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  است در ترازوی اخالقيس
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سروش  يسخنران يمرا دعوت کرد که به جلسه  يش دوستيپ يچند 
 يم سروش را ميم عبدالکريکرد يهم خودش و هم من فکر م. بروم
م ينکه او رفت و من نتوانستم بروم، گفت عبدالکريد، اما بعد از ايگو

، ۱۳۵۳سروش دباغ متولد  .نبود و پسرش، سروش دباغ بود) دباغ(سروش
را  يداروساز يتهران، دوره دکترا يدر دانشگاه علوم پزشک. تهران است

ش يفلسفه اخالق با گرا يک انگلستان، دکترايگذرانده و از دانشگاه وارو
مؤسسه  يتاکنون عضو هئيت علم ۱۳۸۵ر موسسه معرفت و پژوهش بوده و از سال ياو چند سال مد. دارد يليتحل

  .كمت و فلسفه ايران هستح يپژوهش
ران، يداخل و خارج ا ي، شرکت در کنفرانس هايسيو انگل يبه فارس يو فلسف يـ پژوهش يانتشار مقاالت علم

سانس و يمتعدد در مقاطع فوق ل يس در دانشگاه ها و موسسات آموزشي، ترجمه، چاپ هشت کتاب و تدريسخنران
  .ک او بوده استيآکادم يت هايه اخالق از فعالمختلف فلسفه از جمله فلسف يدر رشته ها  دکترا

تورنتو، خود دوره  يدانشگاه ها يرانيوستن به جمع استادان ايبه تورنتو آمده و ضمن پ ۲۰۱۱سروش دباغ از سپتامبر 
  .گذراند يدر دانشگاه تورنتو م يخيرا در بخش مطالعات تار) Fellowship(فوق دکترا  ي

شود  يدر تورنتو برگزار م“ ينيد يو روشنفکر يروشنفکر يمعما”با عنوان  يردزگي، م۲۰۱۲ه يژانو ۱۳روز جمعه 
  .زگرد شرکت داردين ميان در اين جهانبگلو و عطا هودشتي، راميکه سروش دباغ همراه با محمد توکل

سروش دباغ م که شما را با يم گرفتيدارند، تصم ييگر آشنايد يان تورنتو با سه شرکت کننده يرانينکه ايبا توجه به ا
  .ديخوان يما را با او م يگفت وگو. ميز آشنا کنين

  
  م؟يلسوف داريران امروز فيا در ايشود؟ آ يگفته م يلسوف به چه کسيست؟ فيد فلسفه چييساده به ما بگو يليخ 

 يگذاشته، پرسش ها يخاک يکره  يپا بر روکه  يست از وقت يآدم يو مانا يابد يـ فلسفه ناظر به پرسش ها
“ خود را بشناس” يکه سقراط ندا ياز زمان. که قرن هاست ذهن بشر را به خود مشغول کرده است يرتجربين و غياديبن

چون  ينکه نباشد هستند؟ موضوعاتيا يا و جهان به جايبه عنوان مثال چرا اش. آغاز شد يفلسف يدر داد، پرسش ها
ست که در فلسفه به آنها پرداخته  يمقوالت… امور و  يستيو چ ي، ذهن، هستيعرفت، زبان، معنادار، ميوجود، آگاه

  .شود يم
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ر فالسفه نام ببرم، سقراط، افالطون، ارسطو يم از مشاهياگر بخواه. پردازند ين امور ميهستند که به ا يلسوفان کسانيف
ل و يامانوئل کانت، هگل، جان استوارت م يصر روشنگرتا دوران مدرن مثل دکارت، جان الک، توماس هابز و در ع

  .بوده اند يلسوفان متعدديدگر، ويتگنشتاين و تا زمان حال فيچون ها يلسوفان مهم و سرآمديستم فيدر قرن ب
  

  سروش دباغ ، استاد فلسفه در دفتر شهروند

پس . ر مالصدرا باشدياخ يلسوف چندسده ين فيد مهمتريست شا ياگر مراد فلسفه اسالم. ميلسوف داريران ما فيدر ا
اما . ييو مرحوم عالمه طباطبا يمطهر ياو را نوشته اند از جمله مرحوم آقا يکه آمده اند شرح کارها ياز او کسان
خود را ابداعات  يسم برخينکه شارح مالصدرا بود در کتاب اصول فلسفه و روش رئاليعالوه بر ا ييطباطبا يمرحوم آقا

لسوف مسلمان يک فيشان را به عنوان يشود ا يکه قبال مطرح نشده بوده و م يهم مطرح کرد مثل بحث ادراکات اعتبار
 .معاصر نام برد

. ساخته بود يميداشت و مفاه يد است که تأمالت فلسفيفرد يم از معاصران ما آقايکه بگذر ياسالم ياز فلسفه 
ان که يملک يمصطف ين آقايو همچن. کرده اند يمتعدد يفلسف يم سروش کارهايعبدالکر يگان، آقايوش شايدار يآقا

  .چند هم به طبع رسانده اند يدارند و آثار ينقاد يآثارشان ذهن فلسف يبه گواه
 يعتيمثال شر. توانند متفکر باشند يلسوف ها مياز ف ياريست، اما بسيلسوف نيم که متفکر لزوما فين را هم بگويا

جامعه . لسوف نبوديف يول) ميبه صحت و سقم آنها ندار يکار(کرد  يده پرداز بود و مفهوم سازيون اچ  متفکر بود
  .ات خوانده بوديو ادب يشناس
  
ن موسسه با يد، سال گذشته آبان ماه قرار بود ايران هستيحکمت و فلسفه در ا يموسسه پژوهش يئت علميشما عضو ه 

ن يکفر و رامياز روشنفکران از جمله محمدرضا ن يرگزار کند که تعدادفلسفه را ب يونسکو کنگره جهاني يهماهنگ
د، يان، اساتيکه دانشجو يحکومت ديکن يا فکر نميونسکو هم منصرف شد، آيم کردند و بعدا يجهانبگلو آن را تحر

 يستگيرد، شاسر عناد دا يگر را به زندان انداخته، و با رشته علوم انسانيد ياريروشنفکران، روزنامه نگاران و بس
  فلسفه را ندارد؟  يکنگره جهان يبرگزار
که در آن کنگره شرکت کردند و مقاله خواندند با  ياز کسان ياريبس. ن موضوع نگاه کرديشود از دو منظر به ا يـ م

 ين فضاهاين بود که اگر در ايکردند ا يکه آن موقع م يد موافق بوده و هستند اما استدالليکه شما گفت يهمه نکات
ک يوجود داشت  يدو را. ندارد يم وجهيخودمان ببند يهم که باز هست خودمان به رو ين اندک مجاليکامال بسته، ا

م و ينکه مستقل هستين اين بود که در عيشان ا يگر رايد يامدند و برخيران رخ داده نيکه در ا يعده با توجه به تحوالت
اء موحد شرکت کردند و يو ض يمجتهد شبستر ين هم آقايهم يم، برايمواضعمان روشن است، حرف خودمان را بزن

  .ر داشتيدر حد خودش تأث. مقاالتشان را خواندند
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د يست و با يداده خواهد شد، چون غرب ير اساسييتغ يعلوم انسان يدرس يسال گذشته اعالم شد که در واحد ها  
ا فلسفه غرب هم يا خواهد ماند يمانده  ياسالم ي ا فقط فلسفهيان چه بر سر رشته فلسفه آمد؟ آين ميدر ا. شود ياسالم
  س خواهد شد؟يتدر

. ن باب، کامال وجود دارديز هستند در ايکه خودشان برنامه ر يو ابهام در نزد کسان يک مقدار سردرگميـ به نظرم 
رشته ) رون هستميبران يازده ماه است از ايچون (دانم  يتا آنجا که من م  فلسفه غرب محدود شده، يالظاهر رشته  يعل
گفته  يکه درباره تحول علوم انسان يبخصوص پس از آن سخنان. رنديگ يگر دانشجو نميا دين برداشته شده يفلسفه د ي

ار محدود شده اند ينها بسيا. ياسيس يو جامعه شناس ياسيبدنام هستند از جمله فلسفه غرب، علوم س يليشد، چند رشته خ
سانس و يده ام سئواالت کنکور در مقطع فوق لينکه شنيدهند، کماا يبها م يسفه اسالممختلف فل يو دارند به رشته ها

وجود دارد  ين کامال روشن است که عزمياش پررنگ تر باشد و ا يشود که وجه اسالم يم يطراح يبه نحو يدکتر
برد و قطعا دوباره  ينم ييان قصه راه به جيروشن است که ا   از نظر من. ستيان روشن نيقتش مسئله نزد خود آقاياما حق
ان نسبت به فلسفه غرب هست، يان دانشجويکه در م يبا شوق يممکن است در کوتاه مدت جواب دهد، ول. گردد يبرم
آنچنان که گفته “ ياسالم يعلم انسان”نکه از ينکه اساسا برايمضافا برا. دهد يان مدت و بلندمدت اصال جواب نميدر م

که در آن   “ا امتناعيامکان : ياسالم يعلوم انسان”دارم با عنوان  يمن مقاله ا. ستين در دست يشود تصور درست يم
ست،  يست، متد و روشش اسالم يا موضوعش اسالميست؟ آيچ يست؟ مراد از علم انسانينوشتم اساسا مسئله چ

خواهد  يم ياگر هم کس. ستيز مسئله چندان روشن نين امر نياستگذاران ايرسد نزد س يست؟ به نظر م يتش اسالميغا
د يتول ييفرآورده ها يبکند بعد از پنجاه سال، وقت ييک سلسله کارهايد يد، بايتواند بگو يش نميبنا بنهد، از پ يعلم

ن يا ين علم اساساً پا به عرصه يتوان گفت که ا يد آمد، ميپد ير پوپر، جهان سه ايبنا شد، به تعب ييشد، کتابخانه ها
برد، اما  ينم ييبه جا يدارد در بلندمدت راه يک جديابهامات تئور ياست گذارين سين چون ايبنابرا. جهان گذاشته

 يف ميان بالتکليد و دانشجوياز اسات يشود، برخ يل و محدود ميفلسفه تعط يرشته ها يک سريدر کوتاه مدت چرا، 
   .شوند
     
 ياسالم يت جمهوريوجود سه دهه حاکم چرا با: ن استيپرسش ا. ديمن را داد ياز پرسش بعد يشما پاسخ بخش   

 يريگجهيشود نتيا مي؟ آ!شونديحکومت خطر محسوب م ياش از سوانيو دانشجو يها، هنوز علوم انسانبر دانشگاه
  ن رشته، با شکست مواجه شده؟ يان ايکنترل اذهان دانشجو يکرد که تالش حکومت برا

از اول انقالب  يرتجربيو غ يتجرب ياعم از علوم انسان يعلوم انسان. مين رشته داريکه ما از ا يدارد به تصور يـ بستگ
د تا فلسفه و يريت بگيريو مد ي، روانشناسياز جامعه شناس. ان بوديان متولين رشته ها در مينه شدن ايدر نهاد يهم ابهام

 ييبه جا ينوشتند و راه ياسالم يو روانشناس يهم راجع به اقتصاد اسالم يچند ينکه کتاب هايکماا. گر رشته هايد
 يکنم جامعه شناس يست، من تصورم ميلسوفان مسلمان نيف يجز فلسفه  يزيچ يم فلسفه اسالمييگو يم يوقت. نبرد
به آن معنا که حدود و  يصفت يتواند باشد و اسالم يجامعه شناسان مسلمان نم يجز جامعه شناس يزيتاً چيهم نها ياسالم

  .ستيکند، ن يمشخص مرا  يثغور مباحث جامعه شناخت
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ن خاطر نوع يبرد، به هم يرنج م يقيهست، از ابهام عم ياسالم يکه آنجا از علوم انسان ين است که تصوريمنظورم ا
  .ن سه دهه هم از ابهامات آن کم نشدهين رشته مشکل دارد ودر ايدر ا ياستگذاريان و سيد و دانشجويتعامل با اسات

  
ان فلسفه در غرب با ين دانشجويا بيآ. ديس کرده اير حوزه فلسفه خوانده و تدرران و هم در غرب ديشما هم در ا

  … يرانير ايو غ يرانيان ايدانشجو يد، مثال سطح علمينيب يم يران تفاوتيان فلسفه در ايدانشجو
دادم در  يدرس م يران پنج سالياما در ا. شتر کمک استاد بودميس کردم، در انگلستان بيک ترم تدرينجا فقط يـ من ا
ن يکوتاه کنم، تصورم ا ياگر بخواهم قضاوت. رانيمختلف ا يدر دانشگاه ها يسانس و دکتريسانس، فوق ليمقاطع ل

 ين ترميزنم، من در ا يک مثال مي. شتر استينجا بيان اياس با دانشجويدر ق يرانيان ايدانشجو ينه اياست که دانش زم
ا ين است يا اخالق مستقل از ديم که آيکرد يبحث م يفرمان اله يه يرک جلسه درباره نظيکردم  يس مينجا تدريکه ا

و در  کردم  ياشاره م يوفسکياز جمالت مشهور کتاب برادران کارامازوف از داستا يکيح درس به يتوض ينه؟ برا
 يبخش يکوفسيکه داستا يدر صورت. ده بودنديرا نشن يوفسکيست دانشجو، هجده نفر اسم داستايدم از بيکمال تعجب د

چه و ي، کامو، نيوفسکيدو اثر از داستا يکيکنند  ين حوزه ها کار ميکه در ا ياقال کسان. ن استياز فرهنگ مغرب زم
 يکردند و م يان گذاشتم آنها هم گله مين را در مياز همکاران خودم در دانشگاه ا يبعد که با برخ. خوانده اند… 

خوانند که بهشان گفته  يرا م يزيآموزان در مدرسه است که فقط آن چت دانش يترب ين به خاطر نحوه يگفتند که ا
   .شوند يق نميگر تشويمطالعات د يا ازشان خواسته شده و برايشده و 

  
 يران نميازش را به آموزش و پرورش ايرا دارند هم امت يو فکر ياطالعات ينه ين زميران ايان ايالبته اگر دانشجو

  . ل استين امر دخيخود دانش آموز و دانشجو در ا يالقه ط و عيم بلکه خانواده، محيده
م داده نشود و ين حال دارد که اگر خوب تعليدر ع يک آفتيآن هم . ز بگويهنرش ن يجمله بگفت يب ميع يـ بله، ول

دارد  يعيمطالعات وس يد شخصينيب ينکند، ممکن است در سطح بماند و م يرا ط يمدارج عال يتحت نظارت استاد
  .عمق ندارد يچ حوزه اير هد يول

از لحاظ هوش و استعداد و پشتکار  ينم وليب يران مينجا و ايان اين دانشجويب يث تفاوتين حيم، از اياز بحث دور نشو
  .به منابع است يک مثال ساده اش استفاده و دسترسي. شتر استينجا بينکه امکانات ايست اال اين يبه نظرم تفاوت

 يآمده ول ياديز يم کتابخانه ها و کتاب هايسه کنيت را مقايش وضعيکرده اگر با ده سال پران هم البته فرق يدر ا
      .شود يده مينجا ديبا ا يقابل توجه يهمچنان فاصله 

شتر است حاال يب يليران خيان در ايدانشجو يزه يران انگيا ينکه با توجه به فضايم ايد بگويهم که با يگريد ينکته 
. به خواندن عالقه دارند يلين خاطر خيباشد و بچه ها به هم يو اجتماع ياسيزه به خاطر تحوالت سين انگيممکن است ا

 يدر پشت آن پرسش ها ياجتماع يو دغدغه ها. ار باال بوديزان پرسش ها بسيکردم م يس ميمن در هر کجا که تدر
م که يبر يران در آن به سر ميدر ا ست که ما يياق و فضايکامال پررنگ بود چون قاعدتا ناظر به همان س يمعرفت
  .ديجد يبه فضا يسنت ين مشخصه اش عبارت است از دوران گذار و عبور از فضايمهمتر
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ه يچاپ نشر يان فلسفه اجازه يد رشته فلسفه بازنشسته شده اند و به دانشجوياز اسات ياريران بسيند در ايگو يم
  نطور است؟يدهند، هم يشان را نم يتخصص

 يدکتر اعوان يرا آقايو اخ يمجتهد شبستر ي، آقاي، دکتر داورينانيدکتر د. د بله درست استيدر مورد اسات   ـ
  )دانم يکه م ييتا جا(بازنشسته شدند 

    .د اطالع ندارمين مسئله که گفتياما در مورد دوم
  
  ا نابهنگام بازنشسته شدند؟يآ

سال  ۷۰ يزد، اکثر آنها هم بااليبرانگ يگفتند که اعتراض يمن يه که سخنانيبق يمجتهدشبستر ير از آقايـ نه، غ
  .را که نابهنگام بازنشسته کردند يهستند کسان ياسيالبته در علوم س. داشتند

  
. ديدار ياريبس يها ينه اخالق کتاب و مقاالت و سخنرانيد و در زميفلسفه اخالق دار ينکه دکترايبا توجه به ا

استمدار با اخالق ياست و اخالق، سيس يا در حوزه يآ. ديشود پاسخ ده يلم به زبان ساده اگر ميمادارم که  يسئوال
ن واژه را سران حکومت هم يا) …ف، صادق، راستگو، به فکر مردم و يدرستکار، شر يعنيچه؟  يعنياخالق (م؟ يدار
  . شده بود ييها ياخالق يگفت ب يم يبرند مثال خاتم ياد به کار ميز

ن مورد نوشته ام و هم يکرد خود من هم در ا ينظر يشود بحث ها ياست ميجع به اخالق و رابطه اش با سـ را
  .مصاحبه کرده ام

سته است و ينبا ييسته است و چه کارهايبا ييچه کارها يعني، يهمان اخالق هنجار يعنيد ييگو يکه شما م ياخالق
 يده گرا و عده ايفا يفه گرا، عده ايوظ يعده ا. ديباور دارست که شما به آن  ين برگرفته شده از مکتب اخالقيا

ان اخالق و يد راجع به رابطه ميدار يا سازوکار اخالقيکه شما از اخالق  يدرست يلت محور هستند، و بسته به تلقيفض
  .ديکن ياست هم بحث ميس

است ياز س يدرک يو چه مردم عادان چه نخبگان يما در کشور خودمان، چه قبل از انقالب و چه پس از انقالب در م
  .نباشد يکنم درک درست يهست و نسبتش با اخالق که فکر م يورز

ا ين بود که آيکه مطرح کرده بودم ا يو پرسش“ لتياست و فضيس”نوشته بودم با عنوان  يش مقاله ايپ يمن چند
ا ساده يشتندار يا خويا صبور يم قانع س جمهور آديدارد که رئ يلت مند هم باشد؟ مثال لزومياستمدار فضيدارد س يلزوم
 يمنافع مل يده گرا در راستايکند مطابق با اخالق فا يکه م يين است که کارهايا مهم اي  ا مهربان هم باشد؟يست و يز
بلر را مثال زده بودم که در مقطع  ياکثر افراد جامعه باشد؟ و تون ينه شدن درد و رنج برايده و کمينه شدن فايشيو ب

انه است يده گراين همان اخالق فايانگلستان نبود که کنار زده شد، و ا يمنافع مل ياو در راستا يبه عراق کارها حمله
  .نداشتند ياو کار يل شخصيوگرنه به فضا
که  يمتوسط الحال پر کرده اند نه نخبگان، در هرم پراکندگ يکنم چون اکثر جوامع را انسان ها يمن فکر م

متوسط الحال هستند که کسب سود و دفع ضرر مقوم  يکنند در قاعده هرم انسان ها يم ميترس يکنشگران اخالق
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شان را براساس  يان هستند که مناسبات اخالقيفه گرايد وظيياياز آن قاعده باالتر ب. اخالق يمناسباتشان است در حوزه 
  .لت استيراس هرم که بحث فضست ـ و در ينبا يرد و چه کاريد صورت بگيبا يکنند ـ چه کار يم ميفه تنظيوظ

نه يده و کمينه شدن فايشين است که بياستمدار اي، کار س ياست ورزيس ين است که در عرصه يمن همه سخنم ا
ن شکل يبه ا يلت مندياما فض. هم باشد يود حقوق بشريد به قيد مقيت افراد جامعه باشد و البته بايشدن درد و رنج اکثر

 ينکه خطايا يوقت ها برا يم که ما بعضيگو ين خاطر مين را به ايا. ت مدنظر باشدسيش چشم ماست، نبايکه در پ
که او به آن متصف است که  يا رذائلياش،  يشخص يم سراغ زندگيرو يم ميم نشان دهياستمدار را بخواهيک سي

البته . مسک جستن مسائل تياستمدار به ايک سينقد  يست برايالزم ن… ا دخترش فالن ينقدر پول دارد و يپسرش ا
 يشود و به طور تجرب يلت مند نميجامعه پر از انسان فض يبه نحو اکثر يلت مند باشد، وليهم خوب است که فض يليخ
استمدار ين کردن رفتار سيتوز يبرا ينيک مالک و محک عيم به سروقت يد برويما با. ن امر نشان داده شده استيز اين

  .به دست داد ينيع يارهايشود مع ياخالق م يرفتار او در ترازون کردن يتوز يبرا. اخالق يدر ترازو
  .باشد يمزاج ينکه آدم تندخو و عصباني، به رغم ايمنافع مل يبکند در راستا يخوب يتواند کارها ياستمدار ميس

  .نميب ياست و اخالق را مين منظر رابطه سيمن از ا
  
  م؟ياستمدار با اخالق داشته ايا ما سيآ 

  …بوده، احمدشاه مسعود  يمصدق بودند و در سطح جهان گاند يبازرگان و آقا يران آقايـ بله، در ا
مثال ساده . ميلت مند باشياستمدار فضيندارد ما دنبال س يلت مند بودند، اما لزومياستمداران فضينها که نام بردم سياما ا

م يد نگاه کنيما با. باشد يجمهور خوب سيست باشد تا رئيس جمهور ساده زيا رئيک دولتمرد يندارد  ي، لزوميستيز
  .بوده ياستگذار خوبيا سير ياست، چقدر مد يمنافع مل ياو در راستا يچقدر کارنامه 

  
ران امروز يت ايدر وضع ينين روشنفکران ديا. ديدان يم ينيشان ديا نواندي ينيشما خودتان را جزو روشنفکران د

  ست؟ يتشان چياولو
. ن مورد هم نسبتا مفصل نوشته ام و هم گفت وگو کرده اميدانم و در ا يم ينينفکران دــ بله من خودم را جزو روش

د يکه دارند و قدرت تول يکنند با توجه به نفوذ يامروزه در کشور ما م ينيروشنفکران د يکنم کار اصل يفکر م
 ينيطبان روشنفکران دن دارند، مخايست و دست کم شصت درصد مردم د ينيما د يکه دارند، چون جامعه  يگفتار
ست  يمهم يفه يار وظيبس ينيکنم نقد خرافات د يمن فکر م. ن سنت برخاسته انديکه از دل ا ييکنند به آنها ينگاه م
ن حال آنها را با مدارا آشنا يد و در عيجد يستن در جامعه يک و زينان با سازوکار دمکراتيمتد يدادن زندگ يو آشت

توانند به مومنان  يگر ميد يريبه تعب. توانند انجام دهند يم ينيست که روشنفکران د يين کارهاياز مهمتر يکيکردن 
. ديانت خود بکشيد دست از ديدفاع کن يکيد و از حکومت دمکراتينکه دمکرات باشيا يندارد برا يند که لزوميبگو
ن را از يا. ن را هم حفظ کرديدن حال يکرد و در ع يو عقالن ين و دولت دفاع اخالقيان نهاد ديک ميشود از تفک يم
مطرح شود که  ياز امور به نحو يران دارم اگر پاره ايا يکه از جامعه  يم که با توجه به شناختيگو ين جهت ميا



٧ 
 

ه يتوان از نظر يم يکنم به نحو موجه يفکر م. زنند ياز مردم آن را پس م يريانت باشد، کثيمتضمن رخت بربستن د
   .ولت دفاع کردن و ديان نهاد ديک ميتفک
  

 يخارج کشور چگونه م يلکرده ينکه جوانان تحصيبود در مورد ا يزگردي، ميس يب يش در برنامه پرگار بيپ يچند
  . پرسم ين سئوال را از شما ميبود، حاال من ا ينظرات مختلف. رگذار باشنديران تاثيت ايتوانند در وضع

دانم  ي، نم…ا يل يا وکيک پزشک يکند، مثل  يکار م که دارد يخوب هر کس در رشته ا. ستيـ پاسخش آسان ن
کنند تا  يم يکه کار فرهنگ يي، اما آن هايو عموم ياجتماع يت هاير بگذارد جز شرکت در فعاليتواند تاث يچگونه م

ث موثر ين حيتوانند از ا يگران قرار دهند ميش چشم ديخودشان را در داخل پ يفرهنگ يکه بتوانند فرآورده ها ييجا
  .باشند
م به ين خودمان باال ببرين است که فرهنگ مدارا و تحمل را بينجا، ايتواند موثر باشد ا يکه م ياز امور يکياما 
نقدر اعوجاجات و مشکالت ينکه فکر کنند اينند، نه ايان ببين را به عيکنند ا يها به ما نگاه م يداخل يکه وقت يطور
ا دولت يک و يا ما راه به آنچه که موسوم است به فرهنگ دمکراتما پر رنگ است که حاال حااله يجمع يروان

  .ميبر يک، نميدمکرات
از افراد داخل  يد بعضيشما نگاه کن. مين ببرين خودمان از بيم خشونت را بيکن ينکه ما سعيگر ايد يريبه تعب

    .ست يفرهنگاز مشکالتمان  ياريما بس. گر را تحمل کننديتوانند همد يقه هم نميون پنج دقيسياپوز
  
  د؟ين جلسات دارياز ا يچه انتظار. ست يشما حول چه مسائل يهفتگ يها يسخنران 

تورنتو، چند  يرانيشنهاد دوستان همدل ايبه پ“ ما يزمانه  يام عارفان برايپ”من تحت عنوان  يهفتگ يها يـ سخنران
نجا و اکنون ما و يا يعارفان برا ياميچه پد ين است که در جهان جديشتر سخن بر سر ايب. شود يهفته است که برگزار م

. رميگ يگر شعرا هم مدد ميو د يو سپهر يمثل مولو يين جلسات از اشعار عرفايدر ا .شده دارند ييجهان راززدا يبرا
شد در ياند يبه آنها م يکه آدم يو امور ي، مرگ، امر متعاليي، تنهايمانند غم، شاد يح دهم مقوالتيکنم توض يم يسع

م يهستم که بگو يگان در پيوش شاير داريبه تعب يزيش از هر چيدا کند و بيتواند پ يم ييد چه سمت و سويجدجهان 
ت برقرار يت و معنوين عقالنيب يک توازنيروح پا نهاد و  يم گمشده يشود به اقل يشده م يين جهان راززدايدر دل هم

شود راه ما به  يگريد يک فدايم و هم سهم عقل را و هر ين که هم سهم دل را عطا کنيم به اياج داريهم ما احت. کرد
ه ياول يازهايمثل کانادا که ن يو در جوامع. هيه و عاليثانو يازهايم، و هم نيه دارياول يازهايما هم ن. رود يکجراهه م

ام عارفان يث پين حياز ا. بهتر فراهم شود يمعنو يازهايپرداختن به ن يد مجال برايشود، شا يان عموما برآورده ميآدم
    .ديد آن را خوب فهميزمان است، اما با يام بيپ

   
، يبا شرکت محمد توکل“ ينيد يو روشنفکر يروشنفکر يمعما”زگرد يساعت هفت شب، م ۲۰۱۲ه يژانو ۱۳جمعه  
ابان يخ ۵۱۰۰ورک واقع در يسابق نورت  يان و سروش دباغ در سالن اجتماعات شهردارين جهانبگلو، عطا هودشتيرام
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