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 معناینام ب کی: هایناقرآن
خواهم کمی غیر معمول تند باشم. مشکل شخصی با کسی ندارم و این بار می

ها باید چیزها را به نامش العمل باشد اما بعضی وقتام یک عکسخواهم نوشتهنمی
را کنار « بردصاحبش یک اجر میاجتهاد شخصی که »هایی مانند صدا بزنیم و احتمال

اند )که البته کم هستند!( اما برخی دیگر هیچ گونهها واقعا اینبگذاریم. برخی اندیشه
پذیرند و رفتار با آن بر اساس حسن نیت گاه از سادگی گذشته و به توجیهی را نمی

 ماند.دستی و مشارکت مستقیم در جنایت میهم

نامند )که طبعا ربطی به قرآن می« قرآنی»د را سبب سخنم دربارٔه کسانی که خو
ای است که مدتی پیش از بانویی فرهیخته دریافت کردم. ایشان نسبت به ندارند( نامه

عمال نباید چندان اهمیتی به … تاثیر گرفتن فرزند بزرگشان از این جریان شاکی بود
امری است  هاناریدادم زیرا تاثیر پذیری و انحراف به واسطٔه این جاین موضوع می

به آسانی و با  هاناتواند در عمل کامال جلوی آن را گرفت. برخی از انسناگزیر که نمی
و هیچ چیز ـ هر چه باشد … گزینند که هیزم جهنم باشندارادٔه کامل خود این را برمی

تواند جلوی این را بگیرد. اینگونه انحرافات در طول تاریخ و حتی در حضور ـ نمی
شان رخ داده است بنابراین امکانش نیست ران و با وجود معجزات و اخالق گرامیپیامب

های منحرف قرار گرفته راه بیفتیم و او را به که در پی هر کسی که تحت تاثیر دعوت
را بیان  هاآنهمین کافی است که میزان انحراف … زور به سمت راه درست بکشانیم

 کنیم.
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کردم انحراف نوی گرامی را دریافت نکرده بودم ـ گمان میمن ـ تا وقتی که نامٔه این با
ت ای آن نیسهای وحشتناک ریشهاین جریان خیلی واضح است و نیازی به بیان تناقض

ای است که بتاوند بر اساس آن در و از سوی دیگر این جریان فاقد هرگونه منظومه
 …ای دوام بیاوردبرابر هر مناقشه

کند یکی از این دو است: دم هر کس از این جریان پیروی میکربر همین اساس گمان می
یا از جمله اهل اهواء است که دنبال هرگونه توجیه و بهانه از سوی کسانی که عالم 

ها یک ها و دلخواه خود را ممکن سازند )ما عراقیپندارند هستند تا انجام خواستهمی
موم جهان اسالم است. این مثل ضرب المثل داریم که بیانگر حالت رفتاری عوام در ع

گوید: بگذارش رو سر عاِلم و خودت بیرون بیا ساِلم! یعنی: گناهت به گردن کسی می
بینی!( )مترجم: معادل است که به تو فتوا داده و خودت هم روز قیامت زیانی نمی

 ال!(.اصطالحی در برخی مناطق ایران که: والله بالله گردِن م  

این دسته عموما با هر معیاری حساب کنیم در بحث و مناقشه جدی نیستند و تنها 
ای نمونه هااینهدفشان جدل برای جدل است و تفاوتی ندارد به حق برسند یا خیر. 

شان صدق هستند موجود در هر زمان و مکان که این سخن پروردگار متعال درباره
 کند:می

ا ﴿
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ْ
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ْسُحوًرا  مَّ
ً

 [۸ـ۷]فرقان: ﴾َرُجًل

رود؟ چرا خورد و در بازارها راه می)و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می
( یا گنجی به 7ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشداردهنده باشد؟! )فرشته
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سویش افکنده نشده یا باغی ندارد که از آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند ]شما[ جز مردی 
 کنید!(.نمی جادو شده را دنبال

دهند و پیروان این جریان منحرف یعنی آنان به هر حال به جدل و نپذیرفتن ادامه می
 تنها شکلی از این اشکال هستند.

توان دهد ـ منظورم از کمتوان را در خود جای میای کمتر دوم که عدهاحتمال پیچیده
ان درونی است ـ بیشترشاز ناحیٔه فیزیکی، حرکتی یا عقلی نیست بلکه منظورم از نظر 

تحصیل کرده و برخی هم به نوعی نابغه و با استعدادند و باور دارند که به طور کلی 
خورده و ناتوان از کسب اما غالبا از نظر اجتماعی شکست… از دیگران سرتر هستند

هر موفقیتی هستند که برایشان موقعیتی فراهم سازد. این شکست در حقیقت بخشی 
های عربی و اسالمی است که نتوانسته ارتشی عظیم از فارغ از شکست حکومت

هایی که سیاست آموزشی این کشورها به جامعه تزریق کرده را به آغوش التحصیل
بگیرد و رهایشان کرده تا به تنهایی به صخرٔه مشکالت زندگی کوبیده شوند و این 

ی در برابر کل ای نداشته جز نومیدی شدید و سرخوردگنتیجه« عدم اثباِت خود»
 …جامعه

های تکفیری نمود نتیجٔه این سرخوردگی در حاالت عادی یا افراط است ـ که در گروه
ای رهایند و به خوبی برای اهداف و منافع سیاسی مورد یابد که از هرگونه ضابطهمی

ـ انحراف و مواد مخدر و جرم و جنایت سوء استفاده قرار می ـ یا در قالب تفریط  گیرند 
 سازد.خود را نمایان میـ 
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شوند. آنان معلول درونی هستند اما در بندی نمیاما این گروه جزو حاالت عادی طبقه
دانند. عین حال از جنبٔه عقلی و درک و تمییز، خود را بهتر از دیگر افراد جامعه می

شان در حق جامعه و این احساس سرخوردگی شکلی کامال متفاوت از برای همین کینه
های نمادین آن های اصلی جامعه و شخصیتگیرد. آنان دقیقا پایهگروه پیشین میدو 

 دهند.که جایگاهی تاریخی دارند را هدف تیرهای خشم و کینٔه خود قرار می

 کهآناند بدون های ویژٔه جوامع معاصرند و چه بسا همیشه وجود داشتهقربانی هااین
به این گروه سکو و « اینترنت»، اما شان بشنودکسی متوجهشان شود یا درباره

تریبونی مجازی داده که باعث شده از پراکندگی در آیند و کم کم کسانی هم پیدا شوند 
شان را بخوانند. قطعا خطر آنان از مرتکبان خشونت کمتر است که این ملغمٔه تولیدی

وی اما فراموش نکنیم که خشونت آنقدر در ظاهر خود زشت است که مردم به آن ر
تر تر است و نتیجتا در بلندمدت خطرناکشان پنهانزشتی هااینخوش نشان ندهند اما 

 و مضرتر.

 هاناکردم تنها همین دو گروه اول از اینگونه جریتا پیش از دریافت آن پیام گمان می
ایشان دربارٔه فرزندشان توضیح دادند، تصورم صحیح  کهآنکنند اما پس از پیروی می
های درونی( همان رسد دو گروه مذکور )اصحاب هوا و هوس + معلولر میشد. به نظ

کنند. یعنی گروهی که وقت های این جریان را تولید می«نویسنده»منبع اصلی است که 
صفحات اینترنت را به  هاآن… خالی کافی و یک لپ تاپ و اینترنت در اختیار دارند

دهند و مساحتی از ولیدات یکدیگر نظر میکنند و در مورد تمعنای کامل کلمه سیاه می
دهد دیگران هم ای که اجازه میآورند، به گونهشبکه را به اشغال خود در می

 هایشان را دنبال کنند.نوشته
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شوند دست به نوشتن که جزو هیچ یک از دو گروه پیشن نیست باعث می« دیگران»این 
د دارو و عوامل پیشگیری را در اختیارشان نیاز به حمایت دارند یا حداقل بای هاآنببرند. 

 تر شود یا از روی آگاهی باشد.قرار داد تا منحرف شدنشان سخت

اند که نامند به چه چیزی باور دارند؟ طبیعتا آنان مدعیمی« قرآنی»گروهی که خود را 
تنها به قرآن ایمان دارند و منظورشان این است که به شکل مطلق به سنت نبوی معترف 

 کنند.ستند و به شکلی عجیب و غریب روی این مورد تاکید مینی

سایت اهل »بر روی اینترنت چنین است: « اهل قرآن»)یکی از شروط مشارکت در سایت 
 کهآنقرآن )!( درهای خود را به روی هرگونه اندیشٔه آزاد باز گذاشته است به شرط 

الم که آن را سنت نبوی نویسنده هیچ سخنی را به خاتم پیامبران محمد علیه الس
خوانند منسوب نکند و هیچ سخنی را خارج از قرآن تحت دروغی که حدیث قدسی می
شرط اول این است که حدیث … اینطور است پس«! خوانند به خداوند نسبت ندهدمی

نبوی بدون در نظر گرفتن صحت یا ضعف یا تواتر یا هر عنوان دیگر، هرگز استفاده 
حدیث نبوی حجتی  کهاینحدیث، ممنوع(. یعنی قضیه ربطی به نشود. )استفاده از 

در تشریع است یا خیر، ندارد. بلکه آنان اساسا هرگونه سندی را که به پیامبر ـ صلی 
اند، بدون پذیرند. انگار ایشان به این دنیا آمده و رفتهالله علیه وسلم ـ متصل باشند نمی

 …سخنی گفته باشند کهآن

بارٔه سببی که باعث شده حدیث نبوی را کنار بگذارند سخن بگویند ـ هر قدر در هاآن
د کنناسبابی که به زودی شرح خواهیم داد ـ این ادعایشان که تنها به قرآن استناد می

ارزش است، بلکه کنار گذاشتن حدیث نبوی صرفا ابزاری است برای وارد دروغی بی
فقط »وت، در نتیجه این حرف که های فرهنگی متفاکردن مفاهیمی دیگر از منظومه
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ای برای وارد سازی مفاهیمی دیگر است. )برای وسیله« ی استگذارقانونقرآن منبع 
دگونه کراسی نزد آنان قدسیونمونه دم ترین مقدس است که این یا به سبب جذابیت م 

ی؟( بٔه غرباند یا از تجراین مفاهیم را در قرآن یافته هاآناست یا به سبب منابع مالی. آیا 
من اینجا قصد مناقشٔه تناقض یا توافق دموکراسی با اسالم را ندارم و تنها قصد مناقشٔه 

این را  هاآن«. ی کافی استگذارقانونقرآن به عنوان منبع »این ادعایشان را دارم که 
های آورند اما عمال قرآن را بر اساس منظومهنیازی از حدیث نبوی میبرای توجیه بی

در خوانش قرآن از کتب دیگری بهره  هاآنخوانند. به معنای دیگر، ی دیگری میفرهنگ
ی گذارقانونها به عنوان یک منبع مشارک در شود آن کتاببرند و همین باعث میمی

 باشد.

هایشان واضح است. آنان از خوانندگانی «نویسنده»ها نزد بیشتر گفتمان قرآنی
سببی اهل تدقیق و نقد و بررسی نیستند )عواملی مانند کنند که به هر برداری میبهره

شان آنان خواننده…( تنبلی، ناتوانی در تدقیق و بررسی که دلیلش آموزش تلقینی است
کنند که در را با سیلی از آیات برگزیده شده و خارج شده از سیاق قرآن روبرو می

 گنجانند!کتب حدیث می میانش هم چند هشدار نسبت به ترک قرآن و راه افتادن در پی

 کنند که:برای مثال این آیات را ذکر می
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 [۵۱]عنکبوت:  ﴾أ

 شود بر تو نازل کردیم()آیا برای آنان کافی نیست که این کتاب را که بر آنان خوانده می
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 [۳۴]طور:  ﴾ٍث م 

 گویند سخنی مثل آن بیاورند()پس اگر راست می
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 [۲۳]زمر:  ﴾ف

)الله زیباترین سخن را ]به صورت[ کتابی که متشابه و مکرر است نازل کرده. آنان که 
افتد سپس پوستشان و میهراسند پوست بدنشان از آن به لرزه از پروردگارشان می

گردد. این است هدایت الله هر که را بخواهد به آن راه نماید و دلشان به یاد الله نرم می
 هر که را الله گمراه کند او را هدایتگری نیست(

﴿ 
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ِ َحِدیٍث َبْعَدُه ُیؤ

ی 
َ
ِبأ
َ
 [۵۰]مرسًلت:  ﴾ف

 آورند؟()پس به کدامین سخن پس از آن ایمان می

آن را در سیاقی دیگر « هاقرآنی»آیاتی است که هر مسلمانی با آن آشناست اما  هااین
کنند. آنان به جای طرح یک آیه در سیاق خودش یعنی گفتگوی ایمان و کفر مطرح می

و حق با باطل ـ یعنی همان سیاقی که همچنان در حال ادامه است و بر حسب قرائن 
سیاق مورد ادعایشان یعنی رویارویی با حدیث دانیم ادامه خواهد داشت ـ آن را در می

 آورند!نبوی می

 هایشان ذکر کنم:ترین کتاببیایید یک نمونه را از مهم

َل ﴿پیامبر نیز پناهگاهی جز قرآن نداشت: … » ِ
 ُمَبد 

َ
َک َل ِ

اِب َرب 
َ
ْیَک ِمن ِکت

َ
وِحَی ِإل

ُ
ُل َما أ

ْ
َوات

َح 
َ
ت
ْ
ِجَد ِمن ُدوِنِه ُمل

َ
ن ت

َ
ِلَماِتِه َول

َ
)و آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده  ﴾ًداِلک

ای نیست و جز او هرگز پناهی نخواهی یافت(! است بخوان. کلمات او را تغییر دهنده
 پس در مورد ما چگونه خواهد بود؟( تمام!… این در باره پیامبر علیه السالم است
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شود امرش چنان است که به سخنانی گردان میآن کسی که از آیات خداوند روی… 
نامیده است: « لهو الحدیث»جوید یعنی همان چیزی که قرآن دیگر جز قرآن تمسک می

َها ُه ﴿
َ
ِخذ

َّ
ٍم َوَیت

ْ
ْیِر ِعل

َ
ِ ِبغ

َحِدیِث ِلُیِضلَّ َعن َسِبیِل َّللاَّ
ْ
ْهَو ال

َ
ِری ل

َ
ت
ْ
اِس َمن َیش

َّ
ًوا زُ َوِمَن الن

نَّ ِفی
َ
أ
َ
ْم َیْسَمْعَها ک

َّ
ن ل

َ
أ
َ
ِبًرا ک

ْ
ک
َ
ى ُمْست

َّ
ا َول

َ
ن
ُ
ْیِه آَیات

َ
ى َعل

َ
ل
ْ
ت
ُ
ا ت

َ
ِهیٌن َوِإذ اٌب مُّ

َ
ُهْم َعذ

َ
ِئَک ل

َ
ول
ُ
  أ

ُ
ْیِه أ

َ
ن
ُ
ذ

ِلیٍم 
َ
اٍب أ

َ
ْرُه ِبَعذ ِ

 
َبش

َ
ًرا ف

ْ
اند که سخن بیهوده را خریدارند تا )و برخی از مردم کسانی ﴾َوق

از راه الله گمراه کنند و آن را به ریشخند گیرند. برای آنان عذابی  ]مردم را[ بدون علم
گرداند خوار کننده خواهد بود. و چون آیات ما بر او خوانده شود با تکبر روی برمی

هایش سنگینی است پس او را به عذابی گویی آن را نشنیده ]یا[ گویی در گوش کهناچن
 «دردناک بشارت ده(.

داند که خداوند از )سخن بیهوده( می« لهو الحدیث»حدیث نبوی را یعنی نویسندٔه ما 
ای هشدارگونه خواننده را ترسانده و تهدید ها با لهجهآن برحذر داشته و خالل این گفته

کند که اگر حدیث نبوی )و کتب حدیث( را بر قرآن کریم برتری دهد گرفتار عاقبت می
حاصل از از سر رسیدن اجل و پشیمانی بیکند تا پیش شود و او را تشویق میبد می

 حدیث نبوی دست بکشد!

ای که در َرِحم فرهنگ تلقینی رشد یافته و نسبت به هرگونه هشدار برای خواننده
اند آسان است به ویژه اگر نسبت کار گذاشته هااینای که حساس است، افتادن در تله

تی داشته باشد )کسانی که این به رفتارهای برخی از متدینان و برخی مشایخ ایرادا
 آورند(.وقت به آنان هجوم میقرآنیون وقت و بی

نامند با قرآن به می« قرآنی»علت اساسی در این موضوع این است که کسانی که خود را 
ی کتابی تشکیل شده از صفحات… است« یک کتاب»کنند که گویا صرفا ای رفتار میگونه
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ها شود اینگونه مقایسهقرآن به این معنا باعث میمحدود سازی … کاغذی بین دو جلد
به این معنا کتاب باشد، یک منظومٔه  کهآنقرآن اما پیش از … و تناقضات را مدعی شوند

شناختی کامل است. یک قانون اساسی است، یک پیمان میان بشریت و خالقشان. وجود 
دیجیتال بر روی  قرآن به شکل یک کتاب کاغذی بین دو جلد )یا به شکل یک نسخهٔ 

ا بنابراین مشابهت قرآن ب… گوشی یا کامپیوتر( صرفا یک کار اجرایی است نه بیشتر
ی کنیم صرفا یک تشابه لفظهایی که بین یکدیگر رد و بدل میخوانیم و نوشتهآنچه می

دهیم و ایمان داریم در این است. به عبارت دیگر وقتی قرآن را در یک چالش قرار می
خواهد شد طرف دیگر مبارزه نباید صرفا یک کتاب باشد )یک رمان یا یک  چالش پیروز

 …دیوان شعر یا کتابی در علم تربیت یا حتی یکی از کتب حدیث شریف(

ای وجود ندارد و بنابراین فرضی که جماعت در چنین حالتی اساسا هیچ مبارزه
مواجهه با قرآن قرار اند از ریشه باطل است چراکه کتب حدیث را در قرآنیون مدعی شده

اند چنین رویارویی ممکن است و بر اساس همین فرض به چنان اند و فرض کردهداده
 اند.نتایجی رسیده

یی است که هابکتاتوانند در این حالت رویاروی قرآن قرار گیرند هایی که میکتاب
ها تها نوشهای آسمانی ینشانگر یک منظومٔه فرهنگی متفاوت باشند. برای نمونه کتاب

ها(. مانند چنین ودای هندوها یا تریپیتاکا نزد بودائیو ادبیات ادیان مشرکانه )ریگ
توانند در این رویارویی قرار گیرند زیرا نمایندٔه یک نگاه به زندگی هایی میکتاب

های فرهنگی دیگری نیز وجود دارند که ممکن است نه یک کتاب بلکه منظومه… هستد
های غربی که یک کتاب را نمایندگی کنند )برای نمونه منظومٔه ارزشچندین کتاب آن 

اند همانند: قرارداد ها آن را شکل دادهای از نوشتهبیانگرش نیست بلکه مجموعه
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های فروید و امرسون و دو اجتماعی روسو، ماگناکارتا، عصر خرد تامس پین و نوشته
ویاروی دیگری را تشکیل دهد به این تواند کتاِب راین در مجموع خود می…( توکویل و

هر کتاب چاپ شده یا محصول  کهایناما … اعتبار که نمایندٔه یک نگاه به زندگی است
ای ـ همان رویارویی که در سیاق آیٔه پیشین ذکر شد بدانیم فرهنگی را ـ در هر طبقه

 در بهترین حالت سخیف و در بیشترین احتمال تزویر عمدی است.

گاه به قرآن که آن را صرفا یک کتاب بدانیم ]نه یک نگاه و یک منظومه[ این روش در ن
نامند کتب حدیث و سنت می« قرآنی»شود کسانی که خود را همین است که باعث می

در رویارویی و تناقض با قرآن ببینند. حدیث نبوی را باید همانند « کتبی دیگر»نبوی را 
نست و در این حالت حدیث و سنت بخشی حواشی و شرح بر کتاب اصلی یعنی قرآن دا

توان با آن مستقل از متن ای است که قرآن شکل داده است و نمیجدا نشدنی از منظومه
اصلی رفتار کرد چرا که خواندن حاشیه و شرح به تنهایی و بلکه به دور از کتاب اصلی 

 معنایی ندارد.

رویارویی بین این دو ـ شود این نوع رابطه بین قرآن کریم و حدیث نبوی باعث می
گوییم که رابطٔه بین او دو، رابطٔه کنند ـ غیر ممکن باشد. نمیآنان گمان می کهناچن

طراز موضوعیت دارد و مساله اینجا متفاوت است تکامل است زیرا تکامل بین دو هم
د توانچرا که حدیث نبوی و سنت پیامبر علیه الصاله والسالم تابع قرآن است و نمی

د مستقل از آن داشته باشد. رابطٔه حاشیه و شرح با متن اینجا به مثابٔه تطبیق و وجو
سازی عملی قرآن کریم بر روی زمین واقعیت بشری است. در صورت نبود این پیاده

سازی قرآن و مستلزمات آن و گاه قوانینی که در توانیم فرایند پیادهحاشیه و شرح نمی
 قوانین قرآن الزامی است را بفهمیم.قرآن ذکر نشده اما برای اجرا 
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نامند خواهند گفت: این یعنی قرآن نیازمند بیان و تفصیل کسانی که خود را قرآنیون می
است و این چیزی است در تناقض با آنچه در خود قرآن آمده که تبیان و تفصیل هر 

 چیزی در آن موجود است:

ا ﴿
ً
اَب ِتْبَیان

َ
ِکت

ْ
ْیَک ال

َ
ا َعل

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ِ َون

ل 
ُ
ک ِ
 
 [۸۹]نحل:  ﴾ل

 )و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم(

﴿ 
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ْوٍم ُیؤ

َ
ق ِ
 
ٍم ُهًدى َوَرْحَمًه ل

ْ
ى ِعل

َ
اُه َعل

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
اٍب ف

َ
اُهم ِبِکت

َ
ن
ْ
ْد ِجئ

َ
ق
َ
 [۵۲]اعراف:  ﴾َول

م و ای)و در حقیقت ما برای آنان کتابی آوردیم که آن را از روی دانش روشن ساخته
 آورند هدایت و رحمتی است(.برای گروهی که ایمان می

 کنند:در عین حال دو مساله را فراموش می هاآناما 

کتاب که با بیان و تفصیل همه چیز نازل شده در یک جلد یا یک  کهاین: کهایننخست 
ن یلوح سنگی از آسمان فرو نیامده بلکه بر پیامبر علیه الصاله والسالم نازل شده و هم

شود زندگی و سخن او و هرچه انجام داده مستقیما به آنچه بر وی نازل شده باعث می
رماید: فالبته معترف به آن نیستند می هاایندر ارتباط باشد. بانو عائشه در حدیثی که 

اله یعنی ایشان علیه الص« اخالق ایشان ـ یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم ـ قرآن بود»
ملی چیزی بود که بر سینٔه وی نازل شده بود، بنابراین چگونه والسالم تجسم ع

 توانیم چنین چیزی را که امتداد قرآن است ترک کنیم؟می

مورد دوم: خود همین کتاب که مدعی استدالل به آن هستنند ما را در چندین موضع به 
 دهد:پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ حواله می
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ِذیَن آَم ﴿
َّ
َها ال یُّ

َ
ْیٍء َیا أ

َ
ْم ِفی ش 

ُ
ْعت َ
از

َ
ن
َ
ِإن ت

َ
ْم ف

ُ
ْمرِ ِمنک

َ
ْوِلی اْل

ُ
ُسوَل َوأ  الرَّ

ْ
ِطیُعوا

َ
َ َوأ

 
 َّللا

ْ
ِطیُعوا

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ن

 
ً

ِویًل
ْ
أ
َ
ْحَسُن ت

َ
ْیٌر َوأ

َ
ِلَک خ

َ
َیْوِم اآلِخِر ذ

ْ
ِ َوال

 
 ِباّلل

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
ْم ت

ُ
نت

ُ
ُسوِل ِإن ک ِ َوالرَّ

 
ى َّللا

َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
 ﴾ف

 [۵۹]نساء: 

اید، الله را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و ]نیز[ اولیای ایمان آورده )ای کسانی که
امر خود را، پس هر گاه در امری اختالف نظر یافتید اگر به الله و روز بازپسین ایمان 

 ست(.تر افرجامدارید آن را به ]کتاب[ الله و ]سنت[ پیامبر عرضه کنید. این بهتر و نیک

دادن به پیامبر در تناقض با معنای بیان کامل و تفصیل قرآن است یا حال آیا این حواله 
های دیگری را برای فهم از طریق حدیث نبوی و سنت ایشان ـ صلی این حواله فرصت

 دهد؟الله علیه وسلم ـ در اختیار ما قرار می

گنا تنشرعی برای فرار از این « غیر»نامند یک کاله یی که خود را قرآنیون میهاآنالبته 
 دارند و این چیزی است که به زودی به آن خواهیم پرداخت.
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 درمان سردرد! یقطع سر برا
ام اگر بگویم مسالٔه تعامل با حدیث نبوی شریف چیز جدیدی نیست که با راز نگفته

نامند و به آن ربطی ظهور این گروه شکل گرفته باشد. گروهی که خود را قرآنی می
کنیم به این نام خوانده شویم ـ بلکه این چالش حتما به می ندارند ـ و همه افتخار

هایی گوناگون ها حلگردد که در عمل نیز به راهدورانی بسیار زود از تاریخ اسالم برمی
 .در تعامل با سنت نبوی انجامیده است

ردد. گ چالش رفتار با حدیث نبوی به سادگی تمام به ضرورت اطمینان از آن برمیریشه
ای بسیار زود که حداقل به دوران خلیفٔه دوم فاروق رضی الله ی تالشگر در مرحلهعلما

گردد به تفاوت طبیعت منبع اول )قرآن کریم که بنابر تواتر شامل حفظ شده عنه برمی
و مجال وارد کردن حتی یک ایراد در آن نیست( و منبع دوم پی بردند که ممکن است 

لله علیه وسلم ـ در حضور تعدادی اندک از اصحاب ای باشد که پیامبر ـ صلی اجمله
گفته باشد و چه بسا فهم آنان از سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ متفاوت بوده و 
در نتیجه نقل آنان از سخن ایشان علیه الصاله والسالم نیز تحت تاثیر این فهم قرار 

 .گرفته باشد

با حدیث نبوی شکل گرفت که عموما  های گوناگونی برای تعاملبنابر همین مکانیسم
محور آن بر اطمینان از ارتباط یک سخن به پیامبر بزرگوار ما ـ صلی الله علیه وسلم ـ 

 .و پس از آن اطمینان از درستی فهم یک حدیث بود
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ر شود که اصل داش این میاین به شکل ضمنی معنی« اطمینان یافتن»گوییم وقتی می
برعکسش ثابت شود و این از  کهآنتعامل با هر حدیث حکم بر ضعیف بودن آن است تا 

 .نسل مابعد صحابه آغاز شد

این میل پیشین به نپذیرفتن هر روایتی که نشود ربط آن به پیامبر ـ صلی الله علیه 
ـ را ثابت کرد در حقیقت نشانگر دقتی علمی است که فکر نکنم متناقض باشم  وسلم

بنامم و این بخشی کوچک از حالت ورع و تقوایی بود که در آن دوران « َوَرع»اگر آن را 
همٔه جامعٔه اسالمی را در برگرفته بود و نتیجٔه اشباع جامعه از مفاهیمی بود که اسالم 

همٔه مساله این است که … صوص در دل مردم کاشته بودبه شکل کلی و قرآن علی الخ
اش کرد اما با گیریتوان تا امروزه پیاین حالت، آثاری را با خود همراه داشت که می

این تفاوت که این حالت آن روزه در جزئیات زندگی ما، در خرید و فروش و تعامالت 
 .بین مردم وجود داشته است

دقت علمی در موضوع اطمینان از صحت احادیث پیامبر ـ  توان دربارٔه َوَرع وآنچه می
های ورع موجود پیشی صلی الله علیه وسلم ـ گفت ـ که قطعا باید بر دیگر نمونه

گرفت ـ این است که این یک َوَرع ایجابی بود نه ورعی که صرفا به رد کردن بیانجامد می
رسید فتن آنچه به اثبات نمیو تالشی برای اثبات به خرج ندهد. یعنی این موضِع نپذیر

های طوالنی را برای اطمینان از یک انجامید و اهل حدیث ماهبه جستجو و اثبات می
کردند. این ورع تا وقتی که به تالش و به ها مسافرت میحدیث بین شهرها و سرزمین

بینی که با شود یک وروع مثبت است. در حالی که امروزه برخی را میدقت منجر می
گویند: اگر این مهم بود باید در اندازند و میخیالی و در اوج المباالتی شانه باال میبی

 !آمد، کتب احادیث پر از دروغ استقرآن می
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 :گذارداین َوَرع علمی دو ویژگی بسیار مهم را به نمایش می

این یک کار کامال گروهی بوده که به بهترین شکل ممکن یک فعالیت  کهاین :نخست
را به نمایش گذاشته است. فعالیت راویان را که احادیث را از راوی دیگر نقل جمعی 

ود شپردازند را میکنند و تالش علمای جرح و تعدیل که به بررسی یکایک راویان میمی
شود جمعی تصور کرد که بر اساس نظم و دقت و قانون اداره میمانند یک کارگاه دست

توانم کنیم. )نمیبه شدت کمبود آن را حس میو این همان چیزی است که امروزه 
ماندگی تمدنی ما شده یا قاطعانه بگویم که آیا نبودن چنین چیزی باعث عقب

 (!ماندگی تمدنی ما بوده که به نبود چنین نظمی انجامیدهعقب

مکانیزم و ابزار بوده و به  این است که این دقت و ریزبینی در مورد مورد دوم
که این شاید در وهلٔه نخست عجیب به نظر برسد اما همین  ختهنپردا« متن حدیث»

گری الزم فراهم ساخته و باعث شده ایطرفی و حرفهمورد فضای کافی را برای بی
ها ـ مادامی که در حدی معین که اهل جرح راویان حتی از کسانی وابسته به دیگر فرقه

ن اند که ممکاه احادیثی را نقل کردهاند باشند ـ نقل کنند. همینطور گو تعدیل قرار داده
اند که روایت مورد نظر بر حسب دیده هاآنها تفسیر شوند اما بود به نفع این فرقه

ای در تعامل با یک پدیده معانی تمدنی شروط و قواعد صحیح است. این نگاه حرفه
 .توان اینجا نیز مطرح کردبسیاری در خود دارد به طوری که سوال قبلی را می

شود در پایان این علم بزرگ را های گوناگونی را شامل میها که بخشاین مکانیزم همهٔ 
در حقیقت پاسخی بود به چالشی که در تعامل با حدیث نبوی  تشکیل داده که

بنابراین  .پیش آمده بود یعنی اطمینان نسبت به روایت از منظر پذیرش یا رد آن
این احادیث که پس از حذف روایات تکراری به نتیجٔه کار با اثبات صحت تعدادی از 
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رسد، یک امر طبیعی است و سعی در زیاد جلوه دادن تعداد احادیث هزار حدیث نمیده
ش دانست چرا که اگر اهناتوان معصومیک تالش بسیار احمقانه است که هرگز نمی

 فرمودمی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ پس از هجرت به مدینه تنها روزی دو جمله
آورد به تعدادی در همین حد خواهیم رسید، و دیگر در طول روز سخنی به زبان نمی

 نیست بلکه« سخن»البته با در نظر گرفتن این امر که برخی از این احادیث به معنای 
ی سخن کهآنداد بدون توصیف کاری بود که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ انجام می

این فرض در صورتی است که ما سیزده سال آغاز دعوت را به و همٔه … گفته باشد
 .حساب نیاوریم

آیا این بدان معناست که علم حدیث و نتایجش هیچ اشتباهی ندارد؟ قطعا خیر، چرا که 
ه کنیم که پس از پیامبران باین نیز در پایان یک تالش بشری است. وقتی که افتخار می

چند اشتباه در این مورد را نیز به عنوان یک  عصمت هیچ کس باور نداریم باید وجود
ای حتمی بدانیم و در عین حال نباید اجازه دهیم این اشتباهات فعالیت بشری مساله

طبیعی دلیلی شود برای ویران سازی آن همه تالش. )همانطور که نباید از روی انفعال 
 .این اشتباهات را منکر شویم(

 توان پذیرفت و چه هنگام باید رد کرد؟میاما اشتباهات بشری را تا چه زمان 

آنچه باید در مورد این اشتباهات روشن باشد )اشتباهات و نه خود علم حدیث( یعنی 
سازد دو بشری بودن و حتمی بودن این اشتباهات که در ذات علم حدیث ایراد وارد نمی

 :مساله است
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بلکه در  یثاین اشتباهات نه در اصل منهج مورد پیروی در علم حد :نخست
این خطاها در خود قانون اصلی و قاعدٔه مورد  کهآنسازی آن است. به معنای پیاده

پیروی نیست و به عبارت دیگر قواعد درستی حدیث از جمله اتصال سند و عدالت 
برخی از طرق احادیث یا برخی از راویان ـ  کهاینراویان، درست و هماهنگ است اما 

سازی و تطبیق از زیر این قواعد بیرون روند، چنین چیزی اشتباه در پیاده به اشتباه ـ
 .است و بس

به طور که در نتیجٔه کلی این تالش خلل ایجاد  درصد این اشتباهات باال نباشد :دوم
چارچوب این قواعد سالم بیرون نکند. به معنای دیگر حجم زیادی از احادیث ضعیف از 

 .نیاید به طوری که فضا را بر احادیث صحیح تنگ کرده یا به ظن تناقض بیانجامد

این همان چیزی است که در مورد احادیث رخ داده: مکانیزم علم حدیث در حد خود 
طرف و موضوعی است تا جایی که اهل جرح و تعدیل از پذیرش روایت هماهنگ و بی
های دیگر وابسته بودند و در عقیده متفاوت )مانند شیعه ی که به فرقهبرخی از کسان

های دیگر تفسیر شود ممانعت و خوارج( یا برخی احادیث که ممکن بود به سود فرقه
 .کردندنمی

اما نسبتی از اشتباه حتمی است و درصد موجود چیزی مقبول و بلکه بهتر از نسبت 
 .های علمی وجود داردترین آزمایشخطایی است که در دقیق

 در آزمایشگاه دقت علمی امام بخاری

مثالی از نسبت اشتباه مورد پذیرش )و بلکه عالی( تعقیبات دارقطنی و دیگران بر 
صحیح بخاری از ناحیٔه راویانی است که از نظر آنان با معیارهای سطح باالیی که خود 
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دارند. تعداد راویان بخاری در شروط صحت روایت به آن پایبند بوده هماهنگی ن
تن است که از این میان تعداد راویانی که در عدالت آنان  ۱4۸4بخاری از غیر صحابه 

راوی است. به  ۱7اند و با شروط خود بخاری هماهنگ نیستند تنها ایراد وارد کرده
)یک درصد و چهارده صدم درصد( است.  ٪ ۱4/۱عبارت دیگر نسبت این راویان تنها 

 ای دیگری سراغ دارید؟()چنین دقتی ج

این  اند، یعنی نسبتروایت کرده را حدیث 7032حدیث از مجموع  23« مجروحان»این 
 !)چهار دهم درصد( است ٪  4/0احادیث در صحیح بخاری تنها 

با سندهای قوی و بر حسب معیارهای بخاری  هاآنمورد از  2۱حدیث،  23و از این 
دیث را از طرق دیگر نیز روایت کرده و نخست اند، یعنی بخاری همین حمتابعه شده

ق قوی ر  تر و خالی از علت )اشکال مخفی( را آورده و سپس به آن طرق دیگری را که ط 
)سه  ٪ 03/0 افزوده. در نتیجه نسبت اشتباه بهاند از درجٔه قوت کمتری برخوردار بوده

 .رسدصدم درصد( می

قیده یا رفتاری نیستند؛ اولی دربارٔه نام مانده هم در برگیرندٔه هیچ عدو حدیث باقی
اسب پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است و دیگری یکی از جوانب حادثٔه افک را روایت 

کند که این داستان در تعداد زیادی از احادیث بخاری و دیگران روایت شده و حتی می
 !اگر این حدیث را حذف کنیم تاثیری بر داستان نخواهد گذاشت

شود بیشتر به مکانیزمی که او را افزاید و باعث میاین بر نسبت دقت بخاری می طبعا
به چنین دقتی رسانده اعتماد کنیم. معیارهایی که باعث شده وی بیش از دیگران مورد 

حرفی از عصمت یا قداست زده باشیم زیرا  کهآنپذیرش امت قرار گیرد. )بدون 
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است، اما تالشی در سطح باالیی از دقت و  دستاورد بخاری در نهایت یک تالش بشری
 .ظرافت(

آنچه گذشت را نه برای بزرگداشت بخاری یا دیگر رجال حدیث بلکه برای توضیح 
های بزرگی ذکر کردم که برای جلوگیری از پذیرش حدیث ضعیف یا موضوع یا تالش

همٔه علم حدیث با همٔه  :کنمتکرار می… ترک حدیث صحیح انجام گرفته است
ترین و بهترین پاسخ علمی برای رویارویی با چنین وابط و اقسام آن دقیقض

 .مشکلی بود

 نقد متن حدیث و آغاز سقوط دومینوها

شود همٔه مراحل را سوزاند و از سند راویان گذشت و کنند میامروز برخی فکر می
 است حکم بر صحت و ضعف یک حدیث داد.« عقل»کنند گمان می هااینبنابر آنچه 
که یک اصطالح خیلی الستیکی و منعطف است  «لعق» با  اساسا آنان کهاینبگذریم از 

برحسب حکم عقلی  کهآنکنند که گویا مطلق است، حال ای رفتار میبه گونه
 .کندتاثیرگذارهای فرهنگی و محیطی تغییر می

تر ابن قیم کتابی مهم نقد متن حدیث به دور از سند آن یک پدیدٔه جدید نیست. پیش
وی در این کتاب چهل و چهار «. المنار المنیف فی الصحیح والضعیف»نوشته تحت نام 

نشانه را معرفی کرده که بدون نظر در سند بتوان تشخیص داد یک حدیث ضعیف است 
اعدٔه طالیی در نقد متن را از سخنان ابن تیمیه یا خیر. یکی از پژوهشگران نیز ده ق

استخراج کرده است. اما این تالش اصولی به هدف تضعیف حدیثی نبوده که از نظر 
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سند به صحت رسیده بلکه در تایید آن بوده. یعنی رسیدن به همان نتیجٔه اولی از یک 
 .روش دیگر

صحیح و دیگر نصوص یا  رسد تناقض یا خللی بین متن یک حدیثاما وقتی به نظر می
 اصول کلی وجود که از نصوص قاطع گرفته شده چه باید کرد؟

راه حل این تناقض، ضعیف دانستن حدیث ـ اگرچه سند آن صحیح باشد ـ نیست. 
چنین کاری در حقیقت انتحار است زیرا با این کار دروازه را برای مشکالت بزرگتری 

دانیم دیگر عمال هیچ را ضعیف می وقتی یک حدیث با سند صحیح .ایمباز کرده
سازی این کار را بر روی هر حدیثی که آن را مخالف تواند جلوی پیادهچیز نمی

دانیم، بگیرد. این تضعیف به مثابٔه انداختن اولین فهم خود از قواعد کلی می
ای از احادیث صحیح را خواهد بود که در پی خود زنجیره« دومینویی»قطعٔه 

این جماعت رد )و البته این دقیقا همان چیزی است که ساقط خواهد ک
 خواهند!(می

ـ پس از اطمینان از صحت سند ـ  این است که ترتر و از نظر علمی دقیقاما درست
برای فهم سیاق محتمل حدیثی که ظاهرا با دیگر نصوص در تعارض است 

 ت که کلمه به کلمهاینجا باید به یاد آورد که حدیث نبوی قرآن نیس .تالش صورت گیرد
و حرف به حرف آن حفظ شده باشد بلکه گاه یک حدیث، روایت یک صحابی از 

شاید بخشی از آن را دیده یا چه بسا آن را بر اساس معنی نه  ای است کهحادثه
باعث  هااینو همٔه  لفظ روایت کرده که این نزد اهل حدیث مورد پذیرش است

ه جستجوی تفاصیل و جزئیاتی باشیم که ب شود تا وقتی که سند صحیح استمی
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شود حدیث را خاص به یک حادثه بدانیم نه از سیاق حذف شده یا باعث می
 .عام

 مثال: حدیث شیر دادن به بزرگسال

به عنوان نمونه حدیث ارضاع الکبیر که این اواخر به دالیلی که واضح است بسیار 
بخاری و مسلم آمده و امکان دارد اش جنجال به پا شده. این حدیث در صحیح درباره

های واضحی آن را رد کنند اما این رد کردن در را به روی بسیاری به راحتی بنابر علت
چیزی باز خواهد کرد که عواقب آن مشخص نیست از جمله رد هر حدیث صحیحی 
صرفا به این سبب که با فهم ما از نصوص سازگار نیست. در نتیجه نصوص صحیح 

فع نصوصی دیگر که بیشتر با روایت معینی که صاحبانش قصد مطرح بسیاری به ن
من اینجا دربارٔه خود این حدیث سخن … کردنش را دارند کنار گذاشته خواهد شد

گویم، یعنی تضعیف یک حدیث صحیح بنا بر گویم بلکه دربارٔه یک اصل سخن مینمی
خواهند به کند تا هرچه را میدانیم و این در را برای اهل هوا باز میآنچه ما عجیبش می

 .این شکل عرضه کنند

اکنون که بحث ارضاع کبیر به میان آمد باید گفت جستجوی جزئیات سیاق که ممکن 
هایی که قصد ماهیگیری در است در خود حدیث ذکر نشده باشد و طبیعتا در رسانه

از تحریم  آب گل آلود دارند هم نخواهد آمد در سیاق طبیعی خودش یعنی مرحلٔه پس
فرزندخواندگی ما را به خاص بودن این داستان برای همان شرایط خواهد رساند. 

اسالم فرزندخواندگی را حرام اعالم  کهآنفرزندخواندٔه ابوحذیفه بود، پیش از « سالم»
کند. همسر ابوحذیفه سالم را از کودکی در آغوش خود بزرگ کرده بود، مانند فرزند 
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شیر نداده بود که از طریق شیردهی مادرش شود. از این روی  اما او را… واقعی خود
رفت در همسرش ابوحذیفه از وضعیف جدید سالم که دیگر فرزند آنان به شمار نمی

حرج بود. از سوی دیگر این شیر دادن بدون تماس بدنی بوده و این راه حل صرفا 
دی فراتر از آن توان حکم فقهی جدیمخصوص به سالم بوده نه هیچ کس دیگر و نمی

 .مرحلٔه انتقالی بر مبنای آن صادر کرد

 .تر از مجرد رد حدیث به دلیل عدم توافق متن آن با فهم ماستتر و دقیقاین فرایند علمی

 !کاش مانند غزالی بودند

کنند ضرورتا هدفشان ضربه وارد کردن اما همٔه کسانی که متن حدیث را نقد یا رد می
 سنت»ن کاری که شیخ محمد غزالی ـ رحمه الله ـ در کتابش توابه سنت نیست و نمی

انجام داد را در نظر نگرفت. ایشان در این کتاب چند « نبوی میان اهل فقه و اهل حدیث
بنابر نظرش در آن معانی غیر موافق ]با آیات قرآن و  کهآنحدیث صحیح را به دلیل 

ترام و بزرگداشت خود را نسبت به اصول و قواعد[ یافته بود رد کرده بود. من اینجا اح
سی ام و ککنم که از ایشان بسیار تاثیر گرفتهدارم و بلکه اعالم میشیخ غزالی اعالم می

کنم که در حد ایشان نیازی به ثنای من ندارد، اما از این روی بر این مساله تاکید می
مینٔه زبب پیشبیان دارم اعتقادم مبنی بر نبودن شذوذ حقیقی در احادیث صحیح به س

 خواهم ثابت کنم کهسابق و احیانا دشمنی با شیخ عزالی ـ رحمه الله ـ نیست، بلکه می
 .تر استتر و دقیقجستجوی یک سیاق و روند محتمل در حدیث، همیشه امن

برای مثال، شیخ بر حدیثی متفق علیه ایراد وارد ساخته که هنگامی که خداوند به ملک 
سی علیه السالم را قبض روح کند موسی نپذیرفت و بر چهرٔه او الموت امر نمود تا مو
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ملک الموت به شکل  کهاینشیخ غزالی اعتراضی بر … زد طوری که چشم او بیرون آمد
یک شخص درآمده ندارد بلکه اعتراض وی بر عدم رغبت موسی برای مرگ و دیدار 

ندگان نیکوکار مشتاق بیند این است که بپروردگار است. آنچه شیخ در اینجا شاذ می
دیدار پروردگار هستند بنابراین چگونه این پیامبر بزرگوار که از پیامبران اولوا العزم 

 است چنین برخوردی با مرگ دارد؟

اما چرا نگوییم که موسی در آن مدت زمان آرزو داشت که از دنیا نرود؟ طبیعی است 
م برساند و موسی در آن زمان که وی آرزو داشت ماموریت خود را پیش از مرگ به اتما

همچنان در راه خود برای خارج کردن بنی اسرائیل از صحرای سرگردانی به سوی 
فلسطین بود و مانند هر صاحب رسالتی دوست داشت در حالی به دیدار پروردگارش 

به این معنا که راغب نبودن موسی … برود که ماموریت خود را به پایان رسانده است
 ام سنتی نگاه به غبت او در تالش بیشتر و اصالح قومش بود و ربطی به مرگ برای ر

 نص در کهناچن! )دارند دوست بیشتر چیزی هر از را مرگ که ندارد صالح بندگان به
خواهد او را به ه صراحت آمده که موسی از پروردگارش میب آن دیگر طرق در حدیث

 .تر گرداند(سرزمین مقدس نزدیک

گویم که این قرائت من از سیاق و دیگر طرق روایت یک قرائت نهایی و نمیمن اینجا 
وص کنم با دیگر نصقاطع است بلکه این صرفا یک مثال برای تفسیری است که گمان می

« رد احادیث صحیح»تر از باز کردن دروازٔه همخوانی دارد و معتقدم خیلی بهتر و امن
 .است
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 د آگاهانه و عامدانه؟ها، عکس العمل یا یک فراینقرآنی

توان نامند در چه جایگاهی هستند؟ آیا میمی« قرآنی»اما کسانی که امروزه خود را 
کنند یک عکس العمل در برابر را نیز یک واکنش دانست؟ آیا کاری که آنان می هاآنکار 

ها است که هدفش صرفا تخریب چهرٔه دین نمایی برخی فتاوای شاذ توسط رسانهبزرگ
 نداران است؟و دی

با حدیث شریف « هاقرآنی»بینانه است زیرا تعامل این در واقع این نگاه بسیار خوش
شود برای مثال به ای که پس از این منتشر میبسیار دورتر از این است و در مقاله

 .هایی از تعامل پر از تدلیس آنان با صحیح بخاری خواهیم پرداختنمونه

روی برخی از شبه عالمان و فتواهای ندین مرحله از زیادهاین آشوب آنان چ کهناهمچن
حتی دربارٔه حرام بودن خمر  هاآنعجیبشان جلوتر است. تصور کنید که برخی از 

ـ که خدا خیرشان دهد! ـ خمر را حرام و برخی  هاآناختالف نظر دارند. برخی از 
رای نماز را بدعت بینند! برخی نیز اذان بدیگر هیچ ایرادی در نوشیدن شراب نمی

هایی از این وضع مسخره که به شکل مستقیم زندگی فرد دانند! و دیگر نمونهمی
دهد در حالی که فتوای برخی دربارٔه شیر دادن به بزرگسال مسلمان را هدف قرار می

 .در زندگی واقعی قابل تطبیق نیست و تاثیری ندارد

است در پی پذیرش حدیث ضعیف با حدیث شریف و مشکالتی که ممکن  هااینتعامل 
پیچی برای کسی است که از سردرد رنج یا ترک حدیث ضعیف رخ دهد شبیه نسخه

کنند دربارٔه عالج بیماری و اسباب های درمان که پزشکان ارائه میبرد. همٔه نسخهمی
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آن و از بین بردن اعراض بیماری است )همانند علم حدیث و رجال حدیث و 
 امروز ادامه دارد( هایشان که تاتالش

اما نسخٔه شفابخش منکران سنت برای رهایی از سردرد قطع سر است! البته این کار 
 .بردرساند، اما در عین حال، بیمار را نیز از بین میواقعا سردرد را به پایان می

پذیرد دهند. راه حلی که عاقلی آن را نمیپیشنهاد می« هاقرآنی»ای است که این نسخه
ر گذاشتن سنت نبوی و حدیث شریف خودکشی است. انتحاری که خاسران دنیا و کنا

 .شوندو آخرت مرتکبش می
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 لمهیاستادان ُمس
نامند( برای به دام انداختن ها )ببخشید، نقشٔه کسانی که خود را قرآنی مینقشٔه قرآنی

ی و هایشان به شکل خالصه تخریب و بدنام کردن منابع مورد اعتماد حدیثقربانی
اند تا هرگونه اعتماد خوانندٔه عادی به این آوری کردهعلمایی است که این کتب را جمع

گویم تخریب قصدم کم کردن ارزش علمی این کتب یا دعوت کتب از بین برود. وقتی می
به بازنگری در محتوای آن نیست )که البته تا وقتی در چارچوبی علمی باشد پذیرفته 

سازی کامل این ان اصال این نیست. قصد منکران سنت ویرانشده است( بلکه هدف آن
 .کتب و سوزاندن نهایی و بدون بازگشت آن است

شان که ذکر آن خواهد گذشت معتقدند بزرگان اهل حدیث حداقل در کتب اصلی هاآن
کردند که هدف آن یک توطئٔه بزرگ را علیه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ رهبری می

ایشان از طریق افترا علیه وی و ساختن احادیث و وقایعی است که ایشان  تخریب سیرت
بخشی از آن هستند و همٔه این کارها طبق یک نقشٔه از پیش آماده شده علیه اسالم و 

 !پیامبرش بوده است

دهد حرف آنان اینجا بر روی چند مثال از کتب مهم آنان تمرکز خواهم کرد که نشان می
از چند خطای غیر عمد نیست که شاید برخی از راویان و جامعان احادیث مرتکب شده 

ای از پیش طراحی شده است. آنان به شکل انبوه و پی در پی باشند بلکه سخن از نقشه
… کننددر طول تاریخ این را با پافشاری تکرار می ایهمانند دیگر متقلبان حرفه

وزیر تبلیغات هیلتر به نیابت از همٔه آنان گفته است: وقتی « گوبلز»همانطور که 
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کنی احتمال باورش از سوی مردم بسیار گویی و آن را تکرار میدروغی بزرگ می
 .باالست

طوالنی و پی در پی تکرار این یعنی دروغ باید اوال خیلی بزرگ باشد و ثانیا به مدتی 
شود تا برخی به تدریج آن را باور کنند. این همان کاری است که منکران سنت انجام 

آنقدر بزرگ است که امام بخاری را در حد سلمان رشدی و بلکه  هاآندهند. دروغ می
گویم و به زودی چنین چیزی را مستقیما ای میدانند )این را بدون هیچ مبالغهبدتر می

کنند و ادعا نقل خواهم کرد( و سپس همین دروغ را در هر مناسبتی تکرار می هاآناز 
کنند که قصدشان دفاع از پیامبر ـ علیه الصاله والسالم ـ علیه باندی است که از می

 !بخاری و مسلم تشکیل شده است

 کنند؟ هدف از این استراتژی دروغ و تزویر چیست؟اما اساسا چرا چنین کاری می

هدف مانوری است برای به محاصره در آوردن مفهوم حجیت سنت )یعنی این مفهوم 
دانند الغای این می هاآنکه سنت حجتی ثابت و منبعی اساسی از منابع تشریع است(. 

ـ دودزا نه بر روی کنند بمبحقیقت کار آسانی نیست، برای همین سعی می های صوتی 
کنند این محتوا به دروغ به یندازند و ادعا میبلکه بر محتوای آن ب« حجیت سنت»خود 

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نسبت داده شده در نتیجه تا وقتی که خود سنت بخشی 
از یک توطئه علیه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ باشد دیگر نیازی به سخن گفتن 

 .دربارٔه حجت بودن سنت نیست
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های بزرگ باشد آسانتر و موثرتر از بحث ر دروغشک اندازی جزئی به ویژه اگر مبنی ب
و بررسی نظری دربارٔه خود حجیت سنت است، برای همین آنان تالش بیشتری برای 

 .کننداین هجوم صرف می

همینطور خواهیم دید که تمرکز هجوم آنان بیشتر و به ویژه بر روی امام بخاری است 
اش ـ مورد ـ با آن دقت علمیتا دیگران که هدفش واضح است زیرا وقتی بخاری 

تشکیک قرار گیرد دیگر نیازی نیست که دربارٔه حدیثی که نزد ترمذی یا ابن ماجه 
است که اگر بشکند دیگر « تریحلقٔه قوی»بخاری به مثابٔه … روایت شده سخن گفت

 .حلقات ـ یعنی دیگر احادیث ـ نیز به تبعش خواهند شکست

زنی به او با چنین مقام و منزلتی که در ری و اتهاماما مکانیسم شک اندازی علیه بخا
 علم حدیث دارد چیست؟

فرایند این استراتژی بر دو محور اساسی استوار است که در همٔه اتهامات علیه ایشان 
 :شوددیده می

تمرکز بر احادیث صحیحی که واقعا نزد بخاری و دیگران موجود  :محور نخست
خصوصی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ یا روابط است. احادیثی بر محور زندگی 

اما با  شودایشان با نزدیکانشان و غالبا این احادیث بدون تزویر و تغییر نقل می
کننده پس از ذکر مخفی ساختن عمدی برخی حقایق، یا ارائٔه نظرات گمراه

 .حدیث که باعث شود خواننده ضد آن حدیث موضع بگیرد

غالبا این تحریف بسیار ساده و  در مورد احادیث که ایجاد تحریف :محور دوم
تواند معنا را کامال عوض کند و در کنارش همان رسد اما میکوچک به نظر می
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تر این محور خبیث .شودآمیز علیه بخاری تکرار میاظهار نظرهای تحریک
وند نشکنند دربارٔه چیزی که میاست و بیشتر بر روی خوانندگان تنبلی که سعی نمی

کند. اما از ناحیٔه عملی این محور باعث رسوایی منکران سنت تحقیق کنند عمل می
شاید برخی  .گذاردشود و هیچ مجالی برای حسن ظن نسبت به این فرقه باقی نمیمی

حسن ظن داشته باشند که این واکنشی « هاقرآنی»نسبت به برخی از این 
اما وقتی  دانند،و سنت را برابر مییی که بدون شروط، قرآن هاآناست در برابر 

ماند، بلکه هر رسد دیگر جایی برای حسن ظن نمیکار به تحریف و تزویر عمدی می
 .حسن ظن داشته باشد خودش در معرض سوء ظن است هاآنکس نسبت به 

 !هایی از محور نخست: این فرض که پیامبر انسان نبوده استنمونه

جمل احادیثی است که دربارٔه رابطٔه توان برای هایی که میاز مثال نمونٔه اول آورد، م 
ها برای حذف این میان پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و همسرانشان آمده است. قرآنی

کنند که پیامبر ـ صلی الله کنند یا چنین گمانی را مطرح میاحادیث چنین فرض می
ز و هفت روز هفته ـ را علیه وسلم ـ باید در طول وقت ـ بیست و چهار ساعت رو

هایش مشغول نماز و تهجد باشد و این میان هیچ روزهایش مشغول بنای امت و شب
جایی برای روابط زناشویی باقی نماند، گویا همسران ایشان صرفا نام همسر را داشتند 

کند و داد و حقی داشته باشند. برای همین منکر سنت از این تعجب می کهآنبدون 
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اندازد اگر پیامبر بزرگوار ـ صلی الله علیه وسلم ـ یک شب به همٔه میداد راه بی
 1:کنمرا ذکر می هاآنهمسرانشان سر بزند. اینجا نص سخنان رهبر 

 گذراند؟پیامبر چگونه روزش را می»

توانید پاسخ این سوال را تصور کنید و این تصور کامال مطابق شما خوانندٔه گرامی می
قرآن آمده است. از هنگامی که وحی بر پیامبر نازل شد ایشان  آن چیزی است که در

زندگی راحت را کنار گذاشتند و دوران زحمت و تالش و جهاد آغاز شد. همین کافی 
ای جامه بر خود کشیده، برخیز »است که نخستین آیات نازل شده بر ایشان این بود که: 

این «. ز اندکی به نماز بایستای خود را در جامه پیچیده، شب را ج»و « و هشدار ده
یعنی وقت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از هنگامی که وحی بر وی نازل شد بین تبلیغ 

و دیگر پس از آن جایی برای … گذشترسالت و زحمت در راه آن و سپس نماز شب می
راحت و آسایش که حق هر انسانی است نماند و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در 

هایش بیشتر شد چرا که مسئولیت لی که از پنجاه گذشته بود به مدینه آمد و زحمتحا
دهی امت و رعایت یک جامعه به او سپرده شده بود و در این حال برپایی دولت و شکل

به نیرنگ منافقان از داخل و نبرد با زبان و سالح علیه مشرکان در خارج مشغول بود 
شد و به تبلیغ آن و تاسیس جامعٔه وی نازل می و سپس در عین این شرایط وحی بر

ـ صلی الله علیه وسلم ـ در همٔه … پرداختمدینه بر اساس وحی می ق موف هااینپیامبر 

                                                
مؤسسه »منتشر شده توسط  «یاإلسالم عیالقرآن وکفی مصدرا للتشر»ها از کتاب همٔه نقل قول  .1

آنها موجود  تیاست به شکل کامل در سا هایمنابع قرآن نیتراست. کتاب فوق که از مهم «یاالنتشار العرب
 فرقه است. نیکتاب خود موسس ا نیا سندهٔ یاست. نو
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هم بود و در ده سالی که در مدینه گذراند هرگز تا هنگام وفات نماز شب را قطع نکرد 
و بر همٔه دشمنانی که علیه ایشان هجوم آورده بودند پیروز شد و مردم دسته دسته 

، ایشان و اصحاب مخلصشان که سواران روز و هااینوارد دین خدا شدند. با همٔه 
 .ت نکشیدند. رضی الله عنهم اجمعینعابدان شب بودند از قیام لیل دس

این چیزی است که بدون شک مطمئنیم با ما در مورد آن موافق هستید. بلکه هر عاقلی 
از هر ملت و دینی برایش مسلم است پیامبری که از هیچ، یک حکومت تشکیل داد و 

خدا دعوتی را منتشر کرد و یک امت را شکل داد حتما همٔه وقتش را برای خداوند و دین 
 …اش را برای اعالی کلمه الله صرف نمودهوقف کرده و هر دقیقٔه زندگی

بنابراین، پیامبر روزش را در جهاد و تبلیغ دعوت و رسیدگی به دولت و شبش را به  …
گذارند و همینطور اصحاب ایشان. این چیزی است که خداوند در قیام برای عبادت می

که اگر خدا و پیامبرش را دوست داریم و به  قرآن اثبات نموده است و این چیزی است
کتابش ایمان داریم باید به آن باور داشته باشیم و هرگونه آزار و تخریبی را از پیامبرمان 

 .دور کنیم

در احادیث « گذارندپیامبر چگونه روزش را می»و اگر بخواهیم همین سوال را که 
 .یم شدبخاری بجوییم، با پاسخی متفاوت و عجیب روبرو خواه

زد و پیامبر در یک شب به همٔه زنانش سر می»خوانیم که در بخاری حدیث انس را می
ه همسر داشتند  .«ایشان ن 
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االن باید سخن قرآن دربارٔه پیامبر و قیام شب همراه با اصحابشان و مشغولیت آنان  …
گرامی واگذار های بشری را؟ این را به شما خوانندٔه به جهاد را باور کنیم یا این روایت

 «!کنم وال حول وال قوه اال باللهمی

 )فصل سوم« القرآن وکفی»نقل به اختصار از کتاب )

کند که میان نماز شب و جهاد و تبلیغ دین با روابط به این شکل، نویسنده فرض می
زناشویی تعارض وجود دارد که این در حقیقت نوعی نگاه راهبانه است و جایی در 

لکه در تضاد با اعتدالی است که اسالم آورده و بخشی اساسی از اسالم ندارد و ب
تاثیرگذاری اسالم و ویژگی آن در برابر دیگر ادیان است. این نگاهی است مضر و بسیار 

های مسلمان به رهبر یا دعوتگر یک نگاه بسیار شود نگاه نسلمنفی که باعث می
کند و از وی ها و عواطف بشری تهی میگرایانه باشد که او را از انسانیت و نیازآلایده

شود هیچگاه یک رهبر واقعی ظهور دارد. این نگاه عمال باعث می« سوپرمن»انتظار 
هایی که عادت کرده رهبر را یک شخصیت نکند و هرگاه رهبری سر بر آورد نگاه

فرابشری ببیند از وی حمایت نکند. البته من باور ندارم این کسانی که خودشان را 
نامند واقعا به این نوع رهبر خارق العاده باور داشته باشند زیرا بیشتر این می« رآنیق»

زنند اما ترین الزامات شرعی سرباز مینویسیم از کوچکشان میاشخاصی که درباره
 …قضیه چیزی نیست جز تخریب بخاری

ـ  پیامبر کهنایالبته این را باید یادآور شوم که آنچه نقل شد را این نویسنده دربارٔه 
اند ذکر کرده است، اما صرفا این گذارندهصلی الله علیه وسلم ـ چگونه روزشان را می

احادیث را از بخاری نقل کرده انگار بخاری چیزی دیگر دربارٔه کارهای روزانٔه پیامبر 
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از جمله عبادت ایشان و جهاد و قیام و رسیدن به کارهای شخصی ایشان و کمک کردن 
 !ه نقل نکرده استبه خانواد

ای است توسط پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که ها به زبان آوردن کلمهاز دیگر مثال
 :آورمهایشان مثالی میدهد. یک بار دیگر از نوشتهمعنای رابطٔه جنسی می

دهد از این شرمی ندارد که ایشان داستانی احادیثی که بخاری به پیامبر نسبت می»...
در بنی اسرائیل مردی بود که به او جریج »گوید: را نقل کند که در آن می اسرائیلیبنی

شد. او در حال نماز بود که مادرش آمد و صدایش زد. او در نماز با خودش گفته می
گفت: پاسخش را بگویم یا به نمازم ادامه دهم؟ پس مادرش گفت: خداوندا او را نمیران 

« هافاحشه»تواند این کلمه یک انسان محترم نمی …«ها را ببیندچهرٔه فاحشه کهآنتا 
را به زبان بیاورد، چگونه ممکن است پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از این لفظ 

فکر  برد واستفاده کند؟ این داستان در دنیای تالیف از هیچ منطق دراماتیکی بهره نمی
شکلی این لفظ رکیک را کنم هدف از ساختن چنین داستانی فقط این بوده که به هر می

 …!بر زبان پیامبر جاری کنند

کند، احادیثی که او به آمیز از برخی حادیث بخاری فوران میهای جنسی تحریککنایه
کسی از شما همسرش را مانند برده کتک نزند و : »کهاینپیامبر نسبت داده از جمله 

( از این نصیحت 42 )بخاری: جلد هفت، صفحهٔ « پایان شب دوباره با او همبستر شود
 بریم؟ای میارزش چه فایدهبی

بدترین مورد این احادیِث رسوا، لفظی است که بخاری آورده و حتی جرات نداریم آن 
سپاریم که خود به جستجویش بپردازد. را بنویسیم و فهم آن را به خود خواننده می



3۹ 
 

وسلم ـ آمده ]و به زنا وقتی ماعز بن مالک نزد پیامبر ـ صلی الله علیه »گوید: می
اید ای یا شای کردهای یا شاید اشارهاعتراف کرد[ پیامبر به او گفت: شاید او را بوسیده

ت: گف… ای ]نه زنا[؟ گفت: نه نه. پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت:نگاهی کرده
 .«..آن هنگام بود که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دستور داد رجمش کنند… خیر

شود تصور کرد که رهبر یک امت چنین لفظ رکیکی را به کار ببرد؟ چه رسد به آیا می
تو بر اخالقی بس »فرماید: شان میپیامبر بزرگواری که پروردگار ما جل و عال درباره

 «!بریماز دروغ بستن به رسول خدا به خدا پناه می«!! بزرگوار هستی

 (به اختصار از فصل سوم کتاب پیشین)

این خود را دلسوز نشان دادن تصنعی نه علیه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است و 
شود از آن علیه خود پروردگار استفاده کرد که در آن الفاظی نه علیه بخاری، بلکه می

 «...زنیم»و « عتل»در معرض ذکر مشرکان آمده مانند 

اقی که آمده و استفاده از همینطور باید میان تلفظ یک کلمه معین و معنای آن در سی
همان لفظ در سیاق دشنام و توهین به افراد تفاوت قائل شد. گفتگوی پیامبر ـ صلی 
الله علیه وسلم ـ با ماعز به مثابٔه یک تحقیق جنایی ـ حقوقی بود که باید همٔه کلماتش 

 رد کهناممکن است به معنای مختلفی بیاید )چن« زنا»شد زیرا کلمٔه واضح بیان می
اشاره شده است( برای همین و برای … حدیث شریف به زنای چشم و زنای زبان و

وی مرتکب زنای اصلی شده باید از لفظ مستقیم آن استفاده  کهاینمطمئن شدن از 
ای برای چه کلمه کهاینتعیین  کهاینشد که مستلزم حد شرعی است. عالوه بر می

آید نیز از یک منطقه تا منطقٔه ساب میسلیقه و عرف یک جامعه یک کلمٔه زشت به ح
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کنم مسالٔه صالحیت دیگر و از دورانی به دوران دیگر متفاوت است )خواهش می
را به میان نیاورید زیرا سخن ما دربارٔه یک لفظ  هاناو مک هاناشریعت برای همٔه زم

عربی گذرا است نه یک حکم شرعی(. برای مثال لفظی که ممکن است در عراق و مناطق 
شرقی برای اشاره به زنان استفاده شود در مناطق غربی عربی توهین به شمار آید. آیا 

اش همان لفظ را به کار ببرد باید قضیه را بزرگش اگر یک عراقی بر حسب عرف منطقه
 کنیم و به او هجوم آوریم؟

به  هدانست« زشت و رکیک»این نویسنده چنین لفظی را  کهاینکنم: به مجرد تکرار می
آورم، زیرا الفاظ کوچه بازاری که خود ایشان استفاده کرده و عفت کالم او باور نمی

هاست. همینطور اعتراض به آمدن در سایتشان موجود است کامال منافی این حرف
یا نهی از کتک زدن زنان و سپس همبستری با آنان، چنین اعتراضی « فاحشه»لفظ 

 .محلی از اعراب ندارد نیست جز نوعی مبالغٔه سخیف که هیچ

آنچه گذشت هنوز کمتر از چیزی است که قرار است بیاید. این شخص خیلی احساسی 
و عاطفی است و اصال دوست ندارد بداند که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز یک 

ـ و ناراحت می ـ به معنای کامل کلمه  شود چنین حرفی را بشنود. اما بیایید انسان بوده 
 :ش خطرناک از همین کتاب را با هم بخوانیماین بخ

بخاری روایت دیگری از انس را نقل کرده که در آن پیامبر با ام سلیم انصاری خلوت »
کرد و ایشان نزد وی بر ام سلیم برای پیامبر جا پهن می»گوید: کند. این روایت میمی

له ـ سپس هنگامی کرد ـ یعنی خواب قیلوروی آن جایی که پهن کرده بود استراحت می
داشت و در ظرفی رفت ام سلیم عرق و موی ایشان را برمیکه پیامبر به خواب می

 .«گذاشتمی
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های پیامبر ـ که مقصد مهمانان بودند ـ برایش خواهد باور کنیم که خانهبخاری می
 زد ترکشان سر میبه همه کهآنهای همسرانشان را پس از کافی نبود بلکه ایشان خانه

ته تا نزد زنی دیگر قیلوله کند و در اثنای خواب آن زن مو و عرق ایشان را جمع گف
خواهد ما پاسخ این سوال شد؟ بخاری میو اصال این کار چگونه انجام می… کردمی

 .بریم از این تهمتبه خدا پناه می… را تصور کنیم

رسول »گوید: سپس بخاری این زعم باطل را با حدیث ام حرام تقویت کرده و می... 
داد. ام حرام همسر عباده بن شد و او به وی غذا میالله بر ام حرام بنت ملحان وارد می

ابی الصامت بود پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بر ایشان وارد شد و او به وی غذا 
داد و سرش را تمیز کرد و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خوابید و سپس در حالی که 

پیامبر در « …خندید بیدار شد. گفت: چه چیز شما را به خنده آورده ای رسول خدا؟می
شود و در مضمون روایت نیامده که این روایت ادعایی، وارد خانٔه این زن شوهردار می

همسر او نیز آنجا بوده یعنی روایت به این اشاره دارد که ایشان در غیاب شوهرش به 
ن رعایت موازین اخالقی و حشمت را میان پیامبر و آن زن رفته و بخاری میزانزد او می

 کرده وخوابیده و او سرش را تمیز میبه تصور کشیده که چگونه در برابر ایشان می
کرد کجا قرار شک خواننده باید تصور کند که سر پیامبر وقتی آن زن تمیزش میبی

خندد و بین او و آن زن میشود و داشته سپس بعد از غذا و استراحت، پیامبر بیدار می
شود همسرش آنجا نبوده وگرنه در این گپ شود که مشخص میسخنانی رد و بدل می
 .کردو گفتگو مشارکت می

دار است تا خواننده را دربارٔه اخالق صیغٔه روایت حاوی بسیاری از اشارات معنی
« …شدحرام وارد می رسول الله بر ام»پیامبر به شک بیاندازد. در این روایت آمده است: 
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ببیند چگونه از لفظ وارد شدن بر زن استفاده کرده و مثال نگفته که به زیارت ام حرام 
لفظ وارد شدن بر زن نوعی داللت جنسی دارد که پنهان نیست و این  کهآنرفت حال می

و ام حرام در عقد »گوید: اشارٔه معنادار کامال عامدانه بود. سپس دربارٔه آن زن می
شود که او شوهردار است اما در اینجا یادآور می«. زدواج عباده بن ابی الصامت بودا

این روایت هیچ یادی از شوهر او نشده و این عبارت هم به عمد در داخل داستان آورده 
ذکرش در این قسمت معنایش  کهآنشده و ربطی به دیگر تفصیالت روایت ندارد جز 

کرد رفته و با او طوری رفتار میر یک زن به نزد او میاین است که پیامبر در غیاب همس
به ذهن خواننده بیاید که این کار  کهآندهند و برای که زن و شوهر با هم انجام می

ذکر کرده تا خواننده بداند که کار « ام حرام»حرام است نه حالل، بخاری نام زن را 
تمام ـ کارهایی را به پیامبر پیامبر حرام است نه حرام )!(. سپس راوی ـ با وقاحت 

دهد که ممکن نیست از هیچ انسانی با هیچ سطحی از اخالق نیک رخ دهد نسبت می
راوی به دروغ … علیه الصاله والسالم… صاحب اخالق عظیم است کهآنچه برسد به 

کرد و ایشان کنار داد و سرش را تمیز میکند که چگونه آن زن به پیامبر غذا میبیان می
از افترا … کردندشد و گپ و گفتگو میخوابید و سپس خندان از خواب بیدار میمیاو 

 …بریمبستن بر رسول خدا به خدا پناه می

های گوناگون نقل کرده تا های متعدد و روشبخاری این روایت مزعوم را به شکل
 .پایان نقل قول« معنایش در ذهن قاری جا بیفتد.

سنده تبدیل به سلمان رشدی و بلکه خطرناکتر از او پس بخاری اینجا و در نظر نوی
شود چرا که سلمان رشدی با واکنش تند عموم مسلمانان روبرو شد اما توطئٔه می
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شان این کند علیه مسلمانان کارساز شده است و همهبخاری آنطور که وی ادعا می
 …اندهای بخاری را باور کردهدروغ

و جنجال علیه بخاری به کار برده را ببینید. او  تالشی که او در راه پرگویی و جار
ا رود تفارغ شده می« طواف دیگر زنانشان»از  کهآنگوید که پیامبر بزرگوار پس از می

خواهد به زور معنای رفتن پیامبر نزد زنانش را بر روی نزد زن دیگری بخوابد! او می
روایت را پشت سر هم آورده!(  دیدار او از ام سلیم نیز پیاده کند )انگار بخاری هر دو

او همان اتهامات را در … و آوردن چنین اشارٔه معنی داری را بخاری هرگز نیاورده
در اینجا برای یادآوری « حرام»کن که کلمٔه کند. او ادعا میداستان ام حرام نیز ذکر می

کند می او ادعا… این است که او ـ علیه الصاله والسالم ـ در حال ارتکاب حرام است!
که بخاری به عمد نام همسر آن زن را آورده تا خواننده بداند که او شوهردار است و 

 !پیامبر در غیاب شوهرش به نزد او آمده است

ی اای با سطح اطالعات متوسط تحت تاثیر چنین شبههخوانندٔه عادی یا حتی خواننده
بپذیرد پیامبر ـ  کهآنقرار خواهد گرفت و خود را در برابر دو انتخاب خواهد دید: یا 

بپذیرد بخاری دارد دروغ  کهآنصلی الله علیه وسلم ـ چنین کارهایی را انجام داده یا 
های دیگرش نیز بر تواند در مورد همٔه روایتدروغ گفته یعنی میگوید و اگر اینجا می

 .پیامبر دروغ ببندد

اما در حقیقت آنچه نویسنده سعی کرده به عمد پنهانش کند و شک ندارم خودش آن را 
های رضاعی پیامبر ـ دانسته این است که ام سلیم و ام حرام )که خواهرند( خالهمی

)یعنی آن دو خواهران شیرِی مادر  !های اوخاله …صلی الله علیه وسلم ـ هستند
پیامبر صلی الله علیه وسلم، آمنه بنت وهب هستند. آن دو از بنی نجار یعنی همان 
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این شخص حدیث را با کلی پرگویی و اشارٔه معنادار … عشیرٔه آمنه بنت وهب هستند(
بدگویی کرد و  بازگو کرد و بلکه طبلی به دست گرفت و آن همه رسوابازی و طعنه و

با ذکر این داستان بدون اشاره به محرم بودن ام سلیم و ام حرام بر پیامبر  کهایننتیجه 
ـ صلی الله علیه وسلم ـ نه تنها علیه بخاری بلکه علیه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ 

شود از چنین شخصی دفاع تر از این دروغ گفت؟ و آیا میشود عمدیناروا گفت. می
خوش کرد که ایشان در حال دفاع از پیامبر است؟ )دفاع از او علیه چه کسی؟ و دل کرد

 علیه بخاری!(

شاید کسی بگوید: چرا بخاری همانجا نگفته که ام سلیم خالٔه ایشان بوده تا اصال 
ای را بگیرد؟ کدام مشکل و کدام شبهه؟! آیا مشکلی پیش نیاید و جلوی چنین شبهه

رسند؟ ام ان تجدید و امثالشان به چنین حدی از انحراف میدانست داعیبخاری می
های پیامبر بودند و این نزد مردم ـ و نزد مسلمانان ـ مشهور حرام و ام سلیم خاله

بوده و برای همین نیازی به ذکر آن ندیده و اصال وظیفٔه او نیست به شبهاتی که اصال 
 .وجود نداشته پاسخ دهد

عیان تجدید از این حدیث به شکل دیگری سوء استفاده کرده یادم آمد یکی دیگر از مد)
بود و بر اساس آن نتیجه گرفته بود اختالط با زنان نامحرم و خوابیدن نزد آنان جایز 

 (!است
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 هایی بر حروفنقطه :هایی از محور دومنمونه

 تر است که با ایجادهایی که برای محور دوم وجود دارد خطرناکتر و گستاخانهنمونه
شود، اما همین تحریف کوچک برای ایجاد تحریِف کوچک در نص حدیث اعمال می

 …جویی در حدیث کافی استتغییری بزرگ در معنای حدیث به هدف ایراد طعن و عیب

 :با هم بخوانیم

زنی از انصار نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمد و با »خوانیم: در حدیث انس می»
ترین مردم نزد من بر[ فرمود: به خدا سوگند شم زنان محبوبوی خلوت کرد و ]پیام

خوهد مردم تصور کنند که چگونه چنین خلوتی رخ داده و با این روایت می«. هستید
اما خوانندٔه باهوش باید از خودش بپرسد … کلمات عشق و محبت به پایان رسیده

ه راوی داستان دهد ـ به فرض صحت داستان ـ و انس کچگونه چنین خلوتی رخ می
 داند پیامبر چه گفته؟است می

ای که بخاری این حدیث را روایت کرده حدیثی دیگر آورده در همین صفحه کهآنحال 
کند و نص آن که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در آن از خلوت کردن با زنان نهی می

تناقض در یک و این « مردی با زنی خلوت نکند مگر با وجود یک محرم»چنین است: 
کامال عمدی است تا خواننده به این گمان برسد که پیامبر ـ « صحیح بخاری»صفحٔه 

به مردان … دادکرد سپس خودش انجامش میصلی الله علیه وسلم ـ از کاری نهی می
کند و به او سپس خودش با زنی خلوت می« مردی با زنی خلوت نکند»گوید: می
 .«ترین زنان نزد من هستیدوست داشتنیبه خدا سوگند شما د»گوید: می
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ایان نقل پ« کند؟ نعوذ الله!توانیم باور کنیم که پیامبر علیه السالم چنین کاری میآیا می
 .قول

نویسنده در این نقل قول تنها یک حرف را انتخاب کرده که تغییرش معنا را به کلی 
پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم دهد. بخاری در طریق دیگر همین روایت، سخن تغییر می

بترین مردم )نه )شما )نه شما زنان( محبو« إنکم ألحب الناس إلی»ـ را چنین آورده که: 
ترین زنان( نزد من هستید( )البته این را باید یادآور شدم که نویسنده بعدا لفظ محبوب

خوانی هم )زنان( تحریف کرده است تا با سخن او« نساء»)مردم( را به کلمٔه « ناس»
 داشته باشد!(

سخن پیامبر ـ صلی … )شما زنان( تفاوت بسیاری است« إنکن»)شما( تا « إنکم»میان 
الله علیه وسلم ـ تنها متوجه زنان انصار نبود بلکه خطاب ایشان متوجه همٔه انصار 
بود و این دو سخن تفاوت بزرگی دارد به ویژه اگر در کنار آن پرگویی و سخنان معنادار 

 «تواند تصور کند در آن خلوت چه رخ داده است!خواننده می»ن نویسنده هم باشد که ای
اما در حقیقت خلوتی که این نویسنده بیان کرده نه آن خلوت است، بلکه پیامبر ـ صلی 

ای با آن زن سخن گفت و چیزهایی دربارٔه محبت به انصار الله علیه وسلم ـ در گوشه
فی در آن نیست. )در طریق دیگر همین روایت نزد بخاری به او گفت که اشکال و اختال

آمده که آن زن با سه فرزند خود بود یعنی اساسا خلوتی در کار نبوده( و کسی در 
های عجیب و غریب آمدند طول تاریخ اسالم مشکلی با این روایت نداشته تا این نمونه

ـ ضربه و سعی کردند زیر نام مبارزه با بخاری به جایگاه پیامبر ـ  صلی الله علیه وسلم 
 …بزنند
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ای که حدیث نهی از خلوت کردن با زنان آمده همینطور ذکر این حدیث در همان صفحه
تواند شرعی باشد، واضح است برای آموزش این است که اختالط چگونه می کهناچن

)و منظور از خلوت مورد نهی چیست( به این معنا که خلوت در این حدیث ]یک خلوت 
اند آنان را ببینند و حداقل صدای یکی بی و[ در برابر مردم بوده طوری که توانستهنس

 .همراه زن کودکانی بوده است کهآنیا … از دو طرف را بشنوند

 تکرار کرده و آن« بنی الجون»نویسنده همین کار را هنگام روایت داستان زنی از قبیله 
ربایی و تالش برای تجاوز به عنف  را طوری به تصویر کشیده که انگار داستان آدم

بیایید نخست خود داستان را از صحیح بخاری بدون توضیحات و سر و صدای … است
 :ایشان بخوانیم

از ابو ُاسید ـ رضی الله عنه ـ روایت است که گفت: همراه پیامبر ـ صلی الله 
ـ بیرون رفتیم تا به دیواری )باغی( رسیدیم که به آن  فته گ «شوط»علیه وسلم 

نشستیم. پیامبر ـ صلی الله  هاآنشد، سپس به دو دیوار رسیدیم و بین می
ـ فرمود:  زنی از قبیلٔه بنی الجون را آورده بودند «. همینجا باشید»علیه وسلم 

ی در نخلستان در خانٔه امیمه دختر نعمان بن شراحیل به همراه اانهو در خ
صلی الله علیه وسلم ـ نزد او آمد اش گذاشته بودند. هنگامی که پیامبر ـ دایه

آن زن گفت: و آیا ملکه خود را به رعیت « خود را به من هبه کن»فرمود: 
گوید: پیامبر خواست دست خود را بر او بگذارد تا کند؟ راوی میتقدیم می

 .برمآرامش کند اما آن زن گفت: از تو به خدا پناه می
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 سپس« ای پناه بردیه پناه دهندهب»پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
ای ابا ُاسید دو لباس رازقی به او تقدیم کن و »از نزد وی بیرون آمد و فرمود: 

 .رازقی لباسی است بلند از جنس کتاب سفید«. اش ببراو را به نزد خانواده

سعید بن ابی مریم از  :این حدیث از طریقی دیگر نیز نزد بخاری روایت شده
حازم از سهل بن سعد ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده که برای ابوغسان از ابو

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دربارٔه زنی از زنان عرب گفتند، پس به ابو 
ُاسید ساعدی امر کرد تا کسی بفرستد و او را بیاورند. او آمد و در یکی از 

 نزد وی دژهای بنی ساعده سکنی گزید و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به
رفت و بر او وارد شد. آن زن سر به زیر انداخته بود و همینکه پیامبر ـ صلی 
الله علیه وسلم ـ با او سخن گفت، خطاب به ایشان گفت: از تو به الله پناه 

به آن زن گفتند: دانستی او «. از خودم پناهت دادم»برم. ایشان فرمودند: می
علیه وسلم ـ بود که آمده بود تو را چه کسی بود؟ او رسول الله ـ صلی الله 

تر از آن بودم ]که همسر پیامبر شوم[. خواستگاری کند. گفت: من بدبخت
پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برگشت و همراه با یارانش در سقیفٔه بنی 

بیرون رفتم و «. ای َسهل ما را بنوشان»ساعده نشست و سپس فرمود: 
]آب[ نوشاندم. سپس سهل ]راوی  هاآنن به برایشان قدحی آوردم و با آ

گوید: عمر بن عبدالعزیز از حدیث[ آن قدح را آورد و از آن نوشیدیم. راوی می
 .من خواست آن را به او هدیه دهم و من نیز آن را به ایشان بخشیدم

بنابراین داستان دربارٔه زنی است که از وی با پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ سخن 
بودند و ایشان آمده بود که از او خواستگاری کند اما آن زن خودداری کرد ـ یا گفته 
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اند فریبش داده بودند که به پیامبر بگوید از تو به خداوند پناه آنطور که برخی گفته
در روایات دیگران به جز بخاری آمده ـ مهم آن است که آن زن بدون  کهنابرم، چنمی

خواست یا حرفش از روی ناز زنانگی بوده، اظهار میواقعا ن کهآندر نظر گرفتن 
اش داشته و به نزد میلی کرده و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز گرامیبی

اش برگردانده است. )گفته شده وی همیشه این نپذیرفتن پیامبر را با افسوس خانواده
 .کرده(ذکر می

 :گویدده است؟ او میها چگونه با این روایت برخورد کراما شیخ قرآنی

همراه با پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ »گوید: حدیثی روایت کرده می هاآنیکی از »
رفتیم تا به دیواری ـ یعنی باغ یا بوستانی ـ رسیدیم به نام شوط و نزد دو دیوار 

ه میما . زن جونیه را آوردند و در خانهٔ نشستیم. پیامبر گفت: اینجا بنشینید و خود رفت
اش نیز همراهش بود. هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه بنت نعمان سکنی دادند و دایه

وسلم ـ نزد او آمد فرمود: خود را به من هدیه کن. گفت: و آیا ملکه خودش را به رعیت 
دهد؟ پیامبر دستش را به سمت او برد تا ساکتش کند پس گفت: از تو به خدا هدیه می

 …برمپناه می

در این روایت دروغین متوجه میل شدیدی از سوی بخاری برای متهم ساختن  با دقت
اند و آن زن پیامبر شویم! زنی غریبه را برای او آوردهپیامبر به تالش برای تجاوز می

گوید. راوی پیامبر را کند و سخن تحقیرآمیز میکند و به ایشان توهین میرا رد می
رود و یارانش بیرون مکانی مورد اتفاق می طوری به تصویر کشیده که به عمد به

اند که از داستان فهمیده منتظر اویند و زن قربانی ـ به نام جونیه ـ را برایش آورده
اند. آن زن در روایت کذایی برای اش ربوده و به زور آوردهشود که او را از خانوادهمی
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ن مقابل به او ببخشد. زن خواهد خودش را بدوپیامبر حالل نبوده برای همین از او می
کند. این یعنی ـ به زعم او را رد می« بخشدآیا ملکه خودش را به رعیت می»نیز با گفتن 

به سبب این توهین  کهآنکند و به جای بخاری ـ آن زن در چهرٔه پیامبر به او توهین می
جه در نتیشود که کند که از او کام بگیرد و به او نزدیک میخشمگین شود پافشاری می

برد. یعنی ـ بنابر روایت باطل ـ او را همانند شیطانی آن زن از ایشان به خدا پناه می
اما ساختار این داستان دراماتیک … شوددهد که از او به خداوند پناه برده میقرار می

ریزد، زیرا چگونه ممکن توهمی بخاری ناگهان در برابر عقل خوانندٔه آگاه فرو می
بیرون منتظر پیامبر باشد و سپس توصیف دقیقی از آنچه در داخل  است راوی در

 .پایان نقل قول« گذشته و گفتگوهای رد و بدل شده در خلوت ارائه دهد؟

خواهد این است که هر چه به سنت و سیرت پیامبر ـ ها میتنها چیزی که شیخ قرآنی
تغییر داستان یک صلی الله علیه وسلم ـ مربوط است نابود شود حتی اگر به قیمت 

خواستگاری عادی به یک سناریوی جیمزباندی باشد که در آن زن قهرمان زیباوری 
 کهآناما همٔه داستان پر آب و تاب احمد صبحی منصور به مجرد … فیلم ربوده شود

های دودزایش ـ از خواننده اصل داستان را ـ به دور از سخنان این نویسنده و بمب
ریزد. هرچند این نیازمند آن است که خود خواننده خود صحیح بخاری بخواند فرو می

اش بخواند که نیز غبار تنبلی را از خود دور کرده سعی کند داستان را از منابع اصلی
خواه و فست ران دیجیتال کنونی به سبب فرهنگ آمادهاش در دواین با وجود آسانی

ی برای اانهفودی دوران ما چندان آسان نیست. به ویژه اگر خواننده اساسا به دنبال به
 .ترک سنت باشد
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های نویسندٔه ما محدود اما تزویر در این داستان به نظرات شخصی و آب و تاب
و داستان  در این داستان تغییر دادهماند بلکه ایشان جسارت کرده و یک حرف را نمی

« پس دستش را به سمت او برد تا ساکتش کند»است: را چنین روایت کرده 
تا آرامش »اما لفظ صحیح نزد بخاری این است: ( فأهوی بیده علیها لتسکت)

ا ام… که تفاوت بین این دو لفظ بسیار است یعنی ترس او بخوابد )لتسکن« )کند
نی خوایت ادعایی نویسندٔه ناقرآنی و داستان ربودن و تجاوز هملفظ ساکت کردن با روا

بلکه نویسنده به شکل عمدی … خواهد سر و صدای قربانی بلند شوددارد، انگار نمی
یاق را از س« َفَأْهَوی ِبَیِدِه َیَضُع َیَدُه َعَلْیَها ِلَتْسُکَن » را از جملهٔ « یضع یده علیها»لفظ 

 .ای به داستان بدهدهدید گونهداستان حذف کرده تا شکل ت

 تواندتواند این همه دروغگویی را توجیه کند؟ آیا مثال کسی میآیا چیزی می
مدعی شود که ایشان از یک چاپ بخاری استفاده کرده که حاوی این 
اشتباهات بوده؟ آیا چنین چیزی در دورانی که همه چیز به مجرد فشردن یک 

پذیر است؟ آیا مثال اگر چنین گیرد توجیهمیدکمه در اختیار پژوهشگران قرار 
چیزی را از یک چاپ صحیح بخاری برداشت کند در چاپ دوم هم همین گونه 

 خواهد بود؟

اگر به باور  …کننددانند اشتباه میدهندٔه این نیست که آنان میها نشانآیا این دروغ
وغگویی علیه خود ایمان داری چرا باید برایش دروغ بگویی؟ چرا مجبور به در

قرآن »؟ آیا ادعای «فقط قرآن کافی است»بخاری هستی وقتی معتقدی که 
شود؟ یعنی اگر بخاری فقط با دروغگو دانستن بخاری اثبات می« کافی است
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ها علیه بخاری دروغ گفته دروغ نگفته باشد بلکه برعکس، رهبر ناقرآنی
 اشتباه خواهد بود؟« قرآن کافی است»باشد ادعای 

چیزهایی که این شخص در کتابش ـ که منبع اصلی این گروه است ـ ذکر کرده از همٔه 
هاست که یا از طریق تحریف شرح حدیث اتفاق افتاده یا با بزرگنمایی جملٔه این دروغ

 .و داد و بی داد بر سر یک مسالٔه ساده، یا تغییر کلمات

 !بهتان بهتان برای رد داستاِن 

تر از انکار داستان تهمت علیه ام المومنین چیزی عجیب خواهید تعجب کنید چهاگر می
عائشه رضی الله عنه و رد کامل این داستان و متهم ساختن امام بخاری به ساختن این 
داستان برای لکه دار کردن آبروی ام المومنین!.. انگار این داستان را تنها بخاری روایت 

ان رشدی بسازد؟( تفسیر ایشان از کرده! )نگفتم ایشان قصد دارند از بخاری یک سلم
داستان افک )در سورٔه نور( پس از حذف داستان تهمت زدن به بانو عائشه آنقدر پر از 

تواند بهترین نمونه برای آشوبی باشد که پس از حذف سنت رخ اشکال است که می
 هایی بوده که در مدینهگوید سورٔه نور از نخستین سورهخواهد داد. مثال ایشان می

نازل شده )چطور این را دانسته؟! در هر صورت او اشتباه کرده اما به فرض درستی 
 شود فهمید؟(حرفش اصال بدون کمک گرفتن از سنت چگونه چنین چیزی را می

 :گویداو می

کند و تخیالت بیمار داستان افک همچنان همانند لکٔه ننگی عائشه را دنبال می»
ای ازند و برخی خاورشناسان در این روایات عرصهساش داستان و افسانه میدرباره

ی آیات کهایناند برای ایراد وارد کردن در شرف عائشه و متهم ساختن پیامبر به یافته
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برای تبرئٔه او برساخته و این یکی از نتایج بخاری و این دومین منبع علیه ما و دین 
 !ماست

بدتری داشتند و همسران شکی در این نیست که برخی از زنان مهاجر وضعیت  …
مشرک خود را ترک گفته با دینشان گریختند و شکی در این نیست که آنان از برخی 

کردند، کسانی که از سهم خود ]برای کمک به هایی دریافت میمومنان انصار کمک
و شکی در این نیست که منافقان فرصتی یافته بودند تا با ساختن … زدندآنان[ می

نٔه و شایعات دربارٔه روابط پر از گناه آن مومنان با این زنان موم هانااینگونه داست
 د...مهاجر به تخریب آنان بپردازن

آیات سورٔه نور تاکیدی است بر این قضیه زیرا دربارٔه متهم شدن گروهی از مومنان 
گوید. دربارٔه گروهی ستمگر که ظالمانه گناه توسط گروهی از اهل مدینه سخن میبی

گوید نه گناه را مورد اتهام قرار داده بودند. دربارٔه یک گروه سخن میبیگروهی 
 .پایان نقل قول« گناهدربارٔه یک قربانی بلکه دربارٔه گروهی از قربانیان بی

 هایها یک جامعه را برای دفاع از بانو عائشه در برابر دروغو بدین ترتیب شیخ قرآنی
 …کندبخاری قربانی می

 …صبر کنیداما یک لحظه 

چرا باید چنین کاری کند؟ اصال چه کسی گفته کسی به نام عائشه و حفصه و ابوبکر 
تنها »ها هرگز در قرآن نیامده و او بنابر حجت اند؟ این نامو عمر یا دیگران وجود داشته

پس چرا اینجا به وجود … اصال به چیزی به نام سند معترف نیست« قرآن کافی است
 دفاع کند؟ هاآنکند تا بخواهد از یکی از ف میچنین کسانی اعترا
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 های همین راویان و اهل حدیث باشد؟از کجا معلوم همٔه تاریخ هم دروغ

 .خواهند؟ حذف تاریخ ما با هر آنچه داردمی هاآنای باشد که چه بسا همین نتیجه

 …ستحکایت همچنان باقی
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 یثوابت شرع هیعل یشرع ریغ یهالهیح
باورم به این که جستجوی دلیل برای اثبات حجیت سنت مانند استدالل آوردن علی رغم 

برای چیزی است که خود دلیل است و بدیهی، با این وجود مجبورم اینجا برخی از این 
برای دور زدن این دالیل « هاقرآنی»های ادله را یادآوری کنم و سپس به بیان حیله

ن پردازند تا ایعریف و ترکیب دوبارٔه همه چیز میبپردازم. آنان با روشی معین به باز ت
ها ظاهری هماهنگ با دیدگاه آنان یابد؛ دیدگاهی که از هرگونه التزام و پایبندی حیله

 .شرعی فراری است

 :فرمایداز جملٔه این ادله سخن خداوند متعال است که می

﴿ َ
 

اَع َّللا
َ
ط
َ
ْد أ

َ
ق
َ
ُسوَل ف ْن ُیِطِع الرَّ  [۸۰]نساء:  ﴾مَّ

 (هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت الله را فرمان برده است)

 :و این سخن پروردگار که

ُسوَل ﴿  الرَّ
ْ
ِطیُعوا

َ
َ َوأ

 
 َّللا

ْ
ِطیُعوا

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ِذیَن آَمن

َّ
َها ال یُّ

َ
 [۵۹]نساء:  ﴾َیا أ

 (اید الله و رسول را اطاعت کنیدای کسانی که ایمان آورده)

 :و آیٔه کریمهٔ 

﴿ 
َّ
ِر ال

َ
َیْحذ

ْ
ل
َ
ِلیٌم ف

َ
اٌب أ

َ
ْو ُیِصیَبُهْم َعذ

َ
ٌه أ

َ
ن
ْ
ِصیَبُهْم ِفت

ُ
ن ت

َ
ْمِرِه أ

َ
 َعْن أ

َ
ون

ُ
اِلف

َ
 [۶۳نور: ] ﴾ِذیَن ُیخ

کنند بترسند که مبادا بالیی به آنان رسد یا به پس کسانی که از فرمان او سرپیچی می(
 )عذابی دردناک گرفتار شوند

 :و آیهٔ 
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﴿ 
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 ُیؤ

َ
َک َل ِ

 َوَرب 
َ
ًل
َ
ا ف مَّ ِ

ِسِهْم َحَرًجا م 
ُ
نف

َ
 ِفی أ

ْ
 َیِجُدوا

َ
مَّ َل

ُ
ُهْم ث

َ
َجَر َبْین

َ
ُموَک ِفیَما ش ِ

 
َی ُیَحک َحتَّ

ْسِلیًما
َ
 ت
ْ
ُموا ِ

 
 َوُیَسل

َ
ْیت

َ
ض

َ
 [۶۵]نساء:  ﴾ق

تو را در مورد  کهآنآورند مگر ولی چنین نیست، قسم به پروردگارت که ایمان نمی(
ای در داوری گیرند و سپس از حکمی که کردهآنچه میان آنان مایٔه اختالف است به 

 )هایشان احساس ناراحتی نکنند و کامال تسلیم شونددل

 :و این سخن خداوند متعال که

ُسوِل ﴿ ِ َوالرَّ
 

ى َّللا
َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
ْیٍء ف

َ
ْم ِفی ش 

ُ
ْعت َ
از

َ
ن
َ
ِإن ت

َ
 [۵۹]نساء:  ﴾ف

]سنت[ پیامبر عرضه  پس هرگاه در امری اختالف نظر یافتید آن را به ]کتاب[ الله و)
 (کنید

 1.و آیات بسیار دیگر

توان از داللت قاطع این آیات گریخت؟ آیاتی که هر کسی با کمترین شناخت چگونه می
اند به ها که مدعیقرآنی فهمد؟از زبان عربی و حداقل توانایی عقلی معنایش را می

دهد حواله میکنند چگونه از این آیات که آنان را به سنت قرآن اکتفا می
این همان آیاتی است که از خالل آن و با تکامل آن با بقیٔه آیات ـ که  گریزند؟می

شود که چگونه یک کتاب اش از سیاق دارند ـ دانسته میها سعی در جداسازیقرآنی
تواند کافی باشد و تفصیل و بیان همه چیز را در خود داشته باشد زیرا این آیات با می

                                                
( دارد و امبریکه صراحتا اشاره به رسول )پ میپردازیاز ادله م نیمع ینوع انیتنها به ب نجایالبته ما ا.  1

 رایپرداخت ز میدارد مانند حکمت و ذکر نخواه یکه بدون اختالف اشاره به سنت نبو یگرید یبه معان
 .رفتیجماعت در هر صورت آن را نخواهند پذ نیا
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سازی مستفیم عملی قرآن بر روی زمین و سنت نبوی که نمایندٔه پیادهتجربٔه نبوی 
این همان پاسخ اصلی است که الزم است هنگام  .یابداست تکامل می

خوانی این گروه به کار رود؛ یعنی وقتی با به کار بردن این آیات سعی نوحه
رجاع داد اندازی در سنت دارند. در این شرایط باید آنان را به آیاتی ادر شک

دهد با تاکید بر عدم تناقض بین این دو امر، بلکه که ما را به پیامبر ارجاع می
 .هاآنتکامل بین 

چرخد؛ دو محوری که برند حول دو محور اصلی میهایی که این گروه به کار میحیله
انجامد تا در نتیجه با فریب آنان هماهنگ شود و نتیجٔه به تفسیر دوبارٔه همه چیز می

 !نهایی ترکیبی شود شبیه به لحافی چهل تکه

دهند و سپس همه چیز را بر روی فرضیٔه اشتباه خود را بدون هیچ دلیلی ارائه می هاآن
ر گیرد و بکنند؛ مانند کسی که فرض را بر مسطح بودن زمین میهمان فرضیه بنا می
 !کندط میگیرد که اگر به گوشٔه زمین برود به پایین سقواین اساس نتیجه می

خواهم از آنان از منابعشان بپردازم می« شرعی»های به بیان حیله کهآناما پیش از 
خواننده برای نقل این بیان رکیک که درمانی ندارد جز نابودسازی طرز فکری که به 
تولیدش انجامید، عذرخواهی کنم. همینطور باید بگویم هر آنچه اینجا از این جماعت 

 .ت، چون ممکن است بعضی آن را شوخی به حساب آورندکنم جدی اسنقل می

 !حیلٔه نخست: طاعت مورد نظر برای رسول است نه برای نبی

حیلٔه اول تالش دارد با اجرای یک عمل جراحی، محمد رسول و محمد نبی را از همه 
جدا سازد. محمد رسول همان محمدی است که زبان به گفتن رسالت )یعنی قرآن؟( 
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ا تنها باید از این محمد ]صلی الله علیه وسلم[ اطاعت کنیم، اما محمد نبی، گشاید و ممی
شخص محمد در زندگی خصوصی و شخصی خود است که طاعت او برای ما الزم 

 !نیست

 :کنمهایشان نقل میترین کتابباری دیگر این را از یکی از مهم

کنند، زیرا آنان در فهم مردم در فهم امر به اطاعت رسول و پیروی از رسول اشتباه می»
 .شوندتفاوت بین معنای نبی و معنای نبی دچار خلط می

اش با همان شخص محمد بن عبدالله در زندگی و امور خاص و روابط انسانی« نبی»
 .دیگران و رفتارهای بشری ایشان است

شود برای همین است که برخی از این رفتارهای بشری باعث عتاب و سرزنش الهی می
آمده مانند این سخن خداوند متعال « نبی»های خداوند خطاب به ایشان با لفظ نشسرز

 :که

َواِجَک ﴿
ْ
ز
َ
 أ
َ
ات

َ
ِغی َمْرض

َ
ْبت
َ
َک ت

َ
ُ ل َحلَّ َّللاَّ

َ
ُِم َما أ

َحر 
ُ
ِبیُّ ِلَم ت

َّ
َها الن یُّ

َ
 [۱]تحریم:  ﴾َیا أ

حرام ای نبی چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را الله برای تو حالل گردانیده (
 (کنی؟می

 :سخن از روابط ایشان با مردِم اطرافشان نیز با وصف نبی آمده است

ِبیِبِهنَّ ﴿
َ

ْیِهنَّ ِمن َجًل
َ
 َعل

َ
 ُیْدِنین

َ
ِمِنین

ْ
ؤ
ُ ْ
اِتَک َوِنَساء اِل

َ
َواِجَک َوَبن

ْ
ز
َ
ِ
 

ل ْل
ُ
ِبیُّ ق

َّ
َها الن یُّ

َ
 ﴾َیا أ

 [۵۹]احزاب: 

های خود را بر خود فروتر و پوششای نبی به زنان و دخترانت و به زنان مومنان بگ(
 (گیرند
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ْم ﴿
ُ
ک
َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ْ
ن ُیؤ

َ
 أ

َّ
ِ ِإَل

ِبی 
َّ
 الن

َ
وا ُبُیوت

ُ
ل
ُ
ْدخ

َ
 ت

َ
وا َل

ُ
ِذیَن آَمن

َّ
َها ال یُّ

َ
 [۵۳]احزاب:  ﴾َیا أ

به شما اجازه  کهآنهای پیامبر نشوید مگر اید داخل خانهای کسانی که ایمان آورده(
 )داده شود

ِریٌق ﴿
َ
 ف

ُ
ِذن

ْ
أ
َ
ا َعْوَرهٌ  َوَیْست

َ
ن
َ
 ِإنَّ ُبُیوت

َ
ون

ُ
ول

ُ
ِبیَّ َیق

َّ
ُهُم الن

ْ
ن ِ
 [۱۳]احزاب:  ﴾م 

 )حفاظ استهای ما بیگفتند خانهخواستند و میو گروهی از آنان از نبی اجازه می(

همان شخص محمِد انسان در رفتارها و روابط خصوصی و « نبی»و به این صورت 
خود مامور به پیروی از « نبی»صفت عمومی است. به همین سبب ایشان به اعتبار 

 …وحی بود

گوید او همان رسولی آورد و بنابر قرآن سخن میقرآن را به زبان می« نبی»اما وقتی این 
 :شود که طاعتش طاعت خداوند استمی

﴿ َ
 

اَع َّللا
َ
ط
َ
ْد أ

َ
ق
َ
ُسوَل ف ْن ُیِطِع الرَّ  [۸۰]نساء:  ﴾مَّ

 )از رسول فرمان برد در حقیقت الله را فرمان برده است ههرک(

﴿ ِ
 

ِن َّللا
ْ
اَع ِبِإذ

َ
 ِلُیط

َّ
ُسوٍل ِإَل ا ِمن رَّ

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
 [۶۴]نساء:  ﴾َوَما أ

 )به فرمان الله از او اطاعت شود کهآنما هیچ رسولی نفرستادیم مگر  و(

د کناطاعت میو محمد نبی با صفت بشری خود نخستین کسی است که از وحی قرآنی 
و به همین شکل در … سازدو اولین کسی است که آن را بر روی خودش پیاده می

آمده یعنی « رسول»مامور به پیروی از وحی است، امر به اطاعت از « نبی»هنگامی که 
 :گویدطاعت پیامبر هنگامی که به رسالت یعنی قرآن سخن می
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ُسو ﴿ ِطیُعوا الرَّ
َ
َ َوأ ِطیُعوا َّللاَّ

َ
ْل أ

ُ
 [۵۴]نور:  ﴾َل ق

 )از الله و پیامبر او اطاعت کنید وبگ(

زیرا طاعت برای شخص نبی نیست بلکه برای رسالت است یعنی برای رسول. یعنی 
برای کالم خداوند متعال که بر نبی نازل شده و در آن شخص نبی خود نخستین مطیع 

ورد سرزنش در قرآن مطلقا ایشان ـ علیه السالم ـ به وصف رسول م کهنااست، چن
 .«قرار نگرفته است

 .نقل قول از کتاب القرآن و کفی )قرآن و بس( فصل دوم با عنوان: قرآن و نبی و رسول

 :ها بنا شده استاستراتژی این حیله بر این پایه

مستلزم جدا کردن آنان از یکدیگر « رسول و نبی»تفاوت دو لفظ  کهایناوال: فرض 
است. این فرض هیچ دلیلی ندارد اما برای طرز فکری که به این فرضیه وابسته است، 

اساس است که کسی بگوید: تعدد اساسی است. این فرضیه همانقدر سست و بی
 .ن آنان پاک و منزه استهای نیک پروردگار به معنای تعدد خود اوست. الله از سخنانام

آید بر این فرضیه و بمباران خواننده با سخنانی که درست ثانیا: بنای هر آنچه بعدا می
بودن این فرضیه را به او وانمود سازد. سرزنش همیشه متوجه شخص نبی است نه 
شخص رسول و این یعنی نبی می تواند به شکل منظم اشتباه کند و در نتیجه طاعتش 

شود که بر روی نوع خاصی از این کار بنابر همان فرایندی انجام می… واجب نیست
ای جامد بار آمده و قادر ای که در محیط فرهنگیافتد. )خوانندهخوانندگان کارگر می

خواهد در هر صورت ای که میبه تحلیل و نقد اندیشه نیست. خوانندٔه تنبل و خواننده
 .شرعی دهد( خواستٔه دلش را به کرسی بنشاند و رنگ
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این فرایند به مانند همیشه بر گزینش آیاتی معین تکیه دارد که معنای مورد نظر آنان 
 .رساند همراه با نادیده گرفتن کامل آیاتی که خالف معنای دلخواه آنان استرا می

آمده است تا نتیجه « رسول»گویند آیات طاعت تنها همراه با لفظ برای مثال: آنان می
الزامی نیست. در اینجا نبی در مفهوم مورد نظر آنان تنها شامل « نبی»گیرند طاعت 

نیست که قصد نابودسازی و الغایش را دارند، بلکه شامل هر سیاق قرآنی « سنت نبوی»
 !است که لفظ نبی در آن آمده است

 :گیرندبرای مثال آنان به عمد این موارد را نادیده می

 :ندـ جمع بین دو لفظ در یک آیه، مان۱
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ِبُعون

َّ
 [۱۵۷]اعراف:  ﴾الِذیَن َیت

همان کسانی که از این رسوِل نبِی درس ناخوانده که ]نام و صفات[ او را نزد خود ]در )
 (کنندیابند پیروی میتورات و انجیل[ نوشته می

 :و آیهٔ 

ْل یَ ﴿
ُ
َه ق

َ
 ِإل

َ
ْرِض َل

َ ْ
َماَواِت َواْل ُک السَّ

ْ
ُه ُمل

َ
ِذی ل

َّ
ْم َجِمیًعا ال

ُ
ْیک

َ
ِ ِإل

ی َرُسوُل َّللاَّ ِ
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ُ
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َ
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ُ
 ُهَو ُیْحِیی َوُیِمیت

َّ
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َّ
ُعوُه َوات

 
َ
ُدون

َ
ْهت

َ
ْم ت

ُ
ک
َّ
َعل

َ
 [۱۵۸]اعراف:  ﴾ل

بگو ای مردم من رسول الله به سوی همٔه شما هستم. همان ]پروردگاری[ که )
و زمین از آن اوست، هیچ معبودی ]به حق[ جز او نیست که زنده  هانافرمانروایی آسم

که به الله و ای است میراند، پس به الله و رسول او آن نبی درس نخواندهکند و میمی
 .(کلمات او ایمان دارد ایمان آورید و از او پیروی کنید، امید که هدایت شوید
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ایم به نص قرآن همان نبی است و اینجا در نتیجه رسولی که ما امر به طاعت او شده
هیچ فاصله و مانعی برای جداسازی بین این دو وجود ندارد. )صرف سخن گفتن از 

حساس کنم دارم وقتم را در تفسیر چیزی که نیاز به تفسیر شود ااین مسئله باعث می
 .دهم(ندارد هدر می

یا پیروی که در آیٔه کریمه همراه با لفظ نبی آمده از مفهوم طاعت « اتباع»ـ مفهوم 2
تر است. اطاعت به امر خاصی اشاره دارد که خطاب به شخص یا اشخاص معین قوی

تو … وارد شده اما اتباع به معنای انقیاد همیشگی است که به امر محدود نشده است
کنی یعنی پشت سر او نی، اما وقتی از او پیروی میکاز فالنی وقتی امر کند اطاعت می

امری از سوی او صادر  کهآنکنی حتی بدون های او را دنبال میکنی و گامحرکت می
کنم: ما عمال میان شخص رسول و شخص نبی تفاوتی قائل شود. باری دیگر تکرار می

شٔه اما اینجا به مناق نیستیم که طاعت را صرفا برای رسول بدانیم و پیروی را برای نبی،
پردازیم و بر بطالن آن از نظر داللت لغوی کلمٔه اتباع تاکید ها میاستدالل اصلی قرآنی

 .کنیممی

نسبت به مومنان از ﴿او  کهاینتر است؟ طاعت رسول بزرگوار یا یک قویـ کدام3
ر است [ معنای اخیر بسیار از معنای طاعت فرات6؟ ]احزاب: ﴾خودشان سزاوارتر باشد

و الله عزوجل خواسته است که دقیقا برای این سیاق لفظ نبی را به جای لفظ رسول 
 :بیاورد

ى بِ ﴿
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َ
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مِ 
ْ
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ُ ْ
ِ ِمَن اِل

اِب َّللاَّ
َ
ِلَک ِفی ِفی ِکت

َ
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َ
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َ
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ً
ْم َمْعُروف

ُ
ْوِلَیاِئک

َ
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َ
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ُ
َعل

ْ
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َ
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ْ
ن
َ
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َّ
َهاِجِریَن ِإَل

ُ ْ
 َواِل

َ
ِنین

وًرا
ُ
اِب َمْسط

َ
ِکت

ْ
 [۶]احزاب:  ﴾ال
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تر[ است و همسرانش مادران پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر ]و نزدیک)
برخی اولویت دارند ]و[ ایشانند و خویشاوندان ]بنابر[ کتاب الله برخی ]نسبت[ به 

بخواهید به دوستان ]مومن[ خود ]وصیت یا[  کهآنمومنان و مهاجران ]مقدمند[ مگر 
 .(احسانی کنید و این در کتاب ]پروردگار[ نگاشته شده است

ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ نه تنها از خود مومنان به آنان سزاوارتر  کهناـ همچن4
ابراهیم، ابراهیم است! بار  کهآنهیم نیز سزاوارتر است، حال است، بلکه او به خود ابرا

 :دیگر در سیاق قرآنی، اینجا از لفظ نبی به جای رسول استفاده شده است

﴿ 
ْ
ؤ
ُ ْ
ُ َوِلیُّ اِل وا َوَّللاَّ

ُ
َمن

َ
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َبُعوُه َوَهذ

َّ
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َّ
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َ
ْول
َ
 ِمِنیِإنَّ أ

َ
]آل  ﴾ن

 [۶۸عمران: 

ند اترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردهدر حقیقت نزدیک)
 .(و این نبی و کسانی که ]به آیین او[ ایمان آوردند و الله ولی مومنان است

ـ سیاق قرآنی از نبی به این صفت که ایشان شاهد و بشارت دهنده و هشدار دهنده و 5
 :است سخن گفته استچراغ روشنگر 

اَک ﴿
َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ا أ

َّ
ِبیُّ ِإن

َّ
َها الن یُّ

َ
ًرا شاهدا َیا أ ِ

 
ِذیًرا َوُمَبش

َ
ى َوَداِعًیا( ۴۵) َون

َ
ِ  ِإل ِنِه  َّللاَّ

ْ
 َوِسَراًجا ِبِإذ

 [۴۶ ـ ۴۵: احزاب] ﴾ُمِنیًرا

( و دعوت کننده به 45ای نبی ما تو را شاهد و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم ))
 .(الله به فرمان او و چراغی روشنگرسوی 
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گوید که برای پیروانش الزامی آیا در این سیاق قرآن دربارٔه امور شخصی نبی سخن می
نیست یا برعکس به صراحت سخن از وجوب پیروی و اطاعت و انقیاد از ایشان به میان 

 آورده؟

 آمده نه لفظ« نبی»ـ واالترین جایگاه ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ همراه با لفظ 6
 :رسول

ْسلِ ﴿
َ
ُموا ت ِ

 
ْیِه َوَسل

َ
وا َعل
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 [۵۶]احزاب: 

و اید بر افرستند. ای کسانی که ایمان آوردههمانا الله و مالئکٔه او بر پیامبر درود می)
 .(و سالم فرستید درود

درود بر پیامبر ـ صلی الله  کهاینآیا آمدن لفظ نبی در این آیه بیهوده است؟ با علم به 
ـ تنها به معنای گفتن درود نیست بلکه همچنان پیروی و اقتدا به سنت ایشان  علیه وسلم 

 .است )و همینطور رد آزار کسانی که سعی در الغای سنت ایشان دارند(

یان رسول و نبی تفاوتی نیست زیرا برخی از آیات کریمه ایشان را بدون ـ در حقیقت م7
 :یک از دو لفظ پیشین مورد خطاب قرار داده است. برای مثالاشاره به هیچ
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 [۶۵]نساء:  ﴾ق

تو را در مورد آنچه  کهآنآورند مگر ولی چنین نیست؛ قسم به پروردگارت ایمان نمی)
هایشان ای در دلمیان آنان مایٔه اختالف است به داوری گیرند سپس از حکمی که کرده

 (احساس ناراحتی ]و تردید[ نکنند و کامال تسلیم شوند
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 :و
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 [۱۰]فتح:  ﴾ن

د؛ دست کننکنند جز این نیست که با الله بیعت میو بیعت میدر حقیقت کسانی که با ت)
شکنی کند تنها به زیان خود پیمان های آنان است، پس هر که پیمانالله باالی دست

شکند و هر که بر آنچه با الله عهد بسته وفادار بماند به زودی الله پاداشی بزرگ به می
 (.بخشداو می

معنای موجود در داوری طاعت را نیز « بیعت»و « داور قرار دادن»در هر دو حالت 
شود و در مبایعه از طاعت نیز باالتر است است. البته در سیاقی دیگر بیعت شامل می

 :ـ که حتما باالتر از اطاعت است ـ همراه با لفظ نبی آمده است

﴿ 
ْ
ن
َ
ى أ

َ
َک َعل

َ
 ُیَباِیْعن

ُ
ات

َ
ِمن

ْ
ؤ
ُ ْ
ا َجاَءَک اِل

َ
ِبیُّ ِإذ

َّ
َها الن یُّ

َ
َن وَ  یا أ

ْ
 َیْسِرق

َ
ا َوَل

ً
ْیئ

َ
ِ ش

َن ِباّللَّ
ْ
ِرک

ْ
 ُیش

َ
 َل

َ
َل

 
َ

ْرُجِلِهنَّ َوَل
َ
ْیِدیِهنَّ َوأ

َ
 أ
َ
ُه َبْین

َ
ِرین

َ
ت
ْ
اٍن َیف

َ
 ِبُبْهت

َ
ِتین

ْ
 َیأ

َ
َدُهنَّ َوَل

َ
ْوَل

َ
َن أ

ْ
ل
ُ
ت
ْ
 َیق

َ
 َوَل

َ
َک ِفی یَ  َیْزِنین

َ
ْعِصین

َ إِ  ُهنَّ َّللاَّ
َ
ِفْر ل

ْ
غ
َ
َباِیْعُهنَّ َواْست

َ
وٌر َرِحیٌم َمْعُروٍف ف

ُ
ف
َ
َ غ  [۱۲]صف:  ﴾نَّ َّللاَّ

ای نبی چون زنان با ایمان نزد تو آیند که با تو بیعت کنند که چیزی را با الله شریک )
های حرامزادٔه پیش نسازند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و بچه
در ]کار[ نیک از تو  دست و پای خود را با بهتان ]و نیرنگ[ به شوهر منسوب نکنند و

نافرمانی نکنند با آنان بیعت کن و از الله برایشان آمرزش بخواه زیرا الله آمرزندٔه 
 .(مهربان است
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هر یک از این ادله برای رد این شبهه که طاعت رسول با طاعت نبی و التزام به سنت 
 .نبوی متفاوت است، کافی خواهد بود چه رسد به همٔه آن

 ی خداوند خطاب به پیامبر با لفظ نبی آمده نه لفظ رسول؟هااما چرا سرزنش

 باشد در تایید آن است« حاکم بودن سنت نبوی»علیه  کهآندر حقیقت این شبهه بیش از 
 معنایش شمار در قرآن کریم آمده باشدمعدود و انگشت« تصحیح»زیرا وقتی این چند 

 ، عالوهسلم ـ استموافقت ضمنی با دیگر سخنان پیامبر ـ صلی الله علیه و
 ﴾سازیچرا آنچه الله برای تو حالل ساخته را بر خود حرام می﴿مثال سرزنش  کهاینبر 

اشاره به حکم تشریعی عام ندارد، بلکه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صرفا چیزی را 
همینطور سرزنش گاه در سیاقی آمده که لفظ رسول یا … برای خودش حرام کرده بود

 :ذکر نشده است نبی در آن

ى )﴿
َّ
َول

َ
ْعَمی۱َعَبَس َوت

َ ْ
ن َجاءُه اْل

َ
 [۲ـ  ۱]عبس:  ﴾( أ

 (.( که آن نابینا پیش او آمد۱چهره در هم کشید و روی گردانید ))

نباید ما را از مناقشٔه معنای لفظ نبی و رسول بدون آن جدایی ادعایی  هاایناما همٔه 
دور سازد. لفظ نبی ـ به استثنای دو بار در سورٔه اعراف ـ همراه با لفظ رسول، غالبا 

ایشان  کهناچندر مرحلٔه مدنی بر ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ اطالق شده است، 
بران تنها کسی است که قرآن کریم از وی به نام علیه الصاله والسالم در میان پیام

« الرسول»با ال تعریف نام برده است. در حالی که به دیگر پیامبران با لفظ « النبی»
اشاره شده است. همٔه این قرائن عالوه بر استقرار لفظ نبی در مرحلٔه مدنی ما را به 

 آید، پسلت به شمار میرساند که مفهوم نبوت یک ترقی در مراتب رسااین اطمینان می
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ی های دیگرنبی نیز مسئولیت ﴾ای نداردرسول جز بالغ آشکار وظیفه﴿اگر بنابر قرآن 
ست اما همچنین و بدون شک عالوه بر آن، وظایف هاآندارد که حتما بالغ مبین یکی از 

های دیگری را نیز بر عهده دارد. )با فهم اختالف بین دو مرحلٔه مکی و و مسئولیت
 .توان به فهم این اختالف نیز پی برد(ی میمدن

بنابراین اگر طاعت رسول به نص قرآن واجب باشد، طاعت نبی نیز تحصیل حاصل است 
زیرا مرحلٔه نبوت در بر گیرندٔه مرحلٔه رسالت نیز هست و طاعت نبی بخشی از طاعت 

تن به گرفمسئله ـ بال تشبیه ـ … ای باشدبین این دو فاصله کهآنرسول است بدون 
ماند. در این حالت با گرفتن مدرک پزشکی عمومی و سپس مدرک تخصص می

شود بلکه تخصص نیز به آن تخصص، مدرک نخست یعنی پزشکی عمومی لغو نمی
شود. بنابراین اطاعت از رسول من باب اولی به معنای اطاعت از نبی نیز افزوده می

 1.باشدمی

 !حیلٔه دوم: ما اصال رسول نداریم

ای تر از نیرنگ نخست است. حیلٔه دوم بر الغای ریشهتر و سستین حیله رکیکا
شخصیت رسول و نبی و تفسیر کلمٔه رسول به قرآن استوار است. به این صورت این 

 .یابندجماعت یک باره از آیات اطاعت رسول خالصی می

ای که بنابر وحی رسول به معنای قرآن یا رسالت است. بنابر این، معنای رسالت با نبی»
یابد و این بر همٔه اوامری که تشویق به طاعت الله و رسولش کند تداخل میحرکت می

                                                
سدره »تحت عنوان « نماز یایمیک»موضوع به فصل پنجم کتاب  نیدربارٔه ا شتریمطالعٔه ب یبرا.  1

 .دیمراجعه کن «یالمنته
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دارد مطابقت دارد. همٔه این آیات دال بر اطاعت کالم الله است که خداوند بر رسول خود 
نازل کرده و رسول اولین کسی است که آن را به زبان آورده و نخستین کسی است که 

 .کندطاعتش میاجرا و ا

رسول به معنای قرآن است! این یعنی رسول خدا تاکنون نزد ماست و آن کتاب خداوند 
است که توسط خداوند تا روز قیامت محفوظ است. این را از سخن خداوند متعال 

 :فرمایدفهمیم که میمی

ْم ﴿
ُ
ِ َوِفیک

 
 َّللا

ُ
ْم آَیات

ُ
ْیک

َ
ى َعل

َ
ل
ْ
ت
ُ
ْم ت

ُ
نت
َ
 َوأ

َ
ُرون

ُ
ف
ْ
ک
َ
 ت
َ
ْیف

َ
  َوک

َ
ِ ف

 
ِصم ِباّلل

َ
ُه َوَمن َیْعت

ُ
ْد ُهِدَی َرُسول

َ
ق

ِقیٍم 
َ
ْست ى ِصَراٍط مُّ

َ
 [۱۰۱]آل عمران:  ﴾ِإل

شود و رسول او میان که آیات الله بر شما خوانده میرزید در حالیو چگونه کفر می)
 .(شماست و هرکس به الله تمسک جوید قطعا به راه راست هدایت شده است

شود رسول نزد ماست و هر کس به خداوند و کتاب ا تالوت مییعنی تا وقتی کتاب خد
او اعتصام ورزد خداوند او را به راه راست هدایت کرده است. این سخن تا وقتی قرآن 

منطبق است و تا قیامت قیامت محفوظ و بر  هاناو مک هانامحفوظ است بر همٔه زم
 .بندگان حجت است

شکل کامال واضحی دال بر قرآن است، مانند این کلمٔه رسول در برخی از آیات قرآن به 
 :فرمایدسخن خداوند متعال که می

﴿ ِ
 

ْجُرُه َعلى َّللا
َ
َع أ

َ
ْد َوق

َ
ق
َ
 ف

ُ
ْوت

َ ْ
ُه اِل

ْ
مَّ ُیْدِرک

ُ
ِ َوَرُسوِلِه ث

 
ى َّللا

َ
ُرْج ِمن َبْیِتِه ُمَهاِجًرا ِإل

ْ
 ﴾َوَمن َیخ

 [۱۰۰]نساء: 
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ش خارج شود سپس اهنالش از خو هر کس ]به قصد[ مهاجرت در راه الله و رسو)
 .(مرگش فرا رسد پاداش او قطعا بر الله است

کند که پس از وفات محمد ـ علیه السالم ـ دار را تقریر میاین آیه یک حکم عام و ادامه
یابد. چراکه هجرت در راه خدا و در راه رسولش ـ یعنی قرآن ! ـ بعد از نیز ادامه می

 .«ا رسالت همچنان ادامه داردوفات محمد نبی و بقای قرآن ی

 .پایان نقل قول. عالمات تعجب از سوی من است

تصور کنید! همینطور و به همین سادگی حتی بدون کمترین تالشی ـ ولو از باب 
پاشیدن خاک در چشمان ـ برای تفسیر این نظریه، معنای رسول به قرآن تغییر 

چرا؟ آیا ایرادی وجود داشت که این آیات به شخص پیامبر در دوران حیاتشان … یابدمی
هجرت به سوی  کهآنشد؟ یا ن تفسیر میو به سنت و راه و روش ایشان پس از وفاتشا

الله ـ به معنای اوامر و کتاب خداوند ـ و رسول به معنای سنت و روش ایشان علیه 
 الصاله و السالم بود؟

اش را دارند که برای طبعا اشکالی در این معنا وجود نداشت، اما این جماعت آمادگی
ه هدف خود دست به هر کاری ترین ادعاها در راها و عجیبتوجیه بزرگترین دروغ

بزنند. هدفشان چیزی نیست جز ویران ساختن سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ 
 .تا فضا برای تغییر و ذوب مفاهیم و ریختن آن در قالب مورد نظرشان فراهم گردد

تصور کنید همٔه دلیلی که این جماعت نیاز داشتند تا لفظ رسول را به معنای قرآن بدانند 
 !ضمیر در دو آیٔه کریمه بود دو

 :بخوانید
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دهد نه هیچ معنای دیگری، مانند این تنها معنای قرآن می« رسول»گاه نیز کلمٔه  »...
 :فرمایدسخن پروردگار تعالی که می

﴿ 
ً

ِصیًل
َ
َرًه َوأ

ْ
ُحوُه ُبک ِ

َسب 
ُ
ُروُه َوت ِ

 
َوق

ُ
ُروُه َوت ِ

َعز 
ُ
ِ َوَرُسوِلِه َوت

وا ِباّللَّ
ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
 [۹ ]فتح: ﴾ِلت

تا به الله و رسولش ایمان آورید و او را یاری کنید و ارجش نهید و بامدادان و )
 (شامگاهان به پاکی بستایید

 دهد!صرفا داللت بر کالم الله ادارد و مطلقا معنای محمِد رسول را نمی ﴾ورسوله﴿کلمٔه 
ت به صورت مفرد آمده و فرموده اس ﴾ورسوله﴿دلیلش این است که ضمیر در کلمٔه 

ْکَرًه َوَأِصیاًل ﴿ وه  ب  ح  َسبِّ وه  َوت  ر  َوقِّ وه  َوت  ر  َعزِّ ش الله و رسول کهاینو ضمیر مفرد یعنی  ﴾َوت 
وتعزروهما وتوقروهما »یا کالم او دو تا نیست بلکه یکی است چرا که نفرموده 

تسبیح صرفا برای الله سبحانه و تعالی است و  کهآنحال « وتسبحوهما بکره وأصیال
ْل ﴿فرقی بین الله تعالی و کالمش نیست زیرا الله تعالی در ذات و صفاتش یکی است:  ق 

ه  َأَحد   َو اللَّ  ﴾ه 

 :فرمایدو الله متعال می

وهُ ﴿
ُ
ن ُیْرض

َ
َحقُّ أ

َ
ُه أ

ُ
ُ َوَرُسول

 
ْم َوَّللا

ُ
وک

ُ
ْم ِلُیْرض

ُ
ک
َ
ِ ل

 
 ِباّلل

َ
ون

ُ
 [۶۲وبه: ]ت ﴾َیْحِلف

کنند تا شما را خشنود سازند در حالی که سزاوارتر برای شما به الله سوگند یاد می)
 .(است که الله و رسولش را خشنود سازند

« أحق أن یرضوهما»فرمود: اگر در این آیه منظور از رسول شخص محمد نبی بود می
به شکل مفرد آمده که  دهد برای همین لفظاما رسول در اینجا تنها معنای کالم الله می

 .«دال بر الله تعالی و کالم اوست
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 .پایان نقل قول از منبع پیشین

آنان در جعبٔه ادلٔه خود چیز دیگری ندارد: ضمیری اینجا و … اش همین بودهمه
ضمیری آنجا و این جدل متکلفانٔه رکیک که چرا اینطور گفت و چرا آنطور نگفت؟ پس 

و فرقی بین الله و کالمش نیست! خداوند و کالمش از فرقی بین الله و رسولش نیست 
اگر جدال فرض کنیم که در اینجا منظور از رسول کالم الله و قرآن … این سخن پاکند

است آیا تا پیش از این لفظ تسبیح را برای قرآن شنیده بودیم؟ آیا چنین معنایی درست 
 است؟

ر اند: هبه سادگی بیان کردهاما درست همان چیزی است که علمای تفسیر بدون تکلف 
گردد که فعل شایستٔه اوست: در این آیه تعزیر )یاری( برای پیامبر ضمیر به کسی برمی

و السالم و تسبیح برای الله عزوجل است و مانعی ندارد لفظ توقیر  ةعلیه الصال
ُ  ﴿همین مساله دربارٔه اشارٔه آنان به آیٔه … )بزرگداشت( برای هر دو باشد

 
  َوَّللا

ُ
ُه َوَرُسول

وهُ 
ُ
ن ُیْرض

َ
َحقُّ أ

َ
نیز صادق است، زیرا رضای رسول حتما تابع « یرضوهما»به جای  ﴾أ

اصال معنا ندارد که منظور خشنودی کالم الله یا خشنودسازی  کهنارضای الله است چن
ای مانند این آیٔه کریمه معنای قرآن قرآن باشد. آیا این معنایی دارد که رسول در آیه

 :باشدداشته 

﴿ 
َ
ون

ُ
َیک

َ
ٌک ف

َ
ْیِه َمل

َ
ِزَل ِإل

ْ
ن
ُ
 أ

َ
ْوَل

َ
ْسَواِق ل

َ ْ
ی ِفی اْل َعاَم َوَیْمش ِ

َّ
ُل الط

ُ
ک
ْ
ُسوِل َیأ ا الرَّ

َ
وا َماِل َهذ

ُ
ال
َ
َوق

ِذیًرا
َ
 [۷]فرقان:  ﴾َمَعُه ن

 ایرود؟ چرا فرشتهخورد و در بازارها راه میو گفتند این چه پیامبری است که غذا می)
 (ده تا همراه وی هشداردهنده باشد؟به سوی او نازل نش
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در روز قیامت ـ روزی که مال و فرزند یا تماشاچی و  در حالی که حاضرماینجا 
این را  همٔه مسئولیت آن را برعهده بگیرم ستایشگر و نکوهشگر سودی ندارد ـ

کند و مانند افعی برای گیری می: کسی که اینجا و آنجا ضمایر را پیگویممی
خزد حتما از کسانی نت پیامبر ـ علیه الصاله و السالم ـ در نصوص مینابودسازی س

 :اش صادق استاست که این سخن پروردگار تعالی درباره

ِه ﴿
َ
ن
ْ
ِفت

ْ
اَء ال

َ
ُه اْبِتغ

ْ
اَبَه ِمن

َ
ش

َ
 َما ت

َ
ِبُعون

َّ
َیت

َ
 ف

ٌ
ْیغ وِبِهْم زَ

ُ
ل
ُ
ِذیَن ِفی ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
 [۷: ]آل عمران ﴾ف

جویی از متشابه آن پیروی ن انحراف است برای فتنههایشااما کسانی که در دل)
 (.کنندمی

  



73 
 

 !شودیم رینماز عصر ابوجهل د ی: وقتهایناقرآن
 یسوال دانندیم «یقرآن»که خود را  یبا کسان ییارویهنگام رو یدوستنیهر مسلمان د

چطور قرار  یمسلمان بدون در نظر داشتن سنت نبو کی: سازدیرا مطرح م یهیبد
که عمال  کندیوارد م ییسوال منکران سنت را به هزارتو نیاست نماز بخواند؟ پاسخ به ا

 هاآن ی! نماز براخوانند؟یاصال نماز هم م «هایقرآن» ای: آشودیم یسوال منته نیبه ا
 دارد؟ یفرض است؟ شکل خاص هانامسلم گریمانند د زین

دارند  یآگاه شاننیرکن دوم د یعنیمسلمانان نسبت به نماز  تیاز حساس هایقرآن
 ثیارکان اسالم هم از حد هٔ یقض نیندارند چون خود ا یباور نیچن های)طبعا قرآن
تعجب حق آنان  نیکه انگار ا دهندیجلوه م یرا طور هیقض هاآن!( اما شودیبرداشت م

یاست و شما دربارٔه نماز م یقرآن کاف مییگویبه شما م: »ندیگویاست و مثال م
 «ملعون توانسته شما را به صف خود درآورد! سی! ابلدیهست یعجب مشرکان د؟یپرس
به پرسش  دوستنیمسلمان د کیاز سوال  یشکل سوال ما در چشم به هم زدن نیو بد

شرک نزد  فاتیکه همٔه تعر دید می! در ادامه خواهشودیم لیتبد نیلع سیسرباز ابل کی
نازل  نیا یساختن سنت با قرآن است. انگار قرآن برا کیجماعت منحصر به شر نیا

ها و به بت یربط گریشرک د… کند یریقرآن و سنت جلوگ ختنیشده که از درهم آم
 است! یندارد بلکه منظور از شرک، باور داشتن به سنت نبو میمفاه ای تیطواغ

یجماعت تنها م نیقل قول از رهبر امتهم به مبالغه نشوم شما را با چند ن کهآن یبرا
 :کنمیم یسخن عذرخواه نیا یاز آن البته بابت رکاکت و ابتذال محتوا شی. پگذارم
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کتب کردم  گریو د یو نقد کتاب بخار یسن راثیشروع به مناقشٔه م یاز وقت …»
تعداد رکعات  م؟یبود: پس چطور نماز بخوان نیبا آن روبرو بودم ا شهیکه هم یپرسش

 آمده است؟ میقرآن کر یآن در کجا تیفینماز و ک

 کردمیم رادیدر مساجد مصر ا یالدیکه در اواخر دهٔه هشتاد م یاهر خطبٔه جمعه در
پاسخ  نیسوال پاسخ دهم و از کثرت ا نیبه ا شدمیپس از نماز مجبور م یهادر بحث

 یاگوشه ستیکه به قرآن قانع نرا  یهر فرد شدمیخسته و دلزده شده بودم. مجبور م
ودم را با خ یدارخنده شنهادیتنگنا پ نیکنم. در اوج ا رارتک شیببرم و همان پاسخ را برا

و دستگاه پخش را با خودم  کنمینوار ضبط م یمطرح کردم و به خود گفتم پاسخ را رو
 نیشیبه خودم زحمت تکرار ندهم و به مجرد مطرح شدن سوال پ گریتا د برمیم

موضوع  نیدربارٔه ا یگرفتم کتاب کوچک میدستگاه را روشن کنم. سپس تصم
 .«…سمیبنو

نماز در قرآن »پرداخت به عنوان  میمقاله به آن خواه نیاست که در ا یهمان کتاب نیا
 ینوشته شده است و بر رو« است یقرآن کاف»کتاب  سندٔه یکه به دست همان نو «میکر
 موجود است.« اهل قرآن» تیسا

 :دیگویم وا

 و یو کژ یکاراز متهم ساختن پروردگار و قرآن او به کم میکنندگان قرآن کر بیتکذ»
سوال را  نیو ا کنندیناتوان نشان دادن قرآن تالش م یندارند و برا یینقص و ابهام، ابا

 زیو آن چ زیچ نیقرآن آمده است؟ ا ینماز در کجا یچگونگ لیکه تفص سازندیمطرح م
 قرآن است؟ یکجا
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آنان  یکژ تواندینم یقرآن اتیکتاب با وجود آن همه آ نی: امییگویهمان آغاز کار م از
 «…ندارند مانیا میتمام ـ به قرآن کر یآنان ـ به سادگ رایرا اصالح کند ز

و  میشویقرآن م «گربیتکذ»نماز  یادا یبه مجرد پرسش دربارٔه چگونگ بیترت نیبد
 یجهنم گرید انیبه ب ای م،یپروردگار اتیتخطئٔه آ یما در حال تالش برا ن،ینه فقط ا

 :میهست

ِذ ﴿
َّ
ایَ آ یَسَعْوا فِ  َن یَوال

َ
َجِح  َن یُمَعاِجزِ  اِتن

ْ
ْصَحاُب ال

َ
ِئَک أ

َ
ْول
ُ
 [۵۱]حج:  ﴾ِم یأ

[ کنندی]و گمان م کوشندیما م اتیکه در ]تخطئه و ناتوان نشان دادن[ آ ی)و کسان
 هستند آنان اهل دوزخند(.عاجز کنندگان ما 

 …نینه فقط ا و

 نیکه هنگام خواندن ا یدر مواضع گوناگون« مسلمانان» نیبر عقل ا طانیش تسلط»
 .ابدییجلوه م رندیگیکتاب م

و  یو به سبب خستگ شوندیکتاب دچار مالل م نیدر ا یقرآن اتیاز کثرت آ یبرخ
نماز در »کتاب  نیکه اصال عنوان ا کنندیاز فهم آن فرار کرده و فراموش م یگردانیرو

قرآن استناد کند  اتیاست که اساسا به آ نیآن هم یاست و روش جستجو «میقرآن کر
 …!«دیایرا خوش ن گرانیاگر د یحت

عادت  ایکننده بودن آن خسته یکتاب نه برا نیاحساس مالل شما از خواندن ا یعنی
 …گرددیکتاب برم نیاست که به خود ا یاسباب گرید ایآن  انینداشتن شما به روش ب

 هنگام دی)خالصه مواظب باش… ملعون بر شماست طانیتسلط ش لشیبلکه تنها دل
 !(دیخواندن کتاب من چرت نزن
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است  یبلکه برعکس، لبخند ستیمالل ن ای یکتاب اصال خستگ نیهر صورت مشکل ا در
 …منطق کتاب بر لبانتان خواهد آمد دنیکه با د

اوند خد اتیتخطئٔه آ ینوع قتیدر حق یسوال نیگرفت چن جهینت سندهینو کهآناز  پس
 یهاکه پاسخ داندیاست مجبور است به سواالت مردم دربارٔه نماز پاسخ دهد هرچند م

یم انیکرده ب یدستشیپ نیهم یبرا کندی( را قانع نمینصف عاقل ای) یعاقل چیاو ه
قانع نشدن  نیا ب،یترت نیو بد کندیرا اصالح نم گرانپرسش یفکرکتاب کج نیکه ا دارد

 .کندیم لیخود تبد هیخود نه عل یبرا یرا به حجت

 «سابقهیب»بدون شک  آوردینماز در قرآن م تیفینبودن ک هیتوج یبرا شانیکه ا یلیدال
 پاسخ به خرج داده و نیا افتنی یبرا یاریالبد تالش بس شانیکه ا میبگو دیاست و با
 است. گانهیب یایکه استدالل او با هر منطق و روش علم میبگو دیباز هم با

عرب  رایو اوقات نماز را ذکر نکرده ز یو چگونگ تیفیاست که قرآن ک نیاو ا استدالل
 دانستندیم زیمسلمانان ن جهینماز را بلد بودند و در نت شیو مشرکان قر تیجاهل

به ذکر دوبارٔه آن در قرآن نبود و آموزش  یازیبه نظر او ن نیند بنابراچگونه نماز بخوان
 !آمدیبه حساب م یکشکه بلد بودند وقت ینماز

قرآن آنقدر که از برپا داشتن نماز سخن گفته  کهاین! جز چیه ست؟یچ شانیا لیدل اما
بعد  ریاول بپذ»خود و بنابر مبدا  شیاز پ شانیا نیدربارٔه خود نماز سخن نگفته بنابرا

از جمله ابوجهل و ابولهب و  تیکه عرب جاهل دهیرس جهینت نیبه ا« استدالل کن شیبرا
اما در نمازشان  آوردندیم یپنجگانه را به جا ینمازها نیامشرکان مانند ما  گرید

هل مثال ابوج کهاین یعنی) دادندینشان م یتوجهیخاشع نبودند و نسبت به آن ب



77 
 

قرآن از آنان خواسته که نماز را برپا  نیهم یو برا!(… خواندیم رینمازش عصرش را د
مشکل نماز  نگونهیو ا …«مازخشوع به عالؤه محافظت از ن» یعنیدارند و برپا داشتن 

 !شودیحل م

 :دیگویم او

ْر فِ ﴿: دیفرمایم لیمتعال دربارٔه اسماع خداوند»
ُ
ک
ْ
اِب ِإْسَماعِ  یَواذ

َ
ِکت

ْ
  َل یال

َ
 َصاِدق

َ
ان

َ
ُه ک

َّ
ِإن

بِ 
َّ
 َرُسوَل ن

َ
ان

َ
َوْعِد َوک

ْ
  ای  ال

َ
ان

َ
ُمرُ یَ َوک

ْ
ِه َمْرِض  أ ِ

 ِعنَد َرب 
َ
ان

َ
اِه َوک

َ
ک ًلِه َوالزَّ ُه ِبالصَّ

َ
ْهل

َ
 ۵۳: می]مر  ﴾ای  أ

د بو امبریپ یااو درست وعده و فرستاده رایباد کن ز لیکتاب از اسماع نی)و در ا [۵۴ –
و همواره نزد پروردگارش  دادی( و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان م54)

 بود(. دهیپسند

 لیجدش اسماع تیتا دوران محمد که اوامر پروردگارش و وص شیادا یبا چگونگ نماز
 که در آن آمده است: یتیبه تواتر حفظ شده، وص دادیرا انجام م

ِه وَ 
َ

ًل َک ِبالصَّ
َ
ْهل

َ
ُمْر أ

ْ
 ﴿َوأ

َ
ِبْر َعل

َ
)و خانوادٔه خود را به نماز فرمان ده  [۱۳۲﴾ ]طه: َهایْ اْصط

 باش( بایو خود بر آن شک

 بودن بر نماز است. بایشک یبر نماز در سلوک و در قلب همان معنا محافظت

که خداوند متعال به  یتیفیو محمد، مردم عرب نماز را با همان ک لیدوران اسماع انیم
ساخت کعبه در  نیکه در ح ی. هنگامدانستندیآموزش داد م لیو اسماع میابراه

 گفتند: شانیدعا
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ا ُمْسِلَم ﴿
َ
ن
ْ
ا َواْجَعل

َ
ن ر ِ  ِن یْ َربَّ

ُ
َک َوِمن ذ

َ
ایَّ ل

َ
ا ِتن

َ
ن
َ
اِسک

َ
ا َمن

َ
ِرن
َ
َک َوأ

َّ
ْسِلَمًه ل ًه مُّ مَّ

ُ
 [۱۲۸]بقره:  ﴾أ

مسلمان )فرمانبر( خود  ی]فرمان[ خود قرار ده و از نسل ما امت می)پروردگارا ما را تسل
 آور[ و مناسک ما را به ما نشان ده( دی]پد

 «…مناسک است نیترنماز مهم و

دربارٔه  یاهیکه در آن آ آوردیم رونیرا ب یانخست برگه د؟یدیرا د «یاسه برگه» روش
 یاسپس برگه… شان دربارٔه نمازبه خانواده شانیا هٔ یالسالم آمده و توص هیعل لیاسماع

وسلم و سپس  هیالله عل یصل امبرمانیخطاب به پ مهیکر هٔ یهمان آ یحاو آوردیم گرید
یم جهیندارد و نت نیشیپ هٔ یبه دو آ یعنوان ارتباط چیکه به ه کندیبرگٔه سوم را رو م

 دی. از کجا فهمدانستندیم «تیفیک نیبا هم»و محمد نماز را  لیاسماع نیکه عرب ب ردیگ
 دانستند؟یکه م

 :دیگویم شانیا

و روش نماز را  خواندندینماز م انیشیقر نیو همچن تیکه عرب در جاهل ییآنجا از»
نازل شد و آنان را به  یاتیدر مکه آ کردندیو برپا نم« اقامه»اما نماز را  دانستندیم
به محافظت از نماز و مرتکب نشدن شرک و گناهان و خشوع  یعنینماز امر کرد « اقامٔه »

ها آمده سوره نیدر ا یامر به برپا داشتن نماز در مدت مک المث ینماز. برا یدر ادا
 .3۱ هٔ یو سورٔه روم آ 3 هٔ یآ یو شور 2۹و  ۱۹ اتیاست: سورٔه فاطر آ

 نیبنابرا کردندیم شیآنان عمال با نماز آشنا بودند و ادا رایرا به آنان آموزش نداد ز نماز
برپا داشتن نماز با خشوع و محافظت  یعنی دادندینمرا به انجام آنچه انجام  هاآنصرفا 
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نفس  بیو تهذ یسلوک اخالق ینماز به نقش خود در ارتقا کهآنبر نماز امر کرد تا 
 «…بپردازد

که اگر  دیآیم شیسوال پ نیحرف درست است، اما باز ا نیکه ا میموقتا فرض کن دییایب
را  نیا ایآ دانستندینماز و اوقاتش را م یادا اتینماز و روش نماز و جزئ تیعرب جاهل

 اقوال و قیاز طر ایگرفته بودند  ادی( می)مثال صحف ابراه یکتاب آسمان کی قیاز طر
 نهیبه س نهیخودشان س نی( که بلیو اسماع میحالت ابراه نیا)در  امبرانیپ ماتیتعل

ت ـ سوال واضح است ـ اگرچه حرف ما فرض اس نینقل کرده بودند؟ پاسخ به ا
 یرویپ لیو اسماع میحق دارند از سنت ابراه تیچطور است که عرب جاهل نیبنابرا

حرف همٔه  نیا رشیمجرد پذ م؟یباش امبرانیسنت خاتم پ رویپ میکنند و ما حق ندار
نماز را به همان روش  تی. اگر عرب جاهلکندیم رانیرا از اساس و هایقرآن نیا دٔه یعق

 تیروا قیآنچه از طر رشیپذ یعنی نیا کردندیوسلم ـ ادا م هیالله عل یـ صل امبرمانیپ
ل اص نیا رشیاست و پذ دهی( نسل به نسل به آنان رسیکتاب آسمان کی) نه  نیو تلق

تا  میتریاول امبرمانیو قطعا ما نسبت به سنت پ میریآن را بپذ شهیهم شودیباعث م
 مشرکان مکه!

 اندیمنهج مدع نیاصحاب ا کهناالعرب چن رهیـ باز هم به فرض ـ اگر عرب جز ایثان
 یاز چگونگ یچه بود که اطالع هانیسرزم گریگناه د دانستند،یآن را م ینماز و چگونگ

 هاآنکه جلوتر از  یگریبعدها روش نماز را از مسلمانان د زیآنان ن اینماز نداشتند؟ آ
 روانیود: آنچه پشکل خواهد ب نیصورت روش نقل به ا نیابودند فرا نگرفتند؟ در 

س سپ د،یما رس امبریبعد از خود منتقل کردند تا به پ یهابه نسل لیاسماع ای میابراه
 یدر حال هااینهمٔه … او همان روش را به گوشه و کنار جهان منتقل نمودند روانیپ
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 شودیباعث نم نیا ایآ! ستیموجود ن یکتاب آسمان چیروش نماز در ه نیاست که ا
همان  قایدق نیا ابد؟یب یشتریب تیما مصداق امبریپ یهاکارها و گفته یمنبع نقل شفاه

 کنند. رانشیاز اساس و کنندیم یسع هاایناست که  یمنبع

و سجود و  امیمانند رکوع و ق ییهائتیـ و باز هم جدال و فرضا ـ نماز که تنها ه ثالثا
. نماز شودیه ماست که در آن خواند یقرآن نی. نماز همچنستیاوقات پنجگانه ن

واقعا  هااین ایخوانده است. آ دیحداقل سورٔه فاتحه است که در هر رکعت با نیهمچن
که  کنندیواقعا تصور م ایآ دانستند؟یفاتحه را م رٔه که مشرکان مکه سو کنندیفکر م

وسلم ـ در مکه شناخته شده بود؟  هیالله عل یبزرگوار ـ صل امبریقرآن قبل از نزول بر پ
که قبال معروف بود افزوده شده )به نماز مردم افزوده  یاگر معتقدند که قرآن به اعمال

)البته اگر فرض  دهدیم ادیبه مسلمانان  را زیچ نیکه ا اورندیاز قرآن ب یاهیآ دیشده( با
 معتقد به خواندن سورٔه فاتحه در نماز باشند(. هاآنکه  میکن

 یلشک نیاست که مشرکان عرب نماز را به هم لیدل نیبر ا یسه فرض ـ که همه مبن نیا
 یاستدالل از اساس کاف نیکردن ا رانیو یـ برا شناختندیم میآوریکه ما به جا م

استدالل باور داشته باشد، اما  نیبه ا یعاقل چیه ستیالبته باور دارم که ممکن ن… است
آدم هر آنچه  شودیخواه باعث مو اعتقاد بر اساس دل سنف یدر کنار آن معتقدم هوا

 .ندیبب بایعاقالنه باشد را ز ریغ

اساس  رایز میبه جدل و فرض کردن ندار یازیآنان ن یابطال ادعا یما برا قتیدر حق اما
 یمتناقض با ادعا «اتیآ» یساختن برخ یو مخف یتردست ازمندین «یاسه برگه»روش 

نماز پرداخته است و « برپا داشتن»قرآن صرفا به سخن دربارٔه ادعا که  نیآنان است؛ ا
 بس.
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اساسا  رایامر به برپا داشتن نماز فقط متوجه مومنان و مسلمانان است ز اتی: آاوال
ندارد مگر پس از جدا شدن آنان از  ییسخن گفتن از نماز با مشرکان و کفار معنا

به عقل  مانیا کهآناز  شیکه کفار را پباور کرد  توانیم ایآ …یپرستمنظومٔه کفر و بت
 م؟یبرپا داشتن نماز امر کن ایبه نماز  ابدیو قلبشان راه 

نماز از آنچه واردش شده و محافظت از  شیرایو یعنیاقامٔه نماز  کهاین: فرض ایثان
السالم  هیعل مینماز به دوران ما قبل ابراه نیا شودیـ باعث م ینماز ـ با شناخت قبل

با همان  داشتند،یبرپا م میکه قوم ابراه میداریرا برپا م یما نماز یعنی نیا… باز گردد
 گرید یبر احتمال لیکافر بودند و دل میقوم ابراه کهآن)حال  اتاعمال و همان اوق

 :دیگویم شیدارد که در دعا ییالسالم چه معنا هیعل میسخن ابراه نی( وگرنه امیندار

﴿ ِ
ِن َرب 

ْ
ر ِ  َم یُمقِ  یاْجَعل

ُ
ِه َوِمن ذ

َ
ًل ْل ُدَعاء یِت یَّ الصَّ بَّ

َ
ق
َ
ا َوت

َ
ن  [۴۰: می]ابراه ﴾َربَّ

 (ریمرا بپذ یپروردگارا و دعا ز،ی)پروردگارا مرا برپا دارندٔه نماز قرار ده و از نسل من ن

ر نماز باشد نه صرفا نمازگزا« برپا دارندٔه »که  خواهدیاز پروردگارش م میابراه نجایا
 !دانستهیقوم خود نماز را م قیو از طر ترشیاو پ یعنی هایبنابر نظر قرآن نیو ا

اقامه و برپا داشتن نماز  یبه عنوان معنا« خشوع و محافظت بر نماز»: انتخاب ثالثا
بزرگ برپا داشتن  یکوچک کردن معان یاست برا یو عمد ینشیگز کردیرو کیصرفا 

 .ستین یمعان نیمجال ذکر ا نجاینماز که متاسفانه ا

خطاب قرار داده  نیآن هستند ـ کافران را چن یقوم مدع نیـ که ا می: قرآن کرچهارم
 است که:

ْم ِد ﴿
ُ
ک
َ
ْم یل

ُ
ک
ُ
 [۶]کافرون:  ﴾ِن یِد  یَ َولِ  ن
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 خودم( یمن برا نیخودتان و د یشما برا نی)د

 کهآنبدون  میسروکار دار گریکدیما با دو منظومٔه متفاوت و کامال جدا از  یعنی نیا
است  یکه مدع هایقرآن خیمعنا که سخن ش نیبه ا… باشد هاآن انیم یشعائر مشترک

 نیشیپ نیشوائب از د یبردن برخ نیاز ب یبرا یاصالح فهٔ یوظ کیصرفا  امبریپ فهٔ یوظ
 خودم! یمن برا نیخودتان و د ین شما برای: دستین حیاست به نص قرآن صح

… اندرا گفته و خودشان باورش کرده یدروغ هایمورد است: قرآن نیترمهم: که پنجم
ود ز یلیخ یکه در دوران یاهیگفته سخن فقط از برپا داشتن نماز بوده؟ در آ یچه کس

 نازل شده آمده است:

﴿ 
َ
َرأ
َ
 یْ أ

َ
ِذ  ت

َّ
َهییَ  یال

ْ
ى۹) ن

َّ
ا َصل

َ
 [۱۰ـ  ۹]علق:  ﴾( َعْبًدا ِإذ

 (.گزارد؟یرا آنگاه که نماز م یا( بنده۹) داشتیکس را که باز مآن یدید ای)آ

باز  یکفار مکه از نماز دینخواهد داشت. چرا با ییمعنا هایحسب نگاه قرآن هیآ نیا
زودهنگام  یاکه باز هم در مرحله یگرید هٔ یبدارند که خودشان با آن آشنا بودند؟ در آ
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( دربارٔه 40) پرسندیم گریکدیها از باغ انی( در م3۹دست راست ) ارانی)به جز 
 (.می( گفتند ما از نمازگزاران نبود42شما را به دوزخ در آورد؟ ) زی( چه چ4۱مجرمان )

دربارٔه  یعنیاست، « مجرمان»و سخن دربارٔه … ! نه برپا دارندگان نمازنمازگزاران
 …ندیکه قرار است به آتش در آ یکافران

دارند چه؟ حداقل بنابر آنچه در کتاب مورد  مانیبه آن ا هایکه قران یدربارٔه نماز اما
 نظر ما آمده است؟

ر و خشوع به دو یحالت درون کیهرگز نگفته که نماز صرفا  شانیا مییبگو منصفانه
آمده که نماز صرفا  نیسخن از ا اریکتاب بس نیاز حرکات نماز از جمله رکوع است. در ا

 ایباشد  حیصح تواندیم اقیسخن بر حسب س نیکه ا« هدف»است نه  «لهیوس» کی
امد بن «یاخالق یترق» یبرا یرا صرفا عامل لهیسو نیتالش دارد که ا سندهیغلط، اما نو

 یاز آن است که آن را محدود به ترق شیاهداف نماز ب رایز ستین حیکه آنچنان صح
 .ستیچ قایمنظور او دق میاگر بدان ژهیبه و میبدان یاخالق

 نیانکار نماز با ا یرهبرشان مدع ای هایکه قرآن ستمین یمدع نجای: اکنمیم تکرار
 یبرخ دیبدگمان باشم )شا دی. اما اجازه دهمیشناسیباشند که ما م یحرکات معروف

باشد که انکار نماز  نیا یواکنش آنان برا نیا دیشا می!( و بگوشهیمثل هم ندیبگو
 نیا… انکار سنت( یاخواهد داشت )بدتر از ادع نانبه همٔه دعوت آ یبد یواکنش مردم

است  لهیوس کیکه سخن به ظاهر حق آنان )که نماز  شودیم تریقو یسوء ظن من وقت
 مشکوک آمده است. یلیخ یاقیهدف( در س کینه 

 :دیبخوان
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همان برپا داشتن نماز و دادن زکات است.  یآنان از تجاوز و ستمگر دنیدست کش …»
 میتوانیمثال ما نم ی. برامیبر آن حکم کن میتوانیاست که م یبشر اسیهمان مق نیا

به  میتوانیو نم ر؟یخ ای رفتیکه خداوند متعال نماز و صدقات آنان را خواهد پذ میبدان
 فهٔ یو نه وظ میتوانی. نه مکردندیم ایر ایخاشع بودند  نمازشانکه آنان در  میببر یپ نیا

اهل  ایآنان است که آ یرونیصرفا رفتار ب میبر آن حکم کن میتوانیماست. آنچه م
ظلم  یکه به کس یآزاریمجرم؟ انسان ب ای گناهندیب ایاهل تجاوز، آ ای آزاریاند و بصلح

است که نماز را برپا داشته و زکات  یکس نما ـ هما یظاهر یـ در نگاه بشر کندینم
اگر  یساخته حت عیاست که نمازش را ضا یرا ادا کرده است. و فاجر ظالم نزد ما کس

همان  آزاریصورت است شناخت مسلمان و کافر و مشرک. ب نینماز بخواند. و به هم
مشرک همان مجرم متجاوز  ایو کافر  اشدهیمسلمان است بدون در نظر گرفتن عق

 «.…را دارد شیکه ادعا ینیاست، بدون در نظر گرفتن د ستیترور

پا گذاشتند و به  ریرا ز شانیهانامیکه پ یمشرکان متجاوز هنگام نیهم یبرا»
 یحفظ حقوق بشر یحمله بردند خداوند متعال جنگ با آنان را برا آزاریمسلمانان ب

 به اسالم قرار داد. یبندیرا همان پا یاسالم ظاهر اریواجب دانست و مع

 اسالم دو معنا دارد: انددهیکه امامان تراث از آن غفلت ورز یبر اصطالحات قرآن بنا

 یهانادارد و انس یرفتار یسلوک یمعنا نجایمسالمت است که ا اینخست: سالم  یمعنا
 نیدهند. بنابرا صشیتشخ گرانیآن را از ظاهر فرد و برحسب تعامل او با د توانندیم

 یو کس نشیو د دهیمسلمان است بدون در نظر گرفتن عق کی یآزاریهر انسان مسالم ب
که در دل  یشرک اینفاق  ای ایر ایدرجٔه اخالص  ای یکس دهٔ یاجازه ندارد که در مورد عق

 .گرددیبرم امتیبه خداوند متعال در روز ق هااین دارد نظر دهد. همه
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یکه نماز را برپا داشته و زکات را داده همان انسان ب یکس ،یاسالم ظاهر یمعنا بنابر
نمازش توجه  ای دهیبه عق کهآنیب کندیستم و تجاوز نم یاست که به کس یمسالم آزار

 ظلم و تجاوز روا ندارد. یاست که در حق کس نی. مهم امیکن

( و 42( و )غافر: ۱7ـ  2ـ  ۱معنا دارند )توبه:  کی یکفر در مصطلح قرآن ای شرک
 دو معنا دارند: نطوریهم

به آن نمره بدهند و کفر  توانندیم هاناکه انس هانادر تعامل با انس یـ سلوک ظاهر۱
در قرآن اصطالحات  نیهم یتجاوز و ظلم در حق بشر است برا ینو شرک به مع

 تیآن آمده است مانند ظلم، فسق، جرم و تجاوز. هر کس که مرتکب جنا یبرا یمشابه
را حالل شمارد او بر حسب سلوک خود  نشانقتل شود و به مردم ستم روا دارد و خو

در مورد  توانیم نیهم یبرا… ندارد اشدهیبه عق یربط نیمشرک و کافر است و ا
که در  یو نسبت به کسان کشندیرا م گناهانیکه مانند او ب یاسامه بن الدن و کسان

 اندردهکه توبه نک یتا وقت کنندیم شهیپ یاند تجاوزگرروا نداشته یشان تجاوزحق
 «…وصف کفر و شرک را به کار برد

 «خوانندیچطور نماز م اهیقرآن» یعنیاست که سوال نخستمان  بیحال عج نیبا ا ایآ
 ؟«خوانندینماز هم م هایاصال قرآن»که:  میده رییسوال تغ نیرا به ا

که به شکل  ستین ینمازگزار کس هایقرآن خیبنابر نظر ش… ندارد یسخن ابهام نیا
است که  یاست. نمازگزار کس بندیآن در آِن واحد پا یاخالق ینماز و مضمون و معان

 باشد! «آزاریب»تنها 
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اند. جانبه قرار گرفتههمه یاکه مسلمانان مورد حمله یطی! درست در شرانطوریا که
هم از لوازم  نیا ایدارد؟ آ یمعنادار یبنداز برپا داشتن نماز زمان فیتعر نیا ایآ

 م؟یبریاست که در آن به سر م یامرحله

 …داشت میخواه گرید سخنیباره  نیا در
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 فراتر از انکار سنت هست؟ یگناه ایآ
 :میکنیسوال ساده آغاز م کیموضوع را با 

جدا کرد؟  شیو باورها هاشهیشخص را از اند کیو شرح حال  رتیس توانیواقعا م ایآ
ر تصو اینباشد؟ آ یاو نشات گرفته از باور و یو رفتارها یفرد یممکن است زندگ ایآ

 گذارد؟یاو اثر نم یشخص یهاانتخابشخص بر  دٔه یعق ایبرعکس آن هم ممکن است؟ آ

از  یجدا یکه عملکرد ینیمنافق یو حت افتدیجز در موارد نادر اتفاق نم یحالت نیچن
هر  یاند، اما زندگخود موفق نبوده اتیباور خود داشتند چندان در پنهان ساختن ذهن

 .میدار مانیاست که به هر شکل به آن ا یزیاز ما به مثابٔه انعکاس چ کی

دارد. آنان نه فقط به  یترنمود واضح سندگانیو نو شمندانیدر مورد اند هیقض نیهم
ما قطعا وجود  …کنندیم زین جیو ترو دیخود معتقد هستند بلکه آن را تول یهاشهیاند

از  شهیکامل اند یاما جداساز میشویو آن را منکر نم نیا انیاز فاصله م یاهیحاش
 عملکرد قطعا ناممکن است.

یسخن نم شودیشناخته م هایکه به نام رهبر ناقرآن یشخص« شرح حال»از  نجایا
 یآگاه دهدیمنزل خود انجام م یوارهایشخص پشت د نیچرا که ما به آنچه ا مییگو

 ندارد. زین یتیما اهم یو برا میندار

 یاشهیبا اند یارتباط محکم میشخص است که معتقد نیا یااز کارنامٔه حرفه سخن
 یریبتواند تفس یشرح حال علم نیو چه بسا هم کندیآن تالش م جیدارد که در ترو

و  رندیگیاز آن بهره م یدر هجومشان به سنت نبو هایکه ناقرآن یزبان یباشد برا
 .شودیم انکه از گفتمان آن یتیراِز حما نطوریهم



۸۸ 
 

 تیشخص نیرا به عنوان زمان آغاز انکار سنت از جانب ا یابتوان نقطه ستین ممکن
او اشاره کرد  یبه رسالٔه دکترا توانیکرد اما م نییمنصور ـ تع یـ احمد صبح یازهر

یکه عوام را در خرافات فرو م 1اهل تصوف تاخته بود اتیاز شخص یکیکه در آن به 
آوردند که  یرو یاتیعت و شرکو به بد جستندیاو تبرک م گاهیکه به جا یابه گونه برد

اخراج او از دانشگاه االزهر  یاصل لیمسئله دل نیآن نبود. اما ا یرایپذ نینه عقل و نه د
ه روش ب یبندیو انکار شفاعت و عدم پا اءیانب انیم لیمانند عدم تفض ینبود بلکه موارد

نزد  ۱۹۸6به انکار سنت حداقل تا سال  رباو 2سبب اخراج او از دانشگاه شد. س،یتدر
عضو فعال در جماعت  کینداشت، چرا که او همچنان به عنوان  یاژهیو گاهیفرد جا نیا

 کهناچن کندیکه هرگز سنت را انکار نم یحضور داشت؛ گروه« دعوت حق» یاسالم
ن زما تا آن یعنی. ستین یکردیرو نیتا آن زمان نشانگر چن یمنتشر شدٔه و یهاکتاب

 3.دیاز او سلب گرد سیکه حق تدر

یرهبر قرآن»که قرار بود  یباور به انکار سنت نزد کس جیمرحلٔه پسا ازهر، به تدر در
در »او بسته شد  یهمٔه درها به رو کهآن. پس از افتی یشتریخوانده شود نمود ب «ها

ادعا  نیا کهناچن 4…«گشود شیبرا فهیکه دکتر رشاد خل یجز در دیند یبرابر خود در
 آمده است. شانیا یشخص تیحرف به حرف در سا

                                                
 منصور. یاحمد صبح خیش یاهل القرآن ـ مراحل فکر تیسا.  1

 منصور.  ی( شرح حال احمد صبحwww.marefa.orgالمعرفه ) تیسا. 2

 .نیشیمنبع پ. 3

 منصور. یاحمد صبح خیش یاهل القرآن ـ مراحل فکر تیسا. 4
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 گذارهیتبار و پا یمصر ییکایآمر کی یو شناسند،یرا نم فهیکه رشاد خل یکسان یبرا
 ( است.۱۹عدد  ی)بر مبنا یاعجاز عدد هٔ ینظر

قرآن  اتیاز آ یاهیهر آ زیو ن کردیرا انکار م یو سنت نبو فیشر ثیاحاد فهیخل رشاد
اعالم کرده بود  فهی. رشاد خلکردیتطابق نداشت رد م اشیاعجاز عدد هٔ یرا که با نظر

و قرآن به آمدن او  لیو در تورات و انج دیآیمرتب نزد او م لیاست و جبرئ امبریکه پ
بود. از جمله اصول  دهیخود برگز یرا برا ثاقینام رسول م وبشارت داده شده است 

 وانٔه ید» کیاو  گرید ییبه معنا 1بود. یانکار سنت نبو زین نیدروغ امبریپ نیبه ا مانیا
 یمال تیبودند حما یهودیکه گفته شده  یموسسات یبود اما به شدت از سو «یرسم

 ٔه یدر ژانو فهیرشاد خل… بنا کرد زونایآر االتیرا در ا یو مسجد و مرکز بزرگ شدیم
 ترور شد. ۱۹۹0سال 

ود را گش یادوست ما دروازه یـ برا یامبریپ یـ منکر سنت و مدع فهیرشاد خل نیبنابرا
 یاحمد صبح یشخص تیمتحده شد. سا االتیاو در ا یرایو در اواخر دهٔه هشتاد پذ

توسط رشاد  یامبریپ یکه رهبرشان پس از ادعا کندیمنصور )اهل القرآن( ادعا م
 ۱۹۸۱رشاد از سال  رایز ستین شیب یطبعا دروغ نیاما ا 2جسته. یتبر یاز و فهیخل

 ۱۹۸۹منصور از رشاد در سال  یاحمد صبح دارید کهآنکرده بود حال  یامبریپ یادعا
ها پس عمر رشاد و سال انیدر پا دیرابطه که هشت ماه به طول انجام نیاتفاق افتاد و ا

 بود. اشیامبریپ یاز ادعا

                                                
1   . http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa 

 منصور. یاحمد صبح خیش یاهل القرآن ـ مراحل فکر تیسا.  2
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و  یدر رابطه با انکار سنت نبو فهیمسئله است که افکار رشاد خل نیواضح است ا آنچه
طرح  ؤه یچنان که در ش افتیانتقال  هایآن به رهبر ناقرآن انیو راو ثیهجوم به اهل حد

 یکمک م فهیاز باور رشاد خل دادیکه مورد استفاده قرار م ییهاافکار خود و استدالل
 گرفت.

 دانستیچون م افتدیب یبرامیپ یتر از آن بود که به تلٔه ادعاباهوش هایرهبر ناقرآن اما
 یامحدود به عده روانشیاست تا پ یکاف یشدن هر دعوت کنشهیر یمورد برا کی نیهم

 شود. یروان یهاشگاهیآسا مارانیاز ب

 رسدیمرحلٔه دوم فرا م فه،یبا رشاد خل هایو ارتباط رهبر ناقرآن نیاز مرحلٔه نخست پس
فرد  نیا تیو هزاران سوال را دربارٔه مصداق ستیتر از وهلٔه اول نکم تیکه از جهت اهم

ع مناب نیترکه از مهم شانی)فقط قرآن( ا «یالقرآن وکف»مثال کتاب  ی. براکندیطرح م
از رهبران عرب  یکیبه دستور  رودیکتاب رهبرشان به شمار م نیترگروه و مهم نیا

( نوشته شده یفکه در آن دوره پرچم انکار سنت را به دست گرفته بود )معمر القذا
معترف است و  قتیحق نیبه ا 1کتاب نیا یدر مقدمٔه چاپ بعد سندهیاست و خود نو

 شهٔ یانتشار اند یو برا ودگذرز یآزاد به شکل شمندیاند کیاست که به عنوان  یمدع
 …کرده است یهمراه کتاتوریآن د یهاش با خواستهاهناروشنگر

نوشتن کتابش که  یبرا دیکه چرا با دهدینم حیبه ما توض« آزاد شمندیاند» نیا اما
قابل فهم است که  نیبماند؟ ا یفرصت نیاوست، منتظر چن دگاهیخالصٔه روش و د

 کیم هنگا نیکه در ا افتهیانتشار آن ن یبرا یفرصت یلیکتابش را نوشته اما به هر دل
                                                

 .«یالقرآن وکف»مقدمٔه کتاب .  1
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اب مورد دارد که کت دیاما او تاک… داده است قرار ارشیفرصت را در اخت نیحاکم عرب ا
رهبر عرب نوشته و سپس با اندوه  نیپس از مکلف شدنش توسط ا یزمانبحث را اندک

 دهیکه کش یزحمت یمقدمٔه کتابش ـ و برا یبرا یدستمزدش را ـ حت هٔ یبق کندیم انیب
 نکرده است! افتیبعد از پانزده سال در

شهرت داشت  بیو غر بیعج یو رفتارها ریحاکم عرب مورد نظر که به مزاج متغ اما
 عیتوز نیهم یبرا …دیکش تشیانکار سنت دلزده شد و دست از حما هٔ یزود از قض یلیخ

 نیتوسط هم یگرید یمال تیسخن از حما نی)همچن… محدود انجام شد اریکتاب بس
 آمده است!( انیبه م فهیحاکم از رشاد خل

گرم بود و ب پشتبه رهبران عر توانیبرد که نم یپ نیزود به ا یلیخ هایناقرآن رهبر
از مبارزه وارد شد که  دیجد یابه مرحله» یبه وضوح آمده که و یو یشخص تیدر سا

 1«.بود یو جامعٔه مدن یحقوق بشر یهاناسکوالر سازم ِن یزم اشیمحل باز

فرج فوده بود  یبا همکار 2(ندهیحزب المستقبل )آ سیتاس زین دانیم نیاول در ا قدم
. فرج فوده با صراحت تمام «یالقرآن و کف»شخص ممکن از منهج  نیدورتر یعنی

 یتفاوت شیو برا کردیاعالم م عتیرا با هر نوع باور منطبق بر شر شیمخالفت خو
از  ای( بود کردندیمنکران سنت به آن اکتفا م هبرگرفته از قرآن )آنچ عتیشر نینداشت ا

 .یسنت نبو

                                                
 منصور. یاحمد صبح خیش یاهل القرآن ـ مراحل فکر تیسا. 1

2 .http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Mansour 



۹2 
 

آغاز  یچون محمد غزال یابرجسته یهاتیرا با شخص ییهافوده سلسله مناظره فرج
ه جهت ک نیبار از ابار ختم شد. تاسفتاسف یانیمناظرات با ترور او به پا نیکرد اما ا

فوده در مناظرات با  فی)ترور( باعث شد موضع ضع یواروانهید ِی عملکرد فرد نیچن
 دیبع زیاکنون نشود. هم سیتقد «دیشه» کیهمانند  هانیدیشده و نزد ب یترور قو نیا

 شیبرا یااز فوده برده نشود و نوحه یرخ دهد و نام هانیدیبا ب یااست که مناظره
به دست  یاسالمگرا که در هر فرصت یهایتعداد قربان شودیخوانده نشود. انگار م

 اند را در شمار آورد.سکوالرها کشته شده

مرکز  نی. اوستیپ 1«توسعٔه ابن خلدون یهامرکز پژوهش»به  «هایقرآن»رهبر  بعدها
 بدنام است اریبس یستیونیصه میبا رژ یفرهنگ یسازیاز عاد حیصر تیبه سبب حما
 2.شودیشناخته م لیتوسط اسرائ یعرب یاز مراکز نفوذ خرد جمع یکیو به عنوان 

یرد نمرا هرگز  لیبا اسرائ یسازیاتهام عاد هایناقرآنکه رهبر  میرا هم بگو نیالبته ا
 3.کند

آن بود به کارش ادامه داد.  هیکه عل یاانهو تمرکز رس شیهاییمرکز با همٔه رسوا نیا
که از منابع مشکوک به پژوهشگران  یهنگفت یهادربارٔه پول یاریبس ثیحرف و حد

از جمله جمال البنا!( وجود دارد. در مراحل بعد اعالم  ی)کسان شدیمرکز داده م نیا

                                                
1 .http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Mansour 

2 .http://www.mounahada.org/modules.php?namepart=cutting&number=73 

3 .http://dostor.org/politics/egypt/10/june/30/20903 
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 نجایمرکز داده خواهد شد. ا نیکا به حکومت مصر به ایآمر یهااز کمک یشد که بخش
 کرد! لیسهم خودش کم شد( مرکز ابن خلدون را تعط یبود که حکومت مصر )وقت

 یاسیس یمهاجرت کرد و از پناهندگ کایبه آمر هایآغاز هزارٔه سوم، رهبر قرآن در
ار قر کایآمر یراستگراها تیحما بود مورد اششهیاند ستهٔ یبرخوردار شد و چنان که شا

قبال مورد است کایوفا سلطان(. آمدن او به آمر ،یافراط زیستگرفت )البته نه مانند اسالم
عنوان « خبر خوب» کیقرار گرفت و آن را  «سیباب لیدان» یاطراست افر پردازهینظر
… بود( یخبر خوب هاآن یهاو طرح ییکایجناح راست آمر ی)که واقعا برا 1کرد.

به عنوان استاد مهمان به دانشگاه هاروارد دعوت شد تا دربارٔه صلح  یاز و نطوریهم
 درس ارائه دهد! )چرا که نه؟( یو دموکراس

که با سوء  یانیبود؛ جر یراست افراط انیبه جر یرساناو کمک فهٔ یوظ نیترمهم اما
 یور که از مسجداحمد منص …کندیم یاسیس یبرداربهره یهراساستفاده از اسالم

که در  ییهاکتاب: »دیگویزنان م ادیو فر دیآیم رونیزده از آنجا بکرده وحشت دیبازد
سازمان فعال  نیتربه مهم یاو حت 2«است!! سمیرورت شهٔ یمسجدشان هست پر از اند

معروف است  هیریخ یهاتی( که به اعتدال و فعالری)سازمان کا کایمسلمانان در آمر
 3بن الدن را در خود دارد! یهاشهیکه همان اند کندیهجوم آورده و متهمش م

                                                
1   . http://www.nysun.com/foreign/identifying-moderate-muslims/5248 

2   . http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Mansour 

3   . http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Mansour 
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 یاعده توسط هیانیب نیاست. ا «سمیترور هیعل یالملل نیب هٔ یانیب»از امضا کنندگان  او
 یدار به شوراخنده هٔ یانیب نیصادر شده است. ا خوانندیعرب م یهابرالیکه خود را ل

و  یمحاکمٔه قرضاو یرا برا یالملل نیب یشده تا دادگاه میملل تقدو سازمان  تیامن
 هیانیب نیاز ا شیهفت سال پ یدهند )محمد غزال لیشکت یو محمد غزال یغنوش

که  بود نیدرخواست چه بود؟ سبب ا نیو ا هیانیب نیصدور ا لیاما دل… درگذشته بود!(
مبارزه با اشغالگران در  دییدر تا یگوناگون فتواها یهافوق در دوره یهاتیشخص

 نیا یرا پا شیامضا هایکه رهبر ناقرآن یصادر کرده بودند. هنگام نیعراق و فلسط
)و احتماال  نیبه عنوان نخست یاز و یامضاکنندگان با خوشحال گرینهاد د هیانیب

 کیاو  یفوق را امضا کرده بود و ادعا کردند امضا هٔ یانینام بردند که ب ی( ازهرنیآخر
 1!رودیبه شمار م یشرع دییسند تا

 2«صلح و تسامح یبرا هاییکایآمر» تیجمع سیدر تاس نیهمچن هایناقرآن رهبر
هستند که  یافراد تیجمع نیا سیدر تاس یو یاصل کیمشارکت داشت، اما دو شر

 است. یکاف یهرگونه اتهام یبرا هاآنمجرد شراکت با 

 ریو مد انگذاریاست، بن ستیونیصه یهودیفعال  3نخست چارلز جاکوب کیشر
سازمان  نیا ی. هدف رسم«یهودی یفرمانده یپروژٔه داوود برا»تحت نام  یسازمان

                                                
http://www.freemediawatch.org/24-041104/thadman.htm 

1   . http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=30139 

2   . http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Mansour 

3   . http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Jacobs_(political_activist) 
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ٔه ستار زیذکر شده و نشان موسسه ن لیاسرائ تیآرا در دفاع و تقو یو سازمانده جادیا
 و ورکیویدر بوستون و ن یدفاتر التیکتش نیاست. ا دیو سف یداوود در دو رنگ آب

 دارد! یاشغال نیفلسط

موسس در  کیو شر یهراساسالم انیدر جر تیمعروف به عضو نطوریهم جاکوب
خوانده « کامرا»است که به اختصار  «انهیمربوط به خاورم یهادقت در رسانه اتیه»
را  یو جهان ییکایآمر یهارسانه لیموسسه همانند سگ نگهبان اسرائ نی. اشودیم

 1آن بپردازد. هیبه هجوم عل لیسرائا هیعل یتحت نظر دارد تا در صورت مرور هر خبر
 یهااز رسانه یبرخ رایشد ز سیتاس ۱۹۸2به لبنان در سال  لیکامرا پس از حمله اسرائ

 ارائه داده بودند. «یلیضد اسرائ» یریدر آن زمان تصو ییکایآمر

دانشگاه هاروارد به راه انداخت تا  هیعل فشار یبرا یاگسترده نیکمپ نطوریهم جاکوب
 یکرس سیتاس یوقت حکومت امارات( برا سی)رئ انیآل نه دیزا خیش یکمک مال

 2!رفتیرا نپذ یکمک مال نیفشار، ا ریدانشگاه را رد کند. هاروارد ز نیدر ا یپژوهاسالم
 «کییموزا»تحت نام  یااز پخش برنامه یریجلوگ یمشابه را برا ینیاو کمپ نطوریهم

                                                
1   .
http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_for_Accuracy_in_Middle_East_Reporting_
in_America 

2   . http://www.rense.com/general76/who.htm 
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یرا پخش م انهیخاورم هاونیزیتلو یهااز برنامه ینیبرنامه گلچ نیا 1به راه انداخت.
 هم پخش شود! لیاسرائ هیعل یزیها چبرنامه نیدر ا دیبهانه که شا نیبه ا کرد،

دانشکدٔه  یعلم اتیاو عضو ه 2نام دارد. «لیه سیدن»موسسه  نیدوم در ا شخص
نام او به سبب  رایهراس است. اخاسالم یاانهو رس یاسیفعال س نیبوستن و همچن

در  یمرکز تجارت جهان یکیدر نزد یساخت مسجد هیعل نیکمپ کیمشارکت در 
 هیرا عل دتریمشابه و بلکه شد یزارکار نطوریاو هم 3.شودیم دهیشن اریبس ورکیوین

ست به راه بوستون در ماساچو یکیدر نزد یمسجد در تقاطع راکزبر کیساخت 
 نیحمالت بود آنطور که مسئوالن ساخت ا نیا زٔه یمنصور سِر ن یانداخت. احمد صبح

 هیشاهد از داخل جامعٔه مسلمان عل کیبه عنوان  یخواند. سخنان و «یوهاب»مسجد را 
 یگناهیاثبات ب یمسجد به کار رفت. بعدها مسئوالن ساخت مسجد برا نیا نسازندگا

 4دادگاه کردند! میتقد هایرهبر ناقرآن هیرا عل یتیخود شکا

                                                
1   . http://www.rense.com/general76/who.htm 

2   . http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Hale 

3   . http://newenglishreview.org/blog_display.cfm/blog_id/29252 

4   . http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Mansour 
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 نیا ریکرد. مد سیتاس 1«سمیپلورال یبرا یمرکز اسالم»را تحت نام  یمرکز نیهمچن او
راحت خود را از  یلیکه خ یاست. کس یهودیشوارتز است که پدرش  نیمرکز، استف
 2!کندیم یکاران معرفنومحافظه

 یبرخ یبرا دیشا د؟یگویبه ما م هایرا دربارٔه رهبر ناقرآن یزیها چه چشراکت نگونهیا
باالتر از انکار  یگناه ای: آکنمیسوال را مطرح م نیرا آشکار کند، اما من ا زیهمه چ نیا

ما ا… است یصرفا تصادف یکه گفت ییهااینهمٔه  ندیبگو یبرخ دیسنت هست؟ )شا
 (.طلبدیم ییباالحماقت  یزیچ نیگفتن چن

 برسانم: انیمسالٔه مهم که دوست دارم گفتارم را با آن به پا دو

مشکوک ـ در بارٔه همٔه  یهایبانیو پشت یکه گذشت ـ کمک مال یفاتی: همٔه توصاوال
که  ستندین هیریخ یهاموسسه یغرب یهانا. سازمکندینم دایصدق پ یینوگرا انیمدع
 یقرار دهند تا دربارٔه نوگرا یهر کس اریو کتاب در اخت حسابیخود را ب یهاپول
از  یبخش ییخود را اثبات کنند و در آغاز به تنها دیبا افراد اوال نیکنند. ا ییفرساقلم
 شناخته شوند. تیحما قیثابت شود و ال شانیستگیرا بروند تا شا ریمس

که  ییهاواحد وجود دارد. نام یالگو کی شهیافراد هم نگونهیدر انتخاب ا نیبر ا عالوه
اند داشته یعلم یاند که لقببوده یاز افراد شهیاند همشده تیغرب حما یتاکنون از سو

ر مورد نظ تیشخص دینبا نطوریباشد(. هم یلقب حتما در علوم شرع نیا ستی)الزم ن

                                                
1   . http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Mansour 

2   . http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Islamic_Pluralism 
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 نیپر از ا یینوگرا انیچون جبهٔه مدع میگویرا م نیا …شدبا« واضح یوانگید» یدارا
است که  نیا هااینبرادرانٔه من به  حتیهاست. نصآموختهدانشو شبه هاوانهید مهین

 یاست دست از نوشتن بکشند. اما اگر هدف یمال یبانیپشت افتیدر شانییاگر هدف نها
دوست دارند خودشان را اثبات  درهر چق توانندیـ مثال اثبات خود ـ دارند، م نیجز ا

 ارم.د تیهدا یهمه دعا یکنند. از خداوند برا

ا هنمونه نیا هیزندقه عل ایو ارتداد  ریاز هرگونه حکم تکف یبه طور کل دی: باایثان
 هاایندر برابر آنچه  ستادنیکه ا کنمیم دیو بر آن تاک میگویرا م نیا… کرد یخوددار

نه فقط … متفاوت است ریکامال با تکف نیاست اما ا یآنان الزام یهاو طرح ندیگویم
ن اگر در ضم یجهت که کلمٔه کفر حت نیبلکه از ا ست،یما ن تیمسئول نیا کهاین یبرا

 یدر غرب است و برا ژهیبه و غاتشانیو به نفع تبل هااینبه سود  شهیهم دیایفتوا ن
 یابه گونه هااینکتب و مقاالت  یبرخ ی. حترودیبه کار م یینماخواندن نوحٔه مظلوم

 ریگیاما هر کس پ… نوشته شده ادو ارتد ریگرفتن مدال تکف یصرفا برا ایاست که گو
 یافراد صادر شده باشد ـ که برخ نیا هیعل ریاخ یهاکه در دهه یریاحکام ارتداد و تکف

 نیاحکام به سود محکوم نیهمٔه ا شودیبود ـ متوجه م یاسیهم صرفا با اهداف س
و  هافراهم ساخته تا به شهرت برسند و به دانشگاه شانیفرصت را برا نیتمام شده و ا

که مبارزه با آنان  کنمیرا گفته و باز تکرار م نیا… موسسات مشهور دعوت شوند
که خطرشان  ردیگیصورت م یکسان یافراد فقط از سو نیگرفتن ا دهیواجب است و ناد

به  شهیاند نیخالفان ااز م کیچیه دیاست که نبا یاشتباه ر،یاند. اما تکفرا درک نکرده
 .افتندیدامش ب
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خواهد داشت اما  یرا در پ یمتفاوت یهاها واکنشسلسله نوشته نیا دانمیم عتایطب
ن نوشت تیام و همٔه مسئولبوده یزیچ نیاز قبل منتظر چن میام اگر بگومبالغه نکرده

 آنچه درست یو برا دهیخداوند اشتباهم را بخش دوارمیسطور را بر عهده گرفته و ام نیا
 است پاداشم دهد.

یآنچه م یهمه برا کهناام مورد محاسبه قرار خواهم گرفت چنآنچه نوشته یبرا بله،
 شد. میبازخواست خواه میدهیو انجام م مییگو

بلکه  میشویبازخواست نم مانیهاگفته ی: ما تنها برامیگویم یادآوری یصرفا برا اما
است هرچند « فعل» کی زیسکوت ن یحت… داد میحساب پس خواه زیسکوتمان ن یبرا

آن سو متوجهشان  ایسو  نیاز ا یواکنش چیه کهآن یو برا کنندیرا فراموش م نیا یبرخ
یم دهیبهانه که دارند طرف مقابل را ناد نیبه ا ای …دهندیم حینشود سکوت را ترج

 !رندیگ

 ها.و ساکت هاندهیهمه، گو… شد میبازخواست خواه همه
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