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  هم سهم عقل، هم سهم دل 
 )دهه نود ينيد يروشنفکر(

  
  ۱۳۹۱نامه نوروز ه، سال سوم، ويژ۲۰كار شده درمجله مهرنامه، شماره 

ان يسخن به م يبه نحو موجه  »ينيد يروشنفکر« توان از  برساخته  ين باورم  که ميشتر نوشته ام، بر ايچنانکه پ
را در دل  گفتمانن يتوان چند يمم، يکه بگذر  يو داللت شناخت ياز مباحث لفظ  ١.ن مراد کردييآورد و از آن تع

 يآموزه ها مطابق با. ک کرديگر بازشناخت و تفکيکدياز  يو هشتاد شمس هفتاد  يها دهه ِ ينيد يروشنفکر سنت
ر و ييبا تغ يقيارتباط وث ينيتحول معرفت د ک کرد؛يتفک» ينيد معرفت«را از » نيد«د ي، با ن دو دههيقالب ا نحله

ن يالزمه ا ٢.دارد ير تجربيو علوم غ ير انسانيغ يوعلوم تجرب يانسان ياعم از علوم تجرب ينير ديتحول معارف غ
االصول متکثرند  يشان عليا يتيو ترب ينه معرفتيشيان که بنا به پيآدم يش فهمهايش فرضها و پياست که پ نيا سخن

 دفاع از فهم روشمند .کند يزش مير يعيسنت به نحو طبشان از کتاب و يدر فهم ا ل به وحدت،ير قابل تحويو غ
نگاه ن يا ياز مؤلفه ها ن ياز د يقرائت رسم ين و نقد و نفيمختلف از د يت شناختن قرائتهايبه رسم و ينيسنت د

د را جانور محق يبشر جد ينيد ين نحله روشنفکريز اياست نياجتماع و س در عرصه  .ن استيروشنفکرانه به د
و بر موجه انگاشتن   با  ؛نهد يد مير او انگشت تأکين و نقض ناپذياديف او بر حقوق بنيش از تکاليکند و بيم يمعرف

، عالوه بر »يترجمه فرهنگ« و » اجتهاد در اصول« با مدد گرفتن از روش  و »حقوق بشر«  ب نشاندنيمسند تصو
ن کردن  يتوز ي، در پاد کردي» اجتهاد در فروع« ل عنوان يتوان ذ يکه از آن م ياجتهاد متعارف و مصطلح فقه

احکام در  ن دستهياز ا يو انسان  ياخالق موجه ،  ياخالق  و بدست دادن قرائت يدر ترازو ياسيو س ياحکام اجتماع
ن يات اياز مقتض ياسيت سيک  و  پاسداشت حقوق اقليتدموکرا دفاع از مناسبات و روابط  . است يروزگار کنون

ن  امر را  به نحو يا» ياسيسم سيسکوالر« و » يسم فلسفيالرسکو«  ان يک ميتفک .است استينگاه در عرصه س
باور ندارند و وجود ساحت  يسم فلسفيمعاصر به سکوالر ينيکه روشنفکران ديدر حال. دهد ينشان م يروشنتر
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ن و نهاد يان نهاد ديم يهستند و رابطه حقوق ياسيسم سيسکوالررند، قائل به يگ ين عالم مفروض ميرا در ا يقدس
ان ياد نانيکنند و عموم متد يد ميتأک ينيد ييبر کثرت گرا ينين روشنفکران ديهمچن .دانند يم يحکومت را منتف

 انياد روانيبا پکه  ييها يرياز سختگ ينرو با پاره اياز ا ،کنند يت خداوند قلمداد ميبه هدا يرا مهتد گوناگون
ن يشان همچنيا. انگارند يآنرا ناموجه م و ن شناسانه مخالفنديزه و ادله ديرد، با انگيگ يورت مان صيير بهاينظ گر يد

 يان معاصر سخن ميرانيا يو غرب يراني، اينيان سه فرهنگ ديتصالح م از تالئم و» سه فرهنگ«ه يدن نظريش کشيبا پ
اد يجا را بر اع ياد اسالمي، نه اعتيرانيت بر ايت رجحان دارد و نه اسالمياسالمت بر يرانيشان نه اياز نظر ا ند؛يگو

د از داد يم و بايما وارث سه فرهنگ. راند  يرون ميرا از صحنه ب ياد اسالمي، اعيرانياد ايکند و نه اع يتنگ م يرانيا
از  يد اسالميات و کالم جدياله يافکن ين، پيعالوه بر ا.  ميريسراغ بگ ن سه  فرهنگيان ايمدام مالوگ يوستد و د
شود  يا از کالم مشروب ميشان، فقه قويا يمطابق با رأ. ن  متفکران و روشنفکران استير ايچند سال اخ يدغدغه ها

ان يدر اد ين مباحث کالمياز مهمتر. دارد يدر پ يمتعدد و مهم يج فقهيد، آثار و نتايات جدياله يافکن يو پ
 ين و محوريشود و مهمتر يده مينام» يوح«که  يامبر است؛ سخن گفتنيگفتن خداوند با پ ، نحوه سخنيميابراه

، ين نحله روشنفکريت برجسته اي، دو شخصيم سروش و محمد مجتهد شبستريعبدالکر.  است ين  مفهوم کالميتر
ات  يد و  استشهاد به آيجدک يفلسفه زبان و هرمنوت يافته هاي،  يفلسفه و عرفان اسالم يبا مدد گرفتن از آموزه ها

ال يشان، با سيا يبنابر رأ. ٣از آن بدست داده اند يگريد ين کالمييو تب عبور کرده ن مقولهياز ا ير سنتيقرآن، از تفس
و  يينجايو ا يخيتارو  ينيزم يه هايسو يو واکاو ينه و زمانه نزول وحيت داشتن به زمين مفهوم و عنايکردن ا

آثار و  س کرد و بهيتأس ينيات نوياله توان يآن، م يو آسمان يکيزيمتاف يه هايآن، با مفروض گرفتن سو ياکنون
د  ي، با ين حال، به همراه نو شدن درک ما از مفهوم وحيدر ع. مترتب بر آن خوشامد گفت يو حقوق يهج فقينتا
 ديجد ياتيهالنظام ا در  »نبوت« از مقوله  ين تلقيبدست داده شود که  متناسب و متالئم  با ا» خدا«از مفهوم  يا يتلق

ت به آثار يعرفا از مفهوم خدا با عنا يتلق يو صورتبند يکه جهت بازساز» يصورتيصورت و ب«چون  يمباحث . باشد
 ين است که تعامل معرفتينچنيا ٤. است ان برداشته شدهين ميکه در ا است يمهمر شده، گام يتقر ين روميجالل الد

ن ياز د يقرائت رد و يگ يبه خود م يتر و روشمندتر يمدرن صبغه  جد يد و آموزه هايو روشنفکرانه  با جهان جد
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که در  ي؛  کاردندار يد بر سر مهر است و دست کم ناسازگاريجهان جد ياوردهاشود که با دست يبه دست داده م
م، يکه بگذر ياز مرحوم اقبال الهور( . خورد يکمتر به چشم م ينيد ين سنت روشنفکريشيپ يکارنامه  نحله ها

 درباره  يمنسجم و منقح يعرفان و يفلسف و يو بازرگان بحث کالم يعتير شرينظ يبرجسته ا ينيروشنفکران د
   ).د و نبوت نکرده انديتوح م يمفاه

داشته که  يمعتنابه يو دستاوردهاق بوده ين توفير قريدر دو دهه اخ ينيروشنفکران د  يرسد کوششها يبه نظر م
 ؛ هر چندنه شده و رفته رفته در زمره  مشهورات و مسلمات قرار گرفتهيار نهادين ديا يو فرهنگ يفکر يدر فضا

  : نا شدنيراه است تا ب ياندکو  غبار آخر نشده  م ويده ايد نرسيبه خورش هنوز
و   ينيکه  عموم روشنفکران دينشسته، به نحوده و بر صدر يقدر د» استخراج«گفتمان  يبه جا» يسازگار« گفتمان 

استخراج  يست در پيستند؛ مثال قرار نين ينيم مدرن از دل سنت دياستخراج مفاه يگر در پيمخاطبان آنها د
ن است که  يا ينيفه روشنفکران ديطا  ي؛ بلکه هم اصلبرآمد »ينيد يدموکراس « تحقق ن وياز دل د يدموکراس

ن حال فراورده يدر ع. ن حال دموکرات بود و حقوق بشر را پاس داشتيندار ماند و در عيتوان د يم دهند  حيتوض
ت شناخته شده و يبه رسم  يجامعه شناساست، يفلسفه س ن،ياخالق ، فلسفه در  فلسفه يد نظيجد يعلوم انسان يها
است سر يس ينقد اخالق فقه و  يچون نقد اخالق يو مقوالت به کار بسته شده يو فقه ينيسنت د يابيارز  يبرا

 يت به کارهايو با عنا ق آنير شتابزده و عميدر صورت عالمانه و غ ، نيو د يان  علم تجربينزاع م ؛برآورده است
ن و لف و نشر يبه د يخي؛ نگاه تارر شدهيتقر  ن باب در سطح جهان صورت گرفته و منتشر شده،يکه در ايمحققانه ا

  .... انگاشته شده يجد خيد در طول تاريو آزمون شدن عقا
موفق بوده و چارچوب و   نشان دادن نقشه راه م ويترس ر دريدو دهه اخ ينيد يکنم پروژه روشنفکر يتصور م

م کرده و نشان يترس يکيرا به ن يدر زمانه کنون  يبشر گر معارفيو نسبت آن با د ينيد يحدود و ثغور اصالح گر
م يترس کالن د در دل ابعاديبا  کنند، يت ميپروژه دارند و در دل آن فعالن يبه ا يکه تعلق خاطريکسان. داده است

. ت کننديمختلف آن فعال يدر حوزه ها  و مبسوط يکار کنند و به نحو تخصص يدر دهه نود شمس  ن پروژهيشده  ا
از   يو عرفان يو کالم يفلسف يها يتلق«  ،»اخالق ياست در ترازويس«  ،»اخالق يفقه در ترازو« چون  يمثال مباحث

 ينيتجربه د يت معرفت شناختيحج« ، »يانيوح امر و يتجربه عرفان و ينيتجربه دان يم رابطه «، »خدا در جهان مدرن
گنجند و پرداختن بدانها   يروژه من  پيل  ايدر ذ  ...»و اخالق سکوالر ينيان اخالق دينسبت م«، »يعرفانتجربه  و 

عبور از دوران  يموجود برا يو فرهنگ يپروژه فکر نيو مؤثرتر نين و رهگشاتريتر ين پروژه را ، که به نظر جديا
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در جهان  آن يو مؤلفه ها ين حال پرداختن به سلوک معنويدر ع. راند يش ميرسد، به پيمارين ديدر اگذار 
پرداختن بدان  مغفول واقع شده و شيمعاصر کم و ب ينيد يدر روشنفکر که  است ياز امور يشده کنون ييراززدا

 و يهنعادات مألوف ذنگرند و  يرامون ميبه جهان پ يگريکه جهانشان دگرگون شده و به نحو ديکسان. ضه استيفر
 يو امر متعال يدرباره ساحت قدس قاتشانيو مجموعه تصورات و تصد ينه معرفتيشيپ و يعهد شباب فکر يشاهدها

. ن زمانه پر تب وتاب سامان ببخشنديش را در ايخو يتوانند به سان گذشته سلوک معنو ير کرده، نمييتغ
ن امر يا د دلمشغولِيتواند و نبا يدهه نود که  بنا دارد هم سهم عقل را ادا کند هم سهم دل را؛ نم ينيد يروشنفکر
ان يروزگار و در م يپر تالطم و طوفان يايدر در  ينيد يروشنفکر ين است که کشتينچنيا .ل نباشديستانسيمهم اگز

 يشود و ساحلها يدور م يرود و هم نورد افقها يش ميشود و به پ يوزد،  کژ و مژ م يکه م ياريناموافق بس يبادها
             .   کند يرا فتح م يعيبکر و بد چشم نوازِ

  
  
                  

  


