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  ین دینانیسحتفلسف به سبک غالم
  

  1395، اسفندماه 76منبع: مجله نسیم بیداري، شماره 
  

ابراهیمی دینانی داشت که از  ینحسغالم »شعاع شمس«سروش دباغ چندي پیش ذیل یادداشتی نقدي به کتاب 
محورهاي جدیدتري را در نقادي  هاينقادبه آن داده شد اما دباغ در پاسخ به این  ییهاپاسخسوي شاگردان دینانی 

سروش دباغ نکات  هايينقاد. دهدیمقرار  موردنقدو ابعاد دیگري از آثار و نحوه تدریس دینانی را  کندیمخود باز 
ته و بررسی قرار نگرف موردنقد تاکنونمهمی چون دینانی که  هايیتشخصار و تدریس اساتید و مهمی را در مورد آث

. او با اشاره به اهمیت نقدهاي معرفتی امیدوار است که این نقدها چنانچه سنتی دیرین حوزه علم کندیماست آشکار 
ینکه راهی باشد براي طرح مجادالت است به یک فرهنگ تبدیل شود نه ا یفرهنگو دانش و دانشگاه و مراتب عالی 

  کند. یمبه نکات مهمی در اندیشه ورزي و آثار ابراهیمی دینانی اشاره شخصی. دباغ در گفتگوي پیش رو 
  

انی گفتگو یکی از قدهایی بود که شما به دین میانۀ در برآوردن بانگ و شدن برافروخته انضمام به بودن، جدلی
شان ای حوصلگیبی. گاهی سن و سال و اندشنیدهرا بسیاري دیده و  دینانیوارد کرده بودید. این نوع مواجهه 

ا از این حوصله ر نقدکننده  یا گفتگوکنندههم معتقدند که سطح سواد پایین افراد  ايعدهو  دانندمیرا علت 
 . به نظر شما کدام موجه است؟دینانی ربوده است

و  هل شد و افرادي یزبرانگبحثهم تا حدودي  کهایشان نوشتم  »شعاع شمس«که در باب کتاب  ايدر آن نوشته
. گفتگو بحث و گ برآوردن ایشان در میانبرافروخته شدن و بان ۀبودم به  قص کرده اشاره ،ندنوشتمطالبی  آنعلیه 

ضور در انجمن حکمت و فلسفه و ح چندسالههم تجربه  ،من بود هايشنیدهوعات و سمهم مبتنی بر م این داوري
 ان نقلاین دو تفسیري که شما کردید یا از قول دیگر علی اي حال،  .»معرفت و پژوهش«در موسسه  آن پیش از

به تفاریق اساتید  ،کانادا و آمریکا سل اخیر در 6 در همچنین ،بودم انگلستان ایامی که کردید به نظرم ناموجه است.
گفتگو  یآرامبهیا در آستانه بازنشستگی هستند و  اندشدهیا بازنشسته  ،است 75-70مسن را دیدم که سنشان باالي 

اگر آدم اهل طاقت آوردن و  .ایشان دیده نمی شود در یطاقتکمکالفه شدن و  احیاناًحوصله نداشتن و  و  کنندمی
کسی خودش مایل  یتاما وق .وارد گفتگو نشود ،حوصله ندارد بینیدمیبه هر علت و دلیلی یا نیست گفتگو پیش بردن 

چنانکه قبال  .دباشبازي معرفتی به نظرم باید ملتزم به قواعد  ،به گفتگو و بحث دهدمیعالقه مند است یا تن یا است 
آشنا  یکهوقتی من با  ؛داشتم را هیکجان بسیار با  حشرونشرتوفیق هم نوشته ام،  روزگاري که انگلستان بودم، 

 يگفتگو بحث و توفیق مجال و  سالی 10 ، سالگی 90تا آخر عمرشان در از آن زمان  ؛ساله بود 80 تقریباًایشان  ،شدم
 .هیک را ندیدمعصبانیت و برافروخته شدن  باریکمن این گفتگوها  در طول. در این مدت و با ایشان را داشتم

. کردیمایشان موضع من را نقد  کردممیرا نقد  هیکانتقادي بود یعنی من موضع گفتگوهایمان هم اقع از مو بسیاري
روخته فبرا هم اربیکدر این سالیان اما  ،مخرسند حقیقتاز این بابت ا امبردهاز ایشان  ياستفاده بسیار هاگفتگو در این
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سن، برخورد از سر عصبانیت و ناشکیبایی را هیچ موجه نمی کند. دربارة  بودنباال  کنممیفکر   .شدن ایشان را ندیدم
ا هیج ر سخن گفتن گونهینا ،یک اهل فلسفه عنوانبه .است ترناموجهاز اولی  سبب دومی که ذکر کردید، به نظرم 

  !!!ر شودرفتا گونهیناپس است  ترپایینتر است یا اینکه سطح سواد فالنی از بهمانی باال بر نمی تابم؛
ثال من راجع به من و ام به سواد فالنی یا بهمانین است من راجع کحاال مم ،یعنی گفتگوي سقراطیتفلسف  اصالً

 فته شود که رگرفته شود و گدلیلی ب مثابهبه امر که در یک بازي معرفتی این شودنمیداوري داشته باشد اما این باعث 
 اعدهاین ق د،کننمیباشد هیچ فرقی  خواهدمی یهرکس .را ندارم شانحوصله، ازاینرو هستند ترپاییندیگران از من 

سی که ، با هر ککتابی منتشر نکرده باشد اصالًجلد کتاب منتشر کرده باشد یا یک جلد یا  30 ، اگر فردندارد مستثنا
سطح سوادشان ان مخاطباینکه ما بگوییم  ،گفتگوي فلسفی مقتضیاتی دارد به قواعد آن تن دهد. گفتگو می کند باید 
و  کتیاگوایس صبغهخیلی . صادقانه بگویم، این سخن اشتباه است ربوده  فرد حوصله را ازامر پایین است و این 

وزن ندارد و با شیوه دیالوگ سقراطی و گفتگوي فلسفی که  ايذرهدارد و در ترازوي تحقیق و انصاف  خودمحورانه
ا صر و باساتیدي که  ه امبارها دید فرسنگ ها فاصله دارد.  شدهقبول به نگاشته شده و تلقیموجه ا است يامریک 

در انگلستان من  استاد خود .دهندمیدرس یک و دو  هايترمحوصله سر کالس حاضر می شوند و به دانشجویان 
 درسهمسال اول  هايبچهبه  دادمیري که در دکت هاییدرسبر  عالوه ،گیسال 56 -55 و سال در سن د در آن زمان

 بااو شرکت می کردم؛  یشهاکالسداشت، دو ترم در  introduction to philosophy و کالسی با عنوان دادمی
د ؛ با خوگرفتمیجدي و  دادمیپاسخ  ه بودندکه تازه از دبیرستان درآمدرا  هاییبچه تسؤاالو  دادمیدرس  عالقه
  !!!چه به دانشجویان سال اولی را من ،ت بودمشاگرد مایکل دام ،هستم تمام پروفسورمن  گفتنمیهم 

او . کردیمکه خانمی در آستانه بازنشستگی تدریس  رفتمیمسر کالسی  سه سال پیش ،در همین دانشگاه تورنتو
 50 شاگردانش ، به رغم اینکه با کردیمتدریس  باحوصلهساله بسیار  20 -19  ییهابچهرا به  این دورة فلسفی هم

 سال اختالف سنی داشت.

 و  از جنس فخر فروختن است؛  محلی از اعراب ندارد معرفت بخش  دیالوگ در و در بحث ،این نوع سخن گفتن 
کتاب  10ماشین، پس با شما حرفی ندارم یا یکی بگوید من  1ماشین دارم و شما  4مثل اینکه بگویم چون من 

  . پس بین ما گفتگو نباید جاري شود اما شما فقط یک مقاله دارید امنوشته
یاد چیزي تا  کنیممیمتفاوت است گوش  مانمعرفتی و تربیتی هايپیشینهما با طرف مقابل ولو اینکه گفتگو یعنی 

ده سال اخیر در در  .از ما عالمه دهر نیست یکیچه، سال 40 یا است ترکوچکسال از من  20حاال طرف  ،یمبگیر
 ه درچ کندمی سؤالیک کسی از من وقتی ده که این بوتلقی ام  واقعاً  کالسهاي مختلف و متعددي که داشته ام، 

 را الب مط این انسانهست  وقتییک .هست استفاده کنم اينکتهاگر که  بدهمگوش  ،کالس چه در محافل سخنرانی
ما به اگر ش اعتقاد دارد؛ به این شیوه سقراطی و دیالوگی عمیقاًهم هست که  وقتییک؛ کندیممطرح  از سر تعارف 

  نمایان است.، آثار و نتایج مترتب بر آن، در نگرش و رفتار شما این دومی باور داشته باشید
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 آیا این نقد نشدن آثار ایشان را شودنمیاینکه آثار ایشان نقد  ه بودیدمطرح کردهم را  يشما بحث دیگر
تی یا امکان ناراح یندناخوشا يهامواجههو منتقدان با ترس از  گفت برآمده از همین اخالق ایشان است توانمی

تا کسی  و است جاافتادهاینکه این به خاطر سنت بدي است که در ایران  یا ؟ روندینمایشان به سراغ نقدشان 
 که دست به نقد او دهدینمرا  جرئتدیگر کسی به خودش این  شودیمصفتی از بزرگی روي اسمش سوار 

 . شودیم موکولار به بعد از فوت آن فرد کبزند و این 
که ست افردي  خود شودمیاول کسی که متضرر نقد نباشد یا فلسفه  تبه نظرم روشن است اگر در عرصه معرف 

شش کو رفتهرفتهامیدوارم  دارد،وجود  نوع برخورد ید اینتکه گف طورهماندر فرهنگ ما . کندمی را مطرح هایشیدها
فکر نم کنگاه میبه دوران معاصر  وقتیاز این حیث  .ممکن بشود یراحتبهکسی هر جمعی به سمتی برود که نقد 

شگرفی  أثیرتچون عالوه بر بودند  بختیار بسیارسروش در فرهنگ ما عبدالکریم ی و تشریععلی کسانی مثل  کنممی
ر هاست. نقد شده و این نقد بسیار به آنها کمک کرده  بسیار هایشانایده ،که داشتند به گواهی دوست و دشمن

 هايدههدر ملکیان هم  ، جناب خدمت به ایشان شده ینتربزرگ قطعاًنقد بشود  هایشایدهاندیشمندي که آراء و 
یگر افراد هم د منتشر کرده ام، آثار ایشان  برچند نقد در قالب مقاله و مصاحبه  شخصا بختیار بوده از این حیث  اخیر

 ه هر فرديب نقدها این یتدر عالم معرفکه  تبدیهی اس یشوبکمو  تبه لحاظ فرهنگی این نکته روشن اس .طورینهم
خیلی تی حوجود دارد  همید تکه گفعارفاتی ت آندر میان ما  بلکه کمکی است به او. کندینماو را تخریب  تنهانهبشود 

 فقطهن و شخصیتش کندمیطرف فکر ي شخصی همراه بوده است، به نحوي که هاحساب یهتسو نقدها با از مواقع
به علل و دالیل گوناگون، اهالی فرهنگ علی اي حال،  .می کند مقاومت وقتآن ، قرارگرفتهمورد هجمه  هایشایده

جناب  زجملهااز افراد  ايپارهکنم می علی ایحال، تصورو فلسفه در میان ما، از نقد معرفتیِ آثار دیگران پرهیز میکنند. 
و   به خاطر کاراکتر ایشان از این نقد نشدن بخشی است. و آثارشان نقد نشده نبودهبختیار  از این حیث دینانی 
  رواج یافته.به خاطر قصه فرهنگی است که در میان ما  همآناز  بخشی ،است ایشان احتمالی هايواکنش

 کنممیفکر  ، در عین حال است سخنم صریح م، گرچهاضافه کن به این مسئله خواهممینکته دیگري را هم 
فلسفه پژوه  بلکه ،متفکر نیستند دینانی دکتر  نکته این است کهآن  .بخشی از پاسخ شما به این پرسش باشد تواندمی

 منتشراب متعددي در این ب آثار و با فلسفه اسالمی آشنایی خیلی خوبی دارند ایشان این است که بارز خصلت .هستند
  .ایشان هم این امر است سبب نقد نشدنِ یکتا جایی که من دیدم  ؛نویی ندارند هايایده اما اندکرده
   

 نشان از اهمیت فرد نقد شده و جایگاهش در جامعه علمی خودش داشته باشد. تواندیمدرواقع نقد 
این  .»در شعاع شمس«کتاب  ، مثالًشیوه کارهایشان استبه  ناظر ه بودمدینانی گفت دکترراجع به من  آنچهمثالً 

ت؛ در هم هس نقد نوع این آثار، از نقد  مراد . داشتکتاب فاصله  متعارف نشر استانداردهاي که با  بودکاري  کتاب
ی نوی هايایدهوقتی  ،نو است هايایدهبخشی از نقدها هم معطوف به طرح  ، چنینییناافزون بر نقدهاي  عین حال، 

 ديایا کانت منتشر کنم و افر نشتاینویتگکتابی راجع به من مکن است م .کنندنمیدر میان نباشد افراد هم نقد 
فاقد  ،»شمس عشعا«مثل  کتابی کنندیا اینکه تصور ؛ و نقدي بر آن بنویسند و نند من را موجه ندا هاياستدالل
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 ناظر به هم هست که نقد از دیگري نوع  ؛ افزون بر ایننقد نوشتن است جوریک معیارهاي علمی الزم است، این
روش  اصول فلسفه و« کتاب مقاله ششم طباطبایی  مرحوم عالمه مثالًاندیشمندان است. و بدیعی ابتکاري  هايایده

، تا بحث برانگیز بود. مالحظه کنید بدیع و ،يبندصورت آنکه با  ندطرح کردرا اعتباري ادراکات بحث  ، »رئالیسم
حصیل تکسانی که در سنت فلسفه غرب  در میان چهة آن بحث شده و آثار متعددي منتشر شده، دربار چقدر  کنون
 رحومماین بخش از آراء  شخصا  .کنندمیطبیقی تچه کسانی که کارهاي  ،چه کسانی که در فلسفه اسالمی اندکرده

 رمن درباره آثار دکت کرده ام.  مالحظات انتقاديِ تطبیقی  هايبحث درباره آن و  امدادهطباطبایی را مبسوط درس 
 و دیگر  »شعاع شمس «؛ آثاري نظیر آثارشان استبرخی از انتشار  ةمعطوف به نحوازاین سنخ نیست، بلکه  دینانی

 نهابه آ جدي از این حیث به نظرم نقدهايکه  اندداده انجام راجع به برخی دیگر از شاعران ایشان گفتگوهایی که 
   .وارد است

که  یهایایده دارند، نویی  هاییایدهایشان  تصور نمی کنم. خواندمیم، عموم آثار ایشان را ایران بودم  کهیوقتا ت
وقتی  هرحالبه .به آن بپردازندنقد  مدر مقام شرح یا در مقابتوانند افراد  را داشته باشند وبودن  یزبرانگبحثعداد تاس

  ، می توان به مسئله از این منظرهم نگاه کرد.  شودنمیو نقدي راجع به آثار فرد از این حیث نوشته  گذردمی هاسال
  

همچون سایر آثارش در صحنه نشر کتبی و کالمی اسلوبی ایشان  کرده بودید که همچنین در نقدتان مطرح
وارد کردید را نیز من که شما  رااین نقدي  .حقیقاتی و علمی نیستتیک پروژه  در چهارچوب کهد نبداهه دار
  . نیست روشمندایشان  يهاکتاببود  شدهگفتهکه  امیدهدهم  هاينقاددر دیگر 

دفتر «ا ی »ماجراي فکر فلسفی در جهان اسالم«صریح و کوتاه میگویم برخی از آثار ایشان آثار خوبی است مثل 
تم من گف آنچهنوشته شدن را ندارند.  البداههیفمعلوم است امکان  وکه آثاري هستند ارزشمند »  آیت عشقو عقل 
افظ حو مولوي  وراجع به خیام که ایشان بود  ريمحو گفتگو يهاکتابمرادم . شعاع شمس است چونآثاري  درباره

 این آثار در چهارچوب یک کنممی یدتأک بازهمدارد به این معنا  البداههیفبه نظرم اسلوب  هایناصحبت کرده است.
   .حقیقاتی و علمی نیستتپروژه 

 بود که مشخص کامالً و ایشان شرکت کردم يهاردهاز  چند تامن  ،ایشان است هايکالسدر رابطه با نقد دوم 
در  ی از کالسشانبخش کردمیمشرکت را دکتري ایشان  يهاکالسمن  .آیدمیبدون برنامه قبلی سر کالس ایشان 

جربه . این مطلب هم شامل تشوندینمحاضر  سر کالسبا آمادگی قبلی  اینکه ترمهمو نکته  گیردمیگفتگو شکل 
سر  فردي که درهرحالو گفتگوهاي طوالنی.  هاکالسبراي که از برنامه نداشتن  امیدهشن وفوربهو هم  شودیمخودم 
 و قبلی با آمادگی باید کامالً، حتی براي یک جلسه تدریس، چه فلسفه اسالمی باشد چه فلسفه غرب رودیمکالس 

  .با برنامه مشخص شرکت بکند
ار آثنظرم که به است خوب ایشان  رآثاهم راجع به نکته دیگر  .شودمینقد جدي به ایشان وارد هم  از این حیث

 .و فرد را ممکن است اذیت کند است اطناببخشی از مطالب کتاب از جنس و  خوبی ندارد ویراستارهايایشان 
 تواندیم حجم کتابی داشته باشد خوب یراستارهايوآثار اگر  این کنممیو فکر  زیاد استدر آن  نیز تکرار و تطویل
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ثربی که آقاي ی طورهماناین است که آثار ایشان تحقیقی نیست رم من مربوط به اهم برسد. نقد چه چهارمیکتا به 
یلی خ، بسیاري از ارجاعات ایشان کلی است. وارد کرده بود هم گفته بود و نقدي به ایشان در مورد کتاب ابن رشد

اخل یک باید در د کنیدمی تحقیقییک کار وقتی متعلق به کدام سنت است شما  لزوماًمعلوم نیست  ارجاعاتشاناز 
وع ن به نظرم این چهار .درست نیستیا دقیق نیست  یا ارجاعات امیدهداز آثار ایشان را  ايپارهمن خودم  .باشد سنت

  .گرفت شودمیایشان کار ایراد را به شیوه 
ایشان که معلوم است بدون برنامه قبلی  يهاکالس درچه و از آثار ایشان  ايپاره البداههیفچه در باب اسلوب  

گفت  گپ و .تدریس فلسفی فاصله بسیار داردمن از با تصویر و درك  کمدستو این  شدندیمسر کالس حاضر 
ومی سر با سیالبس معلیا  با برنامه مشخص کالًاشکالی ندارد اما اینکه شما  درس بحث آزاد در یک جلسهیا فلسفی 

تاري . نقد دیگر هم شامل ویراسباید تصحیح بشود حتماًمهمی است و  یشناختروشکالس نروید این به نظرم خطاي 
از  ییهابخش قطعاًجدي مورد مطالعه قرار بدهند  صورتبهآثار ایشان بود و اینکه معتقدم اگر خودشان هم کتاب را 

به سنت خوبی که در کانادا است اشاره کرد. در اینجا هیئتی از داوران  توانیمشکل . درباره این مکنندیمآن را حذف 
در وري دابراي یک کتاب انگلیسی  کنیممیصحبت  باهمداریم  ما که همین االن. مثالً کنندیمرا بررسی  هاکتاب
و بعد ناشر تصمیم  نویسممیبراي ناشر چه به لحاظ محتوایی  و چه به لحاظ صوري م رامالحظاتکه دارم  دست

استاري ویرمحتوایی افزون بر نکات  .که به لحاظ فنی کتاب را ویرایش کند دهدمی یراستاروو کار را به  گیردمی
و جنبه تحقیقی  ارجاعاتمسئله است. نکته چهارم  نشدهانجام که من خواندم) ییهاآن( دینانی روي آثار آقايجدي 

نه  و دهندمیدرستی ارجاعات  کارکردندپیش از ایشان در این عرصه   که يافرادایشان نه به آثار کار بود اینکه 
  .سال انتشار داشته باشدو  شدهثبتکه شماره  ارجاعاتیمانند  است یارجاعات دقیق اندآوردهارجاعاتی که 

  
ی تلقی یک نکته منف عنوانبه تواندمیچقدر  کارآمد باشد و تواندمیآشنا نبودن ایشان با فلسفه غرب چقدر 

  ؟کشندیمو فالسفه غرب هم سرك  هایشهاندبخصوص براي کسی مثل آقاي دینانی که گاهی به  شود؟
المی آشنا فلسفه اسبا اشکال ندارد کسی  طور کههمانصول اشکالی ندارد کسی با فلسفه غرب آشنا نباشد علی ال

آثاري در حوزه فلسفه غرب منتشر کند اعم از ترجمه و مقاله و  فقط کسی یا دیگري کار بکند ساحت و درنباشد 
اب چگونگی در بوارد است  اشکالی که به آقاي دینانی .کتاب یا کسی فقط در حوزه فلسفه اسالمی آثاري منتشر کند

ي چندین خطاداده بود ایشان  که توضیحاتیاست. ذیل کار هگل و بعد فلسفه تحلیلی  ناموال هايآموزهخواندن 
کار  ایشان در این عرصه .غربی در آثار دیگرشان هم هستفیلسوفان فاده از تاین نحوه اس کنممیو فکر  داشتجدي 

نه آثار کالسیک  و نه تحصیالتی در حوزه فلسفه غرب داشتند نه خارج از کشور درس خواندند ،جدي نکردند
در جاي خودش هم خوب است اما شما وقتی  کهبودند و هستند  آشنا هاترجمهحداکثر با  انددیدهفیلسوفان غربی را 

اشید یا داشته ب يامالحظهدر مورد آن موضوع مطالعه قابل باید بکنید تطبیقی  يهابحثی از جنس بحث خواهیدمی
خوب  گویمیم شومیممواجه خطاهاي جدي  با چنیندر آثار ایشان وقتی  .آشنایی خوبی با فلسفه غرب داشته باشید

را نکنند یا این بخش را به دیگران بسپارند که در حوزه فلسفه غرب  تطبیقی هايبحثاین است که ایشان 
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 کندیمو حرف من این است که کسی که درباره این مباحث صحبت بحث تطبیقی خیلی خوب است  .اندکردهیلتحص
   خواندیمحوزه باید به هر دو حوزه مسلط باشد یا وقتی مطالبی از آن شخص در این 

 ربیغتوضیحاتی که ایشان راجع به فیلسوفان  .آشنا استمباحث با مبانی  ،شخص در آن عرصه آندریابد که 
 اینبه نظرم  .نیست توجهقابلدارند  آشناییفلسفه غرب  با اهل نظر و کسانی که وضیحاتی است که برايت ،دهندمی

الن روایت شما از ف من به مثالًالبته اینکه  .تحلیلخطاي در از جنس  ،لطمه میزند چون خطا استبه ایشان  برخورد
نشان  ددهیمی درباره فیلسوفی که اياولیهات وضیحتو  اطالعاتشما  متفاوت است از اینکهفیلسوف باور ندارم 

توضیحاتی  .فلسفی فالن و بهمان فیلسوف آشنا نیستید هايایدهبا  آن مبحث و آن فیلسوف یاکه چندان با  دهدمی
 ،ط داردچند جا دیدم کلی غل که امثال این دارند پوزیتیویسم منطقی و و تاریخ فلسفه تحلیلیکه ایشان راجع به 

فرض  .ستاپوزیتیویزم معناي  بلکه فالن فیلسوف نیست تأثیری یعنی خطاهاي اجماع ایشان در این حوزه، خطاهاي
این  محوري آنها است که هرکسی که در هايآموزهو  متأخرو تقدم ویتکنشتاین مبفرمایید ادوار فلسفه تحلیلی است 

 کنممیبه این معنا فکر  .که خطاها فاحش است شودمیمتوجه  خواندهدرس و زدهقلم ،کردهیلتحص ،کارکرده هاعرصه
طبیقی بکنند منابع الزم و اولیه را ت هايبحث خواهندمییا اگر بحث نکنند  هاعرصهخوب است که ایشان در این 

 در اینورود کردن به نظرم  .کندنمیآدم ورود به هر صورتی نیست به هر وجهی مجالش ببینند اگر هم  دقتبه
در ترازوي تحقیق با این توضیحی که عرض کردم وزن  کندمیکه ایشان  هاییتطبیق .به آدم صدمه میزند هاعرصه

ن درك م کمدست. آورد حساببهکارهاي فلسفه تطبیقی خوب و ماندگار  مثابهبهآن را  شودنمیچندانی ندارد و 
  است. چنینینا

  
مکن این م چنینیینادر فضاهاي  خصوصبهآن در بین ما  یفتادهجا ن کمدستنبود فرهنگ نقد یا  متأسفانه

آوردن و طرح  جابهظن و گمان را به وجود آورد که هدف تخطئه فردي است. اما یکی از رساالت مطبوعات 
  این نکات است.

نکرده خورده حساب شخصی بگذارند یا مسائل  خداي حساببهنباید این نقدها را ندگان عزیز این مصاحبه نخوا
ایامی که ایران بودم به تفاریق ایشان را  .ندارم یرمعرفتیغمالحظات  ايذرهمن  ابداًو  اصالً ببینند یرمعرفتیغرا 
ایشان  اگر قلق مخصوصاً درمجموعاما  شوندمید جاهاي هم تن .هستندو شوخی  محضرخوشآدم  . ایشاندیدممی

در انجمن  بودند که ایشان هاییگردهمن بارها در  .بریدمیلذت  بسیار یشانابا  برخاستدست شما باشد از نشست و 
 ییهامؤانستو  معاشرت درباره انقالب از پس واز پیش  ایشان خاطرات شنیدنی ازفلسفه حضور داشتم حکمت و 

ین ا هم ایشان را دوست دارم و شخصاً امبودهبا ایشان  حذردر سفر و  .امکردهاستفاده  و بردهکه با افراد داشتند بهره 
 که فلسفه پژوه است و به همین سیاق و بر است معرفتی دارد و از منظر کسی صبغهنکاتی هم که عرض کردم فقط 

 و روابط شخصی را از حساب مباحث مناسباتحساب  بتوانیمهمین اساس هم اگر پیش برویم خیلی خوب است 
هم  یأملتقابل  نقدهاي حالیندرعخیلی دوست بود یا او را دوست داشت اما  شودمی فردبا یک  .معرفتی جدا بکنیم

 هاالساست  یدهکشزحمتکسی که  مثابهبه ،کاهدنمیاحترام من به ایشان از  ايذرهمن گفتم  آنچه .به کار او داشت
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ایشان را  هم شخصاً. فلسفه اسالمی درباره و فلسفه غرب درباره ،ایمکردهگفتگو  باهم ما بارها . تدریس کرده است
 هادنفروننجانب آن را  .است عزیزترافالطون عزیز است اما حقیقت  ایمشنیدهکه همه ما  عبیريتدوست دارم اما به 

مجال  کهاکنونآوردم چه که  اينوشتهمن گفتم از این جنس است و این مالحظات را چه در آن دو  آنچهواجب 
   :کنمیم ختماین گفتگو را با این تعبیر حافظ  .استسنخ از این  ، همهدادمري تبستش پدید آمد توضیح بیش

  بود که است نشان و مهر بدان مهر حقه
ع شاید خیلی از مواق .نشده است سنتبدل به که شما هم اشاره فرمودید  طورینهمنقد جا نیفتاده  ما چون در میان

ر جاي خودش د رفتهرفتهبیشتري بکنیم قصه  تمریننقدهاي شخصی هم بگذاریم اگر  حساببهرا نقدهاي معرفتی 
چندي  و آثار است قلماهلکسی که  عنوانبه من .دمن امیدوار هستم این کارها هر چه بیشتر صورت بگیر .نشیندمی

مقاالت  شبخ م،ري از این نقدها را روي سایتکثی که منتشرشدهدرباره آثار و نظراتم  منتشر کرده نقدهاي متعددي
 هاثبحبه آن  کهشخصی  هايحملهسیاسی و  هايانگیزههم مخفوف است به علل و  ايپارهحاال  .امگذاشته اندیگر

قدهاي نبراي معرفتی است اما بازي غیر ینوعبهنیست بلکه بها ندادن  نفساعتمادبهعدم از  زد و ایننباید دامن 
  باید ارزش قائل شد.معرفتی خوب 

 نندکیمتا کسانی که آثار من را مطالعه  بدهم قرارم امیشخصبلکه آنها را روي سایت  خوانممیآنها را  تنهانهمن 
وع مناسبات این ن کنممیفکر . امگرفتهمعطوف به آن را هم ببینند. از بسیاري از این نقدها استفاده کردم و یاد  ينقدها

 خورده يپابهنباید  گاهیچهرا نقدهاي مشفقانه  .کندکمک میاگر هرچه میان ما بیشتر نهادینه بشود به رشد معرفت 
هم عالم انسانی از این امور خالی نیست  ،کنندمیاین کار را  درنهایت میدانم یک عده .گذاریمبشخصی  هايحساب

  یم میگو .و فلسفه و معرفت هم این چیزها هست فکرروشندرش موج میزند و هم در میان ما ایرانیان و اهالی  قطعاًو 
ددي من به سهم خودم نقدهاي متع .فرهنگ بشود بدل به یک تا این رفتارپیش برویم به سمت یک کوشش جمعی 

غول ه چند سالی است به آن مشاز این منظر بوده یا بازخوانی آثار روشنفکران ک حقیقتاًکه به آثار دیگران نوشتم 
دوره آل احمد عاشوري و  ازقضا .د و کسانی که در قید حیات نیستنداعم از کسانی که در قید حیات هستن ،هستم

 االصولیلع .است انگیزهاز این منظر و با این  تماماًکه  کنممیبرگزار  بنیاد سهروردي تورنتوشادمان را در  ینخرالدف
ر انتها د .حداقلی باشد یرمعرفتیغشخصی و  هايانگیزه کنمیمسعی پیدا بکند اما راه  تواندمیدر کار من خطا هم 

ثار آ هاسال هرحالبهکه  یک فلسفه پژوه عنوانبه. من کاهدنمیاحترام من به ایشان چیزي از آمد  آنچه کنممیعرض 
این  شودمیایشان دیده  که این خطاها و ایرادات و ابهامات در کارهاي کندمیایشان را رصد کرده و اکنون تصور 
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