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  چكيده
 گفتمان دو شكل به مباحث نيا كه گرفت شكلي مباحثي اسالم انقالب از قبل رانيا ةجامع در
با  سروش گفتمان. شد دهيكش انقالب از بعد بهي داور رضا و سروش ميعبدالكر تيمحور با بيرق
 وي منطق يها دقت پوپر، علم فلسفة ،ياسالم يها شهياند و اتيتجرب از متأثر وي نيد قيعال

 باي داور گفتمان. بود تهيمدرن باي سازگاري پ در آگاهانه سميبراليل وي ليتحل فلسفة يشناخت معرفت
 ،ييگرامنطق با تيضد و فلسفه از دفاع به يا قاره فلسفة و دگريها از تأثير بهي تيهو وي نيد قيعال
 و علم ن،يد ت،اسيس جامعه، مورد دري غربي ضدروشنگر يها فرض شيپ بردن كار به و گرايي علم
 بر ها گفتمان اين. پردازديم مدرن ضد ريتفاس به مدرن، انسان عقل هيعلي مذهب يريگ موضع نيهمچن
 در كدام هر و بوده رگذاريتأث ايران يرمذهبيغ و مذهبي اجتماعيِ و سياسي هاي جريان يريگ شكل
 شروع اختالفات با بانقال اول از دو نيا مباحث .بودند رانيا جامعه مشكالت به پاسخگويي پي
 حاضر ةنوشت هدف رو زاينا. شد تر كينزد گريكد يبه متأخر دوران در اما ،ديرس خود اوج به و شد
ي اسالمي جمهور در شانينواند بر يريتأث چهي ليتحل و اي قاره فلسفة كه  پرسشنيا به پاسخ در
 كيهرمنوتي مفهوم وبچارچ بر ديتأك با و تطبيقي تحقيق روش با كه  استنيا گذاشت؟ رانيا
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  مقدمه
 آن مقابل ةنقط ا يآن از تأثير به مدرن،ي ايدني ساختارها هجوم ليدل به معاصر رانيا در

 است هايدگر و پوپر طرفداران نيب ةمجادل مناقشات، نيا ازي كي. گرفت شكلي اديز مناقشات
ي طرف از مجادله اين شروع ةنقط. دانند يم ايدئولوژيك برخي و فلسفي - فكري آن را برخي كه
 دموكراسي به ،ديگر طرف از و بود دگرهاي توجه مورد كه تكنولوژي نقد در مورد بحث به

. شد انينما سروش با فرديد احمد اختالفات در منازعه نيا. گشت يبرم پوپر ةانديش در ليبرال
 ادامه شكل نيهم به وضع اما .كرد دعوت آرامش به را دعوا نيطرفي داور منازعه نيا در

ي اسيس قطب دو يريگ شكل وي فلسف تفكر سرنوشت در بعدها نفر سه نيا جدال رايز ،نيافت
 و باشدي انقالب تواند ينم) پوپر از متأثر (سروش تفكر بود معتقد ديفرد. گذاشت تأثير رانيا در
 علت به سروش. باشد خطرساز تواند يم اوي انقالب عمل وي ستيبراليل نظر انيم ةفاصل نيهم
 ديفرد از پسي داور. كرد منصرف را اوي داور اما ،شد ديفرد از تيشكا كار به دست افترا
ي مبان آنها در و نوشت كتاب چند دگريهاي آرا به استناد با و ماندي باق تهيمدرن نقاد نيتر مهم
 وي دگريها فيط دو مناقشات دري ديجد فصل ديفرد مرگ با. كرد نقد را تهيمدرني فكر
 انتشار و دگرد يبرم 1363 سال دري فرهنگ هانيك ةمجل به آن ةسابق كهي فصل. شد آغازي پوپر

 جمعي چگونگ و تجدد و سنت نسبت غرب، تيماه ،يغرب ةتيمدرن نقد دري داور مقاالت
 انتشار با بعدها كه هينشر همان در سروش يها هيجواب آن رويپ و مدرن ميمفاه و نيد كردن
 كند يم متهم عمل و نظر انيم ةفاصل به را سروش ،يداوريي سو از. ابدي يم ادامه انيك ةماهنام

ي اعتقاد بحث اصل بهي فكر لحاظ به كه كرد دفاع انقالب ازي حال در سروش است معتقد و
 را وي و كرده اشاره ها روزنامهي برخ در او حضور به ابتداي داور به پاسخ در سروش. نداشت

 انيدانشگاه هيعل نامهي امضا ت،يهو ةبرنام در حضور فشار،ي پرداز يتئور خشونت، هيتوج به
 معاصر، رانيا دري فكر ةمناقش دو عنوان به گفتمان دو نيا ةمنازع ادامه در كه ،كرد يم متهم... و
 اسكينر روش. شد خواهدي بررس نرياسكي قصدگرا كيهرمنوتي مفهوم چارچوب بر ديتأك با
ي تلق متون فهم و ريتفس برايي روش را كيهرمنوت و دارد توجه زمينه و مؤلف نيت و قصد بر
 كنش ا ي١يانيب عمل وةيش بر هيتك با آن، معناي فهم و متن ريتفس ولوژي،متد نيا در. دكن يم

ة فيوظ و استيي معنا ا ياميپ حاويي متن هر كه است معتقد نرياسك. رديگ يم صورت ٢گفتاري
 سطح از فروتر ا يفراتر به ستيبا يم آن بهي ابيدست براي و معناست ا ياميپ نيا كشف مفسر،

ي زبان ةنيزم زين وي اجتماع يها نهيزم مؤلف، اتين و )Tully,1988: 68,69(د برو متني ادب
 يِارتباط عملِ ك يتجسمِ عنوان به متن معموالً ،ديگر عبارت به. كند جوو جست آن را نگارش
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 و ها پرسش فضا، آن در كه شده نوشته خاصي اجتماع- فكري فضاي ك يدر شده، قصد
 برايرو  ازاين. داشت قرار سندهينو دسترس رد خاص ميمفاه زين و بود جيراي خاص يها پاسخ
 هم آن در متن دادن قرار و فضا نيا بازسازي با تنها و كرد بازسازي را فضا نيا ديبا متن فهم
 متن نوشتن از سندهينو قصد هم و ،آن را درون عبارات نيب روابط و متن معناي توان يم
 و نهيزم نيهمچن و مؤلف تين بحث به جهتو با رو ازاين. افتيدر راي ارتباط عمل ك يعنوان به

 رشد آن دري داور و سروش كهي ساختار و نهيزم به ديبا شد، فيتأل آن در متن كهي ساختار
 در كهي اهداف و اتين و كرده فيتأل را خود آثار آن براساس كهي جيرا ميمفاه نيهمچن و افتهي

 ساختار معاصر ةدور در .ردكي بررس را بحثي قيتطب روش به ،اند داشته آثارشان نوشتن
 تحوالت شاهد جهان آن از متأثر و شد حاكم جهاني فضا بر تجددي اجتماع وي فرهنگ

 ساختار با رياخ ةسد دوي ك يدر زين ايران ةجامع ،يكل تيوضع نيا از متأثر. بودي گوناگون
 مطرح هتيمدرن با مواجهه در آن در مسائل شتريب و كرد مي برخورد غربي اجتماع وي فرهنگ

 و مشكالت شناخت تناسب به كدام هر ديجدي ايدن با رانيا روشنفكران يها مواجهه در. شد يم
 با مواجهه در ،اند داشته نيد ةدغدغ كهي گروه. اند گرفته شيپ در راي راه آنها بهيي پاسخگو
 نرياسك روش براساس. است سروش ميعبدالكر آنها ةجمل از كه اند پرداخته نيد تبيين به تجدد

 ،يفكري فضا در و طرف كي از رانياي مذهبي اسيس ساختار در سروش كه كرد توجه ديبا
 آن در جيرا ميمفاه و افت يرشد گريد طرف از جهان بر حاكم) تجدد( يو اجتماعي فرهنگ
 ةرشت در سپس .افتي يقيعمي نيد تيتربي علو رستانيدب دري و. گذاشت تأثيري و بر طيشرا

 اما. رفت انگلستان بهي ليتحلي ميش ةرشت در ليتحصي برا و شد ليصالتح فارغي داروساز
 و پوپر علم فلسفة با و رفتي ليتحل فلسفة و علم فلسفة سراغ به خود قيعال براساس

. )ب1386 ،يهاشم شتر،يب ةمطالعي برا (شد آشناي ليتحل فلسفة يشناس معرفت وي منطق يها دقت
 و شد آشنا تهيمدرن وي غرب ميمفاه وردها،ادست هم وي ماسال ميمفاه و اتيتجرب با هم نيبنابرا
 به دست مواجهه نيا در و پرداخت تجدد با مواجهه به شياند نيد ك يعنوان به آنها از متأثر
 يها شهياند به راي نيد يها شهياند كه بودند آن دنبال به آگاهانه متون نيا در كه زدي متون ديتول

 بودند نيزي گريد گروه. ندنزب ونديپ تجدد با را آن هم وكنند  ظحف را نيد هم زده، ونديپ تجدد
 تر يكل ةنيزم ك يدر را نيد و نبود نيد صرفاً آنان ةمسئل ند؛پرداخت تجدد با مواجهه به كه
 با مواجهه در و معاصر ةدور در رانيا ةجامعي خيتار وضع ةدربار آنها تفكر. اند ستهينگر
ي طرف از سروش مانندي و. استي داور رضا گروه نيا ةستبرج متفكر .)همان (بود تهيمدرن
ي اجتماع وي فرهنگ ساختار از متأثر گريد طرف از و رانياي مذهب ،ياسيسي فضا ةافتيرشد
 تهران دانشگاه به سپس و فراگرفت راي نيد علومي فردوس ةمدرس در او. بود غرب و تهيمدرن
. شد آشنا سارتر و دگريها هوسرل، راتتفك با ديفرد درس كالس در و آموخت هفلسف و رفت
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 افته يرشد آن در كهي مذهب _ي اسيس ساختار از متأثري و نر،ياسكي مفهوم چارچوب براساس
 هدف كه زدي متون فيتأل به دست فرديد، هاي انديشه پيرو و تجدد با مواجههي فضا در و بود
 را ايران فرهنگ و تمدن كنوني وضعيتي و. بود تجدد با مواجهه و يزيست غرب آنها دري و

 مشكالت به خويش هاي شناسي سنت و ها شناسي غرب دل از تا بود آن خواهان و كردي بررس
ي بررس شمندياند دو نيا تفكرات و اي قاره وي ليتحل فلسفة ادامه در. بدهد پاسخ رانيا ةجامع
  .شود مي
  

  تحليلي و يا قاره فلسفة از متأثر داوري و سروش يها شهياند تطبيق و تبيين
 اطالق اروپا در بيستم و نوزدهمهاي  سده در فلسفه يها سنت از يا مجموعه به ١يا قاره فلسفة

 كار به تحليلي جنبش از خارج يها سنت و انديشمندان ةحوز به اشاره منظور به كه شود يم
 است زبان يسيانگل كشورهاي يها دانشگاه بر حاكم آكادميك فلسفة نيز ٢تحليلي فلسفة. رفت

ي بوخنسكبه نظر . پذيرفتند تأثير فرگه از كه بودند مور و برتراندراسل آن اصلي بنيانگذاران و
 انيگرا عقل سرانجام و سمياليماتر به ليمتما انيگرا علم ،گرا عتيطب شيوب كم تحليلي ةفالسف«

 حواس هاي داده رب و دانند مي معتبر دانش تنها را علم آنها بنابراين .)34: 1379 ،بوخنسكي( »هستند
 و مشاهده طريق از فقط جهان ةدربار موجه باورهاي به رسيدن آنان نظر از. كنند مي تأكيد
 و آيد مي خارج از چيز همه معتقدند و دانند يم منفعل را ذهن آنان. است ريپذ امكان آزمون

 و است يعلم زبان بر تأكيدشان و ندارد تفسير و تفهم به نياز و است خارج بازتاب شناخت،
 با ضديت همچنين و مفاهيمي منطق و دقيق ةمطالع هدفشان بنابراين. ارزشي زبان نه

 آن را عظيم بخش كه است واقعيتي اي قاره  فلسفة« يچليكر نظر از اما. است گرايي متافيزيك
 ينوع به رسيدن براي تالش و مدرن جهان در بحران از دريافت و درك به واكنشي توان مي

 سنت بر يا قاره فلسفة )106: 1387 كريچلي، (»دانست رهايي قصد به حاضر ةزمان از انهنقاد آگاهي
 اي قاره ةفالسف .)93 :همان( كندمي تأكيد ،شود يم ناميده تاريخيت كه فلسفه تاريخي طبيعت و

 علوم الگوي كه دارد شهير باور اين در تشانيضد ليدل و هستند علم ناقد و گرايي علم ضد
 جهان به  انسان ورود براي اي دريچه طبيعي علوم و شود فلسفه روش الگوي تواند نمي طبيعي
 بخش رهايي و نقادانه نقش درك از مانع فلسفه كردن علمي اي، قاره  فلسفة منظر از. گشايد نمي

 بيگانگي در را تكنولوژي و علم نقش تواند نمي اساساً فلسفه زدگي علم اين و شود مي فلسفه
 نزاع واقع در اي قاره و تحليلي فلسفة نبي تقابل بنابراين. )بعد به 62 :همان( ببيند جهان از ها انسان
 از دگريها و پوپر موندير كارل. است جهان از هرمنوتيكي برداشت و علمي برداشت ميان
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 843         ...            اي و تحليلي بر نوانديشان در جمهوري اسالمي ايرانبررسي تطبيقي تأثير فلسفه قاره

ي مرزها ديبا كه بود نيا پوپر سخن. هستند اي قاره وي ليتحل ةفالسف شمندانياند نيتر برجسته
 ،)يكيزيمتاف اتينظر( مرزهاست نياز ا رونيب آنچه و استي علم شناخت ا يهينظر نچهآ انيم
 او نظر .٢ست ايريپذ آزمون ا ي١يريردپذي و نظر از هينظر كي يعلم وضع اريمع. شود نييتع
 مشاهدات باي علم اتيفرض آن، اساسبر كه استي تجرب علوم در تقرااس روشي نف آثارش در

 راي قواعد حوادث تكرار آنكهي برا منفعالنه انتظار بدون ما «پوپربه نظر  .شوند يم دييتأ مثبت
 يها شباهت تا ميكوش يم. ميكن ليتحم جهان بر راي قواعد ميكوش يم فعاالنه كند، ليتحم ما بر

 بدون. ميده حيتوض ميا كرده اختراع كهي نيقوان اساسبر را آنها و كشف، را جهان در موجود
 اگر را، جينتا نيهم است ممكن. ميكن يم جهش جينتا يسو به م،يباش مقدمات منتظر آنكه

 راي علم يها هينظر ديبا پس .)61 :1379 ،هيريبش(» ميبگذار كنار د،يبرنما را آنهاي نادرست ةمشاهد
 نقد و رد قياز طر علم و دانش. باشند ابطال و انتقاد قابل سهولت به كه ميكن ميتنظ چنان

 صيتشخ مالك و يرتجربيغ ازي تجربي ايقضا زيتما وجه را يريپذ ابطال ديبا. كند يم شرفتيپ
 ؛شود يم زده امور حيتوض جهت در ييها حدس علم تكامل روند در. داد قرار علم شبه از علم

 حاصل ابطال و نقد از علم. رديگ يم قرار ابطال معرض در شيآزما قيطر از ها حدس آن سپس
 معتقد پوپر. آنهاست نقد محصول بلكه ست،ين اتينظر باتاث و دييتأ در علم رشد. شود يم

ي تجارب ،ديجو يم راي اساس تجارب ؛رود ينم دييتأ دنبال به است؛ي انتقادي علم برخورد «است
 ،پوپر( »كند ثابت را آن تواند ينم هرگزي ول كند، باطل را شيآزما مورد ةينظر است ممكن كه

 توان ينم راي علم ةينظر چيه. داردي حدس و يرقطعيغ تيماهي علم دانش رو نيازا. )47 :1369
 دگاهيد از علمي كل طور به .است آن ديمر تجربه فعالً كه گفت توان يم تنها خواند، صادق كامالً
. كند يم شرفتيپي جار مشكالت و مسائل به واكنش جهينت در ؛ استيتكاملي نديفرا پوپر
 از دفاع بهي فلسف وي علمي ديد باي و. دهد يم ائهاري اتينظر زيني اسيس ةشياند ةحوز در پوپر

 ةشياند بر كيزيف و فلسفه در تيقطع عدم اصل ازي تأس به و برخاستي دموكراس و سمليبرايل
ي اجتماع وي اسيس اتينظر. ديورز ديتأك ندهيآ يريناپذ ينيب شيپ و نيقوان ديق از خيتاري آزاد
 مورد در كهي عقالن انتقاد اصول او نظر به .شد داريپدي و يشناخت معرفت ةينظر از پوپر
ي اسيس اتينظر خصوص در اندازه همان به ديبا ،روند يم كار بهي عيمابعدالطب وي علم اتينظر
 بهتر ةجامع به دنيرس ةويش نيبهتر او، يشناخت روش فلسفة براساس. روند كار بهي اجتماع و

 نقد ازمندين شرفتيپ علم در كه نانهمچ. آنهاست گرفتار جامعه كه استي مسائلي جيتدر حل
 يشنهادهايپ ةعرض و انتقادي آزاد در توسعه و رشد راه زين جامعه و استيس در است، مستمر

ي دموكراس شرفتيپ راز پوپر نظر از. آنهاست براساس رييتغ جاديا و مسائل حل گوناگون،

                                                            
1. refutability 
2. testability 
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 ديبا انتقاد وي آزاد ةشياند وجود ةسابق در بلكه ،آنهاي عيطب منابع و ثروت در نه راي غرب
ي تلقي اتيفرض همچون دولت يها استيس كه كنديم فراهم را آن امكاني دموكراس. جست
 يها هينظر همانند ،ياسيس ماتيتصمي خطا. رنديگ قرار اصالح معرض در ديبا كه شوند
 و تاسي غرب معاصر انسان دگريها ةمسئل اما. باشد ممكن انتقاد كه شود يم آشكاري وقت ،يعلم
 نظر به رايز ، استيهست از پرسشي برا استي پاسخ افتن يدگريها ةياول تالش نهيزم نيا در
 اديبن يب يشناس يهست هر ،نشود دهيشياندي هست قتيحق كه مادام و شود مي فراموشي هست او
ي هست پرسش بهي پاسخ افتني يبرا را يدارشناسيپد روش دگريها. )41 :1384، يخاتم( مانديم
 به... هستومند ك يادراك از بازگشتي امعن به دارشناسانهيپد ليتأو دگريهاي برا .برد يم ركا هب

 دكارت مانند تا ميندار ازين هرگز ما دگريها نظر به. )42: همان( است هستومند آني هست فهم
 شرط و بخش وحدت عامل را آن كانت همچون ا يميريبگ موضوع اصل را متفكر جوهر
 يدارشناسيپد اگر. اند ابژه-سوژهي معرفت اصل بري مبتن همه نهايا رايز ،ميبدان معرفتي ضرور
 سخن يجا به دگريها نظر به. گذشت ميخواه در كيتفك نيا از ،باشد يشناس يهست روش
 دگريها. گفت سخن واحد يامر عنوان به )بودن-جهان- در (از ديبا جهان قبال در من از گفتن

ي سنت ميمفاه بيتخر با دگريهاي برا جوو جست نيا. نامد يم نيدازا را) انسان (واحد امر نيا
ي غرب معاصر انسان بحران دگريهاي اصل ةمسئل. شود يم آغاز جهاني سنت مفهوم انيم نيا در و

 - ديجد دوران و تمدن ظهور و غربي فلسف ةشياند در شهير بحران نيا دگريها نظر از. است
 و جهان و انسانيي جداي عن يانسان يخانمان يب ؛دارد دبع دو بحران نيا. دارد - فناوريو  علم

را  آنها دگريها كهي هست ةمسئل ؛بود ييها حل راه دنبال به بحران نياي برا دگريها. سميلينه زين
 در ديبا دهد يم نشان كه  استنيا در حل راه نيا تياهم .داند يم فلسفهي اصل موضوع
 ازي دكارت طرح كهي ريتصو چنگال از را آسمان و جهان انسان، تا بودي نجات راهي جوو جست
 علم و فلسفهي ماورا در را حل راه نيا ديبا داد، نجات  استكرده ميترس ديجد دوران در جهان
 دگرياه. )13 :1384 ،يخاتم( كرد برقرار ارتباطي قدس امر با ديبا جست، هنر و شعر در د،يجد
 ةمرحل در. دهد يم ارائه را يا دومرحله طرح ديجد دوران بحراني برا نجات راه افتني يبرا
 نيا. است دشوار جهان يب انسان فرض و است جهانمند ذاتاً انسان كه شود يم داده نشان اول

 از را انسان يخانمان يب و است ديجد دوران در متداولي تلق وي دكارت طرح با مقابله مرحله
 آن يِمحتوا لحاظ به ،است انساني ذات كهي جهان تا شود يم كوشش دوم ةمرحل در. برد يم نيب
 در. )همان( برد يم نيب از را سميلينهي عن يبحران دوم وجه مرحله، نيا. دشو نييتب ،يهستي عني
 چون و گرفت قرار توجه مورد يا شهير ليتحل دليل به دگريها يآرا بعد بهي س ةده از رانيا

 و ليتحل نيا ،گرفت قرار غرب نتمد و فرهنگ ةهجم مورد سال 150 مدت به رانيا ةجامع
 نيا به توجه با. افت يخاص اهميت رانيا متفكراني براي ليتحل فلسفة و پوپر يآرا نيهمچن
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 به زيچ هر از قبل ،داشتي داور و سروش خصوص به رانيا متفكران بر كهي ريتأث و تياهم
  .پرداخت ميخواه  دونيا هاينظر سپس و آنها از متأثري داور و سروش روش

 با گفتمان دو اي قاره وي ليتحل فلسفة از متأثر رانيا در :سروش وي داور روش) الف
 زيتما موجب كهي عامل نياول دو نيا ةسيمقاي برا. گرفت شكل داوري و سروش تيمحور
در  سروش ةنقادان و محور عقل انه،يگرا ابطال ،يعلم روشي عن ي؛آنهاست روش ،شده آنها

 در سروش. يداور ةانيگرا منطق و ضد انهيگرا عقل ضد محور، فلسفه باورانه، خيتار روش مقابل
 را ديجدي گرا احتمال علم به نسبت پوپر ريپذ انعطاف كرديرو ميقد يگرا مطلق فلسفة با نسبت

 را پوپر نظر از يريپذ ابطال محتمل مفهومي و. داند يم سازگارتر جامعه و استيس اصول با
ي ساز يكيدئولوژيا ليتعدي برا و )132 :1361، سروش( كند يمي تلق ديجد علم معتبر ةشالود
 ،يگذار ارزش و علم نيبي پرناشدن شكاف به اعتقاد با و كند يم استفادهي علم روش از ،يزندگ
 علوم دري دئولوژيا به ازحد شيبي اتكاي برا يا چاره راه عنوان به علم يطرف يب جيترو به

 در توان يم راي عيطب علوم روش كه بود معتقد پوپر از تيتبع به سروش. پردازد يمي اجتماع
 و كرد دفاعي انسان علوم بودني علم از و برد كار هب زيني اجتماع وي انسان علوم خصوص

 خط آنها بر كباره يدينبا اند دهيرس غرب ا يشرق ازي انسان علوم نكهيا انيب صرف به« بود معتقد
 ساخت ك يةمثاب به علم با پوپر، يريپذ ابطال از تيعتب به وي .)191 :1380، سروش(» ديكش بطالن
ي اجتماع علوم ةحوز به را اتينظر نيا سپس و كرد موافقت )يناذهنيب ساخت( ياجتماع

 آنچه. آن است بودني عموم به آن بودني علم كه استي زيچ علم «بود معتقد و داد گسترش
 كلمات بهي علمي معنا يا هجامع عرف در كه معنا آن و است،ي همگان فهم و نقد محصول

 ةيپا بر نيهمچن و مذكور مقدمات ةيپا بر سروش .)178: همان(» سازنديم را علم دهند،يم
 فهم بودن متحول وي دموكراس حق، مانندي ميمفاه به آن رشد بودني تكامل و علم يريپذ ابطال

 با و دهديم شانن اريبس توجه علم همچون يا مقوله به سروش يكل طور به. پردازديم نيد
 استيس و علم اخالق، ن،يد خ،يتار مقوالت پوپر خصوص به ،يليتحل ةفالسف كرديرو
ي آدم« است معتقد و كنديم تيتبع محور فلسفه و باورانه تاريخ روش ازي داور اما .پردازد يم

 هرچند است،ي خيتار حوالت گرفتار باشد، گانهيب زمان با و نشناسد را خود وضع موقع اگر
 بر كه ستيني زيچ امده،ين بشر ذات رونيب ازي خيتار حوالت نيا اما. بداند آزاد را خود
 ،دارد ينم وا نيمع يكردارها و اعمال به را ماي خيتار حوالت. باشد شده ليتحم بشر قتيحق
ي پندارها و رفتارها زندان در اسارت باشد، اسارت اگر و ميباش آن رياس ما كه ستيني زيچ

 انيآدم ما از ك يهر. ماست كردار و گفتار شه،ياند نيعي خيتار حوالت پس. است خودمان
 عمل و فكر نهيمد نظام با موافقت و گرانيد باي هماهنگ در معموالً و ميهست يا نهيمد ساكن

 پوپر مقابل در همچنيني داور .)5 :1378، يداور( »است حوالت موافقت وي هماهنگ نيا .ميكنيم
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 معتقد داند،يم تفكري نوع را آن و پردازديم فلسفه از دفاع به دگريها از رمتأث طرفدارانش، و
ي وقت اما بود، مسلم آن تيموجود كه كند دفاع خود از توانستيمي وقت تا فلسفه «است

 هم چندان فلسفه از دفاع گريد درآمد، سميپراگمات وي نوتحصل وي تحصل مذاهب صورت به
 به فلسفه. شدي منتف باًيتقر هم تفكر از دفاع و تفكر ها لسفهف نيا شيدايپ با و نداشت مورد
 است معتقدي و. )107،  106 :1363، داوري( »داد كيتكنولوژ علم به را خودي جا كه ديرس يا درجه

 فلسفه خيتار انيپا به ما كه است نيا منظور گرفت را تفكري جا علم شوديم گفتهي وقت«
 تمام كه ميا دهيرس يا دوره به ما. ستيني فلسفي جد تفكر اما هست فلسفهي عني. ميا دهيرس

 كيتكنولوژ و علم دري غرب ديجد تمدن در داشته، وجودي غرب تفكري ابتدا در كهي امكانات
 را تفكر و فلسفه منطق، نام با كه  رامتجدداني و جديد منطق داوري  .)همان(» است شده محقق
 راي سطح و متجدد عقالنيت توسط فلسفه و تفكر نقد و دهد مي قرار انتقاد مورد كنند، مي نقد
 رد ،كنند يم مخالفت فلسفه با تمدن و منطق علم، فلسفه، نام به كه  راافراديي و. كند مي رد
 حق اينكه براي و شد متوسل فلسفه به بايد افراد اين ساختن اثر بي براي «است معتقد و كند مي
 شود، مي خوانده جديد منطق و تمدن و علم امروز آنچه كه شد متذكر بايد شود داده حقدار به

 و كند مي دفاع فلسفه از داوري. )22- 24: 1366، يداور(» آن است فرتوت صورت به فلسفه فرزند
 با ها مخالفتي و. داند يم فلسفه با تيدر ضد را پوپر و كارناپ راسل، مانندي افراد شهرت
 است معتقد و داند مي نما متشرع ظاهربينان و ظاهرپرستي ةناحي از را حاضر عصر در فلسفه

 كه ندارند چيزي خود مخالفت در اما ،دارند مخالفت فلسفه با حتي و تفكر با گرچه اينان«
 ايشان الفاظ و دنرو مي زدگان غرب و ها غربي پناه به هم ايشان از بعضي جهت اين به و بگويند

 هاي منطق و داند مي تفكر با ضديت را لسفهف با غرب مخالفت وي. )همان( »كنند مي تكرار را
 ها منطق اين واقع در. داند مي فلسفه مخالف ،است فلسفه ازي صورت و نحوي اينكه با را جديد

. )26: همان( است تفكر از اعراض و غفلت دوران كه داند يم غرب تاريخ از اي دوره به متعلق را
 صورت در عهيمابعدالطب و است عهيابعدالطبم ازي صورت ديجد علم ،يداور يِدگريها ريدر تفس

 ،پندارند يم مطلق علم  را آن كمال حد معموالً كه علم اين. است دهيرس تيتمام به ديجد علم
 علم حقيقت، در جديد علم. گفت اعتباري علم اصطالحاً را آن سنخ توان  مي كه است علمي
 علم كه كند نمي ايجاب تصور اين اما ،دارد رياضي صورت اگرچه و نيست نظري و كلي

، داوري( است حيثيت همين از ناشي جديد علم بودن اعتباري بلكه باشد، حقيقي و كلي جديد،
 از جديد، طبيعت علمي و نظر از و داند مي تعيطب در متصرف را جديد علم داوري .)107 :1363
 صورت و حد ديدج طبيعت علم. است معتبر ،كند گيري اندازه را طبيعت تواند مي كه حيث آن

 ميسر طبيعت در تصرف كه است چنين اين و دهد مي طبيعي ياشيا و طبيعت به وهمي
 يشناس روش اين از متأثر داوري و سروش. داند مي كلي معناي فاقد را جديد علمي و. شود مي
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 ميخواه هم از زيمتما وي قيتطب طور به آنها هاينظر به ادامه در كه اند كرده يپرداز هينظر خود
  .پرداخت
 از كه داند يم يواحد تيكل را غرب ،يباور تيكل از متأثري داور :كيتكن و غرب) ب

 موجود ك يتنها غربي داوري برا .يافت گسترش عالم در و شد آغاز اروپا در شيپ سال 400
 اليس روح ،داند يم اليس روح كي «را غربي و. است جوهر ا يذات ك يست،يني اسيس

 نيا او .)1: ب1386، داوري( »دارد وجودي غرب عالم در كهيي زهايچ كل نه م،مرد انيم در منتَشر
ي امعن به خيتار ك يرا غربي داور. )2: همان( داند يم كيتكن در افتهي انيجر شتريب را اليس روح

 ظهور امكان ديجدي زندگ و تمدن در كه داند يمي عالم را غرب ؛داند يم فرهنگ ا يلفظ خاص
يي كشورها ادب و استيس و ديجد كيتكن و علم آمدن ديپد شرط را ربغي و ؛است افتهي
 از. داند يم كل ا يوحدت ك يرا غربي معن نيا به و شود يم خواندهي غرب و غرب كه داند يم

ي بشر وضع «را تينفسان و داند يم تينفسان مدار بر را غرب دگريها تأثير تحت گريد طرف
 بشر از تر يمتعالي زيچ به و كند يم عمل عقل بري مبتن و داند يم مستقل را خود كه داند يم

 در خود آغاز از )تينفسان( يباور انسان كه« است معتقدي داور. )74 :1389 ،داوري(» ستين قائل
 راي باور انسان و تيفرد ديبا جهينت در و داده، ليتشك را غرب جوهر رنسانس، زمان
 دست علت به را غربي و .)59 :1361، ريداو( »كردي تلق غرب مدرن خيتاري محور قيحقا
 باستان انيونان يدر كه فلسفه، نوع نيا: ديگو يم و كند يم سرزنش كيزيمتاف فلسفة از دنيكش
 فلسفة و علم روش تابع اكنون ،ديرس اوج به چهين و هگل يها شهياند در و آمد وجود به

 نيا غرب دري و نظر از. افت يكاهشي اجتماع وي عيطب علوم از يا رشته به و شدي دكارت
 مذهب گرفتن دهيناد و ديجد دوران سمياليماتر وي باور تيعقالني برتر جهت در ديجد علوم
 كيتكن  استيمدع دگر،يها ازي رويپ بهي تكنولوژ و كيتكن خصوص دري داور. اند تالش در

 جهان بر راآشكا امروزه كه است تفكر ةويش و ذات ك يبلكه ست،ين ابزار از يا مجموعه صرفاً
 را آنان بلكه نساخته، خود ارباب را مردم تنها نهي تكنولوژ .)35: ، بي تا1داوري، شماره (ت اف يتسلط

 ،گر سلطه خودي خو به راي تكنولوژي داور. شد ليتبد اسارت ابزار به و كرد خود فرمانبردار
 را ديجد ةدور در ديجدي تكنولوژ شيدايپي و. داند يم مربوط بشر خواه قدرت و جو تصرف
 يا لهيگال علم وي دكارت فلسفة با و نبود ديجد ةدور از شيپ كه داند يميي ما ا يمن به مربوط
 ةشد انيب ييها يبند فرمول و ريفراگ اتيذهن سروش مقابل در .)85 :الف1386 ،داوري( گرفت شكل
ي و. )236 :1372، سروش( كنديم رد باورانه يخيتار جبر ك يعنوان به را غرب مورد دري داور
 ك يرا سازنده تيكل و كپارچه يتيموجود ك يعنوان به غرب، ةدرباري داوري فلسف فرض
 پوپر از تأسي به سروش. گذارد ينمي باق گوو گفتي برايي جا كه داند يمي هگلي بند ساخت
 چوني اصطالحات يريكارگ به او .دهد ينم ليتشك را كپارچه يكل ك يغرب كه است معتقد
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 معتقد و كنديم رد را غرب سرنوشت  وغرب جوهر ،يغرب فرهنگ ،يغرب هنر ،يبغر فلسفة
 سروش. دهد ينم ليتشكي فكر وي فرهنگ مشخصي مرزها با همگون كل ك يغرب است
ي جاري مختلف احكام شئون نيا از كدام هري برا و كند يم ميتقس مختلف شئون به را غرب

 در كنار را غرب مختلف ياجزا و تفرق ميكن اهنگ باز ةديد با اگر «است معتقد و داند يم
 وجودي غرب و ست ايتهي سخن غرب از دفاع نيبنابرا و ديد ميخواه آني اعتبار وحدت
ي دگريها وي هگلي معنا به يزدگ غرب سروش .)235: همان(» ميكن دفاع آن از تا داشت نخواهد

 وي ادب رسديم نيزم غربم از هرچه« است معتقد وي قيحق امر نه داند يم وهم مخلوق را
 در غرب طانيش روح پنداشت دينبا و است اريد آن از يا فلسفه وي فكر ،يعمل وي فن ،يسنت

 و ميا دهيخر را روح آن قطعه، هر دنيخر با كه كرده رخنه چنان اريد آن فكر هر و اثر هر كالبد
 هري داور با تقابل در شسرو .)همان(» ميا آورده خانه به را طانيش آن ادب، هر كردن مهمان با

 ،ها شهياند توانديمي آدم است معتقد و داند ينم فاسدكننده لزوماً ،ديآ يم غرب ازرا كه  آنچه
 سروشي برا. برساندي بيآس خودش به آنكه يب ،رديبپذ را غربي تكنولوژ و استيس علم
 و ليتحل ةمسئل بلكه ،ستين شدن ميتسل ا يساختن محكوم لمسئل غرب با برخورد ةمسئل
 طلب يبرتر ،آزمند ذاتاً را كيتكن سروش ك،يتكن ةمسئل خصوص در. است گريكد ياز هيتغذ
 روابط به ختهيامين وي رصنعتيغي زندگ ،يكنون طيشراي برا اما ،دانديم زا تعادل و زا رقابت و

 وي انسان وي جمع اتيح كردن پا بري طرف از رو ازاين. داندينم تصور قابل را مدرن كيتكن
ي ذات مشكل تواندينم كيتكن است معتقد گريد طرف از و دانديم رممكنيغ راي رصنعتيغ

 شنهاديپ راي سادگ و قناعت ك،يتكن مشكل كردن برطرفي برا نيبنابرا. كند حل را خود

  .)1372:312، سروش( كنديم
 براساس. است شناسانه نيد بحث داوري و سروش ديگر مباحث جمله از :يشناس نيد) ج

 بود نيا شناسانه نيد متون ديتول دري داور و سروش تين و هدف نر،ياسكي مفهوم چارچوب
ي نيد دولت كي يازهاين با را عتيشر ران،ياي انقالب و ديجد طيشرا در توانيم چگونه كه

 را نيد سروش خصوص نيا در. كرد حل ديجد مسائل با را آن مشكالت و كرد سازگار
 سروش. كرد دايپ ورود ديجدي ايدن به كه دانديم ميقدي ايدن عنصر نيتر مهم و نيتر يقو

 علومي براي عيطب علومي ريكارگ هببا  نيهمچن علم بودني تكامل وي ريپذ ابطال از متأثر
 شناسانه دين مباحث به ،يليتحل فلسفةي زبان ليتحل منطق و پوپر تفكر دري انسان وي اجتماع

 مشكالت و مسائل به واكنش جهينت در و ست ايتكاملي نديفرا علم پوپر دگاهيد از. پردازديم
 محصول و شوند يم جادياي تكامل مراحلي ط علم، جمله از اتينظر .كند يم شرفتيپي جار

 و يرقطعيغي تيماهي علم شناخت و دانش پوپر نظر از رو نيازا. مستمرند نقد و ليتعد جرح،
 كه گفت توان يم تنها خواند، يقيو حق ادقص كامالً توان ينم راي علم ةينظر چيه. داردي حدس
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 ،يآزاد حيتوض راه در مشكل نيتر يجد راي علميي جبرگرا پوپر. است آن ديمر تجربه فعالً
 نيچن از متأثر .)61- 66: 1379، هيريبش( كند يمي تلق آنها از دفاع و انسان تيمسئول و ت،يخالق
 فقه و عتيشر بسط و قبض ،ينيد فهم تحول مانند شناسانه نيد مباحث به سروشي اتينظر
 است دان زبان ذهن. ديگو يبازنم را خودي معنا مكتوب متن چيه «است معتقد و پردازد يم ايپو
ي معن اس،يق نيهم بر....آنها آبستن نه هستندي معان گرسنه عبارات. خوانديم او در را معنا كه
 بفهمد، و بخواند را آنها تا بداند را جهان زبان ديباي كس .ستين نوشته آنها بر جهاني دارهايپد

 ،اند دهيرس تكامل به نه و راكدند نه ها زبان نيا و آموزد يم انيآدم به را زبان نيا فلسفه و علم
 از ما درك كه بودي مدع سروش اساس نيهم بر .)192 :1382 ،سروش( »مستمرند تحول در بلكه
 داشته ثابتي تيماه آنكهي جا هبي انسان وي اجتماعي نهادها. استي خيتاري دركي رو از جهان
 نظره ب. شود مي قائل كيتفكي بشر معرفت و نيد نبيي و رو نيازا. دارند اليسي وجود باشند،
 سراپا كهي نيد معرفت كه جاست نيهم و ما با آن دنيفهم و خداست از نيد فرستادن سروش

 نيد در ريمتغ و ثابت دنبال هب كه آن«. شوديم متولد ،استي انسان احكام به محكوم وي بشر
 معرفت به متعلق خود آن يها نمونه نييتع و راتيمتغ از ثابتات كيتفك كه بداند ديبا گردد،يم
 بلكه ،ديآينم دست به نيد فهم از شيپ ريمتغ و ثابت. است نيد از دركي نوع تابع وي نيد
 نيا و ستين آن خود اما ،ميدار سروكاري نيد معرفت با جا همه ما و ابدييم تولد آن از شيپ

 از نيد كيتفك رفتنيپذ از پس سروش .)53: همان( »استي جاري بشر معارف عيجم در حكم
 معرفت« :داردي ناگسستني ونديپي بشر معارف گريد باي نيد معرفت ست امدعيي نيد معرفت

 ك يما نظر ازي نيد انيشوايپي زندگ خيتار و سنت كتاب، فهم از حاصله معرفتي عن ي،ينيد
 چيه اوالً گفت ديبا و است كننده ديتول يها دانش تأثير تحت ميمستق و كننده  مصرف معرفت

 اگر دوم. نباشندي متكي نيد رونيبي ها فهم و ها معرفت به كه ندارد وجود نيد ازي فهم
 باشند داشته ثبات اگر و شونديم متحول همي نيدي ها فهم ابند، يتحولي نيد رونيبي ها فهم
. )347: همان(» اند ابندهي تحولي رونيبي ها فهم نكهيا سوم و ماند خواهد باثبات همي نيد فهم

 داند،يم ريپذ ابطال اصل ك ي، استيمتكي رونيب فهم بهي نيد فهم هر كه  رااصل نيا سروش
 به ازين دنشيفهمي برا كه ندارد وجود سنت و كتاب دري نيد فهم از نمونه ك يديگويمي عني

 سروش. شودينمي منته اصل نيا ابطال بهي مورد نيچن افتن يو نباشدي رونيبي ها شهياند
 فهم و فهم نيب زيتما است معتقدي نيد معرفت و فهم تحول و بسط و قبض ةينظر براساس

ي سو از نامقدس و ريمتغ و سو ك ياز مقدس وي ابد نيب دهديم اجازه مسلمانان بهي نيد
 خواهد ديجد عصر و اسالم نيبي هماهنگ و اسالمي اياح اش جهينت كه كنند برقراري آشت گريد

ي نيد متون از ما فهم «است معتقد و رسديمي نيد سميپلورالي نوع  بهي و ادامه در. بود
 و ستين واحد فهم به شدن ليتحو قابل تكثر و تنوع نوع نيا و است متكثر و متنوع بالضروره
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 سروشي نظر ميمفاه نيهم ةيپا بر. )4و2: 1377 سروش،( »است اليس بلكه متكثر، و متنوع تنها نه
ي برخي برا توانديم ايپو فقه تنها او نظر از و دهد مي قراري سنت فقه مقابل در را ايپو فقه

 دهد ارائه حل راه ،روست هروب آنها با تهيمدرن بايي ارويرو دري اسالم حكومت كهي عمل مسائل
 خود، سرشت علت بهي انسان علم ك يعنوان به فقه كه ست ايمدع سروش .)51: 1379، سروش(

 عتيشر فهم است، توسعه حال در همواره فلسفه و علم كه آنجا از. استي نظر و ريپذ ليتأو
 هموارهي عيطب علوم و فلسفه ك يچون كه گرفت جهينت سروش. باشد وهيش نيهم به ديبا زين

 آگاهانه سروش. گذراست و ناكامل زيني فقه ةينظر است، كمالي جوو جست در و ناتمام
ي روشنفكر او نظر از نيبنابرا ،دهدي آشت مدرني روشنفكر با را نيد تا است اين دنبال هب

 ليدل به آن، ازي بشر فهم و نيدي باطن جوهر نيب يشناخت معرفت يدوپارگ وجود باي نيد مدرن
 نيب است تالش در سروش .)4و3 فصل: همان( است ريپذ امكان دو نيا نيب كينزد ةرابط وجود

ي برا پشتوانه نيبهتر را اخالقي و نيبنابرا. كند برقرار ارتباط اخالق و نيد اصول ،يدموكراس
 رديبگي سست داتيتق يا جامعه در اگر« است معتقد و دانديم آني بقا ضامن وي دموكراس

 ةپشتوان كه انياد سروش نظر از رايز ،)330: 1376، سروش(» افتديم خطر به همي دموكراس اتيح
 و نيد بودن ناپذير جمع  وي. )329 :همان( هستندي دموكراسي بقا ضامن نيبهتر ،اند اخالق

 دانديم نيد بري مبتني اخالق اصول راي دموكراس ةپشتوان و تفكري خطا ازي ناش راي دموكراس
 وي سنت فقه از سنت از دفاع در و دگريها تأثير تحتي داور رضا ،سروش مقابل در .)330: همان(
 از تر لياص و زيمتما را ١يشناخت يهستي پرسندگ وي كيزيمتاف نگاه دگريها. كنديم دفاع نيد

 متأثر يداور .)286 :1380، يدوالكامپان( داند يم ٢نگر دادهي اثبات علومي وجودي پرسندگ وي علم نگاه
 سجند مي ديجد علم روش هب توجه با را نيد كه  رايافراد و پوپر انيحام سروش، نگاه، نيا از
ي داور. كند يم نقد ،كنند يم دفاع ايپو فقه از و كرده نقد راي سنت فقهي علم نيقوان براساس و
 آنچه با را نيا دينبا و بود محتاط ديبا ديگو يم و كنديم انتقاد تجدد با و عصر با نيد قيتطب از

 نقد در وي. كرد اشتباه ،شوديم رذكي نيد احكام در زمان اتيمقتض تيرعا عنوان تحت معموالً
 است معتقد ،رنديبگ عهده بر را نيد ريتفس ديبا ديجد عقلِ و علم واجدين معتقدند كه كساني

 از جدا اطالعات و ليفضا از يا مجموعه به ،كنند مالحظهي علم روش با صرفاً اگر را نيد
 بشر كه استي تملك و تصرف نگاه در مورد بحث نيا مشكل و شود يم مبدلي نداريد عالم
 ما دسترس از خودي قدس قتيحق در نيد كهرا  مفهوم نياي داور. نگرد يم زيچ همه به آن با
 كنديم فكر و دانديم اساس يب سخن ،مينداري زيچي نيد فهم وي رأ جز و است رونيب

. كرد اطالقي قدس ساحت بر توان يم هم را سمينئورئال كه اند پنداشته نظر نيا انيسخنگو

                                                            
1. ontologique 
2. ontique 
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 ايدن با نيد. دانست اياح دينبا راي تحصل روش قواعد با نيد ريتفسي داور نظر از خالصه
 امروز بشر و ستين نيد گريد م،يبنگر آن به ديجدي نيابيدن نظر ةوجه ازي وقت اما ،دارد نسبت

 دانتقا مورد را ايپو فقه طرفداران وي سنت فقه نامنتقدي داور .شود آزاد نظر ةوجه نيا از ديبا
 .)299 :1378، داوري( دانديمي اسيس يريگ موضع بلكهي علم نهرا  آنها مباحث و دهد يم قرار

 عقل همين را آن جوهر و شده داده سازش جديد عقل با كه داند مي فقهي را پويا فقه داوري
 جزويِ عقل مگر و داريد كار چه دين و فقه به« پرسد يم پويا فقه طرفداران از و داند مي

 مركب اين مگر و رويد مي باطن به ظاهربين عقل با چرا نيست؟ كافي شما براي بين  مصلحت
 تغيير غربي فرهنگ ظاهر به رجوع با را دين ظاهر شود مي مگر ببرد؟ آنجا به را شما تواند مي
ي سنت فقه از دفاع دري و .)207 :1389، يداور( »گذاشت دين ياحيا و اصالح نام آن بر و داد

ي نداريد در طلب ديبا ،آمد شيپي نيد تفكر به بازگشت تحول كه ما زمان در« است معتقد
. آنهاست تحقق و نيد اصول به ازين دارد، ازين نيد بهي كنون عالم مييگو يم اگر و بودي قيحق
 ندارد، تياهم نيد اصوليي گو كه شد مطرحي صورت به مسئله مباحث، ازي بعض در اكنوني ول

 دري و .)228 :1389 :داوري( »داشت نگاه را آن هست كهي صورت به ا يداد رييتغ را فقه ديبا بلكه
 توسل با مجتهد و ندارد ضرورت ها استنباط منابع رييتغ و اصول در تصرف «است معتقد ادامه
 به احكام موضوع نييتع و شناخت چون و كند انيب را مسائل حكم توانديم اصول همان به

 اصول و فقهي علما نظر بدون فقه اصول فن در تازه اصول نكرد وارد است، فن اهل ةعهد
 معلومات شيافزا و علم شرفتيپ با مانندي مقدماتي داور. )299: همان( »رديگ صورت تواندينم

 ديبا اعمال و نيد فروع در و است علم روش زان،يم؛ رود يم كمال به رو وكند  مي رييتغ فهم
 نيا و دانسته ايپو فقهي فلسف ةپشتوان را باشد استي لمع روش با موافق كهي فهم و زمان تابع

 كنديم سست را نيد انيبن بلكه ستين نيد پشتوانه نيا «است معتقد و دانديم وهم را پشتوانه
 صورت آن در و شود استوار نيد عهد ديبا د،يآ وجود هب ايپو فقه عنوان بهي زيچ اگر اصالً و

 كننديم دايپ فقها كهي نشيب با رايز دهند، سفارش را ايپو فقه و نديايبي كسان كه ندارد ضرورت
 در انيپا دري داور .)204: همان( »كننديم تيرعا خود اجتهاد در را زمان طيشرا اتيمقتض بالطبع
ي عقل شده، داده سازش ديجد عقل با كه دانديمي فقه را ايپو فقه ا؛يپو فقه طرفداران از انتقاد
  .)307 :همان( دانديمي معن ازي خال را عهيمابعدالطب مسائل و كنديم ريتفس را نيد كه

 كه ست ايگريد مبحث سروش و داوري ةانديش دري اسيس فلسفة :ياسيس فلسفة) د
 ،هستند مدرني ايدني محوري ها مؤلفه كهي ا عمدهي ها مؤلفه از و شده آنها زيتما موجب
 ،يدموكراس ،يمدن ةجامع ،يآزاد بشر، حقوق توسعه، همچوني ميمفاه شامل و شده ليتشك
. استي نيد كيدموكرات حكومت بحث و استيس و عقل ا ياستيس و خرد فلسفه، و استيس

 در خود، آثار دري ميمفاه نيچن به پرداختن ازي داور تين نرياسكي مفهوم چارچوب براساس
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 نيچن منشأ كه ديجد دوران تيعقالن و ميمفاه نيا نقدي اسالم انقالب از بعدي زمان طيشرا
 حاصل را ميمفاه اين ازي اريبس دگريها از تيتبع بهي و رو نيازا ،است بوده،ي ميمفاه
 و براليل شمندانياند از تيتبع به سروش اما. كند يم نقد را و آنها داند يم ديجدي ايدن تيعقالن
ي رانيا ةعجام با را ميمفاه نيا و رديبپذ را ميمفاه ازي اريبس كه بود نيا هدفش پوپر اتينظر

 مسائل نيتر دهيچيپ ازي ك يراي آزاد ةمسئلي داور ،يآزاد مفهوم خصوص در. كند سازگار
 آنها اقوال و اعمال به اگر اما بودندي آزاد طرفداري مدع كهي افراد بسا چه ؛ به نظر ويداند يم

 و دانستهي آدم ذات جزء راي آزادي داور. شودينم دهيد آنها دري آزادخواه از نشاني كن توجه
 وي. كرد اشتباه سميليبرال با راي آزاد دينبا است معتقد و دانديم اباحه از متفاوت را آن

 و) 481 :همان( كنديم نقد كنند،يم جيترو اباحيتي معنا به راي آزاد كه  راپوپر مانند متفكراني
 هر با بود، اسازگارن ميقد استبداد از صورتي با گرچها كه دانديم يا يآزاد را ديجد ةدوري آزاد
. )482 :همان( است سازگار آن يها صورت ازي بعض با و ندارد تيضد اندازه ك يبه استبداد نوع

 استبداد آن با كه عقلي ؛داندمي آن از متابعت و غربي عقل به رسيدن عين را آزادي داوري
 از جديد آزادي اينبنابر. شود مي قلمداد آزادي به خدمت نو، استعمار و استعمار و مردود قديم
 جا هر و است آمده پديد دهد، مي سامان و نظام آدم و عالم به كه عقلي ظهور با داوري نظر
 قرون در كه بشر وجوه ازي شأن سميبراليل دري داور نظر از. شود ينم منفك عقل اين از ،برود
 ساحت نيا در بشر ذاتي وقت اما. افت يتياهم و شد آزاد بود، شده غفلت آن ازي وسط
 كه دانديم يا يآزاد را غرب ديجدي آزادي داور. افتاد خطر به همي آزاد شد، منحل او وجود

 بتواند تا كند قطع راي بستگي ها رشتهي تمام ديبا كه است افتهي يموجود را خود بشر آن در
ي آزاد ظهور وي. شود ناتيكا دائرمدار و اورديب در خود تملك و تصرف در را زيچ همه
 جا ك ياز را نهايا ةهم منشأ و دانسته ديجدي تكنولوژ و استيس علم با مقارن را ديجد
 آن تحقق و قتيحق انكشاف با آن را و دانديم مجاهده و درد راي واقعي آزادي داور. داند يم

 در .)492: همان( ندارد خبري آزاد از است گانهيب قتيحق ةجلو با كه يو كس دانديم همراه
 نكهيا از قبل كه دانديم شدني اجتماع از شيپي اصل را آني داور بشر؛ قحقو مفهوم خصوص

 عتيطب به متعلق و شد پرورده غربي فلسف وي اسيس تفكر در ،شود ظاهر بشر ةياعالم در
 وي نيا وجود با. نشد نژاد و نيد به ديمق هنوز و است خيتار و زمان از رونيب كه استي بشر

 متجدد جهان به متعلقي امر راي مدن روابط بر حاكم اصول از يا مجموعه عنوان به بشر حقوق
 را خود كه ديجد دوران بشر از متفاوت را ميقد دوران بشر مفهوم نيا ةواسط به و دانديم

 قرن دري غرب بشر كه بود يا نهييآ بشر حقوق «)222 :1389، داوري( دانديم داده قرار عالم محور
: همان( »شد همبستهي عيطب حقوق وي آزاد با بشر وقت مانه از و ديد آن در را خودهجدهم 

 در ؛داند يم تجدد راه ةادام را توسعه وي خيتاري امور را تجدد و توسعه مفاهيمي داور. )233
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 در قبل قرن چند در كه دانديميي ماجرا را تجدد وي. دانديم تجدد ةتوسع را توسعه قتيحق
 از منظور و آمده ديپد غرب در كه ستين ادييز مانز مدت زين توسعه مفهوم و آمد شيپ غرب
 در مسئله نيتر ياساسي داور اما ،)7:1384 ،داوري( است غرب تمدن وي زندگ صورت بسط آن
 دوران را ديجد دوران آنكه با وي. دانديمي تكنولوژ و علم ةتوسع ةمسئل راي فعل مسائل انيم

 ازي ك يعنوان به زين توسعه مورد در كه ستاي عيطب و دانديمي زيگر انسان وي آدم تينفسان
 در موضع كردن مشخص در خصوص  يوقت ،باشد داشته را هانظر نيهم دوران نيا محصوالت

 سراغ توسعهي زير برنامه جزي راه فعالً من كه است نظر نيا بر ،شوديمصحبت  توسعه مورد
 فلسفه، تاريخِي ابتدا از يداور است،يس و فلسفه نسبت خصوص در. )157 :1375 ،گنجي( ندارم
 ةمرتب را استيس ةمرتب بلكه سطح ك يدر نه اما ،دانست يم وابسته هم به را استيس و فلسفه
 پرسديم زهايچي ستيچ از كه دانديم تر عيوس يا مرتبه در را فلسفه و مردمي عموم امور ةادار

و  افتيدر عالم نظام مكك به كه دانديمي نظام راي اسيس نظامي داور. )102 :1383، داوري(
. شد جادياي ختگيگسي نوع و خورد هم به متجدد عالم دنيرس فرا با نظام نيا اما شد، سيتأس
 استيس و فلسفه نيب ديجد ةدور در اينكه يكي داند، يم چيز دو ازي ناش را تيوضع نيا وي

 ها زبان در آشوب آمدن ديپد ديگري. گرفت صورت خلط آنها انيم و شد برقرار يا تازه نسبت
 خلط اما ،داند يم استيسي مبنا را فلسفهي داور. شد جاديا سوءتفاهمي برا نهيزم آن اثر در كه
ي افرادي و. كنديم رد راي اسيس اغراض به فلسفه لباس پوشاندن و استيس و فلسفه انيم

 معتقد انيپا در و دهنديم انجامي اقدامات نيچن كه دانديمي افراد را نگتونيهانت و پوپر مانند
 اديبن يب زين كيتكن و علم بلكه استيس فقط نه شود، اگر و باشد استيس ابزار دينبا فلسفه است

 در عقل و استيس خرد، نيبي داور ،استيس و خرد خصوص در. )102- 114: همان( شونديم
 ةجلو و نفس صفت را عقلي و. شوديم قائل زيتما ديجد دوران در عقل و ميقد دوران
 بهره آن از و رنديگيم قرار آن در افراد كه دانديمي نظام را تيعقالن و دانديم تينفسان

 متجدد عالمي عقل نظامي ها جلوه از يا جلوه را ديجدي اسيس عقل نظام و استيس وي. برنديم
 و دانديم رياخ ييگرا عقل ا يسميوناليراس در شده دهيپوش را زمان و عصر تيماه و دانديم

ي زندگ عقل نيا براساس خواهند يم كه يدرصورت ييگرا عقل نوع نيا به وابستگان «است معتقد
 و وحدت در راي مثال ةجامع نيا ديبا دهند، سامان غرب ةجامع ةنموني رو از يزير برنامه با را

 قيطر از صرفاً را جديد دنيايي اسيس مسائلي داور. )124 :1389 ،داوري( »بشناسند آن تيتمام
 كمكي خردمند و تفكر از ديبا استيسي برا كه است معتقد بلكه داند،ينم حل قابل استيس

 با كه تفكر نيا دام در افتادن وي اسيس قدرت به دادن اصالت راي زدگ استيس وي. خواست
 راه و آورد وجود به زانيم هر به و هر جا در را دانش و فرهنگ تفكر، توانيم قدرت اعمال
 عقل و دانديمي اسيس عقل ةپشتوان را فرهنگ و تفكري داور. )144: 1386 ،داوري( دانديم برد،
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 تأثير تحت فلسفه و تفكر نكهيا از وي. داندينمي ابيدست قابل پشتوانه دو نيا بدون راي اسيس
 از ثرأمت را ديجد استيس نيا و كنديم انتقاد ه،رفت سؤال ريز فلسفه و اند گرفته قرار استيس

ي معنا به سميپلورال نيبي داور سم،يپلورال مفهوم خصوص در .داند مي غرب ديجد فلسفة
 ياسيس يبردار بهره نوعي آن را و گذارد يم تفاوت ميقدي معنا بهي انگار كثرت و ديجد

 بشر وضع براساس ديجد سميپلورال «او نظر از. دانديم مباح را نيد بهي حرمت يب كه دانديم
 .)125 :1378 ،اردكاني(» كنديم ريتفس را زيچ همه خود عقل ةطواس به كهي بشر آمد، وجود هب ديجد
ي بعض ،گرفت خوده بي دئولوژيا شكل و آمد وجود هب وضع نيا با سميپلورالي وقت نيبنابرا
 كل در كه اند داشته اظهاري برخ كه طوري هب ،داد قرار خود تأثير تحت راي فلسف شمندانياند

ي وستگيپ وي همجنس و تينيع و وحدت بر ،يوستگيپ مناه وي جنس ناهم و تنوعي علم نظام
  .)همان( دارد غلبه

 براليل متفكران و مدرن ةدور ييگرا عقل پوپر، سميبراليل تأثير تحتي داور برخالف سروش
 است تالش در و رفتيپذ را مدرن ةدور ميمفاه ازي اريبس ن،يابرليآيز و روسو الك، مانند

 كهي داور با اسيق در سروش سم،يبراليل بحث در. دهد ازشس نيد با را ميمفاه نيا آگاهانه
 كرد، زيچ همه در متصرف و مالك را بشر كه داند يم سميبراليل ازي وجه را ديجدي آزاد

 كامل مثلث ةسازند را آنها و كند يم ميتقسي معرفت وي اسيس ،ياقتصاد ضلع سه بر را سميبراليل
 پاسخگو قرارداد، مانند ميمفاه ازي اريبس و دانديميي رها مكتب را سميبراليل سروش. داند يم

 از قبل دوران در كه  رارهيغ و رقابت اصل و انيآدمي عيطب وي فريك حقوق دولت، بودن
 سروش .)90:1380 ،سروش( داند يم براليل متفكران يها تالش حاصل ،بوده مطرود ميمفاه

 تياشراف شر از جامعهيي رها و يارد هيسرما و هيسرماي آزاد خواهان راي اقتصاد سميبراليل
 در جوابگوبودنشان و استمدارانيس رفتار كردن قانونمند خواستار راي اسيس سميبراليل وي فئودال
 سميبراليل در. داند يم حقوقشان آوردن دست به با سرنوشتشان در مردم مشاركت و مردم مقابل
 نيهم بسط و بود سايكلي نيد تبداداس مخالف سميبراليل نوع نيا كه است باور نيا بري معرفت
 خصوص در. ديانجام شناسانه معرفتي خواه يآزاد اي يجوي ييرها به كه بود سميبراليل از بخش
 كه دانديمي اسيسي بردار بهره نوعي را ديجد سميپلورال كهي داور برخالف سروش سم،يپلورال

 عالم را عالم و گريزناپذير و شريب طبيعي، را تنوع و كثرت داند،يم مباح را نيد به يحرمت يب
 اين سرّ و داند مي ناخالص را جامعه و فرد شريعت، عت،يطب عالم وي. داند مي ناخالصي
 خاك بر وحي آسمان از دين باران وقتي است معتقد و داند مي دين شدن بشري را ناخالصي

 گمارند، مي تهم زالل دين فهميدن به ها عقلها و ذهن كه همين و بارد مي بشري افهام
ن يا وجود با .)38و37 :1377، سروش( كنند مي تيره را آن و آميزند مي آن با را خود هاي داشته

 ةعقيد از دست كسي كه نيست امعن بدان اين است معتقد تكثرگرايي خصوص در سروش
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 و كرد منحصر محدود ةآموز چند در نبايد را دين گوهر كه استعنم بدان بلكه بردارد، خويش
 بر همچنان كه مجازند فرقه هر او اصحاب نظر به. دانست نبايد مهتدي و ناجي را خود فاًصر
 در. )2: همان( است خود ةطريق شناختن بهتر نيست، خود ةطريق نفي مراد ،بمانند خود ةطريق

 استيس با مطابق راي اريشهر نييآ و كند مي يابي شهير آن را سروش مدني ةجامع خصوص
 از مردم انتقال در و كردهي بررس راي مدن ةجامع روسو و الك از تيتبع به يو. داند يم مدرن
ي برا راي نداريد گونه هر و كند يم استفادهي نداريد مفهوم ازي مدن ةجامع بهي بدو ةجامع
 نظر از. دانديم برهنه انساني برا پوششي نوع مانندي مدن ةجامع بهي بدو ةجامع از گذر

 و دوران در نظارت نيا و كنديم نظارت حكومت به كه است يا جامعه ،يمدن ةجامع سروش
 در سروش بشر حقوق ةمسئل خصوص در. )64 :1379، سروش( است مختلفي ابزارها با عصرها

 خيتار به متعلق وي مدن روابط بر حاكم اصول از يا مجموعه را بشر حقوق كهي داور با اسيق
ي مدن ةجامع و ديجدي ايدني برا يا يحقوق فيلتكا و حقوق حق، بحث تبع به داند،يم ديتجد
 فيتكال مقابل در و بشر حقوق عنوان تحت را حقوق نيا كه رديگيم نظر در ها انساني برا

 جهان كه نيشيپ جهان مقابل در و مدار حق جهان را ديجد جهان سروش. كند ميي بررس
 شتنياز خوي آگاه ضمح به گذشته در انيآدم «است معتقد و داند يم بوده مدار فيتكل

 حقوق از ما: كنند يم سؤال تولد از پس د،يجد جهان در اما ست؟يچ فيتكل كه پرسنديم
 عتيطب وي انسان عالم در خودي ها ييتوانا و عقل براساس ميدار اجازه كجا تا و ميبرخوردار
 خواه ،بودن انسان حكم به را انسان سروش حال هر در. )147 :1384 ،دباغ سروش( »ميكن تصرف
 ةنكت نيا و داند يم فيتكال و حقوق رشته كي يدارا ،رهيغ وي حيمس خواه باشد مسلمان

ي آزاد بحث در  .)150 :همان( داند يم ديجد جهان در بشر حقوق فلسفة فهم ديكل راي ديكل
 به استبداد نوع هر با كه داند يم مدرن عقل حاصل را ديجدي آزاد كهي داور برخالف سروش

 سه قالب در راي آزاد است، سازگار آني ها صورت ازي بعض با و ندارد تيضد اندازه كي
 ،يآزاد سقف بحث در. كند ميي بررس روش چون آزادي و عادالنهي آزاد ،يآزاد سقف عنوان
 شوديم بار آن بري وديق هم و دارد اريبس ابعاد هم كه داند يمي گريد نعمت هر مانند راي آزاد
 نگاه. 1: داد قرار مدنظر راي آزاد به نگاه نوع دوي و. دانديم ستياشان را نامحدودي آزاد و

 حق ك يراي آزاد آن در كهي حق نگاه. 2 ؛رنديگيم راي آزاد استقاللِ آن در كهي ا لهيوس
 بحث در .دانديم ديجد جهاني دستاوردها از و عادالنهي آزاد را حق چوني آزاد و دانسته
ي وقت ما گذشتگان است معتقدي و. دانديم عدالت ازي يجز را آزادي سروش عادالنه،ي آزاد
 نوع اما ،اند داشته منظور را ليرذا ازي آزاد وي دروني آزاد شتريب گفتند يم سخني آزاد از
 و نسبت عدالت با و نبوده نيشيپ اتيادب در كه است) ياسيسي ها يآزاد(ي آزاد ازي گريد

 محدوديي توانا وي ستگيشا كهي زيچ تنهاي عن ينهعادالي آزاد سروش نظر از. دارد ارتباط
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 راي آزاد نيبرل ايزيآ از تيتبع به عادالنهي آزاد در سروش. است عدالت ،دارد راي آزاد كردن
 را دري آزاد ويي رهاي نوع را ازي آزادي و. كند يم ميتقس در و از اي يمنف و مثبت نوع دو به
ي آزاد ازي وقت عارفان آن در كه كند يم هيتشب عرفان به را آنها سپس و داند يم بودن خودي آقا

 سپس م،يدار هيتخل اول ما نكهياي عن ي؛آورند يم زبان به را معنا نيهم ،كنند يم صحبتي درون
 و دانستني براي روش راي آزاد سروش روش چوني آزاد بحث در. )219 :1379 ،سروش( هيتحل

 در. )219: همان( دانديم تر پرجان باشد اناترد هرچه را انسان و دانديم آموختن و شناختن
 اما. داردي مهم نقش مانيا ،ينيد كيدموكرات در حكومت خصوص هب سروشي اسيس گفتمان

 در آنها كه است ريپذ امكاني صورت در تنها افراد مانيا و دارد تعلق فرد به مانيا او نظر از
 سروش. دهند يم ليتشك زين راي دموكراس ةشالودي آزاد و مانيا جهينت در. باشند آزاد انتخاب

 و ييگرا كثرت شالوده، براليلي دموكراس در. است قائل تفاوت براليل وي نيدي دموكراس بين
: تاسروش، بي( شود بنا مانياي آزاد ةيپا بر ديباي نيدي دموكراس كه يدرحال. است ينيرديغ ةجامع

 نظر ديتجدي حدود تا خود رياخ تفكر در سروش وي داور كه داشت نظر در بايد پايان در. )21
 ما ةجامعي اساس مسائل كه است اعتقاد اين بري داور. اند شده كينزد گريهمد به و كرده

 سراغ توسعه راه جزي راه فعالً من توسعه خصوص در و هستندي تكنولوژ و علم توسعه،
 مطلب يك را توسعه اصالً او. كرد مخالفت آن با توان نمي و هستيم وابسته توسعه به ما. ندارم
 و داند مي تاريخي امر يك را آن بلكه كرد، اقامه داليل آن عليه و له بتوان كه داند نمي نظري
 يا دانيم مي درست آن را ما كه نيست اين مسئله و ايم شده مواجه آن با تاريخ در ما« است معتقد

 به و است شده وابسته توسعه به ما زندگي بلكه ندارد، يا دارد مناسبت ما سنن با يا نادرست
 مقابل در. )14 :1384، داوري( »باشد مخالف توسعه با تواند نمي سياستمداري هيچ ،سبب اين

 سروش. آوردي رو تهيمدرن مسائل به و شد دور خود ةياول تفكرات ازي حدود تا زين سروش
 نهد يم انيبن خود يعلم يشناس روش بري مبتن را خودي اجتماع وي اسيس اتينظر دوره نيا در
ي و. است شده وارد مدرنيته و سنت گفتمان به و هشد خارج غرب و شرق گفتمان از يكل به و
 راززدايي وبر ماكس از تبعيت به را بشر تاريخ در عطف ةنقط و حادثه نيتر مهم دوره نيا در
 انسان كهي علم ةشياند كه رسد يم جهينت نيا بهي حدود تا نكهيا اي .)5 :1379 ،سروش( داند مي
 ةمسئل اينكه يا. )18 :1381 ،سروش( است ستياليماتر كيمتد لحاظ به ،گرفت جد به را آن ديجد

 به مختلف اشكال مدرن عقالنيت: نويسد مي و دهد مي قرار توجه مورد را عقالنيت و مدرنيته
 مدرن لمع اما ،است مدرن عقالنيت تجلي از اي نحوه داريم ما كه معيشتي همين .گرفت خود

 ما كالسيك گفتمان. دارد مدرن عقالنيت به نسبت را نمايانندگي و نمايندگي بيشترين
 بيرون ديني فكر ةسيطر از كمتر و است ديني گفتمان يك اغلب انساني عالم در خصوص به

 وقتي. است بوده ديني ةانديش با اول ةدرج در جهان كردن رازآلود مسئوليت اصوالً. است مانده
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 دولت انتخاب، سياسي، مشاركت ملت، حق، مثل را جديدي مفاهيم شويم مي سياست وارد ما
 و غايب، ما ةگذشت گفتمان از و ادبيات از كامالً كه كنيم مي مالحظه شهروندي حقوق پاسخگو،

 برابر در ديگر ما سروش، تفكرِ از مرحله اين در. )14 :1379 ،سروش( هستند مدرن گفتمان جزو
 يا بخواهيم كه داريم قرار زمانه يك در ما نگيريم، ا يبرگيريم آن از چيزي تا نداريم قرار غرب

 سروش دوره نيا در. شناخت را آنها بايد كه دارد اقتضائاتي زمانه اين و دارد وجود نخواهيم
 نيا اقتضائات از كه داند يم مدرن ةدور تيعقالن ةكنند انينما را مدرني ايدن ميمفاه ازي اريبس

 گفتمان وي فكر ميپارادا وي معرفت ةمنظوم بهي وقت شود يم معتقد انيپا در و ندهست دوره
 مينخواه اشتباه دچار گريد ،ميبسنج را گريكد يبا ميمفاهي شاونديخو نسبت و ميكن نظر حاكم
 ليدل يب البته. ميكن قيتطب و ليتحمي گريد گفتمان بر را ها گفتمان نيا ازي ك يميبخواه كه شد
 به. )21و15 :1381، سروش( ميهست گذار دوران در ما. ميشو يمي اشتباه نيچن دچار هگا كه ستين

 به حدودي تا و شده تر كينزد گريكد يبه سروش وي داور تفكر متأخر، دوران در حال هر
 غرب عالم ازيي ايجغرافي بخش ما مشكل كه  استنيا مشترك ةنقط و اند دهيرس مشتركي نقاط

 .نبودي خبر آن از ،قبل دوران در كه ميمواجه ييها يژگيوبا  بشر خيتار رد يا دوره با ما ست،ين
 كه چنان با گذشته متفاوت است باشد، داشته شهير قبلي ها دوره درهم كه  هرچند دوره نيا

  .بازشناخت آن در را آن ارزش و نگرش رييتغ توان مي
  
  نتيجه

 آن با تقابل در اي آن از تأثير هب مدرن،ي ايدني ساختارها هجوم ليدل به معاصر رانيا در
ي اسالمي جمهور ةدور رانيا دري فكر ةمناقش نيتر مهم. گرفت شكلي اديزي فكر مناقشات

ي فكر انيجر دو نيا ندگانينما نيتر مهم. بود هايدگر طرفداران و پوپر طرفداران نيب ةمناقش
 تحت و ندشد ظاهر رانياي اسالمي جمهور پردازان نظريه عنوان به كه بودند سروش و داوري
 ةجامع در را متضادي اغلب فكري مباحث توانستند تحليلي و اي قاره فلسفي هاي جريان تأثير

 توانستند كه گرفت شكل رانيا در گفتمان دو آنها،ي فكر مباحث ةواسط هب. بيندازند راه ايراني
 اثرگذار يرانا ةجامع در يرمذهبيغ و مذهبي اجتماعيِ و سياسي هاي جريان گيري شكل بر

 فلسفه از دفاعدر پي  اي قاره فلسفة و دگريها از تأثير بهي تيهو وي نيد قيعال باي داور. باشند
 مورد دري روشنگر ضدي ها فرض شيپ بردن كار به و گرايي علم ،ييگرا منطق با تيضد و

 عقل اي يسوژگ هيعلي مذهب يريگ موضع ،يزيست غرب نيهمچن و علم ن،يد است،يس جامعه،
 پوپر، علم فلسفة ،ياسالمي ها شهياند و تجارب از متأثر وي نيد تعلقات با سروش .بود مدرن
 با نيدي سازگاري پ در آگاهانه سم،يبراليل وي ليتحل فلسفة يشناخت معرفت وي منطقي ها دقت
 كدام هر و ديرس خود اوج به و شد شروع اختالف با انقالب اول از آنها مباحث. بود تهيمدرن
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 بشر، حقوق توسعه، جامعه، دين، فلسفه، علم، مانند مفاهيمي خصوص در را زيادي حثمبا
ي برخ زعم به. اند كرده مطرح متقابل طور به غيره و غرب، پلوراليسم، آزادي، مدني، ةجامع
 دو اين مباحث متأخر دوران در رسد يم نظر به اما دارد، ادامه ناهمچن مناقشه نيا نامتفكر

 نقاط به متفكران نيا غرب و شرق گفتمان افتن يانيپا با و شد تر كينزد گريدك يبه انديشمند
 غرب عالم ازيي ايجغرافي بخش ما مشكل كه  استنيا مشترك ةنقط آن و اند دهيرس مشتركي

ي اساس مسائل داوري. استيي ها يژگيوي دارا كه ميمواجه بشر خيتار دري ا دوره با ما ست،ين
 وي معرفت ةمنظوم بهي وقت است معتقد زين سروش ،داند يم فناوري و علم توسعه، را جامعه
 دچار گريد ،ميبسنج را گريكد يبا ميمفاهي شاونديخو نسبت و ميكن نظر حاكمي فكر ميپارادا
  .ميكن قيتطب و ليتحمي گريد گفتمان بر را ها گفتمان ازي ك يكه شد مينخواه اشتباه
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