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  1ایرانیلیبرالیسم  بازخوانی 
  

  26/12/93شنبه، مورخ: سایت جرس، روز سه :منبع
  

غنی  کترددکتر اباذري و  مجادالتمثال در  عنوانبهکه مجادالتی دارند ها و چپ هابرالیلایران، سیاسی  وفکري  فضايدر آقاي دکتر!  
 ن درست کردهمعضالتی براي جامعه ایرا ی،و بنیادهاي لیبرالیست لیبرالیزممبانی  که کردندبینیم. دکتر اباذري عنوان میمیاوج آن را نژاد 

ه اصطالحا کاین بنیادها با جریاناتی در ایران  ،دوم ؟بدانیم میتوانیمی هایرا چه چیز لیبرالیزمبنیادهاي اخالقی که است این اول  سؤالاست. 
بسته  يامثل جعبه ؛چیست لیبرالیزماین  گوییمنمیدقیقا  امادانیم هایی را در ایران لیبرال میما جریان ؟شوند چه نسبتی دارندلیبرال نامیده می

توانیم رال میها را لیبچگونه و در چه شرایطی این جریان مشخص نیست. اکنون ي دقیق لیبرال بودن و نبودنهاو محتوي آن یعنی مرز ماندمی
قبال ی که یهاریانبه ج لیبرالآیا اطالق  با هم دارند؟پیوندي کنش و اخالق چگونه  يفلسفی خصوصا در حیطه لیبرالیزمهاي بنامیم و بنیاد

  ؟هستیم دچاری ختشناگذاري و جریانیک خطاي نام بهیا  شوند، درست استو لیبرال نامیده میهستند  اآلن یادر ایران بودند و 
  

 ،در ایران معاصر ملیبرالیس يمدنظر شماست معطوف به کارنامه که و چنان ،گوییممیسخن  ملیبرالیسما وقتی که راجع به  سروش دباغ:
 57تداي انقالب بهمناب .تطور معنایی پیدا کرده است هاي اخیر به چه نحوياحیانا در دههشناسی کنیم و ببینیم که تبار قاعدتا باید این واژه را

 واژه ها اینايتوده ؛شددشنام سیاسی به کار بسته می مثابۀ بهکه این واژه  دانیممی ،وقتی که مرحوم بارزگان و دولت موقت بر سر کار بود
را سازشکاري  ،ملیبرالیساز  ،هاي سیاسی مختلف در مقام تضعیف دولت موقت بازرگانهاي چپ با انگیزهگروه اکثر ؛بردندمیرا به کار 

البی مشی انق یعنی خالفو مرام ضد انقالبی  یو کسانی که مش به معناي مدارا با مخالفان ملیبرالیسي سیاسی نیز و در عرصه کردندمراد می
   شد.تعبیر می ،آن روزگار داشتند

گویم اینکه میدارد. ن دست باال را، فضاي سیاسی ایران دردیگر آن گفتمان کمابیش  ،در نظر بگیریم ین معنارا بد ماگر بخواهیم لیبرالیس
مقتضاي فتمان که آن گ يهیمنه و اما سیطره فرض کنندناسزا را  ملیبرالیسکوشند کسانی همچنان میاست که به این امر با عنایت  ،شیوبکم

 ملیبرالیس هاي مختلفسویه ،در آن تلقی .یگر کمابیش به محاق رفته استهاي اول انقالب بود دگري و مزاج انقالبی روزها و سالیانقالب
اهل مدارا  ؛ار بودو لیبرال کسی بود که سازشک شدیمبه مثابه یک دشنام سیاسی به کار بسته  ،مکرد که اشاره و چنان شدینماز هم تفکیک 

  .دبا استکبار نمی کر وافی و کافی يو مصالحه بود و قاطعیت در عمل و مقابله
 ملیبرالیسز قباي ن این بود که امپریالیسم جهانی ااشو نظر است مقباي امپریالیس ملیبرالیسگفتند می کسانی مثل دکتر پیمان آن دوران در

می  ادامه رد کهرگان لیبرال بود به معنایی بازمرحوم  .و به همین معنا و از همین منظر هم با دولت موقت در می پیچیدنداست سر در آورده 
حقوق اسداشت پبا ین معنا می شود گفت داهل مدارا بود و ب ؛اهل ستیزه جویی نبود ؛بیشتر لیبرال سیاسی بود یعنی دمکرات بود. او آید

 هاي چپ گفتوهگر آزادي فعالیت سخنانی در باباعدام نشود یا هویدا که  کردبسیار تالش  المث بر سر مهر بود. دینی ی وسهاي سیااقلیت
به رسمیت  و فرهنگی آن روزگار پیش چشم داشت -با مختصات سیاسی را هااما حقوق آن، ندیشه هاي چپ هیچ موافقتی نداشتهر چند با ا

  .می شناخت

                                                             
   دري و صادق پیوسته که در نهایی شدن این گفتگو زحمت زیادي کشیدند، صمیمانه سپاسگزارم. از آقایان آرش حی  1.
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یکی از  ؛شهر تهران بود یلوله کشسامان بخشیدن به آب در کار مدتی در سازمان آب کار می کرد و مرحوم بازرگان  ،پیش از انقالب
است و هیچ  داند و متخصص خود را می فنی او کار پاسخ بازرگان این بود که گرفتند؛میبدین خاطر به او خرده  معاونان ایشان بهایی بود و

 .ن بزرگوار بودآلیبرالیسم مد نظر  یی ازمعناچه  ، می بینیم کهگذاریمکنار هم می  را که این نوع شواهد .مکه با ایشان کار نکن داردلیلی ند
 اایع هم ظاهرندر باب ص ،به دولتی کردن بانک ها بود قائل چرا که ؛قلمداد کرد به لحاظ اقتصادي فکر نمی کنم بشود بازرگان را لیبرال

 مجالی ؛اول انقالبمخاطره ماههاي فوق العاده پر  دورانند انصاف این است که در آن هر چ ؛بر سر مهر بود دولتی کردن نوعی با  کمابیش 
ر سر بکسب و کار  خصوصی با  خویش شخصی یمشتوان اشاره کرد که وي در میرا اما این مقدار  ندیشه هاي خود نیافت،براي بسط ا

ي زندان دوره و دانشگاه تهران اخراج کردند و به زندان افکندندي فنی را از دانشکده ایشان کارانو دیگر هم پس از اینکه بازرگان .مهر بود
بود که افراد  به این قائلبازرگان  رسدر میبه نظ ؛کردطریق امرار معاش می س یک شرکت فنی شد و از ایندست به کار تاسی سپري شد،
اي در ظریهنتردید دارم بشود گفت که ایشان اما  ،و از این طریق ارتزاق کنند داشته باشندباید کار شخصی خود را ي خصوصی در عرصه

چندان  معرفتی مسلیبرالیبا  چرا که، لیبرال نبوددر همه ابعاد لیبرال خوانده شد هر چند او  بازرگان . در هر حال،اقتصادي داشت ملیبرالیسباب 
ث شاید به مرحوم از این حی ؛یگر روشنفکران پیش و پس از انقالب تفاوت داشتبا دین شناسی شریعتی و د دین شناسی اوبر سر مهر نبود. 

ین ر نداشت و بدباو» پیچیده رئالیسم«تافت و به اصطالح به آشنا بود اما شک را چندان بر نمیالبته با جهان جدید  ؛مطهري نزدیک تر بود
پیچیده است و   تو بر تو و حقیقتبا این مقوله که  بر سر مهر نبود. احتماال  فلسفه هیچ ویژه با و بهمعنا با فلسفه و علوم اجتماعی جدید 

صر روشنگري در عر کانت شعار مشهو اشت؛ مرحوم بازرگان بهعقالنیت انتقادي که از مقومات تفکر انتقادي جدید است،  چندان آشنایی ند
 چندان باور ،»رودمیدود می شود و به هوا است و استوار،  هر آنچه سخت «گفت آنچه مارکس پس از می و ،»جرات دانستن داشته باش«

  کرد.  ادمعرفت لیبرال قلمد ر عرصۀاز اینرو نمی توان ایشان را د ؛نداشت
م کم، کدولت هاشمی و  عراق علیه ایران، تحمیلی پس از پایان جنگ .ایمما با پایان جنگ ایران و عراق مواجه ،انقالبدر پایان دهه اول 

دکتر  .دستور کار دولت قرار گرفت سازي نهادهاي مدرن درو نهادینه شد ونتیم آقاي هاشمی درگیر مدرنیزاسیسربرآوردند و  کارگزاران
دفاع د زاآرا نوشتند و آشکارا از سیاست هاي تعدیل اقتصادي و تاکید بر اقتصاد بازار  برنامه هاي پنج ساله اقتصادي و تیم ایشان طبیبیان
هاي دیگر چون با روزنامه ي تاسیس شد کههمشهر يروزنامه مطبوعات نیز حوزة د. در شچنین  سازي هم؛ در عرصه شهر و شهرکردند
شد چه به لحاظ فرم و چه به لحاظ محتوا تفاوت آشکاري داشت و کامال معلوم بود که روزها منتشر میکیهان و اطالعات که آن  سالم،
ر دوران پس از د، به ویژه مدلولی در ایران داشتهو  قتصادي  ما به ازاءا ملیبرالیساگر هم  پس .استده گرفته شدیگري در پیش  هايسیاست

بار  یک .سراغ گرفت و در دیگر نهادهاي دولتی دوران آقاي هاشمی در شهرداري در گروه موسوم به کارگزاران آنرا در ، می توانانقالب
اقتصادي  به معناي لیبرالرال؛ مراد ایشان یم و لیبا اي کرد و گفت ما مسلمانآقاي مرعشی از اعضاي حزب کارگزاران و سازندگی مصاحبه

  .کلمه بود
ایشان  رفت؛مورد بحث قرار گ نیز در همین راستا» مبانی تئوریک لیبرالیزم«سخنرانی عبدالکریم سروش تحت عنوان  ،شصت ياواخر دهه

 یبرالیزمل همدالنه از آموزه هاي  و می شود گفت نوعی خوانش و تبیین ها و مقوماتی داردهمولف م،سخنرانی توضیح داد که لیبرالیس در آن
، ورانآن د شد؛آقاي محتشمی منتشر می » بیان« يروزنامه ،خاطرم هست همان ایام .اینگونه فهمیده شددر آن فضا دست کم  ؛بدست داد

نرانی که به آن سخرا  ینقدهای کردم؛مطالعه می ر از روزنامه ها و نشریات راآن روزنامه و برخی دیگآموز بودم و دبیرستان نیکان دانش در
  خوب به خاطر دارم.  ،چاپ شد »بیان« يدر روزنامه

گره رالیسم با نام لیب کشور کران و فیلسوفانی که در داخلیکی از متفدر آن روزگار،  نظر قرار بدهیم کهمدهم را این امر عالوه بر این، 
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پیچیدند،  در ألهمس اینداوري و دیگران هم با  رضا ؛ترجمه شده بود ، نوشته پوپر»و دشمنانشي باز جامعه«کتاب . کارل پوپر بود خورده بود،
 ملیبرالیسبیشتر راد هم م بکوبند؛ اندیشه هاي لیبرالی را ر می خواستندپوپ نام چون از وراي ،نثار پوپر نکنند آن ایام  فحش و فضیحتی نبود که

راء دیگر متفکران و آ دپیدا کر غنایی ،، سطح مباحثشمسی هاي هفتاد و هشتادهه در درفته رفته پس از آن و . بودباز پوپر  يسیاسی و جامعه
  .مطرح شدهایک در داخل کشور  فونو برلین  آیزایا لیبرال نظیر

   
فلسفه اخالق انجام  يکه در حوزهتحقیقاتی تامالت و مبتنی بر  ازم.پردمی ، اخالقی گفتید ملیبرالیسکه شما راجع به اي نکته به  اکنون 

 »ناحق بودن حقّ« آموزة از آن ارائه نمود،بندي اخالقی هم صورتکه می توان  ملیبرالیسوري از آموزه هاي محیکی از ام، به نظرم داده
ک یاول در این ترکیب به  »حق«کلمۀ عنایت دارید که ما حق داشته باشید که ناحق باشید. این که ش .The right to be wrong: است
 حق نداشتندر مقابل  حق داشتناین  ؛داشتن استیا حق  right ، معادلاول در زبان انگلیسی »حق« ی دیگر.دوم به معنای »حق«است و  معنا

ي در این جمله که در واژهدوم  حقّ .ناحق باشم من است که  نیاز حقوق بنیاد و یعنی من حق دارم ،قرار می گیرد)dutyو تکلیف و وطیفه(
که من حق داشته باشم که بر خطا قرار می گیرد. یعنی این  Rightقابل در م شتباه کهبه معنی خطا و ا است، wrong ،بینیمآن را می »ناحق«

   .باشم
ري . یعنی من حق دارم نظباشد» خطا بودن حق بر«ي رساتر ترجمهي فارسی مصطلح شده ، در ترجمه که »ناحق بودن حقّ«شاید به جاي 

هم کرد، فی بندي فلسرا صورت »بر خطا بودن حقّ«می توان گرچه این نظر از نگاه فرد یا گروه دیگري خطا و نادرست باشد.  ؛داشته باشم
در  »امر مطلق«از  دومت از تنسیق خود آیینی هم عبارت اس ؛)استautonomy( خودآیینی مقتضیاتاز  ،بگوییم این حقّ بدین معنا که

 روشنگري به حساب آورد،عصر ساز هاي مهم و دورانیکی از رسالهخود که می توان آنرا » عملیعقل نقد « کانت در  نظام اخالقیِ کانت.
امر ؛  )categorical imparetive(امر مطلق  آنچه در فلسفه اخالق کانت محوریت دارد، عبارتست از .به این موضوع پرداخته است

- صورت ) است؛universalisability principleپذیري (شمولیجهان اصلاول،  بنديد. صورترداتنسیق و  بنديصورت مطلق چند

متضمن برکشیدن کرامت انسانی است و انسان را تنسیق دوم از امر مطلق است. پس  principle of end) (   اصل خود آیینی بندي دوم،
ها را برگیرند دهای می توانند برخی، جنسیت و غیره، عقیده ذهب،فارغ از نژاد، م ،عموم آدمیان بق یا این خوانش،مطابه مثابۀ غایت برگرفتن. 

  .استکرامت انسانی  صدر نشاندن بر همعنان با »  حق بر خطا بودن« و برخی دیگر را فرو نهند. بدین معنا، 
حق بر خطا «یا  »بودن حق ناحق«نظر قرار دادن برکشیدن و مد ،که به لحاظ اخالقی کرد لو استدال بدین ترتیب می توان توضیح داد 

ی پیدا کنید هایتوانید به لحاظ اخالقی لیبرالمیالمثل فیلیبرالی  ياندیشه در دلدرست است که  .است ملیبرالیسمقومات اخالقی از » بودن
حق « اما  حوزة اخالق هنجاري طبیعی است،در  این اختالف آراء؛ د باشن)deontologistو یا وظیفه گرا(  )utilitarian(فایده گراکه 

حقوق ز اافراد می توانند  ،حلهشود گفت که در این نین معنا میبد لیبرالیسم است. هاي بنیادي آموزه هات اخالقی وماز ا »بر خطا بودن
به مختلف را  )life style( زندگیهاي  سبک گري خطا انگاشته شود. لیبرالیسماز منظر دیاستفاده کنند و آرایی را برگیرند که  یشخو

  دفاع می کند. قومی و دینی هاي و اقلیت هاانسان ناز حقوق بنیادی و رسمیت می شناسد
  

 با کاپیتالیسم یستیلیبرال . برخی از نحله هاي))neoLiberalism(ملیبرالیسوئن کالسیک داریم، همچنین لیبرالیزمدر تاریخ لیبرالیسم، ما 
 زد وي،ن که به  است جان رالز متاخرمشخصا ؛ مرادم اجتماعی جدي دارندنسبتا سویه هاي نحله هاي دیگر لیبرالیسم، اما عجین شده اند، 

 فمختل نحله هاي فصل مشترك اخالقیِِ متفاوت است. دمکراسی با سوسیالهم دارد، هر چند  )social( هاي اجتماعی سویه ،عدالت مفهوم
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  .»حق بر خطا بودن« به رسمیت شناختنِعبارست  از  ،درمی یابم کهچنان، لیبرالیستی
  
نچه آبا آن همدلی دارید؛ وضوح به  ،کنیدصحبت می ملیبرالیسدهد وقتی از نشان می شما مصاحبه هايمروري بر مباحث، مقاالت و  

الگوي   اخالق است و اینجا وقتی که این يفلسفه ش دربنیاد و ع شما یک لحظه معرفت شناختی استادف این است که براي من اهمیت دارد
معرفت را  یشناسفارغ از جامعه ،شناسی نابویی از معرفتگرسد البه نظر می ،کنیدتاریخی ایران حمل می يتامل  را بر اکنونیت و لحظه

درون  )essentialismباوري (ذاتنوعی  گویید،عمل اخالقی و حق بر خطا بودن سخن می به مثابه الگوي مسدر بر دارد و وقتی از لیبرالی
در پرانتز  ،یدآوجود می ه معضلی که ب ،در این مواجه ).universalityشمولی (جهانیک  ،گرددآن است که باز به بنیادهاي کانتی بر می

قتصادي با یک الگوي عام ا وقتی ما !له اینجاستأاست و مسآن  تاریخی و امر اجتماعی به معناي عام ، اقتصادي،حظات سیاسیالمقرارد دادن 
ه تمام عیار کند اگر چزاق میارت ملیبرالیسو نو ملیبرالیسرسد بیش از هر چیزي دارد از که به نظر مییک الگوي خاص رانتی،  ،ایممواجه 
امري  ،شدمعرفتی و فلسفی با يبیش از آنکه یک لحظه ،اخالقی يلحظه یا تاسیس ياین لحظه ؛مدر این الگو جاي بدهیما آن را نتوانیم 

که این دهد بلها، هستی اجتماعی شان را شکل نمیآگاهی اجتماعی انساني مارکس: گردم به جملهبر می .است مقید به شرایط اجتماعی
 يحظهبه این لرسد که از آگاهی به نظر می دهیدشما انجام میحرکتی که  .ی دهدها را شکل مست که آگاهی آنا هاهستی اجتماعی انسان

آن  ،جهان ایرانیکنیم به شرایط عینی زیسترا مقید می مباحثوقتی ما این  ،اما در معکوس آن ،یک حرکت هگلی رسد،میاجتماعی 
در  رهاي لنینیسمی و امثالهم کمتچپخوشحال می شوم هر چه «: در مصاحبه اي شما گفته بودید ی کهگردم به یکی از جمالتوقت بر می

یک  يدرونه ،چنان که وبر به ما نشان داد ،اگر این الگوي معرفت لیبرالیستی و اخالق لیبرالیستیآیا خواهم بگویم ؛ من می»باشند ایران
 سمت ت بهاکنون ایران به شد يدفاع از این الگوي لیبرالی در لحظه ،سرمایه گره خورده باشد يوضعیت تاریخی باشد و به شدت با لحظه

  ؟ نخواهد رفت (چه موافق آن باشیم و چه مخالف) یت موجودباز تولید وضع
ي از دوره( لیبرال اقتصادي يدر مواجه با این لحظه ،انتقادي يرد الگوهاي اندیشهط ودمکراسی  يدفاع ما از لحظه ،اگر اینگونه باشد

جامعه و در پرانتز گذاشتن معرفت شناختی در واقع این الگوي  اشاره نمودید)،همانطور که خودتان هم دولت آقاي هاشمی به این سو، 
وي لیبرالی صحبت این الگ تاریخی مختصاتکه از آن وقت  رسد الگویی عرفانی اخالقی باشد؛ یعنی، بیشتر به نظر میجامعه شناسی معرفت

شما توصیفی از  ؛عرفانی اخالق نزدیک خواهد شد يیک لحظهاین الگو به بیشتر به نظر می رسد که  ،در نسبت با اکنونیت ایران ،کنیدمی
ی طلخاینجا یک  د؛کنیگویی از ابوسعید ابولخیر صحبت می ،کنیدبوالحسن خرقانی  صحبت میاشخصیت مرحوم بازرگان دادید گویی از 

یم که مدام شریفی مواجه هست هايخوانیم انگار که با انسانرا جوري می ملیبرالیسال فقط عرض بکنم که ما ؤمن باب س ؛صورت می گیرد
ش ماننانش دهید و از ای ،هر که در این سراي در آمد« :حق بر خطا بودن را براي دیگر قائل اند چنان که بوالحسن بر در خانه اش نوشته بود

ا با حجم ممواجهه  ، اتفاقا وقتناما در مواجه با اکنونیت ایرا »به جان ارزد در سراي ما از نان دریغ نباشد ،يمپرسید که هر که را به نزد خدا
ق بر خطا حگویی دفاع از این  ،اخالقی و امثالهممواجه با بی ،خصوصا در لحظات اقتصادي مواجه با رانت ،مان عینیاانبوهی از الگوهاي نابس

عیت ایران انتقادي اي براي وضشما در چه نقطه ملیبرالیساین الگو را مطرح کردم که ببینم این  ؛شودتولید ختم میبودن به شدت به یک باز
دي باشیم که پرش کنیم از این وضعیت اقتصاآزاد خواهیم هاي زندگی، مینه صرفا در این معنا که ما آزادیم براي داشتن سبک ؟خواهد شد

که  ،ي را ببینیمحقوق بشر ژست زیباي روبنایی، يکه صرفا در یک لحظه ،تا پیامدهاي عینی آن را در شرایط عینی اجتماعی خودمان ببینیم
به رسد که میبه نظر ن .گیریمبمحکوم کردن سنگر  و بیانیهبا  ،مثال در منشوري که سازمان ملل از آن دفاع می کند صرفا ما در یک ژست

خواهم سوالی را صرفا می و کنمالبته بنده به عنوان یک چپ صحبت نمیاي وضعیت اقتصادي کنونی ما بیفتد.اتفاق مبارکی براین ترتیب 
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اند وجه انتقادي تواتفاقا می ؛رسد الگوي انتقادي تفکر چپ با وضعیت زیست جهان عینی ایرانیان درگیرتر استبه نظر می ،مطرح کنم
  .داشته باشد ي همبیشتر
  

این  ،گویمسخن می »حقوق بنیادین«ین معنا که وقتی از بد ،درستی نیست يمقایسه ،خرقانی بوالحسنابا  بازرگان مقایسه سروش دباغ:
ه رغم این که ب ،بسطامی و بایزید خرقانی لحسنافکر می کنم هیچ وقت ابو در جهان جدید است. انسان  محقّ دنِمقتضیات سر بر آورامر از 

می نیت رسمبه را  تمام انسانهاحقوق بنیادین و د را نداشتن )conceptual framework(چارچوب ذهنی این  دروح لطیفی داشتن
هاي الشمسبوق به ت که هستیم. اعالمیه اي مواجه جهانی حقوق بشر يپس از اعالمیه يجدید با فضاي مااین است که فروضم ؛شناختند

 ما مکاتب و هم مند در اردوگاه مدرنیسهر چ؛ است سر بر آورده یارد و از آن مغرب زمین بودهده هاي اخیرِ سسیاسی فکري، اجتماعی و 
 یم،بگذر که این نکتهاز.شد)anachronism(زمان پریشیدچار خطاي  نبایددر این میان  مهم است واین نکته .مختلفی داریم يهاتلقی

ل از چه قب ،موافق و مخالف داشت تعداد زیادي ؛زدبه اصطالح شمشیر می سیاست و وسط میدانکرد زندگی نمیکه  ألبازرگان در خ
  .انقالب و چه بعد از انقالب

 
 شود.تصویر می عرفانی يخطاست که در یک لحظهدچار این  کردیدامثال بازرگان مطرح  ملیبرالیسالگویی که شما از به نظر من، اتفاقا  

  ؟بفرمایید اختالف بازرگان با یک عارف در چیست
  

 نسان مسلمانِ. او به مثابۀ یک اپسندید ، همچنانکه فلسفه را نمیبر سر مهر نبودچندان   و آموزه هاي عرفا با عرفان بازرگان سروش دباغ:
 و نه با توده اي ها و وزیر بود،نخستنه ماه  دودحپس از انقالب که  و چه پیش از انقالبچه  ها همدل بود،نه با ناسیونالیست ،دمکرات
 .هیچ را قبول نداشت ،چپگفتمان  غیر اسالمیِ خوانشبا و چه با خوانش دینی چه  ؛سازمان مجاهدیناعضاي هاي فدایی خلق و چریک

مرحوم مطهري  اتفاق به ،چپی که داشتي ضداندیشه فضاي جامعه و تعلق خاطر دینی و به سبب  اي به سبببرهه دربازرگان دانید که می
که بازرگان ر شد بعدا مشهو .دندکر دن شناختی شریعتی تاکییدو بر خطاهاي معرفتی و  دنداي منتشر کرشش ماه پس از وفات شریعتی نامه

ه با هاي اسالمی و ننه با چپ ،این است که بازرگان هیچ تعارفی  نداشت ممراد یا نه.  دنم واقعا چنین شادنمی  ؛هامضایش را پس گرفت
   بریده از اسالم. اي ناسیونالیستیِهاندیشهبا نه  ؛دخلق بودن فداییهاي حزب توده و چریکشامل هاي غیر مذهبی که چپ
اگر بخواهم ، پیرامون اي جهانو نسبت آن با فض ملیبرالیس  جا و اکنونِ به تعبیر شما اکنونیت و اینکه اشاره کردید، ي دومی نکتهباب  در

کارا در مورد و آش گفتهصریح  سخن بارکسانی هستم که در این باب چند جمله از  روایت خویش از لیبرالیسم سخن بگویم؛ مطابق با
ار خویش آثو در  باور دارم ،»نحق بر خطا بود«  ،مسلیبرالیمحوري  يآموزه بهبه لحاظ اخالقی ام. قضایاي جهان پیرامون اتخاذ موضع کرده

ه کردم داز همین اصل استفا ، »ارتداد در ترازوي اخالق«تحت عنوان  قد حکم ارتداد نوشتم،وقتی که مقاله اي در ن .اماستفاده کردهاز آن 
 يخطا« میان  دتوضیح دادم که بای که ما بخواهیم جان او را بگیریم.  شوددلیل نمی این لیکسی بر خطا باشد و که می شود استدالل کردم و 

خطاي نه  و خطاي معرفتی کرده ،آن دین از منظر دینداران و گروندگان به د حداکثرقایل شویم و مرتتفکیک  »خطاي اخالقی«معرفتی و 
 ،ژادين مرتدان و همچنین اقلیت هاي دینی و؛ از اینرو به نظرم دفاع از حقوق باور ندارد پیشین یگر به اعتقاداتد چون خود او که ،اخالقی

  اریم.د امثال من است که به اندیشه هاي لیبرالی باور وظیفۀ اخالقیِ
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 ،خاورمیانه و چه ایران ،می گذرد بربندیم بر آنچه که پیرامون ماشود که چشم لم که این امور نباید مانع از آن همد افزون بر این،  با شما
ا یا المثل دولت امریکفی خاطر رفتار بده ما ب ؛نکات خوبی طرح شده بشر حقوقجهانی  ياعالمیهدر  .و چه آنچه در جهان مدرن می گذرد

ن در کار ما باید همزما ي نظري و عملیهامعتقدم که حساسیت .کنیم و  به حاشیه برانیمرد را  نباید آن آموزه هادر این باب دولت اسرائیل 
و مهم تر  »ودنحق بر خطا ب«و نادیده انگاشتن  پاره اي از اتفاقات در سطح بین الملی رخ می دهد که متضمن نفی کرامت انسانی اگر ؛باشند

 علی اي ؛اسیسی له نگاه بکند و چه از منظرأاخالقی به مسچه کسی از منظر  ؛موضع گرفتقطعا باید است،  »حیاتحق « ،تر از آنو بنیادي
و چه در باب  دیالملی سخن بگویچه در رابطه با مسائل بین ،هاي اخالقی داریدشما وقتی حساسیت .کرداتخاذ باید مواضع  انضمامی  ،الح

باید  آمدن،بر »دیگران« درد و رنجاز  کاستندر پی و » حق بر خطا بودن«به رسمیت شناختن انی و کرامت انسپاس داشتن  ،مسائل داخلی
چه در  ؛آنچه در عمل رخ می دهد برکه  همانع از این نشد ،لیبرالیآموزه هاي باور داشتن به  ال بودن ولیبرپس . دست باال را داشته باشد

اخالقی و  يوظیفهیک  ،هاي اسرائیلکنم انتقاد از سیاست. فکر میچشم بپوشم المللکشور خودمان و چه در سطح جهانی و جامعه بین
لیبرال آنها  ن امر مانع از این نمی شود که منِای ،اند کاپیتالیست و لیبرالکنند، ها حمایت میکه از این سیاستکسانی اگر حاال انسانی است. 

  را محکوم کنم.
  
 متاخر  زلراآموزه هاي با  هی کملیبرالیسبا  در مقابل ؛کالسیک بر سر مهر نیستم ملیبرالیسبا  اقتصادياینکه شخصا به لحاظ آخر  ينکته 

پس اگر  .ها را نمی پسندمکاننئو هیچ  ي دارم؛ به همین جهتبیشتر عدالت اجتماعی در آن  پررنگ است همدلیي در تناسب است و قصه
پتالیسم اکه از ک ییهاتارینبه لحاظ اقتصادي هم با لیبرارم. همدلی سیاسی ند آنشناخته می شود، باها ئوکانن رالیسم بابلی  بعد سیاسیدر 

که در آن  مبا مدلی از لیبرالیس کنند، بر سر مهر نیستم. چند سالی است کهامروز حمایت می يي امریکاگسیخته خصوصا در جامعهعنان
  .همدلی زیادي پیدا کرده امهم دارد،  اي سازوکارهاي دمکراتیک قويدر عین حال  است وپر رنگ  عدالت اجتماعی

   
  چرا شما را سوسیال دمکرات ننامیم؟بنابراین  آرش حیدري:

  
یکی از  .دکر خاطره اي در اینجا خالی از لطف نیست. باور دارم، ملیبرالیس و معرفتی ایده هاي اخالقی که به از اینرو سروش دباغ:

یات گفت که شما به نوعی با ادبشایگان را شنیده بود چند وقت پیش به من می دربارة داریوش برخی از درسگفتارهایم کهوستان د
شکل  هاي اخیرکه در دهه این گفتمان باچرا که  ؛گفتنادرست هم نمی ؛یدا همدل يادوارد سعید )Postcolonialismپسااستعماري (

بر سر مهرم و  ملیبرالیسا بمعرفتی  سیاسی وو  شتر به لحاظ اخالقیبیبلکه  نیستم ؛لیبرال کالسیک که معنا ی دارم. بدین یهاهمدلی ،گرفته
  . » جامعه باز« سیاسی و  دفاع از آزادي هايو » سم  پیچیدهرئالی«که هم عنان است با  خود را لیبرال می دانم، لیبرالیسمی

یسم که در لیبرال يامر ،پررنگ است برایمي عدالت اجتماعی ایده با لیبرالیسم کالسیک بر سر مهر نیستم  چرا که  لحاظ اقتصادي بهاما  
مشکالت دنیاي سرمایه  ،مکنزندگی می اداکانسال اخیر که در  3,5 در نشانی از آن سراغ گرفت.چندان کالسیک و کاپیتالیسم نمی توان 

چگونه  ماعمومی به مراتب در کانادا بیشتر است. در عین حال، بارها دیده در قیاس با آمریکا، رفاه  هر چند ه ام،داري را به عیان تجربه کرد
از  ن سبب با برخیبه همیسامان بخشیده،   گی آنها راتمام هویت و زندمناسبات و روابط کاپیتالیستی افراد تخته بند کار و بار خویش اند و 

 يهارتها و بصیبه نظرم بارقه خالقی و انسانیاز لحاظ ا.همدلی پیدا کرده ام » از خود بیگانگی«و » الیناسیون«آموزه هاي مارکسی مثل 
  یافت می شود.در سخنان مارکس  مهمی
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 هیچ به؛  در آورد ماز منظر اخالقی نقد کرد. سوسیالیسمی که سر از لنینیسم و استالینیسقویا  م کالسیک راسوسیالیس باید در عین حال، 
؛ ودفقط در شوروي سابق نب همدل اند، استالینیسمی که سخن اینمی دانم که خیلی از چپ هاي جدید هم با   آب زمزمی شسته نمی شود.

مبارك  . به نظرم تاکید لیبرالیسم بر آزادي و حقوق بنیادین انسان خیلیفاجعه آفرید و استبداد سیاسی را رقم زد چین و کامبوج هم  دربلکه 
زده سال اخیر در پاندر و در ترجمان سیاسی اش خصوصا  گسیختهیی که با کاپیتالیسم عنان از جا ست بود، در عین حال فکر می کنمو در

  ش با شما...اسم ،را گفتمو مسما محتوا من  دارد.  ، جاي تامل و نقدبروز و ظهور یافته سیاست خارجه امریکا 
  
 افتاده استاق اینجا اتف یتفکیک دهد، نشان میخواهید بر آن بگذاریدکه گفتید هر اسمی می این . یکی،کنممن دو تا مسئله را عنوان  

نباشد و دیگر  ملیبرالیس تنها متعلق بهو ممکن است آن درونه (تعریف کردید  ملیبرالیسبین ساحت امر اخالقی و درونه اي که شما براي 
 اريدرا محصول سرمایه ملیبرالیسیعنی کنید از امر اجتماعی جدا می این درونه را) و این که مکاتب هم از این درونه برخوردار باشد

)capitalism( کنید که لیبرال اخالقی تاسیس می يدانید یعنی یک تفکیکی اینجاست یک ساحت استعالیی را گویی براي این لحظهنمی
کنید و لحظه اي که شما از لویناس صحبت می با کشید،آن را بر میي متافیزیکی که این لحظه ؛متافیزیک است يدر واقع یک جور لحظه

 يجداست از آن لحظهلذا به نوعی د ؛ استعالي شما، ساحت اخالقی دارگیري در این نقطه وجود دارد همخوانی ندارد. ،کنیداز او دفاع می
 ) خواهید رفت؛essentialism( باوريذاتي یک به درونهشما  ،خواه ناخواه ،تاریخی و سیاسی که انسان در درون آن گیر افتاده و آنجا

اش گویی وجود دارد وقتی ما وارد ادبیات ها بر فراز هستی اجتماعیویژگی هاي مطلقی را براي بشر متصور می شوید که این ویژگی
)literature(  می شویم و خصوصا نقدهاي که به مکتب فرانکفورت و حتی ادبیات پسامدرن) دانیممیما دقیقا ن چوندرستی باشد اگر واژه 

له شدن آزادي نه یک درونه استعالیی براي انسان برفراز همه زمان أبه ما نشان می دهند که برآمدن انسان لیبرال و مس )مدرنیسم چیستپسا
درون گفتمان دارد اتفاق  ) است یعنی امري است کهdiscoursiveگفتمانی (یک امر  ؛ها و مکان ها که یک پیامد در لحظه تاریخی است

خش است بگیرید و این استعال خواه ناخواه کلیتخواه ناخواه در درون یک استعال قرار می ،کنیدمی افتد لذا شما این را وقتی  تفکیک می
به  شوند،متولد الگوهاي رعایت دیگري  دهدامکان می که )anti-essentialistic momentناباور (ي ذاتوقت با یک لحظه نو آ

باوري می برد؛ اتذدهید و چسبیدنتان به کانت شما را به درون یه خواهم بگویم تفکیکی که شما انجام مییعنی می ؛افتدیک تناقض می
دیگر  ؛هاي پسا استعماري که صحبت کردیمدر درون خودش یک استعال و متافیزیک دارد که اتفاقا سر شاخ می شود با اندیشهباوري ذات

ت آفریقا تاریخ گفافتم که میمن یاد هگل می ؛به عنوان غیري که نمی توانم در ذیل دانش لیبرال خودم بشناسم کامال هضم می شود بودگی
به نظر می رسد در این الگویی که شما از آن  امای که شما دارید از آن صحبت می کنید یک مختصات تاریخی دارد یهااین آرمان ؛ندارد

  .دنتاریخ زدوده می شو ،یددارید دفاع می کن
  

 .دارم احثبا آن مب که همدلی اي کردماشاره  است.استعماري راجع به نگاه پساي اول به دو نکته باید اشاره کنم. نکته سروش دباغ:
آن کارگاه  ردادوارد سعید ) orientalismشناسی (شرقکتاب  جلسه دربارة 2شتم، اددانشگاه تورنتو  یانبا دانشجوکارگاهی  ترم پیش 
م. لدهم )است، با آنleaner account of modernityرنیته(دتلقی خطی از م در پی نقدیم. از این حیث که این گفتمان دبحث کر

» یگريِد« را  ، مشرق زمیندیدو چنانکه از هگل نقل کر دنیته نبودر عین حال قائل به تلقی خطی از مدو  دفکر می کنم می توان لیبرال بو
لحاظ  بر سر مهر نیستم و به گرایانه ذات هايبا ایده ر نظر نگرفت. عالوه بر این، مندگی و ویرانی است، دعقب افتادزمین که نمامغرب 

به برخی مقاالت فلسفی ام در ). nominalism( نومینالیسم معتقد بهو گنشتاینی هستم ویت) semantic(ی شناختمعنا داللت شناختی و
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  ام.م داللت شناختی دفاع کردهومینالیسصراحت از ن
  

  ) باشید؟Humanistگرا (توانید اومانیست یا انسانآیا به این ترتیب می حیدري:
  

 و نه دین ذاتی دارد نه دمکراسی و نه مدرنیته و روشنفکري موزه هاي نومینالیستی،. مطابق با آتوضیح خواهم داد سروش دباغ:
اي و پیرامونی، هکشورهاي حاشی. این که استنقد تلقی خطی از پیشرفت ام، دیدهدر ادبیات پسااستعماري من  آن بصیرتی که سکوالریسم.

سانی در یک ک یعنیست؛ اتلقی خطی از پیشرفت  این د، راه بیفتند؛نکنمدرنیتۀ غربی حرکت لوکومتیو  سر ی پشتیهالوکومتیو سانبه باید
لسله جنبان س هکتو گویی  ؛و حرکت می کنند کشیده می شوندپشت سر آن هم واگن ها ي قطار، جلو لوکومتیوِ پیش اند و جلو افتادند، مثل

بصیرت  ن با این م. نصیب دیگر کشورها بوده است » ختگیخود بااز« و  »از خود بیگانگی« و تنها چند کشور بوده مدرنیته و مدرنیزاسیون
  .گشایدنمی راهی به جایی نیست و نگاه خطی به پیشرفت موجه فکر می کنمهمدلم؛ پسا استعماري   ادبیات

  
در نوشته هایم  من  ،درست است. ودن یا به قول شما استعالیی بودني متافیزیکی بقصهکردید، یعنی  اشارهدیگري که  اما در باب مسئلۀ 

 ،ا بار نمی کندبه تنهایی بار ما ر )autonomyخودآیینی (که استدالل می کرد و  بود یناقد اخالق کانت ی کهلویناس ؛به لویناس  پرداخته ام
ی توان به نظرم مآنچه  .کنید. مالحظه سخن بگویدبودگی به تعبیر شما دیگریا  )hetronomy»  (دگر آیینی«از که داد ترجیح میاز اینرو 

شما  که( یستیِهاي به قول شما لیبرالکه احیانا در ایده مشکلی کنمفکر می ؛است دگر آیینی و  نوعی تعامل بینِ خود آیینی ،از آن دفاع کرد
دم ع انشمول مدرن سخن می گویند، دیده می شود، کانت و کسانی که از یک عقل جه )پذیريید متافیزیکی یا جهان شمولیگویبه آن می
و منسلخ  یاق هاجهانشمول که منتزع از ستوانیم از یک عقل ما می ؛ گویی) استcontext dependency(وابسته به سیاق بودنتفطن به 

ستم طرح قرن بیدر خصوصا  کنم آنچهمی . تصوربریمبرا پیش  امور ،م و با پیش چشم قرار دادن آنیگویسخن ب است، از جهان پیرامون
  همین ،را نوشت )The law of peoples( »مردمانقانون « وقتی رالز دادن آن بوده است.مدنظر قرار  ها و سیاق بهعطف نظر کردن شده، 

نوینی عرضه کند  صورتبندي خود )  justice as fairness(  »عدم تبعیض هبه مثاب عدالت«ي نظریهاز  قرار داشت و کوشیدمعنا را مدنظر 
 .را نوشت )A Theory of Justice( »ي عدالتنظریه«کتاب  1971 لز در سالرا گیرد.بکانتی فاصله  ي پذیريِجهانشمول و به نوعی از 

سخن  لتیپذیريِ کانتی را پذیرفته و می کوشد از  عداجهانشمولی اصل  کانتی اي کهوئوکانتی است؛ نئین کتاب رالز یک فیلسوف ندر ا
از  وهاي گوناگون توجه بیشتري نشان می دهد سیاق وها به تنوع فرهنگ. هر چه رالز پیشتر می آید، هاي جهانشمول داردهیسوبگوید که 

سخن می گوید؛ گویی زمینه و زمانه برآمدن سوژه به مثابه یک موجود اجتماعی برایش برحسته تر می  ل سوژه با جهان پیرامون خود متعا
  شود.

   
 به) ad hoc( الحاقی تبصرةکنم باید یک می ام. تصور داده ين را در نظام فکري خود جارا می پسندم و آ » خودآیینی«همچنان مفهوم 

خوبی اي هفلسفه اخالق کانت بصیرت دان منضم کرد.ب را دار پوست و خونانسان هاي گوشت و  »دیگر«به  ن و التفاتطتف زد و  آن
و  رو نهادف ت با منسلخ بودن از جهان پیرامونکه هم عنان اس را یاندیشمتافیزیکی به تعبیر شماگرفت و در عین حال دارد،می توان آنها را بر

ن با ایده همچنی؛ سربرآورده همدلم» قوانین مردمان« در کتاب متاخر  که  رالزشخصا با ایده هاي  از لیبرالیسم به دست داد.قرائت دیگري 
کانیسم وئز ناو مقوالتی از این دست. در عین حال، به نظرم باید » خودآیینی« و  » جرات دانستن داشته باش«هاي بنیادین  عصر روشنگري نظیر 
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   .فاصله گرفت نیز سیختهعنان گ تالیستیِِو اقتصاد کاپی
  
چه کسانی  و که چه کسانی که لیبرال هستند استاین  معطوف بهبحث ما اکنون  خواستیم برسیم رسیدیم.هایی که میخیلی از بحثبه  

 شوند؟زا میکجاها مشکل ،هااین نگاه تر این کهمهم کنند وبه لیبرالیسم نگاه می شوند چه طورنامیده میهاي مختلف چپ که با برچسب
 است، کجاهاال و یا اگر لیبر بست استدچار بنهاي لیبرالی اندیشهها در انتقاد به کجا باشد،چپ  اندیشمند مورد بررسی ما اگر نگاهیعنی 
به میان صحبت  بود انکه مورد نظرت از سنتزيشما به بعضی از این مشکالت اشاره کردید و  .خوردبست بر میداد استدالل خود به بندر امت

   .آوردید
هایی موزهاین آ هدف سازندگی. يتمام شد؛ یعنی به دوره سخن شماکه  جاهاییم به یگردم و برمییکنتر میعینیبحث را حاال مقداري 

و فردیت متولد شود ه ک استبحث لیبرالیسم این  فردیت کمک کنند. این است که بهکه شما از لیبرالیسم نام بردید مثل حق برخطا بودن، 
سوژه  در چه برساختی ود،شاصال سوژه چگونه تشکیل می ، این کهگذرمسوژه می يهاي گفتمانی دربارهمن از بحث .کندفرد انتخاب 

ید و گر، پدید آي انتخاببر فرض که فرد، آن سوژه گذرم.ها میاز این ؛تواند خودمختار باشدمی چه اندازهسوژه این  ،شودیتشکیل م
دولت عد آقاي هاشمی و ب ،دولت سازندگی يببینید به نظر من از دوره کنم.می ترهم عملی بحث را بازحقوق وي به رسمیت شناخته شود. 

ت ولی شود اسمش را لیبرالیسم گذاشنمیهرچند واقعا  لیبرالیسم اقتصادي را تجربه کردیم. تمایل بهاز  انیدورآقاي خاتمی ما اصالحات 
ه حرف از لیبرالیسم زمانی ک .شدتوجه  برسیم، حقوق فردي این که به بهتا حدي  ،هم در فرهنگ و هم در اقتصاددست کم، در نگاه کلی، 

چرا که به  کندبازتولیدش میهاي مختلف ساحتدر به طور کلی  پذیرم ونمیتواند بگوید من در اقتصاد این فردیت را نمیزند فردیت می
کار و خالقیتش به عنوان حق  ن، ذهن،اختیار فرد بر بد یعنی مالکیت و) Property( گردد که بحث داراییاش برمیالکیهاي جان ریشه

گاه لیبرال نبه این ترتیب  .گیردناحق و ستمگري نام میو هر گونه اعمال اجبار بر این دارایی یا استثمار آن  شودمطرح می بنیادین بشر
پذیر شود پس باید این آزادي براي همه باشد و کسی یا گروهی آزادي تا پیشرفت جامعه امکان کندحفاظت فرد آزادي از خواهد می

   دیگري را از بین نبرد.
 باید ها اعتقاد داشته باشیم ولیي معرفتی به تمام اینممکن است در عرصه ه،بل هاي عملی احتیاج داریم.به آموزهبراي این کار  ،در عمل

، الحاتدولت سازندگی و به خصوص دولت اص يرا از دوره افراد براي بیشتر آیا واقعا آزادي ؛افتاده استدر عمل ببینیم چه اتفاقی  بیاییم
 و آزادي عملیو تا حد زیادي هم همراه با این هست که افراد  یابدافزایش میها بله آزادي بینیم؟می محور داشت،که شعارهاي آزادي

 اصلی يلهأآن مس است که هست اما در سطح اقتصادي قوانین کشورهایی که در حاال با آن محدودیت ،آزادي بیان بیشتري داشته باشند
ات، صاحبان سرمایه و ابزار و اطالعمانند دارند  و موقعیت این که ما با قشر کوچکی از افرادي که توانمندي اتفاق می افتد. مورد نظر من

، ایهسرمبه دلیل محرومیت از  که با انبوهی از افراد در مقابل، رو می شویم وبهرو انمدیر اي وي حرفههامهندس هاي رده باال،تکنسین
ها کم ینادر واقع د. گیرنقرار میاقتصادي اجتماعی در سطوح پایین ،دیگر هايمحرومیت بسیاري مهارت الزم براي بازار کار یا آموزش،

 و دنآقاي احمدي نژاد می شو آراي د سپاهنکه می آی شوندتبدیل می کار يسپاه ذخیرهصاحبان ناراضی مشاغل و  به ترکیبی ازکم 
  . شودهاي لیبرال وارد عمل میکه دقیقا بر خالف ایده دنکنرا درست می میپوپولیس

و  استلیبرال  چه کسیمن نمی خواهم با برچسب این که  حل کند. نتوانست این معما را در ایرانلیبرالیسم فکر می کنم  ترتیب،به این 
پاه آزادي فرد نتوانسته این معما را حل بکند و آمده یک همچین س تیلیبرالیس يمی خواهم بگویم این ایده ؛نیست صحبت بکنم چه کسی

اي هیعنی نتوانیم از آن آموزه ؛فتدآقاي روحانی بازهم این اتفاق بی در دولت شاید است واد درست کرده بزرگی براي آقاي احمدي نژ
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ی عدالت و حق برابري ي کلاستفاده کنیم. یعنی نتوانیم از ایده لیبرالیزمبراي تعدیل این  اشاره کردید هاکسی که شما هم به درستی به آنمار
الی شد، هاي لیبرو دیگران وارد اندیشهتیاسن آمارز یا لراانصاف و توانمندسازي توسط  همچون افراد در آزاد بودن که با عناوین مختلف

دوره به دوره  ،ل بکنداین معما را حنتواند اگر لیبرالیسم  .دکرکنترل  را لجام گسیخته یتکه بشود این فرد بسازیم هایی عملیو برنامه مفاهیم
ر سر مهر را که شما اشاره کردید با آن بحتی لنینیستی و روح مارکسی هاي چپ، افراد زیادي با اندیشه ،آن به تبعو بیشتر افراد محروم 

ي لیبرالیستی، زه با فساد، نوکري مردم یا هر چه. یعنی اندیشهطلبی، مبار؛ حال با عناوین مختلفی مثل عدالتدنکندوباره تولید مینیستید، 
 آفریند،میادي آزمدعی است که ضربه بزنند به این نظمی که گرچه  که شوندپیدا میکسانی  شود.خود مشغول به ساختن مخالفان خود می

و اگر  خیریا  ستا دست به گریباندر ایران  معمایی چنینلیبرالیسم با به نظر شما هم آیا خواهم ببینم می .آفریده است رومیتها محبراي آن
  ؟هست آیا راهی براي حل آن دارد

  
می خواهم  شما گفتید قاي هاشمی را من با تأیید آنچه دولت آ يدورهشما از بندي صورت .خوبی اشاره کردید ينکته به سروش دباغ:

رین هاي فرهنگی بهتآزادياز نظر  ؛آزادي هاي سیاسی چندان نبود ،در دولت آقاي هاشمیکه توجه داشته باشیم  مقید کنم به یک امر.
سر نویسندگان و روشنفکران در دولت  به هرحال خاطرمان هست که بر .ه استدولت آقاي خاتمی بود، تا کنون دولت در جمهوري اسالمی

 ز آن تعداد بیش ا ،شدگفته قتل آن چهار نویسنده که بعدها اجراي و مدر ابتداي دولت آقاي خاتمی را تتمه اش  چه رفت.  آقاي هاشمی
 آزادي هاي فرهنگی و ،آزادي اقتصادي بود ،تعدیل اقتصادي بود ،دولت آقاي هاشمیتئوري مرادم این است که  .کردیم هدمشاه بوده 

 وزگار برمی آمد وو تیمشان هم چنان که از مشی ایشان در آن ر آقاي هاشمی ؛دولت آقاي خاتمی با در قیاس .بودمطرح سیاسی کمتر 
ر دولت آقاي هاشمی بود با تأکید ب يدولت آقاي خاتمی ادامه دهنده بود. دياولویت اقتصااولویتشان،  می گفتند،هم  شاناطرافیان ای

 يبر مقوله کید زیادي وقتی تأکه  و این می پذیرمرا  نچه که معطوف به شکوفایی فرد استآ برتأکید  یعنی تعبیر شما من ؛سیاسی يتوسعه
کته ن دچن ایلمدر عین حال م که در دولت آقاي احمدي نژاد سر برآورد. چنان ؛سر برآورد یسمپوپولاز ممکن است  ،دشو هاي فرديآزادي

  .دآوري کنمیارا 
اهی فردي خودآگد تا دگرتواند باعث شود که مجالی فراهم رفتن نهادهاي مدنی و سندیکاها میساختن و قدرت گ که هم آورده امپیشتر 
ا اتفاق مهمی در کشوري مثل م ،دهدرخ ن این افزایش آگاهیتا که دانم می راهی به رهایی است. افزایش آگاهیدر این میان،  .دفزونی یاب

 یک ،کنیمبآسیب شناسی بخواهیم  اگر .یعنی پرداختن به فرد مهم است اما قبول می کنم که نه فرد منسلخ از ساختار ؛نهایتا رخ نمی دهد
وپولیسم دیگر گول پ ،شوندتربیت  »دآیینخو«اشته باشیم اگر آدم هاي توجه ددر عین حال است. همین بوده در دولت آقاي خاتمی  آسیب

کانادا  شورکقاي احمدي نژاد اگر بیاید در کسی مثل آ. برقرار استد و ساختار میان فر دیالکتیکی ۀرابط به اصطالح  ؛را هم نمی خورند
ن افراد به چو؛ مستعد نیستدان و مزاج شهرون چون ماده چرا؟ بیاورد.رأي د نمی توانیعنی ایشان  .گیردجواب نمی ،همان تبلیغات را بکند

یک شبه اقتصاد  و ایدست کسی بیاقرار  د. فکر نمی کنننیستنداوضاع نحو اغلبی و اکثري طوري تربیت شده اند که در پی کن فیکون شدن 
گرایانه  ات منجیادبیکه  يادبیات احمدي نژاد د.بروند و به دنبال منجی  نیستنو زندگی آن ها را زیر و رو بکند. یاد گرفته اند ذره ذره پیش 

ه اش در اصال زمین ؛ داردرا از میان بر مشکالت يپول نفت را سر سفره ها بیاورد و همهد قرار بوکسی آمده بود که که مطابق با آن  ؛بود
 هامیان فرد و نهاد دیالکتیکی يا رابطه توجه داشته باشیم د بای که دم این است مرا کانادا وجود ندارد. وسوییس  و مثل انگلستان هاییکشور

حاال شما ممکن است بگویید که همین نهادها است که باعث می شود آگاهی افراد در میان مدت افزوده بشود و تحت تأثیر  .وجود دارد
قرار  نژاداحمديتحت تأثیر گفتمان  84از افراد هم سال  کما اینکه کثیري مخالفتی ندارم. ؛مان احمدي نژاد قرار نگیردهایی مثل گفتگفتمان
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؛ من یک لحظه هم مردد نشدم که به احمدي نژاد رأي بدهم 84سال  .بکند هاي محیر العقولکردند او قرار است کارنگرفتند و فکر نمی
به  ،ردمکدر انگلستان تحصیل می آن روزگار .از همین جامعه بود آورد که آقاي هاشمی رایی ده میلیون .هم مثل من بودند هاي دیگرخیلی

مان خوب آن ده میلیون چه شد که تحت تأثیر گفت تنها من نبودم بلکه ده میلیون بودند. به آقاي هاشمی رأي دادم.رفتم  بودهرنحوي که 
جال م ،دینه شودهان در افرادخودآیینی اگر خودآگاهی باال برود،  ؟دارائه نکر تیپوپولیس مگر او گفتمان آقاي احمدي نژاد قرار نگرفتند؟

ه سندیکاها نگران این ک؛ منگران دولت آقاي روحانی هستیاالن هم  .دیدیمنظیر آنچه  پوپولیستیاتفاقات  دم رخ دادنعفراهم می شود براي 
 هکمک کنیم ک باید ،همدلممن هم با شما  .شوندو اقشار فرودست به حاشیه رانده  و نهادهاي مدنی تقویت نشوند و افراد فرودست

ی بر آگاهی و مبتن، د و کشورشانمیزان آدمیانی که خودآگاهند و می توانند به درستی راجع به سرنوشت خوبر و د افزایش یابخودآگاهی 
  ده شود.افزو،تصمیم بگیرندکینه و خشم  از سرِ نه

    
 ،کاري ازوکه چگونه و با چه سدلمشغول این امرم هر چیز، حقیقتش بیش از این   کنم بار ما بار می شود.اگر این اتفاق بیفتد فکر می

ما شدغدغه هاي لیبرالی دارم در این جا با  شود. البته به عنوان کسی کهمینهادینه  انسانهاي پیرامونیاهی و خودآیینی در میان ما خودآگ
) را Constructivist( ساختارگراکامال  خیلی بها می دهم و آن نگاه »دآیینیخو« مفهوم توجه دارم که  به  نکته اینبه  .دارمتفاوت 

و  »گريدی«مشغول دلد بای وو می تواند  است » دگرآیینی« همعنان با » دآیینیخو«، سنتز اینکردم در  اشاره که چنان ،ندارم. در عین حال
  هم باشد.دن انسانهاي پیرامونی لحاظ کر

دن بر افزو از طریق ،مسند تصویب نشست و برآورد  لیسمسر از نوعی پوپو دولت خاتمی رخ داد و پس ازاتفاقاتی که دن بر فائق آم 
د بای .درهگشا باشندر میان مدت د ننهادهاي مدنی، صنفی، سندیکاها می توان، . از این حیث د و الغیرمیسر می شوخودآگاهی و خودآیینی 

نند و آن کپیدا افراد خود را در این نهادها  و شوند سندیکاها تقویت و صنفی نهادهاي مدنی، کمک کنیم کهدست به دست هم بدهیم و 
ا خودم اند. بنر سمت و مسیربه آن ها، ایشان را سر بزنگاه ،به واکنش هاي عاطفی واداردافراد را ممکن است بغض و کینه و عصبیتی که 

تأمل  ،دنرأي داد 84جمعیتی که به آقاي احمدي نژاد در سال  دو سه میلیون از ،کمتر ، حتیکه اگر نیمی از آن جمعیتدیشیده ام ان بارها
افتاد و  هاي دیگري میبر روي ریل سیاست  قطار ، دندداراي نمی دم آگاهیو یا ع قهر و کینه و یا از سر عصبانیت   و دنکردبیشتري می

  .است خودآیین و تربیت انسانهاي  دنی ي منهادهاتقویت د. پادزهر این مشکل، حرکت می کر
  
وسط شهري طبقات مت هابپردازیم. آنآقاي هاشمی بودند سر ده میلیون نفري که پشت ي همان آراالگوي تحلیل به  ،به عنوان سوال آخر 

از  دآگاهی کهاین خوفرمایید و یآن آگاهی بخشی که م .قرار گرفتند ي سرگردانیک جمعیت به اصطالح اتمیزه شده مقابلدر  که بودند
فکري ي پنهانی را در شما برمی انگیزد از روشنآخر یک دفاعیه آید و این خودبنیادي اش دراز به نظر خیلی خودبنیاد میکنید بدفاع می آن

یدئولوژي امتفکرانی که جدیدا درمورد ي مسألهرسد به نظر می نخبه گرا که حامل این آگاهی است و این آگاهی را باید تزریق بکند.
ه یک تفاوتی را بین این دو گزار دانیم چه بکنیم.له این است که ما می دانیم ولی نمیأاتفاقا مس کنند این نیست که ما نمی دانیم.صحبت می

ی که باز دست آخر صحبت از یک آگاهی خودبنیاد دارد که حامالن دشما در آگاهی بخشی به نظر می رس لذا سنگرگیري قائل باید باشیم.
 هکدر این الگوي دفاع شما وجود دارد  خاصی ي معرفتیدارد یعنی ملک گروهی است و آن ها باید این را به جامعه عطا بکنند یعنی رابطه

ود است که خ ي کشف موقعیت ساختاريِلحظهزیرا  به قول مارکس روي سرش ایستاده است.و  است و استعالیی هگلی يباز یک رابطه
 بهراجع رال ی که با قید لیببخش اخالقي کشف اصول متقن یونیورسال و آگاهینه لحظهشود میي براي خود بدل به طبقه ي درخودطبقه
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  .شودمیصحبت  آن
  

کی پیشینی با هرچه که سمت و سوي استعالیی یا به قول شما متافیزی نقد تخالف و   ، نوعییاد کردید آن نکاتی که از در  سروش دباغ:
از  اي لقیت فرضی یاپیشاما  ،کنممتافیزیکی دفاع میبه قول شما استعالیی و هاي از آموزه خواهم من نمی .دیده می شود، داشته باشد

دل نیستم و هم یبا این تلقمن  . دباش استعالییعاري از مؤلفه هاي د نمی توان، یبراللظام فکري ن هر گویی کهدر نگاه شما هست لیبرالیسم 
 دانبمن  آنچه .ده کار آیبروایت من از لیبرالیسم اند در مقام نقد تومی و استعالیی بحث هاي هگلیچگونه و تا چه میزان دقیقا در نمی یابم 

می  انفکرمگر سندیکاها را روشن .یستمرادم این ن ،نه بسازند. چیزي را روشنفکران از باال گویمنگاه نخبه گرایانه نیست. نمی ،باور دارم
در یک کارخانه و یک انجمن صنفی مثل انجمن صنفی معلمان یا  دي جمع می شوند،افراا دهایی که در آنجنهاسندیکاها یعنی  سازند؟

  کار را پیش برد.  دها می تواننها با بال و پر دادن به اینبه نظرم  .و مانند این ها رانانخیاطان یا اتوبوس
 يرابطه و املدر یک تعبه روایت من، د می کنم. تاکیو نهادهاي مدنی  هاسندیکاتشکیل تحزب و  ، از اینرو برگرایانه ندارمنگاه نخبه من

این آن  رسند.ی مخودآگاهی و خودآیینی باالتري  يها رفته رفته به مرتبهسوژه و کنشگران اجتماعی وآن کارگران  که است دیالکتیکی 
 ود ران بیدار جامعه مالحظات خچشما سانبهاي روشنفکران گرایی از باال به پایین. در هر جامعهنوعی نخبهنظر دارم، نه  دم چیزي است که

 دها،این نها )output( دادبرون . شونددر این جامعه تقویت سندیکاها و نهادهاي مدنی نهایتا اما قرار است  .و مخاطبانی دارند کنندمی منتشر
  دا عزیمت من اینجاست.. مبخودآیینی بیشتر شهروندان است ی وخودآگاه

ي صهق د از کم اعتنایی و دست کم گرفتن ، بایکنمنقد  خود با ذهنیت االنرا  اگر بخواهم خود  دم،شته بر می گرذاکنون که به گ 
به آقاي خاتمی  ، از اینروتر بودپررنگبراي من فرد اتمیزه شده ي لهأمس سال پیش  18.د کنمیا )Social Justiceعدالت اجتماعی (

ا فهمیدم که هبعد .ي سیاسی براي من  خیلی پررنگ بودتوسعهدر آن ایام، . در ستاد ایشان فعالیت کردم شد میزانی که میبه  و رأي دادم
خودآگاهی  با ازیم بسی شهروندانو دست بدست هم دهیم  جمعی،  فعاالنۀبا مشارکت باید  ه است.کار کجا بود شنه آشیلاین کافی نبوده و پا

ۀ البته تجربت. دیگر رنگی نخواهد داش، حنایش دطرح شوگفتمان پوپولیستی حتی اگر  شهروندان آگاه،د وجوبا هر چه بیشتر.  و خودآیینیِ
 بعید است .رأي آوردنددر برهه اي  تب فاشیساحزادر قرن بیستم باالخره  .کنیدنگاه  کشورهاي اروپاییشما به همین  مهم است. زیسته هم
یري از کث ؛ها را بربایده راحتی بتواند دلبدیگر این گفتمان پوپولیستی ، 92تا  88خصوصا  92تا  84هاي سالتلخ حدفاصل  يبا تجربه

لکت در ممتري شهروندان آگاهآرزو کنیم . گوشت و پوست و خونشان لمس کردند و با دیدنددهاي فاحش آنرا کمبودر عمل دان شهرون
 .د و پیش می برندبه نیکی می سازنسیاست و فرهنگ را  يعرصه، دآگاه خود آیینخوشهروندان چنین د، ندید آیپما 


