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   مناسبت به>  ل شما نسيم <  روزه  يك همايش  آه خبر داديم>  امروز گيالن <  سوم ي  در صفحه روز گذشته
   عصر مشروطيت ، شاعر ونويسنده)  شمال نسيم (  حسيني  الدين  سيد اشرف درگذشت  سال هفتادمين
  .شود  برگزارمي در تهران) فردا ( پنجشنبه
ود  حد  را آه  شمال  نسيم ي  روزنامه  آن  الي  وال به  از تاريخ  برگي  به  انداخت  خواهيم  نگاهي  صفحه امروز دراين
  . آرد  خواهيم شد را تورق  منتشر مي  در گيالن پيش يكصد سال

   به  نسبت  است  زمين نگار گيالن  روزنامه  وپيشكسوت  نوزاد، محقق  فريدون  در زير خواهيد خواند نگاه آنچه
  . بود سيده ر  چاپ  به-  گيالن  جرايد و مجالت  تاريخ-   در آتابش  از اين  پيش  آه  شمال نسيم ي روزنامه
    و هنر  فرهنگ بخش

 را   حسيني  الدين  و اشرف  شمال نسيم  باشد، اما نام  و شعر سر و آار داشته  با روزنامه  است آمتر آسي
   هم  آه اي آرد و روزنامه  مبارزه  تظاهر و توقع  بدون  و آزادي  مشروطيت  را در راه عمري  آه  باشد، مردي نشيده
،   است  ريخته  وخودآامگان  آزادگان  جان  آام  به  شهد و شرنگ اش  و آزاده  امتياز و مديروارسته  صاحب  زندگي پاي

   گرم هاي دل  الدين  اشرف  براي  هم  شمال  و نسيم  را داشت  شمال  فقط نسيم  از دار و ندار جهان  الدين اشرف
 از  توان  مي  آه  است  تعريفي  بهترين ا، و اين ر  و استبدادآشيده  ديده  رنج ها ايراني  ميليون و حساس

  . نمود اش  وروزنامه  گمنام  حال  و در عين خوشنام مردي
.   است  و توجه و از چند لحاظ در خور اهميت  گيالن  مشروطيت  دوران  و با ارزش  از جرايد وزين  شمال نسيم
 از   روزنامه  آامل ، دوره  است منطقه  در اين  آن  تحول و سير  از مشروطيت  و مستندي  جامع تاريخ  آه  آن نخست
   و پرهيجان درست  تاريخ  آننده تواند بيان  شود، مي  از آودتا اگر يافت منتشر پيش  شماره  تا آخرين اولين

ها را  رافها وتلگ  مصر بود بيانيه  الدين  اشرف و استبداد باشد چون  ارتجاع  عليه  گيالن  مردم  و قيام مشروطيت
 پر شور و   از تاريخ  پر اهميتي تواند گوشه برساند، مي  چاپ  خود به  در روزنامه  و آاست  آم بدون

   داده  خودرا از دست  موثر هويتي  ومدارك  اصلي  اوراق  متاسفانه  صغر سن  با تمام  را آه مشروطيت اضطراب
   غير قابل مرزدار و سقوط تهران  آزادگان  خيزش  در پيرامون يرش نظ  آم  ارزش  ويژه به;  و آشكارانمايد  روشن است

  . انكار است
   راد مردان  نويسندگي  در سبك  وممتنع  و آاربرد سهل  نويسي  از نظر ساده  شمال  نسيم  آه دو ديگر آن

   انقالبيباشد،  خود متوجه  آه  آن  بدون  شمال نسيم.   است  العاده  فوق  واجداهميت صدرمشروطيت
  نوشت  مي  هم  چه  و آن نوشت  را مي ، همان گفت  مي چه  آن  الدين اشرف.  و شعر پديد آورد درنويسندگي

   عوام  و درك  فهم  و قابل  و روان بسيار سليس ، مقاالتش  حشو و زوايد و پيرايه بدون.  بود  جان  و آالم آالم جان
   دوري  و ثقيل  دير فهم لغات  و استعمال  نويسي ، از قلنبه دستوري   و اصول  مقررات آامل بود، با رعايت

 باشد،   داشته  وهنري  بديع  شاهكاري  وجود آوردن  قصد نظر به  آه  آن آرد، بدون  خودرا بيان ، استدراك جست مي
   نمود آه  و پيشرفت  قدر علمداري  آن  راه  در اين  شمال نسيم  گفت  يقين  به توان مي. آرد واقعا شاهكار مي
  .  نيافت  حاضر همپايي  زمان درعصر خود و حتي

 تجدد و   راه  بخشيده  ويژه  اهميتي روزنامه  به  و گويندگانش  و گردانندگان  شمال  نسيم  ديگر، پيشگامي سه
   انقالب مولود اصيل و   پاك  زاده شمال نسيم.  گشود  و احساس  ذوق  صاحبان  همه  را براي  وشعري  ادبي انقالب
   رسالت  اين  هم درستي  ايفا نمايد و به  موثري  نقش  ايران  و آهن  اصيل بايد خودنيز در ادبيات  بود و مي ايران

   واقعيت  اين به  الدين  اشرف  ديوان  و حتي  درروزنامه  وزودگذر در اشعار مندرج  آوتاه با مروري.  داد  را انجام تاريخي
   پرستان  آهنه  از هياهو و جنجال  خوف  بدون  شمال نسيم  چگونه  آه شويم  مي  و متوجه آنيم مي  اعتراف
ها،  ها، پا برهنه  نمدي  آاله از طرز بيان;  پرداخت  اشعار عاميانه  ساختن  را بشكند به  و قافيه  وزن آنكه بدون

  . ريخت  پي  ايران  براي و شعر نو را با فكر نو  گرفت سوادها الهام ها،بي چوخاپوش
   مال  راستي  به  شمال نسيم.   دانست جامعه  محروم  طبقات  به  آن  را بايد در وابستگي  شمال  نسيم موفقيت
   با تكيه  نشر دهد نه  مردم  را بازبان  مردم ، پيشنهادهاي  مردم هاي ، خواسته بايد افكار مردم  بودو حتمامي مردم
   ايران ،مردم  الدين  اشرف  نيز از بدو انتشار تا روز مرگ  دليل  همين ، به ادبي  مختلفه هاي  و سبك  مكاتيب به

   به  دهان  را مردم  شمال  نسيم  و مستدل  و روان دلنشين بردند، مقاالت  زر مي  ورق  را چون  شمال نسيم
  . از بر نباشد شد آه مي پيدا تر آسي  را آم  و دلپسندش نمودند و اشعار وزين  مي نقل دهان

   به  و گوش  دهان  به  دهان  مردم  را درسراسر ايران  عارف  و تصنيف  الدين  بعد شعر اشرف  به١٣٣٣  از سال<
  ١.> عصر بود  ادبي هاي  پديده شنيدند و از موثرترين خواندندو مي  مي گوش
   الثاني  ربيع٩   مورخ  اول  سال  تا هيجدهم يكم  و از شماره  داشت  متفاوتي  انتشار مشخصات  در طول روزنامه
   ميان  درشت  باحروف روزنامه نام.  بود  ثابتي فاقد آليشه)   مشروطه٢  سال (  الدين اشرف  قول  يا به١٣٢٦
   شعر  در آادر ديگري  و زير آن  دروسطكادر قرار گرفته اي  خانه  چاپ هاي گل

     شمال  نسيم  اي  خبر باش خوش
    وصال رسد زمان  ما مي  به هآ
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   اشرف-  مدير و نگارنده <  راست سمت.شود  مي  ديده  دو آادر آوچك در طرفين.   است  رسيده  چاپ به
  و سمت>   مشروطه٢  سال- ١٣٢٦   الثاني  ربيع٩ -   شمال  نسيم  اداره  رشت-  مراسالت  عنوان-  الحسيني

 -  فرانك١٤ اروپا -  منات٦   روسيه-   قران١٨   ساير واليات-   قران  دوازده خلهدا-   ساليانه  اشتراك-  قيمت < چپ
  >.  شاهي  سه  نسخه قيمت
  :  است  زير داشته  شرح  به  شعاري ي روزنامه
  شعار ما

    صبحدم  نسيم  اي  بخشي روح
    دمبدم  آردي  ما را زنده روح
    يابد از تو حال  صد ساله مرده
    شمال تو از سمت گويا  رسي مي
    رشت  گويا ز عطرستان وزي مي

    و دشت  شد معطر آوه از شميمت
   تر  زد بر مشك  طعنه  عطرت بوي

   گذر  گيالن  سوي تو مگر آردي
 در   و به  آس  هيچ  براي  روزنامه اين<:   است رسيده  چاپ  اخطار به  چهار اين  دو صفحه  ستون  قسمت در آخرين

   فروش  و بازار به  آوچه  و ميانه عمومي  در مجامع  توسط اطفال  روزنامه اين.  نخواهد شد ستادهفر  احدي خانه
   اطالع  دارالمرز رشت ناصريه  در خيابان  الوثقي  عروه  مطبعه  باشد به  مايل  ساليانه اشتراك  به رسد، هر آس مي
  ٢.>بدهد
،   است  نشر يافته  شماره٧٢   درمجموع١٣٢٨  تا آخر شعبان١٣٢٥   شعبان٢   از تاريخ  روزنامه  و دوم  اول سال

   باالي  متر در قسمت  سانتي٥/٦١٨/٥x ابعاد  به  دارد، آادري  شرح  بدين  مشخصاتي  سوم سال  شماره دهمين
     و بيت  آن  باالي  و شمال  خط نسخ  به  آادر نسيم وسط اين.شود  مي  ديده روزنامه
    شمال  نسيم ي  ا  خبر باش خوش
    وصال رسد زمان  ما مي  به آه
، در   شده چاپ>   حريت-  اخوت <  با خط نسخ دايره اين>   زمان-  خبر باش <  باالي  و درست  دايره  نيم  صورت به

 و زير  يكديگر  مقابل  دست  شيپور به  دوفرشته  در طرفين  و زير آن٥/١ در ٥/١   آوچك  آادر و مربع باالي دو گوشه
   طبع  شد به  عجالتا هر قدر ممكن روزنامه  اين  جمله  راست  آادر سمت در اين. شود  مي  ديده٤٣xآنها در دو آادر

   توجه جلب>  شاهي  سه  در رشت  هر ورق ، قيمت  قران١٥   ساليانه اشتراك < چپ و سمت> رسد مي
  المعظم  شبعان٢  تاريخ <  شرح  به  انتشار آن  و تاريخ  شده  آشيده  آادرخطي  داخل  شمال نمايد، زير نسيم مي

 المضطر   يجيب امن< وسط   سوم ، سال١  صفحه < راست  سمت  آادر اصلي ، باالي  است  گرديده ثبت> ١٣٢٩
 با   روزنامه  دوم  ستون  چهارم سطر و صفحه آخرين.   است  رسيده  چاپ به> ١٠  شماره <  چپ سمت>  اذادعاه
  .رسد  مي  پايان به>   الوثقي  عروه ، مطبعه ، رشت الحسيني اشرف < مانه آ سه

 تا   گاهي اش  هر شماره  در تهران  بود ولي اي ، چهارصفحه يافت  نشر مي  در رشت  آه  تا موقعي  شمال نسيم
  .  داشت  الدين اشرف  مالي  وضع  به ها بستگي  ازدياد برگ رسيد و اين  مي  هم صفحه دوزاده

 زياد از   نويسندگان  قلم توانند به  مي محترم  خوانندگان  آه  داشت  عجيبي  بزرگوار مرد نوسانات  اين زندگاني
   سبك  به تري  بيش  منظورآشنايي فقط به.  بخوانند  مختلف  و مجالت  در روزنامه آتاب  اين  نويسنده جمله
  .نمايد  مي  جا ثبت  او را در اين  تاريخي  حال ر عينطنزآميز و د  مقاله  سه  الدين  اشرف نويسي ساده
  :  نوشت پي
  رشت ، چاپ  ق١٣٢٥  شعبان٢،   اول ، شماره  اول ، سال  شمال  نسيم  روزنامه-٢ و ١
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اء موحد، استاد فلسفه و منطق انجمن حكمت و فلسفه ايران، پس از سيزده سال، دآتر ضي:حميدرضا ابك
بار  دومين» درآمدي به منطق جديد«اول بار به خاطر تأليف . سومين جايزه آتاب سال را هم دريافت آرد

منطق «اثر رنه ولك با همكاري پرويز مهاجر و اين بار به خاطر تأليف » نظريه ادبيات«خاطر ترجمه آتاب  به
چهار جايزه از جوايز .اي آه درباره منطق موجهات به زبان فارسي منتشر شده است ؛ اولين رساله»موجهات

اي از توجه به موضوعات فلسفي در  شايد اين اتفاق جلوه.  به حوزه فلسفه اختصاص داشتند٨٢آتاب سال 
ي، سردبير آتاب ماه ادبيات و اصغر محمدخان به همين خاطر همراه علي. هاي اخير باشد ايران، در سال

هاي اخير  هاي فلسفي در سال فلسفه، با ضياء موحد گپ و گفتي آرديم تا ببينيم وضعيت انتشار آتاب
 .چگونه بوده است

  
هاي فلسفي منتشره در سال گذشته برنده جايزه  باالخره امسال طلسم شكست و چهار آتاب از آتاب•

از اين چهار آتاب تأليفي بودند و مترجم آتاب برگزيده هم نامي جديد آتاب سال شدند، جالب اينكه سه آتاب 
توان از وقايعي  اي است، آيا به راستي مي در عرصه جوايز آتاب سال بود آه همين اتفاق هم اتفاق فرخنده

 .از اين دست نتيجه گرفت آه به طور آلي اقبال به فلسفه در سرزمين ما روبه افزايش گذاشته است
  

البته ممكن است . فكر آنم بتوانيم بگوييم آه بعد انقالب، اقبال به فلسفه، افزايش يافته است: يمحمدخان
بينيم در بعد از  آنيم، مي ها متفاوت باشد اما به نسبت قبل از انقالب آه مقايسه مي آمارها در برخي سال

هاي فلسفه با   آتاب٧٠ و ۶٠ در دهه  مثًال. انقالب، فلسفه از دانشگاه به جامعه آمد و عموميت يافت
خيلي زياد در ميان عموم رواج نداشت و بيشتر متعلق به  استقبال عامه مردم مواجه شد، فلسفه قبًال 

 .هاي خاصي بود گروه
  
هاي پس از انقالب چنين اتفاقي افتاده است بايد خاستگاه اجتماعي و  خوب حاال اگر بپذيريم آه در سال•

 ببينيم آيا اساسًا اين اتفاق، پاسخي به نيازهاي اصيل ما بوده است؟ در غير اين فكري آن را بررسي آنيم تا
از آجا معلوم آه ما به اين . شود اين موضوع را در قالب يك گرفتاري يا آفت اجتماعي هم تحليل آرد صورت مي

 همه فلسفه نياز داشته باشيم؟
  

آنچه . علوم انساني و در واقع فلسفه سياسي بوديكي از مسائلي آه انقالب ايران مطرح آرد، اهميت : موحد
علوم دقيقه مثل رياضي، . آمد موتور محرك انقالب شد، در بعد نظري آن چيزي بود آه از علوم انساني مي

فيزيك يا مهندسي حرفي براي انقالب نداشت، آنچه انقالب را ايجاد آرد، بعضًا افكار آساني مثل دآتر 
. هاي آم يا بيش فلسفي متكي بود هاي امام بود و تمام اينها بر زمينه رفشريعتي و مرحوم مطهري يا ح

المللي به فلسفه شد اين بود آه از جايي به بعد در تاريخ غرب  مسئله ديگري آه اصوًال باعث توجه بين
در سطح جهاني صحبت بر سر اين شد آه ما يك آرماني از مدرنيته براي . حمالتي به مدرنيته آغاز شد

حاال وقتي در سطح . اما اين طور نشد. آند آرديم آه همه مسائل ما را حل مي  ان تصور ميخودم
بينيم آه با مسئله آلودگي محيط زيست، افزايش يافتن اعتياد، انحرافات  نگريم مي المللي به وقايع مي بين
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رود و البته ما هم بايد  علم راه خودش را مي. ايم آه علم آافي نيست ما متوجه شده. روييم روبه... مختلف و
البته در مقام توضيح بگويم آه من در اين زمينه موضع هابرماس را . اش نكنيم به آن احترام بگذاريم و نفي

نه اينكه شكست خورده است بنابراين من در اينجا خودم را . آامًال قبول دارم آه مدرنيته يك پروژه ناتمام است
اما باالخره ظهور اين . آورم هاي منفي مدرنيته را در نظر نمي و فقط جنبهآنم  ها جدا مي مدرن الاقل از پست

 .آرد انتقادها و تالش براي پاسخ به آنها هم ضرورت توجه به فلسفه را ايجاب مي
  

المللي هم به تعداد انتشاراتي آه االن در  باالخره بايد ببينيم آه قضيه چيست؟ از طرف ديگر اگر در سطح بين
در همين . انگيزي در حال رخ دادن است بينيد درواقع يك اتفاق حيرت نگاه آنيد، مي  داريم، زمينه فلسفه

نمايشگاه آتابي آه خودمان داريم هم به خوبي معلوم است آه در زمينه فلسفه، عناوين فوق العاده زياد 
مختلف فلسفي هاي  المعارف دايره. آنند االن براي هر فيلسوفي اصطالحنامه جداگانه تهيه مي. است

 .شود منتشر مي
  

از طرف ديگر با پيشرفت تكنولوژي و . المعارف معتبر فلسفي داريم در حال حاضر ما هفت يا هشت دايره
ن دست فلسفه اخالق خيلي اهميت پيدا آرده است، فلسفه ها و مسائلي از اي مسئله دست بردن در ژن

بنابراين طبيعي است آه اين موج به . شود طب خيلي رشد آرده است و درباره فلسفه بيولوژي خيلي آار مي
توانيم  ايم و در حال حاضر معضالتي هم داريم آه نمي ما هم برسد، به خصوص آه ما انقالبي در پيش داشته

 . طبيعي و تجربي بيابيمجوابش را در علوم
  
هاي علمي  شايد اگر به تاريخ فلسفه بنگريم، نقاط اوج فلسفه به معنايي مقارن با بحران. نكته جالبي بود•

هاي  پيشرفت. انقالب آپرنيكي و نيوتني فصل جديدي در تاريخ فلسفه آلماني رقم زد. اند موجود شكل گرفته
گويا انقالب . ين هم مسير فلسفه در قرن بيستم را تغيير دادفيزيك آوانتوم و ظهور نظريه نسبيت اينشت

اطالعاتي، تكنولوژيكي و بيولوژيكي در آغاز قرن بيست و يكم هم نويد ظهور فيلسوفان سياست و اخالق جديد 
خواهم بدانم تأثير پديده انقالب بر رشد فلسفه در آشور ما را  نظر از اين نكته مي حاال صرف. دهد را مي
توانيم موضوع رشد فلسفه در ايران پس از  با توجه به اين اتفاقات جهاني آيا نمي. توان مدلل آرد ميچگونه 

  انقالب را يك مقارنه طبيعي بدانيم؟
  
  

به نظر من در بعد جهاني اقبال به فلسفه اتفاق افتاده بود و در رابطه با ايران هم انقالب يك : محمدخاني
بينيد آه در ترآيه اين اقبال به فلسفه در بيست سال گذشته، بوده است، در   مي مثًال. شكل جديد به آن داد

  .جهان عرب بوده و در بسياري جاهاي ديگر هم بوده است
  
  

از طرفي مسائل جديدي را هم . تر آرد و فرايند را تسريع آرد اما انقالب ايران يك مقدار مسئله را گسترده
 .مطرح آرد

  
به آن شكلي آه در » مسئله فلسفي« ايران افتاد و خاص ما بود، اين بود آه ما اتفاقي آه در انقالب: موحد

» مسئله فلسفي«ما . هاي مربوط به مدرنيته در غرب مطرح است، نداشتيم هاي فلسفه يا در بحث دپارتمان
ايي خواهيم چيزه هاي انتزاعي بود و ناشي از اينكه مي آرديم، بحث هايي آه مي نداشتيم و بنابراين بحث
اما در انقالب ايران، شكل حكومت و فلسفه سياسي و قرائتي آه بايد از سنت آرد، . راجع به فلسفه بدانيم

هاي  آقاي سروش و ديگران نظريه. درست در مرآز توجه قرار گرفت و براي ما مسئله واقعي ايجاد آرد 
.  يك تفكر اصيل شد حوي در ايران،فلسفي را با توجه به مسائل واقعي بومي آردند؛ يعني تفكر فلسفي، به ن

هاي آلي اصالت وجود و ماهيت آه دغدغه ما نبود، فاصله گرفتيم و با انقالب ايران مسئله فلسفي  ما از بحث
المللي به فلسفه، اقبال خاصي  جدي پيدا آرديم و پيدا شدن اين مسائل باعث شد آه گذشته از اقبال بين

 .هم در داخل ايران به وجود آمد
  
 اقبال به پوپر ۶٠بينيم در دهه  هاي خودمان را بررسي آنيم، مي به همين دليل هم اگر ما دهه: حمدخانيم

 .شود آيد و مطرح مي  هم بحث هايدگر، هرمنوتيك و تأويل متن مي٧٠شود و در دهه  زياد مي
  

ساختار دولتي بر تمام با توجه به تفوق . اي دارم پذيرم اما در مورد تكمله شما نكته بحث آقاي موحد را مي
توان به سادگي ميان نيازهاي فكري مردم و آنچه ناشران منتشر  گيري در سرزمين ما، نمي شئون تصميم
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آنند، يك تناظر يك به يك برقرار آرد، درست است آه پروژه روشنفكري ديني به خاطر پرداختن به مسائل  مي
طور بوده است؟ اگر  ها همين رد اما آيا اوضاع در همه حوزهاصيل، موج جديدي از تفكر و انتشار آتاب را ايجاد آ

 آن گاه تحليل چگونگي وقوع چنين اتفاقي، خودش براي ما تبديل به يك  پاسخ چنين پرسشي منفي باشد،
مان در حوزه فلسفه  درواقع ما باالخره بايد به قول پوپر بفهميم مسائلي آه پيرامون. شود مسئله جدي مي

 .اند و تا چه حد ناشي از مد و تبليغ ا چه حد اصيلشوند ت مطرح مي
  

زماني آه اگزيستانسياليسم در اين مملكت مطرح شد اصًال . ايم ما هميشه تا حدي تابع مد بوده: موحد
يا حتي مارآسيسم . اگزيستانسياليسم مسئله بعد از جنگ جهاني دوم بود و آن ماجراها. ما نبود مسئله 

جالب . شد ن مطرح بود و در حد توده مردم فقط يك عدالت اجتماعي از آن فهميده ميبراي ما در حد روشنفكرا
اينكه در مورد همان عدالت اجتماعي هم آن تصوري آه آنها داشتند با تصوري آه در فلسفه مارآس هست، 

، آن ها نداشتيم  به شكل يك مد آمد و چون ما متفكران اصيلي در آن زمينه خيلي تفاوت داشت، ولي خوب،
شود گفت آه   مي به خصوص مكتبي مثل اگزيستانسياليسم تقريبًا. مباحث در اينجا پا نگرفت و ريشه نيافت

 . فقط در يك دوره پنج يا شش ساله در ايران مطرح شد
  

بعد يكي از . رود آه بعد از انقالب دآتر مصطفي رحيمي اثري از آامو ترجمه آرد هيچ وقت يادم نمي
من خيلي تعجب آردم و . زند اين آقا هنوز دارد راجع به آامو حرف مي: عروف ايران گفتروشنفكران خيلي م

بعد از او سئوال آردم اگر امروز يك آتاب درباره حافظ . ها صحبت خواهند آرد گفتم راجع به آامو فرانسويان قرن
نكه حافظ، مسئله براي اي: نه، گفتم: آنيد؟ گفت منتشر شود و آتاب خوبي هم باشد، آيا اعتراضي مي

حاال قضايايي هم آه در هرمنوتيك و پست مدرنيسم طرح . فرهنگ ماست اما آامو مسئله فرهنگ ما نيست
 .شده، قسمت بسياري از آن از نظر من فقط يك مد است

  
آشفتگي فكري رايج در سرزمين ما و باليي آه بر سر . زنم  مثال مي اي نيست، اين مسئله مد مسئله ساده

ايم، ضرورت استفاده از فلسفه تحليلي به عنوان ابزاري آارآمد براي مواجهه   و مفاهيم فلسفي آوردهها واژه
آند، اما هنوز هم مهمترين منبع مورد استناد ما در حوزه فلسفه تحليلي، جلد  با اين مسئله را ايجاب مي
 اول باعث شده است  دستهاز طرف ديگر مشكالت موجود بر سر راه ترجمه متون .هفتم نشريه ارغنون است

بدون اينكه . آه ما در بسياري موارد، حتي در مورد موضوعات مد روز هم به ترجمه آثار دست چندم بپردازيم
  پيشينيه موضوع چيست؟ در حال حاضر چند آتاب از ليوتار و دريدا به زبان فارسي وجود دارد؟ بدانيم اصًال

  
آنار آن جريان مد روز، آثار مهم فلسفي هم ترجمه و منتشر شده البته بايد اذعان آرد آه در : محمدخاني

مثًال مجموعه آثار افالطون ترجمه شده، افلوطين ترجمه شده، بسياري از آثار دآارت ترجمه شده، . است
  .آانت، هگل، ارسطو، اينها آثاري بودند آه در بعد از انقالب ترجمه شدند 

  
  
  اصيلي از آانت و هگل در زبان فارسي وجود دارد؟چه آثار. پذيرم آانت و هگل را نمي• 
  

 .اند بعضي از آثار آانت به هر حال در دهه هفتاد ترجمه شده: محمدخاني
  
آثار افالطوني آه . ولي در همين دوران در يك دوره چند ساله مجموعه آثار نيچه در اين مملكت ترجمه شد•

سخ به نيازهاي آلي ما بوده مثل آنچه در جمهور گوييد يك آار آالسيك و آآادميك در جهت پا شما مي
  خواند؟ شود، اما مجموعه آثار نيچه با آدام معيار مي افالطون مطرح مي

  
  

 .نيچه در اينجا استثنا است: محمدخاني
  
شخص . خواهيد بگوييد دوره آثار افالطون ظرف چند سال پديد آمده شما مي. خواهم بگويم همين را مي• 

اند، اما انگار يك اراده همگاني براي ترجمه آثار  اند و آثار افالطون را ترجمه آرده ا نشستهه دآتر لطفي سال
در ايران هنوز آه هنوز است تنها يك . متولي افالطون تنها يك نفر بود. نيچه وجود داشت آه آنجا وجود نداشت
 آتاب دآتر مصاحب، آتاب غير از. دآتر موحد متولي منطق جديد است. نفر متولي فيلسوفان آالسيك است

با » روند«. توانيم اين را به پاي روند آلي جامعه بگذاريم نمي. بينيد جدي تاليفي خاصي در اين زمينه نمي
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دهد آه اراده جمعي به سمت همان مد  سير آتب منتشر شده نشان مي. حرآت فردي خيلي فرق دارد
 .است

  
هاي ديگر  ري آه به صورت مد درآمدند پيوندي با رشتهيك علتش اين است آه بعضي از اين آثا: محمدخاني
ولي آثار آالسيكي مثل آارهاي افالطون و ارسطو، گستردگي . مدرن با ادبيات مثًال آثار پست. برقرار آردند

 .مخاطب اين آثار را نداشتند
  

قدري در هنر است يك يعني نيچه يك . مدرن پيوند با نظريه ادبي پيدا آرد، پيوند با هنر پيدا آرد جريان پست
در واقع به لحاظ . خورد هاي ديگر مي بخشي در ادبيات است، يك بخشي از او هم هست آه به همه رشته

 .اند اي آه آثار نيچه ترجمه شده، آثار آنها نيز ترجمه شده آماري همان اندازه
  
نكه مجموع اينها را از لحاظ آماري منظورتان از آنها چيست؟ آيا افالطون منظورتان است يا ارسطو يا آانت يا اي• 

 دهيد؟ در آنار هم قرار مي
  

يعني همين جريان مد شدن فيلسوفان . طور بود نه، حتي فلسفه آساني مثل هايدگر هم همين: محمدخاني
من اين نكته را مدنظر دارم وگرنه خيلي از آساني آه آارهاي نيچه را . آرد به طرح يا ترجمه آثارشان آمك مي

 .آردند، آثار مطلوبي نداشتند يترجمه م
  
هاي پسامدرن يا فلسفه نيچه با هنر و ادبيات  ببينيد آقاي محمد خاني، بحث شما در مورد پيوند فلسفه•

هاي ادبي قرن بيستم در حوزه  گرچه نكته مهمي است اما با يك پرسش مواجه است، بسياري از نظريه
اي متصل  آدام از منتقدان ما راضي نشدند آه از حوزه فلسفه قارهاما تقريبًا هيچ . فلسفه آناليتيك پديد آمدند

بسياري از آثار برجسته در . يا به طور خاص فلسفه فرانسوي بيرون بروند و سري هم به آن سوي دنيا بزنند
گويم ما به سمت اين فيلسوفان پارادايم  من نمي. حوزه نقد ادبي هم به حوزه فلسفه تحليلي تعلق دارند

به همين خاطر شايد به . ولي باالخره البد بايد حداقل يكي دو اثر در اين حوزه داشته باشيم. نيمشيفت آ
آه اين ) ايم يا الاقل ادعا آرده(ايم  جاي اينكه بگوييم نيچه با هنر پيوند دارد بهتر باشد بگوييم آه ما توانسته

 .پيوند را درك آنيم
  

العاده  مثًال درباره هايدگر سياست فوق. ي دخالت آرده استمتأسفانه در مسائل ما سياست هم خيل: موحد
آنند و آن را منتسب به  يعني ما عده زيادي را داريم آه خط سير خاصي را دنبال مي. دخالت آرده است

شود مسئله ديگري  شود و چه اندازه نمي ها چه اندازه به هايدگر مربوط مي آنند حاال اين بحث هايدگر مي
 .است

  
همان . تواند بيشتر مطرح باشد دوره دومش به خصوص حتي مي. يك دوره اول و يك دوره دوم داردهايدگر 

اما از دوره قبلي او آه . آند اي آه بر سفر مي آند يا تكيه بحث انتقادي آه از علم و زبان علمي مي
 قرائت خاصي از آن آردند شود آن را هرمنوتيك ناميد و ريشه در آارهاي اوليه او دارد، فرديد و شاگردان او مي

توانم بگويم ما االن در ايران نه  اما مي. من با اين آه اين قرائت درست است يا نيست آاري ندارم
اي را آه  ما هيچ چهره. شناس داريم و نه هايدگرشناس داريم و نه ارسطوشناس شناس داريم، نه هگل آانت

. ها تخصص دارد، قرار بدهيم و حرف بزند، نداريم بتوانيم مقابل آسي آه در سطح جهاني در اين زمينه
هم حرف مرا تأييد ) مثل هابرماس، پل ريكور(اي آه از خارج آمدند و مشاهداتشان را منتشر آردند  فالسفه

هايي آه آنها با ما آردند اصًال مربوط به مسائل  اينها گفتند مصاحبه. اينها ناراضي از ايران رفتند. آند مي
مدرنيسم هم به رغم آتبي آه در حوزه آن منتشر شد و به رغم پيوندي آه با  تي پستح. فلسفي نبود

گويد در ادبيات همان قدر  به خصوص آه دريدا فرق چنداني بين ادبيات و فلسفه قائل نيست و مي(ادبيات دارد 
دادشان هم آم نويسان و شاعران ما جالب بود آه البته تع براي داستان) فلسفه هست آه در فلسفه، ادبيات

نويسان افتاد، بدون اينكه  مباحث فلسفي به دست اديبان و داستان. اين نكته بسيار مهمي است. نيست
 .فيلسوفان توجه جدي به آنها داشته باشند

  
ها  اي مخاطب آثار فلسفي اديب تواند آفت خاص خودش را ايجاد آند آه در جامعه آه البته اين نكته مي•

خواهم بگويم آار از آانال خودش خارج شده  مي.تر از فلسفه بياورم خواهم پايين را نميشأن ادبيات . هستند
 .و تراز بحث متفاوت شده است



 

   مدل گرائی فلسفی: ضياء موحد  /  نگار افتخار روزنامه،  شمال نسيم  -      

  
شود ببينيد،  هاي فلسفه ما تدريس مي هايي را آه در دپارتمان اگر آتاب. تر است قضيه از اينها جدي: موحد

دانشجوياني آه با عالقه فراواني . ه آاپلستوندرواقع فلسفه شده تاريخ فلسف. فهميد فقر فلسفه را مي
مندند و  به همين خاطر آساني آه به فلسفه عالقه. شوند روند، به شدت سرخورده مي سراغ فلسفه مي

تواند آغازي براي  روند و خود اين موضوع مي هاي فلسفه نمي آنند به سراغ دپارتمان در زمينه آن آار مي
هاي آارآمد را در رشد فلسفه  تواند نقش آآادمي الخره هيچ آس نميچون با. مشكالت فلسفي ما باشد

 .فلسفه خودآموز ندارد آه در خانه آن را مطالعه آنيد. انكار آند
  

باالخره ما وقتي بخواهيم فلسفه . خواهد همان فلسفه تحليلي آه آقاي ابك مثال زد هم مقدماتي مي
در فلسفه تحليلي هم بايد يك . فهميم يم، وگرنه آن را نمياسالمي هم بخوانيم، بايد منطق ارسطويي را بدان

. نويسندگان فلسفه تحليلي هم افراد عالمي هستند. اطالعاتي از منطق داشت، براي اينكه پايه آار است
به همين . اصًال آوآين معتقد است آه فلسفه بدون علم، معنا ندارد. اند افرادي هستند آه با علم گره خورده

رسد آه آثار ساده  نكه سابقه فلسفه تحليلي در آشور ما حتي به قبل از منوچهر بزرگمهر ميخاطر با اي
. توانستند براي اينكه نمي. آرد، هيچ آس آثار درجه اول فلسفه تحليلي را ترجمه نكرد فلسفه را ترجمه مي

. ، ترجمه و بيان شدشايد براي اولين بار مقاالت جدي فلسفه تحليلي در همان شماره ارغنون آه اشاره شد
شود  تر مي هاي مطروحه در فلسفه اروپاي متصل را خيلي راحت در صورتي آه به نظر من بسياري از بحث

 .منتقل آرد
 

 
 
 

  


