
  ت روشنفکریيک و مسئوليکار آکادم

  
ضرب -شعر قول آناما به . ام بشود چیزي عاید” ها هایدگري- ها پوپري“شدم که از نزاع  کم داشتم ناامید می کم

که این  هاي امیدي در من ایجاد شده است بارقه و چندوقتی است»در نومیدي بسی امید است«المثل مشهور پارسی 
به دنبال که  هایی اي از مقاالت و مصاحبه موعهبا خواندن مج. استآموزي  نزاع هم کارزار خوبی براي پندآموزي و درس

منتشر »ها را به نزد داور اندازیم بیا کاین داوري«روز جهانی فلسفه با عنوان  سروش در ي عبدالکریم مقاله انتشار
شکافی  مدریافتین آن نکات این بود که تر و مهم. شد فکري ایران بر من آشکارهاي زیادي از فضاي  ، نکتهاست شده

نظران  صاحب برخیگویی .شان وجود دارد مسئولیت اجتماعی با ایرانی نظران آکادمیک برخی از صاحبعمیق میان کار 
ها چندان ذهن و زبان  آن و شارحین بزرگ ي آثار متفکران و مطالعه اند شان غرق شده کادمیکایرانی چندان در کار آ

اند و از سیر اندیشه و تاریخ  نیم برگی هم از آثار متفکران داخلی نخوانده ظاهراًها را به خود مشغول داشته است که آن
شان غیرمسئوالنه و فارغ از زمینه ادا  تیااز این رو غالباً نظر .تصویر صحیحی ندارندرویدادهاي معاصر این سرزمین 

ي متفکران این دیار  هاي مسئولیت روشنفکرانه ها و کژي براي تاباندن راستی یادشده نزاعرسد  میبه نظر .شود می
مهرنامه با خسرو ناقد  ي نامه ماهي حامد زارع در  کوشم تا به تحلیل مصاحبه قاله میدر این م. صیقل خوبی خورده است

 ي مورد بحث در اینجا مصاحبه. خواهم کشید یم سرکدیگر ه این موضوع البته به گوشه و کنارهاي و از خالل. بپردازم
گو و ر پایان گفتو آمدن نقل قول مستقیم د شونده نشین بودن مصاحبه ، خارجگفتی شفاهی نیست و شکل گفتارو گپ

مطلب و تر خواهد بود و  رو دست نقادي من گشاده- این- از. رت مکاتبه انجام پذیرفته استنشان می دهد که به صو
ي  آقاي ناقد زمینه.ي ژورنالیستی در نظر نخواهم گرفت زبانی یا اقتضائات یک مصاحبه را ناشی از لغزشِاي  نکته

فراز قبل از انقالب به پارسی - و- گرداند که در فضاي پر نشیب برمیانقالب یا اصالحآشنایی خود با پوپر را به خواندن 
مستقیم مارکوزه و پوپر، بر خالف جریان رایج ي غیر مناظرهان آن را خوانده بود و در برگردانده شده بود و ایش

جوانی  به وجود آمدن این گرایش دردر باز کردن چرایی ایشان . گرایش خود را به پوپر یافته بود ،روشنفکري زمان
 .»شدیعت و سرشت فرد بستگی داشته باها شاید به طب ها و گزینش گونه گرایش این«: گوید متواضعانه می ،ساله بیست

هاي ما از فضاي روشنفکري  عاي من مبنی بر بی اطالعی آکادمسینو البته مؤید ادرنگ صداقت  در ادامه در گفتاري به
برانگیخت یا در ایران و محافل روشنفکري بحث هایی را » انقالب یا اصالح«دانم که اصالً کتاب  نمی«: گوید میداخلی 

دست به  ”ها پوپري“به دنبال فروکوفتن تاب که  گر بی پرسش مصاحبه پاسخِ در و پاید دیري نمیایشان تواضع  اما. »...نه
هاي پوپر را در سطح  ها و نظریه اندیشه! پوپر شده است شعار] در ایران[« : این چنین می گوید ،یک پوپرشناس است

، »ضد انقالب«، »افالطونمخالف «، »ملحد«است هم » لیبرال«پوپر در نظر اینان هم . اند هتنزل دادیک شعار سیاسی 
از پوپر خردگرا، نقاد،  !»دواي تمام دردهاي ما«و » ناجی و مصلح اجتماعی«یا » پوپولیسم«، »ضد مارکسیسم«

و خطاپذیري انسان را در  دکن پرهیز، از تلقی پوپر از معرفت، از پوپري که ما را به تواضع عقلی دعوت می خشونت
کند، خبري  و با این همه ما را به جستجوي بی وقفه حقیقت تشویق و ترغیب می ندک ها به ما گوشزد می  ي زمینه همه



هاي  متأسفانه در ایران به ندرت به نظریه«: افزاید دهد و می مصاحبه هم ادامه میي  ایشان این رویه را در ادامه ».نیست
موافقان و چه از سوي مخالفان او، فقط  پوپر در فلسفه علم پرداخته شده و اغلب آنچه گفته و نوشته شده، چه از سوي

  ».درباره فلسفه سیاسی پوپر بوده است
طور که  همان.هاي فوق را نیز باید به حساب بی اطالعی ایشان از فضاي روشنفکري ایران دانست به نظرام گفته

دهد که از فضاي  نشان میهاي ایشان  اند، گفته اطالعی کرده ایشان از تاریخ مباحث روشنفکري قبل از انقالب اظهار بی
ي  درباره 1.اند هاي زیادي انجام داده اما متأسفانه در این باب داوري. روشنفکري پس از انقالب هم اطالع چندانی ندارند

شارح آراي پوپر  چگاه کسی خود را در مقام روشنفکراوالً در ایران هی:ایشان چند نکته باید تذکر داده شود سخنان
قرار  پوپرهاي  تأثیر اندیشه تحتهرچند در حقیقت کسانی مانند عبدالکریم سروش و علی پایا . معرفی نکرده است

 این به این معنا نیست که چون چنین است،البته و . اما هیچگاه رسالت خود را طرح و بسط آراي او ندانسته انددارند،
اي توسط مخالفان او  ابتدا به شکل هجویه فکران او و هم خواندن سروش» پوپري«! بوده استپوپر در ایران شعار  پس

اقدام نویسی  دید به اعالم برائت و توبه هاي او می جا که خود را وامدار برخی ایده به کار گرفته شد و سروش هم از آن
. ممکن نباشد» پوپري شدن«ون نیست تا تأثیرپذیري از او بد ر قیاس با هایدگر فیلسوفی رادیکالثانیاً پوپر د. نکرد

اما با این حال پوپر در ایران فیلسوف . تأثیر پذیرفت» هایدگري شدن«تی از هایدگر هم می توان به درجاتی بدون ح
ي  ي او به رشته هاي زیادي درباره نامه مقاالت و پایان .شده است بختیاري بوده است و غالب آثار او به پارسی ترجمه

رشد در ایران است و هیچ هاي پرتقاضاي کارشناسی ا رشته ي علم از ي فلسفه اینک رشته تحریر درآمده است و
برخالف داوري آقاي ناقد،  اًلثثا. بدون پرداختن به پوپر حظی از جامعیت نخواهد برد نیز ي علم  اي در فلسفه نامه درس
توجه بوده است، در ایران در کانون ) از نگاه ایشان”پوپري ها“همان(اي که از پوپر توسط جریان روشنفکري دینی چهره
قبض و بسط و تکامل معرفت دینی که در )تقرب به حقیقت(تر ي امکان فهم عمیق مسأله. علم استفیلسوف  پوپرِ

و نیز تفکیک مقام کشف و مقام داوري که سروش در دفاع از عینیت علوم  2مورد بحث واقع شده تئوریک شریعت
هم که از نظر » تلقی پوپر از معرفت« .، از آراي مشهور پوپراندهجست خالفان علوم انسانی از آن بهره مدر برابر  انسانی

موضوع،روش، «ي  سروش در مقاله. ورد واکاوي سروش قرار گرفته استآقاي ناقد در ایران محل توجه نبوده است، م
که میان (پوپر ي سوم معرفت منطقهي  ایدهاز در توضیح تأثیر عوامل فرهنگی بر علم » اعتبار و مسائل علوم انسانی

علم چیست؟فلسفه اگر آقاي ناقد به کتاب . صحبت کرده است )گیرد قرار می پسینی بیمتافیزیک پیشینی و علم تجر
مبانی ي پارسی کتاب  اي کهسروشبر ترجمه و مقدمه»2ي محک تجربه«و » 1ي محک تجربه«، مقاالت مبسوط چیست؟

                                                             
در ایران » ها پوپري«از کاربرد اصطالح ” بالذات“کنند، آشکار است که مقصود اولی و  بر کسانی که سیر روشنفکري در ایران را دنبال می 1.

اي صورت   هحشود مسام در ایران گاه تنها به سروش ارجاع داده ”ها پوپري“ي  پس اگر در بررسی کارنامه. فردي نیست جز عبدالکریم سروش
  .ستا نگرفته

ي قبض و بسط تئوریک شریعت از صورت بندي منطقی میلر و  تر در نظریه پذیري فهم عمیق جالب است که آرش نراقی در مقام نقد امکان. 2
یعنی از نظر نراقی همان انتقاداتی که به پوپر وارد است . ي تقرب به حقیقت پوپر مطرح شده است، استفاده کرده است که در نقد نظریه ،تیچی

  .سروش نیز وارد است و بسط قبضبه



پوپر  ي اول در وهله بیند که پوپر مورد توجه سروش زد میبیندانگاهی نگاشته است،  مابعدالطبیعی علوم نوین
ي آثاري که سروش به پارسی  همه3.ي علم است ي تحصیلی خود سروش هم فلسفه کمااینکه رشته فیلسوف علم است،

شان به  حلیلي علم است و آقاي ناقد در ت ي فلسفه ها درباره هاي درسی او در دانشگاه برگردانده است و غالب کالس
اي  شناسانه پوپر به عنوان فیلسوف علم و پوپر به عنوان فیلسوف سیاست تفاوت روشرابعاً. اند این نکات توجه نکرده

  . هاي نسبتاً واحدي دارد مندي ها و روش هر دو موضوع دغدغهو پوپر در . ندارند
ي  پذیري انسان را در همهکند و خطا از پوپري که ما را به تواضع عقلی دعوت می«آقاي ناقد می گوید در ایران

ي  در همه«و اذعان به خطاپذیري انسان  4»تواضع عقالنی«اگر » .خبري نیست... کند ها به ما گوشزد می  زمینه
ترین مدعی  شند که در فضاي فرهنگی ایران مهممطلوب آقاي ناقد است، ایشان باید توجه داشته با »ها زمینه

ي قبض و  ، نظریهي مدعی خطاپذیري معرفت دینی ترین نظریه بوده است و مهم عالمان دین دینی دانش ،خطاناپذیري
 ي رایج گفتمان ها سکه و مانند آن »غرب زده«، »التقاط«نک واژگان و عباراتی چون اگر ای5.بسط تئوریک شریعت

ادعاي  چه کسی .است ”ها پوپري“آفرینی  ود تا به تاریخ این دیار بپیوندد، مدیون نقشر روشنفکري نیست و می
را باطل اعالم کرد و از گریزناپذیري تفاسیر متعدد و متفرق از اسالم سخن گفت؟ » اسالم ناب محمدي«دسترسی به 

 انیتنفس زیغ قلوب کژاندیشان وو ادیان را ناشی از اختالف باورها ر فضاي دینی ایران چه کسی رئالیسم خامی را کهد
  فریاد برآورد حقیقت بی نشان و یقین کم یاب است؟ود که ؟ چه کسی بزدود دانست، می بداندیشان
هاي دین در مقام مکتبی اجتماعی فرو  پوپر را تا آخرین الیه» نقدپذیري«و » پذیري ابطال«چاقوي جراحی  ،سروش

و  ها را روش] احکام دینی[ها  آناگر «: بود که گفت سروش. برد و دین را به همسایگی دیگر ساکنان کوي معرفت نشاند
توانیم  ي تجربی و با رجوع به تاریخ مسلمین است که می یوهبه ش راي حل مشکالت زندگی بدانیم، فقطب هایی شیوه

اگر بنا شود که فقه مبناي «: و سروش بود که گفت 6».ها را در برآوردن مقصود برآورد کنیم توانایی یا ناتوانی آن
اگر بگوییم که این ... دایی شود و مصالح خفیه از آن ستانده گرددمدیریت عقالئی قرار گیرد، الجرم باید از آن رازز

بر مبناي چنین نظام ... احکام مصلحتی دارند که بر ما آشکار نیست و چه بسا در این جهان آشکار شدنی هم نباشد
یدن و در این فقرات تالش سروش براي وضوح بخش7».توان مدیریت عقالنی موفقی را سامان داد حقوقیی هرگز نمی

ان قالب جدیدي براي رفع موانع پویایی دین در جهاو . ها و مدعیات دینی به خوبی پیداست پذیرکردن نظریه ابطال
مصالح نقش،از نظر سروش در حقیقت. تابد مدیریت عقالنیبرنمی هاي را در نظام مصالح خفیهو وجود  ریزد می پیجدید 
ي عقالنیت  ؛در هر دو جا از جادهدستگاه علم شناسی پوپر استدر 8هاي موضعی تبصره نقش ماننددر فقه هخفیه 

                                                             
در ایران همواره سروشرا مدنظر دارند  ”ها پوپري“رو است که واضعان اصطالح  اگر این متن تأکید بسیاري بر آرا و نظریات سروش دارد از آن. ٣

  .دارد شود، اما مصادیق اندکی ي جمع ادا می در حقیقت این اصطالح هرچند به صیغه. و گاه دیگرانی چون پایا و گنجی را

  .همین اصطالح  از جانب سروش به ادبیات جاري روشنفکري این دیار پیوسته است 4.

  .در این مقام مهم نیست که نقش پوپر در این نظریه چقدر باشد 5.
  .193، انتشارات صراط، صفحه ي 1381تر از ایدئولوژي، چاپ هفتم، پاییز  سروش، فربهعبدالکریم . 6
  .363ي  ، انتشارات صراط، صفحه1379، چاپ سوم، نبويبسط تجربه سروش،عبدالکریم . 7

8. Ad hoc  



ي سیاسی و  در این باب جاي سخن بسیار است و مجال آن نیست تا به بسط آراي سروش در فلسفه .ایم خارج شده
و این هم بی تأثیر از فضایی نیست که یک جانب نزاع را به خارج رانده است و . ها بپردازم ردگیري تأثیر پوپر در آن

، تو تبدیل شده آنان علیه بهاتهامی خود که این کوچ گریزناپذیر و عجب آن. آورده استجانب دیگر را به جنب خود 
  .خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

ما نسلی هستیم که با روشنفکري دینی . چنین برخورد نمی کنند ایني یک نسل  ي زنده با تجربه !آقاي ناقد
ها از خواب  آنبا . ما دست سروش و کانت و پوپر را بر گریبان خود احساس کرده ایم. ایم ایم و بزرگ شده بالیده

و . بود در این خانه که کاشانه بسوخت اي شعلهپوپر در این دیار شعار نبود، . خواب شده ایم جزمیت برخواسته ایم و بی
پوپر هم به کرد و در این میان  او مسائل خود را حل می .استسروش سروش، . ما نبود و نیست یگانه متفکر و بتالبته 

که نادیده گرفتن  و هست بودتألیفی  یهیئت ،و نیست نبود اي از کانت و پوپر و غزالی و مولوي فقط آمیزه او. کار او آمد
  .اش روا نیست یا دست کم گرفتن

  گزار من اش سزا نبود دل حق این
  غمگسار خود سخن ناسزا شنیدکز 


