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  صورتي صورتي بر بي
  گفتگوي جان هيك و عبدالكريم سروش

  
  جالل توكليان، سروش دباغ: ترجمة

  
  ۱۳۸۴دوم، پاييز سال اول، شماره  مجله مدرسه، :منبع

  
، بد نيست به يك مسأله بسيار مهم درتاريخ كالم اسالمي اشاره كنم و آن  در ابتدا :عبدالكريم سروش

فدار يك جريان طر. نزاعي است كه بين دو جريان مهم كالمي در بارة مخلوق بودن قرآن پديد آمد
، اعتقاد داشت كه  گرا بود جرياني كه عقل. عقل مستقل از دين بود و جريان ديگر طرفدار عقل تابع دين

اينگونه نبوده كه آيات پيشاپيش در يعني . شده است آيات قرآن بسته به موقعيت نبي خلق و نازل مي
هاي پيامبر بوده كه  يتبلكه موقع. لوح محفوظ وجود داشته باشند و يك دفعه بر پيامبر نازل شوند

اي در قرآن هست كه  آيه. اي نازل شود و اين دليلي است بر مخلوق بودن قرآن كرده آيه ايجاب مي
. كند ياد مي» ذكر محدث«در اين آيه، قرآن از آيات خود تحت عنوان . مؤيد و متكاي اين نظريه است

به اعتقاد اين متكلمان، . گيرد قرار ميذكر محدث يعني ذكر نوشونده و اين در مقابل قديم بودن آيات 
تاريخيت . قرآن محصول تعامل پيامبر با محيط و مردم پيرامونش بوده است و شأن نزول داشته است

قرآن نيز به همين معناست، از نظر اينان، نه تنها قرآن، تكون خود را اينگونه شرح داده، بلكه مطابق آن، 
  . اند اند و قديم نبوده نيز اينگونه خلق شده...) يل واعم از تورات و انج(ساير متون مقدس 

   .گوئيد قرائتي ليبراليستي از چگونگي تكوين متن مقدس است آن چه مي: هيك
هاي  سال و در موقعيت ۲۳اين يك واقعيت تاريخي است كه پيامبر اسالم قرآن را در طول  :سروش

گيريم و اذعان به تاريخيت قرآن چه تأثيري در  اي از اين مسأله مي اما چه نتيجه. مختلف دريافت كرد
اما اگر   آيد، شناسي ما دارد؟ نتيجه اين است كه اگر آيات را قديم فرض كنيم تاريخ به كار ما نمي دين

هاي مدرن  با حفظ روح آن، به موقعيت  توانيم آيات قرآن را، مي  تاريخيت قرآن را در نظر آوريم،
  ...او . محمد اركون، دانشور مسلمان فرانسوي را بشناسيدكنم شما  فكر مي. ترجمه كنيم

   .شناسم بله مي: هيك
گويد كه اگر  او صراحتاً مي. گرايانه او مخلوق بودن قرآن است مساله محوري در نظرية اصالح :سروش

فرض اما اگر قرآن را ازلي . ايم تكون قرآن را قديم در نظر بگيريم، در واقع حكم به مرده بودن آن داده
به هر . نكنيم، به اين معناست كه قرآن حيات دارد و اين حيات از طريق ارائه تفاسير متعدد تداوم دارد

  . ام كرده  اشاره» بسط تجربه نبوي«حال، من به اين مسائل، به طور مفصل در كتاب 
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ينستون منتشر دانم قرار است مطالب شما در كتابي توسط انتشارات دانشگاه پر بله، تا جايي كه مي: هيك
كنم بهتر است اين كتاب شما را براي دريافت جايزة گرومر  فكر مي. ام من برخي از آنها را خوانده. شود

   .معرفي كنيم
بود كه اين جايزه را ۱۹۹۱كنم در سال  فكر مي... الظاهر شما هم قبالً  علي. خيلي ممنون :سروش

  . دريافت كرديد
نام كتابتان را چه . بود An interpretation of Religionبه خاطر كتاب . درست است:هيك

  گذاشتيد؟ 
هاي  صراط«از : هاي ديگر من نيز هست كه البته حاوي چند مقاله از كتاب. بسط تجربه نبوي :سروش
  . »اخالق خدايان«و از » مستقيم
  شود؟ كي چاپ مي: هيك

  . ام اما مقدمة آن را هم نوشته. بستگي به ناشر دارد :سروش
او . (Tongue of God)يورگن مولتمن هم اين جايزه را برد، به خاطر كتاب زبان خدايش  :هيك

كنم نظير چنين  فكر مي. كرد محافظه كار مسيحي بود كه در آلمان زندگي مي يك متكلم
   .كاراني در جهان اسالم زياد باشد محافظه
. كار هستند مين و روحانيان محافظهاكثر متكل. جا چنين باشد كنم همه و فكر مي. بله چنين است :سروش

زمين يافت  البته بيرون از نهاد روحانيت، برخي روشنفكران مسلمان چه در غرب و چه در مشرق
آشنا ) غير از اسالم(هاي غربي و هم با اديان ديگر  اينان هم با ايده. شوند كه محافظه كار نيستند مي

  . هستند
المثل فكر  مي، آزادند كه عقايد خود را ابراز كنند؟ فيدر كدام كشور اسال اين روشنفكران: هيك

  . كنم در عربستان سعودي چنين امكاني باشد نمي
اين . من به خاطر كنفرانسي به تركيه رفته بودم . بله در عربستان يقيناً چنين امكاني نيست :سروش

دانشگاه شيكاگو بود،  الرحمان، كه استاد مطالعات اسالمي كنفرانس به خاطر معرفي و نقد آراء فضل
  ... برگزار شده بود

   .شناسم الرحمان را مي فضل: هيك
او گفت . كنندگان كنفرانس در انتهاي كنفرانس به نكتة قابل توجهي اشاره كرد يكي از برگزار :سروش

كنم  فكر مي. توانست برگزار شود چنين كنفرانسي ـ غير از تركيه ـ درهيچ كشور مسلمان ديگري نمي
اما در تركيه سنت فلسفي نيرومندي . تركيه جاي خوبي براي طرح چنين مباحثي است. او بود حق با

سال اخير تركيه،  ۵۰۰در تاريخ . ها به آن اذعان دارند اي است كه خود ترك و اين نكته. وجود ندارد
تا آثار  ورزند البته اكنون روشنفكران تركيه جهد بليغي مي. هيچ ايدة مهم فلسفي پديد نيامده است
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هاي سيدحسين نصر و  از باب نمونه، تقريباً تمامي كتاب. متفكران جهان اسالم را به تركي ترجمه كنند
  . اند هاي من نيز به تركي برگردانده شده كتاب از كتاب ۸. الرحمان به تركي ترجمه شده است فضل
آزادي ديني در وضعيت . نندپردازي ك ها مشوق آنها باشد، تا خودشان نيز ايده شايد اين كتاب: هيك

  آنجا چگونه است؟
اما اكنون وضع بهتر شده است و دينداران عقايد خود را آزادانه . درگذشته خيلي ضعيف بود :سروش
  . كنند بيان مي

خاطر وجود حكومتي سكوالر در  اين تعاملي كه در فضاي روشنفكري تركيه موجود است، به: هيك
  آنجا نيست؟

هاي سكوالر و دمكرات اين است كه نسبت به  هاي حكومت ال يكي از مزيتبه هر ح. چرا :سروش
يك مزيت ديگر حكومت سكوالر اين است كه چون هيچ . طرف قرار دارند دين در موضعي بي

شان كوشش  شوند براي دفاع از عقايد ديني كند، آنها خود مجبور مي حمايت خاصي از مسلمانان نمي
  . كنند و آنها را موجه سازند

   .بر خالف ايران: هيك
كنند  گيري از حمايت دولت، سعي مي ه خالف ايران، به جاي بهر مسلمانان تركيه، بر. بله :سروش

البته . رساند مدد مي  هايي دست يابند كه به تببيني معقول از اسالم هرگوشه و كناري را بكاوند تا به ايده
از باب مثال، تونس حكومتي سكوالر . است عالوه بر سكوالر بودن، دمكرات بودن حكومت نيز مهم

گونه كه در  ولي غيردمكراتيك  دارد و همين امر سبب شده كه در آنجا با نشر آزادانه تفكر ديني ـ آن
  . سكوالر بودن شرط الزم  است ولي كافي نيست. تركيه جاري است ـ مواجه نباشيم

  . صردر ساير كشورهاي اسالمي وضع چطور است؟ مثالً در م: هيك
البته به اعتقاد من، مصر در ميان كشورهاي عرب و . مصر هم وضعيتي كمابيش شبيه تونس دارد :سروش

اما به خاطر وجود . هاي گوناگون روشنفكري است مسلمان مستعدترين كشور از حيث رشد جريان
ند يا خود اي از افراطيون در اين كشور، و نيز وجود حكومتي غير دمكراتيك، روشنفكران مجبور پاره

به خاطر شرايط خاص اين كشور . در لبنان اوضاع كمي متفاوت است. را سانسور كنند يا مهاجرت كنند
كه قدرت سياسي بين مسلمانان و مسيحيان تقسيم شده است، فضاي مساعدي براي نشر آزادانه تفكر 

از حيث نشر آزادانه  اما غير از لبنان و تركيه، كشور ديگري را در جهان اسالم. درآنجا وجود دارد
  . تفكر ديني سراغ ندارم

  مراكش چطور؟: هيك
طور  ولي از قرار و آن. در مراكش در زمان حكمراني ملك حسن شرايط وحشتناكي حاكم بود :سروش

ام، اكنون وضع كمي بهتر شده  كه از برخي اساتيد مراكشي ـ درآنجا و در خارج از مراكش ـ شنيده
  . است
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  وجود دارد؟  المللي نفكران مسلمان يك شبكة ارتباطي بينآيا ميان روش: هيك
. كنيم من و برخي ديگر از روشنفكران جهان اسالم مدتهاست به اين مسأله فكر مي. متأسفانه نه :سروش

روشنفكران عرب، . خوانند روشنفكران ما عربي نمي. يكي از موانع اين عدم ارتباط، مسأله زبان است
شيعه بودن . خوانيم، زبان مانعي اساسي در اين راه است كدام از ما تركي نمي چخوانند و هي فارسي نمي

البته اين را بگويم كه در ايران . شود ايرانيان نيز مسأله ديگري است كه موجب تضعيف ارتباطات مي
اي از  نامي بود و پاره در آن دوره سيد قطب متفكر صاحب. قبل از انقالب، شرايط اينگونه نبود

دركل اين روحانيان بودند كه قبل از . هاي او، توسط رهبر كنوني ايران، به فارسي ترجمه شد كتاب
كردند، اكنون آنها به چيزهاي ديگر مشغولند و روشنفكران غيرروحاني  انقالب از عربي ترجمه مي

ي زماني كه من در برخ. دانند و در نتيجه گسستي ميان ما و آنها پديد آمده است اغلب عربي نمي
گوئيم، گاهي از شنيدن مباحثي كه  شوم و با يكديگر سخن مي ها با متفكران مسلمان مواجه مي كنفرانس

  . شويم در كشورهايمان جاري است، متعجب مي
بگذاريد من هم . كنم كه وضع در كشورهاي اسالمي مساعد نيست گيري مي از سخنانتان نتيجه: هيك

چند متأله كاتوليك را كه از دوستان من هستند، . يمكمي از وضعيت متألهين كاتوليك سخن بگو
شناسم كه به خاطر ابراز عقايدشان از طرف كليساي رم ـ چه در زمان پاپ قبلي و چه در زمان پاپ  مي

خاطر  ها كتاب جامعي در باب مباني كالمي پلوراليسم نوشت و به يكي از اين. كنوني ـ تحت فشار بودند
ديگري كه در مدارس ديني . ود را ترك كند و به گالسكو برودآن مجبور شده محل زندگي خ

كه آشكارا صبغه  Jesus: Symbol of Godنام  كرد، كتابي نوشت به بوستون تدريس مي
خاطر  متكلمين كاتوليك جوان هم به. خاطر اين كتاب ممنوع التدريس شد او به. پلوراليستيك دارد

  . آوري است وضعيت شرم. ردسرساز نشونددهند وارد مباحث د چنين مسائلي ترجيح مي
هاي كالم اسالمي  آموزه. البته بايد بگويم كه كالم اسالمي در گذشته چنين نبود. صحيح است :سروش

هايي كه من قوياً بر آن تأكيد  يكي از ايده. از قرن سوم به بعد اين تصلب پديد آمد. بسيار سيال بود
هاي كالمي ما از  اكنون تمامي ايده. ت كالم اسالمي بازگرديمكنم اين است كه بايد به دوره سيالي مي

اي قرار گرفته كه هيچ كس  بندي شده و در جعبه بسته... جمله تلقي ما در باب وحي، معناي پيامبري و 
  . حق ندارد در آن را باز كند

رب به وجود اي كه اكنون ميان اسالم و غ با توجه به وضعيت فوق  و با توجه به اين دو قطبي: هيك
  . اي باشيم كه مناسب رنسانس اسالمي باشد كنم در دوره آمده، فكر نمي

. اينك اسالم به شكل يك هويت درآمده است. بله اكنون، زمان مناسبي از اين حيث نيست :سروش
من . ماند هويت چيز خوبي است، اما اگر همه چيز در آن خالصه شود، جايي براي بحث باقي نمي

البته بايد بگويم كه خود . ام اسالم به مثابه حقيقت و اسالم به مثابه هويت تفكيكي قائل شده همواره ميان
كوشيد تا براي مسلمانان  او عامداً مي. بخشي به مسلمانان توجه داشت پيامبر اسالم به موضوع هويت
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و مسيحيان ي شنبه و يكشنبه يهوديان  مثالً روز جمعه را به جاي روزها. هويت جديدي تعريف كند
كارها براي   همه اين... قبرستان مسلمانان را از ديگران جدا كرد. قبله جديدي برگزيد. انتخاب كرد

يك محتواي معرفتي ندارد  احكام ذكر شده، هيچ. تمايز بخشيدن و هويت دادن به اجتماع مسلمانان بود
اما مشكل از آنجا آغاز . بي نداردكار عي لذات مربوط به هويت مسلمانان است و تا اينجاي و اوالً و با

در صورت تحقق چنين امري، وضع . كند شود كه دغدغه هويت بر دغدغه حقيقت غلبه پيدا مي مي
كري اُسقُف سابق كليساي  ج جر. لندن بودم Chatham houseماه پيش در  دو. شود خطرناك مي

عنوان كلي : ي او سياسي بودسخنران. وگويي با هم داشتيم ما جلسة گفت. كانتربري هم آنجا بود
كنفرانس اين بود؛ آيا اسالم تهديدي براي غرب است؟ من در آنجا همين موضوع را طرح كردم كه 

ما، صدق و كذب   در اسالم حقيقت دغدغه. بايد اسالم را به دو اسالم هويت و حقيقت تفكيك كرد
ر آنجا گفتم كه بايد اين دو را د. عزّت و شرافت مطرح است  است، درحالي كه در اسالم هويت، قصه

وگوست و شما هم  مواظب باشيد كه هويت يك قوم را  اسالم حقيقت اهل گفت. از هم تفكيك كرد
  . به بازي نگيريد

توني بلر البته . كنم كساني مثل جرج بوش متوجه اين تفكيك باشند اما فكر نمي. درست است: هيك
.  دانشگاهيان انگليس، جنگ عراق، رخداد بسيار نادرستي بودبه اعتقاد من و بسياري از . اينگونه نيست

به . دارند گويند، در راه صحيحي گام برنمي ها سخن مي كنم كساني كه از آموزه برخورد تمدن فكر مي
   .هر حال نتيجه اصلي مسائل فوق و محوريت يافتن امر سياسي، به تأخير افتادن رنسانس اسالمي است

كند و رنسانس اسالمي به محاق  اد سياسي، مسائل ديگري اولويت پيدا ميبله در شرايط ح :سروش
من درآن كنفرانس گفتم كه اسالم خطري براي غرب نيست، براي اينكه اسالم به مثابه . رود مي

طلبانه، بسيار پلوراليستيك است و ما وقتي  ها، بخصوص از منظري اصالح اي از آموزه مجموعه
  . وقتي پلوراليسم باشد، موقعيت براي گفت و گو مهياست. بايد از چيزي بترسيمپلوراليسم داشته باشيم ن

قرائت خود شما از . هاي مختلفي از پلوراليسم وجود دارد بله، اما توجه داشته باشيد كه قرائت: هيك
  پلوراليسم ديني چيست؟

قع كتاب شما را آن مو. سال پيش جوانه زد ۸ـ  ۹هاي پلوراليستي در ذهن من در   انديشه :سروش
نحوه ورود من به پلوراليسم ديني متأثر . نخوانده بودم، بعداً خواندم و در كتاب خود به آن اشاره كردم

  . تأثير موالنا بودم بخصوص من تحت. هاي عرفاني ما بود از آموزه
  ابن عربي چطور؟: هيك

مند عرضه كرده  ستگاهي نظامابن عربي در باب عرفان نظري د. چرا، ولي نه به اندازه موالنا :سروش
مفهوم عشق ـ نزد او ـ در قياس با ابن عربي ـ رنگ و جالي بيشتري . پسنديد موالنا مشي او را نمي. است
  . دارد
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كنيد و چگونه آن را به مخاطبان خود  بندي مي تلقي خودتان را از پلوراليسم ديني چگونه صورت: هيك
  كنيد؟ عرضه مي

در رويكرد اول، دينداري را به سه سنخ . پلوراليسم مبتني بر دو رويكرد استام  از  بندي صورت :سروش
دينداري . انديش تجرب انديش، دينداري انديش، دينداري حقيقت معيشت  دينداري: كنم تقسيم مي

آنها دين را دوست دارند، چراكه دين هم دنيا و هم . انديش، دينداري جمهور دينداران است معيشت
مطابق گفته بعضي از روحانيان، براي داشتن زندگيِ خوب در دنيا و آخرت . كند آباد ميآخرت آنها را 

در . دغدغه اصلي در اين دينداري تقليدي، سود و منفعت است. غير از دين به چيز ديگري نياز  نيست
اين  براي. كند تمام حقيقت نزد اوست اين دينداري پلوراليسم جايي ندارد، چراكه هر دينداري فكر مي

شود، مسلمان يا  زاده مي طور كه كسي بلژيكي يا هلندي همان. نوع دينداران، دين مانند مليت است
طور كه كسي گرايشي به تغيير مليت خود ندارد، تمايلي هم به تغيير  آيد و همان مسيحي به دنيا مي

. دينداري متكلمانه است يا (gnostic)انديشانه  نوع ديگر دينداري، دينداريِ معرفت. اش ندارد دين
دين در اينجا به مثابه حقيقت درنظر گرفته . دغدغه اصلي در اين نوع دينداري، صدق و كذب است

  . شود مي
بيشتر به معناي  gnostic. واژه مناسبي براي اينگونه دينداري نيست gnosticكنم كلمه  فكر مي: هيك

  . رازآلود بودن است
  . تري باشد كلمه مناسب Scholarlyشايد . د داشتمبله من هم در اين مورد تردي :سروش

  . تر است مناسب discursiveكنم  فكر مي: هيك
به هر حال در اين نوع دينداري تحقيقي، صدق و كذب دغدغه اصلي  است و همين دغدغه و  :سروش

لسوفان ما به اعتقاد من، متكلمان و في. كند محوريت داشتن تعقل، راه را بر پلوراليسم ديني هموار مي
رفتند و دغدغه  هاي جديد از منابع معرفتي مختلف مي پلوراليست بودند، به اين معنا كه به استقبال ايده

  . سازگاري آنها را با هم داشتند
  . گرفتند تا موقعيت ديني خودشان را موجه كنند بهره مي  البته اكثر متكلمان و فيلسوفان از عقل: هيك

آنها . كنم بندي نمي انديش طبقه و روحانيان را جزو دينداران معرفت من اين سنخ متكلمان :سروش
توانم متكلمان و  اما من مي. كنند انديش هستند و به دين به مثابه امري فايده بخش نگاه مي مصلحت

او . يكي از آنها غزالي است. انديش بودند فيلسوفاني را درتاريخ اسالمي نشانتان دهم كه ديندار معرفت
دانيد بخشي از بازي عقالني  طور كه مي رفت و شكاكيت همان اي مي و ترديد به سراغ هر آموزهبا شك 

كند و  آيد، شك نيز راه خود را براي ورود به بازي باز مي وقتي پاي استدالل عقالني به ميان مي. است
چنين شرايطي  دهيد و در شود، شما ناگزير به آراء اين و آن ارجاع مي وقتي شكاكيت از در وارد مي

امكان پلوراليستيك بودن بيش از موقعي است كه فرد ديندار صرفاً به عقايد خود تكيه دارد و خود را 
  . بيند مستغني از آراء ديگران مي
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من به او گفتم اگر شما . اي است كه من آن را با دكتر نصر در ميان گذاشتم اتفاقاً اين همان نكته: هيك
هاي شخصي شما نيز تأثير  اليستيك از دين ارائه دهيد، اين امر بايد بر ايدهيك قرائت تمام عيار پلور

يعني ديدگاه پلوراليستيك بايد كمك كند تا ما مدعيات درون ديني را طور ديگري بفهميم و . گذارد
هاي ديني بايد كامالً  دكتر نصر در پاسخ گفت كه نه، ابداً، آموزه. آنها را مورد فهم مجدد قرار دهيم

اما به نظر من، . ست نخورده باقي بماند و تمامي مدعيات ديني بايد به شكل سابق خود بر قرار بمانندد
هاي محوري مسيحيت، مثل تجسد خدا درمسيح  در مقام يك مسيحي، برخي از آموزه

(incarnation)  و تثليث(Trinity) هاي  آيا در ميان پلوراليست. فهمي قرار گيرند بايد مورد باز
  شوند كه چنين اعتقادي داشته باشند؟ ان و در سنت كالم اسالمي، كساني يافت ميمسلم

خواهند،  همچون  شما مي بله در ميان متفكران مسلمان معاصر، افرادي وجود دارند كه :سروش
در سنت كالم اسالمي هم . البته اينها در اقليت هستند. هاي ديني را مورد فهم مجدد قرار دهند آموزه

آنها پيشگام عقالنيت و پلوراليسم ديني در سنت . ويم كه نحله معتزله چنين نگرشي داشتبايد بگ
طلبي اسالمي  اصالح .انگيزي از رقيب خود ـ اشاعره ـ شكست خوردند اما به طرز غم. اسالمي بودند

گردد با خود، عقالنيت و فرزند مشروع  امروزه در پي احياء سنت معتزلي است و اگر اين سنت باز
اگر به تاريخ اسالم مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه . عقالنيت، يعني پلوراليسم را به ارمغان خواهد آورد

شماريم، مورد بحث و  هايي كه ما اكنون آنها را مسلم و بديهي مي قرن پيش، بسياري از آموزه ۱۳
كه اينك  وگو داشتيم ما يك سنت درخشان تعامل و بحث و گفت. گرفتند فحص و كنكاش قرار مي

  . فاقد آنيم
  اين جريان زنده و پويا تا كي ادامه داشت؟: هيك

دو آيه متفاوت در قرآن است . سال بعد از تكون دين اسالم و درگذشت پيامبر ۲۰۰تقريباً تا  :سروش
توان به اين  با نگاهي به اين دو آيه همچنان مي. كه هر يك مشخصه يكي از اين دو جريان رقيب است

اين  دو آيه محل دقيق نزاع را ميان . رد كه چطور يك جريان مغلوب جريان ديگر شدمسأله پي ب
: آيه اول اين است. كند اين دو آيه، دو خداي متفاوت را به ما معرفي مي. دهد اشاعره و معتزله نشان مي

چ كس اين آيه حكايت از آن دارد كه خدا، خدايي قاهر است كه پاسخگوي هي. »ال يسئَل عما يفعل«
  . ها و افعال او را به محك نقد اخالقي بزند تواند تصميم نيست و كسي نمي

گويد و نه اينكه  گويد افعال و اعمال خوب هستند، چون خدا مي يعني همان ديدگاهي كه مي: هيك
  . خودي خود خوب يا بد باشند آنها به

اسالمي به تلقيِ رايج و غالب  اين تلقي از خدا يا همان خداي اشعري، در سنت. بله، دقيقاً :سروش
اي بسيار شفاف و روشن، ديدگاهي ديگر را  اما آيه ديگري هم در قرآن هست كه به گونه. تبديل شد

. »رسالً مبشرين و منذرين لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجة بعد الرسل«: آيه چنين است. نماياند باز مي
دهم تا مردم نتوانند عيبي در  دي، كارهايي را انجام ميگويد كه من، در مقام خداون دراين آيه خدا مي
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تواند مورد داوري قرار  يعني من كه خدا هستم، افعالم مي. كار من پيدا كنند و دليلي عليه من اقامه كنند
  . بگيرد و آدميان حق دارند در مورد افعال من داوري اخالقي و عقالني بكنند

  .چقدر جالب: هيك
كوشد از خود  او مطابق اين آيه مي. دهد خود را در مقام پاسخگويي قرار ميدر واقع خدا،  :سروش

او بر اين باور است كه مردم حق دارند او . پذير عقالني و اخالقي انجام دهد دفاع كند تا كارهاي دفاع
خدايي : پس در سنت اسالمي ما با دو خدا مواجهيم. را مورد پرسش قرار دهند و از او بازخواست كنند

امروزه در جهان اسالم، اين . ه پاسخگوست و خدايي ديگر كه قاهر است و وراي پاسخگويي استك
توانستيم خداي ديگري  اما ما مي. شود خداي دوم، يعني خداي قاهر و غير پاسخگوست كه پرستيده مي

  . توانستيم تصور و تلقي ديگري از خدا داشته باشيم مي. را بپرستيم
  تأثير نبود؟ ي حكمرانان در رايج شدن اين تلقي از خدا، بيآيا استبداد سياس: هيك

البته كه اگر خدا غير پاسخگو باشد، نمايندة او در زمين هم غير پاسخگو خواهد بود و . چرا :سروش
  . برعكس

   .ايم شبيه اين تجربه را ما در مسيحيت هم داشته: هيك
را بر ايدة پاسخگو بودن خداوند بنا  به هر حال من شخصاً ايده حقوق بشر. طور است همين :سروش

شناساند و براي او حقوقي  به اعتقاد من، خداوند انسان را به مثابه موجودي واجد حقوق مي. كنم مي
تواند، حتي خود خدا را مورد سؤال قرار  حذف ناشدني قائل است و انسان با پشتگرمي به اين حقوق مي

هان تسنن و چه در جهان تشيع خدايِ غير پاسخگو تبليغ طور كه گفتم اكنون چه در ج اما همان. دهد
  . شود مي

  آيا مواجهه شما با آيات قرآن گزينشي نيست؟: هيك
پارچه ديد و آيات را بايد در  متن را بايد يك. وجه چنين نيست و نبايد چنين باشد هيچ نه، به :سروش

  . كنار هم خواند
ديني و مردم عادي رايج است مواجهه گزينشي با متن اما درمقام عمل، آنچه در ميان متكلمان : هيك

   .مقدس است
. اما اين راه درستي نيست و همه آيات بايد در كنار هم در نظر گرفته شوند. بله، اينطور است :سروش

البته در آنچه شما از قول دكتر نصر نقل كرديد كه كل اسالم ـ من حيث المجموع ـ بايد در نظر آورده 
ماجرا سر اين است كه اين اسالم، هم اسالم   اما همة. يم كه اصل اين سخن درست استشود، بايد بگو

به سخن ديگر تاريخيت در . متصلب است و هم اسالم سيال، هم اسالم معتزلي است وهم اسالم اشعري
 كند و در ميان نياوردن آن و به بسط تاريخي اسالم ننگريستن و از جمله اين ميان نقشي عظيم ايفا مي

  .دارد اي از حقيقت محروم مي بسط امروزين و مدرن آن، ما را از نيمه
  . رسد خود نصر عالقمند به سنت عرفاني است به نظر مي: هيك
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  . بله، اينطور است :سروش
  آيا او تحت تأثير موالناست؟: هيك

. ك.اگرايان غير مسلماني چون  گراست و از سنت او يك سنت. نه او يك مولوي شناس نيست :سروش
براي من اين سؤال مطرح است كه كسي كه به سنت عرفاني . كوماراسوامي نيز تأثير گرفته است

صورت بودن خدا و صورت افكندن ما بر او، آشنايي دارد،   هاي عرفاني نظير بي عالقمند است و با ايده
  تواند يك پلوراليست نباشد؟  چرا و چگونه نمي

كرد كه  اش تكثر اديان را به آبي تشبيه مي آيد در سخنان يادم مي. او به يك معنا پلوراليست است: هيك
   .گيرد آن صخره را به خود مي  شود و با برخورد با هر صخره شكل از قله كوه سرازير مي

به نظر من . خواهم زياد دربارة دكتر نصر سخن بگويم، نقاط افتراق ما زياد است من البته نمي :سروش
او از . اول، سنت عرفاني و دوم، متفكران غربي ضد مدرنيته: شوند منبع سيراب ميهاي او از دو  انديشه

هاي مهم سنت  شود كه نسبت به برخي از ايده يك پلميك ضد غربي متأثر است و همين امر باعث مي
گويد كه  او در زندگينامة خود نوشت خود مي. مهر باشد؛ از جمله نسبت به پلوراليسم ديني غربي بي

خوب    القاعده بد و استثنائاً  القاعده خوب و استثنائاً بد بوده و جهان جديد نيز علي مدرن علي ماقبلدنياي 
  .دانم، نه اسالم حقيقت من او را پيامبر اسالم هويت مي. است
  !عجب: هيك

هم از هاي مدرن مسأله دارد و معتقد است قرائت شما از پلوراليسم نيز مل او به طور مبنايي با ايده :سروش
  . هاي مدرن است ايده

از من دربارة اعتقادم به تجسد . بله، در كنفرانسي در آمريكا او را ديدم و با هم صحبت كرديم: هيك
هاي كالسيك مسيحي، در  بايد به آموزه پرسيد و معتقد بود كه من ـ در مقام يك مسيحي ـ مي مسيح مي

معتقدم با پذيرش . پلوراليسم ناسازگار استاز نظر من چنين سخني با . باب تجسد مسيح دست نزنم
به هر حال، بهتر است . گيرند هاي كالمي كالسيك مورد باز فهمي مجدد قرار مي پلوراليسم، آموزه

  . كرديد صحبت مي  ورزي سوم  دين  شما داشتيد در مورد نوع. بحث خود را دربارة پلوراليسم ادامه دهيم
ورزي  ر همة اديان از جمله مسيحيت هم هست، دينورزي، كه د بله، نوع سوم دين :سروش
در اين دينداري، پيروان كه همان عارفان هستند در اذواق و . انديشانه يا عارفانه يا پيامبرانه است تجربت

آنان با . كنند ورزي خود را از حقوق و فقه شروع نمي آنان دين. شوند تجارب باطني پيامبر شريك مي
درحالي كه دينداران . تنند اي از فقه و اخالق مي ند و حول اين تجارب، اليهكن تجارب باطني آغاز مي

كنم ديندار  من فكر مي. كنند بيرونيِ دين آغاز مي  ورزي خود را از قشر و الية انديش، دين معيشت
  . انديش به معناي دقيق كلمه، مستعد پلوراليسم ديني است تجربت

انديش با پلوراليسم مواجهيم و اين پلوراليسم چه ربط و  ربتچرا و به چه معنا در دينداري تج: هيك
  انديش دارد؟ نسبتي با پلوراليسم در دينداري معرفت
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آنها به فكر ترويج و . در ابتدا به اين نكته اشاره كنم كه هيچ يك از پيامبران پلوراليست نبودند :سروش
ما اگر به ساحت اخالقي و فقهي . بودندارتقاء دادن دين خود و نشان دادن برتري آن بر اديان ديگر 

انديش، گريزي از  ورزان تجربت اما در مقام دين. توانيم پلوراليست باشيم هاي آنها نگاه كنيم، نمي آموزه
گويد كه  موالنا درباره مفهوم خدا مي. اجازه بدهيد با مثالي اين مسأله را توضيح دهم. پلوراليسم نيست

صورت  شناختي اين حرف اين است كه خدا، امر بي معناي وجود. يدآ صورتي پديد مي صورت از بي
  . اند است و صور خداوند، تجليات گوناگون اين  امر بي صورت

اين سخن كه شما از قول موالنا آورديد همان تفكيكي نيست كه معموالً در باب خدا صورت : هيك
ناپذير  و امر بيان (ultimate) منظورم تفكيكي است كه درباب خدا به مثابه امر غايي. گيرد مي

(ineffible) گيرد انجام مي .  
برخي از فيلسوفان مسلمان، همچون فارابي، معتقد بودند كه كار فيلسوفان . بله، چنين است :سروش

صورتيِ آن نظر  صورت، در حاق بي مهمتر از كار پيامبران بوده، به اين معنا كه آنان به عالم بي
. بخشيدند صورت، صورت مي  يامبران با عالم خيال سر و كار داشتند و به امر بيكردند، در حاليكه پ مي

. اسپينوزا هم همين عقيده را داشت و اي بسا كه از طريق موسي بن ميمون، و امداد فارابي بوده است 
 توانند كردند كه با توده مردم سروكار داشتند و توده مردم نمي پيامبران اين كار را بدان خاطر مي

توانند به طور مستقيم با امر متعالي  مردم عادي نمي. اش تجربه كنند صورتي خداوند را در حاق بي
(Transcendental) مواجه شوند .  

ها نيز  گيرند يا اينكه انسان صورت منشأ مي كنيد صور متعدد به خودي خود از امر بي شما فكر مي: هيك
  در اين فرآيند مدخليت دارند؟ 

يعني چه امر . رسند كند و اين دو مسير در نهايت به يك مقصد مي جه كار فرقي نميدر نتي :سروش
صورت آدميان را برانگيزاند كه آنها  صورت خود در صور امرائي متعدد متجلي شود و چه اين امر بي بي

 دانيم كه عرفاي مسلمان به  البته مي. او را در مرايا و صور متعدد مشاهده كنند، نتيجه يكي است
، )امر بي صورت(كه او   شناسي كانتي قائل و واقف نبودند و به همين سبب قول غالب اين بود معرفت

با اين همه موالنا در صورت بخشي ذهن به امر . كند هاي مختلف آشكار مي خود را به صورت
  :صورت سخنان صريحي دارد بي

  گر ببيني نقش زشت آن هم توي 
  ور ببيني عيسي و مريم توي 
  نه آن است و نه اين، او ساده استاو  
  نقش تو در پيش تو بنهاده است 

وارگيِ  كنيم، اين امر، مستلزم و متضمن انسان استفاه مي» او«وقتي ما در باب خداوند، از لفظ : هيك
آشكار كند، اين اراده، مستلزم   كند كه خود را اراده مي” او“گوئيم  خداوند نيست؟ اين كه مي
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را به كار بريم؟ در اين باره، نظرتان در باب اديان شرقي ” او“نيست؟ آيا الزم است لفظ  وارگيِ او انسان
دانيد كه آنها در باب خدا نه تنها قائل به  غير توحيدي، نظير بوديسم، تائوئيسم و هندوئيسم چيست؟ مي

از خداي  (Personal)وار  ي مؤنث نيستند، بلكه به تفكيك خداي انسان»او«ي مذكر از » او«تفكيك 
 (Beyond Personal)آنها از خداي فرا انساني. نيز اعتقادي ندارند (impersonal)وار  غير انسان
  . گويند سخن مي

. اي رسيديم كه نقطه افتراق فالسفه، عرفا و پيامبران از يكديگر است بله، در اينجا ما به نقطه :سروش
توانيم به درون ذهن و ضمير پيغمبر نقبي بزنيم و  نميالبته ما . وار است خداي پيامبر اسالم، خداي انسان

هاي او كه مشخصاً در قرآن  اما از طريق آموزه. شده است ببينيم كه خدا در چه صورتي به او متجلي مي
اشاراتي هم . دهد به عامه ارائه مي» او«وار از  توانيم به اين نتيجه برسيم كه پيامبر تصويري انسان آمده، مي

اين را هم بگويم كه در قرآن، اين . ايشان و در قرآن هست كه متضمن تنزيه تام باري استدر كلمات 
يك دليل براي اين كار پيامبر، البته اين بوده كه او با توده مردم سر و كار داشته و . مذكر است» او«

كه بگذريم، در مورد از پيامبران . صورت ارتباط برقرار كنند توانند با خداي بي دانسته كه آنها نمي  مي
از همين جا هم . پرستيدند كردند و مي وار را معرفي مي عرفا بايد بگويم كه آنها خداي غير انسان

كردند،  وار را معرفي مي آنها خداي غير انسان. هاي آنها پي برد اي از تناقضات در آموزه توان به پاره مي
شدند جمع ميان اين دو تفسير، مسأله  واجه ميوار م رسيدند و با خداي انسان اما وقتي به قرآن مي

  . هميشگي آنها بود
وار و خداي  من اين تفكيك خداي انسان. قائلم» فرا انساني«من خودم، شخصاً به خداي : هيك

   .كنم دانم و از آن عبور مي وار را وافي به مقصود نمي انسان غير
گونه دوگانگي ـ حتي   از نظر او هيچ. گفت درست است و اين همان چيزي است كه موالنا مي :سروش

. صورتي است خداوند وراي صورت و بي. صورت ـ در مورد خدا كاربرد ندارد دوگانگي صورت و بي
  .صورت او فوق همه اضداد است حتي تضاد صورت و بي

گيرد؟ اين  مي  صورت، بر تجلي صورت مشخصي از خود تصميم توان گفت خداي بي آيا مي: هيك
موضع شخصي . كند است و پاسخ به آن نحوه رويكرد ما را نسبت به پلوراليسم تعيين مي سؤال مهمي

من اين است كه در فرآيند تكون صور مختلف، آدمي مدخليت تام دارد و حدوث هر سطحي از 
   .شود آگاهي و تصور نسبت به خدا، با مداخلة آدمي امكان پذير مي

  . گوئيد شناسي كانتي سخن مي يل معرفتاگر درست متوجه شده باشم شما در ذ :سروش
اي باشد كه من در مقام شرح آن  بندي كانتي شايد مهمترين تبيين از نكته صورت. به يك معنا بله: هيك
اما قبل از تفكيك كانتي ميان نومن و فنومن، توماس آكوئيناس هم به اين تفكيك اشاره كرده . هستم

  . بود
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از موالنا درباره اين تفكيك و در تأئيد هر دو موضع شاهد و مثال توانم  بسيار خوب من هم مي :سروش
گويد كه اين خداوند است كه خود را در صور مختلف ـ در صوري كه  موالنا گاهي مي. بياورم

ها خويش  او بدوزد خرقه درويش را او نمايد هم به دل: مثالً. (كند پسندد ـ آشكار مي خواهد يا مي مي
به هر حال، از . افكنند صورت، صورت مي يد كه اين آدميان هستند كه بر امر بيگو وگاهي نيز مي) را

  . رسند نظر او اين دو مسير متفاوت، به يك نتيجه واحد مي
اما من اين مسأله را . كند، نكتة قابل قبولي است افكني مي صورت، صورت اين كه انسان بر امر بي: هيك

شود و خود را در صور  يك موجود صاحب غرض، ظاهر ميشوم كه خدا، چگونه در مقام  متوجه نمي
  .كند متعدد آشكار مي

خواهد كه خود را بر ما آشكار كند و با ما سخن  مي» او«هاي اديان ابراهيمي،  مطابق آموزه :سروش
. گيرد نمي» تصميم«لذا خداوند . قول متكلمان، افعال باري معلّل به اغراض نيست  ولي البته به. بگويد

به عبارت ديگر او فاعل بالتجلّي است نه . كند و خلقت نتيجه فيضان ذات اوست مي» جوشش«او  بلكه
  .بالعنايه و القصد

  
  مذكر است يا مونث؟» او«حاال اين : هيك

نيز از جنس ) از جمله مذكر و مؤنث بودن او(صفات خداوند . ، فوق اضداد است»او«البته  :سروش
اگر ما بخواهيم دربارة خدا سخن بگوئيم بايد از . شود افكنده ميصورت  صوري هستند كه بر امر بي

ما ناگزير از . شود وگو بسته مي اش درباره او سخن بگوييم در غير اين صورت باب گفت طريق صفات
سكوتي كه . ديگري برايمان باقي نخواهد ماند  وگرنه جز خاموشي و سكوت راه افكني هستيم  صورت

گفت، يا همان  ن سكوتي است كه ويتگنشتاين متقدم از آن سخن ميگويم هما از آن سخن مي
از نظر عرفاي مسلمان، اگر كسي در . اي كه در آثار عرفاي اسالمي به آن اشاره رفته است»خاموشي«

مقام سلوك عرفاني اوج بگيرد و به مقام فوق خيال صعود كند، سكوت او را در كام خواهد كشيد، اما 
خيال خود   واهد دربارة تجربيات خود سخن بگويد، ناگزير است از خزانهاگر به خود آيد و بخ

داند كه دريائيان  موالنا خاموشي را قايقي مي. گيرد و تجربياتش را در قالب عبارات زباني بيان كند بهره
  تا به دريا اسب و زين بود:             وصال سرنشينان آنند

  بعدا از آنت مركب چوبين بود
  مركب چوبين بود اين خموشي

  بحريان را خامشي تلقين بود
و من با شما موافقم كه اين دو . گيري از مفاهيم انساني است گيري از زبان متضمن بهره بله، بهره: هيك

صورت، چگونه  اما همچنان اين سؤال برايم مطرح است كه امر بي. رسند مسير در نهايت به يك جا مي
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در قالب صور تجلي كند؟ همين »خواهد مي«وارگي باشد،  بدون آنكه متصف به اوصاف انسان
   .وارگي است گوئيم از اوصاف انسان و قصد و غرضي كه از آن سخن مي »خواستن«

كنيم، قطعاً   در اديان ابراهيمي زماني كه از صفاتي نظير قصد و غرض در مورد خدا استفاده مي :سروش
بريم يا  كار مي وقتي اين اوصاف را در مورد خداي اديان به. مبري كار نمي شان، به آنها را در معاني انساني

اما يك سؤال اساسيِ فلسفي و . بايد معناي اين واژگان را تغيير دهيم يا از بكار بردن آن دست بشوئيم
اند يا شأن  شود، اين كه اساساً اراده و خودآگاهي و امثال آنها، شأن آدمي كالمي در اينجا مطرح مي

كند كه اراده و قصد و هدفمندي و  ق راي فيلسوفان مسلمان، طبيعت هستي اقتضاء ميهستي؟ مطاب
خودآگاهي . ها نيست گويي خودآگاهي فقط صفت ما انسان. در اين عالم ظهور پيدا كند... معرفت و 

كنيد كلّ هستي كر و كور  سؤال من از شما اين است كه فكر مي. توان به كل وجود نسبت داد را مي
مقصد و هدفي ندارد؟ و اين هدفمند بودن انسان و مريد و عالم بودنش صرفاً محصول تكامل است و
  شناختي انسان است؟ يا اينكه ميان اين دو قرابت وجود دارد؟ زيست
اگر . صورت وجود داشته باشد كنم بايد قرابتي ميان برخي از عناصر دروني ما و امر بي مي فكر : هيك

من براين . تواند مارا تحت تأثير قرار دهد صورت نمي حضور فراگير امر بي اين قرابت موجود نباشد،
در واقع به ما هجوم . گذارد باورم كه امر بي صورت حضوري فراگير دارد و با اين حضور بر ما تأثير مي

   .اي رازآلود است به هر حال اين قرابت، مقوله. شويم بر آن صورت افكنيم آورد و ما ناگزير مي مي
گوئيم منظورمان اين است كه اراده  به هر حال زماني كه از قرابت در باب اراده سخن مي. بله :وشسر

  . است و قس عليهذا) يا خدا(آدمي، ظهوري از مريد بودن كلّ هستي 
  . ها تصوير خداوند هستند شود كه انسان هاي مسيحي، قرابت به اين شكل عنوان مي در آموزه: هيك

اما اين منشاء براي . در اسالم هم هست كه البته منشاء توراتي و انجيلي دارد ،imago dei  :سروش
  . كردند بسياري از محققان مسلمان روشن نبود، لذا تفاسيري غريب از آن ارائه مي

  .اند در مسيحيت هم بسياري به عمق اين تعبير پي نبرده: هيك
ها به صورت  بدين معنا كه مثالً چون انسان. اند بله، بسياري از آن يك توصيه اخالقي مراد كرده :سروش

  . اما اين گفته، متضمن معاني بلند عرفاني و وجود شناختي است. اند، نبايد به آنها سيلي زد خدا خلق شده
صورت گفته شد، نظرتان در مورد بوديسم و شخص  خداي بي با نكاتي كه درباره . بسيار خوب: هيك

  م او يك پيامبر بود؟توانيم بگوئي بودا چيست؟ آيا مي
صورت خود را در  چه امر بي: اجازه دهيد قبل از پرداختن به اين سؤال، توضيحاتي ارائه دهم :سروش

هاي متعدد امر  قالب صور متجلي كرده باشد و چه ما بر او صورت افكنده باشيم، در نهايت با صورت
ا بر ديگري ترجيح دارند؟ يا ه حال سؤال اين است كه كداميك از اين صورت. صورت مواجهيم بي

اينكه اهميت كداميك از ديگري بيشتر است؟ و آيا اساساً يكي بر ديگري رجحان و تفوق دارد؟ يا همه 
ها  ام كه هيچ يك از اين صورت يكسان هستند؟ من پلوراليسم ديني خود را بر اين اعتقاد بنا نهاده
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ر يك دنياي حقيقتاً پلوراليستيك و سرشار از ضرورتاً بهتر از ديگري نيستند، و به اين دليل ما د
  ...كنيم صورت زيست مي هاي متعدد امر بي صورت

   .وار بوده است ها، خداي غير انسان كه يكي از اين صورت: هيك
برخي توسط پيامبران عرضه . وارند وار هستند و برخي انسان ها، غير انسان بله برخي از صورت :سروش

اكنون بايد بگويم كه پيامبران خدمت بزرگي به بشريت . اند پيامبران عرضه كردهاند و برخي را غير  شده
قدم بعدي . اند كرده صورت عرضه  اند، چرا كه چندين صورت خوب، پر معنا و سودمند از امر بي كرده

. يامبرنددانند، پ دانند پيامبر هستند و پيامبراني داريم كه نمي آن است كه بگويم ما پيامبراني داريم كه مي
كردند كه آيا  عارفان مسلمان اين سؤال را مطرح مي. شبيه اين مسأله را در سنت عرفان اسالمي داريم

توان در مورد پيامبران نيز  ولي خداوند، ضرورتاً بايد بداند كه ولي خداوند است، يا نه؟ اين سخن را مي
پيامبراني هستندكه . يم كه رسالت ندارندپيامبراني داريم كه رسالت دارند و پيامبراني دار. به كار برد

كنم بودا از زمرة پيامبراني بود كه  دانند پيامبرند و من فكر مي دانند پيامبرند و پيامبراني هستند كه نمي مي
  . دانست پيامبر است نمي

 آيا محققان مسلمان آشنايي عميق با سنت بودايي دارند؟. متوجه شدم: هيك

  .ل اين امر آن است كه در قرآن هيچ ذكري از بودا به ميان نيامده  استيك دلي. عموماً خير :سروش
بودا براي خود رسالتي داشت، . كنم امروز بايد به طور عميقي با سنت بودايي آشنا شد فكر مي: هيك

رسالت او از طريق آگاهي مستقيم او از حقيقت غايي، . البته نه از سنخ رسالت پيامبران اديان ابراهيمي
در .  دانيد كه در بوديسم هم، مثل اسالم و مسيحيت با مكاتب مختلفي مواجهيم مي. افتاد ميحاصل 

 (emptiness)  »خالي شدگي«آيد به  يكي از اين مكاتب، زماني كه از حقيقت غايي سخن به ميان مي
در عين حال كنند، اما  صورت قلمداد مي آنها نيز حقيقت غايي را امري بيان ناشدني و بي. شود اشاره مي

توان با خالي شدن از شوائب انساني،  توان به نحو معرفتي به آن نائل شد، ولي مي معتقدند كه گرچه نمي
و  (meditation) هاي بوديستي، مراقبه از نظر آنان، تمرين. به لحاظ وجودي آن را فرا چنگ آورد

هاي  آنها معتقدند با رجوع. دشود كه آگاهي زندگي ما را احاطه كن انتخاب زندگي اخالقي، موجب مي
اي كه ديگر نيازي به  شود كه به كمال برسيم، يعني به مرحله چندبارة ما به اين عالم، اين امكان مهيا مي

وار  در سنت اديان ابراهيمي ما به خداي انسان. نيست (individual personality)تشخص فردي 
كنم بيشتر مسلمانان با سنت اديان  فكر مي. ن شرقي داردو اين تفاوتي بنيادين با سنت اديا. احتياج داريم

كه بودا و كنفوسيوس پيامبراني  گفتن اين. شرقي اعم از بوديسم، تائوئيسم و هندوئيسم آشنا نيستند
دانستند پيامبرند، سخن نيكويي است، اما چنين حرفي نوعي مواجهه تاكتيكي با بوديسم  بودند كه نمي

  . است كه مسلمانان با اديان شرقي بيشتر آشنا شوندكنم ضروري  فكر مي. است
در افغانستان آن دوره بودائيان زيادي وجود داشتند و . مولوي تا حدودي با تعاليم بودا آشنا بود :سروش
  . زد هاي بودايي در فضا موج مي آموزه
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له اثبات وجود خدا وار بودن خدا كه بگذريم، نظر شما درباره اد وار بودن و غير انسان از انسان: هيك
گرايي ديني را اثبات كنم و فكر  توانم واقع من نمي. يك را قانع كننده نيافتم چيست؟ من كه هيچ

   .گرايانه از هستي، تنها يك تبيين ممكن است كنم تبيين واقع مي
كنند  كنم حداكثر كاري كه مي ام و فكر مي تك آن ادله را بررسي كرده بله، من هم تك :سروش

  . خورند مي پذير نمودن وجود خداست، البته آنها به درد احتجاج عليه منكران خدا هم  امكان
توان  به عبارت ديگر هم مي. توان تبيين ديني كرد و هم تبيين غير ديني به نظر من هستي را هم مي: هيك

خالف كيوپيت و  بر. غير ديني از آن  گرايانه گرايانه ديني از هستي داشت و هم تفسير واقع تفسيري واقع
از هستي، قائل هستند، من  (non-religious realism)گرايانه غير ديني  فويرباخ كه به تفسير واقع

. هاي ديني است دليل اصلي من بر اين اعتقادم، وجود تجربه. گرايانه ديني از هستي معتقدم به تفسير واقع
رايي ديني را به مثابه يك تبيين معقول از گ تواند واقع كم مي هاي ديني، دست كنم وجود تجربه فكر مي

هاي حسي، روزمره و متعارف ما حجيت معرفت شناختي و  به همان ميزان كه داده. هستي، موجه كند
چنين موقعيتي دارند و  هاي ديني هم شود به آنها اعتماد كرد، تجربه بخشي دارند و مي محتواي معرفت

وار اديان ابراهيمي  ضمناً اين را هم بگويم كه به خداي انسان. گرايي ديني را موجه كنند توانند واقع مي
هايي را به زبان عبري يا عربي يا  منظورم آن خدايي است كه آن باال نشسته و گزاره. هيچ باوري ندارم

غايي ـ كه   اند با حقيقت كنم كه پيامبران توانسته به وحي هم به مثابه تعاملي نگاه مي. كند يوناني نازل مي
   .وراي اين امور محسوس است ـ برقرار كنند

الرحمان در كتابي كه دربارة پيامبر اسالم و نبوت نوشته، تبيين فلسفي مهمي از حدود و  فضل :سروش
مطابق اين تبيين، وحي كامالً با شرايط فرهنگي، قومي، زباني و اجتماعيِ . ثغور وحي به دست داده است
هايي كه در قرآن آمده، در عالم  گويد بسياري از گزاره مچنين او ميه. دوره پيامبر، متالئم بوده است

 گويد من آنم كه هستم مثالً در داستان موسي، زماني كه خدا به او مي. افتاده است خيالِ پيامبر اتفاق مي

 (I am who I am)اين . شنيديم بوديم اين صدا را مي ، چنين نبوده كه اگر هم ما كنار موسي مي
او به داستان نازل شدن . مولوي هم به اين موضوع تفطن داشته است. شنيده است نها موسي ميصدا را ت

هم بيرون تو هستم و هم . گويد من دو شأن دارم آنجا كه ملك به مريم مي: كند ملك بر مريم  اشاره مي
. بوده استصورت  در دورن تو، به هر حال همه اين موارد از مقوله صورت افكني پيامبران بر امر بي

نشأت ... هاي پيامبران هم از جمله سخنان آنان درباره مرگ، قيامت، بهشت، جهنم، شيطان و  سايرآموزه
ها را نبايد به معناي  هيچ يك از اين آموزه. صورت بوده است گرفته از مواجهه آنان با امر بي

از . دانست (metaphorical)آن در نظر گرفت، بلكه بايد آنها را استعاري  (literal)اللفظي  تحت
دانيم اين است كه چيزي اتفاق  آنچه مي. توان به موضوع مجازات اخروي اشاره كرد باب مثال مي

اطالع هستيم و هر سخني درباره اين بگوئيم درواقع بر امر  خواهد افتاد، اما ما از كميت و كيفيت آن بي
در ادبيات . ر آن خيلي تأكيد شده استشيطان كه در قرآن ب  يا قصه. ايم صورت، صورت افكنده بي
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ها  خواهد انسان شود كه واجد قدرتي عظيم است و مي ديني، شيطان به شكل جانوري مخرب ظاهر مي
اينكه چرا خدا . همين قصه به اين شكل مشكالت زيادي در كالم اسالمي پديد آورده است. را بفريبد

اش سازگار است؟ اما اگر شيطان را به شكل يك  يبه شيطان مهلت داد؟ و آيا اين كار او با عدل اله
افكني او بر امر  اي بدانيم كه حاكي از تجربه شخصي پيامبر و صورت انسان در نظر نياوريم و آن را ايده

  . ايم صورت بوده است، پرتو جديدي بر بحث افكنده بي
ه شكلي نمادين فرض كرد اما هاي ديني را بايد ب بله، من هم با شما موافقم كه بسياري از آموزه: هيك

اللفظي و ساده  در حال حاضر و در سنت كالم مسيحي نيز كتاب مقدس را اغلب در معناي تحت
  . يعني تقريباً همان فهمي كه در كالم قرون وسطي جاري بود. فهمند  انگارانة  آن مي

  کنيد راه گريزي از اين موقعيت هست؟ فکر مي :سروش
هاي مسيح درباره  اينک آموز. بازسازي دوباره کالم مسيحي است, رسد ر ميتنها راهي که به نظ :هيک

, اينکه چگونه زندگي کنيم و چگونه به خدا عشق بورزيم که حاوي نکات معنوي بلندي است
  . هاي کالمي کالسيک مدفون مانده است ه زيرخروارها آموز

, انديش بود انديش و معرفت تجربتهمة حرفهايي که ما زديم دربارة دينداري ! پروفسور هيک :سروش
  صورت را دارند؟ کنيد توده مردم توانايي مواجهه مستقيم با امر بي آيا شما فکر مي

توانند مستقيماً  آنها نمي. توده مردم بايد از طريق کليسا و نهادهاي سنتي عمل کنند. کنم فکر نمي :هيک
, ناميد انديش مي انديش و تجربت  نها را معرفتکه شما آ, اما براي نخبگان. با امر متعالي مواجه شوند

  . هاي ديگري هست راه
صورت , صورت کنم که دليلي پشت اين قصه است که آدميان بر امر بي من هم فکر مي, بله :سروش

  . افکند مي
معياري , اين است که در هر سطحي از دينداري, اي که الزم است به آن اشاره کنم البته نکته :هيک

به ميزاني كه پيروان خود را دگرگون , به اين معنا که هر دين. راي ارزيابي اديان وجود دارداخالقي ب
واجد , کند محورانه به گشودگي در برابر امر متعالي متحول مي کند و آنها را از نحوه زيست خود مي

سنن مختلف ديني البته در ميان . و اگر ديني خالف اين نتيجه داد بايد مورد نقد قرار گيرد. ارزش است
هاي  توان آموزه مثالً در تورات مي. هاي خوب و بد مواجهيم و بايد آنها را از هم تفکيک کنيم با سنت

خوانيم که هر کس که نامش در کتاب  مي, حتي در انجيل، در کتاب وحي. گرايانه يافت خشونت
با تصوير خداي عشق و  هايي چنين آموزه. حيات نيست، فضيلتي ندارد و بايد به آتش افکنده شود

  . محبت مغايرت دارد
رسد بيشتر صبغه وجودي داشته باشد تا  به نظر مي, گوئيد اين تحولي که شما از آن سخن مي :سروش

  . شناختي صبغه معرفت
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اي  اي اخالقي و عملگرايانه بود و نه مقوله اي که به آن اشاره کردم نکته نکته, به يک معنا. بله :هيک
بايد به هر آنچه در , ر بخواهيم نحوه زيست اخالقي انسان را در اين عالم جدي بگيريمما اگ. فلسفي

  . حساس باشيم, هاي ديني درباره نيک و بد گفته شده سنت
عالوه بر اخالق بايد به فقه نيز حساس بود و من خود را در ساحت فقه هم , به نظر من :سروش

واند از قوانين فقهي اهل سنت تبعيت کند و همين طور ت معتقدم که يک شيعه مي. دانم پلوراليست مي
بلکه فقه و اخالق را هم در , هاي کالمي ه نه تنها آموز, پلوراليسم. يک سني از قوانين فقهي شيعه

اگر بتوان مباني نظري براي پلوراليسم فقهي بنا , بخش خواهد بود امري بسيار مفيد و رهايي. گيرد برمي
هاي  آموزه در تمدن اسالمي ما با يک سنت ستبر فقهي مواجهيم که متأثر از . ستکرد و اين پروژه من ا

پلوراليسم فقهي در جهان مسيحيت ـ با توجه به نحيف بودن فقه در اين دين ـ شايد چندان . يهودي است
  . اي است العاده اما در جهان اسالم اين امر واجد اهميت فوق, مهم نباشد

  گرديد؟ مي باز  شما داريد به ايران :هيک
  . روم و به دعاي خير شما نياز دارم براي مدتي به ايران مي, بله :سروش

  . از وقايع جديد ايران و انتخاباتي که انجام گرفت و نتيجه آن مطلع هستم :هيک
  سفرتان چطور بود؟. راستي شما هم به تازگي در ايران بوديد. وضعيت متالطمي است :سروش

ها در استانداردهاي  نوازي بسيار گرمي مواجه بودم و بحث ر تمام مدت با مهماند, من در تهران :هيک
  . با آراء من آشنايي داشتند, کردند ها شرکت مي بسياري از کساني که در بحث. بااليي برگزار گرديد

  . اميدوارم اين بار با شما در تهران ديدار كنم :سروش
  . د متشکرماز اين که به اينجا آمدي. خيلي ممنون :هيک

نکات بسياري وجود داشت که مايل بودم با شما در ميان بگذارم که . من هم از شما متشکرم :سروش
  . فرصت نشد

ما کمابيش شبيه هم   کنم موضع ضمن اينکه فکر مي. ها پاياني ندارد دانيد که اين بحث اما مي, بله :هيک
  . است

وگويي، صورتي است  و اصالً هر گفت. ورتيص خصوصاً در باب صورت و بي, بله چنين است :سروش
                                                      .صورتي بر بي

                                                                                                            
                                             
                                                                                                                      
                                                                 
                                                                                                                      
                                                                                     

                                                  


