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اخیر در سلک روحانیت در آمده و مشغول  از یکی از بستگانِ نزدیک شنیدم که سه نفر از خویشاوندان جوان ما در سالیان اخیراً
یل را رها کرده تحص ایشان، ابتدائا دانشجوي دانشکدة فنی دانشگاه تهران بوده، پس از یک ترم، اند. یکی ازتحصیلِ دروس طلبگی

د. این سه انهاي تهران، درس طلبگی را آغاز کردهدیپلم در دبیرستان دیگر نیز پس از اخذنفر و به حوزة علمیۀ قم رفته است؛ دو 
اند، مناصب خوبی دارند؛ مذهبی و سنتی اند، به لحاظ معیشتی، وضعیت نسبتاًشناسم؛ هر سه ساکن تهرانرا به نیکی می خانواده

 .حکومتی ندارند. هر سه نفر، در دهۀ نود شمسی به این کار مبادرت ورزیده و همچنان به تحصیل حوزوي مشتغل انددولتی و 

زمانۀ آن روزگار، شنیدن این خبر کم و بیش  شمسی یا سالیان اول انقالب بودیم، با توجه به زمینه و 56-55در سالهاي  اگر
است ری پس از سپري شدن دوران ر روزگار کنونی، شنیدن این خبر، خصوصاًنداشت. اما، د متعارف بود و دست کم استبعادي

اخالقی، سیاسی، اجتماعی... در کشور، قابل توجه است.  جمهوريِ احمدي نژاد و نهادینه شدن اصناف مشکالت معیشتی، فرهنگی،
ندارند؛ در عین حال  ت و حکومتاز این سه خانواده، منصب حکومتی ندارند و ارتباط سیاسی با دول چنانکه آوردم، هیچ یک

  ...فرزندانِ این سه خانواده چنین تصمیمی گرفته اند
اي در میان گریزيِ جديدهۀ اخیر، دین عنایت دارم که در دو اند و نه بیشتر. (observation)یک مشاهده فوق، صرفاً سطور

دست ب عنان است و عجین شده. در عین حال، برايهم» شریعت گریزي«تر با تعبیر دقیق اي که بهجوانان سربرآورده، دین گریزي
 .در نظر آوردن موارد فوق نیز ضروري و رهگشاست گذرد،بینانه از آنچه پیرامون ما میاالطراف و واقعدادن تحلیلی جامع

و » گرایانهاسالم بنیاد«، »گرایانه اسالم سنت«، »اسالم سنتی«توان ام، در وضعیت کنونی، میخود آورده هايچنانکه پیشتر در نوشته
ابطۀ وثیقی ر که در جامعۀ ما حامالن و قائالن بسیاردارد،» اسالم سنتی«کرد و بازشناخت.  را از یکدیگر تفکیک» اسالم رفرمیستی«

ام حکاند و به نزد ایشان، فقاهت و اجراي اپاسداران شریعت با روحانیت دارد، روحانیان و طالبی که به نحو اغلبی حافظان و
در دو دهۀ اخیر،  خصوصاً بخش دینداري است. در عین حال برخی از روحانیونِ نسل جدید،دارد و قوام شریعت دست باال را

 .اندشده» اسالم رفرمیستی«مشغول دل

ال سام و بدان باور دارم و طی ده »رفرمیستی اسالم«مشغول ، دلعبور کرده» اسالم سنتی«چند بیش از بیست سال است از هر
زیر «در محیط اطراف و  کند، آنچه رابینانه اقتضا میام؛ در عین حال، نگاه واقعمتعددي منتشر کرده اخیر در این قلمرو، جستارهاي

 نم...رسمیت شناخته و در آثار و نتایجِ مترتب بر آن تامل ک رخ می دهد، رصد کرده، در نظر آورده، به» پوست شهر
 


