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چند پرده از داستان روابط ايران و امريكا
به تازگي كتاب »چند پرده از داس��تان روابط ايران و امريكا و مقاالت ديگر« به قلم 
محمدرضا دبيري و به همت انتشارات هرمس منتشر شده است. اين كتاب شامل چند 
مقاله سياسي � تاريخي است درباره وقايع مهم سياسي و تاريخي ايران پس از مشروطه 
و تا دوران معاصر كه تحوالت روابط ايران و امريكا را در چند پرده به نمايش مي گذارد. 
نشست ويژه ش��هر كتاب در روز دوش��نبه ۲۹ مهر س��اعت ۱۸ به نقد و بررسي كتاب 
»چند پرده از داستان روابط ايران و امريكا و مقاالت ديگر« اختصاص دارد كه با حضور 
سيدصادق خرازي، عباس ملكي و محمدرضا دبيري در مركز فرهنگي شهر كتاب واقع 
در خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه سوم برگزار 

مي شود و ورود براي عالقه مندان آزاد است. 

راهنماي تفكر نقادانه
تفكر نقادانه، ابزارهايي را در اختيار م��ا قرار مي دهد كه پيش از پذيرفتن هر عقيده 
يا انجام دادن هر كاري مي توانيم به كمك اين ابزارها، عقالني بودن يا نبودن آن عقيده 
يا كار را محك بزنيم. در تفكر نقادانه سعي بر اين است كه هر ادعا يا استداللي پيش از 
پذيرفته شدن با استفاده از معيارهاي معيني محك زده ش��ود تا بتوان درباره عقالني 
بودن يا نبودن آن داوري كرد. نشس��ت هفتگي ش��هر كتاب در روز سه شنبه ۳۰ مهر 
ساعت ۱6:۳۰ به نقد و بررسي كتاب »راهنماي تفكر نقادانه« نوشته» ام. نيل براون« و 
»استيوارت  ام. كيلي« اختصاص دارد كه با حضور مصطفي ملكيان، هومن پناهنده و 
كوروش كامياب در مركز فرهنگي شهر كتاب برگزار مي شود و ورود براي عالقه مندان 

آزاد است.  انتشارات مينوي خرد اين كتاب را منتشر كرده است. 

بررسي ساختاري غزل هايي از حافظ
چگونه مي توان ش��يوه اس��تنباط محتوا را از طريق تحليل عناصر ش��عر حافظ به 
جويندگان و مخاطبان شعر او آموخت و تجزيه و تحليل هاي ساختاري غزل هاي حافظ 
تا چه حد ما را به دريافت شعر حافظ نزديك مي كند؟نخستين مجموعه درسگفتارهايي 
درباره حافظ در روز چهارشنبه اول و هش��تم آبان، ساعت ۱6:۳۰ به بررسي ساختاري 
غزل هايي از حاف��ظ اختصاص دارد كه با حضور دكتر س��عيد حميديان � مولف كتاب 
»شرح شوق« � در مركز فرهنگي شهر كتاب برگزار مي شود. دكتر حميديان در اين دو 
جلسه، دو غزل از حافظ را بر پايه تجزيه و تحليل ساختار هر شعر و بررسي پيوندهاي 
اجزاي ش��عر، از س��اختار معنايي و مضموني ابي��ات گرفته تا عناص��ر بياني همچون 
تشبيهات، نمادها و به طور كلي تصاوير و بن مايه ها را بررسي مي كند. از عالقه مندان به 

شعر حافظ دعوت مي شود در اين درسگفتارها شركت كنند.

جنگ و فن جنگ در انديشه ماكياولي

جنگيدن يا نجنگيدن؛ مساله اين است
  رضا يادگاري

 اگر بخواهيم به طور دقيق گفته هاي ماكياولي را تحليل و ارزيابي كنيم، بايد گفت 
كه انديشه هاي وي در قالب س��خنانش، نشات گرفته از دو وجه اس��ت كه عبارتند از: 
يك، وجه احساس��ي و دوم، وجه عقالني. كامال آشكار است كه وجه احساسي سخنان 
ماكياولي برخاسته از حس وطن پرس��تي و ميهني وي اس��ت كه نمود آن را در كتاب 
شهريار و تا حدودي كمي در كتاب فن جنگ و ديگر كتاب هايش مي بينيم. به طوري كه 
ظهور شهريار داراي ويرتو در آن زمان را منجي ايتاليا جهت رسيدن به عظمت گذشته 
 و داشتن سپاه نيكو در قالب داش��تن فن جنگ را مهم ترين نياز حكوكت )شهرياري( 
مي داند. در مقابل وجه عقالني ماكياولي در كتاب گفتارها نمايان است. ماكياولي شيفته 
شيوه حكومت جمهوري روم باستان است. و به زيركي درمي يابد كه اگر نقاط قوت آن را 
بررسي و پيدا كند، آنگاه مي تواند آنها را براي آيندگان آشكار كند. لذا در كتاب گفتارها 
و در بخش هايي از كتاب ش��هريار و ديگر كتاب ها وي به درستي با تحليل هايي دقيق 
به موضوعات مهمي همچون وجود نهادهاي قضايي و قوانين دادرسي، قانون اساسي، 
حاكميت قانون، فن جنگ و سپاه قدرتمند، محدوديت دوره زمامداري، تعادل قدرت 
در بين حاكم و اشراف و توده مردم كه بعدها منتس��كيو از آن به عنوان تفكيك قوا نام 
برد، اشاره كرد. بسياري از مفسران غيرمنصفانه بر اين باورند كه ماكياولي تنها به خاطر 
ش��هريار و حفظ حكومتش چنين توصيه هايي در مقابل با مردم گفته است. اما همان 
طور كه گفته شد منشا آراي او حس ميهن پرستي و اعتقاد عقالني وي بر نوع حكومت 
جمهوري است كه آن را بهترين نوع حكومت مي داند و همين موضوع گواه بر اين است 
كه وي حكومت مردم را ارجح تر از نوع حكومت ش��هرياري مي داند. ماكياولي به دنبال 
پياده كردن انديشه هايش بود زيرا مي دانست اگر مشكل نظام جنگي ايتاليا را حل كند 
دوباره ايتالياي قدرتمند گذشته را احيا خواهد كرد. لذا در انتهاي سال ۱5۰6 با موافقت 
سودريني )رييس شوراي ۱۰ نفري كه به جاي خود وي نشسته بود( تصميم به تشكيل 
سپاه و وزارت جنگ شد و شخص ماكياولي به عنوان وزير جنگ انتخاب شد و در نهايت 
به آن چيزي كه مي خواست رسيد زيرا انديشه جنگ و فن آن شايد اصلي ترين دغدغه 
يا يكي از محوري ترين انديشه هاي او بود. ماكياولي با نوشتن هر يك از كتاب هايش در 
حقيقت عاليق و دغدغه هاي خ��ود را در هر كتاب بيان مي كند. لذا در كتاب ش��هريار 
)كه به دنبال توصيف ش��هريار داراي ويرتو اس��ت( به چزاره بورجا )كه ش��هريار مورد 
عالقه وي اس��ت( و نوع حكومتداري وي تاكيد مي كند. در كتاب گفتارها به حكومت 
جمهوري روم و تمام نق��اط قوت آن مي پردازد و در كتاب ف��ن جنگ و تاريخ فلورانس 
به فن جنگ به عنوان عامل حياتي براي حكومت كردن و حفظ اقتدار و عظمت كشور 
و همچنين اهميت مطالعه تاريخ اصرار مي ورزد. ماكياولي در پايان مقدمه كتاب دوم 
گفتارها، توصيه بر تقليد از نظام حكومتي جمهوري روم مي كند و مي گويد به روشني 
عيان اس��ت، كه امروز »نه دين حرمتي دارد و نه قوانين و نه انضباط نظامي، همه چيز 
در منجالب فساد فرو رفته است و ناپاك ترين لكه ها را بر دامن كساني مي توان ديد كه 
بر كرسي قضاوت نشسته اند و به همه فرمان مي رانند و چش��م دارند كه همه ايشان را 
بپرستند«. آنچه هويداست، ماكياولي عدم يكپارچگي، فساد، تجزيه و نفاق، هرج و مرج 
و آشفتگي را در كشورش ايتاليا مي بيند؛ وي اين وضعيت كشور را همان طور كه گفته 
شد به ترتيب محصول چهار مشكل اساسي مي داند كه عبارتند از: نبود انضباط نظامي، 
فقدان قوانين نيكو، حرمت نداشتن دين و فاسد شدن جامعه و حكومت. مهم ترين بعد 
در اين چهار مورد از نظر ماكياولي نبود انضباط نظامي يا بهتر اس��ت بگويم مشكالت 
نظامي است. به نظر مي رسد اصلي ترين محور انديشه ماكياولي جنگ و فن جنگ است؛ 
چرا كه همان طور مي دانيم وي پيرو اهميت و دغدغه خويش از اين موضوع، كتابي به نام 

فن جنگ را به رشته تحرير درآورده است. 
 به وضوح مي توان در آثار اين انديش��مند فهميد كه وي به دنبال ش��هرياري دلير، 
جنگجو و صاحب فن جنگ بوده چرا كه در تاريخ مي بينيم شهرياران جنگجو، زيرك 
و با تدبير چه فتوحاتي را انجام داده اند و كشورهايي كه رو به سقوط بوده اند را با زيركي 
و دليري سربلند كرده اند. اگر به اشعار وانديش��ه فردوسي در شاهنامه نيك بنگريم در 
حقيقت درمي يابيم كه دغدغه بزرگ فردوسي وطن پرس��ت نيز كامال مشابه دغدغه 
ماكياولي اس��ت، چراكه هر دوي آنها به دنبال شوكت و عظمت گذشته سرزمين شان 
هستند و فردوس��ي با به تصوير كش��يدن پهلوانان و شهرياران گذش��ته چون رستم، 
گودرز و اسفنديار به دنبال غيرت ايراني يا همان ويرتوي ايتاليايي مي گردد تا به وسيله 
شهرياران و پهلوانان آينده در مقابل لشگرهاي توران بايستند و شكوه گذشته كشورشان 
را به دست آورده و حفظ كنند بنابراين شهريار داراي ويرتو بدون شك شهرياري بوده 
كه مهم ترين صفات آن دليري، داشتن استعداد فن جنگ و زيركي در انديشه ماكياولي 
بوده اس��ت. ماكياولي تا اواخر عمرش به دنبال پياده كردن انديش��ه هايش بود چرا كه 
مي دانست اگر مشكل نظام جنگي ايتاليا را حل كند دوباره ايتالياي قدرتمند گذشته 
را احيا خواهد كرد. لذا در انتهاي س��ال ۱5۰6 با موافقت س��ودريني )رييس ش��وراي 
۱۰ نفري كه به جاي خود وي نشس��ته بود( تصميم به تشكيل س��پاه و وزارت جنگ 
شد و شخص ماكياولي به عنوان وزير جنگ انتخاب ش��د و در نهايت وي به آن چيزي 
كه مي خواست رس��يد زيرا انديشه جنگ و فن آن ش��ايد اصلي ترين دغدغه يا يكي از 

محوري ترين انديشه هاي او بود. 

محمد  ترجمه:   / رابين  كوري   
زماني جمشيدي

مارشال برمن، نظريه پرداز سياسي همكار 
من در CNUV درگذشت. هنگامي كه اين 
خبر را شنيدم نخستين چيزي كه به ذهنم 
رسيد يازده سپتامبر بود، اين روز خوبي براي 
مردن نيست، ولي مردن در روزي كه نامش 
تداعيگر مرگ است- هر چند مرگ نزديك 
به سه هزار نفر در چنين روزي، بيشترشان 
در ش��هر محبوب او نيويورك، ي��ا كودتاي 
يازده سپتامبر ۱۹7۳ در شيلي كه آلنده را 
سرنگون و پينوشه را بر سر كار آورد- درباره 
برمن به نظر مي رس��د ش��بيه حمله خشن 

ويژه يي باشد عليه جهان. 
ن��زد ه��ر ك��س ك��ه او را مي ش��ناخت 
ي��ا آث��ارش را خوانده ب��ود برمن م��رد يك 
زندگ��ي س��ركش و زاين��ده ب��ود. زندگي 
شهر، كه او در اثر كالس��يك خود »هر آنچه 
س��خت و اس��توار اس��ت...« به  آن شهرت و 
جاودانگي بخش��يده ب��ود، زندگي، عش��ق 
 و رهاي��ي، ك��ه در »سياس��ت اصال��ت«

از   The Politics of Authenticity 
آن سخن گفته بود )بخش��نامه هاي ايراني 
مونتس��كيوي اش بخوانيد؛ ش��ما هرگز آن 
كتاب را اين گونه نخواهي��د خواند(؛ زندگي 
هنر واال و فرهن��گ عامه )پ��اپ(، ... يا هيپ 

هاپ. 
مارش��ال به هر جايي س��رك كش��يد 
و س��همش همه جهان ش��د. تنه��ا چيزي 
كه نتوانس��ت تاب آورد زش��تي و خشونت 
 ب��ود. اگ��ر باي��د بمي��رد، باي��د در روز مي 
) May  Day( مي��رد، ن��ه فق��ط روز م��ي 
 سياس��ت راديكال بين الملل )ك��ه آن هم 
روزي اس��ت در يادب��ود م��رگ( بلك��ه روز 
مي بهار روز رقص و آواز، جشن هاي بارآوري 

و زايندگي... .
و درب��اره آن روز، يازده س��پتامبر هنوز 
چيزي هس��ت كه به نظر مربوط مي رس��د. 
دي��دگاه مارش��ال درب��اره غ��رش زندگي 
به طرزي گريزناپذير با آگاه��ي او از مرگ و 
ويراني پيوند دارد. »هر آنچه سخت و استوار 
اس��ت...« كه نام خود را از س��طر مشهوري 
در مانيفس��ت كمونيس��ت مي گيرد، يك 
جشن نامه پيروزي اس��ت بر تجربه تقسيم 
ش��ده divided exprience كه همان 
مدرنيته باشد، از دس��ت دادن جهان قديم 

كه سازگاري دارد با آفرينش جهان جديد، 
پوسيدگي به مثابه ش��رط سازندگي. هرگاه 
به مارشال مي انديش��م ياد سطري مي افتم 
از شعر Notre Dame اوزيپ ماندلشتام: 
»من نيز يك روز از فش��ار بي رحم و خشن، 
زيباي��ي خواهم آفري��د« )ش��گفت اينكه، 
ه��ر چند مارش��ال در ه��ر آنچه س��خت و 
استوار اس��ت... به تفصيل درباره ماندلشتام 
مي نويس��د هرگز ذكري از اين شعر به ميان 

نمي آورد(.
هر آنچه سخت و استوار اس��ت... از آن 
دس��ت متون تئوريك كميابي است كه به 
معن��اي واقعي كلمه يك سرگذش��ت نامه 
اس��ت، فاش  كننده يي عميقا ش��خصي از 
هستي پديدآورنده اش. همانند گفتار دوم 
روسو يا شرق شناسي ادوارد سعيد، شديدا 
و ش��ايد به طرزي تاب نياوردني صميمانه 
است. به ظاهر بحثي اس��ت رسمي درباره 
مارك��س و مدرنيس��م، ول��ي زندگينامه 
خودنوش��ت كسي اس��ت كه در جامه  يك 
نوجوان ۱۰ تا ۱۹ س��اله، جهان��ش را رو به 
پايان مي بيند، در طول سال سرنوشت ساز 
۱۹5۳، كه رابرت موزس داشت به واسطه 
همس��ايه اش در بخ��ش ترمونت ش��رقي 
برونكس جنوبي مي غريد. عل��ت، بزرگراه 
كراس برونكس ب��ود، ول��ي در اين علت و 
رعيت ش��ريرش، برمن اله��ه اش را يافت، 

فاوستش را، گل هاي رنجش را. )۱( 
من، بزرگ ش��ده در حومه وستچستر 
ده��ه ۱۹7۰، به ي��اد م��ي آورم رانندگي 
ب��ر ف��راز برونك��س جنوب��ي را روي آن 
امتدادهاي ش��رياني دراز و نگريس��تن به 
پايين، بيرون و خرابي ه��ا و انهدام ها. ولي 
تنها زماني كه مارش��ال را خواندم بود كه 
فهميدم سرچشمه اش را يا دست كم يكي 
از سرچش��مه هايش را: گلوله ويرانگر يك 
نابغه ديوانه ش��هري، كه آغازگر بازسازي 
ش��هري كامل ب��ود، به گونه ي��ي كه هيچ 
نباشد جز شبكه يي از بزرگراه ها و آزادراه ها 
براي نقل و انتقال م��ردم و كاال از نقطه يي 
ب��ه نقطه يي ديگ��ر. رابرت موزس كس��ي 
بود كه همه اينها را ممك��ن كرد. هنگامي 
كه در دهه ۱۹5۰ پرس��ش آلن گينزبرگ 
]در زوزه[ را ش��نيدم »كه ب��ود مرد مرموز 
س��يمان و آلومينيوم؟« در وهله نخس��ت 
اين اطمينان به من دس��ت داد كه هر چند 

شاعر، او را نشناسد، موزس همان مرد است. 
مانن��د Moloch گينزبرگ كه خيلي زود 
وارد روحم ش��د، رابرت م��وزس و كارهاي 
همگاني اش وارد زندگي من ش��د درس��ت 
پيش از بجا آوردن مراسم تكليف، و كمك 

كرد به اتمام دوران كودكي ام. ]... [
در كال��ج، هن��گام كش��ف پيراتس��ي، 
بي درن��گ خ��ود را در خان��ه يافت��م ي��ا 
مي توانس��تم از كتابخان��ه كلمبي��ا ب��ه 

عمارت هاي در حال ساخت برگردم و خود 
را در ميانه آخرين پرده فاوست گوته بيابم. 

)كارهاي موزس به ما اين ايده ها را داد.( 
درس��ت همين جا، در آخرين س��طر، با 
انسان رويارو مي شويم. در ميان ويرانه ها، به 
گل هاي فرهنگ واال نايل مي شود، آنگاه در 
خردمندي رخنه ايجاد مي شود. اين همان 
مارشال است. همان مدرنيته است. مدرنيته 
مارش��ال. »ما از ويرانه ها مي آييم«... »ولي 

ويران نش��ده ايم«. مارش��ال دوست داشت 
ايميل هايش را با »شالوم« امضا كند. سابقا 
فك��ر مي كردم منظ��ورش صرف��ا »صلح« 
است، ولي البته شالوم هم به معني »سالم« 
اس��ت هم »خداحافظي«. اين هم مارشال 
بود: هر س��المي يك خداحافظ��ي بود، هر 

رسيدني يك عزيمت. 
او درباره كوربوزي��ه به مثابه الهام بخش 
رابرت موزس سخن مي گفت، هردوي آنها 

به قول مارشال »متافيزيسين هاي ترافيك« 
بودند. فقط ب��ه زيبايي كلمات س��وزناك و 
كنايه دار مارشال گوش كنيد، آنگاه انسان را 
خواهيد شناخت: »ما مجبوريم با ماشين ها 
مستهلك ش��ويم، جرياني كه پايان ندارد ... 

بكش خيابان را«. 
 )۱( اشاره به اثري از شارل بودلر

 برگرفته از:
 http://www. jacobinmag.Com 
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پست مدرنيسم به روايت برمن

 پست  مدرنيس��م  پيكره پيچي��ده  و دره��م  تنيده يي  
است  كه  از چهاردهه پيش  به  اين  س��و )اواخر دهه ۱۹6۰( 
س��ربرآورد و هنوز س��ال هاي  پويايي  خود را طي  مي كند. 
برمن  نيز مانند بقيه صاحبنظران، خاستگاه  پست  مدرنيسم  
را در معماري  به  ويژه  در اياالت  متحده  جست وجو مي كند و 
تسري  آن  به  حوزه علوم  اجتماعي  در فرانسه  را از اين  رهگذر 
مي داند.  عطف  توجه  به  صورت  و اش��كال  گذشته  و درهم  
آميختن  آنها با يافته هاي جديد سبب  پديداري  فضاهايي  
در معماري  ش��ده اس��ت  كه  بس��يار پيچيده، استعاري، 
رمزگونه، متناقض  و چندوجهي  اس��ت. اي��ن  پديدارهاي  
رمزگونه  و چندوجهي  بيان  معضالت  مفهومي  و انس��اني  
را دنبال  مي كنن��د. اما برمن  درهم  آميزي  گذش��ته  و حال  
را يك  نوآوري  به  حس��اب  نمي آورد كه  آن  را ايده محوري  
مدرنيس��م  در عرصه ادبيات  و هنر مي دان��د، يعني  اصول  
مونتاژ. برمن  گسس��ت هاي  راديكال، بران��دازي، انقطاع، 
تخطي ها و فرارفتن ها و فرود آمدن ها در پست  مدرنيسم  را 
تنها يك  خود ارتقادهي  پر سر و صدا و بي شرم  و حيا مي داند 
كه  ترجيع  بندي است  آش��نا. وي  اوج  پست  مدرنيسم  را در 
ساختماني  مي داند كه  فيليپ  جانسون  در اواخر دهه ۱۹7۰ 
در نيوي��ورك  بنا كرد؛ آس��مانخراش  عظيمي  كه  ش��امل  
سردرها و طاق هاي  پشت  سر هم  در قسمت  پايين  و انتهايي  
ساختمان  و پنجاه  طبقه  س��اختمان  بين  آنها بود. اگر چه  
ظرف  يك  دهه  اين  آسمانخراش  مبدل  به  مخروبه يي  شد اما 
از وجه  معماري  پست  مدرنيسم  كه  بگذريم  وجه  اجتماعي  
آن  در فرانس��ه  ظه��ور پيدا ك��رد. قيام ها و ش��ورش هاي  
دانشجويي  پاريس  در سال  ۱۹6۸ و شكست  اين  جنبش ها 
زمينه  س��از پست  مدرنيس��م  اجتماعي  در فرانس��ه  شد و 
متفكران  برجسته پست  مدرنيس��م  بمانند ميشل  فوكو، 
ژاك  الكان، روالن  بارت، ژان  فرانس��وا ليوت��ار، ژاك  دريدا، 

ژوليا كريس��توا و ژان  بورديارا بايد برآم��ده  از جريان هاي  
اجتماعي  همين  دوره  دانست. نكته قابل  توجه  اينكه  اغلب  
اين  روشنفكران  خود از انقالبيون  و راديكال هاي  دهه ۱۹6۰ 
بودند اما آنان  گناه  راديكالگري  خود را به  گردن  آن  چيزي  
مي اندازند كه  دريدا آن  را »متافيزيك  حضور« مي نامد. به  
اين  معنا كه  يگانه  شمردن  ذات  و تجربه انسان ها، متافيزيك  
غلطي  است  كه  پايه  و مبناي  حقوق  بشر غربي  شده  است  
و در اين  يكسان  شماري  بسياري  از اختالفات  و تفاوت هاي  
آدميان  ناديده  گرفته  ش��ده  اس��ت. از جمله  تفاوت هايي  
كه  آنان  مدنظر دارند؛ جنس��يت، نژاد و قوميت  اس��ت. اما 
اختالفات  ديگر از قبيل  طبق��ات  و مليت  و مذهب  چندان  
مورد توجه  آنان  نيس��ت.  پست  مدرنيس��م  همان گونه  كه  
ليوتار مي گويد گريزي  است  از »محو و مستحيل  شدن  ايده 
پيشرفت  در درون  عقالنيت  و آزادي« و اين  گريز امكان پذير 
نيس��ت  جز با نفي  روايت هاي  كالن  و فراروايت ها و اصول  
تعميم  بخش. آنان  نمي خواهند روايت  داس��تان ها فراتر از 
خود انسان  به  تاريخ  فردي  و جمعي اش  معنا ببخشد چرا كه  
اساسا ليوتار معتقد است  معنا و حقيقت  فقط  در تجمع هاي  
خاصي  از عقيده  و هوش  مي تواند وجود داشته  باشد و آنگاه  
ليوتار شك  انديشي  خود را تا آنجا پيش  مي برد كه  مي پرسد 
آيا اساسا انس��ان ها قادر به  دانستن  و ش��ناختن  چيزي  يا 
قادر به  انجام  دادن  كاري  يا عملي  هستند؟! در اينجا برمن  
به  كنايه  مي گويد كه  اين  خيزش  ناگهاني  از شك  انديشي  
به  احكام  پيش��يني  )يعن��ي  فراروايت  هم��ان  چيزي  كه  
پس��ت  مدرن  آن  را نفي  مي كند( ويژگي  شاخص  و بارز كل  
تفكر پس��ت  مدرن  اس��ت.  وقايع  جنگ  جهاني  اول، دوم، 
فاشيسم، كمونيسم، واقعه هيروش��يما و... كافي  بود تا در 
كنار چرخش  سريع  فرانسه  به  سمت  راست  پست  مدرن ها 
همه دستاوردهاي  عصر روش��نگري  را به  باد انتقاد بگيرند 

و قهر و خشونت  و تروريسم  را از دس��تاوردهاي  آن  بدانند 
كه  مقوالتي  چون  روش��نگري ، انقالب، اومانيس��م  و ايده 
حقوق  بشر موجد آنهاست.  در حالي  كه  فرانسوي ها به  كرانه 
رود راين  مي نگرند و هايدگر را مي ستايند اومانيست هاي  
آلماني  نظير هابرماس  نگران  بازگش��ت  بربريت  به  سراسر 
اروپا هستند. جنبش هاي  پست  مدرنيستي  امروز در قالب  
گروه هاي  فمينيس��تي، طرفداران  محيط  زيست، سبزها 
و طرفداران  صلح  و خلع  سالح  هسته يي  و... فعال  هستند، 
اما پرس��ش  برمن  از پس��ت  مدرن ها يا اين  پيش  شرط  اين  
است  كه  اگر ايده هاي  مربوط  به  عدالت، برابري، انسانيت  و 
حقوق  بشر فاقد زمينه  و بستر الزم  هستند پس  چرا كسي  
كه  عضو اين  گروه ها نيست  بايد خود را با آنها وفق  داده  و به  
تاييد و حمايت  از آنان  برخيزد و ادعاي  آنان  مبني  بر مورد 

سوءاستفاده  قرار گرفتن شان  اهميت  قايل  شود! چرا؟! 
 برمن  س��پس  موض��وع  ديگ��ري  را پيش  مي كش��د؛ 
مبارزه  براي  دستيابي  به  حقوق  بش��ر در اواخر دهه ۸۰ و 
اوايل  دهه ۹۰ در اروپاي  ش��رقي  و چين. وي  به  تظاهرات  
پراگ  و دانش��جويان  چيني  و در ميدان  تيان  آن  من  اشاره  
مي كند. او اين  مبارزات  را تالش��ي  جدي  براي  دس��تيابي  
به  روايت ه��اي  كالن  يعني  حقوق  بش��ر مي داند در حالي  
كه  پست  مدرن ها آن  را به  امتيازخواهي  قومي  و قبيله يي  
و صنفي  تقليل  مي دهند. برمن  آينده يي  براي  پست  مدرن  
پيش  بيني  نمي كند زيرا آن  را بيشتر يك  ذهنيت  مي داند 
تا يك  نظريه. اين  ذهنيت  آميزه يي  اس��ت  از سفسطه ها، 
گزافه گويي ها، ايه��ام  و ابه��ام، مجاز و تمثي��ل، كنايه  و 
استعاره، تقليد و تصنع  و دلمردگي  و افسردگي، كسادي  
و ركود، نفرت  و بيزاري ، خستگي  مداوم  و... در فضاي  چنين  
ذهنيتي  ديگر حادثه يي  رخ  نخواه��د داد و اتفاقي  به  وقوع  
نخواهد پيوست. همه چيز از مدت ها پيش  روي  داده  است  
و تهي  و بي مايگي  اس��ت  كه  عمق  ژرفاها را پر كرده  است. 
اما برمن  به  زنان  و مرداني  اميدوار اس��ت  كه  به  عرصه هاي  
جديد گام  مي نهند و افق هايي  جديد از ابداع  و مهارت  پيش  

روي  خود و ديگران  مي گشايند. 

متافيزيك    ترافيك

در باب مارشال برمن )1940-2013( 
فيلسوفي كه به هر جايي سرك كشيد 

وقتي ك�ه مارش�ال برمن 
چيزي  نخستين  درگذشت، 
كه به ذهن�م رس�يد يازده 
س�پتامبر ب�ود، اي�ن روز 
خوبي براي مردن نيس�ت، 
ول�ي م�ردن در روزي كه 
 نامش تداعيگر مرگ اس�ت 
ش�بيه  برم�ن  درب�اره 
حمل�ه علي�ه جهان اس�ت

مارشال برمن )2013-1940( نظريه پرداز سياسي ماركسيست امريكايي كه در 
ايران به واسطه كتاب »تجربه مدرنيته« شناخته شده است يازدهم سپتامبر 
امسال درگذشت. اين عاشق ماركس و نيويورك و به تعبيري سقراط منهتن و از 
معدود ماركسيست هاي امريكايي است در سرزميني كه چندان خاطره خوشي 
از ماركسيست ها ندارد و آنها هم چندان دلخوش از اين كشور نيستند. مرگ او 
در يازدهم سپتامبر و همزماني آن با برخي رخدادهاي مهم تاريخي توجه زيادي را 
برانگيخت. برمن خود چندين سال پيش در مصاحبه يي با توني موچينسكي از آن 
حادثه سخن گفته بود. گفتار پيش رو ترجمه و تلخيصي است از كوري رابين، كه به 

گفته خودش از سال 1999 با برمن دوست و همكار بوده است.

ب��ه تازگ��ي كت��اب »درس��نامه الهيات 
مس��يحي« اثر آليس��تر مك گراث با ترجمه 
بهروز حدادي توسط انتشارات دانشگاه اديان 
و مذاهب منتشر شد. الهيات مسيحي حاصل 
بيش از دو هزار تامل و انديش��ه ورزي جمعي 
از الهي دانان و موحداني اس��ت كه در مواجهه 
با جريان هاي فكري و ديني مختلف س��عي 
كردند تا تقريري قابل دفاع از آموزه هاي دين 
مسيحيت ارائه دهند و در اين راه كوشيده اند 
تا از ميراث هاي فلس��في و بن مايه هاي ديني 
مختلف كامال بهره برند و در مجموع، آييني 
را معرفي كنند كه هم براي نخبگان علم و هم 
توده هاي متدين و نيز غيرمتديناني كه اميد 
مي رفت به اين س��وي س��وق يابند، مقبول و 
مطبوع باش��د. جريان هاي فكري و فلس��في 
 و نيز س��نت هاي دين��ي، به وي��ژه يهوديت، 
بر اين دستاورد فكري تاثيرگذار بودند و البته 
نبايد از تاثيرگذاري مس��تقيم و غيرمستقيم 
انديشه هاي فلس��في و كالمي قرآن كريم و 
نظرگاه هاي فيلس��وفان و متكلمان مسلمان 
به ويژه در مباحثي چون توحي��د و تثليث و 
صفات خداوند غافل ش��د يا آن را دس��ت كم 
گرفت زي��را در برهه هايي خاص، فلس��فه و 
كالم اسالمي بيشترين تاثير را بر تفكر الهياتي 
يهودي و مسيحي داشت كه از جمله مي توان 
به چهره ش��اخص و بارز موس��ي بن ميمون 
و كتاب دالله الحائرين اش��اره كرد. با تاسف، 
در س��ده هاي آخ��ر روند تعام��ل و وام گيري 
ميان گرايش ها و ش��اخه هاي سه دين بزرگ 
ابراهيمي، همزمان با افول انديش��ه ورزي در 
جهان اسالم، رو به ضعف گراييد و پديده هاي 
استشراق و تبشير گرچه زمينه ساز مناسباتي 
ميان عالمان مختلف ش��د، عيب اساسي آن 
اين بود كه جنبه جدلي و تخريبي داش��ت و 
در آن، از جدال حسن، كه توصيه قرآن كريم 

است، خبري نبود. خوشبختانه در دهه هاي 
اخير، نوعي همدلي و درك مشترك به ويژه 
در مواجهه با پديده الحاد - كه درد مش��ترك 
اس��ت - پديد آمد و برگزاري نشس��ت هاي 
ش��وراي دوم واتيكان در دهه 6۰ ميالدي كه 
با دعوت از نمايندگاني از جهان اسالم صورت 
گرفت، آن را تقويت كرد تا جايي كه در يكي، 
دو دهه اخي��ر، موضوع گفت وگ��و و ديالوگ 
ميان اديان بيش از پيش در كانون توجه قرار 
گرفته اس��ت. به هر تقدير، ش��ناخت درست 
و اصولي الهيات مس��يحي با توج��ه به اينكه 
به لحاظ تاريخ��ي، اس��الم در ادامه يهوديت 
و مسيحيت اس��ت و پيامبر عظيم الشأن آن 
خود را مصدقا لما بي��ن يديه معرفي كرده، نه 
كسي يا آييني كه يكس��ره دست به تاسيس 
زده، اهميت فراوان��ي دارد و با توجه به اينكه 
اسالم  در موارد مختلف درصدد نفي يا اصالح 
پاره يي از آموزه ها يا برداشت ها و تفسيرهاي 
رايج برآمد، آگاهي دقي��ق از آنچه نقد و نفي 
يا تحسين ش��ده، بس ضروري است؛ چنان 
كه براي ش��ناخت خود قرآن كريم، آگاهي از 
شأن نزول در فهم درس��ت آيات خداوند بس 
ضروري اس��ت يا چن��ان كه بعض��ي بزرگان 
گفته اند كه احاديث فقه شيعه حاشيه يي بر 
فقه اهل سنت است كه درصدد رفع كجي ها 

و كاستي هاي آن برآمده است. 
 ش��ناخت درس��ت الهيات مس��يحي به 
داليلي چند براي عالمان و متكلمان مسلمان 
ضروري و بايسته اس��ت. مولف كتاب، آقاي 
آليستر مك گراث، اس��تاد الهيات و نويسنده 
و پژوهشگر بنام انگليس��ي است كه پيش تر 
كتابي از وي به زبان فارس��ي به نام مقدمه يي 
بر تفكر نهضت اصالح ديني )۱۳۸۲( منتشر 
شده اس��ت. وي در س��ال ۱۹5۳ در بلفاست 
متولد ش��د و س��ال هاي متم��ادي از حيات 

علم��ي اش را در دانش��گاه هاي آكس��فورد و 
كمبريج به سر برد. جالب آنكه حوزه تحصيلي 
و مطالعاتي اش در ابتدا رشته هاي رياضيات، 
فيزيك و ش��يمي بود و جالب تر آنكه در ابتدا 
تعلق خاطري به دين نداشت، ليكن در ميانه 
زندگي مسيري متفاوت برگزيد و مطالعات و 
پژوهش هاي خ��ود را در حوزه هاي مختلف 
دي��ن چ��ون الهي��ات، معنويت، عل��م دين 
و بررس��ي هاي تاريخ��ي متمركز ك��رد كه 
حاصل آن، تاليف آثار مختلفي اس��ت كه چه 
به لحاظ س��بك و چه به لح��اظ محتوا حايز 
اهميت است. وي در سال ۱۹۹۹ در دانشگاه 
آكسفورد كرسي »اس��تاد الهيات تاريخي« 
را از آن خ��ود كرد و در س��ال ۲۰۰۱ به خاطر 
پژوهش هاي��ش در زمينه الهي��ات تاريخي و 
نظام مند از دانش��گاه يادش��ده جايزه گرفت. 
از مهم ترين آث��ار وي مي ت��وان از كتاب زير 
نام ب��رد: »الهي��ات علمي« در س��ه جلد كه 
طي س��ال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ منتشر شد 
و يك��ي از مهم تري��ن و باارزش تري��ن آثار در 
موضوع يادشده است. »الهيات تاريخي« كه 
در نق��د ديدگاه هاي الح��ادي دوكينز درباره 
خداس��ت. مبارزه با الحاد و مناقشه مكتوب 

و رس��انه يي با كس��اني چون ريچارد دوكينز 
و ريچ��ارد هيچنز از جمل��ه فعاليت هاي وي 
اس��ت. وي در رد كت��اب توهم خدا نوش��ته 
دوكينز، كت��اب توهمات دوكينز را نوش��ت. 
كتاب »درسنامه الهيات مس��يحي« يكي از 
مهم ترين آثار وي اس��ت كه به عنوان كتابي 
درسي و متن آموزشي ش��هرتي بين المللي 
دارد و نويس��نده تاكنون پن��ج ويرايش آن را 
به خوانندگان تقدي��م كرده اس��ت. آنچه بر 
اهميت و جذابيت اين اثر افزوده، آن است كه 
نويس��نده با رويكردي علمي و بي طرفانه و با 
استفاده از نثري روان و خوشخوان و گزينشي 
زيبا و س��تودني، مهم تري��ن مباحث مطرح 
در الهيات مس��يحي را مطرح كرده و پيش از 
ورود به مباحث مرب��وط به آموزه هاي الهيات 
مسيحي، طي هش��ت فصل، مقدمات بحث 
را به خوب��ي تقرير و بيان ك��رده و در ارائه اين 
مباحث، مهم ترين آموزه هاي مسيحي چون 
خدا و تثليث را توضيح داده است. در قسمتي 
از مقدمه كتاب مي خوانيم: »ام��روزه نياز به 
وجود كتابي مقدماتي در باب الهيات مسيحي 
به خوبي احساس مي شود. تجربه نشان داده 
اس��ت كه بس��ياري از كتاب ه��اي مقدماتي 

موجود، به گونه ي��ي نوميدكننده، چيزي جز 
تصورات خوش بينانه درباره معلومات پيشين 
خوانندگان نيس��تند و اين تا حدي حاكي از 
تح��ول و چرخش ديني مهم��ي در فرهنگ 
غرب است. بسياري از دانشجوياني كه امروزه 
به الهيات مسيحي عالقه مندند، به تازگي به 
اين آيين درآمده اند و برخالف دانش��جويان 
پيش��ين، فه��م موروثي ش��ان از ماهي��ت 
مس��يحيت، واژه هاي تخصصي يا س��اختار 
فكري مسيحيت اندك اس��ت. هر چيزي را 
بايد معرفي ك��رد و توضي��ح داد. از اين رو، در 
اين كتاب فرض بر اين اس��ت كه خوانندگان 
از الهيات مس��يحي هيچ اطالعي ندارند. هر 
مطلبي در نهايت سادگي و روشني بيان شده 

است...«
مولف كتاب را در س��ه بخش كلي تنظيم 
كرده اس��ت. در بخ��ش اول به بررس��ي ادوار 
مهم موضوعات اساسي و چهره هاي برجسته 
الهيات مسيحي پرداخته است. در بخش دوم، 
منابع و ش��يوه هاي مطرح در بررسي الهيات 
مس��يحي مورد توجه قرار گرفته و در بخش 
س��وم، مهم ترين آموزه هاي الهيات مسيحي 
بررسي شده اس��ت كه عبارتند از آموزه هاي 

خدا، تثليث، مس��يح، نجات، ماهيت بش��ر و 
گناه، كليس��ا و... در فصل نخست، از اهميت 
دوره آباء )۱۰۰�45۱م( و مهم ترين چهره هاي 
آن )ژوس��تين، ايرنئوس اهل لي��ون، اريگن، 
آتاناسيوس و آگوستين( و نيز تحوالت الهياتي 
آن )مانند تعيين كتاب ه��اي قانوني، جايگاه 
سنت، تنظيم اعتقادنامه ها و ارتباط الهيات با 
فرهنگ سكوالر( س��خن به ميان آمده است. 
در فصل دوم، دوره قرون وس��طي و رنسانس 
و جريان هاي مهمي مثل حكمت مدرس��ي 
و اومانيس��م و الهيدانان برجس��ته آن مانند 
آنس��لم، آكوئيناس و اس��كوت بررسي شده 
است. در فصل س��وم عصر اصالحات ديني و 
دوره هاي پس از آن مانند آنسلم، آكوئيناس 
اسكوت بررسي شده است. در فصل سوم عصر 
اصالحات ديني و دوره هاي پ��س از آن مورد 
توجه ق��رار گرفته و چهره هاي برجس��ته آن 
مانند لوتر، تسوينگلي و كالون معرفي شده اند. 
در فصل چهارم، دوره مدرن ت��ا زمان حاضر 
بررسي شده و بحث مبس��وطي درباره دوره 
روشنگري و جنبش هاي فكري زيرمجموعه 
آن مانند رمانتيسم، ماركسيسم، فمينيسم 
دوره هاي مدرن و فرامدرن، ليبراليسم و پست 
ليبراليسم و غيره مورد توجه قرار گرفته است. 

در پنجمي��ن فصل كت��اب، مولف ضمن 
توضي��ح درباره س��اختار الهيات مس��يحي، 
عناويني چ��ون مطالعات كتاب مقدس��ي، 
الهيات هاي نظام من��د، تاريخي، ش��باني و 
فلس��في را مورد بحث قرار داده اس��ت. بحث 
از ش��يوه ها و مناب��ع الهيات فصل شش��م را 
به خ��ود اختص��اص داده و مول��ف در آن به 
بررس��ي جايگاه كتاب مقدس، عقل سنت و 
تجربه دين��ي در الهيات مس��يحي پرداخته 
اس��ت. ش��ناخت خدا ب��ه ش��كل طبيعي و 
عقالني يا مكاش��فه يي و وحياني و مشكالت 
و محدوديت هاي هر يك مطالبي اس��ت كه 
در فصل هفتم بررسي ش��ده است. در فصل 
هشتم بحث بسيار مهمي درباره رابطه فلسفه 
و الهيات طرح شده است.بقيه فصول كتاب، 
به بررسي مهم ترين آموزه ها و عقايد در الهيات 

مسيحي پرداخته است. 

دانشگاه اديان و مذاهب قم نگاهي به كتاب الهيات مسيحي 
را منتشر كرد

دفاع از آموزه هاي خداباوري
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