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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 تلگرام ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۳۰ ]تاریخ:[

 

 :دكتر سروش دباغ با اعضاى كانال تلگرام (۲۰۱۶می  ۱۹امروز )برگرفته از گفتگوى زنده 

)با توجه به مسئله خانم  عزیزان بسیاری هم از منظر سیاسی .این روزها بحث بر سر موضوع بهایئت باال گرفته است

#عبدالكریم_سروش( و از سویی  )باتوجه به باطل خواندن آیین بهائیت توسط #فائزه_هاشمی( و هم از منظر معرفتی

یکی از آن پرسش ها به شرح ، رستگار خواندن پیروان این آیین توسط شما گرانقدران، پرسش هایى مطرح شده است

از یک طرف فرمودید آیین بهاییت باطل است و از طرف دیگر هم آن ها را قابل رستگار شدن میدانید. " :زیر است

 " قابل جمع است؟ [چگونه ]این تناقض

ابتدائاً درباره حرکت خانم فائزه هاشمی، عرض می کنم که آنرا پسندیدم، به نظرم کار اخالقی و انسانی و : پاسخ

 .موجهی بود

رفتار فائزه هاشمی، با قرائتی که من از  .پاسخ شان به حمالتی که به ایشان شد نیز شجاعانه و نکته سنجانه بود

 .م، کامال متناسب و سازگار بوددینداری دارم و می شناس

 :درباره بهائیان، از دو منظر می توان بحث کرد

های آئین بهائیت باور ندارم و آن به عنوان یک مسلمان به ختمیت نبوت معتقدم و به آموزهکالمی، از منظر الهیاتی و 

ین است حریف ای دل تا باد نپیمایی" دانم. در عین حال، به عنوان یک نواندیش دینی، چنانچه در مقاله "ارا موجه نمی

جامعه ایران هستم و از آن دفاع  ام، قائل به حقوق بنیادین بهائیان و دیگر اقلیت های دینی و خداناباوران درنیز آورده

درباره چگونگی تنظیم مناسبات و  .انگارمکنم و نقض و نادیده گرفته شدن آن را اخالقاً ناروا و غیر موجه میمی

با دیگران با ایمانوئل لویناس، فیلسوف فرانسوی معاصر، همدلی زیادی دارم و در نظر آوردن و لحاظ کردن و روابط 

تواند دوست و انگارم؛ "دیگری" میگشوده بودن نسبت به "دیگری" را قوام بخش مناسبات انسانی اخالقی و موجه می

انضمامی ای که با اصناف مشکالت در زندگی همسایه و همکار و همشهری و هموطن ... من باشد؛ انسان های 

 .کشندکنند و رنج میروزمره دست و پنجه نرم می

هر رفتاری که متضمن نادیده انگاشتن "کرامت انسانی" و خوارداشت انسان های پیرامونی باشد؛ انسان هایی که مثل 

اند، اخالقا ناموجه است و فرو کرده اندیشند و تلقی دیگری از امور دارند و نحوه زیست دیگری را اختیارما نمی

توان با مواضع سیاسی، الهیاتی، فلسفی ... کسانی مخالف بود می .مدارا کردن با افراد است نه با عقاید ایشان .نهادنی

و آن را موجه نینگاشت و در عین حال تمام قد از حقوق بنیادین و شهروندی ایشان دفاع کرد..... پس، از منظر 

 .قد از حقوق بهائیان دفاع میکنمحقوقی تمام 

به لحاظ االهیاتی نیز، به عنوان یک مسلمان با ایده های بهائیان همدلی ندارم؛ همانطور که با مواضع مسیحیان و 

یهودیان همدلی ندارم؛ همانطور که یک مسیحی و یا یک یهودی و یک بهایی به آموزه های االهیاتی مسلمانان باور 

چون پلورالیست هستم و چنانکه در برخی از مصاحبه ها و نوشته هایم اورده ام، به "پلورالیسم ندارند، در عین حال 

 .نجات " باور دارم، معتقدم عموم بهائیان، نظیر عموم یهودیان و مسیحیان و مسلمانان رستگار می شوند و مهتدی اند

 :پرسش 
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 ه اراده تکوینی و اراده تشریعی حق تعالی چیست؟با توجه به اعتقادتان به پلورالیسم نجات از نظرگاه شما رابط

 آیا سعادت را همانطور که برای پیروان آئین خاتم میدانید برای سایر ادیان هم به همان کیفیت میدانید؟

 یا اینجا باب جاهل قاصر و مقصر را از هم تفکیک میکنید؟

 پاسخ

 ." پلورالیسم صدق" نهبله، چنانکه نوشتم به " پلورالیسم نجات" باور دارم، اما به 

درباره نسبت این موضع با اراده خداوند، میتوان چنین انگاشت که اراده خداوند بر این تنوع و تکثر ادیان تعلق گرفته 

خداوند و تجلی آن به نخو « اسم هادی»با عنایت به  .و قرار است اکثریت گروندگان به ادیان مختلف، رستگار شوند

اگر اینچنین باشد، تفکیک میان قاصر و مقصر از میان  چرا این اراده را اینگونه تبیین نکنیم؟اغلبی و اکثری در عالم، 

این شعر  .رخت بر می بندد و عموم انسانها و گروندگان به ادیان مختلف، نشسته بر سر یک سفره قلمداد می شوند

و بر تو بودن عالم را تحقق اراده حافظ را می توان متناسب با این موضع االهیاتی به حساب آورد و طراری و ت

 :خداوند به حساب آورد

 گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام

 گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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