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  پرسش و پاسخ با سروش دباغ در کانال تلگرام جلسه 
  
  

  .است عرفان و ینید ي،روشنفکریلیتحل ي فلسفه حوزه در ییآشنا نام ي چهره دباغ سروش دکتر
 قیقد نمودگار شانیا ییگو اوست،تو "یمعلم" ي هیبودن،روح شهیاند ي حوزه در یعلم يا چهره بر عالوه او بارز ي صهیخص از اما
 لیخ ،برآفتاب ،همچونیعموم افکار ریتنو جهت در شیخو يها يروشنگر را،با ارشانیبس دانش آفتاب شهیهم که اند "معلم" ي واژه

 نیبد و اند رد،تاباندهیگ ینم آرام دیتقل به روحشان و نشسته یگرم به رشانیضم تفحص،در و قیتحق به عشق که شیخو مشتاق مخاطبان
 در را ییزابس سهم سان نیبد و آراسته -)پرسش قبال در ییپاسخگو به یاخالق التزام(-عمل جوهر به را شیخو علم جمال جد به گون

  .اند کرده فایا -،یفزون به رو یکاست از انایاح- شیخو مخاطبان دانش سطح باالبردن
 گم عنصر) محقق و دانشجو و مشتاق مخاطب قبال در بودن پاسخگو و یمعلم(یارزش صهیخص نیا داستیپ ناگفته که ستین يدیترد
 شهیاند يدانهایم و بکوشند شیخو سهم به خال نیا پوشش جد،در به ستیبا ما شمندانیاند و روشنفکران و ماست يروشنفکر ي جامعه

  .بخشند یفراخ اقیس نیبد را قیتحق و
) عضو هزار 3000 بر بالغ(خود یتلگرام کانال و) عضو400 با(ها گروه در شیخو مخاطبان يندا به دباغ سروش دکتر جناب رایاخ
 يپرسشها قبال رد زنده يا جلسه در را شتنیع،خویبد و دهیپسند و کین تیغا به یحرکت در و دادند یمحقق و یشگیاند فراخور یپاسخ

  .نندیبنش ها پرسش آن بر زنده ییپاسخگو به تا گذارند شیخو نیمخاطب
  .است مذکور جلسه آن از کامل و شده مدون یصورت دیآ یم لیذ در آنچه
  :خوانم فرا نکته کی در تامل به را سطور نیا یگرام ي خواننده لمیما ابتدعا

 که یکم مجال ،و)ها پرسش لیخ(،)بودن زنده(- جلسه ياقتضا بخاطر که باشد داشته تیعنا ستیبا یگرام ي خواننده نکهیا نخست
 اختصار به ند،ویانم کالم اقصار در یسع که خواستم دکتردباغ جناب از جلسه،عامدا  نیا يساز نهیبه يبرا از -م،یداشت ییپاسخگو يبرا
 مقصود به یفوا ظاهر در انایاح اما باشد مبسوط انایاح پاسخ توانست یم که ییها فراز در رو نیا موسع،از حیتشر نه و دهند پاسخ جازیا و

 را خود فصلم پاسخ محقق مخاطب تا اند داده رفرانس ازین مورد منابع به دکتردباغ شده،جناب خواسته هیرو نیهم اساس است،بر نشده
  .ابدیب منابع آن در

 نه و است دادن پرسشگر به یراه ،چراغیجلسات نیچن ياقتضا که است آگاه کین گمان یب سطور نیا مخاطب نکهیا بر مضاف
 بستر نیچن ي مهچش از مقدور قدر به ستیبا لذا و ندارند را مطالب تر یلیتحل ارائه در یکاف توان و قالب یجلسات نیچن که شتر،چرایب

  :فرمود یکین به يمولو که دیکش جرعه ییها
  دیچش دیبا یتشنگ درــــق هـــب هم    دــیکش وانـنت اگر را ایدر آب
  .يا روزه کی قسمت!گنجد؟ چند     يا کوزه در را بحر يزیبر گر

  
 ودند،وب بنده گر ياری پاسخ و پرسش ي جلسه نیا ي اداره در همدالنه ز،کهیعز ییایآس محمود جناب گرانقدرم دوست از انتها در
  .سپاسگزارم شیب و شیدل،ب کین و موثر دوستان ریسا نیهمچن
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  .دباغ سروش دکتر جناب یتلگرام کانال و ها گروه مسئول .يجبار نیام
  .دباغ سروش دکتر یتلگرام کانال و ها گروه در زنده پاسخ و پرسش يجلسه

  1394 مهرماه 16. پنجشنبه :خیتار
  

 جهت در ماش ي اراده به که یفرصت نیا از میسپاسگزار و دیآمد خوش شیخو گروه به گرید بار دکتر جناب
 را شیخو ي ها پرسش بتوانند دوستان تا شد ای،مهیعال حضرت کانال و ها گروه یگرام ياعضا خواسته اجابت

  .شوند ایجو را شما نظرات نقطه و ها پاسخ و بپرسند یحضرتعال از
 حفظ بخاطر زیعز مخاطبان نیا نکیهم از که را ییها کانال،پرسش و ها گروه یگرام ياعضا از ابتین به بنده

 یاهال با نیشیپ رارق طبق نیهمچن.کنمیم مطرح شما با کی به کی را فرستند یم بنده یشخص جیپ به گروه نظم
 را شیخو ياه پرسش توانندیاندم نکرده مطرح را شیخو يها پرسش تاکنون انایاح که یزانیعز ي ی،باقیگرام

  .شود طرح شما با تا بفرستند بنده يبرا جلسه نیا زمان اتمام تا
 گرید يا هشیاند يها گروه و ها کانال یبرخ در زنده بطور زیعز ییایآس جناب زحمت با جلسات نیا نیهمچن

  .شد خواهد پخش حاال نیهم از
 کی هب کی را ها پرسش زیعز نیام آقا.میکن شروع. محفل،بله نیا در حضور از ام يخرسند ابراز و دوستان همه بر دوباره یسالم

  .دهم مکتوب پاسخ من لطفا،تا سیبنو نجایا
  .میکنیم شروع پس بله
  

  :بخش دو بر ناظر است يزیعز دوست از اول پرسش
 آنگاه ندک خلق یجسم لحاظ از هم و یروح بعد از هم کامل طور به يگرید انسان بتواند انسان يروز اگر)الف

 حال نیع در و خدا بودن خالق صفت رد و انسان بودن خالق بر اعتقاد که ناباوران خدا مقابل در چگونه دیبا
  !دارد؟ وجود و هست خدا که آورد برهان و ستادیاند،ا تصادف اساس بر جهان نشیآفر به معتقد

  .هم طول در نه اند هم عرض در خدا اثبات يها گزاره با یعلم يها گزاره نکهیا قبول با
  دیگویم که جمله نیا به شما جواب)ب

  !ست؟یچ ".است مرده فلسفه" 
  :کنم یم شروع "ب" ي نهیگز از ابتدا

 یسواالت و کند یم یزندگ یخاک ي کره يرو بر انسان کهیمادام. است ناموجه و ندارد یمحصل يمعنا نظرم به "است مرده فلسفه " 
 نیا انباست ونانی از که همانگونه دارد، رونق یفلسف فحص و بحث دارد،... و یآگاه اخالق، مرگ، ،یزندگ يمعنا ،یجاودانگ درباره

 برقرار شهیهم انانس يِابد يپرسشها اما کرده، رییتغ پاسخها کرده، رییتغ زمان طول در آنها يصورتنبند چند هر بوده، مطرح مسائل سنخ
  . بود خواهد هم برقرار ریاخ قرن 25 در انسان تالطم پر و  تاب و تب پر خِیتار یگواه به و است بوده

 در خدا اثبات يها گزاره با یعلم يها گزاره نکهیا قبول با" که گزاره نیا يمعنا که میبگو لمیما "الف" ي نهیگز  به پاسخ باب در
 علم که همانگونه کرد، اقامه خداوند وجود له يا ادله توان یم که است نیا مرادتان.ستین روشن چندان "هم طول در نه اند هم عرض

 و است اتیمدع "کردن موجه " از سخن دیجد یشناس معرفت در که دیباش داشته توجه حال نیع در کند؟؟ یم نییتب را عالم  یتجرب
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 اتیدعم له يا ادله بتوان که است نیا مهم گفت، سخن "اثبات " از توان ینم اتیاضیر و منطق يواد در جز امروزه. آنها "اثبات " نه
  .کرد اقامه
  .دکتر جناب میسپاسگزار اریبس
  

 خودشان ي دهفرمو به است،و رانیا يها دانشگاه از یکی در فلسفه يدانشجو که ییبانو کی جانب از یپرسش
 نیمهمتر دنیپرس به اول جلسه يبرا اما دارند مفهوم و معنا حوزه و فلسفه باب در يشماریب يها دغدغه و ها پرسش

  :آورم یم تانیبرا که اند کرده نشان،اکتفایتر ياضطرار و
 رهیپذ اتاثب -)خداوند وجود( - مقوله نیا" برند؟اصالیم ییجا به راه خدا وجود اثبات یعقل نیبراه ایآ)الف
  ؟"نه ای است
   ي وگزاره رازهاست ي مقوله از خداوند اگر)ب
  !است؟ موجهه نصورتیا در یاتیاله ییگرا هست،ناواقع زهیگر خرد يا گزاره "دارد وجود خدا "
   باشد، مثبت "ب" پرسش پاسخ و یمنف "الف" پرسش پاسخ که یدرصورت و

 یدرمان و انگارانه سخهن یتلق ازجمله یستیپراگمات کردیرو مقدس متن و نید به صادقانه ممکن کردیرو تنها ایآ) ج
  است؟

 " از دیبا ،یففلس مباحث حوزه در نظرم آوردم،به زین قبل پرسش پاسخ در همانطورکه که میبگو ستیبا الف پرسش  به درپاسخ
 نظرم به که نمکیم عرض مقدمه، نیا با. کرد اقامه ادله ات،یمدع يبرا و دیشیاند اتیمدع "بودن موجه" به و  عبورکرد "بودن ریپذ اثبات

 است،در مهم مه انیم نیا در یمتعال امر از مختلف يها یتلق انیم کیتفک حال نیدرع کرد، اقامه یهست یقدس ساحت له یلیدل توان یم
  .کنم یم شنهادیپ دوستمان به امر نیا شتریب ضاحیا يبرا را "8 مدرن عرفان از يا طرحواره " مقاله خواندن راستا نیا

 "گرا انمیا" اگر کرد، یتلق زیخردگر را "دارد خداوجود " گزاره ندارد یلزوم که میبگو لمیما زین "ب" ي نهیگز پرسش مورد در
 انگارد یم ریپذ خرد را گزاره نیا کند، یم اقامه آن له یموجه لیدل که یکس نصورت،یا ریغ شود،در یم زیگر خرد گزاره نید،ایباش

 آن له توان یم و است موجه يباور ،یهست یقدس ساحت به اعتقاد که باورم نیا بر شخصا.ندارد باور  "ینید ییگرا ناواقع " به قاعدتا و
  .کرد اقامه لیدل

 یمعنابخش ست،مسئلهین "یستیپراگمات" کردیرو نظرم به مقدس متن با مواجهه نوع تنها که میکن توجه دیبا "ج" نهیگز پرسش باب در 
 لیتفص به را باب نیا در خود يرا  "7 مدرن عرفان از يا طرحواره " مقاله در. کند ینیآفر نقش تواندیم یکین به انیم نیا در یزندگ به

  .نمک یم شنهادیپ دوستمان به را آن خواندن ام، کرده نییتب شیخو منظر از را عتیشر احکام با مدرن سالک رابطه و ام نوشته
  .میسپاسگزار و خرسند شما ییپاسخگو از
  

 به فرصت نیا از ودخ تیرضا و يسپاسگزار مراتب نیچن نکهیا ضمن شانیاست،ا انسالیم ییبانو پرسش بر ناظر
 سپاسگزارم اریبس و کنم مطرح نجایا در را خود سواالت توانم یم که خوشحالم اریبس":کنندیم ابراز را آمده وجود

  : پرسند یم "دباغ سروش دکتر يگذار وقت خاطر به
 در وجودم تیمعنو به شتریب شود ینم کرد؟ تیرعا است آمده رساله در که طور همان دیبا را نماز احکام ایآ
 ما اگر! شد؟ مشغول خدا با یرعربیغ و ساده يگفتگو به و کرد؟ نگاه يفرد آن گرید لیمسا به و پرداخت نماز

  !؟مینیبیم عقوبت مینکن تیرعا است آمده ینید قواعد و متون در قایدق که آنگونه را نماز اصول
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 فرا وشگ شما پاسخ به حال. بود زین گرید دوستان از يچند تعداد ازنماز،پرسش پرسش نوع نیا نیهمچن
  .دکتر جناب میدهیم

 به و عقاب و ثواب نه و کرد نظر ینید مناسک در یزندگ به یِمعنابخش منظر از توان یم آوردم، دوم پرسش به پاسخ در که همانطور
 نیچن و دارد معناکاوانه و ابانهیمعنا يها هیسو ام، آورده "7 مدرن عرفان از يا طرحواره " مقاله در چنانکه ، من یتلق. عقوبت شما ریتعب
 فهیابوحن رینظ قهاف از یبرخ ن،یا بر عالوه. دینیبب را مقاله آن خوبست دهد، یم دست به آنرا آوردن يبجا ییچرا و ینید مناسک از ینییتب
 داشته نظر در ینید مناسک درباره را دیسع ابو به منسوب شعر.   خواند یعرب زبان از ریغ یزبان به را نماز شود یم که بودند باور نیا بر

 نفس که یکن چه آنرا/  يدار بر از مصحف هزار که رمیگ/ يدار سر در که بنه نیزم به آنرا/ نماز وقت ینهیم چو نیزم به را سر: دیباش
  ........يدار کافر

  .رهگشاست نظرم به انیم نیا در معناکاوانه و ابانهیمعنا مواجهه
  
  :که پرسند یم شانیدارد،ا را باطل از حق صیتشخ اریمع يها دغدغه که است یرانیا یجوان جانب از
  نیهمچن و داد؟ صیتشخ را "حق" يامر هر در توان یم چگونه ؟.ستیچ باطل از حق صیتشخ اریمع

  رفت؟یپذ را او وجود توان یم چگونه یعبارت به,است اثبات قابل چگونه تیمهدو مسئله
 بکار.ناسمش ینم من انیم نیا در يانبریم راه شود، یم اقامه اتیمدع له که است يا ادله یبررس باطل، از حق صیتشخ اریمع نظرم به
 دراز لیدل میگل اندازه به مدعا يپا دید دیبا تاینها رهگشاست، انیم نیا در یآگاه زانیم و ها دانسته زانیم افزودن و عاقله قوه  بستن
 صدق يمحتوا که یموجه ریغ يمدعا از را بخش معرفت يمدعا و گزاره ای و باطل از را حق توان یم شما ریتعب به نینچنیا نه، ای شده

  .داد صیتشخ ندارد،
 يابر ،یخیتار و یاتیااله ادله از اعم شده، اقامه  آموزه نیا له که يا ادله اگر است، قرار نیهم از مسئله هم تیمهدو مسئله درباره

 نید اتیرورض از "تیمهدو " به اعتقاد که دیباش داشته تیعنا حال نیع در.دیریبپذ را مدعا است،آن یرفتنیپذ و بخش معرفت شما
  حال نیع ند،درباش داشته توانستند ینم و نداشتند تیمهدو به ينه،باوریمد در اسالم یگرام  امبریپ ارانی و معاصران و مخاطبان ست،ین

  .نبود آنها یمسلمان در یخلل
  

  :دیپرس یم دنیشیاند ي نحوه در متفاوت يکردهایرو امکان از پرسش پنجم فراز دباغ دکتر جناب
   شد؟ متصور توانیم دنیشیاند يبرا يگرید يها وهیش ایآ

  . مجهوالت ای مجهول به دنیرس ریس يمعنا به یدنیشیاند
  . میرسیم یمجهول به استدالل قواعد مدد به و یاستنتاج روند کی به توسل با یمعلومات از ما
   د؟یرس مجهول به گرید ينحو به توانیم ایآ
 به م،یکن صادر یحکم مسائل از ياریبس باب در میتوان ینم یاستدالل ي قاعده چند و محدود يها فرض با ما

 ای( میکنیم تفلسف موردش در که يا گزاره به یمنطق قواعد از استفاده با ها فرض نیا از یراه چیه گر،ید عبارت
  . ندارد وجود) گزاره آن ضینق به یراه
  .کندیم کوتاه قتیحق از شهیهم يبرا را ما دست یکیومتیاکس استقالل کی یعنی
   افت؟ی توانیم شهیاند از يگرید يانحا ایآ
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 نیا از يا گوشه در يگرید هوشمند موجودات اگر که کرد مطرح را پرسش نیا بشود هم صورت نیا به دیشا
  کنند؟یم شهیاند  م،یشیاند ما که نطوریهم لزوما هم آنها باشند داشته وجود هانیک

 عرفتم حال، نیع در.  آن راه تنها نه و است معرفت کسب يراهها از یکی يورز استدالل قیطر از معرفت د،یجد یشناس معرفت در
 متعارف يعنام در یاستدالل ریغ و  یاستنتاج ریغ نحو به که یمعرفت است، معرفت احراز منابع از) یعرفان شهود يمعنا به نه(  يشهود

 میرا شتریب طبس يبرا. آورد حساب به  شهیاند از يگرید نحوه شما ریتعب به را معرفت کسب از نحوه نیا توان یم. دیآ یم دست به آن
 حال، نیع در. را سوم جلسه خصوصا د،یکن گوش تمیسا يرو از را  "نقادانه تفکر و یشناس معرفت " جلسات خوبست، باب نیا در

-counter(  واقع خالف یشرط امر کی مثابه به. گرفت نظر در دیبا را یخاک کره نیا يرو بر ستنیز و بودن انسان اقتضائات

factual(، يگرید حون به شد یم االصول یعل م،یداشت یگون گرید و متفاوت یبدن و یذهن ساختمان ما اگر که کرد تصور توان یم 
  .....میا مکان و زمان نیا بند تخته اکنون اما م،یشیندیب

  
 قولهم رامون،ازیپ جهان در اش ستهیز يها تجربه و مواجه نوع به توجه با ساله 45 بایتقر يزیعز ششم پرسش در

  :پرسد یم اریاخت و جبر ي
 مجبور و جبر حتت يادیز حد تا را مردمان و ایدن کنم یم نگاه رامونیپ مسائل به که یوقت است یوقت چند بنده

 در را انهیگرا اریاخت نشیب که دیکن شنهادیپ مطالعه يبرا یمنابع خواستم یم.دهد یم آزار مرا نیا که نمیب یم
  .کند اصالح مرا يها یبدفهم و کند تیتقو یآدم

 خوبست.  ام کرده املت اریبس شخصا باب نیا در است، لیستانسیاگز و یفلسف غامض و دهیچیپ مسائل از انصافا اریاخت و جبر مسئله
 نیدرا خود یقتل لیتفص به آنجا در د،یکن گوش تمیسا يرو از  را "اریاخت و جبر " عنوان تحت کایآمر تگزاس در ام یسخنران لیفا

 دیمف تواندیم دیکن گوش تمیسا يرو از را "قسمت رهیدا در " عنوان تحت حافظ اتیغزل از یغزل شرح نیهمچن. ام داده شرح را باب
  .شود واقع
  

 انیملک استاد و سروش میعبدالکر دکتر جناب مورد در و ستین شما خود بر ناظر شخصا هفتم دکتر،پرسش جناب
  :اند گفته شود، ایجو را نظرتان است خواسته آنها دنیفلسف يها صبغه و

  : دیبپرس دکتر از رو سوال نیا دیکن سالم،لطف
 بونیتر هم »نظر و نقد« بود، یلیتحل فلسفه به لیمتما ینید روشنفکران نظرات دهندهانعکاس »انیک« اگر
 تیمحور نظر و قدن در و داشت تیمحور سروش میعبدالکر انیک در. بود ياقاره فلسفه به لیمتما ینید شانینواند

  .بود انیملک یمصطف با
  35 ص ،20 شماره ،1391 نوروز نامهژهیو مهرنامه،

   ایپدیکیو
  شود؟ یم بمحسو يا قاره يروشنفکر جزو انیملک ایآ خاص طور به و د؟یهست موافق يبند میتقس نیا با ایآ

 قاره یکیهرمنوت سنت هب که دیبخش یم بازتاب هم را يشبستر مجتهد چون یکسان  آراء انیک ستم،اوالین موافق يبند میتقس نیا با.بله
 یلیتحل نید فلسفه نتس با که شد یم منتشر  یمطالب شتریب قضا از  "نظر و نقد"در ایثان.  یلیتحل فلسفه سنت نه و دارند خاطر تعلق يا

 به یلیتحل وهیش ند؛وباهست و بوده آشنا يا قاره لسوفانیف  هم و یلیتحل لسوفانیف آثار با هم  ان،یملک جناب ثالثا،. بود تالئم و درتناسب
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 در يا قاره و یلیحلت سنت دو هر از و هستند يمعنو روشنفکر خودشان،  ریتعب به انیملک جناب نظرم به.پردازند یم لیستانسیاگز مسائل
  .ستین موجه و قیدق "يا قاره روشنفکر "ریتعب نیبرند،همچن یم بهره خود مطالب قیتنس و ریتقر

  
 رجوع نیشیپ ي وعده طبق زین -)2دباغ دکتر گروه(- دوم گروه به دیبا ما نکهیا ،بخاطر زیعز دباغ دکتر جناب

 نیا منتخب پرسش نیرآخ د،ینیبنش آنها به ییگو پاسخ مقام زنده،در بطور باز شما تا رمیبگ را آنها يپرسشها و میکن
  :پرسمیم یحضرتعال از را هشتم پرسش بعنوان را گروه

  :دپرس یم است کرده دنبال یکین به زین را ینید يروشنفکر متون اتفاقا که یزانیعز از یکی
 امر با رابطه کی در امبریپ که شد یمدع توان یم چگونه شود؟ یم اثبات چگونه یوح شناسانه معرفت تیحج

  دانست؟ بخشانه معرفت توان یم چگونه را القائات آن نیهمچن و داشته یمتعال
 اعتقاد که دیهست اورب نیا بر شخصا دیفرمود" باال در نیشیپ يها پرسش يها پاسخ در:اند دهیپرس  نکهیا گرید و

  !چگونه؟ ".کرد اقامه لیدل آن له توان یم و است موجه ي،باوریهست یقدس ساحت به
 يدعاو ملهج از گوناگون يدعاو  "اثبات" سر بر سخن دیجد یشناس معرفت در ام، آورده هم نیشیپ يها پرسش به پاسخ در چنانکه

 و نگایپلنت و آلستون چون شناسان معرفت از یبرخ چنانکه نظرم به. است  اتیمدع آن "بودن موجه" دادن نشان بلکه ست،ین یانیوح
 تجارب انیم ساختار تشابه از گرفتن سراغ و "گرانید یگواه " و "یحس تجربه " منابع دادن قرار نظر مد با اند، کرده استدالل يآئود

 اشتانگ موجه را یانیوح يها فراورده توان یم االصول یعل انگاشتن، ینید تجارب ینوع را یانیوح تجارب و یحس تجارب و ینید
 رفانع از يا طرحواره " مقاله در نیهمچن ام، پرداخته مسئله نیا به  "ینید يروشنفکر انیااله " مقاله در.  کرد اقامه آنها له يا ادله و

.  دیکن مراجعه عمنب دو نیا به خوبست ام، کرده ریتقر را شیخو تیروا به "یانیوح تجربه " و " ینید تجربه" انیم نسبت و ربط ،"مدرن
 شیخو تیروا به آن بودنِ بردار استدالل و  یقدس ساحت به اعتقاد انگاشتن موجه آوردم؛  باال سطور انیم در هم را  دوم پرسش پاسخ

  ....ام کرده نییتب کردم، ذکر که يا مقاله دو در را
  

  :میریگیم یپ نهم پرسش با را ها پرسش يسر) 2 دباغ سروش دکتر گروه(دوم گروه در نکیهم
 دیدهیم حیترج را نیانشت تا 5 شما ایآ"  که است کرده طرح يزیعز هست هم یجالب پرسش که نهم پرسشم در

  "چرا؟ و را؟ کانت تا 5 ای
  !ست؟یچ شانیا به شما پاسخ

 حوزه نیا در يپرداز هیرنظ و یتجرب علم به توجه نماد نیانشت و تفلسف نماد کانت افتم،اگرین در قایدق را مرادتان که میگویم شانیا به
  ...را نیانشت 3 و کانت 3 ای و نیانشت 2 و کانت 2  را؛ نیانشت هم و کانت هم م،یباش داشته را 2 هر دهم یم چیترج من است،

  
 تامل منظر هک دارد را علم با اخالق ای و عرفان تقابل از تیحکا  ینوع به سابق پرسش بسان دهم پرسش باز

 نا و است افتهی انیاپ شما به نسبت یاعتراض با نکهیا خصوصا دلمشغولند حوزه نیا در که است یزانیعز از ياریبس
 را انتقادات و عتراضاتا شتریب تکلف و تعارف یب یحضرتعال خود ي خواسته به بنا که میآن بر پاسخ پرسش نیا در
  :آورم یم را پرسش لذا میده تاب باز تانیبرا
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 بهره اب االن ما و بوده شدید هاي قحطی و بیماریها انواع گرفتار پیش سال 80 تا ما ایران: است دهیپرس يزیعز
 وقت سال 700 دهد ترقی را ما توانست می آن مفاد و مثنوي اگر ، رسیدیم وضعیت این به غرب علوم از مندي
  دارید؟ مثنوي اشاعه بر اصرار اینقدر چرا داشت
 یفرصت که دیهد اشاعه میبرا را انتقادات و دیرو شیپ روال نیهم بر کنمیم هیتوص باز دهدویم انجام يا ستهیشا و نکو کار اریبله،بس

  .بنگرم منتقد دوستان يآرا بر قیتحق به باشد
 يجد نحو به ورکش در را آنها و میبپرداز یتجرب علوم به هم که ندارد یمنافات نظرم به که میبگو دیبا زیعز دوست نیا به پاسخ در
 سهم هم م،یبپرداز را شتیمع و عقل سهم هم گر،ید ریتعب به. میشو مند بهره خود یعرفان-یادب-یفرهنگ یغن راثیم از هم م،یده رواج

 لیتحص يداروساز دانشکده در سال 6 و دارم یخوب ییآشنا یتجرب علوم با شخصا.  میباش خود یزندگ به دنیمعنابخش شهیاند در و را دل
 به علوم نیا بر دیتاک با معتقدم حال نیع در. واقفم آنها يکارآمد و ییرهگشا و  یتجرب نشرعلوم و بسط تیاهم بر یکین به و ام کرده

 یهست وگناكس سرشت به گفتن پاسخ يبرا و دارد "یجاودانگ درد" اونامونو  گلیما قول به انسان که چرا شود، ینم بار ما بار ییتنها
 رسل،ما ،یفسکیداستا  ،يسپهر ،یهمدان القضات نیع  حافظ، ،يمولو چون یبزرگان آثار وقت سر به دیبا دل سهم پرداختن و

  .شود مند بهره آنها از و برود هم.... ، توله اکهارت س،یکازنتزاک
  .همدلم ا،ر عقل سهم هم و پرداخت را دل سهم ستیبا هم نکهیا بر یمبن شما یاعتدال يرا نیا با و دکتر جناب سپاسگزارم اریبس
  :ازدهمی پرسش وقت سر میرویم

  :است نیچن قایدق است گرانقدر ییبانو جانب از که ازدهمی پرسش یاصل متن
  
   بود نیا دکتر يآقا از من سوال"

  .بدهند حیتوض رو یومذهب ینید سمیپلورال یفلسف يمبنا شونیا خواستمیم که
  "استواراست؟ یفلسف يمبنا برچه  یومذهب ینید سمیپلورال گرید ریتعب به
  .کرد کیتفک "صدق سمیپلورال" و "نجات سمیپلورال " انیم دیبا  نظرم به سم،یپلورال یفلسف يمبنا درك يبرا

  کهیحال در لف؛مخت انیاد به گروندگان اکثر يرستگار یعنی نجات، سمیپلورال از عبارتست سم،یپلورال از بحث در یاصل مسئله
 از ست،یپلورال کی عنوان به شخصا،. ردیگیم سراغ گوناگون انیاد متعارضِ بعضا اتیمدع همزمان بودن صادق از صدق سمیپلورال

 ،»صدق سمیپلورال« مسئله.داند یم صواب نهج بر را مختلف انیاد به گروندگان تیاکثر که یسمیپلورال کنم،یم دفاع» نجات سمیپلورال«
 بوك سیف در یتپس رایاخ. ندارد یضرورت مختلف، انیاد به گروندگان يِرستگار مسئله فهم يبرا آن طرح يریتعب به و است، متفاوت

 گرفته، قرار "کینزد يرستگار" عنوان تحت من تیسا در پست همان شم،یکش دوست دعوت به سایکل به رفتن درباره گذاشتم خود
  .دینیبب باب نیا در  من موضع با شتریب ییآشنا يبرا انرا خوبست

  
  : اورمیب تانیبرا را پرسش متن نیع که است نیا ام حیترج باز
 فلورانس" خانم معروف هاي کتاب یا و Rhonda Byrn خانم ي نوشته the secret مثل هایی کتاب امروزه"

 تفکر و ذبج قانون مورد در هستند پرطرفدار بسیار خوشدل گیتی خانم ترجمه هاي کتاب یا و "شین اسکاول
 تمام انسان و گیرد می سرچشمه او تفکر از افتد می کس هر زندگی در اتفاقی هر که موضوع این به راجع مثبت،
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 نشذه در او که است این براي است پول بی کسی اگر مثال. است کرده جذب خودش رو زندگیش شرایط
  .این شبیه چیزهایی یا کرده تصور اینگونه را خودش

  . کرد خواهد جذب کند احساس و کند فکر انسان چیزي هر خالصه طور به 
 مطرح چون تاس شده اي اشاره قرآن در آیا دارند؟ قبول رو نظریاتی چنین اساسا دکتر آقاي ببینم خواستم می

  . آورند می تورات یا و انجیل از مدرك سري یک نظریاتی چنین کنندگان
  "پس؟ چیست خداوند نقش دارند قبول اگر و

  .خوشدل یتیگ خانم توسط شده ترجمه آثار از یبرخ نیهمچن ام، دهید را secret  کتاب بله،
 هر  " که باب نیا در المثل یف.  یشناخت معرفت هیسو  و  یروانشناخت هیسو کرد؛ کیتفک هم از دیبا باب نیا در را بحث از منظر دو

 ینم "تاس کرده جذب خودش رو زندگیش شرایط تمام انسان و گیرد می سرچشمه او تفکر از افتد می کس هر زندگی در اتفاقی
 جینتا و اثار امر، نیا به باور که کنم یم قیتصد حال نیع در باشد، نینچنیا واقعا  که ندارم یلیدل چون کنم،  یمعرفت موضع اتخاذ توانم

 بر را خود یصشخ سلوك کنون تا.کنند تجربه را یخوش بدان،احوال باور با یکسان و باشد داشته تواند یم افراد یزندگ در یملموس
 يمعنا به زومال ییمدعا به يباورمند از شدن سرخوش که میباش داشته توجه.  کنند یم نیچن يا عده دانم یم اما ام، نکرده میتنظ مبنا نیا

  .ستین آن بودن موجه
 تزر ال " نچو یاتیآ. گرفت سراغ را يشواهد مقدس کتاب در توان ینم ر،یتعاب نیا با دانم، یم کهییشما،تاجا دوم پرسش درباره

 سلوك يادو در فرد اراده و عزم تیمدخل و ییبرتنها شتریب دارند، يا يقو لِیستانسیاگز نیطن که یاتیآ گرید و "ياخر وزر وازره
  .دارند دیتاک

  
  بزرگوارم استاد خدمت درود و سالم"

  "ست؟یچ زبان لهیمس به راجع سمیالیستانسیاگز و یلیتحل فلسفه شباهت وجه
 لیرا تا نیو حلقه و نیتگنشتایو و راسل فرگه، یفلسف آثار با آن يابتدا از سته،ینگر "یفلسف ابژه " مثابه به زبان به ،یلیتحل فلسفه.بله

  .است کرده يپرداز هینظر "يمعنادار" ثغور و حدود درباره... سرل و نیآست و
 احوال ان يجا هب و  نپرداخته زبان مسئله به معنا نیبد... مارسل و اسپرسی و سارتر چون یلسوفانیسم،فیالیستانسیاگز سنت در

 به يفرانسو ستیالیستانسیاگز لسوفانیف شتریب گر،ید ریتعب به. اند کرده رصد را یزندگ يمعنا و شر مرگ، غم، رینظ انسان لیستانسیاگز
 خانه زبان "  هورمش جمله. اند پرداخته زبان مقوله به دگریها رینظ یآلمان شناسِ داریپد لسوفانیف مقابل در  اند؛ پرداخته يوجود مسائل
 قرن اول مهین و  متقدم یلیتحل لسوفانیف با خصوصا زبان مسئله به دگریها امثال  خروج و ورود اما.راستاست نیدرا دگریها "است وجود

  ...اند نداشته دیدج اتیاضیر و یتجرب علوم تحوالت به یتیعنا و ییآشنا یلیتحل لسوفانیف خالف بر چون بوده، متفاوت ستمیب
  .کنمیم اعالم را دباغ سروش دکتر یتلگرام يها گروه و کانال ياعضا پاسخ و پرسش اول ي جلسه اتمام.دوستان بله:يجبار نیام
 دکتر جناب از پاسخ یلیتحل اخذ و پرسش یقیتحق طرح به باز شد خواهد برگزار يزود به که رو شیپ جلسات خداوند،در ياری با
 یآب اربزرگو نیا دانش يها سرچشمه از را شیخو یفرصت،عطش ياقتضا و مقدور قدر به گون نیبد تا گشت میخواه مشغول دباغ

  .میبچشان
 و يبو ما به شیخو معرفت و دانش خرمن از خود ي خاصه يورز مهر با سابق بسان که سپاسگزارم اریبس دباغ دکترسروش جناب

  .دیرساند برگ


