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ود؟ررون  يز دل ب يهر اول کم  
  
  ۱۳۹۲ ريت و دادرخ  ،متشه هرامش ،مود لاس  ،ايوپ هشيدنا هلجم :عبنم
  

م نقل کرده ،  يمادرم براچنانکه . دميشن يم يکودک  از اوانرا  يعتيشر يدکتر علا آمدم؛ نام يبه دن يمذهب يکه در خانواده اياز آنجائ
، ييل در مقاطع دبستان و راهنماياز آن، در دوران  تحص پس. در لندن شرکت کردم يعتيشر نِينماد ۀع جنازييسالم بوده، در تش سه يوقت

 يانقالب براش از يداشتند و پ يهمدل يعتيبا شر ياز اعضاء خانواده مادر يدم؛ خصوصا که برخيشن يم به  کراتنام او را در خانواده 
مطالعه  آن سالها درآغاز شد و آثار او را دررستان يدر دوران دب يعتيمن با شر يجد ييآشنا .رفتند يشاد ماره ينيسسخنان او به ح استماعِ

 يآموزه ها بر سر مهر نبودند و قرائت او ازچ  يه  يعتيشر يده هايبا ا کانينرستانياز معلمان  و دانش آموزان دب يگرفتم؛ خصوصا که برخ
 يمک يد و تشکيترد»  ت ائمهيوال«  ۀديدر باور او به ا انگاشتند و يعه نميش يکافو او را به قدر انگاشتند يم يو دلبخواه را  ناموجه يعيش

 يخودساز« ، »عه بودنيش يت هايولئمس« ،»ابوذر«  ،»حج«، »شياين« ،»ميما متهم پدر، مادر« چون  يدر آن دوران با خواندن آثار. کردند
 شده بودم و  با بضاعت يعتيفته شريش...»نامه ها« ،  »آشنا يبا مخاطب ها«  ،»ياسالم شناس«  ،»تنهاست يعل« ، »ن وارث آدميحس« ، »يانقالب

با من  ينورصالح يرستان، آقايخ سوم دبيم، تنها معلم تاريکه داشت يمعلمان انيدر م.دفاع کنم او ياده هيدم از ايکوش ين روز خود مآ
عمرم را در همان کالس  ين سخنراني؛ اگر اشتباه نکنم اولخ کنفرانس بدهميدر کالس تار يعتيخواست درباره شر از من همدل بود و

خصوصا به مناسبت داشتم و آثار او را  يعتيبه شر يقيعم ۀعلقهمچنان رستان و ورود به دانشگاه، يام دبپس از اتم. خ انجام دادميتار
م يزعبدالکريبا خواندن مقاله مهم و بحث انگ. خواندم يم خرداد ماه رکشور د يدانشگاه ها بزرگداشت او در ۀانيسال مراسم يبرگزار

ن خوانش از يرفتم که اي، پذن ياز د کيدئولوژيا او در نقد قرائتموجه  ۀو ادلانيکه يدر نشر »يدئولوژيفربه تر از ا« سروش تحت عنوان 
گان آشنا شدم و نقد او بر يوش شايدر آثار دار» ک شدن سنتيدئولوژيا« سالها بعد با مفهوم . د آنرا فرو نهادين ناموجه است و بايد

 يرا ط ير مختلفيار کرده و مسيرا اخت يمت متفاوتيمبدأ عز خود  بحث گان  دريجالب است که سروش و شا .افتميوارد ز ينرا  يعتيشر
ن پژوهان، همچنان آثاراو و يران و دکفگرروشنيآثار ددر کنار ن سالها يدر ا١.ده انديرس يکسانيش يکم و بج يو نتاها کرده؛ اما به فراورده 

 ييانگلستان و آشنافلسفه در يپس از شروع  تحص. گرفتم يم يو پ خواندم يم به دقت شد، يمنتشر م يعتيرا که درباره شر ييکارها
را در  يو اسالم يغرب لسوفانيآراء ف از  يعتيشر ريو تقر قول ها در نقل يجد يخطاها ي، پاره ايفلسف يه هابا آموز متر يقتر و جديعم

چ يرا ه ....و ليل و قابيان هابيم نزاع رينظ ينيد ياسطوره ها واز حوادث صدر اسالم او ۀمتکلفان يخوانش ها ين برخي؛ همچنافتميآثارش 
بر  دم کهيجه رسين نتيبه او رنگ باخت  رميدر ذهن و ضم نيش نخستن درخشر کرد و آييمن از او تغ يلقتر ويم و رفته رفته  تصوينسپند

م،  انس او با عرفان و فلسفه و يخ  اسالم که بگذارينداشته و از تار يقيعم ييآشنا ينيسنت د يبا مؤلفه ها يعتينم، شرير نخستيخالف تصو
از  يبرخ ک بايب که هر پس از انقال ينيد يروشنفکر انش در سنتيبوده؛ برخالف همتا يآثارش معمول ير قرآن، به گواهيکالم و تفس

 ياو با علوم انسان ييناآش افتم يدر نيهمچن.دارند يقيعم ييآشنا ياسالم ر و فقهيتفس ر کالم، عرفان، فلسفه،ينظ ينيسنت د يرشته ها

                                                             
د ينگاه کن.  سه کردميمقا يعتيشرح داده و با خوانش سروش از شر»ک شدن سنتيدئولوژيا« ت به مفهومِ يرا  با عنا يعتيگان درباره پروژه شريشا ي، رأ"ترنم موزون حزن" سالها بعد در مقاله ١. 

  .۱۹-۳۰، صفحات۱۳۹۰ر، ي، تهران، کورمعاص يروشنفکردر  يأمالتت: ترنم موزون حزنبه، سروش دباغ، 



گرفته؛  شکل ن سويبه ا شيسال پ ۳-۴از حدودا  يعتياز  شر  من ر سوميتصو .ق نبوده استيز عمين... و فلسفه يد اعم از جامعه شناسيجد
است که  بارقه  ياريبخت سخن شناسِ خوش ذوقِ نمندتوا ده پردازِ خالقِيمتفکرِ  ا يعتيم، شريم و چه نپسندير، چه بپسندين تصويمطابق با ا

 توان درباره يم. ما زده است شه معاصريخ انديمهر خود را بر تار ر کهيکم نظ ۀطابقلم سحار و قدرت خشود؛  با  يده مينبوغ در او د يها
ن يک از ايچينشده؛ اما ه گفتهکم سخن  ن امور تا کنونياد گفت،از قضا درباره ايسخن ز ... رابطه اش با ساواکمدرک ،  ، زان  سواد يم

بدون . کاهد ينم يگاه او ذره ايت و نقش وجايو از اهم رديگ يرا نم يعتيبه شر ينسل رِياقبال کم نظ يينِ چراييو تب ليتحل يجاامور 
به نقش کردن د با اذعانيبا. بوده است نيزم رانيا يدهه پنجاه شمس کل مه دوم دهه چهل و ين مسلط تماناو،گف يروشنفکر د گفتمانيترد

راث او در يم ۀنقادان يبه بازخوان؛ ک و جذاب او يزماتيت کاريشخص و يهنرمند اعت  وت و شجيو صداقت و حر يو توانمندر يکم نظ
حد  که دررا  ييک ؛ اخگرها و بارقه هايولوژدئيان يدپروژه او، موسوم به  يمعرفت يجدد بر نواقصيهمت گمارد و با تأکن روزگار يا

توان   يمهمچنان به نظرم م، يرات او که بگذياز اسالم ن،يعالوه بر ا. رفتو بسط دادگ يطرح شده پيعتيشر يدر نظام فکرو به اجمال  اشاره
دغدغه و  يباطن  يتجربه ها ده ها ويا لذت برد و از يعتيشر يها يباک يبو  ها  ز خرق عادتخواند و ا يگار کنونزات او را در رويريکو
 يبه سلوک معنو دنيسامان بخش يبرا عت نهاده شده،يبه ود ريهبوط در کوو  ييتنها يگفتگوهاکه در دل سطورِ  ل او يستانسياگز يها

را که قند  يعتيشر يريکو يق داشته ام نوشته هايتوف کرده و يراي، بخت ريان اخير سالد.بهره برد ينوکن ۀشد ييدر جهان راززداخود 
  ٢.ر درآورميبه رشته تحر چند يمقاالتو شم ينديب  هابخوانم و درباره آنت يبا عنا مکررند،

را در شهر تورنتو » يرانيا يفکرو روشن يعتيراث شريم يبازخوان« سلسله جلسات، گذشته سالر سوم، از زمستان يتصوش چشم داشتنِيبا پ
 و خوشخوان کتاب محققانهو در آن با مبنا قرار دادن  ديازا  کشکه پانزده جلسه به در ي؛ دوره اآغاز کردم نهموط همدلِ دوستان در جمع

 يفکر ۀکه درباره  پروژ يخوب  يگر کارهايد  مد نظر قرار دادنرهنما  و ينوشته عل ،ناکجا آباد يتجوسدر ج يمسلمان : يعتيشر يعل
 يو فکر ياسيس ي؛ زندگ ...يرسپاسيم يگان و عليوش شايم سروش، داري، عبدالکرير آثار مهرزاد بروجرديمنتشر شده؛ نظ يعتيشر
ر کرد و در يفلگاهمه را غ يعتيشر بازگشت يب يو پرواز ابد نارايار به يو  ديان رسيراه به پاکه يکرد تا زمان که شروع يروز را از يعتيشر
ات يات و اجتماعياسالمعبور کرده و  يعتيک شريدئولوژياسالم ا  ۀپروژنکه سالهاست از يبه رغم ا. مق فرو برد، به بحث گذاشتيمع يبهت
. رمار دوست دايرا بس يعتيشر يعلدکترهمچنان اما  او هستم؛  يريکو يمفتون نوشته هاشتريو بزند  يبه دلم نم يچنگچندان گر يداو 
گره  ت اشيده ها و شخصيبه اقا يعمام  ينيو د يفکر ياز زندگ يبخشنم يب يم، زنم يم را ورق مايو دفتر ا نگرم يبه پسِ پشت م يوقت

رون يز دل ب يمهر اول ک« ؛ که رود  يرون نمين سخن، به روزگاران بيريش يکه برخالف سخن سعداز او بر دلم نشسته،  يخورده و مهر
  .»؟ودر

                                                             
  :ن تأمالتنديمحصول ا،"يسپهر هشت کتابو  يعتيات شريريکو يقيسه تطبيمقا: چستانيهبوط در ه" و " يعتيات شريريدر کو يدرنگ: ر  وزبرين زيباش چن يم" مقاالت  ٢.

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/169.pdf 
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