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 ریشماره، چنانکه از تصو نیاز ا یدر تهران منتشر شده، بخش  راًیاخ »ارانیقلم « هیآخر نشر ةشمار
ر است. معاص »یِنید یشینواند«و  »ینید يروشنفکر« يِفکر ۀناظر به نحل د،یآیمبر زیجلد آن ن يرو

ام تیسا و یتلگرام انالدر ک شیآن چند روز پ لیانجام شده که فا يامصاحبه زیپرونده، با من ن نیدر ا
  قرار گرفته است.

تشار به مناسبت ان انجام مصاحبه با من تماس گرفته شد، گفتند که قرار است يکه برا یهنگام
 ياپرونده ییطباطبا يهاد  ۀ، نوشت»سروش مینسل پس از عبدالکر کی: ینید شانینواند ثیحد«کتاب 

 واندنخو  هیو به سؤاالت طرح شده، پاسخ دادم. اما، پس از انتشار نشر رفتمیمنتشر شود. من هم پذ
ؤلف سطور و  م نیا ةکه با نگارند ییهاکه تنها مصاحبه افتمیسفانه درأپرونده، مت يتمام جستارها

ناظر به مباحث  یاکرم یانجام شده با موس ۀمصاحب يو تا حدود ییطباطبا يمحترم کتاب، هاد
تاب به ک نیکه آثارشان در ا ياینید شیو سروش دباغ است، سه نواند یآرش نراق ،ییابوالقاسم فنا

  دارد. يگرید يمطالب سمت و سو یبحث گذاشته شده،  و باق
سؤاالت  تا طرح ،»ینید يروشنفکر انِیآغاز پا« تریت دنیو  برگز هینشر زیآمطنتیطرح جلد ش از

 یمیهید اریو خشا ينصر اهللا پورجواد ،یاکرم یکه با موس ییهادار و مغرضانه در مصاحبهجهت اًیقو
مرور  و ینو بازخوا قتیحق ينه تحر ه،ینشر نیگردانندگان ا تیکه قصد و ن دیآیمانجام شده، بر

ست.        ا یحساب گروه هیتصف ی؛ بلکه نوعمعاصر رانیمؤثر در ا يفکر ۀنحل نیا راثیم  ۀمنصفان
ه منتشر کتاب تاز ةدربار به دروغ به من گفتند که قرار است پرونده تماماً هیدر واقع گردانندگان نشر

 یِستیکردند؛ شگرد ژورنال رمنتش يگریباشد و در مقام عمل معجون د »ینید شانینواند ثیحد« ةشد
 شکل منتشر شود، مسلماً نیدانستم قرار است پرونده به ایو رماننده. اگر م یاخالق ریو غ حِیقب

  کردم.یکار مشارکت نم نیکردم و در ا یمصاحبه نم
 ۀخود را از ماده و صورت و موضوع و محمولِ مصاحب قیسف عمأتوانم تیحال، نم نیدر ع

در سراسر  انشیا ۀو مغرضان زیآمفیابراز نکنم. از لحنِ تند و تخف يصورت گرفته با نصراهللا پورجواد
طرح شده  مطالب انصافاً م؛یطلبد، که در گذریم یشناختو نه معرفت یشناختروان لیمصاحبه که تحل

 ۀمصاحبه شونده با  نحل قیعم يِخبریو ب ییآشنااست و  از  نا یمحتوا و سطح کمو   هیما کم
 شانیده سال است نواند المثل، حدوداًیکند. فیم تیحکا ریاخ يهاو آثار شان در دهه  ینید یشینواند

 رادیه اب یهِ مقنع و موج یِشناختو داللت یتجرب يهادر مکتوبات و سخنانِ خود، پاسخ متاخر، ینید
آن  خواندن» پهن شیکوسه و ر«و  »يآبغوره فلز«و  »ینید يروشنفکر« بیترک  یِدرون يناسازگار

ا طرح ر رادیا نیا گرینحله د نیا يجد یِمیاز منتقدان قد یکه برخ يبه نحو اند؛منتقدان داده ياز سو
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کرده  یخوب تتبعات ،یمیقد یِکه در  باب متون عرفان يکنند. حال، از غرائب است که پورجوادینم
نهاده و  سخن  يادر حوزه ينخ نما شده را طرح کرده و پا رادیا نیمنتشر نموده، ا ییکویو آثار ن

 ریاخ ۀدر دو ده ینید یشیمباحث نواند یغن اتیندارد و  از ادب يرانده که روشن است بدان ورود
  خبر است. یپاك ب
، فقط کردن مغرضانه فیدر مقام طعن زدن و تخف ،»ارانیقلم «روزگاراست که اصحاب  طنز

درازآهنگ خود در  تیفعال یکه  ط یرسد؛ جماعتیقبا م کی یِنید یشیزورشان به جماعت نواند
خود  يه و در جابر آفتاب افکند یکیرا به ن شیخو تیحرصداقت و جسارت و  ر،یاخ يهادهه
 یرفتو مع يمرز و بوم به کار فکر نیکه در ا یجماعات گریکه د ییاند. تو گوپرداخته همآن را  نهیهز

 المثل، آراء و سخنان ویندارند، و ف يانتقاد یو بازخوان یبه بررس يازیاشتغال دارند، ن یاسیو س
 يار... عیاحمد جنّت  ،یجانیصادق الر ،يزدیمحمد  ،يزدیمصباح  یمحمد تق رینظ یونیرفتار روحان

 ینید شانیروشن است که حمله کردنِ مکرر به نواند است!! یو عمل ينظر ياز اشکاالت و خطاها
 یاند و به کنجپناه یندارند و ب ارید نیاز قدرت و ثروت در ا ياحظّ و بهره ،یکنون طیکه در شرا

از درها و  یبرخ ةندیمبارك است و  گشا يخود امر يکه در جا ست،یبردار ننهینه تنها هز ده،یخز
که تحوالت  یکسان يخواهد و  براینم یامور، هوش چندان نی!!  فهم ایها، چنانکه افتد و دانقفل
  . داستیاند، روشن و هورا رصد کرده ریاخ يدهه ها یِاسیو س يفکر

 طلب است تیجماعت طلبکارِ عاف نیا ۀپر طمطراق ِروشنفکران يهاهیآزارتر ماجرا، داعبخش دل
ام به مش یطلب قتیالمت و حقس صدق و يبو چیکه از آنها ه يایکه گوش فلک را پر کرده؛ دواع

چون  یگانو جسارت و شجاعت و صداقت بزر تیاز حر ياحضرات، ذره نی. کاش ارسدینم
و قابل را به ارث برده بودند:                                                                                         يو بازرگان  و منتظر یعتیشر
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