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 1»دنبال کرد.

کرده و قلم زده ام. نوع  ییمختلف طبع آزما يدر ژانرها ریپانزده سال اخ یط 
  ،یر متعالام یسکوت و معنا،  امر اخالق رینظ ییام است؛ کتابها یفلسف نخست، آثارِ
 ،جهان ریدر فلسفه اخالق، عام و خاص در اخالق،  زبان و تصو ییدرسگفتارها

 تی: با محوریلیو در باب فلسفه تحل یفلسف -یترجمه و شرح رساله منطق
 ندهیال آستابستان  جانِ جهان،  ياریکه به  نوزایغربت و غرابت اسپ .نیتگنشتایو

 سنخ نوشته هاست. نیمتعلق به هم زیشود ن یمنتشر م

 رمان رهدربا میها نوشته است؛ من یادب -لیستانسیاگز -یآثارعرفان وم،د سنخ
 يالجورد هفلسف  ،يسپهر سپهر در  يکتابها .رندیگ یم قرار گروه نیا در زین نمایس و

 یصلف و صبح سیخ نبض  ،بیکران دریاي یآب  ،قربت يها علف میحر  ،يسپهر
 .ندا دست نیا از ،وقت روشن ورق  از
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 ییها هنوشت قالب در که اند من سیاسی -یروانشناخت -ماعیاجت آثار ،سوم سنخ
 یگرامتل کانال و »نستاگرامیا«و »بوك سیف« صفحات نیهمچن ها، تیسا یبرخ در
 اند. افتهی انتشار ریاخ انیسال یط ام

 و ینید یشینواند ،یپژوه نید حوزه در ام ينوشتار آثار ،چهارم نوع
 پیش سال ردهچها دینی، نواندیشی حوره در اثرم اولین . است معاصر يروشنفکر

 ریمعبدالک شناسانه دین آراء بر مروري آیینه: در آئین عنوانِ تحت یافت، انتشار
 نواندیشی حوزه در و کرده طی را بلندي راه کنونی، روزگار تا ایام آن از سروش.

 ام: ردهک منتشر متعددي کتابهاي و ها مصاحبه مقاالت، ، ایرانی روشنفکري و  دینی
 صداي ترازو، در حجاب حزن، موزون ترنم اخالق، و یدین روشنفکري باب در

 روشنفکري« مفهوم تحلیل به هم آثار، این در وقت. روشن ورق و ها آیینه سفر
 علی ،بازرگان مهدي نظیر افرادي برجسته، دینیِ نواندیشان آثار بازخوانیِ و »دینی

 رهاياک تبیینِ به هم پرداخته؛ شبستري مجتهد و سروش عبدالکریم شریعتی،
 نواندیشی خانواده از عضوي عنوان به هم گمارده؛ همت ایرانی معاصر روشنفکرانِ

 اجازدو سنگسار، مباهته، ارتداد، حجاب،  چون مسائلی وقت سر  به متاخر، دینیِ
 لقیت و رفته سکوالریسم...-پسا مندي، تاریخ تنزیهی، االهیات دین، ذات عرفی،

       م.ا کرده روایت را مقوالت این از خود
 در و دیآ یم بحساب ام يمعنو فرزند و کتاب نیستمیب که شن لطیف وقت 
 ضمنِمت و رسد می در شده یاد آثارِ پی از ،برآورده سر میالدي بیست و هزار دو سال

 یانسال طی که یمکتوبات ؛است استیس و اجتماع ،ینید یشینواند در ییجستارها
 اخیرم الس هشت تتبعات و تامالت ،»ینید یشینواند« فصلِ در .اند شده منتشر ریاخ
 دبستان آموز دانش هنوز است. شده گنجانده مسلمانان مقدس متن قرآن، باب در
 یستب جزء عالقه، سر از و معلمان تشویق به و شدم آشنا قرآن با که بودم »نیکان«
 آن، از پس سپردم. حافظه و خاطر به و خواندم بارها  را قرآن ام سی و نهم و
 مدل،ه دوستان از دیگر تنی اتفاق به بودم، داروسازي رشته دانشجوي که وزگارير



 عالمه وممرح نوشته ،المیزان تفسیر محوریت با قرآن  باب در مباحثه منظمِ جلسات
 از و کشیدم می نفس رازآلود جهان دل در بیش و کم دوران، آن داشتیم. طباطبایی،

   کردم. می نظر قرآن تفاسیر و آیات در منظر همان
 اک و شدم خاکی کره سوي این ساکن روزگار، قضاي از که شمسی نود سال از

 غازآ تورنتو دانشگاه »تاریخیِ مطالعات« دپارتمان در را خود مشق و درس و بار و ر
 در کردن تامل و مسلمانان مقدسِ متن به مجدد مراجعه براي یافتم مجالی کردم،
 گانه ده جلسات قالب در را تامالت این لماحص چند. تفاسیري و متعدد آیات

 منقح صورت بعد، چندي نهادم. میان در همدل دوستان با »قرآن سپهر در سیري«
 با ات،جلس این در گرفت. قرار مندان عالقه چشم پیش و شد منتشر درسگفتار این

 زمان« خطاي دچار اینکه بدون قرآن، مکیِ آیات دادنِ قرار نظر مد و کشیدن پیش
 مقدس متن( سنت امکانات از کوشیدم بنیامین، والتر نیکوي تعبیر به شوم؛ 2»ریشیپ
 چون هایی همولف که قرائتی دهم؛ بدست آن از اگزیستانسیل قرائتی و کنم استفاده )
 و دارد را باال دست آن در »...وجودي اضطراب« ،»زندگی معناي« ،»مرگ« ،»تنهایی«
 به عنایت با آرنت هانا چنانکه 3است. سازوار مقدس، متن از رفرمیستی قرائت با

 و هشاعران اندیشیدن آورده، ظلمانی عصر انسانهاي درخشانِ اثر در بنیامین کارهاي
 است؛ یکنون روزگار در سنت امکانات از کردنِ استفاده و برگرفتن متضمنِ خالقانه،
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که اخیرا در تورنتو ایراد شد، ابتدائا کوشیدم » قرائت داعشی از قرآن« قسـمتیِ   3در سـخنرانی    3
متن مقدس را تبیین نمایم و استدالل کنم که می توان دست کم قرائت » قرائت پذیر بودنِ«مفهوم 

بنیادگرایانه و قرائت رفرمیستی از دیانت اسالم را از یکدیگر سـنتی، قرائت سنت گرایانه، قرائت  
هنري و مایه ورانه، نظیر قرآن، چنین مجالی را به مخاطبانِ با  -تفکیک کرد؛ چرا که متون الهامی

ــینی ــینه هاي تربیتی و فرهنگی رنگارنگ می دهد. نگاه پس ر این مهم تاریخی نیز ب -تجربی-پیش
سنت و قرآن و نقد قرائات دیگر را ه خویش له خوانش رفرمیستی از صحه می نهد. در ادامه، ادل

ــه گــانــه در لــیــنــک زیــر در دســــتــرس   تــقــریــر کــردم. فــایــل هــاي صــــو  تــی ســ
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 و دز یوندپ آینده به را گذشته روشمندي و رهگشا نحو به توان می اینگونه، که
 شتپ پسِ سنت صرف تقلید و تکرار به باید یا اینصورت غیر در 4کرد؛ روایت

 جایی به راهی که اموري کشید؛ آن بر بطالن رقم و آمد در انکار در از یا پرداخت
 سیاق، همین بر نمودن. باطل سعی و است زدن باد بر گره جنس از و برد نمی

 زدایی راز دنیاي ساکن را خود که روزگاري اخیر، دهه یک طی قرآن  با من مواجهه
 قالب در و کشیده بر آنرا از اگزیستانسیل روایتی و بوده قرار این از ام، یافته شده

         ام. کرده عرضه و ریخته »قرآن سپهر در سیري«

 وگفتگ و بحث کار در همدل، دوستان از برخی اتفاق به  است سالی چند  
 و مباحث هستیم. قرآن و انجیل ،تورات یعنی ابراهیمی، ادیان مقدسِ متون درباره

 بوده هآموزند و مغتنم برایم حقیقتا اخیر سال چهار درازآهنگ تطبیقیِ گفتگوهاي
 قهاف طایقه« و »قرآن هشتم سبع« ،»قرآن ترازوي در روایات« مقاالت هاي ایده است.

 افزوناست. بوده جلسات این در دوستان با ويگفتگ و بحث از متاثر ،»دین در تفقّه و
 واندیشین«  ،»نیستند زدهعرَب دینی روشنفکران«  مصاحبه سه قرآنی، جستارهاي بر

 این در ، »بهائی آئین و بابی جنبش دینی، نواندیشی« و »دین پذیري قرائت و دینی
 همیتا به ناظر است نوشتاري ،»ام روشنگري میراث دلبسته«. اند شده گنجانده فصل

گارروز در روشنفکري بار و کار در آنها گنجاندن و برکشیدن و روشنگري میراث 
 رفت. محاق به اغلبی نحو به شمسی، پنجاه و چهل هاي دهه در که امري کنونی؛

 ودخ روایت و قرائت دادن بدست در نیز معاصر دینیِ نواندیشی رواست من، نزد به
 گناه« نورزد. غفلت آن از و کند لحاظ را امر نای کنونی، روزگار در دینی سنت از
 شهر در گذشته سال که است اي سخنرانی منقح متن  ،»نیچه و حافظ منظر از
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 تورنتو تبیین کرده ام. فایل هاي صوتی این» بنیاد سهرورديِ« ، در »فلسفه هانا آرنت« درسگفتار 
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 و اسالمی سنت دل از که اندیشی گناه متفکر دو آراء آن، در و شد القاء هامبورگ
 گوشت ئلهمس بازخوانی« است. شده بررسی تطبیقی نحوط به اند، برخاسته مسیحی

 ز،عزی دوست اتفاق به که است مشترکی مقاله  ،»اسالمی عرفان سنت در واريخ
 عقلی هاي پژوهش  پژوهشیِ-علمی فصلنامه در و شده نگاشته شعبانی محسن

 است شانای لیسانس فوق رساله از شده برگرفته مقاله این است؛ شده منتشر  نوین
   رسید. پایان به پیش سال چند که

 -سیاسی جستارهاي« به نوبت دوم، فصل در ،»یدین نواندیشی« از پس
 رناظ فصل، این نوشتارهاي تمام آید، می بر آن نام از چنانکه رسد. می »اجتماعی

 بهانه هب و تفاریق به که است ایران عزیزمان کشور اجتماعیِ و سیاسی تحوالت به
 نتنشس هم گرد و گرفتن قرار است. شده نگاشته اخیر سال چهار طی مختلف هاي
 نگارنده اجتماعیِ و سیاسی هاي مشغولی دل از رسا تصویري مجموعه، این در آنها
           آید. می خواننده بکار و دهد می بدست سطور این

 آید می »اجتماعی-سیاسی جستارهاي« پی از ،»ها بیانیه و ها پیام« سوم، فصل
 شریعت پوران  کشیدنِ خاك نقاب در روي مناسبت به تسلیت پیام دو بر مشتمل و

 دو است؛ بازرگان مهدي همسر ، طباطبایی ملک و شریعتی علی همسر رضوي،
 به هک نوشتار دو همچنین، کردند. پرواز سو بی سمت به گذشته سال که عزیزي

 ندچ شبستري مجتهد محمد و سروش عبدالکریم تولد سالروز رسیدنِ در مناسبت
 تحلیلیِ انیهبی چهار این، بر افزون اند. گرفته قرار فصل این در شده، نگاشته قبل سال

 اداستبد و دینی استبداد« ،»اجباري حجاب« نقد در که دینی نواندیشان از جمعی
 خیرا سال دو طی »قرآن با داعشی برخورد« و »مقدسات به اهانت قانون« ،»سلطنتی

     است. فصل این ختامِ حسن اند، شده منتشر
 در این از پیش »قرآن سپهر در سیري« انهگ ده جستارهاي که نگذارم ناگفته

 قهطای« ،»قرآن ترازوي در روایت« همچنین، است. شده منتشر »مذهبی-ملی« سایت
 در ،»ندنیست زده عرب دینی روشنفکران« و »قرآن هشتم سبع« ،»دین در تفقه و فقها
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 یهنشر رد »دین پذیري قرائت و دینی نواندیشی« اند؛ یافته انتشار »زیتون« سایت
 و »سوآ« سایت در »بهائی آئین و بابی جنبش دینی، نواندیشی« ،»اندیشه کیان«
 صلف مطالب عموم این، بر افزون ».اعتماد« روزنامه در »ام روشنگري میراث دلبسته«

 براي وقف مطالب تمام اند. شده منتشر »زیتون« سایت در پبیشتر سوم، فصل و دوم
 ریغِد بی لطف نبود اگر اند. شده ویرایش و انیبازخو مجددا مجموعه، این در انتشار

 ایشان از شد. نمی نهایی و بسامان مجموعه این فر، حسینی محمد عزیز، دوست
 نشر دوست فرهنگ مدیر زارع، سپهر از ممنونم همچنین، سپاسگزارم. صمیمانه

 سنخ آثار زمره در که شن لطیف وقت دوارمیام اثر این انتشار براي »سهروردي«
 ردهپ اخیر سالیان طی تتبعاتم و تامالت و ها دلمشغولی از و است نگارنده مِچهار

 هستند، ها حوزه نیا به مند عالقه و مشغول دل که یمخاطبان کار به ،گیرد می بر
   .ندک شان »دور افقهاي نورد هم« و بوزاند شانیا سمت به را »پاك یغفلت«و دیایب

  
  دباغ سروش

  98 ماه اسفند تورنتو،
 



 

13  

 فهرست

  17  ینید یشینواند

  19  .............................................................................  قرآن يدر ترازو اتیروا

  19  .......................................  از منظر اخالقِ باور یاحکام فقه يِانتقاد یبازخوان

  33  .........................................................................................  سبع هشتم قرآن

  43  ...........................................................................  فقها فهیو طا نیتفقه در د

  47  ...............................................................................  1در سپهر قرآن  يریس

  65  ...............................................................................  2در سپهر قرآن  يریس

  79  ...............................................................................  3در سپهر قرآن  يریس

  91  ...............................................................................  4رآن در سپهر ق يریس

  107  ............................................................................  5در سپهر قرآن  يریس

  117  ............................................................................  6در سپهر قرآن  يریس

  127  ............................................................................  7در سپهر قرآن  يریس

  137  ............................................................................  8در سپهر قرآن  يریس

  145  ............................................................................  9در سپهر قرآن  يریس

  155  ..........................................................................  10در سپهر قرآن  يریس

  169  ...........................................................  ستندیزده نعرَب  ینیروشنفکران د

  179  ........................................................  نید يِریو قرائت پذ ینید یشینواند

  189  .................................................  یین بهایو آئ ی، جنبش بابینید یشینواند

  201  ......................................................................  ام يروشنگر راثیدلبسته م

  205  .......................................................................  چهیگناه از منظر حافظ و ن



 شن یفوقت لط/   14

  227  .........................  یدر عرفان اسالم يخوارگوشت ۀمسئل یِاخالق یبازخوان

  243  یاجتماع-یسایس يجستارها

  245  ................................................  از انتخابات یو انتظار حداقل ستهیز ۀتجرب

  251  ...........................................................  یافتگیو توسعه  یانتخابات، خاتم

  255  ......................................................  يبد یافتادگپاشیو پ کایتخابات آمران

  259  ...................................................................  متاخر یِهاشم یِاسیس راثیم

  263  .............................................................یشدن و جامعه مدن دهید ترامپ،

  267  ...............................................  و ثواب کیحاصل عمر است نام ن زیدو چ

  273  .....................................................................  یوارث آب و خرد و روشن

  279  ........................................................................................  در تـپــش باغ

  281  ...................................................................  را کنار بگذار دیوطن! تردهم

  287  ...........................................................  میابیانقالب را در_ابانیخ_اندختر

  293  ......................................................  یدهیدم نگاه کن که چه بر باد م کی

  297  ........................................................................  ینینه درد د ینه درمان دل

  301  ..........................................................................  تهمت در خدمت قدرت

  309  ..............................................................يدیباغ خدا را دتو اگر در تپش 

  313  .....................................................  زندیسر نم دهیسپ نیچن یکز شب غیدر

  317  ........................................................  از کدام منظر؟ کایاشغال سفارت آمر

  323  .............................................  ستیهمه زخم نهان هست و مجال آه ن نیا

  327  ..................................................................................دید دیبا گریجور د

  333  ........................................................................................  باشد؟   زن چه

  335  ...............................................................................................  یدخـتر آب

  337  .............................................................................................  مست عشق

  339  ............................................................................................  محمد ثالث

  341  ............................................................................  خلق نیسازمان مجاهد



 / 15 

  345  ...........................................................  ینیاوکرا يمایت جانکاه هواپیحکا

  351  ........................................................  خواه مالل ریتو خواه از سخنم پند گ

  357  ........................................................  آتش چرا فسرده؟ ده؟یچرا رم يشاد

  361  ...................................................  چه ابر بود که ما را  فرو گرفت نیباز  ا

  367  ها امیها و پ هیانیب

  369  ...................................  سروش میپدرم ، عبدالکر یبه مناسبت هفتاد سالگ

  373  ................................  يمجتهد شبستر یِک سالگیبه مناسب تولد هشتاد و 

به مناسبت درگذشت دکتر پوران  رانیا ینید شانیاز نواند یجمع تیتسل امیپ
  375  ..................................................................................  يرضـــو عتیشر

به مناسبت درگذشت  یو مدن یاسیاز فـــعاالن س یجـــمع تیـــام تسلیپ
  377  .........................................................................................ییملک طباطبا

  379  ................  ياجبار» حجاب«در نقد  یرانیا ینید شانیاز نواند یجمع هیانیب

ـــن سالگرد انقـــالب یـــشان  به مناسبت چهلمیاز نواند یجـــمع هیانیب
  385  ............................................................................................  1357بهمن 

ـــن به یدر نقد قانون توه یرانیا ینیـــان دشیاز نواند یجمـــع یلیتحل هیانیب
  393  ............................................................................................  مقدســـات

 یبرخورد داعـش تیدر محـــکوم رانیا ینیـــان دشیاز نواند یجمـــع هیانیب
  401  ...............................................................................................  با قـــرآن

  
  


