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  دنیاست رنج يقت ما کافریدر طر
  

و  قرار گرفت يفرهنگ و فلسفه و روشنفکر ياهال ش چشميمنتشر شد و پ مهرنامهکه ماهنامه بود ٨٨زمستان سال 
از . ت کنديفعال يدر حوزه علوم انسان ر بودکه قرا يا ؛ ماهنامهختيو نشاط را در دلها برانگ يو خرسند دياز ام يموج

 درباره،يعتيز احسان شريبا دوست عز ييو گفتگو» ياسالم يعلوم انسان«درباره  يا نوشتن مقالهشماره نخست، با 
گر ين گفتگو را ديا. ه شدمين نشريهمراه و همکار اتمام،اقياشت م سروش بايو عبدالکر يعتيشر يعل يکارنامه فکر

 يگردانندگان اصلدر زمره  يقوچانبه همراه محمد آن زمان  انجام داده بود که يميرح زم رضا خجستهيدوست عز
د يچرا نبا«تحت عنوان  ،مهرنامهر ي، سردبيقوچان محمد به قلم يمقاالت مهرنامه ٣و  ٢ يها در شماره. بودند مهرنامه

که ز  يپر تالطم نةدر زما. موجهو نا منصفانهريغ  هم ز بود ويجب برانگتع هم به باور من منتشر شد که »ک بود؟يالئ
ها روبرو بودند،  تيفه با اصناف محدودين طايد و ايبار يم »فتنه«سندگان مستقل يو نو بر سر روشنفکرانق فلک يمنجن

در دفتر  يقوچان که با يداريدر د .ت نبوديو درا عدالت ک قبا شرطي شِين جماعت درويحمله آوردن بر ا
ره دربا ن مقاالتيد که به آنچه در ايهست آنتر از تر و هوشمند گفتم شما به نظرم فاضل شانيداشتم، به ا مهرنامههينشر

بدست  يبراو » ان دانندروش خسيصالح مملکت خو«البد به مصداق .ديباش باور داشته ،ديا نوشته يوطنروشنفکران 
در دفاع از « ۀبعد مقال يچند. مقاالت منتشر شد آن دهد، يقد نم که عقل من بدانها يمحاسباتو  يرخآوردن دل ب

که رضا خجسته ين حال تا زمانيدر ع١.منتشر کردم مهرنامهدر   »ک بود؟يد الئيچرا نبا«در نقد مقاالترا » شنفکرانرو
  .دميورز يغ نميدراز  مشورت دادن ه بودم و يبود، در زمره مشاوران نشر مهرنامه در

گر آمده ؛ خصوصا د ياستيبان را سيکشت و ر کردهييتغ مهرنامهدست اندرکاران  يمشگذشت زمان،  و بارفته  رفته
 ٢٥در شماره  .استافته يتفاوت ر آشکارا ياخ يها در شماره ينيد يشان با نحله روشنفکريا ۀمواجه يچگونگ
، »ن به مثابه سنتيد يفراموش« ۀدر نوشت. منتشر شد» در ترازو ينيد يکرروشنف«تحت عنوان  يا ، پروندهمهرنامه

  : استقه نکرده يمضا يا ذرهانصافا  ،ينيد يکرروشنف مدرسه در حق يحرمت يف و بين و تخفسنده از طعينو
شه يخ  انديتاردر  وقفه» يبدبخت«از  يجزء زمخت نکينوشتند که ا يگفتند و سطور ينسخنا ...ينيروشنفکران د«

و  يباف ، سجعي، سخنوريردازاپيالتقاط، رو يبرا ييجا ،ن به مثابه سنتينگرش به د... ديآ يبه حساب م يرانيا
و در زمانه عسرت  ينيروشنفکران د ...م سروش در آن استاد بوديکه عبدالکر يزيگذارد، چ ينم يباق يپراکن هيقاف

و حقوق  يت از دموکراسي، در حماانت و سنتيدون درآمده و با رها کردن يسيش، در کسوت اپوزيخو يفروغ يب
  .»فرستند يانوس مياق ين سويتحده نامه به ااالت ميبشر از ا
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ن يدر ا که يا در دو مصاحبه ينيد يان روشنفکريبا جرمهرنامه ۀسندينون ياآشکار يمهر ين نوشته، بيعالوه بر ا

به خود يها دهيل ايتحم يروشن است که اوسودا ٢.داستيسؤاالت مطروحه کامال هو يانجام داده، از البالپرونده 
ان ين ساليته و در اجز سفاهت نداش يا هيسرما ينيروشنفکران د ييگو ؛ پروراند يدر سر مرا مصاحبه شوندگان

  .اند را نگشوده يا هش نبرده و گريرا پ يا يو پروژه جدات را گرفته وقت کلم وده يهاون کوبآب در يمتماد
 مينيب يمان يم، به عيرصد کنه را ينشر يريگ جهتم و يورق بزن شتهرا در سال گذ مهرنامهاگر دفترگر، يد ياز سو

 نيبر ا او. ييد جواد طباطبايس: معاصر هستند يفرهنگچهرهکيدست کم ه کردن در صدد برجستگردانندگان آن  که
م و گره فروبسته ما يا شده» تصلب سنت«و » انحطاط تفکر«، »شهيامتناع اند« و به صد زبان گفته که ما دچار  باور است

نه ان ين ميدر اشه مدرن را؛ يم، هم انديا دهيهم سنت را بد فهم کهم يآنکه اعتراف کنمگر  ،شود يباز نم يلتيچ حيبه ه
در کسوت مبصر و  يو .يقابل قبولو نه مترجمان  لسوفانينه ف م، نه مدرسان ويا داشته يخوب و روشنفکران تفکرانم

  : ح کرده و همه را مردود اعالم کردهيکته و مشق همه را تصحيد ،يمعلم کالس روشنفکر
  هود                                                ـيبر و ـگ ن وبـدانـد مـؤم تا

  کاندر آن صندوق بجز لعنت نبود
احمد،  ، جالل آليوش آشوريق به داريتا به تفار ابدي يم يمجال مهرنامهمختلف  يدر شماره ها ييطباطبارونياز ا

 والان حيدر ع .کند حمله يبه تند...و ياشکور يوسفي، حسن يم مجتهدي، کريعتيشر يم سروش، عليعبدالکر
؛ در گذشته کند اميااز  ياديو  بزند ين موسويحسريهم به م يلگد ،تالطمپر ن روزگاريکند که در ا يفراموش نم

 ياميا. داند يهان نميرا متوجه فق ييخطااالصول  يعلکند و  يبه مالطفت رفتار مهم ت ين حال با سلسله روحانيع
گفت  ياز همکاران خوش ذوق م يکيکردم؛  يکار م »رانيا حکمت و فلسفه يمؤسسه پژوهش«ران بودم و در يکه ا

و نکته مهماز قه ين دقيا حيدر توض سبقت را يگو ،و آرامش دوستدار يياجواد طباطبد يسما  يدر جامعه روشنفکر
گر را به يکدين حاليدر عو م شد يچ نخواهيههمنده يدر آو  ،ميستين چيم و هيا چ نبودهياند که ما ه گر ربودهيکدي

مهلک  يخبط و خطان يکه پس از اعتراف بد ستيهم نروشن هر چند !کنند يع متهم ميده بکر و بدين ايادن يدز
که با آن دست و پنجه م ييآفائق  يفراوان يو عمل يم بر مشکالت نظريتوان يشود و م ي، چگونه بار ما بار ميخيتار

در »يرانشهريا« يها دهيا ا و برگرفتنيک و احيل از ساز و کار دموکراتعدو بان است که يپاسخ  االبد  ؟ميکن ينرم م
و  ياصل ته که مسئلهيان سنت و مدرنيصاف مدر م ست که يچ روشن نيه ييدر آثار طباطبا. تابن زمانه پر تب و يا

د آشنا ياست با جهان جد يو چند صباح ندراگذ يکه دوران گذار را از سر م يا ؛ جامعهران استين جامعه ايامروز

                                                             
  :ر به بحث  گذاشته شده استيدر مقاله ز ينيد يبا نحله  روشنفکر  مهرنامهه يبرخورد مغرضانه و نا مهربانانه دست اندرکاران  نشر ٢
  ت جرس؛ي، سا"ينيد يمهرنامه با روشنفکر يمهر يب" آزاد،  يعل
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احکام رود و مثال يم....ر متن مقدسير کالم، فقه، عرفان، تفسينظ  ينيمختلف سنت د  يمؤلفه ها ، چه بر سر شده
و  و حک و اصالحن يتوزد يبا يير چه ترازود و يراهکار و با چه روشرا ...  سنگسار ر ارتداد وينظ يا يفقه
ع بند يکه ترج ي؛ امراستنگرايد يو نادان يسواد کمبر ديتأکدارد،  يشتريت بيشان اهميبه زعم ا آنچه ٣.کرد  ينيبازب

در ز باشد و يتأمل برانگاو  يجابيا يده هاينکه سخنان و ايش از ايست که غالبا بيجهت ن يب .است ييطباطبا مکتوبات
محل د يعمرو و زشان به يحمالت ا نيهمچن و  کتاب هاۀ، مقدمبه بحث گذاشته شود يروشنفکرو  يفکرمحافل 

 که  ييرهگشاريغ يپروژه فکر ؛ اما درسوزاند ين خانه که البد کاشانه را ميبود در ا ياگر آتش. شود ياعتنا واقع م
 يو کفه سلب ن و آن استيا يجبل يها يرفا در مقام  نشان دادن ناتوانص نجا و اکنون ما ندارد و يبا ا ينسبت  چندان

 آثار .شود يافت نميمخاطبان   يگران برايد و ذم جذاب تر از قدح يکند؛ قاعدتا  در آن امر يم ينيآن سنگ
 يشود و ثمره ا يار محسوب مين ديا يروشنفکر أسِي يت هاياز روا يرسپاسيم يعل يکوير نيبه تعب يطباطبائ
 ينکه فيگردد، ا يبرنم شانيا يت و خلق و خويشخص فقط به  ييطباطبا يطعن و تمسخر در نوشته ها٤.ندارد

 مترجمِ يترجمه ا يخطاها" نشان دادن"به منظور  يمقاالت چند ده صفحه ا، »شهيامتناع اند«ه يالمثلصاحب نظر
  . بر آن ياوست و نه فرع ۀيدات و شواهد نظريسد از مؤينو يم يوش آشوريچون دار يو صاحب سبک گرانسنگ

درباره  يمتعدد ز يد آميو مقاالت تمج دنينش يد و بر صدر منيب يقدر م مهرنامهدر  ييطباطباطنز روزگار است که 
رشوت،  يت و بعل ي، برياخ يها ار در دههيبس يها که با مرارت ينيروشنفکران ددر مقابل  ؛شود ياو  منتشر م

مجبور به ترک  ،پرداختهگزاف  يها نهي، هزکرده يساز و مفهوم يازپرد دهيت کار کرده، اکلمم نيدر اخالصانه 
ن نحله يا پس از انقالبِ اند و نسل دومِ رون نرفتهيمات هنوز از صحنه بيالو به رغم همه نامش شده يار و کاشانه خويد

جزء «و شوند يم يپردازايرؤ واست، محکوم به التقاط يروشنفکرو  يفرهنگ تيهم به صحنه آمده و مشغول فعال
دست ؛سنت را  رها کرده اندهم ن و يدهم که  نديآ يبه حساب م »يرانيا شهيخ انديوقفه تار ياز بدبخت يزمخت

ن ياجان  يب کرِيپ فاتحه برخواندن شه يدر اندش يبه زعم خو وز اکنون فرصت را مغتنم شمرده ينمهرنامهاندرکاران
 ييو خردنوازِ جواد طباطبا ين عقالنيدغدغه دفاع از د ،شانياالبد به نزد .آن اند مجلس ختمِ يبرگزارو  ينحله فکر

دن يوارونه دو  يفرصت طلبو يانصاف يب نيشرح ا .شتر استيب يم سروش و مجتهد شبسترياز احمد قابل و عبدالکر
  :دگر يوقت يبماند براامور 
  
  ک زمان                          ـيکه  يرم رازـت محـا رب کجاسي

  ديدل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شن
                                                             

  .مستقل بدان خواهم پرداخت يطلبد؛ ان شاء اهللا در نوشته ا يم يگريمجال د يينقد مبسوط  آراء جواد طباطبا. ٣
  .۱۳۸۶، ترجمه عباس مخبر،تهران، نشر توسعه، ديأس و امي يت هايروا :رانيران اروشنفک، يرسپاسيم يعل: د بهينگاه کن. ٤
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  د                           ـاو چه ش يوـر کـم ز سدـر شـروم اگـمح
  ديـا شنــوف يوــه بــه کـانـن زمـشـلـاز گ

  
که  ييها يبه رغم کاست، ينيد يمدرسه روشنفکرن باورم که يبر ا٥،ام آورده شياز مقاالت خو يبرخ درچنانکه 

اگر گردانندگان  .بوده است کنونتا يپس از انقالب اسالم يرن مدرسه فکيتر ن و پر مخاطبيگذارترري، تأثدارد
ز پرونده ينها ندرباره آ يبعد يها اسند، در شمارهشن يران معاصر ميرا در ا يگريد يفکرمکتب ان و يجر،مهرنامه

و در  يانتزاعد به نحو يتوان و نبا ينم يشه و روشنفکريدر حوزه اند. شان بر همگان روشن شوديمنتشر کنند تا قدر ا
؛ بلکه ، نه در آلمانفرانسهدر م، نه در انگستان، نه يکن يم يس زندگيما نه در سوئ. خن گفت و قضاوت کردخأل س

ش از صد و پنج سال يب اش که از انقالب مشروطه يم، کشوريبر يبه سر م يمسسده چهارده ش از دهه نود رانيادر 
ره يو در دا يبه طور نسب دي، بايين فضايدر چن. استق نشده محقدر آن  مشروطه يگذشته، اما هنوز آرمانها

اس يدر ق. ياليخو  يفرض اق و به نحويد، نه منسلخ از سکر يابيرا ارز روشنفکران کارنامه نحله ،مقدورات و ممکنات
به سبب  اب است،يکامدر مجموع  ينيد يروشنفکر نامةر، کارياخ يها در دهه يفرهنگگر کنشگران يبا د

جهان  يمعرفت يبه فراورده ها انداخته ودر ينيشه ديدر حوزه اند که  يز مهميتأمل برانگت سوز و يعاف يها پرسش
 يها  گرهو  سراغ گرفته يانيوح يو داده ها يعقالن يافته هاين و يقل و دان عياز نسبت مد خوشامد گفته و يجد

عموم که ناگفته نماند . تمام استنا يا پروژه هنوزو هم دارد  يجوانب مغفول چند؛ هراست دهگشوکه  يفراوان
مولدان و  ن وجوديبا ا ؛دنا هدو از ادامه انتشار بازمان هل شديتعط... و مدرسه، ران فردايا، انيکرين نحله نظيا اتينشر

  . اند دادهادامه شيراه خوبه  ستاده ويباز نا ين نحله فکريا موزعان
، »فقه يرشد سرطان«چون  يمياگر طرح مفاه م،يکه در آن سراغ دار يو فرهنگ ينيران با مختصات ديدر جامعه ا

در  يو عرض يذات«، »ين حداقليد«، »ينيمعرفت د«، »يع علوي، تشيع صفويتش« ،»يمنابع فرهنگه يستخراج و تصفا«
تا روزگار  ۵۷ ب بهمنش از انقالياز پ ...»از جهان يقرائت نبو«، »يورز نياصناف د«، »يبسط تجربه نبو«، »انياد

انحطاط «د بر يتأکايآديد پرسياب، است يرانيا ۀشياند خيتار جاد وقفه دريو ا و التقاط ياپردازيرؤمصداق  يکنون
 ييگشا از گره ينماد ،شدن نيمغرب زم يفکر يو مرعوب فضا انگاشتن چيرا ه تنشيو خو »شهيامتناع اند «و » تفکر
، اند کوچ کرده ز کشورا جبارا به ينيغالب روشنفکران دکه  يا زمانهدر  !؟است ل روشنفکرانهيو کار اص يمعرفت

روشن است . ميشان لگد بزنيا يفکرراث يبه م ، فرصت را مغتنم شمرده و شدن صحنه يست که با خاليشرط مروت ن
ر يغ ونکنمگر تا ن کرد ويد چنيبا را نقد کرد و ينيد يروشنفکر سةمدر يها دهيتوان ا يکه مجال نقد باز است و م

 ن نحلهيا يها گر چهرهيو د يم سروش و مجتهد شبستريعبدالکرعالمانه بر آراء  ينقدها نين بوده است؟ بهترياز ا
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ار نقد عالمانه باز که يمقاالت ؛هگران قرار گرفتيش چشم ديو پ همنتشر شدمدرسه و  انيک، يهان فرهنگيکاتيدر نشر
 ۀن نحليا افتند و نسل دومِي ين مکتب پرورش نميبود، شاگردان نقاد در ان ياگرجز ا.نگه داشته بودو منصفانه را گرم

 يده هايابر  تبار يرضا علويان و عليد حجاريسع يمقاالت انتقاد. گذاشت يدر دهه گذشته پا به عرصه نم يفکر
مقاالت ؛ انيکهيشردر ن» ينيک ديحکومت دموکرات« و » نيدک از يدئولوژيقرائت ا«م سروش درباره يعبدالکر

مقاالت محمد رضا  ،»يوح« درباره مقوله  يو مجتهد شبستر م سروشيعبدالکر ياتيهاال آراء در نقد  يآرش نراق
مقاالت نگارنده در نقد  و در جهان اسالم، ينياصالح دآن با پروژه  يو نسبت سنج يحيات مسيالهدرباره  کفر ين

 ن مقاالت يا در زمره  مدرسه ه ينشر در»  نيتعبد و تد« و » مانيا« باره ان دريملک يو مصطف يآراء مجتهد شبستر
  .است يانتقاد

درازآهنگ و نزاع اختالف آورده،۲۷شماره »يغام سروش، داستان داوريپ«اله در مقمهرنامهريسردببر خالف آنچه
. م کرديتنظدگر يو هاحول مسئله پوپر ،گريبدون توجه به عوامل د ديرا نبا و مخالفانشان ينيوشنفکران دان ريم

  يليساکسون و تحلاز سنت انگلو يکيو  داشتند يجد يفلسف مشربگر با هم اختالف ديهاپوپر و درست است که
 يوطنو  يفرنگ و شارحان  ناقداندر توان  يمکه  را  يتفاوت ؛است يمتعلق به نحله فلسفه قاره ا يگريبرخاسته و د

نقش  يپوپر يها دهيا ،نج سال گذشتهست و پيگذار بريشناسانه تأث نيد ک از آثاريچيز سراغ گرفت؛ اما در هيشان نيا
ن يوامدار کانت و کوا؛ که وامدار پوپر باشدآنش از يبسروش عتيشر کيقبض و بسط تئور.نداشته است يمحور
پوپر  يها شهيبا اند يننسبت چندا،ينيد ر روشنفکرانيو سا سروششناسانه   نيدآثار گرين ديچن هم. است
  .ندا گر متفکرانيد و راس ن ويتگنشتايگل و وينگا و نيپلنت ر راولز ويثتحت تأ شتريکه ب يم از نسل بعديربگذ٦؛ندارد

 پوپر و دگر ويا خوانش ما از هايست که آين نيا ياصل مسئله.کرد يبند صورت يگريد به نحو ديمسئله را با اساسا
و  يکيزيتفکر متافا نه؛ يم يا خواندهرا خوب ک يکالس يا نه؛ متون فلسفيدرست بوده کنون تا، لسوفان بزرگيگر فيد

ست و رهگشا و آثار و کويش نيخو يتأمالت در جا نيهمه ا ٧؛...و دارد ياتيها و خصوص ک چه مؤلفهيانتولوژ
، کنونش تايپ ست و پنج ساليب ازن است که يا ،ت دارديمحور يبحث کنون آنچه در، دارد؛ اما يا دهيبرکات عد

را نقد » نياز د يستيقرائت فاش«، يو اخالق يود حقوق بشريبه ق ديمق کيمدارا محورِ دموکرات نياز د دفاعبا يا عده
                                                             

.  
  : ر به بحث گذاشته شده استيز يمعاصر، در گفتگو يسيـ انگل يشيلسوف اتريم سروش به پوپر، فيشناسانه عبدالکر نيد يها دهيوامدار نبودن ا ٦.

  :۱۳۹۱، مهرماه ه پنجرهينشر، »ه کردياش توص نهيخواندن آثار پوپر را به اعضاء کاب يخاتم«سروش دباغ، 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/80.pdf 

 يمسئله اصل يرا به جا يکرده و مسائل فرع يبند صورت ير را به نادرستياخ يها و منتقدانش در دهه ينيان روشنفکران ديم يسنده نزاع اصلير، نويدر مقاله ز.  ٧
  :نشانده است

  :ت جرسي، سا» ياسيس ينه رهبرو يتمدن يرهبر«، يميژن عبدالکريب
http://www.rahesabz.net/story/63024/ 
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قائل ک يتفک» يحکومت فقه«و » ينيحکومت د«ان يو م کرده زهين از نهاد دولت را تئوريد نهاد کيتفککرده و 
را  تيگذرگاه عافز ينگر يد يگروه در مقابل، . اند پرداخته هم آنرا نهيالبته هز دفاع کرده و » ين حداقليد« ، از شده

تا    هاشارت سخن گفت ده و بهعالما و عامدا در پر» هاميا«و » ابهام«و با وام کردن دو صنعت  ده رفتهيده و جريتنگ د
د صورت ينبا. فتديشان به خطر نيش و زندگيو آسا نبرند يو رنج پردازندن يا نهينگه دارند و هز يرا راض يريکث

گر يکديخت و احکام  آنها را به يرا با شبه مسئله ها در آم يمسئله اصلو کژراهه رفتراهه و يبوبه ر داد ييمسئله را تغ
 يانسانها از زندگ يتلق البته. دارند يتبع و يو شأن عرض شوند يف ميتعر ن مسئلهيل ايذ سائله ميبق؛داد يتسر

ر ينظ، ترک تعلقات باشندو يريدل و يکه اهل پاکباز انتظار داشتاهل قلم  همةاز  ديو نبا توان يست و نميکسان ني
ار معرکه يآتش ب ، دست کمرسانند ينم يظار داشت که اگر مددانتشان ياز ا توان ياما م ؛نينازن يآباد دياحمد ز

نپردازند و سکوت نه يواهند هزخب يفهم است که کسان قابل .حق نکنندرا نا يحقو زنديبر آتش نر ينفتنشوند و 
ن ياست در ايانت و سيدک از يدموکرات قرائت حامالنسمت به تنها  ،مالمت نشانه رفتن کمان ، اماکنندار ياخت

  .آورد يبه ارمغان نم يکس يبرا يکيو نام ن ندارد يزنوعدالت و انصاف  يدر ترازو، بيروزگارغر
  :دسينو يم» يداورغام سروش، داستان يپ«از مقاله  ييدر جامهرنامهر يسردب

اکنون  ...ز شروع نشدهرگ) دهد يرا م ک دهه است وعده آغاز آنيدکتر سروش که( " د تجربه اعتزاليتجد..." «
 يو برخ ياسياحزاب س يا که در پارهل شدهيتبد يخيت تاريک هويبه  ترشيب )ش سروشياز گرا( ينيد يروشنفکر

  ».ز زنده استهنو يدانشوران علوم انسان
 ؟کرده استيريگ ير را پيک دهه اخيدر  ينيد يوشنفکروالت رتح زانيتا چه م ن سطوريسنده اينو دانم ينم

 ياريبسمباحثات و مجادالتو هطرح شد يشبسترمجتهد و  له سروشير که به وسير چند سال اخد يوحناظر به مباحث 
سروش در م يعبدالکراست؟  يمعتزلـ مکتب نو يايزال و احد تجربه اعتير از تجديغ يزيمگر چ ،هداشت يرا در پ
در و  هان آورديبه مرا  شيخو ياتيو اله يکيزيمتاف يو مبان يبه صراحت مباد ٨،داشت يکه با جعفر سبحان يمکاتبات

 ينِ مبانياديح بنيو تنق» اجتهاد در اصول«با تمسک جستن به روش ده يو کوشبر آمده؛  يديجد ياتيطرح نظام اله يپ
نسخه در .کند عرضه  يمتفاوت با فقه سنتيرتيبا صورت و س ي، فقهيشناخت و معرفت يوجودشناخت، يشناخت انسان

ترجمه  کتاب، شامل ياصل جمه مقاالتعالوه بر ترو ش منتشر شدهيکه چهار سال پ ٩يبسط تجربه نبوکتاب يسيانگل
 يبه درستکه بر آن نگاشته ،  يعالمانه و مبسوط ۀدرمقدم ، فروغ جهانبخشهم هست يمکاتبات سروش و سبحان

قلمداد کرد که  يمعتزلـ به نحله نو توان متعلق يمجلد را م نيوش در اسرم يعبدالکرشناسانه  نيات ديآورده که نظر

                                                             
  :شانيت ايدر سا »و زنبور يطوط«  و» ريبشر و بش« ن يم سروش تحت عناويمقاالت  عبدالکر د بهينگاه کن. ٨

www.drsoroush.com 
9AbdulkarimSoroush, ( 2009) The Expansion of Prophetic Experience: Essays on Historicity, Contingency and 
Plurality in Religion, translated by NilouMobasser, Edited and Analytical  Introduction by Forough Janbakhsh  
(USA: Brill). 
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در  د تجربه اعتزاليو تجد يرسد نگرش اعتزال يبه نظر م پس. است  است در جهان اسالم سربرآورده ياحچند صب
ت يهو«م، يآشکار کهبگذر ين خطاياز ا. است آغاز شدهکه است  يچند سال ،يبوم ينيد يسنت روشنفکر

 يو دانشوران علوم انسان ياسياز احزاب س يآن در برخاز و سراغ گرفتن  ينيد يقلمداد کردن روشنفکر» يخيتار
ش و يخو يچند بنابر تجربه شخصهر  دارد؛ يرمق همچنان رانيا يکرفروشن يدرفضاان ين جريدهد که ا ينشان م
 .است آوردهه دسنياست که نو آنش از يقصه بفاانصا ،ام کسب کردهريان اخيدر سالمتعدد منابع از که ياطالع

و  ينيآثار روشنفکران د بودن زيانگ انداز و بحث نيطن و يصوت يها ليها و فا راژ مقاالت و کتابيت يرو تواناز يم
ن زمانه يدر ا ياسيس يها يخوردگسرها و  يبه رغم ناکام ن انگاشت کهي،چنيران کنونيشان در ايان مخاطبان ازيم

  . است ان بلندين جريبخت و اقبال ا همچنان، عسرت
  :سدينو يم» يغام سروش، داستان داوريپ«مقاله  يدر انتهاسندهينو
بتواند ن است که هر کس آمهم . ونيسيت دفاع کرد و نه از اپوزياما نه از حاکم ،يا پوپريبود  يدگريتوان ها يم«

قصه .تيانت است و نه ماندن جناينه هجرت خ. نه منکوب کند ــ گر را اقناعيطرف د ــ يو نه افشاگر ــ با استدالل
  .»ان مرغزاريدر م يک صبوحي/ ن مرغ زاريمهان ز يد ايادآري: و بازرگان است يما همان قصه طوط

نمانده  يجز هجرت  بر جا ياگر راهخصوص  بهت؛ يجنا انت است و نه ماندنيد، نه هجرت خيگو يدرست مشانيا
نوشته  ،ن سطوريراقم ا خوب است . نه منکوبع کرد ومقابل را با استدالل اقنا ن است که بتوان طرفيمهم ا. باشد

مطالعه دوباره  ۲۵شماره  ينيد يروشنفکر پرونده را درمصاحبه کننده  يها پرسش و» ه سنتن به مثابيد يفراموش«
البته  .است منتشر شدهمهرنامهر يسردب ر نظريکه زروشن شود يا پرونده دةسنينوو ادبِ و انصاف ياستداللگرار يتا ع کند

بر  ديتوان و نبا ينم ز مهم است؛يچگونه ماندن و رفتن ن ست؛ امايانت نيرفتن خ مطلقِست و يت نيکه نفس ماندن جنا
 سار نزدهين و يميشه کرده و به يپ يشتنداريخو ند وا ههم ماند يکسان. گذاشتصحه  يو رفتار کردن يهر گونه ماندن

  .اند گران قرار دادهيش چشم ديپار را ين ديا ش درباره جماعت روشنفکرانيخو و منصفانه مالحظاتو موقرانه 
در  يگريو مالحظه داهللا بوده  يال قربهز ين ن نوبتيا، مهرنامهر ياخ يها تاختن به روشنفکراندر شمارهدوارم کهيام 

شده و  اتشان بستهيخلندارند و نشردر دا يبونيق، تريخالبه رغم اقبال  ينيروشنفکران دحال که ! کار نبوده است
س در يصرفا به جهت تدر يدولت يها در دانشگاه ياز استخدام استاد يحتو  دهيخز يبه کنجآن  ياعضاغالب 

اهللا حل به حمد يمعرفت معضالت گريچون د١٠؛ديآ يان، ممانعت به عمل مين جريمنسوب به ا سسةمؤ
ان يدرمار ين ديا يروشنفکرو  يفرهنگت يوضع يجهت اعتالگروهن يباالتر از حمله بردن به ا يشده،البدمصلحت

ک تکه يمثل «ها و سخنانش  زد و آموزهيگر يم ييگو هاميبه ابهام و ا يکه از ابتال ينيد ينحله روشنفکر.استنبوده 
رنجد و تنگناها و  ينم ها يمهر يبها و ييوفا يبها و  ين نامردمياز ا ،ز پرداختهيو تاوان آنرا ن است »چمن روشن

                                                             
 مؤسسه معرفت و پژوهش ١٠.
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لب خندان  ،نيدل خونفراخ دارد و با  يا هاضمه ،کهکند يسندگان را درک مينو يبرخ و محذورات اتقييتض
صداقت  ياست که  از قلمشان بو يسندگانين نويار در حق چنين ديا يروشنفکر خِيتار يشتر نگران داوريب آوردهو

 ةدنيدر آن يران زميا ةشيدر آسمان اند قتيد حقيدن خورشد سر زيبه امن حال يرسد؛ و در ع يت  به مشام نميو حر
  :کند يشه کرده و شب و روز را دوره ميپ ينه چندان دور صبور

  
  م     يم و خوش باشيو مالمت کش ميوفا کن

  دنيـت رنجـسيافرـقت ما کيکه در طر 


