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   ینید يرکفنشور و داژن ینغ

  »پاسخ سروش دباغ به موسی غنی نژاد«

  

  1/12/92 :خروم ،هبنش جنپ زور ،هشیدنا هحفص ،دامتعا همانزور :عبنم

  
را برایم فرستاده و نظرم را دربارة آن » اعتماد« روز گذشته، چند نفر از دوستان عزیز مصاحبۀ اخیر موسی غنی نژاد با روزنامه 2در 

اما با خواندن . آن بهره برماي را بخوانم و از   پیش از اینکه مصاحبه را بخوانم، انتظار داشتم مصاحبۀ انتقادي عالمانه. اند جویا شده
از یک فرد دانشگاهی انتظار . وجه بوده و گفتگوي ایشان فاقد شرط اول قدمِ اخالق علمی است مصاحبه، دریافتم که انتظارم بی

ه دهد ک رود که دربارة مقوله اي سخن بگوید که با آن آشناست و ادبیات آنرا خوانده؛ مرور مصاحبۀ ایشان به سهولت نشان می  می
مغلوط، با آثار عبدالکریم سروش و دیگر نواندیشان  مصاحبه کننده از دور دستی بر آتش دارد و جز برخی سخنان کلیِ شفاهیِ بعضاً

تواند با آراء سروش و یا هر متفکر دیگري همدل باشد و یا نباشد، ادلۀ ایشان را بپذیرد یا  جناب غنی نژاد می. دینی آشنایی ندارد
. اي ورود چندانی ندارد؛ بهتر است یا در آن ورود نکند و یا تمهید مقدمات کند و سپس وارد میدان شود  ی در حوزهنپذیرد، اما وقت

  :فقرات ذیل از مصاحبه ایشان را در نظر آورید
 

کند اما  میداد و بیداد زیادي . نمونه یک ذهن آشفته، غیرمنسجم و پرهیاهو. از نظر من دکتر سروش بسیار شبیه دکتر شریعتی است«
در اندیشه   کند اما معلوم نیست فلسفه وي چه جایگاهی دکتر سروش از پوپر زیاد دفاع می. سخن روشن و مهمی براي گفتن ندارد

پذیري و دموکراسی و حقوق بشر مخلوط کنید ببینید چه معجونی از  شما اندیشه عرفانی را با پوپر و ابطال. عرفانی دکتر سروش دارد
کار است و  دکتر سروش هم مانند پیشکسوت خود از زمین و زمان طلب... آید از آلیاژ پوپر و مولوي فلز خوبی درنمی .آید آب درمی

پس اگر امروز . کند آقاي سروش هنوز از دکتر شریعتی دفاع می... گویند اسالم باید از سیاست کنار برود ایشان می... معلوم نیست چرا
بینید  شما تجربه نهضت مشروطه را اگر مطالعه کنید، می...درجه تغییر کرده  180صی برود فکرش گوید اسالم باید به حوزه شخ می

  .»فقها نقش مهمی در آن داشتند یعنی همان بخش از اسالم که از دیدگاه دکتر سروش باید آنها را کوبید
 

  :مبخش از مصاحبه را در ذیل می آور به اختصار، اهم خطاهاي این
 

هاي  اند که مفاهیم متعددي در دهه هر دو در عداد متفکران مفهوم سازي. شریعتی آشفته و غیر منسجم بود و نه ذهن سروشنه ذهن . 1
بازگشت به «  ،»انتظار مذهب اعتراض« ،»تشیع علوي، تشیع صفوي«: انداز شده اند؛ مفاهیمی که تأثیرگذار بوده و طنین گذشته ساخته

ذهن آشفته و پریشان . اند  برخی از این مفاهیم» ذاتی و عرضی در ادیان«و » قبض و بسط شریعت«، »بسط تجربه نبوي«، »خویشتن
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اگر ذهن و سخنان این دو نفر . تواند مفاهیم و گفتمان بسازد، هر چند ممکن است به خطا رود و استدالل هاي ناموجهی اقامه کند نمی
آتشی بود در «: فضاي عمومی و اجتماعی تأثیر گذار بوده و مخاطب پیدا کرده آشفته و مبهم و غیر منسجم است، چرا تا این میزان در 

  .»این خانه که کاشانه بسوخت
صورت و « کی و کجا فلسفۀ پوپر در اندیشه عرفانی سروش نقش ایفا کرده؟ کجا اندیشه عرفانی سروش که در مباحثی چون  .2

در ! تقریر شده با پوپر و ابطال پذیري خلط شده؟» الیت باطنی، والیت سیاسیو«و » قمار عاشقانه«، »قصه ارباب معرفت« ، »بی صورتی
در کثیري از ابیات » مثنوي«کند، اما براي صورتبندي ادله خویش؛ چرا که مولوي در  برخی از مقاالت، سروش به موالنا استشهاد می

تفکیک میان . نُرم و قالب رایج آن روزگار بوده است براي سخنانش دلیل آورده، در عین حال ادلۀ خویش را در قالب نظم ریخته که
  .به نیکی این امر را تبیین می کند» نظم«و » شعر«

هاست از اسالم دموکراتیک  فکرانش، سال سروش به چه معنا از زمین و زمان طلبکار است؟ کسی که نظیر دیگر دوستان و هم. 3
فکرانش و  حق ندارد بانگ اعتراض خویش را بلند کند و از آنچه بر او و هم هاي گزافی پرداخته، دفاع کرده و بابت این کار هزینه

  دانشجویان رفته ذکري به میان آورد؟؟
تفکیک کرده » دیانت و حکومت« و » دیانت و سیاست«، بلکه میان رابطۀ »اسالم از سیاست باید کناربرود«سروش هیچگاه نگفته . 4

نه اولی؛ چرا که رابطۀ میان دیانت و سیاست برخاسته از دل یک جامعه است و به پسند و  و از جدایی دومی سخن گقته و دفاع کرده،
در یک جامعۀ دینی، به نحو طبیعی، ارزش هاي دینیِ متدینان در همه شئون زندگی از . شود شود و نه جدا نمی دستور کسی نه جدا می

 .یان دین و حکومت است و نه رابطۀ حقیقیِ میان دین و سیاستسخن بر سر رابطۀ حقوقی م. کند شان ریزش می رزي و جمله سیاست

 
 20 یافت که سروش با همه احترامی که براي شریعتی قائل است، را خوانده بود، درمی» فربه تر از ایدئولوژي«اگر جناب غنی نژاد . 5

  .کند گوید و دفاع می سخن می »حکومت فرادینی«هاست از  سال پیش پروژه اسالم ایدئولوژیک شریعتی را نقد کرده و سال
اند؛ بلکه سخن بر سر بازخوانیِ انتقادي سنت فقهی و  نه سروش و نه دیگر روشنفکران دینی هیچگاه از کوبیدن فقه سخن نگفته. 6

توزین احکام اجتماعی فقهی در ترازوي اخالق است و حفظ روح و ذاتیات شریعت و ترجمۀ فرهنگیِ عرضیات به نحو روشمند و 
  .روشن است که این مواجهۀ عالمانه و دین پژوهانه با سخن ژورنالیستی و سطحیِ کوبیدن فقه فرسنگها فاصله دارد. زوارسا

  :در مصاحبۀ ایشان، خطاهاي جدي دیگري نیز دیده می شود، که به مصداق. 7
  زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست     اي مطرب شریف باقی این غزل را

  
 .گذرم از آنها در می

اندرکاران روزنامه  ندارد و دست» اعتماد« که سروش مجال دفاع از خود را در روزنامۀ  من اگر جاي غنی نژاد بودم، از آنجائی
کردم و انتقادات خود را زمانی طرح می کردم که او نیز بتواند از خود  محابا به او حمله نمی توانند پاسخ سروش را منتشر کنند، بی نمی

  .دفاع کند
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جالب است که کسانی چون موسی غنی نژاد و سید جواد طباطبایی بر روشنفکري چون عبدالکریم سروش که پروژة سیاسی  .9
اند و  کشند، اما نسبت به قاریان اسالمِ غیر دموکراتیک نظیر احمد جنتی و محمد تقی مصباح یزدي ساکت دموکراتیکی دارد، تیغ می

  .هاي نواندیشان دینیِ دموکرات نقصان دارد و مشکلی از جانب دیگران در میان نیست ایده تو گویی تنها. دیدة خطا پوش دارند
امیدوارم ایشان در . این مصاحبه بیش از هر چیز آشنایی اندك جناب غنی نژاد با ادبیات روشنفکري دینی را نشان می دهد. 10

  .نه موضع نگیرندچنین سهل گیرانه و غیر مسئوال این) اقتصاد( حوزة تخصصی کار خود


