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 دولتيمحمد تاج :از وگفتگ

 

سپاسي نیز رشیعه اتخاذ کرده باشد. می فکر امروز ايراني لزومي ندارد که مذهبکنم يک روشنگويد: فکر ميدباغ مي سروش [1]

 .فرهنگ خودی داشت معتقد است که بايد قرائتي انتقادی از

ای نیست. اجتماعي ايران موضوع تازه در ادبیات سیاسي و« فکریروشن»و « فکرروشن»برانگیخته شده پیرامون مفهوم  هایبحث

ای از تازه موج فکری در ايران،فکر و روشنشناصطالح و ترکیبي تازه و غیرمعمول در باره رو هرازگاهي، و اغلب با بیان اظهارنظر يا

کند تا فرصت و بهانه ديگری پیدا شود. اظهار نظر برخاسته فروکش مي شود و پس از مدتي موجهای مخالف و موافق ايجاد ميبحث

های پس از آن نیز شايد از جمله همان و بحث« فکر شیعيروشن»در باره  [2] حسیني کامبیز مسعود بهنود در برنامه تلويزيوني اخیر

 .ها و بهانه باشدفرصت

شناسي سیاسي در دانشگاه نیويورک و مولف چند ، استاد جامعه [3]میرسپاسي علي ای که گذشت دکتردر روزهای پاياني هفته

گو با دانشجويان و عالقمندان وبرای سخنراني و گفت ، [4]سهروردی بنیاد های فارسي و انگلیسي در باره ايران، به دعوتکتاب به زبان

رسش دموکراسي در ايران و در بخش پ فکری ايران به شهر تورنتو آمده بود. در جلسه سخنراني در باره موانعروشن به مسائل سیاسي و

فکر روشن»های اخیر و مفهوم ، مدير بنیاد سهروردی نظرشان را در مورد بحث [5]دباغ سروش و پاسخ دکتر علي میرسپاسي و دکتر

 .ارائه کردند« شیعي

 فکری عمومی شودهای روشنشوره دارم که بحثعلی میرسپاسی: دل

زی ندارد. است و ربطي به چی خودفکران بيروشن هایگويد: بعضي از بحثهای اخیر ميدکتر علي میرسپاسي در ارتباط با بحث

ن اين است که فکری م شورهفکری باشد. اتفاقا دلمبرم جامعه ماست. يعني بحثي نیست که فقط روشن هایها، بحثولي بعضي حرف

 .ها را مردمي کنیماين بحث

ه خاطر ب فکران ايرانيگويد روشنبحثي دارد که دقیقا راجع به اين قضیه است. او مي [6] الهوری 6][(اقبال)در پاسخ به شما، آقای

نند، عمال ک اسالم نیست(، هرزمان که تصمیم گرفتند نوآوری تاثری که که از فرهنگ سامي گرفتند)و به نظر من اين تاثیر چیزی جز

مین فیلسوفاني باشد)منظور ه کردند. به نظر الهوری دنیای جديدی که بايد در ايران ساخته شود بايستي توسط در دين نوآوری

 .آيندفکران است(، که از درون دين بیرون ميروشن

 توسط آقای یات نوشته و کتاب ديگرعالوه بر اين اخیرا دو کتاب خیلي قوی در اين باره نوشته شده است. يک کتاب را خانم منگل ب

ران مدرن ايران فکايران سنتي و روشن عرفاني-صوفي-نوشته شده است. بحث هر دو کتاب در باره رابطه دنیای شیعي [7] امانت عباس

ر ديني فکروشن را خود و هستند متاثر مارکسیسم از که آنهايي  فکران ايراني، حتيروشن بندی آنها هم اين است کهمعاست. ج

 اند. اتفاقا در اين زمینه هم عباس امانت که از سابقه خانوادگي بهاييگرفته های شیعيدانند، اساس فکرشان را از يک سری اسطورهنمي

آيد( و هم اقبال الهوری که متفکر اسالمي است، همه مي ام که از چیزی شبیه به ايندانم اما شنیدهه نميآيد و هم منگل بیات )کمي

https://www.youtube.com/watch?v=zFqwnEzx_JA&list=UUEt1wJTpIl4oKMEEuT1V3vw
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.facebook.com/Suhrawardifoundation?hc_location=timeline
http://www.begin.soroushdabagh.com/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Iqbal
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Iqbal
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Iqbal
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA
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بیاورند، عمال دين ديگری بوجود  خواستند در ايران مدرنیسمدانند. همه آنها که ميبهائیسم را مهم مي مقدار زيادی جنبش باب و

 .کنندها نیز بحث ميعتي و مارکسیستشري آوردند. البته مقدار زيادی هم راجع به

ام، ولي امیدوارم با مطالبي که در دفاع يا حمله به او نخوانده اند)البته مقاله بهنود رابحثي که آقای بهنود و بعدا مهاجراني کرده 

خودتان  اينکه قرائتي انتقادی از فرهنگ درک درستي داشته باشم(، به شکلي درست است. و آن بحث اين است که شما بدون امخوانده

هرچقدر هم که  .خود استربط و بيخواهد، بيپیدا کنید. يعني آنچه آرامش دوستدار مي توانید گسستداشته باشید يک دفعه نمي

 .کندجايي نميمتفکر خوبي باشد هیچ کمکي به هیچ

با  فکراني]مهاجراني و بهنود[ کهکه کارنامه اين روشن ، اين استهای بهنود و مهاجراني نیستآيد در حرفاما بحثي که به نظر مي

 .اند، اشکال داردقرائتي که آورده اند، کارنامه خیلي زيبايي نیست، در نتیجهزبان فارسي]ادبیات فارسي[ آورده توسل به شیعیسم يا

  

 فرهنگ ما قویا با فرهنگ شیعه ممزوج شده است :سروش دباغ

مقاله)او( و مقاله آقای مهاجراني را ديدم و چند مطلب ديگر  بحث گفت: من برنامه آقای بهنود را ديدم، بعد سروش دباغ در ادامه

قدر که برای انتشار ارائه خواهم کرد. آن شود ونويسم که بزودی تمام مينیوز)منتشر شده(بود. از قضا مطلبي دارم مي که همه در گويا

ر بايد فکروشن پسندم. خوانش من اين است که بهنود نگفت کهنین موضع آقای بهنود را ميهمچ فهمم موضع آقای مهاجراني ومي

ينگونه را بیشتر ا« درخون ما هست»که شیعه در خون ماهست. من  شیعه باشد. بعد هم که آقای )کامبیز(حسیني از او پرسید، گفت

ما قويا با  سو، اين است که فرهنگاين ته، از زمان صفويه بهکم در چهارصدسال گذشپیشینه تربیتي و معرفتي ما، دست فهمم کهمي

زومي ل فکر امروز ايراني لزومي ندارد که مذهب شیعه اتخاذ کرده باشد. يعنييک روشن کنمفرهنگ شیعه ممزوج شده است. فکر مي

تواند اصال باور تواند مسیحي باشد. مي. ميتواند شیعي باشدمي .تواند سني مذهب باشدندارد که به معتقدات شیعه باور داشته باشد. مي

ظرم به را هم که مهاجراني از مثنوی زده بود به ن هايياسالمي بايد آشنا باشد. مثال-ديني نداشته باشد. اما با فرهنگ ايراني و تعلق خاطر

 .اين معنا درست بود

ر اگر فکهای شیعي و سني است. به نظر من روشنآموزه ای ازمان آمیختههرحال فرهنگفارغ از معتقدات مذهبي مولوی، اينکه به

مان به قول ايراني هستیم سنت باشد، که بايد باشد، حتما بايد با سنت پس و پشت هم آشنا باشد. حاال ما که بايد با جهان جديد آشنا

 .ستا عنا به نظرم اين سخن قابل دفاعمان جامائیکايي بود. به اين مبوديم، سنت هانری کربن اسالم ايراني است. اگر در جامائیکا

رف احیانا در مقام تخفیف رقیب بود. اتفاقا کسي که اين ح های تندی هم که ارائه شد بیشتر معلل بود تا مدلل ويک مقدار از واکنش

درستي انگشت تاکید  ههای فرهنگي بمولفه کنم بیشتر خواست توضیح دهد و برمتعلق به اين طايفه نیست. فکر مي را زده، يعني بهنود،

 .گذاشت

تان تواند دو صفحه حافظ بخواند. از روی گلسباشد، اگر نمي فکران ما، بدون اينکه فرد خاصي مورد نظرمای از روشنبه نظر من پاره

ي در ادبیات دستداند و بعد قرآن نمي نامه را با فالن آيهتواند بخواند و فرق يک زيارتبخواند. يک صفحه قرآن نمي تواندسعدی نمي

 .ن استمغرب زمی فکر ايراني نیست. بلکه آشنا با فرهنگبرای ما از فرهنگ غربي بگويد، روشن و هنر ما ندارد، و به جای آن مدام

 


