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  1و سروش مطهري بازخوانی االهیات

  

  3/12/92: ، مورخ، روز شنبهسایت جرس :منبع

  
 1391او تا . فلسفۀ تحلیلی از دانشگاه وارویک انگلستان است ي از دانشگاه تهران و دکتري داراي دکتري داروساز» سروش دباغ«دکتر 

واحد علوم و  دانشگاه آزاد ،، دانشگاه مفیددر دانشگاه تربیت مدرس لسفه ایران بوده وحکمت و ف یمؤسسه پژوهش علمی  عضو هیئت
 و تحقیق تدریس داشته و در زمان انجام این مصاحبه، در دانشگاه تورنتو کانادا، در حال تدریس و مؤسسه معرفت و پژوهش  تحقیقات

انجام داده، در وسپهري پژوهی  پژوهی شناسی، عرفان، مولوي دین او افزون بر کارهایی که در مورد فلسفۀ تحلیلی، فلسفۀ اخالق،. است
آثاري را منتشر کرده  و مهدي بازرگان روشنفکري دینی، باالخص آراء علی شریعتی، محمد مجتهد شبستري، عبدالکریم سروش مورد
، و مقاالتی منتشر کرده ایشان، تأمالتی داشته و فلسفی ، باالخص آراء اخالقی)ره(هرچند او در مورد استاد شهید، مرتضی مطهري . است

این اثر، از . ، مهمترین سبب براي انجام مصاحبۀ ذیل بوده است»مروري بر آراء دین شناسانه عبدالکریم سروش: آئین در آیینه«اما کتاب 
گیري از یک روش مدون، به ارائۀ خوانشی از آراء یک متفکر معاصر، همت  معدود آثار در زبان فارسی است که کوشیده تا با بهره

  .ا نشان خواهد دادهاي نظريِ او ر آنچه در پی آمده، دقت. گمارد
  

شما، نظام جامع اندیشۀ یک متفکر، بر اساس  نظر  به. آغاز کنیم» م جامع اندیشهتعریف نظا«اگر اجازه دهید از * 
» فراگیري«و » سازواري«، از دو خصلت »ین در آیینهآئ«بیان دیگر، شما در کتاب  شود؟ به چه عناصري تعریف می

، قلمداد »جامعیت«و » مندي نظام«مترادف با » نظام جامع اندیشه«در تعبیر اگر این دو خصلت را . اید یاد کرده
کند تا تعریف مشخص و  در واقع این دو خصیصه چه کمکی به ما می کنیم، مراد از این دو خصیصۀ اصلی چیست؟

  روشنی از نظام جامع اندیشه داشته باشیم؟
و  ایشانند، براي بهتر فهمیدن مراد ا هاي مختلفی سخن گفته در حوزه  با یک متفکر مواجه هستیم، خصوصاً متفکرانی کهزمانی که 

را از امور غیرِ محوري در آن نظام، امور محوري . دنظامی را سامان بخشی ه، بایدبود شانپردازي مد نظر نظریه و احراز آنچه در تفکر 
اي از  با مجموعهزیرا زمانی که شما . دارند منزلتیفتی، چه هاي آن نظام معر ؤلفهکه هر یک از م ادو با بازسازي آن نشان د ردتفکیک ک

؛ برید راه به جایی نمی در صورتبندي آنها ،نظم و نسقی نبخشیدها را  که آن ، مادامی کهیداپراکنده مواجه دد و متع و آموزه هاي ها  ایده
. با هر متفکري الزم است باب مواجههاین مسئله در. شوید مواجه مینوعی  پراکندگی و احیانا پریشانی در فقدان این نظم و ترتیب، با  که

                                                             
و  شناختی نویسندگان هاي روش ، نیازمند اخذ دیدگاه»)ره(نظام جامع اندیشۀ استاد مطهري «مرحله از تدوین  در اولین   ،»)ره(عالمۀ شهید مرتضی مطهري «بنیاد علمی و فرهنگیِ « 1. 

ها صورت گرفته  و تحلیلِ آن  نیل به این مهم، در قالب مصاحبه. اند شناختی، به تدوین و نگارشِ کل یا وجهی از اندیشۀ یک اندیشمند برآمده بوده است که با اتخاذ مواضع روش پژوهشگرانی 
  .است

 



 ٢

معناي مد نظر در  »متفکر«. تبیین کنمدانشگاه  استاد و محقق، پژوهشگر با راآن فاوتو ت توضیح دهممرادم از متفکر را  خوبست در اینجا 
 این معناي  درام،  دیده تا جایی که. دارد »سازي وممفه«تولید ایده ارتباط وثیقی با  ،تولید ایده است مهمترین کارِ او، کسی است که من

ب ایشان مفاهیم خاصی نساخته است، بلکه در با؛ چرا که وان مرحوم مطهري را متفکر دانست، شاید کمتر بترمتفکاز خاص و مضیق 
مراد ، »االشیاء باضدادها تعرف«اگر بخواهم به مصداق . اسالمی اندیشیده استه و کالم ، باالخص فلسفدینیکثیري از مسائل اجتماعی و 

 کسانی نظیروهلۀ بعدي،  دو و در س از اینو پ توانم بگویم در دوران معاصر، علی شریعتی، عبدالکریم سروش میکنم،  ترخود را روشن
 .استچشمگیر  سازي در شریعتی و سروش مفهوم. ندا سازي کرده که مفهومعداد متفکرانی اند در صطفی ملکیانمو   داریوش شایگان

تشیع علوي، تشیع « نظیرمفاهیمی  .است ایشانو مختص   شده ساختهها  وم را سراغ گرفت که توسط آنتوان حدود ده مفه میعنوان مثال  هب
و  »امت و امامت« ، »انتظار مذهب اعتراض« ،»طرح هندسی مکتب« ، »استخراج و تصفیه منابع فرهنگی«، »بازگشت به خویشتن«، »صفوي

قبض و « ، »خلط انگیزه و انگیخته« : چندي ساخته، نظیر مفاهیم سروش هم . بسیار طنین انداز شدشریعتی در روزگار  که دیگر مفاهیمی
« ، »اندیش تجربت دینداري« ،»حداقلیدین «، »ادیان ذاتی و عرضی در«، »ط تجربۀ نبويبس«، »فربه تر از ایدئولوژي« ، »بسط  شریعت

در  عطیالتت«، »اسکیزوفرنی فرهنگی«ند شایگان نیز مفاهیمی مان  .هذا علی و قس » رؤیاي نبوي« ، »اسیسکوالریسم سی/سکوالریسم فلسفی
 و » تقریر حقیقت و تقلیل مرارت« ملکیان  نیز مفاهیمی نظیر  . برساخته استرا  »هویت چهل تکه« و »سنت ایدئولوژیک شدن« ، »تاریخ

است که مفاهیمی  و نباید او را فراموش کرد، احمد فردیدتأثیر گذار بوده که در این میان فرد دیگري . را برساخته» معنویت و عقالنیت«
. شوند ساز هستند و به این معنا متفکر محسوب می که این افراد، مفهوم الجمله آن فی. ه استرا ساخت »حوالت تاریخی« و »زدگی غرب«مانند 

ه کثیري اهمیت او در این است که ب. راز اول فلسفۀ اسالمی بودتشارح  او مدرس و. اي نساخت مرحوم مطهري، از این حیث، مفاهیم تازه
ها رفته و نقدهایی  ستاندیشیده و به مصاف مارکسی» خدمات متقابل ایران و اسالم«، عاشوراحادثه حجاب، بارة در پرداخته؛از موضوعات 

اهمیت  ؛مطرح کرده »اصول فلسفه و روش رئالیسم« و » ه مادیگريعلل گرایش ب« در آموزه هاي ایشان و  ماتریالیسم دیالکتیکرا بر 
را بیان کردم تا توضیح دهم که مرحوم  نکاتاین . مسائل اندیشیده استبه این  در کسوت یک روحانیمسئله در این است که ایشان 

را در مورد  سازي کرده سی که مفهوممعناي ک اصطالح متفکر به توان قلمداد کرد و نمی» احیاگر دینی«عنوان  توان به مطهري را بیشتر می
آثار و  امور براي پرداختن به همین . شارح توانمند فلسفه اسالمی نگر و ژرف اندیشمند،فردي است مطهري مسلما  .ردایشان به کار ب

کاهد؛ به تعبیر  نمیمعاصر  در تاریخایشان  و نقش آفرینی هیچ از اهمیت آنچه آوردم، .، کفایت می کند نظام معرفتی ایشان بازسازي 
  :موالنا

  کنم من نیم شاکی، روایت می                  کنم کایت میحمن ز جان جان 
  

در به آثاري که وي  توان ، میذیل یک نظام قرار گیرد منتشر کردهآثار متعددي که مرحوم مطهري  نا باشد، اگر بنکات ا توجه به اینب 
برخی از  ؛نوشتهکتاب » مان مقتضیات زاسالم و «او در رابطه با تاریخ اسالم، پژوهش کرده و در باب  .ردمقام یک متکلم نوشته اشاره ک

در ، همت گماردهقبال الهوري ، به نقد اپرداخته  روشنفکرانآثار  به  .در باب خاتمیت سخن گفته استقرآن را تفسیر کرده و  ه هاي سور
کسوت  یک فیلسوف ؛ در مطالبی طرح کرده »اسالمیجمهوري پیرامون «، هاي را بیان کرد هرابطه با سازمان روحانیت نیز نکات متهوران

ر آثار ایشان، تنوع دیده د که اشاره کردم چنان ....مالهادي سبزواري پرداخته »منظومه«فلسفه مالصدرا و شرح  به تقریر صدرایی مشرب
تقسیم کن تا پیروز : گفت که دکارتسخنی همان ؛ ردیکدیگر تفکیک کمختلف را از  مند کردن آنها، باید شئون براي نظام .شود می
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ها چه  ین حوزهکه در هر کدام از ادریافت  ثانیاً  ؛هایی کار کرده ایشان در چه حوزهاوال  دید توان  کردن است که می ا تقسیمب. شوي
در این دیگري که نکتۀ . را روشن نماییمه یی که کردکارها فوذ ایشان وکند تا دایرة ن این تفکیک به ما کمک می. مشارکتی داشته است

چندان با فرنگی،  هاي عدم آشنایی با زبانو  شنحوة زیست او آثار  یاین است که مرحوم مطهري، به گواهگیرد مدنظر قرار  باید میان
ترجمۀ آثار فلسفی  به موقعیت و وضعیت البته با توجه ؛شناخت ها می بی را از طریق ترجمهجهان جدید آشنا نبود و عموم آثار متفکران غر

  در آن دوران در عین حال  ظاهرا ایشان .)شمسی نجاهه هاي سی و چهل و پیعنی ده(کرد  مطهري فعالیت میاي که  علوم انسانی در دورهو 
و  ایشان را مشخص کنیم کند تا حدود و ثغور فعالیت کمک میامر نیز این . نیز دسترسی نداشته است متون فلسفی به ترجمه هاي عربیِ

هان جدید اعم از فلسفه و یا علوم ج یِمطهري را در عداد روشنفکران به حساب نیاوریم، چرا که آشنایی با برخی از دیسیپلین هاي معرفت
حیث  ناز ای مطهري. است »روشنفکري«از مقومات  یکیو روانشناسی  انسانی تجربی نظیر جامعه شناسی غیر انسانی و یا علوم تجربیِ

و کرده جدید فعالیت علوم شاخه هاي از حوزه یا چند در یک کدام هر ایشان  چرا که شود؛ متمایز می و سروش شریعتیبازرگان،  اخیر، از
در بازرگان هرچند . ردشباهت زیادي با بازرگان دامرحوم مطهري،  دیگرياز حیث در عین حال، . رنددا خوبی جهان مدرن، آشنایی با

ایشان هم  با این حال، را نوشته؛  »راه طی شده«و » ت و ایدئولوژيبعث«مانند  مهمی آثارداشته وتأثیرات درازآهنگی ۀ دینی، عرصۀ اندیش
در مجموع  اما؛ برساخته هاي بازرگان قلمداد کرد در زمرة را» فقهشدن  سرطانی«مفاهیمی نظیر  می توان  .ي چندانی نکردساز مفهوم

تأثیر اجتماعی فراوانی داشته است؛ با این تفاوت که برخالف مطهري، با  مانند مطهري در عین حال .زي نیستمتفکر مفهوم سا بازرگان
 نکته اي آخرین . بود چندسالی در پاریس درس خوانده و دانست ن مثال، زبان فرانسه میعنوا و به هاي جهان جدید هم آشنا بود ویژگی

زن « امروزي مثل  ف روحانیت سنتی در نشریاتاو برخال. استاز روحانیت سنتی یشان مایز ات، باید مد نظر قرار دادکه در باب مطهري 
د گرفته تا مسجد حسینیه ارشامتعددي داشت؛ از  اي دینیِ عمومیِسخنرانی ه داشت و  ایرة فعالیت وسیعیدمطهري  ؛زد قلم می »روز

اطبایی از حجم زیاد فعالیت هاي مرحوم مطهري خرسند نبود و ن نصر در خاطرات خود نقل می کند که مرحوم طبسید حسی. الجواد
آثار بیشتري  ي که داشتنظري ا توجه به  حدت ذهن و توانترجیح می داد که ایشان در قلمرو فلسفه اسالمی وقت بیشتري بگذارد و با 

مقومات اندیشگی مطهري را که در آثار  کوشید و توجه داشتمسائل به این باید به نظرم ، آییم سازي بر می وقتی در صدد نظام. تولید کند
  . سامان بخشیدحول آنها نظام معرفتی ایشان را  و سپساستقصاء کرد  متنوع او متجلی شده، ابتدائا 

  
با این حال، مسئله براي بنده هنوز روشن نشده است و . شک بسیار مفید و روشنگر بود توضیحات مذکور، بی* 

اهللا مطهري و جایگاهی که ایشان در تاریخ اندیشۀ  فارغ از آراء آیت. تر مطرح کنم اجازه دهید، پرسشم را دقیق
معاصر دارند، اگر بخواهیم اقدام به تدوین یک نظام جامع اندیشه در رابطه با هر متفکري نماییم، مراد از جامعیت و 

دو خصلت » ین در آیینهآئ«در کتاب  دیگر، شماعبارت  تواند باشد؟ به مندي در تعبیر نظام جامع اندیشه چه می نظام
خواستم ببینم مراد شما از این دو خصیصه  اید؛ می را در شرح آراء یک متفکر متذکر شده» فراگیري«و » سازواري«

  چیست؟
ز اها را  آن هرچند باید؛است  فعالیت کرده  در آناندیشمند هایی است که یک  معناي مد نظر قرار دادن تمام حوزه به» فراگیري«

. سراغ گرفت با یکدیگر مؤلفه هاي مختلف، از انسجام مند نظام ينحو به معناست که بتوان دین بنیز » سازواري«. یکدیگر تفکیک کرد
 ها و  از ایده به این معنا که چه میزان. توان نظام متفکر را بر اساس آن سنجید، خصیصۀ سازواري است هایی که می ترین مؤلفه یکی از مهم
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مراد . برخوردارند) coherence(  شناختیِ کلمه، از نوعی انسجام خوانی دارند و به تعبیر معرفت با یکدیگر هم شدهکه مطرح  ییآموزه ها
  کنند؟ نقد میو هاي دیگر را نقض  بخش ، از آنهایی  توان قرائت سازواري از این آراء ارائه داد یا بخش بنده از انسجام این است که آیا می

در  آثاريعنوان مثال،  به .سخن گفت نیزها  توان در رابطه با آن می ،کارهاي تخصصی کرده ه نیزفلسفقلمرو روش در عبدالکریم س
» ین در آیینهئآ«کتاب   مقدمۀ طور که در اما همان کرده؛هایی در نقد مارکسیسم  ا بحثیو منتشر کرده علوم اجتماعی علم و فلسفۀ فلسفۀ 

در . قلمرو دین بوده استدر انداز  طنینبحث انگیز و هاي  ایدهطرح ، محوریت داشته اخیرسال   سیدر  شانیا در آثار آنچه  ،آورده ام
اند، اما  فلسفۀ صدرایی خواندهمتعددي عنوان مثال، افراد  به. هاي مختلف را از هم تفکیک کرد توان حوزه رابطه با مرحوم مطهري هم می

ین دلیل است که دوجه از کار مطهري نیست، بلکه باست که این جایگاه، صرفاً به خاطر این  انداز شد؟ روشن مطهري، طنینسخنان چرا 
ي فکري ها کل فعالیت معناست که  دینع، فراگیري بدر واق. گفته است فراوان نوشته و سخناحیاگر دینی هم  واو در کسوت یک متکلم 

. انداز کرده استرا طنین  شان دیگران برجسته کرده و سخنانرا در می فرد ها که کدام ویژگی یا ویژگیشود عنایت و گیرد مد نظر قرار 
اما . رمرحوم کاظم عصانظیر  کسانی؛ ، افزون بر مرحوم مطهري، افراد دیگري هم بودند که بر فلسفه اسالمی تسلط داشتندکه گفتم چنان

ن باید ببینیم ای در این وهله،. رسیم وم، یعنی سازواري میصیصۀ دپس از این به خ. مطهري را مطهري کرده است هاي دیگر حوزهورود  در 
 برخی از سخنان و مدعیات،لوازم منطقی مترتب بر  تر، آیا تعبیر فلسفی به ؟با یکدیگر سازگاري دارندو  آراء، به چه میزان سازوار است

 و یا بدانها متفطن نبوده است؛ ها اشاره نکرده آنرا نقض کند؟ حتی اگر خود فرد، به نظریه پرداز هاي دیگري از سخنان  تواند بخش می
شش او  ، فی المثلبینید که  شما می، راء یک اهل نظرآصورتبندي  و بازخوانی عبارت دیگر، در  به. همان بازسازي انتقادي استامر این 
را بررسی  آنها مترتب بر لواحق منطقیها، لوازم و  پس از احصاء آن. یوم اصلی دارد و نکات مهمی را در قالب آنها طرح کرده استسآک
نحوي  البته باید به. دارد  هایی دیگر، ناسازگاري با بخشاو هایی از اندیشه  شوید که احیاناً بخش نها، متوجه می با واکاوي آ کنید و می

؛ با این حال، اگر ودرا برطرف نمآنهاي  ناسازگاريو تا جایی که امکان دارد،  ودظاهر ناسازگار را بازسازي نم هاي به همدالنه، این بخش
هاي مختلف یک نظام معرفتی  احراز مؤلفه جهت، استفاده از یک مدل این میاندر  .دها را نقد کر آن دها برطرف نشد، بای ن ناسازگاريای

  .و صورتبندي آن بسیار رهگشاستو اندیشگی 
  
هاي مختلفی، به بحث ورود پیدا  توان از دریچه ، می»مدل«رسد در تدوین این نظام یا به بیان شما،  نظر می به *
گاه از دریچۀ . اش دید اجتماعی زمانه  ـ  توان متفکري را در ارتباط با مسائل سیاسی  عنوان مثال، گاه می به. کرد

ري هاي صرفاً نظري، مانند مباديِ تصو فرض گاه از پیش. اند، آغاز کرد هاي فکري که بر او مؤثر بوده افراد یا جریان
هاي  توان بر مهمترین مسائل مورد نظرِ وي، متمرکز شد و به همین طریق، دریچه یا تصدیقی، آغاز نمود یا می

از . هاي کالسیک فلسفۀ دین است ، متکی بر مدل»آیین در آیینه«عنوان مثال، مبناي شما در  به. مختلفی را گشود
ر عبدالکریم سروش که ریشه در فلسفۀ دین، باالخص فلسفۀ شناسانۀ دکت عالی، با تمرکز بر آراء دین این منظر حضرت

بنابراین، ). 15ص(اید تا چارچوب تحلیلی خود را نیز از همین مسیر انتخاب کنید  دین تحلیلی دارد، کوشیده
طورکلی  ، به»اندیشان متجدد دین«در » محمد منصور هاشمی«پژوهشِ شما، به لحاظ روشی، با پژوهش آقاي 

رسد ایشان، آراء دکتر  نظر می اندیشی دکتر سروش تأکید دارد، اما به هر چند آقاي هاشمی نیز بر دین. متفاوت است
ها  رغم برخی مشابهت اجتماعی بررسی کرده است و لذا مدل شما، بهـ  عبدالکریم سروش را از منظر تحوالت تاریخی



 ٥

گیریم، رویکرد آقاي هاشمی بیشتر به اگر یک طیف در نظر ب به عبارت دیگر،. در موضوع، مدلی متفاوت است
کند و شیوة ماخوذ از  اجتماعی بازسازي می -اي نزدیک است که در آن، اندیشه را در ارتباط با مسائل سیاسی شیوه

 شناختی دارید یا صرفاً ابتکار معرفتشما در بررسی رویکرد، ترجیح . تر است تر و انتزاعی جانب شما، رویکرد تحلیلی
  یا اقتضاء آراء دکتر عبدالکریم سروش بوده است؟شخصی بوده و 

کنم  میتصور  .»کند اثبات شی نفی ماعدا نمی« ستحضرید،چنانکه م. ی داشتهاي مختلف توان با نظام معرفتی یک متفکر مواجهه می 
و چشم او را به بخشی از دهد  میزیادي ترسیم کردن، یک حسن دارد و به فرد بصیرت  را ها در طول زمان نگاه تاریخی و تطور ایده

هاي خود را طرح کرده و حتی  دهد که چگونه یک متفکر پا به پاي زمان پیش آمده و ایده کند؛ این رویکرد نشان می حقایق باز می
هم را  و شیرینی خود  جذابیتاین نوع مواجهه، . بازنگري کرده استایده هاي خود را  خودش تحت تأثیر تعاملی که با دیگران داشته، 

میراث فکري شریعتی و  روشنفکري « من تحت عنوان جلسه اي  16مبناي دوره سال گذشته  کتابی کهاز اید بر این سیاق بتوانم ش. دارد
زمینه و زمانۀ  علی رهنما که، نوشته »درجستجوي ناکجاآبادمسلمانی  «: بود نام ببرمایرانی  مخاطبان هر تورنتو کانادا، براي در ش »ایرانی

دهد که نهضت خداپرستان سوسیالیست چه  کند و توضیح می او دقیقا همین کار را می 2.تصویر کشیده استبه نیکی ریعتی را به علی ش
علی شریعتی کار روشنفکرانۀ چه تاثیري بر روي شمسی  24انون نشر حقایق اسالمی چه بود؟  ترور کسروي در سال کسانی بودند؟ ک

شدن صنعت نفت چه  و نهضت ملی 32مرداد  28با کودتاي  شریعتیتقی شریعتی چگونه بود؟ رابطۀ داشت؟ رابطۀ علی شریعتی با محمد
خراسان در روزنامه  بعدها شریعتی مقاالتی که تا چه میزان  و نقش می بندددر ذهن شریعتی هاي مرحوم محمد نخشب  بود؟ چگونه ایده

ارشاد، و تأثیر گذار و بحث انگیز  پر تالطم نسب می برد؛ دوران » یالیستنهضت خداپرستان سوس«نخشب در  هاي ، از ایدهکند منتشر می
  ....56دوران زندان و فشارهاي آن، هجرت اجباري در اردیبهشت 

اما آن . تر است البته اگر با نقد هم همراه باشد، مطلوب ؛کند کمک می بیشتر نظام معرفتی این رویکرد، یک نوع مواجهه است و به فهم 
یک نظام معرفتی را بازسازي  که انداندیشه این آید که در  کار کسانی می تر دارد و به ه تحلیلیصبغهۀ من که شما مطرح کردید، مواجنوع 
با تعاملی  ۀو رابطنیست  گذشته اطراف  محیط تباط با آنچه که درار بیمدلی که ارائه شده، کم در کار بنده،  دستدر عین حال ، . کنند

حول و حوش آن را  معرفتی متعدد مباحثتالش می شود با مد نظر داشتن یک مدل، ، در رویکرد دوم، در واقع. م داردهپیرامونی مسائل 
به عبارت دیگر، اولی . هاي خاص خود را دارد و هر یک، رهگشاییمکمل هم هستند  این دو نوع مواجههکنم  میتصور . بخشیدسامان 

 تاجهت می بخشد  ذهن مخاطب را  که » نقشه راه« یک دهد؛ ک دستگاه نظري به دست میی تر دارد و دومی  تاریخی -ینگاه اجتماع
، مقدم بر منطقا بازسازي و صورتبندي. رسد ، نوبت به داوري میپس از آن . آنرا بشناسدد ومواجه شوآثار متنوع و متعدد ونه با این چگ

این را  .و نه بیشتر سازوار و فراگیر دین شناسی عبدالکریم سروش است در پی بدست دادن مدلی براي فهم  »ین در آیینهئآ«. استي داور
آغاز شده و تا کنون  در شهر تورنتوماه پیش  5که از   "بازخوانی میراث فکري عبدالکریم سروش " فه کنم که در سلسله جلسات هم اضا

که حد فاصل سالهاي  ... دین، فلسفه، عرفان، روشنفکري روش در قلمروجلسه از آنها برگزار شده، کوشیده ام با عنایت به کل آثار س 17

                                                             
  :فایل هاي صوتی آن سلسله جلسات در لینک زیر قابل دسترسی است  .  2

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 



 ٦

، به زمینه و زمانۀ  اجتماعی و سیاسی طرح این ایده ر مدعیات و استدالل هاي عبدالکریم سروششمسی منتشر شده؛  افزون بر تقری 92-56
  .  ه صورت  کتابی بیابمجلسه اي ، مجال نشر آنرا ب 20 دورة امیدوارم پس از اتمام این  3.ها نیز تفصیال بپردازم

در برخی از . شناختی است یک سؤال در ارتباط با سؤال قبلی وجود دارد که تا حدودي واجد خصلت معرفت* 
داوود «، آقاي دکتر »دانش، قدرت و مشروعیت در اسالم«عنوان مثال، در کتاب  به آثاري که اخیراً منتشر شده،

کارگیري این  به. گفتمان بهره برده است ورة میانه، از روش تحلیل، در تحلیل دانش سیاسی مسلمین در د»فیرحی
شک از سوي نویسندة اثر مذکور برگزیده شده و روش تحلیل گفتمان، باالخص تحلیل گفتمانِ فوکویی،  روش، بی

از سوي دیگر، در . سینا و یا فقهاي شیعی نیست اقتضاء ذاتی تفکر اسالمیِ دورة میانه، مثالً تفکر فلسفیِ فارابی، ابن
، الگو یا روش اخذشده، یعنی الگوي کالسیک فلسفۀ دین، به لحاظ »آیین در آیینه«د مانند اثر شما، آثاري مانن

شناختی با آراء دکتر عبدالکریم سروش، سازگاري دارد و شاید برگرفته از اقتضائات خود آن حوزة مطالعاتی  معرفت
روش شما، که روشی کامالً نظري و مستقل  شناختی ما این است که آیا بنابراین به طور مشخص، پرسش روش. باشد

از زمان و جامعه و سیر تاریخی انتشار آثار است، تا چه اندازه، ناشی از اقتضاء ذاتی تفکر دکتر عبدالکریم سروش 
  است و تا چه اندازه، حاصل تأثیر یک الگوي پیشینی بر آن؟

بستگی به این دارد که شما با کدام دستگاه فکري همدلی بیشتري داشته دو رویکرد،   اتخاذ هر یک از این. کنید به نکته خوبی اشاره می
خالی برخی از مدخل ها  البته شاید . توانید در مورد مرحوم مطهري هم به کار گیرید شما همین مدل را می. را رهگشاتر بدانید باشید و آن

در مورد  یشانمطهري به کار گیریم، چون ا شناسانۀ مرحوم یندین را در مورد آراء د ۀلگوي کالسیک فلسفاعنوان مثال، اگر  به. بماند
در مجموع، این . چیزي گفتدربارة آن  نمی توان ،و بحث نکرده سخن نگفتهبه نحو محصل و مشخص یا معرفت دینی و تجربه دینی 

توان گفت  ، می»ین در آیینهئآ«ي مدل پیشنهاد هگشا بداند یا خیر؟ در موردرا ر مشخص مدل یک بستگی به پژوهشگر دارد که آیا مسئله
یا الگوي شما بر کنم اگر مدل  می تصور .است پرداخته دین شناسیمدل این هاي مختلف  مختلف، به مؤلفه آثار سروش در عبدالکریم

مسئله، ، ردهکدر باب دین ن زیادي  مالتأاندیش نبوده و ت دین چندان که دیربرا در مورد متفکري به کار ب آنباشد و  شناسی دیناساس 
این کار    توان باشد، می او دین  و پژوهش هاي تأمل ی از حوزهیک یاو اندیش باشد  اما اگر دین.  و غیر رهگشا تموضوع اس ءسالبه به انتفا

ادب دینی  و دینیمعرفت تجربه دینی، ، دین مشتمل بر »ینهآئین در آی« به کار گرفته شده در  مدل در، دانید که می چنان. سامان بخشیدرا 
کار او را نظم و سامان  بخش هاي مختلف ، الگوو مدل آنگاه یک  ،کند خود را می رکااندیشمند یک  ،از مواقع برخی .استانگاشته شده 

مجتهد   ،سروش آراء براي صورتبنديِ ،بیابیدهگشا مدل یا هر مدلی را ر بیان این مطلب این است که اگر شما این قصد من از . می بخشد
مختلف  سویه هايه لحاظ زمانی با این الگو و بمورد نظر  رِممکن است متفک. نیداز آن استفاده ک یدتوان می دیگري فرد هربستري و یا ش

مدخل  که در سروشمباحث اي از  رهپا از قضا  .و پیش آمده باشدکن است مطابق با آن اندیشیده ممدر عین حال آن پیش نیامده باشد و 
  .استشده  طرح   زمانی، متاخر ظقرار گرفته، به لحا ي کتاب در ابتداو   »ینهآی آئین در «نخست 

  
  .لحاظ زمانی متأخر است اید، به عنوان مثال، مدخل اول، علل اقبال به دعوت انبیاء را که شما در ابتدا آورده به* 
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ها، اهداف و  مشغولیگفتم، این چینش، به دل طور که انهم. است  طرح شده »و بسط تئوریک شریعت قبض«بعد از  این مباحث. بله 
از  ؛را بازسازي کردها و آموزه هاي اندیشمند مورد نظر ایده  توان وجه به این مسائل، میبا ت. وابسته است پژوهشگر معرفتیِ هاي انگیزه

 بخش هاي مختلفذیل   ، اندیشیدهن ااندیشمند بد کهرا هاي مختلفی  حوزه و باید ندارد زمانی تقدم و تاخرِ ،صورتبندي مباحثرو،  این
آن  و دربارة  که هر دو به روحانیت پرداخته توان دید عنوان مثال، در مورد سروش و شریعتی می به. بندي کرد صورت ي مورد نظرالگو

براي جامع االطراف  و نظامی قرار داددل یاد شده مدر شریعتی را ذیل تجربۀ دینی  »کویریات«توان  ، میی دیگرعنوان مثال به. اندیشیده اند
، هر چند در قلمروهاي بوده یدین احیاگر برسد که مطهريکنم اگر کسی به این نتیجه  می تصور. تر آراء دین شناسانه او بدست دادفهم به
مدل کالسیک   مقدمۀ دوم،عالوه بر این، به عنوان  ؛اما دلمشغولی اصلی او وضعیت دین در روزگار کنونی بودههم فعالیت کرده، دیگر 

بکار بستن این مدل جهت نظام بخشی به  تواند نتیجه بگیرد که  موجه بینگارد، میبکار گرفته شده  "ینهیآئین در آ "که در را  فلسفه دین
و تصویر دیگري از محوریت آثار مرحوم مطهري  در میان  قلت شود  اناول  مقدمهاما اگر در .  نیز موجه است مطهري گوناگون آثار

 من این مدل را بگوید همدل باشد اما در مورد مقدمۀ دوم با مقدمۀ اولکسی ممکن است . اشد، باید به نحو دیگري کار را سامان بخشیدب
صورتبندي  را مرحوم مطهري هاي مختلف  توان مدل دیگري را جایگزین نمود و مطابق با آن، ایده می ؛گاه اشکالی ندارد پسندم؛ آن نمی
  . دکر

 پیدا کرده  را نقد کرده  هاي سیاسی  سویه خواندم که ایشان قول رایجی که خصوصاً پس از انقالب اسالمی، آثار مطهري میجایی در 
اند  یدید مردم دور کسی جمع شدهکه اگر داز این قرار است آمده  و برخی دیگر از فقها   مرحوم شیخ انصاريدر آثار این قول که . است

کالم و  ، اما در عین حال کسی است که مخاطب دارد و خوشضربه زدن به اسالم است این فرد در حالو تشخیص شما این است که 
هاي  سرمقالهیکی از مهدي نصیري در خاطر دارم که  به. مردم را از اطراف او بپراکنیدخوش بیان است، به او بهتان بزنید و با بهتان زدن، 

تبیین حسین شریعتمداري در مهاجرانی هم شنیدم که از عطاء اهللا .  اشاره کرده بود مسئله به اینهفتاد شمسی  در دهۀ  »صبح«نامۀ  هفته
اما مطهري در یکی از آثار خود این قول را چنین  4.و زید در روزنامه کیهان به این روایت استشهاد کرده است وتهمت زدن به عمر چراییِ

، این است که شما با استدالل خودکند، بلکه مراد  زدن نمی د و بهت، داللت بر افتراآی بهتان از ماده بهت می: گوید کند و می تفسیر می
بیرون را از صحنه او کنید  تالش .را از صحنه به در کنیداز این طریق، او  افترا ببندید وو بهتان بزنید او که به  نه این ؛را مبهوت کنید حریف

ی مرحوم دین شناس در پی بدست دادن نظام سازواري ازکسی که  غرض آنکه . ل آوردناز طریق استدالو  ، اما با مبهوت کردنبرانید
  . ذیل مدل خویش بگنجاندرا ی از این دست تمام نکات و مطالب مطهري است، باید

  
تر شدن مطلب و ایضاح  اما براي روشن. توضیحات شما تا حدود زیادي مسئله مورد نظر را روشن ساخته است* 

م ببینم به نظر شما، تفاوت یک نظام جامع اندیشه با خالصه اندیشه در چیست؟ ما در زبان فارسی، خواست آن، می

                                                             
  :نگاه کنید به. به این مسئله  پرداخته ام "حاشیه به جاي متن: مباهته "و  "ین چنین بهتان منه بر اهل حقا "در مقاالت   4.
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آثار استاد مطهري است که درمجلدهاي  موارد متعددي از خالصه آراء یا شرح آراء داریم و نمونۀ آن هم مجموعه
  .اردشود اما نظم و نسق یا به عبارتی بهتر، سازواري خاصی ند زیادي منتشر می
. ستامر ایندر اهمیت آن  ؛فهمید دهید و می جاي می مدلیک یعنی شما آثار پراکنده را ذیل . همین است روش فوق حسن استفاده از

در این کار، یک کار مکانیکی نیست که . دست داد توان از آن یک قرائت سازوار به به عبارت دیگر، آن نظام، هم فراگیر است و هم می
از  برخی، می دانمتا جایی که  .يمطهر و بازرگان، شریعتیمنتشر شدة آثار ۀمانند مجموع ،قرار گیرد پشت هم آثار ۀمجموعآن 

یک مدل خیلی به بهره بردن از به نظر من، . کوشیده اند مجموعه آثار متنوع او را صورتبندي و نظام مند کنندشریعتی ه ب مندان عالقه
کنار هم چیدن کار مانند  این. گیردباشد تا آراء حول و حوشِ آن جاي در میان گو یا نظامی باید یک ال ؛کند می مککصورتبندي بحث 

در مجموع تصویري را ترسیم در ذیل یک مدل کنار هم قرار می گیرند و  پازل مختلف  به هر حال، قطعات . قطعات یک پازل است
 آموزه هاي کند  مدل کمک میبهره بردن از  .رسیدجه به نتیوان نمی ت و قطعات مختلف پازل،» نقشه راه«اما بدون داشتن  ؛کنند می

ی شده، اما مدل به این معنا، در رابطه با کارهاي مرحوم مطهري، کارهای. و کنارهم قرار داد نظم و نسق بخشید و متعدد پیشین را  پراکنده
می  پژوهشگرانیکار  انجام شود، قطعاً به مهم اگر این. ه امو کاري در این باب منتشر شده، من ندید توجه بوده یا اگر هم بوده کمتر مورد

آثار زیاد  مؤثر بوده وقلمرو کالم اسالمی  که در احیاگري عنوان  بهمرحوم مطهري آثار هر حال،  به. دکنن که روي آثار ایشان کار میآید 
  .است زخوانی  و نظام مند شدن ذیل یک مدلبایسته با مسلما  ،معاصر داشتهدر فلسفه اسالمی تولید کرده و مشارکتی  و مهمی

تر احیاگر  شما فرمودید که مرحوم مطهري را بیش. سوال آخر بیشتر مربوط به خود مرحوم مطهري است* 
کنند؛ بعضی دیگر، ایشان را  اسالمی درك و فهم می ویا فقه دانید؛ برخی ایشان را راستاي سنت فلسفه اسالمی می

اگر بخواهید یک مسئله خیلی مهم در آراء مرحوم مطهري را مشخص کنید که از . دانند متفکري کامالً انقالبی می
  آن زاویه به آراء ایشان بنگرید، فارغ از تمام وجوهی که دارد، آن مسئله چیست؟

عبدالکریم  .ي دین در روزگار معاصر استاحیارا باید فیلسوف مسلمانی قلمداد کرد که قویا دلمشغول ه اشاره کردم ایشان کچنان
. منتشر شده، از دو نوع احیاگري سخن می گوید» قصه ارباب معرفت« که در کتاب » شریعتی و بازسازي فکر دینی«سروش در سخنرانی 

توانا معرفی کردن دین   نوع دوم متضمنِ. مطابق با نوع نخست، احیاگر بیشتر در اندیشۀ خلوص دین است و زدودن آن از حواشی و زواید
در عین حال تحت تأثیر بیشتر دلمشغول خلوص دین بود، مطهري  .است مکاتب موجود کنونی، خصوصا در مصاف با دیگر در روزگار

هاي فقهی  در حوزه مطهريکنم  تصور نمی  افزون بر این،. کرده بود و محلی از اعراب پیدا ایی دین نیز برایش برجسته شدهشریعتی، توان
ها و نکات  ایشان نوآوري ،مقایسه کنید ن حیث، مرحوم مطهري را با مرحوم احمد قابلشما از ای ؛تأمل برانگیزي داشته  هاي نوآوري

د می توانکفین و صورت اینکه  نظیرالبته در مورد حجاب، مرحوم مطهري، نکاتی . طرح کرده است...، ارتدادبدیعی در مورد حجاب
ر کنم د می تصور .بدیع نبودبه لحاظ فقهی  ، اماهبود روزگاردر آن  فضاي حاکم بر حوزه هاآورده است که برخالف  ،پوشیده نباشد

ر پیِ زدودن معنا که بیشتر د ؛ بدیناحیاگر دینی بود را باید فیلسوف مسلمان برجسته اي قلمداد کرد که  تحلیل نهایی، مرحوم مطهري
عقل  ه مددکوشید ب میمطهري از سوي دیگر . است »حماسۀ حسینی« ،این مواجهۀ احیاگرانه با سنت دینینمونۀ  ،خرافات از دین بود

و به  به دست دهددر روزگار کنونی دینی هاي  آموزهقرائت معقول و موجهی از سنت فلسفه و کالم اسالمی،  ازفلسفی و تمسک جستن 
 در عین حال،  .ین امر استمؤید ا باییمرحوم طباط» اصول فلسفه و روش رئالیسم« پاورقی هاي مبسوط ایشان بر . دفع شبهات همت گمارد

به اقتفاي مرحوم  ایشانچنانکه در می یابم، . نداشت فۀ غرببا فلس مکفی آشنایی مطهري دهد که هاي فلسفی ایشان نشان می پاورقی
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 مسیله آاید 5.کرده استخلط تجربی ده آلیسم ایکه قوام بخش ماتریالیسم دیالکتیک است با هگلی را  - کانتیلیسم ه آایدطباطبایی، 
که محل  است» مدرك بودن« مساوق با » موجود بودن«اینکه   7.تجربی ه آلیسمنه اید  نسب می برد 6استعالیی ه آلیسم ایداز   یستیمارکس

که قوام بخش مباحث از مقومات ایده آلیسم تجربی است؛ حال آنکه ایده آلیسم استعالیی  ،بحث مرحوم طباطبایی و مرحوم مطهري بوده
 مطهري ،»شرح منظومه«، در ه براینعالو 10.بنا شده است، نه سوژه تجربی 9و سوژه استعالیی 8مقوالت فاهمهسیستی است، بر مارک - هگلی

م و کانت در را در امتداد آراء هیو »معقول ثانی فلسفی«و  »فلسفی معقول اول«دیدگاه حکماي مسلمان در باب تفکیک میان 
ة دربارآنچه حکماي مسلمان  11،ام آوردهچنانکه در جاي دیگري . انگاشته است ها را قسیمِ هم ، آنونبه تعبیر منطقی و هآورد شناسی معرفت

هاي هیوم و کانت در باب  ، اما بحثتصورات هو ناظر باست  ، تفکیکی در باب مفاهیمفلسفی آورده اند معقول اول و معقول ثانیة دربار
به روایت  معرفتپیدایی  شروط پیشینیِِ و  هیومبه روایت  13»لیتحلی « و 12»ترکیبی«هاي گزاره، اعم از تفکیک میان معرفت
مباحث  ومطهري میان تصور و تصدیق  در اینجا خلط کرده  این سخن این است که الزمۀ .ها و تصدیقات است به گزاره ناظر ،کانت
 لکه صبغهشناختی ندارد، ب معرفتیه سلمان سوم به تعبیردیگر، بحث فالسفۀ. کلمه، صبغۀ معرفت شناختی نداردبه معناي فنی  ایشان

تصدیقات به و ناظر  چنین سمت و سویی پیدا کرده شناسی معرفتبدین سو، زمان کانت از کم  دست. شناختی دارد معناشناختی و روان
معرفتی  کرده؛ در ادبیات معرفت شناسی پیدابسامد زیادي گذشته  در سدةنیز از اینرو   14»معرفت گزاره اي«اصطالح  .تصوراتنه  است و

شک چنین  بیبا این امور  آشنایی مکفی داشت، مرحوم مطهري اگر . صدق و توجیه ه است و متشکل از مؤلفه هاي باور وکه از سنخ گزار
اتی که با حضور مرحوم مطهري در جلس ؛در عین حال، از حق نباید گذشت .حث خود به خطا نمی رفتو در تقریر مبا کرد نمی قضاوت

شرکت می ....ر، رضا داورينظیر منوچهر بزرگمه آمده و اساتید فلسفۀ غرب» شرح مبسوط منظومه «و شرح آن در کتاب  شد برگزار می
 غرب چندانی در تقریر مباحث فلسفۀمشارکت به گواهی آنچه در کتاب منتشر شده، و  ایشان بیشتر در مقام مستمع ظاهر شده کردند؛ 
، با عنایت به هوشمندي و ن می بوداگر چنی .نشدند و او را به چالش نکشیدند فلسفی جدي رد بحثو از این منظر با مطهري وا نکردند

  .ذهن وقاد فلسفی مطهري، محصول کار متفاوت می شد و قابل استفاده تر
اي  هجمه ا به دینه ارکسیستاز جانب مبر این باور بود که ایشان . پرده بر می گیرد مطهري  هاي احیاگرانه دغدغهاز ، لهمۀ این مسائ

ه بود، به نقد با بکار بستن ابزار و ادواتی که از زرادخانه فلسفه اسالمی اخذ کرد فیلسوف صدرایی،و در کسوت متکلم  ؛ فلذاشده
بندي  که صورت؛ چرا شتر این مسئله چندان توفیقی ندابه نظرم، د .را نقد کندماتریالیسم دیالکتیک  و کوشید  مارکسیسم همت گماشت

                                                             
امیدوارم مجالی بیایم و تأمالت خویش در این باب را در قالب مقاله اي . پرداخته ام» اصول فلسفه و روش رئالیسم« به بازخوانی انتقادي کتاب  ، تفصیال»فلسفه اسالمی« ش گانه در جلسات ش.   5
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در تقریر آراء  » نقدي بر مارکسیسم«عالوه بر این، به سبب عدم آشنایی با ادبیات فلسفه اخالق معاصر، مطهري در . بودئله نادرست مس
هاي روشنفکري در  انبا جری و، درپیچیدن ااز فعالیت هاي احیاگرانۀ مطهري نمونۀ دیگر 15.اخالقی مرحوم طباطبایی به خطا رفته است

هاي  رغم محبت و همدلی را نوشت و با شریعتی به »اخیر صد سالهدر اسالمی هاي  نهضت«ایشان کتاب این راستا،  در . اواخر عمراست
ناك بود دهد که ایشان بیم مسئله نشان می این. اهللا خمینی نامه نوشت که وفات شریعتی، مصداق مکر خداوند بود اولیه، در پیچید و به آیت

که به این نتیجه رسیده بود از جایی به بعد مطهري . خواند »سرایی  اسالم«را شریعتی  »شناسی اسالم« سببین ه همرود؛ ب اسالم از بین  خلوص
می معاصر در  ي رفرمیستیها بال و شریعتی و برخی از جریانبا اقاز اینرو  ؛ درك درستی از اسالم ندارنداي از نواندیشانِ مسلمان  ارهپ
؛ هرچند این می گماشتبه دفع شبهات همت  ،اشت که بدان باور داي معرفتی   ابزار و ادوات و دستگاهبا  کهمتکلمی بود مطهري . دیپیچ 

  .نکردچندانی  نیامد و گره گشاییِ به کارمواردي در هاي غربی،  با فلسفه مکفی ، به جهت عدم آشناییِينظرابزار 
انقالب چندان نیندیشیده و مقوله  دربارة مرحوم مطهري . نیستمچندان همدل  متفکري انقالبی بدانیم،مطهري را با این سخن که اما 

آیت اهللا خمینی نیز پس  ؛هنامیده شد» معلم انقالب« بی جهت نیست که شریعتی . مفاهیمی از این دست نساخته است؛ بر خالف شریعتی
اما در باب مرحوم مطهري به  ن مرحوم طالقانی،به انقالبی بود نی، ایشان را مالک اشتر خطاب کرد که اشارتی داشتوفات آیت اهللا طالقا

اما فعالیت سیاسی در کار ایشان محوریت نداشت؛  ،مطهري مدت کوتاهی به زندان افتادچند  هر. تعابیري از این دست به کار نبرد درستی
نقالبی شریعتی ا. یعتی قابل قیاس نبوداز این نظر، مطهري با شر. محبوب نبود چنداندر میان جوانان انقالبی آن روزگار هم همین دلیل،  به

که شریعتی زندان بود و  50در دهه  سبب،به همین . نبود مطهريدر مشی و مرام  هاي سیاسی فعالیت؛ اینگونه بود و زندان رفته بود
ایشان این شخیص ت . داالهیات تدریس می کر در دانشکدة ند، ایشاندش اعدام میو اعضاء سازمان مجاهدین خلق خلق فدایی هاي  چریک

در عین . سخنرانی می کردمی کرد و در مساجد و انجمن ها  تدریس در دانشکدة الهیاتاز اینرو  تر است و  بود که کارهاي فرهنگی مهم
چینش اعضاي شوراي  ته اي درنقش برجس 57بهمن  در ماه هاي منتهی به انقالباهللا خمینی بود،  آیتنزدیک شاگرد حال از آنجائیکه 

، هر چند به مرحوم بازرگان اصرار کرد که سمت نخست وزیري را بپذیرد  در این راستا .کردب و تحوالت سیاسی اوائل انقالب پیدا انقال
 تأمالت خویش دربارة مطهريمرحوم . کار مرحوم بازرگان پیدا کرد رفته رفته ناخرسندي هایی از شیوة پس از آغاز کار دولت موقت

احیاگرانۀ خویش را بیش از این  تا پروژةمتأسفانه عمر ایشان کفاف نداد . است کردهمنتشر » یرامون انقالب اسالمیپ« دررا  انقالب اسالمی
  . دست گروه فرقان به شهادت رسید به انقالب،پیروزي از  پسماه  2.5حدودا و پی بگیرد 
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