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  تنها صداست که می ماند
  
  3/1/1393 :خروم ،هبنشکی زور  ،سرج تیاس :عبنم
  

و بسط ذهن / ي معنی صداي انعقاد نطفه/ صداي ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاك/صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن«
  1»صدا، صدا، صدا، تنها صداست که می ماند/ مشترك عشق

بسیاري بر آنند تا است، از اینرو زندگی  تأمالت و تالطم هاي ردنِ تجارب ومستند ک واگویی و ضبط خاطرات از شیوه هاي رایج و مؤثرِ
فکران، در جوامعی مثل جامعۀروشن.  غناي تجربۀ زیستۀ خود بیفزایندبر  ....شخصیت هاي سیاسی، هنري، ادبی با در مطالعه گرفتن خاطرات 

ایده هاي خویش در قلمروهاي اجتماع و فرهنگ و  تطورِکه دوران گذار را تجربه می کنند، با تقریر و تثبیت احوال وجودي و سیر  ایران
 صا روشنفکرانی که مخاطبان زیادي داشته و در برهه اي از تاریخِوصخ سطح فرهنگ عمومی ایفا می کنند؛سیاست، نقش مهمی در ارتقاء 

  .تحوالت زیادي را رقم زده اند نقش آفرینی کرده و  یک مرز و بوم
اودانش آموختۀ  .اخیر ایران است دهۀسه  انگیز و پر نفوذ بحثمتفکرانِ  از روشنفکران و  ،گواهیدوست و دشمنعبدالکریم سروش، به 

سیِ دانشگاه در انگلستان و در کالج چلکه 57 در سالهاي منتهی به انقالب بهمن   ، شیمی آنالیتیک و فلسفه علم است؛رشته هاي داروسازي
عمومی  صۀبه عر » نهاد نا آرام جهان«و » دانش و ارزش« و » نقدي و درآمدي بر تضاد دیالکتیکی« آثار  ربا انتشا ، بودلندن مشغول تحصیل 

در سالهاي پر تب و . ل یافتادر دانشگاه تربیت معلم به تحقیق و تدریس اشتغ ئاپس از پیروزي انقالب به ایران بازگشت و ابتدا. پاي  نهاد
شمسی  با حکم آیت اهللا خمینی به عضویت  در ستاد انقالب  59ابتداي انقالب و پس از بسته شدن دانشگاه هاي کشور، در بهار سال  تابِ
حزب توده و چریک هاي ( پ به اتفاق آیت اهللا مصباح یزدي در جلسات مناظره با گروه هاي چدر همین ایام است که . گی در آمدفرهن

مصباح یزدي در مقابل احسان طبري محمد تقی سروش و  در آن عبدالکریمتلویزیون حاضر می شود؛ جلساتی که در ) اکثریتخلق فدایی 
شدن سیر تحوالت با تند . می پردازند ز این دستا ماتریالیسم دیالکتیک و مقوالتی مارکسیسم و  فرخ نگهدار به بحث و گفتگو دربارةو 

طنز   . می ماندآن مباحثات تلویزیونی ناتمام  ، ضبط و پخشجمهوري در تیرماه همان سالر حزب و پس از انفجا 60سیاسی در سال 
اختالفات  بدل می شوند؛روزگار است که  در دهه هاي آتی، سروش و مصباح یزدي به جدي ترین منتقدانِ دینی و سیاسی ِ یکدیگر  

که متضمن شرح » در حضور حضرت موالنا« الیان است که  دروس در همین س. بنیادین وعمیق آنها تا روزگار کنونی ادامه یافته است
پس از مدتی، پخش این برنامه ها، به سبب طوماري که برخی . به روایت سروش است، از سیماي جمهوري اسالمی پخش می شود »مثنوي«

اهللا خامنه اي، رئیس جمهور وقت به  چنانکه آیتدر اعتراض به پخش این برنامه براي آیت اهللا خمینی می نویسند،  مشهد از روحانیون
انجمن حکمت و « از ستاد انقالب فرهنگی استعفا می دهد و به عضویت  62سروش در سال . متوقف می شودعبدالکریم سروش می گوید، 

مشغول تحقیق و  تهراندر خیابان نوفل لوشاتو دو دهه در دفتر خویش در یکی از ساختمان هاي قدیمیِ انجمن می آید و بیش از  در» فلسفه
شریعتی و « ،»تهذیب بر تن احیا جامۀ« ، »قناعت و صناعت«ایی چون مقاالت و کتاب هانتشار . تدریس و نگارش آثار خویش می شود

 ،»فربه تر از ایدئولوژي« ، »انتظارات دانشگاه از حوزه«  ،»روشنفکري و رازدانی«  ،»قبض وبسط تئوریک شریعت« ، »بازسازي فهم دینی
حریت و « ، »آنکه به نام بازرگان بود نه به صفت« ، »اخالق خدایان« ، »حکمت و معیشت« ،»قصۀ ارباب معرفت«  ،»اوصاف پارسایان«

 ...»تصحیح نسخه قونیۀ مثنوي«، »دین حداقلی«، »ذاتی و عرضی در ادیان«، »بسط تجربه نبوي«، »تحلیل مفهوم حکومت دینی« ، »روحانیت
» مبادي ما بعد الطبیعی علوم نوین« نوشته آلن راین، » فلسفه علوم اجتماعی«در این دوران، کتاب هاي او همچنین  .متعلق به همین ایام است

کرده، رف پل ادواردز را به فارسی ترجمه ره المعادائ» علم شناسی فلسفیِ«یل لیتل و ، نوشته دان»تبیین در علوم اجتماعی« نوشته آرتور برث، 
هفتاد  اواسط دهۀسروش  .ی برگردانده شده، ویرایش می کندحسین کمالی به فارس کارل پوپر را که توسطنوشتۀ » علمی منطق اکتشاف«
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 اخراج می شود، حکمی که در دوران وزارت مصطفی از وزارت علوم  »پژوهشگاه علوم انسانی«شمسی به حکم مهدي گلشنی، رئیس وقت
  .مجددا ابرام می گردد بار دیگر در زمان وزارت کامران دانشجو معین نقض می شود و 

 در قالب گفتگو توسط یکی از دوستاننیکخواه » زندگی نامه فکري و سیاسی عبدالکریم سروش«اواخر دهۀ هفتاد شمسی، ایدة ضبط
دالیل مختلف، از جمله سفرهاي پس از ضبط چند جلسه، به . متعاقب آن پیشنهاد، ضبط آن سلسله جلسات را آغاز کردیم. طرح شد

از بعد، که  ده سال . متوقف شد و ناتمام ماند عبدالکریم سروش و سفر نگارنده به انگلستان براي ادامۀ تحصیل، آن پروژه خارجی متعدد
 سلسه جلسات شنهاد من، ضبط دوبارةبودیم، به پیشدهقضاي روزگار هم عبدالکریم سروش و هم راقم این سطور ساکن  آمریکاي شمالی 

شمسی آغاز  90این پروژة درازآهنگ از اردیبهشت سال . تگو را آغاز کردیمسیاسی عبدالکریم سروش در قالب گف زندگی نامه فکري و
به پایان   92در اسفند ماه سال سرانجام شبختانه ، خوساعت به درازا انجامید 1.5متوسط ه که هریک به طور جلس 35شد و پس از ضبط 

لندن ضبط شده در جلسه از جلساتی که  6-7کار، انۀ در می.نیز در لندن و پاریسضبط شد،برخی از آنها این جلسات در آمریکا اکثر رسید؛
برادرم بود؛ در جریان سرقت از منزل ایشان و دزدیده شدن لپ تاپ متأسفانه از دست رفت؛ از اینرو مجبور شدیم  بود و روي لپ تاپ

فت گانه از علل به ه این جلسات عد مسافت و برگزاري جلسات به نحو غیر منظم، ضبط مجددافزون بر ب. ط کنیمدوباره آن جلسات را ضب
، پاره اي نکات و پرسشها را هر جلسه، با مطالعه و طرح قبلیشیوة کار بدین صورت بود که در ابتداي . این پروژه بوداتمام  درازا انجامیدنِ

واگویی  .به بحث گذاشته می شدمتعددي مسائل ، مقامسروش به پرسشها پاسخ می داد و به اقتضاي  ، عبدالکریم طرح می کردم، در ادامه
تا  پیرامونی الکریم سروش و وقایع سیاسیِعبد آغاز شد و پابه پاي تحوالت فکري و دینیِ شمسی 30در دهۀ  خاطرات از دوران دبستان

با مختلف  در زمانهاي  در این جلسات، سروش از کثیري از دیدارها و نشست و برخاست ها و گفتگوهایی که. پیش آمد  92انتهاي سال 
زمان انتشار  عرفانی و سیاسی او، با عنایت به اندیشه هاي دین شناختی،  فلسفی، افراد  گوناگون داشته پرده برگرفته، علل و زمینه هاي پیداییِ

بحث و گفتگو  تفصیل به  به  -شمسی 92تا  56 حد فاصل سالهاي  -دانشگاهی هاي و  تدریس هاسخنرانی گفتگوها، ،قاالتمقالب در نها آ
 رح شده و ایشان  تا حد مقدور بهسروش ط و سیاسی  فکري ناقدانِ  جلسات، انتقاداتسلسله ، در این  عالوه بر این . استگذاشته شده 

مده ي به میان آذکر ز در این جلساتسروش نی و اگزیستانسیلِ تجربه هاي معنويبرخی از از همچنین  اشکاالت و ایرادات پاسخ گفته،
  . است

سران سازمان مجاهدین  ا برخی از کسانی که بعدها در زمرةدر این خاطرات از زبان سروش می شنویم که در دوران دبیرستانِ علوي، ب
 برخی متونِهمچنین نسبت میان دیانت و سیاست گفتگو می کرده؛قرآن و فهم خلق درآمدند، همکالس و دوست بوده و با ایشان دربارة 

 برخی نشریات عربیِخوانده؛ براي تقویت زبان عربی خویش،می  مدیر مدرسۀ علوي،نزد مرحوم علی اصغر کرباسچیان  اخالقی و فقهی را
ی متون را از فارسی به سروده و برخمی چندي  گرفته و با عنایت به ذوق ادبی اي که داشته، اشعار عربیِمی آن روزگار را به جد در مطالعه 

این رفاقتبه رفته عمیقی داشته، اما رفته شمسی دوستی شصت  یان دهۀاز دوران دبیرستان تا پا با غالمعلی  حداد عادل عربی باز می گردانده؛
مسجد دانشگاه ر چهل شمسی در جلسات مرحوم مطهري د در دهۀسروش  . است گراییده به سردي سیاسی  سبب  اختالف نظرهاي عمیق

ت همچنین در جلسا ؛هخواندمی  ریعتمداري فلسفۀ اسالمیشحجت االسالم نزد به مدت پنج  سال پیشنهاد ایشان و به  هتهران حضور می یافت
 به اتفاق تنی چند از دوستان  جلسات تفسیر قرآنی با ، سروش جاهپندر دهۀ . ر حسینیه ارشاد شرکت می کرده استمرحوم شریعتی د

مناظرة با سید ابوالحسن بنی صدر ، سروش انجمن اسالمی دانشجویان اروپا ر جلسات ساالنۀد موسوي و زهرا رهنورد  داشتند؛میرحسین 
به   ،56در خردادماه سال پس از مرگ نا بهنگام علی شریعتی . می کندو علمی بودن نگرش توحیدی »ذیريابطال پ« درباره مفهوم مبسوطی 

همان ایام مرحوم مطهري در لندن بوده و . شستشو می دهنددر انگلستان شریعتی را مرحوم  اتفاق مجتهد شبستري و یزدي و قطب زاده جسد 
سروش و کمال خرازي  تعابیر تندي درباره مرحوم شریعتی به کار می برد و سفر آخر او به اروپا را  عبدالکریمدر جلسه اي در حضور 

در ایام . هیچ سخنان مطهري را بر نمی تابد و به ایشان اعتراض می کند کمال خرازيبه طوري که ریتی از جانب ساواك قلمداد میکند،مأمو
 22در . ز لندن به دیدار او می رودبه اتفاق حسن روحانی ا سروش  ،57منتهی به انقالب بهمن هاي  در ماهدر پاریس، آیت اهللا خمینی اقامت 
خبر پیروزي  ، هاشتوتگارت آلمان به سر می برد جهت شرکت در جلسه اي در که  ويانقالب به پیروزي رسید،  ، روزي که 57بهمن 

  .انقالب را به همراه سید محمد خاتمی می شنود
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هاشمی رفسنجانی دریافت می کند، همچنین در حزب جهموري اسالمی را از  در ابتداي انقالب پیشنهاد عضویت  سروش عبدالکریم
تظري را براي پذیرش ریاست ، همچنین  پیشنهاد آیت اهللا مشکینی و آیت اهللا منش عالی در کابینۀ مرحوم باهنر راپیشنهاد وزارت آموز

را به عبدالکریم » بنیاد مولوي«تأسیس ، اهللا خامنه اي، رئیس جمهور وقتآیت . نمی پذیرد را هیچکداماما ؛ االهیات دانشگاه تهران دانشکدة
روحانیت مبارز  هرست جامعۀدر ف سروش کند نامپیشنهاد می ینده آیت اهللا خمینی در سپاه نیزمی کند؛ شهید محالتی، نماپیشنهاد  سروش 

در جلسه اي که به ،کار می کرد  ستاد انقالب فرهنگی در سروش هنگامی که. م نمی پذیردبراي انتخابات مجلس قرار گیرد؛ این دو را ه
سؤال شریعتمداري از  ناظرِ،بود اتفاق علی شریعتمداري و جالل الدین فارسی و سید احمد خمینی در حضور آیت اهللا خمینی تشکیل شده

مصدق مسلمان محمد ته اید دکتر نرانی هاي خود گفسخیکی از علی شریعتمداري از آیت اهللا خمینی می پرسد شما در رهبر انقالب بوده؛ 
می شود دلیل آنرا براي ما بگویید؟ آیت اهللا خمینی در پاسخ می گوید، برایم نقل کرده اند که مصدق نمی دانسته نماز عصر چند  نبود،

سخن گفته ومدعاي کسانی چون  ناصر » انقالب فرهنگی« دربارة  به تفصیل  سیاسی  -زندگی نامه فکري جلساتدر  سروش. رکعت است
او . قویا رد کرده استداشته را که سروش نقشی در اخراج ایشان نی بر اینمب... ، اسماعیل خوییکاتوزیان، محمدرضا باطنی، رضا براهنی

پیش از » بودن فري ماسون«زریاب خویی به اتهام  بدالحسین زرین کوب و مرحوم عباسهمچنین با  توضیح این مطلب که اخراج مرحوم ع
ستاد نداشته و سخنان اخیر تورج دریایی دربارة نقش سروش در  داده و این امر هیچ ربطی به اعضايتشکیل ستاد انقالب فرهنگی رخ 

به عبدالکریم سروش  نوشته و  خطاب همان ایام که زریاب خویی اخراج زریاب خویی بالمره عاري از حقیقت است، از نامه اي یاد می کند
فتاد شمسی و پس از ه در ابتداي دهۀ. انتقاد کرده بودسید احمد فردید و رضا داوري  در آن به تندي از فرصت طلبی و سیاسی کاريِ

با هاشمی او ، براي سروش بود فشارها و تضییقات سیاسیِ چندي متضمن که 71در سال » انتظارات دانشگاه از حوزه« انگیز بحث  سخنرانیِ
در این کشور شخص  که متولی فرهنگاز ایشان به صراحت می شنود در این دیدار  می کند و  مالقاتوقت  جانی، رئیس جمهورِرفسن

  .رئیس جمهور دیگري است و نه
 در دانشگاه هاي اصفهان، تهران، امیرکبیرتوسط گروه انصار حزب اهللا سروش عبدالکریم و کالس هاي درس برهم زدن محافل سخنرانی 

سروش به گرفتن پول در  تطمیعِ دانشگاه توسط گروه هاي تندرو؛ السِمیز در منزل و کدریافت نامه هاي تهدید آ؛76-74در سالهاي 
اذعان ضارب سعید حجاریان بدین امر که هدف اولیه  ؛ 79در سال  خرم آباد غائلۀ؛ در دوران علی فالحیان بازجویی هاي وزارت اطالعات

در » اراسموس اسالم«در هلند و ملقب شدن به اراسموس  دریافت جایزةما عبدالکریم سروش بود، چون او را نیافتیم سراغ حجاریان رفتیم؛ 
کري روشنف« قصۀ ؛را دریافت کرد» ملوتر اسال«لقب  ، سروشغربی توسط برخی از تحلیل گران شمسی پس از اینکه در دهۀ هفتاد 83سال 
معرفت و «و» صراط«مؤسسات تأسیس و راه اندازي ؛  »حلقه کیان« و قصۀ » کیان« ،»کیهان فرهنگی«و مدافعان و منتقدانش؛ نشریات » دینی

تدریس و تحقیق در دانشگاه هاي آمریکایی و مؤسسات تحقیقاتی اروپایی نظیر هاروارد، پرینستون، ییل، ؛ »مدرسه« فصلنامۀ  و» پژوهش
بسط تجربه «و  3»عقل، آزادي و دموکراسی در اسالم« و انتشار دو کتاب  .. 2تس کولگویسن شاف استنفورد، شیکاگو، جرج تاون، مریلند، 

به از دیگر موضوعاتی است که در این سلسله جلسات  به زبان انگلیسی توسط انتشارات آکسفورد و بریل، از عبدالکریم سروش  4»نبوي
  .بحث گذاشته شده است

و به  پایان رسد و صورت منقح  و ویرایشِ این فایل هاي صوتیه، کار پیاده سازي موافق تقدیر افتد و طی ماه هاي آیندتدبیر امیدوارم
  .   ر شود و در اختیار عالقه مندان قرار گیردشفاهی در قالب کتابی  منتشگفتگوي این   مکتوبِ
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