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  جهان جديد ما را از زيست معنوي دور كرده است 

  

  . ۱۳۹۰ آبان ماه ۱۱روزنامه اعتماد، صفحه انديشه، روزچهارشنبه، : منبع

ا ي يفتگيمواجهه ما با غرب از دو منظر شر يم قرن اخيژه در نيوران بهي در ايانات فکريخ جريدر تار •
 ه است،ه بوديماانه اندک و کمي ميا رفتارهاي وجود نداشته ياانهي بوده و راه حل ميزيغرب ست

ن ينگاه شما نسبت به ا. ميگان در خصوص غرب شوي شاي آقايش از آنکه ما وارد منظومه فکريپ
  چگونه است؟مقوله 

-نيمسئله را بد. صورت گرفته استبا غرب  معاصر ما دو گونه مواجهه  در دورانان روشنفکران و متفکرانيدر م
وده است؛ بن ي مغرب زمي ما با آموزه هايين سو که آغاز آشنايبه ااز آغاز مشروطه  :مي کنيبند صورتگونه
 و زداحمد در نقد غرب قلم آلجالل  به عنوان مثالر گفتمان مسلط چپ بودنديتاث از روشنفکران ما تحتيبرخ

 ديهرچند که فرد- د وام گرفتي که از فردي کرد با استفاده از مفهوم غربزدگياو سع.  را نوشتيغربزدگکتاب 
ه ي و به حاشيرشدگين حس تحقم و آيعلم کن قد  غرببر د در براينشان دهد که ما با - نبوديراضن کار او ياز ا

غرب داشت مواجهه با  از يدرکن يبا چني هم تقريعتيشر. ميي گرفته و درصدد جبران آن برآيشدن را جد رانده
 ف،ين طيدر مقابل ا. گفتيشتن سخن مي بازگشت به خو و از نبود چندان بر سر مهريستي مدرنيهادهيو با ا
  .  بر سر مهر بودندي غربيهادهيکسره با ايهم کران  از روشنفيبرخ

 بودن ي و جاري غرب به واسطه سارينف.  ما سودمندتر باشدي برا با غربيالوگي تعامل و رابطه دکنمي متصور
 و سر بر  فرمان مشروطه سال از صدور۱۰۵با گذشت . ستيکن و سودمند نن تفکر در فرهنگ ما ممي ايهاشهير

زش يرم يم و چه نخواهيچه بخواه ما ي و جمعي فکر جامعه ويها در فضادهين اي ا مدرن،يآوردن   نهادها
به  تواني نمگري دان برداشته شده وي مرزها از م،کيطات و الکترونانقالب ارتباعالوه در عصر به. کرده است

 مغرب تمحصوال. نهاد بر آنها ني چشم بست و وقعيالمللنيک و بي و ارتباطات الکتروني تحوالت معرفتيرو
  .  ما را متوجه خود ساخته استي ذهنيو فضازش کرده يرد ي جد فلسفه و هنر و ق علمين از طريزم

 ي شمس۱۳۹۰ران يمن راجع به ا(ن است ي آن ديهان مولفهي تري از قويکيم که ي هستي سنتيما دارا سوکياز 
م يتوانينکه ميتصور ا). دباش متفاوت پاسخد يد شاوش سخن گفته يگريم اگر درباره زمان ديگويسخن م
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 م،ي از عناصر سنت کنيکين يگزي مدرن را جاي از مولفه هايکيو  مير دهييک ساله تغيک شبه و يها را سنت
 برقرار کردن بار ما را بار ان آنهاي ميالوگيته و رابطه ديسنت و مدرنتوأم نقد .  استشانهياند خامو سهل انگارانه

لم و هنر و ع گوناگون يها حوزه که دريد و تحوالتي جهان جديشتي و معي معرفتي دستاوردهااز.  کنديم
 خود را د نقادانهي دنکهيضمن ا توان بهره گرفت،يصورت گرفته است م و صنعت يشناسات فلسفه و جامعهيادب
ن يدر ع. ميز حفظ کني، نرنديگ در جامعه ما مورد استفاده قرار  شده وي بومن محصوالتي که قرار است ايزمان

  .  جامعه ما کاربرد دارنديزان براين دستاوردها تا چه مياکه د توجه داشت يحال با

 و نقد توامان ميباشد گشوده يجد جهان  در برابر  م،يکني ميت پافشار سناز نظر من خوب  است همچنان که بر
اگر بخواهم از  ،ي و معرفتي فرهنگيند هايآن روند و ي  و بر اميقرار دهسنت و غرب را در دستور کار خود 

تعامل  ما را به باشد که حاکم(reflective equilibrium )ورزانه ک تعادل تاملي راولز استفاده کنم،ر يتعب
  .رهنمون شود يهگشاار

.  استگان نسبت به غربيم و آن نگاه دکتر شاي شويد وارد بحث اصلي که داشتيحيبا توجه به توض •
ن سئوال من يان کردند، نخستين مسئله بي نگاه خودشان را نسبت به ا»ا در برابر غربيآس«ب درکتاشان يا

د ي دانين دسته از افراد ميگان را جزو اي شاين است که شما نگاه آقايگان اي شايدر خصوص تفکر آقا
   کردند غرب را نقادانه به چالش بکشند؟يکه هم دل در گرو سنت داشتند و هم سع

 »در برابر غربايآس « مهمکتاب. گان متقدم و متاخر استفاده کرديار شي بتوان از تعاباگر ؛ابميي درمکه منچنان
 که کتاب چنان خوانده شده که ه اند گفتياخودشان هم در مصاحبه. استگان متقدم ي شا مربوط به دوران يکي
 وجود ي به نام تفکر غربيرفکت  آن  در که يک جور گفتماني يعني ،رديگيغرب قرار م- ل گفتمان شرقيذ

.  است"ريغ"و " يگريد"ن تفکر به شکل رابطه با يو تعامل و مناسبات ما با ام ي آن هست در تقابل و تضاد باما داردو
- بهيدر پش يکم و بد، ي آيز برمي ن"ا در برابر غربيآس " گان متقدم چنان که از عنوان کتابيشا  کنميتصور م

در آن  » ادر برابر غربيآس«کتاب .  بوديت غربي در برابر هويراني و ايشرقت ناب يک هويدست آوردن 
-لمي از فيکي که ييلم هامون مهرجويشما در فبه عنوان مثال . خوانده شدو   مورد اقبال قرار گرفتيليدوران خ

 خواندن ي را  برايد کتابيحم د که در آنيخوري برميا به صحنه پس از انقالب استينماي محبوب در سيها
امر ن يا. شوديده مي دلمي در ف جلدش همکه است »ا در برابر غربي آس«و آن کتاب کند يه ميد توصي مهشبه

ز مورد ين کتابخوان  و جماعتي روشنفکريهادر حلقه فلسفه يره اهالي داعالوه برن کتاب ي ادهد که ينشان م
 کيدر گان ي شاوشي آثار دارر يرا در کنار سا »رابر غربا در بيآس« اگر ن باورم کهيبر ا. اقبال قرار گرفته بود
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راز و به دست آوردن ح ايدر پگان متقدم يشا  که دي رسيبندن جمعيتوان به ايم ميري در نظر بگي زمانبرهه
ن مسئله ي به ا»ترنم موزون حزن« عنوان  تحت ياقالهمن در م. است يت غربي در برابر هوت نابيک هوي

شه فاصله يده و اندين اياز ا - شودير را شامل مياخ سال ۱۲-۱۳ يه محدوده زمانک-گان متاخر يشاام که پرداخته
گر يد گشوده بودن او به. کنديد مي تاکيرانيت اي هوتيالي و بر سگفتهت چهل تکه سخن يز هوارد و يگيم

 که »دي جديزدگافسون« گذرد کامال در کتابيد مي کردن با آنچه در جهان جديت و آش سازتي هويهامولفه
ل ي ذديگان متقدم را بايچنانکه آمد، شا. ، مشهود استديچاپ رس شد و  ترجمهيش به فارسي سال پ۱۰حدودا 

 و يگريخود را به واسطه دفرد  و مطرح شده »يگريد«ک يل ي که در ذي گفتمانار داد؛ غرب قر- گفتمان شرق
-يگان متاخر ميشا  که به سمت يزماناما . دارد ي پررنگنقشآن کند و تفاوت ها در يف ميدر تقابل با آن تعر

 يايبا دنم که يريم سراغ بگيتواني دارد و به شکل چهل تکه است ميال که شکل تعامليت سيک هوياز م، ييآ
 که ما کندين خصوص بحث ميدر ا  ورديگيآن سراغ م  گوناگوني سر مهر است و از مولفه هاد بريجد

  .ستيان ني در م»يريغ«گر يا که دي گو؛ميد شديدر جهان جدهل تکه  چيهاچگونه انسان

» ا در برابر غربيآس«د و نمونه آن يگان متقدم کرديگان که شما از آن شايدکتر شان يب رسد يبه نظر م •
ن يا اي اتفاق افتاده، شما آيتفاوت »ت چهل تکهي و هويافسون زدگ«که نمونه آن گان متاخر يو شا

  ؟ استصورت گرفتهدرآن  يدنظرينکه تکامل و تجديا ايد ينيبي ميني تکوريک سيتفاوت را 

چون  ، کنميا داوري يگذار اما اگر بخواهم ارزش.ديکه شما اشاره کرددنظر که صورت گرفته چنانيتجد
 تصور ،ن واژه نهفته استيا در evaluation و ي ارزشگذار نوعکي شود ي استفاده م"تکامل" مفهوماز  که يزمان

ن ي من اياورد. تر شده استتر و گشودهاالطرافتر و جامعگان پختهي صورت گرفته و نگاه شاي تکاملکنميم
 را ين تحوليکنم چني مدنبال معاصر را يروشنفکر يهاناي که جري به عنوان کس.است که تحول آشکار است

ل يدر اواگان ي که دکتر شاييگر کارهاي و د»ا در برابر غربيآس«کتاب .نميبيشان ميا يها آثار و نوشتهدر 
به . شان از اي اي قلميمه کارها هالبته. دارد ي محسوس تفاوتدي جدياند با کتاب افسون زدگکردهشان يفکر

 يهادر زمان را »يخاطره ازل وي ذهنيهابت« و »ي فرهنگيزوفرنياسک« و »نگاه شکسته«شان کتاب ي اعنوان مثال
  .متفاوت نوشته است

 ي بوده است و نميک دانشگاهيک کار آکادمي يعني .دارد يشان جنبه پژوهشي ايها از کاريالبته برخ •
  .ران محسوب کردي در ايان روشنفکرير جريشود آن را در س
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 يه کارها که بيد زمانيآيبه نظر مک بوده اما به هر حال ي محققانه و عالمانه و آکادمي از آنها کارهايبله بخش
ک يت چهل تکه از ير هويتعب . استگان صورت گرفتهيشه شاي در اندين عبوريم چنيرسيشان مي ايروشنفکر

 نسبت به ياگشودهنگاه » ا در برابر غربيآس«در مقابل کتاب دارد که ي متساهالنه و متکثرانه پرده برمهيروح
، يت غربيبدون انکار هو »ا در برابر غربيآس«در کتاب گان ي شاند ي بگوياممکن است عده. د دارديجهان جد

ممکن  .کرديشتن و دست کم نگرفتن خود را دنبال ميد و در واقع مسئله بازگشت به خوي ما تاکيت شرقيبر هو
 و ين کتاب در نظر داشته باشد اما ما در دوره دوم فکري را در نگارش ايادهين نگاه و ايگان چنياست دکتر شا

تر شده و در کنار  کمرنگيت خوديد بر هوين تاکيم ايکنين مشاهده مشايا» دي جديافسون زدگ«ژه کتاب يوبه
  . رديگي قرار ميساز مورد بررستير عناصر هويسا

 که شما ذکر ييهابه رغم تفاوت کتاب و »ا در برابر غربيآس«گان در کتاب يدکتر شا رسد يبه نظر م •
در د؟ ينيبي ميزيحران را شما در چه چن بي ا.استبحران  مفهوم د دارد و آن يک مقوله تاکيبر د يکرد

- يز مين مسئله نيدهد اما به ايل مي غرب تشکيشتر نقاديش را بيبا آنکه محتوا» ا در برابر غربيآس«
 يسع » ت چهل تکهيدهوي جديزدگافسون« در کتاب و ميک بحران قرار داريما هم در پردازد که 

کتاب  است که در بطن يا بحران واژه منظور من ازالبته.  بدهديک بعد جهانيبحران ن ياکند به يم
ست يط زيحقوق بشر، اخالق، مح  از جنسيا بحراني تيمعنودر باب ن بحران يابه نظر شما . نهفته است

  ؟  استيا کرامت انساني

کند و آن ياد ميد يا مشکل جهان جديان  از بحرگانيدکتر شا »ت چهل تکهيد هوي جديافسون زدگ«در کتاب 
- ين امر نشأت مياز همکند ياد ميخ از آن يز که در فراتارينگو ومشکل گفت. ت استيا مشکل معنوين ابحر
شان ير ايبه تعبخ يک گفت وگو را در فراتاريد به دامن عرفان پناه برد و ي باگان معتقد است کهيشا .رديگ

  . کرديصورتبند

  گان است؟ي نظر دکتر شا منظوريني و از چه دي ناظر به چه تمدن ويعرفان از چه جنس •

ستر اکهارت ي با مايابن عربد يگويشان ميا.  داردي و فراتمدنينياد صبغه فرنن عرفاي اگاني بحث شايبر مبنا
در  نهند و يم گم شده روح مين معنا که آنها پا به اقليخ به ايفراتار. نديتوانند سخن بگويخ مي در فراتاريحيمس

 نوشتم »ترنم موزون حزن« که تحت عنوان يد در مقاله ايدانيکه مچنان. کنندوگو توانند با هم گفتيآنجا م
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 ي نسبت به دستاوردهايک مقدار ابهام دارد و نسبت به گشودگي ن گفتهي اح بدهم کهي کردم که توضيسع
  .طلبدي ميشتريح بي دست کم توضيسون زدگ جهان در کتاب افيمعرفت

 يراني ايهاو کمتر به جنبه اندکربن شدهمتاثر از  ياديد نسبتا زگان تا حدويد که دکتر شاي کنيفکر نم •
  ؟ اندکردهن موضوع غفلت ي ا ازو است   شده پرداختهدر کارشان

  . دارديراني و نه صرفا اي جهانيکه دغدغه ها است يک متفکر جهان وطنيگان اساسا يشا

  جزو روشنفکران پست مدرن به حساب آورد؟شان را ي توان اي ميعني •

  . دارديمدرن همدل پستيهادهيشان با ايهرچند که ا ر استفاده کنمين تعابي خواهم از ايمن نم

  د؟ي کنير احراز مين تعابيچرا از ا •

شتر يمن ب. نگرنديت ميعناده يته هم به دي مدرنيشان در دستاوردهايچون ا. شتر فکر کنمين مسئله بيد درباره ايبا
گان ي دکتر شايوطنران، به خاطر نگاه جهانيشان به مسائل ايداختن صرف ال نپريدلن است که اگر يمنظورم ا

ن درست يا.   کامال شناخته شده استژه فرانسهيو و بهدر اروپاشان ين نگاه هم هست که اياست و به خاطر هم
  شخصان خصوصي در اچنانچه – شاني اي مشغله ذهنکنمير کربن است اما تصور مي تحت تاثگاني شااست که

نجا ير بحران شما هم در ايتوان از تعبي و مد استيت در جهان جديمسئله معنو -امکردهشان هم صحبت يبا ا
 با وجود دي که جهان جدمعتقد است گانيشا ؛ استآن فراتر از  وستيران نياما مسئله او لزوما ا. استفاده کرد

 يبرا.  رساندياريم گم شده روح ي گذاشتن در اقلاست به ما در قدمنتوانسته  به ما داده اما يادي زيزهايآنکه چ
ادا کردن سهم ن امر را تنها راه يد و ايگويسخن مخ يفراتاراز به گفت و گو در يگان از نين امر شاي به ايابيدست
در جهان  زي ني عقل ابزار ومي را ادا کردي عقل عمل وي ما حق و سهم عقل نظرديگوياو م. کندي عنوان مدل
ن توازن از دست يم وايم روح نگذاشتيم و پا به اقليحق دل را ادا نکردما اما . ت در جوالن استيغابه د يجد

  . ديايد به دست بيدوباره بارفته 

چه در تعارض و گاه همدالنه  از روشنفکران ما ياديتعداد زتاکنون م و ي قرار داري شمس۹۰ما در دهه  •
 دکتر ي مانند اقايم و تفکراتي هستيگاهيما در چه جااالن . ته نظر داده اندي سنت و مدرنيدر واد

 جوانان يگان براي شايات آقارد تفکيکنيا فکر مي؟ آدارد نسل امروز ما يبرا يکارچه راهگان يشا
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رگذار باشد و ي تواند تاثينترنت هستند تا چه اندازه مي و اي ارتباطات فرهنگياي عصر دنکه درامروز ما 
  رد؟يقرار بگ ي فکريمورد بهره بردار

از م، يت بشناسيال را به رسميت سيم و هويريت ناب فاصله بگيک هويکه ما از رت ين بصيکنم که ايمن فکر م
ن يحاصل چن. ، برآمده استنهندي مدي تاکال انگشتيت سين هوي که بر ايگرانيگان و دي مانند شايده کسانيا

، به مي کنيبندمناسبات و روابط را صورتغرب  -ل گفتمان شرقينکه ذي ايبه جاکه ن است ي ايطرز تفکر
 گشاده ييبا روم ي کنيم و سعيت بنگريده عنايا به ديقوها هم گر فرهنگي ديها و فراوردهي معرفتيدستاوردها
 مهم و يليخد يگان در جهان جدي دغدغه شااز نظر من. ميح جدا کنيح را ازناصحيصح ينيشي پيتيو نه با ذهن

ن نکته را به ما يگان اي اما تفکر شا استيخ شدنيوگو در فراتارم که گفتيخواهم بگويمن. قابل احترام است
من از  .ميهم باش يستن معنوي زيا به عبارتي يد دل مشغول ساحات قدسيد در جهان جدي باکند کهيگوشزد م

فرو د ينبا که ما است يين از آن دغدغه هايکنم اي تصور م وگان کامال همدل هستميوش شايث با دارين حيا
  .ميقدم بگذارم گم شده روح هم يبه اقل يستي باشانير ايبه تعبم و يبنه

ن پروژه ينکه ما از ايا ايتر شود د کاملي و باا قابل ادامه هستيگان در جهان ما آي دکتر شايپروژه فکر •
  م؟ي شويدتري جديهاعبور کرده و وارد پروژه

الوگ يبه د هموارتر شود ما يمان در بعد نظرم راهي اما معتقدم اگر بخواهگان موافقميمن با ابعاد کالن پروژه شا
 سنت ي انتقاديبازخوان. مياز دارينر يعرفان و تفس اعم از فقه و فلسفه و آن مختلف يها بخش وتر با سنتيجد
گان يتم پروژه شاطور که گف اما همان.ردي گيگان قرار مي پروژه شاين در راستاي و اگر ملزومات راه ماستياز د

ن نگاه را به سنت يد ايم بايکنتر ين نگاه را انضماميم ايما اگر بخواه.  و کالن داردي بعد جهان وطنکيشتر يب
ش يگان از پااليشا. مي هم باشيستن معنوين حال دل مشغول زيم و در عيش کنيم و آن را پاالياوريخودمان ب

ش و نقد سنت يپاالدر کنار کنم يمن فکر م. کنديد ميتاک ت چهل تکهي هوبرشتر ي بگفته وسنت کمتر سخن 
گان يشا. ت سختي به غا استي، هرچند که کارميد باشي شده هم بايين جهان راززدايت در ايمشغول معنودل

 توان ي چگونه مي شمس۱۳۹۰ران ينکه در ايد پانهاد اما ايم روح بايد که به اقلي گوي دارد و مينگاه جهان وطن
ن يدر هم. استد ي علوم جدي و مدد گرفتن از دستاوردهاي و عرفانينيش سنت دي محتاج پاال،م پانهادياقلن يبه ا

گان جامعه عمل ي شاي گرفت و به دغدغه هاي آن را پيراني ايشتر از درون سنت اسالميات بيد با جزئي باراستا
 . پوشاند


