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  اظهار سروش دباغ درباره نقش روشنفکران در انقالب ایران
 نژاد، ترامپ و ...احمدي پاشایی، ، پدیده94انتخابات 

  
  

 21/1/95وز شنبه، مورخ: سایت ایلنا، ر :منبع
  

  وگو: زهرا حاج محمدي گفت
  

رفتاري که با روشنفکران شده، خیلی قابل تأمل است. برخی با مسائل سیاسی درگیر شدند، برخی جالي وطن کردند و برخی کار 
اش تدبیر است و مالحظات سیاسیي آمریکا با اقبال از ترامپ چقدر بیخود را از دست دادند/ برایم جالب است که بخشی از جامعه

 د!دارچقدر مشکل 

یت اکنون ساکن کانادا است، مدیري فلسفه، دین و ادبیات است. او که همنواندیشان و پژوهشگران ایرانی در عرصه سروش دباغ از
هایی چون مولوي، جان هیک، علی شریعتی، سهراب سپهري، داستایوفسکی، موسسه معرفت و پژوهش را برعهده دارد. او از شخصیت

شناسی، عرفان، ني فلسفه اخالق، فلسفه تحلیلی، دیهایش عمدتاً در حوزهو پژوهش ذیرفتهایمانوئل کانت و لودویگ ویتگنشتاین تأثیر پ
 پژوهی، فلسفه زبان و روشنفکري دینی است.مولوي

 این سواالتمان هب دباغ و گرفتیم درنظر وگوگفت	ي ایرانی از روشنفکري به گفتمان عمومی موضوعی بود که براي اینگذار جامعه
  :داد پاسخ چنین
  

رسد میان روشنفکر در ایران و عموم مردم یک شکاف عمیق ایجاد شده و هر دو طرف نظر میآقاي دباغ به
دیوار  ي کشیده شدن ایناند. سابقهاعتماد شدهها و منافع یکدیگر به شدت بینسبت به سالیق و خواست

ان شاهنشاهی و پیشگامی مردم در جری گردد یعنی پایان دورانهاي کمی دورتر بازمیاعتمادي نیز به سالبی
گذرد قالب میها از اني این شکاف بودند. امروز با آنکه سالانقالب. مردم با اعتماد کردن به روحانیون آغازکننده

هاي مربوط به دولت اصالحات به خصوص در سالاي؛ مردم و روشنفکران بهرسید در دورهنظر میو گرچه به
صلی این موضوع اعتقاد شما دلیل اا باز این دو گروه به شدت از یکدیگر فاصله گرفتند. بهمردم نزدیکتر شدند ام

گري آنها در ي روشنفکر نزدیک شوند و چرا تمایلی به هدایتاي ندارند به جامعهچیست؟ مردم چرا دیگر عالقه
  جامعه ندارند؟

ال ي ما، به سوکنم و بعد ناظر به شرایط جامعها را عرض میهمن درباب محفوظاتی که در پرسش شما آمده مالحظاتی دارم که آن
  دهم.شما پاسخ می

درباب حوادث منتهی به انقالب پنجاه و هفت باید بگویم که با نقش روحانیت مخالفتی ندارم و کامالً موافقم و رهبري امام خمینی 
نجاه هجري ي چهل و پي دههو مشخصاً دو روشنفکر برجستهنهد. اما فراموش نکنیم که روشنفکران که مرجع بود بر این سخن صحه می

گیري انقالب نقش بسیاري داشتند، مشخصاً شریعتی که او را معلم انقالب شمسی یعنی جالل آل احمد و علی شریعتی نیز در شکل
المش؛ ي نفوذ کي ارشاد، دایرهاش در حسینههاي آتشینهاي سیاسی، خطبهنامیدند. بدون تردید تأثیر او روي دانشجویان و گروهمی

وصاً گیري انقالب نقش کمی داشتند، خصحتی در میان مردم کوچه و بازار، بسیار مؤثر بود. من با این سخن که روشنفکران در شکل
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کردند یهاي سیاسی و مبارزان سیاسی که فعالیت ماالطرافی نیست. گروهکنم که تحلیل درست و جامععلی شریعتی، مخالفم. فکر می
قش گیري انقالب پنجاه و هفت تنها روشنفکران نگویم در شکلرا هم ببینید. آنها هم از روحانیت و هم روشنفکران متاثر بودند. نمی

  طور کلی حذفشان کنیم، تفسیر درستی نیست.ها را نبینیم یا بهداشتند، اما اینکه ما آن
اخته او از مجموعه روشنفکران تأثیرگذار نبود، چه کسی بود؟ مفاهیمی س اگر شریعتی روشنفکر نبود، چه کسی روشنفکر بود؟ اگر

ي پنجاه، همه تحت تأثیر سخنان شریعتی بودند. در کنار رهبري امام خمینی بست. در دههها را به کار میبود که حتی روحانیت هم آن
که روحانیت  انداز شد؟ به یاد داشته باشیمبود که آنقدر طنینافتاد که مهم بود؛ به اعتقاد شما نفوذ چه کسی و اتفاقاتی که در حوزه می

  هم یک کاسه نبود.
یاد شده نقش روشنفکران کم و ز هایی که از اقتضائات زندگی در جوامع کنونی است،بعد از انقالب هم، البته با باال و پایین شدن

ي ها بود در باب جامعها به لحاظ نظري محصول یکسري ایدهاست مانند آنچه که موسوم بود به دوم خرداد و دوران اصالحات. اینه
هایی بود که در یک برهه؛ روشنفکران اعم ي سیاسی که در شعارهاي آقاي خاتمی بروز و ظهور پیدا کرد. بحثمدنی، دین و توسعه

د و ي ما مفاهیمی ساختنار جامعهاز نواندیشان دینی و سکوالر ... به خورد جامعه دادند. مشخصا روشنفکران دینی باتوجه به ساخت
رد و هم کردند؛ دلبري کها کار میآفرینی کردند. یعنی هم از دانشجویان و کسانی که در این عرصهگفتمانی را درانداختند که نقش

هم  اینها در فضاي عمومی -در عصر موسوم به بهار مطبوعات -هاي سیاسی را پشت خود داشت و بعد هم که دوم خرداد شدگروه
ها توسط رسانه کنند و سپساي هم آن را توزیع میکنند که مقتضاي اندیشمندي و تفکر است، عدهاي تولید فکر میانداز شد. عدهطنینن

آفرینی کنند، روشنفکران به این معنا نقشي گذار را طی میي جوامعی که دورهدهند. در همهآنها را به خورد عموم مردم جامعه می
و نه مانند  ماندمان دیگر نه سنتی است و نه به روال سابق میي گذار از سنت به مدرنتیه هستیم؛ جامعههم که همچنان در دوره کردند. ما

جوامع امریکا و اروپاست که سکوالریزاسیون و مدرنیزاسیون در آنها تحقق یافته. ما از این جهات با آنها تفاوت داریم و در اینجا 
  آفرینی کردند.عنا نقشروشنفکران به این م

فهمم سال اخیر چنانچه می 10هاي معیشتی بیشتر شد افراد مشغولِ معیشت شدند. در توانم بفهمم که هرچه دغدغهدر سالیان اخیر می
 اي پیدا شده. در چنین وضعیتی افراد به این امور درها و مشکالت معیشتی جديبینم مسائل معیشتی خیلی جدي شده و دغدغهو می
سوریه و....  ي ایران بااي که بحث داعش و رابطهي امنیت خیلی جدي شود و مثال در دورهپردازند. یا وقتی که مسئلهي نخستین میوهله

رباید. این مسئله اختصاصی به ایران ندارد. شاید آید گوي سبقت را از همه چیز میي امنیت و معیشت که به میان میوجود دارد. قصه
ي خود را کنم روشنفکران وظیفهانداز شده اما در مجموع فکر میها در سالیان اخیر کمتر سخنان روشنفکران طنینین قصهبه خاطر ا
وسوم کند. مثال در دوران مها تغییر میکنم. در شرایط مختلف اولویتمهري و قهر استشمام نمیاند و در عین حال من نوعی بیانجام داده

. در دوران اول انداز بودی که دولت داشت و ابزار تبلیغاتی که با آن مواجه بود؛ این سخنان بیشتر طنینیاستس 		رغمبه اصالحات به
هاي امنیتی جا را هاي معیشتی و هم دغدغهها تغییر کرد و چنانکه عرض کردم هم دغدغهگیرينژاد قصه عوض شد و جهتاحمدي

  اند.براي باقی امور تنگ کرده و آنها را به محاق ر
ار ي اقشار جامعه صحبت کند و همه او را در رسانه ببینند. قریادتان باشد روشنفکر مثل یک سیاستمدار یا هنرمند نیست که با همه

ها مخاطب او روهي گکرد، همهآفرینی مینیست که هیچگاه روشنفکر چنین وضعیتی داشته باشد؛ حتی در زمانی که شریعتی نقش
 نگاران، هنرمندان، اهالی قلم و ... قرار برهاي مرجع مخاطب روشنفکران هستند: فرهیختگان، دانشجویان، روزنامهنبودند. معموال گروه

کند، ر میشناسند. روشنفکر تولید فکاین نیست که همگان مخاطب یک روشنفکر باشند، مثل یک هنرمند و ورزشکار که همه او را می
ا طرح بینند. بعد از آن بها را رصد کند که دیگران نمیاي از افقتواند پارهت. روشنفکر میکند، چشم نقاد جامعه استولید ایده می

اي از این عوامل است که نگاه ما را باید تواند به خورد اعضاي جامعه برود و موثر واقع شود. مجموعههایی، تولید فکري او میواسطه
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کند را باید و کارهایی که تاکنون کرده و نقشی که هم اکنون در جامعه ایفا میشکل دهد، بر این اساس نگاهمان در مورد روشنفکري 
تان همدلی ندارم و پاسخ را از این منظر بیان اي از سخنان شما در پرسشبندي کنیم. به همین جهت من با پارهاز نو ساماندهی و صورت

  کردم.
بال مردم و متهم کردن آنها به ناآگاهی و عدم در این میان؛ سهم رفتارهاي غیرقابل توجیه روشنفکران در ق

هاي عمومی جامعه و عدم مشارکت در مسایل ها (روشنفکران) از جریانشناخت وضع موجود و کنار کشیدن همان
سط و ي متوتر شدن این شکاف چه اندازه است؟ آیا رفتاري که گاه جامعهخرد و کالن و در نتیجه آن عمیق

هاي اخیر کند؛ به قهر با روشنفکران و عمق این شکاف در سالرا متکبرانه توصیف میمتوسط رو به پایین؛ آن 
  کمک نکرده است؟

شوم. مثال در همین انتخابات اخیر، روشنفکران اي از امور، منظور دقیق شما را متوجه نمیفرمایید عدم مشارکت در پارهاینکه می
هم که نزاع بین آقاي موسوي و  88هم همینطور و در سال  84ت کردند. در سال ي ما، تشویق به شرکت در انتخابامطرحی در جامعه

ردان، شان با دولتمها روشنفکران اعتراضات خود را بیان کردند. سخن گفتني دورهنژاد هم وجود داشت به همین شکل. در همهاحمدي
ه شرایطی ي خود را باتوجه بکنم روشنفکران وظیفهکر میانتقاد کردن، توضیح دادن اینکه چه مشکالتی وجود دارد و... در این حد ف

نم آنها به حد کاند؛ اعم از روشنفکران دینی و روشنفکران عرفی. فکر میبرند، کم و بیش تا حد معقولی انجام دادهسر میکه در آن به
ی هستند که هایوشنفکران، مرجع یا گروهکنم که مخاطب راند. باز هم عرض میها فعالیت داشتهاستطاعت بشري در خیلی از مناسبت

ه نگاران و هنرمندان و... است که ببه لحاظ تحصیالت در سطح باالتري قرار دارند که متشکل از دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه
  دهند.هایی افکار را به خورد باقی اقشار جامعه میي واسطهوسیله

ي روشنفکران نیستند. روشنفکران از نظر مالی در یک سطح قرار ندارند و خیلی طب اولیهاقشار فرودست که اشاره کردید، لزوماً مخا
نشین و متمول باشند. زندگی آنان به لحاظ اقتصادي متعارف است. اي دارند و اینگونه نیست که آنان برج عاجاز آنان زندگی ساده

 دهند. از این حیث با اقشار دیگري از جامعهیگري است که انجام میشان اغلب از طریق انتشار کتاب یا کارهاي خرد دي زندگیهزینه
ها شان فاصله باشد اما به لحاظ معیشتی این شباهت وجود دارد. اینبه لحاظ اقتصادي برابر هستند. ممکن است به لحاظ فرهنگی بین

اند و در مثل فرهنگ، جامعه، اجتماع و هنر، نگاه کردهاي از امور باشد که اولویت آنها تغییر کرده و به مقوالتی تواند گویاي پارهمی
م ي جوامع بشري است و قرار هي همهها البته وجود داشته و دارد. این قصهاي از این شکافاند و پارهاند و قلم زدهاین باب سخن گفته

  نیست که این شکاف به زودي پرشود، هر کسی باید کار خود را بکند.
اضران در آمد و بدآمد حرود به خوشي آن وقتی باال و پایین میي خود باشد. مثل دماسنج که جیوهیدار جامعهروشنفکر باید چشم ب

وشنفکران ي خود را رصد کند. البته که ردهد. روشنفکر هم باید مانند دماسنج فضاي جامعهرود بلکه دما را نشان میاتاق باال و پایین نمی
شوند گاهی دچار یاس و گاهی خیلی با کنند. البته آنها هم آدم هستند. گاهی دچار قبض میرا می تا جایی که ممکن است این کار

کنم که آن نقش بیدارگري، مالحظات خود را در میان نهادند. به وقتش مشارکت سیاسی و کنند. در مجموع فکر میانرژي کار می
همین طریق سامان بخشیدند. من با عنایت به مختصات سیاسی و فرهنگی مدنی کردند، به وقتش هشدارهایی دادند و معیشت خود را از 

کنم هزینه هم بریم، چنین نقد سیستماتیک و استراتژیکی به کار روشنفکران ندارم. در مجموع فکر میسر میاي که در آن بهجامعه
ی قابل تأمل رفتاري که با اینها شده، خیل باشد به هر حال اند. شما یادتانگذشته؛ نبودهي خود مینسبت با آنچه در جامعهاند و بیپرداخته

است. مثال روشنفکرانی که با مسائل سیاسی مختلف درگیر شدند، برخی از آنان جالي وطن کردند، برخی از آنان کار خود را از دست 
سر اي که در دوران گذار بهي اینها را که کنار هم بگذارید در جامعههمه کنند.اند و برخی در شرایط معیشتی سختی زندگی میداده
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گذرد؛ جدا طور کامل از آنچه در جامعه میگیرند که بهي قبولی به این معنا میکنم که کم و بیش نمرهي ما، فکر میبرد مثل جامعهمی
  اند.ي خود را با آنها تنظیم کردهبطهشان نوع رانبودند. اقشار مختلف جامعه هم بسته به موقعیت فرهنگی

نا نیست که ي فیس تو فیس باشد و بکنم چون درکم این نیست که رابطه باید رابطهگویید نمیمن احساس قهر به آن معنا که شما می
  ي روشنفکران باشند.واسطهاساسا تمامی اقشار جامعه، مخاطب بی

امروز توسعه فراگیر فضاهاي مجازي و اینترنت؛ رشد آمار گران مسایل اجتماعی و فرهنگی به باور تحلیل
اي که حتی روستاها و شهرهاي کوچک نیز سهم قابل توجهی از میزان رشد گونهکردگان در جامعه بهتحصیل

اند و گسترش ابزار ارتباطی میان افراد جامعه درکنار رشد شرایط سواد در جامعه را به خود اختصاص داده
تر از وسط... همه و همه این اعتماد به نفس را در میان قشر متوسطی که زمانی خود را عقباقتصادي بخش مت

جتماعی اي به داشتن لیدرهاي ااي باال برده که او دیگر عالقهدید؛ به اندازهروشنفکر در درك مسایل جامعه می
فتن چه اندازه در به حاشیه رکند. این موضوع و فرهنگی و سیاسی در میان روشنفکران را در خود احساس نمی

ي فراگیر روشنفکري در ایران تاثیرگذار بوده و آیا این رویداد فرهنگی و اجتماعی مختص ایران است یا پدیده
  یافته و درحال توسعه است؟جهان امروز در کشورهاي توسعه

گذار  الدرح کشوري ایران چون اما. ندارد رانای به اختصاصی پدیده این. است دادن رخ درحال درستی به کردید اشاره که ايپدیده		
تان بود با وضعیت روشنفکران ما ارتباط بیشتري داشته باشد. یکی از کارهایی که روشنفکر است شاید این مسئله و آنچه در پرسش

ي ي به مرحلهااز مرحله کند براي عبورکند همانگونه که مارکس هم به تعبیري در آثارش آورده، نوعی زایمان تاریخی را تصویر میمی
بیاید، فاصله کم  ها باالي آگاهیاي که گفتید درست است. وقتی که قدري آستانهدیگر به لحاظ فرهنگی، معرفتی و تاریخی. نکته

و به هرحال آید ي صرف به دست نمیکنند و تولید ایده صرفا با مطالعهشود. اما توجه داشته باشید که روشنفکران مولد تولید ایده میمی
وان تي ما مخاطبان خاص خود را دارد. میاي است که در جامعهتولید ایده و نظر کردن در امور و افراد را تحت تأثیر قرار دادن، مقوله

مجتهد شبستري  یعنی تأثیر روشنفکرانی مثل داریوش شایگان، گفت تأثیر روشنفکران کمتر شده که از مقتضیات رشد شهرنشینی است.
مختصات اجتماعی و داشت، کمتر است.  57هاي منتهی به انقالب و دیگران در روزگار کنونی از تأثیري که علی شریعتی در سال

تا . اما روشنفکر فقط دیالوصول بودن اطالعات استهاي اجتماعی و سهلفرهنگی جامعه فرق کرده. یکی از دالیل آن وجود شبکه
الوصول است اما سنتز و ایده و رصد کردن امور و تحلیل، ها کمتر شده، یعنی اطالعات خیلی سهلدهد. به این معنا هرچند که فاصلهنمی

ردازي و پي دینداري مثل ایران کنونی، نیاز به ایدهچه در باب وضعیت فرهنگی و چه در باب وضعیت و تلقی ما از دیانت در جامعه
پرداز مخاطبان خود را به درستی دارند. مخاطبانی که در تحلیل مسائلی از این تولید فکر هم دارد و همچنان روشنفکران مولد و ایده

تفاده کنند. توانند از آثار محققان و متتبعان اساند. همچنان که میکنند؛ ببینند که روشنفکران مولد در این باب چه گفتهدست نگاه می
تولیداتی  تواند مؤثر باشد؛ بسته به اینکهشود همچنان میما روشنفکر چون از طریق ایده با مخاطبان خود در سطح نسبتاً کالن مواجه میا

کنند چه نسبتی با موقعیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و دینی ما در روزگار کنونی دارد. به همین خاطر ضمن اذعان به اینکه که می
نم که آن تأثیر به صفر کي ما تغییر کرده؛ فکر نمیران به خاطر تغییر مختصات فرهنگی و مقتضیات شهرنشینی جامعهتأثیر روشنفک

رسیده باشد. البته اگر این دوران گذرا را هم سپري کنیم و به وضعیتی مثل وضعیت کشورهاي آمریکاي شمالی برسیم، آن زمان از این 
ر خود ي ایشان است. یعنی کسی که در دوران گذار کاي قوت کارنامهاین تأثیر هم به معناي نقطه شود وهم تأثیر روشنفکران کمتر می

کري ي آمریکا استاد دانشگاه و روشنفشود، دیگر نیازي به وجود او نیست. در جامعهرا به نیکی انجام داده و وقتی آن دوران سپري می
ي نفوذش بسیار کمتر از روشنفکران وطنی ماست. با مختصات فرهنگی اجتماعی رهشناسید. این روشنفکر دایمثل نوآم چامسکی را می

دانم چه زمانی است اما هروقت که اتفاق بیفتد میزان تأثیر سیاسی جامعه ما هماهنگ نیست. اگر چند ده سال بعد که من درست نمی



٥ 
 

کنم می شود. اما تا اطالع ثانوي فکرکارها تخصصی میشود چون نیازي به تأثیرگذاري آنان نیست و روشنفکران از این هم کمتر می
  کنند.هاي فرهنگی دارند سخنان روشنفکران را دنبال میي ما، کسانی که دغدغهبخش قابل توجهی از جامعه

  
کنند. آنها به هاي خود دیگر از روشنفکران تبعیت نمیي پاشایی در ایران نشان داد که مردم در انتخابپدیده	

از این نیز  ي بزرگی گفتند و البته پیشهاي موزسیقی پاشایی؛ نهتشخیص یوسف اباذري در زیرسوال بردن ارزش
را  اه فکري و اندیشگی خاصی ندارند؛ این موضوعبارها در بروز عالقمندي خود به مشاهیر و هنرمندانی که جایگ

اعی و سیاسی هاي فرهنگی؛ اجتمهاي دیگر به دلیل موقعیتي پاشایی با تمامی نمونهاند اما پدیدهبه رخ کشیده
مایت هاي پاپیوالر حایجاد شده در اطراف آن متفاوت بود. شاید شما اعتقاد داشته باشید مردم همواره از جریان

هاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورهاي مختلف ازجمله جامعه اما همین مردم هستند که انتخاباتکنند می
روحانی را  91نژاد را برگزیدند و در سال آقاي احمدي 88زنند. بخشی از همین مردم در سال ایرانی را رقم می

  است؟ هفته در آن چگونه قابل توجیههاي نطلبان را به مجلس کشاندند. این رفتار و تناقضاصالح 94و در سال 
ه اتفاقا ي پاشایی که اشاره فرمودید باید بگویم کچند تا نکته در پرسش شماست که به هرکدام مستقال پاسخ می دهم. درباره ي قصه

ین باب قرص ا دانم فقط دکتر اباذري درپارسال هم یک گفتگویی در این باب داشتم که راي خودم را آنجا گفتم. تا جایی که من می
ي روشنفکران به حساب بیاورید در همان مصاحبه هم موضع و محکم موضع گرفت نه دیگر روشنفکران و بعد اگر بنده را هم از طایفه

ن ر و تحلیل ایکنم در تفسیام، فکر میاي که با هم داریم و از آثار ایشان بهره بردهرغم دوستی چندین سالهدکتر اباذري را نقد کردم. به
ام. در آن مصاحبه هم توضیح دادم که همه جاي دنیا هنرپیشه اند و آن میزان از عصبانیت ایشان را من هنوز متوجه نشدهواقعه به خطا رفته

و خوانندگان پاپ خیلی مخاطب دارند. این اختصاصی به ایران ندارد. شما اینجا هم بیایید در قیاس با فیلسوفان، نویسندگان و اهالی 
تر از یک ها، ورزشکاران و خوانندگان, سلبریتی هستند. ایشان گله کرده بود که مجلس ترحیم فالن شاعر بسی خلوتهنرپیشه فرهنگ،

ا بگوییم چرا، جاي اینکه مها احکامی دارند که بقیه ندارند. تصور من این است که بهپاپ استار است. اما این جاي گله ندارد. سلیبریتی
میشه جور کاالها هک کنیم. سلیقه و ذوق هنري افراد و مخاطبان و شهروندان را باال ببریم. یادمان باشد که اینباید در کنار آن کم

شود که آقاي اباذري بگوید که چطور مخاطبان خود را دارند. من در موسیقی پاپ صداي چاوشی و خواجه امیري را دوست دارم. می
 خوانم بهق شخصی من است. همانطور که فروغ و حافظ و سپهري و سعدي و مولوي میها را دوست دارید؟ این ذوشما این موسیقی

ر ي فروغ و سپهري و .... منتشي ادبیات مقاالتی دربارهاین خوانندگان پاپ هم عالقه دارم. در عین حال من به عنوان کسی که در حوزه
 است راهی این 		اما نه با تخطئه بلکه باید کوشید که بدیلی عرضه کرد. باید کوشید که سلیقه و ذوق هنري افراد را باال ببریم 		ام.کرده

  .خواست واهدبرنخ رخت جامعه از چیزها این که بداند و باشد داشته بینانهواقع نگاهی و بگذارد قدم آن در باید قلم اهل و روشنفکر که
قرار  ي ما، مشخصا بیست سال اخیر را مدنظراست که جامعه کنم و برایم جالبقضایاي انتخابات اخیر امریکا را من به دقت دنبال می

. استثناي این انددادم. هرجا که مشارکت باال بوده مردم اتفاقا به کسانی که به تندروي شهره نیستند و مشی مداراجویانه دارند؛ راي داده
را ببینید،  86نژاد بود و گرنه شما آقاي احمدي ي عدالت اجتماعی و درعین حال ناشناخته بودناست که آنهم به خاطر قصه 84موضوع 

ي زیست تجربه«اي پیش از انتخابات هفتم اسفند منتشر کردم تحت عنوان را ببینید و همین انتخابات اخیر. من در مقاله 92را ببینید.  80
نژاد و تیم ایشان برنده د؛ آقاي احمديانتخابات مشارکت مردم پایین بو 81همین را گفتم که در سال » و انتظار حداقلی از انتخابات

ارد اند. یک استثنا دطلبان و مداراجویان راي آوردهشدند، هرجا که مشارکت باال رفته و بخش خاموش جامعه راي دادند، از قضا اصالح
  گذارد.بر این صحه می 76هم  80هم  92است. هم  84و آنهم 

شود. مردم ما درست است که ارد جالب است که طرفدارانی دارد و کاندیدا میي آمریکا، ترامپ با این مواضعی که ددر جامعه
 و کم کنممی رفک آیدمی باال که مشارکت اما کندمی فرق قصه آیدمی پایین که مشارکت. اندنکرده گم 		اند اما مسیر رانوسان داشته
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اي گشوده به توسعه و روابط جهانی و افراد وجیه و کاردانی مثل رئیس خواهند. مشی مداراجویانهکه ملت چه می است معلوم بیش
با  تواني ایران را از این حیث میاند. قبله و مسیر گم نشده. جامعهدولت اصالحات، روحانی و کسانی که امروز در مجلس راي آورده

تري مثل ي آمریکا رییس جمهور متعادلي ایران باالتر است. البته در جامعهموع میانگین جامعهي آمریکا مقایسه کرد و در مججامعه
شود ولی در عین حال کسی مثل ترامپ با این میزان اقبالی که به او شده براي من جالب است که یک بخشی از اوباما هم انتخاب می

گویم باید طرف مخالف را ندید، اتفاقا سازو چقدر مشکل دارد. من نمی اشتدبیر است و مالحظات سیاسیي آمریکا چقدر بیجامعه
ها ر این حوزهطلبی را دوست دارم و دکار دموکراتیک اینگونه است که انسان عمیقاً کثرت را به رسمیت بشناسد. با اینکه مشی اصالح

م که شناسم و باید هم بشناسیي خودم به رسمیت میز در جامعهگران و اصولگرایان را نیام و عمیقا به این باور دارم اما محافظهقلم زده
 ي زندگی و دیانت وکنم میزان اقبال به سمت مقابل به گواهی عدد و رقم، خصوصاً نحوهتوازن به هم نخورد. درعین حال فکر می

رت به مینطور است. درعین اینکه کثکنم مسیر هم هدهد که این نگاه غلبه پیدا کرده. من فکر میسیاست در شهرهاي بزرگ نشان می
کنم در همین اند، با همین مختصات جهان سومی ما، فکر میي متوسط شهري یا شهرهایی که رو به توسعهشود، طبقهرسمیت شناخته می

قواعد بازي را  دتوانروند و البته که من تعلق خاطري به این نگرش دارم و امیدوارم رقیب هم تا جایی که میطلبی پیش میمشی اصالح
ت سی هاي گسترده، فهرسرغم رد صالحیتدانید چگونه بهرعایت کند. این انتخابات اخیر در تهران خیلی گویا بود. همانطور که می

اید ي موانع ما برغم همهکنم مسیر هم همین است و بهي امید در شهر راي آورد و تمامی افراد فهرست وارد مجلس شدند و فکر مینفره
  یش برویم و مختصات را بشناسیم.پ

  
هاي اجتماعی و فرهنگی ایران چگونه آقاي دباغ شما سرنوشت جدال میان روشنفکري و عامه را در جریان

  کنید؟بینی میاي براي این جدال پیشبینید و چه آیندهمی
کنندگان کاالهاي مخاطبان و مصرف هاي مرجع یا روشنفکران وي میان گروهکنم در جوامع در حال گذار هرچه فاصلهفکر می

 نگرش ینا که روزي تا 		هاي اجتماعی و فضاهاي واسطه که مجال را فراهم آوردند؛ خیلی خوب است.فرهنگی کمتر شود، به مدد شبکه
ران مولد وشنفکر به داریم نیاز اوال هستیم، گذار درحال همچنان چون ما اما ندارد روشنفکر به نیازي جامعه دیگر بربندد رخت میان از

ها هرچه لهکنم آن فاصتر شود. تصور میپردازي کنند. احتیاج داریم تا مانیفست ما موجهي فرهنگ، دیانت، اجتماع نظریهکه در حوزه
ز روشنفکران ي مردم اتواند با آشنایی بیشتر و در معرض آنها قرار گرفتن کمتر و کمتر شود و بعد هم تصویري که عامهکه هست می

ارند تغییر کند. اگر اطالعات بیشتري در باب زندگی آنان داشته باشند، آن وقت شاید احساس همدلی بیشتري کنند با این جماعت. د
شود فهمید روشنفکران چه ي ما با مختصات فرهنگی که داشته است از چند ده سال پیش تاکنون میاي مثل جامعهدر جامعه

د و تواند سطح فرهنگی مردم را ارتقا دهنقدهایی کرد در عین حال گشوده بودن نسبت به آنها می شوداند. میهایی کردهآفرینینقش
  تر کند.بینانهشان از روشنفکران و کار آنان را واقعدرك

  
دوست دارم اندکی هم به عالیق خودتان بپردازیم و آن تقارن خط فکري شما میان سپهري؛ مولوي و حافظ 

هاي هریک از آنها وجود دارد چگونه سازشی درونی براي هایی که در اندیشهرغم تفاوتاست. میان این سه به
خصوص وقتی راس سهراب در این مثلث به غیرعمیق بودن و گرفتار سبک و قالب اید بهوجود آوردهخودتان به

ست در بیهاي ادشود؟ آیا عالقه شما به عرفان مدرن و متافیزیک عرفانی ناشی از این شخصیتماندن متهم می
فلسفه تحلیلی  توانید توضیح دهید. اینتان از فالسفه غرب مثال ویتگنشتاین را چطور میاین صورت تاثیرپذیري

  چه نسبتی با عرفان مدرن و روشنفکري دارد؟
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در  ن سلسله مقاالتام و هفت مقاله از ایمن راجع به آنچه که موسوم است به روایت من به عرفان مدرن, تاکنون هشت مقاله نوشته
وستان هاي بسیاري از دي الجوردي سپهري منتشر شده است. خوشبختانه در این مدت فیدبکدو کتاب در سپهر سپهري و فلسفه

ر لطف اند و دوستانی هم از سام. کسانی مالحظات انتقادي خود را با من در میان نهادند، برخی پیشنهادات نیکو و سازنده داشتهگرفته
  صورت خصوصی.اي بهصورت مقاالت و پارهاي بهاند. پارهمتعددي نوشتهمطالب 

ي، حافظ، ام. مولوهاي شخصی من هستند و بسیار از محضرشان استفاده کردهشما از چند شخصیت نام بردید که البته دلمشغولی
فسکی است. ان هیک است و دیگري داستایوویتگنشتاین و سپهري. البته مایلم به آنها دو شخصیت دیگر را هم اضافه کنم که یکی ج

تم تا توضیح این را گف ام خصوصا مجتهد شبستري.هاي دینی پس از انقالب بردههاي رفورمیستي نسبی که از اندیشهدرعین حال بهره
ان کار تخصصی کرده، ي زبي تحلیلی و در باب فلسفهي فلسفهداده باشم که من البته به عنوان کسی که فلسفه آموخته است و در رشته

ار ام. این روزها هم در کي یک اثر کالسیک و شرحی که بر آن نوشتهام. از درس گفتار، مقاالت، ترجمهآثار متعددي منتشر کرده
ت تحت ي ویتگنشتاین. این چهارمین کتاب من اسي تحلیلی هستم یعنی در باب فلسفهي فلسفهنهایی کردن کتاب جدیدم در حوزه

ي شینهکتاب تمام شده و در کار ویرایش نهایی آن هستم. با چنین نگرش و پی». ي تحلیلی با محوریت ویتگنشتاینر باب فلسفهد«عنوان 
ر عبارت بوده ام در سالیان اخیي فکري خود به آن اندیشیدهمعرفتی و تربیتی، یکی از نکاتی که در تأمالت دراز آهنگ نظري و پروژه

ام از این قرار است که آیا در جهان راززدایی ي کنونی. پرسشی که با آن درگیر بودهر جهان راززدایی شدهاز مولفات سلوك معنوي د
امی هاي معرفتی جهان جدید را مثل آتاناي از مولفهي کنونی اگر کسی مثل من به جهان کنونی گشوده باشد و مدرن باشد و پارهشده

انگارد. آیا سلوك معنوي محلی از اعراب دارد؟ اگر پاسخ مثبت است مولفات آن چیست؟ بیو پولورالیزم را به رسمیت بشناسد و موجه 
ام به این پرسش پاسخ بدهم چون پیش از آن نوشته بودم که در آثار نواندیشان دینی ما اگر در باب من از چهار سال پیش کوشیده

وك اند، در باب حدود و ثغور سلهاي فراوان کردهسنجیه و نکتهي میان علم و دین، عقل و وحی آثار خوب و مبسوطی منتشر شدرابطه
  هاي عرفانی به هستی این کار کمتر صورت گرفته.ها و نگرشمعنوي یا آنچه عبارت است از آموزه

ترنم «این مقاله اکنون در کتاب » عرفان و میراث روشنفکري دینی«اي نوشتم تحت عنوان خاطرم هست ایامی که ایران بودم مقاله
منتشر شده است. همین پرسش را در آنجا درانداختم که ظاهراٌ این بخش از نظام معرفتی نواندیشی دینی ما مغفول » موزون حزن من

ایم شودهي کنونی و در جهانی که ما گواقع شده و به آن چنانکه باید پرداخته نشده. یعنی به منزلت عرفان و سلوك معنوي راززدایی شده
رانداختم. ها با خود داي که از قبل داشتم و در این سالفت جدید. این سلسله مقاالت پاسخی است به آن پرسش و دغدغهنسبت به معر

ي دیگر هم بنویسم. بنا دارم در ده نوبت، ده مقاله بنویسم تا این سلسله نوشتارها به پایان برسد و در نوشتار آخر هنوز باید دو مقاله
  انتقادها هم پاسخ بدهم. اي ازامیدوارم به پاره

هاي هشناختی دارد که ناظر به دغدغشناختی، انساني حدودشناختی، معرفتهاي مختلفی دارد. مولفهعرفان مدرن به روایت من مولفه
 ها را از منظرهاي مختلف به روایت خود در این سلسله مقاالت پرده برگرفتم. مشخصي اینهاي وجودي است. همهسیاسی و دغدغه

ت ام. درعین حال پرسش اصلی عبارت اسهاي فلسفی خویش هم بهره بردهها از آموختهبندي و توضیح این مولفهاست که براي صورت
ام. ي کنونی. در این باب تاکنون چندین مفهوم هم برساختهبندي و توضیح سلوك مدرن در جهان راززدایی شدهاز چگونگی صورت

ام از یگري متافیزیک نحیف، کورمرگی و سالک مدرن. این مفاهیم را جهت ایضاح بیشتر مرادم ساختهیکی ایمان آرزومندانه است، د
بندي روم در مقاالت انتهایی از کل کار جمعکنم و امیدوارم پیشتر که میهاي مختلف آنچه که از آن به عرفان مدرن تعبیر میمولفه

ازخوانی هاي خود. نوعی بي ما و میراث ستبر عرفان ادبی ما بهره بردم و هم از آموختهکنم. به این معنا هم از ادبیات کالسیک و مخزن قو
ان و امر ي عرفام. درعین حال از درك خود از رابطهانتقادي عرفان سنتی است. من مفهوم فنا فی اهللا را در این سلسه مقاالت نقد کرده

ها از منظر ام. اینسیار دارد. در باب چگونگی مواجه با مرگ هم سخن گفتهي بسیاسی پرده برگرفتم که با درك عموم عرفاي ما فاصله
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ها ي اینام. همهي معرفتیکنم و در کار تکمیل کردن این پروژههاي مختلف آن چیزي است که از آن به عرفان مدرن تعبیر میمن مولفه
که  هاییها و ناولاز ادبیات هم از عرفان و فلسفه و رمان هایی است معطوف به آن پرسش مقدري که درانداختم. در این باب همپاسخ

  		ام. هاي اخیر نوشته شده، بهره بردهها و سدهدر دهه
  

  کتاب تازه چه دارید و آیا قصد ندارید به ایران بازگردید؟
پهري اب شعر و عرفان سهاي من درببه تازگی از من منتشر شده است. جلد دوم مقاالت و مصاحبه» فلسفه الجوردي سپهري«کتاب 

حلیلی ي تاي از مقاالت از عرفان مدرن. دو کتاب دیگر هم در دست دارم. یکی چنانکه عرض کردم در باب فلسفهاست. همچنین پاره
ت سال هایی است که در هشبا محوریت ویتگنشتاین که ویرایش و بازخوانی آن به اتمام رسیده. مجموعه جستارها و مقاالت و مصاحبه

ی خوانی و بازخوانی نهایآرایی و نمونهي صفحهام. امیدوارم تا آخر فروردین به ارشاد برود. کتاب در مرحلهیر در این حوزه داشتهاخ
پیام  «است و پس از اخذ مجوز منتشر شود. عالوه بر این دو اثر دیگر را هم در دست دارم. یکی مجموعه جلساتی است که تحت عنوان 

که این » یي بیکرانزمزمه« پردازم تحت عنوان ام که پیاده شده و ادیت شده. بعد از آن به این میدر تورنتو داشته» ه ماعارفان براي زمان
ورتی، هاي است که براساس آراي کریشتا مام. این اثر بیشتر ناظر به خودکاوي و خودشناسی و بحثتعبیر را هم از سهراب برگرفته
هاي خودشناسی داشتم. خوشبختانه تمام این جلسات پانزده گانه پیاده شده و ادیت صه، معطوف به مولفهمولوي و دیگر بزرگان این عر

هایی ورق روشن وقت: جستار«اي بر آن بنویسم. کتاب سوم هم یعنی عنوانش است شده و مبسوط است. من باید آن را ببینم و مقدمه
شناسی است که امیدوارم آن هم مجوز هاي روشنفکري و دینهاي من در حوزهبهها و مصاحي نوشتهکه مجموعه» در فلسفه، دین و هنر

شده. اگر  هاي مختلف نیز در این کتاب گنجاندههاي من در باب فیلمبگیرد. جستارهایی در فلسفه، روشنفکري و فیلم. مجموعه نوشته
  شود. این سه کتاب از من منتشر 95تقدیر موافق تقدیر بیفتد، امیدوارم در سال 

  در باب بازگشتم نیز امیدوارم شرایط مناسب شود.
  
 


