
١ 
 

 گري به سبک سروش دباغروایت
 حسین پورفرج

  
  29/10/99آنالین، روز دوشنبه، مورخ: منبع: سایت دین

  
 است؛ کتابی که” روایت رد آبی“نوشتار کوتاه مرهون جلد اول آخرین اثر دکتر سروش دباغ تحت عنوان  این

و دلبستگی نویسنده اثر به شاعر تواناي معاصر،  جستارهاي آن موضوعات مختلفی از جمله پروژه عرفان مدرن
 ابهایی در بنوشته-ربط و نسبت آن با جایگاه خدا در هستی، و همچنین گفتار سهراب سپهري، مسئله شرور و

بندي ردیف آثار نواندیشانه دینی دسته تواند درگیرد و کامالً میشناسی و مباحث رفرمیستی را دربرمیالهیات، قرآن
 .شود

شده سازيشود به پیادهبوط میمر نخست این اثر مجموعاً شامل پانزده جستار است و البته بلندترین بخش آن جلد
” روایت رد آبی“کتاب ”. مضامین اخالقی و اگزیستنسیل قرآن“عنوان  هاي هفتگانه نویسنده تحتمجموعه سخنرانی

گفتاري و نوشتاري او را  ست که توامانی آثارهاي سروش دباغ در همین سالیان اخیر است و اثريتالش محصول
 .باهم دارد

نده در نویس ها و مفاهیم متنی، از بیرون، به اثر حاضر و جایگاهپرداختن به مولفه یلم به جايبا این توجه، من ما
ن هاي فکري مؤلف به گواه اثرش بپردازم. مویژگی متنی به بررسی-تولید آن نظر بیفکنم و با اخذ موضعی برون

 د وام و نقغ دست به قلم شدهجستارهاي این کتاب و کالً پروژه فکري سروش دبا اي ازپیشتر در خصوص پاره
تري به این کتاب و نویسنده آن نزدیک منظر تازه دانم که در اینجا ازروي، بهتر میام. از اینهایی را انجام دادهبررسی

و ا شما به اشتراك بگذارم. البته به لطف سروش دباغ جستارهاي انتقادي من بر آثار هاي خود را باشوم و دریافت
شان این بابت من شخصاً از ایشان و محبت در جلد بعدي و ضمیمه این کتاب به انتشار در بیآیم و لذا از قرار است که

 .کمال سپاس و امتنان را دارم
  

 سروش دباغ کجا ایستاده است؟

نویسنده به گواه آثارش مربوط  هاي نویسندگیمقدمه آوردم که نوشته من در این مجال به جایگاه، و مولفه در
اوالً در چه جایگاه ” رد آبی روایت“خود و به طور مشخص کتاب  خواهم بدانم که سروش دباغ در آثاراست. من می

 !هاست؟ثانی خصوصیات برجسته او در این جایگاه و کسوت کدام ست و درو کسوتی

 در عنوان کتاب، سروش دباغ را یک” روایت“وم حال بروم به سر وقت کالم نخستینم. بگذارید به تأسی از مفه

عرفانی خود بیش از هر چیز در -الهیاتی دینی در این اثر و کالً آثاربخوانم. به گمانم من، این نواندیش ”گرروایت“
هاي اخیر سروش دباغ ها و گفتهدارد. آنچنان که از نوشته گريروایت است و دل در گرو” گرروایت“مقام یک 

د آن است و درصد درمانگرانه، البته در معناي فلسفی و روان”روایت“روزها سخت دلمشغول مفهوم  د، او اینآیبرمی
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ت دانم که جهروایت را از جمله مفاهیمی می“بگیرد:  هاي بلقوه این مفهوم در کارهاي خود بهرهاست تا از پناسیتل
اي از پاره ونی از جمله مفاهیم رهگشا است. من درها در روزگار راززدایی شده کندغدغه توضیح احوال و تقریر

برم روایت را معادل نریشن در زبان انگلیسی به کار می .امهاي خود از این مفهوم استفاده کردهگفتارها و نوشتهدرس
دارد.  ستیطنین مدرنی اند با این مفهوم و این واژهخانوادهچون راوي نریتر، و نریتیو روایی هم که واژگان و مفاهیمی

پسندیدم. توضیحی که او از مفهوم روایت داده است و این که  هاي هانا آرنت دیدم واولین بار این واژه را در نوشته
 داریم و حکایتبرمی هاي زیسته خودیم و از احوال اگزیستنشیل خود پردهدنیا روایت تجربه هریک از ما در این

ي اعصار ظلمانی هارود در کتاب انسانسروقت والتر بنیامین می ح این مفهوم بهکنیم. او البته براي توضیخود را ثنا می
من وقتی که با روایت  .دهدزاده قرن بیستمی والتر بنیامین را به دست میاز شاعر و متفکر یهودي و روایت خود را

ي هاي وجوداز ما راوي تجربهرا برکشیدم، دیدم که هریک  او و تقریر او از احوال بنیامین آشنا شدم و مفهوم تفرد
خودم را  گویم روایتهاي او سخن میبه همین خاطر من وقتی که از سالک مدرن و دغدغه خودیم در این دنیا و

ها است و زیستن ما دراین عالم روایت گوید و این جهان پر ازکنم و هرکسی روایت خود را میدارم عرضه می
این و آن را رها کردن و قصه خود را ثنا کردن. این مقوم مفهوم روایت  ایتچیزي جز روایت نیست و به تعبیري حک

 یکی از مفاهیمی که در مباحث فلسفی جدید سربرآورده است مفهوم[ ” .“1]راوي که من و شما باشیم است و

naration  درمانی هم ریزش کرده است. بر همین سیاقدر روان یا روایت است. این مفهوم narrative 

therapy  است که مطابق با آن فرد روایت خودش را از  یا روایت درمانی، روایتگري درمانی هم یکی از متدهایی
اج تخراس هاي شخصی دارد، مدام بعضی از مفاهیمشکند. بعد آن روایت که مؤلفهمی زندگی و مشکلی که دارد تقریر

همچنین سیدهادي طباطبایی در مقاله اخیرش در این [ .“2]شودشود. درباره آن با مراجعه کننده، گفتگو میمی
 در که ، یکی از دلمشغولیهاي دباغ است. عنوان کتاب اخیر او»روایت«رسد که مفوم می به نظر“خصوص آورده: 

 [.“3]کندمی نمایان را او ◌ٔشاید بیشتر این دغدغه» رد آبی روایت«دست انتشار است 

معنایی را در سر دارم؟! خالصه  خوانم چهمی” گرروایت“به چه معنا؟! وقتی من سروش دباغ را ” روایتگري“ اما
کند، در ثانی جهانی نیز در او در حال زیستن او در جهان زندگی می ست که اوالًر از منظر من کسیگبگویم. روایت

من، فردي است که  گر از زاویه دیدبگذارید در خصوص این جمله اندکی با شما صحبت کنم. روایت .”است
ود برم. او با عصر خلح به سر میحیات خود در آشتی و ص تردید، و مشتاقانه فرزند زمانه خود است و با دورانبی

بتنی اکنون آ گذشته گیر کرده و نه چشم به راه آینده نامعلوم مانده. چنین کسی در حوضچه در معاصرت است. نه در
ین ست و مختصات حیاتی اویکمیانسانی قرن بیست زند. اوکند و دست رد به سینه اینجا و حاالي زندگی نمیمی

واي ه هاي خود را ازکشد، بلکه ریهمد نظر من، با دستگاه تنفس مصنوعی نفس نمی شناسد. روایتگرحیات را می
 .کندتازه اطرافش پر می

که چنین  وردمبه تعبیر خود آ” روایتگري“قضیه است. در تشریح مفهوم  اما با این حال، آنچه رفت تنها بخشی از
دوم، البته به اندازه بخش  کند. این بخشکند، جهانی نیز در او زندگی میکنار آنکه در جهان زندگی می کسی در

جا و اند که نه تنها دست رد به سینه اینشود. روایتگران کسانی ست و باید سهم آن پرداختهنخست مهم و برگرفتنی



٣ 
 

ند. گیردر آغوش می زنند، و آن را محکممعنوي خود نیز، نمی-فرهنگی زنند، پشت پا به میراثنمی اکنون زندگی
ارزندگی خود را حفظ کرده، و اعتبارش از سکه  ست که هنوزهمايمعنوي همان سنت ارزنده-این میراث فرهنگی

ت ذل”گواري باشد وها و مواهب برگرفتنی و خوشتواند واجد ارزشهر کسی می معنوي-نیفتاده. میراث فرهنگی
ما ست که من و شايهمان گنجینه را براي او به ارمغان بیآورم. بله، این میراث بزرگ،” نرفتهصمیمیت از دست یک

 ایم. لحظات مهمی از زندگی ما با این سنت عظیم گره خورده و با آن یکییافته ایم و در آن پرورشبا آن قد کشیده
ایرانیان (و یا اصالً هر قومی که در  ز دستآوردهاي غیرمادي ماشده. دین، شعر، موسیقی، معماري و بسیاري دیگر ا

ن ناشدنی از ایصاحب فرهنگ و آثار بشري است،) جزو عناصر تفکیک کند وجایی بر روي کره زمین زندگی می
ز این ادرستی که روایتگران  تواند دهان ما را شکرین کند. به راستی و بهرود و همچنان میبه شمار می میراث گرانبها

 .انگارندتعلق دارد را، گذشته نمی گذرند و هرچه که به گذشتهمیراث پرگوهر درنمی

یک فرد  .هاي گوناگون سراغ بگیریم و رد آنها را بزنیمتوانیم از روایتگرانِ حوزهمی معنا من معتقدم که مابدین
 ه و چه باشد و روایتگر باشد. اینگونه نیستچ دان، بازیگر وتواند معمار باشد اما روایتگر باشد. نقاش، موسیقیمی

توانیم یم آورند و مانشان داد. روایتگران در بستر آثار قلمی و قدمی خودند که سر برمی که روایتگران را از دور بتوان
 .فتها بشود آن را فراگراي که در دانشگاهرشته ست، نهآنها را بشناسیم. روایتگري نویی نگاه به هستی و زندگی

وصاً و خص معتقدم که سروش دباغ به گواه آثار خود،” روایتگري“مرادم از مفهوم و جایگاه  نتیجتاً و با توجه به
تماماً در قد و قامت و جایگاه یک روایتگر  ،“رد آبی روایت“ اش و همچنین اثر حاضرپژوهانهآثار الهیاتی و عرفان

 .ست در حوزه اندیشهزید. او روایتگريهم جهانی در او میکند، و زندگی می ست که هم در جهاناست و او کسی

 .ها داردمان بهرهفرهنگی و معنوي زند و هم از میراثدین، عرفان و ادبیات. او هم در حوضچه اکنون تن به آب می
  

 گري سروش دباغهاي روایتویژگی

خورد. حال افراشتن به چشم می قد بر اینجا دانستیم سروش دباغ روایتگر عرصه اندیشه است و در آثارش این تا
گري او به یمن اثرش با شما سخن بگویم و آنگاه دامن سخن را روایت ها و خصایصمایلم اندکی درباره ویژگی

 :…تواند در دیگر روایتگران نیز دیده شود وآورم میآنچه می .برچینم
  
 روایتگر بندباز 

دباغ را در این اثر و آثار  توانیم و رواست که سروشپذیریم، میگري را بما تعریف باال از مفهوم روایت اگر
 اند که در نهایتها کسانیاید. آنتا کنون به هنر بندبازان توجه کرده بنامیم. حتماً” روایتگر بندباز“اش، یک غیرفلسفی

وند و اگر اندکی راست، راه می تعادل و مهارت بر روي طنابی که در اتفاعات مختلف از سطح زمین کشیده شده
 توانند از چوبی براي حفظ تعادل خود استفادهکنند. بندبازان میمی شان به این سو و آن سو پرت شود، سقوطحواس
ه دباغ نیز در آثار خود و خاص شان را به رخ بکشند. طبق این معنا، من معتقدم که سروشاینگونه هنرنمایی کنند و
ه و ست که ماهرانبندبازي در حوزه اندیشه و نواندیشی. او روایتگري ست، اما، یک بندباز ا”رد آبی روایت“کتاب 

کند نه از این تالش می ست کهحال رفت و آمد، در شکاف، یا مرزِ میان سنت و مدرنیته است، و کسی متعادل در
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-و میراث فرهنگیزرق و برق دنیاي جدید او را از مواهب  سوي طناب بیفتد و نه از آن سوي طناب. نه دلربایی و
برگرفتنی آن.  آوردهايکرده، و نه بزرگی و ابهت این میراث او را از دنیاي جدید و دست معنوي خود دلسرد و زده
داند که چگونه در این مسیر حساس گام بردارد. شاید می شناسد ورا خوب می مرزنشینی به راستی که سروش دباغ

شود به خوبی دیده می بندبازانه روایتگري ، این”رد آبی روایت“در آثار او و خصوصاً کتاب  به همین خاطر است که
مضامین اگزیستانسیل و اخالقی در “ تواند آن را دریابد. مثالً نگاهی به جستارهاي هفتگانهو خواننده تیزهوش می

را  گذشته و حال“تا چه اندازه  مسلماناندهد که مواجهه این متفکر معاصر با مهمترین منبع مسلمانی نشان می ”قرآن
بریده و رادیکال. چنانکه آوردم، نه سنتیِ محض است و نه تاریخ و لذا خروجی تالش او” با یکدیگر، همراه دارد،

نت در مرز میان س کشد ماهرانهمی” بندباز“ست که همانند یک گريمحصول روایتگري روایت” روایت رد آبی“کتاب 
» ري دینیروشنفک«و » روشنفکري عرفی«تفکیک میان “بگیرد:  دو جهان راکند و اینگونه میانه این و مدرنیته حرکت

روتر بودن ف هاي روشنفکرانه است نه برتري یکی وبه موضوع و متعلق و سمت و سوي فعالیت بیش از هر چیز ناظر
کنند و از ربط و نسبت حرکت می» یتهمدرن» و» سنت«دیگري. چنانکه آمد، عموم روشنفکران ایرانی در شکاف میان 

 گیرند. در این میان روشنفکران دینی بیشتر دلمشغول دین ومدرنیته سراغ می هاي سنت ومیان مقوالت و مولفه
ی، شناختمبادي و مبانی انسان اند و در باب الهیات و عرفان و فقه و تفسیر و فلسفه اسالمی ومعرفت دینی

 سنجند. بنابر تشخیص وهاي مدرن میاندیشند و نسبت آنها را با آموزهمی هاآن …و  شناختیوجودشناختی، معرفت
نظیر جامعه ما، پرداختن به این مؤلفه  ايترین مؤلفه سنت است و در جامعه دینیترین و فربهدغدغه ایشان، دین مهم

 [.“4]سنت، قوام بخش کار روشنفکرانه است

ه مقایسه کوتاه بزنم. چنانک مایلم اندکی در جهت تلطیف کالم و کاستن از بار فنی سخنانم، دست به یک حال،
مایون ه گویی بگوییم که مناضافهتوانیم از آنها نام ببریم. بیاي میحوزه گفتم ما روایتگران فراوانی داریم و در هر

حوزه اندیشه است، و  ”گر بندبازروایت“کنم. سروش دباغ قلمداد می” گر بندبازروایت“یک را نیز  جانِ شجریان
نامگذاري به گواه آثار متأخر این خواننده ممتار ایرانی است.  حوزه موسیقی. این” روایتگر بندباز“همایون شجریان 

”. ام، نه شیطانهنه فرشت“آلبوم  بید. خصوصاً ازآثار چندسال اخیر او نگاه کنید تا سخنان مرا بهتر دریا ست شما بهکافی
در این دست آثار همایون شجریان، کامالً از نگاه من، در ”. مستور و مست“ و البته در اوج این اتفاق، اثر درخشان

مرز میان موسیقی ایرانی و موسیقی مدرن در  ست که ماهرانه دراياست و خواننده “روایتگر بندباز“ قامت یک قد و
 که آثار او از موسیقی اصیل به معناي مألوف کلمه فاصله گرفته و رنگ هاستست. دیگر مدتحال هنرنمایی

حتی کودکان نیز به ” ام نه شیطاننه فرشته“ اي که به گفته خود او پس از انتشار آلبومگونهاي پیدا کرده. بهروایتگرانه
اند. شما وقتی برقرار کرده ارتباط ”!چرا رفتی؟“ ثر، یعنی تصنیفبا سوگلی این ا اند ومخاطبان آثار او اضافه شده

سپارید، طنین دلنواز صداي او را، در عین حال که اصیل می به آثار متأخر این فرزند خلف موسیقی ایران گوش
اً من شخص بگذارید. توانید میان این آثار و آثار دوران متقدم او فاصلهشنوید، و میامروزي می شنوید، مدرن ومی

ی ام و با او به اوج فرحناکصداي او را در آغوش گرفته بارها شده است که از فرط دلچسبی هنرنمایی همایون شجریان
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ست یاست و او کس” بندباز گرروایت“کنم که از منظر من این هنرمند فرهیخته ایرانی یک تکرار می ام. دوبارهرسیده
 .شنید مدرن را همزمانتوان در آثارش موسیقی اصیل و که می

اندیشه من به  ست. در عرصهبرانگیزيداریم و این مسئله مسئله تأمل فراوانی روایتگران بندباز نتیجتاً معتقدم که ما
طور از همایون شجریان، در همین نامیدم و” گر بندبازروایت“سروش دباغ و خاصه کتاب حاضر، او را یک  گواه آثار

مین توان به اساتید دیگري در هاین پایان یک پایان گشوده است و می حوزه موسیقی، با همین عنوان یاد کردم. البته
 .ها اشاره کرددیگر زمینه ها وحوزه

  
 روایتگر دمنده در شیپور بیداري 

تگر روای“این است که او  اش آثار غیرفلسفیگري سروش دباغ در کتاب حاضر و کالًدومین خصیصه روایت اما
ه هیچگاه یابید کجستارهاي این کتاب به خوبی درنگرید، درمی اگر به”. ستبخشیدمنده در شیپور بیداري و آگاهی

ت و او دستآورد نبوده و نیسبی اش در مرز میان سنت و مدرنیتهدر پیهاي پینویسنده در نتیجه عزیمت سفرنامه این
در اینجا هرگز بر سر درستی یا نادرسی تامالت او، مثالً در باب  شه حرفی براي گفتن داشته، و دارد. بحث منهمی

تواند هر اندیشمندي می نیست. معلوم است که اندیشه” مواجهه پدیدارشناسانه با قرآن“و یا ” در عالم مسئله شرور“
ش ماند و آثار سرو. در خصوص این مهم شکی باقی نمیشود هاي پسینی قرار بگیرد و به شدت واکاويمورد نقادي

و  معاصر است ورزي این متفکربا تمام این اوصاف، در این مجال سخن من برسر روال اندیشه دباغ نیز چنینند. اما
 .من برآنم که جایگاه روایتگري او را از دل آثارش، برسم

مند براي اذهان دغدغه صول این کتاب حامل پیامیمن معتقدم که روایتگري سروش دباغ خاصه در یکایک ف بله،
ر ست که داند. او همانند کسیگذرانی صورت نپذیرفتهوقت ها هرگز از روي تفنن یااست، و لذا این جد و جدیت

: بیاندیشید. بگوید را بیدار کند و به آنها” شان از سر تنبلی اندیشگی گرم شده استآنها که چشم تا“دمد شیپوري می
اي که همان اینجا و بار از جایگاه تازهمعنویتان این-فرهنگی خدا، پیامبر (ص)، قرآن، عرفان و اصالً همه مواهب به

خود  دباغ در آثار است، دوباره بیاندیشید و کمی لذت بیداري را مزه مزه کنید. روایتگري سروش تاناکنون حیات
در وانفساي شب نیست، بلکه به سان تلنگري است  ودك خودهاي شبانه مادري براي خواباندن کسان قصههرگز به

 .اندمداري خو کردهوارگی و تکلیفاند و به عادتکه در وسط روز دراز کشیده بخشی به خفتگانیبراي بیداري

او  پیامداري همین” رد آبی روایت“بله، دومین خصیصه روایتگري سروش دباغ به گواه آثارش و خاصه کتاب 
ه ست. چاین ویژگی در آنها دیدنی نِ کوشاي خود است. تمام جستارهاي کتاب او را اگر دنبال کنیدبراي مخاطبا

پژوهانه قرآن-هاي الهیاتیگیرند، و چه آثاري که جنبهاو جاي می ”عرفان مدرن “ آثاري که در زیرمجموعه پروژه
 !بخشی اوست؟آگاهی یر ازفرهنگی غ-دارند. براستی، مگر مهمترین خصیصه یک نواندیش دینی پررنگی

  
 مومیایی اندشیه هاروایتگر مخالف 

” روایت رد آبی“اما سومین و آخرین ویژگی روایتگري سروش دباغ به تأیید آثارش، و البته آنگونه که در کتاب 
در نگاه سروش دباغ هیچ اندیشمند و  .هايِ بزرگان اندیشه استبه پرسش گرفتن پاسخ نیز ریزش کرده است،



٦ 
 

رفانی ع هايایم که موالنا و اندیشهآنها تابو تراشید. در اثر حاضر بارها دیده توان مومیایی کرد و ازاي را نمیدیشهان
به راستی آنها که با آثار این متفکر معاصر  .گیرندشوند و مورد نگاه دوباره قرار میاو توسط سروش دباغ نقد می

بله، او شیفته  .ست و با او و آثار او اونس داردسته این عارف تراز اول ایرانیاندازه دلب آشنایند، آشنایند که او تا چه
این نواندیش دینی پر است از مواجهه فعال ” مدرن عرفان“موالناست اما موالنا نیز در نظرش نقدشونده است. پروژه 

ر شما به اگ شده. همچنینزدایی-مکتب خراسان و البته پرداختن به وجنات سالکان دنیاي راز و انتقادي او با عارفان
مراجعه  ”مضامین اخالقی و اگزیستانسیل قرآن“ :تحت عنوان یکسان” رد آبی روایت“مقاالت هفتگانه او در کتاب 

او  بینید که در آثاربینید و میبه وضوح می پژوهی راها در حوزه قرآنکنید، این برحذري از مومیایی کردن اندیشه
المه از ع شود. سروش دباغ، با آنکه بارهانقد رویه و اندیشه تألیفات آنها نشده و نمی انع ازم” هاي بزرگ هرگزاسم

 ”اولین و آخرین مفسر جهان اسالم“را به عنوان  اش به نیکی یاد کرده است، اما هیچگاه اوطباطبایی و آثار محققانه
سیر نمونه تف بخشهاي زیادي از مجلدات المیزان،“د: انگارنمی” اختتام تفاسیر“المیزانش را  کند و تفسیرقلمداد نمی

به  اي هستند، البته تفسیر نمونه کمتر. که خیلیاستفاده ها تفاسیر خوب و قابلام. اینو تفسیر زمخشري را خوانده
رادتی که ا و متعارف نزدیک است. تفسیر المیزان تفسیر یک فیلسوف متکلم است که با همه دینداري معیشت اندیش

بینیم. البته که او تفسیر نمی خبري» المیزان» به مرحوم طباطبائی داشتم و دارم ولی از طباطبایی فیلسوف چندان در
آنچه که من  اي از همقطاران و پیشینیان خود فاصله دارد؛ اما باحال کار او با پاره کرد و به هرقرآن به قرآن می

را مخاطب آن در روزگار کنونی انگاشتن و  هه پدیدارشناسانه با متن و خودگویم هم فاصله دارد. یعنی مواجمی
 را کنار زدن و تالش براي هم افق شدن با زمینه و زمانه پیدایی متن، البته چنانکه توضیح دادم این حجاب معاصرت

تفسیر  ر ایشانرغم اینکه تفسی زیست و بهکه کار سخت و سترگی است. مرحوم طباطبایی در دنیاي رازآلودي می
 .دل پارادایم سنتی بود نویی بود، یعنی تفسیر قرآن به قرآن بود اما در

مهمترین سند مسلمانی ما همین کتابی است که در دست من و  رویم، متن مقدسِ ماما به سروقت همین متن می
اما از منظر  .زمخشري بوده، در دست طبري بوده، در دست مرحوم آقاي طباطبایی هم بوده است شماست. در دست

 کوشیم هم افقآوریم و میدادیم به نطق در می خوانیم و چنانکه توضیحدیگري و به نحو دیگري این متن را می
آیند گر است و بریک روایت ها برآیند ایستادن سروش دباغ در قامتته چنانکه آوردم، همه این ویژگیالب[ .“5]شویم

 …زیستن او در جهان، زیستن جهانی در اوست

دیشه ها در عرصه انانواع بت و تراشیدن” گرایی معرفتیحجت“ورزي ابتال به بیماري یکی از آفات اندیشه هذا،مع
م که بگویم ادوانند. متأسفمعرفتی ریشه می-شوند، بلکه در مراکز علمینمی ها سبزدر بتخانه هاو نظر است. این بت

ان کم نیستند و این آفات تنها به جری هاجماعت روشنفکران و آنها که ادعاي نواندنیشی دارند، نیز، این تابوتراشی در
هرگز  اي داریم که نقد آنهاو فرهنگی ”ن معنويروشنفکرا“ در خود ایران غیرنواندیش و یا سنتی تعلق ندارند. ما

د که منتقد کنآید. فرقی نمیبه شمار می شود و اصالً گویی گناهی کبیرهشان تحمل نمیتوسط دوستداران و مخاطبان
 زنندهنظر دیگر. در هر دو حال واکنش، متعصبانه و برچسبیا یک متفکر و صاحب آن نواندیش معنوي منِ نوعی باشم و

ست به تان دربیآیند. شما کافیخجالت ها را بچسبانند و حسابی ازها و صفتت. ممکن است به شما انواع اتهاماس
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ی اش از محمدعلبوسیاز نقد آرش نراقی از حرکت او، در نتیجه دست هاي دوستداران مصطفی ملکیان، پسواکنش
هاي این دباغ از اندیشه قاالت انتقادي خود سروشهایش، و یا اصالً مهاي حسن محدثی از دیدگاهنقادي موحد، یا

دریابید. شوربختانه این آفت در میان مدعیان روشنفکري نیز بسیار به  توجه کند تا ادعاي مرا بهتر” روشنفکر معنوي“
خود  نخود تبدیل به تابو شدند و ای ها که آمده بودند تابوها را بشکندخورد و کامالً ظهور و بروز دارد. آنمی چشم

مثال من گمان نکنید که صرفاً چنین آفتی در میان حامیان و دوستداران  البته از”. گرایی معرفتی استحجت“نوعی 
ا در نواندیشان دینی و غیردینی م اند. خیر. تمامشد و دیگر متفکران نواندیش ما پاك و منزهملکیان دیده می مصطفی

 .نندزدایی کدیگر متفکران بخواهند که از آنها و کارو بارشان آفت ومعرض این آفتنند و باید همیشه از مخاطبان 

ت که بر سپرستی معرفتی در فرار است و او کسیست که از بتگريروایت” سروش دباغ“نتیجتاً من برآنم که 
 .تابوهاي جهان هیچ نیفزوده

  
 سخن آخر

قرار دهم و از جایگاه و نقش  مورد کنکاش را” رد آبی روایت“این مجال سعی کردم از منظري بیرونی کتاب  در
است و ” گرروایت“سروش دباغ در این اثر در قد و قامت یک  بردارم. من معتقدمنویسنده، به گواه اثرش پرده

نواندیش  زید. خروجی کار و بار اینکند و هم جهانی در او میکه هم در جهان زندگی می گر کسی استروایت
نچه که در ام. آام، به آنها پرداختهتأمالت او نوشته اي که پیشتر برست و من در مقاالت جداگانهدینی حتماً قابل نقد ا

 .داختپرمی فرامتنی کتاب مذکور بود و به بررسی جایگاه و خصایص روایتگرانه نویسنده اینجا آوردم ایضاح

 ماه نودونهیکم دي
  

 :ارجاعات

 .انتشارات سهرودي، به قلم سروش دباغ” نجواي سالک مدرن“بنگرید در: رد آبی روایت، فصل [ – 1]

 ”(7ل قرآن (مضامین اخالقی و اگزیستانسی“همان، فصل [ -2]

 .آنالینبنگرید در: سروش دباغ؛ رفع تبعیض از طایفه نسوان، به قلم سیدهادي طباطبایی، منتشره در دین[ -3]

 .شنفکري دینی و آبغوره فلزي؟!، به قلم سروش دباغبنگرید در: رو[ -4]

انتشارات سهرودي، به قلم )” 7مضامین اخالقی و اگزیستانسیل قرآن (“بنگرید در: رد آبی روایت، فصل [ -5]
 .سروش دباغ

 


