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 روایت مغلوط و رهزنِ دکتر پورجوادي

  
خواندم. در مواجهۀ اول، از  ، نوشتۀ نصراهللا پورجوادي را"خواب آشفته روشنفکري دینی"طلب هشت روز پیش م ـ هفت 

ملکیان، جناب محمد علی موحد و دوست عزیزم احمد هاشمی آمده بود تعجب  نکاتی که در آن نوشته به نقل از جناب مصطفی
ین نداشت. هنگامی که پاسخ اولیه وهمچن با تصویري که محصول آشنایی شخصیِ درازآهنگ من با این عزیزان است، مطابقت کردم؛

مشحون از  مهمانی به روایت احمد هاشمی را خواندم؛ دریافتم که روایت جناب پورجوادي متن پیادة شده بخشی از ما وقع آن
سروش مطمح نظر بوده، نه قیاس تلویحی وتصریحی ایشان با احمد  نِ عبدالکریمخلط و خطا بوده؛ نه بحث از دین جدید آورد

ک؛ دینی در آیندة دور و نزدی به نام دین توسط روشنفکران» انقالب دومی«گرفته و نه قصۀ تالش براي تحقق  کسروي صورت
مهر  امد هاشمی نیز بر این تصویر و تلقیگفتگوي اخیرِ شفاهی با احم». انشاء غلط خط غلط ، دفتر غلط، امالء غلط،«هیچکدام: 

 .تایید زد

بنديِ تواند تا این میزان در تقریرو صورتخواندن متنِ پیاده شده از نوارِ آن جلسه، در حیرت فرو رفتم که چطور کسی می با
اخته چگونگی س از قبیلها، برانگیز است که این میزان از خطا در دیگر روایتملأکند؟! ت آنچه یک شب از وقوع آن گذشته خطا

انقالب در مکتوبات فیس بوکیِ اخیر جناب پورجوادي  عبدالکریم سروش در سالهاي منتهی به (pen name) شدن اسم قلمی
جفاکارانه در معرفی کردن عبدالکریم  اي که برخی، مغرضانه وهمزمانی این همه خطا با یکدیگر را در زمانه دانم،راه یافته است. نمی

 !!د؟اند، چگونه باید دید و تفسیر کرقرن بیست و یکم از یکدیگر سبقت گرفته عنوان پیامبر جدید ظهور کرده در سروش به

رفتیِ هاي معلل و غیرمعمغلوط و رهزن ایشان، سویه اند، روشن است که انتشار مطالبدوستان کثیري در روزهاي اخیر برایم نوشته
  !!... که اینطور نباشددانم، انشاءاهللا قوي و پرنگی دارد؛ نمی

اند، براي خواندن آن می توانند به لینک دوستان و عزیزانی که متنِ پیاده شدة ماجراي آن مهمانی به قلم احمد هاشمی را ندیده
  :کنند زیر مراجعه

https://www.facebook.com/a.haashemi/posts/10154586597418446 
 

  پرسش آن مهمانی چه بود؟
 ")ي روشنفکري دینی (گزارش یک مهمانیخواب آشفته"بوکی آقاي دکتر پورجوادي با عنوان عطف به یادداشت فیسـ 

 مهر، حدود یک ساعتی پس از آغاز مجلس، میزبان محترم و برخی مهمانان از 29 کوچک در ابتدا باید توضیح دهم که در مهمانی
خود راه «اساتید محترم بحث را جهتی بدهم و بعد  هایی ازبرده شود با پرسشکه بهره بیشتري از جلسه بنده خواستند براي آن

هم  شود. همهمی ي سخن دست به دستکند و رشتهها کسی بحثی را آغاز میاغلب این مجلس در». بگویدت که چون باید رفت
شنفکري نگاري رواي که در تاریخپروژه بردناست. من براي پیش کنند. مجلسِ درس نیست، مجلسِ بحثآزادانه یکدیگر را نقد می

بوده است، فرصت را غنیمت  ي امکان و امتناع روشنفکري دینی مطرحاي که دربارهي بحث قدیمیدر ادامه در دست دارم و
 هايامیان اصالحگري و بدعت بپرسم. تصمیم گرفتم سؤال را با توجه به سروصد ي مرزدانستم تا نظر دوستان و استادان را درباره

 تازه مطرح کنم. از من خواسته شد پرسش را ي پروژه روشنفکري دینی دکتر سروش و منجرشدن آن به تأسیس آییناخیر درباره
م فراه خاطرات دکتر موحد از احمد کسروي و نظر ایشان درباره پروژه پاکدینی او هم جوري مطرح کنم که مجالی براي شنیدن
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هاي نوشته ياي بود دربارهفایل قسمت اول پرسش من که مقدمه از مهمانی به دستم رسید. در این امروز صبح فایل صوتی قسمتی
بط شده مقدمه پاسخ دکتر موحد ض اما خوشبختانه تقریر استاد ملکیان از پرسش بنده در نراقی و گنجی ضبط نشده، اخیر آقایان

 محل جمله معترضه) و پس از آن توضیح دکتر ملکیان عیناً چنین است (صورت است. بخش اصلی سؤال من (با اندکی تغییر در
 خواستم نظرحاال من می«... هاشمی: ): است وگوها همه بداهه و خودمانی بودهگفتاري پرسش و پاسخ حاکی از آن است که گفت

قی تان روشنفکر دینی تلفکري اي از حیاتهر حال در دورهبا توجه به این که بهـ  ملکیان) را بدانم حضرتعالی (خطاب به آقاي
 رحاال این که مثالً آقاي دکتـ پسندید کردید، یا از ابتدا این وصف را نمی شدید؛ بعد مشهور شد که منتقد هستید، یا عدولمی

 است ايمانهي خیلی فرعی و شاید عواکه مسأله رسدنظرم میمحل بحث ما نیست؛ به سروش ادعاي نبوتی دارد یا ندارد که اصالً
ی به بعد جای شما مرز اصالح دینی کجاست؟ این پرسشی [است] که در طول تاریخ هم بوده که از خواستم بپرسم که به نظرمیـ 

شود ا میشود و اسمش رفکري یا عملی یا یک آیین می شود و بدعت تعبیر به خروج از یک سیستمنوآوري تبدیل به بدعت می
زي بیاید شد به این که چی و بعد باالخره منجر "پاکدینی"تجربه تاریخی ما از کاري که کسروي کرد در  به گذاشت راه نو. با توجه

به آقاي موحد: آقاي دکتر آقاي ملکیان خطاب . حضرات را بدانم در این باره خواستم نظراي از آن بشود، میکه تلقی دین تازه
ي تري از ماجرا بدهد تا زمینهاینجا من از میزبان خواهش کردم شرح مفصل در( .من خبر ندارم. من ندیدم«آقاي موحد: د. بفرمایی
 ).براي آقاي موحد تقریر کنند آشکار شود. و سرانجام قرار شد خود استاد ملکیان در ضمن پاسخگویی پرسش را بحث

و د هشت ماه اخیرهفتتقریباً در شش دکتر [موحد] این است که چون در این اواخر، بله، سؤال دکتر هاشمی آقاي«آقاي ملکیان: 
تأسیس یک مثالً کیش جدید، آیین جدید است و مثالً  تا از روشنفکران در واقع این سخن را پیش نهادند که دکتر سروش در پی

را  شاگردي آقاي دکتر سروش و امثال ذلک، و دو تا از کسانی که قبالً "آیین سروش" ،"ي سروشیهفرقه" حاال تعبیر کنیم به
از این که واقعاً دکتر سروش در پی تأسیس یک کیش و آیین جدید به نام  پرسند که حاال فارغکردند؛ آقاي دکتر هاشمی میمی

درون یک دین یا من بدعتگذارم و  هست یا نیست، که آن داستان دیگري است، اصالً مرز بین این که من اصالحگرم در خودش
 کنم [کجاست؟] بهکنم، تأسیس میمذهب، و دارم دین و مذهب جدیدي احداث می ین، از یککنم از یک ددارم راهم را جدا می

دارد تفسیرهاي  اش است ولیدر دامن دین نیاکانی تعبیر دیگر، یک متفکر دینی یا یک روشنفکر دینی را تا کی قبول کنیم که هنوز
کم دیگر دارد کم دین آبایی و اجدادي خودش بیرون رفته و به بعد بگوییم نه دیگر او از دامن دهد و از کیجدیدي به دست می

گیرد و اجدادش نیست بلکه در عرض دین آبا و اجدادش قرار می گوید که دیگر در طول دین آن آبا وکم سخن نوئی میکم
از دین  است مفسر نوینی یک شق در عرض آن دین. یعنی مثالً فرض کنید که آقاي ایکس را بگوییم این شود یک بدیل ومی

کند]. مرز بین اصالحگري دینی کرده و دارد حاال یک دین جدیدي [عرضه می اسالم یا بگوییم نه دیگر ایشان از دین اسالم گذر
بنیانگذار یک دین و مذهب شدن چیست؟  حتی به تعبیري روشنفکري درون دینی با بیرون رفتن از مرزهاي یک دین و خود یا

 از شما - که اصالً کاري به آن بحث در واقع نداریم. سؤال آقاي دکتر هاشمی از اساتید خاص دکتر سروشحاال فارغ از این مورد
پاسخ دکتر موحد و دکتر ملکیان به این پرسش  .در واقع (خطاب به دکتر موحد) و آقاي دکتر پورجوادي و سایر اساتید این بود

آنجا که این مهمانیِ دوستانه  ها و نقدهایشان را مطرح کردند، اما ازالخوب درافکند و حاضران جلسه هم سؤ بحثی علمی و بسیار
 کنمدوستان و استادان گرفته نشده بود، به همین مقدار بسنده می هاياي براي ضبط گفتهعمومی نبود و اجازه

 


