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باقرپورکاشانی: عرض سالم و احترام دارم خدمت جناب استاد دکتر سروش دباغ سایر اساتید و فرهیختگان 

که ایشان تدوین نمودند به عنوان  ای ای از پیرامون مقاله بحثی که در خدمت جناب استاد هستیم مباحثه ،گروه

الهیات روشنفکری دینی بناست که من به صورت مختصر قسمتهای مهم این مقاله را توضیحاتی را ذکر بکنم 

اگر  .دهم از الفاظ خود مقاله کمک بگیرم مقاله را که ارائه میاین کنم که مختصری از  االمکان سعی می حتی

یید کردند که مطلب را درست متوجه شدم آن وقت با اجازه ایشان و و تأجناب استاد عرایض بنده را شنیدند 

دهند  ر مقاله الهیات روشنفکری دینی جناب دکتر مدلی را ارائه مید .دهم سایر اساتید نقدهای خودم را ارائه می

ت دینی، و ابتدا تاکتیکی دارند بین تجربه دینی، معرف .ارتباط آنها با یکدیگر هدر ساحات مختلف دین و نحو

ایشان در  ،قبل از توضیح این سه مؤلفه .فرمایند  کنش دینی که به یک به یک مقصود خودشان را توضیح می

 .فرمایند که باید دستاوردهای معرفتی جهان جدید را جدی گرفت می ،خالصه روش روشنفکری دینی معاصر

بی باشد، غیر تجربی باشد، فلسفه که علم تجراعم از این ،کند از علوم نوین الهیات روشنفکری دینی استقبال می

های سنت دینی  تناسب و تعالم بین معارف دینی و معارف غیر دینی و تحول در مؤلفهکوشد که  جدید باشد می

متن  .فرمایند که تجربه وحیانی نوعی تجربه دینی است در قسمت خامساً می ،در قسمت تجربه دینی .ایجاد کند

اینها همه صورت بیانی تجارب دینی، باطنی، اشراقی، انبیاء و پیامبر اسالم  ،ی نظیر اسالممقدس در ادیان ابراهیم

و جناب شود  کتر عبدالکریم سروش تجربه دینی، تجربه نبوی مطرح میاین نظریه در تعبیر جناب استاد د .است

جناب استاد عبدالکریم سروش در  .کند جهان می از قرائت نبویبه استاد دکتر مجتهد شبستری این را تعبیر 

یاهایی ؤوردهای وحیانی را زمره رآفرکه فرمایند  می «یاهای رسوالنهمحمد راوی رؤ»سلسله مقاالت به نام 

شخصیت نبی این نظام الهیاتی  با فرمایند که مطابق در قسمت سادساً می .دیده انگاشته که پیامبر اسالم آنها را می

این سخن این است که هیچ کس با بخش مسلمانی است که الزمه  رد و این قوامهای او محوریت دا و آموزه

گیرد و سخنانش برای دیگران  ش نظیر ایشان پشتوانه سخنش قرار نمیا پیامبر اسالم هم رتبه نیست و شخصیت

از  روشمند مایند که معرفت دینی عبارت از فنّفر در توضیحی که در قسمت معرفت دینی می .آور نیست الزام

 .متنی که محصول تجربه نبوی است یعنی همان صورت بیانی از تجارب دینی، باطنی، اشراقی پیامبر .متن مقدس
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کنند در وقتی که این متن که صورت بیانی تجارب دینی، باطنی، و اشراقی پیامبر هست  سه روش را مطرح می

توضیح فرمودند استاد اعم از اینکه تجربی  بکند حاال علم نوین هم که در باالوقتی تعارض با علم نوین پیدا 

فلسفه جدید باشد یک روش این است که وقتی که این تعارض بین متن، بین قرآن و  ،غیر تجربی باشد ،باشد

کنیم یا به تأویل ببریم  فانه این را توجیهعلم نوین پیش آمد این است که به نفع علم نوین آیه را به صورت متکلّ

روش دوم که روشی است که  .دنکن قبول نمی این را راه حلی است که کثیری در این روزگار که فرمودند که این

مطابق  ،که مطابق با آن قول مختار استاد است این است که قرآن را زبان علمی ندادیم و آن را زبان عرفی بدانیم

قرآن مطالبی را فرموده و هرچند که مهم روح قرآن هست ولی اینجا  ،های رایج و مقبول زمان عرف و نظریه

 .باالخره به سمت علم نوین باید مشق بکنیم خب هست و آن را جدی نباید بگیریم و یباالخره زبان، زبان عرف

آن رد علم تجربی و آنها را به نفع قر ،در دستاوردهای علم نوینراه سوم این است که تردید بکنیم در علوم یعنی 

علم  ،ای از قرآن آمده باشد دو بعالوه دو برابر است با پنج  بکنیم یعنی همین ظاهرگرا باشیم ولو اینکه در آیه

سه روش را جناب استاد  .چهار ما آن پنج را بپذیریم است با دو برابر وین به اینجا برسد بگوید که دو بعالوهن

مراد  ،در ارتباط با قسمت سوم کنش دینی .دانند خودشان میکنند که ایشان روش دوم را قول مختار   می مطرح

فرمایند که  در خصوص اصول اخالقی می .استاد از کنش دینی این باید و نبایدها احکام فقهی و اخالقی است

شوند  یل میصاحکام فقهی قائل به تفدر ارتباط با  .اینها جهان شمول هستند و روایی و ناروایی همه جایی دارند

احکام عبادی هست مانند روزه، نماز، حج اینها واجد مسائل خفیه هستند و  ،رمایند که ما قسمتی از احکامف می

اینها چه در زمان پیامبر و چه زمان کنونی ثابت هستند اما احکام  .اینها هیچ گونه تعارضی هم با اخالق ندارند

فرمایند که باید در عصر  می .گیرند خالق قرار میکنند یعنی در ارتباط با ا قی پیدا میاجتماعی اینها ربط اخال

کنون این احکام اجتماعی در ترازوی اخالق توزین شوند یعنی این احکام با میزان و معیار اخالق که این اخالق 

جناب استاد دکتر  عبارتی را از .تحویل و تغییر صورت بگیرد ،هم جهان شمول هستند اینها باید توزین

کند یعنی در  کنند که اخالق فرا شرعی است و فقه از شرعی به شرع دیگر تغییر می ل میعبدالکریم سروش نق

تمام انبیاء در هر عصری باالخره دروغ بد بوده، غیبت بد بوده، تهمت بد بوده این اموری که ضد اخالق بوده 
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جناب دکتر منظورشان  .دهها دستخوش تغییر و تحول واقع ش تقبیح شده اما ما ببینیم که انبیاء که آمدند شریعت

حدیث پیامبر و احکام شرع وارده در قرآن متیقن  کند قدر شرعی به شرعی تغییر می همین قسمت است که فقه از

ای که بنده  این خالصه .متعلق به دنیای ما قبل مدرن است مگر اینکه خالف آنها ثابت بشودو محلی  ،همه موقت

بنده جوری مالیی نوشته  ارائه دادم حتماً خیلی از مباحث این مقاله را بنده عرض نکردم چون این مقاله به نظر

بیشتر  محدودی است ما به مفاهیم و محتوا شده که خط به خط آن باید بررسی بشود منتهی چون زمان، زمان

و اگر چنانچه برای همین به همین اندازه در خالصه کفایت کردیم  خواهیم بپردازیم خواهیم کلیات بحث می می

شاءاهلل نقدهایی دارم  فرمایند بعد ان نواقصی در عرایض بنده است که احتماالً هم هست جناب استاد تصحیح می

 دهم با تشکر. در این خصوص خدمت جناب استاد ارائه می

و منطق و خرسندم از یز در گروه تلگرامی فلسفه کالم کنم خدمت دوستان عز سروش دباغ: سالم عرض میدکتر 

 .که مجال بحث و گفتگو پیرامون یکی از مقاالت من تحت عنوان الهیات روشنفکری دینی پدیده آمده است این

اً طرح کردند من به ئسپاسگزارم از همکار گرامی آقای دکتر باقرپور کاشانی که تقریر خودشان را از مقاله ابتد

خب البته مجال  .مند بشوم های انتقادی ایشان هم بهره مشتاقم که از نکته سنجی .ات ایشان را شنیدمدقت مالحظ

مند  چندان فراخ نبود برای اینکه توضیحات مبسوط در باب مقاله داده شود خوب است که دوستان عزیز و عالقه

نسبت سنجی میان تجربه دینی و معرفت  کل مقاله را در مطالعه بگیرند عنوان دقیق مقاله الهیات روشنفکری دینی

و بیش از چهار سال و نیم پیش در فروردین ماه سال نود  ،مقاله چهار سال و نیم پیش .دینی و کنش دینی است

له آمده است سه شمسی نگاشته و منتشر شده است بالغ بر دو ماه نوشتن آن از من زمان برد و چنانکه در مقا

ای از مباحث و  مدلی الهیاتی مبتنی بر پاره ام در این جستار مدلی عرضه کنم یدهمن کوش امروز هم اشارتی رفت

که خب  را تا با استفاده از آن مدل یک نظام الهیاتیدین معاصر طرح شده است  در سنت فلسفهمدلهایی که 

ر سی سال اخیر مبتنی است بر آثار و نواندیشان دینی متأخر مرادم از نواندیشان دینی متأخر یعنی آثاری که د

پنج سال اخیر پس از اتمام دوران جنگ اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی  و منتشر شده است یا آن موقع بیست

ییم الی زمان هذا مبتنی بر آن نکاتم را و تلقی خویش را تقریر بکنم خب منابع متعددی را تر سخن بگو مشخص
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و ادبیاتی که حوزه نواندیشی دینی متأخر تقریر شده و منتشر گشته است و هم آثار  lectureدیدم هم 

باری من فقط به  .لسوفان خودمان مد نظرم بوده استیف ،ای از آثار متکلمان خودمان لسوفان دین معاصر پارهیف

از تلقی  و آن تصویرخواهم اشاره بکنم آنچه که مد نظر من بوده در این مقاله به لحاظ الهیاتی  یک نکته می

این در نکات و فرمایشات آقای دکتر نبود من  .تجربه دینی و ساحت قدسی هستی متناظر با الهیات تنزیهی است

طور که در بخش نتیجه مقاله هم آمده است غایت آن هم عبارت است از پشت  کنم و همان فقط این را تکمیل می

نی اگر بخواهم از به مثابه سکوت و بیرنگی و بی صورتی و بی تعیّ سر نهادن دنو و علو و تجربه کردم امر متعالی

؟؟؟ فلسفه دین به کار رفته است در دوران معاصر تقریر من از امر متعالی از جنس )تعابیری که در سنت 

این مرتبه ابتدایی و از مواجه با هستی و همان طور که گفتم تجارب وحیانی  .یا همان الهیات تنزیهی (11:8:10

النه من استفاده شود بعد از مدل موازنه متأمّ پیامبر هم مثل اعلی این نوع تجارب دینی در این نگاه قلمداد می

ام  گرایی معتدل هم در تناسب هست و کوشیدهاکردم موضع روش شناختی که با آموزه معرفت شناختی مبن

یک برنامه  .است research programروشنفکری دینی یا نواندیشی دینی یک  توضیح بدهم به چه معنا

یق دنسبت میان دین و علم صورتی دارد که اشاره کردند و حاال من مصا درپژوهشی دارد و برنامه پژوهشی آن 

هایی که در این عرصه شده است  ای از آیات قرآن و بحث و فحص  به پاره .متعددی از آن را در مقاله ذکر کردم

روایی و برنامه پژوهشی عبارت است از برکشیدن اخالق نسبت به فقه  ،و همچنین بخش دیگری از این پروژه

ترجمه فرهنگی احکام و برکشیدن و برگرفتن را اصول اخالقی جهان شمول و روایی اصول اخالقی جهان شمول 

خب من از آن زمان که این مقاله منتشر شده تا روزگار کنونی که اشاره کردم چهار سال و نیم  .عیفقهی اجتما

ذیل الهیات نواندیشی دینی متأخر تقریباً که خودم را  ییشتر گذشته است این بخش از برنامه پژوهشی فکرب

ام در باب  شود ادامه دادم و افزون بر بحثهایی که از این منظر راجع به حجاب و ارتداد کرده بندی می صورت

اینها در آثار خود ام و به  دست من پرداختهاز این  یسنگسار و مضامین ،ازدواج عرفی مباهته،النبی همچنین  سبّ

 .ام از منظر اخالقی به این احکام هم بپردازم و آنها را در ترازوی اخالق توزین کنم ام یعنی کوشیده اشاره کرده

این را گفتم تا توضیح داده  .شود های آتی منتشر می ماهر دشاءاهلل  یکی دو کار دیگر هم در دست دارم که ان
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اینجا تقریر شده من به عنوان عضو خردی از خانواده نواندیشی دینی تنی بر این مدل الهیاتی که باشم که مب

نشگاه ای بود در دا از قضا چند روز قبل مناظره .دهم می بسطبرم و  نواندیشی متأخر کار خود را دارم پیش می

عرفی یا ازدواج سفید که تحت االسالم دکتر هادی صادقی راجع به مباحث من در حوزه ازدواج  شریف با حجت

عنوان مقاالت ازدواج عرفی در ترازوی اخالق سال گذشته از من منتشر شد و این در ادامه همین بخش از 

پروژه نواندیشی دینی مختار من است که با مباحث حجاب و ارتداد آغاز شده و رسیده است چنانکه عرض 

 .شود شاءاهلل یکی دو مقوله و مبحث دیگر که منتشر می فی و انازدواج عر ،ه، سنگرسارهتمبا ،النبی کردم به سبّ

این را هم بگویم که این مقاله در کتاب ورق روشن  .های تکمیلی آقای دکتر استفاده بکنم مشتاقم از نکته سنجی

ن جستارهای متعددی است که کتاب خارج است کشور به چاپ رسیده و متضمّ این .وقت من منتشر شده است

نشر  .ام فت، هشت سال اخیر هم در حوزه نواندیشی دینی و همچنین در حوزه فلسفه و هنر نوشتهمن در ه

چند ماه قبل کتاب نسبتاً حجیمی است آنجا من افزون بر مقاله الهیات  .سهرودی آن را منتشر کرده است

فی و دیگر مقوالتی که ازدواج عر ،دینی که اولین مقاله این اثر است جستارهایی که در باب ارتداد روشنفکری

یای رسوالنه ؤذکر کردم هم آمده است همچنین دو جستار مستقل من در باب وحی تحت عنوان تجربه نبوی تا ر

 اثرتوانند این  مند مایل باشند می دوستان و عزیزان عالقه ،و دیالوگ در مربع وحی این را هم گفتم تا اگر عزیزان

  .را ببینند

در قسمت تجربه دینی نظریه جناب استاد دکتر عبدالکریم  .از توضیحات جناب استاد باقرپورکاشانی: با تشکر

مجتهد شبستری در ارتباط با برائت نبوی از جهان همان دکتر سروش در ارتباط با تجربه نبوی و جناب استاد 

نی تجارب این قرآن را به عنوان صورت بیا و طور که شما توضیحات  مبسوطی را فرمودید وحی و متن مقدس

عبارتی را فرمودید از جناب استاد دکتر عبدالکریم سروش  .کردند باطنی و اشراقی پیامبر اسالم محسوب  ،دینی

در این قسمت من خدمت  .دیده یاهایی انگاشته که پیامبر اسالم آنها را میؤهای وحیانی را از زمره ر که فرآورده

نقدهایی هم که فراوان در  .دیدم را دکتر عبدالکریم سروشستاد جناب استاد عرض بکنم بنده مطالب جناب ا

اگر اجازه بدهید که به این مقوله نپردازیم البته برای من  .هایی هم داشتم بررسیدیدم ارتباط با ایشان هست 
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بندی را در  مشکلی نیست چون شما با توجه به پذیرش اینکه باالخره قرآن تجربه نبوی هست این صورت

که عالوه بر این که معانی و دانم یعنی قائل هستم  بنده قرآن را تجربه نبوی نمی .له فرمودیدخصوص این مقا

شما دریافت متن هم از ناحیه خداست یعنی  ،خواهد بگوید از ناحیه خدا است که تجربه نبوی همین را می محتوا

فراوانی که حاال اینها خودش لرسول آیات هایی که در قرآن آمده یا ایهاالنبی، یا ایهاا با توجه به این همه کلمه قل

عنی این گونه نبوده که تنها هم متن از ناحیه خدا است ی طلبد این که قرآن هم محتوا یک بحث مبسوطی می

از عالم که از ناحیه پروردگار باشد القائاتی باشد القائاتی به مانند حاال شاعر در سطح خیلی پایین  محتوا

خواهم  در این قسمت بنده نمی .تشریح بکند ،ش تبیین بکندبخواهد به زبان خود ملکوت باشد بعد اینها را

خواستم اخذ مبنا را ذکر بکنم که نظر بنده این است که ما قرآن را به عنوان تجارب  ورودی داشته باشم فقط می

بول ندارم و االن هم ه قصورت بیانی این تجارب بدانیم این قسمت را بند ،دینی، باطنی، و اشراقی پیامبر بدانیم

به صورت مبسوط هم جناب استاد خواهم وارد بحث بشوم به خاطر این که التفات دارید  در این قسمت نمی

اما عرض بنده این است که  .عبدالکریم سروش و هم کسانی که مخالف این نظریه بودند حرفهایی را ذکر کردند

قرآن همین صورت بیانی تجارب باطنی پیامبر بدانیم چند  یعنیبا قبول همین نظریه تجربه نبوی دانستن قرآن 

یکی اینکه التفات داریم  .خواستم خدمت جناب استاد عرض بکنم باید در این لحاظ بشود که این را می مسأله

شود و خود قرآن تحدی کرده  قرآن سند نبوت پیامبر خاتم است و قرآن اساساً به عنوان معجزه قلمداد میکه 

اگر چنانچه به مانند قرآن یا به مانند ده سوره یا به مانند یک سوره کرده که از ناحیه خدا است که گفته معرفی 

در ارتباط با این قرآن مثل این قرآن آورده بشود خود قرآن داد زده که من باطل هستم یعنی من الهی نیست من 

 «مِنْ مِثْلِهِ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَاوَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى »خوانیم که  می 23در سوره بقره آیه  .معجزه نیستم

مان بیاورید یک سوره مانند آن یعنی این تحدی  اگر شما را شکی است در آن چیزی که نازل کردیم بر بنده

به عنوان  ای ا نیامده یعنی فرشتهعرض بنده این است که با قبول اینکه قرآن متن از ناحیه خد .صورت گرفته

پیامبر عین همان عبارت را نه کم و نه زیاد بخواهد بین امت خودش بخواند و به این  ،جبرئیل بیاید قرائت بکند

آوری بشود با فرض اینکه این نظریه را ما قبول نکنیم یعنی تجربه نبوی و این هم در  صورت مکتوب و جمع



7 

در  مسأله بایدحاال ببینیم چند تا  .همین صورت بیانی تجارب رسول خدا است ارتباط با پرودگار عالم قرآن

یکی اینکه باید اعجاز خودش را از دست ندهد یعنی همین جهت تحدی را  .ارتباط با همین قرآن محفوظ باشد

که تجلی نکته دیگر این است که آیات قرآن  .ارتباط با تجربه نبوی که در ارتباط با آن هستیم داشته باشیم

در ارتباط با مباحث نبوت عاقل با همین عقل است که  .تجارب باطنی پیامبر است اینها ضد عقل نباید باشد

بیند به حکم همین عقل است  وقتی برهان از او می ،بیند شود با نبی الهی وقتی معجزه از او می وقتی مواجه می

در همین  مطالبیحاال اگر چنانچه  .آورد این فرد می یعنی عجز در ارتباط با همین عقل است که ایمان به نبوت

ضد علم باشد این نقض غرض است  ،ضد عقل بین باشد ضد منطق باشد ،قرآن باشد که اینها ضد عقل باشد

جایی که این قرآن معجزه است حاال مطالبی باشد ضد عقل یعنی عقلی  یعنی این عقلی که ما را رسانده به این

این امر،  .خدا است حاال خود عقل هم حکم بکند که این مطالب نادرست استب از ناحیه گوید این مطال که می

مطالبی باشد که پیامبر خاتم بر رود اگر چنانچه  امر نقیضی است و اساساً حجیت و اعجاز قرآن زیر سوال می

نکته دیگر  .رود وال میاساس افکار عامیانه نظریات رایج زمان خودشان ارائه داده باشند این حجیت قطعاً زیر س

ن خطا و نادرستی و قسمتی از همین قرآ ،این که اگر چنانچه قسمتی از این صورت بیانی تجارب باطنی پیامبر

شود اعتماد کرد یعنی یک قسمتهایی را بنا به پیشرفت علم  باطل در آن راه داشته باشد به قسمتهای دیگر آن نمی

توانیم به مباحث دیگری  ما چگونه می .فتیم که این مطالب باطل استدر عرصه آزمایش و تجربه گذاشتیم و یا

به آنها اعتماد کنیم  توانیم می توانیم آنها را آزمایش کنیم یا ابزاری برای آزمایش آن نداریم چگونه که فعالً نمی

قرآن هم وقتی قسمتی از مطالب ضد عقل و ضد علم در ارتباط با این تجربه نبوی باشد از توحید تا معاد 

اگر گفته بشود که خب ما  .اعتمادی نمودشود  شود به آن اعتماد کرد و حتی نسبت به فقه عبادی آن هم نمی نمی

شود  تجربه نمی ، بابا علم،  scienceکنیم درست است که آنها با  چنانچه الهیات تا معاد قرآن را که قبول می

کند چه لزومی  انچه مطلب مطلبی باشد که عقل کفایت میچناگر کند خب  آنها را آزمود اما با عقل کفایت می

رود در اموری که باید  دش را میچه لزومی به قرآن داریم عقل خودش راه خو ،اساساً به این تجربه نبوی داریم

در مباحث تجربی هم که علم به  .اثبات معاد باشد و مباحث الهیاتی ،دهد حاال اثبات وجود خدا باشد حکم می
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. در ین تجربه نبوی نیستهیچ نیازی به قرآن و اکه شد گفت  کند و خب می کمک عقل راه خودش را پیدا می

ت آخر مبحث تجربه دینی در قسمت سادساً استاد آوردند که هیچ کس با پیامبر اسالم هم مرتبه و هم تراز مسق

آور نیست بعد  گیرد و سخنانش برای دیگران الزام سخنش قرار نمیش نظیر ایشان پشتوانه ا نیست و شخصیت

امامت را باید به نحوی فرمودند از این رو باید مفهوم امامت را در ذیل نبوت فهمید و نه بالعکس در عین حال 

 معنی کرد و به کار بست که متضمن نفی ختمیت نبوت نباشد و موقعیت ویژه و منحصر به فرد پیامبر اسالم را

ببینید جناب استاد در این قسمت بنده عارض هستم که ما منکر این نیستیم که پیامبر اکرم افضل  .مخدوش نکند

در بین ائمه معصومین هست اما یک ویژگیهایی هست که خداوند متعال به پیامبر که اعطا کرده در ارتباط با 

بوی محوریت دارد سوال بنده این است که شما فرمودید که در این نظام فقط تجربه ن .اوصیای ایشان هم هست

چرا نباید  .گونه تعارضی هم با تجربه نبوی ندارد این حجت باشد چرا، چرا باید تجربه امیرالمومنین که هیچ

تجربه ائمه معصومین اینها کشف مجهوالتی را بکند که اینها دقیقاً منتخب از ناحیه خدا هستند یعنی همین طور 

نبی انتخاب  این یطالب را هم به عنوان وصیبن ابا علی ،مبر را به عنوان نبی انتخاب کردهکه خداوند متعال پیا

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ »کرده آیات فراوانی چون 

ارتباط با امیرالمومنین و حتی فرمودند نسبت به سایر این در القول فرمودند که  شیعه و سنی متفق «راکِعُونَ

معصومین هست همان والیتی که در ارتباط با پیامبر هست همان والیت هم نسبت به امیرالمومنین و سایر 

به عنوان ولی و  را هست امیرالمومنین تواترما در روایات فراوانی روایاتی که در حد  .حضرات معصومین هست

 .منین معنی کردند اال نبوتؤدر ارتباط با امیرالم ،اهلل و تمام شئونی که در ارتباط با پیامبر هست جانشین رسول

ی و گونه نادرست حدیث غدیر من کنت مواله و فهذا علی مواله در ارتباط با عصمت حضرات معصومین که هیچ

 إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ» 33حزاب آیه سوره مبارکه ا .ندارد رجسی برای اینها معنا

اگرنه تشریعی که نسبت به  است اراده تکوینی ،اراده این خواهد مشخص است که  خدا چنین می «اًطَهِّرَکُمْ تَطْهِیریُ

خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیب  خواهد که رجس و هر پلیدی را از شما خدا چنین می .همه مردم است

بینیم که در ارتباط با  زنیم به ابواب روایون به کتب مختلف روایون می وقتی ما سری می .پاک و منزه گرداند
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که تورات انجیل و تمام کتب آسمانی دارند وقتی  ،و سایر معصومین اشراف کامل به قرآن منینؤاینکه امیرالم

آنجا فراوان ابوابی را گفته که ائمه معصومین عالم  .کنیم شامل صد و سی باب است گاه میالحجه کافی را ن کتاب

شده منتهی وحی دو گونه  عالم به تمام کتب آسمانی هستند و اساساً بر ائمه معصومین وحی نازل می ،به قرآن

عبارتهایی را  آید یک وقت خدمتتان عرض کردم محتوی بعالوه متن است جبرئیل به همراه ملک می .است

 منحصر به شخص پیامبر است فقط از ناحیه پیامبرفقط این قرآن  .خواند یعنی در ارتباط با همین قرآن است می

قرآنی ندارد اینها گیری ندارد که از ناحیه خداوند متعال بر  محتوایکه هیچ گونه تعارضی هم با  آید اما محتوا می

امام هادی که دیگر در که در زیارت ناحیه مقدسه از وجود نازنین بینیم  ما می .حضرات معصومین نازل بشود

السَّالمُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّةِ، تواند ان قلتی وارد بکند در همان فراز اول اینکه  سند این زیارت کسی نمی

عنی در ارتباط با حضرات معصومین عالوه بر اینکه اینها ی وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَلَفَ الْمَالئِکَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْیِ

محل رفت و آمد مالئکه هستند جای فرود آمدن نزول وحی هم در ارتباط با اینها  ،جایگاه رسالت را دارند

گویند وحی از نوع وحی تبیینی هست و نیز  شود می لذا وحی که نسبت به این بزرگواران مطرح می .هست

نِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ اعنوان حدیث ثقلین است که شیعه و سنی نقل کردند این است که  حدیث متواتری که به

وا کَیْفَ ى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُمَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّ

تمسک بجویید در ارتباط با این دو گوهر کتاب گذارم  پیامبر اکرم فرمودند دو گوهر بین شما میتَخْلُفُونِّی فِیهِمَا 

خواهید گمراه نشوید  اگر می .فقط قرآن گفته عترت من هنگفت فقط پیغمبر، خدا و اهل بیت یعنی هر دوتا نگفته

مطرح کردند و فرمودند که را حوض کوثر و قیامت  مسألهشوند تا   جدا نمیاینها از هم  .بجوییدبه اینها تمسک 

ای که جناب استاد فرمودند تجربه نبوی بنده  در این قسمت اول مقاله .در اختالفات به این دو منبع رجوع بکنید

ش نقدهای در جای خودکه گونه نقدها را دارم تا برسیم به قسمت دوم معرفت دینی و کنش دینی  این اجماالً

 کنم. خودم را عرض می

هم به دوست گرامی آقای دکتر کاشانی یک نکته  .گذارم سروش دباغ: من فایلهایم را چشم مختصر میدکتر 

پرسیدند این چهارده دقیقه را در چهار دقیقه  تر اگر سخن بگویند از من می بگویم به نظرم یک خورده فشرده
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یقه برای اینکه گفتگو خب پیش برود البته من هم حقیقت جایی وعده ب آن سخنان را در پنج دقلُ .شد گفت می

من از ایشان خواهش  .گیرد البته کردم باید بروم تا نیم ساعت دیگر و شنیدن این فایلها هم از من وقت می

در  ی کهنکاتاین هم خیلی از  بعد .کنم نوبت بعدی پس از فایلهای من آن بخش دوم و سوم را یکجا بگویند می

که خواهم گفت نداشت و خوب است  روشنفکری دینی چنانالهیات این چهارده دقیقه گفتند ربطی به بحث مقاله 

شود کرد در  بگویند واال خیلی بحثهای دیگر میرا در فایلهای بعدی آنهایی که مربوط به مقاله است ایشان که 

الیزم رولوالیزم صدق، پلببخشید پ .م بر صدقالیزرولشود پ حوزه نواندیشی دینی الهیات شیعه و سنی عرض می

اینها خیلی  ،والیت ،اختالف شیعیان و اهل سنت در باب امامت ،شود تفاسیر آیات قرآن عرض می ،نجات

بحث قرار بوده حول و  دانم اما مضامین است و من هم کامالً بر اینها اذعان و به همه اینها اشراف دارم و می

عرض  .ایشان بیشتر سخنانی که گفتند مربوط به مقاله نبود چنانکه خواهم گفت .حوش این مقاله باشد کامل

گویم از این  شود که ممنون از آقای دکتر من تمام فایلهای صوتی ایشان را به دقت شنیدم به اختصار پاسخ می می

کنم در  فکر نمیشود و من  مستقیماً به مقاله مربوط نمی کردندجهت که بخش زیادی از نکاتی که ایشان طرح 

نزاع الهیاتی میان شیعیان و اهل سنت روایتی که ایشان به راجع  .این گفتگو و مباحثه جای پرداختن بدان باشد

به  ناظربحث ما  علی ایحالٍآنها همدلی ندارم اما  که از آیات کردند که البته من با ای از تفاسیر و پاره دخواندن

یک بخش خیلی خردی از  ه.نبود آن ه امامت و والیت به معنای الهیاتینزاع میان شیعیان و اهل سنت و مقول

 نبوتشاید کمتر نیم صفحه آن هم ناظر به اینکه نواندیشی دینی امامت را ذیل  .مقاله من به آن اختصاص داشته

باید به این دانم چنانکه  آقای دکتر نمیو کنم مقوله مهمی است  گویم و فکر هم می ین را می. هنوز هم افهمد می

ببینید به هر حال من در  .ندنک می ادانم چگونه معن کنند و اگر این چنین باشد قصه خاتمیت را نمی اذعان نمی

ام بله در سنت عرفانی ما هم عرفا  منتشر کردم آورده «صبح هشتم قرآن»همین مقاله اخیری که تحت عنوان 

به قول  .که ببخشید کالم خداوند حد و حصر ندارد شود یده یا عرض معُو خداوند عده گفتند که کالم  خیلی می

موالنا خیلی از سخنان عرفا از جنس وحی حق است اما از پی روپوش عامه در بیان وحی دل گویند آن را 

گویی او و پیشاند در ذیل داستان بایزید بسطامی  کنند آن را وحی دل نامیده به خاطر تحفظی که می .صوفیان
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را در مقاله اخیر صبح هشتم  آنلحسن خرقانی که در دفتر چهارم مثنوی آمده است و من هم برای والدت ابوا

عموم عرفای ما چون قائل هستند داستان هستند با  اتفاقاً از این حیث شیعیان هم .ام این را ذکر کرده قرآن آورده

خواهم راجع به این بحث  الن نمیخب من ا .دانند الطاعه هستند و به نوعی روایات را عدل قرآن می ائمه مفترض

م و این یگوی خواهم بگویم که یادمان باشد ما یک وقت راجع به والیت تشریعی سخن می بکنم فقط می مستوفا

داشتند به اینکه  تفطنگفتند و کامالً  عرفا این را هیچ نمییا نه پس از پیامبر بکند تواند  میشریع تازه تکه کسی 

حقوقی نبی اگر آنچه  یتختمیت شخص خاتمیت یعنی و آنها از جنس شریک از باب مواجد پیغمبر شدن است

اند  یا وحی حق است چنانکه عرفای ما گفته است که شما از جنس وحی به آن اشاره کردید مراد همین وحی دل

یعنی پاره هشتمی که  است زمره صبح هشتم قرآن عید درام یا به قول بوس و در آن مقاله هم من به آن اشاره کرده

در هفت پاره موسوم به قرآن مجید نیامده است خیلی خب اشکالی ندارد از این جنس که در زمره آیات الهی 

کند نه فقط در مقام وحی تبیین باید گفت چه نسبتی  الطاعه است یعنی تشریع تازه می هستند اما اگر امام مفترض

بر نیستند ائمه عدل پیام م این است که هر چه که ما بگوییما هآنچه که من در آن مقاله آورد .میت دارداین با خات

اال ما چه ونیستند  استشان  سخن  شان پشتوانه الطاعه هستند و شخصیت که مفترض و سخنانشان به این معنا

رنگ کردن در مقام برجسته و پر این آن سخنی است که اتفاقاً .بگوییم و چه نگوییم خاتمیت را نقض کردیم

است که اند و همه سخن این  تأکید نهادهبه نظرم به درستی انگشت  بر آن دینی خاتمیت است که نواندیشان

این ما این که شما به زبان هم یا هر کسی بگوید نه  .در ذیل آن فهمید نه در عدل نبوت امامت را باید به این معنا

آورند و کم  الطاعه هستند و تشریع تازه می اش این باشد که ائمه مفترض ید که الزمهم اما سخنی بگویگوی را نمی

این  .کنیم و بیش همان شئونی را برای آن قائلیم که برای پیامبر خب بگوییم یا نگوییم داریم خاتمیت را نقض می

 کنم مهم است اما فکر می .پاراگراف در مقاله به آن پرداخته شده دو آن سخنی است که به هر حال در حد همان

است سازگار  consistent ممنظومه نواندیشان دینی هم از این حیث به نظر .بخشی از مقاله است و نه بیشتر

گویند از جنس وحی دل است یا وحی  است چون به اتکای عرفا یا انسانهای معنوی معتقدند آنچه که دیگران می

شود و این عمود خیمه  خاتمیت نقض می تکوینی دارد و نه نقش تشریعی واال -حق است اما همه نقش باطنی
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ای از آیات  خب از این درگذریم من با تفاسیری که بر پاره .مسلمانی است خیلی مهم است و باید پررنگ بشود

یر را از این دانم ایشان تفاس راجع به اهل بیتی که اشاره کردند نمی .شاره کردند همدلی ندارمقرآن هم ایشان ا

کردم چند سال قبل که منجر شد به انتشار مقاالتم راجع به   اند من در بحث از حجاب که کار می حیث دیده

یعنی ند هست اهل بیت پیغمبر اینجا حجاب و بعد هم کتاب حجاب در ترازو آنجا دریافتم و دیدم که اهل بیت

 یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُما إنَّ. »دهد سیاق آیات هم این را نشان می .زنان پیامبر

ب آشنا هستم با تفاسیر شیعی در این باب و یادم هست دبیرستان هم که بودیم من در بله من خو«. تَطْهِیرًا

که خیلی با این تلقی که آقای دکتر با آن  conservative خواندم دبیرستان مذهبی و دبیرستان نیکان درس می

یادم هم  .فضا به نیکی آشنا هستماین های شیعی و من با  همدل هستند بر سر مهر بودند از شیعی و از آموزه

کردند اما بعدها دیدم نه اصالً این سیاق آیه نیست و تفاسیر اهل سنت،  معنی می اینگونههست این آیات را 

 به این معنادیدم و بعد هم دیدم سیاق آیه به چه معنایی است و اساساً از تشیع  لمان راهای مس شیعیان رفرمیست

همچنان است که از والیت به معنای الهیاتی کلمه یعنی  .دانید در قرآن سخنی به میان نیامده است  همانطور که می

و مضامین نیست و من  ز این معانیگویند هیچ در قرآن ا کنند و سخن می به معنایی که شیعیان از آن استفاده می

توانم  آشنایی نیکو دارم می .دست کم معتقدم این تفاسیری که شده است در این باب قدری با تکلف همراه است

خواهم بحث مبسوط در  ام نمی تقریر و استداللهای حضرات را دیده .ام ادعا را بکنم و خیلی از تفاسیر را دیدهاین 

های شیعی را نباید از دل قرآن دربیاوریم زمینه و زمانه تکون قرآن هم   ما آموزه ،کنم نه یاین باب بکنم اما فکر م

من چند سالی آنجا  .سوم به عثمان مصحف است و در اختیار ماستوآنچه که م یعنی دهد این را به ما نشان می

آوری قرآن عرض  به جمع شناسی درس دادم با آراء کسانی که راجع اسالمدر دانشگاه مک مستر و تورنتو خب 

و  است گویم حاال سخن مستشرقین قول شده است آشنایی دارم من نمی نگاشتهشود تفاسیری که در ابتدا  می

  کنیم و تفاسیری که در زمانه خود نگاشته کنیم و مؤلفه تاریخیت را که لحاظ می میکه اما نگاه  ،حجت است نه

باری از  .تر  روشمندتر است و موجه بکنیمکنم که به هر حال اینها را بر نقش دیگری تفسیر  ند من فکر میا شده

این را گفتم چون موضوع اصلی بحث ما نیست فقط به آن میزان که به آن پاراگراف مربوط  استفاداًاین درگذریم 
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که ایشان گفتند را یاتی است و تصورم این است که دوست گرامی ما این را هم لحاظ بکنند که تمامی آن آ

ببینید استشهاد به قرآن در وهله نخست در این بحث نوعی  .اند رند همه آنها را دیدهکسانی که تئوری بدیل را دا

گویم یک  ما در باب الهیات اگر من از الهیات تنزیهی سخن می .مرتکب دور شدن است و ارزش روشی ندارد

آید  فی است که مد نظر باید باشد این هم با تعامل با متن پدید میفلس -الهیاتی البته و helminthicمبنای 

آیندی است که آن و ی و روند تیکدر یک روند دیالک بعد کنید و یعنی شما یک تئوری بیرون از متن اتخاذ می

مثل لیس کمثله  یآیات .داردهم استشهاداتی به آیات  ،الهیات تنزیهی حدود و سعودی دارد .شود تر می ملقح

فیزیکی عرفا راجع به وحدت وجود بعد باالخره متا .الشیء هو االول و اآلخر الظاهر و الباطن در متن داریم

و هستی  ontologyاند تشکیک در مراتب ظهور تشکیک در مراتب وجود این یک موضع مختار  سخن گفته

دارید که اشکالی هم ندارد این را نپذیرید مستقالً باید آن را نقد کنید نه اینکه  مسألهاگر با این  .شناختی است

 .شود شما بروید به سر وقت قرآن قصه تحدی و دیگر نکاتی که گفتید کامالً در دل این نظام جا میهی این را 

م در مصاحبه من ه .کند کسی منکر این نیست با نظام سنتی فرق میکه این یک نظام بدیل الهیاتی است البته 

یای رسوالنه و همچنین ؤاز دین نیست و هم در مقاله از تجربه نبوی تا رعبور  عبدالکریم سروش در پی

انسان شناختی  ،مبانی معرفت شناختی ،مبانی متافیزیکی آن .سعی کردم اینها را توضیح بدهم وحیدیالوگ در 

در باب  .البته که متفاوت است ادله آن هم اینجا اقامه شده .این نظام الهیاتی با نظام الهیاتی سنتی متفاوت است

عالم خیال به تعبیری  ،جا از قوه خیال ملک و نحوه ظهور آن بر پیامبر خب مبتنی بر آراء فیلسوفان مسلمان آن

خواهم بگویم این نظام  مجال بسط بیشتر این نیست می.شیخ مقتول استفاده شده است  ،که سهروردی به کار برده

بندی شده است و از دل آن  الهیاتی بدیل است و در این نظام الهیاتی بدیل هم توحید آن به نحو دیگری صورت

آید و این با صرف استشهاد در وهله نخست آیات قرآن که بار ما بار  ت درمیبوتوحید تلقی دیگری از ن

شما وقتی وقتی ایم اما بحث را  دهدانیم همه آنها را بارها دی شود همه آن استشهادات را امثال من می نمی

خواهید تقریر کنید در مقام مدلسازی به دست دادن یک نظام از جای دیگری باید آغاز کنیم به همین خاطر  می

در آن مقاله در مقام تکوین متن مقدس از مبادی و مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی نخست  هم من
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توحید،  ، به چه معنامیگوی جربه دینی و نسبت آن با تجربه نبوی سخن میام و گفتم به چه معنی ما از ت آغازیده

کران است  و بی رنگبی است، بی صورت  است، نشود تنزیهی است یعنی خداوندی که بی تعیّ میتوحید عرض 

مبتنی بر آن الهیات تنزیهی و آن مدل از این متناسب با الهیات تنزیهی است و خب که ایم  آغازیده هااز اینجا

شود فهمید که پیامبر مدخلیت و  نشیند و با آن تصویر می ساحت قدسی هستی البته که وحی در جای خودش می

نظام الهیات بدیل یک این بیشتر بگویم که  این را خواهم  در وحی دارد به این خاطر من می فاعلیتقابلیت و 

با آن شناسی آن با پیامبرشناسی  آن با معرفت خواند متافیزیک ل آن با هم میذی نظام سازوار است سطر و

معرفت دینی کنش دینی برسیم اینها با الهیات  شود و حاال تا بعد از این به می نبوت معناشناسی که در ذیل  امام

را هم له خودش فهمم و اد سنتی فاصله بسیار دارد اما مهم این است که چفت و بست دارد آن قدر که من می

آن مقاله از تجربه آنچه که در این مقاله آمده است خوب است احتماالً که دوستان  اقامه کرده به مثابه تکمله

شناختی  شناختی و وجود انسان ،شناختی ام استداللهای داللت آنجا کوشیده .یای رسوالنه من را ببینندنبوی تا رؤ

شناسی سنتی چنانکه  ناسی است را تقریر بکنم و این البته با وحیبدیل که مقوم آن وحی ش یاین نظام الهیات

یر و جا به نحو دیگری تقر عرض کردم فاصله دارد با نظام الهیاتی سنتی فاصله دارد چون توحید آن

حقه حقیقیه است و متناسب با آن تصویری اینجا به نحو دیگری است توحید آن وحدت  .شود بندی می صورت

ت قدسی هستی یا رابطه موفیزیک با متافیزیک طبیعت با ماوراء طبیعت وحی هم و مقوله از توحید یا ساح

prophete  نظریه بدیل را آقای دکتر  و خواهند این تئوری تنصیب دیگری شده اگر می ویا پیامبری هم تقریر

را باید نقد کنند نه به صرف این که توضیح بدهند اینها با  اش ادلهو دی و مبانی یا کسان دیگری نقد کنند آن مبا

با وحی شناسی سنتی متفاوت است البته که متفاوت است  .متفاوت استکه الهیات سنتی متفاوت است بله البته 

اما چنانچه توضیح دادم این مبادی و مبانی آن وقت در یک روند دیالکتیکی و تعاملی با متن با ملقح کردن 

و مبانی و بعد رجوع به متن و دائم در روند و آیند بودن تقریر شده به همین خاطر یک کار الهیاتی است مبادی 

شود فهمید که نظام الهیاتی بدیل موجه نیست اما مادامی که  و اگر آن مبادی و مبانی نقد بشود خب آن وقت می

شود  تفصیل آمده است و ادله آن پرداخته نمیشود و به آن مبادی و مبانی که به  صرفاً به خود آیات استشهاد می
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خب فقط تقریر محل نزاع شده اما صرف تأکید بر اینکه یک موضعی با موضع دیگری بدیل متفاوت است که 

است همه این  دلیل نیست این از جنس تکرار مدعاه قول فیلسوفان مسلمان تکرار مدعا که ب .شود دلیل نمی

 کند بله من تمام وضیح اینکه موضع ما یعنی موضع سنتی با این موضع فرق میپوششهایی که آقای دکتر کردند ت

آید که تقریر محل نزاع بکند و نه  به کار این می صرفاً . تکرار مدعااست آنچه که شنیدم از جنس تکرار مدعا

ه موضع است که ای اقامه نشود یا ادله طرف مقابل و در بحث ما نحن فی ادل نیست مادامی که ادله یدلیل .بیشتر

ایم تقریر  به قوت خودش باقی است و صرفاً ما توانسته کند نقض نشود آن مدعا را اقامه مینظام الهیاتی بدیل 

اما خب به نظرم به  .کنیم بندی را صورت اختالف وجود دارد و دائم این مدعام این ییا بگوی کنیممحل نزاع 

کنیم  کننده نه بلکه از یک نظام الهیاتی سنتی داریم دفاع میاین مدعیات مقنع نیست و موجه  صرف تکرار مدعا

اش را هم اقامه کرده و این گوی و این  ش را گفته ادلها در مقابل آن یک نظام الهیاتی بدیل است که مدعیات

ممنونم  .آقای دکتر اننقض مدعیات و ادله نظام الهیاتی بدیل ندیدم در سخنو من چیزی از جنس نقد  !میدان

را در  کنم که به آن بخش دوم و سوم موجز و مختصر ادله آنها وقت در حال سپری شدن است خواهش می چون

 نقد سخنان من بفرمایند تا گفتگویمان را به پیش ببریم و به پایان برسانیم.

من تعجب دارم از جناب استاد که فرمودند که قسمتی از  .از جناب استاد دارم باقرپور: عرض تشکرآقای 

معرفت دینی و  ،ببینید در این مقاله نسبت سنجی میان تجربه دینی .ایض بنده مربوط به نقد این مقاله نیستعر

خواهید یک الهیات دینی را که حاال قدمتش همان طور که  شما با توجه به این سه مؤلفه می .کنش دینی است

فرمودید سی سال است تبیین بفرمایید اما نباید این نوآوریهای شما باعث بشود که اصل مبانی این مکتب بخورد 

حاال اگر شما قائل بشوید  .سند نبوت پیامبر اعجاز قرآن است .از مبانی حقانیت اسالم بحث اعجاز قرآن است

خب این مشخص است که االن فرمودید  وکرده  که پیامبر از عرف زمانه نظریات رایج و مقبول زمانه تبعیت می

توانید دیگر این کتاب را به  است در ارتباط با قرآن راه دارد شما نمی ها باطل است یعنی باطل که این نظریه

ین کتاب را نتوانید به عنوان معجزه معرفی بکنید هیچ دلیلی بر نبوت و عنوان معجزه بدانید و اگر چنانچه ا

کنم و اساساً این قرآن  این را خیلی واضح خدمت استاد بزرگوار عرض می یعنیحقانیت پیامبر و اسالم ندارید 
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سمتهایی که و حتی آن ق از مطالب این قرآن استفاده بکنیم هیچ حجیتی برای شما ندارد که به عنوان الگو بخواهم

ا به فرمایش شما توانیم به آن اعتماد بکنیم یک قسمتهایی ر  هم ما نمیرا قابلیت آزمون و تجربه ندارد آن قسمتها 

؟ آنها را هایی که قابلیت تجربه را ندارد چیخب آن قسمتقرآن ناسازگار است  با در علم پیش رفتیم دیدیم

پس با توجه به این نگاه الهیات روشنفکری خط بطالنی  احتمال خطا را در خصوص آنها دادشود  میحداقل 

شود بر نبوت خاتم انبیاء بر اعجاز قرآن و اینکه قرآن از ناحیه خدا آمده است حتی محتوای آن از  کشیده می

ای که عرض کردم به این خاطر بود که شما  لذا من این خدمتتان عرض کردم این مقدمه .ناحیه خدا وضع شده

ا به فرض ما قائل باشیم که متن از ناحیه خدا نیست اما اگر ان قلتی در ارتباط با محتوی داشته تجربه دینی ر

 باشیم هیچ دلیلی بر حقانیت اسالم دیگر در این خصوص وجود ندارد.

کنم از سخنان آقای باقرپور کاشانی ناظر به تقریر عرایض  شود که من تعجب می سروش دباغ: عرض میدکتر 

شود پیامبر  گفته میکه سخن در مقام انکار اعجاز است و وقتی  کیاند  مقاله را به درستی خواندهدانم  من نمی

درک  .شود ورده زمینی میکنید متن احیاناً بالمره یک فرآ یین متن داشته چرا فکر ما یاسالم مدخلیتی در پیدای

تر بشود البته که انتظار ما از این متن مقدس وقتی که تغییر  عمیق ،تر بشود تواند عوض بشود ژرف ما از اعجاز می

از این کتاب نه علم  نواندیشی دینی متأخر است که ما نهای بنیادی بکند و این یکی از نکات محوری و آموزه

بخشیدن  امعن ،بلکه اتصال با ساحت قدسی عالمرا تجربی را انتظار داریم و نیاز داریم و نه علوم انسانی جدید 

من آن  .ارزشهای جهان شمول اخالقی و معنوی اینها آن انتظارات اصلی ما از متن مقدس است و به زندگی

خُلِقَ مِنْ »که ای از آیات سوره طارق  المثل پاره به عنوان نمونه فی باشیدام اگر دیده  ام آورده آیاتی را که در مقاله

خب این را  «یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ  دَافِقٍ مَاءٍ مِنْ خُلِقَ سَانُ مِمَّ خُلِقَفَلْیَنْظُرِ الْإِنْببخشید   مَاءٍ دَافِقٍ

اگر انتظار ما از متن مقدس استخراج  .ام که با ظواهر آیات با تئوریهای رایج زیست شناختی تفاوت دارد گفته

ظرایف زیست شناختی نباشد اگر کسی این را بگوید یعنی قائل به این شده است که این متن دیگر  دقایق و

بحث بر سر به  .بحث بر سر تغییر و تصحیح انتظار ما از دیانت است !است اصالً و ابداً یزمین ای رودهآبالمره فر

کنم شما آراء نواندیشان  واهش میمن خ .تر گفتم دست دادن یک نظام الهیاتی بدیل است چنانکه دقایقی پیش
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دیگری بگویید که اگر این را گفتی از دایره بعد هم در این دام نیفتید که به و درست تقریر بکنید را دینی متأخر 

این شیوه درست مباحثه نیست  .المثل متن دیگر هیچ حجیتی ندارد که فی دیانت خارج شدی قائل به این شدی

ما  .کس دیگری بکنم نه شما خوب است این کار را بکنیدشما یا هر ا با د این کار ریعنی نه من بای .به نظر من

تقریر کنیم و نقد کنیم نه اینکه به آثار و نتایج نامنتظری اشاره کنیم که گویی طرف را  هم گفتگو کنیم ادله راباید 

ارج شدی قائل به این شدی که ببریم و بگوییم اگر این را گفتی از دایره دیانت خ یگوشه رینگ م بهخواهی می

ت نیست دوست این درس .دیگر رسالت محل از اعراب نداردکه قائل به این شدی  ،دیگر قرآن معجزه نیست

د ای از امور تمسک بجویی ادله من را نقض بکنید نه اینکه به پاره .و گفتگوی انتقادی گرامی بحث کردن عالمانه

ین مقاله چه پاره دیگر از آثار من و اگر شما درست چه ا .دفاع کنمآن وقت من بروم گوشه رینگ از خودم  که

دیگر نواندیشان را خوانده باشید هیچ سخن بر سر زمینی کردن متن مقدس به معنای اینکه بالمره از ساحت 

از  ،از معاد ،از نبوت ،ش از توحیدا کنم این نظام الهیاتی بدیل درک بله باز هم تأکید می .قدسی عاری باشد نیست

و فالسفه هم بر نحو دیگری  ر درازنای تمدن ایرانی اسالمی اینچنین بوده عرفادکه معجزه متفاوت است نه که ما 

تنزیهی  ام که موضع مختار من الهیات فهمیدند من به صراحت در مقاله آورده میو کردند  این امور را تقریر می

آن تصویر تلقی  شود با این متن اما آن نبوت چفت و بست می یپیدای مدخلیتی دارد در است و پیامبر به این معنا

تعبیر عرفا اصالً معجزه برای  .شود دست داده میه از توحید و مطابق با این تصویر معجزه درک دیگری از آن ب

مفتون سخن پیامبر و اسکات خصم است واال خود این که این کالم رائحه وحیانی دارد و مخاطبان مجذوب 

متن بوده امروزه معنای دیگری پیدا  یو زمانه پیدای زمینهشدند این مقوله این مفهوم اعجاز در آن روزگار و  می

های علمی جهان جدید آشنا  شود آدمی گشوده باشد نسبت به جهان جدید و با فرآورده کرده و بعد هم مگر می

تنقیح از دین ی را خب باید انتظار خودش را مقوله مهم علم و دین بشود و نبیند این تفاوتهای جد درگیرباشد 

 و با است (11:34:58)؟؟؟ نسبت به عقالنیت اگر دل مشغول حقیقت است صدق است  استکند اگر گشوده 

تواند یک نظام الهیاتی بدیل را  نبوت و معاد میو تغییر انتظار از دین تنقیح درک و تلقی خود از توحید 

و نبوت  رسالتانکار معجزه، نه سخن بر سر انکار سر کند نه سخن بر  د میبندی بکند پس باز هم تأکی صورت
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اصالً این گونه سخن گفتن زیبنده چنین بحثی نیست به نظرم بلکه سخن بر سر به دست دادن  !است اصالً و ابداً

فایل صوتی یک تقریر و تلقی دیگری از نظام الهیاتی است و مادامی که آن ادله نقد نشود و به توضیحی که در 

نیست و کسی که همدل با این نظام الهیات بدیل  ار مدعا دلیلتکرخب پیشین آوردم صرفاً مدعیات تکرار بشود 

تواند کمتر باشد کما که در طول تاریخ هم  نهد هرچند عده و عده قائالن به این نظام الهیاتی می آن را فرو نمی

ته اما گفت ما نحن ابناءالدلیل مادامی که دلیلی در نقض اینها گاه دست باال را نداش آراء فیلسوفان و عرفا هیچ

ای از تجربه نبوی تا  اقامه نشده چرا کسی که آن را باور دارد فرو بنهد برای این که به نظر من چنانکه در مقاله

که در این نظام الهیاتی  ای ام و همچنین در جستار اخیر صبح هشتم قرآن دست کم ادله یای رسوالنه هم آوردهرؤ

کمتر از نظام الهیاتی سنتی نیست و در  (11:36:23)؟؟؟  یعنیشود قدرت تبیینی و توجیهی آن  بدیل اقامه می

دادن تیغ اکان قدرت تبیینی  عین حال مفروضات کمتری هم دارد آن وقت اگر این چنین باشد با مد نظر قرار

نسبت به تئوریهایی که به مفروضات  ای ات کمتر چنین تئوریارزش معرفت شناختی یکسان و مفروض ،برابر

کسی مثل من که سالها است در  تر است به معنا تر و برگرفته موجهدارد البته  یبیشتری دارد و قدرت تبیینی برابر

دیل آید نظام الهیاتی ب ادبیات و عرفان و الهیات کار و بارم هست به نظرم میو فلسفه و کنم  این عرصه کار می

مدعا را و بلکه در مجموع چه  بکنمتوانم تقریر  این گونه می .قدرت اغنائی کمتری ندارد از نظام الهیاتی سنتی

دوست گرامی ما آقای دکتر ادله را نقد و نقض بکنند نه توضیح بدهند یا ادعا بکنند  .تر باشد اش سنگین بسا کفه

شود که شیوه درست  رسالت و معجزه منتج میبه ن بود قائلشود  که این نوع مباحث به خروج از عرض می

دلیلی ندارد از این و ایم  مان رو به یک قبله همه غزالیقول به کنیم و  ما بحث الهیاتی می .بحث نیست به نظرم

  یک بحث علمی و الهیاتی. ودر کار بیاوریم را نوع مدعیات 

 .دهم می توضیح را اینها هست تان فرمایشات در نکته چند .دکترآقای  جناب از تشکر باباقرپورکاشانی: دکتر 

 که کردم عرض خدمتتان .نیستیم این منکر هم ما شود می فهمیده نبوت ذیل در امامت که فرمودید اینکه ببینید

 تشریعی وحی و داده ارائه هم معجزه داشته نبوت دعای ایشان .هست خاتم پیامبر با ارتباط در تشریعی وحی

 سخنانی اوقات گاهی یعنی هست تبیینی وحی نوع از وحی ،ایشان بیت اهل با ارتباط در .است این با ارتباط در
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 اشاره که طور همان .کردند تبیین ،دادند یلصتف را آنها معصومین حضرات .گفتند اجمال صورت به اکرم پیامبر

 که بینیم می اول فراز همان در ،مقدسه ناحیه زیارت گفتم غلط به که کبیره جامعه زیارت با ارتباط در کردم

 مسأله اینها با ارتباط در وحی آمدن فرود محل الوحی مهبط وحی مهبط عنوان به دهد  می بیت اهل به که سالمی

 خاتم را نبوت ادعای .دانیم نمی نبی را بیت اهل ما یعنی نیست خاتمیت نقض معنای به این پس کند می مطرح را

 هم و خداست ناحیه از متن هم کردم عرض و بوده قرآن همین هم معجزه داده ارائه هم معجزه و داشته انبیاء

 به را محتوا اما دانید می خدا رسول با ارتباط در را متن آن نبوی تجربی بیانی صورت به بنا شما حاال .محتوی

 مورد در اینکه بکنم عرض بخواهم خدمتتانکه  دیگر نکته .فرمودید را این دارید قبول الهی مسأله یک عنوان

 الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّمَا» که استاد جناب کنم می تعجب من فرمودید اشاره که ای آیه

 ذیل در که داریم روایاتی ما .باشد پیامبر زنهای عنوان بهاین  تواند نمی این وجه هیچ به این «تَطْهِیرًا وَیُطَهِّرَکُمْ

 مذمتهایی بینیم می کنیم می نگاه را تحریم سورهکه  وقتی اینکه بعالوه بردند نام را بیت اهل تک تک آیه همین

 از گذاری می هم کنار را آیه آن و آیه اینکه  است روشن کامالً قرینه به شده پیامبر زنهای از تن دو به نسبت

 ارتباط در که آیاتی یعنی دادند ارائهرا  پزشکی آیات مقاله این در استاد جناب اما .شوند می خارج عصمت دایره

 صراط کانال ،خودم کانال با ارتباط در دهم می را لینکی یک استاد خدمت من هست تجربی و طبیعی مسائل با

 تهران دانشگاه استادیار نوربخش دکتر آقای جناب یکی را آنها بشناسید شاید که بزرگوارانی از تن دو حق

 هستند مشهد پزشکی علوم دانشگاه دانشیار موسوی دکتر آقای جناب و است ایمونولوژی شان تخصص هستند

 حتی دارند مکتوباتی کردند کار آیات این در بزگواران این خصوص این در .است فارماکولوژی شان تخصص

 مسائل همین پیرامون نبود مسلمان ایشان البته که بود دکتری خانم یک با کردید مطرح جنابعالی که آیاتی همین

 آن به توجه با دارد مختلفی معانی لغت یک که عربیت لغت به توجه با ایشان و گرفت انجام ساعته چند دیالوگی

 االن هم مناظره آن که رساندند اثبات به را آیات این بین سازگاری کامالً هست روز علم به مربوط که چیزی

 .گرفته صورت تفاهمی سوءیک  استاد جناب با ارتباط در گویا اما .هست هم حقیر کانال در و هست موجود

 گوشه را مقابلم طرف که فرمودید شما که تعبیری اینحاال  که نیستم این بیان در وجه هیچ به بفرمایید باور
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 هیچ به بنده ابدا! باشد داشته اسالم از خروج به قلمداد بزند دیگری حرف طرف بخواهد اگرکه  بدهم قرار رینگ

 این بنده عرض .بردید سوال زیر را قرآن حجیت که نگفتم وجه هیچ به و کردید قرآن اعجاز شما نگفتم وجه

 مقبول و جرای نظریات ارتباط در نبوی تجربهکه  باشید قائل شما که وقتی که است این حرف این الزمه که است

 قابلیت که قسمتهایی آن .شود می کشیده آن بر بطالن خط اینها از قسمتی االن خب و است خودش زمان

را  قرآن اعجاز قرائت این با که توانید  نمی گونه هیچ به شما که کردم عرض دارد را تجربه و سنجش و آزمایش

 همه بیاورد عقلی عجز باالخره معجزه و این است معجزه بگویید شمااین که  مگر بکنید قبول عقل حکم به

 هم االن و بدانید خودش زمان مقبول و رایج نظریات را نبوی تجربهکه  توانید می چطور شما .است این حرف

 بعد است معلوم که هم دیگر یآنها .کشید دارد آزمون و تجربه قابلیت که آنها از بسیاری به بطالنی خط شود می

 همین با ما ببینید ؟بشویم قائل این برای حجیت خواهیم می چطوری ؟بدانیم معجزه خواهیم می ما چطوری را این

 یرایج نظریات از اکرم نبی و باشد نبوی تجربه این در نادرستی و باطل مطلب چنانچه اگر رسیدیم این به عقل

 شود نمی را مطلب این که است مشخص اینخب  باشد شده باطل االن که باشد کرده نقل و باشد کرده تبعیت

 دیگری تعریف یک شما اینکه مگر قرآن اعجاز عنوان به است مطلبی گفت شود نمی است خدا جانب از که گفت

 از را این که بنده لذا .است بحث محل کرد اثبات بشود را اسالم اصل خود آنجا بعد باشید داشته اعجاز از

 وقتی ه؟یچ قرآن حجیت از تان تبیین چیه. اعجاز از تان تبیین شما که بود این منظورم کردم سوال جنابعالی

 است، پیامبر معجزهکه این  بگویید را مجموعه این توانید می چطوری دادید راه قرآن در را باطل و ینادرست

 انبیاء خاتم نبوت سندرا  این توانید می چگونه و دارد حجیت ،دارد حجت مطالب این بگویید توانید می چگونه

خدمت  را عقالنی کامالً الگوی یک من دینی معرفت قسمت در اما بود این خصوص این در بنده عرض .بدانید

 به حجت عنوان به عقل این عقل با انسان ببینید .پردازم می قسمت این نقد به بعد دهم می ارائه استاد جناب

 نبی این برهان معجزه .طلبد می برهان آن از الهی نبی عنوان با فردی با شود  می مواجه وقتی شناخت میزان عنوان

 بشود اثبات برایمان توانیم نمی ما وجه هیچ به ندهد ارائه دلیلی ندهد ارائه ای معجزه فرد این چنانچه اگر .است

 معجزات که پیامبر معجزات با شود  می مواجه وقتی که یابد می عقل .شده ارسال پروردگار ناحیه از این که
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 یک من که رسیده ما دست به متواتر اخبار در فراوانی معجزات ،القمر شق ،مسشّال رد اکرم پیامبر داشته مختلفی

 عنوان به که ای مجموعه همین ،قرآن همین اما کردم را معجزات این تواتر اثبات دارم خصوص این در هم کتابی

 ها ساعت من .هیچ قرآن اعجاز بر دلیل و است خدا ناحیه از این که یابد می عقل است ما اختیار در خالده معجزه

 ناحیه از مجموعه این که یابیم می ما عقل دلیل به که دارم مکتوباتی و مباحث و مناظرات خصوص این در

 آیات آیات از قسمتی که است داده ارائه قرآن خود شویم می قرآن همین با مواجه وقتی حاال .است پروردگار

 .هستند وجه ذو آیات متشابه آیات ،روشن آیات محکم آیات .است شابهتم آیات آیات از قسمتی هست محکم

 ارتباط در که احادیثی به یا آیات محکمات به شده داده ارجاع اینجا. کرد باید چکار متشابه آیات خصوص در

 با .هست مطرح اینها برای تبیینی وحی کردم عرض خدمتتان که معصومین حضرات سایر و هست اکرم نبی با

 آورم می آیهیک  برایتان بنده پزشکی مباحث خصوص در آوردیم آیه چندتا ماکه  قرآن متشابهاتاین  به توجه

 .است متشابه آیات آیات این گفته قرآن خود .آمد خدا کنی می نگاه که را لغت خب آمد خدا کَبُّرَ جاءَ مثالً

 .مردم برای کنی تشریع و تبیین را این اسنّلِ نَیِّبَتُلِ کردیم نازل تو بر را قرآن ذکر این پیامبر که گفته قرآن خود

 بَیِّنَاتٌ آیَاتٌ هُوَ بَلْ» .بکند استفاده آیات این از بخواهد که کسی برای نیست بیّن آیات این تمام گفته قرآن خود

 در را قرآن علم خداوند که کسی برای اما است بین آیاتاین  گوید می قرآن  «الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِینَ صُدُورِ فِی

 مواجه ما متشابهی با که وقتیکه  آنجاست .هست علم صاحب ،داده قرار درونش در علم .داده قرار درونش

 از استفاده خواهیم می که وقتی چه وحی به رسیدن از قبل چه عقل حاکمیت .گذاریم نمی کنار را عقل شویم می

 ،کنیم نمی که باطل را قرآن که اینجا شویم می مواجه که آیه این به اینجا .هست ما برای بکنیم آسمانی کتاب این

 را اینجا .هستند پیامبر زمان مقبولو  رایج نظریات از برگرفته که هستند حرفهایی اینها که گویم نمی که اینجا

 به را ما هم کنار در اینها .هستند هم عدل عترت و قرآن هست که معتبری روایات به توجه با کنیم می تأمل

 رَبُّک اَمرُ جَاءَ رَبُّک، جَاءَ فرمودند معصوم امام که فهمیم می هست که هایی روایت این کنار در .رسانند  می حقایق

 که بشود روشن باید ابتدا دیگر آیات و فرمودید شماکه  هم آیاتی همان خصوص در .شود می حل مشکل این

 مطلبی اگر قرآن حجیت اعجاز به بردیم پی چنانچه اگر .دارد مختلفی معانی لفظ یک اوقات گاهی عربی زبان
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 و رایج اتینظر اساس بر پیامبر که بگوییم نباید بشود توجیه باید قطعاً این یافتیم علم ضد و عقل ضد باشد

 متوجه ما را قرآن مراد .بشود توجیه باید اینها کنار بگذاریم باید را اینها دیگر و هزد حرف خودش زمان مقبول

 دوم تمقس در .یافتم کتاب این از استفاده در بنده که هست درستی روش کردم عرض خدمتتانرا  این شویم نمی

 این که بدهیم تشخیص بتوانیم ما که هست میزی چه که است این بنده نقد است این حرف تمام شناسی معرفت

 باشد آزمون قابلیت که تاجایی بله .نیست عرفی مطالب یا هست عرفی مطالب اینها است قرآن در که مطالبی

 مطالب ؟ درنیست عرفی مطالب این یابیم می چگونه چی؟ دیگر موارد در اما است عرفی مطالب یابید می شما

 بکنید آزمونش توانید نمی چون ؟گیرید می نظر در شما چطوری معاد مباحث خداشناسی، مباحث متافیزیکی،

 مباحث یافتید عرفی مباحث کردید آزمون را قرآن از مقداری چنانچه اگر ؟نیست عرفی مباحثاین  یدگوی می

 جناب ببینید ؟ندارد را آزمون قابلیت که دیگری قسمت برحقانیت بکنید حکم توانید می چطوری نیافتید علمی

 داریم دینی معرفت چه داریم دینی تجربه چه با ارتباط در که نگاهی این با که است این بنده عرض تمام استاد

 ما اینکه جزء به کند نمی پیدا اساسی و  پایه هیچ مکتب این اساساً .ببریم مکتب این حقانیت به پی ما توانیم نمی

 خب داریم آن به نسبت ای علقه هم اسالم بحث باالخره حاال کردیم را خودمان تفلسف را خودمان حرفهای

 این از غیر به من .خودمان تفلسفآن  به بدهیم تطبیقرا  هست اسالم در که مطالبیکه آن  خواهیم می حاال

 ارتباط در بنده نقد اما .باشد منطق و عقل مطابق این که بدهید ارائه را نییتبی بتوانید جنابعالی اال فهم نمی چیزی

 سوال ابتدا .هستند شمول جهان اخالقی اصول که فرمودید شما که است صورت این به اینجا دینی کنش با

اخالق  شما ،ای پایه یک به برگردید شما مگر ؟هستند شمول جهان اخالقی اصول که فهمیدید کجا از که کنم می

 به چنانچه اگر ؟دانید می عقلی قبح و حسن بهمبتنی  را اخالق یا دانید می عرفیات و اعتباریات به مبتنیرا 

 پیش سال پانصد نباشد اخالقی پیش سال دویست باشد اخالقی لهأمس بسا چه االن بله این و بدانید اعتباریات

 یک هم این پس نباشد اخالقی است اخالقی االن که ای لهأمس بعد سال دویست باشد دیگری نحو به لهأمس آن

 مکانی فرا و نیزما فرا یعنی هستند شمول جهان فرمایید می که را اخالقی اصول که این اال نیست محکمی پایه

 به دانستید عقلی قبح و حسن بر مبتنی را این چنانچه اگر خب .بدانید عقلی قبحو  حسن بر مبتنی را اینها هستند
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 آمدید وقت آن هستند خفیه مسائل واجد اینها گفتید فرمودید تفحص آن به را عبادی احکام آمدید شما دلیل چه

 اخالق این چنانچه اگر .اخالق با بشود سنجش باید آنها اجتماعی احکام با ارتباط درکه  گفتید کردید چکار

 االن دیگر هست عقل بر مبتنی اینها ؟نبوده عقل مگر پیامبر زمان در بشود سنجش باید چرا است عقل به مبتنی

 است عقل بر مبتنی که اخالق این چنانچهاگر  خب .است عقل بر مبتنی هم پیامبر زمان است عقل بر مبتنی هم

 هم پیامبر عصر در تعارض این خب هست اجتماعی احکام عنوان به که مطالبی از قسمتی با دارد تعارض اینها

 جعل و وضع که ابتدا از احکام اصالً هم اول همان بوده پیامبر عصر در تعارض .نیست االن به منحصر یعنی بوده

 این بر دلیل این ندارند اخالق با تعارضی عبادی احکام اینکه آیا اخالق اینکه آیا اینکه و بوده عقل ضد شده

 با ارتباط در چرا ؟بکنیم حفظ را این باید چرا چرا، بکند حفظ را اینها باید هست ای خفیه مصالح کهاست 

 با تعارضی اینکه خاطره ب ؟بشود چنین نباید عبادی احکام با ارتباط در اما بشود نقض باید اجتماعی احکام

 ارتباط در بحثها در معموالً بنده اینجا استاد جناب ببینید .باشد باطل مطلب اصل اصالً شاید خب ندارد اخالق

 را اسالم احکام و اسالم ما شود می مطرح که اینها و دیه و ارث مباحث حجاب، مانند مباحثی اجتماعی احکام

 در ای نقطه صورت به وقتی یعنی ببینیم هم کنار در باید را امور این تمام بگیریم نظر در باید پازلی یک مانند به

 اینها بله گویید می را اینها آورید درمی شما اسالم با ارتباط در هست احکامی سری یک بله بشود گرفته نظر

 اسالم اجتماعی احکامو  قواعد تمام اگر اما کنار گذارید می را اینها سازد نمی عقل با ،سازد نمی اخالق با اصال

 بشود دیده همدیگر کنار در که هست پازلی مانند اینها بشود لحاظ المجموع حیث من اسالم اجتماعی فقه

 فرمودید چون قسمت دو این در اجماالً .هستند فطرت مطابق هم هستند معقولهم  اساساً اینها که بینیم  می

 .هستم خدمتتان در کردم عرض را نقدهایی

 به را ایشان تکمیلی نکات و ایشان صوتی های فایل کاشانی باقرپور دکتر آقای از ممنونم: دباغ سروشدکتر 

 و عرایضم بیشتر ایضاح جهت است مناظره انتهای که آخر صوتی فایل این در را مالحظات ای پاره .شنیدم دقت

 همان بگویم اًئابتد .نمایم می ذکر کنند می دنبال را ما مباحثه این که عزیزانی برای سخنانم کردن تر موجه احیاناً

 نوع این داشتم ای مباحثه و مناظره عرفی ازدواج به ناظر قبل روز چندهم  صادقی دکتر االسالم حجت با که طور
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 بکسی مسابقه یک سان به اینکه یا مقابل طرف کردن منکوب یا قدما تعبیر به خصم اسکات مقام در نه گفتگوها

 در .دارند را رأی همین هم دکتر آقای کنم می فکر .ندارم درکی چنین هیچ من کند می اوت ناک را دیگر یکی که

 و بیاموزند یکدیگر از و بشوند آشنا یکدیگر مدعیات و ادله با طرفین اینکه و است طرفین مواضع ایضاح جهت

 ما خب استَهدَفَ دقَفَ فَنَّصَ نمَ اند گفته قبل از .دریابند بهتر را مقابل طرف چشم در شان مواضع و را خود مواضع

 که جمالتی یا که هایی آموزه آن از یکی خواندیم می عربی صرف ویعنی نحو  نحو زبان هست یادم که هنگامی

 را چیزی که کسی استَهدَفَ دقَفَ فَنَّصَ نمَ که بود مشهور تعبیر همین دگفتن سخن اش دربارهو  خواندیم ما اًئابتد

او  توانند می دیگران و است داده قرار دیگران مرعای و منظر در را خود کند می تصنیف ،کند می منتشر ،نویسد می

 باب در چه من قاعدتاً که گفتم جهت این از را این .بدهند قرار هدف مورد را او بکنند امروزیها تعبیر به سیبلرا 

و  تفاریق به امر این هم و ابتدا از ام بوده منتظر هم شده منتشر من از سالیان این در که متعددی آثار چه مقاله این

 انجام چنینی این مناظرات و گفتگوها ای پاره .است شده نوشته مسخنان نقد در متعددی مقاالت که داده رخ بارها

 را سخن البته شود می که جایی تا و بود گشوده باید قاعدتاً و اصطالح به است بازی قواعد از این و ام داده

 آن از بیش که است سالی هشت ،هفت اقالً .کرد دراز دلیل گلیم اندازه به را مدعا پای و کرد اقامه شده بندی آب

 و شد نوشته من به که انتقادی مقاالت اولین از ام گفته و ام شنیده عمومی عرصه این در من که است سالی ده

 گفتگوی وارد و بکنم رعایت را مقام ادب ام کرده سعی موقع آن از و گذرد می سال سیزده ،دوازده گشت منتشر

 راندن مقام در و داشت نباید سخنانشان از انتظاری چنین گفتند که ممنونم دکتر آقای از باری .بشوم علمی

 هر به کردم برداشت و استشمام چنین این من تعابیرشان از ای پاره از .نیستند رینگ گوشه به من تعبیر به دیگری

 محوریت آنچه خب .کند می پیدا ادامه گفتگوها این الهیاتی و دینی نظر اختالف این رغم بهکه  خرسندم حال

 و رفت آن به اشارتی هم اًئابتد که بود دینی روشنفکری الهیات عنوان تحت من مقاله گفتگو این در داشت

 در من ساله هشت آهنگ دراز تأمالت به ناظر که است شده منتشر من وقت روشن ورق اثر در گفتم چنانکه

 من . خبباب این در من تکمیلی نوشتارهای و تأمالت تر دقیق تعبیر به یا است متأخر دینی نواندیشی حوزه

 دوستان ورا  دکتر آقای احیاناً و کنم اشاره نکته سه دو به فقط ،مجال نیست هم بلند که دقیقه چند این در شاید
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 صورت دارد که خلطی یک اینجا کنم فکر ببینید .بدهم ارجاع آثار از ای پاره به را مناظره این کننده دنبال

 در عرفیات ریزش از و شود  می گفته سخن مقدس متن بودن مند  زمانه و مند زمینه از وقتی که است این گیرد می

خواهیم  ما می لزوماً اینکه یا است غلط عرفیات این لزوماً پس خب که شود می فهمیده این مراد رود می سخن آن

 سخنان از را خودم درک من .است شده تمام مصرفش تاریخ دیگر که هست قرآن از بخشی یک اینبگوییم 

 آقای گرامی دوست با داشتم که قلمی مجادالت از برخی من .کردم ذکر منتقدان از دیگر ای پاره و دکتر آقای

 شش ما است عرفی روشنفکران زمره در که کسی یعنی هستند دینی نواندیشی منتقد دیگری منظر از که فرد نیک

 را همین من مقاالت آن از یکی در .من مقاله سه ،نوشتند ایشان مقاله سه نوشتیم گذشته سال یکدیگر به مقاله

 استفاده نوزایاسپ آراء از .قائلند مقدس متن تاریخیت به دینی نواندیشان معنا چه به که بدهم توضیح کردم سعی

 و historycity که امر این تقریر جهت معاصر فیلسوفان آراء از ای  پاره معاصر دینی نواندیشان آراء از کردم

 .میبگوی سخنآن  به راجع شده  contact choles متن چنانکه ما که کند می اقتضاء مقدس متن مندی تاریخ

 هم مقاالت آن در هک چنان شاید ببینید .بوده متکلفانه امور این از برخی اندراج که نیست این معنای به هیچ این

 از ژرفی درک ما .بشود مفه بهتر بدهم توضیح را این خودم های نوشته دیگر و سخنرانیها از ای پاره در و ام آورده

 استفاده عرفی مصالح و مواد از که نداشت یگزیر و گریز اسالم نبی .باشیم داشته باید مخاطبه و تخاطب مفهوم

 متن تکون مقام در خود مخاطبان با بگوید سخن ژاپنی زبان به ایشان شد نمی که طور همان تخاطب برای کند

 استفاده زمانه مقبوالت و مسلمات و مشهورات و تصدیقاتو  تصورات از شد نمی گویم می سخن دارم من مقدس

 متن یپیدای کرد می امکانپذیر که شرطی مهمترین یا کرد می امکانپذیر که شروطی از کلمه کانتی تعبیر به .نکند

 اهللَ انَّ» که است شده گفته قرآن در اگر .گرفت نمی صورت تخاطبی واال بوده زمانه مصالح از استفاده را مقدس

 زمانه و زمینه آن در .خوانیم می داریم بعد قرن چهارده شما و من را سخن این خب «حساناالِ وَ دلِالعَبِ رأمُیَ

 فهمیده جامعه آن در عدل که معنایی همان به باید پیامبر مخاطب جاهلی عرب آن یعنی سخن این مخاطب

 به قائل شما اینکه مگر نداشتند پیامبر که خصوصی زبان فهمید می را دیگر آیات از کثیری و را آیه این شد می

 در تفصیل به رسوالنه یایرؤ تا نبوی تجربه از مقاله همان در من .داشتند خصوصی زبان ن ایشا که باشید این
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 این اگر .ام کرده استدالل و ام گفته سخن اند داشته خصوصی زبان پیامبر بگویند کسانی احیاناً که مدعا این رد

 عرف و فرهنگ از اًعتوس یا پیامبر برده بهره زمانه تصدیقات و تصوارت از شود می گفته اینکه از باشد چنین

 یامعن به تخاطب این شد نمی متکون متن .شد نمی منعقد کالم اصالً این از غیر نبوده این از و گزیری گریز زمانه

 کردند اشاره .کنیم زنی  گمانه اش درباره و بفهمیم را متن یپیدای زمانه و زمینه ما شود می سبب که است شا ژرف

 اساتید از برخی با دادند انجام علم به راجع گفتند که کارهایی آن از ای پاره و ببینیم ما اینکه و لغت فرهنگ به

 در ببینیم باید ما است رهزنی کار گویم نمی نیست میان این در ساز چاره لغت کتابهای به رجوع ببینید دانشگاه

 المثل فی ما االن اینکهنه  کرده پیدا تکون آن در متن که ای  زمانه .شده  می برده کار به معنایی چه به اینها زمانه آن

 را این بود پیامبر مخاطب که عربی کهاست  این مهم .دارند معنایی چه لغت بهمان یا لغت فالن اینکه به کنیم نگاه

 که موقع آن کند استفاده قدما شناسی کیهان از که نداشت گزیری و گریز آن فهم برای و فهمید می چگونه

   امروزه که اموری از خیلی بود نیامده نیوتن ،نبود گالیله ،نبود کپلر ،نبود کوپرنیکی شناسی کیهان نبود کوپرنیک

commonsensicalنکنم فکر این .مقدس متن یپیدای در کرده ریزش عمیقاً زمانه عرف است متعارف و 

 اقتضای چون است نهاده گام باطلی نهج بر بکند را کار این کسی اگر و کرد انکارش بشود که باشد امری

 سخن بخواهیم امکانی شروط از اگر شناختی معرفت لحاظ به کردم عرض که تعبیری به یا است این تخاطب

 ،گرفت درنمی کالمی واال بشود مشروع زمانه فرهنگ از که بوده این مقدس متن یپیدای امکانی شروط از بگیریم

 معنای به هیچ این و است برکشیده را این دینی نواندیشی و است مهمی نکته خیلی این .آورد برنمی سر سخنی

 قدسی امر شدن مکان و زمان بند تخته یا زمینی امر و قدسی امر میان تعامل از بلکه نیست قدسی صدقه انکار

 سخن تفصیل به کوشیدم می را همین کردیم ردوبدل فر نیک آقای با که مقاالتی آن در من .گوید می سخن دارد

 اینکه برای کنم می عرض را این عزیز کاشانی باقرپور آقای به هم اینجا .کنم استدالل اش  درباره و آن از بگویم

 و sound استدالل یک این شناختی روش لحاظ به .کنم می ذکر را این دریابند بهتر را دینی نواندیشان مبنای

 پس کنار رفته عرف این االن بگوییم و بنهیم صحه تماماً عرف بر ما که است این معنای به نه این و است موجه

 کنم می روایت شاکی نیم من گفتم .نیست استدالل مبنای این اصالً است آمده قرآن در باطل امور میگوی می داریم



27 

)؟؟؟  است داوری ارزش متضمن ،است شناسانه یداردپ مواجه جور یک این .کنم می حکایت جان زجان من

 گزیری و گریز متن یپیدای در و کرده پیدا تکون متن چگونه دهد می توضیح و گوید می سخن است (11:56:35

 وقت آن گویید می را این وقتی البته خب .کند می دارد داوری ارزشاین  اینکه نه نبوده زمانه فرهنگ ریزش از

 قدمت .هستیم مساوی موقعیت در شما و منببینید  چون متن ابعادتر ذو متن بهتر فهم به کند می کمکاین 

 این در که من مثل کسی یا دینی نواندیش سبب همین به شده متکون متن که دورانی با داریم هقرن چهارده

 قداست مقام در هیچ کند می نظر متن تکون چگونگی به شناسانه پدیدار و شناختی روش منظر از جستارها

 متن پیدایی اساساً که گیرد می سراغ شروطی آن از بلکه نیست متن بالمره کردن زمینی و کردن پروفین یا زدایی

 مقوله دادم توضیح که طور همانآن وقت  باشد نظرتان مد نکته این اگر کرده پذیر امکان گفتم که توضیحی بهرا 

 جنس از کردید اشاره که عجزی آن که این درکشان من امثال اتفاقاً و کند می پیدا دیگری بوی و رنگ معجزه

 شده نازل اًئابتد که قرآن مکی آیات .اند شده ایشان مفتون و مسحور پیامبر مخاطبان یعنی است بوده مزاج تبدیل

 ایشان که نافذی سخنان ،پیامبر کریزماتیک شخصیت از کرده  می القاء مخاطبان به را مزاجتبدیل  نوعی است

 که معنا این به کرده  می عجز القاء هاهمان داشته ظهور و بروز ایشان وجود در که باطنی های تجربه آن است داشته

 رفت جان در چونکه گوید می الهوی اقبال .است ساخته می متفتن و داده می توجه گردانی سوی بهرا  ایشان

 با حیث این از پیامبر که است این هم من درک اتفاقاً .شود دیگر جهان شد دیگر چود جان ،شود دیگر جان

 بر را اعجاز بگیرد صورت خواست می متن که روزگاری متن تکون هنگام در شده می مواجه خود مخاطبان

 فکر .گفتم که است قرار آن از درکم من دین و علم همشکل باب در و بفهمید باید معنا این به دیگری سیاق

 تفسیر را آنها امروز علم منظر از کرده پیدا راه قرآن در که اموری از ای پاره توجیه به باشد بنا ما اگر که کنم نمی

 بالغ سالهاست االن اما کردم می فکر اینگونه خودم قبل سال بیست من شاید ببرد جایی به را ما مسیر این کنیم

 بگیریم سراغ زمانه عرف از اگر بکنیم توجه .ندارد جایی به راهی نگاه آن کنم می فکرکه  است سال پانزده ده، بر

 خارج قرآن مشخصاًو  دینی سنت دل از شود می را جدید فیزیک المثل فی کهاین از گفتن سخن که است وقت آن

 متن آلود راز گفتمان یک دل در .است باطلی موضع چه شناختی روش لحاظ به که است مشخص وقت آن کرد
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 مسلماتو  مشهورات از م.گفت که توضیحی به بوده زمانه فرهنگ از متأثرو  خذمت که البته و گرفته شکل مقدس

 از غیر هم دیگری متون اینکه کما شد نمی این از غیر کرده ریزش اینها همه تصدیقات و تصورات و مقبوالت و

 سخن داریم قرآن مسلمانان مقدس متن باب در اکنون ما حاال سربرآوردند و بگیرند شکل توانستند نمی این

 مقدس متون دیگر حوش و حول گفتگو و بحث کار در دوستان از جمعی همت به است سالی چند من .میگوی می

 آسمانی و دینی کتابهای هم را کتابها آن مسلمانان حال هر به که یابد  درمی آدم هم آنجا جدید عهد و عتیق عهد

 دادم توضیح چنانکه و نیست بدیعی و غریب امر هیچ این و کرده ریزش زمانه عرف هم آنجا در .دانند می

 وقت آن باشد ما نظر مد اگر شناختی روش مهم نگاه این باری .نیست متون این قدسی هسوی نفی متضمن

 راهی من امثال نظر از ام آورده مقاله در من یا کردید اشاره شما چنانکه دین و علم کردن سازگار برای تالشهایی

 دیگر تعبیر به یا گذشته گفتمان دل در مقدس متن ،گرفته شکل جدید گفتمان دل در جدید علم .برد نمی جایی به

دل  در مقدس متون عموم اما طرف این به رنسانس زمان از است شده زدایی راز دنیای محصول جدید علم

 (1:1:16)؟؟؟  بشویم پریشی زمان خطای دچار نباید ما شناختی روش لحاظ به .اند گرفته شکل آلود راز دنیای

 انتظارمان اگر ما .است رفتن بیراهه به بالمره این درآوریم مقدس متن دل از را جدید تجربی مفاهیم بخواهیم و

 مقدس متن از را جنین پیدایی چگونگی ظرایف و دقایق خواهیم نمی نه من نظر به بکنیم تنقیح دین از را

 طبیعیات جهت همین به بیاموزد طبیعیات ما به نیامده بیاموزد ما به را اینها که نیامده قرآن .بکنیم استخراج

 و شفا است آمده قرآن خود در که تعبیریبه  ما .بیاموزد جدید انسانی علوم ما به نیامده .بشود عوض تواند می

 را هستی عالم به معنوی نگرش بخشیدن دادم توضیح که طور همان برای و این متن مؤمنان برای است رحمتی

divine نایستاده .بیند  می دیگری نحوبه  را دنیا و کشد می چشم بر ای سرمه متن این مخاطب گویی تو .دیدن 

 این و گیرد می صورت فرد در مزاجی تبدیل که است اینچنین و آگاهیو  شعور واجد و حی بلکه خود پای بر

 این در دیگری نحو به کردم عرض که طور همان هم معجزه همچنین و است قدسیت ژرف و موسع معنای آن

 از یا عرفیات این دل در که معنا این به عرفیات بر نهادن صحه با باشد چنین این اگر خب .شود می تعریف سیاق

 مثل نزاعهاییو  شود می حفظ اش قدسی سویه آن که البته است کرده پیدا تکون مقدس متن عرفیاتاین  طریق
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 بخش در که بحثی آن به همچنان من و شود می بندی صورت دیگری نحو به بالمره وحی و عقل و دین و علم

 لحاظ به کنم می فکر و هستم وفادار توضیح این با دین و علم میان نزاع به ناظر ام آورده مقاله دینی معرفت

 گرفته شکل آنجا مسلمانان مقدس متن که آلود راز گفتمان دل از بخواهیم ما اگر است خطا شناختی روش

 عونلموس تعبیر المثل فی برخی ام دیده .بگیریم سراغ آنها سازگاری از یا کنیم استخراج بخواهیم را مدرن مفاهیم

 اصالً بعد ساله ده چند و آمدیم چون است خطا اتفاقاً این کنند متالئم و متنازع بنگ بیگ با خواستندرا  قرآن در

 بخواهیم ما اگر خطاست شناختی روش لحاظ به این .گویید می چه وقت آن برافتاد بام از شا تشت بنگ بیگ

 انتظارمان کنیم شان تطبیق متن با هی را اینها آورند میرب سر جدید علمی شبکه در ها ایده و مفاهیم که طور همان

 مشخصاً یعنی اختصار به هم دیگرتان نکات آن به راجع من .شود می متفاوت کامالً قصه کنیم منقح متن از اگر را

 اعتباریات به قائل اخالق حوزه در من ببینید .چینم درهم را سخن دامن دایره و بکنم عرض سوم بخش به راجع

 را مام دکتری رساله باب این در است من های تخصص از یکیکه  اخالق فلسفه حوزه در من آثار به اگر نیستم

 رئالیستم من که فرمایید می مالحظه بگیرید مطالعه در بیشتر را آنها اگر ام کرده منتشر متعددی کتابهای ما هنوشت

 من باشد این اگر خب .گیرم می سراغ و گویم ی سخن شمول جهان اخالقی اصول و ارزشها از و هستم گرا واقع

 ربط عبادیات ام آورده ام مقاله در من گفتید که عبادیاتی به راجع اوالً  هیچ کار این اشکال شوم  نمی متوجه

 یعنی داشتند رلونس مرال اگر ندارند رلونس مرال .شوند نمی واقع اخالقی داوری مشمول یعنی ندارند اخالقی

 مسائل از بحث .کرد اخالقی داوری آنها باب در شد می البته خب شدند می واقع اخالقی ویناعن از یکی ذیل

 از یکی .گیرند نمی قرار اخالقی مفاهیم ذیل و ذیل عبادیات .ندارد آنها یا نبودن بودن اخالقی به ربطی خفیه

 امور از ای  پاره که است این هستند القول متفق آن بر ناخالقیو عموم و شود می بحث اخالق فلسفه در که نکاتی

 هست هم کشیدن درازو  زدن قدم آن دربینید  می کهرا  انسان طبیعی افعال مثلال فی شما یعنی ندارد رلونس مرال

 اخالقی ارزیابی و اخالقی و فحص بحث مشمول جهت همین به و گیرند  نمی قرار اخالقی عناوین ذیل اینها اما

 و بروم من که این باشد متضمن کنید فرض دویدن این اگر دویدن بله ندز قدم ،کشیدن دراز . مثلشوند نمی واقع

 دیگران به رساندن آسیب ذیل آن وقت آن اینجا بیفتد زمین بر او و بکنم توجه  که این بدون بخورم دیگری به
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 واال شود می واقع اخالقی کار آن ذیل تازه سیاق آن درآن وقت  بیفتد اتفاق این اگر معنا این به و شود می واقع

 هم سیاق همین بر شود نمی واقع اخالقی داوری ذیل دادن لم ،رفتن راه که شود می عرض دویدن عادی حالت در

 ذیل اینها نیست بدن به رساندن ضرر متضمن که گرفتنی روزه یا خواندن نماز طبیعی فعل آن یعنی خواندن نماز

 تفکیک این که است سبب همین به گیرند  نمی قرار اخالقی داوری مشمول و شود نمی واقع اخالقی عناوین

 ذیل یعنی دارند اخالقی ربط تماماً قضا از اجتماعی -فقهی احکام اما است مندی روش و   soundتفکیک

 بین .است اشخاصی ابین روابط و مناسبات حوزه ، دراست اجتماع حوزه در چون گیرند می قرار اخالقی ویناعن

و  خداوند و هستی با خود ارتباط عبادیات .هستند جامعه در که است داری استخوان و پوست و گوشت آدمیان

 این که موقع آن چه من .شود نمی واقع اخالقیین واعن ذیل جهت همین بهو  ندارد دیگری به کاری است خود

 تفنن تفکیک این به کامالًرا  اجتماعی و فقهی احکام حوزه در مقاالتم دیگر که وقتی چه نوشتم می را مقاله

 که کسی و رئالیستم من .است مهمی تفکیک تفکیک، این و نیست وارد اصالً معنا این به شما نقد و دارم و داشتم

 به تأسی نوعی کار این اتفاقاً است معتقد و گوید می سخن اخالقی منظر از فقهی احکام درباره بله است گرا واقع

 انی است شده نقل ایشان از معتقدیم ما همه که اند گفته اسالم پیامبر اگر ببینید .است نبوی سنت در مندرج روح

 با که احکامی که است این کنونی روزگار در اخالقی مکارم تتمیم و تکمیل االخالق مَکارِمَ لِاُتَمّمَ بُعِثتُ

 بندی صورت نو از باید را احکام آن .است اخالقی غیر نیستند تالئم و تناسب در ما عرفی اخالقی شهودهای

 به حتی ،است سیاق این بر اجباری حجاب ،است چنین این ارتداد ،است چنین این سنگسار من نظر به .کرد

 اخالقی قبح کنونی روزگار در گردن و سرموی  نپوشاندن ام آورده «ترازو در حجاب» کتاب در که یتوضیح

 احکام این روی را کسی اگر استدالل این با و است چنین این النبی بس ما هکرد عرضه را استداللهایش ندارد

 زمانه عرف با کنونی زمانه عرف این که البته و گیرد می فاصله دارد یونب سنت در مندرج روح از کند می تأکید

 نداریم دلیلی هیچ ما که است آورده درستی به البالغه اهلل حجت کتاب در دهلوی اهلل ولی شاه .است متفاوت پیامبر

 گردانیهای سو ای پاره و را فرهنگی یک گرفتند را عرفی یک ایشان .بوده عرف بهترین پیامبر زمان عرف که

 بگوییم سخن خواهیم  می که امروزه ما که است شده سبب وقت آن ها گردانی سو این .گرفت صورت آن در کالن
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 که البته است نبوی سنت به تأسی عین این و میبگوی سخن اصلی گردانیهای سو و گیرها جهت آن بر مبتنی

 لحاظ به چه .است تاک رگ در ناخورده باده هزار نیست عربستان جزیره شبه جامعه شده بزرگ امروز جامعه

 کرده ظهور و بروز که تکنولوژی لحاظ به چه است سربرآورده که علومی و مفاهیم و تصدیقات و تصورات

 ایشان اقتفاء به و الهوری اقبال او از پس و است آورده دهلوی اهلل ولی شاه که طور آن احکام آن .است

 مشهوراتکه  شود می عرض و فرهنگ با و جامعه آن با متناسب و درخور انقالب از پس متأخر دینی نواندیشان

 روح به تأسی متضمن که نحوی به بلکه مکانیکی نحو به نه شود  می امروزه .است بوده مسلماتو  مقبوالتو 

 بازآفرینی کرد فرهنگی ترجمه را احکام آن اخالق و است عدالت آن محوریتکه  است احکام آن در مندرج

 دینی سنتو  انسانی قرائت و انسانی زندگی و اخالق و عدالت با منافاتی که نحوی به کنونی زمانه در کرد

 اگر وقت آن .معتقدند عمیقاً آن به دینی نواندیشان که دینی سنت در است شناختی روش امر آن این باشد نداشته

 توضیح چنانکه و است مند روش امر یک است آمده مقاله سوم بخش در که اخالقی امر از من استفاده باشد این

 آقای ما گرامی دوست که بکنم عرض انتها در را این خواهم می فقط من است هنواندیشان نگاه مقومات از دادم

 عنایت و بکنند اذعان اما ندارد اشکالی ندارند همدلی من مواضع و بنده عرایض با هم اگر دوستان دیگر یا دکتر

 الهیات آن گفتم اول بخش در که طور همان است مستدل و دارد مبانی و مبادی همه اینهاکه  باشند داشته

 دارد فاصله سنتی الهیات با معاد آن هم و نبوت آن هم آن توحید هم که است بدیل الهیات یک دینی نواندیشی

 مبادی کردم عرض که ای توضیحی با دینی کنشاز  بحث چه دینی معرفت از بحث چه که کنم می عرض ادامه در

 این بله اخالقی و انسانی و رهگشا و است موجه که البته مبانی و مبادی این من نزدبه  دارد مشخصی مبانی و

 اگر اما دارم عنایت کامالًمن این را  دارد فاصله کنم می عرض سوم بخش در فقها جمهور مبنای با مبنا

 عرفیات ریزش و بوده چگونه متن پیدایی زمانه و زمینه که این توضیح اگر باشد موجه بنده امثال استداللهای

 اهلل ولی شاه اقتفاء بعد به و بکنیم (11:56:47و )؟؟؟  بفهمیم را آن که کند می کمک ما به بلکه ندارد اشکالی هیچ

 و کنیم تأسی کرده ریزش فقه در هم و اخالقیات در هم که سنت در مندرج شمول جهان ارزشهای آن به دهلوی

 مواجه این وقت آن رفت است پیمانه که بستان گندمش مصداق به بکنیم کنونی روزگار در بازآفرینی را آنها
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 اخالقی غیر اینکه نه را آن و انگاشتن نه اخالقی امر ذیلرا  عبادی احکام و اجتماعی فقهی احکام با اخالقی

 مشخص وقت آن اخالق فیلسوفان قول به نیست ونترل مرالی شود  نمی واقع اخالقی امر ذیل در یعنی ها! بدانند

 النبی، بس نکاح، ارتداد، حجاب، مثل احکامی به پرداختن احیاناً و پرداخت مضامین این به باید چرا که شود می

 پرداختن و مربوطند اخالقی منظر از یعنی هستند رلونت مرالی که هستند احکامی اینها چگونه مباهته سنگسار،

 دست به یا فقه از اخالقی قرائت از است عبارت اش مقدمات از یکی که دینی نواندیشی پروژه زمره در آنها به

 تجربه ابآن  نسبت و دینی تجربه باب در که آنچه شناسانه وحی بحثهای بر افزون فقه از اخالقی یروایت دادن

 و دوستان توجه از ممنونم نجامیدا درازا به سخنانم من خب .است آمده دینی معرفت باب در آن از پس و نبوی

 به را بحثها را نوع این شاءاهلل ان موقعیتی با و بود فرصتی اگر دیگری مجال در امیدوارم دکتر آقای همچنین

 کم دست من منظر از را بحثها این مایلند که دوستانی که انتها در کنم می تأکید .بدهیم ادامه نحوی

 دو در همچنین و وقت روشن ورق کتاب در که متعددی جستارهای به که است خوب ببینند تر االطراف جامع

 خارج کتاب دو هر البته که ها نهآی سفر صدای عنوان تحت اخیر سال هشت ،هفت در من های مصاحبه از مجلد

 باز ببینندرا  جستارها آن من تلگرامی کانال ،من سایت طریق از بتوانند اگر ایهاالحال علی شده منتشر کشور

 به و است مند روش خود جای در کنم می فکر من که استداللهایی و شوند می آشنا بیشتر باب این در من سخنان

 بپرسید من ازو  دارد قدمتی اسالم جهان که است سال صد از بیش که است دینی نواندیشی پروژه بسط نوعی

 انسانی و اخالقی روایتی یعنی است اخالقی هم که است دینی زندگی ،رهایی از مرادم باشد رهایی به راهی اگر

 میراث و دینی نواندیشی طریق از من نظر به کند می تضمین هم را معنوی و باطنی شکوفایی که دینی سنت از

 و توجه از .روی می آذر بر گر برادر ای ،روی می انور اوج بر روش زین موالنا قول به .آید می دست به آنها

 . بخیر شب و بدرود دیگر درودی تا سپارم می خداوند به را همگی .سپاسگزارم عزیزان اسقای حسن

 دوم قسمت در .عرایضم به نسبت باشم داشته بندی جمع یک هم من استاد جناب از تشکر با: کاشانی باقرپور

 زمانه مقبول و رایج های نظریه از و نیست علمی زبان و است عرفی زبان قرآن که فرمودید دینی معرفت بحث

 فیزیک از خودش، زمان طب از ،خودش زمان طبیعیات از کند می استفاده قرآن یعنی کند  می پیروی خودش
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 امر تعامل عنوان به را این و دانستید متن این تکون الزمه را این و کند می پیروی شناسی کیهان از ،خودش زمان

 از قسمتی با حدودی تا هم من که بکنم عرض استاد جناب خدمت ابتدا من .کردید محسوب زمینی و قدس

 فیزیک، کتاب یعنی علمی کتاب عنوان به را قرآن افراد اوقات گاهی متأسفانه .هستم موافق شما فرمایشات

 به روز طب عرض در طبی یک دارند توقع و کنند می استفاده طب کتاب شیمی، کتاب شناسی، کیهان کتاب

 بنده نگاه .بشود داده ارائه باالخره این قرآنی فیزیک عنوان به روز فیزیک عرض در فیزیکی قرآنی طب عنوان

 معصومین حضرات حتی و قرآن شأن اساساً یعنی است هدایت کتاب قرآن نیست علمی کتاب قرآن که است این

 مسائل این بزنند حرف بخواهند شناسی کیهان یا فیزیک یا شیمی، یا طب با ارتباط در بخواهند که نبوده این بر

 .رسد  می خواهد می که چیزی آن به و کند می پیدا آزمایش و سنجش و تجربه با را خودش راهعلم  خود که را

 که دانشمندی یک برای که روحی ارائه عنوان به هدایت کتاب یک عنوان به بدهد انجام توانسته قرآن که کاری

 قرار مثبتی و مناسب جهت در و بکند استفاده روح این از بتواند طبیعی غیر علوم در چه و طبیعی علوم در چه

 طب از بوده مجبور قرآن که نیست معنا این به این اما هستم موافق شما فرمایشات این  با هم بنده لذا .بگیرد

 از کالم این خیر بکند استفاده خودش زمان نادرست فیزیک از ،خود زمان شناسی کیهان از ،خود زمان نادرست

 اوقات گاهی لذا کرده خلق که چیزی به نسبت دارد آگاهی و اشراف و علم که خداوندی و است پروردگار ناحیه

 ارائه که نجومی بکنید فرض قرآن که این اما هست متن این با حتی هم تطبیق قابل اینها بشری دستاوردهای

 که هست اموری به مبتنی داده ارائه که فیزیکی یا بوده بطلمیوسی هیئت همان داده ارائه که شناسی کیهان داده

 عرض شما خدمت که طور همین هم زمینه این در و ندارم قبول را این بنده شده کشیده آن بر بطالن خط االن

 آن به شود می که دستاوردهایی و قطعی علوم بر تطبیق قابل را این و کردند را کار این محققین از گروهی کردم

 عارض ادامه در .نباشد تخلف قابل حکم مانند به که نیست معنای این به قطعیت حاال کرد اعتماد تعبیری به

 ،تکون کنون عصر در شده کشیده آن بر بطالن خط که طبیعیاتی اساس بر قرآن که نیست گونه این پس که هستم

 دستاوردهای این که هستیم این دنبال ما اوقات گاهی که این داشتید فرمایشی خب اما باشد شده وضع ،جعل

 فیزیک یک بخواهیم مسائل این از باالخره و بکنیم آیات به تحمیل و بگردیم قرآن آیات در را اینها را روز
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 این در تفکیک به قائل هستم کسانی از من ببینید .دربیاوریم یجدید طب یک ،جدید ریاضیات یک ،جدید

 نه دارد قرآن آیات با نه هم تعارضی گونه هیچ علم این و رود می پیش را خودش راه علم یعنی هستم خصوص

 که قرآن هنر .رود می پیش را خودش راه آن دارد حقیقت و حق با نه دارد تعقل اصل با نه دارد اخالق روح با

 .بربیاید آن پس از تواند نمی دانشمندی را این که هست هدایتگری و رحمت و شفا بحث هست علوم تمام فوق

 الزم و واجب خودش بر متعال خداوند که است هدایتی جهت در این و باشد پروردگار کالم بر مبتنی باید این

 با ارتباط در و هستند شمول جهان اخالقی اصول فرمودید که دینی کنش ،سوم قسمت خصوص در اما دانسته

 فقه اما دارد ثبوت این خب شود نمیواقع  اخالقی ارزیابی مشمول چون این که فرمودید عبادی فقه این فقه

 من .بشود توزین کنونی عصر در اخالق بوسیله باید باالخره کند می پیدا اخالقی ربط که این سبب به اجتماعی

 قبح و حسن بر مبتنی هستم قائل خودم که چنین را اخالق چنانچهاگر  که کردم عرض بزرگوار استاد خدمت

 این باشد داشته اخالق و عملی بدیهیات با تعارض ،عقل با تعارض اجتماعی فقه این چنانچه اگر بدانیم عقلی

 بشود وضع آنجا در بوده بنا قانون این اینکه خاطر به داد می نشان را خودش بیشتر پیامبر خود زمان در تعارض

 ،عملی عقل با تعارضی گونه هیچ هست مطرح اجتماعی فقه عنوان به که چیزی آن که هستم قائل و بشود جعل

 شما که مه مباحث این اجباری حجاب بحث ارتداد، سنگسار، با ارتباط در شما فرمایشات .ندارد اخالق با

 خصوص در بحث و طلبد می دیگری مجال یک آنها .نشده مطرح قرآن در اینها از کدام هیچ که دارید التفات

 این که امیدوارم دباغ سروش استاد جناب از دارم را تشکر کمال .بود نبوی تجربه همین شما تعبیر به یا قرآن

 در را خودش عقاید و ها نگاه را افکار بتواند انسان که این جهت در است ای ارزنده روش مباحثات این ،دیالوگها

 که امیدوارم هم من .باشد داشته خودش افکار به نسبت دیگری تأمل و بگذارد نقد و آزمایش و آزمون معرض

 که تعبیری همانخب  که شد ذهن به تبادر طوری این عرایضم در اگر عذرخواهم و بگیرد صورت مباحثات این

 این چنانچه اگر ندارم نگاهی چنین ابدا بدهم قرار رینگ کنار م رامقابل طرف که دارم قصد بنده شما کردید

 تعریفی ، یکاعجاز ما .نشد روشن اعجاز شما مسأله فرمایشات این در باالخره که این کردم عرض را مسأله

 لهأمس ،نشد تحلیل شما نگاه این با معجزه لهمسأ باز دادم گوش دقت بامن  شما فرمایشات دراالن  داریم
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 را پزشکی آیاکه این  گفتم که این بکنم عرض شما خدمت خواستم هم دیگر نکته یک ،نشد تحلیل قرآن حجیت

 بررسی کردند کار هم دینی علوم با ارتباط درو خب  داشتند زمینه این در هم تخصص که اساتید این از تن چند

 از اتفاقاً دارد متعدد معانی اوقات گاهی لغات این که گفتم منتها ندیدند جدید علم با تعارضی گونه هیچ و داشتند

 معنی که ای واژه بر که باشد جدید عربی عنوان به یچیز یک نه شد می استعمال پیامبر زمان در که معانی همان

 هم خیلی خب و ندکرد استفاده جهت همان از باشند کرده حملرا  دیگری معنای االن داد  می قبل در دیگری

 چگونه ،شود  می قلمداد معجزه عنوان به قرآن چگونهکه  بدانم شما فرمایشات این با شا واقعیت هستم مشتاق

و  قدسی امر تعامل صورت به تعبیری به قرآن که نگاهی این با بدانیم متن با ارتباط در را حجیت توانیم می

 اوقات گاهی هم عرفیات این که است زمان عرفیات اساس بر که فرمودیدی که هم زمینی امر و است زمینی

 و حال در که تواند می نادرست مطالب این چگونه و شده کشیدهبر آن  بطالن خطاست یک  طبیعیات بر مبتنی

 ندارد را آزمایش و آزمون قابلیت که آیاتی سایر به اعتماد و قرآن آیات حجیت و قرآن اعجاز کنون عصر در

 !باشید موفق سپارم می خدا به را شما گروه فرهیختگان و اساتید تمام و شما از تشکر با .بکند روشن ما برای

 

 


