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  " دینی سنت از اخالقی و انسانی قرائت "
	  

  94بهار شیراز، دانشگاه رها، دانشجویی نشریهمنبع: 
  

  سبحان تقوي  :ازگوو گفت
  

 بوده فرااخالق وزةح در دکترایش رسالۀ کرده؛ تحصیل اخالق گرایشِ با تحلیلی فلسفۀ رشته در و انگلستان کشور در دباغ سروش
 عام" ،"جهان تصویر و زبان" ،"معنا و سکوت" چون هایی کتاب انتشار		 آشناست، تخصصی نحو به بیستم قرن تحلیلی فالسفۀ آراي با و
 تگنشتاین،وی "فلسفیِ-منطقی رساله شرح و ترجمه " و "اخالق فلسفه در درسگفتارهایی"		 ،"متعالی امر اخالقی، امر" ،"اخالق در خاص و

 حیطه نآ در جدي نحو به و بوده مند عالقه روشنفکري حوزه مباحث به همچنین دباغ سروش. اوست فلسفیِ کاوهاي و کند محصولِ
 سویه		 که بود		 "سروش عبدالکریم شناسانۀ دین آراء بر مروري: آیینه در آیین" کتاب انتشار قلمرو، این در او کار اولین. است کرده کار
 محمد ایگان،ش داریوش شریعتی، علی بازرگان، مهدي نظیر معاصر روشنفکران آراء باب در		 وي. داشت روشنفکرانه و شناسانه دین اي

 باب در " و "حزن موزون ترنم" کتاب دو در آنها از بخشی که داشته جستارهایی... و فرهادپور مراد ملکیان، مصطفی مجتهدشبستري،
 به است قرار که شده گنجانده " وقت روشن ورق"		 کتاب در هم بخشی		 گشته، منتشر و شده آوري گرد "اخالق و دینی روشنفکري

  .شود منتشر زودي
 اخالق و ندی و فقه میان رابطۀ کلّی، نگاهی در و "نبی سب "		 		 ،"مباهته" ،"ارتداد" ،"حجاب" چون مسائلی پیرامون مقاالتی همچنین او

 راخی سالهاي در خصوصاً و دارد ادبیات گروي در هم دلی دباغ،. داد قرار دینی رفورم پروژة ذیل را آنها وانت می که نموده منتشر
 الجوردي فلسفه ". است مقاالت سنخ این از اي مجموعه		 "سپري سپهرِ در" کتاب		 رسانده، چاپ به زمینه این در متعددي مقاالت
 عاتمطال« دپارتمان در حاضر حال در وي. گردد می منتشر زودي به و است چاپ یرز که است مقاالت این از دیگري مجموعه "سپهري
  .است پژوهش و تحقیق مشغول تورنتو دانشگاه »تاریخی

  
  .کنیم گفتگو پذیرفت، را گفتگویمان پیشنهاد مهرورزانه که او با تا آمد پیش فرصتی شماره این در
  

 اجتهادها تنوعِ و فسیرهات پلورالیسمِ به قائل دینی روشنفکران. کنم ورود ثبح به دینی روشنفکري منظر از مایلم
 تفسیرهاي رايب مساوي حقوق شناختن رسمیت به بر را خود مبناي که دانند می مطلوب را اي سیاسی نظام و هستند

 همه طریق زا و دموکراتیک صورت به هم جامعه مردم اکثریت اگر حتی که آنجا تا باشد، کرده بنا گوناگون
 سوي در. بماند ظمحفو ها برداشت و تفاسیر سایر حقوق هم باز برگرفتند را خاص تفسیر یک نظرسنجی، و پرسی
 سعادت و نجات راه انهیگ که رسمی قرائتی "گرایی ناب" عنصر بر تاکید با دینی روشنفکري جریان مخالفان دیگر،
 راه که ريانحصا تفسیري. دانند می آن از اطاعت به ملزم را همگان و دانسته محمدي نابِ اسالم نماینده را است

  	.بندد می خود با ناهمسو برداشت گونه هر بر را
 از اي هبهر تواند می هم شما قرائت و برداشت که کنید قانع را آنها خواهید می چگونه شما اوصاف، این با

  آید؟ کار به و		 داشته حقیقت
 يواجههم از را معلّل ي مواجهه باید کردید مطرح که پرسشی باب در. رها نشریه خوانندگان و شما خدمت کنم می سالم ابتدا در من		

 از بیش یا اشدب دلیل بر متّکی اینکه جاي به کردم اتّخاذ را موضعی من که وقتی یعنی معلّل ي مواجهه. کرد تفکیک امور این در مدلّل



٢ 
 

 هوا اینجا چرا یدبپرس است ممکن شما المثل فی. نیست میان در خیلی اینجا کذب و صدق پاي یعنی دارد؛ علت باشم، داشته دلیل اینکه
 جریان این که کنم می تبیین و داد خواهم توضیح من - کنیم می زندگی ما که تورنتو صفر زیر درجه30 دماي در مثال - است؟ سرد

 مدعا کذب و صدق نه و است explain مقامِ در تبیین و است تبیین جور یک این...  و کرده حرکت اینجا به قطب سمت از مثالً هوایی
 که مدعایی براي کنید می اقامه دلیل شما که هست هم زمان یک. ها پدیده تبیین مقام در است مواجهه جور یک اینjustify. همان یا

 وایايز مجموع که بگویم شما به من قتیو اینکه اش ساده مثال. است میان در کذب و صدق پاي که جاست این و دارید باور بدان
 بیینت در آنچه مثل کنم نمی بسنده تبیین به دیگر من چرا؟ پرسید می شما و است؛ درجه180 با برابر اُقلیدسی هندسه در مثلث داخلی
 داخلی زوایاي جموعم چرا که بیاورم استدالل و دهم توضیح و کنم اقامه دلیل کوشم می بلکه شد؛ گفته تورنتو سوز استخوان سرمايِ

  	.است درجه180 با برابر مثلث
 کی. آدمیان ي مواجهه نوعِ در است الگو یک است؛ ساري و جاري کامالً هم دیانت از ما قرائت و فهم چگونگی بابِ در قصه این
-. گیریم می کار به خود اتمناسب در را علت و دلیل از اي آمیزه ما همه البته. مدلّل زمان یک و است معلّل من ي مواجهه نوعِ زمان

 برنمی را ها ایده این که کسانی شما تعبیر به اگر. است طور همین هم دیانت از ما قرائت و فهم ي قصه بابِ در -ناآگاهانه یا آگاهانه
 ناشنوا گوششان ردیگ - باشد داشته معیشت با ارتباط تواند می باشد، منفعت جنس از تواند می ها علت این - باشند علل بند پاي تابند
 یا را مدعا فالن من که شود می موجب عواطف و احساسات حتی و معیشت جنسِ از عللی. اند گرفته پیش از را تصمیمشان و است
  	.ننهم وقعی بدان باید، که آنچنان یا نفهمم را خود مقابل طرف حرف فالن
 دینی روشنفکري جریان به که حمالتی و نقدها از اي پاره. تاس برقرار قصه همین که است این من تصور دیانت، از ما فهم باب در

 که یتیوضع که فهمد می آدمی حال، هر به. نیست میان در دلیل پايِ یعنی است؛ معلّل باشد، مدلّل که آن از بیش من نظر به شود می
 میان نباید البته. کند می برقرار فعتمن و ثروت و قدرت با نسبتی و دارد خود با لوازمی است exclusivity انحصار نوعی متضمنِ

  .خطاست زند می که هم حرفی هر پس بگوییم دارد خاصی انگیزة فالنی اینکه خاطر به و کرد خلط انگیخته و انگیزه
 بازي این ند،یبرآ آنها نقد مقامِ در و آورده نظر در را آنها و بیندیشند دینی نواندیشان ادله به سخنان این مخالفانِ اگر کنم می فکر من
 نه که سیمبر اي نتیجه به است ممکن داریم باور بدان عمیقاً ما که دیالوگ یک در و شد خواهد ما همه براي رهگشا معرفتی بازيِ یک
 معرفت ینکها جاي به و ندهید بازي قواعد به تن اصالً شما وقتی اما. دارد دیگري موضع که کسی عزیمت نقطه نه و بوده ما عزیمت نقطه

 دینی نواندیشان که باشید داشته توجه البته. شد خواهد دیگري جور قصه صدالبته کنید کار در را علل اصناف کنید، مواجهه ندیشانها
 نظر در مه با را ها قرائت این همه باید یا شود می که نیست معنا بدان این گویند، می سخن دینی هاي قرائت از کثرت مقام در وقتی

 اصالً گرا؛ سنت سالما هم و بنیادگرایانه اسالم هم باشد، داشته باور رفورمیستی اسالم به هم کسی یک که نیست شدنی که قطعاً گرفت؛
 متضمن ها توصیف این هرچند اند؛ توضیح و توصیف مقامِ در دینی نواندیشان که جاست این نکته. نیست ممکن چیزي چنین ابداً و

 باید. بگیرد نظر رد آنان همه براي بنیادین حقوقی و بداند سفره یک سرِ بر نشستگان را همگان ،انسان اینکه مثل هست؛ هم هایی توصیه
 ضايف در ادعاها و ها خوانش باید. داشت خواهد را باال دست کسی چه که نیست معلوم هم پیش از و کرد ورود بازي و دیالوگ این به

 اگر اما. دش خواهد مشخص گوها و گفت و تعامالت این نتیجه بعد، و بخورد اپ قولی به و گردد طرح نشریات در و شود عرضه عمومی
 و ببرد بهره ازيب حینِ در معرفتی غیر لوازمِ و اسباب از یا برود پیش اي طرفه یک نحو به بازي و کند کج را بازي زمینِ بخواهد کسی

 است رستد گویند می هرآنچه مسلمان هاي رفورمیست ویمگ نمی هم من. نیست معرفتی بازي دیگر که این کند؛ کار در درفش و داغ
 سینا لیبوع از که تعبیري به و کنند شرکت گو و گفت در و شوند بازي وارد برابر موضع از همگان و شود فراهم مجال آن اگر اما

 سایر کنار در رفورمیستی هاي خوانش از وانت می زمان آن دهیم؛ بها شود می اقامه که اي ادله به تنها و باشیم "الدلیل ابناء نحنُ" رسیده
 دادن ادامه هب دادنْ ادامه همین با و بدهیم ادامه دادنْ ادامه به داستایفسکی، تعبیر به و شویم بازي وارد باید همه. کرد صحبت ها خوانش
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 انجامِ هک نیست وقوف را کس".دبو خواهد چه کار پایان که نیست معلوم هیچ هم قبل از و رود می پیش کار که است عمومی فضاي در
  "چیست کار

. بدانیم یعقالن و معرفتی بازي قواعد رعایت به ملتزم را خود هم ما و بگویند را خود سخن مختلف هاي ایده با افراد تا داد مجال باید
  	.برسیم مطلوب نتایج به توانیم می -ویتگنشتاین تعبیر به- "زبانی بازي" این در ما که است گونه این
	  

 طالقانی اهللا تآی مرحوم درگذشت سالروز مناسبت به که سخنرانی یک در شبستري مجتهد استاد پیش چندي
 از گفت شود مین. ندارد اسالم به ربطی هیچ داعش بگویند کنند می سعی برخی":  گفتند شد برگزار تهران در

 را ماسال خواهند می که هستند هایی مآد عده یک هم اینها. ندارد اسالم به ربطی داعش شناسی دین لحاظ
 اندازه چه تا ".تاس این من اسالمِ گویند می هم آنها. میگویند اسالم از هم آنها بینند؛ می که کنند پیاده اینطور

  موافقید؟ گفته این با
 مسلمان هاي رفورمیست ما نظر از بتهال که دارند اینها که است اسالم از قرائت و خوانش یک هم این یعنی هستم؛ همدل ایشان با من
 ونتخش هم آن کند، می ددمنشی و خشونت ترویج و است رماننده و کُش اخالق و ستیز انسان که است، باطل تنها نه و است باطل
 مسلمان را خود و پیامبر سنت به اند کرده تأسی که است این آنها ادعاي! خب اما است باطل من امثال و من نظر از قطعاً. گسیخته عنان

 سودايِ نوعی به و است چنین این آنها خوانشِ. نیستند خالی غیرمعرفتی امورِ و علل از آدمیان دیگر مانند هم جماعت این. انگارند می
 ظرن در دونب و اللّفظی تحت را قرآن آیات یعنی هستند؛ گرا نص بسیار و پرورانند می سر در را رفته دست از اسالمیِ خالفت احیاي
 پاره حال هر به. دندارن اسالم با نسبتی اینها گفت نباید و موافقم شبستري جناب با مجموع در. فهمند می آیات ي زمانه و زمینه گرفتنِ

 باالخره که دبودن گفته شبستري جناب دیگري، جاي. دارند اینان مشابه آرایی اجتماعی، و فقهی احکام از بخشی در هم ما فقهاي از اي
 ترتیب شد کیلتش واتیکان در که شورایی مثل شورا یک و بنشینند هم دور فقها و بگیرد صورت جدي رفورمِ یک اسالمی فقه در باید

 می و کرده را کار این مسلمان هاي رفورمیست. کنند انتقادي بازخوانیِ و پاالیش جدي صورت به را خود هاي آموزه و احکام و دهند
 این خصوصاً .بکنند را کار این باید هم دین علماي آنها، بر عالوه اما اند؛ داشته هم زیادي توفیق زمینه این در کنم می فکر من و کنند

 نظرِ در دهد می انجام داعش امروز آنچه اگر. کنند می نگاه دین علماي به -دینداران قاطبه یعنی- اندیش معیشت دیندارانِ عمومِ که
 رفورمیست راگ. است آمده بیرون مبادي و مبانی چه دلِ از رفتارها این که بگویند و کنند اعالم صراحتاً باید است ناروا ما دینی علماي

 سخن صراحت به باره این در هم علما و فقها که شود نمی آن از مانع این گفتند، سخن باره این در سیاستمداران برخی و مسلمان هاي
  .دکنن روشن امور این برابر در را خود موضعِ و بگویند
	  

 نویسد می اي هرسال مصر الجهاد جماعت رهبر "فرج عبدالسالم محمد" چون بنیادگرایی عالم که بینیم می امروز
 را تهاجمی جنگ نايمع به جهاد کثیر، ابن تفسیر و تیمیه ابن فتاواي اتّکاي به آن در و "الغائبۀ الفریضۀ" نام به

 در شریعت حیايا قصد که تکفیري تفکري یعنی است؛ واجب مسلمانی هر بر امروز که شمرد می بر غائبی واجب
. اديجه هاي حربه به توسل با سیاسی قدرت تصرف طریق از هم آن دارد؛ را آن اجتماعیِ و فردي شئون تمام

 دست در ها حسال برخی که جاآن تا! هستند مدرن بسیار تجهیزات حوزه در سنتی تفکر این حامالنِ آنکه جالب
 را ملع و نظر در تناقض این. است ناشناخته منطقه هاي ارتش برخی براي داعش و القاعده چون هایی گروه

  کنید؟ می ارزیابی چگونه
 ماعتج این که کاري فهمم می چنانکه اوالً. شود می دیده اینها کارِ در عمل و نظر در تناقض نوعی. کردید اشاره خوبی نکته به		
 کالن بنديِ لهمقو یک در ما. سنتی اسالمِ نه شود خوانده باید اسالم از فاندامنتالیستیک خوانشِ یا بنیادگرایانه اسالم همان کنند، می
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 زا اي حوهن با هرکدام ها خوانش این. داریم اسالم از خوانش چهار عبارتی به کنیم؛ تفکیک یکدیگر از توانیم می را اسالم نوع چهار
 هپرداخت مقاله آن ابتداي در موضوع این به شد منتشر من از پیش ماه 11 حدود که "دینی روشنفکري الهیات" مقاله در. است همراه زیست

  .شود تر روشن عرایضم تا دهم بدان بیشتري بسط کنم می سعی االن و بودم
 نای فهم براي. دارند باور بدان مسلمانان بیشترِ که سالمیا داریم؛Traditional Islam سنتی اسالم یک کالن، بنديِ تقسیم این در
 دیگران اب ستیز سرِ نه و اند شده بزرگ ایران در که شما و من مذهبیِ هاي خانواده. برویم بازار و کوچه مردم سراغ به توانیم می اسالم
 باور وحانیتر به. دارند آشنایی آن معرفتی لوازم و جدید جهان اب الزاماً نه اند، بوداییان و مسیحیان،یهودیان بردنِ میان از پیِ در نه دارند،
. نهاد نام تیسن اسالم شود می را این. روند می روحانیون سراغ به خود) فقهی(شریعتی و اخالقی سلوك به بخشیدن سامان براي و دارند
  -سروش بدالکریمع تعبیر به- است اندیش معیشت دینداري سنخِ از دینداریشان سنتی، مسلمانان عمومِ

 با اسالم ینا شود؛ می شناخته شوآن فریتیوف و نصر حسین سید چون هایی نام با که اسالمی. است گرایانه سنت اسالم دوم، اسالم
 احیاي پی در بلکه ،نیستند اسالمی خالفت احیاي دنبال به اما دارند را گذشته به بازگشت سودايِ گرایان سنت. کند می فرق سنتی اسالم

 و کالم از حرفی و دارند سنت این به گزینشی نگاه که بینید می سبب همین به. هستند گذشته اسالمی سنت معنويِ و باطنی هاي یهسو
. است ررنگپ کارشان در بسیار اسالمی عرفان و فلسفه از هایی بخش عوض، در شود؛ نمی دیده چندان سخنانشان در اسالم تاریخ و فقه
 باطنیِ و معنوي هاي ؤلفهم گونه این بر که دیگري مستشرقین برخی و اند گرفته کُربن هانري از افراد این که یريتأث و استفاده المثل فی

esoteric اسالمی سنت مفهموم. اند نهاده تأکید انگشت "خالده حکمت" Perennial wisdom سر اسالم به نگرش همین دلِ در 
 یک هم این. داخل در اعوانی غالمرضا و نصر حسین سید تا گرفته شوآن فریتیوف و ونگن رنه از دارند، هم قائالنی. است برآورده
. دارد ایرانی -اسالمی سنت با گزینشی ي مواجهه سویی از و کند می نفی را آن و نیست مهر سرِ بر مدرنیته با که است اسالم از خوانش

 عنیی است؛ "وجه و کنه" ي مغالطه نوعی به مبتال و نیست سالمیا سنت از االطراف جامع و سازوار خوانشی خوانش، این معتقدم من
 گفته سخنی رآنق تفسیر و اسالم تاریخ و فقه به راجع اینان که بینید نمی شما. است مغفول ایشان کار در اسالمی سنت از هایی بخش
 و کنید اشاره اسالمی سنت در جهاد به شما که شود نمی. برند می دست دینی سنت از متکلّفانه خوانشِ نوعی به من نظر به گاه و باشند

 وممرح که نقدهایی قضا از. اند کرده هم جنگ) ص(پیامبر باالخره نفس؛ با مجاهدت و است اکبر جهاد اینها، همه از مراد بگویید
 ذکر و نشیندب مسجد هگوش فقط که نبوده آدمی اسالم پیغمبر که بود، حیث همین از داشت مستشرقین از اي پاره و کُربن به مطهري
 کار همین ردیگ گرایانِ سنت و نصر کنم می فکر و همدلم مطهري با هم من. اند فهمیده ناقص را اسالم اینان بود معتقد مطهري. بگوید

  .کنم می بسنده آن به خود نقد و اسالم از خوانش این از بندي صورت از میزان همین به اینجا در. کنند می را
 ش،داع القاعده، چون هایی نام با اخیر هاي دهه در که جماعتی همین. است بنیادگرایانه اسالم دینداري، از سوم نوع یا سوم خوانشِ

 لسفهف گرایان، سنت مثل و ندارند آشتی سرِ جدید جهان هاي آموزه با گرایان سنت مثل هم ها این. اند سربرآورده النّصرة بوکوحرام،
 اسالمی خالفت یاياح دنبال به بنیادگرایان که تفاوت این با. کننده گمراه و دانند می باطل مفروضات بر مبتنی یکسره را جدید علم و

 این بر و ددارن ستیز استعمار با بازجویند؛ را شان رفته دست از هویت خواهند می و است مهم بسیار برایشان هویت مفهوم هستند؛ هم
 نوشته از اي هپار در توان می گذشته هاي دهه در را نگاه این شبیه. بستانند را خود داد ایدب و اند شده تحقیر اخیر هاي سده در که باورند

 از قبل. نبودن درمانده و مقهور زمینیان مغرب برابر در و مسلمانان، کردنِ پیدا نفس به اطمینان به دعوت نوعی دید؛ الهوري اقبال هاي
 این یمرس می که بعد هاي دهه به اما بودند گفته سخنانی هم کواکبی محمد شیخ		 و عبده محمد اسدآبادي، الدین جمال سید اقبال،

و فلسفه از انینش دیگر اینجا. گیرد می بسیاري فاصله...  و عبده و اقبال کارهاي از و کند می پیدا پررنگی سیاسی هاي سویه خوانش 
 این به را ما استعمار با که کشورهایی و است غربی دول سوي به ههموار بنیادگرایان این اتهام انگشت. نیست اسالمی عرفان و الهیات
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 فراهم را مسلمانان شرمندگی اسباب و برده را مسلمانی آبروي خود غیراخالقی رفتارهاي با بنیادگرایان این. اند انداخته حال و وضع
  	.اند کرده

 نظر ساحت در شدت به اینها یعنی کردید؛ اشاره شما که یتناقض و ناسازگاري همان یا شود، می دیده هم صداقت عدم نوعی اینجا
. برند می ار استفاده تمامِ است مدرنیته همین فرآورده که جدید جهان تکنولوژیک عدوات و اسباب از اما ستیزند سرِ بر جدید جهان با

  	.بجنگند االغ و شتر و شمشیر با بروند باید باشند صادق اگر
 از یکی هک خواندم می اي مقاله پیش وقت چند. است عجیب برند می بوك فیس و توییتر مثل هایی کهشب از اینها که ايبهره

 اینها اصالً که ودب گفته و نوشته بوك فیس و یوتیوب و توییتر از ها داعشی استفاده نحوه باب در آمریکا هاي دانشگاه متخصصان
 و بهترین زا و شناسند می را مخاطبان ذهنی فضاي خوبی به روانی لحاظ به که هستند کسانی یعنی دارند؛ کار این براي مهندسینی

 فضاي در و ودش می گرفته صورت این به هایی فیلم اینکه. مخالفان کردنِ مرعوب براي اند کرده استفاده ها تکنیک کارآمدترین
 مقاله آن در. گیرد می انجام اي حرفه و دانههوشمن غایت به اندازد، می ها دل در بسیاري هراسِ و شود می پخش بوك فیس و یوتیوب

 خصصانمت جماعت این ها، فیلم این اساس بر که کرد می استدالل و بود شده بررسی داعش از زیادي هاي یوتیوب کردم، اشاره که اي
 اینها هحالیک در تماعی؛اج هاي شبکه و مدرن نظامی تجهیزات از برند می کامل استفاده یعنی دارند؛ کار این خاص اي رسانه و نظامی

 می شاهدهم کامالً آنها کار در سازگاري عدم و صداقتی بی این. ندارند قبولش اصالً بنیادگرایان که است مدرنیزاسیونی محصول همه
 جهان تعدوا و اسباب از یعنی. اند گونه این هم گرایان سنت حقیقتاً و نیست بنیادگرایان مختص سازگاري عدم این من، زعم به. شود

 قویاً رفیط از اما ندارند مدرنیزاسیون با مشکلی ظاهراً و کنند می زندگی آمریکا در شوند، می هواپیما سوار کنند؛ می استفاده مدرن
  .کنند می نفی را مدرنیته

. دارد کمتري نقائال نییع است؛ کمتر اول اسالم به نسبت آن بسامد البته که است رفورمیستی اسالمِ همان چهارم، نوع یا چهارم اسالم
 و سنت قاديِانت بازخوانی به و شناسند می خوبی به را جدید فلسفه و علم و اند گشوده جدید جهان به نسبت اسالمی هاي رفورمیست

 سنت هم .دبرگیرن تماماً را یکی و نهند فرو کامالً را یکی که نیست اینگونه شان مواجهه و اند گمارده همت -هم با و توأمان - مدرنیته
 کوشند می مسلمانان از جماعت این. است تر جامع اسالم از تصویرشان خاطر همین به و		 را مدرنیته هم و کنند می انتقادي بازخوانی را

 گاه که ویندگ می برانگیزي مناقشه سخنان بعضاً... و دین تاریخ هم تفسیر، هم اخالق، باب در هم کنند، پردازي تئوري فقه بابِ در هم
 ازگارتريس موضع گرایان سنت و بنیادگرایان به نسبت کنم می فکر مجموع در ولی است آورده فراهم را دیگران ناخرسندي اباسب

 علوم هم ییعن است؛ جدید جهان معرفتی هاي فرآورده به نسبت شان گشودگی و آنها آشنایی ها سنتی با شان اصلی تفاوت. دارند
 علوم همچنین و بیولوژي و شیمی و فیزیک مثل غیرانسانی تجربی علوم هم شناسی؛ روان صاد،اقت شناسی، جامعه مثل انسانی تجربی

  .منطق و فلسفه مثل مدرن غیرتجربیِ
	  

 بینیم می کسوی در ؛ عراق و افغانستان پاکستان، ایران، ترکیه، یعنی اسالمی کشور 5 به ساده و اجمالی نگاه یک در
 و سکوالریسم و مپلورالیس با تواند می اسالم است کار سرِ بر توسعه و عدالت اياسالمگر حزب که ترکیه کشور در

 و داعش به اولی که روییم به رو افغانستان و پاکستان و عراق با دیگر سوي در و شود همگام خوبی به دموکراسی
 آزادي بسیاري جودو با و دارد بینابینی وضعیتی ایران میان، این در. مبتالست طالبان به سومی و القاعده به دومی
 رفتهگ نادیده گاه دگراندیشان و مذهبی هاي اقلیت حقوق همچنان قوانین سایر و اساسی قانون در آمده هاي
  چیست؟ ایران امروز وضعیت از شما تحلیل. شود می سرکوب گاه و شده
 کنیم می فکر ام که آنچنان هم ترکیه وضعیت که کنم رضع البته. دارد بینابینی وضعیت شما قول به ایران که همدلم شما با بله؛		

 بر سکوالر دولت یک ترکیه در. ندارند خوبی وضعیت متاسفانه ترکیه در کردها المثل فی قومی، هاي اقلیت حقوق با رابطه در و نیست
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 آنجا یتوضع هم ایران با قیاس در و است تر دلپذیر و بهتر بردید نام که کشورهایی با قیاس در اجتماعی هاي آزادي و است کار سرِ
 می نشان دخو از اردوغان دولت که رفتارهایی سایر یا و اوجاالن مثل خود سیاسیِ مخالفان با ترکیه دولت برخورد نحوه اما است بهتر
 أملیت قابل شگزار کسی پیش ماه چند که هست یادم دهم، می درس من که تورنتو دانشگاه همین در. داشت نظر در باید هم را دهد
 ترکیه در را هاکرد وضعیت شنیدید می وقتی و بود شده کار محققانه هم بسیار. عراق و سوریه ترکیه، ایران، کردهاي وضعیت از داد می
 به اردد اینها با ترکیه دولت که رفتاري و اند شده اذیت و آزار تعدادشان چه هستند، آواره تعدادشان چه اند، زندان تعدادشان چه که

 هاي سال رکیهت که داشت نظر مد باید هم را این اما است بهتر کشورها از برخی به نسبت البته وضعیت کل در. شوید می متأثّر شدت
 عتقدمم من خطاها از نظر صرف هرچند است؛ گرفته زیادي فاصله بود، اردوغان آمدن کار سرِ از پیش و قبالً که اي ترکیه از اخیر

 منظر از هخاورمیان اتفاقات و تحوالت به راجع کنفرانسی پیش، اندي و سال یک که هست خاطرم. است اسبیمن الگوي آنها الگوي
 از. اشتمد سخنرانی آنجا در اخالق و فقه رابطه به راجع و بودم کرده شرکت آن در هم من که شد برگزار مراکش در نظري و تئوریک

 از اصالً و ردک صحبت ترکیه وضعیت از بود ترکیه در دانشگاه استاد که نمیخا هست خاطرم. بودند آمده اسالمی مختلف کشورهاي
 جا همین بگذریم، که ترکیه از. نبود راضی کنند بیان راحتی به را دارند باور بدان آنچه بتوانند که نظر این از آنجا، در اساتید وضعیت

 همه از رت مهم و کنند می رعایت همه اما نشده نوشته هرچند هک هست امور اي پاره که فهمید می کنید زندگی وقتی هستیم ما که هم
 همان جزو این و بگوید سخنی و کند نقد اسرائیل به راجع بتواند صراحت به کسی که شود می دیده کم خیلی. است اسرائیل مسأله
 ماًمستقی خودم من که هست مورد چند. دهد می نشان را خود عواقب و آثار اما ندارند کاري شما با هم الظّاهر علی است؛ نانوشته قواعد

 آمریکایی تیداسا از یکی علمی ارتقاي از صحبت و دیدم را همکاران از یکی بودم، بوستون در که پیش مدتی. ام گرفته قرار جریان در
 بهانه او از دامم بدهند تبهر ارتقاء او به خواستند می وقتی. بود شده مواجه مشکل با که شد آنجا سیاسی علوم هاي دپارتمان از یکی در

  .بود گرفته موضع اسرائیل قبال در بار چند چون چرا؟ کردند؛ می جویی
 هاي یتاقل حقوق با رابطه در ترینش مهم کنم می فکر و دارد وجود کشور در زیادي هاي محدودیت متاسفانه. ایران به برسیم اما
 من. نیست وبخ کنند نمی پیدا راحتی به را باالتر مقاطع در تحصیل حقّ نیدی هاي اقلیت برخی المثل فی که این. است دینی و قومی

 زبان به لتحصی حقّ مثالً قومی؛ هاي اقلیت طور همین نهاد؛ گردن آنها بنیادین حقوق به باید و شود ستانده باید آنها حقوق معتقدم
  ... و مادري

. شمرد تنممغ و داشت انصاف باید را همین و است خوب ایران یکژئوپلیت کنونی موقعیت و امنیت که گذشت توان نمی هم این از
 که دانم می هرچند. دارد خرسندي جاي ایران کنونی وضعیت کنیم، می نگاه اطراف در لیبی و مصر افغانستان، عراق، سوریه، به وقتی
  .دارد بسیاري لهفاص مطلوب ناموجود وضعیت تا نامطلوب موجود وضعیت و است بسیار نشده کارهاي و موانع
	  

 این...  و حشویه ات گرفته ها سلفی و حنابله از. دارد طوالنی سابقه اسالمی اندیشه در ظاهرگرایی و گرایی نص
 که شده اهرظ عقلی معرفت بر نقلی معرفت دادن برتري و گري اخباري ي جامه در شیعی اندیشه در ظاهرگرایی

. قرن همان دوم نیمه در مجلسی محمدباقر و 11 قرن اول نیمه در ست استرآبادي محمدامین یکی بارزش نمونه
 گري ياخبار بازار کردن گرم و مجلسی عالمه چهره بازسازي دنبال به ها چهره برخی کشور داخل در روزها این
 و سمات شریهن در نصیري مهدي هاي کوشش به میتوان نمونه براي. هستند "گري اخباري نو" یعنی نو قالبی در

  	کنید؟ می ارزیابی چگونه را ها تالش قبیل این شما. کرد اشاره او کتاب چاپ
 تابهاییک مخصوصاً کنم می دنبال را کارها البته. نیستم ایران که شود می سال4 از بیش چون ام؛ ندیده من اید کرده اشاره که را کتابی		
 دستم به شانای اخیر کتاب حال اي علی. رسانند می دستم به تأخیر با و کنند می لطف دوستانی را است مربوط من کاري حوزه به که

 عده و عده از ندارم آماري شناختی جامعه لحاظ به. ام دیده را نصیري آقاي تلویزیونی هاي مناظره و ها گو و گفت برخی اما نرسیده
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 و شستهن بار به ایشان هاي تالش اندازه چه تا اینکه باب در. است انجام حال در -شما تعبیر به- هایی کوشش که فهمم می اما اینان،
 دانید یم چنانچه ، معرفتی لحاظ به اما. کنم نمی داوري اند کرده پا و دست حامالنی و قائالن میزان چه و دوانده ریشه هایشان اندیشه

 نمی جایی هب راهی و است ناموجه آنها نگرش مکن می فکر و نیستم مهر سرِ بر آنها با قاعدتاً مسلمان رفورمیست یک ي مثابه به من
 و دادن دست به دینی هاي آموزه از موجه و عقالنی خوانشی و معتزلی سنت احیايِ بر عزم و عقلی میراث پاسداشت عوض، در. گشاید

 به وجهت با دهیم انجام ريکا شیعی سنت در خواهیم می اگر و کرد خواهد بار را ما بارِ من نظر به برآمدن دینی سنت پاالیش پیِ در
 به و کنیم باز اج عقالنی امور و عقلی مستقلّات براي باید گري اشعري با قیاس در اعتزالی مکتب با ما قدماي قرابت و تاریخی سابقه

  .بپردازیم دینی سنت از عقالنی و اخالقی خوانش
 نآ کوشیدم برد، زمان من از ماه دو از بیش آن گارشن و رفت آن ذکرِ مصاحبه همین در که "دینی روشنفکري الهیات" مقاله در
 مجتهد محمد و روشس عبدالکریم آثار بر تأکید با مشخصاً و متأخر دینیِ نواندیشان آثار به استناد با کنم ارائه مدلی فهمم می که اندازه

 یک که است ینظام دینی، نظام این معتقدم. است دینی کنشِ و دینی معرفت دینی، تجربه میانِ سنجی نسبت متضمن که شبستري
 نسبت به بود حساس کامالً باید که ام داده توضیح الکاتوش آراي به نگاه با مقاله آن در. باشد داشته باور بدان باید مسلمان نواندیش

 می یاد ههست و دکمربن میان نسبت به آن از الکاتوش که چیزي همان. دیانت از خوانشمان و بشري عقالنیِ هاي فرآورده میان سنجی
 دیالکتیکی رابطه کی ها این رابطه و داشته ما غیردینی و بیرونی تأمالت و ها داشته با وثیقی نسبت دینی سنت و مقدس متن از ما فهم. کند

  	.نیست صحیح کنیم جدا هم از باید را دو این و نیست نقل و عقل میان راهی بگوییم که این است؛
 فقه زهحو در حال هر به اینکه و ام داده توضیح فقه و اخالق مقوله دو در را کنش این و ام گفته سخن هم دینی کنشِ از مقاله آن در

 یک منظور رود، می سخن اخالق از وقتی. محتاجیم اخالق ترازوي در فقهی احکام بازخوانی به ما آن، اجتماعی احکام خصوصاً و
 در که ها اهنگ آن با معرفتی همدلیِ هیچ من حیث این از. است شده بندي صورت فلسفی مکاتب در که است اخالقی یا عقالنی اخالقِ
 که است اتیالهی نظام یک کردنِ پیدا و سنت انتقادي بازخوانیِ همان در باشد رهایی به راهی اگر کنم می فکر و ندارم بود شما پرسش

 افراد "بسیار آدمی و است فراخ بحر و برّ" حال هر به اما. تاس کرده برقرار سنجی نسبت دینی کنش و دینی تجربه دینی، معرفت میانِ
  		.بروند پیش آن با مطابق و کنند اتّخاذ دیگر هاي خوانش توانند می

 مقاصد تفکیک از دبای که جاست همین. رفت دینی سنت از عقالنی و اخالقی انسانی، قرائتی سراغ به باید معتقدم که بگویم پایان در
 و سنگسار النّبی، صب ارتداد، مثل اجتماعی فقهی احکام برخی در بازنگري دینی، سنت واکاويِ پیامبر، العرضب مقاصد و بالذّات

 صولح به که است مسیري همان مسیر، این کنم می فکر. نباشد خوشایند اي عده براي هرچند گفت؛ سخن دست این از چیزهایی
  .دارد دینی گري نواخباري با زیادي فاصله البته اینها و شود می منتج دارد را عقالنیت و اخالق پروايِ که خوانشی

	  
 به میخورم أسفت گو؛ و گفت این انجام براي داشتید ما به که لطفی بابت دکتر جناب شما از کنم می تشکر
  	.اریمد سالمتی و توفیق آرزوي شما براي و کشور داخل در حضرتعالی حضور از بردن بهره امکان عدم جهت
ان شاءاهللا تدبیر موافقِ تقدیر می افتد و روزي روزگاري به کشور برگردم، امیدوارم آن ». رها«ممنون از شما و دوستانتان در نشریه 		

  	روز چندان دور و دیر نباشد.
	  
 


