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 طی سـالیان اخیـر   هها و نوشتارهاي عمومی و مطبوعاتی نگارند         مشتمل بر مصاحبه    عموما رو  کتاب پیش 
ها و گفتگو با سایر شهروندان جهـت ارتقـاء    عرصۀ عمومی فضایی است براي مشارکت و طرح ایده  . است
 بـه مـسائل مختلفـی کـه در     ، بنابر پیشینۀ معرفتی و نگاه و زاویۀ دیـد خـویش   ،هر کسی حق دارد   . فرهنگ
 در منظـر و مرئـاي دیگـران قـرار     و نظرات خویش را     بیندیشد گریبانیم  با آن دست به   گوناگون  هاي    عرصه
ست دربارة مقوالت   اها و میزگردهایی  یا مصاحبه.خ استمطالبی که در این کتاب گرد آمده، از دو سن. دهد

 و زیستن اخالقی و ربط و نسبت آن بـا دیـن و   ، و اخالق  روشنفکري، اعم از روشنفکري دینی و غیردینی      
   .بت میان دین و اخالق و روشنفکري دینی نس، اخالقهایی است در باب ان یا نوشتهعرف
» سکوالریسم فلـسفی نـاقض روشـنفکري دینـی    : روشنفکري دینی و سکوالریسم « ها با   مصاحبه بخش  

تفکیک میـان  . ماي است دربارة ربط و نسبت میان روشنفکري دینی و سکوالریس    که مصاحبه  ،شود  آغاز می 
  را)نه سکوالریسم سیاسـی  و (و سکوالریسم فلسفیسو   از یک و سکوالریسم فلسفی سکوالریسم سیاسی   

 موضوعاتی است که در این گفتگو به بحث گذاشته شده  از سوي دیگرناقض روشنفکري دینی انگاشتن از  
 حتسکوالریسم فلسفی متضمن نفی ساحت قدسی است، درحالی که روشنفکري دینی بر وجود سا . است

  . کند قدسی تأکید می
هاي آقـاي مـصطفی ملکیـان، روشـنفکر و            معطوف به آراء و ایده    » گذار  دورانروشنفکري و مخاطرات    «

هـا و مقومـات    در این گفتگو دربارة ربط و نسبت میان تعبـد و تـدین و مؤلفـه          . اخالق پژوه معاصر، است   
  .دینداري سخن رفته است

کوشد   می متکفل تبیین ربط و نسبت میان روشنفکري و دین است و          » روشنفکري دینی متناقض نیست    «
توان به نحـوي از مقـوالت روشـنفکري و دیـن تعیـین مـراد کـرد کـه ایـن اصـطالح                      توضیح دهد که می   

  .  نباشدءازاالج متنافی
گفتگویی است دربارة آراء اخالقی دکتـر عبـدالکریم       » گرایی در سیاست    گرایی در دیانت، نتیجه     فضیلت«

مختـار ایـشان در اخـالق     ااخالقی و هم موضع در این مصاحبه هم آراء فر. سروش، روشنفکر دینی معاصر   
دار مطهـري و       میـراث  ،سـروش «و  »  راه روشنفکري  هسروش و نقش  «. هنجاري به بحث گذاشته شده است     

هاي مختلف پروژة فکري عبدالکریم سـروش و منزلـت ایـشان در       گفتگوهایی است دربارة مولفه   » شریعتی
 به همراه دوست گرامی آقـاي  اي است مصاحبه» قیقتشریعتی، دموکراسی، ح«.  فضاي اندیشگی معاصر ما   

  وشریعتی و نسبت آن با مقوالتی نظیر دموکراسـی، آزادي       علی    فکري مرحوم    ه پروژ ه دربار هومن پناهنده 
   .1968انقالب 
دربـارة دو دوره از  همراه دوست عزیز دکتر احسان شریعتی       اي است به    مصاحبه» از شریعتی تا سروش   «

هاي مرحوم علی   روشنفکري دینی قبل از انقالب با محوریت آموزه: دینی در ایران معاصروشنفکريادوار ر
    .شریعتی و روشنفکري دینی پس از انقالب با محوریت آموزه هاي عبدالکریم سروش

  بیـژن  نوشتۀ دکتر،اي  ما و جهان نیچهگفتگویی است به بهانۀ چاپ کتاب  » روشنفکري و جهان پیرامون   «
  .  به نقد و بررسی گذاشته شده استکتاب مدعیات اصلی ایشان در این .عبدالکریمی

عـام   و  امرمتعـالی   امراخالقـی، ، هگفتگویی است دربارة دو اثر نگارنـد    » اخالق در ساحت تفکر معاصر    «
  . هاي این دو اثر در این گفتگو به بحث گذاشته شده است برخی از آموزه. پیش از انتشارخاص در اخالق، 

هـاي   هـا و سـویه   گفتگویی اسـت دربـارة مولفـه   » گرایی تا نسبی گرایی  از واقع : اخالق طباطبایی فلسفۀ  «
 و لـوازم   فلسفۀ اخالق مرحوم سید محمد حسین طباطباییشناختی شناختی و داللت   ، معرفت شناختی  وجود

  . اصول فلسفه و روش رئالیسممدنظر قرار دادن کتاب  با ،و لواحق آنها
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. پرسـد  میـان اخـالق و توسـعه مـی       از ربط و نـسبت    » یافته  جهان اخالقی و توسعه   زیستن در   دشواري  «
اي بـراي   اي است و چه مالحظات اخالقی پرسش این است که توسعه یافته شدن مقید به چه قیود اخالقی        

  . گذاري دربارة توسعه باید مطمح نظر سیاست گذاران باشد سیاست
 نگاه معنوي بـه      برگرفتن تئااقتضا.  بعدي است  ان مصاحبۀ عنو» دایی شده ززیستن معنوي در جهان راز    «
 در این مصاحبه بـه  ،هاي عرفا  با وام گرفتن آموزه، و زیستن توأم با معنویت     در دنیاي راززدایی شده    هستی

  . بحث گذاشته شده است
  اخالقی را در جهان جدیدورزيِ  میان اخالق و سیاست و سیاست    رابطۀ» نسبت میان اخالق و سیاست    «

اي که مقید به قیـود حقـوق بـشري     گرایانه رفتن از اخالق فایده    مدد گ   در وادي سیاست   .گذارد  به بحث می  
  . ست به نظر برگرفتنی و رهگشا است
ربط و نسبت میـان  . اي است که در این مجموعه آمده است عنوان مصاحبه »  عرفان نزد مولوي    و اخالق«

  .گو کاویده شده است مولوي در این گفتهعرفان و اخالق در منظوم
با حضور آقایان دکتر غالمرضا اعوانی، دکتر شهرام پازوکی، دکتـر  » میزگرد بررسی نسبت اخالق و دین   «

پردازد و از اصـناف   تبار و دکتر مصطفی محقق داماد به بحث از رابطۀ میان دین و اخالق می       علیرضا علوي 
  .گیرد روابط میان این دو مقوله سراغ می

اي اسـت دربـارة    مقالـه » ها قحط معنا در میان نام   «. اند  مقاالت گنجانده شده  ها و میزگرد،      پس از مصاحبه  
 کـه بـا   )فروردین ماه سـال جـاري    (  منظومۀ معرفتی عبدالکریم سروش    بگفتگوي آقاي تقی رحمانی دربا    
ی واقـع  برخی از مدعیات ایشان در آن مصاحبه مورد نقـد و ارزیـاب          و    آمده اندکی تغییرات دراین مجموعه   

 بـه  یمجموعه قرار گیرد، اما ایشان تمایل بود که متن مصاحبۀ آقاي رحمانی نیز در این    جاي آن . شده است 
ست در باب حدود و     نوشتاري ا » فضیلت و سیاست  «.  مذکور در این کتاب نداشتند      گنجانده شدن مصاحبۀ  

. منـد باشـد    اخالقـی فـضیلت   اخالقی و تبیین این مطلب که لزومی نـدارد سیاسـتمدار        ورزيِ  ثغور سیاست 
»  الیدربارة«ـ اخالقی فیلم   هاي اگزیستانسی  متضمن شرح برخی از بصیرت    » نگاهی اخالقی به دربارة الی    «

ملـت  «.  فمینیستی نیز براي انجام این مهم مدد گرفتـه شـده اسـت             هاي اخالق    از آموزه   در این مقاله   .است
اخالقی کـه  . نوشته شده است» کتاب قانون «درآمدن فیلم   به بهانۀ به نمایش     » ها جداست   عشق از همه دین   

بخش دیانت است، نه تشرعی که خـالی از    بخشد قوام   توأم با تبدیل مزاج است و روحی به زندگی فرد می          
اي  مـتن مـنقح شـدة سـخنرانی        »زیستن اخالقی مبتنی بر فضیلت    « . نباشد  بیش روحی    د بی بمعنا باشد و کال   

هاي اخالق فضیلت محور اریخچه، مقومات و مولفهت. شد القاء ر سال گذشتهاست که تحت همین عنوان د     
    . در این نوشته تبیین شده است

هاي چنـدي در   با واکنش» ها قحط معنا در میان نام «انتشار مقالۀ. رسد پس از مقاالت نوبت به ضمایم می 
 علیه این مقاله در مطبوعـات بـه         از میان مقاالتی که له و     .  بود  همراه عرصۀ مطبوعات و فضاي روشنفکري    

روشـنفکري،  « نوشتۀ آقـاي مجتبـی نجفـی،    ،» تاریخی پشت واژگان فلسفیاتهام« عنوان  چهارچاپ رسید، 
، نوشـتۀ خـانم   »ورزي ابزارهاي نامعلوم تـاریخ « نوشتۀ آقاي بیژن مومیوند،     ،»معیار  تفکیک بی : دین و قدرت  

و در ایـن   انتخاب ، نوشتۀ محمدمنصور هاشمی،»نگاري ابزارهاي مشکوك تعلیق تاریخ   «سوسن شریعتی، و    
  . اند مجموعه گنجانده شده

گرایـی   فـضیلت  «و»  سکوالریسم و روشنفکري دینی «هاي  گانه، مصاحبه   یک و    از این جستارهاي بیست   
» راگذ روشنفکري و مخاطرات دوران« به همت آقاي هومان دوراندیش، »گرایی در سیاست   در دیانت، نتیجه  

بـه همـت   » عاصرماخالق در ساحت تفکر  « و »روشنفکري و جهان پیرامون    « قی،ه همت آقاي محمد صاد    ب
به همت خانم زهـرا سـلیمانی   » گرایی گرایی تا نسبی از واقع : طباطباییفلسفۀ اخالق    « و آقاي محمد میالنی  

    . از این در روزنامۀ اعتماد به چاپ رسیده است پیش
به » سروش و نقشۀ راه روشنفکري دینی « وبه همت آقاي حامد زارع  » ستروشنفکري دینی متناقض نی   «

دار مطهـري و   میـراث ،سـروش  «. همت آقاي رضا خجسته در روزنامۀ اعتماد ملی به چاپ رسـیده اسـت            
 متعلـق بـه دانـشگاه     ،کندوبه همت آقاي محمدرضا ابوالقاسمی و خانم فریده شاکریان در نشریۀ            » شریعتی
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نیـا در   بـه همـت آقـاي جهـانگیر پـاك     » شریعتی، دموکراسی، حقیقـت «. منتشر شده است   ،صنعتی امیرکبیر 
نـشریه   به همـت آقـاي رضـا خجـسته در      از شریعتی تا سروش  .روزنامۀ جمهوریت به چاپ رسیده است     

» نسبت میان اخالق و سیاسـت «و » زیستن در جهان اخالقی و توسعه یافته      « . به چاپ رسیده است    مهرنامه
.  منتـشر شـده اسـت   انداز چشم و نشریۀ صنعت و توسعه  ي بیژن مومیوند به ترتیب در ماهنامۀ        به همت آقا  

 سـازمان ملـی     متعلـق بـه    مجلـدي  همت در     زهره به همت خانم  » زیستن معنوي در جهان راززدایی شده     «
بـه همـت آقـاي مهـدي بازرگـان در روزنامـۀ       » اخالق و عرفان نـزد مولـوي    «. جوانان گنجانده شده است   

 پیش  نیز »زیستن اخالقی مبتنی بر فضیلت    « و   »میزگرد بررسی اخالق و دین    «. ختگان چاپ شده است   فرهی
در روزنامـۀ اعتمـاد بـه      پیشتر  ضمایم   تمامی   مقاالت و   سایر . به چاپ رسیده است    آئین در ماهنامۀ     از این 

ان جهـت پدیـد   شـ  بابت همکاريضمایم دگان محترم و نویسندگان  کنن از همۀ مصاحبه. چاپ رسیده است 
 ،ل توکلیـان   هـومن پناهنـده، دکتـر جـال        یـان  از دوستان عزیزم آقا    نینهمچ. آمدن این مجموعه سپاسگزارم   

 که نکـاتی را  ،و سرکار خانم سمیه ربیعی  ادان،نژ علی عظیمی   ابوالفضل صبرآمیز،  ،رضایی  دکترحسین شیخ 
ـ    .در جهت بهبود جستارهاي این مجموعه متذکر شدند، ممنونم          از آقـاي سـروش رزمـی،        ر ایـن،  عـالوه ب

. صمیمانه سپاسـگزارم ویراستار محترم، که در بسامان کردن این مجموعه از هیچ کوششی فروگذار نکردند،    
در انتهـا، ارج  . کـنم   مـی  تـشکر آرایی اثر حاضر ینی و صفحهچ براي حروف  از آقاي بهزاد محمدي  همچنین
   . براي نشر این اثر را،نهم زحمات آقاي رزمی، مدیر انتشارات صراط می

 ، در این روزگار پـر تالطـم   استنمایانگر جد و جهد فکري نگارنده  اخالقو  روشنفکري دینی    در باب 
. که در جامعۀ خویش با آن دست به گریبـانیم   معتنابه مسائل نظري براي مشارکت در پاسخ گفتن به برخی      

 و ارتقاء فرهنگ عمومی بخشیـ   ر زندگی آگاهیکنند و د مقبول کسانی که در حوزة عمومی فعالیت می باشد که   
  . شوداند واقع  را سرلوحۀ کار قرار داده

 


