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 : سوِی رساِب با َغَرر( جلسه سزیدهم ) خالصه  

« به پیامرب و اسالم واقیع ممکن است. راسیت اگر »اسالم واقیع به چنگ نیامدین است«، مدیع  »نیل« و »تقرب 

 حمرتم از کجا تفسریهای موجود از اسالم را به »تفسریهای درست و نادرست« تقسیم کرده است؟!  

افیایی و شخصییت  آچنه در طول تاریخ اتفاق افتاده معلول عوامل متعدد اقتصادی، سیایس، اجتمایع، فرهنیگ، جغر

 افراد است، نه تک اعمل، آن هم شخصیت پیامرب.  

خشونت پریوان پیامرباین که مدیع مظهر عشق و صلح معریف کرده است )از قبیل مسیح و بودا( چگونه با چننی  

 مبنایی قابل توجیه است؟ 

پیامرب اقتدارگرا که در بنیاد  الزمه پدیدارشنایس عدم داوری است و داوری خود فرد را در پرانزت گذاشنت. اداعی  

آن داوری رصیح نهفته است به هیچ وجه من الوجوه پدیدارشناسانه نیست. ظاهرا ایشان زماین که این واژه ها را  

 شناخیت مبتال بوده است.   موضیع در حوزه روش  فراموش به اکر یم برده به 

گری کرده است؟  گری را فدای اشعری یگ نومعزتیلارزش اداعی پیامرب اقتدارگرا برای مدیع چقدر بوده که به ساد

این اداع همانند عشق به دخرت ترسا برای شیخ صنعان در منطق الطری عطار یم ماند، که همه مباین فلسیف و دیین  

 مدیع را برباد داده است.             

را باعث یم شود. مدیع در  مجع رویکردهای صوفیانه و فلسفه حتلییل در یک دستاگه فکری اندیشه ای ناسازاگر  

آثار خود از تبینی خطیبانه عرفاین نتایج الکیم و فلسیف گرفته است. آچنه این ناسازاگری روش پریشانه    از  بسیاری 

https://kadivar.com/18962/
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 را پوشانده مهارت او در خطابه است.  

 مدیع تا کنون حداقل سه دوره درباره فرااخالق را پشت رسگذشته است:  

 ارزش «، »تفرج صنع« و »اخالق خدایان« موضیع نسیب گرا دارد.   در کتابهای »دانش و  . ۱دوره  

زماین که خود را نومعزتیل معریف کرده و در کتاب »ادب قدرت، ادب عدالت« موضع اخالق واقع گرا و   . ۲دوره  

 شناخت گرا داشته است.   

 گرای اخالیق است.  در رویکرد پیامرب اقتدارگرا نسیب  .۳دوره  

بنده آقای مخیین است. مدیع شیفته شخصیت آقای مخیین بوده و هست و او را جلوه پیامرب عنوان اعرف مسلح زی 

 فرض کرده و در حقیقت آقای مخیین برای وی پیل شده تا بتواند شخصیت پیامرب را درک کند.  

ت  وجوه مشرتک مجهوری اسالیم و طابلان: هر دو طرفدار اقتدارگرایی، حکومت اسالیم، جامعه بسته، و رشیع

در ایران ظاهرا با استقرار طابلان به طور    ۱۴۰۰به مثابه قانون هستند. یک دست شدن حاکمیت از اواسط مرداد  

 اکمل در افغانستان مصادف خواهد بود. اداعی پیامرب اقتدارگرا به مزنهل عقبه ایدئولوژیک اسالم طابلاین است.  

حکومت اسالیم ایران یم خورد، نه مجهوری اسالیم مورد   اداعی پیامرب اقتدارگرا به درد امارت اسالیم طابلان و

 نظر اصالح طلبان.  

 در رویکرد مدیع، اصالح دیین ابزاری برای حتقق اصالحات سیایس است.  

 *** 

به    ۱۳۶۷ایران و از بهمن    یکی از پژوهشگران نواندیش و خطبای پرشنونده  ۱۳۵۷عبدالکریم رسوش از سال  

زبان حمسوب یم شود. مروری بر بیش از یس کتاب  ترین روشنفکر دیین فاریس مدت بیش از دو دهه شاخص 

او اکرنامه نشان یم منترششده  را  پربار  و  ای  فلسفه علوم جتریب  مباحث  مولِف  و  دهد. حساب رسوش مرتجم 
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ز حساب رسوش به عنوان روشنفکر دیین جداست. حبث  اجتمایع، الکم جدید، عرفان، اخالق نقیل و سیایس ا

 »چالش اسالم و قدرت« نقد رسوِش روشنفکر دیین به امجال و »اداعی پیامرب اقتدارگرا« به تفصیل است.  

پای »رسوش  نیم به  را  عرفان(  و  فلسفه  مباحث  )پژوهشگر  یک«  یا »رسوش  متقدم«  امتیازات »رسوش  توان 

ر دیین( هزینه کرد. یم توان قدرشناس خدمات »رسوش متقدم«، و در عنی حال متأخر« یا »رسوش دو« )روشنفک

منتقد منصف و رادیکال »رسوش متأخر« بود. مسری »روشنفکری دیین« ترسیم شده در کتابهای قبض و بسط  

رؤیای حممد، و خصوصا اداعی پیامرب   -تئوریک رشیعت، رصاطهای مستقیم، بسط جتربه نبوی، و الکم حممد  

این نقد  اقتد با قائل است.  ارگرا به شدت قابل مناقشه است. نقد قوْل دیلل اهتمام، احرتام و دوسیت مشفقانه 

داشت آزادی بیان نسبت  بزرگرتین خدمت به »رسوش متقدم« است و به دیلل اهمیت جایاگه وی، در عنی پاس 

است: امتیازات رسوش   به ضعف مفرط »رسوش متأخر« باید به شدت حساس بود. این جلسه شامل دو خبش

متقدم، و رسوش متأخر )روشنفکر دیین( از زبان خودش. )*( پیشاپیش از نقد صاحب نظران استقبال یم شود.  

 عنوان جلسه در خاتمه ترشیح شده است.   
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 خبش اول. امتیازات رسوش متقدم 

پرسش این خبش: امتیازات فعایلتهای فرهنیگ عبدالکریم رسوش در حوزه های فلسیف، عرفاین، اخالق نقیل، 

تهران( از دهه چهل خطیب و سخرنان    ۱۳۲۴الکم جدید و اخالق سیایس چیست؟ عبدالکریم رسوش )متودل  

نلدن برای ادامه حتصیل( خطیب  )زمان اقامتش در    ۱۳۵۸تا ظاهرا بهار    ۱۳۵۱جمالس مذهیب در تهران، و از اسفند  

)یک سال قبل از پریوزی    ۱۳۵۶جلسات مذهیب ایرانیان خارج از کشور خصوصا دانشجویان بوده، و از اواخر سال  

انقالب( کتابهایش در تهران منترش شده است. یس کتاب رسوش متقدم )پژوهشگر فلسفه و عرفان( را به چهار 

ها که در ضمن چهار مبحث  یق وعرفاین، اجتمایع و دیین، و سیاست نامهدسته یم توان تقسیم کرد: فلسیف، اخال 

یا  به قلم مولف در معریف کتاب  آنها  از مقدمه  اند. در معریف امجایل کتابها نکایت  این خبش برریس شده  در 

وضعیت فکری خاص وی یا بریخ نکات یا فصول مهم کتاب در نهایت اختصار نقل شده به اظهار نظر ایضایح  

 انتقادی این قلم ختم یم شود.  یا 

این خبش در نهایت تقدیر و تمجید از عبدالکریم رسوش به دیلل خدمات فراوان فرهنیگ اوست. تقدیر و تمجید  

در ضمن نقد رادیکال آراء افراد غریمتعارف است. انصاف، اخالق و ادب نقد اجیاب یم کند که: عیب یم مجله 

وش حسن نیت منتقد را ملس کند، و خواننداگن و شنونداگن نمونه ای از  بگفیت هرنش نزی بگو. برای اینکه رس 

ابتاکرات حبث چالش  از  از نزدیک شاهد باشند این خبش مفید بلکه رضوری است.  نقد منصفانه اسالیم را 

اسالم و قدرت تفکیک بنی رسوش متقدم )یا رسوش یک( با رسوش متأخر )یا رسوش دو( است. اعدت رایج بر  

که وقیت فردی قرار است نقد شود فضائل و حماسن او نادیده یا انکار یم شود و جز نقاط نقص و اکسیت    این است

او برجسته نیم شود. من در رسوش متقدم امتیازات متعدد دیده و رسوش متأخر را پدیده ای رو به احنطاط و  

یم دهد و به عنوان یک مرشد فکری  تزنل یافته ام که دارد قبل از هر چزی فضائل حتصیل کرده خودش را برباد  
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( و این جلسه اشاره ۱راه و رسمش »رساب« و »آب شور« است به تعبری بلند حرضت موالنا که در جلسه قبل )

شد و یم شود. برای من حقیقتا یک معمای اغمض است که چگونه رسوش متقدم با مشخصایت که در این خبش  

 ر خبش دوم این جلسه و جلسه بعد خواهد آمد سقوط کرده است.     یم خوانید به رسوش متاخر با مشخصایت که د

 مبحث اول. کتابهای فلسیف 

مراد از کتب فلسیف فلسفه اسالیم، نقد مارکسیسم، فلسفه علوم جتریب و علوم اجتمایع و فلسفه اخالق اعم  

ر اشاره یم کنم:  از ترمجه و تایلف است. در این قسمت به چهارده کتاب رسوش در ضمن سه حبث به رشح زی

 های فلسفه علوم جتریب و اجتمایع.  های فلسیف، کتابهای فلسیف، و ترمجه چه خنستنی کتاب 

   های فلسیف چه کتاب   خنستنی   حبث اول. 

 
در تهران منترش شده اند    ۱۳۵۷و    ۱۳۵۶چه فلسیف عبدالکریم رسوش که همیگ در ساهلای  در این حبث پنج کتاب 

 شود:   معریف و توصیف امجایل یم 

( اولنی و آخرین کتاب او در فلسفه اسالیم است.  ۱۳۵۶)   نهاد ناآرام جهان خنستنی کتاب منترششده رسوش    الف. 

در مقدمه آن نوشته است: »نوشتاری که در دست خواننداگن قرار دارد کوشیش است در عرضه و تفهیم اراکن  
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های اصیل و پرغنای مریاث  علیم و بر پایه   - اسایس جهان بیین اسالیم: خدا، خلقت و معاد از دیداگه فلسیف

فلسفه اسالیم، و به صورت جمموعه ای وحدت یافته و هماهنگ و مرتبط که یم تواند همچون مقدمه ای بر  

تعلیمات اسالیم آموخته گردد. همه کساین که ایمان به غیب را از مباین بنیادین ایمان اسالیم یم شناسند، و همه  

وزشهای ایدئولوژیک پر حرکت اسالیم روزاگر ما وقوف اکمل دارند، و همه کساین که به  کساین که به ارزش آم

اهمیت تعینی کننده مبدأ و معاد در هرگونه جنبش فکری و علیم باور دارند و یم دانند که حرکت را به نام  

قوال صدرادلین شریازی  چزیی و برای چزیی آاغز باد کرد، این کوشش را ارج خواهند نهاد ... استناد مستقیم به ا

و استفاده از آراء او اوال به خاطر حمتوای پرمایه فلسفه او، و ثانیا برای نمودن اصالت این تفکر و زدودن احساس  

هرگونه دریوزه گری از فلسفه های این یا آن مکتب و اجیاد حس خودکفایی و استقالل در اندیشه معارص اسالیم  

... ]که[ با هرچه که ُمهر و نشان تصویب بیاگناگن را نداشته باشد با تردید و  روزاگر ما .است. نسل مسلمان هم 

ناباوری روبرو یم شود، برگرداندن استقالل تفکر و اجتهاد و صاحب نظری و جرأت اندیشیدن و خودکفایی از  

 ( ۲رضوری ترین رضوریایت است که پیش روی انسانهای مسلمان و مسئول قرار دارد.« )

نام »اینک مالصدر یا  ا و حرکت جوهری دو  و  اند که نیوتن و جاذبه عمویم  پیوند خورده  به هم  اند که چنان 

اینشتاین و نسبیت اعم. واحلق باید اذاعن نمود که عظمت و اهمیت کشف و ابتاکر نظریه حرکت جوهری و تاثری  

میت آن دو کشف عظیم  عمیق و پردامنه و درازآهنگ آن بر فلسفه و فرهنگ اسالیم به هیچ روی کمرت از اه

( اراکن جهان بیین اسالیم، ایمان به غیب، قدر و مزنلت فلسفه  ۳علیم در رسارس تاریخ علم و اندیشه نیست.« )

اسالیم و مالصدرا، و حس خودکفایی اندیشه اسالیم نکایت است که ظاهرا قریب به اتفاق آنان در کمرت از دو  

وش است، تصویر مباریک است که نسل من از عبدالکریم رسوش به  ( این نقطه رشوع رس۴دهه برباد یم روند. ) 

 خاطر دارد.            
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بر تضاد دیالکتییک به ضمیمه نقدی بر روش شناختدومنی کتاب منترششده رسوش  ب.   ،  نقدی و درآمدی 

ه شانه  ( است. تضاد دیالکتییک ستون خیمه مارکسیسم بود که در آن زمان در دانشاگههای ایران شانه ب۱۳۵۷)

دانشجویان مذهیب فعایلت یم کرد و به شدت مطرح بود. خالصه ای از مقدمه آن: »از متافزییک و قواننی آن  

نباید انتظاری را که از علم داریم داشته باشیم، همنی امر در مورد علم هم صادق است. متافزییک و علم دو  

به هسیت یم نگرند. علم به خبیش از هسیت ناظر است  اند که بر دو گونه مفاهیم استوارند و از دو نظراگه  معرفت

و متافزییک به همه آن. علم رشوط مادی الزم حدوث پدیده ها را تبینی یم کند و متافزییک رشوط الزم و اکیف 

را. نیف قواننی مسلم علیم مستلزم حمال عقیل نیست، اما نیف قواننی مسلم متافزییکی مستلزم حمال عقیل است.  

 لم در یم افتد اما با متافزییک نیم تواند درافتد. جتربه با ع

متافزییک نقش ارشاد و برنامه ریزی برای علم را دارد و به اعلم وسعت نظر و عمق بصریت و قوت یم خبشد.  

متافزییک به قلمروهایی دسرتیس دارد و پرده از رازها و نهاین هایی بریم دارد که هیچاگه در توان علم نیست که  

کیش و دست یازی کند. .... نقد متافزییک خوْد متافزییک است و نکوهش آن نکوهش خود است.  بداجنا رس 

نکوهش ما متوجه سخناین بوده است که غلطند و مغالطه آمزیند، در عنی اداعی بیطریف بیطرف نیستند، احاکم  

ردین نیست. نقد ما متوجه کساین  علم و متافزییک را ناشیانه بهم برآمیخته اند، و یا از چزیی توقیع دارند که برآو 

است که خواسته اند با علم متافزییک بسازند و متافزییک را تا مرتبه علم پاینی آورند و به خیال تصاحب گوهر  

چرایغ سحرآمزی بنام فلسفه علیم هم علم را در آستنی داشته باشند و هم متافزییک را. و فریاد ما بر رس  شب

 (  ۵داری؟ ]حافظ[« )جم از اکن جهاین دگرست / تو تمنا زلگ کوزه گران یم آنان این بود که: گوهر جام  

چه عبارت حکیمانه ای: »نکوهش ما متوجه سخناین است که غلطند و مغالطه آمزیند، و در عنی اداعی بیطریف 

 تری هم یم تواند داشته باشد.   بیطرف نیستند!« این عبارت مصادیق جدید 
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  علم چیست؟ فلسفه چیست؟ کتاب کم حجم اما پرحمتوای    ۱۳۵۷وش در سال  سومنی کتاب منترششده رس  پ.

خواندم و به عنوان یک دانشجوی مهندیس    ۱۳۵۸بود. این خنستنی کتایب است که من از این نویسنده در فروردین  

به    را بسیار پسندیدم. کتاب با این شعر حافظ رشوع یم شد: خوش بوَد گر حمک جتربه آیدمتمایل به فلسفه آن

( چننی نوشته  ۱۳۶۱میان / تا سیه روی شود هر که در او َغش باشد. رسوش در مقدمه حتریر دوم کتاب )فروردین  

اسالیم که بذر مبارکش در این دیار بدست برکت خزی رهرب بزرگوار انقالب افشانده    است: »شجره طیبه مجهوری 

آبیاری گردید و با توفیق حرضت حق همواره در ثمرخبیش است، سایه میمون    شد و به خون پاک جوانان خداطلب

خود را بر رس ساکنان این مرز و بوم گسرتده است و هر روز و هر دم رسیدن میوه ای شریین و ارمغاین نوین را  

و متفکران  نوید یم دهد. دانش جوان فلسفه علم در ظل ظلیل این مجهوری چننی یم نماید که رو به بایلدن است  

مسلمان این دیار عزم آن دارند که فیلسوفانه در علوم مغرب زمینیان بنگرند و غّث و سمنی استنباطات آنان 

( در زمان ناگرش این مقدمه وی عضو ستاد اعیل انقالب فرهنیگ بوده است. رسوش از  ۶را بازشنایس کنند.« ) 

    ، خواهد آمد.۳نامه -این نظر بریم گردد، در مقدمه سیاست

  چه کیس یم تواند مبارزه کند؟   خواندم کتاب کم حجم   ۱۳۵۸چهارمنی کتاب وی که من در اویل بهار    ت. 

( بود. نویسنده نتیجه حتقیق خود به دو شیوه فلسیف و علیم را اینگونه در مقدمه معریف کرده است:  ۱۳۵۷)بهمن  

ی و بدون باور به حیات اخروی نیم توان  »مبارز بودن جز بر پایه موحد بودن استوار نیست و یب اندیشه توحید

از جهاد دفاع کرد و یا به منظور دفاع جهاد کرد. مبارزه را شناخِت تضاد تلقنی نیم کند بلکه اعتقاد به توحید  

( نویسنده زماین این خطابه ها را ۷را یم آموزد و این باور به معاد است که آن دالور در جهاد را یم پروراند. )آن

که هنوز در انلگستان است. رسوش جوان با چننی اندیشه ای از خطبای پرشنونده آن دوره بوده است و    القا کرده

 مجهوری اسالیم از چننی اندیشه هایی رشد کرده و به اینجا رسیده است که یم بینیم.     
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علم    فلسفه تاریخ: فلسفه انتشارات حکمت کتاب کم حجم دیگری از وی منترش کرد:    ۱۳۵۷در اسفند    ث. 

تاریخ  تاریخ در غرب بود که توسط یک جوان تاریخ، فلسفه نظری  آراء جدید فلسفه  این کتاچبه هم حاوی   .

 مسلمان به فاریس معریف یم شد.  

حتسنی فلسفه اسالیم خصوصا مالصدرا،   ۱۳۵۷سیمای رسوش به شهادت کتابهای منترششده اش در سال    نتیجه: 

 فرهنیگ، ناگیه احنصارگرایانه به مبارزه برای مومنان به خدا و آخرت،  نقد فلسیف مارکسیسم، تکیه بر خودکفایی

( اکر  ۸و شیفتیگ به رهرب انقالب بوده است. این خطوط یلک و سمت و سوی فکر اغلب مسلمانان آن دوران بود. ) 

 وی توجیه فلسیف جریان اغلب بوده است.  

 کتابهای فلسیف   حبث دوم. 

 
 معریف و توصیف امجایل یم شوند.   ۱۳۸۵تا  ۱۳۵۸وش منترششده بنی ساهلای در این حبث پنج کتاب فلسیف رس

دانش و ارزش: پژوهیش در ارتباط  حجیم ترین کتابش را تا آن زمان منترش کرد:    ۱۳۵۸رسوش در سال    الف. 

. سطوری از مقدمه آن: »کتاب از نظر معرفت شنایس به فلسفه اخالق متعلق است. در فرهنگ  علم و اخالق 

یم حبثهای نامربدار و دامنه دار اشعریان و معزتیلان بر رس حسن و قبح عقیل از نمونه های بارز و پرماجرای اسال 
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اینگونه اکوشهای فیلسوفانه در اخالق است. همه اصویلان و متلکمان شییع و سین که از آن پس تا امروز در این  

فکر فلسفه اخالیق یم پرداخته اند... طلوع مارکسیسم  زده اند و مغز یم سوخته اند، هم به حنوی به ت باره قلم یم 

در قرن نوزدهم و مقارن با آن ظهور کتاب بنیاد انواع داروین و نظریه تکامل تدرییج جانوران و پیوند این دو  

نظر با هم به تودل نویع اخالق جدید منجر شد که بر آن نام اخالق تکامیل باید نهاد. این اخالق قبل از هرچزی  

یق یب خداست و تکامل را نه در آسمان که در زمنی یم جوید، و در عنی حال به هیچ ارزش ثابت اخالیق  اخال 

باور ندارد و خود ارزشها  را نزی به تبع حتوالت اقتصادی جوامع در حتول و تکامل یم شمارد و بدینگونه است  

 (  ۹که برای خود به فلسفه ای در اخالق معتقد است.« )

ین عبارت است: »تنها به حتلیل یک بیماری پرداخته ایم و آن هم از دیداگیه فلسیف و نه از حلاظ تز اصیل کتاب ا 

اخالیق حمض. یعین با نقادی منطیق نشان داده ایم که وبایی مرگ خزی بسیاری از ماکتب پرآوازه اخالق را که  

. این وبا همان خطای سهمگنی و  داعیه رهربی و راهنمایی خلق را دارند به احتضاری نومیدکننده افکنده است

عظیم استنتاج »باید« از »هست«، »اعتبار« از »حقیقت« و یا »اخالق« از »علم« باشد در این کتاب نقادی منطیق  

( به هر حال این کتاب در زمره خنستنی کتابهای ترشیح نظریه نامربدار  ۱۰شده است: یعین مغالطه اخالق علیم.« )

خراج باید از هست به زبان فاریس و قدیم دیگر در نقد ساختاری مارکسیسم در آن  دیوید هیوم در امتناع است 

 ( ۱۱زمان بود. جالب اینکه رسوش در اداعی پیامرب اقتدارگرا مکررا این مبنای خود را نقض کرده است. )

وژی  ایدئول ر کرد:  ا یکی دیگر از کتبش در نقد مارکسیسم را روانه باز  ۱۳۵۹عبدالکریم رسوش در مهر    ب. 

]ما در کدام جهان زندیگ یم کنیم؟ ارجتاع   . در مقدمه نوشته است: »همه این مباحثشیطاین: دگماتزیم نقابدار 

( بر حمور خودشنایس راستنی )که تنها از طریق خداشنایس  ۱۲مرتیق، دگماتزیم نقابدار یا ایدئولوژی شیطاین[ )

گون عرضه شده اند،  ذب را که در جامه های گونهها و شیطانها و معبودهای اکمیرس است( دور یم زند و بت
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ربا که مایه فتنه ساده لوحان و فریب نامتمزیان ش رسوا و افشا یم سازد و جامه از تن واژه های پرطمطراق و هو 

شده است بریم کند و باطن باطل مفسدت آمزی آنها را باز یم نماید. از این رو اگر وصیف بر این کتاب صادق 

یماری شنایس فکری« است و این هدیف است که ناگرنده در عموم نوشته های خود تعقیب یم کند.«  است همان »ب

(۱۳  ) 

عنوان بیماری شنایس فکری عنوان قابل تامیل است. بیشک چننی رویکردی در احنصار ایشان نیست، و دیگران  

سند که رسوش متاخر به چه  هم جمازند آثار خود وی را بیماری شنایس فکری کنند و فرضا به این تشخیص بر

بیماری فکری مبتال شده است. استفاده از عناوین هنجاری از قبیل ایدئولوژی شیطاین، ارجتاع مرتیق و دگماتزیم  

نقابدار شمشریهای دو سویه هستند که چه بسا علیه استعمال کننده آنها به اکر گرفته شود. اینکه استعمال چننی  

 ب خداناباور چقدر اخالقا جماز است جای حبث دارد.   واژه های خطایب حیت علیه ماکت

عبدالکریم رسوش به همراه حممدتیق مصباح یزدی از حوزه علمیه قم در مناظرات ایدئولوژیک    ۱۳۶۰در بهار    پ.

جهان بیین مادی و الیه، مذهب و ماتریالیسم، یا اسالم و مارکسیسم با احسان طربی از حزب توده ایران و فرخ  

تلویزیون رسیم مجهوری  در  سه آن  نگهدار از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران رشکت یم کند. هفت جل

 ( ۱۴اسالیم خپش شد. )

دیه انقالب فرهنیگ به عضویت ستاد انقالب فرهنیگ  از سوی آقای مخیین برای سامان  ۱۳۵۹رسوش که خرداد  ت.  

منصوب شده بود در کنار یلع رشیعتمداری در حفظ کیان علوم انساین و علوم جتریب اهتمام کرد. این از مجله  

( در مصاحبه بلند ۱۳۶۵)تری  تفرج صنع: گفتارهایی در اخالق و صنعت و علم انساین در کتاب   حسنات اوست.

»موضوع، روش، اعتبار، مسائل و مشالکت علوم انساین و تفاوت انها با سایر شاخه های معرفت« نکات قابل 

اشاره کرده است: »غواغی س انساین گفته است. در مقدمه کتاب  از علوم  خیت در معاندت و  توجیه در دفاع 
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معاضدت این علوم برآورده بودند رفته رفته آتش طعن در خرمن همه علوم جتریب افتاد و شک نیاورداگن کرده  

یقنی و ناآزموداگن فضل آئنی و تاریخ پرستان برهان ستزی و سفسطه ستایان علم گریز، همه بر یکدیگر سبقت  

( غرب شنایس تازه ای متفاوت با کتب  ۱۵افت یم سفتند.« )یم جستند و در ذکر عیوب و رذائل این فنون دّر سخ

 پیشنی در این کتاب قابل رؤیت است: غربیان و حسن و قبح شئون و اطوار آنان، و وجود و ماهیت غرب.    

( کتاب در مقام حبث از عدالت، ایمان و آزادی است. عدالت فربه ترین مفهوم اخالیق  ۱۳۸۰)  ث. اخالق خدایان 

ت. به نظر مولف عدالت نامه برازنده آن است. در خطابه خنست کتاب »اخالق خدایان: اخالق  حمور کتاب اس

برتر وجود ندارد« نظریه ای در میان نهاده شده است  که یم توان آن را »تئوری زائد بودن عدالت« نامید. بر وفق  

خالیق است. به عبارت دیگر  این تئوری عدالت فضیلیت برتر یا جدا از دیگر فضائل نیست بلکه عنی فضائل ا

علم اخالق بیان مرشوح یک فضیلت بیشرت نیست و آن فضیلت عدالت است که سایه خود را بر رس خلقیات 

و گفتار و کردار و روابط فردی و مجیع افکنده است. ثانیا با استفاده از »نظر کردن به استثناها« و بازجسنت راز 

نهایتا مولف به این نتیجه رسیده است که قاعده های اخالیق فقط در  آنها و پرسش از علل و دالیل استثناها  

( از دیگر خطابه های کتاب آزادی  ۱۶جهان و جامعه کنوین قاعده اند نه در همه جهانها و جامعه های ممکن. )

(  ۱۳۸۵)  ادب قدرت، ادب عدالت( است.  ۱۷چون روش، رهایی از یقنی و یقنی به رهایی، و اصناف دین ورزی )

وی خطابه های دیگری است درباره »نقد اخالیق قدرت«. کتاب اخری متمایل به اخالق واقع گرا و شناخت حا 

گراست، در حایل که در کتابهای »دانش و ارزش «، »تفرج صنع« و »اخالق خدایان« متمایل به موضیع نسیب گرا 

 ( ۱۸در اخالق است. )

در کتب این دسته نقد مارکسیسم همچنان پررنگ است. »تفرج صنع« یک نقطه عطف در رسوش متقدم    نتیجه: 

شنایس که هر دو خالف قرائت رسیم است. زائد بودن عدالت،  است: دفاع از علوم انساین و ناگیه تازه به غرب 
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گرا از یک سو و اخالق نسیب   تمایل به قاعده کردن استثناهای اخالیق، و تذبذب بنی اخالق واقع گرا و شناخت

( مشغویلت رسوش به فلسفه  ۱۳۵۸-۱۳۸۵گرا از سوی دیگر از نکات قابل ذکر این دسته است. در این مقطع )

 سری نزویل داشته است و مباحث دیگر به رشیح که خواهد آمد وقت و همت او را گرفته است.     

 های فلسفه علوم جتریب و اجتمایع حبث سوم. ترمجه 

 
آلن    الف. ه چهار کتاب به رشح زیر فصل دیگری از خدمات فرهنیگ عبدالکریم رسوش را تشکیل یم دهد:  ترمج 

. در مقدمه اش آمده:  مبادی مابعدالطبییع علوم نوین ادوین آرتور برت،    ب.(؛  ۱۹)  فلسفه علوم اجتمایع راین،  

م شنایس بر دو گونه است: پسیین  »کتایب در فلسفه علم )علم شنایس( که خود از فروع معرفت شنایس است. عل

و پیشیین. علم شنایس پسیین خود سه خبش دارد: حتقیق تارییخ در مبادی غریعلیم علم، بازسازی عقالین تاریخ  

علم و حتلیل منطیق اجزاء و اندامهای دروین آن، و تبینی روانشناخیت و جامعه شناخیت رفتار مجیع اعملان. این  

علم شنایس فلسیف: گفتارهایی در فلسفه علوم  پل ادواردز،    ج. (  ۲۰اول است.« )کتاب علم شنایس پسیین نوع  

(.  ۱۳۷۳)  تبینی در علوم اجتمایع: درآمدی به فلسفه علم االجتماع دیوید یلتل،    د.(؛  ۱۳۷۱)ترمجه و تایلف( )  جتریب 

ر علیم این کتابها ( جدی ترین جلوه رسوش متقدم )پژوهشگر فلسفه( را باید در ترمجه های او جست. اعتبا ۲۱)



 
عطش  درمانِ ستین یآبِ شور 15  

 از اعتبار علیم کتب قبیل که یلع االغلب خطابه بودند بیشرت است.  

 کتب اخالیق عرفاین   مبحث دوم. 

منت پیاده شده خطابه های وی در رشح نهج ابلالغه، داعی ابومحزه، نسبت    مراد از مباحث اخالیق و عرفاین

تاب رسوش ضمن دو حبث به رشح زیر اشاره یم شمس و موالنا و تصحیح مثنوی است. در این قسمت به پنج ک

 کنم: رشح نهج ابلالغه و ادعیه، و مثنوی پژویه.    

 
 حبث اول. رشح نهج ابلالغه و ادعیه 

 این حبث معریف و توصیف سه کتاب اخالق نقیل عبدالکریم رسوش است.  

( در مقدمه آن آمده است: »هنوز  ۱۳۷۰  )فروردین،  اوصاف پارسایان: رشح خطبه امام یلع )ع( درباره متقنی   الف. 

السعادات   جامع  کتاب  خنست  یافتم:  آشنایی  عمیل  سلوك  و  اسالیم  اخالق  مهم  منبع  دو  با  که  بودم  نوجوان 

مالمهدى نرایق و دیگرى کتاب املراقبات یف اعمال السنه، از مریزا جواد آقاى ملیک تربیزى. خبیش از کتاب جامع  

ی نرایق[ را به درس، نزد یك روحاین بزرگوار آموختم و بقیه را خود در مطالعه گرفتم. ویل  السعادات ]مال مهد

کتاب املراقبات را نه تنها خواندم، که بلعیدم و هنوز هم وقیت بدان کتاب روح خبش یم نگرم، آمزیه اى از وجد  
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شورانگزی بیم و امید را با چنان    و هیبت مرا فرایم گرید و بر آفریننده ى آن اثر رشیف آفرین یم کنم که حدیث

 ( ۲۲درخشندیگ و دل شاکیف در آن به ودیعت نهاده است.« )

در ادامه آمده است: »آب را باید از رسچشمه ها برداشت و این رسچشمه ها جز ارشادات و تعلیمات پیشوایان 

یه منبع فوار فضایل  دین نیست. لکمات پیامرب )ص( و خطبه های نهج ابلالغه و داعهای صحیفه اکمله سجاد

آنها مدد جست. یلع )ع( که خود رس حلقه   از  باید  اسالیم  تدوین علم اخالق  برای  و  اند  اسالم  خداپسند 

پارسایان بود و در سلوک و تقرب به مرتبه ارمجند والیت نایل آمده بود و آموزاگر بزرگ جهاد اصغر و اکرب و پرده  

ایستیگ داشت که مفرس الکم باری باشد و معین تقوا را که جامع  دار حرم سرت خدا بود بهرت از هرکس دیگر ش

پرده  هستند  مجیع فضایل و رّس کرامت نزد حق است، باز نماید و از اوصاف پارسایان که بنداگن خبتیار خداوند  

وفیق  بردارد و با این راز گشایی و پرده برداری معماران عرصه دانش را مدد دهد تا به بنای علم اخالق اسالیم ت

 ( ۲۳یابند.« ) 

به نویسنده این عبارات باید آفرین گفت. این جلوه دیگری از رسوش متقدم )پژوهشگر فلسفه و عرفان( است.  

آری آب را باید از رسچشمه ها برداشت و رسچشمه تعایلم اسالیم ویح الیه و تعایلم پیامرب و ائمه است. در  

 یم کند؟! این است فرق رسوش متقدم و متاخر.       رسوش متاخر این رسچشمه ها چه رسنوشت تلیخ پیدا 

( در دو جدل »رشح نامه حکیمانه ۱۳۷۳، )ب. حکمت و معیشت: رشح نامه امام یلع به امام حسن علیهما السالم 

امام یلع  به فرزندش مشتمل بر بلاب حکمت عمیل و اصول تدبری مزنل و تهذیب خلق و تنظیم معیشت دنیوی«.  

(۲۴ ) 

( است که در آن رشح داعی ابومحزه، و پرتوی از  ۱۳۷۵)  حدیث بندیگ و دلربدیگ ب این موضوع  سومنی کتا   ج. 

داعی عرفه به چشم یم خورد. در مقدمه: »داع و نیایش قبل از آن که ابزار زندیگ باشند، ابراز بندیگ اند، و بیش  
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سفره نان را فرایخ خبشند، گوهر  از آنکه خواهش تن را ادا کنند، حاجت دل را روا یم کنند، و برتر از آن که  

جان را فربیه یم دهند.... داع هم نیاز اعشق سخن یم رود هم از ناز معشوق، هم از احتیاج این، هم از اشتیاق او،  

هم از انس هم از خوف، هم از حمبت هم از معرفت، هم از توبه و انابت، هم از کرم و اجابت، هم از حاجات  

 ( ۲۵بات آرماین و انساین، هم از تسلیم و هم از تعلیم.« )معیشیت و زمیین هم از مطلو 

این لکمات فاخر رسوش متقدم را مقایسه کنید با آچنه رسوش متاخر در اداعی پیامرب اقتدارگرا گفته است. اینجا  

ه  داع ابراز »بندیگ« است نه ابراز »بردیگ«! خدای ترسیم شده در عبارات فوق را مقایسه کنید با خدای معریف شد

توسط رسوش متاخر: »سلطاین عبوس، خشن و اقتدارگرا که باید از عذاب و غضب او ترسید، در مقابلش به 

سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتال نشد.« بدون تردید رسوش متحول شده است، اما این حتول  

 مطمئنا تکامل و تریق نیست!

 حبث دوم. مثنوی پژویه 

ا در انس و تدریس مثنوی مولوی رسکرده است و صدها ساعت فایل صویت رشح مثنوی و با اینکه رسوش ساهل

کتاب بیشرت از او منترش نشده است یکی    سه دیوان شمس از او در دست است، اما در مورد مولوی پژویه  

،  (۱۳۷۹) قمار اعشقانه شمس و موالنا دیگری   ،دو جدل ( در۱۳۷۵بر اساس نسخه قونیه ) تصحیح مثنوی معنوی

. این  .(۱۳۸۶مثنوی مال حسنی واعظی اکشیف )انتخاب  : انتخاب  لّب بلاب معنوی   تصحیح و تعلیقو باالخره  

 اش حنیف است، استعداد فربیه بیشرت دارد.  فصل از اکرنامه کتیب او که در مقایسه با دیگر خبشهای اکرنامه

بیشرتین قرابت را با فرهنگ اسالیم و ایراین دارد. در این کتابها به حق    این دسته از کتب رسوش متقدم  نتیجه: 

گفته شده »آب را باید از رسچشمه ها برداشت و این رسچشمه ها جز ارشادات و تعلیمات پیشوایان دین نیست.«  

طاین  خدای معریف شده در این کتابها همان معشوق حمتشم کتاب و سنت است که اهل ناز و حمبت است، نه سل
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 عبوس، خشن و اقتدارگرا. اکرنامه کتیب مثنوی پژویه رسوش بر خالف انتظار به اغیت حنیف و الغر است.  

 مبحث سوم. مباحث اجتمایع دیین 

 
در امور اجتمایع و دیین با حموریت »اصالح معرفت دیین« ایراد کرده است، ذلا    در این خبش رسوش خطابه هایی

اکر برده است، اما در  یم توان ازآنها به »نواندییش دیین« تعبری کرد، اگرچه خود وی تعبری »روشنفکری دیین« را به

ند بر قلب پیامرب، و  این کتابها رسوش اکری به »اصالح اصل دین« ندارد و ویح را نازل شده از جانب خداو

کتاب و سنت را امور ثابت دین معریف کرده در اکر اصالح معرفت دیین خصوصا نقد رادیکال سه موضوع  

است: روحانیت، فقه و دین ایدئولوژیک. پنج کتاب )چهار عنوان( رسوش در این قسمت ضمن دو حبث به رشح 

     رباب معرفت. های روشنفکرانه و قصه ازیر معریف امجایل یم شود: خطابه

 های روشنفکرانه  حبث اول. خطابه 

در امور اجتمایع و دیین که خود او آنها را روشنفکری دیین   ۱۳۷۵تا  ۱۳۷۰خطابه های رسوش در فاصله ساهلای 

 یم نامد در ضمن سه کتاب معریف و توصیف یم شوند.  

در    ۱۳۷۶( دیداگه رسوش پس از انتخابات خرداد  ۱۳۷۶:  ۲، ویرایش  ۱۳۷۰)  رازداین و روشنفکری و دینداری   الف. 
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مصاحبه بلند روشنفکران، قدرتمندان یب مسند آمده است: »قصه روشنفکری دیین قصه آینده جامعه و حکومت  

.  ماست و یب هیچ شبهه ای این هویت حمرتم و فربه جای بزرگ و رفییع را در تاریخ این دیار اشغال خواهد کرد 

خانه ضمری این هویت جلیل تکون و تعنی  نسبت ما با جتدد، با سنت، با دین، با توسعه، و با قدرت همه در نهان

(  ۲۶خواهد یافت.« روشنفکری دیین از منظر وی مقدمه ای برای مقصود اصیل یعین اصالح سیایس است. )

 دین از دیگر فصول این کتاب است.  خطابه های »سه فرهنگ«، مباین تئوریک یلربالیسم، وقرائت فاشیسیت از

(: خطابه های خمتلف این کتاب »نسبت دین با دیگر شئون مهم و حمرتم  ۱۳۷۲)  فربه تر از ایدئولوژیکتاب    ب. 

حیات انساین را یم اکوند. دین برای زندیگ مجیع نه منبع بلکه داور است و در ضمری فردی نه حریت زدا که حریت  

هم شدن به بریون خود نیاز دارد با عقل مجیع )و ذلا دموکرایس( دست آشیت یم  افکن است ... و چون برای ف

دهد... تعقل آزادانه در امر دین هم دین را با عرص آشنا یم کند و هم آن را از حمصور ماندن در ملکیت طایفه  

منی پیوند یم  خاص یا اسری ماندن در زندان فلسفه خایص یم رهاند. و چننی است که دین قدیس و آسماین با ز

( خطابه های انتظارات حوزه از دانشاگه، فربه تر از  ۲۷یابد و ویح الماکین و الزماین در بسرت زمان یم نشیند.« )

این کتاب   تارییخ مکتب، و حکومت دموکراتیک دیین دیگر مطالب  ایدئولوژی، عقیده و آزمون: لّف و نرش 

 است. 

م غیب و موازین اخالیق نیست و رصفا داور است جای تامل دارد.  اینکه دین حیت منبع معرفت مبدء و معاد، اعل

اما آیا رسوش متأخر با پیامربشنایس منفردش جایی برای داوری دین بایق گذاشته است؟! اغلب خطابه های کتاب  

بعد از قبض و بسط تئوریک رشیعت القا شده و در ادامه همان است، اما هنوز حداقل ویح را امری ثابت یم  

. اما عدم احنصار فهم دین در طایفه ای خاص )که مراد وی روحانیت است( معین دیگری هم دارد و آن  داند

عدم نیاز فهم دین به دانش دیین است و این آنارشیسم دیین به بهانه رفع احنصار است. در این زمینه در جلسه  
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و خطابه ها واکنش خطیب به    بعد بیشرت سخن خواهم گفت. در جمموع صبغه تئوریک اکر بسیار اکهش یافته

 های اجتمایع و فرهنیگ است.     نامالیمات زمانه و نارسایئ

( دغدغه نویسنده در خطابه های این کتاب زدودن غبار دنیویت از آئنی قدیس،  ۱۳۷۵)  مدارا و مدیریت کتاب    ج. 

نداری و آزادی خوایه و  برداشنت ردای ایدئولوژی از اندام رشیعت، انکار فهم رسیم و واحد از دین، مجع دی 

(  ۱۳۷۳( خطابه های »درک عزیزانه دین: سودای رسباال« )۲۸نوازی و دادگری و مدارا و مدیریت است. )انسان 

(، معنا ومبنای ۱۳۷۳(، دین ایدئولوژیک و ایدئولوژی دیین )۱۳۷۳در تمجید از »امام مخیین«، حریت و روحانیت )

(، و دین سکوالر  ۱۳۷۴(، ایدئولوژی و دین دنیوی )۱۳۷۴معیشت )(، سقف رشیعت بر ستون  ۱۳۷۳سکوالریسم )

تری باشد.  ( از مهمرتین مطالب کتاب است. این کتاب یم تواند جدل دوم کتاب قبیل و جدل سوم کتاب قبل ۱۳۷۴)

نقد روحانیت به شیوه مارکسیسیت )زیربنای اقتصادی و روبنای فرهنیگ(، نقد تلیق ایدئولوژیک از دین، تقرب  

 کتاب است.  این سکوالریسم در کنار تمجید از بنیانگذار مجهوری اسالیم مفاهیم و مباحث لکیدی  به

 حبث دوم. قصه ارباب معرفت 

ارباب معرفت  (. مقاهل بلندی درباره غزایل  ۱۳۹۹( و جدل دوم )آملان:  ۱۳۷۳در دو جدل، جدل اول )ایران:    قصه 

  خرداد   – مولوی، آقای مخیین )آفتاب دیروز و کیمیای امروز    )جامه تهذیب بر تن احیاء( و خطابه هایی درباره 

نوشته است:   ۱۳۷۱ اسفند  مورخ اول  جدل مقدمه  در . دهد یم  تشکیل  را  خنست   جدل  مطالب  رشیعیت   یلع  و( ۱۳۶۸

... که به قصد ادامه حتصیل رایه انلگستان بودم، چهار کتاب را با خود برداشتم: اسفار اربعه    ۱۳۵۱»در اسفند  

عقلیه صدرادلین شریازی، املحجة ابلیضاء حمسن فیض اکشاین، مثنوی موالنا جالل ادلین بلیخ و دیوان خواجه  

ل و آن سه دیگر خوراک دل بود. گرچه اوقات اقامت من در  شمس ادلین حممد حافظ شریازی. اویل خوراک عق

( .... آخرین دیدار من با صدرادلین شریازی در نهاد ناآرام  ۲۹آن دیار به شییم آناتلیک و فلسفه آناتلیک گذشت ) 
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  که وی وداع گویم ... همنی قدر باید بگویم اکخ بلند فلسفه او از آن روزاگر تا کنون در چشمجهان بود یب آن 

های گونه گون یافته است .... وی را رقیبان و مدعیان فحل و فخیم بسیار پدیدار شده اند ... که بر  من چهره 

 (  ۳۰شهسواری و یکه تازی طائر فکرت وی رنگ تامل افشانده اند. )

ام. امام مخیین را امام مخیین و دکرت رشیعیت دو حمبوب دیگر من  یاد کرده  از آنها  این دفرت  از    اند که در  پیش 

از زندان در خیل مشتاقان و هو ... پس از رهایی امام  این  ا رشیعیت شناختم.  او رفتم و  داران بسیار او به خانه 

( ساهلا بعد در دوران دانشجویی، کتاب خمیف »حکومت اسالیم«  ۳۱خنستنی بار بود که او را از نزدیک یم دیدم. )

در فرنگ او را بهرت و بیشرت شناختم. در حببوحه انقالب که  (  ۳۲او را خواندم و در سلک مقدلان او درآمدم. )

امام ]مخیین[ به پاریس آمد، مرا توفیق بیشرت دیدار وی دست داد. یک بار که در پاریس به مالقات خصویص  

رخصت فرمود از او در باب آزادی پرسیدم و پاسخ او همان بود که بعدها شنیدیم: »آزادی آری، توطئه نه«، و بر 

ی فکر و بیان تاکید و ترصیح کرد و گفت: »این مارکسیستها نیم دانند فلسفه را با ف یم نویسند یا ضاد! آزاد

ناآرام جهان مرا به توصیه  ۳۳) اقتصاد باید خواند.« کتاب نهاد  آثارشان را در فلسفه و خصوصا  ( مع الوصف 

..... به ایران که بازگشت توفیق دیدار  مرحوم ]مرتیض[ مطهری خوانده بود و حتسنی وی مرا مرسور و مفتخر کرد 

بیشرت شد. در مجع اعضای ستاد انقالب فرهنیگ چندین بار به دیدار او شتافتم. با او کمرت یم گفتم و از او بیشرت  

یم شنیدم.... سخرناین ها و میش او این نکته را بر من آشاکرتر و آشاکرتر کرد که لکید شخصیت او )به تعبری 

( »عزت« است. گویی خدا در اسم عزیز بر او متجیل شده است ... وی بیش از هر چزی به آقا عباس عقاد مرصی 

شان رنج یم برد. از خنستنی سخین که در بهشت زهرا گفت این  بودن و عزیز بودن مسلمنی یم اندیشید و از ذلت 

یم بردو در فتوایش علیه سلمان ( و تا آخر عمر بدین امر وفادار ماند. از حتقری آمریکا ذلت  ۳۴معنا هویدا بود )

( زیردسیت و ذلت، منفورترین مقوالت برای او بودند. از تفرقه هم برای  ۳۵رشدی نزی همنی گوهر را یم جست. )
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همنی یم گرخیت که تفرقه هادم عزت بود. فقه و عرفانش را به خدمت همنی مقصد درآورده بود و همنی بود که  

و سیدمجال جلوه گر کرد و بهرتین لقیب را که در خور او دیدم این بود: »پیام  وی را در چشم من ترکییب از غزایل

آور عزت مسلمنی«. وی هرگز با ]یلع[ رشیعیت درنپیچید. گرچه از وی جتلیل هم نکرد. و همنی لطف به انواع  

این بزراگن    عتاب آلوده برای من همیشه مسئله ای نمکنی بود.... من در این دفرت رشح تلمذ خود را در حمرض 

 (  ۳۶آورده ام و مزیان وامداری خود را به آن عزیزان باز نموده ام.« )

ناگه رسوش به آقای مخیین چه در این کتاب چه دیگر آثار منترششده اش تا امروز روند نسبتا ثابیت داشته است.  

تش  اکرده است و انتقادترک نرا  گذار مجهوری اسالیم  وی حیت در دوران متاخرش مهر و شیفتیگ نسبت به بنیان

به مجهوری اسالیم از نیمه دوم دهه هفتاد در این ارادت خلیل نینداخته است. او دقیقا خود را »وامدار« آقای  

مخیین معریف کرده است و این حقیقیت است. دفرت دوم قصه ارباب معرفت حاوی مطالیب درباره حممد اقبال، 

وس است و نزی »مجیع ارباب یب معرفت« و »سوگنامه بریخ پاکزیه  مهدی بازراگن، حممدحسنی طباطبایی و اراسم

 ( در این کتاب درج شده است.  ۳۸( رساهل در مدارا )جایزه اراسموس( )۳۷جانان«. )

مباحث اجتمایع دیین یا روشنفکری دیین به تعبری وی در هفت کتاب )پنج عنوان( مورد حبث متمرکز در    نتیجه: 

روحانیت، نقد دین ایدئولوژیک، نقد احنصار تفسری دین در دست حوزه های علمیه.  چند نقد رادیکال است: نقد  

در این کتابها رسوش از اصالح معرفت دیین فراتر نرفته است و همچنان ویح را ثابت و قدیس یم داند. رسوش  

متقدم در مقایسه    آقای مخیین را از ارباب معرفت معریف کرده خود را وامدار او یم داند. این دسته از کتب رسوش 

با کتب فلسیف وی بسیار ضعیف تر است. تاثری نامالیمات و فشارهای سیایس و اجتمایع در خطابه های این  

 دسته غریقابل انکار است. 
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 ها نامه - مبحث چهارم. سیاست 

  مللوک نصحیة ا ( و جدل سوم:  ۱۳۷۹)  آئنی شهریاری و دینداری (، جدل دوم:  ۱۳۷۸جدل اول )  نامه - سیاست سه جدل  

( آخرین دسته کتابهای رسوش متقدم است. »درون مایه این کتاب یا سخناین سیایس در باب شؤون قدرت  ۱۳۹۸)

 نا مندان است یا نامه هایی سیایس به اقتضای حال و به رضورت دوران به مسئوالن و متصدیو وظایف قدرت 

امور کشور نوشته و از آنان خواسته سریت و سیاست بگردانند و با ملک و رعیت وفا و شفقت ورزند.« رسوش  

دوران خود را چننی توصیف یم کند: »حتریف حقیقت و تقدیس خشونت، و ترویج قرائت فاشیسیت از دین، و  

که رایج این دوران بود و از همه  نیف و ذم مدارا و مروت، و تراشیدن گوساهل های سامری یا اهریمن موهوم، س 

دردآورتر قدر دیدن ناالیقان و بر صدر نشسنت فرومایاگن و برتری یافنت مداحان و منقادان و شیادان و رصافان  

بود.« او سهم خود را از »فتنه همه گری و حلول زمانه عرست و ناامین اهل قلم« چننی ترسیم کرده است: »نازساگویی 

راد تهمت بددیین و جاسویس و نامویس، رضب و شتم بدین و فزییکی، گرسنیگ دادن و  در عرصه مطبواعت، ای

 (     ۳۹روزنه روزی بسنت.« )

در مقدمه جدل دوم نوشته است: »عمله استبداد دیین با فرشدن لگوی روزنامه ها و روزنامه ناگران راه نفس را بر  
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س و منحوس قرائت فاشیسیت خود را به نمایش  قلم و سخن بسته اند و دین سیایس و سیاست دیین چهره عبو

( و  ۴۲( و بریخ نکات درباره ستاد انقالب فرهنیگ )۴۱( واقعه تاسف بار فروداگه خرم آباد ) ۴۰گذاشته اند.« ) 

 ( در این دفرت آمده است.   ۴۳خاطرات زمان اقامت بوشهر )

ناگر گذرد.  یم  ایران  پراتلهاب  انقالب  از  سال  »چهل  سوم:  جدل  اندک  مقدمه  سایلاین  خود  که  سطور  این  نده 

بازیگری ُخرد در عرصه سیاست ایران بود پس از آن که کژی های الکن در ساختار نظام حاکم و معماری آن  

دید یکرسه از هماکری کناره گرفت و پاک به پژوهش و آموزاگری پرداخت و به اصالح اندیشه سیایس و دیین  

بسط آزادی و عدالت و پریاسنت رشیعت و نوکردن اهلیات نهاد.« رسوش  همت گماشت و قلم و بیان را در خدمت  

 سپس به تلیخ از فشارهایی که بر او رفته الگیه یم کند:  

که    ۱۳۸۸»دهانش را دوختند، دفرتش را سوختند، قلمش را شکستند و راه نان و نفس را بر او بستند. به سال  

و بیداد استبداد باال گرفت، حکم ارتداد بر او راندند    جهل مقدس و رشک تقوانام معرکه گردان سیاست بود 

( و داغ تهمت جاسویس و نامویس بر او نهادند. دیوان و دیوانیان بر شکسنت جسم و جانش همداستان شدند،  ۴۴)

شغلش را ستاندند، نامش را از صحیفه عمل زدودند، اجرت خدمات یس ساهل اش را به اغرت بردند و او را 

ناگز این سطور است در دهه  جالی وطن  از ناگشته های ناگرنده  ... دفرت حارض دربرگرینده خبیش  یر کردند. 

که هم سرییت و صفیت سیایس دارند و از جورهایی که بر صاحبان قلم و اندیشه و سیاست ورزان   ۱۳۸۸-۱۳۹۸

تاری و دردآگنی این دیار اصالح جو و عدالت طلب در این دوران فتنه رفته پرده بریم دارد و پاره هایی از تاریخ  

انقالب زده را باز یم گویند و با زباین سوخته فریاد یم زنند که انقالیب که با وعده های افالیک دل خاکیان را  

ربود، چگونه در منجالیب از فروماییگ و خاکساری فرو رفت که جز با انقالیب دیگر آن را منقلب خنواهد کرد  

ب دیگر و هیچ منجالیب مطهر منجالب دیگر خنواهد بود. مگر فکر حکیمان  و اگرچه هیچ انقالیب مصحح انقال 
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 (  ۴۵و رای برهمنان مزاج دهر را از تبایه برهاند.« )

آچنه رسوش در سطور فوق ترسیم کرده اوال متاسفانه حقیقت دارد، ثانیا منحرص به او نبوده و هر صاحب فکر  

دودیتها و فشارهای فوق شده است، ثاثلا رسوش درصدر منتقدی به مزیان نفوذ الکمش در جامعه مشمول حم

(، هستند نویسنداگین  ۴۶افرادی که به دیلل فکر متفاوتشان مشمول قهر و سانسور استبداد دیین شده اند نیست )

که بیش از او متحمل سلب حقوق مسلم اجتمایع و فرهنیگ هستند. رابعا من علریغم انتقاد جدی به آراء رسوش  

ر اکمل از حق آزادی بیان او )حیت برای ابراز و انتشار همان آرایئ که اکمال نادرست و باطل یم متاخر به طو

دانم( دفاع یم کنم. آزادی بیان هیچ ربطی به صحت حمتوای بیان ندارد. در رقابت آزادانه آراء متفاوت شاهد  

ئش را متهم به توطئه و ارتداد  رشد و شکوفایی حقیقت هستیم. ابلته رسوش هم اخالقا جماز نیست هر نقد آرا 

 کند.   

اش را از انقالب و نظام نوشته بود که نقل شد. بعد از  رسوش در مقدمه اش بر علم چیست فلسفه چیست تلیق 

از لزوم انقالیب دیگر برای شسنت و رهایی   چهل سال هم با تاسف بربادرفنت همه آن آرزوها را نوشته است و 

ن گفته است. این داوری اکرث مردم ایران نسبت به سابقه و الحقه مجهوری  سخ  ۵۷منجالب حاصل از انقالب  

 اسالیم است.   

های رسوش انعاکس صادقانه وضعیت نامطلوب سیایس مجهوری اسالیم در ربع قرن اخری  نامه-سیاست   نتیجه: 

ز استبداد دیین به حریم  است. آچنه او نوشته متاسفانه صحت دارد و او از نیمه دوم دهه هفتاد به حق بر ظلم، جتاو

حقوق مردم و سلب آزادی ها اعرتاض کرده است. رسوش از زماین بر این خفقان و فشار و رسکوب زبان به  

از آن حاکم بود و   اما رسکوب و خفقان ساهلا قبل  اعرتاض گشود که حمدودیتها متوجه شخص خودش شد. 

 نوشت و اعرتاض سیایس در صدر مطابلاتش نبود. نامه نیم-آورد و سیاست رسوش ظاهرا خم به ابروی خود نیم 
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به عباریت دیگر مجهوری اسالیم از روزهای اول سلب حقوق و آزادی های مردم را آاغز کرد. رسوش در زمان 

حیات آقای مخیین نسبت به این سلب آزادی های سیایس نه تنها ساکت بوده بلکه از لکیت نظام و رهربی آقای  

به این امر خطری توجه نکرده است. به هر حال همنی   ۱۳۷۵بعد از آن هم تا اواسط سال  مخیین دفاع کرده است.

که در نیمه دهه هفتاد به شلک فزاینده ای به انتقاد از استبداد دیین پرداخته است باید قدر شناخت و سپاسگزار  

 بود.   

 نتیجه خبش اول  

پراکر بوده است، اگرچه اغلب آنها خطابه های پیاده شده و    رسوش با حداقل یس کتاب منترششده پژوهشگری

ویراسته است اما حاوی نکات تازه ای در زبان فاریس است. حتقیقات رسوش در فلسفه اسالیم یکی بیشرت  

نیست نهاد ناآرام جهان که ابلته آن هم کتایب خوش دست است. خدمات رسوش متقدم را یم توان در موارد ذیل 

 معریف کرد: 

نقد مارکسیسم. رسوش در زمره خنستنی منتقدان ساختاری مارکسیسم به عنوان فلسفه علیم بوده است    لف. ا 

که در شکسنت سطوت فریبنده این ایدئولوژی در ایران پس از انقالب خصوصا در میان دانشجویان سهم داشته  

 است.  

حتقیقا از پیش قراوالن مطرح کردن    فلسفه علم اعم از فلسفه علوم جتریب و فلسفه علوم اجتمایع: رسوش   ب.

این رشته بسیار مهم در ایران بوده است، چه در تدریس و چه در ترمجه. این خدمت بسیار بزریگ به علم نوین در 

 ایران است. مباحث او در فلسفه اخالق نزی در جمموع مباحث مفیدی بوده است.  

بل جریان ارجتایع اسالیم کردن علوم و سیطره علوم  . دفاع از کیان علوم انساین و حیت علوم جتریب در مقا پ

 حوزوی بر علوم دانشاگیه. حضور رسوش در ستاد انقالب فرهنیگ از این زاویه مثبت و قابل تقدیر است.  
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رشوح نهج ابلالغه و ادعیه او از مجله کوششهای ارزشمند رسوش برای آشنایی نسل جوان با معارف نقیل    ت. 

یر و تشکر دارد. رشوح مثنوی و در جمموع متون عرفاین او سهم به زسایی در آشنایی  اسالیم است که جای تقد

 نسل جوان فاریس زبان با مریاث فاخر اسالیم ایراین داشته است.  

تنبه   ث.  او حاوی  نواندییش دیین  بر  مباحث  های جدی به حکومت دیین، احنصارطلیب روحانیت، سیطره فقه 

از تفکر دیین، تشویق به مدارا و خبشهای دنیوی دین در زمره خدمات رسوش    علوم اسالیم، ایدئولوژی زدایی

قابل ذکر است. مشالکیت که برای وی پیش آمد و منجر به تعطیل جلسات درس و خطابه وی و از دست دادن  

وری شغل و تبعیدش به خارج از کشور شد بیشرت از همه ناش از نقدهای تند او به روحانیت و فقه که قائمه مجه

نامه هایش آمده است. نواندییش دیین در رسوش  -اسالیم حمسوب یم شود بوده است که رشح آن در سیاست

 متقدم متوجه اصالح معرفت دیین است. 

به رسوش متقدم یم توان انتقادایت جزیئ داشت که دارم اما در جمموع اکرنامه او را به عنوان پژوهشگر فلسفه    ج.

ش دیین رسگرم اصالح معرفت دیین از سوی دیگر در مستوای ایران اکرنامه ای  و عرفان از یک سو و نواندی 

او را در زمره خادمان   ام و  از رسوش متقدم بهره برده  تشویق است. من  قابل تقدیر و  قابل دفاع بلکه  پربار، 

 فرهنگ، علم، فلسفه، و عرفان ایران یم دانم.     
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 زبان خودش خبش دوم. رسوش متأخر: روشنفکر دیین از  

 
مرحله تازه ای را آاغز کرد که تا کنون   دقیقا در دهه دوم فعایلتهای فرهنگیش ۱۳۶۷عبدالکریم رسوش از سال 

پنج اگم در این وادی نهاده است و از آن یم توان به روشنفکری دیین مدل رسوش یاد کرد. رسوش در این مرحله  

که موازی با مرحله اول رشوع و ادامه یافته است بتدریج مشغول »اصالح اصل دین« شده است. این امر در  

آشاکر است و در دو اگم خنست زمینه سازی امر مذکور است. اگم اول در این وادی  اگمهای سوم به بعدی اکمال 

نبوی، اگم چهارم الکم   تئوریک رشیعت است. اگم دوم رصاطهای مستقیم، اگم سوم بسط جتربه  قبض و بسط 

و ابلته   حممد، رؤیای حممد، و اگم پنجم پیامرب اقتدارگراست. رسوش متقدم را تقدیر کردم، اما منتقد رادیکال

منصف رسوش متأخر هستم. در این جلسه ابتدا چهار اگم خنست را از زبان خود وی تقریر یم کنم تا نوبت به 

نقد آنها برسد. اماکن ارائه هر دو در یک جلسه نیست، ذلا نقدها به جلسه بعد موکول یم شود. این مبحث شامل 

ط، رصاطهای مستقیم، بسط جتربه نبوی، و الکم  پنج حبث است: حتریراول قبض و بسط، حتریر آخر قبض و بس

 حممد، رؤیای حممد.  
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 ( ۱۳۶۹حبث اول. حتریر خنست قبض و بسط تئوریک رشیعت ) 

در جمله ماهانه کیهان فرهنیگ منترش    ۱۳۶۹تا خرداد    ۱۳۶۷مقاالت قبض و بسط به مدت دو سال از اردیبهشت  

و    ۱۳۷۱  تهشباردی( منترش شده، تاریخ ویرایش دوم  )تاریخ مقدمه بهمن  ۱۳۶۹شد. کتاب قبض و بسط در سال  

 است. در این جمال نکایت از ویرایش اول و سوم کتاب مرور یم شود.   ۱۳۷۳ویرایش سوم مرداد 

این یم داند که گذشتاگن در یپ    الف.  مولف در مقدمه ویرایش اول تفاوت احیاگران گذشته و معارص را در 

از شاخه و نشاندن هریک به جای خویش بودند. با لکمات خودش: اما حمییان ستاندن داِد باطن از ظاهر و ریشه 

این عرص اکری دشوارتر دارند و آن به گفته اقبال آشیت دادن ابدیت و تغیری است. فهم و حفظ پیام ابدی دین در  

توان تالش  مایه  و جتدد، جان  تغیری  مهاجم  سیل  این  اه  روزاگرهم   طلبانسوز اصالح  مهلکه  به  ماست.  تمام 

سالمت عبور دادن دین از معرب حادثه زمان و معین و مناسبت خبشیدن به آن در رساچه پرتطاول روزاگر است.  

آوازنشدن  ها هم هم تسلیم مطلق تغری و جتددشدن ثبایت و ذلا دیین بایق نیم گذارد. و بر ثبات پافرشدن و با دگرگوین 

را در این روزاگر ناممکن یم سازد، و آشیت دادن آن دو فریضه  و در آنها به دیده انکار نگریسنت زندیگ دیین  

رنسانس به راه اول رفت و پاره ای از متفکران مسلمان  از  مردافکن دین شناسان مشفق امروز است. اروپا پس  

 به راه دوم، و نتیجه هر دو یکی بود: یب دیین.  

 دهلوی، سید مجال و شاگردانش، بزک کردن  رسوش آناگه ضمن اشاره به احیاگران معارص از قبیل ویل اهلل  ب.

مشالکت  به  غریشییع  و  شییع  جوامع  چرا  شییع:  اجتهاد  کهن؛  متون  از  جدید  علیم  آرای  استخراج  با  دین 

یکساین مبتالیند؟ مگر همه مشالکت فقیه است که اجتهاد راهگشا باشد؟ از همه باالتر ندای مصلح سیایس 

)درک عزیزانه دین( امام مخیین که اجتهاد مصطلح حوزه اکیف نیم باشد    و پیام آور عزت مسلمنی در این قرن

نشان داد که آن اجتهاد هم خود حمتاج اجتهاد بوده است. و سخن مرتیض مطهری که ما مسلمانان درک درسیت  
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از اغلب مسائل اسالیم نداریم و قرآن در میان ما مهجور افتاده است؛ یلع رشیعیت دین را همچون یک منبع  

فرهنیگ یم نگریست و خواستار تصفیه و استخراج  این منبع بود و تنها معیارش برای تصفیه عدالت خوایه  

سوسیالیسیت بود و مسلمانان را به ایدئولوژیک کردن دین و رهاندن فرهنگهای مسخ آور و حفظ روح و تغیری  

هوری دبلاخته اعرفاین چون مولوی  شلک ترغیب یم کرد و از خودباختیگ و عقب ماندیگ حتذیر یم داد؛ اقبال ال

اندیشه اعملان دین آزرده بود و به دنبال احیا ونوسازی فلسفه دیین اسالیم بود،   سخت از غلبه روح یوناین بر 

 اینگونه نتیجه گریی یم کند: 

ن  آشیت دادن میان ابدیت و تغیری، مقدس و نامقدس، تفکیک میان ثابت و متغری و ظرف و مظروف، زنده کرد   پ.

اجتهاد و یافنت فقیهان متهور، حتول خبشیدن به فقه، حفظ روح و تغیری صورت، و آشنا کردن اسالم و عرص و  

بناکردن الکیم جدید که خواسته عموم مصلحان دین بوده است حمتاج یک نظریه معرفت شناخیت است که از  

انه در اختیار آنان یم نهد. حلقه  آثار آنان اغئب است و این همان است که قبض و بسط تئوریک رشیعت فروتن

مفقوده مسایع آنان گویی همنی بود که هیچ جا میان دین و معرفت دیین فرق نیم نهادند و معرفت دیین را معرفیت  

برشی همچون دیگر معارف نیم دیدند و همنی موجب یم شد تا اگه داوریهایشان تعارض افتد و یا حل مطلوب  

ثابت آن که  دین حمتاج   از چنگشان بگریزد.  است.  دیین  تغیری یم کند معرفت  آنکه  اما  است  دین  ماند  یم 

بازسازی و تکمیل نیست، معرفت دیین که معرفیت است برشی و ناقص حمتاج بازسازی است. دین فارغ از  

فرهنگها و خالص از شائبه دخالت اذهان آدمیان است. اما معرفت دیین یب هیچ شائبه آمیخته بدان شوائب است.  

ییان شارع نیستند، شارح اند. اگرچه در رشع هیچ اکسیت نیست، در رشحها بسیار است. پیامرب در ابالغ ویح  حم

نه خست ورزیده است و نه غفلت. عقول آدمیان مبتال به خست و غفلت است. عقل به کمک دین نیم شتابد  

مه جا با معرفت دیین رس و اکر داریم  تا آن را اکملرت کند  بلکه یم کوشد درک خود را از آن اکمل تر کند. ما ه
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که ناظر به دین و درباره آن است اما خود نیست و این حکم در مجیع معارف برشی جاری است. ناقص و  

ناخالص و نااکیف و فرهنگ آلود دیدن معرفت دیین که یک معرفت برشی است و همت گماشنت به رفع و رفوی  

 ودین است و همنی است که اصالح و احیای دیین نام یم گرید.  عیبها و پارگیهای آن خود اکری مقدس و ست

ویح از الزمان و الماکن یم رسد و حمبوس دهر و شهر نیست. عرصی بودن معرفت دیین که حکیم است    ت. 

سطح شدن و سازاگر افتادن با دانشها و نیازهای عرص  جاری در مورد همه اعصار و همه ادیان معنایی جز هم 

ست معنای آن که: حتول معرفت و معیشت آدمیان سبب ساز حتول معرفت دیین است. حمییان که  ندارد و همنی ا

دین شناسان مشفق اند فهیم از دین را جای فهم دیگر دین از آن یم نهند نه اینکه به جای دین سخنان خود را  

لرت یم سازند و آن که ثابت یم  بنهند. و با قبول جاوداین بودن کتاب و سنت معرفت ما نسبت به آنها تازه تر و اکم

 ماند دین است و آن که تغیری یم کند معرفت دیین است.  

معرفت دیین معرفت یک شخص نیست، بلکه شاخه ای است از معرفت که هوییت مجیع و جاری دارد و قائم    ث.

هم در آن همانقدر  به داد و ستد و تعاون اعملان است، و آکنده از صواب و خطا و ظنیات و قطعیات است و خطاها  

سهم دارند که صوابها. و اگر کیس رایی را باطل دانست گرچه از معرفت شخیص او بریون یم رود اما از معرفت  

دیین بریون نیم رود. و معرفت دیین در این معناست که حتول و تکامل و قبض و بسط یم پذیرد و نقص و کمال 

دیگر فرهنگ برشی است. در پرتو این نظریه تفسریی حمکم    دارد و عرصی است و در تبادل مستمر با پاره های 

و متشابه، و تفسری به رای همه روشن یم شود و نزی تبینی یم شود که تفسری یب رای ممکن نیست و سخن در نوع  

 رای است نه در نیف رای. تاویل و تفسری موضویع هم در پرتو این نظریه چهره روشین یم گرید.  

نظریه قبض و بسط نه فقط ابدیت و تغیری، سنت و جتدد را آشیت یم دهد و نشسنت زمنی و آسمان و عقل و    ج. 

ویح در کنار هم را ممکن یم سازد  که خلوص و توانایی معرفت دیین را نزی که مطلوب مجیع حمییان و مصلحان  



 
عطش  درمانِ ستین یآبِ شور 32  

نشنی دین نیست، ابزار فهم آن است. گشوده  است با هم یم پیوندد و از آن دو معنایی مقبول ارائه یم کند. عرص جا 

شدن درهای آسمان و فرورخینت باران ویح بر دل بنداگن خبتیاری به نام پیامربان، و طراوت یافنت رسزمنی عقول  

و حیات آدمیان به برکت آن باران جان پرور زیباترین حادثه هسیت است. نظریه قبض و بسط در مرتبه اول یک  

ست و در مراتب بعد نظریه تفسریی اصویل و الکیم و به اکر کساین یم آید که درد احیا و  نظریه دین شناسانه ا

( ]و  ۸۲شوق درک دین دارند و یب دردان را جز دمار و خسارت نیم افزاید. والیزید الظاملنی اال خسارا )ارساء  

ت آدمیان در معرفت  ستمگران را جز خرسان )زیان( نیم افزاید[ قبض و بسطی که به تبع قبض و بسط معیش

 ( ۴۷دیین یم افتد موضوع مقاهل دیگری است. ) 

 این نظریه را در حتریر خنستش یم توان در مقدمات زیر تنظیم و تلخیص کرد:  

معارص دین همواره سازاگری ثبات و تغیری بوده است. تسلیم مطلق تغیری و    مقدمه اول. مسئله اصیل احیاگران 

جتدد شدن دیین بایق نیم گذارد چرا که ثبایت بایق نیم ماند. بر ثبات پافرشدن و تغیری را مطلقا نادیده گرفنت نزی  

 ناممکن است. نتیجه هر دو یب دیین است. راه درست باور به ثابت و متغری توأمان است. 

قدمه دوم. احیاگران معارص از ویل اهلل دهلوی، سید مجال، اقبال، جمتهدان شیعه، مخیین، رشیعیت و مطهری از  م

تئوریک   بسط  و  است. قبض  »یک نظریه معرفت شناخیت«  نداشنت  و آن  اند  داشته  یک نکته اسایس غفلت 

 ه مشالکت دیین را حل یم کند.  رشیعت همان نظریه معرفت شناخیت است که با »تمایز دین از معرفت دیین« لکی

مقدمه سوم. دین همان امر ثابت، و معرفت دیین همان امر متغری است. دین یعین کتاب و سنت و مشخصا ویح  

فرازمان، فراماکن، فرافرهنگ، فراتر از ذهن آدمیان و جاودانه است. بر خالف آن معرفت دیین تماما متغری، آلوده 

 و حمتاج بازسازی است.  به فرهنگ، برشی، ناقص، ناخالص 

 مقدمه چهارم. موضوع اکر احیاگر اصالح و احیای معرفت دیین است و با خود دین اکری ندارد.  
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مقدمه پنجم. معرفت دیین هویت مجیع و جاری دارد و اعم از صواب و خطاست. ابطال یک رای دیین از سوی  

 ت دیین بریون نیم رود. یک اعلم آن را از معرفت شخیص او بریون یم کند اما از معرف

مقدمه ششم. اصالح معرفت دیین اکری جز عرصی کردن آن یعین سازاگر کردن آن با دانشها و نیازهای عرص  

نیست. معرفت دیین به این معین قبض و بسط یم پذیرد و عرصی است و در تبادل مستمر با دیگر پاره های  

 فرهنگ برشی.  

یک نظریه معرفت شناسانه و در مرتبه دوم یک نظریه تفسریی، اصویل   مقدمه هفتم. قبض و بسط در مرتبه اول

 و الکیم است.  

 اما خود این نظریه هم قبض و بسط پیدا یم کند. قبل از نقد آن به حتریر سوم )و ظاهرا آخر( آن باید توجه شود.       

 ( ۱۳۷۳حبث دوم. حتریر اخری قبض و بسط تئوریک رشیعت ) 

نه و تارییخ به دین جای خود را در کنار ناگههای متلکمانه و مفرسانه به خویب گشوده  ناگه معرفت شناسا   الف. 

است و دین شنایس درجه دوم اندک اندک همنشنی و حلیف دین شنایس درجه اول گشته است. مداعی سهمگنی  

برشی. حتول  قبض و بسط یعین: جدایی دین از معرفت دیین، تارخییت معرفت دیین و تابعیت آن نسبت به معارف  

معرفت دیین خصوصا در قرن اخری و در جغرافیای معارف جدید برشی چنان شتاب گرفته است که نیف و انکار  

آن نیف و انکار بینایی خویشنت است. قبض و بسط ماکنیسم این حتول و حنوه داد و ستد معرفت دیین و معارف  

کرد و حنوه مسبوق و حماط بودن آن دو را به    برشی را به دست یم داد و عرصی شدن معرفت دیین را معین یم

مبادی و مباین عقیل و علیم آشاکر یم کرد و نسبت عقل و دین و چرایی ورود متشابهات در متون دیین و رمز  

اختالف آرای مفرسان و فقیهان را بیان نمود. و کدام بینای بصریت مندی بود که در آن بنگرد و آن را خنواهد  

اکر ایمان خود نکند، و یقینهای مشکوک خود را به شکوک یقنی خزی آن نفروشد، و جویبار   و قدر نشناسد و در
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 جاری معرفت دیین خود را از نو ارزیایب ننماید و آخر االمر انساین تازه با آرمان و ایماین تازه متودل نگردد؟  

رایس دیین بود و صاحب این  ثمرات قبض و بسط هم کم نبود. کمرتینش دادن ماکن و اماکین تازه به دموک  ب. 

قلم کوشید تا با تکیه دادن حکومت دیین به جامعه دیین و معرفت جاری و مجیع دیین به عقل مجیع و مقدم  

شمردن انسان شنایس و حقوق شنایس بر فهم دیین و تابع دانسنت دین نسبت به عدل و نه عدل نسبت به دین  

آن ترکیب مطلوب و مفقود را فراهم آورد )رجوع کنید به مقاهل ژیک لوخطاپذیر شمردن فهم دیین مباین اپیستمو

حکومت دموکراتیک دیین( لّف و نرش تارییخ مکتب )رجوع کنید به مقاهل عقیده و آزمون( همزاد دیگر قبض  

و بسط تئوریک رشیعت بود. ماکتب دیین و غریدیین نه تنها نظرا قبض و بسط یم یابند که عمال هم با لف و نرش  

 خویش آزمون یم شوند. هیچ مکتیب نیم تواند از رسگذشت تارییخ خویش دامن بیفشاند و آن را مربوط  تارییخ

به خود نداند یا فقط توفیقها را به حساب خود بگذارد و خرج خود را از شکستها جدا کند. علم الکم و تاریخ  

نه فقط از منظر معرفت شنایس که   بیش از آنکه تصور یم رود حمتاج و مشتاق یکدیگرند. ناگه بریوین به دین

 از منظر جامعه شناخیت تارییخ هم ممکن و مطلوب است. 

»درک عزیزانه دین« )بنگرید به مقاهل ای به همنی نام( ثمره دیگر قبض و بسط بود که در کنار درکهای    پ.

و هم مسئول عزت  اعرفانه و فیلسوفانه نوع دیگری از درک دین را نشان داد که هم مسبوق به عزت مسلمنی  

آنان بود و آشاکر یم کرد که دین همیشه و یلع االطالق نعمت نبوده و خنواهد بود. و حتول آمال و امیال صاحب  

نعمت ای بسا که نعمیت را به نقمت بدل کند و از این رو سودای رسباال و عزم عزت باید داشت که بدون این  

ز چاه ذلت و رساندن به جاه در بن چاه ذیلل و زنداین خواهد  سودا رسن خاموش دین آدیم را به جای براوردن ا

 کرد.  

همچننی مجیع و جاری بودن معرفت دیین و تنوع فهمهای آدمیان از رشیعت صامت که مداعی قبض و بسط    ت.
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است راه را بر ایدئولوژیک شدن دین خواهد بست و دادن تفسریی واحد و قطیع و رسیم از آن را ممنوع خواهد  

صامت بودن رشیعت آن را لگدکوب اوهام بوهلوسان و بالفضوالن نیم کند ویل ابلته مانع از آن یم شود    ساخت.

که طایفه ای خاص مدیع مالکیت آن گردند و رسیده به فهیم از آن فهمهای مضبوط دیگر را ممنوع و حمرم 

بنای تمدن و مدینه دیین مساهمت    بشمارند. و از این رو دین که ملک هماگین و موهبت اعم الیه است و هماگن در

و مسئویلت تارییخ دارند، فهمیدن و نیک فهمیدنش هم به عهده هماگن است و فهم خاص هیچکس یا هیچ  

 گرویه دیگری را از فهمیدن و نیک فهمیدن دین مستغین نیم کند و عذرخواه جهل او نیم شود. 

که عقالی اعلم در امور دنیوی یم نگرند یعین    دین اگر برنامه ای دنیوی است باید در آن چنان نگریست  ث. 

رایزین مجیع را در مجیع شئون آن باید جاری دانست و همه چزی آن را باید به دست عقل معیشت سرپد و هیچ  

چزی آن را تعنی یافته ابدی و نهایی نباید پنداشت، و اگر دین مائده ای آسماین و تمهیدی برای سعادت اخروی  

یچ دینداری حق ندارد دین خود را به دنیای دیگران بفروشد و فهم دیین خود را برده فهم  است، در آن صورت ه

 ( ۴۸دیگران و موزون با حکومت و سیاست و موفقیت دنیوی دیگران کند. )

 حتریر فوق را یم توان در این نکات به نظم کشید: 

( صامت بودن رشیعت،  ۳فت دیین، ( تارخییت معر۲( جدایی دین از معرفت دیین، ۱یک. مداعهای قبض و بسط:  

( مساهمت و مسئویلت تارییخ هماگن و رایزین مجیع در فهمیدن و  ۵( تابعیت آن نسبت به معارف برشی، و  ۴

 نیک فهمیدن دین. 

دو. قبض و بسط ماکنیسم »حتول معرفت دیین« و حنوه داد و ستد آن را با معارف برشی به دست داده، »عرصی  

 ین یم کند. شدن« معرفت دیین را مع

یا فقط   نداند،  تارییخ خویش دامن بیفشاند و آن را مربوط به خود  سه. هیچ مکتیب نیم تواند از رسگذشت 
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 توفیقها را به حساب خود بگذارد، و خرج خود را از شکستها جدا کند. 

با ایماین  ( تشکیک در یقینهای مشکوک، ارزیایب معرفت دیین، تویلد انساین تازه  ۱چهار. ثمرات قبض و بسط:  

( درک عزیزانه دین ]رویکرد بنیانگذار مجهوری اسالیم[  ۳( دادن ماکن و اماکین تازه به دموکرایس دیین؛  ۲تازه؛  

( انسداد راه بر ایدئولوژیک شدن  ۴در کنار درکهای اعرفان و فیلسوفانه دین: دین یم تواند نعمت یا نقمت باشد؛  

 دین و شکسنت قرائت رسیم از دین.      

 نقد قبض و بسط تئوریک رشیعت در جلسه بعد خواهد آمد.      

 (:  ۱۳۷۸حبث سوم. رصاطهای مستقیم ) 

است   ای  نظریه  فراخ کرثت گرایی دیین، و کرثت گرایی دیین  قاره  در  است  »الف. رصاطهای مستقیم گردش 

که کرثیت که در اعلم    معرفت شناسانه و دین شناسانه درباب حق بودن ادیان و حمق بودن دینداران، و بر آن است

زدودین ونارفتین است، حادثه ای است طبییع که از حق بودن کثریی  نا دین ورزی پدید آمده است و یلع الظاهر 

از ادیان و حمق بودن کثریی از دینداران پرده بریم دارد و مقتضای دستاگه ادرایک آدمیان و ساختار چند پهلوی  

عادت جویی و نیکبخیت آدمیان مالئمت دارد و چنان نیست که کژفهیم  واقعیت است و با هدایتگری خداوند و س

یا توطئه گری و بدخوایه یا حق ستزیی و حق گریزی یا باطل اندییش یا هواپرسیت یا استضعاف فکری یا سوء 

یت اختیار یا غلبه اهریمن مدخلیت عمده داشته باشد. این نظریه در مقابل حرصگرایی دیین قرار یم گرید که حقان

و هدایت و سعادت را در گرو دیین واحد یم نهد و خمالفان و منکران آن دین خاص را در عداد معاندان و  

 شورخبتان یا مستضعفان و معذوران یم آورد و کرثت ادیان را سد سعادت و حجاب هدایت ادمیان یم شمارد.  

ود که اوال آیا دین حیق داریم و ثانیا ب. نزاع عمیقا و نهایتا بر رس دو مقوهل مهم حقیقت و حقیقت فهم یم ر 

نصیب ما از این حق چقدر است؟ پلورالیستها یم گویند: یک حق نداریم بلکه حقهای بسیار داریم، شاید واقعیت  
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چند ضلیع و چند الیه است و ذلا حقها متکرث یم شوند. )در پاسخ تناقضها( شاید واقعیت دیین چنان اغمض و  

ذهن را به تناقض یم افکند، شاید در اینجا حق از جنس »حق برای ...« باشد نه    حریت افکن است که زبان و

حق مطلق. ذلا مسیح )ع( برای مسیحیان پیامرب باشد و حممد )ص( برای مسلمانان. پلورالیسم از پیامدهای  

تسلیم ادهل رقیب    ناخواسته و ناگزیر حرصگرایی است. عقالی هر قوم ادهل خود را برتر از ادهل رقیبان یم شمارند و

نیم شوند. معیار چزیی جز دیلل عقالین نیست و عقل هم در اینجا گویی به بن بست رسیده است و فتوای قاطیع  

نیم دهد و گرنه چگونه عقالی اعلم نزاعشان را تا کنون حل نکرده اند. برحق بودن و هدایت شدن به حادثه  

رس خنبه گرایی هدایت خدا را از آن کیس دانست و راه را بر    تودل و توطن جغرافیایی منوط نیست و نیم توان از

 گسرتش هدایت او بست. پلورالیسم ناگزیر است و حیت نفیش به اثباتش یم اجنامد.  

دنشان باز اکرشان به پلورالیسم یم کشد، ذلا هم کرثت علل  ج. ادهل پلورالیستها و حرصگرایان به دیلل هم قوت بو 

ه پلورالیسم یم اجنامند. اوال اضالل الیه فرع بر هدایتگری اوست و نه امری مستقل، و هم کرثت ادهل هر دو ب

و اسم مضل تابع اسم هادی خداوند است نه حاکم بر آن یا جدای از آن. ثانیا اکرث مردم در امر دین اختیارورزی  

دنبال دارد. حق بودن نفس    بهآیند که خود پلورالیسیم علیت را  نیم کنند بلکه به دین و مذهب حمیط خود در یم 

االمری گریه از اکر فروبسته ما نیم گشاید، یعین باز هم به »حق برای ما ...« باید بسنده کنیم. حقانیت را باید 

در گرو عقالنیت نهاد و هدایت را هم در گرو حقانیت، و سعادت را هم در گرو هدایت. دالیل اجیایب پلورالیستها:  

ان ماندن زبان، تفسریبردار بودن جتربه دیین، تفسری بردار بودن منت دیین، همراه با  تودر تو بودن واقعیت، حری

تئوریهایی در باب معرفت، عقالنیت، هدایت، گوهر دین، زبان، ذهن، سعادت، فالح، علت، دیلل، جتربه، ارزش، 

ضیع کرثت گرایانه فردیت وجود آدیم و ... کتاب حارض کوشیش است در راه بسط اندیشه کرثت گرایی و از مو

نوشته شده و در باب هدایت و عقالنیت و تفسری و جتارب و متون مباین ویژه ای را برگرفته و بر آنها برهان وارد 
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 ( ۴۹کرده است. )

وگوی مولف با منتقد وگویی درباره پلورالیسم دیین« خبیش از گفت خبیش از کتاب )یک پنجم آن( با عنوان »گفت

ترین قسمتهای آن است بدون کمرتین توضییح حذف شده  که اتفاقا در زمره حساس   ٪ پایاین آن۲۷است که  

( درباره این گفتگو  ۵۱( به عالوه مولف یا نارش برای درج گفتگو از طرف دیگر آن اجازه نگرفته اند. )۵۰است! )

 ( ۵۲در جلسه آینده بیشرت سخن خواهم گفت. )

به طور خالصه از منظر مولف: اوال کرثت گرایی دیین نظریه ای است معرفت شناسانه و دین شناسانه درباب 

حق بودن ادیان و حمق بودن دینداران؛ ثانیا کرثت ادیان حادثه ای طبییع و نازدودین است؛ ثاثلا مقابل کرثت گرایی  

دت را در گرو دیین واحد یم نهد؛ رابعا پرسشهای دیین حرصگرایی دیین قرار یم گرید که حقانیت و هدایت و سعا 

گرایی دیین  اصیل حبث این دو است: آیا دین حیق داریم؟ نصیب ما از این حق چقدر است؟ خامسا از منظر کرثت 

حق متکرث است. در باره حقانیت معیار عقل است و در نزاع حقانیت تکافؤ ادهل حاکم است. نقد این نظریه  

 آمد.     در جلسه بعد خواهد  

 ( ۱۳۷۸حبث چهارم. بسط جتربه نبوی ) 

در قبض و بسط  تئوریک رشیعت سخن از برشی بودن و تارییخ بودن و زمیین بودن معرفت دیین یم رفت  .  الف »  

و اینک در بسط جتربه نبوی سخن از برشیت و تارخییت خود دین و جتربه دیین یم رود. به عبارت دیگر این کتاب  

یخ و زمیین ویح و دیانت را بدون تعرض به ُرویه فراتارییخ و فراطبییع آن بل با قبل و تصدیق  ُرویه برشی و تاری 

آن یم اکود و باز یم نماید. این کتاب را پیامربنامه نزی یم توان نامید چرا که رساپا از بسط دین به تبع بسط جتربه  

یت رسول یم شمارد. خاتمیت نبوت را مقتیض  دروین و بریوین پیامرب حاکیت یم کند و ویح و رسالت را تابع شخص

و موجب ختم حضور نیب در عرصه دینداری نیم گرید بل بر این حضور به خاطر تامنی طراوت جتربه های دیین  
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انگشت تاکید یم نهد و عمده سخن در آن مربوط به مزنلت اکنوین شخصیت برشی پیامرب در ترشیع و جتربه  

 دینداری است.  متداودیین و نقش والیت او در  

تر  ب. سنت عرفاین ما اما سنگ تمام گذاشت و هرچه توانست کفه افالیک و آسماین ترازوی وجود پیامرب را سنگنی 

کرد و بر فربیه جثه باطن او افزود و سایه زمیین او را در نور آسماین ویح حمو نمود و نیمه پیمربی را به فروکوفنت  

یانه ما از ترشیح و تبینی پاره آسماین شخصیت پیامرب اشباع شد. علم الکم  نیمه انساین او برگماشت. ادبیات صوف

یت در دین و معرفت دیین و حیات  طلبی دعوت کنند به  را به سوی حقیقت   جدید ما امروز با ایراد عنرص برشیت و تاریخ

وازین وفا یم کند که قرنها رجال الیه آاگهانه بایب را در دین شنایس خود یم گشاید که بر گذشتاگن بسته بود و به ت 

 ( ۵۳یب وفایی و یب مهری دیده بود.« )

و   فراتارییخ  ثابت،  امری  دین را  بسط  و  اگرچه در قبض  اذاعن یم کند که  اینجا رسوش  در  به طور خالصه 

فرابرشی یم دانست، در بسط جتربه نبوی دین و جتربه نبوی امری برشی و تارییخ و در نتیجه ویح و اصل دین  

ی و تارییخ و زمیین یم شود. ابلته وی مدیع یم شود که همچنان ُرویه فراتارییخ و فراطبییع دین مورد  نزی برش

تصدیق وی است. به زعم وی الکم جدید با پرداخنت به جنبه برشی و زمیین پیامرب، ویح و اسالم علوم اسالیم  

مد بن عبداهلل )ص( است. ثاثلا با رحلت  را متوازن یم کند. ثانیا در این رویکرد ویح و رسالت تابع شخصیت حم

 پیامرب حضور او در جتربه بسط یافته و والیت تداوم یم یابد. نقد بسط جتربه نبوی در جلسه آینده خواهد آمد. 

 ( ۱۳۹۷حبث پنجم. الکم حممد رؤیای حممد ) 

نی الکم حممد )ص( یم  »الف. از بیست و پنج سال پیش تا امروز راه بلندی را پیموده ام. ابتدا الکم خدا را ع

اناگشتم و با این جهش برای حل مشلک باری رایه نشان دادم و سپس با تامل بیشرت در الکم حممد )ص( که در 

قرآن و حدیث جتیل و تبلور یافته است، دریافتم که گفتار قرآن در دو بسرت تکّون یافته است: بسرت دیالوگ و  



 
عطش  درمانِ ستین یآبِ شور 40  

ت که از باال به پائنی صادر شده باشد، بلکه گفتگویی است دو سویه  سویه نیسهایی یکبسرت رؤیا. قرآن فرموده 

میان پیامرب و معارصینش اعم از مؤمنان و منکران، و اهل کتاب و امیان، و در بطن جامعه و جهان بیین کهن و  

ؤیایی هم  قباییل، و به زبان عریب که از دل تاریخ و فرهنگ عریب برآمده و طاقت و ظرفییت ویژه و حمدود دارد. ر

  یا  حممد  الکم  تا   است تر  صادق آن  بر  حممد رؤیای تعبری  ذلا   است  نماییش – گوییش  و  برصی  –هست یعین سمیع  

دارد حمتاج تعبری است. این منت را چنان باید    خود   با   را   حممد  خیال  گری  صورت   و  است  رؤیایی  چون  و .  خدا  الکم

خوانده شود که حقا الکم حممد و از دهان او و حمصول عقل و خیال اوست. چننی خواندن قرآن معنای تازه ای  

بدان یم خبشد و بسیاری از جَمازات را حقیقت یم کند و کثریی از ابهامات و شبهات را یب تکلف از ان یم  

 ا شبهه جرب و اختیار است.  زداید که کمرتین آنه

ب. بسط جتربه نبوی دنباهل منطیق قبض و بسط تئوریک رشیعت بود و اینک الکم حممد رویای حممد ادامه منطیق  

فرضها برای درک الکم حممد پیش فرضهای تعبریی است. قرآن  آن دو است و بیان یم کند که مهمرتین پیش 

همگنی خدا فاعلیتهای دیگر را در حجاب برده است.اما نسبیت  نسبیت با رسول دارد که در آن نسبت، حضور س

با ما دارد که در این نسبت اوال باید حضورپیامرب را حس کنیم و ثانیا حجاب از رخ دیگر فاعلیتها برداریم و  

این وقیت فهمیده یم شود که قرآن را همچون تایلف مستقیم پیامرب خبوانیم و صنعت اتلفات را دررساپای آن 

 (  ۵۴ی بدانیم.« )جار

ویح را معادل الکم حممد )ص( یم دانسته است. ثانیا به نظر وی الکم  ۱۳۷۲به طور خالصه: اوال رسوش از سال  

که در بسط جتربه نبوی  حممد )ص( در قرآن و حدیث جتیل یافته است. ثاثلا قرآن )همان الکم حممد( ]همچنان

 حممد )ص( است: تأیلف حممد )ص(، اآلن بر آن یم افزاید  گفته بود[ برآمده از جتربه شخیص، برشی و تارییخ 

تر است تا الکم حممد  که ویح و قرآن در حقیقت رؤیای حممد )ص( است و تعبری رؤیای حممد )ص( بر آن صادق
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  )ص(. رابعا الکم تفسری یم خواهد، اما رؤیا تعبری یم طلبد. بنابراین به جای تفسری قرآن باید به تعبری آن پرداخت. 

گونه قرائت کردن قرآن بسیاری از جَمازها را حقیقت و کثریی از ابهامات و شبهات را به زعم وی یم  خامسا این 

زداید. بنابراین مهمرتین پیش فرضها برای درک قرآن پیش فرضهای تعبریی است. نقد این رویکرد در قسمت  

 بعدی خواهد آمد.     

 خاتمه 

 
به دیلل کمبود وقت نقد رسوش متاخر )روشنفکر دیین( به جلسه بعد موکول یم شود. در خاتمه به دو توصیه  

 یکی از فقیه اعیلقدر استاد منتظری و دیگری از موالنا در دفرت ششم مثنوی اشاره کرده سخنم را ختم یم کنم.  

 الف. توصیه فقیه اعیلقدر 

»توصیه هایی به دانشمندان، نواندیشان و پژوهشگران علوم    ۱۳۸۷ی  د  ۱۱مرحوم استاد منتظری در پیام مورخ  

اسالیم« کرد که در خبیش از آن آمده است: »... در چننی رشایطی متأسفانه بریخ از روشنفکران و قلم به دستان  

فع  رود با آاگیه از باورها و مقتضیات زمان، متوجه همه جوانب حبث های خود باشند، به جای دکه انتظار یم 

کنند، و بدون  شبهات و القائات نادرست علیه اسالم، همان شبهات را که اگه قرن هاست مطرح بوده تکرار یم 
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کند آنها برند که چه بسا خواننده گمان یم توضیح در جهت ابهام زدایئ، عبارایت جممل و غری رصیح را به اکر یم

حیت تهامجات به دین را باید به شیوه "جادهلم بالیت یه   نزی به شبهات وارد شده باور دارند. از سوی دیگر نقدها و

با تکفری و تفسیق که سخن صواب را هم از بنی یم  نه  پاسخ گفت  برابر نقدها و احسن"  برد؛ و همچننی در 

تهامجات نباید با رجنش و واکنش اعطیف، به تعصب و عدم حتمل روی آورد؛ عالوه بر این امروزه با زبان و ابزار 

د به برریس و پاسخ ایرادات پرداخت و نیم توان چون سابق از شبهات به راحیت گذشت و یا مانع طرح و  روز بای

 حبث آنها گردید ...  

اغفل از اینکه منشاء بسیاری از این شبهات نامهرباین کردن و برخورد خصمانه با طرف مناظره و یب اعتنایی کردن  

ه ناش از عملکرد نادرست و میش متصدیان امور دیین و خاصه  به علل اصیل پیدایش سؤال و شبهه است؛ که اگ

گوئیم ویل برای مجهور مردم که صاحبان حاکمان حکومت دیین است. بدییه است وقیت ما از مجهوریت سخن یم 

نگریم؛ و به  اصیل حکومتند طریف نیم بندیم و همانند صغار و قارصان و اغیبان یب رسپرست، در امور آنان یم 

رانیم؛ و آناگه که لب به  برای مجعیت چند ده میلیوین آنها تصمیم گرفته و بر آنان بدین شیوه حکم یم دخلواه  

کنیم؛ و آناگه که از دین و دیانت سخن  گشائیم، در عمل، آزادی را در راه اهداف خود قرباین یم وجود آزادی یم 

شویم؛ و  دین و خبش مهم آن، اخالق، اغفل یم  گوئیم تنها به پوسته و ظواهر آن حساسیت نشان داده و از گوهریم 

بینند، و هناگیم که بر کریس وعظ و  گوئیم و مردم از آن قالیب تیه یم آناگه که از عدالت و ظلم ستزیی سخن یم 

تقوا و ماکرم اخالق و عرفان و حفظ حریم دیگران دعوت یم  به  پایبند نیستیم،  خطابه  به آن  اما خود  کنیم، 

 م از تهاجم به دین و فرهنگ اسالیم در امان باشیم؟چگونه توقع داری 

انفعایل و گریز به خود گریند، به مباین  انتظار یم  اینکه در مقابل شبهات حالت  رود که ناقدان حمرتم به جای 

مسلمات دین و مذهب ناگیه تازه کرده و اکسیت هایی را که در استدالل های آنهاست جربان نمایند؛ و توجه  
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ا که  در  نمایند  جدید  راههای  یافنت  و  شبهات  به  پاسخ  نواندیش،  و  معتقد  مسلمان  یک  وظایف  ترین  مهم  ز 

... امید است نواندیشان و روشنفکران مذهیب  .پاسخگویی آنهاست، نه رصفا بیان شبهات یا تویلد شبهات جدید 

د و عزت اسالم و خود را  ما با قلم و زبان گویا و شیوا، دین خدا را در این آشفته بازار کم سابقه، یاری کنن

 (  ۵۵روزافزون نمایند.« )

به »دانشمندان،   ایشان  پیام آخرین توصیه  این  از دنیا رفت و  پیام  این  از  استاد منتظری کمرت از یک سال بعد 

نواندیشان و پژوهشگران علوم اسالیم« است. ایشان چند ماه قبل از این پیام کتاب »سفری حق و صفری ویح« را 

( بنابراین به سادیگ یم توان بریخ مصادیق خماطب  ۵۶که نقد رویکرد بسط جتربه نبوی رسوش است )نوشته بود  

 این توصیه را شناسایی کرد. 

  روشنفکراین که »به جای دفع شبهات و القائات   اول.فقیه اعیلقدر به سه گروه در پیام خود خطاب کرده است:   

کنند« و به آنها متذکر یم شود »از  نادرست علیه اسالم، همان شبهات را که اگه قرن هاست مطرح بوده تکرار یم 

مهم ترین وظایف یک مسلمان معتقد و نواندیش، پاسخ به شبهات و یافنت راههای جدید در پاسخگویی آنهاست،  

روشنفکران »به جای برخورد منفعالنه، واکنش  منتقدان این  دوم. نه رصفا بیان شبهات یا تویلد شبهات جدید«؛  

اعطیف، تعصب و عدم حتمل یا تکفری و تفسیق باید به شیوه جدال احسن پاسخ دهند. با زبان و ابزار روز باید 

به برریس و پاسخ ایرادات پرداخت و نیم توان چون سابق از شبهات به راحیت گذشت و یا مانع طرح و حبث آنها 

این مسلمات دین و مذهب ناگیه تازه کرده و اکسیت هایی را که در استدالل های آنهاست  گردید، بلکه به مب

متصدیان امور دیین و خاصه حاکمان حکومت دیین چرا که منشاء بسیاری از این شبهات    سوم. جربان نمایند«؛  

سؤال و شبهه است،   نامهرباین کردن و برخورد خصمانه با طرف مناظره و یب اعتنایی کردن به علل اصیل پیدایش

گویند تنها به پوسته و ظواهر آن حساسیت نشان داده و از گوهر دین و  آنها که آناگه که از دین و دیانت سخن یم 
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 شوند.« فاعتربوا یا اویل االبصار.  خبش مهم آن، اخالق، اغفل یم 

 ب. توصیه موالنا 

را با ابیات زیبایی از دفرت ششم مثنوی به    رسوش اهل مثنوی است و با مولوی مأنوس یم باشد. حبث این جلسه

 پایان یم برم. حبث در رسوش متأخر است.    

 زنند و زرستانان، رسِم باژ هاِی ژاژ/ ره خادِع دردند درمان 

 آِب شوری نیست درماِن عطش / وقِت خوردن گر نماید رسد و َخوش 

 ستیلکْ خادع گشت، و مانع شد ز ُجست / ز آب شرییین، کزو صد سزبه رُ 

 چننی هر زرِّ قلیب مانعست / از شناِس زِرّ خوش، هرجا که هست هم 

 پا و پَرَّت را به تزویری بُرید / که مراد تو منم، گری ای ُمرید 

 گفت درَدت چینَم، او خود ُدرد بُود/ مات بود، ار چه به ظاهر بُرد بوُد 

 ( ۵۷بزی )ُمشکگریز / تا شوَد دردت ُمصیب و َرْو، ِز درماِن دروغنی یم 

ژاژ: بیهوده، یاوه؛ باژ: باج، حراج. درمانهای بیهوده یا داروهای قالیب درد انسان را یم فریبد. آنها در   :۴۳۰۵  رشح: 

واقع راهزناین هستند که حتت عنوان گرفنت خراج )رسم باژ( زر و سیم مردمان را به رسقت یم برند. )از این  

طلیب مسرتشدان سوء استفاده یم کنند و به  که از درد حقیقت   یم شود   بیت نقد مرشدان دروغنی و ُمضّل رشوع 

طلیب دعوت کنند به پرستش خود یم خوانند و در واقع خود را تبلیغ یم کنند  که آنان را به سوی حقیقتجای آن 

آب    : ۴۳۰۶نه خدا را، هرچند  که به ظاهر چننی داعیه ای دارند و بدینسان معنویات آنان را به یغما یم برند.(  

شور که نیم تواند عطش را رفع کند، گرچه به هناگم خوردن رسد و گوارا به نظر آید. )مرشدان دروغنی همچون  

اش  آب نکمنی هستند، ظاهری غلط انداز دارند. شخص عطشان هر قدر که آب شور و نمکنی بنوشد تشنیگ 
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  : ۴۳۰۷از مرشدان اکذب و مدعیان کمال(.  نه تنها رفع نیم شود، بلکه شدت هم یم گرید. آب شور تعبریی است  

آب شور ادیم را یم فریبدو او را از طلب آب گوارا و شرییین که سزبه های فراوان از آن یم روید باز یم دارد.  

همینطور هر طالی تقلیب آدیم  :  ۴۳۰۸اند.( )مرشدان دروغنی و ائمه ضاللت نزی همچون آب شور رهزن مردمان

مرشد دروغنی با حیله پا و پر همت مرید را یم    : ۴۳۰۹ز شناخت طالی حقییق باز یم دارد.  را در هر جا که باشد ا

مرشد دروغنی به تو یم    :۴۳۱۰بُرد، و به او یم گوید: ای طالب حقیقت مرا بگری که مراد و مطلوب تو منم من.  

ُدرد( است. او بازنده )مات در  وید من دردت را درمان یم کنم، در حایل که باطن او آکنده از ترییگ و ناخالیص )گ

: برو از درمانهای اکذب برپهزی تا دردت آن گونه که هست خود  ۴۳۱۱شطرنج( بود اگرچه به ظاهر برنده یم نماید.  

بزی: را به تو نشان دهد و ماهیت خود را به تو اعالم کند؛ ُمصیب درد شدن: درد ترا متوجه خود سازد. ُمشک 

چون بیخنت ُمشک سبب انتشار راحئه ان یم شود کنایه از غّماز و افشاکننده نهاین   بزینده و غربال کننده ُمشک. 

هاست. این دو تعبری یعین درد واقعیت خود را آن گونه که هست به تو نشان دهد. منظور بیت: گول درمانهای 

وجودآورنده  مل بدروغنی را خمور و دل بدانها خوش مدار که این قبیل درمانها باعث پوشیده ماندن درد و عوا 

آن یم شود. وقیت فریب درمانهای دروغنی را خنوری درد و بیماری آن گونه که هست ماهیت خود را به تو نشان  

یم دهد و آن اگه تو به طرف درمان حقییق انگیخته خوایه شد. بنابراین مدعیان ارشاد نه تنها نواقص رویح و  

از  نند کرد، بلکه با راهربی  های اخالیق طابلان حقیقت را برطرف نتوا اکسیت  های گمراه کننده خود، آنان را 

 معایب خویش اغفل یم گردانند.  

موضوع جلسه بعدی )انشاءاهلل اخرین جلسه چالش اسالم و قدرت( »نقد رسوش متأخر )روشنفکر دیین(«  

 خواهد بود.   
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 مجع بندی 

 را تقدیر یم کنم، اما منتقد رادیکال و ابلته منصف رسوش متأخر هستم.  رسوش متقدم

 الف. خدمات رسوش متقدم: 

این   فریبنده  سطوت  شکسنت  در  علیم«؛  »فلسفه  عنوان  به  مارکسیسم  ساختاری  منتقدان  خنستنی  زمره  در 

 ایدئولوژی در ایران پس از انقالب سهم داشته است.  

فه علوم جتریب و فلسفه علوم اجتمایع« در ایران چه در تدریس و چه در  از پیش قراوالن مطرح کردن »فلس

 ترمجه.  

دفاع از کیان »علوم انساین« و حیت علوم جتریب در مقابل جریان ارجتایع »اسالیم کردن علوم« و سیطره علوم 

   حوزوی بر علوم دانشاگیه. حضور رسوش در ستاد انقالب فرهنیگ از این زاویه قابل تقدیر است. 

او از مجله کوششهای ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با معارف نقیل اسالیم و   رشوح مثنوی و نهج ابلالغه 

 عرفان فاریس بوده است.  

مباحث نواندییش دیین او حاوی انتقادایت به حکومت دیین، احنصارطلیب روحانیت، سیطره فقه بر علوم اسالیم،  

 ق به مدارا و خبشهای دنیوی دین در زمره خدمات رسوش قابل ذکر است.  و ایدئولوژی زدایی از تفکر دیین، تشوی

رسوش متقدم به عنوان »پژوهشگر فلسفه و عرفان« از یک سو و نواندیش دیین رسگرم »اصالح معرفت دیین«  

قدم  از سوی دیگر در مستوای ایران اکرنامه ای پربار، قابل دفاع بلکه قابل تقدیر و تشویق دارد. من از رسوش مت

 بهره برده ام و او را در زمره خادمان فرهنگ، علم، فلسفه، و عرفان ایران یم دانم.     

 ب. توصیف رسوش متاخر به روایت خودش: 

دقیقا در دهه دوم فعایلتهای فرهنگیش مرحله تازه ای را آاغز کرد )روشنفکری دیین مدل   ۱۳۶۷رسوش از سال 
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 « شد.  صالح اصل دین ا رسوش(. او در این مرحله بتدریج مشغول » 

تابعیت معرفت  ،  صامت بودن رشیعت: جدایی دین از معرفت دیین، تارخییت معرفت دیین،  قبض و بسط مداعهای  

 ، و مسئویلت تارییخ هماگن و رایزین مجیع در فهم دین. دیین نسبت به معارف برشی 

ادیان حق متکرث هستند، و کرثت ادیان حادثه ای طبییع و نازدودین است. مقابل کرثت    رصاطهای مستقیم در  

 گرایی دیین حرصگرایی دیین قرار یم گرید.  

دین و   بسط جتربه نبویرسوش اگرچه در قبض و بسط دین را امری ثابت، فراتارییخ و فرابرشی یم دانست، در 

. در این  ویح و اصل دین برشی و تارییخ و زمیین یم شود در نتیجه  جتربه نبوی را اموری برشی و تارییخ دانسته،  

 نه برعکس.   ویح و قرآن تابع شخصیت پیامرب است رویکرد  

به نظر وی الکم حممد در قرآن و حدیث جتیل یافته است. قرآن برآمده از جتربه برشی و تارییخ حممد و تایلف  

« یم طلبد. به جای  تعبریالکم تفسری یم خواهد، اما رؤیا »« است.  رؤیای حممد اوست، و ویح و قرآن در حقیقت »

 تفسری قرآن باید به فکر تعبری آن باشیم.   

 

 ها: یادداشت 

.  ۱زیر پاسخ داده یم شود:    های»در چهاردهمنی )و آخرین جلسه( به پرسش   در اعالن جلسه قبل آمده بود: *.  
امتیازات فعایلتهای فرهنیگ عبدالکریم رسوش در حوزه های فلسیف، عرفاین، اخالق نقیل، الکم جدید و  

. چرا باید با »قبض و بسط تئوریک رشیعت« نقادانه برخورد کرد؟ و چرا فصل  ۲اخالق سیایس چیست؟  
نیست؟   )قب۳اخلطاب  به سبک رسوش  دیین  روشنفکری  تئوریک رشیعت، رصاطهای  . مقصد  بسط  و  ض 

. چرا ۵. »قلب اسالم« یعین چه؟  ۴مستقیم، بسط جتربه نبوی، رؤیای رسوالنه و پیامرب اقتدارگرا( کجاست؟ 
افرتاق »روشنفکری دیین« به سبک رسوش )رسگرم اصالح دین( و »نواندییش دیین« )در اکر اصالح معرفت  

هایی برای اندیشه اسالیم معارص  بک رسوش چه مزایا و آسیب. روشنفکری دیین به س۶دیین( ناگزیر است؟  
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داشته است؟« در این جلسه تنها فرصت پاسخ به پرسش خنست و نییم از پرسش سوم فراهم شد. پاسخ بقیه  
پرسشها به جلسه بعد موکول یم شود. ترجیح دادم به پرسشها در حد مقدور پاسخ نسبتا جامع داده شود، که  

از صد شهر خراب. ذلا برخالف پیش بیین جلسه چهاردهم جلسه آخر نشد، امیدوارم جلسه  یک ده آباد بهرت  
 پانزدهم »آخرین جلسه« باشد!   

( حبث عمیق آب شور در خاتمه  ۴:۳۲۳۲هر قدم زین آْب تازی دورتر / َدو َدوان سوِی رساِب با َغَرر )مثنوی    .۱
 همنی جلسه نقل و ترشیح خواهد شد.  

(. چاپ اول  ۱۳۹۳)تهران: رصاط،   ۱۳-۱۴[، ص  ۱۳۵۶ش، نهاد ناآرام جهان، مقدمه چاپ اول ]عبدالکریم رسو .۲
 ( بوده است. ۱۳در »تعدادی اندک« )مقدمه چاپ دوم، ص

. رسوش در انتهای مقدمه چاپ دوم از سه نفر تشکر کرده است: »تذاکرهای  ۱۵پیشنی، پیشگفتار کتاب، ص  .۳
مهدی حائری ]یزدی[ که هر دو به حق از پیرشوان مسلم فلسفه  و توصیه های آقایان مرتیض مطهری و  

اسالیم و از پریوان مرشب حکمت متعایله اند برای من بیس سودمند و ارمجند بود و اشارات و ارشادات آنان  
در پریاسنت این دفرت بیس مفید و اکرگر افتاد. در اینجا واجب یم دانم که این هر دو بزرگ را سپاس بگزارم  

یشان از دراگه حق متعال اجر جاودان مسئلت دارم. .... آقای غالمعیل حداد اعدل نزی مرا مدد بسیار و برا 
های مشفقانه او نبود این دفرت چنان که اینک هست نیم بود. سپاس بسیار من برای او رساند و اگر هماکری 

)کتاب توسط انتشارات قلم  [ است.  ۱۳۵۷]خرداد    ۱۳۹۸( تاریخ انتهای مقدمه رجب  ۱۲-۱۱....« )پیشنی، ص
سال   هم  ۱۳۵۷در  که  اعدل  حداد  و  رسوش  هماکری  است.(  شده  منترش  تهران  احتماال  در  و  ای  مدرسه 

رسوش    ۵۸و    ۵۷الکس بوده اند تا حدود یک دهه ادامه پیدا یم کند، حداد اعدل در انتشار کتابهای ساهلای  هم 
دبستاین کتاب یار  دو  این  به عالوه  است،  اسالیم    اعمل اصیل  و معارف  نظری  »بینش دیین« سال چهارم 

ای از این دو کتاب دست نیافتم. اگر کیس  دانشاگهها )بعد از بازگشایی( را با هم تدوین کرده اند. به نسخه 
به آنها دسرتیس دارد برایم ارسال کند. برای اطالع از نظر متاخر رسوش درباره حداد اعدل بنگرید به مقاهل  

  ۱۳۹۲به قلم رسوش، و نامه رسگشاده فروردین  ۱۳۹۱آبان   ۲۳ها را به نزد داور اندازیم« مورخ »بیا این داوری 
به رسوش پاسخ داده است. در این نامه    ۱۳۹۱بهمن    ۳۰رسوش به وی. حداد اعدل نزی در نامه رسگشاده مورخ  

ن« را در نلدن نوشته بودی  نکایت درباره چاپ اول نهاد ناآرام جهان آمده است: »وقیت کتاب »نهاد ناآرام جها 
نوشت خودت را به من سرپدی و من چند ماه زمحت کشیدم و  خواسیت آن را در ایران چاپ کین، دستو یم

آن را ویرایش کردم و به آن رسوسامان دادم و برایش نارش پیدا کردم و بر همه چزی، از اکغذ و قطع و جدل و  
بود.« )پاسیخ به تهمتها: یک    ۱۳۵۶ر آمد و این همه به سال  اکرهای الزم دیگر، نظارت کردم تا آن کتاب د

   حرف از هزاران، خربگزاری فارس(
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درباره اراکن جهان بیین اسالیم و ایمان به غیب بنگرید به رسوش متاخر درمبحث دوم همنی جلسه. درباره   .۴
ودکفایی فکری بنگرید به  فلسفه اسالیم و مالصدرا بنگرید به قصه ارباب معرفت، دفرت اول، و درباره خ

 تفرج صنع. هر دو کتاب در همنی مبحث معریف امجایل یم شوند.  
عبدالکریم رسوش، نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتییک به ضمیمه نقدی بر روش شناخت، )چاپ اول: تهران،     . ۵

شناخت بر  . »روش  ۱۱-۱۰، ص۱۳۵۷(، مقدمه طبع دوم، تهران: حکمت، آذر  ۱۳۵۷انتشارات حکمت، خرداد  
 پایه توحید« نوشته ابواحلسن بین صدر است.     

 ( ۱۳۶۸)تهران: رصاط،  ۸عبدالکریم رسوش، علم چیست؟ فلسفه چیست؟ ص  . ۶
 ( ۱۳۶۰)تهران: پیام آزادی،  خرداد  ۴عبدالکریم رسوش، چه کیس یم تواند مبارزه کند؟ ص .  ۷
عرصانه با  نه دیگری یم اندیشیدند. بنگرید به  ابلته در همان دوران متفکراین ژرف اندیش بودند که به گو.  ۸

: آنان که گفتند آری، آن که گفت نه، مصطیف رحییم و منتقدانش در نامه به آقای مخیین: چرا با طعم قانون
   ( ۱۳۹۷مرداد  ۱۵مجهوری اسالیم خمالفم؟ )

وهیش در ارتباط علم و اخالق، اخالق تکامیل، اخالق مارکسیسیت، عبدالکریم رسوش، دانش و ارزش: پژ.  ۹
 . ۶- ۵، مقدمه، ص۱۳۵۸]و[ اخالق واقع بنی، تهران: ]نارش ؟[ چاپ و صحایف سیستمافرم، چاپ دوم، 

 با تلخیص.  ۸پیشنی، ص   . ۱۰
 .  ۱۳۹۹اسفند   ۲۷، چالش اسالم و قدرت، جلسه ششم . ۱۱
از صدای مجهوری اسالیم ایران خپش شده است. دویم در دانشاگه علم و    ۱۳۵۸خطابه خنست در اردیبهشت .  ۱۲

 مقدمه(   ۲-۱)ص  صنعت و سویم در دانشکده اقتصاد دانشاگه تهران ایراد شده است. 
 .  ۳-۲، ص۱۳۶۰، تهران: انتشارات یاران، تری عبدالکریم رسوش، ایدئولوژی شیطاین: دگماتزیم نقابدار . ۱۳
منت کتیب این جلسات از نوار پیاده شده و با مشخصات زیر در فضای جمازی منترش شده است: »منت اکمل  .  ۱۴

( این مناظره از سوی صدا و سیمای مجهوری اسالیم  ۱۳۹۱اردیبهشت    ۴« )پارسینه،  ۱۳۶۰مناظرات ایدئولوژیک  
اسالیم یا نظام( برگزار یم شد. دفرت ریاست مجهوری )ابواحلسن بین صدر(،    )و در حقیقت حزب مجهوری

نهضت آزادی، جبهه میل، جاما، جنبش مسلمانان مبارز و سازمان جماهدین خلق ایران حارض به رشکت در  
ترین فصلهای رسکوب منتقدان در مجهوری اسالیم  یکی از تاریک   ۱۳۶۰این مناظره نشدند. اواخر خرداد  

 شد.    آاغز 
 .۱، ص۱۳۷۵عبدالکریم رسوش، تفرج صنع: گفتارهایی در اخالق و صنعت و علم انساین، تهران: رصاط،  . ۱۵
 .  ۷( ص۱۳۸۰عبدالکریم رسوش، اخالق خدایان، )تهران: طرح نو   .۱۶
چالش اسالم و قدرت، جلسه دهم: از قیاسش خنده آمد  درباره قبض و بسط »اصناف دینداری« بنگرید به    .۱۷

https://kadivar.com/16668/
https://kadivar.com/16668/
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https://kadivar.com/18830/


 
عطش  درمانِ ستین یآبِ شور 50  

 (. ۱۴۰۰خرداد   ۴) خلق را 
چالش اسالم و قدرت، جلسه سزیدهم:  گری بنگرید به  گری و نواعزتایل درباره تذبذب رسوش بنی اشعری .  ۱۸

 ( ۱۴۰۰تری  ۱۶) با غرر سوی رساب
 . ۱۳۶۷تهران: رشکت انتشارات علیم و فرهنیگ،   .۱۹
ادوین آرتور برت، مبادی مابعدالطبییع علوم نوین، ترمجه عبدالکریم رسوش، تهران: رشکت انتشارات علیم    . ۲۰

  ، ص نُه. این کتاب یکی از کتب دریس فلسفه علم در مقطع اکرشنایس من در الکس دکرت ۱۳۶۹و فرهنیگ، 
 سعید زیباالکم بود و از آن استفاده کردم.   

تنظیم    -یلع رضاقیل )واال(    - پیاده شده دروس او در دانشکده علوم اجتمایع که توسط یکی از دانشجویانش    .۲۱
و تنها کتایب است که بدون مقدمه او منترش شده نزی اینجا قابل ذکر است: درسهایی در فلسفه علم االجتماع:  

 (. ۱۳۷۴علوم اجتمایع )تهران: نرش ین، روش تفسری در  
ای اکش نام این استاد اخالق ذکر شده بود. آیا کتاب املراقبات را هم همنی »روحاین بزرگوار« به او معریف    . ۲۲

 کرده بود؟ 
- ۱۹، ص۱۳۸۶اوصاف پارسایان: رشح خطبه امام یلع )ع( درباره متقنی، تهران: رصاط،  عبدالکریم رسوش،   .۲۳

در مباحث   ۱۴۰۰فروردین    ۱ینجا درباره امام یلع )ع( را مقایسه کنید با آچنه در جلسه مورخ  . عبارات ا۲۲
 دین و قدرت گفته است. 

حکمت و معیشت: رشح نامه امام یلع به امام حسن علیهما السالم، تهران: رصاط،    عبدالکریم رسوش،   . ۲۴
 .  ۲، ص۱۳۸۴

 .  ۸- ۷، ص۱۳۸۶: رصاط، حدیث بندیگ و دلربدیگ، تهران  عبدالکریم رسوش،   .۲۵
 ( ۱۳۸۶رازداین و روشنفکری و دینداری، مقدمه طبع سوم )تهران، رصاط،  عبدالکریم رسوش، .  ۲۶
 ( ۱۳۸۴فربه تر از ایدئولوژی، صفحات بیست و هفت و بیست و هشت )تهران، رصاط،  عبدالکریم رسوش،   . ۲۷
 ( ۱۳۸۵)تهران، رصاط،   مدارا و مدیریت، صفحات یس و یک و یس و دو عبدالکریم رسوش، .  ۲۸
رسوش شش سال در انلگستان حتصیل کرده است. به نقل خود وی بعد از اینکه در ایران دکرتای عمویم  .  ۲۹

داروسازی از دانشاگه تهران اخذ کرده بود و دوران رسبازی را به پایان رسانده بود و یک سال و چند ماه هم  
حتصیل کرده بود یعین یلع اصغر   در اداره کنرتل دارو اکر کرده بود مدیران مدرسه علوی تهران که وی در آن

( از یکی از جتار اکغذ فروش بازار تهران بنام حاج ۱۳۰۰-۱۳۵۲( و رضا روزبه )۱۲۹۲-۱۳۸۲کرباسچیان )
( ]از اعضای جامعه تعلیمات اسالیم به مدیریت شیخ عباسعیل اسالیم[  ۱۳۰۳-۱۳۸۷ابوالفضل کردامحدی )

از کشور را تقبل کند. رسوش در آن زمان ازدواج   درخواست یم کنند که خمارج حتصیل رسوش در خارج

https://kadivar.com/18830/
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کرده و صاحب دو فرزند بوده است. کردامحدی لکیه خمارج اقامت و حتصیل رسوش را در خارج از کشور  
کرییم،   داریوش  رسدبریی  به  مدارا،  و  معرفت  رسوش:  عبدالکریم  )مستند  کرد.  ، ۲۰۱۷یم    ۲۸پرداخت 

ایس ارشد شییم آناتلیک را از دانشاگه نلدن یم گرید و حتصیل در تلویزیون یب یب یس فاریس( رسوش اکرشن
دوره دکرتی تاریخ و فلسفه علم در اکلج چلیس را آاغز یم کند، اما با آاغز انقالب حتصیل خود را ناتمام یم  

ور  بوده است. در مستند مذک  ۱۳۵۸گذارد و به ایران بازیم گردد. زمان بازگشت او به ایران ظاهرا اوایل سال 
رسوش تنها از دو معلم دوران دبریستان خود اسم برده و به نام هیچیک از اساتیدش در دانشکده داروسازی  
یا اکرشنایس ارشد شییم حتلییل اشاره نکرده است و مشخص نکرده دروس تاریخ و فلسفه علم را نزد کدام  

. در هر حال عبدالکریم رسوش  استاد یا اساتید حتصیل کرده و به مرحله امتحان جامع رسیده است یا نه 
 هرگز دکرتی تاریخ و فلسفه علم را به پایان نربده است. 

ایران    .۳۰ به  آن  از  بعد  و  انلگستان منترش کرده  در  ماههای حتصیلش  آخرین  را در  ناآرام جهان  نهاد  رسوش 
 بازگشته و دیگر هرگز حتصیل فلسفه غرب نکرده است. 

( رسوش گفته: خنستنی بار عمویش که بر خالف پدرش مرید علما بوده  در مستند یب یب یس فاریس )پیشنی  . ۳۱
پس از قیام پانزده خرداد او را به قم برده و در یک دیدار عمویم آقای مخیین را دیده است، شلوغ بود و مردم  

 صلوات یم فرستادند.  
تدریس والیت فقیه )بهمن  ( قبل از  ۱۳۴۲-۱۳۴۶این عبارت دقیق نیست. دوران دانشجویی رسوش در ایران )  .۳۲

( بوده است. رسوش به  ۱۳۴۹یا فروردین    ۱۳۴۸( و در نتیجه قبل از انتشار و خپش آن در ایران )اسفند  ۱۳۴۸
تا مهر  ۲نامه ج-گفته خودش )سیاست دوران رسبازی را یم گذرانیده است. اگر کتاب حکومت    ۱۳۴۹( 

گر در دنیای آزاد »کتاب خمیف« صدق نیم کند. اما  اسالیم را در دوران دانشجویی در نلدن خوانده باشد، دی 
تعبری اینکه با خواندن کتاب حکومت اسالیم )والیت فقیه( وی در سلک مقدلان آقای مخیین درآمده بسیار  
جالب است. نکته اصیل کتاب مذکور نظریه والیت فقیه است. آیا رسوش با عنایت به این نظریه در زمره  

 یا به دیلل حواش مبارزایت آن؟  مقدلان آقای مخیین درآمده
ضاد اینجا یب وجه یم نماید. در مستند یب یب یس فاریس )پیشنی( رسوش یم گوید: قاف! قاف به فاء فلسفه    .۳۳

 نزدیک تر است! 
 خطاب به فرماندهان ارتش: »ما یم خواهیم تو آقا باش«.   . ۳۴
 حتلیل مهیم است! باید آن را به خاطر سرپد.     .۳۵
( صفحات بیست و پنج تا بیست و  ۱۳۸۴قصه ارباب معرفت، دفرت اول، )تهران، رصاط،    دالکریم رسوش، عب   . ۳۶

است:   نوشته  امروز«  کیمیای  و  دیروز  »آفتاب  خطابه  انتهای  در  صلوة  »هشت.  و  السالکنی  معراج  کتاب 
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یگ نوشته اند و برای  سال ۴۰تا   ۳۸العارفنی را ایشان ]امام مخیین[ در اوج احوال سلوک عرفانیشان در حدود 
اولنی بار در جدل یادنامه استاد شهید مطهری با اجازه و اهدای خود ایشان به طبع رسیده و از مکتوبات بسیار  

 (۳۵۱لطیف ایشان است.« )ص
 . ۱۱(، ص۱۳۹۹عبدالکریم رسوش، قصه ارباب معرفت، دفرت دوم، )اسن آملان: نرش اندیشه های نو، اسفند .  ۳۷
-Desiderius Erasmus  (۱۵۳۶وس جایزه ساالنه ای است که به یاد دسیدریوس اراسموس  جایزه اراسم.  ۳۸

به اشخاص و مؤسسایت که مشارکت    ۱۹۵۸گرای هلندی دوره رنسانس از سال  ( کشیش اکتویلک انسان۱۴۶۶
دا یم  چشمگریی در فرهنگ، جامعه یا علوم انساین در اروپا یا بقیه دنیا داشته باشند در آمسرتدام هلند اه

شود. این جایزه از برجسته ترین جوایز اروپا حمسوب یم شود. جایزه اراسموس با حموریت دین و مدرنیته در  
(،  ۱۹۳۴-۲۰۱۶(، صادق جالل العظم )۱۹۴۵مشرتاک به سه نفر تعلق گرفت: عبدالکریم رسوش )متودل    ۲۰۰۴سال  

از منتقدان ادوارد سعید و نویسنده کتابهای (. العظم نویسنده خداناباور سوری،  ۲۰۱۵-۱۹۴۰و فاطمه مرنییس )
شنایس معکوس، تابوی ذهین: سلمان رشدی  شنایس و رشق نقد فکر دیین، دفاع از مادیگرایی و تاریخ، رشق 

گرایی سکوالر، جمموعه سه جدلی سکوالریسم، بنیادگرایی و مبارزه برای  و حقیقت ادبیات، اسالم و انسان
سوی حجاب، زنان ست نویسنده کتابهای آنیمراکیش و جامعه شناس فیمین  معنای اسالم. مرنییس نویسنده

پرده نشنی و خنباگن جوشن پوش، حریم سیایس، جنسیت به مثابه هندسه اجتمایع، جنسیت و ایدئولوژی و  
 اسالم، و اسالم و دموکرایس. 

 .  ۱۳-۱۴، ص۱۳۸۹نامه، تهران: رصاط، -عبدالکریم رسوش، سیاست . ۳۹
 ، صفحه هفت.  ۱۳۸۴(، تهران: رصاط، ۲نامه -م رسوش، آئنی شهریاری و دینداری )سیاستعبدالکری . ۴۰
دوستش را در اسارت گرفتند  و چه جسارتها که نکردند  و  »)در فروداگه خرم آباد( به مدت هفت ساعت او    .۴۱

و چه سنگ پاره ها که هر یکی برای پاره کردن رشته جاین اکیف بود به سوی او نشانه رفتند.« )پیشنی( واقعه 
خرم آباد زماین اتفاق افتاد که من ماه اول بعد از آزادی از زندان را یم گذراندم و جالب اینکه مهامجان به  

نام کدیور دشنام یم دادند و به کدیور به نام رسوش. یعین حیت ما را از هم تمیزی نیم دادند! دیگر   رسوش به
 (. ۴۴۰- ۴۴۱مطلب این جدل این است: پرونده سازی جدید کیهان علیه رسوش و کدیور )ص

مان ایام به »با تقلیل اعضای ستاد امام اعضای دیگری به ستاد افزودند. این را من اینجا بگویم که در ه  . ۴۲
دالیل خمتلف خواستار کناره گریی از ستاد بودم و نزد امام هم استعفا دادم اما ایشان نپذیرفت. پس از مدیت  

از ستاد کناره گریی کردم. ... من در اولنی    ۱۳۶۲دوباره استعفا دادم و این بار ایشان پذیرفت و من در سال  
تعفا دادم و فعایلتم در ستاد انقالب فرهنیگ پایان رشکت کردم و پس از آن اس  ۶۲جلسه شورای در سال  

لوح، ش با ماهنامه  بشود، مصاحبه  انقالب فرهنیگ و چزیهایی که قرار بود  (  ۱۳۷۸، مهر  ۶یافت.« )درباره 
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. به نظر یم رسد زمان کناره گریی دقیق نباشد. در بنی اعضای منصوب در دوره جدید  ۳۳۱-۳۳۲پیشنی، ص 
مور فرهنیگ  انقالب  یلع    ۱۳۶۲شهریور    ۸خ  ستاد  و  وی  خورد:  یم  چشم  به  آن  اول  دوره  از  نفر  دو  نام 

امام، ج انقالب  ۸۳، ص  ۱۸رشیعتمداری )صحیفه  اعضای جدید ستاد  در رشفیایب  ( عبدالکریم رسوش 
(. در  ۱۶۶ص  ۱۸نزی حضور داشته است )صحیفه امام، ج  ۱۳۶۲مهر    ۱۲فرهنیگ به حمرض مقام رهربی در تاریخ  

مورخ   اند.    ۱۳۶۳آذر    ۱۹حکم  شده  اضافه  نفر  چندین  فرهنیگ«  ستاد  افراد  لکیه  بر  »عالوه  مخیین  آقای 
   (. انتشار استعفانامه رافع هر ابهایم است. ۱۱۱، ص۱۹)صحیفه امام، ج

به رسبازی رفتم. دوران آموزش خود را در پاداگن یج به مدت شش ماه گذراندم و بعد    ۱۳۴۷»من در مهرماه    .۴۳
  ۱۳۴۹اری پاداگن دژبان در مجشیدیه تهران به مدت یک سال و نیم افرس بودم و در مهر ماه  از آن در بهد 

خدمت وظیفه من پایان یافت. بعد از آن به دنبال یافنت شغل برآمدم و به بهداری مراجعه کردم و نهایتا 
در بوشهر اقامت  به بوشهر رفتم و به مدت یک سال و سه ماه    ۱۳۵۰موافقت شد که من به بوشهر بروم. سال  

تهران را به قصد انلگستان ترک کردم. در فاصله  ۱۳۵۱به تهران برگشتم و اواخر سال  ۱۳۵۱داشتم و در سال 
برگشت از بوشهر و رفنت به انلگستان در آزمایشاگه کنرتل دارو در تهران اکر یم کردم.« )ایام دریایی بوشهر، 

 . ۳۳۸-۳۳۹پیشنی، ص( ۱۳۷۸مهر  ۴مصاحبه با هفته نامه نسیم جنوب، 
خرداد    ۹در پایاگه اطالع رساین خود وی به تاریخ    به نظر یم رسد این نسبت صحت ندارد یا من از آن یب خربم. .  ۴۴

: روزنامه  جامعه مدرسنی رسوش را مرتد اعالم کرد به نقل از منبیع به نام مردمک ]؟[ آمده است: »  ۱۳۸۹
[ خرب داد، جامعه مدرسنی حوزه علمیه قم، عبدالکریم رسوش،  ۱۳۸۹خرداد    ۸کیهان در شماره دیروز خود ] 

ه است. در بیانیه منتسب به جامعه مدرسنی که توسط کیهان منترش شده  روشنفکر دیین را مرتد اعالم کرد 
آمده است: رسوش با ختطئه مباين نظام اساليم و والیت فقیه ارتداد خود را بر هماگن ثابت کرد و با همرايه  

همدسيت خود با سازمان اطالاعيت سیا و موساد را به   ۸۸اپوزیسیون خارج نشنی در جهت سازمانديه فتنه  
ثبات رساند. این بیانیه را فقط روزنامه کیهان منترش کرده و در سایت رسیم جامعه مدرسنی حوزه علمیه  ا

کند.« بنابراین اوال حمکومیت به ارتداد  قم اثری از آن نیست. به همنی خاطر صحت آن را مردمک تایید نیم 
یشرت ندارد و آن روزنامه کیهان  است. ثانیا یک منبع ب  ۱۳۸۹صادر نشده بلکه مربوط به سال    ۱۳۸۸در سال  

است، که منبع پایاگه اطالع رساین عبدالکریم رسوش اذاعن کرده در پایاگه اطالع رساین جامعه مدرسنی  
حوزه علمیه قم از آن عنی واثری نیست. ثاثلا چطور چننی خرب مهیم از هماگن خمیف مانده است؟ اگر چننی  

ض کرده بودم. رابعا از همه مهمرت اگر این حکم صحت دارد بر  حکیم صادر شده بود من یقینا به آن اعرتا 
عبدالکریم رسوش است که مفیت مشخص این حکم و تاریخ دقیق صدور آن و منبع آن را برای راست 
ارتداد   ای حکم  شده  شناخته  فقیه  یا  تقلید  مرجع  هیچ  کنون  تا  من  اطالع  در حد  کند.  اعالم  آزمایی 

http://www.drsoroush.com/Persian/News_Archive/P-NWS-13890308-Ertedad.html
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 ه است.  عبدالکریم رسوش را صادر نکرد 
 . ۷-۹(، ص۱۳۹۸جا: انتشارات صقراط، زمستان (، )یب ۳نامه -حة امللوک )سیاست ی عبدالکریم رسوش، نص . ۴۵
انقباض فرهنیگ شدیدی آاغز شد و انتشار آثار رسوش )همانند بسیاری   ۱۳۸۸با آاغز جنبش سزب در خرداد  .  ۴۶

ا تغیری مدیریت مؤسسه پژوهیش حکمت  ب  ۱۳۹۰دیگر( ممنوع شد، و فعایلت مؤسسه اش متوقف شد. در سال  
و فلسفه ایران و مدیریت عبداحلسنی خرسوپناه رسوش و اینجانب همزمان اخراج شدیم. با روی اکر آمدن  

اماکن جتدید چاپ آثار رسوش فراهم شد، به عنوان مثال نهاد ناآرام جهان ۱۳۹۲دولت حسن روحاین از مرداد  
جتدید چاپ شده است، هرچند هنوز از حق انتشار کتاب چاپ    ۱۳۹۳و قبض وبسط تئوریک رشیعت در سال  

پائزی   از  هم  پژوهش  و  معرفت  مؤسسه  است.  حمروم  دیگر  بسیاری  همانند  ادامه    ۱۳۹۲اول  خوشبختانه 
ممنوع القلم مطلق بود، بعد از   ۱۳۸۸فعایلتهایش را از رس گرفت. رسوش که همانند بسیاری دیگر از مرداد  

ها وبیانیه هایش در درباره آقای مخیین انتشار مصاحبه و بریخ سخرناین   ۱۳۹۷فند  اس  ۱۰اظهار نظر مورخ  
  ۳۱، روزنامه اعتماد  ۱۳۹۸داخل ایران آزاد شد، به عنوان نمونه بنگرید به جمله کرگدن مورخ اردیبهشت  

شده است:  . وضعیت اینجانب در یادداشت زیر ترشیح  ۱۴۰۰اردیبهشت    ۶و    ۱۳۹۹تری    ۱۲،  ۱۳۹۸آذر    ۲۰خرداد و  
 (. ۱۳۹۹تری   ۲۶) ممنوع القلیم و خط قرمزهای آزادی بیان

  ، ۱۳۸۶عبدالکریم رسوش، قبض و بسط تئوریک رشیعت: نظریه تکامل معرفت دیین، تهران: رصاط، بهار  . ۴۷
 به مولف است.  با تلخیص. عبارات منقول متعلق ۴۷- ۶۱ص   دیباچه )مقدمه طبع اول( 

 با تلخیص. عبارات منقول متعلق به مولف است.  ۴۴-۳۱پیشنی، مقدمه طبع سوم، ص  . ۴۸
ه با تلخیص. در تلخیص به  - ، دیباچه صفحه د۱۳۸۴رصاطهای مستقیم، تهران: رصاط،    عبدالکریم رسوش،   . ۴۹

ایان منحرص کرده و  گزارش مداعی پلورالیستها اکتفا کردم چرا که مولف غریپلورالیستها را در حرصگر
 شمول گرایان را نادیده گرفته است! 

کرد.    دفاع  دین   از پلورالیسم   کیان  ماهنامه  ۳۶در شماره    مستقیم   هايرصاط   در مقاهل  رسوش   عبدالکریم .  ۵۰
 صلحا  مناظره رسوش و کدیور  شد. پیشقدم  و فن  عليم حبيث سازي در زمینه سالم  روزنامه معارف صفحه 

 قرار گرفت  و افزایش  از هر دو سو مورد اصالح  مناظره  شده  پیاده  . منت است   ۷۶در شهریور  حبث جلسه  یك 
 بدون   دین   پلورالیسم   مناظره   منترش شد. کتاب   سالم  در روزنامه  شماره   پنج   يط  ۱۳۷۶  در بهمن   و در نهایت 

صفحه در بهار    ۱۰۳در    روزنامه  کدیور، از سوي   زندان   آاغزین   در ماههاي  وگوکننداگن گفت  و نظارت   ارشاف 
کتاب    روانه  ۱۳۷۸ رسید. منت اکمل  پنجم  به چاپ  هفته  و ظرف چند  دیینبازار شد  پلورالزیم  در    درباره 

صفحه از صفحه    ۲۴اطهای مستقیم  وبسایت کدیور قابل دسرتیس است. منت سانسورشده مناظره در کتاب رص
: »حبمداهلل جوانيب از مسأهل فهم پلورالزیم  ۷۹پلورالزیم دیین را تشکیل یم دهد. آخرین عبارت ص  ۱۰۳تا    ۷۹

https://kadivar.com/18034/
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دین، مورد حبث و نقد قرار گرفت. حبث در دیگر جوانب آن جمايل دیگر يم طلبد.« عبارت پایاین کتاب در  
ای حقیقت جویان و دینداران مفید بوده باشد و از انتقادات و تذکرات  : »امیدوارم این حبث علیم بر۱۰۳ص  

این گفتگوی علیم سپاسگزاریم پایاین  .خود ما را بهره مند سازند. از روزنامه سالم نزی بابت  « پاراگراف 
پلورالزیم دین، مورد حبث و    مهمجوانيب از مسأهل    به هر حال : »۱۳۹گفتگو در کتاب رصاطهای مستقیم ص

امیدوارم   حبث از دیگر جوانب آن جمایل دیگر یم طلبد.  این رشته رس دراز دارد و قرار گرفت.    و پرسش  نقد 
این حبث علیم برای حقیقت جویان و دینداران مفید بوده باشد و از انتقادات و تذکرات خود ما را بهره مند  

ده لکمه اضافه شده که زیر آنها خط  سازند. از روزنامه سالم نزی بابت این گفتگوی علیم سپاسگزاریم«. دواز
( و منت مناظره یب هیچ توضییح به شلک غریاخالیق ۱۰۳-۷۹کشیده ام، و بیست و چهار صفحه حذف شده )

فوق مونتاژ شده است. در زمان درج مناظره در وبسایت متوجه حذف این قسمت شدم. موضع حمذوف در  
. بقیه قسمتهای  مناظره پلورالزیم دیین، قسمت سومکتاب رصاطهای مستقیم در اینجا مشخص شده است:  

 گفتگو را با کتاب مقابله نکرده ام.  
به زندان افتادم و کتاب رصاطهای   ۱۳۷۷اسفند    ۸من در تاریخ    است.  ۱۳۷۷تاریخ مقدمه مولف اردیبهشت  . ۵۱

لف و نارش فرصت اکیف برای اجازه از طرف دیگر گفتگو برای  منترش شده است. مو   ۱۳۷۸مستقیم در ]بهار[  
٪ آن داشته اند. کتاب را ماهها بعد از آزادی از زندان دیدم، اما متوجه سانسور  ۲۷درج اصل آن و حذف  

فوق نشدم و هرگز به ذهنم خطور نیم کرد که این فعل غریاخالیق واقع شده باشد. بعد از ممنوع القلم مطلق  
 به درج کتابهایم در وبسایت ناباورانه متوجه آن شدم.   شدن و تصمیم

وگو و یک مصاحبه  در یادداشت نارش آمده است: »کتاب رصاطهای مستقیم مشتمل بر دو مقاهل، یک گفت    .۵۲
حبث  سوابق  از  عمدتا  تایلیف  مقاهل  یک  نارش  است.  دیین  پلورالیسم  باب  در  رسوش  عبدالکریم  دکرت  از 

رب زمنی و چهار مقاهل ترمجه شده از صاحب قلمان بر جمموعه مکتوبات افزوده شده  پلورالیسم دیین در مغ
است.« نام نویسنداگن مطالب ترمجه شده در این یادداشت ذکر شده است. در فهرست کتاب نام نویسنداگن  

ی  ای به گفتگوو مرتمجان آنها حیت خود عبدالکریم رسوش ذکر شده است. در دیباچه نویسنده هیچ اشاره 
مذکور نشده است. بنابراین »گفتگویی درباره پلورالیسم دیین« نه در یادداشت نارش، نه در فهرست کتاب، و 
نه در دیباچه مولف، و نه حیت در ابتدای منت خود گفتگو معریف نشده است و معریف آن )اسم طرف گفتگو  

این مزیان اهتمام مؤلف )و نارش    و نارش اویله و تاریخ آن( به پاوریق صفحه اول گفتگو موکول شده است.
 که غری از مؤلف نیست( به گفتگوی مذکور را نشان یم دهد. 

 ، پیشگفتار )بدون شماره صفحه(.  ۱۳۸۵، بسط جتربه نبوی، تهران: رصاط، رسوش  عبدالکریم  .۵۳
 .   ۱۰-۹ییک[، صب الکرتونا ، صقراط، ]کت۱۳۹۷جا[، مرداد ، الکم حممد، رؤیای حممد، ]یب رسوش  عبدالکریم .  ۵۴

https://kadivar.com/8114/
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های فقیه و مرجع اعیلقدر حرضت آیت اهلل العظیم منتظری  کتاب دیداگهها، پیامها، نظریه ها و مصاحبه.  ۵۵
- ۳۵۷]کتاب الکرتونییک[، ص  ۱۳۹۴تا آخرین گفتار(، جدل سوم، قم: دفرت معظم هل، زمستان    ۱۳۸۸-۱۳۸۴)

۳۵۳. 
ال  . ۵۶ اهلل  آیت  پاسخهای حرضت  آقای دکرت عبدالکریم  »سفری حق و صفری ویح  به اشاکالت  عظیم منتظری 

 . ۱۳۸۷آبان  ۲۰صفحه. تاریخ ناگرش مقدمه:  ۱۹۷، ۱۳۸۷رسوش«، قم: خردآوا، زمستان 
 . ۶: ۴۳۰۵-۴۳۱۱مثنوی معنوی،   . ۵۷
 . ۱۳۹۸، تهران: انتشارات اطالاعت، ۲کریم زماین، رشح جامع مثنوی معنوی، ویراست  . ۵۸
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