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 ،كنناد یخ جهاانید و تااریجد یایخواهند ما را وارد دنیم ینید شانیفكران و نواندروشن
آنان هم از آنجاا  كار ینو فهم كنند. دشوار یهاتین را در نسبت با واقعیكوشند دیم پس
ن یاد ۀدیااناد و اوند زدهیثبات پ یژگین را با ویخ، دیشه تاریداران در همنیزد كه دیخیبرم

، یكاه جهاان انساانیآنان بوده است، درحاال یشگی، موعود و مطلوب همیجاودانه و ازل
باار یشادن اسات. جو دارد و هر لحظاه درحاان ناو یام و فصولیا یعیهمچون جهان طب

نادگان یپو یار بارایبسا یهااها و اشارتن گذشت و گذر، نكتهیدر گذر است و ا یزندگ
در معاادتت ن را یاتاوان دین است كه نمین اشارت ایهمراه دارد. كمتربه ینداریر دیمس

مصاون  یریرپاذییتغ یژگای، خاصاه ویاما آن را از ترشح عوارض انسان ،وارد كرد یانسان
جهاان ملكاوت و ناساوت باا  یتالقا یعنای ،یدر جهاان انساان ین الهیق دداشت. تحق  

 ن! یآمدن آسمان بر بام زم گر و فرودیكدی
 افت؟ین داستان چگونه انجام خواهد یا

ن یتارسان، مهامنیپرسند! و بدمی از خود ر، مكر  ینین دشایاست كه نواند یالؤن سیا
ا و ناو ببششاند. یاپو یهااِن ثاباِت خاود جلاوهیشود كه چگونه به دین میآنان ا یدشوار

امار  یهاایرونایا بیا یدر انادرون رییاافتن تغی یبرا است مستمر ی، تالشینید یشینواند
هاا را یرات و دگرگاونییاز تغا ییایار ثابات، دنیك قااب تصاویاكوشند در یثابت. آنان م

 م را ممكن سازند.یقت قدیحادث به حق ۀدیر و پدیر كشند و ربط امر ثابت به متغیتصوبه
ن یااند كه ایعش از عالمان مسلمان مد  یفكران، بشان و روشنیدر جهان اسالم، نواند

ناد و یان معم  یاحل ا یش از دو قرن است كه در سودایاند. آنان برسالت را بر دوش گرفته
 اند.ت كردهیرات را حكاییانوس پرتالطم تغیدر اق یدارنیت دیروا ینوعبه کیهر

 ،«ریی تغ» ۀفال  ؤگر به وجه و میانات دیشتر از جریب یسم اسالمیان مدرنیان، جریمنیدرا
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ن در یدات ناویاهاا و تولشهیب را با اندن تقر  یشترین، بیدهد. همچنیت میاصالت و اولو
ز قارار یاهاام نن سوء ظان و ات  یشتریب درمعرضرو نیكرده است و ازهمجهان غرب برقرار 

 گرفته است.
ت و ادشده و نشان دادن نقاط قاو  یان یمق جرع   یل و واكاویتحل ،ن نوشتاریهدف از ا

ن مجموعاه یانشست ا ۀمیاست. لذا در ن یلیارچوب تحلهن چیترضعف آن در منصفانه
 ۀل هساتیااست، به تحل یدرماناز مباحث روانگرفته كه وام یدرمانمدن شناخت کكمبه

ق كه در تحق   ییهاکیمسلمان و راهبردها و تكن یهاستیمدرن یفكرروشن مۀبرنا 9یاصل
 ۀمنظوما یشناسابیدوم به نقاد و آسا ۀمیم و در نیااند، پرداختهكار گرفتههخود ب یهادهیا

ان یاهمدتنه با جر یهادر نگاه یم حت  یان مجموعه نشان دادهید دوم اآنان. در مجل   یفكر
 یداشات و بارا یآناان توجاه كااف ۀیدر نظر یجد   یهابیآس یمزبور، تزم است به برخ

سات كاه در یصورت، معلوم ننیرایكرد. درغ یشیاندكرد چارهین رویا ۀناخواست یامدهایپ
 خواهد گرفت!    یفزون یگریه، كدام بشش بر دین نظریب ایمحاسن و معا ۀمعادل

 یفكارروشان ۀنگارناده در حاوز ۀن ساالیعاات چنادتامل و تتب   ۀجیحاضر، نت كتاب
د و یاكاالم جد یهاادر كاالس ان دوریرا از ساال یدرماانشاناخت ۀدیااسات. ا یاسالم

ج حاصال از یاز نتا یفراهم شد بشش ینكه فرصتیام تا اس كردهیتدر ینید یشناسمعرفت
ده یان ایاانم از ایاز دانشاجو یهاا، برخاانن سی. در طون ابه نگارش دربیاورمن نگاه را یا

 یتماامرسااندند.  یاریضمائم كتاب  ۀیو ته یبردارشیل فیالهام گرفتند و بنده را در تكم
اناد. ه زدهیاس و پژوهش تكیتدر یاند و بر كرسن رشتهید ایآنان اكنون خود در شمار اسات

ا ان )دكتار یاآقاژه یاوهبكانم، با یآناان قادردان ین مجاان از تماامیاجا دارد در ا ت حج 
، محمدرضااا یصاابور یعلاا ،یر صمصااامیااامپااور، نیا، رسااون حساایااكیمااانیا

 و فائزه طلوع.    یزیالحو ءهناها )دكتر  ع و خانمیمحمدرفیحاج
ز ین اثر را برعهده داشتند و نین اینشست یراستاریكه و یس استادیاو یاز آقا همچنین

ان مشهد ژه دارم. یاو یر و قادردانآن را، تشاك   ادبای یرراساتایكه و خانم هانیه اسدپور فع 

                                                           
1. Hard core 
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ار یبسازان، یان عزیق ایش دقیرایكن پیاعتقاد دارد، ل یسینوراستهینگارنده خود به ساده و پ
، ام از دوسات فرزاناه یژه ایو ید قدردانیز بایان نیدر پا فزود.ر ااث یسازو روان یسازبه به

مشاهد  یدانشاگاه فردوسا ثار علماینشر آر محترم ی، مدین صابریدكتر حس یجناب آقا
شاان و همكااران ین اثر اهتمام تمام داشتند. مساعدت مشافقانه ایداشته باشم كه در نشر ا

ن اثار یار نشر را بر ایمسهای یاز دشوار یاری، بسیقندهار یژه جناب آقایمحترمشان، بو
   تدام دارم.ت مسیر و عافیمهربان طلب خ یزان از درگاه خداین عزیهمه ا یسهل كرد. برا

باه دو  ییم نهاایاما در تصم ،چاپ رسدم بهید حجك مجل  یكتاب حاضر قرار بود در 
ن را بااا عنااوان ل شاادك كتاااب او  یگر تباادیكاادیحااان، ماارتبط بااا نیاثاار مسااتقل و درعاا

 یگاذارنامفكران مسلمان روشن یدرمانشناخت ۀپروژ یل و واكاوی:تحلیاسالمسمیمدرن
 یكه بارا زیم هر دو اثر نئ. ضمایسم اسالمیمدرن یشناسبیآسنوان كردم  و اثر دوم را با ع

 یگاذاریان جلد دوم جاید، در پایرسینظر مهب ضروری كه یمباحث درون یضاح برخیا
 یساینوكوتاه یاقتضاكتاب درنظر داشتم كه به یمه برایه، هفت ضمیلاو   ینیبشیشد. در پ
 ماند. یان جلد دوم باقیاها در پگر، فقط سه مورد از آنید یو مصالح

ن یااست كاه در ا یزیتر از آن چار فراخیبس یسم اسالمیت مدرنیناگفته نماند كه روا
ت را در آثاار یان روایااز ا یگارید یهااد آن دارم كه بششید. امیكنیدو كتاب مشاهده م

 ر درخواست دارمین مسیندگان این از جویقضاوت خوانندگان بگذارم. بنابراخود به یبعد
ق دو یادو اثار حاضار باه بناده ازطر یهااصهیرفع نق یو مالحظات خود را برا هاشنهادیپ

اطاالع دهناد تاا   ja_masoodi@yahoo.comو    masoudi-g@um.ac.irل یمیآدرس ا
 ها بهره ببرم.، از آنیلیز انتشار آثار تكمیو ن یبعد یهادچاپیدر تجد

اماا  ک،كوچا یامنادان، روزناههعالقا یابتواند بر حاضر كنم كه اثریان آرزو میدر پا
 د آورد.یمدرن پد یایدر دن یاسالم یفكرو روشن یشینواند یماجرا ۀمشاهد ید برایجد

 
 


