
  
  
  
  

 چماق ارتداد
  

ام. پاسخ داده خود» کانال تلگرامیِ« هاي دوستان و عزیزان بسیاري از طریقهشت ماه گذشته، به تفاریق، به پرسش طی
 :دوستان، امروز در کانالم منتشر شده است متن زیر، در پاسخ به سؤال یکی از

اً آخرین دکتر سروش، خصوص» رسوالنۀ رؤیاهاي«جی به عنوان نقد نظریۀ نظرتان دربارة سلسله مقاالت اکبر گن: سؤال
 چیست؟» سروش و وعدة عالمگیر شدن فرقه سروشیه ادعاي پیامبري«مقالۀ ایشان تحت عنوان 

پاسخ: حقیقتش بناي سخن گفتن دربارة سلسله مقاالت ایشان در این باب را نداشتم و ندارم؛ چرا که فاقد معیارهاي 
و  از جنس بولتن نویسی اند و نظیر اکثر کارهاي ایشان در این حوزههاي عالمانه و منصفانهو پژوهش تحقیق حداقلیِ

مضافاً که ایشان، به گواهی پیشینۀ معرفتی و نوع آثارش، ورودي  پرونده سازي و آسمان و ریسمان را به هم بافتن است؛
هاي لمکتوباتش، جز نقل قو فاقد بضاعت و صالحیت الزم است وها، فلسفی ندارد و در این عرصه ـ االهیاتی در مسائل

غیر قابل استفاده است. اما، از آنجایی که نوشتۀ اخیر ایشان متضمن  آورد، ارزشی ندارد وفراوانی که از عمرو و زید می
. نویسما میسطر رداده، این چند  سازي به عبدالکریم سروشتهمتی آشکار است و نسبت ادعاي پیامبري و فرقه بهتان و

دهیم، اندك داللتی بر ادعاي پیامبري  هاي گنجی از سروش را که در مقالۀ خود آورده، کنار هم قرارتمام نقل قول اگر
 یا گنجی با مقولۀ استنتاج منطقی آشنایی ندارد و نتایجی که از مقدمات (نقل کند. پس،سازي توسط سروش نمیو فرقه

صومت آشفته و مغشوش است؛ و یا از سر خ یشتر به شوخی و مزاح شباهت دارد، محصول ذهنیقولها) گرفته، نتایجی که ب
نیاد ب مقاله و توسعاً این سري مقاالت را نوشته است. هر کدام که باشد، ادعاهاي بی و عداوت و به قصد پرونده سازي، این

یجۀ االسف، تنها نترداختنِ بیش از این را ندارد. معپ هاي ناموجه ایشان در ترازوي تحقیق وزنی ندارد و ارزشو اتهام زنی
ان مست و جار زنگی گنجی (که روزگاري در سپاه به بولتن نویسی اشتغال داشت)، دادن تیغ به کف انتشار این مقاالت

ارتداد  قعبدالکریم سروش) از دایرة دیانت اسالم خارج شده، چما اید که فالنیزدن این امر است که ایهاالناس چه نشسته
 .بردارید و حقّ او را کف دستش بگذارید و تکفیر

 


