
اصالح مدرنیته، اخالق گرایی و انسان نو؛ معرفی فلسفه ی طه عبدالرحمان

وائل حالق

:مقدمه ی مترجم

 مغربی/، فیلسوف اخالق و دین، مابعدالطبیعه و منطق داِن نامدار مراکشی(۱۹۴۴متولد ) طه عبدالرحمان

 اما چون آثارش را عمدتاً به زبان عربی نگاشته، در خارج از جهان عرب  زبان کمتر شناخته شده. است

.هدف از ترجمه ی این مصاحبه معرفی او به دنیای فارسی زبان است. است

مشکالت اخالقی در مدرنیته ی. رابطه ی اخالق با سنت و مدرنیته از محورهای اساسی آثار عبدالرحمن است  

 غربی و اروپایی از جمله در شکل فجایع زیست  محیطی از یک طرف، و تداوم معضالت گوناگون

سیاسی در جهان عرب از سوی دیگر، او را بر تمرکز بر اخالق سوق داده-فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی  

محورین او این است که منبع اخالق برای بشر چیست؟ آیا چنانکه متفکران خردباور عصر پرسش . است  

 روشنگری همچون کانت گفته اند، عقل تنها منبع اخالق است؟ یا همان طور که بسیاری از نظریه پردازان

 سده های میانه و دین داران امروزی باور دارند، وحی منبع اصلی اخالق است؟ به همین ترتیب، می توان

 پرسید که رابطه ی اخالق با نهاد حکومت چیست؟ آیا این رابطه با عبور از دوران پیشامدرن به دوره ی

 مدرن تغییر کرده است؟ جایگاه اخالق در روابط بین الملل چیست؟ و آیا مسائلی هست که مدرنیته ی اروپایی

https://en.wikipedia.org/wiki/Taha_Abdurrahman


و در مواجهه با آنها از نظر اخالقی شکست خورده و الزم باشد با رجوع به سنت و اخالق دینی جبران   

.مرمت  شود؟ چنین پرسش هایی در کانون پروژه ی فکری عبدالرحمن قرار دارند

 به نظر طه عبدالرحمن، در فلسفه  ی اسالمی چهار منبع عقل، وحی، فقه عملی و علم االخالق از یکدیگر

او به طور مشخص منتقد. جدایی ناپذیرند و در واقع نوعی پایبندی به اخالق در محور همه ی آنها قرار دارد  

 جدی دیدگاهی در میان مسلمانان سلفی یا جهادی است که وحی را تنها منبع اخالق می دانند، گرچه نگاه

به عقیده ی او، نیروی اخالقی نیرویی است که. منحصراً عقل گرای فیلسوفان روشنگری را هم کافی نمی داند  

 می تواند به رنسانس سیاسی و فلسفی در جهان عرب بینجامد و حتی سهمی در رویکری تکثرگرا به اخالق

یا اندیشمندان« شریعت و اخالق/دین»عبدالرحمن منتقد تمایز برخی متفکران سنتی میان . جهانی داشته باشد  

رویکرد»نظریه ی جایگزینی که او ارائه می دهد . است« است و باید»و « واقع و ارزش»مدرن میان   

 است که بر اساس آن اخالق قرار است که )trusteeship paradigm ،نسق االئتمانیة( »پشت گرمی

[1].دین و علم و سیاست در دنیای کنونی باشد و بر این اساس انسانی نو بیافریند« پشت گرم»

(سؤال االخالق) پرسش اخالق کتاب های. عبدالرحمن سبک اندیشه ی دشوارگوی مخصوص به خود را دارد  

آنچه در ادامه می آید معرفی اندیشه های او بر اساس. در زمره ی آثار مهم او هستند( روح الدین) گوهر دین و  

اصالح مدرنیته، :کتابی است که انتشارات دانشگاه کلمبیا در مورد اندیشه های او منتشر شده است با عنوان  

(۲۰۱۹) اخالق و انسان نو در فلسفه ی طه عبدالرحمان .

، استاد حقوق اسالمی و تاریخ اندیشه ی اسالمی در دانشگاه(۱۹۵۵متولد )نویسنده ی کتاب، وائل حالق   

پروژه های فکری طه عبدالرحمن و وائل حالق اشتراکات زیادی دارند و همین حالق را به. کلمبیا است  

حالق که [2].نگارش اولین تک نگاشت به زبان انگلیسی در معرفی اندیشه های عبدالرحمن سوق داده است  

.اسالمی می داند-خود اندیشمندی سرشناس است، عبدالرحمن را مهم ترین متحد فکری خود در جهان عربی  

، باگفتگوی آنالین محمد حصحاص، پژوهشگر فلسفه ی سیاسی مراکشی مقیم ایتالیا این معرفی کتاب در قالب  

[3].وائل حالق صورت گرفته است و برگردان فارسی آن با اجازه ی مصاحبه کننده منتشر می شود

****

ی بحث لطفاً بگویید که چطور با اندیشه های طه به عنوان مقدمه پروفسور حالق، :محمد حصحاص  

 عبدالرحمان آشنا شدید و تصمیم گرفتید در مورد او کتابی بنویسید؟ در کتاب گفته اید که اولین بار در سال

ی آیا در آن زمان دنبال شخصیت یا اندیشه. با آثار عبدالرحمن آشنا شدید[ مراکش] در شهر فز ۲۰۰۲  

ی پژوهش های شما در مورد منطقیون مسلمان خاصی بودید که به عبدالرحمن رسیدید؟ یا این کار در ادامه  

و]منتشر کرده اید  [4](م۱۲۶۳-۱۳۲۸) اندیشه های ابن تیمیه بود؟ می دانیم که شما پیشتر کتابی در مورد  

.[دان است طه عبدالرحمان هم منطق

فقط شاید... پاسخ دادن به اینکه دقیقاً چطور به یک اندیشه ی خاص جلب می شویم آسان نیست: وائل حالق  

۲۰۰۲زمانی که در سال . بتوان به صورت کلی حدس زد که چرا یک کتاب خاص شما را جلب می کند  
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.طه عبدالرحمن را در یک کتاب فروشی در فز دیدم در مورد او چیزی نشنیده بودم پرسش از اخالق کتاب  

 آن روز من سی عدد کتاب برداشتم تا ورق بزنم ولی بقیه را سر جایشان گذاشتم و فقط این یکی توجه ام را

وقتی ایستاده در کنار قفسه  چند پاراگراف از کتاب را خواندم آن قدر مجذوب کتاب شدم که فوراً. جلب کرد  

نوعی قهوه  ی مراکشی شبیه« ]نسنس»در پنج متری کتاب فروشی یک کافی شاپ بود؛ آنجا . آن را خریدم  

سفارش دادم و غرق خواندن کتاب شدم[ کافه الته .

 اما چه چیزی این کتاب را ناگهان در ذهن من مهم کرد؟ برای پاسخ باید در اعماق ذهن من در آن لحظه

 کاوش کنیم تا ببینیم که چه چیزی تخیل مرا برانگیخت و وادار به تأمل بیشتر در اندیشه ی طه کرد و چرا این

بعد از این کتاب بقیه ی کتاب های طه را هم خواندم و کوشیدم هرچه. اتفاق در مورد آثار همه روی نمی دهد  

مرحله ی سوم و آخر این بود که به نتیجه برسم که طه عبدالرحمن کسی است. از او به دستم می رسد بخوانم  

این امر عوامل مختلفی دارد. که ارزش دارد درباره اش کتابی بنویسم .

 حاال این پرسش که احتماالً پرسش بسیاری از مخاطبان هم هست پیش می آید که آیا طه متفکری

است که حرف های جدیدی زده است؟ پاسخ اول من این است که قرار نیست فقط در مورد« منحصربه فرد»  

با این حال، به نظرم طه تا حدی یک متفکر منحصربه فرد. افراد بسیار نوآور و منحصربه فرد کتاب بنویسیم  

«امر اخالقی»و یکی از جنبه های این امر تأکید سرسختانه ی او بر . و خالق در جهان امروز عرب است  

در تاریخ اندیشه ی انسانی، به ویژه از زمان هندی ها و تا حدودی. این جنبه بسیار فراموش شده است. است  

اخالق همیشه به عنوان یک عنصر محوری در...چینی ها در دوران باستان و البته یونانی ها و بعد مسلمانان   

با ماکیاولی، هابز و[ با شروع مدرنیته و]ناگهان پس از قرن هفدهم . اندیشه ی انسانی بسیار مهم بوده است  

حقیقی-امر اخالقی و امر واقعی»میان  )separation( دیگران، شاهد آغاز یک شکاف و سپس جدایی « 

)the ethical and the factual(  واقعیت با ارزش»یا « )fact and value( ]به تعبیر دیوید هیوم[ 

کار طه از این جهت بدیع است که بر خالف این گرایش غالب در تفکر مدرن حرکت می کند؛ به نظر. هستیم  

 او امر اخالقی نه تنها از امر واقعی و حقیقی جدایی پذیر نیست بلکه این امر اخالقی است که تفکر را هدایت

مادر همه ی»پیشین هم می گفتند، به [ قرون]در این معنا فلسفه و علم اخالق، چنانکه برخی حکمای . می کند  

در. این اندیشه ی عبدالرحمن بیانیه ای معرفت شناختی است و از سر تفنن گفته نشده. بدل می شود« علوم  

 نتیجه ی این چرخش و تحول آنچه می دانیم و اینکه چگونه می دانیم به صورت بنیادین با معرفت شناسی های

 .مدرن متفاوت خواهد بود

 

.خود شما در کتاب هایتان می گویید شریعت به عنوان نوعی جهان بینی اساساً اخالقی است: محمد حصحاص  

من نقد. بنابراین، کار عبدالرحمن احیای پارادایمی است که در دنیای مدرن در حال فراموش شدن است  

بجز استثنائاتی)طور بسیاری از اندیشمندان عرب و مسلمان دنیای مدرن  شما بر عابد الجابری و همین  

طور اقبال الهوری و فضل از لبنان و همین ناصیف نصر از مصر و تا حدودی عبدالوهاب المسیری همچون  

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-names/Nassar/Nassif_Nassar.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A


از نظر شما نسبت طه با دیگر متفکران مسلمان. را از این منظر می فهمم( الرحمن از پاکستان  

و( ۱۹۳۶-۲۰۱۰)نقدی را بر عابد الجابری « اصالح مدرنیته»ی خود بر کتاب   شما در مقدمه...چیست؟  

طه عبدالرحمن را کجای این. تفکیک میان سنت های فکری مشرق و مغرب جهان اسالم وارد می کنید  

تقسیم بندی ها باید گذاشت؟

من قدری در درستی این کار تردید دارم که افراد و متفکران را داخل دسته بندی ها و: وائل حالق  

وجود دارند و مثالً به صورت[ در تاریخ اندیشه]البته جنبش هایی . مرزبندی های سفت و سخت قرار دهیم  

 مصنوعی می توان به انسان ها برچسب طرفداری از روشنگری اسکاتلندی یا روشنگری فرانسوی زد اما من

محمد بگذار صریح بگویم که از نظر من تقسیم بندی. در استفاده از چنان برچسب هایی همیشه مطمئن نیستم  

این دسته بندی مبتنی بر. مشرقی و مغربی کامالً شوونیستی است[ سنت فلسفه ی اسالمی]الجابری میان   

استفاده ی عابد الجابری از. ای در مورد وجه تمایز میان سنت مشرقی و مغربی نیست« منطق سنجیده »  

و ظهور]به شدت دردسرساز است، چون مفهوم عرب و عربی پیش از قرن نوزدهم « عرب»عبارت   

ایرانی»تعریف او از . هرگز عبارتی تحلیلی نبود و در متون فلسفی و اندیشه به کار نمی رفت[ ناسیونالیسم « 

)Persian( و غیرایرانی هم مشکل آفرین است زیرا همان طور که می دانید و در مقدمه اشاره کرده ام، او 

من جهان را[. که من با آن موافق نیستم]نقدی شوونیستی بر تأثیر ایرانی ها بر فرهنگ اسالمی ارائه کرده   

به نظرم. نیستم« مطالعات اسالمی»آن طوری که جابری می دید، نمی بینم گرچه کمتر از او متخصص   

.روایت جابری از گذشته ی اسالم مشکلی اساسی دارد

 جابری کتابخوانی قهار بود و دانش

 دایره المعارفی داشت اما شک دارم که گستره ی

 دایره ی مطالعه ی او نسبتی مستقیم با میزان عمق

 دانش او در مورد موضوعاتی داشت که در

در واقع، همان طور که در. موردشان خوانده بود  

 مقدمه در چند صفحه توضیح داده ام، جابری چند تناقض و اشتباه عمده در کارهای خود مرتکب شده، به ویژه

من طه عبدالرحمان و(. العقل االخالقیه العربی) عقل اخالقی عربی در کتابش درباره ی اخالق با عنوان  

حتی نمی توان فقط گفت طه فقط یک فیلسوف. کارهایش را در هیچ یک از این چارچوب ها قرار نمی دهم  

من او را فقط یک اندیشمند مسلمان و عرب نمی خوانم، گرچه او به یک معنای خاص یک. است« مسلمان»  

.متفکر مسلمان است

 به نظرم نمی توان اندیشمندان مهم، حتی عابد الجابری را که به نظرم مرتکب اشتباهات مهمی شده، با صفاتی

من از جایگاه خودم در دانشگاه کلمبیا می گویم که همه ی این. محدود کرد« اسالمی-عربی»همچون   

 روشنفکران و متفکران مهم، درخشان و ذوابعاد، فارغ از ملیتشان، بخشی از شبکه ی اندیشگی بزرگ تری

.را در درجه ی اول نوشتم دولت ممتنع دقیقاً به این علت بود که کتاب. هستند که درهم تنیده و همپوشان است  

 رابطه ی اخالق با نهاد حکومت چیست؟ آیا

 این رابطه با عبور از دوران پیشامدرن به

 دوره ی مدرن تغییر کرده است؟ جایگاه

اخالق در روابط بین الملل چیست؟

http://cup.columbia.edu/book/isbn/9780231162579
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 هدف آن کتاب فقط نقد اندیشه های رایج نبود بلکه می خواستم بگویم در مورد برخی مسائل مهم زندگی

حرف های زیادی برای گفتن دارد و باید مباحثش وارد بحث های[ سنت اندیشه ی اسالمی]اسالم [ مدرن]  

اسالم فقط یک چیز عجیب و غریب قدیمی نیست که. دانشگاهی دنیا، چه در غرب و چه در شرق، شود  

یا هرچیزی)رویکرد ما نسبت به این متفکران عرب یا مسلمان .  کنیم و بعد به کناری بنهیم مطالعه اش  

نباید این طور باشد که آثارشان را بخوانیم و بعد سر جایشان بگذاریم، بی آنکه( می خواهید آنها را بنامید  

در کتاب جدید خود کوشیده ام نظرات طه. غربی را نقد کنیم« کالن شهر»برخی پیش فرض های محوری   

اسالمی را ارائه دهم و آنها-و جنبش اصالح طلبِی عربی« النهضه»عبدالرحمن و در کل جریان موسوم به   

 را به عنوان مسائلی هم تراز با دیگر مسائل مطرح شده در دانشگاه های غربی روی میز مطالعات دانشگاهی

.جهانی قرار دهم

اصالح و همان طور که عنوان کتاب یعنی. به نظر من، طه در مباحث مربوط به مدرنیته و تجدد نقش دارد  

[ملی گرا نیستم و]پس من . می گوید، این هدفی بسیار بلندپروازانه است!( و نه چیزی کمتر از آن) مدرنیته  

آری، او از قضای روزگار در مراکش متولد. مراکشی مطالعه نمی کنم/طه را به عنوان یک فیلسوف مغربی  

نیروی محرکه ی« اموری مغربی»شده و پیش زمینه ی فرهنگی آنجا را گرفته و احتماالً می توان گفت که   

 پروژه ی او بوده است اما حاصل نهایی کار او فقط متعلق به مراکش نیست بلکه متعلق به همه ی جهان است

.و همه باید از آن باخبر شوند

 

ی گران شمال آفریقا رایج است که متفکران معاصر را به دو دسته در میان برخی تحلیل :محمد حصحاص  

به نظر شما با این مقدمات طه عبدالرحمن را یک نوغزالی. تقسیم می کنند« نوغزالی»و « نوابن رشدی»  

این طور است؟. خواندن اشتباه است و انصاف را در حق او رعایت نمی کند

...چه باشد« نو»البته بستگی دارد که منظور و تعریف شما از واژه ی . دقیقاً همین طور است: وائل حالق  

 اگر منظورتان از نوغزالی این است که او هرآنچه را غزالی گفته تکرار و بر بافتاری مدرن منطبق کرده،

  م در۱۱۱۱متوفی به )اما اگر منظورتان این باشد که او از امام محمد غزالی . این یک معنای نو است

سود جسته و او را مصادره کرده تا مدرنیته را نقد کند، این هم معنای دیگری از نوغزالی بودن( طوس  

به نظر من، طه از جهات گوناگون متفکری پیچیده است، از جمله به این معنا که فقط به یک یا دو...است  

و از. منابع او چندگانه اند. تکیه نکرده تا فلسفه ی خود را بسط دهد[ همچون غزالی]متفکر عمده و خاص   

نیستند و این وضعیت او را به یک« اسالمی»قضا می خواهم بر این نکته هم تأکید کنم که منابع او فقط   

فلسفه ی فرانسوی، از جمله مکتبی. گفتگوکننده ی مهم با مدرنیته و سنت فلسفی مدرن در غرب بدل می کند  

 در فرانسه که با امیل دورکهایم شروع می شود، و البته متفکران برجسته ی آلمانی قرون بیستم و بیست و یکم

(اگر بتوان چنین تعبیری را به کار برد« )مفهوم اسالمی از زندگی»در برداشت او از [ مانند هابرماس]  



البته نمی توان انکار کرد که آثار او رنگ و بویی اسالمی دارد اما در عین حال نباید از یاد. تأثیر گذاشته اند  

.برد که راه حل هایی که ارائه می دهد، می تواند راه حل هایی برای کل مدرنیته و تجدد باشد

 هرچند خود طه لزوماً از این واژگان، حداقل به این صراحت که می گویم، استفاده نکرده اما دغدغه ی اصلِی

به(. امری که فوکو مطالعه ی آن را در کانون پروژه اش قرار داده بود)نیست « سوژه»او چیزی کمتر از   

و همین. و اینکه ما در این عصر مشخص کیستیم« ما»است؛ یعنی « سوژه»بیان دیگر، موضوع فلسفه   

 نگاه در کانون نگرش طه به فلسفه قرار دارد، چنان که باید در کانون هر نگاهی به فلسفه  باشد که می خواهد

.هم زمان با نگاهی انتقادی به مدرنیته بنگرد

 

برای بسیاری از اندیشمندان سنتی مسلمان، اخالق در مقایسه با فقه اهمیتی ثانویه :محمد حصحاص  

ی طه قرار دارد، گرچه او همیشه اصرار می کند که این نکته را در پیوند اما اخالق در کانون پروژه دارد،  

آیا فکر می کنید که این. مطرح کند ( م۱۳۸۸متوقی به )با سنت و متفکرینی همچون غزالی یا شاطبی   

 تمرکز بر اخالق انقالبی است یا فقط نوعی تحول روشنفکری است که بر اثر مدرنیته و بافتار مدرن رخ

داده است؟

اوالً او در بطن مدرنیته زندگی می کند. سخنی نیست که طه گفته باشد و به یک معنا مدرن نباشد: وائل حالق  

گاهی بار دارد و مرا« پیشا»حتی اگر گاهی به انگاره ها و مفاهیم غیرمدرن ــ نمی گویم پیشامدرن چون لفظ   

.توسل به هر ایده ی غیرمدرن یا پیشامدرن در ذات خودش رخدادی مدرن است. اذیت می کند ــ توسل  جوید  

چون کاری که طه می کند. بهره گیرِی طه از غزالی تفاوت زیادی با بهره گیرِی او از مثالً هابرماس ندارد  

او[ پروژه ی]برگرفتن برخی اندیشه های معین است، و تغییر دادن آنها به نحوی که متناسب با هدف خاص   

باید و است»طه تأمل در مورد تمایز میان ...البته همه ی ما چنین می کنیم، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه. باشد « 

)is & ought( در چند صفحه که تعدادش کم هم نیست، درپرسش اخالق او در کتاب. را احیا می کند ،  

میاِن است و باید یا واقعیت و( م۱۷۱۱-۱۷۷۶)او به خوبی از تفکیک هیوم . مورد این تمایز صحبت می کند  

بخش. آگاه بود و و درگیر ایده ی هیومی عدم امکان استنتاج باید از است، بود )fact & value( ارزش  

که در نظر او]جدایی ناپذیر میان واقعیت و ارزش است [ از نظر او]عمده ای از پروژه ی او بازسازی ارتباط   

و اینجاست جایی که منحصربه فردی او خودش را[... در دوران مدرن با هیوم و کسانی مثل او از میان رفته  

بحثی کرده ام در مورد اصالح مدرنیته دقیقاً به همین سبب است که در آخرین فصل کتاب... نشان می دهد  

به بیان دیگر، در فصل آخر با. رادیکالیسم پروژه ی طه، و اندیشه ی او را متصل به پروژه ی خودم دانسته ام  

یک مفهوم تازه از انسان»عنوان  « )A New Concept of the Human( از آثار طه در راستای 

مدرن ولی از نظر]عالیق و دغدغه های پروژه ی خودم استفاده کرده ام؛ یعنی در بازاندیشی در زمینه ی تمایز   

هدف(...البته این دو تمایز عین هم نیستند« )واقعیت و ارزش»یا « باید و است»میان [ من و طه مردود  



انسانی نو»پروژه ی هر دو ما برساختن  « )new human( است، برساختن یک سوژه ی نو که البته هنوز 

 .به آن بدل نشده ایم

 

و شاید به. توجه طه به اخالق تا حد زیادی انگیزه های دینی و مشخصاً اسالمی دارد :محمد حصحاص  

یا لیبرال عرب زیاد خوانده« سکوالر»گران اصطالحاً  همین سبب است که آثار او توسط بسیاری پژوهش  

شما می گویید با...نمی شود و نادیده گرفته می شود و نقدهای بسیاری از سوی این گروه به آن وارد شده  

آیا می توان گفت که عبدالرحمن در بافتار غربی راحت تر. کتابتان طه را به بیرون از دنیای عرب برده اید  

[آکادمیک]شود و ایده هایش با مقاومت کمتری روبه رو می شود؟ آیا به این علت است که محیط  پذیرفته می  

ی جهان عرب ایدئولوژی زده و دوقطبی نشده است؟ غربی به اندازه

امری که متأسفانه امروز در دنیای عرب بسیار رواج دارد و به نظرم برای یک متفکر بسیار: وائل حالق  

چرا؟ چون وقتی شما برچسبی زدید پیشاپیش نحوه ی. آسیب زاست، کار کردن با برچسب ها و القاب است  

 استدالل بعدی تان را مشخص کرده اید و از قبل خود را محدود به پیش فرض هایی کرده اید که اندیشه ی شما را

مثالً ما چارلز تیلور را به عنوان یکی از متفکران اصلی قرن بیستم، به ویژه هفتاد سال اخیر. محدود می کند  

.، می شناسیم که کارهایش تقریباً به همه ی زبان های اصلی دنیا ترجمه شده است[پس از جنگ جهانی دوم]  

اما شما نشنیده اید حتی یک نفر بگوید اهمیت تحلیلی و فلسفی چارلز تیلور. همه چارلز تیلور را می شناسند  

کسی چنین استداللی نمی کند، پس چرا ما باید!  کم است، چون مثالً او کاتولیک یا مسیحی یا حتی غربی است  

 این را در مورد طه عبدالرحمن بگوییم؟ به ویژه اینکه عبدالرحمن نگفته فقط در مورد مسلمانان سخن

 می گوید، یعنی هرچند به مسلمانان ارجاع می دهد اما در بسیاری از موارد نوعی دوگانگی در مواضع او

اشاره به اسالم، و عالقه اش به. هست، یعنی می خواهد هم مسلمانان و هم غیرمسلمانان خواننده ی او باشند  

 اینکه مذهبی ها کتاب هایش را بخوانند، نباید ما را به این فکر بیندازد که مواضع او در مورد این امور

اما پروژه ی او به یک معنا...استراتژیک و بسیار مهم فقط خطاب به مسلمانان یا گروهی خاص ابراز شده اند  

او گاهی خطاب به مسلمانان در مورد. کامالً جهان شمول است، یعنی مخاطب او فقط مسلمانان نیستند  

 مدرنیته یا غرب از طریق خود غرب و متفکران غربی، و گاهی حتی خطاب به غربی ها با تکیه بر خود

البته در تمام این موارد او به زبان عربی می نویسد و سخن می گوید که. متفکران غربی سخن می گوید  

این کاری بود که کوشیده ام در این کتاب. محدودکننده است و باید پیام او به ورای عرب زبانان هم منتقل شود  

.به زبان انگلیسی انجام دهم

 در مرحله ی بعدی تأمل در آثار عبدالرحمن باید

 مجموعه کتاب هایی از سوی پژوهشگران جوان

 و پژوهش گر و خالق که در مورد جزئیات و

 ابعاد مختلف پروژه ی او تحقیق می کنند منتشر

 به نظر او امر اخالقی نه تنها از امر 

 واقعی و حقیقی جدایی پذیر نیست بلکه این

امر اخالقی است که تفکر را هدایت می کند



واقعیت غم انگیز و نگران کننده این است...شود، آن هم به زبان های مختلف و اصلی در دنیا و نه فقط عربی  

«برادران و خواهران عرب ما»که فقط وقتی متفکر و موضوعی در غرب مورد توجه جدی قرار گرفت،   

این البته نشانه ای است از فقدان اعتماد به نفس در...شروع می کنند به اهمیت دادن به آن و جدی گرفتن اش  

ما...به نظرم لزومی ندارد که متفکران ما ابتدا در غرب مورد توجه قرار گیرند تا باورپذیر باشند. میان ما  

آثار( که امروز متأسفانه در دنیای عرب بسیار رایج است)باید خودمان، بدون برچسب های سیاسی و غیره   

یعنی اندیشه ی صاحب نظران را نباید به واسطه ی اسامی و برچسب ها و منشأ جغرافیایی و. افراد را بخوانیم  

محدود....( اینکه فالنی عرب است، یا ایرانی است یا مراکشی و مغربی یا مشرقی )قومی گوینده -ملی  

برخورد« جهانی»وقتی به هسته ی اصلی ایده های فردی رسیدیم، می توانیم با آنها به عنوان ایده های ...کرد  

یعنی در نگاه من اندیشه های طه همان قدر به ما به عنوان(. کاری که من کوشیده ام با طه انجام دهم)کنیم   

.عرب یا مسلمان مربوط است که به غربی ها و همین طور ژاپنی ها و چینی ها و غیره

 

می دانیم که طه عبدالرحمن به سنت تصوف ــ از جمله سنت مراکشی تصوف :محمد حصحاص  

)Boutchichi( آیا می توان گفت او به برخی مسلمانان موسوم به سنت گرا یا پیروان. ــ عالقه مند است  

حکمت خالده نزدیک است یا اینکه او در چارچوب جریان غالب و ارتدوکس اسالم سنی مانده است؟

من ارتباط. این پرسِش بسیار مناسبی است، گرچه من در کتاب به طور مستقیم به آن نپرداخته ام: وائل حالق  

حکمت خالده»مستقیمی میان طه و نمایندگان شاخص اسالم سنت گرا و مکتب  « )The perennial 

school( احتماالً او با اندیشه های ایشان آشنایی دارد و به احتمال بسیار زیاد مشخصاً کتاب های رنه. ندیدم  

را خوانده است( م۱۸۸۶-۱۹۵۱)گنون  ....

 

مسئله این است که یکی از مبانی کار طه وحی است و این به نوعی دست و پای او را :محمد حصحاص  

اسالمی دارد-شمول باشد اما ریشه های مذهبی یعنی گفتمان اخالقی او می خواهد جهان. می بندد .

یک پرسش بنیادین فلسفی« جاویدان خرد»اوالً سنت گرایی و . به نظرم این محدودیت نیست: وائل حالق  

در واقع، تا آنجا که می دانیم هیچ. مطرح می کند که همه و به ویژه پیروان مدرنیته را با خود درگیر می کند  

 دوره ی دیگری در تاریخ پنج هزار ساله ی تاریخ اندیشه ی بشری به اندازه ی دوران مدرن به چنین اندیشه و

عالوه بر این، موضوع جاویدان خرد یا حکمت خالده فقط قرآن. بازاندیشی در مورد خود محتاج نبوده است  

البته برای مسلمانان سنت گرا قرآن بسیار مهم است چون قرآن مهم ترین منبع معنوی، روان شناختی،. نیست  

کامالً ممکن است که یک مکتب جاویدان خردی و... رفتاری و فلسفی است و از همه  جهت مهم است  

موضوع سنت گرایی فقط قرآن نیست، چون مسلمانان فقط. سنت گرا در کشوری ببالد که اصالً مسلمان نیست  

فلسفی حکمت خالده پرسش جهان شمول-بنابراین، پرسش اخالقی...بخشی از ساکنان این جهان هستند  



این مشکل مدرنیته است که تنها. و این نوع فلسفه دنبال اصول اخالقی متعالی جاویدان در جهان است...است  

که هنوز اینجا و آنجا مورد)و در درجه ی کمتر [ اقتصاد سرمایه داری]امر ثابت در آن فقط اصول اقتصاد   

این دو تنها اندیشه هایی هستند که در زندگی. دموکراتیک حکومت داری است-شکل های لیبرال( تردید است  

 بشر مدرن )subjectification( ما امروز به صورت ثابت حضور دارند و بیش از بقیه به سوژه شدگی

.می انجامند

 

بگذارید سؤالی بپرسم در مورد سازوکاری که عبدالرحمان از سنت صوفیانه برگرفته و :محمد حصحاص  

خودانتقادی معنوی»پرورده و آن تزکیه است که من آن را  « )spiritual self-criticism( ترجمه 

مفید است؟ این می تواند[ در دنیای امروز]ی عبدالرحمن  پرسش من این است که آیا مفهوم تزکیه...می کنم  

می دانیم که مفهوم تزکیه به مفهوم...پرسش بسیاری از نظریه پردازان سیاسی دنیای امروز عرب باشد  

و ماتریالیسم و شکل مدرن عبدالرحمن هم مربوط است، و اینکه او سرمایه داری« انسان نو»  

داری را نفی می کند و به دنبال عادات حکومت  )habitus(  ویرانی ساختاری»جدیدی است؛ در برابر»  

که با ظهور مدرنیته در کشورهای اسالمی اتفاق افتاده است...نهادهای سنتی آموزش و بهداشت و خدمات .

به نظرم آنچه طه در مورد تزکیه به آن اشاره می کند، مفهومی کهن است که در بسیاری از: وائل حالق  

 در تاریخ فکر بشری، از یونانیان )self-cultivation( مباحث اخالقی مربوط به تربیت و آموزش نفس

۴۰۰البته اطالعات ما طبیعتاً در مورد آنچه انسان ها حدود . باستان یا حتی قبل انگاره ای پرنفوذ بوده است  

  سال قبل از۲۰۰۰ یا ۱۰۰۰انجام می دادند و به طریق اولی آنچه [ زمان مرگ سقراط]سال قبل از میالد 

(۱۹۲۶-۱۹۸۴)اگر بخواهم از تعبیر میشل فوکو . میالد مسیح در این زمینه جریان داشت محدود است  

مراقبت از نفس»استفاده کنم، رابطه ی تزکیه نفس با آنچه فوکو  « )the Care of the Self( ،می خواند 

 چه نسبتی دارد؟ این بحث در مورد تزکیه، یا اصالح خوِد اخالقی، در واقع بحثی درباره ی یک مسئله ی

هرمنوتیک  خود در کولژ دوفرانس با عنوان۱۹۸۲فلسفی قدیمی است که فوکو در سلسله سخنرانی های سال   

[5].به آن می پردازد[ با همین عنوان منتشر شده در کتابی] سوژه

از این منظر خواندنی است چون در مورد تاریخ طوالنی مفهوم مراقبت نفس یا هرمنوتیک سوژه کتاب  

 تزکیه، به ویژه در یونان باستان، چیزهای زیادی به ما می گوید؛ تاریخی که قبل از آداب و کنش های صوفیان

این بدان معنا نیست که یونان قدیم مهد چنین شیوه هایی از. مسلمان در مورد زهد و غیره شروع شده بود  

دقیق تر آن است که در ادامه ی تالش های برخی پژوهش گران برای دیدن یونان به. مراقبت نفس بوده است  

 عنوان بخشی از منظومه ی فکری و معنوی جهان باستان، بگوییم یونانیان فقط سنتی را در مراقبت نفس

خالصه. ادامه دادند که پیشتر در منطقه ای که امروزه مصر و شام و آن حوالی می نامیم ظهور کرده بود  

 اینکه تزکیه مفهومی است که از زمان های بسیار قدیم وجود داشته است، و با اسالم به عنوان ادامه دهنده ی

https://www.aasoo.org/fa/articles/3467#_ftn5
https://www.palgrave.com/gp/book/9780312203269
https://www.mehrnews.com/news/2455339/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/2455339/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/2455339/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/2455339/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/2455339/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C


 سنت های فکری تمدن های اصلی پیش  از خود، یعنی امپراتوری های بیزانس و ایران، تداوم و تحول یافته

. ...است

 بنابراین، واقعاً نمی توانیم نوشته های طه درباره ی تزکیه و همچنین کل کارهای یونانیان باستان، از سقراط تا

 افالطون و ارسطو و برخی دیگر از مکاتب هلنیستی در این زمینه را درک کنیم بی آنکه بفهمیم چگونه

برای فلسفه به عنوان یک رشته ی نظری در اندیشه ی بشری مهم بوده است؛ و« مراقبت از خود»مفهوم   

 بلکه فراتر و مهم تر از آن چگونه تزکیه بخشی جدایی ناپذیر از کل مباحث مربوط به تهذیب و تربیت نفس و

در واقع، مفهوم و کنش مراقبت از نفس در کل. شیوه ی خاصی از مراقبت از خود یا سوژه بوده است  

حوزه ی مدیترانه»منطقه ی به تعبیر من  « )the Mediterranean basin( جاری و ساری بوده است؛ 

و سپس از طریق اسالم از جنوب( منظورم در دوران پیش از اسالم است)بعد از عراق به اسپانیا می رود   

.آسیا تا اسپانیا جاری می شود، و سرانجام به بخشی از شیوه ی زندگی اروپایی پیشامدرن تبدیل می شود  

پدیده ی جدیدی نیست؛ اصول مراقبت همیشه[ که طه عبدالرحمن از آن سخن می گوید]بنابراین، تزکیه   

.کم وبیش یکسان بوده و فقط برخی از جزئیات و تکنیک های آن ممکن است منحصراً اسالمی باشند

 

ی طه عبدالرحمن ی فکری و روشنفکرانه مهم ترین نقد شما بر پروژه. پرسش آخر من :محمد حصحاص  

چیست؟

نقد و عیارسنجی»به نظرم، : وائل حالق « )critique( در غیر. باید در مورد مبانی یک نظام فکری باشد  

انتقاد. »این صورت، واکنش انتقادی در سطح باقی خواهد ماند « )criticism( کاری است که به صورت 

من در مورد بسیاری. روزمره در دانشگاه انجام می شود، اما نقد در معنای عیارسنجی مسئله ی اصلی است  

 مسائل تا حد زیادی با طه موافق ام، اما فکر می کنم که او پروژه اش را از موقعیت خاصی شروع کرد و به

و این شاید به علت زمان آغاز. آن مقید بود که بهتر می بود از آنجا شروع نمی کرد و چنین تقیدی نمی داشت  

و اینکه او پروژه ی خود را قبل از ورود[ دهه  ی هفتاد و هشتاد میالدی]پروژه ی فکری عبدالرحمن است   

طه از. به صحنه ی روشنفکری و دانشگاهی آغاز کرد[ از نوع پسامدرن و غیره]روش های رادیکال تفکر   

 این پیش فرض شروع می کند که مدرنیته مرحله ای مترقی در تاریخ بشر است و در ذات خویش مطلوب

مشکل به نظر او این است که مدرنیته یا تجدد به درستی پیاده نشده، یا بد پیاده شده، و طه می خواهد با. است  

این در حالی است که من شخصاً نظریه ی پیشرفت. پروژه اش این عیب و کژی را برطرف کند  

)progress(  مخرب و باطل« ایدئولوژی»در دوران مدرن را رد می کنم و آن را در ذات خود نوعی  

.می دانم

 اختالف دیگر ما در این است که طه عبدالرحمن

می شود و دیدگاه کانت در مورد روشنگری تسلیم  

 نقد کانت را که متناسب و مناسب اروپاست، از

 صرف اینکه ما در قرن بیست و یکم زندگی

 می کنیم، به این معنی نیست که نسبت به

 افرادی که دوهزار سال پیش زندگی

.می کردند باهوش تر و حکیم تریم
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 زمینه ای اروپایی به بافتار جوامع مسلمان منتقل می کند، بدون توجه به اینکه تاریخی که باعث شکایت و نقد

 کانت از اروپا و تاریخ غرب شده بود در اسالم وجود خارجی ندارد؛ یعنی تاریخ اسالم و تحوالتش با تاریخ

کاری که عبدالرحمن کوشیده انجام دهد در خور تقدیر است اما او به خود. اروپا و تحوالتش کامالً فرق دارد  

در بسیاری از مباحث نقطه ی. اجازه داده است که در شبکه ی فکری اندیشمندانی مثل کانت گرفتار شود  

. آغازین او موضع کانت است

پاسخ. باید اضافه کنم که طه نسخه ی پیش از انتشار کتاب مرا خواند و در یادداشتی به نقدهای من پاسخ داد  

و پاسخ من به پاسخ او به ترتیب در پیوست انتهای کتاب و فصل دوم آن در دسترس[ به زبان عربی]او   

به]فقط کتابی در مورد عبدالرحمن  اصالح مدرنیته برای کسانی که کتاب را نخوانده اند، باید بگویم که. است  

به نظرم تعریف کردن مدرنیته و. نیست، این کتاب بخشی از گفتگوی من با اوست[ صورت تک گویی  

البته او بعداً سعی می کند که. روشنگری بر اساس دیدگاه کانت خطای بزرگی است که کاش اتفاق نمی افتاد  

 خود را از نفوذ کانت برهاند اما جایگاه کانت در پروژه ی او آن قدر بنیادین و درهم تنیده است که به نظرم در

.این کار به طور کامل موفق نشده و این جاست که می توانم با او وارد بحث و جدل شوم

 

آنچه را الهیات مدرن بازگویی شرق شناسی؛ نقدی بر دانش مدرن شما در کتاب: پرسش یکی از شنوندگان  

استداللتان آن است که این. پیشرفت می خوانید و معتقدید بر اندیشه ی معاصر غرب مسلط است نقد می کنید  

آیا می توان گفت که نقد طه بر. الهیات پیشرفت مبتنی بر نوع خاصی از تصور خطی از زمان است  

 مدرنیته ی غربی مبتنی بر برداشت متفاوت و غیرخطی از زمان است؟ و اگر پاسخ آری است آیا چنین

یاد می کند ارتباط دارد؟« اخالقی[ یا دوران]زمان »برداشت جایگزینی از زمان با آنچه طه از آن به عنوان 

مفهوم. با طه عبدالرحمن موافق ام« زمان اخالقی»آری، من در مورد مفهوم زمان با عنوان : وائل حالق  

زمان به نظرم کامالً ایدئولوژیک است، یعنی همچون نوعی الهیات در درون یک ساختار[ و غربی]خطی   

بسیاری از مردم هنوز به اهمیت و نفوذ و پیامدهای این برداشت. فرهنگی و سیاسی خاص شکل گرفته است  

یکی از کارهای ارزشمند عبدالرحمن در این بحث در آثارش، برجسته کردن. خطی از زمان پی نبرده اند  

هیچ نکته ی مهمی در کاری که من امروز انجام می دهم صرفاً به...برداشتی متفاوت از زمان اخالقی است  

کامالً[ در نظر طه و همین طور من. ]این دلیل که این اتفاق در قرن بیست ویکم رخ  داده است وجود ندارد  

اکتشافی»ممکن است که کارهای پنج، هفت، ده، یا پانزده قرن پیش از نظر  « )heuristically( بسیار 

را هم وارد زمان می کند« اخالقی»مفهوم « اکتشافی»امر  .ارزشمندتر از کارهای امروز باشند .

تدارکاتی»وقتی که می گویید تاریخ می تواند اکتشافی باشد و زمان صرفاً یک مرحله ی  « )preparatory( 

 برای مرحله ی زمانی بعدی نیست، و میان دوره های زمانی صرفاً رابطه ی علت و معلول برقرار نیست، راه

این البته بدان معنا. از اتفاقی که دو هزار سال پیش رخ داده است باز می کنید[ اخالقی]را برای یادگیری   

 نیست که می توانید آن چیز و نهادهای پیرامونی اش را دقیقاً در زمان حال تکرار کنید، بلکه بدین معناست که
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شناخت خود»می توانید از آن بیاموزید، از طریق مقایسه ی دو پدیده ی متضاد که ابزار ارزشمندی برای  « 

)understanding the self( نقدهای ارزشمند متأخری که از سوی اندیشنمدانی مثل السدیر. است  

۱۹۲۹متولد  ،Alasdair Maclntyre( مک اینتایر و دیگران بر مدرنیته( ۱۹۳۱متولد ) چارلز تیلور ،)  

نیست ــ امری که امروز و[ گذشته]وارد شده ، خواهان بازسازی مجدد تاریخ و بازگرداندن نهادهای تاریخی   

یعنی. است[ در گذشته]در دوران مدرن غیرقابل تصور است ــ بلکه تأکیدشان بر یادگیری از دیگران   

 صرف اینکه ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم، به این معنی نیست که نسبت به افرادی که دوهزار سال

.پیش زندگی می کردند باهوش تر و حکیم تریم

 

 همخوان دولت ممتنع آیا اندیشه ها ی سیاسی طه عبدالرحمن با استدالل های شما در کتاب: پرسش شنوندگان

است؟ و اگر پاسخ آری است چگونه و تا چه حد؟

نه فقط به. واژگانی که ما دو نفر از طریق آنها با مسئله برخورد کرده ایم بسیار متفاوت است: وائل حالق  

و دیگر آثارش را به زبان گوهر دین را به انگلیسی نوشتم و او کتاب دولت ممتنع این دلیل که من کتاب  

اما در مجموع پاسخ شما. عربی، بلکه همچنین به این دلیل که رویکردها و نقاط ورود ما به بحث فرق دارد  

البته نهایتاً شما باید از عبدالرحمن بپرسید که. وجود دارد[ میان اندیشه ی سیاسی ما]شباهت هایی . آری است  

من جواب قطعی را نمی دانم اما فکر. موافق است دولت ممتنع آیا او کامالً یا نسبتاً و چگونه با ایده های  

.می کنم که ما در اصول کلی توافق های زیادی داریم

 

 آیا. اشاره می کنید« موالنا»شما در جایی به طه با عنوان . پرسش شخصی تری دارم :محمد حصحاص

منظور خاصی دارید؟

کاربرد این عبارت نشانه ی احترام است، یعنی باالترین درجه ی احترام را برای فرد مزبور: وائل حالق  

، من و طه از مسیرهای بسیار متفاوتی به جایی که[و سابقه ی تحصیالتی]از نظر تبار روشنفکری . قائل ام  

به این علت بود. در آن هستیم، رسیده ایم ــ و از قضا قرابت های فکری و عاطفِی بسیاری میان ما وجود دارد  

نگارش یک کتاب اصالً. که من به کارهای عبدالرحمن عالقه مند شدم و کتابی در مورد اندیشه هایش نوشتم  

به سبب پشت میز نشستن های]هر کتابی که می نویسید یک مهره از ستون فقرات شما . کاری کّمی نیست  

من! از بین می رود و من االن می توانم مهره هایی را که خراب شده اند یکی یکی برایتان بشمارم...[ مداوم و  

متحد»تصمیم گرفتم که وظیفه ی دشوار نگارش این کتاب را عهده دار شوم، چون به این نتیجه رسیدم که او   

عبدالرحمن احتماالً بهترین و نزدیک ترین متحد من در جهان اندیشگی اسالم است و. است« فکری بزرگی  

البته ما بر اساس دغدغه های متفاوتی به موضوع و مواضع کم وبیش. می توانم از او چیزهای زیادی بیاموزم  

http://www.khorsandypub.com/product/908/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%9B-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
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اما همان طور که خود طه در. مشترک رسیده ایم و اختالفات فکری و زمینه ای متعدد خودمان را هم داریم  

.پاسخ به من در انتهای کتاب می گوید، ارواح ما به هم رسیده اند

 

چرخش»به بحثی که در علوم اجتماعی و به ویژه آثار طالل اسد و صبا محمود در مورد : پرسش شنوندگان  

آیا مفهوم سوژه در. وجود دارد، بنگرید«... سوژه»و تعریف و نسبتش با  )ethical turn( »اخالقی  

 برداشت طه عبدالرحمن از انسان می تواند جایگاهی در ارائه ی نظریه های جایگزین علوم اجتماعی و

نظریه ی سیاسی داشته باشد و جایگزینی برای مفهوم رایج انسان در علوم اجتماعی مدرن باشد؟

نیست؛ اگر قرار باشد که راهی برای« توانستن»اصالً بحث . به نظرم راه دیگری وجود ندارد: وائل حالق  

به عقیده ی من، فارغ از انکارهای موهوم. بیابیم ]در دوران مدرن[ کنونی )mess( برون رفت از آشفتگی  

ما در آشفتگی فکری به سر می بریم؛ و البته قرار نیست که[ که می گویند همه چیز خوب و خرم است]برخی   

با. نشان دهم[ در نقدهایم به مدرنیته]راه برون رفت لزوماً چشم اندازی باشد که طه نشان داده یا من کوشیده ام   

اجراگری»این حال، جست وجوی برداشتی متفاوت از سوژه ی انسانی، یعنی نوعی  « )performativity( 

اجرای اخالقی متفاوت، فقط گزینه  ای تجملی و لوکس یا یکی از امکان های پیش روی ما نیست؛/و عملکرد  

استدالل بازگویی شرق شناسی همان طور که در کتاب. است[ بحرانی]تنها راه ما خروج ما از این وضعیت   

راه تغییر هم فقط این نیست. کرده ام، من معتقدم که علوم انسانی و حتی همه چیز در دانشگاه باید تغییر کند  

مؤسسه ی زمین که یک  )Earth Institute( و دپارتمان های پرزرق و برقی جدیدی از این دست در 

 دانشگاه کلمبیا تأسیس و تعداد آنها را افزایش دهیم؛ یا اینکه برنامه ی مطالعات پسااستعماری بگذاریم و

کافی نیستند؛[ خوب هستند اما]اینها . تصور کنیم که ِدین و سهم اخالقی خود به مشکالت را پرداخت کرده ایم  

چه کسی»تنها راه رسیدن به ریشه ی مشکل آن است که در مورد اینکه . این درمان ها موضعی و سطحی اند  

را برای من( ۱۹۲۶-۱۹۸۴)این همان چیزی است که میشل فوکو . دوباره فکر و بازاندیشی کنیم« هستیم  

برعکس، فقط. من به این علت سراغ فوکو نرفتم که شنیده بودم متفکر بزرگی است. بسیار مهم کرده است  

.شروع به خواندن آثار او کردم و هرچه بیشتر خواندم دیدم که این مرد سخنان بسیار مهمی برای گفتن دارد  

توجه کرده است« واقعاً مهم است»او یکی از معدود روشنفکرانی است که به آنچه  .

 

میثم بادامچی: برگردان

:بنگرید به این مقاله ]1[

https://www.aasoo.org/fa/articles/3467#_ftnref1
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Hashas, Mohammed. “Taha Abderrahmane’s Trusteeship Paradigm: Spiritual 

Modernity and the Islamic Contribution to the Formation of a Renewed 

Universal Civilization of Ethos.” Oriente Moderno, vol. 95 )2015(: 67–105.

دولت ممتنع؛ اسالم، این کتاب در واقع دنباله ی دو کتاب دیگر وائل حالق در سال های اخیر است: ]2[  

(.۲۰۱۸) بازگویی شرق شناسی؛ نقدی بر دانش مدرن ( و۲۰۱۳) مدرنیته سیاست و مخمصه ی اخالقی  

]م.[

معاصر ی اندیشه  در قالب فصلی در کتاب۲۰۲۳متن انگلیسی این مصاحبه در سال  ]3[  

 ویراسته ی محمد حصحاص، منتشر خواهد شد. ،)Contemporary Moroccan Thought(  مغربی

]م.[

 Mizan ul(   با کوشش میزان الملک۲۰۲۰ مه ۱۷جلسه ی آنالینی که مصاحبه در آن انجام شده در تاریخ 

Mulk(،  برای جلوگیری از اطناب،. در لندن برگزار شده است« دوره های اسالمی»مدیر برنامه  ی  

.[م. ]بخش های کوتاهی از گفتگو حذف شده است

ابن تیمیه در ابن تیمیه منتقد منطق یونانی بود و عنوان کتاب وائل حالق در مورد ابن تیمیه این است: ]4[  

. ]م.[اینجا . نگاه کنید بهبرابر منطقیون یونانی

به مفهوم مراقبت نفس می پردازد. بنگرید تاریخ سکسوالیته؛ مراقبت از نفس فوکو در جلد سوم کتاب ]5[  

. ]م.[اینجا به

سایت آسو
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