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دوستان و مخاطبانِ متعدد ساکن داخل و خارج کشور  يرو را در پاسخ به  پرسشها شیسطور پ

  .سمینویکردم، م افتیدر ریاخ يکه در روزها
 در وریمحسن کد يمنتشر شده از آقا يدئویناظر به و ریچند روز اخ یمطالب منتشر شده ط 

سروش را رصد کردم و خواندم. صبر کردم  میعبدالکر يو  پاسخ آقا» جرعه« یِنستاگرامیصفحه ا
هم. ن انیخود را بازگو کنم و با دوستان در م یو موضع شخص يچند روز فاصله افتد، سپس داور

 میبدالکربا ع یفارغ از رابطه نسب ،ینید یشینواند ۀاز خانواد يبه عنوان عضو سم،ینویم لیآنچه در ذ
  سروش است.                                                      

 ییدر جا شانی. ادمی) را بطور کامل شن1400ماه سال بهمنباب ( نیا وردریکد يآقا یسخنران لیفا
 قهیصد و يسروش، مجتهد شبستر میعبدالکرطلبان (نظر دیتجد دیگو یبه صراحت م یاز سخنران

به  یسک یاست. وقت شانیا ریتعب نیع» متفاوت نید«هستند. » متفاوت نید«)، در کار آوردنِ یوسمق
 ریخود خارج شده است. تعب نِیشیپ نیسابق از د ۀ، در رتبآورد، منطقاًیم» متفاوت نید« ور،یزعم کد

  شده است.  ادیکردن و مرتد انگاشتن افراد  ریسابق، تکف نیخارج شدن از د گرِید
ها تیچند سال قبل در نقد ارتداد، مقاله و کتاب منتشر کرده است. آن آثار و فعال ورین کدمحس 

 شانیا ریبر سخنان اخ ياآثار نگران کننده حال، منطقاً نیو رهگشاست. در ع کویخود ن يدر جا
 قام عمل بهو در م سدیبنو د،یبگو یسخن درست یکس ستیشود و متصور نیشود. مگر نمیمترتب م

ه قدر و ب میاز ما سازوار عمل کن کیاست. چه بهتر که هر  یرفتار کند؟؟ البته که شدن يگرینحو د
سخنان  ۀموجه و منصفانه بر اساس مجموع يِنشود؛ اما داور دهیدر نظر و عمل ما د يوسع، ناسازگار

  .      ردیگیما صورت م يهاو کنش
  انشیدر مکتوبات و سخنان ا یدرون يض و ناسازگاررخ داده، تناق نجایآنچه ا ابم،ییمرد چنانکه

» تفاوتم نید«نسبت  یعنیکه بدان تفوه نکرده و آنرا نگفته؛  وریسخن کد یِاست. مفروض منطق
ن   سابق. نیعبارتست از خروج از د  ،»نیاز د یقرائت متفاوت«نه  ،یو بهمان یآوردن به ف
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ق یکوررنگ ای ینید یکوررنگ«ه مقال ور،یدر نقد سخنانِ کد ش،یماه پچند    تیرا در سا »؟یاخ
ل »نیآن نید« ت هسته سخ«در دفاع از  شانیا يهامنتشر کردم. در آنجا ضعف و ناموجه بودنِ استد

م   ام. کرده نییتب  لیرا به تفص» اس
 ،حاًیرتص ایو  حاًیکه تلو یما در برابر سخنان ۀاست. به نزد من، هم يگریاز لون د یبحث کنون اما

 نیچن میو اجازه نده میو آنرا محکوم کن میریموضع بگ دیو طرد استشمام شود، با ریتکف ياز آن بو
 یتیاهم دارم،نخبر  وریکد يآقا یشخص ۀزی. من از انگردیپا بگ ینید یشینواند ۀدر نحل ییسنت ناروا

که  است، شانیندارد. آنچه، مهم است و محل اتکا و استناد، سخنان منتشر شده ا یهم در بحث کنون
ذهان نیتوان به نحو ب یم ردنِ نقش ک فایا شان،یآن بحث و گفتگو کرد. از مجموع سخنان ا ۀدربار یا
ن زانیبه م نو فقاهت و نمره داد انتید ۀدر عرص »يخط نگهدار«و » یسوزن بان« م ف و  یاس

  شود. یبه ذهن متبادر م  ینبهما
 يریتکف ۀناگفت یِو آن، مفروض منطق نیبه ا» متفاوت نید«کنم، نسبت دادنِ آوردنِ  یم دیاز هم تاکب

م) را ترك نکرده باشد، من نجایدر اسابق ( نید یدارد؛ چرا که تا کس تفاوت م نیتواند دینم طقاًاس
  .                   اوردیب ياازهو ت

هست،  ارتداد گریسابق و به زبان د نیخروج از د ور،یکد يناگفته سخنان آقا یِمفروض منطق اگر
، »تفاوتم نید«نقد کرد. گفتن  پرداخت و آنرا صراحتاً دیمسئله مهم با نیکه به نظرم من هست؛ به ا

به  و اشتد یخطا پوش دهیباب د نیدر ا دیدارد. نبا یلوازم خطرناک ،»نیاز د یقرائت متفاوت«نه 
  سهولت از آن گذشت..                                                                           

م واقع« يسودا رخود،یدر سخنان اخ وریکد يآقا ن،یبر ا افزون پروراند و از یرا در سر م »یاس
هه سه د یمتاخر ط ینید یشینواند اتیاز ادب یکه متاسفانه حجم مهم ینگرش رد؛یگ ین سراغ مآ

سخن  لیصبه تف »نیبودن د ریپذقرائت«باب که در ییبرد؛ گو یو به محاق م ردیگ یم دهیرا ناد ریاخ
ان از مخالف يریحول آن شکل نگرفته و کث یانبوه اتیمبحث چکش نخورده، ادب نیرانده نشده، ا

  اند.  رفتهیآنرا نپذ ن،یشیپ
 ور،یمشابه انگاشتن از منظر کد زانیست نینظر طلبان را با آراء د دیسخنان تجد م،یدرگذر نکهیا از
ق ریو ناموجه است، هم غ قینادق هم  يدهد و باب را برایمست م انیبه کف زنگ غیکه ت ؛یاخ

  کند.یباز م نظر طلب دیتجد شانیا ریبه تعب یِنید شانیندمخالفان با نوا یِمعرفت ریتند غ يبرخوردها
  


