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  تفكر    مدام
  حميدرضا    ابك

   سروش    معلم   نقد   بود   و    اين    ويژگي   از   او    ساخت اي چهره    كه   در   هر    اي دوره   از    اش زندگي

   به   نقد    بيرحمانه   خود   و    ديگران    پرداخت

  حاال   ديگر    عبدالكريم    سروش    بخش    مهمي   از    فرهنگ   معاصر   ما    شده    است .   به    سهم    سروش   در
  پيشبرد    پروژه    روشنفكري    ديني    توجهي   بسيار   و    به    نقش   او   در    عقالني    كردن

   هاي گيري تصميم    اجتماعي  -    سياسي   افراد   در    هاي سال   اخير ،    كمتر اندكي    اشاره    شده    ،  است

  اما   هنوز    هاي جنبه    ديگري   از   وجود   و    شخصيت   دكتر    سروش    باقي   اند مانده    كه   گويا   دارند

.    به    فراموشي    سپرده   شوند مي
   سروش    معلم   نقد   بود   و    اين    ويژگي   از   او    اي چهره    ساخت    كه   در   هر    اي دوره   از    اش زندگي

   به   نقد    بيرحمانه   خود   و    ديگران    پرداخت   و   در    شمايل    متفكري   ظاهر   شد    كه    به    شاگردانش
   آموخت    كه    براي    رسيدن    به    سرمنزل   مقصود    انديشه   از "   پل"    سروش   بگذرند   و   بر    درگاه    تفكرش

   رحل    اقامت   نيفكنند.  گويا    اكنون    شاگردانش   نيز   اند آموخته    كه    نرم    نرمك    به    توصيه

  استاد    جامه    عمل   بپوشانند   و    سهام   انتقاد   از   او   را   بر    كمان    عقل   و    زبان   بنهند.
  از    سوي   ديگر "   جديت"    هم    يكي   ديگر   از    هاي ويژگي    زدني مثال   او    است .   كافي    است    كه   با
   سروش   در    اتاق    اش خصوصي   در    انجمن    حكمت   و    فلسفه   قرار    مالقاتي    گذاشته   باشيد   تا   از
   كثرت    كتابهاي    متنوع   و   جديد    گشوده    شده   بر   ميز    اش اي قهوه   دريابيد    كه    فضلش   از   غيب

   نرسيده    است   و    دانشش   جز   در    سايه   پشتكار    هميشگي    به    دست    نيامده    است .  حتما    آه   از   نهاد
   دانشجوياني    كه    امروزه   در    هاي كالس    درس   اساتيد    معظمشان   حاضر   شوند ،  مي   با    شنيدن    اين

   نكته   برخواهد   آمد    كه   تحرير    يك    تكليف    درسي   دو    واحدي   مربوط    به    فلسفه    تاريخ   يا    مثنوي
   ،  مولوي    چه    دماري   از    شاگردان    مشتاق   و   يا   مجبور   دكتر    سروش   آورد درمي .  او    به "   قانون

   بقاي    پروژه"   در   ها دانشكده    پايان    داده   بود   و   خواستار    ،  تاليفي   ولو   در   حد    اشاره    به

   يك    نكته    ،  بديع    شده   بود  از    بسياري    ام شنيده    كه    وقتي    براي    انجام    ،  تكليفي    كه    البته
   به   او    به    عنوان   استاد    موظف   مربوط   شد ،  نمي    جهت    مشورت   و   يا   شايد    هم    كنجكاوي    محض    به

   ديدنش   رفتند ،  مي    چندان    غرق    هاي راهنمايي   او   شدند مي    كه   از    جدي    بودنش    شرمنده

.   گشتند مي

   نقادي    ،  وجديت    نكته    ديگري   در    شخصيت    سروش    فراهم    آورده    كه    توان مي "   شاگردپروري"
   ،  ناميدش    طيف    مخاطبان    ،  سروش    حداقل   در    اين    هاي سال    پس   از    دوم   خرداد ،     عامياني   را    شامل

  شد مي    كه   شايد    چندان    هم    چيزي   از    هاي گفته   او   آوردند سردرنمي  نظر صرف   از    اين    كه    چه
   چيزي    باعث   شد مي   آنها    به   خود    اجازه   دهند   در    پايان    هاي درس   او    هايشان پرسش   را    مطرح

  كنند ،     موضوع   جالب    توجه    اين   بود    كه    سروش    به    سوال   نامربوط    آنان    ويرايشي   جديد   داد مي

  و    پس   از    آنكه    به    همه   قبوالند مي   منظور   پرسشگر   از    سوالش    اين    بوده    ،  است    به    ارائه
   پاسخ    پرداخت مي   و    مدت    مديدي    به   وگو گفت   با    همان    مخاطبي    پرداخت مي    كه   حاال   ديگر
   جسارتش   دو    چندان    شده   بود   البته   در    خالل    همين   وگوها گفت   بود    كه    ضرورت    توجه    به

   رويكردهاي    عقالني   و    منطق   محور   را    به    همه    مخاطبان   يادآور   شد مي   و    نشان   داد مي    كه

   هيچ    سطحي   از   وگو ،  گفت   ولو    ميان   استاد    متخصص   و   شاگرد    ،  عامي    بدون    بردباري   و    تسامح    به

   انجام   نخواهد   رسيد.
  اما   دكتر    سروش   دو    ويژگي    عمده   ديگر    هم   دارد   اول    اينكه   او    به    خوبي    دريافته    است
   معارف    بشري    آنگاه   بسط   و    اي توسعه   در   خور   يابند مي    كه    دهندگان ارائه   يا   ديگر

   متوليان    آن    معارف   بتوانند    به    پركردن    خاليي    دست   يازند    كه    همواره    ميان    متخصصان   و

   عاميان   وجود   خواهد    داشت ."   عمومي    كردن    دانش"   آورد دست    ،  خواسته   و   يا   در    بدترين   تفسير
   ،  ناخواسته    سروش   بود.   گرچه   او    به    هاي آفت    اين   رويكرد    هم   آشنا   بود   و   كوشيد مي   با

   حضوري    مدام   در    عرصه    مطبوعات   و    ،  حتي   در    دوره    ،  خاصي   در    هاي رسانه   ديگر ،    ها كژفهمي   و

  ها بدانديشي   را    مانع   شود.

   ويژگي    دوم   شايد    ترين مهم    خصوصيت    التحصيل فارغ    سابق    دبيرستان    علوي   و   استاد   امروز

   هاي دانشگاه   آمريكا   باشد."   حركت   در    خالف    جهت    جاري"  ،       كه   در    هايي سرزمين    چون   كشور   ما
   كه    هاي نام    گوناگوني    چون    جهان    سوم   و   در    حال    توسعه   و   در    حال   گذار   و   صد    عنوان   ديگر

  بر   آنها   اند ،  نهاده    نه   تنها    شجاعت   و    جسارت   بسيار   طلبد مي    كه    هاي ماليات    گزافي   از
   سوي    عوام   و    خواص    به    همراه   دارد.   بحث   بر   سر    صحت   و    سقم    هاي نظريه    يك   متفكر    ،  نيست

   بلكه   منظور ،     اهتمام   او   در    طرح   و   پيشبرد    مباحثي    است    كه    چندان   مد   روز   نيستند ،    يا
   اينكه   اصال    مطرح   اند نشده    كه   بخواهند    تبديل    به    ويتريني   از   ها انديشه   و    گفتارهاي

   شيك   و   باب    دندان   شوند .   سروش   كمر    همت    به    ،  بازنگري   اگر    نگوييم    ،  اصالح    بنيادي   در
   بسياري   از   ها نظريه   و    مفاهيمي    بست    كه   ها سال   بود   در    عرصه   تفكر    فلسفي   و    ديني   كشور

  ما   و    حتي    چندين   كشور    كيش هم   و   جوار هم    به    عنوان    اصول    سليم عقل    پذيرفته    شده   بودند.

   سروش    هم    اكنون   در   آمريكا    به   سر   برد مي   و    هايي زمزمه   از    بازگشت   او    به    وطنش    به    گوش
  رسد مي .  او   در    يكي   دو    سال   اخير   كمتر   در    عرصه    عمومي   ظاهر    شده    ،  است   اما   مطمئنا    اين

   موضوع    به    دليل   از    بين    رفتن    عالقه    مخاطبان    قديم   و    جديدش    به   او    نيست.
  او    صرف   نظر   از    اينكه   باز    هم   در   پيشبرد    هاي انديشه    فلسفي -    كالمي   در   كشور   ما    نقشي

   محوري    داشته   باشد   يا    ،  نه    نام   خود   را   در    فهرست   كتاب    ركوردهاي    هاي انديشه    نوآورانه   و

   تفكرات    خالقانه    ثبت    كرده    است.

   سروش    بخش    مهمي   از    فرهنگ   معاصر    ماست.
****

  در    يازده   ،  1997  مارس   دكتر   محمود    ،  صدري   دانشيار    شناسي جامعه    دانشگاه    زنان    تگزاس   در

   اتاقي    واقع   در    يكي   از    هاي هتل   مركز   شهر    ،  هوستون   با    عبدالكريم    سروش    وگويي گفت    انجام
  داد.   اين   وگو گفت    كه    يك   روز    تمام    به    طول    ،  انجاميده    اي نامه زندگي    فكري   از    سروش    است

.    كه    به    هاي جنبه    متفاوت   و    گوناگوني   از    ،  شخصيت    زندگي   و    تحول   افكار   او   پردازد مي
   صدري    كه    دكتراي    اش شناسي جامعه   را   از "   مدرسه   جديد    تحقيقات    اجتماعي"    نيويورك   اخذ

   كرده    ،  است    هنگام    انجام    اين    ،  مصاحبه    يازده    نوشته   از    ميان    ترين مهم    مقاالت    سروش   را

   به    زبان    انگليسي    برگردانده   بود .  او   در   1999  سال    وگوي گفت   مذكور   را    به    همراه    آن
   يازده    مقاله   با    اي مقدمه    انتقادي   و    برخي    حواشي    به    قلم   خود   و    برادرش   احمد    صدري   با

   عنوان
Reason, Freedom & Democracy in Islam: the Essential Writings of Abdolkarim 

Soroush 
  توسط    انتشارات    دانشگاه   آكسفورد    به    چاپ   رساند.   اين   وگو گفت    به    زبان    فارسي    انجام
   شده    است   اما   تنها    منبع    دسترسي    مابه    ،  آن    ترجمه    اش انگليسي    بوده    است .   اميرحسين

   تيموري    اين   وگو گفت   را    ترجمه    كرده   و    آن   را    براي    بررسي   و    اصالح   نزد   محمود    صدري

   فرستاده   و    صدري   نيز    پيشنهادهايي    جهت    اصالح    آن    به   او    ارائه    كرده    است.

   صدري   در    مقدمه   كتاب   منتشر    اش شده    آورده    است    كه:"   بيش   از    يك    سال    روي   11  ترجمه
   مقاله   از   دكتر    سروش    همراه   با    يك    مقدمه    انتقادي   از    وي   كار    كردم مي    كه    متوجه    شدم    وي

  از    هوستون (Houston)   ديدار   كند مي  -    يكي   از    هاي سخنراني    وي   در    طي    هاي مسافرت

   اش علمي   در   آمريكا   در   شهر    هوستون   بود.

   سپس    به   او   پيشنهاد    كردم    كه    براي    يك    زندگي    نامه    فكري   با   او   وگو گفت    نمايم .  با

   استفاده   از    ساعات    متمادي   كار    مشترك   و    مباحثه   در   مورد    نكات   جالب    هاي نوشته   بسيار
   غامض    ،  وي    من    آشنايي    ضروري   را   از    شخصيت   و   تفكر    وي    براي    ترسيم   خطوط    كلي   مسير   وگو گفت

  در    ،  ذهنم   كسب    كرده    بودم   وگوي گفت    خودمان   را    كه    يك   روز    تمام    طول   كشيد   در    يك   روز

   ابري   11در    1997  مارس   در    اتاق    وي   در    هتلي    واقع   در   مركز   شهر    هوستون   آغاز    كرديم.

   براي    صرف   ناهار   و    ساعاتي   بازديد   از   معبد   زيبا   و   نظير بي "  روتكو"  ،      وگو گفت   را    متوقف
   كرديم .   ساعات   بعدازظهر   نيز    آهسته    آهسته   در    حالي    كه   با    هم    صحبت    كرديم مي    سپري   شد   و

  با    اولين    پرتوهاي   غروب   خورشيد    به   وگو گفت    پايان    بخشيديم .   سپس    من   نوار    اين   وگو گفت
  را    روي   كاغذ    آوردم   و    ترجمه    كردم   و    براي   كسب    پيشنهادات   بيشتر ،    نزد    ايشان    فرستادم    كه

  در    صورت    لزوم    نكاتي   را   بيفزايند    كه    البته    اعمال   نظر    اندكي   نمودند."
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   برخي   از   آثار   منتشر    شده    صدري   عبارتند   از:   االهيات    سياسي   در    ايران   معاصر ،    در
   ژورنال    المللي بين    ،  سياست    فرهنگ   و    جامعه ;    مفاهمه    درون    فرهنگي :   ماكس   وبر   و    لويي

   اشتراوس;   تصاوير   غرب;   خرد ،     آزادي   و    دموكراسي   در    اسالم .  در    يكي   از    هاي شماره    نشريه

   كيان    اي مصاحبه هم   با   حضور   احمد   و   محمود    صدري    درج    شده   بود.

  از    اين    ،  پس   در    روزهاي   فرد ،    در   هر    كدام   از    صفحات    جهان    ،  فرهنگ    بخشي   از    مصاحبه    صدري

  با    سروش   منتشر   خواهد   شد.
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