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بسم اهلّل الرمحن الّرحيم احلمد هلل رب العاملني حضور انور استاد بسيار گرانقدر، رئيس بزرگوار پژوهشگاه علوم انساىن و مطالعات 
 فرهنگى جناب آقاى دكرت مهدى گلشىن )أيّده اهلّل سبحانه بإلقاءاته السّبوحّية(.

پريايه، مهواره صّحت و عّزت آن وجود شريف و توفيقات به دوام آن عزيز گرامنايه را در خالصانه و ارائه ارادت ىببا سالم و دعاى 
 راه إعالء و اعتالى معارف حّقه إليه و خدمت فرهنگى به كشور مجهورى اسالمى ايران گرامى از خداوند متعال مسألت دارم.

ايد، پاسخهاىي با رعايت اجياز و اختصار و جتديد ذكر اى كه طرح فرمودههلاى هشتگانهدر امتثال امر مبارك، مطابق هر يك از سؤا
 شود:سؤال به مهان عبارت متني و استوار سركار به ترتيب عرض مى

 سؤال در رابطه علم و دين: 8 
 تعريف حضرت عاىل از علم و دين چيست؟ -1 

وجودى آن به قدر طاقت بشرى است. علم وجود نورى و فعلّيت جمرد علم معرفت واقعى به مصّنف كتاب نظام هسىت و كلمات 
افزايد و بر فعليت مى كند و فعليتيابد و ترقى وجودى مىاز ماّده است، و انسان به يافنت فعليتهاى وجودى نورى استكمال مى

 رود. به گفته شيوا و شريين منوچهرى دامغاىن:از نقص به كمال مى
 كه هر ساعت فزون گرددش روغن   ردهبه كردار چراغ نيم م

 
و چه نيكو  -اندو چون علم و عمل دو جوهر انسان سازند، و عامل و عامل را احتاد وجودى بداهناست در حكمت اهلى فرموده 

 «.گرددعامل عقلى مشابه با عامل عيىن مى -كه مهان حتصيل علم و عمل است  -به فراگرفنت حكمت انسان»كه:   -اندفرموده
دهد، و مدينه فاضله بدست شود، و انسان به نور علم، حق را از باطل متيز مىو چون علم، چشم ذات نفس ناطقه انساىن مى

 العلم»كند، حضرت خامت انبياء حمّمد مصطفى )صلوات اهلّل عليه( فرموده است: آورد، و سعادت جاويداىن خود را كسب مىمى
 «.إمام العمل

عبارت از برنامه حقيقى و دستور واقعى نگاهدار حّد انسان و حتصيل سعادت ابدى آن است. و مهه  و اما تعريف دين: دين
آداب و متون آن حمض علم و عني صواب است. الجرم تدوين و تنظيم اين چنني برنامه از كسى به جز آفريدگار انسان ساخته 

م را بدين زيباىي نگاشته است كه زيباتر از آن تصّور شدىن يعىن آن دست و قلمى كه كتاب تكويىن نظام هسىت عامل و آد -نيست
نيست، و هر يك از كلمات وجودى آهنا را دين و آييىن داده است كه به قدر يك ميكرون اعوجاج و اختالف و نارساىي و نارواىي 

ت است هناده است تا اين در آهنا راه ندارد، مهان قلم براى مجيع شئون اين صنع عظيمش به نام انسان دستورى كه حمض حكم
 دستور در منت آن چنان صنع پياده شود و او را به هدف هناىي و كمال غاىي او برساند.

هذا القرآن مأدبة اهلّل فتعّلموا مأدبته  إنّ »مناسب است كه علق نفيس را از رسول اهلّل صاحب قرآن فرقان اهدا كنيم، و آن اين كه: 
توانيد از اين سفره هبره طعام مهماىن است. يعىن قرآن سفره خداست، و تا مى -و ضم دالبه فتح  -مأدبه .«ما استطعتم ...

 بربيد.
ادب و دستور است. قرآن براى ادب و تقومي انسان است. ادب نگاهداشت حّد هر چيز است. و  -به فتح دال -و نيز مأدبه

ست. يعىن قرآن ادب و دستور اهلى است، پس از آن ادب مناسبرت ا «تعّلموا»تقومي راست و درست ايستاندن است. اين وجه با 



فرابگرييد و حّد انساىن خود را حفظ كنيد و نگاه بداريد، و بدين دستور، خود را راست و درست به بار آوريد و به فعليت 
 «. كمكارم اخأخالقرىّب  أّدبىن»، و نيز فرموده است: «رىّب فأحسن تأديىب أّدبىن»برسانيد، چنان كه هم آن حضرت فرموده است: 

 بينيد يا خري؟آيا جنابعاىل تعارضى بني اين دو تعريف مى -2 
گردد. و اصال علم عامل است و عامل علم است. و به عبارت گوهر علم نورى است كه عني حقيقت عامل و چراغ فرا راه او مى

دين مهواره انسان را ترغيب به حتصيل اين نور «. نفس عقل، و فهم، روح آن است علم،»پيغمرب خامت )صلوات اهلّل عليه(: 
 داند.كند، و پايه معارج انسان را به اندازه مدارج علم او مىمى

آن كه عامل است به اسرار احكام دين آگاه است، چه اين كه هيچ دستور ديىن بدون حكمت و مصلحت براى مدينه فاضله 
بسيارى از عاملان دين صحف و رسائلى در اسرار احكام دين از قبيل  انساىن و تعاىل و تكامل و سعادت آدمى متصور نيست.

 اند.اسرار صالت و اسرار صوم و اسرار حّج و غريها نوشته
و عاملون  در تعبري به ناس َو تِْلَك اخْأَْمثاُل َنْضرهُِبا لِلنَّاِس َو ما يَ ْعِقُلها ِإالَّ اْلعاِلُموَن. فرمايد:قرآن كرمي كه خامت كتب آمساىن است مى

اند  اند، و عاملون انساهناى به معارج علمى رسيدهبايد دّقت بسزا كرد كه عاملون را در مقابل ناس قرار داده است. ناس مردم عادى
اند. يعىن أمثال را قشرى و لىّب است، قشر آهنا كه پوست است براى ناس است كه ورزش فكرى و كه ارباب عقل و اهل تعّقل

 و توان ادراك اسرار امثال را ندارند، و لّب آهنا كه مغز است براى انساهناى زمحت علمى كشيده است.اند علمى نكرده
 عارف رومى در دفرت دوم مثنوى ناظر به كرميه ياد شده است كه گويد:

 معىن اندر وى بسان دانه است   اى برادر قّصه چون پيمانه است
 را گر گشت نقل ننگرد پيمانه   دانه معىن بگريد مرد عقل

 
مدينة احلكمة و هي اجلّنة و انت يا علّى  أنا»رسول خامت )صلوات اهلّل عليه( حكمت را هبشت دانسته است، و فرموده است:  

 يعىن اى على من شهر حكمتم و حكمت هبشت است و تو باب آىن. «باهبا ...
 يكديگرند. غرض اين كه: دين و علم اين كه معارض يكديگر نيستند بلكه معاضد

 در كجا )يا در چه صورت( ممكن است بني علم و دين تعارض پيدا شود؟ -3 
ممكن است برخى از دانستنيها كه نه در منت تعّيش و متّدن انساىن ضرورى باشد، و نه در معرفت به اسرار و حقايق دين دخيل؛ و 

جاويداىن نيست، از ديدگاه نوراىن دين اهلى منفور و مطرود آگاهى بدان جز تباهى و اتالف سرمايه زندگاىن و زيان به سعادت 
 باشد، چنان كه برخى از خوراكيها و نوشيدنيها مانند مردار و مى كه دين از خوردن آهنا منع فرموده است.

 هاى پيدايش تعارض بني اين دو چه بوده است؟در گذشته زمينه -4 
 پاسخ از پرسش سوم است.پاسخ اين پرسش به دو وجه است: يك وجه آن مهان 

بر اين پندار ناهنجار بودند كه نيازى به نبّوت و شريعت نيست، « معارف اصحاب»وجه دوم آن اين كه برخى از پيشينيان به نام 
گفتند: گفتار مّدعى نبّوت آيا موافق با عقل است و يا خمالف با آن است؟ اگر خمالف با آن است مسموع نيست، و اگر و مى

 آن است عقل خود حاكم است، پس نيازى به پيامرب و دين و شريعت نيست. موافق با



آويزى براى فرار از تكليف است، چه اين كه عقل و لكن اين پندار سخت سست و از بيخ نادرست است و فقط هبانه و دست
توان است، و جز منطق وحى اشياء متعلق به افعال مكّلفني و جعل قانون متكّفل سعادت انسان نا بشر از ادراك كنه خواص

دار تشريع شريعت براى انسان بوده باشد؛ آرى ممكن است كه پس از آمدن شريعت إهلى، به برخى از تواند عهدههيچكس منى
 اسرار احكام آن پى برد و يا به بعضى از وجوه استحساىن آن آشنا شود به تفصيلى كه در كتب كالمى اصيل معنون است.

معناى لغوى و مفاد تعبري حماوراتى آن ملحوظ نيست، چنان كه در عرف  « معارف اصحاب»شود كه از حمض آگاهى عرض مى
معناى « معارف اصحاب»گويند فالىن از ارباب عقول و از اصحاب معارف است؛ بلكه مراد از كنند و مىكسى را وصف مى

اند كه مانند متكّلمان و مفّسران گروهى خاصدر تعبري و اصطالح « معارف اصحاب»اصطالحى آن منظور است چه اين كه 
اند و به مهان پندار ناروا و نارسا گويند عقل ما در فهم امور معاش و معاد مستقل است. مثال جناب برامهه منكر وحى و نبوت

ْوا َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد اهللَِّ َخرْيٌ َلْو كانُوا َو َلْو أَن َُّهْم آَمُنوا َو ات َّقَ  از سوره دوم قرآن كرمي: 103طربسى در تفسري جممع البيان در ضمن آيه 
 «.يف هذه اآلية داللة على بطالن قول اصحاب املعارف خأنّه نفى ذلك العلم عنهم و»فرمايد: مى يَ ْعَلُمونَ 
 نقش دين در رونق گرفنت علم در متّدن درخشان اسالمى و در غرب چه بوده است؟ -5 

اى ظيم اسالمى، سرمايه ترقى و تعاىل غرب در مهه شعب معارف شده است جاى انكار هيچ خبرد فرزانهدر اين كه پيدايش متّدن ع
شومي: يكى مرياث اسالم، يا آنچه مغرب نيست. به عنوان منونه كه اندكى از بسيار و مشىت از خروار است دو كتاب را يادآور مى

ه نفر از مستشرقني و استادان دانشگاههاى انگلستان نوشته شده است، زمني به ملل اسالمى مديون است. اين كتاب به قلم سيزد
 و به ترمجه و مقدمه فارسى آقايان مصطفى علم و سعيد نفيسى در ايران به طبع رسيده است.

 در آغاز مقدمه آن گويد:« گيوم آلفرد»مؤلف آن 
عنوى اروپا است كه از دنياى اسالمى أخذ شده كتاب مرياث اسالم در جستجوى آن دسته از اصول علمى، صنعىت، فرهنگى، و م

و از جهان عرىب مشرق سرچشمه گرفته است ... مهني مذهب اسالم و امپراطورى بزرگ اسالمى بوده است كه علوم و صنايع ملل  
 گوناگون را با يكديگر تركيب و آن را به صورت كامل و زيباىي به جهان علم و صنعت اهدا كرده است ....

 گونه اعرتافات صادقانه در كتاب يادشده از نويسندگان آن بسيار است.و از اين  
ىل است كه به ترمجه فارسى آقايان حممد رضا شجاع كتاب دوم به نام علوم اسالمى و نقش آن در حتّول علمى جهان آلدوميه

 است.رضوى، و دكرت اسد اهلل علوى، به اهتمام بنياد پژوهشهاى آستان قدس رضوى به طبع رسيده 
و نظري دو كتاب يادشده، كتب و مقاالت بسيارى از اصحاب قلم و ارباب دانش و بينش نوشته شده است، و اكنون به چند 

« قرآن در پيدايش متّدن عظيم اسالمى تأثري»سطرى از گفتار استاد عزيزم حضرت عاّلمه شعراىن )رضوان اهلّل عليه( حتت عنوان 
 جومي:متّسك و تربّك مى

اريخ خوانده است و بر احوال امم گذشته آگاه گرديده داند كه تا زمان پيدايش يونان هيچ قومى بدان پايه از علم نرسيدند آن كه ت
تر از آنان بودند، و اندكى پيش از اسكندر علماء و و آن متّدن نيافتند، و آهنا كه پيش از يونان بودند مهه در علم و متّدن پست

د چون سقراط و افالطون. و اسكندر كه عامل را بگرفت علم و زبان يوناىن را در جهان منتشر كرد و حكماء در يونان بسيار شدن
آموختند و كتاب مند ساخت، تا هزار سال زبان يوناىن زبان علمى جهان بود و دانشمندان بدان زبان علم مىمردم را از آن هبره

مسيح )عليه السالم( تاريخ آن حضرت را كه اجنيل نام دارد به زبان يوناىن  نوشتند هر چند خود يوناىن نبودند حىت پريوان حضرتمى



نوشتند، و لفظ اجنيل هم كلمه يوناىن است به معىن مژده، با آن كه هم خود آهنا و هم حضرت عيسى )عليه السالم( زبانشان 
 عربى بود.

 عليه( ظهور كرد و قرآن را به عرىب آورد و اوضاع هزار سال پس از اسكندر حضرت خامت انبياء حممد بن عبد اهلل )صلوات اهللّ 
زبان يوناىن را گرفت و از آن درگذشت و مسلمانان علوم يوناىن را گرفتند و چندين برابر بر آن  جهان دگرگون شد، زبان عرىب جاى

 قبل از آن اين مقام نيافت.افزودند و اين مقام كه زبان عرىب در جهان يافت و علومى كه به اين زبان نوشته شد هيچ زباىن 
هزار  در تواريخ آمده است كه كتاخبانه اسكندريّه در مصر بزرگرتين كتاخبانه دنياى قدمي بود حمتوى بر علوم يوناىن و بيست و پنج

 جلد كتاب داشت اما به عهد اسالم كتاخبانه مسلمانان بر يك ميليون شامل بود.
 خ آداب اللغه گويد:جرجى زيدان در تاريخ متّدن اسالم و تاري

ها انشاء كردند مشتمل بر ( در مصر كتاخبانه411 -386(، و حاكم بامر اهلل )386 -365دو خليفه فاطمى مصر عزيز باهلل )
 نزديك يك ميليون كتاب يعىن چهل برابر كتاخبانه يونانيان در اسكندريه.

ر يك مشتمل بر صدها هزار جلد، و ابواب آن براى طالبان هاى بزرگ در مصر و عراق و اندلس و غري آن بسيار بود هكتاخبانه
 علم و مطالعه كنندگان باز بود. پس آثار دانش عرىب چهل برابر بيش از يونان بود.

در علم ادب و اخالق و موعظه و فقه و سياست مدن و جغرافيا، يونانيان كتاب داشتند اما با كتب عرىب قابل مقايسه نيست نه 
ه حتقيق ... در رياضى خصوصا حساب و جرب و مقابله و هيئت و جنوم مسلمانان بر يونانيان تفّوق عظيم از جهت كثرت و ن

 داشتند ... و اينها مهه از بركت قرآن است و ما اين سخن را به گزاف نگوييم كه جتربه و تاريخ بر آن گواه است.
لمانان ناچار گشتند براى تعيني مست قبله بلد و اوقات مناز و چون در قرآن براى مناز امر به حتصيل وقت و قبله شده بود، مس

هيئت و جنوم بياموزند، و هيئت و جنوم آنان را به ساير شعب رياضى حمتاج ساخت، و قوانني مرياث و فرائض چون در اسالم 
م حساب پرداختند، حساب پيچيده دارد آنان را به آموخنت علم حساب واداشت، و براى زكات و خراج به مساحت اراضى و عل

گردى و سياحت به روى آهنا بگشود و اطالع بر احوال امم خمتلفه و كشورهاى جهان يافتند و كتب و جهاد و حج راه جهان
 جغرافيا و امثال آن را نوشتند.

و چون در قرآن از تقليد آباء و اجداد هنى كرده است و دعوت به دين حق و حتقيق ادّله را واجب فرموده و خمالفني اسالم و 
منكرين اديان پيوسته در احتجاج با مسلمانان بودند مسلمانان هم جمبور شدند با آنان از راه استدالل مباحثه كنند و از اين رو بر 

 آنان آگاه گشتند و طريقه استدالل و منطق آموختند، و هكذا چون دقت كىن و نيك بنگرى مهه علوم اقوال حكماى يونان و غري
كنيم كه متّدن و علوم فرنگى دنباله مهان علوم اسالمى است و از مسيحّيت را به بركت قرآن آموختند ... و پس از اين ثابت مى

 ناشى نشده است.
عراىن )أنار اهلّل برهانه( كه از كتاب ارزمشند و گرانقدر آن جناب به نام راه سعادت به اختصار اين بود كالم مورد نظر استاد عالمه ش

 امي.نقل كرده
 ديىن امكان دارد؟ آيا علم  -6

 هاى دين اهلى آگاه شوند؟توانند به اسرار احكام و ديگر فرمودهفهم داعى از عبارت سؤال اين است كه آيا انساهنا مى



يعىن علم انباشته روى  عامل»براساس علم و حكمت است كه  -أعىن نظام هسىت -در پاسخ آن گوييم: مهان گونه كه كتاب تكويىن
 ، كتاب تدويىن اعىن قرآن كرمي نيز به مثابت كتاب تكويىن است كه عني علم و حمض حقيقت است.«هم

ا مفاسدى است. احكام دين از اول كتاب طهارت تا آخر كتاب اند، و مهه حمّرمات ر مثال مهه احكام واجبات متضّمن مصاحل
اند. از خوردن غوره و آب آن، و انگور و شريه و سركه و كشمش آن منع و هنى نفرموده است، وىل ديات بر مبناى علل و اسباب

َا اْْلَْمُر َو اْلَمْيِسُر َو يا أَي َُّها الَّ  از شرب مخر آن چون مفاسد و مضاّر آن بسيار است امر به اجتناب فرموده است كه ِذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
ْيطاُن  ا يُرِيُد الشَّ ْيطاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ِإمنَّ أَْن يُوِقَع بَ ْيَنُكُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء يِف اْْلَْمِر َو اخْأَْنصاُب َو اخْأَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

الِة فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنَتُهوَن. اْلَمْيِسرِ    َو َيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اهللَِّ َو َعِن الصَّ
اند، بيانگر بسيارى از اسرار اند، و در حقيقت تفسري انفسى قرآن كرميجوامع رواىي كه تراث علمى صادر بيت وحى و عصمت

اند. كتاب علل الشرائع جناب شيخ صدوق حتقيق پژوهشگر ديىن اند، و اشارات و راهنماييهاىي دارند كه سرمايهاحكام و آداب دين
 اند.اى از اين حكم حكيمباب، منونه 426باب، و كتاب ديگرش به نام معاىن االخبار در  647در 

 مثال إمام الكّل ىف الكّل حضرت امري املؤمنني على )عليه السالم( در بيان سّرى از اسرار تكويىن فرموده است:
 (.88، ص 2ء تظهر أذناه إاّل و هو يلد. )عيون اخأخبار ابن قتيبه دينورى، ج تغيب أذناه إاّل و هو يبيض، و ليس شىء ليس شى

 زايد.هاى او برآمده است بچه مىگذارد، و هر جاندارى كه گوشيعىن هر جاندارى كه گوشهاى او برآمده نيست ختم مى
خه و اكثر پرندگان كه گوش آهنا به سر آهنا چسبيده است و الله ندارد ختم چنان كه مار و سومسار و ماهى و مارماهى و با

 آورند.پره كه گوش آهنا برآمده است و الله دارد بچه مىهنند؛ و انسان و آهو و اسب و شرت و شري و شبمى
يق اين موضوع مهّم برآمده است پژوه بوده است و با عزم و اراده و مّهىت شگفت در پى حتقاز خامنى بزرگوار كه نويسنده و دانش

 ( گويد:14، ص 1يادى شود، و آن اين كه فاضل قاجار فرهاد مريزا در كتاب شريف زنبيل )ط 
جملس امري كمال الدين حسني فنائى نقل شد: حضرت صادق )عليه السالم( از اّم جابر پرسيد كه در چه كارى؟ عرض كرد   از» 

 آورند؟هنند و كدام بچه مىنده كدام بيضه مىخواهم حتقيق كنم از چرنده و پر كه مى
آورد، و هر كدام كه منخفض است فرمود كه احتياج به اين مقدار فكر نيست، بنويس كه گوش هر حيواىن كه مرتفع است بچه مى

 ذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم.* هندبيضه مى
 هند.سبيده بيضه مىباز با آن كه پرنده است و گوش او منخفض و به سر او چ
چون مرتفع است و به سر او چسبيده نيست بچه  هند. و گوش خفاشسلحفات كه چرنده است چون بدين منوال است بيضه مى

 «.آوردمى
، رحلى، چاپ سنگى، ص 1شود كه جناب شيخ رئيس ابو على سينا در اول مقاله پنجم حيوان شفاء )ط حمض آگاهى عرض مى

آورد مگر انسان يعىن هيچ جاندار دو پا بچه منى« ء ممّا له رجالن يلد حيوانا إاّل اإلنسان وحدهشى ليس»( فرموده است: 403
 آورد.هنند و تنها انسان است كه بچه مىفقط. بدين معىن كه حيوانات دو پا به جز انسان هم ختم مى

اى كه از آورد؛ اما آن ضابطهن دوپاست و بچه مىو دانسته شد كه اين سخن به اطالق درست نيست زيرا كه خّفاش از جاندارا
 گردمي و گوييم:امي به متام و كمال است. به موضوع حبث برمىامام معصوم نقل كرده



به عنوان منونه در بيان سّرى از اسرار تكويىن، مطلب مذكور گفته آمد؛ اكنون در بيان سّرى از اسرار تشريعى باز به عنوان منونه  
 گوييم:

يافته است، و يا ختم پرنده آىب يافته  -يعىن در بيشه -وم )عليه السالم( سؤال شده است هر گاه كسى ختمى در امجهاز معص
داند كه ختم حيوان حالل گوشت است تا خوردن آن جايز باشد و يا ختم حيوان حرام گوشت است كه خوردن آن است. و منى

 يا حرام گوشت است؟حرام باشد، به چه نشانه داند كه ختم حالل گوشت 
در جواب فرموده است: هر ختمى كه دو طرف آن يكسان است از حرام گوشت است، و اگر مثل ختم مرغ خانگى است كه 

آن ختم حيوان حالل گوشت است. چند روايت در اين موضوع در جزء يازدهم واىف  -يعىن خمروطى است -يكطرف آن هپن است
 (.15، ص 3واىف، چاپ رحلى، ج فيض از كاىف و هتذيب ذكر شده است )

اند. و ختم مار دراز و هر دو طرف آن يكسان است، و ختم باخه گرد است و از مهه جانب يكسان است، و هر دو حرام گوشت
ختم كبك و كبوتر و گنجشك و مرغ خانگى خمروطى است كه يك طرف هپن و جانب ديگر آن كشيده است و اينها حالل  

  اند.گوشت
كند، ختم آن اگر خوار ختم آن به خوىب خمروطى است. و پرنده حالل گوشىت كه مانند اردك از خوردن جلن خوددارى منىپرنده متيز 

 چه خمروطى است و لكن در حّد ختم پرندگان متيزخوار به خوىب خمروطى نيست.
در پريامون موضع سؤال  در امثال اين مسائل اگرچه در كتب فقهى قيل و قال شده است، و لكن غرض داعى اين است كه

اند كه در جوامع رواىي بداهنا راهنماىي شده مهه احكام تشريعى مبتىن بر اسباب و علل تكويىن« علم ديىن امكان دارد؟ آيا»مذكور: 
است؛ و در كتب علماى دين نيز اسرار بسيارى از مسائل كه اكثر آهنا صورت استحساىن دارد گفته آمد كه باز براى حتقيق ديگران 

حتقيق نشده است بلكه بدان حّث و ترغيب فرموده است كه علينا أن نلقى إليكم االصول و  راه گشايند. و دين مانع از فحص و
جممع البحرين  «فرع»عليكم أن تفّرعوا. اين فرموده امام حمّمد باقر و امام جعفر صادق )عليهما السالم( است و در ماّده لغت 

إلقا كنيم، و بر مشا است كه اجتهاد   -ت و قواعد و ضوابطاندكه اّمها  -طرحيى مذكور است. يعىن بر ما است كه به مشا اصول را
 كنيد و از آهنا فروع را استنباط مناييد.

اند. و به در صحف عرفاىن اصيل اسالمى مثل مصباح االنس عالمه ابن فنارى معنون است كه تشريعّيات از منت تكوينيّات برخاسته
 «.شودهر نادانسته راهى است كه به وى دانسته مى به»عبارت شيوا و رساى شيخ رئيس ابو على سينا در دانشنامه عالئى: 

  كّلى مستغىن باشد؟تواند از دين به  آيا علم مى -7 
بعضى از علوم مانند علم به برخى از حرف و صنايع و نظائر آهنا كه انساهنا براى آسايش و تعّيش و هبزيسىت بداهنا دست 

يابند، شايد بتوان گفت كه دخلى به دين ندارند؛ مگر اين كه درباره آالت و اجزاى آهنا از حيث طهارت و جناست، و حلّيت مى
از حيث اهداف و غايات صنعت آهنا به دين ارتباط پيدا كنند، كيف كان قرآن پايه و قاعده مدينه فاضله انساىن و حرمت؛ و يا 

و ديگر آحاد بشر مطلقا  -موجب سعادت جاويداىن اوست، لذا هيچيك از ارباب حرف و صنايع است و نگاهدار حّد آدمى و
 از آن مستغىن نيست. -در هر كار و شغل و هنر و صنعىت

 هاى علم و دين را به كّلى از يكديگر تفكيك كرد؟توان حوزهآيا مى  -8



امي دين مبني اسالم حمض علم و عني صواب است، و قرآن كرمي منطق حق تعاىل و فصل گونه كه در پاسخ پرسش خنستني گفتهمهان
كه بيوگراىف جمتهد و استاد باشد چنانخطاب است. و يك عامل كامل ديىن كسى است كه در بسيارى از علوم مربوط به منت دين 

دانشمندان بزرگ ديىن و آثار علمى آنان هر يك گواهى راستني است. و علومى كه يك عامل ديىن كامل بايد دارا باشد در كتب 
 علماى دين گفته آمد.

ّيش و هبزيسىت اجتماع خمالف اسالم نه اين كه با علوم و صنايع موجب ترّقى و تعاىل مدينه فاضله انساىن و اسباب و وسايل تع
كه مدينه فاضله فاراىب، و صحف كرميه ديگر دانشمندان بزرگ اسالم در اين نيست بلكه موافق و مؤيّد و مشّوق است، چنان

 موضوع هر يك شاهد صادق است؛ و تفّوه به تفكيك از تومّهى موهون است.
اى كه آن جناب شدهبسيار حساب سؤاهلاى»شود: جمّدد عرض مى حضرت استاد عزيز آقاى دكرت گلشىن؛ با ارائه ارادت و سالم

از زبان ديگران تقرير و حترير كرده است هر يك موضوع رساله يا كتاىب است، جز اين كه كثرت مشاغل و وفور مشاكل اجياب  
 اند كه قلم را از رفتار و گفتارش بازدارم.كرده

 منامي.ت به قرآن و اهل آن از فّياض على اإلطالق مسألت مىتوفيقات بيش از پيش سركار عاىل را در راه خدم
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