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  !به کجا چنین شتابان؟

  17/11/92:شنبه،  مورخ سایت جرس،  روز پنج: منبع 

را در سایت  »این بازي سیاسی را رها کنید! دوستان من«شبستري تحت عنوان مجتهدمحمد نوشتۀ جناب  چند روز پیش    
در بخشی از این . آورده است درد به نیز دل ایشان را  مهرنامهنشریۀ کاران  اندر  دستمهري  بی بی انصافی و 1.جرس خواندم

  : نوشته آمده 
، گنجاندن مصنوعی و غیر واقعی این فرد »نواندیش دینی«، »روشنفکري دینی«اي با تعبیراتی چون  بازي سیاسی کردن ناشیانه«

و کشاندن  اي از گفتگوها ارهدار در پ غیر شفاف ولی جهت هاي کامالً یا آن فرد تحت این عنوان یا آن عنوان، طرح پرسش
مبنا که  هاي بی دینی، سخن گفتن نواندیشی دینی در برابر روشنفکريم کردن لَگیري علیه این یا آن فرد، ع دهنده به موضع پاسخ

است، اینکه نعشش جلوي دیدگان ما اي  گویند؛ اینکه روشنفکري دینی شوخی بامزه روشنفکران دینی چنین یا چنان می ۀهم
  ».!..روي زمین افتاده است

که در زمستان سال  مهرنامهاول  ةاز شمار. به کجا رسیده استاکنون از کجا شروع کرد و  مهرنامهاسباب تأسف است که    
شرکت  مهرنامههاي ها و میزگرد افزون بر نگارش مقاله، در مصاحبهمنتشر شد، در زمرة نویسندگان این نشریه بودم و  88
فیف خکاري و ت یسیاستی دیگر آمده و البد براي خوش آمدن عمرو و زید، سیاس چندصباحی است که کشتیبان را 2.کردم می

این جماعت در دستور کار گردانندگان این نشریه قرار گرفته  رشوت علت و بی روشنفکران دینی و انکار خدمات فرهنگیِ بی
ه و نواندیشان دینی نسبت ب ورزي جداست از تخفیف و تمسخر و غرضمحققانه روشن است که حساب نقد عالمانه و . است

نحلۀ فکري تعلق که به این  مدرسهو  کیاندر نشریات  مقاالت چندي در نقد آراء روشنفکران دینی ؛ چنانکهاند اولی گشوده
با  مهرنامهبعید است گردانندگان . از ادامۀ انتشار بازماندند و آن باب مبارك بسته شد متأسفانه آن دو نشریه. شد داشتند، منتشر می

کاوهاي معرفتی ایشان، در وهلۀ نخست صبغۀ  ها و کند و ند که دغدغهآثار روشنفکران دینیِ دو دهۀ اخیر آشنا نباشند و ندان
فقه و « ، »دین و اخالق«  ،»علم جدید و دین«سنجی میان   دلمشغول نسبت شناسانه دارد و آنها عرفانی و فقه فلسفی، االهیاتی،

دینی و معرفت دینی در روزگار کنونی  ۀشناختی تجرب یت معرفتن معارف دینی و معارف بشري و حجاند و از رابطۀ میا»اخالق
بنیادین پردازي کرده، به سازگاري میان احکام فقهی و حقوق  نظریهاز اینرو دربارة وحی و ساحت قدسیِ هستی . گیرند سراغ می

پرداخته، با تفکیک .. .و  هاي مذهبی، حجاب اقلیت ی چون ارتداد،به مقوالت گذاشته وفقه را در ترازوي اخالق  بشر اندیشیده،
. اند از اسالم ارائه کرده پلورالیستیک ، قرائتی مدارامحور، دموکراتیک وو تنقیح تلقیِ خود از زبان دیندین  »عرضیات«از » ذاتیات«

کنند،  د میجاري جامعه را به دقت رص تحوالت دارند و هاي اجتماعی ن حیث که نواندیشان دینی دغدغهدر عین حال، از ای
از اینجا آغازیده و  لزوماً ، نهاما. اند ده و در این باب اتخاد موضع کردهدلمشغول امر سیاسی و رابطۀ میان دیانت و حکومت نیز بو

  .اند پردازي کرده سازي و نظریه دیگر امور نیز مفهوم اند؛ بلکه دربارة دلبستۀ این مقوله بوده نه تنها
 ۀاي که ایشان اقامه کرده و نتیج لهعیات و ادمداست و بررسی  نظام معرفتی، مطالعۀ آثار نواندیشان دینیاجهۀ با این یک راه مو

این کار البته . در میان گذاشتن منتشر کردن و با مخاطبانآثار مکتوبی چون مقاله و کتاب  را در قالب تأمالت و تتبعات خویش
گشوده بودنِ نسبت به حقیقت است و تمهید مقدمات کردن و آشنایی مکفی با مبانی این مباحث نظري زحمت دارد و متوقف بر 

جستن به تخفیف و تمسخر روشنفکران دینی و جریان فکريِ  کتمس :وجود داردمیانبري نیز در این میان  راهاما . داشتن
عمر دارد، شوخی قلمداد کردن و هاي وطنی  ژورنالیست زبرخی ا درازآهنگ اصیلِ این مرز و بوم را که دست کم دو برابر سنّ



 ٢

هاي کاذبی نظیر  تقابل میان  مسئلههاي سیاسی  با انگیزهو  سوزِ معرفتی پیرامونی تغافل ورزیدن نسبت به مسائل اصیل و عافیت
گرفتنِ از مصاحبه  دار پرسیدن  و اعتراف هاي جهت را طرح و برجسته کردن و سؤال» نواندیشی دینی«و » روشنفکري دینی«

این . اند رند و به اهانت و بدگویی و پرخاشگري شهرهمزاج مستعدي دا کسانی کهشوندگان علیه این و آن و تریبون دادن به 
، عمومی عرضه  شده ۀپیچیده و به عرص ژورنالیسمکه در زرورق روشنفکري دینی  ۀکارناممغرضانه با سطحی و  شیوه از مواجهۀ

  :است مهرنامههاي اخیر  نشریۀ  شمارهبند  ترجیع
  دــده شــچون غرض آمد هنر پوشی

  صد حجاب از دل به سوي دیده شد
  

 مهرنامهام که تلقی شان از  هاي اخیر شنیده لی نظرِ داخل و خارج کشور در ماهات از دوستان و دانشجویان و برخی از اهابه کرّ
را به نیت تبیینِ  »در طریقت ما کافریست رنجیدن«یک سال پیش مقالۀ . است کردهتغییر  بالمره هاي آن گیري و اهداف و جهت

  .ن آن در این مدت تغییري نکرده استه و برخی از نویسندگاگردانندگان این نشری راماالسف م مع 3گاشتم؛ن مهرنامه تغییر مشی
 دهند و بر روشنفکرانی که ه میرویتغییر  مدتیي روشنفکري دارند و پس از تابلودر ابتدا سرنوشت نشریاتی در کشور ما که 

 ي هوس انگیز،و در این سودا تازند و حمله می کنند محابا می ندارند، بیاز خود را تحت فشارند و چندان امکان پاسخگویی 
  :، البته تأمل برانگیز و عبرت آموز استکنند خوش نامی را معامله می

  وابدو چیز حاصل عمر است نام نیک و ث
  ل من علیها فانــذري کــوز این دو درگ

  
  

                                                             
ـ   1 http://www.rahesabz.net/story/80051 

ة اول این لکریم سروش، در شمارنگارنده و احسان شریعتی درباره کارنامۀ روشنفکري علی شریعتی و عبدا با مهرنامهنیز آورده، گفتگوي  زیرهمانگونه که نویسنده نوشتۀ ـ   2
  :منتشر شد 88ماهنامه در حوزة علوم انسانی، در زمستان 

http://www.rahesabz.net/story/80076/ 
  :نگاه کنید بهـ   3

http://www.rahesabz.net/story/66443/ 
 


