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  بضاعت فلسفی و پلورالیسم دینی
  

درمراسم  يشه اسالميس پژوهشگاه فرهنگ و اندياکبر رشاد رئ يعلحجه االسالم در اخبار خواندم که  راًياخ

  :گفته است» کيمباحثه با جان ه«از  کتاب خود با نام  ييرونما

سم يمسئله پلورالندارد و  يشاونديما نسبت و خو يگاه معرفتيپردازند که به شدت با جا يم يروشنفکران به مسائل " 

ز جزو مسائل ين نيته، مسئله زبان، مسئله عقل و دين، سنت و مدرنيتعارض علم و د... ن دست مسائل استياز ا ينيد

خ مصرف آن يماند که تار يم ييف شده است و به داروين تحرياست د يست و آنچه در دسترس انسان غربيما ن

م و يته نداريبه نام شکاف سنت و مدرن يزيما چ. شود يمربوط م ته به غربيمسئله سنت و مدرن... تگذشته شده اس

ناخوداگاهانه   يشياندک نوع مجازياست و وارد فرهنگ ما شده و  يست و عرضين شکاف جزو ذات فرهنگ ما نيا

تفکرات متعارض صورت  يمبادمواجهه با  يک در راستايدعوت از جان ه...  ......بر روشنفکران ما حاکم شده است

 يسم نقد شد او مدعيد آورنده پلوراليکه پد يزمان. ران استيک در اينده جان هيم سروش نمايعبدالکر... فتگر

ن کار ينه فلسفه ديک روشنفکر است که در زمي يبرا ين نقص بزرگيا. ک اخذ نکرديسم را از جان هيشد پلورال

مسئله  نيک، ايسم توسط جان هيطرح پلورال که بعد از يدر حال. شناسد يسم را نميلسوف طراح پلوراليکند و ف يم

  ".شد نيجزو مسائل نخست فلسفه د

پژوهشگاه فرهنگ  «  و» انياد يمؤسسه گفتگو« ، »رانيحکمت و فلسفه ا يمؤسسه پژوهش«ک  به  دعوت يجان ه

و  ات فلسفه يد و دانشجويتفتگو با اساو گ يراد چند سخنرانيا يبرا يشمس ٨٣در زمستان سال » يشه اسالميو اند

هفته  هر سهق داشتم  حدودا يخواندم و توف يام من در  انگلستان  فلسفه ميدر آن ا. ران سفر کرديبه ا يعلوم انسان

دار و گفتگو ينگام  ديرميا  در دانشگاه بيک  در منزل او يبا ه ير اکرميد امي، سمزيا به همراه  دوست عزيکبار تنها ي

دار و بحث و يخود و د ياز سخنران .ما شديند و چون سفر را از او جوران بازگشت، چيا از سفرک يه يوقت.  کنم

 کرد؛ از جناب  يت ميابراز رضا» رانيا حمکت و فلسفه يمؤسسه پژوهش«   يدکترا انيد و دانشجويگقتگو  با اسات

بوده و درباره استدالل خود  خداوند له وجود يديدالل جدمه استشه اقايکرد که در اند ياد مي  ين خرمشاهيالدبهاء

ده يپرس يک از او سؤاالت چنديه يکه  درباره آراء فلسفاشاره کرد  يانيدانشجو ن به يهمچن ک گفتگو کرده؛يبا ه

«  در خود  ياز مراسم سخنران ان خرسند بود؛ اما ياد يدار خود از مؤسسه  گفتگوياز دن ، يعالوه بر ا.  بودند
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 يک، صادقيه يش از سخنرانيا پيگو. کرد يم يناخرسند بود و ابراز شگفت» يشه اسالميوهشگاه فرهنگ و اندپژ

 ي، البد در راستابود  ک پرداختهيکرده و به نقد  آراء ه يک ساعت سخنرانيب به يک، قريه يرشاد، در مقام معرف

گفتن  سخن يبرا يمبسوطشده، او هم مجال ک  يه ينوبت سخنران؛ پس از آن تفکرات متعارض  يمواجهه با مباد

    .رده و جلسه مطابق با انتظار او برگزار نشده بودنک دايپ

به نقد ان مباحثه گر عنوبه  يد، اگر قرار است کسکنن ينم نگونه  رفتاريا  کيآکادم يفضاروشن است  که در 

 ينکه کسيرسد؛ نه ا يکت کنندگان ممهم به اطالع سخنران و شرن يا ، شي؛ از پبپردازد يگريد شخص  يسخنران

ک حق يه. مدعو بکاهد سخنران از حجم وقت به نقد او پرداخته و، ي، بدون اطالع قبلسخنران  يدر مقام معرف

 ياز رو يکسان ممکن است ن حال، يدر ع .کند يا بهنگام و خالف عرف و ادب اظهار شگفتن رفتار نيداشت از ا

   .او بگذارندک در آن جلسه را  به حساب پاسخ نداشتن يه ييپاسخگو  ، عدم يناآگاه

مگر عالم فکر و    است؛ اساسيران نيک در اينده  جان هينما م سروش يرشاد، عبدالکر يصادق سخن ر خالفب

آن است از   و فراختر ده تريچيشه پيعالم اند !!داشته باشد؟ يندگياست که نما يخانگ ير  وارادات کاالهايشه نظياند

سروش در   . بحساب آورد  يفکر يده رسمنيرا نما يا گروهي يکس در آن بتوان  فرمان ببرد و ياز کس  يکس که 

 ان هم ازين ميکرده، در ا ده  استدالل اقامه  ،»ميمستف يصراطها« و کتاب   ، در مقالهينيد ييمقام دفاع از کثرت گرا

و   ينيفهم متون د يچگونگ  به وحدتل ير قابل تحوياز کثرت غ بهره برده، هم  يسنت عرفان اسالم يآموزه ها

توان با  يم.  نيو برل کيس و هيارجاع داده، هم به است يبه مولو همان ين ميسخن گفته ؛ در ا ينيتحقق تجارب د

 و يعقالن  يز؛ اما  ملتزم نبودن به قواعد با»لين ابناء الدلنح« ، که را نقد کرد شانيمخالفت کرد و ادله ا موضع او

 يصراطها« مقاله   رشاد يصادقجناب اگر .  ندارد يق وزنيتحق يدر ترازو البته  ، رفتن ير معرفتيغسراغ امور

ن يک در اياز ه يافت؛ قاعدتا  وقتي يم به سهولت  از او را در مقاله يک و نقل قوليکرد، نام ه يرا تورق م» ميمستق

سم باشد، يلسوف طراح پلوراليرشاد ف يرا که  به قول صادق ، صاحب نقل قول  نگارنده مقاله  مده ،آ يلمقاله نقل قو

   !! شناسد يم

سم  را جزء مسائل ين و پلورالي، مسئله عقل و د نيچون تعارض علم و د يرشاد طرح مسائل يصادقن، يعالوه بر ا

دادن  يمرحوم بازرگان در آشت يان حساب،  کوششهيبا ا.  انگارد يآنها را عارض شده بر فرهنگ ما م ندانسته ، ما

 يدر دفاع عقالن ييحوم طباطبامر   و يمرحوم مطهر  يو فلسف  ينظر  يهان   جد و جهدين و همچنيعلم و دان يم
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 اکنون  ؟از اعراب  خواهد داشت يرد و  چه محليگ يل کدام مقوله قرار ميسم  ذيو نقد مارکس ينيد ياز آموزه ها

 يسخنانن يگذرد؛ طرح  چن يم يسال از شهادت مرحوم مطهر يبازرگان و س مرحوم ست سال از وفاتيب به بيقر

ان يح از روابط ميو درک صح يعقالن ينگرفتن باز يز نشانه جديش از هر چين روزگار اسباب تأسف است و بيدر ا

رد و يوضع بگمن باب يدر ا تر  دهيد سنجيت خود باياست که  با توجه به موقع يکس ياز سو ن يعقل و علم و د

  . ديسخن بگو

ش در دفاع از يخو  يات و استدالل هاير مدعيسم؛ در تقريپلورال لسوف طراحيک، فيزگار است که جان هطنز رو

شان استشهاد يرد و به آثار ايگ يمدد م يو ابن عرب يد و از مولويجو يم يتأس ي، به عرفان اسالم ينيد ييکثرت گرا

؛ قا باور داشتنديعم» سم  نجات يپلورال« و به  ن عرفا کثرت گرا بوده انديکه ا دهد يح ميتوض يکند و به درست يم

  .ما ندارد فرهنگبا  يست و نسبتيمسئله ما ن ينيد سم يکند که پلورال يرشاد ادعا م يآنوقت  جناب  صادق

نه حاکم بر ناخودآگاها  يشيمجاز اند ته ،ير  شکاف سنت و مدرنينظ يمسائل د بهرشاد در سخنان خو يصادق 

  :هم اشاره کرده، که به مصداق  ....روشنفکران و

  نسانم آرزوستيشمار که ز ينسان هميف                     زيمطرب  شر ين غزل را ايا يباق

  

  متعدد ين نوشتار نه نشان دادن خطاهاياز نگارش ا يغرض اصل. پردازم يگذرم و بدانها نم ياز طرح آنها در م

 زان يو م  يمباحث نظراو به  از نگرش يريبه دست دادن تصو رشاد؛ بلکه يصادق حجه االسالماررفتدر سخنان و 

  .ه زده استيتک يشه اسالميپژوهشگاه فرهنگ و اند است يمسند راست که بر يکس يفلسفبضاعت  و دقت
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