
١ 

 

  

  افتاده در چاله روشنفكري جهان سومي 

  وش آشوریيدار با   سروش دباغ يگفتگو

  .۱۳۹۰ ماهشهريور  ۵، شنبه ۹، دوره جديد، شماره۸۶نامه شهروند، سال چهارم، شماره پياپي كارشده در هفته
  

 يآقا يرسد که تامل در تحول فکر يم به نظر ميصحبت کن يرانيا يم به اجمال  از تطور روشنفکرياگر بخواه
ر کربن و يا تحت تاثيکه گو» ا در برابر غربيسآ«شان در کتاب يا. باشد يشروع خوبگان بتواند نقطه يوش شايدار
همچون  ييدا کرد و به کتابهايوص غرب مطرح کردند که بعدها به مرور تطور پرا در خص يد بودند سخنانيفرد
از . ديرس» ديدج يافسون زدگ«ت به يو درنها »يفرهنگ يزوفرنياسک«و  »نگاه شکسته «و »ستيچ يانقالب مذهب«
 يد ميجد يمتکثر و پلورال که در افسون زدگ يشد تا نگاه يک دگم در زمانيل به يزانه که تبديست ک نگاه غربي
  د؟يکن يل مين تطور و تحول را شما چگونه تحليا. بوده است يرانيا يسرنوشت روشنفکر يم به نوعينيب

روابط دوستانه و  انمانيد، آشنا شدم و مران آمياز اروپا به اشان ياکه  چهل،ل دهه يگان از اوايشا يمن با آقا
رِ يگان زيم که شايتوانم بگو يد داشته ام  مين با فردينمچشان و هيکه با ا يکينزد ييبا آشنا. برقرار شد يخانوادگ

شِ يکربن و گرا يآب خورده اند که هانر يفکر ي ک سرچشمهيد نبود، بلکه هردو، در اصل، از يفرد ينفوذ فکر
د و از با کربن آشنا ش ١۳۲٠ ي دهه ي مهيران در نيد در ايفرد. باشد يرانيو ا ياسالم ي شهيف در اندع و تصوياو به تش

 يايکربن از دن يزاريتوان گفت که ب يقت، ميدر حق. رفت، اگرچه هرگز اقرار نکردير پذياو تأث يشِ فکريگرا
 ي دهيشِ ايدايپ ياصل ي قرون وسطا سرچشمه يو اسالم يحيمس يو عرفان ينيد ي شهياند ياو برا ييدايمدرن و ش

شناسان  رانيا يها شهيگان در اروپا با انديشا .است» ر برابرِ غربا ديآس«گان در يشا يها دهيد و اينزد فرد» يغربزدگ«
 L’âme de( رانيروحِ است که او در درامد کتابِ  يا ن نکتهيا. آشنا شد يرانيشگرِ فرهنگ ايستا يفرانسو

l’Iran (ه به ش، تا آن جا کيحدود شصت سال پشناسان که  رانيا ست از آن يا مقاله ي ن مجموعهيا. نوشته است
بار  ،از او يو با درامد ،گانيبه همت شاش يسال پ يست و انديبمنتشر شده بود و  يز خانلريخاطر دارم، به همت پرو

  . س از نو چاپ شديدر پار گريد
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 يدکترس تز يپار در او آشنا بود و يها شهيران برگردد با کربن و انديبه ا ١۳۴٠ ي دههش از آن که در يگان پيشا
گان از همان يشا. با کربن گذرانده بود ،يرانيو ا يوند عرفان هنديو پ داراشکوه نِيالبحر مجمع ي اره، در بخود را

چنان که بارها گفته، در رفت و  ،و از جمله .داشت يعرفان به مباحث فراوان يبستگ و دلر کربن بود يزمان تحت تاث
 کربنن، يهمچن. ، نشست و برخاست داشتيعرفان اسالم ، استادييبا عالمه طباطبا ن نصريران همراه با حسيامد به ا

ونگ و يبه  کنم از راه او يگان گمان مياشت و شاد يو همسخن يدوستونگ ي با کارل گوستاو» اُرانوس«در مجمعِ 
 يکي .ب، بودي، از جمله ارتباط با عالم غيات رازناک روان آدميتجل ي، که در پبسته شد دل اش يشناس مکتبِ روان

ونگ يت مکتبِ يبه روا يدرباره اسطوره شناس يمجموعه مقاالت يبه فارس گانيشا ي منتشر شده ين کارهاياز اول
مرحوم  منزلِ ي ماهانه يها يهمانياز جمله در م با او،  ينينش و همد يبا فرد او ييآشنادانم،  يتا آن جا که م. است

فکرِ  ي فتهيداشتند و هردو ش يمشترک يفکر ي شهياز آن جا که ر .پنجاه بود ي اول دهه ي مهين يها در سال جهانبگلو
داد انقالب آن دو ياما، رو. گرفت يدرم ييگوها-و-شان گفت انيم يآمدها با همدل- و- ن رفتيدر ابودند،  يعرفان

 را در همسو شده بود و آن  يد که با انقالبِ اسالميفرد. هم کشاند يارويکسره جدا از هم و رويرا به دو جهت
 طبعِاما . ديدان يرفت که م ييبدان سو که داشت ييگرا د، با مزاجِ تند گزافهيد يخود م يخيتار ياهايجهت رؤ

خود  يدر او جا يعرفان يباطن ي شهياند به يفتگيش مقابل کشاند و  گان او را به آن راه يشا يزندگ ي وهيو ش يفکر
 يدر فضا ياد خوشِ روزگارِ زندگي يها اگرچه هرگز از وسوسه مدرن داد، ي شهياند يعقل يها شيرا به گرا

  . او نوشت يفکر شِ عالمِيکربن و در ستا ي هم در باره يآزاد نشد و کتاب يکُربن يها شهياند

جهان به دو گروه  يها فرهنگ يبند ن کتاب با دستهيا .ش از انقالب منتشر شديک سال پي ابرِ غربا در بريآس کتاب 
 ي ما در رده يت روشنفکريک، در ذهني نيسم به ايليهين و نيبه نخست يت االهيو نسبت دادن معنو يو غرب ييايآس

 که او در يبا همه کوشش. قرار گرفت ،ديفرد »اتيشفاه«ن ي، و همچنيعتيشر يها آل احمد و کتاب يغربزدگ
 يدر نبردهانامِ او  دگاه مدرن کرد،يبه د يکيدو نز آن کتاب يستا شرق دگاهيد گذر از ياش برا يبعد يها کتاب

ک علت آن هم ي. ندما يد و رضا داوريو آل احمد و فرد يعتيشر يدر کنارِ نام عل ياريبس يبران دوران يا يفکر
همه به زبان فرانسه نوشته شدند و در فرانسه منتشر شدند و امکان ترجمه و نشر به  يبعد يها ن است که کتابيا

ها و  کتاب  ي همه همچون، ا در برابر غربيآس من،  ياز نظرِ کنون .اش نياشتند، مگر کتابِ آخرند يفارس
ت با غرب يکه در آن ضد ست يجهان سوم يفضااز پرورش و گسترشِ  يدوران ي فراورده همانند آن، يها گفتمان
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 يگريسم و انقالبينيلن- سمينفوذ مارکس رِيزگر يو د يسمِ ضد استعماريوناليرشد ناس يکيکند،  ياز دو جهت رشد م
 يقو يها شياز گرا يکيخود در آن دوران  يو شرق يو اصالت بوم» بازگشت به خود«ل ين دليبه هم. چپ

  . ميشناس يخوب م يلياش را خ يرانيکه نمود ا ک در جهان سوم استيدئولوژيا

 يدند در فضايکوش يهم اگرچه مگان، يد و شايردشِ فياز نوعِ گرا ،»طلب اصالت« يها شيگرا ،لين دليبه هم
نان يکه ا» يت شرقيمعنو«که آن  يدر حال .دا کردنديپ ياسيس ينِ قويطنسرانجام بمانند،  يو بحث فرهنگ يفرهنگ

فاصله داشت و آن را  ياسياست و عالمِ قدرت سيشه با سيهمگر، يد يگر و آدميد يعالم يدر پاش بودند،  در طلب
فرانسه و  يها زبان گان بريکه شا يبا تسلط، ا در برابر غربيآسکتابِ  ،که د گدشتياز حق نبا. شمرد يخوار م

 همانند يها نسبت به کتاب يو پژوهش يشگياند ياز نظرِ بارِ فکر در غرب، ياو با منابعِ فکر ييو آشنا دارد يسيانگل
آل  يغربزدگها، از نوعِ  را آن کتابيز. تر بود يو جد دارتر هيماار يبس در روزگارِ انتشار آن يدر زبان فارس خود

که از دلِ   نبودند يجهان سوم يک روشنفکريانترم يها ييجز پرخاشجو يزيچ يعتيشر يها ا کتابياحمد 
ام  خوش يليش کردم و از آن خيرايآن زمان من ون کتاب را يا. ندآمد يرون ميب )ressentiment( يتوز نيک
دن به مسائل يشياما اند .آن بودم يکُربنفکرِ  يها هيمارِ نفوذ يزگان ين شايو همچند يبا فرد يياز راه آشنا رايآمد، ز يم

رساند که  ييها شهياند ي در همه يا هيپا ييک نارسايدگاه، مرا به يشرق و غرب و شکافتنِ مفهومِ جهان سوم از آن د
» شرق« ييارويخواهند به سراغِ فهمِ رو يمآن  يها لِ گونهيذها  ا و ملته قوم يفرهنگ يبند و دسته» فرهنگ«با مفهومِ 

  . بروند» غرب«و 

. است) سمياومان( يباور انسان ي هيمدرن بر پا) يآنتروپولوژ( يشناس انسان ياديک مفهومِ بني) کولتور(» فرهنگ« رايز
ت يذهن ي ها را فراورده بدل کرد که آن يعلم ي اُبژهبه  ين و عرفان را در قالبِ علومِ انسانيتوان د ين مفهوم ميبا ا

. ستيمحورِ گذشته ن يجهان خداباور و هست يبه عوالمِ معنو ين در راهيداند، اما از ا يم يانسان يجمع) تهيويسوبژکت(
و  يدانشگاه يدرس ي توان عرفان را به ماده يتنها م ياالشراقِ سهرورد حکمت ياو برا ييداياز راه کربن و شور و ش

ان خانقاه و يوار ميبرداشتنِ د. بنا کرد» خانقاه«مرشد شد و توان  يبا آن نم بدل کرد، اما يپژوهشِ علم ي هيماجستار
ه و يعلم ي ان حوزهيوارِ ميش از برداشتنِ ديب يحاصل اش خواستند بکنند، ، چنان که او و شاگرداندانشگاه هم

ه را در يعلم ي ن دانشگاه است که خانقاه و حوزهيدر روزگارِ مدرن ا .ميآن ا يامدهايدانشگاه ندارد، که شاهد پ
زدن، چنان » يت شرقيمعنو«ک به يلولوژيف ي هيلعابِ پرما-و-ل، رنگين دليبه هم .عکس کند نه به يخود جذب م
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م يم و آن رژين رژيضد ا ا بريم يم و آن رژين رژيبه سود ا يريگ و جبهه  شدن ياسيم، آن را از سرنوشت سيديکه د
ان رسوبِ يمکشاکش ر کرده در يگ يعنيبودند،  يجهان سوم يانياز بن روشنفکرِ طغ يعتيآل احمد و شر. رهاندن

ن جهت ياز اخود را  يخينقشِ تار ن دويا. مدرن ي تازنده ي ندهيبراو جهان  رو به فروشد» يشرق«جهان  يخيتار
را  يت فکريرو کردن سنّت به نامِ بازگشت به آن، راه مدرن-و-رين که بدانند، با زآ يدر واقع، ب .کردند يباز

 ياسيس سرنوشت ي فروافتادن در چالهشان را از ينتوانست ابه فلسفه  ياورد و رضا ديگان و فرديشا شوقِاما . گشودند
   .برهاند يجهان سوم يروشنفکر

 ا در برابرِ غربيآس يها هيش در همان ماي، کمابست يچ ينيانقالبِ دعنوان  گان به زبان فرانسه بايشا يکتابِ بعد
نگاه به زبان فرانسه که عنوان  ياما در کتابِ بعد. يشرق ي شده گم ياست و همچنان دچارِ غمِ غربت جهان معنو

بپردازد و نامِ » يربغ«و » يشرق« يها نگرش يزيآم درهم ي دهيپد يشناس بيکوشد به آس يم يدارد، و شکسته
کسره از راه ي يشناس بين آسيو البته، ا .گذارد يبر آن م ) schizophrénie culturelle(» يفرهنگ يپارگ روان«

  .مدرن است يپزشک و از جمله روان يخيتار يها مفهوم

  

ر يو به تعب يابسامانح نيتوض يزه شدن سنت را برايدئولوژيمفهوم ا» ست؟يچ يانقالب مذهب«گان در کتاب يشا البته
هم  يرانيا يروشنفکر يبعد در فضا يکه البته در سالها ينقد. کند يخودمان وضع م يفرهنگ يزوفرنيشان اسکيا

دن است و يزه شدن سنت، آب در هاون کوبيدئولوژيمعتقد است که ا يب شناسيدرواقع او درمقام آس. شد يعموم
ن برداشت با آنچه يرسد که ا يبه نظر م. است يعتيپروژه دکتر شر زين يب شناسين آسينمونه مورد مطالعه او در ا

  ؟داردد تفاوت يح داديشما توض

 يبه معنا يدئولوژيا. ردب يبه کار م يعتيد که شررب يبه کار م ييالبته به همان معنارا  يدئولوژيا گان مفهوميشا
لِ يتبد ين بود که برايا يعتيهنر شر. ست ينيلنک مفهومِ يشتر يب يانقالب يدگرگون يبرا ياسيجگر سيگفتمان بس

رنگ  يعيش يسنّت يتوانست به اسطوره ها ،خاص خود) کيرتور( يآور زبان يارين معنا، به يبه ا يدئولوژين به ايد
-و شناخت چوناست خ ين معنا علمِ تاريبه ا يدئولوژي، ايستينيلن يفکر يفضا در. دبزنمدرن  يانقالب يها اسطوره

به مارکس و کتابِ که  ز هستين يدئولوژيترِ ا نهيريک مفهومِ دياما . بخشِ آن ييکارِ رها-و-ساز رِيچراناپذ- و
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 اديو بن در انسان يان نظر و کردارِ اجتماعيم يتيعلّ ي مارکس با برقرار کردن رابطه. گردد ياو برم يآلمان يدئولوژيا
به کار » نيدروغ يآگاه«بکارانه و ينظرِ فر يبه معنا در آن کتاب را يژدئولويدن به نظر، ايبخش يخيو تار يطبقات

شلِ يم نزد) سکوريد(را در مفهوم گفتمان  يدئولوژياز ان مفهوم يترِ ا تر و پرورده صورت پخته. برد، در برابرِ علم يم
و  ياسيساختارِ سو  ،يي، از سوميناسش يمان ميه و باور و ايان آنچه که به عنوان نظر و نظريافت که ميتوان  يمفوکو 
رابطه برقرار  گر،يد ي، از سوها رِ آنيناگز يها خواستهو ها  يو زورآور ،يخيتار يو فضا يو اجتماع ياقتصاد

  .کند يم

 و يشخص از هر سود و غرضِ يبرباور داشت  که نابِ  يعرفان-ينيد ي تجربه يا رسد که کربن به گونه يبه نظر م
انه نداشت يچ مين هيمدرن به د يافت علومِ انسانيل با رهين دليبه هم. باشدروح  يو رستگارخدا  يندگب يتنها برا

دگر و ينفوذ ها رِيز او. دندان يم ييفوکو يها به معنا حاملِ گفتمانا ي يمارکس يبه معنا يدئولوژيا يا که آن را گونه
ذات فهمِ  ازدانست  يناتوان مرا مدرن  ي، علومِ انسانبودن-جهان-ا دري »نيدازا«ذات انسان در مقامِ  مفهومِ او از

ن يا. و خدا ست يدر جهت اتصال و ارتباط با وجه پنهان هست يو اخالق ي، که سلوک معنوينيلِ دياص ي تجربه
 يرا در زندگ ين کسانيخود چنو من ( خاص معنادار باشد يها انسان يباطن ي در قلمروِ تجربه تواند يحرف، البته، م
ن به عنوان نهاد يد يشناخت جامعه ياما فراموش کردن معنا ).توانم برد ينام م ياهللا سحاب عزتاز  المث يشناخته ام و برا

، ينيقدرت و ثروت و، به زبان د ي د کنندهيتول يگر نهادهايآن با د ي دهيچيپ ي و رابطه ياجتماعدار و استوارِ  شهير
و  .شود يآن م يخيو تار يبعد اجتماع يسببِ بدفهمت مؤمنان، يمان در اکثريو ا » نفسِ اماره«ت شگف يدگيدرهم تن

ک يدئولوژيقت، ايحق در. ب استيگان غاياز او، در شا يروين و، به پيست که در فهمِ کربن از د يزين همان چيا
 يداند، از استعداد ذات يرا مسئولِ آن م يعتيکند و شر ياد مياز آن  يزاريگان با بيکه شا يين به معنايشدن د

تواند از  يم، ميدي، چنان که ديط خاصيد که، در شرايآ يبرم يخيهمچون گفتمان تارن يد» کيدئولوژيا«
  .ل شوديهم تبد ينيلن يرو- و- با رنگ يانقالب يدئولوژيآن به ا حاملِ سنت و پاسدارِ) ا گفتماني( يدئولوژيا

  ؟ نبود يرانيا يسم در روشنفکريضرورت تکثر و پلورال يصدا يا به نوعيآ» ت چهل تکهيوه« و سخن گفتن از

نه تنها در  ن تکانيا يها و نشانه هخورد يميران تکان عظيا ي جامعه ،»ياسالم«ژه با عنوان يو ، بهبا انقالب ،به هر حال
تر از همه  د شگفتيشا ،ومتوسط  ي طبقه يفرهنگ حرکت ، دريهمگان يفضاها ي که در همه يوشنفکرر يفضاها
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ار مهم يبس ن مدتيها در ا تحولِ گفتمانو د يبر يکه از آن نام م يسميپلورال. است داريپده يعلم يدر حوزه ها ،جا
تازه نقش  ين فضايگان هم از ايوشِ شايمانند دار يشخصِ هوشمند دانشورذهنِ ست که ين يشگفت يپس، جا. است

  .اند يباور ما هم امروز هوادارِ کثرت ينيروشنفکران د .خود بازتاب داده باشد يها وشتهرفته و آن را در نيپذ

که به دنبال  ياو را چه زمان يگان و پاسخ هايشا يروشنفکر يه هايکردم که پان  استنباط ياز سخنان شما چن
ت چهل تکه يکه به هو يکرد و چه زمان يزه کردن سنت انتقاد ميدئولوژيکه از ا يبود و چه زمان يفرهنگ شرق

ت يغرب تا هو ا در برابرين سالها از آسيگان در ايرکت شاحال آنکه در نگاه من ح. ديدان ينم محکمد چندان يرس
گان يشا يده هايتوان  امروزه با ا يمبه نظرم که ياست؛ به طور يرانيا يشنفکرنمونه بارز گذار رو يچهل تکه به نوع

  .  ره بردکرد و از آنها به يمتاخر همدل

 ن استيو آن ا. اورده استيخود او هم بر زبان ننگفته و  يکه تا کنون کسد گفت يباگان يدر مورد شارا ک نکته ي
 ي رهياو از دا يها بازتابِ نوشته ي ل، دامنهين دليبه هم. تسيهست و هم ن يرانيا يروشنفکر يايکه او هم از دن

 يفکر يفضا ي سازنده ،يعتيد و شريچون فرد ي، برخالف کسانو رود يفراتر نم ياز سرامدان روشنفکر يگروه
نه به ست،  يرانيا يبا آن که از نظرِ شهروندگان ين است که شاين مشکل در مورد او اينخست. هم نبوده است يخاص
رفته و  يفرانسو ي به مدرسه يفرنگ است و از کودک ي خوانده را او درسيز. سدينو يفرانسه مزبان به  که يفارس

اما اگر من چند ماه وقت  گان است،ياز شا ا در برابرِ غربيآسکتابِ  يها دهيا. او دشوار است يبرا ينوشتن به فارس
. داشت يم ين بازتابيکنم که چن يش و پرداختن و روشن کردن زبان آن صرف نکرده بودم، گمان نميرايبر سرِ و

 يفرانسو ي خوانندهبه گان يشا قت، خطابِيدر حق. رجمه کرده اندتگران از فرانسه ياش را هم د- گريد يها کتاب
اسالم و تصوف،  ي ها، از جمله در باره آن يها را مرجعيست، زير نيپذ چندان فهم ياو به فارس يها و حرف ست

 ما نسلِ روشنفکران ياسيو س يفکر يها او در تجربه. ستا کربن يها ش از همه کتابي، و بيفرانسو يها کتاب
گان يشا. تجربه نکرده استن نسل را يا يها ها و شکست يها و سرخوردگ بحرانشرکت نداشته و  يمبارزِ جهان سوم

بوده  يشناس شرقاش به  يبستگ دل داد که  يجا يک فرانسويآکادم ياز روشنفکر يخاص ي رده د دريباشتر يبرا 
  . آن است ي برجسته ندگانينماکربن از  يهانر است و
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ن يااما . برد يمرفه مدرن، لذت م ي ان طبقهيآن، البته در م يدر فضا يو از زندگ ار دوست دارديران را بسيا گانيشا
آموزشِ زبان فرانسه از . شکل گرفته است يو فرانسو يرانياز فرهنگ ا يا ژهيبِ ويران در او با ترکيعشق به ا

س و فرانسه و ييانگلستان و سو يو دانشگاه يرستانيدب يدر فضا يو جوان يو گذراندن روزگارِ نوجوان يکودک
کربن  يماسه و رنه گروسه و، باالتر از همه، هانر يمانند هانر يشناسان فرانسو رانيا يبرخ يفتگيش برخورد او با

او وجه اما . شده استبه آن  يفتگيو ش يرانيفرهنگ ا يو عرفان يهنر يبايف و زيظر يها هياو با  ال ييسببِ آشنا
گان را يشا ،ها ن نکتهيبا توجه به ا. را در آن تجربه نکرده است يماد ن فرهنگ، از جمله فقرِيزمخت و سخت ا

. ست يفرانسو- يرانيا ي دورگه ي زهيآم توان شمرد، بلکه ينم يرانيا يبوم ي سندهيک روشنفکر و نويز يناگز
 يو انقالب يضد استعمار ياسيس يدگيشورو  يشورشگراز سنخِ نه  زياش ن نيگان در کتابِ نخستيشا يزيست غرب

 يهمچون رنه گنون و هانر يانيفرانسو يفتگيش- شرق از نوعِ، بلکه يعتياز نوعِ آل احمد و شر يروشنفکران بوم
 سمِ مدرنيليهيبر ضد ن ،يحيمس ياد اروپايبن نيد ي جامعه ي شده گم ينسبت به فضا يبا احساسِ غربت ،ربن است کهکُ

آن که بتوانند بفهمند که در  يالبته ب --- شرق شده اند ي شده روانه افتنِ آن جهان گميالِ بازيده اند و با خيشور
  .آن در راه است »سمِيليهين«و  با غرب» ت شرقيمعنو«از برخورد  يميعظ يها زلزلهها و  طوفانچه » شرق«

از نگاه شما  معاصر و پس از انقالب يروشنفکر يو قابل اعتناموفق  يهاتجربه م، يبگذرکه گان ياگر از نمونه شا
  بوده اند؟ يچه کسان

، از ييسمِ اروپاياليرِ فشارِ کولونينوزدهم، ز ي سده يها مهيمان من بر آن ام که ما از ن خِ دوران مدرنيلِ تاريدر تحل
 جهان دي، »يشرق«زهدان سنّتيا، به عبارت زندگ پرتابرون يبه بمان  يگر، جهان م که يشد يجهان يدر فضا يو وارد

بدل  يجهان مدرن صنعت ي ه و زائدهيا به حاشيشود  يست مدرن و صنعتيبا ير ميزورآورِ آن ناگز يروهايبه حکمِ ن
ن يا ي اگر از محدوده. دينيب ين است، چنان که ميزم ي کره يها نيمردمان و سرزم ين سرنوشت تماميو ا. شود

به  يخِ جهانياندازِ تار م و از چشمييايرون بيم، بيران گذاشته اياش را ا م و ناميده ايکه به دور خودمان کش يواريد
. ميکن يدا ميخِ نه چندان دورِ پشت سرمان پيمان و تار ياز وضعِ کنون يتر م، به گمان من، فهمِ روشنيخودمان بنگر

نام گرفته است و  يست که در جهان ما روشنفکر يزياز آن چ يتر مِ روشنن نگرشِ فهيا ياساس يها از جنبه يکي
  .سنجم يفهمم و م يمن هم خود را در نسبت با آن م
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هفدهم و هجدهمِ اروپا  ي سده يست که همچون روشنفکرين يبوم ي دهيک پديدر جهان ما، در اصل،  يروشنفکر
سم يالير شدن کولونيست که به دنبالِ جهانگ يا دهيپد يشنفکررو. رون آمده باشديما ب ياز دلِ شورش بر قرون وسطا

 ي را در سراسرِ کره يو فرهنگ يو اقتصاد ياسيکهنِ س يها سامان يشود و تمام ير ميو تمدن مدرن جهانگ يياروپا
 در شکلِ يروشنفکر ي دهيپد. ين داستان جهانيست از ا يران گذشته هم بخشيآنچه در ا. پاشد ين از هم ميزم
 يا تازه يآرام دگرگون کند و فضا- آرامسازگار کند و آن را  يبوم يفرهنگ يتواند خود را با فضا يرو خود م انهيم

گر يکديستد با - و- در حالِ داد يمشترک يت در آن بتوانند در فضايد آورد که سنّت و مدرنيبِ آن دو پدياز ترک
تا مهندس بازرگان،  يفروغ يمانند محمدعل يروشنفکران. اشندنب يچنان که چندان از هم بازشناختن کنند، آن يزندگ

خواهد  يم ستينياز نوع لن يانقالب يافراط ياما روشنفکر. ن دست بودندي، از ايو هم فرهنگ ياسيس يهم در زندگ
د، که حاصلِ رو کن- و- ريز يجِ انقالبيز را به زور اسلحه و بسيچ همهل کند و يز تحميچ زور بر همه خود را به يها دهيا

ز يسنّت ن يانقالب يها يدئولوژيرِ فشار و نفوذ اياما در ز. ميده ايد يبشر يها از جامعه ياريبس يبارِ آن را برا فاجعه
 .ساز داشته باشند خيتوانند نقشِ تار يم يعتيساز از نوعِ شر يدئولوژيا يزورهايآن کاتال يبرا. شود يتواند انقالب يم

  .آورد يد ميکند و بحران ژرف در آن پد يزبر م- و- ريز زيان خود را نيشدن بن يالبته سنت با انقالب

 اريل و بسيه که به نظرِ من اصرا به وجود آورد يگريد ي دهيران پديان دو قطب در يا) interaction(انکُنشِ ياما م
تعادل و  يجو- و- ر جستد امد ون يم» ينيد يروشنفکر«خود را ست که  يانين جرن همايو ا. است رگذار بوده اث

 يشه همچون مصطفيان در عالم اندين جريا ي برجسته يها چهره. ت استيان سنّت و مدرنيستد خالق م- و- داد
 ياسيس ين بازويهمچن. ن جهت کوشا و اثرگذار بوده انديدر ا يم سروش، و محمد مجتهد شبستريان، عبدالکريملک

ده، در رشد دادن به يکه د ييها بيآس ي ز، به رغم همهيبوده است ن يسينو شتر در کار روزنامهيان که بين جريا
در دوران . داشته است يمدرن نقشِ ماندگار يزندگان يو سازگار کردن آن با فضا ينيد يو اجتماع ياسيفرهنگ س

 يفضا يدر بازساز يفرهنگپس رانده شده، اما از نظرِ  ياسيس ي اگرچه از صحنه سکوالر يپس از انقالب روشنفکر
ها  چهره تکش ينمود و نماروزگارِ در کل، به نظرِ من، . تر جامعه نقشِ مؤثر داشته است ختهيخود و بخشِ فره يذهن

   .ها ست انيها و جر آنچه اکنون مهم است حرکت. د بوديها نبا آن يها گذشته و در پ خال و تک
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 شان د گفتاريقدرت تولسکوالر،  يسه با روشنفکريدر مقا ينيروشنفکران دشد که در جامعه ما  يتوان مدع يا ميآ
کنند چون در  يد ميکه تول ياست و گفتار افزون تردارند،  يشتريبه آن لحاظ که مخاطب ب و ييفوکو يبه معنا

  ران پوشش دهد؟يا يرا در جامعه کنون يترشيتواند مخاطبان ب ياست م ينيبا سنت د يقوارتباط 

در . دانم يار مهم ميبس يرانيجامعه ا ين مفهوم کامال باور دارم و آن را برايو معنادار بودن ا ينيد يمن به روشنفکر
را دارند که  يين توانايشناسند ا يکه سنت را خوب م ييآنها. ندارم يهم شک آن ينده سازيو آ ياسيس ياررگذيتاث

ج کنند يرا بس يا سازنده يرويآن  ناز دل  نفوذ کنند و يپهناورتر اجتماع يها هيدر ال رگذاريتاث ياد گفتمان هيبا تول
 .رون آورديکه گرفتارِ آن است، ب يکه بتواند با برقرار کردن تعادل جامعه را از بحران ترسناک

  

  د؟ينيب يم  ينسبت  ينيد يو روشنفکر خودتان يان پروژه فکريا ميآ

 يو فرهنگ يان فکريکوشم که به کلِ جر يخود، م يزبان يکارِ بازساز خود، از جمله يهم البته با کار فرهنگ من
من  يز به کارهاين ينيد ينم که روشنفکريب يم. برسانم يانت و جز آن، مددي، چه اهلِ ديروشنفکر ي جامعه

  .شان هم روابط دوستانه دارمياز ا يست و با برخيتوجه ن يب

  

زبان «در کتاب م که شما يد بگويبا شتر بپردازميبر يان اخيخود شما در سال ياگر بخواهم در ادامه به کار روشنفکر 
د و يرا طرح کرده ا يم مدرن نکاتيدر هضم مفاه يزبان فارس يت هايمحدود درباره» تين و مدرنباز، رابطه زبا
ن توجه به يو اران يهمچون ا يدر کشور يروشنفکر ان کاريم يچه ارتباط .ديکن يآن پروژه کار م يهمچنان رو
  وند خوردند؟يدو در ذهن شما با هم پ نيا يد و از چه زمانينيب يم يزبان فارس

ن يشد به ا سببآنچه . من بوده است يذهن يوسوسه ها ، ازيدور، از دوران جوان يزمان ها يليه زبان از خيقض
که  ن مصاحب بوديغالمحس ک،يو دانشور درجه  ييستثنارد اک ميبا بپردازم برخورد  يبه صورت جد داستان
مان ن شانس را داشتم که در زيو من ا .کرد ين اداره ميرا در موسسه فرانکل يالمعارف فارس ةريدا ي پروژه

 رةيدا يبرادکتر مصاحب  يشه هاياند. من پروژه استخدام شوياو در ا ياريدست يبرادر دانشکده حقوق،  ييدانشجو
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ها استاد  در همان سال .رگذار بوديتاث ،جوان بودمار يبسکه  ،در من يعلم يساز واژه يو روشِ او برا يسيف نوالمعار
و  يد مسائلِ اقتصاديران از ديبود، به مسائل ا يا اهلِ مطالعه ي ختهيفره ياسي، که رهبرِ سيلِ ملکيگر من، خليد
. دا کردي، توجه پژه در فرانسه، مطرح شده بوديو ر اروپا، به، که تازه ديجهان سوم ي نوخاسته يکشورها ياسيس

 يمطالعه م يو اجتماع ياقتصاد ي توسعه  ي درباره .ده شديمان کش ن گونه نگرش به مسائليا يذهنِ من هم به سو
   .پرداختم يمخودمان  يرفقا ين مسائل براياس يتدربه هم  يحزب ييدانشجو ي کردم و در حوزه

 مسأله يبعد فرهنگداشتم،  يشناس که به فلسفه و جامعه يا يبستگ ات و دليشه با شعر و ادبيکه هم يتماسل يبه دلاما 
در ذهن ، يزبان يافتگين توسعه يعني، آن يزبان عدبدست زدن به ترجمه سبب شد که . هن مرا به خود مشغول کردذ

با . شد ام ياصل يها يگر شهياند از ياجتماع علومِ ي حوزهدر  يفارس زبان ور کردنرباپروردن و و من شکفت 
واژگان علومِ و انتشارِ  يگردآور يعنينه کردم، ين زميپنجاه در ا ي اول دهه ي مهينکه در  ينيآغاز يکارها

را خود  يها زبان يواژگان ي توسعه يها زميمکان يغرب يکه زبان ها ش آمديام پ يبراپرسش ن يرفته ا-، رفتهياجتماع
 د به دنبال آنيمدرن،  با يزندگ يها گر جنبهيچرا، همچون دهمچون زبان ما  ييها و زبان کرده اندفراهم  گونه چه

انقالب  يعنيرخ داده، ت در جهان يش مدرنيدايکه با پ يا يخيتحول تار ي بارهمطالعه در  ،درواقع .دنها بدو زبان
فراهم  ي چگونه از عهده يسيد که بدانم زبان انگلن سمت کشانيرا به ادر قرن نوزدهم، م يو انقالب صنعت يعلم

 .ديآ يبرم مدرن يزندگان يها گر جنبهيو د يو صنعت يروزافزون علم يهمه دستاوردها نيا يبرا يزبان ي هيکردن ما
برخورد انسان با زبان در آن فضا  ي وهيشمدرن و  يايک دنيتکنولوژ – يعلم ن جهشِايمافتم که يدر ن راهيااز 
اما در ندارد و فروگرفته در آن است،  ياريانسان در کار زبان اخت يسنت يايدر دن. در کار است سرراست  ي طهراب
 يا يزبان ي هيبه ما، کند يک ميو تکنولوژ يعلم يازيبه آن دستعت يبر طب يرگيچ يهمچنانکه برامدرن انسان  يايدن
ز يواژگان ن ي توسعه يک به زبان برايو تکنولوژ يافت علمي، رهرو نيازا .ار او باشدياز دارد که در اختيآن ن يز براين
   .ت استيگر از ابعاد مدرنيد يکي

زبان  احتماالد است يبشر جد يها يژگيوزبان از  و اگر تسلط برد ياشاره کرد يان انسان مدرن و سنتيبه تقابل م
  ست؟ يمدنظر شما ندر زبان گذشتگان  يادب يه هايو استفاده از آرا ييآرا



١١ 

 

مسائل  به ،باشدداشته زبان  يفلسف يها جنبه يش از آنکه رو به سويبکنم،  يدنبال م» زبان باز«ه يدر قضآنچه من 
 ييمعنا گاه هيافت تکيرهن يدر ا. است ن گونه رفتار با زبانيا ي هيپازبان  يانگارقرارداد .توجه داردزبان  يکاربرد

اهل است که  يبلکه قرارداد ست،ينخ و فرهنگ يتارو بستر  يعيزبان طب نچندا يشناخت ترم يازهاينبرآوردن  يبرا
ب يترککه  ييتاجا ن بوده کهيکوشش من ا. بندند ياز دارند مينبه آن که در حوزه کار خود  يميمفاه يعلم برا

دان يگسترشِ م يز براين يزبان فارس يها و استعداد ادب يياز توانادهد،  ياجازه من زبان يدر ا يساز و مشتق يساز
 يو الگوهابه من الهام  ،، خودآگاه و ناخودگاهيک فارسيات کالسيادب. کنم يريگ در آن بهره يواژگان علومِ انسان

 ي تواند به گستره يست و نمين يآن کاف يراث ادبيو م يعيه به زبان طبيافتم که تکياما به تجربه در. داده است يزبان
 يواژگان يها شوندها و پسوندها و ستاکيکاربرد پ ي نهيدر زم ييها پاسخ دهد و به تجربه مدرن يزبان يازهايمِ نيعظ
 يدريمحمد حو  يب سلطانينِ اديالد شمس يآقا يزبان يشاهنگيش با پين گرايا. ز دست زده امياد رفته و کهن نياز 
  .افته استيز راه يزبان ن يفرهنگستان کنون يها يساز شرفت است و به واژهيرو به پ يريمال

  د؟ين دو را انجام داده اياز ا يزه ايا آميد يکرده ا يا معادل سازيد يکالن به دست داد يراهکارها

، در برداردن حوزه را يست و هفت هزار ترم ايبشِ دوم آن يرايوکه  يفرهنگ علوم انساندر  .ن دوياز ا يزه ايآم
را کار خود  ز روشِين يصفحه اپنجاه  يدر درامد. ام تهخود ساخوجود دارد که  يارسب و مشتق فيصدها ترک

  . ام بازگفته

 يم فلسفين مفاهياز مهم تر يکي يد همچنان برايدان يهمانگونه که م ،هم از حوزه فلسفه بزنم ياگر بخواهم مثال
ترجمه کرده » ينذه«و » ينيع«و را يو و اوبژکتيسوبژکت يبرخ. وجود ندارد يخوب يمعادل فارس» ابژه«و » سوژه« يعني

رهزن تر به نظر  يحتشنهاد کرده اند که يپ» يآفاق«و  »يانفس«گر يد يا برخيست و يم وفادار نيدان ياند که چنانکه م
د افاقه يگذاشته اند که چنان که با» عهيمابعدالطب«آن معادل  يدارد و برا يتين وضعيهم چن» کيزيمتاف«واژه . رسد يم

توان  يا ميشود؟ آ يهم م ييق تر فقر معناير دقيو به تعب ين فقر واژگانيا شامل ايپژوهش شما آ .کند يمعنا نم
  ؟ ميدا کنين واژه ها معادل پياز ا يبرخ يم برايح داد که چرا همچنان نتوانسته ايتوض

 يزبان اصطالحاتهم  يو عرفان نظر يحوزو ي در حوزه فلسفه. ک دارديکالس يکالن ادب ي هيسرما يزبان فارس
. رممکن استيغ يياما در جاها. نديايتوانند به کار ب يممدرن هم  يها متن ي ترجمه يبرا ييد دارد که در جاهاوجو
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 د،ي، همچنان که اشاره کردما ناآشنا ست و ترجمه به آن زبان و اصطالحات ي نهيريت ديذهن ياد مفهوم برايرا بنيز
را ترجمه  کاپلستون يفلسفه خِيتارجلد هفتم  يمن وقت. است يبار خويبژه نمونه بسسوژه و اُ. شود يم يبدفهم ي هيما
 .ن به کار بردميدر جوار ذهن و عسوژه و ابژه را م و يندارن دو کلمه يا يبرا يقيکردم، متوجه شدم که معادل دق يم
. جاافتاد ها جمهتردر  رفته- رفته گرفته از زبان فرانسه، وام ي ، به صورت دو واژهبژهکه سوژه و اُ ن کار سبب شديا

ما نگاه  ي تمدن گذشتهافق  گر جزيد يز از افقيست که به همه چ يگريد يفهوم متعلق به بستر تمدنن دو ميا، يبار
 تحولِ سوژه و ابژه از دل. محور و خودمختار استخود يکه در آن عقل بشر يا باورانه ، افق انسانيعني. کرده است

 يبرا يتوان معادل يکه نمن کلمات را يندارد که ما ا يچ اشکاليبه نظر من ه مده وغرب درآ يفرهنگ خِيتار ياساس
و يون و راديزيهمچون تلفن و تلو ييواژه ها روزانه يهمانطور که در عالم زندگ درست. ميريبپذ همانگونه افتيآنها 
  . ميريکلمات را بپذ يد برخيز باين يم در عالم نظريرفته ايرا پذ

د داستان منحصر به سوژه ياگر زبان باز و گشوده باشد شا. تفاوت دارد يکم ن تانيشيپ يته هان سخنان شما با گفيا
. صحبت شد ياز واژه سازن يهمچن م؟ينا همان واژگان را استفاده کنيم و عياندازيد همه جا سپر بيا بايآ. و ابژه نماند

از سنخ  ييمثال ساختن واژه ها. م يداشته باش ن مقصود در نظريا يبرا يسم معقول و قابل قبوليد مکانيا نباياما آ
  د؟يکن يم يابيتوسط مترجمان را چگونه ارز" ترافرازنده"

شناسان و منطقدانان مدرن، همچون فرگه،  ، چنان که زبانبلکه ،ستين نهفتهل و شفاف در کلمه معنا به صورت مستق
و  ها کلمه و تکرار آن در متن يکاربرد دائم .کند يان ميخود را نما يگفته اند، در جمله و متن است که کلمه معنا

 مثال، ي، براامروزه .بخشد يمعنا مبه کلمه ست که  يکاربرد ي ک حوزهيک مفهوم مشترک در يل شدن آن به يتبد
 يياروپا يها زبان يها رِ نفوذ واژهيمعناشان زم که يبر يبه کار مها را  واژه ياريبس يزبان فارسدر فلسفه  ي در حوزه

ب ياد يرا آقان واژه ي، اديمثال آوردهم که  "ترافرازنده"در خصوص  .ستين يکيم يقد يگرگون شده و با معنايد
ترانساندانس را  ييد بتواند بارِ معنايشادا کند، يپ يکاربرد توافق شود و بسامد آن ي درباره اگر . ه استساخت يسلطان

، ار جنجال شديبس ل بر سر آن ياوا. که من ساختم» گفتمان« ي واژه مثلِ. ستين يشفاف ي کلمه اما هنوز. رديگب به خود
 ي در حوزه بر اثرِ کاربرد  اکنون اما. هم ساختند» گفتمان کردن«به کار رفت و از آن فعل هم نادرست  يو به معنا

سکورس در يا ديسکور در فرانسه يدر برابرِ دخود را  درست ييبار معنا ياسيو علوم س ،يفلسفه، جامعه شناس
  .است افتهي يسيانگل
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بوده است  تان  يدر کار روشنفکرشما  يها ياز دلمشغول يکيکه  ترجمههم درباره  ينکاتخواهم  يم ادامهدر 
 يدر کارنامه شما به چشم م ياوليماک» اريشهر«ن کتاب يو همچن چه ي، نيلسوف مشهور آلمانير فآثا ترجمه. بپرسم
 ياوليچه و ماکيتان با ن ييآشنا يم لطفا از چگونگيشما با آنها بشو يطه نگاه فکرقبل از انکه درباره راب .خورد

  .دييمان بگويبرا

ات يادب که در يالبته با همان بارِ بدنام آشنا شده بودم، ياز نوجوان ياسيس ي ام به فلسفه از راه عالقه ياولليبا ماک
 يها اما تجربه. خوانده بودم يمحمود را هم در نوجواناز محمود  اريشهر ي ترجمه. با او همراه بود يستيمارکس

رفتارِ  يو معنا ياسيقدرت س يو فروپاش يريگ شکل يگونگ او در بابِ چه ينيزبيو ت يانقالب سبب شد که به درست
  .گرفتم اريشهر ي م به ترجمهين گونه بود که تصميا. ارتر شومين قلمرو هشيدر ا يانسان

ن بودم که يقِ شاعر همنشيبا دو رف يهجده سالگ-در سنِ هفده. شامد بوديک پيد حاصل يچه شاياما برخورد با ن
، که چهين ن گفت زرتشتيچن ي با ترجمه آشنا بود يحزب يها شيست بود و از راه همان گرايرانيا شان پان يکي

ن کتاب به محفل ما راه يا و ما را هم با آن آشنا کرد و .ش از آن کرده بوديپ يانيسال ينورر يد نين بار حمينخست
اماچند سال پس از آن . ميدرک کن يدرست از آن بهچندان  يزيآن که چ يم بيکرد يم» حال«با آن  يو چند افتي

توانم  يد و مرا ول نکرد و مين کتاب سخت به من چسبيدا کردم و خواندم، ايآن را پ يسيانگل ي که من ترجمه
گر از او را يبه دنبالِ آن تاکنون سه کتابِ د. را بر سرِ آن گذاشتم يان درازيلساز شد و سا ام سرنوشت يم که برايبگو

 . هم ترجمه کرده ام

ار ين است که به مقوله قدرت بسيخوشنام نباشند اعامه  يبرا د چندان هميکه شا ياوليچه و ماکينفصل مشترک 
  شما دارند؟ يفکر ياده هيبا ا يچه ربط و چرا قدرت؟ ياوليچه و ماکيچرا ن. ده انديشيندا

ک شدن به آن را يگران جرأت نزديبه آن جاها که د ممنوع، يها هستند که به حوزه يانگران بزرگ آن شهياند
 ي لِ جاذبهياز دال يکين يخِ بشر اند و هميگران تار شهين انديرتريچه از دليو ن ياولليماک. شوند يک مينزدندارند، 

پرسش از  ياولليبا ماک. ار آموخته اميشان بسيفهمِ جهان خود و مسائل آن از ا يمن برا. من است يشان برا فراوان
است بدل شد و، يدر علم س يمحور به دست آوردن و به کار بردن آن به مفهومِ يگونگ و چه ياسيت قدرت سيماه

، به دنبالِ فوکو. کرد يکيزيآن را متافحتا و  را توسعه داد ن مفهوميچه اين. شد يزير هياست مدرن پايدر واقع، علمِ س
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رابطه قدرت و   .شناخت و وصف کرد يمناسبات انسان ي همه در آن را يوجه محورو  دنبال کردرا  آن چه،ين
 خواست بحث ي و دنباله چه داردين ي شهيشه در انديست که ر يفيق و ظريار دقيبسبحث  او ي شهيدر اندگفتمان 

ين يوفراسقدرت در کتاب  دانش و خواستچه استين ک و بد.  

ار يگران بزرگ در کارِ فهمِ جهان خود و مسائل آن بس شهين انديا يکاوها- و- من هم، چنان که اشاره کردم، از کند
که در ، نشان داده ام جمالزاده  يمحمدعلاز » شکر است يفارس« از داستان  يلياز جمله در تحل .بهره برده ام 

 ييجا جابه يِ پا توان رد يم، مآب يفرنگ يلکُجوان فُآن و  »آخوند«ان آن يم يبانکشاکشِ زآن  ،زندان ي صحنه
با زبان خاص خود ک ساختار قدرت ي ن که،يا يعني. ديت را ديمشروط ي در آستانه يرانيا ي روابط قدرت در جامعه

 ي هيبر پا وآورد  يمهمراه به د را خو ته زبانيمدرن. ديآ يبا زبان خاص خود م يرود و ساختار قدرت تازه ا يمدارد 
ن بحث يهم هم» زبان تجدد« ي آن در باره ي دنباله ي مقاله .کند يم يزيه ريخود را پا قدرت خاصِ ساختارِ ن زبانيا

گران بزرگ بس  شهين انديمن با ا ي چون رابطه-و-نشان دادن چند ين اندازه برايکنم هم يگمان م. کند يرا دنبال م
 .باشد

 به چرا که گرفته بود راديا بر شما ن گفت زرتشتيچنز به هنگام ترجمه ين يملک ليخوانده بودم که خل ييجا در
 يچه گره يچه و فلسفه آلمانيد که نيکن يد گمان ميد و داريداشته اکه  ياسيالت سيشما با تما. ديچه رفته اين سراغ

ز نسبت به رواج ين يرسپاسيهمچون دکتر م يبته جامعه شناسانن نقد را اليا. ديتواند بگشا يران مياست در اياز کار س
ران يدر ا ياس اجتماعيتواند به  يم يغ فلسفه المانياند که تبل و گفتهران مطرح کرده يدر ا يدگريو ها يفلسفه آلمان

  ست؟ينظر شما چ. ميديمن زند حال انکه ما محتاج امدا

 يروشنفکر يحاکم بر فضا ياسيت سيتنگ ذهن يز از فضايگر يبرا يا چهين دريمن در آن دوران آغاز يچه براين
که  ييها يشداوريش از پيب يزيرا همه چيز. رت بوديح ي هيما ياريبس يچه برايآوردن من به ن يرو. آن دوران بود

  .زد يمسم انگ يامبرِ فاشيدانستند که او را پ ي، نمده بودندياو شن ي در باره ات چپيو ادب از راه حزبِ توده

ز يو تجو يآلمان ي و برحذر داشتن ما از فلسفه يرسپاسيدکتر م يآقا يها يچيپ ن جور نسخهيا يمن معنا يول
ار و انتخاب يرسد که کار جهان، از جمله اخت يبه نظر م. فهمم يرا نم ييويمز و جان ديام جيليو ييکايسم امريپراگمات

  .کنند يم شان گمانيست که اين ياريفلسفه، آن قدر هم اخت
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که از »  در شعر حافظ  يعرفان و رند« رسد شما در کتاب  يبه نظر م! يآشور يقاآ. مين بحث عبور کنياز ا
د و با مدد گرفتن از يات حافظ فراتر رفته اياب ير ادبيتفساست، از  يز در حوزه حافظ پژوهيمهم و بحث انگ يکارها

ن ياز کجا ذهن شما معطوف به ا. ديهمت گمارده ا حافظ يشگيداننظام  يل گفتمانيبه تحل" اسطوره  کيهرمنوت" 
  ست؟يچ يگفتمان حافظ يه شد؟ مولفه محوريقض

آن شد،  ي انهيلِ صوفيت قرآن و تأوينش به روايآفر ي حافظ در اسطوره ي شهياند ي شهيافتنِ ريآنچه راهبر من به 
ن بود که يمن ا يپرسشِ اساس. دهند يز ميز آن پرهما را ا يرسپاسيم يست که آقا يآلمان يخيتار ي شهيهمان اند

برده تا بتوان با پژوهش در آن باره گفت که، بنا به منطقِ  يشه به سر مياز اند يرمتنيدر چه ز يخيحافظ از نظرِ تار
وان يد يمتن انيم ي هافتنِ رابطي .توانسته يرا نم ييزهايد و چه چيتوانسته بگو يرا م ييزهاياو چه چ ،يخيپژوهشِ تار

ار مهم ين متنِ بسيو همچن يبديم االسرارِ کشف يعني، يقرآن در زبان فارس ي انهيصوف يلين اثرِ تأويحافظ با بزرگتر
ها  درج شده در آن يشناس و فرشته يو خداشناس يشناس و انسان ينِ رازيالد نجم مرصادالعباد يعنيگر، يد ي انهيصوف

گفتمان  يمحور ي مؤلفه. وان حافظ شديافتنِ معنا و منطقِ متن در دي يبرا يکيرِ هرمنوتين تفسيرهنمون من به ا
و  يداد ازلياز رو يت قرآنيفرشته بنا به روا- خدا-انسان ي هين نسبت سه سويد، بر اساسِ هميده ايحافظ، که پرس

  .و هبوط است يارتکابِ گناه ازل يعنيآن،  يآمدها يپ

  

  

  يحافظ و سعد  که شما، ي ، به گفتهرازيمکتب شگفتمان  ان ياست م يما، چه نسبت ينن، در سنت عرفايعالوه بر ا 
دارد؟  يد بسطاميزير و با يالخ يد ابيچون بوسع يگفتمان مکتب خراسان که بزرگان ندگان آن هستند وين نمايمهمتر

               ست؟يدر چ ين دو گفتمان عرفانيتفاوت و تشابه ا

 ي ن دنباله و ادامهياديخوانده ام، از نظرِ بندر تصوف، در برابرِ مکتبِ خراسان  ،رازيا مکتبِ شيآنچه من مکتبِ فارس 
به  ير آغاز و با مولويد ابوالخيآن است که، به گمان من با ابوسع ي شاعرانه يليهمان مکتبِ خراسان و سنّت تأو
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آن ارتباط  يو زهدپرست يخانقاه يدپروريمرفرهنگ  اش، با همه شورِ شاعرانهبا  ،ن مکتبيا. رسد يکمال م ي نقطه
بال دادن به - و- پر -- ندگان بزرگ آن هستنديحافظ نما و يکه سعد -- بالد يراز مياما آنچه در مکتبِ ش. دارد داريپا

 عرفان عدصوف يقو ي شاعرانه يو آزادمنش يشين فرهنگ و آزادانديرندانه در اب شطح و طامات انه در پرتو يتر با طرد
رندان در فرهنگ  ي حلقه ي دپرور نبوده اند و سرسلسلهيدار و مر ک خانقاهي چين دو هيل، اين دليبه هم. آن است

  .اند يرانيا

  

ا اکنون به نسبت يآ. ديک تجربه کرده ايران را از دور و نزديدر ا ياسيمختلف س يشما دوره ها! يآشور يآقا
  د؟يکن يم يابيد و تراز ان را مثبت ارزين هستيخوشبران يا يروشنفکر يبه فضا ،طيشرا

شتر يته داده که بيخود را به گفتمان سنت و مدرن يقبل از انقالب جا يستياليضد امپر ياسيسبله، به نظر من گفتمان 
کند و  يتر طرح م ن گفتمان مسائلِ ما را درستيا. دور شده است يزه گريدارد و از مباحث ست يو نظر يبار فلسف

 ينشانه بلوغ و پختگن مباحث يا .ترشده است مدرن يدگاهياز د يرانيگ اخ و تمدن و فرهنيتار يشيسبب بازاند
 يشتريبلوغ بز ين يک و مذهبيان روشنفکران الئيالوگ ميانجام د يما برا ي جامعه .در جامعه ما استشتر يب يفکر

جنبشِ افته که ي يهم تحول مهم يزبان فارس ،گريد ياز سو. شکسته شده است گذشته ي بسته يافته و فضاهاي
و  استوار يکارها که صورت گرفته، يارزش يب يارهاک يبه رغم تمام. آن دارددر  ييسزا ترجمه نقش به يپرانرژ

 يفضا ي ندهيآمن در مجموع به م که يتوانم بگو يم . سته و دانشور انجام شده استيشاافراد  به دستهم  يقيدق
  . حل کند يسته ايبه صورت عاقالنه و شا خود را ياسيس يها بست بن ن ام اگر بتوانديران خوشبيا ي جامعه يفرهنگ

  


