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 وم؟د یدفرد

 

 انشمنتقد با طباطبایی جوادسید ۀمواجه و برخورد ۀشیو بر ینقد

 
 6131، خردادماه 61مجله اندیشه پویا، شماره  :منبع

 
 به ایشان بیعت،ط اقتضایبه و مألوف عادت بنابر. خواندم خبری سایت یک در را منتقدانش به طباطبایی سیدجواد پاسخ پیش، چندی -1

 در طعنه، و طنز به و نمانده نصیببی او لطف از نیز من میان، این در. است کرده حمله تندی به آقاجری، هاشم و قادری حاتم خود، منتقدان

 سندهنوی ۀکین و خشم آتش توانمی سهولتبه وی، پاسخ زهرآلود سطور میان از. امشده قلمداد «اخالق ۀفلسف اول طراز دانشمندان» ۀزمر

. شودمی دیده شانای مکتوب هایپاسخ عموم در آمیز،تخفیف و خودستایانه و رماننده ۀشیو این متأسفانه، و کرد مشاهده را منتقدان به نسبت

 کریم ،عنایت حمید شریعتی، علی شایگان، داریوش زیباکالم، صادق آشوری، داریوش چون اندیشمندانی و فرهنگ هایچهره میان این در

 فروشانهفضل و آزاردل ۀشیو این متأسفانه و اندنمانده نصیببی او امانبی حمالت از... و اشکوری یوسفی حسن ملکیان، مصطفی مجتهدی،

 را مخاطبان انی،آلم ۀواژ چند کردنردیف با توانمی گویی تو است؛ یافته راه نیز طباطبایی حواریون از برخی هاینوشته در اخیر سالیان در

 در تاکنون هک پیشگانیفلسفه از برخی برای است ممکن. کرد ایشان ۀحوال ناسزا و اصطالح مشتی استدالل، ۀاقام جای به و کرد مرعوب

 با عنانهم یورزفلسفه باشند، نکرده شرکت آکادمیک سمینارهای در و استادندیده و نبوده کشور خارج و داخل جدی فلسفی هایمحیط

 ترازوی در شیوه این که دانندمی نیک و بدورند معامله این از نظر اهل اما باشد، دیگران تمسخر و سوادخواندنبی و اصطالح چند تکرار

 اووسط را خود و خواندن مایهکم و فضلکم را دیگران و گفتنسخن کل دانای منظر از و عالمّگی اظهار از نیازبی و ندارد وزنی تحقیق

آشنایی  هگل ۀفلسف با المثلفی و کرده کار هاحوزه برخی در اگرچه نیز طباطبایی که شد مدعی توانمی سیاق، همین بر. انددیدن علیین

 خراسانی عرفان همچنین و تحلیلی، ۀفلسف توسعاً و زبان ۀفلسف و دین ۀفلسف و علم ۀفلسف و هیوم، و بارکلی و الک تجربی ۀفلسف با اما دارد،

 و کرده کار هاوزهح برخی در محققان دیگر نظیر وی چراکه نیست؛ طباطبایی متوجه عیبی البته حیث، این از. نیست آشنا جدید االهیات و

 عبارت اهمیت دارد، و محوریت آنچه میان، این در. نیست دهر ۀعالم و دانهمه علوم قلمرو در هیچکس و ندارد ورودی دیگر هایحوزه در

 درکردنبه نت از را تبختر و رعونت ردای و انگاشتن سفره یک سر بر نشسته را همگان و دلیل گلیم ۀانداز به مدعا پای درازکردن از است

 با. نیست آن از شانین طباطبایی هاینوشته در که امری معرفتی؛ بازی قواعد به گشتن ملتزم و انتقادی وگویگفت به نسبت بودنگشوده و

 از برخی. کردمی نقل دبیرستان در ما عربی دبیر که افتادم حکایتی یاد به اخیر، هایماه در طباطبایی هواداران هاینوشته از برخی خواندن

 سخنان در ربیع واژگان برخی وقتِبی و وقت کاربستنبه با اند،شده آشنا عربی زبان با تازه که حوزه در آموزش نخست سالیان در ها،طلبه

 بفروشند. آنان به و کشند رخ به را خود ۀناداشت فضل و بفریبند را دلیساده مخاطبان مگر تا کنند؛می لحیه اظهار خود،

 در را توباتشمک و آثار تا نیستم آن بر همچنین بپردازم؛ او به و بگردانم را قلم طباطبایی مختار ۀشیو به خواهمنمی نوشتار این در -2

 سروش، بدالکریمع شریعتی، علی شایگان، داریوش نظیر متفکرانی آثار بررسی به امیافته توفیق اخیر سالیان در دهم؛ قرار نقد ترازوی

 پرداخته، رسد کالس و مصاحبه مقاله، قالب در... و ملکیان مصطفی مطهری، مرتضی شبستری، مجتهد محمد طباطبایی، سیدمحمدحسین

 مباحث ارتقای در مشارکتی افراد، این از هریک یابم،درمی که چنان. بپردازم هاآن بررسی و نقد به ایشان، مدعیات و آرا بندیصورت با
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 رهگشایی مفاهیمِ برساختن و جدید جهان مقوّمات و اسالمی ـ ایرانی سنت میان سنجینسبت با برخی اند؛داشته اخیر هایدهه در اندیشگی

 و کوبدمی امتناع و انحطاط طبل بر دائم که طباطبایی اما. معنوی و عرفانی و االهیاتی و فلسفی مباحث در مشارکت با نیز دیگر برخی چند،

 کارآمدی و راهگشا مفهوم چه است، معاصر ایران در روشنفکری یأس هایروایت ۀزمر در آثارش میرسپاسی، علی نیکوی و رسا تعبیر به

 هرگز ما که مطلب این همیشگی القای و است اعظم استاد منظر از گفتنسخن ایشان اصلی هنر است؟ گشوده مشکل کدام از گره و ساخته

 یماهشد «سنت تصلّب» و «تفکر طنحطاا» ،«ندیشها عمتناا» رچاد ما که گفته نباز صد به و ستا وربا ینا بر طباطبایی. نیستیم و ایمنبوده هیچ

 نه نمیا ینا در را؛ رنمد ۀیشندا هم ،یماهفهمید بد را سنت هم که کنیم افعترا کهآن مگر د،شومین زبا تیحیل هیچ به ما ۀفروبست هگر و

 ی،شنفکررو سکال معلم و مبصر تکسو در وی. لیقابلقبو نمترجما نه و نفیلسوفا نه و نسارمد نه ،یماشتهدا بیخو انشنفکررو و انمتفکر

 «انیرا ۀفلسف و حکمت هشیوپژ ۀسسمؤ» در همکارانم از یکی. است دهکر معالا دودمر را همه و دهکر تصحیح را همه مشق و یکتهد

 از مهم ۀنکت و قیقهد ینا توضیح در را سبقت یگو ار،ستددو مشآرا و ییطباطباادجوسید ما یشنفکررو ۀمعجا در که گفتمی درستیبه

 ما ربا چگونه ریخی،تا مهلک یخطاوخبط بدین افعترا از پس که نیست هم شنرو. نیستیم هیچ و یمادهنبو هیچ ما که ندادهبور یکدیگر

 تریبیش همیتا نیشاا عمزبه چهآن. کنیممی نرم پنجهوستد آن با که ییمآ فائق اوانیفر عملی و ینظر تمشکال بر نیماتومی و دشومی ربا

 نسخنا کهاین از بیش غالباً که نیست بیجهت. ستا طباطبایی تمکتوبا ترجیعبند که یمرا ؛ستا انیگرد نیدانا و ادیکمسو بر تأکید دارد،

 به نیشاا تحمال همچنین و هابکتا ۀممقد د،شو شتهاگذ بحث به یشنفکررو و یفکر محافل در و باشد نگیزاتأملبر او یجابیا یهاهیدا و

 نسبت که هگشاییرغیر یفکر ۀوژپر در ماا ؛ندزاسومی را کاشانه البد که خانه ینا در دبو تشیآ گرا. دشومی قعوا عتناا محل یدز و وعمر

 یمرا قاعدتاً ؛کندمی سنگینی آن سلبی ۀکف و ستا آن و ینا جبلّی ینیهااناتو ندادننشا ممقا در صرفاً و اردند ما نکنوا و اینجا با نیاچند

  .دشومین یافت نمخاطبا ایبر انیگرد ذمّ و حقد از ترابجذ

 

 در صوصاًخ اش،فکری مخالفان با اندیشه زوال صاحب برخورد که است امر این توضیح آن و نویسممی دیگری نیت به را سطور این -3

 اهالی با ختر،تب و تخفیف سر از و داشت ایگزنده زبان نیز فردید. است دیگران با فردید سیداحمد ۀمواجه سبک ۀکنندتداعی اخیر، ۀده

 طعن شریعتی علی و بازرگان مهدی چون نهادیپاک و نفسنیک هایانسان به المثلفی و شدمی مواجه دیار این روشنفکران و فرهنگ

 سروقت به نیش زدن برای خویش قلم کژدم با و است نویسطباطبایی کهآن حال نانویسا، و بود شفاهی فردید که تفاوت این با. زدمی

 موانعِ شدنبرطرف راستای در عملی و نظری جهد و جدّ با عنانهم کنونی وتابپرتب و پرتالطم ۀزمان در روشنفکری کار. میرود دیگران

 حامالن اب طباطبایی که است روزگار طنز این، بر عالوه. ندارد طباطبایی آثار در روشنی جایگاه که امری است؛ دموکراسی شدننهادینه

 نیادگرایانب رفتار و سخنان برابر در حالدرعین و پیچددرمی قویاً معاصر، دینی روشنفکران و نواندیشان ازجمله دموکراتیک، سازوکار

 روشنفکران با ندرپیچید. بس و است دینی نواندیشی جماعت متوجه تنها دیار، این عملی و نظری مشکالت گویی تو. کندمی اختیار سکوت

 «شهریایران»  ۀدای میان نسبت کهاین از بگذریم) دارد روشنی پیام و است برانگیزتأمل البته ،«دیگران» با کردنمماشات و نظراست، اهل و

 .(نیست برقرار نسبتی که است روشن بلکه نیست، روشن هیچ مشروطه عصر ایفقه از برخی آرای و او

 
 هیچ را اندیگر انتقادات رواین از. دارد نگران و نامطمئن و ناآسوده خاطری کند،می دیگران به که عنیفی حمالت رغمبه طباطبایی -4

 هاشم ۀحترمانم انتقادات با او ۀمواجه چگونگی. رودمی حریف مصاف به پرخاشگرانه نقد، در و شودمی پریشان و برآشفته و تابدبرنمی

 قادری هایتهگف جزئیات به دقت و تفصیل به که ندارم آن آهنگ من: »نویسدمی که وقتی است امر این بارز مصداق قادری حاتم و آقاجری
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 باب از نوشته، زا بخش این در... بگویند توانندمی چه که دانستممی دو، آن دانش نازل ۀمرتب با آشنایی اندک دلیل به که بپردازم، آقاجری و

 حثب اصل بر را راه تا آورممی پرمدعایی و دانشیبی هاینمونه عنوان به آقاجری و قادری ۀدربار مالحظاتی علمی، بحث مخالف مفهوم

 کهاین از ترپیش.. .هستند استادی به منصوب بلکه نیستند، دانشگاهی دو آن است این گفت، توانمی که چیزی ترینکم... باشم کرده هموار

 طرحم مدرس تربیت استاد هردو زدنفحر نخوانده ۀدربار را دیگری نظر کنممی کوشش کنم، اشاره آقاجری ادعاهای از دیگر برخی به

 است، واننات نیز درست کردنقولنقل از کردم، اشاره آن به که بود کلمات آن از یکی انتحال و داند،نمی را کلمات معنای آقاجری... کنم

... اشدب داشته تواندنمی نیز اعتراض جرئت کسی البته و داد شعار توانمی جاهمه که کندمی گمان کرده، عادت شعاردادن به چون اما

 یاوه خود ارک پیشبرد برای و کندنمی جدل اگر بلکه، برد،می کار به و داندنمی را ”انتحال“  مانند مشکلی کلمات معنای تنهانه آقاجری

 کانتی دنق این! برادر... داندنمی هیچ سیاست از شریعتی، خود مرشد مانند آقاجری،.... داندنمی هم دبستان دوم حد در ریاضیات بافد،نمی

 آری،!... ایددهش مدرس کرشمه یک به نخوانده درس شرایطی چه در بگویید که است این دارید که ایوظیفه نخستین... است؟ ایصیغه چه

 و بود آمده راوانف هاییادداشت با آقاجری... نماگندم جوفروشان! هستید که بنمایید چنین برادران،! نماییدمی که برادران نیستید چنین این

 .«نشد صادر او از مبنابی هایلفاظی جز دلیلی هیچ اما بود، چیده میز روی نیز را کتاب

 مقام در و ندک اقامه مدعیاتش له استداللی کهآن از بیش رواین از ندارد، روشنی و استداللی ذهن ،«تفکر امتناع» راوی بینیممی کهچنان

 ندارد وزنی فلسفت ترازوی در که ایشیوه گیرد؛می بهره فروشیفضل و رقیب تخفیف شگرد از برآید، منتقدان و مخالفان هایاستدالل نقد

  .اندطریق بدایت در و دارند آتش بر دستی دور از که آیدمی کسانی کردنمرعوب کار به تنها و

 
 در و دهدنمی رضایت زمینمغرب و ایران تاریخ و فرهنگ و تمدن کل ۀدربار گفتنسخن از ترکم به عموماً ،«سنت تصلّب»  مبدع  -۵

 انضمام رشف بر پای انتزاع آسمان از «سیاست فیلسوف» این وقتی قضا از اما. میکند نظر «دمشق در ربوه سر از» و ارتفاع از و کالن سطح

 و «سیاست فیلسوف» هایتحلیل میزان چه تا که دهدمی نشان اوالً گویدمی سخن روز سیاست ۀدربار مألوف، رسم برخالف و نهاده

 پرده دعیاتم بندیصورت در ضعیف منطقی تحلیل یک از ثانیاً است؛ روز تحوالت از دور به عملی، سیاست قلمرو در ما شناسماکیاولی

 او نظیر کثیری راکهچ ندارد، آشنایی تحلیلی فیلسوفان آرای با و نکرده کار تحلیلی ۀفلسف سنت در طباطبایی که نیست مهم. داردبرمی

 سنت کدام در کهاین از فارغ فلسفه، اهل یک که است مهم اما خور؛دم هایدگر و نیچه و هگل با و اندایقاره ۀفلسف سنت ۀآموختدانش

 و هاگفته صورتنای غیر در باشد؛ درونی ناسازگاری از عاری سخنانش المقدورحتی و بگوید سخن مستدل و منطقی یافته، تربیت فلسفی

. اشدب شده پیچیده مطنطن و پرطمطراق اصطالحات و الفاظ میان در هرچند بود، خواهد بخشغیرمعرفت و رهزن و خطابی هایشنوشته

 استسی مورد در خواهمنمی: »بود گفته وگوییگفت در جمهوریریاست انتخابات ۀآستان در و شمسی 88 سال بهار در طباطبایی سیدجواد

 گذشته سال صد در و تاریخی طوربه جهات بسیاری از ما نیست؛ اخیر سال چند یا امروز مشکل کشور، کنونی مشکالت کنم، صحبت روز

 ۀدربار هرگز که تاس نظریه نیازمند بنیادین و اساسی اصالحات. کنیم سازگار دنیا بنیادین و اساسی تحوالت الزامات با را خود ایمنتوانسته

 خطر کردنگبزر... بریمنمی جایی به راه است بدیهی نیز انتخابات شب ۀشدبندیسرهم هایبرنامه این با و ایمنیندیشیده جدی طوربه آن

 را خطر این از بخشی من اما اند،کرده کار آن روی پیش هامدت از طلباناصالح که است ایمسئله نژاداحمدی جمهوریریاست تداوم

 مه دوم دور. بود خواهد فاجعه گویند،می هاآن که طورآن نژاداحمدی جمهوریریاست دوم دور که کنمنمی فکر و بینمنمی جدی چندان

 صحیحت انتقادات، اثر بر هم را خودش رفتارهای از بخشی انتخاب، صورت در جمهوررئیس شاید کنممی فکر من حتی و است اول دور ۀادام
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 نوع دو اما. یستن منفی مفهومی اصالً جدید دنیای در بودن قدرت دنبال به البته. نیست قدرت به معطوف نگاهم که نیست تردیدی... کند

 این نانآ هدف تنها که دیگری گروه و کنندمی دنبال را واالیی اهداف و دارند ایبرنامه که کسانی: داد تمیز هم از باید را بودن قدرت اهل

 یاستمدارانس از ایدسته اختیار در را خود او که روستاین از هم، هستم خاتمی آقای منتقد اگر من. بازیابند را خود پیشین مشاغل که است

 هرحالهب هاشمی که هستم و بودم معتقد... بازگردند قدرت به هرقیمتیبه خواهندمی و اندشده گذاشته کنار قدرت از که است داده قرار

 .«باشد داشته تواندنمی منفی اثرات جز کشور سیاسی ۀعرص در او حضور و است شده تمام سیاسی لحاظبه

 سطر چند رود؛می گذشته سال صد در ما تاریخی مشکالت سروقتبه و کند صحبت روز سیاست ۀدربار ندارد بنا گویدمی ابتدا ایشان

 هاآن عموم قضا از که کندمی هاییبینیپیش و شودمی روز سیاسی تحلیل وارد قدتمام گفته، چه ترپیش کندمی فراموش گویا ترپایین

 یجمهورریاست دوم دوران طباطبایی، نظر رغمبه اما کندمی اشاره نژاداحمدی جمهوریریاست تداوم خطر کردنبزرگ به. است ناموجه

 به میراث آن از یزن او سابق یاران از کثیری امروز که آنچنان شد توأم المللیبین و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، مشکالت انواع با نژاداحمدی

 که گویی ند،ک تصحیح را خود رفتار انتقادات، اثر بر نژاداحمدی است ممکن که کندمی تأکید طباطبایی. جویندمی تبرّی حیل اصناف

 رخ سالیان آن در چهآن از و بود نشناخته و درنیافته را شمسی 88 تا 84 هایسال طی جمهوررئیس سیاسی سلوک ما، «سیاست فیلسوف»

 «اندیشه امتناع» صاحب این، بر عالوه. گفتنمی سخن و کردنمی قضاوت اینچنین صورتاین غیر در که است بوده خبربی یا و خبرکم داده

 به. اموجهن سخنی هم باز ندارد؛ منفی اثرات جز کشور سیاسی ۀعرص در او حضور و شده تمام سیاسی لحاظبه رفسنجانی هاشمی گویدمی

 و نشد تمام یهاشم سیاسی عمر طباطبایی، نظر اعالم با و دهد؛می نشان را ادعاها این از متفاوت تصویری هاشمی سیاسی رفتار کثیری، نزد

 جهان در ودنب قدرت دنبال گویدمی درستیبه مصاحبه، این در طباطبایی این، بر افزون. کرد آفرینینقش سیاست ۀعرص در همچنان او

 حسنات دادع در باشد، شخصی رذایل ۀزمر در قدرت کسب اگر که گفتمی هم ماندویل برنارد که همچنان نیست؛ بدی امر نفسهفی جدید

 هیچ امر این ابراز از است، قدرت کسب پی در جدید جهان در که کسی. شودمی مترتب آن بر مثبتی نتایج و آثار چراکه است؛ جمعی

 میان خطابه ی،طباطبای بعد، سطور در اما. کندنمی دنیا از اعراض به تظاهر و کندنمی مخفی را خویش سیاسی ۀخواست و میل و نیست شرمنده

 تفکیک «بازیابند را خود پیشین مشاغل» تا هستند آن پی در که کسانی و کنندمی دنبال را «واالیی اهداف» و اندقدرت اهل که کسانی

 تفطن طباطبایی هم باز. کندمی نقد را طلباناصالح سیاسی رفتار تحلیل، این بر مبتنی و کشدبرمی را دومی و نهدفرومی را اولی و کندمی

 هدافا» مفهوم از مددگرفتن است، خواستنی نفسهفی جدید جهان در قدرت کسب اگر. خواندنمی هم با سخنش ذیل و صدر که ندارد

 چراکه کند؛می خالی محتوا از را آن و نهدمی قیدوبند اولیه مفروض آن بر و است غرض نقض است، داوری ارزش متضمن که «واال

 فالن ندده تشخیص که دارند صالحیت و توانندمی کسانی چه و غیرواال؟ اهداف کدام و واالیند اهداف کدام پرسید توانمی بالفاصله

 مطلوب و خواستنی جدید جهان در نفسهفی بودن قدرت دنبال که است این سخن این مدلول. غیرواال هدف بهمان و واالست المثلفی هدف

 متضمنِ درتق کسب که مادامی و. ارزش و هدف بهمان و فالن به بخشیدنتحقق پی در چه و باشد پیشین مشاغل حفظ ۀانگیز به چه است؛

 و موجه ،و است جدید جهان در سیاستورزی مقوّمات از که مبنا این با مطابق نباشد، شهروندان دیگر حقوق نقض و اختیار و آزادی نفی

 ۀدربار. فرونهادنی و است باطل نیز ناصواب تفکیک براین مبتنی سیاسی تحلیل و است ناموجه میان این در طباطبایی تفکیک پس،. برگرفتنی

 که شمار همی زینسان/ شریف مطرب ای را غزل این باقی» مصداق به اما گفت؛ سخن توانمی این از بیش مصاحبه این در راهیافته خطاهای

 که تاس امر این توضیح بلکه سیاسی، بحثی کشیدنپیش نه فوق، موارد برشمردن از مراد. گذرمدرمی هاآن از «آرزوست سانم زین

 لموسم امور وادی در پای و کندمی اجالل نزول کههنگامی گوید،می سخن زید و عمرو ۀدربار تبختر و نخوت با که ما شناسماکیاولی
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 آثار ردیگ در توانمی سیاق، همین بر و گرددمی آشکار سخنانش درونی ناسازگاری و هابینیپیش بطالن دهد،می سخن داد و گذاردمی

  .سنجید را هاآن عیار و کرد نظر نیز «اندیشه امتناع» صاحب

 
 آثارش، واهیگ به طباطبایی سیدجواد. برد زشتی به بزرگان نام که/ خرد اهل نخوانند بزرگش: که امشنیده جان گوش به بزرگی از -6

 گرفته پی و دهبر پیش را خود کار ایشان، آرای ۀسازند و منصفانه نقد نه و اندیشه، اهالی و بزرگان شخصیت ۀتخطئ و تخریب با تاکنون

 نیستی و فین و نبود از و اندیسلب خود بنِ در که اموری است؛ زوال و انحطاط و امتناع بر تأکید متضمن نیز او ۀکارنام ایجابی ۀسوی. است

 که چنان تار،نوش این نگارش از اصلی مراد. نیستند ما اکنون و جااین مشکالت و معضالت رفع و گشاییگره به معطوف و گویندمی سخن

 و تحقیر ریقط از اعتبار کسب سودای که فردی است؛ معاصر ایران روشنفکری ۀعرص در دومی فردید ۀپدید ظهور بر تأکید آمد، گفته

 بود، یکتراژ امری مارکس تعبیر به نخست، بار ما، معاصر تاریخ در فردید ظهور اگر .پروراندمی سر در را دیگران تخفیف و تمسخر

: است مقام این رد واکنش نیکوترین مولوی گرانبهای پند به گوشسپردن. است کمیک امری کنونی روزگار در نویسا فردیدِ سربرآوردن

 .کنندبرمی خود ریش کایشان زود،/ ارجمند ای کن خویش کار تو هین


