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  مقدمه

احثـات  ويژه معارف عقلي بشر در پرتو مب دهد كه تكامل علوم، به تاريخ نشان مي   
ي آن، رشد و شـكوفايي فرهنـگ    تحقق يافته و ثمره ،علمي، تضارب آرا و تعاطي افكار

جوامع مختلف است. در آثار اسالمي نيز به اين امر تأكيد شـده تـا آنجـا كـه حضـرت      
آرا و نظرات خود را بر يكديگر عرضه داريد تا رأي صحيح از آن پديد «فرمودند: (ع)علي
ي علمي را عامل شـكوفايي و   مباحثه و مذاكره (ع)امام صادق در همين راستا نيز» آيد.

طلبـي،   جويي و حـس حقيقـت   ي حق دانند. اصوالً الزمه موجب حيات علم و دانش مي
تالش براي كشف حقيقت ميان نظرات متفاوت و مختلف است و اين امر بدون فضـاي  

ي  بـه نامـه   گونه كه مقـام معظـم رهبـري در پاسـخ     انتقادي سالم ميسر نيست. همان
آري نبايـد  از  « فرماينـد:  ي علميـه مـي   گران حوزهآموختگان و پژوهش جمعي از دانش

را به كاالي قاچاق و يا امـري  » نقد و انتقاد«گريخت و » مناظره«ترسيد و از » آزادي«
، گرفتار آمـد  »جدال و مراء«چه نبايد به جاي مناظره، به  تشريفاتي، تبديل كرد؛ چنان

، سهم »آزادي«گريزي لغزيد. آن روز سهم  ي، به دام هتاكي و مسئوليتو به جاي آزاد
  جا و در كنار يكديگر ادا شود.   ، همه يك»منطق«و سهم » اخالق«

اي جـز مشـاوره و منـاظره نيسـت و بـدون       براي بيدار كردن عقل جمعي، چاره 
 حمايـت حكومـت  «وگـوي آزاد بـا    فضاي انتقادي سالم و بدون آزادي بيـان و گفـت  

ي ديني و در نتيجـه،   ، توليد علم و انديشه»نظران هدايت علما و صاحب«و  »اسالمي
  »پردازي، ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بود. سازي و جامعه تمدن

كـارگيري الگوهـاي    هاي زيبـا و بـه   لذا براي تحقق اين مهم؛ بايد از شعارها، ايده
ندارند گذر كرده و با فراهم  اي كه چندان سنخيتي با فرهنگ ما شده جديد و ترجمه

وگـوي علمـي بـه شـناخت آرا و نظـرات دانشـجويان و        ساختن بستري جهت گفـت 
  انديشمندان بها داد.

بهتـرين روش    ،(ع)ي معصومين وگو، مباحثه و مناظره از زمان ائمه كه گفت چنان
رسـد   ي آگاهي و شناخت و آموزش و يادگيري بوده و هست، به نظر مي براي توسعه

ي افكار و  اي جهت رويارويي دانشجويان و دانشگاهيان جهت ارائه اهم كردن زمينهفر
نظرات، در ترازوي عدل و انصاف و با محـك منطـق و اسـتدالل، بهتـرين راه بـراي      

ي شـناخت   آموزش علوم و توسعه و تكامل دانش بومي و جهاني و همچنين توسـعه 
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  فردي و جمعي خواهد بود.
هـا و   ناسـايي فاصـله موجـود ميـان دانشـگاه     مسـير ش  تـوان در  بدين ترتيب مي

ي مرتفع ساختن آن را ابتدا در اذهان و سپس  نيازهاي جامعه حركت كرده و زمينه
  در رفتار دانشجويان كه نيروهاي مولد جامعه خواهند بود، ايجاد نمود.

با توجه به مأموريت سازمان دانشجويان ايران كه همانا برقـراري ارتبـاط ميـان     
ي دانشـجويان   هاي بالقوه ها و مراكز آموزش عالي كشور و استفاده از ظرفيت نشگاهدا

اي فراهم سازيم براي آموزش هر چه بهتـر و مفيـدتر    بر آن شديم تا زمينه  باشد، مي
امكـان تكامـل و     هـا،  مسائل روز كشور تا ضمن مشخص شدن معايب و محاسـن آن 

ي دقيـق منـابع و مĤخـذ علـم و آگـاهي از      ي آن مسائل فراهم شده و با بازياب توسعه
وگـو، آمـوزش و    طريق مناظره علمي، گامي در جهت رشد و اعتالي فرهنـگ گفـت  

يادگيري مؤثر و پايدار برداشته و موجبات رشد فكـري و شـكوفايي علـم و دانـش و     
  ي شناخت در ميهن عزيزمان را فراهم آوريم. توسعه
ي علـم و دانـش،    چون: رشـد و توسـعه   رو سازمان دانشجويان با اهدافي از اين  

طلبي، براي  جويي و حقيقت ي حق وگو، تقويت روحيه رشد و شكوفايي فرهنگ گفت
  ي دانشجويي نمود. بار در ايران اقدام به برگزاري مسابقات ملي مناظره نخستين

تـيم از   16در همين راستا دور اول مسابقات در سطح استان تهران و با حضـور  
 28صورت ملـي و بـا حضـور     مختلف برگزار شد و دور دوم مسابقات بههاي  دانشگاه

  كار خود پايان داد. به 91هاي سراسر كشور در اسفند ماه  تيم از دانشگاه
ي مسابقات ملي مناظره به دنبال برگزاري دو دوره موفق مسابقات ملي  دبيرخانه

نـون منـاظره و بـا    ي دانشجويي، بر آن شد تا با آموزش و انتقـال اصـول و ف   مناظره
هاي اخالقي، گامي كوچك در راستاي تـداوم اهـداف ارزشـمند     رعايت تمامي مالك

معظـم  ي عمل پوشاندن بـه فـرامين و رهنمودهـاي مقـام      تر از آن جامه خود و مهم
  ي بردارد.رهبر

رو اين دبيرخانه با تحقيق و بررسي فـراوان اقـدام بـه گـردآوري و تـدوين       از اين
ي  هايي چـون: موضـوع روز و مـورد دغدغـه     د كه با دارا بودن مالكهايي نمو مناظره

كننـده نسـبت بـه موضـوع اعـالم شـده،        ي طرفين مناظره دانشجويان بودن، احاطه
رعايت اصول اخالقي در طول مناظره، علمي بودن روند مناظره، برگزاري در محـيط  
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ي صـحيح و   منـاظره  قابليت الگوبرداري و آمـوزش دانشگاهي، استقبال دانشجويان و... 
  علمي را به دانشجويان داشته باشد.

هـاي   ي مسابقات ملي منـاظره بنـا دارد سلسـله منـاظره     در نخستين گام، دبيرخانه 
با همت بسيج دانشجويي دانشـگاه   و نظران علمي و اصولي را كه با حضوراساتيد و صاحب

احي نمـوده و در اختيـار   نامه تدوين و طر تربيت مدرس برگزار شده است را در قالب ويژه
هاي فرهنگي، معـاونين   هاي دانشجويي، كانون چون: اعضاي تشكل ي هدف آن هم جامعه

ها و... قرار دهد تا از اين طريق بتواند بـا در اختيـار قـرار دادن الگوهـاي      فرهنگي دانشگاه
  صحيح و آموزش غيرمستقيم و مستمر به اهداف خود دست يابد.

ي علمـي و صـحيح بـا     اظره از سلسـله الگوهـاي منـاظره   بر همين مبنا اولين من
االسـالم   ) و حجـت روزنامه نگـار   ( عليرضا علوي تباري آقايان  رعايت اخالق، مناظره

مجلس شوراي اسالمي) است كه با موضوع   (نماينده سيد محمود نبويانوالمسلمين 
مدرس در  در دانشگاه تربيت »هاي مستقيم دكتر سروش بررسي و نقد كتاب صراط«

  برگزار شده است. 91مهرماه 
هاي هر كدام از طرفين منـاظره   الزم به ذكر است نظرات مطرح شده در صحبت

باشـد و   الزاماً به معناي تأييد آن از طرف سازمان دانشـجويان جهاددانشـگاهي نمـي   
كه اشاره شد هدف، آشنايي بـا انجـام يـك منـاظره علمـي و اخالقـي بـا          طور همان

باشد تا از اين رهگذر گامي الزم هر چند  وعات و مسائل روز جامعه ميمحوريت موض
انـدازي و   راه جهـت   كوچك در جهت پيشبرد اهداف و نظر مقام معظـم رهبـري در  

  شاءا... برداشته شود؛ ان ها  در دانشگاههاي آزادانديشي  گسترش كرسي
مدرس آقايان  يتدانشجويي دانشگاه ترب دانيم از همكاران بسيج در پايان الزم مي

ــابتي   حســـين كرمـــي نـــژاد، مهـــدي انصـــاري، وحيـــد غريبـــي و مجتبـــي ثـ
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برداري در اختيار اين مجموعه قرار دادنـد صـميمانه    ها را جهت بهره نوار مناظرهكه 
خصـوص  دواريم روند همكـاري دو مجموعـه در   سپاسگزاري و قدرداني نماييم و امي

  هاي ديگر نيز ادامه يابد. مناظره
  

 ي مسابقات ملي مناظره دبيرخانه

  يسازمان دانشجويان جهاددانشگاه   





   

 

  

  تبار عليرضا علوي

  نگار فعال سياسي و روزنامه

  اقتصاد نظري از دانشگاه شيراز كارشناسي

  برنامه ريزي و توسعه از دانشگاه اصفهان  كارشناسي ارشد 

  تأليفات:

ج زاده، صالحات در برابر اصالحات: گفتگويي انتقادي، سيدمصطفي تاا
حميدرضا جاليي پور، سعيد حجاريان، عباس عبدي، عليرضا علوي تبار، 

1385ناشر: طرح نو،   

هاي تجربي و راه  الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها، يافته
1382 -بردها، عليرضا علوي تبار، ناشر: سازمان شهرداري هاي كشور   

مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها، مشاركت در اداره امور شهرها، بررسي الگوي 
  1382تجارب جهاني و ايران، عليرضا علوي تبار، ناشر: سازمان شهرداري هاي كشور 



 

 

  

نسيد محمود نبوياحجت االسالم و المسلمين   

  ي فلسفه ادكتر

  )ره(خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه علمي هيئت عضو 

  قائم مقام پژوهشگاه انديشه سياسي اسالم

  پژوهشگر برتر و مدرس در مراكز دانشگاهي

  مدير كارگروه فلسفه و عضو شوراي كانون طلوع

  طراح دوره هاي آموزشي و استاد برجسته طرح واليت دانشجويان

تاليف و تدوين دهها كتاب در زمينه هاي ديني و فلسفي
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اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. بسم اهللا الرحمن  مجري:   
دارم كه اهللا عليك يا اباعبداهللا، درختان را دوست ميالرحيم. صلي 

ست. خون تو ام كردند و آب را، كه مهر مادر تبه احترام تو قي
دار نجابتت و فلق،  گون كرده است. شفق آئينه شرف را سرخ

اي. در فكر آن  محرابي كه تو در آن نماز صبح شهادت گزارده
لي چنين رفيع گوداگودالم كه خون تو را مكيده است. هيچ 

 ،توان عزيز بود، از گودال بپرس هم مي ام. در حضيض نديده
چيز را در كائنات به   شمشيري كه بر گلوي تو آمد هر چيز و همه

  دو پاره كرد. هر چه در سوي تو حسيني شد، ديگر سو يزيدي.

گويم خدمت  مقدم مي عرض سالم و ادب و احترام دارم و خير
زحمت كشيدند تشريف آوردند به اين ي دوستان دانشجو كه همه

ي داغ و  شاءاهللا كه با مشاركت خودشان يك جلسه جلسه و ان
اقتضاي جو  كه طورپربحث را، همراه با عقالنيت و منطق، همان

گويم خدمت  دانشگاه است، داشته باشيم. همچنين خيرمقدم مي
 يدمحمود نبويانوالمسلمين دكتر س  االسالم اساتيد بزرگوار حجت

تبار. همچنين الزم است تشكر بكنم از  ضا علويو آقاي دكتر علير
مديريت محترم دانشگاه، خصوصاً شخص آقاي دكتر رنجبر، 

هاي آزادانديشي و خاطر اينكه صميمانه در برگزاري كرسي به
ها، همكاري كردند. اميدواريم كه اين فضا همچنان ادامه اظرهنم

به اين سمت برويم كه شاهد  روز پيدا بكند و ما بتوانيم روزبه
فضاي آزادانديشيِ همراه با منطق و عقالنيت در دانشگاه باشيم. 

ذكر صلواتي بر اً در خدمت اساتيد بزرگوار خواهيم بود، با ائابتد
  محمد و آل محمد(ص).

آقاي  "هاي مستقيم صراط"بررسي و نقد كتاب  ،بحث مناظره
وار را مختصري دكتر عبدالكريم سروش است. من اساتيد بزرگ

  
  
  
  

اميدواريم كه اين 
فضا همچنان 

ادامه پيدا بكند و 
ما بتوانيم 

روز به اين  روزبه
سمت برويم كه 

شاهد فضاي 
آزادانديشيِ 

همراه با منطق و 
عقالنيت در 

  دانشگاه باشيم.
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طلب و  تبار از فعاالن اصالح رضا علوي معرفي كنم. آقاي دكتر علي
صبح «ي  اگر اشتباه نكنم، ايشان سردبير روزنامه 70ي  در دهه

بودند، به مديرمسئولي آقاي سعيد حجاريان و آقاي دكتر » امروز
ي محترم  حاضر نماينده سيدمحمود نبويان؛ ايشان هم درحال

مجلس شوراي اسالمي هستند و از شاگردان  مردم تهران در
پژوهشي   ي آموزشي يزدي و از اساتيد مؤسسهاهللا مصباح  آيت
  .(ره)خميني امام

هاي مستقيم دكتر  ي صراط در همان صفحات ابتدايي مقاله
د و حجت تولك پاراگرافي را كه خود ايشان سرّ سروش ي

مت دوستان اند، خد ديني دانسته رونديني و ب پلوراليزم درون
  ع نزديك كنم.واذهان شما را به موض كمي خوانم تا مي

شود. يكي تنوع  امروز پلوراليزم ديني عمدتاً بر دو پايه بنا مي«
هاي ما از متون ديني و دومي تنوع تفسيرهاي ما از تجارب  فهم

دارد.  يديگر هاي بسيار كه خواهم آورد پايه انديني. ولي چن
هاي منزَله و هم در مواجهه با امر  كتابآدميان هم در مواجهه با 

ي خام بايد  متعالي محتاج تفسيرند و از متن صامت يا تجربه
برداري يا  ها را به صدا درآورند. اين پرده برداري كنند و آن پرده

هيچ تكلفي متنوع و متكثر  اكتشاف يك شكل و شيوه ندارد و بي
ديني و  يزم درونحجيت پلورال شود و همين است سرّ تولد و مي

  »ديني. رونب

اين پاراگراف در ابتداي كتاب آقاي سروش آمده است. و حاال  
تبار شروع  در خدمت اساتيد بزرگوار هستيم و از آقاي دكتر علوي

  كنيم. در خدمت ايشان هستيم.  مي

الرحيم. ال حول و ال قوة اال باهللا.  الرحمن اهللا بسم تبار: علوي
ي عزيزاني را كه در دفاع از  ي همه خاطرهدارم ياد و  گرامي مي

  
  
  

امروز پلوراليزم 
ديني عمدتاً بر 

دو پايه بنا 
شود. يكي  مي

هاي ما  تنوع فهم
ن ديني و از متو

دومي تنوع 
تفسيرهاي ما از 

  تجارب ديني.
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شان و آزادي خودشان  حقيقت، آزادي و برابري جانشان، سالمتي
ي ما را قدردان و  خواهم كه جامعه را قرباني كردند و از خداوند مي

كنم از دوستاني كه  شناس اين عزيزان قرار دهد. تشكر مي حق
ه تشريف آوردند جلسه را تشكيل دادند و از جناب آقاي نبويان ك

وگوي مفيدي داشته باشيم. البته كتاب  و اميدوارم كه گفت
تكميلي و توضيحات بسيار هاي  بحث "هاي مستقيم صراط"

زيادي برايش تهيه شده بود كه متأسفانه امكان چاپ پيدا نكرده 
ها امكان چاپ پيدا كرده بود، امروز ما  است و درواقع اگر آن

پنج كتاب به همين حجم درمورد جاي يك كتاب با حدود  به
هرحال همين هم كه  مواجه بوديم. اما به "هاي مستقيم صراط"

هست غنيمت است و بايد از اين فرصت بهره برد. من يك توضيح 
م بعد در حين كن كنم و سعي مي مختصر خدمت شما عرض مي

پديده و واقعيتي وجود دارد كه تقريباً  وگو تكميلش كنم. گفت
ارش كرد و آن تنوع و چندگونگي اديان است. مذاهبِ شود انك نمي

هاي  در درون اديان هم داراي تنوع و چندگونگي هستند. قرائت
مختلف از هر مذهب هم داراي تنوع و چندگونگي است. 

داري هم در جهان ما داراي تنوع و  هاي زندگي ديني و دين سبك
كار كرد. كنم اين واقعيت را بتوان ان چندگونگي است. گمان نمي
شود چند نوع فعاليت فكري داشت و  اما درمورد اين واقعيت مي

شود درموردش انجام داد. يك كار توصيف  چند نوع كار فكري مي
هاي هر نوع و هرگونه را  اين پديده است. يعني ما بياييم ويژگي

گيري بكنيم. تاريخچه  بندي كنيم، اندازه مشخص كنيم، طبقه
هايي كه وجود دارد. دومين كار  ز اين نوعبگوييم درمورد هركدام ا

شود انجام داد تبيين اين پديده است. يعني برويم  فكري كه مي
سراغ اينكه بفهميم اين تنوع و چندگونگي چرا و چگونه پديد 

است. اين بيان چرايي و چگونگي پيدايش يك پديده را    آمده

  
  علوي تبار:

پديده و 
واقعيتي وجود 
دارد كه تقريباً 

شود  نمي
انكارش كرد و 

آن تنوع و 
چندگونگي 
اديان است. 
مذاهبِ در 

درون اديان هم 
داراي تنوع و 

چندگونگي 
  هستند. 
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م بدهيم، توانيم انجا گوييم. سومين كاري را كه ما مي تبيين مي
لحاظ فكري، داوري ارزشي درمورد اين پديده است. يعني  به

د اين واقعيت؛ واقعيت تنوع و ارزيابي و داوري خودمان را درمور
ري كه نه تنها رو به كاهش نيست، بلكه رو به افزايش هم تكث

توانيم درمورد اين  هست را، بيان كند. و در چهارمين گام ما مي
داشته باشيم. بعد از اينكه تبيين كرديم پديده تجويز يا توصيه 

،كه اين پديده چرا و چگونه پديد آمده، و بعد ديدگاه ارزشي 
توانيم تجويزها و  خودمان را درمورد آن بيان كرديم، مي

هايي درمورد اين پديده و واقعيت داشته باشيم. اما  توصيه
و زمينه ممكن است؛ يعني اينكه چرا  هاي مختلفي در اين  تبيين

شود به  چگونه ما به وضعيت تكثر چندگونگي رسيديم را، مي
  طرق مختلفي تبيين كرد.

ها  تجربي از آن شود يك تبيين علمي و علمي گاهي تالش مي
شناسي و  شناسي يا روان دست داده بشود. با كمك جامعه به
شناسي شناخت، بحث بشود كه چرا اديان  خصوص جامعه به

ديد آمدند. اما اين تنها تبيينِ ممكن گوناگون و مذاهب متعدد پ
پذير است. يعني باتوجه  شناختي هم امكان نيست. تبيين معرفت

ي بين  هايي كه ما درمورد رابطه شناسانه مدل به الگوهاي شناخت 
واقعيت، بين عين و ذهن داريم، وارد اين بحث بشويم كه از 

ي ديني ها برداري كنيم. تبيين چرايي و چگونگي اين تنوع پرده
  تجربي و تبيين  هم ممكن است. در كنار تبيين علمي

هاي  هاي فلسفي است، تبيين شناسانه، كه از جنس تبيين شناخت
ديني گاهي بيشتر با  هاي درون ديني هم ممكن است. تبيين درون

كنند اين كار را بكنند؛ يعني  ي ديني سعي مي تأكيد بر تجربه
طريق آن با خداوند  ه پيامبر ازي وحياني ك بيايند سراغ آن تجربه

ارتباط برقرار كرد و پيامي را به بشر انتقال داد. يعني برويم سراغ 

  نبويان:

 ها غربي
 در خودشان

 ي فلسفه بحث
 را دين دين،
 به كردند متقسي

 و توحيدي
  .غيرتوحيدي
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ي ديني و مفاهيمي كه شايد به يك لحاظ بشود  هاي تجربه بحث
هايي  هاي عرفاني است. و عرفان يكي از دانش گفت از جنس بحث

ا نوعي آن ر  بيش در درون خودش به و  است كه هر ديني كم
كنيم. الهيات حاصل  مي  دهد. گاهي هم الهياتي تبيين پرورش مي

ي ا هواقع مجموع ي وحياني و عقل بشر است. در تعامل بين تجربه
معطوف به مباحث اي كه در نهايت  پيوسته هم هاي به از گزاره

ديني و مباحث وحياني هستند سيستم الهياتي را تشكيل 
به بحث تبيين تنوع و  ،طريق الهيات هم شود از دهد. مي مي

داري پرداخت. بعضي  هاي دين چندگونگي اديان و مذاهب و سبك
ي دين هم ممكن است معتقدند يك نوع تبيين براساس فلسفه

رويم.  يعني آنجايي كه ما به روش فلسفي سراغ مباحث ديني مي
آن  گردد به انواع قبلي تبيين، بعضي نيز گويند اين برمي بعضي مي

دانند. بنابراين عرض كردم، درمورد اين واقعيت يا  مي مستقل را 
گزاري، و يا تجويز و  كنيم، يا ارزش كنيم، يا تبيين مي توصيف مي
  كنيم. توصيه مي

تجربي بايد ارائه   پس اگر بخواهيم تبيين كنيم يا تبيين علمي
شناختي يا تبيين ديني كه خودش دو  كنيم يا تبيين معرفت

ي  به تجربه  هاي عرفاني معطوف يينجنس است يا از جنس تب
هاي الهياتي است يا تبييني است با  ديني است يا از جنس تبيين

ها متفاوت است.  گزاري ي دين. اما ارزش گيري از فلسفه بهره
كه سعي كردند درمورد تنوع و چندگونگي اديان و مذاهب  كساني
ي مختلف داشتند: يا از نظر كنند سه موضع ارزش اظهار

 گرايي و يا از تكثرگرايي. از شمولدفاع كردند، يا رايي حصرگ
حصرگرايان كساني هستند كه معتقدند از بين اديان موجود تنها 

است و از بين مذاهبِ آن اديان هم تنها يك   يك دين حقيقي
مذهب است كه حقيقت را بيش از همه در خودش دارد و معموالً 

  :علوي تبار

الهيات حاصل 
تعامل بين 

ي وحياني  تجربه
و عقل بشر 

است. درواقع 
مجموعي از 

هاي  گزاره
اي  پيوسته هم به

كه در نهايت 
معطوف به 

مباحث ديني و 
مباحث وحياني 
هستند سيستم 

الهياتي را 
  دهد. تشكيل مي
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گرايان  كنند. شمول قرائت آن مذهب را دفاع مياز نوع خاصي 
كساني هستند كه معتقدند درست است كه يك دين درواقع 
حاوي تمام حقيقت است اما ساير اديان و ساير مذاهب هم 

طور نسبي، موردي و خاص برخوردارند و  وبيش از حقيقت به كم
ها هم ديد. اما ديدگاه  شود رد پايي از حقيقت را در آن مي

معتقد است كه درواقع يك انقالب پلوراليستي؛ ديدگاه تكثرگرا، 
ي  كپرنيكي اتفاق افتاده است. خدا مركز اين اديان است و همه

چرخند. هيچ ديني درواقع در مركز نيست.  اديان در اطراف او مي
داري و  سمت دين هاي مختلفي هستند به ها راه ي اين همه

وبيش حقيقت را  سمت پذيرش خداوند و اطاعت از خداوند و كم به
ي  ند. نكتهنك وجو مي ي اديان و مذاهب جست ي همه ر گسترهد

گزاري بايد  مهم اينكه يك سؤال اساسي را قبل از هر نوع ارزش
جواب داد و آن اينكه آيا اساساً حذف اين تنوع و چندگونگي 
ممكن است يا خير؟ اگر كسي معتقد باشد كه اساساً امكان حذف 

ا ناگزيريم از پذيرش اين اين چندگونگي و تنوع وجود ندارد و م
دنبال  تواند فتوا بدهد كه بايد به وقت نمي تنوع و چندگونگي، آن

دليل  همين  تواند كرد. به  حذفش بود. دعوت به غيرممكن نمي
است كه در واقع نوع تبييني كه ما از اين تنوع چندگونگي 

ها  وبيش با موضع داوري ارزشي كه درمورد اين كنيم، كم مي
خورند. بدون  خورد. اين دو به همديگر گره مي يوند ميداريم، پ

اساساً توصيه و تجويز درست نيست. البته  ،ها هم داشتن اين
ها، اين نكته را بايد درنظر  طوركلي در تمام تجويزها و توصيه به

ي منطقي دارد: يك  اي دو پايه داشت كه هر تجويز و توصيه
ام از دو پايه را كه ي ارزشي. هركد ي تبييني و يك پايه پايه

تان مجاز نيست. اين  و توصيه پذيريد يا نداشته باشيد، پيشنهادن

  علوي تبار:

ديدگاه تكثرگرا، 
است كه معتقد 

درواقع يك 
انقالب كپرنيكي 

اتفاق افتاده 
است. خدا مركز 

اين اديان است و 
ي اديان در  همه

اطراف او 
چرخند. هيچ  مي

ديني درواقع در 
  مركز نيست.
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" هاي مستقيم صراط"نظر من، فهم   كليت آن بحثي است، كه به

  در گرو آن است.

الشيطان الرجيم. بسم اهللا سالم عليكم. اعوذ باهللا من  نبويان:
السالم علي الرحيم. الحمدهللا رب العالمين. الصالة و الرحمن 

  . سيدنا و نبينا و موالنا اباالقاسم المصطفي محمد

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع 
له علي ذلك. اللهم العن عصابة التي جاهدت الحسين و شايعت و 
بايعت و تابعت علي قتله. اللهم العن عنهم جميعا. السالم علي 

و علي اوالد الحسين و علي الحسين  بن الحسين و علي علي
  اصحاب الحسين. 

خداي متعال را بسيار شكرگزارم كه به من اين توفيق را داده 
دار حقيقت، حاضر شوم و  دوستانِ دوستپژوه و  در اين جمع علم

ويژه از  به شته باشيم. از دوستان بسيج ويك بحث مبنايي دا
  كنم. تبار، هم تشكر مي جناب دكتر علوي

اي عرض  ي ده دقيقه حث كجاست؟ من يك مقدمهاوالً محل ب
كنم تا اصل بحث روشن شود. ما اديـان كثيـري در عـالم داريـم؛     

خواهـد   مسيحيت، يهود، اسالم، گاوپرستي، بوديسم و ...، پول مـي 
هـا   دو تا، صدتا، هزارتـا و ايـن   ،آدم برود چين و ژاپن تا ببيند يكي

ــدعايمان چيســت؟ پلورال  ــزي هــا چــه  يســتنيســت. خــب م چي
 ،خواهند بگويند؟ اين بايد اصل بحث باشد. مخـالفين، بنـده را   مي

فرض كنيد كه مخالف ادعاي پلوراليزم ديني هسـتم، ببينيـد چـه    
خواهند بگويند؟ قبـل از   داران آن چه مي خواهم بگويم. و طرف مي

شناسي كنيم. پلوراليزم مركـب از   ورود در هر بحثي، ابتدا بايد واژه
ي ايسم، ايسم كه هرجا بيايـد يعنـي    عالوه ورال بهدو واژه است. پل

گرايش؛ مكتب؛ اصالت؛ باور. اما پلورال يعني كثرت؛ يعنـي جمـع.   

  علوي تبار:

هر تجويز و 
اي دو  توصيه

ي منطقي  پايه
ي  دارد: يك پايه
تبييني و يك 

ي ارزشي.  پايه
هركدام از دو 

پايه را كه 
يريد يا نپذ

نداشته باشيد، 
پيشنهادتان و 

تان مجاز  توصيه
  نيست.
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در كنـار اسـم   ، يِميـ دسـتي مثـل ح   هـاي دم  ن ديكشـنري هميدر 
. پس پلـورال يعنـي كثـرت.    كه نشانه جمع است آيد مي) pجمع(

اسـاس،   ينپلورال يعني كثرت. بر  هم ،حاظ معناي لغويپس به ل
گرايـي؛   گرايـي؛ تنـوع   به لحاظ معناي لغوي، پلوراليزم يعني كثرت

  گرايي.  جمع

اما در بحث استناد؛ چون اين موضوع، بحث كالم دين و 
دو نوع علم اين بحث را مطرح كرده  اينكه فلسفه است؛ يعني

» مونيسم«درمقابل » پلوراليزم«هاي اصطالحي،  است. در بحث
وجه كنيم. يعني االن اينجا كه بحث پلوراليزم است. بايد به آن ت

ديني داريم، اين مفهوم در مقابل مونيسم است. معني مونيسم 
 ؛كند اندازم، اين سقوط مي چيست؟ ببينيد من اين خودكار را مي

دهيد، به نام جاذبه براي تبيين سقوط  شما يك تئوري ارائه مي
چند تئوري بيايد، اين خودكار. اگر يك نفر ديگر در كنار شما با 

شما اگر طرفدار هرچندتا  آن وقت سقوط خودكار را تبيين كند،
؛ اما اگر طرفدار كسي شدي كه با يك يتئوري شدي،  پلوراليست

به حساب  خواهد يك پديده را تبيين كند، مونيسم تئوري مي
ها نيز قابل طرح است.  ي فرهنگ . اين مبحث در عرصهآيي مي

اصرار هم دارند كه عرض خواهم كرد. خب  گونه ها بر اين غربي
اش روشن شد: پلوراليزم درمقابل مونيسم است و  شناسي پس واژه

ها بسيار  قول ما طلبه گرايي است. اما آن چه كه به به معناي كثرت
ن گويم، چون افتخار دارم و با دوستامهم است و من به شما مي

ل بحث م، آن است كه محهاي علمي دار دانشجو بسيار بحث
كجاست؟ يعني بين مدافعين و مخالفين پلوراليزم ديني، به تعبير 

  تراشم؟ عوامانه من، سر چه كسي را دارم مي

  :نبويان

پلورال يعني 
كثرت. پس به 
لحاظ معناي 
لغوي پلورال 

يعني كثرت، بر 
اين اساس، به 
لحاظ معناي 

لغوي، پلوراليزم 
يعني 
گرايي؛  كثرت
گرايي؛  تنوع
  گرايي.  جمع
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محل بحث شش قيد دارد. چون من هزارجا رفتم و اين بحث 
كند، بعد  را دنبال كردم. خود دكتر سروش هم ابتدا قبول مي

پيگيري شود. سعي كنيم محل بحث و قيود آن  ها خلط مي بحث
كنم. اولين  شود. من در اين ده دقيقه هرچه را رسيدم مطرح مي

چون  قيدش اين است كه محل بحث در پلوراليزم ديني است؛
شود. سؤال: بهتر است ما  ي سياست مطرح مي پلوراليزم در حوزه

ي آمريكا  ؟ در جامعهحزبي باشيم يا چندحزبي ي تك امعهدر ج
خواه و حزب  مهوريحداقل دو حزب وجود دارد؛ حزب ج

فالن است، شما كه  زيادي وجود دارد. باحزا. در ايران دموكرات
ايد. طرفدار چندحزبي هم اگر حزبي هستيد، مونيست طرفدار تك

باشيد، پلوراليست هستيد؛ سؤال: كدام درست است؟ جواب: به ما 
  ربطي ندارد. 

گ ي فرهن بحث ما در پلوراليزم ديني است. پلوراليزم در حوزه
اينطور است كه، من اهل شمالم و شما اهل جنوب كشوريد. او 

كند. پس اهل غرب و ديگري در شرق ايران زندگي مي
نامه كنيم كل مردم  هاي گوناگون داريم. اگر از فردا بخش فرهنگ

هايشان را كنار بگذارند تا فرهنگ ملي  ايران بايد كل فرهنگ
شوي  مي شدي دستور چيزي واحد شود، اگر طرفدار اين

بر فرهنگ ملي واحد،  اما اگر گفتي عالوه  ؛مونيست
باشند، هاي مختلفي هم باشند، حيات داشته  فرهنگ خرده

ت؟ به ما ربطي ندارد. يست. كدام يكي درست اسشوي پلورال مي
ي دين است. اصالً كار به كار بحث  در حوزهمحل بحث ما 

  سياست، فرهنگ و جاي ديگر نداريم. اين قيد اول. 

قيد دوم، مراد از دين چيست؟ من فقط تعريف مصداقي 
ها خودشان در  دانيد پنج شش نوع تعريف داريم. غربي كنم. مي مي

  :نبويان

 كه شما آقا
 طرفدار

 حزبي تك
 هستيد،

. ايد	مونيست
 طرفدار

 هم چندحزبي
 باشيد، اگر

 پلوراليست
: سؤال هستيد؛

 درست كدام
: جواب است؟

 ربطي ما به
  .ندارد
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ي دين، دين را تقسيم كردند به توحيدي و  بحث فلسفه
غيرتوحيدي. اديان توحيدي را معتقدند سه تا بيشتر نيست. فعالً 

يم يا غلط، گو خواهيم در مورد آن بحث كنيم. درست مي نمي
پذيريم. اديان توحيدي را اسالم،  كاري نداريم. فعالً آن را مي

مسيحيت و يهود اعالم كردند. اديان غيرتوحيدي را هم هرچه غير 
  بندي كردند.از اين است، دسته

با  اي رفتم قم، راننده من بعد از يك سخنراني داشتم مي
گفتم  تاده است،برد، ديدم يك روحاني ايس من را ميآژانس 

آقا كجا بودي؟ كيف به دست   پرسيدم: حاجوايستا سوارش كن، 
هستي، خسته نباشي. گفت: تبليغ بودم. پرسيدم: كجا؟ گفت: 

آقا در اين  هند. پرسيدم: خب چه خبر است آنجا؟ گفت: حاج
پرستان.  جاهاي مختلفي كه رفتم، يك بار من را بردند معبد موش

  دين غيرتوحيدي.  گفتم: خب اين هم يك دين است، اما

ها چيست؟ فقط دين توحيدي را  سؤال: مدعاي پلوراليست
شود؟ نه؛ بحثشان اعم از اديان توحيدي و غيرتوحيدي  شامل مي

شود، شامل  است. اين قيد دوم؛ پس شامل گاوپرستي هم مي
  شود.  اسالم هم مي

هيك استخراج كردم. چون آقاي  اينها را من از كتاب جان
ي  كه نظراتش براي خودش نيست. من از دورهدكتر سروش هم 

ي بهار  ام، به خود ايشان هم يك سكهدوم خرداد تا به حال گفته
دهم، االن گران شده البته، كه يك نظريه بگويد  آزادي جايزه مي

اين  كه از خودش باشد. حاال مهم نيست. من بحثم اينجا نيست.
ده و ايشان هيك مطرح كر هيك. جان نظريه متعلق است به جان

زند و هم خود دكتر  هيك اين حرف را مي فرمايش دارد. هم جان

  نبويان:

 مدعاي
 ها پلوراليست

 فقط چيست؟
 را توحيدي دين

 شود؟ مي شامل
 اعم بحثشان نه؛
 اديان از

 و توحيدي
 غيرتوحيدي

 قيد اين. است
 شامل پس دوم؛

 هم گاوپرستي
 شامل شود، مي

 هم اسالم
  .شود مي
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جاي آن كتاب را برايش خواهم خواند. كتابش را سروش. جاي
  ام.  آورده

قيد سوم، خيلي مهم است. محل بحث كجاست؟ يعني آقاي 
بحث ختم  اين موضوع هميشه بين دوگويد؟  دكتر سروش چه مي

اديان كثير نيستند؟ يعني  ،قعاً در عالمگويد يعني وا شود. مي مي
فقط اسالم است؟ مسيحيت وجود ندارد؟ يهود وجود ندارد؟ محل 

ها، فرض كنيد ما مخالف  بحث اين است؛ ما مخالفين پلوراليست
ها  اسالم وجود دارد، مسيحي ،گوييم نه فقط در عالم هستيم، مي
اديان عبارت ديگر، محل بحث اصلِ كثرت است؛ كه  نيستند. به

كس دعوا ندارد.  بر سر اين يكي هيچ كثيري در عالم داريم يا نه؟
بله ديگر اديان هم در عالم داريم؛ مسيحي داريم، يهودي داريم. 
در همين ايران هم داريم. محل بحث در حقانيت كثرت است. 

اديان كثيري  اند هيك مدعي يعني چه؟ يعني آقاي سروش و جان
اند. اسالم حق است، مسيحيت  حق شان كه در عالم داريم همه

پرستي حق  حق است، يهود حق است، گاوپرستي حق است، موش
م مستند گوي هايي كه مي است. ايشان استداللش همين است. اين

ما هيچ دليلي هم براي برتري يك دين  به فرمايشات ايشان است.
ايم. تكاپو يعني  بر دين ديگر نداريم. به تكاپوي ادّله هم رسيده

رابري. يعني شما در جلوي گاوپرست، مسيحي، يهودي، از اسالم ب
دفاع نكن، چون او هم استدالل دارد، تو هم استدالل داري، 

ها هم برابر است. حاال فقط براي اينكه شما خاطرجمع استدالل
زند، اوالً  هايي مي شويد واقعاً، آقاي دكتر سروش چنين حرف

داني  است. مي "تقيمهاي مس صراط"عنوان اين كتاب چيست؟ 
معني آن چيست؟ يعني فقط يك صراط مستقيم نداريم، كه 

هاي  ها كجَتقيم باشند. نه نه نه! صراط ي صراط اسالم باشد، و بقيه

  نبويان:

آقاي سروش و 
اند  جان هيك مدعي

اديان كثيري كه در 
عالم داريم همه 

 اسالم اشان حق اند.
 مسيحيت است، حق
 حق يهود است، حق

 گاوپرستي است،
 است، حق

 حق پرستي موش
 ايشان. است

 همين استداللش
 كه هايي اين. است

 به مستند گويم مي
 ايشان فرمايشات

  . است
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مستقيم داريم. بحث روي حقانيت است. عبارتي برايتان بخوانم. 
  ام.  ها را جمع كرده ي اين من همه عبارت زيادي وجود دارد.

اش هم شروع اهللا ديباچه ن در همين ابتداي بسمببينيد ايشا
هاي مستقيم  صراط«ام:  كند؛ دقت كنيد، شايد من بد فهميده مي

گرايي  گرايي ديني، و كثرت ي فراخ كثرت گردشي است در قاره
شناسانه، در بابِ  شناسانه و دين اي است معرفت ديني نظريه

ت كثرتي كه در داران. و برآن اس بودن دين بودن اديان و محق حق
الظاهر نازدودني و نارفتني  ورزي پديد آمده است و علي عالم دين

بودن كثيري از اديان و  اي است طبيعي كه از حق است، حادثه
    » دارد. داران پرده برمي بودن كثيري از دين محق

توان ديد كه  آسان مي«خوانم:  عبارت ديگري برايتان مي
بين مدافعين و مخالفين. ببينيد  نزاع يعني چه؟ اختالف» نزاع...
ي مهم  نزاع، عمقاً و نهايتاً بر سر دو مقوله«... ي آن چيست:  جمله

رود كه اوالً آيا دين حقي داريم و ثانياً  حقيقت و فهم حقيقت مي
  » نصيب ما از اين حق چقدر است؟

گويند يك حق نداريم، بلكه  ها مي توجه، توجه! پلوراليست
گويند حق يكي است و غير  َگران مي م. هستهاي بسيار داري حق

آن هرچه هست باطل است. خب دوسه قيد ديگر هم مانده است 
يم. آقاي دكتر سروش كنم بايد وارد بحث شو اما من فكر مي

وپا  هيك سه چهار دليل دست استدالل، خود جان گويد ده مي
  تا برهان آورد.  كرد، اما دكتر سروش ده

براهين باطل هستند. خب چرا باطل  نظر بنده تمام اين به
هاي جانبي داشته  كنم به جاي اينكه بحث هستند؟ من فكر مي

كنم ادّله  تبار تقاضا مي باشيم، وارد اصل بحث شويم. از آقاي علوي

  ويان:نب

 ها پلوراليست
 يك گويند مي
 نداريم، حق
 هاي حق بلكه

. داريم بسيار
 گَران هست

 حق گويند مي
 غير و است يكي

 هست هرچه آن
  .است باطل
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گويند دكتر سروش برهان آورده  و براهين را ارائه كنند. چون مي
  است در بر حق بودن اكثريت اديان.

است؛ چه عقالً و چه نقالً محال است.  بنده معتقدم محال
شود، زور كه نيست، قرآن و اين كتاب  عقالً چرا باطل است؟ نمي

كسي اثبات كند يهود و مسيحيت ، كش گاوپرستي پيش ؛مقدس
م مدعايمان خواهيم كشيد. مانند اسالم حق است، ما دست از تما

هردو  كه نيست. اين اجتماع نقيضين است. زور شود، نمي
ها بيايد و موردبحث  لتواند حق باشد. من منتظرم تا استدال نمي

  قرار گيرد.

، در علم از كجا عرض كنم خدمت شما كه تبار: علوي
اي نداريم. بنابراين مهم نيست انديشه از كجا آمده است.  آورده

مهم اين است كه بتواند استدالل كند و خودش را استحكام 
يت ندارد. اما ببينيد در ببخشد. اينكه چه كسي گفته است اهم

اديان، مفهوم محوري دين خداوند است و بسته به اينكه چه 
داريم. سه تصوير از هاي مختلف  تصويري ما از خداوند داريم دين

دليل سه نوع دين داريم. يك تصوير،  همين و به خداوند داريم
تصويرِ خداي نامتشخص و نامتدين است. اديان وحدت وجودي، 

خدا نيستند، خداي وحدت وجودي  ها در واقع بي اين مثل بودايي،
جا جاري است. يك تصور از خداوند هم  خدايي كه در همه ؛دارند

وار است. يعني خدايي كه با ساير  خداي متشخص غيرانسان
اي  كرده موجودات مرز دارد و برخالف خداي نامتشخص و حلول

هم از خدا، ها نيست. يك تصوير ديگر  در عالم؛ اما شبيه انسان
داري  وار است. مفهوم يك خداوند است و اساساً دين خداي انسان

سمت خداجستن. راهي براي زندگي مؤمنانه  يعني راهي به
آيد كه متكثر است به  نظر من مي پيداكردن. اين راه در واقع به

  علوي تبار:

 تصوير يك
 خدا، از هم ديگر

 وار انسان خداي
 يك مفهوم. است

 و است خداوند
 داري دين اساساً
 راهي يعني

 سمت به
. خداجستن

 براي راهي
 مؤمنانه زندگي

  .پيداكردن
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كنم. در مفهوم  هايش را عرض مي كنم. بعضي داليلي كه عرض مي
. يعني در واقع ادعا وجود داردزوني هم تكثر يك مفهوم رو به ف

بيشتر اين است كه فعالً چندگانگي و تعدد وجود دارد. ادعاي 
ديگر هم اينكه اين چندگانگي و تعدد هم خودش رو به افزايش 

  كنم اينجا عرض كنم خدمت شما. ترين را سعي مي است. مهم

 هيك ي وحياني پيامبرها. جان گردد به تجربه يكي از آن برمي
بر نوعي وحي هستند. اما  ها هم مبتني  معتقد است كه بودايي

ما در اديان ابراهيمي  چون تئوري وحي نداشتند، به شكلي كه
ما  شناسيم. يعني سه دين مهم اسالم، مسيحيت و يهوديت، مي

ها هم  ين، كه آنئشتي يا سابتاديان ديگري هم داريم، كه مثل زر
ثل اديان ابراهيمي و ساير شوند؛ م جزء اديان الهي محسوب مي

هيك معتقد است كه اديان غير ابراهيمي هم مفهوم  اديان. جان
وحي داشتند. اساساً در دين نوعي ارتباط با خداوند است، نوعي 
ارتباط با حقيقت قدسي است. و اساساً دين از ارتباط با خداوند 

ي اشكال. حاال بسته به اينكه شما چه  شود. در همه شروع مي
كند. اما  يري از خداوند داريد نوع ارتباطات هم فرق ميتصو
  ي مهم اين است.  نكته

ي وحياني پيامبرها شبيه  اولين سؤال اين است كه آيا تجربه
شده است عيناً  هم بوده است؟ يعني آنچه كه به پيامبرها وحي مي

ي  مثل هم بوده است؟ فرض كنيد اين را پذيرفتيم، به همه
واحدي شده است. به شكل واحد، اما آنچه  پيامبران الهي وحي

 كه كه وحي شده است شخصي و گذرا بوده است. يعني كساني
از اين وحي خبردار شوند.  توانسته اند اند نمي كنار پيامبر بوده

بنابراين شخصي بوده وگذرا؛ به اين معنا كه اگر پيامبر از دنيا 

  علوي تبار:

 دين در اساساً
 با ارتباط نوعي

 است، خداوند
 با ارتباط نوعي

 قدسي حقيقت
 اساساً و. است
 ارتباط از دين

 شروع خداوند با
 در. شود مي

. اشكال ي همه
 به بسته حاال
 چه شما اينكه

 از تصويري
 داريد خداوند

 ارتباطات نوع
  .كند مي فرق هم



  25                                                                                          هاي مستقيم دكتر سروش نقد كتاب صراط بررسي و 

 

  

شده بود، به  رفته بود، وحي هم با ايشان، براي اينكه به ايشان
  رسيد.  گوش كسي نمي

ي شخصي و گذراي  پيامبر براي اينكه به اين وحي، كه تجربه
خودشان بود، به يك امر جمعي و ماندگار تبديل كند، وحي الهي 

ريزد. هر پيامبري اين  خودش مي الب زبان و فرهنگ زمانرا در ق
در دهد. با توجه به اينكه فرهنگ و زبان قوم كار را انجام مي

ي ادوار متفاوت است، وحي ريخته شده در قالب فرهنگ  همه
زمان و مكان خاص هم متفاوت خواهد شد. بنابراين وحي واحد 

هاي متعدد  خواهد جمعي و ماندگار شود به وحي كه مي وقتي
شود. متون وحياني حاصل تعامل وحي الهي و فرهنگ  تبديل مي

فرض كنيد اگر پيامبر ما تر شود،  اند. براي اينكه بحث روشنزمانه
ي شتر  به جاي عربستان در استراليا مبعوث شده بودند، آيا مسئله

شد يا كانگورو. اگر پيامبر  همه در قرآن هست، مطرح مي كه اين
عنوان قدرت خداوند  روژ آمده بود، آن موقع كوه يخ هم بهدر ن

  شد.  مطرح مي

چون  كه در قرآن ما بحث از كوه يخ نيست. چرا؟ درحالي
وحي خداوند در قالب فرهنگ قوم ريخته و عرضه شده است. 

وحي مكتوب، وحي  :چون فرهنگ اقوام متعدد و چندگانه هستند
مگر  خواهد شد الجرم،مانده از پيامبرها نيز چندگانه و متعدد 

اينكه بگوييم يك فرهنگ، يك زبان قومي، يك سطح معيشت و 
ايد به اين صورت، پس ها ب ي وحي دانش وجود داشته است و همه

كند، وحي كه دراختيار ماست،  اولين چيزي كه وحي را متعدد مي
جهيم، و متن وحياني ما پيامبر نيستيم، ما با متن وحياني موا

وحي، ريختن تنزل پيدا كرده در قالب فرهنگ  فقط وحي نيست.
ي پلوراليزم است. اولين نكته است كه  قوم است. اين اولين نكته

  ار:علوي تب

 اينكه به توجه با
 زبان و فرهنگ

 ي همه در قوم
 متفاوت ادوار
 ريخته وحي است،
 قالب در شده

 و زمان فرهنگ
 هم خاص مكان

 خواهد متفاوت
 وحي بنابراين. شد

 كه وقتي واحد
 و جمعي خواهد مي

 به شود ماندگار
 متعدد هاي وحي
  .شود مي تبديل
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ي بعد؛ فرض كنيد كه ما با يك  كند. اما نكته را ايجاد مي پلوراليزم
خواهيم آن را بشناسيم.  حقيقتي به نام وحي الهي مواجهيم، مي

كند حقيقت و فهم از حقيقت  آنچه كه دكتر سروش تأكيد مي
است. حقيقت به تعداد متون وحياني متعدد است. فهم حقيقت 

ي  شناسانه ناختهم متعدد است. اين كامالً بسته به موضع ش
اي قرار  شناسانه شماست؛ يعني كه شما در چه موضع شناخت

ي بين عين و ذهن سه ديدگاه متفاوت وجود  داريد. درمورد رابطه
  دارد: 

گرايي پيچيده است  ساده است، يكي واقع گرايي يك نوع واقع
ها  و يكي هم شكاكيت است. موضع دكتر سروش در اين متن

  ت. گرايي پيچيده اس واقع

داند.  گرايي ساده واقعيت را ساده، عريان و بدون ابهام مي واقع
اي كه درمقابل  داند. مثل آينه ذهن آدمي را منفعل و تماشاگر مي

ي صافي كه بايد منعكس كند، مگر  واقعيت آن را گرفتيد، آينه
اينكه زنگار داشته باشد. در اين حالت، يك تصوير و يك تفسير از 

شود؛ يك تصوير تعريف مي . در آينه فقطحقيقت وجود دارد
در واقع همين است. يك » من الشيء عند الذهن الصورة حاصلة«

تصوير وجود دارد، بر همين اساس، يك تفسير از واقعيت بيروني 
دليل رذايل  بينيم افراد اختالف دارند، به وجود دارد. اگر مي

يقت واحد ها را پاك كنند، به حق عقالني و نفساني است. اگر آن
  گرايي ساده. گويند رئاليسم يا واقع خواهند رسيد. اين را مي

گرايي پيچيده، رايي پيچيده نيز داريم. در واقع گ اما يك واقع 
حقيقت خودش پيچيده است. حقيقت چندضلعي است؛ حقيقت 

اليه است، ظاهر و باطن دارد، و ذهن در اين بهپوشيده است، اليه
ت. ذهن هم تماشاگر است و هم بازيگر. گرايي فعال اسنوع واقع

  علوي تبار:

 افراد بينيم مي اگر
 د،دارن اختالف

 رذايل دليل به
 نفساني و عقالني

 ها آن اگر. است
 به كنند، پاك را

 واحد حقيقت
. رسيد خواهند

 گويند مي را اين
 يا رئاليسم

  .ساده گرايي واقع
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حاصل تعامل بين ذهن ما و  ،هم فعال است و هم منفعل. شناخت
جهان عيني است نه صرفاً انعكاس عينيت در دنياي ذهن ما. 

هوس و رذايل  و بينيم اختالفي وجود دارد در هوا وقتي ما مي
اش به خود حقيقت و به مكانيزم ذهن ما  عقالني نيست، ريشه

گردد. در خود موضوعِ شناخت حقيقت، ذهن ما است كه  يبرم
ي يك عينك رنگي عمل  كند. ذهن ما به مثابه تكثر ايجاد مي

كنيم، رنگ و بوي  كند؛ وقتي ما از پشت آن به واقعيت نگاه مي مي
دهيم. پس متن وحياني،  ذهن خودمان را به آن واقعيت مي

ما از متن وحياني  ها، متعدد شد. حاال فهم دليل تعدد فرهنگ به
دليل خصوصيات ذهني ما، و خصوصيات  متعدد خواهد شد به

هاي متكثر پديد  واقعيتي كه وجود دارد. از تعامل اين دو، فهم
  آيد و گريزي هم از اين نيست.  مي

تر با حقيقت برخورد كند. تا آن زمان كه  انسان بايد فروتنانه
ايرين باطل مطلق، ما تصورمان اين باشد كه ما حق مطلقيم و س

گرايي  البته ممكن است من خودم به شمول رود.كاري پيش نمي
توان از وجود  هرحال مي بيشتر نزديك باشم تا تكثرگرايي، اما به

اي  حقيقت در ساير اديان دفاع كرد. تصوير خداوند تصوير ساده
  بينيم.  وار مي نيست، اينكه ما خدا را انسان

استدالل مطرح كرده بوديد،  دو  تبار شماآقاي علوي مجري:
  خوب است كه همين دو بحث وارد استدالل شود. 

. من ردتوان باز هم اضافه ك من موافقم. البته مي تبار: علوي
رئاليسم ساده، رئاليسم پيچيده و : فقط يك نكته را اضافه كنم

شكاكيت. معناي شكاكيت اين است كه واقعيتي وجود ندارد و اگر 
شناخت نيست. رئاليسم پيچيده ادعايش اين  هم باشد، قابل

خواهد ما را در ادعاي دستيابي  نيست. رئاليسم پيچيده فقط مي

  
  
  
  
  
  
  

  علوي تبار:

 بايد انسان
 با تر فروتنانه
 برخورد حقيقت

 زمان آن تا. كند
 تصورمان ما كه

 ما كه باشد اين
 و مطلقيم حق

 لباط سايرين
 كاري مطلق،
  رود.نمي پيش
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تر كند. پس هم حقيقت به معناي وحي وحياني  به حقيقت فروتن
شناسي و شناخت  متكثر است؛ هم فهم ما از حقيقت معناي دين

  وحياني. 

از آقاي دكتر  بسيار متشكرم. ايشان دو استدالل را نبويان:
يكي با  كنم و يكي اي  ميسروش مطرح فرمودند. من فقط اشاره

وضوح و با تمام قيدهايش بايد وارد بحث شويم. دو استدالل 
مهمي را آقاي دكتر سروش مطرح كردند، يكي بحث قبض و 

تبار  ي ديني است. آقاي دكتر علوي بسط و يكي هم بحث تجربه
. من فرمايش آقاي سروش را، كه هم اين دو را فقط توضيح دادند

-دانم. درباره صد باطل ميدر تبار هم مطرح كردند، صد علوي آقاي

  ي هر دو استدالل هم توضيحاتي عرض خواهم كرد.

ي ديني  اق وحي بر تجربهي ديني نيست. انطب وحي تجربه
گادامر هم، كه آقاي سروش  ] هانس گئورگ تئوري [ باطل است.

كرده، تحت حمايت قبض و بسط است و  اين بحث را بلورسازي
آرام بحث خواهم كرد. از  باطل. چرايش بايد روشن شود. حاال آرام

باب رفع خستگي يك شوخي كنم: به يكي گفتند خبر داري؟ 
گفت چه شد؟ گفت: آقا جاسم مرد. گفت ديپلم داشت چطور شد 

از ستون ها  سَلَّمنا. فهم ؛ميكناصالً ما دو استدالل را قبول  مرد؟!
قبول. حاال چه ربطي به محل بحث ما دارد؟ من آن  ،متكثر است

قيد را براي همين عرض كردم. محل بحث اصل كثرت اديان 
 هاي آدم يك ها مختلف است. مگر كله است. خب بله كه قرائت

ي طباطبايي، با  است؟ تفسير آقاي جوادي با آقاي عالمه شكل 
 تفكر انسانها يك شكل ارد. ها فرق د آقاي شهيد مطهري با قبلي

جا من دارم صحبت  است؟ بحث در اصل كثرت نيست. همين
ها حواسشان هست.  ها حواسشان پرت است و بعضي كنم بعضي مي

  
  
  
  
  

  علوي تبار:

 پيچيده رئاليسم
 خواهد مي فقط

 ادعاي در را ما
 به دستيابي
 تر فروتن حقيقت

 هم پس. كند
 معناي به حقيقت

 وحياني وحي
 هم است؛ متكثر

 حقيقت از ما فهم
 معناي

 و شناسي دين
  .وحياني شناخت



  29                                                                                          هاي مستقيم دكتر سروش نقد كتاب صراط بررسي و 

 

  

ها بددرس. باالخره  درس هستند، بعضي ها خوش سر كالس بعضي
هاي  هاي گوناگون دارد. صحبت من هم از برداشت  آدم برداشت

گفتيم اصل كثرت محل بحث است؟ تمام  گوناگون است. مگر ما
فرمايش دكتر سروش همان جاسم مرد است. بله قبول ما در 

هاي گوناگون داريم. حاال چه كنيم؟ اما  ه با متون برداشتهمواج
ها هاي گوناگون است. آيا اينداشتربحث در اينجا از حقانيت ب

وحي گويد اديان كثيري در عالم نيست،  اند يا نه؟ كسي نمي حق
ي فرهنگ ريختند، اي ديني، و اين را در قالب واژه هست و تجربه

ديني سر  لحاظ عقالني و درون ها صددرصد باطل است. بهكه اين
ديني بحث بشود، عقالني  جاي خودش. ابتدا خوب است كه برون

هاي كانت را اينجا مطرح كنيم كه  مطرح بشود. اينكه ما حرف
ها هزار تا نقد دارند به آن.  ود غربيخ ،شود. حرف كانت را همنمي
ع دكتري را روي طور مقط ترم مقطع ارشد و همين چهارمن 

هاي  ] را در بحثCRITIQUEكتاب كريتيكش[ كانت كار كردم. 
ما رها اما  دارند خودشان.  روي آن شناسانه هزار تا نقد معرفت

  كنيم او را. نمي

ي  ايي كه فالسفهه اين ؛ اما، اينكه ما رئاليسم ساده داريم
ها  گويند، كه انعكاس اشياء در اذهان است، اين اسالمي مي

اي است. تئوري رئاليسم پيچيده متعلق به كانت  چيزهاي ساده
سينا و مالصدرا. حرف كانت صددرصد باطل است.  است و بوعلي

بار و ت گويد ما نومن داريم و فلومن. آقاي دكتر علوي اينكه مي
گيرند. از اينجا كه كانت  وام ميدارند  آقاي سروش از اينجا

داني مثل چيست؟  گويد نومن و فلومن وجود دارد. ذهن ما مي مي
كه فرمودند. شما اگر عينك را فرض كنيد؛ عينك آبي مثالً،   همين

دار آبي هستيد و مثالً وقتي عينك آبي زديد، عالم را  شما طرف
گويد  است. كسي ميايها الناس عالم آبي گوييد  بينيد. مي آبي مي

  
  
  
  
  

  نبويان:

 گويد نمي كسي
 در كثيري اديان

 نيست، المع
 و هست وحي
 ديني، اي تجربه

 در را اين و
 ي	واژه قالب

 ريختند، فرهنگ
 ها اين كه

 باطل صددرصد
  .است
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. حاال اگر مردمك عينك را بردار تا بفهمي عالم آبي است يا نه
خواهي بفهمي؟ حاال اگر  ؟ چطوري ميهچشمت آبي بود چ

شوي،  مردمك چشم نه، اصالً ذهنت از همان اول كه متولد مي
ي  گويد مرحله گويد؛ مي بندي داشته باشد. كانت اين را مي قالب

ي حساسيت دو  ي فاهمه. در مرحله هحساسيت داريم و مرحل
ي فاهمه هم دوازده كانال داريم. زمان و  كانال داريم، در مرحله

مكان و بعدش هم عليت و چيزهاي ديگر وحدت و كثرت را كه 
مطرح خواهيم كرد. شما از پشت اين دو كانال انگار در يك 

ظاره عالم را ن واي  ي قرمز گذاشته ي آبي، يك شيشه شيشه
آيد؟ نه اينگونه عالم در چنگ ما  . خب عالم در چنگت ميكني مي

و اما اينكه دانم كجايش رئاليسم است؟  را نميآيد. اين  نمي
عالم چه در دانيم  نمي به اين معنا است كه گويند شكاكيت؛ مي

گويد نه من  دانيم. مي خبر است. خب بگوييد همان شكاكيت نمي
ها، من  الي كه خود غربي. خب اولين اشكوجود داردقائلم نومني 

ديدم، به آن وارد كردند، كه درست هم هست، اين است كه، 
طور كه هست نه پشت  نومن يعني واقعيت آن(: كنند مي سؤال

اي  گويي هست، اين داوري سؤال: نومني كه مي )عينك ذهن شما.
كني يا  ها داري داوري مي كني از پشت آن قالب كه داري مي

ها داري  كني؟ اگر بدون قالب ري داوري ميها دا بدون آن قالب
تواند بدون قالب هم درك و  كني، خب پس انسان مي داوري مي

قول خودت   هاست، به آن قالب معرفت داشته باشد. اگر پشت 
تواني بفهمي  بينيد. پس تو نمي اش رنگي ميپشت قالب همه

  ست؟اين رسيدي كه نومني  ست يا نه. از كجا بهنومني

آورد. دكتر  گاه سخن كانت كثرت نمي دوم: هيچاشكال 
. چرا؟ چون آقاي كانت اند تبار و سروش اينجا را اشتباه كرده علوي

شود كه قالب ذهن من با  درصورتي حرفش منجر به كثرت مي

  
  
  
  
  
  

  نبويان:

 بدون اگر
 داري ها قالب

 كني، مي داوري
 انسان پس خب
 بدون تواند مي

 و درك هم قالب
 داشته معرفت

 پشت اگر. باشد
 هاست، قالب آن 

 خودت قول به
 قالب پشت
 رنگي اش	همه
  .بينيد مي
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باشد؛ يعني عالم را شما  سانمتفاوت است، يك كه قالب ذهن شما
د كثرت. اما شو بينيد و من طوري ديگر. اينجا مي طوري مييك

ي بشر يك نوع قالب بيشتر ندارد. پس كثرت  گويد همه كانت مي
دست  ها، سّلمنا، كثرت به قول ما طلبه دست آمده؟ به از كجا به

بيايد. اصالً محل بحث ما كثرت نيست. كثرت را چه كنيم؟ بله 
كارش كنيم؟ محل بحث ها مختلف است. خب باشد بايد چه فهم

  ما حقانيت است. 

كنم  آخر را بگويم: باز از آقاي دكتر تقاضا مي قسمتاين 
ها كليات است. من حاضرم  يكي برويم جلو چون اين حرف يكي

آقاي دكتر سروش اينجا كه ؛ يعني دليل اول روي قبض و بسط
ها متكثر است و حرف  فرمايش شما فهمطبق  بحث كنيم. آورده، 

را عالمانه و يكي  گويد، باشد، اشكال ندارد. يكي كانت را مي
، منطقي پيش برويم. فقط اين نكته را براي دوستان توجه بدهم

بودن اديان  دارند؛ مراد از حق براي اينكه آقاي دكتر حتماً توضيح
؟ حق يعني مطابقت با واقع؛ يبودن يعني چ ز حقچيست؟ مراد ا

آقاي دكتر سروش هم پذيرفته است.  ،همان تعريفي كه ما داريم
سروش است، عبارت من نيست. دكتر سروش  اين عبارت دكتر

اصرار دارد حق يعني مطابق با واقع، مطابق با واقع يعني چه؟ 
؟ يعني گزارش من مطابق با واقع نيست. هگويد يعني چي دروغ مي

زنند، حرف من مطابق  اي همين االن چرت مي اما اگر بگويم عده
ق با واقع صد مطابنظر شما؟ خب اين صددر ست يا نه به با واقع ا

. اين يعني حق، گويم كه من مي طوري است؛ يعني واقعيت همان
نظرم هپروتي بحث  ما دو نوع بيان داريم. به حاال دقت كنيد، 

نظرم روشن روشن است. اين دو كتاب مقدس. ما  نكنيم. بحث به
نه مسلمانيم، نه مسيحي و نه يهودي. اين كتاب مقدس 

ها. فعالً  ب مقدس مسلمانها، اين هم كتا ها و يهودي مسيحي

  
  
  
  
  
  
  

  نبويان:

 سروش دكتر
 حق دارد اصرار
 با مطابق يعني
 با مطابق واقع،
 چه؟ يعني واقع

 گويد مي دروغ
 يعني چي؟ يعني

 من گزارش
 واقع با مطابق
  .نيست
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خودمان نه مسلمانيم نه دين ديگري داريم. اين كتاب مقدس يك 
اند يعني چه؟  حقاين يكي هم ادعايي ديگر. هر دو  ادعايي دارد،

. گويند مسيح خداست ادعاي اين كتاب مقدس اين است كه مي
گويند اگر گفتيد؟ بله پسر خداست.  مي دهند چه تخفيف كه مي

هايي يادداشت كردم ديدم  پسر خداست؟ من يك وقت كجا گفتند
 كافي، خب يمصد مورد شده اگر بخواهيم يك جايي استناد بده

خوانم برايتان. من يك جايش  است، پنج مورد كافي است االن مي
باب »: حيان كلوسيي پلوس به مسي نامه«خوانم.  را برايتان مي

ني خداي ي ديد مسيح چهره«. وضو هم دارم. 15 ي يك، آيه
د يكي بيشتر نيست سه گوي داني تثليث، مي مي» يده است.ناد

ي مادي  ها؛ يك چهره چهره دارد يك خدا مجرد است در آسمان
و بدن و از حضرت  هم دارد؛ اين همان خداست كه شد جسد

گويند پسر  دهند مي گويم تخفيف مي ميمريم متولد شد. 
مام موجودات برتري او فرزند خداست، و بر ت«خوانم:  خداست. مي

گويد عيسي پسر  باشيد. اين مي  خب اين را داشته» دارد.
؟ بفرماييد. حق است ت. اين مطابق با واقع است يعني چهخداس

بينيم  ارد. از اين طرف ميج بچه د ؟ يعني خدا در خارهيعني چ
كنيم. ما حرف  گويد. ما هم بيرون داريم نظارت مي مي قرآن چه

گويم  كنيم. من مي  هم نمي بي اساسهاي  ديگري نداريم. بحث
تواند هر دو حق  اين يك ادعا دارد، اين هم يك ادعا دارد. نمي

باشد. يكي بايد حق باشد. چون اجتماع نقيضين است. اين 
گويد خدا بچه دارد خب حق است؟ يعني خدا در خارج بچه  مي

و  88ي  ي مريم، آيه خوانم از قرآن كريم؛ سوره دارد. اين آيه را مي
شد حرفش را گوش  . ما يك استادي داشتيم وقتي ناراحت مي93

گفت يقه چاك بزنم؟ خداي متعال در اين آيات  داديم مي نمي
زند. چه خبر است كه خدا عصباني شده است؟  دارد يقه چاك مي

  
  

  نبويان:

 در متعال خداي
 دارد آيات اين
 چاك يقه
 خبر چه. زند مي

 خدا كه است
 شده عصباني

 گوش است؟
 قالوا و: «بدهيد
 الرحمن اّتخذ
 خدا گفتند.» ولداً
 لقد. «دارد بچه

.» ادا شيئا جئتم
 به هم واقعاً

  .گفتند زشتي
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گفتند خدا بچه دارد. » و قالوا اّتخذ الرحمن ولداً.«گوش بدهيد: 
تكاد السموات «عاً هم به زشتي گفتند. واق» لقد جئتم شيئا ادا.«

زمين » تنشق االرض.«ها شكافته شود.  نزديك آسمان» يتفطرن.
شدت فرو ريزند.  ها به و كوه» و تخر الجبال هدا.«شكافته بشود. 

ان «عصباني شدي؟ آسمان و زمين و... هيچ. كه چه شده خدايا 
ندارد. چه گويد خدا ب خب پس قرآن اسالم مي» دعوا للرحمن ولدا.

؟ يعني خدا در خارج بچه خب اين حرف حق است يعني چه
گويد خدا بچه دارد، و اين هم حق است، يعني  ندارد. اينكه مي

؟ يعني خدا در خارج بچه دارد، هم ندارد. خدا هم بيچاره هچ
داند داشته باشد يا نه. هر دو هم حق است. حق هم يعني  نمي

ي من نيست، گاهي  م. اين جملهمطابقت با واقع. معاني ديگر نكني
آقا شما حرف گذاشتي در دهان دكتر سروش  گويند حاج اوقات مي

راحتي نقد كني. نه اين را برايتان بخوانم. ايشان اصالً  تا بتواني به
وب، باشد. در وقت بعدي گويد... بسيار خ مي را دو نوع حقانيت

م. شما يكي پيش بروي كنم يكي آقاي دكتر تقاضا ميمن فقط از 
تواند اثبات  بفرماييد دليل قبض و بسط چيست؟ و چگونه مي

كند، هم خدا بچه دارد، هم خدا بچه ندارد حق است؟ اين را 
درستش كنيد، ما بحث ديگري نداريم؛ اصالً هر دو حق است و 

  است.هردو درست  معني

اول جهت اطالع عرض كنم، كه درمورد اينكه  تبار: علوي
وري درمورد صدق داريم. فقط يك تئوري ما سه تئ :حق چيست

گوييم دانش عبارت  شناسي، مي انطباق بر واقع نيست. در معرفت
است از باور صادقِ موجه. درمورد اينكه صدق چيست يك تئوري، 

 .يك تئوري، تئوري سازگاري است .تئوري انطباق بر واقع است
توانيد  ي عملي است. يعني شما مي يك تئوري، تئوري نتيجه

واقع تنها  تئوري ديگري هم درمورد صدق داشته باشيد و لزوماً در

  
  :علوي تبار

 اينكه درمورد
 چيست صدق

 تئوري، يك
 بر انطباق تئوري

 يك است، واقع
 تئوري تئوري،

 است، سازگاري
 تئوري، يك

 ي نتيجه تئوري
. است عملي
 شما يعني
 تئوري توانيد مي

 هم ديگري
 صدق درمورد

  .باشيد داشته
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تئوري ممكن، در بخش صدق انطباق بر واقع نيست. اما فرض 
 قرار قضيه از اينكنيد ما انطباق بر واقع را هم بپذيريم. ببينيد 

ها پيرو اديان ديگر  است؛ در جهان امروز تعداد زيادي از انسان
لحاظ  توانيم ادعا كنيم به كه ما نميكدامشان هم،  هيچ .هستند

 .تر هستند فهم و درواقع توانايي استدالل عقالني از ما پايين
توان ادعا كرد كه دنيا پر از احمق است كه استدالل بديهي ما  نمي

ها تا  چند تن از آن كه هاي مسيحي فهمند. فيلسوف را هم نمي
ن را با هايشا حال ايران آمدند. شما برويد نگاه كنيد بحث

هايي كه دوستان خودمان در ايران دارند، تفاوت سطحش را  بحث
ها  اي از اين مباحث را، آن شويد. بخش عمده كامالً متوجه مي

دانند. ما  اند. بنابراين بديهيات عقلي را ميطراحي و تدوين كرده
ي تجسد  قلم فيلسوفان مسيحي، با عنوان اسطورهكتاب داريم به

قلم علماي ي تجسد خداوند در مسيح است. به يهكه رد كامل نظر
ي مهم همين است. اين  مسيحي هم نوشته شده است. اتفاقاً نكته

. شما نگاه كنيد عرفاي وجود داردع اختالفات بين خود ما هم  نو
كردند. ولي ما مراجعي داريم كه  ما از بحث وحدت وجود دفاع مي

به وحدت وجود كفر ي خودشان نوشتند اعتقاد  در ابتداي رساله
شده از واقعيت  است. علتش درواقع همين است. اين تصوير ساده

توانيم به واقعيت دست پيدا كنيم را، بهتر  را اينكه ما راحت مي
است كنار بگذاريم. اوالً بايد ديد تفسير، اگر شما تئوريتان تئوري 

ها  هماهنگي درمورد صدق باشد، بايد بررسي كنيد امروز مسيحي
فهمند كه  ها هم مي كنند چيست. آن ري كه از تجسد ميتفسي

شود در جسم خالصه كرد.  نهايت ازلي و ابدي را نمي خداوند بي
ها كتاب دارند درمورد اينكه چطور اين را توضيح بدهند و  ده

چطور تفسيرش كنند كه در واقع با خرد نقّاد هماهنگ و سازگار 
گويند  ها هم مي ا دارند. آنها هم مثل ما اين بحث ر باشد. البته آن

  
  

  علوي تبار:

 هم ها آن البته
 بحث اين ما مثل

 ها آن. دارند را
 گويند مي هم

 ديني، هاي گزاره
 و ديني باورهاي
 در كه باورهايي

 ديني هاي سنت
 يا گرفته شكل

 است خردستيز
 خردپذير يا

 يا است،
  .خردگريز
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هاي ديني  هاي ديني، باورهاي ديني و باورهايي كه در سنت گزاره
شكل گرفته يا خردستيز است يا خردپذير است، يا خردگريز. 

توانيم  شان داريم و مي ي محكم استداللي برعليه يعني يا ادله
گويند اين گروه را ما كنار  مي ردشان كنيم كه خردستيزند و

توانيم ثابت كنيم  ميو ي محكم عقالني داريم ذاريم. يا ادلهگ مي
يا خردگريزند؛ يعني نه  و اند كه خردپذيرندها درست كه اين

ي مستحكم  داريم، نه ادله در انكارشاني مستحكم عقالني  ادله
توانيم بپذيريمشان. دعوا بر  داريم. بنابراين مي در قبولشان عقالني

هاي  سيستم واقع ها هم در است. آن سر وجود باورهاي خردستيز
 هاي عقالنيت خودشان واقع از سيستم درالهيات عقالني دارند. 

بينيد  كنيد و مي ها نگاه مي كه به بودايي . شما وقتيكنند دفاع مي
وار اعتقاد ندارند. به خداي وحدت  ها به خداي متشخص انسان آن

توانند  راد ميها اي علتش اين است كه ده .وجودي اعتقاد دارند
توانند  ها پرسش مي طرح كنند درمورد خداي متشخص. يعني ده

شود  راحتي نمي اي به كننده طرح كنند كه جواب قطعي و قانع
ي  خصوص در عرصه به ؛ترين چيز است درموردش داد. يقين ناياب

هاي ما ظّني است. همه جا اگر هم  اي از ديدگاه دين بخش عمده
نه يقين منطقي و  ،شناختي است يقيني هست، يقين روان

دعوت به فروتني بشر است.  ،واقع رئاليسم پيچيده عقالني. در
در تالشتان براي فهم  بايد گويد شما حرفش اين است كه مي

صداقت، جديت، روش  :ده باشداشتوجود حقيقت سه ويژگي 
دنبال حقيقت باشيد، ثانياً تمام تالشتان  درست. يعني اوالً واقعاً به

كار بگيريد، ثالثاً از روش درستي براي رسيدن به حقيقت  بهرا 
تواند  بهره بگيريد. اگر اين سه ويژگي را داشتيد، درواقع كسي نمي

مجازاتتان كند كه به حقيقت رسيديد يا نرسيديد. چون دستگاه 
ها همين است كه ما بايد  بشر خدا نيست. اساساً حرف اين

  علوي تبار:

 واقعاً ،اوالً
 قتحقي دنبال به

 تمام ثانياً باشيد،
 كار به را تالشتان
 از ثالثاً بگيريد،

 درستي روش
 به رسيدن براي

 بهره حقيقت
 اين اگر. بگيريد

 را ويژگي سه
 درواقع داشتيد،

 تواند نمي كسي
 كند مجازاتتان

 حقيقت به كه
 يا رسيديد
  .نرسيديد
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اگر شما خصوصيات خداوند را به خودمان را بشر بدانيم و نه خدا. 
ايد. پرستي شده هاي بشري تعميم بدهيد، دچار بت  سازه

بودن،  نهايت سرمديت، بيست؟ مطلقيت، خصوصيات خداوند چي
هاي  هاي بشري چه سازه بودن. سازه و نقص  عيب بودن، بي كامل

و چه  هاي سياسي هاي اجتماعي، سيستم اجتماعي مثل سيستم
هاي  طالح محصوالتش؛ مثل خانه، چه سازهاص بههاي  سازه

شود صفات  اند. نمي هاي بشري هاي فكري ما سازه نظام ،اش فكري
هاي بشري  ي سازه هاي بشر تعميم داد. همه خداوند را به سازه

توانند كامل  اند. غير جاودانه و غير سرمدي هستند. مي ناقص
اً دعوت به اند. اين اتفاق و نقص درآميختهبشوند و گاه با عيب 

ها  پرست پرستي است. مگر بت توحيد است دقيقاً. اين پرهيز از بت
كردند؟ خصوصيات خداوند را به يك سازه و محصول  كار ميچه

كنيم. اديان  يم همان كار را ميدادند. ما هم دار بشري تعميم مي
اند يا فهم ما از حقيقت. اساساً دين  هستند؟ اديان يا حقيقت چه

ي وحياني پيامبر و تعبير اين تجربه  است از تجربه اي درآميخته
  هاي نظري و عملي. در قالب آموزه

آقاي دكتر اگر اجازه بدهيد با همديگر گفتگو كنيم.  نبويان:
من يك سؤال هم همين جا بپرسم، اشكال كه ندارد؟ من فقط دو 

ها سه تئوري در باب  دهم؛ شما فرموديد كه آن سه تذكر مي
بله، ما هم چندين تئوري داريم. من حرفم اين  حقانيت دارند،

از من هم كه بگذريد، مورد  ـ است كه آن تئوريِ مورد قبول من
خوانم عبارت را  چيست؟ من مي  ـ قبول آقاي دكتر سروش است 

فرماييد  خوب است كه حداقل كتاب دكتر سروش را مالحظه مي
 .فرمايد ايشان مي 163ي  ايد. در صفحه يا حتماً مالحظه كرده

كند پس شما بايد حق را هم تعريف  طرف از ايشان سؤال مي
 ؟دانيد يا چيز ديگر كنيد آيا آن را به معناي مطابقت با واقع مي

  
  
  

  علوي تبار:

 يا اديان
 فهم يا اند حقيقت

. حقيقت از ما
 دين اساساً

 اي درآميخته
 ي تجربه از است

 و پيامبر وحياني
 تجربه اين تعبير

 قالب در
 نظري هاي آموزه

  .عملي و
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جواب: حق در هر حال مطابقت با واقع است. پس تعريف من 
نيست. من نظر كوآرنس را قبول ندارم؛ باطل است. نظرات ديگر 

يم. اصالً ما قبول داشته باشيم يا ي را هم قبول ندارتپراگماتيس
كنم  گويد حقي كه من ادعا مي نداشته باشيم؟ دكتر سروش مي

كنم:  بار ديگر تكرار مي  من هم سؤال را يك .يعني مطابقت با واقع
گويم در اين كتاب مقدس آمده خدا بچه دارد، در اين قرآن  مي

ه ، نگويد خدا بچه ندارد. ما اصالً نه مسلمانيم مجيد هم مي
شود  مياند؟  ؟ مطابق با واقعمسيحي؛ هر دو تا حق است يعني چه

نقيضين   اجتماع ،ها اجتماع نقيضين. ما بگوييم ديگران هم، غربي
جهان پر  اند كه اشتباه كردند، اند. خب متوجه بوده متوجه بودهرا 

 دست  دانم آيا در مباحث علمي جاي اين هاست، من نمي از احمق
توجه خود آقاي دكتر   قابل ـ هم هست؟ من كارهاي احساسي

من با آقاي دكتر سروش كاري نداشته باشم، حداقل  ـ تبار علوي
ي تفكر نقدي را مطالعه بفرماييد. حتماً هم مطالعه كرديد.  جزوه

گويند دموكراسي يعني همه اشتباه كردند،  ها مي خود غربي
ي  كتهطلبي است؛ چرا؟ ن ي اكثريت دموكراسي در آن مغالطه

ي تفكر انتقادي آقاي  جزوه بهاش را در بحث مغالطات   منطقي
ايشان از آنجا گرفته  ،ها هم دارند ملكيان مراجعه كنيد. غربي

ها  غربي ،بودن است اگر اكثريت مالك حق ،ها است. چرا؟ چون آن
ي علوم بگيريم.  ها را در حوزه گويند بايد جلوي تمام كشف مي

اقليت ون هميشه كاشفين چند نفرند، چرا؟ اگر گفتيد چرا؟ چ
آقاي نيوتن يعني عقل  ك علم اند يا اكثريت؟هميشه كاشفين ي

هاست  جهان پر از احمق ندكس نرسيد جاذبه را مطرح ك هيچ
عجب بحث منطقي است! خب بله فقط نيوتن  ؟فقط تو فهميدي

؟ ما برهان منطقي داريم. دكتر سروش ستفهميد اشكالش چي
د و از كردي ي گاوپرست زندگي مي ما اگر در محلههم دارد. بله ش

  
  
  
  
  
  
  

  نبويان:

 گوييد مي حاال
 حق فقط اسالم
 حسن از. است
 مسلمان اقبال
 ما آقا، نه. شديد

 برهان حسن از
 از. مسلمانيم

 در اقبال حسن
 مسلمان محيط

  .آمديم دنيا به
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د، حاال از باب اتفاق بود نه شديپدر و مادر گاوپرست  متولد مي
طور كه اگر از پدر و مادر مسلمان به دنيا اختيار شما. همان
گوييد اسالم فقط حق است. از  شديد. حاال ميآمديد، مسلمان مي

از حسن برهان مسلمانيم. از حسن اقبال مسلمان شديد. نه آقا، ما 
حسن اقبال در محيط مسلمان به دنيا آمديم. خب االن هم برهان 

روشن است.   روشنكارش كنم؟ من فكر كنم حرفم ــــهدارم چ
گويد خدا بچه دارد، اين هم  آسمان و زمين هم نرويم. آن مي

؟ حق همان است حق است يعني چه  دوهر گويد بچه ندارد.  مي
گويد مطابقت با واقع. اما شما فرموديد صفات  روش ميكه دكتر س

دانم ارتباطش با بحث ما  خدا را بر خودمان اطالق نكنيم. من نمي
فرماييد صفات خدا را  چيست؟ فقط من اشكال بكنم؛ شما كه مي

 ،اند هاي فكري بشر ناقص ها و نظام بر خودمان اطالق نكنيم سازه
ؤال: اين ادعاهاي شما خدا مطلق است و ما مطلق نيستيم. س

خودش مطلق است؟ كدام ادعا؟ ادعا كرديد بشر هميشه ناقص 
است. مطلقا بشر ناقص است؟ خود اين ادعا مطلق است؟ يا نه اين 
ادعا نسبي است؟ اينكه نبايد صفات خدا را بر خودمان اطالق 

گويم درست است يا غلط، خود شما كه  كنيم، اصالً من نمي
گذاريم روي ميز به ادعا نگاه  ادعا را مي چنين ادعايي كرديد،

ادعاي ما  .كنيم ايها الناس توجه توجه! من يك ادعايي دارم مي
چيست؟ ادعاي من اين است كه صفات خدا را نبايد بر خودمان 

، درست. مطلقا نبايد اطالق كرد يا  اطالق كنيم. خب شما قائليد
بشر و  اين هم ادعاي نسبي است؟ اگر مطلق است ادعاي شما

اش اينكه  پس ادعاي مطلق هم داريم؛ يكي ،هميشه ناقص است
گوييد نسبي است، خب اين به ذهن  شما مطرح كرديد، اگر مي

رسد. معلوم نيست  شما رسيده است. به ذهن ما يك چيز ديگر مي
حرف شما درست باشد اصالً. باز هم نگوييد پس كثرت است. من 

  
  
  
  
  
  
  
  بويان:ن

 عرفا و فقها بين
. است اختالف

 گويد مي يكي
 وجود وحدت

 ضروري
. است ضروري

 اين حرفم من
. حقانيت است؛

  !حقانيت آقا
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ها  ي اختالف دارد؟ فهمبحثم در كثرت نيست. كثرت را چه كس
جورند؟ بين  مختلف و متفاوت است. بله ديگر. مگر مفسرين يك

گويد وحدت وجود ضروري  فقها و عرفا اختالف است. يكي مي
ضروري است. من حرفم اين است؛ حقانيت. آقا حقانيت!  من 

گويم كار نداشته باشيم كه كثرت دارند، خب كثرت كه محل  مي
برويم وارد بحث بشويم. اولين دليل را بحث نيست. آقاي دكتر 

خوانم شما تبيين كنيد و من استفاده بكنم. اين دليل  پس من مي
خواهيد از آن  چه ربطي به پلوراليزم ديني دارد؟ شما چون مي

  خوانم.دفاع بفرماييد، من برايتان اولين دليل را مي

  من واقعيت را توضيح بدهم. تبار: علوي

خواهم بگويم در اين مقدمه  بفرماييد؛ ميحاال اجازه  نبويان:
 يخوانم شما هر توضيح نمانيم. هرچه صالح شماست. من مي

  فرماييد؟ داشتيد بفرماييد. اجازه مي

  پس اجازه بفرماييد من صحبتم را تمام كنم. تبار: علوي

  برويم.جلو گام باشيد كه  به آقا گام حاج مجري:

م وارد بحث درمورد بحث صدق، من نخواست تبار: علوي
مفصل بشوم. دكتر سروش نظرش اين است كه از بين سه 

آن شرط  اش تعريف صدق است و دو تاي ي صدق يكي نظريه
گويند از بحث خارج نشويم،  آقا مي صدق است. كه حاال ظاهراً حاج

شويم كه صدق كدامش  ولي اگر  موافق باشند، وارد اين بحث مي
  درست است.

عريفي كه ايشان گفته را قبول يعني شما اين ت : نبويان
  نداريد؟

  
  
  

  علوي تبار:

 بحث درمورد
 من صدق،

 وارد نخواستم
 مفصل بحث
 دكتر. بشوم

 نظرش سروش
 از كه است اين
 ي نظريه سه بين

 اش يكي صدق
 صدق تعريف

 تاي دو و است
 صدق طشر آن

  .است
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كنم كه خود دكتر سروش توضيح  نه، عرض مي تبار: علوي
دهند؛ آن سؤالي كه پرسيديد، آنجا من خودم از ايشان  مي

  پرسيدم.

  شاهد از غيب رسيد، خب الحمدهللا. نبويان:

بحث دكتر سروش خيلي روشن است؛ من  تبار: علوي
م. يك وقت هست شما داريد ها بشو خواستم وارد آن بحث نمي

كنيد، انطباق بر واقع، تعريف خوبي است. اما  صدق را تعريف مي
موقع انسجام و  گوييد. آن يك موقع داريد شرايط صدق را مي

شرط صدق در  ي پيامدهاي عملي مفيد ممكن است عنوان  مسئله
كه درواقع  ،كار برده اي به با دقت كلمه ،جوابي هم كه ايشان داده

ها نيست. صحبت ما بر سر اين  اش باشد. اما بحث ما اين نكته اين
است كه حقيقت، يعني حقيقت اديان، يعني آنچه كه پيام خداوند 

. خداوند پيامي ازطريق پيامبر به انسان داده استخداوند  واست، 
را به انسان انتقال داده است و ما اين فرايند را وحي نام گذاشتيم. 

ي ديني واقعاً بر اين انطباق دارد يا نه، من  بهحاال اينكه اين تجر
معتقدم كه يكي از تفاسير مدرن براي مكانيزم وحي بحث 

خواهيم بشويم، چون  ي ديني است، ولي وارد آن بحث نمي تجربه
بسط «عنوان   آن بحث يك كارِ ديگر دكتر سروش است تحت

اگر يك وقتي بگذاريد، آن را هم توضيح  .»ي نبوي تجربه
كنند در اين باره كه به دهيم. ولي اين بحث كه ايشان مي مي

پيامبر وحي شده، اوالً عرض كردم، يك سؤال اين است كه آيا 
ي پيامبران يك وحي به ايشان شده بود، يا وحي پيامبران  همه

بسته به سطح خودشان و بسته به خصوصياتشان متفاوت بوده 
لي روي اين هم است؟ من عرض كردم در اين اختالفي نيست، و

ها معتقدند، حتي در متون ديني ما هم  اختالف است؛ يعني خيلي

  
  علوي تبار:

 يعني حقيقت،
 اديان، حقيقت

 كه آنچه يعني
 خداوند پيام

 خداوند كه است،
 داده انسان به

 ديگر است
 است درست

. پيامبر ازطريق
 را پيامي خداوند

 انتقال انسان به
 ما و است داده
 فرايند اين اسم

 نام وحي را
  .گذاشتيم
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طرح شده، كه خداوند بعضي پيامبران را بر بعضي ديگر داده؛ 
اي هم كه يعني باالتر قرار داده است. بنابراين ظاهراً سطح وحي

كرده است. اما من گفتم فرض  كردند، با هم فرق مي دريافت مي
اي كه به  ي پيامبران شده است. يك وحي همه كنيم يك وحي به

ي پيامبران شده، اين وقتي به قالب ريخته شده، شما كه  همه
امروز پيامبر نيستيد ما كه امروز پيامبر نيستيم، ما با چه سروكار 
داريم؟ با متن وحياني. اين متن انجيل است؛ قرآن است، تورات 

هايي وجود دارد  حثيل و تورات بالبته ببينيد درمورد انج ؛است
دانيم. يعني ما وقتي  الصدورش مي قطعيكه ما درمورد قرآن 

الصدور  گوييم بايد قطعي خواهيم بگوييم وحي قطعي است، مي  مي
الصدور است.  الجهت باشد. قرآن قطعي الدالله و قطعي و قطعي

ها نيست كه اصل، منسوب به  يعني حداقل اختالفي بين مسلمان
  است.  پيامبر و خداوند

 ولي درمورد داللت و معناهايش ممكن است باهم بحث كننـد.  
خب اين بحثي نيست، ولي درمورد آن دو تـاي ديگـر ايـن بحـث     

اي كه به مسيح شـده بـود در    گويند كه اين وحي ها مي نيست. آن
هاي معيشتي و معرفتي زمان خـودش ريختـه شـده     قالب ظرفيت

حـث مـا نـدارد، چـرا ايـن      گويند ربطي به ب است. اينكه ايشان مي
درواقع مبناي پيدايش پلوراليزم است. حقيقت نه در نـزد پيـامبر،   

خواهيم از حقيقت صحبت كنيم از مـتن   بلكه در نزد ما، وقتي مي
كنيم. اين مـتن وحيـاني درآميختـه اسـت بـا       وحياني صحبت مي

ول. امروز ما حتـي درمـورد بـا    هاي ذهني و عيني عصر نز ظرفيت
مكـان   زمـان و فـرا   اين كار را بكنيم. يعني پيام فـرا  بايد همقرآن 

خداوند را از رنگ و بويي، كه ظرف زمان و مكان بـه آن داده، آزاد  
كنيم. همين كار را در مورد انجيل هم بايد كرد. همين كـار را در  

ي پيـامبران كـامالً روي    مورد تورات هم بايد انجام داد. فهم زمانـه 

  

  علوي تبار:

 وحياني متن اين
 با تاس درآميخته

 ذهني هاي ظرفيت
 عصر عيني و

 ما امروز. نزول
 با درمورد حتي
 بايد ما هم قرآن
. بكنيم را كار اين

 فرازمان پيام يعني
 خداوند فرامكان و
 بويي، و رنگ از را
 و زمان ظرف كه

 داده، آن به مكان
  .كنيم آزاد
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صـورت كـالم وحيـاني     ينكه ما وحي را بـه زبانشان اثر دارد. وقتي ا
آوريم، وحي زباني، ريختن وحي به قالب زبان يعني تحميـل   درمي

ــه وحــي يعنــي تكثــر؛ يعنــي   محــدوديت. تحميــل محــدوديت ب
هـا   شدن. اگر منظور از حقيقت متـون وحيـاني اسـت، آن    چندگانه

ي خداونـد در قالـب    دليـل اينكـه وحـي يـك پارچـه      متكثرند؛ به
تعدد زمان و مكان ريخته شـده اسـت. اگـر منظـور از     هاي م ظرف

اديان فهم اين حقيقت است كه ديگر ايـن تـازه اول بحـث اسـت.     
 او البته ديدگاه دكتر سروش درمورد تفسير ديدگاه نيست؛ ديدگاه

از هرمنوتيـــك كاربردهـــاي متعـــدد دارد.  هرمنوتيـــك اســـت.
ر ديدگاه كند. د عنوان روش تفسير متن استفاده نمي هرمنوتيك به

يعنـي يـك تفسـير     ،گادامر، هرمنوتيك روش فهم خود فهم است
فلسفي از فهم است. نه روش شناخت دقيق مـتن. اگـر بخـواهيم    

گويـد و اگـر بشـود اسـمش را      استفاده آنچه كه دكتر سروش مـي 
هرمنوتيــك گذاشــت؛ هرمنوتيــك گــادامري نيســت. هرمنوتيــك 

فسـير مـتن   عنـوان دانـش ت   كساني است كـه بـه ايـن مفهـوم بـه     
گويند هرمنوتيك روشـي، درمقابـل    اصطالح به آن مي نگرند. به مي

هـاي   . بحـث متفـاوت اسـت  هرمنوتيك فلسفي است و اين درواقع 
شود. درمورد دموكراسي هـم بايـد گفـت بحـث      مختلف مطرح مي

دموكراســي بحــث حــق بــه معنــي صــدق نيســت. اساســاً بحــث  
دارنـد؟ حـق بـه    بودن است. آيا مردم حق  دموكراسي حق و ناحق

اش، چـه اشـتباه بكننـد و راه     اش، به معني اعتباري معني حقوقي
هـا از آن   خـواه  هـا و آزادي  خطا بروند و چه نه. آنچه كه دمـوكرات 

باره كه آيـا  كنند اين نيست كه بياييد رأي بگيريم در اين دفاع مي
اين تئوري درست است يا آن تئوري؟ اصالً چه كسي چنين كاري 

معناي اين است كه مردم مالكين مشـاع  ؟ دموكراسي بهكند را مي
ان همـه از حـق برابـر بـراي     ش ي ملك مشاع كشورند و براي اداره

  
  
  

  علوي تبار:

 به دموكراسي

 است اين معناي
 مالكين مردم كه

 و كشورند مشاع
 ي اداره براي
 شان مشاع ملك
 حق از همه
 براي برابر

 در شركت
 گيري تصميم

 اين. برخوردارند
  .است دموكراسي
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دموكراســي اســت. گيــري برخوردارنــد. ايــن  تصــميمشــركت در 
ي نوبـل   ي جـايزه  طور كه پرفسورِ مسلمان عبدالسالم، برنده همان

رفت علـم  فيزيك، گفته در كشورهايي كه دموكراسي هست، پيشـ 
ها و  تر است. ولي نه اينكه دموكراسي را در سطح تئوري هم سريع

اينكه مثالً تئوري انيشتين درست است يـا تئـوري نيـوتن تقليـل     
بدهند. نه؛ آنجا بحث سرِ حق است. حق آنجا به معنـاي اعتبـاريِ   

هرحـال   ها نبايد خلط بشود. بـه  آن است نه به معناي حقيقي. اين
شان از انجيل ايـن  ها فهم اند. امروز مسيحييانياديان يا متون، وح

كنـيم.   چيزي نيست، كه به معناي دقيق كلمـه، مـا منسـوب مـي    
ي تجسد مسيح كه چاپ هم شده،  طور كه در كتاب اسطورههمان

گوينـد   مقاالت متعددي از بزرگان مسيحيت در آن هست، كه مـي 
اً براي موضوع پسر خدا بودن مسيح تنها يك اسطوره است. و صرف

عناي واقعي ندارد. چه كسـي هسـت   تقرّب به ذهن است و اصالً م
حـد و مـرز، يـك وجـود مطلـق،       ندانـد موجـود اليتنـاهي بـي    كه 
تواند در جسم تجسد پيدا كند. فهم اين مسئله دشوار نيست.  نمي

شوند. بحث من دقيقاً اين  ها را متوجه مي ي مسحي هم اينجامعه
هـاي   هـايش هـم توانـايي    توانايياست بشر همين است كه هست. 

ديني هـم داريـم. در    ي درون بشري است و نه بيشتر. البته ما ادله
خواست، شما را امت واحد  آيات متعدد قرآن داريم كه خدا اگر مي

فرمايـد كـه خـدا اگـر     مـي  48ي  ي مائـده، آيـه   ؛ سورهداد قرار مي
ا نكـرد تـا   داد، اما اين كار ر خواست، شما را امت واحد قرار مي مي

شما آزموده بشويد در آنچه كه داريـد. پـس مسـابقه بگذاريـد در     
خواسـت چنـين    خيرات. آيات متعددي وجود دارد كه خدا اگر مي

كرد، اما اين كـار را نكـرد. مـا ايـن را چطـور توضـيح بـدهيم.        مي
خواست خداوند يعني چي؟ اگر متن كامالً ظاهرش روشـن اسـت،   

فرمايد خدا مگر ظاهر آياتي كه مي ها روشن نيست؟ مگر ظاهر اين

  
  

  علوي تبار:

 به آنجا حق
 اعتباري معناي

 به نه است آن
. حقيقي معناي

 خلط نبايد ها اين
 هرحال به. بشود
 متون، يا اديان

. اند	وحياني
 ها مسيحي امروز

 انجيل از شان	فهم
 چيزي ينا

 به كه نيست،
 دقيق معناي
 منسوب ما كلمه،

  .كنيم مي



  هاي مستقيم دكتر سروش بررسي و نقد كتاب صراط                                                                      44

 

  

داد، امـا نخواسـت ايـن     خواست، شما را امت واحد قرار مي اگر مي
كار را بكنـد، روشـن نيسـت؟ پـس ايـن تكثـر از خداونـد ناشـي         

شود. بحث ما سر اين نيست  شود، از خواست خداوند ناشي مي مي
كه شما عقايدتان را كنار بگذاريد. صحبت  بر سر ايـن اسـت كـه    

كس صادقانه به خداوند ايمان داشـته باشـد و اخالقـي زنـدگي     هر
سمت و ساحت ربـوبي را بيابـد. چـه مسـيحي      كند و راه نجات به

سـمت   ها به باشد و چه مسلمان. چه يهودي باشد و چه بودايي. راه
رويـم. ايـن    سـمت يـك خـدا مـي     خدا متعدد است. ولي همـه بـه  

كـردن و   زنـدگي  خداست كـه در محـور عـالم قـرار دارد. اخالقـي     
كردن. پس راه نجات  ورزيدن، مؤمنانه زندگي صادقانه به خدا عشق

  ي بشريت است. براي همه

ترسم اصالً از اصلِ بحث دور بمانيم. نكات  من مي نبويان:
مختلف فرموديد، از جمله اينكه آقاي دكتر سروش آن دو را 

داند. بسيار خوب، بداند. حق را مطابق واقع  شرايط صدق مي
داند؟ اگر حق مطابق با واقع است، طبق فرمايش  داند يا نمي مي

خودتان، پس، بله، اين بحث سازگاري هم از لوازم آن است. من 
با آن كاري ندارم. اگر مطابق با واقع باشد، پس اين اجتماع 

كنيم؟ من سؤالم خيلي روشن  نقيضين است. اين را چطور حل مي
كنم: ما نه د كردم. تأكيد مياست. چند بار اين دو كتاب را بلن

 ؟مسيحي هستيم و نه مسلمان. خدا فرزند دارد با خدا فرزند ندارد
ها هم  اين اجتماع نقيضين است، و محال. اما اينكه فرموديد اين

اند بر اسطوره بودن اين بحث، نوشتند و خودشان هم اعتراف كرده
ه اين ي تجسد هم تأكيد كرده ك ي كتاب اسطورهبله، نويسنده

اش نگيريد. پس خدا جسد نيست، يعني اسطوره است و جدي
خواستيم  همان حرف ما درست است. و خب ما هم همين را مي

گويند  ها مي بگوييم. باالخره دو  حرف است يا يك حرف؟ اگر آن

  علوي تبار:

 صادقانه هركس
 ايمان خداوند به

 و باشد داشته
 زندگي اخالقي

 نجات راه و كند
 ساحت و سمت به

. بيابد را ربوبي
 باشد مسيحي چه

. مسلمان چه و
 باشد يهودي چه

. بودايي چه و
 سمت به ها راه

. است متعدد خدا
 سمت به ههم ولي
 خدا يك
  .رويم مي



  45                                                                                          هاي مستقيم دكتر سروش نقد كتاب صراط بررسي و 

 

  

ها درست است. پس اينجا  خدا جسد نيست، همان خداي مسلمان
درست است؛ و اين هم اختالفي نداريم. ما معتقديم فقط اسالم 

گويند ديگر. وگرنه يعني همين موضوعي كه مسيحيان مي
شود. اسالم درمقابل حرف ماست و  آن موقع اجتماع نقيضين مي

گويند جسم  ها مي گويد خدا جسم نيست، بدن نيست و آن مي
گويند، دو فرض كه بيشتر ندارد. اگر  گويند يا نمي ها مي است. آن

ما درست است و كثرت وجود ندارد. اگر  گويند، همان حرف نمي
شود اجتماع  زنند، كه خب مي هم نه، خالف حرف ما را مي

  نقيضين. و باز هم باطل است.

آقا توضيح بدهيد استقرار خدا بر كرسي،  حاج تبار: علوي
  كنيد؟ شما چگونه تفسير مي ،يداهللا را

چشم. اصالً ما آمديم مشكل خدا را حل كنيم.  نبويان:
  رسيم. اصالً بحث آيات نيست. شود. حاال مي مي درست

ها بدون تفسير ولي با  چطور است كه با آيات آن تبار: علوي 
  كنيد؟گونه برخورد ميآيات خودمان تأويل

را چگونه » يداهللا فوق ايديهم«فرماييد  اصالً شما مي نبويان:
، ايكس گويم مراد از يداهللا فوق ايديهم كنم؟ من ميتفسير مي

فرماييد ايكس نيست. در اينجا دو مفسر اختالف  ت. شما مياس
گويم؛  جا هم مي  اش درست است. من همين دارند. خوب يكي

خدا باالي عرش است.  ؛»الرحمن علي العرش سواء«فرقي ندارد. 
ها هم قائل  دانيد، يك عده از مسلمان خودتان هم بهتر از بنده مي

نيستيم. خب هر دو درست  به تجسد بودند. اما ما قائل به تجسد
گويم برويم سر اصل مسئله. است پس. بحث كجاست؟ من مي

فرماييد كثرتي وجود دارد. اينطور نيست به نظر بنده.  شما مي

  
  
  

  نبويان:

 علي الرحمن«
. »سواء العرش

 عرش باالي خدا
 خودتان. است

 بنده از بهتر هم
 يك دانيد، مي
 از عده

 هم ها مسلمان
 تجسد به قائل

 ما اما. بودند
 تجسد به قائل

  . نيستيم
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كند  اش باطل است را القا نمي كه يكي ،وقت متناقضين خدا هيچ
خواهم وارد اين بحث بشوم.  عقالً محال است. اصالً من نمي

شود. شما فرموديد هيچ مسلماني قائل  رده ميها دارد گست بحث
كه همه قائلند  يالصدور نيست. در حال نيست كه اين قرآن قطعي

الصدور است. فقط يك مسلمان را يافتيم كه به  كه قرآن قطعي
گويد قرآن براي خدا نيست؛ و آن دكتر  اين قائل نيست و  مي

م مهم نيست. سروش است. بله شما قبول نداريد، من هم اصالً براي
گويد اين قرآن براي خدا نيست.  اين دكتر سروش است كه مي

يك زماني در خود قرآن نوشته كه قرآن براي خدا نيست. آن 
درست است چون در خودش نوشته و تصريح كرده است. ولي 
اينكه علماي آن دين بگويند و مدعي بشوند، خب اشتباه 

انجيل، كتاب مقدس شان[منظور كنند. اما مسيحيان در قرآن مي
دانم  مسيحيان است] نوشتند كه كتابشان براي خدا نيست. نمي

انجيل را مطالعه كرديد يا نه؟ ما فرصت نداريم قرآن بخوانيم. اما 
ام. تورات را هم. خودش نوشته كه مو خوانده من انجيل را موبه

اديان   گويم دكتر سروش كه مدعي است براي خدا نيست. من مي
پيشكش، گاوپرستي را بيندازيم دور، فقط همين  غيرتوحيدي

شود كه خدا در قرآن اسالم و مسيحيت و يهود و ايشان مدعي مي
ها. و عتاب  ها؛ مرگ بر يهودي كريم  فرموده مرگ بر مسيحي

ها كه قائلند كه مسيح زنند آن هايي مي فرموده كه عجب حرف
كنم ما ض مياهللا؛ خدا بُكشدشان! من عر  پسر خداست. و قاتلهم

طور  شود يك دين ايناصالً نه مسلمانيم و نه مسيحي. مگر مي
ها و  طلب باشد؟ و بگويد مرگ بر مسيحي آتشي و خشونت

هاي جانبي را كنار بگذاريم آقاي دكتر. من  ها. بحث يهودي
ي ديگر و آن اينكه، باز  خوانم، شما تبيين كنيد. فقط يك نكته مي

قي زندگي كنند و همه راه نجات شما فرموديد همه بايد اخال

  
  
  

  نبويان:

 در زماني يك
 قرآن خود

 قرآن كه نوشته
. نيست خدا براي

 است درست آن
 خودش در چون

 تصريح و نوشته
 ولي. است كرده
 آن علماي اينكه
 و بگويند دين

 بشوند، مدعي
 اشتباه خب
  .كنند مي



  47                                                                                          هاي مستقيم دكتر سروش نقد كتاب صراط بررسي و 

 

  

دارند؛ فرصت نشد در مقدمات بحث دقت كنيم. در پلوراليزم 
  شود؟ ها خلط مي ديني چهار گونه بحث داريم، چرا اين

ي زندگي  . مسئله4ي نجات؛  . مسئله3. حقانيت؛ 1 
. 2ها هست.  آميز و بله، دوميش چه شد؟ ببينيم حواس مسالمت

اش شود درباره كه دو نوع بحث ميهم باز همان حقانيت است 
شود  ديني مي كرد. يك وقتي بحث حقانيت اديان را از منظر برون

گويد، دانش خودمان  مطرح كرد، و بايد ديد عقل خودمان چه مي
گويد  توانيم بپذيريم هم مسيحيت كه مي كند. آيا ميچه حكم مي

هر دو  گويد خدا فرزند ندارد، خدا فرزند دارد و هم اسالم كه مي
شود اجتماع نقيضين را اند و مطابق با واقع؟ يعني آيا ميحق

ديني است. اما زماني هم عقل و علم  پذيرفت؟  كه اين بحث برون
كنيم و از او گذاريم و به قرآن كريم مراجعه ميرا كنار مي

صادق(ع)  پرسيم كه مسيحيت حق است يا باطل؟ يا از امام مي
؟ كه آن وقت اين  است يا باطل  پرسيم كه مسيحيت حقمي
ي نجات است.  ديني. اما بحث سوم مسئله شود بحث درون مي

سؤال: ما كه قائليم فقط اسالم حق است، پس بقيه با سر در 
كنم  جا اعالم مي جهنم هستند؟ نه، ممكن است من همين

گاوپرست جهنم نرود و منِ آخوند به جهنم بروم. چرا؟ چطور 
شگاه ي نجات. اينجا دان ن حقانيت و مسئلهشد؟ پس فرق است بي

آقاي دكتر هم چند بار مطرح  است. يك مثال برايتان بزنم، 
كردند، خلط بين مباحث نشود. فرض بفرمائيد يكي از اساتيد به 

نمره دارد؟ چهار يا پنج  دهد. اين تحقيق چند شما تحقيق مي
نمره. فرض كنيد من جسارتاً، استاد و شما هم جسارتاً، دانشجو. 
دو واحد هم مانده كه كارشناسي ارشدتان را بگيريد. آن دو واحد 

دهم كه  هم يك كتاب بيشتر نيست. بنده تحقيقي به شما مي
پانزده نمره دارد. خب شما اگر برويد امتحان هم بدهيد، پنج هم 

  نبويان:

 توانيم مي آيا
 هم بپذيريم

 كه مسيحيت
 خدا گويد مي

 هم و دارد فرزند
 كه اسالم

 خدا گويد مي
 هر ندارد، فرزند

 و اند	حق دو
 واقع؟ با مطابق
 شود	مي آيا يعني

 نقيضين جتماعا
  پذيرفت؟ را
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توانيد بگذرانيد. بله، توجه بفرمائيد،  يد، باز آن دو واحد را نميبشو
طرف، و كتاب را  طرف، آن گرديد اينيك كتاب.  اما شما مي

گير گويد فقط همين كتاب را بايد ميهم استادتان يابيد.  نمي
بينيد آن دهد. خالصه ميي شما را نمي بياوريد و اال پانزده نمره

هم دنبالش هستند، دارد چند برابر قيمت ها  فروشنده، كه خيلي
رويد در خانه،  خريد مي فروشد. شما كتاب را ميواقعي به شما مي

ايد، دو برادر، و فرض كنيد دو بچه هم داريد، يا اگر ازدواج نكرده
نه ماهه است، و عالقه دارد  يا دو برادر كوچك داريد. يكي هشت

د، يكي هم كالس پنجم بدهيد و او پاره كن او كه شما برگه به
دبستان است. شما  خسته و كوفته و با اعصاب خرد، با كتابي كه 

ايد خانه. برادر كالس پنجم ايد، آمدههگير آورد حمتبه ز
خوابانيد  كردن، شما محكم مي كند به شلوغ تان شروع ميدبستاني

گيرد. آن هم شويد كه چرا آرام نميزير گوشش و معترض مي
توانم تو را بزنم، برو   كه مرا زدي، من كه نميگويد حاال مي

 رويد دانم چه كارت بكنم. شما هم فردا مي دانشگاه، من هم مي
بينيد برادر پنجم دبستاني شما  گرديد، ميدانشگاه و وقتي بازمي

تر و به هر حال دو اين كتاب را گذاشته دمِ دست بردار كوچك
خوابانيد  ما همان اول مياند. ش هاي اين كتاب را كنده نفري برگه

زنيد.  تر را نمي تر، و اگر منصف باشيد كوچك زير گوش آن بزرگ
تر را نزدي؟ چرا گوشش را نكشيدي؟ چون  سؤال: چرا كوچك

توجه! اينكه گوشش را نكشيدي آيا دليلي بر نفهميد. توجه
كشد كه  درستي رفتارش هم است؟ خدا گوش گاوپرست را نمي

ي نجات پلوراليستيم.  پس ما در مسئله چرا حق به او نرسيد.
ي  كشيم. اما در مسئله كارش باطل است، اما گوشش را هم نمي

ي  توجه! ما در مسئلهآميز. توجه ي زندگي مسالمت چهارم؛ مسئله
آميز قائل به پلوراليزم هستيم. يعني چه؟ همين  زندگي مسالمت

  نبويان:

 را گوشش اينكه
 آيا نكشيدي

 درستي بر دليلي
 هم رفتارش

 خدا است؟
 گاوپرست گوش

 كه كشد نمي را
 او به حق چرا

 ما پس. نرسيد
 ي مسئله در

 نجات
. پلوراليستيم

 باطل كارش
 اما است،

 هم را گوشش
  .كشيم نمي
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حاال در كميسيون خودم زرتشتي هست، مسيحي هست، و 
هزار رأي به   ها هستند كه با يازده دانم كدام فرقه از اين نمي

ي دوم رأي آوردم،  هزار رأي. من دوره مجلس آمد. و ديگري با نه 
وپنج هزار رأي آوردم و باز قبول نشدم.  ي اول سيصدوشصت دوره

شان  عزيزان دارند در كنار ما  زندگي  هزار رأي. پس اين  يكي با نه
آميز. پس ما در  قائل است به زندگي مسالمتكنند. اسالم  را مي
ها را خلط نكنيم. من  آميز بحث ي نجات و زندگي مسالمت حوزه

اند؟ پلوراليزم  بحثم در حقانيت است. يعني چه كه اين دو برحق
ادعايش حقانيت است و حق هم يعني مطابقت با واقع. براي اينكه 

خوانم كه اين  آقاي دكتر وارد بحث بشوند، من دليل اول را مي
هاي  صراط"كتاب از  2ي  دليل كامالً باطل است. يك، صفحه

خواهيم كه دليل به  تبار مي دكتر سروش. از آقاي علوي "مستقيم
كند؟ من در  دليل پيش برويم. چطور حقانيت اديان را اثبات مي

ام تا راز تكثر فهم ديني را توضيح  ي قبض و بسط كوشيده نظريه
هاي  ترين حرف ي آن را بيان كنم. چون مهمها دهم و مكانيسم

دكتر سروش دو تا است؛ يكي قبض و بسط است و ديگري هم 
قدرها مهم نيست. چون مهم  اش اين ي ادله بقيه .ي ديني تجربه

كنم البته. اجماالً سخن در قبض و بسط اين  است من استفاده مي
است. است كه فهم ما از متون ديني، به ضرورت، متنوع و متكثر 

شدن به فهم واحد نيست. و نه تنها  و اين تنوع و تكثر قابل تحويل
متنوع و متكثر است، بلكه سيال نيز است. دليلش هم اين است 
كه متن صامت است و ما همواره در فهم متون ديني و در تفسير 

و حتي خواه تفسير قرآن، از  ها، خواه فقه باشد و خواه حديث آن
گيريم. و چون  هايي كمك مي فرض پيش ها و انتظارات و پرسش

فرضي ممكن  هيچ تفسيري بدون تكيه بر انتظار و پرسش و پيش
ها از بيرون  فرض ها و پيش نيست و چون اين انتظارات و پرسش

  
  

  نبويان:

 ترين مهم
 دكتر هاي حرف

 تا دو سروش
 قبض يكي است؛

 و است بسط و
 هم ديگري
 ديني، ي تجربه

 اش ادله ي بقيه
 مهم قدرها اين

 مهم چون. نيست
 استفاده من است

  .البته كنم مي



  هاي مستقيم دكتر سروش بررسي و نقد كتاب صراط                                                                      50

 

  

و باز چون بيرون دين متغير و سيال است و علم و  ،آيد دين مي
يير و فلسفه و دستاوردهاي آدمي مرتباً درحال تزايد و تراكم و تغ

ها و انتظارات  ناچار تفسيرهايي كه در پرتو آن پرسشاند، به تحول
دهند، متنوع و متحول خواهند شد. اين ميها رخ فرض و پيش

اي است كه در قبض و بسط آمده است. من وقتم  مجمل نظريه
تمام. آقاي دكتر اين دليل اول است، اين را توضيح بدهيد و اينكه 

شود كه هم اسالم  ؟ ثانياً چگونه اثبات ميكنيدچگونه اثباتش مي
  حق است و هم مسيحيت حق؟

عرض كنم كه در برخورد با متون ديني اديان  تبار: علوي
توانيم دو  مختلف، بايد از يك معيار واحد تبعيت كنيم. نمي

هايي از قرآن را، كه داللت  منطقي و دو معياري باشيم. اگر بخش
كنيم، همين كار  كند، تأويل  ميبر نوعي جسميت درمورد خداوند 

شود  را درمورد انجيل هم بايد صورت بدهيم. يعني اگر صحبت مي
نشيند، ما از آن تفسيرهاي ديگري  كه خداوند بر عرش مي

كنيم. بحث در آنجا اين است يك سري  كنيم، تأويلش مي مي
ظاهر كتاب، يك جاهايي ممكن است با عقل قطعي ما ناسازگار 

كه وحي ظنّي با عقل قطعي ناسازگار بود بايد تأويل باشد، هر جا 
ها انجام بدهيم. اگر اين  كرد. همين كار را هم بايد براي مسيحي

ها هم درست است.  منطق براي خودمان درست است براي آن
ها را هم بازخواني كرد، به نحوي كه با عقل  يعني بايد كتاب آن

كند، سازگار  يقطعي بشر، كه از عدم جسميت خداوند صحبت م
  باشد.

  توانم يك سؤال مطرح كنم؟ آقاي دكتر من مي نبويان:

  من در خدمتم. تبار: علوي

  
  
  
  

  علوي تبار:

 با برخورد در
 اديان ديني متون

 از بايد مختلف،
 واحد معيار يك

. كنيم تبعيت
 دو توانيم نمي

 دو و منطقي
. باشيم معياري

 ييها بخش اگر
 كه را، قرآن از

 نوعي بر داللت
 درمورد جسميت
 كند، مي خداوند
 .كنيم مي تأويل
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 ها هم بايد به همان به كتاب اين  قبول دارم نسبت نبويان:
بگوييم مرادشان جسمانيت نيست. خوب حرف ما هم همين  روش

گوييد مراد همان است. جسمانيت  است. پس كثرت نيست. مي
اش حق است. اما اگر حرف ما را  يكي .ختالف داريماست. ا

  زنند كه حرفي نداريم. مي

از  مشهور يتيميه يكي از علما بفرمائيد، ابنتوجه  تبار: علوي
سنت است و بسياري هم تابعش هستند. ايشان معتقد بود ما  اهل

توانيم در آخرت ببينيم. استداللش هم به  خدا را با دو چشم مي
رآن بود. آيات متعدد داريم كه ظاهر آيه داللت بر بعضي از آيات ق

  كنيم. اش را تأويل مي كند. پس ما همه منِ جسمانيت مي

اصالً تأويل نكنيم. بگوييم آن فرقه، كه بحث از  نبويان:
  گويند. كنند، درست ميجسمانيت مي

طور است و اگر خداوند جسم است،  خب اگر آن تبار: علوي
  باشد. تواند داشته بچه هم مي

  . درست است؟ خب خدا بچه دارد نبويان:

َلم «گويش لري خوانده شده است]گفت: [به مي تبار: علوي
خندم به فرنگي كه  يلد خواندم و دوُنم كه تو نداري شريك ما مي

گويد ُكر داري تو كه عيسي ُكرُم و مريم زنته. پس چه فرقي  مي
كردن كه كسي  الليا اين نوع استد» ي ُلر داري؟ با منِ مرديكه

گفت خدا يك است و دو نيست. و اگر بگويي دو است، با اين بيل 
ام همين است، كه اگر قرار بر  كنم. من حرف اصلي مي  ات دو نيمه

تأويل نيست، و همه جا بخواهيم به ظاهر تكيه كنيم، بايد درمورد 
ا ه قرآن هم اين كار را بكنيم. اما اگر بنا بر تأويل است، درمورد آن

كنند.  ها دارند ميهم بايد اين كار را روا بدانيم. همان كاري كه آن

  
  

  علوي تبار:

 از يكي تيميه ابن
 از كه است علمايي

 است مشهور سنت اهل
 تابعش هم بسياري و

 معتقد ايشان. هستند
 دو با را خدا ما بود

 در توانيم مي چشم
. ببينيم آخرت

 به هم استداللش
 قرآن آيات از بعضي

 داريم متعدد آيات. بود
 بر داللت آيه ظاهر كه
. كند مي جسمانيت منِ

 را اش همه ما پس
  .كنيم مي تأويل
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شود كه در پس اين  وقتي اين كار را انجام داديد معلوم مي
ي اين حرف همين است. ها حقايقي نهفته است. اصالً همه استعاره

شناسي واقعي در  معني مصطلحي كه ما داريم، ديناجتهاد، نه به
مكان  زمان و فرا كه ما بتوانيم آن پيام فراعصر ما؛ يعني اين

ي اسالم، از دل رنگ و بوي زمانه بيرون بكشيم. خداوند را درباره
ها هم بايد همين كار را بكنيم. توجه بفرمائيد،  درمورد بودايي

ي مهم، تأييد حرف دكتر سروش است. ما  اتفاقاً اينجاها نكته
كه احساس   مانكنيم؟ آن ز كجاها آيات قرآن را تأويل مي

مان جور نيست؛ يعني جاهايي از آيات را  كنيم با عقل قطعي مي
خالف ظاهرش تفسير بكنيم، يد را بگوييم  كنيم به سعي مي

شود با  بينيم نمي كه مي كنيم؟ وقتي قدرت، كجا اين كار را مي
داشتنِ خداوند دفاع كرد. هرجا كه  عقل قطعي از معناي دست

كنيم. ما متن را  دفاع كرد، تأويلش ميشود با عقل قطعي  نمي
كنيم با عقلمان  خوانيم اما جاهايي كه احساس مي داريم مي

كنيم. مگر تبعيت  خالف ظاهر آن تفسيرش مي ناسازگار است، به
ي هم دارد؟ اساساً شما چون هاي ما معني ديگر فرض متن از پيش

ا از شود. سؤال ر د مثال پژوهش، پژوهش با سؤال شروع ميفرمودي
كنيم. هم سؤال از علم خيزد، هم جواب.  جهل مطلق شروع نمي

رويم سراغ تحقيق. ازجمله،  يعني ما هميشه با سؤال است كه مي
شود. از علم ناقص  تحقيق در متن و سؤال از جهل مطلق بلند نمي

شود. اين يعني هماني  افتادن شروع مي يا خالف انتظارات ما اتفاق
هاي ما نيز از  كند. زيرا حتي پرسش ميسازي  كه ذهن ما زمينه

تأثير دانشي است كه در ذهن داريم. يعني دانش  قرآن، تحت
زماني  كند. چرا ما يك ما را مشخص مي  ماست كه پرسش

پرسيم؟ پس  يم، ولي در زمان ديگري ميپرس سؤاالتي از قرآن نمي
هاي ماست. فهم متن و تكثر فهم متن يك پله از  فرض ها پيش اين

  
  

  علوي تبار:

 قرآن آيات كجاها ما
 آن كنيم؟ مي تأويل را

 احساس كه  زمان
 عقل با كنيم مي

 جور مان قطعي
 ييجاها يعني نيست؛

 سعي را آيات از
 خالف به كنيم مي

 تفسير ظاهرش
 بگوييم را يد بكنيم،

 كار اين كجا قدرت،
 كه وقتي كنيم؟ مي را

 با شود نمي بينيم مي
 معناي از قطعي عقل

 خداوند داشتنِ دست
  .كرد دفاع
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هاي صراط"تر است. در  پايين "هاي مستقيم صراط"عاي اد
گويد متن وحيانيت هم اساساً متكثر است. يعني ما  مي "مستقيم

بحثي در وحيِ در كه امكان دسترسي به لوح محفوظ را نداريم. 
كه ما   اي ي حرفم همين است، وحي و من همهعالم ثبوت نيست. 

حياني است. متن با آن سروكار داريم، وحي متجسم در متن و
وحياني هم زبان است. زبان نيز امري قراردادي است. زبان فقط 

كه انييم نيست. زبان، سبك زندگي است. زبي انتقال مفاه وسيله
شود؛ يعني در قالب يك سبك زندگي، وحي در قالبش ريخته مي

هاي زندگي  ريخته شده است. پرسش اينجاست كه مگر سبك
ايند اين جواب نيست. چرا جواب فرم واحدي وجود دارد؟ مي

هاي ديني را توضيح  نيست؟ همين موضوع دارد علت تكثر متن
خواهد بگويد حتي فرض كنيد وحي هم يكي باشد،  دهد. مي مي

ه وجود دارد. خداوند مگر فقط يك هشبتازه روي آن هم امكان 
كند؟ بين ما و  تجلي دارد و به يك شكل بر پيامبرانش تجلي مي

دهزار حجاب فقط از نور است. تجليات خداوند بر خدا هفتا
پيامبران مختلف انواع و اقسام دارد. صحبت بر سر اين است كه ما 

ها انتظار داشته باشيم. انسان  ها بايد از انسان در حد ظرفيت انسان
گيرد، اگر به  صادقي كه جديت دارد و روشي درست پيش مي

يش مجاز بدانيم. همان وب چيزي رسيد براي كاري، بايد آن را كم
چيزي كه فرمودند پلوراليزم نجات. پلوراليزم نجات مبنايش 

هاي  ها ظرفيت چيست؟ پلوراليزم نجات مبنايش اين است كه آدم
ها انتظار واحد داشت. اين  ي آدم شود از همه متفاوت دارند. نمي

پلوراليزم نجات است. ولي مبنايي هم دارد. مبنايش اين است كه 
يلي هم آشكار و واضح هم نيست. اگر حقيقت خيلي حقيقت خ

واضح و آشكار و در دسترس همگان بود، اين همه تكثر كه ناشي 
اش واقعيت است و اين حقيقت  شد. بخشياز هواي نفس نمي

  
  علوي تبار:

 ما هاي پرسش
 قرآن، از نيز

 تأثير تحت
 كه است دانشي

. داريم ذهن در
 دانش يعني

 كه استم
 را ما  پرسش

. كند مي مشخص
 يك ما چرا

 سؤاالتي زماني
 قرآن از

 پرسيديم، نمي
 زمان در ولي

 ديگري
  پرسيم؟ مي
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نمايي  بودن را دارد و خودش را جلوه چندپهلويي و چندوجهي
سشي كند. فهم ما از متن متكثر است، چرا؟ چون ما با پر مي

هاي  زمينه رويم كه درواقع اين پرسش از پيش سراغ متن مي
گيرد. نه فقط دانش، در قبض و دانش پيشين ما نشأت مي  ذهني

هاي مقدم بر  ي معرفت و بسط دكتر سروش، فقط به جنبه
اي هم وجود دارد كه در  شناخت دين تأكيد دارد، اما يك جنبه

فته بشود. نظام آن كتاب گفته و قول داده شده كه بعدها گ
هايي سراغ متن  آفريند. ما با پرسش معيشتي ما هم پرسش مي

رويم كه يا ناشي از نظام معرفتي ماست، يا ناشي از نظام  مي
كند. چرا كه هم  معيشتي ما. پس اين اولين تكثر را ايجاد مي

مان.  معيشتيهاي  مان متفاوت است و هم نظام هاي معرفتي نظام
خوانيم، جاهايي كه ظاهر  وقتي متن را مي گام بعد اين است كه

ي ما ناسازگار است؛ يعني با عقل  متن با دانش مقبول زمانه
هاي الابالي  كنيم. اين فقط هم كار آدممي  ناسازگار است، تأويل

اش همين  اند  و نمونه نبوده، علماي بزرگ هم اينطور بوده
وند داللت هاي مربوط به ظاهر آياتي است كه بر تجسد خدا بحث

براساس دانشي كه . كنيم ها را تأويل مي ي اين كنند. همه مي
گويد كه خداوند با اين  مان است. عقل قطعي ما مي مقبول زمانه

ي  اصطالح مجسد باشد. يعني در پله تواند جسد به خصوصيات نمي
طور است. بعد توجه كنيد كه در سازگاري و در هندسه  دوم همين
الً در نظام سنتي خودمان دين را سه بخش شود كه مث چطور مي

هاي جديد وقتي با  كنيم: عقايد و فروع و اخالق. اما در نظام مي
گفت  آئيم، مثالً مرحوم مطهري مي هاي جديد مي پرسش

كند يك  بيني، ايدئولوژي. يعني سعي مي شناسي، جهان شناخت
ي ديگري به آن معرفت بدهد و آن معرفت را در  هندسه

هاي زماني و تحت تأثير آن قرار بدهد. شما ي معرفتبند طبقه

  علوي تبار:

 نجات پلوراليزم
 است اين مبنايش

 ها آدم كه
 هاي ظرفيت
. دارند متفاوت

 ي همه از شود نمي
 انتظار ها آدم

 اين. داشت واحد
 نجات پلوراليزم

 يمبناي ولي. است
 مبنايش. دارد هم
 كه است اين

 هم خيلي حقيقت
 واضح و آشكار

  .نيست هم
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زمانه نيست؟ هاي  تأثير معرفت بندي تحت كنيد اين طبقه فكر مي
كردند؟  ناسي در قرآن كاوش نميش شناختها در بحث  چرا قبلي

سازي  هاي ما، هم سيستم هاي ما، هم تأويل نتيجه، هم پرسشدر 
گيرد، و اين  ا قرار ميهاي م تأثير معارف و دانش ما كامالً تحت

كند. اينكه شما چه  ها هم تغيير مي ها اگر تغيير كند، آن دانش
گيرد؟ انتظار ما از سؤاالتي را از دين بپرسيد، از كجا ريشه مي

پرسم؟  ام را از قرآن نمي دين چيست؟ چرا من سؤاالت پزشكي
گيرم چه بايد بخورم؟  روم بپرسم كه وقتي من سردرد مي چرا نمي

فرض دارد. يك تئوري در ذهن انسان است كه  يك پيش اين
دهد، و دين براي  هاي پزشكي را دين پاسخ نمي پرسش

تا به ها نيامده است. دين آمده  ي پرسش گويي به همه پاسخ
هاي خاصي پاسخ بدهد. همين تئوري شما درمورد  پرسش

شناسي شما را كامالً  انتظاري كه بايد از دين داشت، نوع دين
طوري شد. يك موقع  طور كه يك نسلي اين دهد. همين ير ميتغي

هاي مبارزه را هم بايد از قرآن پيدا  كردند روش ها فكر مي بعضي
بكنند. مثالً جنگ چريك شهري يا چريك روستايي باشد، 

قسم خورده به شهر » هذا البلد االمين«گفتند چون قرآن مثالً  مي
ك شهري است. از متد و منظورش اين است كه دفاع از روش چري

كند. انتظارش از دين اين  گوآرا دفاع ميه ماري گرال درمقابل چ
ي مسلحانه را هم بگيرد. به  مبارزه روش شناسي بود كه حتي

كرد. كسي ديگر اين نوع ها را مي دليل اين نوع پرسش همين  
ترين  كند. اتفاقاً اين قوي ها را نمي انتظار را ندارد و آن نوع پرسش

  ش استدالل دكتر سروش است.بخ

صورتي كه  اين قبول، آقاي دكتر من كه قبول ندارم به نبويان:
قول ما  بهاما فرماييد،  عالي مي آقاي دكتر سروش و حضرت

فرض  كنيد، يك پيشها، سّلمنا. شما كه به قرآن مراجعه مي طلبه

  
  
  

  علوي تبار:

 متن ظاهر كه جاهايي
 ي زمانه مقبول دانش با
 است؛ ناسازگار ما

 ناسازگار عقل با يعني
. كنيم	مي  تأويل است،

 كار هم فقط اين
 نبوده، الابالي هاي آدم

 هم بزرگ علماي
 و  اند	بوده اينطور
 همين اش نمونه
 به مربوط هاي بحث
 آياتي ظاهر بحث
 تجسد بر كه است

 داللت خداوند
  .كنند مي
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فرض ديگر دارد. لذا شما يك فهم داريد  داريد و ديگري يك پيش
اش اين  شود؟ نتيجهچه مي  گري فهمي ديگرگونه. خب نتيجهو دي

است كه كثرت حاكم است. بحث فهم من با فهم شما مختلف 
اند. من ارتباطشان  آيد و تمام اديان حق دست مي است، از اينجا به

ها ارتباطشان كجاست؟ شما با يك سؤالي به قرآن  فهم. اين را نمي
ديگر. لذا دو نوع برداشت كنيد و من با يك سؤال مراجعه مي

شود كه هم اسالم حق است، هم مسيحيت، هم  داريم و نتيجه مي
فهمم.  يهوديت. اين مقدمه به آنجا چه ارتباطي دارد، من نمي

  توضيح بدهيد لطفاً.

  شما از من درمورد قبض و بسط سؤال كرديد... تبار: علوي

  آقاي دكتر سؤال كردم كه... نبويان:

  متن است.فهم  تبار: علوي

اين دليلِ اول دكتر سروش است براي اثبات  نبويان:
  هاي مستقيم. صراط

توجه كنيد، عرضم همين است، شما دليل بياوريد  تبار: علوي
  گيرد؟ تأثير قرار مي كه چرا فهم ما از متن تحت

گويم اين دليل اول است  من حرفي ندارم. من مي نبويان:
به قبض و بسط. مبحث  هاي مستقيم. نسبت براي اثبات صراط

تجربي  اش علوم هايمان يكي فرض گويد پيش قبض و بسط مي
شود  اش هم فلسفه. اين حرف را نمي اش عرفان، و يكي است، يكي

 پذيرفت. حتماً باطل است. من اصالً بحثي ندارم و درست
كنيد و فرض به قرآن كريم مراجعه مي صددرصد. شما با يك پيش
روم و يك  فرض ديگر مي با يك پيش م يك برداشت داريد. من ه

برداشت ديگر دارم. قبول، كثرت حاكم است. اين چه ربطي دارد 

  
  
  
  
  

  نبويان:

 يك با شما
 قرآن به سؤالي

 كنيد	مي مراجعه
 يك با من و

 لذا. ديگر سؤال
 برداشت نوع دو

 نتيجه و داريم
 هم كه شود مي

 است، حق اسالم
 مسيحيت، هم
  .يهوديت هم
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كه هم اسالم حق است، هم مسيحيت حق است، و هم يهود حق 
  است؟

عنايت كنيد، عرض مـن هـم همـين بـود؛ يعنـي       تبار: علوي
اي  قبض و بسط بحثي است درمورد فهم متن. دكتر سـروش ادلّـه  

هاي مستقيم مطرح كرده است، سـه دسـته كـرده     صراط را كه در
اند، و  بر دليل اي كه مبتني اند، ادله بر علت  اي كه مبتني است: ادله

شناسـانه اسـت، يـا     بر معناينـد؛ يعنـي يـا علـت     اي كه مبتني ادله
كه مربوط به علـت   شناسانه است، يا معناشناسانه است. جايي دليل

آنچـه    هاي ديني. يعني چون نهايتاً گردد به تنوع تجربه است برمي
ي وحيـاني   ي ديني در اختيـار بشـر يـا تجربـه     عنوان تجربه كه به

اش  شناسانه است، و در اختيار ما است، متفاوت است. قسمت دليل
ــي ــش        برم ــي. بخ ــون دين ــابع و مت ــا از من ــم م ــه فه ــردد ب گ
همين مبناست. آنچه كه من درمورد تنـوع   اش هم بر ناسانهمعناش
گيرد. شناسانه قرار مي هاي ديني عرض كردم در بخش علت تجربه

هـاي نسـبت   هاي شناخت، گونه آنچه كه عرض كردم درمورد گونه
شناسانه. آنچه را هم  بين عين و ذهن، مربوط است به مبحث دليل

شـود در   كه درمورد فهم متن داريم، معناشناسانه است. يعني مـي 
ثر آورد. حقيقت در اختيار اي به نفع حقيقت متك هر سه مورد ادله

  كس به تنهايي نيست. هيچ

گويم، همين دليلش را بفرماييد. دليل اول  من هم مي نبويان:
ــي    ــاال م ــود، ح ــط ب ــبض و بس ــد،     ق ــانه باش ــد معناشناس خواه

شناسانه. شما تبيـين فرموديـد، آقـاي     شناسانه باشد، يا علت دليل
بـه سـراغ    فرض مـا بـراي   دكتر سروش هم اينجا گفته است. پيش

هـا   فـرض ديگـري متفـاوت اسـت. قبـول. فهـم       رفتن با پيش  دين
متفاوت است، قبول. حاال چه ربطي دارد به  حـق بـودن اسـالم و    

  
  

  نبويان:

 ما فرض پيش
 سراغ به براي
 با رفتن  دين

 فرض پيش
 متفاوت ديگري

. قبول. است
 متفاوت ها فهم

. قبول است،
 ربطي چه حاال
 حق  به دارد
 و اسالم بودن

 مسيحيت
  .زمان	هم
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برهـان  ده گويـد مـن    مـي  دكتـر سـروش   زمان. آخرمسيحيت هم
يـك صـفحه    49ي  در صفحه ،تبار ببينيد آوردم. آقاي دكتر علوي

 دهفرمايـد بعـد از اينكـه     ميهاي مستقيم  صراط ، درمانده به آخر
 دهفرمايد كـه كثـرت دينـي اگـر بـه       برهان آورده بعد در انتها مي

برهان مطلوب و مقبول است، كثرت فرهنگي به صد بيان اينگونـه  
تبار من سـؤال را   است. برهان هم يعني استدالل ديگر. آقاي علوي

هـاي   فرض ن با پيشهاي م فرض كنم، پيش ميمطرح يك بار ديگر 
قبـول.  كنيم،  مي هگاه كه به يك متن مراجعآنما متفاوت است. ش

شود كثرت. چـه ربطـي دارد    شود سه تا؛ مي هايش هم مي خروجي
  شوم. اصالً؟ ارتباطشان را اگر توضيح بدهيد، ممنون مي

ي من اضافه كردم درباره رابندي  دكتر: عرض كردم اين طبقه
فرمايد كه چرا  ميشان اي .كنيم اي كه به سه گروه تقسيم ميادله

هاي  اش وجود تجربه شناسي . علت1رسيم:  ما به پلوراليزم مي
  ...  ديني متعدد است يا

  ي ديني دليل دوم است؟: ببخشيد تجربهنبويان

  ..ي ديني اجازه بدهيد. ي تجربهنه درباره تبار: علوي

  رسيم؟ به دليل دوم مي نبويان:

كنم.  ها را عرض مي عيب ندارد. من حاال اين تبار: علوي
اش را گفتگو خواهيم  تك اش خواهم كرد. بعد تك بندي صورت
ي ديني يا متون وحياني متعددند و  شناسي: تجربه . علت1كرد. 

هايي  اين هم ناگزير است. عرض كردم چرا؛ چون باالخره فرهنگ
شناسي:  . دليل2كه آن متون در قالبش ريخته شده، متعدداند. 

دليل مدل شناخت  د دارد؟ بهها حقيقت وجو اين ي همهچرا در 
م پيچيده، چون هم حقيقت خودش چنداليه و پيچيده رئاليس

  
  علوي تبار:

 كه تكثري آن
 اين دارد وجود
 اوالً كه است
 و متعدد هاي دين

 ثانياً و چندگونه
 و متعدد مذاهب

 در چندگونه
 يند هر درون
 ثالثاً و داريم
 متعدد هاي قرائت

 از چندگونه و
 داريم مذهب هر
 نهايت، در و

 هاي سبك رابعاً
 نيز متعدد زندگي
  .داريم
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چنان منفعل و  است و هم فهم ما خيلي مستقل نيست. آن
:  . معناشناسانه3هاي متعدد داريم.  تماشاگر نيست. بنابراين فهم

 ي مذاهب را هم بايد ي دين نيست، مسئله پلوراليزم فقط مسئله
هاي  توضيح بدهد. تكثري كه وجود دارد اين است كه اوالً دين

متعدد و چندگونه و ثانياً مذاهب متعدد و چندگونه در درون هر 
هاي متعدد و چندگونه از هر مذهب  دين داريم و ثالثاً قرائت

هاي زندگي متعدد نيز داريم.  و در نهايت، رابعاً سبك ،داريم
ها نيز داريم.  دام از اين قرائتزندگي متعدد ديني در درون هرك

 را توضيح بدهد.نوع تنوع  4ي اين  پلوراليزم ديني بايد همه
هاست. يك ادله ممكن است  اش هم متناسب با اين بنابراين ادله

تنوع اديان را بيشتر توضيح بدهد، يك ادله مذاهب را بيشتر 
هاي  هاي زندگي متعدد را و قرائت توضيح بدهد، يك ادله سبك

  .تلف رامخ

  بله؟ربوط است اين به مذاهب بيشتر م نبويان:

نه فقط مذاهب حتي مثالً ببينيد اينكه درواقع  تبار: علوي
انجيل با فهمي كه شما  ؛عرض كردم فهم ما از انجيل اكنون

فرماييد با ظاهرش فاقد هر نوع حقيقتي است. اما بنده عرض  مي
رويم سراغش  كنم اگر با همان منطقي كه سراغ قرآن مي مي

 ،نظر شما به ،ي انجيل بينيم. همين جمله برويم حقايقي در آن مي
مثالً فاقد حقيقت است كه حقيقت را خواهيد يافت و حقيقت 
شما را آزاد خواهد ساخت. كامالً پيداست كه اين متن وحياني 

يك در در انجيل ما از اين معناها زياد داريم. فقط سراسر است. 
  تأويل كرد. آن رامعنايش بايد 

درست است. بله. من هر دو وجه فرمايش شما را  نبويان:
. فرموديد اينجا چون با قبض و بسط يك بخشش در شكافم مي

  
  

  علوي تبار:

 ،انجيل ي جمله همين
 فاقد مثالً ،شما نظر به

 حقيقت كه است حقيقت
 و يافت خواهيد را

 آزاد را شما حقيقت
 كامالً. ساخت خواهد

 نمت اين كه پيداست
 در سراسر. است وحياني

 معناها اين از ما انجيل
 يك در فقط. داريم زياد

 را آنبايد  معنايش
  .كرد تأويل
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دانيد چرا سنّي و  ميبخشي از آن   ،باب مذاهب مختلف است
وجود آمدند؟ چون با  ها متفاوت به دانم اين شيعه و نمي

كريم. خب حاال  هاي متفاوت رفتند به سراغ قرآن فرض پيش
بشوند. چه ربطي به محل بحث دارد؟ من چندبار   ،متعدد شدند

بگويم محل بحث ما اصل كثرت نيست. بله، يك عده با يك 
فرضي  اند. يك عده ديگر با پيشاند، شيعه شدهفرضي رفته پيش

سنت را انتخاب كرده است. بله، اين  ي اهل ديگر مثالً فالن فرقه
من كنت «ييم گو اند؟ ما كه مي هر دو حقكثرت است، ولي آيا 

با عنوان (ع) ، در روز غدير اصالً حضرت امير»موال فهذا علي موال
قول شما قرائت است. يك نوع  حاكم نصب شده است، يك نوع به

قرائت هم اين است كه واليت يعني محبت و هنوز حاكم نصب 
دو فرض،  فرض يا بدون پيش نشده است. اين كثرت است. با پيش

نوع قرائت داريم از اسالم، آيا هردو حق است؟ باالخره يا خداوند و 
اند يا ايشان عنوان حاكم نصب كرده را به (ع)حضرت امير )ص(پيغمبر

؟ اصالً ما اينجا هردو حق است، يعني چهاند. در چنين نكرده
ادعاي دكتر دنبال كثرت نيستيم، ما دنبال اين هستيم كه به

دو تا نيست.   اند. عبارت يكي ها حقو فرقهي اديان  همهسروش 
من يك عبارت اينجا برايتان بخوانم. دكتر سروش بعد از اينكه 

ها را،  سنت و مسيحي گويد اهل كند، مي كر مي دليل ششم را ذ
گويد كه مي 34ي  گويد، بعد در همين صفحه و همه را مي  همه

سعادت را ي هدايت و  دارد تا پهنه بديهي است آدمي را وامي
تر بگيرد و كيد شيطان را به تعليم قرآني ضعيف ببيند.  وسيع

كيد شيطاني را ضعيف  ها را گمراه كرده است، نگويد شيطان آن
ببيند و براي ديگران هم حظّي، حظّ يعني چه؟ بهره، حّظي از 
نجات و سعادت و حقانيت قائل شود. روح پلوراليزم همين است. 

لوراليزم ادعاي حقانيت است نه ادعاي روح پ مسئله اينجاست كه 

  
  نبويان:

 خداوند يا باالخره
 )ص(پيغمبر و

 را )ع(امير حضرت
 حاكم عنوان به

 يا اند	كرده نصب
 چنين ايشان
 اينجا در. اند	نكرده
 است، حق هردو
 اصالً چي؟ يعني

 كثرت دنبال ما
 دنبال ما نيستيم،

 به كه هستيم اين
 دكتر ادعاي

 ي همه سروش
 ها	فرقه و اديان
.اند حق  
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هاي مختلفي در  فرض فرقه كثرت. فرض كنيد ما با يك پيش
اند؟ اثبات كنيد چرا  اسالم داريم، آيا دليل اين است كه همه حق

فرض به سراغ دين رفتيم، كثرت پديد  اند. اينكه ما با پيش حق
اديان اند؟ اما اينكه فرموديد نه، شامل  چرا حق اماآمده است. 
ي ثابت به كتاب مقدس شود، فرموديد با يك گونه ديگر هم مي
برويم؛ با هر  شكل و روش كنيد. باشد، اصالً با يك مراجعه نمي

گويم اين كتاب مقدس چنين گفته  هم كه برويم، من مي اي گونه
ها اسطوره است، اين  گوييد اين است كه خدا بچه دارد. شما مي

ارد. يا اين حرف حق است و مطابق با كتاب دو فصل كه بيشتر ند
خواهند بگويند خدا بچه دارد. كه در  واقع است ؛ يعني واقعاً مي

شود  گويد خدا واقعاً بچه ندارد. و اين مي اين صورت اسالم مي
اش درست باشد. يا از سوي  اجتماع نقيضين و بايد حتماً يكي

ويل گوييد نه، شما طوري كه اينجا و در قرآن تأ ديگري مي
كنيد، در متون ديني ديگر هم تأويل كنيد. مرادش آن نيست  مي

ها خودشان هم قائلند  اين اگر كه خدا بچه دارد، خدا بچه ندارد.
خدا بچه ندارد؟ باز هم حرف ماست ديگر. پس يك حرف حق 

توجه! آقاي دكتر هم  . پس كثرت يعني چي؟ توجهوجود دارد
دكتر سروش، خودشان چنين اي آمدند نزد آقاي توجه كند! عده

كنند كه آن عده گفتند آقاي دكتر سروش كنند. نقل مي نقل مي
گوييم مسيحيت بخشي از  ما هم حرفت را قبول داريم. ما هم مي

هايش حق است.  هايش حق است. يهود هم بخشي از حرف حرف
آورد. واقعاً زيباست، درست  آقاي دكتر سروش يك استدالل مي

كل از اصلِ گويد شما به اللش چيست؟ ميگويد. استد هم مي
كجاست؟ توجه كنيد! ايشان محل بحث دوري. محل بحث پس 

دو حرف داريم يا يك حرف؟ بله، يك حرف داريم. گويد.  مي
ي مشترك يعني يك حرف. پس اينجا اگر يك حرف داريم،  نقطه

  
  

  نبويان:

 نزد آمدند اي	عده
 سروش، دكتر آقاي

 نقل چنين خودشان
 كنند	مي نقل. كنند مي
 گفتند عده آن كه

 سروش دكتر آقاي
 را حرفت هم ما

 هم ما. داريم قبول
 مسيحيت گوييم مي

 از بخشي
 حق هايش حرف
 هم يهود. است

 از بخشي
 حق هايش حرف
  .است
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نظر شما اگر يك  م؟ بهسي مونيسم صادق است يا پلوراليمسـئله
، كدامشان درست است؟ مونيسم صادق است. پلورال حرف باشد

يعني كثرت، چه زماني كثرت است؟ شما حرف بزنيد و من حرفي 
درمقابل شما. اصالً محل بحث همين جاست. نگوييد مسيحيت 

هاي حقي دارد. آقاي دكتر سروش انگار عصباني است.  هم حرف
حرفي اش را من برايتان بخوانم. اين كتاب ممكن است يك  جمله

داشته باشد كه با اسالم بسازد، اما اصالً محل بحث اينجا نيست. 
اديان يك مشتركاتي دارند و يك اختالفاتي نيز. محل بحث 
پلورال يعني كثرت، كثرت و مختلفات است. آنجايي كه 

توان گفت كه حق است؟  شوند، اين را چطور مي شاخ مي به شاخ
وانم برايتان. پس خ گويد. مي گويم، دكتر سروش مي من نمي

هاي حقي باشد. معنا ندارد.  نگوييد در اين هم ممكن است حرف
اينكه   تبار مثل اصالً محل بحث اينجا نيست. اينجا هم آقاي علوي

ي شماست. حاال االن در ذهن مباركتان نيست.  ي مصاحبه ادامه
فرمايد كه خطايي كه  خوانم. ايشان مي را مي 164ي  صفحه
خيلي  ،بست رسيده است ختلفات و مفترقات به بنم در مسپلورالي

گويد نه در مشتركات و خطايي كه  هم با شدت و حدت مي
اند، اين است كه گفتند مثالً در مسيحيت  ها مرتكب شده بعضي

ها هم  مقداري مطالب حق است و مقصودشان اين است كه آن
زنند. به جد بايد گفت اين  هاي خود ما را مي بعضي حرف

م نيست، اين مونيسم است. استدالل درستي است كه ساليپلور
كند. يعني به يك حق مطلق قائلند و  سم را كثرت معنا ميپلورالي

گويند بله  چون ديگران هم به بخشي از همان يك حق قائلند، مي
اند. اما محل اصلي بحث اينجا نيست. در پلوراليزم  ها هم قبول آن

هم ساز يي كه اين دو كتاب ي مختلفات است. آنجا بحث درباره
، چطور هردو حق است؟ اين را استدالل بياوريد. يكديگر نيستند

  
  
  

  :نبويان

 يك اديان
 دارند مشتركاتي

 اختالفاتي يك و
 بحث محل. نيز

 يعني پلورال
 و كثرت كثرت،

. است مختلفات
 كه آنجايي

 شاخ به شاخ
 را اين شوند، مي

 توان مي چطور
 حق كه گفت

  است؟
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ي مختلفات است؛ يعني در آنجاهايي كه  م بحث دربارهسدر پلورالي
فرمايد اگر فرض كنيم  شود. خود دكتر سروش مي اختالف پيدا مي

 در يهوديت و اسالم و برخي اديان ديگر اعتقاد به خداي واحد به
م سيك نحو و در يك سطح هست، ديگر در اينجا بحث پلورالي

م نيست سمعنا ندارد. اگر تجسد را تأويل كرديد، اين ديگر پلورالي
م وقتي سم معنا ندارد. پلوراليسو ديگر در اينجا بحث پلورالي

معنادار خواهد شد، كه فرض كنيم در يهوديت اوصافي براي 
اوصاف مقبول در اسالم فرق  شود، كه احياناً با خداوند بيان مي

دارند. پس نگوييم در اينجا ممكن است. نتيجه بگيريم. يك بار 
كنم، اين قبض و بسط چه ربطي به محل  ديگر سؤال را مطرح مي

تواند اثبات  بحث دارد؟ چگونه حقانيت فرَق يا حقانيت اديان را مي
اين  كند؟ كثرت را همه قبول داريم و نيازي به گفتن نيست. اصالً

مستقيم را اثبات كند. چگونه و ارتباطش هاي  قرار است صراط
  چيست؟ 

تا اينجا ادعاي كثرت در نجات و حقانيت مطرح  تبار: علوي
است. ظاهراً جناب آقاي نبويان كثرت در نجات را پذيرفتند. پس 

م در نجات را سدوم از ادعاي آن كتاب را قبول دارند. پلورالي يك
اما يك توضيح؛ پيامبر اسالم  .نيتش ند بخش حقاما قبول دارند. مي

خواند، با اين حال  ها نماز مي وسه سال جلوي چشم مسلمان بيست
باز.  بسته نماز بخوانند يا دست ها اختالف دارند دست هنوز مسلمان

خواهد.  خواهد و نه فهم، بلكه فقط چشم مي اين نه تئوري مي
درست است؟ همه   ،رخواند ديگ وسه سال پيامبر نماز مي بيست

طور  خواندند ولي چه ديدند، پشت سرش هم نماز مي ايشان را مي
ها باهم دعوا دارند كه پيامبر  است كه االن هم هنوز مسلمان

ي واقعيت  باز. پس همه خوانده است يا دست بسته نماز مي دست
رسد ساده نيستند. اين موضوع نه  نظر ما مي قدرها هم كه به اين

  
  

  علوي تبار:

 اسالم پيامبر
 سال وسه بيست
 چشم جلوي

 نماز ها مسلمان
 اين با خواند، مي

 هنوز حال
 ها مسلمان
 دارند اختالف

 نماز بسته دست
 يا بخوانند

 نه اين. باز دست
 تئوري

 نه و خواهد مي
 فقط بلكه فهم،

  .خواهد مي چشم
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ها روح. فقط الزم بود آدم الزم داشت و نه قبض قبض و بسط
خوانده است.  چشم داشته باشند و ببينند پيامبر چگونه نماز مي

ها در حال حاضر بر روي اين موضوع بسيار اختالف  ولي مسلمان
سنت نماز بخوانيد،  توانيد مثل اهل لحاظ فقهي شما نمي دارند. به

انند. واقعيت حتي در اين توانند نماز بخو ها هم مثل شما نمي آن
شود. حتي در  ترين شكل آن هم در ذهن ما تفسير مي ساده
را هم اضافه كنيد؛ پيامبر   ترين شكل كه چگونه باشد. اين ساده

ها باهم اختالف دارند كه  گرفت. هنوز مسلمان سال وضو مي 23
موضوعات، كه پيش   ساخته است. اينپيامبر چگونه وضو مي

ها  اصالً به تئوري نيازي نداشته است. مسلمان چشم همه بوده،
ديدند و شاهد آن بودند. واقعيت به اين سادگي و آساني كه ما  مي
طور نيست كه ما  انديشيم در دسترس بشر نيست. پس اينمي

اند. يا حتي اقليتي از ها ناصادق بگوييم كه اكثريت مسلمان
مسئله بر سر اند، نه، هردو صداقت دارند. ها ناصادق مسلمان

دستيابي به واقعيت و دشواري اين امر است. اين است در واقع 
ي در نظرگرفتن ظرفيت  م و نتيجهسكه ما را به پلوراليحرفي 

 را توان كسيكند؛ يعني وقتي امري محال است، نميراهنمايي مي
  به امر محال دعوت كرد. 

ت و كس را دعوت كنيد كه باالتر از ظرفي توانيد هيچ شما نمي
و اش ساخته نيست. ظرفيت و توانگري توان تالش كند. از عهده

ها و توان بشر است. نهايتاً  ي درك ظرفيت واقع پلوراليزم نتيجه در
دين در ارتباط با بشر است. پيامش، خطابش، دعوتش، 

به بشر است. اين بشر است كه در واقع اين  دستوراتش مربوط
ي حقيقت بسيار  گزاره ها را دارد. سطوح فهم از يك ظرفيت

توجه كنيد؛ در قرآن » قل هو اهللا احد«باشد. به  دتوان متعدد مي
ها فهم داشت.  شود دهداريم، اين يك گزاره است. از اين آيه مي

  
  علوي تبار:

 نيست طور اين
 كه بگوييم ما كه

 اكثريت
 ها مسلمان
 يا. اند	ناصادق

 از اقليتي حتي
 ها مسلمان

 نه، اند،	دقناصا
 صداقت هردو
 بر مسئله. دارند

 به دستيابي سر
 و واقعيت

 امر اين دشواري
  .است



  65                                                                                          هاي مستقيم دكتر سروش نقد كتاب صراط بررسي و 

 

  

گويد خدا يك است و دو نيست. ولي يك كسي  مثالً كسي مي
گويد چرا نگفته واحد، چرا گفته است احد؟ فرق واحد و احد  مي

كند در اين تفسير شروع  هايي كه عالمه مي بحثچيست؟ و 
ي  شود. يكي ديگر تفسير عرفاني است؛ يعني از يك گزاره مي

توان سطوح مختلفي را فهم كرد؛ سطوح پايينِ پايين و  صادق مي
سطوح خيلي باال. آن سطوح پايين ممكن است در نگاه آن سطح 

ي  اود از گزارهش نظر برسد، بله مي لوحانه به مقدار ساده باال يك 
اي كه واقعيت هم  هاي مختلف داشت. از گزاره واحد سطوح فهم

تاكيد دارد. پس صحبت بر سر اين است كه نهايتاً ما مدام داريم 
كدام يكي از  در نهايت كه اين دو در تناقض است و ماكنيم  مي

  پذيريم.  ها را مي آن 

ند كه شما كه توانند همين كار را با ما بكنند و بگويها مي آن
زنيد و در  كنيد، پس داريد حرف ما را ميبحث از تجسد مي

ها غلط  كنيد؟ كدام يك از آن نتيجه، چرا حرف ما را تأييد نمي
توانند از  مي هم ها ها درست است؟ آن است؟ كدام يك از آن

  ها از ما بكنند. دست پرسش اين

ما آقا هيچ توضيحي به  ي مهم اين است. البته حاج نكته
كه خداوند در جاهاي  اند. وقتي ديني نداده هاي درون درمورد متن
خواست، شما را امت واحد قرار  فرمايد اگر خدا ميمتعدد مي

داد، ولي نداد، اين معنايش چيست؟ يعني چرا خداوند ما را  مي
امت واحد قرار نداده است؟ در پشت آن توضيح آمده است. در 

است: براي اينكه شما را آزمايش  آمده 48ي  ي مائده، آيه سوره
كند، براي آن چيزهايي كه در اختيار داريد و بعد مسابقه بگذاريد 

ي ديني آن همين است، ما امت واحد  در خيرات؛ يعني توصيه
دليل بشربودنمان. عالم ما عالم  نيستيم، چرا امت واحد نيستيم؟ به

  علوي تبار:

 واحد امت چرا
 دليل به نيستيم؟

 عالم. بشربودنمان
 كثرت عالم ما

 علت چرا؟. است
 خيلي آن فلسفي
. است روشن

 اينكه دليل به
 مطلق حقيقت

 در قيد و مرز بي
 خورده قيد اينجا
 كه رجاه و. است

 و قيد بي هستي
 شد، محدود شرط،
 كثرت عالم آنجا
  .است
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ل دلي كثرت است. چرا؟ علت فلسفي آن خيلي روشن است. به
مرز و قيد در اينجا قيد خورده است. و  اينكه حقيقت مطلق بي

قيد و شرط، محدود شد، آنجا عالم كثرت  هرجا كه هستي بي
  است. 

كند؛ يعني  و اين كثرت در بشر و فهم و رفتارش هم تجلي مي
هاي متافيزيكي هم شمرد، كه اساساً اگر  توان علتبراي آن مي

است، در اين مقطع نيز طبيعي  فهم از دين متعلق به اين جهان
است كه آثار و عوارض خصوصيات اين جهاني را هم داشته باشد. 

  اين مرتبه از هستي با كثرت درآمده است. 

اي است از  ي حرف من اين بود كه دين درآميخته همه
هاي  ي وحياني پيامبر، و تعبير اين تجربه در قالب آموزه تجربه

همان داليلي   اني متكثر است، بهي وحي نظري و عملي. هم تجربه
كه عرض كردم، هم تعبير اين تجربه متكثر است، كه دليل آن 

. امروز ما هم كه دين داده شدهم در مبحث قبض و بسط توضيح 
كنيم.  كنيم؟ ما با فهمي از دين ارتباط برقرار مي مي  داريم چه

كنند، سر اين آنچه كه ايشان بر سر موضوع حقانيت بحث مي
توانيد  اي هم ندارد، و نمي فهمد، و چاره كه بشر متعدد مي است

كرد. اين روش نه مؤثر و نه مفيد بوده  ها را يكي تالش براي فهم
كنيد  كه شما سعي مي است؛ يعني اغلب فاجعه آفريده است. وقتي

چند ضلعي،  ،شود. اصل حقيقت زور يكسان كنيد، نميفهم را به
متكثر است. حاال قاعدتاً فهم ما از  چند پهلو، چند شكل، و درواقع

زند و  يك حقيقت متكثر و متعين به طريق اولي به تكثر دامن مي
هايي  آورند. باز آن كند. داليل ديگري هم مي ابعاد تكثر را باز مي

ي ديگري هم وجود دارد كنند، نكته كه در اين موضوع، بحث مي
تگاه ادراكي ما و آن فروتني بشر است؛ بايد پذيرفت كه قدرت دس

  
  

  علوي تبار:

 اديان اين در آيا
 وجود حقايقي

 حتم	به بله، دارد؟
. دارد وجود حقايقي
 مبتني اديان درمورد

 شكي كه وحي بر
 ي هسته نيست؛
 اديان اصلي

 وحي ابراهيمي
 ارتباط. است

 انسان با خداوند
 و متكثر اما است،
. است متعدد

 متعدد نيز زبانشان
  .است
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بيش از اين نيست. كانت خدمتي كه به بشر كرد همين بود. گفت 
هاي بزرگ برندار. ما  حدود فهم تو همين است. خيلي سنگ

ممكن است تئوري كانت را قبول نداشته باشيم اما اين هشدارش 
توانيد بفهميد. قدرت  كه شما خيلي از چيزها را نمي مهم بود

يد. اين دعوت، دعوت اساسي است. پس درك خيلي چيزها را ندار
هاي مختلف  مِ نجات را كه قبول داريم، انسانسدرواقع پلورالي

توانند به نجات برسند. آيا در اين  متعلق به اديان مختلف مي
حتم حقايقي وجود دارد. درمورد اديان حقايقي وجود دارد؟ بله، به

ن ي اصلي اديا اديان مبتني بر وحي كه شكي نيست؛ هسته
ابراهيمي وحي است. ارتباط خداوند با انسان است، اما متكثر و 
متعدد است. زبانشان نيز متعدد است. فرهنگ قومي كه در قالبش 

دليل طبيعتش بوده كه  اند، متعدد است. اين هم به ريخته شده
شده به وحيِ جمعيِ ماندگار.  وحيِ شخصيِ گذرا بايد تبديل مي

حياني ريخته شده است. پس متون دليل در قالب متن و همين به
وحياني متكثرند، يك پرسش ديگر هم مطرح است: آيا خداوند بر 

ي پيامبران به يك شكل تجلي كرده است؟ آيا پيامبران همه  همه
طور است، پس اين  اند؟ اگر اين در يك سطح وحي دريافت كرده

شود، براي چيست؟ اين  برتري كه قرآن بين پيامبران قايل مي
ي  ي ديني روشن است، آنجا درواقع تجربه ه در تئوري تجربهمسئل

واسطه و غيراستنتاجي و عميقاً  ديني نوعي ادراك مستقيم، بي
  ي پيامبر است از خداوند.  كننده دگرگون

دهد و ميزان  آن تجربه برحسب سطح ادراكي كه انتقال مي
كند، سطوح و وجوه  دگرگوني كه در شخص گيرنده ايجاد مي

شود توضيح داد، ولي به  دارد. اين تئوري را آنجا مي مختلف
هرحال كساني هم كه معتقدند بايد براي آن هم يك توضيحي  

اي بوده است؟  داشته باشند. برتري انبياء بر هم به چه واسطه

  
  

  علوي تبار:

 بر انبياء برتري
 چه به هم

 بوده اي واسطه
 ي	مرتبه است؟
 دريافتي وحيِ

 ميزان و ها آن
 به كه حقايقي

 انتقال ها آن
 يا يافته،	مي

 اين كه تحولي
 در وحي انتقال

 وجود به ها آن
  است؟ آورده
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ها انتقال  ها و ميزان حقايقي كه به آن ي وحيِ دريافتي آنمرتبه
وجود آورده  ها به ي در آنيافته، يا تحولي كه اين انتقال وحمي

  است؟

خيلي متشكريم آقاي دكتر. بحث حدوداً دو ساعت  مجري:
ي ديگر زمان  طول كشيده است و ما هم حداكثر بيست دقيقه

  مانده داريم.باقي

بسيار خوب، اما فكر كنم اگر مجال بيشتري  تبار: علوي
  بحث ادامه پيدا كند. بهتر است كه باشد، 

اي كه آقاي دكتر فرمودند مواردي  ي نكتهمن درباره نبويان:
فرمايند ديگر قبض و بسط نياز نيست. چند  عرض كنم: ايشان مي

  خواند، ولي همه بر سر دست ماز ميسال مردم ديدند پيغمبر ن
باز نماز خواندن اختالف دارند. بله، اختالف دارند، بسته يا دست

غمبر هر دو را اما اين چه ربطي به محل بحث ما دارد؟ سؤال: پي
صحيح دانسته است؟ پاسخ: خير، يكي از آن دو روش را درست 

 كه م ادعايش اين استسدانسته است؛ يكي حق است. پلورالي
يكي گفت جاسم مرد  هردو حق است. بحث دوباره همان شد كه

طور  ه، او كه ديپلم داشت! مردم ديدند كه اينو ديگري گفت ن
مگر اختالف نداريم؟ مگر  است، يا همين موضوع وضوگرفتن،

طوري، پس اختالف  گونه است و ديگري آن مردم نديدند يكي اين
از آن دو   دارند، و قبول. حاال هر دو حق است؟ نخير، تنها يكي

باالخره پيغمبر يا فرموده  .م باطل استسحق است. پس پلورالي
كنم، پيغمبر يا فرموده است كه  چيز دفاع نمي است، من از هيچ

بسته  طوري ديگر. يا فرموده است دست گونه وضو بگيريد و يا اين
باز. يا مهر الزم است و يا الزم نيست. محل  نماز بخوانيد، يا دست

فرماييد  بحث كجاست؟ محل بحث حقانيت است. شما دائم مي

  
	نبويان: 	

 چيز هيچ از من
 كنم، نمي دفاع

 فرموده يا پيغمبر
 گونه	اين كه است
 يا و بگيريد وضو

 يا. ديگر طوري 
 است فرموده
 نماز بسته دست

 يا بخوانيد،
 مهر يا. باز دست
 يا و است الزم
 محل. نيست الزم
 كجاست؟ بحث
 بحث محل

  .است حقانيت
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تنوع تجربيات، تنوع يعني كثرت، خب اين چه ربطي به محل 
هم چه ربطي به محل بحث بحث ما دارد؟! متون متكثر است، باز 

ي  م چيست؟ ادعا اين است كه همهسما دارد؟! مدعا در پلورالي
اند. گويي  اند. قصد دارد بگويد پيغمبر فرموده همه حق اديان حق

نم! اين را چگونه اثبات ك من به زبان فارسي صحبت نمي
باز. حاال هردو  گونه است يكي دست حاال يكي اينكنيد؟  مي
م چه ربطي دارد؟ مدام روي بحث تنوع ساي پلوراليادعبه اند.  حق

من دارم از زير اين بحث فرار  كنيد. انگارها تأكيد مي تجربه
لوشاء «كنم. آقاي دكتر بگذاريد اين بحث منطقي پيش برود.  مي

اين تفسير و بياني براي »  اهللا َنعداكم أجمعين، لجعلكم اُمة واحده
يد من هم اشاره كنم. خودش دارد. چون شما چندبار فرمود

تكويني  ،شريف به اين نكته است كه هدايت ي اين آيهاشاره
إنا هديناه سبيل إما شاكراً و إما «نيست؛ هدايت تشريعي است. 

فرمايد من بعد  درجاي ديگري از قرآن كريم آمده كه مي».  كفورا
ها و  از َفطرَة من الرُسل پيغمبر را فرستادم و مرگ بر مسيحي

ها را قبول ندارم.  اش اين است كه من آن ها؛ معني بر يهودي مرگ
گويد، آقاي دكتر سروش  گويم، قرآن هم نمي من نمي حتي باالتر،

گويد هيچ پيغمبري طرفدار  را قبول داري؟ آقاي دكتر سروش مي
رسد يا نه؟  م نيست. آقاي دكتر سروش صدايم به تو ميسپلورالي

  برايتان بخوانم؟  يل داري؟ عبارتپيغمبر قبول ندارد تو چرا قبو

كردند،  گويد پيغمبران همه را دعوت به دين خودشان مي مي
گويد،  دين خودم، يعني اديان ديگر را قبول ندارم. هم قرآن مي

 140ي  گويد. صفحه گويد، هم آقاي دكتر سروش مي هم عقل مي
هر پيغمبر و هر پيشواي مذهبي فقط به «گويد:  اين كتاب مي

تواند پلوراليست  كند، يعني هيچ پيامبري نمي ود دعوت ميدين خ
داند،  دانند، عقل ما هم كه باطل مي باشد. پيغمبران كه باطل مي

   
  نبويان:

 دكتر آقاي
 قبول را سروش
 آقاي داري؟

 سروش دكتر
 هيچ گويد مي

 طرفدار پيغمبري
. نيست وراليزمپل

 دكتر آقاي
 صدايم سروش

 يا رسد مي تو به
 قبول پيغمبر نه؟

 چرا تو ندارد
   داري؟ قبول
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گويم روي همين قرآن كريم  داند، من مي قرآن هم كه باطل مي
تبار يك جا  ي بعد هم همين باشد، آقاي علوي بحث كنيم. جلسه

خواهيم قبض و بسط را  طرف نرو. مي طرف و آن بايست و اين
بحث كنيم، و از راه قبض و بسط اثبات كنيم؟ من حرفي ندارم. 

گويد خدا بچه دارد، هم اسالم حق  كه مي هم مسيحيت حق است
گويد خدا بچه ندارد. حق هم مطابق با واقع؛ يعني  است كه مي

داند داشته  هم خدا بچه دارد و هم ندارد. خدا هم، بيچاره، نمي
  . داشته باشدباشد يا ن

ات  يك نفر، گفتم مرادت از اين نوشته گفت رفتم پيش كسي 
گفت  .مرادم اين نيست ؟اين است، گفت بابا مگر من اين را نوشتم

فهمي. خدا خودش هم متوجه  نه مرادت را خودت هم نمي
گويم، آقاي دكتر  شود كه بچه دارد يا ندارد؟ اصالً من مي نمي
زدند، خب  ها هم اين حرف را مي آن گويند، ها مي فرمايد آن مي

گويند يك دين حق است،  ها هم مي ها هم مؤيد ما؟! آن پس آن
م باطل شود، بعداً خدمت سبگذاريد همان دين مسيحيت، پلورالي

م سرسيم كدام حق است. ما االن در بحث پلورالي ها مي دين
گويند فقط گاوپرستي حق است. خب  ها مي هستيم. گاوپرست

ها هم استدالل دارند قبول،  م باطل است. آنسپلورالي باشد، پس
ي اديان باطل هستند؟  آورند، همه براي ادعايشان استدالل مي

دانند. با اين حساب  ايرادي ندارد. پس حتماً يك دين را حق مي
ها نيز فقط يك دين را حق  پس پلوراليزم مردود است. ما مسلمان

س همه متفق هستيم. من م باطل است. پسدانيم. پس پلورالي مي
گويم از محل بحث خارج نشويم. سؤال من شفاف است؛ شفاف  مي

ي  ي اقوام، كه همه و فارسي؛ لري هم نيست. براي سالمتي همه
  دانم، يك صلوات بفرستيد.  ها را از خودم بهتر مي آن

  
  

  نبويان:

 ها گاوپرست
 فقط گويند مي

 حق گاوپرستي
 باشد، خب. است
 پلوراليزم پس

ما  .است باطل
ها نيز  مسلمان

فقط يك دين را 
دانيم.  حق مي

پس پلوراليزم 
  باطل است.
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پرسش من روشنِ روشن است. اين قبض و بسط دليل اول 
  ل دوم يا دليل سوم، تا دليل دهم است، موافقيد برويم بر سر دلي

ديگر؟ اما يك جايي اين دليل را توضيح دهيد و ادامه دارد 
بسته درست است؟ پيغمبر يك  بگوئيد و اثبات كنيد  كه دست

ها را گفته  شيوه را فرموده است، و فرض بگيريم همان حرف سني
است. اصالً من در اين مقام نيستم. اما  بحث اين است كه ما 

تواند حق باشند. آقاي دكتر اشاره كردند كه  وييم هردو نميگ مي
قدر ساده نگيريد. آقاي كانت خدمت كرده است. اين  واقعيت را آن

جواب من شده است؟ من سؤال منطقي دارم، كانت اشتباه كرده 
است. اگر اشكال ندارد، خدا و پيغمبر و قرآن و انجيل را كنار 

قبول داريد، روي  اگر كانت رابگذاريم، به كانت مراجعه كنيم؛ 
ي  چرا كانت اشتباه كرده است در مقولهكانت بحث كنيم. 

  حساس...، 

  آقاي دكتر االن وقت نيست... مجري:

بله، هرچه كه صالح شماست. پرسش من روشن  نبويان:
  است. 

بله، استدالل منطقي؛ حرف من اين است.  تبار: علوي
مشخصي درمورد  بر ديدگاه  ي قبض و بسط مبتني نظريه

ي رئاليسمِ شناسي است و در آن ديدگاه، كه برپايه شناخت
قدر عريان ساده و غيرپيچيده نيست. آن  پيچيده است، واقعيت آن

بودن دست منظورم آن است كه  زنم درمورد بسته مثالي كه مي
كنيم، خيلي هم آشكار  بگويم واقعيت برخالف آنچه كه ما فكر مي

ي  بلكه پيچيده است. اگر شما نظريه و صريح و روشن نيست،
ي قبض و بسط را بپذيريد، آن وقت بايد  شناسانه شناخت

  
  

  علوي تبار:

 يك واقعيت نه
 يك و چهره
 نه و دارد، وجه

 كه هايي شناخت
 و واقعيت هر از
 اش چهره هر از

 گيرد مي صورت
 شناخت يك

.  است مشخص
 به موضوع اين

 ها ذهن تعداد
   شود،	مي مختلف
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ي آن پيامدها اين است كه  پيامدهاي آن را هم بپذيريد. ازجمله
اي است از  كنيم درآميخته هايي كه درمورد جهان ارائه مي شناخت

يكي  چون واقعيت .كند واقعيت و ذهن ما، كه فعاالنه نقش ايفا مي
است، وگرنه در اين تئوري واقعيت هم ابعاد مختلف دارد. پس 
ربط واقعيت خيلي روشن است، چون نه واقعيت يك چهره و يك 

اش  هايي كه از هر واقعيت و از هر چهره وجه دارد، و نه شناخت
گيرد يك شناخت مشخص است . اين موضوع به تعداد  صورت مي

دست  ها به اي از شناخت جموعهشود، بنابراين ممي متفاوتها  ذهن
ها را به تنهايي واجد حقيقت توانيد يكي از آن آيد كه شما نمي مي

طور، است. در  توانيد گفتگو كنيد. در علم هم همين بدانيد. مي
يا » تييكاميون ساِينتيفيك«تمام علوم ما يك چيزي به نام 

تئوري داريم، كه نهايتاً درمورد درستي و رد يك » العلمجماعت«
علوم اجتماعي نگاه كنيد، براي مثالً  بهكند. شما االن داوري مي

ها طرفداران تئوري دارد كه هر كدام آن 8ـ7وقوع انقالب، شما 
  متعدد دارند. 

بينيد.  ها را مي كنيد، اين تئوري از بيرون هم كه نگاه مي
ها از نظريات خودشان دفاع  طرفداران هركدام از اين تئوري

بينيد هر  كنيد، مي نگاه مي قضيهاما شما كه از بيرون به  كنند، مي
تواند واجد بخشي از واقعيت باشند و بخشي از  ها مي كدام از اين

اند. به ها درست ي اين تئوري حقيقت را بنمايانند. بنابراين همه
اين معنا كه همه در درون خودشان بخشي از حقيقت را نمايان 

شناسانه  ي شناخت اش يك نظريه هكنند. قبض و بسط پشتوان مي
است و آن تئوري پيامد دارد، هم درمورد نگاهتان به واقعيت، هم 

كند.  درمورد فهمتان از آن. رئاليسم پيچيده هر دو را دگرگون مي
ي  گويم در خدمت نظريه دليل است كه من مي همين بنابراين به

ربط  بيها  گيرد. بنابراين آن مثال هاي مستقيم قرار مي صراط

  
  

  علوي تبار:

 اين ي همه بنابراين
. اند	درست ها تئوري

 همه كه معنا اين به
 خودشان درون در

 را حقيقت از بخشي
. كنند مي نمايان
 بسط و قبض

 يك اش پشتوانه
 ي نظريه

 شناسانه شناخت
 تئوري آن و است
 هم دارد، پيامد

 به نگاهتان درمورد
 درمورد هم واقعيت،
  .آن از فهمتان
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دهد كه واقعيت، كه فقط چشم و  ها نشان مي نيست. آن مثال
ها كامالً متفاوت است.  ديدن نياز داشته است، در تلقي مسلمان

بسته نماز  قدر صريح است، پيامبر دست چرا واقعيتي كه آن
باز؟ چرا واقعيتي به اين سادگي در  خواند يا ايستاده؟ يا دست مي

را ايجاد كرده است؟ درحالي كه ها اين تفاوت  بين مسلمان
ها بار بر پيچيدگي آن  درمورد خداوند و نسبت آن با عالم، ده

ها مربوط و  شود. دقيقاً به همين دليل، تمامي اين مثالافزوده مي
ه، يك تئوري، انشناس  مرتبط هستند. زيرا يك دستگاه شناخت

ن گوييم دي دهد. مگر ما نمي بين عين و ذهن مي  درمورد نسبت
حق يعني دين منطبق بر واقع؟ اينجا مدعي است كه واقعيت 

، يعني تئوري كه لكه متكثر است. فهم ما از واقعيتساده نيست، ب
ما از واقعيت هم به داليلي متكثر است. بنابراين هم واقعيت و هم 
فهم ما از واقعيت متكثر است. اين مبحث اساساً از همين دفاع 

توان استدالل هم مقبول است و مي نظرم دفاع آن كند، و به مي
سمت فهم متن و فهم واقعيت  براي آن آورد. پرسشي كه شما را به

ارتباط برقرار نمايد، باتوجه به نوع رد و قبول آن، بين اجزا راه مي
شود اين مبحث را  سازد. مي كند و درنهايت يك سيستم مي مي

شود،  وط ميشناسي ما مرب تر استدالل كرد. اين به شناخت مفصل
كه شناخت ما از جهان گزينشي است. تحت تأثير بعضي از مسائل 

اش در آن تئوري  ها همه بينيم. اين اي از واقعيت را مي فقط چهره
دليل است  همين شناسانه دارد و به ي معرفت قبض و بسط پشتوانه

  آيد.  كه به كمك نظريه مي

  آقاي دكتر فرمايش شما همين است؟ نبويان:

  بله، عرض كردم من در ابتدا توضيح دادم.  بار:ت علوي

  علوي تبار:

 از ما شناخت
 گزينشي جهان
 تحت. است
 از بعضي تأثير

 فقط مسائل
 از اي چهره

 را واقعيت
 ها اين. بينيم مي

 آن در اش همه
 و قبض تئوري

 ي پشتوانه بسط
 شناسانه معرفت

 و دارد
 دليل همين به

 كمك به كه است
  .آيد مي نظريه
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ي دكتر سروش، چون پس تا اينجا و به گفته نبويان:
اين را من  .ها مختلف است، يك واقعيت چند اليه است واقعيت

 5ـ4جواب بدهم، تا اصل مسئله حل شود. اين بحث قبض و بسط 
بخش دارد. من ميل داشتم آقاي دكتر وارد بحث شود، آخر هم 

شود، چه چيزي منبسط  شد. باالخره چه چيزي منقبض مين
اي داشت آقاي دكتر سروش كه اسم  شود؟ اصالً چه نكته مي

اش را گذاشته قبض و بسط؟ قبض و بسط در دين است؟  تئوري
در معرفت ديني است؟ در منابع معرفت ديني است؟ چه ربطي به 

قاي دكتر، بود، آبرقرار ي بعدي، اگر  محل بحث دارد؟ هيچ. جلسه
 8ـ7كنم هم من بروم دوباره مطالعه كنم، كه البته  من تقاضا مي

  شما مطالعه بفرماييد. هم ام،  اي من اين كتاب را خواندهمرتبه

م سپرسش من اين است كه اصالً اين دليل ارتباطش با پلورالي
اش را شما  ديني چيست؟ بحث خودش چيست؟ يك گوشه

ست، يعني چه؟ شما ببينيد همه فرموديد كه واقعيت چند اليه ا
رويد به سراغ يك گل.  هم حق هستند، اشكال هم ندارد؛ شما مي

، اول جوابش را من خودم اين مثال را زدم براي تأييد مسئله
گوييد عجب بوي خوشي دارد.  رويد و مي ميبه سراغ گل بگويم. 

گويد عجب  گويد عجب رنگ زيبايي دارد. يكي هم مي يكي هم مي
ي دارد. هر سه تا هم درست است، اختالف هم داريد. لطافت

ها باطل است و محال  گويند تعدد قرائت جوابش اين است كه مي
ها از امر واحد است؛ نه از امور متكثر، آن هم  است، تعدد قرائت

ايد، يك وجود هستيد، اما وحدت عرفي نه. شما يك انسان
نجا سه چيز را ميلياردها سلول داريد. وحدت فلسفي؛ ما در اي

دهد؛ يكي از  دهيم: يكي از بوي گل دارد گزارش مي گزارش مي
  رنگ گل؛ و يكي ديگر هم از لطافت گل. 

  نبويان:

رويد  به سراغ گل مي
گوييد عجب  و مي

بوي خوشي دارد. 
گويد  يكي هم مي

عجب رنگ زيبايي 
دارد. يكي هم 

گويد عجب لطافتي  مي
دارد. هر سه تا هم 

درست است، اختالف 
اريد. جوابش اين هم د

گويند  است كه مي
ها باطل  تعدد قرائت

است و محال است، 
ها از امر  تعدد قرائت

واحد است؛ نه از امور 
  ر.متكث
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ها مختلف است، اصل حرفش باطل است.  گويد قرائت آنكه مي
ي واحد.  ي جمع مسائل واحد در مسئله گويند مغالطه ها را مي اين

را كشته است. يعني چه؟ يعني كسي با ماشينش زده دو نفر 
ام يا  گويد آقاي قاضي من انسان را كشته برندش دادگاه، مي مي

گويد: يك  گويد بله، انسان را كشتي، حيوان نبود. مي نه؟ مي
انسان بود. پس اگر ديه بخواهي از من بگيري، فرق است بين 

لحاظ، نوعشان واحد  وحدت نوعي و وحدت شخصي. دو انسان به
در اينجا سه چيز داريم: يك واقعيت  است، اما شخصشان...؛ ما

واحد در عين اينكه واحد است، كثير است. اين تئوري اجتماع 
گويد  نقيضين است. باالخره يا واحد است و يا نيست. يكي مي

توان گفت گويد زمين آبي نيست، نمي ست، و يكي مي آسمان آبي
اند. چه ربطي دارند به ها مختلف است و همه هم حق قرائت
گويد مگر اسالم نگفته قرآن بطون دارد، اين را اينجا  يگر؟! ميهمد

آقاي دكتر سروش مطرح كرده است، هفت بطن، هفتاد بطن، 
هاي مختلف داشت و همه هم حق  شود قرائت ديديد پس مي

زند و دومي از  باشند. جوابش اين است. يكي از بطن اول حرف مي
گويد. اينها چه  بطن دوم. يكي نيز از بطن سوم قرآن سخن مي

ربطي دارند؟ كسي مدعي است كه محال است و باطل. پس در 
  محل بحث بايد دقت كرد.

اي كه شما فرموديد كه اين بحث واقعيت واحد  اما آن نكته
گويم سَلمنا. فرمايش آقاي  است؛ واقعيت متكثر است، بنده مي

دكتر سروش درست است؛ واقعيت متكثر است و فهم ما هم 
اال باز چه ربطي به محل بحث ما دارد؟ محل بحث ما متكثر. ح

گوييد حق هستند يا نه، يكي  اين است اين كثرتي كه شما مي
است و  Xگويد اين واقعيت  دهد مي دارد از واقعيت گزارش مي

  نبويان:

بحث ما اين است 
اين كثرتي كه شما 

گوييد حق  مي
هستند يا نه، يكي 

دارد از واقعيت 
دهد  گزارش مي

گويد اين واقعيت  مي
X  است و يكي

واقعيت  گويد اين مي
X  نيست. يكي

گويد خدا بچه  مي
گويد  دارد، يكي مي

، مرگ »قاتلهم اهللا«
هايي كه  بر اين

  گويند. مي
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گويد خدا بچه دارد،  نيست. يكي مي Xگويد اين واقعيت  يكي مي
  گويند.  كه ميهايي  ، مرگ بر اين»قاتلهم اهللا«گويد  يكي مي

ها  ما اصالً نه مسلمان و نه مسيحي هستيم، باالخره يكي از آن
دهد محال است. بر اين اساس كه بايد درست باشد. عقل ندا مي

هاي متناقض بزنيم. اكنون بحث  شود حرفواقعيت كثير است نمي
ديد موسي يك «خانه و بحث شبان.  فيل را مطرح كردند و تاريك

شويم  ر اين بحث به سوي شعر هم كشيده مي...، د» شباني را
هاي عقالني؟ موسي و شبان  ديگر. چه ربطي دارد به محل بحث

اند؟ كدام سند تاريخي  چه كسي گفته است همديگر را ديده
خواست نگويد، مگر  گويد؟ چون مولوي گفته است؟ مولوي مي مي

پرستي  ي شخصيت ها مغالطه مولوي حجت است براي ما؟ اين
م است، از سگ سكه قائل به پلورالي گويد كسي ولوي مياست. م

تر است. مولوي قائل به  تر است. از حيوانات هم پست هم پست
-ام. ميم است؟! من متنش را در كتاب فيه ما فيه آوردهسپلورالي

گويد جراحي بود كه نزد مولوي رفت و گفت شاگردانت شراب 
؟ طرف گفت به اند. مولوي مي گويد شاگردان من؟ شرابخورده

گيري؟ گفت تو بگو چرا من چه ربطي دارد و چرا به من ايراد مي
دهد كه پدر مادر ما مسيحي مسيحي هستي؟ شخص پاسخ مي

ي خودش را در زباله و آشغال و  بودند. مثل اينكه سگي كه بچه
آورد، يك حاكمي اين سگ را ببرد داخل قصر؛ در تيغ به دنيا مي

ها مرا به  روم چون پدر مادرم توي آشغال بعد سگ بگويد من نمي
فهمد، و  گويد يك سگ مي شود كه مياند. پاسخ اين ميدنيا آورده

فهمي كه نبايد پيرو حرف پدر مادرت باشي؟  آن وقت تو نمي
منتظر بودم بحث به اينجا كشيده شود و نشد. من عرضم واضح 

رد، اصالً ديگران تحميل ك به واضح است. اما اينكه فرموديد نبايد
ها حق است و بعد  ها نيست. ما فقط بدانيم يكي از آن بحث اين

	نبويان: 	

گويد  مولوي مي
كه قائل به  كسي

پلوراليزم است، 
از سگ هم 

تر است. از  پست
حيوانات هم 

تر است.  پست
مولوي قائل به 

  پلوراليزم است؟!
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اصالً اگر نپذيريد، هيچ ايرادي ندارد. داريم يك بحث علمي مطرح 
كنيم. در ميان اين هياهوي اديان مختلف، كه ادعاهاي  مي

گويد يك حق وجود دارد. فرقي ندارد.  متناقض دارند، عقل مي
كنيم. همه  ت. ما هم تحميل نميشما بگو گاوپرستي حق اس

گاوپرست شويد، همه مسلمان شويد.  اصالً بحث تحميل نيست. 
توانيم  كنيم. مي منطقي ميدينيِ عقالني داريم يك بحث برون

گويد گاو  كه مي گويد گاو مقدس است با كسي بپذيريم كسي مي
مقدس نيست هر دو درست است. هر دو درست. پس دائم ما را 

چون واقعيت  دانيد چرا كثرت است؟  يد به كثرت. ميحواله نده
ها، كه اين حرف هم باطل محض است.  تودرتو است، از اين حرف

به جايش كه برسد، نكته مطرح شود، در اين باره هم من عرض 
ها متكثر است.  خواهم كرد. بگوييم واقعيت تودرتو است و فهم

گويد  كسي كه ميگويد،  گونه مي كنيم؟ آنكه اين  باشد، حاال چه
داند درست است. اصالً  گويد ندارد، مي خدا بچه دارد و آنكه مي

گويند. اما باز هم ادعاي  ها درست مي فرض بفرمائيد مسيحي
تحميل «بحث اجتماعي نيست. م باطل است. اصالً سپلورالي
آميز بود، گفتم ما  ، خب باشد، چشم، بحث زندگي مسالمت»نكنيد

يد خودشان بپذيرند، نپذيرفتند. اسالم هرجا قبول داريم، همان، با
دادند كسي حق ندارد  طور بود. دستور مي كرد همين حمله مي

كليساها را خراب كند. اگر هم مردم خواستند، استفاده كنند . اگر 
هم نخواستند، استفاده نكنند. اين دستور پيغمبر است. پس ما 

ديني قبض و  كنيم. بحث اول به لحاظ برون وقت تحميل نمي هيچ
نظر بنده هيچ ربطي ندارد و من  ي ديني به بسط و اين تجربه

اي باشد، آقاي دكتر هم يك بار ديگر ي بعدي ام اگر جلسه آماده
ام بحث شود.  اين قبض و بسط را كامالً مطالعه كند. من آماده

آقاي دكتر همين كتاب را، كه فرموديد، من حاضرم در بخش 

  

  

  

	نبويان: 	

گويد  كسي كه مي
دا بچه دارد و خ

گويد ندارد،  آنكه مي
داند درست  مي

است. اصالً فرض 
ها  بفرمائيد مسيحي

گويند.  درست مي
اما باز هم ادعاي 

ل پلوراليزم باط
است. اصالً بحث 
  اجتماعي نيست.
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ود، هيچ اشكالي ندارد. منتها بحث اش بحث شدينيي  تجربه
 روشن باشد، ارتباط بحث هم همچنين. 

 باشند،ي بحث  كننده آقا بايد تمام چون در نهايت حاج مجري:
  بندي كنيد.  اگر مايليد، در يكي دو دقيقه جمع

رنگي اسير رنگ شد، موسي  كه بي هرحال چون بهتبار:  علوي
شود از مولوي، با  ر ميدانم چطوبا موسي در جنگ شد. بنده نمي

هرحال بحث بر  م قرائت كرد؟ بهساين نوع شعر، چيزي جز پلورالي
است. يعني   م نجات را پذيرفتهسسر اين بود كه ظاهراً پلورالي

هايي كه صادقانه ايمان بورزند، و اخالقي زندگي  اينكه انسان
ها درواقع امكان نجات برايشان وجود خواهد داشت.  كنند، اين

م در حقانيت، كه حرف ما فقط اين بود كه اگر سند پلوراليما مي
ها صادقانه و با جديت و با روش درست پيش بروند، ديگر  انسان
هرحال  اش را نبايد مالك قضاوت و داوري قرار داد. اين به نتيجه

شدن به حقيقت و  در حد توان انساني است، و براي نزديك
شناسي ما، نگاه ما  معرفتهرحال  كند. به رسيدن به آن كفايت مي

طور كه نشان داده  به وحي و متون وحياني كامالً، و همان نسبت
 شد، در قضاوت ما درمورد حقانيت يا عدم حقانيت اديان متعدد

گذارد؛ به ويژه درمورد مذاهب مختلف هم ما بايد  موجود اثر مي
ها هم تبيين مشخصي را  ديدگاهي داشته باشيم كه درمورد آن

هاي اصلي مطرح شد، حاال  وبيش استدالل نظرم كم كنيم. به ارائه
تر بحث و شاءاهللا در جلسات ديگر خيلي ريزتر و دقيق بايد ان

  گفتگو شود. 

كنم. اگر زماني جسارتي هم شد،  من خيلي تشكر مي نبويان:
تبار يا خدمت دوستان، عذرخواهي از خدمت آقاي دكتر علوي

ود. بحث اثبات حقانيت است و كنم. مدعاي بحث يادمان نر مي

  علوي تبار:

شناسي  معرفت
ما، نگاه ما 

به وحي و  نسبت
متون وحياني 

كامالً، و 
طور كه  همان

نشان داده شد، 
قضاوت ما  در

درمورد حقانيت 
يا عدم حقانيت 

 اديان متعدد
موجود اثر 

  گذارد؛ مي
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تبار هيچ دليلي تا اينجا براي اصل كثرت ارائه  آقاي دكتر علوي
نكردند. بحث حقانيت اديان يا فرَق مختلف در يك دين را هم من 

ها متوجه شوم. پيشنهادم اين است كه  نتوانستم از فرمايش آن
اي قرار است باشد، استدالل محكم دكتر سروش را  اگر جلسه

ي ديني است.  سخ بدهيد كه يكي قبض و بسط و ديگري تجربهپا
البته براي بقيه شعر است. موسي با موسي در جنگ شد، چون به 

پرستي همين  ي شخصيت رنگي رسيد كان داشتي. مغالطه بي
گوييم. چون او  گويد ما نمي گويم. او مي گويد. من نمي است. او مي

نجا جا ندارد من برايتان گويد دليل بر حقانيت نيست. حاال اي مي
بگويم مولوي چه چيزهايي گفته است. اينجا اين رشته را نداريد، 

ي مهندسي هم نداريد.  نداريد. رشتهكه ي پزشكي  داريد؟ رشته
گويد، بحثي مطرح  داريد؟ پس بنده در اين باره كه مولوي چه مي

كنم. آخر جلسه است و براي اينكه سرحال شويد، ما هم نمي
گويد ما هم قبول داريم. آقايان  م مولوي هرچه مييگو مي

ي مهندسي، چون بحث از اين شد كه مولوي  دانشجوهاي رشته
  گويد:  به پزشكان مي گويد، عرض كنم كه نسبتچه مي

    آن طبيبان را بود بالي دليل

  وين دليل ما بود وحي جليل

گيرند؟ از چه چيزي  ؟ آزمايش ميكجاما كجا و پزشكي 
  گيرند؟ از مهندسي عمران.  مي آزمايش

  

  

  اين همه علم بناي آخور است      

  كه عماد بود گاو و اُشتر است

	نبويان: 	

ي  مغالطه
پرستي  شخصيت

همين است. او 
گويد. من  مي
گويم. او  نمي
گويد ما  مي
گوييم. چون  نمي

گويد دليل  او مي
بر حقانيت 

  نيست.
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  يك طويله بسازيم ديگر.

    بهر استبقاء حيوان چند روز

  نام آن كردند اين گيجان رموز

خواست نگويد. اين  مولوي گفته ديگر است. مولوي گفته مي
-و دكتر سروش سه دليل اين است كه چون او شعر گفته است

شود چهار مصداق از اين ده تا اصطالحش، شعر مولوي است، نمي
فهمم، به خدا قسم آقاي  مالك قرار داد. من راستش واقعاً نمي

بودنش   گويند اَالنديشه است، اين انديشه دكتر سروش مي
خوانيم  كجاست؟ كمي بحث منطقي داشته باشيم. شعر مولوي مي

نظر بنده. اين صالح نيست،  هيم بهدو به خورد ديگران مي
شاءاهللا  كنم. ان بگذريم. عرض بنده تمام، خيلي عذرخواهي مي

  ي بعدي هم باشد.  منتظريم جلسه

  شاءاهللا. بر محمد و آل محمد صلوات.  ان مجري:

                     

                        

             

  

                               

  پايان                                       

  

  

  
  نبويان:

من راستش واقعاً 
فهمم، به خدا  نمي

قسم آقاي دكتر 
گويند  وش ميسر

اَالنديشه است، 
  اين انديشه

بودنش 
  كجاست؟


