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 بحث و مطرح چهرهاي ،معاصر رانای روشنفکري و اندیشگی فضاي در ،گذشته سال اندي و سی طی سروش عبدالکریم

 دوره در. یشود م تقسیم دوره چند به سالها ن ای طول در ایشان روشنفکرانه جستارهاي و کاوها و کند. است بوده انگیز
 نقدي« مثل ایشان نخست آثار. است اسالمی فلسفه هاي آموزه از متاثر و دارد کالمی صبغه بیشتر سروش کارهاي ،نخست

 ایشان نظارت تحت که »مطهري مرحوم یادنامه« و »دینی بینش« ،»شیطانی ایدئولوژي«، »دیالکتیکی تضاد بر درآمدي و
 می بر دینی شبهات دفع مقام در متکلم یک کسوت در او در این آثار، . دارد احیاگرایانه و کالمی صبغه بیشتر ،شده منتشر

. است روزگار آن محصول...  »نقابدار دگماتیزم« ،»ایدئولوژي شیطانی« ،»انگیخته و انگیزه میان خلط« چون مفاهیمی  ؛آید
 و علمی فلسفه هاي ایده بسط و شرح دلمشغول خصوصا و پردازد می هم غرب فلسفه به سروش دوره این در ،این بر عالوه
 علم« و »ارزش و دانش« چون آثاري ؛ندارد ایران در چندانی پیشینه که حوزهاي ؛است کسونسا آنگلو فلسفه  توسعا

  . یشودم منتشر راستا این در »چیست فلسفه ،چیست
 دهه دوم نیمه از ؛دارد غلبه او روشنفکري وجهه بر سروش عبدالکریم احیاگرایانه وجهه ،شمسی شصت ةده  اواسط تا
 بسط و قبض« برانگیز بحث کتاب انتشار و روشنفکري و دینداري مقوالت میان نسبت به ختنپردا با که است بعد به 60

  فضاي از سروش ،دوران این در. یشود م پررنگتر و ترته برجس او کارهاي در روشنفکري وجهه ،»شریعت تئوریک
 در. شود می کمتر او آثار در 60 هده اواسط از »دینی احیاگري« واژه بسامد ؛گیرد می فاصله بیش و کم ،خود احیاگرایانه

 امر این ؛ است زیاد »دینی احیاگري« مفهوم طنین همچنان ،شود می منتشر 60 دهه اواسط حوالی در که »صنع تفرج« کتاب
 با و بعد به 67 سال از اما. است مطهري مرحوم و طباطبایی مرحوم تاثیر تحت سروش ،زمان آن تا که است این از حاکی
 به روشنفکري ؛یشودم برجستهتر سروش کار روشنفکرانه وجهه ،»رازدانی و دینداري ،روشنفکري« چون ثاريآ انتشار
 مسایل صورتبندي و تقریر براي آنها به نسبت بودن گشوده و جدید جهان معرفتی محصوالت به کردن نظر عطف معناي
 فکر بازسازي و شریعتی« عنوان تحت او سخنرانی از یدبا میان این در. آنها حل براي راهکارهایی دادن دست به و رو پیش
 چنانکه. آید می اب حس به سروش روشنفکرانه کارنامه در مهم اتفاقی که کرد یاد 1367 سال در مشهد دانشگاه در »دینی
 خاطر آزرده سخت  سخنرانی این محتواي از ـ یزدي مصباح تقی محمد نظیر ـ مشهور روحانیان از برخی ،دهام شنی موثق
 با همدالنه مواجهه ؛گذاشته دیگري مسیر در پا سروش داد می نشان سخنرانی این ،ایشان تحلیل بر بنا که سبب بدین ؛شدند

 اینچنین. است کرده پیدا روشنفکران طایفه با بیشتري نزدیکی و همدلی احساس او که کرد می داللت امر این بر شریعتی
 بسط و قبض« در روشنفکرانه نگرش این. شود می برجسته رفته رفته سروش رآثا در روشنفکري هاي مؤلفه که است

 و آید می میان به سخن بشري مختلف معارف میان تالئم و ترابط از که جایی ،شود می دیده عیان به »شریعت تئوریک
 چند استداللهایی ،امدع این سازي موجه براي. شود می تبیین بشري معارف سایر از دینی معرفت بودن مستفید  و مستمد
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 ،جدید تجربی علم مورخان ،غربی فیلسوفان ءآرا از ،»شریعت تئوریک بسط و قبض« مقاالت سلسله در ؛شود می اقامه
 غلبه.است شده استفاده غیردینی و دینی معارف میان روابط ن انواع داد نشان براي مسلمان متکلمان و فیلسوفان همچنین

 فربهتر« . شود می گرفته پی دین از او ایدئولوژیک قرائت و شریعتی از بحث با شمسی 70 هده اوایل در روشنفکرانه نگاه
 ؛شد منتشر شمسی هفتاد دهه اواسط در که »مدیریت و مدارا« همچنین ؛است مهمی اثر حیث این از سروش »ایدئولوژي از
به بحث گذاشته ... سکوالریسم ،وکراسیدم ،لیبرالیسم ،روحانیت ،ایدئولوژي ،سیاست ،دیانت چون مقوالتی آثار این در
 سنت نقد ؛است  مدرنیته و سنت میان شکاف در حرکت و سروش روشنفکرانه کارهاي به ناظر شد شمردهبر آنچه.شود  می

 او دیگر مهم اثر   ؛دارد غلبه سروش کارهاي بر نگاه این هفتاد دهه اسرسردر  جدید جهان معرفتی ابزارهاي از بهرهگیري با
 وجهه ،80 دهه به ورود با. است شده منتشر هفتاد دهه راواخ در که است »دینداري و شهریاري آیین« زمینه ینا در

 سروش ،شده بیشتر الهیاتی و کالمی هايدغدغه ، یرسدم نظر به ،این بر عالوه. است پررنگ همچنان سروش روشنفکري
 در. کند ارائه »وحی« و» توحید« چون مقوالتی از نوینی تلقی، »التجدید تجربه اعتز«ژه  با مد نظر قرار دادن پرو  کوشدمی
 خهنس سالها همین در. کرد اشاره وحی مفهوم درباره سبحانی جعفر تاهللا آی با ایشان مکاتبات  به توان می ،میان این

 در آکسفورد اتانتشار بوسیله »اسالم در دموکراسی و آزادي ،عقل« کتاب انتشار از پس( »نبوي تجربه بسط«  انگلیسی
 بسط« فارسی نسخه از چند  مقاالتی بر است مشتمل که شود می منتشر بریل انتشارات بوسیله) شمسی هفتاد دهه اواخر
 . سبحانی جعفر با سروش  مکاتبات انضمام به »نورزي دی اصناف« و »مستقیم صراطهاي«  مقاالت همچنین ،»نبوي تجربه

 و »بیصورتی و صورت« چون مقوالتی طرح ؛است دوران این در سروش جدي هاي دغدغه از ،الهیاتی مباحث به پرداختن
 پی کار در سروش گویی که است گونهاي به » رؤیاي نبوي« و   »زنبور و طوطی«  و »بشیر و بشر«  چون مقاالتی نگارش
 جامعه/ دینی جامعه«  ونچ مقوالتی طرح و سیاست و فقه اخالقی نقد ،این بر عالوه. است جدید االهیاتی نظام یک افکنی

 فعالیت به متعلق »عدالت ادب ،قدرت ادب«   انتشار و »سیاسی سکوالریسم /فلسفی سکوالریسم«  میان تفکیک ،«اخالقی 
  ؛کند می زندگی کشور از خارج در بیشتر سالها این در سروش عبدالکریم آنجائیکه از.سترة فکري اودو این هاي

 نظیر ؛یگیرد م موضع وقایع برخی برابر در و پردازد می بدانها بیشتر و پررنگترشده او براي نیز اسالم هویتی جنبههاي
 چه اگر. شمسی هشتاد دهه اواسط در دانمارکی نشریه در اسالم گرامی پیامبر از کاریکاتوري انتشار برابر در واکنش
 هاي دغدغه حال این با ،ازدپرد می سیاسی و اجتماعی مسائل به گذشته از حتر صری و تر جدي ،دوره این در سروش
 از برخی ؛پردازد می خود نوشتههاي و ها سخنرانی در سعدي و حافظ ،موالنا عرفان به و است باقی خود قوت به او عرفانی
 در مقالهاي همچنین، »مثنوي« و »قرآن« مقایسه بدربا مقالهاي نظیر ،شده منتشر »مدرسه«فصلنامه در ایشان از که مقاالتی

 این مؤید آمریکا در سعدي وعرفان شعر درباره چند هایی سخنرانی ایراد و »عشق قیامتگاه« عنوان تحت »اننامهایر« نشریه
 یک منظر از بلکه ،سیاستمدار یک منظر از نه اما ،پردازد می سیاست به دوران این در سروش ،این بر عالوه. است امر

. است حساس جامعه مسائل و تحوالت مقابل در کندو می رفتار جامعه بیدار چشم مثابه به روشنفکر که چرا ؛روشنفکر
 را کسی امور این به پرداختن اما ؛است برجسته پژوه غزالی و پژوه مولوي یک ،دوست و دشمن  گواهی به سروش

 در دینی روشنفکران عموم. دارد کار و سر جامعه روي پیش مسائل به پرداختن و ها ایده با روشنفکري.کند نمی روشنفکر
 مباحث این به ورود البته. اند پرداخته نیز رو پیش اجتماعی و سیاسی مسائل و مشکالت به خویش درازآهنگ هاي فعالیت
 جریده و میکنند حذر حوزه این به ورود از کسانی سبب همین به ؛است خویشو راحتیِ   آسایش از کردن هزینه مستلزم
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 اخیر سال بیست در سروش برساخته مفاهیم از »دینی روشنفکري«  ،این رب عالوه. است تنگ عافیت گذرگاه که یروند م
 و تأیید در متعددي مقاالت و سخنان و برانگیخته ما معاصر روشنفکري فضاي در  را زیادي مخالفت و موافقت که است
 روشنفکري روژهپ که داشت عنایت باید. است شدهمنتشر  کشور خارج و داخل مختلف نشریات و ها رسانه در آن انکار
 پذیرش یا و رد ؛کنندمی  عبور آن از سکوالریسم اردوگاه به ورود براي افراد لزوما  که نیست گذرگاهی مثابه به دینی
 کار و ساز از و دارد ایشان معتقدات مجموعه و تربیتی پیشینه به تام بستگی ،گوناگون  افراد معرفتی نظام در مدعا یک

 سنتی دینداري کسی هنگامیکه. مواجهیم فیمختل زبانی ييهاباز با اینجا در ویتگنشتاین تعبیر به. کند می تبعیت اي پیچیده
 دینداري دلیلی یا و علت هر به ،او هنگامیکه اما ؛است سنتی دینداري مدار بر حرکت ، زبانی يباز این اقتضاي ،کرده پیشه

 و فلسفی دستاوردهاي با تناسب در را خود عالمانه دینداري ؛کند می اختیار را عالمانه ورزي  دین و نهد می فرو را سنتی
 دینی نگاه ،دینی روشنفکري و عالمانه دینداري زبانی بازي در سالها است ممکن کسانی. بخشد می جدیدسامان علمی
 رجخا عالمانه دینداري فضاي از صباحی چند از پس است ممکن هم برخی ؛نشوند خارج  آن از و بخشند سامان را خود

. شوند ستنی دینداري وارد روشنفکرانه دینداري دایره از کسانی است ممکن همچنین. کنند انتخاب را دینی بی و شوند
 یا و شوند سنتی دینداران جرگه وارد مدتی از پس اما ،باشند دیندار غیر رههاي ب در کسانی  است ممکن ،این بر عالوه

 امر به آنرا توان نمی که مواجهیم قدسی ساحت با تعامل انواع از رنگارنگی فطی با اینجا در ؛بینیم می چنانکه. بالعکس
 عالمانه و متجددانه دینداري آنرا توان می که دینی روشنفکري ،زمین ایران آینده در رسد می نظر به. کرد تحویل واحدي

 تحویل آنها از هیچیک به و داد دخواه ادامه خود حیات به ،دینی بی و دینداري هاي نحله دیگر کنار در ،خواند نیز
 ،یکنیم م تأمل اخیر هاي دهه در سروش عبدالکریم روشنفکرانه و فکري درازآهنگ زندگی در ما وقتی. شد نخواهد

 و مغتنم او منتقدان براي هم و مخاطبان براي هم ،ایران در ایشان حضور ،شمسی 87 تا 58 سالهاي اصل ف حد یبینیمم
  . بود رهگشا

  


