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 اساس دکتر عبدالکریم سروش  های بی اصالح طلبان و تهمت

 محمد سهیمی

 مقدمه

. اصالح طلبی و جنبش اصالحات در ایران تاریخی طوالنی دارند، و به تعبیری به شاه عباس اول میرسند

  ، و میرزا تقی(قائم مقام فراهانی)در دوران سلطنت خاندان قاجار عباس میرزا، سید ابوالقاسم قائم مقام 

ادی کشور به مرحله اجرا در اقتص-خان امیرکبیر نیز تالش نمودند که اصالحات چندی را در نظام سیاسی

انقالب مشروطیت نیز در حقیقت یک جنبش (. اگر چه دستاورد هایی نیز داشتند)آورند که موفق نشدند 

اصالح طلبی بود، چرا که خواهان سرنگونی نظام پادشاهی نبود، و فقط میخواست که قدرت مطلق شاه را 

از نظر . بیفزاید" عدالت خانه"و تاسیس   ملیکم کرده، و به قدرت مردم از طریق تشکیل مجلس شورای 

زنده یاد دکتر محمد مصدق  ۷۵۳۱اصالح طلب ایران قبل از انقالب   نگارنده مهمترین شخصیت ملی

 . بحث درباره آن موضوع مقالٔه حاضر نیست  ولیبود،

. آغاز شد میباشد ۷۵۱۱هدف مقاله کنونی بحث درباره یک جنبه جنبش اصالح طلبی در ایران که در دهه 

است به خاطر داشته باشیم که این   کافی. به گمان نگارنده نیاز چندانی نیست که به تاریخچه آن اشاره شود

ش در دوران ریاست جمهوری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، و به انتخاب آقای سید محمد نبج

های شهر برای اولین  ان انتخابات شورادر دوره اول ریاست جمهوری ایش. رسید ۷۵۱۱خاتمی در خرداد 

اوج قدرت . بار در سراسر کشور برگزار شد که به پیروزی مطلق نیروهای اصالح طلب منجر شد

آقای خاتمی و . اصالح طلبان انتخابات مجلس ششم بود که اکثریت بزرگ کرسی هارا را تصرف نمودند

های کشور، از  کنترل مهمترین نهاد  ایران، یعنیقدرت در   یاران البته موفق نشدند که در ساختار اصلی

قبیل قوه قضائیه، نیروهای مسلّح بخصوص سپاه پاسداران، صدا و سیما، شورای نگهبان، و مجمع 

به عقیده نگارنده آن   های غیر انتخابی تغییری بوجود آورند، ولی تشخیص مصلحت نظام توسط شخصیت

نیز داشته است که   های خوبی آن زمان تا کنون دستاورد های نیروهای اصالح طلب از دوران و تالش

نتایج مستقیم جنبش  ۷۵۱۱-۷۵۱۱و جنبش سبز  ۷۵۱۱جنبش دانشجوئی . نمیتوان از آنها چشم پوشی نمود

اصالحات بودند که بر کشور و رابطه بین حاکمیت و مردم تأثیر عمیقی از خود به جٔا گذاشتند که هنوز نیز 

نیروهای درخشان داخل و خارج کشور محصول پرورش و فضای  ها و چهره بسیاری از . است  باقی

 .دوران اصالحات هستند

هللا العظمی حسینعلی منتظری با  ها انتشار نوار مذاکرات زنده یاد آیت یک نمونه خوب از این دستاورد

  در پی. جنایتی ضّد بشری است  بود که به راستی ۷۵۱۱ن سیاسی در تابستان  کمیته مرگ اعدام زندانیا

انتشار این نوار، بحث وسیعی در سراسر کشور آغاز شد، بطوریکه مجریان و حامیان آنرا به موضع شدید 

از   دفأیی انداخت، تا جائیکه کسانی مانند آقای مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری کنونی و یکی

از خود نمود، و به دنبال آن ائمه جمعه در سراسر " دفاع"ر به را مجبو ۷۵۱۱اعضای کمیته مرگ در 

امکان چنین  ۷۵۱۱و حتی  ۷۵۱۱در دهه . در حالت تدافعی پرداختند  کشور نیز به دفاع از اعدام ها، ولی

در مطرح کردن آن   و یا هر نهادی، مانند رسانه ها، که سعی  وجود نداشت، و اصوال هر کسی  بحثی

 .با واکنش شدید حاکمیت روبرو میشد ها مینمود اعدام
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 و یا به گمان نگارنده مهمترین نتیجه جنبش اصالحات تثبیت اصالح طلبان و متحدان استراتژیک  ولی

های سیاسی  و طرفداران جنبش سبز، به عنوان مهمترین گروه  مذهبی- نیروهای ملی  آنها، یعنی تاکتیکی

داخل کشور با پایگاه وسیع اجتماعی میباشد، بطوریکه اقتدارگرایان و نیروهای تندرو و ارتجاعی با همه 

ایرانیان خارج از  این موضوع خشم آن دسته از. تالش خود قادر نبوده اند که این نیروها را حذف کنند

جمهوری اسالمی میدانند که خواهان سرنگونی آن از طریق فشار و تحریم " اپوزیسیون"را  کشور که خود

  به همین دلیل اصالح طلبان و متحدان داخلی. ، برانگیخته استهستند اقتصادی، و در نهایت مداخله خارجی

ز آنها حمایت میکنند همیشه هدف بدترین، غیر آنها، و همچنین آن بخش از ایرانیان خارج از کشور که ا

است که بخش   این در حالی. بوده اند" اپوزیسیون"های این  ترین فحاشی منصفانه ترین، و ناجوانمردانه

ری اسالمی وای برای به اصطالح مخالفت خود با جمه هیچگاه خود هزینه" اپوزیسیون"از این   عظیمی

را هدف حمالت خود   در غرب همیشه اصالح طلبان و متحدان آنها راحت  نپرداخته است، و ضمن زندگی

. تا کنون بخوبی این موضوع را نشان میدهد ۷۵۱۱به لیست زندانیان سیاسی از دهه   نگاهی. قرار میدهد

 .های متحد آنها میباشند ن سیاسی متعلق به اصالح طلبان و نیروهای اکثریت قریب به اتفاق این زندانیا
. باشند جای تعّجب ندارد  خارجی" اپوزیسیون"ترین حمالت  اصالح طلبان و متحدان آنها هدف شدیداینکه 

اگر همین فردا . بوده و خواهد بود" مخالف"همیشه در جایگاه " اپوزیسیون"اصوال، به گمان نگارنده، این 

باز تالش " پوزیسیونا"ترین نظام سیاسی دنیا نیز شود، این  ترین و مردمی کشور ما دارای دمکراتیک

. ادامه دهد" اپوزیسیون"خود به عنوان " فعالیت"ای برای مخالفت پیدا کند و همچنان به  خواهد کرد تا بهانه

دارند   خارجی" اپوزیسیون"برای خود بعنوان   عظیمی" سرمایه گذاری"آنها : دلیل آن بسیار واضح است

دائمی هستند، " اپوزیسیون"به عبارت دیگر، آنها . دحاضر نخواهند بود آنرا از دست دهن  که به سادگی

 . گذرد بدون توجه به اینکه در ایران چه می

چیزی که باعث شگفتی است حمالت آندسته از ایرانیان خارج از کشور به اصالح طلبان داخل کشور   ولی

داشتند و حتی از حمایت و   تنها تا زمانیکه در ایران بودند با آنها روابط نزدیکی  و متحدان آنها است که نه

کمک آنها نیز برخوردار بودند، بلکه حتی در حال حاضر نیز که در خارج از ایران قرار دارند همچنان 

. مورد حمایت و احترام اصالح طلبان داخل کشور بوده و از مزایای این احترام و حمایت سود نیز میبرند

میباشد، که فقط حاکی از مشی " ردن و نمکدان شکستننمک خو"به گمان نگارنده این اوج و نمونه خالص 

هدف مقالٔه کنونی روشنگری درباره یک نمونه متشخص این دسته . ماکیاولی این دسته از ایرانیان میباشد

 .آن موجود میباشد   دی اف  مطابق همیشه لینک به تمامی منابع این مقالٔه در کپی پی. از ایرانیان میباشد

 عبدالکریم سروش با منتقدانمواجهه دکتر 

مورد بحث و نقد قرار سروش با متنقدانش را  عبدالکریمنحوه برخورد آقای دکتر در چهار مقاله  نگارنده

این بود که آقای دکتر سروش همیشه مخالفان و منتقدانش را با هتاکی و تهمت  نگارندهادعای مستند . داد

 .را یا وادار به سکوت کند، و یا وادار به عقب نشینی  آنهاکند با این روش  می  و سعی زنی منکوب میکند

همه باید ایشان را بعنوان .تنها رابطه موجه از منظر ایشان، رابطه مراد و مریدی است رسد نظر می به

 . مخالفان بپذیرندرهبر مراد و شیخ و رهبر جنبش روشنفکری و 
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. از موضع آقای دکتر سروش درباره هموطنان بهایی ما آغاز شد انتقاد بسیار مودبانه با بحث نگارنده 

 .که پیامبر بهائیان راستگو نیست و بهائیت مورد حمایت دولت بریتانیا بوده است  ایشان ادعا کرده بود

در عین حال نگارنده بخوبی . ای دارد است با بهأییت اختالف ریشه  ود دارای اعتقادات مذهبینگارنده که خ

از هموطنان بهایی ما در خارج از کشور به شدت طرفدار اسرائیل بوده، و در بسیاری   آگاه است که برخی

ای با  اختالفات ریشهعلیرغم این . نظام سیاسی اسرائیل با آنها همراه هستند  های ضّد ایرانی از فعالیت

تمامی حقوق بشری و شهروندی همه هموطنان داخل کشور صرف   هموطنان بهائی، نگارنده همیشه حامی

قومیت، و یا جنسیت آنها بوده و هست، و به همین دلیل  --از جمله هموطنان بهایی  --نظر از مذهب 

 .ح کرده است را رّد میکندافکاری نظیر آنچه که آقای دکتر سروش درباره هموطنان بهایی مطر

های  به بحث درباره روش مواجهه آقای دکتر سروش با منتقدان خود پرداخت و نمونه مقالٔه دوم نگارندهدر 

نشان داد که تهمت زنی های آقای دکتر سروش همه  نگارنده. بسیار زیاد و مستندی در اینباره ارائه داد

را هم شامل شده و در این اواخر کار را به اتهام  طلبانروشنفکران سکوالر، نواندیشان دینی و اصالح 

کمک های بسیاری کرده  ایشان زنی و هتاکی به نزدیکترین افرادی کشانده که از ابتدای انقالب تاکنون به

واکنش های شخصیت هایی   میباشند، غیر اخالقی  کامال ید، که به گمان بسیاربرخوراین شیوه های . اند

، دکتر علیرضا (اینجاو  اینجا) ، دکتر حمید رضا جالیی پور(اینجا) چون آقایان دکتر نصرهللا پورجوادی

 .را به دنبال آورد ...، و(اینجا)علوی تبار 

خارج، فرزندان های روشنفکران دیندار ما، چه در داخل ایران و چه در  و همچنین انتقادنگارنده این انتقاد 

گرایانه انداخت که روشنفکران دیندار کشور که به نقد ی اشحو مریدان آقای دکتر سروش را به تهاجم ف

صادر نموده " تکفیر"تفکر دکتر سروش پرداخته بودند را متهم میکردند که برای آقای دکتر سروش حکم 

ن روشنفکران دیندار اصوال در صرف نظر از اینکه ای. اساس و سخیف  این اتهامی بود بس بی. اند

حتی . نیستند که چنین حکمی را صادر کنند، هدف چنین اتهامی فقط ترساندن منتقدین بود و بس  جایگاهی

  خارجیهای دولتبا " ییهمسو" مشوق آقای دکتر سروش که همیشه واشنگتن نشیناز طرفداران   یکی

صفحه فیس بوک فرزندان دکتر سروش همخوان که در  است، در یک مقالٔه مملو از فحاشی دشمن ایران

از این روشنفکران  یکی  اصرار می کرد تا دیگران هم آن را همخوان کنند، ایشان  شد و فرزند بزرگ

در مقالٔه نگارنده . ماهیت این شخص را به نمایش گذارد  نمود، که به خوبی" افشاگری"دیندار را تهدید به 

 . ها نیز بطور مستند پاسخ داد به اینگونه ادعا سوم انتقادی خود

علل اینگونه رفتار از طرف مریدان آقای دکتر سروش پرداخت، و   به بررسی مقالٔه چهارم نگارندهدر 

در پایان آن مقالٔه نگارنده  . از مهمترین دالیل آن مطرح نمود  از ایشان را بعنوان یکی" اسطوره سازی"

اگر مریدان، فرزندان، و  .دهند آقای دکتر سروش پایان را آرزو نمود که فحاشی و تهمت به منتقدین

ها  را مطرح کنند تا هم ابهام  شخص آقای دکتر سروش پاسخ با قوامی برای منتقدین دارند، میبایست آنها

و اگر هم قادر به مطرح کردن چنین پاسخی نیستند، به . ها دامن زده شود رفع شوند، و هم به اینگونه بحث

همانطور که مرحوم پدر نگارنده، که انشٔا هللا حضرت  .نشد این چنین  ولی. گمان نگارنده سکوت بهتر است

  ها فقط در زمان سختی شخصیت واقعی انسان"ها سال پیش به او آموخت،  حق ایشان را رحمت کنند، ده

 ".خودرا آشکار میکنند

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/214983.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216406.php
https://www.facebook.com/nasrollah.pourjavady/posts/10208752569183955
http://3danet.ir/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C/
http://3danet.ir/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%90-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87/
http://3danet.ir/%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87/
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216665.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216665.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216665.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216665.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/09/217034.php
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رسد آقای دکتر سروش، فرزندان، و مریدان اصرار به ادامه راه مخرب خود در مواجهه با  به نظر می

 .اینان باید آگاه باشند که منتقدان نیز عقب نشینی نخواهند نمود  ولی. منتقدان خود دارند

 طلبان همه اصالح به تهمت 

آقای دکتر سروش با نقد بسیار جدی روشنفکران دیندار و حتی غیر " رویاهای رسوالنه"بعد از آنکه طرح 

که نقد هایی هستند را ببینید اینجاو  اینجابعنوان نمونه )روبرو شد دینی، چه در داخل کشور و چه در خارج 

نگارنده لینک به   رحمانی، منتشر نمودند؛ در مقاالت قبلی  ، آقای تقی مذهبی-- که روزنامه نگار و فعال ملی

، و بعد از آنکه اتهام، فحاشی، و تهاجم به منتقدان از طرف فرزندان و (های دیگر متفّکران داده شد نقد

مانند همیشه ، پاسخ جدیدی تدارک دیدسروش آقای دکتر  مریدان آقای دکتر سروش نیز به نتیجه نرسید،

کرد و تهمت های بزرگ و  تبدیل به یک موضوع سیاسی  بحث و انتقاد به نظریات ایشانموضوع را از 

، "جلسه دهم -سـلوک دینــدارانه در جهــان مــدرن )" و گفت نمود، دروغ های زیرکانه را ضمیمه آن

 (:۱۱ -۱۱دقیقه 

هیچ وقت فکر نمی کردم  که من در موقعیتی قرار . تعجب و تأسف خودم را ابراز کنممن واقعاً اول "

هیچ وقت فکر نمی کردم . ادعای پیغمبری هم نکردم. بگیریم که اعالم کنم که وهللا من پیغمبر نیستم

بهترین  البته خنده ای که اینجا دوستان کردند. ضرورتی  قائم بشود برای این که من این شبهه را دفع بکنم

عرض کنم براتون که اون نوشته . یعنی چیزی است که در مخیله کسی نمی گنجد. پاسخ بود به این  مطلب

صد در صد انگیزه  ها را که بعضی هاش را من دیدم، بعضی هاش را ندیدم، واقعاً ارزش دیدن هم نداشت،

که پشت این تهمت ها و افتراها به تدریج هم بر من آشکارتر می شود که اون سیاست زدگانی . سیاسی دارد

نشسته اند ، کیانند و چرا چنین می کنند؟ و از این آب گل آلود چگونه ماهی ای می خواهند بگیرند؟ رفته 

االن من نمی خواهم . بر دوستانی هم که دنبال می کنند آشکارتر خواهد شد. رفته بر من آشکاتر تر می شود

می کنم که اصالح طلبی سیاسی به اصطالح در ایران ما یک پوستی این را اینجا بسط بدم، همین قدر فکر 

که باید  و حکومت از اینها قول گرفته. دارد می اندازد و می خواهد که احتماالً به حکومت نزدیک تر بشود

و اینها برای اعالم جدایی و برای اعالم . راه خودشان و خط خودشان را از پاره ای کسان جدا بکنند

جای این که از در مشروعی وارد بشوند، از این تهمت نامشروع آغاز کردند تا به حکام و به  انفصال، به

من از . مصادر امور چراغ سبزی بدهند و اشاره کنند که ما راهمان را از فالن و فالن فی المثل جدا کردیم

دلمان می خواهد تو  یکی از این سیاسیون سال ها پیش شنیده بودم که می گفت فالنی  حقیقتش این است ما

حاال . و این را با کمال صداقت می گفت. میدان این حکومت بازی کنیم، ولی آنها ما را بازی نمی دهند

اما من . باالخره گویا که از آنها خواسته اند که چنین حرف هایی را بزنند برای این که بازی شون بدهند

اما به محتوای ماجرا اگر بخواهیم برسیم، واقعاً . دهمدیگه اسم کسی را نمی یارم و بیشتر از این بسط نمی 

کسانی که سخنان مرا . مسخره تر از این است که من اینجا بخواهم توضیحی بدهم، نفی بکنم، نقد بکنم

. شنیده اند، نوشته های مرا خوانده اند، می دانند، که خوشبختانه ما چنین داعیه هایی نداشتیم و نداریم 

اما خوب شما هر کتابی را . ار کیلومتری ذهن من عبور نمی کند اینجور حرف هاستچیزی که از صد هز

، هر نوشته ای را، هر گفتاری را بر دارید ، قرآن را مگر این کار نمی شود کرد؟ یک آیاتیش را کنار هم 

این کار را   کما این که یک عده ای. بچسبانید و از کانتکس، از متن جدا بکنید، و بگوئید قرآن این را گفته

http://melimazhabi.com/andishe/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC/
http://melimazhabi.com/andishe/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/
https://www.youtube.com/watch?v=kW9wQfsz4uk
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از نهج البالغه، از مثنوی، اوه، چه جور شعرهایی را می شود در آورد و در کنار . می کردند و می کنند

کسی که این کار را کرده خب به هر حال آشنا بوده با اندیشه .  هم چید تا یک نتیجه دلخواه را بتوان گرفت

از سخنان من را در کنار هم چیده ، حتی پاره ای . منتهی با غرضی که آلوده به مرض است . ها من

تحریف کرده، جعل کرده، از کانتکس بیرون آورده، من بعضی از جاها اصال نگاه می کردم واقعاً شاخ در 

می آوردم، که چقدر یک نفر می تواند  چیزی را منحرف کند؟ از جای خودش بیرون بیاورد؟ و اینها 

ود مراجعه کند ، یعنی یک ساعت سخنرانی مرا گوش بدهد که اطمینانشان هم این است که هیچ کسی نمی ر

اون دو جمله ای را که اون آقا بیرون آورده ببینید دو جمله پسش چی بوده؟ پیشش چی بوده؟  من در چه 

زمینه ای این سخنان را گفته ام؟ بعد هم متأسفانه چیزهایی را هم افزودند یا کاستند، خیلی جعل و تحریف و 

پاره ای از کسانی هم که این کارها را کردند که من می شناسمشون، ذره ای . ین نتایج گرفته بشوداینها، تا ا

نه دلشان برای دین می سوزد ، نه برای پیغمبر می سوزد، نه برای قرآن می سوزد، من شخصاً می 

و عالقه به  حاال اگر یک کسی بود که از سر تشرع می کرد، از سر تدین می کرد، واقعاً عشق. شناسمشون

از کسانی که . اصالً چنین چیزی هم نیست. پیامبر داشت، باز آدم می گفت که خب حاال یک وجهی دارد

من می شناسم ذره ای اعتقاد به این مقوالت ندارد، بنابراین چه انگیزه ای می تواند دنبال این باشد؟ دفاع از 

هم تو جامعه دینی، تو جامعه آمریکا به یکی تخریب این یک نفر . دین که نیست، فقط تخریب یک نفر است

ولی تو جامعه . بگویند این ادعای پیغمبری کرده کسی محل نمی گذارد، خب باشه از این پیغمبرها بوده

وقتی . دینی ما بدترین تهمتی است که می شود به کسی زد، برای این که موجب طرد و نفی قرار می گیرد

یعنی برای این است که کسی از صحنه . صد در صد انگیزه سیاسی استهم که انگیزه دینی نباشد آن گاه 

برای این که . و بعد هم در کمال بی انصافی و جفاکاری و بی مسئولیتی . حذف بشود با این جور سخنان

حتی تو همین جامعه آمریکا هم شما می دانید این رشاده خلیفه، حاال من نمی دانم واقعاً ادعای پیغمبری کرد 

یک عده ای مسلمان متعصبی که خودشان را پیرو او می . ه او بستند، ولی به هر حال ترورش کردندیا ب

و کسانی که . دانستند وقتی که پنداشتند، انگاشتند که ایشون مدعی نبوت است، به هر حال جانش را گرفتند

مدهایی می تواند در عمل داشته این کارها را می کنند، نه این که اینها را ندانند ، می دانند که یک چنین پیا

بنابراین من هر چی که نگاه می کنم، جز یک فضای تیره و تار در یک ذهن چند نفر آدم سیاسی به . باشد

شدت انگیزه دار برای حذف رقیب ، برای حذف کسی که او را مانع راه خودشان می دانند چیز دیگری 

حقیقت است، نه شریعت و دیانت است، هیچ کدام اینها  نه تعهد به علم هست، نه معرفت است، نه. نمی بینم

اما بنده که حرفم خیلی روشن است، نه پیغمبر هستم، نه ادعای پیغمبری دارم، نه طاقت پیغمبری . نیست

و به صد زبان من همیشه گفته ام که دیگر خاک . دارم نه رغبت به پیغمبری دارم، نه هیچ کدامش را ندارم

و . شأن ما همین است. ما فقط می توانیم پیرو پیامبران باشیم، حد ما همین است. یستتاریخ پیامبر پرور ن

مولوی هم با همه عظمتی که من براش قائلم و حتی گفته ام که او خودش را پیغمبر عشق می دانست، نه 

ا خاک او هم خودش ر. پیامبر عشق است به این معنا. پیغمبری که یک دین آورده، یعنی پیام عشق می آرد

این سخنان از فرط جهالت و سفاهت و بی معنا بودن . پای پیامبر می دانست و ما شأنی بیش از این نداریم

این مقدار توضیح هم به خاطر . چنان است که حتی نقد و ردش هم حقیقتاً رغبتی در آدمی بر نمی انگیزد

ه در طول عمرم یک بار مجبور بشوم پخش این سفاهت ها بود، واال گفتم من هرگز با خودم نمی اندیشیدم ک

و چنین ادعایی ندارم و حتی از زبانم هم . ، ملزم بشم که بیام بگم وهللا باهلل ، به پیغمبر قسم من پیغمبر نیستم

به هر حال متشکر که این سئوال را کردید و این توضیح شاید برای . می آید بیرون برای من رنج آور است
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برای کسانی که به گوش حق طلب می شنوند، واال . هللا که همین جور است بعضی ها مفید باشد، انشاء

 " . چون دلیل آری خیالش بیش شد/هر دورنی که خیال اندیش شد. برای مغرضان که فایده ندارد

 

آمد این بود که بزرگترین خدمت آقای دکتر  نگارندهاولین چیزی که پس از شنیدن سخنان ایشان به ذهن 

سروش به اسالم، عرفان، اخالق و معنویت این است که از آنها سخن نگویند و این کار را به افرادی 

های اخیرشان  گفته ایشان فاصله عملی کهکشانی با این امور دارد و .بسپارند که تجسم عملی آنها باشند

  .ادن انگیزه های پلید به منتقدانش استنسبت دو انباشته از تهمت و هتاکی 
 

 بعد از حدود .سترس عموم قرار گرفتهای آقای دکتر سروش در د در ابتدا فقط حدود نیمی از صحبت

یوتیوب قرار گرفت، و   و صفحه فیس بوک دکتر سروش و فرزندانشدر   یکماه تمامی آن سخنرانی

، از این مریدان  برخی. صفحات فیسبوک پخش نمودندمریدان آقای دکتر سروش آنرا در سطح وسیعی در 

آقای دکتر سروش به " پاسخ قاطع"از این سخنرانی بعنوان  نویسند، که طبق معمول با نام مستعار می

بسیار قاطع میباشد، منتها " پاسخ"نگارنده با این مریدان در توافق است که این . منتقدان خود نام بردند

اساس، و کلمات سخیفی   های قوی آن، بلکه به خاطر دروغ ها، اتهامات بی داللبخاطر است  قاطعیت آن نه

ها از زبان شخصیتی مانند  بود که آقای دکتر سروش بکار بردند، که براستی شنیدن این اتهامات و دروغ

 . شگفت انگیز است بسیار را مسلمان میدانند که خودایشان
 

 جفا به اصالح طلبان و متحدان آنها
 

به مداخله   به شورش، و نه  به انقالب معتقد است، نه  دمکراتیک نمودن نظام سیاسی ایران نگارنده نه برای

صرف نظر از اینکه هیچگونه شواهد و قرأینی موجود نیست که نشان دهد مردم در داخل کشور .  خارجی

راه به   دم است، هر سهخیانت به کشور و مر  آماده انقالب و یا شورش هستند و حمایت از مداخله خارجی

  راهی نگارنده از نظر بنا بر این. خواهد شد  خونریزی عظیم و با احتمال بسیار باال تجزیه کشور منتهی

معتقد نگارنده  .نمیماند  برای حرکت به سوی یک نظام دمکراتیک و مردمی باقی  بجز اصالحات داخلی

  میدانند انجام دهند، و وظیفه امثال نگارنده پشتیبانیاست که مردم داخل کشور باید خود آنچه را که صالح 

حمایت نگارنده از  .از آنها است، و بلند گو بودن برای آنهائیکه صدای آنها در ایران خاموش شده است

فراهم نموده است، " اپوزیسیون"های زیاد به او برای همان  ای قوی برای فحاشی مشی اصالح طلبی انگیزه

است که هر کسیکه وارد آشفته بازار   بدیهی  ولی. فحه و در زیر مقاالت نگارندهاز جمله در همین ص

 .اعتنا باشد  سیاست میشود، باید به فحاشی هم بی

که از اصالح طلبان داخل کشور   آقای دکتر سروش برای امثال نگارنده نیز اساس  اتهامات بی در نتیجه 

که در غرب  فرزندانشانو ایشان بسیار سنگین است، بخصوص در شرایطی که، بر خالف  حمایت میکنند

مانده، به   در ایران باقی چهره های اصلی اصالح طلب و بدنه اجتماعی شانمیکنند،   زندگی  در راحتی

، اخراج از شغل خود، تبعید  های طوالنی مبارزات خود ادامه داده، و هزینه سنگین آنرا نیز با زندان
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ن سیاسی در ایران  اصوال اکثریت عظیم زندانیا. ، فشار بر خانواده آنها، و غیره پرداخته و میپردازند داخلی

   .آنها را سازشکار با حکومت و بی دین خوانده اند روشسهمین اصالح طلبان هستند که آقای دکتر 
اگر در  .نگارنده برای نوشتن این مقالٔه پاسخ گویی به این یاوه گویی آقای دکتر سروش است  انگیزه اصلی

ترین  غریبی با روش تندرو شباهت اساس و یاوه گویی مقاومت نکنیم، اینگونه رفتار که  مقابل اتهامات بی

آقای دکتر .ترین نیروهای سیاسی داخل کشور دارد، به امری عادی تبدیل خواهد شد ارتجأییو 

ای برای امثال  ها چاره طوری عمل میکنند که به قول امریکایی علیرغم توصیه دلسوزانه بسیاری،،سروش

 .نمیگذارند  باقی" دستکش نرم را از دست درآوردن"نگارنده بجز 

 دیدنخود را مرکز ثقل جهان  

قبل  ولی .آقای دکتر سروش نقدهای بسیاری وارد است هتاکانه و تهمت زنانه و تکفیرگرانهسخنان  بر

که کلیه اتهامات و دروغ شودتأکید  الزم است برای بستن راه هرگونه حاشای دروغین، نقدها این آغازاز

اصالح طلبی :"چون ایشان می گویند ، های آقای دکتر سروش ناظر به اصالح طلبان داخل کشور است

به اصطالح یک پوستی دارد می اندازد و می خواهد که احتماالً به حکومت نزدیک تر  در ایران ما سیاسی

اصالح طلبان "می گفتند آقای دکتر سروش در اینجا اگر  منظور افراد خارج از کشور بود، ". بشود

ضمن  ،"اصالح طلبی سیاسی در ایران"ه این که بگویند ، ن"سیاسی که در خارج از ایران زندگی می کنند

 .نیستندآنکه ناقدان مقیم خارج ایشان به گروه های اصالح طلب وابسته نبوده و لذا اصالح طلب به این معنا 
و فلسفه و عرفان و دین  را مرکز ثقل روشنفکری دینی رسد آقای دکتر سروش خود به نظر می اول،

و یا کهکشان راه شیری، بلکه در ّکل عالم  ایران، یا کره زمین، یا منظومه شمسیفقط در   ، نهشناسی

به طور جدی به تئوری توطئه باور داشته و  رسد آقای دکتر سروش در عین حال به نظر می .بینند می

منتقدانش را عروسک های خیمه شب بازی یک توطئه گر بزرگ، یعنی حکومت جمهوری اسالمی، 

 . کند  تصور می

به جای پاسخگویی مستدل به انتقادهای . گرفتار مغالطه انگیزه و انگیخته استآقای دکتر سروش  دوم،

تا  به آنها نسبت میدهد را ،سازش و همکاری با جمهوری اسالمی ، از قبیلجدی منتقدان، انگیزه های پلیدی

تهمت ایشان کوچکترین دلیل، منبع و یا سندی برای . نمایند" باطل"را   های جدی و مهم آنها به زعم خود نقد

بینند که چنین کنند، چون مریدان ایشان که  البد احتیاجی هم نمی. دهند بزرگ و سخیف خود ارائه نمی های

شیخ هرچه بگوید عین صواب است و  . ساخته اند، دلیل الزم ندارند" اسطوره"از آقای دکتر سروش یک 

 .ا باطن جهان و افراد را می بیندولی خد

قول گرفته که باید راه خودشان و خط [ اصالح طلبان]حکومت از اینها "که  تهمت بی اساساین  سوم،

باالخره گویا  برای این که بازی شون بدهند.....جدا کنند ،[آقای دکتر سروش]   ای کسان خودشان را از پاره

از همه بدتر آقای دکتر .یک دروغ بزرگ است،  "بزند هایی راکه از آنها خواسته اند که چنین حرف 

هم برای این که وارد حکومت شوند، در زمین حکومت بازی کرده و  طلباناصالح  کند که سروش ادعا می

سروش را پذیرفته و به آقای دکترتوطئه جمهوری اسالمی علیه  طلبانیعنی اصالح . او را نقد می کنند
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به   خوانندگان گرامی بزرگ با چه شواهدی تأیید می شود؟ دروغ واین تهمت . اندخواست حکومت تن داده 

است، توجه کنند که دقیقا دروغ بودن ادعای آقای دکتر  آنها شواهد زیر، که فقط گوشه کوچکی از همه

 :سروش را ثابت میکند

 در ناتوانی ، مفاهیم در ابهام"مقاله ناقدانه اش تحت عنوان  ۷۵۱۸شهریور  ۸۱آقای دکتر محسن آرمین در

اما نه اصالح طلبان زندانی آزاد شدند و نه آنها را به حکومت . جرس منتشر کرد وبسایت را در" تطبیق

ترین زندانی  آقای ابوالفضل قدیانی، مسن و زندان آقای مصطفی تاجزاده مدتبر عکس، به . راه دادند

در " نقد یک پاسخ"تحت عنوان  ۷۵۱۵فروردین  ۸۲دومین نقد آقای دکتر آرمین در  .سیاسی نیزافزوده شد

 .هیچ اصالح طلبی به حکومت راه نیافت. اما باز هم هیچ خبری نشد. جرس منتشر شد

، آقای حسن یوسفی "قبض و بسط رویای ناتمام نظریه"نقدهای آقایان دکتر غالمرضا کاشی تحت عنوان 

و آقای دکتر بیژن عبدالکریمی تحت عنوان " رویاهای رسوالنه و پرسش هایی چند"اشکوری تحت عنوان 

هم کمکی به نیروهای " هرمنوتیکی و شناختی یدارپد ازمنظر «رؤیاهایرسوالنه»نظریه  به انتقادی نگاهی"

 .ماه حبس محکوم کردند ۸۷به  ها، آقای عیسی سحرخیز را بعد از این نقد که هیچ ملی و مذهبی نکرد

در زندان جمهوری اسالمی به سر برده   های طوالنی که خود سال  مذهبی-- رحمانی، فعال ملی  آقای تقی

خواب و رویاهای "، و دیگری بر ۷۵۱۳اردیبهشت ۸۸در " رویاهای رسوالنه"بر   است، دو نقد، یکی

ایشان خانم نرگس محمدی   چه اتفاقی افتاد؟ همسر گرامی. منتشر نمود ۷۵۱۳خرداد  ۱در " محمد و قرآن

 اصوال .شاید حاکمیت مخفیانه در زندان اوین تشکیل جلسه میدهد. سال حبس ظالمانه محکوم شد ۷۱به 

مذهبی از سال ها پیش ناقد جدی آقای دکتر سروش بودند و بیشترین نقدهای اخیر علیه  -نیروهای ملی

دکتر سروش در مصاحبه ای گفته است که آقای . ادعاهای عجیب و غریب ایشان را هم آنها انجام دادند

 ایشان به  موسس آن بود، یاد مهندس عّزت هللا سحابی  ، که زنده"ایران فردا"همیشه بچه های ماهنامه 

. مذهبی بود -نتیجه آن همه نقد آقای دکتر سروش، ده ها سال زندانی شدن نیروهای ملی. می دهند "گیر"

 .حکومت ناقدان ایشان را سال ها زندانی کرده است رسد به نظر می پس 

های اصالح طلب و حامیان آنها  ترین چهره و تولد جنبش سبز، بسیاری از سرشناس ۷۵۱۱بعد از انتخابات 

ها در زندان بودند، و یا هنوز هستند، چهره هایی نظیر  شدند، و سال" محکوم"مدت   های طوالنی به زندان

 عرب هللا قدیانی، فیض آقایان دکتر محسن امین زاده، دکتر محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل

-- های مقبول ملی سرخی، عیسی سحرخیز، عبدهللا مومنی، و بهزاد نبوی، و همچنین بسیاری از چهره

حتی به آقای دکتر سعید حجاریان نیمه . دکتر احمد زیدآبادی و دکتر علیرضا رجائی ، نظیر آقایان مذهبی

آقای مهندس میر حسین  -- است  ش سبز، که خواست آنها اصالح طلبیرهبران جنب. رحم نشد فلج هم

روز است که در زندان  ۸۱۱۱متجاوز از  --موسوی، خانم دکتر زهرا رهنورد، و آقای مهدی کروبی 

های شجاع حاضر نبودند و نیستند که با حاکمیت بر  شخصیت چرا؟ دقیقا بخاطر اینکه این. خانگی هستند

از حامیان اصالح طلبان   خاطر اینکه برخیب حال آقای دکتر سروش فقط. های خود معامله کنند سر آرمان

میزند، آنهم در حالیکه خود و   های بزرگی اند، به اصالح طلبان اتهام مورد نقد قرار داده نظرات ایشان را

 .میکنند  در غرب زندگی  در کمال راحتی فرزندانشان

http://www.rahesabz.net/story/76237/
http://www.rahesabz.net/story/76237/
http://www.rahesabz.net/story/76237/
http://www.rahesabz.net/story/81845/
http://javadkashi.blog.ir/1395/02/30/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%B7
http://zeitoons.com/8723
https://www.radiozamaneh.com/286505
http://melimazhabi.com/andishe/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC/
http://melimazhabi.com/andishe/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/
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 هللا العظمی حسینعلی آیتزنده یاد قرآن سخنان خداوند نیست،  ادعا نمودند که سروش آقای دکتر وقتی 

آیا آن پاسخ هم به خاطر سفارش . ایشان به " سفیر حق و صفیر حق"پاسخ مفصلی در کتاب   منتظری

آیت هللا منتظری هرگز زنده یاد آیت هللا منتظری با جمهوری اسالمی بود؟ آیا  زنده یاد حکومت و سازش

 و پریشان و متناقض"خواب های  را بهقرآن  و وحی سروشآقای دکتر حتی تصورش را هم می کرد که 
؟ اگر آن زنده یاد که نقد جدی بسیاری از متفکران را به دنبال آورد  مبدل سازد اسالم  پیامبر گرامی "غلط

آقای دکتر سروش را  کنونی ادعاهای  هللا منتظریآیت  زنده یاد زنده بود، چه واکنشی نشان می داد؟ اگر

آیا نقد و رد ادعاهای ایشان موجب بهبود روابط جمهوری  نقد می کرد، با حکومت سازش کرده بود؟

  اسالمی و آیت هللا منتظری شد؟

تهمت هتاکانه آقای دکتر سروش به اصالح طلبان این است که  اساس بودن  بی درباره  یک پیشنهاد عملی

پیشرفته ترین کشورهای  مسلمانان بارا  "رویاهای رسوالنه"ایشان نظرات خود درباره وحی، قران، و 

 آنها ؟ اگرخواهند داشت ایشان نظراتآنها چه واکنشی به . مطرح کنندجهان اسالم، چون مالزی و ترکیه، 

نگارنده  عامل جمهوری اسالمی و بازیچه وزارت اطالعات هستند؟ ،نقد کنند، سازشکارایشان را نظرات 

رود و سراسر آمریکا   و مراکز اسالمی آکادمیک مساجدبه همراه آقای دکتر سروش به  که آماده است

واکنش مسلمانان آمریکا  . نماید  نظرات جدید آقای دکتر سروش را برای آنها ترجمه دقیق به زبان انگلیسی

 .خواهد بود ناشی از باورهایشان ، بلکه نداردهرچه که باشد، ربطی به جمهوری اسالمی و سازش با آن 

، نه سازش با و اعتقادی  و تعریف یک مسلمان بطور عملی اگر دعوایی است، بر سر مسلمانی است

 . جمهوری اسالمی

 مهندس میر حسین. را از حکومت اخراج کردطلبانآقای خامنه ای با هزینه های سنگین اصالح  چهارم،

ده ها تن از شخصیت های . کروبی هنوز زندانی هستند آقای مهدیرهنورد و زهرا خانم دکتر، موسوی

. هنوز هم بسیاری از آنها زندانی هستند ، وتحمل کردندرا زندان های چند ساله  اصالح طلبانبرجسته 

تمی ممنوع آقای سید محمد خا. کردندتعداد زیادی از اساتید اصالح طلب دانشگاهها را از دانشگاه اخراج 

حاال کدام هزینه  .ندارندحتی حق شرکت در مراسم ختم و عروسی هم  و، هستندالتصویرالخروج و ممنوع 

آقای دکتر سروش " خطر"و فایده آقای خامنه ای را به اینجا رسانده که دوباره آنها را به حکومت راه دهد؟ 

ای را به تجدید نظر در روش حکومتی خود انداخته  برای حاکمیت آنقدر زیاد شده است که آقای خامنه

ر ایران به فعالیت خود ادامه میدهد، با فرزند است، آنهم در حالیکه انتشارات آقای دکتر سروش همچنان د

های دیگری که آقای  بزرگ ایشان مصاحبه میشود، مریدان ایشان جلسات منظمی در تهران دارند، و رانت

 دکتر سروش هنوز در ایران دریافت میکنند که بعداً در این مقالٔه بحث خواهند شد؟

باال به حکومت، باید در طلبانبرای بازگشت مجدد اصالح  مورد ادعای آقای دکتر سروش "توافق" پنجم،

آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی و تصمیم . صورت بگیرد نظام و رهبری اصالح طلبهاسطح  ترین

پس بنابر ادعای آقای دکتر سروش، . هم با آقای خاتمی است طلبانرهبری اصالح . گیر اصلی نظام است

خامنه ای این خواست را آقای باید جلسه ای میان آقایان خامنه ای و خاتمی برگزار شده باشد و در آن جلسه 

 بازگردانند،به حکومت  را  آنها کنند تاایشان سروش را نقد آقای دکتر  اصالح طلبانکه  باشندمطرح کرده 

پذیرد، آنهم در حالیکه به آقای  کدام عقل سلیمی این ادعا را می .اتمی هم این خواست را پذیرفته اندآقای خو 

https://amontazeri.com/book/safir
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های اصالح طلبان برای  ای در بیمارستان را ندادند، و نامزد خاتمی حتی اجازه عیادت از آقای خامنه

 انتخابات مجلس در اسفند ماه گذشته را قلع و قمع کردند؟

دروغ و تئوری توطئه نیست، موضوع خودبزرگ بینی وصف ناپذیر آقای دکتر موضوع فقط تهمت و 

آیت هللا خامنه ای و  که میکنند  و وانمود نموده ایشان خود را محور و اساس عالم قلمداد . هستسروش هم 

سپاه که به هیچ شرطی از شروط حاضر به آزادی اصالح طلبان و بازگشت آنها به حکومت نیستند، با 

نیز انتقاد اصالح خود را تنها راه نجات و   ،سروش روبرو هستندآقای دکتر خطر عظیم و مهلکی بنام 

دیگر وارد  ، تا هم اصالح طلبان بارنندمیدا طلبان به آقای دکتر سروش و جدا کردن راه خود از ایشان

ای  دی نیز چنین نقشهوهای هالیو حتی در فیلم. ای نجات یابد نظام شوند، و هم حکومت آقای خامنه "کشتی"

این تهمت ها و برای اینکه راه نقد بر آرایشان را بکلی مسدود سازند، آقای دکتر سروش  . شود ریخته نمی

 ؟ سروش را نقد کند همکار رژیم استآقای دکتر هرکس  پس. اند کرده دروغ های بزرگ را مطرح 

رسیدن خودشان به اهدافشان " مانع"را ایشان که اصالح طلبان  ادعا میکنند آقای دکتر سروش  ،ششم

 که چیزی نیست، از راه های نامشروع هستند" حذف رقیب"محسوب می کنند و به همین دلیل به دنبال 

تحقق اهداف جریان اصالح طلبی " مانع"یک تنه می توانند  ایشان ، تا حدی کهایشان خود بزرگ بینیمگر

سیاسی " رقیب"اذعان می کنند که آقای دکتر سروش  صرف نظر از این موضوع، ظاهراً . در ایران باشند

پس این سئوال پیش می آید که مواضع سیاسی ایشان در خصوص مسائل ملی، منطقه . اصالح طلبان هستند

سیاسی مقیم واشنگتن مهمترین و نزدیکترین یاران سیاسی  فعال جهانی چیست؟ همه می دانند که دوای و 

آن دو بودند که طی اطالعیه ای نوشتند که ایران صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته و . ایشان هستند

 ۷۷متهم به شرکت در حمالت تروریستی  را ایراندر دادگاه نیویورک  یکی از آنها. باید با آن مقابله شود

همین فرد اخیرا در پاریس با گروه هایی که رسما جنگ . به سود شاکیان شهادت داد و نمود ۸۱۱۷سپتامبر 

و عکس آن هم را به منظور تجزیه ایران آغاز کرده اند دیدار رسمی سیاسی داشت  تروریستی مسلحانه

ایران را حق اقلیت  جدائی ازآن دیگری هم همزمان در یک مصاحبه رادیویی اعالم کرد که . منتشر شد

   .های قومی می داند

 ،آقای دکتر سروش به صراحت ناقدان اصالح طلب و نواندیش دینی خود را بی دین اعالم می کنند ،هفتم

درون ذهن و قلب  چگونهایشان . ندارند ...معاد و به خدا، پیغمبر، " ذره ای اعتقاد"آنها  وادعا میکنند که

آیا منتقدان داخل کشور را بی  منتقدانشان را می بینند و قاطعانه اعالم می کنند که همگی بی دین هستند؟

به خدا و پیغمبر و معاد ندارند، برای نواندیشان و اصالح طلبان داخل " ذره ای اعتقاد"دین قلمداد کردن که 

در آقای دکتر سروش چرا  خطرناک نیست؟  کوشند که با شجاعت برای پیشبرد اهداف مردم میکشور

آقای دکتر جالدان رژیم تبدیل می کند؟ آیا " قربانیگوشت "را به جدال خود با منتقدین اصالح طلبان 

این چه نوع  نواندیشان دینی را می پذیرند؟ دین خواندن  بی  مسئولیت پیامدهای نظری و عملیسروش 

مسلمانانی که  تهمت زدن به آیا  است؟ مسلمان معتقدان واقعی بهروشنفکری است که اساسش تهمت زنی 

تنها جرمشان نقد ادعاهای ایشان بوده، فعالیت روشنفکری دینی است؟ آیا این شهادت ایشان که آنها را از 

 نزدیک می شناسند که ذره ای اعتقاد به خدا و پیغمبر و معاد ندارند، برای آنها خطرناک نیست؟

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/25629
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/25629
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/25629
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/25629
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سیاسیون "، "خیال اندیش" ،"مغرض"، "جاهل"، "سفیه"دکتر سروش اصالح طلبان را آقای  هشتم،

 ،معنویت ،عرفان ،اخالق ،به این همه ادب .قلمداد کرده اند ... ، و"استفاده کننده از روش های نامشروع

نامیده است؟ حتی افراد عادی هم " سفیه"کدام صاحب فضیلتی منتقدان خود را . گفت" تبریک"باید  و دیانت

د هم اصالح طلبان دیوانه بوده اند که در گذشته از حقوق و حق شای. به ناقدان خود این همه هتاکی نمی کنند

آنان همین بس که از حقوق فردی " جهالت"و " سفاهت"در . دفاع کرده اند دکتر سروشآقای آزادی بیان 

همین که  آقای دکتر سروش حتما بخاطر دارند. مخالف بودند نظرات ایشان دفاع کردند که با بسیاری از 

 مطرح ایشان به هتاکی آقای دکتر سروش پاسخ ، که در دنباله مقالٔه رضا جالیی پور آقای دکتر حمید

گذاشت  ایشانگرفتند، منزلشان را ماه ها در اختیار دکتر سروش آقای وقتی منبر مساجد را از  خواهد شد،

 . که اصالً قبول نداشت بگویند( یعنی همان بسط تجربه نبوی) تا سخنانی 

تحریف و "ناقدان سخنان ایشان را آن چنان  این است که ادعا میکنندآقای دکتر سروش تهمت دیگر نهم، 

ناقدان به سخنان  ادعا میکنند که ایشان". واقعاً شاخ در آورده اند"کرده اند که ایشان " جعل و منحرف

 ".فته بشودخیلی جعل و خیلی تحریف و اینها کرده اند تا این نتایج گر"و " چیزهایی افزوده اند"ایشان 

" خیلی"آقای دکتر سروش، فرزندان و مریدانشان چندین ماه وقت داشته اند تا فقط یک نمونه از آن 

این کار بسیار ساده تر از تهمت زنی و دیوانه و بی دین خواندن منتقدان . اضافات و جعل ها را نشان دهند

 .بود

ایشان رسما اعالم کنند . به جای تهمت زدن به ناقدان، راه ساده ای در برابر آقای دکتر سروش گشوده است

قرآن به معنای  ؛نیست های پریشان و غلط حضرت محمد وحی خواب که  به این معنی که اشتباه کرده اند،

ایشان رسما اعالم . ختم شده است واقعاً  اسالم  پس از پیامبر گرامی نبوت، و حقیقی کلمه سخنان خداوند است

و حاصل تفسیر  اشتباه بوده است مولوی پیغمبر است و مثنوی کتاب دین جدید اوست ین ادعا کها کنند

و همانگونه که  ،اوهامی بیش نبوده  شخصی خودشان همخواب های  و  .نادرست مثنوی مولوی بوده است

های  در عین حال، اگر آقای دکتر سروش استدالل .عصب شناسان گفته اند ناشی از آرزوهای مغزی است

را در یک مجله تخصصی به   درباره نظریه خود دارند، استدالل هاییکه بتوان آنها  و یا فلسفی  محکم علمی

را مطرح کنند تا هم منتقدان درباره آن فکر کنند، و هم مردم عادی از این   منتشر نمود، آنها  زبان انگلیسی

  .کنندها استفاده  بحث

 دکتر سروش آقای اساس  واکنش اصالح طلبان داخل کشور به اتهامات بی

ن اصالح   در میا  اتهامات آقای دکتر سروش انعکاس وسیعی در داخل کشور داشته است، و خشم عظیمی

را باید تجلی آقای دکتر حمید رضا جألیی پور   واکنش های. طلبان و متحدان و حامیان آنها برانگیخته است

ترین اصالح طلبان و روزنامه نگاران  از سرشناس  ایشان یکی .نرم سخنان جلسات خصوصی بشمار آورد

های  حدود نیمی از صحبت  در آغاز وقتی .برادر ایشان نیز در جنگ با عراق شهید شدند  هستند، که سه

 چنین ر زیر آن آقای دکتر جالیی پورد ،در دسترس عموم قرار گرفتآقای دکتر سروش از طریق تلگرام 

 :نوشتند 

 متاسفانه داریم شاهد نظریه توطئه میشویم"
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متاسفانه استاد محترم دکتر سروش به جای اینکه روی پاسخ به انتقادها متمرکز بشوند، کسانی را که ( ۷

طلباِن سیاسی  ی اصالح و میگویند این نقدها پروژه.  نظر ایشان را نقد کرده اند به سیاست متصل  میکنند

 .بوده است تا بتوانند به حکومت نزدیک بشوند

استاد سروش را نقد ( ازبسط تجربه نبوی به بعد)اکثر کسانی که آرای جدید . متاسفانه داره عادی میشود( ۸

حتی اگر گنجی ونراقی و .  شوند کنند مغرض و با اهداف سیاسی و مامور حکومت معرفی می فکری می

 (.من در اینباره متاسفانه شواهدی رامستقیم وغیرمستقیم دارم) د تبار و کدیور وملکیان باشن علوی

که حکومت گویا داردیکعده ازاین ( نزدیک به وهم توطئه) کند  ظاهرا استاد سروش تصور می( ۵

 .نواندیشهای دینی رو بزرگ میکند دربرابر استاد سروش

ین افراد براشون پرونده ساخته میشه و بعد اگر به استاد گفته بشود آخر این چه مدل بزرگ کردنیه که ا( ۲

؟ و بعد گویا ظاهرا ایشان میگویند همین کارها را …اندازه و  کنه و زندان می از دانشگاه اخراجشون می

 .کند هم حکومت دارد بزرگ می

محو ر به  تئوری بسط تجربه نبوی می   فنایی نقد متی نو غیرشخصی واستدالل[ آقای دکتر ابوالقاسم]یا ( ۳

 .بعد گفته میشود این نقد رو فنایی نوشته که بتواند برگرده ایران واستاد بشود.  ویسدن

فرمان حکومت برای نقد سروش تا   به شوند گوش  گنجی و نراقی و آرمین می  تبار و حاال هم که علوی( ۱

 .بتوانند به حکومت نزدیک بشوند

بهترین راه این است که استاد . به نظر من این همون گرد و خاک کردن درمدرسه نو اندیشی دینی است( ۱

کدام منتقد .  اگر عالقه داشتند به انتقادها پاسخ بدهد و اگر عالقه نداشتند حداقل مشوق اتهام زنی نباشند

جای تمرکز به پاسخ دادن به میخواهد به حکومت نزدیک بشود؟ این ادامه همان روش غلطی است که به 

 ". منتقدما بولتن نویس سپاهه: نقدها،بگوییم 

های آقای دکتر سروش که درباال ذکر شد از طریق یوتیوب منتشر شد، دکتر  بعد از آنکه تمامی صحبت

 :چنین پاسخ دادندجألیی پور 

اند در پاسخ به  ای که اخیرا منتشر کرده استاد گرامی جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش در فایل صوتی"

است که دکتر سروش را نقد کنند تا بتوانند به  طلبان خواسته اند که حکومت ایران از اصالح منتقدان گفته

اند و  بت امر حاکمان چنین کردهاند هم در اجا ی ایشان بوده حاکمیت برگردند، منتقدانی که مورد اشاره

: فایل صوتى پاسخ ایشان. )ی دین و خدا و پیغمبر و معنویت ندارند ای دغدغه همچنین این منتقدان ذره

https://telegram.me/DrSoroush/1162 .). 

 : کنم ی کوتاه اشاره می هآور صرفا به چند نکت ی این ادعای شگفت در زمینه

طلب داخل کشور هم به دکتر سروش اتهام ادعای پیامبری نزده  تا جایی که خبر دارم حتی یک اصالح -۷

 (. اند داشته« رویاهای رسوالنه»رغم انتقادات متعددی که به  علی)است 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/106456
https://telegram.me/DrSoroush/1162
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و زندانی و صدها  طلبانی که بارها احضار هاست از هیچ یک از اصالح تا جایی که اطالع دارم سال -۸

است که با دکتر سروش مرزبندی کنند و اساسا موضوعات بازجویی  اند خواسته نشده ساعت بازجویی شده

 . ارتباطی با ایشان نداشته است

طلبان است و از سوی   اساس به اصالح خوانی ناروا و تهمت بی این اتهاِم عجیب و غریب یک نیت -۵

 . ستی تعجب ا متفکری چون ایشان مایه

اساسا این تصور اشتباه است که نقد دکتر سروش چنان وزن و تاثیری دارد که بتواند باعث راه دادن به  -۲

اگر بخشی از نهادهای امنیتی با بخشی از . طلبان برای ورود به حاکمیت شود بخشی از اصالح

طلبان و علل   اصالح ِطلبی خواهی و اصالح جویی، دموکراسی طلبان مشکلی دارند، ناشی از عدالت اصالح

و دالیل پرشماری است که قابل فروکاهش به تاثیرپذیری از ایشان یا هر نواندیش و روشنفکر دیگری 

طلبان و نواندیشان دینی از ابتدا هم نسبت به بعضی مواضع  اساسا بخش قابل توجهی از اصالح. نیست

ی  رسد تقریبا همه هم به نظر می« ی رسوالنهرویاها»در مورد . اند سیاسی و دینی دکتر سروش انتقاد داشته

ام کیهان  اند و از قضا تا جایی که دیده ی منتقدانش بوده های شاخص نواندیشی دینی در ایران در زمره چهره

 . اند و نهادهای نزدیک به راست افراطی در تهران و قم به آن واکنشی نشان نداده

ی دین و خدا و  ای دغدغه که منتقدانشان ذره( ا این قاطعیت بکندتواند ب که فقط خدا می)این ادعای ایشان  -۳

 . ی تاسف است ی ایشان حقیقتا عجیب و مایه پیغمبر و معنویت ندارند هم از استاد اخالقی در رتبه

به ( شناسم طلبان که می و اکثر نواندیشان دینی و اصالح)تبار  تنها درخواستی که امثال بنده و جناب علوی

ایم این بوده است که  رخواهاِن نواندیشی دینی در خلوت و جلوت از ایشان و منتقدانشان داشتهعنوان خی

محور بدون حواشی و اتهامات  کمک کنند گردوغبار فضای گفتگو فروبنشیند و به قواعد گفتگوی استدالل

 . ناروای شخصی و تخفیف و تحقیر و فروکوفتن منتقدان پایبند باشند

« طلبان با حکومت برای نقد ایشان ی اصالح معامله»اساِس  وش در اتهام ناروا و بیامیدوارم استاد سر

محورشان را به خطاهایی که در مطالب دکتر آرش نراقی و  های استدالل تجدید نظر کنند، در عوض پاسخ

از اتهامات بینند که پاسخی ندهند  بینند منتشر کنند، و اگر صالح می می« رسوالنه  رویاهانه»سایر منتقدان 

 ". طلبان اجتناب کنند ی شخصی به اصالح پایه بی

 اتهامات به روشنفکران دیندار

فقط منحصر به فعاالن سیاسی اصالح طلب داخل  و فرزندان و مریدان ایشان حمالت آقای دکتر سروش

بطور مستند  مقالٔه انتقادی دوم خود همانطور که نگارنده در. کشور و حامیان خارج از کشور آنها نیست

از آنان را میتوان بعنوان   ، که دستکم برخینشان داد، بسیاری از متفکران برجسته داخل و خارج از کشور

و در بسیاری از موارد بسیار سخیف  اساس  های بی صحبت" شمشیر تیز"هدف اصالح طلب دینی شناخت،

ترین روشنفکران دیندار کشور هستند که حمالت آقای  ها از درخشان از این شخصیت  برخی. ایشان بوده اند

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216406.php
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  در اینجا به چند نمونه آن اشاره میشود، ولی. دکتر سروش به آنها واقعا عجیب و غیر قابل درک است

 .میباشد" مشت نمونه خروار" این فقط  قادی خود نشان داد،همانطور که نگارنده در مقالٔه دوم انت

 ملکیان  مصطفی استاد 

ایشان . میباشند( ۷۵۵۳متولد )از مهمترین روشنفکران و فیلسوفان کشور ما استاد مصطفی ملکیان   یکی

مکانیک آغاز نمودند، آنرا نیمه تمام رها نموده و به تحصیل فلسفه   که تحصیالت دانشگاهی را از مهندسی

از مراکز آموزشی و دانشگاهی فلسفه تدریس نموده، و   در برخی. هم در حوزه و هم در دانشگاه پرداختند

تریبون " نقد و نظر"در آن زمان . مهمترین نقش را داشتند" نقد و نظر"در انتشار فصلنامه  ۷۵۱۱در دهه 

ها در فلسفه قرون نوزدهم و بیستم  ای از سنت بود که به مجموعهٔ " فلسفه قاره ای"نواندیشان دینی متمایل به 

بروجردی -- حقیقت این است که دوست جوان و دانشمند نگارنده، دکتر اسکندر صادقی. میالدی گفته میشود

در بریتانیا هستند، و  و اسالمی در دانشگاه اکستر  انستیتوی مطالعات عربیو  دانشگاه منچسترکه در 

  ای بسیار زیبا و علمی مقالهٔ بریتیش ژورنال او میدل ایسترن استادیز میباشند،  از سردبیران  یکیهمچنین 

منتشر نمودند که قبل از انتشار از نگارنده خواسته بودند که آنرا   در باره استاد ملکیان به زبان انگلیسی

مقالٔه . پربار استاد ملکیان آشنایی کامل پیدا نمود  از طریق آن مقالٔه بود که نگارنده با زندگی. مطالعه کند

ها پیش  سال . نیز درباره تفکرات استاد ملکیان در وبسایت معتبر هافینگتون پست منتشر شد دیگری

منتشر کرد که  در وبسایت فارین پالیسیبروجردی -- مشترک با دکتر صادقی  مقالٔه انگلیسی یکنگارنده 

های  ها تندرو های اقتصادی بر ضّد ایران، این نظر مطرح شد که تحریم در آن ضمن مخالفت با تحریم

 .به مردم عادی صدمه بسیار میزند  تهران را از نظر اقتصادی و سیاسی نیرومند تر خواهد کرد، ولی

به برخی از تهمت های آقای دکتر سروش و فرزندانشان به شخصیت های برجسته  اقای دکتر جالیی پور

های  شخصیتملکیان یکی از استاد. متأسفانه در این مورد شواهد زیادی دارند کهاشاره کرده و گفته اند 

 .برجسته ای است که آقای جالیی پور نام برده اند

درباره  بحث ایشان ظاهراً قصد . منتشر کرد ۷۵۱۸بهمن  ۲فرزند بزرگ آقای دکتر سروش مقاله ای در 

تاکنون فرض  ایشان در مقالٔه خود به این بحث پرداخت که .بود" روشنفکری دینی"حدود و ثغور مفهوم 

باید متشکل از روشنفکران دیندار مسلمان باشد و نامسلمانان و " روشنفکری دینی"همه این بوده که جریان 

که می  بوداین  ایشان " طرح پیشنهادی. "باشند" روشنفکری دینی"بی دینها نمی توانند جزیی از جریان 

به اصالح دین برای رهایی باور دارند، توان این مفهوم را بسط داده و روشنفکران بی دینی را هم که 

می سپس فرزند بزرگ آقای دکتر سروش . نمودمحسوب " روشنفکری دینی"عضوی از اعضای جریان 

 :نویسد

دینی قلمداد کرد توان مصطفی ملکیان را در عداد روشنفکران  با  مّد نظر قرار دادِن طرح پیشنهادی ، می"

مطابق با .  ، هر چند ایشان گفته که از پروژۀ روشنفکری دینی در معنای متعارف آن عبور کرده است

تواند از معنویِت فرادینی سخن بگوید و دلمشغول جمع میان عقالنیت و معنویت باشد  تلقی جدید ، کسی می

 ".و در عین حال روشنفکر دینی باشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D8%B8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://manchester.academia.edu/EskandarSadeghiBoroujerdi
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/sadeghi-boroujerdi/
http://www.brismes.ac.uk/publications/journal-editorial-board/140-editorial-board-profile-associate-editor-sadeghi-boroujerdi-
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dome.12052/abstract
http://www.huffingtonpost.com/jahandad-memarian/humanizing-enemies-irans-_b_3937397.html
http://www.huffingtonpost.com/jahandad-memarian/humanizing-enemies-irans-_b_3937397.html
http://www.huffingtonpost.com/jahandad-memarian/humanizing-enemies-irans-_b_3937397.html
http://www.huffingtonpost.com/jahandad-memarian/humanizing-enemies-irans-_b_3937397.html
http://foreignpolicy.com/2012/07/05/the-sanctions-arent-working/
https://www.radiozamaneh.com/121622
https://www.radiozamaneh.com/121622
https://www.radiozamaneh.com/121622
https://www.radiozamaneh.com/121622
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با این مقاله  ".شیطنت در تهمت زنی" از دوستان  در لفافه، و یا بقول یکی  زنی این چیزی نیست مگر تهمت

 استاد همچون ملکیان،  استاد .ملکیان را بی دین معرفی می کند استادفرزند بزرگ آقای دکتر سروش 

 که مدتهاست اعالم کرده اند ...آرش نراقی، ودکتر محسن کدیور، دکتر  آقایان و محمد مجتهد شبستری،

 .روشنفکر دینی نیستند، گفته اند ایشان هم روشنفکر دینی نیستند

 نیست، بلکه به این دلیل است کهانها  "بی دینی" و امثال آنها این آقایان نبودن" روشنفکر دینی"دلیل اعالم 

مسلمان گفته  یفقها. آقای دکتر سروش و فرزندانش تبدیل شده است و مغازه به دکان "روشنفکری دینی"

هر کس به  که گفتند حتی آقای خمینی هم . است" مسلمان"اند هر کس شهادتین را بگوید و نماز بخواند، 

دکتر سروش بر چه مبنایی  آقای حال فرزند. باور داشته باشد مسلمان است حضرت محمد توحید و نبوت

آیا  آقای دکتر سروش و فرزند بزرگشان هیچ توجهی به پیامدهای  ملکیان را بی دین قلمداد می کند؟ استاد

طرناک ادعاهای مکررشان در جمع های گوناگون درباره بی دینی آقای مصطفی ملکیان که در ایران خ

و رقیب فکری ای که  کنند غرب زندگی درزندگی می کنند ندارند؟ آیا این انصاف است که خود در امنیت 

 ؟کننددر ایران بسته زندگی می کند را بی دین 
که در آینده  نبوده استمنحصر به بی دینی ملکیان  استادبه  آقای دکتر سروش و فرزندانش ولی اتهام های

 .خواهد گرفتدر این مورد روشنگری بیشتری صورت 

 ؟به استاد محمد مجتهد شبستریسرقت ادبی  اتهام

 ,Reason)ود صدری که به انگلیسی محمدکتر احمد و  دکتر سروش در مصاحبه ای با آقایانآقای دکتر 

Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdulkarim Soroush; 

translated, edited, and with a critical introduction byMahmoud Sadri and Ahmad 

Sadri, Oxford University Press, 200) 

 (:۷۱ص ) منتشر شده،می گوید

قبض و بسط ]کنم که همکاری داشتم که ایشان نیز به همین مسائل  من در اینجا برای اولین بار فاش می"

های دالیل خود را با ایشان  از جنبه ما با هم به بحث میپرداختیم و من برخی . عالقه داشت[تئوریک شریعت

.  به شدت خطرناکند  هستند ، ولی   های من عالی ایشان به من میگفت که ایده  بعد از مدتی. کردم مطرح می 

که درباره رابطه بین مذهب و نظام سیاسی )ایشان به من میگفت که من باید سرنوشت عبدالرزأق مصری  

ن م]، همین شخص همان دالیل   ولی.  را در نظرداشته باشم( نوشت ، و منزل ایشان به آتش کشیده شد  می

 ."این باعث شد که من انتشار این مقاالت را تسریع کنم. با نام خود منتشر نمود[ را

 :در پاورقی شماره هشت در توضیح جمالت آقای دکتر سروش در متن آمده است

را که آثار فکری او را به سرقت برده  بود فاش کند ، ولی بخاطر  نگارنده مایل نیست که نام شخصی "

نیست به  که او یک روحانی است  و به همین دلیل او دکترسروش را که روحانیشفافیت ذکر میشود 

به  .  خود از انتشار همان افکار با نام خود واهمه نداشت   احتیاط برای انتشار افکار خود دعوت نمود ، ولی
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احترام از  از مصونیت از محاکمه  برخوردار است ، و همچنین میزانی  عنوان یک روحانی او از میزانی 

 ".ای از مقامات روحانی حرفه

براساس تحقیقات از  ،به گمان نگارنده  را ذکر نکردند، ولی روحانی آقای دکتر سروش نام این شخصیت

 ایشان روشن است که منظور هأییکه ایشان داده اند،" آدرس"با توجه به  و شاهدان داخل و خارج از کشور

ترین روشنفکران  از واال  پژوهشگر علوم قرآنی، استاد الهیات تطبیقی، و یکی ،استاد محمد مجتهد شبستری

گیرد، لباس روحانیت خودرا  دیندار میباشد، که بخاطر اعتراض به جنایاتی که به نام اسالم صورت می

 .کنار گذاشت

 ،در پاسخ به آقای مراد فرهادپورآقای دکتر سروش  .دروغ استاین تهمت  نگارنده درست باشد،ان گماگر 

پی آرای اندیشمندان کآقای دکتر سروش  "قبض و بسط"گفته بود   که ، روزنامه نگار، و مترجم،نویسنده

 : نوشت۷۵۱۱غربی است، در مهرماه  

همین قدر بگویم که من هنگام اندیشیدن و نوشتن قبض و بسط نه بارت را خوانده بودم نه بولتمان را، نه "

نگرم تفاوتهای بسیار در میان  اکنون هم که به خود و آنها می .امر نه هرش را، نه ارکون نه ابوزید راگاد

نه مترجم آنانم نه …اصول و فروعی در قبض وبسط هست که در آثار آن بزرگان نیست. بینم می

 ".فکر و ذکر خود را داشته ام و متاع و محصول خود را عرضه کرده ام. وامدارشان

در آلمان اقامت داشت و با آرای نظریه  ۷۵۳۱تا  ۷۵۲۱از لی که استاد بزرگوار مجتهد شبستری در حا

های هرمنونیکی  از اولین متفکرانی بود که تحلیل  ایشان همچنین یکی. آشنا بود یپردازان هرمنوتیک آلمان

به منابعی که استفاده  هایشانهمیشه هم در نوشته استاد مجتهد شبستری .را وارد ادبیات دینی ایران نمود

قبل از طرح یک مدعا، هیچ  که نکرده اندهیچ گاه هم مانند آقای دکتر سروش ادعا ،و میدهندکرده ارجاع 

نگارنده که خود  .آن مدعا محصول فکر خودش بوده استکتاب و مقاله ای در آن زمینه نخوانده بوده و 

کند، بخوبی آگاه است که چنین چیزی  منتشر می  سال است که مقاالت علمی ۵۲است و   پژوهشگر علمی

آقای دکتر سروش که حضور هیچ متفکری را تحمل نمی کند، در اتهام سرقت علمی زدن به  .امکان ندارد

آقای دکتر سروش که  نگارنده در مقالٔه انتقادی دوم خود نشان داد. رقبای فکری دست گشوده ای دارند

 .اتهام را به آقایان دکتر جواد طباطبایی، دکتر محسن کدیور و دکتر آرش نراقی نیز وارد آورده اندهمین 

کرده اند، آقای دکتر سروش باید دقیقاً با ذکر مدرک و سند نشان دهند که کدام " سرقت علمی"اگر این افراد 

 .اندیشه را از ایشان یا فرد دیگری سرقت کرده اند

 سید حسین نصرخصومت با پروفسور

میباشند، در حال  ۷۵۷۸ایشان که متولد . از مفاخر ایران پروفسور سید حسین نصر میباشد  تردید یکی  بی

شناسان و فالسفه از مهمترین اسالم   میباشند، و یکی استاد مطالعات اسالمی دانشگاه جرج واشنگتنحاضر 

لیسانس فیزیک   تی  بودند که در رشته فیزیک از دانشگاه ام آی  ایشان اولین ایرانی. اسالمی جهان هستند

 ۸۳و ژئوفیزیک و دکتری خودرا در   ایشان فوق لیسانس خودرا در رشته زمین شناسی. دریافت نمودند

استادان راهنمای ایشان در . افت نمودندسالگی در رشته فلسفه و تاریخ علم از دانشگاه هاروارد دری

http://mohammadmojtahedshabestari.com/
http://mohammadmojtahedshabestari.com/
http://drsoroush.com/fa/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8/
http://drsoroush.com/fa/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8/
https://religion.columbian.gwu.edu/seyyed-hossein-nasr
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 گیبهمیلتون ، پروفسور سّر بودند تاریخ علم جهان متخصص که برنارد کوهنهاروارد پروفسور 

  شهرت جهانی  استاد تاریخ بودند، که همگی هری ولفسن، و پروفسور  متخصص شرق شناسی

های ادینبورگ، تمپل، و  بعد از انقالب به غرب آمده، و در دانشگاه  ایشان به ایران بازگشتند، ولی . داشتند

جائزه ۷۱۱۱ایشان در سال . اند جرج واشنگتن با مقام استادی به تدریس و تحقیق مشغول بودهسپس در 

پروفسور نصر اولین مسلمان و اولین شخصیت علمی غیر غربی بودند که . را دریافت نمودند تمپلتون

در سال . دریافت نمودند ۷۱۱۱را در سال " های گیفورد سخنرانی"یا " گیفورد لکچرز"جائزه بسیار مهم 

به ایشان اختصاص یافت که خود جائزه بسیار مهم و افتخار " کتابخانه فیلسوفان زنده"مجلدی از  ۸۱۱۱

. در سوئد دریافت نمودند دکتری افتخاری از بخش الهیات دانشگاه آپساالایشان همچنین . بسیار باالئی است

. در مجالت تخصصی منتشر کرده اند  مقالٔه به زبان انگلیسی ۳۱۱متجاوز از  کتاب و  ۸۱پروفسور نصر 

در   به زبان انگلیسی اند، و دستکم چهار کتاب کتاب و مترجم دو کتاب دیگر بوده ۷۵همچنین ادیتور  ایشان

نصر، اثر برجسته ترجمه و تفسیر قرآن به زبان  پروفسورآخرین کار مهم  .تجلیل از ایشان نوشته شده اند

این اثر به یک  به گمان نگارنده. انگلیسی است که همراه با مقاله های بسیار درباره مسائل قرآنی است

 . مرجع مهم تبدیل خواهد شد

 بسیار عجیبنصر  پروفسور بادکتر سروش آقای  خصومت افتخارات و دستاورد ها،با وجود همه این 

به . نصر ارائه کندپروفسوراز   غیر واقعیسروش می کوشد تا چهره ای آقای دکتر  به گمان نگارنده. است

نصر  پروفسوردرباره "  ۱۱تا  ۱۱، دقیقه  ۵گفتمان مسلمانی معاصر "در  آقای دکتر سروش عنوان مثال

 :می گوید

آثار ایشان به فارسی . من نوشته های جناب دکتر نصر را از همان دوران نوجوانی خودم دنبال می کردم "

 من همیشه توصیفم از دکتر. و به انگلیسی می خواندم و گاهی هم پای سخنرانی هاشون، خیلی اندک، بودم

و من عموم کسانی را هم که در مغرب زمین دیدم . نصر این بود که ایشان پیامبر هویت اسالمی اند

، رساله نوشتند، ها که زیر دست ایشون تحصیل کردند،شاگردان هندی، پاکستانی، اندونزی، ترک، امثال این

کدام جنبه؟ این . آقای نصرندکار کردند، من وقتی اینها را دیدم، اینها تمامشان مفتون این جنبه از شخصیت 

که دائماً و به هزار دلیل به اینها می قبوالند که ما کسی بوده ایم ، فکر نکنید که اگر امروز ما تو دنیا 

این ما کسی بوده ایم  .ضعیف هستیم، ما را کسی حساب نمی کنند، همیشه اینجوری بوده، ما کسی بوده ایم

افتخار را تزریق می کند به مسلمان ها، به طوری که اینها واجد یک و این . هویت پر افتخاری داشتیمیعنی 

یکی این که توضیح می دهد  که ما کسی بوده ایم و . آقای نصر دو کار با هم می کند...وری می شوندرغ

غرب دوم و در کنار این، تعلیم می دهد در آثارش که . اگر خودآگاهی پیدا کنیم می فهمیم که کسی هستیم

ایشون واقعا معتقد است . فاسد است و به هیچ وجه به این عظمت و هیمنه ظاهریش نگاه نکنیدسرتا پا 

ئاً ، در گذشته بدی وجود داشته استثنا. و در آثار خودش هم آورده که گذشته بهتر از حال بوده است

ین که مدرنیته ا...لذا مدرنیته خیلی بدتر از دوران پری مدرنیته است. امروزه خوبی وجود دارد استثنائا

آقای دکتر نصر مطلقاً عنصر مبارزه در تعلیماتشون وجود ندارد و این ...محیط زیست را نابود کرده است

در حالی که اسالم شریعتی، سید . چیزی است که من همیشه گفته ام، اسالم ایشون، اسالم بی جهاد است

اصالً به مفهوم معرفتی از یکطرف ...د بوداسالم با جها... جمال، سید قطب،اقبال الهوری، آقای خمینی، و

، یعنی ما ندیدیم تو هیچ اندیشه خاصی ایشون نظری داده باشد، دقتی کرده باشد، موشکافی احیاگر نیست

https://en.wikipedia.org/wiki/I._Bernard_Cohen
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamilton_Alexander_Rosskeen_Gibb
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Austryn_Wolfson
https://www2.gwu.edu/~media/pressreleases/nasr.cfm
https://www2.gwu.edu/~media/pressreleases/nasr.cfm
https://www2.gwu.edu/~media/pressreleases/nasr.cfm
https://www2.gwu.edu/~media/pressreleases/nasr.cfm
http://www.giffordlectures.org/lectures/knowledge-and-sacred
http://www.opencourtbooks.com/books_n/nasr.htm
http://www.uu.se/en/about-uu/traditions/prizes/honorary-doctorates/
http://www.khabaronline.ir/detail/579458/culture/religion
http://www.khabaronline.ir/detail/579458/culture/religion
http://www.khabaronline.ir/detail/579458/culture/religion
http://www.khabaronline.ir/detail/579458/culture/religion
https://soundcloud.com/school-of-rumi/3a-1
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کرده باشد، در فقه اسالمی، در فلسفه اسالمی، در اخالق اسالمی، مقایسه ای صورت داده باشد با معارف 

آثارشون نیست، به جای او هرچه که هست این است که ما خیلی اقوام مهمی هیچ کدام اینها در . جدید

و ،بی حاصلی است وفلسفه تحلیلی از نظر ایشون سرتا پا یاوه گویی است ...خیلی با عظمت بودیم. بودیم

اخالق که به انحطاط رفته است ، هیچ چیز  ،دین که ضعیف شده است و سکوالریسم که غلبه کرده است

اما نکته . ما مسلمانها باید قدر خودمان را بدانیم. خوب و درست و ستودنی در این جهان نمانده معنادار و

گ می کند، نه دعوت به جهاد می کند، نه به دنبال رفع شبهات نه دعوت به جنمهم این است که ایشون 

ز مردم کلی سئوال امرو. است که باالخره این اسالمی که شما می گوئید امروز کلی انتقاد بهش وارد است

دارند، و شبهه دارند راجع به فالن آیه قرآن، نسبت به فالن احکام زنان ، نسبت به فالن احکام فقهی، خوب 

 ".اینها هست دیگه، اصالً و ابداً ایشون خودش را گرفتار این مسائل نمی کند

سیاهی مطلق نصری که آقای دکتر سروش می سازد، غرب ستیزی است که غرب را ظلمت و پروفسور

نصر کجا گفته یا  پروفسورایشان نشان نمی دهد که . می داند و هویت اسالمی را سفیدی و عظمت مطلق

پایه   تنها ادعای آقای دکتر سروش بی  نهنوشته که تمام فلسفه تحلیلی یاوه گویی و بی حاصلی است؟ 

ها و آثار  ود میباشد، پژوهشستیزی در غرب در اوج خ-میباشد، بلکه در دوران سیاه کنونی که اسالم

 .کند اسالم بازی می  در روشنگری درباره روح واقعی  گرانقدر پروفسور نصر نقش مهمی

به شبهاتی که پیرامون اسالم و جهان " ابداً اصالً و "نصر  پروفسوردکتر سروش ادعا می کند که آقای 

جوان مسلمان و "بفرمایند که کتاب های  ایشان.هم نیست" احیاگر معرفتی"نپرداخته و مدرن مطرح است، 

 نصردرباره چیست؟ پروفسور" قلب اسالم"و " ی انسان متجدداسالم و تنگناها"، "دنیای متجدد

 از   ارائه یک چهره و شخصیت غیر واقعیفرصتی برای  هرآقای دکتر سروش از  به نظر میاید که

فیلسوف مذهب و ، جان هیکدکتر آقای دیدار و گفت و گویی با  ایشان. نصر استفاده می کندپروفسور

، گفت و گوی جان هیک و "صورتی بر بی صورتی)"درباره پلورالیسم داشت  ۷۵۱۲در سال  الهیات،

 :هیک در اواسط بحث می گویددکتر(.  ۳۲تا  ۲۱ صفحات، ۷۵۱۲عبدالکریم سروش، مدرسه، پائیز 

من به او گفتم اگر شما یک . من آن را با دکتر نصر در میان گذاشتماتفاقاً این همان نکته ای است که "

. قرائت تمام عیار پلورالیستیک از دین ارائه دهید، این امر باید بر ایده های شخصی شما نیز تأثیر بگذارد

یعنی دیدگاه پلورالیستیک باید کمک کند تا ما مدعیات درون دینی را طور دیگری بفهمیم و آنها را مورد 

، ابداً، آموزه های دینی باید کامالً دست نخورده باقی دکتر نصر در پاسخ گفت که نه. هیمفهم مجدد قرار د

 ".بماند و تمامی مدعیات دینی باید به شکل سابق خود برقرار بمانند

نصر بگوید که رویکرد او ما را پروفسورهیک آقای دکتر سروش را تحریک می کند تا علیه دکترسخنان 

 :به ادامه گفت و گو بنگرید. نیمی از حقیقت محروم میدارداز 

 .به نظر می رسد خود نصر عالقه مند به سنت عرفانی است: هیکدکتر"

 .بله، اینطور است: سروشدکتر 

http://www.goodreads.com/book/show/142121.A_Young_Muslim_s_Guide_to_the_Modern_World
http://www.goodreads.com/book/show/142121.A_Young_Muslim_s_Guide_to_the_Modern_World
http://www.goodreads.com/book/show/142121.A_Young_Muslim_s_Guide_to_the_Modern_World
http://www.goodreads.com/book/show/142121.A_Young_Muslim_s_Guide_to_the_Modern_World
http://www.goodreads.com/book/show/453944.Islam_And_The_Plight_Of_Modern_Man
http://www.goodreads.com/book/show/142124.The_Heart_of_Islam
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 آیا او تحت تأثیر موالناست؟: هیکدکتر

. انی چون ااو یک سنت گراست و از سنت گرایان غیر مسلم. نه او یک مولوی شناس نیست: سروشدکتر 

برای من این سئوال مطرح است که کسی که به سنت عرفانی . کوماراسونی نیز تأثیر گرفته است. ک

عالقه مند است و با ایده های عرفانی نظیر بی صورت بودن خدا و صورت افکندن ما بر او، آشنایی دارد، 

 چرا و چگونه نمی تواند یک پلورالیست نباشد؟

یادم می آید در سخنان اش تکثر ادیان را به آبی تشبیه می کرد . پلورالیست استاو به یک معنا : هیکدکتر

 . که از قله کوه سرازیر می شود و با برخورد با هر صخره شکل آن صخره را به خود می گیرد

به نظر . من البته نمی خواهم زیاد درباره دکتر نصر سخن بگویم، نقاط افتراق ما زیاد است: سروشدکتر 

او . اول، سنت عرفانی و دوم، متفکران غربی ضد مدرنیته: یشه های او از دو منبع سیراب می شوندمن اند

از یک پلمیک ضد غربی متأثر است و همین امر باعث می شود که نسبت به برخی از ایده های مهم سنت 

ی گوید که دنیای او در زندگینامه خودنوشت خود م. غربی بی مهر باشد؛ از جمله نسبت به پلورالیسم دینی

من . بد بوده و جهان جدید نیز علی القاعده بد و استثنائاً خوب است ماقبل مدرن علی القاعده خوب و استثنائاً 

 .او را پیامبر اسالم هویت می دانم، نه اسالم حقیقت

 !"عجب: هیکدکتر

نصر به اندازه پروفسورهیک به دکترآقای دکتر سروش احساس می کند هنوز برای بدبین کردن  در اینجا

 :هیک می گویددکترپس به سراغ مسأله ای شخصی می رود و به . پیش نرفته است کافی 

او به طور مبنایی با ایده های مدرن مسأله دارد و معتقد است قرائت شما از پلورالیسم نیز ملهم از ایده "

 ".های مدرن است

در  ،معرفی میکند ستیزغرب ستیز و مدرنیته  راپروفسور نصر  همیشه و همه جاکه  آقای دکتر سروش

از پلورالیسم غربی و  ایشان قرائتبه دکتر هیک ضد  را پروفسور نصرتا  کند تالش می اینجا 

هیک بزرگتر از آن دکتراما  .هم هست هیکآقای دکتر نصر مخالف پروفسور ، و در نتیجهبشناساند  مدرن

 .بود که اسیر نصر ستیزی شود

از دوران نوجوانی آغاز به خواندن  ایشان ،اول. دکتر سروش دو اعتراف مهم کرده است آقایدر اینجا 

نصر را خوانده پروفسورو همه آثار  ،نصر به زبان فارسی و انگلیسی کرده استپروفسورکتاب های 

نصر عالقه مند به عرفان بوده و می داند که خدا وجود بی صورت است و ما بر او پروفسور ،دوم. است

 . رت می افکنیمصو

 ۷۵۱۱ن بار در سال ان ها بر او را آقای دکتر سروش اولیمدعای خدای بی صورت و صورت افکنی انس

 "ایراد شد و در کتاب  ۷۱۱۷نصر در سال  پروفسورسخنرانی های گیفورد . سخنرانی مطرح کرد ۳در 

معرفت آغازین و تکثر صور . "به زبان انگلیسی و سپس به فارسی منتشر شد "و امر قدسی معرفت

سید حسین نصر، معرفت و امر قدسی، ترجمه فرزاد حاجی ) عنوان فصل نهم کتاب مهم اوست" قدسی

http://alhassanain.org/english/?com=book&id=731
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نصر در این فصل به موضوع تکثر ادیان  پروفسور(. ۸۳۵تا    ۸۵۷صفحاتمیرزایی، نشر فرزان روز، 

این ایده و . ، صورت های خدای بی صورت هستندمی دهد که همه ادیان شرقی و غربیپرداخته و نشان 

بدون اینکه به نظریه پروفسور نصر  سال بعد مطرح می سازد ۷۳نظریه را آقای دکتر سروش حدود 

را صورت بخشی ( ادیان)نصر کلیه صور پروفسورکه  تنها تفاوت در این است. ای بنماید کوچکترین اشاره

در نتیجه، خدای او در مرتبه ای از مراتب، خدای متشخص . و تجلی خود خدای بی صورت می داند

، صورت بخشی ها را کار دکتر سروشآقای اما . ادیان سخنان خدا و وحی هستند و انسانوار متکلم است

نصر  پروفسور. قلمداد می کند که همه را در خواب دیده اند ماسال  پیامبر گرامیعیسی و  و حضرت موسی

 ،نوشته دیگر پروفسور نصر و ،هم به مسأله تکثر ادیان پرداخته است" دین و نظام طبیعت"در کتاب 

انتشارات )  ۷۱۳تا     ۷۳۱در کتاب معرفت جاویدان ، جلد اول، صص  " پلورالیزم دینی و اسالم"

 .به این موضوع میپردازد  هم، (هرمس

از نظر نگارنده، که خود یک شخص آکادمیک است، این حمالت آقای دکتر سروش بر ضّد پروفسور 

های استاندارد  اصله عمیق ایشان از معیارنصر یک نکته مهم را به وضوح به نمایش میگذارد، و آن ف

های برجسته روشنفکر، بخصوص روشنفکر مسلمان، میباشد، چون  آکادمیک برای به نقد کشیدن چهره

گویی نموده و قادر نیست آن بخش از آثار پروفسور نصر را که ظاهراً به آنها نقد دارد دقیقا   ایشان کلی

را یک روشنفکر مدرن مسلمان میداند، حق  ی دکتر سروش که خودآقا. ذکر نموده، و مورد بحث قرار دهد

کند، چون ایشان   قرائت مونولیتیک از اسالم معرفی  سنتی  عنوان یک حامی ندارد پروفسور نصر را به

ها منتقد  این استاندارد. های معمول آکادمیک برای نقد را دنبال کرده و مراعات کنند قادر نیستند استاندارد

گویی اجتناب نموده؛ ثانیا، دقیقا موضوع مورد نقد را روشن نموده، و اگر   میکنند که، اوال، از کلی را ملزم

 ،را ذکر نموده و، سوماً، و فقط آن زمان  تناقضاتی و یا اشتباهاتی در آنها از نظر منتقد موجود میباشد، آنها

  . وجود چنین تناقضات یا اشتباهات را ثابت کند

بخشی از سخنان سیاسی آقای دکتر سروش  لٔه دوم انتقادی خود درباره آقای دکتر سروشنگارنده در مقا

 .و بنا بر این تکرار آنها ضرورتی ندارند مورد بحث قرار داد نصر را  پروفسورعلیه 

 دکتر ابوالقاسم فنایی

شد، آقای دکتر  های آقای دکتر سروش درباره اصالح طلبان که درباال ذکر در پاسخ اول خود به یاوه گویی

، و  نقد متین، غیر شخصی"جألیی پور متذکر شدند که زمانیکه آقای دکتر ابوالقاسم فنأیی در بریتانیا بودند، 

در نتیجه، و مطابق . آقای دکتر سروش منتشر کردند" تئوری بسط تجربه نبوی"به " استدالل محوری

به ایران است، و آن نقد را برای خوشایند معمول، ایشان متهم شدند که هدف ایشان از آن کار بازگشت 

ها و  در هر جای این دنیا نقدی بر نوشته  گویی هر کسی. دستگاه اطالعات جمهوری اسالمی منتشر نمودند

تفکرات آقای دکتر سروش منتشر کند، یا مٔامور وزارت اطالعات جمهوری اسالمی و ضّد اطالعات سپاه 

این   ولی. ا دستکم آن نقد را برای خوش آیند آن دو واحد انجام داده استاست، یا مشغول معامله با آنها، و ی

 .پایان ماجرا نبود

http://www.goodreads.com/book/show/641839.Religion_and_the_Order_of_Nature
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پایان  ۷۵۱۸دکتر فنایی ، همانگونه که خود در دیباچه نوشته اند، در سال   آقای اخالق دین شناسیکتاب 

به بهانه نوشتن یک مقدمه یک  ایشان. دکتر سروش سپرده شد آقاییافت و جهت انتشار به فرزند بزرگ 

در نهایت آقای دکتر فنایی کتاب را پس از گذشت . صفحه ای بر کتاب، انتشار آن را سال ها عقب انداخت

 .منتشر شد ۷۵۱۱در سال  کهل پس گرفت و به نشر نگاه معاصر سپرد سا ۱

اخالق دین شناسی، پژوهشی در مبانی معرفتی و ابوالقاسم فنایی، ) آقای دکتر فنایی در دیباچه کتاب

 :نوشته اند  (۲، نشر نگاه معاصر، ص اخالقی فقه

] نهایی این کتاب را در سال اتمام آن برخی از عزیزانی که از بردن نامشان در اینجا معذورم پیش نویس "

نگارنده بعدها در کمال ناباوری با حقیقتی تلخ مواجه شد و آن این بود که دید . از نظر گذرانده اند[ ۷۵۱۸

این عزیزان بعضی از تعبیرها و جمله های این کتاب را عیناً در سخنرانیها و مکتوبات خود به کار برده 

ع در اینجا صرفاً به خاطر این است که خود را از وذکر این موض. ها اشاره کننداند، بدون اینکه به مأخذ آن

بگذریم از کسانی که موالنا در . اتهام سرقت ادبی مبرا کنم، نه اینکه آن عزیزان را به چنین کاری متهم کنم

ای که  اما نکته". تا بخواند بر سلیمی زان فسون/ حرف درویشان بدزدد مرد دون: "وصفشان گفته است

چنان عیان است که به بیان حاجت ندارد این است که متأسفانه در فرهنگ ما ایرانیان سرشت سرقت ادبی، 

از همه مهم تر اینکه زشتی و نادرستی این نوع سرقت به خاطر . و انواع و اقسام آن شناخته شده نیست

هل اندیشه و قلم در وقت بدین خاطر بعضی از ا. رواج و شیوع آن کمرنگ شده و قبح آن ریخته است

مطالعه و تحقیق دقت و وسواس الزم را در این زمینه به خرج نمی دهند و به عمد یا به سهو در ثبت کردن 

و این مشکل در . و به خاطر سپردن مشخصات کتابشناسی منابع مورد مطالعه خود غفلت می ورزند

ه این می شود که شخص در هنگام نتیج. دو چندان است کسانی که از حافظه ای قوی برخوردارند

سخنرانی یا نگارش، چیزهایی را که در حقیقت ملک معنوی دیگران بوده به خاطر می آورد و گمان می 

 ".کند که آن مطالب به خود او تعلق دارد و به ذهن خود او رسیده است

  .باید مقاله مستقلی نوشته شود این موضوع و این کتابدرباره  به گمان نگارنده

 دکتر محسن کدیور

آقای دکتر  آقای محسن کدیور درباره عبور اعتقادی آقای دکتر سروش از اسالم، بعد از انتشار مقالهٔ 

را به آقای دکتر کدیور در لفافه اتهاماتی را به ایشان نسبت داده، و سروش کوشید تا با سخنانی مبهم و 

ما، هم به قرآن نگاه نقدی داریم و هم به  " عنوانتحت  زیتون وبسایت  با ایشان در مصاحبه. حاشیه براند

 :چنین گفتندکدیور آقای دکتر در سخنانی ناظر به   ”پیامبر

وزارت پر قذارت  شود، و سر نخ همه به  پر خشونتی که در جامعه ما با روشنفکران دینی می  شما به مقابله"

دهد که حکام  ها نشان می این … رسد، نگاه کنید تا عمق تاثیر و قوت نهضت آنها را دریابید می اطالعات

زیرا بنیان حاکمیت خود را بر جهل و . مستبد، تا چه حد از این حرکت هراسیده اند؛ والبته باید بهراسند

ای از  من حتی پاره. ببینداند و لذا هرکس فریاد بزند که امپراطور برهنه است باید عقوبت  جور گذارده

کنند و  در ایمان روشنفکران دینی تشکیک می بینم که کم کم  رفت می  روحانیان را که انتظار از آنها نمی

http://alef.ir/vdcdo50xxyt0sj6.2a2y.html?237842
http://drsoroush.com/fa/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1/
http://drsoroush.com/fa/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1/
http://drsoroush.com/fa/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1/
http://drsoroush.com/fa/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1/
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یک  این. گرفته اندسالح زنگ زده تکفیر را که هیچ برشی ندارد جز به نفع حاکمان جائر، به دست 

 ."خطای مسلم شرعی و تاریخی است

به این اتهام های سنگین آقای دکتر سروش پاسخ دادند و به " انسداد باب نقد"  در مقاله آقای دکتر کدیور 

و آقای دکتر سروش این تهمت ها را برای بستن باب  ،تفصیل نشان دادند که همیشه مخالف تکفیر بوده اند

آقای کدیور نبود، نیازی به پاسخ صریح آقای کدیور وجود اگر این تهمت ها متوجه  .نقد طرح کرده اند

در نقدهای قبلی بطور مستند نشان داد که آقای دکتر سروش بطور  نگارنده از سوی دیگر،  .نداشت

بخش هایی . همزمان در نامه ای بنام فرزند بزرگش بدترین اهانت ها و تحقیرها را نثار آقای کدیور کردند

 .ذکر شدندعیناً از آن نامه را در نقدهای قبلی 

 محمد رضا جالیی پوردکتر

مورد غضب آقای دکتر سروش و مریدان قرار گرفته است، آقای دکتر ما که  جوان دیگر از هموطنان  یکی

" پویش موج سوم،"ایشان بنیانگذار . استفرزند آقای دکتر حمید رضا جالیی پور محمد رضا جألیی پور

بار نیز دستگیر شدند   ، بودند که بخاطر آن سه۷۵۱۱کمپین حمایت از آقایان خاتمی و موسوی در انتخابات 

دین از دانشگاه آکسفورد هم   خود در جامعه شناسی یایشان بعد از دریافت دکتر. در زندان بودندو پنج ماه 

برگزاری سمینار مشکل با ایشان از  .اکنون مشغول گذراندن دوره پست دکتری در دانشگاه هاروارد هستند

معتقد بودند، " ناپلئوندایی جان "مریدان که به تئوری و آقای دکتر سروش. آغاز شد "سنت و مدرنیته"

و  آقای دکتر سروش ظاهراً به دلیل کهچرا؟ . نار کار وزارت اطالعات بوده استیسم ادعا نمودند که

از طرف دیگر آخرین سخنران . طور که مریدان شایسته ایشان میدانند مطرح نشده بودند تفکرات ایشان آن

قرار گرفته بود، چون استاد را در  دکتر سروشآقای سمینار استاد ملکیان بودند که این نیز مورد خشم 

 .پرتو نوری بسیار قوی تر از آنکه بر آقای دکتر سروش تابیده بود قرار داده بود

 .شد "آشکار" بیشترآقای دکتر جألیی پور جوان " بودن عامل نفوذی وزارت اطالعات"ها به مرور  بعد

مهرنامه درباره مجله در شماره هفده  جوان پورجالیی آقای دکتر . ایشان چگونه؟ از طریق نوشته های

 : نوشت چنین فنایی آقای دکتر کتاب 

ترین  دکتر ابوالقاسم فنایی را پیش از انتشار نزد یکی از برجسته« شناسی ای از کتاب  اخالق دین نسخه"

با . است «روشنفکریدینی»های اخیر در سنت  روشنفکران ایرانی بردم و گفتم به نظرم بهترین کتاب سال

ترین کتاب سنت  به نظرم غنی»: وجود آنکه اهل اغراق و تملق نیست ، بعد از خواندن کتاب گفت

ترین الگوی دفاع از دین و نقد  های پس از انقالب است و خردپسندانه روشنفکری دینی در تمام سال

 ". اخالقی دین رسمی

بهترین کتاب روشنفکری دینی پس از انقالب هم توطئه دیگری است که گفته شود ادعا شد که این یادداشت 

 .، نه آقای دکتر سروشنوشته اندفنایی  آقای دکتررا 

http://zeitoons.com/2045
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، از تعداد "ذکر خیر محبوب ترین معلم هایم"در یک پست فیس بوکی بنام  جوانجالیی پوردکتر آقای 

 :در بخشی از این پست نوشت . ایرانی و غیر ایرانی نام برداساتید بسیاری 

در )قدر نظراً و عمالً   ها آن القاسم فنایی، استاد مصطفی ملکیان و استاد آرش نراقی که از آناستاد ابو"

هللا منتظری که در همان چند ماه  آیت...ام که از شکرش عاجزم آموخته( شناسی، اخالق و فلسفه حکمت، دین

داشتم، یک عمر مدیونم که توفیق شرکت در آن را « البالغه نهج»و « السعاده معراج»جلسات هفتگی درس 

پدرم، یوسف اباذری، آیلین بارکر، آنتونی گیدنز، اریک بِک، همایون کاتوزیان و حسین مدرسی ...کردند

های تهران،  شناسی در دانشگاه  کارشناسی ارشد و دکتری جامعه  های کارشناسی، طباطبایی که در دوره

 ". ام بودند پژوهی و دین  تماعیپرینستون بهترین اساتیِد علوم اج/ای و آکسفورد اس ال

نام آقای دکتر سروش در میان آنها نبود و همین برای ایشان مسأله تازه ای پیش آورد و باید پاسخ می گفت 

به گمان نگارنده دلیل غیبت این بود که به آقای که چرا نام آقای دکتر سروش  در این فهرست وجود ندارد؟ 

 .در اینباره داشتند" رویأیی"ایشان   شده بود، و نه" وحی"  موضوع نهدکتر جألیی پور جوان درباره این 

که " کتاب های تأثیرگذار"پست دیگری درباره آقای دکتر جألیی پور جوان  ۸۱۷۵سپتامبر  ۷۵در 

به غیر از متون عرفانی و دینی و ادبی، از آثار زیر . بیشترین تغییر را در او ایجاد کرده اند ارسال کرد

 :بود نام برده

معنویت »و « شناسی اخالق دین»، «دین در ترازوی اخالق»به ویژه )مجموعه آثار ابوالقاسم فنایی "

« احیا و اصالح در اسالم»به ویژه )الرحمان ملک  و فضل( «ی جان آیینه»به ویژه )، آرش نراقی («قدسی

ه بیشترین تاثیر را در نظام باور ک( اند نشده  کدام به فارسی ترجمه که متاسفانه هیچ« اسالم و مدرنیته»و 

ی «الگوهای باور دینِی سازگار با اخالق»اند و به نظرم در میان  ام گذاشته ی اسالمی و اخالقی نواندیشانه

مصطفی (...«مکتب در فرآیند تکامل»به ویژه )حسین مدرسی طباطبایی ...اند شناسم خردپسندترین که می

(... «مشتاقی و مهجوری»و « حدیث آرزومندی»، «مهر ماندگار»، «راهی به رهایی»به ویژه )ملکیان 

 ". از عبدالکریم سروش« اوصاف پارسایان»

این هم موجب عصبانیت . فقط نام یک کتاب از آقای دکتر سروش وجود داشت، نه کتاب های دین شناسانه

 .وی مهر تأکید نهاد" نفوذی بودن"شد و بر  مریدانبسیار 

 :اوج توطئه را به نمایش گذاشت ۸۱۷۱می  ۸۱در  در پست جدید فیس بوکی جوانجالیی پوردکترآقای 

  شخصیت  ام که کلوزآپِ  هاست دنبال شناختن کسانی بوده سال: مصطفی ملکیان  -۷خوبان _ذکر"

اما بعد از . تر از دور باشند اش باشد و از نزدیک دلچسب شات تر از النگ شان زیباتر و دیدنی  منش و 

شدم  روشنفکری و علم و سیاست و دین و هنر متوجه می « بزرگان»دیک از بسیاری از شناخت نز

. شناختم کردم که کاش از نزدیک نمی برخی را حتی آرزو می. شان بیشتر از نوع شایعه بود بزرگی

تر شناختم و در پانزده سال گذشته  مصطفی ملکیان از معدود بزرگانی بود که هر چه بیشتر و از نزدیک

تر شد و بیشتر  اش را بیشتر تماشا کردم، در نظرم بزرگ سفر و حضر جزئیات رفتارها و خصائل در

رغم نقدهایم و اختالف نظرهایی که از موضع شاگرد کوچکش با او دارم، از کمتر  علی. اش داشتم دوست
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مرش، توجه و ث عالوه بر فضل فراوان و پرکارِی روشنگرانه و خوش. ام ی او آموخته انسانی به اندازه

برای دوستان و آشنایان و   ، فروتنی، غمخواری«دیگراِن معمولی»به   و نگاِه بدون ارتفاعش  عمیق  احترام

بودنش او « دردسترس»به عناوین علمی و اجتماعی و   نیازی ، شجاعت تغییر، بی غیرآشنایان، خوب شنیدن

های  ی روزهای سفر و دیدارها و تماس ر همهاز روی دوستی، تقریبا د. است تر  کرده  داشتنی  را دوست

. ام منشی و محبت ندیده ام و در واکنش جز انصاف و بزرگی تلفنِی پرشمار، نظر یا منشی از او را نقد کرده

یکی از دوستان جوانم چند هفته پیش به دیدارش رفته بود و بعد از بحث و اختالف نظری داغ با او در 

من . حق با شما است»: بود که از مصطفی ملکیان در نهایت شنیده بودزده شده  حضور دیگران، شگفت

ی مصاحبه با ابوالقاسم فنایی  ی اندیشه پویا از مصطفی ملکیان درباره وقتی سردبیر مجله« .کردم اشتباه می

آیم از طرف مجله با ایشان مصاحبه  من خودم می»: مشورت خواسته بود، به تشویق اکتفا نکرده و گفته بود

اغلب روشنفکران . ام ها کم از او ندیده از این چشمه. یاب  تواضعی بسیار کم. و این کار را کرد« کنم می

مانند، ولو  شاخص ایران حتی خارج از کالس درس و سالن سخنرانی هم در فیگوِر نمایشِی روشنفکر می

ادا با  م و شفیق و بیمرا مصطفی ملکیان ولی در عین استادی، دوستی خوش! در خانه و سفر و تنهایی

اش  ها پیش بیشتر روی سالمت تن و نشاط عاطفی کاش از سال. کودک درونی مرئی و لطیف است

 (".پارسال از او گرفتم. عکس جدید نیست. )ها به حضور شادابش نیازمندیم کرد که سال گذاری می سرمایه

 مریدان .میدادو دیگران تحت الشعاع قرار  ملکیان را بزرگ می کرد استاد . بود "بدتر"از همه  پستاین 

درگیر شدند و از راه تهمت  جالیی پور دکترآقای بر سر مسائل بسیار دیگری هم با آقای دکتر سروش 

آیا برای مریدان جای این پرسش وجود ندارد که چرا شیخ و  .های بزرگ برایش فضاسازی کردند

 دکترآقای ؟ آیا مرید نبودن شدت حساسیت نشان می دهدایسته به مرادشان حتی به نوشته های یک جوان ش

و یا چه مرجعی گفته که هر کسیکه راجع به اصالح دین و یا   اصال، چه کسی  جالیی پور جرم است؟

سینه "تفسیرات جدیدی از اسالم صحبت کرد، پژوهش نمود، و نوشت، باید زیر علم آقای دکتر سروش 

 "بزنند؟

 روابط با داخل کشور

های بزرگ درباره اصالح  گمان نگارنده از همه زشت تر این حقیقت است که با وجود طرح اتهامبه 

طلبان، دستگاه وابسته به آقای دکتر سروش و خانواده هنوز در ایران حضور دارد و به فعالیت خود ادامه 

هایشان منتشر کتاب. است "صراط"موسسه فرهنگی و انتشاراتی آقای دکتر سروش در ایران دارای .میدهد

سال اخیر آثار ایشان، و همچنین  ۸-۵، اگر چه در شده و در کتابفروشی ها آزادانه بفروش می رسد

 ایشانفرزندان  .نداشته اندهای استاد مجتهد شبستری، اجازه نمایش در فستیوال ساالنه کتاب تهران را  کتاب

، زاکانی آقای علیرضا متعلق به ، که"پنجره"حتی مجله  .رسانه های جمهوری اسالمی مصاحبه می کنند با

 ی حداد عادلغالمعل آقایفرزند ) ین حداد عادلفریدالد ها در ایران، و آقای ترین تندرو از تندرو  یکی

 .کندبا فرزند بزرگ دکتر سروش مصاحبه کرده و منتشر می  ،میباشد  (

 آقای. از دوستان چند دهه گذشته دکتر سروش است  ، وزیر خارجه آقای خاتمی،دکتر کمال خرازی آقای

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی "تاکنون  ۷۵۱۳خرازی با حکم آیت هللا خامنه ای از سال دکتر

http://www.rahesabz.net/story/59408
http://www.rahesabz.net/story/59408
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=216
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=216
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فرزند کوچک . است" پژوهشکده علوم شناختی"نامبرده دارای یک دانشگاه خصوصی به نام . است" ایران

در " درآمدی بر روان شناسی و عصب پژوهی اخالقی"آقای دکتر سروش یک دوره آنالین تحت عنوان 

غ راین در حالی است که بسیاری از فا و ،درس داد در پژوهشکده علوم شناختی۱۳۷۵بهار-۱۲۷۵زمستان

 .التحصیالن در ایران بیکار هستند و بسیاری از افراد حق تدریس ندارند

ها در زندان جمهوری  بعد از همه اینها، آقای دکتر سروش به اصالح طلبان، که بسیاری از آنها سال

از حامیان آنها،   اسالمی بسر بردند و یا هنوز هستند؛ بسیاری از آنها از مشاغل خود اخراج شدند، و برخی

. را میزند آنها" نفوذی بودن"د دکتر محسن کدیور ممنوع القلم هستند، تهمت معامله با حاکمیت و یا ننما

 .خداوندا، به تو پناه میبرم

  درون شخصیتو  انسانزبان 

 :فرمودند  امام علی. آدمی خود را از طریق زبانش آشکار و آفتابی می سازد

زبان عاقل، پشت قلب او قرار دارد، و قلب احمق، پشت : لسانهلسان العاقل وراء قلبه و قلب االحمق وراء "

 (. ۲۱نهج البالغه،  حکمت ) "زبان او جاى گرفته است

 (. ۷۲۱نهج البالغه ؛ حکمت )  "انسان زیر زبان خود پنهان است"

نهج ) "خداوند بهشت را بر مردم بد زبان که هرچه بگویند و شنوند اهمیت نمی دهند ؛ حرام کرده است"

 (. ۷۵۳۱الفصاحه ؛ حدیث 

 (. ۷۲۲۸۱میزان ؛ )  "هرکه به دیگران دشنام دهد ؛ همانگونه پاسخ می شنود"

. گوینده گذاشته باشند، باید در زبان او خود را نشان دهند شخصیتعرفان و دین و معنویت اگر اثری در 

و هتاکی می کند، هیچ نشانی از  ،می زنداساس و بدون منبع معتبر  بی زبانی که دروغ می گوید، تهمت 

تهمت بی دینی به مسلمانان معتقد زدن  .وجود ندارد ش گوینده او دین در آن و ،معنویت ،اخالق ،عرفان

 .هیچ نسبتی با اخالق و عرفان نداشته و شخصیت واقعی گوینده را آشکار می سازد

 کالم پایانی

خوب و قابل دفاع  هر کاری که آقای دکتر سروش انجام می دهند، از نظر مریدان حقیقت این است که

اگر به واقع رابطه مرید و مرادی میان آنان برقرار نیست، چرا حتی یک نفر از آنان نقدی بر اتهام . است

زنی های آقای دکتر سروش ننوشت؟ آیا تهمت و دروغگویی بزرگ درباره همه اصالح طلبها قابل نقد 

وظیفه مرید تبعیث محض و مطلق است و خطای شیخ بهتر از "فرموده اند که  "ولی خدا"بود؟ یا چون ن

  همه به توجیه هتاکی ها، دروغگویی ها و تهمت زنی های پرداختند؟ ،"صواب مرید است

، چرا در برابر تهمت های بزرگ ایشان رابطه مرید و مرادی نداشتهاگر طرفداران آقای دکتر سروش با 

که توسط ایشان به اصالح طلبان زده شده، سکوت  ... بی دینی، سفاهت، جهالت، سازش با حکومت، و
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حول محور آقای دکتر سروش ساخته شده است که شیخ هر  گروهی کرده و یا آنها را توجیه می کنند؟ 

درت و توانایی حاال اینکه آقای دکتر سروش چه تعداد مرید داشته و آیا ق. ادعایی کند، اعضا می پذیرند

هزار عضو داشته  گروهیممکن است . نیستند اصل قضیه مالک های نافی ،دیریت و رهبری دارند یا نهم

آرای بسیار متمایز رهبر و پیروانی است  گروهاما اساس . ممکن است رهبر فردی غیر مدبر باشد. باشد

با اینکه در مقابل . توجیه می کنندکه کورکورانه همه مدعیاتش را پذیرفته و همه گفتار و کردارش را 

خودمحوری را می بینند، بازهم او را بزرگ و عارف قلمداد  ،بدزبانی ،دروغ گویی ،چشمشان تهمت زنی

مهم ." کند، باید اردک باشد اگر مثل اردک راه میرود، و مثل اردک رفتار می"بقول امریکایی ها،  .می کنند

 .مهم این است که مراد و مریدان مانند آن عمل میکنند. به گروه اطالق شود" فرقه"نیست صفت 

اتهام آقای دکتر سروش به منتقدان خود، که یا اصالح طلب هستند و یا از اصالح طلبان در ایران حمایت 

همانطور که نگارنده در چهار . با حاکمیت جمهوری اسالمی بسیار سخیف است" معامله"میکنند، درباره 

درباره آقای دکتر سروش بطور مستند مورد بحث قرار قرار داد، ایشان و مریدان به مقالٔه انتقادی خود 

دارند با فحاشی، دروغ، و اتهام زدن   ها و منتقدان، و یا دستکم سکوت، سعی جای پاسخ گویی به نقد

ا ه صرف نظر از قباحت این روش، برای نگارنده که سال. منتقدین را وادار به عقب نشینی و سکوت کنند

های ایشان بسیار آموخت، این نوع  برای آقای دکتر سروش نهایت احترام را قائل بود و از کتب و نوشته

 شیخ تهمت زن و تکفیر گر کجا و عاشق خدا کجا؟ .برخورد هم بسیار عجیب است، و هم بسیار دردناک

خود بشمار می " مانع"آنها را  و میکنند  اصالح طلبان را رقیب سیاسی خود تلقی آقای دکتر سروش اگر

ایشان از   یک حامی. بیندازند خود  نشین واشنگتننزدیکترین یاران سیاسی به   نگاهی ، بهتر استآورند

طلبان در ارتباط نزدیک بوده  ترین محافل راست، البی اسرائیل، و جنگ بدو ورود به آمریکا با افراطی

بطور مستند نشان   ، دیگری به انگلیسیو  به فارسی  یکیدر دو مقالٔه، در گذشته  را در است، که نگارنده آنها

همین شخص اخیرا با تروریست تجزیه طلبی مانند مصطفی هجری در پاریس، به همراه گروهی . داد

 تجزیه طلب ، که این موضوع مورد استفاده حامیان آن تروریستمالقات نمودهای خود  دیگر از هم پالگی

" جراحی سرطان"های اقتصادی و تهدید نظامی بر ضّد کشور به مثابه  دیگری از تحریم آن. گرفترار ق

به مرحله تعیین کننده رسیدن استفاده نظامی جمهوری اسالمی از "ای دروغ در  حمایت کرد، اعالمیه

شدن با " همسو"خواهان  ،منتشر نمود مانند خود نفر دیگر ۷۱۲نوشت، و با امضای " ای تکنولوژی هسته

، و اخیرا در یک مصاحبه تجزیه طلبی اقوام شد ماهای کمرشکن بر مردم  برای فشار  های خارجی قدرت

در اذهان ایرانیان  آقای دکتر سروشبا این یاران سیاسی، حقیقتاً نام نیکی از  .را حق آنها دانست  ایرانی

را بعنوان نزدیکترین  افرادی چنینخود  آقای دکتر سروش .مدافع تمامیت ارضی کشور باقی نخواهد ماند

 .مهیای افرادی از اینگونه است  ایشانو خصوصیات شخصی  کرده اند سیاسی خود انتخابیاران 

 

 

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/01/173528.php
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/03/different-shades-of-green.html
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/25629

