،و تمــدن الزامــا بــه یکدیگــر وابســته نباشــند امــا میتواننــد مکمــل هــم باشــند و

هــر آینــه ،قیــد دینــی و اســامی ،ایــن ارتبــاط را وثیقتــر میکنــد .1از ســوی دیگــر عبــارت تمــدن
نویــن اســامی در ادبیــات جامعــۀ علمــی امــروز ،بســیار ُپــر اســتعمال و در عیــن حــال بــا توجــه
بــه رویکردهــای گونــه گــون از حیــث مفهومــی ،بســیار اختــاف برانگیــز شــدهاســت و بــه همیــن
دلیــل ،مطالعــات مفهومــی تمدنپژوهــی میتوانــد بــه ایجــاد توافــق نســبی مفهومی یاری رســاند
تــا بــه ترســیم درســتی از مولفههــای آن دســت یابیــم؛ امــا جــدای از جنبههــای ضــروری فــوق،
آنچــه بــرای نویســندۀ ایــن ســطور ،پژوهــش در خصوص مســئلۀ تمــدن نویــن اســامی و مطالعات
تمــدن پژوهــی را بــا اهمیــت میســازد ،نــگاه روششــناختی بــه ایــن مســئله و نیــز نســبت تمــدن
دینــی بــا علــم دینی اســت.2
فقــدان نگاههــای روششــناختی بــه مســئلۀ تمــدن نویــن اســامی ســبب شــده تــا حجــم زیادی
از منابــع مرتبــط بــا ایــن موضــوع ،تنهــا مصــرف ژورنالیســتی داشــته باشــد و تولیــدات علمــی نادر
در ایــن خصــوص نیــز فاقــد شــاخصههای ارزشگــذاری پژوهشــی باشــد و از ایــن رو طــرح مســئله
ّ
در حــد شــعارهای کلــی باقــی بماند.
از ســوی دیگــر ،فهــم نحــوۀ نســبت و جایــگاه علم دینــی در تمدن نوین اســامی و تبییــن و تحلیل
ســاختارهای علــم دینــی ،وابســته بــه چگونگــی تحلیــل مولفههای تمــدن نوین اســامی اســت و اال
علــم دینــی را محــدود و محصــور بــه مصادیــق دانشهــای معاصــر یــا دانشهــای پیشــینی در قــرون
گذشــته خواهیــم کــرد و آنگاه بــه فهــم درســتی از تحــول علوم انســانی دســت پیــدا نمیکنیم.
 .1در این زمینه ن.ب :میرباقری 36 :1394 ،و ن.ب :متولی امامی.13 :1394 ،
 .2در این خصوص ر.ک :حسینی13 :1395 ،و .208
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 .4-1زاویۀ نگاه انتقادی
ً
در ایــن مقالــه از دو زاویــه ،بــه نقــد و تحلیــل کتــاب «تمــدن رضــوی» میپردازیــم؛ اوال نــگاه
روششــناختی بــه مســئله کــه بــه معنــای تمرکــز بــر نقــاط قــوت و ضعــف روش شــناختی ایــن اثــر
َ
ـی روشــی مفــاد کتــاب در تحلیــل مســائل خواهــد بــود .ایــن مبنــای نقــد ،از نیــاز
و تأکیــد بــر مشـ ِ
امــروز مــا در محــدودۀ مطالعــات تمــدن پژوهــی و البتــه نقــش کلیــدی مباحــث روش شــناختی
در راســتی و ناراســتی حــل و تحلیــل مســائل پژوهشــی بــر میخیــزد .بــر ایــن مبنــا ،هــدف ،ارائــۀ
تحلیــل تاریخــی یــا سیاســی یــا کالمــی نیســت ،بلکــه بیشــتر ،نــکات روشــی بــه چشــم میآیــد.
ً
ثانیــا نویســندۀ ایــن ســطور بــر مبنــای وجــود شــاخصههای الزم در یــک کتــاب علمــی ،1بــه ایــن
اثــر نگریســته و ســپس از بــود یــا نبــود امتیــازات و کاســتیها ســخن رانــد ه اســت و بــر ایــن مبنــا،
چنانچــه معیــار تحلیــل را شــاخصههای یــک کتــاب عمومــی یــا ترویجــی قــرار میدادیــم ،شــاید
جایــی بــرای طــرح بســیاری از نقدهــا نبــود؛ زیــرا ایــن کتــاب بــا معیارهــای ترویجــی همخــوان
اســت امــا تأکیــد بــر شــاخصههای ضــروری علمــی و پژوهشــی بــود کــه نتیجــۀ مقالــه را بــه ایــن
ســمت ســوق داده کــه اثــر حاضــر را فاقــد چنیــن معیارهــای علمــی میتــوان قلمــداد کــرد.

 .2نقد شکلی
 .1-2امتیازات شکلی
از ویژگیها و امتیازات شکلی و صوری این کتاب میتوان مواردی را برشمرد:
 .1-1-2طــرح جلــد مناســب کــه بــا مفهــوم تمــدن رضــوی و تمــدن اســامی ،همخوانــی دارد و
حــروف آن بــر اســاس «کوفــی گلچیــن» موجــود در گنبــد مســجد گوهرشــاد انتخاب شــدهاســت.
همچنیــن در پشــت جلــد نیــز بــه معرفــی کوتاهــی از محتــوای کتــاب پرداختهاســت.

 .1این شاخصهها در سلسله کارگاههای متد نقد ،ذیل دو عنوان معیارهای شکلی و محتوایی مطرح میشود؛ ر.ک :حسینی.1394 ،
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ـذ َسـ ُـبک و مناســب یــک کتــاب  200صفح ـهای کــه مطالعــه آن را بســیار راحــت
 .2-1-2کاغـ ِ

کــردهاســت.

 .3-1-2اگرچــه طراحــی و صفحــه آرایــی آن ســاده اســت؛ امــا بــرای چنیــن کتابــی مناســب بــه
ـی خــوب و از حــروف نــگاری چشـمنوازی برخــوردار اســت و
نظــر میرســد .کتــاب ،دارای صحافـ ِ
در کل ،بایــد کار چــاپ زیبــای نشــر آرمــا بــر روی کاغــذ کاهــی را ســتود.

 .4-1-2قواعد سجاوندی و نشانههای نوشتاری به خوبی استفاده شدهاست.
 .2- 2کاستیهای شکلی
پــارهای از نقــاط ضعــف و نواقصــی کــه بــه جنبــۀ شــکلی و ظاهــری کتــاب مربــوط میشــود
عبــارت اســت از:
 .1-2-2ایــن اثــر ،نیازمنــد ویراســتاری ادبــی دقیــق و غلطگیــری اســت؛ چراکــه عبارات نارســا،
ناصحیــح ،محاورهــای و شــلخته در آن وجــود دارد ماننــد :ص  35ســطر ( 12کلمــۀ «خــوب») ،ص
 37ســطر «( 1غریبــان») ،ص  38ســطر  ،8ص  54ســطر «( 8برمــا کــردن») ،ص 69ســطر 13
(کلمــۀ «تمهیــدات») ،ص  97ســطر  2از آخــر (کلمــۀ «خواســتگاهش») ،ص  104ســطر ( 6کلمۀ
«جــا») ،ص  121ســطر ( 10کلمــۀ «بــه ســوی دیگــر») ،ص  121ســطر ( 15کلمــۀ «ســاخت»)،
و غیــره .همچنیــن ،بهتــر اســت نقطهچینهــا نیــز حــذف شــود ماننــد صفحــات  97 ،87 ،39و
غیره.
 .2-2-2پــارهای کتــب مــورد اشــاره در متــن ،در فهرســت منابــع نیامــد ه اســت ماننــد ص 48
ســطر  6از آخــر ،ص  29ســطر  4از آخــر ،ص  30ســطر  2از آخــر و غیــره.
 .3-2-2مطالــب تکــراری در کتــاب بــه چشــم میآیــد کــه زیبنــدۀ یــک اثــر علمی نیســت مانند:
ص  41ســطر اول کــه تکــرار عنــوان صفحــه  30اســت ،ص  69پاراگــراف ســوم ،ص  71پاراگــراف
دوم ،ص  72پارگــراف دوم ،ص  73پاراگــراف دوم ،صفحــه  118پاراگــراف آخــر و غیــره.
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 .3نقد محتوایی
 .1 – 3امتیازات محتوایی
جــدای از ابعــاد شــکلی و صــوری ،از نقــاط قــوت محتوایــی و علمــی ایــن کتــاب ،میتــوان بــه
مــواردی اشــاده کــرد:
 .1-1-3طرح مسئلۀ تمدن نوین اسالمی
نویســنده در مقدمــه اشــاره کــرده کــه ایــن کتــاب ،یــک طــرح و نظریــۀ کالن اســت و هنــوز در
ابعــاد آن بایــد فکــر و تحقیــق شــود و ایــن بحــث را در ذیــل موضــوع تمــدن اســامی و تمــدن نویــن
اســامی بــه صــورت خــاص ،قــرار میدهــد(ر.ک :نجفــی )13 :1396 ،کــه ســخن درســتی
اســت و میتــوان تــاش ایــن کتــاب را در دامــن زدن بــه مســئلۀ تمــدن نویــن اســامی و طــرح
بحثهایــی پیرامــون مرزهــای آن بــا تمــدن غربــی ســتود.
 .2-1-3پاسخ (به الزمه) به شبهۀ نقش انفعالی ائمه  bو به ویژه امام رضا g
ـی
یکــی از امتیــازات و اســتفادههایی کــه از مباحــث ایــن کتــاب میتــوان داشــت« ،پاســخ دهـ ِ
بــه الزمــه» (یعنــی بــه اقتضــای مفــاد مباحث کتــاب؛ هرچنــد امــکان دارد خــود نویســنده ،چنین
قصــد و غرضــی نداشــته باشــد) ،بــه ایــن شــبهه اســت کــه ائمــۀ معصومیــن  bدر برابــر جبهــۀ
مقابــل خــود ،نقشــی انفعالــی داشــته و در موضعگیریهــا و تصمیمــات سیاســی اجتماعــی،
موضــع فعــال و رویکــردی اصیــل اتخــاذ نکــرده و بــه انتظــار عکسالعمــل ِصــرف مینشســتند
و در ایــن خصــوص ،بــه صلــح امــام حســن  gیــا قبــول والیتعهــدی امــام رضــا  gاشــاره

میشــود .امــا در برابــر چنیــن دیدگاهــی ،مباحــث ایــن کتــاب ،بــه ویــژه دربــارۀ امــام رضــا g
نشــان میدهــد کــه ســیره و روش سیاســی حضــرت در برابــر حکومــت عباســی بــر مبنــای
شــاخصههای مکتــب سیاســی ایشــان شــکل گرفتــه تــا آنجــا کــه نویســندۀ کتــاب حتــی از تعبیــر
«تمــدن رضــوی» یــاد میکنــد (ر.ک :همــان .)33 :اگرچــه در ادامــه ،بــا اســتفاده و اطــاق ایــن
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عنــوان (تمــدن رضــوی) مخالفــت خواهیــم کــرد امــا نویســندۀ کتــاب با اســتناد بــه مفــاد عهدنامه
والیتعهــدی و ویژگیهــای مکتــب سیاســی امــام ،نشــان میدهــد کــه موضعگیــری ایشــان از
ســر انفعــال نبــودهاســت .وی اشــاره میکنــد کــه امــام رضــا  ،gاز قبــول والیتعهــدی ،بــرای
ـراف بدعــت موروثــی شــدن خالفــت ،بــه خوبــی اســتفاده کــرده و بــه ایــن وســیله
نشــان دادن انحـ ِ

مشــروعیت خلفــای امــوی و عباســی را از بیــن میبــرد؛ همچنیــن بــه نقــش امــام در ایجــاد جریان
علمــی و فرهنگــی در خراســان و از آنجــا بــه سراســر جهــان اســام و نیــز نقــش مناظرههــای علمی
در توســعۀ دانــش در تمــدن اســامی اشــاره میکنــد (ر.ک :همــان 54 :تــا  59و  70و .)93
ایــن مســئله ،یعنــی نقــش ّفعــال و موضعگیــری غیــر انفعالــی ائمــۀ معصومیــن  bدر برابــر
دشــمنان خودشــان ،ریشــه در یــک اصــل بنیادیــن دیگــر یعنــی مســئلۀ والیت تاریخــی ائمــه دارد.
ُ
بدیــن معنــا کــه حــوزۀ نفــوذ و دخالــت ایشــان (بــه عنــوان «اولــی االمــر» در سلســله طولیــه والیــت
نبــوی و والیــت الهیــه) ،تنهــا محــدود بــه حــدود فــردی افــراد یــا جامعــه و نظــام اجتماعی و شــرایط
خاصــی نمیشــود؛ آنچنانکــه تصــور کنیــم حــدود اختیــارات و حــوزۀ تأثیــر ایشــان در انــدازۀ یــک
اندیشــمند فکــری یــا مصلــح اجتماعــی اســت و َبــس؛ بلکــه والیــت تاریخــی ایشــان متصــرف در
سرنوشــت تاریــخ بشــری خواهــد بــود؛ همچنانکــه حــوزۀ نفــوذ و تأثیرگــذاری پیامبــر اکــرم n
و پیامبــران الهــی نیــز در تغییــر و رشــد حرکــت تاریخــی بشــریت بــودهاســت .در چنیــن فرضــی
نمیتــوان موضعگیریهــای ائمــه را محــدود یــا منفعــل ِصــرف بــه شــرایط اجتماعـیای دانســت
کــه از لحــاظ زمانــی در آن قــرار گرفتهانــد .مبنــای معرفــت شــناختی ایــن اصــل را بایســتی در
رویکــرد فلســفۀ تاریخــی از دیــدگاه تشـ ّـیع دنبــال کــرد و بــر اهمیــت آن در تحلیل و تفســیر مســائل
تاریخــی ،تأکیــد دو چنــدان داشــت(ر.ک :حســینی1397 ،ج).
 .3-1-3توجه به نقش تمدنسازی ائمۀ شیعی

تأثیــر تمدنــی ائمــۀ معصومیــن  bاز مســائل مهمــی اســت کــه در تحلیــل حــوادث تاریخ اســام
و فهــم تمــدن اســامی و همچنیــن درک تمــدن نویــن اســامی میتوانــد نقــش کلیــدی داشــته
باشــد .ایــن کتــاب بــه تاثیرگــذاری ائمــه بــه ویــژه امــام رضــا  gدر تمدنســازی توجــه میکنــد؛
چراکــه نقطــۀ ثقــل آن ،بررســی مولفههــای تمدنســاز در مکتــب سیاســی امــام رضــا  gاســت
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کــه نشــان دهنــدۀ توجــه بــه نســبت تمدنســازی بــا مکتــب سیاســی امــام اســت تــا آنجــا کــه وی
ّ
تمامیــت
ســه مفهــوم تمــدن رضــوی ،نظــام علــوی و نهضــت حســینی را جلوههــای جامعیــت و
تمــدن حداکثــری اســامی قلمــداد میکنــد و تمــدن رضــوی را افقــی متعالــی بــه ســوی تمــدن
نویــن اســامی و تمــدن برتــر مهــدوی میدانــد .وی در فصــل دوم کتــاب ،بــه مولفههایــی از
مکتــب سیاســی امــام رضــا  gاشــاره میکنــد کــه در تمــدن ســازی مؤثــر اســت ماننــد عنصــر
ملــت ســازی ،امتــزاج رهبــری سیاســی و فکــری ،شهرســازی و توســعه دانــش(ر.ک :نجفــی،
 14 ،13 :1396و .)59-48
 .4-1-3توجه به چند اصل تمدنپژوهی

در فصــل چهــارم کتــاب بــه چنــد اصــل تمدنپژوهــی و روششــناختی داللــت داده کــه میتــوان
آنهــا را از امتیــازات و نقــاط قــوت بــه حســاب آورد کــه از آن جملــه ،عبــارت از اصولــی پنجگانــه
است:
 .1-4-1-3اشــاره بــه نکتـهای روششــناختی در ذیــل مباحــث تمــدن پژوهــی کــرده مبنــی بــر
ضــرورت تحلیــل مفاهیــم مرتبــط بــا تمــدن در ســنجۀ بــا یکدیگــر؛ مفاهیمــی ماننــد :تمــدن نوین
اســامی ،تمــدن برتــر مهــدوی ،و نقد تمــدن غــرب(ر .ک :همــان .)103 :اگرچه چنیــن ضرورتی
در ایــن کتــاب بــه خوبــی انجــام نپذیرفتــه و از مشــکالتی کــه اشــاره خواهــد شــد ،فقــدان ّ
تعیــن
مفهومــی اســت امــا توجــه بــه ایــن اصــل روش شــناختی الزم اســت چــرا کــه مــا را در بازشناســی
نقــاط اشــتراک و اختــاف مفاهیــم یــاری خواهــد داد.
 .2-4-1-3توجــه بــه دو نــوع نــگاه بــه دیــن؛ شــامل نــگاه فــردی و نــگاه تمدنی بــه دیــن .دین در
ّ
نــگاه اول ،محــدود بــه حــوزۀ امــور فــردی میشــود و در نــگاه دوم ،امــری تمدنســاز تلقــی خواهــد
شــد و نــه فقــط شــریک در تمــدن .نویســندۀ کتــاب ،رویکــرد خــود را بــه تمــدن رضــوی ،در امتــداد
نــگاه دوم میدانــد(ر.ک :همــان.)104 :
 .3-4-1-3بــه تحلیلــی تمدنــی اشــاره کــرده کــه نکتــۀ بســیار مهمــی اســت مبنــی بر اینکــه اگر
ّ
فــردی در یــک حــوزۀ تمدنــی زیســت میکنــد امــا متمایــل و متعلــق بــه حــوزۀ تمدنــی دیگــری
سال نهم ،شماره  ،35پاییز  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

162
ّ
ّ
ّ
اســت ،حــوزه تعلــق تمدنــی وی بــر حــوزۀ تعلــق زیســت او تقــدم دارد(ر.ک :همــان .)114 :ایــن
ّ
تحلیــل ،از ایــن جهــت قابــل توجـ ه اســت کــه شــامل وضعیــت کلــی جهــان اســام و مســلمانان
کنونــی نیــز میشــود؛ بدیــن معنــا کــه اگــر چــه در مســلمانان در جغرافیــای اســامی زندگــی
میکننــد ولــی از آنجــا کــه تحــت تأثیــر تمــدن غــرب قــرار دارنــد ،در حقیقــت در حــوزۀ نفــوذ آن
تمــدن قــرار گرفتهانــد؛ امــا نکتــه آن اســت کــه ایــن مســئله ،نشــان دهنــدۀ نفــوذ و ســیطرۀ بــی
مهابــای تمــدن غربــی اســت کــه بایــد دلیــل آن را جس ـتوجو کــرد و خــود نشــانهای بــر معنــای
وســیع نفــوذ تمــدن غالــب خواهــد بــود و مــا را بــه ســمت معنــای ســیطرهای تمــدن پیــش میبــرد
(در ادامــه ،توضیحاتــی دربــارۀ راه حــل ایــن معضــل در مســئله دانــش تمدنــی و علــم دینی اشــاره
خواهــدشــد).
 .4-4-1-3توجــه بــه یکــی از مهمتریــن تفاوتهــای تمــدن اســامی بــا تمــدن غربــی ،در
مســئله عقــل خــود بنیــاد و مســتقل از وحــی کــه از عوامــل شــکل گیــری تمــدن غربی بوده اســت
یعنــی اومانیســت فکــری غالــب غربــی و غلبــۀ ســاحت نفســانی آدمــی بــر ســاحت روحانــی؛ غلبۀ
ســاحت مـ ّ
ـادی بشــر کــه بــه بیــان مارکــوزه ،توســعه و تکامــل و نظام رفتــاری تمــدن جوامــع امروزی
را در اســاس ،غیــر منطقــی کــرده اســت.1
نویســندۀ کتــاب تمــدن رضــوی میگویــد در تمــدن اســامی ،عقــل در ســایۀ وحــی و هماهنــگ
ـل هماهنــگ بــا وحی ،اشــاره بــه کــدام یــک از رویکردهای
بــا آن اســت؛ امــا ایــن کــه مقصــود از عقـ ِ
ّ
شــناخته شــدهاســت ،روشــن نیســت؛ بــه ویــژه اینکــه در ادامــه ،مطالبــی کلــی دربــارۀ عقالنیــت
جدیــد و تفســیر دینــی عقــل (در برابــر عقــل خودبنیــاد غربــی) بــرای رســیدن بــه تمــدن نویــن
اســامی مطــرح کــردهاســت(ر.ک :همــان 21 :و .)116
 .5-4-1-3در خصــوص روش فهــم تمــدن نیــز آورده اســت کــه دیــدگاه غالــب بــرای تحلیــل
ً
تمــدن اســامی و مســائل تاریــخ اســام ،متأثــر از رویکردهــای مستشــرقین بــوده کــه معمــوال در
ذیــل اقتضائــات تمــدن غربــی و از زاویــۀ مبانــی فرهنــگ غربــی بــه آموزههــا و تــراث اســامی نظاره
میکننــد .توجــه نویســنده بــه ایــن نکتــۀ روشــی ،بــه ویــژه در ارزیابــی و طبقهبنــدی دیدگاههــای
 .1پارهای از ویژگیهای تمدن غرب را در این کتاب دنبال کنید :مارکوزه30 :1388 ،
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تمدنــی حائــز اهمیــت اســت .وی در ادامــه ،ادعــا میکنــد طــرح بحــث تمــدن رضــوی ،طــرح
تــازهای بیــرون از دایــرۀ ایدئولوژیــک شــرق شناســان اســت کــه البتــه بــرای اثبــات چنیــن ادعایی،
نیازمنــد اقامــۀ دالیــل متقنــی اســت(ر.ک :همــان.)119 :
 .2-3کاستیهای محتوایی
 .1-2-3مشکل نظام مفهومی

ایــن اثــر از جهــت نحــوۀ اســتعمال مفاهیــم اصلــی تحقیــق ،بســیار آشــفته و ُپراشــکال اســت؛ نه
مفاهیــم مســتفاد ،بــه درســتی منقــح شــده و نــه بــر مبنــای علمی مشــخصی انتخاب شــد ه اســت
ی بــه کار بــرده نیســت .در ایــن بــاره بــه مــواردی
و حتــی در مــواردی ،خــود نیــز پایبنــد بــه معان ـ 
دهگانــه اشــاره میکنیــم:
 .1-1-2-3وجــود مشــکل روششــناختی در تعریــف تمــدن :نویســنده در فصــل اول و ذیــل
ً
عنــوان چیســتی تمــدن آورده« :یکــی از عناصــری کــه معمــوال در تمــدن دیــده میشــود،
شهرنشــینی اســت و تمــدن در روســتاها ،محیطهــای کوچــک ،جنگلهــا ،خــط اســتوا و قطــب
شــمال بــه وجــود نمیآیــد»(ر.ک :همــان.)17 :
ایــن ســخن بدیــن معناســت کــه امــری را در خــارج از ذهــن بــه عنــوان مفهــوم تمــدن ،پذیرفتیــم
و ســپس خصوصیــات آن را بــر میشــمریم؛ حــال آنکــه ایــن شــیوه ،نوعــی مصــادره بــه مطلــوب
محســوب میشــود و در ایــن صــورت ،دیگــر نیازی بــه تعریف مفهــوم تمــدن نداریم چراکــه از قبل،
مصــداق آن را تعییــن کردهایــم! بدینســان بایســتی از لحــاظ روشــی ،مشــخص کــرد نقطــۀ شــروع
در تعریــف مفهــوم تمــدن بــه کجــا بــاز میگــردد؟ مصــداق خارجــی یــا لغــت و مفهــوم تمــدن؟؛
یعنــی امــر و رویــداد و پدیــدهای را بــه عنــوان مصــداق تمــدن میپذیریــم و ســپس خصوصیــات
و ویژگیهــای آن را بــر میشــمریم یــا اینکــه از لغــت و مفهــوم شــروع و تمــدن را معنــا میکنیــم
ســپس هــر آنچــه در خــارج از ذهــن ،مصــداق آن مفهــوم محســوب میشــود ،بــه عنــوان مصادیــق
آن مفهــوم میشناســیم؟ در هــر دو صــورت امــا ،تکلیــف ایــن کتــاب از لحــاظ روش شــناختی ،در
سال نهم ،شماره  ،35پاییز  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

164
تعریــف مفهــوم تمــدن روشــن نیســت.
هــر آینــه راه حــل نگارنــده ،یــک حرکــت رفــت و برگشــتی؛ امــا بــا اولویــت روش دوم اســت کــه
میتوانــد مــا را در حــل مســئله یــاری رســاند کــه موضــوع بحــث دیگــری اســت(ر.ک :حســینی،
.)44 :1395
 .2-1-2-3ذیــل عنــوان عناصــر اصلــی در تعریــف تمــدن ،از  20مســئلۀ یــاد شــده و بــه بیــان
وی ،ایــن عناصــر در تعریــف تمــدن اهمیــت دارنــد(ر.ک :همــان)21 :؛ در حالــی کــه اگــر هــم این
مــوارد فهرســت وار را از عناصــر اصلــی تمــدن بدانیــم ،پرســش ایــن اســت کــه بــه هر حــال ،ماهیت
مفهومــی تمــدن چیســت کــه دارای ایــن عناصــر میتوانــد باشــد؟ در واقــع بــه ســوال چیســتی
ً
مفهــوم تمــدن پاســخ نــداده و صرفــا عناصــری بــه صــورت نامنظــم در کنــار یکدیگــر فهرســت
ً
شــدهاند .ضرورتــا در میــان ایــن دســتۀ وســیع از عناصــر دخیــل ،بایســتی اولویتبنــدی صــورت
گیــرد و نویســندۀ کتــاب ،مشــخص کنــد کــدام عنصــر ،اصلــی و کــدام یــک ،فرعــی اســت و آیــا
همگــی در یــک رتبــه و منزلــت قــرار دارنــد؟
از ســوی دیگــر بســیاری از عناصــر شــمرده شــده ،مبهــم هســتند و بــر فــرض کــه ایــن شــیوۀ
تعریــف (یــک واژه) پذیرفتــه بــود ،در نهایــت میتــوان گفــت تعریــف یــک مفهــوم مبهــم بــا کمــک
ً
مفاهیــم مبهــم دیگــری صــورت گرفتــه کــه منطقــا راهگشــا نیســت؛ ماننــد عنصــر ســوم (فرهنــگ
بــارور) کــه ایــن ابهــام وجــود دارد کــه آیــا مقصــود ،خالقیــت اســت؟ یــا در مــورد عنصــر پنجــم
(اخــاق مــداری) آیــا هــر تمدنــی بــه وقــوع بپیونــدد ،اخــاق مــدار هــم هســت؟ یــا عناصــر ششــم
و هفتــم (شــکوفایی همــۀ اســتعدادهای انســانی و شــکوفایی هنرهــا و صنایــع) بــه قــدری وســیع
و مبهمانــد کــه هیــچ امــری از دایــرۀ شــمول آنهــا خــارج نیســت! یــا مقصــود از عنصــر دهــم
(تکامــل و پیشــرفت ذاتــی) مشــخص نیســت ،یــا دربــارۀ عناصــر ســیزدهم و چهاردهــم (عالیترین
جنبــه تــاش بشــر بــرای ایجــاد زندگــی اجتماعــی پویــا و فراینــد ارزش آفرینــی) بایــد پرســید آیــا
تمامــی تمدنهــا چنیــن تکام ـلزا بــوده و بــه فراینــدی ارزش آفریــن منتهــی میشــوند؟
مــواردی از عناصــر یــاد شــده نیــز بــا یکدیگــر همپوشــانی دارنــد ماننــد عناصــر دوم و ســوم و
دوازدهــم و هجدهــم و ماننــد عناصــر ششــم و هفتــم و هفدهم .ایــن امــور نشــان از آن دارد که بدون
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دقتهــای الزم در تعریــف واژۀ تمــدن ،مطالــب گوناگــون و متفرقــی بــه صــورت فهرســت وار طــرح
شــده و نویســنده نتوانســته در دایــرۀ وســیع عناصــر دخیــل ،بــه یــک جمعبنــدی تحلیلــی نهایــی
دســت یابــد.
نکتــۀ افزودنــی آن اســت کــه حتــی اگــر بخواهیــم عناصــر بیسـتگانۀ مذکــور را معیــاری بــرای
تشــخیص مفهــوم تمــدن از غیــر تمــدن قــرار دهیــم و درصــدد برآییــم بــا چنیــن مالکهایــی،
ً
تشــخیص دهیــم (مثــا) چــرا جامعــهای ،مصــداق تمــدن هســت یــا خیــر ،پــارهای از ایــن
عناصــر قابلیــت معیــار و ِمیــز بــودن را ندارنــد چراکــه بــا چنیــن مالکهایــی ،نمیتــوان تمــدن
را از غیرتمــدن متمایــز کــرد ماننــد :عنصــر ششــم ،دهــم ،یازدهــم (پیچیدهتــر از فرهنــگ بــودن)،

ســیزدهم ،چهاردهــم و هفدهــم (بالفعــل شــدن ظرفیتهــای انســانی و اســتعدادهای بشــری).
 .3-1-2-3چنانچــه یکــی از اهــداف فصــل اول ،ارائــۀ تعریــف تمــدن بــوده ،امــا در نهایــت بــه
چنیــن تعریــف مفهومــی روشــن و دقیقــی دســت نمییابیــم و ایــن امــر ،مشــکل مبنایــی ایــن
کتــاب اســت بــه ویــژه کــه عنــوان آن را «تمــدن رضــوی» نیــز نامیــده .از ایــن رو وقتــی معنــای
روشــنی از تمــدن در دســت نیســت ،جایــی بــرای اطــاق عنــوان تمــدن رضوی هــم نخواهــد ماند.
از ایــن مهمتــر ،یکــی از ضرورتهــای روش شــناختی در مســئلۀ تعریــف مفاهیــم ،ضــرورت تعیین
مرزهــای مفهومــی معنایــی بیــن واژههــای هــم ردیــف و مرتبــط اســت(ر.ک :حســینی:1395 ،
)32؛ نکت ـهای کــه نویســنده نیــز بــه اجمــال و ناقــص در فصــول بعــدی کتــاب بــه آن اشــارهای
داشــته و بــه دلیــل اهمیــت روش شــناختی ایــن اصــل ،همیــن توجــه هرچنــد کوتــاه را از امتیازات
ّ
آن تلقــی کردیــم(ر.ک :نجفــی.)103 :1396 ،
ً
معمــوال در ایــن فصــل و در فصــول بعــدی مرزهــای مشــترک و اختالفــی مفهــوم تمــدن بــا
ً
واژههایــی ماننــد فرهنــگ ،دیــن ،جامعــه ،تاریخ ،و انســان مشــخص نیســت و صرفــا در فصــل اول،
عناصــری بــه صــورت آشــفته و ناقــص بیــان شــدهاند؛ بــه ویــژه تفــاوت مفهــوم تمــدن بــا فرهنــگ
بســیار پراهمیــت اســت ،در حالــی کــه ایــن مرزهــا تبییــن نمیشــوند .1در یکــی از پاورقیهــای
 .1از نمونههــای آشــفتگی در تعریــف تمــدن ماننــد آنچــه کارل بکــر در آغــاز کتــاب خــود آورده کــه :تمــدن را شــامل تمامــی فعالیتهای
انســان از قدیمتریــن اعصــار تاکنــون بــه نحــو تمــام معنــا کــرده اســت .ر.ک :بکــر 1 :1384 ،و نیــز ر.ک :حســینی 31 :1395 ،و ن.ب:
بــاودن.46-38 :1395 ،
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فصــل اول ،مــراد از فرهنــگ را ،مجموعــۀ نمادهــا ،مناســک ،الگوهــا و آداب افــراد در جامعــه در
زمینههــای مختلــف تکامــل خــود بــا یکدیگــر ،جوامــع دیگــر ،محیــط طبیعــی و خــدا میدانــد،
اعــم از اینکــه ریشـههای وحیانــی یــا بشــری داشــته باشــند و بـ ه عبارتی فرهنــگ را دســتگاه تولید
ّ
هویــت در اعضــا جامعــه دانســتهاســت(ر .ک :همــان .)18 :اگــر این تعریــف از فرهنــگ را بپذیریم
و آن را در کنــار عناصــر اصلــیای کــه در تعریــف تمــدن ذکــر کردهانــد قــرار دهیــم ،میتــوان
ایــن عناصــر را در آن اجــزا منــدرج دانســت؛ چراکــه بســیار بــه یکدیگــر نزدیــک هســتند و در ایــن
صــورت ،مرزهــای تفــاوت مفهومــی فرهنــگ بــا تمــدن ،چگونــه بایــد شــناختهشــود؟
از ســوی دیگــر ،در خصــوص تعریــف مفهــوم فرهنــگ بــه «دســتگاه تولیــد هویــت در اعضــای
جامعــه»؛ بــا توجــه بــه اینکــه ّ
هویت را شــخصیت وحدت یافته در بزرگســالی دانســته و شــخصیت
را نیــز شــیوههای رفتــاری شــخصی و ســبک تعامــل فــرد بــا محیــط طبیعــی و اجتماعــی و تعامــل
بــا متافیزیــک میدانــد ،بنابرایــن فرهنــگ برابــر بــا دســتگاه تولیــد شــیوههای رفتــاری شــخصی
خواهــد شــد(ر.ک :همــان .)18 :در ایــن صــورت میتــوان پرســید کــه ّ
ماهیــت آن دســتگاه
چیســت؟؛ جامعــه یــا دولــت یــا حاکمیــت یــا مــردم یــا نخبــگان یــا غیــره؟ ،آیــا فرهنــگ ،فقــط
دســتگاهی اســت کــه بــه تولیــد ّ
هویــت در بزرگســالی میپــردازد و در غیــر بزرگســالی ،تولیــد

ّ
هویتــی نــدارد؟ ،عنــوان خصوصیــات و شــیوههای رفتــاری ،امــری بســیار عــام اســت و شــامل
فعالیتهــای اقتصــادی و سیاســی و غیــره هــم میشــود و در ایــن فــرض ،آیــا فرهنــگ ،دســتگاه
تولیــد همــۀ امــور اســت حتــی اقتصــاد و سیاســت و دیــن و غیــره؟ ،پــس مــرز و تمایــز فرهنــگ بــا
ســایر عناصــر جامعــه در چــه خواهــد بــود؟
 .4-1-2-3در پایــان همیــن بحــث بــه تعریفــی از تمــدن اشــاره میکنــد کــه چــون هــر نــوع
ّ
هویتــی ،نیازهــای خاصــی را در جامعــه ایجــاد میکنــد ،پــس تمــدن یعنــی مجموعــۀ ابزارهــا و
نظامهــای اجتماعــی کــه بــرای رفــع آن نیازهــا ایجــاد میشــود؛ یعنــی تمــدن برابــر اســت بــا
مجموعــۀ نظامهــای اجتماعــی بــرای رفــع نیازهــای جامعــه کــه از ّ
هویــت برخاســتهاند(ر.ک:
ّ
همــان .)19 :ایــن تلقــی از تمــدن نیــز ،بســیار وابســته بــه مفهــوم فرهنــگ دانســته شــده اســت و
گویــی تمدنهــا تنهــا در پــی پاســخ بــه نیازهــای فرهنگــی جوامــع هســتند حــال آنکــه تمدنهــا
ً
بســیار اعـ م از فرهنگانــد .از ســوی دیگــر طبــق ایــن تعریــف ،تمدنهــا صرفــا در جهــت رفــع نیــاز
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قــرار دارنــد؛ امــا از یــاد نبریــم کــه تمدنهــا ،خــود نیازهــای جدیــد و بســیار متنوعــی هــم تولیــد
میکننــد .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه بســیار منفعالنــه بــه مفهــوم تمــدن نگریســته حــال آنکــه
تمدنهــا امــوری پویــا هســتند.
َ
از جانب دیگر ،نحوهای از اشکال دور نیز در این گونه تعاریف استشمام میشود چرا که؛
یک .فرهنگ ،دستگاه تولید ّ
هویت است.
دو .هر ّ
هویتی ،نیازهای خاصی در جامعه ایجاد میکند.
ً
ســه .نظامهــای اجتماعــی (سیاســی ،اقتصــادی ،تربیتی ،بهداشــتی ،امنیتــی و غیــره) و حتما
نظــام فرهنگــی نیــز کــه بــرای رفــع آن نیازهــا در جامعــه ایجــاد میشــود ،تمــدن نــام دارد(ر.ک:
همــان.)19 :
هویــت میپــردازد و ســپس ّ
در نتیجــه گویــا ،فرهنــگ بــه ایجــاد ّ
هویــت ،بــه تولیــد نیــاز ،و ســپس
فرهنــگ نیــز بــرای رفــع نیــاز اســت .بــا ایــن وجــود؛ فرهنــگ ،هــم علــت اســت و هــم معلــول! البته
میتــوان بــه نوعــی ایــن ســخن را هــم درســت دانســت ولــی در مقــام تعریــف ،نمیتــوان چنیــن
عمــل کــرد چراکــه در تعریــف فرهنــگ ،آن را هــم ایجــاد کننــده نیــاز و هــم رافــع نیــاز دانســتهایم،
گویــا تعریــف مــا از فرهنــگ ایــن اســت کــه فرهنــگ ،امــری اســت کــه هــم ایجــاد نیــاز میکنــد و
هــم رفــع نیــاز!
 .5-1-2-3بــر اســاس تعریــف تمــدن بــه مجموعــۀ نظامهــای اجتماعــی بــرای رفــع نیازهــای
ّ
ّ
ـانی محــدودی نیــز میشــود و بــا این حســاب،
هویــت جامعــه؛ ایــن تلقــی ،شــامل هــر جامعــۀ انسـ ِ
حتــی یــک روســتا را میتــوان تمــدن نامیــد در حالــی کــه نویســنده ،معتقــد اســت تمــدن در
روســتاها و محیطهــای کوچــک بــه وجــود نمیآیــد.
 .6-1-2-3در یکــی از پاورقیهــای فصــل اول کتــاب بــه «تعریــف ناگفتــه مفروضــی» از تمــدن
اشــاره میکنــد کــه مشــخص نیســت آیــا مــورد قبــول نویســندۀ کتــاب قــرار گرفتــه یــا خیــر؟؛
ّ
عــاوه بــر اینکــه منبــع آن مشــخص نیســت؛ اشــاره دارد کــه ...« :ایــن تلقــی ،بــا تعریفــی از تمدن
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همســویی دارد کــه آن را حاصــل تنــازع بقــا و انتخــاب اصلــح و خودســازگاری بــا محیــط از راه
ّ
اســتفادۀ ابــزاری افــراد هوشــمند و خــاق از اشــیاء طبیعــی و ســپس ســاختن ابزارهــای مناســب
میداننــد (»...همــان .)18 :ایــن برداشــت ،شــبیه دیدگاههــای تکاملگرایــی داروینــی اســت
و ب ـ ه نحــوی ،مبنــای تحلیــل مفهــوم تمــدن را رویکردهــای مبانــی داروینــی قــرار میدهــد و در
نتیجــه ،تمــدن برابــر بــا ابــزاری مـ ّ
ـادی بــرای حکومــت یــک فرهنــگ قلمــداد خواهد شــد .پرســش
ایــن اســت کــه آیــا نویســندۀ کتــاب نیــز ،مبنــای تحلیــل مفهــوم تمــدن را ،امــری ّ
مادیگرایانــه

دانســته و آن را شــامل تمــدن اســامی نیــز میدانــد؟!
 .7-1-2-3از آنجــا کــه در ایــن کتــاب ،مرزهــای مفهومــی تمــدن بــه درســتی روشــن نشــده،
ایــن مشــکالت ســایۀ خــود را در بحــث تمــدن اســامی نیــز نشــان میدهــد؛ آنجــا کــه در بیــان
ویژگیهــای تمــدن اســامی میگویــد« :خاســتگاه تمــدن اســامی در نــگاه حداکثــری بــا قرائــت
شــیعه ،وحــی اســت .مبانــی آن توحیــد و معــاد ،اصــول آن والیــت و شــریعت و عدالــت ،و اهــداف
آن قــرب بــه خــدا ،توســعۀ عبودیــت ،انسانســازی ،تــن دادن جامعــه بــه سرپرســتی یــک انســان
ّ
کامــل و ایجــاد حیــات ّ
طیبــه اســت»(همان .)23 :عــاوه بــر ارائــۀ نــکات کلــی ،چنانچــه بــه جــای
کلمــۀ «تمــدن اســامی» در ایــن عبــارات ،واژۀ «جامعــۀ اســامی» یــا حتــی «فرهنگ اســامی» را
جایگزیــن کنیــم ،همچنــان ایــن جمــات درســت خواهــد بــود! ایــن امــر ،نشــان دهنــدۀ فقــدان
مرزبنــدی دقیــق ،علمــی و شــفاف بیــن مفهــوم تمدن بــا مفاهیــم دیگری ماننــد جامعــه و فرهنگ
اســت.
 .8-1-2-3در ذیــل مشــکالت مفهومــی میتــوان بــه نحــوۀ کاربــرد واژۀ مکتــب اشــار ه داشــت.
در فصــل دوم کتــاب و زیــر عنــوان معنــای مکتــب و مکتــب سیاســی ،مکتــب را مجموعــۀ
جهانبینیهــا و ایدئولوژیهــای یــک انســان میدانــد(ر.ک :همــان)36 :؛ حــال آنکــه میتــوان
پرســش کــرد کــه مگــر هــر انســانی چنــد جهــان بینــی و چنــد ایدئولــوژی میتواند داشــته باشــد؟
یعنــی از ســویی ،ســعی در ارائــۀ تعریــف دارد و از ســویی اذعــان دارد کــه ایــن واژههــا خــط کشــی
دقیــق نداشــته و هیــچ یــک در مغایــرت بــا هــم قــرار ندارنــد (ر.ک :همــان .)39 :بــه هرحــال اگــر
ایــن واژههــا بــا یکدیگــر تفاوتــی نداشــته باشــند ،چــرا بــه تعریــف آنهــا بپردازیــم؟ تردیدی نیســت
کــه مفاهیــم بــا یکدیگــر ،متفاوتانــد و بــی دقتــی دیگــران دلیــل تأییــد نمیشــود.
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جالــب اینجاســت کــه ذیــل عنــوان معنــای مکتــب و مکتــب سیاســی ،ســخنی دربــارۀ مکتــب
سیاســی بیان نشــدهاســت(ر.ک :همــان .)39-36 :از ســویی ،مکتــب را مجموعــه جهانبینیها
ّ
و ایدئولوژیهــا دانســته و از ســویی ،یــک سلســله اعتقــادات و آداب کلــی(ر.ک :همــان)38 :؛
ّ
ّ
مقصــود از آداب کلــی چیســت؟ اگــر ایدئولــوژی اســت کــه آنهــا کلــی نیســتند و اگر جهــان بینی
اســت ،آنگاه ایدئولــوژی چیســت؟ از جانــب دیگــر مکتــب را اعــم از دیــن میدانــد در حالــی کــه
پیــش از ایــن ،آن را مجموعــۀ جهانبینیهــا و ایدئولوژیهــای یــک «انســان» قلمــداد کــرده
ّ
اســت؛ اگــر مکتــب ،متعلــق بــه انســان اســت ،پــس سرمنشــاء مکاتــب ،انســان اســت و نــه وحــی
و خــدا .در جایــی میگویــد ،مکتــب اعــم از دیــن اســت و در صفحاتــی بعــد آن را اعــم از دیــن
ندانســته و اعــم از ایدئولــوژی میدانــد! (ر.ک :همــان 38 :و .)40
همــۀ ایــن مــوارد نشــان از آشــفتگی مفهومــی و عــدم پایبنــدی اثــر بــه لــوازم ســخنان دارد؛ حــال
آنکــه بهتــر بــود ب ـ ه جــای اعــم دانســتن مکتــب نســبت بــه دیــن ،مــرز بیــن مکتــب و دیــن را در
بشــری بــودن و الهــی بــودن تعریــف کنیــم(ر.ک :حســینی.)25 :1390،
در ادامــۀ ایــن بحــث ،مــوارد هش ـتگانهای را بــهعنــوان ویژگیهــای مکتــب بــر میشــمرد کــه
ً
برخــی از آنهــا اصــوال ویژگــی و خصوصیــت نبــوده ،بلکــه از جنــس تعریــف خــود مکتب هســتند؛
ماننــد مــورد  4کــه «جهانبینــی خــاص و دســتورالعملهایی بــرای تحقــق خــود دارد» ،یــا مــورد 8
کــه «دیــن نیســت ،بلکــه اعــم از دیــن اســت» .همچنیــن مــورد  1و  2بســیار بــه یکدیگــر نزدیکاند
چــرا کــه توضیــح داده نشــده تفــاوت طــرح جامــع و منســجم بــا طــرح نظاممنــد و هماهنــگ
چیســت؟ مــورد  3و  6و ( 7یعنــی متمایزکننــده و الهــام بخشــی و حــد و مــرز مشــخص داشــتن)
ً
هــم ابهــام دارنــد و چنیــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اصــوال ویژگیهــای مکتــب ،احصــا و تبییــن
ّ
نشــده بلکــه تنهــا امــوری کلــی در کنــار هــم جمــع آمدهانــد.
نکتــه ایــن اســت کــه در میــان مفاهیــم بحــث حاضــر ،تحلیــل مفهــوم مکتــب بســیار اهمیــت
ً
دارد چــرا کــه تمدنهــا معمــوال برآمــدۀ از مکاتــب یــا ادیانانــد .1اگــر چــه مفهــوم دیــن و مکتــب
از جهــت ضــرورت برخــورداری از صفــت نظاممنــدی ،بــا یکدیگــر مشــابهت دارنــد ،امــا جنبــۀ
 .1در خصوص نسبت تمدن با دین ،ن.ب :جمعی از نویسندگان.62 :1386 ،
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بشــری مکتــب و جنبــۀ الوهــی دیــن ،وجــه فــارق ایــن دو محســوب میشــوند .بهبیــان دیگــر ،واژۀ
تمــدن را نمیتــوان بــر شــخص و یــا حتــی جامعــه و منطق ـهای بــار کــرد و آبشــخور تمدنهــا ،یــا
یــک مکتــب و نظــام فکــری قــوی اســت یــا ریشــه در ادیــان دارنــد ماننــد تمــدن غربــی و یــا تمــدن
اســامی(در قــرون گذشــته).
در خصــوص واژۀ «مکتــب سیاســی» بایــد افــزود کــه در فصــل دوم کتــاب و ذیــل عنوان «اندیشــۀ
سیاســی یــا مکتــب سیاســی؟» ،هــدف آن اســت کــه نخســت بــهمعنــای مکتــب سیاســی بپــردازد
تــا ســپس وارد بحــث ویژگیهــای مکتــب سیاســی امــام رضــا  gشــود(ر.ک :نجفــی:1396 ،
ً
 ،)40-35امــا مشــکل روش شــناختی اینجاســت کــه اصــوال مکتــب سیاســی معنــا نشــده و در
چنیــن فضایــی ،بایــد حــدس زد کــه مقصــود نویســنده چیســت! بــا توجــه بــه تعریــف وی از مکتب
(بــا همــۀ آشــفتگیهای پیشیــاد) بــه مجموعــۀ جهــان بینیهــا و ایدئولوژیهــای یــک انســان،
ً
احتمــاال مکتــب سیاســی عبــارت اســت از مجموعــۀ جهــان بینیهــای سیاســی و ایدئولوژیهای
سیاســی یــک انســان کــه البتــه تعریفــی درون متناقضــی خواهــد بــود چراکــه تعبیــر جهانبینــی
ً
سیاســی یــا ایدئولــوژی سیاســی نیازمنــد تبییــن اســت بــهویــژه کــه معمــوال جهانبینــی و
ایدئولوژیهــا اعــم از سیاســی و غیــر سیاســی قلمــداد میشــود .شــاید هــم منظــور نویســنده از
مکتــب سیاســی ،همــان اندیشــۀ سیاســی اســت و نــه مکتــب بــه معنایــی کــه طــرح کــردهاســت
و در ایــن فــرض ،عنــوان مکتــب سیاســی ،دقیــق نخواهــد بــود .بـ ه بیــان دیگــر ،نویســندۀ ایــن اثر
واژۀ مکتــب را فقــط در امــور سیاســی بـهکار بــرده حــال آنکــه ویژگیهــای هجدهگانــۀ ذیــل عنــوان
«مکتــب سیاســی امــام رضــا  ،»gبــه مــوارد غیرسیاســی نیــز داللــت دارد!
 .9-1-2-3در مــواردی واژۀ تمــدن مهــدوی را بــه کار بــرده(ر.ک :همــان )50 :در حالــی کــه بـه
ً
هیــچ روی مفهــوم آن روشــن نیســت و ظاهــرا نویســنده در اطــاق بــی قاعــدۀ واژۀ تمــدن بــر هــر
ّ
پدیــده و ســاختاری ،مشــکلی نمیبینــد و مفهــوم تمــدن را بســیار کــم مؤونــه تلقــی میکنــد بــه
نحــوی کــه از تمــدن رضــوی ،تمــدن جمهــوری اســامی ،تمــدن آل بویــه و تمــدن صفویــه نیــز یــاد
کــرد ه اســت! ایــن نــوع اســتعمال عمومــی یــک واژه ،امــکان مرزگذاریهــای الزم بیــن واژههــا و
اســتعمال تخصصــی آنهــا را از بیــن خواهــد بــرد.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،35پاییز 1400

مفهومیابی در تمدنپژوهی؛ نقد روششناختی کتاب «تمدن رضوی» (حسینی)

171

 .10-1-2-3میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در فصــل اول (تمدنشناســی و تمــدن اســامی) ،بــه
معنــای روشــن و دقیقــی از مفهــوم تمــدن دســت نمییابیــم و ایــن امــر ،اشــکالی مبنایــی اســت
چراکــه عنــوان کتــاب« ،تمــدن رضــوی» نامیــده شــده .وقتــی مفهــوم تمــدن بــه درســتی تعریــف
نشــود ،جایــی بــرای اطــاق تمــدن رضــوی نیــز وجــود نــدارد .از ســوی دیگــر در هیــچ جــای ایــن
اثــر ،بــه دلیــل متقــن یــا وجــوه ّ
صحــت اســتناد عنــوان «تمــدن» بــر تمــدن رضــوی برنمیخوریــم.
در فصــل چهــارم و در بحــث از تفــاوت تمــدن اســامی بــا تمــدن مســلمانان ،تفــاوت تمــدن
رضــوی بــا تمــدن عصــر عباســی را در تفــاوت تمــدن حداکثــری (اســامی) بــا تمــدن حداقلــی
(مســلمانان) میدانــد و میگویــد« :تمــدن رضــوی ،حرکــت از تمــدن حداقلــی بــهســوی تمــدن
حداکثــری اســت»(همان)104 :؛ حــال آنکــه اشــاره شــد تعبیــر «تمــدن رضــوی» امــری اثبــات
ناشــد ه اســت چــه از حیــث مفهومــی و چــه از جهــت جنبههــای وقوعــی آن کــه آیــا (در واقــع)
چنیــن امــری بــا مختصــات تمدنــی ویــژهاش بــه وقــوع پیوســته یــا خیــر؟ چــرا کــه دالیــل کافــی
بــرای ایــن کــه بتــوان حرکــت و قیــام امــام رضــا  gرا مصــداق تحقــق تمــدن دانســت ،ارائه نشــده
اســت.
از جانــب دیگــر اضافــه کــرده کــه «تمــدن اســامی منبعــث از فرهنگ ناب اســامی اســت و همۀ
بنیانهــا و بنمایههــا و اصــول ایــن تمــدن از متــن دیــن اخــذ میشــود(»...همان)؛ در حالــی کــه
چگونــه میتــوان تمامــی وقایــع تمــدن اســامی را دارای ریشــه در متــن دیــن دانســت؟ ســخن
بــر ســر تمــدن اســامی پیشــین اســت یــا تمــدن پســین در آینــده؟؛ اگــر گذشــته کــه بســیاری
امــور ریشــه در دیــن نــدارد چــه رســد بــه متــون دینــی! و اگــر آینــده ،کــه در ایــن فــرض ،بایســتی
از عنــوان تمــدن نویــن اســامی اســتفاده کــرد و در هــر حــال ،محــدود کــردن تمــدن اســامی بــه
متــن دیــن مشــکل ســاز اســت و مرزگــذاری دقیــق بیــن تمــدن اســامی و تمــدن مســلمانان امری
ضــروری محســوب میشــود.
پرســش بعــدی ایــن کــه چــرا تمــدن رضــوی را تمــدن حداکثــری بدانیــم؟؛ حتــی اگــر تمــدن
اســامی را (طبــق تعریــف کتــاب) ،تمــدن حداکثــری بدانیــم (بــه معنای تمــدن اخذ شــده از متن
دیــن) ،آیــا تمــدن رضــوی در همــۀ مــوارد ،منبعــث از متــن دیــن بــودهاســت؟
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از ســوی دیگــر چــرا تمــدن اســامی را منحصــر بــه تمــدن رضــوی بدانیــم؟؛ میتــوان گفــت
حرکــت و قیــام امــام رضــا  ،gنقطــۀ اوج تمــدن اســامی اســت ،امــا بــه چــه دلیلــی تمامــی دورۀ
تاریخــی تمــدن اســامی را محــدود بــه حرکــت یــک امــام معصــوم  gبایــد دانســت؟ در همیــن
زمینــه اشــاره کــردهاســت کــه بــا وجــود امــام معصــوم  ،gشــرایط حداکثــری بــرای تمــدن
اســامی پیــش میآیــد(ر.ک :همــان)؛ در حالــی کــه هیــچ دلیلــی بــر ایــن امــر اقامــه نشــده
اســت .بــدون تردیــد حضــور امــام معصــوم  gموثــر در رشــد و ارتقــای دیــن و آموزههــای الهــی
اســت امــا ایــن ادعــا کــه اســام ،بــه شــرایط تحقــق تمدنــی دســت نمییابــد مگــر بــا حضــور امــام
معصــوم  ،gمحتــاج ادلــۀ محکمــی اســت.
بــر ایــن اســاس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بنیــان ایــن کتــاب بــر اســاس مفهومــی مبهــم و
ســاختگی شــکل گرفتــه و از ایــن رو نویســنده آنچــه خــود میاندیشــیده را بــه واقعیتهــای بیرونی
تحمیــل کــرده و بــی محابــا از واژهســازی «تمــدن رضــوی» اســتفاده کــرده حــال آنکه دالیلــی برای
اثبــات آن نیــاورده اســت؛ بنابرایــن هنگامــی کــه شــالودۀ مفهومــی اثــری دچــار آســیب جــدی
باشــد دیگــر نوبــت بــه مــوارد دیگــری نمیرســد .پیشــتر در بنــد  1-1-2-3مشــکل نظــام مفهومی
اشــاره شــد کــه یکــی از ریشــه هــای ایــن پنــدار نویســنده در اســتعمال عنــوان تمــدن رضــوی ،در
نحــوۀ تلقــی ایشــان از مفهــوم تمــدن و ناراســتی شــبکه مفهومــی آن نهفتــه اســت.
در همیــن فصــل دربــارۀ تعریــف تمــدن نویــن اســامی ،آن را بــه رجــوع هرچه بیشــتر مســلمانان
بــه دیــن و تقویــت جلوههــا و ظواهــر آن بــاز میگردانــد بــا دو شــیوۀ .1 :احیــای تمــدن اســامی
بــر اســاس مولفههــای تمدنهــای قبلــی در چینشــی نــو و  .2احیــای تمــدن اســامی بــا
ّ
ّ
فرهنگهــای جدیــد در ترکیبــی جدیــد بیــن تعلــق تمدنــی و تعلــق فرهنگــی(ر.ک :همــان:
 .)111ایــن گونــه تعاریــف مبهــم را میتــوان فــرار از تعریــف قلمــداد کــرد چراکــه چنیــن تعاریفــی
بایســتی منطبــق بــا تعاریــف قبلــی و شــاخصههای چندگانــه مطــرح در فصــل اول باشــد در حالی
کــه بــا تعاریــف چنــد صفحــه پیــش دربــارۀ تمــدن حداقلــی و حداکثــری هــم مطابقــت نــدارد؛ آیــا
ایــن تعریــف ،حداکثــری اســت یــا حداقلــی؟ و جــدای از اینهــا ،نشــانههایی از دوری از اصالــت
تمــدن اســامی و رگههایــی از التقــاط مبانــی گوناگــون و گاه نامتناجــس تمدنــی نیــز بهچشــم
میآیــد؛ چگونــه میتــوان تمــدن اســامی را بــا فرهنگهــای جدیــد مــدرن مـ ّ
ـادی ،احیــا کــرد؟
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 .2-2-3نبود نظم منطقی
ایــن اثــر از جهــت مولفــۀ نظــم منطقــی ،از دو ســو رنــج میبــرد؛ نخســت ،فقــدان نظــم منطقــی
فصــول و ســپس نامنظمــی مفــاد هــر فصــل ،کــه بــه نمونههایــی چهارگانــه اشــاره میشــود:
 .1-2-2-3ارتبــاط فصــل اول ،بــا فصــول دیگــر بریــده بــوده و بنابــر آنچــه گذشــت ،مفاهیــم
َ
محتوایــی آن در فصــول بعــدی ضــرب نشــده اســت.
 .2-2-2-3بــا مــرور بــه عناویــن فصــل دوم ،نشــانۀ آشــفتگی و پراکندگی در آن آشــکار اســت؛ به
عنــوان نمونــه بــدون تعریــف مکتــب سیاســی ،از «مکتــب سیاســی امــام رضــا  »gآغــاز میکنــد
و در ادامــه ،بــه «معنــای مکتــب و مکتــب سیاســی» میپــردازد و ســپس دوبــاره بــه «ویژگیهــای
دوران امامــت و ابعــاد مکتــب سیاســی امــام رضــا  »gبــاز میگــردد کــه بــه تکــرار عناویــن و
مطالــب نیــز منجــر شــدهاســت(ر.ک :همــان.)41-30 :
 .3-2-2-3در فصــل دوم ذیــل عنــوان «ویژگیهــای مکتــب» ،بــه هشــت ویژگــی و ســپس ذیــل
عنــوان «ویژگــی مکتــب سیاســی امــام رضــا  ،»gبــه  18ویژگــی اشــاره شــدهاســت ،حــال آنکــه
ارتبــاط ویژگیهــای هش ـتگانه بــا 18مــورد روشــن نیســت؛ در حالــی کــه بــه صــورت منطقــی
بایــد ویژگیهــای مکتــب بــر ویژگیهــای مکتــب سیاســی صــدق کنــد؛ امــا آنچــه در ایــن بحــث
ً
ارائــه شــده ،دو دســتۀ متفــاوت اســت .نهایتــا انتظــار میرفــت از توصیــف ایــن ویژگیهــا ،بــه
اثبــات و تحلیــل تمــدن رضــوی کــه مهمتریــن مدعــای ایــن اثــر اســت ،دســت یابیــم حــال آنکــه
چنیــن اســتداللی وجــود نــدارد.
 .4-2-2-3در فصــل چهــارم بــه 10مســئله میپــردازد کــه هیــچ گونــه ارتبــاط و نظــم تعریــف
شــدهای بیــن آنهــا وجــود نــدارد و تنهــا مطالــب متفرقــی کنــار هــم قــرار گرفتهانــد ماننــد :تفاوت
هویــت تمدنــی ،قلــب تمــدن و ّ
تمــدن اســامی بــا تمــدن مســلمانانّ ،
هویــت تمدنی ،تمــدن نوین
ّ
اســامی ،تعلــق تمدنــی ،نظریــۀ پیوســتگی ،ملت ســازی ،دیدگاه شــرق شناســان ،جایــگاه عقل،
مصــداق نظریــۀ شــیعی و والیــی تمــدن(ر.ک :همــان .)122-104 :از آنجــا کــه ارتبــاط منطقــی
ایــن مســائل بــا یکدیگــر تبییــن نشــده ،چنانچــه آنهــا را بــه جــای هــم طــرح کنیــم ،هیــچ تفاوتی
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نخواهــد کــرد! عــاوه بــر ایــن کــه در مــواردی همپوشــانی و تکــرار وجــود دارد و ارتبــاط ایــن دســت
ّ
مســائل بــا عنــوان کلــی فصــل (آینــده پژوهی تمــدن رضــوی) تبیین نشــد ه باقــی مانده اســت .آیا
مســائل دهگانــه را از ویژگیهــای تمــدن رضــوی قلمــداد کنیــم یــا تعریــف آن یــا تبییــن مفاهیمـی
کــه در اول ایــن فصــل اشــاره شــد کــه بایــد بــه آنهــا پرداخــت و یــا غیــره؟
 .3-2-3فقدان استناد
از مهمتریــن نواقــص ایــن اثــر ،مســتند نبــودن مفــاد آن اســت کــه در اکثــر صفحــات مشــاهده
میشــود .بـ ه عنــوان نمونــه در بحــث از ویژگیهــای مکتــب سیاســی امــام رضــا  gآورده :مکتــب
رضــوی ،نوعــی مدینــۀ فاضلــه دینــی بــه رهبــری امــام معصــوم  gو انســان کامــل اســت کــه دو
عنصــر اعتــدال و تفکــرّ ،
مقــوم آن اســت(ر.ک :همــان)53 :؛ امــا هیــچ مســتندی بــرای ایــن
ً
ســخنان ارائــه نمیدهــد؛ بــهویــژه کــه در موضــع اثبــات مکتــب سیاســی امــام قــرار دارد و قاعدتــا
بایــد بــه مصادیــق و مســتندات تاریخــی ّ
تمســک میکــرد و نــه حتــی دالیــل کالمــی؛ اگرچــه بــه
چنیــن دالیلــی نیــز روی نیــاورده اســت؛ یــا مــواردی ماننــد :ص  31-31و نیــز عمــدۀ مطالــب
فصــل ســوم.
در زاویــۀ فقــدان اســتنادهای الزم ،مــوارد بســیاری از ذکــر نکــردن منابــع یــا نحــوۀ ارجاعــات
نادرســت وجــود دارد کــه ایــن اثــر را از صــورت یــک کار علمــی پژوهشــی خارج کــردهاســت مانند:
ص  19ســطر  4از آخــر ،ص  20پاورقــی  ،2ص  29ســطر  3از آخــر ،ص  32پاورقــی ،ص  35ســطر
 2از آخــر ،ص  36ســطر  14و ســطر آخــر ،ص  37ســطر  6و پاورقــی  ،1ص  38ســطر  ،15ص 40
پاورقی  ،1ص  41ســطر  10و  ،18ص  42ســطر  ،5ص  44پاورقی  ،3ص  48ســطر  5از آخر ،ص
 49ســطر  ،9ص  51ســطر  ،8ص  56ســطر  ،1ص  56پاورقی  ،1ص  ، 58ص  59ســطر  ،13ص
 ،60ص  ،61ص  66ســطر  ،8ص  71پاورقی  ،1ص  77ســطر  ،2ص  83ســطر  ،5ص  83پاورقی
 ،1ص  87ســطر  2و  ،12ص  89ســطر  12و  ،18ص  91ســطر  ،3ص  95ســطر  ،4ص  99ســطر
 ، 8ص  100ســطر  ،2ص  109ســطر  7و ســطر  2از آخــر ،ص  110ســطر  ،2ســطر  5از آخــر ،ص
 118ســطر  ،11ص  119ســطر  ،8ص  120ســطر  3از آخــر ،ص  121ســطر  7از آخــر ،ص 129
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ســطر  ،14ص  131ســطر  ،2ص  132ســطر  7از آخــر ،ص  137ســطر  8از آخــر ،و غیــره.
 .4-2-3فقدان استدالل
اگــر مســتدل بــودن را ب ـ ه عنــوان یــک شــاخصۀ علمــی بپذیریــم ،میتــوان اذعــان کــرد ایــن
ّ
اثــر بـ ه صــورت عمومــی فاقــد ایــن امــر اســت و بــهســمت ادعاهــای کلــی یــا اســتداللهای غیــر
تحلیلــی روی آورده و از ایــن رو ،احتیــاج بــه بازنگــری اساســی دارد .بــهعنــوان نمونــه بــه مــواردی
دهگانــه اشــاره میشــود:
 .1-4-2-3در بحــث از ویژگیهــای تمــدن اســامی و بــرای رســیدن بــه اهــداف آن ،از چهــار
مرحلــه یــاد میکنــد؛ مرحلــۀ اول :توســعۀ ّ
کمــی و کیفــی فرهنــگ اســامی و شــکل گیــری
جامعــۀ اســامی ،مرحلــۀ دوم :حاکمیــت سیاســی اســام ،مرحلــۀ ســوم :شــکل گیــری منطــق
تولیــد علــم مبتنــی بــر منطــق وحــی و فراهــم شــدن فضــای عقالنیــت اســامی و مرحلــۀ چهــارم:
تولیــد علــوم ،ارائــۀ محصــوالت علمــی ،ســاخت ابزارهــای کارآمــد و تأمیــن نیــاز معیشــتی جامعــۀ
اســامی (ر.ک :همــان .)23 :مطالبــی کلــی ،مبهــم و غیــر مســتدل کــه در ذیــل هــر یــک ،دههــا
پرســش قابــل طــرح اســت؛ مقصــود از توســعه ّ
کمــی و کیفــی چیســت؟ کــدام فرهنگ اســامی؟
فرهنــگ شــیعی یــا غیرشــیعی؟ الگــوی جامعــۀ اســامی کــدام اســت؟ جمهــوری اســامی ایــران
ً
یــا جمهــوری اســامی پاکســتان یــا مثــا عربســتان ســعودی؟ مقصــود از منطــق تولیــد علــم
مبتنــی بــر منطــق وحــی چیســت؟
اگرچــه در ایــن میــان توجــه بــه ضــرورت و اهمیــت تولیــد علــم قابــل ّ
تامل اســت اما این مســئله،
موضــوع مطالعــات علــم دینــی بــا قرائتهــا و دیدگاههــای گوناگونــی اســت(ر.ک :حســینی،
 1397الــف؛ حســینی  1397ب) و طــرح آن در ایــن ّ
کلیــت ،گــرهای از چالشهــای موجــود بــاز
نمیکنــد؛ اگــر مقصــود از تولیــد علــوم ،تأکیــد بــر رونــد رشــد و افزایــش جریــان تولید علــم موجود
در پارادایمهــای جهــان معاصــر اســت کــه ایــن علــوم بــا مبانــی تمــدن اســامی کــه خود نویســنده
نیــز پیشــتر ،خاســتگاه آن را ،وحــی و مبانــی آن را توحیــد و معــاد دانســته ،در تضــاد و تفــاوت
آشــکاری اســت و اگــر مقصــود ،تاکیــد بــر محــور ســه بــوده کــه بــهنحــوی بــه تکــرار گرویــدهاســت.
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 .2-4-2-3در نتیجهگیــری فصــل ســوم ،مطالبــی را در خصــوص تمــدن رضــوی برمیشــمرد
کــه همگــی جنبــۀ شــعاری دارد و هیــچ دلیــل منطقــی بــر ّ
صحــت انتســاب کلمــۀ تمــدن بــر
ً
حرکــت و قیــام امــام رضــا  gاقامــه نمیکنــد و اتفاقــا تمامــی مــوارد نهگانـهای کــه در خصــوص
ً
ویژگیهــای تمــدن رضــوی بــر شــمردهاســت ،میتــوان در بــاب مثــا تمــدن علــوی ،تمــدن
حســنی ،تمــدن حســینی ،تمــدن صادقــی و تمــدن مهــدوی نیــز صــادق دانســت و در ایــن
صــورت ،مرزهــا و تفاوتهــای مفهومــی چــه خواهــد شــد؟ در ایــن بحــث بــه مــواردی پرداختهانــد
ماننــد اینکــه تمــدن رضــوی ،تمــدن پاکیهــا و توحیــد محــور اســت ،یــا تناســب اجــزای معرفــت و
علــم بــا هنــر و اخــاق ،یــا جنبــۀ باقــی و تکاملــی بــودن تمــدن رضــوی یــا جنبۀ تقــدس یا تناســب
انســان کامــل و مدینــه فاضلــه و ( ...ر.ک :نجفــی )73 :کــه هیــچ یــک دلیــل خــاص بــر مدعــای
خــاص نمیشــود بلکــه مصادیــق شــمرده شــده ،اعــم از مدعــا هســتند .بنابرایــن آنچــه مولــف
کتــاب بــه امــام رضــا gیــا عهــد ایشــان نســبت داده ،اصــوال قابــل انتســاب بــه اســام و ادوار
تاریخــی حضــور ائمــۀ دیگــر نیــز اســت و بــر ایــن مبنا چنیــن ســخنانی ،نوعی خــروج موضوعــی از
بحــث علمــی تلقــی میشــود .ایــن تلقــی اشــتباه ناشــی از تلقــی محــدود از مفهــوم تمــدن اســت
و بــه نظــر میرســد نویســنده در مــواردی مفهــوم تمــدن را بــا مفهــوم فرهنــگ یکســان پنداشــته و
در هرحــال نتوانســته مرزهــای روشــنی بیــن ایــن مفاهیــم تعریــف کنــد و همیــن امر ســبب چنین
آشــفتگیهایی شــده اســت.
 .3-4-2-3بحــث از ویژگیهــای مکتــب سیاســی امــام رضــا  ،gبــه هیــچ روی مســتدل
ً
نیســت چراکــه صرفــا عناوینــی بــهصــورت یــک ادعــا مطــرح شــدهاند .مثــا ًنخســتین ویژگــی
ایــن مکتــب ،جاودانگــی بــه معنــای امتــداد یــک تفکــر و زنــده بــودن آن دانســته شــده ،امــا هیــچ
اســتداللی بــرای آن اقامــه نمیشــود(ر.ک :همــان.)41 :
در ویژگــی دوم آورده کــه تمــدن رضــوی از نظــر وســعت ســرزمینهای اســامی ،وســیعتر از
نظــام علــوی اســت(ر.ک :همــان)؛ امــا نوعــی مصــادره ب ـ ه مطلــوب محســوب میشــود چراکــه
تــا ایــن قســمت بحــث ،بــههیــچ وجــه امــری بــه نــام «تمــدن رضــوی» اثبــات نشــدهاســت؛ عــاوه
بــر ایــن کــه قاعــده آن بــود کــه از ویژگیهــای مذکــور مکتــب سیاســی امــام رضــا  gبــه چنــان
برداشــتی دســت یابیــم کــه مثــا کار و حرکت امــام  gرا مصــداق عنــوان «تمدن» قلمــداد کنیم.
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ً
مضافــا ایــن ابهــام وجــود دارد کــه بــه چــه دلیــل وســعت ســرزمینهای اســامی در عصــر خالفــت
عباســی را میتــوان محصــول تمــدن رضــوی (بــر فــرض اثبــات آن) دانســت؟ جــدای از ایــن کــه
وســعت ســرزمین ،دلیلــی بــر ظهــور تمــدن نیســت زیــرا یکــی از مولفههــای تمــدنُ ،بعــد جهانی و
فــرا ســرزمینی آن اســت(ر.ک :حســینی.)48 :1395 ،
در ویژگــی ســوم ،از برتــری فرهنگــی نــام میــآورد ولــی اســتداللی بــر آن نیــاورد ه اســت .از آنجــا
کــه برتــری فرهنگــی و شــاخصههای آن را معنــا نکــرده ،در ادامــه ،از برتــری علمــی جریــان امامــت
یــاد میکنــد و نتیجــه میگیــرد ...« :در نتیجــه ،برتــری فرهنگــی از آن شــیعیان شــد و برتــری
فرهنگــی ،زمینــۀ برتــری تمدنــی شــد»(ر.ک :نجفــی.)42 :1396 ،
آیــا برتــری فرهنگــی بــا برتــری علمــی یکســان نیســت؟ بــر مبنــای کــدام اســتدالل و تحلیــل ،از
برتــری فرهنگــی (مفــروض) بــه برتــری تمدنــی دســت مییابیــم؟ حال آنکه اشــاره شــد اصــل وقوع
تمــدن رضــوی نیــز اثبات نشــدهاســت.
در حاشــیۀ ایــن بحــث بــه نکت ـهای میپــردازد کــه امامــت ،پیــش از امــام رضــا  gنیــز برتــری
فرهنگــی داشــته امــا خلفــا اجــازۀ ظهــور و بــروز ایــن برتــری را نمیدادنــد(ر.ک :همــان)؛ حــال
بایــد پرســید کــه ایــن ،چگونــه برتــری اســت؟ اگــر مقصــود از برتــری ،در عالــم واقــع و نفــس االمــر
ّ
حقانیــت ائمــۀ معصومیــن  gهســتند چــه در عالــم
اســت کــه البتــه همــۀ شــیعیان ،معتقــد بــه
ظاهــر غلبــه بــا آنــان باشــد یــا نباشــد؛ امــا هنگامــی کــه ســخن از برتــری فرهنگــی مـیرود ،برتری
عینــی و واقعــی مــراد اســت .ایــن مــوارد ،نشــان از ضعــف اســتدالل و بــی دقتــی در بــه کارگیــری
اصطالحــات و بــار مفهومــی آنــان دارد.
در حاشــیۀ ویژگــی چهــارم ،دورههــای آل بویــه ،صفویــه و جمهــوری اســامی ایــران را مصــداق
تمدنســازی دانســتهاســت (ر.ک :همــان ،)45 :حــال آنکــه از لحــاظ مفهومــی ،واژۀ تمــدن
بســیار گســتردهتر از ایــن دورههــای تاریخــی بــوده و حتــی ایــن مصادیــق بــا مراحــل چهارگانــۀ
شــکلگیری تمــدن اســامی کــه در فصــل اول بــدان پرداختــه نیــز ســازگار نیســت (ر.ک :همــان:
 )23و بــر ایــن اســاس ،نمــی تــوان آنهــا را مصــداق تمــدن دانســت.
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در بیــان ویژگــی ششــم ماننــد ویژگــی پنجــم و ســایر مــوارد ،خطایــی روش شــناختی بــه چشــم
میخــورد و آن اســتعمال عنــوان تمــدن رضــوی ،پیــش از اثبــات آن اســت حــال آنکــه علــت طــرح
بحــث ویژگیهــای مکتــب سیاســی امــام رضــا  gایــن بــود کــه اثبــات شــود حرکــت امــام رضــا
 ،gمصــداق تمــدن رضــوی اســت امــا بــه گونـهای مصــادره بهمطلــوب شــده و گویــا ایــن امــر را
پیــش فــرض گرفتــهاســت .ایــن آشــفتگی تــا آنجــا ادامــه پیــدا میکنــد کــه گاه ،مکتــب سیاســی
ً
امــام رضــا  gرا در کنــار مفهــوم تمــدن رضــوی ،قــرار داده و ظاهــرا یکــی میپنــدارد(ر.ک:
همــان.)47 :
در کتــاب ،اشــاره میشــود کــه هنــر و علــوم در تمدن رضوی شــکوفا شــده و یکی از شــاخصهای
ّ
عبــل متعلــق بــه ایــن تمــدن اســت(ر.ک :همــان) .نــه
تمــدن ،رونــق ادبیــات و هنــر بــوده و شــعر ِد ِ
تنهــا مطالــب ایــن قســمت غیرمســتند اســت و بــه دالیــل و مصادیــق چنیــن رشــد و شــکوفایی و
بهویــژه میــزان ُبــرد جهانــی و تمدنــی آن اشــارهای نشــده کــه حتــی مشــخص نیســت بــر اســاس
چــه منطقــی ،تمــدن رضــوی (بــر فــرض قبــول اطــاق) بــر تمــدن اســامی ترجیــح داده شــده
ّ
چراکــه رشــد و شــکوفایی علمــی در ایــن دوره را بایــد متعلــق بــه تمــدن اســامی دانســت و اگــر
مفهــوم تمــدن رضــوی ،حقیقتــی داشــته باشــد ،در دل تمــدن اســامی معنــا مییابــد .از ایــن
گذشــته ،رونــق ادبیــات و هنــر یکــی از شــاخصههای ظهــور تمــدن اســت و نــه همــۀ آن .از ســوی
دیگــر حتــی در همیــن نشــانه نیــز نمیتــوان وجــود یــک یــا چندیــن اثــر ادبــی را دلیــل رونــق
ادبیــات و هنــر در یــک دورۀ تاریخــی دانســت چــه اینکــه مســئله بســیار فراتــر اســت.
ّ
همیــن اســتداللها کــه از یــک امــر جزئــی بــر یــک حکــم کلــی نتیجــه گرفتــه میشــود ،در بحث
ً
ویژگــی هفتــم نیــز وجــود دارد آنجــا کــه ملــت ســازی را صرفــا بــه اســتقبال ایرانیــان از امــام رضــا
ّ
 gو احتــرام بــه صحــن و حــرم تلقــی میکنــد (ر.ک :همــان)48 :؛ در حالــی کــه ایــن امــور تنهــا
ّ
بخشــی از یــک کل اســت؛ بــهعــاوه ،مفهــوم ملتســازی نیــز بــه درســتی تعریــف نشــد ه اســت.
در ویژگــی نهــم ،از انسانســازی یــاد کــرده و میتــوان اســتدالل مطــرح شــده را بدینگونــه
مرتــب کــرد .1 :میــان انســان بــا جامعــه و تمــدن ارتبــاط عمیقــی وجــود دارد .2 ،تمــدن مـ ّ
ـادی،

انســان مـ ّ
ـادی پــرورش میدهــد .3 ،برتــری فرهنگــی مکتــب رضــوی بــه دلیل وجــود انســان کامل
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اســت .4 ،پــس انســان ،جامعــه و تمدنــی کــه امــام معصــوم ایجــاد میکنــد بایــد بــا آن سـ ّ
ـنخیت
داشــته باشــد و  .5بــه نظــر افالطــون ارجــاع داده شــده کــه بایــد در رأس مدینــۀ فاضلــه ،رئیــس
فاضــل باشــد ماننــد جامعــۀ مهــدوی(ر.ک :همــان.)50 :
اگــر از اظهــار نظــر در خصــوص صحــت و ســقم نظــر افالطــون گــذر کنیــم ،امــا بنــد چهــارم ایــن
اســتدالل محــل ّ
تامــل اســت .اگرچــه جامع ـهای کــه ایــن افتخــار را دارد تــا امــام معصــوم g
ً
در رأس آن قــرار گیــرد ،بایــد بــا آن سـ ّ
ـنخیت داشــته باشــد ،امــا الزامــا چنیــن نیســت چراکــه ایــن
امــکان هســت کــه مــردم بــا امــام ،همراهــی نداشــته باشــند شــبیه جامعــۀ نبــوی ،علــوی و غالــب
جوامعــی کــه انبیــا و اولیــای الهــی در آن حضــور داشــتند .بــا وجــود اینکــه امــام معصــوم  gاز
نهایــت تــاش خــود بــرای سرپرســتی و هدایــت جامعــه فروگــذار نمیکنــد امــا جامعهپذیــری
مــردم ،امــری انســانی و اختیــاری و طرفینــی اســت و صــرف وجــود انســان کامــل ،بــرای کمــال
جامعــه کافــی نخواهــد بــود.
در ویژگــی دهــم ،از زنــده شــدن همــۀ حــوادث تاریــخ اســام در جریــان تمــدن رضــوی یــاد
میکنــد(ر.ک :همــان ،)52 :امــا عــاوه بــر ابهــام ایــن موضــوع ،میتــوان پرســید کــه آیــا ایــن
امــر از ویژگیهــای یــک دورۀ تاریخــی اســت یــا ویژگیهــای یــک مکتــب سیاســی؟
ویژگــی یازدهــم را بــه ممــزوج بــودن رهبــری سیاســی و فکــری و تبلــور ایــن وحــدت در تمــدن
ّ
رضــوی اختصــاص داده (ر.ک :همــان) ،حــال آنکــه ایــن امــر از ویژگیهــای خــط کلــی امامــان
شــیعه اســت و نــه فقــط مکتــب سیاســی امــام رضــا  gو چنانچــه ســخن بــر ســر تبلــور ایــن
موضــوع در دورۀ امــام رضــا  gباشــد ،بایــد دالیل و مســتندات چنیــن تبلــوری در موضعگیریها
و تصمیمــات امــام رضــا  gنســبت بــه ائمــۀ دیگــر تحلیــل شــود ،امــا چنیــن کاری در ایــن اثــر
صــورت نگرفتــهاســت.
ویژگــی دوازدهــم را آشــکار کــردن انحــراف در خالفــت موروثــی دانســتهاســت .از میــان مــوارد
ّ
دیگــر ،ایــن تنهــا مــوردی اســت کــه میتــوان آن را دلیــل بــر مکتــب سیاســی امــام رضــا  gتلقــی
کــرد و نویســندۀ کتــاب بــرای آن بــا «ولیعهــد قــرار دادن امــام رضــا  gبه دســت مأمون» اســتدالل
کــرد ه اســت(ر.ک :همــان.)54 :
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اگرچــه در ایــن مــورد ،شــبه اســتداللی مطــرح شــده (برخــاف مــوارد دیگــر کــه نمیتــوان
آنهــا را اســتدالل لقــب داد) ،امــا همچنــان ایــن مصــداق نیــز دلیلــی بــر ّ
صحــت انتســاب عنــوان
«تمــدن» بــر دورۀ امامــت امــام رضــا  gنمیشــود .اســتدالل نویســنده ایــن اســت کــه امــام رضــا
 gبــا قبــول والیتعهــدی ،در برابــر انحــراف خالفــت موروثــی کــه نقطــۀ بحرانــی مضاعــف بــود،
ایســتاد .وی در ادامــه میگویــد ایــن کار امــام رضــا  gمثــل حرکــت امــام حســین  gبــود کــه
در برابــر تبدیــل خالفــت بــه ســلطنت قیــام کــرد(ر.ک :همــان).
نکتــه آن اســت کــه اگــر تبدیــل خالفــت بــه موروثــی شــدن آن ،دلیــل حرکــت امــام رضــا g
اســت چراکــه ایــن بحــران ،یــک انحــراف بــزرگ بــود و اگــر تبدیــل خالفــت بــه ســلطنت (توســط
یزیــد) نیــز دلیــل قیــام امــام حســین  gاســت ،پــس بــر مــدار ایــن تحلیــل ،بایــد تبدیــل امامــت
بــه خالفــت (در جریــان ســقیفه) نیــز دلیــل قیــام امــام علــی  gباشــد چــه اینکــه ایــن امــر هــم
بســیار مهــم بــود و در واقــع ریشــۀ دو انحــراف بعــدی محســوب میشــد.
عجیــب اســت کــه نویســندۀ کتــاب در ایــن مــورد میگویــد« :در تبدیــل امامــت بــه خالفــت
(جریــان ســقیفه) ،امــام معصــوم  gبــه مصلحــت ســکوت میکنــد(» ...همــان .)55 :مشــکل
ّ
در وجــه تحلیــل حرکــت کلــی ائمــه اســت و اال اگــر مــاک ،مســئله انحــراف بــوده ،تبدیــل خالفت
بــه ســلطنت بــا تبدیــل امامــت بــه خالفــت ،دارای وجــوه مشــابهی هســتند و مــورد دوم انحــراف
عمیقتــری محســوب میشــود و بــر ایــن ِوزان ،وجهــی بــرای ســکوت امــام علــی  gباقــی
نمیمانــد!

در ویژگــی ســیزدهم ،ماننــد هفتــم ،دوبــاره از ملتســازی یــاد کــرده و مشــخص نیســت چــرا ایــن
دو بحــث ،یکــی نشــدهاند؟ عــاوه بــر اینکــه مطالبــی غیــر مرتبــط و غیــر مســتدل آمــدهاســت.
از نمونــۀ تحلیلهــای ضعیــف ،درهــم ریختــن دورههــای زمانــی مختلــف و نتیجهگیریهــای
ّ
کلــی اســت کــه در ویژگــی چهاردهــم و پانزدهم با طرح مســئله توســعۀ شهرنشــینی و شهرســازی،
بــدان پرداختــه شــدهاســت؛ چگونــه و بــر اســاس چــه مســتنداتی میتــوان توســعۀ شــهر مشــهد
پــس از شــهادت امــام رضــا  gو ســدههای تاریخــی را یکــی از ویژگیهــای دوران امامــت و ابعــاد
مکتــب سیاســی امــام رضــا  gدانســت؟
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،35پاییز 1400
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ویژگــی شــانزدهم را گســیل ّ
محبــان اهــل البیــت  bو ســپس ایجاد یــک جریان بــزرگ علمی در
خراســان میدانــد (ر.ک :همــان ،ص ،)58حــال آنکــه آیــا ایجــاد یــک جریــان علمــی را میتــوان
َ
مصداقــی از شــاخصههای «مکتــب سیاســی» امــام رضــا  gتلقــی کــرد؟ عــاوه بــر آن که اســناد
و دالیــل کافــی نیــز بــر ایــن امــر اقامــه نکــرده و فقط بــه تعــدادی از شــاگردان حضرت اشــاره شــده
اســت کــه میتوانــد یکــی از شــواهد باشــد .بــرای اثبــات تحقــق یــک جریــان بــزرگ علمــی در حـ ّـد
تمدنــی ،نیازمنــد بیــان نمونههایــی از ایجــاد مکاتــب علمــی نــو ،حوزههــای فکــری و تعلیمــی
و تدریســی ،انتشــار کتــب و دســتاوردهای علمــی ،حجــم تعــداد اســتادان و شــاگردان پــرورش
یافتــه ،حلقههــای فکــری و بحــث و مناظــره ،گرایشهــا و ِفــرق گوناگــون اندیشـهای و اختــاف آرا

و مذاهــب ،رونــق روزافــزون نقــد و انتقادهــای فکــری هســتیم.

 .4-4-2-3در فصــل ســوم بــه نــکات متفــرق و پراکنــدهای پرداختــه کــه میتوانســت در فصــل
دوم جــای گیرنــد و گاهــی تکــرار مطالــب فصــل پیشــین اســت .در ایــن فصــل ذیــل عنــوان «ابعــاد
تاریخــی ،سیاســی ،فرهنگــی تمــدن رضــوی» بــه  32بنــد اشــاره شــده کــه در ظاهــر ،ابعــادی از
وجــوه توجیــه اطــاق تمــدن رضویانــد ،ولــی هیــچ یــک و حتــی همــه بــا هــم نیــز نمیتواننــد
دلیلــی بــر صحــت چنیــن انتســابی باشــند(ر.ک :همــان)73-65 :؛ از ســویی ،نکاتــی کــه مربوط
بــه دورههــای مختلــف حضــور امــام و نیــز پــس از امــام اســت و حوزههــای اســامی و معاصــر ،بــا
یکدیگــر مخلــوط شــدهاند و از ایــن رو حوزههــای زمانــی بحــث مشــخص نیســت و از ســوی دیگــر،
ً
اکثــر مــوارد جنبــۀ شــهری یــا نهایتــا در محــدودۀ یــک جامعه اســت و نــه جهانی ،تــا مجــوزی برای
اطــاق واژۀ تمــدن باشــد.
در بنــد  1همیــن فصــل ،یکــی از شــاخصههای تمــدن رضــوی را شهرســازی دینــی دانســته کــه
در مشــهدالرضا وجــود دارد (ر.ک :همــان) ،حــال آن کــه نفــس شهرســازی دلیــل وجــود و ظهــور
تمــدن نیســت بلکــه شهرســازی مقدمــۀ جامعــه ســازی اســت و یکــی از ارکان چندگانــۀ تحقــق
تمــدن ،تحقــق یــک جامعــه اســت .از طرفــی ،هــر جامعــه و هــر شــهری مقدمــۀ تحقــق تمــدن
اســامی نخواهــد شــد بلکــه بایــد شــهر دینــی و جامعــۀ اســامی شــکل گیــرد تــا در پــی آن،
تمــدن اســامی و رضــوی بهوجــود آیــد .از ایــن گذشــته ،بخــش وســیعی از شهرســازی مشــهد در
دورههــای مــدرن بــوده و بــر چــه مبنایــی ،شهرســازی در کل شــهر مشــهد و حتــی حــرم رضــوی را
سال نهم ،شماره  ،35پاییز  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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شهرســازی دینــی و اســامی بنامیــم؟
ـود عامــل مهــم انســان کامــل در برخی ســطوح ،تمدن
 .5-4-2-3در فصــل چهــارم میگویــد نبـ ِ

اســامی گذشــته را از حداقــی بــه حداکثــری نرســاند و هرچــه حضور انســان کامــل در قلب تمدن
اســامی شــیعی ،عمیقتــر و اساس ـیتر باشــد ،حــوزۀ نفــوذ تمــدن هــم بیشــتر میشــود(ر.ک:
همــان 108 :و  .)113در ایــن صــورت بایــد پرســش کــرد چــرا در دورۀ پیامبــر  nو امــام علــی
 ،gتمــدن اســامی بــه پیشــرفتهای دورههــای پســینی خــود دســت نیافــت؟ ایــن امــر نشــان
میدهــد پیشــرفت و پــس رفــت تمــدن اســامی ،تــک عاملــی نیســت و عامــل مهــم حضــور عینی
و علنــی امــام معصــوم  ،gبــدون جمــع عوامــل مختلــف سیاســی و اجتماعــی و فرهنگی بشــری
دیگــر نمیتوانــد بــهتنهایــی در تحقــق دامنههــای تمــدن اســامی کافــی باشــد .بــی توجهــی
نویســنده بــه مســائلی از ایــن دســت باعــث شــده بخشهایــی از ایــن اثــر تمایــل بــه نوعــی
ُّ
جبرگرایــی اعتقــادی یــا نــوع خفیفــی از غلــو پیــدا کنــد .از زاویــۀ نــگاه کالمــی شــیعی ،همــواره
َ
بایــد از دو آســیب فکــری پرهیــز کنیــم :نخســت ،افراطگرایــی َســلفی کــه بــه حــذف نقــش ائمــۀ
معصومیــن  bو نادیــده انگاشــتن عنصــر عصمــت منجــر میشــود و ســپس ،تفریط گرایــی غالی
محــوری کــه بــه نســبت دادنهــای خــاف حــق و واقــع به ســاحت ائمــه  bکشــیده خواهد شــد.
ُ
غلـ ّـو ائمــه نیــز از شــدیدترین حــاالت تــا کمرنگتریــن آن قابــل امتــداد اســت ماننــد آن کــه گاهــی
نقــش ائمــه نســبت بــه ســایرین بیــش از حـ ّـد بــزرگ جلــوه داده شــود .از ســوی دیگــر در مباحــث
جبــر و اختیــار بایــد دقــت بســیار داشــت کــه بــه افــراط جبرگرایــی و تفریــط اعتزالــی گرفتار نشــده
و بــا وســواس بیشــتری از اظهارنظرهایــی کــه حضــور امــام معصــوم  gدر رأس تمــدن را ب ه معنای
نفــی نقشهــای اجتماعــی ســایر عناصــر تلقــی میکنــد ،پرهیــز کنیــم.
 .6-4-2-3در بحــث تفــاوت تمــدن اســامی بــا تمــدن غربــی آوردهاســت« :تمــدن اســامی بــر
َ
ـن ُعلــوی» انســان شــکل گرفتــه و تمدنــی متعالــی اســت ،یعنــی همــۀ قــوای انســان در
اســاس «مـ ِ
خدمــت تعالــی بشــر اســت (» ...همــان .)115 :جــدای از اینکــه مطالبــی از ایــن دســت ،جنبــۀ
شــعاری دارد و نــه تحلیلــی و اســتداللی ،ایــن ادعــای حداکثــری کــه نظــام تمدنــی بتوانــد تمامــی
قــوای انســان را در خدمــت تعالــی بشــر قــرار دهــد ،امــکان تحقــق نــدارد چــرا کــه بــههــر حــال
تمدنهــا بــا انســانها ســر و کار دارنــد و از ســوی دیگــر ،تمــدن اســامی نیــز بــا اعجــاز الهــی کار
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،35پاییز 1400
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خــود را پیــش نمیبــرد ،پــس چگونــه ممکــن اســت کــه همــۀ قــوای انســان و همــۀ قــوای انســانی
را بتوانــد در خدمــت تعالــی بشــربــه کار گیــرد؟ اضافــه بایــد کــرد کــه ایــن نــوع ســخنان حداکثری
و جبرگرایانــه بــا دیدگاههــای قبلــی نویســنده در خصــوص تمــدن غربــی و اســتفاده از تکنولــوژی
نیــز ســازگاری نــدارد(ر.ک .همــان.)98 :
نتیجــه آن اســت کــه تکلیــف کتــاب از لحــاظ انتخــاب مبانــی روششــناختی خــط فکــری خــود
روشــن نیســت؛ گاه بــر مبنــای نگاههــای حداکثــری پیــش مـیرود و گاه در مثال پذیــرش خالفت
توســط امــام علــی  ،gرو بــه نگاههــای حداقلــیآورده اســت(ر.ک :همــان .)167 :بدینســان
مشــی روشــی نمیتــوان ایــن اثــر را در یــک ِوزان ثابــت و مــوزون دیــد چراکــه دارای
از جهــت
ِ
ً
َپ ِرشهــای روشــی بســیاری اســت و غالبــا توجیــه ناپذیــر باقــی ماندهانــد .اکثــر بندهایــی کــه در
بحــث تفــاوت تمــدن اســامی بــا تمــدن غربــی اشــاره شــده یــا جنبــه تحلیلــی و اســتداللی نــدارد
یــا بــه مصادیــق عینــی آنهــا پرداختــه نشــدهاســت .از ایــن مــوارد ،تنهــا میتــوان بــه بنــد «ز»
اشــاره کــرد کــه بســیار مهــم اســت امــا در ایــن بنــد نیــز مصادیقــی ارائــه نمیشــود(ر.ک :همــان:
 115و .)116
 .7-4-2-3در فصــل چهــارم بــه نکتــۀ مهمــی دربــارۀ روش فهــم تمــدن میپــردازد که مســئلهای
روششــناختی اســت یعنــی ایــن که دیــدگاه غالــب در درک تمدن اســامی و تاریخ اســام ،دیدگاه
مستشــرقین اســت کــه خــود ،ذیــل تمــدن و فرهنــگ غــرب میاندیشــند و بیشــتر میخواهنــد
شــناخت تاریــخ و فرهنــگ و تــراث اســامی را بــا «صورتــی غربــی» نــگاه کننــد و در نهایــت ،بــه
فلســفه و تاریــخ هــگل و برتــری ذهنیــت غربــی بــر شــرقی ختــم میشــود؛ وی ادامــه میدهــد کــه
طــرح تمــدن نویــن اســامی و تمــدن رضــوی بــا ایــن دیدگاههــا در تقابــل اســت؛ هــم بــا نتایــج و
هــم بــا پیــش فرضهــای آنهــا(ر.ک :همــان.)119 :
ایــن ســخن ،نکتــۀ روش شــناختی درســتی اســت امــا کافــی بــه نظــر نمــی رســد چراکــه چــاره
آن اســت کــه نشــان دهیــم تفاوتهــای روششــناختی ایــن دو نــوع نــگاه چــه بــوده و در مبانــی،
اهــداف ،و راهکارهــا بــا یکدیگــر ،چــه اختالفهایــی دارنــد؟ و اال ایــن امــکان وجــود دارد کــه
در ظاهــر امــر ،نــام تمــدن رضــوی و تمــدن نویــن اســامی را بیاوریــم امــا چــون مرزگذاریهــای
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ً
دقیقــی در روش و رویکردهــای فکــری و نظــری بــا َم ِنــش مستشــرقین غربــی نگذاردهایــم ،نهایتــا
بــه همــان دامــی خواهیــم افتــاد کــه از آن گریــزان بودیــم.

 .8-4-2-3در فصــل چهــارم بــه نکتـهای مبنایــی در تفــاوت تمــدن غربی با تمدن نوین اســامی
داللــت داده و آن مســئلۀ عقالنیــت و عقــل خــود بنیــاد مســتقل از وحــی در تمــدن غــرب اســت و
ایــن کــه بــرای رفتــن بهســمت تمــدن نویــن اســامی ،بایــد بــه عقالنیــت جدیــد و تفســیر دینــی
عقــل توجــه شــود ولــی ایــن عقــل ماننــد عقــل خودبنیــاد غربــی نیســت(ر.ک :همــان .)121 :بــا
ایــن وجــود ،هیــچ تبیینــی از مقصــود خــود دربــارۀ عقــل ارائــه نــداده و توضیحــات ضمیمــه نیــز بر
ابهامــات ،افــزودهاســت ماننــد اینکــه :عقــل در تمــدن نویــن اســامی ،فقط عقل فلســفی نیســت
بلکــه عقــل عرفانــی و عقــل فقهــی و عقــل کالمــی و ســایر علــوم هم هســت! یــا اینکه عقــل عملی
بــه حــوزۀ عینیــت تمدنــی نزدیکتــر اســت یعنــی عقــل تمدنــی ،عقــل جمعــی اســت! و یــا اینکــه
عقــل تمــدن اســامی ،فراتــر و جامعتــر و جــدای از عقــل مــدرن و عقــل فلســفی صــرف اســت و
ایــن عقــل در ســایۀ وحــی و نقــل قــرار دارد .ســپس اشــاره کــرده کــه عقــل تمــدن دینــی در ســایۀ
ّ
وحــی ،بــا نظریــۀ فطــرت تکمیــل میشــود و دســت آخــر ،مطالبــی کلــی در بــاب فطــرت مطــرح
میکنــد(ر.ک :همــان).
اینکــه شــاخصه هــای نظریــۀ فطــرت کــدام اســت و در ایــن بحــث چــه نقشــی ایفــا میکنــد ،از
ابهامــات جـ ّـدی ایــن فــراز اســت .از جانــب دیگــر مقصــود نویســنده از عقــل تمدنــی و ملحقــات
آن ،بـ ه هیــچوجــه روشــن نیســت و خلــط همــۀ اصطالحــات و مفاهیــم بــا یکدیگــر ،نشــان از عــدم
تنقیــح مباحــث دارد .در ایــن خصــوص ضــروری اســت بــه نقــش عقــل (بــا توجه بــه عوامــل دیگر)
در شــکلگیری تمــدن نویــن اســامی پرداختــه و تبییــن کنیــم آیــا عقــل را بـ ه عنــوان منبع یــا روش
یــا چارچــوب یــا رویکــرد یــا پارادایــم تمــدن نویــن اســامی بهــکار میبریــم؟ و در هــر صــورت،
مولفههــای مفهومــی آن کــدام اســت؟
هــر آینــه بایــد پیــش از همــۀ اینهــا ب ـ ه دقــت و بــا جامعنگــری ،بــه تعریــف روشــنی از تمــدن
نویــن اســامی پرداخــت و پیــش از ایــن ،مقصــود خــود از علــم و نقــش آن در تمدن نوین اســامی
ّ
و ســپس دانــش تمدنــی را روشــن ســازیم و اال بــدون ایــن مقدمــات الزم ،بــه کلــی گوییهایــی ایــن
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چنیــن دچــار خواهیم شــد.
در ایــن راســتا در فصــل اول و ذیــل عناصــر اصلــی تعریــف تمــدن ،بــه عنصــر «فراگیــر شــدن
خــردورزی و عقالنیــت» اشــاره شــده کــه نشــان از نوعــی تناقــض و ناهماهنگــی در طــرح بحــث
دارد چراکــه اگــر ایــن بنــد را بـ ه عنــوان یکــی از عناصــر تعریــف تمــدن (در ّ
کلیــت خــود) بدانیــم،
ّ
عقالنیــت منجــر
آنگاه جــای ابهــام وجــود دارد کــه آیــا هــر تمدنــی ،بــه فراگیــر شــدن خــردورزی و

میشــود؟ آیــا تمــدن غربــی نیــز که بــه بیــان خود نویســنده بــر محــور عقــل خودبنیاد اومانیســتی
مســتقل از وحــی بنیــاد شــده ،مصــداق خــردورزی و عقالنیــت محســوب میشــود؟ و اگــر مقصود
از ایــن عناصــر ،تبییــن مولفههــای تمــدن اســامی اســت (آنچنــان کــه در پرانتــز ایــن عنصــر بــه
عقالنیتــی کــه در مناظرههــای امــام  gرشــد کــرده اشــاره میکنــد) ،پــس چــرا تیتــر اصلــی
بحــث را بــه «تعریــف تمــدن» (بــدون قیــد اســامی) اختصــاص دادهاســت؟ عــاوه بــر اینکــه ،از
محتــوای ســایر عناصــر 19گانــه نیــز چنیــن امــری بــر نمیآیــد.
 .9-4-2-3در بحــث از چیســتی تمــدن میگویــد :یکــی از عناصــری کــه معمــوال در تمــدن
دیــده میشــود ،شهرنشــینی اســت؛ تمــدن در روســتاها ،محیطهــای کوچــک ،جنگلهــا ،خــط
اســتوا و قطــب شــمال ب ـ ه وجــود نمیآیــد .ســپس اســتدالل میکنــد کــه وقتــی نیازهــای اولیــه
انســان مثــل خــوراک و پوشــاک و مســکن رفــع شــد ،آدمــی بــه امــور متعالــی نظــر میکنــد (ر.ک:
همــان.)17 :
ایــن اســتدالل مبتنــی بــر پیــش فرضــی اســت کــه هــر تمدنــی ،متعالــی بــوده و تــاش بــرای
ایجــاد تمــدن ،در هــر فرضــی ،نشــانۀ تعالــی انســان اســت ،حــال آنکــه بهواقــع آیــا هــر تمدنــی،
متعالــی اســت و نشــانۀ رشــد و پیشــرفت بشــریت خواهــد بــود؟ آیــا در هــر فرضــی ،علــم و هنــر،
ارجمنــد محســوب میشــود؟ از ســوی دیگــر بــه چــه دلیلــی انســانهای نیازمنــد و فقیــر ،نتواننــد
بــه امــور متعالــی نظــر کننــد؟ آیــا هــر فــرد یا جامعـهای کــه بیشــتر نیازمنــد نیازهــای اولیه انســانی
ً
خــود هســتند ،الزامــا فقــر فکــری و فرهنگــی بیشــتری دارنــد؟ جالبتــر ایــن کــه برمبنــای چنیــن
اســتداللهایی ،میتــوان تمدنهــای حــوزۀ شــرق و یــا جهــان اســام را در مقایســه بــا تمدنهــای
َ
جهــان اول و غــرب عالــم ،دارای ضعــف فکــری و فرهنگــی بیشــتری دانســت!
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بایســته اســت دربــارۀ مــاک قــرار دادن شهرنشــینی در مفهــوم تمــدن ،دقــت کنیــم و درسـتتر
آن کــه بـ ه جــای «شهرنشــینی» ،از ضــرورت عنصــر «جامعــه» یــاد شــود چراکــه تمدنهــا از جامعه
و ســپس جوامــع چنــدی ســر میزننــد و اگــر جامعــهای ،بــه وجــود نیایــد و ســپس جوامعــی
بــا یکدیگــر متحــد نشــوند تــا زمینههــای جهانــی شــدن و بینالمللــی شــدن تمدنــی را فراهــم
ً
آورنــد ،آن تمــدن آرمانــی شــکل نخواهــد گرفــت ،امــا ایــن امــر الزامــا بهمعنــای ضــروری دانســتن
شهرنشــینی در برابــر روستانشــینی نیســت ،چراکــه تمدنهــا از جامعـهای ســر میزننــد ولــی بــه
آن جامعــه و َمهــد تولــد خــود ،محــدود نمیشــوند(ر.ک :حســینی)49 :1395 ،
 .10-4-2-3در ســرآغاز فصــل دوم کتــاب بــه نکتــۀ بســیار مهمــی اشــاره کــرده ولــی بــه اجمــال
از آن میگــذرد؛ یعنــی اینکــه بــرای درک امتــداد و ســیر متعالــی تمــدن اســامی ،بایــد حیــات
سیاســی امامــان شــیعی  bرا بررســی کــرد(ر.ک :نجفــی)29 :1396 ،؛ حــال آنکــه نــه تنهــا فهم
تمــدن اســامی بــه فهــم و تحلیــل حیــات سیاســی وابســته اســت کــه حتــی وابســته بــه حیــات
اجتماعــی و فرهنگــی و دینــی ائمــه  bنیــز هســت و از طــرف دیگــر فهــم مفــاد مکتــب هــر یــک
ّ
از ائمــه نیــز در گــرو فهــم و تحلیــل درســت کلیــت و نظــام منــدی مکتــب یکپارچۀ ائمــه معصومین
 bدر راســتای حرکــت و نهضــت پیامبــر اســام  nخواهــد بــود .از ایــن رو ،فهم مکتب سیاســی
امــام رضــا  gوابســته بــه فهــم ّ
کلیــت مکتــب ائمــه و نحــوۀ تحلیــل فلســفۀ تاریخــی آن اســت و
بــرای درک دقیــق اثــر تاریخــی هــر یــک از امامــان معصــوم  bدر مســیر حرکــت تکاملــی تاریــخ
بشــریت ،بایســتی کار آن امــام را در نقشــۀ کلــی حرکــت ائمــه  bمــورد تحلیــل و بررســی قــرار داد
چــه اینکــه ُک ُّل ُهــم نـ ٌ
ـور واحــد (ر.ک :حســینی 1397 ،ج).

 .4نتیجه گیری
از دســتاوردهای پژوهــش میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد؛ اول :نقــد دقیــق و علمــی یــک اثر
ّ
بــهمعنــای اهمیــت و نقــش آن اثــر در حــوزۀ مربــوط اســت و بــه دلیــل تعلــق ایــن کتــاب بــه رویکرد
ّ
تمــدن نویــن اســامی و تلقــی خــاص آن از مفهــوم تمــدن رضــوی ،تحلیــل و نقــد آن موضوعیــت
پیــدا میکنــد .دوم :از جملــۀ ضرورتهــای نقدپژوهــی در حــوزۀ مطالعــات تمــدن نویــن اســامی
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علمی روشــمندی گذاشــته
آن اســت کــه کتــب و مقــاالت ایــن قلمــرو پژوهشــی ،بــه نقــد و ارزیابــی
ِ

شــود و پژوهشــگران منتقــد بــا الگوهــای روشــی الزم« ،نقــد شــکلی» ایــن آثــار را همــراه بــا «نقــد
محتوایــی» و «نقــد روششــناختی» مــد نظــر قــرار دهنــد(ر.ک :حســینی .)1394 ،ســوم :فهــم
و تبییــن مفهــوم تمــدن وابســته بــه تحلیــل شــبکۀ مفاهیــم همخانــوادۀ آن اســت یعنــی فرهنــگ،
جامعــه ،انســان و تاریــخ .از ایــن رو ،درســتی یــا نادرســتی اســتعمال واژۀ تمــدن رضــوی وابســته بــه
ً
الگــوی تحلیلــی چنیــن شــبکۀ مفهومــی اســت .طبیعتــا هــر چــه بتــوان این شــبکۀ مفهومــی را به
نحــو نظاممندتــری ارائــه کــرد ،بــه تحلیــل دقیقتــری از مفهــوم تمــدن دســت مییابیــم .چهــارم:
از جملــۀ مســائلی کــه تحلیــل دقیــق مفهــوم تمــدن رضــوی وابســته بــه آن اســت ،تحلیــل نقــش
ائمــۀ معصومیــن  bدر تاریــخ بشــری اســت چــرا کــه بــدون رویکــرد فلســفۀ تاریخــی بــه نقــش
ُ
ائمــه ،نــگاه بــه مفاهیمــی ایــن چنینــی ،در ابعــاد فــردی و یــا جزئینگریهــای خــرد ،محصــور
خواهــد شــد .ایــن مســئله مهــم در ذیــل ضــرورت اهـ ّـم دیگــری جــای میگیــرد و آن ،مطالعــات
فلســفۀ تاریــخ از منظــر شــیعی اســت کــه متاســفانه هنــوز در فضــای جامعــۀ علمــی مــا بهصــورت
جـ ّـدی بــه آن پرداختــه نشــدهاســت .1پنجــم« :اصــول روششناســی مطالعــات تمدن پژوهــی» در
ادبیــات جامعــۀ علمــی پــس از انقــاب اســامی ،از جملــۀ حلقههــای مفقــودی اســت کــه بــا همۀ
اهمیــت روش شــناختی آن در طــرح و تحلیــل مســائل ایــن حوزۀ مطالعاتــی ،کمتر بــدان پرداخته
شــده و همیــن امــر ،ســبب بــروز خطاهــای روشــی بســیاری میشــود ماننــد :عــدم ّ
تعیــن نظــام
مفهومــیَ ،پ ِرشهــای روشــی یــا نبــود نظــم منطقــی .ششــم :نقــش تمدنســازی ائمــۀ شــیعی
 bدر ایجــاد و شــکلگیری «تمــدن اســامی» ،امــری غیرقابــل تردیــد اســت امــا بایــد ایــن نقــش
را در ذیــل جایــگاه سرنوشتســاز تاریخــی ایشــان در مســیر هدایــت بشــری ،بــه تحلیــل گــذارد و با
ایــن وجــود نبایــد پنداشــت کــه هــر یــک از ائمــه  bتمدنــی منحصــر بــه فــرد بــرای خــود تأســیس
کردهانــد .و هفتــم :الزمــۀ ضــروری مطالعــات تمــدن پژوهــی در قلمرو تمــدن نوین اســامی ،نگاه
تمدنــی بــه دیــن بــه عنــوان امــری تمدنســاز اســت؛ در برابــر دیدگاههایــی کــه دیــن را محــدود بــه
نگاههــای فــردی و شــخصی میســازد.
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