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  ما نیامروز يورز فلسفه و یعتیشر
  )یمیعبدالکر دکتر بر دباغ دکتر نقد بر ينقد(

  
  زاده رمضان صادقمحمد

  
  12/4/95منبع: سایت رادیو زمانه، روز شنبه، مورخ: 

  
 يجامعه نیروزام شمندانیاند نیب ،یحداقل یگفتمان ساز سبب الاقل که یعتیشر چون ینیمتفکر هجران امیا شودیم یامیا مبارك

  .تفکر يبرا از ابدی یم یتیعل فقدان، ییگو که شود یم ما یفرهنگ
 ماست، يتفکر خیتارـ  ي شده رانده دور به ییگوـ   ابعاد از يبعد امروز که يا یعتیشر با نیمتفکر ي مواجه کردیرو خالل از

 شیرو بر یقدم ات میکن کورش ای میبگسل آنرا دیبا ای که  یگاه گره همچون را  نقطه نیوا میکن شهیاند میشیاند یم که را ییما دیبا
  .میآور نظر در مینه فراتر
 رجوعشان در ن،یمتفکر) position enunciation( اظهار گاهیجا که داشت چشم شیپ همواره را یکیهرمنوت مطلب نیا دیبا

 یم وا حرکت به را خیتار ییگو خیتار ي هماره در و شود یم ومتن خیتار ییایپو ساز سبب) یسنخ هر از متن(یخیتار متن به
  .ندارد یامتناع حرکت در حرکت يواد نیا در ییگو و دارند

 وصالخص یوعل يا قاره لسوفانیف از متاثر که بازشناخت را یمیعبدالکر خوانش چون یخوانش وصف نیا با توان یم پس
  است دگریها

 یلیتحل ي فلسفه در تامل و غور با باشد دباغ جناب که دانست مستقل یخوانش از ور بهره هم را شانیا ناقد توان یم ودرمقابل
  .ینید روشنفکران سلک در و

 هم یبانم ودر همسطح ای حال میبسنج را تفکرشان در ، متفکر دو نیا یافق هم زانیم دیبا نقد، و گفتمان نیا ناظران بعنوان ما
 نیا در ماو باشد یم متفکر دو نیب یگفتمان تبادل در یمهم عامل یافق هم پس فرادست، یافق هم وازجنس فراتر یسطح در ایو

 ناینما و انیع را، یمیعبدالکر يآقا به نسبت دباغ يآقا جناب از ،یمبان با مناسب یفهم وعدم یافق هم عدم میخواه یم نقد
  .میساز

 فیخفت ي هیما را ینید اصطالح به روشنفکران مورد در)یمیعبدالکر(او وسخن است زده نقب یمیعبدالکر به دباغ ابتدا در
 یمیعبدالکر ثبح بر ناظر یکیزیمتاف یومبان داده لیتقل محور ارزش یشناس زبان کی سطح در را وبحث است دانسته آنان واستهزا

 طنز از يا هیما دست ونه اند داشته فیتخف قصد نه یمیعبدالکر يآقا که بدانند دیبا دباغ جناب لذا است، اوردهین نظر در را
 دم به دم که يا يروشنفکر که است یکیزیمتاف بحث کی شانیا بحث صرفا بلکه اند کرده نمد خود يبرا فلسفه پشم از یرونیوآ

 شود مسازه استعالست آن یاصل وصف که نید با تواند یم چگونه زند،یم یکانت یدکارت ي فروبسته تیوعقالن يروشنگر عصر
 کار در فیخفت از قصد و کنند یم قلمداد ینید اصطالح به روشنفکران را ینید روشنفکران یکیزیمتاف يمبنا نیا با شانیا الجرم

 صدق لذا اند گفته سخن خود گردن بر سروش دکتر جناب چون يافراد ياستاد حق از بارها شانیا نکهیا کما ندارد وجود شانیا
  .باشد یم قیتحق منطق از بدور واستهزا فیتخف
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 ودر "دندیجد یانسان علوم يدستاوردها به تیعنا با ینید سنت يانتقاد یبازخوان یپ در بلکه": اند گفته دباغ جناب"ثالثا" در
 دیجد تیعقالن با ایآ اساسا که است نیا سوال حال دانند، یم استخراج مقابل در يسازگار گفتمان رویپ را ینید روشنفکران آنجا
 يازگاروس راست؟ چه را يسازگار نباشد یروح اگر اید؟آیگرا ینم هیتجز به زین کالبد روح، محاق رود؟وبا ینم تاراج به نید روح

 یعل که يسازگار گفتمان صرف با نیبنابرا. ندارد فاصله یقدم یرانیو تا که ستایوا انیجر بدون يکالبد در جز ماند ینم  يا
 فتگ پاسخ نیادیبن يها سوال به توان یونم کرد هموار یده به یوراه بست یطرف توان ینم ندارد یمنف ییمعنا بار هم الظاهر
  .ابانت دیخورش از واستفاده مرغوب خاك در کردن شهیر بدون ماند خواهد یباق نیادیبن ریوغ مشخص یسطح در بحث  وبنظر
 یعنی يبشر ندهیآ تفکر بزرگ معلمان"پردازند یم نقل آن خصوص در پرسش وبه کنندیم نقل را يا جمله دباغ جناب ادامه در
 ومشخص ماردش بر شیشاپیپ را آن معلمان که دارد خبر بشر ندهیآ تفکر ریمس از یکس مگر دارد؟ یمحصل يمعنا چه ریتعب نیا چه؟
  "کند؟

 آن، يوگ يآر که است یسوال نیا دارد، خبر یقطع شکل به بشر تفکر ي ندهیآ از یکس مگر که است دباغ جناب با حق قطعا
 اساسا بود، دسترس قابل ریغ کامال واگر است؟ دسترس قابل ریغ بشرکامال تفکر ندهیآ ایآ اما است، برده حماقت از يا بهره مسلما

 یم بر قدم از قدم يفرد نباشد ندهیآ اگر ایآ نبود؟ امکاناتش به نسبت او یافکن طرح یعنی نیدازا ستانسیاگز در نقص يمعنا به
  دارد؟ ییمعنا چه ندهیآ بدون اکنون دارد؟
 است نهاده فکرت يرو فرا گذشته که یامکانات به توجه با و ستین اکنون از يجدا ندهیآ نکهیا به توجه با و اکنون به توجه با پس

 مختلف يردهاکیرو نیب از توان ینم ایآ است، تیرو قابل ندهیآ از ییوشما نما که یکنون انسان یافکن طرح در که رتیبص نیا وبا
 انیع را خود يها تیمحدود تجربه، به که يتفکر از گذر با نیوهمچن است بوده عنان هم ییها تجانس وعدم ها تیمحدود با که

 تفکر تینوناک در ندهیآ از ییشما نکهیا به وباتوجه است تر فراخ یجنس از بشر تفکر ي ندهیآ که شود برده مهم نیا به یپ کرده،
 شود میترس ندهیآ افق در یمعلم چون تواند ینم يگو وتذکار دهنده تذکر نیا ایوآ داد تذکر آنرا از يا نهیکم است انینما يبشر
 وآنرا ردهک مراجعه داریپد خود وبه است نشده....و سمیویتیپوز و وارونه یشناس وشرق یشناس شرق يها نگاه ریاس که یمعلم آن
  ست؟ین یمعلم حق به محق او ایآ است، داده ارجاع گرانید به افتهی که

 اردد فراوان تعجب يجا که اند داده خبر وروش کردیرو نیا از یعتیشر درك وعدم سمیویتیپوز به شانیا يگرید نقد در اما
  .يریم جواد دیس ي مقاله همچون کرد مراجعه خصوص نیا در یمقاالت به توانیوم

 برده انگم استهزا به را یمیعبدالکر که آنجا یعنی بودند کرده ابتدا آن به را نگارش که خود یقلم یمش خالف بر دباغ جناب
 که یعتیشر دیمر وهم ستین همدل شانیا با دباغ که دیفرد دیمر هم اند، خوانده سرسپرده يدیمر را یمیعبدالکر ، خود  بودند
 و تناقض نیا ثوار یمیعبدالکر که ابدی یم) یعتیوشر دیفرد(دو نیا نیب یتناقض واساسا ندارد ییهمسو متفکر نیا با دباغ بازهم

 اساسا پس اش، يدیمر در متناقض خود وهم است دیمر هم!)بطراود يرخداد ها شکاف نیا از دیبا شهیهم دیشا که(است شکاف
  !ماند یم چه یمیعبدالکر گفتمان از

 نگر(يحددو منطق جنس از یاختالف م،یکن یخوان باز قسمت نیا در یحیصر شکل به نگر اختالف در را مقاله نیا بزنگاه دیبا
  ) .یمیعبدالکر نگر(یدارشناسیپد و) دباغ

 "ناسازگار سازگار، " "بایز زشت،" "بد خوب،"فاصل حد نیوب برد یم رنج ییها تیمحدود واز است یدوارزش دباغ منطق
 یفیط با که) یعتیوشر دیفرد( دومتفکر وتفکر دیآ یم بر تیواقع بر منطق نیا لیتحم به ریوناگز است نوسان در "غلط درست،"

 هر ونه یکی از متاثر تواند یم  تنها را، آنها از ومتاثر داند یم جمع قابل ریغ را دارند سروکار یوتامل يتفکر اتیواقع از گسترده
 و يدیرم یتلق به که است یدوارزش منطق قطعا هردو، ونه دیفرد ای برد بهره یعتیشر از توان یم ای منطق نیا با رایز بداند، دو
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 دو منطق تو منطق اگر اما بود او دیمر دیبا پس ، غلط يگریود است درست او گرید بود درست یکس یوقت انجامد یم يمراد
 که ستین وآن نیا بیج ودر است ییاستعال ینیچن نیا تفکر در قتیحق واساسا ندارد معنا يومراد يدیمر ي رابطه نباشد یارزش

 یم يا یبسندگ هر یبسندگ ونا یشیاند کیولوژیدیا دم به دم که يدوحد منطق از گذر با هم یمیعبدالکر و میشو ها آن دیمر ما
 ،یشیدان يدوحد ،یشیاند دگم از انها ونجات دارهایپد خود به التزام واقع در که است گشته دارشناسانهیپد تفکر به ملتزم زند

 لیتحمو هستند یفیط دارهایپد که میدانیم نرایا و ما از آنها ونه میهست متاثر دارهایپد از ما آن در است،....و یشیاند کیولوژیدیا
 یم و ردب بهره دیفرد از توان یم نگونهیا پس ، ندارد یپ در  يگرید امر تیواقع از یعیوس بخش کردن یقربان جز یدوارزش منطق
 زا را کردیورو گرفت)دیفرد(آن از را پرسش که ندارد زین ياستبعاد چیوه راند زبان بر همدالنه یسخن یعتیشر با توان

 دیفرد ي دغدغه همان او ي دغدغه که است درست که آورد نظر در دیبا را یمیعبدالکر کار اصالت که هرچند ،)یعتیشر(يگرید
 ودر ستین دیفرد با اسیق قابل اساسا او خوانش دقت و او ي مواجه و کردیرو اما است سمیلیهین یعنی گرید متفکران ياریوبس

 سمیویسوبژکت ینف با یمیعبدالکر اما تاخت یم يتئولوژ سمت به انیگو يآر غرب به يا نه با دیفرد که بس نیهم شانیا کار اصالت
 وهم رنهدس پشت را سمیلیهین هم که است وجود يندا به سپردن گوش وخواستار انگارد یم رفته غمای به زین را يتئولوژ زمان هم
 لهیمس نهادن شیفراپ با او.  یکنون روزگار کیتئولوژ یخیتار يها ستمیس از آمده بوجود اصطالح به يها خشونت بر باشد يا ینف
 دریگ ینم نظر در بشر احاد يبرا واحد یتیعقالن کانت چون واساسا کند یم عبور يروشنگر تیعقالن چهارچوب از وجود ي

 یسام يعبر تیوعقالن است مدرن وعالم يروشنگر تیعقالن با همسو که یتیاورد،عقالن یم انیم به سخن ها تیعقالن از بلکه
  )دگریها از ریتاث با البته(نهد یم یکنون انسان شیفراپ استعال به یراه مهمتر و هستند آن از برخاسته یمیابراه انیاد که يهودی

 در واساسا اند داده لیتقل ينبو ي تجربه تیواقع به را سوال ن،ید اصل امکان از سوال مورد در دباغ جناب فقره نیآخر در اما
 وانهید جز حیمس که دیجد تیعقالن با اساسا که است نیا سوال حال اند، شده يارویرو سوال نیا با ن،یادیبن ونه خاص یسطح

 رکن نیاول هک استعال از حرف است خود تنگ چهارچوب به فروبسته بشر و ستین باز بشر شیپ فرا یوافق شود ینم خطاب يا
 ینب تا دارد قرار يبشر ي تجربه يکجا در نید ،یکانت تیعقالن در ست؟ین ومسخره مضحک تیغا به یحرف است ينبو ي تجربه

 توانینم لذا میده سر جوزیال ما یوف جوزی ما یف االمثال وحکم میده يجا افق آن در  است نیامروز بشر همچون يبشر که را
  .کرد سخن هم ينبو ي تجربه با ، افق در شیگشا بدون را یکنون انسان
 از پرسش فکرت اساسا که د،ینکاه فرو یدست دم يها سوال به را نیادیبن يها وسوال کرد برقرار لیاص ینسبت تفکر با دیبا پس

  .دیرو یم دیام آن در که ستیخطر آن تفکر دیشا و است ادهایبن
 شان یمساع يبرا قدر گران استاد دو از باتشکر


