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  دباغ سروش دکتر ينامه انتشار يبهانه به: یانسان علوم و ینید فکرانروشن
  
  

วفکرنروش و مند،دانش متفکّر، يکسرو احمد. اندکرده رانیا در یانسان علوم به يادیز خدمات ینید فکرانروشن 
 یسانان علوم مختلف يهارشته به يادیز خدمات اش،يجد يبردراه يخطاها یبرخ رغمبه معاصر رانیا يبرجسته ینید

 يستهیاش که طورآن قدراَش که بود کشورمان یاجتماع پردازانهینظر نیتربزرگ از یکی من نظر از او. داد انجام رانیا در
 یبرخ هک داشتم قیتوف من. نشد شناخته او، خود يبردراه يخطاها خاطربه زین و یخیتار نامناسب يدوره خاطربه بود، او
 یرگبز به و کنم یینماراه او مورد در ارشد یکارشناس مقطع در را يارساله و دهم قرار مطالعه مورد را او آثار نیترمهم از
. یرانیا جامعه شناخت در يکسرو احمد یشناختروش و یاجتماع هینظر یبررس ،1388 رهبرماه،: به. ك.ر( ببرم یپ او
 يسروک). يمرکز تهران واحد -یاسالم آزاد دانشگاه یاجتماع علوم و یروانشناس دانشکده ارشد یکارشناس ينامهانیپا
  . کرد رانیا در خیتار دانش به یاساس یخدمات مدرن کرديرو يمبنا بر خیتار نگارش با ژهیوبه

  
วاریبس یانسان علوم به زین یعتیشر یعل دکتر خدمات و هانشیب يریکارگ به با او. است بوده مندارزش و يجد 
 ،یشناسجامعه دانش يآوردهادست از بردن بهره با ژهیوبه و نید از دیجد یفهم يهیارا در یانسان علوم يآوردهادست
 یاجتماع يهینظر ینوع يهیارا و یشناسروان از ییهاهینظر و ثمباح طرح و مدرن، یاجتماع يهاهینظر خ،یتار دانش

. اختس متوجه علوم نیا با ییآشنا ضرورت و یانسان علوم تیاهم به را گانهمه توجه ها،دانش نیا از استفاده با ینید
 ،یشناسامعهج چون ییهارشته به بودند او آثار مخاطب که یرانیا جوانان از ياریبس که گفت توانیم فقره، کی در فقط

 استادان او، آثار مخاطب جوانان آن از ياریبس اکنون و آوردند يرو هارشته نیا به و شدند مندعالقه یشناسروان و خ،یتار
  . دهندیم لیتشک را کشور یانسان علوم حاضر حال يبرجسته

  
วشهیاند قلمرو بر هک کرد یمعرّف را يگرید پردازهینظر و متفکّر تیشخص ینید يفکرروشن انیجر زین انقالب از پس 

 او چونهم یکس کنون تا 1357 انقالب از پس از و است نهاده ریتأث اریبس ریاخ يدهه چهار در رانیا در يفکرروشن و
 یلفمخت موضوعات باب در من گرچها.  سروش میعبدالکر دکتر جز ستین یکس او. است دهیندرخش قلمروها نیا در
 نقد هب ندهیآ در گرید موضوعات یبرخ در بسا چه و امبوده او يآرا منتقد برالیل اتیااله و يئولوژدهیا بحث چونهم
 اریبس اَشآثار از و امپرداخته او يشاگرد به میرمستقیغ طوربه امنسالنهم از گرید ياریبس چونهم اما بپردازم، يو يآرا

 کشوراَم يبرجسته و مقام واال استاد نیا قدردان و ببرم ادی از را دارم او به که يايفکر نید توانمینم هرگز و امآموخته
 و دارد علّقت ینید يفکرروشن چپ يجبهه به یعتیشر. است بوده من دوم يفکر معلّم سروش ،یعتیشر از بعد. نباشم

 درقآن سروش میعبدالکر ن،یا رغمبه. دارند هم با يجد ییهاتفاوت لحاظ نیا از دو نیا. آن راست يجبهه به سروش
 یزمان از قه،یدق نیا افتیدر با من و! ياساخته محروم را خود ،ينشو مندبهره هاآن از اگر که است، کرده دیتول پربار آثار
  . آموزمیم چنانهم و امآموخته اریبس او مکتوبات و سخنان از م،کرد آغاز 1369 سال در را امییجودانش یگزنده که
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วکانم و زمان در علم آموخت ما به که بود او. است ادیز اریبس رانیا در یانسان علوم به سروش میعبدالکر خدمات 
 یطانیش اندکرده دیولت نایغرب که یمعارف و علوم که آموخت ما به که بود او. ستین نیمع ییایجغراف بندتخته و کندیم سفر

 علوم نیا پس در و است هاانسان یجمع يهاکوشش يهافرآورده کهلب ستین انیغرب "اتینفسان"محصول  و ستین
 سروش .کرد ییشناسا را هاآن يهاقوت و ضعف و شد مواجه هاآن با نقّادانه ستیبایم. ستین کار در یطانیش ياتوطئه

 ستیبایم که وختمآ ما به بار نینخست يبرا "صنع تفرج" و "ست؟یچ فلسفه ست؟یچ علم" چون يآثار نوشتن با که بود
 لمروق و حدود و هايکارآمد و مینده يتسرّ يگرید آن به را یکی احکام و میبده زیتم هم از را مختلف یانسان معارف

 ما به "عتیشر کیتئور بسط و قبض" نچو يآثار نوشتن با که بود سروش. میبشناس را کی هر يرگذاریتأث و کردعمل
 یمیدا یررسب و نقد ازمندین و است رمقدسیغ و ینسب و متحول و است يبشر عارفم از یکی زین ینید معرفت که آموخت

 علوم ازمندین رتشیب رشد و دنیبال يبرا خود کهبل کند تنگ يبشر يهامعرفت گرید يبرا را جا دینبا تنها نه و است
 انتشار و انیب يبرا او. بودند یابیآسان و خُرد امور لیقب نیا از يمندارج نکات و هانیا که دینکن تصور. است دیجد یانسان

 یاردکان يداور رضا چون شان وابسته يفکر اصحاب و قدرت یاهال از یکسان برابر در و داد نهیهز اریبس هانیا از کی هر
 در سانان "اتینفسان" با وابسته را یانسان علوم و دندیدیم پارچه کی یتیکل را غرب نگرانهتیماه و نگرانهتیتمام که

  .کرد یگستادهیا دند،یدیم یغرب تمدن و فرهنگ
 برابر در ینسانا علوم اضمحالل خواهان که یانیجر و دگاهید برابر در برجسته یلسوفیف و پردازهینظر مقام در که بود او 

 نگه شودهگ یانسان علوم تداوم يبرا را راه و کرد علم قد بود، آن برابر در دیجد علوم تمام و تام تیتابع و ینید معرفت
 دماتخ. بود علم يفلسفه با انیرانیا مندنظام کردن آشنا ،یانسان علوم به سروش مهم خدمات از یکی فقط. داشت

 بود روشس نیا. است توجه قابل زین ام،گفته سخن آن از زین يگرید يجاها در که یاجتماع علوم به سروش میعبدالکر
 گفت خنس یانسان علوم روش يفلسفه از. نمود سیتدر هاگاهدانش در را آن و گفت سخن یاجتماع علوم يفلسفه از که

 انیجوشدان و استادان ییآشنا سبب و کرد فیتأل ای و ترجمه را مندارزش يآثار زین مورد دو هر در و نمود سیتدر را آن و
 روشس میعبدالکر خدمات از یبخش فقط هانیا. شد یاجتماع علوم در مهم یمعرفت يهاحوزه نیا با رانیا یاجتماع علوم

 برانراثیم عنوانبه او روانیپ و شاگردان و یاردکان يداور رضا امثال که است یحال در نیا. است رانیا در یانسان علوم به
: تگف و داد نیدروغ يوعده که بود يداور نیا.اندبوده مشغول یانسان علوم به مداوم يحمله به یطوالن یمدت د،یفرد

 ص سوم، و دوم يشماره مشرق، ،"یفرهنگ تهاجم و ینید عوتد" يمقاله ،يداور( "دهیرس خود راه آخر به غرب"
 از یکی" :گفت ت،یواقع از یبخش گذاشتن ناگفته و خیتار یکژخوان قیطر از که بود یاردکان يداور رضا نیا). 16
 دهیپوش ای حیصر تعرض کرده، دایپ يشتریب شدت و گرید صورت حاال و بوده شیپ سال ستیدو حدود از که ییزهایچ
 اکنون اما کرد یتلق زادهم دو چون هم را تقدر و علم يداور کهنیا شگفت). 17: همان( "است ینید تفکر و نید به

 از انهزم یاسیس قدرت و سو کی از يداور يرفکریغ و يفکر يهاتیفعال نسبت باب در خواهندیم ما از او شاگردان
 باشد یکی ییجا هر که اندبسته همبه چنان قدرت و دیجد علم" :گفت که بود يداور نیا. میینگو سخن گرید يسو

 ،یاردکان يداور رضا یاسیس شهیاند يمقاله ؛1384:86 ،يشاکر از نقل به 361: 1378 ،يداور( "هست زین يگرید
 يجوبهانه شانیکژاند به است الزم جانیهم). 1384 زمستان و زییپا اول، يشماره ،یاسیس علوم پژوهش ينامهفصل
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 کهلب ستین يمراد و دیمر يرابطه از یحاک گفت خواهم و امگفته سروش باب در من چه آن بدهم تذکّر ورزنهیک
 يکو مسجد در دانشجو عنوان به که شد زاده من در یوقت از یقدرشناس نیا بذر. است یقدرشناس اخالق محصول

 شهیاند نقد" در را او نوار 21 جمله از را او خنانس گاه،دانش يکو ينوارخانه در شب هر و بودم میمق تهران گاهدانش
 خود که ستا سروش میعبدالکر و یعتیشر یعل يهاشهیاند برکت به بکنم نقد توانمیم اگر اکنون. امکرده گوش "ها

  .اندبوده نقد نیا آماج گاهگه زین آنان
  
ว ال يروهاین از گرید یکیحاالکهیکس- سروش میعبدالکر دکتر خلف فرزند و شاگرد و ینید يفکرروشن فع 

 به ییگوپاسخ در را اموقت که است شده من نگران ز،یعز دباغ سروش دکتر یعنی -است ینید يفکرروشن دیام يهیما
 مهربانانه زیعز دباغ شسرو. نکنم تلف ستند،ین قتیحق يسپردهسر اما تازندیم ینید يفکرروشن به ورزانهنهیک که یکسان

 کی ره مجال که است داده تذکّر من به یدرستبه کرده، منتشر خود کانال در راًیاخ که يانامه یط در کرامت يرو از و
 سروش دکتر ذکّرت و توجه من يبرا. رشد و حرکت و تالش تداوم يبرا است متیغن لحظه هر و است محدود اریبس ما از

 اریبس و لت،یفض صاحب و ور،دانش ز،یعز دوستان که کنمیم شکر را خدا. است یگرمدل و افتخار يهیما زیعز دباغ
 ضورح با. نگرندیم تیعنا يدهید به هم را ما خُرد يکارها و هستند کنارمان در دباغ سروش دکتر چون یفعال و کوشا

 و نندکیم رابیس دمادم را مشتاق طالب که يايمعنو ریذخا و بزرگ يهاگنج با را ها"تیمحروم" شانیا چون یدوستان
 دکتر يراب. گردد يشاد و شعف و شور از آکنده میهالحظه تا کنمیم جبران برند،یم جلو گام به گام و سازندیم تشنه

 و ینید گفرهن ياعتال راه در را ترشیب قیتوف شانیا يبرا و دارم یابیکام و يشاد و یسالمت يآرزو زیعز دباغ سروش
 شمچ يرو بر را شانیا ينامه من. دیبخوان را زاَمیعز و واال دوست ندمارزش ينامه دیتوانیم ادامه در. کنمیم طلب یرانیا

  .برد نخواهم ادی از هرگز را شانیا تذکّر و نهمیم خود
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