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  مقدمه 
  

در کشورهای پيرامونی متعلق به دوران گذارند و در شكاف معرفتي ميان سـنت و مدرنيتـه    طايفه روشنفكران
ها هم دلي در گرو سنت پِس پشت دارند و هم در محصوالت معرفتي جهـان جديـد بـه         آن. كنند  حركت مي 

هـم در سـاحت    برنـد؛   آن بهره مي بخشيدن نظام معرفتي خود و مخاطبان از        نگرند و در سامان     ديده عنايت مي  
كنند، هم در ساحت عمل چشم  سازي مي گرفتن از دانش ژرف و فراست و بصيرت خويش مفهوم نظر با بهره

اند و دلمشغول و نگران مناسبات و روابـط اجتمـاعي و سياسـي جـاري و سـاري ميـان مردمـان و                      بيدار جامعه   
نيـز از ايـن قاعـده مـستثنا نيـستند و از آغـاز مواجهـه             ) ينياعم از ديني و غير د     (روشنفكران ايراني   . حكومت

هـاي خـويش را پـيش     انـد و يافتـه   ايرانيان با مدرنيته، مجدانه و صادقانه در اين وادي بخت خويش را آزمـوده  
  . اند چشم ديگران قرار داده

رفتي روشـنفكران  هاي مختلف نظام مع كتاب پيش رو مشتمل بر تأمالت نگارنده، طي ساليان اخير، در پاره  
بديل و ماندگار به فرهنگ اين مـرز     مهم معاصر است؛ روشنفكران و انديشمنداني كه بدون ترديد خدمتی بی          

  . اند اند و نقش مهمي در پيدايي فضاي انديشگي كنوني ما داشته و  بوم کرده
، نخـستين نوشـتار ايـن    »اتـاريخ وگـو در فر  ، نقـد ايـدئولوژي و گفـت       داريوش شايگان : ترنم موزون حزن  «

يكي از مفاهيم برساخته داريوش شايگان، روشنفكر مـشهور معاصـر   » وگو در فراتاريخ   گفت«. مجموعه است 
در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از     .  طرح شده اسـت تكه و تفكر سيار  هويت چهل : زدگي جديد   افسوناست كه در    

در نظـام معرفتـي شـايگان      » وگو در فراتاريخ    گفت«يگاه  ، جا »ايدئولوژي شدن سنت  « شايگان،    ديگر برساخته 
  . كاويده شده، لوازم و نتايج مترتب بر پذيرش آن مورد بحث قرار گرفته است

پـرداِز تأثيرگـذاري    مصطفي ملكيان از روشنفكران ايـده     . است» گرايي اخالقي    و فايده  ملكيان«مقاله بعدي   
رسـد او در حـوزه اخـالق     به نظر مـي .  روانشناسي اخالق بسيار انديشيده استاست كه درباره فلسفه اخالق و 

در ايـن  . گـرا ناميـد   تـوان او را فـضيلت     نحوي كه مي      همدلي بيشتري دارد؛ به     ٢گرا   با اخالق فضيلت   ١هنجاري
 و عبـدالكريم سـروش  (نوشته كوشيده شده تا نشان داده شود درحالي كه ملكيان و روشنفكران ديني متـأخر           

در فرااخالق به عدم ابتناي اخالق بر ديانت قائلند و به نحوي از اخالق سكوالر دفاع           ) محمد مجتهد شبستري  
  .گرايي اخالقي و احياناً محاسن آن ندارند كنند، در اخالق هنجاري عنايت چنداني به فايده مي

                                                   
1. normative ethics             2. virtue ethics  
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متكفـل بحـث در بـاب    » ر و ميـراث روشـنفكران دينـي   پـو  تفكر يا ترجمه؟؛ مراد فرهاد : روشنفكري ديني «
-در آثار مراد فرهادپور است؛ روشنفكري كه در تقرير و اشاعه آموزه» روشنفكري ديني«و » تفكر و ترجمه«

نون توسـط  ر بـر ايـن بـاور اسـت كـه آنچـه تـاك             پـو   فرهـاد . هاي منتقدين مدرنيته نقش مهمي ايفا كرده است       
عـالوه بـر ايـن، ايـشان پديـده      . اي دارد روشنفكران و كنشگران فرهنگي ما منتشر شده، قوياً خـصلت ترجمـه       

كند و ايـن مؤلفـه را در    داند، تعريف مي را حول امر سياسي، كه البته آن را امري مهم مي        » روشنفكري ديني «
تـوان كنـد و كاوهـاي معرفتـي گونـاگون       يكند  كـه مـ   كارنامه روشنفكران ديني معاصر برجسته و تأكيد مي       

  . در اين نوشته مدعيات ياد شده نقد شده است.  سامان بخشيد روشنفكران ديني را حول اين مؤلفه
. پردازد به بحث از منزلت عرفان در سنت روشنفكري ديني معاصر مي  »  عرفان و ميراث روشنفكري ديني    «

 در نظـام معرفتـي    ، مهمترين و مؤثرترين روشنفكران ديني معاصـر، مرحوم علي شريعتي و عبدالكريم سروش     
كوشد تا با تبيين موضع ايـشان در بـاب عرفـان، توضـيح دهـد نـسل        مقاله مي . اند  خويش به عرفان نيز پرداخته    

به تر و رهگشاتر از عرفان،   دست دادن تلقي منقح بعدي روشنفكران ديني كه ميراث بر پيشينيان است، براي به        
  .چه اموري بايد بپردازد

تــوان او را  هرچنـد نمــي . مرحـوم مرتــضي مطهــري از سـرآمدان فلــسفه اســالمي در روزگـار كنــوني بــود   
هـاي مـدرن نداشـت و بـرخالف قاطبـه       حساب آورد؛ چراكـه انـس و آشـنايي زيـادي بـا آمـوزه            روشنفكر به 

هاي وي جهت تطبيق و ربـط و    ما تالش دانست و در غرب نزيسته بود؛ ا          روشنفكران معاصر زبان خارجي نمي    
» مطهـري و فالسـفه جديـد غـرب    «. هاي فالسفه غربي و فيلسوفان مسلمان قابل تأمـل اسـت      نسبت ميان آموزه  

شناسي و اخالق را وجهه همت خود قرار داده، به نقـد و بررسـي    مباحث تطبيقي مطهري در دو حوزه معرفت   
  . ها پرداخته است آن

وي . ورزي پيـشه كـرد   پژوهي بود كه در مقام عمل نيـز سياسـت   ، روشنفكر و قرآنمرحوم مهدي بازرگان 
آشـنايي خـوبي داشـت و از آن منظـر در ديانـت و      ) و نه علـوم انـساني و فلـسفه جديـد      (باعلوم طبيعي جديد    
 ۱۶ آثـار  كه در اصل جهت بررسـي مجموعـه     » گرا  بازرگان؛ روشنفكر فايده  «. نگريست  سياست و اجتماع مي   

. گـذارد  هاي مهم نظام معرفتي بازرگان را به بحث مي ايشان كه در سال گذشته انتشار يافته تقرير شده،  مؤلفه    
اي كه مقيد  ورزي ورزي بازرگان است؛ سياست متكفل تبيين شيوه سياست» نقد از كدام منظر؟«عالوه بر اين،   

 دربـاره كارنامـه    مقاله در نقد مقاله آقاي عباس عبدياين. داشت به قيود اخالقي بود و حقوق بشر را پاس مي   
  .سياسي بازرگان نوشته شده است
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گرفتن مفهـوم   كند تا با وام     تالش مي » سياسي روشنفكري و کنشگری  «و  » شباهت خانوادگي روشنفكران  «
و غيرقابـل تحويـل بـه وحـدت در خـانواده             متأخر، كثـرت بالفعـل       از فلسفه ويتگنشتاين  » شباهت خانوادگي «

  . روشنفكران ايراني را تبيين كرده، نسبت روشنفكري با سياست و امر سياسي را توضيح دهد
هاي بـالقوه و   به نيت دفاع از كارنامه روشنفكران معاصر، با عنايت به تمام كاستي» در دفاع از روشنفكران   «

شنفكران درباره مقوالتي چون سكوالريسم، ليبراليـسم، رابطـه   هاي رو گشايي  گره. بالفعلش، نوشته شده است   
دموكراسي و دين، تفكيك ميان رابطه حقيقي و حقوقي دين و سياست، در اين نوشتار به بحث گذاشته شده            

يـر   درباره جريان روشـنفكري معاصـر بـه رشـته تحر        اين مقاله در پاسخ به مقاالت آقاي محمد قوچاني        . است
  . درآمده است

نـاظر بـه برخـي از محـصوالت فكـري      » امكان يـا امتنـاع؟  : علوم انساني«و » نازنيني تو ولي در حد خويش   «
و تأكيد بر اين امر كه موجه سازي » تبيين«و » توجيه«تفكيك ميان دو مقوله . روشنفكري پس از انقالب است

ورزي و تنها به مدد ادله اقامه شده  بلكه با استداللمدعيات پيش رو نه به مدد تبيين شرائط چرايي وقوع امري  
همچنين تفكيك ميـان علـم   . تي است كه مورد تأييد روشنفكران متأخر قرار گرفته است    ميسر است، از مقوال   

در موضـوع،  ) اعـم از انـسانی و غيـر انـساني    (ديني و علم غير ديني و تبيين اين مطلب كه علوم تجربي جديد     
توضيح دهند كه از كه قائلين به علوم انساني اسالمي دقيقاً    مگر اين (روش و غايت مقيد به قيد اسالمي نيستند         
  . ؛ از دستاوردهاي روشنفكري پس از انقالب است)كنند علم انساني اسالمي چه معنايي را مراد مي
 حامـد  معاصر مصري، نـصر  پژوه  فقيد رسد به ياد روشنفكر و  قرآن     پس از مقاالت، نوبت به يادداشتي مي      

حدوداً چهار و نيم سال پيش در حاشيه سمينار اسـالم و     . »از اين گذرگاه  او نيز گذشت    «، تحت عنوان    ابوزيد
اين يادداشت شرحي اسـت از آنچـه شـنيدم و    . وگو با او دست داد      مدرنيته در آمستردام توفيق ديدار و گفت      

  .آموختم
به » ستتاريخ قرائت ايدئولوژيك از دين تمام شده ا«. رسد  در مي  پس از مقاالت و يادداشت    » ها  مصاحبه«

هايي اسـت    اله مهاجري مصاحبه  به همت آقاي روح   » گفت  که بود و چه    شريعتی«همت آقاي حامد خازني و      
ام به مثابه كسي كه روزگاري به گفتمان  ها كوشيده در اين مصاحبه. ناظر به نظام معرفتي مرحوم علي شريعتي   
ز آن نظام معرفتي فاصله گرفته و با آن وداع گفته؛ اما در هاست كه ا شريعتي تعلق خاطر داشته و اكنون مدت    

نگرد، منصفانه به داوري كارنامه او بنشينم و نقاط قوت و  عين حال به ديده احترام به آموزگار پيشين خود مي  
  . ضعف آن را برشمارم
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اعيان دربـاره   اي است بـه همـت آقايـان بيـژن موميونـد و رضـا شـج                  مصاحبه» زمينه و زمانه مدرنيته ايرانی    «
هايي كه در كـشورهاي پيرامـوني    ها و مقومات آن و تفاوت و تشابه آن با ساير مدرنيته    مدرنيته ايراني و مؤلفه   
هاي گذشته، فقدان نهادهاي مدرن  هاي مأجور روشنفكران ما در دهه رغم تالش علي. بروز و ظهور يافته است

ايـن مهـم در ايـن مـصاحبه مـورد      . درنيزاسيون در ميان ماست  شدن م   در ميان ما ايرانيان از موانع جدي نهادينه       
  . تأكيد قرار گرفته است

ميزگردي اسـت بـه همـراه دوسـت و همكـار گرامـي آقـای تقـي آزاد               » دموكراسي ايراني در دو روايت    «
 روشـنفكر   به همت آقايان بيژن موميوند و مهدی تاجیـک در بـاب آخـرين كتـاب علـي ميرسپاسـي                ارمكي

شناسانه به اخالق و  نگاه جامعه.  »اخالق در حوزه عمومی«معاصر كه به زبان فارسي انتشار يافته، تحت عنوان         
حسن ختام این مجموعه، . وگو مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است    در اين گفت  » روشنفكري ديني «پديده  

كـه بـه همـراه دوسـت عزيـز، جـالل       » ی از جهـان هرمنوتیک و تفسیر دین«گفتگویی است تحت عنوان  
در ايـن  .  انجـام شـده اسـت   آشـناي معاصـر، محمـد مجتهـد شبـستري       با متالـة و روشـنفكر دينـي نـام          توكليان
يامبر گرامي اسالم كند و غايت قصواي دعوت پ  بر تفسير ديني از جهان تأكيد ميوگو، مجتهد شبستري گفت

اي كه عالم را نـه   است؛ نگاه قدسي» تر از حادثه عشق«داند؛ نگاهي كه     را بخشيدن نگاهي تازه به مخاطبان مي      
  . »ما هيچ، ما نگاه«: كند شعور و حي تجربه مي ايستاده بر پاي خود كه ذي

، »مطهري و فالسفه جديد غرب«، »امكان يا امتناع؟: علوم انساني اسالمي«ناگفته نگذارم از مقاالت فوق 
عرفان و ميراث «، »او نيز گذشت از اين گذرگاه«، »در دفاع از روشنفكران«، »گرايي اخالقي  و فايدهملكيان«

، ۴، ۳، ۲، ۱هاي  پيش از اين به ترتيب در شماره» ترنم موزون حزن«، »نقد از كدام منظر؟«، »روشنفكري ديني
، »روشنفكري و كنشگري سياسي«، »شباهت خانوادگي روشنفكران«. چاپ رسيده است مهرنامه به ۶ و ۵
. در روزنامه شرق منتشر شده است» زمينه و زمانه مدرنيته ايراني«و » نازنيني تو ولي در حد خويش«
در » دموكراسي ايراني در دو روايت«، ۲ شماره مدرسهدر فصلنامه » هرمنوتيك و تفسير ديني از جهان«

تاريخ «، ۱۴نامه ايراندخت شماره  در هفته» گرا ؛ روشنفكر فايدهبازرگان«،  )۱۳۸۸ديماه (امه اعتماد روزن
» شريعتي كه بود و چه گفت« و ۷در ماهنامه نسيم بيداري شماره » قرائت ايدئولوژيك از دين تمام شده است

ها با قدری دخل و تصرف در این مجموعه  مصاحبهتمامی مقاالت و . در تارنماي ايلنا به چاپ رسيده است
اندركاران اين نشريات كه با چاپ اين جستارها در اين مجموعه  از همه مسئوالن و دست. اند چاپ شده

، حسين عالوه بر اين از دوستان عزيزم آقايان هومن پناهنده، جالل توكليان. موافقت كردند، سپاسگزارم
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ابك عباسي و محمد منصور هاشمي كه هريك برخي از مقاالت اين مجموعه را خوانده و مرا رضايي، ب شيخ
آقايان ابوالفضل صبرآميز و . كنم  صميمانه تشكر مي مند ساختند، از مالحظات سودمند و رهگشاي خود بهره

ين بابت از ترتيب زحمت زيادي براي ويراستاري و حروفچيني اين مجموعه كشيدند، از ا بهزاد محمدي به
دوست نشر  نهم زحمات آقاي محمدجواد مظفر، مدير محترم و فرهنگ  ارج مي همچنين،. ايشان بسيار ممنونم

  . كوير را براي نشر اين اثر
∗ ∗ ∗  

گيـر   مواجهه ايرانيان با مدرنيته، قصه پرغصه درازآهنگي است كه طي يكصد و پنجاه سال گذشته گريبان             
 با پيشينه و علقه و فضل و مايه متفاوت، تأمالت خويش را در بـاب نـسبت ميـان         روشنفكران ما، . ما بوده است  

انـد؛ تـأمالتي كـه از     سنت ستبِر پِس پشت و مدرنيته و مدرنيزاسيوني كه به سر ما آوار شده بر آفتـاب افكنـده      
 و نـسقي  آزار؛ و در عـين حـال موزوننـد و از نظـم      خـراش و دل  اند؛ نه قيل و قال و هياهوي گوش    جنس ترنم 
رغم جهدهاي صادقانه   معنا كه به اند بدين  نه اينكه آشفته و شلخته تقرير شوند؛ همچنين حزين كنند، تبعيت مي

هايشان وافـي بـه مقـصود     طور كامل محقق نشده و تالش  هاي روشنفكران به    طلبانه، آرمان   و مجدانه و حقيقت   
  . »روبروي وضوح كبوتران  بنشيندولي نشد كه «: راهيم نبوده است و ما همچنان در نيمه 

گام  خُردي است در راستاي انديشيدن درباره وضعيت اينجايي و اكنـوني مـا بـا پـيش     » ترنم موزون حزن «
عقـالً و اخالقـاً   . بخـش روشـنفكران معاصـر    زا  و معرفت   هاي نظري بصيرت    ها و كاوش    چشم قراردادن تالش  

تـوان بـه ديـده انتقـاد، بـه نيـت بازشـناختن و         درعين حـال نمـي  نبايد ميراث اهالي فرهنگ و خرد را فرونهاد؛        
پرداختن به ميراث روشنفكران معاصر . هاي صواب از ناصواب، در نظام معرفتي ايشان ننگريست     تفكيك ايده 

 قدرداني از زحمات  ترين شيوه و به ديده عنايت در آن نگريستن و نقد و بررسي آن، مفيدترين و به يادماندني
  :   ايشان استشائبه بي
  

ـرادر گـر بـر آذر مي زين روش بر اوج انور مي   روي روي              اي ـب
  

 


