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  ديروز و امروز انديشه پوپر در ايران در گفت و گو با فرزند عبدالكريم سروش 
  كرد اش توصيه مي خاتمي خواندن آثار پوپر را به اعضاي كابينه

  
  ۱۳۹۱مهرماه  ۱، شنبه ۱۵۱سال چهارم، شماره مجله پنجره، : منبع

  
دانشگاه علوم پزشكي دكتراي داروسازي از  يم سروش داراي، پسر دکتر عبدالکرسروش دباغدکتر 

است که  )۱۳۸۵( انگلستان Warwickاز دانشگاه ) گرايش تحليلي با(دكتراي فلسفه اخالق و  تهران
 يو پژوهش يعلم يت هايبه فعالکرد، اکنون در دانشگاه تورنتو  يس ميران تدرينکه سالها در ايبعد از ا

سكوت و «، »سانه عبدالكريم سروششنا مروري بر آراء دين: آئين در آئينه«. شغول استس ميتدرو 
باب روشنفكري ديني و  در« ،»عام وخاص در اخالق«  ،»جستارهايي در فلسفه ويتگنشتاين: معنا

 يبا و. وستن آثار ايازجمله مهم تر... و  »معاصر يدر روشنفکر يتأمالت: ترنم موزون حزن« ، »اخالق
 يم که اکنون از نظر شما ميران به گفتگو نشستياان طرفداران و مخالفان پوپر در يم در مورد علت نزاع 

  .گذرد
  

شد، در  يران معرفي، چرا پوپر در ايلسوفان مشهور معاصر غربيان فيد چرا از ميبحث بفرمائ يدر ابتدا
ست، ين يگاه برجسته ايمقام و جا يدارا يلسوفان معاصر غربيان فيواقع منتقدان معتقدند پوپر در م

  رح شد؟ران مطيآنچنان که در ا
ها و  دهيستم است و عمده شهرتش به خاطر ايقرن بمهم لسوفان يپوپر، از ف ،ديه مستحضر هستچنانک

لسوفان يگر از فيد يد او را با برخياست که در حوزه فلسفه علم داشته است، اگر بخواه ييها ينوآور
دو . ه را نداردگايجا آن م؛يسه کنيمقا ...يپکيدگر، کرين، هايتگنشتاير فرگه، وينظ ستميقرن بمهم 

و  يفلسف يدر مقاالت و کتابهاآنچه   يبه گواه ستم دست باال را دارند،يکه در قرن ب يلسوفيف
آنها  يها دهيکه ا ينفوذبه خاطر  اوالدگر هستند؛ ين و هاينشتاتگيو،شود  يده ميد فلسفه يها دپارتمان
و کنفرانس  که در قالب مقاله و کتاب  يلباز مطا يريا حجم کثيو ثان داشتهفلسفه  مختلف يها در شاخه

لسوف  ين دو فيبا اپوپر منزلت  ث،ين حياز ا. شود يمو برگزار شان نوشته يها شهيدرباره آرا و اند
  .متفاوت است

  
  ار مطرح شد؟يران بسين وجود چرا در غرب و خصوصا در ايپس با ا

که در حوزه فلسفه  ينو آورانه ا يها هديبه خاطر ا ،يالديشصت و هفتاد م يدهه ها درخصوصا پوپر 
 خواند؛ يخ فلسفه علم ميتار  يکس ياکنون هم وقت است؛ ييقابل اعتنا ولسوف مهم يعلم مطرح کرد، ف
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وه او عال ست؛ين ها ن عرصهيدر اتنها ت پوپر ياهمالبته . ندارد او  يده هاياز خواندن ا يريو گز زيگر
و  است هم مطرح کردهيفلسفه س خ ويحتماالت و فلسفه تارفه افلس در حوزه  ييده هايبر فلسفه علم،  ا
ن و ياز شهرتش در مغرب زم يبخشپوپر  ؛ را منتشر کرده »جامعه باز و دشمنان آن«ز يکتاب بحث انگ

 چپِ يشه هاياندکال بريراد ينقد متضمن  ن اثرين کتاب به دست آورده ، اير ابه خاطرا ان ما يدر م
خ يتار ياکنون هم وقت. است بودهرو آن يپ يدر دوره جوان ياو چند صباحاست که خود  يستيمارکس

خوانده   ،ک درآمدهيکالس يبه صورت کتاباکنون که  ن کتاب يا د؛ينيب يستم را ميقرن بدر  سميبراليل
در  ...  کينازرالز ،ن، يبرلر ينظ  يگريلسوفان و متفکران ديشتر آمده و فيپ هرچند مباحث  ؛شود  يم

  . ن باب سخن گفته انديسر برآورده اند و در ا يبراليسنت ل
  
مورد توجه هم فلسفه  ير از اهاليان غيدر ماو ن است که يشده، اگفته پوپر  که درباره ياز نکات يکي

فلسفه به  ير از اهاليا اصوال توجه غيد و به نظر شما آيدان ين امر را در چه ميل ايبوده است، شما دال
  لسوف خواهد شد؟ين فيه پائگايلسوف نشانه جايف

ان يدر م ،اقبال داشتند پوپربه  يليخ يعلوم تجربعالمان خصوصا ، فلسفه علم او در  يده هايابه خاطر 
گفتند و اد سخن يدرباره آن زرا باز کرد وخود  يجاپوپر  )  falsification( يريپذ ده ابطاليا شان يا

ن آن ييگاه پاينشانه جا يلسوفيفلسفه به ف ير اهاليوجه غکنم ت يتصور نم .قرار دادندد يتمجمورد  از آن
  .لسوف باشديف

  
 يت مياهم يلينکه به نقد خيرغم ا ين بوده که عليپوپر ا يتيشخص يها يژگياز و يکيند، يگو يم

  !گر نداشتيلسوفان ديبا ف ين ارتباط خوبير نبود و به خاطرهميداد، اما خود اصال انتقادپذ
دانشگاه ن که در يتگنشتايبا و راسل داشت، امابرتراند با  يروابط خوبپوپر دانم  يکه م ييجاتا 

ن طور يا .نداشت يالظاهر روابط حسنه ا يعل ،شتندا  LSEبا  دانشگاه   ياديج بود و فاصله زيمبرک
 که  يو جدل يتند يرند که ظاهرا با قدديج ديگر را در دانشگاه کمبريک بار همديکه نوشته اند 

از پوپر دعوت کرده رخ داد که  ين برخورد زمانيا. ديان رسيبه پاد، يکش يک ميبار ياهاداشت به ج
دار که راسل ين  جلسه و ديدر مورد ا .کند يرانسخنج يدر کمبر ياخالق يگزاره ها بودند  تا درباره 

 ياجران و ميتگنشتايو پوپر،«کتاب  آنهااز  يکي ه،نوشته شد يمختلفهم در آن حضور داشته،  مطالب 
کا در ينتيهاکوب يچنانکه از . ه استترجمه شد يکامشاد به فارس يله آقايبوساست که » يخ بخاريس
شد  يکه به او م يدم،  پوپر نسبت به انتقاداتيش شنين در اتريتگنشتايساالنه و ياز کنفرانسها يکي

 يو عمل ينظر  يشمن، يعالوه بر ا. دش يباز با آنها مواجه  نم يچندان گشاده رو نبود و با رو
از ن اواخر يکه هم »لريد ميويد«چه شاگرد او د؛ چنانيپسند ينمچ يهم ه را  دگريچون ها يلسوفانيف
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ن يدر ع  .ستيچ بر سر مهر نيه يدگريها يده هايو با ا ن طور استي، همبازنشسته شدهک يدانشگاه وار
است  يالديم ۷۰و  ۶۰ يدهه ها علق به متعموما ها و مواجهه ها  يم بندين تقسيادمان باشد که اي حال، 

که  ييتا جا شود و يده ميفلسفه کمتر د يها در دپارتمان يو قاره ا يليان فلسفه تحليو امروزه تقابل م
 يبرخدر  يلسوفان قاره ايف يده هايا يحتاکنون، .  است شده ن گونه تقابل کمتر ياطالع دارم ا

شود؛ مثال در دپارتمان فلسفه دانشگاه تورنتو، شخصا  يه مبه بحث گذاشت  يليفلسفه تحل يدپارتمان ها
ل به يچه به تفصيچون ن يلسوفاني، آراء ف»عت انسانيطب« و » فلسفه اخالق« يشاهد بوده ام که در کالسها

  . شود يبحث گذاشته م
  

  ؟يستيبراليل يشه هايا انديات فلسفه علم مطرح شد يشتر به خاطر نظريران بيپوپر در ا
البته  بود؛  يل انقالب اسالميدر اوا شتر به سبب  ورود رشته فلسفه علميبران ين پوپر در امطرح شد

در آثار  مرحوم بزرگمهر ن کوب ويمرحوم زر بود، مثالاز پوپر در کتاب ها  ينام ، قبل از انقالب
گردد  يبر مع يدر ابعاد وس پوپر مطرح شدناما  ،ش  به پوپر اشاره کرده بودنديخو يو ترجمه ا يفيتأل
م ياز دکترعبدالکر »؟ستيفلسفه چ  ؟ستيعلم چ«چون   يياول انقالب و انتشار کتاب ها يها سالبه 

  .مطرح کرد.فلسفه  يدپارتمان ها باره  فلسفه علم درشان دريکه ا يين بحث هايو همچن سروش 
  

تناسب بود و نه م يو اجتماع يط فرهنگينه شرا يعنيتوجه به پوپر در آن زمان به خاطر چه بود، 
  ن مواجهه ها بود؟ين اوليم و اينداشت ييگاه بااليما در فلسفه علم که جا يعني، يط فلسفيشرا

سم است يبه خاطر نقد او از مارکس يکي: داد رخ يل انقالب اسالميپوپر در اوا دو گونه مواجهه با
نقد  يش مطرح شد که براسروم يعبدالکر» يکيالکتيبر تضاد د يدو درآم ينقد«که ابتدائا در کتاب 

ن انداز يو طن دا کنديپ ياديبرد زشه پوپر ياندشد  که  سبب او استفاده شد يده هايچپ از ا يشه هاياند
و در خود  يکه در جا نقد سنت چپ   يبود برا يبراليل يشه هاياند استفاده از ن اقبال به خاطر يا. شود
ن يا.  نو بود يده هايمتضمن ا  يرانيمخاطب ا يصا براخصو مؤثر بود و توانمند؛آن زمان  يانقالب يفضا

 ينمو  به گفتمان چپ نداشتند يداد که تعلق خاطر يم يالزم را به کسان ينظر يکتاب ابزارها
 يسال هاه در بود کمواجهه با پوپر نوع  ن ين اوليا .ز کننديتجهب يدر مقابل  رق را خود   توانستند

 شد؛ مطرح  او يفلسف يده هاياج يا به تدربعد. داد يرونقالب ا اول يبه انقالب و سال ها يمنته
 نيا. وضع کرد» falsification« اصطالح  يروش براس يرا آقا ييگرا دل ابطالاد معيدان يچنانکه م
علم از  انيک ميتفک يبرد برا يبه کار مپوپر که  ييده هايامطرح شد و در حوزه فلسفه علم مباحث 

 ميکه  عبدالکر ي؛ استفاده ابسط داده شد  حدود و ثغور قلمرو علم و فلسفه ر علم و مشخص کردن يغ
    ده ها  وين ايدر شرح و بسط  اانقالب  نخست يسال ها لسوف مطرح يوان روشنفکر و فسروش به عن
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 يليما خ ياسيسو  يشگياند يده ها  درفضاين  اينه شدن ايانجام داد، در نهاد»  شه هايروش نقد اند« 
 ي،  در سخنرانLSEشان به دعوت دانشگاه  يا)  ۱۳۹۰ اسفند(ز سال گذشته ين سبب نيبه هم . مؤثر بود
ت پوپر در يدرباره موقع ن دانشگاه يان ايد و دانشجويدر جمع اسات ن  دانشگاه شرکت کرد ويساالنه ا

 »فلسفه علم«بنام  يرشته اآن زمان در  م که ين حال به خاطر داشته باشيدر ع.   کرد يران سخنرانيا
س ياز تأس سه کرد که سالهاستيوضع موجود مقا باتوان وضع آن زمان را  ين نمي، بنابرانداشتوجود 

 ل انقالب، ياوادر  يدانشگاه وسرد يدر بازنگر گذرد؛ يف ميانشگاه شردپارتمان فلسفه علم در د
جامعه باز و «د به ترجمه کتاب ين بايه بر اوالع.گنجانده شد يرسم يدر برنامه درس  فلسفه علم درس

هم  .مؤثر بود ز شدن نام پوپرين مسائل در بحث انگيهمه ا ؛اشاره کرد ۶۰مه اول دهه يدر ن »دشمنانش
ت  يجذاب يرانيمخاطب ا يبرا او   سميا نو بود و هم نقد مارکسم يجامعه فلسف يابر او  يفلسف يده هايا

  .داشت يو تازگ
  

و دکتر سروش چرا  يدکتر داورران چه بود، يعلم و فلسفه ا يآن به اهال يها در معرف علت اختالف
  کردند؟ ير پوپر بحث ميت و تأثيدر مورد اهم

 ؛يبود نه مواجهه فلسف ياسيشتر سيصورت گرفت بپوپر که با  يمواجهه اابم، ي يچنانکه من در م 
که  يساناز ک يکيکه ن بود يتصورشان ا الب،ه پس از انقيت فقيده واليز ادفاع ا يبرا  يکسان يعني

شگام بود و بعد ين باب پيد در ايدکتر فرد در ابتدا ، پوپر است؛د نقد شوديبا دارد و يبراليل يشه هاياند
شتر جنبه ياما نقدها ب ،را متوجه پوپر کردند يتند يگران وارد شدند و نقدهايو د ياز او هم دکتر داور

  . داشته باشد يبه فلسفنکه جنيداشت، تا ا ياسيس
  

  است؟ ياسين گروه به نظر شما سيا يچرا نقدها
 يمه ؛ چنانکبا فلسفه پوپر داشتند يخوب ييد آشنايو فرد يدانم که در آن زمان دکتر داور يد ميبع 
لسفه فد يبا ،فلسفه او را نقد کند هدخوا يکه م يکسو  است يليمتعلق به سنت فلسفه تحل پوپرد، يدان

ن ينه ايشيپ خوانده باشد؛ ... و فلسفه زبان و  د، احتماالتيمنطق جدرا بشناسد؛   يعلم تجرب ند، علم  بدا
شود پوپر  يگفته م يوقت ينداشتند، وانگه يا يين آشنايچن  د که يگو يم ما به و آثارشان د ياسات
لسوفان يه فيبق ؛ مگريزه ايو انگ ير شده و با چه هدفيت نداشت،  روشن است که بحث چگونه تقريوال
ن راستا، يدر ا!! م؟ين امر را از پوپر طلب کنيت داشته باشند که ما  ايا قرار بوده واليت داشتند يوال

شان ياز شاگردان ا يو برخ يدکتر داور . بودده يچيبا افالطون در پچون ت شد يضد وال يلسوفيپوپر، ف
و دفاع از  ه يت فقيده واليمتناسب با ار کنند که  يتقر يافالطون را به نحوت يوال ندکرد يم يسع
  . اشدبت يم واليحر
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  ست؟ين مسائل چيل تان به خاطر ايدل
، ميکن ينگاه م ن رونديبه ا يوقت. ميگو يرا م ن مطالبيا، شان منتشر شديکه از ا يآثار يبه گواه

 يبيشه رقياند پوپر،  يآموزه ها کردند يتصور م شانيا .بوده است ياسيشتر سين مواجهه بيام ينيب يم
 يموضع رسماز  ن جال چون بنا داشتنديشده؛ در عاستفاده  از آن يبراليل يده هايبسط ا ياست که برا

ران يشه اياند يکه در فضا را شيده هايلسوف و اين فيکه ا دفاع کنند، بر آن شدند ياسالم يجمهور
 ديفرد مواجهه  به نظرمدر مجموع،  .بودن ياپوپر  ز شدن ير بحث انگس  دا کرده بود، بکوبند؛يمخاطب پ

  .هم داشت يفلسف ي؛ هر چند رگه ها يفلسفبود نه  ياسيتا سيبا پوپر، نها يو داور
  

  !؟؛ نهستيران مطرح نيگر در ايپوپر د رسد يبه نظر م
ورد خ و به دا کرد يدر جامعه ما رواج پکه پوپر مطرح کرد  ييده هاياز ا يد بتوان گفت برخيشا

ش يپوپر کم و ب يشه هاياند. شود ياد مياز او کمتر گر يداکنون معنا  نيو به ا ما رفته يجامعه فرهنگ
او که  ييه هادياست و اينه حوزه فلسفه سيخصوصا در زم ،هنشست يهضم شده و به جان عده اران يدر ا
 يمسفه ان فليبه کار دانشجو يفلسف يفلسفه علم و مباحث فن يده هايچون ا نه مطرح کرد،ين زميدر ا

 يول ،ن بحث ها فاصله گرفتندياز ا يدر حوزه فلسفه علم، فالسفه کنوناکنون چنان که گفتم ، اما ديآ
ران يهم در ا» جامعه باز و دشمناش«کتاب . شود يخ فلسفه علم  پرداخته ميدر تارن مباحث يبه اقطعا 

رگرداند که مورد توجه قرار ب يپوپر را به فارس کتاب دوهم   ايپا يعلدکتر  ؛مورد اقبال مواجه شد
 گام به گام  يو  مهندس ) critical rationality(  يت انتقاديروش عقالن  ن حال،يدر ع  .گرفت

مختلف   يرفته اند و در حوزه هايپذ آنرا يآمده  و عده قابل توجه يبه کار  متخصصان علوم انسان پوپر
ان يدر م يت انتقاديعقالن چون ييده هايامعه ما؛ اج يکنون يبه نظرم در فضا .برند يبکار م يانسان علوم

ده ها ين اياز ا يکيم به نيتوان يم ياسيو س يو احتماع يشگياند يبهبود فضا ينه نشده و  براينهاد  ما 
  .ميريبهره بگ

  
ن مورد ياست، نظر شما در ا يپوپر دکتر سروش،» عتيک شريقبض و بسط تئور«تاب کند يگو يم

  ست؟يچ
بود که در  يزيبحث انگ يسروش از کتاب ها ميدالکرعب»  عتيک شريبسط تئور قبض و«اب کت 

ندارد  ياالصول  اشکال يعل.  منتشر شد  يشمس ۶۰دهه  د در اواخريو کالم جد ينيمعرفت د عرصه
خود از آن  ير استدالل هايو در تقر ببرد بهره يشه و مکتبي؛ از اندشود  يطرح مکه  ينيده نويکه  ا

 ين تلقيم  ايد بگويبا  ،و نسبت آن با پوپر» عتيک شريورتئقبض و بسط «درباره  کتاب  .رديمدد بگ
 يده هايان ايم يو قرابت باشدپررنگ کتاب در آن  يلسوفانيف يده هايا  يست و  اگر ردپايدرست ن



 ٦

ان يک ميتفکو  و راس هستندن يکواکانت ،   انلسوفي؛ آن ف شان را  بتوان سراغ گرفتيسروش و ا
ن  و شهود يکوا  )semantic holism(  يداللت شناخت ييده کل گرايامن و فنومن  کانت، نو

د هنگام يگو يم يدر مصاحبه ا سروش ؛ هرچند د راسيويد intuitive induction)( يياستقرا
راس هم  يده فلسفه اخالقين ايام که  با يدان ين حال ميدرع ؛ن را نخوانده بودينوشتن قبض و بسط کوا

برد؛  ينسب م يلسوف و بهمان مکتب فکريدام فن کتاب از کيست که اينبه نظرم مهم   .آشنا نبودههم 
ن يت کتاب ايا  اهمين کتاب اقامه شده مهم است؛ ثانيات در ايکه له مدع يياستداللها يبلکه اوال  بررس

؛ بودند است يو بوم دارد يقينجا و اکنون ما نسبت وثيو با اش رفته يپ له محور طرح شده است که مسئ
ش يک داشته؛ سروش با پيد آشنا بودند؛ اما آثارشان صرفا صبغه آکادميکه با فلسفه جد يگريکسان د

،  انس والفت با  عرفان و فلسفه و ييجامعه ما از سو يش رويپ يچشم داشتن مسائل و معضالت فکر
 يده هايگر و مدد گرفتن از ايد ياز سو ينيگر روشنفکران و متفکران ديد يو کوششها يکالم  اسالم

در  ينين و معرفت ديگاه ديان جاينزاع م يبرا ي، راهکاريخ علم تجربيو تار يو معرفت شناخت يفلسف
ن انداز شدن يق و طنياقامه کرد؛  سر توف »رييت و تغيابد«ان ينزاع م يو به قول اقبال الهورد يجهان جد

  . ديم جدبا فلسفه عل يين بود؛ نه صرف آشنايسخنان او ا
  

  چرا در دولت اصالحات، پوپر مورد توجه قرار گرفت؟
 يه کرده بود اعضاي، توصس جمهور بودنديرئ يخاتمد محمد يس يآقا کهي، زمانده اميشنچنانکه 

ت يريدر مد را  ده هايان يار يتأثتوان  ينجا مياز ا پوپر را بخوانند؛ کارل » ن قرنيدرس ا «کتاب  نه يکاب
رهگشا و  يده هاين اينبود و متاسفانه ا يخاتم يار آقايبه نظر من البته بخت  .ديکالن کشور هم د

ش يشان در پيرا که ا ييکويراه ننه نشد و ينهاد يت انتقاديگام به گام و عقالن يسدر مهنيکارآمد نظ
    .دا نکرديمتوقف شد و ادامه پ ييگرفته بود، از جا

  


