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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۶ جنوری ٣١
  

  بازھم چند نظر پيرامون بی چارگی انسان 
  در برابر سرنوشت و جبر

 

  :حافظ

  از روز ازل حاصل فرجام افتـاداينم      من ز مسجد به خرابت نه خود افتادم

**  

  که نـدادنـد جـز ايـن تحفه بـه ما روز ازل    برو ای زاھد و بر دردکشان خرده مگير؟

**  

  :بيدل

  جزبه حيرت دم نزد بيدل چه سازد بنده بود    دوش جبر و اختياری مبحث تحقيق داشــت

**  

  :خيام

  کجا خواھی رفته دانی بخوش باش ن     ـــده ایمی نوش ندانی ز کجــــا آمـ

**  

  :مولوی

  بـدل نگـردد ھيـــزم بــــه شعله شرری    کيست ھيزم مسکين که چون فتد در نار

**  

  :نی می پردازيمآکمی ھم به نظريات فيلسوفان و آيات قر.  ھم در اينجا و ھم در مقالۀ قبلی زياد گفتيمءاز شعرا

 است که در قلمرو حکمت و کالم و اسالم احاطه و آگاھی "فخر رازی"ی  فيلسوفانی که به جبر اعتقاد دارند، يکۀاز جمل

اشعريان، به استثنای آنانی (برحسب مقاالت متعددی، اين عالم که اشعری مذھب بوده است . کامل و غيرقابل انکار دارد

 و "طالبان"ند، مانند که امروز به مسائل دينی از روی مجبوريت و بنابر فشار روشنفکران با ديد بازتر برخورد می کن

فخر " و پيروان شان، اخالق و دانش اشعريانی مانند "طالبان"منتھا .  ھای ابله به جبر مطلق معتقد ھستند"ھاشميان"

در )  احمق را با اين فيلسوفان مقايسه کرد"ھاشميان" مثل "طالب" و پيروان "طالب"د و نمی شود ن را ندار"رازی
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َتلك الرسل فضلنا "تبر بنياد آيتفسير کبير نوشته می کند ــ  ْ َّْ َُّ ُ ُ َ ُولكن هللا يفعل ما يريد..... ِ ِ ُ َُ َ َْ َ َّ َّ ِ :  ـ که٢۵٣ ت، سورۀ بقره آي"َ

ھيچ اعتراضی بر او در کارش . سازد دھد و ھر کس را که بخواھد رھا می خداوند ھر کس را که خواھد، توفيق می"

  ديگر جنگ نمى خواست با يك و اگر خدا مى: "  آمده است که در تفسيری از يک مفسر ديگر در ھمين مورد."نيست

  ."دھد خواھد انجام مى  كردند ولى خداوند آنچه را مى 

انسان مجبور به انجام کاری ! بدون خواست و ارادۀ خداوند ھيچ امری انجام نمی گيرد: مفھوم ھر دو تفسير يکی است

 به اين گمان بود که در اختيار نيز، اگر اختياری "فخر رازی". ه استًاست که خداوند قبال  آن را  برای کسی معين نمود

يعنی اختيار داری که نماز می خوانی يا نمی خوانی، اما ھوش داشته باش که اگر نماز .  در کار باشد، جبر وجود دارد

  !!!اجبار نھفته در اختيار! نخوانی به جھنم می روئی

 و غير از ھمين حيرت کردن به مشاجرۀ  ا حيرت نگاه می کند، زيرا بنده است به مشاجرۀ پيروان جبر و اختيار ببيدل

 کار ديگری غير از کشيدن و نوشيدن درد برايش مقدور نيست، حافظو . جبری و قدری راه ديگری برايش وجود ندارد

شته شده است و ًچون اين کارعنايتی بوده است به وی از سوی پروردگارش از روز ازل، ھرچند بعدا عمل زشت پندا

  ..و. فاعل اين عمل بايد به آتش جھنم سوزانده شود

از آن .  خدا می دھدۀدر قرآن آيات زيادی وجود دارد که خبر از ناتوانی و مجبوريت انسان در برابر خواست و اراد

  : می کنيماءميان به چند آيت که در ذيل نقل می شود، اکتف

ِما أصاب من: " حديدۀ سور٢٢ تـ آي١ َ َ َ ِ مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأھا إن ذلك على هللا َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّّ َ ََ َ ََّ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ َّْ ُِ َ ِّ ٍ ٍَ َّ ْ ُ َْ َ ِ
ٌيسير ِ ھيچ مصيبتی در زمين يا در نفوس شما به شما نمی رسد مگر آنکه قبل از آنکه که آن را ظاھر کنيم در : "يعنی." َ

از قبيل زلزله و قحطى و (زمين ) روى(ھيچ مصيبتى چه در : " يا اين تفسير."دا آسان استکتابی ثبت شده و اين بر خ

پيش از ) لوح محفوظ((روى ندھد جز آنكه در كتابى) نظير جراحت و مرض و مرگ(و چه در نفوس خودتان ) ناامنى

  ."خدا آسان استبر ) كار(خلق كنيم ثبت است، ھمانا اين ) زمين يا شما يا آن مصيبت را(آنكه آن را 

ُفلم تقتلو": ال سورۀ انف١٧ تـ آي٢ ُ َْ َ ْ َرميت إذ رميت ولكن هللا رمى ...َ َ ََ َ ََ َّ َّ ِ َ َ َْ ْْ ] تير ھا را[ھنگامی که ] ای پيامبر"[: يعنی"  ....ِ

  : اين آيت را در بيتی به اين شرح آورده استمولوی." انداختی تو نينداختی بلکه خدا انداخت
 گفت ايــــــزد مارميت اذ رميت                   سير بيتتو ز قرآن بازخوان تف

 به مسلمانان که پيروزی در جنگ را حاصل پايداری و شھامت تدر اين آي. نازل شده است" بدر" بعد از جنگ تاين آي

يروزی و شجاعت خود و پيامبر اسالم می دانستند، يادآوری می شود که چنين نيست که شما فکر می کنيد؛ بلکه اين پ

  ! نظر به خواست خداوند نصيب شما شده است

ِ، چنين بنماياند که در اين کار خدا جبر به معنی قھر در کار ت تالش می کند، در ادامۀ تفسير اين آيمولویھرچند 
 ھم از نظر منتقدان تيز بين جائی را برای تغيير مولوی مذکور آن چنان نمايان است که کوشش تنيست؛ اما معنی آي

  .   نمی گيردتير آيتعب

ْما أصاب من مصيبة إال بإذن هللا و من يؤمن با يھد قلبه و هللا بکل شي: "بن سورۀ تغ١١ تـ  آي٣ َ ِّ ُ ِ ِ ِ ُِ َّ َّ ََّ َُ َُ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ِ َِّ ٍ ُ ٌء عليم َ َ ھيچ : "يعنی" .ٍ

و ھر کس به خدا ايمان آورد ، خداوند قلبش را ھدايت می کند و خدا به ھر چيز ! يبتی رخ نمی دھد مگر به اذن خدامص

  !"داناست

ْو إن من شي: "  سورۀ حجر٢١ تـ آي۴ َ ْ ِْ ِ ٍء إال عندنا خزائنه و ما ننزله إال بقدر معلوم َ ُ ُْ َ ٍ َ ََ ِ َّ َِّ ُِ ُِّ َ َُ َُ ِ ِْ ھيچ چيزی نيست مگر : "، يعنی"ٍ

  ."که خزانه ھای آن در نزد ما است و ما آن را جز به اندازه معين فرو نمی فرستيمآن
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ُويرزقه  ": سورۀ طالق که می گويد ٣ تـ يا آن بخشی از آي۵ ْ ُ ْ َ ً جعل هللا لكل شيء قدرا...َ ِّْ َ ٍ ْ َ ُ ِ ُ َّ َ َ ھمانا خداوند برای ھر "  "َ

  ."چيزی اندازه ای قرار داده است

م و بيش دو صد آيت در قرآن وجود دارد که متضمن يا حاوی معنای مجبور بودن انسان در قرار برخی از نوشته ھا ک

  .ًبرابر ارادۀ الھی که قبال معين شده است، می باشد

ھيچ کدام از اين آيات، و آيات ديگر که برای کوتاه ساختن سخن از آوردن آن ھا در اين جا اجتناب شده است، سفسطه 

ھمه آياتی ھستند .  بيرون نيامده است"سديد"، ھمچنين از کلۀ ... ونظامی ، خيام ، بيدل ، مولوی ، حافظنيستند و از کلۀ 

  .موجود در قرآن که با مختصر زحمت می توان آن ھا را پيدا نمود و خود را به موجوديت آن متيقن ساخت

خصوص حتمی بودن ارادۀ خدا ی دارد در ئآرا)  اشعریانيکی از متکلم ("عضد الدين ايجی"گفته می شود که قاضی 

  : حيث مثال دليل می آورند برای نشان دادن نظر او اين قولش را من. به عينيت رسيدن افعال انسان در

داند که بندگان او انجام نخواھند داد، انجام آن کار برای بندگان محال است؛ زيرا درغير اين  آنچه را که خدا می "

پس آنچه را از اعمال بندگان که خداوند علم به تحقق آن دارد، برای آنان واجب و . ود نما نخواھد ب صورت، علم او واقع

ھا  بنابراين افعال انسان. است؛ درغير اين صورت علم خدا به جھل تبديل خواھد شد حتمی خواھد بود، و ترک آن محال

 امتناع و وجوب بيرون ۀ از دايرواجب و حتمی؛ و آنچه. ٢ممتنع و محال، . ١: زند پيوسته ميان دو حالت دور می 

  ..."نباشد، فعل اختياری نخواھد بود

برخی به آزادی . پيداست که کسانی به اين اعتقاد نيستند که انسان مجبور مجبور است، و ھيچ اراده ای از خود ندارد

پيرامون نظر اين افراد بحث ما، اما در اين جا . عمل انسان باور دارند و برخی ھم نظر بينابين را اختيار نموده اند

 کودن که فکر می کنند انسان ناگزير به انجام آن چيزی است که "ھاشميان"بحث بر سر اين است که کسانی مانند . نيست

خدا خواسته است، چرا خالف باورھای شان به مذمت آنانی که قائل به داشتن اختيار ھستند، و بر وفق اين نظر در 

 ھا "ھاشميان"اسب می دانند، می گيرند و راھی را انتخاب می کنند، خالف آنچه زندگی خويش تصميمی را که من

انتخاب نموده اند، کافر و ملحد و نمی دانم چه و چه ناميده می شوند؛ و پيشوايان پوسيده مغز شان آن ھا را به نام کافر و 

و ارادۀ خدا شدنی نيست، پس بايد اين را ھيچ کاری بدون مشيت :  ھا که می گويند"ھاشميان"بی دين به قتل می رسانند؟ 

اگر به مشيت تام و تمام خدا در ھر امری باور . ھم بپذيرند که کفر و دين ھم نبايد بدون خواست و ارادۀ خدا به وجود آيد

  دارند، پس ضديت شما با آنانی که مانند شما فکر نمی کنند، چون خدا چنين خواسته است، آيا ضديت با خدا نيست؟ 

  :"ھاشميان" سخنی مشخص در ارتباط ياوه ھای چند

ً جبريان است، اخيرا، وقتی من بر اساس آيات قرانی موضوع رفتن مشيت خدا را در ھر ۀھاشميان، ھرچند از جمل

  :زند؟ سه دليل می تواند وجود داشته باشد چرا او اين سخن را می. امری مطرح کردم، گفت اين سخن سفسطه است

يا اطالع دارد، اما به گونه ای ناقص، نارسا و نيمه .  را مسلمان می خواند، از اسالم اطالع نداردـ باوجودی که خود١

  .تمام، مانند اطالعش از کلمۀ شھادت که آن را غلط نوشته بود

 انسان ريا کاری است که چون اسالم در کشور اعتبار. به مسلمان بودن تظاھر می کند. ًـ  به اسالم، قلبا باور ندارد٢

ھمگانی دارد و منبع سود و اعتبار است، خود را در جامۀ دين و مسلمانی پيچانده است تا از اين راه، مانند پدرانش و 

  .مانند سائر استفاده جويان از نام دين و خدا و پيامبر و قرآن، به نام و نان برسد

ه برخی از انسان ھا، انسان ھای مانند ـ از اسالم اطالع دارد و به مسلمانی پابند است، اما نفرت و ضديت نسبت ب٣

زند، و از  ، انسان ھائی که حتی اگر از زبان قرآن ھم حرف بزنند، خالف اعتقادات خود می ايستد و حرف می"سديد"

  !اين ھم ترس ندارد که آيات قرآن را سفسطه بخواند
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د انسان بر حسب مشيت خدا به وقوع می از اين ديوانه پرسيده بودم که اگر مطابق آيات ياد شدۀ قرآن افعال خوب و ب

سديد ھميشه در : "ه معنيی پيدا می کند؟ نوشتچپيوندد، گناه انسان در انجام آن افعال چيست؛ و فلسفۀ دوزخ و جھنم 

  !بدون اين که به اين نکته بينديشد که بنياد سؤال مرا آيات قرآنی تشکيل می دھد." نوشته ھای خود سفسطه به کار ميبرد

د اين باز ھم ھمين سؤال را تکرار کرده از اين ماليخوليائی می پرسم که اگر مشيت خداوند از روز ازل در ھر باوجو

امری رفته است و آنچه در روز ازل نوشته شده است ھرگز تغيير نمی يابد، پس فرستادن رھنما، و پرسان و جويان و 

  دوزخ و جنت و انذار و تبشير از برای چيست؟ 

چون می دانم که ." ھيچ اعتراضی در کار او نيست: " می گويد"فخر رازی"ر خدا نيست، ھمانگونه که اعتراض من ب

، يکی از فيلسوفان و يکی از مولوی "عبدالکريم سروش"تناقضات در کالم، کار خدای نيست؛ ھمان طور که دکتر 

واس و احتياط و لحاظ کردن ھا، بعد ھای وسنتشناسان مطرح جھان اسالم پيرامون وحی و پيامبر طی مصاحبه ای با م

  :، اضافه می کند"محمد آفرينندۀ قرآن است: "از اين که می گويد

ای است که شاعران و عارفان دارند؛ ھر چند پيامبر  اين ھمان تجربه . است» الھام«وحی ... محمد آفرينندۀ قرآن است"
که  چنان . فھميم  شعرمی ۀحی را با استفاده از استعاردر روزگار مدرن، ما و. کنند اين را در سطح باالتری تجربه می
  . شعر استۀوحی باالترين درج: يکی از فيلسوفان مسلمان گفته است

کند که منبعی خارجی به او  شاعر احساس می . شعر ابزاری معرفتی است که کارکردی متفاوت با علم و فلسفه دارد
تواند  شاعر می : ری، درست مانند وحی، يک استعداد و قريحه استو شاع. کند؛ و چيزی دريافت کرده است الھام می 

  .ھا بنماياند تواند جھان را از منظری ديگر به آن  ای را به روی مردم بگشايد؛ شاعر می  ھای تازه  افق
اما، به . کرد یبنا به روايات سنتی، پيامبر تنھا وسيله بود؛ او پيامی را که از طريق جبرئيل به او نازل شده بود، منتقل م

  .نظر من، پيامبر نقشی محوری در توليد قرآن داشته است
ی بيرونی او را ئکند که نيرو  پيامبر درست مانند يک شاعر احساس می. کند  شعر به توضيح اين نکته کمک میۀاستعار

آفريننده و : چيز است شخص پيامبر ھمه -در ھمان حال :  يا حتی باالتر از آن-اما در واقع . در اختيار گرفته است

جا  ًکه آيا اين الھام از درون است يا از بيرون حقيقتا اين   اين ۀبحث دربار. )تأکيد از نگارنده اين مقاله است(توليد کننده 
  .موضوعيتی ندارد، چون در سطح وحی تفاوت و تمايزی ميان درون و برون نيست

اما پيامبر با ساير اشخاص فرق دارد؛ از آن رو که او . دی الھی استھر فر» نفس«آيد و  پيامبر می » َنفس«اين الھام از 
. او با خدا يکی شده است» نفس«. او اين وضع بالقوه را به فعليت رسانده است. از الھی بودن اين نفس آگاه شده است

اين اتحادی است که محدود . اين اتحاد معنوی با خدا به معنای خدا شدن پيامبر نيست: جا به اشتباه نفھميد سخن مرا اين 
  . خداۀ بشريت است؛ نه به اندازۀاين اتحاد به انداز. به قد و قامت خود پيامبر است

اتحاد پيامبر با خدا، «: نما را با ابياتی به اين مضمون بيان کرده است جالل الدين مولوی، شاعرعارف، اين تناقض 
  ».ھمچون ريختن بحر در کوزه است

اما اين .  کند، مضمون وحی است  چه او از خدا دريافت می آن.  وحی استۀ ديگر نيز آفريننداما پيامبر به نحوی

اين وحی . ھا و حتی ورای کلمات است توان به ھمان شکل به مردم عرضه کرد؛ چون باالتر از فھم آن مضمون را نمی 

ی ببخشد تا آن را در دسترس صورت، صورت  شخص پيامبر اين است که به اين مضمون بیۀ صورت است و وظيف بی

 داند، و به سبکی که خود به آن  پيامبر، باز ھم مانند يک شاعر، اين الھام را به زبانی که خود می. ھمگان قرار دھد

  .کند اشراف دارد، و با تصاوير و دانشی که خود در اختيار دارد، منتقل می
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اش و  پدرش، مادرش، کودکی : تاريخ زندگی خود او. کند  میءايفامتن شخصيت او نيز نقش مھم در شکل دادن به اين 

کنيد که پيامبر گاھی اوقات شاد است و  اگر قرآن را بخوانيد، حس می.] در آن نقش دارند[اش  حتی احواالت روحی

. طربناک و بسيار فصيح درحالی که گاھی اوقات پرمالل است و در بيان سخنان خويش بسيار عادی و معمولی است

  . ً کامال بشری وحی استۀاين، آن جبن. اند ھا اثر خود را در متن قرآن باقی گذاشته  ين تمام ا

ًکنند وحی در مسايل صرفا دينی  اما امروزه، مفسران بيشتر و بيشتری فکر می. از ديدگاه سنتی، در وحی خطا راه ندارد

تواند در مسايلی  پذيرند که وحی می  ھا می  آن. مانند صفات خداوند، حيات پس از مرگ و قواعد عبادت خطاپذير نيست

 وقايع تاريخی، ساير اديان و ساير ۀچه قرآن دربار آن . شوند، اشتباه کند  انسانی مربوط می ۀکه به اين جھان و جامع

کنند که اين نوع خطاھا  اين مفسران اغلب استدالل می . تواند درست باشد ًگويد، لزوما نمی موضوعات عملی زمينی می

به «و » فرود آمده است«کند؛ چون پيامبر به سطح دانش مردم زمان خويش  ای به نبوت پيامبر وارد نمی در قرآن خدشه

  .ھا سخن گفته است با آن» زبان زمان خويش

سخن گفته باشد؛ درحالی که خود دانش و » به زبان زمان خويش«کنم که پيامبر  من فکر نمی. من ديدگاه ديگری دارم

اين زبان خود او و دانش خود او بود و فکر .  گفته، باور داشته است  چه می ًاو حقيقا به آن. ری داشته استمعرفت ديگ

اين دانشی را که . تر بوده است ھا بيش  زمين، کيھان و ژنتيک انسانۀعصرش دربار  کنم دانش او از دانش مردم ھم نمی

کند چون او پيامبر بود، نه دانشمند  ای ھم به نبوت او وارد نمی خدشهو اين نکته . ما امروز در اختيار داريم، نداشته است

  .رخؤيا م

ای است بسيار عام و  اين سخن را که نبوت مقوله . ھای ميانی اسالم دارد  سده ۀھای من ريشه در انديش ه بسياری از ديدگا

شيخ "متکلم بزرگ شيعی، . جود داردشود، ھم در اسالم شيعی و ھم نزد عارفان و نزد اصناف مختلف آدميان يافت می

چنين  ھم. دھد ھا نسبت می ی را که پيامبران دارا ھستند، به آن ئھا داند؛ اما تمام ويژگی مبر نمی، امامان شيعه را پيا"مفيد

و باور به اين نيز که قرآن يک محصول . ھای پيامبران است ھا از جنس تجربه  آنۀًعارفان نيز عمدتا متعقدند که تجرب

  .بشری و بالقوه خطاپذير است، در عقايد معتزله دال بر مخلوق بودن قرآن به طور تلويحی آمده است

ھا را در  دادند آن کردند و ترجيح می ای روشن و مدون بيان نمی ًھای ميانه غالبا اين نظرھا را به شيوه انديشمندان سده

ھا را نداشتند،  ی ھضم اين انديشهئی که تواناواستند برای مردمخ ھا نمی آن. خالل سخنانی پراکنده يا در لفافه بيان کنند

 چه در  آن. ھای ذھن پيامبر است ينهئگويد که قرآن، آ ی میئ جامولویبه عنوان مثال، . ايجاد تشويش و سردرگمی کنند

 قرآن  مندرج است اين است که شخصيت پيامبر، تغيير احوال او و اوقات خوب و بد او، ھمه درمولویدل سخن 

  .منعکس ھستند

 گويد که چند ھمسری به اين دليل در قرآن  ھايش می او در يکی از کتاب. رود  حتی از اين ھم فراتر میمولویپسر 

 اختيار کردن چھار ۀو به اين دليل بود که به پيروانش اجاز. داشت مجاز دانسته شده است که پيامبران زنان را دوست می

  !"زن را داده بود

: يا." ما ھر چيز را به اندازه خلق نموده ايم: "در کنار آياتی، مانند" ّال اکراه فى الدين: "ر قرآن عبارتی، ماننداين که د

وجود دارد، و گاھی از بخشش و مروت گفته می " خدا ھر كه را بخواھد گمراه و ھر كه را بخواھد ھدايت مي كند "

م آزادی، گاھی از اجبار و گاھی از اختيار، که بر حسب آن ده ھا شود و گاھی از کشتن، گاھی از آزادی و گاھی از عد

 و حتی در درون مذاھب واحدی ده ھا گروه مخالفی که تشنۀ خون يک ديگر ھستند  فرقه و مذھب به وجود آمده است

تمال زند، با اح نی تفسير و تعبيری دارد و يکی بر فرق ديگری میآعرض وجود نموده است، و ھر يک برای آيات قر
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به دست پيامبری دارد که، بازھم ) وحی(قوی، به قول دکتر سروش ريشه در صورت بخشيدن اين مضمون بی صورت 

  : به قول سروش

اش و  پدرش، مادرش، کودکی : تاريخ زندگی خود او. کند  میءايفامتن شخصيت او نيز نقش مھم در شکل دادن به اين "

کنيد که پيامبر گاھی اوقات شاد است و  اگر قرآن را بخوانيد، حس می] .در آن نقش دارند[اش  حتی احواالت روحی

. طربناک و بسيار فصيح درحالی که گاھی اوقات پرمالل است و در بيان سخنان خويش بسيار عادی و معمولی است

تواند در  که وحی می : "و." ً کامال بشری وحی استۀاين، آن جبن. اند ھا اثر خود را در متن قرآن باقی گذاشته  تمام اين 

  ."شوند، اشتباه کند  انسانی مربوط می ۀمسايلی که به اين جھان و جامع

چرا؟ چون، ھمان طوری که سروش می گويد، نفس پيامبر با خدا يکی شده است، اما با قد و قامت پيامبر، با قد و قامت 

 چندين بار در قرآن به پيامبر برای اشتباھاتی که ھمان گونه که خدای قرآن و پيامبر(يک انسان که می تواند اشتباه کند 

؛ " خداۀ بشريت است؛ نه به اندازۀاين اتحاد به انداز. نه با قد و قامت و عظمت خدا) مرتکب شده است گوش زد می کند

  !!بشريتی که از خطا مصون نيست، زيرا اگر از اشتباه مصون می بود، خدا می بود

برای درک اين سخنان بايد انسان ھوش و .  فرو می رود"ھاشميان" خرفتی، مانند اصحرف ھا کجا به کلۀ اشخاما اين 

 "ھاشميان" و با حاميانش با  زبان "ھاشميان"عقل و منطق انسانی و درک ژرف داشته باشد، نه مغز خر ـ بعد از اين با 

  !!حرف خواھم زد، با آن که نه چنين اخالقی دارم و نه می خواستم چنين کنم

آخرين توضيح پيرامون افسانۀ سرمگسک : "دگان محترم شايد متوجه شده باشند که من طی يکی از نوشته ھايمخوانن

اما چون او بود که دو باره مانند بزی .  قطع می کنم"ھاشميان"وعده نموده بودم که سلسلۀ بحث را با ..."  و"ھاشميان"

 بحث را اين بار پيرامون کفر ۀ ھم از روی ناگزيری سلسلکه کونش می خارد، خود را با من رو به رو نموده است، من

  . و دين آغاز نمودم

 ، "فخر رازی"اميد است که اين ماده يابوی کثيف در اين باره چيزی در چانته داشته باشد و حرف من و کسانی مانند 

و چيزی بگويد که  و امثالھم را درک کند "شبستری"،  "کديور" ، "نصر حامد ابوزيد مصری" مرحوم ، "سروش"

  ! مطابق ذوق انديشمندان باشد

٣٠/٠١/٢٠١۵  

  

  

  
 

 
 


