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  (قسمت نهم) تلگرامدر کانال با دکتر سروش دباغ  پرسش و پاسخجلسه 

  .میکنم طرح را رفیعی جناب نخست،پرسش فراز بعنوان
  :اند پرسیده ایشان
   چیست؟ موجود و وجود بین تمایز باره در هایدگر نظر از شما تفسیر

   گفت؟ سخن نمیتوان وقتی دارد سکوت بر تاکید رساله آخر بند در ویتکنشتاین چرا
 همان رحش براي زبان گیري بکار در سعی  هایدگر ولی میگذارد انگشت ها حوزه برخی در زبان  محدودیت بر ویتکنشتاین چرا
  دارد؟) وجود بررسی(  ها حوزه
  دارد؟ را میکند بیان هایدگر که منظري از را وجود به پرداختن توان انسان آیا
 تقابل دربحث آیا آخر ودر شد؟ نخواهیم شناسی معرفت درگیر باز شویم) انتولوژي( وجود از آگاهی حوزه وارد میخواهیم وقتی آیا

  شد؟ نخواهد تمام شناختی معرفت سود به وجودشناختی و شناسی معرفت
 در زند، می موج آن در خوبی بصیرت نظرم به دارم، همدلی هایدگر روایت به موجود و وجود میان تفکیک با

 سپهري "نگاه ام هیچ، ما " دفتر اشعار تبیین جهت هایدگري تفکیک این از ،"سپهري الجوردي فلسفه " مقاله
 کوتس درباره.  ببینید ام "سپهري الجوردي فلسفه " کتاب در را مقاله این است خوب ام، کرده استفاده

 همچنین " و "عنام  و سکوت " کتاب در "تراکتاتوس در سکوت " مقاله در آن از مختلف هاي تلقی و ویتگنشتاین
 میان از شخصا. دکنی مراجعه منابع آن به خوبست ام، نوشته تفصیل به "فلسفی -منطقی رساله شرح و ترجمه "

 باب رد " انتشارم دست در کتاب مقاالت از یکی در. دارم همدلی  »خنثی سکوت«  با چهارگانه، هاي سکوت
 کنم، عرض باید شما، انتهایی پرسش 2 به ناظر.  ام نوشته باب این در  نیز "ویتگنشتاین محوریت با: تحلیلی فلسفه

 معرفت مباحث هب پرداختن از را بما کلمه، هایدگري معناي به انتویک  و انتولوژیک مباحث به پرداختن نظرم به
 مباحث اب آن فارق فرق و دارد را باال دست و است مهم فلسفی مباحث در ورزي استدالل. دارد نمی باز شناختی

 البمط ارزیایی و نقد در چه کتابها، و مقاالت در هایم ایده طرح در چه  شخصا. است عرفانی و ادبی و ذوقی
.  »الدلیل بناءا نحن«  غزالی، تعبیر به. گذارم نمی فرو را شناختی معرفت توجیه و صدق جانب گاه هیچ دیگران،

. کند نمی گتن دیگري بر را جا یکی شناختی؛ معرفت مباحث هم بود، شناختی وجود مباحث دلمشغول باید هم
 در.  کرد زازد دلیل گلیم اندازه به را مدعا پاي و گفت سخن مدلل باید نیز شناختی وجود  مدعیات تقریر در

  ....ام کرده یاد »نحیف متافیزیک«  تعبیر از ، باشید دیده اگر ،"مدرن عرفان " مقاالت سلسله
  

  .هشترودي جناب از دوم پرسش سراغ میرویم
  تفکرمان درتاریخ وماندگار است ستودنی دینی روشنفکري زمینه در تالشتان

  هستیم؟ یکانت دکارتی سوبژکتیویسم اسیر ما که براین مبنی را عزیز دکترعبدالکریمی فرمایش این دارید قبول ) 1سوال
  هست؟ سوبرکتیویسم ازاین گسست امکان  حضرتعالی نظر به پاسختان بودن مثبت درصورت )2سوال
  میدانید؟ درچه را موانع واگرنیست پیشنهادمیدهید؟ پلنی و طرح چه واکنونیمان اینجایی ایران براي هست اگر) 3 سوال

 خانوادهو شما ازپیش بی مندانتان عالقه بدانید ولی میگذارید پاسخ بی را بنده ایمیل همین براي است شلوغ سرتان یحتمل
 رسانایتان مهه الکن مهیانیست صداوسیمایمان همچون کانالهایی ازطریق وسیعتان حضور امکان وگرچه میدارند دوست را روشنفکریمان

 هست.
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 هایی پیام و اه ایمیل حجم مانده، پاسخ بی شما ایمیل اگر ببخشید. عزیز هشترودي آقاي شما محبت از ممنون
 با فتگوگ مجال اینجا که خرسندم ماند، می دور چشمم از آنها از برخی است، زیاد حقیقتا کنم، می دریافت که

 ایران که یامیا فهمم، می را ایشان مدعیات.  هستم آشنا آنها با عبدالکریمی، دکتر مطالب درباره. شده فراهم شما
 موضع تفاوت الناع و  ابراز جنس از بیشتر ایشان سخنان کنید، مالحظه. ایم کرده گفتگو زیاد ایشان با هم بودم

 فلسفی، موضع فاختال طرح و اعالن صرف اما میکنند، تقریر را دکارتی  سوبژکتویسیم بدیل موضع یعنی است،
 را بدیل موضع و هنمب فرو را کانتی -دکارتی شناسیِ معرفت باید من چرا دیگر، تعبیر به. آید نمی حساب به دلیل

 کسی چرا که ینمنمیب دلیلی شخصا من شده، طرح مبانی اختالف سخنان، سنخ این در چیز، هر از بیش کنم؟ اختیار
 متفاوتی و دیلب موضع هایدگر  فقط چون کند، اخذ را هایدگري نگرش و بنهد فرو را کانتی شناسیِ معرفت باید

 وضعم و کرد عدول »دینی معرفت« از بحث در شناختی معرفت حجیت و صدق از باید چرا کند؟؟ می طرح را
 دلیلی  کم دست ونکن تا من. نمیآید حساب به  دلیل که فلسفی مبانیِ اختالف بیان صرف  کرد؟؟ اختیار را بدیل

 استدالل گرفتن جدي چیز، هر از بیش بریم، می سر به آن در که کنونی وضعیت براي. ام نشده قانع و ندیده
 به که اموري نم،میک پیشنهاد را دینی سنت انتقادي بازخوانیِ دیانت، حوزه در و تفکرنقادانه برکشیدن و ورزي

  ...مشغولم بدان بضاعتم و بشري طاقت قدر
  

  .است گرفته باال بهایئت موضوع سر بر بحث روزها این
 بهائیت یینآ خواندن باطل به باتوجه(معرفتی منظر از هم و) هاشمی فایزه خانم مسئله به توجه با(سیاسی منظر از هم بسیاري عزیزان

  .دارند ها پرسش گرانقدران، شما توسط آیین این پیروان خواندن رستگار سویی از و) گرانقدرتان پدر توسط
  :است زیر شرح به ها پرسش آن از یکی
 دنش رستگار قابل را ها آن هم دیگر طرف از و است باطل بهاییت آیین فرمودید طرف یک از. گرانقدر استاد خدمت سالم با"

  رستگارند؟ نیز داعشیان آیا شکل همین به است؟ جمع قابل چگونه. میدانید
 !کیست؟ "رستگار" شما معرفتی بینی جهان در ثانی در و! چیست؟ مومن از شما قرائت کل در اینکه دوم

 و انسانی و اخالقی  کار نظرم به پسندیدم، آنرا که کنم می عرض  هاشمی، فائزه خانم حرکت درباره ابتدائا
 قرائتی  با هاشمی، ائزهف  رفتار.  بود سنجانه نکته و شجاعانه نیز شد ایشان به که حمالتی به  شان پاسخ.  بود موجهی

 بحث انتو می منظر دو از بهائیان، درباره.  بود سازگار و متناسب کامال شناسم، می و دارم دینداري از من که
 باور بهائیت ینآئ هايآموزه به و معتقدم نبوت ختمیت به مسلمان یک عنوان به کالمی، و الهیاتی منظر از.  کرد

 ریفح است این" مقاله در چنانچه دینی، نواندیش  یک عنوان به حال، عین در. دانمنمی موجه را آن و ندارم
 در خداناباوران و دینی هاي اقلیت دیگر و بهائیان بنیادین حقوق به قائل ام،آورده نیز "نپیمایی باد تا دل اي

. انگارممی موجه غیر و ناروا اخالقا را آن شدن گرفته نادیده و نقض و کنممی دفاع آن از و هستم ایران جامعه
 زیادي همدلی عاصر،م فرانسوي فیلسوف لویناس، ایمانوئل با دیگران با روابط و مناسبات تنظیم چگونگی درباره

 و خالقیا انسانی مناشبات بخش قوام را "دیگري" به نسبت بودن گشوده و کردن لحاظ و آوردن نظر در و دارم
 هاي انسان باشد؛ من...  هموطن و همشهري و همکار و همسایه و دوست تواندمی "دیگري" انگارم؛می موجه

 که رفتاري ره. کشندمی رنج و کنندمی نرم پنجه و دست روزمره زندگی در مشکالت اصناف با که اي انضمامی
 ما مثل هک هایی انسان باشد؛ پیرامونی هاي انسان خوارداشت و "انسانی کرامت" انگاشتن نادیده متضمن

 فرو و ستا ناموجه اخالقا اند،کرده اختیار را دیگري زیست نحوه و دارند امور از دیگري تلقی و اندیشندنمی
  .ایشان عقاید با نه است افراد با کردن مدارا. نهادنی
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 قد تمام حال ینع در و نینگاشت موجه را آن و بود مخالف کسانی...  فلسفی الهیاتی، سیاسی، مواضع با توانمی
 س،پ.....                                                                                                             کرد دفاع ایشان شهروندي و بنیادین حقوق از
 هاي ایده با انمسلم یک عنوان به نیز، االهیاتی لحاظ به. میکنم دفاع بهائیان حقوق از قد تمام حقوقی منظر از

 یا و یحیمس یک که همانطور ؛ ندارم همدلی یهودیان و مسیحیان مواضع با که همانطور ندارم؛ همدلی  بهائیان
 و ستمه پلورالیست چون حال عین در ندارند، باور مسلمانان االهیاتی هاي آموزه به بهایی یک و یهودي یک

 بهائیان، معمو معتقدم  دارم، باور " نجات پلورالیسم" به ام، اورده هایم نوشته و ها مصاحبه از برخی در چنانکه
  .اند مهتدي و شوند می رستگار مسلمانان و مسیحیان و یهودیان عموم نظیر
  

 و مشکل یبلوچ و ترکمی عربی، کردي، ترکی، مادري زبان به تحصیل حق اندیشمند و ورز فلسفه یک عنوان به شما نظر از آیا
 و مانع ایران ي محروسه ممالک هاي هویت و ها زبان بالش و گسترش بسط، آیا) 2 ؟ میکند ایجاد کشور رسمی زبان براي خطري

 شما آیا) 4 ؟ ناحق یا است حق طلبی جدایی و فدرالیزم  سیاسی ي فلسفه منظر از آیا) 3 ؟ است ایرانی هویت و فارسی زبان براي سدي
 هویت و ها زبان زا دفاع و  ا.ا.ج و پهلوي رژیم آسیمیالسین سیاست  خصوص در چتاکنون برجسته متفکر و زبان فارسی یک عنوان به

  ؟ اید نوشته ي مقاله ستم تحت هاي

 خطري امر نای نظرم به شناسم، می رسمیت به را مادري زبانهاي به تحصیل حق شخصا عزیز، بیوکوند آقاي
 فدراتیوِ کشور در هم االن ندارم، مشکلی فدرالیزم با سیاسی، فلسفه منظر از. کند نمی ایجاد کشور رسمی زبان براي

  دولت ونچ مستقلی هاي دولت شناختن رسمیت به و حفظ با مرکزي پارلمان وجود:  کنم می زندگی کانادا
 تا.  بینم می رتبمت ان بر سوئی نتایج و آثار و نیستم  همدل طلبی جدایی با حال عین در کبک؛ دولت و  انتاریو
 هاي اقلیت نبنیادی حقوق از مقاالتم، و ها مصاحبه از برخی در اما ام، ننوشته مستقلی مقالۀ ، زبانها درباره کنون
 روي زا را "دینی نواندیشی در پذیري دگر و رواداري  "            مصاحبه خوبست.  ام کرده دفاع قومی و دینی
  ....است شده منتشر قبل ماه 5-6 مصاحبه این بخوانید، سایتم

  
 بنده به ارک جز که پژوهشی هاي طرح.بکارم مشغول پژوهشی موسسه یک در اکنون و. هستم اجتماعی علوم ارشد کارشناسی ندهب
 شود می بموج آموزشی نادرست سیستم که این به توجه با.  است متقاضی دانشجویان براي نامه پایان گردآوري حوزه در سپارن می
 باشم ارک به نیازمند اگر و ؟ است درست اخالقی نظر از من کار آیا.  کند واگذار دیگري نهاد به را خود علمی وظیفه این دانشجو که

   ؟ چطور
 .  دارم نظر مد را شرایط دو که دارید عنایت محترم استاد

 هرچند است، اینچنیناگر  مینویسید؟ و میکنید تهیه نامه پایان متقاضی دانشجویان براي که است این منظورتان
 دانشجو نامۀ پایان هیهت اموزشی، سیستم نادرستی. نیست موجه اینکار نظرم به اما هستید، کار به نیازمند که فهمم می

 التحصیل فارغ براي شایستگی ننویسد، نامه پایان و نکشد زحمت که دانشجویی. نمیکند موجه را دیگر نهادي توسط
 عبارت که ودخ وظیفه دانشجو نیست روا نظرم به باشد، نامناسب آموزشی وضعیت  که هم چقدر هر ندارد؛ را شدن
  ....کند محول دیگري نهاد به را نامه پایان نگارش از باشد
  
  چیست؟ تعالی حق تشریعی اراده و تکوینی اراده رابطه شما نظرگاه از نجات پلورالیسم به اعتقادتان به توجه با
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 و قاصر جاهل باب اینجا یا ؟ میدانید کیفیت همان به هم ادیان سایر براي میدانید خاتم آئین پیروان براي که همانطور را سعادت آیا و
 میکنید؟ تفکیک هم از را مقصر

 با موضع این بتنس درباره.  نۀ "صدق پلورالیسم " به اما دارم، باور "نجات پلورالیسم " به نوشتم چنانکه بله،
 است رارق و  گرفته تعلق ادیان تکثر و تنوع این بر خداوند اراده که انگاشت چنین توان می خداوند، اراده

 و اغلبی نخو به آن تجلی و خداوند »هادي اسم«  به عنایت با. شوند رستگار مختلف، ادیان به گروندگان اکثریت
 رخت میان از مقصر و اصرق میان تفکیک باشد، اینچنین اگر  نکنیم؟ تبیین اینگونه را اراده این چرا عالم، در اکثري

 حافظ شعر این. ندشو می قلمداد سفره یک سر بر نشسته مختلف، ادیان به گروندگان و انسانها عموم و بندد می بر
 خداوند ادهار تحقق  را عالم بودن تو بر تو و طراري و آورد حساب به االهیاتی  موضع این با متناسب توان می را
                                        :           آورد حساب به

  کند طراري تو با تا ام فرموده منش گفتا/ ام بوده من تا طره زان ام نگشوده گره گفتم
  
 الزام هچ پس.دارد حجیت کاشف خود براي اوال نیز اون و.میباشد شخص تجربه و شهود و کشف جس از وحی که این به باتوجه"

  "عبادي. تشکر.فرمایید رو نظرتون میشم ممنون..کند تبعیت دیگران تجربه از که است دیگران اي بر عقلی
  قموشی جناب پرسش:دوم
 به رآنیق هاي آموزه و نبوي وحی دادن نسبت آیا ، قرآن مقدس کتاب از اولیه برداشت و دین از هرمنوتیکی دقیق فهم اساس بر"

 است کامل و است حق سرشت پاك انسان یک اشراق محصول اگر... نیست؟ عرفانی-اشراقی و گرایانه توهم نسبت یک دینی تجربه
 ست،باا حق قرآنی هاي اوست،آموزه درونی تجربه و او اشراق محصول قرآن و است سرشت پاك انسان یک محمد اینکه حکم به پس
 شتهفر نطق و وحی محصول را خود قرآن درحالیکه! است؟ سازگار دینی تجربه با و میکند نقض را خود چگونه حق این حال این

  "!میداند
 آنگاه است، خدایی رو از ایشان سخنان و است شده خدا از پر پیامبر که معتقدند سروش دکتر اگر بود پرسیده عزیزي اینکه سوم و
 !میخوانید؟ حدیث مثال براي و گیرید نمی قرآن آیات از را ایشان سخنان سایر چرا

 این توان می جدید، شناسیِ معرفت از) testiminoy(  »گواهی«  معرفتی منبع کردن وام با: اول پرسش درباره
 تبعیت آن زا ندارد اشکالی بگذارد، صحه آن بر و کند تصدیق را سخنی وثاقت شما عقل اگر. داد توضیح را امر

 ایراد اشدب درایت و تامل سر از و آگاهی به مسبوق که تبعیتی دهید؛ جاي خود معرفتی نظام در آنرا و کنید
 آنها از تبعیت ،بیاید بخش معرفت و آمیز بصیرت را) مقدس متن(   پیامبر سخنان کسی اگر حال.  ندارد معرفتی
 است موجه و معقول امري و ندارد اي شناختی معرفت اشکال

 اوردم، یشینپ پرسش به پاسخ در چنانکه باشد؟ گرایان توهم نسبت این چرا نشدم متوچه:  دوم پرسش پاسخ
 انجام را کار ینا معاصر دین فیلسوفان از برخی کرد؛ دفاع آن شناختی معرفت حجیت و "دینی تجربه" از میتوان

 هاي هفراورد« به ما ام، آورده  "حصولی علم و حضوري علم وحیانی، تجارب " اخیرم مقاله در چنانکه. اند داده
 مقدس تنم شناختیِ معرفت حجیت درباره میتوان. است حصولی علم جنس از آنچه داریم؛ دسترسی  »وحیانی

  آمیز  وهم سخنان با دیگرنسبتی قاعدتا شود، انگاشته موجه  اگر کرد، زنی گمانه است دینی تجارب فراوردة که
 دیگر ظیرن مقدس، متن با ما رابطه کنید، مالحظه هم، فرشته نطق و وحی دربارة. نمیکند نقض را خود و ندارد
 کالن ایده و طرح دادن بدست  با.فهمید باید و میتوان ها تئوري ذیل در را متن است، دیالکتیکی و تعاملی متون،

 .کرد تبیین را شده عرضه پیامبر بر انچه و وحی میان نسبت توان می آن ذیل در و
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 یعنی است، نالدفتی بین به موسوم آنچه رفت، آن ذکر هم "پرگار " اخیر برنامه در چنانکه:  سوم پرسش پاسخ
. دیگر منزلتی و حکم پیامبر، از مانده برجاي سخنان دیگر دارد، حکم یک مسلمانان منظر از قرآن، و شریف مصحف

 و ذومراتب مريا اصطالح به خدا، از شدن پر صدرایی، فیلسوفان و عرفا تلقی  با مطابق که باشید داشته توجه
 انحاء به  و گذارندب سر از را گوناگونی احوال) اسالم پیامبر(  نفر یک که  ندارد منافاتی اینرو از. است تشکیکی

 تواند می روحی و  باطنی تجارب این محصوالت و ها فراورده.  بشود پر خدا از مختلف سیاقهاي در گوناگون
  .گیرد قرار مختلفی  هاي مجموعه در  و باشد متفاوت

  
 کیست  رستگار و  چیست مومن و رستگارند هم داعشیها آیا که سوال دوم قسمت بهائت مورد در که دوستی جواب هست مقدور اگه
 فراوان تشکر با بدهید جواب

 کش اخالق و ستیز نانسا قرائتی که کسانی عموم بلکه داعشیان، تنها نه. ماند دوستمان پرسش از بخش این بله، 
 رغی و دینداران از اعم(  انسانها دیگر جسمانی و روحانی اذیت و آزار اسباب و دهند می دست به دیانت از

 رهایی دینداريِ بخش قوام آنچه. نمیشوند رستگار آورند، می فراهم لوایی هر تحت و نامی هر به  را) دینداران
 دینداري از اي نحوه. میکند برقرار ما عرفی اخالقی شهودهاي و اخالقی زیست  با که است نسبتی است، بخش

  .»داري انایم تو شیوه این از گر من کافرم«  ارزد؛ نمی هیچ به نباشد، اخالقی و نکند  اهلی و رام را انسان که
  

  :دهید کوتاه پاسخ لطفا. میپرسم یکجا بودند کرده طرح دوستان که را پرسش چندین آخر فراز بعنوان دکتر جناب
  !میخوابید؟ ساعات چند همچنین و میکنید مطالعه ساعت چند روزي شما اینکه اول: نخست

 دکتر را نشتاینویتک فلسفه آثار و قسمت کدام هستند، درگیر روزمره زندگی انضمامی امور با که خوانده، فلسفه غیر مردم براي:  دوم
  .بخوانند تا میکنید معرفی دباغ

   کنید؟ می معرفی است عالقمند ادبی و دینی مسائل به که کسی براي را کتابهایی چه:  سوم
  کنید؟ می معرفی را فوق موضوع دو ي درباره هایی کتاب چه ترجمه درخصوص ضمنا

  .نمایید رسشپ سروش دکتر از یا دهید قرار را مطالبی فلسفی تحلیل و مفهوم یک فلسفی تحلیل مراحل مورد در اند پرسبده: چهارم
 بارکلی مثل یهبق و نمیبینن رو....و کوه و درخت این یعنی چیه منظورشون نداره وجود واقعیتی ذهن از خارج میگن که اینا استاد:  پنجم

 واقعا سوال این ردکت نیست کوه اسم به مجردي تعین واقعیت در وگرنه میکنیم ادراك کوه ما رو کوه میگن یعنی چیه حسابشون حرف
  .)بشنوند شما زبان از بخواند،میخواهند را منابعی چه باید عزیز این مطالبی چنین فهم براي!(میکنه؟ اذیت منو داره

  زبان فلسفه باب در شروع براي کتابهایی)ششم
  اخالق ي فلسفه باب در شروع براي کتابهایی:هفتم
  شناسی معرفت باب در شروع براي کتابهایی:هشتم
  !!!          است سؤال 8-9  واقع در اما است، سؤال یک اسمش بله،

 به ساعت 11-10 روزي متوسط طور به همچنین میخوابم؛ ساعت 6,5 روزي  متوسط طور به:  اول سؤال پاسخ
 .مشغولم نوشتن و کردن تامل و خواندن

 می توصیه ار ویتگنشتاین "فلسفی -منطقی رساله " انتهایی بخشهاي و "ارزش و فرهنگ " کتاب: دوم سؤال
 مالک نوشته ،"تحکم و ویتگنشتاین " کتاب. ببینند است خوب دوستمان را کتاب این از من شرح و ترجمه. کنم

 ...کنم می توصیه هم را حسینی
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 را مثنوي و گلستان و بوستان  نظیر فارسی کالسیک آثار ادبیات، حوزه در است؛ فراخی سؤال:  سوم سؤال
 نوشته ،"نهعاشقا قمار"  و کاتوزیان علی محمد نوشته ،"زندگی و عشق شاعر سعدي، " کتاب میکنم، توصیه

 برادران " رمان نهمچنی.  کنم می توصیه قویا را کالسیک  آثار این با گرفتن انس است؛ خوب سروش عبدالرکیم
 فرخزاد غفرو "اشعار مجموعه " هم، فارسی معاصر ادبیات در. رمان درحوزه را  داستایفسکی نوشته ،"کارامازوف

 هم مرا  "سپهري الجوردي فلسفه " و "سپهري سپهر در " توانید می راستا، این در. "سپهري "کتاب هشت" و
 .کرد معرفی نیز را دیگري آثار توان می کنم، می بسنده میزان همین به. ببینید

 مراجعه ایتمس روي "نقادانه تفکر و شناسی معرفت " صوتی هاي فایل به خوبست باب این در:  چهارم پرسش
 .ام پرداخته امور این به جلسات، آن در تفصیل به. کنید

 نگريروش " صوتی هاي فایل است خوب بدانند، باب این در مرا راي خواهند می دوستمان اگر: پنجم پرسش
 ایده انواع درباره صیلتف به کنند، گوش سایتم روي از را "متقدم ویتگنشتاین فلسفه " همچنین ،"کانت فلسفه و

 ام کرده بحث آنجا  یکدیگر با انها نسبت و ربط و آلیسم

 ،"چیست؟ حلیلیت فلسفه " فاطمی، فریدون ترجمه آروم، نوشته بیستم، قرن در تحلیلی فلسفه ": ششم پرسش
 " زعفرانچی، اصرن ترجمه ،"چشم به نفس تشبیه و ویتگنشتاین " خوشنویس؛ یاسر ترجمه گالك، هانس نوشته

 عنوان تحت ستراکتاتو درباره ماونس هاورد اثر همچنین نیا،، علوي سهراب ترجمه هکر، پیتر نوشته ،"بشر ماهیت
 " ،"معنا و کوتس " آثار توانید می اینها، بر عالوه. نیا علوي سهراب ترجمه ،"فلسفی -منطقی رساله بر درآمدي "

 .ببینید نیز مرا "فلسفی -منطقی رساله شرح و ترجمه " و "جهان تصویر و زبان

 حضور اکنون ،ام کرده معرفی را متعددي منابع ام، "اخالق فلسفه در درسگفتارهایی "کتاب در:  هفتم پرسش
 حرینی؛ب حمیده خانم ترجمه با است، خوب  گنسلر ارنست کتاب.  کنید مراجعه انجا به خوبست ندارم، ذهن

 سایتم زرويا توانید می هم مرا "اخالق فلسفه " صوتی هاي فایل. ام کرده معرفی آنجا  که آثاري دیگر همچنین
 .کنید گوش

 محسن  نوشته ،"شناسی معرفت بر درآمدي" شمس، منصور نوشته ،"شناسی معرفت با آشنایی": هشتم پرسش
  کانت فلسفه دربارة که آثاري میان در اورم؛ نمی خاطر به را منبعی االن فارسی پنجم، پرسش منبع درباره.  زمانی

 کورنر، اشتفان نوشته،"کانت فلسفه "  شده، گذاشته بحث به آن در استعالیی آلیسم ایده و شده منتشر فارسی به
  ...است خوب فوالدوند ترجمه

  
  ".گرامی استاد و معلم" دباغ، دکتر جناب سپاس بسیار

 .ستانیم برگ و بوي شما بسیار دانش خرمن از تا آید فراهم هم بعد جلسات براي مجالی امیدوارم

 که یعزیزان و دوستان همچنین ام، تلگرامی کانال و گروه اندرکاران دست دیگر و جان امین شما از هم من
 با.  باشم اندوست خدمت در دیگري جلسه نزدیک، آینده در امیدوارم. سپاسگزارم کردند، مشارکت جلسه این در

 مهر

  یمشتاق الحال وصف گفت نشاید دفتر صد به/ است باقی همچنان حکایت دفتر این آمد پایان به


