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 ميشو م تا اهل مدارايهست سميپلورالازمند ين
  در گفتگو با سروش دباغ رانيدر ا ينيد يک و روشنفکريجان ه

  
  1391بهشت اردی، 21، شماره سوم مجله مهرنامه، سال: منبع

ابتدا در دانشگاه هـال   يو. وستيپ ستانپروتستان در انگل يسايبه کل ۱۹۴۰ا آمد و در ير به دنيورکشايدر  يالديم۱۹۲۲در ک يجان ه
نبـورگ رفـت و پـس از آن از دانشـگاه     يل فلسـفه بـه دانشـگاه اد   يتحصـ  يبـرا  يسرباز از خدمت يحقوق خواند، پس از گذراندن مدت

رمنگـام انتخـاب شـد و    يدانشـگاه ب  يبه استاد ۱۹۶۷در . ش خدمت کرديک بعداً سه سال به عنوان کشيه. فلسفه گرفت يآکسفرد دکتر
کرز در يکـوئ  ينـ يد ٔت جامعهيبه عضو ۲۰۰۹ال ک درسيه. کالرمونت منصوب شد ٔوقت در مدرسه تمام يبه مقام استاد ۱۹۸۲سپس در 

 يفراوانـ  يران صحبت هايدر ا ينيد يک با روشنفکريدر باب نسبت آراء ه. درگذشت ۲۰۱۲ه يدر نهم فور تيا در آمد و در نهايتانيبر
ات يـ ورنتـو و عضـو ه  استاد مـدعو دانشـگاه ت  . ميان بگذارين صحبت ها را با سروش دباغ در ميم ايکرد ين گفتگو سعيدر ا. وجود دارد

 ييآشـنا  ن حـال يمانوس بـوده و در عـ   ينيد يفکرران، از آن جهت که سال ها با پروژه روشنيحکمت و فلسفه ا يموسسه پژوهش يعلم
در  ينـ يد يک و روشـنفکر يـ است کـه در بـاب نسـبت جـان ه     ييپرسش ها يبرا يمناسب يک داشته است، پاسخگويبا جان ه يکينزد
  . شود يران طرح ميا

***  
! ار کرديد سکوت اختين است که فعال بايد ايبا او دار ۲۰۰۴که در سال  يک به پرسش شما در مصاحبه اين پاسخ جان هيآخر 

د با سکوت از يواقعا با ياست که گاه يک به نحويجان ه يشه هاين پاسخ، مسائل طرح شده در انديا يگونگه ه و استعاريجدا از کنا
  . برابر آن گذشت

چنانکـه  د؟ يهسـت   ين هـم را يتگنشـتا يسـکوت و دم کـه بـا کـدام خـوانش از     يشـان پرسـ  يطر دارم کـه در همـان گفتگـو از ا   به خا! بله
در » .د بـه سـکوت از آن گذشـت   يـ توان از آن سـخن گفـت، با   يدرباه آنچه نم«که  ميخوان ين فقره تراکتاتوس مير آخرد ديمستحضر

 "سـکوت در تراکتـاتوس  " ز در مقالـه  يـ ؛ چنانکـه مـن ن  به دسـت داده شـده  » تسکو«ن ياچند نوع خوانش از  ين پژوهيتگنشتايات ويادب
موافقـت دارد و معتقـد   تراکتـاتوس  سـکوت  از  يک با خـوانش عرفـان  يجان ه .از سکوت تراکتاتوس را به بحث گذاشته ام  يهار تلقچ

 يصـورت اسـت و نمـ    يرنـگ و بـ   يبـ  هم کـ يـ رو يم يبه سر وقت امر م، چونيرس يم يبه سخن گفتن در باب امر قدس ياست ما وقت
ن يـ که چندان اشود؛ چرا  يق تر، انسان دچار سکوت ميدقر يبه تعب .ار کرديد سکوت اختيسخن گفت، با» هکما هو حق«آن  ربارهتوان د

 يشـه عرفـان  ين مسئله ناظر به انديا »يتا زهستان پرده ها برداشت/يداشت يزبان يهست يکاشک«: گفت يهم م يمولو .ستين ياريعمل  اخت
اسـت   يرين تصـو يا. استل به بحث گذاشته شده يبه تفص  »نياز د يريتفس «است که در کتاب کران ياز مواجهه با امر بک يو درک ه

و  يافکـار مولـو   و  يمتـاثر از سـنت اسـالم     ينا حـدود  انين ميدر ا او که د گفت ين حال بايداشت ؛ در ع ياز سکوت عرفانک يکه ه
  .ههم بود يابن عرب

  
توان معتقد به اسالم بود  يچگونه م ن است کهين ايو فلسفه د ينيدنبال کنندگان مباحث د يز برايک سوال مطرح و چالش برانگي 

  ز معترف بود؟ ين يت محوريا معنويو  يانت محوريد يگر نحله هايت ديو هم هنگام به حقان
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ب شـما نـه در   يـ ن ترتيـ به ا. ياست و نه کالم يفلسف يبحثبالذات  درجه دوم است و اوال و ياسا بحثاس ينيد» ييکثرت گرا«بحث از 
ن بحـث  طـرح   يـ ان ايـ فعـل اد کثرت باال نييتب يچگونگ د، بلکه ناظر بهيکش يش مين بحث را به پيا يحيک مسيا يک مسلمان و يمقام 

و کثـرت   يي،انحصـارگرا ييل گراشـمو : ک کـرد يـ گر تفکيکـد يرا از سـه نحلـه    ن بـاب  يتوان در ا يم نيفلسفه د اتيادبدر . شود  يم
رت ان بلنـد آوازه کثـ  يـ از مناد »کيـ جـان ه «در جهان معاصر . دارد يقائالنامروزه ن ين مواضع در گستره فلسفه ديهر کدام از ا ؛ييگرا
ا يـ و  يحيا مسـ يـ مسـلمان و   ک موضع درجـه دوم اسـت، همزمـان   يکه  ينيد ييرش کثرت گرايتواند با پذ يم يکس.است ينيد ييگرا

بـر   سـم نجـات  يپلورال ؛»صـدق «سم ياست و نه پلورال »نجات«سم يسم، پلورالينجا مردام از پلوراليدر ا .ز باشديخود ن نيمعتقد به د يودهي
کننـد و   يخـود را حفـظ مـ    ينـ يمختـار د  ن حال مواضعيدر ع ند وت خداونديبه هدا يتدمهگوناگون   انياد انيعموم متدآن است که 

  .نهند يفرو نم
  

  ن، روشنفکر داشت؟يزم يان رويتوان به تعداد آدم يا واقعا ميست؟ آين يروشنفکر يدن ردايدن، پوشيشينگونه انديالزمه اا يآاما 
 ينـدار ينان اگـر د يعموم متد. انه استينخبه گرا ش ياست و کم و ب ياست که فلسف يت مباحث، از آن دسينيد ييمبحث کثرت گرا 

ن روشـنفکر وجـود نـدارد و قـرار     يزمـ  يان رويقاعدتا به تعداد آدم. ستندينگونه امور نيا يساسا در پل، ايبر علت باشد و نه دل يشان مبتن
 مباحـث  نـه هسـتند؛  نگويا يفلسـف  مباحـث   عموم! انه دارد، اما چه باکياو نخبه گر ين مباحث صبغه فلسفيا. نگونه باشديست که ايهم ن
حـال  ن يدر عـ . سـت يامعـه ن افـراد ج ت يـ متوسطان و اکثر فهم و عالقه لزوما در خور ز ين يدرباره سلسله مراتب هست يعرفاننانه يک بيبار
م، چنانکـه گفـت  . ز طرح شده اسـت يار نين ديلسوفان و متکلمان اياز روشنفکران و ف يله برخياست که به وس يبحث» ينيد ييکثرت گرا«

ل سه نحلـه  يد، ذيده يان ميکثرت باالفعل اد ييچرا پرسش بهکه شما  يان و بسته به پاسخين کثرت باالفعل ادييمسئله عبارت است از تب
  . ديريگيقرار م» ييکثرت گرا«و » ييانحصار گرا«، »ييشمول گرا«

  
 يابيارز يک را در چه مرتبه ايان جان هين ميد، در ايکن يم يابيک بحث درجه دوم ارزيرا  ينيسم دينکه شما پلوراليبه ابا توجه 

ش ياند يو تجرب ينيک امر درون ديا برخاسته از يشود، آ يک مطرح ميکه در آراء جان ه يسميپلورال گريبه عبارت د. ديکن يم
 ييه کثرت گرايک در بر ساخت نظريگر، هيش است؟ به زبان ديو معرفت اند ينيک امر برون دينکه نشات گرفته از يا اياست و 

ان گذاشته يه را بنين نظري، ايو فلسف ينظر ي، به نحوياعتقادات شخصاز  ينکه با فرارويا اياست و  يمان منديخود، همچنان فرد ا
  .قرار داد يران مورد بررسيدر ا ينيد يک با روشنفکريد طرح کرد که نسبت آراء هين خاطر باين سوال را به اياست؟ ا

 يلـذات فلسـف  اوال و باکـه   ن معنـا يـ است بـه ا  ينيک امر برون دي شود، يک مطرح ميکه در آراء جان ه يسميپلورالشود گفت  يم 
ک در کسـوت  يـ هـم سـخن گفـت، امـا ه     يخيو تار ي، روان شناختيان از منظر جامعه شناختيتوان در باب کثرت اد يم چرا که. است

 رفـت شناسـانه  و مع يفلسف توان گفت مسأله يب مين ترتيه اب. ن کندييو تب ندين ماجرا را ببيا ياز منظر فلسفکوشد که  يلسوف ميک في
 کـه  يمقالـه معروفـ   در . ان مختلـف اسـت  يـ اد ياست، آمـوزه هـا   ين کند و کاو فلسفيک در ايه هيآنچه دستماح که ين توضيبا ا است

را » تيحيمسـ  يخـدا « ان يحيپرسـتند، مسـ   يرا مـ » اهللا«ن دهد که مسلمانا يح ميتوض ان نوشتهيهوديان و يحينان، مسک در مورد مسلمايه
ت يبـه هـدا   يان مهتـد يـ ن اديـ از ا يکـ يگروندگان به د دارم که فقط يترد کيه کنند و منِ يپرستش م را» هوهي«ان يهوديپرستند و  يم

ان يـ سـنن اد  خيتـار  دارد و در ينيپس -يک نگاه تجربين است که جان هيمرادم ا.  ضاللت يه گمراه و افتاده در واديند و بقباشخداوند 
 يح مـ يکنـد و توضـ   يکانت آغاز م نومن و فنومن از بحث  شيخو ير  موضع  فلسفيتقر يبراالبته نگرد؛ و  يت ميده عنايبه د زينگر يد

د، يـ ،چنانکـه با قـت را  يم همـه حق يتـوان  يمـ ن سـت و  يقت  مطابق با واقع نياز حق د، مکانمند و زبانمندنما موجودات زمانم يدهد که  تلق
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در ز يـ نس ياسـت  .مانـد  يک دور نمـ يـ ر هاز نظـ  ن گونـاگون ايـ در اد عرفـا  متعدد يو معنو ينيد ين حال تجربه هايدر ع. ميفراچنگ آور
در سـنن  کـه  گونـاگون   يمعنـو  يانسانها يو عرفان يباطن يان تجربه هايم کند و از قرابت يد ميتأک ن تنوعيبر ا »و فلسفهعرفان «کتاب 

 کـنم  يمـ  پردازد؛ تصـور  ين امور ميال به يبه تفص  »نياز د يريتفس«در  کتاب  کيه. رديگ يده اند، سراغ ميمختلف بال يو عرفان ينيد
  منتشر نشده است يهنوز به فارس ن اثر اويا

  
  .منتشر شود ينشده است و احتمال دارد در سال جار به طبع سپردهترجمه شده است، اما  ين کتاب توسط بهزاد سالکيا

محقـق   يو بـاطن  ينيد ين حال  تجربه هاير عد و پردازد يز مين يستيو هندوئ يستيبود يده هايشرح اک به يجان هدر آن کتاب ! بله
ک از اعتقـادات  يـ ت   هيـ در نها. رديگ يمدد مش از آنها يخو يبحث فلسف قيتنس يدارد و  برا يرا از نظر دور نم گر يان ديل اديشده ذ
 ث يـ گر بـه تثل ياد ديز او پس از تأمالت. رديگ يفاصله م ت ارتودوکسيحيمسهر چند از  ماند؛ يم يحيرود و مس يخود فراتر نم يفلسف

د او يـ کـرد کـه  عقا   يد مين حال تأکيدر ع. دمين بار از او شنيدآورد، چنانکه چن يبحساب م يحي؛ اما همچنان خود را مس باور نداشت
   . ستيارتودکس ن يحيمورد قبول جامعه مس

  
ک از درون يسم جان هيپلورالرفت که يپذ ينيشيد به نحو پيمعتقد بود، با يحيک مسيئد يگو يک همانگونه که شما مياگر جان ه
انه را به فرهنگ يه کثرت گراين نظرياست که ا يازيچه ن ن است که يسوال ا. ت انحصارگرا سربرآوده استيحيت مسانيفرهنگ و د

د که يکن ينم احساسگر ندارد؟ يامبران ديان و پيت اديام و حقانيبا پ يحاد ي، مشکليم که حداقل از منظر نظريانتقال ده يانتيو د
ده شد و نه به يانه کشيزمانه خود، به سمت مباحث کثرت گرا ياسيو س يخيت تاريل موقعيران معاصر، به دليدر ا ينيد يروشنفکر

در دسـت   يک بـه عنـوان سـالح   يـ جان ه يسم معرفتيرسد که پلورال ي؟ در واقع به نظر ميانت اسالميل مواضع جزم و دگم ديدل
   د؟يکن يم يابيد ارزيل و مفيرا اص يرين به کار گيا ايآ. از اسالم به کار گرفته شد ياسير قرائت سدر براب ينيروشنفکران د

قرائـت   کـه بـر   ينـ يک حکومـت د يـ که اسـتقرار   ن امريادر  .ک  بدانها بپردازميلم به تفکيه مان پرسش وجود دارد کيچند نکته در ا
ر مباحـث  يـ در تقر ينـ يزاننده و منبـه روشـنفکران د  يبرانگ ،ج کردهيه گذشته تروسه ده يز طيو همان قرائت را نه زده ين تکياز د يرسم

زه يـ نکه به چـه علـل و عوامـل و انگ   يا. ميفتيخته نيزه و انگيان انگيم که در دام خلط ميبه هوش باش ن حاليدر ع .ستين يخود بوده، شک
آن صـدق و کـذب    يبررسـ کننـد و  يات خـود ذکـر مـ   يمـدع  يکـه بـرا  ياس بـا ادلـه ا  يکنند در ق يرا طرح م يسخن يا کساني يکس يا

م و احکام آنهـا را بـه   يگر جدا کنيکدين ساحات را از يکند ا ياقتضا م »اخالقِ باور«". لينحن ابناءالدل" :ندارد يت چندانياهم ات،يمدع
 يعتيمرحـوم شـر   يکرکارنامه ف ير بررسمثال د. کند يزه ها و دائم از آنها سراغ گرفتن، بار ما را بار نميم؛ توقف در انگيزيامين گريکدي

ات و ادلـه  يد مـدع يـ کنـد؛ با  يت نميانقالب کند، کفاران يدر ان يله ديخواست به وس ياو م ن امر کهيد بر ايو تأک يزه خوانيصرف انگ
مـن در   نانکـه چن حـال،  يدر عـ . کـرد  يابيو ارز ديکرد و صدق و کذب آنرا سنج ياز اسالم را بررس ياو در بدست دادن خوانش انقالب

مسـائل از   ن سـنخ يـ ، طـرح ا دهـد  يمـ  ين امـر گـواه  يبر ا ينيد يروشنفکر در مباحث ان  مشارکتيسال يسته من طيو تجربه ز ابمي يم
کـه  » ينـ يد ييانحصـارگرا « م مقولـه ين توجه داشـته باشـ  يوه بر اعال .»ياسيس«نه  و است» يمعرفت« اوال و بالذات  ينيروشنفکران د يسو

د و يـ را بنگر عيشـما مـذهب تشـ   . ان و مـذاهب وجـود دارد  يـ دست بلکـه در همـه ا  يت نيحيد، تنها متوجه مسيطرح کرد نتاپرسش شما در
 ل يام تحصـ يـ در ا. آنان دارند يع با اهل سنت و باورهايمعتقد به تش يمردمان عاد يو حت يعيون شيمتکلمان و روحاناز  يبر خکه  ينسبت

، نـه تنهـا   شـان يا يبق بـا تلقـ  اطـ م. نـد آموخت يبه ما م و آنرا ندداشت ع ياز تش يقرائت خاص  لمان آنمع رفتم که يم يرستانيبه دب در تهران
از  يو سـهم چنـدان   ز حـظ يـ مـذهب ن  يمسـلمانان سـن   سـتند کـه  ين ت خداونـد يبه هدا يت و مهتديل هدايسب ن برايگر اديدگروندگان به 
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 يـي انحصـار گرا د، بـاور بـه   يـ کن يچنانکه مالحظه م. دنت برخورداريهدا نعمتاز  يرعش يان اثنيعيتنها ش و دندارن يت و رستگاريهدا
  .خورد يبه چشم م يادينسبتا ز نانيمتد داتمعتق ست و درين ياسيس اوال و بالذات ينيد

  
. يفتک علت معريگردد و نه  يباز م ياسيخ و سيک حادثه تاريبه  ياديز تا حد زيتسنن ن –ع يتش يافراط ين دوگانه سازيالبته هم
ن مسئله يام که يشو يم، متوجه ميرين نوع مواجهه با اهل سنت در نظر بگيآغاز ا يبرا ينقطه اان را به مثابه يس دولت صفوياگر تاس

  ...»يمعرفت«است و نه » ياسيس«ز ين
و  يان بـه نحـو اکثـر   يـ رانيا ينو از زمـا  ميه هسـت يراث بر صـفو يالخره امروزه ما ماب اما .ندارم امر نيدر ا يبا شما مخالفت !ندارد ياشکال

چـون شـما در    .اسـت نـه شـده   يران نهاديـ ک حـزب تمـام در ا  يـ به مثابه  عهيمذهب ش يعتيبه قول مرحوم شر ده اند ويع گرويبه تش ياغلب
در   يبـه نحـو   م مـا هـم  يخـواهم بگـو   يد، ميک کرديجان ه ييو اروپا يحيمس يد، اشاره به فرهنگ انحصارگرايکه طرح کرد يسوال
ا از بحـث مـ   دهـد  يو نشان مـ د عرائض بنده است يد، مؤيرا موسع تر کردبحث  يخيتارنه يشما  زم نکهيا .ميمشابه قرار گرفته ا يگفرهن
کـه   يو مسـئله ا  ا در جان مـا رسـوخ و رخنـه کـرده    ده هيم و همان ايهست ناينيشيبر پ راثيبه هر حال ما م. برخوردار است ينه ايشيچه پ

 ون مسـئله اوال  يـ ا. ميمـذاهب داشـته باشـ    ان ويگر اديگروندگان به داز  ير و تلقين است که چه تصويح است؛ اهم مطرما  يامروزه برا
ان بـا اهـل تسـنن    يعيشـ  از يبرخ نحوه مواجههبه  کنم ينجا خوبست اشاره ايدر ا. است ياسير سيغو گفتم،فهمم  يه من مباالذات چنانک

دم کـه واعـظ آن بـر سـر منبـر از      رفتـه بـو   يبـه مجلـس وعظـ    يام نوجوانيبه خاطر دارم در ا .دانند يم معذور و معفو را حداکثرکه آنان 
عه، زکـات  يشـ  يعموم فقها يمطابق با فتاوا. گفت يسخن ممذهب  ير سنيبه گدا و فق کردن کمک و اجتناب کردن از کراهت داشتن
در .  شـان اسـت  يت بر اهل سنت  تـؤام بـا سـخنان نـاروا در حـق ا     يعه، نماز ميش ين بنا بر فتاوايرد؛ همچنيگ يان تعلق ميعيفطره تنها به ش

 يو انسـانها  ينـ يجامعـه د  ينـ يهاضـمه د  توانـد  يمـ  اسـت کـه   يبه مثابه امکان» ينيسم ديپلورال«مشخص است که  ييو فضا طين شرايچن
ن نکتـه را هـم در   يـ ا. د افتديموثر و مف يخينه شده تاريان نهادياد گر گروندگان بهيدبا م مناسبات ما يبخشد و در تنظ ين  ما را فراخيمتد

شـما کـه در تهـران    . ديآ ينه نشده و به چشم نميفرهنگ آن نهاد در سميکه پلورال ميکن يم يزندگ يد که ما در جامعه ايته باشنظر داش
و بـا چنـد نفـر از    د يـ ورد داشـته ا برخ يرانير ايانسان غبا چند  ابانيا در کوچه و بازار و خي د که در دانشگاهييبه من بگود يکن يم يزندگ

و  ديـ کن يمـ سـفر   يشمال يکايد و به اروپا و آمريگذرا يرون ميران بيتان را از ايپا ين تفاوت، وقتيا د؟ياآنان نشست و برخاست داشته 
 ينـ يو د يرهنگـ ف سمي، پلورالن ممالکيان معنا که در يبد ؛شود يده ميار پر رنگ است و به وضوح ديد، بسيکن يم يار زندگيدر آن د
کانادا تجربـه کـرده و از   و در انگلستان  انيبه عه را ين قضيشخصا ا. نه شدهيبه خورد فرهنگ  رفته و در آنجا نهاد يعيمال طبکا يبه نحو

کنـد؛ بـا    يق مـ يـ ن دانشـگاهها تحق يکه در ا ييخواند، دانشجو ين کشورها درس ميکه در مدارس ا يک مشاهده کرده ام؛ کودکينزد
  گـر يد يبـا انسـانها   شه کـردن يز پيمسالمت آم يستيو همز انيگر فرهنگها و اديبا د آشنا شدن .شود يگر به سهولت آشنا ميد ينگهافره

ن مردمـان،  يـ همـه ا نکـه  ينـه ا . شـده اسـت   بدل سته آنهايو تجربه ز ن مردمانياز فرهنگ ا يبه بخش را در عمل آموختن و مدارا و تساهل
آنـان هاضـمه    يبـرا سته ين تجربه زيدارند و ا ستهي، بلکه تجربه زخوانده باشند کين و هيتگنشتايانت و وک لسوف و روشنفکر باشند ويف

 مـا  .، بـه ارمغـان آورده اسـت   نـد وتبـا آنـان متفا   پوسـت  رنـگ  زبـان و  که به لحاظ نژاد و مـذهب و  يگرانيفراخ و تحمل آراء و افکار د
 کنـد  ياديـ به مـا کمـک ز   تواند يمسم يدرباره پلورال يص نظرط  دست کم بحث و فحين شرايدر ا. ميسته اين تجربه زيفاقد ا همتأسفان

 يرانـ يدر جامعـه ا  ينـ يسـم د ياز پلورال بحثمن طرح  که نا کنون آمد، يبا احتساب نکات. ميبرخوردار شو يشتريب يتا از تساهل و مدارا
 يما از مقوله نجـات و مهتـد   يو تلقناظر به تصور  ي؛ بحثدانم يم ينظر يها ييو در جهت گره گشا يو معرفت ينيد را در وهله نخست

بسـتر   کيـ جـاد  يجهـت ا  گـر در يد ي؛ و از سـو يمـ ير ابراهيـ و غ يمـ يان ابراهير ادگيمذاهب و در وهله بعد د  گريبودن گروندگان به د
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ش چشـم داشـتن همـه    يبـا پـ  . دانم يممهم و رهگشا  ن بحث راينرو در افکنده شدن ايمدارا و از ا سته توأم بايبه زتجرتحقق   يبرا ينظر
سـم  يپلورالکـه   مياد داشـته باشـ  يـ به . سخن گفته است ينيد ييب کثرت گرادر با ينيد يروشنفکر افت که چرايتوان در ين نکات ميا

مباحـث  . مطـرح شـد   يکيو هرمنـوت   يمعرفـت شـناخت   يو با دغدغـه هـا   يديخورش ۶۰ن از اواخر دهه يت از داا کثرت قرائيو  يمعرفت
م يعبـدالکر «در آثـار  ران يـ ک در ايـ ش از درگـرفتن آراء و افکـار جـان ه   ين، پـ ياز د انيو فهم آدم ها کثرت  قرائت ييچراعطوف به م

ان آمـد؛ بـه   يـ بـه م  يو عرفان ينيد يپس از آن بحث کثرت تجربه ها. ل به بحث گذاشته شديبه تفص» يمحمد مجتهد شبستر«و » سروش
کـه بـه قـول شـما      شود يک آغاز نميبا جان ه ران يدر ا ينيد يها سخن گفتن از کثرت قرائت . ينيسم ديالپلور در دفاع از يليمثابه دل
در هـم   ين بحـث لـوازم  يـ شود و البته ا يآغاز م ۶۰ن بحث از اواخر دهه يا همانطور که گفتم. باشد ينيدر دست روشنفکران د يسالح

 فهمـم  يامـا چنانکـه مـن مـ     دارد؛ زيـ ن ياسـ يس يداللتهـا  و اسـت  "نياز د يرسمنقد قرائت "، متضمن يشبستر ر مجتهديو به تعب دارد يپ
   .د بوده استيجامعه ما مبارک و مف ين مباحث برايبه نظرم در مجموع طرح ا. شود يآغاز م ينيد و يفرهنگ يبحث با دواع

  
  د؟ يکن يم يابيد ارزيآن را مف يليبه چه دال

 سـت يه کثـرت گـرا و پلورال  ک جامعـ يـ بـه سـمت    سـت يا مونيک جامعه وحدت گرا ير از عبو ين سبب که برايبه اد بودن بحث يمف
د، مـا در  يکـه مستحضـر   همانطور .کند يانت هم قطعا کمک مين حال به منقح تر شدن درک ما از ديدر ع. د استيمف مشحون از مدارا

ران، يـ در ا ينـ يد يمهـم روشـنفکر   ياز کارهـا  يکي. ميدار يو کالم يري، تفسي، فلسفيق فقهينه عميشيپ خود، ياسالم – يرانيا سنت 
شـدن   نـه يهضـم و نهاد  يبـرا  يعرفـان  جسـتن بـه سـنت    يسـ تأ .اسـت  ياسالم-يرانيسنت ا يمؤلفه عرفانانگشت نهادن و برجسته کردن 

، صـلح کـل بودنـد و اهـل تسـاهل و      يسـنت خراسـان   ي، خصوصـا عرفـا  امـ  يار رهگشاست؛ عموم عرفـا يبس ينيد ييمبحث کثرت گرا
اقامـه   يآن ادلـه ا  يانگارنـد و بـرا   يرا موجه مـ  ينيد ييموضع کثرت گرا ينيروشنفکران د که مين حال توجه داشته باشيدر ع .تسامح

 باشـد،  يشـان موجـه و برگرفتنـ   ياگر ادلـه ا  .بر علت يمبتنمعلل و نه و  مدلل است ينيسم ديشان از پلوراليدفاع ا گرير ديبعکنند؛ به ت يم
     .    ز خوشامد گفتيدر جامعه ما ن ينيد يينه شدن کثرت گرايجه آن که عبارت باشد از نهاديتوان به نت يم ت،که به نظر من هس

  
که متکفل ارائه بحث  يشمس ۷۰ران دهه يدر ا ينيد ياز روشنفکر يانينسبت جر. ميه نظر افکنيتر به قض ياديبن يد کمياجازه بده

ش از آن طرح شده يسال پ ۳۰ک که يجان ه يستين است، با آراء و افکار پلوراليدر د يعرض و ير ذاتينظ يو مسائل يبسط تجربه نبو
  ست؟ياست چ

منتشـر   ۱۳۷۸در سـال  » يبسط تجربه نبو« کتاب. ستينسبت هم ن يبهر چند  ک ندارد؛يبا آراء جان ه يميت مستقنسب کنم يتصور م
، "ميمسـتق  يصـراط هـا  "در مقالـه  . ۱۳۷۷و۱۳۷۶ يبـه سـالها   گـردد  يم بر ينيسم ديو مباحث پلورال» ميمستق يصراط ها« شد، اما کتاب

رد و از يـ گ يمـدد مـ   ياز مولـو ق يشان به تفـار يدرآنجا ا .کند ياقامه م ينيد ييثرت گراموجه بودن ک يل برايدل ۱۰سروش  ميعبدالکر
 ل و آداب رايسـم ارزشـها و فضـا   يالن، بحـث پلور يرلا بيزاين با مدد گرفتن از آيهمچن آورد؛ يان ميسخن به م يجابيو ا يسلبسم يپلورال

هـر چنـد    ،ک اشـاره شـده  يـ به ه »ميمستق يصراطها«ک هست؛ چنانکه در مقاله يبحث سروش و ه انيم ييالبته قرابت ها. کشد يش ميپ
بـه   ينـ يد سـم يلپلورا ؛ در مجمـوع، کـردم  ياستشـهاد مـ   »يمثنـو « از  يگريات ديک بودم به ابيه ياگر من جا ديگو يدرآنجا سروش م

  يموجـه سـاز   يک بـرا يـ ه. دارد يبهمعتنا يت سروش تفاوت هايبه روا ينيد سميپلورال اس با ين مدعا در قيو ادله او له اک يت  هيروا
آغـازد و پـس از    يمـ  ينـ يد يز کثـرت قرائـت هـا   سـروش ا  کند و  يان نومن و فنومن کانت آغاز ميک ميخود از تفک ينيد سميپلورال

ده يـ ک ديـ ه ياز آنها در صـورتبند  يريکثکند که  يذکر م گريدل ي، هشت دلينيد يتجربه ها به وحدت ليتحو قابلر يغ طرح کثرت
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ن نکته خوبسـت کـه   ين حال ذکر ايدر ع . ميگو ين مبحث سخن ميه ان دو متفکر بينجا درباره نحوه ورود ايم که ايدقت کن. شود ينم
سـم صـدق و   يان پلوراليـ ک ميـ و تفک سـم نجـات  يکرد و هـم بـر پلورال   يد ميصدق تأکسم يسروش هم بر پلورال ييگو ه،يدر مباحث اول

سـم  يه، توجـه بـه پلورال  منتشر شـد  زين »ميمستق يصراطها« در  که ييگفتگو ؛ اما بعدها درشد يده ميکمتر د در کار او  سم نجاتيپلورال
سـم  يبر پلورالد کنند، يسم صدق تاکيز آن که بر پلورالاش يران بيدر ا ينيروشنفکران د از يز برخياکنون ن. نجات پررنگ تر شده است

ن حـال  يدر عـ . کننـد  يو از آن دفاع م کنند يد ميت خداوند تاکيبه هدا ان گوناگونياد نانيبودن متد يمهتدبر کنند و  يه مينجات تک
بـه   ينـ يسـم د يعـالوه بـر پلورال  شـان  ياو دارد  يف گسـترده ا يـ ران طيـ ا ينيد نفکرانروش لهيبه وس مطروحه که مباحث د توجه داشتيبا

اسـت اشـاره   يانـت و س يدان يـ ن و نسـبت م يد، رابطه علم و ديات جدياله يافکن يتوان به پ يان ميکه از آن مپرداخته اند  ياديمباحث ز
  .کرد
بـه   در آثار خـود  کيه از جمله. ز وجود داردين کيمعاصر و آراء و افکار ه ينيد يپروژه روشنفکران يم ييتفاوت ها ن حال،يدر ع 
 البتـه . ران غائـب اسـت  يـ ا ينيروشنفکران د عموم يدر کارها امر نيکه ا نشان داده ياديزتوجه  يشرق يمعنو يو سنت ها يشرق انياد

 يچنـدان  توجـه  يشـرق  ينـ يد يبه سنت هـا  در طرح مباحث خود ينيگر روشنفکران دياما د ،است يث مستثنين حيان از ايملک يمصطف
مـرگ اسـت کـه در     بـاره در يران، تامـل فلسـف  يـ در ا ينـ يد ثـار روشـنفکران  ا آبـ ک يـ ه آثار مفترق يگر از فصل هايد يکي. نکرده اند

 يموجـه سـاز   يکـر شـد، چگـونگ   ذ ن، چنانکـه يـ عالوه بر ا. شود يده نميد ينيشود ، اما در آثار روشنفکران د يده ميک ديه يکارها
  .متفاوت است رمعاص ينيک و روشنفکران دينزد ه  ينيد ييکثرت گرا

ترجمـه   و حداکثر ياسيس يا ، پروژهينيد يپروژه روشنفکرکنند  يد ميتأک  که يرانيروشنفکران اسندگان و ينواز  يبر خالف برخ
 يار صـورتبند يـ ن ديـ را در ا يلياصـ  يرن پروژه مسـائل نظـ  ين باورم که ايدر کشور دامن نزده؛ بر ا يمستقل ياست و به مباحث فکر يا

، نه مسـائل جامعـه انگلسـتان و فرانسـه     ژه خوديو ينيو د يبا مختصات فرهنگ ماست يکه مسائل جامعه کنون يخته؛ مسائلداو در ان کرده
م تـا نسـب   ين باشـ يـ ا يم و دائمـا در پـ  يريـ نگ يمتفکران خود را جد يچرا داشته ها و محصوالت فکر. قرن هجدهم و نوزدهم و آلمان
ده يـ د ينـ يخودکم ب ينوع يفرهنگ وطن ياز روشنفکران و اهال يبرخ يدر نوشته ها به نظرم .ميانبرس يده را به بهمان متفکر غربيفالن ا

 يمـردود اسـت و در تـرازو    و اعتماد به نفس کاذب يدانش ياز سر ب نيبا مغرب زم يو سطح يروشن است که برخورد شعار. شود يم
  ياسـ يآن  نسـب نامـه س   يدن و بـرا يـ را از جنس ترجمه د يفرهنگ يفراورده ها ندارد؛ اما خود را دست کم گرفتن و همه يق وزنيتحق

ده هـا و  يـ ن ايا يم؛ بررسيکن يد ميده تولين مسائل ايم و هم ناظر به ايل خود را داريما هم مسائل اص. ز خطا و نارواستيدرست کردن ن
 يرفـتن و فـرع را بـه جـا     گـر يد رامو است، نه سراغ يل فرهنگياصکار رهگشا و  آنها يت معرفت شناختيصدق و کذب و حج يابيارز

         .اصل نشاندن
    
   ست؟ يران نيا ينيد يسم در سپهر روشنفکرياز پلورال يزيا گريدگاه شما آير از دين تفاسيبا ا  

 يهـا ه يـ نظراس بـا  يـ د گفت در قياب سم دفاع کرد ويان از پلورالتو يم سم نجات باشد،يکنم اگر قصه، قصه پلورال يدر مجموع فکر م
ل مـن از نشـر و بسـط کثـرت     يـ ن دليبـه همـ  . کمتر است ينيد يي، اشکاالت کثرت گراينيد ييو انحصارگرا ييشمول گرا يعنيل، يبد

  .دانم يم يکنم و آنرا موضع موجه يدفاع م ينيد يروشنفکر در سپهر  ينيد ييگرا
  

 ياخالق، در هوا يفقه، در هوا ينتشر کرد؟ در هوام ييد در چه هوايرا با ينيد ييکثرت گران ياست که ان يا نک سوالياما ا
  ز به دنبال خود خواهد داشت؟يرا ن ينها تبعات خاصيبه هر کدام از ا يستيد که نگرش پلوراليدان يکالم؟ م يا در هوايفلسفه و 
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مواجـه   يو فلسـف  يکالمـ  و يخ با مکاتـب مختلـف فقهـ   يمگر ما در طول تار . گر جواب دهميد يد پرسش شما را با پرسشياجازه ده
ک کثـرت  يـ مـا همـواره بـا     م کـه يکنـ  يق مـ يتصـد  م،يه بنگـر ين قضـ يبه ا يخيو تار ي، تجربينيکنم اگر به نحو پس يفکر م م؟ينبوده ا
درک از اخـالق داشـتند، اشـاعره     يدرک مبحث اخالق، معتزلهدر  به عنوان مثال. ميمواجه بوده اان ين ميدر ال به وحدت يرقابل تحويغ
ه روبـرو  يـ متعالحکمت مشاء و اشراق و ز ما با سه سنت متفاوت يدر فلسفه ن .ن گونه بوده استيبه همت يوضعدر فقه هم . شتنددا يگريد

 ي، رفـورم اسـت  ينـ يروشـنفکران د ش چشـم  ياما آنچه پـ . ميير قابل به وحدت روبرويکثرت غک يبا  نه ها ماين زمين در ايابنابر. ميهست
و  يو فلسـف  يمعرفـت شـناخت   ين روشنفکران با وام کـردن فـراورده هـا   يا. رديو کالم و فلسفه صورت پذفقه و اخالق د در ياست که با

ش چشـم  يبا پ ينيست که روشنفکران دين کاريا. دنديات جدياله يافکن يرفورم در فقه و پ يعنوجاد يا يدر پ؛ ديجد يمنطق يابزارها
د ينصـر هـم بپرسـ    نيد حسيکه اگر شما از سسم؛ چرا يرالد بر پلوينه صرفا تاکدهند،  يانجام م ديجد يايدن يمعرفت يداشتن فرآورده ها

شـان  يامـا ا  .دکنـ  يک مـ يـ گر تفکيکـد ياز و اخـالق  عرفان مختلف در فلسفه،  ياعدتا مکتب هاشناسد و ق يت مين کثرت را به رسميا
بـه   يازيـ نـد کـه مـا ن   ک يد باور ندارد و تصور مـ ياز جهان جدها ده يم و ايمفاه يوام کردن برخ يبه رفورم به معنا ،چون سنت گراست

  بـر سـر مهـرم،    يسـت يمدرن يده هـا يـ ا از يشخصـا چـون بـا بخـش معتنـابه     . ميپناه بـر  ييگرا و سنتسنت  صرفا به  ديم و بايته نداريمدرن
از نگـرش   يزيـ گر ، از نظـر مـن،  ن معنـا يبـد . انگـارم  ي، موجـه و رهگشـا مـ   يشـدن  گونـاگون آنـرا   ير سنت و مؤلفه هاد ياصالح گر

     . ستين ر شمايبه تعبران يدر ا ينيد يدر سپهر روشنفکر يستيو مدرن يستيپلورال
  
  .ديان فرمائيما ب يد، برايک داريبا جان هتان  يگفتگوهادار ها و يداز  ياگر خاطره و نکته ا يانيته پابه عنوان نک  

 نيـ لسـوف د ين فيـ بـا ا  ۱۳۹۰)مـرداد ( ۲۰۱۱دارها در آگوسـت  يـ ن ديم و تا آخرک را داشتيبا جان ه ييق آشنايفتو ۲۰۰۳من از سال 
 ا در دانشـگاه يـ ، ز حضـور داشـت  يـ ن ياکرمريد اميزم سياز آنها دوست عز يريدارها که در کثين ديا. مداشت برجسته نشست و برخاست 

نسـبت بـه    يگشـودگ  تم،کـه بـا او داشـ    يوالندرازآهنـگ و طـ   يدر گفتگوهـا . گرفـت  يک صـورت مـ  يا در منزل جان هيو  نگاميرميب
، هـر از  ل ام در انگلسـتان و چـه پـس از آن   يتحصـ چـه در دوران  من  .دميد يان در او ميرا به ع يگ فلسفالويد قت و باور داشتن بهيحق
هشـت   يدر گفتگوهـا  يعقالن يبودن به قواعد باز ملتزم ؛ار آموختميبس او ازدم، يد يک را ميکردم و ه يکه به انگلسنان سفر م يگاه
ش از هشـتاد  يکه مـن بـا او آشـنا شـدم، بـ      يزمان .داشت يباب مرگ تامالت فراوان در کيه نکهيگر اينکته د. زد يموج م در او اله ماس

او را  يکارهـا  زد و يبـود کـه بـه او سـر مـ      يارتنهـا خـدمتک  . کرد يم يزندگ ييز درگذشته بود و به تنهايسال سن داشت و همسرش ن
بـاور  ن يـ بـر ا ک يه . ميکرد ات پس از مرگ چند نوبت با هم گفتگو ي، مرگ و حيمعنو ييتنها که در باب ديآ يادم مي. داد يانجام م

در بـاب   يربـ ان غيـ کـه در اد  يريتصـو  کرد يد مين حال تأکيدر ع. کند يدا ميات ما ادامه پيحا، حناز ا يپس از مرگ، به نحوکه  بود
مـرگ   ص داد کـه در انتظـار  يشـد تشـخ   يدارها مـ يـ ن دياز آخر يکيدر  .ديهمف يد استعاريرا با دست داده شدهجهان پس از مرگ به 

در  يدر پاسـخ گفـتم سـفر    روم، يدن او مـ يبه د يک يبت آتد نوياز من پرس يه فرد شده؛ وقتب و منحصر بيمه ن اتفاقيآماده ا است و
زنـده نباشـم و    مـن  گـر يد موقـع  احتمـاال آن زد و گفـت   يکرد و لبخنـد  يم؛ درنگيآ يدارتان ميگر به ديروز د ۴۵ش دارم و حدودا يپ
گـل کـوزه    آخـر االمـر   کـه قـرار اسـت    ديد يان ميبه ع ييگو .شه فرو رفتمي، از سخن او سخت تکان خوردم و در اندمينيگر را نبيکدي

 .نداشـت  يو تکبـر  نخـوت  متواضع بود وک يه .»ميشنو يصدا م ير که از پشت چپرهايسخن زنده تقد يم به رويبندندر « : شودگران 
را بـه مـن   وم يـ د هيـ ويم ديچـاپ قـد   يهـا کتاب از  ياش برد و برخ يدنيدرگرفته بود، مرا به کتابخانه د »معجزه«که سر  يکبار در بحثي

 گـر يداد بـا د  يکـه خـودش مـ    يحيبـه توضـ   و کـرد  يکرها نشست و برخاست مـ يکوا  ن اواخر بايا. ز بوديانگم خاطره يکه برا داد نشان
ک يـ پـس از  . کردنـد  يشـه مـ  يگفتنـد و سـکوت پ   ينمـ  يچ سـخن ينشتند و ه يز ميک ميدور نگام يرميدر بکشنبه يهر ن نحله يا ياعضا
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افتـه  ين سـکوت در يدر ا يوال خوش معنوهر چه از سنخ تأمالت و احآمدند و  يبه سخن در مافراد به نوبت ، و مراقبه  يساعت خاموش
داد  يکـرد و اجـازه نمـ    يمنتشر مـ  هم کتاب  ۲۰۰۸او تا سال . کردند يم ميش سهيخوگران را در تجربه يو د آوردند يبودند بر زبان م
ن بـاور  يکرد و بر ا يدفاع م ينيد يين به صراحت از واقع گرايعالوه بر ا .دا کنديبر او غلبه پ ياز ادامه زندگ يديامو نا که کهولت سن

 نيـ در حـوزه د  گراهـا  يشـکاکان و ال ادر  کـه  کرد يهر چند اذعان مست؛ ين ينيان دياز واقع گراش يب ينيبود که زور ادله شکاکان د
از  يتنـد و دسـت بـاال را دارنـد؛ امـا بـدون شـرمندگ       ين از جهت تعداد در اکثريدر مغرب زم يک و روشنفکريامروزه در محافل آکادم

و وجـود خداونـد بحسـاب     ينـ يد ييراگ ل له واقعين دليرا مهمتر" موجه ينيد يتجربه ها"ان وقوع ين ميدر ا. کرد يموضع خود دفاع م
 از يمان، بخشـ يدارهايـ در د کـرد و  يش دنبال مـ يران را کم و بيا جهان اسالم و يمسائل و تحوالت فکرک يهن، يعالوه بر ا .آورد يم

، يمکالمـات جـد  انـه  يا در ميـ و  يآمد که وسـط بحـث فلسـف    يش ميپ يبود و گاه وقت شناس  کيه. شد ين امور ميگفتگو صرف ا
م د خانـه اش را تـرک کـن   يـ گفت که با يحا ميشتر نمانده و تلويباو  يقه تا قرار بعديداد که چند دق يکرد و تذکر م يشاره به ساعت ما

م جالـب و  يم، بـرا يار اهل تعـارف هسـت  يها که بس يرانيف بودنش، بر خالف ما اتعار ين رک بودن و بيا. شود يمالقات بعدتا او آماده 
من خواسـت آن دفتـر را   از  دارهاياز د يکيدر . کردند يرا امضاء مش  آنکه همه مالقات کنندگان اداشت  ياو دفتر .ز بوديتأمل بر انگ
 يت هـا يان و شخصـ يـ و اد مـذاهب  ا و از عمـوم يـ از سراسـر دن دم کـه  يـ د. کـنم  ين شوق بر من غالب شد تا دفتر را تـورق ي، اامضاء کنم

  .کرده اند ر را امضاءن دفتيابرجسته  ينيو د يدانشگاه
  

  .کرده بود يران هم سفريک به ايالبته جان ه
؛ خصوصـا از  کرد يران هم سخن گفت و از آن ابراز خرسنديدر مورد سفر خود به ا، ميکه داشت ييدارهايدن ياز ا يکياتفاقا در ! بله

پژوهشـگاه فرهنـگ و   "او در  يکـه بـرا   ياامـا از برنامـه   . "انياد يمؤسسه گفتگو" و " رانيحکمت و فلسفه ا يمؤسسه پژوهش" دار از يد
س آن پژوهشـگاه  يرئـ د، کنـ  يک سـخنران يـ ش از آنکه جان هيدار، پيظاهرا در آن د. جا خورده بود ب داده بودند،يترت "يشه اسالمياند
عجـب  ر و تيـ له موجـب تح ن مسـئ يـ کند کـه ا  يک ميدر باب آراء ه يانتقاد يک ساعت سخنرانيرشاد باشد،  يصادقحجه االسالم  که
ت يشخصـ ابتـدا آن  ن است کـه  يشود، رسم بر ا يدعوت م يلسوفيف محقق و از يک وقتيچون معموال در محافل آکادم ک شده بود؛يه

ژوهشـگاه موجـب   ن پيـ ن رسـم در ا يـ ت ايـ امـا عـدم رعا  . انجام شود پرسش و پاسخ  آن بحث و  نقد و يد و در پيسخن بگو يدانشگاه
و در سـامان   باشـد  يو دانشـگاه  يفرهنگـ  ن امر مد نظر مسـئوالن و دسـت انـدرکاران   ينده ايدر آ ميدواريام. ک شده بوديه اديتعجب ز

  .و ادب مقام را نگه دارند کنند يشترين امور دقت بيدن به ايبخش
    


