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  مي آغاز کرديبا افسون زدگ
  مران و سروش دباغياء موحد، محمد ضي با حضور ضيزگرديران در ميفلسفه در ا

  شي هومان دوراندـ يميرضا خجسته رح
  

  ۱۳۸۹ماه   ، سال اول، آبان۶مجله مهرنامه، شماره: منبع
  

 با قوت يمام محمد غزال چون اييسنده توانايم نويران قديدر ا.  نداشته استيران اقبال بلنديفلسفه در ا
د با ي چون احمد فرديسنده ناتوانيد نويران جدي زد و در ايشه فلسفه اسالميشه به رياستدالل خود، ت  
ختن فلسفه با کالم و عرفان يدرآم.  ن  ساختيش، فلسفه را با دشنام و نفرت همنشيقلت استدالل خو

 يقي حقينک فلسفه ورزيران معاصر، ا در دويدئولوژي اش با اي در دوران گذشته و هماغوشياسالم
است و ي فلسفه نسبت به سيخي تاريردستيز.  فراوان همراه ساخته استي هايان با دشواريراني ايرا برا

 يورود فلـسفه هـا  . ز با شدت و حدت هر چه تمامتر ادامه دارديفقه و شعر و عرفان در زمانه حاضر ن 
" د را ياگر احمد فرد.  نامطلوب نداشته استيخيع تارن وضي در اصالح اير چندانيز تاثي نيد غربيجد
ش افسوس بخورد يد بر بخت بد خويار باين ديد در ايم، فلسفه جديبدان" ران يلسوف مدرن اين فينخست

علـم  " ان، در آسـمان  يـ ان و امروزيروزي شد که با نفرت از د     يلسوفيکه چرا هم از آغاز ابزار نگاه ف       
ش، يانـد لسوف محال ين ف ي ا يشياندالي گشت؛ چرا که خ    يم" فردا   پس "د  يبه دنبال خورش  " االسماء  

ر يـ مـتن ز .  فرو بـرد ير استداللي غي از گزاره ها يقيران معاصر، در گرداب عم    يد را در ا   يفلسفه جد 
. ران استيمران و سروش دباغ در باب وضع فلسفه در اياء موحد، محمد ضيحاصل گفتگو و مباحثه ض

ر آنهـا بـر کـنش    يران، تاثي در ايلي و تحلي قاره اي چون تقابل فلسفه هايتزگرد، موضوعاين م يدر ا 
 و ي، تحوالت فلسفه در دوران بعد از انقالب اسالميوندشان با فلسفه و عرفان اسالميان، پيراني اياسيس
  . قرار گرفتيران مورد بحث و بررسينده فلسفه در جامعه ايآ
  

***  
  

د غرب از چه يان با فلسفه جديراني اي جدييم که آشنايبپردازن موضوع يدر آغاز خوب است که به ا
   چه بود؟يين آشناي اي شروع شد و مجاريزمان

  
 بـا  يد غربـ يـ  راجع به فالسفه جديد و سئواالتي آيران مينو به اي در دوره قاجار، کنت گوب   –موحد  اء  يض
در آن زمـان  .  دهـد يت او مـ  بـه سـئواال  يي گذارد و او هم پاسـخ هـا        يان م يران در م  يان ا ي از روحان  يکي
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 يي را بـه عنـوان مبـدا آشـنا    يم  زمان  ياما اگر بخواه  . ران وجود داشت  ي از آثار دکارت هم در ا      يترجمه ا 
. ميس دانـشگاه تهـران اشـاره کنـ    يد بـه زمـان تاسـ     يـ م، با يريد غرب در نظر بگ    يان با فلسفه جد   يراني ا يجد

 دوم و سـوم  يدر شـماره هـا  . ه سخنيره اول نشرس دانشگاه تهران مقارن است با دو يجالب است که تاس   
 يکـ ي.  کننـد ي غـرب را مطـرح مـ   يان فلـسف ين دو مقاله همزمان دو جريسخن، دو مقاله وجود دارد که ا  

 مقالـه منـوچهر بزرگمهـر    يگـر ي کنـد و د ي متصل را مطرح مـ يان فلسفه اروپايد است که جر يمقاله فرد 
 فلـسفه  ين معرف جديد اول ي توان گفت که فرد    ين م ينابراب.  پردازد ي م يليان فلسفه تحل  ياست که به جر   

د يـ ن دومقالـه را در واقـع با    يـ ا.  بـوده اسـت    يلـ ي فلـسفه تحل   ين معرف جد  ي متصل و بزرگمهر اول    ياروپا
  . د غرب دانستيان با فلسفه جديراني اي جدييخچه آشنايسرآغاز تار

  
ان بـا  يـ راني اييم کـه آشـنا  ي گـو يا مـ ن نکتـه ر يـ ش دکتر موحـد ا يد فرمايي من هم در تا –مران  يضمحمد  

ک متـرجم   يـ ران، بـه  يـ ر مختـار فرانـسه در ا  يـ نو، وزيکنت گوب.  گردديه بازميفلسفه غرب به دوره قاجار  
 را ينـه بحـث فلـسف   ي برگرداند که زميدکارت را به فارس " گفتار در روش    " د که کتاب    ي گو ي م يهودي

 ي بـه فارسـ  ي عثماني از کتاب دکارت از زبان ترک   يگريظاهراً بعدها افضل الملک ترجمه د     . فراهم کند 
 يرا فالسفه اسـالم ي شود زي مواجه نميران با استقبال چنداني دهد اما ترجمه کتاب دکارت در ا       يانجام م 

 کنند که مالصدرا مباحث دکارت در آن کتاب را بـه صـورت      يبعد از خواندن کتاب دکارت، تصور م      
 يژه بعد از مواجـه شـدن بـا فلـسفه کانـت، فکـر مـ       ي بوي اسالمفالسفه.  و مفصل مطرح کرده است   يمکف

د، بهتـر مطـرح   يـ  خواهد بگوي، آنچه را که کانت ميع صناعي و حمل شا  ي چون حمل ذات   يکنند مقوالت 
 يس دانـشگاه تهـران، فروغـ   ياما بـا تاسـ  .  کندي اضافه نمي اسالم ي به سنت فلسف   يزي کنند و کانت چ    يم

 ين کتـاب خوانـده مـ   يـ  که ايوقت.  کندي ترجمه م ي دکارت را به فارس    "گفتار در روش    " مجدداً کتاب   
ف کـن تـا الاقـل مـا     ي تـال ي شود کـه کتـاب  ي گفته ميبه فروغ.  فهمد ي از آن کتاب نم    يزي چ يشود، کس 

را " ر حکمـت در اروپـا   يسـ  "ي شـود کـه فروغـ   ين باعـث مـ    يهمـ .  داشته است  يم دکارت چه نظر   يبفهم
خ فلسفه غرب را به طور خالصـه در سـه      ي دکارت، کل تار   يشه ها ي اند حين کتاب در تشر   يا. ف کند يتال

 از يکـ يرد کـه  يـ  گي فلسفه غـرب پـا مـ   يان اساسيبعدها در دانشگاه تهران دو جر    .  دهد يح م يجلد توض 
 يژه در معرفـ ي هـا بـو  ي، تـوده ا يدر بسط فلـسفه قـاره ا  . يلي فلسفه تحليگري بوده و ديآنها فلسفه قاره ا  

 ي را طـ يلـ ين حال مرحوم بزرگمهـر فلـسفه تحل    يدر ع .   هگل و مارکس نقش داشتند      ي فلسف يشه ها ياند
فلـسفه  . "  کنـد ي مـ ي، معرفي اصطالحات فلسفه اسالميري با به کارگيعني، يار مغلقيچند مقاله با لفظ بس 

ز يـ و ن" مـسائل فلـسفه   "  از راسل به نـام  ياو کتاب. جزو آثار بزرگمهر هستند   " يليفلسفه تحل " و  " ست؟  يچ
 را بـه  ي فرانـسو ي، متنـ ي مهـدو يـي حيبعد از بزرگمهر، دکتر  .  کند ي ترجمه م  ي را به فارس   يرساله بارکل 

د يـ دکتر فرد. س شدي دانشگاه تهران تدري از متون درسيکي کند که سال ها به عنوان       ي ترجمه م  يفارس
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ح ي کتـاب را تـشر  يمحتـوا ار مغلق که قـرار بـوده   ي بسيسد؛ مقدمه ا  ي نو ي م ين کار مهدو  ي بر ا  يمقدمه ا 
 ي بـه فارسـ  يگـر ي ديبعدها رفتـه رفتـه جـزوه هـا    .  شوديده تر م يچين مقدمه از خود کتاب پ     ي ا يکند ول 

شتر يـ  کـه بـه اصـطالح متفـنن فلـسفه بودنـد، ب         يرون دانشگاه توسط کسان   ياما فلسفه در ب   .  شود يترجمه م 
 کنـد کـه بـا    ي ترجمـه مـ  يل را بـه فارسـ    راس" خ فلسفه غرب    يتار " يابندريمثالً نجف در  .  شود يدنبال م 
 ترجمـه  ي بـه فارسـ  يياب خـو يـ ل دورانت را زريو" خ فلسفه   يتار" ن  يهمچن.  شود ي مواجه م  يادياقبال ز 

 ي مـ يران تخصـص يـ ج فلـسفه در ا ي شوند و بـه تـدر   ي ترجمه م  ي به فارس  يگريزآثار د ي کند و بعدها ن    يم
  . ردي گيه خودش م بيق تريات دقيژه بعد از انقالب شکل و هيشود و بو

  
   رد؟ ي گيران از همان ابتدا شکل مي در ايليروان فلسفه تحلي و پيروان فلسفه قاره اي پيا دسته بنديآ
  

م و واژگـان  ين مفـاه يـ  با اي فلسفه قاره ا– يلي فلسفه تحليم بندي احتماالً در آن زمان تقس    –دباغ  سروش  
 شـود و بـه   ي روشن تر مـ يلي ها بعد از انقالب خيبندم ين تقسيا. ن به فلسفه مطرح نبوده استينزد مشتغل 

 ين نزاعـ ي، اگـر بتـوان بـه چنـ    يلي و فلسفه تحلين دوران است که نزاع فلسفه قاره ا     يد که در ا   ي آ ينظر م 
ن در دوران بعـد از انقـالب  متخصـصان فلـسفه     يهمچنـ .  کنـد يدا مـ يـ ندگان خودش را پياشاره کرد، نما  

 مثـل هـوادارن   ينيم و عنـاو ين بـه فلـسفه بـا مفـاه     ي قبل از انقالب، مشتغل    به هر حال  .  شوند يشتر م ي ب يليخ
 ي وجود داشته که من هـم فکـر مـ   يديدر آن زمان دکتر فرد.  شدندي شناخته نميليا تحلي يفلسفه قاره ا 

 و يخي مثـل حوالـت تـار   يمي کـرده و مفـاه     يسوفان مـا اسـت؛ چـرا کـه مفهـوم سـاز            ين فل يکنم جزو اول  
بـه  .  نـدارم يم کـار ين مفـاه يـ ن جا به صحت و سـقم ا    يالبته من در ا   . و پرداخته است   را ساخته    يغربزدگ

 سازد و به نسبت مـا تمـدن   يرا او مفهوم م   يران است ز  يلسوف ا ين ف يد اول يد بتوان گفت فرد   يک معنا شا  ي
 که هنوز هـم جـزو   يگان و آشوري مثل شايد، کساني دانيهمان طور که م.  شودين حساس ميمغرب زم 
 آموختنـد و  يد بودنـد و از او مـ  يـ  شوند، در اطـراف فرد  ين مملکت محسوب م   يران طراز اول ا   روشنفک

 ين خـود مـ  يدگر بـه خـورد مخـاطب   يد به اسم هاي که فردييده هايز از اين نياناً در نقد تمدن مغرب زم  ياح
ناآگاهانـه   ي دچـار غربزدگـ  يعتيد شري گوي ميعتيگان در نقد شريمثالً دکتر شا.  کردنديداد، استفاده م  

" گان مفهـوم  ي رسد کـه شـا  يد است و به نظر ميفرد"  مضاعف يغربزدگ" ادآور مفهوم  ير  ين تعب يا. است
ل دوگانـه  يـ ن به فلسفه در ذينکه مشتغلياما ا. د ساخته استير فرد يرا کامالً تحت تاث   "  ناآگاهانه   يغربزدگ

 است متعلق بـه دوران پـس از   يده ايپد رسد که يند، به نظر مي سخن بگويلي فلسفه تحل – يفلسفه قاره ا  
 کـه  يي بود امـا او بـه معنـا   يدر دوران قبل از انقالب، مرحوم بزرگمهر در کار ترجمه متون فلسف    . انقالب

سم يـ سي امپريالبته در معرفـ .  کرد   ي نم يبزرگمهر مفهوم ساز  . لسوف نبود يم، ف ي کن يد مراد م  يدرباره فرد 
م يگر، اگـر مـا االن بخـواه   ير ديبه تعب. ار موفق بودي، بسيلي به تحل و فلسفه موسوم يسيا سنت انگل  ي يتجرب
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ن دو يـ د گفـت کـه ا  يـ م، بايي امروز سخن بگوينولوژي حاکم در آن دوران با استفاده از ترم     يدرباره فضا 
. شتر بودنـد يـ  بين بـه فلـسفه قـاره ا   يندگان خودشان را داشتند اما مـشتغل ي در آن زمان هم نما يسنت فلسف 

ن ي ما چپگرا بـوده و عمـوم روشـنفکران مـا منتقـد         ي روشنفکر ين بود که فضا   يمر هم عمدتاً ا   ن ا يعلت ا 
 کـه دور و بـر او بودنـد،    ي از کسانيلي بود وخي موثر يان آنها آدم شفاه   يد هم در م   يته بودند و فرد   يمدرن

  .  کردندي و فلسفه در جهان معاصر نگاه مين منظر به کار و بار روشنفکريتماماً از ا
  
 بزرگمهـر از  يترجمـه هـا  . ح بدهم تا حق منـوچهر بزرگمهـر ادا شـود   ي را توضيد نکته ا ي من با  –وحد  م

 هـم سرشـار از   سـوزان لنگـر  " منطـق  " ترجمه او از کتـاب  . ستي نين شکيآثار راسل مشکل دارد و در ا 
 يا کـس ري سر و صدا کرد زيلين خصوص بر کار بزرگمهر نوشتم، خ   ي هم که من در ا     ينقد. اشتباه است 

 ي بود کـه مقالـه فلـسف   ين کسيد اولياما بزرگمهر شا.  کرده باشدين اشتباهاتي کرد بزرگمهر چن  يباور نم 
در مـورد  .  استي بزرگمهر، کامالً واجد فرم مقاله فلسف     ي از مقاله ها   ياريبس.  آن نوشت  ي فرنگ يبه معنا 
 ي در واقـع مـ  يعني.  را شروع کرديليد اتفاقاً از همان اول مخالفت با فلسفه تحل     يم که فرد  يد هم بگو  يفرد

.  هـم قبـول نداشـت   ي در سنت فلسفه قـاره ا يلسوفان را حتيگر ف يدگر، د يد به جز ها   يتوان گفت که فرد   
 ين دو سـنت فلـسفه قـاره ا   يد از همان آغاز بي کند که فرديآرامش دوستدار در خاطرات خودش نقل م    

  . از همان ابتدا وجود داشتي قاره ا– يلين بحث تحلي ايعني.  کردي مي کامالً خط کشيليو تحل
  
   شد؟يج در زمان ما انجام ميات راين ادبي با استفاده از همين خط کشيا

  
اما در آن دوران هـم  . ج شده استي، به قول دکتر دباغ، االن رايلي و تحلي نه، اصطالحات قاره ا -موحد  

  . وجود داردين تقابليکامال معلوم بود که چن
  

 به طور آشکار در يلي و فلسفه تحلين نزاع، دکتر دباغ گفتند تقابل فلسفه قاره اي طرفيفارغ از اسام  
 ي را رد مـ يليد از همان ابتدا فلسفه تحليد که فرديدوران بعد از انقالب شکل گرفت اما شما فرمود        

  .کرد
  

 کـه  ي از کـسان يارين، بـس يـ ر از اياما به غ. د درباره راسل، مشهور استي فرديحرفها.  بله، کامالً -موحد  
ان يـ  تر از جري قويليان خين جري ايعني. سم بودند يدر آن زمان مشغول فلسفه بودند، دنبال فلسفه مارکس        

  . ران بودي در ايلي و تحلي فلسفه قاره ايها
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 ي از سـو يلـ ي فلسفه تحلي دکتر دباغ، در دوران قبل از انقالب به هر حال آموزه ها و روش ها يآقا
  د؟ين نکته مخالفيشما با ا.  شديارنش نقد مد و هواديفرد

  
و گر نه همـان طـور   . دنديچي پيگر درنميکدين با ين عناوين ها تحت اين بود که ا ي نه، سخن من ا    -دباغ  

 يمـن مـ  .  را به تفلسف قبول نداشتيچه کسيدگر و نير از هايد اساساً به غيکه دکتر موحد فرمودند، فرد   
لــسوفان ي او بــه في هــاي کــرد و اال تنــديم اســتفاده نمــين و مفــاهياون عنــيــد از ايــم فرديخواســتم بگــو

ن يـ ن بـود کـه ا  يـ مراد مـن ا . خ فلسفه، بر همه آشکار است  ي و اساساً به کل فالسفه تار      يست تجرب يسيامپر
ن يرا در دوران بعـد از انقـالب، هـم متخصـص        يـ  االصول متعلق به بعد از انقالب اسـت ز         ي عل ينولوژيترم

دا کـرده  ي ارتقاء پي فلسفي ما با آموزه هاييشتر شده اند و هم آشنا    ي ب يلي و تحل  يقاره ا  فلسفه   يحوزه ها 
خ ي و اساسـاً تـار  يسيـ ن بـودن او بـه سـنت انگل   يد و نگـاهش بـه فلـسفه و بـدب    ياست؛ و گر نه کاراکتر فرد 

  . بر سر مهر نباشديلسوفيچ في شد که او با هيک، موجب ميزيمتاف
  

  د؟ي مدنظر داريران نکته خاصي در ايلي و تحليتقابل فلسفه قاره امران، شما درباره يجناب ض
  
س يکتاب مـور .  هم کار کرده بوديم که دکتر بزرگمهر در فلسفه قاره ا   ين نکته را بگو   ي من ا  –مران  يض

 دهـد کـه   ين نکتـه نـشان مـ   يهمـ .  ترجمه شـده اسـت  ي بزرگمهر به فارس  يکرنستن درباره سارتر، از سو    
نکـه  ي داشت؛ کمـا ا ي هم توجهي بود اما به فلسفه قاره ا    يلي اش فلسفه تحل   يغه کل بزرگمهر اگر چه دغد   

دربـاره  . سم وجـود دارد يـ اليستانسيژه در قلمرو اگزي بويچند تا ترجمه از بزرگمهر در حوزه فلسفه قاره ا        
 يد مـ يـ فرد. سم اشـاره کـرد  يـ ويتي توان به نظر او در خصوص پوز      ي هم م  يليد با فلسفه تحل   يمخالفت فرد 

د يـ  گوي، مـ يک اصطالح قرآنـ يد با استفاده از يفرد. يست جز طاغوت زدگي نيزيسم چيويتيد پوز يگو
  .  کننديسم را فقط دهماء دنبال ميويتيپوز

  
  . کنديت معنا مياق نفسانين سيسم را بر همي هم اوماني دکتر داورـدباغ 

  
ت يرا مفهوم نفـسان ي کشاند؛ زي ميگريد به حوزه يت، مساله را به کليسم به نفساني ترجمه اومانـمران  يض

 يني که همواره مورد نکـوهش اسـت و هـر فـرد متـد     يزي چيعني اسالم ناظر بر نفس اماره است    يايدر دن 
 کف نفس، مبارزه با نفس امـاره  يه هاي از پا يکي،  يد نفس اماره اش را کنترل کند و در عرفان اسالم          يبا

  . است
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  .دار استک ترجمه جهت ين ي در واقع اـدباغ 

  
 کنـد،  يسم را مطالعـه مـ  يـ خچه اوماني که تاري کسيعني. ستين نيسم اصالً اي که اوماني در حالـمران  يض

  .  متفاوت اندياي متعلق به دو دنيت به کليسم و نفسانيم اوماني شود که مفاهيمتوجه م
  

 يف مـ يـ وان ناطق تعري حخ فلسفه ما وجود دارد و انسان صرفاً به عنوانيت در تاري فردي اصالً نفـموحد   
 يسم است و بعد از فلـسفه دکـارت مطـرح مـ       ي بر اومان  ياساساً توجه به حقوق بشر کامالً مبتن      . شود و بس  

ن جـزو سـنت   يـ  شـود و ا يده گرفتـه مـ  يت دائماً نادي نفساني نفين جا حقوق فرد تحت لوا   ياما در ا  . شود
  .  ما استيها
  
 ۱۴ از سـن  يخيخ به علم االسماء و علم الـصور تـار  يفه تارگذشتن من از فلس: دي گويد مي فردـمران  يض

سـخن  دگر همي که باالخره با هاي من شروع شدم و من فلسفه را با علم االسما شروع کردم تا زمان     يسالگ
م ي تـوانم بگـو  ين مـ ي اسالم پرداختم و بنـابرا يگر به حکمت معنوياز طرف د. افتين راه ادامه   يشدم و ا  

 و ير و سـلوک معنـو  يدم سـ ي رسـ ي به حکمت معنـو يوقت. ر دپاسمان قرار داشتم د ي سالگ ۱۴که من در    
ش يدايـ ن دپاسـمان در مـن پ  يـ گـر ا يباً تمام شده بود و از آن وقت تا به حـال د يدپاسمان من در فلسفه تقر    

  . افته استين
  
 بر آموزه هيسم را با تکيبراليف لي تضعي نظريران مباني در اين فلسفه قاره اي توان گفت مروجيا ميآ
   کردند؟يت، فراهم ميت و نفساني فردينف
  

 ما بعد از مشروطه صبغه چپ داشته و در تقابل بـا آمـوزه   ي و فلسفي اساساً چون گفتمان روشنفکرـدباغ  
 ي به دسـتاوردها يتيد همه روشنفکران و فالسفه ما در ابتدا عنا  ي آ ي شکل گرفته، به نظر م     يستيبرالي ل يها
ج  يدگر را تـرو يـ  هايد که آموزه هـا ي کرد، چه فرد يچه را ترجمه م   ي که ن  يچه آشور . سم نداشتند يبراليل
 يهمگـ .  بودنـد ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ ي دهه ها ير چپ فرانسو  ي و آل احمد که تحت تاث      يعتي کرد و چه شر    يم
لف ن ها در تخـا ياما به هر حال گفتمان ا   . يستينيالبته نه لزوماً چپ استال    . انه داشتند ين ها گفتمان چپگرا   يا

 را از سر گذراندند، چـپ نـو   ين ها که بعد از انقالب تحوالتي از ا  يلي خ يحت.  بود يستيبرالي ل يده ها يبا ا 
گـر  يا ديـ ل، کانـت و  يم که جان استوارت ميني بيچ وقت نمي هي شمس۵۰ تا   ۳۰ ي در دهه ها   يعني. شدند

نند بلکـه عمومـاً   يصـدر بنـش  ننـد و بـر   ي جامعه ما قـدر بب    ي فکر ي، در فضا  يبرال عصر روشنگر  يقهرمانان ل 
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 يدر دوران قبل از انقالب کـه دواعـ  . ت داشتنديچه، محور يدگر و ن  يته، مثل ها  يسم و مدرن  يبرالين ل يمخالف
بعـد از انقـالب گفتمـان ضـد     . ه بـود  يبـرال در حاشـ    يسم کمتـر بـود، گفتمـان ل       يـ برالي ل ي نفـ  ياسيو علل س  

سم، يـ ، طـاغوت، اومان ي چـون غربزدگـ  يميبا مفـاه  کامالً پررنگ شد و ياسي و علل سيسم با دواع  يبراليل
ران شـکل  يـ ر در ايست سال اخيجاً در  بيبرال تدريگفتمان ل. ن گره خورديت و اساساً نقد مغرب زم    ينفسان

ده يـ ت داشت که در تقابـل بـا ا  ي محوري، گفتماني و اکثريدر دهه اول انقالب، به نحو اغلب      . گرفته است 
ج ي دسـت بــه دسـت هــم دادنـد تــا بـه تــدر    ي جنـگ عوامــل گونـاگون  امـا پــس از .  بــوديستيـ برالي ليهـا 

  . دا کنندي پيستيبرالي ليده هاي با ايشتري بيروشنفکران و فالسفه ما همدل
  
 يمـثالً کـسان  . ار مـسلط شـده بـود   يران بـس ي جامعه اي فکريسم در دوره مشروطه بر فضايبرالي لـمران  يض

البتـه  .  کانـت بودنـد  يل و حتـ يـ ر جان استوارت ميحت تاثداً تي و طالب اف شديرزا آقاخان کرمانيمثل م 
ن هـا متوجـه   يـ  ايش محقـق کـرده بودنـد ولـ    يم که فلسفه کانت را در نظر و عمل خـو        ي خواهم بگو  ينم

ل بـوده محقـق   ي کانت و بنتام و ميشه هاي که آبشخورش اند   يق گفتمان ي در غرب از طر    يبودند که آزاد  
ون ي عـام -ون يبعد از ظهور حزب اعتدال. ژه داشتندين گفتمان توجه ويز به اين ها ن يل ا ين دل يشده و به هم   

ران متـداول  ي در اييج چپگراي کردند، به تدريج م ي را ترو  يال دموکراس يکه از قفقاز آمده بودند و سوس      
ن يسم را بـ يـ برالين بود که نقد لي نفر تمام تالششان ا  ۵۳گروه  . غ انتقاد رفت  ير ت يبرال هم ز  يشد و گفتمان ل   

 يد مـ يـ  و آل احمـد و فرد يعتي شـر يشه ها يکرد را در اند   ين رو يج کنند که اوج ا    ي را يرانيوشنفکران ا ر
 يران مـ يـ  اي روشـنفکر ي هاي از گرفتاريکيسم را  يبراليف به سمت ل   يش ولو خف  ين ها گرا  يا. ديتوان د 

 ي نـوع ليـ ن دليبـه همـ  .  داشـتند  ي سـخت برحـذر مـ      يشيـ ن گرا ي را از چنـ    يرانـ يدانستند و روشـنفکران ا    
 يج مـ يران تـرو يـ  که حزب توده در ا   يسمينيژه استال يران مسلط شد؛ بو   ي در ا  يستينيسم بعضاً استال  يمارکس
ه رانـده  ين بـه حاشـ  يسم عـ يـ براليسم وجود نداشت و رفتن به سـمت ل  يبرالين فضا امکان ظهور ل    يدر ا . کرد

  .  شدن بود
  

ت فرد قـائم بـه   ي هويعني. فه غرب است از مسائل مهم در فلسيکي  Personal Identity االن ـموحد  
نکـه  يد که بحـث دربـاره اسـماء  و ا   يني بيشما م .  است ي خال ين بحث در فلسفه ما به کل      ي ا يست؟ جا يچ

.  دارديات فوق العاده گـسترده ا يستم ادبي کند، در قرن بي خودش داللت م  ياسم خاص چگونه به مسما    
 کـه راجـع بـه    ين جـا زمـان  يـ  خاص چه گفته انـد؟ در ا يامم که فلسفه و اصول ما راجع به اسينيحاال ما بب  

ن يـ اتفاقـاً ا .  شـود ي مطرح نمـ ي شود، حرف چندانيوضع خاص و وضع عام و موضوع له خاص بحث م    
تر، فـرد  ي توتـال يدر حکومت ها.  کننديتر دنبال مي توتالي است که حکومت هاي ا يقاً همان خط مش   يدق
د بـه  يـ فرد. سم دشـمن بـود  يبرالي داشت و با ل   يسم همدل يد با کمون  يل بود که فرد   ين دل يبه هم .  ندارد ينقش
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د کـرده  يـ  تمجيين حکومـت هـا  ي گذارد و بارهـا از چنـ  ي فوق العاده احترام م يکتاتوري د يحکومت ها 
 شده است و بـه  يشه نفين فلسفه، فرد هم ي در فلسفه ما افتاده است که در ا        يم چه اتفاقات  ينيد بب يما با . است

 مـبهم و کـم بـوده    ي شده، بـه انـدازه ا  يدرباره مفهوم فرد در فلسفه ما اگر هم بحث  .  شود يچ انگاشته م  يه
  .  استياست که اصالً قابل چشم پوش

  
 يا فالسفه غربيم، آيسه کني اروپا مقايران را با فالسفه و قاره اي ايلي و تحليم فالسفه قاره اياگر بخواه
ن يش ايداينکه پيا اي بستند يم مين مفاهي اي و کمر به نفدندي فهمين گونه ميت را ايسم و فرديهم اومان

   بود؟يراني فرهنگ اي هايژگي از ويران، ناشيت در ايوضع
  

 و چـه در فلـسفه   يلـ يم که در اروپا توجه به فرد چه در فلـسفه تحل ي گوين نکته را مي من فقط همـموحد  
  . شود ي، فوق العاده است و مفصالً درباره مفهوم فرد بحث ميقاره ا

  
 يدئولوژيـ  جامعه حاکم شد، فلسفه بـه ا ي فکريش چپ بر فضاينکه گرايران به محض اي در اـمران  يض
من به تمـام فالسـفه غـرب جـز     : " دي گويد ميمثالً فرد.  در کار نبوديگر فلسفه اي ديعني. ر چهره داد ييتغ
 يان مـ يـ و کالم اهللا فلـسفه را ب  اثبات قرآن ي کنم و برايک را رد ميزيمن متاف.  دارم يدگر موضع منف  يها

 ي بـه کـل فلـسفه در کـسان    ين نگـاه سـلب  يا."  داشته باشميهي تنزيرينکه در مقابلش موضع گي ايکنم برا 
 يل کـرده بـود تـا حـد    ي چون در فرانسه تحـص يعتيحاال شر.  گرفتين جا نشات م يمثل آل احمد از هم    

 ي اسـالم در تعـارض نبـود مـ    يکـه بـا مبـان    يت داشـت و آن را تـا حـد         يـ  عنا يستيـ اليستانسيبه فلسفه اگز  
 خودش، که تحـت عنـوان   ي را در نگاه مذهبيت فرديار و مسئولي کرد بحث اختي م ي سع يعني. رفتيپذ
 در يک بـه درسـت  يچ ي، هيلي و تحليد افزود که فلسفه قاره ا يبا.  کرد، بگنجاند  ياد م ي از آن    يعه علو يش
 آل احمد هـم بارهـا و   يدا کرد، کتاب غربزدگيک پيدئولوژيت اي که فلسفه ماه   يوقت. ران دنبال نشدند  يا

 آل احمـد آکنـده از   يم غربزدگـ ينـ ي بيم، مـ ي خـوان ين کتـاب را مـ  ياالن که ما ا  . د چاپ شد  يبارها تجد 
اما در جو آن زمـان،  .  وجود ندارديچ نوع استدالل و بحث فلسف ي است که در پشت سر آنها ه       ييشعارها

 مـا  يعنـ ي. ان آن دوره جذاب بـود ي ما دانشجويکشان، برايدئولوژيت ا يل خاص ين کتاب، به دل   يجمالت ا 
، يزدگـ ني ماشـ يعنـ ي يم  غربزدگـ ي خوانـد ي کـه مـ  يم وقتي برد يم و لذت م   ين حرفها بود  يافسون زده ا  
ست، يـ  چي توان استدالل کـرد، برهـان منطقـ   ي داد که چطور مياد نمي به ما ياما کس...  و  يطاعون زدگ 

 مثـل  ي کـسان يحتـ .  مثـل آل احمـد را کـشف کـرد       ي توان مغالطات کـسان    ير م مغالطه کجاست و چطو   
مـن االن هـر عبـارت    .  کردنـد ي مـ ي بافي دادند، فقط کليد هم که در دانشگاه تهران فلسفه درس م يفرد
د من کل فلسفه غـرب را قبـول نـدارم و    ي گويد ميفرد.  استيرفلسفينم غ ي ب ي خوانم، م  يد را که م   يفرد
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د يـ  گويد مـ يـ فرد.  کنـد يدگر را هم به صـورت مـشروط قبـول مـ    يالبته او ها. رمي پذيدگر را م يفقط ها 
ران متداول بـود در واقـع فلـسفه    يبه هر حال آنچه در ا.  عبور من به عالم االسماء   ي است برا  يدگر راه يها

 جـذاب از  يک بـسته بنـد  يـ ک بود کـه در    يدئولوژي ا يي چپگرا ي اش نبود بلکه بعضاً نوع     ي غرب يبه معنا 
سم در يـ اليستانسي کـه اگز يوقتـ .  شـد ي داشتند، عرضـه مـ  يش ادبيب بودند و گرا   ي که اد  ي اشخاص يوس
 کـه در شـاه آبـاد توسـط      ييترجمـه هـا   . ران متداول شد، دو نوع ترجمه از سارتر در تهران منتـشر شـد             يا

داً بعـ .  بـه اصـل مـتن آثـار سـارتر نداشـت      يچ ربطي گرفت که ه   يع صورت م  يت اهللا شف  ي مثل عنا  يافراد
 ي تا حـد يستياليستانسي اگزيشه هاي سارتر را ترجمه کردند که اند     ي چند تا از کتاب ها     يمي و رح  ينجف

 يش ادبـ يک گـرا يـ فقط . دا نکرديق پي تعميعنين کار هم تداوم نداشت؛  ي ا يول. در آنها مطرح شده بود    
 ي مثـل دسـتها  يد بـا آثـار   توانـستن يرا آنهـا مـ  يـ  کرد زيل م يسم متما ياليستانسيبود که جوان ها را به اگز      

  .  ران آلتونا ارتباط برقرار کننديآلوده و گوشه گ
  

 بـه گـردن   ي کـه حـق بزرگـ   ي از کـسان يکـ ي. ميکنـ  هـا را ادا  ين جا حق بعض  يد در ا  ي اجاز بده  –موحد  
 مـصاحب، نـه تنهـا    ياز سـو  " مدخل منطق صـورت     " انتشار  . ن مصاحب است  يفرهنگ ما دارد، غالمحس   

ن کتـاب از هـر نظـر    يـ ا. ن اتفاقات حوزه فلسفه و منطـق اسـت   ي از مهمتر  يکيانه  ياورمران بلکه در خ   يدرا
 سـال بعـد از انتـشارش،    ين کتـاب تـا سـ   يـ ا.  منطق مدرن استي است و در واقع حاو يز فوق العاده ا   يچ

انپور سـواد الزم را  يـ د و آريـ مـسلماً فرد . د چاپ نشد و چاپ دوم آن متعلق به پس از انقالب اسـت  يتجد
 را بـه  يـي  مخالف بودنـد و منطـق گرا  يلين ها با فلسفه تحل    ي هر دو ا   ين کتاب نداشتند ول   ي خواندن ا  يبرا

.  دادنـد ي دشـنام مـ  يلـ ي به راسل و فلسفه تحلين ها به راحت  يا.  بردند ي به کار م   يک برچسب منف  يعنوان  
اد اسـت، مـورد   يـ  ز آنيي و انـشا ياتي رسد و جنبه ادبي راحت تر به نظر م    ي چون کم  يحاال فلسفه قاره ا   

ران يـ آثار مهم راسل در ا.  نشديران آن دوره اصالً معرف ي در ا  يلي قرار گرفت اما فلسفه تحل     يشتريتوجه ب 
آن دسته از آثار راسل هم که توسط منوچهر بزرگمهر ترجمه شدند، متاسـفانه در قـسمت              .  نشدند يمعرف
ران ترجمـه  يـ ک در آن زمـان در ا يتيالسفه آنالن آثار مهم فيبنابرا.  داشته اندي دشوار، ترجمه نادرست  يها

 دکتر دباغ، بـه خـارج رفتنـد و    يان ما، از جمله خود آقا يک عده از دانشجو   يبعد از انقالب بود که      . نشد
سند، متعلـق بـه   يـ  نوي کار کردند و آنچه که االن در فلـسفه دهـن و فلـسفه زبـان مـ      يلي فلسفه تحل  يبر رو 

 اسـت بـه شـکل    ي نوظهور در جامعه ما است کـه چندصـباح   يده ا يپدن امر   يا.  است يليسنت فلسفه تحل  
  .           مطرح شده استيجد

  
" م که اگر ما کتـاب هـانس گـالک بـا عنـوان      ي گوين نکته را مي من هم در پاسخ به سئوال شما ا   –دباغ  

 سـاله دارد و  ۱۳۰ قـدمت  يليخ فلسفه تحلير او، تار يم، مطابق تقر  يرا مبنا قرار ده   " ست؟  ي چ يليفلسفه تحل 
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بـر اسـاس   . اسـت نداشـتند  ي بـا س ي نـسبت يلـ ي از فالسـفه تحل    يلـ يخ.  شود ي فرگه شروع م   ين کارها يبا اول 
ا يـ  احيلـ ي در سـنت تحل ياسي رالز است که فلسفه سي به بعد و با کارها ۱۹۷۰ح گالک، در واقع از      يتوض

ن طـور  يهم. است زده بودي به سييناخنک ها"  اخالق يمبان" ستم با کتاب  ي قرن ب  يمور در ابتدا  .  شود يم
 دوم، عمـوم  ياس حادث در دوره پس از جنـگ جهـان  ياما بعد از . ين دو جنگ جهان  يوالس در دوران ب   

است بعـدها در سـنت فلـسفه    يفلسفه س.  روندي به سراغ فلسفه ذهن و فلسفه زبان و منطق م        يليفالسفه تحل 
اسـت در سـنت   يش غالب فلـسفه س يدهد که گرا يا نشان مين اح ي ا ي شود و سمت و سو     يا م ي اح يليتحل

مـثالً رالـز   . سم بر سر مهر اسـت يبرالي متاخر لي و گونه هاي است که با حقوق فرديشي، گرايليفلسفه تحل 
 مشهود است امـا او  يبه خوب" ه عدالت  ينظر"  بودن او در کتاب      ير کانت است و نئوکانت    يمتقدم تحت تاث  

 ي بـا سـنت هـا   ي همـدل ي منتشر شده است، کامالً به نوع۱۹۹۱در سال ، که  "ياسيسم سيبراليل" در کتاب   
دگر، الاقـل بـا   يـ سم وجود داشته و فلـسفه ها  ي به فاش  ييش ها ي گرا يدر سنت قاره ا   . ده است ي رس يقاره ا 

.  داشـته اسـت  يستيـ  فاشي که از آن به عمـل آمـده اسـت، بـاالخره اسـتعدادها       يي از قرائتها  يکيتوجه به   
دگر با زن من دسـت نـداد چـرا کـه      يدگر رفتم، ها  يدن ها ي که من با همسرم به د      يتد وق ي گو ياسپرس م ي

ن دسـت  يـ م کـه ا يديـ  لرزيد بـه خودمـان مـ   يـ د ما تا مدتها مثـل ب ي گوياسپرس مي.  بوديهوديهمسر من   
ن هـا در سـنت   يـ ا.  تواند داشته باشـد ي ميي چه مدلول هاي اجتماع– ياسي سيدگر در آن فضايندادن ها 

 و چـه  ين سو، چـه در سـنت فرانـسو   ي به ا۱۹۵۰ بوده است است اما بعدها خصوصاً از دهه   ي ا فلسفه قاره 
 چـپ نـو   يده هـا يا دست کم اي و يستيبراليک و نئول  ي دموکرات يده ها ي، ا ي فلسفه قاره ا   يدر سنت آلمان  

اوت شتر از تفـ يـ  بيلـ ي، خيلـ ي و تحل ي فلسفه قاره ا   ي و هم افق   يکي کنم نزد  يمن فکر م  .  شود يپررنگ م 
. گر مطـرح شـدند  يکـد ي کـامالً در تقابـل بـا    ين دو سـنت فلـسف  يران اياما در ا.  استين دو سنت فلسف  يا

ران ترجمـه  يـ در ا"  جامعه بـاز و دشـمنان آن   " ن باشد که بعد از انقالب کتاب       يل آن ا  ي از دال  يکيد  يشا
 يريـ ن کتـاب زرادگ يـ  از ايلـ ي فالسـفه تحل يي مطرح شد شـد کـه گـو    ين کتاب به مثابه سرنمون    يشد و ا  

ن پـس از  ي آغـاز ين کتاب پوپر در همـان دهـه هـا   يا.  کنندي از آن استفاده م يه فلسفه قاره ا   يکرده و عل  
. "  شـود ي داده نمـ ين کتاب ارجاع چنداني به اياسي بود اما االن در فلسفه س    يار مهم ياتشارش،  کتاب بس   

ن يـ مطالعـه ا . طون و هگل و مارکس خوانـده شـد   ل نقدش بر افال   يدر آن زمان عمدتاً به دل     ... " جامعه باز   
 در جهـان غـرب   يلـ ي و تحليجاد کـرد کـه تقابـل فلـسفه قـاره ا     ي ما ايت را براين ذهنيران، ا يکتاب در ا  

ه ام، بـه مـن آموخـت کـه     يـ اما حضور چند ساله من در غرب، بر خـالف تـصور اول           .  پررنگ است  يليخ
 کـه  يدر غرب، بر خالف تصور. د، در غرب وجود ندارد   ران وجود دار  ي که در ا   يي، به معنا  ين تقابل يچن

 از ياريگـر بـس  ي دياز سـو .  وجـود دارنـد  ياديـ س زي دموکرات و روشن نويلسوفان قاره ا  يم، ف يما داشت 
ده هـا را بـه مثابـه    يـ ن ايـ  پردازنـد و ا ي و هوسـرل مـ  ي مرلوپـونت يده هـا يـ  بـه ا   - مـثالً    – يليلسوفان تحل يف

لـسوفان  يش هماننـد ف ي کمـاب  يلـ يلـسوفان تحل  ي از ف  يلي خ يعني. ه اند دي خودشان برگز  يموضوعات پژوهش 
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لـسوفان  ين في بـ ياديـ  زي تقـارب هـا   ين است که در عرصه نظر     يبه هر حال مرادم ا    . شندي اند ي م يقاره ا 
ست يـ  فاشيلـسوفان قـاره ا  يست که فين گونه ني هم اصالً ا  ياسيبه لحاظ س  .  وجود دارد  ي و قاره ا   يليتحل

  . برالي، ليلي تحللسوفانيباشند و ف
  
ران صـورت گرفتـه   يـ  در اي از آثار مربوط به فلـسفه قـاره ا  يادي زي  بعد از انقالب ترجمه ها      –مران  يض

مـا  . ران شـناخته نـشده اسـت   يد در اي چنانکه بايليشرفت فلسفه تحلي کنم که پ  ي من احساس م   ياست، ول 
 ي کـه نـشان مـ   ۱۹۵۰ بعـد از دهـه   ي هـا انيـ  جريعنـ ي. مي شناخته ا۱۹۵۰ش تا دهه ي را کمابيليفلسفه تحل 
 نداشـته و  يران انعکـاس چنـدان  يـ  رخ داده اسـت، در ا ي و قـاره ا يلـ ين فلـسفه تحل ي ب ي اساس يدهند تقارب 

ن همـه  يـ ران ايـ ، کـه در ا يلـ ي فلـسفه تحل – ين دوگانه فلسفه قاره اين ايبنابرا. مورد بحث قرار نگرفته اند  
 ي در غرب منتـشر مـ  يادي زياالن کتاب ها. ستيمطرح نن شکل يمورد توجه است، امروزه در غرب بد    

 در غـرب  يآثـار .  اسـت ي بـا فلـسفه قـاره ا   ي آشتي به سمت نوع يليشوند که نشانگر حرکت فلسفه تحل     
دا و يـ  دري زبـان يشه هـا يـ  انديکيگران، که نشان دهنده نزديدسن و ديوي دي شوند، مثل کارهايمنتشر م 

ستند کـه  يـ گر در تعـارض ن يکـد ين چندان هم بـا    ي ا ين دو سنت فلسف   ين، ا يبنابرا.   اند يلي تحل يفلسفه ها 
ر در يـ ن سـوء تعب يـ ا حـداقل ا يـ د آمـده اسـت و   يـ  پدي اين تلقـ  يران چن ي شوند اما در ا    ير تلق ي ناپذ يآشت
  .  شوديده مي افراد دي جاها و نزد برخيبعض

  
 ييبـودم؛ جـا   ) warwick( ک يـ  خواندم، در دپارتمان وار   ي که من در انگلستان درس م      ي زمان –دباغ  
 منطق و فلسفه علـم  يمن در کالس ها . لر، شاگرد مشهور پوپر، هم در آن جا حضور داشت         يد م يويکه د 

 پـوپر بـه   يلـر بـه اقتفـا   يم.  بوديار محبوبيسوف بسين فليتگنشتايدر آن دپارتمان و.  کردم يلر شرکت م  يم
ن حـداکثر تراکتـاتوس   يتگنـشتا يثـار و ان آيـ  گفت در م ياو م .  آمد ين خوشش نم  يگنشتايچ وجه از و   يه
. ج شـده اسـت  يـ ن قـدر را يـ ن ايتگنشتاي کرد که چرا وي هم تعجب ميليلر خيم.  است يک کتاب فلسف  ي
 يش از تحـوالت داخلـ  يلـر کمـاب  يم. ديدگر و پـوپر رسـ  يـ  زدم، بحث به ها    يلر حرف م  يکبار که من با م    ي
 ي پوپر توسـط آقـا  يده هايده بود که ايا شني پاي و عليد دستجرديان وحي داشت و از آقا يران اطالعات يا

 يدم فکـر نمـ  يمـن از او پرسـ  .  آمدي بدش م يليدگر هم خ  يلر از ها  يم. ران مطرح شده است   يسروش در ا  
لـر  يم.  در غرب وجـود نـدارد  ين تقابلي شما است چرا که االن چنيمين دعوا متعلق به نسل قد    يد که ا  يکن
ر پوپر هـستم و چـون پـوپر    ي تحت تاثيليخودش گفت که  من خد کرد و درباره   يين حرف را کامالً تا    يا
. ديـ  آين دو نفـر بـدم مـ   يل از اين دلي آمد، احتماالً من هم به هميدگر بدش مين و ها  يتگنشتاي از و  يليخ

ا پـوپر  يـ دگر ي ها– کند، تقابل پوپر ي که در حوزه فلسفه کار م     يدتري نسل جد  ياو اذعان داشت که برا    
دم کـه  يـ  ديدگر را مين و شارحان ها   ي از مدرس  يمن در آن جا برخ    .  ستيمطرح ن ن چندان   يتگنشتاي و –



 ۱۲

 آنهـا  ي بـرا يي هايرين جبهه گين بر سر مهر بودند و اساساً چنيتگنشتاي مثل ويليلسوفان تحلي از فيبا برخ 
 بـه فلـسفه   يليسندگان خودمان را که از فلسفه تحلي از نويک برخين تفکيمن اصالً ا  . ت نداشت يموضوع
 کـنم  ي فکـر نمـ  يعنـ ي.  کننـد، قبـول نـدارم      ياد مـ  يـ  ير بهداشـت  يـ  به فلسفه غ   ي و از فلسفه قاره ا     يبهداشت

. ن کـار را انجـام داده انـد   ي هم ايلسوفان قاره ايف.  استيلي فقط متعلق به سنت فلسفه تحل  ياستدالل ورز 
ا بلـد نباشـد   يـ اشـد و   نداشـته ب ي ذهن روشنياگر کس. ستي ني هم فقط متعلق به سنت قاره ا      يسيمبهم نو 

نکـه مـا   يا. يرو فلـسفه قـاره ا  يـ  باشد و چـه پ يليرو فلسفه تحليسد؛ حاال چه پ   ي نو يسد، مبهم م  يدرست بنو 
وه و سـبک گفتـار و نوشـتار    يم، احتماالً بـه شـ  ي داني مي فلسفه قاره اي ها يژگي از و  يکي را   يسيمبهم نو 

س بـود و اساسـاً ذهـن    يد مبهم نـو يچون فرد.  گرددي در کشور خودمان بازم    ين سنت فلسف  يندگان ا ينما
گـره خـوردن فلـسفه قـاره     . جاد شده استي ما اي براين تصوري نداشت، چن ي، منسجم  و روشن    ياستدالل

 در کـشور مـا   ينـدگان سـنت قـاره ا   ين بوده است کـه نما ي از ايز در ذهن ما احتماالً ناش  يسم ن ي به فاش  يا
 در ينـدگان سـنت قـاره ا   ي کـه نما يي به هـر حـال از آنجـا   .ک نبودندي دموکراتيده ها ي دلمشغول ا  يليخ

ن خـود  ين تـصور را در ذهـن مخـاطب   يـ ک اصالً بر سر مهر نبودنـد، ا       ي دموکرات يکشور ما با ساز و کارها     
 يلـسوفان قـاره ا  ياً فيـ  پررنـگ اسـت و ثان  يلـ ي خ يلـ ي و تحل  يجاد کردنـد کـه اوالً تقابـل فلـسفه قـاره ا            يا
  .      ردموکرات هستنديغ
  
 وجود دارد و جنـاب موحـد هـم      ي دموکرات فراوان  يلسوفان قاره ا  يتر دباغ گفتند که در اروپا ف      دک

 يي اعتنايا بيآ. رديده بگيت را ناديت فرد و فردي اهمين گونه نبوده که فلسفه قاره ايفرمودند در غرب ا
ت خاص آنها از عرفان ا قرائي و يشه در فلسفه اسالمين مقوالت، ريران به اي در اين فلسفه قاره ايمروج

   داشته است؟يابن عرب
  
 ي وقتـ يعنـ ي. جـاد کـرده اسـت   ي را ا ييران ضـروتها  يـ  در ا  ي فرهنگـ  يده من فراداده ها   ي به عق  –مران  ي ض

رد و در يـ  گي رنگ فرهنگ ما را به خـود مـ  ي شود، به نوعي به عنوان سوغات وارد کشور ما م       يفلسفه ا 
 محقـق شـود و ارکـانش    يران بـه صـورت  يـ تـه در ا يمدرننکـه  يمگـر ا .  کـرد ي توان کار ين خصوص نم  يا

در عرفـان مـا   . مي اش ارتباط برقرار کني امروزيت به معنايج با مفهوم فرد  يرفته شود که ما هم به تدر      يپذ
ن هـا  يـ ا.  شـود ي مـ يت از نفس اماره تلق ي و تبع  يي، خودگرا ي شده است و به مثابه خودپسند      يت نف يفرد
ن يـ د در ايـ  ما بايدر حال.  ما منطق و حجت استيهنوز اشعار شعرا برا.  فرهنگ ما است  ينه ها يش زم يپ

ران بـه محـض   يـ در ا. يا منطقـ يـ  دارد  يم که گزاره موجود در شعر فالن شاعر جنبه خطاب         يق شو ينکته دق 
را يـ  بزنم؛ زيد حرفيگر نبايد محکوم شوم و ديت شعر به سمت من پرتاب کرد، من با        يک ب ي ينکه کس يا

  .  توان در مقابل او استدالل کردي بوده و نميآن شاعر آدم بزرگ
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ت از يـ  فرديران باعث نفي در ايوند عرفان و فلسفه قاره ا     يد که پ  ي دکتر موحد، شما هم معتقد     يآقا
   را در بر داشت؟يجه اين نتي از عرفان چنينکه قرائت خاصيا اي شد ي آموزگاران فلسفه قاره ايسو

  
ن اسـت کـه   يـ  از عرفان وجود دارد امـا واقـع مطلـب ا   ي مختلفيران قرائت هايکه در اد ي داني م –موحد  

ت خـود بگـذرد، جـزو اصـول عرفـان      يـ  باالتر محو شود و از فرديقتيد در حقينکه فرد بايت و ا ي فرد ينف
 دربـاره  ي جـالب ين جـا بحـث هـا   يـ حـاال در ا . مي است که ما واجد آنـ    ي فرهنگ ينه ا ين کامالً زم  يا. است
ان يـ گر زبـان ب يم که غزل ديرين نکته را بپذيم اي توان يچرا ما نم  . دي آ يژه شعر ما بوجود م    يت ما و بو   ايادب

م؟ چرا شـعر  ي دهيح ميم را ترجي قدي شعري از ما قالب هاياريست؟ چرا هنوز بس  يمطالب انسان امروز ن   
ران يـ ، در اي بـه طـور کلـ   ان فرهنـگ يـ ت انسان است نه بيان فردي آن، که بي واقعينو و اصالً شعر به معنا 

در . ان کننـده کـل فرهنـگ بودنـد    يـ ر تا شـاعران خودمـان، ب  يم، از شکسپيشاعران قد . شکل نگرفته است  
 ي کـس يعنـ يسم، شاعر يسي رمانتيريش فلسفه دکارت و با ظهور بودلر و شکل گ        يداي که بعد از پ    يصورت

ک عـشق  يا از يج کند ي را ترويخالق اصول اينکه بخواهد پاره اي کند نه ايان م يت خودش را ب   يکه فرد 
 ين نکات باعث شد که حتـ ي به ا ي توجه يب. دي مسلط سخن بگو   ينيک جهان ب  يا از   ي حرف بزند و     يکل

 يد بـر رو يـ مـا هنـوز با  . دا نکنـد يـ  محکم و اسـتوار پ ي را به شکلي فرديني جهان بيه هايشعر نو ما هم پا 
 بـه مـساله   ي تـوجه ي از تبعـات بـ  يکـ يدر شـعر مـا   ت ين وضـع يا. ميث کار کنين ح يشعر نو خودمان از ا    

  . ت در فرهنگ ما استيفرد
  
وند آن با فلسفه، به عنوان ي و پيت عرفان اسالمين بحث ماهي رسد که در اي دکتر دباغ، به نظر ميآقا
    ست؟ ين باره چينظر شما در ا.  شودي نامطلوب ما قلمداد مياسيت سي وضعي از علل اساسيکي

  
د اسـت،  ياگر اشاره شما به فرد.  دهميمن به اختصار پاسخ م.  مفصل استيلين باره خيرا بحث د  –دباغ  

 مـانوس بـود و از   يا عرفـان فلـسف  ي يرخراساني و سنت عرفان غ   يشتر با ابن عرب   يد ب يد، فرد ي دان يچنانکه م 
فـرق   يرخراسـان ي  با سنت عرفـان غ يسنت عرفان خراسان.  داشتي گرفت و توشه برمين عرفان مدد م  يا

 مـا کـم   ي و تساهل و تسامح در سنت عرفان خراسـان ي مثل جوانمرد ي و مقوالت  يارين ع يياز قضا آ  . دارد
ن عرفـا  يـ به نظـر مـن، ا   .   دارند يرفلسفي و عطار، عرفان غ    ي، مولو ي، ابوالحسن خرقان  يد بسطام يزيبا. نبود

 خـواهم دچـار   ي البته من نمـ . بر تساهل و تسامح را پخش کرده اندي مبتن ييده ها ي ما ا  ي فرهنگ يدر فضا 
ل عرفـا  يـ ن قبيـ امـا ا . ن عرفا بوده اسـت يشه اي مدرن در انديده هايم که ايسم شوم و بگو   ي آناکرون يخطا

 جـدا  يرخراساني از عرفان غين حساب عرفان خراسان يبنابرا.  افشاندند ي ما م  ي فرهنگ ي بر فضا  يآب لطف 
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 ي مـ ير را متوجـه کـسان  ي را مقصر بدانم، تقص  يرفان ع يده ها ينکه ا يش از ا  ين بحث ب  يالبته من در ا   . است
 بـود کـه   يلسوفي هم ف يانيو گر نه مرحوم آشت    .  داشتند يک و استبداد  يردموکراتي غ يش ها يدانم که گرا  

 نـامطلوب را  ين آمـوزه هـا  يـ  مـا ا ين عرفان بود وليان اي از مناديکي ما آشنا بود و    يبا سنت عرفان فلسف   
ده يـ ق ايـ  تزري است براي محمل مستعد و مناسبياما به نظر من عرفان خراسان. ميني بي او نم يدر نوشته ها  

 يعنـ ي. ثيـ ن حيـ ن عرفان از ايالبته در حد توان خود ا    .  جامعه ما  ي فرهنگ ي تساهل و تسامح در فضا     يها
د يـ باز يـ  مساله را ني و حقوقيقيد افزود که ابعاد حقين نکته را هم بايا. مياد بر دوش آن بنه  ينکه بار ز  ينه ا 
ق بـا  يـ ا رابطـه سـالک طر  ي ي که عرفا در مقام انسان شناس      ي از نکات  يلي خ يعني. ميک کن يگر تفک يکدياز  

 يج حقـوق ينکـه آثـار و نتـا   يا.  دارديقيه و صبغه حق يشتر سو ين عالم گفته اند، ب    ي در ا  يکران و متعال  يامر ب 
 عرفـا  يعنـ ي.  شـده اسـت  يمتجلـ  يشتر در احکام فقه   ي است که ب   يزين آموزه ها مترتب باشد، چ     يهم بر ا  

ا مـسلمان و  يـ ن زن و مـرد  ي بـ ي حقـوق  ي هـا  ينـابرابر .  را بـر دوش آن آمـوزه هـا ننهـاده انـد             ين بـار  يچن
 را از دل آن يي هـا ين نابرابري عرفا چن  يعني. ج شده باشد  ي عرفا ترو  ي نبوده که از سو    يرمسلمان، امور يغ

  . آموزه ها استخراج نکرده اند
  

-ين آموزه هم در عرفان محيا.  برتر اشاره کردنديقتيا حقيدن فرد در معشوق دکتر موحد به محو ش
 در عرفـان  ين آمـوزه ا يرغم وجود چنـ يبه نظر شما  عل.  وجود داردي و هم در عرفان خراسان  ينيالد

           ران نداشته است؟ ي آموزگاران فلسفه در ايت از سوي فردي در نفين عرفان نقشي، ايخراسان
  

اگـر  .  عرفـان اسـت  يت قصواي اهللا غاي ف يفنا.  هم کرده اند   يادي ز ي اخالق يه ها ي ما توص  يعرفا –دباغ  
.  شـود ي ما کمرنگ مـ يت و تفرد در سنت عرفانيج شود، قطعاً  فرد ير ترو ي فراگ يده ا يده به مثابه ا   ين ا يا

 ي مـ يلوک عرفـان  است که به راس هرم س ين محوشدن فقط مربوط به نخبگان     يم که ا  ياد ببر يد از   ياما نبا 
  مـا راز  ي از حـرف هـا  يلـ ي کردند که خيد م يعرفا تاک .  شود ي نم ييه ها ين توص ين چن يبه متوسط . رسند

شتر يـ شان بيـ ه هاين، توصـ ي آنها در در مقام مواجهه با متوسط يعني. " ستيراز جز با رازدان انباز ن     " است و   
  .  کردندين را به مقام فنا دعوت نميمتوسط.  داشتيجنبه اخالق

  
 ي دعـو يي در جـا ي حتـ يابـن عربـ  .  خواهم با دکتر دباغ کامالً مخالفت کـنم        ين جا م  ي من در ا   –موحد  
 کـرده  يين ادعاي به هر حال او چن   يست ول ي ن ياسيت س يت او مهدو  يهر چند که مهدو   .  کند يت م يمهدو
شـمس  خـود  .  نکـرده انـد  يزي بنـد شـده، کـم خـونر    ي دستشان بـه کـار  ي هم وقت  يعارفان خراسان . است
ن هـا  يـ ا. ان کشته شـد ين فتي بيان بود و اصالً در دعواي متعلق به دار و دسته فتند،ي گوي، چنانکه م يزيتبر
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 بـود و  ي خـشن يلـ ي خـودش آدم خ يزيـ شـمس تبر .  است که هنـوز روشـن نـشده انـد          ي ا يخيمسائل تار 
  .  باردين حرفها خون مي زده که از اي خشونت باريحرفها

  
 ي دارد کـه مـ  ي مثبت و ماده مستعده اي قسمت هايم که عرفان خراسان   ي بگو  خواهم ي من م  ي ول –دباغ  

  .ديايتواند به کار ما ب
  

ک عده متوسط انـد،  ي.  شونديم ميند مردم به چند دسته تقسي گو ي که م  ي اصوالً کسان  ي بله، ول  –موحد  
د بـه  يـ ازهـا را نبا ن ريـ م کـه ا يـ دا کـرده ا يـ  دسـت پ ييم و بـه رازهـا  ين اند و ما هم باال هـست      ييک عده پا  ي

تر ي توتـال ي حکومـت هـا  ييت و برپـا يـ شان تماماً بـه محـو فرد  ين حرف هايم، ا ييگران بگو ين و د  يمتوسط
  . ن حرف ها را قبول ندارميمن اصالً ا.  شوديمنجر م

  
همـان طـور کـه    .  نـدارد ي حد نفسه اشکالي فيقي از منظر حقيم بندين تقسيد که اي رسي به نظر م  –دباغ  
 از يم برخـ يي گـو يا مثالً بلند قدترند، همان طور کـه مـ  يگر باهوش تر ي ديسان ها از انسان ها   از ان  يبرخ

ن يگـر چنـ  ي ديات و فلـسفه را دارنـد و برخـ   ياضـ ي از جملـه ر  يانسان ها استعداد پرداختن به امـور انتزاعـ        
د، بـر   ندارنـ ي دارنـد و برخـ  ي خـوب ي صـدا ي دارند، برخـ يحه شاعري ذوق و قر  ي ندارند، برخ  ياستعداد

ده و يـ  کـه ورز ي از انسان ها، بـه علـت ذهـن وقـاد و مجاهـدت     ين باورند که برخ  ياق عارفان بر ا   ين س يهم
ق ين حقـا يـ گـران بـه ا  ين عالم نائل شـده انـد کـه د   ي در ايقيشه کرده اند، به کشف حقا ي که پ  يکف نفس 

 ين تفاوتهـا يـ جـه ا ينتست کـه در  يـ ن نيـ ن سخن ايعالم، عالم کثرت و تنوع است اما مدلول ا   . ده اند ينرس
 از عرفـا بـر   ي اگـر بـه فـرض برخـ    يحتـ .  داشته باشنديژه ايازات وي از افراد حقوق و امت   ي، پاره ا  يقيحق
 يين آمـوزه هـا  ين انسان ها قائل شده باشند، چنيز بي ني حقوقيي، تفاوت هايقي حقين تفاوت ها  ي ا يمبنا

  .    مجدد قرار داديبندح و صورت يد مورد نقد و تنقي بايرا در سنت عرفان اسالم
  
  

 عمـدتاً در شـکل   ي توان گفت که فلسفه قاره ايا ميران، آ ياست در ا  ير فلسفه بر س   يدر خصوص تاث  
  ر داشته است؟ي اصالح طلبانه تاثياسي بر کنش سيلي و فلسفه تحلي انقالبياسي سي کنش هايريگ
  

م مـا  ين بـا سـنت قـد   يته است و اش رفي پيت دولتي مرکزيران به سمت نوعي در اياسيان س ي جر –موحد  
ن آنچـه  يبنـابرا . ميـ ک در کـشورمان نداشـه ا  يـ  دموکرات ياسـ يما که سابقه نظام س    .  دارد يشتري ب يهمخوان

 در يتين وضـع يت چنـ يـ در تقو. گـران گـوش بدهنـد   يک نفر حـرف بزنـد و د  ين بود که يراحت تر بود ا 
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 يغ مـ يـ ن امـر را تبل يد به شدت ايفرد. ندد تالش کرديان فرديد و جريست ها و هم فرد   يران، هم مارکس  يا
.  زدي نمـ يبـ ي اصـالً حـرف عج  يبـه نظـر مـن خـاتم    . ت دامن زدنـد  ين وضع يکرد و دنباله روانش هم به ا      

 نبـود کـه الزم باشـد    يبـ يب و غريـ  عجيل، حرف هـا ين قبي از ايان و اموري ب ي مطبوعات و آزاد   يآزاد
دگر بـا ابـن   يـ ونـد ها ي داشـت و هـم از پ  ياسيجنبه سن مخالفت ها هم يا.  مخالفت شودين همه با خاتم   يا

اصـوالً مـا   .  گرفـت ي شـد، نـشات مـ   يغ مي دنباله روانش تبليد بود و از سوي، که محصول فکر فرد    يعرب
مـردم مـا   . ميز مقاومـت بکنـ  ي ستي آزاديم در برابر فلسفه ها   يم که بتوان  ي نداشت ياد استوار يشه انسان بن  ياند

 ي مـا و فقـدان آمـوزش هـا    ي از سابقه فرهنگـ   يت ناش ين وضع ين، ا ي بنابرا . نداشتند ي ا ين آمادگ يهم چن 
  . الزم به مردم ما بوده است

  
 از مخالفان دکتر يلي قرار دارد؟ مثالً خيکرد انقالبي در تضاد با رويلي توان گفت که فلسفه تحليا ميآ

تفکر سـروش ضـد    با انقالب ندارد و ي شود نسبتيج مي تروي وي گفتند که آنچه از سو يسروش م 
  . استيانقالب

  
 اسـت و آن هـم رابطـه مـراد و     ي وجـود دارد کـه از نـوع عرفـان منفـ            يمي در فرهنگ ما پارادا    –مرانيض
 يت در جنـاح هـا   ين وضـع  يـ االن ا .  نهفتـه اسـت    يد و مـراد   يـ ن مر يـ  در دل ا   يـي نخبـه گرا  .  است يديمر

 ربـط و نادرسـت را   ي بـ  يفهـا  حر يک سـر  يـ  يده ام که آدم   يار د يمن بس .  ما هم وجود دارد    يروشنفکر
 شـود، مـورد قبـول    يج و بـزرگ مـ  يدانش در جامعه تـرو ي مرين حرفها از سوي کند اما چون ا يمطرح م 
ان نوآورانـه  يـ  دکتـر سـروش در آن زمـان، جر   ي از سويليمطرح شدن فلسفه تحل. ردي گ ي قرار م  يعموم

امـا  . که در تضاد با گفتمان حاکم بـود  يدان شده بود؛ گفتماني تازه وارد م   ي را شکل داد که با گفتمان      يا
زده شـدن فلـسفه   اسـت يبـه نظـر مـن، س     . گـر اسـت   ي د ين بحثـ  يـ د مطالعه شـود کـه ا      ين امر با  ي ا يامدهايپ

ران فلـسفه  يـ در ا. است زده شـود   يد س ي باشد اما نبا   ياسي تواند س  يفلسفه م . ن بحران عصر ما است    يبزرگتر
 بـه  ياسـ يک سلـسله شـعار س    يـ ن  يبنـابرا .  شد ي و استدالل  ي برهان يزه شد و از درون فاقد محتوا      يدئولوژيا

همـه  .  کـردم ي نگـاه مـ  ينترنتـ ي ايت هايد را در ساي فردي از حرفهايک سريمن . عنوان فلسفه ارائه شد 
ن جمـالت را بـه   ي ايعني.  شود يده م ي اند که در آنها انواع سفسطه ها د        ي خطاب يعبارات. آنها شعار هستند  

ن بـاره  يـ د در ايـ ن بايبنـابرا . ان منطـق درس داد ي از مغالطه، به دانـشجو يقي مصاد توان به عنوان ي م يراحت
گـر  يم تـا د ي جـدا کنـ  يزه شـده کنـون  يدئولوژين حالت ايم فلسفه را از ا  ي توان يبحث کرد که ما چگونه م     

  . است زده نباشديس
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سم يـ د پوپر بـر مارکس ، با وام گرفتن نقيکيالکتيه شان، مثل  تضاد د ي اول ي سروش در کارها   ي آقا –دباغ  
 يبـه نظـر مـن آن سـخن منتقـدان آقـا      .  کنـد ياسـت را بـوم    ي در حوزه س   يليات فلسفه تحل  ي کرد ادب  يسع

 گـام بـه   يرا اساساً روش پـوپر روش مهندسـ  يسروش، که در سئوال شما به آن اشاره شد، درست است ز     
 سـروش هـم کـه    يآقا. مهر نبود بر سر ي انقالبيل با روش هاين دلي بود و به همي اجتماعيا مهندسيگام  

.  گرفـت ين راه را پـ يـ  او در حوزه فلسفه علم بـود، ا يده هاي پوپر و اياسي سيده هاير ايتوامان تحت تاث  
 پوپر در فلسفه علم آشـنا شـدم و   يده هايد که من اول با اي گويش مي از گفتگوها يکيدکتر سروش در    

 ين نکتـه فـ  يـ بلـه، ا . دا کـردم يـ  پيشتري بييسم آشنايرالبيل تحوالت بعد از انقالب، با سنت ليبعدها، به دل 
 از يکـ يد يـ  کـه فرد يش از گفتمـان ي بـه مراتـب بـ   يلي بر فلسفه تحليالجمله درست است که گفتمان مبتن   

 هـم از  ي خـاتم يآقـا .  دهديک راه ميسم و ساز و کار دموکرات يبرالي آن بود، به اصالح و ل      يسرنمون ها 
 بـه آن  يده جامعـه مـدن  يـ ن بار بود که اي اوليد برا ي شا ۷۶در سال   . بوده کرده   ي تغذ ين آبشخور فکر  يهم

ر ي توامـان تحـت تـاث   ي خـاتم ي کنم آقا  يمن فکر م  .  شد يران مطرح م  ي جامعه ا  يشکل  در عرصه عموم    
 سـروش پـا گرفتـه    ي بود که با مقـاالت قـبض و بـسط  آقـا    ينين نحله اصالح ديه و ايري دکتر بش  يکارها
 ي بود و به نظر من منتقدان دکتر سـروش هـم بـه درسـت    يکيگفتمان، گفتمان دموکراتن يبه هر حال ا  . بود

  . ن نکته شدنديمتوجه ا
  
وند خورد يشتر پي بي، با فلسفه اسالميلياس با فلسفه تحليران، در قي در اي توان گفت فلسفه قاره ايا ميآ
      جود دارد؟  وين دو سنت فلسفي است که در اي مشترکي هايژگيوند محصول وين پيو ا
  
ک ي فلـسفه اسکوالسـت  ي، نـوع يبه نظـر مـن فلـسفه اسـالم        .  است ين سوال منف  ي جواب من به ا    -مران  يض

 در دل يرا فلـسفه قـاره ا  ي امروز دارد؛ زي قاره ا  ي با فلسفه ها   يفيار ضع يارسطومحور است که ارتباط بس    
سم يـ ، اومانين سنت فلسف  يساس ا ا.  آن است  يسم مبنا ي اومان يعني.  و رنسانس متولد شده است     يروشنگر

تـاً  ي ماهيفلسفه اسالم.  وجود نداردين ها در فلسفه اسالم يک از ا  يچ  يه.  است ينيي و خودآ  يو فردمحور 
 اثبات ذات واجب، شـناخت ممکنـات در تقابـل بـا     ياساس فلسفه اسالم. ک استي نزد يلي خ يبه تئولوژ 

ن يبنـابرا . ن سه محور شکل گرفتـه اسـت  ي ايمبنا بر يفلسفه اسالم. ز شناخت امور ممتنع استيواجب و ن  
  . ستيک ني نزدي چندان به فلسفه قاره ايده من فلسفه اسالميبه عق

  
دقـت  . ک اسـت يـ ار نزدي بـس يلي منطق و فلسفه منطق به فلسفه تحل     ي، بخش ها  ي در فلسفه اسالم   –موحد  
 کـه  ي تـا آن قرنـ  يعنـ ي. ه اسـت لسوفان مسلمان ما در منطق و زبان، تا قرن هفتم فـوق العـاد          ي ف ي ها يورز

ک چهـره بـزرگ   يکبار يست سال ي ب–در آن دوران هر ده . استدالل و تعقل در فرهنگ ما پررنگ است  
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 پنج قـرن  –اصالً در چهار ...  و يرونيحان بي، ابوري رازياينا، زکريابن س.  آورد يران سربرم ي در ا  يجهان
 کـه بـه   ييک هـا يـ  از کاتوليبعـض . ان برپاسـت  يـ ب ي آزاد ي از تفکر و حت    يي، غوغا يه فرهنگ اسالم  ياول
ن يـ ا.  کنـد يک مسلمان بحث مـ ي در مسجد با  يک دهر ي کردند که چطور     ي آمدند، تعجب م   يران م يا

ن مـا در فلـسفه   يبنـابرا . ديـ  دهيون اجازه حـرف زدن مـ    ي کردند که چرا به دهر     يک ها اعتراض م   يکاتول
امـا مـا هـر    . ک استي امروز نزد يلي به فلسفه تحل   يليم که خ  ي محکم دار  يلي خ يک هسته عقالن  ي ياسالم
ت يـ  آن کاسـته شـد و در نها  ين جنبـه اسـتدالل  يـ ختـه شـد، از ا   يم و فلسفه مان با عرفان آم      يشتر آمد يچه پ 

 فلسفه ما بلکـه جنبـه   ي و استداللي عقليدر دوران معاصر هم نه جنبه ها. افتيل ي تقليفلسفه ما به تئولوژ  
تازه خداوند به مـا لطـف کـرد کـه     . ن گونه بودي پس از انقالب هم اوضاع ا     . آن برجسته شد   ي عرفان يها

د با فلسفه وجـود  ي حوزه ها مخالفت شديهنوز هم در بعض. ، اهل فلسفه هم بود    يرهبر اول انقالب اسالم   
 وجـود دارد،  يين فـضا ي کـه چنـ  يوقتـ .  شـد ي مـ يين مخالفت هـا   ي با خود مرحوم امام هم چن      يحت. دارد

 روند، کار و بارشان رونـق  يت مي فرديتر و نف ي که به استقبال حکومت توتال     ييان ها يجرمعلوم است که    
  . کنديدا مي پيشتريب

  
پـاره  . يي و سـنت صـدرا  ي، سـنت اشـراق  ينويسنت س: مي داري در فلسفه اسالمي ما سه سنت فلسف–دباغ  

 ي از فالسـفه اسـالم  يبرخـ  ي بـا کارهـا  يي که در منطق و فلسفه زبان وجود دارد، قرابت ها        ي از مباحث  يا
ن  حـرف را بـا تـذکر    يـ باز هم  ا.  (  ما وجود داشته استيک در کار قدمايتي آناليق هاي تدق يعني. دارند

ن مـا، مـثالً در   يي از اصـول  ي پـاره ا   ي در کارهـا   يحتـ . )  کنم يان م ي ب ي ناهمزمان يز از خطا  يضرورت پره 
 و سـنت  يامـا سـنت اشـراق   .  شـود يده مـ يـ  ديليحل با فلسفه ت ي قابل تامل  يلي خ يمباحث الفاظ، قرابت ها   

ن بـود کـه کـالم و عرفـان و فلـسفه و      يـ مالصـدرا فخـرش ا   .  داشـته انـد    يشتري با عرفان ارتباط ب    ييصدرا
، بـه رغـم دور بـودن از فلـسفه     يي و صـدرا ين حال سـنت اشـراق    يبا ا . ث را در هم ادغام کرده است      يحد
 ين است که سـنت اشـراق  ين عدم قرابت ايل اين دليمهم تر.  ندارند يکي هم نزد  ي، با فلسفه قاره ا    يليتحل

نـات و  ين دو سـنت بـا تع  يـ افتـه و مـا در ا    ي اساساً نـضج ن    ي اند و در آن سوژه دکارت      يکيزي متاف ييو صدرا 
ک، اگر هم وجود داشته باشـد، در  يستمين دو سنت مباحث اپيدر ا . ميسلسله مراتب وجود سر و کار دار      

.  دارديکيزي کامالً صـبغه متـاف  ين دو سنت فلسفي مباحث ا  يعني. ده قرار دارند  ک بو يل مباحث انتولوژ  يذ
 حرکـت  ي کـانت يک اند و دست کم با اتونـوم يزيک معنا ضد متاف   ي به   يندگان سنت فلسفه قاره ا    ياما نما 

بـرال و عـصر   يد، در دل سـنت ل يـ  گوي سـخن مـ  ينـ يينـاس از دگرآ   ي مثـل لو   ي اگـر کـس    يحتـ .  کنند يم
. لـسوفان مـسلمان دارد  ين با سخنان فيادي کند تفاوت بني که مطرح ميد و مطالبيگو ي سخن م  يروشنگر

 در ييبحـث مرحـوم طباطبـا   .  ادا شـود يي را هم اضافه کنم تا حق مرحـوم طباطبـا  يد نکته اين جا با يدر ا 
ن يـ ا.  بـوده اسـت  يبيع و غري، الحق و االنصاف بحث کامالً بديباب اخالق تحت عنوان ادراکات اعتبار    
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 ي در مبحث مجـازش اشـارات     ي زنوز يشتر مالعل يپ.  بوده است  يحث کامالً بر خالف سنت فلسفه اسالم      ب
سم، در حـوزه  يـ  در مقالـه شـشم اصـول فلـسفه و روش رئال      ييامـا مرحـوم طباطبـا     . ن بحث کرده بود   يبه ا 

ن يـ  از ايعيق بـد ير و تنسي و تقر ي االخص، صورت بند   يات بالمعن ير خودشان در اعتبار   يا به تعب  ياخالق،  
 هـم  يمرحوم مطهـر . د شباهت داردي از مباحث فالسفه اخالق در جهان جديبحث ارائه داد که به پاره ا    

گـر، در  يبه عبارت د.  سابقه نداشته استين بحث در سنت فلسفه اسالم    يسد که ا  ي نو يه کتاب م  يدر حاش 
، در ي و اخالقـ يي انـشا  يزاره هـا  ر گـ  ي، نظ ) االعم   يات بالمعن ينه اعتبار (  االخص   يات بالمعن يباب اعتبار 

 ي پـ يلـ ين بحـث در جامعـه مـا خ   يـ امـا ا . ن گونه بحث نکرده اسـت ي تا کنون ا ي کس يسنت فلسفه اسالم  
سم يـ  مباحـث او در اصـول فلـسفه و روش رئال   يزان نـاف يـ  در الم  ييهر چند که مباحث طباطبا    . گرفته نشد 

د گفت کـه  ي باالخره بايا متکلم، وليفسر  مييک طباطبايم و يلسوف داري ف ييک طباطبا ي ما   يعنياست،  
 ي سـابقه چنـدان  يي است، در سنت صـدرا ييلسوف صدرايک فينکه او   ي با ا  يين سنخ از مباحث طباطبا    يا

د يـ  آيم، همان طور که اشاره شد، به نظـر مـ    ين تک مضراب ها و تک ستاره ها که بگذر         ياما از ا  . ندارد
  .  استيارق و مهم آن با فلسفه قاره ا وجه في بودن سنت فلسفه اسالميکيزيکه متاف

  
ن و فلسفه در کشور ما داشـت؟  ي دي در تقابل سنت يريران، تاث يد غرب به ا   ي جد يا ورود فلسفه ها   يآ
  ا بهتر؟يث بدتر کردند ين حي اوضاع را از اي غربي فلسفه هايعني

  
ک متـاع  يـ نـه بـه شـکل     ي کـه مباحـث فلـسف      ين بـار  ياول.  بهتر کردند  يلي نه، اتفاقا اوضاع را خ     –موحد  
و ق مباحث دکتر سـروش  يران شد، از طري شود، وارد ا ي که به ما مربوط م     يي بلکه به شکل کاال    يخارج

 کـرد کـه   ي، کـار يلين به فلسفه تحلي سروش با گره زدن فلسفه د يآقا. ن بود يدر حوزه فلسفه د   گران  يد
 که خـاص خـود   ي بحثيعني. مين مربوط به خودمان را فارغ از غرب و شرق مطرح ک يک بحث درون  يما  

 از آن ي از مـسائل ملمـوس شـود و مـسائل فلـسف     ياري باعث شد بـس يعني.  موثر بود  يلين کار خ  يا. ما بود 
ن آورد ين کار فلسفه را از آسمان بـه زمـ  يدر واقع ا. ت، خارج شدي وجود و ماهي انتزاعيحالت بحث ها 

  .  مساله مبتالبه جامعه بدل کردکي به در آورد و به يک متاع وارداتيو آن را از شکل 
  

ر آتـه  يست ها و ساي مارکسي که از سوي اي فلسفي رسد که قبل از انقالب، آموزه ها      ياما به نظر م   
ن و فلسفه را در ي دي شد، آتش تقابل سنتين مطرح مي دي در نفي شمس۵۰ تا ۲۰ ي دهه هايست هايئ
 مقابله ي هم اساساً برايي و عالمه طباطباي مطهر متکلمانهي از کارهايبخش. ران شعله ورتر کرده بوديا

  . بوديزين ستين ديبا ا
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ر و يـ  تقريان ما به خـوب يسم هم در مي کنم مارکس يالبته من فکر م   .  وجود داشت  ين تقابل يبله، چن   -دباغ  
ران يـ سم در ايـ م، مارکسيران بگـذر يـ سم در ايـ  طـرح مارکس ياتيـ  ادبيه هـا  ي اگر از سـو    يعني. ق نشد يتنس
 ي کـه مـن بـرا   يبـه رغـم همـه احترامـ      . ر نـشد  ي نداشت و اساساً خوب تقر     يندگان توانمند يان و نما  يمناد

سم، يـ  آنهـا در اصـول فلـسفه و روش رئال   ي قائلم، معتقدم که پاسخ ها   يي و مرحوم طباطبا   يمرحوم مطهر 
سم يـ ده آليـ ر به ان دو نفي که ا  ييمثالً نقدها . ستندي است که آنها اصالً پرسش ن      يياساساً ناظر بر پرسش ها    

. ش چشم داشـتند يسم در پيده آلي بود که آنها از اي ناموجهي بر صورت بند ي کنند، کامالً مبتن   ي م يهگل
 غـرب  يق ترجمه ها با آثار فلسفي هم تسلط نداشتند و قاعدتاً فقط از طر      يسين دو بزرگوار به زبان انگل     يا

 يعنـ ي.  اسـت  يسم بـارکل  يـ ده آل يـ بود، حداکثر ا   يي و طباطبا  ي که مد نظر مطهر    يسميده آل يا. آشنا بودند 
 ينامـه کـانت  د و نـسب يـ  گوي کـه هگـل از آن سـخن مـ    يسميده آلياما آن ا. يک تجرب يسم کالس يده ال يا

ر محـل نـزاع   يـ ، تقر يي و طباطبا  ي مطهر ي اساساً، فارغ از پاسخ ها     يعني.  است ييسم استعال يده آل يدارد، ا 
 بـه نظـر مـن    يران دامن زد ولين و فلسفه در اي ديمعنا به نزاع سنتک ي به يبله، ورود فلسفه غرب. غلط بود 

 شـدند  يق مـ ير و تنـس ي تقري به خوبيستي مارکسيده هاينه ا.  الزم مجهز نبودندين نزاع به سالح ها   يطرف
. افتنـد ي ي داشـتند، مـساله را درسـت درمـ    ينيرت دي که غي نداشتند و نه متکلمان ين توانمند يچون شارح 

ده يـ  شـود، امـا آن ا  ي حملـه مـ  يسم تجربـ يـ ده آليـ سم بـه ا يقاالت اصول فلسفه و روش رئال   از م  يليدر خ 
در .  داردينامـه کـانت   که مد نظر هگل بود، فـارغ از صـدق و کـذب و حـدود و ثغـور آن، نـسب                  يسميال

ائل اما بعد از انقالب، مـس . دندي رسي به هم نميلين قرار بود و صداها خيدوران قبل از انقالب اوضاع از ا   
 از يکـ ين يـ و ا.  شـده انـد  ي از آنها بوميلي خي شده و حتي صورت بندي تر مطرح و به خوبي جد يليخ

 از مـسائل  يلـ يم، خيک بگـذر يـ بـاالخره اگـر مـا از سـطح آکادم         .  ما بوده است   ي فلسفه برا  يدستاوردها
مـن فکـر   . کنند برقرار ي شوند، قرار است با مجموعه معتقدات ما نسبت      ي که در جامعه مطرح م     ي ا يفلسف

 درسـت کلمـه   ي به معنـا ي از مسائل فلسفياري بسيادير تا حدود ز  ي سال اخ  ي س –ست  ين ب ي کنم در ا   يم
  . شده انديبوم

  
  ک تر شد؟ي کلمه نزدي واقعيران بعد از انقالب، به فلسفه به معنايد فلسفه در اي موحد، شما معتقديآقا

  
. رش آن بـود يط آمـاده پـذ  يده بودنـد و هـم محـ    ت شـ  يـ ن اش درست ترب   ي بله، چرا که هم مدرس     -موحد  

 اسـت کـه االن مجـال    يگـر يد فلسفه خواند، بحث د  يست و چرا با   ينکه جامعه بفهمد که اصالً فلسفه چ      يا
ن است که باب گفتگو باز باشد، افراد بتواننـد حـرف خودشـان را    ياما مساله ما همچنان ا   . ستيطرح آن ن  

 کـه بـه   يشـما وقتـ  . رد و تکثر آرا در کار باشـد   يتدالل صورت گ  د مختلف اس  يان کنند، در دفاع از عقا     يب
فلـسفه  . ، همان قدم زدن در کوه اسـت   ييمايمنطق کوه پ  . ديد به آخر کوه برس    ي خواه يد، نم ي رو يکوه م 



 ۲۱

ست کـه فلـسفه راه   يـ قـرار ن .  مي برسـ ي قطعـ يست که ما در فلسفه به پاسـخ هـا        يبنا ن . ن طور است  يهم هم 
رسـالت  . ن است کـه راه تـضارب آرا بـاز و همـوار باشـد      ياصل بر ا  . شان بدهد  را به ما ن    ي مشخص ياسيس

 از آن يلـ يم، چـون خ ي دهـ ي فلسفه درس مي و پزشکيان مهندسي که ما به دانشجويوقت. ن است يفلسفه ا 
د و فـردا آن را  يـ  زني مي چه شما امروز حرفيعني کنند که    يدن ندارند، اعتراض م   ي فلسفه شن  يها آمادگ 

  . ن استيم ذات فلسفه هميي گوي؟ ما هم مدي کنيرد م
  
  

ا يشتر بوده يث بين حي از اير فلسفه قاره اير داشته است؟ تاثيان چقدر تاثيراني روزمره ايفلسفه در زندگ
  ؟يليفلسفه تحل

  
در .  روديشه خودش دنبال فلـسفه مـ  ي بر حسب انديهر کس.  داردياديار زي بسي فلسفه هدفها  –مران  يض

ن يـ  اينارها بـرا ين درس هـا و سـم  يـ ن نکته اشاره شـده کـه مجموعـه ا      يکاگو به ا  يه ش طرح درس دانشگا  
 کـه بتوانـد خـوب فکـر کنـد و  بتوانـد       ي جامعه باشد؛ انسانيد براي مفي شده اند که دانشجو انسان  يطراح

 يمـا آمـار  .  جامعه باشديد برايک شهروند مفي يگران را تحمل کند و به طور کل      يروادار باشد و آراء د    
 که در جامعه ما فلـسفه خوانـده انـد، چـه بـوده اسـت       ير فلسفه بر تک تک افرا   يم که نشان دهد تاث    يندار

. ر بـوده باشـد  ي تاثي روزمره مردم ما بي کنم فلسفه در زندگياما، با لحاظ کردن نکته مذکور، من فکر نم  
 دهـد کـه   يته است نشان مار مردم قرار گرفي که در حوزه فلسفه در اخت     ياتيحجم کتابها و مقاالت و نشر     

 هـا توانـسته باشـند کـه بـا      يلـ ين چـه بـسا خ  يبنـابرا .  فلسفه وجـود دارد يريادگي ي برايدر جامعه ما عطش   
 يابيـ  شـان هـدف   يه کننـد و در زنـدگ      يـ  خودشـان توج   ي را حداقل برا   ي زندگ ياستفاده از فلسفه، معنا   

  . مي باشيد به ما کمک کند که انسان خوبيدر مجموع فلسفه با. کنند
  

ا يـ   PPEس شـده اسـت تحـت عنـوان      ي در دانـشگاه آکـسفورد تاسـ       يراً رشته ا  ي  در انگلستان اخ    -دباغ  
ان يدانـشجو .  شـود يس ميسانس در آکسفورد تدر ين رشته االن تا مقطع فوق ل      يا. است، فلسفه ياقتصاد، س 

ن يـ ق بـودم کـه بـدانم ا    مشتايليمن خ.  شوندي و اقتصاد آشنا مياسي فلسفه، علوم سيهاين رشته با تئور يا
ن يـ الن اي از فـارغ التحـص  يلـ ين بـود کـه خ     يـ دم ا ي که در آن جا شن     يحيتوض. د آمده است  يرشته چرا پد  

ا وزارت خارجـه بـه کـار    ي ي فکريا در موسسه هاينده پارلمان شوند و  ي دارند که نما   ييرشته شانس باال  
البتـه در آن جـا   .  کـردن فلـسفه برونـد   ي کردن و کـاربرد ياتيد به سمت عملين ها باي ا يعني. گرفته شوند 

ن يد چنـ يـ  نبايعني. مين کنيد چنين جا نباي نهاده شود و ما هم در اياديست که بر دوش فلسفه بار ز  يقرار ن 
امـا رشـته مـذکور در    .  شـود ي با فلسفه حل مـ     ياسي و س  يم که همه مشکالت اجتماع    ي داشته باش  يتصور
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در کـشور  .  کنـد يتصاد آشـنا مـ  است و اقيا سه حوزه فلسفه، س مان ب ان را توا  يدانشگاه آکسفورد، دانشجو  
 دو حـوزه  يهـا ي ندارنـد و عمـوم فالسـفه مـا هـم بـا تئور           ي چندان ييما عموم اقتصاددانان ما با فلسفه آشنا      

. ميس کنـ يران تاسـ ين آن رشته را در ايد ع يم که ما هم با    ي گو يالبته من نم  . ستندياست و اقتصاد آشنا ن    يس
دا يـ  پينـ ي توانـد بـروز و ظهـور ع   ي چگونه م  ينکه فلسفه کاربرد  ي فهم ا  ي بود برا  ياً مثال آنچه گفتم، صرف  

جـاد انـسان روادار و خـوب    ي ايد گفت کـه فلـسفه در پـ   ي مد نظر است، با   يک ورزه درون  ياما اگر   . کند
 هي مـا سـا  ياً بـر رو يـ  قويرانـ ي و فرهنـگ ا ينـ يسـنت سـتبر د  . ن ما متاسفانه کم است ي در ب  يروادار. است

 يون هـم همـدل  يسي که روشنفکرند و با پوزي از کسانيلي خيحت.  کم استيليتحمل ما خ . انداخته است 
 توانـد در  يفلـسفه مـ  . ت اسـت يـ ن امـر محـصول ترب  يا.  کنند يون عمل م  يسيندارند، خودشان همانند پوز   

  . د نهي مطلوب بر جايري روزمره ما تاثيق در زندگين طرين وضع موثر باشد تا از ايبهبود ا
  
ا ير گذاشته يان تاثيراني روزمره ايشتر بر زندگيران بي در ايد فلسفه قاره اي کني موحد، شما فکر ميآقا

  ؟يليفلسفه تحل
  

ران يـ  در ا۷۰د دهـه  يـ نيشـما بب . ران شناخته شـده اسـت   ي در ا  يلسوف قاره ا  يم کدام ف  ينيد بب ي ما با  -موحد  
ق يـ ن طريـ  فلـسفه از ا ينـه منتـشر شـد ولـ     ين زم يـ ا در   ياديـ  ز يکتاب ها . سم شد يناگهان دهه پست مدرن   

 بـه  يش کنـون يل  گـرا يـ ن دلي بگذارد و بـه همـ      ي بر جا  ي واقع يريان تاث يراني روزمره ا  ينتوانست بر زندگ  
د مانـدگار شـود؛   يـ فلسفه اگر بنا باشد که واقعاً فلسفه باشـد با .  رودين مي از ب يسم بعد از مدت   يپست مدرن 

ن يـ دن بـه ا يم امـا تـا رسـ   ي دار ياطالعات فلسف . مي ندار يهنوز سنت فلسف  ما  . ک سنت بدل شود   ي به   يعني
م، هنـوز  يا رد کنـ يـ م  يريم و  آن را بپـذ يفتـ يم و با آن در بيده باشي را خوب فهم يک نظام فلسف  ينقطه که   
  .  ميش داري در پيراه دراز

  
 خواهد يتر با فلسفه قاره اشيد؟ به نظر شما غلبه بيني بيران فردا چطور ميشما چشم انداز فلسفه را در ا

  ؟يليا فلسفه تحليبود 
  

ک شـدن بـه   يـ  در حـال نزد ين دو سـنت فلـسف  يـ ن اسـت کـه ا     يـ  که در غـرب رخ داده ا       ياتفاق –موحد  
 ي قـو يلـ يلـسوف تحل يک فيـ مـثالً فولـسدال در غـرب      . دا کرده اند  ي پ يشتري ب يگرند و با هم همدل    يکدي

 گفتـه انـد کـه مـا از     يليسوفان تحل ي از فل  ياريبس.  دارد ير خاص ي هوسرل هم  تعب    يدارشناسياست و از پد   
ستم اسـت آشـنا شـده    ي در قرن بي که اصالً سرآغاز فلسفه قاره ا      يدارشناسي فولسدال با پد   يق کارها يطر
د يـ  گوين را هم ميفولسدال ا. گرنديکديک شدن به ين دو فلسفه در حال نزد يبه هر حال در غرب ا     . ميا
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 شود امـا در  يشتر ميب )  Justification( ه يا توجيم، استدالل يش تر برويه پ هر چيليکه در فلسفه تحل
 در حـال  ين دو سنت فلـسف ياما االن ا. ه و استدالل کمتر است  يم، توج يش تر برو  ي هر چه پ   يفلسفه قاره ا  

 نـه  فتـد ين اتفـاق ب يد همـ يـ فتـد، با يران هم مآالً اگر قرار است فلسفه جا بيدر ا. گرنديکديک شدن به    ينزد
 ينـد فلـسفه قـاره ا   يگر هم بگوي دي بهتر است و دار و دسته ايليند فلسفه تحليک دار و دسته بگوينکه  يا

ران يـ د هـر دو نحلـه در ا  يـ م، باين اگر بناست که ما فلـسفه داشـته باشـ   يبنابرا. تفکر، تفکر است. بهتر است 
  .شناخته شوند

  
د مکمـل هـم باشـند و در    ين ها باياج دارد و ا يها احت ن فلسفه   يران به هر دو ا    ي من اعتقاد دارم ا    –مران  يض

را دغدغـه  يم زياز داري نيما به فلسفه قاره ا .  کنند يل م يگر را تکم  يف باشند که همد   يک ط يواقع دو سر    
 اش يرا دغدغـه اصـل  يـ م زياز داري هم نيليبه فلسفه تحل. است و جامعه استي، فرهنگ و س   يفلسفه قاره ا  

از جامعه مـا هـستند و   ين ها مورد ن ي ا ين هر دو  يبنابرا.  است يم و استدالل علم   ش به عل  يزبان، منطق، گرا  
 يکـس . گرنـد يکديم که همواره در چالش بـا  ين ها  را دو اردوگاه متضاد جدا از هم قلمداد کن           يد ا يما نبا 

  . ت کامل داشته باشد و برعکسي هم عنايليد به فلسفه تحلي عالقه دارد بايکه به فلسفه قاره ا
  
الن ينکـه در هـر دو حـوزه فـارغ التحـص     ي سخت است اما با توجـه بـه ا     يلينده خ ي آ ينيش ب ي البته پ  –اغ  دب

ن دو نحلـه  يـ  تـر و جـامع االطـراف ا   ي تخصـص يدوارم معرفي در کشور مشغول به کار شده اند، ام   يجوان
م، بازرهانـد و  يـ ا گذشـته گرفتـار آن هـا بـوده     ي که در دهه هـا يهوده اياناً بي اح ي، ما را از نزاعها    يفلسف

 يلـ يلسوفان تحليد في شايعني. ميگر را شروع کنيکدي، تعامل با ين دو سنت فلسفيرفته رفته با استفاده از ا   
 کـه در  يزيـ گر تعامل داشته باشـند؛ چ يکدي تر با ي تر و فني در کشور ما بتوانند به نحو تخصصيو قاره ا  

 حرکـت  ين دو نحلـه فلـسف  ي اين به سمت آشت يب زم همان گونه که مغر   . باً سابقه نداشته است   يران تقر يا
 خـواهم اضـافه کـنم    ين نکته را هـم مـ  يمن ا. مي کنين کاريم چنيد بتوانين جا بايکرده است، ما هم در ا  

.  اسـت يفـات فلـسف  يشتر از تاليـ ار بي بس ي فلسف يران ترجمه ها  ي در ا  يعني.  ما کم است   يفات فلسف يکه تال 
ن باشـد  يـ  از آثارشان اشاره کـرده انـد، ا  يکين طور که دکتر موحد در   ن امر، هما  يل ا ي از دال  يکيد  يشا

ران، يـ ن بـه فلـسفه در ا  ي از مشتغليلي خيعني. ج نبوده استيان ما راي در م  يکه سنت نگارش مقاالت فلسف    
 يس مـ يست سـال اسـت کـه تـدر    يـ د فالن استاد دانـشگاه ب يني بيشما م. سندي بنويبلد نبوده اند مقاله فلسف 

د، يـ ني بير دست او آمـوزش مـ  ي که زييط دانشجوين شرايدر ا. ک کتاب هم ننوشته استينوز کند اما ه 
 مهم است که ما بـه جـد بـه    يلين نکته خيرد؟ به نظر من اياد بگي را ي تواند نگارش مقاله فلسف    يچگونه م 

نکـه،  ياگـر  ينکتـه د . مي، همـت بگمـار  ي فلـسف  يده هـا  يق ا ير و تنس  ي در مقام تقر   ي، حت يف آثار فلسف  يتال
 ي از کتاب هـا يکيد مثالً ينيشما بب.  کم است يليز در جامعه ما خ    ي ن يک فلسف يترجمه خوب متون کالس   
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ات يـ  نداشـت و ادب يده ايـ شان عمـالً فا يـ  ترجمه شـد امـا زحمـت ا   يب سلطانيمهم کانت توسط دکتر اد    
کتــاتوس ا ترايــ ي فلــسف– ين گونــه اســت رســاله منطقــيهمــ.  نــشدي و ســاريان مــا جــاريــشان در ميــا
  . ن را ترجمه کنميتگنشتاين اثر وين نکته باعث شد که من ايمالحظه هم. نيتگنشتايو
  

  ا رو به کساد شدن خواهد رفت؟ينده گرمتر خواهد شد يران در آيبه نظر شما بازار فلسفه در ا
  

دکتـر  ، ي همـدان ين معـصوم يدکتـر حـس  ، يد دسـتجرد يـ ، مانند دکتر وحلسوفان جوان ماي االن ف  –موحد  
ان ين موسـو يد نصرالدي، دکتر س  يياخ رض يزاده، دکتر ش  ين، دکتر کرباس  ي نسر يدکتر مهد سروش دباغ،   

 ي منتـشر مـ  ي و داخلـ ي معتبـر خـارج  يسند و مقاالتشان در مجله ها   ي نو يم يفلسف گر، مقاله ي د و چند تن  
نده فلـسفه را در  ي آ ازي تواند چشم اندازين وضع م يا. ران سابقه نداشته است   ين امر تا کنون در ا     يا. شود

  . م کنديران ترسيا
  
 يلـ يق خيـ نـد تعم ين فرايـ ق اسـت و ا يران در حال گسترش و تعم     ي کنم فلسفه در ا    ي من فکر م   –مران  يض

  . مهم است
  

 ي نـوع يعنـ ي. دا نکنـد يـ ش از حد گـسترش پ ي کنم بي آرزو ميران موافقم ول ي من هم با دکتر ضم     –دباغ  
 تـوان بـا   ي از فلسفه پژوهان فکر کنند همه مـشکالت را مـ  يليا که خن معنيبه ا. اورديد ني پد يسرخوردگ

 نـدارد  ي  احتمـاالً سـابقه ا  ين المللـ يزان از مشارکت فلسفه پژوهان ما در سطح بين ميا. تفلسف حل کرد  
. جاد کنـد ين ما اي از فلسفه در بياديت انتظارات زين وضعين گونه نباشد که ايدوارم اين حال ام  ياما در ع  

گـر از  يزده شـده انـد و د  ک معنـا فلـسفه  يـ  شناسم کـه بـه     يالن فلسفه را م   ي از فارغ التحص   ين برخ من اال 
 بر دوش فلسفه نهاده بودنـد و بعـد از بـرآورده    يادين دست  بار زي از ايرا افراديد؛ زي آيفلسفه بدشان م  

فلسفه از ابتدا غلـط بـوده    آوردنشان به يده اند که رويجه رسين نتينشدن انتظاراتشان از فلسفه، اکنون به ا     
 تواند بـه مـا   يم، در حد خودش مين رشته داشته باشي از ايح و متعادلي که اگر انتظار صح    يدر حال . است

  .  کمک کند و مثمرثمر باشد
  
  
 


