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 واحد ترجمه بینش ترجمه: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5  

 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7  

 

 لب فهرست مطا

 

تمجید و تشکر 
مؤلف  مقدمه 
معاصر  یهای موج تردید افکنانهها و ویژگینشانه

فواید نهفته رویارویی با شبهات فکری معاصر 
اسباب اثرپذیری منفی به شبهات فکری معاصر 

خارجی  بخش اول: عوامل 
بخش دوم: عوامل داخلی 

ر روش دعوت و توجیه و درمان شرعی وجود جوانب نقص دبخش سوم :
های گفتمان دینی مؤثر در میدان فکری معاصر ویژگی

چگونه با شبهات فکری معاصر برخورد کنیم؟ 
بر شبهات فکری معاصر قواعدی پیشگیرانه در برا

قواعد برخورد با شبهات منتشر شده 
ای و جدلی با مروجین شبهات قواعد محاوره 

هایی که شخص مدافع اسالم به آن نیازمند است روشنگری  
یتی از نقشه شبهات 

ّ
کل

صر بررس ی بارزترین شبهات معا
نوع اول: شبهاتی پیرامون اصل اسالم

باب اول: شبهاتی پیرامون وجود خدا و حکمت افعالش 
باب دوم: شبهاتی پیرامون قرآن کریم 

ی پیامبر  باب سوم: شبهاتی درباره

اسالمی باب چهارم : شبهاتی پیرامون تشریع 
142 ثوابت اسالم است در نوع دوم: شبهاتی که هدف از آن تشکیک ایجاد کردن 

  باب اول: شبهاتی پیرامون سنت نبوی 
باب دوم: شبهاتی پیرامون اجماع 

باب سوم: اشکاالتی پیرامون روشمندی فهم نص شرعی 
باب چهارم: اشکاالتی پیرامون حدود شرعی

باب پنجم: شبهاتی پیرامون صحابه )رض ی هللا عنهم( 
هایی در ابواب فکری مهم خالصه
ی اول: در عقل و شرع خالصه
ی دوم: در تعارض میان علم تجربی و دین خالصه
ی آزادی در اسالم ی سوم: قضیه خالصه
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 تمجید و تشکر

 

راخ( را مطالعه کردم. الحمدهلل کتاب کتاب )زره
َ
احمااد  ای اساات.فوق العااادههای ف
  در نوشاا ن کتاااب

 
و  تسلساال افکااار ،دلچساابدبیااات ا  ،موفااب بااوده و ساابک زیبااا واقعااا

 برایم غافلگیر کننده بود. ،هدفش وضوح
 کاااه  ساااتا  ایماااانی مفااااهی ی شاااامل ؛کتااااب

 
و  خواهاااد باااود.خوانناااده اثرگاااذار در  حتماااا

کیش، مملااااو، در کنااااار اخت ااااار ارجاعااااات مفیااااد بااااه م ااااادر  از دالیاااال و زیبااااایی و ساااابل
 است.

تاااو باااه دیگاااران  ی باااه وسااایله و بیانااادازدخداوناااد متعاااال در کارهایااات برکااات  ؛فرزنااادم
گان در میان خوانندهدر نشر این کتاب  به طور جدی باید .  معتقدم کهنفع برساند

 ، سهیم باشیم.هاها و کتابخانهوانان، خانوادهمعرفت، ج اهل علم و ،عادی 
و بااااه خاااااطر اینکااااه ایاااان افتخااااار را  ساااانت بااااه خاااااطر نعماااات اسااااالم و قاااارآن و ؛بارالهااااا

 اریم.ز و را سپاس گتن یب ما کردی 
 

 پدر مولف: 
 سیدمهندس یوسف حامد 
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 مقدمه استاد عبدهللا عجیری 

 
 
 در مااااااوردکااااااه  درخواساااااات شااااااد تکااااااوین( از مااااااا) دانم چنااااااد بااااااار در مرکاااااازن اااااای دقیقااااااا
کتاااااابی  ،شاااااودمیشااااابهات و اشاااااکاالتی کاااااه از ساااااوی مخاااااالفین بااااار دیااااان وارد  ی قضااااایه
کااااااه در آن بااااااه بنویساااااایم  از جامعااااااه باااااارای طیااااااف وساااااای یمناسااااااب  شااااااامل و، درمااااااانی

و سلیس آن هم با ادبیاتی عل ی و  ؛ده باشدسواالت و شبهات اساس ی پاسخ داده ش
دنی مقبول که خواندنش برای همه آسان و ی با حج 

ل
  باشد.ش

کااااه دوساااات و برادرمااااان اسااااتاد احمااااد سااااید ایاااان هنگااااامی چقاااادر خوشااااحال شاااادم  و
، ره مقداری هاام بیشاا بلک وتمامی این نیازها به کتاب را برایمان فرستادند که در آن 

  .شده بودپرداخته 
 و نقشاااااااه 1)سراسااااااارنما( ت اااااااویری پاااااااانورامی؛ مولاااااااف ،در ایااااااان کتااااااااب

ّ
ی بااااااارای ای کلااااااا

جوانااب بااا  آن ی مطالعااهد بااا تواناا میخواننااده کااه  به نمااا ش گذاشااته شبهاتموضوع 
 .آشنا شودمختلف این پدیده 

یااا بر اصاال دیاان  وارده اساس یشبهات و اشکاالت  گذرا به ومرور زیبا این  اضافه بر
 یاصااااول؛ مولااااف هم نااااین ؛هااااای شااااناختو روشم ااااادر قضااااایای داخلاااای آن ماننااااد: 

 .کندمیمطرح ، برخورد با این قضایا ی در نحوه روشمند
را از  وی کاااااااه  را پاااااایش روی خواننااااااده گذاشااااااته تعاااااادادی قواعااااااد پیشاااااااگیرانه؛ لاااااافمؤ 

وارد  اصاااال یااااا اصااااول دیاااان باااار کااااه گرایانهشااااک مااااوج ایاااان منفاااای بااااار و آثااااارتبعااااات زیان
 .دارداست، م ون می

 ومعاصااااار  تردیدافکناناااااه گاااااذرا کاااااه باااااه واقعیااااات جریاااااان هم ناااااین؛ در کناااااار ماااااروری 
کااه  پااردازدمی تعاادادی قواعااد درمااانی ی ارائااه بااه ؛کتاااب ،دارد  گااذار در آنتأثیر  جهااات

 موثر است. ، انددام این شبهات افتاده افرادی که بهمعالجه در 
 مدیر مرکز تکوین 

 
 
 
 

 
 شود. ( گ فته می panoramaنه دورنمای وسیع سراسری از یک فضا، َسراَسرَنما یا پانوراما )به انگلیسی و فرانسوی: به هر گو - 1
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 عبدالرحمن شاهین مقدمه استاد
راخ(کتاب 

َ
یااک ماا ن اساات. باارای  ماننااد ،به نسبت کارهای بعد از خودش )زره های ف

 2آجرومیااااا (مااااا ن ) یاااااا 1ورقاااااات(مشاااااابه حفااااا  مااااا ن )، از برکاااااردن آن وحفااااا  ؛ هماااااین
، خواننااده را کتاااب باارای بسااا مباحااض و موضااوعات ،مولااف است. با این تفاوت کااه

 ارجاع داده است. به برخی م ادر
 (املحاور )سایت در رئیس بخش قرآن 

 
 عبدالکریم دخینمقدمه استاد 

ت بزرگاااای کااا  الت  تحااااوّ تماااامی در کنااااار و باااه تااااازگی  سااااوی  ، ازباااه وجااااود آماااادهه باااارای امااااّ
باارای ابااراز اسااتحکام اساساایات  و. شااودمیمطاارح االت زیااادی حب، سااؤ  تشنه   جوانان  
قشااار  کاااه مناساااب بیاااان ی ترین شااایوه  ترین جماااالت و روشااانباااا سااااده بااازر  ن  ایااان دیااا 

ایاان نااابود شااود،  نیساات واهاال انحااراف و داعیااان فتنااه  شاابهات  جااوان باشااد و در آن 
 تحریر درآورده است. ی این کتاب را به رشته لف غنیمت شمرده وفرصت را مؤ 

 پژوهشگر مسائل فکری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 درعلم اصول فقه نوشته امام جوینی.  - 1
جروم. - 2

 
 درعلم نحو نوشته ابن ا
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ۡح    ٱلره
ه

ۡسم  ٱَّلل يم  ب  ن  ٱلرهح 
 َمَٰ

 لفی مؤ مقدمه

و سااهم  بااه خااود اخت ااا  دادهرا  ای هقاباال مالح اا  بخااش ،تاریخ بشردر  ؛ها جنگ
 . ستا  نموده ت احبرا جسدش بزرگی از 

نهفتااه  و قسااوت درتهااای قاا ارزشو  بشااری  سرشااتاز  بخشاا ی نمایااانگر، این جنگهااا
اچیز باااااودن انساااااان و از نااااا  اگااااار بعزااااا ی از جنگهاااااا و بلکاااااه بیشاااا رش تعبیااااار . وآن اساااات

در راسااااتای را بایااااد ضاااارورتی  آنهاااااامااااا بعزاااا ی از  ،در وی اساااات پنهااااان ی خااااوی نا انااااه
 .تحقب عدالت دانست

 مقولاااهزیم بایاااد گفااات کاااه مبتنااای بااار دو اگااار بخاااواهیم باااه تحلیااال پدیاااده جناااگ ب اااردا 
  .دفاعو  هجوماساس ی است: 

 انساااان  
 
هااام  هجاااوم وهااام بااارای رد. دا  در هااار دو حالااات نیااااز باااه ابزارهاااایی هااام طبیعتاااا

زره و  ،و بااارای دفااااع اساااتکماااان سااااخته  شمشااایر و نیااازه و، بااارای هجاااومدفااااع.  بااارای 
 1.س ر

   
 
اباااازاری بااااه عنااااوان را آهاااان  زمااااانیچااااه از کااااه انسااااان  مشااااخص کاااارد تااااوان ین دقیقااااا

ایاان  ،علیااه السااالم پیااامبر داودزمااان تااا قباال از  ااساات. امااّ  بااه کااار بااردهدر جنگ دفاعی 
 را  آن گریااز حملااه وتاکتیااک هااای جنااگ و  ناسااب بااا طبیعاات  تشااکل می دفاااعی، ابزارهااا

 نداشته است. 
کاااه چگوناااه ایااان  دهااادمیخبااار ارزانااای داشاااته بااار ماااا  ی کاااههللا متعاااال در قااارآن از نعمتااا 

 می فرماید: است و  آموخته علیه السالم رفه و صنعت را به پیامبرش داودح  
 

ه
وس  ل بااال

َ
 ل

َ
ۡنَع  هل صاااَ

ۡمناااََٰ
ه
وَن َوَعل رل ك 

ََٰ
ۡم شااا ناااتل

َ
ۡل و هاااَ

َ
 ف

ت
ۡم

ل
ك سااا 

ۡ
ُن َبأ  

م ماااّ
ل
َنك ۡح ااا  تل ۡم ل 

ل
 -انبیاااا ] كااا

و به ]داوود[ فن زره ]سازى[ آموختيم تا شممما را از ]خطممران[ ان تممان ح مم  . [80
 .كند پس آيا شما سپاس زاريد

وسمن ااااور از  باااال
َ
حفاناااات از  ،اساااات کااااه هاااادف از آن فراخاااایهااااای در آیااااه: زره پوش ل

 .جنگ استهنگام خود در 
کااه در  کناادمیاماار  علیااه السااالم کااه هللا متعااال بااه داودخااوانیم یساابأ م ی در سااوره

 فرماید:می ودفاعی کارش را خوب و دقیب انجام دهد.  زره های ساخت این 

 
ن را عنوان ک تابش قرار داده است به معنای زره یا سپره «سابغات »معنای کلمه  - 1

 
 ای فراخ جنگی است. که مولف ا
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 ت ۡرد  ي ٱلسه ۡر ف  ّد 
َ
ت  َوق

ََٰ
غ ب 

ن  ٱۡعَمۡل َسَٰ
َ
همما را هاى فراخ بساز و حلقممه زره  .[11 -سبأ] و

   .گیرى كن هدرست انداز 
 ن آیه سخنان و اقوالی ایراد کردهمفسران در معنای ای

 
روش  پیرامااون  اند که اجماال

بااه شااکلی کااه منجاار بااه  ،باشاادمی هاهای ایاان حلقااههای زره یااا میهچااهساااخت حلقااه
جابااااه در حفاناااات و حمایاااات و تااااا  شااااودمیسااااجام زره و عاااادم ایجاااااد شااااکاف در آن ان

 باشد. انسانمتناسب با نیاز جایی آسان، 
ایااان نبااارد موجاااود باااین خاااواهیم دیاااد کاااه  اداماااه دهااایم را  اگااار صاااحبت از نبااارد انساااانی

 بلکااااه .شااااود ین های آتشااااین خالصااااهجنااااگ بااااا شمشاااایر و نیاااازه و سااااالح حااااد در ،بشاااار
 اهاادافش ، قلاام و زبااان اساات وبرای نبرد وجود دارد که ابزارهااا ش هم میادین دیگری 

 ی پیااروزی در براباار مخااالف بااه وسااایله ؛-بااودن  در صااورت شاارافتمندانه و اخال اای  –
دار کردن چهااره عقاید و لکه ها ونابود کردن ارزش و یا هدفش .است حجت و بیان
اگااار جنگااای ناجوانمرداناااه و  اسااات و اف ااارا بسااا ن باااا تحریاااف طااارف مقابااال و شخ اایت
 زشت باشد.

م اااااارین هدر برگاااااای از مصاااااافحات  تاااااااریخ طااااااوالنی بشااااااری را ماااااای بناااااادیم و هنگااااااامی کااااااه  
آغااااز بزرگ ااارین دینااای کاااه جهاااان باااه خاااود  زماااان -ی میکنااایم هاااای تماااامی تااااریخ درنگااا بر 

یت باااا وی از دو کاااه دشااامنانش در ضاااّد  بینیممااای؛ - بعثااات پیاااامبر   عنااای دیاااده اسااات
 : کالمی و حس ی.کردندمینوع جنگ استفاده 

جنااگ : کاارده اسااته دنااوع جنااگ اسااتفا در مقابلااه بااا تجاااوز آنااان از دو  ا شان هم
 جنگ با شمشیر و نیزه.حجت و بیان، 
قاارآن بااا آنااان جهاااد  ی که به وسیله دهدمی، هللا متعال به وی دستور ردر ابتدای ام

 فرماید: می بزرگی داشته باشد و
 ا یاار  ب 

َ
ا   اد  هااَ ه   ج  م باا 

ۡدهل هاا 
َٰ
ر جَن َوَج فاا 

ََٰ
ك

ۡ
ع  ٱل طاا 

ل
 ت

َ
ال

َ
پممس یای ایممام رز  از  [52 -فرقااان] فاا

 .ها اهاد بزرگی بنمات مکن، و بوسیلۀ آن ی= قرآن  با آنکافران اطاع
 قرآن. ی (  عنی به وسیلهه  ب  ) به وسیله آن

 باار ضااّد مشاارکان و اهاال کتاااب کااه ردیااد افکناای هااایی شاابهات و ت براباار در متعالهللا   
 فرماید:می و را بر عهده میگرفتپاسخ گویی به آنان  ،کردندمیمطرح  پیامبرش
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ل
ت
ۡ
 َيأ

َ
ا َوال یر  ۡفساا 

َ
َن ت ۡحسااَ

َ
َحّب  َوو

ۡ
َ  باا  ل

َٰۡنااََٰ  ج 
ه

ال لَّل   
َ
َمثاا َ  ب 

َ
و ]دشمممنان[  .[33 -فرقااان] وناا

 نیکمموتر یآورنممد، م ممر آنکممه ممما حمم  را و ن یبممر  ممد تممو ن مم  یوصممف و نممان بمماط  چیهمم 
 .میآور  یتو م یدر هم شکستن آن[ برا یرا ]برا ر یت س

 ت.پرداخ و مجادله با آنان میهم به ردّ  رسول خدا  
بااه  ،شااده اسااتمبااانیش  ه اسااالم وکالماای کااه متوجااّ  علمااای اسااالم نیااز در هاار جنااگ

را انهااار بطالنااش  .پرداختااه اناادیشااان نکین و نقااد براهمحاارّ  جاادال بااا عاااملین و نقااد و
صااحت دیاان اسااالم جهاات اثبااات و  در مقاباال . وکردناادمیرا م زلاازل  شها پایااه کاارده و

ی عقلااای و نقلااای ادلاااه ی اقاماااه بااه بیاااان و ،ور و زیبااایی و شا ساااتگیش بااارای تماااامی ع ااا 
 پرداختند.اهل حب می

و شااااریعت هللا متعااااال،   پیااااامبر اسااااالمیت بااااا قاااارآن و در ضااااّد تااااا بااااه امااااروز نیااااز  و
ت شااااّد  ،دسااااتاز دور کنااااونی  بااااه واقاااعآگاااااه شااااخص  .شاااودمیمطاااارح شاااابهات پیوساااته 

 و هیجااااان و غبااااارآلود ه شاااادن آساااامانش بااااا ابرهااااای ساااایاهگون ویدپوشاااا ، امااااواج دریااااا
که آثارش بااه بیند به وضوح میرا  تردید افکنهای بزر  موج ی اضطرابش به وسیله

، مضااااااطرب. تعاااااادادی را کاااااارده اسااااااتبرخااااااورد  گاااااار انداختااااااه ایاااااان دریااااااا های لنکشااااااتی
و  رهااااا شاااادهها شااااان و بعزاااا ی هاااام طنابشااااده  ثبااااات و رسوخشااااان بیشاااا ر؛ تعاااادادی 

 . ندا شدهخروشان  ریای این د ی هطعم
اگر کساا ی که  ،های کالمیجنگ جز جریان جدیدی از ندچیزی نیستهم ها جاین مو 

راخ  ی هااای زرهبااه وساایله
َ
هاار  . وکناادمینجااات پیاادا  ،از خااود دفاااع کنااددر براباار آن  فاا

از و  خااوردهبااه وی تیااری  و در این کارزار، ،اش را محکم نبافته باشدکه زرههم کس 
 فقا خودش را سرزنش کند.پای درش آورد، 

و . اسااتکتاااب  ایاان برای بیان هدفم از نوشاا ن سرآغازی  درآمد و مباحضمامی این ت
و باااه ا ن  آساااان حمااال شاااودهاااای فکاااری و پاااوالدینی کاااه زره ساااهیم باااودن در بافااات آن:

، ه اسالم و ثوابتش را نشانه گرفتهکمعاصر  تردید افکنهللا در مواجهه با این موج 
 .عاملی پیشگیرانه باشد

 االت پاسخ دهم:ده در این کتاب به این سؤ تالشم بر این بو 
مااااا بااااه الحاااااد شااااده  ی چااااه اساااابابی منجاااار بااااه گاااارا ش برخاااای از جوانااااان جامعااااه ✓

بااااا بعزاااا ی از ثواباااات شاااارعی را منکاااار شااااوند کااااه چااااه چیاااازی وادارشااااان کاااارده یااااا  ؟اساااات
اصاال اسااالم را قبااول دارنااد؟ و آیااا ادبیااات و ساابک بیااان دیناای در  هسااتند اینکااه ماادعی
 این موضوع دخیل بوده است؟ دامن زدن به
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معاصااار چیسااات؟ و ماهیااات و  آمیزایااان ماااوج تشاااکیکها و مشخ اااات نشاااانه  ✓
 نوع اثرپذیری از آن چگونه است؟

محدود است؟ یا اینکه قابل  شودمیو آيا سواالتی که توسا این جریان مطرح  ✓
مهم ااارین ایااان ساااواالت کااادام اسااات و چگوناااه بایاااد باااه و  فاااراوان اسااات؟ ح ااار نباااوده و

 ان پاسخ داد؟آن
 ،کااادام اسااات جریاااان و هاااای پیشاااگیری نسااال فاااردا از معایاااب و آفاااات ایااان ماااوجراه ✓

 یا آزادی دیدگاه و اند شه را از آنان سلب کنیم؟ شان کنیم بدون اینکه محدود
بتوانناااد باااا آن  ی کاااه باااه وسااایله ببخشااایمرهاااایی روشااامند ا باااه آناااان ابز  تاااوانمیآیاااا  ✓

 د؟افکار مخالف با اسالم روبه رو شون
 ؟نیماند، گفتگو کمتأثر شده شبهات بعز ی از این  هچگونه با افرادی که ب ✓

مناااابع  ،بیشااا ر ی معلوماااات و فایااادهمااان بااااب  م کاااه در اغلاااب موضاااوعاتا هساا ی کااارد
 معرفی کنم.مه ی را 

چگونااه بااا شاابهات فکااری بااا عنااوان )اتی آموزش ی است که دور ، اصل ماده این کتاب
هماااراه باااا اضاااافات و تجدیاااد ن ااار در برخااای  ه امکاااردمعاصااار برخاااورد کنااایم؟( برگااازار 

 مواضع و سبک بیان جدید.
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 معاصر  یهای موج تردید افکنانها و ویژگی هنشانه

 اذیری از آن چ ونگی اثر و 

 

قباااااال از آن  ،کنناااااادواکساااااان مقاااااااوم یااااااک بیماااااااری را کشااااااف می هنگااااااامی کااااااه پزشااااااکان
 بااربااه وجااود آماادنش  حقیقاات و اساابا یماااری،شناسایی طبیعاات آن بهایی را جهت گام
های اجتماااااعی نیااااز همااااین مسااااَٰله صااااادق اساااات. دارنااااد. در مسااااائل فکااااری و پدیاااادهمی
نسااااابت باااااه حقیقااااات و  ،درماااااانگراسااااات کاااااه شاااااخص  ممکااااانوقتااااای  ماااااان هااااار مشاااااکلدر 

 و اسباب آن مشکل، علم و آگاهی الزم را داشته باشد.  طبیعت
ن پیشااگیری و درمااا 1شناسااانه )متاادلو یک(ش رو تبیااین  ؛با اینکه هدف اصلی کتاااب

نهاساااات، امااااا پاسااااخگویی بااااه آ و  یااااراداتاالت و ا شاااابهات فکااااری و ارائااااه بااااارزترین سااااؤ 
هاااااا و سااااا س ی معاصااااار، ویژگیایااااان ماااااوج تردیاااااد افکناناااااه، مناساااااب اسااااات کاااااه در ابتاااااد

کنااایم و بعاااد از آن باااه  اساااباب اثرپاااذیری منفااای از آن را باااه ت اااویر کشااایده و توصااایف
 ورود کنیم. بحض اصلی

 معاصر یافکنانه های موج تردیدها و ویژگی نشانه
 
ا
  :اول

 
سااااازنده باشاااااد. و بااااه جااااای روشااااامند  اینکااااه تااااااویرانگاااار اساااات  ایاااان مااااوج، غالباااااا

هاای   ،نهایاات هاام اشااکال برانگیااز و اع ااراض آفاارین اساات. در ،بیشاا ر اخاللگاار ،بااودن
در مااواردی  تااوانمی ایاان را . و دهااد یارائااه ن منسج ی  جایگزین و ی اند شه دیدگاه و

 :از جملهمشاهده کرد. واق ی 

 
ن زیاد تکرار می شود که معادل کلمه منهجی در زبان عربی است.  یا نظام مند در این ک تاب کلمه روشمند - 1

 
     و مشتقات ا

مده: )روش )منهجیة(  مورد واژه روش شناسی یا روشمندی در ویکی پدیای فارسی در 
 
 شناسی یا متدولوژی اینگونه ا

(Methodology /  شود که برای  های  ی گ فته می شناسی در مفهوم مطلق خود به روش خت هر علم است. روش : وسیله شنا
ن 
 
ن علم برای شناخت  شناسی هر علم نیز روششود و روشها استفاده می رسیدن به شناخت علمی از ا

 
های مناسب و پذیرفته ا

ن است.
 
 هنجارها و قواعد ا

ن های شناخت را باید از روش روش
 
ن قاعده ها و فنون اجرای ا

 
ها متمایز دانست، چرا که اجرای هر قاعده پس از شناخت ا

 .رودها بکار میای از روششناسی گاه نیز به معنی »روشَمندی« یا مجموعه گردد.واژه روشممکن می 
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متوجااااه خواهااااد شااااد کااااه افااااراد بااااارز ایاااان باشااااد  ی کساااا ی کااااه پیگیاااار جریااااان الحاااااد -
اسااااااس ن ریاااااه الحاااااادی کاااااه هماااااان نفااااای وجاااااود خاااااالب  و شااااارح از اثباااااات جریاااااان غالباااااا

امااا  ،وجااود دارد کااه در اصاال ن ریااه یبزرگاا  های با وجود شکاف، فاصله داشته و است
  ،همااه را نادیااده گرفتااه و ساا ی و تالششااان متوجااه نقااد ادیااان

 
و  .اسااالم اساات خاصااتا

توجااه بااوده ها شااان  بیور بااساس ی مربوط بااه  االتدر برابر سؤ نسبت به پاسخگویی 
خاااوردن ادرار  ه حااادیض جاااایز باااودنمتوجاااّ  -تمساااخرآمیزنانه  -و صااادای اع راضشاااان  

گام ازدواج است. و اگر اندکی پیشرفت در هن  منین عا شها ؤ ش ر و روایات سن ام
نشااان  ااینهاا  ی پردازنااد. و همااهموضااوع مجااازات ارتااداد و حااد رجاام میبااه  ،تر ی کنند و

ن اام  تااا وجااود این طرز تفکر است تخریبیو  مرج گرایانه هرج و ی از بارز بودن جنبه
 .و سازندگی

تااااااداعی  -یسااااااتهاباااااازر  آتَٰ – «ری ااااااارد داوکی ااااااز»در  هاااااانم ت ااااااویر  االنانگااااااار همااااااین 
باااه ایماااان دارد او پرساااد: آیاااا می 1مجاااری شااابکه جزیاااره «مهااادی حسااان»کاااه از  شاااودمی
ی باااا اساااب بالااادار باااه آسااامان رفتاااه اسااات؟ و روش تمساااخرآمیز ارائاااه کاااه محماااد این

در حالی کااه همااین شااخص . 2را به دنبال داردطرفدارانش  و تشویب تحسین ،الشسؤ 
 –الحاااد ش ورد موضااوعی ماارتبا بااا اصاال تفکاارهنگااامی کااه در ماا  ،ی دیگااردر برنامااه

، پاسااخش باارای جامعااه م حااادین ، رسااندال میساااؤ از وی  – عناای اصاال نشااأت حیااات 
 ش بااااه سااااوال مااااذکور مااااأیوس کننااااده و نمایااااانگر ضااااعف شاااادیدش بااااود. او در پاسااااخ

به روش داروینیسم  یتمدن احتماالجایی از این هستی،  و در ،شاید زمانی :گفته بود
را طراحاای کاارده و چااه بسااا در هسااتی  حیاااترده باشد و شکلی از اشااکال ک تکامل پیدا 

 3.را کاشته باشند!  جهان ما آن و
تفساایر نشااأت  در مااورد «اسااتیفن واینباار »هم نااین هنگااامی کااه بااا فیزیکاادان م حااد 

 دارد کااهگونااه بیااان ماای ایاان ،کناادمیصحبت و گفتگااو  ،قوانینی دقیب ی هستی بر پایه
 حتماا 

 
های متعاادد ومااوازی باشااد کااه هسااتی مااا وانین دقیب، وجود جهاندلیل این ق ال

: چناااین ادعاااایی، بیاااان میااادارد پاساااخشنیاااز در  «واینبااار »از آن نشاااأت گرفتاااه اسااات. 

 
رشیو شبکه موجود است.  - 1

 
 در گ فتگوی  ی که با وی ترتیب داده شد و در ا

 k8jmtjnz8lwww.youtube.com/watch?v=qلینک کلیپ:  - 2
درس میتوان مشاهده کرد من جمله در لینک زیر:  - 3

 
 این سخن را در چند ا

www.youtube.com/watch?v=EMEZLEOCO08 
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 ،: باید پذیرفت که ایااندهدمیطلبد. و ادامه را می جهان های دیگری به تعداد 
 .1ناخوشایند است واقعیتی

 تااار و تیااره و ،قضایای بزر  نزد صاااحبان تفکاار الحااادی  که واینگونه خواهی فهمید
ها شااان بااه طعنااه و دلیل بر صااحت باور  ی غیر مبتنی بر اصول است. و به جای ارائه

 پردازند. تخریب ادیان می
عاادنان »دک اار  ی پاارو ه ،الحااادی  غیاار روشاامند   و مخاارب پرو ه نمونه های از دیگر  -

های ن ریاااااتش، در سااااال ها وم سااااخ رانیفاااایل نشاااار ی اساااات کااااه بااااه واسااااطه «ابااااراهیم
یمااانی از لحاااا ا  ی بااا اینکااه افااراد -بوده است. این شخص  شاناخیر از تأثیرگذارترین

ند و انتقااال آن روشاام الل گااری ا به قدری که به اخاّم  -اندو معرفتی از وی بهرده برده
 ساااازنده و منساااج ی شاااناختی یهدیااادگا ی درصااادد ارائاااه ،اسااات باااه پیاااروانش مشاااغول 

قضااااایای مهاااام  آثااااارش را دنبااااال کنااااد راجااااع بااااه یشخصاااا اگاااار  گونااااه ای کااااهبااااه نیساااات. 
موضااع گیااری د به طور دقیب توان ین ،می گویدشرعی که او در موردشان زیاد سخن 

 او را بفهمد مشخص و واضح
 
 . موضعش در قبال سنت پیامبر  . مثال

اری سااااخن صااااحی  بخاااا حاااادیعی  عناااای ترین کتاببرخاااای اوقااااات از بزرگداشاااات صااااحی 
، باااه آن اساااتدالل ای کااه ماااورد تأییااادش اساااتقضااایهاثباااات بااارای  اگااارالبتاااه  ،گویاادمی

از  (صااحی  بخااااری )تاااب جااایی دیگاار راجااع بااه همااان ک در همااین شااخصساا س کنااد . 
الفاااانی شااادید را بااارای  ارزش کتااااب و ماااؤلفش باااه شااادت کاساااته و در ایااان خ اااو 

آدم بااارد تاااا جاااایی کاااه باااه کاااار می انساااتنشاباااراز انزجاااار از آن و نا ساااند و وحشاااتنا  د
کااه  نابغااهنه دانشاامندی  بودهشخص ی حلوا فروش یا س ربان  ؛بخاری  ت ور میکند،

 در تاریخ کم ن یر است.
هایی روشاامند و بدون داش ن کلید ،وی  شخص دنباله رو که  هم اتفاق افتادهبارها 

اباااات و ه کاااردن باااه فقاااه و آداب اخااااتالف، جاااروت ساااخن گفااا ن در ماااورد ثو بااادون توجاااّ 
و زاویاااااه  ای کاااااه باااااا ن اااااو  دینااااای از دری اااااه. باااااه گوناااااهکنااااادمیبااااادیهیات دینااااای را پیااااادا 

برخااااورد  ،نامااادمی رل  وبااای پااارده و آزاد فکااارترفتااای و فکاااری خاااود کاااه آن را محااادود مع
و هاار آن ااه بااا فهمااش سااازگار باشااد را پذیرفتااه و ن ااو  ناسااازگار را نادیااده  کناادمی

 .کندمیگرفته و رد 

 
 لینک این گ فتگو:  - 1

www.youtube.com/watch?v=deM1zfy0v0g 
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مبااارزه بااا تجاادد و راضاا ی بااودن بااه واقعیاات عل اای موجااود کااه  ان،یاان سااخنهاادفم از ا 
اخاااالل بلکاااه ابطاااال تجاااددی اسااات کاااه بااار  .نیسااات ،کنیمباااا آن دسااات و پنجاااه نااارم مااای

گر، بنااااا شااااده اساااات نااااه براساااااس دیاااادگاهی روشاااامند و انقااااالب  مخاااارب و ابطااااال گااااری 
د باارای مااا تواناا  یهرگااز ن ،چاارا کااه ایاان آشاافتگی .روشاامند و من اافانه سااازنده یااا نقااد  

. بلکااه تفکاار و معرفاات باشااد هااای علاام وفتی از عقااب ماناادگی موجااود در حوزهبرون ر 
 .شودمیاین عقب ماندگی تر شدن باعض تلنبار و پی یده
لاااین گاااام سقوطشاااان اند: اوّ رادی را ساااراا دارم کاااه بیاااان داشاااتهماااواردی از ارتاااداد افااا 

ای و در مرحلاااااه 1بااااوده «نان ابااااراهیمعااااد»ن ریاااااات  در ایاااان وادی، دنبااااال کااااردن آرا  و
و در نهایاااااات گاااااارا ش بااااااه الحاااااااد یااااااا  2«شااااااحرور»ای هباااااااالتر سااااااقوط بااااااه وادی دیاااااادگاه

کااه از باشااد ای کنم کااه ایاان همااان خروجاای و نتیجااهدئیساام(. و باااور ن اای) دادارباااوری 
 تجدد و نوسازی انت ارش را داریم.

الی وجاااود شااادنی اسااات. ساااؤ ماااام ناهایی سرگشااااده و تالحامااال ساااؤ  ،: ایااان ماااوجادومممم 
چااااه آنهااااایی کااااه متعلااااب بااااه هللا و صاااافات و افعااااالش  ،ناااادارد کااااه دور از انت ااااار باشااااد

انبیاااا  و یاااا قضاااایای فلسااافی راجاااع باااه ازلااای یاااا حااااد   راجاااع باااه احکاااام عملااای،یاااا  اسااات
آمااااادگی  ،االتدر تعاماااال بااااا ایاااان سااااؤ  اهاااال تخ ااااصلبااااد طکااااه می باشااااد. هسااااتیبااااودن 

 ته باشد.داش را  روحی و عل ی خوبی
  یحاماااااال شااااااعارهای ،معاصاااااار ی : مااااااوج تردیااااااد افکنانااااااهسممممموم

ّ
دار و ق زرق و باااااار  و یکلاااااا

روشاااامند و عل اااای کااااه  ینااااه چهااااارچوب مشخصاااا ی دارد و نااااه صاااایاغت کااااه جااااذاب اساااات
بااه  تااوانمیآشفتگی و تناقض م ون باادارد. از بااارزترین ایاان شااعارات از صاحبش را 

اشاااره  ، آزادی و...(دنبالااه رو نبااودنو  استقالل، گذشتهعقل، نقد میرا   سازی آزاد )
  گفت توان یکرد. ن

 
اجمال و ابهام موجود در آن  هستند ولیباطل  این شعارها کامال

یت باااا در ضاااّد  خاااالل آن وفاسااادی کاااه تردیااادافکنان از  اهاااداف بایاااد برطااارف شاااود و
ن و معااانی صااحی  را از ایاا  .تفکیااک کاارد از آن را بایااد دنبااال میکننااد،اسالم و ثااوابتش 

آرزوها دخالتی نداشته باشد.  امیال و ،اهداف شوم جدا نمود تا در اجرای عملی آن

 
کید میک - 1

 
که باور و یقینم به  نمبعد از یک سال که از چاپ اول و دوم این ک تاب واین سخنان می گذرد درچاپ سوم تا

که نوشتم بیشتر شده است و با موارد زیادی برخورد کردم که بیان داشته اند در ابتدای امر، سبب الحادشان دنبال  البیمط
ثار عدنان ابراهیم بوده است. واین حرف را نه من باب نظر شخصی  یا تحلیل بلکه من باب گواهی و شهادت عرض  

 
کردن ا
 میکنم. 

ن. یکی از افر  -2
 
 اد سرشناس منکر سنت و محرف قرا
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منکر تمامی  گان،میرا  گذشتهبه عنوان مثال: افرادی هستند که تحت عنوان نقد 
و اقاادامی خودساارانه اساات  فاسااد نااوعی بااه کااار گیااری ایاان  هسااتند. و ملسو هيلع هللا ىلصساانت پیااامبر

 می باشد.ر بی در و پیک فراخ و شعارهای  ی نتیجه که
 هاار وضااعیتی بااین پنهااان و آشااکار دارد ،: در جوامع ما متأثر شدن به این موجچهارم

بااه طااور دقیاااب  تااوان ی. باارای همااین ن 1چنااد کااه تمااایلش بااه مخفاای کاااری بیشاا ر اساات
ایااان پنهاااان باااودن بااارای والااادین و و باااه ایااان ماااوج را سااانجید.  آسااایب دیااادهحجااام قشااار 

 ت.ای نگران کننده اسمربیان مسَٰله
و اسااتقبال و   جریااان بیش رین عرصه برای نشاار شاابهات ایاان - تا این لح ه -: انجم

عاااادی توسااااعه طلبانااااه و ،ارتباااااط جم اااای اساااات. و ایاااان های هاثاااار پااااذیری از آن، شاااابک  بل
یکاااه  بخشااادکن ااارل ناشااادنی را باااه ایااان ماااوج می  اجتمااااعی ای وتوساااا مواناااع تاااوده حتاااّ

 عناای ممکاان اساات افاارادی  کن اارلش کاارد. نتااوا  ین ،: مسجد، مدرسه و خااانوادهمانند
 ،کنناادوالدینشااان زناادگی می زیاار سااایهآمااد دارنااد یااا آنااان کااه  هم که به مسجد رفاات و

ایاان  متااأثر بااه ایاان شاابهاتبا افااراد  برخوردمو در جریان  .به این شبهات متأثر شوند
 
 
گرفتااه  ام. در یکاای از ایاان مااوارد خااان ی بااا بنااده تماااس مشاااهده نمااودهموضوع را عمال

 و انهاااااار می
 
در قضاااااایایی دینااااای ایماااااان شاااااده و  نسااااابت باااااه اساااااالم بیکااااارد کاااااه صاااااراحتا

تلفاانش را قطااع کاارد و  ناگهااانحااین گفتگااو  در .وع به نقاش و جاادال بااا بنااده نمااودشر 
ن است ترساایده کااه مبااادا بعد از تماس دوباره عذرخواهی کرده که چون پدرش متدیّ 

 را قطع کند. شتلفن هدشسخنانش را بشنود برای همین مجبور 
ثواباات شاارعی  خطورت این موج در این است که اصل اسالم و : حساسیت وششم

بااادون و اع راضاااان   انه گرفتااه اسااات. چااارا کااه اگااار ایااان ایااراداترا نشااا  مااورد اتفااااق آن
یت شاارعی یااا در ضااّد دارس ه یکی از ماا متوّج  ،متعرض شدن به اصل اسالم و ثوابتش

 بودمیبا عا ی از علمایی مسلمین 
 
نبود که االن می وخامت قضیه در این حد  ، قطعا

مشاااهده  تااوانمیایاان حساساایت را بااا نگاااهی بااه افااراد متااأثر بااه ایاان شاابهات  و بیناایم.
کافر شده و مسااتحب  ،دهدمیاصل اسالمش را از دست  این افرادکرد. وقتی یکی از 

دسااااات دادن از  باعاااااضثوابااااات شااااارعی  از دسااااات دادن. کماااااا اینکاااااه جهااااانم خواهاااااد باااااود
کفاار در نهایاات  و تکااالیف از زیاار شااانه خااالی کااردن ،انحااراف از مساایر صااحی  ،هویاات

 
حداقل تا زمان نوشتن این مطلب وضعیت اینگونه است با اینکه میتواند بر حسب تغییر ظروف و دستاوردها و عوامل اثر  - 1

 گذار، شرایط تغییر کند.
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بااه شااکلی کااه نادیااده  کناادمیحساساایت موضااوع را دو چناادان  ،هااااین ی همااه اساات. و
 پذیرد.زدن و ساده و سبک انگاش ن را ن یگرف ن و خود را به نادانی 

این موج را بسااا خااواهیم داد  در مبحض ششم و هفتم این کتاب بارزترین شبهات
 در  شود.تر خطورت و اهمیت موضوع تا به شکلی دقیب

ن اساات کااه غالااب افااراد متااأثر بااه افزایااد ایاا چیزی که به خطورت این موج می: ه تم
بااه  هوشاایارانهمقبااول و  ی در حااد مااا  عناای اگاار دخ ااران و  سااران جااوان هسااتند. ، آن

هنگاااامی  دیاااد، یمای نزدیاااک خاااواهدر آینااادهرا نباشااایم، تبعاااات منفااای آن ی فکااار راه حلااا 
 رسند.ثمردهی و عمل و تربیت و ارشاد ب ی که این جوانان به مرحله

 اند:أثر به موج شبهات معاصر دو  دسته: افراد متهشتم
دهناااااد کاااااه در الباااااه الی ایااااان اول را افااااارادی ساااااردرگم و آشااااافته تشاااااکیل می ی دساااااته

 هستند و تعدادشان هم زیاد است. شانامیال شخ ی شبهات به دنبال رسیدن به
تحااات تاااأثیر  ،لحااااا فکاااری از  واق ااای ودهناااد کاااه دوم را افااارادی تشاااکیل می ی دساااته

ای کاااااه آناااااان را باااااه پاااااذیرف ن ایااااان افکاااااار جدیاااااد اناااااد باااااه گوناااااهایااااان شااااابهات قااااارار گرفته
 است. سوق داده  مخالف با شریعت 

به صادر کرد یا  ویه حکمی در مورد این افراد یک سبه طور کل  توان یبرای همین ن
متهمشااان کاارد. هم نااین نبایااد ایاان پدیااده را در شااکل و حااالتی  یااک چیاازبااه طااور کلاای 
متنااوع  یهااایبااه دنبااال راه شباارای درمااان دود خالصااه کاارد. بلکااه الزم اسااتحاا جزئاای و م

 حاالت گوناگون باشد. بابود که متناسب 
 ،ی از آنااان هدفشااان. بعزاا اهااداف گوناااگونی دارنااد ،: مااروجین شاابهات معاصاارنهممم

ها ست. نَٰو آتَٰیستها و دئیسممن رف کردن مردم از اسالم و بلکه از تمامی ادیان ا 
 و آناااانی کاااه از لحااااا سیاسااا ی از تضاااعیف مسااالمانان و فروپاشااا ی کیاااان و وجودشاااان

 اند. از این دسته ،برندبهره می
ه چااه بسااا بلکاا  ،ها ش نیسااتتخریااب پایااه ودی اسااالم وباهدافشااان نااا ای دیگرهعّد 

ناااهری  شااکلد ناا خواهپردازنااد. مااثال: میی این شاابهات میبا مق دی نیکو به اشاعه
ماادرن داشااته  ای شاایک ود بااه گونااه ای کااه رایحااهناا ده هاسااالم را آراسااته و موجااه جلااو 

ساامت انکاااار بعزااا ی از ثوابااات  باااهممکااان اسااات  در راساااتای تحقاااب ایااان هاادفباشااد. و 
غیاااار  خشاااام و د کااااه اع ااااراضناااا ن را تأویاااال کنای آ یااااا بااااه گونااااه دناده شااااو شاااارعی سااااوق د

کااه اهاال  اساات نشود. من ورم از ثوابت شرعی: احکام و اخباااری  موجبمسلمانان را 
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جماعاااات باااار آن اتفاااااق دارنااااد ماننااااد: معتباااار بااااودن ساااانت بااااه عنااااوان م اااادری  ساااانت و
 حدود شرعی.قضیه اخبار دینی و یا  تشری ی برای احکام و

ای اع راضاااات نسااابت باااه وجاااود و کماااال هللا و متشاااکل از مجموعاااه، : ایااان ماااوجدهمممم
  .نبوت و شریعت است

 
متااأثر بااا وجااود اخااتالف ساانی که افااراد  شودمیمشاهده  غالبا

در بیش رشااااااان نشااااااأت  و اساااااات.االتشااااااان تکااااااراری و شاااااابیه بااااااه هاااااام سؤ ، مکانیشااااااان و
دساااات بااااه دساااات شاااادن بلکااااه بااااه خاااااطر  ه از تفکاااار و برداشاااات عقالناااای نیساااات،گرفتاااا 

کااه دور را نزدیااک و جهااان را تباادیل بااه یااک دهکااده  اساات ی مجااازی معلومات در فضااا
  .کرده است

خاااااواهم  کااااار االت و اع راضاااااات را ی کتااااااب بخشااااا ی از باااااارزترین ایااااان ساااااؤ اداماااااهدر  
 نماااود. کتاب

ّ
ی یاااا موضاااوعی باااه تبیاااین هاااای متعاااددی هااام وجاااود دارناااد کاااه باااه شاااکلی کلااا

 یااااا کتاااااب «اسااااالم توضاااای  عااااارف ا »دایرة: انااااد. مانناااادایاااارادات پرداختهبااااارزترین ایاااان 
 دک رای . و به رینشان به ن رم پایان نامه «طاعنانپاال ش قرآن کریم از اع راضات »

 .«پدیده نقد دین در فلسفه جدید« است با عنوان: »سلطان عمیری »استاد 
موضااوع ایاان ف اال را بااا اشاااره بااه منب اای مفیااد در توصاایف و تعریااف الحاااد نااوین  و

 است. «عبدهللا عجیری »نوشته استاد  «ارتش الحاد» م و آن کتابرسانبه پایان می
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اید نه ته رویارویی  شبهان فکری معاصر با فو

 

دوسااات ناااادارم ولااای  ،اسااات ی فاااراوانهاااامملاااو  از چالش ،هااار چناااد واقعیااات موجاااود
نیافریده است. وقتی کااه جوانااب مختلااف  را  محض شّر  ،بدبین باشم. هللا متعال زیاد

نسااابت باااه خیااار  ،داریممااای از زوایاااای پنهاااان آن پااارده بااار کنیم ویااان ماااوج را بررسااا ی مااایا 
فایااااده مشااااروط بااااه وجااااود  خیاااار وشااااویم. ولاااای تحقااااب ایاااان حاصااااله از آن خوشاااابین می

آن را بیاااااان  ، کااااار فوایااااد رویاااااارویی باااااا ایاااان شااااابهاتای مهااااام اسااااات کااااه بعاااااد از مسااااَٰله
اجهااه وجااود دارد میتااوان بااه مااوارد زیاار فواید پنهااانی کااه در ایاان مو از . اما خواهم کرد
 اشاره کرد:

اند یا افرادی که از آن رای بسیاری از آنان که متأثر شدهباین موج ممکن است  -1
نااااااه  :ایاااااان واکاااااانش کااااااه منجاااااار بااااااه واکاااااانش معکااااااوس شااااااود.کننااااااد، احساااااااس خطاااااار می

بااارای اساااالم و در حقیقااات  بلکاااه باااا بااااوری یقینااای باااه اساااالم تمساااک جاااوییم. ،مقلداناااه
 یقینااااای تاااااام باااااه صاااااحتش داشاااااته باشاااااند و، یااااازی به ااااار از ایااااان نیسااااات کاااااه پیاااااروانشچ

 ی مرحلااااه ،اساااات در راه تحقاااب ایااان نتیجااااه زیباااا ممکااان. پیوساااته شااایرینیش را ب شااااند
خیزشاا ی  هاام افاارادی  رده ووجود داشته باشد که افرادی در آن سقوط کاا هم آزما ش 

 دوباره پیدا کنند. 
آنااان قباال  کااه کااردخااواهیم  ساا ی کناایم مشاااهدهبرر اگر وضعیت ایمانی صحابه را به 

و  کفاار جاهلیت را  شت سرگذاشته و تلخی شر  واز ای از مسلمان شدنشان دوره
هللا  ،بعثاات پیااامبر انااور اسااالم باا سااردرگ ی وغفلاات را چشاایده بودنااد. بعااد از طلااوع 

آن را نباااااوتی نیاااااز بعاااااد از بررسااااا ی حقیقااااات دعاااااوت، آناااااان  کااااارد.متعاااااال آناااااان را هااااادایت 
باااااارای همااااااین بساااااایار محکاااااام بااااااه آن راهاااااای مسااااااتقیم و نااااااوری تابااااااان یافتنااااااد.  ق وصاااااااد

ثبااااات و اسااااتقامتی عجیااااب از خااااود  ،شاااادید بااااا وجااااود ا یاااات و آزار متمسااااک شاااادند و
ها و  شااات سرگذاشااا ن ساااختیبااار  را باااا صااابر وهااادایت  . بعااادها ایااان ناااور نشاااان دادناااد

ناااه  و باورمنداناااه ن هاااا از ثمااارات پاااذیرفاین ی و هماااه .باااه بشاااریت رسااااندند ،مشاااکالت
 مقلدانه اسالم است.
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 منانره. نشر روحیه پژوهش و گفتگو و -2
رده: بساااااایاری از حااااااامالن علاااااام شاااااارعی انت اااااااراتی کااااااه در هااااااای ماااااال باااااارانگیخ ن اراده -3

ولاای  .اناادرود را محقااب نکردهاز آنااان ماای، و دفاااع از اسااالمو دعااوت ن نشاار علاام میاادا 
، افااراد تردیااد و هااای شااکبیننااد طوفانبامی کااه هنگاا  شااودمیایاان امیااد در آنااان دیااده 

 اناساااااالم درآنااااا  نسااااابت باااااهکوباااااد، اخگااااار و شاااااعله غیرتشاااااان پیرامونشاااااان را در هااااام می
نتیجااه اگاار محقااب شااود  ایاان و .زنااده کناادافروختااه شااود و جاادیت و هماات را در آنااان 

 است. یبزرگ پیروزی  خودشدر نوع 
هاااای گفتماااان دعاااوی در مبحاااض ویژگیو ان شاااا  هللا  .هاااای تبلیااا روشدر باااازنگری  -4

 م داد.بسا خواه در میدان فکری معاصر بیش ر این قضیه را شرح و
مشااروط  البتااه ،معاصاار ی های خیاار پنهااان موجااود در مااوج تردیدافکنانااهایاان جنبااه

ایماااان در نشااار ادلاااه و باااراهین حاااب باااه به ااارین شااایوه  باااه سااا ی و تاااالش حاااامالن علااام و
ی شاااااانه خاااااالی کنناااااد یاااااا از اهمیاااااتش بکاهناااااد و ت و تحاااااّد ا اگااااار از ایااااان رقابااااا اسااااات. اماااااّ 

ای گرفتااار ترسم به فاجعهمی، را انجام ندهند و ویژه ای کارهای درمانی هوشمندانه 
 شویم که آثار منفی آن تا دراز مدت با ی بماند.
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 رپذیری من ی به شبهان فکری معاصراسباب اث

 

، ای اجتماااعیم تحلیاال و واکاااوی مشااکل یااا پدیاادهاهنگاا  تمایاال دارنااد بساایاری از مااردم
ی و 

ّ
وگااو و   هاان و سااخن ی اساااس دیکتااه باار و پرداختااهبااه  کاار اساابابش  خالصااهکلاا

کااااه ایاااان سااااوال مطاااارح  هاااام حکاااام صااااادر کننااااد. هنگااااامی ی آندر باااااره ،مجااااالس گفاااات
ای اساااباب شاااوند؟ عاااّدهماااا م حاااد یاااا منکااار سااانت مااای از جواناااان  چااارا بعزااا ی :شاااودمی

ایااان صاااحی  نیسااات. ایااان  کاااهکنناااد یاااا دو سااابب ح ااار می ن مشاااکل را در یاااکباااروز ایااا 
و باارای ای از اسباب در هم تنیده اساات. پی یده و مبتنی بر مجموعه، مشکلی پدیده

 ام اساااااباب باااااروز ایااااان مشاااااکل را گاااااردآوری کااااانم سااااا ی کاااااردههماااااین بعاااااد از تأمااااال زیااااااد 
دی گذاریشااااان دسااااته بناااا وماااوارد شاااابیه بااااه هاااام را در یااااک جاااا قاااارار داده و براساااااس اثر 

 ای از اسباب باشد.کنم. که هر عنوان شامل مجموعه

 خارجی : عوامل تأثیر گذار بخش اول 

 کنم.که به پنج مورد از آن اشاره می 
 :های ارتباط امعیشبکه -1

در ایاااان فضاااااهای معرفاااات و همبسااااتگی اجتماااااعی کسااااب خیاااار و های کساااا ی جنبااااهباااار 
کاااای از مهم اااارین عواماااال دساااات بااااه دساااات ا در عااااین حااااال یامااااّ  .مجااااازی پوشاااایده نیساااات

بااین  یدر ساااخت پاال ارتباااط کااه .اساات، همین فضااای مجااازی ایرادات شدن شبهات و
سااهم باااارزی داشااته اسااات.  ،معاصااار پذیرو بااین قشااار آساایب قاادی ی شااابهاتم ااادر 

 هم نین برای افراد شبهه افکن این امکان را به وجود آورده که بدون هی  پی یدگی 
کااه بااا داده ایاان فرصاات را  شااهرت طلبااانبه  شبهاتشان ب ردازند. و به نشر یمقررات و

 «مخالفااااات کااااان تاااااا شاااااناخته شاااااوی » :براسااااااس قاعاااااده هنجارشاااااکنیاباااااراز مخالفااااات و 
د توانااااا می از جهااااات دیگااااار، در ایااااان فضاااااا چاااااون تردیااااادافکنانکساااااب شاااااهرت کنناااااد. و 

یت حساساا  ایاان خطااورت و بران هاام برا شااان ارسااال کنناادر کاااباادون اجااازه  را شاابهات 
 است. کرده را دوچندان مسَٰله
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 و رمان:  فیلم -2
ر و مؤناااض چیااا  ،آثاااار مکتاااوبای یاااا در تبلیغاااات رساااانه

ّ
زی کاااه بااارای جااانس جاااوان ماااذک

 
ّ
ر بزرگاااااای تحاااااات تااااااأثیر آن قاااااارار فاااااایلم و رمااااااان اساااااات کااااااه قشاااااا ابیت بیشاااااا ری دارد، جااااااذ

آن  .تأثیر غیر مستقیمشان اساات ها دررمان و فیلمبسیاری از این  مشکلاند. گرفته
 ،و صااواب و خطااایی کااه در آن اساات با تمااام خیاار و شااّر  بیگانهنقل فرهنگ  راهاز  هم

هااااای مااااواردی کااااه مخااااالف بااااا ارزش نقاااااط مثباااات آن بااااا بااااینباااادون تمااااایز قائاااال شاااادن 
 اسالمی است.

هممای بیگانممه از راه ت وممیل و مممواردی شمم یه ارتباط و تممماس مسممتقیم بمما فرهن  -3
 به آن:

 عرفاات،ست که جوان مساالمان در جایگاااه یااادگیری و کسااب ماین ا  در اینجا مشکل
یاساااتادانی غیااار مسااالمان دارد کاااه بعزااا ی از آنهاااا  در نشااار افکاااار الحاااادی فعالیااات  حتاااّ

بااه ایاان افکااار و  دانشااگاهی صاحبان ماادار  باااالی  حّتیو لین عز ی از مح ّ ب دارند. و
،  اایل بااه ایاان اماااکنرای تحقباال از رفاا ن باا  افاارادا اگاار ایاان امااّ  .اندشبهات متأثر شااده

 از علااوم شاارعی و ابزارهااای شااناختی مقبااولیو حااد یقااین  قاباال قبااولی از ایمااان وسااط  
نقااد  مااورد و دناا ارزیااابی کن را  آن بتواند معلومات تااازه ی که به وسیله دنرا داشته باش
 د، نعل ی قرار ده

 
 .کم ری خواهد بود ردر این شرایا مسَٰله دارای خط قطعا

 رام:انتشار شهوان ح -4
. قرار گرفته ایم ،جنس یتحریک وسایل انفجار و ترسنا  از  خا ای ما در مرحله

 پذیری به شبهات فکری وجود دارد؟قابلیت اثر  آیا ارتباطی بین نشر شهوات حرام و
بااه شااکلی  ،وار اسااتایاان اساات کااه چنااد جانبااه و سلسااله درشهوات معاصاار  مشکل

و ممکاان اساات  .کشاااندیااان بااه دنبااال خااود میگام اول قربااانی را تااا پاپا گذاش ن به که 
در  و .مناااادی، عواطااااف و اند شااااه یااااک جااااوان را بااااه خااااودش جااااذب کناااادتمااااامی عالقه

 و دشاااااوار تکااااالیف شااااارعی را ساااانگین، بیمااااارافاااااراد از بعزاااا ی  باعااااض مااااای شااااود نهایاااات
بااه کااه کمااال لااذت جااویی بااه ایاان شااهوات را  باشااند چیاازی  به دنبال قطع هااردانسته و 
خودخااوری  و ساارزنش وجاادان ی روحیااهناگوار کند.  عنی از بین بااردن  ت خ وکامشان 

خاااروج از دیااان یاااا انکاااار هاااای محقاااب کاااردن ایااان مق اااد، از راه هنگاااام ارتکااااب حااارام. و
 قیامت و حساب و کتاب است. 

  ،الذکر از ناحیااه واق اای حااالتی غالااب نباشاادشاید تسلسل فوق 
 
خطرنااا   ولاای قطعااا

  بوده و دور از انت ار نیست.
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و توبااه نکااردن از  کااردن ایاان مسااَٰله سااوی دیگااری دارد و آن ایاان اساات کااه زیاااد گناااه
از  ،قلااب را بپوشاااند کااه اگاار بااه تاادریج شااودمی ای پوشااش و الیااهمنجاار بااه ایجاااد  ،آن

 کاهد. در حب جویی و حب خواهی می توانایی شخص
 فرماید:هللا متعال می

  م مه ه  وب 
ل
ل
ل
ىَٰ ق

َ
 َراَن َعل

ۡۜ
 َبۡل

ت ه
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َ
وَن   بل س 

ۡ
 َيك

ْ
وا انل

َ
هرگز چنین نیسممت  [14-مطففین] 1٤ا ك

هایشممان زنگممار بسممته انممد بممر دلکننممد  بلکممه یبسمم ب  آنهممه کردههمما گمممان مییکممه آن
 .است

ای کاااه باااا باااه گوناااه شاااودمیناااور ایماااان ضاااعیف  ،هاااا بااار قلاااب زیااااد شاااوداگااار ایااان پرده
و در حدیض صحی  که ترمذی  رد.یگتحت تأثیر قرار می ردید افکنیو ت کم رین شبهه

) بناااده زماااانی کاااه  فرمایاااد:می پیاااامبر آماااده کاااه اناااددیگاااران از اباااوهریره روایااات کرده
و  . اگااار از آن دساااات کشاااایدشااااودمیای ساااایاه ایجااااد ر قلااابش نقطااااهد کناااادمیخطاااایی 

 را تکااارار . اماااا اگااار آنشاااودمیقلااابش صااایقل داده  ،و توباااه نمایاااد ردهطلاااب مغفااارت کااا 
اسااات کاااه هللا  متعاااال در ماااوردش  ای و ایااان هماااان پااارده. گیاااردمی فااارا  قلااابش را ، کااارده

وَن  فرماید:می بل ساا 
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َ
  هرگممز چنممین  [14-]مطففااین
هایشممان زنگممار انممد بممر دلکننممد  بلکممه یبسمم ب  آنهممه کردهها گمان مینیست یکه آن

 .بسته است
 .1: این حدیض حسن صحی  استیدگو میترمذی 

نبایااد در واکاااوی  ،نمونااه هااای شاابیه بااه آن کااه در قاارآن  کاار شاادهغیباای و ایاان معااانی 
 هر مشکلی که مربوط به دوری از دین است، نادیده گرفته شود.

 :ایشرفت مادی غرب و تأثیر فرهن  و تمدن غربی -5
رشاااید هللا بااار فاااراز خو »مولاااف کتااااب  «ریاااد هونکاااهگزی»نویسااانده مشاااهور زن آ اااانی 

کتااااابی دارد بااااه  ، تحریاااار در آورده ی را بااااه رشااااته آن 1960کااااه در سااااال  «مغاااارب زمااااین
لمانان و تمااااادن و تااااااریخ کاااااه در آن باااااه دفااااااع از مسااااا  «هللا چیاااااز دیگاااااری اسااااات» عناااااوان

 پردازد.  اسالمی می
گیری مهااااام را  کااااار کااااارده کاااااه شااااابیه باااااه موضاااااع قاااااولی جالاااااب و نقااااالدر ایااااان کتااااااب او 

ولاااای بااااه  ،از مساااالمانان امااااروزی در شاااایفته شدنشااااان بااااه تماااادن غرباااای اسااااتبساااایاری 

 
 ( 3334سنن ترمذی) - 1
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تماااادن  اوج در زمااااان)الگاااارو( 1«اسااااقف قرطبااااه». راوی ایاااان داساااتان معکااااوسصاااورت 
گونااه از تأسااف و  ایاان گزاربااا سااخنانی تااأثیر لااف، وی ی مؤ طبااب گفتااه اسالمی است. و

های نوشااااااته و های عاااااارب»بساااااایاری از هاااااام کیشااااااانم اسااااااطوره : 2گویاااااادمیش حّتینااااااارا 
کنناااااد ناااااه بااااارای اینکاااااه باااااه نقاااااد آن را مطالعاااااه می مسااااالمانفیلساااااوفان و دانشااااامندان 

بلکه به این خاطر که زبان عربی را خوب یاد بگیرند و توانای مکا ه صحی    ،ب ردازند
را به دست آورند. امروزه کجا یک مسیحی غیر متخ ص  در زبان عربی و  وق سالم

بلکه چه کساا ی از آنهااا  ؟.فاسیر التین انجیل را مطالعه کندکه بتواند ت شودمییافت 
 ؟را خوانده استکتاب اعمال رسوالن های چهارگانه  و انجیل حّتی تا به حال

 افسوس...!  صد و دریغا
باااااار  شاااااااناند و بااااااا استعدادی جوانااااااان مساااااایحی کااااااه خااااااوش درخشاااااایدههمااااااهامااااااروزه 

. رباای چیااز دیگااری ن اای شناساااندجااز لغاات و ادبیااات ع ،انااداطرافیااان برتااری پیاادا کرده
بااااارای مطالعاااااه و خوانااااادن آن  پردازناااااد وای مناااااابع عربااااای میی ریشاااااهآناااااان باااااه مطالعاااااه

های هنگفتاای را هااای عرباای هزینااهکتاب ی تمااامی تالششااان را بااه کااار باارده و باارای تهیااه
شا سااااااته تجلیاااااال و  ،کااااااه ادبیااااااات عرباااااایگویندمی ا آشااااااکار کننااااااد و همااااااه جااااااا صاااااارف می

را  انهاااااای مسااااایحیت آنااااا اگااااار کسااااا ی بخواهاااااد باااااا احتجااااااج باااااه کتابتحساااااین اسااااات. و 
هااااااا دهناااااد باااااا ایاااااان توجیاااااه کاااااه ایااااان کتابمتقاعاااااد کناااااد باااااا اسااااااتخفاف پاساااااخش را می

 برا شان اهمیتی ندارد.
 .! وام یبتا..
یمسااااایحیان  اماااااروزه در باااااین  اناااااد وفراماااااوش کرده هااااام زباااااان ماااااادری خودشاااااان را  حتاااااّ

حی  و در حدی معمااولی و بتواند به شکلی صکه  شود یپیدا ن یشخص ، نفر انهزار 
افااراد زیااادی هسااتند کااه در مکا ااه  مقاباالای به زبان التین بنویسد. ولاای در ساده نامه

ینوش ن و خوشنویس ی و  و  ،اناادعرباای مهااارت و توانااایی پیاادا کرده ساارودن اشااعار حتااّ
 .«ه اندشاعران عربی گوی سبقت را ربود بسیاری از ازتا جایی که در این زمینه 

هااا از وسااایلی هسااتند کااه بااه ها و رمانفیلم از این در عامل دوم بیان کردم کهپیش 
 ،عامااااال ایااااان و کنناااااد.میهااااای غربااااای را باااااه جواماااااع مااااا وارد شااااکلی غیااااار مساااااتقیم ارزش
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بااه  ،که در ضمیر شااخص مساالمان، خودباااختگی تماادنی وجااود نداشااته باشااد مادامی
  ثر نخواهد بود.مؤ  قوی وتنهایی 

کااه بعاادها شااهره آفاااق  را بیااان داشااته ای ی تاریخش قاعدهدر مقدمه «ن خلدون اب»
مغلاااوب در طااارز پوشاااش و در  » فرمایاااد:و آن تاااأثیر غالاااب بااار مغلاااوب اسااات. و می شاااد

های ن ااااااااامی و بلکااااااااه در بساااااااایاری از نقاااااااال و انااااااااواع و اشااااااااکال سااااااااالح وسااااااااایل حماااااااال و
  اگرتا جایی که  کندمیاموراتش خود را به غالب شبیه 

ّ
اش به نوعی بر همسایهتی مل

خااود را  ،الگااوبرداری  در تقلیااد وبااه شااکلی واضااح گااذاری ایاان تأثیر اشااته باشااد، غلبااه د
 .1«دهدمینشان 

نوشاااااااته  های گمراهااااااای فکاااااااری«»سرچشااااااامه های زیباااااااا در ایااااااان بااااااااب کتااااااااباز نوشاااااااته
کتااااابش بیااااان داشااااته کااااه بساااایاری از  ی اساااات. ا شااااان در مقدمااااه «عباااادهللا عجیااااری »

 : گرددمی فکری معاصر به دو چیز برفات انحرا 
 هیمنه الگوی فرهنگی بیگانه -1
 خدا و پیامبر برابر درضعف فرمانبرداری و انقیاد  -2

 فرماید:س س می
ت مسااالمان را در اماااّ  ساااهمگین، هااااییکاااه باااه مانناااد طوفان هاااای فکاااری  اگااار باااه مااادل»

الگااوی فرهنگاای در  ی هآثااار ساالط ،تأمل کنیم ،مورد هجوم قرار دادهتاریخ معاصرش 
بساایاری از  رس   توانمی از این رو  وت ورات و افکار را مشاهده خواهیم کرد.  ایجاد
 فهمیاادهااای اسااالمیزه کااردن افکااار شاار ی و غرباای را تالش

 
در زمااان هیمنااه الگااوی  . مااثال

ارزشهای ن ااامی  در زمان سلطهو ها از اسالم سوسیالیستی سوسیالیستی، خوانش
ی الگاااوی سیاسااا ی دمکراسااا ی از اساااالم ن اااامی باااود. و در زماااان سااالطه خاااوانش هاااا هااام

امااروزه هاام بااه طبااع در وجااود ساالطه و  وهای دمکراس ی از اسااالم انجااام شااده خوانش
 . استها از اسالم، لیبرالیستی هیمنه لیبرالیسم، خوانش

ام، باااه شاااکلی عااا  ،هاااای لیبرالیسااتی در صاااحنه جهاااانیحضاااور سرکشاااانه ارزشایااان بااا 
 .شودمیلیبرالی ایجاد مزاجی 

 از قناعتهااابساایاری  اباازار ایجاااد -آگاهانااه آگاهانااه یااا نااا -ایاان ماازاج ماننااد یااک زود پااز  
شااااده  ی لیبرالاااایهاااااارزش ازپااااذیرف ن همااااه یااااا بعزاااا ی  ای درزمینااااه فااااراهم کااااردن باااارای 
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 ،هااااای لیبرالیسااااتیبااااا ارزش سااااازگاردر تااااالش باااارای نوسااااازی صااااحنه اسااااالمی و  .اساااات
 خوانش ی لیبرالیستی داشته باشند.، ینیمتون د زخواهند ا می

رغم اهمیت تفکیک مفاهیم لیبرالیستی و بیان اشکاالت و انحرافات موجود در علی
باااااه خااااااطر هاااااا ماااااا ایااااان تالشهاااااای دینااااای، ا باااااودنش باااااا بسااااایاری از ارزشناساااااازگار  آن و

، اثرپااااااذیریش هیمنااااااه تمااااادن ساااااارکش غربااااای ی در ساااااایهنیرومناااااد بااااااودن ایااااان مفاااااااهیم 
 .«استحدود م

دن بااااااااه کااااااااه ن اااااااام بخشاااااااای بیااااااااان خااااااااواهیم کااااااااردان شااااااااا  هللا در قواعااااااااد پیشااااااااگیرانه 
باطاال کااردن تااأثیر ایاان ساابب  عواماال دیاادگاه انسااانی از مهم ااریندر هااای کااالن اولویت
 است.

 کتااااااب میتاااااوان بااااه هااااای ارزشاااامندی کاااااه در ایاااان زمینااااه نوشاااااته شااااده اسااااتاز کتاب
 اشاره کرد. «رانابراهیم سک»نوشته  «هیمنه فرهنگ غالب»

 عوامل داخ ی :بخش دوم

اسالم و ثااوابتش  علیهمعاصر  های ردیدافکنیبه ت متأثر شدنکه در  خارجی عوامل
 ی زمینااه ،آساایب پااذیرقشاار در کااه  کااارایی واقعیشااان زمااانی خواهااد بااود ،سااهیم اساات

کااه بااه ساابب در قشاار مساالمان  ییهاوجااود شااکاف :مناسب وجود داشااته باشااد.  عناای
 ، در معرض آسیب اند.مذکور  رجیعوامل خا

 :1پردازیمی در اینجا به بیان شش عامل داخلی م
 عامل اول:  عف یقین

زیاد در مورد این عامل سخن نخواهم گفت با اینکه از مهم رینشان است. چاارا کااه 
خواهم اینجااا . فقا چیزی که میخواهد آمد سخندر قواعد پیشگیرانه در موردش 

ایاان مطلااب  کاارده باشاامایجاااد  ه گراماای عالماات اسااتفهامی را در فکاار خواننااد یااابگااویم 
مساااالمانان  وقاااات از قضاااایایی اساااات کااااهاول ای مانناااد وجااااوب نماااااز قضاااایه :اسااات کااااه

کاااه تااااأخیر  . و بااااز هاااام اتفااااق دارناااادمهم ااارین فاااارایض عملااای اسااااتاز کااااه  اتفااااق دارناااد
 ااینجاا الی ، از گناهااان بساایار باازر  اساات. سااؤ خااروج وقاات مشخ ااش انااداخ ن آن تااا

ل اوّ در ادای نمااااز  ای کاااه مسااالمانان زیاااادی آیاااد: ساااهل انگااااری قابااال مشااااهدهپااایش می

 
موزشی کیفیت تعامل با شبهات فکری معاصر در دو  - 1

 
عامل داخلی را بیان کردم ولی برای عدم اطاله کالم در این ک تاب   9ره ا

 به بیان  شش عامل اک تفا میکنم. 
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ر وجااود اساابابی ؟ بر این باااورم در کناااد داشته باشدتوانمیدارند، چه تفسیری وقت 
 ضعف یقین است.، اما سبب اصلی ،دیگر

دچاااااار کفااااار و الحااااااد اماااااا  ،بسااااایاری از مسااااالمانان در کناااااار ضاااااعف یقینااااای کاااااه دارناااااد
 .اند کااه در دیاان برا شااان شاابهه ایجاااد کننااد، چاارا کااه گرفتااار افاارادی نشاادهاندهنشااد

چااااه بساااااا  ،ای قااااوی در اصاااال اسااااالم یااااا ثااااوابتش قاااارار بگیرناااادرض شاااابههواگاااار در معاااا 
فرمایاااااد: می زیباااااا «ابااااان تیمیاااااه»شااااایخ االساااااالم کناااااد. نایمانشاااااان در برابااااار آن مقاومااااات 

آینااد دنیااا می مسلمان بهشوند یا میمسلمان  ،مردم هنگامی که بعد از کفر ی عامه»
اند و مساااااالمان شااااااوند،می  و مطیااااااع خاااااادا و رسااااااولش شاااااادهو بااااااه احکااااااامش پایبنااااااد 
  .ایماااااااانی مجمااااااال دارناااااااد

 
حاصااااااال  اماااااااا دخاااااااول حقیقااااااات ایماااااااان باااااااه قلبها شاااااااان تااااااادریجا

ی یقااین بسیاری از مردم به درجه چرا که .اگر خدا به آنان عطا کندهم  آن ،شودمی
تردیااد شااوند.  د. و اگاار دچااار شاابهه شااوند امکااان دارد گرفتااار شااک ورسنو جهاد ن ی

 کننااد و کااافر و منااافب هاام نیسااتند. فقااا علاام واگاار بااه جهاااد اماار شااوند جهاااد ن ی و
و  ؛یقین قلبشان در حدی نیست که این شااک و شاابهه را از خااود دفااع کنااد معرفت و

ثااااروت و خاااااانواده باااار قااااوتی آن ناااااانی ناااادارد کااااه  ،محبتشااااان باااارای خاااادا و پیااااامبرش
آن ایمااااان  اینااااان اگاااار از آزمااااا ش و ابااااتالی ال اااای سااااالم بماننااااد و باااارتاااارجیحش دهنااااد. 

اگاار بااه کساا ی مبااتال شااوند کااه برا شااان شاابهه  و .شااوندوارد بهشاات می ،مجمل بمیرند
موجاااب تردیدشاااان شاااود و کسااا ی هااام نباشاااد کاااه ایااان شااابهه را برا شاااان  وایجااااد کناااد 

دیگااااااری از نفاااااااق  عناااااای نفاااااااق بزرگ اااااار منتقاااااال  بااااااه نااااااوعشااااااکا  شااااااده و  ،برطااااارف کنااااااد
 .1«میشوند

 عامل دوم: مشکالن روحی وفشارهای ااتماعی
ام و ساابب وجااود کاارده بحااضمااون ایمااان بااه خاادا بارها برایم پیش آمده با افرادی پیرا 

فشااارها و م ااائبی بااوده کااه شااخص نتوانسااته از آنهااا رهااایی  ،شاااناشااکال ناازد بعضی
 باااارد ساااابب خشاااام وفشااااار روحاااای کااااه شااااخص از آن رنااااج مین یاباااد. و بیشاااا ر مواقااااع ایاااا 

او را بااه  ،راضممکاان اساات ایاان اع اا  . ومیشودقضا و قدر ال ی نسبت به  شنارضایتی
 ،مااالاالبتاااه ایااان عد. ببااار ال زیااار ساااؤ  را  یاااا عااادل و حکماااتش انکاااار وجاااود خاااالب بکشااااند
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د از که بعاا  کندمیاز افرادی حکایت در قرآن مخ و  این زمان نیست. هللا متعال 
  .اندمنقلب گشته ،اندهایی که دچارش شدهعبادتشان به سبب م یبت

 فرماید:می
  اَبۡتهل صاااَ

َ
ۡن و ه  ت َو    بااا 

نه
َ
أ ماااَ

ۡ
َر ٱط یاااۡ

َ
ۖ خ اَبهل صاااَ

َ
ۡن و  ٌ

َ
 فااا

ت
ۡرف  ىَٰ حاااَ

َ
َ َعلااا

ه
دل ٱَّلل ن َٱۡعبااال اس  ماااَ َن ٱلناااه َومااا 

خاا  
 ۡ
َر ٱلاآدۡنَيا َوٱ  ساا 

َ
ه   خ ىَٰ َوۡجهاا 

َ
َب َعلاا

َ
 ٱنَقلاا

َ
ۡتنااَ  ینل ف  باا 

ل ۡ
َرانل ٱ  سااۡ

ل
خ

ۡ
َو ٱل َ  هاال لاا 

ََٰ
  

ََۚ
 -حاا ] 11َرة

ارسممممممتد یو و از یمیممممممان  مممممممردم ک ممممممکی اسممممممت کممممممه هللا را بممممممر کنمممممماره یبمممممما تردیممممممد  می [11
ایمممانش بسمممیار  ممعیف و سسمممت اسممت  پمممس اگممر خیمممری بممه او برسمممد یدلممش  بمممه آن 

بممه ک ممر بمماز  گردانممد یو گیرد، و اگر بالیی یبممرای آزمممایش  بممه او برسممد، روی میآرام می
 زیان آشکار است.گردد ، در دنیا و آخرن زیان کرده است، این همان می

اباااان عباااااس ایاااان آیااااه را همانگونااااه کااااه در صااااحی  بخاااااری وارد اساااات اینگونااااه تفساااایر 
زناااش  ساااری باااه دنیاااا  بااارای زنااادگی کاااردن و آمااادشخصااا ی باااه مدیناااه میوقتااای » :کنااادمی
اگاااااار همساااااارش  دیاااااان خوبیساااااات. و گفاااااات: ایاااااان دیاااااان،می میزاییااااااد اساااااابشآورد یااااااا ماااااای

 .1«گفت: این دین، دین بد ستمی نمیزاییداسبش آورد یا فرزندی به دنیا ن ی
باار ایاان آیااه چااه زیباساات آنجااا کااه ماای  «اباان سااعدی » مفساارمالح ه و توضی  استاد 

 فرماید:
افااااااراد ضااااااعیف االیمااااااانی هسااااااتند کااااااه ایمااااااان وارد قلبها شااااااان نشااااااده و بااااااا گوشاااااات »

بااااااه  بااااااوده اسااااااتعااااااادت  از روی تاااااارس و  ورودش میختااااااه. بلکااااااهوخونشااااااان در هاااااام نیا
ه   ثباااتی ندارناااد. ،هاای کااه در برابااار م اایبتگونااه  باا 

نه
َ
أ ماااَ

ۡ
َر ٱط یااۡ

َ
ۖ خ اَبهل صااَ

َ
ۡن و  ٌ

َ
اگممر )فااا

باشاااااد و  فااااراهم عناااای اگااااار روزیااااش  گیممممرد .خیممممری بممممه او برسممممد یدلممممش  بممممه آن آرام می
 کنااادمیدلخاااوش  ،و آساااودگی هرفااااباااه ایااان بلکاااه  ،ناااه باااه ایماااانش ،دچاااار ساااختی نشاااود

بااه فتنااه و  ایاان شااخص را بااه همااین شااکل سااالم ومعاااف کنااد. شاید خاادا گیردمیوآرام 
ۡن  کااه از دیاان منحاارفش کنااد. هااایی مبااتال ش نکنااد اَبۡتهل  َو   صااَ

َ
   و

َ
ۡتنااَ  و اگممر بالیممی ) ف 

دوسااات کاااه یاااا روی دادن م ااایبتی اسااات یاااا زوال چیااازی (یبمممرای آزممممایش  بمممه او برسمممد
ه   نیداشت ىَٰ َوۡجه 

َ
َب َعل

َ
 عناای از دیاانش گممردد گرداند یو بممه ک ممر بمماز میروی می) ٱنَقل

  .شودمیمرتد 
َ
َرة خ 

 ۡ
َر ٱلٓدۡنَيا َوٱ  س 

َ
 خسااارتش( در دنیا و آخممرن زیممان کممرده اسممت) خ

 اااااه را کااااااه تمناااااا ش کاااااارده باااااه دساااااات آن ،ارتااااااداد ی بااااااه وسااااایلهایااااان اساااااات کاااااه در دنیاااااا 
جااایگزینی آن را و  مایااه گذاشااتهارتاادادش روی آن باار  تحقااب آورد. هاادفی کااه باارای ن اای
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ولاای تالشااش بیهااوده  ،ه دسااتش آوردد باا تواناا میکااه گمااان کاارده  قاارار داده باارای چیاازی 
خاااارت معلااااوم در آ  . وشاااودمیچیااازی کااااه بااارا ش مقاااادر شاااده حاصاااال  و فقااااا آن باااوده

 حبو مسااات گااارددمیها و زمااین اسااات محااروم ا ش آساااماناساات کاااه از بهشااتی کاااه پهناا 
 آتش جهنم خواهد بود. 

ٱ
ین بممَ

ٱ ۡ
 ُن

ٱ
رهان سممۡ

ٱ
ا

ۡ
وه ُس لممَ ه هممٱ

هَٰ
 ایممن همممان زیممان آشممکار اسممت) ذ

 .1« عنی واضح و روشن(
 عامل سوم:  عف اانب تعبدی به خووص اعمال قلوب

 میاازان ارتباااطش بااا خاادا باار  هاار مساالمانی کااه از ناحیااه ایمااانی بااه قلاابش توجااه کنااد و
و در پاااال ش قلاابش از و، ن ااارت داشااته باشااد محبااتش نساابت بااه ا وتااوکلش باار وی و 

  ،کینااااه و حسااااد و کباااار تااااالش کنااااد
 
بااااا لااااذتی خواهااااد زیساااات کااااه هاااای  چیااااز بااااا آن  حتمااااا

عااوض  دیگااری  افتااد کااه آن را بااا چیاازفکر ن یاین یک لح ه به  حّتیو  کند یبرابری ن
وی د او را باااه سااا توانااا میاینهاااا محاااروم باشاااد هااار محرکااای  ی هماااهاز ا کسااا ی کاااه کناااد. اماااّ 

  خود جذب کند.
 بررسکی اسنادی معرفتی و و  یعامل چهارم:  عف ابزارهای اژوهشک
 ی وای و باااااال رفاااا ن ساااااط  ابزارهااااای پژوهشااااا شااااا ع شاااادن تفکااااار انتقااااادی در جامعاااااه

. عکااس ایاان قضاایه هاام کناادمیرا دشااوار  خااارجیعل ی در آن، متااأثر شاادنش بااه افکااار 
تشاااار بسااایاری از شااابهات ان ی در قضااایهایااان هماااان چیااازی اسااات کاااه  حی  اسااات. وصااا 

قادانااااه و یااااک بررساااا ی کنیم. پیشااااگیری از آن فقااااا نیازمنااااد یااااک تفکاااار نمشاااااهده ماااای
 ازو در ایاان کتاااب خواهااد آمااد کااه  .تااا تااأثیر گااذاریش را ابطااال کنااد دقیااب عل اای اساات

عل اااای  یپژوهشاااا  ابزارهااااای  و تقویاااات تعقلاااای انتقااااادی جملااااه قواعااااد پیشااااگیرانه: ایجاااااد 
 است.

 لم شرعیعامل انجم:  عف ع
)چگوناااااه باااااا شااااابهات فکاااااری معاصااااار برخاااااورد کنااااایم؟( یاااااک  هاااااای در دو دوره از دوره

هایی کااه بیشاا رین آرا  . یکاای از پاسااخانجااام دادمن رسنجی از اسباب انتشار شاابهات 
دلیاااال اینکااااه  . وبااااودضااااعف علاااام شاااارعی جوانااااان  ،بااااه خااااودش اخت ااااا  داده بااااودرا 

رساااوخ  ایااان اسااات کاااه شاااودمیت سااابب متاااأثر شااادن افاااراد باااه ایااان شااابها ،ضاااعف علااام
د توانااااااا می کاااااااه بخشااااااادمعرفتااااااای و روش شناساااااااانه می پایگااااااااهیاش شااااااارعی باااااااه دارناااااااده

 .ارزیابی کند اساس آن را بر شودمیتحلیالت جدیدی که بر  هنش وارد  معلومات و
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نداشته باشد خیلی آسان است کااه دچااار اخااتالل   را  اما کس ی که این مبنای شناختی
  بزر  معرفتی شود. ی هاو لغزشروشمند 

 ن و روحو ذه و فراغ وقتعامل ششم: خأل 
ام یوسواس عقیدتی خان ی را به یاد دارم که از شاادیدترین حاااالتی بااود کااه در زناادگ

او را قااانع کاانم ولاای  کارهااای وسااواس زدایاای. تااالش کااردم کااه بااا ارائااه راهمشاهده کااردم
ولاای باااز هاام باای فایااده  بااود،مراجعااه کاارده هاام  به روانشناس مبه گمان .پاسخی نگرفت

توصیه کردم کااه بااا آنهااا  هاان  مطالعاتی بود. بعد از آن او را به انجام کارهای عل ی و
  و وقتش

 
داشتم به ر و  ش را چه که انت ار  نتیجه از آنفارا بود، پر کند.  را که کامال

انی دت زمااا نیاااازی هااام باااه آن نااادارم اگااار بگاااویم در مااا  کنم وو مبالغاااه ن ااایتر باااود. ساااریع
 االتش متوقف شد.باور نکردنی سیل ع یم سؤ 

در معاااااارض هاااااار   هناااااای و روحاااااای،  هاااااان و قلااااااب را کااااااه فااااااراا  میخااااااواهم ایاااااان را بگااااااویم
 . ولاای کساا ی کااه اوقاااتدهاادمیقاارار  -هر چند بد هم باشااد –ای مشغول کننده قضیه

معرفاااات وایمااااان اشااااباع شااااود ایاااان خااااود در براباااار  عماااال و و  هاااان و روحااااش بااااا علاااام و
 ، مانع بزرگیست.ز افکار انحرافی و وسوسه های نگران کنندهبسیاری ا 
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 از عوامل تأثیر گذار در شیوع شبهان: بخش سوم

انب نقص در   و درمان شرعی  توایه و  دعونسبک واود او

 جمله: من .در شکل های متنوعی میتوان آن را مشاهده کرد که
عی و باااااااین عماااااااوم ن شااااااار باااااااین بسااااااایاری از متخ  ااااااای وشاااااااکاف فاصااااااالهوجاااااااود  -1

 عاااطفیاناازوای و  ت ااور ناقصاا ی از واقعیاات موجااودپیاادا کااردن که منجر به . جوانان
کااااه در جانااااب  -ا کااااه نقااااش الگوهاااا  شااااودمیباااادتر از ایاااان موجااااب  . وشااااودمی دو سااااویه

 شود.  خنعی -ای داردحی جایگاه ویژهاصال
و آثااااار ایاااان و ارتباااااط ناااازدیکش بااااا طبقااااات مختلااااف جامعااااه  ی ساااایره پیااااامبرتاااوانمی

دیدنااد، زمیناای میرا در انسااانی  شااکیباییو مردماای کااه اخال اای باازر  و صاابر  ارتباااط باار
بتااای کااااه در درون هااااای مثچاااه ارزشو  چقااادر زیباااا خواهااااد باااوددر  هنااات ت اااور کناااای. 

 آورد.افراد به وجود می
 ی تااازهگااذار و رویاادادهاا عواماال اثر باا متناسااب  کااه تهااای دعااو در روش نبود تنااوع-2

 باشد.
بااا اینکااه وحاای و تأییااد و ن اارت ال اای همیشااه همراهشااان بااوده بااه گونااه ای  پیااامبر

در گفتمااانش باارای رساااندن معلومااات ها، باای نیااازش مینمااود. امااا که از بسیاری روش
ترساااااایم اشااااااکال یااااااا ، سااااااوال پرساااااایدن :کااااااردشاااااارعی از اسااااااالیب متنااااااوعی اسااااااتفاده می

 از امااور مااورد تأکیااد مسااائلدر ایاان ن . باارای همااین اقتاادای بااه ا شااا..ای بلی  و خطبه
  .است

 
حاارف اول را   در این زمانه که بازار تبلیغات گرم است و سحر ت ویر خاصتا

 میزند.
بااارای کاااه در آن  گفتگوهاااای آزاد اسااات فضاااا بااارای  کمباااوداز دیگااار جواناااب نقاااص:  -3

بااارای  گسااا رده یا افقاا بااا  ای اطمینااان بخاااشوسااایله جوانااان ایااان شااعور ایجااااد شاااود کااه
 االت وایراداتشان وجود دارد.سؤ طرح 

کنم کااه تمنااای دیاادن آن را را ترساایم ماای هاااای از گفتگو صحنه مبارها در خیال خود
سااااااااخ رانی توانمنااااااااد و  مشااااااااتاق و در میاااااااادان دعااااااااوت دارم. سااااااااالن مملااااااااو  از جوانااااااااان

 و م کارکشااااته
ّ
باااار روی  معرفتاااای کااااه  شاااات تریبااااون واز لحاااااا شاااارعی و فکااااری و  اساااال

دارای روشاا ی اقناااع کننااده و قاادرت و توانااایی باااالیی  و  شااده سااکوی سااخ رانی حاضاار
ها و ایراداتشاااان م بااارای مشاااارکت جواناااان و طااارح پرساااش. میااادان هااا اساااتدر گفتگاااو 
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باااه خاااوبی از ایااان  هااام شاااخص ساااخ ران خیاااال، بااااز اسااات.در نهایااات آزادی و آساااودگی 
خااود  هااوتمب مات و های جذابشافراد حاضر را با پاسخ و کندمیاالت استقبال سؤ 
 .« اکرنایااک»یااا هاام اکنااون دک اار   «احمااد دیاادات»های اسااتاد همانند سخ رانی .کند

ه افکاااری کااه ت ااحی  شااده و د. چاا شاا ارسااال می ینحاضاار  کااه بااههااای مثبتاای چااه پیام
 یی کاااااههااااااو قلبهااااایی کاااااه صاااایقل روحشاااااد. کاااااه پاسااااخ داده می ایااااارادات فراواناااایچااااه 

؟ و آیاااا شاااودمییاااا محقاااب م کاااه آیاااا ایااان ر  نمیااادان . ودو شااا مطمااامن می آساااوده خااااطر و
در ناااد توانمیچاااه تعاااداد داعااای توانمناااد وجاااود دارد کاااه  زماااانش نزدیاااک خواهاااد باااود؟ و

 ح کن.اصال وضعیتمان را  ا آن جایگاه حاضر شوند؟ پروردگار 
 عقالنی و استداللی:  -ضعف گفتمان شرعی  -4

 اهم داد.بیش ر توضی  خو ادامه در این از بزرگ رین اسباب است. و 
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 ثر در میدان فکری معاصرن دینی مؤ های گ تماویژگی 

 

در گفتمان دعوی وجود داشااته باشااد بااه ا ن اگر ویژگی را بیان خواهم کرد که  پنج
ویژگاااای  خواهااااد داشاااات. و بخاااااطر اهمیااااتاثاااار بزرگاااای در میاااادان فکااااری معاصاااار  ،خاااادا 
باعاااااض قطااااااع  ،وارم ایااااان تف اااااایلو امیاااااد امآن پرداختااااااهبساااااا  باااااه شاااااارح وک ااااای  ،اول 

 در  هن خواننده گرامی نشود.تسلسل 
 :ویژگی اول: اهتمام به گ تمان عقالنی

کننااد در ادلااه شاارعی و نقلاای، دالیاال عقلاای وجااود ناادارد. افاارادی هسااتند کااه گمااان می
ح اااول  د. ونااا کاهعقلااای، از اهمیااات وارزش دلیااال نقلااای می باااه خااااطر دلیااالدر نتیجاااه 

از ایااااان  کااااادام هاااای  اماااااابیناااااد نااااه دلیااااال نقلاااای. بااااه دلیااااال عقلاااای مین را در اساااااتدالل یقاااای
اثباااات اصاااول عقیاااده و توحیاااد و صاااحی  نیسااات. چااارا کاااه ادلاااه شااارعی بااارای  هااااحرف

 غیره، مملو  از دالیل عقلی است.
مجااارد  ،سااانت قااارآن و ی ادلاااه میگفتناااد در نقاااد ادعاااای متکلماااین کاااه  «ابااان تیمیاااه»

اساات کااه  همااانی ،یقااتحق»رمایااد: فمی یسااتاخباااری هسااتند کااه مبتناای باار عقلیااات ن
هللا متعااااال باااارای  :کااااهمبناااای باااار این  گویناااادمیامامااااان اهاااال علاااام و ایمااااان  ساااالف اماااات و

 کااادام از ایااان را بیاااان کااارده کاااه هی عقلااای وعلااام باااه آن، دالیلااای اصاااول اعتقااااد اثباااات
اگاار در  و و اوج استدالشااان را  مانند آن را  کاار کنااد.ند توان ین  عنی متکلمین(افراد )

 .1«آن به به رین وجه در قرآن آمده است ای از خالصهن ر بگیریم، می بینیم که 
هااای عقلاای کااه متکلمااین و روشدر اگاار شخصاا ی فرمایااد: »« میاباان اباای العااز حنفاای»

 صااحی  و صااواب کااه بخااش هااای  خواهد دیااد تأمل نماید،اند انش کردهفیلسوفان بی
 حّتیصاا  و کمااال و .بیااان کاارده اساات تا عبااار  واضااح رین و مخت اارترین بااا ،را قرآنآن 

 .2«شود ییافت ن آنانهی  وقت مانندش نزد  ،های قرآنی وجود داردکه در روش
گفتمااان  ،تأماال نمایااد که کتاب خدا را مطالعه کنااد و در ساانت پیااامبر هم وکس ی 

  می یابد.در آن دو حاضر و نانر به طور وضوح النی را عق
 :پردازدمیاثبات زنده شدن دوباره  نی که بهقرآ  آیات :به عنوان مثال
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َ
داننممد، کممه ا ن یآیمم ی. [99-اساارا ] ٩٩ل

همما را بیافرینممد، و بممرای ها و زمممین را آفریممدهد قممادر اسممت کممه ماننممد آنهللا کممه آسمممان
آمدی مقررکرده کممه شممکی در آن نیسممت، سممرس سممتمکاران اممز ناسپاسممکی را آنان سر 

 . قبول نکردند
 این فرموده: و
 َت  و
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َ ۡ
 َ  ٱ اا

ي
ا حااۡ کممه  خممداییآیمما ندیدنممد ی [33-احقاااف ].33يل

همما ینممماتوان و  در مانممده نشمممده، ها و زمممین را آفریمممده اسممت، و در آفمممری ش آنآسمممان
اناستقادر است بر آنک  . ه مردگان را زنده کند؟ز آری، او بر هر چیزی تو

 کااه هللا کردناادمیاقاارار  چاارا کااه مشاارکین قااریشاین آیات در اوج اقناع عقلی است؛ 
کساا ی  :لذا اینگونه علیااه شااان اسااتدالل میکناادها و زمین است. خالب آسمان متعال،

یافریناااد و مااان بااااب د مانناااد آن را بتوانااا میها و زماااین از عااادم اسااات کاااه خاااالب آسااامان
اس   :د کم ر از آن را بیافریناادتوانمیاولی  ب  ٱلنااه
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َ
ۡن خ رل ماا  بااَ
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َ ۡ
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َ
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وَن  مااال
َ
 َٱۡعل

َ
اس  ال َر ٱلناااه

َ
َااا

ۡ
 

َ
نه و كااا 

ََٰ
 آفمممری ش آسممممان) [57-غاااافر] .٥٧َول

ا
ها و زممممین مسممملما

 . دانندن ی بزرگتر از آفری ش مردم است، و لیکن بیشتر مردم
  :را بیان کرداین فرموده هللا متعال  توانمی از جمله گفتمان عقالنی در قرآن و
 وَن قاااال ل 

ََٰ
خ

ۡ
مل ٱل ۡم هاااال

َ
ۡ  َّل و

َ
ر  شاااا 

یااااۡ
َ
ۡن غ  ماااا 

ْ
وا قاااال ل 

ل
ۡم خ

َ
همممما از هممممیچ یو آیمممما آن) [ 35-طااااور ] 3٥و

 . اند، یا خود خال  یخویش  اندبدون آفری نده ، آفریده شده
در  اگاااارحالاااات احتمااااال دوگانااااه ای قاااارار میدهااااد کااااه عقاااال را در  ،م بناااادی ایاااان تقساااای
دلیلااای پیااادا نکااارد باااه دنباااال راه حااال ساااومی اسااات کاااه آیاااات بعااادی و  ،کااادام تأییاااد هااای 

 هللا متعال است. وجود همان این راه حل سوم: . وکندمیقبلی آن را روشن 
ثباااات اصاااول قلااای و نقلاای در ا ادلاااه عباااه کتاااب » تاااوانمیاز مراجااع مفیاااد در ایااان باااب 

نوشااته  کتاااب »بالغاات احتجاااج عقالناای در قاارآن« و «سااعود عریفاای»نوشااته  اعتقاااد«
« هااار بااان عاااواض ا  ااایزا »نوشاااته  »روشاااهای جااادل در قااارآن« و کتااااب «زیناااب کاااردی »

 .اشاره کرد
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م یایاااان اقناااااع عقلاااای را خااااواه از مااااواردی  ،کنمنگاااااه ماااای نیااااز وقتاااای بااااه ساااانت پیااااامبر
اساااات ماننااااد حاااادیعی کااااه بخاااااری و  اسااااتداللنرافاااات و یافاااات کااااه در نهایاااات زیبااااایی و 

 : دنکنمیاز ابوهریره روایت  سلمم
گفت: زنم  سری ساایاه رنااگ بااه دنیااا آورده  آمد و فزاره پیش پیامبرشخص ی از بنی

هممایی چممه رن فرمودند:   گفت: بله. ا شان ؟آیا شتر داری فرمود:  . پیامبر1است
؟ گفاات: میانشممان خاکسممتری رنمم  واممود داردآیا در : ؟ گفت: قرمز. فرمودهستند

تی ناااااااژادی و اه؟ گفااااااات: شااااااااید گااااااارا ش و شاااااااباز کجمممممما آمممممممده اسممممممت: بلاااااااه. فرمودناااااااد
 فرزنمممد تمممو همممم ممکمممن اسممممت در ممممورد فرمودنااااد:هاااام  آن حضاااارت دودمااااانی باشااااد. 

ایش و شب  .2در میان باشدتی نژادی و دودمانی اهگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وردن پسری با رنگی مخالف با رنگ پوست خودشان، مشکوک شد که مبادا کاری نامشروع  - 1
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 هاهای مخاطب قرار دادن عقلراه

 انواع مختلفی دارد: هاقرار دادن عقلوسایل مخاطب 
 .گرددمی برخی از آن به روش و اسلوب گفتمان بر -
 .گرددمی اقوال مخالفین بر و ابطال نقض روشهای برخی دیگر به  -
عقاال و  ی مشااخص کااردن محاادوده  عناای اساات. تربااه گااامی قباالمربااوط و برخاای هاام  -

  .برابر هللا ورسولشو انقیاد در تسلیم ش با ارتباط
 اسالیب گ تمان :نوع اول 

 متعدد است.  کرد،تحریک  میتوان عقل را آن ی یلههایی که به وسروش
برخاای معلومااات از آن اسااتفاده در رساااندن  پیامبر. پرسش کردن روش من جمله:
کممه کممدام درخممت اسممت یااد: »فرمامی ماننااد حاادیض اباان عماار کااه پیااامبر .کرده است

یااااا ماننااااد حاااادیض ابااااوهریره کااااه در  .؟«هایشممممان نمیریممممزداسممممت و بر  شمممم یه مسمممملمان
؟ گفتنااااد: دانیممممد م لممممس کیسممممتآیمممما می»فرمایااااد: می صااااحی  مساااالم آمااااده و پیااااامبر

تفرمودنااد:  ا شااان مفلااس ناازد مااا کساا ی اساات کااه پااول و کاااالیی ناادارد.   م لممس اممم 
بمممه ایمممن دشمممنام آیمممد. امممما بممما روزه ونمممماز و زکمممان می در روز قیاممممت ک مممکی اسمممت کمممه ممممن

خمممممون ایمممممن یکمممممی را ریختمممممه و  ن یکمممممی را خمممممورده و آگ تمممممه، بمممممه دی مممممری بهتمممممان زده، ممممممال 
هممممایش داده ن از نیکی آدی ممممری را  ممممرب و شممممتم کممممرده اسممممت. بممممرای همممممین بممممه ایممممن و 

انش حسممناتش تمممام شممود از گنمماه  ،اگممر قبممل از اسممتی ای حقممو   . و شممودمی طلبکممار
 .«شودمیخر به اهنم انداخته آو سر  دشو میه فزوداکم شده و بر گناهان وی 

 از دیگر روشها: استفاده از مقا سه و ضرب مثال است. 
ای باااااااودنش اسااااااات. و از از لحااااااااا عقلااااااای هماااااااان مقا ساااااااه زدن مثاااااااال راز وحکماااااااتو 

چطاااااور بااااه خاااادا ایماااااان : کااااه الدر پاسااااخ بااااه ایااااان سااااؤ  تاااااوانمیهااااای امااااروزی کااااه مثال
وجااود لک اارون اساات. بااه ایاان خاااطر کااه ا  م؟ه او را ن اای بیناایدر حااالی کاا  داشااته باشاایم

 موجاااود دانشااامندان باااه عناااوان یاااک حقیقااات واسااات  قط ااای علااام الک ااارون از مساااائل
 و فقااا آثااارش را دیااده انااد، هنکاارد مشاااهده آن را  انااد. بااا اینکااه تااا کنااون آن را پذیرفته

ولاای  ایمردهبااه همااان شااکل مااا هاام بااه خاادا ایمااان داریاام هاار چنااد کااه او را مشاااهده نکاا 
 بینیم.آثارش را می
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 ضاااروری اساااتساااخ رانی و قااادرت اقنااااع اسااات کاااه  هاااای : یاااادگیری مهارتروش دیگااار
ی و .یاااااااد بگیرنااااااد یخااااااوبآن را بااااااه  ر داعاااااای و خطیااااااب، قشاااااا  افاااااارادی کااااااه اسااااااتعداد  حتااااااّ

های هااا کااه در برنامااهمهارتاز ایاان د از بعزاا ی تواناا میخدادادی در این زمینه دارند، 
 د.ناستفاده کن، شودمیمطرح متقاعد سازی ای قدرت هسخ رانی و دورهیادگیری 

بااا توجااه بااه آن، حرکاات و ساا س  اثبات و چیدن مقدمات اولیه و بدی یروش دیگر: 
ایااااان از مهم اااااارین  وخاااااواهیم بااااااه دساااااتش آوریاااااام. مطلاااااوبی کااااااه می باااااه سااااامت نتیجااااااه و

 روشهاست. 
باااه کاااه یم هساااتآیااااتی  مخاطاابماااا ) :بااارای رسااایدن بااه ایااان نتیجاااه کاااه :بااه عناااوان مثاااال

 ی مگاار بااه وساایله شااود یر نایاان اطاعاات هاام میسااّ  و دهدمیدستور  پیامبر اطاعت
. بایااااد از ایاااان مقدمااااه (ی کااااه از ا شااااان وارد اسااااتصااااحیح احادیااااض و پااااذیرف ن تبعیاااات

بلکااه باارای تمااامی بشااریت نااازل شااده  ،نااه فقااا باارای صااحابه قاارآن] :شااروع کناایم کااه
  است[.
 است.ول های مخاطب قرار دادن عقاز راهاینها مربوط به نوع اول  ی همه

ابطال روش نقضنوع دوم :  نانان مخال ین و
 هایی دارد. من جمله:این هم راه

یااااا روشاااامند در گفتمااااان مخااااالف. بااااه عنااااوان مثااااال: ابااااراز  وابااااراز تناقضااااات عقلاااای  -
 . کندمیسنت استدالل خود تناقض منکر سنت هنگامی که برای اثبات سخنش به 

باطااال  اثباااات :فاساااد ساااخنان مخاااالف. باااه عناااوان مثاااال وتبعاااات ازملاااو  نشاااان دادن -
حسااااااب و کتااااااب  وکاااااه منکااااار زناااااده شااااادن دوبااااااره  بااااای دینهااااااباااااودن ساااااخن م حااااادین و 

هااا نفاار را رنوشاات نا ااانی کااه هاازاران و ملیون ال کااردن از سی سااؤ هسااتند بااه وساایله
شااان انتقامآیااا م لومااان و  ؟اند که آیا بعد از مردنشااان محاکمااه خواهنااد شاادکشته

 خواهند گرفت؟  را از این نا ان
هااای   سخنشاااان ایااان اسااات کاااه ی الزماااه .م حااادان باااه زناااده شااادن دوبااااره بااااور ندارناااد

بلکه وضعیت نالم به ر است چرا که از زناادگیش  .م لوم نیست تفاوتی بین نالم و
خااااالف  باااار باااارد.میلااااذت  ود،بعااااد از آن زناااادگانی دیگااااری نخواهااااد باااا  کناااادمیکااااه گمااااان 

 ومی که از آن محروم شده است.م ل
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 م: تواه ویژه به عقلنوع سو 
ش و محااادوده کاااارایی بااودهم اادری بااارای شاااناخت  مشاااخص کنااایم: از ایاان جهااات کااه
ماننااد آن با نقل و موضااعش نساابت بااه غیبیااات و  پیوندش و ارتباط مشخص شود و

 . تعیین شود
 درت فراگیاااری وقااا طاااوری کاااه  ،همااه اینهاااا عقااال را در جایگااااه صاااحی  خااود قااارار داده

 . بردرا باال میارزیابیش 
هاااااای ایااااان جاااااوالنی در دنیاااااای فاااااراخ عقااااال باااااود. بعاااااد از آن باااااه ویژگااااای دیگاااااری از ویژگی

 پردازیم.گفتمان دعوی موثر می
 ایااااان عرصاااااه و د دراالت موجاااااو صاااااحی  نسااااابت باااااه حقیقااااات ساااااؤ : بیاااانش و درکااااای دوم

 حقیقت سخنان مخالف:
 ی بااه واسااطه خواهاادمی موضااوعی کااه چااه بسااا شااخص خطیااب یااا داعاای در انتخاااب

، مطاارحش ارتباااط جم اای های هشاابک ی یااا بااه واسااطه تریبااونی کااه در اختیااارش هساات
و  ودهمسااائلی باشااند کااه دغدغااه جوانااان باا  پیگیااراگاار آنااان ا امااّ  کنااد، سااردرگم شااود.

 .شودمی، این سردرگ ی و آشفتگی، برطرف فکرشان را مشغول کرده است
و افکار در حااال ساابقت گاارف ن از یکدیگرنااد  شودمیح هر روز مسائل جدیدی مطر 

چااه وقاات بایااد سااخن  داناادمی ،و کساا ی کااه هوشاامندانه واقعیاات موجااود را رصااد کنااد
  .مطرح کندباید بگوید و چه چیزی را 

 ،کشاامکش فکااری وجااود داردای شاارعی، نمود نسبت بااه قضاایههنگامی که مشاهده 
در   و وارده اع ااراضدر  حقیقاات از  بعدن رش را بیان کند البته  کند او همس ی 

خواناااادن هاااار روی و  شاااانیدن وآماااااده و مشااااتاق  و بعااااد از آن کااااه همااااهال، ماهیااات سااااؤ 
  جدید در این قضیه باشند. ن ر

فاااوت سااط  آگاهیشااان مراعااات نمااودن ت وضااعیت مخاطبااان و مراعات کردن: سوم
  محیا جوانان.آور در ب یا نفرتجذا  های گفتمانیو شناخت روش

و ان اااف در  و رعایاات عاادل پاسااخ گفاا ن نااه بااا سااب و شااتمرا بااا دلیاال دلیل  : هارمچ
 مخالف.برابر 

این اساات کااه در براباار پاارو ه  ،گذارداثر منفی میدر میدان دعوت هایی که از چیزی 
بندی اشاااخا  رویاااارویی دشااانام یاااا دساااته ساااب وباااا  ،تردیدافکناناااه در ثوابااات شااارعی

واضاااح  روشااا ی اقنااااع آمیااازباااا دلیااال و  ومااادعا ش خطاااای ساااخن وجاااهکاااه  بااادون آن کااارد
 . گردد
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قاباال پااذیرش یااک ادبیااات فقااا  هکنیم کااه در محافاال جواناناا مااا در زمااانی زناادگی ماای
و بااه جااای نقااد گوینااده را نااه  کناادمیآن هم ادبیاتی است که سخن را واکاوی  واست. 
 کشاند. به چالش میرا  معلومات ارائه شدهقائل، 

ن کااه ممکاا  آید ولی تااا وقتاایبه کار ن ی همه جا و ن روش همیشهتردیدی نیست که ای
 بیش ر است. ی ضا ع نشود تأثیر و کاراییش،در این بین حّق  باشد و

باااااا وی و ماااااتهم  رعایااااات اخاااااالقمخاااااالف و وان ااااااف در برابااااار  هم ناااااین رعایااااات عااااادل
 هااای از مهم اارین ویژگی، کااه سااخنی اشااتباه را مطاارح کاارده ش بااه صاارف ایاانتنیااّ نکااردن 

زا وجااود دارد کااه ه حاااالتی اسااتینائی و تاانشالبتااّ ثر در میدان فکری معاصاار اساات. مؤ 
ال افاارادی . نزدیک اارین مثاا خااارج شااودکن اارل از  اع اااب ممکن اسااتدر برخورد با آن 

 نامند.ها میهستند که خود را قرآنی
 صادقانه در هدایت مردم  نّیت: انجم

داشااا ن و  آن و اخاااال  داشااا ن در  افکاااار تبلیااا اشاااتیاق بااارای  ت وداشااا ن صااادق نیاااّ 
 ، نیاااات منفعاااات رسااااانی بااااه مااااردم

 
 و در حاااااالت چهااااره و نحااااوه گفتااااار بااااه ناچااااار و حتمااااا

احساااس ارزش و  ،و بااه شااخص دنبااال کننااده .گاارددمینمایااان  مبلاا  شااخص ادبیااات
این خداوند است کااه در سااخنانش مقبولیاات و از همه مهم ر  . وبخشداهمیت را می

 اد.قرار خواهد دارزش 
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 چ ونه با شبهان فکری معاصر برخورد کنیم؟

 

 طلبد که در سه محور فعالیت کرد:شبهات این را می برخورد مناسب با این موج  
 اند. انی که به این شبهات گرفتار نشدهمحور پیشگیری برای کس -1
 .به آن  محور درمان برای افراد متأثر -2
 .شبهاتو گفتگو با مروجین این کنکاش محور  -3

ایااان ساااه محاااور خاااواهم پرداخااات و  تبیاااین و بساااا جزئیااااتدر صااافحات پااایش رو باااه 
 قواعدی روشمند را برای هر کدام بیان خواهم کرد. به ترتیب زیر:

 
ا
 .: قواعدی پیشگیرانه در برابر شبهات فکری معاصراول

 
ا
باااااارای برخااااااورد بااااااا ایاااااان اشااااااکاالت و شاااااابهات بعااااااد از مطاااااارح  درمااااااانی : قواعاااااادی دومممممما

 .شدنش
 
ا
 نقاش با مروجین این شبهات.: قواعد گفتگو و مهارات جدلی برای سوما
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ابر شبهان فکری معاصر انه در بر  قواعدی ایش یر

 

 قاعده اول: تقویت باور به اصول اسالم
بااه  ،مه ا االت جوانااان داشااتماهیاات سااؤ  بااا طبیعاات و ی کااهارتباط و اصطکا بعد از 

قلااب از  حمایاات تقویاات یقااین و ،فاازا ش ایمااانا ای م کااه باار ه ا این قناعت و باور رسید
الزم اسااات تاااوج ی ویاااژه باااه عرضاااه عقالنااای دالیااال  اصاااول دیااان،  د،تردیااا  شاااک و شاااراره

اگاااار قلااااب بااااه ایاااان اصااااول یقااااین نداشااااته باشااااد و یااااا بااااا دالیاااال  اینکااااهو داشااااته باشاااایم. 
  .شودمیتردید و اضطراب  تر دچار شک وحقانیتش آشنا نباشد، سریع

که نیاز به مطرح کردن  با اینکه حضور ملموس ی در قرآن دارد و با ایناین موضوع 
آن در حاادی قاباال قبااول نبااوده اساات.  اهمیاات دادن بااه ولی توجه و ،آن ضروری است

برای همین دور از انت ار نیست که بسیاری از جوانان جامعه اسالمی به ایاان امااواج 
 ش دچار شود.تردیدافکنانه در مورد  ات ال ی یا قرآن یا پیامبر 

به بیان تعدادی از وسائل عملی که آن را  ،و به خاطر اهمیت این قاعده پیشگیرانه
 خواهم پرداخت. ،کندمیتقویت و  شتیبانی 

 :وسایل تقویت یقین
:
ا
باااه هایی کاااه هللا متعاااال در َهساااتی نشاااانه احیاااا و نشااار عباااادت تفکااار در آیاااات و اول

 ود عه نهاده است.
پرداختااه شااده اساات.  تباااط بااین تفکاار و بااین در  حقااایب باازر قرآن به تفساایر ار در 

 فرماید:هللا متعال می
   ت

َوَٰ َمَٰ ب  ٱلساااااه
ۡ

لااااا
َ
ي خ وَن فااااا  رل

ه
ۡم َوَجَتَفكااااا ه  وب 

نااااال ىَٰ جل
َ

ا َوَعلااااا ود  عااااال
ل
ا َوق مااااا  َيَٰ َ ق 

ه
وَن ٱَّلل رل

ل
 

ۡ
ذ يَن ياااااَ ذ 

ه
ٱلااااا

ناااااااااَ  ق 
َ
َنَ  ف

َٰ
ۡبَح  سااااااااال

 
ال طااااااااا  ا َبَٰ

َ
ذ

َت هاااااااااََٰ قاااااااااۡ
َ
ل
َ
ا خ ا ماااااااااَ ناااااااااَ ۡرض  َربه

َ ۡ
ار  َوٱ  اَب ٱلناااااااااه

َ
ذ ]آل عماااااااااران:  ا عاااااااااَ

که هللا را در حمممال ایسمممتاده و نشسممممته، و بمممر اهلممموی خمممویش یآرمیممممده  کسمممانی)[.191
گوینممد:  اروردگممارا اندیشممند، یو میها و زمممین میکننممد، و در آفممری ش آسمممانیمماد می

ی توز پس ما را از عذاب آتش یدوزخ  نگاه ها را بیهوده نیافریدهاین
 
  .دارای، منزه

ین را دلیلاااااای باااااارای نفاااااای عبثیاااااات و ها و زماااااا ایاااااان افااااااراد بعااااااد از تفکاااااار، خلقاااااات آساااااامان
 برنامه بودن دانستند. بی
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هم نین تفکر و تأمل در نفس و آفاق، منجر به پیدا کااردن یقااین نساابت بااه صااحت 
 فرماید:می . وشودمیقرآن 
 ۡم َح ه  سااا  نفل

َ
ي  و اق  َوفااا 

َ
فااا

 ۡ
ي ٱ  ا فااا 

ناااَ ت 
ۡم َ اَيَٰ ر يه 

ل
 ساااَ 

 
ٓب حاااَ

ۡ
هل ٱل ناااه

َ
ۡم و هااال

َ
َن ل یه باااَ

َ
یَٰ َيت [. 53]ف ااالت:  تاااه

همما نشممان خممواهیم شممان بممه آنهای خممود را در آفمما  و در ن ممس خودبممه زودی نشممانهی
 . ها روشن گردد که او ح  استداد، تا برای آن

هل ضااامیر در ) ناااه
َ
. ایاااان آیاااه از آن آیااااتی اسااات کاااه نیازمناااد تأماااال گااارددمی( باااه قااارآن بااااز و

 اوان است.فر 
ساااارزنش از تفکاااار در آیااااتش رویگاااردان هساااتند، کاااه  را  هللا متعاااال در قااارآن افااارادی 

  فرماید:می و کندمی
  وَن ۡعر ضاااال ا مل هااااَ ت 

ۡن َ اَيَٰ ۡم عااااَ  َوهاااال
ت
ا
 
وناااا ۡحفل ا مه ۡقف  َ  سااااَ

 
َما ا ٱلسااااه نااااَ

ۡ
و ی [.32]ا نبيااااا :  َوَجَعل

 . روی گردانند ها از آیان آنآسمان را سق ی م  وظ قرار دادیم، و آن
گان و نفااس و از عبادت تفکر در آساامان و سااتاره ما را  ،ن مدرن امیدوارم این تمّد  و

 حیوانات، محروم نکند.
 وسایل احیا و نشر عبادت تفکر : جمله از
 تفکر و تأمل یاریگر است. ی نوشتاری که در حوزه نشر تولیدات ت ویری و -1

را  آدماای، انسااان و حیوانااات و دریاهاااهااای مربااوط بااه جهااان هسااتی و بساایاری از فیلم
 میکاارد همیشااه ساا ی  از افرادی کهیکی . کندمیهای خداوند یاری تفکر در نشانه بر

کاااه  باااود «م اااطفی محماااوددک ااار » ،نشاااان دهااادها شاااان را در برنامهناااوع فیلمهاااا ایااان 
 داشت. هم تأثیر خوب و به سزایی

هاااای نوشاااتاری در ایااان وهش ااارین تولیاااد ماااواد ت اااویری یاااا پژ برگااازاری مساااابقات به -2
 حوزه.

هاااااای موجاااااود در ایااااان انجاااااام مساااااابقات پرساااااش و پاساااااخ یاااااا خالصاااااه کاااااردن کتاب -3
 زمینه.

 مردم با قرآن  آشتی دادن نشر عبادن ت کر در آیان شرعی خداوند و وم: د
 ،اندرا باااااه هااااادفی کاااااه بااااارا ش آفریاااااده شاااااده هللا متعاااااال قااااارآن را ناااااازل کااااارده تاااااا ماااااردم 

کاااه او را باااه ماااردم بشناسااااند و از زناااده شااادن دوبااااره و حسااااب و  راهنماااایی کناااد و تاااا
. پیوسااته کندمیقاطع اثبات  ای روشن وکند. و همه اینها را با ادله آگاهشانپاداش 

نیز یقین و   ی و تقویت کننده ،تردیدها و شکو  ی برای همیشه، قرآن از بین برنده و
 ند به آنان اراده خیر دارد. روح ایمان در نفوس افرادی است که خداو  ی دمنده
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 باارای عامااهتفساایر  قابل فهم کااردنو  در نشر عبادت تدبر در قرآنفعلی  ی در برهه
کاااز اساات. ماننااد کارهااایی کااه مرکااز تاادبر و مر  هااای خااوبی صااورت گرفتااهتالش ،مااردم

 اند. خداوند متعال پاداش خیرشان دهد.تفسیر در این حوزه انجام داده
هممممایی کممممه بممممه بیممممان دلیممممل  مممم ت اصممممول اسممممالم ه کتاب: تواممممه و اهتمممممام بمممم سمممموم

 .ارداخته است
اند. بساایاری از علمااای قاادیم دید در این حوزه قلم فرسایی کردهعلما از قدیم و ج 

 «جرجااانی»و  «باااقالنی»و  «رمااانی»و  «خطابی»مانند  .اندی اعجاز قرآن نوشتهدرباره
مااان جملاااه  ،اندت نباااوت نوشاااتههااام در بااااب دالیااال صاااح بیشااا ر از ایااان را و و دیگاااران. 

  غیره.« و بیهقی»و  «قاض ی عبدالجبار »و «ابو نعیم اصفهانی»نوشته افرادی مانند 
های معاصر نوشته شااده در ایاان حااوزه را بیااان خااواهم اما در اینجا بعز ی از کتاب

های خالصاااااه های مطالعااااه گروهاااای یااااا در ضاااامن مسااااابقهدر برنامااااه تااااوانمیکاااارد کااااه 
 ی دیگر، درجشان کرد.نویس ی و موارد

کاااه باااه بیاااان دالیااال  کتاااابی زیباااا »محماااد عبااادهللا دراز«نوشاااته  کتااااب: »النباااأ الع ااایم«
آن هاااام باااااا ادبیاااااتی زیباااااا و تعاااااابیری ، پرداختااااه اسااااات  ت قااااارآن و صاااادق پیاااااامبرصااااّح 

. ا شاااااان کتااااااب دیگاااااری در باااااه وجاااااد ماااای آوردبالغاااای کاااااه احساساااااات و شااااعور آدمااااای را 
 .« مدخل الی القرآن الکریم»ان: همین موضوع دارند با عنو 

 .«یدانیمعبدالرحمن حسن حبنکه »نوشته  «براهین و ادله ایمانی»کتاب  -
 «.فاضل سامرائی»نوشته  «نبوت محمد از شک تا یقین »کتاب  -
کتااابی  سااعود عریفاای«»نوشااته  «ادله عقلی و نقلی در اثبات اصول اعتقاااد»کتاب  -

  ارزشمند و مملو از تحریرات عل ی.
 .1دوم کتاب ت ویر کاملبخش  -
در گ تمممممممان  و صمممممم ان و عومممممممت و وحممممممدانیتشخممممممدا  تواممممممه بممممممه مو مممممموعچهممممممارم:  

 دعوی 
ماااا باااه قضااایه توحیاااد الوهیااات توجاااه و اهتماااام واماااع جآموزشااا ی اعتقاااادی در برناماااه 

خوبی در آگاهی رسانی مردم در این باب داشته است.  ی زیادی شده است. که نتیجه
ن توجااه شا سااته و شااایان آ ، باار آن  عناای توحیااد ربوبیااتاما به توحید مقارن و مقدم 

 
لیفات مولف است. م  - 1

 
 از تا
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خاادا و اسااما  و صاافات و  با اینکه قاارآن مملااو  از سااخن گفاا ن در مااوردنشده است. 
م   اساات: مااورد نااازل شااده قاارآن در ایاان ی باشااد و بلکااه اول آیااهافعالش می

 ب  سااۡ
ۡ
َرو

ۡ
ٱقاا

َب 
َ
ل
َ
ق خ ذ 

ه
َ  ٱل بَّل  1َرّب 

َ
ۡن َعلاا َن ماا  نسااََٰ  

ۡ
َب ٱِ

َ
لاا

َ
َرمل  2خ

ۡ
 اا

َ ۡ
َ  ٱ   َوَرباآ

ۡ
َرو

ۡ
یای [3-1]العلااب    3ٱقاا

یهممممممان اروردگمممممار کمممممه   . ایمممممام ر  بخممممموان بمممممه نمممممام اروردگمممممارن کمممممه یهسمممممتی را  آفریمممممد
 .تر استبخوان، و اروردگارن یاز همه  بزرگوار  انسان را از خون بسته آفرید.

 یل و ابااوابوری بااوده و بایااد در وسااادر ایاان باااب ضاار گفاا ن  سااخن بااه و امااروزه نیاااز 
 مختلف گفتمان دعوی گنجانده شود.

 انجم: اهمیت دادن به عبادن قلب در دعون و علم و عمل
یقاااین  اهااال توکااال وبسااایاری فاااروتن و منیاااب و  ،در برابااار هللا متعاااال «اباااراهیم خلیااال»

کردنااااد، بااااه آنااااان خداونااااد متعااااال باااار وی اع ااااراض  ی بااااود. هنگااااامی کااااه قااااومش درباااااره
ٓجو   فرمود:

 َٰ
َح

ل
ت
َ
َۚ و ن 

ۡد َهَدىَٰ
َ
  َوق

ه
ي ٱَّلل    ف 

ّ
آیا دربارۀ هللا بمما مممن مجادلممه و )[؟! 80-] نعام ن

 ( که مرا هدایت کرده است؟زکنیدد در حالیستیز می
د. او شااتنخباار ندا  بااود آنااان از یقااین و معرفاات و نااوری کااه قلااب ابااراهیم را فراگرفتااه

ا امنیااات را بااااا تاااارس و یااااا ایماااانی را بااااا هاااای  چیاااازی عاااوض کنااااد. آیاااا  مااااتد ایاااان نعتوانااا  ین
 آرامش و اطمینان را با اضطراب تعویض کند؟

 خوانی:بعدی می ی برای همین در آیه
  وَن مااااااال

َ
ۡعل

َ
ۡم ت ناااااااتل

ل
ن      

ت
ۡمن 

َ ۡ
ٓب بااااااا    حاااااااَ

َ
ر جَقۡین  و

فاااااااَ
ۡ
ٓق ٱل

َ
أ

َ
پمممممممس اگمممممممر ی[ 81]ا نعاااااااام:  ٨1فااااااا

 (تر است؟شایستهمنیت دانید کدام یک از این دو دسته به امی
:»اگر پادشااااااهان و گویااااادمیمشاااااهوری از یکااااای از عابااااادان سااااالف هسااااات کاااااه مقولاااااه 
هاام کااه شااده آن را شاادند بااا شمشاایر درون مااا باااخبر می ولااذت گان از نعمااتشاااهزاده

 .از ما می گرفتند«
بااه ن رتااان شخصاا ی کااه چنااین احساااس و شااعوری را داشااته باشااد، شاابهات در وی 

 ؟! گذاردتأثیر می
َرقااااال»ه و زیباااااا هسااااات کااااا  یفرماااااولی ایماااااان  آماااااوزش دادپادشااااااه روم باااااه ابوسااااافیان  «ه 

کاارد کااه ال میان ااار سااؤ از مهاااجرین و  هنگااامی کااه از وی در مااورد پیااروان پیااامبر
خااااارج  دیاااانشکاااادام از آنااااان بعااااد از ایمااااان آوردنشااااان بااااه نشااااانه اع ااااراض از  آیااااا هاااای 

کاااافر هااام گفااات: ایااان خاصااایت  شاااوند؟ ابوسااافیان در پاساااخش گفااات: خیااار!. هرقااال  می
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هاای  کساا ی از آن اع راضاا ی  ،هااا آمیختااه شاادایمااان اساات. وقتاای لااذت و ساارورش بااا دل
 .1ندارد

باارای قلباای کااه شاایرینی ایمااان را ن شاایده  ،پیشااگیری از شاابهات شااک و کفاار و الحاااد
احساااس بااه خسااارت و  اگر ایمانش را تاار  کنااد، باشد، بسیار دشوار است. چرا که

لااذت ایمااان را چشاایده باشااد هاای   طعاام و ا کس ی کااه. اّم کند یاز دست دادن چیزی ن
جااااایگزین دیگااااری را ن اااای پااااذیرد. باااارای همااااین، اهمیاااات دادن بااااه تقویاااات ایمااااان قلااااب و 
 وابستگیش به خدا و توکل و انابت و خشیت و محبت و امیدش به وی، از بزرگ رین

ا  اسباب پیشگیری از شبهات اساات. چااه جایگاااهی دارد؟  مااانایاان قضاایه در گفتمانامااّ
کااه قاارآن بااه آن  مگاار غیاار از ایاان اسااتایاام؟ را بااه آن داده م شا سااته و مقبااولیحجاا آیا 

فضای ویااژه ای سخنان اهل علم  و یا در ای داشته و در گفتمان پیامبرتوجه ویژه
 را پر کرده است؟

تردیاادی نیساات کااه منشااأ بساایاری از شاابهات، ضااعف ایمااان و ن شاایدن شاایرینی آن 
یمااااااان و قلاااااوب و اعماااااال و صااااااداقتمان باااااا خاااااادا، اسااااات. بااااارای همااااااین نیااااااز داریااااام در ا 

اینها خودش نوعی پیشگیری و نیروی بازدارنده قوی در برابر  ی بازنگری کنیم. و همه
 شده است.متوجه اسالم و ثوابتش  است که جنگ فکری 

بااااه  «اباااان قاااایم»هااااای بااااه کتاب تااااوانمیهااااایی کااااه بااااه ایاااان موضااااوع پرداختااااه، از کتاب
اشاااره کاارد. قباال از وی نیااز بساایاری از مت ااوفه  «ینمممدارج السممالک»خ ااو  کتاااب 

 و اهل زهد و عبادت در این باب سخنان پراکنده و یا گردآوری شده زیادی را دارند.
 هاششم: داستان تازه مسلمان شده

آراماااش ایماااانی اثااار بزرگااای دارد باااه خ اااو  هنگاااامی کاااه  ایجااااددر باااه ایااان داساااتانها 
مختلفااااااای امااااااااکن تخ صااااااا ی جداگاناااااااه و از دارای  ،هااااااار کااااااادامکاااااااه کنااااااای مشااااااااهده می

وارد اسالم  ،و احساس به ر شدن ضایتبا قناعت و ر  وقتی می بینی اینکه و .هستند
اسااالم  ی وتخریب چهره شوند. با وجود این تبلیغات وسی ی که برای بدنام کردن می

ادی باار بینیم کااه چگونااه از غاارب و شاارق افااراد زیاا ، امااا ماایگیااردمیو مساالمین صااورت 
 گیرند.بقت میبرای مسلمان شدن از هم س اند ووازه اسالم ازدحام کردهدر 

کننااد کااه ه ما را با معانی ایمااانی آشاانا میبخش زیبای داستان این افراد اینجاست ک
بااه شاااناخت  شاااتاقچشاامانی مقلااب و ایم. ایاان افاااراد قاارآن را باااا بااا آنهااا برخاااورد نکاارده

 
1 - fUwKJACA-www.youtube.com/watchty 
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اند. مااان ایااان را لخااای کفااار و حیااارت را چشااایدهت ،از ایااانکنناااد. قبااال کاااالم هللا، تاااالوت می
قااارآن هااادایت  ی باااه وسااایله»برناماااه از ی یهاهنگاااامی کاااه قسااامت ؛امکااارده خاااودم  اااس

ایاان حااوزه یکاای از زیباااترین کااه در  کنم،را مشاهده می «فهد کندری »استاد  « ازشدم
ترسااااااااایخ یقاااااااااین،  بااااااااارای تحقاااااااااب هااااااااادف تقویااااااااات وکنم هاسااااااااات. و پیشااااااااانهاد مااااااااایبرنامه

 ای نشااااااار وهای خاااااااانوادگی و مدرساااااااهی مختلاااااااف ایااااااان سلساااااااله در برناماااااااههاقسااااااامت
 نما ش داده شود.

انه دوم: ایجاد   ت کر انتقادیقاعده ایش یر
و یااا دالیاال فاسااد را همان عقل پژوهشااگر اساات کااه ادعااای باادون ماادر   عقل نقاد؛

 های منطقی وی را نمیفریبد.پذیرد و سفسطهن ی
اند از مه اااارین عواماااال وانااااان بااااه آن متااااأثر شاااادهاز جبخشاااا ی بساااایاری از شاااابهاتی کااااه 

 ،. باااارای همااااینماااای باشاااادوشاااا ی ی نقادانااااه و عقالنیتاااای کانبااااود تفکاااار  گااااذار بااااودنش:تأثیر 
مااردود را از هاام  توجه بااه کاشاات مفاااهیم تفکاار صااحی  کااه بتوانااد معلومااات مقبااول و

 در برابااار شااابهات، کاااار مقااااوم شااادنجااادا کناااد، در تقویااات نیاااروی بازدارناااده فکاااری و 
 مه ی است.

، توجااااااه آن ل از پااااااذیرف ندانشاااااامندان مساااااالمان بااااااه واکاااااااوی و وارساااااا ی معلومااااااات قباااااا 
شاا ی و وارساا ی خیااره کاو  ی : به من ومهتوانمیاند. از بارزترین نمونه آن شایانی داشته

راویااااااان حااااادیض را نقااااااد  ،ی آنکنناااااده علماااااای حاااااادیض نگااااااهی انااااااداخت کاااااه بااااااه وسااااایله
موازنااه  مقارنااه و ،اند و بااین روایاااتتااه نشاادهفریف شااخص و بااه مجاارد ناااهرانااد کرده

 میکردنااد.ف کرده و افراد کذاب را کشااف احادیض منقطع را تضعی اند. برقرار کرده
 شده است. گونه روش نقادانه آنان باعض حف  و حراست سنت پیامبر این و

لااااااه صاااااااحی  و منااااااانره ساااااااودمند هم نااااااین علمااااااای مسااااااالمان بااااااه بیاااااااان اصااااااول مجاد
مساااائل دیگااار مرباااوط مقباااول و ناااامقبول و  های هاااا و اساااتداللاز حجت اناااد وپرداخته

منانره و یا علم  های آداب پژوهش ودر کتاب توانمیها دارند که به این باب سخن
 .پرداختبه واکاوی و بررس ی آن  ،جدل

شااااااید اینطاااااور » و »نمیااااادانم« و »شااااااید« شااااایفته شاااااکا    نیااااات  عقال  بااااااتماااااامی اینهاااااا 
اخباااری نیساات کااه در آن  حجاامبااه  تفکاار انتقااادی ویژگاای و امتیاااز  تفاااوت دارد. «باشد

 بااه عواماال  و دقااتشبااه میاازان توجااه  گاارددمی بلکااه باار ،کنااد یتردید کاارده یااا قبااولش ن
 پذیرف ن یا نپذیرف ن این اخبار است.وقرائنی که موجب 



 

 
 

52 

آموزشااااااا ی و ساااااااخ رانی و  هاااااااای کاااااااه در ایااااااان حاااااااوزه ماااااااا نیااااااااز باااااااه دوره تردیااااااادی نیسااااااات
 بااین واده را آمااوزش د انتقااادی صااحی  تفکاار ی اجاارا  چگااونگیتااا  داریاامی عملی اجراها

یم فرزناادانمان تااوانمیشود. مااا  ایجادتمایز  ،شکا  منفی   و بین تفکر   آن ه  کر شد
، تربیااات کنااایم آن هااام باااا پیااااده ساااازی اصاااول ایااان ناااوع از انتقاااادی تفکااار   بااار اسااااسرا 

واینگونااه  .شاانوندیااا درجمااع دوسااتان میباار روی اخبااار و ن راتاای کااه از مدرسااه  تفکاار
نحاااااوه حکاااام و قضاااااوت بااااار ایاااان اخبااااار باااااه وساااایله اصااااول توثیاااااب و  بااااه آنااااان، میتااااوان

 آموزش داد. ،واکاوی دقیب را 
ایااان اسااات کاااه  باشاااد،میساااهیم  تفکااار انتقاااادی از چیزهاااایی کاااه در تقویااات ابزارهاااای 

نیاااز دارد کااه  ،دهای پااژوهش عل اای آشاانا باشااد. عقاال نقااامهارات ها وشخص با روش
م ادر معلومات را بشناسد و بداند که باارای توثیااب و اطمینااان حاصاال کااردن از آن 
و تااادقیقش، چگوناااه بایاااد برخاااورد کناااد. بااارای هماااین بااارای آماااوزش چگاااونگی پاااژوهش 

کسب معلومات از م ااادر موثااوق و قاباال اعتماااد و هم نااین باارای  جهت کیالک رونی
ر فضااای مجااازی و کتااب معتمااد، نیازمنااد د یاز صااحت حاادیع مطماامن شاادنچگااونگی 

 برگزاری دوره های آموزش ی هستیم.
انه سوم: ایدا کردن رسوخ در علم شرعی   قاعده ایش یر

مطالعاااااااااااه کاااااااااااردن اصاااااااااااول علاااااااااااوم  من اااااااااااور از رساااااااااااوخ در علااااااااااام شااااااااااارعی، خوانااااااااااادن و
 عقیده و فقاااه و اصااول فقاااه و م اااط ح حاادیض، لغااات و علااوم قااارآن( اسااات. وشاارعی)

شاااخص داناااش آماااوز  ،چااارا کاااه باااا داشااا ن رساااوخ عل ااایاسااات.  ایااان مساااَٰله خیلااای مهااام
در هنگام  د بر آن تکیه کند وتوانمیاست که ای یک مبنا و پایگاه معرفتی محکم دار 

بنااااا و اساااااس را بااااروز اشااااکاالت بااااه آن مراجعااااه نمایااااد. باااار خااااالف شخصاااا ی کااااه ایاااان م
 وفاقد این پایگاه شناختی باشد. نداشته 

رسااااااان اساااااات: آسااااااان کااااااردن قاعااااااده پیشااااااگیرانه یاری در نشاااااار ایاااااان و از وسااااااایلی کااااااه 
، آنهاااام بااااا برگاااازاری ماااای باشاااد قاباااال فهاااام کاااردن علااااوم شاااارعی بااارای جوانااااان یاااادگیری و

 جدیااااد. و وسااااایل آموزشاااا ی کمکاااای هااااای نااااوینآموزشاااا ی کوتاااااه ماااادت بااااا روش هااااای دوره
ایااااان را بداناااااد کاااااه نقاااااش مه ااااای در پیشاااااگیری از  ،کنااااادمیکسااااا ی کاااااه ایااااان کاااااار را عملااااای 

 کرده است.ایفا فکری معاصر شبهات 
ویااژه و منح اار  های آسان کردن علوم، دوره های قابل تقدیر در راه تحقباز تالش

و  دهاادمیدر ماااده فقااه و اصااول فقااه ارائااه  «عااامر بتجاات»بااه فااردی اساات کااه اسااتاد 
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آن را  در یوتیاااااوب باااااا عناااااوان »تنبیاااااه الفقیاااااه« و »الطریاااااب الااااای اصاااااول الفقاااااه« تاااااوانمی
 مشاهده کرد.

فهااام وضااابا توجاااه باااه  :اسااات از نیازهاااای ایااان مرحلاااهی کاااه مه اااّ  روشااامنداز مساااائل 
اکتفاااااا نکاااااردن باااااه شااااارح مااااا ن یاااااا  و - در هنگاااااام تااااادریس شااااارعی - 1 علاااااومثوابااااات  دقیاااااب 

حتااااای اسااااات. اضاااااافه بااااارآن الزم اسااااات کاااااه  فایاااااده از آن پینوشااااات یاااااا برداشااااات نکتاااااه و
 صااااول و اساساااایات  ا ایاااان  خااااود تصااااّح علاااام و شااااناخت  اثبااااات   ،قااااادر باشااااد ،شااااخص

. را هااام بداناااد و بیااااموزدشااارح و توضااای  داده شاااود کاااه قااارار اسااات  ی مااااده ماااورد ن ااار 
بااارای  اشااا را  و توافاااب معلااام و ماااتعلم در پاااذیرف ن اصااال توضااای  داده شااادهچااارا کاااه 

مرحلاااه ابتااادایی و شاااروع صاااحی  اسااات. اماااا در مرحلاااه بعااادی کاااه ساااواالت و ایااارادات 
طالااااب علاااام خااااوب الفاااااا  الزم اساااات کااااهود، اصااااول وارد ماااای شاااا  ایاااان زیااااادی باااار خااااود

 خااود ایاانمحدثین را یاد بگیرد وهاام توانااایی اثبااات صااحت  فقها  و قواعد اصولیون و
 .2را داشته باشددفاع از آن اصول و قواعد 

کااه علیااه  ع راضاااتی: کس ی که در دروس شاارعی حاضاار شااود بااه ایاان ا گفته شوداگر 
بااااه ایاااان  و در نتیجااااه نیااااازی  یگاااارددممتااااأثر ن دیاااان مطاااارح میشااااود، ثواباااات و اساساااایات
 .ندارد ،چیزی که  کر کردی 

پاسخش این است که: طالب علم هر چند فاارض باار ایاان باشااد کااه بااه ایاان ایاارادات  
  ،شااااود یو شاااابهات متااااأثر ن

 
اهین شاااارعی و صااااحت اصااااول و از شااااناخت باااار  ولاااای قطعااااا

 ت و ایااااراداته بتواناااد اع راضاااابااارای اینکاااا  نیاااااز نخواهاااد باااودبی ،ی کاااه یادگرفتاااهثاااوابت
خودش  مگر اینکه بخواهد از مردم دوری کرده و بدهد.را پاسخ  این ثوابتوارده بر 

 ها و مشکالتشان مشغول نکند.را به دغدغه
توجااه : یاری رسان است حقب این هدفدر ت -ساده و آسان  -که ی هاییکی از راهکار 
وح و مطالعااااااه شاااااار  بااااااه شااااااخص علااااااوم اساااااات قباااااال از اینکااااااه خلمااااااد و بااااااه درآمااااااد هااااااا

دالیلاای کلاای باارای  در ایاان گونااه مقاادمات و ماادخل هااا غالبااا،. ب ااردازدهااای مطااول کتاب
 

نمنظور استاد در اینجا قضایای ثا - 1
 
شیل ا

 
ن میتوان   علم بت و اساسی هر علمی است که به مثابه پاشنه ا

 
بوده و با توجه به ا

 ]مترجم[  از سایر علوم متمایزش کرد.
ایمان: قول و عمل است. یا اینکه در اصول فقه  ؛منظور استاد این است شخصی که مثال در عقیده اهل سنت میخواند - 2

یع اسالمی است. باید بتواند در مرحله بعد خود این اصول را با ادله اثبات کند و به یکی از مصادر تشر ،میخوانیم که اجماع
ن پاسخ دهد. و اینکه بدانیم اجماع یکی از مصادر است کافی نیست برای کسی که بخواهد در میدان دعوت 

 
شبهات پیرامون ا

و اساسیاتش را یاد بگیریم کافی است. ولی   فعالیت داشته باشد. در مرحله اول اینکه بدانیم اجماع چیست و چند نوع است
 برای مراحل بعدی باید بتوانیم با ادله نقلی و بلکه عقلی اثباتش کنیم و به اعتراضات وارده پاسخ دهیم.]مترجم[ 
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و  و هم نااااااین اسااااااباب توجااااااه بااااااه ایاااااان علااااااماثبااااااات صااااااحت اصااااااول درساااااا ی مااااااورد ن اااااار 
 شده است. بیانوارده در بی توج ی به آن، آثار منفی و  اهمیتش

بمممما هممممر  چ مممونگی تعاممممملو  معرفممممتقاعمممده چهممممارم: منمممماص کمممردن موممممادر تلقممممی و 
 کدام از آنها

کنیم؟ محاااادوده هاااار تکیااااه ماااای اعتماااااد و ی چااااه م ااااادر  شااااناخت، مااااا بااااه ایجااااادباااارای 
تاااداخل وجاااود دارد؟ و کااادام  م اااادر چاااه مقااادار اسااات؟ و آیاااا باااین آنهااااکااادام از ایااان 

کاادام یااک ممکاان اساات هاام خطااا  م ااادر تلقاای شاارعی، خطااایی در آن وجااود ناادارد؟ و
 داشته باشد و هم صواب؟

اگااار باااه شاااکلی صاااحی  باااه آن پاساااخ  االت بااارای ایااان نسااال مهااام اسااات. وؤ هماااه ایااان سااا 
کااه باارای کسااب معااارف  ورودی و خروجیهااایی داده شااود، عقاال را سااازماندهی کاارده و

ای پیشااگیرانه اساات کااه در هاا . و این یکی از راهکندمی مشخصرا  کندمیتکیه  هابه آن
 به آن نیازمندیم. این شرایا زمانی

م ادر  قضیهفکری معاصر، انحراف در  آشفتگی رین اسباب یکی از بزرگچرا که 
 
 
نسبت بااه م ااادری کااه انسااان،  در غرب، شناخت است. بسیاری از م حدان خاصتا

باااار حااااس و  مااااادامی کااااه گیری منفاااای دارناااادموضااااع،کند معااااارفش را از آنهااااا کسااااب ماااای
 اق ااایو آمیز و افراطااای آن را تنهاااا م ااادر باااه شاااکلی مبالغاااه و تجرباااه تکیاااه نشاااده باشاااد

عقلاای کااه وجااود هللا را  ی و باعااض شااده ادلااه. دانناادباارای کسااب معرفاات و شااناخت می
چاااااارا کااااااه باااااار تجربااااااه مسااااااتقیم تکیااااااه نداشااااااته و در ضاااااامن . نپذیرنااااااد، کناااااادمیاثبااااااات 

باااه علاااوم وحااای کاااه م ااادرش . وباااه طریاااب اولااای گیااارد یچهاااارچوب علاااوم تجربااای قااارار ن
 ، کال بی اعتنا هستند.دهعقلی بنا شپیشینی بر دالیل  واخبار صادق است 
بحاااض و بررسااا ی قضاااایای مرباااوط باااه  نیااازمناااان باااا م حااادان های مؤ خیلااای از کشااامکش

از  ،به فهاام ن ریااه معرفاات و فااروع آن عنایت ،معرفت و شناخت است و برای همین
معاصاااار بایااااد بااااا آن آشاااانایی داشااااته  پژوهشااااگرمهم اااارین مسااااائلی اساااات کااااه مساااالمان 

 باشد.
  ری خواهااد ت ااوّ کااه میکساا ی 

ّ
ی از مسااَٰله معرفاات و ماهیاات و م ااادر آن داشااته کلاا

« باااا عناااوان »مااادخلی در عبااادهللا عجیاااری »ت اااویری اساااتاد د ساااخ رانی توانااا می ،باشاااد
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در  کلااییجاااد ت ااور ل برای ا اوّ  ی که در مرحله مشاهده نمایدرا  فهم ن ریه معرفت«
 .1متعلقات و طبیعت شناخت در اسالم، مناسب است و این ن ریه مورد

دک ااااااااار  از آن مطالعاااااااااه کتااااااااااب »م اااااااااادر شاااااااااناخت در فکااااااااار دینااااااااای و فلسااااااااافی« بعاااااااااد
»معرفاااااات در  بعااااااد از آن کتاااااااب . وشااااااودمیپیشاااااانهاد  «عباااااادالرحمن باااااان زیااااااد زنیاااااادی »

ولااای  ،منح ااار باااه فااارد اسااات کاااه کتاااابی ویاااژه و «عبااادهللا قرنااای»نوشاااته دک ااار  اساااالم«
 « دعجانیعبدهللا»برای شخص مبتدی مقداری دشوار است. بعد از آن کتاب دک ر 

معرفت را واکاوی کرده  شیخ االسالم ابن تیمیه در مورد وقفکه م شودمیپیشنهاد 
که کتابی مفید ولی برای شخص مبتاادی  با عنوان »روش شناس ی معرفتی ابن تیمیه«

 متوسطه مقداری دشوار است. حّتیو 
بااااین م اااادر شاااارعی مع ااااوم و  تاااوانمیاالت مااااذکور ؤ هم ناااین بااااا پاساااخگویی بااااه سااا 

نااین اجماااع ادر غیر مع وم تمایز قائل شااد. قاارآن و ساانت خطااا ناپذیرنااد و هم م 
ا آحاااد البتااه اگاار ثاباات شااود. امااّ  یمسااائل شاارعای معااین از علمااای مساالمان باار مسااَٰله

م زلاااات و جایگاااااه ویااااژه و واالیاااای در علاااام صاااااحب علمااااا  عناااای تااااک تااااک افااااراد هاااار چنااااد 
را پااذیرفت اگاار چااه آن شااخص  سخنانشااان ی همه توان یمع وم نبوده و ن ،باشند

 ابوحنیفه یا مالک بن انس یا شاف ی و یا احمد بن حنبل باشد.
مسااَٰله تسااالیم و جااای میگیاارد میتاااوان بااه:  ایاان قاعااده مهااام مسااائلی کااه در ضااامناز 

ایااان تسااالیم و  ،و فهااام ایااان موضاااوع کاااه اشااااره کاااردفرماااانبرداری در برابااار ناااص شااارعی 
کتااااب »سرچشااامه  در ایااان بااااباز مراجاااع مهااام  . وکنااادمیچیااازی تکیاااه بااار چاااه  انقیااااد

 « و کتاااااب »تساااالیم در براباااار نااااص شاااارعی«عباااادهللا عجیااااری »نوشااااته  گمراهاااای فکااااری«
 را میتوان نام برد. «فهد عجالن»نوشته 

 شبهان برای غیر متخوص باقاعده انجم: عدم رویارویی 
 شاابهات شاابهات ایاان نکتااه مهاام اساات کااه باار جزئیااات برای شخص متخ ص در ردّ 

برخاای از  باشااد چااه بسااا نیاااز باشااد. و ی داشااتهآگاااه شن ریااه پااردازان آن و تاریهچااهو 
تااااا  وارد شااااود ها و صاااافحات اجتماعیشااااانبااااه سااااایت یااااا کتابها شااااان را مطالعااااه کنااااد

 . برای آنها داشته باشدبتواند جواب صحی  و مناسبی 
ا ورود شااخص غیاار متخ اااص بااه دنیااای شاابهات یاااک رساایک خطرنااا  اساات کاااه امااّ 
 وردیااه قبش زیاااد خوشااایند نخواهااد بااود. من ااورم از ورود نکااردن، شااناخت نقاادعااوا 

 
1 - ofUwKOJIA-www.youtube.com/watchty 
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ها یا دنبال کردن تویت هابلکه من ورم خواندن کتاب بارزترین شبهاتشان نیست و
فکاااری آثاااار بااااب شاااناخت  مااانخاااواه  .مااای باشاااد پیامها شاااان در صااافحات اجتمااااعیو 

مااان بااااب باااه دسااات آوردن  یاااا از روی کنجکااااوی و وقااات ضاااا ع کاااردن یاااا باشاااد دیگاااران
 دست.معلومات عمومی و دالیلی از این 

ولاای تااأثیرات  ،اندنیاااتی خااوب وارد صاافحات الحااادی شاادهشناسم که با افرادی را می
. وایاان مااا داشااته اناادمنفی بزرگاای از آن گرفتااه کااه هرگااز نخواسااته و انت ااارش را هاام ن

خنان اهاال باادعت مااا را ساا اناادازد کااه از شاانیدن را به یاد هشاادارهای علمااای ساالف می
گونااه کااه امااام  همان –ه و شبهه همچرا که قلب آدمی ضعیف بود ّد انبرحذر داشته

 .حالتی ربا ش ی دارد - میفرماید هبی 
انه مطالعهقاعده ششم:     های نوشته شده درشبهانباکت ودرمانی ایش یر

 البته به شروط زیر:
ه باشاااااند. یاااااا باااااه تعبیااااار و منتشااااار شاااااد باااااوده معاصااااارزماااااان مرباااااوط باااااه  : شااااابهاتاول 

 امروزی: در دایره خطر باشند.
ده و باااه هاااایی در ایااان زمیناااه خواناااده شاااود کاااه شااابهه را مخت ااار بیاااان کااار : کتابدوم

را انجااام داده هایی که عکااس ایاان عماال نه کتابست ا بیان مف ل پاسخش پرداخته
 دهنااااااد کاااااه شااااابهه و مسااااااتندات وگان اینگوناااااه تااااارجی  میاسااااات. بعزااااا ی از نویساااااانده

 راههااااااای  ا ماااااا ازایااااان باااااارای متخ  اااااین مناسااااااب اسااااات. امااااااّ  اصاااااولش را  کااااار کننااااااد و
کنیم. این صنف نیااازی ندارنااد کااه غیر متخ ص صحبت می برای شخص پیشگیری 

  تردیدافکنان شبهات
 
 با دالیلش بخوانند. را مف ال

ایاان را بایااد از متخ  ااین پرسااید کااه چااه قااوی و مسااتدل باشااد. و ، هااا : پاسااخسمموم
 را برای شروع به مبتدیان پیشنهاد میدهند.کتابهایی 
ه عنوان آن را ب توانمیهای مناسبی که به بیان شبهات معاصر پرداخته و از کتاب

 تشااااریعه آن در جایگااااا ساااانت وکتااااب »میتااااوان بااااه خواناااد،  ودرمااااانی کتاااابی پیشااااگیرانه
 1یااا جااز  اول و دوم کتاااب ت ااویر کاماال «م ااطفی سااباعی»اسااتاد  ی نوشااته اسالمی«

 اشاره کرد.
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 بزر  بر اساس مراد الهی اهداف  هرَم  قاعده ه تم: مرتب کردَن 
غاااائی قضاااایای  هااارم   مختااال شااادنبسااایاری از ایااارادات اماااروزی بااار اساااالم، باااه منشاااأ 
 انساااااانی مانناااااد بااااازر    های  : خواساااااته. من اااااورم از قضاااااایای غاااااائیگااااارددمیبااااار  بااااازر 

ارضاااااااای شااااااهوت و کساااااااب ثاااااااروت  عبااااااادت و ثباااااااات و آزادی و آبااااااادانی و اثباااااااات  ات و
 شاامردنهااا و افااراد باار مقاادم قضاایه از قضااایای باازر  کااه همااه گروهدو  وو...اساات. 

 :اش را  ن ر دارند سایر موضوعات ومطالبات، آن بر
خواهاااااد ) عنااااای هااااادفی می او گوناااااه کاااااه یکااااای محقاااااب کاااااردن بنااااادگی بااااارای خااااادا آن -

 خدامحورانه( 
 وی  خااودبرای انسان آنگونه کااه محقب شدن رفاه کامل و آزادی مطلب  دیگری و  -

 ) عنی هدفی انسان محور( خواهدمی
،  قطعااااا در هنگااااام انسااااان را مرکااااز قاااارار دهااااد، کساااا ی کااااه باااار روس هاااارم غااااائی وجااااود

اولویاات آن او  ناازد دارد. مقاادم ماای نیااز وی را  خواسااته تعااارض بااا احکااام و اواماار ال اای،
سااهیم باشااد هاار چنااد  سااانرفاااه و آزادی و اختیااارات و شااهوات انچیاازی اساات کااه در 

 باشد.خداوندی زشت و خارج از فطرت و شریعت 
را باار احکااام ال اای  انسااانیکااه هااوی و امیااال  وماادل وقتی شخص متااأثر بااه ایاان الگااوو 

کااه در آن تبعیاات از دسااتورات هللا و بناادگی  م ال اای نگاااه کنااداحکااابااه ، دهاادمیترجی  
باااار اساااااس تقااااوا و پیرویشااااان ها باااار هاااار چیااااز دیگااااری مقاااادم اساااات و انسااااان باااارای وی 

بااا  . چاارا کااههضم این احکام برا ش دشااوار خواهااد بااود فهم و ، به تأکیدبرتری دارند
منشاااااأ اشاااااکال، در اینجاااااا لاااااذا تضااااااد اسااااات.  تعاااااارض و اش درانساااااان محوراناااااه مااااادل

 تهای بزر  است.اختالل در هرم اولوی
رعی مربااااوط باااااه فهمیم بساااایاری از ایاااارادات وارده باااار احکاااااام شاااا اینجااااا اساااات کااااه مااااای

هاارم اولویااات هرچنااد به این اخااتالل در  گرددمی کافران مانند جزیه و حد ارتداد، بر
 . با پوشش و بهانه های دیگری ارائه شود

 و بیشاا رین ساااواالتی کااه مساااَٰولیت پاساااخگویی آنهااا را متحمااال میشااوم برمیگاااردد باااه
ایااااان افاااااراد  را کاااااه خیلااااای ازچااااا  انساااااانی.در هااااارم اولویاااااات  و آشااااافتگی هماااااین اضاااااطراب

  ایاااارادات و اع راضااااااتی را وارد میکننااااد
 
ایااااان اشاااااکال اصاااالی نمیداننااااد منشاااااأ  ولااااای واقعاااااا

 
 
شااوند کااه گمانشااان باار ایاان هایی مستمسااک می کجاست. برای همین به حجتدقیقا

ولاااای واقعیاااات چیااااز دیگااااری  ،اسااااتا در آنجاااا  اتاصاااالی ایاااان ایااااراد منشااااأ باعااااض واساااات، 
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باارای مقدمااه چیناای طااوالنی بااه االتشااان ه سؤ که پاسااخ باا  شودمیاست. و همین باعض 
 ورود به موضوع ترتیب هرم اولویات، نیاز پیدا کند.

بااااااه »نتااااااایج گفتمااااااان  تااااااوانمیهااااااای مه اااااای کااااااه در ایاااااان زمینااااااه نوشااااااته شااااااده از کتاب
 .اشاره کرد «ابراهیم سکران»نوشته استاد  «الریتهسکو 

 
 اط ی گروهی فکری و ع م ید هایهقاعده هشتم: تقویت وبرگزاری برنام

را بااه پویاااییش و  توجااههای گروهاای کااه به برنامااه شخص ی جوان و انتساب وابستگی
شااخص  شااودمیباعض  - یا دوستانه باشد گیحال در سط  خانواد - کندخود جذب 

بااااار راه نفاااااو   موجاااااب میشاااااود معرفتااااای و عااااااطفی برساااااد و هم ناااااین اشاااااباعباااااه ناااااوعی 
 ،هااااااینگونااااه فعالیت بسااااته شااااود.قااااش و عالیتوجهااااات دایااااره بااااه  مفاساااادبساااایاری از 

 شاااااخص و در نهایااااات پیااااادا کاااااردن احسااااااس باااااه های فرصاااااتی بااااارای کشاااااف توانمنااااادی 
رفاا ن و سااوق داده شاادن بااه این از لحاا درونی، مااان ی باارای  . واست وهویت آرامش
 افکار ناصحی ، ایجاد میکند. سوی 

را باارای گفتگااو گی کااه فضااایی های سااودمند خااانوادتوجه بااه ایاان برنامااه ،برای همین
 کندمیتفکر ایجاد  و

 
در خانواده  های مطالعه گروهی مهم است. مانند: برنامه، جدا

بخااااااش مشااااااخص شااااااده باااااارای مطالعااااااه. هم نااااااین باااااار روی  بررساااااا ی  ساااااا س بحااااااض وو 
هااای فرهنگاای کااه افااراد معتمااد و حااریص باار به حضااور و مشااارکت در انجمن توانمی

 ی کنند، اشاره کرد. همااهرا مدیریت میهویت اسالمی جامعه، آن  وحراست از حف 
 .ندسهیم ا ر، اینها در تقویت نیروی بازدارنده فکری و پیشگیری از شبهات معاص

 تحقاابو اثر آن در ثبات و پایداری این است که از وسااایل  رفاقت بحض نکته جالب  
سه خ لت وجود دارد که »  کما اینکه در حدیض وارد است: ،است «شیرینی ایمان»

ایااان ماااوارد( شخصااا ی را فقاااا  ازچشاااد...)یکی ر کسااا ی باشاااد شااایرینی ایماااان را میدر هااا 
کسااا ی کاااه شااایرینی ایماااان را چشااایده باشاااد هااای  وقااات باااه  . و1بااارای هللا دوسااات بااادارد(

 .شود یحیرت راض ی ن تلخی کفر و شک و
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 :منااان قاعده نهم: دعا و 
کاااه هللا متعاااال از رود باارا ش دعاااا کناایم ایم وقتاای کسااا ی بااه مساااافرت مااایعااادت کااارده

ا واقعیااات ایااان اسااات خطااارات و چیزهاااای شااارور محفاااونش بااادارد و ساااالم برگاااردد. اماااّ 
گااذارنیم بااه اجلمااان نزدیااک ما در این دنیااا مسااافریم و هاار مرحلااه را کااه می ی که همه

  شااویم.می
 
بااه حمایاات و  خطاارات زیااادی در ایاان ساافر چشاام انت ارمااان اساات و قطعااا

آن هااااراس داریاااام  ارزشاااا رین چیاااازی کااااه در ایاااان ساااافر باااار عنایاااات ال اااای نیازمناااادیم. و بااااا
 رساند.مندی هللا متعال مییتهمان ایمانمان است که ما را به رضا

  فرماید:« میابراهیم خلیل»
َناَم ﴿ صاااۡ

َ ۡ
َد ٱ  ۡعبااال

ه
ن ن

َ
ۡبنااا   َوَبنااا  ه و

و ممممرا و فرزنممدانم را از آنکمممه )[ 35]اباااراهیم:  3٥َوٱۡجنل
 . بدارها را ارستش کنیم دور بت
اللهممم لمم  تسمملمت وبمم  آمنممت وعليمم  توبلممت و ليمم  ان ممت  فرماید: »می پیامبر و

وبمم  خاصمممتد اعمموذ بعزتمم  ل نلممه نل تنممت تن تحمملنذد تنممت ال مم  الممذ  ل يمممون، 
ایت تسلیم شدم و به تممو ایمممان آوردم و برتممو ] .1« واسجن واإلنس يموتون  بارالها..بر

بمممه  دشممممنانت مبمممارزه کمممردم.. بممما کممممک تمممو بمممابمممه سممموی تمممو بازگشمممتم و  توکمممل کمممردم و 
 انمماه می تعزتمم 

 
ی اممز تممو واممود نممدارد. تممو بممرم کممه گمممراهم نکنممی و هممیچ معبممود بممه حقمم

 [.میرندمیری و ان و انس همه میای هستی که ن یزنده
بااه  ،کنناادو کَرت افرادی که در آن سااقوط می آن در این سختی شبهات و خطورت

آن  را از شااااّر  خااااانواده و دودمانمااااانهللا متعااااال مااااا و  ت نیازمنااااد دعااااا هسااااتیم کااااهشااااّد 
 توحیدمان را برایمان سالم نگه دارد. محفوا بدارد و ایمان و
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 منتشر شدهبا شبهان  برخوردقواعد 

 

بااارای پیشاااگیری از شااابهات قبااال از دچاااار شااادن مسااالمان باااه آن اسااات.  سااااببقواعااد 
ی تااا بااه وساایله مناادیمای نیاز روشاامندانهبااه قواعااد  یمای مواجااه شاادا اگر با شاابههاّم 

 .آن بتوان برخورد و تعامل صحیحی داشته باشیم
در برخممورد بمما معلومممان و  عل ممی اسممتناداسممت اده از ت کممر انتقممادی و   قاعممده اول:

 اطالعان
ماااادامی کاااه از کم ااارین درجاااه  ،چناااانی قائااال شاااد نبایاااد بااارای هااار معلومااااتی ارزش آن

 معلومااااات آزاد کااااه باااای در و پیکاااار بااااوده و در مااااوردشااااد. وثوقیاااات عل اااای برخااااوردار نبا
اساات. هم نااین امکااان دارد  انبه اارین کااار نپذیرفتنشاا  ،چهارچوب به خ وص ی ندارد

معلوماتی صحی  باشد ولی استدالل به آن برای موضااوعی مشااخص ناصااحی  باشااد. 
شخص منتقد باید در سخن مقاباال دقاات ن اار بااه خاارج دهااد و واکاااویش  ؛برای همین

اطالعااااتی ارائاااه داده اسااات کاااه در برابااار نقاااد عل ااای  ،و باااه صااارف اینکاااه شخصااا ی کناااد
م کنیم. سستی شده و تاب مقاومت ندارد، نباید دچار

ل
 دست و پای خودمان را گ

 نمونه هایی عملی:
باااااه احااااااادیعی کاااااه معاویااااااه روایااااات کاااااارده باااااه ایاااااان ادعاااااا کااااااه  زدن نپاااااذیرف ن و طعنااااااه -1

 الی کاااااه ایااااان خبااااار وی را لعنااااات کااااارده اسااااات در حااااا  پیاااااامبر
 
ثابااااات  صاااااحی  و اصاااااال

 .1اساس استباطل و بی ،مذکور  ی . در نتیجه ادعانیست
طعنااه زدن باااه ابااوهریره باااه ایاان ادعاااا کاااه امااام عمااار بااه وی تهمااات دزدی زده اسااات.  -2

 .2ثابت نیست هم این خبر

 
بي 3839( ) 28991البزار )  مسند - 1

 
(. برای معلومات زیادتر نگاه شود به ک تاب: )سل السنان في الذب عن معاوية بن ا

 سفيان( نوشته سعد بن ضیدان سبیعی. 
 (. 06592( )11/ 323مصنف عبد الرزاق )  - 2
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را سااوزانده کااه در  ا اایتردید افکنی در حجیت سنت بااا ایاان ادعااا کااه امااام عماار اور  -3
کننااد در نوشااته شااده بااود. بااه ایاان داسااتان زیاااد احتجاااج می پیااامبر آن احادیااض

 .1ثابت نیست و حالی که صحی  
زر غبااا ) م زلت ابوهریره به خاطر روایت حدیعی بااه ایاان مضاامون  کاس ن از شأن و -4

که  : )اگر کم ر به زیارت دیگران برویی، بیش ر دوست داشتنی هستی(.2تزدد حبا(
 صحی  نیست. ود،با این سیا ی که نقل میش

هایی از ادعاهاااایی اسااات کاااه باااه روایاااات غیااار صاااحی  ایااان چهاااار ماااورد ماااذکور نموناااه
 اساس است.بی و در نتیجه باطل شده است واستناد 

هاااااای لباااااه روایاااااات و نقااااال قودر آن باااااه ایااااان شاااااکل اسااااات کاااااه ادعاهاااااا  ی ازناااااوع دیگااااار 
ررساااا ی محاااال )ب بررساااا ی چگااااونگی احتجاااااج بااااه آنولاااای هنگااااام  ،دشااااو میصااااحی  اسااااتناد 

 گیر شان صحی  نیست.ی استدالل و نتیجهخواهیم دید که نحوه ،شاهد( 
 به عنوان مثال:

 استدالل به این آیه قرآنی: -1
    ۡ

َ
ن شااا  ب  ماا 

تاااََٰ ك 
ۡ
ي ٱل ا فاا 

ناااَ
ۡ
ط ره

َ
ا ف ممما در کتمماب یلمموح م  مموظ   [38]ا نعااام:  مااه

   هیچ چیز را فرو گذار نکردیم.
شااااان در ایاااان اساااات کااااه کتاااااب در ایاااان آیااااه باااارای انکااااار ساااانت. خطااااای استدالل

بااارای آیاااه  اساااتدالل باااه ایااان من اااور لاااوح املحفاااوا اسااات ناااه قااارآن. بااارای هماااین
 باطل است.  صحی  نبوده واثبات چنین مدعایی، 

 استداللشان به این آیه :  یا
    ۡ

َ
ّل  ش 

ل
ك  

ّ
ا ل ن 

َٰ
ۡبَي َب ت 

َٰ
َت ك 

ۡ
ۡيَ  ٱل

َ
َنا َعل

ۡ
ل زه

َ
تاب را بممر تممو و یما این  ک  [89 -]النحل َون

 نازل کردیم، که بیان ر همه چیز است.
استدالل منکرین سنت به این آیه را مورد ، نحوه  در بحض شبهات پیرامون سنت

 .بررس ی قرار خواهیم داد
. نااازد 1حااادیض باارای اثبااات عااادم حجیاات آن نوشاا ناسااتدالل بااه حااادیض ن اای از  -2

 ی ماااااذکور اشاااااتباهولااااای نتیجاااااه گیااااار  ،صاااااحی  اسااااات، بسااااایاری از علماااااا ایااااان روایاااااات

 
 ( . 1706( ) 5/188الطبقات الكبرى البن سعد ) - 1
ینده بیشتر راجع به این داستان وحدیث صحبت خواهیم کرد. (. در ص8562( ) 4/  286مسند الطيالسي )  - 2
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نفااااای کاااااه اش نفاااای حجیااااات آن نیسااااات. چاااارا الزماااااه ،اساااات. چااااارا کاااااه ن اااای از نوشااااا ن
 هایی دارد که ننوش ن جزو آنها نیست.راه ،حجیت اخبار
 کشفش کند:  توانمیانتقادی  تفکر به کمک هایی کهاز دیگر شکاف

 ای به خ و  است.شبهه ناقضات موجود در استدالل برای اثباتت
 مثال:به عنوان 

. شااکاف موجااود در اینجااا بااا مااورد حاادیضهمان حدیض قبلی در مورد ن اای از کتاباات 
به چیاازی دارد  ص استدالل کننده به این حدیض،قبلی تفاوتش در این است که شخ

 که آن را  کندمیاستناد 
 
 این خودش تناقض است. و داند یحجت ناصال

 قاعده دوم: ارسیدن از اهل تخوص
متااأثر بااه  شاابهات  دخ ااران و  ساارانبخشاا ی از  ایاان اساات کااه دچیاازی کااه دیااده میشااو 

آیاااد بااااه جاااای اینکااااه از اهااال علاااام ای برا شااااان پااایش میوقتاااای شااابهه، الحاااادی و الدینااای
 .دهندنوعی محاف ه کاری و مخفی کاری به خرج می سؤال کنند،

 
 
معاصاار در جوامااع  ی هااای مااوج تردیااد افکنانااه هاام بیااان کااردیم کااه یکاای از ویژگیقاابال

 این است که افراد متأثر به آن تمایل زیادی به مخفی کاری دارند. ،ما
 بینااااایاهاااااانتی اسااااات کاااااه پیش ناشااااا ی از برخاااااورد زنناااااده و ،شااااااید ایااااان محاف اااااه کااااااری 

 شااوندروبااه رو  ، بااا آنای گشاده و گوشاا ی شاانوا کنند به جای سینهمی
 
 قساامتی . قطعااا

وطااالب  سااوی برخاای مشااایخ کااه از دهایی اساات به خاطر برخور  ،از این ترس و واهمه
صااورت گرفتااه مبالغااه و زیاااده روی تعماایم دادنااش ، ولاای در اساات علم صااورت گرفتااه

 است
 
افاارادی هسااتند کااه گااوش و عقاال و قلبشااان را  . چرا کااه در فضااای دعااوی قطعااا

 . 2اندوبا سته با آن باز کرده برای شنیدن این سخنان و برخورد شا سته 
و پااااادران و باااااین معلماااااان و داناااااش آماااااوزان یاااااک  جاسااااات کاااااه بایاااااد باااااین فرزنااااادان ایااااان

ان قلبشاا  الزم اساات علمااا و داعیااان و طااالب علاام هاام اعتماااد دو طرفااه ایجاااد شااود. و
ال هاار چااه باشااد بااه آنااان اعتماااد برای استقبال از سؤالهای این نسل باز باشد و سااؤ 

کلیاااد ارتبااااط اسااات. اماااا وقتااای  ،امنیااات بخشااایدناحسااااس  . چااارا کاااهبدهنااادامنیااات  و

 
( وجود دارد که  ابو سعید خدری روایت میکند: پیامبر فرمودند:) ال تك تبوا عني ، ومن  4003حدیث در صحیح مسلم) - 1

ن فليمحه، وحدثوا عني وال حرج(: ] از من )یعنی سخنانم( چیزی ننویسید. وکسی که
 
از من چیزی غیر از   ك تب عني غير القرا

ن را نوشته، پاکش کند. ولی سخنان من را بازگو کنید و در این اشکالی نیست [. 
 
 قرا
 [  almohacu.comاز بهترین وسایل ارتباطی برای پاسخگوی  ی به رد شبهات، سایت المحاور است: ] - 2

http://almohacu.com/
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االتشاااان باااه ، بااارای پاساااخگویی باااه سؤ رودبااا اس امنیااات نباشاااد و اعتمااااد از باااین احسااا 
 روند.ناکس ی می دنبال هر کس و

 ،کنیمالبتاااه نبایاااد فراماااوش کنااایم کاااه در ایااان قاعاااده از اهااال تخ اااص صاااحبت مااای 
کاااااااار یاااااااا ناااااااه افاااااااراد تازهرا بااااااارای پاساااااااخگویی دارناااااااد  مآناااااااانی کاااااااه شاااااااناخت و تواناااااااایی الز 

 فرماید:ص و شناختی ندارند. هللا متعال میاین زمینه تخ که در  هایینویسنده
  ۡسااااااا

َ
وَن   ف مااااااال

َ
ۡعل

َ
 ت

َ
ۡم ال ناااااااتل

ل
ن   ر    

ۡ
  

ّ
َل ٱلاااااااذ هاااااااۡ

َ
 و

ْ
ا و 

ل
پمممممممس یای ممممممممردم  اگمممممممر [43]النحااااااال:  ل

   .دانید از یآگاهاَن  بپرسیدن ی
 قب ی در نقد شبهه مطرح شده مرااعه به آثار نوشته شدهقاعده سوم: 

 کااه بااه اسااالم و ثااوابتش وارد میال یااا ایاارادی هر سااؤ 
 
مطاارح شااده و درمااان  کننااد قاابال

  .است شدههم 
 
در برخاای از ابااواب شاارعی ماننااد: قضااا و قاادر و حجیاات ساانت.  خاصتا

 کننااد: چگونااه بااین علااماالتی از ایاان نااوع مطاارح میآیااد کااه جوانااان سااؤ بساایار پاایش می
االت مشااهور در سااؤ  بناادی کناایم؟ کااه ایاان یکاای ازازلاای خاادا بااا عااذاب دادن کفااار جمع

قضااااایه را در بوتاااااه نقاااااد قااااارار ، لعلماااااای اساااااالم باااااه تف ااااای کاااااه اباااااواب عقیااااادتی اسااااات
هم نااااین دشااااوار  و آفریااااده شاااادن ابلاااایس و حکماااات وجااااود شااااّر از ال انااااد. یااااا سااااؤ داده

ی کااه در بااین روایااات مساای  یااا تعارضاا 1پنداش ن احادیعی مانند سااحر شاادن پیااامبر 
ر زیاااد مطاارح شااده ت که در فضااای فکااری معاصاا االتی از این دسبیند و سؤ دجال می

 .شودمیو دست به دست 
 ،بایاااد رعایااات کناااد سااالمان در حاااین مواجهاااه باااا شااابهاتاز نکااااتی مه ااای کاااه شاااخص م

آیااااد کااااه پاااایش می بساااایارشاااابهه اساااات.  آندر معالجااااه  آثااااار قبلاااای موجااااودبااااه  مراجعااااه
ه مهم ااااارین بااااارای مطالعااااا  تاااااوانمی هاااااایی شاااااافی و کاااااافی باااااه آن داده شاااااده اسااااات وجواب
 ال کرد.موضوع مورد ن ر از متخ  ین سؤ  ها درکتاب

خص ی اکتفااا نکاارده و بااه پاسااخگویی هایی هستند که به حل اشکاالت باب مشکتاب
 .اسالم« تبیین»دایرة ا عارف  مانند: است تی بارز در ابواب مختلف پرداختهاالسؤ 
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 عده چهارم: ارااع متشابه به م کمقا
مهااام در فهااام قااارآن و فاااار ی باااین اهااال  روشااامند  شاااابه از مساااائل موضاااوع محکااام و مت

 فرماید: زی  و ضاللت است. هللا متعال می علم و رسوخ با اهل
 

ه 
ت

َبههَٰ
هَٰ

شمم
ه
ت رٱ مٱ

ه
خمم

ٱ
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ۡ
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ه
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ه
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ٓ
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ٱ
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ۡ
أ
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ا
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ُۡبَتَمم َۡ وه

ه
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ۡ
ۡه ُل

ن
ا
ه
هٱ ُۡبَتَمم

ۡ
هه َمنممم به

هَٰ
شمم

ه
ا ت  ممممه

ه
ون َبعممٱ

ٓ
ت يه

ه
 ف

ه
ي غمممۡ وَبَهۡم زه

ٱ
لمم

هٱ 
ه
َويل

ۡ
أ
ه
مٱ ت

ه
ۡعل ا يه مه او ک ممکی اسممت کممه کتمماب یقممرآن  را بممر تممو نممازل کممرد. [ 7 -]آل عمران وه

. و همما اسمماس کتمماب اسممتبخشکی از آن، آیان م کم یصریح و روشممن  اسممت، کممه آن
یبخمممممش  دی مممممر  متشمممممابهان  اسمممممت یآن آیممممماتی کمممممه درنگممممماه اول معمممممانی و احتممممممالن 
مختل مممی دارد و قابمممل تأویمممل اسمممت، ولمممی بممما راممموع بمممه آیمممان م کمممم، ت سمممیر و معنمممای 

هایشمممان کمممژی و ان مممراف اسمممت، بمممرای که در دلگمممردد . امممما کسمممانیهممما روشمممن میآن
ن یبممه دساممواه خممود  از متشممابه فتنممه اممویی یو گمممراه کممردن مممردم  و بخمماطر تأویممل آ

   .داندکه تأویل آن از هللا ن یکنند. و در حالیآن ایروی می
در سااااخنی ارزشاااامند معنااااا و داللاااات آیااااه را اینگونااااه بااااه صااااورت خالصااااه  «اباااان کثیاااار»

ٓم  کااااااااااه در قاااااااااارآن دهاااااااااادمیخداونااااااااااد خباااااااااار »: کناااااااااادمیبیااااااااااان 
ل
نه و َت هاااااااااال مااااااااااََٰ

َ
ت  ٓمۡحك َ ايااااااااااََٰ

ب  
تااااااََٰ ك 

ۡ
کااااااه باااااار هاااااای  کساااااا ی فهمااااااش  ای دارد روشاااااان و واضااااااح الداللااااااه  عناااااای: آیاااااااتیٱل

رل  پوشاایده و پنهااان نیساات. و
َ

خاا
ل
برداشاات از آن  کااه داللاات و هسااتند آیاااتی دیگاار َوو

آیااات مشااتبه را . هاار کساا ی کااه وشیده و پنهااان اسااتبر بسیاری یا بر بعز ی از مردم پ
م  ،اتو محکماااات را بااار متشاااابه هباااه آیاااات واضاااح ارجااااع داد ،بااارای فهااام صاااحی 

َ
َحکااا

  ،قاااارار دهااااد
 
رفاااا ن نتیجااااه عکااااس  هراه درساااات را طاااای کاااارده اساااات. خااااالف ایاااان را  قطعااااا

ب   فرمایااااد:. باااارای همااااین میدهاااادمی
تااااََٰ ك 

ۡ
ٓم ٱل

ل
نه و اصاااال و  ایاااان آیااااات محکاااام،  عناااای هاااال

رل  کنیم.اسااااااس قااااارآن هساااااتند کاااااه در هنگاااااام باااااروز اشاااااتباه باااااه آن مراجعاااااه مااااای
َ

خااااا
ل
َوو

ت  
َٰ
َه ب 

ََٰ
شااااا

َ
ت  هساااااتند کاااااه ا متشاااااابه آیااااااتی   عنااااای آیاااااات مل

 
ل دارد داللاااااتش موافاااااب باااااا حتماااااا

محکمااااات باشااااد و ممکاااان هاااام هساااات محتماااال معنااااا و داللاااات دیگااااری باشااااد از لحاااااا 
  .1«مق ود لف  و ترکیب نه از لحاا معنا و
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وجمع  و آن ضرورت عرضه دهدمیسوق  یما را به موضوع بسیار مه این قضیه 
. چه بسا  با آن استنش ی برخورد نکردن و گزییک موضوع ن و  مربوط به  آوری 

روشن  ی ن و  محکم دیگر  ی نص ی متشابه باشد و معنا ش فقا به وسیله 
 شود. 

.  کند میان داللت : قرآن شما بر تعدد خدایگویدمی آید وشخص ی مسیحی می 
 دلیلش هم این قول هللا متعال است:

  
 هَٰ

ه
ۥ س هٱ

ه
ا ل

ٓ
ن َ 

ره وه
ۡ
ك َ

 
ا ُلذ

ه
ن
ۡ
ٓزل

ه
ۡ نٱ ن

ه
ا ن

ٓ
 َنن

ه
ون

ٱ
همانا ما قرآن را نازل  [9 -]الحجر  َ و

 ما ن هبان آن هستیم
ا
   .کردیم و قطعا

  ، ) انا(مانند ضمیر .وجه شاهد هم وجود الفانی هستند که بر جمع داللت دارد
گونه که   یم: این ضمایر همانگویپاسخ می )واو ضمیر جمع(. در و )نا(،)نحن(

رساند. پادشاهان وقتی در داشت را هم میجمع داللت دارد، معنای تع یم و بزرگبر 
کنند من باب بزرگداشت خودشان از صیغه جمع مورد خودشان صحبت می

کنند. از طرفی دیگر اگر به آیات محکم و روشن قرآن نگاهی بیاندازیم استفاده می
 همه به توحید هللا متعال اشاره دارد.

 فرماید:می
  َحَد

َ
ل و

ه
َو ٱَّلل ۡل هل

ل
ِخال  ق  . ای ایام ر  ب و:  او هللا یکتا و یگانه است) [1 - ]ا

 فرماید:می و
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ْ
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ول قل

َ
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َ
   [.171 -]النسا  َوال

سممت، و ن ویید: یهللا  سه گانه است، یاز ایممن نممان  بمماز آییممد کممه بممرای شممما بهتممر ا
 .هللا تنها معبود یگانه است

 
ابر شبههقاعده انجم: خویشتن  ددان یای که شاص ااناش را نداری در بر

اند و کنم کااه دچااار شااک و تردیااد شاادهبرخااورد ماای برخی اوقات با سوال کننده گانی
  ی در بارههنگامی که 

ّ
کننااد کااه دالیلی را  کر می ،کنمال میت این شک از آنان سؤ عل

ایاان افااراد فقااا  . نهایت امر این اساات کااهمیشد در آن وجب ایجاد این تردیدنباید م
د.  عنااااای ایماااااان مسااااالمان بایاااااد آن قااااادر ضاااااعیف باشاااااد کاااااه باااااا انپاساااااخش را ندانساااااته

شااخص  کااه قباال از ایاان ،شبهه ای  بلرزند؟ آیا در برابر ندانس ن جواب کم رین بادی 
العماال دیگااری داشاات کسبرخااورد و ع تااوان ین ،دو تردیااد شاا  دچااار شااک و مساالمانی

 تحقیب، پرسش، نقد معلومات( باشد؟. که اسمش مثال )
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.  عناای اینکااه مااا اگاار در جااواب بااه ندانساا ن چیاازی بااه معنااای علاام بااه نبااودش نیساات
 برخااای از باااهاگااار  باااه ایااان معناااا نیسااات کاااه جاااوابی نااادارد. و ،ایمای درماناااده شااادهشااابهه

خواهیم دید کااه بااه  ،کنیمقت ای شده است داین ایرادات که موجب شکاکیت عده
طور مف ل به آن پاسااخ داده شااده اساات. اگاار شخصاا ی کااه ایاان اشااکال باارا ش پاایش 

  ،دادهای قابااال اعتمااااد انجاااام مااایساااایتآماااده یاااک جساااتجوی ساااری ی در 
 
هاااا  دهقطعاااا

 آورد.به دست میپاسخ در جواب به آن شبهه 
 قرآن و س ت افکار مخالف باسمت به  رفتنقاعده ششم: بررسکی آثار من ی 

در توناال  ،ایمااان باارا ش ایجاااد شااده چ ااراشکاالتی که در زیر  کندمیکس ی که گمان 
  ،شااااودمیوف اااال  الحاااااد حاااال 

 
 مااااومن بااااوده ی کااااهباه اساااات. اگاااار در زماااااندر اشاااات کااااامال

هاازاران سااوال باارا ش باارود کااه دیناای ، بااه ساامت بیال برا ش پیش آمده باشدها سؤ ده
، ایمااان زیاار چ اارود خواهااد داشاات ایاان اساات کااه در کااه وجاا  ی هاام. تفاااوتپاایش ماای آیااد

هایی خالف پاسااخ قوی و موجه خواهند بود، بر ،کاالتها به این ایرادات و اشپاسخ
 البته اگر  .دهدمی سؤاالتکه الحاد به 

 
 پاسخی داشته باشند. اصال

ر یا  سؤالبه عنوان مثال: 
َ

 : معضل شر.به تعبیر عده ای از حکمت ش
بلکه برای شخص  ،منؤ ه یک معضل است ولی نه برای شخص مبالفعل این قضی 

م حااااد. چاااارا کااااه ایمااااان بااااه روز قیاماااات و حساااااب و ثااااواب و عقاااااب، ایاااان باااااور را در مااااا 
کااه هاار کساا ی م لومانااه کشااته شااود یااا سااوزانده شااود یااا مااورد تجاااوز  کناادمیایجاااد 

ارهااا ش اد و نااالم هاام بااه جاازای کش را خواهااد سااتنقاارار گیاارد، در ساارای دیگااری حقااّ 
ارساااااد. می اگااااار ب رسااااایم:  ؟پاساااااخ کسااااا ی کاااااه باااااه روز قیامااااات ایماااااان نااااادارد چیسااااات اماااااّ

ردنشااان، حقااوق آیا بااا مل  سرنوشت آن همه ستمکار در طول تاریخ چه خواهد بود؟ و
 آن همه م لوم زیر خواب دفن خواهد شد؟

کااااه: چااااه کساااا ی جهااااان را بااااه وجااااود آورده اساااات و باااارای چااااه  سااااؤالمثااااال دیگاااار: ایاااان 
 غایتی؟

اساات  در غیاب ایمااان بااه خااالقی باارای جهااان، نساانجیده و گنااگ سؤالپاسخ به این 
بیناای کااه باارای داشاات. باارای همااین شااخص م حااد را میخواهااد  و ساارگردانی بااه همااراه

باااه آن چناااگ  و کنااادمیتااارین فرضااایات هااام اساااتفاده ارزشاز بی ساااؤالپاساااخ باااه ایااان 
 زند.می
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 عدیده دیگری: سؤاالتو 
 ت؟قاباااااال فهااااام اساااااات؟ چاااااارا قااااااوانینی دقیاااااب باااااار آن حاااااااکم اساااااا  چااااارا جهااااااان ماااااان م و

بااه  نهایت کوچااکی بسیار دقیقی را داخل یک نرف بیت ادف، چگونه معلومات ارث
)کاااااه باااااه  ایااااان صااااافات موجاااااود در دی ان ای  باااااه وجاااااود آورده اسااااات؟ و »هساااااته« ناااااام

د اسااات(
ل

تبااادیل باااه صااافاتی  آن کاااه در شاااخص حامااال کنااادمیچگوناااه عمااال  صاااورت کااا
 ؟شودمیواق ی حقیقی و 

بااا ایاان حجاات کااه ایراداتاای باار آن وارد اساات و  کناادمیهم نین کس ی کااه ساانت را رهااا 
خااود  شااودمیچیاازی کااه بااا آن مواجهااه  ینلاا ساات. اوّ ا  : ن و  قرآن برایم کااافیگویدمی

و مخالفاات  دهاادمیدسااتور  ن ااو  قاارآن اساات کااه بااه اطاعاات و تبعیاات از پیااامبر
 ص منکااار سااانت . شاااخدانااادمیباااا اوامااارش را حااارام 

 
دچاااار اشاااکاالتی حقیقااای در  حتماااا

تعامااااال باااااا ایااااان ن اااااو  قط ااااای خواهاااااد شاااااد و باااااا احکاااااام فراوانااااای کاااااه مسااااالمانان بااااار 
و در قاارآن هاام وجااود ناادارد. و ایاان خااود باعااض ایجاااد  اناادکردهمشااروعیت آن اجماااع 

 اع راضااات و شاابهات،و  سااؤالست. در واقع ایاان شااخص از ا  فراوان دیگری  سؤاالت
  ااری ایاارادات حقیقاای بزرگ ااشااکاالت وایاارادات جزئاای باا  بااا گااذر ازفتااه و بلکااه رهااایی نیا

 مواجه میشود.
 بین وسواس و شبهه ت اون قائل شویمقاعده ه تم: 

در  هاییطبی اای اساات کااه انسااان مااؤمن دچااار وسوسااه شااود کااه صاافای ایمااانش را کاا 
قلاابش عتش، هللا و قضا و قدر و دیگاار ابااواب شااری  ات مزاحم راجع به مسائلیکند. 

ا. را درگیااار میکناااد یها دلیلااای بااار ضاااعف ایماااان و یاااا نفااااق نیسااات و ایااان وسوساااه اماااّ  حتاااّ
و نیاااز اناااد. و بااارای رفاااع و درماااانش ن نبودهاامااا عابااادان هااام از آن در  صاااحابه و علماااا و

 .کردندمیبردند و فکرشان را از آن منحرف پناه میبه هللا متعال  ،شیطان دفع 
مشااکلی  ،در این چهارچوب برخورد کند هامن با این وسواسو تا وقتی که انسان مؤ 

. ولااای مشاااکل حقیقااای شاااودمیوجاااود نااادارد و بلکاااه باااه خااااطر آن دچاااار خیااار و اجااار هااام 
ه بااه ای کاا ا آن برخااورد کننااد. و بااا هاار وسوسااهداننااد چگونااه باا اینجاساات کااه برخاای ن ی

مااای  رمانااادگیهاام وغااام و د باااه ساااطحی از تاااا جاااایی کااه ،شااوندآیاااد متاااأثر می هنشااان می
واکاانش خطرناااکی اساات  ،. باادتر از ایاانخااوش و راحاات نیسااتکااه بااا هاای  چیاازی  رسااد

بااه شااکلی کااه از طهااارت و نماااز نفاارت پیاادا کاارده و تاارکش  ،دهاادمیکااه بااه آدم دساات 
 یا  کندمی

 
  اصال

ّ
 .شودمیی متنفر از دین به کل
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مااااان در  .دو چیااااز متفاااااوت از هاااام هسااااتند «شاااابهات واق اااایو » «هاموضااااوع »وسوسااااه
ااگاااار پاسااااخی محکاااام بااااه آن داده شااااود. شاااابهات فقااااا بااااا پاسااااخ دادن اساااات البتااااه   امااااّ

، اگااار صااااد باااار هاااام شاااود یدرماااان وساااواس، پاسااااخ دادن نیسااات و باااا ایاااان هااام تمااااام ن
 تکرار شود، 

ّ
 ی از آن اعراض و اجتناب کرد.درمانش این است که به کل

 از نشااانه
 
یااا مشخصاا ی هسااتند.  منبااع  دارای های شااناخت شاابهه ایاان اساات کااه غالبااا

اای یااااا یکاااای از دوسااااتان و ماننااااد ایاااان مااااوارد. یااااک کلیااااو ت ااااویری اساااات، یااااا نوشااااته  امااااّ
و بیشاا ر  گیااردمیکه از خود انسان سرچشاامه  استافکاری  ها واند شه، هاوسوسه

 ناهر میشود.هم در اوقات عبادت 
انااد بم در درون انسااان شاابهاتی بااا یباااز هاام ممکاان اساات ور بعااد از ایاان قواعااد مااذک

در پاسااخ بااه شخص بزرگ ر از توانایی  ،یا شبهه .باشدکه رهایی از آن برا ش دشوار 
ایاااان  بااااه درگاااااه خداونااااد اساااات کااااهدعااااا و زاری درمااااان فقااااا، آن اساااات. اینجاساااات کااااه 

از  ششااود و نگراناای و هاام و غماا وسینه اش صاف و گشاااده  را برداشتهتردید  شک و
 رود.ببین 
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 ای و ادلی با مرواین شبهانقواعد م اوره

 

بممر عقایمممد شمماص مقابممل و فمممراهم کممردن مممواد تومممویری و  آگمماهی لزم: قاعممده اول 
 قبل از انجام گ ت و نوشتاری مواود از وی 

شااااخص  سااااخنان : شااااناخت قبلاااایین شاااابهاتبااااا مااااروج بحااااضاز عواماااال موفقیاااات در 
ده اآماا در  اساات. ایاان کااار شو مهم اارین دالیلاا اصااول عقایااد  شاابهه افکاان و فهاام دقیااب

کااه شااخص گفتگااو کننااده  شااودمیو باعااض  یاااری رسااان اساات. پاسااخی مناسااب کااردن
 نااادارد.دگی پاساااخگویی اآمااا کاااه در برابااار آن  از آناااان غاااافلگیر نشاااود باااا ساااخنی ناگهاااانی

 تمام میشود. شخص حامل حب ضرر این به و 
  دانااادمیارزش ایااان قاعاااده را شخصااا ی 

 
 ای و جااادلی از تجااااربی محااااورهکاااه خاااود عماااال

 این دست را با تردید افکنان داشته است.
 
 
  ا  بر مبنایی مشترک در گ ت وقاعده دوم: ات

ولاااای طااااارف  ،صااااحی  اسااااتناد کننااااد یممکاااان اساااات یکاااای از دو طاااارف گفتگااااو باااااه دلیلاااا 
گوناااه  وایاااند. ایااان ناااوع از ادلاااه آن را نپاااذیر صاااحت مقابااال باااه خااااطر مع ااارف نباااودن باااه 

ا. شاااودمیو وقااات ضاااا ع  دادهفایاااده روی نزاعااای بی م ااادر ومنباااع اگااار در ابتااادا بااار  اماااّ
  ،شود، اتفاق ن ر صورت گیردمیکه براساس آن گفتگو آغاز  دلیل

 
به اار بااوده  قطعااا

الزم نیساات در  هاار چناادخواهااد بااود.  راه نزدیک ااری باارای رساایدن بااه خروجاای ونتیجااه و
 ای این اتفاق قبلی وجود داشته باشد و شاید برخی اوقات هر مناقشه

 
 فرصاات اصااال

وقاات و اناار ی زیااادی  شااودمیچنااین کاااری نباشااد ولاای بااه طااور کلاای مفیااد بااوده و باعااض 
 به هدر نرود.

 مثال: ممکن است در برابر شخص ی م حد برای اثبات وجود خدا به معلومات عقلی
 رو  ناگهان با این حرف اّمابدی ی و فطری استدالل کنی مانند دلیل علیت.  پیشینی و

محسوسااااات بااااه چیااااز دیگااااری باااااور ناااادارد و دالیاااال عقلاااای را کااااه او بااااه جااااز  بااااه رو شااااوی 
 ن ی

 
 پذیرد.اصال
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 یت ریر م ل نزاع  مناقشه قاعده سوم: مناص کردن مو وع مورد
شااوند کااه و بعااد از ماادتی بحااض کااردن متوجااه میها دو طاارف گفتگاا در برخی مناقشااه

 دیگرشاااان از همااا هااار دو بااار موضاااوع ماااورد بحاااض اتفااااق ن ااار دارناااد ولااای فقاااا برداشت
های اجتماااااااعی بااااااه کَاااااارت تااااااوان در گفتگوهااااااای شاااااابکهمی. ایاااااان را بااااااوده اساااااات اشااااااتباه

کنااد. را خلااب می اساا رسو شااتاب زدگاای و   ينااه و  اادورتمشاهده کاارد کااه فضااایی از 
  درساااات ایاااان اساااات

 
خااااوب بفهمنااااد و  کااااه دو طاااارف گفتگااااو سااااخنان یکاااادیگر را ابتاااادائا

کننااد و آن وقاات بااه ساااوی موضااوع مااورد بحااض و مناقشااه را بااه طاااور دقیااب مشااخص 
 .گام بردارندهدف مشخص شده 

هنگامی که در مورد شبهه معینی یا ایراد  ،که برخی از طالب علم استجای تأسف  
 کنناادمیفکااری بااه خ وصاا ی صااحبت 

 
موضااوع مااورد ن اار را خااوب فهاام  ، چااون دقیقااا

الف را نگرفتاااه خاااذ اشاااکال طااارف مخااا د یاااا اینکاااه مأنااا رآن احاطاااه کامااال ندار نکااارده و بااا 
ایااااان نشاااااان از  . وساااااازندنمیتوانناااااد باااااا نقدشاااااان برطااااارف  پااااایش آماااااده را  ناااااد، مشاااااکلا 

موضااوع مااورد مناقشااه و  :اساات ایاان واجب بلکهارزیابی ضعیف و تنگ ن ری است. 
بااه شااکلی سااریع  اشکال، به طور دقیب مشخص و شناسایی شود تااا اصلی بروز علت

 و مفید به سمت درمان رفت.
 ایممرادان کشممفانان طممرف مقابممل و واکمماوی آن و قاعده چهارم: دقت کردن در ن

 و اشکالن نه ته آن
حتمااااا دچااااار تناااااقض و اشااااکال  ،کساااا ی کااااه باااار اصااااولی روشاااامند و محکاااام ساااایر نکنااااد

خواهااد شااد. و باااارز شاادن ایااان تناقضااات باارای خاااود وی و افااراد دنباااال کننااده بحاااض، 
شاااکار شااادن خطاااا و ضاااعیف شااادن جایگااااه و موضاااع گیااار ش خواهاااد شاااد

َ
. منجااار باااه آ

باارای همااین واکاااوی سااخنان مخااالف و تااالش در جهاات شااناخت اصااولی کااه باار اساااس 
هم نااااین روش اسااااتداللش، باااارای کشااااف مخااااالفتش بااااا مبااااادی  دارد وماااای آن گااااام باااار

اساااتداللش،  ضاااعفکشاااف تناقضاااات و هم ناااین خاااودش قبااال از مباااادی دیگاااران و 
 یاری رسان است.

 قاعده انجم: اکت ا نکردن به دفاع
های شااااااخص بااااااه خ ااااااو  اگاااااار پاسااااااخ .تر از هجااااااوم اسااااااتضااااااعیفجایگاااااااه دفاااااااع 

هااااااای صاااااااحب حااااااب دقیااااااب و محکاااااام نباشااااااد. مااااااروجین شاااااابهات هاااااام بااااااا وجااااااود گرا ش
امختلفشاااااااان  کاااااااه بایااااااااد بااااااارای مااااااااردم  یسااااااااتاز اشاااااااکاالت بزرگ مملااااااااو افکارشاااااااان  امااااااااّ
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چالشاااا ی و درخواسااات پاسااااخگویی از تی ساااؤاال طاااارحآشکارشاااان کااارد آن هاااام از طریاااب 
 ش.مدافعین و مروجین

روش م حدان و ناباواران هاام بااه ایاان شاایوه اساات کااه ایراداتاای غیاار اصااولی و سااطحی 
در مقاااااااام دفااااااااع  حاااااااب بااااااه هماااااااان شااااااایوه سااااااطحی اصاااااااحابو  کنناااااادمیباااااار اساااااااالم وارد 

بااااااااااادون اینکاااااااااااه اساسااااااااااایات افکاااااااااااار و مبناااااااااااای اصااااااااااالی  دهنااااااااااادمیبرخواساااااااااااته و پاساااااااااااخ 
ان در براباااار مااااردم بااااا ناباااااور  و اینگونااااه ایاااان .ت وراتشااااان را در بوتااااه نقااااد قاااارار دهنااااد

مگاااار  ،آیاااادوند و صاااااحب حااااب هاااام ضااااعیف بااااه چشاااام میشاااا ای قااااوی ناااااهر میچهااااره
را  «احمااااااد دیاااااادات»اینکاااااه شااااااخص گفتگااااااو کنناااااده قاااااادرت اسااااااتداللی و سااااابک زیبااااااای 

 داشته باشد که این چیز دیگری است.
 باطل وپیش فر های مانپذیرفتن مقد  نقاعده ششم: 
 شمخاااالف ماااا را ملااازم باااه پاااذیرف ن نتاااایج بااااطلمات باطااال  عنااای اینکاااه پاااذیرف ن مقاااّد 

 کااه  کندمی
 
 مااا فکاارش را هاام نکاارده ایاام اصااال

 
آن را نپااذیریم و  . باارای همااین بایااد ابتاادائا

 .کندمیشبهه افکن َسد شخص این راه را بر 
 به عنوان مثال:

 مق ودشااان اسااتکااه  هاادفیتااو را بااه سااوی  ،مناقشااهبعزاا ی از م حاادان در هنگااام 
 ای داشاااته باشاااد. آیاااا ایااانیاااد باااه وجااود آورنااادهد: هااار موجاااودی بانااا گویو می سااوق داده

بااااه وجااااود  ااااس : هللا موجااااود اساااات. گویاااادمیطااااور نیساااات؟ اگاااار بگااااویی: بلااااه. در ادامااااه 
 آورنده وی کیست؟

  اّما
 
 درستاین قاعده را نپذیری چرا که صحی  نیست.  درست این است که اساسا

ای بایااد آفریننااده ،«شااده ای  »آفریااده  عناای هاار چیااز حاااد )ت که گفتااه شااود: این اس
هللا متعال حاد  نیست. برای همین در مورد او نباید پرسااید: چااه  اّما. (داشته باشد

 کس ی او را آفریده یا خلب کرده یا به وجود آورده است؟
بایممد  مممی بایممکی قاعده ه تم: اگر مدعی هستی باید دلیممل بیمماوری و اگممر ناقممل خ ممری 

 .  تش را اثبان کنی
زمااانی کاااه کالماای خباااری را : »گویااادمی»آداب گفتگااو«  « در کتااااب ضااد الااادین ایجاایع»

اگااار نقااال قاااول اسااات بایاااد صاااحتش را اثباااات کنااای و اگااار  دو حالااات دارد: مطااارح کاااردی 
 .1مدعی چیزی باش ی باید دلیل  کر کنی«
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هر کس ی مدعی چیزی باشد بایااد  شیرازه جدل است. معنا ش این است این قاعده،
از دانشمندی یا متفکری یا هیَٰتی یا هر  یدلیل بیاورد. یا اگر شخص  ،نبرای اثبات آ 

 باید  معلوماتی را نقل میکند ،م در دیگری 
 
صحت این نقل را از آن م در به  حتما

 اثبات برساند. در غیر این صورت سخنش هی  ارزش عل ی نخواهد داشت.
دخ اار و  سااران ای قدرتمناادی را باار  دفاااعیایاان قاعااده اگاار خااوب پیاااده شااود، نیااروی 

 .کندمیدر مقابل شبهات معاصر ایجاد  جوان
تفاااوت قائااال شاادن باااین صااحت نقااال و  :و آن الزم اسااات یاااک نکتااهدر اینجااا توجاااه بااه 

 .نبع و م دری به م آن نسبت دادهبین 
باارای مثااال: بعزاا ی باارای طعنااه زدن باااه صااحابه بااه برخاای رویاادادهای تاااریخی اساااتناد 

گوینااد: در تاااریخ طبااری موجااود اساات : ایاان را ثاباات کاان. می. اگر به آنان بگااوییکنندمی
 در فالن جلد و فالن صفحه.

ا در حقیقاات ایاان صااحی  نیساات. ایاان فقااا اسااناد اساات  عناای نساابت دادن قااولی  امااّ
 بااه کتااااب یاااا مرجاااع مشخصااا ی. بایاااد باااه تاااریخ طباااری مراجعاااه کنااایم تاااا ببینااایم آیاااا طباااری 

 باارای ایاان داسااتان 
 
و بعااد بررساا ی کناایم کااه آیااا  ؟یااا خیاار سااندی  کاار کاارده اساات اصااال

کل روایاتی کااه در کتااابش  نگفته. چرا که طبری ؟این سند صحت دارد یا باطل است
طبااری بااه کتاااب و در نتیجااه اسااناد دادن و ارجاااع دادن بااه  .صااحی  اساات ، کاار کاارده

و بلکااه فقااا  .تنهایی کافی نیست و به معنای مهر صحه گذاش ن به آن سااخن نیساات
بااه م اادری اساات کااه تااک تااک روایاااتش نیازمنااد بررساا ی سااندی  دادن نسارجاع ورفاار 

 است تا صحت و سقمش مورد واکاوی قرار بگیرد.
قاعده هشتم: غ لت نورزیممدن از اسممتدلل گزی شممکی مخممالف بممه نومموص شممرعی و 

 به مو وع مورد ب ث هعر ه سایر نووص مربوط ی بودن رور 
وساال بااه اسااتدالل گزینشاا ی یکاای از ایاان قاعااده، از مهم اارین قواعااد ایاان باااب اساات. ت

ها بساااایار از آن اسااااتفاده شااااگردهایی اساااات کااااه تردیااااد افکنااااان و م حاااادین و تبشاااایری 
 . مانند استدالل برخیشان به این آیه هللا متعال: کنندمی
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گوییممد، تمموران ب و:  اگر راسممت می[ 93 -]آل عمران ق

انید . را بیاورید  و آن را بخو
ابااااارای اثباااااات صاااااحت دیااااان مسااااایحیت.  کاااااه کفااااار مسااااایحیان را ثابااااات  یدیگااااار آیاااااات اماااااّ

 گیرند.نادیده می، کندمی
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 یا مانند استدالل به این آیه: 
 َت ۡحَبباااۡ

َ
ۡن و ق ماااَ د 

هاااۡ
َ
 ت

َ
َ  ال ناااه    تردیمممد تمممو همممر کمممس را یای ایمممام رز  بی[ 56 -]الق اااص

انی هدایت کنیدوست داری ن ی  .تو
ارای اثبات اینکه انسان مجبور است و از خود اختیاااری ناادارد. ب سااایر ن وصاا ی  امااّ

ماننااااد ایاااان فرمااااوده هللا  گیرناااادمیکااااه در آن اراده باااارای انسااااان اثبااااات شااااده را نادیااااده 
  متعال:
 ۡر فاااال

ۡ
َيك

ۡ
ل
َ
َ  ف

 
ا

َ
ن شاااا ن َومااااَ ۡؤم 

ياااال
ۡ
ل
َ
َ  ف

 
ا

َ
ن شاااا مااااَ

َ
خواهممممد پممممس هممممر کممممس می[.29 -]الكهااااف ف

 .خواهد کافر گرددهرکس میایمان بیاورد، و 
 یا مانند استدالل منکرین سنت به این آیه: 

    ۡ
َ

ّل  شاا 
ل
كاا  

ّ
ا ل ناا 

َٰ
ۡبَي َب ت 

َٰ
َت ك 

ۡ
ۡيَ  ٱل

َ
َنا َعل

ۡ
ل زه

َ
و یممما ایممن  کتمماب را بممر تممو نممازل [ 89 -]النحاال َون

 است. کردیم، که بیان ر همه چیز 
 .دهدمیور دست رها کردن آیات فراوانی که در آن به اطاعت از پیامبر و
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 هایی که شاص مدافع اسالم روشن ری 

ابتشو   نیازمند است هابه آن ،ثو

 

 :فضیلت پاسخگویی به شبهاتاول: 
 : فرمایدمیهللا متعال  -
 ا یر  ب 

َ
ا   َهاد  ه   ج  م ب 

ۡدهل ه 
َٰ
ها اهاد بوسیلۀ آن ی= قرآن  با آن [52]الفرقان:  َوَج

 .بزرگی بنما
ات اهاال باادعت بهبااه شاا شخصاا ی کااه : »فرمایاادمیاباان تیمیااه  عناای بااه وساایله قاارآن. 

: دفااااااع از فرمایااااادمی، مجاهاااااد اسااااات. تاااااا جاااااایی کاااااه یح ااااای بااااان یح ااااای پاساااااخ میدهاااااد
 .1«سنت، از جهاد به ر است

 باطل بوده است. ت ورات غلا و ی حب و ازاله تبیینانبیا   ی ونیفه -
بارهاااااا در  شاااااریعت و پیاااااامبرش هللا متعاااااال خاااااود در دفااااااع از  اتاااااش و دیااااان و  -

 :فرمایدمیکما اینکه  .قرآن پاسخ طاعنان را داده است
 ا د 

َ
نل َول ۡحَمَٰ  ٱلره

َ
ذ

َ
خ  ٱته

ْ
وا

ل
ال

َ
يۡ  ٨٨َوق

َ
ۡم ش َٰۡتل َقۡد ج 

ه
ا     ل

 
ّد  [89-88]مریم  ٨٩ا   

بممممه  و یمشممممرکان  گ تنممممد:  یهللا  رحمممممان فرزنممممدی یبممممرای خممممود  برگزیممممده اسممممت.
   در میان  آوردید. ای،راستی چیزی بسیار زشت یو زننده

 : فرمایدمیتا آخر آیات. یا اینکه 
   ه َت بااااا   

بااااّ
َ
ث نل َ  ل  ل 

ََٰ
ذ

َ
  اااا

َۚ 
َدة حاااا 

َٰ
 َو

 
 

َ
ۡملاااا ۡرَ انل جل قاااال

ۡ
ه  ٱل يااااۡ

َ
ّز َل َعل

 ناااال
َ

ۡوال
َ

 لاااا
ْ
وا رل فااااَ

َ
يَن   ذ 

ه
اَل ٱلاااا

َ
َوقاااا

 
 

يال ۡرت 
َ
هل تاا

َٰ
َن
ۡ
ل  َوَرته

ت
اَدَك

َ
ؤ

ل
  32ف

ۡ
َ  باا  ل

َٰۡنااََٰ  ج 
ه

ال لَّل   
َ
َمثاا َ  ب 

َ
وناا

ل
ت
ۡ
 َيأ

َ
ا َوال یر  ۡفساا 

َ
َن ت ۡحسااَ

َ
 33َحّب  َوو

که کممافر شممدندد گ تنممد:  چممرا قممرآن یکبمماره بممر او نممازل و کسممانی [32-31فرقااان ]
گونممه یآن را بخممش بخممش نممازل کممردیم  تمما بمما آن قلممب تممو را شممود؟ز  اینکممرده ن ی

انیم.  و یکمممافران  همممیچ اسمممتوار داریمممم، و آن را آرام آرام یو بمممه تمممدریا بمممر تمممو  بخمممو
آورنممدد م ممر آن کممه بممرای تممو حمم  و یااسمم ی  نیممک ض و  مث ممی بممرای تممو ن ییاعتممرا
 آوریم.تر میبیان

 
 (. 14ص 4مجموع الفتاوی )ج  - 1
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از اسااالم دفاااع  او : بسیار مهاام اساات کااه شااخص ایاان را بااه یاااد داشااته باشااد کااهدوم
گوناااه کاااه هسااات معرفااای  ناااه از ن ااارات شخ ااایش. ایااان  عنااای بایاااد اساااالم را آن کنااادمی

 یب اولویات.کند همراه با رعایت فقه دعوت و ترت
مااردم مسااَٰول نیساات مااادامی کااه  وپاسااخگوئی : شااخص داعاای در قبااال اجابااتسمموم

 نبایااد حساارت و تأسااف زیااادی بخااورد، کااارش را خااوب انجااام داده باشااد. باارای همااین
. و بایااد ایااان را بداناااد کاااه برخااای ایااان اسااات کااه نهایااات تالشاااش را بکنااادبلکااه ونیفاااه وی 

و ایااان را خداوناااد در قااارآن بسااایار بیاااان ماااردم هساااتند باااه دنباااال پاااذیرف ن حاااب نیسااات 
 کرده است.

داشااته  ویااژه و آداب اسااالمی توجااه شبااه آراسااتگی اخالقاای : شااخص داعاای بایاادچهممار
و الگااوی خااوبی باارای دیگااران باشااد. و ایاان خااود یکاای از اسااباب  نمونااهباشااد تااا بتوانااد 

ص کاهش آثار منفی شبهات است. چرا که نما ش الگوی واالی اخال اای از سااوی شااخ
 است:نامحسوس وبی صدا دین خودش نوعی دعوت و فراخوان مت
   َ ۡن َحۡول   م 

ْ
نَفٓضوا

َ
ب  َل

ۡ
َقل

ۡ
 ٱل

َ
ي  ل 

َ
ا غ

ًّ
 

َ
نَت ف

ل
ۡو  

َ
 [.159]آل عمران:  َول

اکنده می  شدندو اگر تند خو و نات دل بودی، قطعا از اطراف تو ار
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ابتم و یت با اسال از نقشه شبهان مطرح شده در  د   ر ک ییتوو  در زمان  شثو
 :1معاصر

 

تردیااد افکنااان  منکاارین و هااا وشبهات معاصر مطرح شده از سوی م حدان و الدین
 یکااه زیاار هاار کاادام عناااوین گاارددمی بااه دو نااوع باار ،ثااوابتشساانت باار علیااه اسااالم و  در

 فرعی وجود دارد.
 .نوع اول: شبهاتی که اصل اسالم را نشانه گرفته

 و شامل چهار باب است: 
دو قساامت  کااه: شبهات پیرامون وجود و کمااال و حکماات افعااال هللا متعااال باب اول 

 است:
ل  در شاااابهات پیرامااااون اثبااااات وجااااود خاااادا. و از بااااارزترین مسااااائلی کااااه  :قسمممممت او 

 :استبخش  ضمن این
 چه کس ی خدا را آفریده است؟ -1
 .اع راض بر ادله وجود خدا مانند طعنه در مبدو علیت -2
 .َهستی موجود داوند در وجود قوانین دقیباز خ ی نیاز ادعای بی -3
معاصااااار مانناااااد ن ریاااااه تکامااااال و  اساااااتدالل باااااه برخااااای ن ریاااااات و فرضااااایات عل ااااای -4

 های موازی و بعز ی از مسائل فیزیک کوانتوم برای اثبات عدم وجود خدا.جهان
مااواردی کااه در  : شبهات پیرامون کمال هللا متعااال و حکماات افعااالش. ومقسمت دو  

 :گیرندمین قسمت قرار زیر مجموعه ای
 ما را آفریده و به عبادت خودش دستور داده است؟ خدا  چرا  -1
ر در جهان -2

َ
 .شبهه وجود ش

 .شبهه عدم اجابت دعاها -3
 .عذاب دادن کافران در آتش و جاودان بودنشان در آن  -4
 .اعمال بنده گان ه شدندل ال ی و بین قضا  و قدر و نوشتجمع بین ع -5

 
ر کلی شامل تمامی شبهات متداول نیست. بلکه شبهات مشهور را دربرگرفته. همچنین تقسیم بندی مطرح شده یاین تصو  - 1

 این ک تاب بیشتر شبهات مذکور در نقشه کلی را پاسخ داده ام.اجتهادی بوده وقابل تصحیح شدن است. در 
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 آن کریم. که دو بخش فرعی دارد:: شبهات پیرامون قر باب دوم
 متعال : تشکیک در صحت نسبت قرآن به هللابخش اول 
 : ادعای وجود خطا در آن. که این خطاهای ادعا شده سه نوع است: بخش دوم

 .لغوی  -1
 .عل ی -2
 .تناقض بین آیات -3

 . که این  هم دو قسمت دارد: : شبهات پیرامون پیامبر بخش سوم
 ر نبوتش.: تشکیک دقسمت اول 

: طعاااااان بااااااه رویاااااادادهایی از ساااااایره و زناااااادگانیش کااااااه از مشهورترینشااااااان قسممممممت دوم
 به موارد زیر اشاره کرد: توانمی

قری ااااه و حادثااااه وحادثااااه بنیو قضاااایه تعاااادد زوجااااات  ازدواجااااش بااااا عا شااااه و صاااافیه
 نیین.رَ عل 

بااااااه  تاااااوانمی شااااااناز بارزترینکااااااه : شااااابهات پیرامااااااون احکاااااام اساااااالمی. بخمممممش چهمممممارم
 ل زیر اشاره کرد:مسائ

 .ادعای م لومیتش() زن در اسالم جایگاه -1
 .ادعای اینکه اسالم دین خشونت است() احکام جهاد اسالمی -2
 .ادعای مخالفت دین با آزادی() برده داری و عقوبه مرتد -3
 .ادعای اینکه اسالم دین وحش ی گریست() رجم زناکار و قطع دست دزد -4

 ،ن ااار نیساااات ای از مسااالمانان مااااّد ا عااااّدهام توسااا در اینجاااا انکاااار برخاااای از ایااان احکاااا 
 ساااؤالاصااال اساااالم را زیااار  ،بلکاااه من ورماااان افااارادی اسااات کاااه باااه سااابب ایااان احکاااام

 برند.می
ابممتنمموع دوم: شممبهاتی کممه بممه غممرض طعنممه زدن بممه  نممه  شممودمیشممریعت مطممرح  ثو

 باب است: 5که شامل خود اصل اسالم. 
 باب اول 

ّ
 :بخش است شامل چندت نبوی که : شبهات پیرامون سن

 .نیازی قرآن از آن: اصل حجیت سنت و بیاول 
 .: حجیت اخبار آحاد به طور خ و دوم

 .: رجال و راویان احادیضسوم
 .: تاریخ تدوین و کتابت سنتچهارم
 .: علم حدیض و منت  محدثینانجم
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برخی از احادیض با ادعای تعارض آن با عقل یا حس یا قاارآن یااا علاام ایراد بر : ششم
 دید یا احادیض دیگر.تجربی ج

 .: شبهاتی پیرامون روشمندی فهم ن و  شرعیباب دوم
 .: شبهاتی پیرامون صحابهباب سوم

 .: شبهات پیرامون حجیت اجماعباب چهارم
 .: شبهاتی پیرامون حدود شرعیباب انجم
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 بررسکی بارزترین شبهان معاصر که مل دان

 نندک میها و منکرین س ت مطرح دینبی  و  

 

  تبیااایندر 
ّ

پااایش ، ی بیاااان کاااردمشااابهات و ابطاااال آن باااه هماااان ترتیبااای کاااه در نقشاااه کلااا
بااااه بررساااا ی ایاااان  بااااه صااااورت مخت اااارخااااواهم رفاااات بااااا  کاااار ایاااان نکتااااه کااااه ایاااان کتاااااب 

کساا ی کااه آنهااا را ناادارد. بررساا ی تف اایلی و نقااد موشااکافانه  ق اادشاابهات پرداختااه و 
پایان هاار باااب از ه مراج ی که در د بتوانمیخواهان تفاصیل و جزئیات بیش ر است 

 مخت ااری کااه در ی یااهمراجعه نماید هر چند کااه ردّ ،  کر خواهم کرد پیش رو ابواب 
 ام کافی خواهد بود ان شا  هللا.این کتاب برای هر شبهه  کر کرده

 
 
 اند:م گفته شد که شبهات معاصر دو نوعه قبال

 .شبهاتی که اصل اسالم را نشانه گرفته است -1
 .شرعی را دارد نه خود اسالم ثوابتکه ق د طعن به شبهاتی  -2

شاابهاتی پیرامااون بیااانش کااردیم. و اولینشااان، کااه  شااودمینااوع اول شااامل موضااوعاتی 
 است. ال یوجود و کمال افعال 

 باااااارای دو اصاااااال را بیااااااان خااااااواهم کاااااارد کااااااه  ،و قباااااال از پاسااااااخگویی بااااااه ایاااااان ایاااااارادات 
 خواهند بود: بنای ما، وم، نقطه شروعبه اع راضات وارده گوییپاسخ

 
 
 .وند متعالواود خدا یهاصل اول: ادل

 .متعال اصل دوم: حکمت از افعال خداوند
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 واود خدا یهاصل اول: ادل

 دلیل اول: دلیل فطرن
 :کندمیفطرت بشری از سه جهت به وجود خالب داللت 

 انسانهاساات.همااراه بااا تمااامی معلوماتی اولیااه و ضااروری وجااود دارنااد کااه : اهت اول 
 
ّ
د بااا وی بااوده و در عقاااول و آن را در مدرسااه و دانشااگاه نیاموختاااه و بلکااه در باادو تولااا

هاار مخلااوق و شاا ی  آفریااده  :اساات. ماننااد شااناخت اینکااه آدم به ود عه نهاااده شاادهبنی
بااا دو ای دارد. یااا اینکااه جااز  کااوچک ر از کاال اساات. ای، خااالب و بااه وجااود آورناادهشااده

 :بهره بردوجود خداوند  اثبات برای  علوماتروش میتوان از این م
مشااااااهده و اساااااتدالل. بااااادین شاااااکل کاااااه باااااه َهساااااتی و انساااااان و  لحااااااا: از روش اول 
انااد. ساا س بااه انااد بعااد از آنکااه نبودهتا بداند که اینها به وجود آمده بنگردمخلوقات 

باااااه وجاااااود  ای بایاااااد: هااااار چیاااااز باااااه وجاااااود آمااااادهگویااااادمیشاااااناخت فطاااااری کاااااه  ی وسااااایله
 : کنیممیاستدالل  ،ای داشته باشددهآورن

 َهستی و مخلوقات به وجود آورنده و خالقی دارند که همان هللا است.
رف وجااود ایاان غرایااز معرفتاای فطااری دال باار ایاان اساات کااه بایااد کساا ی : صاا  روش دوم

راه کااااه از  معااااارف را در وجااااود انسااااان بااااه ود عااااه نهاااااده باشااااد. چااااون  ایاااان معلومااااات و
 خااالبوجااود ضاارورت و این خود دلیاال باار  یامده است.به دست ناکتساب و یادگیری 

 است.
 نیازمنااد ش بااهبااه  انسااان درونااییازمندی و پرستش یا اع ااراف ضرورت ن :اهت دوم

 خالب
وجااود  ،نیازیکامل و ب ،چرا که در فطرت انسان، فقری  اتی نسبت به نیرویی غیبی

ّر  ،آن ی امیاااااد نفاااااع دارد و باااااه وسااااایله اوانساااااان از  کاااااه دارد
َ

و ضااااارر را از خاااااود دور  شااااا
  است رام و  لیلو برا ش  کندمی

 
 ها. در هنگام سختیخاصتا

اهای مختلااف در ساارزمین االیام وباارای همااین از قاادیم . اناادکنی باارای عبااادت بودهامااّ
ر جلااب انت ااا هااااند و از آنها و آتش و سنگ را پرستیدهخورشید و ستارهتا جایی که 

  .انداشااااتهمنفعاااات و دفااااع مضاااارت را د
 
نیازمنااااد  فقااااا بااااه ایاااان خاااااطر کااااه انسااااان  اتااااا

ر کناااد.  امعباااودی اسااات کاااه نیازمنااادی و امیااادها ش را پااال محیطااای کاااه ممکااان اسااات  اماااّ
 یهاادف صااحیح به وجود آوردن اخااتالل و آشاافتگی در در کندمیانسان در آن زندگی 

 کاااتحاااب حر  باااه جاااای اینکاااه باااه ساااوی معباااود بااار، ساااهیم باشاااد. کنااادمیکاااه وی دنباااال 



 

 

81  

 کنااد، بااه ساامت معبااودان باااطلی ماای
 
 ،داناادمی هاام رود کااه قباال از حکاام شااریعت عقااال

 هستند.باطل 
شااادند، ها شاااان مبعاااو  میپیاااامبران وقتااای باااه ساااوی قوم باااه هماااین خااااطر اسااات کاااه 

طااور کلاای هااا بااه تچاارا کااه تمااامی اّم  ه اساات.محور رسالتشان اثبات وجود خااالب نبااود
ه هااار ازگااااهی نیااااز باااوده عاااده ای را نسااابت باااه ایااان باااه ایااان اصااال مع ااارف بودناااد. باااا اینکااا 

 . حقیقت فطری یادآوری کرد
بلکه محور رسالتشان، دعوت به سوی عبادت خداونااد و ن اای از شااریک قاارار دادن 

روش گفتمااااان پیااااامبران هنگااااام بحاااااض و  باااارای وی بااااوده اساااات. و از ایاااان رو اساااات کااااه
انگااااااار کاااااااه  1.یتأسیساااااا بااااااوده اسااااااات نااااااه  تااااااذکری مطاااااارح کااااااردن ایاااااان حقیقااااااات فطااااااری، 

. بیاادار کنااد نااه اینکااه بکااارد یااا بنااا نمایاادها زنده و فطرت را در درون انسان خواهدمی
 به این گفته هللا متعال دقت کنید:

   ۡرض
َ ۡ
ت  َوٱ 

َوَٰ َمَٰ ر  ٱلساااااه اط 
َ

 فااااا
 

 ّ
َ

  شااااا
ه

ي ٱَّلل فااااا 
َ
ۡم و هل

ل
ل سااااال ۡت رل

َ
الااااا

َ
ایمممممام ران [. 10 -] باااااراهيم ق

 ؟هست ی ها و زمین شک آفرینده آسمانشان گ تند:  آیا در یو اود  هللا
 یااادآوری نمایااد دهااد وتااذکر  میخواهااد موضااوعی را  کساا ی اساات کااه ، روشایاان روش

 بنیاد نهد. نه اینکه معنایی مجهول را تأسیس و
ولااای جاااای  شاااوند،میهاااایی هساااتند کاااه ایااان نیااااز فطاااری ثابااات را منکااار هااار چناااد گروه

انکااار آن  و برقاارار اساات. وجااود دارد شااان ایاان نیاااز و ی  تردیاادی نیساات کااه در درونهاا 
عاااواملی  ی ر یاااا باااه سااابب فاساااد شااادن و تغییااار فطااارت باااه وسااایلهفقاااا باااه خااااطر تکباااّ 

 است.  خارجی
 :فرمایدمیهللا متعال 

 ۡيَها
َ
اَس َعل َر ٱلنه

َ
ط

َ
ت   ف

ه
  ٱل

ه
َرَت ٱَّلل

ۡ
ط  ف 

َۚ
ا يف  ين  َحن  لّد  ۡم َوۡجَهَ  ل  ق 

َ
أ
َ
پممس [. 30 -)الروم ف

ایی یو اخمممالص  بمممه سممموی دیمممن آور، فطمممرن الهمممی اسمممت، کمممه ا حممم روی خمممود را بممم  گر
 یهللا  مردم را بر آن آفریده است.

  :فرمایدمی و پیامبر
آیممد. ایممن والممدی ش هسممتند کممه وی را یهممودی یمما هممر فرزنممدی بممر فطممرن بممه دنیمما می)

انی   .2(کنندمیمجوسکی و یا نور
 

یعنی شروع به پایه ریزی برای اثبات اصل وجود خداوند نکرده اند و بلکه در مقام اثبات الوهیت خداوند به وجود اعتراف   - 1
وری. مترجم پیشینی 

 
نهم من باب تذکر و یادا

 
 فطری به ربوبیتش، استناد میکردند ا

 (. 5138ري )صحیح البخا- 2
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در  بدی یای فطری و الب، مسَٰلهار و اع راف به وجود خاقر » :فرمایدمیابن تیمیه 
فطرتشااان  خاااطر دالیلاایاساات بااه  افااراد ممکاانبعزاا ی  ناادچ هاارهاساات. درون انسان

آن  ی باااه وسااایلهتااا  اساااتدالل و تفکاار هساااتندر ایااان صااورت نیازمناااد فاسااد شاااود کااه د
 .1«کسب معرفت و شناخت کند

 ممکن است کس ی بگوید:
ایااان اثباااات لااای چااه دلیلااای باارای د؟ از واقااع عمفاسااد شاااو  هااام فطاارت امکاااان داردمگاار 
 ارائه نمود؟ توانمیادعا 

 در پاسخ باید گفت:
عقلاای را انکااار کاارده و فقااا بااه  ی افرادی هستند که مبادی اولیااه ،عملی ّیتدر واقع

 اند.شده دیگران اسباب خنده کهتا جایی  .تجربه ایمان دارند حس و
 
 
ده ت طبقااه کااه در هاار طبقااه ساااختمان بیساا : وقتاای از یکاای از آنهااا راجااع بااه یااک مااثال

 ایاان ساااختمان نساابت یااک پنجااره بااه نساابت کااّل  کنیااد کااهمی سااؤالپنجااره وجااود دارد 
 از ساختمان است یا بزرگ ر؟  عنی کوچک ر چگونه است؟

د تواناا  ین و داند یتا وقتی ساختمان را با چشم خود نبیند ن پاسخش این است که
 حک ی صادر کند.

 ی عقلااااای باااااه وسااااایله ی معاااااارف اولیاااااه ادی کاااااه نزدشاااااانباااااا در ن ااااار گااااارف ن وجاااااود افااااار 
 ،برا شاااااان دیگااااار بااااادی ی نیساااااتکاااااه  شاااااکلیباااااه مختااااال شاااااده ، اع راضااااااتیشااااابهات یاااااا 

اخاااتالل در فطرتااای کاااه آدمااای را باااه ایجااااد یم اساااتدالل کنااایم بااار اینکاااه امکاااان تاااوانمی
وجاااااود دارد. چااااارا کاااااه معاااااارف بااااادی ی عقلااااای، فطاااااری هااااام  ،دهااااادمیساااااوی خااااادا ساااااوق 

 ،اع اااااراف باااااه وجاااااود هللا قضااااایهامکاااااان فاساااااد شااااادن فطااااارت در  ت اااااور  هسااااات. بلکاااااه
بااااه خاااااطر کَاااارت  .ور آن در باااااب معااااارف اولیااااه عقلاااای اساااات اااا بااااارزتر و آشااااکارتر از ت

 ی نیست.لی وجود دارد ولی در دوّم شبهاتی که در اّو 
غیااااااار و غرایااااااازی فطاااااااری  ات،حیوانااااااا  : غرایاااااااز و اخاااااااالق. ماااااااا در انساااااااان وماهممممممت سممممممو  

 .که نه آن را از جامعه فرا گرفته و نااه از محاایا زیساات کنیممی اکتسابی را مشاهده
دش نهادینااه شااده بلکااه باادون اینکااه هاای  دخااالتی در ایجاااد آن داشااته باشااد در وجااو 

 شااااید مشااااهده کاارده باشااا ی اساات. 
 
باااه  برخااای حیوانااات هنگاااام باااه دنیااا آمااادن مساااتقیما

را  آنهااا اننکااه مادرشاا باادون ای ،گردندرفته و به دنبال شیر می انسمت  ستان مادرش
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وقتااای سراساااتانش را در دهاااان ناااوزادش قاااارار  ی . یاااا اینکاااه مااااادر کااارده باشااادراهنماااایی 
آن را بمکااد و غااذا ش را از آن خااارج کنااد. یااا میاال بایااد چگونااه  داناادمینااوزاد  ،دهاادمی

جنسااا ی دو جااانس مخاااالف نسااابت باااه همااادیگر و غریااازه رابطاااه جنسااا ی)جماع( و غرایاااز 
 دارد.بسیار دیگری که وجود 

را نقااال  «عبااادالوهاب مسااایری »فکااار مشاااهور تجاااالبی از م باااد نیسااات در اینجاااا ساااخن  
 کااهبود  ایناز نگاه مادیگرایانه به زندگی گردید. مهم رینش وی  تحول کنیم که باعض 

د ابزارهااااای باااه دخ ااارش مشااااهده کاااارد کاااه از حااادو را وابساااتگی شااادید همساااارش  وقتااای
ی ان دارد هماااها خاااودش گفااات: آیاااا امکااا بااا فراتااار رفتاااه،  و بااای جاااان بسااایار ماااادی جاماااد

 1ها باشد؟اینها به خاطر آنزیم
خاااااوب بااااااودن  :هاااااای اخال اااااای ماننااااادارزش ،یگااااار غرایاااااز نهادیناااااه شااااااده در انسااااااناز د

نلاااام و قتااال و آزار کودکااااان و امثاااال ایاااان  :راساااتگویی و عاااادل و قبااای  و زشاااات دانسااا ن
 موارد است.
بلکاااه  .تفسااایر کااارد وده گرایااایبیهااا  ی هدر دایااار  تاااوان یانساااان را ن در خاااواهیوجاااود خیر 

ر ممکاان اسااات ایمااان باااه وجااود خااالقی ماادبّ  ی در سااایه منسااجم آن فقااادر  و فهاام 
 الهام کرده است. به نفوسشان ها را آفریده و فجور و تقوی را که انسان

 خل  و ایجاددوم: دلیل 
  ،عقااااال. مرباااااوط میشاااااود مخلوقاااااات باااااهایااااان دلیااااال 

 
هااااار چیاااااز باااااه وجاااااود   بااااارای ضااااارورتا

 به دنبال به وجود آورنده است به این ترتیب: ،ای مدهآ 
بعاااااااد از اینکاااااااه معااااااادوم باااااااوده و وجاااااااودی   اسااااااات. مخلوقاااااااات هااااااام جهاااااااان حااااااااد   -1

 وحاد  هستند. اندبه وجود آمدهاند، نداشته
 ای داشته باشد.باید به وجود آورنده و آفریننده هر حادثی -2
وجااااااااود از اینکااااااااه  در نتیجااااااااه: هسااااااااتی و مخلوقااااااااات خااااااااالقی دارد کااااااااه آنهااااااااا را بعااااااااد -3

 اند، آفریده است.نداشته
 لحااااا عملااایاز  –ای دارد ای باااه وجاااود آورناااده عنااای هااار باااه وجاااود آماااده –ایااان اصااال 

. مااا در ش میشااوندمنکاار  بااه صااورت زبااانیاگر چه بعزاا ی  ،تمامی بشر به آن مع رفند
 گاااردیم. پزشااکان بااه دنباااالبااه دنبااال فاعاال آن می معااادوم،از قباال  ای ورای هاار حادثااه

 هایی میانتشار بیماری  اسباب
 
 باااعمرشان  در این راه و وجود نداشته گردند که قبال

 
 این سخن را در گ فتگوی  ی با جاسم مطوع در برنامه )حدیث الذکریات( بیان کرده بود. - 1
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 چاارا کااه بااه ایاان مباادو عقلاای کااه همااان سااببیت اساات بااه ساار میاارود.پااژوهش و تحقیااب 
بااااااه دنبااااااال اسااااااباب بااااااه وجااااااود آماااااادن  نیااااااز شناسااااااانمع رفنااااااد. روانشناسااااااان و جامعه

ی اجتمااااااعی هساااااتند. هاااااای روحااااای و روانااااای وناهنجاری  اش وقتااااای ناااااوزاد در گهاااااواره حتاااااّ
 :فرمایدمی. ابن تیمیه گرددمیشنود به دنبال م در آن صدایی را می

 کااه هاار شاا ی  حااادثی  »ایاان
 
از معلومااات  ای داشااته باشاادبایااد بااه وجااود آورنااده حتمااا

کااودکی  ،داننااد. اگاار شخصاا یکودکان هاام بااا فطاارت خااود آن را می حّتی کهبدی ی بوده 
 ضارب را نبیند  شخص کود بزند و  یناگهانبه طور را 

 
: چااه کساا ی ماان گویاادمی حتمااا

پاااذیرد کاااه ایااان زدن، . عقلاااش ن یهود: هااای  کسااا ی تاااو را نااازدرا زد؟ اگااار باااه وی گفتاااه شااا 
 .1«فاعلی نداشته باشد

بااااه باااارای اسااااتدالل باااار وجااااود خااااالب  سااااازگار وموافااااب بااااا فطاااارتش، انسااااان   ؛بنااااابراین
بعااد از کااه تااا  .ندارد ی ستی و مخلوقات، نیاز از ن ر و تأمل در حدو  َه  چیزی بیش ر

 به عهده بگیرد.استدالل و اع راف به وجود خالب را  ، خود زمامآن ضرورت عقلی
  :فرمایدمیهللا متعال 

  ون ناااال
َ ۡ
َب ٱ  ه   َرجااااۡ  باااا 

صل َربه
َ
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ولاااا ۡم َيقل
َ
گوینممممد:  او آیمممما می [30-]الطااااور  3٠و

تومممممممممر حممممممممموادش روزگممممممممماریم، یو ممممممممممرگش را انتومممممممممار شممممممممماعری اسمممممممممت کمممممممممه دربمممممممممارۀ او من
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  [67 -]مرجم ٦٧ا     و

کمممه همممیچ چیمممز آورد کمممه مممما امممیش از ایمممن او را آفریمممدیم در حالیآیممما انسمممان بمممه یممماد ن مممی
  نبود؟ز

چااارا کاااه در  .ای نیسااات کاااه بسااایار دشاااوار باشااادمساااَٰله، ودن َهساااتیبااا اثباااات حااااد  
بااودن َهسااتی باشااد. باارای همااین،  مااروزی کساا ی نیساات کااه قائاال بااه ازلاایمحافاال عل اای ا 

 .شااوند یدانشمندان م حد در سیاق انکااار وجااود هللا، حاااد  بااودن َهسااتی را منکاار ن
ی و غیبااای خاااارج بااارای تفسااایر نشاااأت و حااااد  باااودنش از چهاااارچوب اساااتدالل دینااا  ولااای
 .شوندمی
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ّ
 تااوانمیعل ی حاد  بودن هستی وجود ندارد و  ی هدر این کتاب امکان تف یل ادل

قااانون دوم ترمودینامیااک  ش و تماادد هسااتی و هم نااین بااا عنااوانتحاات عنااوان: گساا ر 
 آن را در هر مرجع عل ی دنبال کرد.

بااه  تااوانمی ، فطاارت و عقاال باار اساااس اثبااات وجااود خاادا  ی از مراجااع مهاام در قضاایه
 مراجعه کرد. «عبدهللا عجیری »استاد  »شموع النهار« کتاب

 سوم: برهان نوم
بعاااد از آنکاااه عقااال باااا برهاااان ساااببیت وجاااود خاااالب را اثباااات کااارد، اینجاااا دلیااال دیگاااری 

  کناادمیتر هم هست که مسااَٰله را روشاان
ّ
کااه  بااردی را از بااین میو هرگونااه تردیااد و شااک

 توضیحش اینگونه است:
ی حااااااد  بودنشاااااان مطااااارح )باااااه وجاااااود آماااااده( فقاااااا مساااااَٰله وقاااااات حااااااد ایااااان مخل 

و ن م موجااود در  .انددقت زیادی به وجود آمده بلکه در کنار این، با ن م و نیست،
، بااااه کاااارده وزیاااار سااااوال ماااای بااااردهااااای بشااااری را کمرنااااگ ها و تواناییتمااااامی قاااادرت، آن

 کاااه ای گوناااه
 
جاسااات کاااه  را بساااازند. ایااانآن را تقلیاااد کنناااد یاااا ماننااادش  تاااوان ین اصاااال

باادون حساااب  ایاان ن اام و دقاات و نرافاات نتیجااه ت ااادف نبااوده و کناادمیعقل حکاام 
 بلکه قدرت خداوند دانا و حکیم و توانا در ورای آن است. و کتاب نیست،
های مختلااف ن اام و دقاات و نرافاات د صااورتتواناا  یها هم نا عارفبزرگ رین دایرة

  وبگااااذارد  موجااااود در مخلوقااااات را بااااه نمااااا ش
 
آن احاطااااه  ی همااااه د باااارناااا توان ین اصااااال

اشاایا   هاار چااه انسااان نگاااه و تااأملش در وجااود خااود و حیوانااات و زمااین و نااد. پیاادا کن
  موجاااود در آن

ّ
ت و ن ااام بیشااا ر شاااود، علااام و یقیااانش بیشااا ر خواهاااد شاااد کاااه ایااان دقااا

 
 
یقااین از بزرگ اارین وسااایل افاازا ش حساااب و کتاااب نیساات. لااذا  از روی کاااری بیقطعااا

 تأماااااّ  ،باااااه وجاااااود هللا
ّ

های ت موجاااااود در آن اسااااات. برناماااااهل در مخلوقاااااات و ن ااااام و دقااااا
  اهل تأماال وتند فرصتی بزر  برای مس

ّ
هااای عل اای کااه در ر اساات. هم نااین کتابتفکاا

مورد ونایف اعضای بدن و ترکیب سلول و معلومات موجود در دی ان ای و امثال 
ر ایااان اسااات کاااه ن ااام موجاااود در ایااان ایااان مساااائل، نوشاااته شاااده اسااات. و هماااه گاااواه بااا 

 :فرمایدمیخداوند متعال هم  هستند. مخلوقات در حد معجزه
  ٓب حااَ

ۡ
هل ٱل نااه

َ
ۡم و هل

َ
َن ل َبیه

َ
یَٰ َيت ۡم َحته ه  س 

نفل
َ
ي  و اق  َوف 

َ
ف
 ۡ
ي ٱ  َنا ف  ت 

ۡم َ اَيَٰ ر يه 
ل
بممه [ 53]ف االت:  َس 

ها نشممان خممواهیم داد، نشان به آهای خود را در آفا  و در ن س خودزودی نشانه
 ها روشن گردد که او ح  است.تا برای آن
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 :فرمایدمی و
 یَن ن  وق  مااال

ۡ
ل  
ّ
ت  ل ۡرض  َ اياااََٰ

َ ۡ
ي ٱ  وَن  2٠َوفااا  رل ۡب ااا 

ل
 ت

َ
ال

َ
فااا

َ
 و

َۚ
ۡم

ل
ك سااا  نفل

َ
ي  و  - 20]الاااذارجات:  21َوفااا 

و ینیمممممممز  در وامممممممود های بمممممممرای اهمممممممل یقمممممممین اسمممممممت. و در زممممممممین یع مممممممرن و  نشمممممممانه[.21
 بی ید؟  یا ن یخودتان، آ

 
ّ

باااه کتااااب  تاااوانمیت و ن ااام موجاااود در مخلوقاااات از مراجاااع مهااام بااارای شاااناخت دقااا
ی آمریکاااااااایی تعااااااادادی از فیزیکااااااادانان نخباااااااه ی نوشاااااااته »تجلااااااای خااااااادا در ع ااااااار علااااااام«

 مراجعه کرد.
   وتواه چهارم: برهان عنایت

 آن دو باااوده و بااار ضااارورت بعاااد از  کااار دلیااال حااادو  و ن ااام، دلیااال عنایااات زائاااد بااار
بااه طااور  . ایاان برهااان، هاار چنااد کااهکندمیوجود خالقی حکیم و دانا و مهربان، تأکید 

 
ّ

اساات کااه جداگانااه مااورد بررساا ی قاارار  ی داخاال در برهااان ن اام اساات، ولاای شا سااتهکلاا
کاااااااه و اینپاااااااردازد ارتبااااااااط انساااااااان و ساااااااایر مخلوقاااااااات می گیااااااارد. چااااااارا کاااااااه باااااااه بررسااااااا ی

 
ّ

ر اینکااااه خلقاااات مخلوقااااات در ت اساااات. اضااااافه باااا خلقتشااااان در نهایاااات نرافاااات و دقاااا
 
ّ
 کناای کااه باارای اسااتفاده انسااان مل ولاای مشاااهده می ،ت اسااتنهایاات دقاا

ّ
ر شااده، بااه سااخ

و وحمااااااال ونقااااااال و سااااااافر کاااااااردن و  ارو ای کاااااااه نیازهاااااااا ش مانناااااااد تاااااااأمین غاااااااذا و دگوناااااااه
 .کندمیساز را از آن تأمین  نگهداری و جنگ و ساخت و

ده اآماا نیساات. از همااان ابتاادای  توجه، هدفمند اساات و عبااض و بیهااوده این عنایت و
شااادن بسااا ر مناساااب بااارای انساااان در شاااکم ماااادر و بعاااد از تولااادش کاااه هماااان غاااذای 

کاااه از ساااوی  محّبتااای. هم ناااین عاطفاااه و شاااودمیداخااال شاااکم باااه ساااینه ماااادر منتقااال 
 . بعااد از آن مل شااودمینااوزادش ایجاااد  بااه مااادر نساابت

ّ
ر بااودن گیاهااان و حیوانااات سااخ

 ده بودن زمین باارای اسااتفاده از خیاارات آن و مل اآممتناسب با نیازها ش و 
ّ
ر بااودن سااخ

قلااب زمااین بااا امکااان اسااتخراج  درمعااادن  قاارار دادننقاال و صااید و  دریااا باارای حماال و
 و مواد الزم از آن و هم نین تناسب و توافب خورشید و ماه و شب و روز با م الح 

و آبااااادانی زمااااین و نیازهااااای انسااااان و بخشاااایدن قاااادرت عقلاااای بااااه وی باااارای فهاااام هسااااتی 
آنهااا  تااوانمیه کااه بااا شااناخت و تأماال بساایار حاااالت و اشااکال دیگااری از عنایاات و توجااّ 

 فهمید. را در  کرد و
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مربممممموط بمممممه حکممممممت و عمممممدالت  سمممممؤالنای مهمممممم در تعاممممممل بممممما اصمممممل دوم: مقدممممممه
 :خداوندی

  سااؤاالتشااناخت جااواب 
 
 مربااوط بااه کمااال و عاادل و حکماات ال اای در افعااالش کااامال

نخواهااد شااد مگاار بعااد از پااذیرف ن اعتقااادات قبلاای کااه باار برهااان هااای قط اای  محقااب
 کنم:استوار است و آن را به ترتیب بیان می

 ایمان تام به وجود هللا متعال. که بخش ی از دالیل آن را  کر کردیم. -1
ایمان به کمال خداوند در  ات و افعالش. این باور مبنی بر دقت و ن  ی است  -2

. کماااااا اینکااااه آثاااااار برخاااای از مخلوقاااااات بیاااااانگر کنیمماااایمشااااااهده  کااااه ماااااا در مخلوقااااات
 
 
بااریم کااه نقاااش در  مااا بااا دیاادن یااک نقاشاا ی زیبااا ااای میبعز ی از صفاتشان است. مااثال

 ست.ا  ای تور و شخص غیر حرفهاامکارش مهارت دارد یا نه یک 
احکماات مخلااوق، محاادود اساات.  اقرار بااه اینکااه قاادرت و علاام و -3 علاام و قاادرت  امااّ

دن طرف کر  انسان به طور پیوسته در حال بر ت خالب، مطلب و کامل است.و حکم
ن راتاااااای را ت ااااااحی   آرا  وبینیم شخصاااااا ی . باااااارای همااااااین ماااااایهسااااااتندمجهااااااوالت خااااااود 

مطلاااب باااوده اسااات. آن اااه را کاااه بناااا کااارده  و درسااات از ن ااار بنیانگاااذارش، کاااه  کنااادمی
ای مطااارح ناااد. ن ریاااهکی مییاااا چیزهاااایی را کاااه ناااابود کااارده دوبااااره بازسااااز  کنااادمیناااابود 
 و ن ریااااهشااااده 

 
 . وکناااادمیمااااردم معتقااااد بودنااااد حقیقاااات اساااات، نقااااض  ای را کااااه قاااابال

امحاادودیت علااام و قاادرتش اسااات.  و ی اینهاااا بااه خااااطر ناااتوانی انساااانهمااه  ،خاااالب امااّ
قااوانینی را ه که بشر از انجام آن عاجز اساات. چیزهایی را انجام داده و به وجود آورد

آشااکار یااا  –هاای   ره ای ند آن را نقض کنند. توان یکه همه بشریت ن به وجود آورده
در عاااین  و کنااادمیدر ایااان هساااتی وجاااود نااادارد مگااار اینکاااه خداوناااد آن را تااادبیر  -پنهاااان

. م لااااااومی را یاااااااری کناااااادمیشاااااانود و اجاباااااات هاااااام حااااااال دعااااااا و درخواساااااات افااااااراد را می
. بااه هاار کساا ی بخواهااد کناادمیسیم رود. رزق و روزی را تقو نا ی را از بین می دهدمی

 ، افعاااال خاااالب ساااتاند. خالصاااه:از هااار کسااا ی کاااه بخواهاااد می و دهااادمیقااادرت و ملاااک 
اباشااد. تابع علم مطلب وی می . اسااتتااابع علاام ناااچیز و محاادودش  ،وق احکااام مخلاا  امااّ

اساسااا ی بسااایار سسااات اساااتوار  گیااارد بااارایااارادی کاااه مخلاااوق از خاااالب می ؛هماااینبااارای 
ن از در  مخلوقاااااات و متعلقاتشاااااان تاااااا ایااااان حاااااد نااااااتوان و عااااااجز اگااااار انساااااا اسااااات. و

است به شکل اولی از در  خالب و افعال و ت رفاتش عاااجزتر و ناااتوان ر اساات. چاارا 
کااه مااا علاام و آگاااهی بااه  ات و صاافات خداونااد نااداریم مگاار در حاادی کااه خااود وی، بااه 

 توصیف خویش پرداخته است.
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تااا را فرسااتاده و بااه آنااان آیاااتی را وحاای کاارده  ینایمااان بااه اینکااه هللا متعااال پیااامبرا   -4
. و آنااان بدانناادرا  انخالقشااان را بشناسااند و هاادف از خلقتشاا  مماارد، آن ی بااه وساایله

را با چیزهایی که دال بر راستیشااان اساات یاااری داده اساات از اخااالق کاملشااان گرفتااه 
رساات معجزاتااای از تهماات و شااکو  بااه اضااافه  شااان و دوریشااانبودن کارتااا راسااتگو و دل

 تا دلیل دیگری بر نبوت و راستگوییشان باشد. نمودهکه خداوند به آنان عطا 
هاای  کساا ی جااز هیم دانساات: خااوا  همه اینها را پذیرفته باشیم آن وقت است کهاگر 

پاسااخی بدهااد. و در  مربااوط بااه حکماات افعااالش، سااؤاالتد بااه تواناا  یخااود خداونااد ن
مااردم اساات ایاان مااوارد را روشاان کاارده اش کااه هاادایت و نااوری باارای کتاااب نااازل شااده

اساااات. باااارای همااااین در ایاااان باااااب راه کسااااب شااااناخت صااااحی ، م اااادر ال اااای اساااات نااااه 
 محدودیت بشری.

در یمااان و فرمانبرداریمااان کااه ا  شااودمیایاان حقااایب مااذکور موجااب ایاان  ی در  همااه
ی کااه در فهاام آن ناااتوان افعااال خداونااد حکماات  ع بهسنت راج برابر ن و  قرآن و

باشااد. و ایاان تساالیم و پااذیرف ن، فاارار  صااحی عقالناای و  کااامال گیری ، موضعایممانده 
 بلکه بر اساس برهان عقلی بنا شده است. ،از حقیقت نخواهد بود

 د به روشن شدن موضوع به ما کمک کند:توانمییک مثال عملی نغز 
و  .کندمیوقتی شرکتی مثل اپل یا سامسونگ گوش ی همراهی را با دقت بسیار تولید 

وقاااااااات  هااااااای  ،دانیمکااااااااه کااااااااراییش را ن ااااااای کنیممااااااایای را مشااااااااهده بعاااااااد در آن قطعاااااااه
بلکااه بااه دنبااال ساابب ن ااب ایاان قطعااه  .فایااده اسااتنخواهیم گفت که این قطعااه بی

در ایاااان دسااااتگاه خااااواهیم گشاااات. چاااارا کااااه بااااا توجااااه بااااه تولیاااادات قبلاااای شاااارکت ایاااان را 
ماااین شااایوه ایااان هساااتی بااازر  بااار . باااه هکناااد یدانیم کاااه بیهاااوده چیااازی را درسااات نمااای

قاااتی کااه در نهایاات دقاات آفریااده مخلو ت و استواری عجیبی بنا شده اساات. ن م و دق
همااه  . وبا آنهااا مقا سااه شااودد توان یی دیگر ناند که نه گوش ی و نه هی  وسیلهشده

 . استکامل در علم و قدرت و حکمتش  خالقی بیانگر وجود
اش را مااورد چیااازی در ایاان هسااتی کااه فایاااده در اساات درساات آیاااا اینهااا ی بعااد از همااه

بااادون تردیاااد  اسااات و حکمتااای در درسااات کاااردنش نیسااات؟فایاااده دانیم بگاااوییم: بین ااای
 این با عقل سلیم و قیاس صحی  مخالف است.

یم بااااه تااااوانمیدر پرتااااو آن  بعااااد از ایاااان دو مقدمااااه در مااااورد وجااااود خاااادا و کمااااالش و
کمااااات کارهاااااا ش پاساااااخگو باشااااایم. و خطاااااای تماااااامی ایااااارادات پیراماااااون وجاااااود هللا و ح
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پیراماااون حکمااات خااادا ایااان اصاااول و مقااادمات را  ساااؤاالتفاحشااا ی اسااات کاااه در ماااورد 
 نادیده بگیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

90 

 

 نوع اول: شبهاتی ایرامون اصل اسالم

 کارهایش باب اول: شبهاتی ایرامون واود خدا و حکمت 

 قسمت اول: شبهاتی ایرامون واود هللا متعال
 ها شان مورد بررس ی قرار خواهیم داد.بخش چهار شبهه را همراه با پاسخ در این

 چه کس ی خدا را آفریده است؟سوال: اول: 
  بسیار پیش آمده

ّ
ایاان اع ااراض را  ،وجود خداوند متعال ی هکه م حدان در برابر ادل

 چه کس ی خدا را آفریده است؟ که کنندمیوارد 
 و صاااحی  ن یباطااال اسااات  در  ات خاااود ساااؤالایااان 

 
مثااال ایااان  باشاااد. چااارا کاااه دقیقاااا

ماااااه اساااات؟ یااااا وزن درجااااه  9آیااااا زمااااان بااااارداری ماااارد ماننااااد زن اساااات شخصاااا ی ب رسااااد: 
 آمیزی اینگونه.ی مغلطهسؤاالتحرارت چند است؟ و 

، در ماااورد چیااازی از خاااالب اسااات کاااه امکاااانش وجاااود نااادارد.  عنااای مخلاااوق ساااؤالایااان 
خلوق باشااد تااا در مااوردش ب رساایم: چااه کساا ی د متوان یباشد. خالب، خالب است و ن

 او را آفریده است؟
مسااااوات باااین خاااالب و  ی کاااه بااار پایاااه ایااان اسااات ساااؤالاز دیگااار اشاااکاالت موجاااود در 

 رویاادادی،»هاار  ایاان دو قاعااده: هم نااین مساااوی قاارار دادن و  بنا شده است مخلوق 
هااااااار دو کاااااااه  ای دارد«د آورنااااااادهوجاااااااو ، هااااااار موجاااااااودی » ی آفرینناااااااده ای دارد« و قاعاااااااده

 باطل و خطا است. ،مساوات
باشد کااه هسااتی اش این میاین است که الزمه سؤالاز دیگر دالیل باطل بودن این 

 
 
چه کس ی خالب را آفریده است؟ اینکه   سؤال  نباید وجود داشته باشد. چرا که   اصال
 
 
چه کساا ی خااالب خااالب را آفریااده اساات؟ و ماننااد ایاان است که  سؤالمانند این  دقیقا

همینطاااااور اداماااااه خواهاااااد : چاااااه کسااااا ی خاااااالب خاااااالب خاااااالب را آفریاااااده اسااااات؟ و الساااااؤ 
. و اگاااار ایاااان تسلساااال را ادامااااه دهاااایم بااااه ایاااان نتیجااااه خااااواهیم رسااااید کااااه نبایااااد داشااات

وابسااته بااه وجااود  ،هستی وجود داشته باشااد. چاارا اگاار وجااود خااالقی باارای ایاان هسااتی
ه خااالقی قباال از بسااته باا خااالقی قباال از خااود باشااد و بااه همااین ترتیااب ایاان خااالب هاام وا 

اش ایااان اساااات کاااه نبایااااد ایااان هسااااتی خاااالقی داشااااته نهایااات، الزمااااهخاااود باشاااد و تااااا بی
و  دهلاای نیساات کااه ایاان تسلساال نامتناااهی در آنجااا متوقااف شاا باشااد. چاارا کااه خااالب اّو 
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داشااات مگااار اینکاااه نمی وجاااود بایاااد ایااان آفااارینش از وی صاااادر شاااود. در نتیجاااه هساااتی
 ی برا ش ت ور نشود.م در اولی باشد که ابتدای

. در شاااودمیبرایماااان آشاااکار  پیاااامبر تاینجاااا اسااات کاااه ع مااات قااارآن و نعمااات بعثااا 
سااوره حدیااد  3ل اساات همانگونااه کااه در آیااه اساام اوّ ، های خداوناادقاارآن یکاای از اساام

اینگونااه آمااده کااه فرمااوده انااد:  نیااز در دعااای پیااامبر 1آمااده اساات. در صااحی  مساالم
تممممو اولممممی هسممممتی کممممه قبممممل از تممممو چیممممزی نبمممموده   شاااا   «. »اللهاااام وناااات ا ول فلاااايس قبلاااا 

حااادیض صاااحی  را برایماااان روشااان  اینهاااا حکمااات درماااان نباااوی وارد در ی . و هماااهاسمممت
: چاااه کسااا ی گویااادمیآیاااد و »شااایطان باااه ساااراا یکااای از شاااما می :فرمایااادمید کاااه کنااا می

سااا ی : چاااه کگویااادمیو  رسااادمی فاااالن چیاااز را آفریاااده اسااات؟ تاااا جاااایی کاااه  باااه ایااان نقطاااه
پروردگااااارت را آفریااااده اساااات؟ اگاااار شخصاااا ی بااااه ایاااان مرحلااااه رسااااید بااااه هللا پناااااه بباااارد و 

 .2«.تمامش کند
  سااؤالکااه ایاان  کناادمی بیااانایاان حاادیض 

ّ
ر در آن آدم را از اساااس غلااا اساات. و تفکاا

رساااند مگاار اینکااه بااه زبااان شااریعت برگااردیم کااه خداونااد را بااه ای مثباات ن یبااه نتیجااه
 .کندمیاول توصیف 

 :فرمایدمیتیمیه  ابن
 عناای اگاار آفاارینش رسااید بایااد توقااف کنااد.  سااؤالای بااه آخاارین مرحلااه از »وقتی بنده

دسااتور داده  بایااد تمااامش کنااد. پیااامبر کااردمرحلااه بعااد از آن را  هاانش درخواساات 
 دسااات باااردارداسااات کاااه شاااخص در کناااار پنااااه باااردنش باااه خااادا از وساااواس تسلسااال، 

رسااد بایااد تمااامش کنااد و ش میهاادف ومطلااوب همانگونااه کااه وقتاای شخصاا ی بااه نهایاات
 .3«کوتاه بیاید

ا صااحی  نیساات. « ای داشااته باشاادی »هاار موجااودی بایااد بااه وجااود آورناادهقاعااده امااّ
ای ر شاااا ی  حااااادثی بایااااد بااااه وجااااود آورناااادهایاااان اساااات کااااه گفتااااه شااااود: هاااا  درسااااتبلکااااه 

بااارای هماااین بایاااد باااه  ،تحااااد  باااودنش ثابااات شاااده اسااا  ،داشاااته باشاااد. و چاااون هساااتی
 ای داشته باشد.وجود آورنده

انین نیازیمان به خدا: ادعای بیدوم  اهان دقی  در واود قو
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که هاای  دلیلاای ناادارد. بلکااه دالیاال زیااادی  کنندمیبعز ی از م حدین ادعایی را مطرح 
گوینااد: قااوانین دقیقاای کااه َهسااتی باار اساااس آن جاااری . میدکناا میآن را نقااض و ابطااال 

ایااان قاااوانین  ی هساااتی باااه وسااایله. دکنااا می نیاااازود خااادا بیماااا را از اعتقااااد باااه وجااا  اسااات
 است که خودش را به وجود آورده است.

 مهااااام نهفتااااه اساااات. و آن ایاااان اساااات کاااااه در ایاااان کااااالم مغالطااااه و خااااروج از حقیقتاااای
توصیفی و تفسیری هستند نه به وجود آورنده و خالب. آیا این امکااان هساات : قوانین

 ،این قااوانین شودمیپایه قوانین محاسباتی انجام که بگوییم: چون معامالت مالی بر 
 یک فروشگاه تجاری ایجاد کنند؟ ندتوانمی

ند یک ماشین به وجود آورنااد؟ یااا نیازمنااد یااک صاانعتگر توانمیو آیا قوانین مکانیکی 
 است که با اجرای این قوانین، یک ماشین را به وجود آورد؟

 و آیا قانون جا به، خلب می
 
 دارد؟ وتوصیفی تفسیری  ی یفهون کند یا صرفا

 وجااود سااببی نبااودبااه معنااای  کناادمیای مشااخص را تفساایر د قااانونی کااه پدیاادهوجااو  
 آن ی . شااااناخت مااااا نساااابت بااااه قااااوانینی کااااه هواپیمااااا بااااه وساااایلهباااارای نشااااأت آن نیساااات

. و ایاان مسااَٰله در کنااد ینفاای وجااود سااازنده هواپیمااا را ن ،آیدو فرود می کندمیپرواز 
 جاری و صادق است.تمامی هستی 

باادی ی عقلاای اساات:  سااؤالو گااذر از یااک  نادیااده گاارف ننااوعی ، ادعااا نکتااه بعاادی: ایاان
چااه کساا ی ایاان قااوانین را بااه وجااود آورد اساات؟ و چااه کساا ی باعااض شااده کااه هسااتی باار 

 اساس این قوانین عمل کند؟
 سوم: فر یه تکامل داروین

ن ریاااه ای کاااه بااار  ،ف االدر ایاان کتااااب ایااان امکااان بااارایم وجاااود نااادارد کااه باااه شاااکل م
 
ل
آنتااونی »را واکاااوی کاانم کااه بااه تعبیاار  قاارار دارد عل اای معاصاار -جاادلی دیناای مسااائل لااهق

 حد مشهور اواخر قرن بیستم که در نهایت زندگیش را بااا اع ااراف بااه وجااود مل  - «فلو
یکاای از مهم اارین دالیلاای اساات کااه م حاادین باارای تفساایر تنااوع »:  -خالب به پایان رساند

 شبااااه کااااار  -باااادون نیاااااز بااااه وجااااود خاااادایی کااااه آنااااان را آفریااااده اساااات -زنااااده موجااااودات 
 . 1«برندمی

پااذیرد و بحعاای را ن ی جاادلکه هی  ای تبدیل به اعتقادی شده نزد عّده ،این فرضیه
بااااااارای تفسااااااایر نشاااااااأت  تجربااااااای و عل ااااااای موجاااااااود ی اینکاااااااه تنهاااااااا فرضااااااایه ی باااااااه اضاااااااافه
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 هماااینو  دارد.ه وجاااود خاااالب قااارار ماااان بااا ای ن ریاااه موجاااودات زناااده اسااات کاااه در مقابااال
جانبااااداری  گرایانااااه هسااااتیکااااه از تفساااایر مادی –باعااااض شااااده اساااات کااااه محافاااال عل اااای 

 شک شااااوند و باااه بزرگداشااااتباااا قاااادرت و مبالغاااه باااایش از حاااد بااااه آن متمساااّ  -کننااادمی
 ب ردازند.

ی کلیسااااا در و بااااین دیاااان تحریااااف شااااده یزیساااات شناساااا  های ناااازاع موجااااود بااااین نخبااااه
دیدگاهی مخالف با دیگااری داشااته باشااد.  ،به اینکه هر طرف شد منجر قرون اخیر،

بدین صورت که  منت  تفسیری زیست شناسان برای وجود کائنااات بااه طااور کاماال از 
 است.  تفاسیر غیبی فاصله گرفته

 
ایاان باعااض  مخالف با موضع گیااری کلیسااا. و دقیقا

 برود. سؤالطرفی جامعه عل ی زیست شناس ی زیر که بی شودمی
اضااافه باار اینکااه خااود دالیلاای  .ن فرضاایه بااه حااد یااک حقیقاات عل اای نرساایده اسااتایاا 

 ،برنااد بااار حساااب نوعیااات تکامااالت تکامااال موجااودات مختلاااف باااه کاااار میکااه بااارای اثباااا
، ین انااواعتکامل  میان یک نوع از دالیل دارای قوت وضعف است.  عنی دالیل تکامل

 است. قوی ر
و دانشاامندان تجرباای هاام بااه انتقاااد آن  نقااد ن ریااه تکاماال فقااا از سااوی دیاان نبااوده

 هااایی کااه ایاان ن ریااهو چالشموجااود در آن ایاارادات  و هاپرداختااه و بزرگ اارین شااکاف
 «مایکااال بی ااای»باااه دک ر تاااوانمیاناااد. از ایااان افاااراد باااا آن مواجهاااه اسااات را بیاااان نموده

درآورده تحریر  ی اشاره کرد که کتابی به رشته «پنسلوانیا»استاد شی ی آلی دانشگاه 
صاادای زیااادی بااه پااا کاارد و از  کااه در محافاال عل اای ساارو  نااام »جعبااه ساایاه دارویاان«به 

اگاار ایاان امکااان وجااود » اب اصاال انااواع آغاااز کاارده کااه گفتااه:این سااخن دارویاان در کتاا 
ااای درااای  جهشااهای مرکب از راه  عضوی پی یده و ،داشته باشد که بتوان اثبات کرد

 .1«ریزدام به طور کامل فرو میهبه وجود نیامده است، ن ری کوچکو 
در کتااابش بااه بیااان پی یاادگی وحشااتنا  ساالول پرداختااه کااه بااا  «مایکاال بی اای»دک اار 

سخن مذکور داروین همخوان است. مرکز براهین هم کتاب را به عربی ترجمه کاارده 
 صفحه آن را به چاپ رسانده است. 430و مرکز تکوین در 

ن ااری عل اای بااه  باای وجااود دارد کااه از وجهااههااای دیگااری هاام از دانشاامندان غر کتاب
 .»جاناتااااان ویلااااز«اثاااار  هاااای تکاماااال«»آیکون  از جملااااه کتاااااب:  .اناااادنقاااد ن ریااااه پرداخته

 :اندکردهپژوهشگران مرکز براهین این کتاب را با این مقدمه ترجمه 
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 اساس ی است: بینشپیرامون دو  «های تکاملپیام اساس ی کتاب »آیکون ]
، ساارکوبگرانه  ،پژوهشگران علم تجربی در بکارگیری ایدئولو یک : ابراز تواناییاول 

 احساس کنند به آن نیاز دارند.  هر وقت که بخواهند و، دیکتاتورانه و حذفی علم
ن ریااااااات و فرضاااااایات و  ی : اباااااراز قابلیاااااات علااااام طبی اااااای باااااارای اینکاااااه بااااااه واساااااطهدوم

ها و رموز و ایتو نمادها و رو ها تبدیل به اسطورهایی شود که شخ یتیدینش ؤ م
 .1[اشارات خا  به خود را داشته باشد

 -آن جاااااااوجر»تاااااااألیف ساااااااه دانشااااااامند  اصااااااال نشاااااااأت انساااااااان« علااااااام و» کتااااااااب بعااااااادی 
. و کتااااااب مهااااام مااااای باشاااااد در نقاااااد تکامااااال دارویااااان «کیسااااا ی لساااااکین –داگاااااالس اکاااااس 

 «ویلیااام دیمبسااکی و دک اار جاناتااان ویلااز»تااألیف دک اار  «طراحاای حیااات» نااامدیگااری بااه 
 مورد نوشته شده است. در این

ی دوست دارم این نکته را بیااان کاانم کااه بعزاا ی از پژوهشااگران مساالمان کااه مت ااّد 
در تالش باارای ایجاااد توفیااب بااین ن ریااه تکاماال بااا اسااالم  ،الحادی هستند ی نقد پرو ه

هسااااااتند. چاااااارا کااااااه معتقدنااااااد کااااااه تکاماااااال انااااااواع از لحاااااااا عل اااااای ثاباااااات اساااااات. فقااااااا 
ی در قضیه ت ااادف اساات )یااا همااان انتخاااب طبی اای(. مخالفتشان با م حدین داروین

شااان ایاان اساات ر و دار و هدفمند هستند.  عناای باین افراد قائل به نوعی تکامل جهتا 
قااانون تکاماال. یااا بعزاا ی از آنهااا  ی ولاای بااه وساایله ،که هللا متعال خالب همه چیااز اساات

ی براساااس ولاا  ،گوینااد: چااه چیاازی مااانع از ایاان اساات کااه خاادا خااالب مخلوقااات باشاادمی
 قانون تکامل؟! 

این ن ریه بیش رین برخورد و اصطکاکش با شریعت در موضااوع خلقاات آدم اساات. 
 
 
آدم را  ن ااااو  قرآناااای بااااه طااااور واضااااح بیااااانگر ایاااان هسااااتند کااااه هللا متعااااال مسااااتقیما

بدون وجود هاای  پاادر ومااادری آفریااده اساات.  عناای نتیجااه تکاماال از نااژاد پیشااینی شاابیه 
 به انسان نیست.
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نااَد ٱَّلل یَٰ ع  يساا َ َل ع 

َ
نه َمثاا   ٥٩ 

همانمممما مثممممل عی ممممکی نممممزد خممممداد همهممممون مثممممل یخلقممممت  آدم اسممممت [. 59]آل عمااااران: 
 .ود شددرن   موایکه  او را از خاک آفرید، پس به او فرمود:  باش  پس یبی
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اسااتدالالت  بااه بررساا ی و نقااد آرا  و « در کتاب »تکامل هدفمنااد«هشام عزمی»دک ر 
کااه در مرکااز بااراهین چاااپ شااده و هم نااین در پایااان نامااه دک ااری  ایاان افااراد پرداختااه

 است. شده نیز به نقد آنان پرداخته «شیخ سلطان عمیری »
 های موازی : فر یه اهانچهارم

« )از اسااتیفن واینباار »باازر  م حاادان معاصاار( بااا « ) اازری ااارد داوکی»گفتگااویی بااین 
هاااای ماااوازی صاااورت ی جهانم حاااد جهاااان( پیراماااون فرضااایه مشاااهورترین فیزیکااادانان

بااا کااه داناااتر از خااودش چیاازی را بشاانود گرفت. داوکی ز امیدوار بود که از شخ یتی 
 1تگو است:ولی امیدش بر باد رفت. این م ن گفند. این فرضیه را تقویت ک دآن بتوان

باار  هاادایت دقیاابداوکی ز: من ن ر دانشمندان فیزیااک مبناای باار اینکااه نااوعی کن اارل و 
لی باااارای آن بیااااان حتماااااام سااااه تفساااایر ا ام و تااااالش کااااردهوجااااود دارد را پذیرفتااااه جهااااان

ی کااااااانم. اول: وجاااااااود خااااااادا و باااااااا خاااااااودم گفاااااااتم: ایااااااان کاااااااه تفسااااااایر نیسااااااات. دوم: ن ریاااااااه
را بااه تااو  سااوم:و تفساایر هااا هسااتیم. از ایاان جهان ی و اینکه ما در یکاایهای مواز جهان

 نسبت دادم.
 واینبر : اوه، نه.

 این کار را کرده باشم. داوکی ز: شاید به خطا
 کردی.: دوست داشتم این کار را ن ی واینبر 

: گویاادمینااامم. کساا ی کااه داوکی ز: این چیزی اساات کااه ماان آن را فیزیکاادان شااجاع می
اناااد. روزی دقیب ثابااات و ،چااارا ایااان اشااایا  باااه ایااان شاااکلدانیم ماااا در حاااال حاضااار ن ااای

هاام چیااز جلااوی دسااتمان باشااد.  راز کااه زمااانی ،خواهااد آمااد کااه ایاان را خااواهیم فهمیااد
 اینطور که معلومه نقشت را بد بازی کردم.ولی 

ایم را پاااایش پااااا ای کااااه در آن قاااارار گرفتااااهکنم کااااه نبایااااد مخم ااااهواینباااار : گمااااان ماااای
یم جهاااااان را تفسااااایر کنااااایم. تاااااوان یقعیااااات ایااااان اسااااات کاااااه ماااااا نافتااااااده نشاااااان دهااااایم. وا 

هرگااز  ،ای از قااوانین طبی اای هسااتند کااه بااا تباادیل کااردنش بااه قااوانین ریاضاا یموعهمج
ماااا ممکااان اسااات باااه قاااوانین ریاضااا ی دسااات چااارا کاااه . تاااوان فهااام آن را نخاااواهیم داشااات

 
درسها است که  - 1

 
ن را مشاهده کرد. این یکی از این ا

 
گ فتگوی مشهوری است که با لینک های زیادی میتوان در یوتیوب ا

ن مشاهده کرد: 
 
 https //www.youtube.com/watch?v=dM1ztydrog lantai      بخشی از گ فتگو را میتوان در ا
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شناساایم می بینیم وقااوانین، جهااان را آنگونااه کااه مااا ماایولاای هاای  وقاات ایاان  ،پیدا کنیم
 تفسیر نخواهند کرد.

چاااارا قااااوانین طبی اااای موجااااود اینگونااااه  :د کااااهبااااا ی خواهنااااد ماناااا  سااااؤالو همیشااااه ایاااان 
 ابهام سراا ندارم. این . هی  راهی برای خروج ازکند یهستند و تغییری ن
  ی داوکی ااااز: فرضاااایه

 
کنم فکاااار ماااای ،کنناااادمیمطاااارح  آخااااری کااااه اغلااااب فیزیکاااادان گاهااااا

 موازی باشد. های همان فرضیه جهان
حقیقاااااای بااااااه حساااااااب نیاااااااورده  ی هاااااای  کساااااا ی ایاااااان را در ضاااااامن یااااااک ن ریااااااهواینباااااار : 

چرا کااااه یااااک ن ریااااه بااااا حاااادس و گمااااان بنااااا ن اااای شااااود. مااااا ن ریااااه ای نااااداریم در اساااات.
قاااوانین ریاضااا ی کاااه برپایاااه حااادس و گماااان برپاااا شاااده باشاااد. تنهاااا چیااازی کاااه میتاااوانیم 

  عنی احتمال دارد چنین چیزی باشد. احتماله. ،بگوئیم در مورد جهان های موازی 
ایاان ن ریااه : حقیقاات هاام ایاان اساات کااه )بعااد از ایاان پاسااخ مأیوسااانه واینباار (داوکی ز

.  عنااای تعاااداد ایااان جهاااان هاااای ماااوازی بایاااد بسااایار زیااااد باشاااد تاااا بتاااوانیم دشاااوار اسااات
 بگوئیم: جهان ما بخش ی از آن است.

گاار فاصااله بااین ایاان جهانهااا و ا د. باشاا  56بااه تااوان  10واینباار : حااداقل بایااد تعاادادش 
باشاااد. و ایااان حقیقتاااا  120باااه تاااوان  10آن وقااات بایاااد عاااددش  را نزدیاااک فااارض کنااایم

 .«است و آزار دهنده ای  ناخوشايند چیز
های موازی از فرضیاتی است که بخش ی از م حدین متع ب باار روی فرضیه جهان

اع راف به وجود  جای به آن تأکید دارند و آن را برون رفتی برای تفسیر نشأت هستی 
دانند.  کر گفتگوی داوکی ز و واینبر  فقا برای اثبات این مسَٰله بود که خالب می

ایااان فرضااایه از لحااااا عل ااای هناااوز ثباااات و اساااتقرار نااادارد و فیزیکااادانان م حاااد بااازر  
کلیاااااااو بااااااه آن مع اااااارف نیسااااااتند. در سااااااایت یوتیااااااوب سااااااه  «اسااااااتیفن واینباااااار »ماننااااااد 

و در آن  دهناادمیارائااه  را  از ایاان فرضاایه ی بیشاا ر  توضاایحاتت ااویری وجااود دارد کااه 
 به رد استدالل م حدین به این فرضیه پرداخته شده است:

ان محماااد گفتگاااویی کاااه باااین دک ااار محماااد عوضااا ی و پروفساااور و فیزیکااادان مسااالم -1
 است. صورت گرفتهموازی(  های متعدد وفرضیه جهان) طائی با عنوانسالم 

های متعاادد از فیزیکاادان م ااطفی یرامون فرضیه جهانی پسؤال) کلیپی با عنوان -2
 .قدی (
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باااااه اصاااااالت ) های هاااااان هاااااای متعااااادد( از مجموعاااااه برناماااااهج) ای باااااا عناااااوانحلقاااااه -3
 .ه استبازگرد( که توسا رشاد قرنی اجرا شد

خااود بااا نااام جا دارد این نکته را بیان کنم که برادرمااان رشاااد در برنامااه ویااژه و زیبااای 
پرداختااه  های جدید عل اایمناقشه تعدادی از معلومات و داده به به )اصلت بازگرد(

 .کنندمیکه م حدین به آن استدالل 
ده اساات کااه حاااد  بااودن هسااتی را بااه هاار اشخص م حااد آماا  می بینیم؛انگونه که هم

چیااازی نسااابت دهاااد جاااز هللا متعاااال. واینبااار  حاضااار اسااات ایااان محاسااابه پردردسااار را 
 ان داشته باشد.بپذیرد تا اینکه به وجود هللا ایم
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 بخش دوم: شبهاتی ایرامون حکمت خدا در افعالش 
را باااه خاااودش اخت اااا  داده اسااات. کاااه  ساااؤاالتبیشااا رین  ،های ایااان بخاااشساااؤال

 در آن از بارزترینشان است: سؤالچهار 
 ایم؟شده خداوند چرا آفریده و مأمور به عبادت -1
ر وجود دارد -2

َ
 ؟چرا در این جهان، ش

 افتد یا چرا اجابت دعا تأخیر می  -3
 
 ؟شود یمحقب ن اصال

ی چگونااه بااین عاادل ال اای و بااین قضااا  و قاادر و کتاباات اعمااال بناادگان جمااع ببنااد -4
 ؟کنیم
جااز در  :حکمت در افعال خداوند بیااان کااردیم کااه در مورد مقدمه ابتدای بحضدر 

ب فهمیااد. کااه بااه این بخش را خو  سؤاالت توان یوجود ایمانی قبلی به چند مسَٰله ن
هااااای ایاااان باااااب مبناااای بااااراین یااااد بااااه آن رجااااوع کنیااااد. جوابتوانمی آنهااااا اشاااااره کااااردیم و

 اصول قبلی است.
 

چرا با اینکه به ما نیازی ندارد  اول: چرا خداوند ما را آفریده است؟ و  سؤال
 دستور داده که وی را عبادن کنیم؟

کااه در مبحااض حکماات افعااال را مهم است کااه مقاادماتی  ،سؤالقبل از پاسخ به این 
ی پیرامااون حکماات از افعااال سااؤالدوباااره ماارور کناایم. چااون هاار  ،پروردگااار بیااان کااردیم

یم تااوانمیهللا متعال از آن مقدمات مذکور جدا نیساات. بعااد از مطالعااه آن مقاادمات 
 به طور خالصه در چند نقطه به این پرسش پاسخ دهیم:

یو ع اایم کااه انسااان انگیااز و مهاایج : ایجاد ایاان هسااتی حیرتاول  ناااتوان اساات در  حتااّ
مقابلاااااااه کناااااااد و  -مانناااااااد مگاااااااس –برابااااااار کم ااااااارین چیااااااازی کاااااااه خااااااادا در وی روح دمیاااااااده 

 
 
به ااار و کاااامل ر از ایجااااد نکاااردنش اسااات. چااارا کاااه هااار  هماننااادش را ایجااااد کناااد، قطعاااا

  ارا باا  آنمنادی کمااال کساا ی اساات کااه  ،چیزی در این هسته
ّ
 اام بااه وجااود ن ت وایاان دقاا

 .آورده است
تر صااحی  کدام یک کااامل ر و ،: بعد از مشاهده این همه ن م و دقت و ع متدوم

؟ تردیدی نیست در وجود این شگیبیهودهیا  شوجود حکمت دار بودنخواهد بود: 
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  همه ن م و
ّ
انگیز و معجزه آسا، وجود حکمت و هدفمند بودن ت و قوانین حیرتدق

 همان چیزی است که با عقل انسان سازگار است.
، باازر  ی یت و حکمت با کمااال خااالب ایاان اشاایاکه این غا حکم میکند ،: عقلسوم

مااااات و کماااااال کاااااه مااااا را باااااه ع مااااات خالقشاااااان و حکاشااااایایی  موافااااب و ساااااازگار باشاااااد.
 .فراوانش راهنما هستند

ایاان را ایجاااب  ،از ایجاد خالیااب تام پروردگار و هم نین حکمت تامش : کمالچهارم
مباااااادی و بااااادیهیاتی  ی باااااه وسااااایلهآن هااااام  ،بشناسااااااند آناااااانکاااااه خاااااودش را باااااه  کنااااادمی

رشد  لی کااه بااه آنااان اخبااار مف ااّ  ی که در فطرتشان به ود عه قرار داده و بااه وساایلهمل
 از این راه آنان را با خالب و به وجود آوردنده اشان راهنمایی میکند. و کندمیوحی 

بااااااین ایاااااان  خضااااااوع و شااااااکر و حمااااااد و ثنااااااا و تع اااااایم، درپیونااااااد و رابطااااااه : جااااااز امممممنجم
باااا خاااالب  ،انددر نهایااات دقااات و نرافااات آفریاااده شااادهمخلوقاااات ضاااعیف کوچاااک کاااه 

چیاااااازی اساااااات کااااااه هللا از ایاااااان همااااااان  . وشااااااود یع یمشااااااان ارتباااااااط دیگااااااری ت ااااااور ن
 خواهد.مخلوقاتش می

 نیاز نیست؟ود: مگر خدا از ما و عبادتمان بیاگر گفته ش)
 نیاز نیستی.در هی  حالتی از وی بی لی توطور است. و  گوئیم: بله همیندر پاسخ می

 اگر بگوید: این دو چه ربطی بهم دارند؟
زناادگیت بااه و  دهاادمیگااوئیم: هللا کساا ی اساات کااه تااو را آفریااده و روزیاات در پاسااخ می

ولی تااو فقیاار درگاااهش هسااتی. عبااادت هاام تفساایر  ،نیاز استدست اوست. او از تو بی
واگر زمااانی از عبااادت او خااودداری کااردی، واق ی و طبی ی این ارتباط و پیوند است. 

 ای.ر و کفر شدهاحسانش را انکار کرده و دچار تکبّ 
بلکه دسااتورش بااه موجااب  که بدان نیازمند است، دهد یاو به چیزی تو را فرمان ن

ایاان تفساایر ایاان  بااین تااو و او برقاارار اساات. و ،طبیعاات ارتباااطی اساات کااه در واقااع اماار
 نیاااز اساات وکااه از تمااامی جهانیااان بی گویاادمیخااودش اش است کااه در مااورد فرموده

 پذیرد.ها ش کفر و ناسپاس ی و انکار را ن ی: از بندهگویدمیدر عین حال هم 
احاااارف اول بیااااانگر کمااااال او در مقاباااال نقااااص تااااو اساااات. و  مااااش خباااار از حاااارف دوّ  امااااّ

در آیااااد. چاااارا کااااه کمااااال وجااااود تااااو کااااه از کمااااال او و نقااااص تااااو، الزم می دهاااادمیچیاااازی 
عباااادت کاااردن اسااات. و اگااار از ایااان کاااار خاااودداری کاااردی و خواساااتی خاااودت باااه کماااال 

 
 
چناااین زیااااده روی و  ای. ونطاااب عقااال و ضااارورت واقاااع مخاااالف کاااردهباااا م برسااا ی قطعاااا

اگاار شا سته به خودش را داشته باشد.  ای در لجبازی و مخالفت باید عقابمبالغه
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ازه دادن بااه زشاا رین تغییاار و چاارخش ایاان  عناای اجاا  ،تنبی اای نداشااته باشااد ،ایاان انکااار
 اارین نلاام. ولاای عاادل در برابر بزرگ رین حقایب وجود و در نتیجااه اجااازه دادن بااه بزرگ

 :یدپذیرد. به این فرموده هللا متعال دقت کنحب این را ن ی
  نه يه  ن فاا  ۡرضل َومااَ

َ ۡ
تل َوٱ  َوَٰ َمَٰ َدت  ٱلسااه َفسااَ

َ
ۡم ل َ هل

 
َوا هااۡ

َ
ٓب و حااَ

ۡ
َع ٱل بااَ و  ٱته

َ
 [71-ا ومنااون ] َولاا

هاسممت، ها و زمممین و هرکممه در آنهمما ایممروی کنممد، آسمممانهممای آنو اگممر حمم  از هوس
 .تباه شوند

 همراه با معنای این فرموده او: 
   ق ّد   َيهاا 

ه
ن ال مااه

َ
َع و بااَ

ه
ت ن يل

َ
ٓب و حااَ

َ
ّب  و

حااَ
ۡ
ى ٱل

َ
لاا    

ق  د 
ن َيهااۡ مااَ

َ
ف

َ
یمما ک ممکی کممه بممه آ[ 35-یااونس] و

که خممود هممدایت تر اسممت یمما ک ممکیبممرای ایممروی سممزاوار  کنممد،یسمموی  حمم  هممدایت می
 .شودن ی

 اش:ا این فرمودهی 
   َحّب

ۡ
 باااا  ل

ه
ال    

 
ا مااااَ ا َبۡيَنهل ۡرَض َومااااَ

َ ۡ
ت  َوٱ 

َوَٰ َمَٰ ا ٱلسااااه ۡقنااااَ
َ
ل
َ
ا خ ها و مممما آسممممان [3-احقاااااف] ماااَ

اسممممممممت اممممممممز بممممممممه حمممممممم  و یبممممممممرای  مممممممممدتی معممممممممین  زمممممممممین و آنهممممممممه را کممممممممه در میممممممممان آن دو 
 .ایمنیافریده

البته برای کس ی که گوشش پذیرای شنیدن و پذیرف ن   به حقیقت خواهی رسید
 .1حب باشد(
 در این آیات سوره انبیا  تأمل کنیم:اندکی  در پایان 

 یَن ب  ع 
ََٰ
َما ل ۡرَض َوَما َبۡيَنهل

َ ۡ
َ  َوٱ 

 
َما ۡقَنا ٱلسه

َ
ل
َ
  1٦َوَما خ

ََٰ
ن
ۡ
ذ

َ
خ ته

ه
ا َل ۡهو 

َ
 ل

َ
ذ خ 

ته ن نه
َ
 و

 
ا
َ
َرۡدن

َ
ۡو و

َ
هل  ل

یَن  ل  ع 
ََٰ
ا ف نه

ل
ن      

 
ا نه دل

ه
ن ل مل  1٧م 

ل
ك

َ
 َول

ب َۚ َو َزاه  ا هل
َ
  ٌ

َ
ۖ ف هل

ل
َيۡدَمغ

َ
ل  ف ط 

َبَٰ
ۡ
ى ٱل

َ
َحّب  َعل

ۡ
 ب  ل

ل
ف ۡقذ 

َ
َبۡل ن

وَن  فل   
َ
ا ت مه َوۡجلل م 

ۡ
وَن َعۡن  1٨ٱل رل ب 

ۡ
 َٱۡسَتك

َ
ۖ ال نَدهل َۚ َوَمۡن ع 

ۡرض 
َ ۡ
ت  َوٱ 

َوَٰ َمَٰ ي ٱلسه ۖ َمن ف  هل
َ
َول

ه   َباَدت  وَن  ع  رل  َٱۡسَتۡحس 
َ

وَن  1٩َوال رل
ل
 َيۡف 

َ
َهاَر ال ۡيَل َوٱلنه

ه
وَن ٱل حل َسّب 

  2٠ٱل
 
َه   َ ال 

ْ
ا و 

ل
ذ

َ
خ م  ٱته

َ
و

وَن  رل نش  ۡم يل ۡرض  هل
َ ۡ
َن ٱ    َرّب   21ّم 

ه
َن ٱَّلل

َٰ
ۡبَح سل

َ
 ف

َۚ
ا
َ
َفَسَدت

َ
ل ل  ٱَّلله

ه
ال    

َ
َه   َ ال 

 
َما يه  اَن ف 

َ
ۡو ك

َ
ل

وَن  فل ا َي   َعۡرش  َعمه
ۡ
ۡس  22ٱل  ٱل

َ
ۡس   ال ۡم ٱل ا َيۡفَعلل َوهل وَن   لل َعمه

ل
و  نیو ما آسمان و زم .23ل

 میخواستیاگر م  ۱۶. یمیدیافر ین ههیو آسمان است به باز  نیزم نیآنهه را که ب
بلکه ما   ۱۷. یمیکردی م میانجام ده هودهیب ی گرفته و کار  ی اهان را به باز 
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تا باطل را م و و نابود سازد و  میگردانیم روز یح  را بر باطل غالب و ف شهیهم 
 ههیبر شما که خدا را به وصف کار باطل و باز  یو وا شود،ینابود م درن یباطل ب

وف م
 
است همه ملک خداست،  نیو هر چه در آسمانها و زم  ۱۸. یدیگردانیمت

و  یگردنکشک شیاز بندگ  گاهچیححرتش مقربند ه شگاهیکه در ای و فرشتگان
همه به شب و   ۱۹  هرگز خسته و ملول نشوند. یشند و یاز عبادتنکن یچیسرپ

 نیم ر ا  2۰او مشَولند. ی شی و ستا حیکنند به تس  یسست چیه آنکهی روز ب
باشند؟  نیاند که اان آفر برگرفته نیزم نیاز هم  یانیمردم یمشرک نادان  خدا

همانا خلل و  واود داشت یانیخدا کتای یاز خدا ر یغ نیاگر در آسمان و زم  2۱ی
که اادشاه  دیپس یاز نوم ثابت عالم  بدان افت،ییراه م نیفساد در آسمان و زم

  22و اوهام مشرکان ااک و منزه است. ی فیو از توص کتاستی یملک واود خدا
خل  از کردارشان بازخواست  ی بازخواست نشود ول کندی و او بر هر چه م

 . 2۳. یشوندیم
چرا هللا از » « است با عنوان:سامی عامری »در این باب کتاب استاد از مراجع مهم 

 که از انتشارات مرکز تکوین است.   وی را عبادت کنند؟« خواهدمی بشر 
 دوم: چرا در این اهان، شرارن واود دارد؟ سؤال

  که  باشداین می ،فهمش دشوار است ،برای افراد مع رض سؤالچیزی که در این 
بندی صحیحی  جمع، مهربان بودن خداوند و بین رحیم و ود شّر بین وج؛ ندتوان ین

داشته باشند. و در سیاق این مسَٰله در میان تمامی صفات خداوند روی صفت 
و از صفاتی دیگر وی مانند حکمت و عزت و ع مت  اندکردهرحمت خداوند زوم 

 . گیرند می غافلند یا آن را نادیده 
و آثاااار  بااودهرف و حاادیض در مااوردش زیاااد حااا  ،از ناحیااه فلساافی و شاارعی سااؤالایاان 

کنم که قواعدی مخت ر را بیان می ،زیادی در موردش نوشته شده است. در ادامه
ر را بفهماایم.  تااوانمیدر پرتااو آن 

َ
اموضااوع شاا ی را متوجااه شااخص سااؤالقباال از آن،  امااّ

 م:کنمیم حد 
ها متوقااف ؟ آیااا کشااتار شااودمیوقتاای کااه بااه خاادا کااافر شاادی آیااا شاار در جهااان تمااام 

 ها تمام شده است؟ها و زلزلهها و آتشفشان؟ آیا سیلشودمی
 ،انااااادهاااااا بشااااار را ریختهلکاااااه ملیون ب کاااااه خاااااون هااااازاران و ،و آن طاغیاااااان قاتااااال مجااااارم

؟ و آیاااا حقاااوق شاااودمیخواهاااد باااود؟ آیاااا بعاااد از مردنشاااان تنبیاااه  گوناااهوضعیتشاااان چ
 ؟شودمیم لومان از آنان ستانده 
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ر سااؤال در واقع مشااکل حقیقاای
َ

ساات کااه منکاار دین ا ، متوجااه شااخص م حااد و باایشاا
منااد ور حسابرس ی و عااذاب و پاااداش با ی منی که به مسَٰلهنه مؤ می باشد روز قیامت 

 است.
ر باااااااار پایااااااااهدیاااااااادگاه مااااااااؤ 

َ
قواعاااااااادی منسااااااااجم و نگرشاااااااا ی سااااااااازنده و  ی من در براباااااااار شاااااااا

 عاطفه بدون دلیل. با این توضی : صرفامستحکم بنا شده است نه 
آن بتواناااد بااااین  ی عطاااا کاااارده کاااه باااه وساااایله ،ای آزاد متعاااال باااه انسااااان اراده: هللااول

اراده  ایااان مقتضااااای عاااادل اساااات تاااا انسااااان براساااااس ایاااان شاااار انتخاااااب کنااااد. و خیااار و
کاااه باااه وی داده شاااده اسااات  ماااورد محاسااابه قااارار بگیااارد. هنگاااامی کاااه وی باااا ایااان اراده

  کشد وانتخاب کند که بل 
َ

ر به این شخص مختار نسبت خون بریزد در اینجا دیگر ش
 نه به خداوند متعال. شودمیداده 
مگاار زمااانی کااه باااور داشااته باشاایم  ،یم حکمت از وجود شر را بفهمیمتوان ی: نادوم

ّری کااه مااا در دنیااا ماایاین دنیا، جای نقص و 
َ

بینیم ابتالست نه مکانی برای پاااداش. شاا
امی اسااات کااااه خداونااااد اراده داخاااال در ایاااان وصاااف عاااا  ،هااااا و حاااواد از بالیاااا و بیماری 

کرده دنیا مملو  از آن باشد. کس ی کااه در ایاان دنیااا بااه دنبااال پاااداش و ثااواب و عقاااب 
بااه وی  ،کناادمیمااتهم خداونااد را ، به آنها دست نیافتهس س به این خاطر که  ،است

 ای.از بودن در این دنیا را نفهمیده یم: تو مق ود خداوندگویمی
ساانت ابااتال اساات. ه خداونااد در ایاان دنیااا مقاارر داشااته، کاا های ثاباات : از ساانتاسمموم

ن اای  تغییااری  وقاات هاا  ،سااازگار و همخااوان اسااتکه با حکمت وی  ی نیزسنت خداوند
آتاااش خاااالص شاااده  ی من را مانناااد طالیااای کاااه باااه وسااایلهکاااه  ماااؤ ایااان بالیاااا اسااات کناااد. 

 بااااااز. بالیااااایی کااااه بسااااایاری از مااااردم را بااااه ساااااوی پروردگارشااااان کنااااادمیاساااات، پاااااال ش 
از آتااااش جهااااانم  شااااانو ساااابب رهااااایی بسیاری کناااادمیگردانااااد و از گناهااااان پاکشااااان می

 است. 
هااااایی وجااااود دارد کااااه شاااااید در حکمتدانیم، ماااایدر چیزهااااایی کااااه شّرشااااان : اچهارممممم 

 پنهان باشد. انل برایماوّ  ی وهله
کاارد حکماات کااارش را باارای موساا ی  سااوراخرا  کشااتی ،به عنوان مثال: وقتی کااه خضاار

ا کشممممتی را سمممموراخ آیمممم )  گفاااات: آمیزبااااا حااااالتی انکاااااار موسااااا ی نااااداد. بااااارای همااااین  توضاااای 
انش سااابب کاااار  موسااا ی [. بعااادها وقتااای71(]الكهاااف: را غمممر  کنمممی؟ کمممردی کمممه مسمممافر

خضر را فهمید برا ش مشخص شد که این کارش خیاار بااوده اساات. چااون ایاان کشااتی 
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نااا ی هاام بااود در آن  و پادشاااه کردناادمیبود کااه در دریااا کااار  یمتعلب به افراد مسکین
کااارد. خضااار خواسااات می احبت ااا افتااااد را زماااان کاااه هااار کشاااتی خاااوبی کاااه دساااتش می

 جزئی معیوب کند تا پادشاه کشتی سالم را ت احب نکند. به طور کشتی را 
شاااااویم کاااااه تاااااالش زیااااااد اسااااات. باااااا چیزهاااااایی روباااااه رو میدر زنااااادگی ماااااا نیاااااز ایااااان ماااااوارد 

 .کااه نهایاات خوشاابختی و آرامااش در آن اسااتبااه دسااتش آوریاام بااا ایاان ت ااور  کنیمماای
ا سااات. و تمناااّ ا  کاااه واقعیااات چیاااز دیگاااری  مشاااخص مااای شاااود، شاااودمیولااای وقتااای فاااراهم 

ای داشااااا ن فرزنااااادی را داد. چاااااه افااااراد زیاااااادی کاااااه تمناااااّ کاااااه ای کااااااش روی ن ااااای کنیمماااای
سااااابب هماااااین فرزنااااد در دنیااااا  ،فرزناااااد عطااااا کااااردهآنااااان و وقتاااای خداوناااااد بااااه  کردناااادمی

ای کاااش عقااایم  یکنااادتااا جاااایی کااه آرزو م ماای شاااود. گیشماناادگی و بی اااار خسااتگی و در 
هااااای صدرصااااد حقیقاااای و مطلقاااای  یشاااار ارزیاااااب لیااااه مااااا باااارای خیاااار وبااااود. ارزیااااابی اوّ می

 نیستند.
ر باااااه ن رمااااااان  آفریناااااد. چیااااازی را کااااااه محاااااض را ن یخداوناااااد شاااااّر 

َ
در ابتااااادای امااااار شااااا

ادرآن بیااابیم.  از خیاارانبی یم جااو تااوانمیاگاار ک اای خااوب بااه آن دقاات کنیااد  ،رساادمی  امااّ
 شاااارط نیساااات 

 
ایاااان دنیااااا مشاااااهده کناااایم. شاااااید باااارای هاااادفی بزرگ اااار در  آن را در حتمااااا

 قیامت به تأخیر بیافتد.
نوشته دک ر  وجود هللا« معضل شر و»  د به کتابتوانمیاز مراجع مهم در این باب 

 اشاره کرد. «سامی عامری »
 ؟کند یاز مردم را ااابت ن سوم: چرا هللا متعال دعای بعضکی سؤال
 و کنااااادمیو مباااااتال  گیااااارد یماااااورد آزماااااا ش قااااارار ن و کنااااادمی: هللا متعاااااال آزماااااا ش اول

از خاااادا چیاااازی را درخواساااات بااااا حااااالتی آزما شاااا ی . کساااا ی کااااه گیاااارد یمااااورد ابااااتال قاااارار ن
 چگونه توقع اجابت دارد؟ حالاست.، با اوامرش مخالفت کرده کندمی

تعاااالی دعاااای بسااایار از ماااردم را اجابااات کااارده اسااات و ایااان چیااازی : هللا سااابحانه و ادومممم 
 کنیم. میاست که ما در وجود خودمان و افراد پیرامونمان مشاهده 

 تاااااا: چاااااه مااااوان ی وجااااود دارد کااااه باعااااض شااااده ب رساااایم صااااحی  ایاااان اساااات کااااه سااااؤال
کااااه آدم در وجااااود  شااااودمیباعااااض  سااااؤالبااااه تااااأخیر بیافتااااد؟ ایاااان  اناجاباااات دعاهایماااا 

تالشااش را  ح حااال باشااد. واصااال نگری داشااته و بااه دنبااال خطااای نهفتااه و خااودش باااز 
بااارای تقااارب الااای هللا چناااد برابااار کناااد. و بایاااد مطمااامن باشااایم آن اااه خااادا برایماااان تااادبیر 

 اند شیم.و می کنیممیبرای خودمان تدبیر ما به ر از آن چیزی است که  کندمی
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ضاااارورت وجااااود خااااالب اساااات و ای عقلاااای و قط اااای داریاااام کااااه دال باااار : مااااا ادلااااهاسممموم
ای ایااااااان قضااااااایه ت و علماااااااش. هنگاااااااامی کاااااااه نااااااازد عاااااااّدههم ناااااااین دال بااااااار کماااااااال حکمااااااا 

  -عاااا عنااای عااادم اجابااات د -ساااازمشکل
ّ
، کنااادمیاضاااطراری تعاااارض پیااادا  ی هباااا ایااان ادلااا

  کناادمیعقااال  ایجاااب  ضاارورت عقلاای ایاان را باار
ّ
تاار را مقاادم بداننااد و  قااوی  ی هکااه ادلاا

تفسیر کننااد. ، و روشن را بر اساس مسَٰله واضح تای که فهمش مشکل اسمسَٰله
 .1ای بدی ی و ثابت استواین قضیه

منجاار بااه  ،محاادود انسااانطلااب جوانااب حکماات در تااأخیر اجاباات دعااا. علاام : چهممارم
. چااه بساایار دعاهااایی کااه اجاباات شااودمیهای آدماای انداز وخواسااتهمحاادودیت چشاام

 شده است.نشده است ولی بعدها جانب خیر آن برایمان مشخص 
ا: امممنجم ساااالح هساااتند. کاااارایی  ی »ادعیاااه و ا کاااار باااه م زلاااه :فرمایااادمیم ابااان قااایم اماااّ

رناااادگیش. هاااار وقاااات سااااالح شخصاااا ی سااااالح وابسااااته بااااه حاااااملش اساااات نااااه فقااااا بااااه بل 
سالحی کاااملی باشااد و عیباای در آن نباشااد و ساااعد شااخص هاام ساااعدی قااوی باشااد و 

  ،مان ی هم  نباشااد
 
ارد خواهااد کاارد. وهاار وقاات یکاای از ضااربات باادی بااه دشاامن و  قطعااا

 .2«این شرایا سه گانه تخلف کند، تأثیر آن هم از بین می رود
یااک : باید ن و  موجود دیگر مربوط به این مسااَٰله را گااردآوری کاارده و بااه ششم
: ماارا بخوانیااد تااا )ادعونی وسااتجب لکاام( اکتفا نکنیم. خدایی که فرموده است: بخش

 )ولنبلااونکم(:  کس ی است کااه فرمااوده اساات:همان  دعایتان را اجابت کنم.
 
شااما  حتمااا

  .را مورد آزما ش قرار خواهم داد
نصاا ی را  ،باارای بشاار اسااتا فهمیده باشد که فقا سنت  ابتال کس ی که از دعا این ر 

 هم ناااین در حااادیض صاااحیحی آماااده کاااه پیاااامبر گرفتاااه و دیگاااری را رهاااا کااارده اسااات.
. ایااان حااادیض «ادامی کممه عجلمممه نکنیممدممم  شمممودمیدعاهایتممان اسممتجابت » :فرمایااادمی

بیااانگر مسااَٰله مه اای اساات از شااروط اجاباات دعااا و آن عاادم عجلااه کااردن در اجاباات 
 آن است.

به ادعای عاادم اجاباات شاادن دعاهااا  شوندمیاینکه م حدین وجود خدا را منکر  اّما
. اینکاااااه کناااااد ییم: باااااه فااااارض کاااااه هللا متعاااااال دعاهاااااا را اجابااااات نگاااااویدر جوابشاااااان می

 م عدم وجود وی نیست.مستلز 

 
 این نقطه  برگرفته از پاسخ به سوالی توسط شیخ سلطان عمیری است.  - 1
 ( . 26الداء والدواء )ص - 2
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بین عذاب کافر به خاطر ک رش  قدر و  چهارم: چ ونه بین مسئله قحاۡ و  سؤال

 بندی   ی ی داشته باشیم؟امع
قلاااااای اساااااات کااااااه تفاصاااااایلش بایااااااد از خااااااود  مسااااااَٰله قضااااااا  و

َ
قاااااادر از مسااااااائل شاااااارعی ن

شریعت اخذ شود. عقل هم در آن مشارکت دارد از این جهت که در واقع عملاای ایاان 
دارای اختیاااار ، گیاااردمیهایی کاااه بااارای زنااادگیش کاااه انساااان در ت ااامیم کنااادمیس را  ااا 

معناااای  باااه خااااطر رباااا دادن ،اوقاااات غلاااا و خلاااا فهااام در ایااان بااااب بسااایاری اسااات. 
اش   نیساات. چاارا کااه خداونااد باارای بناادهآیااد و ایاان صااحیقاادر بااا معنااای َجباار پاایش می

و اگااار  شاااودمیآن بازخواسااات ت و اراده ثابااات کااارده اسااات کاااه در برابااار فعااال و مشااایی
هااا ای در فرسااتادن پیااامبران و نااازل کااردن کتاب، دیگاار فایاادهبوداین اراده واق ی ن ی

کساا ی . اند کااه مااردم را یااادآور شااوندمبران باارای ایاان مبعااو  شاادهماند. چرا که پیااان ی
 مستحب عقاب خواهد بود.  ،که اجابت کند مأجور بوده و کس ی هم خودداری کند

ای نداشاااته باشاااد کاااه محااال ایااان هماااه تاااذکر و پااااداش و عقااااب ر بشااار ارادهحاااال اگااا 
  ،باشد

 
 خدا از این م زه است.که  اشدب این کارها بیهوده و عبض میقطعا

ت بشااری داخاال در ساانت اسااباب اساات کااه خداونااد در ایاان ئدر عااین حااال ایاان مشاای
اسباب اساات.  رید اینهستی به ود عه نهاده است. خداوند خود به وجود آورنده و مل 

همانگوناااااه کاااااه ازدواج را ساااااببی بااااارای وجاااااود فرزناااااد قااااارار داده اسااااات و آتاااااش را سااااابب 
به همین گونه اراده را سببی برای قیام عمل قرار  .سوزاندن و آب را برای رفع تشنگی

ایااان  ی داده و عمااال را هااام ساااببی بااارای داخااال شااادن باااه بهشااات یاااا آتاااش جهااانم. و هماااه
 
 
ت وی باااوده و اگااار ، بلکاااه تحااات مشاااییخداوناااد نیساااتندمساااتقل از اراده  اساااباب  اتاااا

 همانگونه که در برابر آتش ابراهیم اینگونه کرد. کندمیبخواهد اثر آن را غیر فعال 
 
َ
د بااه حکماات ال اای احاطااه تواناا  یر متعلااب بااه حکماات ال اای اساات. آدماای نَد موضااوع قاا

ی از رّ ساااا  »قاااادر   :فرمایاااادمیسااااخنی وارد اساااات کااااه  پیاااادا کنااااد. باااارای همااااین از علاااای 
. روش صحی  برای برخورد بااا قضاایه قاادر، تساالیم شاادن در براباار اسرار ال ی است«

انسااان و اثبااات اراده بااارای اخبااار خداونااد در مااورد قضااا و قاادر و اعطاااای اختیااار بااه 
ایمااان بااه خداونااد اساات. و ایاان ایمااان  ی باشد. این تسلیم هم مبنی بر مقدمااهوی، می

دالیل عقلی  ی ست.  س تسلیم شدن در اینجا بر پایههم با دالیل قاطع عقلی ثابت ا 
 . وهللا اعلم شودمیجا بنا  آن
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شااااافا  العليااااال فاااااي القضاااااا  والقااااادر باااااه کتااااااب » تاااااوانمیاز مراجاااااع مهااااام در ایااااان بااااااب 
 م ابن قیم اشاره کرد.اّما« والحكم  والتعليل

 

 شبهاتی ایرامون قرآن کریمدوم:  باب

 دو دسته هستند: این شبهات
 اول: تشکیک در درستی نس ت آن به خداوند   یدسته

هااااااای درسااااااتی قاااااارآن، هااااااای نبااااااوت و برهانبااااااا توجااااااه بااااااه ارتباااااااط و تااااااالزم میااااااان برهان
تااا  کنیمماایهااای درسااتی قاارآن را بااه ف اال بعاادی )سااوم( موکااول گف ن از برهانسااخن

 به همراه براهین نبوت از آنها بگوییم.
 ی دوم: ادعای واود اشتباه در قرآندسته

 :هستند ، سه نوعکنندمیاشتباهاتی که مخالفین ادعا 
 لغوی.  -1
 عل ی.  -2
 تناقض میان آیات.  -3

 نوع اول: اشتباهان لَوی ین وی 
 کنم:چهار جواب را برای تمامی شبهاتی که در این باره وجود دارند،  کر می

ایاان اساات ی رسیدن به آن هسااتند، در ا افکن نهایت چیزی که این افراد شبهه: اوال
ساااخته و از سااوی خداونااد نیساات، زیاارا اگاار از سااوی  قاارآن را محمااد بگوینااد:   کااه

 .شد! خداوند بود، نباید اشتباهات نحوی در آن یافت می
یگاااوییم کاااه در پاساااخ می  حاشاااا کاااه  -  ااای باااوداگااار قااارآن کاااریم از ساااوی خداوناااد ن حتاااّ

یافااات شاااود؛ زیااارا ، بااااز هااام امکاااان نداشااات کاااه اشاااتباهات نحاااوی در آن -چناااین باشاااد
 در زبااااان عرباااای حجاااات بااااوده و تفاااااوتی ناااادارد کااااه صاااااحب 

 
زبااااان قااااریش  آن زمااااان،  اتااااا

ییاااا  ساااخن محماااد   !  اااس اگااار نسااابت.عتباااه بااان ربیعاااه یاااا ولیاااد بااان مغیاااره باشاااد حتاااّ
ساااخنی باااه ابوجهااال ثابااات گاااردد، محاااال اسااات کاااه در آن اشاااتباه نحاااوی وجاااود داشاااته 

 .باشد! 
بااا اسااتمداد  شو تاادوین. تاادوین شااده نااه پاایش از آن  ااس از قاارآن ،قواعااد نحااو :ادوممم 

 اااس قواعاااد نحاااو،  .ی پیشاااین صاااورت گرفتاااه اساااتاز خطااااب عربااای آن دوره و مرحلاااه
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ی شااادهبرگرفتاااه از قااارآن کاااریم، اشاااعار عااارب جااااهلی و ن اااو  عااارب و لغاااات حف 
اسااتناد آنااان بااوده، و ایاان علمااای نحااو هسااتند کااه بااه قاارآن و شااعر باارای قواعااد نحااو 

 ش عمل کنند.عکسبه ، نه اینکه میکنند
 در قواعاااااد اعراباااااای های گوناااااااگونی داشاااااتهقبایااااال عااااارب، لتجاااااه :ا سممممموم

 
اند کاااااه گاهاااااا

آن را خطاااااا و اشاااااتباه نامناااااد و هاااااا را »لغاااااات« میمتفااااااوت هساااااتند و علماااااای نحاااااو این
داننااااد. باااارای نمونااااه، هایی از زبااااان عاااارب می، بلکااااه ایاااان لغااااات را صااااورتندانسااااته انااااد

بعزااا ی از قبایااال عااارب، هماااواره باااه مثنااای، چاااه مرفاااوع و چاااه من اااوب یاااا  بینیم کاااهمااای
گفته است:  «ی ابن مالکشرح الفیه»در  «ابن عقیل»؛ دهندمیمجرور باشد، الف 

»م نف آورده که مثنی و آن ه بدان م حب است در حال رفع الف و در حال ن ب 
بعزاا ی از عاارب مثناای و  اّماو این قول مشهور در زبان عرب است،  گیرندمیو جر یا  

 با الف می
 
 گوینااد: جااا  الزیاادان کالهمااا وآورنااد و میهرچه بدان م حب شود را مطلقا

 1.رویت الزیدان کالهما ومررت بالزیدان کالهما«
الجلیاااااال بتحقیااااااب شاااااارح اباااااان   در »منحاااااا  «الاااااادین عبدالحمیاااااادمحمااااااد مح ی»عالمااااااه 
هجیم و عنباااار، بناااای، بنیحااااار  باااان کعااااب: »ایاااان، لغاااات کنانااااه، بنیماااای فرمایاااادعقیاااال« 

 :ی باشد، و آیهی بن وائل، زبید، خثعم، همدان و عذره میگروهی از ربیعه
    ن

َرَٰ ح 
َسَٰ

َ
ن  ل

ََٰ
ذ

َٰ
ۡن َه     :این دو ین ر  اادوگرند.[ 63]طه 

ا
 مسلما

از ایااان باااب اسااات، و شاااعر نیاااز از هماااین  2»ال وتاااران فااي لیلااا « و نیااز ساااخن پیااامبر 
  جهت گفته است:

 دعته  لی هاب  ال راب عقیم      منا بین و ناه طعن     تزود
بینیم کااه حااب »هااذان، وتااران و و ناااه« بنااا باار لغاات مشااهور عاارب ایاان اساات کااه بااا ماای

دو بایااد من ااوب باشااند، و  می اسم ال اساات کااه هااریا  بیایند، زیرا اولی اسم  نه و دوّ 
د، و ایااااااان آیاااااااه باشااااااا ی نااااااارف پااااااایش از خاااااااود در موضاااااااع مجااااااارور میمی باااااااا اضاااااااافهساااااااوّ 

 که هرکه خواهان بود، به این کتاب مراجعه کند. 3تخریجات دیگری نیز دارد«
اهم ناااااین  ااااااا( در کتااااااب ه 395) «احماااااد بااااان فاااااارس»شاااااناس و متخ اااااص، م لغتاماااااّ

 ی تفاوت لغات عرب:»ال احب  في فقه اللغ « فرموده است: »ف لی درباره
 تفاوت موجود در لغات عرب، چند نوع است:

 
 58  ، ص1. شرح ابن عقيل، ج  1
بی داود ) 2

 
ن را 1439. سنن ا

 
 صحیح میداند.(، البانی ا

 57-58، صص 1. شرح ابن عقیل با منحة الجلیل، ج   3
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ستعین« با فاات  و کساار نااون، کااه یکی:  ستعین« و »ن 
َ
تفاوت در حرکات است مانند »ن

فرا  گفته است: در لغت قریش مفتوح اساات، ولاای اسااد و دیگااران آن را بااا کساار نااون 
 گویند.می

شااااااااااکل دیگاااااااااار: تفاااااااااااوت در حرکاااااااااات و سااااااااااکون، ماننااااااااااد »مَعکاااااااااام و مْعکاااااااااام«« ساااااااااا س 
ی اینجااا رساایده اساات: »از جملااهها را  کر کرده، تا بااه های مختلفی از تفاوتصورت

« و »مااا زیااَد قااائم« و » ّن هااذین« و 
 
آنهااا، تفاااوت در اعااراب اساات؛ ماننااد »مااا زیااَد قائمااا

 آیند و نیز شاعر گفته است:حار  بن کعب با الف می» ّن هذان« که در لغت بنی
 1دعته  لی هاب  ال راب عقیم«     تزود منا بین و ناه طعن 

هااای زبااان عرباای ترین بخشه بااه خیااال ماادعیان آمااده، در آسااان. اشااتباهاتی کاا چهارم
من وب است و معطوف باار من ااوب، من ااوب  « ّن »دانند که اسم است؛ همه می

؛  ااس آیااا عاقالنااه اساات داناادمیهااا را و کودکی کااه درس عرباای بخوانااد هاام این شودمی
د؟! معلااوم ای بیفتاا کااه کتااابی بااا ایاان همااه بیااان و ف اااحت در چنااین اشااتباهات ساااده

  2.است که چنین سخنی، از حدود عقل خارج است! 
ی مائااده اشاااتباه نحااوی وجاااود دارد و گوینااد کاااه در سااورهباارای نمونااه، مع رضاااان می

يَن  :آن اااااه بایاااااد من اااااوب باشاااااد را مرفاااااوع آورده اسااااات، آن هااااام ایااااان آیاااااه کاااااه ذ 
ه

نه ٱلااااا   
ب  

 َوٱل اااهَٰ
ْ
وا ادل يَن هاااَ ذ 

ه
 َوٱلااا

ْ
وا َر َٰ وَن َوٱلنه   َ اَمنااال که ایممممان همانممما کسمممانی[. 69 -]ا ائااادة  اااََٰ
 .که یهودی هستند، و صابئان و نواری اند، و کسانیآورده

ب  اشکالشان این است که چرا 
کااه باار  به صورت مرفوع آمده، حااال آن وَن   َوٱل هَٰ

گاااوییم کاااه در قااارآن اسااام  ن کاااه من اااوب باشاااد، عطاااف شاااده اسااات؟! در جاااواب می
بیه باااااه ایااااان آیاااااه وجاااااود دارد کاااااه در هااااار دو »ال اااااابَٰین« باااااه شاااااکل ی شااااا کاااااریم دو آیاااااه

.  عناااای هماااااان چیاااازی کااااه شااااما میگوئیاااااد بایااااد اینگونااااه میبااااود تاااااا من ااااوب آمااااده اساااات
ب   :ی ، یکاااای آیااااهصااااواب باشااااد 

َر َٰ َوٱل ااااهَٰ  َوٱلنه ااااََٰ
ْ
وا ادل يَن هااااَ ذ 

ه
 َوٱلاااا

ْ
وا يَن َ اَمناااال ذ 

ه
نه ٱلاااا  یَن      

که یهممممودی شممممدند و انممممد، و کسممممانیکه ایمممممان آوردهدرسممممتی کسممممانیبه[، 62 -]البقاااارة
   .نواری و صابئان ی= ستاره ارستان 

 
 25-26.  الصاحبي في فقه اللغة، صص  1
ن اشتباه نحوی وجود داشت، باید در مسائل سختمراد نویسنده - 2

 
تر لغت ی محترم این است که اگر بر فرض محال در قرا

شکار است، پس اینها اشتباه نیستند و مشکل در نی این اتفاق م
 
اتوانی علمی معترضان  افتاد، نه چیزهای  ی که برای همگان ا

 است، مترجم. 
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 :و دیگری 
   ب

 َوٱل اااااااااهَٰ
ْ
وا ادل يَن هاااااااااَ ذ 

ه
 َوٱلااااااااا

ْ
وا يَن َ اَمنااااااااال ذ 

ه
نه ٱلااااااااا َر َٰ        [، 17]الحااااااااا :  یَن َوٱلنه اااااااااََٰ

ا
یقینمممممممما

و  ن که یهممممودی شممممدند، و صممممابئان ی= بممممی دینمممماکه ایمممممان آوردنممممد، و کسممممانیکسممممانی
 .نواری 

 1 س قضیه ندانس ن این نیست که معطوف بر من وب، من وب است! 
ا در تفسااایر بااازر  خاااود »التحریااار والتناااویر« گفتاااه اسااات:   «طااااهر بااان عاشاااور »م اماااّ

ب  »بیشااااا ر مفسااااارین، 
بااااارا ش اناااااد و خبااااار محاااااذوفی را را مبتااااادا قااااارار داده وَن   َوٱل اااااهَٰ

خباااار » ن« باااار آن و  2تااااأخیر اسااااتمقاااادر کاااارده انااااد ماااان باااااب تقاااادیم چیاااازی کااااه حقااااش 
باشااد:  ن الااذین آمنااوا والااذین هااادوا والن اااری ، و اصل ن م چنین میکندمیداللت 

لهاااام وجرهم...الاااای آخاااار، وال ااااابَٰون کااااذل ، و ایاااان را ماننااااد سااااخن ضااااابی باااان حااااار  
   3... فٌن  وقیار بها لغریب.«: دانندمی

 نوع دوم: اشتباهان عل ی
، این است که در قرآن کریم، آیاتی وجود کنندمیه منتشر نوع دیگری از شبهاتی ک

 دهاادمیگوینااد کااه ایاان نشااان دارد که با اکتشافات علوم طبی ی در تضاد اساات و می
، نبایاااااد در آن اشااااادکااااه قااااارآن از سااااوی خداوناااااد نیساااات، زیااااارا اگاااار از ساااااوی خداونااااد ب

 .بود! اشتباهی می
 اوند راجع به  والقرنین است: آورند، سخن خدمثالی که برای این ادعای خود می

   
َ
َٰ ي َعۡینَّل َحم   ف 

بل رل
ۡ
غ

َ
ۡمس  َوَجَدَها ت ر َب ٱلشه

ۡ
َ  َمغ

َ
ا َبل

َ
    

یَٰ  تمما آن کممه [ 86 -]الکهف َحته
ای َگل به غروب گاه آفتاب رسید، یچنین به نورش رسید  که خورشید در چشمه

 .کندآلود و سیاه غروب می

 
مد و منصوب نمیشد. پس اشکال در ندانستن قواعد ابتدای  ی و ساده نحو  - 1

 
خر هم باید مرفوع می ا

 
یه ا

 
و گرنه در این دو ا

ب کلمه ای که باید مرفوع میشد سببی بالغی و نک ته ای حکیمانه دارد که باید اهل نیست بلکه این متفاوت عمل کردن در نص
ن را بیابند.

 
مل و تدبر ا

 
 مترجم  تا

ی  ه اینگون  ه معن  ا میش  ود:  - 2
 
وردن  د، و کس  انییقین  اک کس  انیمنظور این است که ا

 
که یه  ودی ش  دند، و ص  اببن )  ب  ی که ایم  ان ا

روردگارشان محفوظ است. و صابئیان نیز به همینطور. ) والصابئون کذلک(. در اینجا و نصاری، اجر و پاداششان نزد پ دینان(
مد و لی در  وسط الفاظی قرار گرفته که بنا بر حرف انَّ منصوب شده اند ولی چ  ون 

 
باید الصابئون بعد از اتمام کلمات قبلی می ا

خیر صابئون مربوط به این جمله نیست و قرار است مبتدای جمله تازه ای با
 
شد منصوب نش  ده. فق  ط حق  ش ای  ن ب  وده ک  ه ب  ا ت  ا

ذکر ش  ود ول  ی مق  دم ش  ده وای  ن یک  ی از اس  الیب بی  انی در ادبی  ات ع  رب اس  ت و میتوان  د دالی  ل مختلف  ی داش  ته باش  د ک  ه مفس  ران 
ن را ذکر کرده اند. مترجم

 
 گوشه های  ی از ا

 270-271ص ،  6 . التحریر والتنویر، ج 3
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ای، در زمین فرو رود، با که خورشید در چشمهگویند که چگونه ممکن است و می
تاار بااوده و نیااز بساایار آنکه علوم جدید اثبات کرده که خورشید از زمااین بساایار بزر 

 .دور است! 
اچااه بساایار سااخیف اساات،  ایاان شاابهه اگاار باار بعزاا ی از جوانااان اثاار گذاشااته و  امااّ

 .! کنندمین عرب آن را ترویج ا ها و م حدن رانی
 ممکن است: پاسخ به چند صورت

، بلکاااااه آن اااااه کنااااادمیای تیاااااره غاااااروب خداوناااااد نگفتاااااه کاااااه خورشاااااید در چشااااامه :اول 
بل  والقرنین دیده را توصیف کرده و فرموده اساات:  رل

ۡ
غاا

َ
َدَها ت ،  عناای در نگاااه او َوجااَ

گااوییم: ماااه از  شاات کااوه برآمااد! ماااه در حقیقاات، چنین بااوده، همااانطور کااه مااا هاام می
 .! شودمیدر نگاه ما از  شت کوه برآمده و یا پنهان  اّما، بیرون از زمین و دور است

هاااااا پدیاااااد آیناااااد و بسااااایاری از پیشاااااوایان تفسااااایر قااااادیم، پااااایش از اینکاااااه ماهواره :دوم
ای بوده اند که مراد از این آیه، من رههای جدید ساخته شوند، بیان کردهتلسکوپ

ااااا( ه 774 مل ابااان کثیاار )کااه بیننااده دیاااده نااه اینکااه در حقیقااات چنااین باشاااد! باارای مثااا
فرماااوده اساااات: » عناااای خورشاااید را در حااااال غااااروب در دریااااا دیاااد و هاااارکس بااااه ساااااحل 

رود، و پاااایین مااای کنااادمیبیناااد؛ انگاااار کاااه در دریاااا غاااروب برساااد، خورشاااید را چناااین می
 .1!«شود یکه خورشید در فلک چهارم قرار دارد و از آن جدا ن درحالی

»قفااال گفتااه کااه  وماای فرمایااد: فساارین را آورده اسااتقرطبی نیااز سااخنان گروهاای از م
مااراد رساایدن  والقاارنین بااه مشاارق و مغاارب خورشااید  :انااد کااهبعزاا ی از علمااا فرموده

پیرامااااااون زمااااااین  ،نیساااااات، کااااااه بااااااه جاااااارم آن رساااااایده باشااااااد، زیاااااارا خورشااااااید بااااااا آساااااامان
تاااااااار از ایاااااااان اساااااااات کااااااااه در آنکااااااااه بااااااااه زمااااااااین ب ساااااااابد، و خورشااااااااید بزر ، بیگاااااااارددمی

زمین داخاال شااود، بلکااه چنااد براباار زمااین باازر  اساات. مااراد ایاان اساات کااه  های چشمه
از جهااات مغااارب و مشااارق رساااید و دیاااد کاااه  آخااارین منطقاااه آبااااد والقااارنین باااه انتهاااای 

رود. مانناااد اینکاااه ماااا میبنااایم کاااه خورشاااید وقتااای بااار ای تیاااره فااارو مااایفتااااب در چشااامهآ 
 .2«یک زمین صاف میتابد انگار داخل زمین شده است 

رساایده و آن  اقیانوساا ی اوی نیز در تفسیر این آیه گفته است: »شاید به ساحلبیض
ای کااه مشااااهده کااارده جاااز آب نبااوده، بااارای هماااین خداوناااد را چنااین دیاااده و در من اااره

 
 115، ص 5. تفسیر ابن ک ثیر، ج  1
 370، ص 2. تفسیر القرطبي، ج   2
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 : اینگونه آن را یافت که انگار در چشمه غااروب میکنااد.فرموده است }وجدها تغرب{
  1.چشمه:  عنی غروب میکرد در »کانت تغرب«و نفرموده 

در تفساایر جاللاااین هااام آماااده اسااات: »غااروب خورشاااید در چشااامه، در نگااااه او باااوده، 
  2.تر است«وگرنه خورشید از دنیا ]=زمین[ بزر 

هااااای گذشااااته هاااام بساااایار روشاااان و آشااااکار بینیم کااااه ایاااان موضااااوع در دوران ااااس ماااای
 بوده است.

اساات، ایاان قااول انااد بااا علاام روز مخااالف هم نااین یکاای دیگاار از آیاااتی کااه ادعااا کرده
 خداوند است: 

 ۡرَض
َ ۡ
ق َمده ٱ  ذ 

ه
َو ٱل   .و او ک کی است که زمین را گسترد[ 3]الرعد:  َوهل

روی بااودنو می
ل
 کشااف شااده در تضاااد اساات!  گویند که این آیه با ک

 
زمااین کااه جدیاادا

روی بااااودن در حقیقاااات ایاااان
ل

زمااااین مطلااااب جدیاااادی  چیاااازی جااااز نااااادانی نیساااات، زیاااارا کاااا
شااده بااوده، تااا جااایی کااه علمااای اسااالم باار درسااتی آن نقاال  ز شااناختهنیساات و از دیربااا

یکاای از پیشااوایان اسااالم کااه الیااب حتاای  اباان حاازم  بیااان داشااته کااه » .انااد! اجماااع کرده
ایاان باشااد او را پیشااوای علاام بگوینااد هاام کرویاات زمااین را انکااار نکاارده و یااک کلمااه هاام 

ه باااراهین قرآنااای و حااادیعی نشاااان از از یکااای از آناااان در ایااان بااااره باااه ثباااوت نرسااایده، بلکااا 
  3بودنش دارند«کروی 

ا انااد؛ رازی در هااا پاایش جااواب دادهادعااای اینکااه بااا آیااه در تعااارض اساات را از قرن  امااّ
روی بودن: »اگر بگویگویدمیتفسیر کبیر خود 

ل
ْرَض{ با ک

َ ْ
زمین در تضاد  ند که }َمده ا 

 گااوییم: تساالیم چنااین فه اای نیسااتیم، زیاارا اساات، می
ل

ای رهزمااین جساام بزرگاای اساات و کاا
!« شااودمیکه بسیار بسیار بزر  باشااد، هاار قساامت از آن ماننااد چیااز مسااطحی دیااده 

.٤ 
 بین آیانشتباه در قرآن به س ب تناقض نوع سوم: ادعای واود ا

کنندگان در اساااااالم ن و تشاااااکیکا از جملاااااه دیگااااار اشاااااکاالت و اع راضااااااتی کاااااه م حاااااد
 تنااااقض وجاااود دارد و تناااااقض ،یاااان آیاااات قرآنااای، ایااان اسااات کاااه در مکننااادمیمطااارح 

 . س قرآن کالم خدا نیست!  .نقص است هم،

 
 291، ص 3. تفسیر البیضاوي، ج   1
 303، ص 1. تفسیر الجاللین، ج   2
هواء والنحل، ج  3

 
 78، ص 2. الفصل في الملل واال

 19، ص 4. مفاتیح الغیب، ج   4
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ای فاسااااد  عناااای وجااااود تناااااقض باااین آیااااات بنااااا شااااده کااااه ی مقدماااهایااان ادعااااا، باااار پایااااه
بااودنش بااارای مخاطاااب روشااان  آورناااد، ماااردودهااایی کاااه مینادرساات اسااات و تماااام مثال

 .است! 
هااای الفاااا عرباای ماننااد عمااوم بااه داللتادعااای وجااود تناااقض قاارآن از جهاال نساابت 

مبااااین مجمااااوع ن ااااو  قرآناااای و حاااادیعی کااااه   و خ ااااو  و هم نااااین جهاااال نساااابت بااااه
 میااان خااود تعااارض  .گیااردمی، سرچشاامه یکدیگرنااد

 
مفساارین بااه بیااان آیاااتی کااه ناااهرا

اند، برای همین هرگاه چیزی شنیدی که ادعای تناااقض در آن بااود، بااه دارند پرداخته
بعزاا ی از علمااای تفساایر کتاااب مسااتقلی  .راجعااه کاان تااا پاسااخ را بیااابی! کتاااب تفساایر م

ااند کاااه از مشهورترینشاااان در ایااان بااااب نوشاااته صااااحب  «محمااادامین شااانقیطی»م اماااّ
 کتاب »دفع  یهام االضطراب عن آق القرآن« است.

زد، مااوردی اساات کااه آن را از جااوانی م ااری و م حااد  توانمیهایی که از جمله مثال
عااااااد از اینکااااااه زمااااااانی مساااااالمان بااااااود، الحاااااااد خااااااود را آشااااااکار کاااااارده و در شاااااانیدم کااااااه ب

هااایی دیاادم چنااین مثالنمااود. ماان از اینکااه میها از فکاار الحااادی خااود دفاااع میرسااانه
چناااد کاااه اگااار  شااادم، هااار، غمگاااین میکننااادمیحجااات افااارادی شاااده کاااه اساااالم را رهاااا 
 ود.د مانع شتوان یکس ن خداوند برای کس ی بالیی بخواهد، هی 

 :گفت که آیهبه هر صورت، او می
    ه ذ 

 هاااََٰ
ْ
وا

ل
ولااا  َيقل

 
 

َ
َٰ ّي 

ۡم ساااَ ۡبهل  ااا 
ل
ن ت ت َو    

ه
ناااد  ٱَّلل ۡن ع  ه   مااا  ذ 

 هاااََٰ
ْ
وا

ل
ولااا  َيقل

 
َن  ۡم َحساااَ ۡبهل  ااا 

ل
ن ت َو  

  
ه

ناااد  ٱَّلل ۡن ع   
 ماااّ

 
ّل

ل
ۡل كااا

ل
 قااا

َۚ
َك ناااد  ۡن ع  هممما ی= منافقمممان  خیمممری و اگمممر بمممه آن[ 78]النساااا :  مااا 
گوینمممد: همما برسمممد می ایممن از اانمممب هللا اسممت   و اگمممر بممدی بمممه آن گوینمممد:برسممد، می

 . این از اانب توست . ب و:  همه از اانب هللا است 
 :با آیه

   َ ۡفس  ن نه م 
َ
   ف

َ
َٰ ن َسّي  َصاَبَ  م 

َ
 و

 
ت َوَما  

ه
َن ٱَّلل م 

َ
ۡن َحَسَن   ف َصاَبَ  م 

َ
 و

 
ا [ 79]النسا :  مه

انب هللا است، و آنهه از بممدی بممه تممو رسممدد از اانممب ها به تو رسدد از اآنهه از نیکی 
 .خود توست

ی دو از سااوی خداساات و در آیااه ای خیاار و باادی هااردر تعارض است؛ چگونه در آیااه
 دیگر، بدی از خود ماست؟! 

اگاار در  سااوگند بیننااد، و بااه خاادا طاعنااان در قاارآن، ایاان مااورد را تناقزاا ی آشااکار می
بااه  -حاشااا کااه در کتاااب خاادا تناااقض باشاادو  -این کتاب ف ی  و مبین تناقز ی بااود 
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و کس ی کااه چنااین ادعااایی کنااد،  .1افتادی  شت سر هم اتفاق ن یدر دو آیه هی  وجه
م ااازه اسااات خااادایی کاااه در هماااین ساااوره و  .لوح اسااات! نگر و ساااادهباااه حقیقااات ساااطحی

 بلکه  س از دو آیه از این آیات فرموده است: 
 َ ۡر قاال

ۡ
وَن ٱل رل  َيَتَدبه

َ
ال

َ
ف

َ
ا و یاار  ث 

َ
ا   فاا 

ََٰ
ل ت 

ۡ
يااه  ٱخ  ف 

ْ
وا دل َوجااَ

َ
  ل

ه
ر  ٱَّلل

یااۡ
َ
نااد  غ ۡن ع  اَن ماا 

َ
ۡو كاا

َ
 َولاا

َۚ
  ٨2اَن

 آیمممممما در قممممممرآن ن ی  [82 -]النسااااااا 
ا
اندیشممممممند؟ کممممممه اگممممممر از سمممممموی غیممممممر هللا بممممممود، قطعمممممما

 .یافتنداختالف بسیار در آن می
آمااوزش  ه بود را تعارض بین آن دو آیه کردانگار که هللا با این آیه، جاهلی که خیال  

 .دارد که اختالف و تعارض ی در این کتاب نیست! و بیان می میدهد
ی اول این است که مشاارکین بااه پیااامبر گوییم: مراد از آیهبرای جمع میان دو آیه می

 کاااه ماااراد از سااایَٰه در آیاااه -داد زدناااد و اگااار خشکساااالی و قحطااای رخ مااایفاااال باااد می
از شااااومی  -نعااااو  باااااهلل -گفتنااااد ایاااان نااااد و میدادنساااابت می ، بااااه پیااااامبر -ایاااان اساااات

کااااااردن خشکسااااااالی و قحطاااااای، و  را شااااااان اساااااات،  ااااااس خداونااااااد بااااااه آنهااااااا گفاااااات: مقااااااّد 
 هم نین برکت و گشا ش همگی از جانب خداوند است.

ا م ایااااان اساااات کاااااه: هرخیاااااری باااااه مااااردم برساااااد، فضااااال خداوناااااد و ی دوّ ماااااراد از آیاااااه امااااّ
 ه ساابب کارهااای خودشااان اساات، اگااراحسااان اوساات و هاار باادی کااه بااه آنهااا برسااد، باا 

گویناااد کاااه ایااان آیاااه تماااام چاااه هماااه از تقااادیر خداوناااد اسااات. بااارای هماااین مفسااارین می
 باشد.ن ی و خا  پیامبر  دهدمیمسلمانان را خطاب قرار 

 :شودمی س در این صورت، مانند این آیه 
  ۡم

ل
يك ۡيد 

َ
َسَبۡت و

َ
َما   ب 

َ
يَب   ف ن ٓم   م ّم 

ل
َبك َصَٰ

َ
 و

 
یاار  َوَما ث 

َ
ن    عااَ

ْ
وا و  [30 -]الشااوری  َوَيۡعفل

ایممد، و یهللا  از هر مویبتی که به شما رسد، به خاطر کارهایی است که انجام داده
 گذرد.بسیاری یگناهان  در می

چیااازی از ن ااار قضاااا و قااادر از جاناااب  ماناااد؛ هاااردر نتیجاااه تعارضااا ی میاااان دو آیاااه ن ی 
ها، اعماااال بااادی ها و مشاااقت ااایبتخداوناااد اسااات و در عاااین حاااال از جملاااه دالیااال م

 شویم.است که مرتکب می
»ت زیاااه  کتااااب: کاااه کنیممااایهاااای مفیاااد در ایااان بااااب را معرفااای ، یکااای از کتابدر پایاااان

 باشد.سقار میعنین« اثر منقذ القرآن الکریم عن دعاوی الطا

 
یه ای که میگویند در بینشان تناقض وجود دارد  - 1
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 ی ایام ر شبهاتی دربارهسوم:  باب

 این شبهات، دو نوع هستند:
 نبوت ا شان ( ایجاد شک در1
 شانگرف ن به سیره و زندگانی( خرده2

، گیااردمیسااتیزان مااورد طعنااه قاارار از جملااه مشااهورترین مااواردی کااه از سااوی اسالم
نیین رَ قری ااااه و عاااال ی بنیزناااای ا شااااان، حادثااااه ازدواج ا شااااان بااااا عائشااااه و صاااافیه، چنااااد

 است.
ات نبوتشااااااان در جااااااواب نااااااوع اول از شاااااابهات، بایااااااد بااااااا دالیاااااال عقلاااااای و نقلاااااای بااااااه اثباااااا 

اند، پرداخااات و بسااایاری از دانشااامندان علاااوم اساااالمی باااه ایااان جاناااب اهتماااام داشاااته
 اند.العاده تکیه کردههرچند که بیش ر بر معجزات حس ی و امور خارق 

 واسااتدالل ترین نوع احتجاجکردن دالیل عقلی و نقلی با هم، کاملدر حقیقت جمع
 اینکاااه در

 
و  .بااارای اثباااات نباااوت  کااار شاااده اساااتدالیااال عقلااای  ،قااارآن اسااات، خ وصاااا

بساایاری از علماااای دیااان مانناااد غزالااای در »ا نقااذ مااان الضاااالل« و ابااان تیمیاااه در »شااارح 
منح اار در  اند که دالیل و براهین پیامبری محمد ا صبهانی « و »النبوات« گفته

 العاده نیست، بلکه انواع گوناگونی دارد.معجزات  حس ی  خارق 
یااادآور شااویم کااه مااردم در بااه دساات آوردن یقااین از ایاان دالیاال،  بایااد ایاان نکتااه را هاام

متفاااااوت هسااااتند؛ بعزاااا ی از آنهااااا بااااا یکاااای هاااام یقااااین حاصاااال کاااارده و بعزاااا ی دیگاااار بااااا 
کااه  کنااد یرسااند. البتااه هاای  انسااان عاقاال و من اافی شااک نمجموعشااان بااه یقااین می

 .کنندمیی قطع و یقین افاده مجموع دالیل نبوت محمد 
 :کنیممیبعز ی از این دالیل و براهین اشاره در اینجا به 

 
 :ایشان و اخال  راست وییدلیل  :اول 

ترین و ترین مردم و یااا از  ساات»معلوم است که فرد مدعی نبوت، از به رین و کامل 
ترین آنهاساااات؛ حااااال چگونااااه ممکاااان اساااات کااااه به اااارین مااااردم بااااا باااادترین مااااردم ناااااقص

وغگاااویی ادعاااای پیاااامبری کناااد، مگااار اینکاااه هرگاااز نباااوده کاااه در د؟!. اشاااتباه گرفتاااه شاااو 
ناااااادانی و دروا و فجاااااورش آشاااااکار شاااااده و چیرگااااای شااااایطان بااااار او روشااااان باااااوده، و در 
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مقابل کس ی از پیااامبران راسااتین ادعااای نبااوت نکاارده مگاار اینکااه علاام و راسااتی و نیکاای 
  .و انواع کارهای خیر او برای همگان آشکار بوده است«

ساات و وت، یااا راسااتگوترین مااردم و یااا دروغگااوترین آنها»ماادعی نباا : و به عبااارتی دیگاار
شااااااااان، بلکااااااااه قاااااااارائن حال .ماناااااااادپوشاااااااایده می ترین افاااااااارادوضااااااااعیتش تنهااااااااا باااااااار جاهاااااااال

و شااااااناخ ن فاااااارد راسااااااتگو از دروغگااااااو در غیاااااار از ادعااااااای نبااااااوت  .کناااااادمیمعرفیشااااااان 
 های بسیاری دارد، چه رسد به ادعای نبوت؟!«راه

)رحمهمااااا هللا( داللاااات عقلاااای   2اباااان وباااای العااااز حنفاااایو  1ایاااان دو عبااااارت از اباااان تیمیااااه
ادعای نبوت، ادعای خباار معیناای اساات کااه صاااحب خباار یااا  .واق ی بسیار زیبایی دارند

کاااااردن ایااااان دو در ادعاهاااااای بااااازر  بسااااایار آساااااان  راساااااتگو و یاااااا دروغگوسااااات، و جااااادا 
 .ی در آن پوشیده نخواهد ماند! است و خدعه

کااه ممکاان نیساات کااه در  دهاادمیشااان نشااان و احااوال ا  ی محمااد شااناخ ن ساایره
ادعاااای نباااوت دروغگاااو باااوده باشاااند، زیااارا دوسااات و دشااامن باااه اینکاااه صااااحب اخاااالق 

اناااد و از قااادیم باااه ایااان اوصااااف ، شاااهادت دادهداری باااودهناااتاّماکامااال و جاااوانمردی و 
پردازان هااای دشاامنان اسااالم و شاابهه. برای همین اگر کتابسته ا شناخته شده بود

کااااااه  -بینیااااااد هایی مربااااااوط بااااااه بعزاااااا ی از اعمااااااال ا شااااااان میرو کنیااااااد، طعنااااااه را زیاااااار و
ا،  -ها شااان بااری هسااتنداز تهمت پیااامبر چیاازی کااه بااه راسااتگویی ا شااان خدشااه  امااّ

 است. ستیزان به راستگویی پیامبر یابید، و این اع راف ضمنی اسالمزند را ن ی
م خااود در مکااه زیسااته بودنااد و پیش از آنکه به نبوت برسااند، در میااان قااو  پیامبر 

دار )ال ااادق ا مااین( لقااب یافتااه بودنااد و در ابتاادای رسااالت »از نااتاّمابااه راسااتگوی 
بااار  خواهااادمیصاافا بااااال رفتاااه و فرمودناااد: اگاار باااه شاااما خبااار دهااام کااه لشاااکری آماااده و 

 کنید؟شما هجوم بیاورد، مرا ت دیب می
 .ایم! گفتند: آری! تو را همواره راستگو یافته

روساااااات، هشاااااادار داده و رمودنااااااد:  ااااااس ماااااان، شااااااما را از عااااااذاب شاااااادیدی کااااااه پیشف
   .3ترسانم!«می

آن اساااات کااااه وقتاااای اباااار سااااایاهی از  هم نااااین از جملااااه شااااواهد راسااااتگویی ا شااااان 
شااهر  ،کااردرا بااه زنااا مااتهم می همساار پیااامبر   ؤمنین عائشااها  امّ شا عات پلیدی که 
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در مقابااااال چاااااه  حااااازن فاااااراوان کااااارد، پیاااااامبر را دچاااااار آزار و  را پوشااااااند، و پیاااااامبر 
ای در آن زماااان نیااااورد کاااه کااارد؟ اگااار قااارآن کاااریم از جاناااب ا شاااان باااود، چااارا خاااود آیاااه

بااا یاااران خااود  .همسرش را از آن تهمت تبرئه کند و مردم مدینه آن را ت دیب کننااد؟! 
 خطبااه خواندنااد کااه روس فتنااه )اباان وباای( ا شااا

 
ن را در آن اماار مشااورت کردنااد و علنااا

هاااا را باااه خداوناااد نسااابت اینیاااک از شاااان آزار داده، باااا ایااان حاااال هی خانوادهی دربااااره
 .1زل گردید!  ؤمنین عائشه ناا ّ امی س س بعدها وحی در خ و  تبرئه ندادند.

و ایاان پاایش از آن بااود کااه اسااالم بیاااورد و او  -به شام رفت  زمانی که وبو سفیان 
از او پرسااید: آیااا او را  «هرقاال»، -بااود د رسااول خاادا سرور قااریش و رهباار آنااان باار ضاا 

ای داد به دروا متهم کرده بودید؟ وبو سفیان پاسخ داد: خیر! هرقل پاسخ حکیمانااه
اش و گفاااات: از تااااو پرساااایدم کااااه آیااااا پاااایش از آنکااااه ادعااااای نبااااوت کنااااد، او را در راسااااتی

ه حاضااار تم شخصااا ی کااا کاااه پاساااخ تاااو منفااای باااود، و دانسااا  ماااتهم کااارده بودیاااد یاااا خیااار،
 .2! نیست به مردم دروا بگوید به طریب اولی به خدا دروا ن ی بندد

وفااات کاارد دچااار کسااوف شااد و مااردم  خورشید در روزی که ابراهیم  سر پیامبر 
اگفتناااد کاااه خورشاااید بااارای مااار  اباااراهیم کساااوف کااارده، می چاااه  پاساااخ پیاااامبر  اماااّ

 سااااک
 
بلکااااه میااااان  .وت کردنااااد؟ خیااااربااااود؟ آیااااا مااااردم را باااار ایاااان باااااور تأییااااد کاااارده یااااا اقااااال

ای خوانده و این اعتقاد غلا را ت حی  کرده و فرمودند: خورشااید و ا شان خطبه
کس گرفتاااااااه های خدایناااااااد کاااااااه بااااااارای مااااااار  یاااااااا زنااااااادگی هااااااای مااااااااه دو نشاااااااانه از نشاااااااانه

  ٤، س س آنان را به نماز، استغفار و صدقه راهنمایی کردند. 3.شوند ین
تی ا شااان آن اساات کااه قاارآن را بااه طااور کاماال ابااالا هم نااین از شااواهد صاادق و راساا 

آمد، آیاتی بود که عتاب نسبت به شخص ا شان به شمار می ،کردند، با آنکه در آن
 :مانند قول خداوند

   َٰى
ه
َول

َ
 .چهره درهم کشید، و روی بر گردانید[ 1 -]عبس َعَبَس َوت

ۡم و  هااال
َ
ناااَت ل   

َ
َم و ل َعناااَ  لااا 

ه
ا ٱَّلل یای ایمممام رز  هللا تمممو را ببخشمممایدز  [43 -ه]التوبااا  َعفاااَ

 ها ااازه دادی؟زچرا به آن
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َ   و  جاا 
َٰ
ۡزَو

َ
اَت و ي َمۡرضااَ ۡبَتااا 

َ
 ت

ت
 َ

َ
ل لاا

ه
له ٱَّلل حااَ

َ
 و

 
ا ّر مل مااَ

حااَ
ل
َم ت چممرا چیممزی را [ 1 -]التحااریم لاا 

انت یبمممر خمممود  حممممرام  کمممه هللا بمممر تمممو حمممالل کممممرده اسمممت بمممه خممماطر خشممممنودی همسمممر
 کنی؟زمی
فاااااااا   فاااااااا  و 

ۡ
خ

ل
هل َوت َٰ 

َ
شاااااااا

ۡ
خ

َ
ن ت

َ
ٓب و حااااااااَ

َ
ل و

ه
اَس َوٱَّلل ی ٱلنااااااااه

َ
شاااااااا 

ۡ
خ

َ
يااااااااه  َوت ۡبد  ل مل

ه
ا ٱَّلل َ  مااااااااَ ۡفساااااااا 

َ
 ي ن

کنممد، و که هللا آن را آشممکار میداشممتیو در دل خود چیزی را انهان می  [37 -]ا حزاب
 .که از او بترسکیکه هللا سزاوارتر استترسیدید در حالیاز مردم می

ی خاادا نبودناااد، چاارا بایاااد چنااین آیااااتی را بااه ماااردم دهباااه راسااتی فرساااتا اگاار محمااد 
رساااااندند؟ چااااه چیاااازی ا شااااان را مجبااااور کاااارده بااااود کااااه ایاااان آیااااات کااااه مااااردم تااااا روز می

ی خااود خواننااد را ابااالا کننااد، جااز آنکااه ا شااان از جانااب آفرینناادههااا را میقیاماات آن
 باشند؟! مأمور به تبلی  این آیات بوده 

آنی بر را  ستی نبون ایام ر دوم: براهین قر
انااد، بزرگ اارین دلیاال و برهااان باارای راسااتی باارای مااردم آورده همین قرآن که پیامبر 
انااد اماای بوده کااه کااالم خاادا اساات، و بااا اینکااه پیااامبر  کندمینبوتشان بوده و ثابت 

اند، بااااااا ایاااااان حااااااال بااااااا ایاااااان شااااااناختهاند و شااااااعر ن یدانسااااااتهو خواناااااادن و نوشاااااا ن ن ی
کردن اگاااار خواهااااان باطاااال -ر را بااااه مبااااارزه طلبیااااده و خواسااااتند کااااه کتاااااب، تمااااام بشاااا 
سااوره ماننااد آن بیاورنااد، یااا یااک سااوره  ، ماننااد آن را بیاورنااد، یااا ده-دعااوتش هسااتند

ا .بیاورناااد دادن ایااان تحااادی، تااارجی  دادناااد؛ مشااارکین، جناااگ باااا ا شاااان را بااار پاساااخ اماااّ
ممکاااااان کاااااااه در آنهااااااا بااااااود  عنااااااای ی ترین انگیاااااازهو بااااااا وجااااااود قاااااااوی  .زیاااااارا ناااااااتوان ماندناااااااد

 بااا ی کااهاسااباب یتماااممهیااا بااودن و  و عااار دانساا ن شکسااتخ ومت و دشمنی شاادید 
بااه ! در اوج ف اااحت هاام باشاادمعارضه کنند، هرچنااد  آن بتوانند با هر کالمی بشری 
پیااامبر  ولاای بااا ایاان حااالف اااحت و بیااان بشااری بودنااد.  حکاام اینکااه آنااان خااود در اوج

 اعالن کنند: تا در مجلشانپیششان آمده  خدا 
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ِسااارا   ٨٨َولاا یای ایممام رز  ب ممو:  اگممر انممس و  [88 -]ا

بر آن که هماننممد ایممن قممرآن را بیاورنممد، یهرگممز  هماننممد آن را ان یهمگی  گرد آیند 
 .باشند  یاور همدی ر همنخواهند آورد، هر چند 

 فرماید:و س س می
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َ
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ۡ
ل ۡت ل 

ده ع 
ل
 و
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َجاَرة ح 

ۡ
اسل َوٱل َها ٱلنه ودل

ل
و اگممر دربممارۀ آنهممه بممر [23-24 -]البقرة 2٤َوق

ای هماننمممد سممموره ایمد در شمممک و تردیمممد هسمممتید،  نمممازل کمممردهبنمممده خمممود یم ممممد 
انیممدد اگممر راسممت می -غیممر از هللا -آن بیاوریممد و گواهممان خممود را  پممس  گوییممد.فممرا خو

انیمممممد کمممممرد -اگمممممر چنمممممین نکردیمممممد  از آتشمممممکی بترسمممممید کمممممه هیمممممزم آن ممممممردم و  -و هرگمممممز نتو
 ها است، و برای کافران آماده شده است.سن 

فرا شاااان مااای مباااارزه باااه ناااه اینکاااه آناااان پااایش دساااتی کنناااد بلکاااه ایااان قااارآن اسااات کاااه 
یو  خوانااد ، و دهنااد یبیشاا ر از آن، بااه آنهااا گفتااه کااه هرگااز چنااین کاااری را انجااام ن حتااّ

 ناااتوانیپاسخشااان  ولاای تنهااا .به ر آن است که از عذاب جهنم ب رسااند کااه حااب اساات! 
 قرآن از جانب بشر نیست.واین دلیل بزرگی است که بود، 

قااااط ی وجاااود دارناااد کاااه غیبااای جاااازم و ماااورد دیگااار ایااان اسااات کاااه در قااارآن، خبرهاااای 
دادن از چنااااااین  در آنهااااااا نیسااااات، و شاااااخص دروغگااااااو و مااااادعی در خبااااار جاااااای تردیااااادی 
اش خواهااد بااود و ، زیرا اگر اتفاق نیفتد، دلیل دروغگوییکند یگویی ناموری گزافه

 اینکاااه پیاااامبر 
 
بااادون ایااان اخباااار  پیاااروانش هااام او را تااار  خواهناااد نماااود، خ وصاااا

 .بوداند و نیازی به  کر چنین اخباری نوان خود را داشتهغیبی هم پیر
ای غیر جازمانه بیان کند یا با الفانی ست اخبار آینده را با صیغهتوانمییا حداقل 

اگاار  که تأویل بردار باشد. چرا که ریسک کردن در اینجا  عنی خسارت تمامی دعااوت
ینهااا وقتاای مت ااور اساات انجامیااد. ولاای حاشااا کااه اینطااور باشااد. همااه ا بااه شکساات می

تعجباای ناادارد  باشااد. ولاای چااون کااالم هللا متعااال اساات کااه ایاان قاارآن از سااوی محمااد
 ه بااااااازر  باااااااا اسااااااالوبی قاااااااوی و قااااااااطع و مؤ کاااااااه ایااااااان وعاااااااد

ّ
داناااااااه را در آن بخاااااااوانی کاااااااه ک

 فرماید:می
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َ
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ۡ
کنمممد که گممممان میک مممکی [.15-]حااا   1٥ل

که هللا او ی= ایام ر  را در دنیا و آخممرن یمماری نخواهممد کممرد، یو بممدین خمماطر عوممبانی 
را حلممممم  آویمممممز کنمممممد  اش  بیاویزیمممممد یو خمممممود اسممممت  پمممممس ریسممممممانی بمممممه سمممممقف یخانممممه

سمممرس آن را قطمممع کنمممد، آنگممماه بن مممرد آیممما یایمممن  تمممدبیرش خشمممم او را از میمممان خواهمممد 
 برد؟ز
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ار  ااااا در ایااااان آیاااااه ماااااژده داده شاااااده کاااااه پیاااااروزی در دنیاااااا قبااااال از سااااارای آخااااارت در انت
(  عنااااای پیاااااامبرش خواهاااااد باااااود. ایااااان کاااااالم ال ااااای: پیاااااامبر َرهل . دهااااادمیرا یااااااری  )َيْن ااااال

 .گرددمیبر  ضمیر به محمد
  هم نین این فرموده هللا متعال:

 وَن
ل
ف  اا

َٰ
َح

َ
ۖ ل هل

َ
ا لاا نااه َر َو  

ۡ
  

ّ
َنا ٱلااذ

ۡ
ل زه

َ
ۡحنل ن

َ
ا ن نه   ٩ همانمما ممما قممرآن را نممازل کممردیم [9-]حجاار

 ما ن هبان آن هستیم
ا
 .و قطعا

در این آیه چندین تأکیدات لف ی مبنی بر حف  قرآن کریم وجااود داد و ایاان خبااری 
های پیوسته دشمنان باار اسااالم ومساالمانان از همااان و با وجود هجمه ده استاز آین

 بینیم که این وعده محقب شده است.ما می اّماابتدای بعثت تا کنون، 
 هم نین از اخبار غیب قرآن این فرموده هللا متعال است که:

   م
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يمل  جاااااازل ٱلاااااارهح  َعز 

ۡ
َو ٱل  َوهاااااال

 لت
 
ا

َ
رومیممممممان مَلمممممموب  الممممممم یالممممممف. لم. مممممممیم  [5-1]روم ٥َٱشاااااا

شمممان بمممه زودی غالمممب هممما بعمممد از مَلممموب شدنین سمممرزمین، و آندر نزدیکتمممر  شمممدند.
در یظممرف  چنممد سممالد اممیش از یایممن ایممروزی  و بعممد از ایممن یایممروزی   خواهنممد شممد.

به یسمم ب  یمماری  فرمان از آن هللا است، و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد.
 هربان است.کند، و او ایروزمند مهللا، و یهللا  هر که را بخواهد یاری می

داد ولاای نتیجااه داد؟ یااا روی ماایشااد اگاار ایاان جنااگ روی ن اایاینجاست: چه می سؤال
ولاای بعااد از ماادت زمااانی کااه در قاارآن بااه  ،شاادروم پیااروز می ! بود؟ یا نااه ایرانیانبه نفع 

 آن اشاره شده یا قبل از آن؟
گ ااارین هاااای پیشاااین اسااات کاااه از جملاااه بزر تهای اّم داساااتان ی،نااا از دیگااار باااراهین قرآ 

 ادله است.
و  دانساااتاقوامشاااان را ن یچااارا کاااه عااارب در آن زماااان جزئیاااات داساااتان پیاااامبران باااا 

ایااااان خاااااود  ها شاااااان خواناااااده بودناااااد. واز آن را در کتاب هااااام بخشاااااهایی را اهااااال کتااااااب 
از دالیاال  بخشهایی از داستان موجود در تورات و انجیلهای قرآن با توافب داستان

نشااانه ضاااعف  کنناادمیها گمااان طاااوری کااه بعزاا ی آنصااحت و قااوت قاارآن اساات نااه 
عااالوه باار اینکااه  شااتها شااان وجااود ندا باشد. چرا که تمامی تفاصاایل قرآناای در کتاب

 .کندمیها شان آمده ت حی  سیاق قرآنی مواردی را که در کتاب
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ل
نویساااد و در خوانااد و نااه میسااواد کااه ناااه میی و بیمااّ چطااور ممکاان اساات شخصااا ی ا

تماااامی ایااان داساااتان و اخبارهاااا را نقااال کااارده آن هااام در  مااای کااارده، زنااادگیوساااا مکاااه 
کناااااار عرضاااااه زیباااااا و ف ااااااحت در نقااااال و بالغااااات در وصاااااف و پندپاااااذیری از نهایااااات و 

ییاااادآوری در ابتااادا؟ باااه شاااکلی کاااه ممکااان نیسااات شخصااا ی کاااه  های تماااامی نوشاااته حتاااّ
د بااه شخصاا ی چااه برساا  ،هااا را هاام خوانااده باشااد بتوانااد ماننااد آن را بیاااوردسااایر ملت

 که در طول زندگانیش یک صفحه کتاب هم نخوانده است؟
بینیم کاااه هللا متعااال بااه ایاان نکتاااه های قرآناای ماایباارای همااین در ساایاق  کااار داسااتان

 . و این آیات بعد از  کر داستان موس ی چه زیبا هستند:کندمیاشاره 
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َر ق نذ  تل و تممو  [46-44]ق ااص  ٤٦ل 

که فرمان ینبون  را به موسکی دادیممم و یای ایام رز  در ناحیه غربی نبودی، هنگامی
هایی آفریممدیم کممه عمممر دراز یافتنممد، و تممو در لیکن یممما  نسممل و  تو از حا ران نبودی.

انی، و لممیکن ممما بممودیم میان اهل مممدین اقامممت نداشممتی کممه آیممان ممما را بممر آن همما بخممو
انی  می و تو در کنار طور نبودی آنگاه که ندا دادیممم، ولممی ایممن  فرستادیم.که یایام ر

بممممیم دهممممی کممممه اممممیش از تمممممو  یو حممممی  رحمتممممی از اانممممب اروردگممممارن اسممممتد تمممما گروهممممی را
 ها اند گیرند.ها نیامده بود، شاید که آنای برای آندهندهبیم

 :فرمایدمیهم نین در داستان نوح هللا متعال 
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ها از خ رهای غیب است که آن را این [49-]هود ٤٩نه ٱل

دانستی و نه قوم تود  کنیم، نه تو آنها را ایش از این میوحی می به تو یای ایام ر
  .گمان عاقبت از آن ارهیزگاران استپس ص ر کن، بی 

ود دارند که به خاطر ترس وج وجوه دیگری از براهین قرآنی مبنی بر نبوت پیامبر
 رها ش میکنم.اطاله کالم و ملول شدن خواننده از 
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امممماری  ایشممممان: برهممممان کامممممل بممممودن دسممممتوران و عقایممممد و آدابممممی کممممه بممممر زبممممان سمممموم
 شده است

هناااااوز هااااام کاااااه فقهاااااا  و محااااادثین و ماااااورخین و مفسااااارین و شاااااارحان حااااادیض بعاااااد از 
های ن ااو  قاارآن و ساانت از اسااتخراج گنجینااه ،از شااروع رسااالتقاارن  14گذشاات 

یگنجاااا ش میااارا  مکتاااوب علماااای اساااالم  ،های بااازر اند. و کتابخاناااهفاااارا نشاااده  حتاااّ
و در یااک باااب مشااخص ندارنااد. احکااام فق اای را  در یک زمینه و تخ ااص معااین ماننااد

تحریااار در آماااده و  ی از اباااواب دینااای مشااااهده خاااواهی کااارد کاااه هااازاران کتااااب باااه رشاااته
کااااه از سااااوی  کنناااادمیودی از کتاااااب و ساااانت اسااااتناد همااااه باااار ن ااااو  معااااین و محااااد

 به آنان رسیده است. پیامبر
بلکه به شمولی و فراگیر بااودن و  ،کَرت و زیادی نیست اینجا هر چند که حجت در

اسااات. و بزرگااای قضااایه وقتااای ایااان فااارامین ودساااتورات دقااات و اساااتحکام  شا ساااتگی و
ل نبوتشااان مشااغول سااا 23ل در طااو  کااه باادانیم ایاان پیااامبر بزرگااوار شااودمیکاماال 

ورزنااد. قااومش را بااه سااوی اسااالم هااا هاام از حماال آن ابااا میانااد کااه کوهبه کارهایی بوده
کرد و اسااالم را باار آنهااا مدند دیدار میآ هایی که برای ح  میخواند و با کاروانفرا می

و  دندباارای یاااف ن پناهگاااه و تکیااه گاااهی از مکااه خااارج شاا  اینجااا کااهداشت تا عرضه می
وضاااااعیت یااااااران مستضاااااعفش در مکاااااه بودناااااد و بعاااااد از آن باااااه ساااااوی  همیشاااااه پیگیااااار

کاااه در  پااایش آماااد باااه مدیناااه هجااارتکااارد و بعاااد مرحلاااه  هروانااا  بعزااا ی از آنهاااا را  حبشاااه
اآنجاااا حااااکم و قاضااا ی و خطیاااب و  ه نااال خاناااه و  هنااال  همزماااان و نااادم و رهبااار لشاااکر بوداماااّ

کااه در آنهااا تعااداد  هانجااام دادو لشکرکشاا ی  هنزدیااک بااه بیساات غاازو  خانواده داشتند.
زیااادی از اصحابشااان را از دساات دادنااد و عمااو و  ساار عمااو و مااوال ش از جملااه آنااان 

 بودند. 
چگوناااه ممکااان اسااات باااا وجاااود ایااان هماااه مشاااغله وقااات ایااان را داشاااته کاااه ایااان ن اااام 

 .تشری ی متکامل و به هم پیوسته را اخ راع کند اگر وحی خداوندی نباشد؟! 
ی ن ااو  دو وحاای در باااب صاافات ال اای و بزرگداشاات و  کاار و یاااد اگاار بااه محتااوا  و

وی نگاهی بیاناادازی همااین خااودش کااافی اساات کااه متوجااه شااوی کساا ی کااه اینهااا را ابااالا 
هللا متعاااال اسااات. چااارا کاااه خیاااال بشاااری هااار چناااد در یااااف ن خاااالب  ،فرساااتادهو کااارده 

رآن و ساانت از د بااه ع ماات و جاللاای برسااد کااه در قاا تواناا  ین ، ش کناایتفکر کند و رها
این  عنی اینکه ایاان قاارآن از سااوی خداونااد صااادر شااده و  خداوند بیان شده است. و

 را وصف کند. اود اینگونه توان یهی  کس ی به ر از خدا ن



 

 
 

122 

 محضس س به عقل بشری  ید،الکرس ی و اخال  تأمل کنی فاتحه و آیهدر سوره
ر ایاااان آیااااات آمااااده توصاااایف نااااه کااااه دخااااالب را آنگو  تااااوانمیآیااااا  انداختااااه شااااود،نگاااااهی 

 ؟کرد
جااز تکاماال و  های رفتاااری در قاارآن و ساانتاز لحاا مسائل اخال ی و من ومه ارزش

 .ح فرد و جامعه چیزی دیگری را نخواهی یافتزیبایی و صالح و اصال 
من وماااه باااه دیاااض نباااوی چاااه چیااازی را احا در کتااااب »کامااال ال اااورة« تحااات عناااوان : »

ام. دک ااااار ه بخشااااا ی از ایاااان موضاااااوع پرداختاااااهبااااا  «انساااااانی تقااااادیم داشااااته اسااااات؟ رفتااااار
اند. « هااام کتااااابی ارزشااامند بااااا عناااوان »دساااتور اخال اااای در قااارآن« نوشااااتهحماااد دراز»م

 
ل
تااااااب سااااانت مملااااااو  از ابااااااواب نیکااااای و آداب و ارتباااااااط اساااااات. تاااااا جااااااایی کااااااه هم ناااااین ک

 کتاااب »ا دب ا فاارد«ماننااد  .اناادکردههااای مسااتقلی گااردآوری محاادثین آن را در کتاب
 حدیض است.بال  بر هزاران م بخاری که اّمانوشته 

 برهان معجزان ح کیچهارم: 
مت ااال باااه  ساااندهای اهااال صااادق و معاااروف باااه عااادالت و ضااابا باااا  مجموعاااه اخباااار

 موجاااااود در ثاباااااتهای باااااه شاااااکل متاااااواتر آماااااده اسااااات کاااااه تعااااادادی از سااااانت پیاااااامبر
مااا  آن را کااه علنقااض شااده اساات  سااا پیااامبرتو هااای گوناااگون در موقعیت سااتیَه 

  . من جمله:اندکردهگردآوری  هایی با عنوان »دالئل النبوة« در کتاب
ر د کااااه پیااااامبرتوسااااا اهاااال مسااااجد درخاااات خرمااااا  ی تنااااه حّتیشاااانیدن صاااادای نااااارا 

منبااری باارای پیااامبر  شبعااد از آنکااه بااه جااا  ،کردناادهنگااام خطبااه دادن بااه آن تکیااه می
.درست کردند 

 هم نین:
تاااا در هنگاااام قضاااای حاجااات خودشاااان را  نااازد پیاااامبر ا ساااتادنشحرکااات درخااات و 

 پنهان کنند.
 زیاد شدن غذا در موارد متعدد.

ی از و بسااایار  پیاااامبر باااین انگشاااتان هم ناااین: زیااااد شااادن آب و فاااوران شااادنش در
بیش ر  خواهدمیکه در حاالت مختلف از ا شان ثابت است. و کس ی که  موارد دیگر

ا «لنباااااوةدالئاااال ا د بااااه کتاااااب »تواناااا میبدانااااد  و  م بیهقاااای و ابااااواب فضااااائل پیاااااامبرامااااّ
 ، مراجعه کند.مختلف کتابهای حدیعیدالیل نبوت از 
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شاااااخص مگااااار اینکاااااه خبااااار  ،د انکاااااار کاااااردتوانااااا  یایااااان تاااااواتر معناااااوی اخباااااار وارده را ن 
علمااا و دانشاامندان تخ  ااات م ادر شناخت و معرفاات حااذف کناایم.  صادق را از

کااااه در آن ز حقااااایقی تاااااریخی مربااااوط بااااه عل اااای مختلااااف شاااارعی و تجرباااای و اجتماااااعی ا 
و م در و منبعشان در این مسَٰله خبر است. حال میکنند صحبت تخ ص دارند  

 موارد مقبول است و در اینجا مردود؟ چگونه است در آن مسائل و
کااه در اخبااار ایاان معجاازات قاارار دارد در بساایاری از اخبااار  پذیرشاا یبلکااه معیارهااای 

د منکاار آن تواناا  یای که هی  کساا ی نبه گونه وجود نیستمخ  ات و علوم سایر ت
ماننااد معااروف و مشااهور بااودن ارسااطو بااه منطااب یااا حاااتم طااائی بااه سااخاوت و  .شااود

 ابن سینا به فلسفه.
وضااوح اماار زیااادتر  ،اگر برهان معجزات را در کنار سایر براهین سااابب قاارار دهاایم و

تااااا جااااایی کااااه از بااااین  شااااودمیتردیااااد در ایاااان رابطااااه ضااااعیف و کمرنااااگ  شااااده و شااااک و
 میرود.

 اند:بشارن داده که به آمدن ایام ر ایشین ایام رانانجم: برهان اخبار 
ن دو بااااااااه پیااااااااامبری محمااااااااد کااااااااه آ  کناااااااادمیخداونااااااااد متعااااااااال از موساااااااا ی و عیساااااااا ی نقاااااااال 

فرمایدمی اند وبشارت داده: 
 ق ذ 

ه
  ه ٱلااااا

ماااااّ
ل ۡ
بااااا  ه ٱ  وَل ٱلنه سااااال وَن ٱلره عااااال ب 

ه
يَن َيت ذ 

ه
ۡوَرىاااااَٰ    ٱلااااا ي ٱلته ۡم فااااا 

ناااااَدهل ا ع  وبااااا  تل
ۡ
ۖ َمك هل

َ
ونااااا دل َيج 

يااال   نج   
ۡ

آنمممان کمممه از یایمممن  رسمممول یهللا ، ایمممام ر  تممممی  ی= درس [ 157-] اعاااراف  َوٱِ
انممده  ایممروی می کننممد، کممه صمم اتش را در تمموران و انجی ممی کممه نزدشممان اسممت، ناخو

 .یابندنوشته می
 : فرمایدمیو در مورد عیس ی 

 َُر  
ّ

َبش  َومل
ۡحَمدلت

َ
ۖ  و هل ق ٱۡسمل ُن َبۡعد  ت   م 

ۡ
ول  َيأ َرسل دهنده بممه و ینیز  مژده [.6-]ال ف  ا ب 

 آید، و نامش  احمد  است.رسولی هستم که بعد از من می
 ها شاااااان را تحریااااافکتاب ،کاااااه اهااااال کتااااااب کنااااادمیو هم ناااااین ماااااا را از ایااااان باااااا خبااااار 

اری از حااب در کتابشااان بااا ی مانااده نااد و مقاادا . ولی همه چیز را تحریف نکردهاندکرده
 قباال از نبااوت پیااامبر فقااا مربااوط بااه اتتحریفاا ایاان عجیااب ایاان اساات کااه  اساات. و
یبلکااااه  نبااااوده و بعاااادها هاااام در ترجمااااه کتاااااب مقاااادس بااااه زبااااان عرباااای تحریفاااااتی را  حتااااّ

 انجام دادند.
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ای از ن ااااو  کتاااااب پژوهشااااگران مساااالمان بااااا بررساااا ی پاااااره هااااا، علمااااا وبااااا همااااه این
. اناادکرده اسااتخراجبعد از عیساا ی را برداشاات و  محمد به پیامبری بشارت  ،سمقد

 اساات. و شااده توصاایف،  ت یا شهر پیااامبراّم  در آن و هم نین ن و  دیگری که
ی آمااده اساات ولااای در در آن  اساام پیاااامبر بااه طاااور صااری ن وصاا ی کاااه معتقدنااد  حتااّ

 . مثال:اندکردهتفسیر یا ترجمه تحریفش 
 ( آمده است: 14تا  5فقره  16) اصحاح  در انجیل یوحنا

 کجاااا” پرساااید،ن ی یاااکهی  و روم،مااای خاااود فرساااتند  نااازد اکناااون ): گویااادمیعیسااا ی ]
ا “روی؟مااای  ایااان باااا. اسااات شاااده غااام از آکناااده شاااما دل ساااخنانم، شااانیدن سااابب باااه اماااّ

 آن ناااروم، اگااار زیااارا . شماسااات ساااود باااه رفتااانم کاااه گاااویممی راسااات شاااما باااه مااان حاااال،
ا آمااد؛ نخواهااد شااما ناازد مممدافع ...( تااا جااایی کااه فرسااتممی شااما ناازد را  او بااروم اگاار امااّ

ا بگااویم، شااما بااه که دارم دیگر چیزهای  بسیار: )گویدمی  را  شاانیدنش یااارای  اکنااون  امااّ
 زیاارا  کاارد؛ خواهااد راهبااری  حقیقاات تمااامی بااه را  شما آید، راستی روَح  چون  اّما. ندارید

 از و کاارد خواهااد بیااان شاانودمی را  آن ااه لکااهب گفاات، نخواهااد سااخن خود جانب از او
 آن ااه زیاارا  داد، خواهااد جااالل ماارا  او. گفاات خواهااد سااخن شااما بااا است پیش در آن ه

 .([کرد خواهد اعالم شما به گرفته، است من آن   از را 
خااودش صااحبت  طاارفو این بشارت بااه آماادن کساا ی اساات کااه صاافتش ایاان اساات از 

ایاان صاافتی  . ودهاادمیاز آینااده هاام خباار  و گویاادمیشاانود ، بلکااه هاار چااه را میکنااد ین
 اندازد که: می ده هللا متعال در مورد پیامبراست که ما را به یاد این فرمو 

 
َو َٰ  هااَ

ۡ
ن  ٱل

بل عااَ ا َينطاا  وَحىَٰ  3َومااَ ي  ياال  َوحااۡ
ه

ال َو   
ۡن هاال   ٤ و از روی همموای  [. 4و3-] الاانجم

شممود یو بجممز وحممی چیممزی می ایممن نیسممت اممز آنهممه بممه او وحممی گویممد.ن ممس نممان ن ی
 .گوید ن ی

 و این فرموده: 
 ۖ هل

َ
ۡرَ اناااااا

ل
ۡع ق ب 

 ته
َ

هل فاااااا
ََٰ

ناااااا
ۡ
َرو

َ
ا ق

َ
  ٌ

َ
انممممممديم را آن گمممممماه هممممممر  پممممممس .[18-القیاماااااا ] 1٨فاااااا  از  خو

اندن  .كن ایروى آن خو
کااااااه در ایاااااان باااااااب  «منقااااااذ سااااااقار»جملااااااه دک اااااار  ازالبتااااااه تعاااااادادی از پژوهشااااااگران و 

گویند که ن ر دیگری دارند. و می 1«معزی »مه راجع به معنای کل ،متخ ص هستند

 
مده است.  «معزی » در ترجمه عربی انجیل کلمه  - 1

 
ن کلمه مدافع ا

 
مده است که در ترجمه فارسی ا

 
 ا
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بلکااه  « نیساات.اقلیطر بمما» یااانگر ماا ن اصاالی یونااانی کلمااهایاان ترجمااه دقیااب نیساات و ب
معنااای دقیاااب ایااان کلماااه یوناااانی  عنااای کسااا ی کاااه بسااایار ساااتوده شاااده اسااات. و اسااا ی کاااه 

اساات ناااه معااازی و  اللاات بااار ایاان معناااا دارد در عربااای »احمااد« یاااا »محمااد« یاااا »حاماااد«د
 1ین از جمله تحریفاتشان است.ا 

 
ّ

ناااامی کاااه در قااارآن آماااده اسااات  عنااای  ه باااا هماااانهم ناااین در کتااااب مقااادس اسااام مکااا
خوشاااا باااه حاااال اینگوناااه آماااده اسااات: » 6عااادد  84ور وارد شاااده اسااات. در مزمااا  »بکاااه«

ال » سااااتایندتااااو ساااااکنند و همااااواره تااااو را می ی هآنااااان کااااه در خاناااا  خوشااااا بااااه حااااال ه« ساااا 
های تااااااااو. چااااااااون از وادی و دلشااااااااان در شاااااااااهراهاز توساااااااات،  مردمااااااااانی کااااااااه نیرویشااااااااان

سااازند، و باااران پاااییزی نیااز آن را بااه ساااران باادل میگذرنااد، آن را بااه چشمهها میاشک
 «.رونداز قّوت تا به قّوت پیش می پوشاند وآبگیرها می

همین عبارت اینگونه آمده اساات: »خوشااا بااه حااال اقاماات  و در نسخه عربی مش ر 
ت و عااازّ  . خوشااا بااه حااال آنانکااه کنناادمیکااه پیوسااته برایاات تهلیاال ات خانااه کنناادگان

ها شااان بااه سااویت روانااه هسااتند. و در وادی خشااکی بزرگیشااان بااه تااو اساات و بااا دل
، کنناااااااادمیها شااااااااان آن را بااااااااه چشاااااااامه ساااااااااران آب تباااااااادیل و بااااااااا اشک کنناااااااادمیعبااااااااور 
ساااااوی کاااااوه دیگاااااری مااااای ز کاااااوهی باااااه ا  هایی کاااااه از بااااااران اشکشاااااان لبریاااااز اسااااات وبرکاااااه

 روند«.
ات کااه ده اساات: »خوشااا بااه حااال ساااکنان خانااهو در نسااخه یاسااوعیه همااین ماا ن آماا 

ن باااه تاااو اسااات و و تشاااادارناااد. خوشاااا باااه حاااال آناااان کاااه عزّ از تسااابیحت دسااات بااار ن ی
بگذرناااااد آن را باااااه چشااااامه سااااااران تبااااادیل  بلسممممماناگااااار از وادی  و قلبشاااااان شااااایفته تاااااو

 .«کنندمی
کااه  کنناادمیی مختلف است که هر سه بااا ماا ن انگلیساا ی آن فاارق این سه نسخه عرب
 اینگونه آمده است:

BacaAs pass throgh the Valley  »را به صورت  در اینجا م ن دقیقا کلمه »بکه
های دیگاار   آغاز شااده. و در تعاادادی از نسااخهچرا که با حرف بزر  ،کرده  کر اسم

 2به زبان انگلیس ی به همین  شکل آمده است.

 
این مطلب را  (بشارت به پیامبری محمد در تورات و انجیل )دک تر منقذ سقار در یک کلیپ تصویری در یوتیوب با عنوان :  - 1

ن را مشاهده کنید:
 
درس زیر میتوانید ا

 
 ذکر کرده است . در ا

www.youtube.com/watch?t=347&v=KSdXkfGHRAI 
درس زیر میتوانید دنبالش کنید:  - 2

 
 از کلیپ تصویری مهندس فاضل سلیمان اقتباس شده که در ا
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در ماااااورد کلماااااه  Encyclopedia of The Bibleو در دانشااااانامه کتااااااب مقااااادس 
 :گویااادمیهای ترجماااه شاااده عربااای آماااده اسااات )بلساااان= مااارهم( کاااه در یکااای از نساااخه

من ور بلسم مکه است. که هنوز  اندکردهلفین قدما  بیانش »بلسان حقیقی که مؤ 
قاادیم هاام اینگونااه بااوده  ونااه کااهگ همااان کناادمیرا وارد  م اار از شاابیه جزیااره عاارب آن

 .است«
رونااد و که جمله »از کوهی بااه کااوه دیگااری می اندکردهو بعز ی از پژوهشگران بیان 

 اشاره به س ی بین صفا و مروه دارد. «کنندمیحرکت 
 رسااانم کااهو سااخنم در ایاان باااب را بااا نقاال قااولی دیگااری از کتاااب مقاادس بااه پایااان می

. دهاادمیمااژده  –هااای مکااه همااان کوه –ی فاااران هااابه نوری تابااان و درخشاانده از کوه
 ( اینگونه آمده است: 3-1)  33در سفر التثنی  االصحاح 

 اين است بر تی  ه موس ی، مرد خدا، قبل از مرگش به قوم اسرائيل داد:»
 خداوند از كوه سينا آمد، 

 او از كوه سعیر طلوع  رد
 و از كوه فاران درخشيد.

 های قدس آمد.ز تپهوا 
 ا هزار فرشته همراه او بودندهده

 و آتش ی مشتعل در سمت راست او.
 دارداو قوم خود را دوست می 

  ند،و از آنها حمايت می
 نشيننداٱشان نزد پاهای او می

 .«گردندمند میو از سخنانش بهره
 ( آمده است: 3-2 3و در سفر حبقوق )

 ام؛تو را شنیده ی های خداوند، آواز  »
 هایت در شگفتم.خداوندا، از کار 

 ها، آنها را زنده ساز،در میان این سال
 در ایام ما، آنها را بشناسان،

 و در حین غضب، رحمت را به یاد آور.
 

www.youtube.com/watch?v=TNMR51a19Fo با مجری گری خالد عبدهللا ر برنامه شبكه الناس د 

http://www.youtube.com/watch?v=TNMR51a19Fo
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 خدا از تیمان آمد،
اله .  آن قدوس، از کوه فاران. س 

 ها را پوشانید،جالل او آسمان
 .«و ستا ش او زمین را آکنده ساخت

کنی کااه در آن  کاار فاااران شااده در کتاااب مقاادس اامااّ » :گویاادمی «منقااد سااقار»دک اار 
که این مکان در جنوب صحرای فلسطین اساات. تااورات هاام بیااان  دهدمیاز این خبر 

[ و از لحاااا 21 21تکااوین ل در صااحرای فاااران باازر  شااده اساات ]کاارده کااه اسااماعی
 
ّ

ماااااه بااااازر  شاااااده اسااااات. ه مکرّ تااااااریخی مشاااااخص اسااااات کاااااه اساااااماعیل در حجااااااز و مکااااا
بشارتی به نهور عیس ی در سعیر فلسطین است و  ،ند که این نصمسلمانان معتقد

ای کاااه هااازاران افاااراد پاااا  هماااراهش هاااای فااااران باااه گوناااهدر کوه از وی محمااادبعاااد 
 .شوندمیید شریعتش مؤ  خواهند بود و

 موجود است به دالیلی: ها در شخص رسول هللاو این عالیم و نشانه
ی کااه اسااماعیل در آنجااا ساااکن شااده اساات. جااای .کوه فاران همااان کااوه مکااه اساات -1

، باااااود. و او نماااااو  ااااارده سااااار می و خااااادا باااااا آن: »گویااااادمیتاااااورات در ماااااورد اساااااماعیل 
شااد. و  ، سااا نفاااران و در صااحرای  گردید. بزر  صحرا شد، و در تیراندازی  سا ن

  .1«گرفت م ر برا ش از زمین زنی مادرش
در جنااااوب سااااینای م اااار مااااانع از وجااااود فااااااران ای بااااه اساااام فاااااران وجااااود منطقااااه -2

 
 
 اساااااام سااااااعیر بااااااار دیگااااااری نیساااااات کااااااه اسااااااماعیل در آنجااااااا سااااااااکن بااااااوده اساااااات. مااااااثال

و در  شاااااودمیاطاااااالق  ای کاااااه در سااااارزمین ادوم کاااااه در اردن اماااااروزی اسااااات،منطقاااااه
کااابرد مااان ی  چند جای کتاب این کلمه تکاارار شااده اساات. ولاای ایاان کَاارت اسااتعمال و

ماااان اسااام بااار کاااوهی در وساااا فلساااطین غااارب قااادس در سااارزمین از ایااان نشاااده کاااه ه
 . 2نواده گان یهودا، به کار برده شود

و حاااب ایااان را داریااام از آناااانی کاااه اصااارار دارناااد کاااه فااااران هماااان فااااران ساااینای م ااار 
 است ب رسیم:

  - هی  ارتباااطی بااا رویاادادهای باازر  بشااری ناادارد درخشد ومی قدوس ی که از آن کوه
چااه کساا ی اساات؟  -ه میگوینااد فاااران در منطقااه سااینای م اار اساات بااه ادعااای آنااان کاا 

 
 21-21/20. سفر تکوین  1
 10/ 15نگا: یشوع  . 2
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اگر من ااور مکااه نباشااد و  – چه کس ی بر روی آن کوه درخشیده است در طول تاریخ
 ؟ -فرض را بر سینای م ر بگیریم 

ای در گذشاااته کاااه گفتاااه شاااود: مااا ن کتااااب از مساااَٰله ایااان ساااخن پذیرفتاااه نیسااات -3
ماضاا ی در ادبیااات کتاااب  ی آینده به صیغه . چرا که تعبیر از اموراتکندمیصحبت 

 است. یمقدس چیزی شناخته شده و معروف
 های یهااود ادعااا میآنگونه کااه بعزاا ی نویسااندهپرسیم: می -4

 
کننااد اگاار قضاایه صاارفا

چااارا در میاااان ایااان هماااه کاااوه، کاااوه ای باااه انتشاااار مجاااد و بزرگااای خداوناااد اسااات اشااااره
 
 
 زرگداشااااات خداوناااااد محااااادود و؟ چااااارا کاااااه تمجیاااااد و ب  کااااار شاااااده فااااااران مخ وصاااااا

  مح ور به کوه فاران یا سعیر نیست.
قضاایه مربااوط بااه بشااارت بااه پیااامبری شخصاا ی در  کندمیاشاره دیگری که تأکید  -5

ها باااااا مالئکاااااه عزااااا ی از ترجماااااهکاااااه ب، صاااااحبت از هااااازاران قاااااد س اسااااات آیناااااده اسااااات
پیاارو هاام  لفاا  در معنااای   عناای پیااروان پااا . چااون ایاان اناادکردهاطهااار نامگذاریشااان 

اش گونه که در سفر رویا آمده است: »میخائیل همااراه بااا مالئکااهرود همانبه کار می
 ی کااااوه هااااای .  حاااااال از کاااا 1اش جنگیدنااااد«جنااااگ کردنااااد....تنین هاااام بااااا مالئکااااه بااااا تنااااین

و  فااااااااران شااااااااهد هااااااازاران نفااااااار از ایااااااان اطهااااااااار باااااااوده جاااااااز در زماااااااان نهاااااااور پیااااااااامبر
 پیروانش؟

 : کندمیوق آمده سخن مسلمانان را تأیید و آن ه که در سفر حبق -6
الهاز جباال  فاااران آمد و قّدوس خدا از تیمان» ها را پوشااانید و او آساامان . جااالل، ساا 

و گردید. از تسبی  زمین
ّ
 او ممل

و  او مثااال 
ل
او در آنجاااا  . و سااا ر قاااّوتگردیاااد سااااطع شاااعاع وی  ناااور باااود و از دسااات پرتااا
را  او با سااتاد و زمااین .بااوداو می ناازد پاهااای  تااب و آتااش رفااتمی وبااا وی  روی  پاایش بااود.

 .«ساخت ها را پرا ندهپیمود. او ن ر افكند و اّمت
پیاااااروز خواهاااااد آماااااد کاااااه مانناااااد ناااااور  وتی چیاااااره ایااااان مااااا ن گاااااواه بااااار ایااااان اسااااات کاااااه نباااااوّ 

 .گیردمی زمین را در برسر  ی همه درخشد. و ا ان این پیامبرمی
عبری اساات بااه  ای کلمه ،گویندنگونه که ویراستاران کتاب مقدس میتیمان هم هما

آیاااد و »هللا از جنااوب می :گویاادمی. باارای همااین مااا ن کاااتولیکی تااورات «جنااوب»معنااای 

 
   12/7. رویا  1
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انااد باارای همااین وح اای کااه بااه طین بودهچون مخاطبان در فلس . وقدوس از کوه فاران
جزیااارة العااارب.  اااس قااادوس آیاااد.  عنااای از نش ماااژده داده شاااده از جهااات جناااوب میآماااد

موارد قدوس درخشنده و درخشان این  ی باید از کوه فاران مبعو  شود. بنا بر همه
اسااالم اساات. تمااامی صاافات مااذکور باارای نباای فاااران در  های فاران همان پیامبرکوه

 1. «کند یوی وجود دارد و در مورد هی کدام از پیامبران این صفات صدق ن
 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیاین باب های مفید در از کتاب

 .نوشته ن ر هللا ابوطالب  «های انجیل و تورات به اسالم و پیامبرشبشارت» -1
 .فی ل علی کاملی »یجدون مکتوبا عندهم« -2
 .منقذ سقار ده است؟«بشارت دا  آیا کتاب مقدس به آمدن محمد» -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مدن محمد بشارت داده است؟( منقذ سقار ص  - 1

 
یا ک تاب مقدس به ا

 
 87  - 84ک تاب ) ا
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 ن موارد مناصکی از سیرن ایام ربخش دوم: شبهاتی ایرامو 
قری اااه و ی قتااال بنااایباااا عا شاااه و حادثاااه از باااارزترین ایااان ماااوارد ازدواج رساااول هللا

 باشد.ازدواج ا شان با صفیه می
 با عایشه  ی ازدواج رسول هللاقحیه

 کنناادمیمنین عا شااه هنگااام ازدواج اع ااراض ا ااؤ ّ امّ  بااه پااایین بااودن ساان در این مورد
 پاسخ این اع راض: اّما. گیرندمیخرده   هللا و از رسول 

هااای مربااوط بااه باشااد و داسااتانمی ازدواج، عا شااه در اینخوشبخ رین شخص  -1
جهاات اقتاادا  ها کر شده، به رین نمونه الفت و محبتی که بین ا شان و رسول هللا

کاام   عناای ازدواج بااا دخ اار هاااازدواجایاان نااوع از  هشاادارباشااد. و علاات میوالگااوبرداری 
اساااات از ایاااان طریااااب باااار وی وارد  نی جساااا ی و روحاااای کااااه ممکاااا هاساااان وسااااال و ضاااارر 

 . منتفی بوده است، در این ازدواج مبار  شود
وعاااااادت مرباااااوط  ، باااااه عااااارفچناااااین ازدواجااااای در ایااااان سااااان یاااااا نپاااااذیرف ن پاااااذیرف ن  -2

-ه اگاااار کم اااارین اشااااکالی در ایاااان مسااااأله وجااااود ماااایوگرناااا  خااااود ازدواج.نااااه بااااه  ،میشااااود
، کفاااااااار قاااااااریش و یهودیاااااااان و کردنااااااادمین کساااااااانی کاااااااه باااااااه آن اع اااااااراض لااااااایداشااااااات، اوّ 

جویی از رساااااول فرصاااااتی را بااااارای طعناااااه زدن و عیاااااب وچک رینمنافقاااااانی بودناااااد کاااااه کااااا 
ی افاااک، از . هماااان کساااانی کاااه از طریاااب عا شاااه در حادثاااهغنیمااات میشااامردند هللا

در قاارآن کااریم دریاا  نکردنااد. هللا متعااال  جویی از رسااول هللاهاای  تالشاا ی باارای عیااب
را در آیاااات زیاااادی  کااار  هاااای کفاااار و منافقاااان باااه رساااول هللاهاااا و طعناااهجوییعیاااب

هاااایی دادناااد: سااااحر، شااااعر، کااااهن، کاااه باااه ا شاااان چناااین نسااابت نماااوده اسااات؛ چناااان
کمااک گرفتااه اساات، بشااری بااه او آمااوزش باارای نوشاا ن قاارآن اینکااه از اقااوام دیگااری و 

پیااامبر را آنااان بااه غااذا خااوردن و راه رفاا ن  راض، حتاای خداونااد در قاارآن اع اا داده اساات
هاااااا و و تمهااااات میدانساااااتندبااااااور باااااین و خاااااوشرا دهااااان اینکاااااه ا شاااااانو  هااااام باااااازگو کااااارده

اکااااااااه در قاااااااارآن آمااااااااده اساااااااات. اف رائااااااااات دیگااااااااری  یااااااااک از آنااااااااان اع ااااااااراض و  از هاااااااای  امااااااااّ
جویی از ا شااان بااه خاااطر ایاان ازدواج  کاار نشااده اساات؛ چنانکااه ساانت نبااوی و عیااب



 

 

131  

هاااا و جوییاناااد، باااا اینکاااه ماااوارد زیاااادی از عیااابچیااازی در ایااان ماااورد نقااال نکااارده اخباااار
 اع راضات آنان نقل شده است.

رسااد؛ و بلااوغش بااه ایاان معناساات کااه توانااایی گاااهی زن در نااه سااالگی بااه بلااوا ماای -3
 
 
ازدواج بااااا یااااک کااااود  بااااود،  باااااردار شاااادن و وضااااع حماااال را دارد؛ و اگاااار قضاااایه صاااارفا

اد؛ کااار  شعقاااد بااارد کاااه در سااان شاااش ساااالگیخاناااه مااایرا باااه  او زماااانی رساااول هللا  اماااّ
ی ازدواج شااود و صااالحیت آن دهاآماا مانااد تااا عا شااه بیناایم کااه سااه سااال منت اار ماایماای

 در ساااانی را  را حاصاااال کنااااد؛ چنانکااااه دنیااااای غاااارب تااااا همااااین چنااااد سااااال پاااایش، دخ ااااران
 د.داننمی سالم که هم اکنون آن را مخالف با قانون و  وق  شوهر میدادند

کااااه روابااااا جنسااا ی در ساااانین کم اااار از ساااان ازدواج  واز تناقضاتشاااان یکاااای ایاااان اسااات
 رد.ای آنااااان ناااادا رسااااانه مبااااارزهسااااه ی در   -بااااه ماننااااد ازدواج در ساااانین پااااایین -قااااانونی 

با توجه به کشور یا والیتی که شخص در آن زندگی میکند در سنین پایین چنین بلکه 
مگاااار ای ایاااان توجیهاااات را باااااور نمیکنناااد دهروابطااای نامشاااروع قااااانونی اسااات. البتااااه عااا 

 13و  12و  11هااای غرباای از که سن ازدواج در تعدادی از دولاات به آنان بگوییاینکه 
چرا که فشار دستگاه رسااانه ای غرباای کاااری کاارده  تا آرام بگیرند. شودمیسالگی آغاز 

 کر این آمار  نزد خیلی افراد میزانی برای بدی و خوبی است. البته ما احتیاجی بهکه 
ناااداریم. فقاااا چاااون تناااوع ادلاااه باااه خااااطر تفااااوت ایماااان و در  و  و توجیهاااات و ارقاااام

 ، این موارد را  کر میکنیم.امری مطلوب استشعور مردم 
باااااا انکاااااار حااااادیض متفاااااب علیاااااه  کننااااادمیای تاااااالش هدر پایاااااان، ناگفتاااااه نماناااااد کاااااه عاااااّد 

بعااااد از انکااااار نااااص د؛ و دفاااااع کنناااا  عا شااااه در بیااااان ساااان ازدواجااااش، از رسااااول هللا
کااه از آنهااا چنااین  کنناادمیله، بااه برخاای اخبااار و روایاااتی اسااتدالل مااذکور در ایاان مسااأ

 یاااا نزدیااک باااه آن ازدواج کاارده اسااات. سااالگی 18کاااه عا شااه در سااان  داشاات میشااودبر 
نقااد و ای بااا عنااوان »بنااده برخاای از اشااکاالت مطاارح شااده در ایاان موضااوع را در مقالااه

 بررسااا ی« ماااورد دنان اباااراهیم در ماااورد سااان ام ا اااومنین عا شاااه بررسااا ی ن ااار دک ااار عااا 
»الساانا الوهاااج فاای ساان عائشاا   ی اساات بااا نااام:تاار از آن کتااابقاارار دادم و به اار و کاماال

 .«فهد العقیلی»عن الزواج« اثر 
وجااود دارد در یااوب« »یوت کااه در شاابکهطاای سااه جلسااه نیااز استاد حسام عبدالعزیز 

بااااااه هنگااااااام ازدواج  له ساااااان عا شااااااه« بااااااه مسااااااأیله عقاااااالبااااااه وساااااا » ای بااااااا عنااااااوانبرنامااااااه
 .مفید بوده و شا سته نشر استپرداخته است که بسیار زیبا و 
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 :قریوهی بنیحادثه
 کننااادمیتشاااکیک ایجااااد  هاااا و م حااادانی کاااه در ماااورد رساااول هللادر میاااان ن ااارانی

 اه برخاادا و پناا قری ااه را کشااته اساات  ع است که ا شااان کودکااان یهااود بنیاین ادعا شا
 بررس ی این ادعا به شرح  یل است: اّما؛ انجام داده اندگری و خشنوت وحش ی
کااااه خیاناااات زشاااات آنااااان در باااادترین و  نگااااه کناااایمقری ااااه بایاااد بااااه ساااابب قتاااال بناااای  -1

قااریش در  مدینااه از سااوی احاازاب دقیقااا در وقتاای کااهتاارین شاارایا ممکاان بااود؛ سخت
را در ایااااااان شااااااارایا ساااااااخت و  رساااااااول هللا وعهاااااااد فیماااااااا باااااااین خاااااااود و محاصاااااااره باااااااود.

تاار از کااالم ال اای باارای آن نیساات: استینایی نقض کردنااد؛ وضااعیتی کااه توصاایف دقیااب
 وبل

ل
لااااااا قل

ۡ
ت  ٱل

َ
غااااااا

َ
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َ
 شاا
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ۡ
 ز لاا

ْ
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ل
ز لاا

ۡ
ل
وَن َوزل ناال ۡؤم 

ل ۡ
َي ٱ  لاا 

َ  ٱۡبتل  11الاا 
  :همممما ی= دشمممممنان در غممممزوۀ احممممزاب  از یسمممممت  کممممه آنهنگامی[ »11-10]ا حاااازاب

بممالی یشمممهر  شممما و از یسممممت  اممایین یشمممهر  تمممان بممه سممموی شممما آمدنمممد یو شمممما را 
همما بممه ت  خیممره شممد، و دلها یاز شممدن و حشمم م اصممره کردنممد  و زمممانی را کممه چشممم

بردیمممممدآنجا بمممممود کمممممه مؤمنمممممان هممممما رسمممممید، و گممممممان همممممای گونممممماگونی بمممممه هللا میحنجره
«. و اینگونااه بااه زنااان و کودکااان مساالمانان  آزمممایش شممدند و بممه نمماتی تکممان خوردنممد..

 قتل را دارد؟   جز  استحقاق چیزی  ، آیا خیانت در مدینه تعرض نمودند، 
بلکااااه از قتاااال و کشاااا ن کودکااااان و  ،را نکشااااتند قری ااااهکودکااااان بناااای رسااااول هللا -2

شااان کشااته شاادند. چنانکااه در لفاا  حاادیض بخاااری و زنااان ن اای کردنااد؛ و تنهااا مااردان
ْم : »گویااادمیمسااالم آماااده کاااه ساااعد بااان معاااا   هٱ

ٱ
ت
ه
اَتل

ه
قممم له مٱ

ه
تممم

ْ
ق

ٱ
 ت

ْ
ن

ه
:  عنااای حکااام مااان در 1«ت

 شان کشته شوند. مورد آنها این است که جنگجویان
گروهااای باااوده اسااات، برخااای باااه صاااورت مساااتقیم و برخااای باااا  نقاااض عهاااد و پیماااان  -3

 . برای همین مجازات هم گروهی بود.خود آن را نقض کردندسکوت رضایت و 
 با ص یه  ازدواج رسول هللا
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کشااته  همبس ر شااده کااه شااوهرش در همان روزی با صفیه گویند: پیامبرآنان می
ا .! ماندناادن)پا  شاادن( رحاام شااد! و منت اار اسااتبرا  ایاان جااز اف رایاای محااض نیساات  امااّ

در ایاااان زمینااااه وارد شااااده، بخاااااری و مساااالم  بااااا وجااااود اینکااااه بااااا چیاااازی کااااه در روایااااتو 
بااه آن  عااده ای هاام شااا ع و رایااج اساات و مااروجین شاابهات،در میااان  اّما مخالف است

لف  داستان در  اّماباشد. ضعف نقد عل ی می به خاطر اش متأثر شده اند. و همه
ی صااااحی  بخاااااری از ا  َبنااااَ

َ
ْت ف

ه
ا   َحلاااا

ْوحااااَ ده الره ا سااااَ نااااَ
ْ
غ

َ
ی َبل ا َحتااااه هااااَ َرَج ب 

َ
خاااا

َ
یاااان قاااارار اساااات: »ف

ا« هااَ ب 
خممارج شممد تمما اینکممه بممه سممد روحمماۡ یمکممانی در نزدیکممی مدینممه   پممس بمما صمم یه: »1

«. و ص یه از عادن ماهانه ااک شد، آنگاه با وی هم سممتر شممدبعد از اینکه رسید و 
  2صفیه ت ری  شده است. ه گذراندندر لف  مسلم به عّد 

 چیاازی جاااز رضااایت و خوشاااحالی او از ازدواج بااا رساااول هللا هم نااان کااه از صااافیه
نقل نشده است و می بینیم کااه از طاارف وی روایااات و اخباااری هاام از رسااول هللا نقاال 

رفاات و ناازد ا شااان می ، صاافیهنااددر اعتکاااف بود بلکااه وقتاای رسااول هللاشده اساات. 
 .3گفت؛ چنانکه در صحی  بخاری آمده استمی با ا شان نشسته و سخن

ا اگاار گفتااه شااود: اگااار صاافیه اع راضاا ی هاام داشاااته، نقاال نشااده، بلکااه خاااالف آن  امااّ
از آنااان  نقاال شااده اساات. پاسااخ ایاان اساات کااه: موضااع برخاای از زنااانی کااه رسااول هللا

چنانکااه در صااحی  بخاااری  .خواستگاری نموده و پاسخ منفی دادند، نقاال شااده اساات
یااک از همسااران  نمااودم کااه کاادام سااؤال: از زهااری گویاادمیاعی روایت اساات کااه از اوز 

باارای  : عااروه از عا شااهفرمودنااد کااه از او بااه خداونااد پناااه بردنااد؟ بودنااد رسول هللا
و رساااول  آمااد ون ناازد رسااول هللاجااَ  دخ اار: وقتااای هماان روایاات نمااوده کااه ا شااان گفتاا 

بااااه وی هاااام  رساااول هللا باااارم. اه ماااایفااات: از تااااو بااااه هللا پنااا باااه او نزدیااااک شااااد، گ هللا
« :» ْهلااا   

َ
أ ، الَحقااا   ب  يمَّل َع ااا  ت  ب 

ْ
ذ ْد عااال قاااَ

َ
ان بممه بزرگمممی انممماه بممردی، بمممه خمممانوادهفرماااود: »ل

 .  ٤(«ان بازگردمل   شو ینزد خانواده
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 شبهاتی ایرامون تشریع اسالمیباب چهارم : 

 

از آنهااااا  هاااادفکااااه شاااابهاتی  .هم نااااان در نااااوع اول از انااااواع شاااابهات معاصاااار هسااااتیم
در چهااار باااب خالصااه م کااه بیااان کااردی .جویی و طعنه زدن به اصاال اسااالم اسااتعیب

 است با عنوان: شبهاتی پیرامون تشریع اسالمی. آن این باب چهارم میشود و
 :و از مهم رین ایرادات وارده در این بخش میتوان به این سه مورد اشاره کرد

 .ادعای م لومیت زن در اسالم -1
 است. تروریسمجهاد، دین خونریزی و  خاطر فریضهدعا که اسالم به این ا  -2
 های شرعی.گری در حدود و مجازاتادعای وحش ی -3
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 اسالمی اول: ادعای مولومیت زن در سالهم
 کنناادمیی م لومیت زن به تعدادی از تشریعاتی اسالمی اسااتدالل لهآنها در مسأ   

هاااااای اشاااااتباهی کاااااه برخااااای از اناااااد؛ و هم ناااااین باااااه عاااااادتکاااااه حکمااااات آنهاااااا را نفهمیاااااده
 .دهندمی؛ و از روی جهل یا تدلیس به شریعت نسبت شوندمیمسلمانان مرتکب 

بااااه  دانشاااامندان اسااااالمیانااااد و بساااایاری بااااه شاااابهات پیرامااااون زن در اسااااالم پرداختااااه
هااا و هااا و ساامینارها و سااخ رانیهااا و کتااابوارده در قالااب مقاااالت و پااژوهش یااراداتا 

ی اساااالمی مملاااو از ؛ چنانکاااه کتابخاناااهگاااویی پرداختاااه اناااد پاساااخ باااه  ی عل ااایهااااپاارو ه
 است.در این باب سم ی و ب ری و نوشتاری تولیدات 

-با اینکه به اندازه است.ی میرا  زن قضیه  بخشج در این  از مهم رین اشکاالت رای
بااااه آن ت ااااویر کامل(تااااه و در کتاااااب )و مناقشااااه صااااورت گرف ی کااااافی در ایاااان زمینااااه ردّ 

اما به خاطر مشهور بودنش در گفتمان غربی برخالف میل قلبیم در ، ام پاسخ داده
 تکرار مکررات ولی دوباره آن را مطرح میکنم.

باشااااد. : اینکااااه میاااارا  زن ن ااااف میاااارا  ماااارد اساااات، نل اااای در حااااب او ماااایمیگوینااااد  
 پاسخ به این شبهه از چند جهت است:

در حااااالتی ارثاااای کااااه بااااه زن داده پاااایش ماااای آیااااد  .داردهااااای متعااااددی حالاااات، میاااارا  -1
و در . در حااالتی میاارا  زن و ماارد بااه یااک میاازان اساات. باشاادبیش از سهم مرد  شودمی

-و در حاااالتی ساااهم زن کم ااار از ساااهم مااارد مااای بااارد.ی زن ار  بااارده و مااارد ار  ن ااایحاااالت
 .باشد

خ ااار در اینجااااا از ماااثال اگااار زنااای بمیااارد و فقاااا شااااوهر و تنهاااا دخ ااارش باااا ی بمانناااد، د
مااااادر و فرزناااادانی و اگاااار  سااااری بمیاااارد و پاااادر و شااااوهر ایاااان زن بیشاااا ر ار  ماااای باااارد. 

، در ایااااان صااااورت ساااااهم پااااادر و مااااادر از ار  او یکساااااان خواهناااااد باااااود. داشااااته باشاااااد
سل فرمایااد: هللا متعااال ماای همانگونااه کااه دل ا ٱلساآ مااَ ۡنهل د  ّم  حاا 

َٰ
ّل  َو

ل
كاا ه  ل 

َبَوجااۡ
َ
]النسااا :  َو  

«. بااااا  باشممممدو بممممرای هممممر یممممک از اممممدر و مممممادر وی ی= میممممت  یممممک ششممممم از ترکممممه می» [11
  فرمایاااد:  دانااایم در هماااین آیاااه مااای اینکاااه مااای 

َ
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َ
نی

ل ۡ
  ٱ 

ّ
لل حاااَ 

ۡ
ثااا   [ 11]النساااا :    ر  م 
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ا «.  سهم پسممر، ماننممد سممهم دو دختممر اسممت »  له جاهاال و  گویااا آنااان نساابت بااه ایاان مسااأ   امااّ
هااایی کااه میاارا  زن و ماارد  زننااد. و از دیگاار حالاات ا بااه جهالاات ماای خبرنااد یااا اینکااه خااود ر بی 

ل   فرمایااد:  باشااد، حااالتی اساات کااه هللا متعااال در مااورد آن ماای یکسااان ماای  اَن َرجاال
َ
ن كاا َو  
 
َ
 و

ْ
ا و  انل

َ
ن كاا  ٌ

َ
 فاا

سلَۚ دل ا ٱلساآ مااَ ۡنهل د  ّم  حاا 
َٰ
ّل  َو

ل
كاا ل 

َ
ت  ف

ۡ
خاا

ل
ۡو و

َ
َخ و

َ
ۖ  و هل

َ
 َولاا

 
ة
َ
َرو و  ٱمااۡ

َ
 و

 
 

َ
لاا
ََٰ
ل
َ
 ك

ل
وَر  ن ياال َر ماا 

َ
َاا

ۡ
 

ض  
ل

لاااا
ٓ
ي ٱلث  فاااا 

 ل
 
ا
َ
َرك

ل
ۡم شاااا هاااال

َ
َ  ف لااا 

ََٰ
     : برنمممد،  و اگمممر ممممرد یممما زنمممی کمممه از او ارش می » [ 12]النسااااا

اللممه ]= بممدون اممدر و مممادر و بممدون فرزنممد[ باشممد و یممک بممرادر ]مممادری[ یمما یممک خممواهری  
ه
ک

کممه[ اسممتد و اگممر ]بممرادران ]مممادری[ داشممته باشممد، بممرای هریممک از آنممان یک  ره
ه
و    ششممم ]ت

سمموم ]از  خممواهران مممادری میممت[ بممیش از ایممن ]دو ن ممر[ باشممند، در ایممن صممورن، در یک 
 ترکه[ شریکند . 

ااساات،  دو براباار ار  زن  تهرچنااد ار  ماارد در برخاای حاااال  -2   امااّ
 
اساات مور  مااأشاارعا

کااه وقتاای بااا زناای ازدواج کاارد بااه وی مهریااه بدهااد هم نااان کااه مااأمور بااه پرداخاات نفقااه 
آیااا باااز هاام دو براباار  ی اساات ولااو آن زن ثروتمنااد هاام باشااد.زن در طااول زناادگیش بااا و 

 ؟شودمیدیده  ی و نلمبودن میرا  مرد نسبت به زن، زیاد
به این برمیگردد که این نیمه بودن سااهم زن از ار  در براباار  این اع راض منشأ -3

حااال آنکااه ایاان  بااین زن وماارد در هاار چیاازی اساات. آنان مخالف با قانون مساوات ،مرد
عاااادل  باااا مخاااالف باااه تبااااعو  باااودهمخااااالف  ایااان دو جااانس طبیعااات ترکیاااابباااا  مسااااوات

اساات، مااادامی کااه  واحکااام تساااوی زن و ماارد در تشااریعات ، اصاالدر اسالم. اما است
-مخاااالف باااا طبیعااات زن یاااا آن اااه م ااا حت وی را باااه دنباااال دارد، نباشاااد. چنانکاااه مااای

بااااه  وی  زنانااااهنیاااااز  و ایاااان بااااه ساااابب دهاااادمیبیناااایم حااااب آراسااااته شاااادن بااااا طااااال را بااااه زن 
ا؛ اسااتآراسته شدن و زیبایی بااا زیااور آالت  له را در مااورد مااردان ممنااوع همااین مسااأ امااّ

 در حااب مااردان بااه هنگااام واجااب شاادن آنتاار  جهاااد  ،قاارآن و ساانت هم نین .کندمی
و هشاادارهایی را صااادر کاارده اساات ولاای باارای زنااان اینگونااه محکااوم نمااوده بااه شاادت  را 

ا نیسااات. : گویااادمیمنین عا شاااه روایااات نماااوده کاااه ا اااؤ ّ ر صاااحیحش از امّ م بخااااری داماااّ
اهمماد : »1فرمااود: »جهااادکم الحاا « وا شااان اجااازه گاارفتم باارای جهاااد از رسااول هللا

: »حااادیض عا شاااه بااار ایااان مسااااله داللااات گویااادمی«. ابااان بطاااال  شمممما زنمممان  ممم  اسمممت
 شااما حاا  اساات« »جهااادفرماید: اینکه می اّماکه جهاد بر زنان واجب نیست؛  کندمی

 
1 - (2875 .) 
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نااااد باااه صااااورت داوطلبانااااه در جهااااد شاااارکت داشااااته توان یدلیلااای باااار ایاااان نیسااات کااااه ن
 . 1باشند؛ بلکه به این معناست که جهاد بر آنان واجب نیست«

ا باااا نگااااهی گاااذار باااه ، سااار مااای زنناااد کاااه نااادای مسااااوات مطلاااب زن و مااارد را  کساااانی اماااّ
ا در عرصاااه هاااای مختلاااف واقعیااات زندگیشاااان خاااواهیم دیاااد کاااه خاااود باااه ایااان شاااعاره

. به عنوان مثااال، در کرساا ی ریاساات دولاات، بااه هاای  وجااه نساابت زنااان پایبند نبوده اند
داننااد جاانس ماارد باارای جهاات اساات کااه ماایایاان مااردان قاباال مقا سااه نیساات؛ آیااا از  اباا 

در برابااااااار شاااااااهوت  از زن اسااااااات؟ یاااااااا اینکاااااااه مباااااااادی و شعارها شاااااااانایااااااان کاااااااار توانااااااااتر 
بااااوده و باااای اساااااس و الکاااای مساااااوات ناااازد آنااااان  شااااعارینکااااه ؟یا ا فروپاشاااایده مراناااایحک

 ؟فقا برای فریب مردم است
و محققاناااااه باااااه ساااااخنان مااااادعیان فراگیااااار نقاداناااااه،  یاز جهااااات دیگااااار، اگااااار باااااا نگااااااه

و  ب ردازیم، شکافهای موجود در گفتمانشااان را کشااف کااردهم لومیت زن در اسالم 
 : 2، از جملهنندخواهیم فهمید که دست به تزویر و فریب کاری می ز 

آنهااااا برخااااورد ناشا ساااات و نا انااااه برخاااای از منتساااابین بااااه اسااااالم در حااااب زن را بااااا  -1
 اصل احکام و دستورات دینی، خلا میکنند.

به عنوان مثال، زمانی که ولی و سرپرست زنی با اجبار و اکراه او را به ازدواج مااردی 
ن مساااله را بااه اسااالم نساابت  سااندد، آنهااا ایاا را ن اای وی ازدواج بااا  ،دخ اار آورد کااهدرماای

نکااه دیاادگاه ، مساالمان اساات. حااال آ دهاادمی؛ چون کس ی که این کار را انجام دهندمی
درست و صحی  و مطابب با واقع این است که این عادت از جمله مواردی است که 

ثابااااات اسااااات کاااااه  اساااااالم از آن ن ااااای کااااارده اسااااات؛ در حااااادیض صاااااحی  از رساااااول هللا
 ل ا 

َ
ْنك

ل
َن«: »فرمودناااااد: »ال تااااا

َ
 

ْ
َتأ ساااااْ

ل
ی ت رل َحتاااااه

ْ
كااااا ب 

ْ
 ل ال

َ
ْنك

ل
َمَر، َوال تااااا

ْ
َتأ ساااااْ

ل
ی ت مل َحتاااااه  

ياااااّ
َ
زن بيمممموه  

«. گفتناااد: شمموند-اش نكمماح داده ن مممیبممدون مشممورن بممما او و دختممر بمماكره بمممدون ااممازه
َت«: » ی دخ ر با ره چگونه است؟ فرمود:اجازه

ل
ْسك

َ
ْن ت

َ
 3«.اينمه سمون نمايد»و

در  کاااهیری کاااه اساااالم بااارای زن در ن ااار گرفتاااه اسااات آناااان جواناااب اح ااارام و تقاااد -2
ی نمیتواناااد از آن بهاااره مناااد شاااود را نادیاااده میگیرناااد. تاااا هااای  مکاااان و زماااان و سیسااات 

کاااه حاااب ماااادر در بااارد له اااای مااایباااه ایااان مساااأ را خواناااده باشااادقااارآن  یکاااه هرکسااا  جاااایی
در کناااار نیکااای کاااردن باااه ماااادر  مااای باشاااد. ودساااتور باااه پیاااامبرشمرتباااه بعاااد از هللا و 
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َدۡين  : دساااااتور بااااااه توحیااااااد  کااااار شااااااده اساااااات لاااااا 
َوَٰ
ۡ
اهل َوب  ل يااااااه    

ه 
ال    

ْ
ا و  دل ۡعباااااال

َ
 ت

ه
ال

َ
َ  و یَٰ َربااااآ زاااااا َ

َ
َوق

ا ن  ۡحساااااََٰ     : ِساااااارا و اروردگمممممارن یچنمممممین  مقمممممرر داشمممممته اسمممممت کمممممه: امممممز او را [ »23]ا
ویب  وتشااویب بااه سپاسااگزاری مااادر در کنااار تشاا «.  نپرسممتید، و بممه اممدر و مممادر نیکممی کنیممد

َدۡيَ  :  وماای فرمایااد    کر شده است   دا به سپاسگزاری از خ  لاا 
َوَٰ ي َول  ۡر لاا 

ل
ك

ۡ
ن  ٱشاا

َ
]لقمااان:    و

کَر ممممممممن و امممممممدر و ممممممممادرن را بمممممممه امممممممای آور »   [ 14
ٱ

م بخااااااااری در صاااااااحی  خاااااااود از  ا امااااااا «. و  شممممممم
آمااااد و گفاااات: ای رسااااول    : مااااردی ناااازد رسااااول هللا گویااااد می کااااه    کنااااد می ابااااوهریره روایاااات  

ديگران سزاوار اين است که با او خااوش رفتااار باشاام؟ ا شااان  ، چه کس   بيش از  خدا 
  :» َ مااااااآ

ل
َ «: »ماااااااادرت«. آن مااااااارد گفااااااات:  اااااااس از او چاااااااه کسااااااا ی؟ فرماااااااود: »و مااااااآ

ل
فرمودناااااااد: »و

َ «: »مااادرت«. بااار دیگاار پرسااید:   ماآ
ل
»مادرت«. آنگاه وی گفاات: ساا س چااه کساا ی؟ فرمااود: »و
وَك«: »س س پدرت«.  بل

َ
مه و

ل
   1س س چه کس ی؟ فرمود: »ث

آنان به تخفیفاتی که در بعز ی احکام برای زنان لحاااا شااده در کنااار تشاادیدی  -3
چنانکاااه ، تااوج ی نمیکننااد. وارده شااده  کااه باار مااردان متناسااب بااا وضاااعیت هاار کاادام

باااارای زن پوشاااایدن حریاااار و زن جاااایز اساااات و باااارای مااااردان حااارام.  پوشااایدن طااااال باااارای 
ی بااه عنااوان نفقااه کااردن مااالخاارج باارای ماارد  ریشم جایز است و برای مردان حاارام.اب

برای زن انفاااق  اّماباشد،  هم ثروتمندش دائ ی همسرش واجب است هرچند همسر 
 شوهرش واجب نیست. ای کردن بر 

تاارین اقااوال  بنا باار صااحی  –واجب است  در نماز جماعت مسجد حضور  ای مردبر 
 این مساله بر زن واجب نیست. اّما –فقها 

 شان خیر.و از زنان شودمیه از مردان غیر مسلمان جزیه گرفت
جزیااه  دیوانااه: »از کااود  و زن و گویاادمیدر کتاااب »احکااام اهاال الذماا «   «اباان قاایم»

باشاااد«. و اباااان منااااذر ی اربعااااه و پیااااروان آنهاااا ماااایه؛ و ایااان مااااذهب ائمااا شااااود یگرفتاااه ن
«. و ابااااااو محماااااد در »ا غناااااای« : »در ایااااان مااااااورد اختالفااااای از آنااااااان ساااااراا نااااادارمگویااااادمی
 .2«بینم: »در میان اهل علم خالفی در این زمینه نمیدگویمی
تبعات منفی فراوانی که بر نادیده گرف ن این دستورات و احکام ال اای باارای آنها  -4

 زن، ایجاد میشود را نادیده میگیرند.

 
 (. 5971صحیح بخاری ) - 1
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هااا جنیناای اشاااره نمااود کااه ساابب ی میلیااون بااه سااقا ساااالنه تااوانمیبااه عنااوان مثااال 
ا ایاان همااه جنااین حااب حیااات ندارنااد؟ بااه کاادامین گناااه آی.آنهااا روابااا غیاار شاارعی اساات

 .؟شوندمیکشته 
 
 
 
 

 شبهان ایرامون اهاد و قتال در اسالمبخش دوم: 
 

بااارای غیااار مسااالمانان خیلااای اهمیااات و حساسااایت دارد و در ماااوردش زیااااد  بخاااش ایااان
گنجااااد؛ بلکااااه در ایاااان مخت اااار ن اااای ی جوانااااب آنپاااارداخ ن بااااه همااااه صاااحبت میکننااااد.
نکااااات، بااااه بررساااا ی  ایاااانرا بیااااان میکاااانم کااااه الزم اساااات آن را باااادانیم.  نکااااات روشاااامندی 

بااه خاااطر فریضااه جهاااد، در اسااالم  تردیاادافکنان گفتماااندر  اشااتباه و تزویاارجوانااب 
 می پردازد:

هااااای جهااااادی جهاااااد در اسااااالم، عملکاااارد جماعاااات فریضااااهمبنااااای ت ااااور آنااااان از  -1
بلکااااه  و نااااه عل اااای.روشاااامند اساااات ایاااان حکاااام نااااه  منتسااااب بااااه اسااااالم اساااات.  معاصاااار 

صحی  این است که گفته شااود: ایاان گااروه هااا بایااد بااه میاازان اسااالم عرضااه شااوند نااه 
اینکه میگوئیم باید با توجااه بااه اسااالم ایاان  شود.وقضاوت  اینکه اسالم با آنها معرفی

بااااار قااااارآن و سااااانت پیاااااامبر  جهاد شاااااانشاااااوند  عنااااای رفتاااااار و حرکاااااات  داوری گاااااروه هاااااا 
آن باااااود پذیرفتاااااه شاااااود و هااااار چاااااه مخاااااالف باااااا آن باااااود  عرضاااااه شاااااود. واگااااار موافاااااب باااااا

 شود نه به اسالم. منسوب مسَٰولیتش بر عهده بانیانش بوده و به آنان 
آیاااا بااااا توجاااه بااااه  کااااه: بایاااد از تردیااااد افکناااان پرسااااید ایااان اساااتی کااااه ساااؤال: در مقابااال

کمونیساااتهای م حااادی کاااه در زماااان معاصااار ماااا شااانیع تااارین جنایاااات را مرتکاااب  خااااطر
اینکااه چااون یااا  ضاارند حکاام کننااد کااه: الحاااد، منشااأ تروریساام و جاارم اساات؟شدند حا

 شونده شخص ی غیر مسلمان است، موازین و معیارها تغییر پیدا میکند؟ همحاکم
اساااالمی را نمیدانناااد یاااا در احکاااام جهااااد  نااارمش و ماااداراتجواناااب رحمااات و آناااان  -2

 خود را در قبال آن به نادانی می زنند.
، دلیاال واضااح اسالمی برگرفته از ن و  وحی قرآن و ساانت به عنوان مثال، قانون 

هااادف قااارار دادن عمااادی زناااان وکودکاااان جاااایز نیسااات و  و قااااطع دارد باااا ایااان مفااااد کاااه
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ناااص صاااری  و واضاااحی دارد کااه اگااار شاااخص کاااافر در اثناااای جناااگ از . و 1حاارام اسااات.
وناااص واضااحی وارد اسااات مبنااای براینکاااه  2کفاارش دسااات کشاااید، کشااتنش حااارام اسااات

 3خص ی کافر یا اهل کتاب جزیه بدهد میتوانااد باار دیاان و آیااین خااود بااا ی بمانااد.اگر ش
چنانکاااه بخشاااش  ٤و بااه صاااراحت خیانااات در مقابااال هااار شخصااا ی را حااارام کااارده اسااات

اجسااااااد  )قطعاااااه قطعاااااه کاااااردن(تحاااااریم مثلاااااه  غاااااذا باااااه اسااااایر را ساااااتا ش نماااااوده و بااااار
ه به ق ااد شاانیدن و هم نین بیان داشته کفار اهل حربی ک ٥کندمیکید دشمنان تأ

پیام و رسالت اسااالمی خواسااتار امااان هسااتند بایااد امااان داده شااده و بعااد از شاانیدن 
قااااارآن و رساااااالت اساااااالم اگااااار مسااااالمان هااااام نشاااااوند باااااه محااااال سکونتشاااااان بازگرداناااااده 

 . ٦میشوند بدون اینکه کس ی متعرض آنان شود
توصاااایه نشاااان از اخااااالق و ارزشااااهای واالیااای اساااات کااااه اساااالم در جنااااگ ، هماااه اینهااااا

 کرده و مانند آن را در جای دیگری نمیتوان پیدا کرد.
ان ها انسانی که در طول تاریخ قدیم و جدید به دساات غیاار مساالمانآنان میلیون  -3

برناااد. واگااار باااا ادیاااان و حکومتهاااا وجهااااتی کاااه ساااربازانش از یااااد مااای را  انااادکشاااته شاااده
مساالمانان و اسااالم  را داشااتند کااه بااابرخااوردی  نین جنایاتی مرتکب شده اند همانچ

خجالاااااات وشاااااارم زاری قطعااااااا قباااااال از اینکااااااه در مااااااورد اسااااااالم صااااااحبت کننااااااد، دارنااااااد، 
 ساکتشان میکرد.

 بعد از  کر این سه مطلب باید بگویم که:
غیااار اساااالم تفاوتهاااایی وجاااود دارد. و نلااام اسااات و در باااین انگیزهاااای جناااگ در اساااالم 

داوند مشروع شده را با که ما جنگی که به خاطر حف  و حراست از دین صحی  خ
جنگی مقا سه کنیم که هدفش دفاع از دینی تحریااف شااده یااا سیساات ی زمیناای و پااو  

 است.
کااااااافران و تساااااالا نا انااااااه و  کااااااردنهاااااادف از جنااااااگ و جهاااااااد در اسااااااالم، ریشااااااه کاااااان 

طغیانگراناااه بااار آناااان نیسااات. بلکاااه هااادف، نشااار دیااان اساااالم و نجاااات بشاااریت از آتاااش 

 
 (. 3015صحیح بخاری ) - 1
 ( داستان اسامه بن زید رضی هللا عنه. 6872(، ) 25بخاری ) - 2
 (. 1731(، صحیح مسلم ) 3159، صحیح بخاری ) 29ی توبه: سوره - 3
 (. 1736(، )1731صحیح مسلم )  - 4
 (. 2474صحیح بخاری ) - 5
 . 6ی توبه: سوره - 6
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ضااعفا  و که بدون رقابت و ن ارت طواغیت حاااکم باار  به آنان جهنم و دادن فرصتی
دیاااان حااااب را انتخاااااب کننااااد. امااااا  کاااار نمونااااه هااااایی در تاااااریخ  ،بااااا اختیااااار و آزادی خااااود

اسااالم کااه بااا ایاان اصااول و مبااادی مخالفاات کاارده انااد بااه معنااای ابطااال دیاان نیساات و 
بلکاااااه باااااه معناااااای تخطااااای از حااااادود ال ااااای اسااااات کاااااه شاااااخص مخاااااالف باااااا آن مساااااتحب 

 ت و سرزنش است.عقوب
و بااااا ایاااان توضاااایحات، سااااخن در مااااورد بااااارزترین شاااابهات کااااه هاااادف از آن طعنااااه بااااه 

  می رسانیم.اصل می باشد را به پایان 
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 نوع دوم: شبهاتی که هدف از آن تشکیک ایجاد کردن 

ابت شرعی است  در ثو

 

و اخبااااری شااارعی اسااات کاااه ابتااادای کتااااب بیاااان کاااردیم کاااه من اااور از ثوابااات: احکاااام 
 و مورد اتفاقشان است. اندکردهاهل سنت و جماعت بدون اختالف به آن تمسک 

 :گرددمیبخش بر  5بسیاری از ایرادات معاصر پیرامون این ثوابت به 
 صحابه و حدود شرعی. –روشمند بودن فهم ن و   –اجماع  –سنت 
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 ی باب اول: شبهاتی ایرامون س ت نبو 

 

در میااان ایاان ابااواب، بیشاا رین ایاارادات و شاابهات پیرامااون ساانت نبااوی اساات و بقیااه 
 گااارددمی باااه ناااوعی باااه آن بااااز

 
حجیااات سااانت مشاااکل  ی افااارادی کاااه در مساااَٰله . و غالباااا

دارنااد در بقیااه ابااواب ماننااد حاادود و اخبااار غیااب و معجاازات و عااذاب قباار و غیااره هاام 
 ایرداتی دارند.

ساانت را خااوب فهاام و ضاابا کنااد و در نقااد ایاارادات حجیت  ی و شخص ی که مسَٰله
وارده برآن توانا شود و بعد مسَٰله ارتباط عقل با نقل و هم نین ارتباط علم تجربی 

زیااااادی اصااااول نقااااد باااار شاااابهات پیرامااااون ثواباااات  تااااا حاااادودبااااا نقاااال را دقیااااب فهاااام کنااااد، 
 است. یاد گرفتهشرعی را 

 :گرددمیمسَٰله بر  6ایرادات وارده بر حجیت سنت نبوی به 
 نیازی قرآن از آن:: اصل  جیت س ت و بی مسئله اول 

نیااازی قاارآن باارای اثبااات ادعااای خااود مبناای باار بیدر سنت نبااوی  شخص تردید افکن 
 . من جمله:کنندمیاز سنت به تعدادی از آیات قرآنی استدالل 

 این فرموده هللا متعال:
     ۡ

َ
ن شااا  ب  مااا 

تاااََٰ ك 
ۡ
ي ٱل ا فااا 

ناااَ
ۡ
ط ره

َ
ا ف مممما در کتممماب یلممموح م  ممموظ  همممیچ [38 -نعاااام]ا  ماااه

 .چیز را فرو گذار نکردیم
مااا بعااد از قاارآن نیاااز بااه  کناادمیتر از این آیه وجود دارد که بیان گویند: آیا واضحمی

 کتاب دیگری نداریم؟
لااوح املحفااوا اساات نااه قاارآن بااه دلیاال  ،در پاسااخ بایااد گفاات: من ااور از کتاااب در آیااه

 : دفرمایمیسیاق خود آیه که 
  ك

ۡ
ي ٱل ا فاا 

نااَ
ۡ
ط ره

َ
ا ف مَۚ مااه

ل
ك

ل
ال

َ
ۡمثاا

َ
َم و مااَ

ل
 و

ه 
ال َجَناَحۡيه      ب 

یرل ر  َيط  م 
 ََٰ
 ط

َ
ۡرض  َوال

َ ۡ
ي ٱ  به   ف 

 
ن َدا ب  َوَما م 

تااََٰ
وَن  رل

َ
ۡحش ۡم يل ه  ىَٰ َرّب 

َ
ل    

مه
ل
َۚ ث    ۡ

َ
ن ش  ای در زمین نیسممت، و هیچ ان بده [38-]ا نعام 3٨م 

هممایی ماننممد شممما کنممد، م ممر اینکممه امتال خممود اممرواز میای کممه بمما دو بمم نه هممیچ ارنممده
هستند، ما در کتاب یلوح م  وظ  هیچ چیز را فرو گممذار نکممردیم، سممرس بممه سمموی 

 .گردنداروردگارشان م شور می
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 :فرمایدمیاین آیه مانند این قول هللا متعال است که  و 
  

ه
ى ٱَّلل

َ
 َعل

ه
ال ۡرض    

َ ۡ
ي ٱ  به   ف 

 
ن َدا ب   َوَما م 

تااََٰ ي     فاا 
 
ّل

ل
 ك

َۚ
ۡسَتۡوَدَعَها َها َومل ۡسَتَقره مل مل

َ
َها َوَيۡعل

ل
ۡزق ر 

ین   اى در زمممین نتسممت م ممر ]اينمممه[ روزغممش بممر عهممده یو همميچ ان نممده [6-هااود] ٦ٓمباا 
دانممممد همممممه ]اينهمممما[ در كتمممماب  روشممممن ]او[ قرارگمممماه و م ممممل مممممردنش را ممممم خداسممممت و 

 ]ث ت[ است .
ای و قرارگاااه و محاال مااردنش در لااوح املحفااوا ثباات نبناادهوزی هاار جزق و ر چرا که ر 

و بااه فاارض اگاار بپااذیریم کااه من ااور از کتاااب در اینجااا قاارآن ه در قاارآن. شااده اساات ناا 
 را در باااااز هاااام دلیلاااای بااااارای اسااااقاط حجیاااات ساااانت نیساااات کااااه توضااااایحش امااااا ،اساااات

 شان بیان خواهم نمود.استدالل دوّم 
 : فرمایدمیتعال است که این آیه هللا ماستداللشان به دلیل دوم: 

    ۡ
َ

ّل  ش 
ل
ك  

ّ
ا ل ن 

َٰ
ۡبَي َب ت 

َٰ
َت ك 

ۡ
ۡيَ  ٱل

َ
َنا َعل

ۡ
ل زه

َ
و ايممن كتمماب را كممه روشممن ر هممر [. 89]النحل:  َون

 چیزى است بر تو نازل كرديم.
  گویند: چونکه قرآن روشنگر هر چیزی است  س چه نیازی به سنت داریم؟می

 یم:گویدر پاسخ به این استدالل می
دسااتور داده و از  های قرآن این اساات کااه بااه تبعیاات از پیااامبرجمله روشنگری از 

 آن را  تاااااااوانمیقااااااارآن  کاااااااه در جاهاااااااای متعاااااااّددی از دهااااااادمیمخالفااااااات باااااااا وی هشااااااادار 
 های عماااوم آماااده اسااات کاااه مشااااهده کااارد. برخااای از آن باااا صااایغه

 
آن را  تاااوان ین اصاااال

 مخالفت با قرآن کریم.  عنی حمل برخ و  کرد و در نتیجه مخالفت با رسول 
ا» در تفسااااایر ایااااان آیاااااه کاااااه منکااااارین حجیااااات سااااانت باااااه آن اساااااتدالل  «م بیضااااااوری اماااااّ
ۡ    : فرمایدمی  کنندمی

َ
ّل  ش 

ل
ك  

ّ
به شکلی مف ل در   : یا عنی برای همه امورات دین ل

همااااراه ارجاااااع آن بااااه ساااانت و بااااه در مسااااائلی دیگااار  وکلاااای و یااااا مخت اااار 1برخااای مسااااائل
  2.3قیاس

 :کندمیاین آیه را اینگونه تفسیر  «روح ا عانی»هم در  «آلوس ی»م اّما

 
 مانند ارث وطالق - 1
 مانند تفاصیل نماز و زکات - 2
نوار ال 3

 
ويل البيضاوي ج. ا

 
سرار التا

 
 237ص  3تنزيل وا
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روشنگر بودن کتاب به این شکل است که برخی مسائل را به طور من و  بیااان »
تبعیاات از  چاارا کااه مساالمین بااه ؛کاارده یااا اینکااه مااواردی را بااه ساانت ارجاااع داده اساات

 : اند و در موردش هللا متعال فرمودهدستور داده شده پیامبر
 

َهَو َٰ 
ۡ
بل َعن  ٱل  . گویدو از روی هوای ن س نان ن ی [3-النجم] 3َوَما َينط 

 و در مسائلی هم امر به تبعیت از اجماع مسلمین شده است : 
 یَن ن  ۡؤم 

ل ۡ
يل  ٱ اااااا ب 

َر ساااااَ یااااااۡ
َ
ۡع غ بااااا 

ه
و ]راهمممممر[ غیمممممر راه مؤمنمممممان در امممممتش [ 115-النساااااا ] َوَجت
   1«گیرد.
ا ۡ  )معناااااااای  :فرمایااااااادمی «لقااااااادیرفااااااات  ا »در  «شاااااااوکانی»م اماااااااّ ْذ

ه
َ یممممممک

ل 
ٱ

ا َلكمممممم
ا

انمممممم (  عنااااااای َتْ يه
بساایاری از احکااام بیااان شااده و مااا  ،روشاانگر هاار چیاازی اساات باادین صااورت کااه در آن

 2بقی آن به سنت ارجاع داده شده است. 
 : این فرموده هللا متعال: دلیل سوم

ا م 
َ
ي َحك ۡبَتا 

َ
  و

ه
ۡیَر ٱَّلل

َ
غ

َ
ف

َ
یام ر ب و:  آیا غیر هللا را بممه داوری یای ا [114-]ا نعام  و

 طلب کنم؟ز
 اای غیاار از خاادا را قاارار داده، شااما بااا تبعیاات از ساانتماای گوینااد: 

َ
ایااد و ایاان شاار  َحک

پیااروان ساانت را مشاار  و کااافر  ،است. به همین خاطر بساایاری از ایاان منکاارین ساانت
اساااطوره  . از خیاااال وکننااادمیتبعیااات  دانناااد باااه ایااان خااااطر کاااه از سااانت پیاااامبرمی

ترین چیزهاااایی باشاااد کااااه در بلکاااه ایااان حقیقتااای اسااات کاااه شااااید از عجیاااب ،گاااویمن ی
 میان مردم وجود دارد.

 
 
ن ر و سااطحی یااب و بساایار تنااگغر  عجیب و ،منکر سنت  همین قرآنیهای ولی اتفاقا

ی ولاااا  ،هساااتند. هااار چنااااد کاااه دوساااات ناااداریم در برابااار مخااااالفین اینگوناااه صااااحبت کااانم
قناعاات و باورشااان بااه عقایااد  گااویم. ام اینگونااه میز آنان دیاادهچون چیزهای عجیبی ا 

از آنها از من درخواست مباهلااه یکی  حّتینوس است. امأباطلشان خیلی غیرعادی و ن
 کرد در حالی که یکی از جاهل رین افراد تشریف داشتند.می

 یم پاسخ بدهیم:توانمیعلی کل حال به این استداللشان از چند وجه 
کاااه حاکماااان و داورانااای قااارار  دهااادمی متعاااال در قااارآن باااه صاااراحت دساااتور : هللااول 

 :فرمایدمی قضاوت کنند. و دهند که در بین مردم با عدل حکم و

 
لوسي )  1

 
 (. 214/  14. روح المعاني لال

 ( 187/ 3. فتح القدير للشوكاني )  2
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ا هاااَ ۡهل 

َ
ۡن و  

ا ماااّ مااا 
َ
ه   َوَحك ۡهلااا 

َ
ۡن و  

ا ماااّ مااا 
َ
 َحك

ْ
وا

ل
 ۡبَعث

َ
ا فااا ماااَ ه  َقاَق َبۡين  ۡم شااا  تل فاااۡ ۡن خ  ]النسااااا :  َو  

دائی میممان آن دو یزن و شمموهر  بممیم داشممتید، پممس داوری و اگممر از اخممتالف و امم [. 35
 .از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن یتعیین کنید و  ب رستید

ا و  مااا 
َ
 اگااار دقااات کنااایم کلماااه )َحك

 
باااه هماااان ترکیاااب و لف ااای کاااه در آیاااه ماااورد  ( دقیقاااا

 استداللشان آمده،  کر شده است.
 :دهدمیمانان هم نین در آیاتی دیگر همین دستور را به مسل

  ۡم
ل
نك َوا َعۡدل  ّم 

َ
ه      ب 

مل
ل
ابممر بممودن  آن [: 95 -ه]ا ائد َيۡحك دو ن ر عادل از شما یبر

 .را تودی  کنند
 : فرمایدمیو 
  ۡدل عااااَ

ۡ
 ب  ل

ْ
وا ماااال

ل
ۡحك

َ
ن ت

َ
اس  و ۡیَن ٱلنااااه م بااااَ تل مااااۡ

َ
ا َحك

َ
کممممه میممممان و هنگامی[ 58 : ]النسااااا َو   

 .داوری کنیدکنید، به عدالت مردم داوری می
 :حال چگونه بین این آیات و برداشتشان از آیه

 ا مااا 
َ
ي َحك ۡبَتاااا 

َ
  و

ه
َر ٱَّلل یاااۡ

َ
غ

َ
ف

َ
یای ایممام ر ب ممو:  آیمما غیممر هللا را بممه داوری [114-انعاااام] و

 طلب کنم؟ز
 ؟کنندمیتوفیب ایجاد 

ت محماااااااد را در کاااااااه شخصاااااا ی از اماااااااّ  دهااااااادمیاگاااااار هللا متعاااااااال مسااااااالمانان را دسااااااتور 
م و داور قاااارار دهنااااد. حااااال آیااااا تبعیاااات از خااااود محمااااداخااااتالف خااااان

َ
در  وادگی، َحکاااا

و قضااااااااوتی اسااااااات کاااااااه انجاااااااام  شااااااار ؟! ایااااااان چاااااااه داوری  شاااااااودمیاوامااااااار و ناااااااواهیش 
 دهید؟! می

دقیقا همان اطاعت از هللا متعال است. همانگونه که هللا  : اطاعت از پیامبردوم
 :فرمایدمیمتعال 

  ۡد قااَ
َ
وَل ف ساال ع  ٱلره طاا 

ن يل َ مااه
ه

اَع ٱَّلل
َ
طاا

َ
که از ایممام ر اطاعممت کنممد ک ممکی[: 80 : ]النسااا  و

 .استدر حقیقت هللا را اطاعت کرده
را باااااه نزاعهاااااا کاااااه اختالفاااااات و  دهااااادمیو هللا متعاااااال در قااااارآن باااااه صاااااراحت دساااااتور 

 : فرمایدمی داوری وی، ارجاع دهند و و رسول 
 ى ٱ

َ
لاااااا    

ٓدوهل رل
َ

ۡ    فاااااا
َ

ي شاااااا  ۡم فاااااا  َزۡعتل
ََٰ

 اااااا
َ
ن ت  ٌ

َ
ول  فاااااا ساااااال   َوٱلره

ه
و اگمممممر در چیمممممزی  [:59]النسااااااا :  َّلل

 .اختالف کردید، آن را به هللا و ایام ر باز گردانید
 : فرمایدمی و 



 

 

147  

 ۡم َنهل َجَر َبيااۡ
َ

يَما شاا وَك ف  مل  
ّ
َحك یَٰ يل وَن َحته نل ۡؤم 

 يل
َ

َ  ال  َوَرّب 
َ

ال
َ
نممه، سمموگند [ 65-]النساااه  ف

م ر اینکه در اختالفان خممویش تممو را داور آورند، ها ایمان ن یبه اروردگارن که آن
 .قرار دهند

 :در تفسیر ابن کثیر آمده است آنگونه که: من ور از این آیه سوم
 ا مااا 

َ
ي َحك ۡبَتاااا 

َ
  و

ه
َر ٱَّلل یاااۡ

َ
غ

َ
ف

َ
یای ایممام ر ب ممو:  آیمما غیممر هللا را بممه داوری [114-انعاااام] و

 طلب کنم؟ز
  1 عنی: بین من و بین شما . 
: معنا ش این است که بین خودم و شما داوری غیاار از هللا رمایدفمی «ابن عاشور »

کنم کااه حکاام و قضاااوتش را در مااورد شااما صااادر کاارده اساات بااه ایاان درخواساات ن اای
  2دشمنان جنایتکاری هستید. : شمامفاد که

انااااد کااااه باااارای حجاااایم نشاااادن فسااااران نیااااز قااااول همااااین دو را گفتهبساااایار دیگااااری از م
 ی کردم.کتاب از  کر آنها خوددار 

از آن بااه بیااان دالیاال حجیاات مااواردی کااه گذشاات نقااد بااارزترین دالیلشااان بااود. بعااد 
 تر کرده باشیم.پردازیم تا بعد از ازاله اشکاالت بنای بحض را مستحکمسنت می

ساانت و اجماااع و عماال مسااتمر و متاااواتر  وجااوه اثبااات حجیاات ساانت هاام در قااارآن و
زیاااااد اسااااات کاااااه در اینجااااا باااااا اخت اااااار  هاااااا بسااااایارمساااالمانان در تماااااامی ع ااااور و زمان

یااال آن خاااواهم پرداخااات و در کتااااب »آیاااا شاااکی در سااانت وجاااود شااادید باااه مهم ااارین دال 
 به شکلی مف ل و گس رده قضیه را مورد بررس ی قرار داده ام. دارد؟«

 :از قرآن
و داور کااردن وی در خ ااومات و  آیات زیااادی وجااود دارد کااه بااه اطاعاات از پیااامبر

. وجااه داللاات ایاان آیااات هاام در ایاان اساات کااه: دهاادمیبااا وی، دسااتور  ن اای از مخالفاات
 مااا هاام مخاااطبش هسااتیم. و ،اناادمخاطااب قاارآن بوده کااه اصااحاب پیااامبرهمانطور 

اساااات و جااااز بااااا تبعیاااات از اخبااااار  از جملااااه خطابااااات قاااارآن آیااااات اطاعاااات از پیااااامبر
ا»ناااه کاااه همانگو   .صاااحی  وارده از وی ایااان اطاعااات و پیاااروی مقااادور نخواهاااد باااود م اماااّ

 :فرمایدمی « در کتاب »جماع العلم«شاف ی
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چااه مردمااان قباال از تااو و چااه  -باارای ادای واجااب ال اای در تبعیاات از اواماار پیااامبر»
آیااا جااز پیااروی از اخبااار وارده  اناادکردهمن ااور افاارادی کااه وی را مشاااهده ن -بعد از تو

 «راه دیگری سراا داری؟
 
ّ
ت سااانت آیاااه ساااوره نساااا  اسااات کاااه هللا متعاااال قااارآن بااارای حجیااا  ی ههم ناااین از ادلااا

 :فرمایدمی
  ول ساااااال   َوٱلره

ه
ى ٱَّلل

َ
لاااااا    

ٓدوهل رل
َ

ۡ    فاااااا
َ

ي شاااااا  ۡم فاااااا  َزۡعتل
ََٰ

 اااااا
َ
ن ت  ٌ

َ
و اگممممممر در چیممممممزی [.59 -]النسااااااا  فاااااا

 .اختالف کردید، آن را به هللا و ایام ر باز گردانید
ۡ    ایاان قساامت 

َ
ي شاا  ۡم فاا 

َزۡعتل
ََٰ
 اا
َ
ن ت  ٌ

َ
.  عناای هاار موضااوعی. ودشاا میشااامل هاار چیاازی  فاا

  ول سااال   َوٱلره
ه

ى ٱَّلل
َ
لااا    

ٓدوهل رل
َ
ایااان  من اااور از ارجااااع بااه هللا، ارجااااع باااه کتاااابش اسااات. و فاا

من ااور ارجاااع  باارای هاار شخصاا ی واضااح و روشاان اساات. هم نااین ارجاااع بااه پیااامبر
بااه شاااخص خودشاااان در زماااانی کااه زناااده بودناااد و باااه سنتشااان اسااات زماااانی کاااه وفاااات 

  ن قضیه مورد اتفاق اهل علم است.. وایاندکرده
من ااااور از ایااان ارجاااااع باااه طااااور  شاااودمیدلیااال اینکااااه گفتاااه : »فرمایاااادمی «ابااان حااازم»

اسااااات، ایااااان اسااااات کاااااه امااااات اساااااالم  باااااه ساااااوی قااااارآن و اخباااااار پیاااااامبر قطاااااع ارجااااااع
و بلکااه تااا روز قیاماات  شااودمیالقول است که این خطاااب ال اای مااا را هاام شااامل متفب

 . 1«داخل در این آیه است شودمیو انس که در وی روح دمیده هر مخلو ی از جن 
باار اینکااه من ااور از ارجاااع بااه هللا  اناادکردهعلمااا اجماااع : »فرمایاادمیهاام  «اباان قاایم»

یااات هم ارجاع به شخ شان در زمان ح ارجاع به کتابش است و ارجاع به پیامبر
 .2و به سنتشان بعد از ممات است«

 س تدلیل  جیت س ت از خود 
ولااای  ،ایااان اساااتدالل البتاااه بااارای کسااا ی مفیاااد اسااات کاااه باااه برخااای از احادیاااض بااااور دارد

ابخش ی را منکر شده و رها کاارده اساات و در تعاااملش بااا آن دچااار اضااطراب اساات.   امااّ
یشخصااا ی کاااه 

ّ
 ،ای نااادارد، ایااان اساااتدالل بااارا ش فایااادهمنکااار سااانت اسااات باااه طاااور کلااا

 مگر در مقام محكوم  ردن. 
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یم: گااویقااد ساانت بااه بعزاا ی از آثااار و روایااات اسااتناد کاارد بااه وی می عناای اگاار باارای ن
بلکه بایااد بااه همااه  ه به آن ایمان داریم استدالل نکن،علیه ما به برخی از ن وص ی ک

 آنها استدالل کنی. و ن و  زیادی هم در اثبات حجیت سنت داریم.
اباای رافااع از از طریب عبیدهللا بن  کنندمیروایت  1که اصحاب س ن یجمله حدیعاز 

 :فرمایدمیکه  پدرش از پیامبر
»ال ولفین وحد م متكَٰا على ارجكتااه، يأتيااه ا ماار ماان اماارق؛ ممااا وماار بااه او ن اا  عنااه، 

نبیممنم یکممی از شممما بممر تخممتش تکیممه » «فيقول : ال ندرق ما وجدنا في  تاب هللا اتبعناها
: ایمممن گویمممدمیت رسمممد کمممه حممماوی اممممر یممما نهمممی اسممم زده و وقتمممی حمممدیمی از مممما بمممه وی می

ایمان مهم نیست. از هر چه در قرآن باشد تبعیت   .«کنیممیبر
صحی  است و در موضوع مورد بحااض فی االه دهنااده اساات و  شاین حدیض اسناد

احمااد  مااماست کااه مااا زاد باار قاارآن ماای باشااد. دال بر وجوب قبول احادیض پیامبر
 که فرمودند: کندمیوجه دیگری را روایت  در مسندشان از مقدام از پیامبر

ال ننممأ توتتممت المتمماب ومثلممه معممه، ال ننممأ توتتممت المتمماب ومثلممه معممه، تل يوشمم  »
رال ي ثنذ شبعانا ع ر تريمته، يقول : عليمم بالقرآن ، فما وادتم فيممه مممن حممالل 

آگااااه باشاااید کاااه باااه مااان قااارآن و هااام »«:فمممأحلوه، ومممما وامممدتم فيمممه ممممن حمممرام ف رمممموه
. نزدیاااک اسااات شخصااا ی را دریابیاااد بااار ساااریرش -دوباااار –ماننااادش، عطاااا شاااده اسااات 

: باااااه قااااارآن تمساااااک جوئیاااااد. هااااار آن اااااه از حاااااالل و حااااارام را در آن گویااااادمیتکیاااااه زده و 
 اسناد این حدیض مشکلی ندارد.  2«یافتید به همان تمسک کنید

 از س اظ ااماع
  .اجماعااات زیااادی هسااتند باار اياان موضااوع

 
ي  ااه در ایاان موضااوع ملاا اجماااع ع خاصااتا

 سیار واضح است.ب
مستمر علما بااه ساانت اساات کااه در  من ور از اجماع عملی استدالل و عمل پیاای و

 کنم:اینجا به  کر دو قول اکتفا می
ۡم : فرمایااادمیهللا متعاااال  -1 ناااتل

ل
ن   ول     سااال   َوٱلره

ه
ى ٱَّلل

َ
لااا    

ٓدوهل رل
َ

ۡ    فااا
َ

ي شااا  ۡم فااا 
َزۡعتل

ََٰ
 ااا
َ
ن ت  ٌ

َ
فااا

ۡوم   يااَ
ۡ
  َوٱل

ه
وَن باا  َّلل ناال ۡؤم 

ل
ر َۚ  ت خاا 

 ۡ
و اگممر در چیممزی اخممتالف کردیممد، آن را بممه  [59 -]النسااا  ٱ 

 .هللا و ایام ر باز گردانیدد اگر به هللا و روز قیامت ایمان دارید
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منان و اهل علاام اختالفاای »در این مسَٰله بین مؤ  :فرمایدمی «عبدالعزیز کنانی»ماّما
سااااات و ارجااااااع باااااه نیسااااات کاااااه من اااااور از ارجااااااع باااااه خااااادا ارجااااااع باااااه کتاااااابش من اااااور ا 

 حاااااد در ایااااان بعاااااد از وفاتشاااااان ارجااااااع باااااه سنتشاااااان اسااااات و فقاااااا افاااااراد مل  پیاااااامبر
 .1«مسَٰله دچار تردید هستند

اهاال فقااه » :فرمایاادمی «التمهیااد»در مقدمااه کتاااب  «اباان عباادالبر قرطباای مااالکی» -2
باار قبااول خباار یااک شااخص عااادل  -جایی که من باادانم تا –ها و اثر در تمامی سرزمین

اگاار ثاباات باشااد و اثااری دیگاار یااا اجماااعی نسااخش  ،عماال بااه آن اجماااع دارنااد و وجااوب
نکرده باشد. تمامی فقها از زمان صحابه تا امروزمان بر این مسَٰله یک دا هستند. 

 . 2بدعت که مخالفتشان اعتباری ندارد«مگر خوارج و افرادی از اهل 
 این اجماع برحجیت خبر آحاد است چه برسد به متواتر.

وارده بممر قحممیه سمم ت: تردیممد افکنممی در  جیممت احادیممث  از ایممرادانسمموم:  مسممئله
 آحاد است.

در خبااار  -از لحااااا اصاااطالحی – کااار ایااان نکتاااه الزم اسااات کاااه اخباااار آحااااد  در ابتااادا 
بلکااه بااه هاار خبااری کااه متااواتر نباشااد  ،شخص ی واحااد منح اار نیساات )غریااب مطلااب(

شااا ر همااااه جااازو اخباااار آحاااااد .  ااااس خبااار یاااک نفاااار و دو و ساااه و بیشاااودمیآحااااد گفتاااه 
 مادامی که به حد تواتر نرسد. ،شودمیمحسوب 

باااارزترین ایااارادات وارده بااار حجیااات اخباااار آحااااد دو ایاااراد اسااات کاااه دومااای براولااای بناااا 
 شده است.

 : مطلب گویی در اینکه اخبار آحاد فقا مفید نن هستند.اول 
 : مطرح کردن این ادعا که تمامی ننون مذموم هستند.دوم
 ب استداللشان هم به این صورت است:قال

اخباااار مفیاااد نااان اسااات. و هااار ننااای هااام کاااه در قااارآن  کااار شاااده در سااایاق  م آماااده 
 است. در نتیجه: تمسک به اخبار آحاد از دیدگاه قرآن مذموم است.

ابطااال ایاان اسااتدالل هاام بااا نقااض یکاای از ایاان دو مقدمااه اساات. اگاار مطااالبی کااه در 
ه قانعاااااات نکااااارد باااااارای عاااااادم صااااااحت نتیجااااااه ایاااااان ابطاااااال ایاااااان دو مقدمااااااه نوشااااااته شااااااد

 استدالل نقض یکی از آنها کافی است و به ن رم در اینجا حاصل شده است.

 
 . الحيدة واالعتذار 1
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نااااه از لحاااااا شاااارع و نااااه از  : »اخبااااار آحاااااد همیشااااه مفیااااد ناااان هسااااتند«مقدمممممه اول 
 لحاا واق ی صحی  نیست. 
اسااالم ل دیاان ها در اصاا حجاات را باار امتهااا و ساارزمین از لحاا شرعی چااون پیااامبر

ایاان اقامااه  کاارد. وفرسااتادند اقامااه میای که بااه آن مناااطب میبه وسیله آحاد صحابه
 
 
 باید طوری باشد که ا  حجت قطعا

 
 ل هر نوع تردیدی را قطع کند.حتما

همااه مااا چااه موافااب و مخااالف بساایاری اوقااات باار اساااس اخبااار  از لحاا واق ی هاام،
و  .شااودمیزها برایمااان یقااین حاصاال احاد که به حد تواتر هم نرسیده در خیلی از چی

مثال برای صحت این ادعا از شمارش خارج اساات از اخبااار ازدواج و وفااات و تولااد و 
...و کنیمماایموفقیت و شکست و سود و خسارت که براساس خبر آحاد به آن عماال 

اع رافمان به حاصل شاادن یقااین بااه وساایله ایاان اخبااار آحاااد خااودش در نقااض مطلااب 
 .کندمینی بودنش، کفایت گویی راجع به ن

مفیاااد  ،نقااال شاااده آن سااانت پیاااامبر ی اخباااار آحااااد صاااحیحی کاااه باااه وسااایلهبرخااای از 
یقااااین هسااااتند و برخاااای مفیااااد ناااان رااااااح باااار حسااااب احااااوال راویااااان و اسااااانید و قاااارائن 

 موجود در هر روایت.
 :  عنااای »مقدمممه دوم

 
ایااان تعمااایم صاااحی    ماااذموم اسااات«تبعیااات از نااان در قااارآن کاااال

قااارآن ناااوعی از نااان  م شاااده و ناااوعی دیگااار ممااادوح اسااات. در  م نااان ایااان نیسااات. در 
 قول هللا متعال آمده است که:

  ۡي
َ

ّب  شااا
حاااَ

ۡ
َن ٱل نااا   مااا 

ۡ
غ  ٱل

َ
نه ال

ه
نه ٱل ااا  َو  

نهت
ه
 ٱل ااا

ه
ال وَن    عااال ب 

ه
ن َيت امممز از [.28]الااانجم :  2٨ا       

 گمممممان یانسممممان را  از اسمممماس  ایممممروی ن یگمممممان یبی
ا
یشممممناخت  حمممم   کننممممد، و یقینمممما

 کندنیاز ن یبی
  و در مدحش آمده است:

 یَن ع  شااااا 
ََٰ
خ

ۡ
ى ٱل

َ
 َعلااااا

ه
ال    

َ
یاااااَرة ب 

َ
ك

َ
ا ل هااااَ نه ه   ٤٥َو   ياااااۡ

َ
ل ۡم   

هااااال نه
َ
ۡم َوو هااااا   َرّب 

ْ
وا قااااال

ََٰ
م ٓمل هااااال نه

َ
وَن و ناااآ

ل
يَن َي  ذ 

ه
ٱلااااا

وَن  عاااال ج 
آن  و نمممممازد اممممز بممممر فروتنممممان، دشمممموار و گممممران اسممممت.[46 - 45]البقاااارة:  ٤٦َرَٰ

 مییکسممممممممان
ا
سمممممممموی او بمممممممماز انممممممممد و بهداننممممممممد دیممممممممدار کننممممممممدۀ اروردگممممممممار خویشکه یقینمممممممما

 گردند.می
ای نسااااابت باااااه ای یقاااااین اسااااات. وگرناااااه اگااااار کاااااوچک رین  ّرهنااااان در ایااااان آیاااااه باااااه معنااااا 

 داشت؟می آیا این نن به حالشان فایده ای  ،مالقات پروردگارشان تردید داشتند
 :فرمایدمیدر تفسیرش  «قرطبی»م اّما
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در اینجااااا بنااااا بااااه قااااول جمهااااور بااااه معنااااای یقااااین اساااات. ماننااااد ایاااان فرمااااوده هللا ناااان »
 متعال:

  َيۡه اب 
سااَ بَّل ح 

ََٰ
لاا    مل

ّ
ناا
َ
َننااتل و

َ
   ن

ّ
ناا   2٠  مممن یقممین داشممتم کممه بممه حسمماب [20-ه]الحاقاا

 .یاعمال  خودم خواهم رسید
 
 رموده: این ف و 
ا وهااااَ عل م ٓمَواق  هاااال نه

َ
 و

ْ
ا و  ناااآ

َ
 

َ
کننممممد کمممه در آن خواهنممممد قمممین میپممممس ی «[.53]الكهااااف:  ف

 .افتاد
ا بعااد از  کاار تعاادادی از آیااات قاارآن کااه در آن ناان بااه معنااای یقااین  «شاانقیطی»م امااّ

ناان در تمااامی ایاان آیااات بااه معنااای یقااین اساات. چاارا کااه عاارب : »فرمایاادمیآمااده اساات 
 . 1به کار می برد و هم به معنای شک« نن را هم به معنای یقین

با نن مذموم مشرکین که  شودمیبار آحاد صحی  برداشت مقا سه ننی که از اخ
 در آیه از آن صحبت شده است بدون هی  تردیدی اشتباه است.

 :فرمایدمیدر تفسیر آیه سوره نجم  «ابن عثیمین»شیخ 
 ۡي

َ
ّب  شاااا

حااااَ
ۡ
َن ٱل ناااا   ماااا 

ۡ
غ  ٱل

َ
نه ال

ه
نه ٱل اااا  َو  

نهت
ه
 ٱل اااا

ه
ال وَن    عاااال ب 

ه
ن َيت اممممز از [28]الاااانجم:  2٨ا       

 گمممممان یانسممممان را  از یشممممناخت  حمممم  اسمممماس  ایممممروی ن یگمممممان یبی
ا
کننممممد، و یقینمممما

 .کندنیاز ن یبی
از ناااااان در اینجااااااا وهاااااام دروغااااااین اساااااات و بااااااه معنااااااای روی رااااااااح در بااااااین دو  من اااااور »

ل نیست. بااه ایاان قضاایه توجااه کاان. کلمااه ناان ممکاان اساات بااه معنااای تهماات بااه حتماا 
ه معنااای یقااین ی داشاا ن چیاازی باار دیگااری و هم نااین باا کااار باارده شااود و بااه معنااای برتاار 

  .2هم به کار رفته است«
در قرآن به گواهی شاهدان اعتبار داده است در حااالی کااه آحاااد هم نین هللا متعال 

هستند. یا اینکااه مخااالفین بایااد بگوینااد شهادتشااان مفیااد یقااین اساات کااه ایاان مقدمااه 
ولاای بااا ایاان وجااود هللا  ،د مفیااد ناان اساات. یااا اینکااه بایااد بگویناا کناادمیلشان را نقض اوّ 

بااه آن اعتبااار بخشاایده اساات. و ایاان اع ااراف بااه مثابااه ابطااال مقدمااه دوم اساات. چاارا 
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 س که مادامی ثابت شود این معتبر دانس ن گواهی شاهدان تشریع خداوندی است 
 باشد.تی مذموم ن یدر هی  حال

ماااادامی کاااه ماااورد  یاااامبراز پ امااات بااار قباااول خبااار یاااک نفااار: »فرمایااادمی «ابااان حااازم»
نااین اهاال اسااالم همااه باار قبااول اتفاااق و اجماااع دارنااد. هم  اعتماااد و اطمینااان باشااد،

  .1«اندمادامی که ثقه باشد متفبخبر یک شخص 
باااار  وجااااوه دیگااااری را در ردّ  دی وجااااود دارد؟«آیااااا در ساااانت تردیاااا در کتااااابم بااااا عنااااوان »

 ام.ان در حجیت احادیض آحاد  کر کردهتردیدافکن
 ایرامون ناقالن و راویان س تاشكال سوم: 

گوینااد: ساانت از طریااب افاارادی غیرقاباال اعتماااد و اطمینااان بااه مااا رساایده اساات. و می
 های شرعی روایت شده از برخی راویان حدیض است.، مخالفتهم استداللشان

 نقد این ایراد از چند جنبه است:
به راویان به هر چیزی حجم و : علم جرح و تعدیل از لحاا ایراد و طعنه انبه اول 

 انااادازه واق ااای و حقیقااای خاااودش را داده اسااات. برخااای از ضاااعف و ایااارادات وجاااود دارد
ها قاباال جبااران ثر هستند و برخی دیگر از ضعفکه در قبول یا عدم قبول روایت مؤ 

اباااوده و اینگوناااه نیسااات.  ی باااا راوی بااادون فااارق قائااال شااادن باااین حایااان برخاااورد ساااط اماااّ
ن باااااا ضاااااعف جباااااران ناپاااااذیر در پاااااذیرف ن یاااااا عااااادم پذیرفتاااااه شااااادن ضاااااعف قابااااال جبااااارا 

 حدیض، غلا است.
کاااه باااه خااااطر آن بااار صاااحابه یاااا راویاااان حااادیض  ییهابسااایاری از داساااتان: انبمممه دوم

از لحاا سندی ثابت نیست. مانند طعن به  ،معتمد و موثوق طعنه وارد شده است
کااردن شااکمش بااوده اساات و  بااه خاااطر ساایر ابااوهریره کااه گویااا مالزماات او بااا پیااامبر

گرفتااه اساات. باارای همااین بااه از رفت و آمد بیش از حد وی در تنگنااا قاارار می پیامبر
ا(:) وی گفتااااه: بااااًّ ْزَدْد حل

َ
ا تاااا بااااًّ ْر غ  تااااا محبتاااات  ساااار باااازن و زیااااارت کااااندر میااااان ياااا  روز » 2زل

 .«بیش ر شود
 رباااا دادن ایااان حااادیض باااا قضااایه شاااکم سااایر کاااردن باطااال اسااات. 

 
 ایااان حااادیض اصاااال

ا»: در مااورد ایاان جملااه گویاادمیثاباات نیساات. باازار  بااًّ ْزَدْد حل
َ
ا تاا بااًّ ْر غ  هاای  حاادیعی ثاباات  «زل
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وارد نشااده  نیساات. عقیلاای هاام بیااان داشااته کااه در ایاان مااورد هاای  حاادیعی از پیااامبر
 .1است

میااااازان اسااااات. و از لحااااااا  تعااااادیل معیاااااار و : در ایااااان بااااااب، علااااام جااااارح وانبمممممه سممممموم
قاااارار دارد. خیلاااای از کسااااانی کااااه بااااه علاااام حاااادیض طعنااااه  مهااااارت و دقاااات بشااااری در اوج

  ارزش و ،زنناادمی
ّ
داننااد. افاارادی ت بساایار باااالی محاادثین را ن یم زلاات ایاان علاام و دقاا

 موافب و و آن را بر اندکردهکه در باب جرح و تعدیل قواعدی عل ی و دقیب را وضع 
کتااااب بخااااری و  . بااارای هماااین درانااادکردهمخاااالف در ماااذاهب فق ااای و عقیااادتی پیااااده 

مسااااالم راویاااااانی هساااااتند کاااااه از پیاااااروان بقیاااااه فااااارق اعتقاااااادی مخاااااالف باااااا اهااااال حااااادیض 
هسااااااتند. راویااااااانی ساااااانی و شاااااایعه و ناصاااااابی و قاااااادری و خااااااارجی مااااااادامی کااااااه عاااااادالت و 

 صدقشان ثابت شده باشد.
ا فر اای  و کننااد یمحاادثین از وی حاادیعی روایاات ن ،عاادالتش ثاباات نشااود ساا    ااه  امااّ

 ای دیگر.شد یا منتسب به هر فرقهنی باسل  کند ین
 ایراد چهارم: ایرامون نهی از کتابت س ت و تاریخ تدوین آن

آناااااانی کاااااه باااااه حااااادیض وارد شاااااده در ایااااان مساااااَٰله  ،در ماااااورد ن ااااای از نوشااااا ن احادیاااااض
از چهاااااااار جهااااااات دچاااااااار اضاااااااطراب و تنااااااااقض و ساااااااو  اساااااااتدالل  شاااااااوندمیمتمساااااااک 

 :شوندمی
کااه خودشااان آن را باارای اثبااات  کنناادمیسااتدالل نتی ا اینکااه دارنااد بااه ساال : اهممت اول 

 دانند.عدم حجیت سنت، حجت ن ی
 عناای شااخص رسااول هللا  : کس ی که از وی ن ی از کتابت حاادیض نقاال شاادهاهت دوم

و تبلیاا  و عاادم رویگرداناای از آن هاام نقاال شااده اساات. احااادیعی  حاادیض امر به حف  ،
تر ابااااااات حااااااادیض صاااااااحی از حااااااادیض ن ااااااای از کت صااااااحیحی در ایااااااان بااااااااب وارد اسااااااات کاااااااه

هااااای آیااااا هاااار حاااادیعی کااااه موافااااب بااااا خواهش هسااااتند. چاااارا بایااااد گزینشاااا ی عماااال کناااایم؟
 ؟! کنندمیپذیرند و مواردی که بر ضدشان است را رد نفسانی آنها باشد را می

احادیاااض  ،در ن ااای از کتابااات حااادیض وارد اسااات یطاااور کاااه حااادیع : همااااناهمممت سممموم
ن آن اسااااات. مااااان جملاااااه ایااااان فرماااااوده متعاااااددی هااااام هساااااتند کاااااه بیاااااانگر جاااااواز نوشااااا 

»ا تباااوا  بااا  اش: خواسااات ابوشااااه مبنااای بااار نوشااا ن خطباااهدر اجابااات باااه در  پیاااامبر
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از افااارادی باااود کاااه  «عبااادهللا بااان عماارو »خطباااه را بنویساااید. یااا  : باااراق اباااو شاااه 1شاااه«
 کردنااد:رمااوده تأییاادش میهاام بااا ایاان ف نوشاات و رسااول هللارا می سااخنان پیااامبر

 :2الذق نفس   بيده ما يخرج منه  ال حب، ووشار  لى فيه«»ا تب فو 
بنااااااویس. سااااااوگند بااااااه کساااااا ی کااااااه جااااااانم در اختیااااااار اوساااااات فقااااااا حااااااب از آن خااااااارج »
 .«به سمت دهانشان اشاره کردند . وشودمی

حااال باار چااه اساساا ی منکاارین ساانت حاادیض ن اای از کتاااب را انتخاااب کاارده و احادیااض 
 ؟میگیرندو رخ ت نوش ن را نادیده  جواز

ت حدیض برای اثبات عدم حجیت : در استدالل به حدیض ن ی از کتاباهت چهارم
 ،وجاااااود دارد. در اساااااتدالل باااااه حااااادیض ن ااااای از کتابااااات نگیشاااااكاف و ناهمااااااهحااااادیض، 

صاااحی  ایاااان اساااات کاااه از چهااااارچوب نااااص خاااارج نشااااویم کااااه بحاااض از کتاباااات حاااادیض 
از حجیاات نکاارده  ز نزدیااک بحعاایاست نه حجیت. چرا که این حدیض نه از دور و نااه ا 

ایاان قااول از ا شااان نقاال شااده کااه  بلکه در حدیض ن ی از کتابت خود پیامبراست، 
  .3. »از من حدیض روایت کنید«وحدثوا عن  فرمودند:

: حاادیض ن اای از کتاباات بااه صااورت مرفااوع از گویندمیخی از اهل علم عالوه بر اين بر 
اساات.  «دری خابوسعید »این است که وقف بر  درستثابت نیست و بلکه  پیامبر

ا. ایاان روش، ساابک  عناای سااخن ابااو سااعید اساات نااه پیااامبر اباان »م بخاااری اساات. امااّ
. و برخی از طرق موقوف بااودن ٤به این اشاره کرده است «فت  الباری »هم در « حجر

 آورده است. ٥«جامع بیان العلم وفضله»در کتاب  «ابن عبدالبر»این حدیض را 
داننااد ولاای قائاال بااه ایاان هسااتند کااه ایاان ض را مرفااوع میخاای دیگاار از اهاال علاام حاادیبر 

حااااادیض باااااه خااااااطر احادیاااااض رخ ااااات و جاااااواز کتابااااات، منساااااوخ شاااااده اسااااات. و وجاااااوه 
 کشد. دیگری برای نقد این ایراد وجود دارد که اگر  کرشان کنیم سخن به درازا می

جعه های زیر مرا به کتاب توانمیاز مراجع مهم در این باب برای توضیحات بیش ر 
 کرد:

 ، ل خطيب البغدادق .«تقیید العلم» تاب  -1

 
 باختصار ( 1350محیح مسلم ) - 1
بو داود ) - 2

 
 ( 368سنن ا

  (.2009صحیح مسلم ).  3
 208/ 1فتح الباري البن حجر  - 4
5 - 1/268 
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گیالناای کااه بااه زبااان اردو نوشااته اساات و ، سيد منااانر «تدوجن الحديض»کتاب  -2
 انتشارات دارالغرب آن را به عربی ترجمه کرده است.

 . ی، محمد م طفی وع «دراسات في الحديض النبوق وتارجخ تدوجنه» تاب  -3
 ، محمد عجاج خطيب.«وجنالسن  قبل التد» تاب  - ٤
 ، محمد مطر زهرانی.«تدوجن السن  النبوج »کتاب  ٥

 
 

ا  رااع به تأخیر تدوین احادیث: ام 
مبناای باار ت ااور ناااقص و ناصااحی  از روش موثااوق و مسااتند  شودمیایرادی که وارد 

مف ااال  هپاساااخ شاااافی باااه ایااان ایاااراد بایاااد باااا عرضااا  ؛کاااردن احادیاااض اسااات. بااارای هماااین
و روش روایاااات و نقاااال آن باشااااد. و مااااادامی کااااه شااااخص ت ااااوری  تاااااریخ تاااادوین ساااانت

موثوقیاااااات نقاااااال ساااااانت را نخواهااااااد ف میااااااد و  ،جزئاااااای و مف اااااال از آن نداشااااااته باشااااااد
همااراه بااا اهند ماند که هی  واقعیتی ناادارد. در حدود ت وراتی  هنی با ی خو سخنش 

آن  فراگیاااارتااااا هنگااااام تاااادوین رساااا ی و  علاااام بااااه اینکااااه تاااادوین ساااانت از زمااااان پیااااامبر
هایی ها و صاااحیفهز جملاااه افااارادی کاااه باااه بررسااا ی نوشاااتهانقطااااعی نداشاااته اسااات. و ا 

اسااااات پرداختاااااه  نوشاااااته شاااااده اناااااد، کاااااه در مرحلاااااه ماااااا قبااااال تااااادوین اساسااااا ی و رسااااا ی
دراسااااااات فااااااي « اشاااااااره کاااااارد در کتاااااااب »محمااااااد م ااااااطفی اع  اااااای»بااااااه دک اااااار  تااااااوانمی

 وتاریخ تدوینه«.الحديض النبوق 
 .های حدیث شناسانم حدیث و روش و سبکایراد انجم: ایرامون عل

سااااانت را از ایااااان جهااااات کاااااه  او» :گوینااااادمیبسااااایاری از منکااااارین ياااااا مااااارددین در سااااانت 
به عدم اطمینان بااه طریقااه نقاال  گرددمی بلکه انکارش بر ،کند یسنت است انکار ن

 .«و روایت آن
 مه ی از این افراد ب رسیم: سؤالدر اینجا الزم است 
یاااااا ضاااااعیف  ی شاااااناخت صاااااحت احادیاااااض نقااااال شاااااده از پیاااااامبرآیاااااا از لحااااااا عل ااااا 

 بودنشان، محال است؟
 :به بله یا خیر باید سؤالپاسخ به این 

روایاات و راویاااان و اساااناد احادیاااض  ضاااعیتباار مبناااای ت اااوری تااام و صاااحی  از و   -1
 باشد. 
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و هم ناااین بایاااد بعاااد از ت اااور تاااام از علااام مرباااوط باااه بررسااا ی و پاااژوهش صاااحت  -2
 شناس ی است. چرا که:ه همان علم حدیض اخبار نبوی باشد ک

اتفااااق و قابااال اعتمااااد در باااین ماااورد  ی ابااازار بااارای شاااناخت صاااحت اخباااار نباااوی    -
 .اهل سنت است

به اار از آن وجااود در ایاان زمینااه  است که اینطور بگوئیم که مشهورترین ابزاریا   -
 .ندارد

از  بااار بخاااش اول تکیاااه دارد کاااه هماااان ت اااور کامااال و صاااحی  و باااه خااااطر اینکاااه -
 .واقعیت روایت است

هی کااادام از گاااویم کاااه: بیشااا ر تردیااادافکنان در سااانت نباااوی و باااا تماااام اطمیناااان می
و چهااارچوب روایاات را  واقعیاات. نااه این دو ت ااور و برداشاات را از علاام حاادیض ندارنااد

 کنندمیحکم   شناسند.  س چگونهویان و نه علم مربوط به آن را مینه را  دانند ومی
ر قاباال اعتماااد اساات؟ باار چااه اساساا ی ایاان حکاام و قضاااوت بنااا شااده نقل سنت غیاا  که

 است؟
داشااا ن  گاااام اول بااارای حکااام باااه عااادم شا ساااتگی و کفایااات علااام حااادیض، بااارای هماااین

ولااای  ،انااادکردهآنگوناااه کاااه دانشااامندانش آن را بناااا  .ت اااوری صاااحی  از ایااان علااام اسااات
 
 
 در بیش ر تردیدافکنان چنین شرایطی وجود ندارد. قطعا

از جهااات  تااوانمیان دادن دقت محدثین و انضباط ساابک و روششااان نیااز برای نش
ها شااان هاار بااار کااه بااه کتااب محاادثین اوایاال و روش گوناگونی قضاایه را بررساا ی کاارد. و

 ر به ع مت و بزرگی این علم ای خواهیم برد.واضح بیش ر و  ،مراجعه کنیم
بررساااا ی  شااااان دهااااد،و عل اااای بااااودن ایاااان علاااام را ند دقاااات تواناااا مییکاااای از چیزهااااایی کااااه 

 شرط است: 5شروط حدیض صحی  و تفاصیل و جزئیات آن است که 
سااااالم بااااودن از علاااات  –سااااالم بااااودن از شااااذو   –ات ااااال سااااند  –ضاااابا  –عاااادالت 

 قادحه.
ر شاارط از ایاان د در هاا تواناا می ،کس ی که شااناختی دقیااب از علاام حاادیض داشااته باشااد

ت و ضاابا را نشااان دهااد کااه و دقاات در ثباا  وثوقیتها و دالیل شروط پنجگانه نشانه
 یافت. توان یو دقیق ر از آن را ن به ربشری  دردس رس در علوم موجود و
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موضااوعی  ،کنیمماایمی که از شاارط ضااابا بااودن راوی صااحبت هنگابه عنوان مثال 
محاادثین نساابت بااه  ی اساات کااه براساااس آناباازار  کااه در ضاامن آن مطاارح میشااود: نااوع

  حکم میکنند. ضابا بودن راوی 
؟ یااا بااه معنااای پااذیرف ن همااه روایاااتش اسااتراوی ضااابا اساات  گویناادمی اینکهی  عن

آن را کشاااف کااارد در  تاااوانمیممکااان اسااات خطاااا هااام بکناااد؟ واگااار خطاااا کناااد چگوناااه 
ایم؟ و آیااا تمااامی راویااان م عااادل و ضااابا بااودن را صااادر کااردهحااالی کااه مااا بااروی حکاا 

بارشااااان؟ یااااا اینکااااه اخ ، در یااااک سااااط  هسااااتند از جهاااات پذیرفتااااه شاااادندارای ضاااابا
فایاااده ایااان تفااااوت در چیسااات؟ آیاااا در حالااات تعاااارض راویااای  مراتاااب متفااااوتی دارناااد؟ و

کاامی دارد باار راوی ضااعیف ر مقاادم اساات؟ ثباات به اار کااه ضاابا و  راوی صاااد ی کااه  و حل
پذیرنااد خطا و صوابش همزمان زیاد است چیساات؟ محاادثین چااه هنگااام خباارش را می

ا ونااه باادانیم راویاای کااه باار وی حکاام ضااابا بااودن ر چگ و چااه هنگااام قبااولش ندارنااد؟ و
ایم در ساااالیان بعاااد از صااادور حکمماااان هناااوز قااادرت ثبااات و ضااابطش باااه صاااادر کااارده

قااوت خاااودش باااا ی اسااات؟ و تفاصااایل فاااراوان دیگااری کاااه دقااات قاااوانین علااام حااادیض را 
 .دهدمینشان 

 احمممادیمی  ممم یح بممما ایمممن ادعممما کمممه بممما همممم در  بمممهاشمممكال وارد کمممردن  :مسمممئله ششمممم
 :هستندتعارض 

اشاااکال وارد کاااردن در روایاااات صاااحی  اگااار باااه عناااوان فهااام و یاااادگیری و دفاااع تاااوهم 
و حف اااااه و بقیاااااه  تعاااااارض در آنهاااااا باشاااااد، باااااه خاااااودی خاااااود اشاااااکالی نااااادارد. عا شاااااه

هااام بااارای  و پیاااامبر انااادکردهاشاااکال وارد  اصاااحاب در بعزااا ی از احادیاااض پیاااامبر
نا سااند اساات کااه مااا در برخااورد بااا روایااات . ایاان اناادکردهرفااع ایاان اشااکال روشاانگری 

دشوار و پی یده، شلوا کاری کرده و اخالل وارد کنیم و بااه ائمااه اسااالم نساابت ناااروا 
اکتشاااف ایم را بااه عنااوان کااه در آنهااا دچااار تااوهم تعااارض شااده باازنیم و ایاان احااادیعی

هااا قرن  مبااه نمااا ش بگااذاریم. احااادیعی کااه علمااای اسااال  جدیااد و سااوپرایز کااردن مااردم
 اند.را پاسخ داده شودمیکه از آن فهم  ابهامات و گنگیهاییقبل 

انااد. حااال ایاان تعااارض تعااارض بااین ادلااه اهمیاات زیااادی دادهعلمااای اسااالم بااه مبحااض 
یااا اینکااه  بین آیات قرآن باشد یا بین قرآن و حدیض یا در بین خود احادیض با یکدیگر

 بین حدیض و عقل یا حس باشد. 
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 اناادکردهتعاماال بااا ایاان قضاایه روش و ساابک بااه خ وصاا ی را ترساایم باارای برخااورد و 
در مبحااااض: تعااااارض بااااین ادلااااه در کتااااب اصااااول فقااااه و در بحااااض مختلااااف  تااااوانمیکااااه 

 الحدیض در کتب علوم حدیعی آن را یافت.
تحریر در  ی های تخ ص ی زیادی در این زمینه به رشتهامروز کتاب و در گذشته و

خواهاااااد شاااااد و فقاااااا بااااارای مثاااااال و اشااااااره باااااه ایااااان آماااااده اسااااات کاااااه  کااااار آن طاااااوالنی 
 کنم:ها اشاره میکتاب

 شاف ياختالف الحديض  -
 طحاوق شرح مشکل اآلثار  -
 ابن قتيب .تأوجل مختلف الحديض  -
  :به توانمیهای معاصر ز کتابا  و
االعتقاااد دراساا   ااا دفااع دعااو  ا عااارض العقلااي عاان ا حاديااض ا تعلقاا  بمسااائل  -

 .نع   عيس ی -في ال حيحین 
 .زغیر لطف  -التعارض في الحديض النبوق  -
 .دبيخيسليمان  -دة ا توهم  شكال ا في ال حيحین وحادیض العقي  -

باارای تعاماال  «آیااا در ساانتی شااکی وجااود دارد؟»ی دیگاار اشاااره کاارد. در کتااابم و بساايار 
ی با قرآن یا با عقل یا سااایر روایااات حاادیع شودمیبا احادیعی که از آنها توهم تعارض 

ی باااه آنهاااا مراجعاااه تاااوانمیام کاااه ا بیاااان کاااردهیاااا باااا علااام اماااروزی، قواعااادی روشااامند ر 
 1کنی.
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 شبهاتی ایرامون ااماعباب دوم: 

 

ی اماات : همااهگویناادمیکااه  بااه گونااه ای شاادهای منکاار حجیاات اجماااع عااده وضااعیت
ت در مااورد امااّ قاارن دچااار اشااتباه بااوده اساات و ایاان خطااای دراز ماادت را  14در طااول 

ایاان دیاادگاه بااا ایاان مساااله مخالفاات اساات کااه هللا  در حااالی کااه پندارنااد.امااری جااایز ماای
وساااا و  ی، امتااا دهااادمیخبااار  و هاااا معرفاای نماااوده اساااتمتعااال ایااان امااات را به ااارین امااات

باااه دلیااال عااادالت و  اسااات تاااا بااار ماااردم شااااهد و گاااواه باشاااد. کاااه ایااان گاااواه باااودنمیاناااه 
هاااای گونااه ممکاان و جاااایز اساات کااه چنااین امتاای قاارن چ حااالاساات؛  شصاادق و راسااتی

متمادی را درحالی  شت سر بگذارد که همگی در مورد اماار باااطلی اتفاااق ن اار داشااته 
 باشند و حب را در این زمینه ندانند و بدان ن ردازند؟! 

ی ر م ااااد رسااااد.له بساااایار بعیااااد بااااه ن اااار ماااایدر میاااازان و تاااارازوی عقاااال، ایاااان مسااااأ حتااااّ
از اهل علاام بااه اصاالی صااری  یااا  های منقول و اجماع است تاحکام شرعی قرآن و سن

در اصاااال هاااام ی مجتهاااادان همااااه  گردنااااد.ر دو وحاااای قاااارآن و ساااانت بااااازمیغیاااار صااااری  د
ادوات  اساااااتنباط از کتااااااب و ساااااانت مشااااا ر  هساااااتند؛ بااااااا وجاااااود تفااااااوت شخصاااااا ی در 

م امااا مجمااوع مجتهاادان بااا هاام ایاان کاماال را بااا هاا  .تحقیب کمال اسااتفاده از ایاان ادوات
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باارای همااین وقتاای باار روی مسااَٰله ای اتفاااق ن اار دارنااد حتمااا خروجاای اجتهاااد و  دارنااد.
ی مجتهاادان در فهاام نصاا ی دچااار کااه همااه معقااول اساات استنباطشااان صااحی  اساات.

قااارن بعاااد از هجااارت دانساااته  14اشاااتباه شاااده باشاااند؟ و دیااادگاه درسااات و صاااواب تاااا 
یااااال در ادوات واباااااازار خاصااااااتا کاااااه رساااااایدن باااااه کماااااال در مجتهاااااادین اوا نشاااااده باشاااااد؟ 

هااایی زبااان عرباای از شااائبهو دلیاال آن صاافای  استنباط بیش ر از متااأخرین بااوده اساات.
باادان م حااب شااده اساات؛ و بااه دلیاال وجااود عاماال مه اای در صااف اول  بعدهااست که 

بااا نااازول وحااای و  عامااال، هاام ع ااار بودنشاااان مجتهاادین کاااه هماااان صااحابه بودناااد. وآن
 کس ی است که قرآن بر او نازل شده است. م احبت و همنشینی و همراهی با

ی باااا اینکاااه دروازه -؛ بناااابراین آنهاااا نسااابت باااه فهااام ناااص، توانااااتر از دیگاااران هساااتند 
 .خواناادن مجمااوع آنهااا خطاکااارنه در سااط   اّمابه روی دیگران بسته نیست؛ اجتهاد 

ه ند؛ بااه ویااژ ی آنهااا در مااورد فه اای اشااتباه اتفاااق کاارده باشاا چگونااه ممکاان اساات همااه
را وادار کااارده باااه پژوهشاااگران معاصااار کاااه ثر در فهااام ناااص، اینکاااه عوامااال خاااارجی ماااؤ 

شاارعی بلکه مسائلی  کنند، نزد آنان وجود نداشته است.با اجماع مخالفت  خاطرش
 . آن . مانند حد رجم و عقوبت مرتد و موارد مشابهو نقلی محض بوده

 :جاست که این سؤال
وجاااود آن در میاااان برخااای از پژوهشاااگران  نباااود چاااه اماااری نااازد مجتهااادین نخساااتین و 

معاصر باعض شده تا همگی مجتهدان نخستین در فهم آیااات قاارآن و اثبااات احادیااض 
 ؟صواب و صحی  باشدپژوهشگران معاصر  آرا  ون رات به خطا رفته و پیامبر

بااارت »کاام تاار  و ع 1ر عبااارت »نحاان رجااال و هاام رجااال«بااه دور از تااأثیکاانم گمااان ماای
 .ل و تفکر داردّم جای تأاین سؤال  ؛2«االول لآلخر

بیشاا ر  دور اند شاا یگااویم و نااه از های جدید سخن میبنده در اینجا نه از استنباط 
ی مجتهاادان نخسااتین اساات همااهخطاکااار خواناادن در معانی آیااات، بلکااه سااخن مااا از 

 نه بیش از این.
از مسااائلی کااه ، این است که تعاادادی کندمیله را اثبات و چیزی که بیش ر این مسأ

واقااااااع  ، درشاااااودمیو اجمااااااع ثابااااات در ماااااورد آنهااااااا باااااه دیاااااوار کوبیاااااده  شاااااوندمیانکاااااار 
صااریحی در قاارآن  کااه مسااائلی هسااتند کااه بااا نااّص  کنناادمیمنکااران در انکااار آنهااا ادعااا 

 
نان مردانی بودند و ما هم مردانی هستیم.  - 1
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 اوایل چه چیزی را برای ا



 

 
 

162 

: »عقوباات مرتااد بااه شااکلی آشااکار بااا ناااهر گویناادمیباشااند؛ ماننااد اینکااه مخااالف ماای
 رماید:فاین آیه مخالف است که می

    ين ي ٱلّد  َراَه ف 
ۡ
    

 َ
 .در یقبول  دین هیچ ااباری نیست[؛ 256]البقرة:  ال

  آیا باز هم بر این باورید که مساله به همین سادگی است؟
قضیه ای دیگری که اینجا وجود دارد این است که برخاای سااخن قبلاای را ن اای پذیرنااد 

در باب  اّما؛  گردد یشتباه متفب نت بر خطا و ا له موافب هستند که اّم و با این مسأ
ایاان مبحعاای اصااولی اساات کااه تف اایالت متعاادد و اقااوال  .اناادثبااوت اجماااع ناازاع کاارده

 اّما. که امکان ضبا و ثبتش وجود دارد تعریف اجماعی وجود دارد راجع بهمختلفی 
هاااای منقاااول از جهااات ثباااوت و کاااه اجمااااع ، چااارا گاااردد ین باااه ابطاااال اصااال اجمااااع بااااز

 ها در درجات متفاوتی قرار دارند.قطعیت آن
ادر عاادم امکااان تحقااب اجماااع بااه عبااارت  هاام برخاای از آنهااا  اسااتدالل   «احمااد»م امااّ

: »هاااارکس ادعااااای اجماااااع 1فرمایااااد: »ماااان ادعاااای االجماااااع فهااااو کااااا ب«انااااد کااااه ماااایکاااارده
 کند، دروغگوست«. 

 ( در مااااورد ایاااان2بااااه صااااورت مخت اااار و اناااادکی ت اااارف آن ااااه در )الکاماااال ال ااااورة 
 کنم:نقل می را  عبارت نگاشتم

ا»توجاااااه باااااه ایااااان عباااااارت  هاااااای دیگااااار ا شاااااان در هماااااین و تااااار  عباااااارت «احماااااد»م اماااااّ
و یااا مبنااای آن جهاال ناشاا ی از کاام موضااوع، عملکااردی گزینشاا ی و نااه بررساا ی موضااوعی 

: از احماااد شااانیدم کاااه باااه او گویااادمیدر مساااائل خاااود  «اباااوداود»م اامااا  اطالعااای اسااات.
ا شاااات ساااار  –: قرائاااات فاتحاااا  الکتاااااب ویاااادگمیگفتااااه شااااد: فالناااای  از ایاااان آیااااه  –م امااااّ

ۖفرمایااااد: خااااا  شااااده اساااات کااااه ماااای هل
َ

 لاااا
ْ
وا عل َتم   سااااۡ

َ
ۡرَ انل ف قاااال

ۡ
ر َل ٱل

ل
ا قاااا

َ
]ا عاااااراف:  َو   

انده شود، پس به آن گوش فرا دهید[ 204  .و چون قرآن خو
ا رنااد کااه ؟! مااردم اجماااع دا کنناادمیله را نقاال کساا ی ایاان مسااأم احمااد گفاات: از چااه امااّ

 . 2این آیه در مورد نماز است«
او ایااان نصااا ی ثابااات از   را  م احماااد اسااات کاااه در آن ادعاااای اجمااااع بااار اماااری شااارعیاماااّ

یم عباااااارت »هااااارکس ادعاااااای اجمااااااع کناااااد دروغگوسااااات« را بااااار آن تاااااوانمی؛ آیاااااا کنااااادمی
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آن را چنان در  نموده و بفهمیم کااه مااورد ن اار  کنیممیتطبیب دهیم یا اینکه تالش 
 م بوده است؟! اامخود 

له بااه اعتماااد شااود؟ وقتاای مسااأ وی  سااایر عباااراتو چرا بایااد تنهااا بااه یااک عبااارت و نااه 
عبارتی را گزینش کند که در آن  خواهدمی: وی گویدمیصورت گزینش ی باشد، کس ی 

اثبااات اجماااع اساات و عبااارتی را کااه در آن ادعااای دروا بااودن اجماااع  کاار شااده، رهااا 
  .کند! 

بخااااش ناااازد اهاااال علاااام و کسااااانی کااااه در تعاماااال بااااا نت  رضااااایتتردیاااادی نیساااات کااااه ماااا 
م و سااایر اقاااوالش ااماا انااد، توجیااه و فهاام آن در پرتااو تطبیقااات عبااارت احمااد پیمااوده

  باشدمی
ّ
 .کا به آن برای ابطال اجماعنه ات

انااد ایاان اساات اتی که اهل علم در مورد عبارت مااذکور  کاار نمااودههاز جمله توجیه 
 که:

ا در  «مااااااارداوی »باااااااارت را در انکاااااااار فقهاااااااای مع زلاااااااه گفتاااااااه اسااااااات. م احماااااااد ایااااااان عاماااااااّ
ا: گویااادمی: »و ابااان رجاااب در پایاااان شااارح ترماااذی گویااادمی»التحبیااار«  ااینکاااه از  اماااّ م اماااّ

ند دروغگوست، آن را از باب : هرکس ادعای اجماع کگویدمیاحمد روایت شده که 
گفتناااد، ادعاااای یبااار فقهاااای مع زلاااه گفتاااه اسااات؛ کساااانی کاااه در ماااورد آن اااه مااا  انکاااار

کم اااارین سااااهم را در شااااناخت اقااااوال صااااحابه و تااااابعین  در حااااالی کااااه میکردنااااداجماااااع 
 .1داشتند«

باشااااد؛ م احمااااد میامااااای عبااااارت از جملااااه مااااواردی کااااه مویااااد ایاااان فهاااام اساااات، تتمااااه
: »مااان ادعااای االجمااااع فهاااو کاااا ب، لعااال گویااادمیچنانکاااه در روایااات فرزنااادش عبااادهللا 

: »هاارکس ادعااای اجماااع کنااد 2عوی بشر ا ریساا ی واالصاام«الناس قد اختلفوا، هذه د
دروغگوساااات، شاااااید مااااردم اخااااتالف کاااارده باشااااند؛ ایاااان ادعااااای بشاااار مریساااا ی و اصاااام 

دعان در زمان احمد بودنااد. و سااخن تباز رئوس مل  «اصم»و  «بشر مریس ی»است«. و 
د : »فقهاااای متکلماااین ماننااا گویاادمیکاااه  کنااادمیاباان تیمیاااه ایااان مسااااله را بیشاا ر روشااان 

کااااه تنهااااا قااااول ابوحنیفااااه و مالااااک و حاااالی در کردناااادمیمریسااا ی و اصاااام ادعااااای اجماااااع 
 مانند آنها را می

ّ
 .3العی از اقوال صحابه و تابعین نداشتند«دانستند و اط
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م احماااااد از ایااااان اامااااا : »مق اااااود گویااااادمیاسااااات کاااااه  «ابااااان قااااایم»و مشاااااابه آن ساااااخن 
باااا کساااانی ی حااادیض ئماااهعباااارت، بعیاااد شااامردن وجاااود اجمااااع نیسااات؛ بلکاااه احماااد و ا 
؛ کردناادمیخااالف آن رد روبه رو بودند که سنت صحی  را با اجماعاتی ادعا شااده باار 

و اینکااااه جااااایز هااااا، دروا اساااات. ایاااان ادعا بیااااان کردنااااد کااااه بنااااابراین شاااااف ی و احمااااد
 .1نیست س ن صحی  و ثابت با امثال آن رد شوند«

 م احمد بود.اّمااین توجیه اول برای سخن 
: ساااخن ماااذکور از بااااب پرهیزگااااری در ادعاااا باااوده اسااات؛ باااه ایااان معناااا کاااه متوایممه دو 

دشوار است؛ چه بسا خالفاای وجااود داشااته کااه بااه ماادعی اجماااع  ی ادعای اجماع، امر 
انرسیده است؛ به همااین دلیاال  : کناادمیم احمااد بااه اسااتفاده از ایاان عبااارت توصاایه امااّ

هااای مشااابه. ا ناادارم«. و عبارتله اختالفی سرا »ال اعلم فیه اختالفا«: »در فالن مسا
له ادعااای عااالم آگاااه و مطلااع در مااورد تاار هسااتند. و ایاان مسااأواقعیاات نزدیااکچااون بااه 

ا؛ چنانکااه کنااد ینفاای ن را  اجماااعی کااه تحقااب یافتااه اساات م احمااد خااود نیااز ادعااای امااّ
 .کندمیاجماع 

 : »ناااااهر ایاااان سااااخن گویااااای ایاااان اساااات کااااهگویاااادمی «العاااادة»در   «ابااااویعلی»قاضاااا ی  
ااحماااد از صاااحت اجمااااع بازداشاااته و مناااع کااارده اسااات؛  ایااان ساااخن بااار نااااهر خاااود  اماااّ

ت، از ایاان جهاات کااه چااه بسااا ؛ بلکااه آن را از باااب پرهیزگاااری گفتااه اساا شااود یحماال ن
ود داشته که به مدعی اجماع نرسیده است؛ یا اینکااه آن را در حااب کسااانی خالفی وج

ارند ]و با این همه مدعی اجماع گفته است که شناختی در مورد اختالفات سلف ند
 2.3هستند[«

اماناااد؛ اختالفااای پنهاااان می ی،اشاااد. گااااهی بااار عاااا بو ایااان توجیاااه دوم مااای زماااانی کاااه  اماااّ
ای نقاال اجماااع لههااا و شااهرهای متفاااوت در مسااأساارزمینعلمااا از مااذاهب مختلااف و 

 ، این ا کنندمی
 
 باشد.ل بسیار ضعیف میحتما
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 تی ایرامون روشمندی فهم نص شرعیاشکالباب سوم: 

 

 .ی فهاااام آن اساااااتن اشااااکاالت معاصاااار پیراماااااون نااااص شاااارعی، مسااااالهیکاااای از مهم ااااری
ا: بااه قاارآن و ساانت ایمااان داریاام گویناادمیای هعّد   بااه فهاام چااه کساا ی؟ و آیااا  امااّ

 
در  اصااال

ایااااان زمیناااااه فه ااااای درسااااات و فه ااااای نادرسااااات وجاااااود دارد؟ و چااااارا نبایاااااد ناااااص باااااه روی 
ای فهم خود را از آن داشته باشد تا هر خواننده،گشوده نوع و متعددهای متقرائت

و دیگااری را خطاکااار باشد؛ بدون اینکه خوانندگان فهم یکاادیگر را اشااتباه دانسااته و 
 ؟بدانند

وصااف حااب نااص،  یاان باورهااا ازبینیااد کااه ا ماال کنیااد، ماایاگاار خااوب در ایاان دیاادگاه تأ
 غیر اختالفی در قضایای شرعینان و مسائل اختالفی مسلمادر  گویی وروشنگر بودن

د از خااالل تواناا میبلکااه بااا ایاان دیاادگاه، کااافر  صفت قاطع بودن را از آن سلب میکند.
قرائااات ناااص قرآنااای تاااوجی ی بااارای کفااار خاااود بیاباااد، در صاااورتی کاااه بخواهاااد باااه روش 
خا  خود نص را بفهمد؛ این درحالی است که هللا متعااال در کتاااب خااود باار کسااانی 

بر مبنای  توانمی، سخت گرفته است؛ چگونه کنند ی ه نازل کرده حکم نکه به آن
قرآن حکم نموده و داوری کرد، زمانی که هر انسااانی از آن فهاام بااه خ ااو  خااود را 
دارد؟ بااه عنااوان مثااال اگاار قاضاا ی بخواهااد زناکااار را صااد ضااربه شااالق بزنااد، چنانکااه 
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دیگااری در مااورد زنااای حاارام  در نااص قرآناای آمااده اساات؛ چااه بسااا زناکااار قرائاات و فهاام
 داشته باشد و م داق آن را غ ب یا خیانت در ازدواج بداند.

: زنااای گویاادمیچنانکااه در میااان معاصااران کسااانی هسااتند کااه همااین ادعااا را دارنااد و 
احااارام، خیانااات در ازدواج اسااات؛  کسااا ی کاااه مجااارد اسااات و ازدواج نکااارده، چاااون باااا  اماااّ
ی جنس ی از هم[ توافب کند، در این صورت زنا مندزنی که مجرد است، ]بر سر بهره

له را از شاایخ گمااراه کااه در مقاباال مااردم نباشااد! ایاان مسااأ ؛ مااادامیشااود یمحسااوب ن
شااانیدم و ایااان آدرس ساااخنان وی در ایااان زمیناااه باااا صااادای خاااودش  «محماااد شاااحرور»

مانااد مانااد؟ و چااه هاادایتی باارای قاارآن بااا ی ماای. با این وضعیت از دین چااه ماای1باشدمی
 گر با هر نص ی در آن به این روش برخورد شود؟ ا 

ی بسیار کوتاه در این باب است؛ باارای اطااالع و آگاااهی بیشاا ر به هر حال، این اشاره
هاااااااای مشاااااااابه جهااااااات باااااااه هااااااادر دادن ن اااااااو ، باااااااه کتااااااااب »ینباااااااوع الغوایااااااا  از لغااااااازش

 مراجعه کنید.  «عبدهللا العجیری »الفکری « اثر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - https: //www.youtube.com/watch?v=xi8caxod6aq 
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 اشکالتی ایرامون حدود شرعیم: باب چهار 

 

 .گرددمیبیش رین جدال در باب حدود شرعی به حد رجم و عقوبت مرتد باز 
 حد رام یسن سار  -۱

هااااال را در اساااااالم انکاااااار متأ برخااااای از مسااااالمانان مجاااااازات سنگساااااار بااااارای فااااارد زناکاااااار
 کااارده

 
 علااات اصااالی انکاااار اناااد؛ و بااار ایااان باورناااد کاااه ایااان کاااار وحشااایانه اسااات؛ و نااااهرا

 مذکور آن است که این مجازات در قرآن  کر نشده است؛ 
 
ی در سورهکه  خ وصا

ناااه رجااام و سنگساااارش ؛ هم ناااین بااار ایااان  کااار شاااده اسااات شاااالق خاااوردن زناکاااار ناااور 
 باورند که مجازات رجم با برخی از آیات قرآن در تعارض است.

ن و شااأ بایااد گفاات کااه رجاام مجااازات اساات در مورد وحشیانه بااودن ایاان مجااازات اّما
کاااه هللا متعاااال در قااارآن، مجاااازات  ی بازدارنااادگی آنهاسااات؛ چناااانله، مساااأهاااامجاااازات

بااارای کساااانی قااارار داده کاااه باااه محارباااه باااا هللا و رساااولش برخاساااته و در  ای  بازدارناااده
کوشاااند؛ و مجاااازات آناااان را قطاااع دسااات و پاااای مخاااالف یکااادیگر زماااین بااارای فسااااد مااای

گااری پذیرنااد کااه ماادعی وحشاا یاز کسااانی آن را ماای ؛ مجازاتی کااه بساایاری کندمیمعرفی 
 رجم هستند.
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باشااد؛ هااا از جانااب هللا متعااال بااوده و امااری تااابع حکماات و علاام او ماایتعیین مجازات
ایم؛ بلکااه بااه ساابب ت اادیب اخبااار صااحی  نکااردهو ما این حد را از جانب خود ایجاااد 

 بوده است. و ثابت از رسول هللا
هاال نمود که بگوید: چقاادر زنااای فاارد متأمن فرض مورد مؤ  این مسأله را در توانمی

زشااات و قبااای  اسااات؛ چراکاااه هللا متعاااال در ماااورد آن حاااد شااادیدی چاااون رجااام تشاااریع 
 .کندمینموده است؛ و این خود برقب  این گناه داللت 

ا انکاااار نماااودن رجااام باااه ایااان دلیااال کاااه در قااارآن نیاماااده اسااات، راه و روش کساااانی  اماااّ
ثاباات اساات کااه  اند؛ در سنت قط اای از ا شااانپیروی کرده نیست که از رسول هللا

هل را که مرتکب زنااا شااده بودنااد، رجاام نمااود. و قط اای بااودن ایاان تعدادی از افراد متأ
انااد کااه باارای آنااان کااه اخبار از این جهت اساات کااه از جهااات صااحی  زیااادی نقاال شااده

له شاااناخت دارنااااد، أداننااااد و نسااابت باااه ایااان مسااا ان را مااایقاااوانین اخباااار و احاااوال راویااا 
 باشند نه برای کسانی که در این زمینه جاهل بوده و دانش ی ندارند.مفید علم می

 اند:اهل سنت در مورد این حد اجماع کرده
معتقااد بااه رجاام زناکااار  اهل بدعت از خااوارج و مع زلااه، اّما: »گویدمی  «ابن عبدالبر»

شااالق اساات؛ هاام  زنااا ناازد آنااان نیستند؛ چه زناکار مجرد متاهل باشد یااا مجاارد؛ و حااّد 
الف ساااانت هاااال و هاااام مجاااارد؛ و دیاااادگاه آنااااان در ایاااان زمینااااه باااار خاااا در مااااورد زناکااااار متأ

رجاااام کااارده اساااات و  کااااه رساااول هللا مناااان اساااات؛ چااارا و راه و روش مؤ  رساااول هللا
هااای انااد؛ و علمااای مساالمانان در ساارزمینهم نااین خلفااای بعااد از ا شااان رجاام کاارده

-آنااان ماایاهاال حااب، و در مورد ایاان حاادیض اتفاااق ن اار دارنااد و مختلف در این زمینه 
 .1باشند«

: »وجاااوب رجااام زناکاااار متاهااال، دیااادگاه عماااوم اهااال گویااادمی «ابااان قداماااه مقدسااا ی»و 
 .2علم است و در این مورد خالفی سراا ندارم مگر از سوی خوارج«

م کااردن ثابت است که ا شان به رج : »اخبار از رسول هللاگویدمی «ابن بطال»و 
: مطااابب گویاادمیبینیااد کااه اماار نمااوده و خااود رجاام کاارده اساات؛ آیااا سااخن علاای را ن اای

رجم کاارده اساات؛ بنااابراین رجاام  «عمر بن خطاب»رجم نمودیم و  سنت رسول هللا
اهاااال علاااام از  ی و عماااال خلفااااای راشاااادین و بااااه اتفاااااق ائمااااه بنااااا باااار ساااانت رسااااول هللا
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و  «ثااوری »در میان اهل شام،  «اوزاعی» در میان اهل مدینه، «مالک بن انس»جمله 
اسااااحاق و ابوثااااور ثاباااات اساااات؛ و خااااوارج و  وجماعاااات اهاااال عااااراق و شاااااف ی و احمااااد 

انااد کااه رجاام در قاارآن مع زلااه مجااازات رجاام را رد نمااوده و علاات آن را چنااین  کاار کاارده
 .1نیست«

ا ت، ن در تعاااارض اسااا ایااان بهاناااه کاااه باااا برخااای از آیاااات قااارآ انکاااار مجاااازات رجااام باااه  اماااّ
 فرماید:مانند این آیه که هللا متعال می

  َۚ اب 
َ
ذ عااَ

ۡ
َن ٱل ت  ماا 

ََٰ
ن ۡح ااَ

ل ۡ
ى ٱمل

َ
ا َعلاا  مااَ

ل
ف  ن  ااۡ

نه ۡيه 
َ
َعلاا

َ
   ف

َ
شاا ح 

َٰ
َف ۡیَن ب 

َ
تاا
َ
ۡن و  ٌ

َ
 [25]النسااا :  فاا

شاند نوف مجازان زنان آزاد یانجمماه تازیانممه  گر مرتکب زنا شدند، پس مجازانا
 .است
و طبااب سااخن شااما  هاال اساات؛ایاان آیااه، زنااان متأ از »مح اانات« درراد : ماال گویناادمی

ی مااذکور آمااده اساات، له بااا آن ااه در آیااهمجازات زناکار متأهل رجم است؛ و این مسااأ
 باشد. چون رجم ن ف شدنی نیست.در تعارض می

-هااال مااایح ااانات« در ایااان آیاااه باااه زناااان متأپاساااخ ایااان ادعاااا، بیاااان اشاااتباه تفسااایر »م
باارای کساا ی  مسااألهن آیااه، زنااان آزاد اساات؛ و ایاان باشد؛ بلکه مااراد از مح اانات در ایاا 

ی مااذکور کااه آیااه باشااد؛ چاارا که ابتدای آیه را بخواند، امری کامال روشن و واضااح ماای
 . کندمیبه ازدواج با مح نات  عنی زنان آزاد تشویب 

ن ماا 
َ
ت  ف

نااََٰ ۡؤم 
ل ۡ
ت  ٱ 

ََٰ
ن ۡح ااَ

ل ۡ
َ  ٱمل نك  ن ياااَ

َ
 و

 
ۡوال

َ
ۡم طاا

ل
نك ۡع ماا  َتط  ۡم َٱسااۡ

ه
ن لاا م  َومااَ

ل
ك نل ۡيماااََٰ

َ
ۡت و

َ
كاا

َ
ا َمل مااه

 َۚ ت 
نااااااََٰ ۡؤم 

ل ۡ
مل ٱ 

ل
ك ت 

َتيااااااََٰ
َ
ن ف  

انممممممایی [ 25]النسااااااا :  ..مااااااّ و هممممممر کمممممس از شمممممما از س مممممماظ ممممممالی تو
ازدواج بمما زنممان آزاده مممؤمند نداشممته باشممد، پممس بمما کنیممزان بمما ایمممانی کممه ملممک یمممین 

 .شما هستند یازدواج کند 
باشااند، رجاام اساات کااه ن ااف  أهاالمتو مجااازات زنااان آزاد چااون مرتکااب زنااا شااوند و 

نباشند، مجازات آنان صد ضربه شالق است که ن ف  متأهلشدنی نیست؛ و اگر 
شااادنی اسااات؛ بناااابراین در ایااان صاااورت حاااد کنیاااز زناکاااار ن اااف آن اسااات کاااه معاااادل 

 باشد.پنجاه ضربه شالق می
 الزم اساات کااه اشااکاالت شااا ع پیرامااون ایاان حااد بیشاا ر مسااألهدر پایااان یااادآوری ایاان 

« بااه برخاای از ایاان 1 کامل ال ااورةاز آن است که در این مخت ر بگنجد؛ در کتاب »
ی بیشاا ری در ایاان زمینااه منااد مطالعااهام؛ و بااه کسااانی کااه عالقااهاشااکاالت پاسااخ داده

 
 (. 8/431شرح ابن بطال ) - 1



 

 
 

170 

را  «مرصااافیساااعد »هساااتند، کتااااب »شااابهات حاااول احادیاااض الااارجم وردهاااا« اثااار دک ااار 
 کنم. توصیه می

چااون شااروط  ،باشاادات رجاام منااوط بااه اع ااراف زنااا میجاااز ناگفته نماند کااه اجاارای م
بااه ارتکاااب  ثبااوت حااد مااذکور بساایار سااخت و دشااوار اساات؛ و کساا ی کااه باارای اع ااراف

 ن حضااور ماایایاان گناااه و اجاارای حااد آ 
 
مختااار اساات و باادان  یابااد، در ایاان زمینااه کااامال

پوش ی خود نموده و برای اجبار نشده است؛ و بلکه مستحب است که مسلمان پرده
اگاار کساا ی دیگااری را بااه هنگااام ارتکااب زنااا دیااد، به اار  حّتیاع راف به گناه اقدام نکند؛ 

پوشاا ی کنااد و عماال او را بااه ساامع حاااکم نرساااند؛ مگاار اینکااه زناکااار ایاان اساات کااه پاارده
مروج این عمل زشاات باشااد کااه جهاات بازداشاا ن وی از ایاان کااار، گاازارش تاارویج فساااد 

 وی به حاکم رواست.
 
 مجازان ارتداد -2
هم رین اع راض ی کااه در مااورد مجااازات مرتااد وجااود دارد آن اساات کااه بااا ایاان آیااه در م

 باشد:تعارض می
   ين ي ٱلّد  َراَه ف 

ۡ
    

 َ
 در یقبول  دین هیچ ااباری نیست.[؛ 256]البقرة:  ال

پنهااان و پوشاایده  اسااالمیااک از علمااای  ی مااذکور باار هاای حقیقاات ایاان اساات کااه آیااه
 «اباان قدامااه مقدسااا ی»تااداد قتاال اسااات. انااد مجاااازات ار هاساات کااه اجمااااع کاارد نمانااده

  .1اند«: »و اهل علم بر وجوب قتل مرتدین اجماع کردهگویدمی
 حال سه ا 

 
 ل در مورد دیدگاه آنان در مورد آیه وجود دارد:حتما

 ی علما مراد از آن را نفهمیدند.یا همه
ایاااا ماااراد از آن را فهمیاااده و دانساااتند  ه و عمااادا باااه مخالفااات باااه آن را کتماااان نماااود اماااّ

 آن پرداختند.
 اند که تعارض ی با حدیض قتل مرتد ندارد.یا آن را چنان فهم کرده

 تردیاادی نیساات کااه ا 
 
ل سااوم درساات اساات؛ و دیاادگاهی اساات کااه هاار مساالمانی حتمااا

 ی علمای امت.باشد چه برسد در حب همهدر مورد خود بدان راض ی می
: گویااااادمی  «اباااان جریاااار طبااااری »م مفسااااران اامااااّ غافاااال نبودنااااد؛  مسااااألهعلمااااا از ایاااان 

اند که ا شان گروهی را به پذیرف ن اسااالم ی مسلمانان از پیامبرشان نقل کرده»همه
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مجبور نمود و چیزی جز اسالم از آنها نپذیرفت و چون از پااذیرف ن اسااالم خااودداری 
چنین پرستان از مشرکان عرب کردند، به قتل آنان حکم نمود؛ چنانکه در مورد بت

رفتار نمود و مانند کس ی که از دینش دین حب، به کفر مرتااد شااده و بازگشاات؛ و در 
انااااد ]چنااااین رفتااااار کاااارده اساااات[. و ا شااااان ی کسااااانی کااااه شاااابیه آنااااان بااااودهمااااورد همااااه

کسااانی را بااه پااذیرف ن اسااالم مجبااور نکردنااد کااه پذیرفتنااد جزیااه ب ردازنااد و در مقاباال 
کتاب و کسانی که مشابه آنان بودند. و به این  بر دین باطل خود باشند؛ مانند اهل

 :ترتیب بیان نمودند که
   ت ين  ي ٱلّد  َراَه ف 

ۡ
    

 َ
 .در یقبول  دین هیچ ااباری نیست ال

ه کسانی نیست که پذیرای به این معناست که: در پذیرف ن دین هی  اجباری متوّج 
 .1پرداخت جزیه شوند و به حکم اسالم راض ی گردند«

-: »دیدگاه گروه زیادی از علما این اساات کااه آیااهگویدمیدر تفسیر خود  «رابن کثی»
  .2ی مذکور در مورد اهل کتاب است«

ی مجاااازات مرتاااد از بزرگ ااارین ماااواردی اسااات کاااه اع اااراض باااه اساااالم از ساااوی مساااأله
در میااان  مسااألهدینان و ناباوران را به دنبال داشته است؛ چنانکه این م حدان و بی

مسااالمانان در جهاات دفااااع از اسااالم انتشاااار یافتااه اسااات؛ چنانکااه بااار ایااان بساایاری از 
باورناااد مجاااازات مرتاااد، باااا مباااادی تساااام  اساااالمی مخاااالف اسااات. چنانکاااه باااه برخااای از 

ی ایاان مااوارد از نااص ؛ و در همااهکنناادمیاتفاقات روی داده در سیرت نبوی استدالل 
 .کنندمیاز آن چشم پوش ی گذرند و در قتل مرتد، می صحی   صری  از رسول هللا

من ورم مسلمانانی است  -هرچند در مخالفت با راه و روش نبوی تعمدی ندارند؛  
و بااه ن اار ماان بایااد بااا مساالمانانی کااه ایاان مجااازات  –کااه بااه دفاااع از اسااالم مشااغولند 

ی غیاااار احساااانی دور از هرگونااااه مجادلااااهه تباااادیل بااااه اشااااکالی باااارای آنهااااا شااااده اساااات، باااا 
ه باید به باار طاارف نمااودن اشااکاالت و تبیااین تلبیسااات ایجاااد شااده در رفتار نمود؛ بلک

کااااه در ایاااان زمینااااه زیاااااد سااااخن گفتااااه شااااده و آثااااار و اخبااااار  ایاااان زمینااااه پرداخاااات؛ چاااارا 
زیاااادی وجاااود دارد کاااه نیازمناااد محققااای من اااف هساااتند کاااه میاااان فهااام و تقاااوی جماااع 

 نماید تا به دیدگاه درست و صواب در این زمینه برسد.
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ی »حد« در این باااب، خااود منجاار بااه نااوعی پوشاایدگی اصرار در مورد کلمهکه  چنان
 در فهم شده است.

ت گرفتاااااه از فرهناااااگ انساااااان اشاااااکال در بااااااب مجاااااازات ارتاااااداد، نشاااااأ اصااااالی و منشاااااأ
بااه کااه ایاان مجااازات در تاااریخ  حااالی باشااد. درمحااوری غالااب در ایاان ع اار و زمااان ماای

نبوده است؛ و این همه اشکال در مورد هی گاه مورد اشکال  ار  رسیده از اسالم،
-مسألهآن مطرح نشده مگر در این ع ر و زمان؛ با اینکه منکران این مجازات، به 

بلکااه تنهااا بااه برخاای از ن وصاا ی اصاارار دارنااد کااه  ،کننااد یی انسان محااوری ت ااری  ن
ن ااو   کنناادمی؛ و تااالش شااودمیبنااا باار دیاادگاه آنااان، منجاار بااه انکااار ایاان مجااازات 

مااال هانااات قااارار دهناااد؛ تاااا جاااایی کاااه باااا تأری را باااا روشااا ی متکلفاناااه ماااورد تحقیااار و ا دیگااا 
ی ت گرفتااه از انگیاازهرسید که ساابب ایاان حاار  و اصاارار، نشااأبه این نتیجه  توانمی

فشااار  مسااألهو آن  کننااد یدروناای و پنهااان دیگااری اساات کااه چااه بسااا آن را احساااس ن
افرهناااگ انساااان محاااوری اسااات؛  ای گذشاااته سااایری داشاااته باشاااد و هااا اگااار در قااارن  اماااّ

ملی داشااته باشااد، در مااورد ایاان محااوری  مقاادم باار انسااان محااوری را تااأفرهنااگ خاادا 
 که تابع کم اهمیت شمردن جایگاه مرتد است. شود یمجازات دچار اشکال ن

بااه هاار حااال، در اینجااا هااادف ماان بررساا ی دالیاال آنهاااا در ایاان انکااار نیساات، در کتااااب 
ده اع اااراض آناااان بااار مجاااازات مرتاااد را  کااار نماااوده و پاساااخ « تعاااداد 1»کامااال ال اااورة 

« اثاار های مفید در این باب، کتاب »فضا ات الحریاا ام؛ چنانکه از جمله کتابداده
 باشد.      عمیرینی می« اثر صالح عمیری و کتاب »الردة بین الحد والحری سلطان 
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 عنهم شبهاتی ایرامون   ابه یرضکی هللا انجم:  باب

 

عاانهم( را باااور دارنااد و باارای اثبااات ایاان مطلااب  اهل ساانت عاادالت صااحابه )رضاا ی هللا
اناااد و کم اااار ی آنااااان اساااتدالل کردهباااه قااارآن، سااانت و هم نااااین واقاااع صاااحابه و سااایره

بابی در میان ابااواب شاارعی ماننااد ایاان باااب محاال نقاال اجماااع اهاال ساانت بااوده اساات و 
گیاااری کنااایم، ساااخن باااه درازا خواهاااد ده را ایهاااایی کاااه در ایااان بااااره نقااال شااا اگااار اجماع

 کنم:بعز ی از آنها را در اینجا نقل می اّماکشید، 
فرموده است: »به دلیل اجماع اهل حب از مسلمانان که اهل سنت  «ابن عبدالبر»

و جماعااات باشاااند، نیاااازی باااه جسااات و جاااو راجاااع باااه احاااوال صاااحابه ناااداریم و همگااای 
 1عادل هستند.«

 ورزیاادن از تعاادیل تمااام یاااران پیااامبر د: »اماات باار اینکااه امتناعفرمایاا می  «جااوینی»
روا نیساااات، اتفاااااق ن اااار دارنااااد... شاااااید سااااببش ایاااان باشااااد کااااه آنااااان ناااااقالن شااااریعت 

 
صحاب، ج   1

 
 7، ص 1. االستیعاب في معرفة اال
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 هسااااااتند و اگااااااار در روایااااااات آناااااااان توقااااااف نماااااااود، شااااااریعت باااااااه دوران پیااااااامبر خااااااادا 
 1ت.«ها را در بر نخواهد گرفی آن دیگر دورانمنح ر خواهد شد و دامنه

فرمایااد: »دیاادگاه ساالف اماات و جمهااور خلااف ایاان بااوده می «مست اافی»در  «غزالاای»
کاااه عااادالت صاااحابه باااه سااابب تعااادیل آناااان توساااا خداوناااد و ثناااای بااار آنهاااا در قااارآن، 

ی آنهاساات« ساا س فرمااوده اساات: »چااه تعاادیلی معلااوم اساات، و ایاان اعتقاااد مااا درباااره
بااااالتر اسااات؟ چگوناااه چناااین  رش از تعااادیل خداوناااد داناااای باااه غیاااب و تعااادیل پیاااامب

یکااه  حااالی نباشااد در ال اای هاام نبااود، حااال آنااان در هجاارت و جهاااد و  سااتا شاگاار  حتااّ
و  پیاااامبر  دوساااتینثااااری و باااذل اماااوال و کشااا ن پااادران و خویشااااوندان بخااااطر جان

یااااری ا شاااان، مشاااهور باااوده و باااه تاااواتر رسااایده و هماااین در جااازم باااه عااادالت آناااان کاااافی 
   2است.«

دانساا ن تمااام اصااحاب چیاازی اساات کااه اهاال ساانت باار آن فرمایااد: »عادلمی «ئاایعال»
  3.«شود یاند و در این باره به دیدگاه اهل بدعت و هواپرستان اعتنا ناتفاق کرده

  ٤اند.«فرماید: »اهل سنت بر عدالت صحابه، متفبمی «ابن تیمیه» 
عزااا ی از اشاااتباهات ، باااه بشاااودمیبسااایاری از شااابهاتی کاااه در ایااان خ اااو  منتشااار 

 آن ااه در شودمیزدن به آنان استفاده که برای طعنه گرددمی صحابه باز
 
، خ وصااا

 اول: های جمل و صفین رخ داده است. رد این اشکال به این صورت است که:جنگ
اینکااه مااا معتقااد بااه ع اامت صااحابه نیسااتیم و تنهااا بااه عاادالت و افضاایلت آنااان باااور 

اشااتباه کنناااد، و اینکااه در خبااری از یکاای از آنااان نقاال شاااود نااد توانمیداریاام،  ااس آنهااا 
کااه مرتکااب اشااتباه یااا گناااهی شااده باشااند، چیااز جدیاادی نیساات کااه بااا اصااول قبلاای در 

را حااال  کننااادمیتضااااد باشاااد، و دانسااا ن ایااان قاعاااده بسااایاری از اشاااکاالتی کاااه مطااارح 
 .کندمی

نکاااوهش بعزااا ی از  گر مبنااای باااراینکاااه بسااایاری از آن اااه کاااه ایااان افاااراد تشاااکیک :دوم
، از لحاااا سااندی کنناادمییااا اتفاقااات جماال و صاافین نقاال  صااحابه توسااا پیااامبر 

رسااااند!  ااااس بایااااد از کساااا ی کااااه روایاااات را نقاااال کاااارده اثبااااات صااااحت آن را بااااه ثبااااوت ن ی

 
1  . 
 307، ص 1. المستصفی، ج  2
 73. جامع التحصیل، ص   3
 54، ص  35.  الفتاوی، ج 4
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و تااا چنااین نباشااد، فاارد  - همانگونه کااه در قواعااد رفتااار بااا شاابهات گذشاات -خواست 
ی مه اای اساات، و توضاایحی بخواهااد و ایاان قاعاادهد از مااا جااواب تواناا  یناشاار شاابهه ن

بینااد کااه بساایاری ی صحابه را دنبال کنااد، میزیرا کس ی که شبهات منتشرشده درباره
از روایااااااتی کاااااه ماااااورد اعتمااااااد چناااااین افااااارادی واقاااااع شاااااده، در برابااااار شاااااروط محااااادثین 
مردود است و تعجب نکنید که این هواپرستان که به اخباااری کااه ضااعیف اسااتدالل 

رسیده، ایجاد شااک و شاابهه  ، در عین حال در احادیض ثابتی که از پیامبر نندکمی
 ! کنندمی

اینکه بسیاری از گناهانی که از آنها صادر شده، دلیلی بر فضیلت آنهاست؛  :سوم
یزیااارا باااه توباااه و  شااایمانی مباااادرت ورزیاااده و   خواساااتار اقاماااه حتاااّ

 
ی حاااد بااار خاااود گاهاااا

بزرگداشااات خداوناااد توساااا آناااان و خداترسااا ی شاااان اند و ایااان دلیااال بزرگااای بااار شاااده
 دارد.

ای کممرد توبممهای کااه زنااا کاارده بااود فرمودنااد: »جهنیهزن در حب  تا جایی که پیامبر 
وآیااا  که اگر بین ه تاد ن ر از اهممالی مدینممه تقسممیم شممود، آنهمما را ک ایممت خواهممد کممرد

  1« به ر از توبه کس ی که صادقانه به سمت خدا بازگشته، وجود دارد؟
انااد اهل سنت بر عدالت، فضل و قبول اخبار آنها و روایتشااان اتفاااق کرده :چهارم

هاااااااااایی کاااااااااه در ایااااااااان رابطاااااااااه نقااااااااال شاااااااااده،  کااااااااار گردیاااااااااد، و ایااااااااان از و بعزاااااااا ی از اجماع
هااای ثاباات و متحقااب مبناای باار ن ااو  قاارآن و ساانت و هم نااین اخبااار متااواتر اجماع

هااال ساااانت چیاااازی جاااز تفاااارق اهاااال دال بااار فضاااال و برتااااری آنهاسااات، و بعااااد از اجماااااع ا 
   بدعت وجود ندارد! 
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 هایی در ابواب فکری مهمخالصه

 ی اول: در عقل و شرعخالصه

زیاااارا شاااارع بااااا داللاااات عقاااال  ،عقاااال باااار شاااارع مقاااادم اساااات گویاااادمی: کساااا ی کااااه نخسمممت
 شناخته شده،  س عقل حاکم بر شرع است! 

 در آن باااه شااارع باااا صااافتی الزم گاااوییم: وقتااای کاااه عقااال ماااا را باااه شااارع رساااانده، ماااا را می
»ع ااامت از خطاااا و نقاااص« اسااات، درحالیکاااه عقااال بااارای خاااودش  هماااان رساااانده کاااه

 اااس چگوناااه م ااادر مع اااوم را بااار غیااار مع اااوم مقااادم . نااادارد یع ااامت چناااین ادعاااای 
 داریم؟ 

گااوییم کااه سااخن آن جاهاال باار سااخن آیا اگر نااادانی مااا را بااه عااا ی راهنمااایی کنااد، می
زیاااارا مااااا را بااااه او رسااااانده اساااات؟ یااااا اینکااااه او تنهااااا مااااا را  ،شااااودمیعااااالم مقاااادم داشااااته 

 و بس؟!  کنیممیراهنمایی کرده تا به نزد عالم برویم و بعد از آن از عالم پیروی 
ها متفاااوت اساات و معیارها شااان در پااذیرش اخبااار از شخصاا ی بااه فهاام انسااان :دوم

شاارایا اجتماااعی ی تربیتاای، محاایا رشااد و شاایوه بااه خاااطرشخصاا ی دیگاار فاارق دارد 
چیااازی را  ،کنااادمیهاااای آفریقاااا زنااادگی بااارای هماااین ممکااان اسااات کسااا ی کاااه در جنگل.و...

آن را از مقبااوالت  کناادمیای زناادگی مخالف عقل بدانااد و کساا ی کااه در شااهر پیشاارفته
  حّتیعقلی و شاید 

ّ
 س کس ی که نص شاارعی را بااه خاااطر  .مات به حساب بیاورد! مسل

نبایااااد عجوالنااااه عماااال کنااااد و ایاااان انکااااار را بااااه  ،کناااادمینکااااردن« انکااااار »فهاااام« و »در 
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»صری  عقل« ب سباند، بلکه اگر به دیدگاه سایر عقال مراجعه کند خواهد فهمید 
هایی کااه از محاایا گرفتااه بااوده، باعااض کااه مشااکل در روش فهاام او بااوده و پیشاافرض

 .درنیاف ن معنای آن نص بوده است! 
 یااا ردّ  گرا! در پااذیرش حاادیعی از پیااامبر عقاال کااه افااراد آزادانااد ش و زمانی بنابراین

آن اختالف کردند، عقل کدامشان قاض ی شده و اختالف را فی له خواهد داد؟! و 
 تر است؟ عقل چه کس ی بر عقل دیگران سزاوارتر و مقدم

 بایااااااد عاماااااال خااااااارجی دیگااااااری باشااااااد کااااااه ایاااااان بااااااه شاااااارع بااااااازمیگااااااوئیم: اینجاساااااات کااااااه 
یااا  شااودمیثاباات  یااب کناایم کااه آیااا ایاان خباار از پیااامبر ، بااه ایاان معنااا کااه تحقگرددمی

 باااا عقااال مخاااالف نخواهاااد باااود زیااارا 
 
ناااه،  اااس اگااار ا شاااان آن را فرماااوده باشاااند، قطعاااا

  1.! گویند یچیزی خالف عقل ن پیامبر 
ابایااد ماارز عقاال را شااناخت؛  :سمموم »خداونااد باارای  :فرمااوده اساات کااه «شاااطبی»م امااّ

رزی گذاشته که فراتاار از آن نخواهااد رفاات و امکااان عقل و قدرت ادرا  آن، حد و م
اینکه برای عقل مرزهااایی بشناساایم،  2این را به عقل نداده تا هر مطلوبی را دریابد.«

شاامردن عقاال نیساات، بلکااه قااراردادنش در جااایی اساات کااه بااه آن تعلااب دارد و کوچک
 قضایای متعلب به غیب نیز از همین باب است.

 محاااال  کننااادمیی کاااه عقااال را متحیااار بایاااد میاااان چیزهاااای :چهمممارم
 
و چیزهاااایی کاااه عقاااال

 بعید باشااد، محااال عقلاای 
 
هستند تفاوت قائل شد؛ به عبارتی دیگر هرچیزی که عقال

نیساااات! ممکاااان اساااات کااااه شااااریعت چیاااازی را بیاااااورد کااااه عقاااال انسااااان را متحیاااار کنااااد و 
 نخواهد آورد! را ستیز باشد محال عقلی و آن ه عقل اّماعجیب باشد، 

 ،فرمایااد: »بایااد میااان آن ااه کااه عقااالدر کتاااب »الجااواب ال ااحی « می «ن تیمیااهاباا »
یابااد، و آن ااه عقاال قااادر بااه ت ااور و شااناختش می بودنش را دربودن و ناااممکنباطاال

عقاال«، و  یااراتنیست تفاوت گذاشاات، اولاای از »محاااالت عقاال« اساات و دوماای از »مح
   3در اخبار پیامبران دومی آمده است.«

 
ن ک - 1

 
یات هم عاجز  ]پندار تعارض احادیث صحیح با قرا

 
ریم نیز از همین باب است؛ گروهی که شاید از خواندن صحیح ا

ن اتفاق کرده را تکذیب می
 
ن نفرموده کنند، درحالی که پیامبر هستند، حدیثی که امت بر صحت ا

 
اند و چیزی مخالف قرا

ن و تفسیرش های حدیثی چون بخاری و مسلم، همگی از این افرای صحابه گرفته تا صاحبان ک تاب از طبقه
 
د به معانی قرا

گاه
 
 اند، پس باید فهم نادرست این افراد را متهم کرد، مترجم[ تر بودها
 831، ص  1. االعتصام، ج  2
 391، ص  4. الجواب الصحیح، ج  3
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کتاااب فرمااوده اساات: »ممکاان اساات کااه پیااامبران بااه چیاازی خباار دهنااد کااه و در همااین 
اعقاااااااال قااااااااادر بااااااااه شااااااااناخت آن نباشااااااااد،  کااااااااه عقاااااااال داللاااااااات باااااااار  گوینااااااااد یچیاااااااازی ن امااااااااّ

  1، نه »محاالت عقل«.«دهندمیبودنش کند،  س به »محارات عقل« خبر باطل
 کنم:در این موضوع سه منبع را معرفی می

 ( ینبوع الغوای  الفکری  1
 .( مخت ر ال واعب ا رسل  اثر ابن قیم2
ی باازر  »در  تعااارض العقااال والنقاال« از اباان تیمیاااه، البتااه ایاان کتااااب ( دانشاانامه3

یبرای فرد مبتدی یااا  ای باازر  و ساانگین متوسااا هاام مناسااب نیساات و دانشاانامه حتااّ
 چه در این موضوع کامل و شامل باشد. است اگر
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 ارض میان علم تجربی و دینی دوم: در تعخالصه

های بسااایاری دارد و شاااک داشاااتم آن را در موضاااوع تعاااارض باااین علااام و دیااان، شااااخه
کردن ابعاد مختلف آن در چند سطر سخت ها بیاورم یا نه، زیرا جمعضمن خالصه

نمود.  س به مسائل مهم در این موضوع اشاره کرده و بعد چند منبع را و دشوار می
 کنم:معرفی می

: ابتااادا بایاااد طبیعااات نروفااای کاااه علاام تجربااای در زماااان ماااا از آن گذشاااته و نیاااز تنخسمم 
ی اروپااایی بااه دنبااال آن آمااده را بشناساایم، چااه بااه هایی کااه در جامعااهطبیعاات جاادال

 بعز ی از مردان آن مرتبا باشد.به کلیسا یا 
این تاریخ و طبیعت اتفاقات و شرایطی کااه پیرامااون نشااأت علاام طبی اای در اروپااا رخ  

سااابب شاااد کاااه بیشااا ر افاااراد منتساااب باااه ایااان علااام از هااار چیااازی کاااه رناااگ دیااان یاااا  ،داد
غیااب داشااته باشااد دوری کننااد و بساایاری از آنااان گمااان کردنااد کااه بشاار تنهااا بعااد از 

ی کلیسااااا باااه اکتشااااافات عل اااای دسااات یافتااااه، باااارای آزادشااادن از بناااادگی دیااان و ساااالطه
دارنااد و حتاای علااوم ی مقاادم میرا باار هاار چیااز دیگاار  -هرچند قط اای نباشااد -همین علم 

نامناااد! بااارای هماااین اگااار چیااازی کاااه باااه علاااوم دینااای یاااا دینااای یاااا فلسااافی را علاااوم جعلااای می
 گذارند! های تجربی ن یعقلی و فلسفی مربوط باشد را ببینند، آن را در ردیف داده

ما دینی داریم که بر عقل و دالیل برهانی متکاملی بنا شده و بر این باور هستیم کااه 
هااای تجرباای صااحی  و قط اای تعارضاا ی نخواهااد داشاات، و باادبینی بااا هی کاادام از داده

رایج را تشااکیل داده بااه ساابب همااان نااروف و شاارایا مربااوط بااه تاااریخ علاام و  ّو که َج 
 باشد.کلیسا می

هایی ناادارد و از هاار بیننااد کااه پیشاافرضطرف میی عل ی را بیها جامعهبعز ی :دوم
کااااه ایاااان کااااالم دقیااااب نیساااات! زیاااارا نگرشاااا ی  ، درحااااالیمیاااال و هاااادف فاساااادی م اااازه اساااات

چیزی به دنبال تفسیری  مادی و الحادی  هنیت مشخص ی را پدید آورده که برای هر
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تااااا بااااارای  کناااادمیالت مااااادی را جسااااتجو حتماااااو وقتاااای چیاااازی نیافاااات، ا  گاااارددمیمااااادی 
الت از دانشاااامندانی کااااه در حتماااااالتی دساااات و پااااا کنااااد و وقتاااای ایاااان ا حتماااااتفساااایری، ا 

 .ی عل ی دارای اهمیت هستند صادر شود، تأثیر بزرگی خواهد گذاشت! جامعه
بسااایاری از دانشااامندان علاااوم طبی ااای و فیلساااوفان الحااااد بااار ایااان باورناااد کاااه روش 

دیگاار توجااه  هااای روشعلوم طبی ی در اسااتدالل، تنهااا روش قاباال اعتماااد اساات و بااه 
سااااتی کااااافی اساااات و دیگاااار ؛ آنهااااا معتقدنااااد کااااه علاااام طبی اااای باااارای فهمیاااادن هکننااااد ین

ی اند که بگویند هستی به چیااز نیازی به منبع دیگری نیست و برخی تا جایی پیش رفته
راناااد و باااه سااابب وجاااود بااار آن حکااام می نیازمناااد نیسااات و قاااوانین ریاضااایات و فیزیاااک،

چنااین  «اسااتیون هاوکینااگ»دیگاار نیااازی بااه خااالقی هاام ناادارد، چنانکااه  ،همااین قااوانین
به هر چیزی که هر فاارد منتسااب بااه علاام  توانمیین حال چگونه گفته است.  س با ا 

ساااخن کسااا ی را تنهاااا بخااااطر اینکاااه دک ااارای  تاااوانمیاعتمااااد کااارد؟ آیاااا  گویااادمیتجربااای 
لوح شناس ی پرفسااور اساات، پااذیرفت؟ تنهااا افااراد سااادهفیزیک دارد یا اینکه در زیست

 .! کنندمیچنین 
یابنااد، پذیرنااد و ن ریااات تغییاار می غییاارهای بشااری تهااای تجرباای و تجربااهداده :سمموم
که م در ال اای چنااین نیساات؛  ااس اشااتباه اساات کااه بااه ایاان ن ریااات عل اای بااه  درحالی

ی عل اااااای اکتفااااااا کااااااارد. بودنش بااااااه جامعااااااهچشاااااام یقااااااین نگریساااااات و تنهااااااا بااااااه منتسااااااب
هاااایی وجاااود دارد کاااه بعزاااا ی ن ریاااات عل ااای پذیرفتاااه شااااده و باااه شاااهرت رساااایده مثال

، تااااا اینکااااه مطاااارح نبااااودهشااااده غیاااار از آن ن ریااااات چیاااازی شناختهاساااات، تااااا جااااایی کااااه 
ی قبلاااای را گرفتااااه ی دیگااااری جااااای ن ریااااهبودنشااااان بااااه اثبااااات رساااایده و ن ریاااه اشاااتباه

عن اار ساانتی یااا  ] در مااورد ی نیوتااون ها، ن ریااهاست. از جمله مشهورترین این مثال
جاااااای آن را [ و بعزااااا ی از مفااااااهیم فیزیاااااک کالسااااایک اسااااات کاااااه اماااااروزه عن ااااار پااااانجم

فیزیااااک نااااوین گرفتااااه اساااات. ن ریااااات نیوتااااون اثاااار بزرگاااای در میاااادان فکاااار و فلساااافه و 
شااده همااانی بااود نگاارش مااردم بااه دیاان گذاشااته اساات تااا حاادی کااه »حقیقاات پذیرفته

 نیوتاااون خاااود کاااه نگااارش نیوتاااونی نسااابت باااه علااام آن را پذیرفتاااه باااود، چاااه از ساااخنان 
او بنااااا شااااده بااااود، و چیاااازی کااااه مااااورد ن ریااااات  پایااااه یااااا سااااخنان دیگااااران کااااه باااار میبااااود

تااا جااایی کااه باار آن فرضاایات عل اای، . آماادپااذیرش ایاان نگاااه نبااود، مااردود بااه حساااب می
نااداخ ن اصااول گرایی و دورا کااه اغلااب بااه ساامت الحاااد و ماااده مااذاهبی فکااری بنااا شااد
در نیماااااه اول قااااارن  «سااااااینتولو ی و پوزیتیویسااااام»در گااااارا ش  دینااااای تمایااااال داشاااااتند و
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یزیااک اوج خودش رسید. در گرماگرم شور و شعف علوم باارای تقلیااد از فنوزدهم به 
ای دردنا  بر پیکره بعز ی از حقایب مطلب و بعزاا ی و اوج غلو پوزیتیویسم، ضربه

از مفاااهیم محکاام فیزیااای کالساایک وارد شااد و ایاان ضااربه از داخاال خااود فیزیااک بااود. 
ی عجیباای وارونااه کاارد. دو قضاایه کااه وارد دنیااای فیزیااک شاادند و جهاات علاام را بااه شااکل

 . این دو مسَٰله:اشدرا لرزاند تا از این به بعد نسبی و الیقینی ب مبتنی بر یقینفیزیک 
ماااایالدی بااااود کااااه مفهااااوم عن اااار  1887در سااااال  «مایکلسااااون و مااااورلی»: تجربااااه اول 

 
 
 .نداز ا هان پا  کرد سنتی یا پنجم را کال

 .1وانین فیزیک موجود نبود: اکتشاف دنیای شگفت انگیز اتم بود که تابع قدوم
و همااه  گی را در میادین عل ی به پااا کااردسروصدای بزر  «مایکلسون و مورلی»تجربه 

ای را بایاااد بپذیریناااد و قضااایه ی چناااین تجرباااهماااات و مبهاااور بودناااد کاااه آیاااا نتیجاااه علماااا
اگااااااار چاااااااه منجااااااار باااااااه اعتقااااااااد باااااااه ثابااااااات و  ،عن ااااااار پااااااانجم را باااااااه فراموشااااااا ی بساااااااپارند

های زیاااادی باااه پیوسااات هااار چناااد کاااهیاااا اینکاااه نپذیرناااد  ؟ن شاااودغیرمتحااار  باااودن زمااای
 و ن ریات دیگری بر آن بنا شده بود. ههمراه داشت

بعااد از  کاار تجربااه مایکلسااون  « در کتابش »انیشااتین و نساابیت«م طفی محمود» 
معناای ایاان کااار ایاان بااود کااه دانشاامندان بپذیرنااد کااه ن ریااه عن اار » :گویاادمیو مااورلی 

 رزش بوده و ا حرفی بی پنجم،
 
چیزی بااه اساام عن اار پاانجم وجااود ناادارد یااا اینکااه  اصال

بااااارای دانشااااامندان زماااااین را سااااااکن در فضاااااا باااااه حسااااااب آورناااااد. ن ریاااااه عن ااااار پااااانجم 
بسیار ارزشمند بود تا جایی که بعز ی از آنها در حرکت زمااین تردیااد داشااتند و آن را 

 2.«کردندمیساکن ت ور 
[ را اثباااااات کااااارد، باااااه دنباااااال عن ااااار پااااانجمی ]هبعاااااد از اینکاااااه تجرباااااه، نادرساااااتی ن ریااااا 

تاااا حرکااات اشااایا  را باااا اساااتناد و کماااک باااه آن تفسااایر کااارد جاااایگزینی بودناااد کاااه بتاااوان 
وجاااود آماااد و مشاااکل را تبیاااین کااارد؛ پاساااخ او ایااان باااود کاااه مقیاسااا ی  «انیشاااتین»اینکاااه 

د باتوجااه بااه زاویااه دیاا  و و هاار حرکتاای بااا حرکتاای دیگاارندارد و حرکت اشیا نسبی اساات 
  3.گرددمیمقا سه گر شخص مشاهده
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های مختلفی دارد و برای فهاام درساات تر هم گفتم، این موضوع شاخهپیش :چهارم
ی آن، بایااااد تاااااریخ علاااام جدیااااد و چیاااازی از فلساااافه و نقااااد آن را خوانااااد، باااارای مطالعااااه

 بیش ر به این منابع مراجعه کنید:
« اثاار غرباای در تعاماال بااا آن و روش تفکاار ن ریات تااازه عل اای. مساایر فکااری ( کتاب »1

 .دک ر حسن اسمری 
 .« اثر دک ر سامی عامری ساینتولو ی ( کتاب »2
 .ی دک رای سلطان عمیری « از رسالهگرا ش ساینتولو ی ( مبحض »3
( ف ااال »در  تعاااارض العلااام التجریبااا  والنقااال« از کتااااب »میلیشااایا اِلحااااد«، اثااار 4

  .دک ر عبدهللا عجیری 
  .« در یوتیوبساینتولو ی عرض و نقدی عامری به عنوان »( سخ رانی دک ر سام5
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 ی آزادی در اسالمی سوم: قحیهخالصه

 

بایااد پرسااید کااه شااناخ ن مفهااوم آزادی در اسااالم، موضااوعی عقلاای اساات یااا  :نخسممت
 شرعی؟ 

بسااایاری از احکاااام  تاااوان یدرساات ایااان اسااات کاااه شاارعی اسااات، زیااارا باااه مجاارد عقااال ن
احکاااام جزیاااه و  تاااوانمی»آزادی« را شاااناخت؛ بااارای مثاااال  ی شااارعی مااارتبا باااه مساااَٰله

 ااااااس  .هااااااایی حااااااد الزم هساااااات یااااااا نیسااااااتو اینکااااااه در چااااااه چیز  .اهاااااال  مااااااه را  کاااااار کاااااارد
ساام ی و شاارعی اساات و از اینجااا بایااد گفاات کااه باارای شااناخت حااب در ایاان  ای لهمسااأ

 مبحض باید تمام ن و  شرعی را با هم پیگیری نمود.
گاااری هااام دارد، آن هااام اینکاااه بااااهم دیدنشاااان باعاااض ی دیکردن ن اااو  فایااادهجماااع

، بااار خاااالف وقتااای کاااه نصااا ی را بیااااوریم و دیگااار ن اااو  را از شاااودمیفهااام درستشاااان 
 :ی دید خود خارج سازیم. اینگونه به آسانی آیه

  ت ين  ي ٱلّد  َراَه ف 
ۡ
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کممردی یو آن را رهمما و یاکنممون  بممه معبممودن بن ممر کممه ایوسممته عبممادتش می [97 -]طااه
اند، سرس یخاکسممتر و ذران  آن ن ی اکنممده کردی  آن را خواهیم سوز را در دریمما ار
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 بمممد کممماری انجمممام دادنمممد، یکمممدی ر را نهمممی ن یاز کمممار زشمممتی کمممه انجمممام می
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وا دل همممر یمممک از زن و  [2-ناااور ]  ۡجلااا 

 .مرد زنا کار را صد تازیانه بزنید
  . ! کنیممیدر  

ن رگاااارف ن دیگاااار ن ااااو    ااااس اشااااتباه اساااات کااااه یکاااای از ایاااان ن ااااو  را باااادون در
 تفسیر نمود.
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م، بایااد ایاان نکتااه را باارای رساایدن بااه یااک نگاارش درساات در باااب آزادی در اسااال  :دوم
دادن مفاااهیم مشخصاا ی راجااع دریافت که عامل خارجی مااؤثری، نقااش مه اای در شااکل

بازی کرده که همان فشااار فرهنااگ  -که با مفهوم اسالمی آن مخالفت دارد-به آزادی 
 .دهدمیسکوالر غربی است، و این عامل ت ویر مشوش ی از آزادی اسالمی ارائه 

ی آزادی غربااااای و آزادی اسااااالمی را از هاااام بشناساااااد؛ ها ااااس فاااارد محقاااااب بایااااد نشااااانه
چیاازی در باااب آزادی کااه در غاارب پدیااد آمااده باشااد را مااردود  مااراد ایاان نیساات کااه هاار

دانساات، بلکااه مااراد دریاااف ن و ت ااور درساات مفاااهیم اسااالمی بااه دور از عواماال مااؤثر 
ه در باشد، تااا بعااد از آن مفاااهیم مخااالف را شااناخت و ساا س در رفتاااری کاا خارجی می

 ، فقه الزم را به کار بست.شودمیواقع 
کااردن  از مفاااهیم اساساا ی آزادی اسااالمی کااه در غیاار اسااالم وجااود ناادارد، آزاد  :سمموم

نقااااال  انساااااان از بنااااادگی ثاااااروت و شاااااهوت اسااااات؛ در حااااادیض صاااااحیحی از پیامبرماااااان 
دل شاااده کاااه فرموده ْرَهم  َوَعباااْ دل الاااّد  يَنار  َوَعباااْ دل الاااّد  َس َعباااْ عااا 

َ
َ  اناااد: »ت ْعطااا 

ل
ْن و      

ي اااَ م 
َ
خ

ْ
ال

َتَقَش« ال اناااْ
َ

يَ  فااا ا شااا 
َ
َس َو   

َ
َتك َس َواناااْ عااا 

َ
 ت

َ
ا خ 

 ساااَ
َ
ا عاااْ ْم ٱل

َ
ْن لااا َ  َو   ی بنمممده،  عنااای: » 1َرضااا  

های ن ممیس نممابود بممادد اگممر چیممزی بممه او بدهنممد خرسممند ی اارچممهدرهممم و دینممار و بنممده
ردی[ همممالک و . ]چنمممین فممم شمممودمیو ناراحمممت  گمممرددمیشمممده و اگمممر ندهنمممد خشمممم ین 

سممرن ون بمماد ]تمما اممایی کممه[ اگممر خمماری بممه اممایش خلممد، ک ممکی ایممدا نشممود کممه آن را در 
 !«بیاورد

بایاااد در وساااعت آزادی اساااالمی، تفااااوتی باااین باورهاااای شخصااا ی فااارد و آن اااه  :چهمممارم
پاااااذیرد کاااااه کاااااافران باااااا شاااااروطی در ساااااازد قائااااال شاااااد؛ اساااااالم میمیاااااان ماااااردم علنااااای می

نکاااردن طعااان در دیااان و ی آن شاااروط، علنیو از جملاااهسااارزمین اساااالمی زنااادگی کنناااد 
 آشکارنساخ ن کفر است.

 بااه اشااتباه می
 
اندازنااد و میااان در اینجااا بساایاری بااه اشااتباه افتاااده یااا دیگااران را عماادا

کردن کااااافران در ساااارزمین اسااااالمی و ؛ برخاااای بااااه زناااادگیشااااوند یایاااان دو فر اااای قائاااال ن
خواهنااد بااه ایاان برسااند کااه آنااان کاارده و میآن ه در تاریخ اسالم واقااع شااده اسااتدالل 

در دعااوت بااه دینشااان ماننااد مساالمانان هسااتند تااا در اسااالم ایجاااد شااک کننااد، حااال 
آنکاااااه ایااااان اشاااااتباه اسااااات! زیااااارا اعتقااااااد و باورهاااااای شخصااااا ی آناااااان و آن اااااه در محااااایا 
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ی خودشان دارند چیاازی اساات و منتشرساااخ ن اعتقاااداتی کااه باار خااالف اسااالم بسته
 یگر.باشد چیزی د

ماااورد دیگاااری هااام وجاااود دارد کاااه نزدیاااک مثاااال ساااابب اسااات: آزادی اینکاااه انساااان از 
آن اااااااه راجاااااااع باااااااه قضاااااااایای دیااااااان نفهمیاااااااده پرساااااااش کناااااااد، و آزادی منتشااااااارکردن ایااااااان 

 اشکاالت بین مردم و فاسدساخ ن اعتقادات و یقین آنان.
 آزادی اول وسعت بزرگی دارد:

   ه
َرَٰ بااۡ اَل   

َ
 قاا

ۡ
ناا   يَو    ر 

َ
نه مل َرّب  و م  مااَ

ۡ
َيط  

ّ
ن ل كاا 

ََٰ
ىَٰ َول

َ
اَل َبلاا

َ
نت قاا ۡؤم 

ل
ۡم تاا

َ
َو لاا

َ
اَل و

َ
ظَٰت قاا

َ
ۡوت

َ ۡ
ي  ٱ اا

حااۡ
ل
 ت

َ
ف يااۡ

َ
   

باا  
ۡ
ل
َ
و یبممه یمماد بیمماور  هنگممامی را کممه ابممراهیم گ ممت:  اروردگمماراز بممه [ 260 -]البقاارة ق

ای؟ز  کنممی؟  فرمممود:  م ممر ایمممان نیمماوردهمن نشان بده چ ونه مردگان را زنده می
 .خواهم  که قلبم آرام ب یرد، ولی یمیگ ت:  چرا

ساااۡ  و 
َ
َ  ف ياااۡ

َ
ل    

 
ا ناااَ

ۡ
نَزل

َ
 و

 
ا ماااه ّ   ّم 

َ
ي شااا ناااَت فااا 

ل
ن    ٌ

َ
   فااا

َۚ
 َ ۡبلااا 

َ
ن ق َب مااا 

تاااََٰ ك 
ۡ
وَن ٱل َر ل يَن َيقاااۡ ذ 

ه
 ل  ٱلااا

که ایم در تردیممممد هسممممتی، از کسممممانیپممممس اگممممر در آنهممممه بممممر تممممو نممممازل کممممرده[.94 -]یااااونس
انندد بپرسخکتاب یآسمانی  را ایش از تو می  و

ای دارنااد یاااا دچاااار ی پرسااش و گفتگاااو را بااه روی افااارادی کااه شااابهه ااس نبایاااد دروازه
ااند را بسااات، شاااک شاااده ایااان چاااه ارتبااااطی باااه تشاااکیک علنااای در اساااالم دارد؟! ایااان  اماااّ

 انکار آن واجب است.
 
 دیگر منکری است که شرعا

ی بیشااا ر باااه طالعاااهها در ایااان بااااب باااود و بااارای مآن اااه گذشااات تنهاااا برخااای روشااانگری 
 های زیر مراجعه کنید:کتاب

ِساااالم« اثااار سااالطان عمیاااری، نشااار ا رکاااز العربااا   (1 کتااااب »فضاااا ات الحریااا  فاااي ا
 .للدراسات اِنسانی 

( کتاااب »الحریااات السیاساای  ا عاصاارة فااي ضااو  فقااه ال ااحاب « اثاار فهااد عجااالن، 2
 .نشر ا رکز العرب  للدراسات اِنسانی 

 .ری « از علی حمزه عمری، نشر دار ا م ( کتاب »آفاق الح3
( کتااااب »االساااتدالل الخااااط  باااالقرآن والسااان  علااای قضاااایا الحریااا « از اباااراهیم بااان 4

 .محمد حقیل، نشر مرکز البیان للبحو  والدراسات
( کتاااااااب »مفاااااااهیم الحریاااااا  وتطبیقهااااااا فااااااي الاااااادین والاااااانفس وا ااااااال« اثاااااار عباااااادالعزیز 5

 حمیدی 
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 اایان:ودر 

 نده از آن اسالم است.آی
 و الحمدهلل ووال و آخرا و ال الة و السالم علی رسول هللا محمد.
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