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   "اعتماد" يها به پرسشدکتر سروش دباغ  يهاپاسخ 
  فرديد را درنيافت » مراد«احمد آل 

  
   ۱۸/۶/۹۱: مورخ  روز شنبه، ،)نگاه دوم(روزنامه اعتماد، صفحه انديشه :منبع

  
ک مواجهه يرا  ينيد يد با روشنفکريد احمد فرديدگاه شما مواجهه سيد که از دين پرسش بفرمائيبه عنوان نخست ـ 

  ؟ياسيس ييارويک رويا يد يدان يم يفلسف
، ياسـ يبـه لحـاظ س   .يو هم اخالقـ  يفلسفدارد،هم  ياسيهم صبغه س ينيد با روشنفکران ديد احمد فرديبه نظرم مواجهه س

فـراهم شـده    يمجـال  يکرد پس از انقال يدر سر داشت و گمان م ياسيس يدهد، او سودا يد نشان ميفرد يچنانکه زندگ
و  يمختصـات فرهنگـ   بنابر محاسبات او، با توجـه بـه   رسد، يبه نظر م. ياست ورزياست و سيبه عرصه س يورود علن يبرا
او بودنـد؛ از   يجـد  ير مرحوم بازرگـان در عـداد رقبـا   ينظ ينيشان ديران، روشنفکران و نو انديعه  اآن روزگار جام ينيد
عـالوه  . د قـرار گرفتـه بـود   يدفرمرحوم در دستور کار  ياسيزه احراز قدرت سيبا انگ ين نحله فکريف اينرو طعن و تخفيا

زبـان تنـد و   . رديـ گ ينمـ  يسـت و نمـره قبـول   يابـل دفـاع ن  اصال ق گرانيبا د دي، به نظرم مواجهه فردين، از منظر اخالقيبر ا
 يفيشـر  ينهاانسـا   يجملگـ ن مملکـت کـه   يـ افرهنگ و روشنفکران  ياو به اهال يزن و اتهام ديز و موهن فرديآم فيتخف

ن بخـش از کارنامـه   يـ ، ايست؛ هر انسان منصفيگذاشته اند،اصال قابل دفاع ن يش بر جاياز خو يکيراث نيو نام و م بودند
از منظـر  . نگونـه رفتـار نکنـد   يا شـند، ياند يکـه مثـل او نمـ    يگرانيرد تا با ديگ يعبرت ماز او  کند و يا نقد ميد را قويفرد

و انتشـار   شـده  يگردآور له محققانيبوس ريده سال اخکه در  دين فردده ها و سخنايتوان با مد نظر قرار دادن ا ي، ميفلسف
ده يـ ت بـه ا يـ آن با عنا يانقاد يو بازخوانش يو همت گماردن به پاال ينيسنت د گرفتن يجد ن استنباط کرد کهي،چنافتهي

؛ چـرا کـه   ر موجـه يـ و غ يو فرو نهـادن  است يغرب زدگ ينوع د،ي، در نگاه فرد)ينيد يپروژه روشنفکر( يستيمدرن يها
؛ و دگر وام کـرده يـ هاده را از يـ ن ايـ اد يـ ، چنانکـه فرد »يشـ يوجـود اند «  ياسـت بـه جـا   » يشيموجود اند« متضمن تا ينها

خ ي، تـار خ غـرب ي، تـار ين تلقـ يـ در ا. رفـتن اسـت   و بـه سـر وقـت وجـود     يشيمتضمن عبور از موجود اند ،ليتفلسف اص
چـه بـه   يشود و در اواخر قرن نوزدهم و با فلسفه ن يونان باستان آغاز ميکه از  يکيزياست؛ متاف و لف و نشر آن کيزيمتاف
ن موجـود  يـ عبـور از ا تـه و  ينقـد مدرن بخـش متضـمن    ييل و رهـا يتفلسف اص . کند يرسد و افول م يمخود ر يمس يانتها
دگر يـ کـه ها  ي؛ کـار شده يمتجل يد و عقل ابزاريو علم جد يسم دکارتيويد در سوبژکتيکه در دوران جد است يشياند

ل، در همـه  ن معضـ يـ ا د،يـ ردالبته از نظـر ف . در صدد انجام آن است» وجود و زمان« ستم با نوشتن يچه در قرن بين يبه اقتفا
وارد ن مـ يـ د در ايـ م، فرديدانـ  يچنانکـه مـ  .افـت ي ين فرصـت از آن خالصـ  يد در اوليرخنه کرده و باما  يشگيدستگاه اند

نوشـته شـده،    ه اوکـه دربـار   يخـوب  آثاربا مد نظر قرار دادن ؛ و دچار ابهام در گفتار و نوشتار بود گفت ينم روشن سخن
سـت کـه   يفابـل فهـم ن    مـن چنـدان   يهم اضافه کنم کـه بـرا  ن مطلب را يا .کرد ين صورتبنديننچيتوان سخنان او را ا يم

ر ابـن  يتحت تـأث  در همان حال مخالف است،» يشيود اندموج« و  يتک سنيزين با متافينچنيدگر اير هايکه تحت تأث يکس
بـا توجـه بـه     رد؛ چـرا کـه  يـ گ يد مـ ش مـد يخـو  يده هايطرح ا يا براکند و از آنه ياو را وام م يشه هاياست و اند يعرب
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 يش است؛ چه بسا سـنت عرفـان خراسـان   يموجود اند نِيسيزيک متافيز ين يابن عرب ابم،ي يچنانکه من در م دگر،يها يمبان
ن ابـ  يآمـوزه هـا  ل يـ کـه در ذ  يظـر تا عرفـان ن  داشته باشد يدگريها يده هايطرح ا يبرا يشتريد بماده مستع ير فلسفيغ

 يد، هـم وامـدار هـانر   يـ فرد .دارد يپررنگـ  ين فلسـف ين اسـت و مباحـث آن طنـ   يعج يمفهوم ساز باو نضج گرفته   يعرب
ن حـال در مقـام   ياسـت؛ در عـ   يکه قهرمان آن ابن عرب ي، عرفان ير خراسانيغ ير عرفان فلسفيکربن است و هم  تحت تأث

ن يـ ش چشـم داشـتن همـه ا   يکوشـد بـا پـ    يت دارد؛ ميز عناين يد غربي، به مباحث فلسفه جديه پردازيو نظر يمفهوم ساز
ن يـ ت بـه همـه ا  يـ بـا عنا »  يسـت انگـار  ين« و » يخيحوالت تار« ، »يغرب زدگ«    چون  يميکند؛ مفاه يامور مفهوم ساز

 ر ،يـ اخ يمـا در دهـه هـا    يشـگ يو اند يفکـر   يخود مهم انـد ودر فضـا   يکه در جا يميمؤلفه ها ساخته شده است؛ مفاه
ابـن   يوام کـردن آمـوزه هـا    يدر چگـونگ  يابهام و عدم سـازگار  ين حال، به نظرم، نوعيدر ع. ندن انداز بوده ايطن اريبس

، هـر  يابـن عربـ  . شـود  يده مـ يـ د ديـ فرد يگر  در نظام معرفتيد يدگر از سويها يشه هاياند يريو بکار گ يياز سو يعرب
 يکـرده، امـا، همچنـان بـه معنـا      يرداره پـ يـ و خداونـد سـخن گفتـه و نظر    يدرباره امـر متعـال    يوسلب يهيچند به نحو تنز

مـد   يدن به نظام معرفتـ يرس يبرافلذا را رها نکرده؛  يشياند يکيزين است و چارچوب متافيسيزيک متافيکلمه  يدگريها
کـه معلـوم    يا يکرد؛ خانه تکان يدر منظومه ابن عرب ياساس يد خانه تکانيدگر، بايها يت به آموزه هايد، با عناينظر فرد

 يو معنـو  يتواند از نگرش عرفـان  يم يکس البته.گذارد يم يبر جا يزين چه چيسيزيک عارف متافيآن به مثابه ست از ين
گـر  يتوانـد از د  ين ميباشد؛ عالوه بر ا يدگريندارد نگرش او ها يد، اما لزوميسخن بگو يشده کنون ييدر جهان راززدا
ده هـا، از  يـ کردن آن ا يبوم يهمدل است، برا يدگريها يه هاديا اگر با ايرد، يمدد بگ يتر يات حداقليمتفکران و مدع

در  .ت بنگـرد يـ ده عنايـ بـه د  ير فلسـف يـ بنهد و در عرفـان غ  يبگذرد و آنها را به کنار يکيزيمتاف يعرفان فلسف يآموزه ها
 يمـ  آن يو نفـ  ن و نقـد ييبرد که در مقام تب يرنج م يا يصه فلسفياز همان نق ديفرد يرسد نظام معرفت ي، به نظر ممجموع
  .   مجدد دارد يو صورتبند يبازساز اج بهياحت نروي؛ از اکوشد

 )ينـ يد يپروژه روشـنفکر (ته يو مدرنان سنت يجه گرفت که حرکت کردن در شکاف مين نتيتوان چن يبنابرآنچه آمد، م
« بنا کـردن   يد در پيدارند و با يستبر يکيزيمقومات متاف»  سنت« و » تهيمدرن«ناموجه است؛ چرا که  يد امرينگاه فرددر 

 يدر پـ  د،يـ ، بـه زعـم فرد  ينيکه روشنفکران د ي؛ کارکرد ين را واکاوياديو آن مفروضات بن بود» نياديبن يوجودشناس
   .ستنديآن ن

   
را » کارل پوپر«و » يبرال دموکراسيل«، »ينيد يروشنفکر«رينظ يد در تخالف و عناد با مقوالتيد احمد فرديس يمبان ـ 
را  يچه امکانات يو مکتب فنومنولوژ يستياليستانسياگز يد از فلسفه هايبه عبارت بهتر فردد؟ يکن يم يابيگونه ارزچ

  ورش برد؟يش گفته ينگونه مقوالت پيتواند به ا يکند که به مدد آن م يافت ميدر
 »پـوپر «    و » يبـرال دموکراسـ  يل« د بـا  ين انگاشت که مخالفت فرديتوان چن ي، مميگذرب ن مواجههيا ياسيه سياگر از سو

ن امـور  يـ دگر بـا ا يدارد؛ به همان معنا که ها ين فلسفيدگر، طنير هاي، تحت تأثسميويته وسوبژکتياز مدرن ييبه مثابه نمادها
 ياز فلسـفه هـا   شـما  يوقتـ  البتـه  .ديکشـ  يشـد و آنهـا را بـه نقـد مـ      ير مـ يـ ن مقـوالت درگ يـ د هم با ايد ، فرديچيپ يدر م

، اسـپرس يسرل، سـارتر، مارسـل،   چون هو يلسوفانيکننده نام ف يد، تداعيبر ينام م» يدارشناسيپد« و » يستياليستانسياگز«
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 يده هـا يـ و ا يت عصـر روشـنگر  يـ تـه بـه روا  ياد شـده عمومـا دربـاره مدرن   يـ لسـوفان  يهـر چنـد ف  . هم هست...  يمرلوپونت
نـا تمـام    يتـه را پـروژه ا  ير هابرمـاس، مدرن يـ و به تعبدارند  يمندرج در آن مالحظات ياسيس و يو فلسف يجهانشمول اخالق

» يغربزدگـ «دگر اسـت؛  ير هايشتر تحت تأثير نگرفته، بلکه بيکند و تأث ياد نميلسوفان چندان ين فياز ا ديانگارند، فرد يم
 ؛ ازييايـ رافبرد، نـه لزومـا غـرب جغ    يونان باستان نسب مي ش است که ازيموجود اند يکيزيشتر ناظر به تفکر متافياو هم ب

شه مـا را بـر صـورت    يرت و انديکه ما را زده است و س ي؛ غربدش يفلسف ين غرب زدگيابه متفطن  ابتدائا ديبا ديفرد نظر
عـرض   ، مختصـرا ن سـخنان يـ ا يابيـ زدر مقام ار .و از آن عبور کرد نهاد به کنارآنرا  يدر وهله بعد ش ساخته؛ سپس،يخو

 يقائـل شـدن و بـه اصـطالح لقمـه هـا      » يذاتـ « حـا  يآن تلو يسخن گفتن و برا يکنم که درباره غرب، به صورت کل يم
انـا  يبرال دموکرات هـا و اح يات ليمدع يبررس .رسد يو کالن صادر کردن، به نظر موجه نم يلبزرگ برداشتن و احکام ک

    .   است ينينچنيا ات کالنياز طرح مدع يرفتنيآنرا نشان دادن، رهگشا تر و پذ يو معرفت يص اخالقنواق
  
به نظر شما نوع نگرش . شان مراوده داشت مرحوم جالل آل احمد استيد با ايکه در زمان مرحوم فرد ياز کسان يکـ ي
 ؟يبه خصوص در بحث غرب زدگ. ه انداخته بوديآل احمد سا يشگيو اند يد تا چه اندازه بر نحوه فکرينش فرديو ب

ن يـ ا آل احمـد  جـالل ؛ روشـن اسـت کـه    »يغرب زدگـ « تحت عنوان  دارد، يم، آل احمد کتاب مشهوريدان يچنانکه م
 يمرئـا در منظـر و   کنـد و  يد را همگـان يفرد يو انتزاع يده تا مباحث فلسفيد اخذ کرده، و کوشيعنوان و مفهوم را از فرد

گـر  يد ياقير سـ دن مفهـوم را  يـ افتـه و ا يد است که آل احمد مراد او را درست درنياما به نظرم حق با فرد. قرار دهد يريکث
موجـود  «دارد و بـا   يپررنگـ  ين فلسـف يد طنـ يفرد يبرا يشتر آوردم، غرب زدگيه پچنانک. است ن کردهييبکار گرفته و تب

ون و يناسـ يمـآب شـدن و ال   يون و فرنگـ يزاسـ يک هم عنان اسـت، حـال آنکـه آل احمـد بـه مدرن     يزيخ متافيو تار» يشياند
 کوشـد  ينظـر دارد و مـ   انيـ نيمغـرب زم  ک و نحوه پوشـش يتکنولوژ يه هاو مرعوب شدن  در برابر فراورد يخودباختگ

 يش بـرا يخـو  يراث فرهنگينبازند و از مدر د مواجه شده اند،هشدار دهد که خود را يجد يرا که با مظاهر تمدن يانيرانيا
کـه آل احمـد از    يو درکـ  يد از غربزدگـ يـ فرد يان صورتبنديفرق است م مينيب يم. رنديم مناسبات و روابط مدد بگيتنظ

رون يـ ب ين مفهـوم را از محافـل روشـنفکر   يـ د توجه داشت که آل احمد اين حال، چنانکه گفتم، بايدر ع. ن مفهوم دارديا
  .ش چشم انبوه مخاطبان قرار داد و آنرا به اصطالح جا انداختيپ آورد و

  
درباب مقولـه   يد و نوعيدگاه جديخود درباب موضوعات مختلف د يدگاه هايا آل احمد توانسته بود با ارائه ديآـ 

 د متفاوت باشد؟يدگاه فرديغرب طرح کند که با د

 آل احمـد بـه همـراه   . د متفاوت بـود يدن آوردم، نگرش آل احمد به مقوله غرب با نگاه فريشيچنانکه در پاسخ به پرسش پ
 يپررنگـ  ياسـ يوس ياجتمـاع  ي، دغدغـه هـا  بودنـد  يشمس ۵۰و  ۴۰ يروشنفکران دهه ها ني؛ که پر نفوذ تريعتيشر يعل

 يشـتر بـر مؤلفـه هـا    ين تفـاوت کـه آل احمدب  ي، با ا»شتنيبازگشت به خو«د گرفتن از گفتمان دند با مديکوش يداشتند و م
همـت   ينـ يسـنت د  و» يمنـابع فرهنگـ   هياسـتخراج و تصـف  «ر خـودش بـه   يـ به تعب يعتينهاد وشر يد ميانگشت تأک يفرهنگ

زم و فرهنـگ  ينيو نقـد ماشـ  ... ر استضعاف، شـهادت ينظ ينيم دين از مفاهينو يدن تلقد با بدست دايکوش يو مگماشته بود
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 يو روش شـناخت  يمعرفتـ  يفـارغ از داور . ه دهـد يشان روحيز کند و به ايتجه يمخاطبان را در مصاف با تمدن غرب، يغرب
دارد؛  يپررنگـ  ياسـ يس -يجتمـاع و ا يوله غرب صـبغه انضـمام  شان با مقي، مواجهه ايعتيما درباره کارنامه آل اجمد و شر

پـردازد، امـا    ين مـ ير آل احمد، به نقد مغرب زمـ يز نظيد نيفرد. دارد يتر يو فلسف يه انتراعيد سويحال آنکه مباحث فرد
ق يـ د عاليـ م که فرديدان يم. دارد ي، صبغه فلسفيغرب يم و تکنولوژيسيدگر بر سوبژکتويها ينقدها ياقتفا مواجهه او، به

حـث غـرب   ير ميـ اورد؛ امـا در تقر يـ ن يانتخابات هم شد که رأ يداي، کانديل انقالب اسالمياوا يو حت هم داشت ياسيس
      .دکر يمسئله را طرح م يو فلسف يو در سطح نظر نداشت يئل روز توجهش، به مسايخو يزدگ


