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 مجتهد دانش و وارستگي

نش و وارستگي ، دو خصلت مورد انتظار از هر استادي است . به گمانم استاد تمام كسي است كه اين هر دو دا
خصلت را به احسن وجه در خود بار آورده است و از آن باالتر ، استادي است كه خصلت اخالقيش از وجه 

گر بخواهم به نمونه اي از اين مورد دانشي او سبقت گيرد . چنين حالتي به داليل مختلف ، كم اتفاق مي افتد . ا
نادر مثال بزنم ؛ مي توانم از دكتر كريم مجتهدي ياد كنم . منصفان از اهل نظر ترديدي در استادي ايشان به ويژه 
در فلسفه غرب ندارند . خود من هم گرچه توفيق تلمذ از محضر درس ايشان را پيدا نكردم ، ولي هر از گاهي 

يشان را پيدا كردم ، بهره هاي علمي نصيبم شده است و ايشان را در جايگاه انديشمند واقعي كه توفيق ديدار با ا
يافتم . شايد مهم ترين دليل براي اين ادعا آن باشد كه مجالست با چنين شخصيتي موجب افزايش شوق علمي 

عالم واقعي در ما پديد مي شود . حس ارج نهادن به دانش و شوق علم آموزي همواره از مجالست با انديشمند و 
مي آيد . آنچنان كه در هر بار مصاحبت با دكتر كريم مجتهدي ، اين حس و شوق را در خود احساس مي كنم . 
ويژگي ديگر مصاحبت با دكتر مجتهدي آن است كه نبايد هيچ سخني غير از طرح يك بحث علمي به ميان 

طرح مسايل علمي پيدا نمي كنيد . و اين خود بيان  آوريد . فضاي گفت و گو آنقدر سنگين است كه مجالي جز
گر آن است كه نزد دكتر مجتهدي هيچ چيزي باالتر و ارزشمند تر از طرح و بحث علمي نيست . با وصف اين ، 
من فضيلت دكتر مجتهدي را در چيزي باالتر از وجهات علمي ايشان مي دانم و آن ، سبقت وارستگي وفروتني 

ن است . اول چيزي كه در هر بار ديدار با ايشان ، قبل از مراتب دانايي براي من جلوه مي از شخصيت علمي ايشا
كند ، تواضع و فروتني ايشان است . اين امر ، بيانگر آن است كه دكتر مجتهدي از همان آغاز كار تنها به اجتهاد 

شته است . گمان مي كنم ، همين در كسب دانايي مشغول نبوده است و تخلق به اخالق فاضله را از نظر دور ندا
فروتني و تواضع است كه ايشان را همواره مشتاق به دانستن كرده است . كمتر ديداري بوده است كه ايشان را 
مشتاق به دانستن نبينم . خيلي وقت هاي شده كه از من درباره مسايل علمي و آداب و رسوم حوزه و برخي از 

. دكتر مجتهدي  بي اطالع نيستندالي كه خود ايشان از وضع و حال حوزه عالمان ديني سوال مي كردند . در ح
كمترين تعلق خاطر به امورات دنيوي را دارند . بارها ايشان را كنار خيابان ، در كمال آرامش و وارستگي ، 

وشتن منتظر تاكسي يا اتوبوس شركت واحد ديده ام .آنچه كه براي ايشان مهم است ، داشتن وقت بسيار براي ن
اندوخته هاي خود است . به همين خاطر است كه اصالً مايل به ورود در غوغاساالري ها و حاشيه سازي هاي 
رسانه اي نيست . حضور چنين استادي با اين خصوصيات در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، بويژه 

تر مهدي گلشني ، رياست اسبق پژوهشگاه كه براي اعضاي علمي آنجا ، بسيار مغتنم است . جا دارد از آقاي دك
زمينه اين حضور را فراهم كردند ، سپاسگزاري كنيم . كمترين خدمتي كه پژوهشگاه مي تواند براي دكتر 

انتشار آثار ايشان است . حاال اگر معدود افرادي اين فراهم آوردن شرايطي براي نوشتن و مجتهدي انجام دهد ، 
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ن فرهيخته و وارسته را بر نمي تابند ، مشكل خودشان است . اينگونه تنگ نظري ها و خدمت ناچيز به انديشمندا
جامعه علمي اخالق گرا اين مرز و بوم با آن  مسلماًبر نتافتن ها از ادب و اخالق علمي فرسنگ ها فاصله دارد و 
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ش مخالف باشد . چون مي دانند كه نقد اثر گمان ندارم انديشمند وارسته اي مانند دكتر مجتهدي با نقد آثار
علمي در پيشرفت دانش تاثير گذار است . اما تاثير مثبت نقد در جايي است كه نقد اوالً عالمانه باشد و ثانياً 
توأمان با رعايت ادب باشد . متاسفانه هر از گاهي كه جناب دكتر سيد جواد طباطبايي اراده نقد يك اثر علمي را 

د . جديد ترين نمونه آن يادداشت كنتر ديده شده كه خود را ملزم به رعايت اين دو شرط وجداني مي كند ، كم
) است . ايشان در مقام نقد  97/ اسفند  11( ش  سياستنامهفضل فروشانه ايشان در شماره اخير كم مايه اما 

عنانه و خود شيفته همه را از دم مترجمان ايراني فلسفه سياسي غرب ، بويژه مترجمين آثار هگل ، با لساني متفر
هم از جناب دكتر مجتهدي آغاز كرده است . اين در حالي است كه دكتر را تيغ گذرانده است و طليعه بحث 

مجتهدي مترجم كتاب نبوده است . نمي خواهم بگويم كه يادداشت طباطبايي عاري از نكته علمي است ولي مي 
علمي است . تعابير بعضاً زننده اي كه در اين يادداشت ديده مي شود  توانم بگويم كه عاري از رعايت ادب نقد

چنين تداعي مي كند كه گويي آدم غرب شناس و هگل دان فقط خود ايشان وي از ايشان بسيار بعيد است . متن 
رف حچنان كه . نداشته باشند كه همين برداشت را نسبت به او داشته باشند است و بس . خُب ، چرا ديگران حق 

خيلي از كساني كه مورد عتاب وي قرار گرفته اند ، اين است كه سيد جواد طباطبايي سخن ما را نفهميده است . 
آنچه را كه براي « كه  مگر نه اين استفرضاً هم مي فهمد ولي چرا بايد اين فهم را به زبان توهين آغشته كرد . 

  » . خود نمي پسندي ، براي ديگران مپسند 

اً با ديدگاه بسياري از مترجمين مورد عتاب سيد جواد طباطبايي همسويي ندارم ولي گمان مي كنم ، نگارنده قطع
ال اقل ،  از جهت اينكه ما از طريق كار ترجمه آنان با انديشه فيلسوفان غربي آشنا مي شويم ، محترم هستند . 

مشغول كار ترجمه باشند . آن همه اين ترجمه ها كنار گذاشته شود و گويي هيچ كس نيست كه  دفرض كني
وقت ما مي مانيم و جناب سيد جواد طباطبايي ؛ آيا ايشان به تنهايي قادر است كه بار يكصد ساله ترجمه 
مترجمان ايراني را بدوش كشد ! پس هر قدر هم كه نقص ها و ضعف هاي مترجمين ايراني را درست فهميده 

كرد . از اين گذشته ، مگر اين هگل كيست كه جناب طباطبايي باشيم ؛ قدري هم در بيان آن ، افتادگي بايد 
حق تفسير هگل را ندارد . آيا هگل اين  وي گمان كرده است كه فقط اوست كه هگل را مي شناسد و كسي جز

  حق را به طباطبايي داده است . هگل ساليان دراز است كه مرده است . 
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علوم انساني نسبت به چاپ مكرر آثار اين استاد فرهيخته   نكته آخر اينكه سيد جواد طباطبايي بر پژوهشگاه
خرده گرفته است . اگر اين خرده گيري نا مربوط ِ غير اخالقي درست است ؛ خوب است ايشان به خوانندگان 
پاسخ دهد كه چرا يك تراست رسانه اي با صبغه اقتدارگرايي مطلق حامي نشر انديشه ها ي ايشان شده است ؟ 

چرا بايد يادداشت طباطبايي پشت عكس رهبر ري بين ايشان و تراست اقتدارگرا وجود دارد ؟ چه قرابت فك
  منتشر شود ؟  – سياستنامهتصوير روي جلد  –فاشيسم اروپايي 
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