حمید عطائی نظری

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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با جناب آ قای دکتر
یوپ المیر
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مصاحبه با جناب آ قای دکتر یوپ المیر ()Joep Lameer
حمید عطائی نظری
ّ
اشــاره :دکتــر یــوپ المیــر در زمــرۀ برجســتهترین محققــان غربــی قــرار دارد کــه بــرای ســالهای
متمــادی بــه تحقیــق در منطــق اســامی اشــتغال داشــته اســت .دو اثــر مهـ ّـم وی در ایــن زمینــه،
یکــی پایــان نامــۀ دکتــری او دربــارۀ منطــق فارابــی بــا عنــوان «فارابــی و قیاســهای ارســطوئی:
ّ
نظریــۀ یونانــی و کاربــرد اســامی» و دیگــری ترجمــۀ انگلیســی رســالۀ تصـ ّـور و تصدیــق
ّ
مالصــدرا بــه زبــان انگلیســی اســت کــه برنــدۀ جایــزۀ جهانــی کتــاب ســال جمهــوری اســامی
ّ
ـری
ایــران نیــز شــده اســت .تصحیــح ترجمــۀ عربــی رکــن الدیــن جرجانــی از اخــاق ناصـ ِ
ّ
خواجــه نصیرالدیــن طوســی و ترجمــۀ انگلیســی تار یــخ ادبیــات (مکتوبــات) عر بــی کارل
بروکلمــان از تازهتریــن کارهــای او در ســالهای اخیــر اســت.
متــن حاضــر ،صــورت مکتــوب گفتوگویــی اســت کــه راقــم ایــن ســطور بــا جنــاب آقــای دکتــر
یــوپ المیــر در تاریــخ سهشــنبه پنجــم اردیبهش ـتماه ســال  1396هجــری شمســی در تهــران
انجــام داده اســت .مصاحبــه بــه زبــان فارســی صــورت گرفتــه اســت و در اینجــا بــا اندکــی
دخــل و ّ
تصرفــات ویراســتارانه تقدیــم میشــود.
ٌ
حوار مع الدكتور يوپ المير ()Joep Lameer

محيد عطايئ نظري
ً
ّ
ّ
ّ
الغربيني ّممن اشتغلوا سنني
يعد الدكتور يوپ المير واحدا من أبرز املحققني
طو يلة يف التحقيق يف موضوع علم املنطق اإلسالمي.
ُ
ّ
املحقــق البــارز أثر يــن ّ
مهمــن يف هذا املجــال ،أحدمها هــو أطروحته
وهلــذا
ّ
األرســطوئية:
للدكتــوراه عــن منطــق الفــارايب بعنوان (الفــارايب والقياســات
ّ
اليونانية والتطبيق اإلســامي) ،واآلخر هو الترمجة اإلجنليز ّية لرسالة
النظر ّية
ّ
ّ
ّ
العاملية
التصــور والتصديق ،والــي حازت عىل اجلائــزة
املــا صــدرا بعنوان
ّ
اإلسالمية يف إيران.
لكتاب العام يف اجلمهور ّية
ّأمــا أحــدث نتاجاتــه يف الســنني األخيرة فهــو تصحيحه لترمجــة ركن الدين
اجلرجــاين لكتــاب اخالق ناصري للخواجة نصيــر الدين الطويس إىل اللغة
ّ
العربيــة ،وترمجتــه لكتــاب كارل بروكلمان املعنون تار يــخ األدب العريب إىل
ّ
اللغة اإلجنليز ية.
واملقال احلايل هو تدو ين للحوار الذي أجراه كاتب هذه السطور يف طهران
ّ
الفارســية مــع الدكتــور يــوپ الميــر يــوم الثالثــاء اخلامــس من شــهر
باللغــة
ّ
ّ
ّ
أرديهبشــت ســنة  1396الشمسية (املصادف  2أيار ســنة  2017امليالدية)،
وذلك بعد إجراء بعض التغييرات والتعديالت اليت تقتضهيا قواعد التحر ير.
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An Interview with Dr. Joep Lameer
By: Hamīd Atā›ie Nazari
Abstract: Dr. Joep Lameer is among the most
prominent Western scholars who have been studying Islamic logic for many years. His two most
important works in this area include his PhD dissertations on Farabi›s logic titled «Farabi and Aristotelian Theories: Greek Theory and Islamic Application», and the English translation of Mulla Sadra›s
treatise Tasawur wa Tasdīq which won the World
Book Award of Republic Islamic of Iran. Correcting
Rukn od-Din Jurjāni›s Arabic translation of Khāje
Nasīr ed-Din Toosi›s Akhlāq-e Nāseri, and the
English translation of Karl Brockelmann›s History
of Arabic Literature are his most recent works. The
present text is a written form of an interview that
has been held in Tehran on Tuesday, May 5th, 2012,
with Dr. Joep Lameer. The interview was conducted
in Persian and is presented here after going through
some minor editorial changes.

سالبیستونهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر1397

مصاحبه با جناب آ قای
دکتر یوپ المیر ()Joep Lameer
ً ّ
 .1آقای دکتر شما ظاهرا مدتی پیش از این در ایران زندگی کردهاید؟
ً
بله من قبال دو سال یعنی سالهای  2005و  2006در تهران و در منطقۀ درکه زندگی کردم .آن زمان به تحقیق
ّ
دربارۀ ّملصدرا میپرداختم که حاصل آن ترجمۀ رسالۀ ّ
تصور و تصدیق ملصدرا به زبان انگلیسی بود .این

کتاب در سال  1386از سوی ّ
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران به چاپ رسید و در سال  1388برندۀ
ً
جایزۀ جهانی کتاب ســال جمهوری اســامی ایران شــد .پس از آن من نخســت به فرانســه بازگشــتم که قبال
ّ
مدتی در آنجا زندگی کرده بودم .سپس به هلند بازگشتم که هماکنون در آنجا زندگی و کار میکنم.
ً
 .2لطفا دربارۀ مراحل تحصیل خود اندکی توضیح بفرمایید.
ً
ّ
من نســبتا دیر به مطالعات اسالمشناســی و تاریخ منطق و فلســفۀ اســامی رو آوردم .در آغاز برای مدت سه
ســال اقتصاد خواندم و در این رشــته مدرک هم گرفتم ،ولی چون خیلی از اقتصاد خوشــم نمیآمد آن را رها
کردم .همواره به فرهنگ اسالمی و عربی عالقهمند بودم ،لذا تصمیم گرفتم در دانشگاه ،زبان عربی بخوانم.
به دانشگاه الیدن رفتم و در آنجا زبان عربی و اسالم و تاریخ کشورهای اسالمی را خواندم .در سال دوم چون
بایــد زبــان دومــی را یاد میگرفتم ،زبان فارســی را انتخاب کردم و یک ســال زبان فارســی فراگرفتــم .بعد از آن
دیگر فرصت نشــد زبان فارســی را بخوانم و بر تحقیق در تاریخ منطق و فلســفۀ اسالمی متمرکز شدم .در سال
 1986فوقلیســانس گرفتــم و پایاننامــهای نوشــتم دربارۀ نظریۀ قیــاس نزد ابوالبرکات بغــدادی .این تحقیق،

یک رســالۀ کوتاه بود در حدود چهل صفحه .پس از آن تصمیم گرفتم دربارۀ تاریخ منطق در جهان اســام به
پژوهش بپردازم .ابتدا خواســتم کتاب نقد المنطق األرســطی [ ّ
الرد علی المنطقیین] از ابن ّ
تیمیه را تصحیح
َ ّ
و به انگلیسی ترجمه کنم؛ ولی پس از اینکه سه ماه به این کار پرداختم ،باخبر شدم که وائل حلق (وا ِئل بن
ّ
َحلق  )Wael B. Hallaq /در کانادا مشــغول انجام همین کار اســت 1.بنابراین این کار را ترک کردم .ســپس
ّ
تصمیم گرفتم در دورۀ دکتری دربارۀ نظریۀ قیاس نزد فارابی کار کنم .علت انتخاب فارابی این بود که متون
جــزو کهنتریــن متــون منطقی برجامانــده به زبان عربی اســت .تمام کتابهــای فارابی را
بازمانــده از فارابــی ِ
چند بار مطالعه کردم که نتیجۀ آن به عنوان پایاننامۀ دکتریام در سال  1992ارائه شد و بعدها در  1994به
صورت کتابی با نام «فارابی و قیاسهای ارســطوییّ :
نظریۀ یونانی و کاربرد اســامی» منتشــر شــد 2.پس از آن
ّ ّ
حتی مدتی مشاور یک شرکت تجاری بودم و
به نحو پراکنده ،هم به پژوهش و هم به کارهای دیگر پرداختم.
ّ
دوباره حدود دوازده ســیزده ســال پیش به کار پژوهشــی بازگشتم .یعنی مدتی بیرون از دانشگاه بودم و حدود
شــش هفت ســال به تجارت پرداختم که ّ
البته تجربۀ خوبی بودّ ،اما چون به کار تحقیق عالقهمند بودم آن را
ً
رها کردم و به کار پژوهشی مجددا مشغول شدم.

ّ
 .1این کتاب با مشخصات زیر به چاپ رسیده است:
Wael B. Hallaq (ed.), Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians, Clarendon Press, Oxford, 1993.
2. Joep Lameer, Al-Farabi and Aristotelian Syllogistics: Greek Theory and Islamic Practices. Leiden: E.J. Brill, 1994. Pp. xx + 352.
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 .3چطور شد به مطالعات اسالمی عالقهمند شدید؟
ُخب هلند یک ّ
سنت اسالمشناسانۀ کهن دارد .از چهارصد سال پیش در هلند در باب اسالم کار میکردند
و با مطالعاتی که داشتم ّ
متوجه این رشته و عالقۀ خودم به تحقیق در آن شدم.
ّ
 .4به چه زبانهایی مسلط هستید؟
هلندی زبان مادری من است .به غیر از آن به زبانهای آلمانی ،فرانسوی ،انگلیسی ،عربی ،التینی ،فارسی
ّ
و یونانی مسلط هستم.
 .5در پایاننامــه و کتابــی کــه دربــارۀ فارابی نوشــتید به دنبال بررســی چه مســئلهای بودیــد و مهمترین
نتیجۀ آن چه بود؟
ّ
ایــن کتــاب ســه بخش دارد :بخــش مقدمه ،بخش منطق نظــری و بخش منطق عملی .در بخــش ّاول دربارۀ
تاریــخ منطــق ارســطو از ارســطو تــا فارابــی بحــث میکنــم و توضیــح میدهــم چــه کتابهایــی در ایــن زمینه
باقیمانده است و این کتابها چگونه اساس کار ما قرار میگیرد .من بر اساس آن متون ،آثار فارابی را تحلیل
کردم؛ زیرا مکتوبات او تحت تأثیر متون منطقی قبل از خودش اســت .فارابی نظریۀ قیاس را خودش اختراع
ّ
نکرد ،بلکه پشتوانۀ آن یک ّ
سنت علمی دیرین بود .بنابراین در قسمت مقدمۀ کتاب ،من منابع منطقی قبل
از فارابــی را ّ
معرفــی کردهام و اینکه کدا م یک چاپ شــده یا هنوز چاپ نشــده اســت .پــس از آن دربارۀ قیاس
ّ
از دیــدگاه ارســطو صحبــت کــردهام و اینکه قیاس چیســت و چه اجزائــی دارد مثل مقدمه ،حــدود ،نتیجه و
ّ
عربی منطقی بحث
دیگــر اصطالحــات فنی مطرح در این باب .از جمله اینکه دربارۀ ریشــه و اصل کلمات ِ
ً
کردهام .مثال نشان دادهام که کلمۀ «نتیجه» اصل یونانیاش چه بوده است تا خواننده ّاطالعات بیشتری در
این زمینه کســب کند و ّ
متوجه شــود آنچه فارابی مینویســد در واقع بخشــی از یک جریان فکری کهن است
که از ارسطو تا فارابی امتداد یافته است .پس از این دربارۀ قسمتهای مختلف نظریۀ قیاس بحث کردهام،
ً
یعنی مثال اینکه قیاس چند صورت و شــکل دارد و از جمله به بررســی اســتقراء و تمثیل پرداختم و روش کار
فارابی را ّ
معرفی کردم .به نظر من فارابی منطقدان خیلی خوبی بود؛ گرچه ممکن است اشتباهات کوچکی
هم داشــته باشــد .پس از این بحثها به ســراغ بررســی اســتدال لهای فقهی و کالمی رفتم و اینکه فارابی آنها
را چگونــه تحلیــل میکنــد .من ّ
متوجه شــدم که فارابی آنها را خیلی خوب و درســت فهمیــده و توضیح داده
اســت .همچنین در فصلی از کتابم به این موضوع پرداختهام که منطق بهطورعملی چه نقشــی در زندگی ما
دارد .فارابی در این فصل توضیح میدهد که علم انسان دو شکل دارد :یکی شکل عمومی و دیگری شکلی
فلســفی .شــکل فلســفی از راه برهان تعلیم داده میشــود و علم عمومی از طریق دین و ب ه واســطۀ پیامبران.
در واقع پیامبران برای مردم حکم فیلســوف را دارند برای عالمان .یعنی یک علم اســت که دو صورت دارد.
[صناعــات خمس] یعنی برهان ،جدل ،مغالطه [سفســطه]،
فارابــی انــواع قیاسهــای مختلفی را که داریمِ ،
خطابــه و شــعر و نیــز فایــدۀ ّ
خاصی کــه هر یک از آنها دارد را توضیح میدهد .ســه نوع از آنهــا در علم و دو نوع
دیگر آن ،بهخصوص خطابه ،در دین کاربرد دارد .او این مطلب را خیلی خوب توضیح میدهد.
ِ
 .6نگارش این پایاننامه چقدر طول کشید؟
مــن حــدود چهار ســال و نیم روی پایاننامهام کار میکردم .از این ســالها خاطــرات خیلی خوبی دارم چون
ً
به فارابی عالقۀ ّ
ن جهت هم مهم است که خیلی
خاصی دارم« .واقعا دوست من است فارابی»! فارابی از ای 
ً
انسان خوبی بود .او خیلی به دیگران احترام میگذاشت ّ
حتی به مخالفانش .شخصا عالقۀ زیادی به فارابی
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دارم .او عالم محترمی بود و هیچگاه تندی در سخنانش مالحظه نمیکنید ،برعکس ابنسینا که گاهی تند
ســخن میگویــد .فقط یکجا در کتاب األلفاظ المســتعملة فی المنطق میگوید« :هــذه ضحکة» ،یعنی این
ســخن خندهدار اســت .این تنها عبارت تندی اســت که من از فارابی سراغ دارم .فارابی همیشه به نظرهای
افراد مخالف خودش احترام میگذاشته و این مهمترین درسی است که میتوان از فارابی آموخت .انسانیت
ً
فارابی خیلی مهمتر از فلسفۀ اوست .فلسفه در مقایسه با انسانیت اصال مهم نیست.
 .7آیا در این کتاب تأثیر ارسطو بر فارابی را هم بررسی کردهاید؟
ً
بلــه مــن میــزان پیروی فارابی از ارســطو را بررســی کردم .در بخش منطق عملی فارابی کامال اســامی اســت و
هیچ رابطهای با ارسطو ندارد ،یعنی فقط استدالالت کالمی و فقهی را در قالب نظریۀ ارسطویی قرار میدهد
ً
و به بررســی آنها میپردازدّ .اما در بخش نظری او پیرو ارســطو اســت .من ّ
متوجه شــدم که فارابی واقعا تلمیذ
خوب ارسطو بوده است.
 .8آیا فارابی فقط شارح ارسطو بوده یا ابتکاراتی هم در منطق داشته است؟
َ
فارابــی از شــارحان یونانــی ارســطو مثــل اســکندر افرودیســی (آلکســاندروس افرودیســیاس Alexandros /
 )Aphrodisiasو فیلوپــون ( )John Philoponusتأثیــر گرفتــه بــودّ .امــا گاه ابتکاراتــی هــم دارد .فارابــی ّاولیــن

شــخص در جهــان اســام بــود که دربــارۀ قابلمقایســهبودن احکام خمســۀ فقهی بــا وجوهات منطقــی ّ
(مواد

ثــاث) ارســطویی ســخن گفــت و اینکه ضرورت منطقــی با وجوب فقهــی ،و امکان منطقی با جواز شــرعی،
و امتناع منطقی با حرمت شــرعی قابلمقایســه اســتّ .
البته شــاید فارابی این مطلب را از اســتادانش گرفته
ً
باشــد و مــن فکر میکنم که احتمــاال اصل این فکر از آمونیوس ( )Ammoniusباشــد .بههرحال اکنون تا آنجا
که میدانیم این مطلب برای نخســتین بار در آثار فارابی مثل کتاب العبارة و شــرح العبارة ذکر شــده اســت،
هر چند اصل این فکر از خود او نبود .حدود صد ســال بعد در اســپانیا ابنحزم تحت تأثیر اســتادانش (اینکه
میگویــم تحــت تأثیر اســتادانش به این جهت اســت کــه من معتقدم ابنحــزم منطقدانی قــوی نبود) کتابی
ّ
بــا عنــوان التقر یــب لحد المنطق نوشــت و در آن دربارۀ «مقــوالت»« ،عبارت» و «قیــاس» و «برهان» صحبت
کــرد و در بخــش «عبــارت» بــه همیــن موضوعی که گفتم اشــاره نمود و با تفصیل بیشــتری نســبت بــه فارابی
بــه آن پرداخــت .یعنــی در آنجــا توضیــح میدهد چه روابطــی میان «امــکان»« ،ضرورت» و «امتنــاع» منطقی
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و احــکام خمســۀ شــرعی هســت .او ّ
البتــه ایــن مطلب را بهدرســتی

انسان واقعی بود و من او را خیلی دوست داشتم .استاد منطق دیگر

بیان نکرده و شــاید دلیلش این باشــد که ابن حزم یک فقیه ظاهری

نوخومانز ( )Nuchelmansبود 4که مثل دریک خیلی دانشمند بود.

بــود و ظاهریــان نســبت بــه وجوب و حــرام و مباح نظر دیگــری دارند

 .11االن شــما مشــغول ترجمۀ کتاب تاریخ ادب و مکتوبات
ُ
عربـ ِـی کارل بروکلمــان از آلمانــی بــه انگلیســی هســتید .بــه
نظرتــان بــا ّ
توجــه بــه ســالهای زیــادی کــه از تألیف ایــن اثر

کــه اآلن مجــال توضیــح آن نیســت .ابن حــزم این تناظــر را در بخش
«عبــارت» کتــاب خــودش توضیــح داده ،ولی در مبحــث قیاس که
در آنجــا بــه اســتداللهای فقهــی پرداختــه هیــچ اســتفادهای از آن
نکــرده اســت و فقــط طبــق روش فارابــی نظریۀ اســتداللهای فقهی

میگذرد ترجمۀ این اثر چه اندازه سودمند و ضروری است؟
ّ
البته درست است که کتاب بروکلمان اثری قدیمی است (ویراست

را توضیــح میدهــد .بنابرایــن هر چند ابن حزم بــه تبیین رابطۀ میان
وجوب منطقی با وجوب فقهی پرداخته است ،گویا خودش ّ
متوجه

نخســت این کتاب در طی ســالهای  1898تا  1902میالدی منتشر

ّ
اهمیــت این مطلب نبوده اســت و این مصداق قــول قاضی صاعد
اندلســی دربارۀ او اســت که میگوید« :ابن حــزم منطقدان ضعیفی

دوم مبســوطتر آن در ســالهای  1937تــا  1949بــه
شــد و ویراسـ ِ
ـت ِ

چاپ رسید) و از برخی جهات اثری کهنه به حساب میآید ،ولی با

بود» و من االن فکر میکنم این سخن قاضی سخن درستی است.

این وصف همچنان اثری بیهمتاست که به دست یک نفر تألیف
شــده اســت .بریل از من خواســته که این کتاب را ترجمه کنم ،ولی

 .9پایاننامهتان را زیر نظر کدام استاد گذراندید؟

احتمــال میدهــم کــه خــود انتشــارات برنام ـهای فراتر از ایــن ترجمه

در ابتدا نگارش رسالهام را زیر نظر دکتر بروخمان ( )Brugmanشروع
ّ
متخصــص در زبان عربــی و فقه (حقــوق) بود .پس
کــردم .او بیشــتر

داشــته باشــد ،یعنی ترجمۀ تاریخ ادب عربی بروکلمان اســاس یک
پروژۀ بزرگتر در این زمینه باشــد برای اینکه یک مجموعه ّاطالعات

از یــکســال او بازنشســت شــد و اســتاد دیگری بــه نام رمکــو کروک

وســیع در ایــن زمینــه بــه ز بــان انگلیســی داشــته باشــیم کــه بهمــرور

( )Remke Krukراهنمایــی رســالۀ مــن را بــر عهده گرفت که اســتاد
زبــان عربــی در دانشــگاه الیــدن شــدّ .
البته مــن خیلــی آزاد و راحت

تکمیــل شــود .ب ـه هــر حــال االن کســی نیســت کــه بتوانــد کار بزرگ

بــودم و خــودم روی پایاننامــهام کار کــردم و فقــط نتیجــۀ کار را به او
عرضه کردم و او هم تأیید کرد.

بروکلمــان را از ابتــدا انجام دهد .بنابراین باید در فکر تکمیل آن بود.
بــا ّ
توجــه به اینکه زبان انگلیســی از رواج بیشــتری نســبت به آلمانی
برخــوردار اســت الزم بــود ایــن کتــاب ترجمــه شــود تــا افراد بیشــتری
بتوانند از آن استفاده کنند .من تا االن هر پنج جلد کتاب بروکلمان

 .10از کدام استادانتان بیشتر آموختید؟

جلد آن تا به حال چاپ شده و جلد سوم زیر
را ترجمه کردهام که دو ِ

حقیقت این است که من در کالسهای استادانم هیچوقت چیزی
یادداشــت نکردم .برای من حرفهایی که اســتادان میزدند خیلی

چاپ اســت و دو جلد دیگر در مرحلۀ اصالحات نهایی .هماکنون
مشــغول ّ
تهیۀ لیســتی از نشــانههای اختصاری هســتم که بروکلمان

مهم نبود و برای امتحان من خودم از روی کتاب میخواندم .با این

در کتابــش بــه کار بــرده .او در حیــن نــگارش کتابــش از نشــانههای
اختصاری بســیاری اســتفاده کرده است؛ ّاما ّ
متأســفانه در خیلی از

کــه اســتاد زبان عربی بود و هر چند اســتاد تنبلی بــود ،در زبان عربی
ّ
متخصــص بــود و وقتــی ما بــا او اشــعار عربــی را میخواندیم
خیلــی

موارد هیچ توضیح نمیدهد که این نشــانهها عبارت از چه هســتند
و برای اشاره به چه منبعی استفاده شدهاند .این کتاب بروکلمان از

خیلــی چیــز از او یــاد میگرفتیم .اســتاد صــرف و نحو عربــی من هم

حیث قالب بیشــتر شــکل یادداشتهای شخصی او را دارد و وقتی

خیلی خوب بود ،یعنی آقای اشتوتسر ( )Stoetzerکه اآلن بازنشسته

مطالب را برای خودش مینوشــته از یکســری عالئمی استفاده کرده

شــده اســت .در فلســفه و منطــق از پروفســور دی ریــک ()De Rijk
ّ
اســتفادۀ بســیار بــردم .او کتابهــای متعــددی دربــارۀ منطــق قرون

که خودش میدانســته نشــانۀ چه چیزهایی هســتند ،ولــی خوانندۀ

حــال از چنــد اســتاد مطالب زیــادی آموختــم .یکی آقــای بروخمان

وسطی و منطق زبان التینی نوشته است و آثار او در این زمینه بسیار
حائز ّ
اهم ّیت اســت 3.او خیلی اســتاد مهربان و متواضعی بود و یک

امروزی نمیتواند بهراحتی آنها را بشناسد .یان یوست ویتکام (Jan
 )Just Witkamدر پیشــگفتار چــاپ دوم کتــاب بروکلمان میگوید:
افســوس کــه فهرســت مختصــرات بروکلمــان را در دســت ندار یــم تا
اســتفادهکردن از کتــاب او ســادهتر شــود .مــن االن میکوشــم همین

 .3دربارۀ او و آثارش نگرید به:
http://www.newappsblog.com/2012/07/in-memoriam-lambertus-marie-de-rijk.
html
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 .4دربارۀ او نگرید به:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Nuchelmans#Selected_publications
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فهرســت مختصرات کتاب او را استخراج و تدوین کنم .بدون این
فهرســت مختصــرات و راهنمــای آنهــا اســتفاده از کتــاب بروکلمان
ً
ً
واقعا دشوار است .تا االن تقریبا سه سال روی ترجمه و ویرایش این
کتــاب کار کردهام و کســی نیســت که ّاطالعاتش دربــارۀ این کتاب
از من بیشتر باشد.
 .12آیــا شــما کتــاب بروکلمــان را بــه هنــگام ترجمــه ،تکمیل
هــم میکنید یا فقط به همان ترجمه بســنده میکنید؟ دربارۀ

آن متن خیلی زحمت کشــیده اســت و حیف بود که کار و تالش او
ً
گم شود .من هم «احتراما له» این کار را انجام دادم.
ّ
 .14تصحیح این کتاب چه مدت طول کشید؟
حــدود ســیزده مــاه روی متن کار کــردم که ّ
البته در کنــارش کارهای
دیگــری هــم انجــام م ـیدادم .در واقــع ایــن کار را بــرای تفر یــح
چندساعتی شبها انجام میدادم.
 .15روزی چند ساعت کار میکردید؟

مراحل کار ترجمه هم توضیحی بفرمایید.
خــب قــرارداد مــا بــا بریــل فقط بــرای ترجمــه کتاب اســت نــه انجام

ً
ً
تقریبا ســیزده چهارده ســاعت .من معموال کارم را از نه صبح شــروع

اضافــات ،لــذا درصــدد تکمیــل آن نبــوده و نیســتم .در خصــوص

میکنم تا یک نیمهشب .من معتاد کار هستم .اگر کار نکنم مریض

مراحل کار ترجمه باید بگویم که متن را ابتدا از آلمانی به انگلیســی

میشوم.

ترجمه میکنم و بعد چند بار خودم و دیگران آن را ویرایش میکنیم.
ً
ویرایش و اصالحات کتاب بســیار وقتگیر اســت .تقریبا متن اثر را
تــا وقتی که دیگر نهایی شــود و بفرســتیم برای چــاپ ،باید هفت بار
بخوانــم .پــس از ترجمــۀ متــن آن را میفرســتند بــه انگلســتان تا یک

ّ
ّ
 .16شــما بــرای نگارش مقدمــۀ این کتــاب از منابع متعددی
استفاده کردهاید .چطور به این منابع دست پیدا کردید؟
ً
ّ
خیلــی از منابــع و مطالــب ب ـ ه صــورت اتفاقــی پیــدا میشــود .مثــا

ویراستار انگلیسیزبان آن را ویرایش کند و بعد به من باز میگردانند

مــن مــیروم کتابخانۀ دانشــگاه یــا در اینترنت در بــاب موضوع مورد

تا اصالحات الزم را انجام دهم .کار بســیار خســتهکنندهای اســت،

تحقیقــم جســتوجو میکنــم و منابعــی را پیــدا میکنــم .میدانیــد

ولی در عوض حاصل کار خوب و مفید خواهد بود.

شــانس نقــش بزرگــی در هر تحقیقی دارد .بســیاری از منابــع را من با
ّ
جســتوجو در اینترنــت به صــورت اتفاقی پیدا کردم .ســایتهایی

ّ
 .13شما ترجمۀ عربی رکنالدین جرجانی از اخالق ناصری
ّ
5
نصیرالدین طوســی را چندی پیش تصحیح کردید.
خواجه
چطور شد تصمیم به تصحیح این متن گرفتید؟
ً
آشــنایی مــن بــا ایــن نســخه کامــا اتفاقــی بــود .یــک روز کتابخانــۀ
دانشگاه الیدن بودم و میخواستم همۀ نسخههای متون طوسی که
در کتابخانه هست را ببینم .ناگهان به این ترجمه برخورد کردم و از
لحظۀ ّاول عاشق این متن شدمّ .
خط نسخه خیلی زیباست ،عربی
ظریفــی دارد و از هــر نظــر عالی اســت .هیچ خراب نشــده و افتادگی
نــدارد .بــا دوربین خــودم از آن عکس انداختم .بردم منــزل و بیش از
یک ســال در خانۀ ما دستنخورده باقی ماند .سه چهار سال پیش

بهــا .بــه
مثــل ســایت آرکایــو (6)archiveپــر اســت از منابــع و کتا 
ســبب همین من این ســالها کمتر به دانشــگاه الیدن میروم چون
نیــازی نیســت .بــرای مــن اینترنت خیلــی مهم اســتّ .
متأســفانه یا
خوشبختانه بدون اینترنت هیچ کاری نمیشود کرد.
 .17روشهــای تصحیــح متــن در سـ ّـنت شــرقی و غربی چه
تفــاوت عمــدهای از حیــث روش دارد و شــما در تصحیــح
ترجمۀ عربی اخالق ناصری از کدام ّ
سنت پیروی کردید؟
ّ
مــن روش ّ
خــاص خــودم را در تصحیــح متــن دارم .بهطورکلــی روش
ّ
تصحیح متن در غرب و شرق تفاوتهایی دارد .برای محققان غربی

یــک روز کــه کار علمی قبلی من تمام شــده بود ،در این فکر بودم که

کــه بــه تصحیح متــون عربی و فارســی اقــدام میکنند ،تبارشناســی
نسخ ّ
خط ِی یک اثر خیلی مهم است .اینکه نسخهها چه رابطهای با
هم دارند و چطور به هم مربوط میشــوند تا به نســخۀ اصلی برسند و

بیش از یک ســال روی آن کار کردم تا آماده شــد .من فقط توانســتم

چطور میتوان به متن اصلی نویســنده دست یافت مسئلهای بسیار
ّ
مهم است .این موضوع در چاپهای خوب ،بخشی مهم از مقدمۀ
ّ
ّ
مصحح مسئلۀ مهم این
مصحح را تشکیل میدهد .برای
تصحیح
ِ
یشــود بر اساس نسخههایی که از اثر وجود دارد،
اســت که چگونه م 

چــه کاری را شــروع کنــم .با خــودم گفتم این نســخه را خوب اســت
بررســی کنــم .بعــد قســمتی از آن را تایپ کردم و خیلی خوشــم آمد.
یک نسخه از آن را پیدا کنم .در واقع فکر کردم جرجانی برای ترجمۀ
5. The Arabic Version of Ṭūsī's Nasirean Ethics. With an Introduction and Explanatory Notes, by: Joep Lameer, Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts
Studies, volume 96, BRILL, Leiden | Boston, 2015.

6. https://archive.org/details/texts.
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نقدهای ابن َت ّ
یمیه بر منطق
ارســـــطویی خیلـــــی ضعیـــــف
اس ـ ــت و در واقع نقدهای او
بر اســـــاس آشنایی او با منطق
ارســـــطویی نبـــــود و بیشـــــتر
نقدهای او را بر اســـــاس آثار
ارســـــطو میتوان پاسخ داد.

هر چه بیشتر به اصل متن نویسنده نزدیک شد و به آن رسید .این کار بیشتر در خصوص متون یونانی به کار
رفته و در تصحیح متون عربی کمتر به آن ّ
توجه شــده اســت .یک نمونۀ بارز آن تصحیح بســیار عالی موریس
ً
بویــژ ( )Maurice Bouygesاز آثــار ابــن رشــد اســت .کار او واقعا منحصربهفرد اســت و نظیر کار او کم اســت.
ً
ّ
مصححان شرقی وقت و حوصله ندارند و لذا چند نسخه را که میتوانند
موریس بویژ استثنائی بود .معموال
بهســادگی پیدا کنند انتخاب میکنند و یکی از آنها را به عنوان نســخۀ اســاس برمیگزینند و کار تصحیح را
به پایان میبرند .کسانی که تالش کنند تمام نسخههای موجود اثر را جمعآوری کنند کم هستند .من بیشتر
ّ
برتوالچی ( )Amos Bertolacciکار کنم که هماکنون بر اســاس بررسی دقیق
دوســت دارم بر طبق روش آموس
و کامل نسخهها مشغول تصحیح شفای ابنسیناست.
یشــود
مشــکل دیگر این اســت کــه وقتی به تصحیح آثــار دائرةالمعارفگونه نــگاه میکنیم ،میبینیم که نم 
مصحــح در تمام آن موضوعات و علوم ّ
ّ
ّ
مصحح دارای
تخصص داشــته باشــد ،بلکه در یک بخــش که
یــک

تخصــص بــوده ،تصحیح متن بهخوبی صورت گرفته اســت ،ولی در بخشهای دیگر که ّ
تخصص نداشــته
کار تصحیــح بهخوبــی انجــام نشــده اســت .مــن معتقــدم تصحیــح چنین آثــاری باید به دســت تعــدادی از
ّ
ّ
متخصص آن بخــش بســپارند تا در
متخصصــان مختلــف صــورت گیــرد و هــر بخشــی را بــرای تصحیــح بــه
نهایــت ،نتیجــۀ کار خــوب باشــد .بههر حال بین روشهای تصحیح در شــرق و غرب تفاوتهایی هســت.
ّ
مصححان بیشــتر به دنبال نســخۀ قدیمتر میروند و بر اســاس همان ،کار تصحیح
مــن فکــر میکنــم در ایران
ً
علمی علمی نیســتند .بیشــتر در فکر رســیدن به نتیجه هســتند .حتما
را انجام میدهند .یعنی در فکر کار
ِ
نتیجه مهم است ،ولی راهی که ما را به این نتیجه میرساند هم خیلی مهم است.
 .18یعنی به نظر شما بیشتر تصحیحهایی که در ایران انجام میشود خوب و علمی نیست؟
من نمیگویم که بیشتر این تصحیحها بد است ،بلکه میگویم این تصحیحها نهایی نیست و به کار بیشتری
ً
نیــاز داردّ .
ّ
مصححی کــه در ایران زندگــی میکند ممکن
البتــه ممکــن اســت موانعی هم در بین باشــد ،مثال
است دسترسی به نسخههای خارج از ایران نداشته باشد و نتواند آنها را سفارش دهد .در این صورت یا باید
ً
بگوییم چون به آن نســخه دسترســی نداریم نباید به چاپ اثر اقدام کنیم یا بگوییم فعال بر اساس نسخههای
ً
در دســترس ،کار تصحیح را انجام دهیم تا إن شــاءاهلل کســی بعدا آن را تکمیل کند .مشکل این است که در
ً
ّ
ّ
مصححان در مقدمۀ اثر نمیگویند که این اثر نسخههای خوب دیگری هم
صورت انتخاب راه دوم ،معموال
دارد که ما نتوانستیم به آنها دسترسی پیدا کنیم ،بلکه فقط میگویند ما از فالن نسخهها در تصحیح این اثر
استفاده کردهایمّ .
البته طبیعی است که افراد دوست ندارند نقاط ضعف کار خودشان را توضیح دهندّ ،اما
به نظرم توضیحدادن نقاط ضعف کار خودمان یک کار علمی اســت و به نظر من این خیلی مهم اســت که
ً
ً
بدانیم کار ما اگر خوب است تنها نسبتا خوب است نه اینکه کال و بهطورمطلق خوب باشد.
 .19جنابعالــی چنــد ســال پیش مقالهای در بــاب ضرورت انجــام تصحیح تازهای از متن اشــارات ابن
ســینا با عنوان «به ســوی تصحیحی تازه از کتاب االشــارات و التنبیهات ابن ســینا» 7نوشتید .هدفتان از
نوشتن آن مقاله چه بود؟

ً
من ّ
متوجه شدم که پژوهشگران غربی و شرقی وقتی روی اشارات کار میکنند معموال به چاپ سلیمان دنیا
ّ
ارجاع میدهند؛ در حالیکه تصحیح او تصحیح مطلوبی نیســت .او چند نســخه را که ما مشــخصات آنها
)7. Joep Lameer, Towards a New Edition of Avicenna’s Kitāb al-Ishārāt wa-l-tanbī�hāt, Journal of Islamic Manuscripts 4 (2013
199–248.
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را نمیدانیم انتخاب کرده و کار تصحیح متن و شــرح اشــارات را انجام داده اســت .ســلیمان دنیا در واقع با

این شیوۀ تصحیح خود ،یک متنی را اختراع کرده است و توضیح نداده روش کارش برای تصحیح اشارات
چه بوده اســت .او اســتاد األزهر قاهره بود و شــاید معتقد بوده الزم نیســت برای دانشــجویان توضیح دهد که
روش کارش چــه بــوده اســت .ولی این نحوه تصحیح درســت نیســت و نمیشــود که یک متــن کهن را بدین
شــیوه منتشــر کرد بیآنکه روش تصحیح و نســخههای اســاس کار خود را توضیح داد .چاپ ســلیمان دنیا،
ّ
ّ
از اســاس ،مشــکل دارد؛ زیرا روش مشخصی را برای تصحیح اتخاذ نکرده است .خیلی ساده چند نسخه را
ّ
بیهیچ مال ک مشخصی انتخاب کرده و متن را بر اساس آنها تصحیح کرده است که نتیجۀ آن ،اختراع یک
متن تازه است .معروف است که اشارات از کارهای آخر و ّ
مهم ابنسیناست .بنابراین به ذهنم رسید که این

کتاب باید مثل هر کتاب کهن ّ
مهم دیگری بر اساس روش علمی تصحیح و منتشر شود .لذا من این مقاله را

بیشـــــتر کارهـــــای علم ـ ــی در
ِ
عرصۀ علوم انس ـ ــانی در غرب
«بازاری» شده و دانشگاهها و
دپارتمانها به دنبال جذب
پـــــول بیشـــــترند .نتیجۀ این
ّ
وضعیت ،شتاب در کار تحقیق
است و سطحیشدن کارها.

نوشتم تا توضیح دهم چه اندازه چاپهای موجود از کتاب اشارات علمی است.
 .20چاپ ســهجلدی شرح اشــارات که به دست مرحوم شیخ ّ
محمدرضا خاتمی بروجردی (پدر آقای
ّ
محمد خاتمی که نویسندۀ کتب تاریخی هستند ،و دکتر احمد خاتمی استاد ادبیات فارسی دانشگاه
شــهید بهشــتی و دکتر محمود خاتمی اســتاد فلسفه) تصحیح شده و از سوی نشــر البالغة در قم منتشر
شده است به نظرتان از حیث تصحیح چگونه است؟
ّ
من تمرکزم بیشــتر بر بررســی چاپهای مســتقل اشــارات و تنبیهات بود و این چاپ شــرح اشــارات را بررسی
ً
نکردم .چاپ آقای زارعی از متن اشــارات که در یک جلد منتشــر شــده تصحیحی نســبتا علمی اســتّ ،اما
ً
ّ
مصحــح توضیح نداده اســت که چرا این نســخهها را به عنوان نســخۀ اســاس تصحیح خود
نــه کامــا؛ زیــرا
ّ
مصحح باید برای خوانندگان توضیح دهد که چرا فالن نســخۀ خاص را گزینش کرده
انتخاب کرده اســت.

و بــر اســاس آن تصحیــح متن را انجــام میدهد .تصحیــح فــورژه ( Jacques Forgetیعقوب فرجة) از اشــارت
ً
هــم کــه بیش از صد و بیســت ســال پیــش در  1892میــادی انجــام گرفت چاپی کامــا علمی نبــود .من در
مقالــهام ایــن ویراســتها را ارزیابی کــردهام و نتیجه گرفتهام که تــا چه اندازه نیازمند یــک تصحیح جدید از
اشــارات بر اســاس روش علمی هســتیم .من تا ب ه حال نزدیک به چهل پنجاه نســخه از حدود نود نسخۀ ّ
مهم
شناختهشــده از اشــارات را جمعآوری کردهام و هدفم این اســت که متن اشــارات را بر اســاس آنها تصحیح
کنــم ،ولــی ّ
متأســفانه هنــوز نتوانســتهام بودجــۀ الزم بــرای این کار را به دســت آورم .اگر مؤسس ـهای پیدا شــود
کــه بتوانــد بودجــۀ آن را تأمیــن کند این کار را شــروع خواهم کرد .من برای این کار تقاضای بورســی به شــورای
ً
پژوهشــی اروپــا در بروکســل فرســتادم ،ولی چون درخواســتها بــرای بورس زیاد اســت و آنها تقریبــا از هر هزار
ّ
درخواســت فقط به بیســت درخواست پاســخ مثبت میدهند ّ
متأســفانه موفق به دریافت این بورس نشدم.
ولی هنوز آرزوی من است که این کتاب را تصحیح کنم.
 .21شــما مقالهای هم دربارۀ ابنســینا و موضوع پرداخت افراطی او به رابطه با زنان نوشــتهاید 8.دربارۀ
این مقاله هم اگر ممکن است توضیح دهید.
الیت علمی و هم ّفع ّ
بله معروف اســت که ابنســینا هم ّفع ّ
الیت انســانی زیادی داشــت ،یعنی عاشــق دنیا،
خوراک ،نوشــیدنی و زنان بود .من هیچوقت نشــنیدم که ابنســینا ازدواج کرده باشــد .نقل شــده اســت که
ابنســینا پس از ّفع ّ
الیتهای علمی زیادی که با دانشــجویانش داشــت مشــغول نوشیدن شراب میشد و در
مجلســش ز نها حضور داشــتند و بعدش هم میرفت یک نوشــیدنی با کســی بخورد .خب این مراســم گویا
ّ
زیــاد اتفــاق میافتاده اســت و نقل کردهاند که ابنســینا بر اثــر کثرت این کار قولنج گرفت و مریض شــد و در
8. JOEP LAMEER, AVICENNA’S CONCUPISCENCE, Arabic Sciences and Philosophy, vol. 23 (2013) pp. 277–289.
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اصفهان بر اثر این مرض درگذشــت .در زندگینامهاش نوشــتهاند ّ
حتی وقتی ابنسینا در روزهای آخر عمرش

ا کنون بیشـــــتر کتابهایی که
در غرب چاپ میشود دیگر
به اندازۀ گذشته قوی و دقیق
نیستند و من فکر میکنم یکی
از دالیلـــــش ایـــــن اســـــت که
بودجۀ دانشـــــگاهها در غرب
دیگـــــر مثـــــل گذشـــــته تعیین
نمیشـــــود .انتظـــــار دولت از
ّ
دانشـــــگاهها و محققـــــان در
رش ــــتههای علوم انسانی آن
اسـ ـــت که زیاد وقـــــت صرف
تحقیق نکنند و هر چه بیشتر
مقاله چاپ کنند و لذا فشاری
ّ
بر محققان هســـــت که هر چه
بیشـــــتر مقاله بنویسند .یعنی
حجم کار ،مهمتـــــر از کیفیت
کار شده اســـــت .اآلن کسانی
ک ـ ــه با بیشـــــتر مقالهنوشـــــتن،
س ـ ــروصدای بیشـــــتری راه
میاندازند ،با اینکه کارشان
در بســـــیاری از موارد چندان
محتوایی نـــــدارد و در عوض
تبلیغـــــات زیـــــادی دارنـــــد،
مهمتر از دیگران شـــــدهاند.

در بســتر بیماری بود هنوز هم به دنبال انجام آن کار بود .برای من قبول این گفتهها دشــوار بود و نمیتوانســتم
آنها را باور کنم .من رفتم دنبال این موضوع و منابع آن را بررسی کردم .ابتدا رفتم کتب ّ
طبی را بررسی کردم تا
بفهمم اســباب قولنج چه چیزهایی اســت .ابنســینا خودش رسالهای دربارۀ قولنج دارد .ابوعبید جوزجانی
شــا گرد ابنســینا وقتی ابنســینا قولنــج را درمان میکرد همراه او بود .ابنســینا هیچ جا ذکــر نکرده که کثرت
رابطۀ جنسی از اسباب قولنج است و موجب قولنج میشود .هیچ رابطهای بین این امر و قولنج وجود ندارد.
من نســخههای مختلف زندگینامۀ ابنســینا را بررســی کردم تا ببینم چه کسی این مطلب را گفته است .در
ً
بررســی نســخهها ّ
متوجه شدم در شرححال ابنسینا که جوزجانی نوشته جملهای حذف شده است .ظاهرا
ً
این کار عمدا صورت گرفته است تا نگاه ما نسبت به ابنسینا به این شکل منفی شود .بههر حال من در آن
مقاله این مطالب را بهتفصیل گفتهام و نتیجه گرفتهام که این داســتان دربارۀ مرگ ابنســینا درســت نیست
ً
کامال ساختگی استّ .
البته من فقط میگویم این عمل موجب قولنج در ابنسینا نشده است ،ولی اینکه
و
ابنسینا به این امور زیاد میپرداخته یا نه را من دیگر بررسی نکردهام و چیزی دربارۀ آن نمیگویم .من فقط بر
اســاس اســناد کار میکنم نه بر اساس حدســیات .لذا چیزی بیشتر از اسناد نمیگویم .این مقالۀ من به زبان
ترکی هم ترجمه شده است.
ً
ظاهرا یک سخنرانی هم دربارۀ ردود ابن َت ّ
یمیه بر منطق داشتهاید؟
 .22حضرتعالی
بله .حدود دو سال پیش یک سخنرانی در کنفرانسی به مناسبت سال ارسطو در پیزای ایتالیا ()Pisa, Italia
ّ
ّ
و چند ماه بعد هم در پاریس در اینباره داشــتم .وا ِئل َحلق و برخی دیگر از محققان معتقدند که قویترین
هجــوم و نقــد علیــه منطق ارســطوئی کتاب ّ
الرد علی المنطقیین ابن َت ّ
یمیه اســت .من ایــن کتاب را چند بار
خوانــدم و بــه ایــن نتیجه رســیدم که نقدهای ابــن َت ّ
یمیه بر منطق ارســطویی خیلی ضعیف اســت و در واقع
نقدهای او بر اســاس آشــنایی او با منطق ارســطویی نبود و بیشــتر نقدهای او را بر اســاس آثار ارســطو میتوان
پاسخ داد .این کتاب ابن َت ّ
یمیه اگرچه وقتی نوشته شد خیلی معروف شد ،ولی در حقیقت ضعیف است.
ابن َت ّ
یمیه خیلی از طریق جدل ســروصدا کرده اســت و با نگاه ســطحی به نظر میرســد که نقدهای زیادی را
ً
بر منطق ارسطویی وارد کرده است ،ولی وقتی خوب آن نقدها را بررسی کنید میفهمید اصال دقیق نیست.
ابــن َت ّ
یمیــه در جــدل و طریــق ِاقناعکــردن مــردم خیلــی قوی بــود ،ولی ایــن به معنای آن نیســت کــه محتوای

نقدهایش هم قوی باشد .شاید بیشتر افراد ّ
متوجه این نکته نشدند.

 .23مایلم در باب موضوعات دیگری غیر از نوشــتههای شــما هم از جنابعالی پرســش کنم .به عقیدۀ
شما بین نسل گذشتۀ مستشرقان و نسل جدید آنها تفاوتهایی وجود دارد؟ به نظر میرسد آثار نسل
گذشــتۀ مستشــرقان و اسالمشناســان ـ کــه ّ
البتــه افــرادی از آنها مثل فــان اس و مادلونگ همچنــان نیز به
ّ
ّفع ّ
الیت علمی میپردازند ـ غنیتر و محققانهتر از نسلهای جدید مستشرقان است.
ّ
بلــه تــا انــدازهای بــا نظــر شــما موافقم .با ایــن وصــف ،اآلن هم جوانانــی در غرب هســتند که محققــان قوی و
برجســتهای بــه شــمار میآیند .اکنون بیشــتر کتابهایــی که در غرب چاپ میشــود دیگر به اندازۀ گذشــته
قــوی و دقیــق نیســتند و من فکر میکنم یکی از دالیلش این اســت که بودجۀ دانشــگاهها در غرب دیگر مثل
ّ
گذشــته تعیین نمیشــود .انتظار دولت از دانشــگاهها و محققان در رشتههای علوم انسانی آن است که زیاد
ّ
وقت صرف تحقیق نکنند و هر چه بیشتر مقاله چاپ کنند و لذا فشاری بر محققان هست که هر چه بیشتر
مقاله بنویســند .یعنی حجم کار ،مهمتر از کیفیت کار شــده اســت .اآلن کســانی که با بیشــتر مقالهنوشــتن،
ســروصدای بیشــتری راه میاندازند ،با اینکه کارشــان در بسیاری از موارد چندان محتوایی ندارد و در عوض
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بیشــتر کارهــای علمــی در عرصۀ علوم انســانی در غرب
تبلیغــات زیــادی دارنــد ،مهمتــر از دیگران شــدهاند.
ِ
ّ
وضعیت ،شــتاب در
«بــازاری» شــده و دانشــگاهها و دپارتمانهــا به دنبــال جذب پول بیشــترند .نتیجۀ این
کار تحقیق اســت و سطحیشــدن کارها .نمونهای مثل فان ِاس که گفتید ّ
البته یک اســتثناء اســت .او فرد

بســیار توانمنــدی اســت .اآلن افــرادی در دانشــگاههای غرب هســتند که ُپســت دانشــگاهی هــم دارند ،ولی
کارهایشــان عمــق چندانــی ندارد؛ چون دانشــگاه از او میخواهــد که تعداد زیادی مقاله چــاپ کند و هر چه
بیشــتر دانشــجوی دکتری بگیرد .من وقتی دانشــجو بودم در مجموع نه ســال در دورۀ لیسانس و فوقلیسانس
درس خواندم .یک سال رفتم مصر برای اینکه زبان عربی و فلسفه بخوانم .آن زمان به دانشجو وقت میدادند
که سر فرصت درس بخواندّ ،اما االن دانشجو را مجبور میکنند که زود فارغالتحصیل شود.
 .24از حیث روش آموزش بین دانشگاههای ایران و غرب چه تفاوتهای ّ
مهمی وجود دارد؟
تا آنجا که من فهمیدهام در ایران و در حوزۀ علوم انســانی بیشــتر تکیه بر روش حفظکردن اســت .یعنی استاد
ّ
حرف میزند و دانشــجو مکلف اســت بشــنود و بنویســد .ولی ما در غرب خیلی راحت میتوانیم اســتادمان
را نقــد کنیــم .اینجــا کمتر اســتادتان را نقد میکنید و ایــن یکی از دالیل ضعف و ناتوانی علمی دانشــجویان
ّ
ایرانی در رشتههای علوم انسانی است .دانشجو باید از خودش فکر داشته باشد و خلق باشد .این استقالل
فکری خیلی مهم اســت .دانشــجویان عادت ندارند که ســؤاالت دشــوار و چالشی بپرســند؛ در حالیکه این
ّ
ّ
حــق مســلم آنهاســت و ایــن جزئــی از فرایند علم اســت .خودمان هــم باید بپذیریم کــه افراد همــواره ما را نقد

کنند .این امر بخشــی از بازی علم اســتّ .
متأســفانه در غرب هم اســتادانی هســتند که از نقدشدن ناراحت
میشوند ،در حالیکه این واکنش ،رفتاری غیرعلمی است.
نکتــۀ دیگــر اینکــه در ایــران واحــدی درســی بــه نــام «روش تحقیق» هســت که به نظــرم خیلی مفید نیســت.
متدولــوژی تحقیــق را نمیشــود از کتاب یــاد گرفت ،بلکه باید روش تحقیــق را از کارهای خوب گوناگون و از
ّ
قان خوب فراگرفت و با فکر خود استنتاج کرد ،نه اینکه یک لیستی بدهیم و بگوییم باید در تحقیق بر
محق ِ
اســاس این لیســت به پیش رفت .این لیســتها باعث میشــود دانشــجو دیگر خودش فکر نکند .من خودم
هیچوقت متدولوژی نخواندم و تمام کارهای علمیام ،چه خوب باشد و چه بد ،نتیجۀ فکر خودم است.

تـــــا آنجا کـــــه م ـ ــن فهمیدهام
در ایـــــران و در ح ـ ــوزۀ علوم
انسانی بیشـــــتر تکیه بر روش
حفظکـــــردن اس ـ ــت .یعن ـ ــی
اســـــتاد حـــــرف میزن ـ ــد و
ّ
دانشـــــجو مکلف است بشنود
و بنویســـــد .ولی م ـ ــا در غرب
خیلـــــی راحـــــت میتوانی ـ ــم
استادمان را نقد کنیم .اینجا
کمتر استادتان را نقد میکنید
و این یکـــــی از دالیل ضعف
و ناتوانی علمی دانش ـ ــجویان
ایرانـــــی در رش ـ ــتههای علوم
انسانی اســـــت .دانشجو باید
از خودش فکر داش ـ ــته باشد
ّ
و خلق باشد .این استقالل
فکـــــری خیلـــــی مهم اس ـ ــت.
دانشـــــجویان عادت ندارند
که سؤاالت دش ـ ــوار و چالشی
بپرســـــند؛ در حالی ک ـ ــه این
ّ
ّ
حق مســـــلم آنهاس ـ ــت و این
جزئـــــی از فرایند علم اس ـ ــت.

ً
 .25به عنوان سؤال آخر لطفا بفرمایید از میان منطقدانان و کسانی که در غرب در باب منطق اسالمی
تحقیق میکنند چه کسانی را برجسته میدانید؟
تونی اســتریت ( )Tony Streetکه اآلن در دانشــگاه کمبریج است منطقدان خیلی خوبی است .آقای خالد
ً
َ
الرویهــب ( )Khaled El-Rouayhebدر دانشــگاه هاروارد هم پرنشــاط اســت و ســنگین کار میکنــد .اصالتا
ِ
ً
لبنانی اســت و حتما زبان عربیاش عالی اســت ،زبان انگلیســیاش هم فوقالعاده اســت .انســان مهربان و
ً
متواضعی هم اســتّ .اما من نقدهایی بر کارش دارم .از جمله اینکه افق کارش خیلی وســیع اســت و طبعا
وقتــی دایــرۀ موضوعات تحقیق فرد گســترده باشــد کمتر میتوانــد روی یکایک آنها عمیقتر کار کند .کســان
دیگری هم هستند که ّ
البته چون من خیلی وقت است در دانشگاه نیستم ممکن است کمتر آنها را بشناسم.
افرادی که نام بردم کسانی هستند که آثار بیشتری در باب منطق اسالمی نوشتهاند و شناختهشدهتر هستند.

***

ّ
متشــکرم .برای شــما آرزوی
آقای دکتر المیر از اینکه فرصت این مصاحبه را در اختیار من گذاشــتید بســیار
ّ
موفقیت دارم.
بهروزی و
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