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 دباغ به مناسبت روز جهانی فلسفه دکتر سروش و دکتر حسینمصاحبه اختصاصی صدانت با 

 ی روشنفکری! ای برای آکادمی خوب است نه عرصه فلسفه قاره

 

حسین دباغ را با این دو برادر کهه  وقتی پیشنهاد مصاحبه با دکتر سروش دباغ و   :1مجید خانی

دیگری در انگلستان به پژوهش و مطالعه و تدریس مشغولند در میان گذاشهت    یکی در کانادا و

فلسهفه اخه      ،نظهر  ی پذیرفتند و بر من ثابهت شهد اگهر در هرصهه    « بامهر»با روی گشاده و 

 ر هرصه همل ه  خُلقی خلیق دارند.اند د خوانده

در اسکایپ به گفتگوی شهفاهی   ها پاسخ داد اما با سروش به پرسش مکتوببه صورت حسین 

نشست  گفتگویی که با وجود کسالت آن هزیز بیش از دو سهاهت و نهی  بهه  هوج اندامیهد و      

 ویامها   .بهاره مهرا شهرمنده ایشهان نمهود      های چنهدین  کیفیت پایین اینترنت ایران و قطع شدن

 راف پاسخ گفتند. اال مبسوط و جامع و آرام، شمرده،را شنیدند های   صبورانه و با متانت پرسش

ها از وضعیت فلسفه در خارج از کشور آغاز شد و در میانه سخن به داوری و سیدحواد  پرسش

های مهرنامه خت  شد اگر چه مههر   مهری وگویمان به بی گفتالخره اب با بایی و فردید رسید، 

 .«شان است که بودهمان مُهر و ن»ما به ایشان به 

ها مربوط است به فضهای   های این مصاحبه دارای سه بخش است یک بخش از پرسش پرسش

ها به فلسفه در ایران بها تککیهد بهر     ورزی در خارج از کشور، بخش دوم پرسش فلسفه و فلسفه

ههای   ای اختصاص داده شده است در این دو بخش هر دو برادر به پرسهش  نزاع تحلیلی و قاره

 ههای فکهری دکتهر    هایی مربوط به کارهها و دغدغهه   اند اما بخش سوم پرسش دادهمشابه پاسخ 

گهر دربهاره   اند. امیدوارم در فرصهتی دی  ایشان پاسخ گفته وده است که  بیعتاً تنهادباغ ب سروش

 .به گفتگو بنشین با ایشان  های حسین فعالیت
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 ای  و سنت تحلیلیی و قیاره  رسد فضای فکری و فلسفی داخل کشور متاثر از تقابل د به نظر می

دو قطبی شده است، این نزاع در خارج از کشور خصوصا انگلستان و کانادا که شیاا تجربیه   

 است؟ اید چگونه جا را داشته نزیست در آ

یعنهی نهزاع بهین     ،تحصیل به انگلستان سفر کن  همهین تصهویر را داشهت     ۀکه برای ادام قبل از این سروش:

پهس از ورود بهه    .سهته بهود  جبر کرد، بهرای   صمانه ه  پیدا میهای خ ه سویهای که گا ف سفه تحلیلی و قاره

گونهه نیسهت و    ، مسهلله ایهن  نزد برخهی از ف سهفه  دست ک   وع به تحصیل متوجه شدم که انگلستان و شر

 ،این نهزاع واقعهاً وجهود داشهته     ،گونه فهمید که در مغرب زمین این ودش . میددگر ی نمیدصورتبنچنین  این

 03و  03، 03ههای   یعنی در دههه جهانی ضای بین دو جنگ فدر  خصوصاً

یعنهی   ،رفهت  2بر حلقه ویهن  آنچه یکی ؛ ، سببش ه  دو چیز بودهمی دی

برخی از این که  ؛ به نحویانداز شد ستیزی در اروپا  نین وقتی قصه یهودی

و دیگر اهضای حلقه وین مدبور به جه ی و هن    0فیلسوفان مانند کارنپ

آن  در ،پرداختنهد  موضوهاتی که فیلسهوفان تحلیلهی بهه آن مهی     دوم .شدند

فیلسهوفان  و چهه   چه اهضای حلفهه ویهن،   ف سفه تحلیلیحث مبا وران،د

ورزی  مریکها فلسهفه  اکهه در   0کهواین  و چهه  0جان آستین آکسفوردی مانند

بهرخ ف فیلسهوفان    بهود و وحوش معناداری و منطهق   بیشتر حوج ،کرد می

نمهود  ایشهان  بهین  در  تهر  که  و نگاه تهاریخی   ای وجودیه دغدغه ،سیاست  ،مقوالتی مانند اخ    ،ای قاره

  شد. دیده می ی زمانی در آن برهه و جماهتدی میان این تقابل رو ؛ از اینداشت

یکهی   :شود. به چنهد دلیهل   قصه قدری متفاوت می ،رسی  میی دمی  03و  03های  به دهه که هنگامی اما

کتهاب   .پردازنهد  تری مهی  سیاست و اخ   به نحو جدی یلسوفان تحلیلی به مقوالتی مانندکه برخی از ف این

 برخهی بهر آن   افزون ؛تکمل برانگیز و پرنفوذ بودهاز این حیث  0رالزجان « 6ای در باب هدالت نظریه»مشهور 

محل ک م و  ،فلسفی ۀبه تاریخ این نحل نِطو توجه و تف نوشته شدها که در باب تاریخ فلسفه تحلیلی  کتاب

 ،به تاریخ فلسهفه تحلیلهی نوشهته شهده    ع جهایی که را ترین کتاب از مه  .ر فیلسوفان تحلیلی قرار گرفتنظ
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آثاری کهه در   وشناس قرن بیست  است  گهرِترین فِ ، بزرگ9مایکل دامت« 0های فلسفه تحلیلی خاستگاه»کتاب 

  .«11فلسفه تحلیلی چیست؟» مثل ،منتشر شده 13هانس گ ک فیلسوفانی نظیر این زمینه از

نخست  های  دههکسانی که در فلسفه تحلیلی و که در میان آباء  گونه انگاشت توان این می یگر،دتعبیر  به

کهه از آن نسهل    کسهانی در بهین   چنین ؛ ه این اخت ف وجود داشته ،کردند در این حوزه کار میقرن بیست  

 بهرای مثهاج   های جدیدتر قصهه متفهاوت اسهت.    در بین نسلاما ، وجود داردهنوز ه  این اخت ف  ،اند مانده

و  کرد جا تدریس می ندر آه   ،10شاگرد پوپر ،10دیوید میلر ،خواندم درس می 12ایامی که در دانشگاه واریک

هه  بهه   . گهاهی  کردم میفلسفه هل  وی شرکت   و 10منطق صوری  در ک س من  .هنوز بازنشسته نشده بود

ها هیچ بر سر مهر  با هایدگر و هایدگری میلرهست که  خا رم. کردی  گفتگو می  رفت  و با ه ن میدفتر ایشا

اما  .ار استد ، همیق و ریشهاین نزاع و اخت فکه شد فهمید  می ؛کرد ها می ننقدهای نسبتاً تندی به آنبود و 

برخهی   ، پدیدارشناسهی شاخۀ . برای نمونه در استیافته تفاوت امروزه قصه  ،ن که بگذری یهای پیش از نزاع

 .دارد، مشهترکاتی  ای قارهفیلسوفان  ای از پاره یبا کارها ،دکنن فیلسوفان تحلیلی می یعضامروزه بکارهایی که 

روی آثهار  ، مدانشهدویان اسهتا  دیگهر از  دیکهی  نوشهت ،   را می دکتری خودکه رساله  به هنوان مثاج، هنگامی

یک فیلسهوف  و  بودد مایکل دامت استاد من شاگر د.  هر چنکرد متکخر کار می 10و ویتگنشتاین 16مرلوپونتی

و تامهل   ده بهو د، گشهو دشهو  ای  هر  مهی   ر سنت قارهدکه  ای از مباحثی اما نسبت به پاره ،هیار تحلیلی تمام

بین این  های گذشته در دههکه هداوتی  تخالف و احیاناًآن  دیگر امروزه درس ر مدموع، به نظر مید .دکر می

 رنگ شده است. ک ، وجود داشته دو نحله فلسفی

های انگلستان، به خ ف آمریکا، به جز معدودی )مثل ساکس،  زنید دانشگاه  ور که حدس می همان حسین:

شناسند و دانشدویان  واریک، کینگزتون و تا حدی برکبک و آکسفورد( تنها فلسفه تحلیلی را به رسمیت می

نهزاع میهان تحلیلهی و    کنند. البته این بدان معنا نیسهت کهه    را به تحصیل و تدریس در این رشته ترغیب می

ای در انگلستان کام ً خاموش شده است. اتفاقاً میان دانشدویان مقطهع کارشناسهی بهه روشهنی چنهین       قاره

ام،  هها را داشهته   های آکسهفورد و ردینهگ کهه مهن تدربهه تحصهیل در آن       شود. در دانشگاه نزاهی یافت می
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سمینارهایی بودند تا ایهن نهزاع را برجسهته    دانشدویان لیسانس همواره در پی برگزاری نشست، کنفرانس و 

کردند تا بر آتش این نزاع بدمند. به خا رم هسهت   های مختلف را دهوت می کنند و اساتید مختلف از شاخه

ها دانشدویان ... و ... را به جان ه  انداختند و البته بحث هنیفهی هه  در گرفهت.     که در یکی از این نشست

جها کهه مهن آزمهون      ای در انگلستان تها آن  قاره -این است که نزاع میان تحلیلیجا  نکته حائز اهمیت در این

گونه نیست که یکی با دیگری  نیست. یعنی این «نفیلسوفا» گذرد، بر سر چه در ایران می آن ام، به خ ف کرده

دهد. جداج بر سر موضوهات  و... درس می 21، هایدگر23، نیچه19، مارکس10المثل هگل جداج کند که چرا فی

شناسی این فیلسوفان است. حتی فیلسوفان تحلیلی ه  در تدریس خود از هگهل یها هایهدگر بههره      و روش

جاست که فیلسوفان تحلیلی با متهون   اند متون این فیلسوفان را در خدمت بگیرند. نکته این برند یا موظف می

که فه ن   کنند. این ه استدالج فلسفی )قوی یا ضعیف( برخورد انتقادی میای به مثابه یک نمون فیلسوفان قاره

که چگونه گفته است مه  است. به خا ر من هسهت کهه وقتهی در     فیلسوف چه گفته است مه  نیست، این

چه هایدگر گفته اسهت نبهود.    نشست ، خبری از روایت و بازگویی آن های هایدگر می آکسفورد بر سر ک س

چنین وقتی بر سر ک س اخ   از منظر نیچه  بود. ه  22هستی و زماند و شرحه شرحه کردن هر چه بود نق

 نشست. کرد در وهله نخست استدالج نیچه را تقریر کند، سپس به نقد آن می نشست ، استاد ت ش می می

ز حیهث  ای در چند ساج اخیهر ا  جا باید ذکر کن  این است که فلسفه تحلیلی و قاره نکته دیگری که این

ای بیشهتر دربهاره    اند. بهه هنهوان نمونهه اگهر فیلسهوفان قهاره       موضوع )و نه روش( بسیار به ه  نزدیک شده

کردند، اینک فیلسهوفان تحلیلهی    فرسایی می موضوهات اگزیستانسیاج )مرگ، تنهایی، معنای زندگی و...( قل 

 د.کنن نیز درباره همین موضوهات البته با روشی متفاوت کتاب منتشر می

 

 !ایین   ،ی آکادمیک و روشنفکریها مثل خیلی از بحث شاا این است کهنظر  آقای سروش دباغ

در حالی که این نزاع در غیرب   و، هم خیلی دیر به ایران رسیده تحلیلی –ای  تقابل قارهحث ب

 ؟، درست متوجه شدماست عله کشیدهتازه شجا  رنگ شده این کم

از در برخهی   نیهز امهروزه   .ی هه  دارد رههایی دیگه   امها تبیهین  ، گفهت  گونهه  شود ایهن  وبیش می ک سروش: 

 ۀبها فلسهف  ، هها  خوانهده  سهفه خیلی از فیلسوفان و فل استرالیا و آمریکا، نگلستان و یا در ا ی فلسفهها دپارتمان

 .که خصومت و هداوتی در کار باشهد  ینکنند اما نه ا حوزه کار نمی در آنمعنا که ین د، بدارندانسی نای  قاره
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 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) 
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22
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، فلسفه در دپارتمان جا نای .مثاج بزن هست  به تحقیق ن مشغوج نون در آککه ادانشگاه تورنتو  بگذارید من از

نند که  ی آن ه  با فلسفه تحلیلی آشنایی اخو دانشدویان دروس متعددی می ، یاسخصوصاً در دوره کارشن

برگهزار   «20ای بهر اگزیستانسیالیسه    مقدمهه »نام به  ای دورهای. برای مثاج ه   کنند و ه  با فلسفه قاره پیدا می

ههایی را   هروددانشهدویان   ه  است، 26و فرانکل 20و یاسپرس 20هایدگر و سارتر و که راجع به نیچهشود  می

، 29آثهار راسهل  بهر  بیشتر تمرکز رس اخیردر دخوانند که  می« 20فلسفه تحلیلی متقدم»و یا  20«فلسفه ذهن»در 

و سنت در دکه  اهضای هیلت هلمیکه  خواه  بر این نکته تککید کن  می .است 01و مور 03گهرِویتگنشتاین، فِ

بهه معنهای   ) فهی و بهه رغه  اخت     گذشهته یگر دبا یک ۀ خصومتازمرحل، دیافته انتحلیلی و قاره ای تربیت 

ای  در فلسهفه قهاره   اگزیستانسهیل المثل هنهوز مباحهث    فی ها وجود دارد و وهشی آنپژ ۀکه در حوز (تفاوت

 اوتیدتلخهی و هه  کنند و  یکار م ه در کنار به هر یک از این دو نحله  مندِ ه قه اما فیلسوفانِ؛ تر است قوی

نیمی از اهضای  ، واریک انشگاهدپارتمان فلسفۀ در د داشت  که را بخت  اینمن  د.اردن دایشان وجو در میان 

سر ک س من  .تخصص داشتندتحلیلی  ۀفلسف ر درو نیمی دیگ ای بودند قارهفلسفه  ردهیلت هلمی، متوغل 

آن و بها اسهاتید    ناسی هوسرج شرکت کهرده نیچه، هایدگر و پدیدارش یها سک در  ،نشست  هر دو گروه می

ا در دانشگاه واریهک و  ام ،است غالبپارتمان های فلسفه در دفلسفه تحلیلی  ستان،کردم. در انگل گفتگو می

  سهت ه خها رم . د ر کنار ه  پیش مهی رونه  د تحلیلیفلسفۀ ای و  قارهفلسفه  دیگر فلسفۀپارتمان یکی دو د

و  وی پژوهشگر هایهدگر بهود   د. هر چنشدم حاضر می ،کرد تدریس می که هستی و زمان یداستاسرک س 

پهذیرفتن  ، نظیر ایدگر اشتباهات سیاسی بزرگی کرده :گفت به صراحت میاشت، دی با فلسفۀ او بسیار انس

چیهزی  امر اما این  ؛و... که اسنادش ه  منتشر شدهریاست دانشگاه فرایبورگ یا لو دادن دانشدویان یهودی 

یهک   ههۀ مواج کهن    دتها تاکیه   نقهل کهردم   خا ره را از ایهن جههت    این .کند فلسفی وی ک  نمی از هظمت

 ؛ ویبهود و غیرایهدئولوییک   ینهی ه ۀیهک مواجهه   ه،دگر بهر جهای مانه   دچه از هایه  با آن متخصص هایدگر

های سیاسی و تهاریخی بهه    هایدگر را تطهیر کند. معتقد بود بحث و دادهفی به خرج احیاناً تکلّخواست  نمی

یگر آمیخهت و احکهام یکهی را بهه     دو را بها یکه  داین  دنبای .جای خود های فلسفی ه  به بحث؛ جای خود

  .دیگری تسری بخشید
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و  ر نظهر گرفهت  د دوخه  سهیا   در، قرن بیست  رخ داد های نخست ههدر دکه را  ین نزاهآ  دبای بنابراین

 و تهر  سهمت و سهوی تخصصهی    هها  بحهث  ایه  و  ن فضا فاصله گرفتهاز آامروزه یاب ،  ر میدکه  چنان .دفهمی

 .استپیدا کرده تر  معرفتی

 

 شیوند در اروایا و کشیور     شود که فالسفه و اندیشاندانی که در ایران مطرح می بعضاً گفته می

ه دانشجوی دکتری فلسفه برای مثال آقای رسول ناازی کاهایت هستند،  خودشان مهجور و بی

ران ماننید  کف گ خودشان گفته بودند که برخی متچندی ایش در وبال ،سیاسی در فرانسه هستند

د اشود و یا جو ها نای در ایران خیلی اهایت دارند در فرانسه توجهی به آنکه  33و دلوز 32فوکو

به مناسبت روز جهیانی فلسیفه در موسسیه    ( 22)د طباطبایی در مراسای که سال گذشته اجو

شیتند  ای کیه بیه یکیی از روشینفکران چی  دا      در طعنیه به عادت مألوف ارسش برگزار شد 

بنا به تجربه خود شاا، هنگامی که را فاقد اهایت شاردند.  35و بدیو 34فیلسوفانی چون آگامبن

ای را مشاهده کردید که برای مثیال از   چنین ادیده امه تحصیل به خارج از کشور رفتیدبرای اد

های زیادی ترجایه شیده و میورد اقبیال باشید امیا        یک فیلسوف درجه چندم در ایران کتاب

و روشنفکری غرب از اهایت زیادی برخیوردار   ها و محافل آکادمیک فیلسوفی که در دانشگاه

 در مورد مسائل و موضوعات چطور؟ است در ایران مغفول واقع شده باشد؟

شود. گویی آخهرین   د میهای فلسفی و آراء فیلسوفان جدید بدج به مُ در ایران برخی از مواقع ایده سروش:

و  ینهای ماشه  است مانند آخرین مدج 06مد روزتر وارد بازار بشود چون ها باید هر چه زودتر سخنان و ایده

بهه خطها   ای  یهک ههده   .به روز کنهد  را خود انسان بهتر است و  شود وارد بازار میکه  های موبایل یا گوشی

ن د، بها شهنی  دفلسفی هسهتن  در پی مُدو  دشون مکن است کسانی که مفتون ظواهر میم.چنین تصویری دارند

 هیات اقامهه داللی است که له مدی فلسفه، مه  استدر وادکه  دانند اهل نظر می، اما دینآ دبه وجتازه سخنان 

 الج.دها و استدمت زمانی و مکانی مدنه ق و دمی شو

ام کهه   تورنتو دیده دانشگاه دان  اما  در  ن فرانسه را  نمیم ،اره کردیدکه شما اشگامبن و دلوز راجع به آ 

گهامبن و دلهوز   آبهه   شهود چنهد جلسهه    تدریس می «یسیاس نظریۀ»که کتری دفو  لیسانس و  های هدر دور

                                                           
32

 Michel Foucault (1926 - 1984) 
33

 Gilles Deleuze (1925 - 1995) 
34

 Giorgio Agamben (1942 - ) 
35

 Alain Badiou (1937 - ) 
36
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 ی کهه اهمیته  ،بهه لحهاف فلسهفی   شان ایقاهدتاً . اما ام هدحاضر ش ها ک سبرخی از این سر  ؛ بعضاًپردازند می

  .ندارند ،دارند ، هگل، هایدگر و ویتگنشتاین00مثل کانت یفیلسوفان بزرگ

اسهت.   ترجمه شهده به فارسی  فیلسوفان ک سیک  ازآثار متعددی کنون تا بختانه خوشه ک این نکته دیگر

کهار بیشهتر    این امیدوارم ارزیابی انتقادی کرد. ها را از آنبرخی و  گفتگو کرد ها کیفیت ترجمه ربارۀد توان می

 ،اگر یک یا چنهد فیلسهوف   .د نیستهال  مُ، که هال  فلسفه ریابی ده رای العین در میان ما صورت گیرد و ب

  مث ً .شود بار ما بار می ،ها تولید شود وحوش آن خوبی حوج 09ثانویۀ و  00اولیهشود و ادبیات  خوب خوانده

ر دنیز سه ترجمه هستی و زمان هایدگر از ، هده شداندبه فارسی برگر هگل آثارمانند  ک سیک ای از آثار پاره

 -رسهاله منطقهی  »ترجمهه مهن از    بهوده، ار یه تنتاین ه  از ایهن حیهث بخ  بختانه ویتگش خوش. 03ست استد

 دیگر آثار ،ترجمه نسبتاً قابل قبولی دارد 02«فلسفی های کاوش» شود، اهلل به زودی منتشر میکه انشا 01«فلسفی

آثهار فیلسهوفان   از  .ندههای بسهیار خهوبی هسهت     ترجمه ،شده منتشر که به قل  مالک حسینیه   ویتگنشتاین

لزومهی نهدارد   بهه نظهرم    .آمهده اسهت  به بهازار  چند ترجمه اخیراً  00هیوم و 00مثل الک 00گرا ک سیک تدربه

خصوصاً اگهر   مثاج ایشان سخن به میان آوری ؛گامبن و او آ 06از ییژک ،دیدن فیلسوفان جدسربرآورپای  پابه

در  که ی، از آندایام د آوردههای خو نوشته که در برخی  خود رسالت روشنفکری قائل است. چنانکسی برای 

 سهیر بیش از ههر چیهز بایهد در ایهن م    ه، دستقر نشم آنکنی  که هنوز نهادهای مدرن در  ای زندگی می جامعه

 مدرنیستی پست های و مسلله ها ایدهو نشر   لفّ حقیقتش د.جا بیفت هادنها  این کهد نمو ت ش ود رحرکت ک

اما اگر ؛ نباید  ر  شودها    در دانشگاهویگ نمی ،ها نباید بحث شود گوی  در آکادمی . نمیان د ا نمیشرا رهگ

ایهن   هر   کهن  از   فکر نمی ،نیست رفصِ کادمیسینِیک آ روشنفکری برای خود قائل است وکسی رسالت 

، «پرویه ناتمام مدرنیته»موسوم است به  چه آن ۀهماین امر نیز روشن است؛  د. دلیلای بر بتوان بهره مقوالت

و هقل افتاده  رن جانهادهای مدها  ر آندکه  است به جوامعی ناظر ه،دش دارو به هقل مدرنه نقدهایی ک ۀمه

همی و دقرن نوز نسخۀو چه  قرن هیددهمی آن و هصر روشنگری ۀچه نسخ ؛سند تصویب نشستهنقاد بر م

رن دهای مه دن نهادجا افتا بیش از هر چیز محتاج ،در حاج گذار است ای که جامعهما ۀ جامعاما  .بیستمی آن

رنیسهتی  دم های  پسهت  هدبسط  ای یشۀدر اندبرای خویش قائل است و کری اگر کسی رسالت روشنف. است

 رود: را اشتباه می است، مسیر 
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کند خبر از معصیت جان می بی                      دنکُ خواجه پندارد که  اهت می  

و موکراتیهک  دساز و کهار  ن دینه نشدنها، قانون نشدننهادینه پارلمان، ن دینه نشدنها ،کشور ما در مشکل

در  کهه    اسهت  قریهب بهه چههار سهاج      ن. مه است که از مقتضیات جامعه مدرن ی استاین امور از برخی

بهه  هها   ر ایهن سهاج  د، ما هزیسهت تان در اروپها و در انگلسه  چندسالی ه   قب ً ،کن  آمریکای شمالی زندگی می

ی دبن یشۀ صورتدر اندباید  ما ؛ها فاصله دارد با جامعه ما فرسنگ این جوامع که مختصات ام هدیدالعین  رأی

ن راهکارهایی برای حل داد سههت دو ب هههای خههود مسههلله

  00.نماها نه مسلله ها باشی ، آن مثل انگلستان و وامعیدر ج

اقتصادی و معیشهتی بها مها     کانهههادا کهههه اوالً از لحهههاف  

هها بهه    حقو  بنیادی انسان  ،فاصله بسهیار دارنهد و ثانیهاً   

برخی  البته ،هیددنه گریدنها نحوی اکثهری حفهش شهده و    

رن دهای مه دو نها نیتهق  بههه  نقههدهایی اندیشههمندان

انگشهت   امهور   بایهد روی همهین    ،یا اقد مقدمات. اما ما که فاست خیلی ه  خوب در جای خود، که دارند

ههای زنهدگی    که رفاه و حداقل ...و انمارکد، سوئدآلمان، جوامعی مثل کانادا، انگلستان،  ئلامس .بنهی تککید 

گیهری   شهکل  باشهد یادمان . ه، با مسائل ما قابل قیاس نیستدمین شتک حقو  بنیادین و جا نهادینه شده آندر 

و  هدآمه  دیدنواقص و مشک تی پشکل گرفته البته  ها حاال که این، محصوج هقل مدرن بودههمه  هادنها  این

 00شهمولیِ  جههان نظیهر ِ  هایی هدمعض ت و نواقص ای  ر  که غلط نداشته باشد؟ هدش  نوشته ای کدام دیکته

اتفاقهاً   ده اسهت. جوامهع بهو   آنمسائل معطوف به و... ه ناتمام مدرنیته پروی 09هقل مدرن و به قوج هابرماس

 دخهو سهنت   دج در؛ بلکهه  سیای شرقی را بگیرنهد کشورهای آفریقایی یا آ ائلمدند مسه  نیا غربیمتفکران 

 کهن   می باز ه  تککید .را حل کنی  ما ه  باید مشک ت خود ؛دنداشکاالتش را ه  دی ر هین حاجدبالیدند و 

 ،کل گرفت و این نهادها بالیدش که این اولیات  ؛ هنگامینهادینه شدن اولیات استکه مشکل اساسی ما هدم 

 بهدهی . تعامهل و بهازخوانی سهنت     های بومی خودمهان بهها   ما باید به مسلله ها ه  انتقاد کرد. نشود از آ می

بها وام  های اخیر  ر ساجد نکاتی که  از  برخیهای وارداتی.  نه مسلله ،ان باید در دستور کار قرار بگیردمخود

ه، راههی بهه جهایی    دبهو فکرانه روشهن  های هدای به نیت تقریر اگر ه،دش ر  رنیستی دهای پست م هدای ندکر

 گر هقل مدرن. نه نقد ویرانمان است، دایندا و اکنون خو مسائلِ ،های ما . مسللهدبر نمی

شناسه  کهه در    اهمیت برای من قدری گنگ است. من فیلسوفان زیادی می ببینید تعبیر مهدور و بیحسین: 

اند. برای مثاج اسه وی ییهژک را در    اهمیت اند ولی به باور من بی اروپا مهدور نیستند و حتی تاحدی مطر 

                                                           
47

 Pseudo-problems 
48

 Universality 
49

 Jürgen Habermas (1929 - ) 

اگوظکسیظر  ل ظرغشنفکویظ وغ ظ ب  :ظ

بسطظظیشۀظدرظار بوایظخویشظق  لظا  ظغظ

راظاشتب  ظرریستیظا   ظلسیوظدله یظظپس  دای

 .رغ لی
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)و نه در انگلستان( چندی اهمیت است ولی در اروپا  نظر آورید. به باور من او به تمام معنا یک فیلسوف بی

تهوان تعبیهر    است که مطر  شده است. شاید برای برخی کمی گزنده باشد، ولی به باور من بهه سهختی مهی   

ام برخی از آثار او در ایران ترجمه شده است. از  رف  فیلسوف را به او ا    کرد. این  ور که متوجه شده

ان ترجمه شده است ولی در مغرب زمین چنهدین مهورد   دیگر فیلسوفانی هستند که در ایران مطر  و آثارش

 توجه نیستند. برای نمونه دان کیوپیت از این قس  فیلسوفان است.

اگر از فیلسوفان مه  و مطر  بپرسید که در ایران آثارشان هنوز بازتهاب نداشهته اسهت، بایهد بگهوی       اما 

توان  همه این فیلسوفان را معرفی کن . از میان آنان کهه   اند.  بیعی است که من نمی بسیاری واجد این حُک 

اگردی )مسهتقی  و  انهد و مهن افتخهار شه     باالخص در حوزه اخ  ، دین و سیاسهت نقهش برجسهته داشهته    

توان به درک پارفیت، تی  اسهکنلن، جهان بهرووم،     ام می غیرمستقی ( آنان را داشته

و... اشاره کن . درسهت   ی، رابرت آئودجوزف رز، جاناتان دنسی، جان کاتینگهام

است که برخی آثار این بزرگواران در ایران ترجمه شده است اما به ههیچ هنهوان   

 انداز نشده است. ینهای فلسفه  ن در دپارتمان

شناسی )باالخص دین  ما در معرفت ،در مورد مسائل و موضوهات به گمان من

ههای الهیهاتی(، فلسهفه اخه   )بهاالخص       و اخ  (، فلسفه دین )باالخص بحث

چه دانشدویان  روانشناسی اخ   و اخ   کاربردی( بسیار هقب هستی . یعنی آن

کنند فاصهله   برای مثاج در انگلستان تدریس میچه در  آموزند با آن ما در ایران می

ندومی وجود دارد. دانشدویان فلسفه ما در  وج دوران تحصیل )باالخص کارشناسی( تنهها تهاریخ فلسهفه    

العاده مه  است اما متکسفانه در ایهران بسهیاری از    خوانند. البته شکی نیست که خواندن تاریخ فلسفه فو  می

ارشد نیز اساتید هموماً تاریخ فلسفه را فقط  کنند. حتی در دوره کارشناسی ده میها در همین حد بسن دانشگاه

 کنند. به شکل موضوهی  ر  می

شناسی تهدریس   های ما در آموختن فلسفه نه تنها در بیان مسائل بسیار هقب هستند که در روش دانشگاه

مند کردن شیوه تفکر  لسفه برای قدرتاند که ف اند. هموم اساتید فلسفه فراموش کرده فلسفه ه  بسیار ضعیف

دانند. شما اگر از یک دانشهدوی   می ا فلسفه را تنها محفوظاته ورزی منطقی است. بسیاری از آن و استدالج

ارشد برای مثاج دانشگاه شهید بهشتی بپرسید در مورد معضل نفس و بدن نظرت را  کارشناسی یا کارشناسی

اند که نظر دکهارت یهک    کند. گویی به او یاد نداده بگو، تقریباً هیچ چیز جز قرائت دکارتی از آن را بیان نمی

ل باشد. تکهرار نظهر فیلسهوفان، در صهد  و کهذب آراء فیلسهوفان اثهر        نظر است و ممکن است مطلقاً با 

کنند وقتهی نقهل    شوند، تصور می گذارد. درست مثل برخی از روحانیون ما که وقتی با سوالی مواجه می نمی

توانهد   قوج یا روایت نظر یهک فیلسهوف مهی    که نقلِ قولی را به هربی بیان کنند در حک  دلیل است. حاج این

حسی ظ ب  ظلعتقدظا ه ظظ

له ظکنظبسی ریظا ظفال فنظ

لع صههوظیهه ظ رظایههوا ظظ

ریستندظغظیه ظظظشن ختنظشد 

ب ظغجو ظتوجمنظآث ریظا ظ

ظ هه ظراظظه ظبنظآک  لیظآ 

 .اردرب فتن
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چه دست باال  کام  مغلوط باشد. آن

را دارد اسههتدالج خههود فههرد اسههت. 

های فلسفه باید دانشدویان  دپارتمان

را ترغیهب کننههد تها در ذهههن خههود   

کاری آن بپردازند. این است  لی را بسازند و پس از  ر  آن میان دانشدویان به جر  و تعدیل و نازکاستدال

 کار فلسفی کردن.

 

 اینک در حوزه فلسفه تحلیلی چه مسائلی بیشتر مورد توجه فیلسوفان و متفکران است؟ هم 

ه تحلیلی جدیهد  در فلسف 03امروزه اصط   هندارمندی ،مثاج بزن  فنی صط حاتِابخواه  از  اگر سروش:

بلکهه   ،دبکار نمهی رو اخ   فلسفه  فقط در حوزه  ؛ امروزه نیزنبوده د، این اصط   قب ًرو خیلی به کار می

باز از دیوید میلر در خا رم هست کهه خیلهی    .دشو بسته میبه کارنیز و... بان فلسفه ز ،در حوزه فلسفه ذهن

مثهل   شهارحان او  ولهی بار ه  این را به کار نبرده  گفت که ویتگنشتاین یک مند بود و می لهاز این اصط   گِ

 اثهر  بهر  ،دیه دفلسهفی ج   حاتطاین اصه ای از  پاره ،در واقعبرند.  کار میبه ر هر سیاقی درا  قل و نبات آننُ

 شوند. برساخته می ،دشو  پیدا می ها و مفاهی  ایدهر د پیشرفت و بسطی که

و م مسهلله  ن کهدا   االویبگه قیقها  د ن اتهو  نمهی اکنهون   و دارد هرض هریضیه  که راجع به موضوهات 

بهه برخهی    وفان اخه   فیلسه   بیعتهاً  .ه داریه  ههای مختلهف فلسهف    چون شاخه ؛موضوع بیشتر مطر  است

م ا هاخ   که مهن کهار کهرد    ۀه فلسف. اما در زمینو.. فیلسوفان زبان به مسائل دیگری ،پردازند میموضوهات 

 00شهکی ز، اخ   پ02اخ   محیط زیست مثل ،تر شده یلی جدیخ 01های کاربردی   که حوزهوین  بگاتو می

در  آن متخصهص امهور پزشهکی     کیه  شهناس و  روان یهک ها یک فیلسوف،  رکی که در آنهای مشت پرویهو 

بهرای   مرکهزی  ، تورنتهو  انشهگاه د در مث ً ،دکنن می فعالیتدر این زمینه  مختلفی ه  نهادهای. شرکت دارند

ر د فلسفی ه  موضوهات کام ً ،کن   در برخی جلسات آن شرکت می مناست. مطالعات اخ   ایداد شده 

، به نظر دموع. در ممسائل کاربردی ؛ ه  مسائل «چرا باید اخ قی بود»، نظیر دشو اشته میدجا به بحث گ آن

 شود. حث انضمامی و کاربردی دیده میاو ه قه بیشتری به مبشو   ،ها هزکه در این حو درس می
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 ، کسهی مثهاج  ه هنهوان به  .کننهد  کار می موضوهات و مباحث فلسفی ه ه  به نحو تخصصی روییک هد

ان دن به در ارتقهاء بخشهی  دو  دبینه  بیات این بحث را مهی داهست و مرتب ویتگنشتاین  پژوهشگر هایدگر یا

در وین  2312م ساج شرکت کردکه کنفرانس ساالنه ویتگنشتاین  باری. آخرین دکن مشارکت و مساهمت می

رد هه   سراسهر دنیها گِه    ویتگنشتاین که از ۀ فلسفهو برجستمه   این محققاناز  برخیدیدم  میجا  ر آند .بود

حوزه کهاری   و به بیرون از آن تولید شده چه مطالبی ها مطالعاتی آن ۀدر زمین دکنن می درصقت دبه  ،اند آمده

 ، کننهد  مهی  منتشهر  ای تهازه  ههای کار و در این زمینهنند و متخصص این حوزه هستند اخو ها را می نند. آندار

در تراکتهاتوس یها کارههای تهاریخی مثهل چگهونگی       و اخه   و ریاضهیات   شکن منطهق   المثل راجع به فی

اسهت کهه    ههایی  فعالیهت  ر زمرۀدامور   این... و های ویتگنشتاین ست نوشتهداز روی  اولیهگیری متون  شکل

  دهند. اندام می ها این حوزه گرانِپژوهش

شناسهی دیهن بهه     گذرد خبر ده  باید بگوی  در حیطه معرفت چه در آکسفورد می اگر بخواه  از آن حسین:

شهده   Pragmatic Encroachmentو توجیهه از  ریهق    Vaguenessتازگی توجه خاصی بهه مقولهه   

 Human Enhancementو  Neuroethicsهای  ای به بحث چنین در فلسفه اخ   توجه ویژه است. ه 

شود. بحث از معنای زندگی که ه  ذیل فلسهفه اخه   بحهث     میAnimal Ethics و  Well-Beingو 

 شود و ه  فلسفه دین نیز  رفداران زیادی پیدا کرده است. می

 

 ها برای توجیه علم  ی به نوعی مخالف فلسفه هستند و فلسفه آنرسد فیلسوفان تحلیل به نظر می

 دانند، این طرز تلقی درست است؟ می 00معنا های اصیل فلسفی را بی است و حتی برخی ارسش

 ی همهه  ،زمهان نیهز   آن کهه در  فرمایید مربوط به اوایل قرن بیست  است  این چیزی که شما میاوالً سروش: 

 00پهذیری  اصل تحقیققائل به   را منظور دارید کهی وین  مشخصاً حلقه . شمادندنبوگونه  لی اینتحلی سفهف 

گهه و ویتگنشهتاین   رِفِدر میان آباء فلسفه تحلیلهی   .داشتندای از رابطه میان هل  و فلسفه  رک ویژهد و دنبود

نبهود و   گونهه  راسل اینروزگار   هماندر اما  .داشتندمیان هل  و فلسفه  رباره رابطۀده  همین نظر را  متقدم

های قرن بیست  ه  بر همین نهج گام  بعد از راسل، کواین در نبمه .دید هل  و فلسفه را در امتداد یکدیگر می

 .رفت نهاد و پیش می می

و کثیهری از   افتهاده براز بهام   06 شت پوزیتیویس  منطقی ،قصه بالمره هوض شدهیر های اخ در دهه اًدوم

در نقهد   کهواین که « 00گرایی دو حک  جزمی تدریه»از مقاله  .کنند چنین فکر نمی این فیلسوفان تحلیلی دیگر
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معنها   بی رو، . از ایناند کرده یند فیلسوفان نوشت بگیرید تا کارهای متکخری که 1903پوزیتیویس  منطقی در 

مهروزه  شهما ا  .دارد یددان متعه و منتقهد  انموضعی است که مخالف ، دهاوی دینی دهاوی متافیزیکی و بودن

 ،09بهرن  ، ریچهارد سهوئین  00جان هیک مانند ،ده اندظهور کری از فیلسوفان فلسفه دین خیل حوزۀبینید در  می

 ههای فلسهفی خهود را پهیش     و بحهث  انهد 62 خهداباور  که فیلسوفان دینِ 61آلستونویلیام یا  63تینگانپ آلوین 

راجع به تدربه دینهی، توجیهه تدهارب     ؛های فلسفی در این باب داغ است حثکه ب است مرادم این .برند می

مباحثی است کهه   ها اینبحث از تصورات مختلف از خدا و... ، ینیدایمان میان معرفت دینی و دینی، نسبت 

برقهرار   کام ًامور   این شود. چاپ میو آثار متعددی در این زمینه گیرد  به تقصیل در این ادبیات صورت می

ور د ،کهه اشهاره کردیهد    معنا بودن دههاوی متهافیزیکی   بی دهاوی دینی و معنا بودنِ بی مباحث حوجو  است

 نهوز هستند کسانی که ه محوریت ندارند. دیگر اکنون  اوایل قرن بیست  است ومتعلق به  مسائل  د. اینزن مین

 د.محوریت و مرکزیتی ندار ، این نگرشدان  می تا جایی که اما ،چنین باورهایی دارند

که  به نظر من درست نیست. این که فیلسوفان تحلیلی به دنباج توجیه هل  هستند اص ًاین تعبیر حسین: 

چگونه به توجیه هل  ربط  سفه تحلیلی در دین، اخ   و سیاست در پی اقامه استدالج هستند،کثیری از ف 

کنند  ندارد اهتنا نمیورزی جایی  ای که در آن استدالج یاری ف سفه تحلیلی به نوع فلسفهکند! البته بس پیدا می

ها را به  ها مخالف ه  نیستند بلکه آن ا این حاج حتی با این قبیل فلسفهدانند. ب و تا حدی آن را فلسفه نمی

 گیرند. ها مدد می بینند و حتی گاهی از این داستان ان میشکل داست

تر کردن معنادار بیشترین ت ش را در جهت که اتفاقاًن تحلیلی به باور من کسانی هستند فیلسوفا

معنایی دین و  گرایان مبنی بر بی ها و ها فه اند. حتی استدالالت پوزیتویست سفی کردهلهای اصیل ف پرسش

های خدا وجود دارد یا وفاداری امر نیکویی است(، ناخواسته بازار معنادارتر کردن این  اخ   )مثل گزاره

 تر کرد. های بنیادی را پر رونق قبیل پرسش

 

 تقابیل سیروش   یا آای در داخل کشور چیست؟   قاره –ا درباره تقابل و نزاع تحلیلی نظر شا– 

 بود؟ ای قاره –متاثر از تقابل تحلیلی  06و  06اوری در دهه د
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و در د دیشهمن دان ین معنا کهه ایهن دو  بد اشته،د دوجو ی فلسفیأاخت ف رشمسی شصت  ۀدر ده سروش:

 مسلله الشعاع قرار داد و فلسفه را تحت کن  سیاست کام ً می تصوراما ، دان مختلف تربیت یافته یِسنت فلسف

کهه او را نمهاد    به هنهوان ایهن   ،جویی با پوپر درآمدند کسانی خصوصاً از در هناد و ستیزهشد. خیلی سیاسی 

برقرار  دهۀ هفتاد این قصه تا اواخر. دانستند تی از این دست میلیبرالیس  و دموکراسی و احیاناً غرب و مقوال

 ای قهاره  فیلسهوفان  از  ک سیکی گ و بوی دیگری پیدا کرد چون آثاررن سو، مسلله هشتاد به این ۀاز ده .بود

 ی ازآثهار  یها  وارد بازار شدهکه با سه ترجمه  ی هشتاد است تی و زمان هایدگر در دههمث ً هس ؛ترجمه شد

اما در دهه شصهت و  . تر شد ها فلسفی بحثتانه سمت و سوی خب شخوو... و فیلسوفان مکتب فرانکفورت 

شما اگهر از کسهانی    .دو معنا دارد سیاسیکار که داریداشت. هنایت درنگ و بوی سیاسی  مباحث ک ً هفتاد

های  ر کنشدرا « امر سیاسی» ایرۀدورنو و مکتب فرانکفورت، د، ایشان به اقتفای آدپور بپرسیدفرها دنظیر مرا

سیاسهی فهر    امراز  . اما این معنایدانگارن های انسانی را سیاسی می و کثیری از کنش دانسانی وسیع می بینن

مسهلله   ،تشصه  ۀدر ده. 60به معنای سیاست روز من است مطمح نظرجا  ر ایند کهای  سیاسی مرا ابند ک می

مثهل   هها  هها و ارگهان   از روزنامهه  ر. برخهی فک رز کردن یک جنا  و سیاست روز بود برای از میدان به در 

  ها به اسهتخدام درآمدنهد بهرای تخفیهف سهازوکار      این ایده و دقرار گرفتن سخنانپشت این روزنامه کیهان 

نمهاد و یها جهایی بهرای      و فحش دادن به غهرب و آن را دموکراتیک 

ها اصط حاتی است که  ایندانستن.  گری و نفسانیت  اومانیس ، اباحه

هه   از شاگردان او مثل رضا داوری ای  برساخت و پاره مرحوم فردید

قهدر کهه مهن     نهزاع آن  ایهن  .بر این  بل کوبیدندو ه دها را وام کر آن

  یواقعا هنوز ه  برا .معرفتی نهو بالذات سیاسی بود و  فهم  اوالً می

بها یهک فیلسهوفی کهه نهه       اندتو که انسان چگونه میقابل فه  نیست 

ای از  شهما پهاره   رزد.و ن اوست نه کاری بها او داشهته هنهاد بهو     ه 

نیهد  اخو مهی اسهت را   ر دادهپهایی که داوری بهه پهو   ها و دشنام فحش

ی اخهت ف رأ  توانهد  آدم نهایتاً با یهک فیلسهوف مهی    .کنید حیرت می

ج دهمه  .پوپر فیلسوف مهمهی نیسهت   اند گفتهایشان  ه جا  چند داشته باشد اما فحش و دشمنام برای چه؟ 

امها  ن، قابهل فهه  اسهت،    دبونبهمان فیلسوف قائل ی برای دزیا فیلسوف و یا منزلتی ف ن ها هدبا این دنبو

 .ن  هض  کن اتو نمی فتن به یک فیلسوف راگ ناسزا

 و مباحهث  خریداری ندارد ها  گونه بحث و فحص این دیگرحا  رفته و این امور به مُ بختانه امروز خوش

چه در سنت تحلیلهی و   چند ساج ترجمه و نوشته شده نیدر ا کهمتعددی آثار  است. هد ر  ش یتر گشا ره

 ییک و سیاسی.وبه صورت ایدئول نه ،تر  ر  شود مباحث در سطح جدی کمک کرده ای، قارهدر سنت  چه
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ورزی جهز از  ریهق توسهل بهه فلسهفه       بگذارید نظر خودم را به صراحت بگوی . به باور من فلسفه حسین:

کهه فیلسهوفان   است هایی  کند موضوهات و بصیرت ای را جذاب می چه فلسفه قاره تحلیلی ممکن نیست. آن

ارزنهد.   هها مسهتدج نشهوند بهه ههیچ نمهی       بندند. ولی اگر این موضوهات و بصیرت در این حوزه به کار می

ای فلسهفه   ای را گونهه  سبب نیست که برخی فلسفه قهاره  کنند. بی ورزی نمی ای در واقع فلسفه فیلسوفان قاره

ای.  دانند. بگذارید از ویتگنشتاین مثاج بیاورم که ه  دج فیلسوفان تحلیلی را ربوده است و ه  قهاره  ادبی می

ای  کند. فیلسوفان قاره ی را به شکل منسلخ بیان میهای ، ویتگنشتاین بعضا گزارههای فلسفی پژوهشدر کتاب 

ها را سهعی   کنند. اما فیلسوفان تحلیلی همان نقل قوج قوج می جا از او نقل جا آن اند و این شیفته افکار او شده

ای  البته گهزاره  «فکر نکن، بلکه نگاه کن»گوید  که ویتگنشتاین می وند. ایناند مستدج کنند تا باورپذیر ش کرده

ذاب است ولی معنایش چیست؟ تا معنای محصلی برای این گهزاره نتهوان پیهدا کهرد صهرف نقهل قهوج        ج

 ای حل نخواهد شد. مسلله

ورزی این دو بزرگوار نداشته است. جفا در حهق   تقابل سروش و داوری به باور من هیچ ربطی به فلسفه

انی . اگر بتوانی  بها تسهاهل سهروش را    فلسفه است اگر تقابل سروش و داوری را تقابل دو نگاه به فلسفه بد

ای دانسهت. در آن نهزاع    توان نماینده فلسفه قهاره  نماینده فلسفه تحلیلی بدانی ، داوری را به هیچ هنوان نمی

منطق حکومت موجود است که برای از میان بردن حریف حاضهر اسهت    نامبارک داوری در واقع نماینده بی

با تمام احترام برای دکتر داوری، ولی به جز معدودی ترجمهه، کمتهر   دست به هر نوع خشونت ک می ببرد. 

 شود. ای یافت می آثاری از ایشان در جهت بسط و ترویج فلسفه قاره

 

 ای است( با روشنفکری دینی )که  کرده سنت قاره تقابل کنونی سیدجواد طباطبایی )که تحصیل

سروش را تا چه حد متأثر از تقابل  بیشتر متاایل به فلسفه تحلیلی هستند( بخصوص آقای دکتر

 دانید؟ ای می قاره -تحلیلی

ه  چنانهک  گرچهه  ؛ندا هزحمت کشید و  ه با بایی آثار متعددی چاپ کرد دجوادسی انصاف باید داد سروش: 

ای از  سفانه پارهکمت .کند تخفیف بسیار میرا  دهمرو و زی د وزبان تندی دارام،  هدآور «60؟فردید دوم» ر مقالهد

بهه مهن    یدتنه ه  حمه ت   آن مقالهپس از انتشار  ؛کنند  ی  ریق می ن بر همین نهج و سیا مریدان ایشا

کهردم   فکر می ؛ ندم حیرت کردماخوکه  ارمطالب   این به من گفت وقت پیش دچن داریوش آشوری .کردند

 ههای  اههل جهای  نوچه اد بسانافر ، برخیفکرییی در هال  نظر و روشناما گو ،جور کارها گذشته دوران این

؛ هستمتتبع و  با بایی محقق  .داز ایشان سر می زنای  سرانه سبکتند و  رهایرفتایند و آ به میدان میقدی  
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 این مفاله در لینک زیر قابل دسترسی است: 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/358.pdf  
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من در  برای همین ؛هدمنتشر نش یدمطلب زیا، اقاًدو مص ، مشخصاًهگلفلسفه  ربارۀدن از ایشار هین حاج د

 اند ن زیاد گرفتهاز این و آایراد است،   لیگهمشهور است که ایشان  .«سفه هگلآشنای با فل»مقاله نوشت  آن 

تهر   انهه محقق تهر و  جدی ، کارهای ایشانقای داورینسبت به آاما . دان هدکرتر  ابی در باب هگل ک دما کار ایا

، گونه سخنان مواهبی بردند آن داوری از کترد که  با اینشمسی، شصت و هفتاد  ۀهدر د ه وه بر این،هست. 

 .اخراج شد انشگاهداز  با بایی  کتردولی 

بها بازرگهان و   کهه  با سهروش،  تنها نه  ایشان ؛اص   دینی جریان وری دینی کفان با روشنشه ایمسللاما 

تلخهی  زبان گزنده و  .برد راهی به جایی نمی وکاوهادکن  که این بر این باور است شریعتی ه  مشکل دارد و

 کن  پهرویه ایشهان   فکر نمی ام، هده  آور« وم؟د دیدفر»ر مقاله دکه  . چنانکه اص ً خوشایند نیست ه  دارند

اسهت کهه مها غربهی     ایهن   ایشهان   سخن بلُ ام نهایتاً  قدر که من دیده نو راهی به جایی ببرد. آ دگشا باش ره

غربهی  تهوانی  هه       و نمهی یا که غربی نشده هدی افتاد، اتفا  بای  نشده

 بهدون بهازخوانی سهنت    کهه چگونهه   م وشه  متوجه نمهی  حقیقتاً. بشوی 

امتنهاع  »و  «تصهلب سهنت  »مثهل   فهاهیمی م ؟دبرراهی به جایی توان  می

 سهنت  یدانتقها  بهازخوانی  یهاب ،  ر مهی دکهه   . چنانفهم  را نمی« یشهدان

ه ههر نظهام فکهری    بله . دکن ر ما را بار میر این میان باد اس می-ایرانی

این سخن اما  ،اردها د ای نیندیشیده پاره ،دارد هایی یتدودو مح نواقص

ر آن ممتنهع  دن دیشهی دو یا ان و پیش نرود دومتصلب شبالمره سنتی  که

 متوقهف بهر   دینهی  اص   رو، پرویۀ ، به نظرم ناموجه است. از ایندشو

 دیشدان ج سنت پسِ پشت میدر دو  است سنت دینی بازخوانی انتقادیِ

و  هها  مولفهه  ۀاز همو برای اندام این مه   داردو به تصلب سنت باور ن

 .گیرد مدد می ابزاری معرفتی

ورزی ایهن دو نیسهت.    نزاع سروش و  با بایی ه  مثل نزاع سروش و داوری بر آمده از نوع فلسفه حسین:

سروش را نقاج مثنهوی خطهاب   که  ای اوست؟ این برای مثاج کدام نقد  با بایی بر سروش متاثر از نگاه قاره

ای  تهوان او را فیلسهوف قهاره    کدام. مضاف بر آن، به گواهی آثار جواد  با بایی به سختی مهی  کند!؟ هیچ می

شناسهانه   شود. نزاع  با بایی و سروش هلهل روان  ای نمی خواند. با درس دادن هگل که کسی فیلسوف قاره

 ت.دیگری دارد که گفتن آن خارج از یک بحث هلمی اس

 

 وغ ظ ب  ظبیشتوظبوظایه ظبه غرظظظ

ظ ظجهوا ظظظاخهتال ظظا  ظکن  کتهو

 ارایظب ظ کتوظ هوغ ظظطب طب ییظ

 ظگوچهنظظه یظلعوفتیظا هظظ وین

 ظه ظ شکندظکنظپوغژ ظایظتأکیدظلی

بو ظال ظحسهی ظظظمیرا ظبنظج ییظر

ظلعتقد کنظای ظرعا ظا  ظظ ب  ظقوی ً

کهنظظیکظرعا ظغیولعوفتیظا ه ظظ

 شن ختیظ ار .ه یظرغا ریشن
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 تری در سنت فلسفه تحلیلی دارد، به بییانی دیگیر    اوار نسبت به وبتگنشتاین نفوذ و اهایت کم

رقیب هایدگر در سنت تحلیلی ویتگنشتاین است اما چرا در دهه شصت به این فیلسوف ارنفوذ 

 تر اهایت داده شد؟ کم

برخوردار است شهکی نیسهت.   که در مغرب زمین ویتگنشتاین از اهمیت پیشتری نسبت به پوپر  اینحسین: 

سبب واضح است: پوپر تنها در شاخه فلسفه هل  و سیاست قل  زده است اما ویتگنشهتاین تقریبها در همهه    

کهه چهرا پهوپر در دههه      شناسی و هل  سخن رانده است. اما ایهن  معرفت ها از اخ   و دین تا ذهن و حوزه

اسی مورد بررسی قرار گیرد که من از اندهام آن  روانشن-شناسی شود باید از منظر جامعه شصت پراهمیت می

 زده آن زمان باشد. ناتوان . شاید یک هلت آن گره خوردن نام پوپر با سروش و جو مارکسیست

 

 ای و  آقای مرتضی مردیها، یداهلل موقن و تا حدودی علی میرسپاسی آشکارا با سنت فلسفه قاره

اا دربیاره  دانند؟ نظیر شی   ن کنونی مضر میبخصوص فلسفه هایدگر مخالفند و آن را برای ایرا

ای و بخصیوص هاییدگر در    درباره ترویج فلسفه قیاره  رتانت؟ نظسیچ اروژه فکری این افراد

 ایران چیست؟

 از  ریهق ترجمهه  ههای کاسهیرر    ترویج ایده ان جزشای من از و دان رج ه البته بیشتر متقای موقن کآسروش: 

فلسهفه  ن تحهت تهاثیر   ایشها بلهه  ، میرسپاسهی  کتردر باب د. ام ایشان دیده لیفی ازکت کارتر  ک و  هچیزی ندید

هه    منتشهر شهده را   2310در گلیسهی  ن بهه ان که از ایشها  کار آخری .هستند 66ریچارد رورتی 60گرایی همل

اسهت. ایشهان بها    کسانی مثل  ه ج اسهد    نقد معطوف به ه ودنگاشته ش جهان اس م ۀم که در حوزا هنداخو

 ایهران  ای در مشهر  زمهین خصوصهاً    ه قارهفسهای ایدئولوییک از فل با روایت ،مشکلی ندارد ای فلسفه قاره

انهد و روشهنفکرانی کهه     گهر یهکس   داری  کهه روایهت  روشنفکرانی که ما  است معتقد چنین . ه است مخالف

رار نیسهت  قه  حرکت کنی ؛ ننهادهای مدر دینه شدنِبه سمت نها باید کند ما ن فکر میایشا. گر امیدند یتارو

دوسهتدار و  و آرامش از این جهت با  با بایی . وی باب صورت بگیردفی در این سخیلی بحث و فحص فل

ن . در ایه کنهد  پیچد و نقد مهی  در می ،بینند فلسفی می قویاًرا پیرامونی مسائل  کهبرخی دیگر از اهالی فلسفه 

م دهه  مها اصهلی   همسهلل ین معنا کهه  بدل ؛ دهممیرسپاسی  کتردبا م، در این گفتگو پیشتر آوردکه  باب، چنان

 ان برجسهته دچنه  ایشهان آثهار  در ای را  هرقها  ۀدرپیچیدن بها فلسهف  ر هین حاج د. نهادهای مدرن است تحققِ

 .مخالف است ها های بومی این فلسفه با روایتوی بیشتر  ؛بین  نمی
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نظهر کهن .    ظههار ن  ااتهو  نمی ،ما هندارا نخو «گردان های روان فلسفه» چون کتاب یها ه دمر کتردر مورد د

 یسهی سهنت تدربهی انگل  مردیها بیشتر بهه   ر هین حاجد است؛ مفتون پراگماتیس  آمریکاییبیشتر سی ارسپمی

 ه قه دارند.

و نحله داین  میزآ لمتزیستی مسا ه  ؛ بیشترای نیست  فلسفه قاره جویی با فیف و ستیزهمقام تخ رد شخصا

ر سهتیز درآمهدن   داز ؛ پسهندم  می  یگر رادفلسهههفی بههها یکههه

ای پیههدا  قههاره ثههار فیلسههوفاندر آ دارد. نکات نغزی ای ن فایده

ر کهه در   هو  همان شود می هور   همانآثار فیلسوفان تحلیلی. 

، ویههن قابههل فروکاسههتن نیسههت  حلقهه  به  یتحلیل ۀفلسفکه 

ه از دفاشیسههتیِ سههربرآور هههای  ه دایه  ای ه  بهه  قاره ۀلسفف

کهه   60. لوینهاس فروکاهش نیست قابهههل  گردهایههه فلسهههفۀ

از یههک متفکههر فرانسههوی   ارم،د زیههادی ه قههه بههه او  مههن

ای نکهات نغهز    رهپها هه   هایدگر   . در آثارتای اس قارهسنت 

ه شهد و  جه نهه و و دچار مغالطه کُ  وجود دارد. به نظرم نبایهد 

شهود   میفروکاست. یک وجه آن  بهه  سلله را ابعاد یک م ههم

آثهار  ر لنینیس  را نقهد کهرد امها د      منتههههی بهههه سهههرکسیما

بحهههث مبخصهههوص  ،جهههوان مهارکس   خصوصاً ،مارکس

دیهدم   ،نهدم اخو جهوان  کتهابی از فهروم دربهاب مهارکس     اخیهراً  .دشو یافت می های خوبی الیناسیون بصیرت

رخت هنوز های سوسیالیستی  . استالینیس  شکست خورده اما ایدهوجود دارد یادی در آثار ویز های بصیرت

کهه بها   گسهیخته   لیبرالیسه  هنهان   بها از قضا من  است. هدش دبازتولیدموکراسی سوسیاج  نظامدر  و بر نبسته

 است، نظیهر کشهورهای   بر سر کار 60فاهردولت  ایی که. در کشوره مهر نیست بر سره، دکاپیتالیس  هدین ش

 ه است.دجمع ش ، به نحو قابل قبولیو رفاه اجتماهی بین آزادی فردی ، اسکاندیناوی

خبرم. باور من این اسهت   اند موافق . البته از استدالج آنان بی ای که این بزرگواران گرفته من با نتیدهحسین: 

یها  ای باشهد،   خواههد فلسهفه قهاره    شود. حاج یا مهی  جا خطرخیز می که جایی که پای استدالج قطع شود، آن

ورزی را در خود جای  ای بدست داد که استدالج توان تلقی از فلسفه قاره پزشکی. در این شکی نیست که می

بیننهد کهه    ای خهود را محتهاج آن نمهی    سفانه هموم فیلسوفان قارهکا این تقریر مشکلی ندارم. اما متدهد. من ب

انهد کهه    جها پهیش رفتهه    گرا تا آن چپهای  مدرن استدالج کنند و این یعنی مرگ فلسفه. حتی برخی از پست

                                                           
67

 Emmanuel Levinas (1906 - 1995) 
68

 Welfare state 

جهوییظبه ظفلسهفنظظظظظ وغ ظ ب  ظ هتیع ظ

بنظر وظظ ارد.ظایظراظک رظ ر تیظرمیظ ر ق

هه ظل رنهدظفلسهفنظظظظایظظاغظ رظفلسفنظق ر 

ظ ی  یظغجهو ظ ار .ظه یظظبصیوتتحلیلیظ

ال ظحسی ظ ب  ظبوظای ظب غرظا  ظکنظههوظظ

جه ظظظغر یظقطعظشو ظآ ظج ظپ یظا تدل 

شو ظبنه بوای ظبه ظبوخهیظظظظظخطوخیعظلی

لدرریسهه ظکههنظظههه یظپسهه ظرحلههن

ت بنهد ظلاه ل ظظظظغر یظراظبورمیظا تدل 

 ا  .
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داری است و به کار بستن آن آب ریختن به آسیاب دشمن اسهت. ایهن    استدالج کردن متعلق به نظام سرمایه

 بار است. توه  به نظر من حقیقتاً أسف

 

 ها با آن که از اولین معرفان هایدگر به ایرانیان بودند )به واسطه هانری کربن(  فردید و فردیدی

اند؟ اما طی دهه هشیتاد افیرادی    ها و مقاالت وی را ترجاه نکرده کدام از کتاب هیج قریباًاما ت

نظیر سیاوش جاادی و بیژن عبدالکریای و به تازگی ارویز ضیاءشهابی بیه ترجایه و تیرویج    

 باره چیست؟ اردازند، نظر شاا در این فلسفه هایدگر در ایران می

خوب  در جای خودکه  دکنن می متدخ های هایدگر نهادینه شدن ایدهدر بسط و ترویج و به نظرم  سروش:

ر شهاخه  د لیفتهک ترجمهه و   هه  در حهوزه   ایشان ؛ببرید را یدیانرش کتردنام  دیدفراموش کر .گشاست و ره

لیا که در ترجمه مسعود هُ کترددوست گرامی ما  ؛ همچنیندان هده و زحمت کشیدلی کار کریخ پدیدارشناسی

از آن فضهای   ، شهود اندهام  . هر چه این کارها بیشهتر  دان هدی کشیدزحمات زیا برخی از این آثارو ویرایش 

 . یگیر ییک بیشتر فاصله میوایدئول

ام کهه در   تحسین برانگیز و البته مشکلی است. شنیده ترجمه آثار ک سیک بزرگان فلسفه حقیقتاً کارحسین: 

شود. اما باید اهتراف کن  این تازه ابتدای کهار اسهت.    نیز برگزار می هستی و زمانخوانی  ایران جلسات متن

ها را بخوانی  و از خود سواج نکنی  به چه دلیل فه ن فیلسهوف    مادامی که ما فقط متون را ترجمه کنی  و آن

تر سخن بگهوی . مهن    ورزی هنوز آغاز نشده است. بگذارید یک مثاج بزن  تا روشن چنین گفته است، فلسفه

کننهد کهه او    ام. ایشان مرتباً از هایدگر نقل می ثار آقای دکتر هبدالکریمی درباره هایدگر را بعضاً دنباج کردهآ

اندیشید! شهما نگهاه کنیهد ایهن نتیدهه       کرد. چرا؟، چون کانت مثل هایدگر نمی گفت کانت اشتباه فکر می می

کرد مه  است نه اینکه کانت مثهل هایهدگر    که چرا کانت اشتباه فکر می این ای است. ورزی قاره شیوه فلسفه

 اندیشید. نمی

 

      اوضاع و احوال آموزش فلسفه تحلیلی را در ایران امروز و اقبیال بیه آن را چگونیه ارزییابی

 کنید؟ می

پنج من در  ۀبتدر ه ازد، بر آمکن  هرض میچه  ج است که ایران نیست  و بیشتر آنقریب به چهار سا سروش:

و همکهاران   ر  مختلهف بها دانشهدویان   ج از  ُاین چهار ساکه در  ی استو ارتبا اتساج تدریس  در ایران 

تهر   بختانه آموزش فلسفه تحلیلی جدی شخو .ام هایشان را خوانده و نوشته  هایشان را شنیده صحبت و  داشته
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هها   ایهن حهوزه   ها هسهتند در  رشته التحصیل این و فارغ اند ای از همکاران ما که از فرنگ برگشته پارهو شده 

ههای فلسهفه    به بسط و نهادینه شدن ایدهشود  آثار متعددی که منتشر می ؛خیلی جدی مشغوج به کار هستند

و  «سهکوت و معنها  »کتهاب  و د ؛ مقاالتام ردی در این راه برداشتههای خُ گامشخصا، کند.  کمک میتحلیلی 

 رامه »آثهار  چنین همه است. دنگاشته شفلسفه ویتگنشتاین  های مختلف اظر به مؤلفهن «زبان و تصویر جهان»

معطهوف بهه مباحهث    « هام وخهاص در اخه    »و  «ی در فلسفه اخ  یگفتارها درس» ،«امر متعالی، اخ قی

کهه   چنهان  ،آینهده  ۀهفته  دچنه  ارم تها امیهدو  .ر سنت تحلیلی استدین دفلسفه اخ  ، فلسفه زبان و فلسفه 

 «فیسه فل -رساله منطقهی »ترجمه و شر  من از  ،و نی  پس از سه ساج ،اند نوشته  مسلوالن نشر هرمس برای

 ۀردی است به جامعن ه  خدمت خُویتگنشتاین منتشر شود که آ

 . ایران فلسفی

جهدی در   به نحهو  ای هدهبین   می که یگر، از آندائیداز سوی 

ر د بین . خوشبه آینده  نسبت ،دکنن می فعالیت ورزی ۀ فلسفهحوز

شهوی . مها در   ن زده هه    ن باشد که فلسفهباید حواسما هین حاج

ه   و...اقتصاد  شناسی، شناسی، روان حوزه هلوم انسانی به جامعه

التحصههی ن  فههارغ جامعههه بایههد بههین در چنههین  ههه  .نیههاز داریهه 

بهه  و  داشهته باشهد  وجهود  تعهادلی   هها  رشته با دیگر انسانی هلوم

دیگهر   به سهولتِ ها چندان مناسب نیست یا آنکه بازار کار در  از ابتدا گفته شود ها مندان به این رشته ه قه

انهد   ها افراد بسیاری از من پرسهیده  .  ی این ساجو مهندسی نیست پرشکیهای هلوم  رشته خصوصاًها  رشته

 نظر شما چیست؟ تحصیل کنی . های هلوم انسانی رشتهمایلی  در  ... ومهندسی  و ،روسازی دا ،که ما پزشکی 

را جهدی   و شغل معیشت ۀقص  ام کهه  همیشه توصیه کرده

ههها کههار  در ایههن رشههتهشههغل  نِ دا کردپی  چون ، بگیرید

در ایهن  و معیشهت  سختی کار  ام  ای نیست. کوشیده هساد

ر سر دایی در هین حاج، کسانی که سود.  هدشان توضیح یبرا راز کشوخارج چه ل و خدر داچه را ها  رشته

خهویش  « افسهانه شخصهی  »ر جهت تحقهق  دو  دکنن محاسبات نمیسنخ ج، از این در دو هشقی وافر  دارند

  .دازندپر به تفلسف میو  دشون روان می

گویند در ایران فلسفه تحلیلی از استقباج چندانی برخوردار نیست. اگر غیر  شنوم که می می من مرتباًحسین: 

کردم. به باور من خواندن فلسفه تحلیلی و به کار بستن آن حقیقتهاً کهار مشهکل و     از این بود من تعدب می

 گیری است.  نفس

گویدظکنظهمیشنظ ب  ظبوایظل ظلی ظ وغ

ظغیظ رظلور ظبن تغییوظرشتنظظکس ریظکنظب 

ظرشتن ظرشتنظه یظا  ظپعشکیظبن لهند یظغ

ظ یگظفلسفن ظرشتنی  ظارس ریظو ظعلوم ه ی

ظلی ظکنظلشورت ظا   ظکو   ظتوصین کنند 

ظای  ظ ر ظلعیش  ظرشتن اتی ظراظگورن ه 

 جدیظبگیورد.

خوارد ظفلسفنظتحلیلیظغظبنظک رظحسی ظ ب  :ظ

 گیویظا  .بست ظآ ظحقیقت ًظک رظلشکلظغظرفس
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ای  استدالج بیاوریهد کهار پیچیهده   که شما ذهن خود را تربیت کنید و ت ش کنید برای مدهیات خود  این

ای فلسهفه یعنهی تهاریخ     شود. چرا که برای فیلسوفان قاره ای یافت نمی است، کاری که تقریباً در فلسفه قاره

کشهاند.   ای موضوهات جذابی دارد و افراد زیهادی را بهه دنبهاج خهود مهی      فلسفه. از  رف دیگر فلسفه قاره

زده ایران است که در آن هوا ف بر  فراخور احواج جامعه سیاست که بسیاری از موضوهات آن باالخص این

جا کهه نیهازی بهه دلیهل      مداران ما از آن چربد. به همین سبب است که بعضاً اندیشمندان و سیاست تعقل می

 هور کهه    برند. با این همه همان شوند و مقصود خود را به پیش می بینند سوار بر موج هوا ف می آوری نمی

ای در حاج نزدیک شدن به ه  هستند و ایهن اتفها     رفته موضوهات فلسفه تحلیلی و قاره ردم رفتهدر باال آو

 مبارکی است.

 

       .خب! اجازه بفرمایید از این جا به بعد بر روی کارهای شیاا )سیروش دبیاغ( تارکیز کنییم

رسیاله  از  شاهد انتشار ترجاه شاا بعد از چندسال انشاهلل به زودیره کردید اطور که اش هاان

 آییا در آینیده  در باره این ترجاه توضیحی بدهیید و  فلسفی ویتگنشتاین خواهیم بود. -منطقی

 ؟یا خیر ترجاه آثار دست اول فالسفه تحلیلی بخصوص ویتگنشتاین را در دستور کار دارید

 کهشرحی  ؛تن شر  ه  مشغوج بودمشبه کار نو ،کردم ترجمه میرا  «فلسفی-رساله منطقی»من ه  زمان که 

فلسهفی متعهدد در انگلسهتان و     یهها  شرکت در کنفهرانس چنین  ه  تراکتاتوس وتدریس   ساجپنج  جمحصو

ۀ مهن  ترجمر این جلسات، دو   یبا دوست هزیزم مالک حسینی داشت نشست چهل-سیبالغ بر  .اتریش بود

 بهه کهار  دد و گهر  بهه زودی منتشهر   فلسهفی  این اثهر م را. امیدومانی تطبیق داده شدبا متن آل از متن انگلیسی

در زمینهه   ؛در دست ترجمه ندارم کار دیگری . فع ًدبیایپژوهان خصوصاً  و ویتگنشتاین هموماًپژوهان  فلسفه

؛ بهیش از  که منتظرم مدوز بگیرد« گفتارهایی در فلسفه تحلیلی درس»هنوان ارم تحت د کتاب دیگری ،تکلیف

در  ههایی کهه مهن    صورت منقحی است از درس ،. این کتابه استدمان« دارشا»ر دسه ساج است که کتاب 

نههایی   دانشدویِ بسیار خهوبی کهه بهرای    جا از دو جا دارد این م.داد لیسانس قطع فو ر مد دانشگاه مفید ق 

؛ هر وقهت  دارم در دست گردینوشتاری پرویه  این ایام، .تشکر کن  ،بسیار زحمت کشیدندن این کتاب، دش

 ترجمه کتاب دیگری را در دست بگیرم.  ممکن است ،دبه سراندامی برس

 

 راسیل نگاشیتید آورده   « تکامل فلسیفی مین  »کتاب  نواب مقربی ازای که بر ترجاه  در دیباچه

بودید که موسسه معرفت و اژوهش قصد ترجاه آثار فلسفه تحلیلی را دارد، این طرح به کجا 

 رسیده است؟
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. ایامی که ه استاین پرویه پی گرفته نشد تدر این مدکه ایران نیست ؛ است چندسالی  ،دچنانکه مستحضری

کتهابی در   چنهین  ، هه  هلیها  دکتر مسهعو دبه قل   69پاتن ری  هیاز « شناسی اخ   بدون هستی»اب کت ،مبود

 ،اهظه  پویها   کتردتوسط  نای زندگیمع ۀرضایی و کتابی در حوز شیخحسین کتر دفلسفه ذهن به قل   ۀوزح

مؤسسهه   م،دگرن بهاز اد و به ایرتقدیر افت بیر موافقتدو  انشاهلل اگر مدالی بود و همری. منتشر شدترجمه و 

 .گیرد می از سررا این پرویه معرفت و پژوهش 

 

 ای ندارند اما نااینده فلسفه تحلیلی و معاصر با آقای فردیید   جناب فردید که از هایدگر ترجاه

از  «مسیائل فلسیفه  »هایی را از بعضی آثار فالسفه تحلیلی مثیل   یعنی منوچهر بزرگاهر ترجاه

های آقای بزرگاهیر را چگونیه    راسل و یا زبان، حقیقت و منطق از ائر به دست دادند، ترجاه

شیود   هر جا بحث کای ایچیده می موحد یک بار اشاره کردند کهضیاء آقای  کنید؟ بی میارزیا

 افتند. ن به خطا میاشای

به ههر حهاج    .تواند موجه باشد ه  می اما سخن دکتر موحد ،ی روانی هستندها ترجمه بیق نکردم ولیتطمن 

ه نحو جدی اگر کسی با مباحث ب ،دشو متن که بحث فنی می؛ برخی از صفحات ه بودندندایشان فلسفه نخوا

شهما از آقهای بزرگمههر     .انهد بلغهزد  تو االصهوج مهی   هلی ،ها نبوده باشد این حوزه ۀدکر آشنا نباشد و تحصیل

، ه در این حوزه بودمان ترجماگشپی ءزگرداند و جراری را به زبان فارسی ببگذرید که البته خدمتی کرد و آث

چهون   ،دآم «فلسفی-رساله منطقی» ترجمههبادیان ه  وقتی سراغ محمود مرحوم ای مثل  خوانده حتی فلسفه

« عوموض»را  object ، وایهدندبوآشنا ن با اصط حات فنیِ فلسفی، و هه تحلیلی تحصیل نکردفسحوزه فلدر 

اصهط   و نسهبتش بها    ایهن   03شناسهانه  ترجمه غلطی است و غفلت از شهکن هسهتی   که هدی کرگذار معادج

thing ،state of affairs  ،totality of fact رسهاله منطقهی  »فلسفی  قوالتی از این دست در نظامو م-

متهون نوشهته    ای که در باب ایهن  ری  و حتی آثار ثانویهگذا وقتی پای به درون متون ک سیک میما  .«فلسفی

 ، ممکهن اسهت  ی معرفتهی الزم را نداشهته باشهد    پیشینه کسی ، اگرشود تخصصی میجاهایی که بحث ، شده

امها مهوارد    ؛یا نه اند   که لغزیدهدان نمی ام، هدمتون را مقابله نکر ، چون شخصاًمرحوم بزرگمهرربارۀ د د.زبلغ

. مرحهوم  انهد  در این حوزه مهارت مکفی و آشهنایی الزم را نداشهته   اند چون ام که خطا کرده متعددی را دیده

 فلسهفه  حوزۀدانست ه  در  یسی خوب میلگه  انایشان  ؛نیا از این حیث نمونه موفقی است هلویسهراب 

م از این دست کارها ویتگنشتاین را ترجمه کرد. امیدواربارۀ فلسفۀ در کار خیلی خوبدو  .یل کرده بودتحص

ی آشهنای ر هین حهاج  بداند و د خوبی را در حد فارسی نوشتنها مترج ،  ر آنکه دآثاری  ؛دمنتشر شوبیشتر 
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خواههد   مهی وقتی  اًخصوص ؛ها تحصیل کرده باشد در این حوزهو  داشتهفنی فی با این مقوالت و مباحث مک

 رود.متون ک سیک بترجمۀ به سر وقت 

 

    شاا از دو سال ایش تاکنون به بازخوانی آثار و میراث فکری متفکران و روشینفکران معاصیر

به نظر خودتان ضرورت ارداختن به اید،  چون شریعتی، سروش، شایگان و مطهری مشغول بوده

؟ ایا این کیار را بیرای   متفکران و روشنفکران و بارخوانی آثار ایشان برای ایران امروز چیست

کند مفید است یا برای ایرانیان داخل کشور هم  یست مینسل جدیدی که در آمریکا و کانادا ز

 ؟تواند مفید باشد می

ی از ههای بسهیار   هها و پیهام   در آمریکای شمالی ندارد. من ایمیل کنسا خا بانِم اختصاصی به ها فعالیت  این

گشها،   ، رهانددیشهمن آثهار ان یِ دانتقها بهازخوانی  . کهن   های صوتی دریافت می داخل کشور راجع به این فایل

 ام که در کنار کهار  ف کردهیتعر ده را برای خودو سه سالی است این پروی. آموز و حکمت آموز است هبرت

پس  راث ستبرِبه بازخوانی می ، ی معاصر اندیشه ۀوزدر ح، ین و هرفاندر حوزۀ فلسفه و دتحقیق و نگارش 

 ،کنون رخ دادهچهه تها   آن بهازخوانیِ  .ام ر را در دستور کار خود قرار دادهاماین  رو ؛ از اینگمارم تپشت هم

ی  و با پای ونیست بر رقرا هایی را چه راه ،ای  هایی را رفته ه راهچ دده ن میبه ما نشا و چراغ راه آینده است

جز با و  ؛گریز و گزیری از این کار نیستیاب ،  ر میدکه  چنان .کنی یه مسیر را  ی ها بق ی غوج شانه رب ننهاد

نوهی قهدردانی   این کار، شود. مشخص و هموار نمی آینده ، مسیردالنه و انتقادی میراث گذشته  بازخوانی ه

 دبایه  ه.دی که  ی شه از راهاست آموزی  م نهادند و ه  درسامسیر گ که پیش از ما در این است از بزرگانی

ر د، برگیهری   گشاسهت  ، رهها دادند ناگر پاسخی که آ ؛ها بوده نتا چه میزان مسلله آ ما های امروز مسلله دید

 .نوینی هرضه کنی ی ها را فرو بنهی  و پاسخ نآ صورت غیر این

در  هوج   هها  تطهور اندیشهه  سهیر  هه    ،موزیآ . ه  به قصد هبرتام هنایت داشتهها  من به همه این مولفه

فکهر   هکه را ههایی   صیتخبه همین سبب ش .شده ها برای  ی نکردن مسیر  ی ، ه  بهره گرفتن از آنتاریخ

 الکری دهبه  به ریعتی، بیست جلسه ش هلی. شانزده جلسه به ام انتخاب کرده ،اند بوده کن  مه  و تاثیرگذار می

از جلسهه   هنون دکهه تهاک  هه    شناسی ریمطهجلسات  ام. پرداخته شایگانبه داریوش دوازده جلسه  ،سروش

مدتهد امه به در ادبه مرحوم بازرگان و  آناز  پس ند.کادامه پیدا  ها شانزده جلست بناستبرگزار شده و ها  آن

 خواه  پرداخت. شبستری

ند بها  چهر  ،من متخصص ادبیات نیست ؛ ما پرداختهفرخزاد و فروغ  سپهری ه  به سهراب در حوزه شعر

را  مکرر سهراب و فروغست که مکرر در ت ساج اسبیش از بی دارم و بسیار دبیات ک سیک و معاصر انسا
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  یدو بوستان و گلستان سع حافشیوان د، دیوان شمس، مثنوی چنین آثار ک سیک فارسی مثل . ه ن اخو می

 اگزیستانسیل بهه از منظر بلکه  ،ادبی صرف ندارد ۀپرداختن من به سپهری و فروغ جنب .الطیر هطار را و منطق

محبهوب   که البتهه  راین دو شاه . درازمدپهر  ، مهی ن هسهتند م

که بهه   «در سپهر سپهری»کتاب  ۀرابه تشهر شهده در  نتازگی م

مثل غ ، ، سهراب آمدهشعر  کههه در  اگزیستانسههیلمین امضهه

هرفههانی و  لواحههقِو م لههواز  ... وبهاران  ،باد ، امر متعالی،مرگ

 هههها آنمترتهههب بهههر معنهههوی  رحهواره  »ه پروی .ام پردخته

، مشهغول   اناست بهد سالی   2-0 کههه« هرفههان مههدرن ای از 

هلهههی ای حهههاج،  . اسهههت ها و اشعار سهپهری   هدمتاثر از ای

اسهت کهه هبارتسهت از    مهن  فکهری   ی یهپهرو بخشهی از  راسهتای  در معاصهر،   به ایهن دو شهاهر  پرداختن  

تهر   سهراب بسی نزدیکجهان ه بجهان من  لبتها ۀ کنونی.دایی شدر جهان راززسلوک معنوی د یدبن صورت

فهروغ را هه    ر ههین حهاج   د؛ کهن   احساس همدلی وجودی بیشتری می پهریتا به جهان فروغ و با س است

 ۀمقاله  .نهد ز انسانی که در اشعار او موج می های یرف هغدغد  به سببه  به لحاف ادبی و ه  ؛ دوست دارم

 ،نتشهر شهد  که سهاج گذشهته از مهن م    «01فروغ فرخزاد احواجر اشعار و دتاملی  :های سیمانی ناتوانی دست»

از   ،ورزی نوشهت  اب اصهناف ایمهان  که در برا ای  مقالههنوان ست. اشعار اوصوج تکمل درازآهنگ من در مح

ایمان »را  نآ که یورز ق چهارم ایمانشِ یقدهمچنین یکی از مصا «.02ها پاکی آواز آب» :ام گرفته دفرخزا فروغ

وی  پرداختن بهه  این را توضیح دادم که بگ ام. هدفروغ برشمر« یگردی دتول» فترداشعار  ،ام نامیده «ندانهآرزوم

 گیرد.  های اندیشگی من قرار می این دو شاهر ه  ذیل فعالیت

  

 ای چون کیان یا مدرسه  فکران شاا در جریان روشنفکری دینی قصد انتشار مجله آیا شاا و هم

دولت جدید ندارد؟ و به نظر شاا آیا فضا برای چنین کاری در دولت جدید فراهم آمده را در 

 ت یا خیر؟اس

، د، مدهاج فهراه  شهو   دیدولت جدر د. اگر دمهیا باش فع ًای  فضا برای انتشار چنین نشریه درس به نظر نمی

 .دحتما به انتشار آن همت خواهی  گمار
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 وغ ظ ب  ظب ظش عوا ظلع صوظخصوصه ًظظ

غظ هوابظ پهویظارسظ ار ظفوخعا ظفوغ ظ

ا ظ«ظ رظ پهوظ هپهویظ»غظبنظت  گیظکت بظ

هه یظظظغیظلنتشوظشد  ظکهنظبهنظ غدغهنظظظ

 غجو یظ رظاشع رظ پهویظپو اختنظا  .
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 ؟قوچانی با روشنفکری دینی بگوییدهای مهرنامه و شخص آقای  مهری از بی 

نکاتی «. در  ریقت ما کافری است رندیدن» و« ابانتبه کدا چنین ش»؛ ام دو مطلب نوشتهپیشتر در این باب  

« 00ینیدبازخوانی پرویه روشنفکری »تحت هنوان   ای ه  که اخیراً در مصاحبه ؛ام آوردهجا  نوی  آکه باید بگ

ی کهه  این دوستان ما از مشی مراامیدو م.دکر د، بر آن نکات تاکیمنتشر شد از منهای داخل  در یکی از سایت

بها  ابهراهی  فیهاض    مصاحبه آقای قوچانی و که اند برگردند. من وقتی تهدر پیش گرف

کردم  فکر نمی .متکسف شدم حقیقتاً برای قوچانی 00ها را خواندم خبرگزاری یکی از

اههش و امثهاج   های روشنفکرانه را با د دینی و حرکت د که اص  جا برس که به این

. و پیش نرونهد  پای ننهندبا ل امیدوارم بیش از این بر این نهج  .دلک مقایسه کننذ

پاسهخ   امکهان کوتهاه اسهت و    ت وقتی کسی دستشنیس و مروت این شرط انصاف

ثار خوب آ ، برخیداد دنصاف بایا .دکنی منتشررا  شانای به ای هر حمله، گفتن ندارد

 و رسهد    مهی بهه دسهت  آن الکترونیهک   ۀخچون نس ؛شود اپ میچ «مهرنامه»در ه  

 نه و هتاکانهۀ مغرضها  یهن سهنخ مطالهب   اامیدوارم  .خوان  های متعددش را می بخش

حم ت  اما ،دچاپ کنی دانیتو را نمی ینیدیشان دنوانپاسخ  ددانی شما که می .دمنتشر نشور این نشریه د دیگر

. یسهت اخه   یورنالیسهتی ن   اشهت دپاسایهن شهرط    ؟!!دکنیه  میرا چاپ به ایشان ی تند معرفتی و غیرمعرفت

هالمانهه و غیرسیاسهی    ۀمواجهه ، دان فکری خودبا منتقد و بنهن ومشی را فر این« مهرنامه»جماهت م ارامیدو

اما نیست،  نزجوحی مُ سخنان ماکه  ؛ روشن استف نقد نیستندلاما مخفکران  یک از دوستان و ه  هیچ .کنند

کهار  بهه   سیاسهی ممکهن اسهت    ۀ. مواجهه اسهت دسازی ج هدتخفیف و توهین و پرونحساب از  دحساب نق

امها در   ،به کار بیاید و زید ممکن استو همر برای خوشایند؛ رفتی نداردقاهدتاً ارزش معمقاصدی بیاید اما 

در دو سهاج اخیهر    یددمتعه ههای   پیهام  .دیابه  مینزد اهالی معرفت خریداری نو  داردوزنی نی تحقیق وزاتر

مدتهد جناب  صدایرسید که  کار به جایی .مهرنامهگان دانندمرام گر ومشی  ر اهتراض بهدام  هدریافت کرد

ر مقهام  داین جماههت    مامیدوارو ایشان ه  هصبانی شدند.  ه  درآمداند  که آدم حلی  و صبوریشبستری 
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 های زیر قابل دسترسی است: سه مقاله مورد اشاره در لینک 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/245.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/222.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/322.pdf  
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http://www.mehrnews.com/news/2350818/%D9%86%D9%82%D8%AF-
%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-
%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AA-
%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%B6-
%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-
%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF  

ضهم ظظ وغ ظ ب  ظ

ظلحمهدظظ ظبوای تأ  

ظقوچهه ریظالیههدغار

ا  ظکهنظایشه  ظغظظظ

ظغظ ظرا  ظلهور لن لجلن

رغ ظخو ظراظاصالحظ
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