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 سم الله الرحمن الرحیمب

 «دین و حکمت»

 «قدرت در پرتو حکمت»

 «دین و  قدرت»آقای دکتر سروش با عنوان جناب نقدی بر سخنان 

  اشاره:

جامعیت متوازن، متعادل و معقول از همه "و منظور  از حکمت  "دین اسلام"از دین در این گفتار  منظور 

 است. "ارزش ها

همیشه بایسته و شایسته است و نیاز به مناسبت  "نسبت دین و حکمت"ای چون سخن گفتن از مقوله

 زمانی خاصی ندارد.

عبدالکریم سروش با که جناب آقای دکتر  استلکن  پرداخت این جانب به این موضوع به دلیل مطالبی 

ندگان این های متعددی مطرح نموده است. ایشان ـ والبته با مدیریت گرداندر نشست« قدرتدین و »عنوان 

هر چند در این جلسات  ،هها اختصاص دادبندی و پاسخ به پرسشرا به جمعآخر  ها ـ  سه نشستگفتگو

 ها، به تفصیل از دین و قدرت گفتگو کرده است.بندی و پاسخ به پرسشافزون بر جمعنیز 

نشست ما قبل که در در این نوشتار به عنوان دیدگاه ایشان مورد نقد قرار می گیرد سخنانی است  آن چه 

بندی مطالب ایشان از سخنان قبل به جمعاین نشست مطرح شده،  آخر ارائه نموده است؛ چه آن چه در

 پردازد.می« دین و حکمت»آقای سروش به موضوع سخنان  نقدین قلم در قالب ا آید.حساب می

 «دین و قدرت»مروری بر انگاره 

، باید به قطعاتی از کلام ایشان اشاره کرد؛ البته با ایشان بیان کردهسی و  نقد آن چه طبیعی است که برای برر

 رود.حفظ امانتداری کامل و بدون حذف آن چه حتی احتمال دخالت آن در فهم مراد، می

 جناب آقای سروش می گوید: 
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ی است که اصوفیه بعد عشق را به آن افزوده، اسلام منهای عشق مانند پرنده. اسلام اولیه بعد عشق ندارد»

قرآن کتاب خوف وخشیت است. در قرآن خداوند ارباب عبوس است که  بخواهد با یک بال پرواز کند.

برم. کلمه عذاب یعنی همواره باید از عذاب و شکنجه  او  ترسید. کلمه شکنجه را عامدانه به کار می

اگرفته است. در قرآن  . شکنجه مالامال از خشم و خشونت است و این کلمه سر تاسر قرآن را فرشکنجه

دین یک قدرت است .   خذوه فغلّوه ثمّ الجحیم صلّوه...*ماجرای تعذیب و تهدید خیلی شدید است. *

نیازمند است. پیامبر شخصی ارعاب  شود. این قدرت به ترساندن وجامعه به منزله یک قدرت متولد می رد

گفت: مرتد را باید کشت. روایت را هم همه نقل گرا بود  و این )روح  جنگ( را در دین دمید. می اقتدار

فرستاد تا کسانی که پیامبر افرادی را می روایاتی داریماست.  روایت متواتر«. من بدّل دینه فاقتلوه»اند: کرده

اند. شاید روایات هم دروغ باشد، اما مسلمانان آن را مذموم ندانسته کردند، بکشند.را ـ که او را هجو می

کند که فرمود: نقل می ابن خلدون  از پیامبرفرستاده بکشند یا نه.  بوده من کار ندارم پیامبردات جزء اعتقا

به سیره پیامبر هم نگاه کنیم آمده که مشرکین نماز و طواف « امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله »

اشاره کرد و با اشاره به گردن خود فرمود: اما  نوشته پیامبر به ابوجهل ابن هشامکردند . پیامبر را مسخره می

اند: روایت والذی نفسی بیده لقد جئتکم بالذبح/]خداوند[ به من پیغام داده سر ببرید. اخیرا برخی گفته

. پیامبر از همان خواهم بگویم: مقبول بوده نزد مسلمانانضعیف است ولی من کار به ضعف ندارم من می

یعطوا الجزیة حتی گوید[: * نادیده نگیرید ]که قرآن می کشم.؛ بتوانم میرمگفت: من شوخی ندامکه می

را ذیل آیه ببینید. روایتی از  کلام علامه طباطبایی* با خفت و خواری جزیه بدهند.  عن ید و هم صاغرون

و از این  ابا  من معتقدم اسلام، همان اسلام تاریخی استپیامبر نقبل می کند که  خانه هایشان را آتش بزنند. 

داریم که باید سالی یک بار جهاد داشت. مرابطون از  روایات زیادیندارم. اسلام را چیز دیگری نمید انم. 

کجا آمده است؟ مرابط یعنی مرز نشینی. مرابطون با اسلحه روز می رفتند تا بهانه ای جور کنند چند کافر را 

توانم به من همه آن چه را که گفتم می م گرفته بودند.این را از قرآن الهابکشند و چیزی بدست آورند و 

کرد که آن خطای مسلمانان نسبت دهم لکن این که پیامبر آمده بود تا نظمی  مستقر سازد و کارهایی می

 .«شد، قابل انکار نیستزمان خشونت حساب نمی

ل دفاع است، لکن به ، مطالب دیگری نیز وجود دارد که موجه و قابدر سخنرانی آقای سروش: یادآوری

 کنیم. صرفنظر می هانقل آن زاز مقصد مورد گفتگو ا هادلیل خروج آن
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 نقدبررسی و 

ها چیست ـ از سه جهت قابل مطالبی که از ایشان نقل گردید ـ فارغ از این  که مقصد ایشان از ایراد آن

 بررسی است:

های سخنرانی ها وکه خود ایشان در کتابجهت اول همسویی یا ناهمسویی این مطالب با بیاناتی است 

 دیگر بیان کرده است.

  .رزیابی محتوایی مطالب بیان شده استجهت دوم ا

 ت معاصر برای این گونه سخنان است.ها و اقتضائاجهت سوم بررسی ظرفیت

   در استناد به روایات هوابام و دو  کیسیاست . 1

های تاریخی با آن خی نقلباید گفت: تمسک گسترده ایشان در بیان این مطالب به روایات و بر از جهت اول

و ما  جاهای دیگر گفته است، ناساز گار است. ایشان ـ چنان که خود به آن تصریح کرده است ن درچه ایشا

ز زباله میداند!! و تنها ، چون انگشتری در تلی اـ روایات معتبر را در بین روایاتایم هکرد قبلا آن را نقد

است که در مجال  داند، حال چه شدهدست کمتر میپذیرد که آن ها را از انگشتان روایات متواتر را می

کند؟! طرفه این جمله ها و روایات گزینش شده مستند میرا از راست و چپ به نقلحاضر سخنان خود 

ذبح( ضعیف است ولی من کار به ضعف روایت اند: روایت )روایت گوید: اخیرا برخی گفتهاست که می

گفت: من شوخی ندارم، بتوانم خواهم بگویم: مقبول بوده نزد مسلمانان. پیامبر از همان مکه میندارم می

 کشم.می

خواهید ضعف سند کند! اگر میجناب سروش! کار نداشتن شما به ضعف روایت، مشکل استناد را حل نمی

ای از برطرف کنید )که البته در ادامه خواهیم گفت: روایت ذبح مقبول چه رسته مسلمانانروایت را با قبول 

و بهانه  پس در جاهای دیگر نیز این کار را بکنید تا متهم به عدم قرار و ثبات در مبنا نشوید مسلمانان است(

  بخواهی وصف کنند!ندهید که کلمات شما را آشفته، فاقد مبنا و دل به دست دیگران

 این که شما روایات مجعول و فاقد سند را ردیف کرده و به آن ها تمسک کنید، سپس بگویید: 

 ، «من مطلقا به روایات مجعول، مجهول، موضوع، متروک و مدسوس تکیه نمی کنم»
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 برای مخاطب شما شک برانگیز خواهد بود.

بر خندان نه ترشرو و عاشق، نه عبوس بارها جناب دکتر سروش پیامبر اسلام را از زبان مولانا به عنوان پیام

گوید پیامبر ، میهمه اشعار مولانا در وصف پیامبر معرفی کرده است. حال چه شده است که بدون توجه به

 عشق، مولانا و پیامبر خشم و قدرت طلبی، محمد بن عبدالله )ص( است؟!

 این نیم شبان کیست چو مهتاب رسیده 

  محراب رسیده پیغامبر عشق است، ز

 این کیست چنین خوان کرم باز گشوده 

 خندان جهت دعوت اصحاب رسیده 

 یک دسته کلید است به زیر بغل عشق

 از بهر گشاییدن ابواب رسیده 

ورزی برای مثنوی معنوی است چرا که از گفتید قرآن محمدی سرچشمه عشقرفت با شجاعت میانتظار می

 پیشه خود کنند و مزد رسالت نبوی را با سودای عشق ادا کنند.خواهد تا عشق به خوبان را پیروان خود می

 / قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی.والذین آمنوا اشد حبا لله 

های آقای سروش در جاهای دیگر بیش از شده در این جا با سایر بیانات و نوشتهناهمسویی مطالب بیان

 گذرم. ختصار از توضیح آن میلکن به دلیل ا ،هاست که اشاره شداین

 «الهی حکمت»در پرتو  «قدرت»لزوم فهم . 2

 از جهت  دوم 

مرتبه خداوند به وصف  182بار از رحمت خداوند سخن به میان آمده ،  114در قرآن  .1

رحمن، رحیم و ارحم الراحمین وصف شده است و  این در حالی است که صدها بار از پدیده 

های دیگر در همین راستا سخن به میان آمده است. از عفو و مغفرت به عنوان رفتار الهی با 
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از  53مرتبه گفتگو شده است. یکی از آیات مورد نظر کریمه 83توبه  مرتبه و از323بندگان 

 سوره زمر است با این متن: 

  جَمِیعًا الذُّنُوبَ یَغْفِرُ  اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا لَا أَنْفُسِهِمْ  یقُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَ

 الرَّحِیمُ  الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ

رحمت خداوند نومید نشوید که خدا  زاند، ابر خود اسراف و ستم کرده )بگو : ای بندگان من که

 آمرزد؛ به درستی که او بسیار آمرزنده و مهربان است(.همه گناهان را می

ج آن است، نگاه وبیش از دویست آیه، مبین و مردر که قرآن کریم  «مالله انگاری عال  آیت»اصولا با 

 حکیمشکتاب  حکیم،البته به اقتضای این که خداوند نگاه مهربانانه خواهد بود « هستی»انسان به 

، وحی فرموده است، در جای خودش از عذاب و غضب هم سخن گفته است؛ به حکیمرا به پیامبر 

ن، استفاده شده ومشتقات آمرتبه از واژه عذاب 332مرتبه از واژه غضب و  22همین دلیل در قرآن 

  .است

اندازد و آن، این ها میرهیک اصل مسلم در قرآن وجود دارد که سایه بر همه گزا واضح است:

* )سوره  ان الله لا یظلم مثقال ذرة، بر هیچکس روا نمیدارد * ای ظلمخداوند ذره :است

است؟ ما مثل همه  ، با چه رفتارهاییاید دید آیات عذاب برای چه کسانی( ، بنابراین ب42نساء:

عقلای عالم باید متشابهات و مبهمات را در سایه محکمات دین تفسیر کنیم و اگر به چیزی 

شناسی دینی را نرسیدیم، علمش را به اهلش واگذار نماییم، نه این که متشابهات را گرفته و  معرفت

 ی کنیم!زبر بنیان آن پی ری

کنند ـ چنان که آقای سروش به ظلم را خود تفسیر میعدالت و  ،این که گفته شود: اسلام و پیامبر

کند ـ سخن ناموزون منسوب به اشاعره است که نباید آن را بنیان داوری قرار داد )در اشاره میآن 

 از این جانب مراجعه شود(.« فقه و عقل»این پیوند به کتاب 

 سروش! آقای جناب 

ال ی شده در قرآن، خداوند حکیم است، ح، پیامبر نبی حکمت و خداوندِ معرفقرآن کتاب حکمت

به )رحمت واسعه است؛ چنان که صاحب غضب و عذاب  اقتضای حکمت هر چه باشد. صاحب

 است.  (ضرورت
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را روایت متواتر « ل دینه فاقتلوهمن بدّ»روایت همین سخنان، ی ازآقای سروش در بخش دیگر .2

فرستاد تا کسانی را که او را هجو را می دانست و در ادامه گفت: روایاتی داریم که پیامبر افرادی

 «.اند. شاید روایات همه دروغ باشد، اما مسلمانان آن را مذموم ندانستهکردند، بکشندمی

 آقای سروش ! 

در هیچ منبع معتبر دینی، روایت مورد اشاره )من بدل...( نیامده است، این روایت به شکل روایت 

قاضی نعمان مصری ذکر شده است)ر.ک: میرزا حسین نوری، مرسل و فاقد سند در دعائم الاسلام 

مگر متواتر انگاری و  دانید؟!( آن وقت این روایت را متواتر می163، ص18ج مستدرک الوسائل،

نسبت به روایات فرستادن افراد برای ترور صاحبان هجو وضعیت از عدم آن در اختیار شماست! 

این روایات غیر پس چرا « شاید روایات دروغ باشد»شما تر است. اگر بنا به احتمال این هم ضعیف

اید؟! شما به مخاطب خود بنیان سخن خود  قرار دادهثابت و به تعبیر خود شما احتمالا دروغین را 

مدرسه خلفا  یافته که تربیتو عملکرد برخی مسلمانان حق دهیدکه از شما بپرسد: شما از رویکرد 

 ، قرآن و پیامبر؟!کنید یا از اسلامصحبت میبودند، سقیفه مکتب  و

کال آقای دکتر است که ایشان در جواب اش ، بیانی افزایدآن چه بر تاسف و سوگ انسان می

 . محسنیان دارد

بود. روش شما  ....آن چه شما گفتید از ابن خلدون ، ابن اسحاق و »گوید: آقای محسنیان می

و  «(یم )نه اسلام واقعی بدون  پیرایهتاریخی مواجهسنتی بود. در صحبت شما با اسلام  تاریخی و

. اسلام را چیز این  ابا ندارممن از  اسلام همان اسلام تاریخی است.»رد آقای سروش اظهار می دا

 «.دیگری نمیدانم

 مخاطب محترم! 

« دین وقدرت»ایشان مدعی است که درباره  !انسان در مقابل این سخن از آقای سروش چه بگوید؟

نقل غیر ثابت که بیان کننده رفتارهای خروجی  ی کند. خدا، قرآن، و پیامبر را بر اساس چندبحث م

دارد که من  اسلام )یعنی خدا، قرآن و پیامبر( کند و راحت اعلام میمدرسه خلفا است، توصیف می

 را چیز دیگری غیر از همین دیدگاه ها و  رفتارها نمی دانم!

کند اشاره می« امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله : »آقای سروش در ادامه به روایت .3

کند که تنها پیامبر بود که دهد و به نقل از او اضافه میو منبع خود را نقل ابن خلدون قرار می

مأمور به سیف بود. سند و دلالت این روایت مورد  نقد اهل حدیث و تحقیق واقع شده و رد 
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)ر.ک: محسن قاسم پور و شده است! چنان که مفاداین حدیث با سیره پیامبر ناسازگار است 

اس حتی بررسی سندی و دلالی حدیث: امرت ان اقاتل الن»محمدشیرین کار موحد، مقاله 

، بهار و 1، شماره 52، دوره های قرآن و حدیثژوهشپ، دو فصلنامه «یشهدوا ان لا اله الا الله 

 .( 121ـ121، ص 1336تابستان 

های نیز به برخی نوشته« الذی نفسی بیده لقد جئتکم بالذبحو اما »در ارتباط با سند روایت  .4

ی هاقرائت»ی علیزاده موسوی، مقالهمتخصصان این امور مراجعه شود)از جمله: ر.ک: سید مهد

پاییز و  ،5، ش قرآن و فقه و حقوق اسلامی، دو فصلنامه گوناگون از موضوع جهاد در قرآن

 (.135پاورقی  1335زمستان 

سالی  روایات زیادی داریم که باید»گوید: نسبت به لزوم جهاد در هر سال آقای سروش می .5

روایت مرسل در این باره از سوی و این در حالی است که حتی یک « تیک بار جهاد داش

فإذا انسلخ الاشهر  الحرم  *عالمان فقه ادعا نشده است. برخی خواسته اند از آیه  محدثان و

های کنند که خداوند با سپری شدن ماه ( برداشت5)توبه: فاقتلوا المشرکین  حیث وجدتموهم

یک بار به وقوع  ه حرام پدیده سپری شدن ما ون  هر سالجهاد داده است و چ حرام فرمان

ندد پس ـ حداقل ـ هر سال یک بار جهاد  لازم است. این استدلال توسط فقیهان اسلام پیومی

 رد شده و گفته شده: 

، دکند. ضمن این که پدیده جهاامر به جهاد در آیه در مقام توهم منع است و  دلالت بر وجوب نمی

انی توان داشت. تعبیر شهید ثکه تابع مصلحت است و هیچ امر ثابتی در مورد آن نمیای است پدیده

  «.مختلفةایضا فالمکنة  فیه نظر واضح وو »ت: ، این اسبعد از نقل استدلالی که گذشت

، اقتضائات نیز متفاوت استدلال دارد. علاوه بر ضعفوجود  ال واضح در این استدلال اشک

(. در این باره همچنین رجوع کنید همین قلم 22و21، پاورقی ص 3ج، مسالک الافهاماست)

، پاییز و زمستان  5، ش فقه و حقوق اسلامیدو فصلنامه قرآن، « شناسی استنباط احکام جهادروش»

 .11ـ  3، ص1335

کنند، چند کافر را ای جور مرزها بودند تا بهانه روزمرابطون با اسلحه »این که گفته شود:  .6

 .است مایه تعجب جدی«. الهام گرفته بودندیزی به دست آورند و این را از قرآن بکشند و چ

قلم و بیان خود  را افسار کنم لکن ـ  ام ـ برخلاف برخی!! انصاف دهید که اینجانب سعی کرده
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بطون، این اند؟ و تعریف مرااین چه جفایی است به قرآن! اولا آیا مرابطون این گونه افراد بوده

 آید؟! قرآنی که میفرماید:از کجای قرآن این بداخلاقی بدست می ثانیا: گویید؟!ما میاست که ش

یا بُنَیَّ إِنَّها إِنْ تَکُ مِثْقالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَل فَتَکُنْ فِی صَخْرَة أَوْ فِی السَّماواتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ * 

 (16)لقمان:*یَأْتِ بِهَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ

ای از )پسرم ! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی )کار  نیک یا بد( باشد و در دل سنگی یا گوشه 

دقیق خداوند حقا که آورد، ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را )در قیامت برای حساب( میآسمان

 و آگاه است(. 

پایه و بدون هیچ بنیان الهام، الهام گرفتن بیمنبع الهام چنین رفتارهایی است؟! و اگر منظور از 

است، این جور الهام گرفتن ـ که طبیعتا دیگر الهام نیست، چه ربطی به قرآن دارد؟ پس چرا پای 

 آورید؟!قرآن را به وسط می

، 22، ججواهر الکلامحسن نجفی، حکام مرابطه مراجعه کنید به محمددر زمینه تفسیر و ا

چه آقای سروش و مقایسه کنید با آن 13و18، ص3، جسالک الافهامم، شهید ثانی، 65و64ص

 راجع به این موضوع بیان کرده است.

( آقای سروش به تفاوت 23* )توبه:حتی یعطوا الجزیة عن ید و  هم صاغرون. در تفسیر آیه *3

است  کند با تعبیر دوم سازگاربرداشتی که از آیه می توجه نکرده است و« مصغرون»با « صاغرون»

 252، ص3، جالمیزاننه تعبیر اول و آن چه در قرآن است تعبیر اول است نه دوم. در این زمینه به 

 نیز مراجعه نمایید. 

دهد، مورد تصرف ضمنا مطالبی که ایشان در این سخنرانی به جناب طباطبایی در المیزان نسبت می

 توان یافت.این قالب در المیزان نمی واقع شده است و در

ان چه قبل از بعثت و چه پس از آن، چه در مکه، چه شخصیت پیامبر عظیم الشان و سیره ایش .8

شده از آن خبر داد! من یقین دارم اگر آقای ای نیست که بتوان به طور گزینش، امر پوشیدهدر مدینه

ا کنار هم شماری ربی، به راحتی تعینات چه بیان کرده، از پیامبر داشتآنبنابر بیان غیر از سروش 

به همین دلیل در سایه سؤال پرسشگران یا ...در برشی  کرد تا رحمت پیامبر را ثابت کند!ردیف می
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این مطالب را به  اند و بعد از این سخنرانی بوده است،ای که از وی پخش کردهکوتاه و چند دقیقه

 زبان آورده است:

احسن و معاهده بود. نبی الرحمة هم بود. ، شفقت، جدال ، مشاوره، رحمت، عفوپیامبر اهل مذاکره»

محمد قدرت طلب "اهل اعتکاف بود. این که  پیامبر سیاستمدار موفق ، مدبر، پیگیر، عارف راهب و

رفانی معنوی داشت. غضب او هم تجربه سیاست و ع "مدارا نبود در کلام من نبودبود، اهل رفق و 

 . «بود مجموعه رحمت اوزیر

 پیامبر سیره که هاییکتاب به را متن این گرامی ، خوانندگانشتر بر سیره پیامبراطلاع بی ضمنا به قصد

 .دهممی حواله اند،کرده ثبت را حکمت و رحمت

 ها و اقتضائات معاصر برای این گونه سخنان. بررسی ظرفیت3

های افراطی که گروه یدهم. به راستی در زماناص میخطابم را به خوانندگان اختص از جهت سوم

برند، تندروترین  فکرها بر برخی جریانات حاکم است، و سر می به راحتی به نام خدا خون ریخته

هراسی دنیا را پرکرده است، و... طرح این مباحثِ عمدتا خلاف واقع و زنده کردن اسناد مورد اسلام

ـ 163وسوی ، صصهایی چون القاعده و داعش )ر.ک: پیشین ، سید مهدی علیزاده ماتکای گروه

 است؟!عقل مورد تایید و   ( تا چه پایه مطابق حکمت225

! شود؟ان چه نهادها و جریاناتی تمام میو به زی است طرح این گونه مباحث، به سود چه جریاناتی

شنوند و تصور ناصحیحی از قرآن، مسئولیت گمراهی صدها یا هزاران مخاطبی که این سخنان را می

، بر برندنی که از این مطالب بهره میها جریاکنند و مسئولیت سوءاستفاده دهدا میپیامبر و اسلام پی

 عهده کیست؟!

هر متاعی را تنها از متخصص امین آن متاع بجویند و ها به جایی برسند که ایکاش انسان

که  آیدبه قدری پلشت و ناهنجار به حساب های تخصصی های غیر تخصصی در حریمدخالت

و  «شبکه دلالی»در قالب یک دین را باید افراد حاضر نباشند جز در حیطه کار خود اظهار نظر کنند. 

به سراغ آن رفت و مانند کسانی که در  تاریکی به سراغ  ،فهم کرد «نظام حلقوی و هرمی»در یک 

 نرفت. به سراغ تراث دینی رفتند،« فیل هنود»

                            پیل اندر خانه تاریک بود                                                                                                      

 عرضه را آورده بودندش هنود
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                                                                        از برای دیدنش مردم بسی                                                       

 اندر آن ظلمت همی شد هر کسی

                          دیدنش با چشم چون ممکن نبود                                                                                                

 اریکیش کف می بسوداندر آن ت

                       آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد                                                                                             

 گفت همچون ناودان است این نهاد

                                                                                          آن یکی را دست بر گوشش رسید                                      

 پدیدرو چون بادبیزن شد آن ب 

                             آن یکی را کف چو بر پایش بسود                                                                                          

 گفت شکل پیل دیدم چون عمود

سر دادن و بدون هیچ گونه  «کشیشیهمه»دین وقف هیچ کس و هیچ صنفی نیست لکن شعار  فهم اسلام و

دانشگاهی را تحصیلات  ،یسازاین که شخصی در داروقطعا صحیح نیست.  اظهار نظر کردن، ،تخصص لازم

، کارشناسی ارشد لسفه علم کار را شروع مجدد نمایدف از این رشته بگذرد و در شیمی تجزیه و، شروع کند

نامرتبط به  ،ند و پس از این همهسپس مطالعه را به تاریخ و  فلسفه علم بکشا ،را در شیمی تحلیلی بگیرد

و تفسیر  حدیثتاریخ،  ،به همه تراث دینی بتازد و در فقه، فلسفه فقه، فلسفه اعلی، سیاستعلمیت خویش، 

به قول مولوی و  در قامت جامع معقول و منقول ظاهر شود، کار قابل دفاعی نکرده است!اظهار نظر کند و 

 آید، چون بوی پیاز! بوی عدم تخصیص و تحقیق از آن بر می

 در سخن گفتن بیاید چون پیاز      بوی حرص و بوی بغض و بوی آز            

برداشتش از دین راث اسلامی واقفند و گرنه همه ت، دین و سیره وقف بر کسانی است که بر فهم اسلام البته

مال مردم را  ،و غفلت از آیه دیگربا برداشت از یک آیه که  شود،همچون برداشت دزد انار و نان می

نور داد و دلخوش بود که نُه د هُم ثواب را برده است! )ر.ک: ابن جمعه الحویزی، دزدید و صدقه میمی

رت از دین و حکمت با به جای طرح دین و قدراستی آیا بهتر نیست  ( به615و 614، ص1، جالثقلین

 ، همه جانبه و بی طرفانه  از متن اسلام و نه اسلام تاریخی گفتگو شود؟گزارشی دقیق
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رحمت، مغفرت )که این  ،شود از انفتاحصولت، سطوت، عزت و شدت اسلام گفته می ،اگر از انقباض 

 به میان آید؟ گیرد( سخنمجموعه در حکمت جای می

شود، از پرستی پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ گفته میبتاستعباد و ستیز با با  ، مبارزهاگر از جهاد، سیاست

به عنوان  تزکیه، آموزش، پرورش و بینشو از ، ایت حقوق اسیران و همه صاحبان حقتاکید بر عدالت، رع

 خصیت پیامبر است( نیز گفتگو شود. ایشان )که این مجموعه مبین جامعیت ش هدف از بعثت

با سهولت و سماحت گفتگو شده است؛ چرا که خود  حکیم( ،در این صورت است که از دین حنیف )

در توضیح ـــــ  434، ص5، جالکافیمحمد بن یعقوب کلینی، «.)بالحنیفیة السهلة السمحة بعثنی»فرمود: 

 .(121ص،فقه و مصلحتحدیث ر.ک: همین قلم، 

، ر هر مکان با هر حجمی از اطلاعاتزمام کار هم به دست متخصصان داده شود. و الا هر روز دو البته 

و البته عیبی هم بر دهند ها را تشخیص نمیخیلی از خبط رشته مطالعاتشانمخاطبانی را ـ که به اقتضای 

عنوان، در هر مکان ها سخن گفتن کار روایی نیست، از هر کس، باهر ایشان نیست ـ جمع کردن و برای آن

  و در هر لباس که باشد.

کسی را بیش از هر کسی به پند و اندرز نیازمندم و در مقامی نیستم که خواسته باشم  تحقیقا این جانب

تار نداریم( به شدت قابل به بدی یاد کنم لکن برخی رفتارها )کار به صاحبان رف نصیحت کنم یا از افرادی

  نقد است!

 مق

 وزه علمیه ح

 ابوالقاسم علیدوست

23/11/1333 


