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  : انداز ایران سروش دباغ در گفتگو با چشمدکتر 
  

  شود  رفرم دینی به سراب ختم نمیجاده 
  

  . 1392، شهریور و مهر 81، شماره ایران انداز مجله چشم :منبع
  

سازي  یک نوع دوگانه "اقبال الهوري» اندیشی  تابش« و  اصالح دینی "آقاي دکتر صدري در مقاله  :انداز ایران چشم
اند اصالح یک راه بی ادعایی است  گفته. صالح قرار داده اندو به نوعی احیا را در مقابل ا. اند میان احیا و اصالح کرده

که به هرحال با فراز و نشیب و کم و کاست راه را پیش میبرد و به سرمنزل مقصود میرساند و نمونه موفق آن هند و 
در آغاز  سوالی که. هنگفت اجتماعی در پی دارد مسلمانهاي هند هستند و احیا یا بازسازي، سرابی است که هزینه هاي

و ید آ ثار اقبال و دکتر سروش در میآ از دل ،صورتبندي از احیا و اصالح نوع این یا واقعاًاین است که آمی شود مطرح 
و اگر تقابلی دارد اصالح با احیا  بگوییمبه این صورت که ؟ روشنی بین احیا و اصالح کشید  خط مرز اساساً می توان

ها برقرار  ري بین اینتوان رابطه دیگ و یا می، تواند احیا باشد دیگر نمیدفش ه، کسی پروژه اش پروژه اصالح باشد
  بینیم؟ دکتر سروش چه نسبتی بین اصالح و احیا میاقبال الهوري و  در آثار و اندیشه هاي  . کرد

  
  

در بعضی از د، نه امطرح کرد مورد اشارهدر مقاله دکتر صدري  ،بحثی که دوست عزیز. وندبه نام خدا :دکتر سروش دباغ
شناختی دارد و با عنایت به آثار و  ه جامعهصبغبیشتر یابم، کار ایشان ن که در می چنا. ستمسبوق به سابقه اکارهاي دیگرشان 

جامعه برقرار دینی نهادهاي متدینان و ها با  و دادوستد و دیالوگی که این ایده مترتب است ایده ها نتایجی که بر طرح برخی از
  . یر ایشان از مسئله متفاوت استردارد و با تق شناسانه پررنگ تري تاریخی و معرفتنگرش من سویۀ . گویند ن میسخ ،کند می

در قرن پنجم هجري قمري . پیشینه دیرینه اي داردنواندیشانه  هاي روشنفکرانه و در بحث ءاستفاده از واژه احیادانید  که می چنان
 علوم دینی و مشخصاً ده کردننو ز ءاین کتاب را ناظر به احیااو . نوشتعلوم دین  ءیااحتحت عنوان کتابی  غزّالیامام محمد 

از احیاي علوم دینی سراغ   مجدداً باید قدر برجسته شده که  معتقد بود در زمان او به محاق رفته و فقه آن اخالق نوشت؛ اخالقی که
 ۀمحجال«اشانی کتابی در چند مجلد نوشت تحت عنوان مال محسن فیض ک ،فقیه شیعی ،قرن بعد مستحضرید که چند .گرفت
از احیاي علوم دین سخن  و  بپردازد تشیع در عالم غزّالی امام محمدسخنان  بندي کوشید که به تقریر و صورتآن و در  »البیضاء
د معتقد باش دکتر صدري  دانم باشد، بعید می غزّالی امام محمداین را مثال زدم تا توضیح دهم که اگر احیا از سنخ کارهاي . بگوید

 باور داشت کهبود و  دینیم درد دین داشت و عال غزّالیزیرا . گشاید گونه است و راهی به دهی نمی که این سنخ کارها سراب
 ءیارا اح آن کوشید از اینرو .مظلوم واقع شدهدر مقابل فقه علم اخالق در این میان  برخی از جوانب دین مغفول واقع شده و مشخصاً

  .احیاگري دینی استاز  یک تلقی این امر،که  کنیدمی مالحظه . کند
  

 مراد ء و بازسازي فکر دینیاز احیا ،The Reconstruction of Religious Thought in Islam کتابدر الهوري  اقبالمعنایی که 
پیش از آنکه به اقبال  اجازه بدهید. بودي دینی احیاگر از مقولۀ محسن فیض کاشانیو مال غزّالیبا تلقی امام محمد متفاوت د، کن می

  . تر شود مان روشن نم تا بحثک اي سروش اشارهعبدالکریم ثار آبه  بپردازیم،
او مرحوم . دینی دارد احیاگريیقی با ثکارهاي اولیه ایشان نسبت و خصوصاً ،سروش راجع به احیاگري دینی کم سخن نگفته است

 نحله ین در ا ین اسدآبادي و اقبال الهوري رالد ا جمال سید آنهامقدم بر سلسله احیاگران نامیده و  مرحوم مطهري را در طباطبایی و
 حاوي »و روش رئالیسم اصول فلسفه«کتاب  .دنپرداخت ر ایشان بیشتر به خلوص دین میظمطهري از ن طباطبایی و. دهد قرار می
در مقام نقد و  این کتاب .مرحوم طباطبایی نوشته شده است وسطست به قلم مطهري بر اصل کتاب که تا هاي مبسوطی پاورقی
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علل گرایش به مطهري در این اثر و همچنین در آثاري نظیر . و یک کار متکلمانه است شده تی نوشتهنقض مدعیات مارکسیس
نی از این دست، محییا طباطبایی ومطهري و  در مقابلِسروش، . گمارد  به دفع شبهات همت می متکلمی است که  ،مادیگري

 توانا مشغول و دل ندبود توانایی دین در جهان جدیدندیشه که بیشتر در ا محییانی به حساب می آورد زمرةدر شریعتی را بازرگان و 
این  توان که سروش راجع به مطهري در اوایل انقالب، منتشر کرد می اي در یادنامه مشخصاً .رفی کردن دین در روزگار کنونیمع
رفته رفته  ،گذاریم می يدهه شصت پا دوم نیمۀوقتی به . »تفرج صنع«همچنین در کتاب  ؛اگرانه را به خوبی رصد کردرش احینگ

روشنفکري، کتاب  . گردد  ن میآشود و واژه روشنفکري جایگزین  سروش کمتر میآثار در بسامد تعبیر احیاگري، بدین معنا، 
 احیاگر وتفاوت میان . تعلق داردبه این دوران  ،وش استهاي سر که از برساخته »روشنفکري دینی«و مفهوم  رازدانی و دینداري

میان جهان قدیم و جهان جدید پاي  است که روشنفکر دینی بر گسست معرفتیِ روشنفکر در نظام معرفتی سروش از این قرار
مقومات جهان جدید،  با عین حال  داري در جهان جدید است؛ دروضعیت دین است که درد دین دارد و دلمشغول نهد و کسی می

سنت در جهان  انتقاديِسنت و مدرنیته دارد به بازخوانی  با عنایت و تسلطی که بر هر دو گفتمان و  شناستآبه قدر طاقت بشري 
کار و بار روشنفکرانه در جهان  از روشنفکري دینی و سروش خص، تلقیلاین به نحو م. گماردهمت می کنونی  شدة راززدایی

هاي جهان جدید آشنا  با آموزه، نه ضرورتاًو ، این است که احیاگر دینی لزوماًعبارت از با احیاگري دینی  تفاوت آنو  است ونیکن
 اقبالو اما شریعتی  شود؛ دینی قلمداد نمی انروشنفکر در زمرة مطهري در از اینرو،. کند نیست و از آن منظر به امور نظر نمی

این ترمینولوژي، ترمینولوژي سروش است و  بسته به معنایی که ما از واژگان . آیندبه حساب می  نیجزو روشنفکران دی الهوري
  .مشخص کنیمبحث را جغرافیايکنیم، باید  مراد می

   
یک کار روشنفکرانه   The Reconstruction of Religious Thought in Islam سروش، کار اقبال در کتابنگرش مطابق با 

بود که  معادلیاحیاي فکر دینی . »احیاي فکر دینی«نه  ،است» دینی بازسازي فکر« آن کتاب عنوان ترجمه دقیق دانید  البته می ؛است
به نظرم اگر . آن» احیاء« ، نه فکر دینی است »زيبازسا« ناظر بهاما تعبیر انگلیسی کتاب  ؛این کتاب نهادعنوان رام بر آاحمد مرحوم 

و مد نظر کنم  مراد می معنایی که از کار روشنفکرانه .تر استدقیق ،استفاده کنیم اقبال عنوان کتاب همدر ترج »بازسازي« تعبیر از 
، معادل همان معنایی است اي از کار روشنفکرانه کم و بیشناین مع. بیشتري دارد تناسب و تالئم»  بازسازي«  با واژه ،است  سروش

   .ندک مراد می ءاحیامفهوم  صدري از  که 
ناظر به گسست معرفتی میان جهان جدید و جهان  کنم کار روشنفکرانه میتصور  ،نزاع را تقریر کرده باشد این توضیحات محلاگر 

و  غزّالیناظر به جوانب مغفول سنت دینی است و چنانکه دیدیم، از احیایی که نیست؛  ي دینو صرفا دلمشغول احیا استقدیم 
کنم بتوان در  فکر نمی. »فراورده«باشیم تا  »فرایند«دلمشغول  بیشترباید   که در این میان ر این باورمب. فیض کاشانی نسب می برد
سنت دینی به چه نتایجی  بازسازي انتقاديِ بازخوانی و  پیرایی یا دینبدانیم پیشاپیش تا بدست داد پیشینی اینجا فهرستی از معیارهاي 

 اصالح«به  ،صدريدکتر نهیم و به تعبیر  فرو ،کنم را به معنایی که عرض می شود و به خاطر آن نتایج، کار روشنفکرانه منتج می
لی تقابلی میان احیاگري دینی و اصالح گري دینی، در معنایی که دکتر صدري به کار می برد، نمی بینم و ع شخصاً .بپردازیم »دین

  . بازسازي دینی به نزد اقبال و سروش، همدلم صدري که معادل است با روشنفکري دینی  و االصول با احیاگري دینی به روایت
اي که اقامه  هرا رعایت کند و ادلّ »اخالق باور« ،به قول فیلسوفان. شخص باید ملتزم به قواعد بازي باشددر کار روشنفکرانه، البته 

 نه  و است بیتجر ـ پسینی امري ،نهی و روشنفکرافراورده هاي معرفت بارةدرداوري این  اما. با مدعیاتش داشته باشد کند تناسبی می
عبدالکریم  قبض و بسط تئوریک شریعت کتاب. تر شود مثالی بزنم تا عرایضم روشن از تاریخ روشنفکري معاصربگذارید . پیشینی

ر صدري تاز منظر دکشما اگر  حال. یا نواندیشی دینی بدل به کار کالسیکی شده استدر عرصه روشنفکري دینی  سروش، اکنون
دکتر ي ژبا ترمینولو گرایانه؟ یک کار احیاگرایانه است یا اصالح »قبض و بسط« کتاب با ترمینولوژي ایشان، ن قضیه نگاه کنیدبه ای

دنظر دکتر صدري است باشد، اصالح به معنایی که مپروژه مشغول  ممکن است کسی که دل .سروش یک کار روشنفکرانه است
نظر دینداران بر آن مترتب است و  ظر و نا خوشایندي ازنتایج نا منتَشد؛ چون آثار و  ینباید طرح م بگوید ایده هاي قبض و بسطی

متضمن نوعی نگاه پیشینی  مواجهه این . ممکن است سر از سراب در آورداست که اي به قول ایشان بازسازي  ایشان را می آزارد؛
؛ توان به شکل پیشینی صورت داد نمیین باب را ا ري درتصور من این است که داو. احیاگري و اصالح گري دینی است به مقولۀ
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ی از ، برخجامعه علمی و دینیزمان می برد  تا تاریخی به ما می گوید که  ـ نگاه تجربی. را به عقل جمعی وانهادداوري  بلکه باید 
خواهند  بازی در میان مخاطبان در میان مدت و بلند مدت جایجستارها این  عموما ؛هضم کند را نامتعارف و شاذ ایده ها و آثار

  .کرد
بگوییم از است که  الزمه این سخن  آن ،دهیمبه دست  و سابق بر تجربه  هاي پیشینی مالك گري دینیاصالح رايببخواهیم  اگر

چرا که  ،چرا که نامتعارف است نگوید؛ ،ندیشیداکسی نیندیشد یا اگر بهتر است درباره فالن و بهمان مسئله مشخص، و  اینجا به بعد
اگر امور بدین نحو به نظرم، . م بریزده چرا که به قول مخالفان سقراط ممکن است نظم مدینه را به ،ممکن است عده اي را برنجاند

کاروان اندیشه دینی را به پیش برده نباید منتشر  اخیر، چند دهه که در یکارهاي مهم از برخی ،پیش می رفت ایران در جامعۀ
اجازه  .گیردکار به نحو پسینی صورت  باید این ، براي این امر در نظر بگیریمتجربی  مالك و محکا بخواهیم اگر ماما . شد می

سی با این سخن که این کتاب کنم ک نمیتصور . هاي تیره درخشش تحت عنواندارد کتابی  آرامش دوستدار. باز مثالی بزنمدهید 
منع از انتشار این کتاب چه ایشان را حال، . مخالف باشد ،ابراهیمی است ادیان و آموزه هاي نقد بنیادین نگرش دینی متضمن

 و از انتشار آثار خود وجهی ندارد کسی منع کردن  نولوژیک که اساساًبه خصوص در این جهان تکـ کردیم  چه نمی ،کردیم می
 . اب همان است که اکنون پدیدار شدهتأثیر این کتاهمیت و ست؛ پسینی اـ  ي تاریخیامر معرفتی،فراوردة و  جستار تاثیر یک

این سنخ   .ن متأثر شده باشدخیلی از آ ایران معاصر و فکري دینی و جامعۀ هچندان مؤثر واقع شدکنم نشر این اثر تصور نمی 
  .گفتگو کردبحث و و می توان درباره آنها  به نحو پسینی بدست می آید علی االصول ها و ارزیابی ها داوري

  
 و اصالح )احیاء( بازسازي کنم دو پروژة می تصورچرا که ؛ ی ندارماحیاء همدل/ اصالح گرفتن نکات فوق، با دوگانۀدر نظر  با 

 تجربیـ پسینی بازسازي و رفرم دینی، امري  باره توفیق و رهگشاییِ  پروژةروند و قضاوت در دست در دست هم پیش می دینی 
 The Reconstruction ofکتاب  .دان کمکی به صورتبندي بحث نمی کندو تفکیک میان این دو چن ؛ست نه امر پیشینیا

Religious Thought in Islam  احیاگرانه؛ در عین حال تصور نمی صدري یک کار دکتر یک کار روشنفکرانه است یا به تعبیر
در یک  ،از نوشته دکتر صدري آوردیدبه درستی به تعبیري که شما ، عالوه بر این. کنم که در تقابل با فعالیت اصالح گرایانه باشد

و نگاه عنایت به نقش نهادها کنم در کار ایشان  فکر می .برقرار است دیالکتیکی یک رابطۀ ها میان نهادها و ایده جامعه،
 مشغول رابطۀباید دلچنانکه در می یابم، . دهد ست که در عرصه نظر و معرفت رخ میا تر از تحوالتی شناختی پررنگ جامعه

، چندان رهگشا نیست، چرا در این میان احیا/ مدد گرفتن از دوگانۀ اصالح اما در عین حال  ،بودبا یکدیگر میان این دو  یلکتیکدیا
  .جایی در نظر نمی گیردتجربی چندان ـ  که براي قضاوت هاي پسینی

می  »و بسطقبض «ي ها ایدهج سال از طرح بیست و پن. »قبض و بسط«کتاب گردم به مثال  تر کنم برمی براي اینکه عرایضم را روشن 
 ن روزهاي دکترآاز مخالفان شما ببینید بخش معتنابهی . دکتر صدري احیاگرایانه بود هایی که  مطابق با تقسیم بنديگذرد؛ ایده 

 از کنند؛ یاد می هاي مختلف از دین از قرائت کنند؛ اده میفاز همان ادبیات استامروزه ، سروش و مخالفان این گفتمان روشنفکرانه
مهدي قاي مناظرة بین آچند ماه پیش یادم هست . توانیم دین را بفهمیم نمی ،نکنیم حرا منق ینکه ما تا مفروضات پیشین خودا

مقام کوشید در  نصیري می. را نگاه می کردم مصباح کیهان با حجه االسالم غرویان از شاگردان آیت اهللا نصیري، مدیر مسئول سابق
را تکرار  سخنغرویان این  نصیري،مدعیات در مقام نقد . می بودغرویان هم مدافع فلسفه اسال د و و فلسفه سخن بگوی نقد عرفان

در عین حال،  بیان کرده اند،یا معاد  را در باب حقیقت توحید محدث درك خود یاد اگر فالن فقیه چه اشکالی دارکه  می کرد
و به  ها مسلمانند هردوي این؛ اند د را طرح کردهاز توحی درك و تلقی خود نیز عربی ابن یا ارمالصدنظیر  فیلسوف و عارففالن 

که بکار گرفته شده بود از سوي حجه االسالم غرویان  بحث این برایم جالب بود که ادبیاتی در . دو قرائت از اسالم باور دارند
به تعبیر دکتر صدري از تقابل اصالح و احیا  بنا بوداگر . بودند پیچیده با آن در همفکران و هم لباسان ایشان بیست و اندي سال پیش 

 ،ل که طرح شدهااما ح. طرح نمی شد »قبض و بسطی«ي ها ایده و بر جستارهاي اصالح گرایانه تأکید کنیم، بهتر بود سخن بگوییم
، سابقبه نحوي که منتقدان رتقاء بخشیده، احث دینی در میان ما را ابمها، سطح  ی ما این است که طرح این ایدهربتج ـ داوري پسینی

 این ایده ها به تعبیر ایشان صبغۀ مطابق با تلقی دکتر صدري، اگر در آن زمان بودیم، طرح. کنند ها استفاده می امروزه از این ایده
ناظر به و احیاگرایانه داشته  ۀصبغهم  کار بینیم که این اما امروزه می. بهتر بود طرح نشود احیاگرایانۀ پررنگی می داشت و احیاناً
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 نمی توان  گویم که نمیعنایت داشته باشید،  . است یعنی رادیکال نبوده ؛گرایانه اصالحزسازي فهم ما از دیانت بوده و هم سویۀ با
بحث را  علی االصول نقدي وارد کرد و آنرا بازسازي مجدد کرد؛ باید در فضاي روشنفکرانه و معرفتی، آن »قبض و بسط« نظریه به

به مقصود نیست و تمام جستارهاي روشنفکرانه و دین  وافیصالح و احیاء دوگانۀ اعرضم این است که . و پیش برد پی گرفت
   .پژوهانه را به نیکی تبیین نمی کند

. ست نه پیشینیا یک امر پسینی »رفرم دینی«داوري و  تأمل درباره  ، به نظرم. الح موافقت ندارماص/چنانکه آوردم، با دوگانۀ احیا
هاي جامعه دینی را هم مد نظر قرار  حساسیت. باید به همه هشدار و انذار داد که توجه کنند و به قواعد بازي عقالنی ملتزم باشند البته

 استدالل شیب«در غلتیدن به  ؛ چرا که متضمن جلو رفت نباید این  هایی طرح کنند، ولی بیش از شان را با ظرافت هاي دهند، ایده
افراد از طرح  ،براي پاسداشت اصالح گري دینیرسیم که  ینجا میخواهد بود؛ چرا که بد  )slippery slope argument(» لغزنده

بسیاري از این  ،غاز کنیمآها  اگر از این دوگانه به تعبیر دیگر،. منع می شوند با دچار خودسانسوري می گردند خود  هاي ایده
  . قلمداد می شوند و بهتر است طرح نشوند کاري احیاگرانه ،بندي دکتر صدري انگیز در تقسیم بحث برانگیز و  مناقشههاي  ایده

هاي  مالك و محک منطقی این دوگانه و در اندیشه بدست دادن  اما الزمه ،نیست چنین ساز و کاري مدنظر ایشاندانم که  می 
؛ جستن از استدالل شیب لغزنده است هاي نا متعارف، تمسک هو احساس خطر کردن نسبت به طرح اید اندیشی  دین پیشینی براي

از اینرو بهتر است . ي سطح شیبدار برسیمخوریم تا به انتها آییم و ناگهان سر می رام پایین میآ آرام دارشیبسطح  روي یک گویی
متقابل تاثیر  در صورتبندي ایشان،، به نظر می رسد »استدالل شیب لغزنده«عالوه بر مشکل . دنشونطرح  ي شاذها بسیاري از ایده

خیلی پر  نهادها ایشان، تحلیل  در کمرنگ می شود؛ چرا که نهایتا کنند،  طرح میاز قول وبر ها و نهادها که خودشان  میان ایده
ها موتور  یدهفقط طرح ا ،کر کنیمفین معنا که باشیم بد »اندیش تابش«گویند ما نباید  ایشان می. ایده ها کم رنگ است رنگند و نقش

به  برد، اگر ما فکر کنیم که فقط طرح ایده هاست که امور را در جامعه پیش می. است محرك جامعه است؛ البته این سخن درستی
نحوه معیشت مردم، سواد عمومی،  غیرمعرفتی نظیراصناف علل و عوامل  دارد و ییتو و تو بر جامعه ارگانیزم پیچیده. خطا رفته ایم

درستی طرح  اگر ایدة گونه نیست که این. تاثیر دارد در یک جامعه ایده ها یا رد در پذیرش ...انشناختی و اقلیمیهاي رو لفهمؤ
 ،ها و سده ها ههها پس از د از ایده ایم که برخی در طول تاریخ هم دیده !خیر. و موجه انگاشته خواهد شد جا خواهد افتاد ، حتماًشود

گردد و  پس اگر از این سمت ما نباید به این دام بیفتیم که همه چیز به ایده بازمی. ویب نشسته اندموجه انگاشه شده و بر مسند تص
  . از آن سوي بام هم نباید بیفتیم ها و نهادها سخن بگوییم، باید از رابطه دیالکتیکی بین ایده

 اگر رابطۀ .کمرنگ می شود ها ایدهنی روي نهادهاي دینی تأکید می رود و نقش آفریبیش از حد بر دکتر صدري  در صورتبندي
نحوي سخن انه به شناس و تعامل بین نهادها و ایده ها مهم است که البته مهم است و اگر کسانی از منظر فلسفی و معرفت یدیالکتیک

آفرینی  اهمیت و نقشن سو هم باید از آ؛ بر خطا هستند ،تحوالت اجتماعی را پدید می آورد ،ها ایدهطرح صرف گویند که  می
می اي از اتفاقات رخ  در این تعامل پاره ها مجالی بدهیم؛ طرح ایده یعنی باید به ؛این تعامل دوسویه است. ایده ها به حساب آیند

دیدیم که مخالفان  بعد از بیست و اندي سال نمی ،شد طرح نمیسروش هاي قبض و بسطی  ایدههاي اولیه،  رغم مخالفت بهاگر . دهد
 ؛یمه اگرفت که را ازایده ها  گویند که این  نمی لزوماً همالبته، ایشان ها را به کار ببرند؛  همان ایدهها به زبان خودشان  دهاین ای پیشینِ

میان و تعامل  دنها از کجا سرچشمه می گیر این ایده دریابدتواند به راحتی  می ،به امور دارد تاریخی -تحلیلیاما کسی که نگاه 
   .ا به عیان ببیندها و نهادها ر ایده

  
فرمایید که به هرحال نتایج یک کار روشنفکرانه یا  در ارتباط با همین ارزیابی پسینی که شما می :انداز ایران چشم

شان به نظر  احیاگرانه را باید به شکل پسینی مورد سنجش قرار داد و بعد داوري کرد، آقاي دکتر صدري در مقاله
اند یعنی ناظر به تفکرات اقبال و رویکردي که نسبت به احیاگري و  را انجام داده رسد در مورد اقبال همین کار می

. اند همین تفکرات منجر شد به حمایت ایشان از تجزیه هندوستان و تشکیل کشور مستقل پاکستان بازسازي داشته گفته
منجر به تشکیل کشوري به نام  هایتاًاین طرز تفکر ن اند و گفته  وردهرا آقاي اقبال به محمدعلی جناح آقسمتی از نامه 

اما مسلمانانی که . برد و روي دموکراسی به خود ندیده است پاکستان شد که در فقر و فالکت و انواع درگیري به سر می
شود  سوالی که مطرح می. اند تري داشته تر و راحت دغدغه تر، کم در هند باقی ماندند در مقایسه با پاکستان زندگی مرفه
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ش را زیر ا ه فکريژشود کل نظام و پرو گیرد می بر مبناي یک تصمیم سیاسی که یک متفکر می یا واقعاًست که آاین ا
ست؟ به ا گیري سیاسی با کلیت نظام فکري در چه حدي گیري و جهت سوال برد؟ در واقع ارتباط بین یک تصمیم

هایی کند  گیري ر مسائل سیاسی تصمیمهرحال هرکسی ممکن است در طی زندگی فکري خود، گاه در نقاط عطفی د
توان با استناد به  یا میآاما . شاید بتوان تصمیم اقبال براي تشکیل کشور پاکستان را مثال زد. اشتباه از آب درآید که بعداً

به  همین یک کنش سیاسی، کلیت کار اقبال را تحت عنوان اینکه احیاگرانه و بازسازانه است و این بازسازي ضرورتاً
  زیر سوال برد؟  را شود مین نتیجه منجر میه
  

ی صصپاکستان اطالعات زیادي ندارم که بخواهم به صورت تخ کشور هند و تشکیل ارتباط با تجزیۀ من در :دباغ دکتر سروش
دفاع کرده و در یعنی اگر اقبال از تجزیه هند  ابم؛ی در نمی به درستی را ربط منطقی این دو مقوله اما به طور کلی،. وارد شومدر آن 

عمل در راستاي تجزیه هند گام برداشته و از مناسبات میان مسلمانان و هندوها به نحو اصالحی دفاع نکرده و یا به آن مبادرت 
که  قدر آن دارد؟ به تعبیر دکتر صدري در قلمرو دین هاي احیاگرانه ایدهطرح چه ارتباط ارگانیک و منطقی با این امر ، ننموده

و  هاي خونینی را پدید آورد بر جاي گذاشت و نزاع هاي فراوانی کشته ، تجزیه هند، تصمیم غلطی بود کهدارم اطالعفهمم و  می
 مداخلۀ همچنان که با، درباره این سنخ مناسبات بگویماگر بخواهم راي خود را . ن خطه را صد چندان کردیدرد و رنج مردمان ا

ثار و نتایج آها  کنونی این حرکت کنم در جهان پیچیدة مخالفم و فکر می االصول ، علی بشردوستانه در قالب اقداماتنظامی 
به را  آندردناك و ویرانگر  اق و لیبی و سوریه نتایج تلخ وهاي اخیر در افغانستان و عر در سالچنانکه ؛ ورددهشتناکی به بار می آ

با این قضیه همدلم و . ن هم تجزیه هند استآنمونه تلخ  باشد؛ کنم که امر موجهی نمی دیده ایم؛ با تجزیه هم مخالفم و تصورعیان 
گیري سیاسی را با پروژه  این جهت، اما ارتباط منطقیِ کرده خطابه نظرم در این تشخیص و تصمیم سیاسی خود  هم الهوري اقبال

  .در نمی یابمدرست احیاگرانه اقبال  وهانۀدین پژ
  

ـ دفاع  یر سروش چنانکه به تفصیل آمدبه تعب یا روشنفکرانه ـ احیاگرانه اقبال  ةژاز پرواوال  .بخش دارد دو پاسخ من. خالصه کنم
باید به نحو پسینی درباره کار کنم  و فکر میچندان رهگشا  نمی دانم  ااصالح ر/ همدلم و تفکیک میان دوگانه احیا با آنکنم و  می

به فرض که . بینم نمی مقوله  میان این دو ط ارگانیک و منطقی ايارتبا دوم اینکه. و بار رفرمیستی در عرصه دیانت سخن گفت
چرا باید دست به و ؟ منطقی احیاگري به روایت دکتر صدري  انگاشته شود ولی چرا این تصمیم غلط باید از نتایج ،اقبال خطا کرده

  ؟زدهاي احیاگرانه اقبال  تجدیدنظر در ایده وبازنگري  مل و تأ
  

مهدویت «که  شدهنقل  ایشاناز قول گیري احیاگرانه کار دکتر سروش،  عنوان مصداقی از جهت به :انداز ایران چشم
ي شیعی ایران، یا باید مهدویت را کنار نهاد یا  طبعاً این گزاره بدان معناست که در جامعه. »ستا متنافر با دموکراسی ذاتاً

دکتر و  شدهاز کجا نقل گزاره دانم که این  م اما نمیکن کم و بیش دکتر سروش را دنبال می بنده شخصاً. دموکراسی را
اند که من صحبتم ناظر به دو سخنرانی دکتر سروش تحت  شان گفته البته در ابتداي مقاله .اند درسی ندادهآهم  صدري

سوي اکنون سوال این است که آیا گزاره مربوط به همین شکل از . است »اقبال و خاتمیت«و  »اقبال و مهدویت«ن اویعن
  .دکتر سروش نقل شده و چنانچه نقل شده بیشتر در مورد داللت هاي این گزاره توضیح بفرمایید

  
مهدویت و «سروش در پاریس با عنوان  گردد؛ سخنرانی دکتر بر میشمسی این بحث به اواسط دهه هشتاد  :دباغدکتر سروش 

متنافر با  ذاتاًمهدویت « در مورد. پور انجام شد سعید بهمن االسالم حجت آن هم مکاتباتی که میان ایشان و و پس از »دموکراسی
و  اوالً ،در آنجا دغدغۀ دکتر سروش چنانکه در می یابم،. دشان چنین تعبیري به کار برده باشدانم ای بعید می ،»دموکراسی است

مکاتبات پس از آن در اریس و ایشان در پ .و نسبت  میان مهدویت و خاتمیت ربطناظر به  و ؛یک دغدغه الهیاتی است بالذات
در این بحث  ؛ایده مهدویت است به نحوي که متضمن نفی خاتمیت نباشد صورتبندي دلمشغولپور  بهمن حجه االسالمقلمی با 

اي برخوردار باشند که پیامبر  از همان پشتوانهتدالل ایشان این است که اگر ائمه شیعی اس. امامت ست از  مفهوما  مهدویت مصداقی
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تفسیر شریعت محمدي  شرح ودر مقام  شان باشد نه اینکه صرفاً پشتوانه سخن امامانو شخصیت  رخوردار بوداز آن ب امی اسالمگر
ل شان، فتوا دادن ایشان، به رغم می  سخنالزمه  ؛و سخنانشان براي دیگران الزام آور باشد کنند ابداع شریعت می بلکه شخصاً باشند،

یند، باید به نحوي این آ ورند و در مقام تشریع بر میآ شریعت تازه می ،اقع اگر ائمه به روایت شیعیاندر و. استبه نقض خاتمیت 
در کتاب  خاتمیتمفهوم  از  دکتر سروش بندي بنا به صورت . بندي کرد که متضمن نفی خاتمیت نباشد را صورت آموزه االهیاتی

که شخصیتش پشتوانه پس از نبی کسی نخواهد آمد  ابدین معناست و نبی حقوقی  یتصشخ قِ، متعلَخاتمیت ؛بسط تجربه نبوي
لوازمی  چنیناز امامت،  یغال شیعیانِ تلقیاست که  بر این باورسروش دکتر . باشد آور براي دیگران الزام و سخنانش سخنانش باشد

قابل جمع  ، با خاتمیت ي که از ایشان دارندکنند و تصویر اما رفتاري که با ائمه می ،ورندآ زبان نمی امر را برهرچند این دارد؛ 
  . نیست

 مدعاي . ی که آمد مساله کم و بیش روشن شده باشدبطه با مهدویت و نسبتش با دموکراسی، تصور می کنم با توضیحاترا در
 .لف داردتخا اسی و درك امروزین ما از ساز و کار دموکراتیکبا دموکر  این تلقی از امامت و مهدویت، سروش این است که

دوباره امامت و مهدویت را مفاهیم به نحوي  را موجه بینگاریم؛ باید و آن م ساز و کار دموکراتیک را برگیریمحال، اگر بنا داری
 ،بازسازي شود دربارة مفاهیم امامت و مهدویت   یتلقی الهیاتآن  اگر .از میان برداشته شود بندي کرد که این  ناسازگاري صورت

این ملخص  .دیانت و سیاستمیان  رابطۀتقریر مجدد جمله در فلسفه سیاسی و  از، بر آن مترتب خواهد شد نوینی آثار و نتایج
دانم، مطلب تازه اي از  میتا جایی که هایی که ذکر کردید،  انیرسخن در . ها طرح کرد در آن سال مباحثی است که دکتر سروش

  . این حیث طرح نشده است
باید  هاي پیشین، پاسخ به پرسش درادامۀ. ئل باشدذاتی براي دموکراسی یا مهدویت قا دکتر سروش کنم تصور نمی در عین حال،

موکراسی یک کار روشنفکرانه  و رفرمیستی است و در جاي خود رهگشا و بگویم تأمل درباره نسبت میان امامت و مهدویت و د
اگر کسانی آنها را ناموجه می انگارند، انتقادات ها باید باز باشد و  کنم مجال براي طرح این ایده میچنانکه آوردم، تصور. مبارك

. موضع سنتی و کالسیک دفاع کرده استو از   سروش جواب داده به دکترپور  بهمن که حجت االسالم چنان خویش را طرح کنند؛
طرفین  مدعیات ارزیابی دربارة. ی کنندممراجعه  و امروزه هم بدان نظاره گراین مباحث و مناظره هاي قلمی  بوده انددیگران هم 

  . ، باید استدالل هاي اقامه شده به وسیله طرفین را بررسی کرد و اتخاد رأي کرداین مسئله االهیاتی 
  

 لوازمی دارد که پروژةتأکید بر دوگانۀ احیا و اصالح . چنانکه آوردم، باید نسبت به طرح این مباحث دینی و االهیاتی گشوده بود
به طرح مسائل نسبت علی االصول دانم دکتر صدري عزیز هم با سخنان بنده همدلند و  می. را با موانعی دچار می کندنی رفرم دی

چنانکه آوردم، . ایده تفکیک کردو لوازم منطقی مترتب بر یک  شخصیاما باید میان ترجیح و مشی  چنینی گشوده اند؛ این
نوعی  در این میان مدد گرفته شود که متضمن  » سراب«تعابیري نظیر   زااگر وصا خص ؛مطرح استاستدالل شیب لغزنده در این جا 

 ،شود به سراب ختم مینامتعارف رفرم دینی و طرح ایده هاي شاذ و  جادهآیا  پرسید کهاگر از من ب .داوري هم هست ارزش
مورد بررسی  تجربیـ به نحو پسینی  و طرح شودها  این ایدهم که یدهاجازه . و نسبت به آینده، خوشبین و گشوده ام گویم خیر می

ن نباشیم و به آدلمشغول آثار و نتایج مترتب بر  و چندان باور داشته باشیم عمیقاً ها ها و ایدهنهادمیان  یدیالکتیکرابطۀ به . قرار گیرد
و تأثیر  و قوتی نمی یابند ندی شوعلل و عوامل گوناگون پس زده م به ،طرح می شوند یی کهها از ایده ه باشیم که برخیخاطر داشت

   .قضاوت را به تاریخ بسپاریم. چندانی نمی گذارند
  

  . کنم از مشارکت شما در این گفتگو سپاسگزاري می :انداز ایران چشم


