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علم
مقصود از «علوم خودي» علومی است که
عجالتا از آن خودمان است و در باره آنها ،میراث
مکتوب عظیمی هم داریم و
بسیاری از آنها در طول هزاران
سال به گونه پیش رفته که از نقطه
نظر دانشی پیشرفت که نداشته،
پسرفت هم داشته است.
سردرگمــیهـای مـوجود
در اندیشههای موجود جامعه
ما ریشه در استفاده از گزارههای متعارضی دارد که
دایما علیه یکدیگر و برای اثبات مدعاهایی متفاوت
خود طی بیش از هزار سال بکار می بریم .شاید در
ابتدا ،این کار ما را شبیه به مباحثات و گفتگوهای
طوالنی سقراط نشان دهد و این توهم را ایجاد کند
که ما در حال پیشرفت برای رسیدن به گزارهای
واقعی تر و مشترک هستیم .ولی به نظرم ،در بیشتر
موارد ،و با توجه به محصولی که در اختیار داریم،
این فقط یک توهم است که تصور کنیم مثل سقراط
بحث می کنیم.
این تفاوت در نبودن یک منطق و متد برای
بحث علمی برای رسیدن به نقطه پیشرفت در
انباشت معلومات برای کشف مجهوالت و نشستن
روی معلوم بعدی برای رسیدن به مجهول پسین
است .دالیل دیگری هم مانند استفاده از روش های
مجادله ای و اخالقیات مربوط به آن وجود دارد
که مجادالت ما را طوالنی و تقریبا بی خاصیت
کرده است .همه اینها سبب شده است ما دایما علیه
یکدیگر سخن بگوییم ،اما به هیچ نتیجه روشنی و
پیشرفتی نرسیم.
در حوزه تاریخ اسالم که آن را با کالم درهم

اشاره :در شمارة قبل در پايان نوشته استاد
طباطبايي مجد ،بخشي از گفتگو با مدير كتاب
فروشي تهران ،مرحوم مشمعچي را خوانديد و
اكنون ادامه همان گفتگو را مي خوانيد.
در س���الهاي  1345ت���ا 1350ش دورة
كامل دايرةالمعارفهاي بريتانيكا ،پان آمريكن
و الروس بهطور گس���تردهاي در همين تبريز
خودمان به فروش رسيد.
ادارات و مؤسسهها و افراد زيادي
روي چشم و همچشمي دورة اين قبيل
كتابها را خريدند و در قفسهها براي
پز دادن چيدند ولي كسي توجه نكرد
كه آن دايرةالمعارفها كهنهاند و از رده
خارج ش���دهاند و چون در كشورهاي غربي به
سبب كهنه بودن فروش نرفتهاند به ايران آوردهاند
و با استفاده از ژست كتابخواني عدهاي آنها را به
فروش رساندهاند.
از اين قبيل ماجراها زياد است و شما اگر
بخواهيد ميتوانيد مشابه گفتههاي مرا در پيرامون
خود به فراواني بيابيد .هر وقت به كتابفروشيها
ميرويد تنها در پي خريدن كتابهاي مورد عالقة
خود نباش���يد .به ديگر كتابها نيز نگاهي بكنيد.
خواهيد ديد كتابهايي كه فاقد جنبههاي علمي و
ادبي هستند و فقط و فقط براي سرگرمي نوشته
و چاپ شدهاند بيش���ترين رقم كتابهاي چاپ
دهند .با ظاهري
ش���ده را به خود اختصاص مي
چشمگير و بس���تهبندي زيبا و نواردار و قيمتي
گزاف .كاالي لوكس كه شاخ و دم ندارد.
با توجه به ش��رايط كنوني براي گسترش
مطالعه چه اقدامي را مناسب ميدانيد؟
از ميان عوامل مختلفي كه در شرايط كنوني
سد راه مطالعه شدهاند در درجة اول از مشكالت
مادي و در درجة بعدي از عدم زمينه مناس���ب
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چرا ما در مسیر علوم خودی ،رو به باال حرکت نمی کنیم؟
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استاددكتررسولجعفريان

آمیخته ایم شاهدیم که افراد برای اثبات مدعاهای
خود ،از هر جایی از آن ،موارد و شواهدی را اخذ
کرده و علیه دیگری استفاده می کنند ،استداللهایی
که تمامی ندارد .آن قدر استداللها و استنادهای
متعارض و به هم پیچیده از چند طرف عرضه می
شود که هیچ کس برای خرد کردن طرف مقابل
کم نمی آورد.
برای صلح با دشمن می شود به حدیبیه ،به
صلح در صفین ،به گفتگوی امام حسین با عمر
سعد استناد کرد و همزمان می توان به عدم سازش

امام حسین با دشمن ،به اصرار امام علی بر جنگ با
اصحاب جمل و بسیاری از موارد دیگر پرداخت.
در باره مصلحت اندیشی و کنار آمدن با آن هم
داستان همین طور است .سر جمع ،حس می کنیم
این استنادها چنان کالف در گمی شده که هیچ
راه خالصی از آن نیست و افراد با مطالعه کتابها،
توانسته اند برای خط و ربط سیاسی خود مشتی
حرف و استناد را دست و پا کنند.
و از آنجا که مشتریان هر جناح ،حرفهای
ُکبَرای خود را می خوانند ،از آن برای کشاندن

براي مطالعه ميتوان نام برد .مش���كل مادي را
ميتوان با س���رمايهگذاري از سوي دولت در
شرايط فعلي حل كرد .البته اين عقيدة شخصي
من است كه ميزان معلومات عمومي ما نسبت
به سالهاي گذشته پيشرفتي نشان نميدهد .مث ً
ال

عرفان به ما ياد ميدادند .حاال بعد از گذشت 45
سال دانشآموزان دبيرستاني هم با اين مباحث
آشنا نيستند .حتي كس���اني كه از دانشكدههاي
ادبيات فارغالتحصيل ميشوند آشناييهاي الزم
هاي مختلف ادبي ندارند.
را با مطالب جدّ ي زمينه
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كتابفروشيهاي تبريز

آن روزگار كه ما در دبستان درس ميخوانديم
در كالسهاي ابتدايي نه تنها كتابهاي مهم ادبي را
به عنوان متن درسي ميخوانديم بلكه تجزيه و
تحليل مطالب مشكل عرفاني و فلسفي نيز كم و
بيش جزو درسهاي ما قرار داشت .يادم نميرود
كه در كتابهاي فارس���ي چهارم ابتدايي سالهاي
 1325و 1326ش قياس را از نقطه نظر فلسفه و

فكر ميكنم زماني كه نس���لي ميزان معيني از
معلومات را براي خود غايت تصور كرد ،تكميل
معلومات براي آن نسل و نسل بعدي كار بسيار
دش���واري خواهد بود .روي همين اصل است
كه در ش���رايط كنوني از ميان باسوادترين افراد
جامعه غيرممكن است بتوانيم افرادي در رديف
دكتر منوچهر مرتضوي يا مرحوم استاد حسن

جمعیت به این طرف و آن طرف بهره ببرند .فکر
می کنم در بسیاری از مسائل کالمی و سیاسی
دیگر هم همین طور است.به سابقه تاریخی بر
می گردیم.
وقتی به سراغ استداللهای کالمی تو در تو در
باره قدیم بودن قرآن یا نبودن آن مراجعه می کنیم،
در می يابیم که تا چه اندازه با استداللهای متعارض
روی دست هم بلند می شدیم و تجربه نوعی
مجادله های بی سرانجام را تکرار می کردیم.
استثنائ ًا آن بحث را رها می کنیم و در می يابیم
که آن مباحث هیچ خاصیتی نداشته و ما را به هیچ
نقطهای نرسانده است .سوال این است :چرا این
مباحث واین سبک از گفتگوهای بی سرانجام در
میان ما تا این حد گسترده است؟
هزار بار رد یک فرقه و باورهای آن
می نویسم و مرتب حرفهایی را تکرار می کنیم و باز
از نو همان راه را می رویم .ما در گزاره های دینی ـ
تاریخی ،یا کالمی ـ دینی و مشابه اینها ،گرفتار رفت
و برگشت هایی هستیم که به نقطه فصل الخطاب
منتهی نمی شود.
انباشت علم پدید نمی آورد .ما را با مجهوالت
تازه «مسأله» و راه حل آنها آشنا نمی کند .این
مشکل باید به نوعی مشکل معرفتی که در دل این
قبیل استنادها وجود دارد ،بازگردد .شاید نبودن
متد درست بحث ،شاید ناصوابی سبک استدالل
یا اساسا مشکل در اصل این گزاره ها سبب این
وضع باشد.
ظاهرا ً در بحث های فقهی ـ حقوقی ،و آنچه
نیاز عملی جامعه است ،راه هموارتر است ،اما در یک
محدوده گستردهای از مباحث کالمی از هر نوع آن،
این کالف سردرگم سبب نوعی رکود شده و رفت و
برگشت های بی نتیجه را در پی داشته است.

قاضي طباطبايي بيابيم .باز تكرار ميكنم كه اين
عقيده شخصي من اس���ت .فع ً
ال ما شاهد زوال
تدريجي آخرين نس���ل علاّ مههاي عالم ادبيات
هس���تيم .نه تنها با توجه به شرايط كنوني ديگر
افرادي نظير استاد مرتضوي نميتواند به وجود
بيايد بلكه ما شاهد آخرين نسل طبقه كتابخوان
در مفهوم واقعي ،نه در مفهوم تخصصي ،هستيم.
گراني كتاب به اندازهاي است كه طبقة كتابخوان
كه معموالً از افراد كم درآمد و كارمند هس���تند
نميتوانند كتاب م���ورد عالقة خود را بخرند.
ضعف تدريجي معلومات ب���ه تدريج خود را
نشان ميدهد و مسلم است كه در سالهاي آينده
شدت بيشتري خواهد يافت .در قبال اين امر اگر
دست روي دست بگذاريم فقر فرهنگي سالهاي
آينده را تشديد كردهايم .اقدام مفيد و ثمربخش
از دس���ت بخش خصوصي ساخته نيست .اگر
مسئولين براي سالمت جسماني جمعيت كشور
به مواد غذايي سوبسيد ميدهند كه همه بتوانند
مواد غذاي���ي الزم را به قيمت ارزان تهيه كنند،
بايد در مسائل معنوي نيز اقدامات مشابهي را به
عمل بياورند .هر اندازه در زمينة علمي و فرهنگي
كشور سرمايهگذاري ش���ود ارزش دارد .كتاب
چيزي نيست كه اگر ارزان شد عدهاي بخرند و
احتكار كنند و بازار سياه به وجود بياورند .اگر
كاغذ را و يا امكانات چاپ را از مشكالت فعلي
كنار بكشند ارزاني كتاب ميزان مطالعه را چندين
ده برابر خواهد كرد.
البته ايجاد كتابخانههاي عمومي ،سالنهاي
مطالعه و مطرح كردن امر مطالعه به عنوان يكي از
ضروريات زندگي كارهايي است كه رسانههاي
گروهي بايد آنها را انجام دهند .شايد هنوز هم
براي ايجاد زمينههاي الزم دير نباشد.
ادامه دارد

