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 بازخوانی پروژه روشنفكری دینی
 

 

 81/7/39: ، روز جمعه، مورخصدای ایرانسایت  :منبع
 

 در سمیركرم : حیاز گفتگو

 

ئوال ما این است اولین سویی به سئواالت مخاطبین ما دادید. با سالم وعرض تشکر از اینکه وقتی را در جهت پاسخگ

که وجه ممیزی روشنفکری دینی با دیگرنحله های فکری در چیست؟وبه طور کلی روشنفکری در پی چه اهدافی 

 ؟است

 ویش تحت عنوانِخ  كه در مقالۀ ای داشته باشم به دسته بندی ای اشاره بیان كنم ،باید مبسوط نسبتا بخواهم پاسخ شما را بصورت اگر 

 قاله آوردهگونه  كه در آن  م. همانعرضه كرده ام «میان تجربه دینی، معرفت دینی  و كنش دینی نسبت سنجیِاالهیات روشنفکری دینی: »

سنت گرایان هستند كه با دستاوردهای معرفتی جهان جدید وعقالنیت مدرن  در قلمرو دینداری با پنج گروه روبرو هستیم. اولین  گروه ،ام

فته اند. مفهوم از دست ر تۀی شده وگذشروزگار سپر بازگشت به جهان پیشامدرن و اندیشۀدر وآن را غیرموجه انگاشته و بر سر مهر نیستند

) فلسفه  لسفیف تاكید بیشتر بر آموزه های ،مهم است. در آثار سنت گرایانتبیین این  سنت گرایان متضمنِ یِدر نظام معرفت« حکمت خالده»

 .صرندنامبردار معا از سنت گرایانِر نص هوف شوان وسیدحسینفریت اسالمی است. موجود در سنت یِوعرفاناشراق و فلسفه صدرایی( 

در عین  ؛گرایان در مخالفت با آموزه های جهان جدید است با سنت جماعت وجه مشترک این مین گروه بنیاد گرایان دینی هستند؛ دو 

توجهی به  و روایات تاكید دارند آیات و فقط بر معانی تحت الفظیِ  بنیادگرایان، بر خالف سنت گرایان، وتشان در این است كه تفا حال 

به  نها راآ ، خی واجتماعی خود خارج كردهیتار از سیاق راآیات قرآن ایشان بر آنند تا  .سنت دینی ندارند ن مقدس ومت سویه های باطنیِ

نقش وابط در تنظیم مناسبات و ر پر رنگ است و امور سیاسیِ در این خوانش از اسالم، سویۀ روزگار كنونی به كار بندند.نحو مکانیکی در 

 «داعش» دینی در دهه های اخیر است. نمونه های اخیرش را می توان  در گروهنیاد گرایی بارزی از بمصداق « القاعده »گروه  آفرینی میکند.

 در نیجریه  مشاهده كرد. «بوكوحرام»ان یا جری در سوریه وعراق فعلی و

نها را ال آدر عین ح شنا نیستند وجهان جدید آ تاوردهای معرفتیِدیندارانی كه با دسدستۀ سوم در قلمرو دینداری، دینداران سنتی اند؛ 

روجردی آیت اهلل ب وزگار كنونی بدان وقعی نمی نهند. سلوک دینی خویش در ر زیست و در سامان بخشیدن به نحوۀ جدی نمی گیرند و

اخروی  شِرا دیندار معیشت اندیراد افاین  ، می توانبه تعبیر عبدالکریم سروش .داران سنتی  اندر زمرۀ دیند  خویی ومقلدان شان آیت اهلل و

ری است، و دیندا« معیشت اندیش عالمانه اخروی»با این توضیح  كه دینداری آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل خویی از سنخ  انگاشت؛

  «.معیشت اندیش عامیانۀ اخروی» مقلدانشان از سنخ 

نیز  تدر عین حال به دفع شبهاعرفت دینی از زواید وخرافات است؛ آنها زدودن م اصلی  دلمشغولیینی هستند؛ دسته چهارم ،احیاگران د 

صورت  در آشنا نیستند،چندان  بر جوانب مغفول دین انگشت تاكید می نهند. احیا گران با اندیشه های جهان جدید  همت می گمارند و 

گرند كه ننها به چشم شبهاتی می ره نمی گیرند وبیش از هر چیز در آموزه ها بهآن آاز خویش  آشنایی نیز  در سامان بخشیدن به نظام دینیِ

 .طباطبایی ومرحوم مطهری نام بردسید محمد حسین مرحوم  دینی معاصر، می توان ازاحیاگران  در میان انها پاسخ داد.باید بد
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نگرند.  نها به دیده عنایت میدر آ و نگاشتهجهان جدید را جدی ا این گروه دستاوردهای معرفتیِ روشنفکران دینی هستند؛ دستۀ پنجم، 

وتالئم  برقراری تناسب در اندیشۀ جدید گشوده اند و فلسفۀ علوم نوین وهای  هدفراور نسبت به این جماعت به لحاظ معرفت شناختی 

 .ان جدید هستندجه موزه های لفه های گوناگون سنت دینی ذیل آمؤ بازخوانی انتقادیِ یر دینی وغینی ومعارف دمیان ِمعارف 

 

ینی میان گروه چهارم یعنی احیاگران د دید به نظر می رسدواقای دکتر با توجه به دسته بندی که شما ارائه نم

وروشنفکران دینی نزدیکی بیشتری برقرار است .تنها تفاوت این دودسته در این است که احیاگران دینی بیشتر مباحث 

 ؟شما این موضوع را چگونه تبیین می نمائیدینی،  برون دینی است. د شان درون دینی است اما روشنفکران

است كه احیاگران با اندیشه های جهان جدید آشنا  امر با روشنفکران دینی در این ینید تفاوت اساسی احیاگران ،ر می یابمدچنانکه 

ی دیدموزه ها بهره نمی گیرند؛ بلکه مسائل جخویش از آن آ اتدمجموعۀ معتقن به دشنایی نیز در نظم و نسق بخشیدر صورت آ نیستند و

ر دیشان از این حیث مثال خوبی است؛ ا ثار مرحوم مطهریباید بدانها پاسخ داد. آ بیشتر در قالب شبهاتی می بینند كه ،درا كه طرح می شو

 است.گمارده  همت  موزه های ماركسیستیآ دنق بهازهمین منظر « اصول فلسفه و روش رئالیسم» حواشی 

ه دیده ب دباینها در آ و دمعرفتی جهان جدید جدی ان دستاوردهایران دینی، بر خالف احیاگران دینی، روشنفک دیگر، به نزداز سوی 

پروژه  توان می الكاتوش فیلسوف علم معاصر، به اقتفایه ام، دآور« ینیدالهیات روشنفکری » مانگونه كه در مقالۀ ه .نایت نگریستع

مسائل را به مدد قدرت  ، برخیدر قیاس با نظریه های بدیل ،علمی مانند هر نظریۀ كه ای انگاشت 1«برنامه پژوهشی»بسان را  روشنفکر دینی 

اسخ در خوری رخی از امور پبدر عین حال برای  ؛را پیش بینی می كند مسائل برخی می كند، خود به نیکی  تبیین و توجیه 2توجیه كنندگی

هستۀ نظریه، ورده از بین میرود و ب نظریه 3محافظتی كمربند، ایجاد رخنه هایی در نظریه مبطل وقض وادیدار شدن موارد نپرفته رفته با ندارد. 

 ؛می توان به تعارض میان یافته های بشری وفهم متعارف از متن مقدس اشاره داشت ،مثال. به عنوان ده می شودیگری تنیدمحافظتی  دكمربن

یک  رسد.بانا به صورت بندی نوین آن پرداخت تا نوبت به هسته یا احی می توان كمربند محافظتی را مرمت كرد و هابرای رفع این ناسازگاری

هسته  ،د محافظتیاما اگر افزون بر كمربن ؛ور خویش بتند وخود را بازسازی كندنو به د كمربند محافظتیِ نظریه می تواند با نگه داشتن هسته،

 .هدد بدیل می جای خود را به نظریۀ می افتد ونظریه فرو ، بازسازی كرد ، به نحوی كه نتوان آنرادورات جدی مواجه شطبا مخانیز 

 قفی ندارد،كه حد ی ینی است؛ فرایندیدغیر  معارف ینی ودمیان معارف  ناظر به برقراری توازنِ ی،پروژه روشنفکری دین بطور خالصه،

 گشوده است.  ،و سر بر می آورد كه طرح می شودمتصلب نیست ودر مقابل مسائل جدیدی و ایستا 

 

شاید طبق گفته شما احیاگران دینی مانند عالمه طباطبایی ویا شهید مطهری با اندیشه های جدید اشنایی نداشتند 

دغدغه انها نبوده است ،اما در زمان کنونی میتوان به احیاگرانی دینی چون مرحوم ایت اهلل منتظری ویا مرحوم ویا 

 ؟قابل ویا محسن کدیور اشاره داشت که به موضوعات جدید توجه دارند واز زاویه دین به بررسی انها می پردازند

د،  پرداختند و با  عنایت به مسائلی كه جامعه با آن  دست و پنجه نرم می كرر بشبه مبحث حقوق بله، مرحوم آیت اهلل منتظری از منظر فقه 

ن حال، . در عی«شریعت عقالنی» ژه و پیشبرد پرو حجاب همچنین مرحوم قابل در طرح مباحثی چونمهم و رهگشایی دادند.  فتاوای فقهیِ

معرفت دینی از زواید وخرافات است. به نزد احیاگرانی چون مطهری،  این دسته از احیاگران دینی زدودن اصلیِ دلمشغولیچنانکه آوردم، 

                                                           
1. Research program 
2. Justificatory power 
3. Protective belt 
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 6ه یور، با عنایت به اینکبدانها پاسخ گفت؛ اما محسن كد در حکم شبهاتی اند كه باید ، علی االصولآموزه ها واندیشه های جهان جدید

امور را به   ت؛جدید آشناسو فرهنگی ی آكادمیک با  فضا ریس و تحقیق است وتد لی مشغول امانشگاه های  آمریکای شسال است در د

  رمقام مواجهۀ محققانه و عالمانه با مسائل پیرامونی است.هر چیز دبیش از نحو دیگری می بیند و صورتبندی می كند و 

 

 اگر بخواهیم اجزای پروژه روشنفکری دینی را بازشناسی کنیم،این ساختار از چه مولفه هایی تشکیل شده است؟

 .  فراوردۀفکیک  كردر تگاز یکدیرا كنش دینی  تجربه دینی،معرفت دینی و باید اتی روشنفکری دینی،نظام الهیدر  چنانکه در می یابم، 

 2ای  وغیر گزاره 1دینی گزاره ای تجربۀ بر دوقسمِمنقسم خود  البشرط است وقی های گوناگون از ساحت قدسی نسبت به تل تجربه دینی 

ای رسیدن به این مهم محوریت دارد؛ بر 3«موازنه متامالنه»روشمند از متن مقدس. روش   ینی نیز عبارتست از فهم موجه ومعرفت د است. 

مختلف  میان پاره های نسبت سنجیِ ،است. به دیگر سخن 4«مبناگرایی معتدل»این نگرش است، شناختی ای كه متناسب با  موضع معرفت

 روشنفکری دینی است پژوهشیِ برنامۀمعرفت شناختیِ  ینی ومعارف بشری از مقوماتِمعارف دمیان توازنِ قراری بر معرفت و

برگرفتن  ول وجهانشم اصول اخالقیِ با تاكید بر روایی اخالق را فراتر از فقه می نشاند و، الهیات روشنفکری دینیباب كنش دینی، در 

 ر مقالۀد .نها همت می گماردترجمه فرهنگی آ در ترازوی اخالق و اجتماعی قهیِاحکام عبادی را برصدر می نشاند وبه توزین احکام ف ،نهاآ

 این امر را به تفصیل به بحث گداشته ام. «7رن مناسک فقهی و سلوک عرفانی: طرحواره ای از عرفان مد» 

 

قه به فقه از فواخالق را فراتر از فقه می نشاند  روشنفکری دینیفرمودید که  (کنش دینی) در بخش سومحضرتعالی 

مناسک »و « نیالهیات روشنفکری دی»م را تبیین نمایم شما در مقاالت اگر دقیق بخواهم سئوالاجتماعی اشاره داشتید. 

د مجزا ساخته وگفته اید در بخش اول انسان متعبدانه برخور، فقه عبادات را از فقه معامالت « فقهی وسلوک عرفانی

ه، سنجد،سئوال بنده این است کرا در ترازوی اخالق می  ش دوم، فقه معامالت؛ ولیکن در بخمی کند)فقه عبادات(

 اخالقی بدانیم خواهی نخواهی ول پذیرش اعمال را بر تاثیر پذیریاگر در قسم اقسم اول مقدمه قسم دوم است ،

به این  یدر قسم دوم توزین بودن احکام فقهی اجتماعی در ترازوی اخالق شکل می گیرد،چرا در این صورت بند

باط فردی با خدا در قسم اول اگر خوب شکل بگیرد بالطبع آن در قسم دوم در ارتباط فرد با اجتماع موضوع که ارت

 ؟نیز ارتباط  اخالقی شکل می گیرد،کم توجه شده است

نها  تاكید ن آدبلکه بر اخالقی بو، نگفته ام كه باید با  احکام عبادی  متعبدانه برخورد كرد؛ « مناسک فقهی و سلوک عرفانی» در مقالۀ 

 مدداخالق انگلیسی قرن بیستم، راس، فیلسوف  در نظام اخالقی دیوید  5«بهبود خود» كرده ام. برای انجام این مهم، از وظیفۀ در نظر اولِ 

ر د عبادیهی من، هم احکام فق وایتگرفته ام. افزون بر این، بر معنابخشیِ  این احکام فقهیِ عبادی به زندگی تاكید كرده ام. در واقع، به ر

یم عطوف به تنظپررنگی دارند و می در عین حال، احکام عبادی، سویۀ فرد اجتماعی.فقهیِ ، هم احکام ترازوی اخالق  توزین می شوند

ست. به تعبیر ا هستی است؛ حال آنکه احکام اجتماعی ناظر به تنظیم مناسبات و روابط با دیگرانو مبدا  با خود  مناسبات و روبط شخص

این دو سنخ احکام با یکدیگر  6«ربط اخالقیِ» دیگر، هر چند هم احکام عبادی در ترازوی اخالق توزین می شوند، هم احکام اجتماعی؛ اما 

                                                           
1. propositional 
2. non-propositional  
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5. Self-improvement 
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دی ااندراج آنها در مجموعۀ معتقدات، گریز و گزیری از توزین آنها در ترازوی اخالق نیست. احکام عب است. علی ای حال، برای متفاوت

      ته می شوند.و بکار بس ه و اخالقی، برگرفته شدهو اجتماعیِ موج

 

سئوالی که در اینجا پیش می آید این است که در آثار متاخر جریان روشنفکری دینی برای خروج از بن بست 

ام در ترازوی اخالق پرداخته اند وبیان می دارند که احک نیم که به نظریه توزین دین دوگانه دین ومدرنیته،می بی

رازوی اخالقی به سنجش در آیند واگر مخالفتی با اصول اخالقی نداشته نی تا جایی مورد قبول است که در تدی

 ؟باشند مورد پذیرش هستند. در این رابطه نظر شما چیست

اخالقی ظر از من لزومی ندارد  روا و بایسته  باشد، اما فقهیچه بسا حکمی از نظر .اخالق ما را به جایی نمی رسانداز   منسلخِبه نظرم، فقه 

 فکیکی ت؛ متفکیک كرد «وجوب اخالقی» و «وجوب فقهی»میان  ،«ر ترازوی قرآنحجاب د»  ۀچنین باشد. معطوف به همین امر، در مقال نیز

رهگشاست. برخی از امور، وجوب فقهی دارند، اما وجوب اخالقی ندارند و بالعکس. چنانکه در پاسخ به پرسش قبلی آوردم، نو اندیشان  كه

ید.  در راهی به جایی نمی گشا ،بدست دادن قرائت اخالقی و انسانی از احکام فقهی اند. به نزد ایشان، فقه بریده از اخالق یشۀدینی در اند

میان فقه و اخالق در زمرۀ دلمشغولی های دینداری  یان مهم است. سراغ گرفتن از رابطۀتامل در اصناف دینداری نیز در این م عین حال،

در مقوالتی چون دین و فقه و  ان معیشت اندیش كه قاطبۀ دینداران را تشکیل می دهند، عموماارنددی یش است؛  حال آنکهمعرفت اند

آنچه برای دینداران معرفت اندیش اهمیت  دارد، برگرفتن معتقداتی است كه غیر اخالقی و غیر انسانی  كنند. ر نمیمنظر نظاخالق از این 

ان نه مفتون ، ایشاز اینرو نباشند؛ ایشان از این منظر در سنت و مدرنیته نظر می كنند و به ارزیابی مؤلفه های مختلف آنها همت می گمارند.

 فراوردۀ و آنچه صبغه سنتی دارد. به نزد دینداران معرفت اندیش، نهایتا آنچه محصول؛ نه هر ان مدرن استتعلق به جههر آنچیزی اند كه م

  است و موجه و انسانی و اخالقی، باید برگرفت و آنچه از این دایره بیرون می ماند، باید فرو نهاد.  « موازنه متامالنه» روشِ 

 

ل در بعضی امور اگر قائل باشیم که اخالق ودین با یکدیگر تضاد دارند باید او رابطه با این موضوع فکر می کنم در

ین تعارض حقوق بشر که گاه با د آیاوحقوق کجاست؟ آیا دین فقط فقه است؟  اخالقمیان فقه و روشن کنیم که مرز 

 ی؟دارد را از جنبه حقوقی مدنظر قرار داریم یا اخالق

ن، هر چند حقوق عالوه بر ای. بکار بسته شوددر مقام عمل  فد توسط  فرد مکلّست؛ احکامی كه بایشریعت اط احکامِ استنبا فقه متضمن 

گر احال آنکه احکام اخالقی چنین ضمانتی  لزوما ندارند.  ، دی ضمانت اجرایی دارنحقوق اما احکامِهستند،  1و اخالق دو دیسیپلین هنجاری

 گر كسی اند؛ یعنی ندارضمانت اجرایی ، یاخالقاما احکام  .دزدی كند؛  مثال اگر می كنند سرباز بزند او را مجازات كسی از قوانین حقوقی

 نریزد، بهم نظم جامعهتا دد رعایت گر الزم است آنچه  در واقعكف مناسبات اخالقی است؛  ،حقوقزندانی نمی كنند.  دروغ بگوید، او را 

حور است و م -و بایدهنجاری  یسیپلینیدفقه نیز . ، بیش از آن به  علم اخالق سپرده شده استگنجانده شده استدر قانون جدید، جهان  در

ر د ) باب عبادات( دی، بر خالف احکام فر) باب معامالت( احکام اجتماعی آن آمده و در متون دینی و نهیی كه  ؛ امرنهی مشتمل  بر امر و

اما اگر از اجرای قانون ارث ، دنمی شو زندانی د و یا حج نرودیا نماز نخوان روزه نگیرد و مثال اگر كسیریزش كرده است.  دموجو قانونِ

 . گرفت دتحت تعقیب حقوقی قرار خواه جدی وارد كند،  كند و یا  به كسی آسیب جسمیِ« در معاملهغش » و یا   دسرباز بزن

                                                           
1. normative 
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د محور هستند، با این تفاوت كه احکام اخالقی فاقد ضمانت اجرایی هستند. در یسیپلین های هنجاری و بایاخالق و حقوق، دپس،  فقه، 

نواندیشی دوكار می كند؛ قوانین موجود را در  ر این میاند .ده شده، ضمانت اجرایی داردقانون گنجانمیان احکام فقهی نیز، بخشی كه در 

د. می نه نر میاتتبعات و تامالت خود را با دیگران د و نتایج  سراغ می گیردنها ن آترازوی اخالق قرار می دهد و از عادالنه بودن و یا نبود

الهیاتی و امبادی و مبانی انسان شناختی،  ارزیابی كرده و به بازخوانیِه، كه در قوانین موجود گنجانده نشدرا ای همچنین، احکام فقهی 

 میان این احکام و آموزه های حقوق بشری همت گمارد.  نها همت می گمارد. اینچنین می توان به نسبت سنجیِمعرفت شناختی آ

 

راست بگوئیم فقه در ترازوی اخالق ونه دین،چون دین فربه تر از فقه است وفقه قسمتی از دین تاگر اینگونه باشد به

 است

 از مفروضاترابطۀ میان  فقه واخالق اخصِ از رابطۀ دین واخالق است. در واقع ؛ درابطه دین واخالق منحصر به احکام فقهی نمی شو

كسی تلقی  ات رابطه میان دین واخالق است.به تعبیر دیگر، نقشی ضروری دارد،اتخاذ رای دربارۀفلسفی واالهیاتی كه در فهم متن مقدس 

ه این ی... باختندشناختی، معرفت شناختی، روانشوجو تی، داللت شناخ و از منظر میان دین واخالق نداشته باشد منقّحی از اصناف روابطِ

ز یکدیگر ا سازواری از متن مقدس بدست دهد. در این باب می توان دست كم سه موضع را ،نمی تواند فهم روشمند و رابطه نیندیشیده باشد

. هر یک از این «ظریه استقالل اخالق از دینن»و  2«نظریه حداقلی فرمان الهی»، 1«نظریه حداكثری فرمان الهی»تفکیک كرد وباز شناخت: 

 دانِ خود را دارد.سه نظریه، قائالن و منتق

  

 خود حضرتعالی به عنوان یک روشنفکر دینی به کدام یک از این نظرات معتقد هستید؟

مطابق . باور دارم«الهیحداقلی فرمان نظریۀ  » اخالق به به تفصیل نوشته ام، در نسبت سنجیِ میان دین وچنان كه در سلسله مقاالت حجاب 

از داوری ، برای احررفت شناسیوجود شناختی مستقل از دین است.عالوه بر این،از منظر مع این نظریه،اخالق به لحاظ داللت شناسی و با 

مند از روش هایی كه فهمِگرفت.در سیاق  باید از تالئم میان شهودهای اخالقی عرفی وفهم روشمند از متن مقدس سراغ موجه، های اخالقیِ

فعلی داللت می كند،هم چنین شهودهای اخالقی عرفی نیز بر روایی آن حکم می كندانجام آن كار موجه  بر روایی اخالقیِ ،متن مقدس

ا اخالق فرو نهادن آن عرفی بر ناروایی انجام كنشی حکم كنند، است وبالعکس؛یعنی اگر فهم روشمند از متن مقدس وشهودهای اخالقیِ

د به مدد بای در سیاقی سر برآورد، متن مقدساخالقی عرفی وفهم روشمند از  .عالوه بر این اگر تخالف وتضادی میان شهودهایموجه است

 به حل تعارض واحراز داوری اخالقیِ، تصحیح و تنقیح انتظار از دین...دینش های مختلف از جمله تفکیک میان ذاتیات وعرضیات رو

 .موجه همت گمارد

 

یش این پروژه پژوهشی چه افقی را در مسیر خو به نظر شما با توجه به این نوع رویکرد جریان روشنفکری دینی،

اه های اخیر م برخی از روزنامه نگاران نیز درز به باز نگری دارد؟می بیند؟آیا این جریان به بن بست رسیده است یا نیا

ظر نوظهور پدیده بنیاد گرایی و فی المثل  گروه داعش را تحت تاثیر این جریان دانسته اند.   دهبر این طبل کوبی

 ؟شما در این زمینه چیست

                                                           
1. Strong Divine Command Theory 

2. Weak Divine Command Theory 
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تصور نمی كنم این پروژه به بن بست رسیده است؛ نفسِ این گفتگوها، نقدها و همدلی های بسیاری كه با این پروژه می شود، به نظرم 

. سرّ آنهم وضعیت فرهنگی ای است كه «بیهوده سخن بدین درازی نبود»ؤثر واقع شدن این پروژه می دهد: خبر از اهمیت و زنده بودن و م

كنونی ما دوران گدار را طی می كند، نه كامال سنتی است و نه كامال مدرن. طبیعی است كه در این وضعیت،  ر آن به سر می بریم؛ جامعۀد

الع . از اینرو، تا اطی برخوردار باشد؛ فارغ از اینکه عمرو و یا زید حامالن این پروژه باشندپروژۀ بازخوانی انتقادی سنت از اهمیت زیاد

ی یابم، ر مو علی االصول رهگشاست. چنانکه د دمخاطب دارجدی است و  ، این پروژه در كشور ما ودسپری ش دوران، هنگامیکه این ثانوی

ی با مختصات فرهنگی جامعه كنونی ما، عبارتست از رفرم دینی و پاالیش و پیرایش اصالح و رفرم سنت در جامعه ا مهمترین بخش از پروژۀ

و هم ارند دینی كه هم با  مؤلفه های مختلفِ سنت آشنایی خوبی با عنایت به آموزه های جهان جدید. نواندیشان و روشنفکران د دینی سنت

رّ بیش از دیگران می توانند در این میان نقش آفرینی كنند. س ؛دان« موازنه متامالنه» ملتزمِ به بکار بستنِ شیوۀ در عین حال و  با جهان جدید

اء گروه ه ها و آركه  اید د قوچانی گفته بو محمدمصاحبه ای در  . چند وقت پیش نیف و بعضا غریب نیز  همین امر استپاره ای حمالت ع

از » نا افتادم: شعر موالاین  به یاد با خواندن مصاحبه، .است و روشنفکران دینی روشنفکران  متاثر از  همثل داعش و القاعد ناد گراییهای یب

ز هر و البد برای فرو كوفتن رقیب، قرار است   ا چنته نماندهر ؛ دانستم كه كفگیر به ته دیگ خورده و چیزی د«قیاسش خنده آمد خلق را

و ر با سابقه تور كار روزنامه نگادر دس اس های مع الفارق و از بیخ و بن باطلیز اینرو چنین قی، اامر بی ربط و ناروایی نیز بهره گرفته شود

صاف و حریت و ان ۀو  بر جاد قرار گرفته كه روزگاری بر مشی دیگری حركت می كرد و مطالبی از لون دیگری می نوشت خوش قلمی

تر و  ، باهوش« مهرنامه»انگیز است. سردبیر نشریۀ برچند سال اخیر وی عبرت آموز و تاسف  . مع االسف كارنامۀدالت حركت می كرعد

برای خوش یاسی و س معرفتیِ زه های غیر. می شود فهمید كه با انگیباور داشته باشد و نازلی سطحیفاضل تر از آن است كه به چنین سخنان 

 ه و اعتنایی به این حمالت و جفاكاری ها نمییشان دینی دل قوی داشتدنچنین تحلیل هایی عرضه می شود. اما، نو ا ،مدنِ فالنی و بهمانیآ

 پیش می برند، كه:  خود را پی می گیرند وو پروژۀ كار كنند و 
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