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   نسيم بيداري، شماره هفتم، خردادماه هشتاد و نه ماهنامه: منبع
  

  تاريخ قرائت ايدئولوژيك از دين تمام شده است 
  
  

تن  داش،ار وجود دارد و آنيک معيک متن تنها يت يص نمره عقالني تشخيقول باشند که برا صدا و هم کيشه ي اندي اهالياگر تمام
 با دکتر رانيوران ا شهي آن زمان تمام انداست،) شوديده مي مسلک ديليلسوفان تحليه در متون فچه ک ه آنيد شبيشا (ي استدالليزبان

شه از ي انديف اهاليکه  تعار حال آن.  ندارديران سهميت در اي در پروژه بسط عقالنيعتيشدند که شر يده ميسروش دباغ  هم عق
 . سطح، متفاوت خواهد بودص سهم وي تشخيارهاي مع،ست و به تناسب آنيکسان نيت يعقالن

  

  ات؟يا اجتماعيات يريا کويد ي شناسياتش ميشتر از اسالمي را بيعتيا شري است؟ آيري چگونه تصويعتير شما از مرحوم شريتصو

ل يـ  و اواين نوجـوان ين برهـه، سـن  ياولـ . ميد از دو دوران سـخن بگـو  يـ ح کـنم با يت را تـشر يـ  بـه واقع  ير وفـادارتر  يم تصو اگر بخواه 

 يان مطالعات باعث شـد رابطـه  يردم و اان شروع به مطالعه آثارش کي از اطرافياريشان آشنا شدم و مثل بس ي بود که من با آثار ا      رستانيدب

ه بودنـد و  يـ جمـن حجت خوانـدم کـه گرداننـدگان آن منتـسب بـه ان     ين درس مـ کايرستان ن يمن در دب  .  برقرار کنم  ن آثار ي با ا  يار عاطف يبس

دش يـ  را بر آثـار و عقا ييا نقده،ط مدرسهيگاه در مح بر سر مهر نبودند و گه يعتيد شر ي لذا با عقا   ،داشتندن  يداز  گونه  کسو ارتد يقرائت

 و در مقـام  تـافتم يبرخوردهـا را بـر نمـ   ن يـ ادم هست که اي. داديعه ارائه مي که او از ش   يو قرائت  يشناس خصوصا به اسالم  . کردنديوارد م 

  .مآمديپاسخ به آنها بر م

  

  کردند؟ي مطرح م را در کالسيين نقدهايز سر اعتقاد چنا واقعا اي داشتند ياسيشتر صورت سيها بخالفتن مي ا

. ث مـسلط بودنـد  ي اما بر حـد  هم بر کالم نداشتندي تسلط چنداندميکردند و هر چند که بعدها فهم      ي او را نقد م    يشتر از منظر کالم   يب

 هـم  ي فلـسف يشان رنـگ و بـو  يـ ها بحثي گاهيحت. بودنده انجام دادهعي در شياي جدياهي نبودند و بررسياطالع ي بيهاانصافا انسان 

د هـم شـرکت   ي در جلسات اصول عقاآن زمان.  بودي و نقليثيحد باشد، داشته ي و فلسف  ي عقل يکه رنگ و بو    ش از آن  ي اما ب  ،گرفتيم

ات يـ ر نظي گـاه ،م و در کنارشيکردي کار مي سبحانيقاآ» تيفروغ ابد« سروش و ي آقا»يطاني شيدئولوژيا« يشتر رويکردم که ب يم

ک کـه خـود دکتـر از آثـارش     يـ ن تفکيـ  ا،در آن زمـان .  بوديعتين مواجهه من با شر ين اول يا. شديهم نقد م   يعتي دکتر شر  يشناس اسالم
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بـود کـه در دسـته    » ميز کنـ از کجـا آغـا  «، »عهيشـ «، »ي انقالبـ يخودسـاز «ر بـا  تشيـ  امـا سـر و کـارم ب     ،وس نبـود  ملمـ م چندان   يکرد برا يم

  .گرفتي ميات جايات و اسالميتماعاج

  

  د؟يگرفتير ميشتر تأثين آثار بيک از ايم از کدا

ر را بـر  ين تـأث يشتريـ ب» با مخاطبـان آشـنا  «و » اقبال«و » ميمتهمما پدر، مادر، «ز يو ن» يع صفويي ـ تش يع علوييتش« و »عهيش«کنم يفکر م

  .من داشت

ن نگـاه بـه   يـ  ا۷۵تـا سـال   . گاني دکتر سروش و دکتـر شـا   لياز قب  دم،يشتر د يش ب خالفاننه م ي را در آئ   يعتي شر ،شگاهبعد از ورود به دان    

ت مـن  يـ  بود که بـا محور ي در دانشگاه منتشر شد، کاريعتي که به مناسبت سالگرد شرياژه نامه ين و ي اول ،ن سال يدر ا .  با من بود   يعتيشر

انم يـ  از اطرافيلـ ي خ نبود؛ زيرايان کار سادهي ا،که در آن مقطعد يدانيعتا م يشد و طب   ي گردآور يدانشکده داروساز در  ر دوستانم   يو سا 

ک يـ سابقه و در نوع خودش يد بيوضوع برگزار شد که بدون تردن ميا همنار بيژه نامه چند سم  يار و  بعد از انتش   .ن کار ترس داشتند   يز ا ا

  . بوديعتين مواجهه من با شريه اولا نه ساله متعلق بين فاصله هشت يا. اتفاق بود

  

  ر؟يا خي داشت يرير بر شما تأثي در ادامه مسيعتيد شريکنين دوره اول فکر مي بعد از ا

ز در يـ  فلـسفه و ن  اسـتادان يهـا  مطالعـه فلـسفه پـرداختم و در کـالس    تـر بـه  يخواندم رفته رفته جدي مين دوره که داروسازيبعد از ا  

ام را شـروع  يالت فلـسف ي در خارج از کشور تحـص يبعد از آن هم به طور رسم  . کردميوهش شرکت م  سسه معرفت و پژ   مؤ يهاکالس

ر يکـنم تـصو  ياآلن که بـا شـما صـحبت مـ    . ود داردشان وجي ايها در استداللييهايکردم سستين دوره به مرور احساس م     يدر ا . مکرد

شان يـ  کـار ا يهـا تيت از اولويروژه عقالندم که بسط پيجه رسين نت ي اما به ا   باشد، کم شده  يزيکه از ارادتم چ    نينه ا  ؛ از او دارم   يمتفاوت

 در ي دسـت يعنـ ي. اسـت  نبـوده يشان با اسـالم هـم جـد   ي اييان آش،مخالف تصور بري نبوده و حتيشان هم با فلسفه جد  ي ا يينبوده و آشنا  

ات يـ شان در ادبيـ  اي بلکـه دکتـر  ، هم نبودندشناسه، جامعنيشيخالف تصور پن که باز بريز ايفان نداشتند و نر و عر يفلسفه و کالم و تفس    

  .بود

او . سـت  موجـود ا يعتير مـن از شـر  ي کماکـان در تـصو  ، هم بودين که روشنفکر دردمند   يژه ا ي او به و   يسازاما نبوغ و قدرت مفهوم    

ست يـ  نيشـک . رسديظر نماسب به نام متندهير که من در آن نفس کشيساله اخ ده ي استدالليش با فضايهابود و حرف  » کيرتور«شتر  يب
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 ياننـدگ ي نما،کـه قبـل از انقـالب   د جمـال اسـت   ي و ادامه سلسله روشنفکران مسلمان همچون اقبـال و سـ  ينيک روشنفکر ديکه او قطعا    

  . داردي و پس از انقالب سروش و شبستريعتيچون بازرگان و شر

  

   ندارد؟يابه دکتر دباغ جاذي برايعتيروز شرتوان گفت اميا مين آيبنابرا

 از يـي ، آشنا زداک مؤلفه جذابي.  استيباق هنوز  کارش ي و آثارش وجود دارد که جا      يعتيکنم چند نکته جذاب در شر     يفکر م 

ش ي بـ ،کـرد ي ما اقامه مـ ي براد و ابوذريزيبن  و حر نيحس امام که او از    يد درس يشا . است يعتي توسط شر  يخي و تار  يني د يهاتيشخص

» فاطمـه اسـت   فاطمـه، «در . سابقه بوديک نگاه بي اما در نوع خودش ؛تک داش ي باشد، حالت رتور   يخي تار يهابر داده  ياز آن که مبتن   

بـود و   افتـد، ين مـ ي ديخ برايه در طول تار کين و اتفاقاتيخ ديد و سکوالر به تاريک نگاه جدي ن نگاه،يا. گونه است نيم وضع به هم   ه

بلکـه  » نـه مـافوق انـسان   «شان يـ ر ايـ ها که بـه تعب تين شخصي به اينين نگاه زميد ايشا.  داشتيني د يهاتي از شخص  ييدا در آشنا ز   يسع

ون ين و مـذهب يني از متـد ياريبارقـه بـه گـوش بـس    ن ي امـا همـ  ، مانـد يک اخگـر در دکتـر بـاق   يـ ک بارقه و ي هستند در حد  »انسان مافوق «

ن يـ صورت که لـف و نـشر د   نيبه ا. افتيگر روشنفکران ادامه يوش و د  سر يها بعدها در نوشته   ،رتين بص يچند که ا   هر .دهنده بود آزار

ق و يـ تحق کـار و  ين نگاه هنوز جاي، ا به نظر من.آوردين به بار مي دي برايجيثار و نتا  دادها چه آ   ن رخ يخ چگونه است و ا    يدر طول تار  

  .تأمل دارد

  مـشهود يعتي شـر يود که در ابراز دردها بيايت و هنرمند خلوص و صداق،دکني من جذاب مي را برايعتيکار شر که   ي دوم مولفه

.  نامتعارف و نامألوف آشنا کـرد ي را با ژانرهاي، قشر مذهبامين بود که در آن ا    ي ا يعتيت شر ي از اسرار موفق   يکيتر  يبه لسان امروز  . بود

 آن زمـان  يدر فـضا  .بـرد ي صـحنه مـ  يه ارشاد رويني در حسر سربداران راتز تئايشد و ن ياد م ي و اشعار اخوان      او از رمان   يهادر صحبت 

دگر و يـ  او بـا ها يي، معتقـدم آشـنا  يک محقق فلـسف يچند که به عنوان ، هر مدرن آشنا شونديداران با ژانرها  ني مهم بود که د    يلين خ يا

 او بـا  ييکنم آشـنا يکر ماز قضا من ف. ، غلط است کوئنس آوردهيش از فريها  هم که در نوشتهيد و بعضا اشارات بويار سطحيسارتر بس 

 ي بـود در جـستجو  ي مـرد ، رهنمـا ير آقـا يـ بـه تعب .  داشـت يک او همخـوان يمانت ريتيپ شخصين امر با تيتر از فلسفه بود و ا    شيات ب يادب

  .ناکجا آباد

ن ي در عـ طالـب و ياب بـن  يشـد و هـم علـ    ي بودا جمع مـ  در جهان او هم. بوديار فراخي جهان بسيعتين است که جهان شري سوم ا  لفهمؤ

اسـت  » ريکو درهبوط«و » يي تنهايگوهاو گفت«ها غهن دغد ي ا يهااز نمونه .  او هم بود   يستانسيق اگز ي عم يهادغدغه در بردارنده    ،لحا
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 ي داشـته و مثنـو  يد که قصد خودکشيگوياو در دو جا م. ر استينظ کمخصوصا  ما ينيان روشنفکران، عموما و روشنفکران ديکه در م 

 هـم  يگـاه . انـدازد يت مـ ياد صادق هدايز او انسان را به   يآم أسير  ي تعاب يگاه. دهدي نم يحين هم توض  يش از ا  ي ب .استده دا او را نجات  

ون بـه  ي روحـان ي را از سـو ين امر انتقاداتيد که هميگويرسد سخن مي که به گوشش م   ييهااز نغمه   به او دست داده،    يکه احوال خوش  

  اسـت يعتي شـر يستانـس ي از احوال اگزياها همه نمونهنيا. ديسري نبوت از سخنانش به گوش م کوس روانه ساخت، زيرايعتيسمت شر 

ام و لفه سـوم همـدل  ن مؤيمن با ا. است بر آفتاب افکنده شدهيپوش چ پردهيات بدون هيري و کويي تنهايگوهاو ش از همه در گفت يکه ب 

 بهـره  ،انـد ن احـوال خـاص را تجربـه کـرده    يـ  کـه ا ي شده از کسان ييزدا ازن جهان ر  يستن در ا  ي ز يبراتوان  ي کار دارد و م    يمعتقدم جا 

  .جست

ر  کـه د يعتي شـر يستيـ  اومانيهـا  ي از تلقـ ييهـا م رگـه يد بگـو ي با،ک پروژه نگاه کنم   ي به عنوان    يعتيرون به شر  ياما اگر بخواهم از ب    

 ي دفـاع از او در برابـر انتقـاد   ي بـرا يزيدسـتاو هـا  ستيـ عتيها و نوشرستيعتي شريتواند برايخورد، م ي به چشم م   ۳۱ و   ۲۸مجموعه آثار   

  .شودي وارد ميعتيان به شريمان حلقه کشتر توسط گفتيبرال و بي که از منظر لباشد

 بـه خـود   ين انتقادات، موضع تـدافع يد در برابر اي نبا، اگر بخواهند پروژه او را ادامه بدهند     يعتين است که طرفداران شر    يمن ا  تصور

 مکتـب فرانکفـورت   يهـا ل را دارد که با قرارگرفتن در کنار آموزه ين پتانس ي ا يعتي شر يستي اومان يهايتلق. ها را انکار کنند   فته و نقد  گر

ال ين منظـر سوسـ  يات خـود ادامـه دهـد و از همـ    يـ  بـه ح يکراسـ وبرال دميل شود و در کنار گفتمان ل    يکرات تبد وال دم ي سوس يبه گفتمان 

ت ين تکثـر را بـه رسـم   يـ م ايتـوان  ي مـ ،ميـ کرات بـودن توافـق دار   ور دمـ  به نظرم حال که همه مـا د       .  دفاع شود  يعتي از شر   هم يکراسودم

  .ميبشناس

 چـون سـارتر و   يمتـأثر از کـسان   يعتيشـر ک ضـرورت اسـت، زيـرا    ي يني د ينفکرن تکثر در دل خانواده روش     يت شناختن ا  يبه رسم 

کرات هـستند بـه نقـد    ودمکه  ين حاليتوانند در عي ميعتيات شر ين نظر ن طرفدارا يبراشوند بنا يگر است که اساسا مدرن شناخته نم      ديها

اسـت و چـه   ي است و چـه در س ياليمت و جان استواريک نسب نامه کانت  ي ير دارا ي چند دهه اخ   يني د يروشنفکر. ازندته هم بپرد  يمدرن

رسـد  ي مـ گنجـد و بـه نظـر   ي نمـ يژانـر فکـر  ن يـ  در ايعتيکـه شـر   ي در حال ،ساکسون است  انگلو يها، متأثر از فلسفه   يدر مباحث معرفت  

  .نديپاسخ بگو شود،ي طرح ميبرال دمکراسيمنظر لشتر از ي که بيعتي شربه انتقادات از تهين مدرنيد از منظر منتقدي بايعتيمدافعان شر

کنار  ديداشته و با پرداختن نتي قابل امروز کرد کهيي را به طور مشخص شناساييهالفه مؤيعتي شريوان در دستگاه فکرتيا ميآ 

   شوند؟گذاشته
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الزم بـه  . ن اسـت يـ ک از ديدئولوژيـ  و قرائـت ا يشود که ناظر به اسالم انقالبد کنار گذاشته  يبا يعتي از تفکر شر   يآن بخش به نظر من    

سه وارد گان در فرانـ ي دکتـر شـا  ش از اوين توسـط دکتـر سـروش و پـ    يـ ک از ديدئولوژيـ ن قرائت ايابه به ادانم که دو نقد مشيح م يتوض

  . کردندياطالعيمطلب اظهار بشان از انتشار آن يگان سؤال کردم اي شاي سروش راجع به نوشته آقاي از آقاياست که البته وقتشده

ر يه تـأث  بـ يعتيشـر شه ي که در انديستي اومانيهاکه بارقه ني، مضافا ا دانمي نمياز را قابل بازسيعتيه شرن بخش از پروژ   ي، ا اما در کل  

 را ياسـت ين سي و همچنـ ي بـه همـراه تئولـوژ   يات انتقـاد يـ ک الهيل را دارند که از آنها ين پتانس ي ا ،درخشنديته م يلسوفان منتقد مدرن  ياز ف 

  .باشد نداشتهي با دمکراسيرد که منافاتاستخراج ک

  

 ي اما بر نقش جد،رفت گ در نظريعتي شري براي جدي، مقامتيتوان در پروژه بسط عقالنيد که نميتان گفت از صحبتييدر جا 

  د؟ينيبين دو سخن نمين اي بيا تناقصي؟ آديد کرديک تأيني ديهاتي از شخصييزدايياو در آشنا

-ياتش نمـ ي مـدع يان اسـتدالل بـرا  يـ ه ب نداشت و خـودش را ملـزم بـ   ي استداللي زبانيعتي که چون شر  توانم پاسخ بدهم  يگونه م  نيا

 کـه  ييفـضا . دکـر يان مـ يـ ده بـود ب يه را کـه بـه آن رسـ   او تنها آنچـ . ميني ببيت چندان جدي عقالنم او را در پروژه بسطيتواني، نم دانست

ک يدئولوژيـ ر قرائـت ا يـ  تعب،به نظر مـن . قت باشد، معطوف به حرکت بوديش از آن که معطوف به حق يگفت ب ي در آن سخن م    يعتيشر

 و دهيج خـاص خـودش رسـ   يسنده بـه نتـا  يـ  نوديـ کنيد، احساس ميوانخي آثار او را مي چون وقت، استيرستر د ي آثار او تعب   ين برا ياز د 

  .ات استيصدد اعالن آن مدعصرفا در

 سـاختن  ،خـصوص   و بـه يسـاز مفهـوم . سـاز اسـت   چون مفهـوم ،او متفکر است  .ک متفکر است  ي يعتيستم که شر  ين ن يکر ا اما من من  

  .ر متفکر استي از غدن متفکر دازي تمي برايار اساسيک معي ،را باشدي که در گوش مخاطب گيميمفاه

خ معاصـر مـا کـم    ي در تـار يعتي شـر ،ثين حياز ا . نباشميگذارري، اما قادر به تأث جاد کنم ي ا يمي خودم مفاه  يممکن است من هم برا    

ع ي و تـش يع علـو يتـش «. ميگان مـشاهده کنـ  ي مثـل سـروش و شـا   يدر کـسان م يبتـوان  ،ثيـ ن حيـ  از ا راي توان مفهوم ساز   دي شا .ر است ينظ

  .اندمين دسته مفاهياز هم »شهادت«و » يوصف

تـوان  يمـ » کنـد ي مـ ينيبـر دوش مـن سـنگ   هـا شـکنجه    بلکه بار قرن،ستميک محقق هم ن ين  م«: گفتي که م  يعتير شر ين تعب ياز ا  اما

او . نش باشـد  سـخنا يل آوردن بـرا يد دليتوانست چندان در قيکرد نمي که با ابوذر م ييهاي پندار  به خاطر همزاد   يعتيحدس زد که شر   

 ييدهايـ م در برابـر تمج ينـ يبيلـذا مـ  .  بوديشور و احساست پريصک شخي يشتر دارايتوان گفت بينبود و م بر سر مهر     با فلسفه هم   يحت
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ن و ابـوذر و  ونتس فـان اش، فـر يبـود امـا معبودهـا   جـو   قـت ي حقيعتيم شـر يگويم. تازدينا ميسيکرد، به ابوعليده ميکه از ابوذر رنج کش 

- رگـه ،يعتيکـنم در شـر  يد ميباز تأک.  بوديعتي شرين برا توأم با آ   يها و رنج  ي زندگ يانگر معنا ي آنها ب  ي بودند که زندگ   يکسانگر  يد

 يهـا ، آن رگـه اصـطالح  جاد حرکت در جامعه است و بهيز ناظر به اي غالب آثار او ناظر به دردها و ني وجود دارد اما فضايستي اومان يها

تـوان  يه اسـت کـه معتقـدم نمـ    ي متن و حاشـ لهن مسأيبه خاطر هم.  نه در متنرديگيه قرار ميلب در حاش   غا يضان ف ي نسبت به ا   يستياومان

تـوان او  يا و بـالعرض مـ  يبه حرکت است و ثان چون او اوال و بالذات معطوف ، در نظر گرفت   يگاهيت جا ي او در پروژه بسط عقالن     يبرا

 ي مفهـوم ،کنـد ياما آنچه او از فلسفه مراد م» دانن کردهيرشت مرا با فلسفه عجس«گفته که  ييچند که او در جاجو دانست، هر  قتيرا حق 

شتر يـ داند و بي سوزناک ميادهي را پديآگاه و زندگ  مرگ ي است که انسان را موجود     ياشتر مرادش فلسفه  ي است و ب   يستياليستانسياگز

د مراقـب  يـ  کـه شـاغل بـه آن با   يا متعارف فلسفه به عنوان رشـته يه با معنان معنا از فلسفيا. معطوف است به نحوه وجود انسان در جهان     

  . متفاوت است،اتش باشدي مدعيلوازم و لواحق سخنش باشد و در بند آوردن ادله برا

  

 ي را به سمتيفکر مباحثر ي مسيشه وجود دارد که گاهيبه حوزه اند از مشغوالن يه هنوز در برخين روحيد که ايريپذيا مي آ

عنوان   بهياهگ . استيتسياليستانسياگز و يمنظورم  پرداختن به مسائل حوزه وجود شناس. برند که از دسترس استدالل خارج باشدب

برند و در همان جا ي پناه ميستانسياگزاي ي احوال عرفاني به نوعير تفکر استداللي در مس از استادانيکنم برخيک دانشجو احساس مي

  نند؟يگزي ميسکن

 ،ام و دارمهـا داشـته  ن دست دغدغهي از ايهم گاهدانم و خودم يز نميآمفيان تخف را چنديستانسي کردن از موضوعات اگز   صحبت

 ،ديـ کنيف مـ يـ  خودتـان تعر يا بـرا  ري اجتمـاع يا هست که شـما پـروژه  يزمان. ک کرديک را از هم تفييهاد ساحتيکنم باياما فکر م 

اظر تان نـ  پروژهياما گاه، کندي مي اجتماعي با نهادهايتد معرفت را ملزم به داد و س    است و شما   يتماعاوال و بالذات اج   ن پروژه   يا ا مسلم

د و آنهـا  يـ  سـر بزن ياريکران بسي بيد به فضاهايتوانينجا شما مي شماست و در ايه خصوص حوز ن ساحت، يا. ست شما يبه احوال شخص  

د کـه احـوال   يـ شـما آزاد  .اسـت بند زمان و مکان کرده تخته که شما رايو عوامل د و گذشته شما     يساحت شما هست  ن  يدر ا  .ديرا در نورد  

ه مـا  مـ  حـاکم اسـت و آنجـا ه   يگـر ي قواعد ديحوزه اجتماعد، اما دريان بگذاريگران در ميرا با دآند و   يفکنيتان را بر آفتاب ب    يوجود

، تيـ ن عقالنيـ دن بـه ا ي رسـ يبه نظـر مـن بـرا   .  و درماناست و چه در بهداشتي چه در س،چه در اقتصاد   م،يت هست يموظف به بسط عقالن   

ش يانـات در پـ  ين جريـ  کـه ا ييانـده يان توجـه شـود، بـه فرآ    يـ  و ملک  ي چون سروش و شبـستر     ي کسان يهاش از آنکه به فرآورده    يد ب يبا
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ک اسـت و  يلوژودوجهـات متـ  ازمنـد ت يشتر نيت بيعقالنپروژه بسط . تر از فرآورده است ار مهم يند بس ي من فرآ  يبرا. مي کن اند توجه گرفته

  .اندفق عمل کردهان موي ملکي چون آقاي معتقدم افراد،ن منظرياز هم

 يلوژوک متـد يـ ت بـه  يـ ده شـود و بـا عنا  يرون کـش يـ  بي، مـوارد يعتي شريستي اومانيهاد دارم که از دل بارقه     يکل هم تأ  ين دل يبه هم 

  .ک شودي تفکيعتي شريها ساحتگر ي اما از د،ا شوديعه امروز اح در جاميعقالن

  

  بود؟» يحکومت اسالم« به دنبال يعتي شرجه گرفت کهينت» امت و امامت« چون ييهاتوان از نوشتهي مايآ

حکومـت  »  و امامـت امـت «اش در  شهيـ  از لـوازم اند يکي اما   ،ه باشد يدشي اند ي به حکومت اسالم   ي به طور جد   يعتيکنم شر يفکر نم 

 ين اسـت کـه الزمـه منطقـ    يـ  من اي اما مهم برا، از لوازم ناخواسته حرف او بوديمت اسالم معتقد باشند حکويد برخ يشا.  است ياسالم

  . استيحکومت اسالم» امت و امامت«

  ؟افتيتوان ي مين لوازم و دموکراسي اني بيارابطهاساسا  ه نظر شماب

از يـ  نيگرانـ  تيه هـدا  بـ ي هر امت، گذارن که در دورانيز از ايکند و نيها صحبت م رأسيوکراسها و دمي رأ يکراسو از دم  يعتيشر

 بـه  يکراسـ و بـه دم يعتيشه شـر يـ البته منتج نشدن اند .ک بنا کردي ارگان بتوان رابطه يکراسون سخنان و دم   ين ا يرسد که ب  ي به نظر م   .دارد

جـا   ني درا.پروراند ينم را ييهادهين اي چنيعتيون شک روح بزرگ شر   بد .شودي منجر م  سمياش به فاش  شهيست که لزوما اند   ي ن ين معن يا

تـوان  ينمـ .  اسـت ي کامال جدي نقد اخالق وين نقد معرفتيک بياز به تفکين. است شده ي معرفت يخطا دچار   يعتيم شر يتوانم بگو ي م تنها

ه شيـ  در انديعتيا کند کـه شـر  تواند ادعيکس نم چي کرد و هي، نقد اخالق سال پس از مرگش رخ داده ي را به خاطر آنچه که س      يعتيشر

در زمـان  ، زيـرا  مي کنـ ينقـد اخالقـ  دگر را يـ م هايتـوان يمـ . دگر جداستي چون هاي از کسان  يعتيشرحساب  . استبردهيسر م   به سميفاش

  .داديان را لو ميهودي، استش بر دانشگاه فرانکفورتير

-يکـرد اظهـار مـ   ياهده مـ  در اقشار مختلف جامعه مـش يزان سطح آگاهي که در مي به خاطر اختالف يعتيتوانم درک کنم شر   يمن م 

 کـه اگـر   شديـ اندين موضوع نمين است که به اي ايعتي شري اما نقص و خطا    رند،يگران را بر عهده بگ    ي د يامدارد زم ي با ياکرد که عده  

  .د کرديچه با ن حال مقام قدرت در دستشان باشد،ياز عرصه قدرت کنار روند و در عن زمامداران يبنا باشد ا

 يهـا ي از خـو يلـ ي بر مـا بـار نـشود خ   ييها تيم که اگر محدودي هستيما کسان همه ،ر هابز يو به تعب  » يطغيالنسان ل ان ا «ر قرآن   يبه تعب 

  .ميدهيان را هم از دست مسابقم
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  د؟يح دهي انتقال آن درک به نسل شما توضيداشت و چگونگ و ابوذر ي از عليعتي که شريرباره درک دي قدر

الاقـل مـن در   .  بـود ي انقالبـ يريکـرد، تـصو  ي ارائـه مـ  يني ديهاتيگر شخصين و ديحس  و امامي و عل از ابوذر يعتي که شر  يريتصو

 يا فـرد بـودم و او ر ت حضرت آشنا شدهي با شخصيم سنتيواسطه تعال به، زيرا  نداشتمين درکيش از آن چن   يتا پ ) ع (يمورد حضرت عل  

در مـورد ابـوذر   . کـرد ي مـ ي معنـ ي سال سکوت او را هـم انقالبـ   ست و پنج  ي ب ي حت يعتي اما شر  شناختم،  ي زاهدانه م  يک زندگ يصاحب  

تـوان  ي مـ ،بـود ، وضـع کـرده  ي و اسـالم ابـوذر  يعلان اسالم ابوي ميعتي که شر يتقابلن را از    يداد و ا  ي ارائه م  يتري به مراتب انقالب   ريتفس

 يعتيتنها اثـر شـر   .گرفتي قرار ميگر يدمت انقالبدر خداد که ي انتظار ارائه م مفهوم ازيريساز بود و لذا تفس مفهومياو متفکر . ديفهم

 .اسـت آمـده يش مـ ي دکتر پيرا است که بي خاصياست که آن هم البد به خاطر احوال درون» حج« دارد ي انقالبيکه کمتر حال و هوا   

 پـاک  يبرد که مرگـ ي به کار مر راين تعبيورد حالج ااو در م.  استيگر ي هم در جهت انقالب او از مفهوم تصوف  ي تلق ،بين ترت يمه به

کنـد،  يجـاد نمـ  ي اي اجتمـاع ين خود و زنـدگ ي بي ندارد و نسبتي توجهي که به تضاد طبقاتي انسانيعتياز نظر شر.  پوک داشتيدر راه 

تمـام   ن منظومـه، يـ ت و در ا اسـ  معطوف به حرکـت يعتيمنظومه شر. با عرفا ندارد يانه چندان خوب يلذا م . داردي پوک قدم بر م    يدر راه 

  . ندارنديگاهي جا، عارفلسوف و چه حالجي فينايسيند چه ابوعل به حرکت کردن نداري که توجهييهاتيشخص

  

  کرد؟يف مي خودش تعري را برايا چه پروژهبه نظر شما بود،ي امروز ميعتي، اگر شرن سؤاليبه عنوان آخر 

اش را  پـروژه ، بودين باهوش انسايعتي که شرييجا زنم از آنيمتنها حدس .  به آن داد   يقياب دق توان جو ي است و نم   يسؤال دشوار 

، نقّـاد  حـال  نيکـرد و درعـ  ي کـار مـ  يات انتقـاد يـ  اله بود که در ژانر  يد کس يشا. کردي م ي بازساز يستيـ اومان  يستانسيک بستر اگز  يدر  

-ين نمـ يقـ ي ب بـه يـ ه احتمال قرشد را بيحقق مکه مآنچه . ودخواه ب آرمانيکه انسان ي از آنجايياسي سلحاظ به. ت موجود هم بود يوضع

 يبـرا  ي در آن زمان واقعا فرصـت پرداخت، زيراي ميـ کالم ي الهيها در حوزه يترقيالعات دق  احتماال به مط   ،يو به لحاظ معرفت   د  يدپسن

  . بپردازديتر فلسفقياو نبود که به مطالعات دق

 يت بـاز يـ  پروژه بـسط عقالن  دريتر يدد نقش جيکرد و شاينانش م سخي برايآور به استدالليشتريبود توجه بيد اگر م  يو باز شا  

صـورت   نيرايـ درغ .اهند ماندگار باشند چنانچه بخو  ،تواند قابل استفاده باشد   يها م ستيعتيشر نو ي است که برا   يها همه نکات  نيا. کرديم

 و چـه بـه   ي چه به لحاظ نظر.استسر آمده ن بهيک از ديدئولوژيئت اخ قراي تار،به نظر من .ند شدبدل خواه شه مايخ اندي از تار يبه بخش 
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سم و يـ فاش ،يعتي اعتقاد ندارم که از قرائت شـر وجه چيگرچه من به ه. استن اثبات شدهيز د ک ا يدئولوژي قرائت ا  ي سست ،يخيلحاظ تار 

ال ي او کـه منجـر بـه سوسـ     يستيـ  اومانيهـا لفـه  مؤ بـه ديـ  با،سميـ عتي شري بقـا  يد کـنم بـرا    يکدانم تأ يد، اما الزم م   يآيرون م يسم ب ينياستال

 . بشوديشتريتوجه ب خواهد شد،يکراسودم


