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  ياگري و احيفکر ان روشني جري سهيمقا
  

  ١٣٨٩مجله انديشه، شماره دوم، آذرماه : منبع

  .ديي بفرمااني بيخيکرد تاري آن و در صورت امکان با رويها  با توجه به مولفهيني دياگري احيها انيفتان از جري تعردر ابتدا لطفاً

از  را ييقا چه معنايدق که مين مراد کنييست که در ابتدا تعا خوب ،ميش ببري بحث را پيني دياگرياحم راجع به ياگر بخواه
 مثل اسالم در طول يني ديچه که برا  آنم بهي بکنيخي تار- ي تجرب-ينينگاه پسک ي ، و با توجه به آنميکن ي مراد مياگرياح
ن است که اگر يورم امن تص. اند  همت گماشتهي به چه امريني داگرياح که موسوم هستند به يخ رخ داده است و کسانيتار

 تمسک ها  آنيها ضينه نقو به اضداد ک مفهوم، ي شناختن يم و براينکعمل  »اء باضدادهاياالش تعرف«به مصداق م يبخواه
 که متفاوت ي ضديعني  ضد آني از رويني دياگرياحاس ي با ق.م داشتيخواه از خود آن مفهوم يتر  درک روشناناًي، احمييبجو

  .ميف را بهتر بفهمين تعري چه بسا ا»يني ديفکر روشن«اشد از  که عبارت ببا اوست

 و يان غربي چه اد،ينيک سنت ديکه در دل است  يشخصاگر ياح. ستيد شرط ني با جهان جديي آشنا لزوماً،يني دياگرياحدر 
 دارد، و تصورش بر يني به آن سنت دي تعلق خاطر و دارديني ديهغدغ د وگمارد ي م همتيني ديگرايبه اح ،يان شرقيچه اد

ن خاطر همت يبه هم ؛ها پرداخته نشده است  آن بههحق  کما هووفول واقع شده است ن مغي از جوانب آن ديا رهن است که پايا
ردن ک به زندهگمارد ي  همت ميني دياگرياحد، يآ ي برمآن يمعنهم، ن واژه و يگونه که از ا  همانيعني ؛ني ديايگمارد به اح يم
  .بود واقع شده فول که مغيزيداشتن آن چس ا به پاي

ت يحين مسييشود از آ ي من اسالم است، مشخصاًي سخن ما در باب ديالبته رو(م ي مراد بکنيني دياگرياحن معنا را از يااگر ما 
 ١٨٠  تا١٥٠ک قدمت يم که در کشور ما ي شد که ما با جهان مدرن مواجهي از وقت،)مدد گرفتتر مفهوم  شي بحضاي ايبراهم 
 آمدند که ي کسان،)ميريته در نظر بگيمدرنما با غاز مواجه  آيران و روس را به عنوان نقطهيا يها اگر آغاز جنگالبته (له دارد سا

 داشته يني دياگرياحم يتوان يست که ما در جهان مدرن نمي ننين سخن ايمدلول ا د داشتند، البتهي جهان جديها  با آموزهييآشنا
 ما با ظهور و بروزا. ن بودندي داگرياحک معنا ي به کردند و ي ميد هم زندگين جهان جديان ما که در هميودند در م بيکسان. ميباش

با  کردند که به تعامل يد هم داشتند و از آن منظر سعي جهان جديها  با آموزهييوردند که آشنا هم سر برآيکساند ي جدجهان
آن بحث ور و حدود و ثغها   مولفهيم و دربارهي بناميني ديفکر ن را روشنيد ايازه دهفعال اج.  پشت بپردازند ستبر پِسينيسنت د

د آشنا يجهان جد يها  ندارد که با آموزهي لزوم،يني دياگرياح دارد که در يني دياگرياحن تفاوت را با يا يفکر روشناما . مينکن
  که اساساًيدر جهان سنت. ديگمار بهمت خودتان يرفت معي پروژهيريگيا پيد، از آن منظر به کند و کاو يا اگر آشنا هستيد، يباش
 ي و داد و ستد معرفتيم به تعامل معرفتي که ما همت بگمارروز نکرده بود ب و ظهوريا تهي چون مدرن،فتدين اتفاق بيتوانست ا ينم
ن طرف در کشور خودمان يطه به امدرن دست کم از زمان مشرو يها د هم که ما با آموزهي در جهان جد؛هتيان سنت و مدرنيم

  .ن منظر حرکت کندي از ايني سنت ددرکند  يتعامل مد ي جهان جديها با آموزه که ي ندارد شخصي لزوم،ميمواجه

 يسع. شودتر  يتر و انضمام ينين بحث عي تا اکنم ي ذکر م آن را هميخيق تاريبشود، مصادتر  ضم روشنين که عراي ايمن برا
 ياي کتاب احي، وديرير نظر بگد ي را در سنت اسالميغزال مثل يکس. جهان مدرناز  و هم اورميب سنت مثال کنم هم از جهان يم



 ٢

 يزالغ ين معنيبه ا. شر کرد نوشت و منتيبه فارس سعادت يايميک از آن را تحت عنوان يصيبعد تلخ.  نوشترا نيالد علوم
 علوم يايد به احيه است و با اخالق کم کردي جا را برا،نيامع مسلمن و در جويان مسلميکند فقه در م ي است که فکر مياگرياح
م مکارم اخالق مبعوث يمت تيمن برا» االَخالق  بِعثتُ ِلاُتَمم مکاِرميانّ«ده است که يامبر اسالم هم رسيهمان که از پ. رداختن پيد

نم جامعه رو به يب ي مم وييز ي مير قرن پنجم هجر که دي، مندهد ي مليامبر را تشکي رسالت پياقصوت ين غايپس اگر ا. شدم
کنم  و از آن منظر کمک ،ن بنهمي ديشده مغفول و فرونهادهد دست بر آن جوانب يبا رو آورده، ي اخالقانحطاطانا يا احيزوال 
.  استيني ديايوع احک نين يا.  باشدي و ساريجاران مسلمانان يدر ما يستد ي خود باي پاي ببالد و دوباره روينين سنت ديکه ا

د که ينيب يم يازدهم هجريدر قرن دهم و  ن رايشما هم.  سنت استمغفولد نهادن بر جوانب يبه هر حال معطوف به انگشت تاک
 ،کند ي م در عالم اهل سنتيغزال را که ي، در واقع همان کارضايالب نوشتن محجه با يض کاشاني به نام مال محسن فيعيک عالم شي

 ين حاکيا. آورده است علوم يايدر اح يغزال است که يزي آن چناًي ع، کتاب از مطالبياريبسدهد و  ي مع هم انجاميدر جهان تش
 يهر دو. اهل سنت بوده است  متکلم وهي فقيگري و ديعيه شي متکلم و فقيکي. ن دو بزرگوار بوديان ايمشترک م يها دغدغهاز 
را ها  شود آن ي من خاطريد نهاده بودند و به همي و بر آن انگشت تاکدنديد ي مفولمغ را ي مردم امر،يدار نين و ديدر دها  نيا

  .دي ناماگرياح

ن يدر انهد و  ي مديکأن انگشت تي دينهاده شده و فرومغفول دارد و هم بر جوانب ينين دارد، هم باور دي که هم درد ديکس
 چه ؛ وجود دارديي آشناناعت اميريا به تعبي ندارد ييآشناها   آنباا ي چرا که ؛رديگ ي نممدد از اسباب و ادوات مدرن هم کار
  راي مثل مرحوم مطهريکساند يستند و چه در جهان جديز ي مي که در جهان سنتيغزال و يض کاشاني چون مال محسن فيکسان

 داشتن س به پااناًيب و احيق دفع ربهگمارند  ي م که همتيچرا که باز هم وقت. ستنديفکر ن د، اما روشنياگر ناميشود اح يم
 که با سنت  استييک صدراين کالسيسيزيمتافک يحداکثر شان ي ا.کنند ي م حرکتي از منظر سنت،دي در جهان جديدار نيد
شما اگر کتاب اصول . خواهد دفع شبهه کند ي مآشناست و از آن منظرهم  ي اسالميث، کالم، فقه، فلسفهي با قرآن، حديعني

 ين هم سعي مغرب زميشان با فالسفهي است که ايي جاها،ديده باشيشان را ديا ي ا شرح مبسوط منظومهي سميروش رئالفلسفه و 
- دغدغه که يک انساني مانند اما کامالًکند،  ي مي کالميکارهاب يشبهات رق يها دهيجا در مقام دفع ا آن. بکند يهماوردکند  يم

ک ي به ،ميهستها   آني که ما در پيح دهد که اموريکند توض ي مي سع؛انه استاگرياحشان کار يگر کار اي ديجاها.  دارديني دي
 رفت و نيمتخاصمشود به سر وقت  ي من ابزار و ادوات همي ندارد، با هميچ مشکلي ما هم هيدار نيشود و د ي مافتين يمعنا در د

  .رديگ ي متاجا نش نين از همگرايد يها دهي ا باهمواجهگر يدر يتعببه ر شبهه، ي هم تعباساساً.  نشاند خودشانيرا در جاها  آن

 مغرب يفلسفه او با يهه نداشته است، مواجييکه آشنا نيث اي از حين وادي در ا. استدهي لغزگاهجاها  ني ايمرحوم مطهر
ند ا ه کرديعي وسيليخ يها  قضاوت،شان داشتهي که اي با اطالعات اندکييک جاهاي. ستي نيا ق و عالمانهي عميههمواج ابداًن يزم

در البته .  منظومه هم در شرح مبسوطون است يچن سميفلسفه و روش رئالاصول هم در . طلبد ي ميرگي آن مجال دحيتوضکه 
 کند ي ماشتباه ي غربيدر فهم آراِء فالسفه ييک جاهاي درست است که دهد؛ ي م انجاميشان کار فلسفي ا، منظومهشرح مبسوط

ن اسباب و ادوات ي اسميرئالدر اصول فلسفه و روش .  استي اما بحث، بحث فلسفهستند،  همي مهمسبتاًن يها  اشتباهکه البته
 يبند  درست صورتمسئله اساساً جاها يليخ. سم استيکسرشان در مقام دفع ماي ا؛ درآمده استيک امر کالمي به خدمت يفلسف

شان يک معنا ايبه . ستي نيک درک موجهي  اساساً،يکانتسم يآل دهي، ايسم هگليآل دهياشان از ي درک ايعني ؛نشده است
 از نوع سميآل دهيا کي ،ديگو ي م از او سخن کانتيا هگل به اختفاي که هگل و کانت يسميآل دهيان است که يتصورشان ا
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و بر . يسم تجربيآل دهيتر، همان ا ير فنيا به تعبيکه منکر وجود جهان خارج هستند، ها  ييسوفسطاا همان ي ، استي بارکلسميآل دهيا
او از آن  که يسميآل دهيا بوده است و يسم بارکليآل دهيان ي از منتقديکي خودش کانتاز قضا اما . کنند ين، آن را نقد مياساس هم

 يسچه ک. يسم بارکليآل دهيبرد نه از ا ي ميسم کانتيآل دهي نسب از ايسم هگليآل دهي است و ايياستعالسم يآل دهي ا،ديگو ي مسخن
 يمرحوم مطهر ؟بودن عبارت است از همان موجودبودن کدرکند م ي ما فکري ؟ جهان خارج بوده استيدر مقام نفاو گفته است 

  . کنند ي م نقدسميآل دهياز ا ي به آن تلق ناظرييجاها در کتاب مرحوم طباطبا يليخ

 مدرن و ياي به دنشردکي رو،ياگرياحف ي تعريال جزء ذاتن بود که اصوي شما بود و آن هم اياگرياحف ي در تعريک امري
نسبت به ف ياحساس تک و ي اجتماعيدغدغه را يني داگرياح يک جزء ذاتيم يتوان يم  در واقع ماي؛ ولستيته نيمفهوم مدرن
  .مياجتماع بدان

 به فرض پس از ؛ود داردتعامل دارند وجها   که با آنين جوامعياس بيک حالت قيشه يمردم همعموم در فرهنگ عامه و در مثالً 
 مثل يکردهايروا ي بهار اشعار  در مورد .شود ي مدهي مثبت نسبت به ژاپن دکرديک روي ، دوميجهان اپن در جنگژ يها تيفعال

 کرديروک يکنند،  ي م شان حسيرا در جامعه سنت يک جور ناکارآمديم که چون ينيب ي مخان ملکمرزايزاده و م يمرحوم تق
 مثال اي .مي بشويم، فرنگي بشويم، غربيد بشويد جديد که ما از سر تا پا بايگو ي مزاده يکنند و مرحوم تق ي ماريمتجددانه اخت

دند يجه رسين نتي چون در مطالعات خودشان به ايگردند ول ي ميدئولوژياک يم که دنبال ين خلق را داريجوانان سازمان مجاهد
در واقع به .  شدسميمارکساش  جهينت که کارآمد باشند يدئولوژيا به دنبال د م گرفتنيتصم، ستي کارا ني اسالميدئولوژياکه 

 مدرن، به يايبه سمت دنابند، يتوانند در سنتشان ب يها را نم ازها که آني نيو وجود برخ کمبودها يک سري س احساي واسطه
  .برند ي که در فرهنگ و خونشان هست، پناه ميزين چ ر از آي غييک کااليسمت 

 را يآن مبان ، در ذهنش هستي مبانيک سريکه  نيبا توجه به ا  که دارد،ي اجتماعيدغدغهد با توجه به آن يآ ي مجا ني اگراياح
رود  ي م.زند ي مدي را کليدئولوژيا ي پروژهيعتيبه فرض مرحوم شر. ا کندياح  بوده است، مغفولدر جامعه  را که يو آن مباحث

 .کند ي مراها  نيد و ايجمال بحث علوم جددي سا مثالًي. کند ي م را مطرحکيژدئولوين ايد. کند ي مراها  يدئولوژيا يايبحث اح
  ...ست؟ي چ مدرن استياينسبت به دنش کرديرو، اگريک احيکرد يرو ين که جزء ذاتيخواستم بدانم نظرتان در مورد ا يم

ک يستم و به يگرا ن  ذات، هستندي اجتماعهساختم بري مفاهکهم ين مفاهيپسندم، چون اساسا در ا ي نم راير جزء ذاتي اوال تعب؛نه
 ين معنا که ما وقتي به ايعني ؛تر باشد کيانه نزديگرا رذاتيا غي يستينالينومک موضع ي موضع من به يد به لحاظ فلسفيمعنا شا
 در باب مقوالت خصوصاً. ميرشمارش بي را برايتخلف ذاتي مقومات الستيم، قرار نيکن ي من مراديي تعم ويبر ي م را به کاريمفهوم
د بشود گفت که يجا شا د، آنيزن ي مک وقت شما راجع به آب و سنگ و درخت حرفي. ي اجتماعهم برساختيا مفاهي ياجتماع

 مثل ي اجتماعيم برساختهيا مفاهم بيگذار ي م پا به اجتماعيما وقتا.  هستندمقوماتو ها  ن سنخ مولفهياها   آباالشتراک مابه
 به يي گو، چون قصه،مييم سخن بگويتوان ي نمک ذاتيجا ما از  اساساً آن ،ميشويوبرو مر، بانک، ياگرياح، ي، آزاديکراسدمو
من ها  ن حوزهين خاطر در ايبه هم. گريد کيگران با   به تعامل کنش، تام داردي واژگان بستگي معنايالسعه قيضف يد و تضايتزا

  .اعتقاد ندارم يذات يها  بر ذات و مولفهاساساً

ک ي .ستيد ني جدجهان يها  متوقف بر مددگرفتن از آموزه لزوماًياگرياح کهن بود يسخنم ا ي من همهافراد همراجع به آن 
منتقد .  استييک محيک معنا يبه حافظ هم  .دييگو ي مسخنا حافظ ي يض کاشانيمحسن ف و ماليغزالوقت هست که شما از 
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 من مثال معاصرش . داشته باشندييد آشنايتوانستند با جهان جد ي نمکه اساساًها  نيا. خودش است ي  جامعهياي و ريفرهنگ زهد
  ذکر هم که اصالًييمرحوم طباطبا.  نداشتنديچندان ييآشنا ديبا با جهان جدي تقريي و مرحوم طباطباي مرحوم مطهر.را زدم

ن ياما به هرحال درد د.  نداشتنداحاطه و ي پختگيليکه خشود نشان داد  ي م، که داشتي هم اشاراتي مرحوم مطهرکرد؛ ينم
 تحت )ع(نيراجع به امام حس ي که مرحوم مطهريکتاب. بود يني معرفت دشين داشتند و کارشان هم پاالي ديدغدغهداشتند، 

  .ستانه ااگرياح ن کار،ي؛ اينيا امور ناموجه از منظر دي دفع خرافات يعنيسند، ينو يم يني حسيعنوان حماسه

آن کار، کار را . ستيد نيجهان جد يها  به مددگرفتن از مولفهي لزوم،انهاگرياح يبرد پروژه شي پين است که برايمن مرادم ا
که  نيکرد و ا ي مديکأ تيلين خيبر عدم تفرقه و اجماع مسلم. کرد ينمرا  ن کاريدجمال هم ايس  .انهاگرياحکند نه  ي مفکرانه روشن

 کرد ي مي و سعگفت ي مسخن سابق ي عثمانيدر زمان امپراتور ي اسالميرفت و در دربار خلفا با خلفا يم  مسلمانيبه کشورها
 ي به نحوعبدو، مرحوم ي به نحويمرحوم مطهر. ستيد نياز اسباب و ادوات جهان جدگرفتن ن مدديا.  را متحد بکندي اسالمدول

، مرحوم  بودي اسالمي فلسفهيفتهين خاطر شي هم به همي مطهروم مرحدي شا.ند داشتي اسالمي سنت فلسفهيدل در گرو ،گريد
 که ي امورياي پشت و اح و سنت ستبر پسياي در مقام احتماماًها  نيرا مثال زد که اها  ني ايشود همه ي م.طور ني هم همييطباطبا
 مغفول از امور  يا  هم پارهانمتوأچون ،  کنندشيپاالن سنت را ياکردند  ي ميعالوه بر آن سعالبته . اند ، بودهندا ه واقع شدمغفول

با  ين هر دو کار را کسيا. دا کرده باشدي راه پينيد يها ان آموزهي به ميامور خراف  يا گر ممکن بود پارهي دي از سو،واقع شده بود
  .انجام بدهدتواند  يمانه اگرياح يها دغدغه

ا يته داشتند يل با مدرنتقابها  ييم که محييم و بگوي بکنيخيم تاريتقس کي ، مهم استيلين بحث خيته هم در اي مدرنکرديروچون 
  . نداشتند

  ؟ چهيعنيل تقاب

که   يا  پروژه،تهي به مدرنکرديرودر بحث . ته مطرح بوده استي مدرنا اصطالحاًي مدرن يايثر از دن متأشان مباحث  در جامعهيعني
 اطالعات چون م که يي بگوکه نيا ايم ي به آن نگاه کنيد کالمي به د صرفاًست که ماين  يا  پروژهد زده است، ي کلي مطهرديشه

کرد ي رو،ستي نيقضاوتش، قضاوت درست جاها يدر بعض  وبوده استن ي کاف غربي  فلسفه از ييها  حوزه دريمرحوم مطهر
  يها ن است که بحثي اد ينمايار ارزشمند ميبس ي که در مرحوم مطهريزي چ.ه استن داشتي بر متن ديو مبتن ي کالمکامالً
 .گردد  و با متد عقلي هم به دنبال جواب ميکند ي مرا مطرحها  آن رد ويگ ي ميجد ،ن وجهيتر قيدر عم ، را غربي و عقليفلسف

  .  بودند هم پرغلطاريسفانه بسأ مت که استشده ر من به خاطر ضعف منابع ترجمه به نظ،ديآ ي مج بارين نتايکه چرا ا نيحال ا

 مرحوم يول. رنديگ ي نمي را جد غربيمباحث عقلو  کنند يشند و نه عمل مياند ي مگونه نيانه   ما يها ي از سنتيريل کثيخ
ن يبه نظر من ا. رديگ ي ميرا جدها  خواند و آن ي مخلق را ن يسازمان مجاهدک ي جزوات تئوريحت هست که ي کسيمطهر

 سخن  کهند هستيانلسوفيف يعني ؛ستي نيکالم کرديروک يب اصول فلسفه  در کتايي و مرحوم عالمه طباطباشاني اکرديرو
 ينيا دي يعقلري سخن از متد غد و اصالًنزن ي م]يفلسفه اسالم[ يد و در قبالش سخن فلسفنکن ي مطرح م]سميمارکس[ يفلسف

 ي ها صبغه  است استداللات و کالميگر مجلدات،  الهي که موضوعش برخالف د اصول فلسفه جلد پنج دريحت. ستي ن)يکالم(
  . دارنديفلسف
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 با مددگرفتن از اسباب و ادوات و ياسالم يها هات و آموزهن اميين معنا که معطوف به تبي ا به؛ استي کالمترش شيباز قضا 
ن ياسم ي مارکسي دفع شبههيبراما  ديگو ي م صراحتاًاصالً.  هم نداردي اشکال، استي اسالميقات فلسفيمخزن تصورات و تصد

  .شود ي مي بکند، اسمش کار کالمي کاري کسيني ديک شبههي دفع ي اگر برا.ميکار را انجام داد

  .شود ي نملسوفيگر فيشود، د يمک متکلم ي مالصدرا هم م که مثالًيي متکلم بگويف را براين تعريااگر 

  . کرده استي کالمي کارهاييک جاهاياو هم 

  . کرده استي استدالل فلسف  کهجا آن!  ؟هيحکمت متعال يها  در بحثيحت

 د منيني بب.بشومها  خواهم وارد آن بحث ي نممن. ن کرده استيجن بود که کالم و فلسفه را در هم عي فخرش به ا اساساًاو ؛نه
ا يشان بسته بود يمن که نگفتم ا.  نکردميد نفي را که شما گفتي من آن نکات. استاگرياحک ي ي مطهريم آقايخواهم بگو يم
ن ي ا.ستيش پخته نيها قضاوت کرده است، قضاوت غرب ي که راجع به فلسفهيي آن جاها گفتمکرد، ي نما مطالعهيشوده نبود گ
 .شد ي م مطلب از او چاپزن روز يانت داشت، تعامل داشت، در مجلهي ديدغدغه که ني عالوه بر اکه نيک حرف است اما اي

تر  رنگ ن امور درونش کميرفته ا الظاهر رفته ي، علشود ي مک به انقالبي که نزديهر مطمرحوم . ادوار داردي مطهرمرحوم البته
  .شود يم

 ييآشنا  با جهانيعني. رديگ ي مد مدديک جديناميد چه به درست و چه به غلط از ترمو را دارد اما حاالدغدغهن يبازرگان هم
گر ي دي جاها.ردي مدد بگدوات در باب باد و باران در قرآنن اسباب و ايکند از ا ي ميکند، هم سع ي ميعملهم کار  يو. دارد
 مددگرفتن از اسباب و ادوات با يني بازرگان با سنت دي مواجههيول .ديسخن بگون ي به ديک نگرش علمي ازکند  ي ميسع

 داند، عرفان ي م روشن است، فقه؛شتر از بازرگان استي نسبت به سنت بيمرحوم مطهرتسلط  هر چند انصافاً. استهمراه مدرن 
 تسلطش به يوم مطهرث مرحين حيدانست، از ا ي نمراها  ني ايمرحوم بازرگان که همه. داند ي مريداند، تفس ي مداند، فلسفه يم

 ي باز من با نحوه،ميسه بکني مقايعتيا اگر با مرحوم شري . دارديي آشنادين حال بازرگان با جهان جدي اما در ع.شتر استيسنت ب
 و ٤٠ ي در دهه،)ا نداشتي الزم را داشت يزان آن وقوف علمي چه مجا کار ندارم که نيا(ه بحث  بيعتيخروج مرحوم شرورود و 

ن خاطر يبه هم.  کردي که من گفتم معرفيرين تعبي با ااگرياحشود  ي نم بود و آن راي اسالمسمياليک سوسي يمنادان ما ي در م٥٠
از کجا چه « در کتاب يعتي است که مرحوم شريري، تعبيفکر مذهب ر روشنيتعب. نامد ي ميفکر مذهب خود را روشنشان، يهم خود ا

تش است ايري چه آنچه که موسوم به کود،ي را خوانده باشيعتيا شرباالخره اگر شم. ديگو ي مق هميبرد و دق ي م کاربه »؟د کرديبا
 يبه نظر من به درستها  يکه بعضطور  همان. شود ي مدهيد ديجهان جد يها  آموزهيتش است، جا پااي چه آنچه موسوم به اجتماعو

  نامرد از سارتينيب ي م باالخره شماي ول.شت و وقوف الزم را نداتسلط آن يعتي شرييک جاهاي نقد کردند و نشان دادند بعداً
ها   را از آنييها  نقل قولييک جاهاي ؛کندي مادين ي زم مغربيناسان و فالسفهش  از جامعهيلي از خبرند، از کامو، از هگل يم

 يعتيشر. ده استي نفس کشيک جهان مدرنيانگار در .  مدرن استيرنثم که يابي يدرم ،ميخوان يمنثر او را   کهيوقت يحتدارد و 
  .ستيد هم ني با جهان جدنسبت يت و بيعنا ين حال بيدر ع اما  دارد،ينيد يها يکه دل مشغول نين اي است که در حيکس

 اگر هم هر دو در يريا به تعبي . متفاوت استيعتي با شريمطهرمرحوم  مثل ي کسيشود گفت پروژه ي من معنايپس به ا
 در دست دارند، باز آن ي چرا؟ چون اسباب و ادوات متعددکنند؛ ي م حرکتي متفاوتي از مباد،ندا داشتن مشترک ني ديدغدغه

 خوب ي عرفان اسالمداند، نه ي م را درستي اسالمي نه فلسفهيعتي شر.د نداريعتي به سنت دارد، شري که مطهريتسلطاز زان يم
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تر  شيبد ي جدي به هرحال با فلسفهيعتير باز دست باال را دارد، اما شيث مطهرين حياز ا. داند ي مخوبر ي نه تفس وکار کرده است
ک متفکر هم ين حال که يدر ع يعني ؛ستيمان چداند ر يم ؛شناسد ي مد راي هنر جد؛داند ي متر شيد بي جديشناس ه جامعآشناست؛

تعاملش با سنت ستبر در  يعني .دانم ي نميني داگرياحک ي را يعتين معنا من شريبه هم. اش هم بوده است يادب يها آن ذوقبوده، 
   .ستين گونه ني ايمرحوم مطهر. گرفت، اسباب و ادوات مدرن است ي م که مددياسباب و ادواتاز پشت،  پِس

Scienceدركتاب توحيدشان به و اتفاقاًرفته ي به طور کامل پذمرحوم مطهري؛  مدرن بوده استيدوره ي از دستاوردها 
ف نکرده ي مدرن تعرياياخل دن را داناش  پروژه الزاماًيول ،گيرند كه به نفي علم جديد پرداختند انديشمندان مصري خرده مي

  ...است

م، مهم آن است که مجموعه ييز ي مکنم، در دل جهان مدرن ي مي مدرن زندگياي در دنيمن چه بخواهم و چه نخواهم وقت
 هر ي مطهريا مرحوم آقاي بازرگان ي مثل آقاي کسکي. کنم ي مي مفهوميکه از ابزارها  يا ن استفادهي ايعنيست؟ ي چمعتقداتم

اما  آشنا نبود، ي، چه از نوع تجربي انساند چه از نوعي با علوم جديمطهر. ستنديز ي ميياي منطقه جغراف وک جهانيدو در دل 
. کنند ي ميان زندگک جهيکسان هستند چون در دل ين دو نفر يشود گفت ا ي نم.د آشنا بودي جديعي با علوم طببازرگانمرحوم 

 يبراان بازرگ . نگرششان به جهان متفاوت است؛ مجموعه معتقداتشان با هم متفاوت استکسان است، امايشان  يکيزي وجود ف؛بله
 و يعتيدر مورد شر. کند ي نم از آن اسباب و ادوات استفادهيکند که مطهر ي مک اسباب و ادوات استفادهيک پروژه از يبرد  شيپ

  سروش هم شماي آقايدر پروژه. دنکن ي مستفادهک اسباب و ادوات اياز ها  نيهر کدام از ا. ن مطلب صادق استيسروش هم هم
شان يا. شود ي م کمياگرياح ين واژهينجا به بعد ط کي از ،٦٥ و ٦٤ يها الن دارد تا سين طياگرياح يژه واييک جايد تا ينيب يم

 ياگرياح  است؛يت درستيت هم عناين عنايد، اکن ي م استفادهياگرياح از يي و مرحوم طباطباي مرحوم مطهرير آرايدر مقام تقر
  .کردند يم يي و مرحوم طباطبايطهرممرحوم  است که ي متناسب و متالئم با روح کار،خوب

 که يوقت. داند ي مديات جديشان الهيچرا؟ چون ا. اناگرياحشوند، نه  ي من قلمدادفکرا روشنن يهم ي هم در زمرهي شبستريآقا
 شده دي جدکيوتنهرم که در ييها از بحث. رديگ ي مات پروتستان مدديکند، از اله ي ميسد، سخنرانينو ي مسد، مقالهينو ي مکتاب

 ياز دستاوردهارود،  ي م به کاري که در سنت اسالمير مطالبيکه در تقر ني ايبرا. کند ي متواند استفاده ي م کهيياست، تا جا
 کنند، ي ميندگز يدر چه زمان يکيزيبه لحاظ فست که افراد ي مهم ن هرحالبه. آشناستها   چون با آن،کند يماد ي ديجهان جد

مرحوم کنم  ي که عرض ميحيبا توضکنم  ي من خاطر من فکري به هم.ن با هم متفاوت استشايها يمجموعه معتقداتشان و ورود
ق به تر متعل شي بيبند مين تقسي با اي، سروش و شبستريعتياما مرحوم بازرگان، مرحوم شرد ي ناماگرياحتوان  ي م رايمطهر
  . فکران هستند روشن

 اما از ،باشدتر بوده  شيانه هم باگرياحا کار ي ياگرياح ي واژهنيطن يسترافکار سروش و شبممکن است در   يا هک برهيتا 
  .رنديگ ي م مدددين خاطر که از اسباب و ادوات جهان جدي به ا،تر است شياش ب يفکر  روشننيطن  عامداً وجا به بعد عالماً کي

 که در يجينتا  است که آن ،ديکن يمح مطراگر ياحرامون يشما پ که ياشکال .م قائل هست در بحث شمايبند ميک تقسيمن 
 مورد مرحوم ردو . ستيد ني جديايم از دنملهکند  ي م که اتخاذيروشا يدارد ند تطابق ي جديايج دنينتا رد با يگ يتعمقاتش م

ده شده است،  که استفاي روششاني ا اکثر آثارج که واضح است، در خصوص روش هم دريدر خصوص نتاد ي که فرموديمطهر
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در پاسخ به سخنان مرحوم است كه شان ي ادر کتاب معاد آن  و ود داردوج  سخن شماي برايل نقضا مث يول.  استيسنتروش 
  . دنکن ي مد استفادهي جديکالم يها وشاز ر بازرگان

 يعني. ستي نير در مرحوم مطهيين آشنايا.  با موضوع استيي آشنانکته. تي نه غا،نه موضوع است نخست قصه يدر وهله
.  استا مقدم بر متدين فارغ از متد يرد، ايگ ي من مدديز اا. ن موضوع استيا.  آشناستبرال و پروتستانيات لي با الهيجناب شبستر

  خودشي فکريبرد پروژه شي پيبراها  ني از ا ود آشناستي جدي علمي مباحث فلسفود ي جديشناس  سروش با معرفتيا آقاي
 هم يآوردر مقام گرد. ستي نيبه مقام داوربحث ما االن راجع .  استيآوررد، مقام، مقام گرد هم نداياشکالچ يه. رديگ يمدد م
شتر مدنظرشان ي بي خود مواد سنت؛رنديگ ي نم هستند، عموما از اسباب و ادوات مدرن مددياگرياح ي که متعلق به پروژهيکسان
  .ش همان سنت ستبر پس پشت استيش، در مقام آرايرايا در مقام پيم معطوف به احييگو ي من خاطر هميبه هم. است

 با يعني ا همان متد که بن افرادي ا. آشنا هستنديد آمده است که با مباحث غرب به وجويه ما نسلي علمير در حوزهياخ يها در سال
 تشان به سنت بريجه و غايت نيول ،کنند ي مهم استفادهرا ها   آنمتد.  آشنا هستندي مباحث غربا کالًيرال بيات به قول شما لياله
ف ي برگرفته از غرب است، در تعر متدشانيرسد ول ي مقشان به سنتي تحقيجهي که نتين افراديخواهم بدانم هم ي م.گردد يم

  رند؟يگ ي نمان قرارييدر محها  نيشما ا

ج صرف يشود به آن نتا ي نم. استجه مهمي از نت موضوع و متدشان فارغ،رسند يم  يا جهيهر نتجشان ندارم، به ي به نتايمن کار
من  بحث ؛ستيت ني غاوجه ي بحثم ناظر به نتمن اساساً.  است همراه دخل و تصرفيقدرره هرچه هم هست با باالخ.  برسنديسنت

  . نظر استتر مد شين دو بيا؛ يشناس و متديشناس موضوع. ناظر به موضوع و متد است

ر ي سايکند ول ي ميد زندگي دکتر نصر در جهان جدي آقافکران، ان و روشناگرياحشما در مورد خاص  برداشت با توجه به
  ...کند ي م را دفعادوات مدرن

  .ستيفکر ن شان روشنياز نظر من ا

  ...رفته استيهم پذرا  science ياستاد مطهر

 يزيچ.  خوانده باشدآن رارفته که ي را پذscientism دييگو ي ميوقت. ردي آشنا نبود که بپذي مطهريابر يعلم مدرن تجرب
. است scientistد ييد بگويتوان ي م بخواند،ي بخواند، مهندسيمي بخواند، شيداروساز  کهي وقت؟ردي چگونه بپذهکه نخواند

ر  که سوايست کسين نيمرادمان ا .مييگو ي نم سخنآن يج عملي و نتاد را نخوانده است که ما ناظر به آثاري که علم جديکس
 به علم ناظرما .  هستندي تکنولوژيريا به تعبيته يمدرن يها وهيکه مها  نيکند، ا ي مون استفادهيزي و تلوويز رادشود، ا ي ممايهواپ
 ناظر به .ش ساخته استيک معنا جهان را بر صورت خوي به و است يتيغا ي بک علمين ير دارويکه به تعب. مييگو يسخن م يتجرب
به . است scientist مثل بازرگان ين معنا کسيبه ا. مي دارمختلف آن يها با شاخه ييف و آشنام و وقوييگو ي مم سخنياو دار

  .ياست و نه شبستر scientist ياست نه مطهر scientist يعتين معنا نه شريا

  . علميه، نه الزاما فلسفهاي آن و دستاورد با علميي آشنايعني

فکران ما آشنا   از روشنين معنا برخيبا ا.  استيمعرفت بشر مهم يک شاخهي ييآشنا. کنم ي م را عرضي خود علم تجرب؛نه
  صرفيزيک چي باالخره عمرش را به يهر کس. وي و نرماتينه هنجار  است،يفيتوصک امر ين هم يا.  آشنا بودندينبودند، برخ
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 به يعنيجه کردم م تويگو ي ممن.  گرداندني وجه را به سمتيعني چه؟ يعنيکردن اساسا  توجه. ميف هستيما در مقام توص. کند يم
 ي هم علوم سنتيکيخواند،  ي متر شي فقه و کالم بيکي. کند ي م توجهيک امري در عمرش به يهر کس. ندم وجه را گردايامر
 اما فعالً. ستي نني در ايديترد. استتر  ش بزرگياين دخواند، قطعاً ي مزي که چند چيالبته کس. خواند ي مديخواند هم علوم جد يم

شان يو پروژه هاکنند  ي مهياز کجا تغذاگران يو احفکران  م که روشنيهستن ياف يدر مقام توص. ميستي نيقام ارزش داوردر م
  ؟کنند ي م آغازي و مبانيو با چه مبادشود  يم ساخته ييمعطوف به چه مقدمات و چه مولفه ها

  د؟يکن ي ميابي را چه طور ارزي اقبال الهوريپروژه

 کتاب يترجمها دست کم در يک معنا به کار برده يا را به ير احيث که خودش تعبين حي از ا،متفاوت است ي اقبال کميقصه
 گفته ي نامتعارف سخناناناًين خاطر هم احي همو بهآشنا بوده د ياما اقبال با جهان جد. ن واژه به کار رفته استي ايشان به زبان فارسيا

از ختم نبوت به دست داده است، شان يا که يريآن تفس. امده استي هم خوش ن راي مثل مرحوم مطهريد کسانياست که شا
د ي شايبند مين تقسي به نظر من با ا. نبوت استيش مستلزم نفيبن کماياتابد و معتقد است  ي برنمي است که مرحوم مطهريريتفس

د، ي جديبه فلسفه  است معلوم کامالًشته ود دايسنت جد  باييد که هم آشنايگو ي مي نکاتيعني. فکر باشد روشنتر  شيباقبال 
م يي بگوميتوان ي م،دهي که به آن رسيجي نتاي و از رو که به کار بسته استيمدد گرفته است و بعد هم متدها  آناز و وقوف داشته 

ج مهم يفقط نتاالبته .  گفته استينامتعارف در اسالم نکات يني فکر دياياحکتاب  در يو.  استيملأج قابل تيش نتايکه کماب
 که به يکه االن هم هستند کسان نيا برسد کما يمتعارفج نايک نتاينت استفاده کند و به ن سي ممکن است از دل هميکس. ستين

  . ي دل جهان سنتدر  اما کامالً، نقد دارنديعيش يها  موجود و آموزهيعهيهر حال نسبت به ش

 يجيک نتاي مختلف به ياز متدهاشما چون ممکن است ، دهم ي نمرييتغ ج بحثيمعطوف به نتابحثم را م يخواهم بگو ي ممن
ناظر . وردهاست نه فرآمهم ند ي من االن فرايا بر.توانم برسم ي مريخواهم به قم بروم از چند مس ي مماند که من ي منيمثل ا. ديبرس

فکرانه هم  ند روشنيدر فرا. بي غايورک امي  پررنگ است ويک اموري ،انهاگرياحند يدر فرا. کنم ي مند دارم بحثيبه فرا
ک يبه مثابه فقط ن يستند، به ده ينيفکر د  ما موسوم به روشني که در جامعهين را هم عرض بکنم عموم کسانيالبته ا. طور نيهم
به نحو   کهناال. اند ن را هم داشتهي و درد ددغدغه  عموماً، نگاه نکردند است،يکالم- يشناخت هجامع- يمل فلسف درخور تا کهابژه
م ي را داريد کساني ما باالخره در جهان جديعني. د به آن اضافه کردياست که با  يا ک نکتهين هم ي اميکن ي منگاه يتجرب- ينيپس

هم ها  يليخ. گونه هستند نيد ايشناسان در جهان جد عموم اسالم. کنند ي مق نگاهي تحقي ابژهک ي ن به مثابهيا به ديکه به اسالم 
 ينيفکران د  عموم روشن،يني دياگرياح و نسبتش با يني ديفکر  روشني فهم بهتر پروژهي اما از قضا برا ندارند،ينير دتعلق خاط

ن که از ابزار و ادوات مدرن ين ايدر ح. اند  هم داشتهيني ديدغدغهنگاه نکردند، ق ي تحقابژه به مثابهفقط ا به اسالم ين يا هم به دم
ا ي اشتباه نکردند ييکه جاست ي نني ان سخني االبته مدلول. زند ي مشان موجي کارهادر هم ييها غهدغدن ي چن،رنديگ ي ممدد

  موجيني روشن فکران ديدر کارهاها  دغدغهن سنخ ي ا،ن پروژهيدر مقام فهم ا. ل ندارديکمم و تي به تتمياجيشان احت پروژه
 ک امري  باز به مثابهن که معموالًي اگريد کند و ي من فرقيوجشان به داما ورود و خر. ان هستنداگرياحه يث شبين حيزند و از ا يم

  همي سروش و شبستروکه در کار اقبال  نياکما . ادتر استي امور نامتعارف ز،شاني در آن دستاوردهاي تجربيهشناسانداريپد
حال ناظر به آنچه شان نامتعارف است و به هريدهادستاوراما .  هستندن نحلهيلق به ا که به هر حال متعي به عنوان کسانيعني. دينيب يم

م يگو ي من خاطريبه هم.  هم سابقه داشته استين کار باز در طول سنت اسالميالبته ا. ستيکنند ن ي منان فکري متديان اصليجر
  .ميکن ي نمج نگاهيلزوما ما به نتا
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خ يسرنوشت ش. گفتند ي مسخنها  ني با رازدان و ايازدان و ريپوشطر هم از ِسرن خايبه هم. گفتند ي م نامتعارفيرفا هم سخنانع
ش يخ عرفا و فالسفه کمابيشه در طول تاري به هرحال هم.دنديد ي مالقضات را ني عشدن کشتهسرنوشت .  چشمشان بوديمقتول جلو

 که ييها دهين ناظر به اگفتسخن نامتعارف د، فقط يد دين را هم باي ايعني.  بود و نامتعارف چون سخنانشان شاذرفتند ي مآهسته
  . ادمان نروديشدن مالصدرا را ديتبع. شود ي مادين امور يکمان هم اي کالسيعرفا و فالسفهان يدر م. ستي دارند نينيفکران د روشن

 يد اما باز براينيب ي مهمک ما ي کالسينامتعارف گفتن را شما در آثار عرفا و فالسفهن سنخ سخنان ين است که اي ا مراديبار
شود و  ي مدهي د،قاتشان هستيمالت و تحق تأين سنخ امور که از دستاوردهايا هم ينيفکران د در آثار روشنها  دهين پديفهم ا

 يا ک جامعهيدر . طور بوده است نيشود، قبل از انقالب هم هم ي نم تحمليني دي در جامعهي از مواقع هم توسط ارتدکسيليخ
  .ن در آن قدرت دارديکه د  يا  جامعهيعني ،)ستي نياسيادم قدرت سمرالبته (مند است، ن قدرتيکه د 

  .  است و روشن فکر در متدشاگرياح ياگر من بخواهم حرف شما را خالصه کنم، تفاوت اصل

  . موضوع استمتد و

  ؟فرماييد تفاوتهاي متديشان را مي

ک معنا يشود گفت به  ي مديکه مستحضرطور  نهماضم، ي بهتر عراحضاي ايم استفاده بکنم براي از مفاهقدر که بخواهم آن
د يشا. مشغول عقل نقاد است بسته و دل  دلي و روشن فکريگر  روشنياما پروژه.  استي عقل فهميبسته  دلياگرياح يپروژه

ک آثار و يا ن ابزارهيام از ااستفاده از هر کدهم م متفاوت است و  با هکنند ي م استفاده کهيا بشود گفت که هم ابزارن دو ريا
اما از . شيها فرض شي پيکاو وااناًيش رو و احي متن پ است ناظر به فهمي، عقليفهمن معنا که عقل يبه ا.  مترتب استبر آن يجينتا
 ياما عقل نقد.  هستندعنه مفروض و مفروقها   آن؛رود ي نم را هدف و نشانهي مبان وي مبادادها ويرود و بن يتر نم شي پييک جاي

 يقفي آن حق ي براد،نرسان ي ميگر  نسب آن را به عصر روشن که معموالًيحي به توض،اديبرد از عقل نقاد خودبن ي مکه نسب
ن ي اي برا، استکيوماتيآکسن اصل هم، اصل ي اتخاذ اکه خوِد نيبا وجود ااد ينبعقل نقاد خود ن معنا که ي به ايعني. ستيمترتب ن

 معطوف به هرگزن خاطر هم يبه هم.  استي از عقل فهمش کمتريها فرض شيمفروضات و پا ام.  اقامه کردشود ي نمي استداللاصالً
  هم بريجيک آثار و نتاي آن وقت .شود ي م ادله اقامهاناًي اح،رديگ ي ممالت صورتن که تأيکند و بعد از ا ي نم حرکتجهينت

 دهين تفاوت در کارشان ديد ايآ ي مو به نظر کمتر است اناًي دخل و تصرفش احي حوزهياما عقل فهم. سخنان مترتب است
  عقل را به کاريليد من خيگو ي م. است تا عقل نقادي عقل فهميبسته شتر دليشود گفت ب يمث ين حي از ايمرحوم مطهر. شود يم
ک يکه تا  مشخص است د کامالًيگو ي م سخنينيناظر به متون د  کهياما وقت. لسوف استيبرم، درست هم هست، به هر حال ف يم

اس با يشود در ق ي مشيکماب.  هستندعنه قمفروا مفروضات و امور يها  يدنيشيندايجزء ن او يبرااز امور   يا پاره. رود ي مشي پييجا
  .شتر باشديتواند ب يم دخل و تصرفش يرهيدا کهگونه گفت  نيا يعقل نقاد

 از يم بخشيري مثال اگر کانت را در نظر بگي برا. دارديا ژهيت ويک اهميفکر   و روشنييان محيدر تقابل مت يگاه به عقالنن
  دکارت که امثالييها ه نسبت آن پژوهشت را بي عقالني محدودهن معنا کهيبد. ت استيد عقالنيرامون تحدياش پ يپروژه فلسف

 يکير و ت را صفيعقالن ين است که پروژهيا که در روشن فکران هست ي بحثمنتها. کند ي م، محدودترندا  کرده...ا الک و ي
ت را ي عقالنغورثم و حدود و يت مطلق تن دهيد به عقالنيم بايت تن دهيند که اگر ما به عقالنيگو ي مطور نيا. کنند ي منگاه

د  که عقل حق ندارد واريي جاهايعني ؛است عنه عقل مفروقم، حدود ي که داريبحثان يي محي ما در پروژهيعني .کنند ي نممشخص



 ١٠

استداللشان هم . کنند ي من نگاهي حاصل از ديدهيک پدي  عنوانان ما به فقه و عوارض و احکام آن بهيي فرض در فقه محبه. بشود
 ثابت مي  را عقالً، نبوت و امامتمعاد د، ي توحيعني ؛ ديآ يم از آن برم فقه ه،م، به تبعيرفتين را پذياصول د  وقتي کهاين است

 ي همه درتي عقالندخالتادعاي  يروشن فکر ي پروژهي ول، اصول مبتني استآن بر  هم )هاي فقه شاخه( ن اموري، اكنيم
  .  در احکام فقهي حت، را داردمقوالت

ند يگو ي م.ستين نيسخنشان اها   آنرايز ،ميدر احکام فقه وارد بکنعقل را ن که يا. ستي نير درستي، تصورين تصوي به نظرم ا؛نه
رد، ي کالم شما دخل و تصرف درونش صورت گيوقت. شود ي مقتند فقه از کالم مشيگو ي ميعني ؛کرداجتهاد د يدر اصول با

ش مترتب است، عبارت يبراکه  هم يجياش عوض شود، آثار و نتا شناسانه شناسانه، معرفت شناسانه، داللت  انساني و مبانيمباد
 شما يعني. کند ي مدايدر فقه بروز و ظهور پها  ن بحثيج اينند، نتاک ي نم بحث را از فقه آغاز اتفاقاًيعني ؛يج فقهياست از آثار و نتا

ن ين است که به اي مرادم ا... ون متني، نسبت ما با اي وحيدهيا از پد، درک ميمثال بحث از کالم بار. دي بکند منقحيکالمتان را با
 يت، پروژهي عقالني پروژهگرعنا که به قول شما ان مياما نه به ا. ستا اجتهاد در اصول هين ياديبن يها  بحثيک سري ،معنا بله

از قضا آن . رديپذ ي مهت را کما هوحقي کانت هم عقالنيعني ، استچيا هي همه ياش، پروژه  کانت هم پروژه.چ استي هايهمه 
رون نشان يتواند از ب ي نمگري ديکس. دهد ي من پروژه به ما نشانيعقل را هم خود عقل در ا يها تي محدوداناًيا احيحدود و موانع 

ا يغور به حدود و ثما را تواند  ي م.آورد ي نموق مختلف بحث را در نظرشقبرد،  ي مشيرا پ  که بحثي وقت.د عقل استو خ،دهد
خته ي گرييبه جا اگر هم قرار باشد يعني ،»زميزم ار گريهم در تو گر«گفت . ن بکندط متفتين عقالنيهم يها تيموانع و محدود

ن است که در يم ا حال مراد.د مدد گرفتي ابزار با باز از خود همان، روشن بشوديا موانعي مشخص بشود يغور حدود و ثايم يباش
ن است که به سروقت آن يادين معنا بحثشان بني به ا،نديگو ي ميت آري که به هر حال به عقالنيا کساني يني ديفکر  روشنيپروژه
ک دخل و يروند و معتقدند آن جاها  ي ميشناخت ، داللتيشناخت ، معرفتي، وجودشناختياختشن  انساني نشده منقحي و مبانيمباد

 يجا وقت و از آنرد يصورت بگکند  ي مستيد زين جهان جديه در ا کيد و انسانيات جهان جديد با توجه به مقتضي باييتصرف ها
به . چ استيا هي همه ين پروژه، پروژهي ان معنا بله؛ي به ا.شود ي م در فقه ظاهريجيک آثار و نتاي شد،  منقحي و مبانيکه آن مباد

  همغور آنحدود و ثو  ،ت دارديمدخلن معرفت ير تکوت دي عقالن آنگاهيعني ،ديت باشيد که اگر شما قائل به عقالنيآ ي منظر
ث پروژه ين حي از ا.دگمار ي مهمت ي و مباني مبادحي تنق به کهيزانيا به مي دکن ي م اقامهعنه يمدعکه   يا  دارد به ادلهيبستگ
  که ملتزميزاني به م،دي باشييچه صدراد، ي باشيهگلد، چه ي شما چه کانت باش؛کند ي نميفرق. چ استيا هي همه يت، پروژهيعقالن
  . استيگرين حرف دين راه بسته بشود، اياما اگر نه از اول ا. دي باشي عقالنيبه باز

 يعني دارد، ييهاتيک محدوديت ي عقالنين پروژهيد، من هم عرض کردم ايره هم فرمودکه اشاطور  همانن حال ياما در ع
ک يممکن است . ميش نداريا بري استداللهم ما لزوماً ن رايا.  استکيتومايک اصل آکسيا نه يم ي بشويد عقالنيکه ما با نيخود ا

 گريکديکه به  يزان ضررين که مي ايبرا. زتر باشديآم مسالمتم امور آن يکه تنظ ني اي برا،ديش داشته باشي شما برااستدالل
  .ميکنيمشه يشود روابط و مناسبات را عاقالنه پ ي م کهييتا جاو م ينه ي مجانات و سود و قدرت را کناريم کمتر باشد، هيرسان يم

 يپروژه. الل است بر استديش مبتنياش کماب هيم بقيبگذرکه  کيوماتيآکساما از آن اصل .  استهحد يعلک امر ين يا
نشان دادند که بر ها  و آن. قرار گرفت ي جدينقدهامورد هم ها   توسط خوِد پست مدرن،تهيزم عصر مدرنيبراليا لي يگر روشن

التش هم ي بلکه احساسات و تماست،يشه نينه انسان فقط اندگفتند  يم ،ياشهيبرادر تو همه اند  يا گفت ي م کهي مولويأخالف ر
ست آدم، ي زي آدم، نحوهينهيشيپ. کند ي م اقامه است کهيليشه و داليوجود آدم اند از يبخش. ستيشه ني اند آدم فقط،هست
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ک باور موثر هستند و پست يرش يم پذا عديرش يدر پذها  ني اي که دارد همهيش، هوشا ي اقتصادينهيشيش، پا ي طبقاتينهيشيپ
 به دنبالش ١٨ا روشن گران در قرن ي مثل کانت ي که کسانيشمول  جهانني که ادنا هد کرديکأن تي بر ايزيش از هر چيبها  مدرن

  .خوب استها  آن يها رتياز بص  يا کنم پاره ي م است و من فکريافتنين  دستيليبودند، خ

 يشده نهي سنت نهاداي يبرالي ليشده نهيک سنت نهادين مباحث مطرح شد که يا  يا ادمان باشد در جامعهيحال  نياما در ع
  شکلثين حيک سنت از ايو  تنک است يليخمان  يعقالن يها بحث ما که يدر جامعه.  وجود داشتن قرني چندي براتيعقالن

 ،شود ي م آفتنکرده بدل به يي چون خدا؛مي کار نبرجا به  را نابهسميمدرن پست يها ک وقت بحثيدمان باشد ايد ي با،نگرفته است
 .ميکرد مدرن استفاده پست جهان يها از ابزار و ادوات  يا م و از پارهيته ما آمدي نقد مدرني برايعني. شده است مواقع يدر برخکه 
حس د ينباادمان باشد يد ي اما با،رت نداشته باشدي ما بصيکه برا نينه ا. رت داردي خوب است و بصيليخها  ني آن جهان ايبرا

  .  است که آن سنت را داشتنديسان کي براکينوستالژ آن حس. به ما دست دهد کينوستالژ

، سنت عصر براليسنت ل. ک سنت داشته باشنديد که  داشته باشنکينوستالژتوانند حس  ي ميکسان. ستيمسائل ما نها  نيا
 که يم، کساني داشته باشيتيم، عقالني مدرن داشته باشيم، نهادهايد داشته باشي را باين سنتيک چني ما ،تيعقالن، سنت يگر روشن

ن ي که مغرب زميمثل کار. ميکن ي م هم نقدش خوب است، بعداًيليد آمده است، خين سنت پديا. اند ن سخنان را پروردهي اقعاًوا
  . آمدند و همت به نقدش گماشتند٢٠ در قرن اًدند، بعدي را د١٩ و ١٨قرن ها  باالخره آن. هم کرد

 ٢٠مدرن هم در قرن  متفکران پست. بکندرا ن کار يتواند ا ي مچه همين. مي دارکينوستالژند ما حس يتوانند بگو ي مها آن
چه  هران ما بوده است؟يگونه م نيک سنت ايا يم يت داشا راسلي کانت وقت چيهما  مگر طور؟ ا چهاما م. بکنندن کار را ياتوانند  يم

   يا ک برههي در اناًيت که احد از جنگ اسبع.  که سنت چپ بوده است بوده است٢٠ور ي بعد از شهرهم که بوده است عموماً
 ک درخت تنومند و تناور بشود، زماني به د بدلياين تا بيو حاال ا. مطرح شد ي و در بعد فکري در بعد اقتصاديبراليل يها آموزه

 ي برخ،داًماعو  در کشور ما عالماًها  يبرخ. مي بکنن کار را همي ندارد اي اشکال. بدهد دستکينوستالژ به ما حس برد تا بعداً يم
آن  که ي ما را حل بکنند در صورتيند مسائل جامعهتوان ي ميستيمدرن پست يها کنند که با مددگرفتن از آموزه ي مافالنه فکرهم غ
  .دهد ي نم به ماياتيراهکار عمل اما. رت دهدي بصيکلبه ما تواند  يم.  اشکال ندارديي آشنايبرا. ستي ما ني جامعه، مسائلمسائل

ست در يا  پروژهبالذات و فهمم اوالً ي مقدر که من  آنيفکر روشن. ت استيعقالنم ياز داري آنچه که ما به آن نيزي چش از هريب
 چه ،ميري بگي جديلي خمي که داريشدن عموم مشکالتا کمتريشدن  محويد براين را ما بايت در جامعه و ايج عقالنيخدمت ترو
  .يه در بعد مسائل اجتماع و چيشهرمسائل است و چه در بعد يدر بعد س

مسائل ها  نيا. مي نشويزمان ا ناهمي کيستينآناکرن ياما ما دچار ا. شود آفاتش را بر شمرد ي م همنه شد بعداًي نهادين کار وقتيا
داده شده به آن ار آب ي که بسيک درخت تنومنديماند که  ي مني مثل ا.نه شده استيت نهاديانشان عقالنيدر م  است کهيکسان

ند که ما ا هن طرف و آن طرف شاخه داديقدر ا نيش هم ايا شاخه هايهرز  يها ار بزرگ شده است، حاال علفيار بسيست، بسا
خورد  ي مانده و باد هم به آنشه دويچند صباح است که تازه ر است که يک نهالي ياما وقت. ميس بکنا هريم يببررا ها  آنم يمجبور

متناسب است با نا ني ا!؟مين انتقاد هم بکنياز ام ييايم که کنده نشود، بعد ما بيا دورش نشستهما و  شدناوريخواهند از جا در ب ي مو
   .د به دست دهدين خطاها نبايا. مات يوضع
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 تحت يعني. کردند ي من کار رايفکران ما قبل از انقالب ا  عموم روشنن نظر کهياز ا. جالب استهم  يخين به لحاظ تارياتفاقا ا
 يها ن که لزوما آموزهي بدون ا،ته پرداخته بودنديبه نقد مدرن دگري ها وچهير ني تحت تاثو، ها شدن آن بحث يان سومر جهيثأت

ن يم در اي نداشتيستيبراليلچ وقت سنت يما ه.  استي مهميلي خينکته يخيبه لحاظ تارن ي ا.نه شده باشدينجا نهادي ايستيمدرن
 شتريجا ب نيته ايش هم منتقدان مدرنيش، در بعد فکرياسي سنت چپ بوده است، در بعد سشتري هم ب٢٠ور ي از بعد از شهر.کشور

ش يپس از انقالب است که کما ب. کرد ي م را ترجمهچهين يها  که کتابيشورد تا آيريبگ دياز فرد. مطرح شدند، ترجمه شدند
طرح  با يند من مشکليخواهند سخن بگو ي م از افراد کهياريبس. د آمده استي آن هم بعد از جنگ پديبند ميک سنت ني

 ،ميبر يمرنج مفرط از آن  آن چه که ،مسائل مااالن به نظر من . خوب استها  ي آکادميادمان باشد، براياما زم ندارم، ينرمد پست
شه يت  است کهنيام يريگ ي متهيمدرن  که از پستي مدد،وقت اگر قرار است آن. استها   حوزهيت در همهيشدن عقالن نهيعدم نهاد

کنند،  ي م فکرهستند کهها  يچون بعض. ت استي موقعيا به اصطالح ناسنجي يزمان  ناهم به نظرمنوپات ين عقالني ايشهيم به ريبزن
 يبه حال ما مددها  نيکنند مددگرفتن از ا ي م اروپاست و تصوريروولوشن پست جامعه ي براکنند که کامالً ي م استفادهييها دهياز ا
  .عمل کردن استاق يخارج از سچون ؛  ندارمين تصوري چناند، من اصالًرس يم

 من. اجتهاد بکنندخواهند در اصول به اصطالح  ي مفکران  که روشندييگو ي من کهي، هم استتيد عقالنيجع به تحدبحث من را
 را ي فخر رازبراي مثال. را   تي و هم نقد عقالنميت داشتي عقالنيپروژهها  ن بحثيمان در ا ي کالميم در سنت فلسفيگو يم

 را نقد کرده يعلت بوي عقالني که آمده است پروژهمي داشت همي غزالالفالسفه افتته ا يه نبوت را انکار کرده است م کيداشت
 در يسنت عقالن. مي هم ما در سنتمان داشتي سنت عقالن.  وجود داردک همي مکتب تفک.مي هم داشتيضدعقل يها سنتو . است

   دارد؟يفکران چه تفاوت  روشني عقالنيمشبا  يبا سنت عقالنسنت 

  فکربراليسنت ل ک وقت شما دري. آبشخورشان دارد به يشان بستگ يمش.  الهام گرفتندي دارد که از کدام مکتب فکريبستگ
ن که يدارد به ا ين بستگيا. ديکن ي مفکر  يا ک وقت هست که سنت قارهي، يکن ي مک وقت در سنت چپ مدرن فکري، ديکن يم

 .دي مدد گرفته اي چه اسباب و ادوات بوده است و ازشما آبشخورتان کجا

 چ کدامشان را نقديم هيتوان ينمم حق با کدامشان است، ينيم ببيق کنيم تحقيياي بمحققانهن که خودمان ي ابه جز يدر بحث ارزش
  . فکرانمان وشن ريت هست، هم در مشيش به عقالنيمان گرااناگرياحسنت هم در . ميکن

 ديق باي حقايد شما به حل جدوليگو ي مرالز جانمالنه که  أ متيموازنه. دل هستم  هميلي خرالز جانن موضع ي ا باممن خود
د به ي شما هم بايعني.  با هم داشته باشدتالئمک تناسب و يد يمختلف معرفت با يها  ما در شاخهيشهودها يعني. ديمشغول باش
 ي موازنهدر. ديق همت بگماري حقاين معنا به حل جدوليدارند و به اها   که آنييها د، آموزهي نگاه بکني سنتيهاددست آور

، شان چه بوده استي چه بوده است، دستاوردهامتدشان حرکت کردند، ي و مباديفکران از کدام مبان م روشنينيب يممالنه، أمت
چون .  مدد گرفتنديت سنتيما کردند و از عقالن يها يسنت که  استي کارن همانياشان چگونه بوده است؟  يشناس موضوع
ک ي اما .)اديخرد خودبن( رض کردم که عيحيت مدرن باشد با آن توضيد عقالنيفکران ما بوده است شا  که مدنظر روشنيتيعقالن
 ي در مورد موازنه.  کرديبند مدد گرفت و بحث را صورتها  ني ايشود از همه ي م.دينيب ي مجا ني در اي با کار عقل فهميتفاوت

ما در شدر واقع ، ديرو ي من طرف به آن طرفياز ار در دما و فشار ييبر اثر تغ شما ييايميش يها که در واکنشطور  همان ،متأمالنه
خ، در ي، در تاريميک، در شيزيتان در فقه، در فلسفه، در فيد و دستاوردهايق همت بگماري حقايد به حل جدوليتوان يممعرفت هم 
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م يني ببمحققانهر شما ي به تعبتاش رفت يبحث پبا شود  يمش يکماب.  با هم متالئم و متناسب باشند تماماًيشناس ، در جامعهيروانشناس
ا به يد که آينيد ببيخواه ي مهست کههم ک وقت ي، ديوارد بحث بشود يخواه ي مک وقت شماي ؛دو حالت است. چگونه است

 که همان حل يد وقتين است که آن را بايمن تصورم ا. استمحکم قدر   چهشان يدعاو يشناخت فت معرتيا حجينحو محققانه 
ک ي قرار است که الًأمپوشاند چون  يم مختلف ما را يزان در واقع شهودهايتا چه من يام ينيو ببق نظر داشت ي حقايجدول

  . ما تناسب و تالئم داشته باشدياشهوده با ي معرفتيمنظومه


