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ن اکنون مکنيچن يتا کنون کرد  

 
 نديگو يم ينيرت دياز سر غ  يکسان.  »ماست يب که هست از مسلمانيعهر، يبيذات خود ندارد عه اسالم ب« م کهيده ايت شنبه کرا

ر پا نهادن يو ز يياعتنا يب به سبب  شود، يده ميد رانيا ر جامعهينظ يکه در جامعه مسلمان يتت و اشکاالاسالم  خوب اس »ذات«که  

 يو نم واجد ذات استمعتقدند،  اسالم  زين ن ناباورانياز  د يبرخ گريد ياز سو .رياست و ال غ له مسلمانانيبوس يدستورات اسالم

 .ر قرائت ها را فرو نهاديد و سايرا برکش يکيو  تفسخن گ ينداريو انواع د اسالممختلف از  يها درباره قرائت ذات توان فارغ از آن

بدست دادن خوانش  يکه در پ يگرانياسالم است و د» يواقع«ده نيتنها نما يت رسمي، روحانيشان، در روزگار کنونيا يمطابق با رأ

 ست؛يه ناد شده موجيفه ين هر دو طاسخبه نظرم . برند ينم ييجاه کوبند و ره ب ياز اسالم هستند، آب در هاون م ير رسميغ يها

گر، يد ياز سو. ستيسالم نا يبرا يبه مفروض گرفتن ذات يازين ير از اسالم در زمانه کنونيموجه خرد پذ بدست دادن  خوانشِ يبرا

اسالم ابم، ي يدر م چنانکه.  نديآ يمح آن برين و توضييصدد تب رند و دريگ يسراغ م را يذات در اسالم  به خطا هم  انتيمنتقدان  د

 از ،متنوع مسلمانان ستيز  ينحوه ها ش چشم قرار دادن يبا پو  ي،  معرفت  شناختيداللت شناختاز منظر  توان يو م ندارد يذات

ت شناختن کثرت يرسم به يبرا ي، بستر انهيذات گرا با نقد نگاه گفت؛ن اسالم سخن يد قلمرول به وحدت در ير قابل تحويکثرت غ

گر يکنند و د يسالم دفاع ماز ا يستين تکثر، از قرائت رفرميت شناختن ايبا  به رسم ينيروشنفکران د. شود يا ميمه قرائات از اسالم

در  ن ناباورانيو د ينيد يت هاياقل نِياديکه مدارا محور است و از حقوق بن يا يستيانگارند؛ قرائت رفرم يت ها را ناموجه مقرائ

 از اسالم  يستيانه از اسالم، از قرائت رفرميگرا در نقد خوانش ذات يا کوشم با اقامه ادله ينوشتار من يادر . کند يدفاع م ينيجامعه د

  .ن کنمييتب  را ينيمقدسات د  ن بهيتوه ياخالق يي، ناروا»نيتوه«          و  »نقد« ان يک ميدفاع کرده، با تفک

طال، آب،  ر ينظ ٢»يعيانواع طب «ن باورند که يبر اند، ا ١»يداللت شناخت ييات گراذ «بهقائل  که  يکساندر فلسفه زبان  معاصر،    

طالساز را  نشان داد و  يسازنده آن ذات را، مثال  تمام مؤلفه ها يتوان تمام مؤلفه ها يدارند و م يرير ناپذييتغ يضرور ذات ...مس

 يتمام مؤلفه هان واژه ناظر به يا يم، معنايکن ين مراد مييم و از آن تعيبر يطال را در زبان  بکار ممفهوم  يگر، وقتير ديبه تعب.  شمردبر

دارند، احراز باور   ٤»يزبان شناخت ييکثرت گرا«ر پاتنم  به يتعبهستند و به  ٣ستينالينومکه  يدرمقابل، کسان. ن مفهوم استيسازنده ا

ن و مشخص؛ چرا که يش معينه ذات  از پ ،دانند يق ميمصاد متکثرِ ٥»يدرون يت هايخصوص « گان را متوقف بر رجوع بهواژ يمعان

چون  يميست ها، دست کم درباره مفاهيناليتوان با موضع نوم يبه نظرم م.   د آنرا سراغ گرفتيست و نبايان نيدر م ين ذاتيچن
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چون درخت، کوه،  يميکه بر خالف مفاه يميکرد؛ مفاه يهمدل .... ين، اخالق،  بازيسم، عرفان، دي،  سکوالريسم، دموکراسيبراليل

 يک جامعه انسانيگر در يکديبا  کاربران زبانتعامل و  قوام انسانهاآورند و قوام آنها به  يسر بر م يانساندر جامعه ....اي، دررودخانه

 ينيبه نحو پسوع به تجربه و با رجصرفا  و سابق بر تجربه احصاء کرد؛ بلکه ينيشيتوان به نحو پ يرا نم يمين مفاهيچن يمؤلفه ها.  است

الزمه  . اد شوديتواند کم و ز ياالصول م يکه  گشوده است و عل ي؛ فهرستدست آورد هب را سازنده آنها يوان فهرست مؤلفه هات يم

 يباز«و  »عرفان ها« ، »سم هايبراليل«، »سم هايسکوالر«؛  »يباز«  و »عرفان«،» سميبراليل«، »سميسکوالر« يجاه ن است که بين سخن ايا

 يذات، »نيد« مفهوم اق، ين سيبر هم. ميبدست ده مين مفاهياسازنده  ياز همه مؤلفه ها مانعجامع و  يم فهرستيم و نتوانيداشته باش »ها

به نحو  ديبا ه؛ بلک ستيدر دست نساز   نيد مختلف  يؤلفه هام همهاز  و کامل  ينيشيپ يفهرست کلمه ندارد و ييارسطو يدر معنا

موجه  يک داللت شناختين تفکياگر ا. برشمرد را بدست آورد و نيسازنده دمؤلفه ها و مقومات  گوناگون ، يخيو تار يتجرب -ينيپس

شد  يمدع را برشمرد و ر آنيتغيال يذات يمؤلفه ها و ان آورديسخن به م» نيد« توان از ذات  ينم ن است کهين سخن ايالزمه ا باشد،

مفهوم  قوام بخش  يبه مؤلفه هان مراد کردن از آن ناظر ييو تع»  نيد«بکار بستن واژه  در مقابل،  .ه شده استفراچنگ آورد نيد ذات

 ياريبسمثال، .  ير تجربيو غ ينيشيه اند، نه پاحراز شد يو تجرب يخيکه به نحو تار ييمؤلفه ها؛ سر بر آورده  است که  تا کنون» نيد«

توافق » اسالم«  يعنوان مؤلفه  ذات هن مؤلفه بيتوان بر سر ا يکه م ييگو است؛ ن اسالميد فهومن مين ترياديبن  ،»ديوحت«  اند که گفته

ن مفهوم يفالسفه، عرفا، فقها و متکلمان از ا يتلق و درک د کهنک يداللت م ن مهميا رب يدن اسالمخ تميتار بر گذرا يمروراما  .کرد

برهان وجوب «  بر يمبتن  نا کهيلسوفانه ابن سيف يخدا .ندانگاشت يمخود را مسلمان  يکه جملگيمتفاوت بوده، در حالن چقدر ياديبن

و  »ساده «و دارد  »هيقيت حقه حقوحد«  از سنخ  يوحدت که يو مولو يعارفانه  ابن عرب يخدا دارد با ييارسطو نياست و طن» وامکان

ت اهللا يآ ه هانيفق يخدا است نيهمچن. دارد ياديز جهان را پر کرده است؛  تفاوت  ده اويعدات ينات و تجليو تع است »صورت يب«

 يشود، تصور و تلق يده ميچنانکه د .تفاوت دارد عرفا و فالسفه  يخدا با  است و يآمر و ناه ييکه خدا ييت اهللا خويو آ يبروجرد

د يشان از آموزه توحياکه  ييشود و معنا يده ميد مختلف  يان نحله هايدر م ياسالم آموزهن ين ترياديبناز  يو متکثر متفاوت يها

ان يد در ميگوناگون از آموزه توح يها يان تلقيم يگر، ذات و گوهر مشترکير ديبه تعب. گر متفاوت استيکديکنند، با  يمراد م

خ شباهت ناز س ياست؛ شباهت ٦»يشباهت خانوادگ«  ينوعن، يتگنشتاير ويشود، به تعب يده ميشود؛ بلکه، آنچه د يافت نميمسلمانان 

 ت در تماميک خصوصيندارند و  يکساني يافراد رنگ چشم و مدل ابرو يک خانواده،  لزوما تماميدر . ک خانوادهيان اعضاء يم

رنگ  با ضو ب باشد، اما رنگ چشم هر دومثل رنگ چشم ع تواند يم رنگ چشم عضو الفست؛ چرا که يکسان و مشترک نياعضاء 

لزوما در  مشترک  تيک خصوصينکه يبدون ا هستند ک خانواده ين اعضاء متعلق به ين حال همه ايچشم عضو ج متفاوت باشد؛ در ع

عالوه  .ک خانواده بحساب آوردين اعضاء را متعلق به يشود که همه ا ينم ن امر مانع از آني؛ اما اافت شوديخانواده  ان همه اعضاء يم
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را از  ن خانوادهيشود، کل ا يده ميک خانواده ديان اعضاء يکه در م ييشباهتها و عدم شباهتها مجموع  ت بهيتوان با عنا ين، ميبر ا

  ٧.کرد ک يگر تفکيک  خانواده دي

نقد عقل «  کتابکانت در . شکل گرفته است ت سوژه يد بر محوريد با تأکيجد يناسمعرفت ش م،يدان يگر، چنانکه ميد ياز سو 

جهان  ت سوژه در شناختيت و مدخليبر محور يکه مبتن ي؛ انقالبرديگ يپرده بر م يا يمعرفت شناخت  يکياز انقالب کوپرن»  محض

 يتيو ترب ينه معرفتيشيپ تمام  روشن است که . گمارد يرامون همت ميبه فهم جهان پ) نه منفعالنه(که فعاالنه  يرامون است؛ سوژه ايپ

فهم موجه و   يروند و صادقانه و مجدانه از پ يم) ينبونجا  قرآن و سنت يدر ا(  ينيمتون د که  به سراغ يگوناگون يانسانها متنوعِ

ن سخن يالزمه ا. کند يزش ميدر بدست دادن قرائت صادق و سازوار و معرفت بخش از متن ر يعيبه نحو طب ،نديآ يآن  بر م معقول

قرائت  يتيو ترب يمعرفت نهيشي، چرا که پميهست ل به وحدت مواجهير قابل تحويغ ي، با کثرتينيمتن دک ين است که در قرائت يا

 روند؛  يسروقت فهم کتاب و سنت مفعاالنه به   يي ن سوژه هايچن که يهنگام. دارد يآشکار ير تفاوتهاگيکديکنندگان متن با 

اسالم «   و» انهيادگراياسالم بن« ، »يسنت اسالم«  نروياز ا. دا خواهد کرديبروز و ظهور پ يو متنوع متعدد  يمعرفت يفراورده ها

را  ينيسم فهم ديد  پلوراليبا .است د آمدهين پديدر جامعه مسلم يکسان يقبل يزيو نه بر اثر توطئه و برنامه ر يعيبه نحو طب» يستيرفرم

قرائت واحد از اسالم و   بدست دادن  محال يگذارد و تمنا ين صحه ميمختلف از د يقرائت هاکه بر  يسميت شناخت؛ پلوراليبه رسم

 ين ارزش معرفتيز دمختلف ا يت هاست که همه قرائين نين سخن ايزمه االبته  ال. پروراند يماسالم را در سر ندن به ذات يرس

.  »يا هيتوص «دارد و نه  »يفيتوص«م صبغه  ين مواجهين مهم که ما با کثرت قرائات از دين اييگر، تبير ديبه تعب. داشته باشند يکساني

لمشغول کرد و د يادله و استشهادات هر قرائت را بررس» ديبا«رش هر قرائت، يپذ يبالفعل، بران کثرت يت شناختن ايپس از به رسم

مختلف  يقرائت ها شناختنت يبه رسم. يه ايدارد و هم صبغه توص يفيهم صبغه توصنجايدر امدعا  درواقع، . آن بود يمعرفت يابيارز

ر قرائتها يک قرائت و فرونهادن سايموجه انگاشتن  آنها و يمعرفت يابيارز ادله و استشهادات و ي، بررسدارد يفيصبغه توص  نياز د

  . دارد يه ايصبغه توص

انه از يادگرايبن انه وي، سنت گرا يسنت يها قرائت  کهيدرحال؛ ت شناختهيبه رسمن را يمختلف از د يها قرائت  ينيروشنفکران دعموم 

ار و محک يمعاتخاذ  شان با يا. نشانند يب ميکشند و بر مسند تصو يرا برمانه يگراقرائت تجدد  ،دانند؛ در مقابل ياسالم را  ناموجه م

ش يبا پ ؛کردهک ي، تفکن آموزه ها در آن نضج گرفته ياکه  ياقيس ازرا اسالم  يابد يمعنو و  ياخالق ي، آموزه ها»اجتهاد در اصول«

 يو مجال و بستر دارد يحرمت اخالق را نگه م دهند که يمن به دست ياز د يقرائتد، يجهان جد يمعرفت يچشم داشتن دستاوردها

أمر  بالعدل و يان اهللا  «ه يهمانطور که از آبه عنوان نمونه،  . آورد يد ميرامون پديدر جهان پ يو باطن يمعنو يتحقق تجربه ها يبرا
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 يد، خداوند ناظر به درک و تلقيآ يبر م ٨»عظکم لعلکم تذکروني يوالبغ عن الفحشاء و المنکر ينهيو  يالقرب يتاء ذياالحسان و ا

و  يبه تصور و تلق ناظر تخاطب و مفاهمه د و يگو يسخن م »منکر«و» فحشاء« ، »احسان«، »عدل«چون  يمياز مفاه يمخاطبان وح

توانستند مخاطب  ينمنداشتند و  يخياز عدل فراتار يدرک،  ياساسا مخاطبان کالم وح. ته استم صورت گرفين مفاهيا يقِ عرفيمصاد

است، مخاطبان را از جور وظلم زمانه به عدل زمانه و نه ياسالم ، در حوزه  اجتماع و س يامبر گرامي، پين تلقيبنابر ا. باشند يامين پيچن

گر ين سخن درباره ديدر نظر گرفت؛ ا يمفهوم مهم اخالق کيد به مثابه ينجا بايرا در ا» عدل«.فراخوانده است  يخيبه عدل فراتار

، عموم ينيروشنفکران د  يتلق بنابر. تز صادق اسين ...»عفت«، »يوفادار«، »يمهربان«، »گرانيب نرساندن به ديآس«ر ينظ يم اخالقيمفاه

نسانها از  حدود ا و تصور  يتلق ن حال، چونيدر ع. است يود اخالقيد به قيمق د وريگ ير چتر عدالت قرار مياسالم ز ياحکام اجتماع

االصول  يزمانمند و مکانمند است و عل ... »يوفادار« ،»گرانيبه دب رساندن يآس« ،»احسان«، »عدالت«چون  يا يم اخالقيمفاهو ثغور 

کردن ن يمتضمن توز يسنت نبودل  درعت نهاده شده يام به وديپ ، پاسداشتنروياز ا ر کند؛ ييگر تغيبه عصر د يعصر تواند از يم

ش را از عرف زمانه و اجماع عقال بر يقات خويکه تصورات و تصد ياخالق آنهاست؛ يو بازخواناخالق  يدر ترازو ياحکام اجتماع

را  ، انساندنيول آنها سامان بخشو مجموعه معتقدات را ح ديجهان جد يتمعرف يدستاوردهانرو گشوده بودن نسبت به  ياز ا. رديگ يم

 يبنابر رأ. موجه از اسالم بدست دهد ي، قرائتيقرآن يپاسداشت روح حاکم بر آموزه ها، با ينه و زمانه کنونيساند تا در زمر يمدد م

جهان  يمعرفت ينسبت به دستاوردهاند؛ چرا که و ناکارآمد ناموجهاز اسالم انه يادگرايو  بن يسنت ي، قرائتها ينيعموم روشنفکران د

و  ناموجه يت ندارند و قرائتيعنا قدس شکل گرفتهکه در آن متن م ينه اي، به زمنيدر افق امروز ر متنيتفس يمهرند و برا يد بيجد

  .دهند يبدست م ينيدمتن ر متناسب با روح يوغ يکيمکان

و  ينيد يت هاياقلن ياديحقوق بن ، يحقوق بشر يرش آموزه هايپذا  پاسداشت و از اسالم مدارا محور است و ب يستيقرائت رفرم

ا محکوم يقو يو حقوق ين حقوق را از منظر اخالقيو هر گونه نقض ا شناسد يت ميبه رسم ينيجامعه دن ناباوران  را در يکافران و د

 شان يابراز نظرات ا يبرا يکوشد تا بستر يگشوده است و مو منتقدان ن ناباوران يله ديسبه ون ينسبت به نقد د نيعالوه بر ا ؛کند  يم

»  نيتوه« و » نقد« ان ين سطور، بر تفاوت مير نگارنده اي، نظاز اسالم ن قرائتيبه ا ن حال ، قائالنيدر ع. فراهم کند ينيدر جامعه د

شتر آورده يرا، چنانکه پ ي؛ دومکنند يدانند و از آن دفاع م يروا م ينيدر جامعه درا  ياولرواج که يد و درحالننه يد ميانگشت تأک

ن، ين ناباوران خارج کشور نشياز د يبرخ ز است کهيتأمل برانگ. دنانگار يم »يگريد« و متضمن خوارداشت   ير اخالقي، ناروا و غ٩ام

نداران قرار دهند يش چشم ديش را پيخو يات و استداللهايق هم مدعين طريرا گرم کنند و از ا ينيد ينکه بازار نقد آموزه هايا يبجا

 ينيد يف آموزه هايبا تخف وکنند  يدفاع م ينيد يها موزهاز اهانت به آ کنند؛ران کمک يدر جامعه ا ينيشه دياند يبه شستشوهم  و

                                                             
  .٩٠ه يسوره نحل، آ .  ٨
   ۱۳۹۱ر ي، تيس يب يت بي، سا"ييمايدل تا باد نپ يف اين است حريا"سروش دباغ، : د بهينگاه کن . ٩
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د آستانه تحمل خود را باال ينداران باين ديست،  بنابرايچندان روشن ن» نيتوه« و  »نقد«  ان يند  چون مرز ميگو يمؤکدا م ،نانيو متد

  :ديرير را در نظر بگينقل قول ز .ندياين مقوله کنار بيببرند و با ا

و خانه زاد   يخشونت بوم ن خشونت،يو ا. ديآ يرون ميمقدس خشونت ب ياوه هاياوه است و از درون ياوه در همه حال ي.. «

به قول  يتمدن يکه  هنوز از لحاظ اگاه يژه کسانيم، بوياوريرا در ب يخراف ينکه لج آدمهاياست نه ا ياما قصد ما روشنگر...است

  .١٠»برند يبه سر م" صغارت" امانوئل کانت، در 

 يخطاب کردن، قصد روشنگر»  ريصغ« و » يخراف« نان را يدو مت ينيد يخواندن آموزه ها» اوه مقدسي«با  ياست که  کس تعجب آور

نداران ي، دين لحن خصمانه و غضب آلوديانتظار دارد با اتخاذ چنباال  سطور سنده ينو البد برد؛  يبر سر شاخ نشسته است و بن م دارد؛

نقدر ينداران اير مقام خطاب قرار دادن دد يبرخچرا  در شگفتم! نديو از صغارت بدرآ و ارشاد شوند را به سمع قبول بشنوندسخنا ن او 

چون  يمعاصر يحيمسن ين متدلسوفايفا يآم، ين بگذريان متديرانياز ا. گذارند يرا فرو م و انصاف شوند و جانب ادب يتاب م يب

در ا يدن ک ين مراکز آکادميکه در معتبرتر کيو جان هن برن يسوئ چاردير گ،يترراجر ،نگاين پلنتيالوام آلستون، يليو، يرابرت آئود

 يسخن گفته م بغض آلود ر منصفانه و يزان غين ميچرا تا ا! ند؟ا ير و خرافيز صغين ندبوده ا قيو تحقس يمشغول تدرر ياخ يدهه ها

و امر  ياء قائل به ساحت قدساز انح يبه نحو ست ويله ما نياز قب کند و يفکر م ر از مايغکه کس آنگفته شود هر  نکهيشود؟ مگر ا

 اگرم يبپرس. ندارد ياخالق وزن يدر ترازو و يفتگيخودش است از سر تبختر و ياست؛ که سخن يو خراف ريصغ يست، انسانا يمتعال

که  يکسف کند، رواست؟ ير دهد و او را تخفرا مورد خطاب قرا ين ناباوريدشخص ات ين ادبياق و با اين سيبر هم ينداريد فرد

اخالقا  و کافران ن ناباورانيد نِياديض حقوق بننق ت ويآزار و اذ کند؟ اگر يد خشونت نميکند، تول ينداران را خطاب مينگونه ديا

از  يو گرهرساند  ينه شدن خشونت مدد مياست و به نهاد ير اخالقيغ زين نانيمواجهه با معتقدات متدنگونه يا ، که نارواست؛ستناروا

اگر  ؟ م کرديرا فتح خواهو افق ن قله يو کدام ديم رسيات خصمانه به کجا  خواهين ادبيا بکار بستن  با .ديگشا يکار فروبسته ما نم

، چرا تابند يو رفتار حکومت با شهروندان را بر نم اعتراض دارند نقد ور رخ داده، ياخ يدر دهه ها ينيدل حکومت يآنچه ذ به يکسان

  ؟ن شتابانيکنند؟ به کجا چن ياهانت دفاع م يد و از آزادخوانن يم ير و خرافيصغ شان رايکنند و ا يف ميرا تخفنداران يد

ز ين آميتوه»  يآرمان ناظر«که نزد  ييو انجام کنشها نم از ابراز سخناياخالقا موظف اوال،ست؛ يروشن ن» اهانت« و » نقد«  انيمرز م گرا 

 يسخنان و کنشها تا  دعوت کرده ييت زداياد را به حساسو افر نکه از آنسو دست را باز گذاشتهيام؛ نه يکن يشود خوددار يم يتلق

که متضمن  ديگوب يسخن يکس ل، اگريدر مقام تمث. سر نشوديان آنها ميک ميد و تفکنخته شويآمگر يکديبه  يانتقاد ز وين آميهتو

با لحن به طعنه و پدر شما درباره  ين فرد در جمعيال اگر همن حيشده است؛ در ع ير اخالقيغ مرتکب فعل ،ا باشدبه پدر شم ناسزا

» نقد«و » اهانت«ان  يد  چون مرز مييگو يد؟ ميد نشان دهيباا يد و يده ياو نشان م به  يد؛ چه عکس العمليسخن بگو يزيف آميتخف

                                                             
    ١٣٩١ر ي، تيس يب يت بي، سا" ن مجاز استيا توهيآ" ، يکالنتر يعبد.  ١٠
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؟ اگر از منظر ناظر  ر دهدييرا تغکالمش د  لحن يخواه ياو م ازد و يکن يبه او اعتراض م اين رفتار خود ادامه دهد يبه امبهم است، 

نصورت ير ايار کند، درغيسخن گفتن اخت يبرا يگريوه ديکه به رفتار خود خاتمه دهد و ش ديفرد بخواهن ياد از يم، بايبنگر يمانآر

ن يست، اين نيه نظر نگارنده چنان نقد و اهانت مشخص نباشد، که بيپس، به فرض  هم که مرز م. خواهد بود ير اخالقيسکوت شما غ

 ورند و انجام دهند؛بر زبان آرا  يو کنش يکنند و هر سخن ن مرز حرکتيدهد که در ا يمن و ناقدان ن ناباورانيبه د يمجوزاخالق امر

  . نديدر آ ن به کافرانين ناباوران و توهيقدات دمعت فيتخف درِ د ازيز نباينداران نيهمچنانکه د

ن است مفهوم يچند؛ همچن يقيمصادواجد است و  ييمتضمن معنا» نقد« د که مفهوم يگو يزبانان م يما  فارس ١١يزبان يا، شهودهايثان

« مفهوم  يياست که حدود و ثغور معنان يان سخن يست، الزمه اين روشن» نيتوه«  و» نقد«ان يمرز م يحال اگر به زعم عده ا. »نيتوه« 

بال  يندارد و مفهوم يق مشخصيره مصاديدا» نيتوه« گر، مفهوم ير ديبه تعب. نقد انگاشته شود ديبا  ينيست و هر توهيمشخص ن» نيتوه

از سخنان و کنش ها را نام  يبرخ  دتوان يم يزبان يهر فارس ما منافات دارد، چرا که يزبان يا شهودهاجه بين نتياما ا.  مصداق است

ها که مصداق  شاز سخنان و کن يو بالعکس برخ ؛ستين حال مصداق نقد نياست و در ع زيآم نيتوه سخن و عمل  ببرد که مصداق

شود، چرا  يم١٢»ب لغزندهياستدالل ش« مرتکب مغالطه  ين سخنيون،  قائل به چنير منطقيبه تعب . نديآ يبحساب نم نينقد هستند و توه

امر از  يمصداق يرا که به نظرجماعت يو هر امر رود يش ميکند و رفته رفته پ ياز مق آن آغيره مصاديو دا »نيتوه«که از مفهوم 

در  . ماند ينم يز بر جاين آمياز امر توه يتيتا بقينهد  تا نها يم يکند و به کنار يم يز تلقيمن آير توهيغرسد ،  يز ميمن آيتوه

ز قلمداد کرد و در زبان به آنها ين آميتوه يرا در عالم انسان يتوان کنشها و سخنان يد که ميگو يما م يزبان يشهودهاکه  يصورت

  .به آنها اشاره کرد  يعير زبان طبدانه انگاشت و درا ناق يين و کنشهاتوان سخنا يچنانکه مهمارجاع داد و درباره آنها سخن گفت؛ 

 يياز روانجا را تجربه کرده اند، يآزاد ا يسته اند و فضايزخارج از کشور  يدر فضا که سالهاست ياسباب تأسف است که کسان ثالثا،

. است مذاهب مختلفان و يادان يشوايپ ف کردنيروا انگاشتن تخفآن  يکه از لوازم منطق يکنند؛ سخن ياهانت  به مقدسات دفاع م

ف و يان، بزرگان اهل سنت را تحفيعيرستگارشد؛ پس الجرم رواست که شتوان  يک قوم، مي يمعنواهانت کردن به بزرگان با  اگر

ان را به سخره يهوديان، معتقدات يحيند؛ مسيآان دريعياهانت به بزرگان ش ز از درِيمذهب ن ياق مسلمانان سنين سيتمسخر کنند و بر هم

ان يم دارا دربهتر از گذشته خواهد شد و فرهنگ م يما بس ينيو د يت فرهنگيوضع مين رفتار کنيالبد، اگر چن . هذا يرند و قس عليبگ

ت ير مسئولسا از ي شود يران زده ميا جامعه يت کنونياز وضع نادرست ا از سر غفلت و شناختين ن سخنايا! نه خواهد شديما نهاد

    .انبار استيدر هر صورت ز که يو سهل انگار يناشناس

ن يدران مسلمانند و به ين ايسرزم امروز ساکنان، يبه نحو اغلب و چه اذعان نکنند؛ن جماعت بپسندند، چه نپسندند، چه اذعان کنند يچه ا

  باشد، عبارتست از ييبه رها ياگر راه. شوند  يقتا آزرده مين حقين آئيبزرگان ا ف کردنياز تخفو  باور دارند عهيشو مذهب اسالم 
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ن يتوه. ميکن يم يما حضور دارد و با آن زندگ يدر حافظه جمع است که سده ه يا ينيسنت ستبر د يانتقاد يش و بازخوانيپاال

رساند؛ بلکه رهزن است و  يما را مدد م ينيش سنت دير دشوار پاالي، نه اخالقا رواست  و نه در مسانيرانيااز  يريکث کردن به مقدسات

از سر  ينيروشنفکران د . کنند يغ ميرا تبل نارا محور از اسالم باور دارند و آر مديقرائت غد که به يآ يم يخواسته به کار کسان نا

مشغولند و  ينيسنت د يانتقاد يبه بازخوانکه سالهاست از اسالم،  يو رحمان يستيقرائت رفرم و بسط با طرح  صدق و درد و مروت، 

مات ينامال ،ارين ديا يو فرهنگ ياسيگر کنشگران سيهمچون د ر،ين مسيدر ا د آورده اند ويپد  نهين زميدر ا ير گذاريگفتمان تأث

ق ين مهم از طريم، مسلما ايهست نيران زميمردمان  ا استين و فرهنگ و سيغول اصالح داگر دلمش.  ده انديرا به جان خر ياريبس

و  »نقد«ان يمرز م مخدوش کردن، نيعالوه بر ا . شود يآن حاصل نم ان و روا انگاشتنيرانياز ا يرين  کردن به معتقدات کثيتوه

» نيتوه« و » نقد« دو مقوله  انيک ميتفک يبرابر اهانت ها، بجااوردن در يو دم بر ن  کردن دن و تحملينداران به شنيو دعوت د »نيتوه«

  :ديگشا ينم يبه ده يادن است و راهپا در کژراهه نه ن را فرونهادن،يو توه دنيور نقد دمتنو در

  ک تکه چمن روشن بوديمثل  ،ميحرفها«

  :آنان گفتم من به

  لب درگاه شماست يآفتاب 

  ١٣».تابد يبه رفتار شما م دييکه اگر در بگشا
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