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  جلسه پرسش و پاسخ با دکتر سروش دباغ در کانال تلگرام (قسمت دهم) 
  

  :اول سوال

 مکاشفه و وحیانی تجارب بر قائم را دین که آنجایی از و بودم علم و دین انفکاك مدافع بنده داشتم گروه همین در دوستی با که بحثی در
 و نداشتم لمع به دین بخشی معرفت به اعتقاد بنده که شد این در ایشان و بنده نظر تفاوت لذا استدالل و تجربه بر قائم را علم و دانم می

 بر. انستمد نمی اي نظریه کردن رد و پذیرفتن یا علوم به دستیابی براي قرآن به دانشمندان توجه ارزش بر دلیلی را قرآن در علمی اشارات
 یرقابلغ یا قبول قابل نظریاتی چه کند می راهنمایی بخشد، می حرکت و معرفت علم به دین داشتند عقیده عزیز دوست این بنده خالف
  تشکر با. بدانم مهم این درباره را شما نظر خواستم. باشد می علمی جدید کشفیات راهگشاي اشارات و آیات با همچنین و قبولند

 به یک معنا میشود به در مقام پاسخ به پرسش دوست عزیزمان باید عرض بکنم که چنان که من می فهمم و در می یابم پاسخ.
انفکاك میان  دین و علم به تعبیر شما باور داشت و آن عبارت است از اینکه گفتمان راز آلودي شکل گرفته.چنان که در پاره اي از 

مت دکه ق -ربی ست اگر مراد علم تج -علم بحث هاي خود آورده ام در زمینه و زمانه اي که به تعبیر وبر دنیا رازآلود بود بر خالف
چندصد ساله اي دارد که در دل فضاي راز زدایی شده اي شکل گرفته یعنی از زمانی که کپلر آمد و گالیله آمد و گفت که باید کتاب 

 تکنولوژیک شدن جهان در قرون نوزدهم و بیستم همراه بود به م تا تحوالت بعدي که با صنعتی وطبیعت را به زبان ریاضی بنویسی
بکنیم  در عین حال اینکه ما فکر نم که دین و علم تفکیکی میانشان وجود دارد که باید این تفکیک را قائل شداین معنا من فکر می ک

که در و پنجره اي اینها به هم ندارند یعنی نمی توان از علم زمانه سراغ گرفت و دید که در دل مختصات چه زمانه اي متن مقدس 
دیگري اگر ما رایمان این است که می توانیم آموزه هاي علمی جدید را و یا کشفیات  متکون شده قاعدتا مد نظر من نیست به تعبیر

علمی جدید را از دل متن مقدس استخراج بکنید من چنین درکی ندارم سببش هم همان است که این دو مقوله علم و دین متعلق به 
جاهایی متضمن حیرت است بر خالف زبان علم که قویا متضمن دو پارادایم اند و زبان دین بالمره با زبان علم متفاوته.زبان دین یک 

دقت است و پیشینه معرفتی ما و چگونگی مواجهه ما با علم تجربی و دستاورد هاي آن بالمره فکر میکنم که با معرفت دینی ادامه پیدا 
ین است که اگر از این منظر میکنه.دین در دین بودن خودش کامله قرار نیست رهگشاي کشفیات جدید علمی باشد.من تصورم ا

ی یات قرآن را با معانی و مدلول هاي علممتن مقدس که میرویم نمی خواهیم آانتظارات خود را تصحیح و تنقیح بکنیم دیگر به سراغ 
 یخرج قداف ماء من خلق( آن محک بزنیم.شما مالحظه بفرمایید در مقاالت الهیات روشنفکري دینی هم این را آورده ام که آیاتی مثل 

را اگر از من بپرسید آیا این داللت بر دقائق و ظرائف فیزیولوژیک چگونگی شکل گرفتن نطفه می کند  ) والترائب الصلب بین من
که به لحاظ فیزیولوژیکی از کدام اعضاي بدن خارج می شود پاسخ  هد بگویدیعنی آن آب جهنده اي که به منی موسوم است می خوا

زي شما اگر این آیات را کنار آیات فی المثل سوره قیامه می گذارید که درباره تطور مراحل انسان و رشد آن من منفیه بیش از هر چی
که چه مراحلی را طی  است و نوعی  تذکار دادن به انساناز کجا تا کجا آمده ایم  ما سخن گفته است بر این امر داللت می کند که

به اصطالح شکل گرفته نه در مقام  COMPLICATED کرده اي از مراحل و مراتب پستی به این اینجا رسیده اي و یک ارگانیزمی و 
ر مقام اشاراتی هم که به این امور شده است د . کتاب قران کتاب بایولوژي نیست کتاب فیزیک نیست .توضیح دقائق و ظرائف علمی

مخاطب بوده و به او فهماندن اینکه در چه زمینه و زمانه اي و در چه جهانی زندگی می کنه نه اینکه در مقام توضیح ظرائف  تخاطب با
و دقائق علمی بوده به همین جهت من می توانم با دوست شما اینچنین مخالفت بکنم که انتظار اینکه آیات قران رهگشاي کشفیات 

ن دریابیم که در چه گفتمانی متن مقدس متکواگر ما از متن مقدس را باید حداقلی کرد. و این انتظار جدید علمی باشند را نباید داشت
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و شناسنامه ما می ماند پدر و مادر فرهنگی ما می ماند اگر ما پدر و مادر بایولوژیک داریم که آنها را دوست می داریم و باید هم 
ی است و آنچه در دل این سنت بالیده است و به هر طریقی اگر بشود این دوست بداریم پدر و مادر فرهنگی هویتی ما هم زبان فارس

 بچه ها را عالقه مند کرد نه از سر اجبار به این امر سوق داده شوند رمان بخوانند براي انس گرفتن با ادبیات و شعر نو بخوانند اگر از
یم که سروقت متون کالسیک خودمان هم بروند و با بزرگانی ابتدا با این امور مانوس ترند بعد آن وقت رفته رفته آنها را سوق بده

چون مولوي حافظ سعدي عطار آشنا شوند.من با این سه شخصیت خوشبختانه سالهاست که مانوسم همانطور که شما اشاره فرمودید 
و همانطور که می داند با  مکمتر روزي می گذرد که یا از طریق مطالعه یا از طریق حافظه اشعار این بزرگان را مرور و زمزمه نکن

شعراي معاصر هم آشنا هستم و درباره سپهري و فروغ هم بسیار کار کرده ام اما فکر می کنم که نقطه اتصال ما با گذشتمون این بخش 
 ياز فرهنگ مکتوب ماست نکته اي هم عرض بکنم در انتها اونم بخت یاري ماست جهت اطالعی خودمون اگر نمی دانیم در سفر اخیر

که به ترکیه داشتم اونجا متوجه شدم که به سبب تغییر خط چقدر نسل جدید در برقراري ارتباط با میراث گذشته مشکل دارند می 
دانید که از زمان آتاتورك به این طرف و سقوط دولت عثمانی و تشکیل کشور ترکیه خط عوض شد و تبدیل به التین شد.من از 

می شنیدم که کسانی که می خواهند در این حوزه ها کار بکنند چه جهدي می برند و زحمتی می اساتید و پاره اي از دانشجویان 
 کشند چون متون کالسیک گذشته مثال همین مثنوي معنوي مولوي با الفباي فارسی اینها قابل فهم نیست براي کسانی که ترك زبانند

به سان ماهیانی که در آب غوطه می خوریم قدر این نعمت را شاید م ر.این را گفتم تا تاکید کرده باشمتعلق به نسل هاي جدیدت و
یم که آسان و سهل میتوانیم با میراث گذشتگان خود ارتباط برقرار کنیم و امروز گلستان و بوستان سعدي یا دیوان حافظ یا مثنوي ندان

ی خواندند و ازان استفاده می کردند و ذهن و و دیوان شمس را در مطالعه بگیریم همان کتابی که چند صد سال پیش هم نیاکان ما م
  .حافظه خود را از ان می انباشتند

  
  .سوم سوال

 انگیز غم فوت بابت تسلیت عرض و رمضان پربرکت ماه بابت عزیز و بزرگوار سروش دکتر آقاي شما خدمت تبریک عرض و سالم با
  .....زمین ایران مهرمون پر وطن نازنین و مظلوم سربازان کننده ناراحت بسیار و

 اختالف کنم، می درك حدودي تا و فهمم می مختلف هاي زمینه در رو تنوع و اختالفات مجموع در من دکتر؛ آقاي داشتم سوالی من
 از رنظ صرف ها خانواده و ها آدم از بعضی در تفاوت گاهی حقیقتا اما....و افراد سالمت میزان اقتصادي، فرهنگی، ي طبقه پوست، رنگ
 گاهی و غمگین بسیار که کنه می ناراحت و بره می فرو فکر به گاهی رو من قدري به اما گرده می بر کجا به اون منشا و چیه علتش اینکه
 مقابل در و سالمتیه و نعمت و برخورداري از پر شکر رو خدا که بینم می رو شخصی اینکه از گاهی.... شم می عالمیان پروردگار از مند گله

 فقر و پناهی بی منشا که وقتی خصوص به بیاد، درد به خیلی قلبم شه می باعث موارد گونه این هضم.... پناه بی و ناتوان و معلول شخصی
 انسان یه ودنب نابینا مثال....باشه برده فرو عزتی بی و فالکت و بدبختی مرزهاي تا رو انسان اون دیگه عوامل و علل و نباشه انسان خود....و

 هضم... کنه جبران رو محرومیت و پناهی بی همه این خواد می افراد این براي جوري چه خدا دونم نمی و آره می درد به رو من قلب خیلی
 نه ای داده جبران قول آیا خداوند که این و کردن هضم براي گردم می دینی منابع در خصوص به راهی دنبال و سخته برام موارد گونه این
  بزرگوارید!!! قدسی؟؟؟ احادیث یا و کریم قرآن در مثال

عرض می شود که راجع به آنچه اشاره کردید و به قول خودتون اختالف و تنوع در زمینه هاي مختلف تفاوت میان انسان پاسخ.
امور زیل مسئله عدالت خداوند قرار  سالم و بیمار آدمی که متنعمه و آدمی که مستمنده و وضع مالی خوبی ندارد می دانید همه این

ا برابر نیستیم چرا ممی گیرد یا اگر بخواهم به زبان فلسفی بیان کنم زیل مسئله شر قرار می گیرد.اینکه چرا در عالم تبعیض برقراره.چرا 
بی  ناتوان و معلول وبرخورداري و سالمتی است یا چرا کسانی یبشون آه و دود و اشکه و کسانی نصیبشون نعمت و یه عده اي نص
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که  طلب روزي ننهاده نکنیم  این تفاوت ها را ببینیم و به رسمیت بشناسیم و در عین حال  دن دیگران و خود به اینه دعوت کرو البت
بسته به اینکه شما از چه منظره اي بدان  است.  context dependentچنان که عرض کردم توجه داشته باشیم که شر یک اصل 

م مورچه را هم لگد میکنیم از منظر دیگه این براي مورچه ها شره اما از منظر من و شما نگاه میکنید من و شما روي زمین که راه میروی
امر شري نیست یعنی باعث نمیشه که قوام زندگی ما در این و آدمیانی که روي کره خاکی زندگی می کنند لگد کردن مورچه زیر پا 

چه اي را لگد بکنیم یا جانوري را له بکنیم به این معنا اگر از منظر دنیا به هم بخورد.خیلی از مواقع ممکنه من و شما غیرعامدانه مور
اما ما آن را براي خود شر نمی انگاریم.این رو هم خواستم توضیح بدهم که در عین حال تفطن پیدا بکنید آنها نگاه بکنید شر است 

به خدا بسپاریم کار خود را با موسع کردن و توسع  ببینید کار خدا را هم  context dependent    یک مسئله        که مسئله شر را
در عین حال آنچه از ما بر می آید به قدر  "ما هیچ ما نگاه"بخشیدن به نگرش خود امور را از منظر دیگري ببینیم به قول سپهري 

  طاقت بشري انجام بدهیم در راستاي کاستن از درد و رنج دیگران.
  :است چنین پریا خانم از چهارم پرسش

   دکتر آقاي به احترام و سالم با
  

  :چهارم سوال
  ؟ میان کنار دنیا این در ها خشونت و ها عدالتی بی ، شرور ي مسئله با چطور مؤمنان

 براشون حتی و ؟ کنه نمی کاري هیچ و ذاره می دست روي دست و بینه می رو دار خون و پوست و گوشت آدماي رنج چطور خداوند
  ؟ کنه می تر سخت و تر سخت رو اوضاع گاهی

 بدنیا روانی يبیمار با که آدمهایی یا ، قربانیانش و طبیعی بالیاي ، قحطی ، مادرزادي هاي بیماري ، پولی بی ، بیکاري ، فقر از حاصل رنج
 حتی یا ؛بود کشته رو خودش هاي اي مدرسه هم امریکا در که دیلن بنام دبیرستانی پسر مثل شن می قتل یا جنایت مرتکب گاهی و میان

 مثل يا زده استبداد مملکت توي رو خودشون ي شایسته جایگاه که اي آزاده متخصص و توانا و استعداد با آدمهاي رنج  خودمون کشور در
  . افریقایی ي زده قحطی مناطق بعضی یا سوریه و افغانستان و ، ایران توي یکی ، میاد بدنیا کانادا توي نفر یک اینکه یا.  کنن نمی پیدا ایران
 همه جواب قراره مرگ از پس جهان در که خدایی ؟ هست منصف و مهربان و عادل جهان این خداي واقعاً آیا ها این ي همه وجود با

  ؟ پاسخش کنه می ما به کمکی چه واقعاً ، بده رو ها خشونت و ها رنج و ها عدالتی بی این ي
همیت و فخامت ا در پاسخ پرسش قبلی ذکر نکردم.در مقام پاسخ به پرسش خانم پریا مایلم یکی دو نکته را عرض بکنم که پاسخ. 

مسئله شر را توضیح دادم.ایشان پرسیده اند که چطور خدا می تواند دست روي دست بگذاره و ببینه که بندگانش شامل این بلیه ها و 
م آغاز بکنم ببینید یک تصویري یا مفروضی در این نگرش وجود دارد و اون اینه که خدا هخوااز همین جا می .مصیبت ها می شوند

نی یع anthropomorphicیک تصویري که کامال .مانند ما آدمیان دست روي دست می گذارد یا غضب می گیرد یا محبت می ورزد
به اوج رسیده.من فکر می کنم که خداشناسی عظیم متضمن فراتر رفتن ازین تلقی است.یعنی باید آن  انسان واره.انسان وارگی درش

من فکر می کنم که باید ازین "میوه کال خدا را می جویدم در خواب."را پشت سر گذاشت.سپهري در هشت کتاب میگوید که :
م نرا بالیده ایم اینها را خوب می داهن ما بدان ها خو کرده آن تصویر فراتر برویم.تصویري که سالها باهاش مانوسیم.سالهاست که ذ

ي به نحو دیگرکرانگی خدا یبشه و ازین فراتر برویم و در باب مهابت و عظمت و ب Transendاما در عین حال گمان می کنم که باید 
نگار کسی را امیکنیم ود که وقتی که ما دعا ذارید من به قصه دعا اشاره بکنم.تصویري که خود من هم سالها داشتم این بگفکر کنیم.ب

مورد خطاب قرار می دهیم که بر فراز عرش نشسته است سلطان مقتدري که بر عرش نشسته است.این یک تصویر از خداست اما این 
فاینما "  خدااین  یک نگاه مکانیکی ست به  .تصویر منقح و ژرفی نیست.خدا که کرانه نداره ...خدا که جاي مشخصی نداره مثل عرش
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 وستد این از من چیزي هر از پیش و شد منتشر زیتون سایت در دیروز عبدالکریمی دکتر ، عزیزم دوست به من پاسخ:  پاسخ
  عدديمت جلسات در»  قم مفید دانشگاه« در پژوهش و معرفت موسسه در و داریم دوستی یکدیگر با هاست سال که قدیمی و گرامی

 کردن لدلی طلب  نوعی است آمده ام مقاله در چنانکه میکردیم گفتگو یکدیگر با و میدیدیم را یکدیگر ، بودم ایران  که ایامی در
 بشود مواجه اییه استدالل با میخواند را دیگري پژوه فلسفه نوشته وقتی که پژوه فلسفه یک عنوان به میدارم دوست من اینکه و است

 هقص ابب در ؛ شود می مخدوش اینچنین گفتن سخن استداللی و يورز ذوق یا عرفان و فلسفه میان فرق واال مدعیات بیان صرف نه
  هم ها دانشگاه رونبی فیلسوف دو این مشخصا غربی اورجینال فیلسوفان و و متفکران این ببنید ما دوستان اند گفته که هایدگر و هگل

 دپارتمانی رد انگلستان در که داشتم را بختیاري این و ندارم اي قاره فلسفه با مشکلی هیچ شخصا من ، شده پرداخته بسیار بهشون
 هایی درس و آثارم گواهی به تحصیالتم هم من البته و اي قاره فیلسوفان هم و داشت بسیار تحلیلی فیلسوفان هم که  خواندم درس

 استفاده الس دچن اون در خوشبختانه و اي قاره فلسفه به ام گشوده کامال اما بود تحلیلی سنت در تماما داشتم که استادي و  دادم که
 یهای یکرس  دیگران و هگل ، هایدگر ، نیچه باب در میکردم پیدا شرکت ها ان هاي کالس در  کردم اي قاره اساتید از هم بسیاري

 تورنتو گاهدانش در که اي تجربه و بود سال چند آن  تجربه به معطوف بودم نوشته ام مقاله این در که نچهآ موختمآ بسیار و گذراندم را
 باشند استدالل ندب در دیگه نباید اند اي قاره نحله به متعلق  فیلسوفانی که بشود متبادل ذهن به وقت یه تصور این نباید که  ام داشته

 نگلستانا اکادمیک فضاي  که متعددي سالیان این در کم دست من ، بگذارند میان در دیگران با را خود  مواجید و اسباب و شمع باید و
 ناینچنی که میخواهم هم عزیزمون دوست این از و  امیدوارم و دیدم کم خیلی یا ندیدم چیزي چنین اصال ام دیده را امریکا و کانادا ،

 و اخیر نسالیا در اتفاقا کرد عرضه استداللی هم رو هایدگر و هگل میشه »الدلیل ابناء نحن« ادبا قول به ، بگویند سخن آثارشون در
 یخواهمم منهم  سبب همین به و آمده بیرون اي قاره فیلسوفان به راجع خوبی متتبعانه اثار خوشبختانه ، خصوصا 90 و 80 دهه در

 باشد معنا ینا به اگر  اي قاره و تحلیلی فلسفه دوگانه من ننهند فرو را استدالل جانب که دیگران و دوستمون این از میکنم طلب یعنی
 آموخته دانش ، ام آورده هم خودم هاي نوشته و ها مصاحبه در ندارم درکی چنین اصال نمیاد ما کار به ورزي فلسفه سنخ یک که

 را ها ستاگزیستانسیالی آثار کلی  دارم دوست قضا از هم و میشناسم  رسمیت به هم رو اي قاره فلسفه اما  ام تحلیلی فلسفه سنت
 مقاله در ، ما کرده هایدگر و سپهري بین که تطبیقی ببینید را من سپهري الجورديه فلسف کتاب شما  ام داده ارجاع هایدگر و خوندم
 یا  introduction to existentialism کرس ذیل که دیگرانی و داستایوفسکی به یا ام پرداخته مارسل به 3 مدرن عرفان

introduction to continental philosophy. آثار زا بسیار و اي قاره فلسفه به نسبت ام گشوده بسیار شخصا سبب همین به  و 
 ، ممیکن تعیین رو بازي قواعد من اینکه نه گیرم سخت حیث این از و نهم نمی فرو هگا هیچ را استدالل جانب اما ،  ام اموخته ها آن

 دلیلی ممکنه ، بگوید سخن سنجیده و استداللی شخص که است این اقتضایش فلسفی فحص و بحث و باشم اینچنین که ام آموخته
 فلسفی ارب و کار تا بکنم اقامه دلیل  و بکنم رو خودم تالش باید حال هر به اما  ناموجه شما منظر از یا باشد علیل میکنم اقامه من که

 البق در حتما نیست الزم اما بگویند سخن اصطالح به  articulated نحو به و رفته شسته اند کوشیده تحلیلی فیلسوفان ، بگیرد قوام
 و ردنک تفکیک یکدیگر از را نآ  استواري و اعتبار یعنی ، استدالل ................... و......................  المثل فی و منطقی کبري و صغري
 میخواهم ، ستا گفتن سخن استداللی از سبک یک این بیاید نظر به خشک این هم قدري است ممکن بنویسد شخص ، نوشتن اینچنین
 میکنید استدالل حوين چه به و فرمی چه که نیست مهم اي قاره سنت یافته تربیت چه باشید تحلیلی سنت یافته تربیت شما چه بگویم

 نباشد ینا اگر هایدگر و هگل باب در چه کانت درباب چه ویتگنشتاین  باب در چه بگویید سخن استداللی نحو به که است این مهم
 هاي دهه در خصوصا اي قاره فلسفه منادیان و شارحان از اي پاره ، شود می مخدوش ورزي ذوق یا عرفان و فلسفه بین مرز نوقتآ

 مغرب هاي کادمیآ در که وقتی از من ببینیم فیلسوفان این به رو  استداللی غیر نگاهی ما که اند بوده امر این بمسب احتماال  پیش
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 در ابکت به توانند می عزیزان باب این در بیشتر اطالع جهت  ام کرده مشخص را نآ صغور و حدود  عرفانی تجربه و دینی تجربه
 دیا مدرن عرفان ان از من که نچهآ  هاي لفهمو دیگر  و لفهمو این چه و کنند مراجعه سپهري الجوردي فلسفه  و من سپهري سپهر
   .بنهند میان در من با بعدا هم را خود مالحظات احیانا و مطالعه در و بگیرند سراغ انجا از توانند می رو میکنم
  

  : هشتم و هفتم پرسش
  :یک

 ارتینم میکنم، مطرح صورت این به رو پرسش اخالقی مباحث بر دکتر آقاي تمرکز به توجه با بزرگوار، استاد خدمت سالم اهداء با
 مختص نهیلیسم که این به معتقد طرفی از و هست، نهیلیسم به مبتال اروپا که بود عقیده این بر بیستم قرن فیلسوف آخرین عنوان به هایدگر

 وضعیت به توجه اب آیا عبارتی به ?است منتشر امري و کرده پیدا بسط نهیلیسم که گفت توان می آیا عقیده این به توجه با اروپاست، ذات به
 این بر یلدل باورها و ها ارزش رفتن بین از آیا ?ایم کرده باز نهیلیسم روي بر را در نیز ما گفت توان می اخالقیات وارونگی و کشور موجود
  ده،ش بندي جمع صورت به ?است وجود ساحت انگاشتن نیست عامل تضاد و دوپارگی که نمود استدالل توان می روي هر به ?نیست

 آن ايه گزاره برخی به ما معرفت و بوده فراطبیعی امري دین طرفی از باشد، می دین از منبعث ما اخالقی مسایل و کشور، هاي زیرساخت
 تجربه هب را آن که یابد می سوق اي گزاره سوي به دوپارگی این به توجه با خود محدودیت دلیل به انسان عقل عالوه به نمیگیرد، تعلق

  ?نیست موجود ساحت انگاشتن نیست عامل دوپارگی این آیا نماید، می درك درونی
  :دو
   دباغ، سروش دکتر ارجمند استاد خدمت سالم با

 تدوین ها ورهس یا و آیات نزول ترتیب به یعنی خود اولیه فرم با را کریم قرآن اگر اینکه بر مبنی کردم مطرح گذشته ساعات رو سوال یک
   بود خواهد بیشتر گذار تاثیر وحی کتاب این بهتر فهم در گردد
   گیرد، قرار اندیشان روشن بین در اسالمی ممالک استقبال مورد چنانچه و

   بود خواهد چه طرح این مشکالت
  شما از تشکر با

  میگویم سخن ابتدا است بلندي پرسش که هفتم پرسش باب در پاسخ.
  : میکنم ذکر رو خود داوري بعد و کنم تفکیک را انها ابتدا مایلم که است متعددي نکات داراي بلند پرسش این 

 در چندان رو اروپا تذا تعبیر من البته است اروپا ذات به مختص نهلیسم و است نهیلیسم به مبتال اروپا که شده گفته ابتدا در اینکه
 در ما هک بفهمم میتوانم من و است گفته سخن بود جاري اروپا در که نهیلیسمی راجب هم نیچه هایدگر از قبل میدانم اما یابم نمی

 چندان اندمیآ یا شخص اینکه یعنی باشد اخالق رفتن محاق به نهیلیسم از مراد اگر. داریم بسیاري اخالقی هاي گرفتاري کشورمان
 به توجه اب و نیستم ایران است سال شش اینکه وجود با استنباطم اما ندارم دقیقی رقم و مارا من اینکه وجود با ندارن را اخالق پرواي

 امار رائها حال عین در اما ایم شده مبتال اخالقی وارونگی یا و اخالقی مشکل به ما که است این بیش و کم ومیشنوم میخوانم که نچهآ
 قاخال باب در نظري هاي بحث است من تخصصی حوزه و کار به مختص که هم بخش نآ و دارد میدانی مطالعات به احتیاج دقیق
  . گفتن سخن مارآ به معطوف و اخالق شناسی جامعه نه و است
 نمیشوم نشومنظور متوجه دقیق من البته و است وجود ساحت انگاشتن نیست عامل تضاد و پارگی دو که شده گفته سوال ادامه در
 صویرت  تفکیک یا پارگی دو همین بر مبتنی هم ابراهیمی ادیان از خیلی نه که است این مراد اگر هستی در داریم ساحت دو ما یعنی
 به اختصاصی این است متفاوت هم با مان عمل و قول ما که است این مراد اگر و اند کرده تلقی هستیقدسی  ساحت از را خود
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 یلتفض اخالق یا کانتی گرایانه وظیفه اخالق المثل فی بلکه نیست اخالق از عدول معناي به اي عده میان در سکوالر اخالق که
 که است ینا از بهتر بسی بسی این و کشیدن بر را اخالقی نوعی به حال هر به و است گرفتن بر را گرایانه فایده اخالق یا گرایانه
  : میکنم عرض نکاتی هم دوم پرسش باب در مختصر  صورت به باشد نداشته اخالقی پرواي حاان از نحو هیچ به کسی

 کمک ما هب بود شده رعایت ها سوره و ها ایه نزول ترتیب ان در که میداشتیم خود اولیه فرم با اگر را کریم قران ما که این ببینید
 موسوم ریمدا امروز ما که انچه دارید توجه اما بهتره اینچنین کرد فرض االصول میشه ایا  که معنا بدین نمیدانم االن ؟میکرد بیشتري

 میکنم فکر من است شده تنظیم سوره ترین کوتاه سمت به سوره ترین طوالنی از بلکه نیست نزول نظم بر مبتنی شریف مصحف به
 نشسته تصویب مسند بر و است شده پخش اسالمی جوامع تمام در1924 سال در کنونی قران اینکه به توجه با کرد میشه االن که کاري
 ایات بین فکیکت میکنم فکر باشد رهگشا عمل در چقدر دانم نمی بکنیم عوض رو قران فرمت بیایم که باشیم فکر بدین ما اینکه است
 نیدی هاي رفرمیست که متدي با عرضیات و ذاتیات میان تفکیک حال عین در و اوردن جاي به را یک هر حق و مدنی ایات و مکی

  زمانه و مینهز یا انها نزول شان ما اگر را ایات از خیلی بکنیم استفاده وحی کتاب از ما که میشود سبب بیشتر این میدهند ما بدست
 شاید ام وردها خود مباحث در من باشد داشته را نیکو اثار ان میتواند بکنیم تفکیک مدنی ایات از رو مکی ایات و دریابیم را انهانزول 

 و کوبنده هک ابتدایی ایات اند کرده قسم سه بر منقسم هم را مکی ایات شناسان قران از اي پاره که دیگران از یا و باشید شنیده من از
 خیلی انیقر مضامین فهم براي هم و میاد محققان کار به هم اینا مدنی ایات بعد و انتهایی ایات و میانی ایات و هستند کوتاه و اهنگین

 بخواهیم نوینی نسخه و برویم نقرا ان وقت سر به و بریم شما اشاره به توجه با اسالمی ممالک سطح در ما که نیست الزم است بهتر
 و گرفت خواهد صورت بسیاري هاي مقاومت و داشت خواهد پی در عمل مقام در اي عدیده مشکالت که فهمید میشه بدهیم بدست

 میان تفکیک اب که است این میکند کمک ما به بیشتر و است بهتر میکنم فکر که نچهآ شد خواهد برانگیخته فراوانی هاي حساسیت
 اخیر هاي شب از من بگذاریم را کدام هر حق و بدهیم قرار ایات نآ مخاطب را خود بتوانیم نهاآ نزول زمانه و زمینه و مختلف ایات

 کانال در انشااهللا هست من سایت در جلسات سلسله ان از جلسه دو ام یافته انرا توفیق و دارم اشتغال تورنتو در واقعه سوره شرح به
 اتمختص که ام گفته و ام داده باب این در توضیحاتی هم نجاآ شود برگزار است قرار هم دیگر جلسه دو گیرد می قرار بزودي هم

 بیشتر اتای و سور این در قیامت و توحید به معطوف یاتآ المثل فی و باشیم داشته باید ما انها از انتظاري چه و است چه مکی سوره
 ادیان زیکیمتافی مضامین و ابتدا بگیریم قرار نهاآ مخاطب یعنی بگذاریم را حقشان مدنی ایات از تفکیک با را انها اینچنین و است

 خیرنا که هم تدریس در خود جاي در مدنی ایات البته هم دبع و است شده گذاشته بدیعت به ایات این در اخالقی هاي پیام همچنین
 که یشناس االهیات لیسانس فوق دانشجویان براي مدنی و مکی ایات باب در تفصیل به داشتم مکزیک کشور در u.p دانشگاه در

 زمانه و نهزمی دانست باید یعنی اورد جا به باید را ایات این از یک هر شان حال هر به که میدادم توضیح را نکات همین میگفتم سخن
 که است این عزیزمون دوست مراد اگر باشد تر عملی این میکنم فکر داد قرار چشم پیش را انها از یک هر مختصات و را انها تکون

 قرار نظر مورد اینچنین رو ایات رهگشایی و تفکیک این ایشان تعبیر به هم اندیشان روشن میان در باشد عملیاتی که بکنیم کاري یک
  . است اینچنین من تصور البته بود خواهد ثمر مثمر بیشتر بگوییم یا بود خواهد نظر مطمح بیشتر دادن
  .پایانی  پرسش دو بعنوان و
  

  :نهم پرسش
  کنه؟ پاك زمان ي حافظه از رو افتاده اتفاق تصویر که داره وجود خدا براي امکان این آیا

  :پرسم می تر واضح مثالی ذکر با رو سوالم
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 حلیلیهت  عوارض از زمان میگوید بپرسید مالصدرا امثال از اگر شما ، دارید زمان از تلقی و درك چه  ما که بکنم عرض  میخوام باشد
  دارم هااون با بیشتري همدلی من که بپرسید جدید فیلسوفان و کانت از اگر اما اند قائل زمان براي  بخش قوام نقش یک و وجوده

 در تغییر و تعیین زمان ، نیستیم زمان از بیرون ما است مند مکان و مند زمان ما تجارب  تمام کانت تعبیر به داره بخش قوام نقش زمان
 4 یا میالدي 2015 اگوست 5 روز دقیقه 2:30 ساعت مثال است مشخص زمان داریم خارج عالم در ما که نچهآ ، نداره خارج عالم

 قوام اینا او  منظر از مکان مفهوم خود یا  زمان مفهوم خود اما ، هستند مشخصی و معین هاي زمان اینها شمسی 1393 سال اردبیهشت
 واممیخ من ، داریم معین و مشخص هاي زمان ، نداریم پیرامون جهان در زمان براي تغییري و تعیین ما جهانند از ما تلقی و درد بخش
 از ما تلقی و تصویر میان تفاوت اینکه جهت  بزنم هم قرانی مثال یک بذارید ، باشیم داشته میتوانیم زمان از موجوداتی ما که بگم

 خَمسینَ مقْداره کانَ« که قیامت روزه باب در میخوانیم معراج سوره در ، بفهمیم را فیزیکیش معنا و متافیزیکی معنا  در زمان و ساعت
أَلْف نَهاینکه یعنی ، چی یعنی سال هزار 50 این میپرسم شما از من خب ، انجامید خواهد طول به سال هزار 50 قیامت روز اینکه »س 
 به زمین کره گردش و میانه رابطه به ناظر زمان خب بفهمیم باید اینچنین ، 60 در ضرب و 24 در ضرب و 365 در ضرب  هزار 50

 عرض رو این میخوام من ببنید ، نداریم زمان ما معنا این به که مجردات عالم در  که المکان و الزمان عالم در ، خورشید کره دور
  زمان درباره هک مادامی من که میگفت اگوستین ، انصافا داره پیچیدگی زمان قصه که ذهن به تقریب جهت بزنم رو ها مثال این ،  بکنم

 این ، میاب می در را کار بودن ثقیل وصعوبت  بگویم سخن اش درباره میخواهم که زمان اما ، زمان چیست  میفهمم ، ام نگفته سخن
 که انتک ، داریم زمان از تلقی دو کم دست ما که فیلسوفان از برخی میدادند که توضیحی آن المثل فی کنار بذارید نوقتآ شما رو
 مثل کسانی  بعدها که میکرد صحبت زمان از خطی تلقی که linier account of time از نیوتونی فیزیک تاثیر خب کردم یاد او از

 صفحه روي بر که اي عقربه مثل میگیم سخن زمان از که وقتی ما دانستند زمان با مطابق  را ما بودن موجود و  امدند دیگران و هایدگر
 زمان در بهعقر که مسافتی یعنی ، سرعت و مسافت با داره مستقیمی نسبت زمان واقع در دیگه میدونید خوب ، میکنه حرکت ساعت

و  ناسبت جدید علم که شود می عرض  و نیوتونی فیزیک با که زمان از خطی تلقی این ، میکند طی مشخصی سرعت با و مشخصی
 را مسئله ادابع  کوشیدم فقط ، میشه تر پیچیده قصه انوقت ، بدیم قرار نظر مد  بخواهیم اگر را زمان از خطی تلقی ما اما ، دارد تالئم

 ثغورش  و دودح یعنی ،  نیست روشن ما براي مسئله ، میکنیم صحبت زمان به راجع که وقتی ما راحتی به که بدانیم تا بدهم توضیح
 موجود معنا به هیچ خدارو ،  دادم قبلی هاي پرسش به پاسخ در  که توضیح  اون هم بعد و نیست مشخص چندان

anthropomorphic  را ان کنیم سعی که میدهم تذکار اما ، نه بوده دوستمون مدنظر این حاال که نمیگم ، نگیرید نظر در 
transcend الزمان معال ، عالم ان که باشیم داشته مدنظر هم  را این میگیم سخن خداوند به نسبتش و زمان  به راجع  وقتی و بکنیم 

 باب رد اگر بگیم سخن متافیزیک درباب اگر بسته بر رخت ما جهانی این و طبیعی  اوصاف یعنی است المکان که همچنان است
 با اما بگیرید نظر در العنان مطلق شما را خداوند اگر االصول علی متصور این که بگم میخوام معنا بدین ، بگیم سخن دیگر جهات

 به کودکی کنیم فرض وقت یه که میپرسند ایشان که  اتفاقاتی این بعد و چیست ما درك اینکه و دادم زمان به راجع که توضیحاتی
  !!کند را کار این کسی چه پیش ، کند پاك زمان حافظه از  رو پیامبر اسم
 زمان در دکنن می زندگی خاکی کره روي بر که هایی انسان تلقی و درك کم دست باشد داشته ما با یوثیق نسبت اگر زمان چون ،

 صدرامال قول به  وجود تحلیله عوارض از امریست یک که نیست این زمان به نگاهم من ، داریم مدخلیت نآ در هم ما ، باشد نچنینیا
 می زمان مسئله هب  کانتی پسا فیلسوفان سانب  و است کانتی نگاهم من ، دارد یرتغ و تعیین کامل طور به کند می کار ما از مستقل که

 دیگري نحو به کردند طرح دوستمون این که رو پرسشی و شود می متفاوت مسئله بندي صورت انوقت ، باشد اینچنین اگر نگرم
 و باشه هکرد روشن را ابعادش و مسئله کم دست دادم که توضیحاتی با امیدوارم ، داد پاسخ هم نآ بر مبتنی و کرد طرح باید اساسا



١۵ 
 

 با نسبتی هک است موالنا لطیف ابیات این  امشبمان هاي پرسش توسعا و پرسش این باب در من عرائض ختام حسن ؛ بکنیم قربانی را
  : خودي بی و خودي با میان تقابل و Contrast  ، داره عزیزمون دوست این پرسش

  ايپشه شکار تو خود باخودي که نفسی آن
  آیدت شکار پیل بیخودي که نفسی وان
  ايفسرده خزان همچو باخودي که نفسی آن

  آیدت بهار چو دي بیخودي که نفسی وان
  تست قرار طلب از قراریتبی جمله
  آیدت قرار که تا شو قراربی عاشق

  )323 شماره غزل شمس دیوان(
 هب اختیاري مرگ و بزداید خودوجود از ها پلشتی و ها کژي اصناف شخص که دهد می رخ وقتی ، خودي با مقابل در بیخودي

 با آدم ، گوید می سخن خودي با با) تقابلش( Contrast و بیخود از  معنا  این به موالنا ، بکنه تجربه رو کردم عرض که توضیح
 میتونه هم رو پیل یک دریاوشه ، است صفت دریا بیخود آدم ، است کالفه و میشه آشفته ، میشه هم پشه یک شکار که است خود
 می افتی فقط صفا و سل وجودش در دیگر است سوزانده را ها کژي و  شده خاکستر که کسی یعنی بیخود آدم ، بکنه شکار حتی
 باخودي هک نفسی آن ، باشد بیخود اگر آید می او براي بهار مانند به هم دي ، نیست سرد زمستان مثل ، است گرم خاطر همین به شود

 هک آدمی یعنی بیخود دمآ اما است فسرده و سرد خزان مثل داره بزرگی خود ، داره بزرگی ایگو که باخود دمآ اي،فسرده خزان همچو
 این است کرده تجربه  رو تسلیم وSubmission  و است کرده پیشه عاشقانه خودگذشتگی از که ادمی است، سوزانده را کاذب خود
 وا از توانند می هم دیگران اورده موالنا که تعبیري به هم و اوست نصیب هم گرما این و است گرم همیشه ، است صفت بهار آدم
  : ببرند یبنس

  هست نقد قیامت صد درونشان که
  مست همسایه شود آنک کمترین

  ) ششم دفتر ، معنوي مثنوي(
 رو امشآر و طمانینه خود هم ببره یبنص رو بیخودي معاال و بکنه پیشه شخص رو عاشقانه خودگذشتگی و مطلق عشق این اگر

  . رساند می یبنص دیگران به هم و برده یبنص
  » باران دونان به و رساند می گوهر نزدیکان به  صفت دریا که گویی تو«
  


