
  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ١   صفحه  

  »الرحیم الرحمان اهللا بسم«
  تیرداد فلسفی گروه لینک

 h�ps://t.me/joinchat/Aesof0Ja90QD1mvfXRUa1w   
  

  تیرداد فلسفی گروهگفتگوي  متن ��
   02/10/1396 شنبه

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري:  موضوع
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  
  

  .…]21:35 23,12,17, [احمدي سید
  ؟ کنیم مطرح پرسش توانیم می+ 
  .…]21:39 23,12,17, [احمدي سید+ 

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  :سوال

 فطرت و عقل ، آن عصري ي الیه در تفسیر مبناي ، ام شده متوجه بنده که آنچنان ، کریم قرآن از اي الیه سه تفسیر در
  . است

  . شود می داده دخالت تفسیر در هم جهان از فهم که اید داشته اشاره جایی در
 الهی آیات هدف در تصرف و دخل موجب ، حکمفرماست جهان بر حال در که شرایطی به توجه با جهان از ما فهم آیا
  ؟ بود نخواهد

  .…]21:44 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 و داد ننشا را خارجی واقعیات دینی، مفاهیم ازاي به بتوان باید لذا و دارد واقعی خاستگاه یک دین که است این تلقی. 1
  .بود خواهد خرافه و اسطوره گرنه

 تاریخی و قومی هاي محدودیت جهت به دارد، تاریخی و قومی جنبه که قرآن از ظواهري آن که است این فرض پیش. 2
  .است) ص(پیغمبر عصر حجاز عرب یعنی قرآن مخاطبان براي خارجی حقایق ذهن به تقریب براي و

  .…]21:44 23,12,17, [سعید
 این شبیه مکانیسمی ناخواه خواه خود ذهن در هم افراد همه و خوبه خیلی کلیات در نظریه این که هست این من نظر+ 
  داشت خواهند و اند داشته و دارند
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   ٢   صفحه  

)  تنیس ممکن که( محوش نه اختالفات این کاهش براي و میشه اختالف ایجاد که هست جزییات بررسی در مشکل ولی
  بشه پیشنهاد مکانیسمی باید

  .…]21:46 23,12,17, [احمدي سید
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  عالی بسیار
  ؟ داشت خواهد وجود تفسیري چه اي الیه سه تفسیر در ، قتال آیات مورد در

  .…]21:48 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 کشیده تالفاخ به نیستیم، سلیقه و ذوق تابع و هستیم آیات منطقی لوازم دنبال فراتاریخی تفسیر در ما که این به نظر
  .است آیات منطقی لوازم کشف از عبارت قرآن کلی هاي گزاره کشف مکانیسم. شویم نمی

  .…]21:49 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  بزنید مثال است ممکن اگر دوم بند از

  .…]21:51 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

. است ادهد قتال به را جایش گفتگو امروزه، البته. است معمول هم امروزه و بوده مثل به مقابله و دفاع براي اي شیوه قتال
 با متناسب باشد، بهترین تواند می اي شیوه چه که این اما است؛ حقوق از دفاع از عبارت قتال آیات فراتاریخی تفسیر

  .باشد متفاوت است، ممکن قوم و عصر هر مقتضیات
  .…]21:51 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  شویم؟ خارج ابهام از تا شود تعریف تاریخ اینجا است ممکن آیا
  دانید؟ می تاریخی امر یک را فهم اساسا یا نیست تاریخی ما کنونی فهم معتقدید شما آیا
  خیر؟ یا بدانیم تاریخی نیز را متن که شد خواهد این به منجر باشد تاریخی ما فهم اینکه آیا

  .…]21:51 23,12,17, [احمدي سید
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  .…]21:53 23,12,17, [سعید
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   ٣   صفحه  

  ؟ میشود توحیدي آیات شامل نظریه این آیا+ 
  تاریخند پیشتاز عرفا و فالسفه آن در که درونی تاریخ ولی بشود میتواند که هست این من نظر
  ؟ چیست شما نظر

  .…]21:53 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 یک یانب این و کنند می زندگی سر باالي آسمان همین در فرشتگان که است بوده این گذشته مردمان تلقی مثال، براي
 بر او منتها. شمارد می واقع خالف را مضمونی چنین طباطبایی عالمه لذا دارد؛ اي اسطوره جنبه و است تاریخی و قومی بیان

  .نیست دفاع قابل که کند می حمل تمثیل
  .…]21:53 23,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  چی؟ یعنی آیات منطقی لوازم
  .…]21:54 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 داشتن یسکن مثل نیست؛ پذیرفته باور آن امروزه اما بوده؛ گذشته در باوري یک که است این بودن تاریخی از منظور. 1

  .سر باالي آسمان در فرشتگان
  .است فراتاریخی نباشد، عصر یک مختص فهمی اگر اما است؛ تاریخی باشد، عصر یک مختص که فهمی. 2
 یک متن، یک در اگر و است تاریخی قسمت، آن باشد، یافته بازتاب عصر یک مختص فهم یک متن، یک در اگر. 3
  .اخالقی هاي گزاره مثل است؛ فراتاریخی آن نباشد، عصر یک مختص که باشد یافته بازتاب فهمی

  .…]21:55 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  ؟ گوید می چه بین این در اي الیه سه تفسیر
  ]21:56 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در[
  دارد؟ باب این در جدیدي مطلب چه اي الیه سه تفسیر است افراد فهم نقد به ناظر این

  ]22:00 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در[
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   ۴   صفحه  

  سوم بند مورد در
  چیست؟ بودن تاریخی مالك اساسا و است تاریخی متن یا است تاریخی ما فهم شود مشخص باید

  .…]22:00 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 دهد، می بازتاب را وار انسان متشخص خداي که آیاتی. شود می هم توحیدي آیات حتی آیات همه شامل نظریه این. 1
  .است فراتاریخی دهد، می بازتاب را نامتشخص خداي که آیاتی اما است؛ قومی و تاریخی
 عرب یعنی قرآن مخاطبان براي ذهن به تقریب باب از دهد، می بازتاب را متشخص خداي که را آیاتی توانیم می ما. 2
  .بشماریم پیامبر عصر حجاز

  .…]22:01 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  کنم عرض دوم بند مورد در مثال یک ببینید
  نیست ما سر باالي آسمان در فرشته گوئید می شما
  است؟ کدام آن تعریف و چیست فرشته پرسیم می
  نیست؟ یا هست تاریخی فرشته از ما فهم آیا
  باشد تواند می هم ما سر باالي آسمان در فرشته نه که بفهمیم نیست ممکن زمان گذر در آیا

Farzad Eghbal] ,23,12,17 22:03[…. 

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  .نیست هم ایات تابع حتی و. نیست سلیقه و ذوق تابع. بله

  .منطقه این موید و تابع متون هزاران از یکی قران ایات پس هست، اگه منطقی
  .…]22:03 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  اول بند مورد در
  داریم را نسخ پدیده نزول عصر در ما

  چیست؟ نسخ با آیات از بخشی دانستن تاریخی نگاه این رابطه
  .…]22:04 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
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   ۵   صفحه  

  :مثل منطقی؛ قیاس قبیل از
  .کند اقدام باید دارد، فحشاء از جلوگیري صالحیت که کسی هر. 1
  .کند جلوگیري همسرش فحشاي از تواند می مرد فالن. 2
  .کند چنین باید او پس. 3

Sohrab 22:05 23,12,17, [�عنقا�[….  
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  ? شد استنتاج مقدمات این از باید چطور
  .…]22:08 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  است کامل اقلیت در قران در کلی حکم که است این مشکل
  شوند نمی حمل کلی بر هم ها کلی غیر وهمه
  بود وخواهد بوده همیشه محکم بر حمل
  وهست بوده ناکافی واي
  وهست بوده نیاز نیز دیگر منابع وبه

  .…]22:10 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 را آنها ها شهاب اب نگهبان فرشتگان چون باشند؛ داشته دسترسی آسمان اخبار به توانند نمی شیاطین: تاریخی تفسیر. 1

  .رانند می آسمان از
  .کنند کسب آگاهی هستی مثبت نیروهاي از توانند نمی هستنی منفی نیروهاي: فراتاریخی تفسیر. 2
  .نیدک می تعریف را هستی منفی و مثبت قطب ارتباط عدم چگونه فالسفه شما که دید باید: فرهنگی تفسیر. 3

  .یدکن می بیان فلسفی زبان به چگونه را بیان این شما. است پیامبر عصر به مربوط عرفی بیان یک قرآن بیان
  ]22:11 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در[
  .است مبهم سئوال

Farzad Eghbal] ,23,12,17 22:11[…. 

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  .واقعی معنی به فراتاریخی نه. عصر ان تاریخ غیر یعنی فراتاریخی پس. بله
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   ۶   صفحه  

  .میشه محسوب فراتاریخی معنی، این به باز هم عصر اون تاریخی فهم به بازگشت این و
  .…]22:12 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 ازتابب را پیامبر عصر حجاز عرب فهم همان قرآن متن که است این تلقی. است یافته بازتاب تاریخی فهم یک متن در

  .شود ایجاد مفاهمه امکان تا است داده
  .…]22:13 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  زمینی هاي مثبت از شیاطین

  صالحین مانند هایی الیه یا
  کنند می کسب اطالع اعال چندان نه فضایی
  است باطل مثبت هاي نیرو به شیاطین نیافتن دست وحکم
  .…]22:13 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  چطور؟ باشد محسوس به معقول تشبیه باب از اول بند در شیاطین و فرشتگان آسمان بحث اگر

  ]22:14 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در[

  آید؟ می بدست متن از فهم یا است فهم بر مقدم متن
Farzad Eghbal] ,23,12,17 22:16[…. 

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  .محمول کلی حمل و خاص، موضوع سلب یعنی فراتاریخی تفسیر
  والسالم
  .…]22:16 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
. ستا همگانی معرفت یک علمی معرفت. گردیم می همگانی فهم یک دنبال چیست، حقیقت که این شناخت براي ما. 1

 از تونند یم بشري اقوام همه که نماید می چنان. بفهمند را آن بتوانند اقوام همه که کنیم پیدا معادلی یک فرشته براي باید ما
  .کنیم گذاري معادل آن با را فرشته توانیم می ما. باشند داشته تصوري هستی در مثبت انرژي یا نیرو
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   ٧   صفحه  

 می قومی و تاریخی فهم یک آن به ما نباشد، دیگر اعصار و اقوام در اما باشد؛ تاریخی و قوم یک در فهمی یک اگر. 2
 دیده سامیان یانم فقط که کنیم تعریف اي گونه به را فرشته اگر. کنیم تعریف چگونه را فرشته که دارد بستگی حال. گوییم
 کی کنند، کشف و فهم را آن بتوانند اعصار و اقوام همه که کنیم تعریف اي گونه به اگر ولی است؛ تاریخی و قومی شود،

  .ایم داده دست به آن از فراتاریخی تعریف
  .…]22:17 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  کنیم؟ جه را وشداد غالظ مالئک
  .…]22:17 23,12,17, [زاده واعظ زکیه

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  ...و قصاص سنگسار، مانند دارند؟ قرار دسته کدام در شده دریافت قرآن از که احکامی
  .…]22:18 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 نزول عصر به آن شده، انگیز مفسده و رفته دست از اش کارآیی که بدانیم حکمی تغییر از عبارت را نسخ اگر ما

  .است ممنوع داري برده که کرد تصویب هم ایران خود و شد نسخ متأخر دوره در داري برده احکام که چنان ندارد؛ اختصاص
Farzad Eghbal] ,23,12,17 22:18[…. 

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  .تاریخیه پس. ماست عصر خاص موضوعی هم "هستی انرژي" خب

  .…]22:18 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]زاده واعظ زکیه: به پاسخ در+ [

  نیست قران در سنگسار
  است آمده پیامبران سنگسار به مخالفین تهدید وتنها
  .…]22:18 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]�عنقا� Sohrab: به پاسخ در+ [
  .است مبهم
  .…]22:18 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  فهمم نمی را شما فراتاریخی بنده
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   ٨   صفحه  

  است؟ کدام نیست یکی است فراتاریخی فهمی یک اینکه مالك
 السفهف فهم چطور حاال کنند می فهم تاریخی عقل یک ذیل دارند برسند فهمی یک به و بنشینند فالسفه االن همین
  شود؟ می فراتاریخی
 عدب به زمانی یک از یعنی باشد فراتاریخی فالسفه فهم ولی است همیشگی این 4=2+2 شود می باشد ریاضی اگر ببینید

  .است آمده در اندیشه و فکر ته چون کنیم تعطیل باید
  .…]22:19 23,12,17, [کاوه

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
 عرب یعنی قرآن مخاطبان براي ذهن به تقریب باب از دهد، می بازتاب را متشخص خداي که را آیاتی توانیم می ما
  .بشماریم پیامبر عصر حجاز

 که بگویید خواهید می آیا دانید، می پیامبر عصر عرب براي انرا شما و دارد اوصاف که خدائی یعنی متشخص خداي
  ندارد؟ اوصافی تشخص و است اوصاف بی کنونی عصر خداي

  .…]22:19 23,12,17, [نکونام جعفر
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  .است مبهم. بدهید توضیح مثال با

  .…]22:20 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [

  رود می فراتر اقلیدسی حد از هم ریمانی ریاضی
  ماند می تاریخی واقلیدسی

  است تر جامع ریاضی از امروز وفهم نیست جامع دیگر ولی
  .…]22:20 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
 یا یدنرس فکرش به یا نداشت را توانش یا بکند را کار این توانست نمی قرآن کننده نازل عنوان به خدا شما نظر به
  نشد؟ موضوع این اهمیت متوجه

  .…]22:20 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]Farzad Eghbal: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

  .است اي اسطوره تاریخی، و قومی مقابل، در. هست هم واقعی فراتاریخی،
  .…]22:22 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
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   ٩   صفحه  

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  مثال
  ...و ها وضحی الشمس مثال یا است حکم بی آیه چندین..... اشمس اذا
  الحاقه از مثال یا

  آید می بر حکمی چه
  هست اختالف آن ي ترجمه در که حالی در

  .…]22:22 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 که است حالی در این. نیستند حقیقت آنها که دهد می تشخیص عرف را آنها مانند و کنایه و مجاز و تمثیل و تشبیه
  شبیهت نه بنامیم، اسطوره را آن باید لذا شد؛ می دانسته حقیقت پیامبر عصر حجاز عرب نزد آسمان در فرشتگان سکونت

  ]22:24 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در[

  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
  .نماید می حاصل فهمی آن از و کند می پیدا سروکار است، پیرامونش که واقعیاتی با ابتدا آدمی. 1
  .بفهماند دیگران به را آن تا ریزد می متن قالب در را فهمش سپس. 2
  .ببرند پی ماتن مراد به تا کنند می فهم را متن آن دیگر پس، زان. 3

  ]22:26 23,12,17, [نکونام جعفر
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در[

  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
  .بد انبد با و خوب خوبان با. کنند می رفتار مختلف گونه به مختلف، افراد با مثبت، هاي انرژي بگوییم، باید البد

  .…]22:26 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  نیست نسخ معناي به این ندارد موضوعیت خوب شود می منتفی موضعی یک ببینید نه

 تاس شده بازتولید و دارد وجود داري برده مدرن و نوین انحاء به االن اما است شده منسوخ قدیمش شیوه به داري برده
  شوم نمی بحث این جزئیات وارد بنده که

  ندارد را سابق موضوعیت آن حکمی یک که است اي زمانه گذر از غیر نسخ بگویم خواهم می
Farzad Eghbal] ,23,12,17 22:27[…. 
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   ١٠   صفحه  

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
 رشتهف فهم تا اعصار، همه براي تره طبیعی و مفهومتر بسیار مریی، گاه و نامریی و بالدار موجودي بعنوان فرشته فهم
 ساب چه اینده اعصار براي و نامفهوم، گذشته اعصار براي مسلما و ماست عصر به مختص بحثی که هستی انرژي بعنوان

  .باشه متوهمانه مهمالتی
 مبانی اب میشه رو تاریخی فهم یک بگیم تا کشید بیرون نمیشه تجربی شبه و تجربی هاي گزاره این از منطقی هیچ
  .داد قرار فراتاریخی فهم بعنوان منطقیش
 زا فراتاریخی فهمی به ساده، فرمول این با کردین گمان و دادین تعمیم رو محمولشون و حذف رو ایات موضوع فقط شما

  .رسیدین ایات
  .…]22:27 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]زاده واعظ زکیه: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 اهدهمش تاریخ یا قوم یک در را حکمی یک اگر. است روشن فراتاریخی و فراقومی از تاریخی و قومی تمییز براي شاخص
  .است تاریخی و قومی هم قصاص و سنگسار. است قومی و تاریخی آن نکردید، مشاهده اعصار و اقوام دیگر در اما کردید،

  .…]22:28 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
ظُرُونَ هَلْ 210:  البقرة الَّ یَنْ نْ إِ تِیَهُمُ أَ هُ یَأْ نَ ُظلَلٍ فی اللَّ َغمامِ مِ الئِکَۀُ وَ الْ مَ ِضیَ وَ الْ مْرُ قُ لَى وَ الْأَ هِ إِ عُ اللَّ جَ   الْأُمُورُ  تُرْ
] داورى[ ارک و بیایند آنان سوى به سپید ابر از سایبانهایى] زیر[ در فرشتگان، و خدا که است این از غیر آنان انتظار مگر
  شودمى بازگردانده خدا سوى به کارها و شود؟ یکسره

مَ وَ 25:  الفرقان وْ قَّقُ یَ ماءُ تَشَ مامِ السَّ غَ لَ وَ بِالْ زِّ الئِکَۀُ نُ مَ   تَنْزیالً  الْ
  یابند نزول فرشتگان و شکافدمى هم از سپید ابرى با آسمان که روزى و

  .…]22:29 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]Farzad Eghbal: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 اما است؛ یختار یا قوم یک در سنتی، یا باور یک که دانستیم ما اگر. کنیم می تفکیک داریم، که هایی شناخت اساس بر ما

  .کنیم پیدا دیگري شناخت آینده در است، ممکن هرچند. نامیم می تاریخی و قومی را آنها نیست، دیگر اعصار و اقوام در
  .…]22:29 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
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   ١١   صفحه  

 چه خنانس این به قران واکنش ولی اسطوره است شده می گفته قران ایات به که است بوده هم نزول عصر در این ببینید
  بود؟

نْ مِنْهُمْ وَ 25:  األنعام ِمعُ مَ کَ َیسْتَ لَیْ عَلْنا وَ إِ لى جَ وبِهِمْ عَ نْ أَکِنَّۀً ُقلُ وهُ أَ قَهُ فْ نْ وَ وَقْراً آذانِهِمْ فی وَ یَ ا إِ ُنو ال آیَۀٍ ُکلَّ یَرَوْ مِ  بِها ایُؤْ
کَ جاؤُكَ إِذا حَتَّى ونَ لُ جادِ ولُ یُ قُ ذینَ یَ فَرُوا الَّ نْ کَ الَّ هذا إِ ساطیرُ إِ لینَ  أَ   الْأَوَّ

 گوشهایشان در و نفهمند، را آن تا ایمافکنده هاپرده دلهایشان بر ما] لى[ و دهند،مى فرا گوش تو به آنان از برخى و
 دالج تو با و آیندمى تو نزد وقتى که آنجا تا. آورندنمى ایمان آن به ببینند را اىمعجزه هر اگر و]. ایمداده قرار[ سنگینى
  .نیست پیشینیان هاىافسانه جز چیزى] کتاب[ این: «گویندمى ورزیدند، کفر که کسانى کنند،مى

  .…]22:31 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  وشداد غالظ مالئک
  دارند منفی انرژي

  ندارند خدا بر عصیان اما
  نیست دستوري که حدودي در یعنی
  اند منفی کاال

  کنند می بسته وکامال محدود را دیکر احکام احکامی یعنی
  آدم بنی کرمنا لقد مثال
  حکم که

  هلوعا االنسان خلق
  کند می وبسته محدود را

  اس جزئی ودیگري کلی کدامیک که این تشخیص براي باز یعنی
  عمیق تدبر به نیاز

  هست آیات کل از وسیع واطالعات
  .…]22:31 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 صاصاخت تاریخ یا قوم یک به که یابیم می را برخی کنیم، می مقایسه هم با را ها سنت و باورها وقتی ما که کردم عرض
 اريک ما. گوییم می فرقومی و فراتاریخی دومی به و قومی و تاریخی اولی به. یابیم می اعصار و اقوام همه در را برخی اما دارد؛

  .شود می پیدا ما فهم در تطوري چه فردا که نداریم



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ١٢   صفحه  

  .…]22:32 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

 نوانع ذیل چطور کند می نقد را آنها رفتار و کند می انتقاد شدت به عرب قوم رفتارهاي از قرآن که آیاتی این شما خب
  برید؟ می قومی و تاریخی

وارى 59:  النحل نَ یَتَ مِ مِ وْ قَ نْ الْ وءِ مِ هِ بُشِّرَ ما سُ هُ أَ بِ مْسِکُ لى یُ ونٍ عَ مْ هُ هُ أَ سُّ دُ ال التُّرابِ  فِی یَ ونَ ما ساءَ أَ مُ   َیحْکُ
 پنهانش خاك در یا دارد، نگاه خوارى با را او آیا. پوشاندمى روى] خود[ قبیله از شده، داده بشارت بدو آنچه بدىِ از
  کنندمى داورى بد چه وه کند؟

  .…]22:33 23,12,17, [اشرفی مرتضی
  نکونام آقاي جناب+ 

  .زد بندش ترفندها این امثال با توان نمی که انداخته ترکی چنان سنت چینی در مدرنیته
  .…]22:33 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]کاوه: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 شناخته جهان اعصار و اقوام همه میان در که کردید تعریف اي گونه به را خدا شما اگر. گویم می سخن واضح خیلی من
  .است تاریخی و قومی تعریف، این شناسند، می را آن اعصار و اقوام از برخی فقط و نیست شده

  .…]22:33 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  شود اتاثب باید این صعودي نحو به هم آن کند می پیشرفت دارد تاریخ طول در بشر فهم که دارید فرض پیش یک شما

  .…]22:34 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  شوند می بندي دسته عبرت ظرف در هم ها تادیخی خوب
  فهمند براي هایی پایه که
  نیستند حکم ولی

  بودن هلوع مثل فراتاریخی احکام چنانچه
  نیستند اساسی حکم هم

HAMED] ,23,12,17 22:35[…. 

  است؟ استفاده قابل متنی هر براي یا دارد کاربرد قران فهم براي صرفا قران، از الیی سه تفسیر این+ 
  .…]22:36 23,12,17, [نکونام جعفر
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   ١٣   صفحه  

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 همیف قرآن، مخاطبان. است نقص و عیب قابل قابلیت در بلکه نیست؛ نقصی و عیب فاعل فاعلیت در گوییم، می ما
  .اشندب داشته جهانی فهم یک توانستند نمی آنان. است داشته اقتضایی چنان قومی ظرفیت و داشتند قومی و اي اسطوره
  .آید می در شکلی به ظرفی هر در که است بارانی مثابه به الهی علم

  .…]22:37 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  نیست شکی کند می تاریخی پیشرفت فهم که این در

  کند می ثابت را این انتشارات وسیع مقایسه
  نیست کلی اجتماعی حکم هیچ البته

  داشته ها زمینه بعضی در امروزي پنج کالس از بیشتر فهمی تاریخی دانشمند که است معلوم
Sirous Bazargani] ,23,12,17 22:37[…. 

  . مقدس متن تفسیر و تاویل تجویز به توجه با+ 
  ؟؟ شود نمی محدود نص معناي آیا عصري خصوصیات برمبناي تفسیر یعنی بودن تاریخی فرا بر تاکید و

 به دوره دو در اینکه امکان آیا صورت این در رسیم می آزاد برداشتیک به اي دوره هر انسان فهم اساس بر ما یعنی
  ندارد؟؟ وجود برسیم مقدس متن از متضادي فهم

 هب نیاز مجددا تاریخ طول در ما استدالل این دلیل به و شد آگاه توان نمی هیچگاه خداوند نیت و قصد از صورت این در
 دست هب بشر تاریخی تحول طول در که را متن فهم در تعارض یا تناقض تا داشت خواهیم خداوند با وحیانی مستقیم ارتباط
 داد خواهد ازدست را خود بودن اعصار همه براي و ودیکدستی ثبات خاصیت مقدس متن واال کند رفع و روشن را است آمده

.  
  ؟ چیست منسوخ آیات تکلیف اینکه بعدي سوال
  هستند؟؟؟ مقدس متن از حذف قابل نوعی به یعنی اند داده دست از را خود رسالتی کارکرد نوعی به آنها آیا

  .…]22:38 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  داشتند؟ فهمی چه آنها دارد و داشت اهمیتی چه ما براي
  باشیم داشته را خودمان فهم توانیم می آنها از فارغ و مواجهیم قران متن با االن ما

  .…]22:38 23,12,17, [نکونام جعفر
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ١۴   صفحه  

  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 لذا و نیست شده شناخته جهان دیگر اقوام میان در هرگز آمده، قرآن آیات از اي پاره در که اي گونه به قیامت آیات

 با تناسبم و است ذهن به تقریب براي قومی فهم. باشیم جهانی فهم یک دنبال باید قیامت حقیقت کشف براي ما. است قومی
  .است بوده عرب فاهمه

  .…]22:39 23,12,17, [کاوه
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  .دارم همدلی نظرتان اصلی مضمون با بنده
  فراتاریخی؟ امر یا است تاریخی گوید می قران در خود اوصاف از خدا انچه ایا ندادید، پاسخ صریح بنده سوال به شما
  .دانستید پیامبر زمان عرب به مربوط را دار اوصاف متشخص خداي شما
  .باشد می قرانی مفاهیم تمام تفسیر و فهم محور که باشد می خدا مفهوم و معنی فراتاریخی، امر تنها قران در

  .باشند می خدا تاریخی فرا معنی و اوصاف موقت اجرائی مخدمان قرانی احکام
  .…]22:39 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  نیست؟ شده شناخته گوئید می چطور
  است؟ نبوده آسمانی قبلی هاي کتاب در مرگ از پس جهان بحث مگر

Farzad Eghbal] ,23,12,17 22:40[…. 

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  نیست؟ باور مورد یا نیست؟ مفهوم یعنی چی؟ یعنی نیست شده شناخته
  .…]22:40 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]Sirous Bazargani: به پاسخ در+ [
  !!!شوید آگاه پروردگار نیت از خواهید می شما
  خبرید بی هنوز هم خودتان نیات از شما
  شده تشبیه یابنده رشد درختان به کالم که است این مهم
  دهد می جدید اي میوه تاریخی هر در که

  متن توانمندي یعنی واین
  آن بودن متزلزل نه

  .…]22:40 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ١۵   صفحه  

  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 است؛ اقیب حکم اما است؛ رفته بین از موضوع بگویید، توانید می است، منحل موضوع در حکم که بگیرید فرض شما اگر

 بتواند د،کر حمله مسلمان غیر کشور به مسلمان کشور یک امروزه اگر که نیست چنین هرگز مثال، براي. نیست گونه این اما
  .بگیرد کنیزي به را مسلمان غیر دختران و زنان. بیاندازد راه داري برده

Sirous Bazargani] ,23,12,17 22:42[…. 

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
 براي دهگوین نیت از کنیم نگاه قضیه به هابرماسی اگر گوید میسخن انسان با خدا واسطه به حتی وقتی است ضروري

  . است حاصل بیدیالوگ این صورت این غیر درباشیم آگاه است وحی زبان اینجا که زبان فهم
  .…]22:43 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]Farzad Eghbal: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 و یقوم مفهوم یک فرشته بفرمایید، یا است محض خرافه و اسطوره یک فرشته بفرمایید، یا: دارید انتخاب دو شما
  .دارد واقعی خاستگاه یک اما است؛ تاریخی
  .ناسندبش و بفهمند را آن بتوانند اقوام همه که بگردید قوم یک ذهن از خارج واقعیتی یک دنبال باید دوم، فرض بر بنا

HAMED] ,23,12,17 22:43[…. 

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  ❌ نپردازند بحث به یکدیگر با لطفاً دوستان
  .…]22:43 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
 اسراي سر بر آنچه دهد می نشان دوم و اول جهانی جنگ تاریخ ولی شوم کنیز و داري برده بحث وارد خواهم نمی من

 باید قعاوا که است دفاع قابل غیر انسانی فاجعه رسما ندارد ذکري قابل چیز تنها نه برده و کنیز احکام با مقایسه در آمد زن
  گذاشت چشم روي را داري برده احکام

  .…]22:44 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

، شود؟ می مالحظه هم دیگر اعصار و اقوام در آیا مفهوم این خب   .است تاریخی و قومی مفهوم، این پس. نه قطعاً
  .…]22:44 23,12,17, [احمدي سید

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ١۶   صفحه  

  �� ندباش پاسخگو نکونام دکتر بفرمایید اجازه ، نکنید ریپالي نکونام دکتر از دوستان سواالت به کسراد جناب
  .…]22:44 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  ؟!دارند؛ نقشی چه قران تفسیر در روایات

  ؟!است کلی فهم قابل ع بیت اهل بدون قران ایا
  .…]22:45 23,12,17, [درودیان دحام
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  خودمان االن فهم همین با است کرده تبیین را فرشته چطور قرآن خود ببینیم که است این سوم راه

Farzad Eghbal] ,23,12,17 22:45[…. 

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  .ذهنه از خارج واقعی امر با مطابق اسالم، صدر و جاهلی عرب فهم بعنوان فرشته که داشت باور میشه
  .…]22:45 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 مدهآ گذشتگان هاي کتاب در معاد که گفتند می قریش مشرکان. افسانه نه است؛ نوشته معناي به قرآن در اسطوره
  .نداریم ایمان آن به ما و است

  .…]22:46 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  جهانی فهم
  امروزي ت نظریا شناخت مند نیاز

  است امروزي واطالعات
  شود اکتفا متن به تنها واگر

  بود نخواهد امروزي دانشمندان جواابگوي
  متن کل شناخت دایره وهم خواهد می علمی وسیع دایره هم یعنی

  جوابگوي ها آیه تک و
  نیستند کند می طرح نظریه هر که کلی مباحث
  بپردازیم 》سنجی موضوع《 به 》گرایی حکم جاي به 《یعنی
  .…]22:46 23,12,17, [درودیان حامد



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ١٧   صفحه  

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  است؟ مالك این چرا
  بفهمد؟ مخاطب که پایین ببریم را متن ما یا باال بیاورد را فهمش باید مخاطب آیا

  ]22:47 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در[

  ندارد مانعی
  است؟ شده نمی مسطور مگر افسانه
  .…]22:50 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 چنین قریش همه البته. باشد اقوام و اعصار همه در که نیست چیزي هرگز. است قومی رخداد یک کردن گور به زنده
  .بود آشکار هم زمان همان در آن ناپسندي و کردند می چنین آنان از برخی. کردند نمی

 مذمت لذا است؛ اعصار و اقوام همه براي درك قابل کاري چنین بودن مذموم. است شده مذمت کاري چنین آیه طی
  .هست فراتاریخی و فراقومی هاي گزاره قرآن در. است فراتاریخی و فراقومی قرآن،

  .…]22:51 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]HAMED: به پاسخ در+ [

  ندارند را نفر سیصد به پاسخ فرصت نام نکو جناب که است بدیهی
  کرده تعیین ایشان که است محوریتی با موضوع

  فرمائید مرخص را وما رامحدود ها کننده سوال که این مگر
  .…]22:51 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 فهمی هب باید ما. بشویم محبوس تاریخی و قومی فهم در توانیم نمی ما. است مدرنیته و سنت میان پلی اینجانب، نظریه
  .بیاوریم روي جاودان و جهانی
  .…]22:52 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نکونام؟ جناب
  .…]22:52 23,12,17, [نکونام جعفر



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ١٨   صفحه  

  ]HAMED: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

  .دارد کاربرد متنی هر و فهمی هر براي
  .…]22:53 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  هست؟ فراتاریخی و فراقومی هاي گزاره قرآن در که فهمیدید تاریخی غیر فهم کدام با شما خب
  کنید؟ می چه را خداوند علم

تیهِ ال 42:  فصلت نِ ِمنْ الْباِطلُ یَأْ هِ بَیْ دَیْ نْ ال وَ یَ هِ مِ فِ نْ تَنْزیلٌ خَلْ میدٍ  حَکیمٍ مِ   حَ
  صفات[ ستوده حکیمى از است اى] نامه[ وحى آیدنمى سویش به باطل سرش پشت از و آن روى پیش از

  .…]22:53 23,12,17, [گرگها کابوس
  ]22:53 23,12,17, [گرگها کابوس+ 

  جدیده؟؟ اي الیه سه تفسیر
  .…]22:56 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]Sirous Bazargani: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 از برآمده را فهم آن فهمید، متن یک از هرچه هرکه و بدانیم سیال را متن یک فهم نیمبتوا که نداریم دلیلی هیچ ما. 1
 می دهشمر رأي به تفسیر و است گوینده قصد خالف بر باشد، زبان اهل استعماالت خالف بر که فهمی. بشماریم متن خود
  .شود

 مگر نیستند، موافق داري برده با هم مسلمانان خود امروزه. است منسوخ داري برده احکام که نیست تردیدي. 2
  .مسلمانان خود دست به اند نابودشدنی و شدند نابود هم آنان که داعشیان
  .…]22:56 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  ��� نکونام دکتر آقاي جناب
  کنیم خسته را شما خیلی خواهیم نمی
  باشیم شما خدمت در هم دیگر اي جلسه باشید موافق اگر

  بفرمائید را برنامه ختم بدانید صالح وقت هر گذاشتید که وقتی از ممنون
  .…]22:56 23,12,17, [سعید

  دارد اشارات و عبارات قرآن که داریم حدیث در ما+ 



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ١٩   صفحه  

  میرویم اشارات به ما فراتاریخی فهم در که بدانیم اي الیه سه تفسیر از دیگر تعبیري را این میتونیم آیا
  .…]22:57 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 رپیامب عصر حجاز عرب زبان به قرآن. کنیم فهم فهمند، می زبان اهل که گونه همان را آن که است این متن، هر فهم راه
 خود یشپ از و بگیرید نادیده را آنان فهم و استعماالت توانید نمی شما لذا است؛ بوده آنان با ارتباطی کانال یک و شد نازل
  .کنید تحمیل قرآن آیات به را فهمی

  .…]22:59 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  درودیان فرمایش کنم فکر+ 

  ترجمه ثبات
  باشد فهم وحرکت

  ترجمه تغییر نه
  .…]22:59 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
 رآنق خود متن در الفاظش از قرآن خود که فهمی و استعمال یا است تر مالك و مهمتر آنها فهم و استعماالت شما نظر به

  دهد؟ می ارائه ما به
  .…]23:00 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]کاوه: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
  :هست خدا به راجع آیات از دسته دو قرآن در
 تختی بر یا گوید می سخن خدا که این مثل شده؛ بیان ذهن به تقریب باب از که است قومی و تاریخی آنها از دسته یک
  ...و کشند می دوش بر را او فرشته هشت و نشسته

 ظیرن است؛ هستی عین خدا گوید، می عرفا که است چیزي همان معادل و است فراقومی و فراتاریخی آنها از دیگر دسته
  .الباطن و الظاهر و اآلخر و االول هو

  .…]23:02 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
 نمی است رحمان اسم به ناظر که استوي العرش علی الرحمان گوید می قرآن چون کرد بحث شود می اینها مورد در
  استوي العرش علی اهللا فرماید



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢٠   صفحه  

  .…]23:03 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 یچین دارند؟ باور شده توصیف قرآن در که اي گونه به مرگ از پس جهنمی و بهشت به جهان اقوام همه آیا سئوال، یک
  ها؟ ژاپنی ها،

 می پذیرایی مردان از که غلمانی و شیر و شراب و انگور و انار و جاري آب و حوري از پر است، باغی آنان نزد بهشت آیا
  .... و کنند

  است؟...  و خون و چرك و آتش از پر گودالی آنان نزد جهنم آیا
  .جهانی نه است؛ تاریخی و قومی مفاهیم این پس نیست؛ چنین تردید بی
  .…]23:03 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  است نظر مورد ایه از تفسیر یک این است هستی عین خدا
  کردند الکتاب علم صاحب هم تفسیر یک
  خلقه بین تفریقه توحید که

  .…]23:04 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]Farzad Eghbal: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 اقوام دیگر اما کرده، ادعا قومی یک را آن. کنند نمی کشف خود را چیزي چنین جهان مردم همه که است این منظور
  .کنند نمی پیدا دسترسی آن به خود

  .…]23:04 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  هستید تفسیر به قائل عرفانی و فلسفی فرض پیش با پس شما

  ؟!است تفسیري ادعاي این کجاي عقل و فطرت
Sirous Bazargani] ,23,12,17 23:05[…. 

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  . شود می توصیه مسلمانی فرد هر براي قرآن تالوت دونید می

 غیر و فقهی احکامی عملی صرفا قران تالوت یا داره رو متن فهم در آزادي از حداقلی فردي هر اوال که اینه من سوال
  داره؟؟ استحباب جهت است فهمی



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢١   صفحه  

  . داره رو متن از فهم اجاره توان قدر به فردي هر اگر و
  . شد خواهد عمل و رویه شمار بی به منجر که ایم مواجه متن از ووتفسیر فهم شمار بی با ما

  .…]23:06 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 به فرمایید،ب اگر. است پیوسته تاریخ به و است تاریخی آن یا باشد؟ داري برده باید همچنان که فرمایید می آیا چی؟ االن
  جهانی مقوله یک نه شود؛ می تاریخی مقوله یک آن است، پیوسته تاریخ

M.A] ,23,12,17 23:06[…. 

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  نظرم به

  نیستند جهانی دینی هاي گزاره همه
  باشند دیگري جور میتوانتد که هستند عرضیاتی غالبا چون
  دینی اموزهاي از برخی سازي جهانی اما
  نیست ان استدالل قدرت به تنها
  باشد دخیل هم دیگري عوامل میتواند بل
  قدرت مثل
  .…]23:06 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
 هست هم االن همین جهنم و بهشت از ظاهري و حسی تعریف گونه این است مخاطب فهم به ناظر سخن این ببینید

  است بوده هم نزول زمان
  ند؟ا رفته بین از اند نرفته بین از که اینها کنند می تصور گونه این را جهنم و بهشت که هستند افرادي حاال همین
  کند لحاظ خودش مخاطب اعصار همه در را سطوح همه باید قران کنید لحاظ باید شما
  ]23:07 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در[
  است رفته بین از داري برده که منکرم بنده است شده عوض شکلش هست داري برده
  هست داري برده هست ضعف و جهل فقر، تا است جهانی مقیاس در

M.A] ,23,12,17 23:07[…. 

  ]M.A: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢٢   صفحه  

  نباشد اندیشه یک یا فرهنگ یک یا دین یک تفکر عرصه معاصر جهان که میاد نظر به اصوال
  معرق و سیال جهان یک معاصر جهان

  است وموزاییکی
  است پاره چند

  .…]23:08 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

 هم و فهمند می را قرآن هم مردم،: گوید می روایات این. است فهم قابل ائمه بیان از مستقل قرآن عرضه، روایات طبق
 قرآن مخالف که را آنها دارند، حق هم و کنند می درك آیات با را روایات موافقت و مخالفت هم و فهمند می را ائمه روایات

  .بیاندازند دور اند،
  ]23:09 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در[
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 به ورود از شیاطین راندن براي ها شهاب و کنند می زندگی سر باالي آسمان در فرشتگان است، شده اظهار قرآن در

  ...و کوبند می مجرمان سر بر و دارند آتشین گرزهاي و شوند می پرت فرشتگان شهرهاي
  ]23:10 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]Farzad Eghbal: به پاسخ در[
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#

  .است شده برداري بهره مقاصد بیان براي عرب اي اسطوره فهم از قرآن در که است این تلقی
  .…]23:11 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  کند نمی پرتاب فرشته را شهاب+ 
  و مستقل ها شهاب
  هستند)  ها سنگ(  رجوم

  .…]23:11 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  کرده منطبق ع بیت اهل به ذکر اهل منحصرا که داریم هم روایات
  کرده نهی قران تفسیر از را دیگران و

  هستند قران تفسیري بناي که داریم محکمی روایات ما قطعا



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢٣   صفحه  

  میشود متزلزل قران فهم ،بناي نشود وارد قران تفسیر در روایات این اگر
  نمیرسیم قران فهم و تفسیر مراد به اصال و

 راگ و داد تطبیق میشود معیار کدام با کنیم عرضه قران بر را روایت ،این میخانیم صبح نماز رکعت دو االن ما سوال
  گذاشت کنار نشد تطبیق

  .…]23:12 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [

 زبان هلا تصورات به توجه بدون را زبان الفاظ اگر ما و است زبان اهل تصورات بر مبتنی زبان که باشید داشته عنایت
  .ایم رفته خطا به متن مراد فهم در کنیم، فهم

  ]23:12 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در[

  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
  .نیست افسانه معناي به قرآن در اسطوره حال، هر به

  .…]23:13 23,12,17, [درودیان حامد
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  قران از فهمید می را این شما ببینید
  فهمم نمی چیزي همچین بنده

  فراتاریخ در ببریم بینم نمی هم نیازي
  .…]23:13 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  نکنیم یافت قران در انرا متناظر ایات است ممکن که داریم روایاتی ما

  �بریزیم� دور� را روایات باید
  باشد دین ضروري خالف انکه مگر نداریم را روایات ریختن دور حق ما متواتر روایات طبق
  .…]23:14 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  است کرده ینم او به کمکی صورتی هر در نوشتن سواد نه داشت خواندن سواد نه که پیامبر باالخره
  .…]23:15 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ندارند تفسیري اي ائمه+ 
  .…]23:15 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢۴   صفحه  

  هستند قران تفسیر روایات تمام+ 
  گوییم می چه هر فرمودند ع بیت اهل
  است قران ایات طبق
  .…]23:15 23,12,17, [نکونام جعفر

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  قرآن_ايالیهسه_تفسیر#
 ایدب نیست، جهان اقوام همه در کنید، می مشاهده را هایی سنت و باورها وقتی شما. نگفتم سخن پنهانی چیز از هرگز. 1
  است؟ مبهمی نکته این آیا. جهانی نه اند؛ قومی آنها که بگویید
 ظرف در نقص بلکه نیست، خدا در نقص. است شده ریخته عرب قوم ظرف در که است بارانی آب بسان خدا علم. 2
  .است عرب فهم

  .داشتند باور ها اسطوره به که است عرب فهم در بلکه نیست؛ الهی مقاصد در باطل. 3
ARG] ,23,12,17 23:16[…. 

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
 یک آن از وانیدت نمی بیفتد جا که گزینید بر جدیدي نام معتقدید که داري برده جدید شکل این براي,نتوانید که زمانی نا
  میشود دفن جا همین در و بسازید جهانی انگ

  .…]23:17 23,12,17, [نکونام جعفر
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
 اهللا شاء ان تا کنید ارسال من به و کنید بندي دسته را سئواالت توانید می شما. کنم می حافظی خدا شما اجازه با من پس
  .باشم پاسخگو

  .…]23:17 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  موضوعی هر در است جلد وده صد کافی در فقط روایات+ 

  ندارید روایات مورد در اطالعاتی
  امامی از نیست موضوعی قران تفسیر
  .…]23:17 23,12,17, [احمدي سید

  ]ARG: به پاسخ در+ [
  نکنید گفتگو هم با لطفا

  .…]23:17 23,12,17, [هستم



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢۵   صفحه  

 کمتر ایران در امروز حالیکه در ، هستند قران از جهانى مدل یک ساخت براى چاره فکر به اى عده که است جالب+ 
  .میدهد اهمیت چیزها این به کسى

  .…]23:18 23,12,17, [احمدي سید
  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [

  نباشید خسته دکتر آقاي
  بود عالی خیلی
  . بردم وافر بهره
  بحث ادامه با هستیم شما خدمت هم آینده شنبه شاءاهللا ان
  �� باشید موافق اگر

  .…]23:18 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [

  است؟؟؟ مجاز سطحی هر در اکاذیب نشر
  .…]23:19 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  است عربی لسانش یا است عربی قرآن که کنید مشخص را این تکلیف باید شما ببینید
  است محیط آن لسان لسانشان یا هستند محیطی آنها که نمود طرح توان می ها دین و علوم همه در را این
  است نکرده انتخاب خودش را قران الفاظ خداوند بگوئید اینکه مگر ندارد موضوعیتی عرب فهم
  است خداوند الفاظ واضع معتقدم من است عرب قوم الفاظ واضع که دارید فرض پیش یک شما
 می حیو پروژه عمالً برساند ما به را مرادش تواند نمی آن بوسیله که است کرده انتخاب را عربی لفظ یک خداوند وقتی

  شود می منجر کامل شکست به و هوا روي رود
  .…]23:19 23,12,17, [سعید

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  ��� نباشید خسته بردم کامل بهره استاد بود عالی بسیار
  .…]23:19 23,12,17, [درودیان حامد

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
  ��� دهیم ادامه را بحث دیگر اي جلسه در اهللا شا ان گذاشتید که وقتی از ممنونم خیلی
  ]23:19 23,12,17, [درودیان حامد

  است آزاد گروه کنفرانس ختم دوستان



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢۶   صفحه  

hossein Jafari] ,23,12,17 23:20[…. 

  1 - شخصیت و رفتار اجتماعی و فیزیولوژیک منطق �+ 
  فراستخواه مقصود ✍

  ]مقال ي چکیده[
 به ابتدا. آنهاست پرورش و خویشتن، استعدادهاي و ها قوه کشف و سازي،-خود و شناسی-خود ي درباره گفتار، این. 1
 و کانت و موالنا و عطار و بودا از اسالمی، هاي آموزه تا سقراط پند از است؛ شده اشاره خصوص این در بشر ي دیرینه آرزوي
  .کارل الکسیس و نیما تا اقبال،

 انسانها ام که کنند می تاکید اي گونه به همه شناسی،-روان-فرا جدید مشتاقان نیز و کمال شناسی-روان پردازان-نظریه
 بار و هست ام در ناپیدایی-کرانه و سرشار قابلیتهاي و استعدادها. نیستیم شیء. هستیم آگاهی ادراکیم، فروزانیم، موجوداتی

 از را ما ]اي[بیرونی موقعیت هیچ و چیز هیچ. نشکفیم و نروییم نشویم، سبز نزنیم، جوانه چرا. سزد نمی را ما کشیدن تن،
 عضو یک از بیش چیزي انسان باال، و بلند هاي آموزه این در. کند نمی نیاز بی شکوفایی،-خود و سازي-خود و شناسی-خود

 یک احکام، ظاهر به عامل متشرع و معتقد یک دان،-آداب و خوب و مرفه و تندرست شهروند یک خانواده، خوشبخت
 را دمیآ ظرفیت بشري، استعداد جنبش حامیان. اینهاست امثال و موفق سیاستمدار یک حزبی، فعال عضو یک نمونه، کارمند
 اام باشد؛ بخش-رضایت زندگی، عادي جهات تمام دارد امکان آنان، نظر به. اند دانسته روزمره زندگی و بهنجاري از فراتر
 می اعتال و یپویای و تنش و رفته فراتر روزمرگی از سالم، بالغ شخصیت آلپورت، تعبیر به. شود احساس انگیزي-مالل پوچی
 به. وردآ می رس-دید به را یافته-اوج و شکوفان شخصیتهاي از الگوهایی و رفته فراتر زندگی متوسط مدلهاي از مزلو. جوید
 ودخ کند، می زندگی خویشتن براي پذیرد، می را خود رهد، می وا قالبها و ها کلیشه از انسان شکوفایی، فرایند در او، نظر

 طبیعت دعملکر شود، می سازگار پذیرد، می بشریشان طبیعت ي همه با نیز را دیگران رسد، می رضایت به گیرد، می تصمیم
 می تیآش هم با را ضدها سپارد، نمی فراموشی به را چیزها زیبایی گریزد، می تکلف و کاذب تقدس از کند، می قبول نیز را

 از دبای همواره آدمی و باشد پهناور و عظیم بسیار باید ما انسانیت که داشته وجود دیرباز از آرزویی صورت، هر به... . و دهد
  .بکوشد بیشتر شکوفایی و فعلیت جهت در و کند گالیه موجود وضع

 .بگیرد خود به واقع از دور و اتوپیایی حالتی گراییها،-کمال چنین است ممکن که شده گوشزد مقاله ي ادامه در. 2
 تدس از را حیاتی شور و عشق و خویش، زندگی و طبیعت به بخشیدن بهبود امید و میل خواهد می انسان که است درست
. بدارد ورد نظر از نیز را واقعیتها نباید اما است، متعالی و زیبا زندگی، که کند می تلقین دیگران و خود به پیوسته و ندهد
. ستا ناکردنی-انکار واقعیتی فردي، تفاوتهاي. گون-گونه و متفاوت هم و است، تدریجی و نسبی هم مردمان، پذیري-کمال
 یکل کمال و آرمانی کمال جاي به. رود می خود کس هر که است سفري زندگی،. کند می فرق دیگران کمال با کس هر کمال

 و المع همین در که نسبی، است امري شکوفایی،-خود. کرد توجه کس هر متحصل و واقعی کمال به باید نیز قدري انسانی،
 را خود و کند همت تواند می تا باید کس هر. یابد می ظهور متفاوت، صورت به، کاستی و خطا سر به سر آدمهاي همین توسط



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢٧   صفحه  

 و فال و تظاهر و تکلف و آزاري-خود به کار صورت، این در زیرا. کمال از آرمانی و انتزاعی تعریفهاي با نه ولی بکشد؛ باال
 »نیمک آرزو انسانی« پنداریم »دد و دیو« را همه و بگردیم شهر گرد دست، به فانوس نیست شایسته ضمنا. انجامد می گزاف

 تاریخ،. نیمک نمی آغاز نو از ما را تاریخ. »آدمی نو وز ساخت بباید دیگر عالمی« که برسیم نتیجه این به یا و شود نمی یافته که
ثل عالم در نه" نیز را خویش کمال و بهبود راه پس. است بوده کنون تا که است همان بیش، و کم  معال همین در بلکه ،"مُ

  .بپیماییم بینانه-واقع صورتی به و خاکی،
 هنگران-جزئی و تجربی علمی، روشهاي نیازمند نفس، معرفت. دارد فیزیولوژیک و مادي شدت به منطق خودسازي،. 3
 و شود می تحلیل و تجزیه دقت به او، نیازهاي و ها انگیزه و آدمی، شخصیت و رفتار اصلی فنرهاي طریق، این از و است
 این در. کند آن یا کند این و بورزد اراده بگیرد، تصمیم تواند می حدي، چه در و مکانیسمها، چه با که گردد می معلوم

 میان در واالنس از میزانی که دهد می رخ جایی در تصمیم،. است شده اشاره شناسان-روان آزمایشهاي برخی به خصوص،
 سخن آن مراتب و آدمی توي-بر-تو نیازهاي از رابطه، همین در. شود برقرار) نیازها و ها انگیزه( شخصیت اصلی نیروهاي

 قدري دانستن، و اکتشاف به نیاز یعنی آنها، از یکی... و اجتماعی عاطفی، مادي، متعدد نیازهاي شماري-بر ضمن و است رفته
  .است شده داده توضیح

  ]یکم گفتار ،1377 اول، چاپ انتشار، سهامی شرکت جامعه،_و_دین[
  یادداشتها#
  کتاب_معرفی#

  :بپیوندید جامعه و دین کانال به مرتبط مطالب سایر پیگیري براي
  .…]23:21 23,12,17, [سعید

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  ؟ چیست جن به شهاب پرتاب از شما تفسیر

Farzad Eghbal] ,23,12,17 23:21[…. 

  ]نکونام جعفر: به پاسخ در+ [
 ها فهم و. تحققه قابل فهم دهها از یکی فهم این و فهمه قابل زمان ان اعراب دانش بافت در قران ایات که اینه تلقی. نه
  .فراتاریخی یکی و تاریخی یک نه. هستن تاریخی و هم عرض در همه

  .داره باورمندانی هم هنوز فرشته، از جاهلی عرب فهم همان
 بهمان در و بوده تاریخی زمان یا جغرافیایی مکان یک در باور فالن که بده نشون تاریخی، تحقیقی اگه: بگیم اینکه اما
 هتج از بلکه نداره، منطقی مبناي تنها نه بوده، تاریخی و قومی فهم و باور اون میده نشون پس نبوده، تاریخ یا جغرافیا
  .نیست تحقیق قابل هم تاریخی

  .…]23:21 23,12,17, [درودیان حامد



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢٨   صفحه  

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  مولوي باالستی در آنچه دارد زیر در صورتی

  .…]23:22 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [

  است جلد شش کافی است جلد ده و صد انوار بحار
 رد شما مبنا این طبق است فراوان روایات در که نیست جسم خدا مثال میدهد قران تفسیر بناي متواتر روایات خب
  میکند یرتفس را دیگر ایات ایات بعضی همچنین کنید قران تفسیر میتوانید داللت و متن و سند بررسی با دیگر روایات

  .…]23:22 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [

  امام فقط تفسیر میگه که کسی خب
  کنه می تکرار وهی

  بخوانیم؟؟؟ را کتاب کدام بپرسه نیست مدیري
  شد پاك ناجوانردانه من پیام تا چند

  نشد معرفی هم کتابی
  ]23:24 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در[
  توست با متواتر تعیین
  امام نه تویی کنده تعیین پس
  نکرده که کنه جدا خودش امام که این مگه
  .…]23:24 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  است فراوان شیعه معتبر کتب در روایات

  شد مجهز شده استخراج روایات از که کالم علم به باید اول
  کرد سیر ایات در هم روایات در هم عقلی بناي با سپس

  ]23:25 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در[

  است عقل متواتر تعیین
  است متفاوت ما به رسیدن طرق داشته بیان ع امام



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٢٩   صفحه  

  .…]23:25 23,12,17, [احمدي سید
  : کنیم می تکرار هم باز است مشخص هم کنفرانس قوانین ، داریم کنفرانس هرشب ما ، گرانقدر دوستان+ 
  ودش می حذف بالفاصله و است ممنوع مرتبط غیر پیام ارسال ، نشست پایان اعالم تا کنفرانس شروع محض به _1
 باشد یم پاسخگو دهنده کنفرانس شخص فقط ، است ممنوع اعضاء دیگر پرسشهاي به پاسخ و هم با اعضاء گفتگوي _2

  . نماید اعالم آزاد را بحث مورد موضوع حول بر اعضاء گفتگوي ، دهنده کنفرانس آنکه مگر ،
  � بروند راه مخ روي کنفرانس وسط عزیزان باز حاال

  .…]23:26 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  ؟ داشتند قول یک همه کالم علماي
  .…]23:26 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  س مغالطه گتب
  شود معرفی بابد کتاب
  قرن هاي تفسیر از هیچکدام چرا
  نیست مدار امام
  مشخص کتاب کدام مشخص امام کدام هست اگر

  .…]23:26 23,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [

  ؟ چیه معیار
  چیه شما معیار داد معیار نکونام استاد االن

  ]23:27 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در[

  هست کم بسیار بسیار متواتر حدیث
  .…]23:27 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  بله ضروریات در

  باشند داشته تفاوت ضروري غیر مسائل در شاید
  .…]23:28 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣٠   صفحه  

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  داري عقل متواتر تعیین براي چرا
  نداریم عقل قران تفسیر براي

Farzad Eghbal] ,23,12,17 23:28[…. 

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  ندادن معیاري ایشون
  .…]23:28 23,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  ؟ چیه معیارش ؟ چیه ضروریات

  ؟ است یکی میالنی و مطهري و مجلسی فهم
  ]23:28 23,12,17, [سعید

  ]Farzad Eghbal: به پاسخ در[
  عقل گفتند چرا
  .…]23:29 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  دهد تفسیري و عقلی بناي شما به که است اي اندازه

  میکند تفسیر را دیگر ،ایاتی ایاتی همچنین
  کنیم حقیقت به نزدیک را قران از فهم روایات کمک با میشه مجموعا
  .…]23:29 23,12,17, [سعید

  علوم همه مثل هست بحث جزییات در بود قوي خیلی استاد نظریات کلیات نظرم به+ 
  .…]23:29 23,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  قرآن شناسی هستی
  متشابه و محکم بنحو است ارتباط در هم با کلش و جزء که کنیم فهم و ببینیم اي منظومه را قران که این یعنی

  .…]23:30 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  آمده در اندازه از اندازه
  بخوانیم جلد وده صد



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣١   صفحه  

  چی که آریم در متواتر تا ده
  بخوان برو بیکاري شما
  .…]23:30 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  هستند القول متفق همه نیست جسم خدا اینکه در

  برسیم یقینیات از قسمتی به میشه باعث میشه اخذ ایات از هم روایات از هم که دین ضروریات
Farzad Eghbal] ,23,12,17 23:30[…. 

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  .است زمانه عصري فهم همون ایشون کالم در عقل

  .عقل میشه حاضر، عصر به منسوب وقتی و اسطوره، میشه جاهلیه عرب به منسوب وقتی که فهمی همون
  .نستنمیدو خرافات رو خود ماقبل فهم و عقل، رو خود فهم جاهلی اعراب چنانچه
  .…]23:31 23,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  ؟ متفاوته همه این چرا پس شیعیان تفسیري بناي

  .…]23:31 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [

  نداریم اي چاره
  بخوانیم را جلد ده و صد نیست نیاز
  خوارج یا میکند مشبهه را ما یا قران تفسیر نباشند روایات اگر

  .…]23:31 23,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  ؟ برسیم یقین به چجور متشابهات مورد در
  .…]23:32 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  دهد اطالق دیگر کسان به را ع بیت اهل شیعیان بین در هست کسی
  ؟!بداند جسم را خدا

  .…]23:32 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣٢   صفحه  

  نیستم هم اینها از کدام هیچ خواندم روایت بی بنده
  .…]23:32 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  میدیم ارجاع محکمات به

  .…]23:32 23,12,17, [درودیان حامد
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  ببرید محکم ذیل
  .…]23:33 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  قران طبق کنید معنا را� مغلوله اهللا ید

  .…]23:33 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  بله

  درسته هم من نظر به که میداند پیامبر همسران را بیت اهل صالحی آقاي
  ]23:33 23,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در[
  یصفون عما اهللا سبحان
  .…]23:33 23,12,17, [هستم

  سوریه و سوئیس بگوییم مثال براى. درآیند فهم همه شکل به باید هم جهنم و بهشت مثل مفاهیمى+ 
  .…]23:33 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  ؟!هستند شیعه صالحی اقاي
  کردند استدالل قران کجاي از

  .…]23:33 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  باشی نداشته حرکت خواي می شما خب
  نخور تکان وایسا جات سر باش نداشته

  برو برد جهنم به را شما قران اگر



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣٣   صفحه  

  کنار بذاري داري حق مگه وگرنه
  کنی؟؟؟ حاکم را خودت وآخوند

Sirous Bazargani] ,23,12,17 23:33[…. 

  ]هستم: به پاسخ در+ [
  .…]23:34 23,12,17, [سعید

  ]فداك روحی ینرحمۀللعالم محمد یا: به پاسخ در+ [
  بعد و قبل آیات به توجه از
  .…]23:34 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  میکنم حرکت قران خود و روایات کمک به من
  ☺نباشم جهنمی اهللا شا ان

  .…]23:34 23,12,17, [درودیان حامد
  ]هستم: به پاسخ در+ [
  ؟
  .…]23:35 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  بفرمایید

  �هستند منکر شیعیان دارند صحه روش هم سنت اهل که چیزي جالبه
  .…]23:35 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  بخواهی مردم از نداري حق شما
  متواتره صدش در یک که هایی متن سراغ برن
  کنی می گمراه را مردم پشما
  نروند ها محکم سمت به که

  .…]23:36 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نداریم اون و این با کاري ما
  هست پیامبران همسران و خانواده درباره سه هر رفته کار به بیت اهل بار سه قرآن در



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣۴   صفحه  

  .…]23:36 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  فرمودید معنا االن

  میکنید زده قران از را مردم اینطوري
  ؟!چی یعنی ایدیهم فوق اهللا ید

  .…]23:36 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  گفته قرآن چنانچه محکم به دادم ارجاع
  .…]23:37 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  ؟!هستند پاك و مطهر ایه طبق پیغمبر زنان یعنی
  اید خوانده را روایت و تاریخ
  .…]23:37 23,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  تکوینی نه است تشریعی اراده
ARG] ,23,12,17 23:37[…. 

  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [
  نیست نفرانسک دقیق تبیین به قادر سواالت وبمباران مقتضا و,شرایط بدلیل یا و کفایت بقد دهنده کنفرانس سطج گاهی
  هستند تر,مسلط کنندگان پرسش و دارد ها فاصله کنفرانس موضوع از اش پایه توانایی اساسا گاهی
  … گاهی

  مدرك کسب براي نی آمدي مطلب درك براي وما شما اینجا اینکه به توجه وبا
  میکند پیدا اشکال مدت دراز در مرامنامه دو بند بنطرا

  میکند باز را بحث گره ثالث نفر واژه یک گاهی و
 را روي حاشیه جلوي میشود مکررات روي تذکر با که است بوده نرفتن حاشیه و گفتگو نشدن شلوغ بر ابتدایی نطر البته
  گرفت
  � کنفرانس نظم,حفظ نه باشد شدن تر روشن به باید همیشه اولویت اما

  .…]23:37 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣۵   صفحه  

  لطیبات الطیبین
  دیگه ناپاك پیامبر میگه

  شما؟؟؟ قول به
  .…]23:37 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  شیم مسیحی بریم باید که باشه اینطوري اگر

  میشه جدا عقل و ایمان که اونجایش
  محکمشه این فهمیدید کجا از

  .…]23:38 23,12,17, [درودیان حامد
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  اهلک؟ من لیس انه شد گفته نوح پسر به چرا
  نبود؟ پسرش مگر
  نبود؟ اهلش از چرا
  .…]23:38 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  نباشه تکوینی کجا از

  ؟!دلیل
  ]23:39 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در[

  خیر
  دید باید کلی را قران
  میکنیم امتحان ها مرد با را ها زن و ها زن با را ها مرد امده روایات در
  ]23:40 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در[

  میفرمایند چه هر پیامبر
  است یوحی وحی الی الهوا ینطق ما

  .…]23:40 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  نکن فرار بیخودي+ 



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣۶   صفحه  

  بیار آیه این به راجع را امامی تفسیر
Sirous Bazargani] ,23,12,17 23:40[…. 

 و جعلی اطالعات اینگونه به " علم " واژه چسباندن و گري اخباري و نقل تاریخی پروژه با روحانی صنف شکل هردر+ 
  . کند می صادق مومنین از حتی آن کردن انحصاري و تعقل عمل و فهم گرفتن اختیار در در سعی وضعی

 همه و انسانها همه براي متن همان صریح نص به که مقدسی متن فهم به قادر هیچگاه ما بدون تنهایی به خود شما یعنی
  نداري است اعصار

 صهعر و حوزه در داري برده نوعی و فکري بردگی و بندي و قید رابطه یک به منجر بندي کاست از شکل این مجموع در
  . شود می زبان و اندیشه
  )کنند می سازي مصداقعام شکل به رو داري برده انواع که دوستمان توجه قابل(

  .…]23:40 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  ؟ میکنید چه نیست حدیث اش درباره که آیاتی با

  ]23:41 23,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در[

  سلمه ام مثل نبودند اهلش پیامبر همسران از کدام هیچ یعنی
  .…]23:41 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  بدید فرصت چشم

  .…]23:42 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  ؟؟ چی یعنی منین موال ام

  هستی آیات منکر شما
  کردیدسپر را امام

  .…]23:42 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  تره مقبول تفسیر این قرآن در بیت اهل کاربرد و بعد و قبل به توجه با گفتم
  .…]23:43 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣٧   صفحه  

  کردم عرض
  میکند تفسیر را دیگر ،ایات ایات بعضی

  میگیریم دینی فرض پیش و عقلی بناي یک روایات در
  فهمید قبول قابل کلیتی یک تازه میشه انها مجموع

  فهمید هم را الم مثال اینکه نه
  .…]23:43 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  هستید راستگو شما اگر

  زمانه امام بیت واهل
  باشه داشته اقامت پیامبر خانه در باید االن
  بیارش کن پیداش برو
  .…]23:43 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  نمیاد در جور که عقل با

  نمیادش در جور عقل با و کردند رد سنت اهل خود که شدند قلمداد پاك کسانی
  .…]23:44 23,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  هست روایات فوق قرآن حال هر به پس
  .…]23:44 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  قران فهم براي هستند هم عرض در متواتر روایات و قران
  است اهللا کالم قران نه مگر

  .…]23:44 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [

  شد ریپالي اشتباهی ببخشید
  است فداك نا به خطاب ریپالي
  .…]23:44 23,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣٨   صفحه  

  شود فهم مالکش باید
  اینها غیر یا نسبی یا سببی بودن بیت اهل آیا

  .…]23:45 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

 را همین هم وضو یا غسل درباره چنانچه شوید پاك که هست این براي هست قبل آیات در که احکامی میگه قرآن نخیر
  گفته

  .…]23:45 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  میاورد حجیت قران ایات مثل و است متواتر فوق موال علی فهذا موال کنت من
  .…]23:46 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  ببینید را متعارض روایات و تاریخ شما

  کرده باران تیر را زمانش امام بدن و ایستاده زمانش امام جلوي کسیکه
  ؟!است مطهر و پاك
  .…]23:46 23,12,17, [سعید

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  هست پیامبران خانواده و همسر درباره کاربرد بار سه هر در رفته کار به بیت اهل قرآن در بار سه

  السالم علیهم محمد موسی ابراهیم
  ]23:47 23,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در[
  ؟ چی یعنی متواتر فوق
  .…]23:47 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  نمیشه دلیل باشه
  هستند ص محمد ال همان ع بیت اهل روایات تمام در

  .…]23:47 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  نکرده عمل میگه آیه که را خدا تشریعی اراده موارد اون در موارد بعضی در نکرده عمل



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٣٩   صفحه  

  .…]23:47 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  مذاهب همه براي است اور یقین که مختلف طرق از شده بیان انقدر که است این منظورم نیست چیزي تواتر فوق
  .…]23:48 23,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  است نسبی و سببی روابط نه است مخاطب مالك پس

  به خوطب من القران یعرف انما و
  .…]23:48 23,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  ؟ دیدي رفتی را سنت اهل روایات

  .…]23:48 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]سعید: به پاسخ در+ [

  بدید توضیح بیشتر نشدم متوجه
  .…]23:48 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  چیه متواتر فوق
  متواتره قران خود

  حدیثه
  سیصد قرن در مثال یعنی متواتر فوق

  کردن منتشر جهان ودر کردن نازلش وقرامطه فاطمیون
  هست حدیثی چه هادي براي
  کردند می درست حدیث اول تاي شیش براي فقط بودن.. و اسماعیلی جعفري سیصد سال چون
  .…]23:49 23,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نکنید اختراع واژه اوال پس
  فراوانه حدیث هم صحابه عدالت درباره ثانیا

  ]23:49 23,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در[



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴٠   صفحه  

  ؟ چی یعنی
  ؟ ندانیم بیت اهل را پیامبر همسران اینجا چرا
  .…]23:50 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  ؟!ندارد تواتر موال علی فهذا موال کنت فمن
  هست هم عقل

  هست هم متواتر روایات
  است قران همان قران این معلوم کجا از میافته حجیت از هم قران که باشه اینطوري

  .…]23:50 23,12,17, [درودیان حامد
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  چیست؟ بودن نبوت بیت اهل مالك

omod omid] ,23,12,17 23:50[…. 

 روایات 14 درالمنثور در روایت 16 طبري تفسیر در// عبا آل تن پنج به دارد انصراف تطهیر آیه در بیت اهل کلمه+ 
 رد ضمن در// هست حسنین و علیها اهللا سالم زهرا ،حضرت السالم علیه علی حضرت تطهیر آیه در بیت اهل مراد که آمده
  خواندند می امیرالمومنین درب به خطاب را تطهیر آیه نماز وقت در ماه 9 پیامبر آمده المنار تفسیر

  .…]23:50 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]سعید: به پاسخ در+ [

  نیست حدیث به نیازي
  وتابعین وانصار مهاجرین باره در

  هست آیه متعدد همه
  متواترند آیات که
  .…]23:51 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  بگیرید ع بیت اهل از را توحید میگیم جالبه
  نداریم عقل خودمان ما مگه میگن
  نمیادش در جور بشري هیچ عقل با که صحابه عدالت
  هستید سنی شما نکنه

  .…]23:51 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴١   صفحه  

  ]omod omid: به پاسخ در+ [
  نیستند بیت اهل ها امام بقیه پس

  است دروغ بیت اهل به آنها دادن نسبت و
  .…]23:51 23,12,17, [سعید

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  همینه هم پیامبر ؟ کیند شما بیت اهل
  .…]23:51 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  ؟!است قران همان قران این هستید مطمن کجا از شما

omod omid] ,23,12,17 23:52[…. 

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  هست معصوم تعمیم باید از دیگر امامان به بیت اهل داللت
  .…]23:52 23,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  هستند تا دو اینها است نبوت بیت اهل یک است بشري بیت اهل یک

  .…]23:52 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  نزن برچسب برادر بده جواب
  نکن بحث نداري هم جواب

  .…]23:53 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  خیر
  میشه شامل را ع امامان تمام ع بیت اهل
  ع امامان خود معجزه هم هستش نص هم چون
  .…]23:53 23,12,17, [درودیان حامد

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
❌  

  دارد؟ ربطی چه شما به باشد سنی
  .…]23:53 23,12,17, [سعید



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴٢   صفحه  

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  درسته تفسیر دو هر گفت بشه شاید

  .…]23:53 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]سعید: به پاسخ در+ [

  دادم را شما جواب
  اثباته قابله عقل کدام با صحابه عدالت
  .…]23:53 23,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  اهلک من لیس انه گوید می را نوح تنی پسر چرا کن توجیه من براي
  ]23:54 23,12,17, [درودیان حامد

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در[
❌  
  نکنید مذهبی را بحث

Farzad Eghbal] ,23,12,17 23:54[…. 

  ]Farzad Eghbal: به پاسخ در+ [
 راغچ از( چه از میشود گفته نکن، عبور: میشود گفته وقتی. دارد مشخص روش و موضوع و اجتماعیست قانونی، امر. 2
  )عابر خط پشت ایستادن با( چگونه و) قرمز

 گونهچ نیست مشخص نگو، دروغ: میشود گفته وقتی. ندارد مشخصی روش و موضوع و است فرد بر مبتنی اخالقی امر اما
  .چرا و

 متس یک وقتی. است واقع امر به وابسته لزوما قانونی امر: است توجه قابل اخالقی امر و قانونی امر با واقع امر تالزم. 3
  .است سبز چراغ دیگر، جهت که است مسلم است، قرمز چراغ راه، چهار

 تجربی بطر هیچ. نیست مقابل طرف راستگویی بر دلیل طرف، یک نگفتن دروغ. نیست واقع امر به وابسته اخالقی امر اما
  .ندارد وجود اخالقی امور میان

  .…]23:54 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]omod omid: به پاسخ در+ [

  است مسلمان قرن چند بیت اهل باالخره
  عبا؟؟ اهل یا

  کنید قبول اقال را خودتان حرف شما
  بردارید ها فریب از ودست



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴٣   صفحه  

Ali] ,23,12,17 23:54[…. 

 زا یکسان بطور همه اگر و آورد؛ نخواهد وجود به کسى براي امتیازي دیگر کند، پیدا عمومى ٔ◌ جنبه روزى »ثروت« اگر+ 
 ودز یا دیر و رسند، مى »آگاهى« به زود خیلى اند، مانده عقب فقر، دلیل به که مردم ٔ◌ توده شوند، مندبهره آسایش و فراغت
  .دهـند نمى انجام خاصى کار ممتاز، اقلیت که شوند مى متوجه

  .شود مى ممکن »نادانى« و »فقر« اساس بر تنها طبقاتى، ىجامعه یک وجود
  اورول جورج

  .…]23:54 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  نمیزنه حرف اینطور باشه شیعه کسیکه اخه
  کردم تعجب فقط من
  ندارد مشکلی هستم سنی من بگه هست سنی اگر

  میزنم حرف کی با بدانم
  میکند صحبت ضرورت خالف دارد که هست شیعه اگر

  .…]23:55 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  باشه مهربان پیامبر به نسبت که عقلی
  نکنه توطئه وزنانش دوستان وعلیه

  .…]23:55 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  است جمع قابل دیگر امامان قبول و عبا اهل
  معجزه و ایات و روایات با

  .…]23:55 23,12,17, [درودیان حامد
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
❌  
  مذهبش ندارد ربطی شما به
  .…]23:55 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  �����چشم

  ]23:56 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴۴   صفحه  

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در[
  ؟!بود جبهه کدام در حق جمل جنگ در
  ]23:56 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در[

  چی صفین جنگ در
  چی نهروان در
  چی سقیفه در
  چی شهید نویره بن مالک داستان در

  .…]23:57 23,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  شود عوض باید سنی هم شیعه بین هم روایات فهم روش اینه من نظر احسنت
  .…]23:57 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  نمیشه تعطیل عقل
  کردند روایت بدون قران تفسیر منع که داریم هم سنت اهل
  ]23:58 23,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]سعید: به پاسخ در[

  شده گفته گونه معما جاها بعضی و است مجمل کتاب قران
  میکند هدایت پیامبر سمت به را ما قران خود
  .…]23:58 23,12,17, [سعید

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  نمیزنه اي ضربه تفسیر اون به

  ندونیمش بیت اهل نیست من اهل کس فالن که باشه متواتر حدیث اگر اینه حداکثر
  .…]23:59 23,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نمیاد در جور عقلی هیچ باا پیامبر دوستان عدالت چرا

  شدن دوست که بوده این اشتباهشان
  ثابت پیامبر دشمنان عدالت خب



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴۵   صفحه  

  ندارن عدالت که دوستان چون
  دارن حتما دشمنان
  بقیهء آدم نفر یه نمیشه که مردم تو خالصه
  گراز
  مکرمند آدم پبنی

  کنن می انتخاب وشیر شاه خودشان وبراي
  .…]23:59 23,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  ظاهري بیت نه نبوت بیت
  .…]00:00 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  .44 آیه نحل مبارکه سوره+ 

  یتفکرون ولعلهم الیهم نزل ما للناس لتبین الذکر الیک وانزلنا والزبر بالبینات
 تا م،کردی نازل تو بر را] قرآن[=  ذکر این ما و!) آگاهند پیشین پیامبران( کتب و روشن دالیل از) که بپرسید آنها از(
  !کنند اندیشه شاید و سازي؛ روشن آنها براي است شده نازل مردم سوي به آنچه

  .…]00:00 24,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  ) هالبت بود هم خودش نظر(  میدونند منبع جزو تعارف براي را عقل شنیدم میدانمش گرا عقل که مفسر یک از خودم من

  ]00:01 24,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در[

  نمیکنه حل جاها خیلی را مشکل هم احادیث
  .…]00:01 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  جهانه کل ظاهري غیر بیت
  هستیم هم وتو من
  بمجنون صاحبکم وما
  اصحاب میگه ما ي همه به

  بدي استعفا خودت که این مگه
  .…]00:01 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴۶   صفحه  

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  میکنید برداشت چطور شما داره عجب
  کنه تبیین را قران باید کی

  بودش کی قران خطاب مورد
  دارد مخالفان عدالت یا مهربانی به ربطی چه صحابه عدالت
  کنید تعریف را عدالت لطفا

  .…]00:02 24,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  ؟ حرف این بر هست دلیلی چه آیه در
  .…]00:03 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  میشود درگیر دیگر اي صحابه با اي صحابه
  میرسانند قتل به را دیگر صحابی عثمان پیامبر هاي صحابه
  ناراضی عده یک راضی صحابی عده یک
  قاتل یا مقتول ترند نزدیک عدالت به کدام
  ساکت حتی یا ناراضی یا راضی
  .…]00:04 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  ودشمنان دوستان متخاصم گروه ددو

  عدل بی دوستان
  عادل دشمنان

  نداره خور رد
  بدانی خارج اصحاب از را علی داري حق شما
  کنه می ساقط او از را قران تایید فقط واین
  دیگر چیز هیچ نه

  .…]00:04 24,12,17, [درودیان حامد
  ]سعید: به پاسخ در+ [

  شود نمی ملغا که نسب و سبب چون



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴٧   صفحه  

  صالح غیر عمل انه گوید می نوح پسر مورد در
  .…]00:04 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  میدهد کاهش را خطا درصد ولی نمیکند برطرف کامل میدانم
  .…]00:04 24,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  ✅ درسته
  .…]00:05 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  صالح غیر هم علی پسران خب

  دلیله مگه وتو من ادعاي
  شم

  .…]00:05 24,12,17, [درودیان حامد
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  کنم می قران متن بررسی دارم ندارم ادعا من
  .…]00:06 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  بود پیغمبر صحابی بهترین ع علی
  اوردند ایمان اولین
  ترین شجاع
  ترین عالم
  اهللا رسول حق به جانشین او خلیفه

�بودند عادل هم جنگیدند باهاش کسانیکه � � �  
  .…]00:06 24,12,17, [سعید

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  کرد فکر باید

  .…]00:06 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴٨   صفحه  

  گه می پیامبر دوست را ابوبکر متن
  جمعی راهم بقیه
  .…]00:06 24,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  خواهد می هم تزکیه شود نمی حل علمی چیز همه
  .…]00:06 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  نباشه احادیث اگر ولی����

  میاورد بار به گمراهی� اهللا کتاب حسبنا
  .…]00:07 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نیست صحابی قران در علی
  هست که کن ثابت
  .…]00:07 24,12,17, [درودیان حامد

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  کجا؟

  .…]00:07 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [

  ؟!گفته کجا���
  .…]00:07 24,12,17, [درودیان حامد

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نیست بدي حرف اهللا کتاب حسبنا

  .…]00:08 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  است ضاللت اخر

  شده درست کجا از مجسمه و مشبهه
  شده درست کجا از داعش و خوارج

  اهللا کتااب حسبنا از



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۴٩   صفحه  

  .…]00:08 24,12,17, [درودیان حامد
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  است قرآن موافق
  .…]00:09 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  کنید جدل میخواهید شما
  ندادید جواب هم بنده سواالت از یک هیچ به

  .…]00:09 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  غار آیه
  ا پیامبر همراه تنها که است تاریخی این
  بوده
  دیدند آمدن بیرون هنگام در
  دیدند هم رسیدن هنگام ود
  .…]00:10 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  ؟!میرساند را ابوبکر شرافت ایه این
  ؟!نخوابید پیغمبر جاي در چرا پس
  نمیکرد احتجاج ان به و نمیدید شرافت خود براي ابوبکر چرا
  .…]00:10 24,12,17, [درودیان حامد

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  آها
  دارد بحث خیلی اون
  ندارم را حالش من
  .…]00:11 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  میکنمیت هم یشا من یضل گفته قران خود کجا

  .…]00:11 24,12,17), [کسراد( ادر سلطانی کیومرث



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵٠   صفحه  

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نیست جدلی
  دارید ضدیت صدر با شما
  دارم هم من
  اید کرده خدایشان شما که سواد بی گروه یک
  کنید حمل را چیزي خواهید می وقت هر
  گذارید می آنها شانه بر

  .…]00:11 24,12,17, [درودیان حامد
  لطفا شود جمع مذهبی بحث دوستان خب+ 

  .…]00:11 24,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [

  مشکله معیارمندیش
  ؟ هست امامت آیه چند درباب فقط اختالف مگر

  ]00:11 24,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در[

  نکرده رد بالکل را روایت کس هیچ
  .…]00:12 24,12,17, [درودیان حامد

] +Forwarded from درودیان حامد[  
  لطفا شود جمع مذهبی بحث دوستان خب
  .…]00:12 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  ندادید جواب را من سواالت دیدم
  کردند توصیفش اهللا رسول مطهر بیت اهل که است خدایی من خداي

  میزند سر زمین به االغش با پنجشنبه هر که وهمی خدا نه
  .…]00:12 24,12,17, [درودیان حامد

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  کافیه

  .…]00:12 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵١   صفحه  

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  ���چشم
  .…]00:12 24,12,17, [درودیان حامد

] +Forwarded from درودیان حامد[  
  لطفا شود جمع مذهبی بحث دوستان خب

  .…]00:13 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  ندارد پایه اله کتاب حسبنا
  الوکیل ونعم حسبنااهللا ولی
  خدا همه این حضور در باشد داشته لرزان اي پایه شاید
  تمام
  .…]00:13 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  عجب
  تمام
  .…]00:15 24,12,17, [سعید

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  الزمه اي الیه سه تفسیر درباره بحث
  ]00:15 24,12,17, [سعید
  هست هم یفلسف بحث نوعی
  .…]00:15 24,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  نکنید مذهبی را بحث ولی خوب
  .…]00:16 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  وبرهان قیاس یعنی اي الیه سه تفسیر+ 
  صداقته نشانه که

  مقبول هم وصداقت
  نیست بودن کافی معنی به بودن قبول اما



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵٢   صفحه  

Sirous Bazargani] ,24,12,17 00:16[…. 

] +Forwarded from کاوس[  
  ؟ چیه فیلسوف
  دهدمی رخ فیلسوف ، بیفتد انسان روي فیل سایه که طوري به بگیرد قرار خورشید و انسان بین فیل هنگامیکه

  .…]00:17 24,12,17, [درودیان حامد
  ]Sirous Bazargani: به پاسخ در+ [
  .…]00:19 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  .7 آیه عمران آل مبارکه سوره+ 
 ما فیتبعون زیغ قلوبهم فی الذین فاما متشابهات واخر الکتاب ام هن محکمات آیات منه الکتاب علیک انزل الذي هو
 اال یذکر وما بنار عند من کل به آمنا یقولون العلم فی والراسخون اهللا اال تاویله یعلم وما تاویله وابتغاء الفتنۀ ابتغاء منه تشابه
  االلباب اولو

 هک است؛] روشن و صریح[=  »محکم« آیات آن، از قسمتی که کرد، نازل تو بر را) آسمانی( کتاب این که است کسی او
 آن، از قسمتی و.) گرددمی برطرف اینها، به مراجعه با دیگر، آیات در پیچیدگی گونه هر و( باشد؛می کتاب این اساس

 با ولی رود؛می آن در مختلفی احتماالت اول، نگاه در دیگر، جهات و مطلب سطح بودن باال خاطر به که آیاتی[=  است »متشابه«
 انگیزيتنهف تا متشابهاتند، دنبال به است، انحراف قلوبشان در که آنها اما.] گرددمی آشکار آنها تفسیر محکم، آیات به توجه
 علم، رد راسخان و خدا جز را، آنها تفسیر که حالی در طلبند؛می آن براي) نادرستی( تفسیر و ؛)سازند گمراه را مردم و( کنند
 ایمان آن همه به ما: «گویندمی) الهی دانش و علم پرتو در قرآن آیات همه اسرارِ دركِ و فهم دنبال به که آنها. (دانندنمی

  ).کنندنمی درك را حقیقت این و( شوندنمی متذکر عقل، صاحبان جز و.» ماست پروردگارِ طرف از همه آوردیم؛
  .…]00:20 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  ببخشید
  فلسفیه؟ کجاش

  است شده روز علوم با متن تعارض با مواجه داردوقتی باور مقدس متن به که. باوري اهل یک
  کند می ارایه را مطالبی خود تعارضات ااین توجیه براي و

  .فلسفی پایه نه و دارد علمی پایه نه که
  نیست اینطور فلسفه و علم به ورود شیوه اصال
  .…]00:21 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵٣   صفحه  

  هستند هم تجربی هستند هم نقلی یا هستند عقلی صرفا ایا فلسفه و علم
  .…]00:21 24,12,17, [سعید

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  داره کاربرد متون تمام درباره که گفتند
  قدیم فلسفی متون جمله من دور بریزیم باید را متون کل نگیریم کار به را مشابه روش اگر

  .…]00:22 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نیست باور توجیه براي فلسفه و علم
  فلسفه و علم
  هستند بینی پیش قابل غیر
  اما

  دارند آداب
Sirous Bazargani] ,24,12,17 00:22[…. 

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  . است زنده توجیه با انسان خالصهبله
  . موجه غیر یا اند موجه یا توجیهات این و

  . است معظم روحانیت آن از آخرحکم حاضر حال در صورت دو هر در
  .…]00:22 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  اي الیه سه تفسیر در

  است قبول قابل کلی حکم همان محکم
  نیست معلوم کامال آنکه ومتشابه

  حکم به برگشت ودر
  شود می اخذ نهایی معنی
  دارد هماهنگی آیه این با اي الیه سه تفسیر

  نیست ممکن جا همه ودر کافی ولی هست مقبول بحث این اما
  .…]00:23 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]Sirous Bazargani: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵۴   صفحه  

  نیست فلسفه هم اش موجه صورت در
  است کالم
  .…]00:23 24,12,17, [درودیان حامد

  �� شود می پاك تذکر بدون مذهبی بحث دوستان+ 
Sirous Bazargani] ,24,12,17 00:23[…. 

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  دقیقا بله
  .…]00:23 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  نباشه دخیل تفسیر در ع بیت اهل روایات که است معتقد اي الیه سه تفسیر

  ]00:23 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در[

  دیگر فرصتی در اهللا شا ان
  .…]00:24 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نیست دخیل روایت
  برهان تنها
  .…]00:24 24,12,17, [احمدي سید

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  ؟ است چگونه فلسفه به ورود

  ؟ چیست چارچوبش
  .…]00:25 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  است ساز برهان روایات
  ؟!�دارد کارایی علم بدون عقل سوال

  ؟!�کرد قران تفسیر فرض پیش بدون میشود ایا
  .…]00:26 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵۵   صفحه  

  میشود آغاز محض عقالنیت با فلسفه
  .ندارد امري هیچ توجیه براي هدفی و

  باورها توجیه نه است حقیقت کشف براي راهی کردن پیدا یا و. کشف پی در
  .…]00:26 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [
  ��برسم بندي جمع به استاد با من تا کنند تامل کمی بفرمایید درودیان اقاي به لطفا

  .…]00:26 24,12,17), [کسراد( راد سلطانی کیومرث
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  است تر مهم عقل از علم
  نیست متکی یامشهورات اخبار بر علم اما

  است منکی جمعی ي هوشمندانه واقدام عقل بر علم
  .…]00:27 24,12,17, [درودیان حامد

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  .…]00:28 24,12,17, [احمدي سید

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  ؟ چیست محض عقل
  ؟ دارد وجود محض عقل اساسا آیا
 دیدگاه هدف به باشد داشته شده پر قبل از مفاهیم از خالی ذهنی انسان چه هر که است این ادعا ، پدیدارشناسی در

  . است نزدیکتر پدیدارشناسانه
  ؟ دارد دیدگاه این با تشابهی چه محض عقل
  .…]00:29 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  )]کسراد( راد سلطانی کیومرث: به پاسخ در+ [
  نشد تناقض شما نظر به

  ؟!عقل یا مهمتره علم باالخره
  .…]00:29 24,12,17, [احمدي سید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
 خسته افض اینصورت غیر در ، باشد داشته تنوع گروه بفرمایید اجازه ، داشتیم قرآنی بحث چهارساعت امشب جان عزیز

  �� بود خواهد کننده



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵۶   صفحه  

  .…]00:29 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  ؟!بدید جواب کسراد استاد سواالت این به لطفا
  ]00:29 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]احمدي سید: به پاسخ در[

  میکنیم عقلی بحث
  .…]00:30 24,12,17, [احمدي سید

  ]فداك روحی ۀللعالمینرحم محمد یا: به پاسخ در+ [
  لطفا کنید جمعبندي طوالنی کامنت چند در فقط

  .…]00:31 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [
  بله

  راستاست همین در زرتشت گفت چنین در هم نیچه معروف جمله
  میگوید نیچه
  زرتشت منم

  خدا بی زرتشت
  من از خداتر بی کیست

  برم لذت هایش آموزه از من تا
 دناندیشی در و باورتر بی که برم لذت کسانی اندیشه از خواهم می و باشم باوري هیچ گر توجیه خواهم نمی من یعنی

  باشند من از آزادتر
  .…]00:33 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  ☺میزند زیبایی حرفاي نیچه عجب
  معنا چه به ازادي

  ؟!داریم سوم شق شیطان یا باشیم خدا بنده باید ما یا
  است کسی چه عهده به مخلوقات هدایت و جامعه ساختار

  شدیم خلق بیهوده ایا
  ]00:34 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵٧   صفحه  

  ]احمدي سید: به پاسخ در[
  بردند تشریف کسراد استاد کنم فکر
  .…]00:34 24,12,17, [احمدي سید

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  بله
 آزاد و فعال ذهنی چگونه ، اندیش آزاد انسان که بدانیم و ببینیم باید ، است آموزش نیازمند ، اندیشیدن چنین این اما
  ؟ است گشوده واقعیت با مواجهه در چگونه ، دارد

 می آیا اینکه تر اساسی سوال طرفی از ، داشت خواهیم چرخش باورها سمت به ناخودآگاه لذا ایم نکرده تمرین چون
  ؟ شد جدا باورها از توان

Hakan] ,24,12,17 00:36[…. 

  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [
  بخورد امروز نسل بدرد که دارد آزادي از تعریفی چه نیچه تا است آزاد شود جدا باورهایش از انسان اگر سالم

  .…]00:37 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [

  باشیم نواشته باورها از مطلق آزادي توانیم نمی هیچوقت اصال
  اما

  بپردازیم باور آن توجیه به و گذاشته میان در را باوري مشخصا اینکه
  نیست فلسفه مشخصا دیگر این
  .است کالم علم
  .…]00:37 24,12,17, [احمدي سید

  ]Hakan: به پاسخ در+ [
  کرد غور نیچه ي اندیشه در باید ، بله

Hakan] ,24,12,17 00:39[…. 

  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [
  یستن پایداري اخالق گونه هیچ پایبند میگه سخن اخالقیات از که زمانی و است پیچیده بسیار شخص این هاي اندیشه
  .…]00:39 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [
  داند می اندبشه زندان را باور نیچه



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵٨   صفحه  

  اندبشه پرنده پرواز حوزه کنتده محدود معناي به
  .…]00:39 24,12,17, [احمدي سید

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  بله

  موافقم
  . کنیم خودداري روشهایی چنین از تا کنیم تمرین باید حال هر به
  ، کنیم بحث زیاد چیست فلسفه موضوع بر که هست نیاز واقع در

  است انگیز بحث و عمیق موضوعی خود چیست فلسفه
  .…]00:40 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  شده خویش باور محصور خودش حرف طبق پس است باور یک این خود
  .…]00:40 24,12,17, [احمدي سید

  ]Hakan: به پاسخ در+ [
  داشت خواهیم نیچه اخالق فلسفه موضوع با نشستی ، نزدیک اي آینده در شاءاهللا ان

  .…]00:41 24,12,17, [سعید
  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  دادي انجام اي الیه سه تفسیر نوع یک االن شما

  ]00:42 24,12,17, [سعید
  داره تعلق دینی شعري فلسفی متون همه به نیست قرآن به محدود اصال اي الیه سه تفسیر

  .…]00:43 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  کنم گالیه یک سید اقا+ 
  ندارند یا دارند معجزه اشخاصی یا

  است علمشان ع بیت اهل معجزه
  انتفقدونی قبل سلونی کند ادعا که نبود و نتوانست عالم در کسی

  االرض و سما طرق به اعلم انا
 موال شیعیان اختیار در نقد که را است الهی برگزیدگان براي که احسن قول کنید غور الهی ایات و روایات در حداقل شما

  کنید سیر و ببینید و گزنید بر را دارد قرار
  بروید دیگر بشرهاي اقوال دنبال سپس



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۵٩   صفحه  

  است کافر نیچه از کمتر عظیم حلم و علم ان با ع امیرالمومنین ایا
  تعقلون افال

  .…]00:44 24,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  است فلسفی گروه اینجا نداره ربطی
  کنی بحث جایش در ولی بدانی فلسفه از باالتر را احادیث میتونی شما

  .…]00:45 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  درسته
  کنه می اقرار خودش

  میگه جهت بهمین و
  برم لذت هایش آموزه از من تا, ازمن تر خدا بی کیست

  .…]00:47 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]سعید: به پاسخ در+ [

  چی یعنی اصال فلسفه
  نداره عقالنیت ادعاي مگر
  میشه یافت کجا عقل
  ؟!الهی یا بشري اقوال در
  ]00:47 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در[

  زده حصار فکرش به خودش پس
  .…]00:48 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  نزده خودش
  بشه رها میخواد خودش

  ولی
  ماست زندان زمین و زندگانیم

  .…]00:48 24,12,17, [احمدي سید



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶٠   صفحه  

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  دقیقا بله
  . است فلسفی گروه اینجا اما

  . نیست دین در منحصر که دارد تقریبی تعریفی ، آکادمیک دنیاي در فلسفه
  . احادیث و روایات حد در اما بپردازیم ع ائمه ي اندیشه به توانیم می ما

  . است حساس بسیار ، دین بزرگان ي اندیشه به پرداختن
 اسخیپ شده مطرح هاي پرسش به توانیم نمی فلسفی بخث در اما نبود مشکلی ، داشت می دینی هدفی ما گروه اگر لذا
  . کنیم ارائه دینی

 داوندخ سمتی اینکه نه باشد نظر مد خودمان حد در انسانی ي اندیشه که کنیم حرکت چارچوبی در که است بهتر پس
  . باشد معلوم قبل از بحث نتیجه و ما سمتی و باشد

  .…]00:50 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [
  ؟!کنید تعریف بنده براي را فلسفه لطفا
  ]00:50 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]احمدي سید: به پاسخ در[

  نیست دینی درون صرفا داران معجزه اندیشه به پرداختن
  .…]00:51 24,12,17, [احمدي سید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  دادم را شما پاسخ

  . بود کامل و کافی نظرم به
  .…]00:51 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  میکنم یادگیري اساتید از دارم گروه این در+ 
  ]00:51 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ]احمدي سید: به پاسخ در[

  شدم مزاحم شرمنده تشکر
  بخیر شب
  .…]00:51 24,12,17, [احمدي سید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶١   صفحه  

  شوم می متوجه را شما منظور
  شوید نمی متوجه را من هدف شما اما

  .…]00:52 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  ....حقیقت اريدوستد یعنی فلسفه
  رفتن حقیقت پی در معناي به
  پرداختن شاهین این توجیه به و دیدن خود ساعد در را حقیقت شاهین اینکه نه

  .…]00:53 24,12,17, [سعید
  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [

  نیست پاسخ و بررسی قابل علمی هیچ در که بشر پرسشهاي ترین نهایی به پاسخ براي عقالنی تالشی
  .…]00:54 24,12,17, [احمدي سید

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  بشر طاقت حد به آنها به پاسخگویی و بنیادین هاي پرسش طراحی

  .…]00:55 24,12,17, [فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا
  ���میکنیم بحث بعدا اهللا شا ان گرفتم شات دوستان پاسخ سه این از+ 

  خوش شب
  .…]00:56 24,12,17, [سعید

  ]فداك روحی رحمۀللعالمین محمد یا: به پاسخ در+ [
  .…]00:59 24,12,17, [احمدي سید

  �عینی و ذهنی ئالیسم ایده میان تفاوت�+ 
 وکندوکا در باید را عقل ریشه ذهنی، ایدئالیسم در او نظر به. کند می حکومت عقل جهان بر که است معتقد هگل�

 تاس چیزهایی به محدود دانیم می عین از هرچه ما گوید می که است کانت عقیده این تفکر این نمود. کرد جو و جست ذهن
 که میزانی به و ایم کرده ایجاد را آن که شناسیم می اي اندازه همان به را جهان ما جهت این از. ایم کرده خلق خود که

 در یتعقالن که است عقیده این بر عینی ایدئالیسم بالعکس. ماند خواهد ناشناخته ما براي جهان کنیم ایجاد را آن نتوانیم
 :که گفت توان می دیگر عبارت به. گیرد می شکل عقل حسب بر جهان که دهند می نشان نحوه هردو و است حاضر جهان

  ."باشد می عقالنی است واقعی که هرآنچه و واقعی است عقالنی که هرآنچه"
  .…]01:09 24,12,17, [درودیان حامد

  ]احمدي سید: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶٢   صفحه  

  است موجود معلومی هر گویند می حکماء
  ]01:10 24,12,17, [درودیان حامد

  ]احمدي سید: به پاسخ در[
 قلع آیا است، محدود بگوئیم و...  و خیال حواس، مانند قواست از یکی هم عقل بگوئیم و بدانیم قوه یک را عقل ما اگر

  هستیم؟ عقل اختیار در ما یا ماست اختیار در
 ورزي خیال و منشنوی نبینیم مثال کنیم کنترل را خیالمان یا کنیم کنترل را حواسمان توانیم می ما دانیم می که معنا بدین

  ... و کنیم ایجاد هائی محدودیتی و نکنیم
 یا دمحدو یا کنترل مواقعی در معروف قول به که ماست اختیار در عقل قوه که معنا بدین است، اینگونه هم عقل قوه آیا

  شویم؟ می محسوب عقل قوه ما بلکه نیست قوه عقل و هستیم عقل اختیار در ما برعکس اینکه یا کنیم معزولش
  است؟ محتمل دیگري حالت آیا

  .…]01:12 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  نظرم به
  اراده فرمان تحت در قوا همه مانتد نیز عقل و ایم اراده ما

  قدرت به معطوف اي اراده
  .…]01:14 24,12,17, [سعید

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  ؟ بشه 5=2+2 کنیم اراده میتونیم ما

  ]01:15 24,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در[

  ؟ چیستیم ما گفت باید اونوقت
  .…]01:16 24,12,17, [علم و عشق

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  نیست مشکلی باشد 2+2 براي دیگري نام 5 اگر

  .…]01:17 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]سعید: به پاسخ در+ [

  .قدرت به معطوف اي اراده
  .…]01:19 24,12,17, [سعید



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶٣   صفحه  

  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  نداریم الفاظ با بازي
  .…]01:20 24,12,17, [علم و عشق

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  هستند قراداد یک اینها ولی بله

  .…]01:20 24,12,17, [سعید
  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  حساب این با پوچه و هیچ علم و عقل پس
  .…]01:20 24,12,17, [علم و عشق

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  شد خواهد ایجاد تفاوتی نامگذاري در فقط سرجاشه اون نه

  .…]01:20 24,12,17, [سعید
  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  نمیفهمم ؟ چیه شما بحث
  ]01:21 24,12,17, [سعید

  ]علم و عشق: به پاسخ در[
  .…]01:21 24,12,17, [اسپید دز
  محضرتون از دارم درخواست یه+ 

  .کنین اعالم قبل روز چند رو سروش دکتر حضور تاریخ
  . حرفتون وسط پریدم و کردم ادبی بی ببخشید
  .…]01:22 24,12,17, [قیدر حمید

  ]قیدر حمید: به پاسخ در+ [
 و پیشنهادي هاي دیدگاه طرح از کشیدم را این مغالطی و اخالقی روي میانه میان نسبت در گروه این در همه بر درود
  سپاسگذارم شما انتقادي

  .…]01:23 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]سعید: به پاسخ در+ [

  2+2 برابر در که کسانی
  کنند می دریافت و طلب 5 دیگران از



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶۴   صفحه  

  کنند؟ می چه مگر
  اما

  ذاتند هم قدرت و حقیقت
  .…]01:24 24,12,17, [علم و عشق

 طبق اگر حاال ولی تناقض مستلزم ان نقیض و هست 2+2 از اي دبگه نام 4 چون 4 میشه 2+2 میشه گفته هنگامیکه+ 
  ؟ میوفته اتفاقی چه بگذارم 4 جاي به رو 5 عدد قرارداد یک

  .…]01:25 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]سعید: به پاسخ در+ [

  .قدرتند مظاهر علم و عقل
  .…]01:26 24,12,17, [علم و عشق

  کند ایجاد ما براي محصل معناي به رو 2+2 واقعی معناي باید 5+ 
  .…]01:27 24,12,17, [سعید

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  � عقله نهایت میالنی حساب این با خب

  .…]01:27 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  ؟ چرا

  .…]01:28 24,12,17, [سعید
  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [

  میدهند ارجاع چیز یک به IV 4 4 نیست نشانه از صحبت
  .…]01:29 24,12,17, [علم و عشق

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  بده؟ انجام نتونه 5 مثال رو ارجاع این چرا ولی بله

  .…]01:30 24,12,17, [سعید
  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [

  داره قدرت چون
  نمیشه قدرت باعث هیچگاه هم ریاضی انتزاعی علوم بعضی
  .…]01:30 24,12,17, [علم و عشق



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶۵   صفحه  

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  ؟ جیز چه به

  .…]01:30 24,12,17, [سعید
  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [

  4 مفهوم
  .…]01:30 24,12,17, [علم و عشق

  دارم گالبی چهار من مثال+ 
  ]01:31 24,12,17, [علم و عشق

  ]سعید: به پاسخ در[
  ؟ هست چهار عدد خود از جداي چهار مفهوم
  .…]01:31 24,12,17, [سعید

  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  کرد تعیین باید دیگر شکل یک 5 مفهوم براي اونوقت قراداده این

  ]01:31 24,12,17, [سعید
  ]علم و عشق: به پاسخ در[
  ) دارد مقبولمان فلسفه به بسته( احتماال نه

  .…]01:32 24,12,17, [درودیان حامد
  ]قیدر حمید: به پاسخ در+ [
  است ارسطوئی اخالق وسط حد

  ]01:33 24,12,17, [درودیان حامد
  ]سعید: به پاسخ در[

  ندارد تعریف انسان
  شود می که است ان انسان
  ]01:33 24,12,17, [درودیان حامد

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در[
  است اراده بر مقدم قدرت و علم

  .…]01:35 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]سعید: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶۶   صفحه  

  .قدرت
  فیزیکی نظر از

  زمان واحد در کار انجام توانایی یعنی
  .است قدرت به معطوف) است زنده موجود آنکه حسب به(  انسان و
  ...و مشروعیت و است مقبولیت و است ثروت و است عقالنیت و است علم, عطف این پاي و

 و وتثر یا و اجتماعی مقبولیت یا و....) و علم( فرهنگ از اي سرمایه است ممکن باشد قدرت اي شمه صاحب کسی اینکه
  ....برود پیش آن اصمحالل یا و ازدیاد جهت در و باشد داشته نمادین شکل به قدرتی یا

  .…]01:36 24,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  ؟ هست خصلتش مهمترین یعنی ندارد تعریف بعد میشود انسان جمله این

  .…]01:37 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  نه

  میشود شروع زندگی که همین
  میشود زاده قدرت به معطوف اي اراده
  قدرت به معطوف اي اراده جز نیست چیزي زندگی یعنی
  .…]01:37 24,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  دارد صیرورت یعنی
  .…]01:38 24,12,17, [سعید

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
 را یآلیست ایده حرفهاي این میده خبري خارج عالم درباره داره معتقده دانشمند یک زیست و فیزیک علوم در ببینید
  کنه قبول نمیتونه دانشمندي هیچ

  .…]01:38 24,12,17, [درودیان حامد
  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  است دیگري قدرت یک اون

  است عملی قدرت بر مقدم علمی قدرت
  .…]01:39 24,12,17, [سعید



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶٧   صفحه  

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  ؟ ندارند صیرورت مگر گیاهان و حیوانات
  ؟ چیه صفتشه ذاتشه ؟ بشره چیز چه صیرورت

  .…]01:40 24,12,17, [درودیان حامد
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  انسانی نفس

  .…]01:40 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  شناسم نمی بیشتر قدرت یک من

  زمان واحد در کار انجام توانایی
  کنید تعریف شناسید می دیگري قدرت اگر

  .…]01:43 24,12,17, [درودیان حامد
  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  شود پیدا کاري انجام بر اجرائی و عملی اراده تواند نمی نباشد کاري انجام قدرت و علم تا

 ولی دارد هم را اش اراده ندارد را قدرتش ولی دارد را علمش برود راه چطور داند می برود راه خواهد می معلول یک
  نیست کافی علم چون پوشد نمی عمل لباس اراده این

  .…]01:43 24,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [

  ؟ ندارند صیرورت جمادات
  .…]01:43 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  کند یافت در انرژي خورشید از تا زند می بیرون آسفالت دل از و ترکاند می را آسفالت گیاهی وقتی+ 
  که دارد این جز معنایی چه

  قدرت به معطوف است اي اراده
  .…]01:43 24,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  نه

  .…]01:44 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶٨   صفحه  

  است اراده محدودیت این
  است قدرت محدودیت و
  درست و
  .واالست قدرت خدا فقط

  متعال قادر یا و
  .…]01:45 24,12,17, [سعید

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  ؟ چیه صیرورت

  .…]01:47 24,12,17, [اسپید دز
  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [

  است قادر او.است خداوند قدرت اینها.بکنه اراده ك میفهمد و میکند تفکر گیاه مگر
  .…]01:47 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]اسپید دز: به پاسخ در+ [
  است تفکر از پیش اراده
  .…]01:48 24,12,17, [درودیان حامد

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  است نباتی نفس تابع
  ]01:48 24,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در[
  حرکت
  .…]01:49 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  بله
  قدرت به معطوف اي اراده جز نیست چیزي نفس این

  .…]01:49 24,12,17, [درودیان حامد
  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [

  است اراده اندازه به قدرت نیست قدرت به معطوف اراده گویند می بعضی
  .…]01:51 24,12,17, [اشرفی مرتضی



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ۶٩   صفحه  

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  میشود چیره خود بر آن هر زنده موجود وقتی ولی
  قدرت سوي به دارد صیرورتی یعنی

  .…]01:52 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  .جوشد می زنده موجود دل از شدن قدرتمند این+ 

  .…]01:53 24,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [

  شده دیده حرکت سطوحشون تمام در و مادي اشیا تمام در خب
  .…]01:54 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  میایند در حرکت به خود از بیرون عواملی توسط زنده غیر موجودات

  .…]01:55 24,12,17, [درودیان حامد
  ]سعید: به پاسخ در+ [
  است فیزیکی حرکت اون بله

  .…]01:55 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [

  داریم؟ هم فیزیکی غیر حرکت مگر
  .…]01:57 24,12,17, [علم و عشق

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  ذات و جوهر در حرکت بله

  .…]01:58 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  خدا ترو نگو

  است توهم یک جوهر در حرکت
  .…]01:58 24,12,17, [سعید

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  � کن بازش
  .…]01:59 24,12,17, [علم و عشق



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٧٠   صفحه  

  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [
  فعل هب قوه از حرکت شیرین سیب به ترش سیب یک رسیدن مثل نیست مکانی حایی جابه یک که شی درذات حرکت
  .…]02:00 24,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در+ [
  نفسانی سیر
  عقلی رشد یا
  بالغ انسان یک تا نوزاد یک از

  .…]02:00 24,12,17, [علم و عشق
  ]اشرفی مرتضی: به پاسخ در+ [

  صدراست مال نظریه البته
  .…]02:00 24,12,17, [اشرفی مرتضی

  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  است فیزیکی فعل به قوه از حرکت

  ...و جوجه به مرغ تخم تبدیل مثل
  است توهم یک جوهر در حرکت اما

  .…]02:01 24,12,17, [درودیان حامد
  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  دارند هم غرب فالسفه را این نه

  .…]02:02 24,12,17, [اشرفی مرتضی
  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  بله

  خواندمش جهان آرام نا نهاد کتاب در پیش سال سی حدود
  نیست بیش توهمی نظرم به

  .…]02:03 24,12,17, [سعید
  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [

  دارند هم حیوانات را این خب
  .…]02:03 24,12,17, [علم و عشق

  فعل تدریجی حدوث و قوه تدریجی زوال حرکت+ 



  

  فلسفی گروه
  تیرداد

  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر تئوري: عنوان گفتگو
  نکونام جعفر دکترارائه دهنده: 

  

 

   ٧١   صفحه  

  .…]02:03 24,12,17, [درودیان حامد
  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  است کرده بحث را این هست هم نت صدا در که اردبیلی دکتر کانت گفتارهاي درس
  ]02:04 24,12,17, [درودیان حامد

  ]سعید: به پاسخ در[
  نیست عقلی ولی دارند سیر حیوانات
  حیوانی نفس به نباتی نفس به جمادي نفس
  .…]02:04 24,12,17, [علم و عشق

  ددارن حرکتی بودنی دیگر سخن به گذراست و سیالن عینشان هستی شیوه و بودنشان که هستند موجوداتی+ 
  .…]02:04 24,12,17, [درودیان حامد

  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  هست کوانتومی مکانیک در اینها
  .…]02:05 24,12,17, [علم و عشق

  ]درودیان حامد: به پاسخ در+ [
  صدراست مال بردلشت که کنید توجه نکته این به دقیقا بله

  .…]02:07 24,12,17, [درودیان حامد
  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [

  بود هم مالصدرا قبل حرکت
  هست هم جوهر در گفت آمد مالصدرا منتهی
  نیست صدرا به منحصر رسیدند بهش هم غرب فالسفه البته
  .…]02:09 24,12,17, [علم و عشق

 ندارد وجود جاییان از خارج اوریم نظر در را ماده مجموع وقتی که چرا کجاست در کائنات مجموع که پرسید نمیتوان+ 
 ینا درجهان مجموع گفتنمیتوان پس نیست زمانی ازجهان بیرون وقتی جاان در نه اینحاست در جهانکه کنیم مشخص که

  ندارد غیر از جدایی و استقالل وجههیچ به و است طفیلی و تبعی وجودیک زمان دیگر وقت نه است وقت
  .…]02:11 24,12,17, [درودیان حامد

  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [
  است معقول ما براي مکان و زمان درك

  کنیم می تجربه را مکانداري و زمانداري ما
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  .…]02:11 24,12,17, [علم و عشق
  است اشیا حرکت زاییده زمان+ 

  .…]02:13 24,12,17, [درودیان حامد
  ]علم و عشق: به پاسخ در+ [

  است هستی بودن از اي نحوه حرکت
No name] ,24,12,17 02:14[…. 

  شما بر درود+ 
  هست واجهم زیادي هاي گرایش با ها فرض پیش این غالب که میکنیم زندگی و میکنیم تفکر ما هایی فرض پیش یک با
  میدهم تطبیق خودمان تفکر نوع با را زندگی ما
 و کنیم یداپ دست میتوانیم انها بعضی به ما که میدهد تشکیل ما زندگی اینان خودمان تولد محیط و دیگران هاي تفکر ویا
  هستیم ازاد ها انسان ما میشوند انجام ما اختیار از غیر چیز و کار از بعضی و دهیم انجام

  هستیم ازاد که میگویم ولی است دشوار بسیار اینجا در ازادي معناي
 بدانیم نا بدون میکنیم استفاده میشود ذهنی تزریق ما به که شکل همان به دیگران تفکرات از یا زندگی ادامه براي ما
  چیست کارمان ماهیت
 نهاینگو باید توست خداي این اند گفته و اند کرده اماده ما براي گذشته از که داریم سروکار خداوندي با ما جا این در

 ما اینجا لیو میکند قانع قضیه ظواهر در را ما که هایی سند و تاریخ با که زیادي مسایل و کنیم عبادتش گونه آن اورابشناسیم
  .است درست میگویند مردم و تاریخ که خداوندي واقعا ایا کنیم تفکر باید

 جامعه ها خیلی براي و ها استدال با ها بعضی براي است بسته نقش نوعی به ما تصور در خداوند ما از یک هر براي
  اطرافیان، وسخن

 وجود به عدم شود تمام جهان هستی وقتی که اینطور یا ندارد وجود هستی در عدمی چون میفهمم هستی را جهان بنده
  میکند نقص را دیگري وجودش،وجود و هست تناقص عدم قضیه این فعال که میاید

  .ندارد وجود درش عدمی هیچ چون است مطلق همان اصطالح به یا است هستی تماما ما پیرامون جهان پس
 هم خداوند در و است خداوند براي مطلق هستی وجود هم همیشه و ایم گرفته نظر در مطلق هستی را خداوند ما حال

  . ندارد راه عدم
  شد مطلق هستی هم جهان هم مساوي میشود دو این نتیجه حال

  ، شد مطلق هستی هم خداوند
  هستند، یکی بودن هستی ذات در هم با دو واین
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 یزچ تمام هستی از منظور( کنم اضافه هم این و است محال این که داریم هستی مطلق ذات دو ما یعنی کرد چکار باید حال
 هاي فرهنگ و دین و تاریخ در که نبود چیزي آن خداوند که میبینیم دیدگاه این با ما حال. ) هستند ماده غیر و ماده هاي

 توانمی که چیزي و جدید خداي است این و شده دگرگون مردم تاریخ خداي با معنا نظر از حال خداوندي اند گفته ما به مختلف
  کرد درك

  
  � پایان گفتگو �
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