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  راث ماندگاريم
   هسردم و نايك زا يتارطاخ

  
  ۱۳۹۱ زورون همانژيو ،موس لاس ،۲۰ هرامش ،همانرهم هلجم رد هدشراك
 قبض و بسط« آن زمان مقاالت . آشنا شدم يهان فرهنگيکه يکان بودم که با نشريرستان نيدانش آموز دبهنوز  
. بر آورده بود ييغوغاز شده بود و يکه بحث انگ يشد؛ مقاالت يمنتشر مم سروش  يعبدالکر» عتيک شريتئور

د يجد يعلم  و معرفت شناسافتم، چون با فلسفه ي يآنها را در نمن يد مضاميخواندم، هر چند چنانکه با يممقاالت را 
و  کردند يس ميتدر ينيمات ديرستان که  تعلياز معلمان دب يبرخن حال با يدر ع. داشتم ياندک يليخ ييآشنا

، درباره ن آشنا کنندياز د يبا قرائت سنت دند دانش آموزان رايکوش يو م بودند ما »ديعقااصول «جلسات  مدرس
م و يمفاه يرين سنخ سخنان و به کار گيبا ا شانيم؛ چرا که ايکرد يث و گفتگو من مقاالت بحيات ايمدعاز  يبرخ

پس از  يقدر. انگاشتند ينرا ناموجه مو آ بر سر مهر نبودنداساسا ن يفهم د يو معرفت شناسانه برا يفلسف يروشها
ان از يپس از انتشار ک  يبه فاصله کم . منتشر شد انيک، ماهنامه يدهه هفتاد شمس يدر ابتدا يهان فرهنگيک يليتعط
بودم و در  انيکن شماره با ينخست از .شدم يرشته داروساز يو  دانشجو رستان درآمدم و  به دانشگاه پا نهادميدب

شمردم   يهفته ها را م يخواندم و در انتظار شماره بعد يماد يزآنرا با ولع  يبا تمام بخشهايتقر زدم ويآن دم م يهوا
 شنهاديو پ هيان،  به توصيمه راه انتشارکيدر ن .ف شد و از انتشار باز مانديتوق ۱۳۷۹در زمستان  انيککه يتا هنگام

ر ن معاصيلسوفان دياز ف يکيبه قلم " مانيا"درباره  ي، مقاله ااز دوستان يکيبه همراه    ،ياقز، آرش نريدوست عز
ه رفت و آمد داشتم و از يبه دفتر نشر ن روزگاردر آ. منتشر شد  انيک ياز شماره ها يکيم که در يترجمه کرد

مقاالت  در جلسات خوانش. بردم يقتا بهره ميدر آنجا حق يرن شناسانه جايو د يو فلسف يها و مباحث فکرتگوگف
را  مقاالتن يشمس الواعظ محمود .کردم يشرکت مآراء آنها  ر محمد ارکون و  گفتگو دربارهيمتفکران عرب نظ

ان در آن يقاضن يو حس يچون آرش نراق يکردند؛ دوستان يم بحثحول و حوش آن گران يو دکرد  يترجمه م
ه يدر دفتر نشر ينيد يو روشنفکر ين شناسيکه در حوزه  د يگر جلساتيدر د ن،يعالوه بر ا .جلسات حضور داشتند

ن آ يجد يات روشنفکرياز نشر انيکه ينشر . آموختم يم ياريکردم و نکات بس يشد، شرکت م يبرگزارم
گر ينظرات د داشت و يکيدموکرات يمش بود و هم ينيد يدر عرصه روشنفکر يهم مولد گفتار تازه ا ؛ روزگار بود
گرفت و منتشر  يم يجد ،ن جهانبگلويو رام ييد جواد طباطباير سينظ ن نحله نبودند؛يرا که متعلق به ا يروشنفکران
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، م سروشيده ها و آراء عبدالکريا يدر نقد برخ که يعالمانه امقاالت  انيکدست اندرکاران ن حال يدر ع. کرد يم
  .کردند يگشاده منتشر م ييشد با رو ي، نوشته م ينيد ين نحله روشنفکريا يت محوريشخص

ز ين ن شناسانه يکه به مباحث د يجد يو فلسف يه روشنفکريک نشريت به فقدان ي، با عنايدر دهه هشتاد شمس
ان يز، جالل توکليدوست عز. ميرا منتشر کن مدرسهفصلنامه  ز،ياز دوستان عز يکي مجوز با م تايبر آن شد بپردازد ،

گر مشورت يکديبا  در جلسات متعدد  .ز در کنار دوستان بودميمن نه، يرير تحرين دبير بود و رضا خجسته نازنيسردب
ن حال يب فراهم شود؛ در عت خويفيبا ک يم تا  محصوليبست يم و تمام  تالش خود را بکار ميکرد يم  يزنيو را

ت  کل مطالب يفيه  کنسبت ب م؛يکرد يچند منتشر م يمطالبم و يزد يم هم قلم  م ويداد يها را انجام م مصاحبه
  .ميداشت  ياديت زيم و  حساسير بوديسختگ هيمنتشره در نشر

گر يد ، هم  آثارميمنتشر کنرا   ينيروشنفکران د هم  آثار داده، ان را بسطيم سنت حسنه کيداشتن، بنا يعالوه بر ا  
ان، محسن يملک يم سروش، مصطفيچون عبدالکر ييآشنا ين بود که  نامهاي؛ چنرا فرهنگ يروشنفکران و اهال

 ن حاليدر ع .نشستند يگر ميکديدر کنار  يکيکفر به نيو محمدرضا ن ي، بابک احمديوش آشوريور، داريکد
مستقل و در  ييپرونده ها و موضوعات مهم  يو خارج يداخل يمعاصر فرهنگ يت هايم  درباره شخصيم گرفتيتصم

بودند که  ييهااز جمله چهره  يک، فضل الرحمان، محمد مجتهد شبسترين نصر، جان هيحسد يس: ميخور منتشر کن
ف شد و از انتشار يتوق زين مدرسه يپس از چند م؛يآنها منتشر کرد يده هايحول ا ييم و مجموعه هايبدانها پرداخت

  . بازماند
هان يکر ينظ  يدر حوزه  علوم انسان يات موفقيکنم  که  انتشار نشريم قي، تصد نگرم يپشت م ن که به پسِاکنو
جامعه و  ياسيعلوم س عرفان، فلسفه ، کالم ، يداشت که در رشته ها يت نسليدر ترب ياديسهم ز انيو ک يگفرهن
 يين آشنايدا کردند و چه  بسا بر اثر اين مقوالت پيبا ا يمکف ييق آشناين طريکردند و از ا يل نميتحص يشناس
افتند و رفته رفته عالوه بر ي يگريبار د کار وخواندند و  درسن  حوزه ها يدر ا رکرد وييآنها تغ ير زندگيمس

د يبا .ش را آزمودنديبخت خو کردند و ييطبع آزما  ين واديو در انهادند  يگريقدم به عرصه باز يتماشاگر
مزد و  يم که بيباش يرخ صفت و رضا تهران يه خصوصا مصطفين دو نشريم ايق و کاردان و فهيران اليسپاسگزار مد

 ياريکاشتند و آنرا آب ير متالطم  پا نهادند و نهالين مسيپر تب و تاب در ا يخطر کردند و در زمانه ا  منت يب
تنومند شده  يآن نهال بدل به درختوزد،  يکه م ياريناموافق بس يمات روزگار و بادهاياکنون، به رغم  نامال. کردند

  .  دوران ما زده است ين پژوهيو د يشه و دفتر روشنفکريو نقش ماندگار خود را بر صفحه اند
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ن بود که  يشد، ا يمنتشر م ير حوزه علوم انسانآن دوران د که ياتيات، بر خالف عموم نشرين نشريق ايسر توف
 ي، اجتماعينيد با  مسائل يشد، نسبت تام ينتشر مم انيکو  يهان فرهنگيککه در  ييجستارها . دبودن» مسئله محور«

. در جهت رفع آنها بود ييآنها و بدست دادن راهکارها يدر جامعه داشت و معطوف به صورتبند  يجار  يو فرهنگ
شصت و  ين شناسانه دهه هايو د يشد ، ناظر به تحوالت معرفت يات به بحث گذاشته ميکه در آن نشر يمقوالت

ا تخته بند زمان و مکان بود؛  يبرد و قو يپس از انقالب م ياسيو س يفرهنگ يبود و نسب از رخدادها يهفتاد شمس
تحقق کار  يبرا ز،ين يدر روزگارکنون. آمدند ياز در موافقت و مخالفت با آن بر م يريشد و کث يده مينرو شنياز ا

ان را ينيشيراه  پ راث ماندگار،ين ميش چشم داشتن  ايبا پ ر حرکت کرد وين مسيدر اد يباماندگار و مؤثر،  يفرهنگ
و  ن شناسانهيو د ينظر مسائل و معضالت پرداختن به  .کرد يشان دنباله روينکه لزوما از ايدنبال کرد، بدون ا

؛  ان دست باال را داردين مي، در ا آنها برآمدن و رفع حل ياز پانا ياحآنها و  يصورتبند نجا و اکنون ويا ليستانسياگز
  :خواهد گشود يبه ده يکارآمد خواهد بود و راه   روشنفکرانه ين است که  کاوشهاينچنيا

  يرو يبرادر گر بر آذر م يا                                   يرو ين روش بر اوج انور ميز
  
   


