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مؤلف :احمد یوسف سید
ترجمه :واحد ترجمه بینش
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نشانهها و ویژگیهای موج تردید افکنانهی معاصر
فواید نهفته رویارویی با شبهات فکری معاصر
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قواعد محاورهای و جدلی با مروجین شبهات
روشنگریهایی که شخص مدافع اسالم به آن نیازمند است
ّ
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تمجید و تشکر
َ
کتاب (زرههای فراخ) را مطالعه کردم .الحمدهلل کتاب فوق العااادهای اساات .احمااد
در نوشا ن کتاااب واقعااا موفااب بااوده و ساابک زیبااا ،ادبیااات دلچسااب ،تسلساال افکااار و
وضوح هدفش ،برایم غافلگیر کننده بود.
کت اااب؛ ش ااامل مف اااهی ی ایم ااانی اس اات ک ااه حتم ااا در خوانن ااده اثرگ ااذار خواه ااد ب ااود .و
در کن ااار اخت ااار ،زیب ااایی و س ا لابکیش ،ممل ااو از دالی اال و ارجاع ااات مفی ااد ب ااه م ااادر
است.
فرزن اادم؛ خداون ااد متع ااال در کارهای اات برک اات بیان اادازد و ب ااه وس اایلهی ت ااو ب ااه دیگ اران
نفع برساند .معتقدم که به طور جدی باید در نشر این کتاب در میان خوانندهگان
عادی ،اهل علم و معرفت ،جوانان ،خانوادهها و کتابخانهها ،سهیم باشیم.
باراله ااا؛ ب ااه خ اااطر نعم اات اس ااالم و ق ارآن و س اانت و ب ااه خ اااطر اینک ااه ای اان افتخ ااار را
ن یب ما کردی تو را سپاس گزاریم.
پدر مولف:
مهندس یوسف حامد سید
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مقدمه استاد عبدهللا عجیری
دقیق ا ااا ن ا اایدانم چن ا ااد ب ا ااار در مرک ا ااز (تک ا ااوین) از م ا ااا درخواس ا اات ش ا ااد ک ا ااه در م ا ااورد
قضا اایهی شا اابهات و اشا ااکاالتی کا ااه از سا ااوی مخا ااالفین با اار دیا اان وارد میشا ااود ،کتا ااابی
درم ا ااانی ،ش ا ااامل و مناس ا ااب ب ا ارای طی ا ااف وس ا اای ی از جامع ا ااه بنویس ا اایم ک ا ااه در آن ب ا ااه
سواالت و شبهات اساس ی پاسخ داده شده باشد؛ آن هم با ادبیاتی عل ی و سلیس و
ل
با حج ی مقبول که خواندنش برای همه آسان و شدنی باشد.
و چق اادر خوش ااحال ش اادم هنگ ااامی ک ااه دوس اات و برادرم ااان اس ااتاد احم ااد س ااید ای اان
کتاب را برایمان فرستادند که در آن به تمامی این نیازها و بلکه مقداری هاام بیشا ر،
پرداخته شده بود.
ّ
در ای ا اان کت ا اااب ،مول ا ااف؛ ت ا ااویری پ ا ااانورامی (سراس ا اارنما) 1و نقش ا ااهای کل ا ای ب ا ارای
موضوع شبهات به نمااا ش گذاشااته کااه خواننااده میتوانا د بااا مطالعااهی آن بااا جوانااب
مختلف این پدیده آشنا شود.
اضافه بر این مرور زیبا و گذرا به شبهات و اشکاالت اساس ی وارده بر اصاال دیاان یااا
قض ااایای داخل اای آن مانن ااد :م ااادر و روشه ااای ش ااناخت؛ مول ااف هم ن ااین؛ اص ااولی
روشمند در نحوهی برخورد با این قضایا ،مطرح میکند.
مؤل ا ااف؛ تع ا اادادی قواع ا ااد پیش ا ااگیرانه را پ ا اایش روی خوانن ا ااده گذاش ا ااته ک ا ااه وی را از
تبع ااات زیانب ااار و آث ااار منف اای ای اان م ااوج ش ااکگرایانه ک ااه ب اار اص اال ی ااا اص ااول دی اان وارد
است ،م ون میدارد.
هم نا ااین؛ در کنا ااار ما ااروری گا ااذرا کا ااه با ااه واقعیا اات جریا ااان تردیدافکنانا ااه معاصا اار و
جهااات تأثیرگااذار در آن دارد ،کتاااب؛ بااه ارائااهی تعاادادی قواعااد درمااانی میپااردازد کااه
در معالجه افرادی که به دام این شبهات افتادهاند ،موثر است.
مدیر مرکز تکوین

 - 1به هر گونه دورنمای وسیع سراسری از یک فضاَ ،سر َاسرَنما یا پانوراما (به انگلیسی و فرانسوی )panorama :گ فته میشود.
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مقدمه استاد عبدالرحمن شاهین
َ
کتاب (زره های فراخ) به نسبت کارهای بعد از خودش ،ماننااد یااک ما ن اساات .بارای
هما ااین؛ حفا ا و از برکا ااردن آن ،مشا ااابه حف ا ا م ا ا ن (ورقا ااات) 1یا ااا م ا ا ن (آجرومیا ا )2
است .با این تفاوت کااه مولااف ،بارای بسااا مباحااض و موضااوعات کتاااب ،خواننااده را
به برخی م ادر ارجاع داده است.
رئیس بخش قرآن در سایت (املحاور)
مقدمه استاد عبدالکریم دخین
ب ااه ت ااازگی و در کن ااار تم ااامی تح ا ّاوالت بزرگ اای ک ا ه ب ارای ا ّم ات ب ااه وج ااود آم ااده ،از س ااوی
جوانان تشنه حب ،سااؤاالت زیااادی مطاارح میشااود .و بارای اباراز اسااتحکام اساساایات
ای اان دیا ن ب اازر ب ااا س ااادهترین جم ااالت و روش اانترین ش اایوهی بی ااان ک ااه مناس ااب قش اار
جااوان باشااد و در آن شاابهات اهاال انحاراف و داعیااان فتنااه نیساات و نااابود شااود ،ایاان
فرصت را مؤلف غنیمت شمرده و این کتاب را به رشتهی تحریر درآورده است.
پژوهشگر مسائل فکری

 - 1درعلم اصول فقه نوشته امام جوینی.
 - 2درعلم نحو نوشته ابن اجروم.
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ۡ ه
ٱلر ۡح ََٰمن ه
ٱَّلل ه
ٱلرحيم
بسم
مقدمهی مؤلف
جنگ ها؛ در تاریخ بشر ،بخااش قاباال مالح ا های را بااه خااود اخت ااا داده و سااهم
بزرگی از جسدش را ت احب نموده است.
این جنگهااا ،نمایااانگر بخشا ی از سرشاات بشااری و ارزشهااای قا درت و قسااوت نهفتااه
آن اس اات .و اگا اار بعزا ا ی از جنگها ااا و بلکا ااه بیشا ا رش تعبیا اار از نا ا اچیز با ااودن انسا ااان و
خ ااوی نا ان ااهی پنه ااان در وی اس اات ،ام ااا بعز ا ی از آنه ااا را بای ااد ض اارورتی در راس ااتای
تحقب عدالت دانست.
اگ اار بخ ااواهیم ب ااه تحلی اال پدی ااده جن ااگ ب ااردازیم بای ااد گف اات ک ااه مبتن اای ب اار دو مقول ااه
اساس ی است :هجوم و دفاع.
انس ااان ه اام طبیعت ااا در ه اار دو حال اات نی اااز ب ااه ابزاره ااایی دارد .ه اام ب ارای هج ااوم و ه اام
ب ارای دف اااع .ب ارای هج ااوم ،شمش اایر و نی اازه و کم ااان س اااخته اس اات و ب ارای دف اااع ،زره و
س ر1 .
دقیق ااا ن یت ااوان مش ااخص ک اارد ک ااه انس ااان از چ ااه زم ااانی آه اان را ب ااه عن ااوان ابا ازاری
دفاعی در جنگ بااه کااار باارده اساات .ا ّماا تااا قباال از زمااان پیااامبر داود علیااه السااالم ،ایاان
ابزارهااای دفاااعی ،شااکل متناسااب بااا طبیعاات جنااگ و تاکتیااک هااای حملااه و گریااز آن را
نداشته است.
هللا متع ااال در ق ارآن از نعمتا ی ک ااه ب اار م ااا ارزان اای داش ااته خب اار میده ااد ک ااه چگون ااه ای اان
است و می فرماید:
السالم آموخته
حرفه و صنعت را به پیامبرش داود علیه
َ
ۡ
َٰ
َ َ ه ۡ ََٰ ل َ َ َ
َ
ل
ل
هل
ت
َ
َ
ل
َ
ُ
َ
ّ
ۡ
ۡ
ص ا ۡن َع ل لب اوس لك ا ۡم ل لت ۡح ا َنكم م ان بأس اكم فه ا ۡل ون ااتم ش اك لرون [ انبی ااا -
وعلمن اه
 .]80و به [داوود] فن زره [سازى] آموختيم تا شممما را از[خطمران] ان تممان ح م
كند پس آيا شما سپاس زاريد.
َ
من ااور از ل لب اوس در آی ااه :زره پوشه ااای فراخ اای اس اات ک ااه ه اادف از آن ،حفان اات از
خود در هنگام جنگ است.
در سااورهی ساابأ میخااوانیم کااه هللا متعااال بااه داود علیااه السااالم اماار میکنااد کااه در
ساخت این زره های دفاعی کارش را خوب و دقیب انجام دهد .و میفرماید:
 - 1معنای کلمه «سابغات» که مولف ان را عنوان ک تابش قرار داده است به معنای زره یا سپرهای فراخ جنگی است.
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َ ون ۡ
ٱع َم ۡل ََٰسب ََٰغت َو َق ّد ۡر في ه
ٱلس ۡر تد [ سبأ .]11 -زره هاى فراخ بسازو حلقممه همما را
درست اندازه گیرى كن.
مفسران در معنای این آیه سخنان و اقوالی ایراد کردهاند که اجماال پیرامااون روش
ساااخت حلقااههای زره یااا میهچااههای ایاان حلقااهها میباشااد ،بااه شااکلی کااه منجاار بااه
انس ااجام زره و ع اادم ایج اااد ش ااکاف در آن میش ااود ت ااا در حفان اات و حمای اات و جاب ااه
جایی آسان ،متناسب با نیاز انسان باشد.
اگ اار ص ااحبت از نب اارد انس ااانی را ادام ااه ده اایم خ ااواهیم دی ااد ک ااه ای اان نب اارد موج ااود ب ااین
بش اار ،در ح ااد جن ااگ ب ااا شمش اایر و نی اازه و س ااالحهای آتش ااین خالص ااه ن یش ااود .بلک ااه
میادین دیگری هم برای نبرد وجود دارد که ابزارهااا ش ،قلاام و زبااان اساات و اهاادافش
– در صااورت ش ارافتمندانه و اخال اای بااودن -؛ پیااروزی در براباار مخااالف بااه وس اایلهی
حجت و بیان است .و یا هدفش نابود کردن ارزشها و عقاید و لکهدار کردن چهااره
و شخ اایت ط اارف مقاب اال ب ااا تحری ااف و اف ارا بس ا ن اس اات اگ اار جنگ اای ناجوانمردان ااه و
زشت باشد.
هنگ ا ااامی ک ا ااه ص ا اافحات ت ا اااریخ ط ا ااوالنی بش ا ااری را م ا اای بن ا اادیم و در برگ ا اای از مهم ا اارین
بر ه ااای تم ااامی ت اااریخ درنگا ی میکن اایم  -زم ااان آغ اااز بزرگ اارین دین اای ک ااه جه ااان ب ااه خ ااود
دی ااده اس اات عن اای بعث اات پی ااامبر - ؛ م اایبینیم ک ااه دش اامنانش در ض ا ّادیت ب ااا وی از دو
نوع جنگ استفاده میکردند :کالمی و حس ی.
ا شان هم  در مقابلااه بااا تجاااوز آنااان از دو نااوع جنااگ اسااتفاده کاارده اساات :جنااگ
حجت و بیان ،جنگ با شمشیر و نیزه.
در ابتدای امر ،هللا متعال به وی دستور میدهد که به وسیلهی قارآن بااا آنااان جهاااد
بزرگی داشته َٰباشد و میفرماید:
َ َ
ۡ َ َ َٰ
ََ ل
جن َو َجها ۡد لهم باه جهاادا بیاارا [ فرقااان ]52 -پممس یای ایممام رز از
فاال تطاع ٱلكفار
کافران اطاعت مکن ،و بوسیلۀ آن ی= قرآن با آنها اهاد بزرگی بنما.
به وسیله آن (به) عنی به وسیلهی قرآن.
هللا متعال در براباار شاابهات و تردیااد افکناای هااایی کااه مشاارکان و اهاال کتاااب باار ضاادّ
پیامبرش مطرح میکردند ،پاسخ گویی به آنان را بر عهده میگرفت و میفرماید:
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َ
ۡ
َ ه َٰ
َ
َ ۡل َ
َ وال َيأتونا َ ب َمثا َّلل ال ج َٰۡ َنا َ با ل َح ّب َوو ۡح َسا َن ت ۡفسایرا [ فرقااان .]33 -و [دشمممنان]
هم یچ وصممف و نممان بمماط ی بممر ممد تممو ن م ی آورنممد ،م ممرآنکممه ممما ح م را و نیکمموترین
ت سیررا [برای درهم شکستن آن] برای تو می آوریم.
رسول خدا هم به ر ّد و مجادله با آنان میپرداخت.
علمااای اسااالم نیااز در هاار جنااگ کالماای کااه متو ّجاه اسااالم و مبااانیش شااده اساات ،بااه
نقااد و جاادال بااا عاااملین و محا ّارکین و نقااد براهنیشااان پرداختااه انااد .بطالنااش را انهااار
کاارده و پایااهها ش را م زلاازل میکردنااد .و در مقاباال و جهاات اثبااات صااحت دیاان اسااالم
و زیبااایی و شا س ااتگیش ب ارای تم ااامی ع ا ور ،بااه بی ااان و اقام ااهی ادل ااهی عقل اای و نقل اای
اهل حب میپرداختند.
ّ
و ت ااا ب ااه ام ااروز نی ااز در ض اادیت ب ااا ق ارآن و پی ااامبر اس ااالم  و ش ااریعت هللا متع ااال،
پیوس ااته ش اابهات مط اارح میش ااود .ش ااخص آگ اااه ب ااه واق ااع کن ااونی از دوردس اات ،ش ا ّادت
ام ااواج دری ااا ،پوش ا یده ش اادن آس اامانش ب ااا ابره ااای س اایاهگون و غب ااارآلود و هیج ااان و
اضطرابش به وسیلهی موجهای بزر تردید افکن را به وضوح میبیند که آثارش بااه
کش ا ااتیهای لنگ ا اار انداخت ا ااه ای ا اان دری ا ااا برخ ا ااورد ک ا اارده اس ا اات .تع ا اادادی را مض ا ااطرب،
تع اادادی؛ ثب ااات و رسوخش ااان بیش ا ر ش ااده و بعز ا ی ه اام طنابها ش ااان ره ااا ش ااده و
طعمهی این دریای خروشان شدهاند.
این موجها هم چیزی نیستند جز جریان جدیدی از جنگهای کالمی ،که اگر کسا ی
َ
بااه وساایلهی زرههااای فاراخ در براباار آن از خااود دفاااع کنااد ،نجااات پیاادا میکنااد .و هاار
کس هم که زرهاش را محکم نبافته باشد ،و در این کارزار ،تیااری بااه وی خااورده و از
پای درش آورد ،فقا خودش را سرزنش کند.
تمامی این مباحض درآمد و سرآغازی برای بیان هدفم از نوشا ن ایاان کتاااب اساات .و
آن :س ااهیم ب ااودن در باف اات زرهه ااای فک ااری و پ ااوالدینی ک ااه آس ااان حم اال ش ااود و ب ااه ا ن
هللا در مواجهه با این موج تردید افکن معاصر که اسالم و ثوابتش را نشانه گرفته،
عاملی پیشگیرانه باشد.
تالشم بر این بوده در این کتاب به این سؤاالت پاسخ دهم:
✓ چ ااه اس اابابی منج اار ب ااه گ ارا ش برخ اای از جوان ااان جامع ااهی م ااا ب ااه الح اااد ش ااده
اس اات؟ ی ااا چ ااه چی اازی وادارش ااان ک اارده ک ااه بعز ا ی از ثواب اات ش اارعی را منک اار ش ااوند ب ااا
اینکااه ماادعی هسااتند اصاال اسااالم را قبااول دارنااد؟ و آیااا ادبیااات و ساابک بیااان دیناای در
دامن زدن به این موضوع دخیل بوده است؟
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✓ نش ااانهها و مشخ ااات ای اان م ااوج تش ااکیکآمیز معاص اار چیس اات؟ و ماهی اات و
نوع اثرپذیری از آن چگونه است؟
✓ و آيا سواالتی که توسا این جریان مطرح میشود محدود است؟ یا اینکه قابل
ح اار نب ااوده و ف اراوان اس اات؟ ومهم اارین ای اان س ااواالت ک اادام اس اات و چگون ااه بای ااد ب ااه
آنان پاسخ داد؟
✓ راهه ااای پیش ااگیری نس اال ف ااردا از معای ااب و آف ااات ای اان م ااوج و جری ااان ک اادام اس اات،
بدون اینکه محدودشان کنیم یا آزادی دیدگاه و اند شه را از آنان سلب کنیم؟
✓ آی ااا میت ااوان ب ااه آن ااان ابزاره ااایی روش اامند ببخش اایم ک ااه ب ااه وس اایلهی آن بتوانن ااد ب ااا
افکار مخالف با اسالم روبه رو شوند؟
✓ چگونه با افرادی که به بعز ی از این شبهات متأثر شدهاند ،گفتگو کنیم؟
س ا ی ک ااردهام ک ااه در اغل ااب موض ااوعات م اان ب اااب معلوم ااات و فای اادهی بیش ا ر ،من ااابع
مه ی را معرفی کنم.
اصل ماده این کتاب ،دوراتی آموزش ی است که بااا عنااوان (چگونااه بااا شاابهات فکااری
معاص اار برخ ااورد کن اایم؟) برگ ازار ک اارده ام هم اراه ب ااا اض ااافات و تجدی ااد ن اار در برخ اای
مواضع و سبک بیان جدید.
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نشانهها و ویژگیهای موج تردید افکنانهی معاصر
و چ ونگی اثر اذیری از آن
هنگ ا ااامی ک ا ااه پزش ا ااکان واکس ا اان مق ا اااوم ی ا ااک بیم ا اااری را کش ا ااف میکنن ا ااد ،قب ا اال از آن
گامهایی را جهت شناسایی طبیعاات آن بیماااری ،حقیقاات و اساابا بااه وجااود آماادنش باار
میدارن ااد .در مس ااائل فک ااری و پدی اادههای اجتم اااعی نی ااز هم ااین مس ااَٰله ص ااادق اس اات.
درما ااان ها اار مشا ااکل وقتا اای ممکا اان اسا اات کا ااه شا ااخص درما ااانگر ،نسا اابت با ااه حقیقا اات و
طبیعت و اسباب آن مشکل ،علم و آگاهی الزم را داشته باشد.
با اینکه هدف اصلی کتاااب؛ تبیااین روش شناسااانه (متاادلو یک) 1پیشااگیری و درمااان
ش اابهات فک ااری و ارائ ااه ب ااارزترین س ااؤاالت و ایا ارادات و پاس ااخگویی ب ااه آنهاس اات ،ام ااا
مناسا ااب اسا اات کا ااه در ابتا ااد ،ایا اان ما ااوج تردیا ااد افکنانا ااهی معاصا اار ،ویژگیها ااا و سا ا س
اس ااباب اثرپ ااذیری منف اای از آن را ب ااه ت ااویر کش اایده و توص اایف کن اایم و بع ااد از آن ب ااه
بحض اصلی ورود کنیم.
نشانهها و ویژگیهای موج تردید افکنانهی معاصر
ا
اول :ای اان م ااوج ،غالبا ااا ویرانگ اار اس اات تا ااا اینک ااه س ااازنده باشا ااد .و ب ااه ج ااای روشا اامند
بااودن ،بیشا ر اخاللگاار ،اشااکال برانگیااز و اع اراض آفاارین اساات .در نهایاات هاام ،هاای
دیدگاه و اند شهی جایگزین و منسج ی ارائااه ن یدهااد .و ایاان را میتااوان در مااواردی
واق ی مشاهده کرد .از جمله:
 - 1در این ک تاب کلمه روشمند یا نظام مند و مشتقات ان زیاد تکرار می شود که معادل کلمه منهجی در زبان عربی است.
در ویکی پدیای فارسی در مورد واژه روش شناسی یا روشمندی (منهجیة) اینگونه امده( :روششناسی یا متدولوژی
 :(Methodology /وسیله شناخت هر علم است .روششناسی در مفهوم مطلق خود به روشهای ی گ فته میشود که برای
رسیدن به شناخت علمی از انها استفاده میشود و روششناسی هر علم نیز روشهای مناسب و پذیرفته ان علم برای شناخت
هنجارها و قواعد ان است.
روشهای شناخت را باید از روشها و فنون اجرای انها متمایز دانست ،چرا که اجرای هر قاعده پس از شناخت ان قاعده
َ
«روشمندی» یا مجموعهای از روشها بکار میرود.
ممکن میگردد.واژه روششناسی گاه نیز به معنی
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 کس ا ی ک ااه پیگی اار جری ااان الح ااادی باش ااد متوج ااه خواه ااد ش ااد ک ااه اف اراد ب ااارز ای اانجریا ااان غالبا ااا از اثبا ااات و شا اارح اسا اااس ن ریا ااه الحا ااادی کا ااه هما ااان نفا اای وجا ااود خا ااالب
است ،فاصله داشته و با وجود شکافهای بزرگای کااه در اصاال ن ریااه وجااود دارد ،امااا
همااه را نادیااده گرفتااه و سا ی و تالششااان متوجااه نقااد ادیااان ،خاصااتا اسااالم اساات .و
نسبت به پاسخگویی در برابر سؤاالت اساس ی مربوط بااه باورها شااان بیتوجااه بااوده
و ص اادای اع راضش ااان  -تمس ااخرآمیزنانه  -متو ّج اه ح اادیض ج ااایز ب ااودن خ ااوردن ادرار
ش ر و روایات سن اما ؤمنین عا شه در هنگام ازدواج است .و اگر اندکی پیشرفت
و تر ی کنند ،بااه موضااوع مجااازات ارتااداد و حااد رجاام میپردازنااد .و همااهی اینها ا نشااان
از بارز بودن جنبهی هرج و مرج گرایانه و تخریبی این طرز تفکر است تااا وجااود ن اام
و سازندگی.
انگ ا ااار هم ا ااین االن در ه ا اانم ت ا ااویر «ری ا ااارد داوکی ا ااز» – ب ا اازر آتَٰیس ا ااتها -ت ا ااداعی
میش ااود ک ااه از «مه اادی حس اان» مج ااری ش اابکه جزی ااره 1میپرس ااد :آی ااا او ایم ااان دارد ب ااه
اینک ااه محم ااد  ب ااا اس ااب بال اادار ب ااه آس اامان رفت ااه اس اات؟ و روش تمس ااخرآمیز ارائ ااهی
سؤالش ،تحسین و تشویب طرفدارانش را به دنبال دارد .2در حالی کااه همااین شااخص
در برنامااهی دیگاار ،هنگااامی کااه در ما ورد موضااوعی ماارتبا بااا اصاال تفکاار الحاااد ش–
عناای اصاال نشااأت حیااات – از وی س ااؤال می رسااند ،پاسااخش ب ارای جامعااه م ح اادین،
م ااأیوس کنن ااده و نمای ااانگر ض ااعف ش اادیدش ب ااود .او در پاس ااخش ب ااه س ااوال م ااذکور
گفته بود :شاید زمانی ،و در جایی از این هستی ،احتماال تمدنی به روش داروینیسم
تکامل پیدا کرده باشد و شکلی از اشااکال حیااات را طراحاای کاارده و چااه بسااا در هسااتی
و جهان ما آن را کاشته باشند!3.
هم نااین هنگااامی کااه بااا فیزیکاادان م حااد «اسااتیفن واینباار » در مااورد تفساایر نشااأت
هستی بر پایهی قوانینی دقیب ،صحبت و گفتگااو میکنااد ،ایاان گونااه بیااان ماایدارد کااه
احتماال دلیل این قوانین دقیب ،وجود جهانهای متعاادد ومااوازی باشااد کااه هسااتی مااا
از آن نش ااأت گرفت ااه اس اات« .واینب اار » نی ااز در پاس ااخش بی ااان می اادارد :چن ااین ادع ااایی،
 - 1در گ فتگوی ی که با وی ترتیب داده شد و در ارشیو شبکه موجود است.
 - 23لینک کلیپwww.youtube.com/watch?v=qk8jmtjnz8l :
 این سخن را در چند ادرس میتوان مشاهده کرد من جمله در لینک زیر:www.youtube.com/watch?v=EMEZLEOCO08
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جهان های دیگری به تعداد
واقعیتی ناخوشایند است.1
واینگونه خواهی فهمید که قضایای بزر نزد صاااحبان تفکاار الحااادی ،تیااره و تااار و
غیر مبتنی بر اصول است .و به جای ارائهی دلیل بر صااحت باورها شااان بااه طعنااه و
تخریب ادیان میپردازند.
 از دیگر نمونه های پرو ه مخاارب و غیاار روشاامند الحااادی ،پاارو هی دک اار «عاادناناب اراهیم» اس اات ک ااه ب ااه واس ااطهی نش اار ف اایلم س ااخ رانیها و ن ری اااتش ،در س ااالهای
اخیر از تأثیرگذارترینشان بوده است .این شخص  -بااا اینکااه افارادی از لحاااا ایمااانی
و معرفتی از وی بهرده بردهاندّ -اما به قدری که به اخالل گااری روشاامند و انتقااال آن
ب ااه پی ااروانش مش ااغول اس اات ،درص اادد ارائ ااهی دی اادگاهی ش ااناختی س ااازنده و منس ااج ی
نیس اات .ب ااه گون ااه ای ک ااه اگ اار شخص ا ی آث ااارش را دنب ااال کن ااد راج ااع ب ااه قض ااایای مه اام
شرعی که او در موردشان زیاد سخن می گوید ،ن یتواند به طور دقیب موضااع گیااری
مشخص و واضح او را بفهمد .مثال موضعش در قبال سنت پیامبر .
برخ اای اوق ااات از بزرگداش اات ص ااحی ترین کتابح اادیعی عن اای ص ااحی بخ ا اری س ااخن
میگویااد ،البت ااه اگ اار ب ارای اثب ااات قض اایهای کااه م ااورد تأیی اادش اس اات ،ب ااه آن اس ااتدالل
کنااد  .س ا س همااین شااخص در جااایی دیگاار راجااع بااه همااان کتاااب (صااحی بخ اااری) از
ارزش کت اااب و م ااؤلفش ب ااه ش اادت کاس ااته و در ای اان خ ااو الف ااانی ش اادید را ب ارای
اب اراز انزج ااار از آن و نا س ااند و وحش ااتنا دانس ااتنش ب ااه ک ااار میب اارد ت ااا ج ااایی ک ااه آدم
ت ور میکند ،بخاری؛ شخص ی حلوا فروش یا س ربان بوده نه دانشاامندی نابغااه کااه
در تاریخ کم ن یر است.
بارها هم اتفاق افتاده که شخص دنباله رو وی ،بدون داش ن کلیدهایی روشاامند و
ب اادون تو ّج اه ک ااردن ب ااه فق ااه و آداب اخ ااتالف ،ج اروت س ااخن گف ا ن در م ااورد ثواب اات و
با اادیهیات دینا اای را پیا اادا میکنا ااد .با ااه گونا ااهای کا ااه با ااا ن ا ااو دینا اای از دری ا ااه و زاویا ااه
مح اادود معرفت اای و فک ااری خ ااود ک ااه آن را تفک اار لر وب اای پ اارده و آزاد مینام ااد ،برخ ااورد
میکنااد و هاار آن ااه بااا فهمااش سااازگار باشااد را پذیرفتااه و ن ااو ناسااازگار را نادیااده
گرفته و رد میکند.
را میطلبد .و ادامه میدهد :باید پذیرفت که ایاان،

 - 1لینک این گ فتگو:
www.youtube.com/watch?v=deM1zfy0v0g
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هاادفم از ایاان سااخنان ،مبااارزه بااا تجاادد و راضا ی بااودن بااه واقعیاات عل اای موجااود کااه
ب ااا آن دس اات و پنج ااه ن اارم م اایکنیم ،نیس اات .بلک ااه ابط ااال تج ااددی اس اات ک ااه ب اار اخ ااالل
گ ااری روش اامند و انق ااالب مخ اارب و ابط ااالگر ،بن ااا ش ااده اس اات ن ااه براس اااس دی اادگاهی
سااازنده یااا نقااد روشاامند و من اافانه .چارا کااه ایاان آشاافتگی ،هرگااز ن یتوانا د بارای مااا
برون رفتی از عقااب ماناادگی موجااود در حوزههااای علاام و تفکاار و معرفاات باشااد .بلکااه
باعض تلنبار و پی یدهتر شدن این عقب ماندگی میشود.
ّ
م ااواردی از ارت ااداد افا رادی را س اراا دارم ک ااه بی ااان داش ااتهاند :اول ااین گ ااام سقوطش ااان
در ای اان وادی ،دنب ااال ک ااردن آرا و ن ریا ااات «ع اادنان ابا اراهیم» ب ااوده 1و در مرحلا ااهای
ب ا اااالتر س ا ااقوط ب ا ااه وادی دی ا اادگاههای «ش ا ااحرور» 2و در نهای ا اات گ ا ارا ش ب ا ااه الح ا اااد ی ا ااا
دادارباااوری (دئیساام) .و باااور ن اایکنم کااه ایاان همااان خروجاای و نتیجااهای باشااد کااه از
تجدد و نوسازی انت ارش را داریم.
دومم ا :ای اان م ااوج ،حام اال س ااؤالهایی سرگش اااده و تم ااام ناش اادنی اس اات .س ااؤالی وج ااود
ن اادارد ک ااه دور از انت ااار باش ااد ،چ ااه آنه ااایی ک ااه متعل ااب ب ااه هللا و ص اافات و افع ااالش
اس اات ی ااا راج ااع ب ااه احک ااام عمل اای ،انبی ااا و ی ااا قض ااایای فلس اافی راج ااع ب ااه ازل اای ی ااا ح اااد
ب ااودن هس ااتی باش ااد .ک ااه میطلب ااد اه اال تخ ااص در تعام اال ب ااا ای اان س ااؤاالت ،آم ااادگی
روحی و عل ی خوبی را داشته باشد.
ّ
سم مموم :م ا ااوج تردی ا ااد افکنان ا ااهی معاص ا اار ،حام ا اال ش ا ااعارهایی کل ا ای و زرق و ب ا اارقدار و
ج ااذاب اس اات ک ااه ن ااه چه ااارچوب مشخص ا ی دارد و ن ااه ص اایاغتی روش اامند و عل اای ک ااه
صاحبش را از آشفتگی و تناقض م ون باادارد .از بااارزترین ایاان شااعارات میتااوان بااه
(آزاد سازی عقل ،نقد میرا گذشته ،استقالل ودنبالااه رو نبااودن ،آزادی و )...اشاااره
کرد .ن یتوان گفت این شعارها کامال باطل هستند ولی اجمال و ابهام موجود در آن
بای ااد برط اارف ش ااود و اه ااداف فاس اادی ک ااه تردی اادافکنان از خ ااالل آن و در ض ا ّادیت ب ااا
اسالم و ثااوابتش دنبااال میکننااد ،را بایااد از آن تفکیااک کاارد .و معااانی صااحی را از ایا ن
اهداف شوم جدا نمود تا در اجرای عملی آن ،امیال و آرزوها دخالتی نداشته باشد.
 - 1بعد از یک سال که از چاپ اول و دوم این ک تاب واین سخنان می گذرد درچاپ سوم تاکید میکنم که باور و یقینم به
مطالبی که نوشتم بیشتر شده است و با موارد زیادی برخورد کردم که بیان داشته اند در ابتدای امر ،سبب الحادشان دنبال
کردن اثار عدنان ابراهیم بوده است .واین حرف را نه من باب نظر شخصی یا تحلیل بلکه من باب گواهی و شهادت عرض
میکنم.
 -2یکی از افراد سرشناس منکر سنت و محرف قران.
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به عنوان مثال :افرادی هستند که تحت عنوان نقد میرا گذشتهگان ،منکر تمامی
ساانت پیااامبرﷺ هسااتند .و ایاان نااوعی بااه کااار گیااری فاسااد و اقاادامی خودسارانه اساات
که نتیجهی شعارهای فراخ و بی در و پیکر می باشد.
چهارم :در جوامع ما متأثر شدن به این موج ،وضااعیتی بااین پنهااان و آشااکار دارد هاار
چنااد کااه تمااایلش بااه مخفاای کاااری بیش ا ر اساات . 1ب ارای همااین ن یتااوان بااه طااور دقی ااب
حج اام قش اار آس اایب دی ااده ب ااه ای اان م ااوج را س اانجید .و ای اان پنه ااان ب ااودن ب ارای وال اادین و
مربیان مسَٰلهای نگران کننده است.
انجم - :تا این لح ه  -بیش رین عرصه برای نشاار شاابهات ایاان جریااان و اسااتقبال و
اث اار پ ااذیری از آن ،ش اابکههای ارتب اااط جم اای اس اات .و ای اان ،لبع اادی توس ااعه طلبان ااه و
کن اارل ناش اادنی را ب ااه ای اان م ااوج میبخش ااد ک ااه ح ّت ای توس ااا موان ااع ت ااودهای و اجتم اااعی
مانند :مسجد ،مدرسه و خااانواده ،ن یتااوان کن ارلش کاارد .عناای ممکاان اساات افارادی
هم که به مسجد رفاات و آمااد دارنااد یااا آنااان کااه زیاار سااایه والدینشااان زناادگی میکننااد،
به این شبهات متأثر شوند .و در جریان برخوردم با افاراد متااأثر بااه ایاان شاابهات ایاان
موضوع را عمال مشاااهده نمااودهام .در یکاای از ایاان مااوارد خااان ی بااا بنااده تماااس گرفتااه
و انها ااار میکا اارد کا ااه صا اراحتا نسا اابت با ااه اسا ااالم بیایما ااان شا ااده و در قضا ااایایی دینا اای
شروع به نقاش و جاادال بااا بنااده نمااود .در حااین گفتگااو ناگهااان تلفاانش را قطااع کاارد و
بعد از تماس دوباره عذرخواهی کرده که چون پدرش ّ
متدین است ترساایده کااه مبااادا
سخنانش را بشنود برای همین مجبور شده تلفنش را قطع کند.
ششم :حساسیت و خطورت این موج در این است که اصل اسالم و ثواباات شاارعی
مااورد اتف اااق آن را نشا انه گرفتااه اس اات .چ ارا کااه اگ اار ای اان ای ارادات و اع راض ااان ب اادون
متعرض شدن به اصل اسالم و ثوابتشّ ،
متوجه یکی از ما دارس شاارعی یااا در ضا ّادیت
با عا ی از علمایی مسلمین میبود ،قطعا وخامت قضیه در این حد نبود که االن می
بیناایم .و ایاان حساساایت را بااا نگاااهی بااه افاراد متااأثر بااه ایاان شاابهات میتااوان مشاااهده
کرد .وقتی یکی از این افراد اصل اسالمش را از دست میدهد ،کافر شده و مسااتحب
جها اانم خواها ااد با ااود .کما ااا اینکا ااه از دسا اات دادن ثوابا اات شا اارعی باعا ااض از دسا اات دادن
هویاات ،انحاراف از مساایر صااحی  ،شااانه خااالی کااردن از زیاار تکااالیف و در نهایاات کفاار
 - 1حداقل تا زمان نوشتن این مطلب وضعیت اینگونه است با اینکه میتواند بر حسب تغییر ظروف و دستاوردها و عوامل اثر
گذار ،شرایط تغییر کند.
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اساات .و همااهی اینهااا ،حساساایت موضااوع را دو چناادان میکنااد بااه شااکلی کااه نادیااده
گرف ن و خود را به نادانی زدن و ساده و سبک انگاش ن را ن یپذیرد.
در مبحض ششم و هفتم این کتاب بارزترین شبهات این موج را بسااا خااواهیم داد
تا به شکلی دقیبتر خطورت و اهمیت موضوع در شود.
ه تم :چیزی که به خطورت این موج میافزایااد ایا ن اساات کااه غالااب افاراد متااأثر بااه
آن ،دخ اران و س اران جااوان هسااتند .عناای اگاار مااا در حاادی مقبااول و هوشاایارانه بااه
فک اار راه حلا ی نباش اایم ،تبع ااات منف اای آن را در آین اادهای نزدی ااک خ ااواهیم دی ااد ،هنگ ااامی
که این جوانان به مرحلهی ثمردهی و عمل و تربیت و ارشاد برسند.
هشتم :افراد متأثر به موج شبهات معاصر دو دستهاند:
دسا ااتهی اول را اف ا ارادی سا ااردرگم و آشا اافته تشا ااکیل میدهنا ااد کا ااه در البا ااه الی ایا اان
شبهات به دنبال رسیدن به امیال شخ یشان هستند و تعدادشان هم زیاد است.
دس ااتهی دوم را اف ارادی تش ااکیل میدهن ااد ک ااه واق اای و از لح اااا فک ااری ،تح اات ت ااأثیر
ایا اان شا اابهات قا ارار گرفتهانا ااد با ااه گونا ااهای کا ااه آنا ااان را با ااه پا ااذیرف ن ایا اان افکا ااار جدیا ااد
مخالف با شریعت سوق داده است.
برای همین ن یتوان به طور کلی در مورد این افراد یک سویه حکم صادر کرد یا به
طااور کلاای بااه یااک چیااز متهمشااان کاارد .هم نااین نبایااد ایاان پدیااده را در شااکل و حااالتی
جزئاای و محا دود خالصااه کاارد .بلکااه الزم اساات بارای درمااانش بااه دنبااال راههااایی متنااوع
بود که متناسب با حاالت گوناگون باشد.
نهممم :مااروجین شاابهات معاصاار ،اهااداف گوناااگونی دارنااد .بعزا ی از آنااان هدفشااان،
من رف کردن مردم از اسالم و بلکه از تمامی ادیان است .نَٰو آتَٰیستها و دئیسمها
و آن ااانی ک ااه از لح اااا سیاس ا ی از تض ااعیف مس االمانان و فروپاش ا ی کی ااان و وجودش ااان
بهره میبرند ،از این دستهاند.
ّ
عدهای دیگر اهدافشااان نااابودی اسااالم و تخریااب پایااهها ش نیساات ،بلکا ه چااه بسااا
با مق دی نیکو به اشاعهی این شاابهات میپردازنااد .مااثال :میخواهنا د شااکل ناااهری
اسااالم را آراسااته و موجااه جلااوه دهنا د بااه گونااه ای کااه رایحااهای شاایک و ماادرن داشااته
باشااد .و در راس ااتای تحق ااب ای اان هاادف ممک اان اس اات ب ااه ساامت انک ااار بعز ا ی از ثواب اات
ش اارعی س ااوق داده ش ااوند ی ااا ب ااه گون ااهای آن را تأوی اال کنن ا د ک ااه اع اراض و خش اام غی اار
مسلمانان را موجب نشود .من ورم از ثوابت شرعی :احکام و اخباااری اساات کااه اهاال
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س اانت و جماع اات ب اار آن اتف اااق دارن ااد مانن ااد :معتب اار ب ااودن س اانت ب ااه عن ااوان م اادری
تشری ی برای احکام و اخبار دینی و یا قضیه حدود شرعی.
ده ممم :ای اان م ااوج ،متش ااکل از مجموع ااهای اع راض ااات نس اابت ب ااه وج ااود و کم ااال هللا و
نبوت و شریعت است .غالبا مشاهده میشود که افاراد متااأثر بااا وجااود اخااتالف ساانی
و مکانیش ا ااان ،سؤاالتش ا ااان تک ا اراری و ش ا اابیه ب ا ااه ه ا اام اس ا اات .و در بیش رش ا ااان نش ا ااأت
گرفت ا ه از تفک اار و برداش اات عقالن اای نیس اات ،بلک ااه ب ااه خ اااطر دس اات ب ااه دس اات ش اادن
معلومات در فضااای مجااازی اساات کااه دور را نزدیااک و جهااان را تباادیل بااه یااک دهکااده
کرده است.
در اداما ااهی کتا اااب بخشا ا ی از با ااارزترین ایا اان سا ااؤاالت و اع راضا ااات را کا اار خا ااواهم
ّ
نم ااود .کتابه ااای متع ااددی ه اام وج ااود دارن ااد ک ااه ب ااه ش ااکلی کل ای ی ااا موض ااوعی ب ااه تبی ااین
ب ااارزترین ای اان ای ارادات پرداختهان ااد .مانن ااد« :دایرةا ع ااارف توض اای اس ااالم» ی ااا کت اااب
«پاال ش قرآن کریم از اع راضات طاعنان» .و به رینشان به ن رم پایان نامه دک رای
استاد «سلطان عمیری» است با عنوان« :پدیده نقد دین در فلسفه جدید».
و موضااوع ایاان ف اال را بااا اشاااره بااه منب اای مفیااد در توصاایف و تعریااف الحاااد نااوین
به پایان میرسانم و آن کتاب «ارتش الحاد» نوشته استاد «عبدهللا عجیری» است.
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فو اید نه ته رویارویی با شبهان فکری معاصر
ه اار چن ااد واقعی اات موج ااود ،ممل ااو از چالشه ااای ف اراوان اس اات ،ول اای دوس اات ن اادارم
زیاد بدبین باشم .هللا متعالّ ،
شر محض را نیافریده است .وقتی کااه جوانااب مختلااف
ای اان م ااوج را بررس ا ی م اایکنیم و از زوای ااای پنه ااان آن پ اارده ب اار م اایداریم ،نس اابت ب ااه خی اار
حاص االه از آن خوش اابین میش ااویم .ول اای تحق ااب ای اان خی اار و فای ااده مش ااروط ب ااه وج ااود
مس ااَٰلهای مها اام اسا اات ک ااه بعا ااد از کا اار فوای ااد رویا ااارویی با ااا ای اان شا اابهات ،آن را بیا ااان
خواهم کرد .اما از فواید پنهااانی کااه در ایاان مواجهااه وجااود دارد میتااوان بااه مااوارد زیاار
اشاره کرد:
 -1این موج ممکن است برای بسیاری از آنان که متأثر شدهاند یا افرادی که از آن
احس ا اااس خط ا اار میکنن ا ااد ،منج ا اار ب ا ااه واک ا اانش معک ا ااوس ش ا ااود .ای ا اان واک ا اانش ک ا ااه :ن ا ااه
مقلدان ااه ،بلک ااه ب ااا ب اااوری یقین اای ب ااه اس ااالم تمس ااک ج ااوییم .و در حقیق اات ب ارای اس ااالم
چیا اازی به ا اار از ایا اان نیسا اات کا ااه پیا ااروانش ،یقینا اای تا ااام با ااه صا ااحتش داشا ااته باشا ااند و
پیوس ااته ش اایرینیش را ب ش ااند .ممک اان اس اات در راه تحق ااب ای اان نتیج ااه زیب ااا ،مرحل ااهی
آزما ش هم وجود داشته باشد که افرادی در آن سقوط کا رده و افارادی هاام خیزشا ی
دوباره پیدا کنند.
اگر وضعیت ایمانی صحابه را به بررسا ی کناایم مشاااهده خااواهیم کاارد کااه آنااان قباال
از مسلمان شدنشان دورهای از جاهلیت را شت سرگذاشته و تلخی شر و کفاار و
سااردرگ ی وغفلاات را چشاایده بودنااد .بعااد از طلااوع نااور اسااالم با ا بعثاات پیااامبر ،هللا
متعا ااال آنا ااان را ها اادایت کا اارد .آنا ااان نیا ااز بعا ااد از بررسا ا ی حقیقا اات دعا ااوت ،آن را نبا ااوتی
ص ا ااادق و راه ا اای مس ا ااتقیم و ن ا ااوری تاب ا ااان یافتن ا ااد .ب ا ارای هم ا ااین بس ا اایار محک ا اام ب ا ااه آن
متمس ااک ش اادند و ب ااا وج ااود ا ی اات و آزار ش اادید ،ثب ااات و اس ااتقامتی عجی ااب از خ ااود
نش ااان دادن ااد .بع اادها ای اان ن ااور وه اادایت را ب ااا ص اابر ب اار س ااختیها و ش اات سرگذاش ا ن
مش ااکالت ،ب ااه بش ااریت رس اااندند .و هم ااهی اینه ااا از ثم ارات پ ااذیرف ن باورمندان ااه و ن ااه
مقلدانه اسالم است.
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 -2نشر روحیه پژوهش و گفتگو و منانره.
 -3ب ا ارانگیخ ن ارادهه ا ااای لم ا ارده :بس ا اایاری از ح ا ااامالن عل ا اام ش ا اارعی انت ا اااراتی ک ا ااه در
میاادان نشاار علاام و دعااوت و دفاااع از اسااالم ،از آنااان ماایرود را محقااب نکردهانااد .ولاای
ایاان امیااد در آنااان دیااده میشااود هنگا امی کااه ببیننااد طوفانهااای شااک و تردیااد ،افاراد
پیرامونشا ااان را در ها اام میکوبا ااد ،اخگا اار و شا ااعله غیرتشا ااان نسا اابت با ااه اسا ااالم درآنا ا ان
افروختااه شااود و جاادیت و هماات را در آنااان زنااده کنااد .و ایاان نتیجااه اگاار محقااب شااود
در نوع خودش پیروزی بزرگی است.
 -4ب ااازنگری در روشه ااای تبلی ا  .و ان ش ااا هللا در مبح ااض ویژگیه ااای گفتم ااان دع ااوی
در میدان فکری معاصر بیش ر این قضیه را شرح و بسا خواهم داد.
ایاان جنبااههای خیاار پنهااان موجااود در مااوج تردیدافکنانااهی معاصاار ،البتااه مشااروط
ب ااه س ا ی و ت ااالش ح ااامالن عل اام و ایم ااان در نش اار ادل ااه و ب اراهین ح ااب ب ااه به اارین ش اایوه
اسا اات .ا ّما اا اگا اار از ایا اان رقابا ا ت و تحا ا ّادی شا ااانه خا ااالی کننا ااد یا ااا از اهمیا ااتش بکاهنا ااد و
کارهای درمانی هوشمندانه و ویژه ای را انجام ندهند ،میترسم به فاجعهای گرفتااار
شویم که آثار منفی آن تا دراز مدت با ی بماند.
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اسباب اثرپذیری من ی به شبهان فکری معاصر
بساایاری از مااردم تمایاال دارنااد هنگا ام تحلیاال و واکاااوی مشااکل یااا پدیاادهای اجتماااعی،
ّ
کلای و خالصااه بااه کاار اساابابش پرداختااه و باار اساااس دیکتااهی هاان و سااخن وگااو و
گف اات مج ااالس ،در ب ااارهی آن حک اام ص ااادر کنن ااد .هنگ ااامی ه اام ک ااه ای اان س ااوال مط اارح
میش ااود :چ ارا بعز ا ی از جوان ااان م ااا م ح ااد ی ااا منک اار س اانت م اای ش ااوند؟ ع ا ّادهای اس ااباب
ب ااروز ایا ن مش ااکل را در ی ااک ی ااا دو س اابب ح اار میکنن ااد ک ااه ای اان ص ااحی نیس اات .ای اان
پدیده ،مشکلی پی یده و مبتنی بر مجموعهای از اسباب در هم تنیده اساات .و بارای
هما ااین بعا ااد از تأما اال زیا اااد سا ا ی کا ااردهام اسا ااباب با ااروز ایا اان مشا ااکل را گا ااردآوری کا اانم
وم ااوارد ش اابیه ب ااه ه اام را در ی ااک ج ااا ق ارار داده و براس اااس اثرگذاریش ااان دس ااته بن ا دی
کنم .که هر عنوان شامل مجموعهای از اسباب باشد.
بخش اول :عوامل تأثیر گذارخارجی
که به پنج مورد از آن اشاره میکنم.
 -1شبکههای ارتباط امعی:
ب اار کس ا ی جنب ااههای خی اار و کس ااب معرف اات و همبس ااتگی اجتم اااعی در ای اان فض اااهای
مج ااازی پوش اایده نیس اات .ا ّم اا در ع ااین ح ااال یک اای از مهم اارین عوام اال دس اات ب ااه دس اات
شدن شبهات و ایرادات ،همین فضااای مجااازی اساات .کااه در ساااخت پاال ارتباااطی بااین
م ااادر قاادی ی ش اابهات و بااین قش اار آساایبپذیر معاص اار ،سااهم ب ااارزی داشااته اس اات.
هم نین برای افراد شبهه افکن این امکان را به وجود آورده که بدون هی پی یدگی
و مقرراتی به نشر شبهاتشان ب ردازند .و به شااهرت طلبااان ایاان فرصاات را داده کااه بااا
ابا اراز مخالفا اات و هنجارشا ااکنی براسا اااس قاعا ااده« :مخالفا اات کا اان تا ااا شا ااناخته شا ااوی»
کسا ااب شا ااهرت کننا ااد .و از جها اات دیگا اار ،در ایا اان فضا ااا چا ااون تردیا اادافکنان میتوانا ا د
شاابهات را باادون اجااازه کاااربران هاام برا شااان ارسااال کننااد ایاان خطااورت و حساسا یت
مسَٰله را دوچندان کرده است.
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 -2فیلم و رمان:
ّ
در تبلیغ ااات رس ااانهای ی ااا آث ااار مکت ااوب ،چیا زی ک ااه ب ارای ج اانس ج ااوان م ااذکر و مؤن ااض
ّ
ج ا ااذابیت بیش ا ا ری دارد ،ف ا اایلم و رم ا ااان اس ا اات ک ا ااه قشا ا ر بزرگ ا اای تح ا اات ت ا ااأثیر آن ق ا ارار
گرفتهاند .مشکل بسیاری از این فیلم و رمانها در تأثیر غیر مستقیمشان اساات .آن
هم از راه نقل فرهنگ بیگانه با تمااام خیاار و شا ّار و صااواب و خطااایی کااه در آن اساات،
ب اادون تم ااایز قائ اال ش اادن ب ااین نق اااط مثب اات آن ب ااا م ااواردی ک ااه مخ ااالف ب ااا ارزشه ااای
اسالمی است.
 -3ارتباط و تممماس مسممتقیم بمما فرهن هممای بیگانممه ازراه ت وممیل و مممواردی شم یه
به آن:
مشکل در اینجا این است که جوان مساالمان در جایگاااه یااادگیری و کسااب معرفاات،
اس ااتادانی غی اار مس االمان دارد ک ااه بعز ا ی از آنه ااا ح ّت ای در نش اار افک ااار الح ااادی فعالی اات
دا ند .و بعز ی از مح ّ لین و ّ
حتی صاحبان ماادار باااالی دانشااگاهی بااه ایاان افکااار و
ر
ّ
شبهات متأثر شاادهاند .اماا اگاار ایاان افاراد قباال از رفا ن با رای تح اایل بااه ایاان اماااکن،
سااط قاباال قبااولی از ایمااان و یقااین و حااد مقبااولی از علااوم شاارعی و ابزارهااای شااناختی
را داشته باشند که به وسیلهی آن بتواند معلومات تااازه را ارزیااابی کننا د و مااورد نقااد
عل ی قرار دهند ،قطعا در این شرایا مسَٰله دارای خطر کم ری خواهد بود.
 -4انتشارشهوان حرام:
ما در مرحلهای خا و ترسنا از انفجار وسایل تحریک جنس ی ،قرار گرفته ایم.
آیا ارتباطی بین نشر شهوات حرام و قابلیت اثرپذیری به شبهات فکری وجود دارد؟
مشکل شهوات معاصاار در ایاان اساات کااه چنااد جانبااه و سلساالهوار اساات ،بااه شااکلی
که پا گذاش ن به گام اول قربااانی را تااا پایااان بااه دنبااال خااود میکشاااند .و ممکاان اساات
تم ااامی عالقهمن اادی ،عواط ااف و اند ش ااه ی ااک ج ااوان را ب ااه خ ااودش ج ااذب کن ااد .و در
نهای اات باع ااض ما اای ش ااود بعزا ا ی از افا اراد بیم ااار ،تک ااالیف شا اارعی را س اانگین و دشا ااوار
دانسته و به دنبال قطع هاار چیاازی باشااند کااه کمااال لااذت جااویی بااه ایاان شااهوات را بااه
کامشان ت خ و ناگوار کند .عنی از بین بااردن روحیااهی ساارزنش وجاادان و خودخااوری
هنگ ااام ارتک اااب ح ارام .و از راهه ااای محق ااب ک ااردن ای اان مق ااد ،خ ااروج از دی اان ی ااا انک ااار
قیامت و حساب و کتاب است.
شاید تسلسل فوقالذکر از ناحیااه واق اای حااالتی غالااب نباشااد ،ولاای قطعااا خطرنااا
بوده و دور از انت ار نیست.
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ایاان مسااَٰله سااوی دیگااری دارد و آن ایاان اساات کااه زیاااد گناااه کااردن و توبااه نکااردن از
آن ،منجاار بااه ایجاااد پوشااش و الیااهای میشااود کااه اگاار بااه تاادریج قلااب را بپوشاااند ،از
توانایی شخص در حب جویی و حب خواهی میکاهد.
هللا متعال میفرماید:
َ لل
ه َ ل ْ َ ۡ ل نَ
َ ه ت ۜۡ
 ال َب ۡل َر َان َعل َٰى قلوبهم ما كانوا يكسبو [ 1٤مطففین ]14-هرگزچنین نیسممت
یکممه آنهمما گمممان میکننممد بلکممه یبسم ب آنهممه کردهانممد بممردلهایشممان زنگمماربسممته
است.
اگ اار ای اان پردهه ااا ب اار قل ااب زی اااد ش ااود ،ن ااور ایم ااان ض ااعیف میش ااود ب ااه گون ااهای ک ااه ب ااا
کم رین شبهه و تردید افکنی تحت تأثیر قرار میگیرد .در حدیض صحی که ترمذی و
دیگ اران از اب ااوهریره روای اات کردهان ااد آم ااده ک ااه پی ااامبر میفرمای ااد ( :بن ااده زم ااانی ک ااه
خط ااایی میکن ااد در قل اابش نقط ااهای س اایاه ایج اااد میش ااود .اگ اار از آن دس اات کش ااید و
طل ااب مغف اارت کا رده و توب ااه نمای ااد ،قل اابش ص اایقل داده میش ااود .ام ااا اگ اار آن را تک ارار
ک اارده ،قل اابش را ف ارا میگی اارد .و ای اان هم ااان پ ااردهای اس اات ک ااه هللا متع ااال در م ااوردش
َ لل
َ ْ ۡ
َ
َ ه ت ۜۡ
میفرماید  :ال َب ۡل َر َان َعلا َٰى قلاوبهم هماا كا لانوا َيكسا لبون [ مطففااین ]14-هرگممزچنممین
نیست یکه آنها گمان میکننممد بلکممه یبسم ب آنهممه کردهانممد بممردلهایشممان زنگممار
بسته است.
ترمذی میگوید :این حدیض حسن صحی است.1
ایاان معااانی غیباای و نمونااه هااای شاابیه بااه آن کااه در قارآن کاار شااده ،نبایااد در واکاااوی
هر مشکلی که مربوط به دوری از دین است ،نادیده گرفته شود.
 -5ایشرفت مادی غرب و تأثیر فرهن و تمدن غربی:
نویس اانده مش ااهور زن آ ااانی «زیگری ااد هونک ااه» مول ااف کت اااب «خورش ااید هللا ب اار ف اراز
مغ اارب زم ااین» ک ااه در س ااال  1960آن را ب ااه رش ااتهی تحری اار در آورده ،کت ااابی دارد ب ااه
عنا ااوان «هللا چیا ااز دیگا ااری اسا اات» کا ااه در آن با ااه دفا اااع از مسا ا لمانان و تما اادن و تا اااریخ
اسالمی میپردازد.
در ایا اان کتا اااب او نقا اال قا ااولی جالا ااب و مها اام را کا اار کا اارده کا ااه شا اابیه با ااه موضا ااعگیری
بس اایاری از مس االمانان ام ااروزی در ش اایفته شدنش ااان ب ااه تم اادن غرب اای اس اات ،ول اای ب ااه
 - 1سنن ترمذی()3334
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ص ااورت معک ااوس .راوی ای اان داس ااتان «اس ااقف قرطب ااه»(1الگ ااارو) در زم ااان اوج تم اادن
اسالمی است .و طبااب گفتااهی مؤلااف ،وی بااا سااخنانی تااأثیرگزار ایاان گونااه از تأسااف و
ن ا ااا ا ّ
حتیش میگوی ا ااد« :2بس ا اایاری از ه ا اام کیش ا ااانم اس ا ااطورههای ع ا اارب و نوش ا ااتههای
ر
فیلسا ااوفان و دانشا اامندان مسا االمان را مطالعا ااه میکننا ااد نا ااه با ارای اینکا ااه با ااه نقا ااد آن
ب ردازند ،بلکه به این خاطر که زبان عربی را خوب یاد بگیرند و توانای مکا ه صحی
و وق سالم در زبان عربی را به دست آورند .امروزه کجا یک مسیحی غیر متخ ص
یافت میشود که بتواند تفاسیر التین انجیل را مطالعه کند؟ .بلکه چه کسا ی از آنهااا
تا به حال ّ
حتی انجیلهای چهارگانه و کتاب اعمال رسوالن را خوانده است؟
دریغا و صد افسوس!...
ام ا ااروزه هم ا ااهی جوان ا ااان مس ا اایحی ک ا ااه خ ا ااوش درخش ا اایدهاند و ب ا ااا استعدادش ا ااان ب ا اار
اطرافیااان برتااری پیاادا کردهانااد ،جااز لغاات و ادبیااات عرباای چیااز دیگااری ن اای شناس ااند.
آنا ااان با ااه مطالعا ااهی ریشا ااهای منا ااابع عربا اای میپردازنا ااد و با ارای مطالعا ااه و خوانا اادن آن
تمااامی تالششااان را بااه کااار باارده و بارای تهیااهی کتابهااای عرباای هزینااههای هنگفتاای را
ص ا اارف میکنن ا ااد و هم ا ااه ج ا ااا آش ا ااکارا میگویندک ا ااه ادبی ا ااات عرب ا اای ،شا س ا ااته تجلی ا اال و
تحسا ااین اسا اات .و اگا اار کس ا ا ی بخواها ااد با ااا احتجا اااج با ااه کتابها ااای مسا اایحیت آنا ا ان را
متقاعا ااد کنا ااد با ااا اس ا ااتخفاف پاسا ااخش را میدهنا ااد با ااا ای ا اان توجیا ااه کا ااه ایا اان کتابه ا ااا
برا شان اهمیتی ندارد.
وام یبتا!...
ّ
مسا اایحیان حتا ای زبا ااان ما ااادری خودشا ااان را ها اام فراما ااوش کردهانا ااد و اما ااروزه در با ااین
هزاران نفر ،شخص ی پیدا ن یشود که بتواند به شکلی صحی و در حدی معمااولی و
ساده نامهای به زبان التین بنویسد .ولاای در مقاباال افاراد زیااادی هسااتند کااه در مکا ااه
و نوش ن و خوشنویس ی و ح ّتای ساارودن اشااعار عرباای مهااارت و توانااایی پیاادا کردهانااد،
تا جایی که در این زمینه از بسیاری از شاعران عربی گوی سبقت را ربوده اند».
پیش از این در عامل دوم بیان کردم که فیلمها و رمانهااا از وسااایلی هسااتند کااه بااه
ش ااکلی غیا اار مسا ااتقیم ارزشه ااای غربا اای را با ااه جواما ااع م ااا وارد میکننا ااد .و ایا اان عاما اال،

 -1کوردوبا (اسپانیا)
 - 2هللا چیز دیگری است ص 42
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مادامی که در ضمیر شااخص مساالمان ،خودباااختگی تماادنی وجااود نداشااته باشااد ،بااه
تنهایی قوی و مؤثر نخواهد بود.
«ابن خلدون» در مقدمهی تاریخش قاعدهای را بیااان داشااته کااه بعاادها شااهره آفاااق
ش ااد و آن ت ااأثیر غال ااب ب اار مغل ااوب اس اات .و میفرمای ااد « :مغل ااوب در ط اارز پوش ااش و در
وسا ا ااایل حما ا اال و نقا ا اال و انا ا ااواع و اشا ا ااکال سا ا ااالحهای ن ا ا ااامی و بلکا ا ااه در بسا ا اایاری از
ّ
اموراتش خود را به غالب شبیه میکند تا جایی که اگر ملتی بر همسایهاش به نوعی
غلبااه داشااته باشااد ،ایاان تأثیرگااذاری بااه شااکلی واضااح در تقلیااد و الگااوبرداری ،خااود را
نشان میدهد».1
از نوش ا ااتههای زیب ا ااا در ای ا اان ب ا اااب کت ا اااب «سرچش ا اامههای گمراه ا اای فک ا ااری» نوش ا ااته
«عب اادهللا عجی ااری» اس اات .ا ش ااان در مقدم ااهی کت ااابش بی ااان داش ااته ک ااه بس اایاری از
انحرافات فکری معاصر به دو چیز بر میگردد :
 -1هیمنه الگوی فرهنگی بیگانه
 -2ضعف فرمانبرداری و انقیاد در برابر خدا و پیامبر
س س میفرماید:
«اگ اار ب ااه م اادل ه ااای فک ااری ک ااه ب ااه مانن ااد طوفانه ااایی س ااهمگین ،ا ّم ات مس االمان را در
تاریخ معاصرش مورد هجوم قرار داده ،تأمل کنیم ،آثااار ساالطهی الگااوی فرهنگاای در
ایجاد ت ورات و افکار را مشاهده خواهیم کرد .و از این رو میتوان سر بساایاری از
تالشهااای اسااالمیزه کااردن افکااار شاار ی و غرباای را فهمیااد .مااثال در زمااان هیمنااه الگااوی
سوسیالیستی ،خوانشها از اسالم سوسیالیستی و در زمان سلطه ارزشهای ن ااامی
خ ااوانش ه ااا ه اام از اس ااالم ن ااامی ب ااود .و در زم ااان س االطهی الگ ااوی سیاس ا ی دمکراس ا ی
خوانشهای دمکراس ی از اسااالم انجااام شااده و امااروزه هاام بااه طبااع در وجااود ساالطه و
هیمنه لیبرالیسم ،خوانشها از اسالم ،لیبرالیستی است.
بااا ای اان حض ااور سرکش ااانه ارزشه ااای لیبرالیسااتی در ص ااحنه جه ااانی ،ب ااه ش ااکلی عا ام،
مزاجی لیبرالی ایجاد میشود.
ایاان مازاج ماننااد یااک زود پااز  -آگاهانااه یااا نااا آگاهانااه -ابازار ایجاااد بساایاری از قناعتهااا
ب ارای ف اراهم ک ااردن زمین ااهای در پ ااذیرف ن هم ااه ی ااا بعز ا ی از ارزشه ااای لیبرال اای ش ااده
)283/1( - 1
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اس اات .و در ت ااالش ب ارای نوس ااازی ص ااحنه اس ااالمی س ااازگار ب ااا ارزشه ااای لیبرالیس ااتی،
میخواهند از متون دینی ،خوانش ی لیبرالیستی داشته باشند.
علیرغم اهمیت تفکیک مفاهیم لیبرالیستی و بیان اشکاالت و انحرافات موجود در
آن و ناسا ااازگار با ااودنش با ااا بسا اایاری از ارزشها ااای دینا اای ،اما ااا ایا اان تالشها ااا با ااه خا اااطر
نیرومنا ااد ب ا ااودن ایا اان مف ا اااهیم در سا ااایهی هیمن ا ااه تما اادن س ا اارکش غربا اای ،اثرپ ا ااذیریش
محدود است».
ان شا ا ااا هللا در قواعا ا ااد پیشا ا ااگیرانه بیا ا ااان خا ا ااواهیم کا ا اارد کا ا ااه ن ا ا اام بخشا ا اایدن با ا ااه
اولویتهااای کااالن در دیاادگاه انسااانی از مهم اارین عواماال باطاال کااردن تااأثیر ایاان ساابب
است.
از کتابه ااای ارزش اامندی کا ااه در ای اان زمین ااه نوشا ااته ش ااده اس اات میتا ااوان ب ااه کتا اااب
«هیمنه فرهنگ غالب» نوشته «ابراهیم سکران» اشاره کرد.
بخش دوم :عوامل داخ ی
عوامل خارجی که در متأثر شدن به تردیدافکنیهای معاصر علیه اسالم و ثااوابتش
سااهیم اساات ،کااارایی واقعیشااان زمااانی خواهااد بااود کااه در قشاار آساایب پااذیر ،زمینااهی
مناسب وجود داشااته باشااد .عناای :وجااود شااکافهایی در قشاار مساالمان کااه بااه ساابب
عوامل خارجی مذکور ،در معرض آسیب اند.
در اینجا به بیان شش عامل داخلی می پردازیم:1
عامل اول :عف یقین
زیاد در مورد این عامل سخن نخواهم گفت با اینکه از مهم رینشان است .چارا کااه
در قواعد پیشگیرانه در موردش سخن خواهد آمد .فقا چیزی که میخواهم اینجااا
بگااویم یااا در فکاار خواننااده گراماای عالماات اسااتفهامی را ایجاااد کاارده باشاام ایاان مطلااب
اس اات ک ااه :قض اایهای مانن ااد وج ااوب نم اااز اول وق اات از قض ااایایی اس اات ک ااه مس االمانان
اتف اااق دارن ااد ک ااه از مهم اارین ف ارایض عمل اای اس اات .و ب اااز ه اام اتف اااق دارن ااد ک ااه ت ااأخیر
انااداخ ن آن تااا خااروج وقاات مشخ ااش ،از گناهااان بساایار باازر اساات .سااؤالی اینجا ا
پ اایش میآی ااد :س ااهل انگ اااری قاب اال مش اااهدهای ک ااه مس االمانان زی ااادی در ادای نم اااز ّاول
 - 1در دوره اموزشی کیفیت تعامل با شبهات فکری معاصر  9عامل داخلی را بیان کردم ولی برای عدم اطاله کالم در این ک تاب
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وقت دارند ،چه تفسیری میتواند داشته باشد؟ بر این باااورم در کنااار وجااود اساابابی
دیگر ،اما سبب اصلی ،ضعف یقین است.
بسا اایاری از مسا االمانان در کنا ااار ضا ااعف یقینا اای کا ااه دارنا ااد ،اما ااا دچا ااار کفا اار و الحا اااد
نشاادهاند ،چارا کااه گرفتااار افارادی نشاادهاند کااه در دیاان برا شااان شاابهه ایجاااد کننااد.
واگ اار در معا ا رض ش اابههای ق ااوی در اص اال اس ااالم ی ااا ث ااوابتش قا ارار بگیرن ااد ،چ ااه بسا ااا
ایمانشا ااان در برابا اار آن مقاوما اات نکنا ااد .شا اایخ االسا ااالم «ابا اان تیمیا ااه» زیبا ااا میفرمایا ااد:
«عامهی مردم هنگامی که بعد از کفر ،مسلمان میشوند یا مسلمان به دنیااا میآینااد
و ب ا ااه احک ا ااامش پایبن ا ااد ش ا ااده و مطی ا ااع خ ا اادا و رس ا ااولش  میش ا ااوند ،مس ا االماناند و
ایم ا ااانی مجم ا اال دارن ا ااد .ام ا ااا دخ ا ااول حقیق ا اات ایم ا ااان ب ا ااه قلبها ش ا ااان ت ا اادریجا حاص ا اال
میشود ،آن هم اگر خدا به آنان عطا کند .چرا که بسیاری از مردم به درجهی یقااین
و جهاد ن یرسند .و اگاار دچااار شاابهه شااوند امکااان دارد گرفتااار شااک و تردیااد شااوند.
و اگاار بااه جهاااد اماار شااوند جهاااد ن یکننااد و کااافر و منااافب هاام نیسااتند .فقااا علاام و
معرفت و یقین قلبشان در حدی نیست که این شااک و شاابهه را از خااود دفااع کنااد؛ و
محبتش ااان با ارای خ اادا و پی ااامبرش ،ق ااوتی آن نا ااانی ن اادارد ک ااه ب اار ث ااروت و خا ااانواده
ت اارجیحش دهن ااد .این ااان اگ اار از آزم ااا ش و اب ااتالی ال اای س ااالم بمانن ااد و ب اار آن ایم ااان
مجمل بمیرند ،وارد بهشاات میشااوند .و اگاار بااه کسا ی مبااتال شااوند کااه برا شااان شاابهه
ایج اااد کن ااد و موج ااب تردیدش ااان ش ااود و کس ا ی ه اام نباش ااد ک ااه ای اان ش اابهه را برا ش ااان
برطا اارف کن ا ااد ،ش ا ااکا ش ا ااده و ب ا ااه ن ا ااوع دیگ ا ااری از نف ا اااق عن ا اای نف ا اااق بزرگ ا اار منتق ا اال
میشوند».1
عامل دوم :مشکالن روحی وفشارهای ااتماعی
بارها برایم پیش آمده با افرادی پیرامااون ایمااان بااه خاادا بحااض کااردهام و ساابب وجااود
اشااکال ناازد بعضیشااان ،فشااارها و م ااائبی بااوده کااه شااخص نتوانسااته از آنهااا رهااایی
یاب ااد .و بیش ا ر مواق ااع ای ا ن فش ااار روح اای ک ااه ش ااخص از آن رن ااج میب اارد س اابب خش اام و
نارضایتیش نسبت به قضا و قدر ال ی میشود .و ممکاان اساات ایاان اع ا راض ،او را بااه
انک ااار وج ااود خ ااالب بکش اااند ی ااا ع اادل و حکم ااتش را زی اار س ااؤال بب اارد .البت ااه ای اان عام اال،
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مخ و این زمان نیست .هللا متعال در قرآن از افرادی حکایت میکند که بعا د از
عبادتشان به سبب م یبتهایی که دچارش شدهاند ،منقلب گشتهاند.
میفرماید:
َ َ ۡ ل ل ه َ َ َ َٰ َ ۡ ت َ ۡ َ َ َ ل َ ۡ َ ۡ
ص ا َاب ۡتهل
ٱط َم ا َأ هن ب اه ت َو ۡن َو َ
َ وم ا َن ٱل هن ااس م ان ٱعب اد ٱَّلل عل اى ح ارف ف اٌ َۚن َٰوص ااب ۖه خی ار
َۡ َ ََ َ
ۡ َ َ
ۡل
َ
ۡ ل
ٱنقلا َب َعلا َٰى َو ۡجهاه خسا َر ٱلا ٓاد ۡن َيا َوٱ خا َرة لا َ لها َو ٱلخ ۡسا َر لان ٱ با لین [ 11حا -
فتن ا
 ]11و ازیمی م ممان م م ممردم ک م ممکی اس م ممت ک م ممه هللا را ب م ممر کن م مماره یب م مما تردی م ممد میارس م ممتد یو
ایمممانش بس ممیار ممعیف و سس ممت اسممت پ ممس اگممرخی ممری بممه او برس ممد یدلممش ب ممه آن
آرام میگیرد ،و اگر بالیی یبممرای آزمممایش بممه او برسممد ،روی میگردانممد یو بممه ک ممربمماز
میگردد  ،دردنیا و آخرن زیان کرده است ،این همان زیان آشکاراست.
اب اان عب اااس ای اان آی ااه را همانگون ااه ک ااه در ص ااحی بخ اااری وارد اس اات اینگون ااه تفس اایر
میکن ااد« :وقت اای شخص ا ی ب ااه مدین ااه میآم ااد ب ارای زن اادگی ک ااردن و زن ااش س ااری ب ااه دنی ااا
م ا اایآورد ی ا ااا اس ا اابش میزایی ا ااد میگف ا اات :ای ا اان دی ا اان ،دی ا اان خوبیس ا اات .و اگ ا اار همس ا اارش
فرزندی به دنیا ن یآورد یا اسبش نمیزایید میگفت :این دین ،دین بد ست».1
مالح ه و توضی استاد مفساار «اباان سااعدی» باار ایاان آیااه چااه زیباساات آنجااا کااه ماای
فرماید:
«اف ا اراد ض ا ااعیف االیم ا ااانی هس ا ااتند ک ا ااه ایم ا ااان وارد قلبها ش ا ااان نش ا ااده و ب ا ااا گوش ا اات
اوده اس ا اات ب ا ااه
ارس و ع ا ا
وخونش ا ااان در ه ا اام نیامیخت ا ااه .بلک ا ااه ورودش از روی ت ا ا
اادت ب ا اۡ َ َ
َ
َ
ۡ
ل
ه
گونااهای کااه در براب اار م اایبتها ،ثباااتی ندارن اادَ .ف اٌن و َ
ص ا َاب ۖه خ ۡی ا َر ٱطم اأن ب اه(اگممر
خی ممری ب ممه او برس ممد یدل ممش ب ممه آن آرام میگی ممرد  .عن اای اگا اار روزی ااش فا اراهم باشا ااد و
دچ ااار س ااختی نش ااود ،ن ااه ب ااه ایم ااانش ،بلک ااه ب ااه ای اان رف اااه و آس ااودگی ،دلخ ااوش میکن ااد
وآرام میگیرد .شاید خاادا ایاان شااخص را بااه همااین شااکل َ سااالم ومعاااف کنااد و بااه فتنااه
َ
هااایی مبااتال ش نکنااد کااه از دیاان منحاارفش کناادَ  .و ۡن و َ
ص ا َاب ۡت له ف ۡت َنا ( و اگممربالیممی
یب ممرای آزم ممایش ب ممه او برس ممد)ک ااه ی ااا روی دادن م اایبتی اس اات ی ااا زوال چی اازی دوس اات
ََ َ
ٱنقل َب َعل َٰى َو ۡجهه( روی میگرداند یو بممه ک ممربممازمیگممردد عناای از دیاانش
داشتنی 
َ َ َٓۡ َ ۡ ََ
مرتد میشود .خسر ٱلدنيا وٱ خرة( دردنیا و آخممرن زیممان کممرده اسممت) خسااارتش
در دنیا ااا ایا اان اس ا اات کا ااه ب ا ااه وسا اایلهی ارت ا ااداد ،آن ا ااه را ک ا ااه تمنا ااا ش ک ا اارده با ااه دس ا اات
ن اایآورد .هاادفی کااه بارای تحقااب آن باار روی ارتاادادش مایااه گذاشااته و آن را جااایگزینی
)4742( - 1
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بارای چیاازی قارار داده کااه گمااان کاارده میتوانا د با ه دسااتش آورد ،ولاای تالشااش بیهااوده
ب ااوده و فق ااا آن چی اازی ک ااه ب ارا ش مق اادر ش ااده حاص اال میش ااود .و در آخ اارت معل ااوم
اساات ک ااه از بهشااتی ک ااه په َٰنا ا ش آس اامانها و زمااین اس اات محااروم میگ ااردد و مس ااتحب
ه
ۡ ٱ
ٱ ۡٱ ٱ
آتش جهنم خواهد بود .ذ َلم ه ٱهم هو ُسا ۡسم هران ُن َبمین( ایممن همممان زیممان آشممکاراسممت
) عنی واضح و روشن».1
عامل سوم :عف اانب تعبدی به خووص اعمال قلوب
هاار مساالمانی کااه از ناحیااه ایمااانی بااه قلاابش توجااه کنااد و باار میازان ارتباااطش بااا خاادا
وتااوکلش باار وی و محبااتش نساابت بااه او ،ن ااارت داشااته باشااد و در پاااال ش قلاابش از
کین ااه و حس ااد و کب اار ت ااالش کن ااد ،حتم ااا ب ااا ل ااذتی خواه ااد زیس اات ک ااه ه اای چی ااز ب ااا آن
برابری ن یکند و ّ
حتی یک لح ه به این فکر ن یافتااد کااه آن را بااا چیااز دیگااری عااوض
کن ااد .ا ّم اا کس ا ی ک ااه از هم ااهی اینه ااا مح ااروم باش ااد ه اار محرک اای میتوانا د او را ب ااه سا وی
خود جذب کند.
عامل چهارم :عف ابزارهای اژوهشکی ومعرفتی و بررسکی اسنادی
ش ااا ع ش اادن تفکا اار انتق ااادی در جامعا ااهای و ب اااال رفا ا ن سا ااط ابزاره ااای پژوهشا ا ی و
عل ی در آن ،متااأثر شاادنش بااه افکااار خااارجی را دشااوار میکنااد .عکااس ایاان قضاایه هاام
صا حی اس اات .و ای اان هم ااان چی اازی اس اات ک ااه در قض اایهی انتش ااار بس اایاری از ش اابهات
مش اااهده م اایکنیم .پیش ااگیری از آن فق ااا نیازمن ااد ی ااک تفک اار نقادان ااه و ی ااک بررسا ا ی
دقیااب عل اای اساات تااا تااأثیر گااذاریش را ابطااال کنااد .و در ایاان کتاااب خواهااد آمااد کااه از
جمل ااه قواع ااد پیش ااگیرانه :ایج اااد تعقل اای انتق ااادی و تقوی اات ابزاره ااای پژوهش ا ی عل اای
است.
عامل انجم :عف علم شرعی
در دو دوره از دورهها ااای (چگونا ااه با ااا شا اابهات فکا ااری معاصا اار برخا ااورد کنا اایم؟) یا ااک
ن رسنجی از اسباب انتشار شاابهات انجااام دادم .یکاای از پاسااخهایی کااه بیشا رین آرا
را ب ااه خ ااودش اخت ااا داده ب ااود ،ض ااعف عل اام ش اارعی جوان ااان ب ااود .و دلی اال اینک ااه
ض ااعف عل اام ،س اابب مت ااأثر ش اادن اف اراد ب ااه ای اان ش اابهات میش ااود ای اان اس اات ک ااه رس ااوخ
ش ا اارعی ب ا ااه دارن ا اادهاش پایگ ا اااهی معرفت ا اای و روش شناس ا ااانه میبخش ا ااد ک ا ااه میتوانا ا ا د
معلومات و تحلیالت جدیدی که بر هنش وارد میشود را بر اساس آن ارزیابی کند.
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اما کس ی که این مبنای شناختی را نداشته باشد خیلی آسان است کااه دچااار اخااتالل
روشمند و لغزشهای بزر معرفتی شود.
عامل ششم :خأل و فراغ وقت و ذهن و روح
وسواس عقیدتی خان ی را به یاد دارم که از شاادیدترین حاااالتی بااود کااه در زناادگیام
مشاهده کااردم .تااالش کااردم کااه بااا ارائااه راهکارهااای وسااواس زدایاای او را قااانع کاانم ولاای
پاسخی نگرفت .به گمانم به روانشناس هاام مراجعااه کاارده بااود ،ولاای باااز هاام باای فایااده
بود .بعد از آن او را به انجام کارهای عل ی و مطالعاتی توصیه کردم کااه بااا آنهااا هاان
و وقتش را که کامال فارا بود ،پر کند .نتیجه از آن چه که انت ارش را داشتم به ر و
س ااریعتر ب ااود .و مبالغ ااه ن اایکنم و نی ااازی ه اام ب ااه آن ن اادارم اگ اار بگ ااویم در ما دت زما انی
باور نکردنی سیل ع یم سؤاالتش متوقف شد.
میخ ا ااواهم ای ا اان را بگ ا ااویم ک ا ااه ف ا اراا هن ا اای و روح ا اای ،ه ا اان و قل ا ااب را در مع ا اارض ه ا اار
قضیهای مشغول کننده – هر چند بد هم باشااد -قارار میدهااد .ولاای کسا ی کااه اوقااات
و ه اان و روح ااش ب ااا عل اام و عم اال و معرف اات وایم ااان اش ااباع ش ااود ای اان خ ااود در براب اار
بسیاری از افکار انحرافی و وسوسه های نگران کننده ،مانع بزرگیست.
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بخش سوم ازعوامل تأثیرگذاردرشیوع شبهان:
واود او انب نقص درسبک دعون و توایه و درمان شرعی
که در شکل های متنوعی میتوان آن را مشاهده کرد .من جمله:
ا ااین ش ا اارعی و ب ا ااین عم ا ااوم
 -1وج ا ااود فاص ا االه وش ا ااکاف ب ا ااین بس ا اایاری از متخ
جوانان .که منجر به پیاادا کااردن ت ااور ناقصا ی از واقعیاات موجااود و اناازوای عاااطفی
دو س ااویه میش ااود .و ب اادتر از ای اان موج ااب میش ااود ک ااه نق ااش الگوه ا ا  -ک ااه در جان ااب
اصالحی جایگاه ویژهای دارد -خنعی شود.
میت ااوانی س اایره پی ااامبر و ارتب اااط ن اازدیکش ب ااا طبق ااات مختل ااف جامع ااه و آث ااار ای اان
ارتباااط باار مردماای کااه اخال اای باازر و صاابر وشااکیبایی را در انسااانی زمیناای میدیدنااد،
در هن اات ت ااور کن اای .چق اادر زیب ااا خواه ااد ب ااود و چ ااه ارزشه ااای مثبت اای ک ااه در درون
افراد به وجود میآورد.
-2نبود تنااوع در روشهااای دعااوت کااه متناسااب با ا عواماال اثرگااذار و رویاادادهای تااازه
باشد.
پیااامبر بااا اینکااه وحاای و تأییااد و ن اارت ال اای همیشااه همراهشااان بااوده بااه گونااه ای
که از بسیاری روشها ،باای نیااازش مینمااود .امااا در گفتمااانش بارای رساااندن معلومااات
ش ا اارعی از اس ا ااالیب متن ا ااوعی اس ا ااتفاده میک ا اارد :س ا ااوال پرس ا اایدن ،ترس ا اایم اش ا ااکال ی ا ااا
خطبهای بلی و  ...بارای همااین اقتاادای بااه ا شااان در ایاان مسااائل از امااور مااورد تأکیااد
است .خاصتا در این زمانه که بازار تبلیغات گرم است و سحر ت ویر حاارف اول را
میزند.
 -3از دیگ اار جوان ااب نق ااص :کمب ااود فض ااا ب ارای گفتگوه ااای آزاد اس اات ک ااه در آن ب ارای
جوانااان ای اان شااعور ایج اااد ش ااود کااه وس اایلهای اطمینااان بخ ااش با ا افقا ی گس ا رده ب ارای
طرح سؤاالت وایراداتشان وجود دارد.
بارها در خیال خودم صحنهای از گفتگوهااا را ترساایم ماایکنم کااه تمنااای دیاادن آن را
در میا ا اادان دعا ا ااوت دارم .سا ا ااالن مملا ا ااو از جوانا ا ااان مشا ا ااتاق و سا ا ااخ رانی توانمنا ا ااد و
ّ
کارکش ااته و مس االا از لح اااا ش اارعی و فک ااری و معرفت اای ک ااه ش اات تریب ااون و ب اار روی
سااکوی سااخ رانی حاضاار شااده و دارای روشا ی اقناااع کننااده و قاادرت و توانااایی باااالیی
در گفتگ ااو اس اات .می اادان ها م ب ارای مش ااارکت جوان ااان و ط اارح پرس ااشها و ایراداتش ااان
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در نهای اات آزادی و آس ااودگی خی ااال ،ب اااز اس اات .ش ااخص س ااخ ران ه اام ب ااه خ ااوبی از ای اان
سؤاالت استقبال میکند و افراد حاضر را با پاسخهای جذابش مات و مبهااوت خااود
کند .همانند سخ رانیهای اسااتاد «احمااد دیاادات» یااا هاام اکنااون دک اار « اکرنایااک».
چااه پیامهااای مثبتاای کااه بااه حاضاارین ارسااال میشا د .چا ه افکاااری کااه ت ااحی شااده و
چ ااه ایا ارادات فراوان اای کا ااه پاس ااخ داده میشا ااد .روحه ااایی کا ااه ص اایقل و قلبها ااایی کا ااه
آس ااوده خ اااطر و مطم اامن میشا ود .و نمی اادانم ک ااه آی ااا ای اان ر ی ااا محق ااب میش ااود؟ و آی ااا
زم ااانش نزدی ااک خواه ااد ب ااود؟ و چ ااه تع ااداد داع اای توانمن ااد وج ااود دارد ک ااه میتوانن ااد در
آن جایگاه حاضر شوند؟ پروردگارا وضعیتمان را اصالح کن.
 -4ضعف گفتمان شرعی  -عقالنی و استداللی:
این از بزرگ رین اسباب است .و در ادامه بیش ر توضی خواهم داد.
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ویژگیهای گ تمان دینی مؤثردرمیدان فکری معاصر
پنج ویژگی را بیان خواهم کرد که اگر در گفتمان دعوی وجود داشااته باشااد بااه ا ن
خ اادا ،اث اار بزرگ اای در می اادان فک ااری معاص اار خواه ااد داش اات .و بخ اااطر اهمی اات ویژگ اای
اول ،ک ا اای با ااه ش ا اارح و بسا ااا آن پرداخت ا ااهام و امیا اادوارم ایا اان تف ا اایل ،باعا ااض قط ا ااع
تسلسل در هن خواننده گرامی نشود.
ویژگی اول :اهتمام به گ تمان عقالنی:
افارادی هسااتند کااه گمااان میکننااد در ادلااه شاارعی و نقلاای ،دالیاال عقلاای وجااود ناادارد.
در نتیج ااه ب ااه خ اااطر دلی اال عقل اای ،از اهمی اات وارزش دلی اال نقل اای میکاهنا د .و ح ااول
یق ااین را در اسا ااتدالل ب ااه دلیا اال عقل اای میبینا ااد ن ااه دلیا اال نقل اای .اما ااا ه اای کا اادام از ایا اان
حرفه ااا ص ااحی نیس اات .چ ارا ک ااه ادل ااه ش اارعی ب ارای اثب ااات اص ااول عقی ااده و توحی ااد و
غیره ،مملو از دالیل عقلی است.
«اب اان تیمی ااه» در نق ااد ادع ااای متکلم ااین ک ااه میگفتن ااد ادل ااهی ق ارآن و س اانت ،مج اارد
اخباااری هسااتند کااه مبتناای باار عقلیااات نیساات میفرمایااد« :حقیقاات ،همااانی اساات کااه
س االف ام اات و امام ااان اه اال عل اام و ایم ااان میگوین ااد مبن اای ب اار اینک ااه :هللا متع ااال ب ارای
اثب ااات اص ااول اعتق اااد وعل اام ب ااه آن ،دالیل اای عقل اای را بی ااان ک اارده ک ااه هی ک اادام از ای اان
افراد ( عنی متکلمین) ن یتوانند مانند آن را کاار کنااد .و و اوج استدالشااان را اگاار در
ن ر بگیریم ،می بینیم که خالصه ای از آن به به رین وجه در قرآن آمده است».1
«اباان اباای العااز حنفاای» میفرمایااد« :اگاار شخصا ی در روشهااای عقلاای کااه متکلمااین و
فیلسوفان بیانش کردهاند تأمل نماید ،خواهد دیااد کااه بخااش هااای صااواب و صااحی
آن ا قرآن ،بااا واضااح رین و مخت اارترین عبااا ات بیااان کاارده اساات .و کمااال و صا حتیّ
ر
ر
2
که در روشهای قرآنی وجود دارد ،هی وقت مانندش نزد آنان یافت ن یشود» .
وکس ی هم که کتاب خدا را مطالعه کنااد و در ساانت پیااامبر تأماال نمایااد ،گفتمااان
عقالنی را به طور وضوح در آن دو حاضر و نانر می یابد.
به عنوان مثال :آیات قرآنی که به اثبات زنده شدن دوباره میپردازد:
 - 1مجموع الفتاوی ج 3ص184
 - 2شرح العقیدة الطحاویة ج1ص76
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َ َ ۡ ل َۡ
ََ َ ۡ َ َْۡ َ ه هَ ه
َ َ َ ه ََٰ ََٰ َ ۡ َ ۡ َ َ
ض قااد َر َعلا َٰى ون َيخلا َب ماثل له ۡم َو َج َعا َل
و َو لام ياروا ون
ٱَّلل ٱ َلاذق خ َٰلاب ٱلساموت وٱ ر
َ
ه
َ
ه ل َ ه ل
ل
َ
ل له ۡم و َجال ال َرۡج َب فيااه فاأبظ ٱل لماون ال فاورا [ ٩٩اسارا  .]99-یآیم ا ن یداننممد ،کممه
هللا کممه آسمممانها و زمممین را آفریممدهد قممادراسممت کممه ماننممد آنهمما را بیافرینممد ،و بمرای
آنان سرآمدی مقررکرده کممه شممکی درآن نیسممت ،سممرس سممتمکاران اممزناسپاسممکی را
قبول نکردند .
و این فرموده:
َ َ َ ه ََٰ ََٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ه ََٰ َ َ َٰ َ
ََ َ ۡ َ َْۡ َ ه هَ ه
يوو ل ام ي اروا ون ٱَّلل ٱل اذق خل اب ٱلس اموت وٱ رض ول ام ٱ اي بخلقه ان بق اد َّلر عل اى ون
َ ل َ َ
ۡ َ َ َ َۚ
لي ۡح ا َ ٱ ا ۡوت ََٰۚظ َبل ا َٰى هنا ل ۖه َعلا َٰى ك ا ّل شا ۡ ق ادير [.33احقاااف  ]33-یآیمما ندیدنممد خممدایی کممه
آسمممانها و زمممین را آفری ممده اسممت ،و درآف ممری ش آنهمما ین مماتوان و درمانممده نش ممده،
قادراست بر آنکه مردگان را زنده کند؟ز آری ،او برهرچیزی تو اناست .
این آیات در اوج اقناع عقلی است؛ چارا کااه مشاارکین قااریش اقارار میکردنااد کااه هللا
متعال ،خالب آسمانها و زمین است .لذا اینگونه علیااه شااان اسااتدالل میکنااد :کسا ی
ک ااه خ ااالب آس اامانها و زم ااین از ع اادم اس اات میتوان ا د مانن ا َاد آن ر َا بیافرین ااد و م اان ب اااب
ۡ
َۡ
َ َۡ
ۡ
میتواند کم ر از آن را بیافرینااد :لخلا لب ٱل هسا ََٰم ََٰوت َوٱ ۡرض و َبا لر ما ۡن خلاب ٱل هنااس
اولی
ا
َ ََٰ ه َ ۡ َ َ ه َ َ ۡ َ ل نَ
ولك ان و َ ار ٱلن ااس ال ٱعلم او [ .٥٧غ ااافر( ]57-مس مملما آف ممری ش آس مممانها و زم ممین
بزرگترازآفری ش مردم است ،و لیکن بیشترمردم ن یدانند .
و َاز جمله گفتمان عقالنی َدر قرآن میتوان این فرموده هللا متعال را بیان کرد:
ۡ ََٰ
ل ْ
َ
َ َ
و ۡم خل لق اوا ما ا ۡن غ ۡیا ار شا ا ۡ َّل و ۡم لها ا لم ٱلخل لقا اون [ 3٥ط ااور( ] 35-آی مما آنه مما ازه ممیچ یو
بدون آفری نده  ،آفریده شدهاند ،یا خود خال یخویش اند .
ای اان تقس اایم بن اادی ،عق اال را در حال اات احتم ااال دوگان ااه ای ق ارار میده ااد ک ااه اگ اار در
تأیی ااد ه اای ک اادام ،دلیل اای پی اادا نک اارد ب ااه دنب ااال راه ح اال س ااومی اس اات ک ااه آی ااات بع اادی و
قبلی آن را روشن میکند .و این راه حل سوم :همان وجود هللا متعال است.
از مراجااع مفی ااد در ای اان باااب میت ااوان ب ااه کتاااب «ادل ااه عقل اای و نقلاای در اثب ااات اص ااول
اعتقاااد» نوشااته «سااعود عریفاای» و کتاااب «بالغاات احتجاااج عقالناای در قارآن» نوشااته
«زین ااب ک ااردی» و کت اااب «روش ااهای ج اادل در ق ارآن» نوش ااته «زاه اار ب اان ع ااواض ا اای»
اشاره کرد.
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وقت اای ب ااه س اانت پی ااامبر نی ااز نگ اااه م اایکنم ،م ااواردی از ای اان اقن اااع عقل اای را خ ااواهیم
یاف اات ک ااه در نهای اات زیب ااایی و نراف اات و اس ااتدالل اس اات مانن ااد ح اادیعی ک ااه بخ اااری و
مسلم از ابوهریره روایت میکنند:
شخص ی از بنیفزاره پیش پیامبر آمد و گفت :زنم سری ساایاه رنااگ بااه دنیااا آورده
است .1پیامبر فرمود :آیا شترداری؟ گفت :بله .ا شان  فرمودند :چممه رن هممایی
هستند؟ گفت :قرمز .فرمود :آیا درمیانشممان خاکسممتری رنم واممود دارد؟ گفاات:
بل ا ااه .فرمودن ا ااد :ازکج م مما آم م ممده اس م ممت؟ گف ا اات :ش ا اااید گ ا ارا ش و ش ا ااباهتی ن ا اژادی و
دودم ااانی باش ااد .آن حض اارت  ه اام فرمودن ااد :درم ممورد فرزن ممد ت ممو ه ممم ممک ممن اس ممت
گر ایش و شباهتی نژادی و دودمانی درمیان باشد.2

 - 1یعنی به همسرش در به دنیا اوردن پسری با رنگی مخالف با رنگ پوست خودشان ،مشکوک شد که مبادا کاری نامشروع
انجام شده باشد.
 - 2بخاری ( )6847مسلم ()1500
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راههای مخاطب قراردادن عقلها
وسایل مخاطب قرار دادن عقلها انواع مختلفی دارد:
 برخی از آن به روش و اسلوب گفتمان بر میگردد. برخی دیگر به روشهای نقض و ابطال اقوال مخالفین بر میگردد. و برخاای هاام مربااوط بااه گااامی قباالتر اساات .عناای مشااخص کااردن محاادودهی عقاال وارتباطش با تسلیم و انقیاد در برابر هللا ورسولش.
نوع اول :اسالیب گ تمان
روشهایی که به وسیلهی آن میتوان عقل را تحریک کرد ،متعدد است.
من جمله :روش پرسش کردن .پیامبر در رساااندن برخاای معلومااات از آن اسااتفاده
کرده است .ماننااد حاادیض اباان عماار کااه پیااامبر میفرمایااد« :کممدام درخممت اسممت کممه
شم م یه مس مملمان اس ممت و بر هایش ممان نمیری ممزد؟» .ی ااا مانن ااد ح اادیض اب ااوهریره ک ااه در
ص ااحی مس االم آم ااده و پی ااامبر میفرمای ااد« :آی مما میدانی ممد م ل ممس کیس ممت؟ گفتن ااد:
مفلااس ناازد مااا کسا ی اساات کااه پااول و کاااالیی ناادارد .ا شااان  فرمودنااد :م لممس ام مت
م ممن درروزقیام ممت ک ممکی اس ممت ک ممه ب مما روزه ونم ممازو زک ممان میآی ممد .ام مما ب ممه ای ممن دش ممنام
گ تم ممه ،بم ممه دی م ممری بهتم ممان زده ،مم ممال آن یکم ممی را خم ممورده و خم ممون ایم ممن یکم ممی را ریختم ممه و
دی ممری را ممرب و ش ممتم ک ممرده اس ممت .ب ممرای هم ممین ب ممه ای ممن و آن ازنیکیه ممایش داده
میشممود .و اگممرقبممل ازاسممتی ای حقممو  ،حسممناتش تمممام شممود ازگنمماه طلبکممار انش
کم شده و بر گناهان وی افزوده میشود و سرآخربه اهنم انداخته میشود».
از دیگر روشها :استفاده از مقا سه و ضرب مثال است.
و راز وحکم ا اات مث ا ااال زدن از لح ا اااا عقل ا اای هم ا ااان مقا س ا ااهای ب ا ااودنش اس ا اات .و از
مثاله ااای ام ااروزی ک ااه میتا ااوان در پاس ااخ ب ااه ایا اان س ااؤال ک ااه :چطا ااور ب ااه خ اادا ایما ااان
داشااته باشاایم در حااالی کا ه او را ن اای بیناایم؟ الک اارون اساات .بااه ایاان خاااطر کااه وجااود
الک اارون از مس ااائل قط اای عل اام اس اات و دانش اامندان ب ااه عن ااوان ی ااک حقیق اات موج ااود
آن را پذیرفتهانااد .بااا اینکااه تااا کنااون آن را مشاااهده نکاارده و فقااا آثااارش را دیااده انااد،
بااه همااان شااکل مااا هاام بااه خاادا ایمااان داریاام هاار چنااد کااه او را مشاااهده نکا ردهایم ولاای
آثارش را میبینیم.
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روش دیگ اار :ی ااادگیری مهارته ااای س ااخ رانی و ق اادرت اقن اااع اس اات ک ااه ض ااروری اس اات
قشا ا ر داع ا اای و خطی ا ااب ،آن را ب ا ااه خ ا ااوبی ی ا اااد بگیرن ا ااد .و ح ّت ا ای اف ا ارادی ک ا ااه اس ا ااتعداد
خدادادی در این زمینه دارند ،میتوانا د از بعزا ی از ایاان مهارتهااا کااه در برنامااههای
یادگیری سخ رانی و دورههای قدرت متقاعد سازی مطرح میشود ،استفاده کنند.
روش دیگر :اثبات و چیدن مقدمات اولیه و بدی ی و سا س بااا توجااه بااه آن ،حرکاات
با ااه سا اامت نتیج ا ااه و مطلا ااوبی ک ا ااه میخا ااواهیم ب ا ااه دسا ااتش آوری ا اام .و ایا اان از مهم ا اارین
روشهاست.
بااه عن ااوان مث ااال :ب ارای رس اایدن بااه ای اان نتیج ااه ک ااه( :م ااا مخاطااب آی اااتی هس ااتیم ک ااه ب ااه
اطاعت پیامبر دستور میدهد و ایاان اطاعاات هاام می ّسار ن یشااود مگاار بااه وساایلهی
تبعی اات و پ ااذیرف ن احادی ااض ص ااحیحی ک ااه از ا ش ااان وارد اس اات) .بای ااد از ای اان مقدم ااه
شااروع کناایم کااه[ :قارآن نااه فقااا بارای صااحابه ،بلکااه بارای تمااامی بشااریت نااازل شااده
است].
همهی اینها مربوط به نوع اول از راههای مخاطب قرار دادن عقول است.
نوع دوم :روش نقض و ابطال نانان مخال ین
این هم راههایی دارد .من جمله:
 اب اراز تناقض ااات عقل اای و ی ااا روش اامند در گفتم ااان مخ ااالف .ب ااه عن ااوان مث ااال :اب ارازتناقض منکر سنت هنگامی که برای اثبات سخنش به خود سنت استدالل میکند.
 نش ااان دادن ل ااوازم وتبع ااات فاس ااد س ااخنان مخ ااالف .ب ااه عن ااوان مث ااال :اثب ااات باط االبا ااودن سا ااخن م حا اادین و با اای دینها ااا کا ااه منکا اار زنا ااده شا اادن دوبا اااره و حسا اااب و کتا اااب
هسااتند بااه وساایلهی سااؤال کااردن از سرنوشاات نا ااانی کااه هازاران و ملیونهااا نفاار را
کشتهاند که آیا بعد از مردنشااان محاکمااه خواهنااد شااد؟ و آیااا م لومااان انتقامشااان
را از این نا ان خواهند گرفت؟
م ح اادان ب ااه زن ااده ش اادن دوب اااره ب اااور ندارن ااد .الزم ااهی سخنش ااان ای اان اس اات ک ااه ه اای
تفاوتی بین نالم و م لوم نیست .بلکه وضعیت نالم به ر است چرا که از زناادگیش
ک ااه گم ااان میکن ااد بع ااد از آن زن اادگانی دیگ ااری نخواه ااد ب ا ود ،ل ااذت میب اارد .ب اار خ ااالف
م لومی که از آن محروم شده است.
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نوع سوم :تواه ویژه به عقل
از ایاان جه اات کااه مش ااخص کن اایم :م اادری ب ارای ش ااناخت بااوده و مح اادوده ک اااراییش
مشخص شود و ارتباط و پیوندش با نقل و موضااعش نساابت بااه غیبیااات و ماننااد آن
تعیین شود.
همااه اینه ااا عق اال را در جایگ اااه ص ااحی خااود ق ارار داده ،ط ااوری ک ااه قا درت فراگی ااری و
ارزیابیش را باال میبرد.
ایا اان جا ااوالنی در دنیا ااای فا اراخ عقا اال با ااود .بعا ااد از آن با ااه ویژگا اای دیگا ااری از ویژگیها ااای
گفتمان دعوی موثر میپردازیم.
دوم :بی اانش و درکا اای صا ااحی نسا اابت با ااه حقیقا اات سا ااؤاالت موجا ااود در ایا اان عرصا ااه و
حقیقت سخنان مخالف:
چااه بسااا شااخص خطیااب یااا داعاای در انتخاااب موضااوعی کااه میخواهااد بااه واسااطهی
تریبااونی کااه در اختیااارش هساات یااا بااه واسااطهی شاابکههای ارتباااط جم اای ،مطاارحش
کنااد ،سااردرگم شااود .ا ّم اا اگاار آنااان پیگیاار مسااائلی باشااند کااه دغدغااه جوانااان با وده و
فکرشان را مشغول کرده است ،این سردرگ ی و آشفتگی ،برطرف میشود.
هر روز مسائل جدیدی مطرح میشود و افکار در حااال ساابقت گاارف ن از یکدیگرنااد
و کسا ی کااه هوشاامندانه واقعیاات موجااود را رصااد کنااد ،میدانااد چااه وقاات بایااد سااخن
بگوید و چه چیزی را باید مطرح کند.
هنگامی که مشاهده نمود نسبت بااه قضاایهای شاارعی ،کشاامکش فکااری وجااود دارد،
س ی کند او هم ن رش را بیان کند البته بعد از در حقیقاات اع اراض وارده و در
ماهی اات س ااؤال ،و بع ااد از آن ک ااه هم ااه آم اااده و مش ااتاق ش اانیدن و خوان اادن ه اار روی و
ن ر جدید در این قضیه باشند.
سوم :مراعات کردن وضااعیت مخاطبااان و مراعااات نمااودن تفاااوت سااط آگاهیشااان
و شناخت روشهای گفتمانی جذاب یا نفرتآور در محیا جوانان.
چهارم :دلیل را بااا دلیاال نااه بااا سااب و شااتم پاسااخ گفا ن و رعایاات عاادل و ان اااف در
برابر مخالف.
از چیزیهایی که در میدان دعوت اثر منفی میگذارد ،این اساات کااه در براباار پاارو ه
تردیدافکنان ااه در ثواب اات ش اارعی ،ب ااا س ااب و دش اانام ی ااا دس ااتهبندی اش ااخا روی ااارویی
ک اارد ب اادون آن ک ااه وج ااه خط ااای س ااخن وم اادعا ش ب ااا دلی اال و روش ا ی اقن اااع آمی ااز واض ااح
گردد.
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مااا در زمااانی زناادگی ماایکنیم کااه در محافاال جوانانا ه فقااا یااک ادبیااات قاباال پااذیرش
است .و آن هم ادبیاتی است که سخن را واکاوی میکنااد نااه گوینااده را و بااه جااای نقااد
قائل ،معلومات ارائه شده را به چالش میکشاند.
تردیدی نیست که این روش همیشه و همه جا به کار ن یآید ولی تااا وقتاای کااه ممکا ن
باشد و در این بین ّ
حقی ضا ع نشود تأثیر و کاراییش ،بیش ر است.
هم نا ااین رعایا اات عا اادل وان ا اااف در برابا اار مخا ااالف و رعایا اات اخا ااالق با ااا وی و ما ااتهم
نکااردن ن ّیاتش بااه صاارف ایاان کااه سااخنی اشااتباه را مطاارح کاارده ،از مهم اارین ویژگیهااای
مؤثر در میدان فکری معاصاار اساات .الب ّتاه حاااالتی اسااتینائی و تاانشزا وجااود دارد کااه
در برخورد با آن ممکن اساات اع اااب از کن اارل خااارج شااود .نزدیک اارین مثا ال افارادی
هستند که خود را قرآنیها مینامند.
انجمّ :نیت صادقانه در هدایت مردم
داش ا ن ص اادق ن ّی ات و اش ااتیاق ب ارای تبلی ا افک ااار و اخ ااال داش ا ن در آن و داش ا ن
نی اات منفع اات رس ااانی ب ااه م ااردم ،حتم ااا و ب ااه ناچ ااار در ح اااالت چه ااره و نح ااوه گفت ااار و
ادبیااات شااخص مبلا نمایااان میگااردد .و بااه شااخص دنبااال کننااده ،احساااس ارزش و
اهمیت را میبخشد .و از همه مهم ر این خداوند است کااه در سااخنانش مقبولیاات و
ارزش قرار خواهد داد.
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چ ونه با شبهان فکری معاصربرخورد کنیم؟
برخورد مناسب با این موج شبهات این را میطلبد که در سه محور فعالیت کرد:
 -1محور پیشگیری برای کسانی که به این شبهات گرفتار نشدهاند.
 -2محور درمان برای افراد متأثر به آن.
 -3محور کنکاش و گفتگو با مروجین این شبهات.
در ص اافحات پ اایش رو ب ااه تبی ااین و بس ااا جزئی ااات ای اان س ااه مح ااور خ ااواهم پرداخ اات و
قواعدی روشمند را برای هر کدام بیان خواهم کرد .به ترتیب زیر:
ا
اول :قواعدی پیشگیرانه در برابر شبهات فکری معاصر.
ا
دومم مما :قواع ا اادی درم ا ااانی ب ا ارای برخ ا ااورد ب ا ااا ای ا اان اش ا ااکاالت و ش ا اابهات بع ا ااد از مط ا اارح
شدنش.
ا
سوما :قواعد گفتگو و مهارات جدلی برای نقاش با مروجین این شبهات.
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قواعدی ایش یر انه دربر ابرشبهان فکری معاصر
قاعده اول :تقویت باور به اصول اسالم
بعد از اصطکا و ارتباطی کااه بااا طبیعاات و ماهیاات سااؤاالت جوانااان داشااته ام ،بااه
این قناعت و باور رسیده ام کااه باارای افازا ش ایمااان ،تقویاات یقااین و حمایاات قلااب از
ش اراره ش ااک و تردیا د ،الزم اس اات ت ااوج ی وی ااژه ب ااه عرض ااه عقالن اای دالی اال اص ااول دی اان،
داش ااته باش اایم .واینک ااه اگ اار قل ااب ب ااه ای اان اص ااول یق ااین نداش ااته باش ااد و ی ااا ب ااا دالی اال
حقانیتش آشنا نباشد ،سریعتر دچار شک و تردید و اضطراب میشود.
این موضوع با اینکه حضور ملموس ی در قرآن دارد و با این که نیاز به مطرح کردن
آن ضروری است ،ولی توجه و اهمیاات دادن بااه آن در حاادی قاباال قبااول نبااوده اساات.
برای همین دور از انت ار نیست که بسیاری از جوانان جامعه اسالمی به ایاان امااواج
تردیدافکنانه در مورد ات ال ی یا قرآن یا پیامبرش دچار شود.
و به خاطر اهمیت این قاعده پیشگیرانه ،به بیان تعدادی از وسائل عملی که آن را
تقویت و شتیبانی میکند ،خواهم پرداخت.
وسایل تقویت یقین:
ا
َ
اول :احی ااا و نش اار عب ااادت تفک اار در آی ااات و نش ااانههایی ک ااه هللا متع ااال در هس ااتی ب ااه
ود عه نهاده است.
در قرآن به تفساایر ارتباااط بااین تفکاار و بااین در حقااایب باازر پرداختااه شااده اساات.
هللا متعال میفرماید:
َ
ۡ
ل
ه
َ
ه
َ
َٰ
َ
َ
ين َيا ا ۡذ ل لر َ
ل
َٰ
َٰ
ون َ
ٱ هلا اذ َ
ٱَّلل ق َيما اا َوق لعا اودا َو َعلا ا َٰى لجنا اوبه ۡم َو َجتفكا ا لرون فا اي خلا اب ٱل هسا ا َم َوت
َوٱ ۡ َ ۡرض َرهب َن ا ا اا َم ا ا اا َخ َل ۡق ا ا ا َت ََٰه ا ا ا َذا ََٰبط ا ا اال لس ا ا ا ۡب ََٰح َن َ َفق َن ا ا اا َع ا ا ا َذ َ
اب ٱل هن ا ا اار [ آل عم ا ا اران:
(.]191کس ممانیکه هللا را درح ممال ایس ممتاده و نشس ممته ،و ب ممراهل مموی خ ممویش یآرمی ممده
یمماد میکننممد ،و درآفممری ش آسمممانها و زمممین میاندیشممند ،یو میگوینممد :اروردگممارا
اینها را بیهوده نیافریدهای ،منزهی توز پس ما را ازعذاب آتش یدوزخ نگاه دار .
ای ا اان اف ا اراد بع ا ااد از تفک ا اار ،خلق ا اات آس ا اامانها و زما ا ین را دلیل ا اای ب ا ارای نف ا اای عبثی ا اات و
بیبرنامه بودن دانستند.
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هم نین تفکر و تأمل در نفس و آفاق ،منجر به پیدا کااردن یقااین نساابت بااه صااحت
قرآن میشود .و میفرماید:
ۡ َ َ َ ل ۡ َ ه َٰ َ َ َ ه َ َ ل ۡ َ ه ل ۡ
ل
ٓ
َ
َ س ا ريه ۡم َ ََٰايت َن اا ف اي ٱ ف ااق وف اي ونفس اهم حت ای يتب این له ام ون اه ٱلح اب[ ف االت.]53 :
یبممه زودی نشممانههای خممود را درآفمما و درن ممس خودشممان بممه آنهمما نشممان خممواهیم
داد ،تا برای َ آنها روشن گردد که او ح است .
ض اامیر در (و هن ا له) ب ااه ق ارآن ب اااز میگ ااردد .ای اان آی ااه از آن آی اااتی اس اات ک ااه نیازمن ااد تأم اال
فراوان است.
هللا متع ااال در ق ارآن اف ارادی را ک ااه از تفک اار در آی اااتش رویگ ااردان هس ااتند ،س اارزنش
میکند و میفرماید:
َ َ َ ۡ َ ه َ َ َ ۡ ه ۡ ل ت َ ل ۡ َ ۡ َ ََٰ َ ل ۡ ل نَ
وجعلنا اا ٱلس اما س اقفا محفون اا وها ام ع ان ايتها اا معرضا او [ ا نبي ااا  .]32 :یو
آسمان را سق ی م وظ قراردادیم ،و آنها ازآیان آن روی گردانند .
و امیدوا م این ّ
تمدن مدرن ،ما را از عبادت تفکر در آساامان و سااتارهگان و نفااس و
ر
حیوانات ،محروم نکند.
از جمله وسایل احیا و نشر عبادت تفکر :
 -1نشر تولیدات ت ویری و نوشتاری که در حوزهی تفکر و تأمل یاریگر است.
بساایاری از فیلمهااای مربااوط بااه جهااان هسااتی و انسااان و حیوانااات و دریاهااا ،آدماای را
بر تفکر در نشانههای خداوند یاری میکند .یکی از افرادی که همیشااه سا ی میکاارد
ای اان ن ااوع فیلمه ااا را در برنامهها ش ااان نش ااان ده ااد ،دک اار «م ااطفی محم ااود» ب ااود ک ااه
تأثیر خوب و به سزایی هم داشت.
 -2برگ ازاری مس ااابقات به اارین تولی ااد م ااواد ت ااویری ی ااا پژوهشه ااای نوش ااتاری در ای اان
حوزه.
 -3انجا ااام مسا ااابقات پرسا ااش و پاسا ااخ یا ااا خالصا ااه کا ااردن کتابها ااای موجا ااود در ایا اان
زمینه.
دوم :نشرعبادن ت کردرآیان شرعی خداوند و آشتی دادن مردم با قرآن
هللا متعا ااال قا ارآن را نا ااازل کا اارده تا ااا ما ااردم را با ااه ها اادفی کا ااه با ارا ش آفریا ااده شا اادهاند،
راهنم ااایی کن ااد و ت ااا ک ااه او را ب ااه م ااردم بشناس اااند و از زن ااده ش اادن دوب اااره و حس اااب و
پاداش آگاهشان کند .و همه اینها را با ادلهای روشن و قاطع اثبات میکند .پیوسااته
و برای همیشه ،قرآن از بین برندهی تردیدها و شکو  ،و تقویت کنندهی یقین و نیز
دمندهی روح ایمان در نفوس افرادی است که خداوند به آنان اراده خیر دارد.
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در برههی فعلی در نشر عبادت تدبر در قرآن و قابل فهم کااردن تفساایر بارای عامااه
مااردم ،تالشهااای خااوبی صااورت گرفتااه اساات .ماننااد کارهااایی کااه مرکااز تاادبر و مرک ااز
تفسیر در این حوزه انجام دادهاند .خداوند متعال پاداش خیرشان دهد.
س مموم :توا ممه و اهتم ممام بم م ه کتابه ممایی ک ممه ب ممه بی ممان دلی ممل م م ت اص ممول اس ممالم
ارداخته است.
علما از قدیم و جدید در این حوزه قلم فرسایی کردهاند .بساایاری از علمااای قاادیم
دربارهی اعجاز قرآن نوشتهاند .مانند «خطابی» و «رمااانی» و «باااقالنی» و «جرجااانی»
و دیگ اران .و بیش ا ر از ای اان را ه اام در ب اااب دالی اال ص ااحت نب ااوت نوش ااتهاند ،م اان جمل ااه
نوشته افرادی مانند «ابو نعیم اصفهانی» و« قاض ی عبدالجبار» و «بیهقی» و غیره.
اما در اینجا بعز ی از کتابهای معاصر نوشته شااده در ایاان حااوزه را بیااان خااواهم
ک اارد ک ااه میت ااوان در برنام ااههای مطالع ااه گروه اای ی ااا در ض اامن مس ااابقههای خالصا ااه
نویس ی و مواردی دیگر ،درجشان کرد.
کت اااب« :النب ااأ الع اایم» نوش ااته «محم ااد عب اادهللا دراز» کت ااابی زیب ااا ک ااه ب ااه بی ااان دالی اال
ص ا ّاحت قا ارآن و ص اادق پیا ااامبر پرداخت ااه اسا اات ،آن ه اام با ااا ادبی اااتی زیبا ااا و تعا ااابیری
بالغ اای کا ااه احساسا ااات و ش ااعور آدما اای را با ااه وجا ااد م اای آورد .ا شا ااان کتا اااب دیگا ااری در
همین موضوع دارند با عنوان« :مدخل الی القرآن الکریم» .
 کتاب «براهین و ادله ایمانی» نوشته «عبدالرحمن حسن حبنکه میدانی». کتاب «نبوت محمد از شک تا یقین » نوشته «فاضل سامرائی». کتاب «ادله عقلی و نقلی در اثبات اصول اعتقاااد» نوشااته «سااعود عریفاای» کتااابیارزشمند و مملو از تحریرات عل ی.
 بخش دوم کتاب ت ویر کامل.1چه م ممارم :توا م ممه ب م ممه مو م مموع خ م ممدا و ص م م ان و عوم م ممت و وح م ممدانیتش درگ تم م ممان
دعوی
در برنام ااه آموزش ا ی اعتق ااادی جوام ااع م ااا ب ااه قض اایه توحی ااد الوهی اات توج ااه و اهتم ااام
زیادی شده است .که نتیجهی خوبی در آگاهی رسانی مردم در این باب داشته است.
اما به توحید مقارن و مقدم باار آن عناای توحیااد ربوبیاات ،آن توجااه شا سااته و شااایان
 - 1از تالیفات مولف است .م
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نشده است .با اینکه قارآن مملااو از سااخن گفا ن در مااورد خاادا و اسااما و صۡاافات و
ۡ
افعالش میباشااد و بلکااه اول آیااهی نااازل شااده ۡقارآن در ایا َان مااورد اساات :ٱقا َرو ب ۡسام
ََ ۡ
َ
ََ
ه
ۡ ۡ
ۡ
َرّب َ ٱلذق خل َب  1خلا َب ٱِن ََٰسا َن ما ۡن َعلا َّلب  2ٱقا َرو َو َر ٓبا َ ٱ ا َر لم [ 3العلااب ]3-1یای
ایم ممام ر بخم مموان بم ممه نم ممام اروردگم ممارن کم ممه یهسم ممتی را آفریم ممد  .یهمم ممان اروردگم ممارکم ممه
انسان را ازخون بسته آفرید .بخوان ،و اروردگارن یازهمه بزرگوارتر است.
و امااروزه نیاااز بااه سااخن گفا ن در ایاان باااب ضااروری بااوده و بایااد در وسااایل و ابااواب
مختلف گفتمان دعوی گنجانده شود.
انجم :اهمیت دادن به عبادن قلب دردعون و علم و عمل
«اب اراهیم خلی اال» در براب اار هللا متع ااال ،بس اایاری ف ااروتن و منی ااب و اه اال توک اال و یق ااین
ب ااود .هنگ ا َاامی ک ااه ق ااومش درب ااارهی خداون ااد متع ااال ب اار وی اع ا اراض کردن ااد ،ب ااه آن ااان
ه َ
ل َٰ ّ
فرمود :وت َح ٓجون في ٱَّلل َوق ۡد َه َد َٰى َۚن [ نعام]80-؟! (آیا دربارۀ هللا بمما مممن مجادلممه و
ستیزمیکنیدد درحالیکه مرا هدایت کرده است؟ز )
آنااان از یقااین و معرفاات و نااوری کااه قلااب اباراهیم را فراگرفتااه بااود خباار نداشااتند .او
ن یتوان ا د ای اان نعم اات ایم ااانی را ب ااا ه اای چی اازی ع ااوض کن ااد .آی ا ا امنی اات را ب ااا ت اارس و ی ااا
آرامش و اطمینان را با اضطراب تعویض کند؟
برای همین در آیهی بعدی میخوانی:
َ َ ٓ ۡ َ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ ۡ ت ل ل ۡ َ ۡ َ ل نَ
ف ا اأق ٱلفا ا ارجقین وحا ا اب ب ا ا من ن ن ا ااتم تعلما ا او [ ٨1ا نع ا ااام ]81 :یپ م ممس اگ م ممر
میدانید کدام یک ازاین دو دسته به امنیت شایستهتراست؟)
مقولا ااه مشا ااهوری از یکا اای از عابا اادان سا االف هسا اات کا ااه میگویا ااد«:اگر پادشا اااهان و
شاااهزادهگان از نعماات ولااذت درون مااا باااخبر میشاادند بااا شمشاایر هاام کااه شااده آن را
از ما می گرفتند».
بااه ن رتااان شخص ا ی کااه چنااین احساااس و شااعوری را داشااته باشااد ،شاابهات در وی
تأثیر میگذارد؟!
َ
فرما ااولی ایما ااانی و زیبا ااا هسا اات کا ا ه «هرقا اال» پادشا اااه روم با ااه ابوسا اافیان آما ااوزش داد
هنگااامی کااه از وی در مااورد پیااروان پیااامبر از مهاااجرین و ان ااار سااؤال میکاارد کااه
آی ااا ه اای ک اادام از آن ااان بع ااد از ایم ااان آوردنش ااان ب ااه نش ااانه اع اراض از دی اانش خ ااارج
میش ااوند؟ ابوس اافیان در پاس ااخش گف اات :خی اار! .هرق اال ک ااافر ه اام گف اات :ای اان خاص اایت
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ایمااان اساات .وقتاای لااذت و ساارورش بااا دلهااا آمیختااه شااد ،هاای کسا ی از آن اع راضا ی
ندارد.1
پیشااگیری از شاابهات شااک و کفاار و الحاااد ،بارای قلباای کااه شاایرینی ایمااان را ن شاایده
باشد ،بسیار دشوار است .چرا که اگر ایمانش را تاار کنااد ،احساااس بااه خسااارت و
از دست دادن چیزی ن یکندّ .اما کس ی کااه طعاام و لااذت ایمااان را چشاایده باشااد هاای
ج ااایگزین دیگ ااری را ن اای پ ااذیرد .ب ارای هم ااین ،اهمی اات دادن ب ااه تقوی اات ایم ااان قل ااب و
وابستگیش به خدا و توکل و انابت و خشیت و محبت و امیدش به وی ،از بزرگ رین
اسباب پیشگیری از شبهات اساات .ا ّماا ایاان قضاایه در گفتمانمااان چااه جایگاااهی دارد؟
آیا حجا م شا سااته و مقبااولی را بااه آن دادهایاام؟ مگاار غیاار از ایاان اساات کااه قارآن بااه آن
توجه ویژهای داشته و در گفتمان پیامبر و یا در سخنان اهل علم فضای ویااژه ای
را پر کرده است؟
تردیاادی نیساات کااه منشااأ بساایاری از شاابهات ،ضااعف ایمااان و ن شاایدن شاایرینی آن
اسا اات .ب ا ارای هم ا ااین نیا اااز داریا اام در ایم ا ااان و قلا ااوب و اعما ااال و ص ا ااداقتمان با ااا خ ا اادا،
بازنگری کنیم .و همهی اینها خودش نوعی پیشگیری و نیروی بازدارنده قوی در برابر
جنگ فکری است که متوجه اسالم و ثوابتش شده است.
از کتابه ااایی ک ااه ب ااه ای اان موض ااوع پرداخت ااه ،میت ااوان ب ااه کتابه ااای «اب اان ق اایم» ب ااه
خ ااو کتاااب «مممدارج السممالکین» اشاااره کاارد .قباال از وی نیااز بساایاری از مت ااوفه
و اهل زهد و عبادت در این باب سخنان پراکنده و یا گردآوری شده زیادی را دارند.
ششم :داستان تازه مسلمان شدهها
ای اان داس ااتانها در ب ااه ایج اااد آرام ااش ایم ااانی اث اار بزرگ اای دارد ب ااه خ ااو هنگ ااامی ک ااه
مش ا اااهده میکن ا اای ک ا ااه ه ا اار ک ا اادام ،دارای تخ ص ا ا ی جداگان ا ااه و از ام ا اااکن مختلف ا اای
هستند .و اینکه وقتی می بینی با قناعت و رضایت و احساس به ر شدن ،وارد اسالم
میشوند .با وجود این تبلیغات وسی ی که برای بدنام کردن وتخریب چهرهی اسااالم
و مساالمین صااورت میگیاارد ،امااا ماایبینیم کااه چگونااه از غاارب و شاارق افاراد زیا ادی باار
دروازه اسالم ازدحام کردهاند و برای مسلمان شدن از هم سبقت میگیرند.
بخش زیبای داستان این افراد اینجاست که ما را با معانی ایمااانی آشاانا میکننااد کااه
بااا آنهااا برخ ااورد نکااردهایم .ایاان اف اراد ق ارآن را ب ااا قلااب و چشاامانی مش ااتاق بااه ش ااناخت
www.youtube.com/watchty-fUwKJACA - 1
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ک ااالم هللا ،ت ااالوت میکنن ااد .قب اال از ای اان ،تلخ اای کف اار و حی اارت را چش اایدهاند .م اان ای اان را
خ ااودم ااس ک ااردهام؛ هنگ ااامی ک ااه قس اامتهایی از برنام ااه «ب ااه وس اایلهی ق ارآن ه اادایت
شدم» از استاد «فهد کندری» را مشاهده میکنم ،کااه در ایاان حااوزه یکاای از زیباااترین
برنامههاس ا ا اات .و پیش ا ا اانهاد م ا ا اایکنم ب ا ا ارای تحق ا ا ااب ه ا ا اادف تقوی ا ا اات و ترس ا ا اایخ یق ا ا ااین،
قس ا اامتهای مختل ا ااف ای ا اان سلس ا االه در برنام ا ااههای خ ا ااانوادگی و مدرس ا ااهای نش ا اار و
نما ش داده شود.
قاعده ایش یر انه دوم :ایجاد ت کر انتقادی
عقل نقاد؛ همان عقل پژوهشااگر اساات کااه ادعااای باادون ماادر و یااا دالیاال فاسااد را
ن یپذیرد و سفسطههای منطقی وی را نمیفریبد.
بس اایاری از ش اابهاتی ک ااه بخش ا ی از جوان ااان ب ااه آن مت ااأثر ش اادهاند از مه اارین عوام اال
تأثیرگ ااذار ب ااودنش :نب ااود تفک ااری نقادان ااه و عقالنیت اای کاوش ا ی م اای باش ااد .ب ارای هم ااین،
توجه بااه کاشاات مفاااهیم تفکاار صااحی کااه بتوانااد معلومااات مقبااول و مااردود را از هاام
ج اادا کن ااد ،در تقوی اات نی ااروی بازدارن ااده فک ااری و مق اااوم ش اادن در براب اار ش اابهات ،ک ااار
مه ی است.
دانش ا اامندان مس ا االمان ب ا ااه واک ا اااوی و وارس ا ا ی معلوم ا ااات قبا ا ل از پ ا ااذیرف ن آن ،توج ا ااه
شایانی داشتهاند .از بارزترین نمونه آن میتوان :به من ومهی کاوشا ی و وارسا ی خیااره
کننا ااده علما ااای ح ا اادیض نگا اااهی ان ا ااداخت کا ااه ب ا ااه وسا اایلهی آن ،راوی ا ااان حا اادیض را نق ا ااد
کردهانااد و بااه مجاارد ناااهر شااخص فریفتااه نشاادهاند و بااین روایااات ،مقارنااه و موازنااه
برقرار کردهاند .احادیض منقطع را تضعیف کرده و افراد کذاب را کشااف میکردنااد.
و این گونه روش نقادانه آنان باعض حف و حراست سنت پیامبر شده است.
هم ن ا ااین علم ا ااای مس ا االمان ب ا ااه بی ا ااان اص ا ااول مجادل ا ااه ص ا ااحی و من ا ااانره س ا ااودمند
پرداختهان ااد و از حجته ااا و اس ااتداللهای مقب ااول و ن ااامقبول و مس ااائل دیگ اار مرب ااوط
به این باب سخنها دارند که میتوان در کتابهای آداب پژوهش و منانره و یا علم
جدل ،به واکاوی و بررس ی آن پرداخت.
تما ااامی اینها ااا با ااا عقالنیا اات شا ااکا شا اایفته «نمیا اادانم» و «شا اااید» و «شا اااید اینطا ااور
باشد» تفاااوت دارد .ویژگاای و امتیاااز تفکاار انتقااادی بااه حجاام اخباااری نیساات کااه در آن
تردید کاارده یااا قبااولش ن یکنااد ،بلکااه باار میگااردد بااه میازان توجااه و دقااتش بااه عواماال
وقرائنی که موجب پذیرف ن یا نپذیرف ن این اخبار است.
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تردی ا اادی نیس ا اات ک ا ااه در ای ا اان ح ا ااوزه م ا ااا نی ا اااز ب ا ااه دورهه ا ااای آموزش ا ا ی و س ا ااخ رانی و
اجراهای عملی داریاام تااا چگااونگی اجارای صااحی تفکاار انتقااادی را آمااوزش داده و بااین
آن ه کر شد و بین تفکر منفی شکا  ،تمایز ایجاد شود .مااا میتااوانیم فرزناادانمان
را ب اار اس اااس تفک اار انتق ااادی ،تربی اات کن اایم آن ه اام ب ااا پی اااده س ااازی اص ااول ای اان ن ااوع از
تفکاار باار روی اخبااار و ن راتاای کااه از مدرسااه یااا درجمااع دوسااتان میشاانوند .واینگونااه
میت ااوان ب ااه آن ااان ،نحا ااوه حک اام و قض اااوت با اار ای اان اخب ااار با ااه وس اایله اص ااول توثیا ااب و
واکاوی دقیب را ،آموزش داد.
از چیزه ااایی ک ااه در تقوی اات ابزاره ااای تفک اار انتق ااادی س ااهیم میباش ااد ،ای اان اس اات ک ااه
شخص با روشها و مهاراتهای پااژوهش عل اای آشاانا باشااد .عقاال نقاااد ،نیاااز دارد کااه
م ادر معلومات را بشناسد و بداند که بارای توثیااب و اطمینااان حاصاال کااردن از آن
و ت اادقیقش ،چگون ااه بای ااد برخ ااورد کن ااد .ب ارای هم ااین ب ارای آم ااوزش چگ ااونگی پ ااژوهش
الک رونیکی جهت کسب معلومات از م ااادر موثااوق و قاباال اعتماااد و هم نااین بارای
چگااونگی مطماامن شاادن از صااحت حاادیعی در فضااای مجااازی و کتااب معتمااد ،نیازمنااد
برگزاری دوره های آموزش ی هستیم.
قاعده ایش یر انه سوم :ایدا کردن رسوخ درعلم شرعی
من ا ا ا ااور از رسا ا ا ااوخ در علا ا ا اام شا ا ا اارعی ،خوانا ا ا اادن و مطالعا ا ا ااه کا ا ا ااردن اصا ا ا ااول علا ا ا ااوم
شاارعی(عقیده و فق ااه و اصااول فق ااه و م ااط ح حاادیض ،لغ اات و علااوم ق ارآن) اس اات .و
ای اان مس ااَٰله خیل اای مه اام اس اات .چ ارا ک ااه ب ااا داش ا ن رس ااوخ عل اای ،ش ااخص دان ااش آم ااوز
دارای یک مبنا و پایگاه معرفتی محکم است که میتواند بر آن تکیه کند و در هنگام
ب ااروز اش ااکاالت ب ااه آن مراجع ااه نمای ااد .ب اار خ ااالف شخصا ا ی ک ااه ای اان مبن ااا و اس اااس را
نداشته وفاقد این پایگاه شناختی باشد.
و از وس ا ااایلی ک ا ااه در نش ا اار ای ا اان قاع ا ااده پیش ا ااگیرانه یاریرس ا ااان اس ا اات :آس ا ااان ک ا ااردن
ی ااادگیری و قاب اال فه اام ک ااردن عل ااوم ش اارعی ب ارای جوان ااان م اای باش ااد ،آنه اام ب ااا برگ ازاری
دورهه ااای آموزش ا ی کوت اااه م اادت ب ااا روشه ااای ن ااوین و وس ااایل آموزش ا ی کمک اای جدی ااد.
کسا ا ی کا ااه ایا اان کا ااار را عملا اای میکنا ااد ،ایا اان را بدانا ااد کا ااه نقا ااش مه ا اای در پیشا ااگیری از
شبهات فکری معاصر ایفا کرده است.
از تالشهای قابل تقدیر در راه تحقب آسان کردن علوم ،دورههای ویااژه و منح اار
بااه فااردی اساات کااه اسااتاد «عااامر بتجاات» در ماااده فقااه و اصااول فقااه ارائااه میدهااد و
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میتا ااوان در یوتیا ااوب با ااا عنا ااوان «تنبیا ااه الفقیا ااه» و «الطریا ااب الا اای اصا ااول الفقا ااه» آن را
مشاهده کرد.
ّ
از مس ااائل روش اامند مه ای ک ااه از نیازه ااای ای اان مرحل ااه اس اات :توج ااه ب ااه فه اام وض اابا
دقیا ااب ثوابا اات علا ااوم - 1در هنگا ااام تا اادریس شا اارعی  -و اکتفا ااا نکا ااردن با ااه شا اارح ما ا ن یا ااا
پینوشا اات یا ااا برداشا اات نکتا ااه و فایا ااده از آن اسا اات .اضا ااافه با ارآن الزم اسا اات کا ااه حتا اای
ش ااخص ،ق ااادر باش ااد ،عل اام و ش ااناخت اثب ااات ص ا ّاحت خ ااود ای اان اص ااول و اساس اایات
م اااده م ااورد ن ااری ک ااه ق ارار اس اات ش اارح و توض اای داده ش ااود را ه اام بدان ااد و بی اااموزد.
چ ارا ک ااه اش ا را و تواف ااب معل اام و م ااتعلم در پ ااذیرف ن اص اال توض اای داده ش ااده ب ارای
مرحل ااه ابت اادایی و ش ااروع ص ااحی اس اات .ام ااا در مرحل ااه بع اادی ک ااه س ااواالت و ای ارادات
زی ااادی ب اار خ ااود ای اان اص ااول وارد م اای ش ا ود ،الزم اس اات ک ااه طال ااب عل اام خ ااوب الف اااا
فقها و قواعد اصولیون و محدثین را یاد بگیرد وهاام توانااایی اثبااات صااحت خااود ایاان
اصول و قواعد دفاع از آن را داشته باشد.2
اگر گفته شود :کس ی که در دروس شاارعی حاضاار شااود بااه ایاان اع راضاااتی کااه علیااه
ثواب اات و اساس اایات دی اان مط اارح میش ااود ،مت ااأثر نمیگ ااردد و در نتیج ااه نی ااازی ب ااه ای اان
چیزی که کر کردی ،ندارد.
پاسخش این است که :طالب علم هر چند فاارض باار ایاان باشااد کااه بااه ایاان ایارادات
و ش اابهات مت ااأثر ن یش ااود ،ول اای قطع ااا از ش ااناخت ب ااراهین ش اارعی و ص ااحت اص ااول و
ث ااوابتی ک ااه یادگرفت ااه ،بینی اااز نخواه ااد ب ااود ب ارای اینک ا ه بتوان ااد اع راض ااات و ای ارادات
وارده بر این ثوابت را پاسخ بدهد .مگر اینکه بخواهد از مردم دوری کرده و خودش
را به دغدغهها و مشکالتشان مشغول نکند.
یکی از راهکارهایی که  -ساده و آسان  -در تحقب این هدف یاری رسان است :توجااه
ب ا ااه درآم ا ااد ه ا ااا و م ا اادخل عل ا ااوم اس ا اات قب ا اال از اینک ا ااه ش ا ااخص ب ا ااه مطالع ا ااه ش ا ااروح و
کتابهااای مطااول ب ااردازد .در ایاان گونااه مقاادمات و ماادخل هااا غالبااا ،دالیلاای کلاای بارای
 - 1منظور استاد در اینجا قضایای ثابت و اساسی هر علمی است که به مثابه پاشنه اشیل ان علم بوده و با توجه به ان میتوان
از سایر علوم متمایزش کرد[ .مترجم]
 - 2منظور استاد این است شخصی که مثال در عقیده اهل سنت میخواند؛ ایمان :قول و عمل است .یا اینکه در اصول فقه
میخوانیم که اجماع ،یکی از مصادر تشر یع اسالمی است .باید بتواند در مرحله بعد خود این اصول را با ادله اثبات کند و به
شبهات پیرامون ان پاسخ دهد .و اینکه بدانیم اجماع یکی از مصادر است کافی نیست برای کسی که بخواهد در میدان دعوت
فعالیت داشته باشد .در مرحله اول اینکه بدانیم اجماع چیست و چند نوع است و اساسیاتش را یاد بگیریم کافی است .ولی
برای مراحل بعدی باید بتوانیم با ادله نقلی و بلکه عقلی اثباتش کنیم و به اعتراضات وارده پاسخ دهیم[.مترجم]
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اثب ا ااات ص ا ااحت اص ا ااول درس ا ا ی م ا ااورد ن ا اار و هم ن ا ااین اس ا ااباب توج ا ااه ب ا ااه ای ا اان عل ا اام و
اهمیتش و آثار منفی وارده در بی توج ی به آن ،بیان شده است.
قاع ممده چه ممارم :من مماص ک ممردن مو ممادرتلق ممی و معرف ممت و چ ممونگی تعام ممل ب مما ه ممر
کدام ازآنها
ب ارای ایج اااد ش ااناخت ،م ااا ب ااه چ ااه م ااادری اعتم اااد و تکی ااه م اایکنیم؟ مح اادوده ه اار
ک اادام از ای اان م ااادر چ ااه مق اادار اس اات؟ و آی ااا ب ااین آنه ااا ت ااداخل وج ااود دارد؟ و ک اادام
م ااادر تلقاای شاارعی ،خطااایی در آن وجااود ناادارد؟ و کاادام یااک ممکاان اساات هاام خطااا
داشته باشد و هم صواب؟
هم ااه ای اان سا ؤاالت ب ارای ای اان نس اال مه اام اس اات .و اگ اار ب ااه ش ااکلی ص ااحی ب ااه آن پاس ااخ
داده شااود ،عقاال را سااازماندهی کاارده و ورودی و خروجیهااایی کااه بارای کسااب معااارف
به آنها تکیه میکند را مشخص میکند .و این یکی از راهها ای پیشااگیرانه اساات کااه در
این شرایا زمانی به آن نیازمندیم.
چرا که یکی از بزرگ رین اسباب آشفتگی فکری معاصر ،انحراف در قضیه م ادر
شناخت است .بسیاری از م حدان خاصتا در غرب ،نسبت بااه م ااادری کااه انسااان،
مع ااارفش را از آنه ااا کس ااب م اای کند،موض ااعگیری منف اای دارن ااد م ااادامی ک ااه ب اار ح ااس و
تجرب ااه تکی ااه نش ااده باش ااد و ب ااه ش ااکلی مبالغ ااهآمیز و افراط اای آن را تنه ااا م اادر واق اای
بارای کسااب معرفاات و شااناخت میداننااد .و باعااض شااده ادلااهی عقلاای کااه وجااود هللا را
اثب ا ااات میکن ا ااد ،نپذیرن ا ااد .چ ا ارا ک ا ااه ب ا اار تجرب ا ااه مس ا ااتقیم تکی ا ااه نداش ا ااته و در ض ا اامن
چه ااارچوب عل ااوم تجرب اای ق ارار ن یگی اارد .وب ااه طری ااب اول اای ب ااه عل ااوم وح اای ک ااه م اادرش
اخبار صادق است و بر دالیل پیشینی عقلی بنا شده ،کال بی اعتنا هستند.
خیل اای از کش اامکشهای مؤمن ااان ب ااا م ح اادان نی ااز بح ااض و بررس ا ی قض ااایای مرب ااوط ب ااه
معرفت و شناخت است و برای همین ،عنایت به فهاام ن ریااه معرفاات و فااروع آن ،از
مهم اارین مس ااائلی اس اات ک ااه مس االمان پژوهش ااگر معاص اار بای ااد ب ااا آن آش اانایی داش ااته
باشد.
ّ
کسا ی کااه میخواهااد ت ا ّاوری کل ای از مسااَٰله معرفاات و ماهیاات و م ااادر آن داشااته
باش ااد ،میتوانا د س ااخ رانی ت ااویری اس ااتاد «عب اادهللا عجی ااری» ب ااا عن ااوان «م اادخلی در
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فهم ن ریه معرفت» را مشاهده نماید که در مرحلهی ّاول برای ایجاااد ت ااور کلاای در
مورد این ن ریه و متعلقات و طبیعت شناخت در اسالم ،مناسب است.1
بع ا ا ااد از آن مطالع ا ا ااه کت ا ا اااب «م ا ا ااادر ش ا ا ااناخت در فک ا ا اار دین ا ا اای و فلس ا ا اافی» دک ا ا اار
«عب ا اادالرحمن ب ا اان زی ا ااد زنی ا اادی» پیش ا اانهاد میش ا ااود .و بع ا ااد از آن کت ا اااب «معرف ا اات در
اس ااالم» نوش ااته دک اار «عب اادهللا قرن اای» ک ااه کت ااابی وی ااژه و منح اار ب ااه ف اارد اس اات ،ول اای
برای شخص مبتدی مقداری دشوار است .بعد از آن کتاب دک ر «عبدهللا دعجانی»
پیشنهاد میشود که موقف شیخ االسالم ابن تیمیه در مورد معرفت را واکاوی کرده
با عنوان «روش شناس ی معرفتی ابن تیمیه» که کتابی مفید ولی برای شخص مبتاادی
و ّ
حتی متوسطه مقداری دشوار است.
هم ن ااین ب ااا پاس ااخگویی ب ااه س ا ؤاالت م ااذکور میت ااوان ب ااین م ااادر ش اارعی مع ااوم و
م ادر غیر مع وم تمایز قائل شااد .قارآن و ساانت خطااا ناپذیرنااد و هم نااین اجماااع
علمااای مساالمان باار مسااَٰلهای معااین از مسااائل شاارعی البتااه اگاار ثاباات شااود .ا ّماا آحاااد
علم ااا عن اای ت ااک ت ااک اف اراد ه اار چن ااد ص اااحب م زل اات و جایگ اااه وی ااژه و واالی اای در عل اام
باشند ،مع وم نبوده و ن یتوان همهی سخنانشااان را پااذیرفت اگاار چااه آن شااخص
ابوحنیفه یا مالک بن انس یا شاف ی و یا احمد بن حنبل باشد.
از مسااائلی کااه در ض اامن ایاان قاعااده مه اام جااای میگیاارد میت ااوان بااه :مسااَٰله تس االیم و
فرم ااانبرداری در براب اار ن ااص ش اارعی اش اااره ک اارد و فه اام ای اان موض ااوع ک ااه ،ای اان تس االیم و
انقی اااد ب اار چ ااه چی اازی تکی ااه میکن ااد .و از مراج ااع مه اام در ای اان ب اااب کت اااب «سرچش اامه
گمراه اای فک ااری» نوش ااته «عب اادهللا عجی ااری» و کت اااب «تس االیم در براب اار ن ااص ش اارعی»
نوشته «فهد عجالن» را میتوان نام برد.
قاعده انجم :عدم رویارویی با شبهان برای غیرمتخوص
برای شخص متخ ص در ر ّد شاابهات ایاان نکتااه مهاام اساات کااه باار جزئیااات شاابهات
و تاریهچااه آن و ن ریااه پااردازانش آگاااهی داشااته باشااد .و چااه بسااا نیاااز باشااد برخاای از
کتابها ش ااان را مطالع ااه کن ااد ی ااا ب ااه س ااایتها و ص اافحات اجتماعیش ااان وارد ش ااود ت ااا
بتواند جواب صحی و مناسبی برای آنها داشته باشد.
ا ّم اا ورود شااخص غیاار متخ ااص بااه دنیااای شاابهات ی ااک رساایک خطرنااا اساات ک ااه
عااواقبش زیاااد خوشااایند نخواهااد بااود .من ااورم از ورود نکااردن ،شااناخت نقااد وردیااه
www.youtube.com/watchty-ofUwKOJIA - 1
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بارزترین شبهاتشان نیست و بلکه من ورم خواندن کتابها یا دنبال کردن تویتها
و پیامها ش ااان در ص اافحات اجتم اااعی م اای باش ااد .خ ااواه م اان ب اااب ش ااناخت آث ااار فک ااری
دیگ اران باش ااد ی ااا از روی کنجک اااوی و وق اات ض ااا ع ک ااردن ی ااا م اان ب اااب ب ااه دس اات آوردن
معلومات عمومی و دالیلی از این دست.
افرادی را میشناسم که با نیاااتی خااوب وارد صاافحات الحااادی شاادهاند ،ولاای تااأثیرات
منفی بزرگاای از آن گرفتااه کااه هرگااز نخواسااته و انت ااارش را هاام نداشااته انااد .وایاان مااا
را به یاد هشاادارهای علمااای ساالف میاناادازد کااه از شاانیدن سا خنان اهاال باادعت مااا را
برحذر داشتهان ّد چرا که قلب آدمی ضعیف بوده و شبهه هم– همان گونااه کااه امااام
هبی میفرماید  -حالتی ربا ش ی دارد.
قاعده ششم :مطالعه ایش یر انه ودرمانی کتابهای نوشته شده درشبهان
البته به شروط زیر:
اول :شا اابهات مربا ااوط با ااه زما ااان معاصا اار با ااوده و منتشا اار شا ااده باشا ااند .یا ااا با ااه تعبیا اار
امروزی :در دایره خطر باشند.
دوم :کتابه ااایی در ای اان زمین ااه خوان ااده ش ااود ک ااه ش اابهه را مخت اار بی ااان ک اارده و ب ااه
بیان مف ل پاسخش پرداختهاست نه کتابهایی که عکااس ایاان عماال را انجااام داده
اسا اات .بعز ا ا ی از نویس ا ااندهگان اینگونا ااه تا اارجی میدهن ا ااد کا ااه شا اابهه و مس ا ااتندات و
اصا ااولش را کا اار کنن ا ااد و ایا اان ب ا ارای متخ ا ااین مناس ا ااب اسا اات .ا ّم ا اا ما ااا از راهه ا ااای
پیشگیری برای شخص غیر متخ ص صحبت میکنیم .این صنف نیااازی ندارنااد کااه
شبهات تردیدافکنان را مف ال با دالیلش بخوانند.
سمموم :پاسااخ هااا ،قااوی و مسااتدل باشااد .وایاان را بایااد از متخ ااین پرسااید کااه چااه
کتابهایی را برای شروع به مبتدیان پیشنهاد میدهند.
از کتابهای مناسبی که به بیان شبهات معاصر پرداخته و میتوان آن را به عنوان
کت ااابی پیش ااگیرانه ودرم ااانی خوان ااد ،میت ااوان ب ااه کت اااب «س اانت و جایگ اااه آن در تش ااریع
اسالمی» نوشااتهی اسااتاد «م ااطفی سااباعی» یااا جااز اول و دوم کتاااب ت ااویر کاماال1
اشاره کرد.

 - 1نوشته خود مولف.
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هرم اهداف بزر براساس مراد الهی
قاعده ه تم :مرتب َ
کردن َ
منش ااأ بس اایاری از ای ارادات ام ااروزی ب اار اس ااالم ،ب ااه مخت اال ش اادن ه اارم قض ااایای غ ااائی
با اازر با اار میگا ااردد .من ا ااورم از قضا ااایای غا ااائی :خواسا ااتههای با اازر انسا ااانی ماننا ااد
عب ا ااادت و ثب ا ااات و آزادی و آب ا ااادانی و اثب ا ااات ات و ارض ا ااای ش ا ااهوت و کس ا ااب ث ا ااروت
و...اساات .و دو قضاایه از قضااایای باازر کااه همااه گروههااا و اف اراد باار مقاادم شاامردن
آن بر سایر موضوعات ومطالبات ،اش را ن ر دارند:
 یکا اای محقا ااب کا ااردن بنا اادگی ب ا ارای خا اادا آن گونا ااه کا ااه او میخواها ااد ( عنا اای ها اادفیخدامحورانه)
 ودیگری محقب شدن رفاه کامل و آزادی مطلب برای انسان آنگونه کااه خااود ویمیخواهد ( عنی هدفی انسان محور)
کس ا ی ک ااه ب اار روس ه اارم غ ااائی وج ااود ،انس ااان را مرک ااز قا ارار ده ااد ،قطع ااا در هنگ ااام
تعااارض بااا احکااام و اواماار ال اای ،خواسااته وی را نیااز مقاادم ماایدارد .ناازد او اولویاات آن
چیاازی اساات کااه در رفاااه و آزادی و اختیااارات و شااهوات انسااان سااهیم باشااد هاار چنااد
زشت و خارج از فطرت و شریعت خداوندی باشد.
و وقتی شخص متااأثر بااه ایاان الگااو وماادل کااه هااوی و امیااال انسااانی را باار احکااام ال اای
ترجی میدهااد ،بااه احکااام ال اای نگاااه کنااد کااه در آن تبعیاات از دسااتورات هللا و بناادگی
ب ارای وی ب اار ه اار چی ااز دیگ ااری مق اادم اس اات و انس ااانها ب اار اس اااس تق ااوا و پیرویش ااان
برتری دارند ،به تأکید فهم و هضم این احکام برا ش دشااوار خواهااد بااود .چارا کااه بااا
ما اادل انسا ااان محورانا ااهاش در تعا ااارض و تضا اااد اسا اات .لا ااذا در اینجا ااا منشا ااأ اشا ااکال،
اختالل در هرم اولویتهای بزر است.
اینج ااا اس اات ک ااه ما اایفهمیم بس اایاری از ایا ارادات وارده ب اار احکا ااام شا ا رعی مرب ااوط با ااه
کافران مانند جزیه و حد ارتداد ،بر میگردد به این اخااتالل در هاارم اولویااات هرچنااد
با پوشش و بهانه های دیگری ارائه شود.
و بیش ا رین س ااواالتی کااه مس ااَٰولیت پاس ااخگویی آنهااا را متحم اال میشااوم برمیگ ااردد ب ااه
هما ااین اضا ااطراب و آشا اافتگی در ها اارم اولویا ااات انسا ااانی .چا ا را کا ااه خیلا اای از ایا اان اف ا اراد
ایا ارادات و اع راضا اااتی را وارد میکنن ااد ولا اای واقعا ااا نمیدانن ااد منشا ااأ اص االی ایا اان اشا ااکال
دقیقا کجاست .برای همین به حجتهایی مستمسااک میشااوند کااه گمانشااان باار ایاان
اس اات ،باع ااض و منش ااأ اص االی ای اان ای ارادات در آنج ا ا اس اات ،ول اای واقعی اات چی ااز دیگ ااری

58

است .و همین باعض میشود که پاسااخ با ه سؤاالتشااان بااه مقدمااه چیناای طااوالنی بارای
ورود به موضوع ترتیب هرم اولویات ،نیاز پیدا کند.
از کتابه ا ااای مه ا اای ک ا ااه در ای ا اان زمین ا ااه نوش ا ااته ش ا ااده میت ا ااوان ب ا ااه «نت ا ااایج گفتم ا ااان
سکوالریته» نوشته استاد «ابراهیم سکران» اشاره کرد.
قاعده هشتم :تقویت وبرگزاری برنامههای م ید فکری و عاط ی گروهی
وابستگی و انتساب شخص ی جوان به برنامااههای گروهاای کااه توجااه و پویاااییش را بااه
خود جذب کند  -حال در سط خانوادگی باشد یا دوستانه  -باعض میشااود شااخص
با ااه نا ااوعی اشا ااباع معرفتا اای و عا اااطفی برسا ااد و هم نا ااین موجا ااب میشا ااود راه نفا ااو با اار
بس اایاری از مفاس ااد ب ااه دای ااره توجه ااات و عالیق ااش بس ااته ش ااود .اینگون ااه فعالیته ااا،
فرصا ااتی ب ا ارای کشا ااف توانمنا اادیهای شا ااخص و در نهایا اات پیا اادا کا ااردن احسا اااس با ااه
آرامش وهویت است .و این از لحاا درونی ،مااان ی بارای رفا ن و سااوق داده شاادن بااه
سوی افکار ناصحی  ،ایجاد میکند.
برای همین ،توجه بااه ایاان برنامااههای سااودمند خااانوادگی کااه فضااایی را بارای گفتگااو
و تفکر ایجاد میکند ،جدا مهم است .مانند :برنامههای مطالعه گروهی در خانواده
و س ا ا س بح ا ااض و بررس ا ا ی ب ا اار روی بخ ا ااش مش ا ااخص ش ا ااده ب ا ارای مطالع ا ااه .هم ن ا ااین
میتوان به حضااور و مشااارکت در انجمنهااای فرهنگاای کااه افاراد معتمااد و حااریص باار
حف وحراست از هویت اسالمی جامعه ،آن را مدیریت میکنند ،اشاره کرد .همااهی
اینها در تقویت نیروی بازدارنده فکری و پیشگیری از شبهات معاصر ،سهیم اند.
نکته جالب بحض رفاقت و اثر آن در ثبات و پایداری این است که از وسااایل تحقااب
«شیرینی ایمان» است ،کما اینکه در حدیض وارد است« :سه خ لت وجود دارد که
در ها ر کس ا ی باش ااد ش اایرینی ایم ااان را میچش ااد(...یکی از ای اان م ااوارد) شخص ا ی را فق ااا
ب ارای هللا دوس اات ب اادارد) .1و کس ا ی ک ااه ش اایرینی ایم ااان را چش اایده باش ااد ه اای وق اات ب ااه
تلخی کفر و شک و حیرت راض ی ن یشود.

 - 1محیح البخاري ()16
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قاعده نهم :دعا و منااان:
عااادت ک ااردهایم وقتاای کس ا ی بااه مس ااافرت م اایرود ب ارا ش دع ااا کناایم ک ااه هللا متع ااال از
خط ارات و چیزه ااای ش اارور محف ااونش ب اادارد و س ااالم برگ ااردد .ا ّم اا واقعی اات ای اان اس اات
که همهی ما در این دنیااا مسااافریم و هاار مرحلااه را کااه میگااذارنیم بااه اجلمااان نزدیااک
میشااویم .خطارات زیااادی در ایاان ساافر چشاام انت ارمااان اساات و قطعااا بااه حمایاات و
عنای اات ال اای نیازمن اادیم .و ب ااا ارزش ا رین چی اازی ک ااه در ای اان س اافر ب اار آن ه اراس داری اام
همان ایمانمان است که ما را به رضایتمندی هللا متعال میرساند.
«ابراهیم خلیل» می
فرمایدَ :
َ ۡ لۡ ََ ه َ ه ۡل َ ۡ
َ
َ
ۡ
﴿وٱجنبن ا وبن ا ون نعب اد ٱ ص انام [ 3٥اب اراهیم( ]35 :و م مرا و فرزنممدانم را ازآنک ممه
بتها را ارستش کنیم دور بدار .
و پیامبر میفرماید « :اللهممم لم تسمملمت وبم آمنممت وعليم توبلممت و ليم ان ممت
وب م خاصمممتد اعمموذ بعزت م ل نلممه نل تنممت تن تحمملنذد تنممت ال م الممذ ل يمممون،
واسجن واإلنس يموتون » [.1بارالها..بر ایت تسلیم شدم و به تممو ایمممان آوردم و برتممو
توک ممل ک ممردم و ب ممه س مموی ت ممو بازگش ممتم و ب مما کم ممک ت ممو ب مما دش مممنانت مب ممارزه ک ممردم ..ب ممه
عزتم ت انمماه میبممرم کممه گممراهم نکنممی و هممیچ معبممود بممه حق می اممزتممو واممود نممدارد .تممو
زندهای هستی که ن یمیری و ان و انس همه میمیرند].
در این سختی شبهات و خطورت آن و کَرت افرادی که در آن سااقوط میکننااد ،بااه
ش ا ّادت نیازمن ااد دع ااا هس ااتیم ک ااه هللا متع ااال م ااا و خ ااانواده و دودمانم ااان را از ش ا ّار آن
محفوا بدارد و ایمان و توحیدمان را برایمان سالم نگه دارد.

 - 1صحیح مسلم (. )2717
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قواعد برخورد با شبهان منتشرشده
قواعااد س ااابب ب ارای پیش ااگیری از ش اابهات قب اال از دچ ااار ش اادن مس االمان ب ااه آن اس اات.
ّاما اگر با شاابههای مواجااه شاادیم بااه قواعااد روشاامندانهای نیازمناادیم تااا بااه وساایلهی
آن بتوان برخورد و تعامل صحیحی داشته باشیم.
قاعممده اول :اسممت اده ازت کممرانتقممادی و اسممتناد عل ممی دربرخممورد بمما معلومممان و
اطالعان
نبای ااد ب ارای ه اار معلوم اااتی ارزش آن چن ااانی قائ اال ش ااد ،م ااادامی ک ااه از کم اارین درج ااه
وثوقی اات عل اای برخ ااوردار نباش ااد .در م ااورد معلوم ااات آزاد ک ااه ب اای در و پیک اار ب ااوده و
چهارچوب به خ وص ی ندارد ،به اارین کااار نپذیرفتنشا ان اساات .هم نااین امکااان دارد
معلوماتی صحی باشد ولی استدالل به آن برای موضااوعی مشااخص ناصااحی باشااد.
برای همین؛ شخص منتقد باید در سخن مقاباال دقاات ن اار بااه خاارج دهااد و واکاااویش
کن ااد و ب ااه ص اارف اینک ااه شخص ا ی ،اطالع اااتی ارائ ااه داده اس اات ک ااه در براب اار نق ااد عل اای
ل
تاب مقاومت ندارد ،نباید دچار سستی شده و دست و پای خودمان را گم کنیم.
نمونه هایی عملی:
 -1نپا ااذیرف ن و طعن ا ااه زدن با ااه اح ا ااادیعی کا ااه معاوی ا ااه روایا اات ک ا اارده با ااه ای ا اان ادعا ااا ک ا ااه
پیا ااامبر وی را لعنا اات کا اارده اسا اات در حا ا الی کا ااه ایا اان خبا اار اصا ااال صا ااحی و ثابا اات
نیست .در نتیجه ادعای مذکور ،باطل و بیاساس است.1
 -2طعنااه زدن ب ااه ابااوهریره ب ااه ایاان ادع ااا ک ااه امااام عم اار بااه وی تهم اات دزدی زده اس اات.
این خبر هم ثابت نیست.2

 - 1مسند البزار ( .)3839( )28991برای معلومات زیادتر نگاه شود به ک تاب( :سل السنان في الذب عن معاوية بن ابي
سفيان) نوشته سعد بن ضیدان سبیعی.
 - 2مصنف عبد الرزاق ( .)20659( )11 /323
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 -3تردید افکنی در حجیت سنت بااا ایاان ادعااا کااه امااام عماار اورا اای را سااوزانده کااه در
آن احادیااض پیااامبر نوشااته شااده بااود .بااه ایاان داسااتان زیاااد احتجاااج میکننااد در
حالی که صحی و ثابت نیست.1
 -4کاس ن از شأن و م زلت ابوهریره به خاطر روایت حدیعی بااه ایاان مضاامون (زر غبااا
تزدد حبا)( :2اگر کم ر به زیارت دیگران برویی ،بیش ر دوست داشتنی هستی) .که
با این سیا ی که نقل میشود ،صحی نیست.
ای اان چه ااار م ااورد م ااذکور نمون ااههایی از ادعاه ااایی اس اات ک ااه ب ااه روای ااات غی اار ص ااحی
استناد شده است و در نتیجه باطل و بیاساس است.
نا ااوع دیگا ااری از ادعاها ااا با ااه ایا اان شا ااکل اسا اات کا ااه در آن با ااه روایا ااات و نقا اال قولها ااای
ص ااحی اس ااتناد میش ااود ،ول اای هنگ ااام بررس ا ی چگ ااونگی احتج اااج ب ااه آن (بررس ا ی مح اال
شاهد)  ،خواهیم دید که نحوهی استدالل و نتیجهگیر شان صحی نیست.
به عنوان مثال:
 -1استدالل به این آیه قرآنی:
ۡ َٰ
َ ۡ
َ
 هم اا ف هرط َن اا ف اي ٱلك َت اب م ان ش ا ۡ [ ا نعااام ]38 :ممما درکتمماب یلمموح م مموظ
هیچ چیز را فرو گذارنکردیم.
ب ارای انک ااار س اانت .خط ااای استداللش ااان در ای اان اس اات ک ااه کت اااب در ای اان آی ااه
من ااور ل ااوح املحف ااوا اس اات ن ااه ق ارآن .ب ارای هم ااین اس ااتدالل ب ااه ای اان آی ااه ب ارای
اثبات چنین مدعایی ،صحی نبوده و باطل است.
یا استداللشان به این آیه :
ّ
ۡ َٰ
َ ۡ َ
ل
َٰ
َ
َ ون هزل َنا َعل ۡي َ ٱلك َت َب ت ۡب َينا لك ّل ش ۡ [ النحل ]89 -و یما این کتاب را بممرتممو
نازل کردیم ،که بیان ر همه چیزاست.
در بحض شبهات پیرامون سنت ،نحوه استدالل منکرین سنت به این آیه را مورد
بررس ی قرار خواهیم داد.
1
 -2اسااتدالل بااه ح اادیض ن اای از نوش ا ن ح اادیض ب ارای اثبااات ع اادم حجیاات آن  .ن اازد
بسا اایاری از علما ااا ایا اان روایا ااات ،صا ااحی اسا اات ،ولا اای نتیجا ااه گیا ااری ما ااذکور اشا ااتباه

 - 1الطبقات الكبرى البن سعد (. )6170( )188/5
 - 2مسند الطيالسي ( .)6285( ) 4/ 286در صفحات اینده بیشتر راجع به این داستان وحدیث صحبت خواهیم کرد.
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اس اات .چا ارا کا ااه ن اای از نوشا ا ن ،الزما ااهاش نف اای حجیا اات آن نیسا اات .چا ارا کا ااه نفا اای
حجیت اخبار ،راههایی دارد که ننوش ن جزو آنها نیست.
از دیگر شکافهایی که به کمک تفکر انتقادی میتوان کشفش کند:
تناقضات موجود در استدالل برای اثبات شبههای به خ و است.
به عنوان مثال:
همان حدیض قبلی در مورد ن اای از کتاباات حاادیض .شااکاف موجااود در اینجااا بااا مااورد
قبلی تفاوتش در این است که شخص استدالل کننده به این حدیض ،دارد به چیاازی
استناد میکند که آن را اصالحجت ن یداند و این خودش تناقض است.
قاعده دوم :ارسیدن ازاهل تخوص
چیاازی کااه دیااده میشااود ایاان اساات کااه بخشا ی از دخ اران و ساران متااأثر بااه شاابهات
الح ااادی و الدین اای ،وقت اای ش اابههای برا ش ااان پ اایش میآی ااد ب ااه ج ااای اینک ااه از اه اال عل اام
سؤال کنند ،نوعی محاف ه کاری و مخفی کاری به خرج میدهند.
قاابال هاام بیااان کااردیم کااه یکاای از ویژگیهااای مااوج تردیااد افکنانااهی معاصاار در جوامااع
ما ،این است که افراد متأثر به آن تمایل زیادی به مخفی کاری دارند.
شا اااید ایا اان محاف ا ااه کا اااری ،ناش ا ا ی از برخا ااورد زننا ااده و اها ااانتی اسا اات کا ااه پیشبینا اای
میکنند به جای سینهای گشاده و گوشا ی شاانوا ،بااا آن روبااه رو شااوند .قطعااا قساامتی
از این ترس و واهمه ،به خاطر برخوردهایی اساات کااه از سااوی برخاای مشااایخ وطااالب
علم صااورت گرفتااه اساات ،ولاای در تعماایم دادنااش مبالغااه و زیاااده روی صااورت گرفتااه
است .چرا کااه در فضااای دعااوی قطعااا افارادی هسااتند کااه گااوش و عقاال و قلبشااان را
برای شنیدن این سخنان و برخورد شا سته وبا سته با آن باز کردهاند.2
ایا اان جاسا اات کا ااه بایا ااد با ااین فرزنا اادان و پا اادران و با ااین معلما ااان و دانا ااش آما ااوزان یا ااک
اعتماااد دو طرفااه ایجاااد شااود .و علمااا و داعیااان و طااالب علاام هاام الزم اساات قلبشا ان
برای استقبال از سؤالهای این نسل باز باشد و سااؤال هاار چااه باشااد بااه آنااان اعتماااد
و امنی اات بدهن ااد .چ ارا ک ااه احس اااس امنی اات بخش اایدن ،کلی ااد ارتب اااط اس اات .ام ااا وقت اای
 - 1حدیث در صحیح مسلم( )4003وجود دارد که ابو سعید خدری روایت میکند :پیامبر فرمودند (:ال تك تبوا عني  ،ومن
ك تب عني غير القران فليمحه ،وحدثوا عني وال حرج) [ :از من (یعنی سخنانم) چیزی ننویسید .وکسی که از من چیزی غیر از
قران را نوشته ،پاکش کند .ولی سخنان من را بازگو کنید و در این اشکالی نیست ].
 - 2از بهترین وسایل ارتباطی برای پاسخگوی ی به رد شبهات ،سایت المحاور است] almohacu.com[ :
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احسا اس امنی اات نباش ااد و اعتم اااد از ب ااین با رود ،ب ارای پاس ااخگویی ب ااه سؤاالتش ااان ب ااه
دنبال هر کس و ناکس ی میروند.
البت ااه نبای ااد فرام ااوش کن اایم ک ااه در ای اان قاع ااده از اه اال تخ ااص ص ااحبت م اایکنیم،
آن ا ااانی ک ا ااه ش ا ااناخت و توان ا ااایی الزم را ب ا ارای پاس ا ااخگویی دارن ا ااد ن ا ااه اف ا اراد تازهک ا ااار ی ا ااا
هایی که در این زمینه تخ ص و شناختی ندارند .هللا متعال میفرماید:
نویسنده
َ ۡ ل َْۡ َ ّۡ
ل ل ۡ َ َ ۡ َ ل نَ
فس ا الوا وه ا ال ٱل ا ااذ ر ن ن ا ااتم ال تعلم ا او [ النح ا اال]43 :پ م ممس یای م م ممردم اگ م ممر
یآگاهان بپرسید.
ن یدانید از
َ
قاعده سوم :مرااعه به آثارنوشته شده قب ی درنقد شبهه مطرح شده
هر سااؤال یااا ایارادی کااه بااه اسااالم و ثااوابتش وارد میکننااد قاابال مطاارح شااده و درمااان
هم شده است .خاصتا در برخاای از ابااواب شاارعی ماننااد :قضااا و قاادر و حجیاات ساانت.
بساایار پاایش میآیااد کااه جوانااان سااؤاالتی از ایاان نااوع مطاارح میکننااد :چگونااه بااین علاام
ازلاای خاادا بااا عااذاب دادن کفااار جمعبناادی کناایم؟ کااه ایاان یکاای از سااؤاالت مشااهور در
ابا ااواب عقیا اادتی اسا اات کا ااه علما ااای اسا ااالم با ااه تف ا اایل ،قضا اایه را در بوتا ااه نقا ااد قا ارار
دادهان ااد .ی ااا س ااؤال از حکم اات وج ااود ش ا ّار و آفری ااده ش اادن ابل اایس و هم ن ااین دش ااوار
پنداش ن احادیعی مانند سااحر شاادن پیااامبر 1یااا تعارضا ی کااه در بااین روایااات مساای
دجال میبیند و سؤاالتی از این دست که در فضااای فکااری معاصا ر زیاااد مطاارح شااده
و دست به دست میشود.
از نک اااتی مه اای ک ااه ش ااخص مس االمان در ح ااین مواجه ااه ب ااا ش اابهات بای ااد رعای اات کن ااد،
مراجع ااه ب ااه آث ااار قبل اای موج ااود در معالج ااه آن ش اابهه اس اات .بس اایار پ اایش میآی ااد ک ااه
جوابها ااایی شا ااافی و کا ااافی با ااه آن داده شا ااده اسا اات و میتا ااوان با ارای مطالعا ا ه مهم ا اارین
کتابها در موضوع مورد ن ر از متخ ین سؤال کرد.
کتابهایی هستند که به حل اشکاالت باب مشخص ی اکتفااا نکاارده و بااه پاسااخگویی
سؤاالتی بارز در ابواب مختلف پرداخته است مانند« :دایرة ا عارف تبیین اسالم».

 - 1صحيح البخاري ( ،)3170صحیح مسلم (. )2189
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قاعده چهارم :ارااع متشابه به م کم
موض ااوع محک اام و متش ااابه از مس ااائل روش اامند مه اام در فه اام ق ارآن و ف ااار ی ب ااین اه اال
علم و رسوخ با اهل زی و ضاللت است .هللا متعال میفرماید:
ٱ ه ٓ ن ه ه هل ه ه ۡ ه ۡ َٰه ه ۡ ٱ ه هَٰ ه َّ ۡ ه هَٰ ِ ٱ ٓ ٱ َّ ۡ هَٰ ه ٱ ه ٱ ٱ ه هَٰ هَٰ ه
ه ههمو ُلم َذ تنممز عليم ُل َم هتمب َمنمه ۡايمت َٰ م مممت همن تم ُل َمتم َب وتخمرمت ۡشم َبهت
ٓ ٓ ه ٱٱ
ه ٓ
ه ه ه
هن ه
هن ۡ ۡه
ۡ
وب َه ۡم هزۡغ مي ف هيت َب ٱع مون هم ما تش م هب هه َمن م ٱه ُۡب َتَ ما هۡ ُل َ تن م َۡ هو ُۡب َتَ ما هۡ تأ َوي َل م َه
م
ل
هف هأم م ها ُۡ هل م ٱ َذ ه ۡين َق هم ٱ ق َ
وما يعلم تأ َويله[ آل عمران ]7 -او ک ممکی اسممت کممه کتمماب یقممرآن را بممرتممو نممازل کممرد.
بخشکی ازآن ،آیان م کم یصریح و روشممن اسممت ،کممه آنهمما اسمماس کتمماب اسممت .و
یبخم ممش دی م ممر متشم ممابهان اسم ممت یآن آیم مماتی کم ممه درنگم مماه اول معم ممانی و احتمم ممالن
مختل ممی دارد و قاب ممل تأوی ممل اس ممت ،ول ممی ب مما را مموع ب ممه آی ممان م ک ممم ،ت س ممیرو معن ممای
آنه مما روش ممن میگ ممردد  .ام مما کس ممانیکه دردلهایش ممان ک ممژی و ان ممراف اس ممت ،ب مرای
فتنممه اممویی یو گمممراه کممردن مممردم و بخمماطرتأویممل آن یبممه دساممواه خممود ازمتشممابه
آن ایروی میکنند .و درحالیکه تأویل آن ازهللا ن یداند.
«اب اان کثی اار» در س ااخنی ارزش اامند معن ااا و دالل اات آی ااه را اینگون ااه ب ااه ص ااورت خالصل ااه
َ
بی ا ا ااان میکن ا ا ااد« :خداون ا ا ااد خب ا ا اار میده ا ا ااد ک ا ا ااه در ق ا ا ارآن  َ ا ََٰي ا ا ات ٓم ۡحك ََٰما ا ا ا َت له ا ا ا هن و ٓم
ۡ َٰ
ٱلك َت ا اب عن ا اای :آی ا اااتی روش ا اان لو واض ا ااح الدالل ا ااه ای دارد ک ا ااه ب ا اار ه ا اای کس ا ا ی فهم ا ااش
َ
پوشاایده و پنهااان نیساات .و َ ووخا لر آیاااتی دیگاار هسااتند کااه داللاات و برداشاات از آن
بر بسیاری یا بر بعز ی از مردم پوشیده و پنهااان اساات .هاار کسا ی کااه آیااات مشااتبه را
َ
ب ارای فه اام ص ااحی  ،ب ااه آی ااات واض ااح ارج اااع داده و محکم ااات را ب اار متش ااابهاتَ ،حک ام
ق ارار ده ااد ،قطع ااا راه درس اات را ط اای ک ا لارده اس اات .خ ااالف ای اان راه رف ا ن نتیج ااه عک ااس
ل ه ٓ ۡ ََٰ
ص اال و
ا
ام،
ا
ک
مح
اات
ا
ی
آ
ان
ا
ی
ا
ای
ا
ن
ع

ب
ا
ت
میده ااد .ب ارای هم ااین میفرمای ااد :ه ان وم ٱلك
ل
َ
َ
اسا اااس قا ارآن هسا ااتند کا ااه در هنگا ااام با ااروز اشا ااتباه با ااه آن مراجعا ااه ما اایکنیم .ووخا ا لر
َ ََٰ َٰ
لمتشا اب َهت عنا اای آیا ااات متشا ااابه آیا اااتی هسا ااتند کا ااه احتما ااال دارد داللا ااتش موافا ااب با ااا
محکم ااات باش ااد و ممک اان ه اام هس اات محتم اال معن ااا و دالل اات دیگ ااری باش ااد از لح اااا
لف و ترکیب نه از لحاا معنا و مق ود».1
 - 1تفسير القران العظيم ()253/2
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این قضیه ما را به موضوع بسیار مه ی سوق میدهد و آن ضرورت عرضه وجمع
آوری ن و مربوط به یک موضوع و گزینش ی برخورد نکردن با آن است .چه بسا
نص ی متشابه باشد و معنا ش فقا به وسیلهی ن و محکم دیگری روشن
شود.
شخص ی مسیحی میآید و میگوید :قرآن شما بر تعدد خدایان داللت میکند.
دلیلش هم این قول هللا متعال است:
ۡ ه ه ٓ ه ٱ ه هَٰ ٱ ه
ٓ ه ۡ ٱ ه ٓۡ ه
ُلذكر و َ نا ل ۥه س َ وون [ الحجر ]9 -همانا ما قرآن را نازل
َ ننا ن ن ن ازلنا َ
کردیم و قطعا ما ن هبان آن هستیم.
وجه شاهد هم وجود الفانی هستند که بر جمع داللت دارد .مانند ضمیر( انا)،
(نحن)(،نا) و (واو ضمیر جمع) .در پاسخ میگوییم :این ضمایر همان گونه که
برجمع داللت دارد ،معنای تع یم و بزرگداشت را هم میرساند .پادشاهان وقتی در
مورد خودشان صحبت میکنند من باب بزرگداشت خودشان از صیغه جمع
استفاده میکنند .از طرفی دیگر اگر به آیات محکم و روشن قرآن نگاهی بیاندازیم
همه به توحید هللا متعال اشاره دارد.
می
فرماید :ه ل َ
ل
َ
ل
َ
ق ۡل ه َو ٱَّلل وحد [ اِخال ( ]1 -ای ایام ر ب و :او هللا یکتا و یگانه است .
و میفرماید:
َ َ َ ل ل ْ َ ََٰ َ ََۚ َ ل ْ َ ۡ ه ل َۡۚ ه َ ه ل ََٰ ََٰ ت ل ۡ ََٰ
َ
ل
وال تقولوا ثلث ٱنتهوا خیرا لكم نما ٱَّلل له وحد سبحن ۖه[ النسا .]171 -
و ن ویید :یهللا سه گانه است ،یازایممن نممان بممازآییممد کممه بمرای شممما بهتممراسممت،
هللا تنها معبود یگانه است.
قاعده انجم :خویشتنداری دربر ابر شبههای که شاص ااناش را ن یداند
برخی اوقات با سوال کننده گانی برخااورد ماایکنم کااه دچااار شااک و تردیااد شاادهاند و
ّ
هنگامی که در بارهی علت این شک از آنان سؤال میکنم ،دالیلی را کر میکننااد کااه
نباید موجب ایجاد این تردید در آن میشد .نهایت امر این اساات کااه ایاان افاراد فقااا
پاسا ااخش را ندانسا ااتهاند .عنا اای ایما ااان مسا االمان بایا ااد آن قا اادر ضا ااعیف باشا ااد کا ااه با ااا
کم رین بادی بلرزند؟ آیا در برابر ندانس ن جواب شبهه ای ،قباال از ایاان کااه شااخص
مساالمانی دچااار شااک و تردیااد شا ود ،ن یتااوان برخااورد و عکسالعماال دیگااری داشاات
که اسمش مثال (تحقیب ،پرسش ،نقد معلومات) باشد؟.
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ندانسا ن چیاازی بااه معنااای علاام بااه نبااودش نیساات .عناای اینکااه مااا اگاار در جااواب بااه
ش اابههای درمان ااده ش اادهایم ،ب ااه ای اان معن ااا نیس اات ک ااه ج ااوابی ن اادارد .و اگ اار ب ااه برخ اای از
این ایرادات که موجب شکاکیت عدهای شده است دقت کنیم ،خواهیم دید کااه بااه
طور مف ل به آن پاسااخ داده شااده اساات .اگاار شخصا ی کااه ایاان اشااکال بارا ش پاایش
آم ااده ی ااک جس ااتجوی س ااری ی در س ااایتهای قاب اال اعتم اااد انج ااام م اایداد ،قطع ااا دهه ااا
پاسخ در جواب به آن شبهه به دست میآورد.
قاعده ششم :بررسکی آثارمن ی رفتن به سمت افکارمخالف با قرآن و س ت
کس ی که گمان میکند اشکاالتی که در زیر چ اار ایمااان بارا ش ایجاااد شااده ،در توناال
الح اااد ح اال وف اال میش ااود ،ک ااامال در اش ااتباه اس اات .اگ اار در زم ااانی ک ااه م ااومن ب ااوده
دهها سؤال برا ش پیش آمده باشد ،بااه ساامت بیدیناای کااه باارود هازاران سااوال بارا ش
پاایش ماای آیااد .تفاااوتی هاام کااه وجا ود خواهااد داشاات ایاان اساات کااه در زیاار چ اار ایمااان،
پاسخها به این ایرادات و اشکاالت ،قوی و موجه خواهند بود ،بر خالف پاسااخهایی
که الحاد به سؤاالت میدهد .البته اگر اصال پاسخی داشته باشند.
َ
به عنوان مثال :سؤال از حکمت شر یا به تعبیر عده ای :معضل شر.
بالفعل این قضیه یک معضل است ولی نه برای شخص مؤمن ،بلکه برای شخص
م ح ااد .چ ارا ک ااه ایم ااان ب ااه روز قیام اات و حس اااب و ث ااواب و عق اااب ،ای اان ب اااور را در م ااا
ایجاااد میکنااد کااه هاار کس ا ی م لومانااه کشااته شااود یااا سااوزانده شااود یااا مااورد تجاااوز
قارار گیاارد ،در سارای دیگااری ح ّقاش را خواهااد سااتناد و نااالم هاام بااه ج ازای کارهااا ش
میرسا ااد .ا ّم ا اا پاسا ااخ کسا ا ی کا ااه با ااه روز قیاما اات ایما ااان نا اادارد چیسا اات؟ اگا اار ب رسا اایم:
سرنوشت آن همه ستمکار در طول تاریخ چه خواهد بود؟ و آیا بااا لمردنشااان ،حقااوق
آن همه م لوم زیر خواب دفن خواهد شد؟
مث ااال دیگ اار :ای اان س ااؤال ک ااه :چ ااه کس ا ی جه ااان را ب ااه وج ااود آورده اس اات و ب ارای چ ااه
غایتی؟
پاسخ به این سؤال در غیاب ایمااان بااه خااالقی بارای جهااان ،نساانجیده و گنااگ اساات
و ساارگردانی بااه هماراه خواهااد داشاات .ب ارای همااین شااخص م حااد را میبیناای کااه ب ارای
پاس ااخ ب ااه ای اان س ااؤال از بیارزشت اارین فرض اایات ه اام اس ااتفاده میکن ااد و ب ااه آن چن ااگ
میزند.
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و سؤاالت عدیده دیگری:
چ ا ارا جه ا ااان م ا اان م و قاب ا اال فها اام اس ا اات؟ چ ا ارا ق ا ااوانینی دقیا ااب ب ا اار آن ح ا اااکم اسا ا ت؟
ت ادف ،چگونه معلومات ارثی بسیار دقیقی را داخل یک نرف بینهایت کوچااک بااه
نا ااام «هسا ااته» با ااه وجا ااود آورده اسا اات؟ و ایا اان صا اافات موجا ااود در دی ان ای (کا ااه با ااه
ل
ص ااورت ک اد اس اات) چگون ااه عم اال میکن ااد ک ااه در ش ااخص حام اال آن تب اادیل ب ااه ص اافاتی
حقیقی و واق ی میشود؟
هم نین کس ی کااه ساانت را رهااا میکنااد بااا ایاان حجاات کااه ایراداتاای باار آن وارد اساات و
میگوید :ن و قرآن برایم کااافی اسااتّ .اولا ین چیاازی کااه بااا آن مواجهااه میشااود خااود
ن ااو قارآن اساات کااه بااه اطاعاات و تبعیاات از پیااامبر دسااتور میدهااد و مخالفاات
ب ااا اوام اارش را ح ارام میدان ااد .ش ااخص منک اار س اانت حتم ااا دچ ااار اش ااکاالتی حقیق اای در
تعاما اال با ااا ایا اان ن ا ااو قط ا اای خواها ااد شا ااد و با ااا احکا ااام فراوانا اای کا ااه مسا االمانان با اار
مشااروعیت آن اجماااع کردهانااد و در ق ارآن هاام وجااود ناادارد .و ایاان خااود باعااض ایجاااد
سؤاالت فراوان دیگری است .در واقع ایاان شااخص از سااؤال و اع راضااات و شاابهات،
رهااایی نیافتااه و بلکااه بااا گااذر از اشااکاالت وایارادات جزئاای با ا ایارادات حقیقاای بزرگ ااری
مواجه میشود.
قاعده ه تم :بین وسواس و شبهه ت اون قائل شویم
طبی اای اساات کااه انسااان مااؤمن دچااار وسوسااههایی شااود کااه صاافای ایمااانش را کادر
کند .مسائلی مزاحم راجع به ات هللا و قضا و قدر و دیگاار ابااواب شااریعتش ،قلاابش
را درگی اار میکن ااد .ا ّم اا ای اان وسوس ااهها دلیل اای ب اار ض ااعف ایم ااان و ی ااا نف اااق نیس اات و ح ّت ای
ص ااحابه و علم ااا و عاب اادان ه اام از آن در اما ان نبودهان ااد .و ب ارای رف ااع و درم ااانش و نی ااز
دفع شیطان  ،به هللا متعال پناه میبردند و فکرشان را از آن منحرف میکردند.
و تا وقتی که انسان مؤمن با این وسواسها در این چهارچوب برخورد کند ،مشااکلی
وج ااود ن اادارد و بلک ااه ب ااه خ اااطر آن دچ ااار خی اار و اج اار ه اام میش ااود .ول اای مش ااکل حقیق اای
اینجاساات کااه برخاای ن یداننااد چگونااه با ا آن برخااورد کننااد .و بااا هاار وسوسااهای کا ه بااه
هنشااان میآی ااد مت ااأثر میشااوند ،ت ااا ج ااایی کااه ب ااه س ااطحی از هاام وغ اام و درمان اادگی م اای
رسااد کااه بااا هاای چیاازی خااوش و راحاات نیساات .باادتر از ایاان ،واکاانش خطرناااکی اساات
کااه بااه آدم دساات میدهااد ،بااه شااکلی کااه از طهااارت و نماااز نفاارت پیاادا کاارده و تاارکش
ّ
میکند یا اصال از دین به کلی متنفر میشود.
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موض ااوع «وسوس ااهها» و «ش اابهات واق اای» دو چی ااز متف اااوت از ه اام هس ااتند .درم ااان
ش اابهات فق ااا ب ااا پاس ااخ دادن اس اات البت ااه اگ اار پاس ااخی محک اام ب ااه آن داده ش ااود .ا ّم اا
درم ااان وس ااواس ،پاس ااخ دادن نیس اات و ب ااا ای اان ه اام تم ااام ن یش ااود ،اگ اار ص ااد ب ااار ه اام
ّ
تکرار شود ،درمانش این است که به کلی از آن اعراض و اجتناب کرد.
از نشااانههای شااناخت شاابهه ایاان اساات کااه غالبااا دارای منبااع مشخصا ی هسااتند .یااا
ی ااک کلی ااو ت ااویری اس اات ،ی ااا نوش ااتهای ی ااا یک اای از دوس ااتان و مانن ااد ای اان م ااوارد .ا ّم اا
وسوسهها ،اند شهها و افکاری است که از خود انسان سرچشاامه میگیاارد و بیشا ر
هم در اوقات عبادت ناهر میشود.
بعااد از ایاان قواعااد مااذکور باااز هاام ممکاان اساات در درون انسااان شاابهاتی بااا ی بمانااد
که رهایی از آن برا ش دشوار باشد .یا شبهه ،بزرگ ر از توانایی شخص در پاسااخ بااه
آن اس اات .اینجاس اات ک ااه درم ااان فق ااا ،دع ااا و زاری ب ااه درگ اااه خداون ااد اس اات ک ااه ای اان
شک و تردید را برداشته وسینه اش صاف و گشاااده شااود و نگراناای و هاام و غما ش از
بین برود.
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قواعد م اورهای و ادلی با مرواین شبهان
قاعممده اول :آگمماهی لزم بممرعقای ممد شمماص مقابممل و ف ممراهم کممردن مممواد تو ممویری و
نوشتاری مواود ازوی قبل ازانجام گ ت و
از عوام اال موفقی اات در بح ااض ب ااا م ااروجین ش اابهات :ش ااناخت قبل اای س ااخنان ش ااخص
شاابهه افکاان و فهاام دقیااب اصااول عقایااد و مهم اارین دالیلا ش اساات .ایاان کااار در آما اده
کااردن پاسااخی مناسااب یاااری رسااان اساات .و باعااض میشااود کااه شااخص گفتگااو کننااده
ناگه ااانی ب ااا س ااخنی از آن ااان غ ااافلگیر نش ااود ک ااه در براب اار آن آما ادگی پاس ااخگویی ن اادارد.
واین به ضرر شخص حامل حب تمام میشود.
ارزش ای اان قاع ااده را شخص ا ی میدان ااد ک ااه خ ااود عم ااال تج اااربی مح اااورهای و ج اادلی از
این دست را با تردید افکنان داشته است.
قاعده دوم :ات ا برمبنایی مشترک درگ ت و
ممک اان اس اات یک اای از دو ط اارف گفتگ ااو با ااه دلیلا ا ی ص ااحی اس ااتناد کنن ااد ،ول اای طا اارف
مقاب اال ب ااه خ اااطر مع اارف نب ااودن ب ااه ص ااحت ای اان ن ااوع از ادل ااه آن را نپ ااذیرد .وای اان گون ااه
نزاع اای بیفای ااده روی داده و وق اات ض ااا ع میش ااود .ا ّم اا اگ اار در ابت اادا ب اار م اادر ومنب ااع
دلیل که براساس آن گفتگو آغاز میشود ،اتفاق ن ر صورت گیرد ،قطعااا به اار بااوده
و راه نزدیک ااری بارای رساایدن بااه خروجاای ونتیجااه خواهااد بااود .هاار چنااد الزم نیساات در
هر مناقشهای این اتفاق قبلی وجود داشته باشد و شاید برخی اوقات اصااال فرصاات
چنااین کاااری نباشااد ولاای بااه طااور کلاای مفیااد بااوده و باعااض میشااود وقاات و اناار ی زیااادی
به هدر نرود.
مثال :ممکن است در برابر شخص ی م حد برای اثبات وجود خدا به معلومات عقلی
پیشینی و بدی ی و فطری استدالل کنی مانند دلیل علیتّ .اما ناگهان با این حرف رو
ب ااه رو ش ااوی ک ااه او ب ااه ج ااز محسوس ااات ب ااه چی ااز دیگ ااری ب اااور ن اادارد و دالی اال عقل اای را
اصال ن یپذیرد.
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قاعده سوم :مناص کردن مو وع مورد مناقشه یت ریرم ل نزاع
در برخی مناقشااهها دو طاارف گفتگا و بعااد از ماادتی بحااض کااردن متوجااه میشااوند کااه
ه اار دو ب اار موض ااوع م ااورد بح ااض اتف اااق ن اار دارن ااد ول اای فق ااا برداشتش ااان از هما دیگر
اش ا ااتباه ب ا ااوده اس ا اات .ای ا اان را میت ا ااوان در گفتگوه ا ااای ش ا اابکههای اجتم ا اااعی ب ا ااه کَ ا اارت
مشاهده کاارد کااه فضااایی از ينااه و اادورت و شااتاب زدگاای و اسا رس را خلااب میکنااد.
درس اات ای اان اس اات ک ااه دو ط اارف گفتگ ااو س ااخنان یک اادیگر را ابت اادائا خ ااوب بفهمن ااد و
موضااوع مااورد بحااض و مناقشااه را بااه ط ااور دقیااب مشااخص کننااد و آن وقاات بااه س ااوی
هدف مشخص شده گام بردارند.
جای تأسف است که برخی از طالب علم ،هنگامی که در مورد شبهه معینی یا ایراد
فکااری بااه خ وصا ی صااحبت میکننااد ،چااون دقیقااا موضااوع مااورد ن اار را خااوب فهاام
نک اارده و با رآن احاط ااه کام اال ندارنا د ی ااا اینک ااه مأخ ااذ اش ااکال ط اارف مخا الف را نگرفت ااه
انا ااد ،مشا ااکل پا اایش آما ااده را نمیتواننا ااد با ااا نقدشا ااان برطا اارف سا ااازند .و ایا اان نشا ااان از
ارزیابی ضعیف و تنگ ن ری است .بلکه واجب ایاان اساات :موضااوع مااورد مناقشااه و
علت اصلی بروز اشکال ،به طور دقیب مشخص و شناسایی شود تااا بااه شااکلی سااریع
و مفید به سمت درمان رفت.
قاعده چهارم :دقت کردن درنانان طممرف مقابممل و واکمماوی آن و کشممف ایمرادان
و اشکالن نه ته آن
کس ا ی ک ااه ب اار اص ااولی روش اامند و محک اام س اایر نکن ااد ،حتم ااا دچ ااار تن اااقض و اش ااکال
خواهااد ش َااد .و ب ااارز شاادن ای اان تناقضااات ب ارای خ ااود وی و اف اراد دنب ااال کننااده بح ااض،
منج اار ب ااه آش ااکار ش اادن خط ااا و ض ااعیف ش اادن جایگ اااه و موض ااع گی اار ش خواه ااد ش ااد.
بارای همااین واکاااوی سااخنان مخااالف و تااالش در جهاات شااناخت اصااولی کااه باار اساااس
آن گ ااام ب اار م اایدارد و هم ن ااین روش اس ااتداللش ،ب ارای کش ااف مخ ااالفتش ب ااا مب ااادی
خ ااودش قب اال از مب ااادی دیگ اران و هم ن ااین کش ااف تناقض ااات و ض ااعف اس ااتداللش،
یاری رسان است.
قاعده انجم :اکت ا نکردن به دفاع
جایگ ا اااه دف ا اااع ض ا ااعیفتر از هج ا ااوم اس ا اات .ب ا ااه خ ا ااو اگ ا اار پاس ا ااخهای ش ا ااخص
ص ا اااحب ح ا ااب دقی ا ااب و محک ا اام نباش ا ااد .م ا ااروجین ش ا اابهات ه ا اام ب ا ااا وج ا ااود گرا شه ا ااای
مختلفش ا ااان ا ّما ا اا افکارش ا ااان مملا ا ااو از اش ا ااکاالت بزرگیسا ا اات ک ا ااه بایا ا ااد با ا ارای ما ا ااردم
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آشکارش ااان ک اارد آن ه اام از طری ااب ط اارح س ااؤاالتی چالش ا ی و درخواس اات پاس ااخگویی از
مدافعین و مروجینش.
روش م حدان و ناباواران هاام بااه ایاان شاایوه اساات کااه ایراداتاای غیاار اصااولی و سااطحی
ب ا اار اس ا ااالم وارد میکنن ا ااد و اص ا ااحاب ح ا ااب ب ا ااه هم ا ااان ش ا اایوه س ا ااطحی در مق ا ااام دف ا اااع
برخواسا ا ا ااته و پاسا ا ا ااخ میدهنا ا ا ااد با ا ا اادون اینکا ا ا ااه اساسا ا ا اایات افکا ا ا ااار و مبنا ا ا ااای اصا ا ا االی
ت وراتش ااان را در بوت ااه نق ااد ق ارار دهن ااد .و اینگون ااه ای اان ناب اااوران در براب اار م ااردم ب ااا
چه اارهای ق ااوی ن اااهر میش ا وند و ص اااحب ح ااب ه اام ض ااعیف ب ااه چش اام میآی ااد ،مگ اار
اینکا ااه ش ا ااخص گفتگ ا ااو کننا ااده ق ا اادرت اس ا ااتداللی و سا اابک زیب ا ااای «احم ا ااد دی ا اادات» را
داشته باشد که این چیز دیگری است.
قاعده ششم :نپذیرفتن مقدمان وپیش فر های باطل
پ ااذیرف ن مق ا ّادمات باط اال عن اای اینک ااه مخ ااالف م ااا را مل اازم ب ااه پ ااذیرف ن نت ااایج ب اااطلش
میکند کااه اصااال مااا فکاارش را هاام نکاارده ایاام .بارای همااین بایااد ابتاادائا آن را نپااذیریم و
این راه را بر شخص شبهه افکن َسد میکند.
به عنوان مثال:
بعزا ی از م حاادان در هنگااام مناقشااه ،تااو را بااه سااوی هاادفی کااه مق ودشااان اساات
سااوق داده و میگوینا د :ه اار موج ااودی بای ااد ب ااه وجااود آورن اادهای داش ااته باش ااد .آی ااا ای اان
ط ااور نیس اات؟ اگ اار بگ ااویی :بل ااه .در ادام ااه میگوی ااد :هللا موج ااود اس اات .ااس ب ااه وج ااود
آورنده وی کیست؟
ّاما درست این است که اساسا این قاعده را نپذیری چرا که صحی نیست .درست
این است که گفتااه شااود( :هاار چیااز حاااد عناای «آفریااده شااده ای» ،بایااد آفرینناادهای
داشته باشد)ّ .اما هللا متعال حاد نیست .برای همین در مورد او نباید پرسااید :چااه
کس ی او را آفریده یا خلب کرده یا به وجود آورده است؟
قاعده ه تم :اگرمدعی هستی باید دلیممل بیمماوری و اگممرناقممل خ ممری مممی بایممکی بایممد
تش را اثبان کنی.
«عضااد ال اادین ایجاای» در کت اااب «آداب گفتگااو» میگوی ااد« :زمااانی ک ااه کالماای خب ااری را
مط اارح ک ااردی دو حال اات دارد :اگ اار نق اال ق ااول اس اات بای ااد ص ااحتش را اثب ااات کن اای و اگ اار
مدعی چیزی باش ی باید دلیل کر کنی».1
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این قاعده ،شیرازه جدل است .معنا ش این است هر کس ی مدعی چیزی باشد بایااد
برای اثبات آن ،دلیل بیاورد .یا اگر شخص ی از دانشمندی یا متفکری یا هیَٰتی یا هر
م در دیگری ،معلوماتی را نقل میکند باید حتما صحت این نقل را از آن م در به
اثبات برساند .در غیر این صورت سخنش هی ارزش عل ی نخواهد داشت.
ایاان قاعااده اگاار خااوب پیاااده شااود ،نیااروی دفاااعی قدرتمناادی را باارای دخ اار و ساران
جوان در مقابل شبهات معاصر ایجاد میکند.
در اینجااا توج ااه بااه ی ااک نکتااه الزم اس اات و آن :تفاااوت قائ اال شاادن ب ااین صااحت نق اال و
بین نسبت داده آن به منبع و م دری.
ب ارای مثااال :بعز ا ی ب ارای طعنااه زدن ب ااه صااحابه بااه برخاای رویاادادهای تاااریخی اس ااتناد
میکنند .اگر به آنان بگااویی :ایاان را ثاباات کاان .میگوینااد :در تاااریخ طبااری موجااود اساات
در فالن جلد و فالن صفحه.
ا ّماا در حقیقاات ایاان صااحی نیساات .ایاان فقااا اسااناد اساات عناای نساابت دادن قااولی
بااه کت اااب ی ااا مرج ااع مشخص ا ی .بای ااد ب ااه تاااریخ طب ااری مراجع ااه کن اایم ت ااا ببین اایم آی ااا طب ااری
بارای ایاان داسااتان اصااال سااندی کاار کاارده اساات یااا خیاار؟ و بعااد بررسا ی کناایم کااه آیااا
این سند صحت دارد یا باطل است؟ .چرا که طبری نگفته کل روایاتی کااه در کتااابش
کاار کاارده ،صااحی اساات .و در نتیجااه اسااناد دادن و ارجاااع دادن بااه کتاااب طبااری بااه
تنهایی کافی نیست و به معنای مهر صحه گذاش ن به آن سااخن نیساات .و بلکااه فقااا
ارجاع ورفاارنس دادن بااه م اادری اساات کااه تااک تااک روایاااتش نیازمنااد بررسا ی سااندی
است تا صحت و سقمش مورد واکاوی قرار بگیرد.
قاعده هشتم :غ لت نورزیممدن ازاسممتدلل گزی شممکی مخممالف بممه نومموص شممرعی و
روری بودن عر ه سایر نووص مربوطه به مو وع مورد ب ث
ایاان قاعااده ،از مهم اارین قواعااد ایاان باااب اساات .توساال بااه اسااتدالل گزینشا ی یکاای از
ش ااگردهایی اس اات ک ااه تردی ااد افکن ااان و م ح اادین و تبش اایریها بس اایار از آن اس ااتفاده
میکنند ۡ .مانند استدالل برخیشان به این آیه هللا متعال:
 لق ۡل َفأ لت ْوا ب هلت ۡو َر َٰى َف ۡت لل َ
وها[ آل عمران ]93 -ب و :اگرراسممت میگوییممد ،تمموران
را بیاورید و آن را بخو انید .
با ارای اثبا ااات صا ااحت دیا اان مسا اایحیت .ا ّما اا دیگا اار آیا اااتی کا ااه کفا اار مسا اایحیان را ثابا اات
میکند ،نادیده میگیرند.
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به این آیه:
یا مانند
استدالل ۡ َ
ه َ َ َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
 ن ا ال ته ادق م ان وحبب ات[ الق ااص ]56 -یای ای ممام رز بیتردی ممد ت ممو ه ممر ک ممس را
دوست داری ن یتو انی هدایت کنی.
ّ
برای اثبات اینکه انسان مجبور است و از خود اختیاااری ناادارد .اماا سااایر ن وصا ی
ک ااه در آن اراده ب ارای انس ااان اثب ااات ش ااده را نادی ااده میگیرن ااد مانن ااد ای اان فرم ااوده هللا
متعال:
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ل
َ
َ
َ
ل
َ
َ
ف َم ان ش اا فلي اؤمن وم ان ش اا فليكفا ا ۡر[ الكه ااف.]29 -پ ممس ه ممرک ممس میخواه ممد
ایمان بیاورد ،و هرکس میخواهد کافرگردد.
یا مانند استدالل منکرین سنت به این آیه:
ۡ َٰ
ۡ َ
َٰ ّ ل َ
َ و َن هزل َنا َعل ۡي َ ٱلك َت َب ت ۡب َيناا لكا ّل شا ۡ [ النحاال ]89 -و یممما ایممن کتمماب را بممرتممو نممازل
کردیم ،که بیان ر همه چیزاست.
و رها کردن آیات فراوانی که در آن به اطاعت از پیامبر دستور میدهد.
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روشن ریهایی که شاص مدافع اسالم
وثو ابتش ،به آنها نیازمند است
اول :فضیلت پاسخگویی به شبهات:
 هللا متعال میفرماید:َ
َٰ
َ و َجه ۡد لهم به ج َهادا بیرا[ الفرقان ]52 :بوسیلۀ آن ی= قرآن با آنها اهاد
بزرگی بنما.
عناای بااه وساایله قارآن .اباان تیمیااه میفرمایااد« :شخصا ی کااه بااه شا بهات اهاال باادعت
پاسا ااخ میدها ااد ،مجاها ااد اسا اات .تا ااا جا ااایی کا ااه یح ا اای با اان یح ا اای میفرمایا ااد :دفا اااع از
سنت ،از جهاد به ر است».1
 ونیفهی انبیا تبیین حب و ازالهی ت ورات غلا و باطل بوده است. هللا متعا ااال خا ااود در دفا اااع از اتا ااش و دیا اان و شا ااریعت و پیا ااامبرش بارها ااا درقرآن پاسخ طاعنان را داده است .کما اینکه میفرماید:
َ
ه
َ
َ و َق لال ْوا هٱت َخ َذ ه
ٱلر ۡح ََٰم لن َولدا  ٨٨ل َق ۡد ج َٰۡ لت ۡم ش ۡيا ّدا [ ٨٩مریم ]89-88
و یمش ممرکان گ تن ممد :یهللا رحم ممان فرزن ممدی یبم مرای خ ممود برگزی ممده اس ممت .ب ممه
راستی چیزی بسیارزشت یو زنندهای ،درمیان آوردید.
تا آخر آیات .یا اینکه میفرماید:
َ َ َ ه َ َ َ ل ْ َ ۡ َ ل ّ َل َ َ ۡ ۡ ل ۡ َ ل ل ۡ َ ََٰ َ َۚ َ ََٰ َ ل َ
َ
ّ
وقا اال ٱلا اذين فا اروا لا اوال نا ا ۡز عليا اه ٱلقا ار ان جملا ا وحا اد َة ا اذل لنثبا ات با اه
ۡ
َ ه َٰ
َ
َ ل َ
ل َ ت ۡ َٰ َ
فؤ َاد َك َو َر هتل َن له تا ۡرتيال َ 32وال َيأتونا َ ب َمثا َّلل ال ج َٰۡ َنا َ با ل َح ّب َوو ۡح َسا َن ت ۡفسایرا 33
[فرقااان  ]32-31و کسممانیکه کممافرشممدندد گ تنممد :چمرا قمرآن یکبمماره بممراو نممازل
کممرده ن یشممود؟ز اینگونممه یآن را بخممش بخممش نممازل کممردیم تمما بمما آن قلممب تممو را
اس ممتوارداری ممم ،و آن را آرام آرام یو ب ممه ت ممدریا ب ممرت ممو بخ ممو انیم .و یک ممافران ه ممیچ
یاعتممراض و مث ممی بممرای تممو ن یآورنممدد م ممرآن کممه بممرای تممو حم و یااسم ی نیممک
بیانتر میآوریم.

 - 1مجموع الفتاوی (ج4ص.)14

75

دوم :بسیار مهاام اساات کااه شااخص ایاان را بااه یاااد داشااته باشااد کااه او از اسااالم دفاااع
میکن ااد ن ااه از ن ارات شخ اایش .ای اان عن اای بای ااد اس ااالم را آن گون ااه ک ااه هس اات معرف اای
کند همراه با رعایت فقه دعوت و ترتیب اولویات.
سمموم :شااخص داعاای در قبااال اجاباات وپاسااخگوئی مااردم مسااَٰول نیساات مااادامی کااه
کااارش را خااوب انجااام داده باشااد .ب ارای همااین نبایااد حساارت و تأسااف زیااادی بخااورد،
بلکااه ونیف ااه وی ای اان اس اات کااه نهای اات تالش ااش را بکن ااد .و بایااد ای اان را بدان ااد ک ااه برخ اای
م ااردم هس ااتند ب ااه دنب ااال پ ااذیرف ن ح ااب نیس اات و ای اان را خداون ااد در ق ارآن بس اایار بی ااان
کرده است.
چهممار :شااخص داعاای بایااد بااه آراسااتگی اخالقاایش و آداب اسااالمی توجااه ویااژه داشااته
باشااد تااا بتوانااد نمونااه و الگااوی خااوبی بارای دیگاران باشااد .و ایاان خااود یکاای از اسااباب
کاهش آثار منفی شبهات است .چرا که نما ش الگوی واالی اخال اای از سااوی شااخص
متدین خودش نوعی دعوت و فراخوان نامحسوس وبی صدا است:
َ َ ۡ ل َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ ْ
ضوا م ۡن َح ۡول َ [ آل عمران.]159 :
ولو نت ف ا غلي ٱلقلب َلنف
و اگرتند خو و نات دل بودی ،قطعا ازاطراف تو ار اکنده میشدند
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توویرک ی ازنقشه شبهان مطرح شده در دیت با اسالم و ثو ابتش در زمان
معاصر:1
شبهات معاصر مطرح شده از سوی م حدان و الدینهااا و منکاارین و تردیااد افکنااان
در ساانت باار علیااه اسااالم و ثااوابتش ،بااه دو نااوع باار میگااردد کااه زیاار هاار کاادام عناااوینی
فرعی وجود دارد.
نوع اول :شبهاتی که اصل اسالم را نشانه گرفته.
و شامل چهار باب است:
باب اول :شبهات پیرامون وجود و کمااال و حکماات افعااال هللا متعااال کااه دو قساامت
است:
قس مممت اول :ش اابهات پیرام ااون اثب ااات وج ااود خ اادا .و از ب ااارزترین مس ااائلی ک ااه در
ضمن این بخش است:
 -1چه کس ی خدا را آفریده است؟
 -2اع راض بر ادله وجود خدا مانند طعنه در مبدو علیت.
َ
 -3ادعای بینیازی از خداوند در وجود قوانین دقیب موجود هستی.
 -4اسا ااتدالل با ااه برخا اای ن ریا ااات و فرضا اایات عل ا اای معاصا اار ماننا ااد ن ریا ااه تکاما اال و
جهانهای موازی و بعز ی از مسائل فیزیک کوانتوم برای اثبات عدم وجود خدا.
قسمت دوم :شبهات پیرامون کمال هللا متعااال و حکماات افعااالش .و مااواردی کااه در
زیر مجموعه این قسمت قرار میگیرند:
 -1چرا خدا ما را آفریده و به عبادت خودش دستور داده است؟
َ
 -2شبهه وجود شر در جهان.
 -3شبهه عدم اجابت دعاها.
 -4عذاب دادن کافران در آتش و جاودان بودنشان در آن.
 -5جمع بین عدل ال ی و بین قضا و قدر و نوشته شدن اعمال بنده گان.
 - 1این تصویر کلی شامل تمامی شبهات متداول نیست .بلکه شبهات مشهور را دربرگرفته .همچنین تقسیم بندی مطرح شده
اجتهادی بوده وقابل تصحیح شدن است .در این ک تاب بیشتر شبهات مذکور در نقشه کلی را پاسخ داده ام.
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باب دوم :شبهات پیرامون قرآن کریم .که دو بخش فرعی دارد:
بخش اول :تشکیک در صحت نسبت قرآن به هللا متعال
بخش دوم :ادعای وجود خطا در آن .که این خطاهای ادعا شده سه نوع است:
 -1لغوی.
 -2عل ی.
 -3تناقض بین آیات.
بخش سوم :شبهات پیرامون پیامبر  .که این هم دو قسمت دارد:
قسمت اول :تشکیک در نبوتش.
قسم مممت دوم :طع ا اان ب ا ااه روی ا اادادهایی از س ا اایره و زن ا اادگانیش ک ا ااه از مشهورترینش ا ااان
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ازدواج ااش ب ااا عا ش ااه و ص اافیه و قض اایه تع اادد زوج ااات وحادث ااه بنیقری ااه و حادث ااه
لع َرنیین.
بخم ممش چهم ممارم :شا اابهات پیرام ا ااون احکا ااام اسا ااالمی .ک ا ااه از بارزترینشا ااان میتا ااوان ب ا ااه
مسائل زیر اشاره کرد:
 -1جایگاه زن در اسالم (ادعای م لومیتش).
 -2احکام جهاد اسالمی (ادعای اینکه اسالم دین خشونت است).
 -3برده داری و عقوبه مرتد (ادعای مخالفت دین با آزادی).
 -4رجم زناکار و قطع دست دزد (ادعای اینکه اسالم دین وحش ی گریست).
در اینج ااا انک ااار برخ اای از ای اان احک ا ام توس ا ا ع ا ّادهای از مس االمانان م ا ّاد ن اار نیس اات،
بلک ااه من ورم ااان اف ارادی اس اات ک ااه ب ااه س اابب ای اان احک ااام ،اص اال اس ااالم را زی اار س ااؤال
میبرند.
نمموع دوم :شممبهاتی کممه بممه غممرض طعنممه زدن بممه ثو ابممت شممریعت مطممرح میشممود نممه
خود اصل اسالم .که شامل  5باب است:
ّ
باب اول :شبهات پیرامون سنت نبوی که شامل چند بخش است:
اول :اصل حجیت سنت و بینیازی قرآن از آن.
دوم :حجیت اخبار آحاد به طور خ و .
سوم :رجال و راویان احادیض.
چهارم :تاریخ تدوین و کتابت سنت.
انجم :علم حدیض و منت محدثین.
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ششم :ایراد بر برخی از احادیض با ادعای تعارض آن با عقل یا حس یا قارآن یااا علاام
تجربی جدید یا احادیض دیگر.
باب دوم :شبهاتی پیرامون روشمندی فهم ن و شرعی.
باب سوم :شبهاتی پیرامون صحابه.
باب چهارم :شبهات پیرامون حجیت اجماع.
باب انجم :شبهاتی پیرامون حدود شرعی.
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بررسکی بارزترین شبهان معاصر که مل دان
و بیدینها و منکرین س ت مطرح میکنند
ّ
در تبی ااین ش اابهات و ابط ااال آن ب ااه هم ااان ترتیب اای ک ااه در نقش ااه کل ای بی ااان ک ااردم ،پ اایش
خ ااواهم رف اات ب ااا ک اار ای اان نکت ااه ک ااه ای اان کت اااب ب ااه ص ااورت مخت اار ب ااه بررس ا ی ای اان
شاابهات پرداختااه و ق ااد بررس ا ی تف اایلی و نقااد موشااکافانه آنهااا را ناادارد .کس ا ی کااه
خواهان تفاصیل و جزئیات بیش ر است میتواند به مراج ی که در پایان هاار باااب از
ابواب پیش رو کر خواهم کرد ،مراجعه نماید هر چند کااه ر ّدیااهی مخت ااری کااه در
این کتاب برای هر شبهه کر کردهام کافی خواهد بود ان شا هللا.
قبال هم گفته شد که شبهات معاصر دو نوعاند:
 -1شبهاتی که اصل اسالم را نشانه گرفته است.
 -2شبهاتی که ق د طعن به ثوابت شرعی را دارد نه خود اسالم.
نااوع اول شااامل موضااوعاتی میشااود کااه بیااانش کااردیم .و اولینشااان ،شاابهاتی پیرامااون
وجود و کمال افعال ال ی است.
و قب ا اال از پاس ا ااخگویی ب ا ااه ای ا اان ای ا ارادات ،دو اص ا اال را بی ا ااان خ ا ااواهم ک ا اارد ک ا ااه ب ا ارای
پاسخگویی به اع راضات وارده ،نقطه شروع ،ومبنای ما خواهند بود:
اصل اول :ادلهی واود خداوند متعال.
اصل دوم :حکمت ازافعال خداوند متعال.
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اصل اول :ادلهی واود خدا

دلیل اول :دلیل فطرن
فطرت بشری از سه جهت به وجود خالب داللت میکند:
اهت اول :معلوماتی اولیااه و ضااروری وجااود دارنااد کااه هماراه بااا تمااامی انسانهاساات.
ّ
و آن را در مدرسااه و دانشااگاه نیاموخت ااه و بلکااه در باادو تول اد بااا وی بااوده و در عق ااول
بنیآدم به ود عه نهاااده شااده اساات .ماننااد شااناخت اینکااه :هاار مخلااوق و شا ی آفریااده
شاادهای ،خااالب و بااه وجااود آورناادهای دارد .یااا اینکااه جااز کااوچک ر از کاال اساات .بااا دو
روش میتوان از این معلومات برای اثبات وجود خداوند بهره برد:
َ
روش اول :از لحا اااا مشا اااهده و اسا ااتدالل .با اادین شا ااکل کا ااه با ااه هسا ااتی و انسا ااان و
مخلوقات بنگرد تا بداند که اینها به وجود آمدهانااد بعااد از آنکااه نبودهانااد .سا س بااه
وسا اایلهی شا ااناخت فطا ااری کا ااه میگویا ااد :ها اار چیا ااز با ااه وجا ااود آما اادهای بایا ااد با ااه وجا ااود
آورندهای داشته باشد ،استدالل میکنیم:
َهستی و مخلوقات به وجود آورنده و خالقی دارند که همان هللا است.
روش دوم :صارف وجااود ایاان غرایااز معرفتاای فطااری دال باار ایاان اساات کااه بایااد کسا ی
ای اان معلوم ااات و مع ااارف را در وج ااود انس ااان ب ااه ود ع ااه نه اااده باش ااد .چ ااون ک ااه از راه
اکتساب و یادگیری به دست نیامده است .و این خود دلیاال باار ضاارورت وجااود خااالب
است.
اهت دوم :ضرورت نیازمندی و پرستش یا اع اراف دروناای انسااان بااه نیازمنااد ش بااه
خالب
چرا که در فطرت انسان ،فقری اتی نسبت به نیرویی غیبی ،کامل و بینیاز ،وجااود
دارد کا ااه انسا ااان از او امیا ااد نفا ااع دارد و با ااه وسا اایلهی آنَ ،شا ا ّر و ضا اارر را از خا ااود دور
میکند و برا ش رام و لیل است خاصتا در هنگام سختیها.
بارای همااین از قاادیماالیام و در ساارزمینهای مختلااف ا ّمااکنی بارای عبااادت بودهانااد.
تا جایی که خورشید و ستارهها و آتش و سنگ را پرستیدهاند و از آنهااا انت ااار جلااب
منفع اات و دف ااع مض اارت را داش ااتهاند .فق ااا ب ااه ای اان خ اااطر ک ااه انس ااان ات ااا نیازمن ااد
معب ااودی اس اات ک ااه نیازمن اادی و امی اادها ش را لپ ار کن ااد .ا ّم اا ممک اان اس اات محیط اای ک ااه
انسان در آن زندگی میکند در به وجود آوردن اخااتالل و آشاافتگی در هاادف صااحیحی
ک ااه وی دنب ااال میکن ااد ،س ااهیم باش ااد .ب ااه ج ااای اینک ااه ب ااه س ااوی معب ااود ب اار ح ااب حرک اات
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کنااد ،بااه ساامت معبااودان باااطلی ماایرود کااه قباال از حکاام شااریعت عقااال هاام میدانااد،
باطل هستند.
ب ااه هم ااین خ اااطر اس اات ک ااه پی ااامبران وقت اای ب ااه س ااوی قومها ش ااان مبع ااو میش اادند،
محور رسالتشان اثبات وجود خااالب نبااوده اساات .چارا کااه تمااامی ّامتهااا بااه طااور کلاای
ب ااه ای اان اص اال مع اارف بودن ااد .ب ااا اینکا ه ه اار ازگ اااهی نی اااز ب ااوده ع ااده ای را نس اابت ب ااه ای اان
حقیقت فطری یادآوری کرد.
بلکه محور رسالتشان ،دعوت به سوی عبادت خداونااد و ن اای از شااریک قارار دادن
با ارای وی ب ااوده اس اات .و از ای اان رو اس اات ک ااه روش گفتم ااان پی ااامبران هنگ ااام بحا ااض و
مط ا اارح ک ا ااردن ای ا اان حقیق ا اات فط ا ااری ،ت ا ااذکری ب ا ااوده اس ا اات ن ا ااه تأسیس ا ا ی 1.انگ ا ااار ک ا ااه
میخواهد فطرت را در درون انسانها زنده و بیاادار کنااد نااه اینکااه بکااارد یااا بنااا نمایااد.
به این گفته هللا َمتعال دقت کنید:
ه ََٰ ََٰ َ ۡ َۡ
َ َ
ل
ه َ َ
قالا ا ۡت لر لسا ال له ۡم وفا اي ٱَّلل شا ا ّ فا ااطر ٱلسا اموت وٱ رض [ با اراهيم .]10 -ایم ممام ران
شان گ تند :آیا دریو اود هللا آفرینده آسمانها و زمین شکی هست؟
ایاان روش ،روش کسا ی اساات کااه میخواهااد موضااوعی را تااذکر دهااد و یااادآوری نمایااد
نه اینکه معنایی مجهول را تأسیس و بنیاد نهد.
ه اار چن ااد گروهه ااایی هس ااتند ک ااه ای اان نی اااز فط ااری ثاب اات را منک اار میش ااوند ،ول اای ج ااای
ها ی تردیاادی نیساات کااه در درونشااان ایاان نیاااز وجااود دارد و برقارار اساات .و انکااار آن
فق ااا ب ااه خ اااطر تک ّب ار ی ااا ب ااه س اابب فاس ااد ش اادن و تغیی اار فط اارت ب ااه وس اایلهی ع ااواملی
خارجی است.
هللا َمتعال میفرماید:
َ
ۡ
َ
ه
َ
َۚ
ه
َ
ه
َ فأق ۡم َو ۡج َه َ ل ّلدين َحنيفا فط َرت ٱَّلل ٱلت فط َر ٱلن َ
اس َعل ۡي َها( الروم .]30 -پممس
روی خ ممود را بم ا ح م گر ایی یو اخ ممالص ب ممه س مموی دی ممن آور ،فط ممرن اله ممی اس ممت ،ک ممه
یهللا مردم را برآن آفریده است.
و پیامبر میفرماید:
(هممرفرزنممدی بممرفطممرن بممه دنیمما میآیممد .ایممن والممدی ش هسممتند کممه وی را یهممودی یمما
مجوسکی و یا نور انی میکنند).2
 - 1یعنی شروع به پایه ریزی برای اثبات اصل وجود خداوند نکرده اند و بلکه در مقام اثبات الوهیت خداوند به وجود اعتراف
پیشینی فطری به ربوبیتش ،استناد میکردند انهم من باب تذکر و یاداوری .مترجم
- 2صحیح البخاري (.)1385
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ابن تیمیه میفرماید« :اقرار و اع راف به وجود خالب ،مسَٰلهای فطری و بدی ی در
درون انسانهاساات .هاار چنااد بعزا ی افاراد ممکاان اساات بااه خاااطر دالیلاای فطرتشااان
فاسااد ش ااود کااه در ای اان صااورت نیازمن ااد اس ااتدالل و تفکاار هس ااتند تااا ب ااه وس اایلهی آن
کسب معرفت و شناخت کند».1
ممکن است کس ی بگوید:
مگاار امک ااان دارد فطاارت ه اام فاسااد ش ااود؟ از واقااع عمل اای چااه دلیل اای ب ارای اثب ااات ای اان
ادعا میتوان ارائه نمود؟
در پاسخ باید گفت:
در واقع ّیت عملی ،افرادی هستند که مبادی اولیااهی عقلاای را انکااار کاارده و فقااا بااه
حس و تجربه ایمان دارند .تا جایی که اسباب خنده دیگران شدهاند.
مااثال :وقتاای از یکاای از آنهااا راجااع بااه یااک ساااختمان بیسا ت طبقااه کااه در هاار طبقااه ده
پنجااره وجااود دارد سااؤال میکنیااد کااه نساابت یااک پنجااره بااه نساابت کا ّال ایاان ساااختمان
چگونه است؟ عنی کوچک ر از ساختمان است یا بزرگ ر؟
پاسخش این است که تا وقتی ساختمان را با چشم خود نبیند ن یداند و ن یتوانا د
حک ی صادر کند.
با ااا در ن ا اار گا اارف ن وجا ااود افا اارادی کا ااه نزدشا ااان معا ااارف اولیا ااهی عقلا اای با ااه وسا اایلهی
شا اابهات یا ااا اع راضا اااتی ،مختا اال شا ااده با ااه شا ااکلی کا ااه برا شا ااان دیگا اار با اادی ی نیسا اات،
میت ااوانیم اس ااتدالل کن اایم ب اار اینک ااه امک ااان ایج اااد اخ ااتالل در فطرت اای ک ااه آدم اای را ب ااه
سا ااوی خا اادا سا ااوق میدها ااد ،وجا ااود دارد .چا ارا کا ااه معا ااارف با اادی ی عقلا اای ،فطا ااری ها اام
هسا اات .بلکا ااه ت ا ااور امکا ااان فاسا ااد شا اادن فطا اارت در قضا اایه اع ا اراف با ااه وجا ااود هللا،
ب ااارزتر و آش ااکارتر از ت ا ور آن در ب اااب مع ااارف اولی ااه عقل اای اس اات .ب ااه خ اااطر کَ اارت
شبهاتی که در ّاولی وجود دارد ولی در ّ
دومی نیست.
اه م ممت س م مموم :غرای ا ااز و اخ ا ااالق .م ا ااا در انس ا ااان و حیوان ا ا ات ،غرای ا اازی فط ا ااری و غی ا اار
اکتسابی را مشاهده میکنیم که نه آن را از جامعه فرا گرفته و نااه از محاایا زیساات.
بلکااه باادون اینکااه هاای دخااالتی در ایجاااد آن داشااته باشااد در وجااودش نهادینااه شااده
اساات .ش اااید مش اااهده کاارده باش ا ی برخ اای حیوانااات هنگ ااام ب ااه دنیااا آم اادن مس ااتقیما ب ااه
سمت ستان مادرشان رفته و به دنبال شیر میگردند ،باادون اینکااه مادرشا ان آنهااا را
 - 1مجموع الفتاوی ( ) 16/189
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راهنم ااایی ک اارده باش ااد .ی ااا اینک ااه م ااادری وقت اای سراس ااتانش را در ده ااان ن ااوزادش ق ارار
میدهااد ،نااوزاد میدانااد چگونااه بایااد آن را بمکااد و غااذا ش را از آن خااارج کنااد .یااا میاال
جنس ا ی دو ج اانس مخ ااالف نس اابت ب ااه هم اادیگر و غری اازه رابط ااه جنس ا ی(جماع) و غرای ااز
بسیار دیگری که وجود دارد.
ب ااد نیس اات در اینج ااا س ااخن ج ااالبی از متفک اار مش ااهور «عب اادالوهاب مس اایری» را نق اال
کنیم که باعض تحول وی از نگاه مادیگرایانه به زندگی گردید .مهم رینش این بود کااه
وقت اای وابس ااتگی ش اادید همس اارش را ب ااه دخ اارش مش اااهده ک اارد ک ااه از ح اادود ابزاره ااای
م ااادی جام ااد و ب اای ج ااان بس اایار فرات اار رفت ااه ،با ا خ ااودش گف اات :آی ااا امکا ان دارد هم ااهی
اینها به خاطر آنزیمها باشد؟1
از دیگا اار غرایا ااز نهادینا ااه ش ا ااده در انسا ااان ،ارزشها ااای اخال ا اای ماننا ااد :خا ااوب ب ا ااودن
راس ااتگویی و ع اادل و قب اای و زش اات دانس ا ن :نل اام و قت اال و آزار کودک ااان و امث ااال ای اان
موارد است.
وج ااود خیرخ ااواهی در انس ااان را ن یت ااوان در دای اارهی بیها وده گرای اای تفس اایر ک اارد .بلک ااه
در و فهاام منسااجم آن فقااا در سااایهی ایمااان ب ااه وجااود خااالقی ما ّ
ادبر ممکاان اس اات
که انسانها را آفریده و فجور و تقوی را به نفوسشان الهام کرده است.
دوم :دلیل خل و ایجاد
ایا اان دلیا اال با ااه مخلوقا ااات مربا ااوط میشا ااود .عقا اال ،ضا اارورتا با ارای ها اار چیا ااز با ااه وجا ااود
آمدهای ،به دنبال به وجود آورنده است به این ترتیب:
 -1جه ا ااان ح ا اااد اس ا اات .مخلوق ا ااات ه ا اام بع ا ااد از اینک ا ااه مع ا اادوم ب ا ااوده و وج ا ااودی
نداشتهاند ،به وجود آمدهاند وحاد هستند.
 -2هر حادثی باید به وجود آورنده و آفرینندهای داشته باشد.
 -3در نتیجا ا ااه :هسا ا ااتی و مخلوقا ا ااات خا ا ااالقی دارد کا ا ااه آنها ا ااا را بعا ا ااد از اینکا ا ااه وجا ا ااود
نداشتهاند ،آفریده است.
ای اان اص اال – عن اای ه اار ب ااه وج ااود آم اادهای ب ااه وج ااود آورن اادهای دارد – از لح اااا عمل اای
تمامی بشر به آن مع رفند ،اگر چه بعزا ی بااه صااورت زبااانی منکاارش میشااوند .مااا در
ورای هاار حادثااهای از قباال مع اادوم ،بااه دنبااال فاعاال آن میگ ااردیم .پزشااکان بااه دنب ااال
اسباب انتشار بیماریهایی میگردند که قبال وجود نداشته و در این راه عمرشان بااا
 - 1این سخن را در گ فتگوی ی با جاسم مطوع در برنامه (حدیث الذکریات) بیان کرده بود.

84

پااژوهش و تحقیااب بااه ساار میاارود .چارا کااه بااه ایاان مباادو عقلاای کااه همااان سااببیت اساات
مع رفن ا ااد .روانشناس ا ااان و جامعهشناس ا ااان نی ا ااز ب ا ااه دنب ا ااال اس ا ااباب ب ا ااه وج ا ااود آم ا اادن
ناهنجاریها ااای روحا اای و روانا اای و اجتما اااعی هسا ااتند .ح ّتا ای نا ااوزاد در گها ااوارهاش وقتا اای
صدایی را میشنود به دنبال م در آن میگردد .ابن تیمیه میفرماید:
«ایاان کااه هاار شا ی حااادثی حتمااا بایااد بااه وجااود آورناادهای داشااته باشااد از معلومااات
بدی ی بوده که ّ
حتی کودکان هاام بااا فطاارت خااود آن را میداننااد .اگاار شخصا ی ،کااودکی
را به طور ناگهانی بزند و کود شخص ضارب را نبیند حتمااا میگویااد :چااه کسا ی ماان
را زد؟ اگ اار ب ااه وی گفت ااه شا ود :ه اای کس ا ی ت ااو را ن اازده .عقل ااش ن یپ ااذیرد ک ااه ای اان زدن،
فاعلی نداشته باشد».1
بن ااابراین؛ انس ااان س ااازگار ومواف ااب ب ااا فط اارتش ،ب ارای اس ااتدالل ب اار وج ااود خ ااالب ب ااه
چیزی بیش ر از ن ر و تأمل در حدو َهستی و مخلوقات ،نیازی ندارد .تااا کااه بعااد از
آن ضرورت عقلی ،خود زمام استدالل و اع راف به وجود خالب را به عهده بگیرد.
هللا متعال میفرماید:
َ
َۡ َ َۡ
ل
ه
َ و ۡم َي لقو لل او َن َشا ااعر هن ا ا َرب ل
ص با اه رجا اب ٱ نا اون [ 3٠الط ااور ]30-آی مما میگوین ممد :او
ش م م مماعری اس م م ممت ک م م ممه درب م م ممارۀ او منتو م م ممرح م م مموادش روزگ م م مماریم ،یو م م م ممرگش را انتو م م ممار
میکشیم .
و میفرماید:
َ َ َ َ ۡ ل ل ۡ ََٰ ل َ ه َ َ ۡ ََٰ
َ ۡ ل َ َ ۡ َ ل َۡ
ل
وو ال يذ ر ٱِنسن ونا خلقنه من قبل ولم ي شيا [ ٦٧مرجم]67 -
آی مما انس ممان ب ممه ی مماد ن ممیآورد ک ممه م مما ا ممیش ازای ممن او را آفری ممدیم درحالیک ممه ه ممیچ چی ممز
نبود؟ز
َ
اثب ااات ح اااد با ودن هس ااتی ،مس ااَٰلهای نیس اات ک ااه بس اایار دش ااوار باش ااد .چ ارا ک ااه در
محافاال عل اای امااروزی کسا ی نیساات کااه قائاال بااه ازلاای بااودن َهسااتی باشااد .بارای همااین،
دانشمندان م حد در سیاق انکااار وجااود هللا ،حاااد بااودن َهسااتی را منکاار ن یشااوند.
ول اای ب ارای تفس اایر نش ااأت و ح اااد ب ااودنش از چه ااارچوب اس ااتدالل دینا ی و غیب اای خ ااارج
میشوند.
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ّ
در این کتاب امکان تف یل ادلهی عل ی حاد بودن هستی وجود ندارد و میتااوان
تحاات عنااوان :گس ا رش و تماادد هسااتی و هم نااین بااا عنااوان قااانون دوم ترمودینامیااک
آن را در هر مرجع عل ی دنبال کرد.
از مراجااع مهاام در قضاایهی اثبااات وجااود خاادا باار اساااس فطاارت و عقاال  ،میتااوان بااه
کتاب «شموع النهار» استاد «عبدهللا عجیری» مراجعه کرد.
سوم :برهان نوم
بع ااد از آنک ااه عق اال ب ااا بره ااان س ااببیت وج ااود خ ااالب را اثب ااات ک اارد ،اینج ااا دلی اال دیگ ااری
ّ
هم هست که مسااَٰله را روشاانتر میکنااد و هرگونااه تردیااد و شااکی را از بااین میباارد کااه
توضیحش اینگونه است:
ایا اان مخلوقا ااات حا اااد (با ااه وجا ااود آما ااده) فقا ااا مسا ااَٰلهی حا اااد بودنشا ااان مطا اارح
نیست ،بلکه در کنار این ،با ن م و دقت زیادی به وجود آمدهاند .و ن م موجااود در
آن ،تم ااامی ق اادرتها و تواناییه ااای بش ااری را کمرن ااگ ک اارده وزی اار س ااوال م اای ب اارد ،ب ااه
گون ااهای ک ااه اص ااال ن یت ااوان آن را تقلی ااد کنن ااد ی ااا مانن اادش را بس ااازند .ای اان جاس اات ک ااه
عقل حکاام میکنااد ایاان ن اام و دقاات و نرافاات نتیجااه ت ااادف نبااوده و باادون حساااب
و کتاب نیست ،بلکه قدرت خداوند دانا و حکیم و توانا در ورای آن است.
بزرگ رین دایرةا عارفها هم ن یتوانا د صااورتهای مختلااف ن اام و دقاات و نرافاات
موج ااود در مخلوق ااات را ب ااه نم ااا ش بگ ااذارد و اص ااال ن یتوانن ا د ب اار هم ااهی آن احاط ااه
پیاادا کننااد .هاار چااه انسااان نگاااه و تااأملش در وجااود خااود و حیوانااات و زمااین و اشاایا
ّ
موج ااود در آن بیش ا ر ش ااود ،عل اام و یقی اانش بیش ا ر خواه ااد ش ااد ک ااه ای اان دق ات و ن اام
قطعااا از روی کاااری بیحساااب و کتاااب نیساات .لااذا از بزرگ اارین وسااایل افازا ش یقااین
ّ
با ااه وجا ااود هللا ،تأ ّما ال در مخلوقا ااات و ن ا اام و دقا ات موجا ااود در آن اسا اات .برناما ااههای
ّ
مستند فرصتی بزر برای اهل تأماال و تفکار اساات .هم نااین کتابهااای عل اای کااه در
مورد ونایف اعضای بدن و ترکیب سلول و معلومات موجود در دی ان ای و امثال
ای اان مس ااائل ،نوش ااته ش ااده اس اات .و هم ااه گ ااواه با ر ای اان اس اات ک ااه ن اام موج ااود در ای اان
هستند .خداوند متعال هم میَفرماید:
مخلوقات در حد معجزه
َ
َ
ۡ
ۡ َ
َ
ل
َ
ل
ه
ل
ه
َ س ريه ۡم َ ََٰايت َنا في ٱ فاق َوفي ونفسه ۡم َحت َٰی َيت َب هین ل له ۡم وناه ٱل َحا ٓب[ ف االت ]53 :بممه
زودی نشانههای خود را درآفا و درن س خودشان به آنها نشممان خممواهیم داد،
تا برای آنها روشن گردد که او ح است.
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و میفرماید:
َ ۡ َ ۡ َ ََٰ ّ ۡ
َ َ ل ل َۡۚ َ َ َ ل
َ
َ
ۡ
ل
ل
وف اي ٱ رض اي ات للم اوقنین  2٠وف اي ونفس اكم وف اال تب ارون [ 21ال ااذارجات- 20 :
.]21و درزم م ممین یع م ممرن و نش م ممانههای ب م ممرای اه م ممل یق م ممین اس م ممت .و ینی م ممز دروا م ممود
خودتان ،آیا ن یبی ید؟
ّ
از مراج ااع مه اام ب ارای ش ااناخت دق ات و ن اام موج ااود در مخلوق ااات میت ااوان ب ااه کت اااب
«تجل ا اای خ ا اادا در ع ا اار عل ا اام» نوش ا ااتهی تع ا اادادی از فیزیک ا اادانان نخب ا ااهی آمریک ا ااایی
مراجعه کرد.
چهارم :برهان عنایت وتواه
بع ااد از ک اار دلی اال ح اادو و ن اام ،دلی اال عنای اات زائ ااد ب اار آن دو ب ااوده و ب اار ض اارورت
وجود خالقی حکیم و دانا و مهربان ،تأکید میکند .ایاان برهااان ،هاار چنااد کااه بااه طااور
ّ
کلای داخاال در برهااان ن اام اساات ،ولاای شا سااته اساات کااه جداگانااه مااورد بررسا ی قارار
گی ا اارد .چا ا ارا ک ا ااه ب ا ااه بررسا ا ا ی ارتب ا اااط انس ا ااان و س ا ااایر مخلوق ا ااات میپ ا ااردازد و اینک ا ااه
ّ
خلقتش ااان در نهای اات نراف اات و دق ات اس اات .اض ااافه ب ا ر اینک ااه خلق اات مخلوق ااات در
ّ
ّ
نهایاات دق ات اساات ،ولاای مشاااهده میکناای کااه ب ارای اسااتفاده انسااان لمسااخر شااده ،بااه
گون ا ااهای ک ا ااه نیازه ا ااا ش مانن ا ااد ت ا ااأمین غ ا ااذا و دارو و وحم ا اال ونق ا اال و س ا اافر ک ا ااردن و
نگهداری و جنگ و ساخت و ساز را از آن تأمین میکند.
این عنایت و توجه ،هدفمند اساات و عبااض و بیهااوده نیساات .از همااان ابتاادای آما اده
ش اادن بس ا ر مناس ااب ب ارای انس ااان در ش ااکم م ااادر و بع ااد از تول اادش ک ااه هم ااان غ ااذای
داخ اال ش ااکم ب ااه س ااینه م ااادر منتق اال میش ااود .هم ن ااین عاطف ااه و ّ
محبت اای ک ااه از س ااوی
ّ
مااادر نساابت بااه نااوزادش ایجاااد میشااود .بعااد از آن لمسااخر بااودن گیاهااان و حیوانااات
ّ
متناسب با نیازها ش و آماده بودن زمین بارای اسااتفاده از خیارات آن و لمسااخر بااودن
دریااا بارای حماال و نقاال و صااید و قارار دادن معااادن در قلااب زمااین بااا امکااان اسااتخراج
مواد الزم از آن و هم نین تناسب و توافب خورشید و ماه و شب و روز با م الح و
نیازه ااای انس ااان و بخش اایدن ق اادرت عقل اای ب ااه وی ب ارای فه اام هس ااتی و آب ااادانی زم ااین و
بساایار حاااالت و اشااکال دیگااری از عنایاات و تو ّجاه کااه بااا شااناخت و تأماال میتااوان آنهااا
را در کرد و فهمید.
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اصم ممل دوم :مقدمم ممهای مهم ممم درتعامم ممل بم مما سم ممؤالن مربم مموط بم ممه حکمم ممت و عم ممدالت
خداوندی:
شااناخت جااواب سااؤاالت مربااوط بااه کمااال و عاادل و حکماات ال اای در افعااالش کااامال
محقااب نخواهااد شااد مگاار بعااد از پااذیرف ن اعتقااادات قبلاای کااه باار برهااان هااای قط اای
استوار است و آن را به ترتیب بیان میکنم:
 -1ایمان تام به وجود هللا متعال .که بخش ی از دالیل آن را کر کردیم.
 -2ایمان به کمال خداوند در ات و افعالش .این باور مبنی بر دقت و ن ی است
ک ااه ما ااا در مخلوق ااات مشا اااهده م اایکنیم .کما ااا اینک ااه آثا ااار برخ اای از مخلوقا ااات بیا ااانگر
بعز ی از صفاتشان است .مااثال مااا بااا دیاادن یااک نقاشا ی زیبااا ااای میبااریم کااه نقاااش در
کارش مهارت دارد یا نه یک اماتور و شخص غیر حرفهای است.
ّ
 -3اقرار بااه اینکااه قاادرت و علاام و حکماات مخلااوق ،محاادود اساات .اماا علاام و قاادرت
و حکمت خالب ،مطلب و کامل است .انسان به طور پیوسته در حال بر طرف کردن
مجه ا ااوالت خ ا ااود هس ا ااتند .ب ا ارای هم ا ااین م ا اایبینیم شخص ا ا ی آرا و ن رات ا اای را ت ا ااحی
میکن ااد ک ااه از ن اار بنیانگ ااذارش ،درس اات و مطل ااب ب ااوده اس اات .آن ااه را ک ااه بن ااا ک اارده
ن ااابود میکن ااد ی ااا چیزه ااایی را ک ااه ن ااابود ک اارده دوب اااره بازس ااازی میکن ااد .ن ری ااهای مط اارح
ش ااده و ن ری ااهای را ک ااه ق اابال م ااردم معتق ااد بودن ااد حقیق اات اس اات ،نق ااض میکن ااد .و
همااهی اینه ااا بااه خ اااطر ناااتوانی انس ااان و محاادودیت عل اام و قاادرتش اس اات .ا ّم اا خ ااالب،
چیزهایی را انجام داده و به وجود آورده که بشر از انجام آن عاجز اساات .قااوانینی را
به وجود آورده که همه بشریت ن یتوانند آن را نقض کنند .هاای ره ای – آشااکار یااا
پنه ااان -در ای اان هس ااتی وج ااود ن اادارد مگ اار اینک ااه خداون ااد آن را ت اادبیر میکن ااد و در ع ااین
ح ا ااال دع ا ااا و درخواس ا اات اف ا اراد را میش ا اانود و اجاب ا اات ه ا اام میکن ا ااد .م ل ا ااومی را ی ا اااری
میدهد و نا ی را از بین میرود .رزق و روزی را تقسیم میکنااد .بااه هاار کسا ی بخواهااد
ق اادرت و مل ااک میده ااد و از ه اار کس ا ی ک ااه بخواه ااد میس ااتاند .خالص ااه :افع ااال خ ااالب،
تابع علم مطلب وی میباشااد .ا ّماا احکااام مخلا وق ،تااابع علاام ناااچیز و محاادودش اساات.
ب ارای هم ااین؛ ای ارادی ک ااه مخل ااوق از خ ااالب میگی اارد ب اار اساس ا ی بس اایار سس اات اس ااتوار
اسا اات .و اگا اار انسا ااان از در مخلوقا ااات و متعلقاتشا ااان تا ااا ایا اان حا ااد نا اااتوان و عا اااجز
است به شکل اولی از در خالب و افعال و ت رفاتش عاااجزتر و ناااتوان ر اساات .چارا
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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 -4ایمااان بااه اینکااه هللا متعااال پیااامبرانی را فرسااتاده و بااه آنااان آیاااتی را وحاای کاارده تااا
بااه وساایلهی آن ،مااردم خالقشااان را بشناسااند و هاادف از خلقتشا ان را بداننااد .و آنااان
را با چیزهایی که دال بر راستیشااان اساات یاااری داده اساات از اخااالق کاملشااان گرفتااه
تااا راسااتگو و لدرسااتکار بودنشااان و دوریشااان از تهماات و شااکو بااه اضااافه معجزات اای
که خداوند به آنان عطا نموده تا دلیل دیگری بر نبوت و راستگوییشان باشد.
اگر همه اینها را پذیرفته باشیم آن وقت است که خااواهیم دانساات :هاای کسا ی جااز
خااود خداونااد ن یتوانا د بااه سااؤاالت مربااوط بااه حکماات افعااالش ،پاسااخی بدهااد .و در
کتاااب نااازل شاادهاش کااه هاادایت و نااوری ب ارای مااردم اساات ایاان مااوارد را روشاان کاارده
اس اات .با ارای هم ااین در ای اان ب اااب راه کس ااب ش ااناخت ص ااحی  ،م اادر ال اای اس اات ن ااه
محدودیت بشری.
در همااهی ایاان حقااایب مااذکور موجااب ایاان میشااود کااه ایمااان و فرمانبرداریمااان در
برابر ن و قرآن و سنت راجع به حکماات افعااال خداوناادی کااه در فهاام آن ناااتوان
مانده ایم ،موضعگیری کااامال عقالناای و صااحی باشااد .و ایاان تساالیم و پااذیرف ن ،فارار
از حقیقت نخواهد بود ،بلکه بر اساس برهان عقلی بنا شده است.
یک مثال عملی نغز میتواند به روشن شدن موضوع به ما کمک کند:
وقتی شرکتی مثل اپل یا سامسونگ گوش ی همراهی را با دقت بسیار تولید میکند .و
بع ا ااد در آن قطع ا ااهای را مش ا اااهده م ا اایکنیم کا ا ااه ک ا اااراییش را ن ا اایدانیم ،ه ا اای وقا ا اات
نخواهیم گفت که این قطعااه بیفایااده اساات .بلکااه بااه دنبااال ساابب ن ااب ایاان قطعااه
در ای اان دس ااتگاه خ ااواهیم گش اات .چ ارا ک ااه ب ااا توج ااه ب ااه تولی اادات قبل اای ش اارکت ای اان را
م اایدانیم ک ااه بیه ااوده چی اازی را درس اات ن یکن ااد .ب ااه هم ااین ش اایوه ای اان هس ااتی ب اازر ب اار
ن م و دقت و استواری عجیبی بنا شده اساات .مخلوقاااتی کااه در نهایاات دقاات آفریااده
شدهاند که نه گوش ی و نه هی وسیلهی دیگر ن یتواند با آنهااا مقا سااه شااود .و همااه
بیانگر وجود خالقی کامل در علم و قدرت و حکمتش است.
بعااد از همااهی اینهااا آی ااا درساات اساات در مااورد چی اازی در ایاان هسااتی کااه فای اادهاش را
ن اایدانیم بگ ااوییم :بیفای ااده اس اات و حکمت اای در درس اات ک ااردنش نیس اات؟ ب اادون تردی ااد
این با عقل سلیم و قیاس صحی مخالف است.
بع ااد از ای اان دو مقدم ااه در م ااورد وج ااود خ اادا و کم ااالش و در پرت ااو آن میت ااوانیم ب ااه
تما ااامی ای ا ارادات پیراما ااون وجا ااود هللا و حکما اات کارها ااا ش پاسا ااخگو باشا اایم .و خطا ااای

89

فاحش ا ی اس اات ک ااه در م ااورد س ااؤاالت پیرام ااون حکم اات خ اادا ای اان اص ااول و مق اادمات را
نادیده بگیریم.
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نوع اول :شبهاتی ایرامون اصل اسالم
باب اول :شبهاتی ایرامون واود خدا و حکمت کارهایش
قسمت اول :شبهاتی ایرامون واود هللا متعال
در این بخش چهار شبهه را همراه با پاسخها شان مورد بررس ی قرار خواهیم داد.
اول :سوال :چه کس ی خدا را آفریده است؟
ّ
بسیار پیش آمده که م حدان در برابر ادلهی وجود خداوند متعال ،ایاان اع اراض را
وارد میکنند که چه کس ی خدا را آفریده است؟
ای اان س ااؤال در ات خ ااود باط اال اس اات و ص ااحی ن یباش ااد .چ ارا ک ااه دقیق ااا مث اال ای اان
اس اات شخص ا ی ب رس ااد :آی ااا زم ااان ب ااارداری م اارد مانن ااد زن  9م اااه اس اات؟ ی ااا وزن درج ااه
حرارت چند است؟ و سؤاالتی مغلطهآمیزی اینگونه.
ای اان س ااؤال ،در م ااورد چی اازی از خ ااالب اس اات ک ااه امک ااانش وج ااود ن اادارد .عن اای مخل ااوق
باشد .خالب ،خالب است و ن یتواند مخلوق باشااد تااا در مااوردش ب رساایم :چااه کسا ی
او را آفریده است؟
از دیگ اار اش ااکاالت موج ااود در س ااؤال ای اان اس اات ک ااه ب اار پای ااهی مس اااوات ب ااین خ ااالب و
مخلوق بنا شده است و هم نااین مساااوی قارار دادن ایاان دو قاعااده« :هاار رویاادادی،
آفرینن ا ااده ای دارد» و قاع ا اادهی «ه ا اار موج ا ااودی ،وج ا ااود آورن ا اادهای دارد» ک ا ااه ه ا اار دو
مساوات ،باطل و خطا است.
از دیگر دالیل باطل بودن این سؤال این است که الزمهاش این میباشد کااه هسااتی
اصال نباید وجود داشته باشد .چرا که سؤال اینکه چه کس ی خالب را آفریده است؟
دقیقا مانند این سؤال است که چه کسا ی خااالب خااالب را آفریااده اساات؟ و ماننااد ایاان
سا ااؤال :چا ااه کسا ا ی خا ااالب خا ااالب خا ااالب را آفریا ااده اسا اات؟ و همینطا ااور اداما ااه خواها ااد
داش اات .و اگ اار ای اان تسلس اال را ادام ااه ده اایم ب ااه ای اان نتیج ااه خ ااواهیم رس ااید ک ااه نبای ااد
هستی وجود داشته باشااد .چارا اگاار وجااود خااالقی بارای ایاان هسااتی ،وابسااته بااه وجااود
خااالقی قباال از خااود باشااد و بااه همااین ترتیااب ایاان خااالب هاام وابسااته با ه خااالقی قباال از
خ ااود باش ااد و ت ااا بینهای اات ،الزم ااهاش ای اان اس اات ک ااه نبای ااد ای اان هس ااتی خ ااالقی داش ااته
باشااد .چ ارا کااه خااالب ّاولاای نیساات کااه ایاان تسلساال نامتناااهی در آنجااا متوقااف شا ده و
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ای اان آف اارینش از وی ص ااادر ش ااود .در نتیج ااه هس ااتی بای ااد وج ااود نمیداش اات مگ اار اینک ااه
م در اولی باشد که ابتدایی برا ش ت ور نشود.
اینج ااا اس اات ک ااه ع م اات ق ارآن و نعم اات بعثا ت پی ااامبر برایم ااان آش ااکار میش ااود .در
قارآن یکاای از اساامهای خداونااد ،اساام ّاول اساات همانگونااه کااه در آیااه  3سااوره حدیااد
آمااده اساات .در صااحی مساالم 1نیااز در دعااای پیااامبر اینگونااه آمااده کااه فرمااوده انااد:
«الله اام ون اات ا ول فل اايس قبلا ا ش ا » .ت ممو اول ممی هس ممتی ک ممه قب ممل ازت ممو چی ممزی نب مموده
اس ممت .و هم ااهی اینه ااا حکم اات درم ااان نب ااوی وارد در ح اادیض ص ااحی را برایم ااان روش اان
میکنا د ک ااه میفرمای ااد« :ش اایطان ب ااه س اراا یک اای از ش ااما میآی ااد و میگوی ااد :چ ااه کس ا ی
ف ااالن چی ااز را آفری ااده اس اات؟ ت ااا ج ااایی ک ااه ب ااه ای اان نقط ااه میرس ااد و میگوی ااد :چ ااه کس ا ی
پروردگ ااارت را آفری ااده اس اات؟ اگ اار شخص ا ی ب ااه ای اان مرحل ااه رس ااید ب ااه هللا پن اااه بب اارد و
تمامش کند».2.
ّ
ایاان حاادیض بیااان میکنااد کااه ایاان سااؤال از اساااس غلااا اساات .و تفک ار در آن آدم را
بااه نتیجااهای مثباات ن یرساااند مگاار اینکااه بااه زبااان شااریعت برگااردیم کااه خداونااد را بااه
اول توصیف میکند.
ابن تیمیه میفرماید:
«وقتی بندهای بااه آخاارین مرحلااه از سااؤال آفاارینش رسااید بایااد توقااف کنااد .عناای اگاار
هاانش درخواساات مرحلااه بعااد از آن را کاارد بایااد تمااامش کنااد .پیااامبر دسااتور داده
اس اات ک ااه ش ااخص در کن ااار پن اااه ب ااردنش ب ااه خ اادا از وس ااواس تسلس اال ،دس اات ب ااردارد
همانگونااه کااه وقتاای شخصا ی بااه نهایاات هاادف ومطلااوبش میرسااد بایااد تمااامش کنااد و
کوتاه بیاید».3
ا ّماا قاعاادهی «هاار موجااودی بایااد بااه وجااود آورناادهای داشااته باشااد» صااحی نیساات.
بلک ااه درس اات ای اان اس اات ک ااه گفت ااه ش ااود :ه ا ر ش ا ی ح ااادثی بای ااد ب ااه وج ااود آورن اادهای
داش ااته باش ااد .و چ ااون هس ااتی ،ح اااد ب ااودنش ثاب اات ش ااده اسا ت ،ب ارای هم ااین بای ااد ب ااه
وجود آورندهای داشته باشد.
دوم :ادعای بینیازیمان به خدا در واود قو انین دقی اهان
)2713( - 1
 - 2صححیح البخاري ()3276
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بعز ی از م حدین ادعایی را مطرح میکنند که هاای دلیلاای ناادارد .بلکااه دالیاال زیااادی
آن را نقااض و ابطااال میکنا د .میگوینااد :قااوانین دقیقاای کااه َهسااتی باار اساااس آن جاااری
اس اات م ااا را از اعتق اااد ب ااه وجا ود خ اادا بینی اااز میکنا د .هس ااتی ب ااه وس اایلهی ای اان ق ااوانین
است که خودش را به وجود آورده است.
در ای اان ک ااالم مغالط ااه و خ ااروج از حقیقت اای مها اام نهفت ااه اس اات .و آن ای اان اس اات کا ااه
قوانین :توصیفی و تفسیری هستند نه به وجود آورنده و خالب .آیا این امکااان هساات
که بگوییم :چون معامالت مالی بر پایه قوانین محاسباتی انجام میشود این قااوانین،
میتوانند یک فروشگاه تجاری ایجاد کنند؟
و آیا قوانین مکانیکی میتوانند یک ماشین به وجود آورنااد؟ یااا نیازمنااد یااک صاانعتگر
است که با اجرای این قوانین ،یک ماشین را به وجود آورد؟
و آیا قانون جا به ،خلب میکند یا صرفا ونیفهی تفسیری وتوصیفی دارد؟
وجااود قااانونی کااه پدیاادهای مشااخص را تفساایر میکنااد بااه معنااای نبااود وجااود سااببی
ب ارای نش ااأت آن نیس اات .ش ااناخت م ااا نس اابت ب ااه ق ااوانینی ک ااه هواپیم ااا ب ااه وس اایلهی آن
پرواز میکند و فرود میآید ،نفاای وجااود سااازنده هواپیمااا را ن یکنااد .و ایاان مسااَٰله در
تمامی هستی جاری و صادق است.
نکتااه بعاادی :ایاان ادعااا ،نااوعی نادیااده گاارف ن و گااذر از یااک سااؤال باادی ی عقلاای اساات:
چااه کس ا ی ایاان قااوانین را بااه وجااود آورد اساات؟ و چااه کس ا ی باعااض شااده کااه هسااتی باار
اساس این قوانین عمل کند؟
سوم :فر یه تکامل داروین
در ایاان کت اااب ای اان امکااان ب ارایم وج ااود ن اادارد کااه ب ااه ش ااکل مف اال ،ن ری ااه ای ک ااه ب اار
ل
قلااه مسااائل جاادلی دیناای -عل اای معاصاار قارار دارد را واکاااوی کاانم کااه بااه تعبیاار «آنتااونی
فلو»  -لم حد مشهور اواخر قرن بیستم که در نهایت زندگیش را بااا اع اراف بااه وجااود
خالب به پایان رساند« : -یکاای از مهم اارین دالیلاای اساات کااه م حاادین بارای تفساایر تنااوع
موج ااودات زن ااده  -ب اادون نی اااز ب ااه وج ااود خ اادایی ک ااه آن ااان را آفری ااده اس اات -ب ااه ک ااارش
میبرند».1
این فرضیه ،نزد ّ
عدهای تبدیل به اعتقادی شده که هی جاادل و بحعاای را ن یپااذیرد
ب ا ااه اض ا ااافهی اینک ا ااه تنه ا ااا فرض ا اایهی تجرب ا اای و عل ا اای موج ا ااود با ا ارای تفس ا اایر نش ا ااأت
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موج ااودات زن ااده اس اات ک ااه در مقاب اال ن ری ااه ایم ااان با ه وج ااود خ ااالب ق ارار دارد .وهم ااین
باع ااض ش ااده اس اات ک ااه محاف اال عل اای – ک ااه از تفس اایر مادیگرایان ااه هس ااتی جانب ااداری
میکنن ااد -ب ااا ق اادرت و مبالغ ااه ب اایش از ح ااد ب ااه آن متم ّس اک ش ااوند و ب ااه بزرگداش ااتش
ب ردازند.
ن ازاع موج ااود ب ااین نخب ااههای زیس اات شناس ا ی و ب ااین دی اان تحری ااف ش اادهی کلیس ااا در
قرون اخیر ،منجر شد به اینکه هر طرف ،دیدگاهی مخالف با دیگااری داشااته باشااد.
بدین صورت که منت تفسیری زیست شناسان برای وجود کائنااات بااه طااور کاماال از
تفاسیر غیبی فاصله گرفته است .دقیقا مخالف با موضع گیااری کلیسااا .و ایاان باعااض
میشود که بیطرفی جامعه عل ی زیست شناس ی زیر سؤال برود.
ایا ن فرضاایه بااه حااد یااک حقیقاات عل اای نرساایده اساات .اضااافه باار اینکااه خااود دالیلاای
کااه ب ارای اثب ااات تکام اال موجااودات مختل ااف ب ااه ک ااار میبرنااد ب اار حس ااب نوعی اات تکام اال،
دارای قوت وضعف است .عنی دالیل تکامل میان یک نوع از دالیل تکامل ین انااواع،
قوی ر است.
نقااد ن ریااه تکاماال فقااا از سااوی دیاان نبااوده و دانشاامندان تجرباای هاام بااه انتقاااد آن
پرداختااه و بزرگ اارین شااکافها و ایارادات موجااود در آن و چالشهااایی کااه ایاان ن ریااه
ب ااا آن مواجه ااه اس اات را بی ااان نمودهان ااد .از ای اان اف اراد میت ااوان ب ااه دک ر«مایک اال بی اای»
استاد شی ی آلی دانشگاه «پنسلوانیا» اشاره کرد که کتابی به رشتهی تحریر درآورده
به نااام «جعبااه ساایاه دارویاان» کااه در محافاال عل اای ساارو صاادای زیااادی بااه پااا کاارد و از
این سااخن دارویاان در کتا اب اصاال انااواع آغاااز کاارده کااه گفتااه« :اگاار ایاان امکااان وجااود
داشته باشد که بتوان اثبات کرد ،عضوی پی یده و مرکب از راه جهشااهای ااای درااای
و کوچک به وجود نیامده است ،ن ریهام به طور کامل فرو میریزد».1
دک اار «مایکاال بی اای» در کتااابش بااه بیااان پی یاادگی وحشااتنا ساالول پرداختااه کااه بااا
سخن مذکور داروین همخوان است .مرکز براهین هم کتاب را به عربی ترجمه کاارده
و مرکز تکوین در  430صفحه آن را به چاپ رسانده است.
کتابهااای دیگااری هاام از دانشاامندان غرباای وجااود دارد کااه از وجهااه ن ااری عل اای بااه
نق ااد ن ری ااه پرداختهان ااد .از جمل ااه کت اااب« :آیکونه ااای تکام اال» اث اار «جانات ااان ویل ااز».
پژوهشگران مرکز براهین این کتاب را با این مقدمه ترجمه کردهاند:
 - 1اصل انواع چاپ دانشگاه هاروارد
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[پیام اساس ی کتاب «آیکونهای تکامل» پیرامون دو بینش اساس ی است:
اول :ابراز توانایی پژوهشگران علم تجربی در بکارگیری ایدئولو یک ،ساارکوبگرانه ،
دیکتاتورانه و حذفی علم ،هر وقت که بخواهند و احساس کنند به آن نیاز دارند.
دوم :اب ا اراز قابلی ا اات علا اام طبی ا اای ب ا ارای اینکا ااه ب ا ااه واسا ااطهی ن ری ا ااات و فرض ا اایات و
مؤیدینش تبدیل به اسطورهایی شود که شخ یتها و نمادها و روایتها و رموز و
اشارات خا به خود را داشته باشد].1
کت ا اااب بع ا اادی «عل ا اام و اص ا اال نش ا ااأت انس ا ااان» ت ا ااألیف س ا ااه دانش ا اامند «آن ج ا ااوجر-
داگا ااالس اکا ااس – کیسا ا ی لسا ااکین» در نقا ااد تکاما اال دارویا اان ما اای باشا ااد .و کتا اااب مها اام
دیگااری بااه نااام «طراحاای حیااات» تااألیف دک اار «ویلیااام دیمبسااکی و دک اار جاناتااان ویلااز»
در این مورد نوشته شده است.
ّ
دوست دارم این نکته را بیااان کاانم کااه بعزا ی از پژوهشااگران مساالمان کااه مت اادی
نقد پرو هی الحادی هستند ،در تالش بارای ایجاااد توفیااب بااین ن ریااه تکاماال بااا اسااالم
هس ا ااتند .چ ا ارا ک ا ااه معتقدن ا ااد ک ا ااه تکام ا اال ان ا ااواع از لح ا اااا عل ا اای ثاب ا اات اس ا اات .فق ا ااا
مخالفتشان با م حدین داروینی در قضیه ت ااادف اساات (یااا همااان انتخاااب طبی اای).
این افراد قائل به نوعی تکامل جهتدار و هدفمند هستند .عناای باورشااان ایاان اساات
که هللا متعال خالب همه چیااز اساات ،ولاای بااه وساایلهی قااانون تکاماال .یااا بعزا ی از آنهااا
میگوینااد :چااه چیاازی مااانع از ایاان اساات کااه خاادا خااالب مخلوقااات باشااد ،ولا ی براساااس
قانون تکامل؟!
این ن ریه بیش رین برخورد و اصطکاکش با شریعت در موضااوع خلقاات آدم اساات.
ن ااو قرآن اای ب ااه ط ااور واض ااح بی ااانگر ای اان هس ااتند ک ااه هللا متع ااال مس ااتقیما آدم را
بدون وجود هاای پاادر ومااادری آفریااده اساات .عناای نتیجااه تکاماال از ناژاد پیشااینی شاابیه
به انسان نیست.
هللا متعال میفرماید:
ه َ َ َ َ َٰ َ ه َ َ َ َ َ َت َ َ َ ل ل َ ل ه َ َ َ ل ل َ َ ل نل
 ن مثال عيسا ی عنااد ٱَّلل مثال ادم خلقا ۖه مان تاراب ثام قاال لا ۖه ان فيكاو ٥٩
[آل عم اران .]59 :همان مما مث ممل عی ممکی ن ممزد خ ممداد همه ممون مث ممل یخلق ممت آدم اس ممت
یکه او را ازخاک آفرید ،پس به او فرمود :باش پس یبیدرن مواود شد.
 - 1ایکونهای تکامل مرکز تکوین ص 13

95

دک ر «هشام عزمی» در کتاب «تکامل هدفمنااد» بااه بررسا ی و نقااد آرا و اسااتدالالت
ایاان اف اراد پرداختااه کااه در مرکااز ب اراهین چاااپ شااده و هم نااین در پایااان نامااه دک ااری
«شیخ سلطان عمیری» نیز به نقد آنان پرداخته شده است.
چهارم :فر یه اهانهای موازی
گفتگااویی بااین «ری ااارد داوکی ااز» (باازر م حاادان معاصاار) بااا «اسااتیفن واینباار » (از
مش ااهورترین فیزیک اادانان م ح ااد جه ااان) پیرام ااون فرض اایهی جهانه ااای م ااوازی ص ااورت
گرفت .داوکی ز امیدوار بود که از شخ یتی داناااتر از خااودش چیاازی را بشاانود کااه بااا
آن بتواند این فرضیه را تقویت کند .ولی امیدش بر باد رفت .این م ن گفتگو است1:
داوکی ز :من ن ر دانشمندان فیزیااک مبناای باار اینکااه نااوعی کن اارل و هاادایت دقیااب باار
جه ااان وج ااود دارد را پذیرفت ااهام و ت ااالش ک ااردهام س ااه تفس اایر احتم ااالی ب ارای آن بی ااان
ک ا اانم .اول :وج ا ااود خ ا اادا و ب ا ااا خ ا ااودم گف ا ااتم :ای ا اان ک ا ااه تفس ا اایر نیس ا اات .دوم :ن ری ا ااهی
جهانهای موازی و اینکه ما در یکاای از ایاان جهانهااا هسااتیم .و تفساایر سااوم :را بااه تااو
نسبت دادم.
واینبر  :اوه ،نه.
داوکی ز :شاید به خطا این کار را کرده باشم.
واینبر  :دوست داشتم این کار را ن یکردی.
داوکی ز :این چیزی اساات کااه ماان آن را فیزیکاادان شااجاع مینااامم .کسا ی کااه میگویااد:
م ااا در ح ااال حاض اار ن اایدانیم چ ارا ای اان اش اایا ب ااه ای اان ش ااکل ،ثاب اات و دقیبان ااد .روزی
خواهااد آمااد کااه ایاان را خااواهیم فهمیااد ،زمااانی کااه راز هاام چیااز جلااوی دسااتمان باشااد.
ولی اینطور که معلومه نقشت را بد بازی کردم.
واینب اار  :گم ااان م اایکنم ک ااه نبای ااد مخم ااهای ک ااه در آن ق ارار گرفت ااهایم را پ اایش پ ااا
افتا اااده نشا ااان دها اایم .واقعیا اات ایا اان اسا اات کا ااه ما ااا ن یتا ااوانیم جها ااان را تفسا اایر کنا اایم.
مجموعهای از قااوانین طبی اای هسااتند کااه بااا تباادیل کااردنش بااه قااوانین ریاضا ی ،هرگااز
ت ااوان فه اام آن را نخ ااواهیم داش اات .چ ارا ک ااه م ااا ممک اان اس اات ب ااه ق ااوانین ریاض ا ی دس اات
 - 1گ فتگوی مشهوری است که با لینک های زیادی میتوان در یوتیوب ان را مشاهده کرد .این یکی از این ادرسها است که
بخشی از گ فتگو را میتوان در ان مشاهده کردhttps //www.youtube.com/watch?v=dM1ztydrog lantai :
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پیدا کنیم ،ولاای هاای وقاات ایاان قااوانین ،جهااان را آنگونااه کااه مااا ماایبینیم و میشناساایم
تفسیر نخواهند کرد.
و همیش ااه ای اان س ااؤال ب ااا ی خواهن ااد مان ا د ک ااه :چ ارا ق ااوانین طبی اای موج ااود اینگون ااه
هستند و تغییری ن یکند .هی راهی برای خروج از این ابهام سراا ندارم.
داوکی ااز :فرض اایهی آخ ااری ک ااه اغل ااب فیزیک اادان گاه ااا مط اارح میکنن ااد ،فک اار م اایکنم
همان فرضیه جهانهای موازی باشد.
واینب ا اار  :ه ا اای کس ا ا ی ای ا اان را در ض ا اامن ی ا ااک ن ری ا ااهی حقیق ا اای ب ا ااه حس ا اااب نی ا اااورده
اس اات.چرا ک ااه ی ااک ن ری ااه ب ااا ح اادس و گم ااان بن ااا ن اای ش ااود .م ااا ن ری ااه ای ن ااداریم در
ق ااوانین ریاض ا ی ک ااه برپای ااه ح اادس و گم ااان برپ ااا ش ااده باش ااد .تنه ااا چی اازی ک ااه میت ااوانیم
بگوئیم در مورد جهان های موازی ،احتماله .عنی احتمال دارد چنین چیزی باشد.
داوکی ز(بعااد از ایاان پاسااخ مأیوسااانه واینباار ) :حقیقاات هاام ایاان اساات کااه ایاان ن ریااه
دش ااوار اس اات .عن اای تع ااداد ای اان جه ااان ه ااای م ااوازی بای ااد بس اایار زی اااد باش ااد ت ااا بت ااوانیم
بگوئیم :جهان ما بخش ی از آن است.
واینباار  :حااداقل بایااد تعاادادش  10بااه تااوان  56باشا د .و اگاار فاصااله بااین ایاان جهانهااا
را نزدی ااک ف اارض کن اایم آن وق اات بای ااد ع ااددش  10ب ااه ت ااوان  120باش ااد .و ای اان حقیقت ااا
چیز ناخوشايند و آزار دهنده ای است».
فرضیه جهانهای موازی از فرضیاتی است که بخش ی از م حدین متع ب باار روی
آن تأکید دارند و آن را برون رفتی برای تفسیر نشأت هستی به جای اع راف به وجود
خالب میدانند .کر گفتگوی داوکی ز و واینبر فقا برای اثبات این مسَٰله بود که
ای اان فرض اایه از لح اااا عل اای هن ااوز ثب ااات و اس ااتقرار ن اادارد و فیزیک اادانان م ح ااد ب اازر
مانن ا ااد «اس ا ااتیفن واینب ا اار » ب ا ااه آن مع ا اارف نیس ا ااتند .در س ا ااایت یوتی ا ااوب س ا ااه کلی ا ااو
ت ااویری وجااود دارد کااه توضاایحات بیشا ری از ایاان فرضاایه را ارائااه میدهنااد و در آن
به رد استدالل م حدین به این فرضیه پرداخته شده است:
 -1گفتگ ااویی ک ااه ب ااین دک اار محم ااد عوض ا ی و پروفس ااور و فیزیک اادان مس االمان محم ااد
سالم طائی با عنوان (فرضیه جهانهای متعدد و موازی) صورت گرفته است.
 -2کلیپی با عنوان (سؤالی پیرامون فرضیه جهانهای متعاادد از فیزیکاادان م ااطفی
قدی ).
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 -3حلقا ااهای با ااا عنا ااوان (جها ااان ها ااای متعا اادد) از مجموعا ااه برناما ااههای (با ااه اص ا االت
بازگرد) که توسا رشاد قرنی اجرا شده است.
جا دارد این نکته را بیان کنم که برادرمااان رشاااد در برنامااه ویااژه و زیبااای خااود بااا نااام
به (اصلت بازگرد) به مناقشه تعدادی از معلومات و دادههای جدید عل اای پرداختااه
که م حدین به آن استدالل میکنند.
همانگونه که می بینیم؛ شخص م حااد آما اده اساات کااه حاااد بااودن هسااتی را بااه هاار
چی اازی نس اابت ده ااد ج ااز هللا متع ااال .واینب اار حاض اار اس اات ای اان محاس اابه پردردس اار را
بپذیرد تا اینکه به وجود هللا ایمان داشته باشد.
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بخش دوم :شبهاتی ایرامون حکمت خدا درافعالش
س ااؤالهای ای اان بخ ااش ،بیش ا رین س ااؤاالت را ب ااه خ ااودش اخت ااا داده اس اات .ک ااه
چهار سؤال در آن از بارزترینشان است:
 -1چرا آفریده و مأمور به عبادت خداوند شدهایم؟
َ
 -2چرا در این جهان ،شر وجود دارد؟
 -3چرا اجابت دعا تأخیر میافتد یا اصال محقب ن یشود؟
 -4چگونااه بااین عاادل ال اای و بااین قضااا و قاادر و کتاباات اعمااال بناادگان جمااع ببناادی
کنیم؟
در مقدمه ابتدای بحض در مورد حکمت در افعال خداوند بیااان کااردیم کااه :جااز در
وجود ایمانی قبلی به چند مسَٰله ن یتوان سؤاالت این بخش را خوب فهمیااد .کااه بااه
آنه ااا اش اااره ک ااردیم و میتوانی ااد ب ااه آن رج ااوع کنی ااد .جوابه ااای ای اان ب اااب مبن اای ب اراین
اصول قبلی است.
سؤال اول :چرا خداوند ما را آفریده است؟ و چرا با اینکه به ما نیازی ندارد
دستور داده که وی را عبادن کنیم؟
قبل از پاسخ به این سؤال ،مهم است کااه مقاادماتی را کااه در مبحااض حکماات افعااال
پروردگااار بیااان کااردیم ،دوباااره ماارور کناایم .چااون هاار سااؤالی پیرامااون حکماات از افعااال
هللا متعال از آن مقدمات مذکور جدا نیساات .بعااد از مطالعااه آن مقاادمات میتااوانیم
به طور خالصه در چند نقطه به این پرسش پاسخ دهیم:
ّ
اول :ایجاد ایاان هسااتی حیرتانگیااز و مهاایج و ع اایم کااه انسااان حتای ناااتوان اساات در
براب ا اار کم ا اارین چی ا اازی ک ا ااه خ ا اادا در وی روح دمی ا ااده – مانن ا ااد مگ ا ااس -مقابل ا ااه کن ا ااد و
همانن اادش را ایج اااد کن ااد ،قطع ااا به اار و ک ااامل ر از ایج اااد نک ااردنش اس اات .چ ارا ک ااه ه اار
ّ
چیزی در این هسته ،منادی کمااال کسا ی اساات کااه آن را با ا ایاان دقات و ن اام بااه وجااود
آورده است.
دوم :بعد از مشاهده این همه ن م و دقت و ع مت ،کدام یک کااامل ر و صااحی تر
خواهد بود :حکمت دار بودن وجودش یا بیهودهگیش؟ تردیدی نیست در وجود این
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ّ
همه ن م و دقت و قوانین حیرتانگیز و معجزه آسا ،وجود حکمت و هدفمند بودن
همان چیزی است که با عقل انسان سازگار است.
سوم :عقل ،حکم میکند که این غایت و حکمت با کمااال خااالب ایاان اشاایای باازر ،
مواف ااب و سا ااازگار باشا ااد .اشا اایایی کا ااه م ااا را با ااه ع ما اات خالقشا ااان و حکما اات و کما ااال
فراوانش راهنما هستند.
چهارم :کمال تام پروردگار و هم نین حکمت تامش از ایجاد خالیااب ،ایاان را ایجاااب
میکنا ااد کا ااه خا ااودش را با ااه آنا ااان بشناسا اااند ،آن ها اام با ااه وسا اایلهی مبا ااادی و با اادیهیاتی
لمرشد که در فطرتشان به ود عه قرار داده و بااه وساایلهی اخبااار مف ّ الی کااه بااه آنااان
وحی میکند و از این راه آنان را با خالب و به وجود آوردنده اشان راهنمایی میکند.
ام ممنجم :ج ا ااز پیون ا ااد و رابط ا ااه خض ا ااوع و ش ا ااکر و حم ا ااد و ثن ا ااا و تع ا اایم ،در ب ا ااین ای ا اان
مخلوق ااات ض ااعیف کوچ ااک ک ااه در نهای اات دق اات و نراف اات آفری ااده ش اادهاند ،ب ااا خ ااالب
ع یمش ا ااان ارتب ا اااط دیگ ا ااری ت ا ااور ن یش ا ااود .و ای ا اان هم ا ااان چی ا اازی اس ا اات ک ا ااه هللا از
مخلوقاتش میخواهد.
(اگر گفته شود :مگر خدا از ما و عبادتمان بینیاز نیست؟
در پاسخ میگوئیم :بله همین طور است .ولی تو در هی حالتی از وی بینیاز نیستی.
اگر بگوید :این دو چه ربطی بهم دارند؟
در پاسااخ میگااوئیم :هللا کسا ی اساات کااه تااو را آفریااده و روزیاات میدهااد و زناادگیت بااه
دست اوست .او از تو بینیاز است ،ولی تااو فقیاار درگاااهش هسااتی .عبااادت هاام تفساایر
واق ی و طبی ی این ارتباط و پیوند است .واگر زمااانی از عبااادت او خااودداری کااردی،
احسانش را انکار کرده و دچار ّ
تکبر و کفر شدهای.
او به چیزی تو را فرمان ن یدهد که بدان نیازمند است ،بلکه دسااتورش بااه موجااب
طبیعاات ارتباااطی اساات کااه در واقااع اماار ،بااین تااو و او برقارار اساات .و ایاان تفساایر ایاان
فرمودهاش است کااه در مااورد خااودش میگویااد کااه از تمااامی جهانیااان بینیاااز اساات و
در عین حال هم میگوید :از بندهها ش کفر و ناسپاس ی و انکار را ن یپذیرد.
ح اارف اول بی ااانگر کم ااال او در مقاب اال نق ااص ت ااو اس اات .و ا ّم اا ح اارف ّ
دوم ااش خب اار از
چی اازی میده ااد ک ااه از کم ااال او و نق ااص ت ااو ،الزم میآی ااد .چ ارا ک ااه کم ااال وج ااود ت ااو در
عب ااادت ک ااردن اس اات .و اگ اار از ای اان ک ااار خ ااودداری ک ااردی و خواس ااتی خ ااودت ب ااه کم ااال
برس ا ی قطع ااا ب ااا منط ااب عق اال و ض اارورت واق ااع مخ ااالف ک ااردهای .و چن ااین زی اااده روی و
مبالغهای در لجبازی و مخالفت باید عقاب شا سته به خودش را داشته باشد .اگاار
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ایاان انکااار ،تنبی اای نداشااته باشااد ،ایاان عناای اجا ازه دادن بااه زش ا رین تغییاار و چاارخش
در برابر بزرگ رین حقایب وجود و در نتیجااه اجااازه دادن بااه بزرگ اارین نلاام .ولاای عاادل
دقت کنید:
پذیرد .به این فرموده هللا
حب این ا ن ی
متعال َ ۡ َ
َ َ هر َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ ل ۡ َ
َ
َٰ
ل
َ
َٰ
ه
َ
َ
َ
َ
َ
ه
ل
ۡ
ولاو ٱتباع ٱلحاب وهاوا هم لفسادت ٱلساموت وٱ رض ومان فايهن[ ا ومنااون]71-
و اگممرح م ازهوسهممای آنهمما ایممروی کنممد ،آسمممانها و زمممین و هرکممه درآنهاسممت،
تباه شوند.
همراه با معنای این فرموده او:
َ ۡ َ ّ َ َ ٓ َ لهَ َ َه ه
ََ
ّ
َ
وف َمان َي ۡه ادق ل اى ٱلح اب وحاب ون يتب اع وم ان ال يه ادق[ یااونس] 35-آیمما ک ممکی کممه بممه
یسمموی حم هممدایت میکنممد ،بممرای ایممروی سممزاوارتراسممت یمما ک ممکیکه خممود هممدایت
ن یشود.
یا این فرمودهاش:
َ َ َ ۡ َ ه ََٰ ََٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ل َ ه ۡ
ّ
َ
م اا خلقن اا ٱلس اموت وٱ رض وم اا بينهم اا ال ب ا لحب[ احق اااف ]3-م مما آس مممانها و
زمم م ممین و آنهم م ممه را کم م ممه درمیم م ممان آن دو اسم م ممت ام م ممزبم م ممه ح م م م و یب م م مرای مم م ممدتی معم م ممین
نیافریدهایم.
به حقیقت خواهی رسید البته برای کس ی که گوشش پذیرای شنیدن و پذیرف ن
حب باشد).1
در پایان اندکی در این َآیات سوره انبیا تأمل کنیم:
ض َو َما َب ۡي َن له َما ََٰلعب َین َ 1٦ل ۡو َو َ ۡد َنا َون هن هتخ َذ َل ۡهوا هَل هت َخ ۡذ ََٰنهل
ٱلس َما َ َوٱ ۡ ۡر َ
َ و َما َخ َل ۡق َنا ه
ر
من هل لد هنا ن ل هنا ََٰفعل َین َ 1٧ب ۡل َن ۡقذ لف ب ۡل َح ّب َع َلى ۡٱل ََٰبطل َف َي ۡد َم لغ ل ۖه َفٌ َ ا له َو َزاه َۚب َو َل لكمل
ند ل ۖه َال َٱ ۡس َت ۡكب لر َ
ض َو َم ۡن ع َ
ون َعنۡ
ۡٱل َو ۡج لل م هما َت لفو َن َ 1٨و َل ل ۖه َمن في ه
ٱلس ََٰم ََٰوت َوٱ ۡ َ ۡر َۚ
ٱلن َه َار َال َي ۡف ل لر َ
ع َب َادته َوَال َٱ ۡس َت ۡحس لر َ
ون  1٩لٱ َس ّب لحو َن هٱل ۡي َل َو ه
ون َ 2٠وم هٱت َخ لذو ْا َ الهَ
ّ َ َۡ
َۡ َ
َ َ َ َ ه ه ل َ َ َ َ َ َۚ َ ل ۡ ََٰ َ ه
َ
َ
ل
ل
ٱَّلل َربّ
ۡ
ۡ
ل
من ٱ رض هم ينشرون  21لو كان فيهما اله ال ٱَّلل لفسدتا فسبحن
َ
ۡ
ل َ
َ
ٱل َع ۡرش َع هما َي لفون  22ال لٱ ۡس لل َع هما َي ۡف َع لل َو له ۡم لٱ ۡسلون  .23و ما آسمان و زمین و
آنهه را که بین زمین و آسمان است به بازیهه نیافریدیم .ی ۱۶اگر میخواستیم
اهان را به بازی گرفته و کاری بیهوده انجام دهیم میکردیم .ی ۱۷بلکه ما
 -1ما بین پرانتز سخنان شیخ عبدهللا بن سعید شهری در نوشته ای از ایشان در صفحه فیسبوکشان بود در تاریخ  7نوامبر
.2014
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همیشه ح را بر باطل غالب و فیروز میگردانیم تا باطل را م و و نابود سازد و
باطل بیدرن نابود میشود ،و وای بر شما که خدا را به وصف کارباطل و بازیهه
متوف میگردانید .ی ۱۸و هر چه در آسمانها و زمین است همه ملک خداست،
و فرشتگانی که در ایشگاه ححرتش مقربند هیچگاه از بندگیش گردنکشکی و
سرپیچی نکنند و یاز عبادتش هرگز خسته و ملول نشوند .ی ۱۹همه به شب و
روز بیآنکه هیچ سستی کنند به تس یح و ستایش او مشَولند .ی 2۰م ر این
مردم یمشرک نادان خدایانی از همین زمین برگرفتهاند که اان آفرین باشند؟
ی 2۱اگر در آسمان و زمین غیر از خدای یکتا خدایانی واود داشت همانا خلل و
فساد در آسمان و زمین راه مییافت ،پس یاز نوم ثابت عالم بدانید که اادشاه
ملک واود خدای یکتاست و ازتوصیف و اوهام مشرکان ااک و منزه است .ی22
و او بر هر چه میکند بازخواست نشود ولی خل از کردارشان بازخواست
میشوند .ی. 2۳
از مراجع مهم در این باب کتاب استاد «سامی عامری» است با عنوان« :چرا هللا از
بشر میخواهد وی را عبادت کنند؟» که از انتشارات مرکز تکوین است.
سؤال دوم :چرا دراین اهان ،شرارن واود دارد؟
چیزی که در این سؤال برای افراد مع رض ،فهمش دشوار است ،این میباشد که
ن یتوانند؛ بین وجود ّ
شر و بین رحیم و مهربان بودن خداوند ،جمعبندی صحیحی
داشته باشند .و در سیاق این مسَٰله در میان تمامی صفات خداوند روی صفت
رحمت خداوند زوم کردهاند و از صفاتی دیگر وی مانند حکمت و عزت و ع مت
غافلند یا آن را نادیده میگیرند.
ایاان سااؤال از ناحیااه فلساافی و شاارعی ،حا رف و حاادیض در مااوردش زیاااد بااوده و آث ااار
زیادی در موردش نوشته شده است .در ادامه ،قواعدی مخت ر را بیان میکنم که
َ
در پرتااو آن میتااوان موضااوع شار را بفهماایم .ا ّماا قباال از آن ،سااؤالی را متوجااه شااخص
م حد میکنم:
وقتاای کااه بااه خاادا کااافر شاادی آیااا شاار در جهااان تمااام میشااود؟ آیااا کشااتارها متوقااف
میشود؟ آیا سیلها و آتشفشانها و زلزلهها تمام شده است؟
و آن طاغیا ااان قاتا اال مجا اارم ،کا ااه خا ااون ها ازاران و بلکا ااه ملیونها ااا بشا اار را ریختهانا ااد،
وضعیتش ااان چگون ااه خواه ااد ب ااود؟ آی ااا بع ااد از مردنش ااان تنبی ااه میش ااود؟ و آی ااا حق ااوق
م لومان از آنان ستانده میشود؟
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َ
در واقع مشااکل حقیقاای سااؤال شار ،متوجااه شااخص م حااد و باایدین اساات کااه منکاار
روز قیامت می باشد نه مؤمنی که به مسَٰلهی حسابرس ی و عااذاب و پاااداش باورمنااد
است.
َ
دیا ا اادگاه ما ا ااؤمن در برابا ا اار شا ا ار با ا اار پایا ا ااهی قواعا ا اادی منسا ا ااجم و نگرشا ا ا ی سا ا ااازنده و
مستحکم بنا شده است نه صرفا عاطفه بدون دلیل .با این توضی :
اول :هللا متع ااال ب ااه انس ااان ارادهای آزاد ،عط ااا ک اارده ک ااه ب ااه وس اایلهی آن بتوان ااد ب ااین
خی اار و ش اار انتخ اااب کن ااد .و ای اان مقتض ااای ع اادل اس اات ت ااا انس ااان براس اااس ای اان اراده
م ااورد محاس اابه ق ارار بگی اارد .هنگ ااامی ک ااه وی ب ااا ای اان اراده ک ااه ب ااه وی داده ش ااده اس اات
َ
انتخاب کند که لبکشد و خون بریزد در اینجا دیگر شر به این شخص مختار نسبت
داده میشود نه به خداوند متعال.
دوما :ن یتوانیم حکمت از وجود شر را بفهمیم ،مگاار زمااانی کااه باااور داشااته باشاایم
َ
این دنیا ،جای نقص و ابتالست نه مکانی برای پاااداش .شا ّری کااه مااا در دنیااا ماایبینیم
از بالی ااا و بیماریه ااا و ح ااواد  ،داخ اال در ای اان وص ااف ع ا امی اس اات ک ااه خداون ااد اراده
کرده دنیا مملو از آن باشد .کس ی کااه در ایاان دنیااا بااه دنبااال پاااداش و ثااواب و عقاااب
است ،س س به این خاطر که به آنها دست نیافته ،خداونااد را مااتهم میکنااد ،بااه وی
میگوییم :تو مق ود خداوند از بودن در این دنیا را نفهمیدهای.
سمموما :از ساانتهای ثاباات کا ه خداونااد در ایاان دنیااا مقاارر داشااته ،ساانت ابااتال اساات.
سنت خداوندی نیز که با حکمت وی سااازگار و همخااوان اساات ،ها ی وقاات تغییاار ن اای
کن ااد .ای اان بالی ااا اس اات ک ااه م ااؤمن را مانن ااد طالی اای ک ااه ب ااه وس اایلهی آت ااش خ ااالص ش ااده
اس اات ،پ اااال ش میکنا ااد .بالی ااایی ک ااه بسا اایاری از م ااردم را ب ااه سا ااوی پروردگارش ااان با اااز
میگردان ااد و از گناه ااان پاکش ااان میکن ااد و س اابب ره ااایی بسیاریش ااان از آت ااش جها اانم
است.
چهارم م ا :در چیزه ااایی ک ااه ّ
شرش ااان م اایدانیم ،حکمته ااایی وج ااود دارد ک ااه ش اااید در
وهلهی ّاول برایمان پنهان باشد.
به عنوان مثال :وقتی کااه خضاار ،کشااتی را سااوراخ کاارد حکماات کااارش را بارای موسا ی
توض اای ن ااداد .با ارای هم ااین موسا ا ی ب ااا ح ااالتی انکا ااارآمیز گف اات( :آیم ما کش ممتی را س مموراخ
ک ممردی ک ممه مس ممافر انش را غ ممر کن ممی؟)[الكه ااف .]71 :بع اادها وقت اای موس ا ی س اابب ک ااار
خضر را فهمید برا ش مشخص شد که این کارش خیاار بااوده اساات .چااون ایاان کشااتی

103

متعلب به افراد مسکینی بود کااه در دریااا کااار میکردنااد و پادشاااه نااا ی هاام بااود در آن
زم ااان ک ااه ه اار کش ااتی خ ااوبی ک ااه دس ااتش میافت اااد را ت ا احب میک اارد .خض اار خواس اات
کشتی را به طور جزئی معیوب کند تا پادشاه کشتی سالم را ت احب نکند.
در زنا اادگی ما ااا نیا ااز ایا اان ما ااوارد زیا اااد اسا اات .با ااا چیزها ااایی روبا ااه رو میشا ااویم کا ااه تا ااالش
ماایکنیم بااه دسااتش آوریاام بااا ایاان ت ااور کااه نهایاات خوشاابختی و آرامااش در آن اساات.
ول اای وقت اای ف اراهم میش ااود ،مش ااخص م اای ش ااود ک ااه واقعی اات چی ااز دیگ ااری اس اات .و تم ّن اا
م اایکنیم کا ااه ای کا اااش روی ن ا اایداد .چا ااه افا اراد زیا ااادی کا ااه تم ّنا اای داشا ا ن فرزنا اادی را
میکردن ااد و وقت اای خداونا ااد ب ااه آن ااان فرزنا ااد عط ااا ک اارده ،هما ااین فرزن ااد در دنی ااا سا اابب
خسااتگی و درماناادگی و بی ااارگیش ماای ش ااود .تااا ج ااایی کااه آرزو میکن ااد ای کاااش عق اایم
میب ااود .ارزی ااابی ّاولی ااه م ااا ب ارای خی اار و ش اار ارزی ااابی ه ااای صدرص ااد حقیق اای و مطلق اای
نیستند.
َ
خداونا ااد شا ا ّار محا ااض را ن یآفرینا ااد .چیا اازی را ک ا ااه در ابتا اادای اما اار ش ا ار با ااه ن رم ا ااان
میرسااد ،اگاار ک اای خااوب بااه آن دقاات کنیااد میتااوانیم جااوانبی از خیاار درآن بیااابیم .ا ّماا
ش اارط نیس اات حتم ااا آن را در ای اان دنی ااا مش اااهده کن اایم .ش اااید ب ارای ه اادفی بزرگ اار در
قیامت به تأخیر بیافتد.
از مراجع مهم در این باب میتواند به کتاب «معضل شر و وجود هللا» نوشته دک ر
«سامی عامری» اشاره کرد.
سؤال سوم :چرا هللا متعال دعای بعضکی ازمردم را ااابت ن یکند؟
اول :هللا متعا ااال آزما ااا ش میکنا ااد و ما ااورد آزما ااا ش قا ارار ن یگیا اارد و مبا ااتال میکنا ااد و
م ااورد اب ااتال ق ارار ن یگی اارد .کس ا ی ک ااه ب ااا ح ااالتی آزما ش ا ی از خ اادا چی اازی را درخواس اات
میکند ،با اوامرش مخالفت کرده است.حال چگونه توقع اجابت دارد؟
دومما :هللا س اابحانه وتع ااالی دع ااای بس اایار از م ااردم را اجاب اات ک اارده اس اات و ای اان چی اازی
است که ما در وجود خودمان و افراد پیرامونمان مشاهده میکنیم.
س ااؤال ص ااحی ای اان اس اات ک ااه ب رس اایم :چا ااه م ااوان ی وج ااود دارد ک ااه باع ااض ش ااده تا ااا
اجاب اات دعاهایما ا ان ب ااه ت ااأخیر بیافت ااد؟ ای اان س ااؤال باع ااض میش ااود ک ااه آدم در وج ااود
خااودش بااازنگری داشااته و بااه دنبااال خطااای نهفتااه و اصااالح حااال باشااد .و تالشااش را
ب ارای تق اارب ال اای هللا چن ااد براب اار کن ااد .و بای ااد مطم اامن باش اایم آن ااه خ اادا برایم ااان ت اادبیر
میکند به ر از آن چیزی است که ما برای خودمان تدبیر میکنیم و میاند شیم.
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س مموما :م ااا ادل ااهای عقل اای و قط اای داری اام ک ااه دال ب اار ض اارورت وج ااود خ ااالب اس اات و
هم ن ا ااین دال ب ا اار کم ا ااال حکما ا ا ت و علم ا ااش .هنگ ا ااامی ک ا ااه ن ا اازد ع ا ا ّادهای ای ا اان قض ا اایه
ّ
مشکلس اااز -عن اای ع اادم اجاب اات دع ااا -ب ااا ای اان ادل اهی اض ااطراری تع ااارض پی اادا میکن ااد،
ّ
ضاارورت عقلاای ایاان را باار عقااال ایجاااب میکنااد کااه ادل اهی قااوی تاار را مقاادم بداننااد و
مسَٰلهای که فهمش مشکل است را بر اساس مسَٰله واضح و روشن ،تفسیر کننااد.
واین قضیهای بدی ی و ثابت است.1
چهممارم :طلااب جوانااب حکماات در تااأخیر اجاباات دعااا .علاام محاادود انسااان ،منجاار بااه
محاادودیت چشاامانداز وخواسااتههای آدماای میشااود .چااه بساایار دعاهااایی کااه اجاباات
نشده است ولی بعدها جانب خیر آن برایمان مشخص شده است.
ا ممنجم :ا ّم اام اب اان ق اایم میفرمای ااد« :ادعی ااه و ا ک ااار ب ااه م زل ااهی س ااالح هس ااتند .ک ااارایی
س ااالح وابس ااته ب ااه ح اااملش اس اات ن ااه فق ااا ب ااه لبرن اادگیش .ه اار وق اات س ااالح شخصا ا ی
سالحی کاااملی باشااد و عیباای در آن نباشااد و ساااعد شااخص هاام ساااعدی قااوی باشااد و
مان ی هم نباشااد ،قطعااا ضااربات باادی بااه دشاامن وارد خواهااد کاارد .وهاار وقاات یکاای از
این شرایا سه گانه تخلف کند ،تأثیر آن هم از بین می رود».2
ششم :باید ن و موجود دیگر مربوط به این مسااَٰله را گااردآوری کاارده و بااه یااک
بخش اکتفا نکنیم .خدایی که فرموده است( :ادعونی وسااتجب لکاام) :مارا بخوانیااد تااا
دعایتان را اجابت کنم .همان کس ی است کااه فرمااوده اساات( :ولنبلااونکم) :حتمااا شااما
را مورد آزما ش قرار خواهم داد.
کس ی که از دعا این را فهمیده باشد که فقا سنت ابتال بارای بشاار اساات ،نصا ی را
گرفت ااه و دیگ ااری را ره ااا ک اارده اس اات .هم ن ااین در ح اادیض ص ااحیحی آم ااده ک ااه پی ااامبر
میفرمای ااد« :دعاهایتممان اسممتجابت میش ممود مم ادامی کممه عجل ممه نکنیممد» .ای اان ح اادیض
بیااانگر مسااَٰله مه اای اساات از شااروط اجاباات دعااا و آن عاادم عجلااه کااردن در اجاباات
آن است.
ّاما اینکه م حدین وجود خدا را منکر میشوند به ادعای عاادم اجاباات شاادن دعاهااا
در جوابشا ااان میگا ااوییم :با ااه فا اارض کا ااه هللا متعا ااال دعاها ااا را اجابا اات ن یکنا ااد .اینکا ااه
مستلزم عدم وجود وی نیست.
 - 1این نقطه برگرفته از پاسخ به سوالی توسط شیخ سلطان عمیری است.
 - 2الداء والدواء (ص. )26
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سؤال چهارم :چ ونه بین مسئله قحاۡ و قدرو بین عذاب کافربه خاطر ک رش
امعبندی ی ی داشته باشیم؟
َ
مس ا ااَٰله قض ا ااا و ق ا اادر از مس ا ااائل ش ا اارعی نقل ا اای اس ا اات ک ا ااه تفاص ا اایلش بای ا ااد از خ ا ااود
شریعت اخذ شود .عقل هم در آن مشارکت دارد از این جهت که در واقع عملاای ایاان
را ا س میکن ااد ک ااه انس ااان در ت اامیمهایی ک ااه ب ارای زن اادگیش میگی اارد ،دارای اختی ااار
اس اات .بس اایاری اوق ااات غل ااا و خل ااا فه اام در ای اان ب اااب ،ب ااه خ اااطر رب ااا دادن معن ااای
قاادر بااا معنااای َجباار پاایش میآیااد و ایاان صااحی نیساات .چارا کااه خداونااد بارای بناادهاش
فع اال و مش ااییت و اراده ثاب اات ک اارده اس اات ک ااه در براب اار آن بازخواس اات میش ااود و اگ اار
این اراده واق ی ن یبود ،دیگاار فایاادهای در فرسااتادن پیااامبران و نااازل کااردن کتابهااا
ن یماند .چرا که پیااامبران بارای ایاان مبعااو شاادهاند کااه مااردم را یااادآور شااوند .کسا ی
که اجابت کند مأجور بوده و کس ی هم خودداری کند ،مستحب عقاب خواهد بود.
ح ااال اگا ر بش اار ارادهای نداش ااته باش ااد ک ااه مح اال ای اان هم ااه ت ااذکر و پ اااداش و عق اااب
باشد ،قطعا این کارها بیهوده و عبض میباشد که خدا از این م زه است.
در عااین حااال ایاان مشاایئت بشااری داخاال در ساانت اسااباب اساات کااه خداونااد در ایاان
هستی به ود عه نهاده است .خداوند خود به وجود آورنده و لمرید این اسباب اساات.
همانگونا ااه کا ااه ازدواج را سا ااببی با ارای وجا ااود فرزنا ااد قا ارار داده اسا اات و آتا ااش را سا اابب
سوزاندن و آب را برای رفع تشنگی .به همین گونه اراده را سببی برای قیام عمل قرار
داده و عم اال را ه اام س ااببی ب ارای داخ اال ش اادن ب ااه بهش اات ی ااا آت ااش جه اانم .و هم ااهی ای اان
اس ااباب ات ااا مس ااتقل از اراده خداون ااد نیس ااتند ،بلک ااه تح اات مش ااییت وی ب ااوده و اگ اار
بخواهد اثر آن را غیر فعال میکند همانگونه که در برابر آتش ابراهیم اینگونه کرد.
َ
موضااوع قا َدر متعلااب بااه حکماات ال اای اساات .آدماای ن یتوانا د بااه حکماات ال اای احاطااه
پی اادا کن ااد .ب ارای هم ااین از عل اای  س ااخنی وارد اس اات ک ااه میفرمای ااد« :ق اادر سا ا ّری از
اسرار ال ی است» .روش صحی برای برخورد بااا قضاایه قاادر ،تساالیم شاادن در براباار
اخبااار خداونااد در مااورد قضااا و قاادر و اعط ااای اختیااار بااه انسااان و اثبااات اراده ب ارای
وی ،میباشد .این تسلیم هم مبنی بر مقدمااهی ایمااان بااه خداونااد اساات .و ایاان ایمااان
هم با دالیل قاطع عقلی ثابت است .س تسلیم شدن در اینجا بر پایهی دالیل عقلی
آن جا بنا میشود  .وهللا اعلم
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از مراجا ااع مها اام در ایا اان با اااب میتا ااوان با ااه کتا اااب «شا اافا العليا اال فا ااي القضا ااا والقا اادر
والحكم والتعليل» ّامام ابن قیم اشاره کرد.
باب دوم :شبهاتی ایرامون قرآن کریم
این شبهات دو دسته هستند:
دستهی اول :تشکیک دردرستی نس ت آن به خداوند
ب ا ااا توج ا ااه ب ا ااه ارتب ا اااط و ت ا ااالزم می ا ااان برهانه ا ااای نب ا ااوت و برهانه ا ااای درس ا ااتی ق ا ارآن،
سااخنگف ن از برهانهااای درسااتی ق ارآن را بااه ف اال بعاادی (سااوم) موکااول ماایکنیم تااا
به همراه براهین نبوت از آنها بگوییم.
دستهی دوم :ادعای واود اشتباه درقرآن
اشتباهاتی که مخالفین ادعا میکنند ،سه نوع هستند:
 -1لغوی.
 -2عل ی.
 -3تناقض میان آیات.
نوع اول :اشتباهان لَوی ین وی
چهار جواب را برای تمامی شبهاتی که در این باره وجود دارند ،کر میکنم:
اوال :نهایت چیزی که این افراد شبهه افکن در ای رسیدن به آن هسااتند ،ایاان اساات
کااه بگوینااد :ق ارآن را محمااد  ساااخته و از سااوی خداونااد نیساات ،زی ارا اگاار از سااوی
خداوند بود ،نباید اشتباهات نحوی در آن یافت میشد!.
در پاس ااخ میگ ااوییم ک ااه ح ّت ای اگ اار ق ارآن ک ااریم از س ااوی خداون ااد ن اای ب ااود  -حاش ااا ک ااه
چن ااین باش ااد ،-ب اااز ه اام امک ااان نداش اات ک ااه اش ااتباهات نح ااوی در آن یاف اات ش ااود؛ زی ارا
زب ااان ق ااریش آن زم ااان ،ات ااا در زب ااان عرب اای حج اات ب ااوده و تف اااوتی ن اادارد ک ااه ص اااحب
س ااخن محم ااد  ی ااا ح ّت ای عتب ااه ب اان ربیع ااه ی ااا ولی ااد ب اان مغی ااره باش ااد !.ااس اگ اار نس اابت
س ااخنی ب ااه ابوجه اال ثاب اات گ ااردد ،مح ااال اس اات ک ااه در آن اش ااتباه نح ااوی وج ااود داش ااته
باشد!.
دومما :قواعااد نحااو ،ااس از قارآن تاادوین شااده نااه پاایش از آن .و تاادوینش بااا اسااتمداد
از خط اااب عرب اای آن دوره و مرحل ااهی پیش ااین ص ااورت گرفت ااه اس اات .ااس قواع ااد نح ااو،
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برگرفت ااه از ق ارآن ک ااریم ،اش ااعار ع اارب ج اااهلی و ن ااو ع اارب و لغ ااات حف ش اادهی
آنااان بااوده ،و ایاان علمااای نحااو هسااتند کااه بااه قارآن و شااعر بارای قواعااد نحااو اسااتناد
میکنند ،نه اینکه به عکسش عمل کنند.
سم مموما :قبایا اال عا اارب ،لتجا ااههای گون ا اااگونی داشا ااتهاند کا ااه گاها ااا در قواعا ااد اعراب ا اای
متفا اااوت هسا ااتند و علما ااای نحا ااو اینها ااا را «لغا ااات» مینامنا ااد و آن را خطا ااا و اشا ااتباه
ندانس ااته ان ااد ،بلک ااه ای اان لغ ااات را ص ااورتهایی از زب ااان ع اارب میدانن ااد .ب ارای نمون ااه،
م اایبینیم ک ااه بعز ا ی از قبای اال ع اارب ،هم ااواره ب ااه مثن اای ،چ ااه مرف ااوع و چ ااه من ااوب ی ااا
مجرور باشد ،الف میدهند؛ «ابن عقیل» در «شرح الفیهی ابن مالک» گفته است:
«م نف آورده که مثنی و آن ه بدان م حب است در حال رفع الف و در حال ن ب
و جر یا میگیرند و این قول مشهور در زبان عرب استّ ،اما بعزا ی از عاارب مثناای و
هرچه بدان م حب شود را مطلقا با الف میآورنااد و میگوینااد :جااا الزیاادان کالهمااا و
رویت الزیدان کالهما ومررت بالزیدان کالهما»1.
عالم ا ااه «محم ا ااد مح یال ا اادین عبدالحمی ا ااد» در «منحا ا الجلی ا اال بتحقی ا ااب ش ا اارح اب ا اان
عقی اال» م اای فرمای ااد« :ای اان ،لغ اات کنان ااه ،بنیح ااار ب اان کع ااب ،بنیعنب اار ،بن اایهجیم و
گروهی از َٰ ربیعهی بن وائل ،زبید ،خثعم ،همدان و عذره میباشد ،و آیهی:
َٰ َ َ
ا
ۡ ن َهذن ل ََٰسح ََٰرن [ طه ]63 :مسلما این دو ین ر اادوگرند.
و نیااز س ااخن پیااامبر « ال وت اران فااي لیل ا » 2از ای اان باااب اس اات ،و شاااعر نی ااز از هم ااین
جهت گفته است:
دعته لی هاب ال راب عقیم
تزود منا بین و ناه طعن
ماایبینیم کااه حااب «هااذان ،وتاران و و ناااه» بنااا باار لغاات مشااهور عاارب ایاان اساات کااه بااا
یا بیایند ،زیرا اولی اسم هن و ّ
دومی اسم ال اساات کااه هاار دو بایااد من ااوب باشااند ،و
س ا ا ّاومی ب ا ااا اض ا ااافهی ن ا اارف پ ا اایش از خ ا ااود در موض ا ااع مج ا اارور میباش ا ا د ،و ای ا اان آی ا ااه
تخریجات دیگری نیز دارد» 3که هرکه خواهان بود ،به این کتاب مراجعه کند.
هم نا ااین ا ّما اام لغتشا ااناس و متخ ا ااص« ،احما ااد با اان فا ااارس» ( 395ه ا اا) در کتا اااب
«ال احب في فقه اللغ » فرموده است« :ف لی دربارهی تفاوت لغات عرب:
تفاوت موجود در لغات عرب ،چند نوع است:
 . 1شرح ابن عقيل ،ج  ،1ص 58
 . 2سنن ابی داود ( ،)1439البانی ان را صحیح میداند.
 . 3شرح ابن عقیل با منحة الجلیل ،ج  ،1صص 57-58
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َ
یکی :تفاوت در حرکات است مانند «نستعین» و «نستعین» با فاات و کساار نااون ،کااه
فرا گفته است :در لغت قریش مفتوح اساات ،ولاای اسااد و دیگاران آن را بااا کساار نااون
میگویند.
َ
ْ
ش ا ا ااکل دیگ ا ا اار :تف ا ا اااوت در حرک ا ا اات و س ا ا ااکون ،مانن ا ا ااد «معک ا ا اام و معک ا ا اام»» سا ا ا ا س
صورتهای مختلفی از تفاوتها را کر کرده ،تا بااه اینجااا رساایده اساات« :از جملااهی
آنهااا ،تفاااوت در اعاراب اساات؛ ماننااد «مااا زیا َاد قائمااا» و «مااا زیا َاد قااائم» و « ّن هااذین» و
« ّن هذان» که در لغت بنیحار بن کعب با الف میآیند و نیز شاعر گفته است:
دعته لی هاب ال راب عقیم»1
تزود منا بین و ناه طعن
چهارم .اشااتباهاتی کا ه بااه خیااال ماادعیان آمااده ،در آسااانترین بخشهااای زبااان عرباای
است؛ همه میدانند که اسم « ّن» من وب است و معطوف باار من ااوب ،من ااوب
میشود و کودکی کااه درس عرباای بخوانااد هاام اینهااا را میدانااد؛ ااس آیااا عاقالنااه اساات
کااه کتااابی بااا ایاان همااه بیااان و ف اااحت در چنااین اشااتباهات سااادهای بیفتا د؟! معلااوم
است که چنین سخنی ،از حدود عقل خارج است!2.
ب ارای نمونااه ،مع رض ااان میگوینااد ک ااه در سااورهی مائااده اش ااتباه نحااوی وج ااود دارد و
آن ا ااه بایا ااد من ا ااوب باشا ااد را مرفا ااوع آورده اسا اات ،آن ها اام ایا اان آیا ااه کا ااه  :هن ٱ هلا اذ َ
ين
ين َه ا لاد ْوا َوٱل هَٰ ابو َن َو ه
َ َام لن ا ْوا َوٱ هل اذ َ
ٱلن ََٰ ا َر َٰ [ ا ائ اادة .]69 -همان مما کس ممانیکه ایم ممان
آوردهاند ،و کسانیکه یهودی هستند ،و صابئان و نواری.
َٰ َ
اشکالشان این است که چرا َ وٱل ه بون  به صورت مرفوع آمده ،حااال آن کااه باار
اس اام ن ک ااه من ااوب باش ااد ،عط ااف ش ااده اس اات؟! در ج ااواب میگ ااوییم ک ااه در ق ارآن
کا ااریم دو آیا ااهی شا ا بیه با ااه ایا اان آیا ااه وجا ااود دارد کا ااه در ها اار دو «ال ا ااابَٰین» با ااه شا ااکل
من ااوب آم ااده اس اات .عن اای هما ااان چی اازی ک ااه ش ااما میگوئیا ااد بای ااد اینگون ااه میب ااود تا ااا
َٰ
ين َه ا لاد ْوا َو ه
ين َ َام لن ا ْوا َوٱ هل اذ َ
ص ااواب باش ااد  ،یک اای آی ااهی  :هن ٱ هل اذ َ
ٱلن ََٰ ا َر َٰ َوٱل ه اب َین
[البق اارة ،]62 -بهدرس ممتی کس ممانیکه ایم ممان آوردهان ممد ،و کس ممانیکه یه ممودی ش ممدند و
نواری و صابئان ی= ستاره ارستان .
 .1الصاحبي في فقه اللغة ،صص 25-26
 - 2مراد نویسندهی محترم این است که اگر بر فرض محال در قران اشتباه نحوی وجود داشت ،باید در مسائل سختتر لغت
این اتفاق میافتاد ،نه چیزهای ی که برای همگان اشکار است ،پس اینها اشتباه نیستند و مشکل در ناتوانی علمی معترضان
است ،مترجم.
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و دیگری:
َٰ
ا
ْ
ه
ْ
ين َه ا ا ا لادوا َوٱل ه ا ا اب َین َو ه
ين َ َام لن ا ا اوا َوٱل ا ا اذ َ
 هن ٱ هل ا ا اذ َ
ٱلن ََٰ ا ا ا َر َٰ [ الح ا ا ا  ،]17 :یقینم م مما
کس ممانیکه ایم ممان آوردن ممد ،و کس ممانیکه یه ممودی ش ممدند ،و ص ممابئان ی= ب ممی دین ممان و
نواری.
س قضیه ندانس ن این نیست که معطوف بر من وب ،من وب است!1
ا ّم اام «ط اااهر ب اان عاش ااور» در تفس اایر ب اازر خ ااود «التحری اار والتن ااویر» گفت ااه اس اات:
َٰ َ
«بیش ا ا ر مفسا اارینَ  ،وٱل ه ا ابون را مبتا اادا ق ا ارار دادهانا ااد و خبا اار محا ااذوفی را ب ا ارا ش
مق اادر ک اارده ان ااد م اان ب اااب تق اادیم چی اازی ک ااه حق ااش ت ااأخیر اس اات 2و خب اار « ن» ب اار آن
داللت میکند ،و اصل ن م چنین میباشااد :ن الااذین آمنااوا والااذین هااادوا والن اااری
له اام وجرهم...ال اای آخ اار ،وال ااابَٰون ک ااذل  ،و ای اان را مانن ااد س ااخن ض ااابی ب اان ح ااار
میدانند ... :فٌن وقیار بها لغریب3».
نوع دوم :اشتباهان عل ی
نوع دیگری از شبهاتی که منتشر میکنند ،این است که در قرآن کریم ،آیاتی وجود
دارد که با اکتشافات علوم طبی ی در تضاد اساات و میگوینااد کااه ایاان نشااان میدهااد
ک ااه قا ارآن از س ااوی خداونا ااد نیس اات ،زیا ارا اگ اار از سا ااوی خداون ااد باشا ااد ،نبایا ااد در آن
اشتباهی میبود!.
مثالی که برای این ادعای خود میآورند ،سخن خداوند راجع به والقرنین است:
َۡ
َ
َ ح هت َٰی َ ا َب َل َ َم ۡغر َب ه
ٱلش ۡمس َو َج َد َها تغ لر لب في َع ۡی َّلن َحمَٰ [ الکهف ]86 -تمما آن کممه
به غروب گاه آفتاب رسید ،یچنین به نورش رسید که خورشید درچشمهای َگل
آلود و سیاه غروب میکند.

 - 1و گرنه در این دو ایه اخر هم باید مرفوع می امد و منصوب نمیشد .پس اشکال در ندانستن قواعد ابتدای ی و ساده نحو
نیست بلکه این متفاوت عمل کردن در نصب کلمه ای که باید مرفوع میشد سببی بالغی و نک ته ای حکیمانه دارد که باید اهل
تامل و تدبر ان را بیابند .مترجم
 - 2منظور این است که ای ه اینگون ه معن ا میش ود :یقین کا کس انیکه ایم ان اوردن د ،و کس انیکه یه ودی ش دند ،و ص اببن ( ب ی
دینان) و نصاری ،اجر و پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ است .و صابئیان نیز به همینطور ( .والصابئون کذلک) .در اینجا
باید الصابئون بعد از اتمام کلمات قبلی می امد و لی در وسط الفاظی قرار گرفته که بنا بر حرف َّان منصوب شده اند ولی چ ون
صابئون مربوط به این جمله نیست و قرار است مبتدای جمله تازه ای باشد منصوب نش ده .فق ط حق ش ای ن ب وده ک ه ب ا ت اخیر
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
گوشه های ی از ان را ذکر کرده اند .مترجم
 . 3التحریر والتنویر ،ج  ،6ص 270-271
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و میگویند که چگونه ممکن است که خورشید در چشمهای ،در زمین فرو رود ،با
آنکه علوم جدید اثبات کرده که خورشید از زمااین بساایار بزر تاار بااوده و نیااز بساایار
دور است!.
ّ
ایاان شاابهه اگاار چااه بساایار سااخیف اساات ،ام اا باار بعز ا ی از جوانااان اثاار گذاشااته و
ن رانیها و م حدان عرب آن را ترویج میکنند!.
پاسخ به چند صورت ممکن است:
اول :خداونا ااد نگفتا ااه کا ااه خورشا ااید در چشا اامهای تیا ااره غا ااروب میکنا ااد ،بلکا ااه آن ا ااه
َۡ
والقرنین دیده را توصیف کرده و فرموده اسااتَ  :و َجا َد َها تغا لر لب ،عناای در نگاااه او
چنین بااوده ،همااانطور کااه مااا هاام میگااوییم :ماااه از شاات کااوه برآمااد! ماااه در حقیقاات،
بیرون از زمین و دور استّ ،اما در نگاه ما از شت کوه برآمده و یا پنهان میشود!.
دوم :بسا اایاری از پیشا ااوایان تفسا اایر قا اادیم ،پا اایش از اینکا ااه ماهوارهها ااا پدیا ااد آینا ااد و
تلسکوپهای جدید ساخته شوند ،بیان کردهاند که مراد از این آیه ،من رهای بوده
کااه بیننااده دی ااده نااه اینکااه در حقیق اات چنااین باش ااد! ب ارای مثااال اب اان کثیاار (م  774ه اا)
فرم ااوده اس اات « :عن اای خورش ااید را در ح ااال غ ااروب در دری ااا دی ااد و ه اارکس ب ااه س اااحل
برس ااد ،خورش ااید را چن ااین میبین ااد؛ انگ ااار ک ااه در دری ااا غ ااروب میکن ااد و پ ااایین م اایرود،
درحالی که خورشید در فلک چهارم قرار دارد و از آن جدا ن یشود!».1
قرطبی نیااز سااخنان گروهاای از مفساارین را آورده اساات وماای فرمایااد« :قفااال گفتااه کااه
بعزا ی از علمااا فرمودهانااد کااه :ماراد رساایدن والقاارنین بااه مشاارق و مغاارب خورشااید
نیس ا اات ،ک ا ااه ب ا ااه ج ا اارم آن رس ا اایده باش ا ااد ،زی ا ارا خورش ا ااید ب ا ااا آس ا اامان ،پیرام ا ااون زم ا ااین
میگا ا ااردد ،بیآنکا ا ااه با ا ااه زما ا ااین ب سا ا اابد ،و خورشا ا ااید بزر تا ا اار از ایا ا اان اسا ا اات کا ا ااه در
چشمههای زمین داخاال شااود ،بلکااه چنااد براباار زمااین باازر اساات .ماراد ایاان اساات کااه
والق اارنین ب ااه انته ااای آخ اارین منطق ااه آب اااد از جه اات مغ اارب و مش اارق رس ااید و دی ااد ک ااه
آفت اااب در چش اامهای تی ااره ف اارو م اایرود .مانن ااد اینک ااه م ااا میبن اایم ک ااه خورش ااید وقت اای ب اار
یک زمین صاف میتابد انگار داخل زمین شده است ».2
بیضاوی نیز در تفسیر این آیه گفته است« :شاید به ساحل اقیانوسا ی رساایده و آن
را چنااین دی ااده و در من اارهای کااه مش اااهده ک اارده ج ااز آب نبااوده ،ب ارای هم ااین خداون ااد
 . 1تفسیر ابن ک ثیر ،ج  ،5ص 511
 . 2تفسیر القرطبي ،ج  ،2ص 370
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فرموده است {وجدها تغرب} :اینگونه آن را یافت که انگار در چشمه غااروب میکنااد.
و نفرموده «کانت تغرب» :عنی غروب میکرد در چشمه1.
در تفساایر جالل ااین ه اام آم ااده اس اات« :غااروب خورش ااید در چش اامه ،در نگ اااه او ب ااوده،
وگرنه خورشید از دنیا [=زمین] بزر تر است»2.
ااس م اایبینیم ک ااه ای اان موض ااوع در دورانه ااای گذش ااته ه اام بس اایار روش اان و آش ااکار
بوده است.
هم نااین یکاای دیگاار از آیاااتی کااه ادعااا کردهانااد بااا علاام روز مخااالف اساات ،ایاان قااول
خداوند هاست َ :ه ۡ َۡ
َ
َ و له َو ٱلذق مد ٱ رض [ الرعد ]3 :و او ک کی است که زمین را گسترد.
ل
و میگویند که این آیه با کروی بااودن زمااین کااه جدیاادا کشااف شااده در تضاااد اساات!
ل
در حقیق اات ای اان چی اازی ج ااز ن ااادانی نیس اات ،زیا ارا کا اروی ب ااودن زم ااین مطل ااب جدی اادی
نیساات و از دیرباااز شااناخته شااده بااوده ،تااا جااایی کااه علمااای اسااالم باار درسااتی آن نقاال
اجماااع کردهانااد! .اباان حاازم بیااان داشااته کااه « حتاای یکاای از پیشااوایان اسااالم کااه الیااب
ایاان باشااد او را پیشااوای علاام بگوینااد هاام کرویاات زمااین را انکااار نکاارده و یااک کلمااه هاام
از یک اای از آن ااان در ای اان ب اااره ب ااه ثب ااوت نرس اایده ،بلکا ه ب اراهین قرآن اای و ح اادیعی نش ااان از
کرویبودنش دارند»3
قرنهااا پاایش جااواب دادهانااد؛ رازی در
ا ّماا ادعااای اینکااه بااا آیااه در تعااارض اساات را از
َ
َه ْ ْ َ ل
ض} با کروی بودن زمین در تضاد
تفسیر کبیر خود میگوید« :اگر بگویند که {مد ا ر
ل
اساات ،میگااوییم :تساالیم چنااین فه اای نیسااتیم ،زیارا زمااین جساام بزرگاای اساات و کارهای
که بسیار بسیار بزر باشااد ،هاار قساامت از آن ماننااد چیااز مسااطحی دیااده میشااود!»
٤.
نوع سوم :ادعای واود اشتباه درقرآن به س ب تناقض بین آیان
از جملا ااه دیگا اار اشا ااکاالت و اع راضا اااتی کا ااه م حا اادان و تشا ااکیککنندگان در اسا ااالم
مط اارح میکنن ااد ،ای اان اس اات ک ااه در می ااان آی ااات قرآن اای ،تن اااقض وج ااود دارد و تن اااقض
هم ،نقص است .س قرآن کالم خدا نیست!.
 . 1تفسیر البیضاوي ،ج  ،3ص 291
 . 2تفسیر الجاللین ،ج  ،1ص 303
 . 3الفصل في الملل واالهواء والنحل ،ج  ،2ص 78
 . 4مفاتیح الغیب ،ج  ،4ص 19
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ای اان ادع ااا ،ب اار پای ااهی مقدم ااهای فاس ااد عن اای وج ااود تن اااقض ب ااین آی ااات بن ااا ش ااده ک ااه
نادرساات اس اات و تم ااام مثالهااایی ک ااه میآورن ااد ،م ااردود بااودنش ب ارای مخاط ااب روش اان
است!.
ادعااای وجااود تناااقض قارآن از جهاال نساابت بااه داللتهااای الفاااا عرباای ماننااد عمااوم
و خ ااو و هم ن ااین جه اال نس اابت ب ااه مجم ااوع ن ااو قرآن اای و ح اادیعی ک ااه مب ااین
یکدیگرنااد ،سرچشاامه میگیاارد .مفساارین بااه بیااان آیاااتی کااه ناااهرا میااان خااود تعااارض
دارند پرداختهاند ،برای همین هرگاه چیزی شنیدی که ادعای تناااقض در آن بااود ،بااه
کتاااب تفساایر مراجعااه کاان تااا پاسااخ را بیااابی! .بعزا ی از علمااای تفساایر کتاااب مسااتقلی
در ای اان ب اااب نوش ااتهاند ک ااه از مشهورترینش ااان ا ّم اام «محم اادامین ش اانقیطی» ص اااحب
کتاب «دفع یهام االضطراب عن آق القرآن» است.
از جمله مثالهایی که میتوان زد ،مااوردی اساات کااه آن را از جااوانی م ااری و م حااد
ش ا اانیدم ک ا ااه بع ا ااد از اینک ا ااه زم ا ااانی مس ا االمان ب ا ااود ،الح ا اااد خ ا ااود را آش ا ااکار ک ا اارده و در
رسااانهها از فکاار الحااادی خااود دفاااع مینمااود .ماان از اینکااه میدیاادم چنااین مثالهااایی
حج اات اف ارادی ش ااده ک ااه اس ااالم را ره ااا میکنن ااد ،غمگ ااین میش اادم ،ه اار چن ااد ک ااه اگ اار
خداوند برای کس ی بالیی بخواهد ،هی کس ن یتواند مانع شود.
به هر صورت ،او میگفت که آیه:
ه ت َ ل ۡ ل ۡ َ ّ َ َ ل ل ْ ََٰ
ل ْ َٰ
ل
ۡ
َ و ن ت ا ۡب له ۡم َح َس ا َن َي لقول اوا َه اذه م ان عن ااد ٱَّلل و ن ت ابهم س ايَٰ يقول اوا ه اذه
َۚ ل ل
ه
ٱَّلل[ النس ااا  ]78 :و اگ ممرب ممه آنه مما ی= منافق ممان خی ممری
م ا ۡن عن ااد َك ق ا ۡل ك ا ّل ّم ا ۡن عن ااد
برسممد ،میگوین ممد :ایممن ازاان ممب هللا اسممت و اگ ممربممدی ب ممه آنهمما برس ممد میگوین ممد:
این ازاانب توست  .ب و :همه ازاانب هللا است .
با آیه َ:
َ
َ َّ َ
َ
ه
ۡ
َ
ه
َ
َ
َ
ص َاب م ۡن َح َسن فم َن ت
ٱَّلل َو َما و َ
 هما و َ
ص َاب من سيَٰ فمن نفس [ النسا ]79 :
آنهه ازنیکیها به تو رسدد ازاانب هللا است ،و آنهه ازبممدی بممه تممو رسممدد ازاانممب
خود توست.
در تعارض است؛ چگونه در آیااهای خیاار و باادی هاار دو از سااوی خداساات و در آیااهی
دیگر ،بدی از خود ماست؟!
طاعنااان در قارآن ،ایاان مااورد را تناقزا ی آشااکار میبیننااد ،و بااه خاادا سااوگند اگاار در
این کتاب ف ی و مبین تناقز ی بااود  -و حاشااا کااه در کتاااب خاادا تناااقض باشااد -بااه
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هی وجه در دو آیهی شت سر هم اتفاق ن یافتاد .1و کس ی کااه چنااین ادعااایی کنااد،
ب ااه حقیق اات س ااطحینگر و س ااادهلوح اس اات! .م اازه اس اات خ اادایی ک ااه در هم ااین س ااوره و
بلکه س از دو آیه از این آیات فرموده است:
َۡ ه َ َ َ ل ْ
ۡ ََٰ َ
ون ۡٱل لقا ۡر َ ََۚان َو َلا ۡو َكا َ
َ و َف َال َي َت َد هب لر َ
ان ما ۡن عنااد غیار ٱَّلل لوجادوا فيااه ٱختلفاا ثیاارا  ٨2
ا
[النس ا ااا  ]82 -آی م مما درق م مرآن ن یاندیش م ممند؟ ک م ممه اگ م ممرازس م مموی غی م ممرهللا ب م ممود ،قطع م مما
اختالف بسیاردرآن مییافتند.
انگار که هللا با این آیه ،جاهلی که خیال تعارض بین آن دو آیه کرده بود را آمااوزش
میدهد و بیان میدارد که اختالف و تعارض ی در این کتاب نیست!.
برای جمع میان دو آیه میگوییم :مراد از آیهی اول این است که مشاارکین بااه پیااامبر
 ف ااال ب ااد میزدن ااد و اگ اار خشکس ااالی و قحط اای رخ م اایداد -ک ااه م اراد از س اایَٰه در آی ااه
ای اان اس اات ،-ب ااه پی ااامبر  نس اابت میدادن ااد و میگفتن ااد ای اان  -نع ااو ب اااهلل -از ش ااومی
ا ش ا ااان اس ا اات ،ا ااس خداون ا ااد ب ا ااه آنه ا ااا گف ا اات :مق ا ا ّادر ک ا ااردن خشکس ا ااالی و قحط ا اای ،و
هم نین برکت و گشا ش همگی از جانب خداوند است.
ا ّما اا ما اراد از آیا ااهی ّ
دوم ایا اان اس اات کا ااه :هرخیا ااری با ااه م ااردم برسا ااد ،فضا اال خداونا ااد و
احسااان اوساات و هاار باادی کااه بااه آنهااا برسااد ،با ه ساابب کارهااای خودشااان اساات ،اگاار
چ ااه هم ااه از تق اادیر خداون ااد اس اات .ب ارای هم ااین مفس اارین میگوین ااد ک ااه ای اان آی ااه تم ااام
مسلمانان را خطاب قرار میدهد و خا پیامبر  ن یباشد.
س در این صورت ،مانند این آیه میشود:
َ َ َ ََٰ َ ل ّ ٓ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ل ۡ َ َ ۡ ل ْ َ َ
وما وصبكم من م يب فبما سبت ويديكم ويعفوا عان ثیاار [ الشااوری ]30 -و
هر مویبتی که به شما رسد ،به خاطرکارهایی است که انجام دادهایممد ،و یهللا از
بسیاری یگناهان درمیگذرد.
در نتیج ااه تعارض ا ی می ااان دو آی ااه ن یمان ااد؛ ه اار چی اازی از ن اار قض ااا و ق اادر از جان ااب
خداون ااد اس اات و در ع ااین ح ااال از جمل ااه دالی اال م اایبتها و مش ااقتها ،اعم ااال ب اادی
است که مرتکب میشویم.
در پای ااان ،یک اای از کتابه ااای مفی ااد در ای اان ب اااب را معرف اای م اایکنیم ک ااه کت اااب« :ت زی ااه
القرآن الکریم عن دعاوی الطاعنین» اثر منقذ سقار میباشد.

 - 1چون این دو ایه ای که میگویند در بینشان تناقض وجود دارد  78و  79سوره نساء است.
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باب سوم :شبهاتی دربارهی ایام ر 
این شبهات ،دو نوع هستند:
 )1ایجاد شک در نبوت ا شان
 )2خردهگرف ن به سیره و زندگانیشان
از جملااه مشااهورترین مااواردی کااه از سااوی اسالمسااتیزان مااورد طعنااه قارار میگیاارد،
ازدواج ا ش ااان ب ااا عائش ااه و ص اافیه ،چن ااد زن اای ا ش ااان ،حادث ااهی بنیقری ااه و لع ا َرنیین
است.
در ج ا ااواب ن ا ااوع اول از ش ا اابهات ،بای ا ااد ب ا ااا دالی ا اال عقل ا اای و نقل ا اای ب ا ااه اثب ا ا ات نبوتش ا ااان
پرداخ اات و بس اایاری از دانش اامندان عل ااوم اس ااالمی ب ااه ای اان جان ااب اهتم ااام داش ااتهاند،
هرچند که بیش ر بر معجزات حس ی و امور خارقالعاده تکیه کردهاند.
در حقیقت جمعکردن دالیل عقلی و نقلی با هم ،کاملترین نوع احتجاج واسااتدالل
اس اات ،خ وص ااا اینک ااه در ق ارآن ،دالی اال عقل اای ب ارای اثب ااات نب ااوت ک اار ش ااده اس اات .و
بساایاری از علم ااای دی اان مانن ااد غزال اای در «ا نقااذ م اان الض ااالل» و اب اان تیمی ااه در «ش اارح
ا صبهانی » و «النبوات» گفتهاند که دالیل و براهین پیامبری محمد  منح اار در
معجزات حس ی خارقالعاده نیست ،بلکه انواع گوناگونی دارد.
بایااد ایاان نکتااه را هاام یااادآور شااویم کااه مااردم در بااه دساات آوردن یقااین از ایاان دالیاال،
متف اااوت هس ااتند؛ بعزا ا ی از آنه ااا ب ااا یک اای ه اام یق ااین حاص اال ک اارده و بعزا ا ی دیگ اار ب ااا
مجموعشااان بااه یقااین میرسااند .البتااه هاای انسااان عاقاال و من اافی شااک ن یکنااد کااه
مجموع دالیل نبوت محمد  افادهی قطع و یقین میکنند.
در اینجا به بعز ی از این دالیل و براهین اشاره میکنیم:
اول :دلیل راست ویی و اخال ایشان:
«معلوم است که فرد مدعی نبوت ،از به رین و کاملترین مردم و یااا از سااتترین و
ن اااقص ترین آنهاس اات؛ ح ااال چگون ااه ممک اان اس اات ک ااه به اارین م ااردم ب ااا ب اادترین م ااردم
اش ااتباه گرفت ااه ش ااود؟! .هرگ ااز نب ااوده ک ااه دروغگ ااویی ادع ااای پی ااامبری کن ااد ،مگ اار اینک ااه
نا ااادانی و دروا و فجا ااورش آشا ااکار شا ااده و چیرگا اای شا اایطان با اار او روشا اان با ااوده ،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».
و به عبااارتی دیگاار« :ماادعی نبا وت ،یااا راسااتگوترین مااردم و یااا دروغگااوترین آنهاساات و
وضا ا ااعیتش تنها ا ااا با ا اار جاها ا االترین افا ا اراد پوشا ا اایده میمانا ا ااد .بلکا ا ااه قا ا ارائن حالشا ا ااان،
معرفیش ا ااان میکن ا ااد .و ش ا ااناخ ن ف ا اارد راس ا ااتگو از دروغگ ا ااو در غی ا اار از ادع ا ااای نب ا ااوت
راههای بسیاری دارد ،چه رسد به ادعای نبوت؟!»
ای اان دو عب ااارت از اب اان تیمی ااه 1و اب اان وب اای الع ااز حنف اای( 2رحمهم ااا هللا) دالل اات عقل اای
واق ی بسیار زیبایی دارند .ادعای نبوت ،ادعای خباار معیناای اساات کااه صاااحب خباار یااا
راسا ااتگو و یا ااا دروغگوسا اات ،و جا اادا کا ااردن ایا اان دو در ادعاها ااای با اازر بسا اایار آسا ااان
است و خدعهی در آن پوشیده نخواهد ماند!.
شااناخ ن ساایرهی محمااد  و احااوال ا شااان نشااان میدهااد کااه ممکاان نیساات کااه در
ادع ااای نب ااوت دروغگ ااو ب ااوده باش ااند ،زی ارا دوس اات و دش اامن ب ااه اینک ااه ص اااحب اخ ااالق
کام اال و ج ااوانمردی و ّامان ااتداری ب ااوده ،ش ااهادت دادهان ااد و از ق اادیم ب ااه ای اان اوص اااف
شناخته شده بوده است .برای همین اگر کتابهااای دشاامنان اسااالم و شاابههپردازان
را زی ا اار و رو کنی ا ااد ،طعن ا ااههایی مرب ا ااوط ب ا ااه بعز ا ا ی از اعم ا ااال ا ش ا ااان میبینی ا ااد  -ک ا ااه
پیااامبر از تهمتها شااان بااری هسااتند ، -ا ّماا چیاازی کااه بااه راسااتگویی ا شااان خدشااه
زند را ن ییابید ،و این اع راف ضمنی اسالمستیزان به راستگویی پیامبر  است.
پیامبر  پیش از آنکه به نبوت برسااند ،در میااان قااوم خااود در مکااه زیسااته بودنااد و
بااه راسااتگوی ّامانااتدار (ال ااادق ا مااین) لقااب یافتااه بودنااد و در ابتاادای رسااالت «از
صاافا ب اااال رفت ااه و فرمودن ااد :اگاار ب ااه ش ااما خب اار ده اام کااه لش ااکری آم ااده و میخواه ااد ب اار
شما هجوم بیاورد ،مرا ت دیب میکنید؟
گفتند :آری! تو را همواره راستگو یافتهایم!.
فرمودن ا ااد :ا ااس م ا اان ،ش ا ااما را از ع ا ااذاب ش ا اادیدی ک ا ااه پیشروس ا اات ،هش ا اادار داده و
میترسانم!».3
هم ن ااین از جمل ااه ش ااواهد راس ااتگویی ا ش ااان  آن اس اات ک ااه وقت اای اب اار سا اایاهی از
شا عات پلیدی که ّام ا ؤمنین عائشااه همساار پیااامبر  را بااه زنااا مااتهم میکاارد ،شااهر
 . 1شرح العقیدة االصبهانیة ،ج  ،1ص 138
 . 2شرح الطحاویة ،ص 109
 . 3صحیح البخاري ( )4971و صحیح مسلم ()208
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را پوشا اااند ،و پیا ااامبر  را دچا ااار آزار و حا اازن فا اراوان کا اارد ،پیا ااامبر  در مقابا اال چا ااه
ک اارد؟ اگ اار ق ارآن ک ااریم از جان ااب ا ش ااان ب ااود ،چ ارا خ ااود آی ااهای در آن زم ااان نی اااورد ک ااه
همسرش را از آن تهمت تبرئه کند و مردم مدینه آن را ت دیب کننااد؟! .بااا یاااران خااود
در آن اماار مشااورت کردنااد و علنااا خطبااه خواندنااد کااه روس فتنااه (اباان وباای) ا شااان را
درب ااارهی خانوادهش ااان آزار داده ،ب ااا ای اان ح ااال هی ی ااک از اینه ااا را ب ااه خداون ااد نس اابت
اما ؤمنین عائشه نازل گردید!.1
ندادند .س س بعدها وحی در خ و تبرئهی ّ
زمانی که وبو سفیان  به شام رفت  -و ایاان پاایش از آن بااود کااه اسااالم بیاااورد و او
سرور قااریش و رهباار آنااان باار ضا د رسااول خاادا بااود« ،-هرقاال» از او پرسااید :آیااا او را
به دروا متهم کرده بودید؟ وبو سفیان پاسخ داد :خیر! هرقل پاسخ حکیمانااهای داد
و گف اات :از ت ااو پرس اایدم ک ااه آی ااا پ اایش از آنک ااه ادع ااای نب ااوت کن ااد ،او را در راس ااتیاش
م ااتهم ک اارده بودی ااد ی ااا خی اار ،ک ااه پاس ااخ ت ااو منف اای ب ااود ،و دانسا تم شخص ا ی کا ه حاض اار
نیست به مردم دروا بگوید به طریب اولی به خدا دروا ن ی بندد!.2
خورشید در روزی که ابراهیم سر پیامبر  وفااات کاارد دچااار کسااوف شااد و مااردم
میگفتن ااد ک ااه خورش ااید ب ارای م اار اب اراهیم کس ااوف ک اارده ،ا ّم اا پاس ااخ پی ااامبر  چ ااه
ب ااود؟ آی ااا م ااردم را ب اار ای اان ب اااور تأیی ااد ک اارده ی ااا اق ااال س ااکوت کردن ااد؟ خی اار .بلک ااه می ااان
ا شان خطبهای خوانده و این اعتقاد غلا را ت حی کرده و فرمودند :خورشااید و
م ا اااه دو نش ا ااانه از نش ا ااانههای خداین ا ااد ک ا ااه ب ا ارای م ا اار ی ا ااا زن ا اادگی ه ا اای کس گرفت ا ااه
ن یشوند ، 3.س س آنان را به نماز ،استغفار و صدقه راهنمایی کردند٤.
هم نااین از شااواهد صاادق و راسا تی ا شااان آن اساات کااه قارآن را بااه طااور کاماال ابااالا
کردند ،با آنکه در آن ،آیاتی بود که عتاب نسبت به شخص ا شان به شمار میآمد،
مانند قول خداوند:
َ ع َب َ
س َو َت َو هل َٰ
[عبس ]1 -چهره درهم کشید ،و روی بر گردانید.

ى
َ
َ
و َ ع َف اا ه ل
ٱَّلل َعن ا َ ل ا َم و ن ا َات ل له ا ۡم [ التوبا ه ]43 -یای ای ممام رز هللا ت ممو را ببخش ممایدز
چرا به آنها ااازه دادی؟ز
 . 1صحیح البخاري ()2518
 . 2صحيح البخاري ()7
 . 3صحیح البخاري ( )1043و صحیح مسلم ()902
 . 4به کامل الصورة  ،2ص  46بنگرید
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َ ل َ ّ ل َ َ َ ه ه ل َ َت َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َٰ
ات و ۡز َوجا َ [ التحااریم ]1 -چ مرا چیممزی را
و  لام تح ارم م اا وحال ٱَّلل ل ا تبتا اي مرض ا
ک ممه هللا ب ممرت ممو ح ممالل ک ممرده اس ممت ب ممه خ مماطرخش ممنودی همس ممر انت یب ممرخ ممود ح ممرام
میکنی؟ز
ََ ۡ َ
ه َ َ هل َ َ ٓ َ َ ۡ َ
ل ۡ
َۡ َ َ ه
ل
ل
ۡ
ل
َٰ
و َ وتخفا ا ا ف ا ا اي نفس ا ا ا م ا ا اا ٱَّلل مبديا ا ااه وتخشا ا ا ی ٱلن ا ا ااس وٱَّلل وحا ا اب ون تخشا ا ا ه
[ا حزاب ]37 -و دردل خود چیزی را انهان میداشممتیکه هللا آن را آشممکارمیکنممد ،و
ازمردم میترسیدید درحالیکه هللا سزاوارتراستکه ازاو بترسکی.
اگاار محمااد  ب ااه راسااتی فرس ااتادهی خاادا نبودن ااد ،چ ارا بای ااد چنااین آی اااتی را بااه م ااردم
میرس اااندند؟ چ ااه چی اازی ا ش ااان را مجب ااور ک اارده ب ااود ک ااه ای اان آی ااات ک ااه م ااردم ت ااا روز
قیاماات آنهااا را میخواننااد را ابااالا کننااد ،جااز آنکااه ا شااان از جانااب آفرینناادهی خااود
مأمور به تبلی این آیات بوده باشند؟!
دوم :براهین قر آنی برراستی نبون ایام ر
همین قرآن که پیامبر  بارای مااردم آوردهانااد ،بزرگ اارین دلیاال و برهااان بارای راسااتی
نبوتشان بوده و ثابت میکند کااه کااالم خاادا اساات ،و بااا اینکااه پیااامبر  اماای بودهانااد
و خوان ا اادن و نوش ا ا ن ن یدانس ا ااتهاند و ش ا ااعر ن یش ا ااناختهاند ،ب ا ااا ای ا اان ح ا ااال ب ا ااا ای ا اان
کت اااب ،تم ااام بش ا ر را ب ااه مب ااارزه طلبی ااده و خواس ااتند ک ااه  -اگ اار خواه ااان باط االکردن
دعااوتش هسااتند ،-ماننااد آن را بیاورنااد ،یااا ده سااوره ماننااد آن بیاورنااد ،یااا یااک سااوره
بیاورن ااد .ا ّم اا مش اارکین ،جن ااگ ب ااا ا ش ااان را ب اار پاس ااخدادن ای اان تح اادی ،ت اارجی دادن ااد؛
زی ا ارا ن ا اااتوان ماندن ا ااد .و ب ا ااا وج ا ااود ق ا ااویترین انگی ا اازهی ممک ا اان ک ا ااه در آنه ا ااا ب ا ااود عن ا اای
خ ومت و دشمنی شاادید و عااار دانسا ن شکساات و مهیااا بااودن تمااامی اساابابی کااه بااا
آن بتوانند با هر کالمی بشری معارضه کنند ،هرچنااد در اوج ف اااحت هاام باشااد! بااه
حکاام اینکااه آنااان خااود در اوج ف اااحت و بیااان بشااری بودنااد .ولاای بااا ایاان حااال پیااامبر
خدا  پیششان آمده تا در مجلشان اعالن کنند:
ل ه
ۡ َ َ َ ۡ ل َ ۡ ٓ َ َ َٰ َ َ ۡ ل ْ ۡ ََٰ َ ۡ ل ۡ َ َ َ ۡ ل َن ۡ
قل لمن ٱجتمعات ٱِنااس وٱلجان علاى ون ياأتوا بمثال هاذا ٱلقار ان ال ياأتو بمثلاه
َ
َو َل ا ۡو َك ا َ
ان َب ۡع ل
ض ا له ۡم ل ا َب ۡعض نهی اارا [  ٨٨اِس ارا  ]88 -یای ایممام رز ب ممو :اگممرانممس و
ان یهمگی گرد آیند برآن که هماننممد ایممن قممرآن را بیاورنممد ،یهرگممز هماننممد آن را
نخواهند آورد ،هرچند یاور همدی ر هم باشند .
و س س میفرماید:
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ل
ۡ
ْ ل
َ و ن ل نا لات ۡم فاي َرۡجاب ّم هماا َن هزۡل َناا َع َلا َٰى َع ۡباد َنا َفا ۡأ لت ْوا ب لسا َ
ورة ّمان ّمثلاه َو ۡٱد لعاوا شا َه َدا َ م
ه
ْ
َ ه َ ل ْ َ َ ل ْ َ
ّ ل ن ه
ٱَّلل ن ل نا ا لات ۡم ََٰ
صا ادق َ
 23فا اٌن لا ا ۡم ت ۡف َعلا اوا َولا ان ت ۡف َعلا اوا فا ا هت لقوا ٱل هنا ا َار ٱلتا ا
ین
ما ان دو
َ ل ل َ ه ل َ ۡ َ َ لت ل ه ۡ ۡ ََٰ
َ
وقودها ٱلناس وٱلحجارة وعدت للكفرجن [ 2٤البقرة]23-24 -و اگممردربممارۀ آنهممه بممر
بن ممده خ ممود یم م ممد  ن ممازل ک ممردهایمد درش ممک و تردی ممد هس ممتید ،س ممورهای همانن ممد
آن بیاوریممد و گواهممان خممود را  -غیممرازهللا -فممرا خو انیممدد اگممرراسممت میگوییممد .پممس
اگم ممرچنم ممین نکردیم ممد  -و هرگم ممزنتو انیم ممد کم ممرد -ازآتشم ممکی بترسم ممید کم ممه هیم ممزم آن مم ممردم و
سن ها است ،و برای کافران آماده شده است.
ن ااه اینک ااه آن ااان پ اایش دس ااتی کنن ااد بلک ااه ای اان ق ارآن اس اات ک ااه ب ااه مب ااارزه فرا ش ااان م اای
خوانااد و ح ّتای بیشا ر از آن ،بااه آنهااا گفتااه کااه هرگااز چنااین کاااری را انجااام ن یدهنااد ،و
به ر آن است که از عذاب جهنم ب رسااند کااه حااب اساات! .ولاای تنهااا پاسخشااان ناااتوانی
بود ،واین دلیل بزرگی است که قرآن از جانب بشر نیست.
م ااورد دیگ اار ای اان اس اات ک ااه در ق ارآن ،خبره ااای غیب اای ج ااازم و ق اااط ی وج ااود دارن ااد ک ااه
جا ااای تردیا اادی در آنه ا ااا نیسا اات ،و شا ااخص دروغگ ا ااو و ما اادعی در خبا اار دادن از چن ا ااین
اموری گزافهگویی ن یکند ،زیرا اگر اتفاق نیفتد ،دلیل دروغگوییاش خواهااد بااود و
پی ااروانش ه اام او را ت اار خواهن ااد نم ااود ،خ وص ااا اینک ااه پی ااامبر  ب اادون ای اان اخب ااار
غیبی هم پیروان خود را داشتهاند و نیازی به کر چنین اخباری نبود.
یا حداقل میتوانست اخبار آینده را با صیغهای غیر جازمانه بیان کند یا با الفانی
که تأویل بردار باشد .چرا که ریسک کردن در اینجا عنی خسارت تمامی دعااوت اگاار
بااه شکساات میانجامیااد .ولاای حاشااا کااه اینطااور باشااد .همااه اینهااا وقتاای مت ااور اساات
کااه ایاان قارآن از سااوی محمااد باشااد .ولاای چااون کااالم هللا متعااال اساات تعجباای ناادارد
ّ
ک ا ااه ای ا اان وع ا ااده ب ا اازر ب ا ااا اس ا االوبی ق ا ااوی و ق ا اااطع و مؤکدان ا ااه را در آن بخ ا ااوانی ک ا ااه
میفرماید:
َ م ان َك ا َ
ان َي ل ا ٓن َون هل ان َين ل ا َر له ه ل
ٱَّلل ف اي ٱلا ٓاد ۡن َيا َوٱ ۡ خ ا َرة َف ۡل َي ۡم ا لد ۡد ب َس ا َبب َل اى ٱل هس ا َما لث امه
َّل
ل
ۡ َ َۡ ل
َ
ۡ
ل َي ۡقط ا ۡع فل َين ا ۡر َه ا ۡل لي اذه َب هن ۡي ا لد ل ۖه َم اا َٱغ اي [  1٥ح ا  .]15-ک ممکیکه گم ممان میکن ممد
که هللا او ی= ایام ر را دردنیا و آخممرن یمماری نخواهممد کممرد ،یو بممدین خمماطرعوممبانی
اس ممت پم ممس ریسم مممانی بم ممه سم ممقف یخان ممهاش بیاویزیم ممد یو خم ممود را حلم م آویم ممز کنم ممد
س ممرس آن را قط ممع کن ممد ،آنگ مماه بن ممرد آی مما یای ممن ت ممدبیرش خش ممم او را ازمی ممان خواه ممد
برد؟ز
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در ایا اان آیا ااه ما ااژده داده شا ااده کا ااه پیا ااروزی در دنیا ااا قبا اال از سا ارای آخا اارت در انت ا ا ار
پیا ااامبر خواها ااد با ااود .ایا اان کا ااالم ال ا اای(َ :ي ْن ل ا ا َر له) عنا اای پیا ااامبرش را یا اااری میدها ااد.
ضمیر به محمد برمیگردد.
هم نین این فرموده هللا متعال:
ه َ ۡ ل َ ه ۡ َ ّ ۡ َ َ ه َ ل َ ََٰ ل نَ
 نا نحن نزلنا ٱلااذ ر و ناا لا ۖه لحف او [ ٩حجاار]9-همانمما ممما قممرآن را نممازل کممردیم
ا
و قطعا ما ن هبان آن هستیم.
در این آیه چندین تأکیدات لف ی مبنی بر حف قرآن کریم وجااود داد و ایاان خبااری
از آینده است و با وجود هجمههای پیوسته دشمنان باار اسااالم ومساالمانان از همااان
ابتدای بعثت تا کنونّ ،اما ما میبینیم که این وعده محقب شده است.
هم نین از اخبار غیب قرآن این فرموده هللا متعال است که:
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ل ّ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ل نَ
ۡ
 ال ام  1لغل َب ات ٱل ا ٓار ل
وم  2ف اي ودن اظ َۚٱ رض وه ام م ان ۡبع اد غل ابهم س ايغلبو  3ف اي بض اع
س ان َین هَّلل ٱ ۡ َ ۡم ا لر م ان َق ۡب ا لل َوم ا ُن َب ۡع ا لد َو َج ۡو َمَٰ اذ َي ۡف ا َر لح ٱ ل ۡؤم لن او َن  ٤ب َن ۡ ار ه َۚ
ٱَّلل َين ل ا لر َم ان
َٱ َش ا اا لت َو له ا ا َو ۡٱل َعزج ا ا لاز ٱل ا ا هارح ل
يم [ ٥روم ]5-1ال م ممم یال م ممف .لم .م م ممیم رومی م ممان مَل م مموب
ش ممدند .درنزدیکت ممرین س ممرزمین ،و آنه مما بع ممد ازمَل مموب شدنش ممان ب ممه زودی غال ممب
خواهنممد شممد .دریظممرف چنممد سممالد اممیش ازیایممن ایممروزی و بعممد ازایممن یایممروزی
فرمان ازآن هللا است ،و درآن روزمؤمنان شادمان خواهند شد .به یسم ب یمماری
هللا ،و یهللا هر که را بخواهد یاری میکند ،و او ایروزمند مهربان است.
سؤال اینجاست :چه میشااد اگاار ایاان جنااگ روی ن اایداد؟ یااا روی ماایداد ولاای نتیجااه
به نفع ایرانیان بود؟ یا نااه! روم پیااروز میشااد ،ولاای بعااد از ماادت زمااانی کااه در قارآن بااه
آن اشاره شده یا قبل از آن؟
ّ
از دیگ اار ب اراهین قرآنا ی ،داس ااتانهای امته ااای پیش ااین اس اات ک ااه از جمل ااه بزرگ اارین
ادله است.
چ ارا ک ااه ع اارب در آن زم ااان جزئی ااات داس ااتان پی ااامبران ب ااا اقوامش ااان را ن یدانس اات و
اها اال کتا اااب ها اام بخشا ااهایی را از آن را در کتابها شا ااان خوانا ااده بودنا ااد .و خا ااود ایا اان
توافب داستانهای قرآن با بخشهایی از داستان موجود در تورات و انجیل از دالیاال
صااحت و قااوت ق ارآن اساات نااه آن ط ااوری کااه بعز ا یها گمااان میکننااد نشااانه ض ااعف
باشد .چرا که تمامی تفاصاایل قرآناای در کتابها شااان وجااود نداشاات عااالوه باار اینکااه
سیاق قرآنی مواردی را که در کتابها شان آمده ت حی میکند.
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ل
چطااور ممکاان اساات شخص ا ی ا ّم ای و بیسااواد کااه ن ااه میخوانااد و نااه مینویس ااد و در
وس ااا مک ااه زن اادگی م اای ک اارده ،تم ااامی ای اان داس ااتان و اخباره ااا را نق اال ک اارده آن ه اام در
کنا ااار عرضا ااه زیبا ااا و ف ا اااحت در نقا اال و بالغا اات در وصا ااف و پندپا ااذیری از نهایا اات و
ی ااادآوری در ابت اادا؟ ب ااه ش ااکلی ک ااه ممک اان نیس اات شخص ا ی ک ااه ح ّت ای تم ااامی نوش ااتههای
سااایر ملتهااا را هاام خوانااده باشااد بتوانااد ماننااد آن را بیاااورد ،چااه برسا د بااه شخصا ی
که در طول زندگانیش یک صفحه کتاب هم نخوانده است؟
ب ارای همااین در ساایاق ک اار داسااتانهای قرآناای ماایبینیم ک ااه هللا متعااال بااه ایاان نکت ااه
اشاره میکند .و این آیات بعد از کر داستان موس ی چه زیبا
هستند :هَٰ
ۡ َ ۡ ّ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ ل َ ۡ َ ۡ َ َ َ ل
ل
َ
َ
َ
ََٰ و َم ا َا ن ا ۡ َات ب َجان اب ٱلغرب ا قض اينا ل اى موس ا ی ٱ م ار وم اا َ ن اات م ان ٱلش اهدين ٤٤
َ َ
َ
َ ل ْ َ
َ
ل َ
َ َ ل
ۡ َۚ
َولك هناا ون َٰش اأنا ق لرون اا ف َتط ا َاو َل َعل ا ۡيه لم ٱل لع لم ا لر َو َم اا نا َات ثاوج اا ف اي و ۡه ا َٰل َم ا ۡد َي َن ت ۡتل اوا َعل ا ۡيه ۡم
َ ََٰايت َن اا َو َلك هن اا ل هن اا لم ۡرس ال َین َ ٤٥و َم اا ل نا َات ب َجان اب ٱل ٓط اور ۡ َن َاد ۡي َن اا َو َلك ان ه ۡح َم ا ّم ان ه ّب ا َ
ر
ر
ل لتنذ َر َق ۡوما هما َو َت َٰ لهم ّمن هنذير ّمان َق ۡبلا َ َل َع هل لها ۡم َي َتا َذ ه لر َ
ون [ ٤٦ق ااص ]46-44و تممو
یای ایام رز درناحیه غربی نبودی ،هنگامیکه فرمان ینبون را به موسکی دادیممم و
تو ازحا ران نبودی .و لیکن یممما نسمملهایی آفریممدیم کممه عمممردرازیافتنممد ،و تممو در
میان اهل مممدین اقامممت نداشممتی کممه آیممان ممما را بممرآنهمما بخممو انی ،و لممیکن ممما بممودیم
که یایام ر انی میفرستادیم .و تو درکنارطور نبودی آنگاه که ندا دادیممم ،ولممی ایممن
یو ح ممی رحمت ممی ازاان ممب اروردگ ممارن اس ممتد ت مما گروه ممی را ب ممیم ده ممی ک ممه ا ممیش ازتم ممو
بیمدهندهای برای آنها نیامده بود ،شاید که آنها اند گیرند.
در داستان نوح هللا متعال میفرماید:
هم نین
َ
َ
َ
َ
ت
ۡ
َ ۡ ََٰ َ ت
َ
ۡ
َ
َ
ل
َ
ل
َ
َ
ُ
َ
َ
تل َ م ۡن ون َبا ٱلغ ۡيب نوح َيها ل ۡي َما نت ت ۡعل لم َها ونت َوال ق ۡو لم من قبل هذا
ۡ َ ۡ
َ ۡ ت
صب ۡر هن ٱل ََٰعق َب لل لم هتق َین [ ٤٩هود ]49-اینها از خ رهای غیب است که آن را
ف
به تو یای ایام ر وحی میکنیم ،نه تو آنها را ایش از این میدانستی و نه قوم تود
پس ص رکن ،بیگمان عاقبت ازآن ارهیزگاران است .
وجوه دیگری از براهین قرآنی مبنی بر نبوت پیامبر وجود دارند که به خاطر ترس
از اطاله کالم و ملول شدن خواننده رها ش میکنم.
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س مموم :بره ممان کام ممل ب ممودن دس ممتوران و عقای ممد و آداب ممی ک ممه ب ممرزب ممان ایش ممان ا مماری
شده است
هنا ااوز ها اام کا ااه فقها ااا و محا اادثین و ما ااورخین و مفسا اارین و شا ااارحان حا اادیض بعا ااد از
گذشاات  14قاارن از شااروع رسااالت ،از اسااتخراج گنجینااههای ن ااو قارآن و ساانت
ف ااارا نش اادهاند .و کتابخان ااههای ب اازر  ،گنج ااا ش می ارا مکت ااوب علم ااای اس ااالم ح ّت ای
در یک زمینه و تخ ااص معااین ماننااد احکااام فق اای را ندارنااد .و در یااک باااب مشااخص
از اب ااواب دین اای مش اااهده خ ااواهی ک اارد ک ااه ه ازاران کت اااب ب ااه رش ااتهی تحری اار در آم ااده و
هم ااه ب اار ن ااو مع ااین و مح اادودی از کت اااب و س اانت اس ااتناد میکنن ااد ک ااه از س ااوی
پیامبر به آنان رسیده است.
هر چند که حجت در اینجا کَرت و زیادی نیست ،بلکه به شمولی و فراگیر بااودن و
شا س ااتگی و دق اات و اس ااتحکام ای اان ف ارامین ودس ااتورات اس اات .و بزرگ اای قض اایه وقت اای
کاماال میشااود کااه باادانیم ایاان پیااامبر بزرگااوار در طااول  23سااال نبوتشااان مشااغول
به کارهایی بودهانااد کااه کوههااا هاام از حماال آن ابااا میورزنااد .قااومش را بااه سااوی اسااالم
فرا میخواند و با کاروانهایی که برای ح میآمدند دیدار میکرد و اسااالم را باار آنهااا
عرضه میداشت تا اینجااا کااه بارای یاااف ن پناهگاااه و تکیااه گاااهی از مکااه خااارج شا دند و
همیشا ااه پیگیا اار وضا ااعیت یا اااران مستضا ااعفش در مکا ااه بودنا ااد و بعا ااد از آن با ااه سا ااوی
حبش ااه بعز ا ی از آنه ااا را روانا ه ک اارد و بع ااد مرحل ااه هج اارت ب ااه مدین ااه پ اایش آم ااد ک ااه در
آنج ااا ح اااکم و قاض ا ی و خطی ااب و ا ّم اام و رهب اار لش ااکر بودن ااد و همزم ااان لن اه خان ااه و لن اه
خانواده داشتند .نزدیااک بااه بیساات غاازوه و لشکرکشا ی انجااام داده کااه در آنهااا تعااداد
زیااادی از اصحابشااان را از دساات دادنااد و عمااو و ساار عمااو و مااوال ش از جملااه آنااان
بودند.
چگون ااه ممک اان اس اات ب ااا وج ااود ای اان هم ااه مش ااغله وق اات ای اان را داش ااته ک ااه ای اان ن ااام
تشری ی متکامل و به هم پیوسته را اخ راع کند اگر وحی خداوندی نباشد؟!.
و اگاار بااه محتااوای ن ااو دو وحاای در باااب صاافات ال اای و بزرگداشاات و کاار و یاااد
وی نگاهی بیاناادازی همااین خااودش کااافی اساات کااه متوجااه شااوی کسا ی کااه اینهااا را ابااالا
ک اارده و فرس ااتاده ،هللا متع ااال اس اات .چ ارا ک ااه خی ااال بش ااری ه اار چن ااد در ی اااف ن خ ااالب
تفکر کند و رها ش کناای ،ن یتوانا د بااه ع ماات و جاللاای برسااد کااه در قا رآن و ساانت از
خداوند بیان شده است .و این عنی اینکه ایاان قارآن از سااوی خداونااد صااادر شااده و
هی کس ی به ر از خدا ن یتواند اینگونه او را وصف کند.

122

در سورهی فاتحه و آیهالکرس ی و اخال تأمل کنید ،س س به عقل بشری محض
نگ اااهی انداخت ااه ش ااود ،آی ااا میت ااوان خ ااالب را آنگون ااه ک ااه در ای اان آی ااات آم ااده توص اایف
کرد؟
از لحاا مسائل اخال ی و من ومه ارزشهای رفتاااری در قارآن و ساانت جااز تکاماال و
زیبایی و صالح و اصالح فرد و جامعه چیزی دیگری را نخواهی یافت.
در کت اااب «کام اال ال ااورة» تح اات عن ااوان « :احادی ااض نب ااوی چ ااه چی اازی را ب ااه من وم ااه
رفت ااار انسا ااانی تقا اادیم داش ااته اسا اات؟» با ا ه بخشا ا ی از ای اان موضا ااوع پرداختا ااهام .دک ا اار
«محم ااد دراز» ه اام کت ااابی ارزش اامند ب ااا عن ااوان «دس ااتور اخال اای در ق ارآن» نوش ااتهاند.
ل
هم نا ااین کت ا ااب سا اانت ممل ا ااو از اب ا ااواب نیکا اای و آداب و ارتب ا اااط اس ا اات .تا ااا ج ا ااایی ک ا ااه
محاادثین آن را در کتابهااای مسااتقلی گااردآوری کردهانااد .ماننااد کتاااب «ا دب ا فاارد»
نوشته ّامام بخاری که بال بر هزاران حدیض است.
چهارم :برهان معجزان ح کی
مجموع ااه اخب ااار اه اال ص اادق و مع ااروف ب ااه ع اادالت و ض اابا ب ااا س ااندهای مت اال ب ااه
پیا ااامبر با ااه شا ااکل متا ااواتر آما ااده اسا اات کا ااه تعا اادادی از سا اانتهای ثابا اات موجا ااود در
َهسااتی در موقعیتهااای گوناااگون توسااا پیااامبر نقااض شااده اساات کااه علمااا آن را
در کتاب هایی با عنوان «دالئل النبوة» گردآوری کردهاند .من جمله:
ش اانیدن ص اادای ن ااا ا ّ
حتی تن ااهی درخ اات خرم ااا توس ااا اه اال مس ااجد ک ااه پی ااامبر در
ر
هنگااام خطبااه دادن بااه آن تکیااه میکردنااد ،بعااد از آنکااه بااه جااا ش منبااری بارای پیااامبر
درست کردند.
هم نین:
حرک اات درخ اات و ا س ااتادنش ن اازد پی ااامبر ت ااا در هنگ ااام قض ااای حاج اات خودش ااان را
پنهان کنند.
زیاد شدن غذا در موارد متعدد.
هم ن ااین :زی اااد ش اادن آب و ف ااوران ش اادنش در ب ااین انگش ااتان پی ااامبر و بس اایاری از
موارد دیگر که در حاالت مختلف از ا شان ثابت است .و کس ی که میخواهد بیش ر
بدان ااد میتوانا ا د ب ااه کت اااب «دالئ اال النبا ااوة» ا ّما اام بیهق اای و اب ااواب فض ااائل پیا ااامبر و
دالیل نبوت از کتابهای حدیعی مختلف ،مراجعه کند.
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ایا اان تا ااواتر معنا ااوی اخبا ااار وارده را ن یتوانا ا د انکا ااار کا اارد ،مگا اار اینکا ااه خبا اار شا ااخص
صادق را از م ادر شناخت و معرفاات حااذف کناایم .علمااا و دانشاامندان تخ ااات
مختل ااف ش اارعی و تجرب اای و اجتم اااعی از حق ااایقی ت اااریخی مرب ااوط ب ااه عل اای ک ااه در آن
تخ ص دارند صحبت میکنند و م در و منبعشان در این مسَٰله خبر است .حال
چگونه است در آن مسائل و موارد مقبول است و در اینجا مردود؟
بلکااه معیارهااای پذیرشا ی کااه در اخبااار ایاان معجازات ق ارار دارد در بساایاری از اخبااار
سایر تخ ات و علوم موجود نیست به گونهای که هی کسا ی ن یتوانا د منکاار آن
شااود .ماننااد معااروف و مشااهور بااودن ارسااطو بااه منطااب یااا حاااتم طااائی بااه سااخاوت و
ابن سینا به فلسفه.
و اگر برهان معجزات را در کنار سایر براهین سااابب قارار دهاایم ،وضااوح اماار زیااادتر
ش ااده و ش ااک و تردی ااد در ای اان رابط ااه ض ااعیف و کمرن ااگ میش ااود ت ااا ج ااایی ک ااه از ب ااین
میرود.
انجم :برهان اخبارایام ران ایشین که به آمدن ایام ر بشارن دادهاند:
خداونا ا ااد متعا ا ااال از موسا ا ا ی و عیسا ا ا ی نقا ا اال میکنا ا ااد کا ا ااه آن دو با ا ااه پیا ا ااامبری محما ا ااد
بشارت دادهاند و میفرماید:
ل
ۡ
ه
ۡ
َ
َ
ل
ل
ل
ه
ٱلر لسا او َل ه
ل
ٱ هلا اذ َ
ين َي هتب لعا او َن ه
ٱلنبا ا ه ٱ ّما ا ه ٱلا اذق َيجدونا ا ۖه َمكتوبا اا عنا ااده ۡم فا اي ٱلت ۡو َر َٰىا ا
ۡ
َوٱِنجي اال [ اع اراف  ]157-آن ممان ک ممه ازیای ممن رس ممول یهللا  ،ای ممام ر تم ممی ی= درس
ناخو انممده ایممروی میکننممد ،کممه صم اتش را درتمموران و انجی ممی کممه نزدشممان اسممت،
نوشته مییابند.
و در مورد عیس ی ۡمیفرماید:
ۡ ل ل َ ۡ َ لت
ّ
َ و لم َبش َُرا ب َر لسول َيأت م ُن َب ۡعدق ٱسم ۖه وحمد[ ال ف  .]6-و ینیز مژدهدهنده بممه
رسولی هستم که بعد ازمن میآید ،و نامش احمد است.
و هم نا ااین ما ااا را از ایا اان با ااا خبا اار میکنا ااد کا ااه اها اال کتا اااب ،کتابها شا ااان را تحریا ااف
کردهاند .ولی همه چیز را تحریف نکردهانااد و مقااداری از حااب در کتابشااان بااا ی مانااده
اساات .و عجیااب ایاان اساات کااه ایاان تحریفا ات فقااا مربااوط بااه قباال از نبااوت پیااامبر
نب ااوده و بلک ااه ح ّتا ای بع اادها ه اام در ترجم ااه کت اااب مق اادس ب ااه زب ااان عرب اای تحریف اااتی را
انجام دادند.
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ب ااا هم ااه اینه ااا ،علم ااا و پژوهش ااگران مس االمان ب ااا بررس ا ی پ ااارهای از ن ااو کت اااب
مقدس ،بشارت به پیامبری محمد بعد از عیسا ی را برداشاات و اسااتخراج کردهانااد.
و هم نین ن و دیگری که در آن ّامت یا شهر پیااامبر ، توصاایف شااده اساات .و
ح ّت ای ن وص ا ی ک ااه معتقدنااد بااه ط ااور صااری اساام پی ااامبر در آن آمااده اساات ول اای در
تفسیر یا ترجمه تحریفش کردهاند .مثال:
در انجیل یوحنا ( اصحاح  16فقره  5تا  ) 14آمده است:
[عیس ا ی میگوی ااد( :اکن ااون ن اازد فرس ااتند خ ااود م اایروم ،و هی ی ااک ن یپرس ااید” ،کج ااا
م اایروی؟“ ا ّم اا ب ااه س اابب ش اانیدن س ااخنانم ،دل ش ااما آکن ااده از غ اام ش ااده اس اات .ب ااا ای اان
ح ااال ،م اان ب ااه ش ااما راس اات میگ ااویم ک ااه رفت اانم ب ااه س ااود شماس اات .زی ارا اگ اار ن ااروم ،آن
مممدافع ناازد شااما نخواهااد آمااد؛ ا ّماا اگاار بااروم او را ناازد شااما میفرسااتم )...تااا جااایی کااه
میگوید( :بسیار چیزهای دیگر دارم که بااه شااما بگااویم ،ا ّماا اکنااون یااارای شاانیدنش را
ّ
روح راستی آید ،شما را بااه تمااامی حقیقاات راهبااری خواهااد کاارد؛ زیارا
ندارید .اما چون َ
او از جانب خود سااخن نخواهااد گفاات ،بلکااه آن ااه را میشاانود بیااان خواهااد کاارد و از
آن ه در پیش است بااا شااما سااخن خواهااد گفاات .او مارا جااالل خواهااد داد ،زیارا آن ااه
را از آن من است گرفته ،به شما اعالم خواهد کرد)].
و این بشارت بااه آماادن کسا ی اساات کااه صاافتش ایاان اساات از طاارف خااودش صااحبت
ن یکنااد ،بلکااه هاار چااه را میشاانود میگویااد و از آینااده هاام خباار میدهااد .و ایاان صاافتی
است که ما را به یاد این فرموده هللا متعال در مورد پیامبر میاندازد که:
َ و َماا َينطا لب َعان ۡٱل َها َو َٰ ۡ 3ن لها َو هال َو ۡحاي ليا َ
وح َٰى  [ ٤الاانجم3-و .]4و ازروی همموای
ن ممس نممان ن یگویممد .ایممن نیسممت اممزآنهممه بممه او وحممی میشممود یو بجممزوحممی چیممزی
ن یگوید .
و این فرموده:
َ َ َ َ ۡ ََٰ ل َ ه ۡ ل ۡ َ َ
ل
ف ا اٌ ا قرون ا اه ف ا ا تبع قر ان ا ا ۖه [ 1٨القیام ا ا  .]18-پ م ممس ه م ممرگ م مماه آن را خو ان م ممديم از
خو اندن آن ایروى كن.
البت ا ااه تع ا اادادی از پژوهش ا ااگران و از جمل ا ااه دک ا اار «منق ا ااذ س ا ااقار» ک ا ااه در ای ا اان ب ا اااب
متخ ص هستند ،راجع به معنای کلمه «معزی» 1ن ر دیگری دارند .و میگویند که
 - 1در ترجمه عربی انجیل کلمه «معزی» امده است که در ترجمه فارسی ان کلمه مدافع امده است.
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ایاان ترجمااه دقیااب نیساات و بیااانگر ما ن اصاالی یونااانی کلمااه «بممار اقلیط» نیساات .بلکااه
معن اای دقی ااب ای اان کلم ااه یون ااانی عن اای کس ا ی ک ااه بس اایار س ااتوده ش ااده اس اات .و اس ا ی ک ااه
داللاات ب اار ایاان معن ااا دارد در عرب اای «احمااد» ی ااا «محمااد» ی ااا «حام ااد» اساات ن ااه مع اازی و
این از جمله تحریفاتشان است1.
ّ
هم ن ااین در کت اااب مق اادس اس اام مک اه ب ااا هم ااان ن ااامی ک ااه در ق ارآن آم ااده اس اات عن اای
«بک ااه» وارد ش ااده اس اات .در مزما ور  84ع اادد  6اینگون ااه آم ااده اس اات« :خوش ااا ب ااه ح ااال
آن ااان ک ااه در خان ا هی ت ااو س اااکنند و هم ااواره ت ااو را میس ااتایند «س االه» خوش ااا ب ااه ح ااال
مردما ا ااانی کا ا ااه نیرویشا ا ااان از توسا ا اات ،و دلشا ا ااان در شا ا اااهراههای تا ا ااو .چا ا ااون از وادی
اشکها میگذرنااد ،آن را بااه چشمهساااران باادل میسااازند ،و باااران پاااییزی نیااز آن را بااه
قوت تا به ّ
آبگیرها میپوشاند و از ّ
قوت پیش میروند».
و در نسخه عربی مش ر همین عبارت اینگونه آمده اساات« :خوشااا بااه حااال اقاماات
کنناادگان خانااهات کااه پیوسااته برایاات تهلیاال میکننااد .خوشااا بااه حااال آنانکااه ع ا ّازت و
بزرگیشااان بااه تااو اساات و بااا دلها شااان بااه سااویت روانااه هسااتند .و در وادی خشااکی
عبا ا ااور میکننا ا ااد و با ا ااا اشکها شا ا ااان آن را با ا ااه چشا ا اامه سا ا اااران آب تبا ا اادیل میکننا ا ااد،
برکا ااههایی کا ااه از با اااران اشکشا ااان لبریا ااز اسا اات و از کا ااوهی با ااه سا ااوی کا ااوه دیگا ااری ما اای
روند».
و در نسااخه یاسااوعیه همااین ما ن آما ده اساات« :خوشااا بااه حااال ساااکنان خانااهات کااه
از تس اابیحت دس اات ب اار ن یدارن ااد .خوش ااا ب ااه ح ااال آن ااان ک ااه ّ
عزتش ااان ب ااه ت ااو اس اات و و
قلبشا ااان شا اایفته تا ااو و اگا اار از وادی بلسم ممان بگذرنا ااد آن را با ااه چشا اامه سا اااران تبا اادیل
میکنند».
این سه نسخه عربی مختلف است که هر سه بااا ما ن انگلیسا ی آن فاارق میکننااد کااه
اینگونه آمده است:
 As pass throgh the Valley Bacaدر اینجا م ن دقیقا کلمه «بکه» را به صورت
اسم کر کرده ،چرا که با حرف بزر آغاز شااده .و در تعاادادی از نسااخههای دیگاار
به زبان انگلیس ی به همین شکل آمده است2.
 - 1دک تر منقذ سقار در یک کلیپ تصویری در یوتیوب با عنوان ( :بشارت به پیامبری محمد در تورات و انجیل) این مطلب را
ذکر کرده است  .در ادرس زیر میتوانید ان را مشاهده کنید:
www.youtube.com/watch?t=347&v=KSdXkfGHRAI
 - 2از کلیپ تصویری مهندس فاضل سلیمان اقتباس شده که در ادرس زیر میتوانید دنبالش کنید:
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و در دانشا اانامه کتا اااب مقا اادس  Encyclopedia of The Bibleدر ما ااورد کلما ااه
(بلس ااان= م اارهم) ک ااه در یک اای از نس ااخههای ترجم ااه ش ااده عرب اای آم ااده اس اات میگوی ااد:
«بلسان حقیقی که مؤلفین قدما بیانش کردهاند من ور بلسم مکه است .که هنوز
م اار از شاابیه جزیااره عاارب آن را وارد میکنااد همااان گونااه کااه قاادیم هاام اینگونااه بااوده
است».
و بعز ی از پژوهشگران بیان کردهاند که جمله «از کوهی بااه کااوه دیگااری میرونااد و
حرکت میکنند» اشاره به س ی بین صفا و مروه دارد.
و سااخنم در ایاان باااب را بااا نقاال قااولی دیگااری از کتاااب مقاادس بااه پایااان میرسااانم کااه
به نوری تابااان و درخشاانده از کوههااای فاااران – همااان کوههااای مکااه – مااژده میدهااد.
در سفر التثنی االصحاح  )3-1 ( 33اینگونه آمده است:
«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.
واز تپههای قدس آمد.
دهها هزار فرشته همراه او بودند
و آتش ی مشتعل در سمت راست او.
او قوم خود را دوست میدارد
و از آنها حمايت می ند،
اٱشان نزد پاهای او مینشينند
و از سخنانش بهرهمند میگردند».
و در سفر حبقوق ( )3-2 3آمده است:
« ای خداوند ،آوازهی تو را شنیدهام؛
خداوندا ،از کارهایت در شگفتم.
در میان این سالها ،آنها را زنده ساز،
در ایام ما ،آنها را بشناسان،
و در حین غضب ،رحمت را به یاد آور.
 www.youtube.com/watch?v=TNMR51a19Foدر برنامه شبكه الناس با مجری گری خالد عبدهللا
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خدا از تیمان آمد،
آن قدوس ،از کوه فاران .ساله .
جالل او آسمانها را پوشانید،
و ستا ش او زمین را آکنده ساخت».
دک اار «منقااد سااقار» میگویااد« :ا ّمااکنی کااه در آن کاار فاااران شااده در کتاااب مقاادس
از این خبر میدهد که این مکان در جنوب صحرای فلسطین اساات .تااورات هاام بیااان
کاارده کااه اسااماعیل در صااحرای فاااران باازر شااده اساات [تکااوین  ]21 21و از لحاااا
تا اااریخی مشا ااخص اسا اات کا ااه اسا ااماعیل در حجا اااز و م ّکا اه ّ
مکرما ااه با اازر شا ااده اسا اات.
مسلمانان معتقدند که این نص ،بشارتی به نهور عیس ی در سعیر فلسطین است و
بع ااد از وی محم ااد در کوهه ااای ف اااران ب ااه گون ااهای ک ااه ه ازاران اف اراد پ ااا هم اراهش
خواهند بود و مؤید شریعتش میشوند.
و این عالیم و نشانهها در شخص رسول هللا موجود است به دالیلی:
 -1کوه فاران همااان کااوه مکااه اساات .جااایی کااه اسااماعیل در آنجااا ساااکن شااده اساات.
تا ااورات در ما ااورد اسا ااماعیل میگویا ااد« :و خا اادا با ااا آن سا اار میبا ااود .و او نما ااو ا اارده،
سا ن صحرا شد ،و در تیراندازی بزر گردید .و در صااحرای فاااران ،سااا ن شااد .و
مادرش زنی از زمین م ر برا ش گرفت».1
 -2وج ااود منطق ااهای ب ااه اس اام ف اااران در جن ااوب س ااینای م اار م ااانع از وج ااود فا اااران
دیگ ا ااری نیس ا اات ک ا ااه اس ا ااماعیل در آنج ا ااا س ا اااکن ب ا ااوده اس ا اات .م ا ااثال اس ا اام س ا ااعیر ب ا اار
منطقا ااهای کا ااه در سا اارزمین ادوم کا ااه در اردن اما ااروزی اسا اات ،اطا ااالق میشا ااود و در
چند جای کتاب این کلمه تکارار شااده اساات .ولاای ایاان کَاارت اسااتعمال و کااابرد مااان ی
از ای اان نش ااده ک ااه هم ااان اس اام ب اار ک ااوهی در وس ااا فلس ااطین غ اارب ق اادس در س اارزمین
نواده گان یهودا ،به کار برده شود.2
و ح ااب ای اان را داری اام از آن ااانی ک ااه اص ارار دارن ااد ک ااه ف اااران هم ااان ف اااران س ااینای م اار
است ب رسیم:
قدوس ی که از آن کوه میدرخشد و هی ارتباااطی بااا رویاادادهای باازر بشااری ناادارد -
بااه ادعااای آنااان کا ه میگوینااد فاااران در منطقااه سااینای م اار اساات  -چااه کسا ی اساات؟
 . 1سفر تکوین 21-20/21
 . 2نگا :یشوع 10/15
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چه کس ی بر روی آن کوه درخشیده است در طول تاریخ – اگر من ااور مکااه نباشااد و
فرض را بر سینای م ر بگیریم  -؟
 -3ای اان س ااخن پذیرفت ااه نیس اات ک ااه گفت ااه ش ااود :م ا ن کت اااب از مس ااَٰلهای در گذش ااته
صحبت میکند .چرا که تعبیر از امورات آینده به صیغهی ماضا ی در ادبیااات کتاااب
مقدس چیزی شناخته شده و معروفی است.
 -4میپرسیم :آنگونه کااه بعزا ی نویسااندههای یهااود ادعااا میکننااد اگاار قضاایه صاارفا
اش ااارهای ب ااه انتش ااار مج ااد و بزرگ اای خداون ااد اس اات چ ارا در می ااان ای اان هم ااه ک ااوه ،ک ااوه
فا اااران مخ وصا ااا کا اار شا ااده ؟ چ ا ارا کا ااه تمجیا ااد و بزرگداشا اات خداونا ااد محا اادود و
مح ور به کوه فاران یا سعیر نیست.
 -5اشاره دیگری که تأکید میکند قضاایه مربااوط بااه بشااارت بااه پیااامبری شخصا ی در
آینا ااده اسا اات ،صا ااحبت از ها ازاران قا ااد س اسا اات کا ااه بعزا ا ی از ترجما ااهها با ااا مالئکا ااه
اطهااار نامگذاریشااان کردهانااد عناای پیااروان پااا  .چااون ایاان لفا در معنااای پیاارو هاام
به کار میرود همانگونه که در سفر رویا آمده است« :میخائیل هماراه بااا مالئکااهاش
ب ااا تن ااین جن ااگ کردن ااد....تنین ه اام ب ااا مالئک ااهاش جنگیدن ااد» .1ح اااال از ک ای ک ااوه ه ااای
ف ا اااران ش ا اااهد ها ا ازاران نف ا اار از ای ا اان اطها ا ااار ب ا ااوده ج ا ااز در زم ا ااان نه ا ااور پیا ا ااامبر و
پیروانش؟
 -6و آن ه که در سفر حبقوق آمده سخن مسلمانان را تأیید میکند:
«خدا از تیمان آمد و ّ
قدوس از جباال فاااران ،سااله .جااالل او آساامانها را پوشااانید و
ّ
زمین از تسبی او مملو گردید.
ل
پرت او او مث اال ن ااور ب ااود و از دس اات وی ش ااعاع س اااطع گردی ااد .و س ا ر ق ا ّاوت او در آنج ااا
بااود .پاایش روی وی وبااا میرفاات و آتااش تااب ناازد پاهااای او میبااود .او با سااتاد و زمااین را
پیمود .او ن ر افكند و ّامتها را پرا نده ساخت».
ایا اان ما ا ن گا ااواه با اار ایا اان اسا اات کا ااه نبا ا ّاوتی چیا ااره و پیا ااروز خواها ااد آما ااد کا ااه ماننا ااد نا ااور
میدرخشد .و ا ان این پیامبر همهی سرزمین را در بر میگیرد.
تیمان هم همانگونه که ویراستاران کتاب مقدس میگویند ،کلمهای عبری اساات بااه
معنااای «جنااوب» .ب ارای همااین م ا ن کاااتولیکی تااورات میگویااد« :هللا از جنااوب میآی ااد و
 . 1رویا 7/12
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قدوس از کوه فاران .و چون مخاطبان در فلسطین بودهانااد بارای همااین وح اای کااه بااه
آم اادنش م ااژده داده ش ااده از جه اات جن ااوب میآی ااد .عن اای از جزی اارة الع اارب .ااس ق اادوس
باید از کوه فاران مبعو شود .بنا بر همهی این موارد قدوس درخشنده و درخشان
کوههای فاران همان پیامبر اسااالم اساات .تمااامی صاافات مااذکور بارای نباای فاااران در
وی وجود دارد و در مورد هی کدام از پیامبران این صفات صدق ن یکند»1 .
از کتابهای مفید در این باب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
« -1بشارتهای انجیل و تورات به اسالم و پیامبرش» نوشته ن ر هللا ابوطالب.
« -2یجدون مکتوبا عندهم» فی ل علی کاملی.
« -3آیا کتاب مقدس به آمدن محمد بشارت داده است؟» منقذ سقار.

 - 1ک تاب ( ایا ک تاب مقدس به امدن محمد بشارت داده است؟) منقذ سقار ص 87 - 84
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بخش دوم :شبهاتی ایرامون موارد مناصکی ازسیرن ایام ر
از ب ااارزترین ای اان م ااوارد ازدواج رس ااول هللا ب ااا عا ش ااه و حادث ااهی قت اال بن اایقری ااه و
ازدواج ا شان با صفیه میباشد.
قحیهی ازدواج رسول هللا  با عایشه
اما ااؤمنین عا شااه هنگااام ازدواج اع اراض میکننااد
در این مورد بااه پااایین بااودن ساان ّ ّ
و از رسول هللا  خرده میگیرندّ .اما پاسخ این اع راض:
 -1خوشبخ رین شخص در این ازدواج ،عا شااه میباشااد و داسااتانهااای مربااوط بااه
الفت و محبتی که بین ا شان و رسول هللا کر شده ،به رین نمونهها جهاات اقتاادا
والگااوبرداری میباشااد .و علاات هشاادار از ایاان نااوع ازدواجهااا عناای ازدواج بااا دخ اار کاام
س اان وس ااال و ض ااررهای جسا ا ی و روح اای ک ااه ممکا ا ن اس اات از ای اان طری ااب ب اار وی وارد
شود ،در این ازدواج مبار منتفی بوده است.
 -2پا ااذیرف ن یا ااا نپا ااذیرف ن چنا ااین ازدواجا اای در ایا اان سا اان  ،با ااه عا اارف وعا ااادت مربا ااوط
میش ااود ،ن ااه ب ااه خ ااود ازدواج .وگرن ا ه اگ اار کم اارین اش ااکالی در ای اان مس ااأله وج ااود م اای-
داش ا ااتّ ،اول ا ااین کس ا ااانی ک ا ااه ب ا ااه آن اع ا اراض میکردن ا ااد ،کف ا ااار ق ا ااریش و یهودی ا ااان و
منافقا ااانی بودنا ااد کا ااه کا ا وچک رین فرصا ااتی را با ارای طعنا ااه زدن و عیا اابجویی از رسا ااول
هللا غنیم اات میش اامردند .هم ااان کس ااانی ک ااه از طری ااب عا ش ااه در حادث ااهی اف ااک ،از
هاای تالشا ی بارای عیاابجویی از رسااول هللا دریا نکردنااد .هللا متعااال در قارآن کااریم
عی اابجوییه ااا و طعن ااهه ااای کف ااار و منافق ااان ب ااه رس ااول هللا را در آی ااات زی ااادی ک اار
نم ااوده اس اات؛ چن ااان ک ااه ب ااه ا ش ااان چن ااین نس اابته ااایی دادن ااد :س اااحر ،ش اااعر ،ک اااهن،
واینکااه از اقااوام دیگااری بارای نوشا ن قارآن کمااک گرفتااه اساات ،بشااری بااه او آمااوزش
داده اساات ،حتاای خداونااد در قارآن اع ا راض آنااان بااه غااذا خااوردن و راه رفا ن پیااامبر را
ها اام با ااازگو کا اارده واینکا ااه ا شا ااان را دها اانبا ااین و خا ااوشبا اااور میدانسا ااتند و تمها ااتها ااا و
اف رائا ا ااات دیگا ا ااری کا ا ااه در قا ا ارآن آما ا ااده اسا ا اات .ا ّما ا اا از ها ا اای یا ا ااک از آنا ا ااان اع ا ا اراض و
عیاابجویی از ا شااان بااه خاااطر ایاان ازدواج کاار نشااده اساات؛ چنانکااه ساانت نبااوی و
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اخب ااار چی اازی در ای اان م ااورد نق اال نک ااردهان ااد ،ب ااا اینک ااه م ااوارد زی ااادی از عی اابجوییه ااا و
اع راضات آنان نقل شده است.
 -3گاااهی زن در نااه سااالگی بااه بلااوا ماایرسااد؛ و بلااوغش بااه ایاان معناساات کااه توانااایی
ب اااردار ش اادن و وض ااع حم اال را دارد؛ و اگ اار قض اایه ص اارفا ازدواج ب ااا ی ااک ک ااود ب ااود،
زم ااانی رس ااول هللا او را ب ااه خان ااه م اایب اارد ک ااه در س اان ش ااش س ااالگی عق اادش ک اارد؛ ا ّم اا
ماایبیناایم کااه سااه سااال منت اار ماایمانااد تااا عا شااه آما ادهی ازدواج شااود و صااالحیت آن
را حاص اال کن ااد؛ چنانک ااه دنی ااای غ اارب ت ااا هم ااین چن ااد س ااال پ اایش ،دخ اران را در س اانی
شوهر میدادند که هم اکنون آن را مخالف با قانون و وق سالم میدانند.
واز تناقضاتش ااان یک اای ای اان اس اات ک ااه رواب ااا جنس ا ی در س اانین کم اار از س اان ازدواج
ق ااانونی  -ب ااه مانن ااد ازدواج در س اانین پ ااایین -س ااه ی در مب ااارزه رس ااانهای آن ااان ن اادارد.
بلکه با توجه به کشور یا والیتی که شخص در آن زندگی میکند در سنین پایین چنین
روابط اای نامش ااروع ق ااانونی اس اات .البت ااه ع ا دهای ای اان توجیه ااات را ب اااور نمیکنن ااد مگ اار
اینکه به آنان بگویی که سن ازدواج در تعدادی از دولااتهااای غرباای از  11و  12و 13
سالگی آغاز میشود تا آرام بگیرند .چرا که فشار دستگاه رسااانه ای غرباای کاااری کاارده
که نزد خیلی افراد میزانی برای بدی و خوبی است .البته ما احتیاجی به کر این آمار
و ارق ااام و توجیه ااات ن ااداریم .فق ااا چ ااون تن ااوع ادل ااه ب ااه خ اااطر تف اااوت ایم ااان و در و
شعور مردم امری مطلوب است ،این موارد را کر میکنیم.
در پایا ااان ،ناگفتا ااه نمانا ااد کا ااه عا ا ّادهای تا ااالش میکننا ااد با ااا انکا ااار حا اادیض متفا ااب علیا ااه
عا ش ااه در بی ااان س اان ازدواج ااش ،از رس ااول هللا دف اااع کنن ا د؛ و بع ااد از انک ااار ن ااص
مااذکور در ایاان مسااأله ،بااه برخاای اخبااار و روایاااتی اسااتدالل میکننااد کااه از آنهااا چنااین
برداشاات میشااود ک ااه عا شااه در س اان  18سااالگی ی ااا نزدیااک ب ااه آن ازدواج کاارده اس اات.
بنااده برخاای از اشااکاالت مطاارح شااده در ایاان موضااوع را در مقالااهای بااا عنااوان «نقااد و
بررس ا ی ن اار دک اار عا دنان اب اراهیم در م ااورد س اان ام ا ااومنین عا ش ااه » م ااورد بررس ا ی
قارار دادم و به اار و کاماالتاار از آن کتااابی اساات بااا نااام« :الساانا الوهاااج فاای ساان عائشا
عن الزواج» اثر «فهد العقیلی».
استاد حسام عبدالعزیز نیااز طاای سااه جلسااه کااه در شاابکه «یوتیااوب» وجااود دارد در
برنام ا ااهای ب ا ااا عن ا ااوان «ب ا ااه وسا ا یله عق ا اال» ب ا ااه مس ا ااأله س ا اان عا ش ا ااه ب ا ااه هنگ ا ااام ازدواج
پرداخته است که بسیار زیبا و مفید بوده و شا سته نشر است.
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حادثهی بنیقریوه:
در می ااان ن ارانیه ااا و م ح اادانی ک ااه در م ااورد رس ااول هللا تش ااکیک ایج اااد میکنن ااد
این ادعا شا ع است که ا شااان کودکااان یهااود بنیقری ااه را کشااته اساات و پنا اه برخاادا
وحش یگری و خشنوت انجام داده اند؛ ّاما بررس ی این ادعا به شرح یل است:
 -1بای ااد ب ااه س اابب قت اال بن اایقری ااه نگ اااه کن اایم ک ااه خیان اات زش اات آن ااان در ب اادترین و
سختتاارین شارایا ممکاان بااود؛ دقیقااا در وقتاای کااه مدینااه از سااوی احازاب قااریش در
محاص ا ااره ب ا ااود .وعه ا ااد فیم ا ااا ب ا ااین خ ا ااود و رس ا ااول هللا را در ای ا اان ش ا ارایا س ا ااخت و
استینایی نقض کردنااد؛ وضااعیتی َکااه توصاایف دقیاابتاار از کا َاالم ال اای بارای آن نیساات:
ۡ َ ل ل ّ َ ۡ ل ۡ َ ۡ ۡ َ َ ل
نك ۡم َو ۡ َزا َغ ا ات ٱ ۡ ۡب ََٰ ا ا لر َو َب َل َغ ا ات ۡٱل لق لل ا ا ل
وب
 ج ا اا و م م ا ان ف ا اوقكم وم ا ان وس ا افل م ا ا
ۡ
ل َ َ ۡ ل َ ۡ ل ۡ ل َن َ لز ۡ ل ْ ۡ َ َ
َ ل َ ه ٓ َ
ٱل َح َنااج َر َوت ٓناون با َّلل ٱل لنوناا  1٠هنالا ٱبتلاي ٱ ؤمناو و لزلاوا زلازاال شاديدا 11
[ ا ح ازاب« ]11-10 :هنگامیک ممه آنه مما ی= دش مممنان درغ ممزوۀ احم مزاب ازیس مممت
بممالی یش ممهر شممما و ازیس مممت اممایین یش ممهر ت ممان بممه س مموی شممما آمدن ممد یو ش ممما را
م اصممره کردنممد و زمممانی را کممه چشمممها یازشممدن و حشم ت خیممره شممد ،و دلهمما بممه
حنجرههم مما رسم ممید ،و گمم ممان هم ممای گونم مماگونی بم ممه هللا میبردیم ممدآنجا بم ممود کم ممه مؤمنم ممان
آزمممایش شممدند و بممه نمماتی تکممان خوردنممد .»..و اینگونااه بااه زنااان و کودکااان مساالمانان
در مدینه تعرض نمودند ،آیا خیانت ،استحقاق چیزی جز قتل را دارد؟
 -2رس ااول هللا کودک ااان بن اایقری ااه را نکش ااتند ،بلک ااه از قت اال و کش ا ن کودک ااان و
زنااان ن اای کردنااد؛ و تنهااا مااردانشااان کشااته هشاادند .چنانکااه در لفا حاادیض بخاااری و
ْ ٱْه ه هٱ
مس االم آم ااده ک ااه س ااعد ب اان مع ااا میگوی ااد« :تن تقت م هل ٱمق ما َتلت ٱه ْم» :1عن اای حک اام م اان در
مورد آنها این است که جنگجویانشان کشته شوند.
 -3نق ااض عه ااد و پیم ااان گروه اای ب ااوده اس اات ،برخ اای ب ااه ص ااورت مس ااتقیم و برخ اای ب ااا
رضایت و سکوت خود آن را نقض کردند .برای همین مجازات هم گروهی بود.
ازدواج رسول هللا با ص یه

 - 1صحیح بخاری ( ،)3804( )638صحیح مسلم (.)1768( ،)1388/3
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آنان میگویند :پیامبر در همان روزی با صفیه همبس ر شااده کااه شااوهرش کشااته
شااد! و منت اار اسااتبرا (پا شاادن) رحاام نماندنااد! .ا ّماا ایاان جااز اف رایاای محااض نیساات
و ب ااا وج ااود اینک ااه ب ااا چی اازی ک ااه در روای اات بخ اااری و مس االم در ای اان زمین ااه وارد ش ااده،
مخالف است ّاما در میااان مااروجین شاابهات ،شااا ع و رایااج اساات و عااده ای هاام بااه آن
متأثر شده اند .و همه اش به خاطر ضعف نقد عل ی میباشدّ .اما لف داستان در
ه َ
َ
«ف َخ ا َر َج ب َه اا َح هت ای َب َل ْغ َن اا َس ا هد ه
الر ْو َح اا َحل ا ْت ف َب َن ای
ص ااحی بخ اااری از ای اان ق ارار اس اات:
ب َهاا»« :1پممس بمما ص م یه خممارج شممد تمما اینکممه بممه سممد روحمماۡ یمکممانی درنزدیکممی مدینممه
رسید و بعد ازاینکه ص یه ازعادن ماهانه ااک شد ،آنگاه با وی هم سممترشممد» .و
در لف مسلم به ّ
عده گذراندن صفیه ت ری شده است2.
هم نااان کااه از ص اافیه چیاازی ج ااز رضااایت و خوش ااحالی او از ازدواج بااا رس ااول هللا
نقل نشده است و می بینیم کااه از طاارف وی روایااات و اخباااری هاام از رسااول هللا نقاال
شده اساات .بلکااه وقتاای رسااول هللا در اعتکاااف بودنااد ،صاافیه ناازد ا شااان میرفاات و
با ا شان نشسته و سخن میگفت؛ چنانکه در صحی بخاری آمده است.3
ا ّم اا اگاار گفتااه شااود :اگ اار صاافیه اع راض ا ی هاام داش ااته ،نقاال نشااده ،بلکااه خ ااالف آن
نقاال شااده اساات .پاسااخ ایاان اساات کااه :موضااع برخاای از زنااانی کااه رسااول هللا از آنااان
خواستگاری نموده و پاسخ منفی دادند ،نقاال شااده اساات .چنانکااه در صااحی بخاااری
از اوزاعی روایت اساات کااه میگویااد :از زهااری سااؤال نمااودم کااه کاادام یااک از همساران
رسول هللا بودنااد کااه از او بااه خداونااد پناااه بردنااد؟ فرمودنااد :عااروه از عا شااه بارای
ماان روایاات نمااوده کااه ا شااان گفتا ه :وقت اای دخ اار َج اون ناازد رسااول هللا آمااد و رس ااول
هللا ب ااه او نزدی ااک ش ااد ،گف اات :از ت ا َاو ب ااه هللا پن ا اه م اایب اارم .رس ااول هللا ه اام ب ااه وی
فرم ااود«َ :ل َق ا ْد لع ا ْذت ب َع ايمَ ،
الحق ا بأ ْهل ا »« :بممه بزرگ ممی ان مماه بممردی ،ب ممه خ ممانوادهان
َّل
٤
مل شو ینزد خانوادهان بازگرد)» .

 - 1صحیح بخاری (.)2235( ،)356
 - 2صحیح مسلم (.)1365
 - 3صحیح بخاری (.)1930
 - 4صحیح بخاری (.)5254
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باب چهارم  :شبهاتی ایرامون تشریع اسالمی
هم ن ااان در ن ااوع اول از ان ااواع ش اابهات معاص اار هس ااتیم .ش اابهاتی ک ااه ه اادف از آنه ااا
عیبجویی و طعنه زدن به اصاال اسااالم اساات .بیااان کااردیم کااه در چهااار باااب خالصااه
میشود و این باب چهارم آن است با عنوان :شبهاتی پیرامون تشریع اسالمی.
و از مهم رین ایرادات وارده در این بخش میتوان به این سه مورد اشاره کرد:
 -1ادعای م لومیت زن در اسالم.
 -2این ادعا که اسالم به خاطر فریضه جهاد ،دین خونریزی و تروریسم است.
 -3ادعای وحش یگری در حدود و مجازاتهای شرعی.
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مسالهی اول :ادعای مولومیت زن دراسالم
آنها در مسألهی م لومیت زن به تعدادی از تشریعاتی اسالمی اسااتدالل میکننااد
کا ااه حکما اات آنها ااا را نفهمیا اادهانا ااد؛ و هم نا ااین با ااه عا ااادتها ااای اشا ااتباهی کا ااه برخا اای از
مسلمانان مرتکب میشوند؛ و از روی جهل یا تدلیس به شریعت نسبت میدهند.
بس اایاری ب ااه ش اابهات پیرام ااون زن در اس ااالم پرداخت ااهان ااد و دانش اامندان اس ااالمی ب ااه
ایارادات وارده در قالااب مقاااالت و پااژوهشهااا و کتااابهااا و ساامینارها و سااخ رانیهااا و
پاارو هه ااای عل اای ب ااه پاس ااخ گ ااویی پرداخت ااه ان ااد ؛ چنانک ااه کتابخان ااهی اس ااالمی ممل ااو از
تولیدات سم ی و ب ری و نوشتاری در این باب است.
از مهم رین اشکاالت رایج در این بخش قضیهی میرا زن است .با اینکه به اندازه-
ی ک ااافی در ای اان زمین ااه ر ّد و مناقش ااه ص ااورت گرفت ااه و در کت اااب (ت ااویر کامل)ب ااه آن
پاسخ داده ام ،اما به خاطر مشهور بودنش در گفتمان غربی برخالف میل قلبیم در
تکرار مکررات ولی دوباره آن را مطرح میکنم.
میگوین ااد :اینک ااه میا ارا زن ن ااف میا ارا م اارد اس اات ،نل اای در ح ااب او م اایباش ااد.
پاسخ به این شبهه از چند جهت است:
 -1می ارا  ،حال ااته ااای متع ااددی دارد .پ اایش م اای آی ااد در ح ااالتی ارث اای ک ااه ب ااه زن داده
میشود بیش از سهم مرد باشااد .در حااالتی میارا زن و ماارد بااه یااک میازان اساات .و در
ح ااالتی زن ار ب اارده و م اارد ار ن اایب اارد .و در ح ااالتی س ااهم زن کم اار از س ااهم م اارد م اای-
باشد.
م ااثال اگ اار زن اای بمی اارد و فق ااا ش ااوهر و تنه ااا دخ اارش ب ااا ی بمانن ااد ،دخ اار در اینج ااا از
ش ااوهر ای اان زن بیشا ا ر ار م اای ب اارد .و اگ اار س ااری بمی اارد و پ اادر و م ااادر و فرزن اادانی
داش ااته باشا ااد ،در ایا اان ص ااورت سا ااهم پا ا َادر و م ااادر از ار او یکسا ااان خواهنا ااد با ااود.
همانگونااه کااه هللا متعااال ماایفرمایاادَ  :و َب َو ۡج اه ل لكا ّل ََٰوح اد ّم ۡن له َماا ٱل ٓس ا لد ل
س[ النسااا :
« ]11و ب ممرای ه ممری ممک ازا ممدرو م ممادروی ی= می ممت ی ممک شش ممم لازترک ممه میباش ممد» .ب ااا
ّ ۡ َ
هَ ۡ
اینک ااه م اایدان اایم در هم ااین آی ااه م اایفرمای ااد  :لل ااذ ر مث ا لل َح ا ٱ نی َي ا ۡین[ النسااا ]11 :
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«سهم پسممر ،ماننممد سممهم دو دختممراسممت» .ا ّماا گویااا آنااان نساابت بااه ایاان مسااأله جاهاال و
بیخبرنااد یااا اینکااه خااود را بااه جهالاات ماایزننااد .و از دیگاار حالااتهااایی کااه میارا زن و ماارد
یکسااان ماایباشااد ،حااالتی اساات کااه هللا متعااال در مااورد آن ماایفرمایاادَ  :و ن َكا َ
ان َر لجال
ل َ ل َ ََٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ل َ َ َ ۡ ل ۡ َ ل ّ ََٰ ّ ۡ ل َ ٓ ل لَۚ َ َ ْ َ ۡ َ
س فاٌن كا لانوا و َا َر مان
َٰياور كللا وو ٱماروة ولا ۖه وخ وو وخات فلكال وحاد منهماا ٱلساد
ٓل
ل َ
َ َ
ل ا َ ف له ا ۡم ش ا َركا ل ف اي ٱلثل اض[ النس ااا « ]12 :واگممرمممرد یمما زنممی کممه ازاوارش میبرنممد،
ه
کاللممه [= بممدون اممدرومممادروبممدون فرزنممد] باشممد ویممک بمرادر[مممادری] یمما یممک خممواهری
ه
[مممادری] داشممته باشممد ،بمرای هریممک ازآنممان یکششممم [ت هرکممه] اسممتد واگممر[بمرادران و
خممواهران مممادری میممت] بممیش ازایممن [دون ممر] باشممند ،درایممن صممورن ،دریکسمموم [از
ترکه] شریکند .
ّ
 -2هرچنااد ار ماارد در برخاای حاااالت دو براباار ار زن اساات ،اماا شاارعا مااأمور اساات
کااه وقتاای بااا زناای ازدواج کاارد بااه وی مهریااه بدهااد هم نااان کااه مااأمور بااه پرداخاات نفقااه
زن در طااول زناادگیش بااا وی اساات ولااو آن زن ثروتمنااد هاام باشااد .آیااا باااز هاام دو براباار
بودن میرا مرد نسبت به زن ،زیادی و نلم دیده میشود؟
 -3منشأ این اع راض به این برمیگردد که این نیمه بودن سااهم زن از ار در براباار
مرد ،مخالف با قانون مساوات آنان بااین زن وماارد در هاار چیاازی اساات .حااال آنکااه ایاان
مس اااوات ب ااا طبیع اات ترکی ااب ای اان دو ج اانس مخ ااالف ب ااوده و ب ااه تب ااع مخ ااالف ب ااا ع اادل
است .اما در اسالم ،اصاال تساااوی زن و ماارد در تشااریعات واحکااام اساات ،مااادامی کااه
مخ ااالف ب ااا طبیع اات زن ی ااا آن ااه م ا حت وی را ب ااه دنب ااال دارد ،نباش ااد .چنانک ااه م اای-
بین اایم ح ااب آراس ااته ش اادن ب ااا ط ااال را ب ااه زن میده ااد و ای اان ب ااه س اابب نی اااز زنان ااه وی ب ااه
آراسته شدن و زیبایی بااا زیااور آالت اساات؛ ا ّماا همااین مسااأله را در مااورد مااردان ممنااوع
میکند .هم نین قارآن و ساانت ،تاار جهاااد بااه هنگااام واجااب شاادن آن در حااب مااردان
را بااه شاادت محکااوم نمااوده و هشاادارهایی را صااادر کاارده اساات ولاای بارای زنااان اینگونااه
نیس اات .ا ّم اام بخ اااری در ص ااحیحش از ّامّا ااؤمنین عا ش ااه روای اات نم ااوده ک ااه میگوی ااد:
بارای جهاااد از رسااول هللا اجااازه گاارفتم وا شااان فرمااود« :جهااادکم الح ا »« :1اهمماد
ش ممما زن ممان م اس ممت» .اب اان بط ااال میگوی ااد« :ح اادیض عا ش ااه ب اار ای اان مس اااله دالل اات
میکند که جهاد بر زنان واجب نیست؛ ّاما اینکه میفرماید« :جهاااد شااما حا اساات»
.)2875( - 1
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دلیل اای ب اار ای اان نیس اات ک ااه ن یتوانن ااد ب ااه ص ااورت داوطلبان ااه در جه اااد ش اارکت داش ااته
باشند؛ بلکه به این معناست که جهاد بر آنان واجب نیست».1
ا ّم اا کس ااانی ک ااه ن اادای مس اااوات مطل ااب زن و م اارد را س اار م اای زنن ااد ،ب ااا نگ اااهی گ ااذار ب ااه
واقعی اات زندگیش ااان خ ااواهیم دی ااد ک ااه خ ااود ب ااه ای اان ش ااعارها در عرص ااه ه ااای مختل ااف
پایبند نبوده اند .به عنوان مثااال ،در کرسا ی ریاساات دولاات ،بااه هاای وجااه نساابت زنااان
با ا مااردان قاباال مقا سااه نیساات؛ آیااا از ایاان جهاات اساات کااه ماایداننااد جاانس ماارد بارای
ای ا اان ک ا ااار توان ا اااتر از زن اس ا اات؟ ی ا ااا اینک ا ااه مب ا ااادی و شعارها ش ا ااان در براب ا اار ش ا ااهوت
حکمران اای فروپاش اایده؟یا اینک ااه ش ااعار مس اااوات ن اازد آن ااان ب اای اس اااس و الک اای ب ااوده و
فقا برای فریب مردم است؟
از جها اات دیگا اار ،اگا اار با ااا نگا اااهی نقادانا ااه ،فراگیا اار و محققانا ااه با ااه سا ااخنان ما اادعیان
م لومیت زن در اسالم ب ردازیم ،شکافهای موجود در گفتمانشااان را کشااف کاارده و
خواهیم فهمید که دست به تزویر و فریب کاری می زنند ،از جمله:2
 -1آنه ااا برخ ااورد ناشا س اات و نا ان ااه برخ اای از منتس اابین ب ااه اس ااالم در ح ااب زن را ب ااا
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
درماایآورد کااه دخ اار ،ازدواج بااا وی را ن اای سااندد ،آنهااا ایا ن مساااله را بااه اسااالم نساابت
میدهند؛ چون کس ی که این کار را انجام میدهااد ،مساالمان اساات .حااال آنکااه دیاادگاه
درست و صحی و مطابب با واقع این است که این عادت از جمله مواردی است که
ارده اسا اات؛ در ْحا اادیض صا ااحی از رسا ااول هللاْ ثابا اات اسا اات کا ااه
اسا ااالم از آن ن ا اای کا ا
ل ْ َ ل َّ ل َ ه ل ْ َ َ َ َ ل ْ َ ل ْ ْ ل َ ه ل ْ َ َ
َ
فرمودنا ااد« :ال تا انك ا يا ام حتا ای تسا اتأمر ،وال تا انك البكا ار حتا ای تسا اتأ ن»« :زن بي مموه
بممدون مشممورن ب مما او و دختممربمماكره ب ممدون ا َاممازهاش نكمماح داده ن ممی-شمموند» .گفتن ااد:
اجا هی دخ ر با ره چگونه است؟ فرمود« :و ْن َت ْس لك َ
ت»« :اينمه سمون نمايد»3.
ز
 -2آن ااان جوان ااب اح ارام و تق اادیری ک ااه اس ااالم ب ارای زن در ن اار گرفت ااه اس اات ک ااه در
ه اای مک ااان و زم ااان و سیس اات ی نمیتوان ااد از آن به ااره من ااد ش ااود را نادی ااده میگیرن ااد .ت ااا
ج ااایی ک ااه هرکس ا ی ق ارآن را خوان ااده باش ااد ب ااه ای اان مس ااأله ا اای م اایب اارد ک ااه ح ااب م ااادر در
مرتب ااه بع ااد از هللا و پی ااامبرش م اای باش ااد .ودس ااتور ب ااه نیک اای ک ااردن ب ااه م ااادر در کن ااار
 - 1شرح صحیح بخاری (.)75/5
 - 2ک تاب کامل الصوره ( 2ص .)59
 - 3صحیح بخاری ( ،)5136صحیح مسلم (.)1419
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ۡ
ْ ه
َه َ
َ
دسا ااتور ب ا ااه توحی ا ااد کا اار ش ا ااده اس ا ااتَ  :وقز َا ا َٰی َرٓب ا ا َ وال ت ۡع لب ا ا لدوا ال هي ا ا لاه َوب ل ََٰول ا ا َد ۡين
ۡح ََٰس ا انا[ اِس ا ارا « ]23 :و اروردگم ممارن یچنم ممین مقم ممرر داشم ممته اسم ممت کم ممه :ام ممزاو را
سپاسااگزاری مااادر در کنااار تشا ویب
نپرسممتید ،و بممه اممدرو مممادرنیکممی کنیممد» .وتشااویب بااه
َ ۡ ۡل
َٰ
َ
َ
َ
ۡ
َ
به سپاسگزاری از خدا کر شده است وماای فرمایااد :ون ٱشاكر لاي ولولادي [ لقمااان:
ٱ
کرم م ممن وا م ممدروم م ممادرن را ب م ممه ا م ممای آور» .و اما ا ام بخ ا اااری در ص ا ااحی خ ا ااود از
« ]14ش م م َ
اب ااوهریره روای اات میکن ااد ک ااه میگوی ااد :م ااردی ن اازد رس ااول هللا آم ااد و گف اات :ای رس ااول
خدا ،چه ل کس بيش از ديگران سزاوار اين است که با او خااوش رفتااار باشاام؟ ل ا شااان
فرمودن ا ااد« :و ٓما ا ا َ »« :م ا ااادرت» .آن م ا اارد گف ا اات :ا ااس لاز او چ ا ااه کسا ا ا ی؟ فرم ا ااود« :و ٓم ا ا َ »:
«مادرت» .آنگاه وی گفاات :سا َس چااه کسا ی؟ فرمااود« :و ٓما َ »« :مااادرت» .بااار دیگاار پرسااید:
س س چه کس ی؟ فرمود :ل«ث هم و لب َ
وك»« :س س پدرت»1.
 -3آنان به تخفیفاتی که در بعز ی احکام برای زنان لحاااا شااده در کنااار تشاادیدی
کااه باار مااردان متناسااب بااا وض ااعیت هاار کاادام وارده شااده  ،تااوج ی نمیکننااد .چنانک ااه
پوش اایدن ط ااال ب ارای زن ج ااایز اس اات و ب ارای م ااردان ح ارام .ب ارای زن پوش اایدن حری اار و
ابریشم جایز است و برای مردان حارام .بارای ماارد خاارج کااردن مااال بااه عنااوان نفقااهی
دائ ی همسرش واجب است هرچند همسرش ثروتمند هم باشدّ ،اما برای زن انفاااق
کردن برای شوهرش واجب نیست.
برای مرد حضور در نماز جماعت مسجد واجب است – بنا باار صااحی تاارین اقااوال
فقها – ّاما این مساله بر زن واجب نیست.
از مردان غیر مسلمان جزیه گرفته میشود و از زنانشان خیر.
«اباان قاایم» در کتاااب «احکااام اهاال الذما » میگویااد« :از کااود و زن و دیوانااه جزیااه
گرفت ااه ن یش ااود؛ و ای اان م ااذهب ائم ا هی اربع ااه و پی ااروان آنه ااا م اایباش ااد» .و اب اان من ااذر
میگویا ااد« :در ایا اان م ا ااورد اختالفا اای از آن ا ااان س ا اراا نا اادارم» .و اب ا ااو محما ااد در «ا غن ا اای»
میگوید« :در میان اهل علم خالفی در این زمینه نمیبینم».2
 -4آنها تبعات منفی فراوانی که بر نادیده گرف ن این دستورات و احکام ال اای بارای
زن ،ایجاد میشود را نادیده میگیرند.
 - 1صحیح بخاری (.)5971
 - 2احکام اهل الذمة ،ابن قیم ( ،)149/1المغنی ،ابومحمد ابن قدامه ( ،)338/9االجماع ،ابن منذر (ص .)62
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بااه عنااوان مثااال میتااوان بااه سااقا ساااالنهی میلیااونهااا جنیناای اشاااره نمااود کااه ساابب
آنهااا روابااا غیاار شاارعی اساات.آیا ایاان همااه جنااین حااب حیااات ندارنااد؟ بااه کاادامین گناااه
کشته میشوند؟.

بخش دوم :شبهان ایرامون اهاد و قتال دراسالم
ای اان بخ ااش ب ارای غی اار مس االمانان خیل اای اهمی اات و حساس اایت دارد و در م ااوردش زی اااد
ص ااحبت میکنن ااد .پ اارداخ ن ب ااه هم ااهی جوان ااب آن در ای اان مخت اار ن اایگنج ااد؛ بلک ااه
نک ااات روش اامندی را بی ااان میک اانم ک ااه الزم اس اات آن را ب اادانیم .ای اان نک ااات ،ب ااه بررس ا ی
جوانااب اشااتباه و تزویاار در گفتمااان تردیاادافکنان در اسااالم بااه خاااطر فریضااه جهاااد،
می پردازد:
 -1مبن ااای ت ااور آن ااان از فریض ااه جه اااد در اس ااالم ،عملک اارد جماع ااته ااای جه ااادی
معاص اار منتس ااب ب ااه اس ااالم اس اات .ای اان حک اام ن ااه روش اامند اس اات و ن ااه عل اای .بلک ااه
صحی این است که گفته شااود :ایاان گااروه هااا بایااد بااه میازان اسااالم عرضااه شااوند نااه
اینکه اسالم با آنها معرفی وقضاوت شود .اینکه میگوئیم باید با توجااه بااه اسااالم ایاان
گا ااروه ها ااا داوری شا ااوند عنا اای رفتا ااار و حرکا ااات جهاد شا ااان با اار ق ا ارآن و سا اانت پیا ااامبر
عرضا ااه شا ااود .واگا اار موافا ااب با ااا آن با ااود پذیرفتا ااه شا ااود و ها اار چا ااه مخا ااالف با ااا آن با ااود
مسَٰولیتش بر عهده بانیانش بوده و به آنان منسوب شود نه به اسالم.
در مقاب اال :س ااؤالی ک ااه بای ااد از تردی ااد افکن ااان پرس ااید ای اان اس اات ک ااه :آی ااا ب ااا توج ااه ب ااه
خ اااطر کمونیس ااتهای م ح اادی ک ااه در زم ااان معاص اار م ااا ش اانیع ت اارین جنای ااات را مرتک ااب
شدند حاضاارند حکاام کننااد کااه :الحاااد ،منشااأ تروریساام و جاارم اساات؟ یااا اینکااه چااون
محاکمه شونده شخص ی غیر مسلمان است ،موازین و معیارها تغییر پیدا میکند؟
 -2آن ااان جوان ااب رحم اات و ن اارمش و م اادارات در احک ااام جه اااد اس ااالمی را نمیدانن ااد ی ااا
خود را در قبال آن به نادانی می زنند.
به عنوان مثال ،قانون اسالمی برگرفته از ن و وحی قرآن و ساانت ،دلیاال واضااح
و ق اااطع دارد ب ااا ای اان مف اااد ک ااه ه اادف ق ارار دادن عم اادی زن ااان وکودک ااان ج ااایز نیس اات و
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ح ارام اس اات .1.و ن ااص ص ااری و واض ااحی دارد کااه اگ اار ش ااخص ک ااافر در اثن ااای جن ااگ از
کفاارش دس اات کش ااید ،کشااتنش ح ارام اس اات 2ون ااص واضااحی وارد اس اات مبن اای براینک ااه
اگر ش خص ی کافر یا اهل کتاب جزیه بدهد میتوانااد باار دیاان و آیااین خااود بااا ی بمانااد3.
و بااه ص اراحت خیان اات در مقاب اال ه اار شخص ا ی را ح ارام ک اارده اس اات ٤چنانک ااه بخش ااش
غا ااذا با ااه اسا اایر را سا ااتا ش نما ااوده و با اار تحا ااریم مثلا ااه (قطعا ااه قطعا ااه کا ااردن) اجسا اااد
دشمنان تأکید میکند ٥و هم نین بیان داشته کفار اهل حربی که به ق ااد شاانیدن
پیام و رسالت اسااالمی خواسااتار امااان هسااتند بایااد امااان داده شااده و بعااد از شاانیدن
قا ارآن و رسا ااالت اسا ااالم اگا اار مسا االمان ها اام نشا ااوند با ااه محا اال سکونتشا ااان بازگردانا ااده
میشوند بدون اینکه کس ی متعرض آنان شود.٦
هم ااه اینه ااا ،نش ااان از اخ ااالق و ارزش ااهای واالی اای اس اات ک ااه اس ااالم در جن ااگ توص اایه
کرده و مانند آن را در جای دیگری نمیتوان پیدا کرد.
 -3آنان میلیونها انسانی که در طول تاریخ قدیم و جدید به دساات غیاار مساالمانان
کش ااته ش اادهان ااد را از ی اااد م اایبرن ااد .واگ اار ب ااا ادی ااان و حکومته ااا وجه اااتی ک ااه س ااربازانش
چنین جنایاتی مرتکب شده اند همان برخااوردی را داشااتند کااه بااا مساالمانان و اسااالم
دارن ا ااد ،قطع ا ااا قب ا اال از اینک ا ااه در م ا ااورد اس ا ااالم ص ا ااحبت کنن ا ااد ،خجال ا اات وش ا اارم زاری
ساکتشان میکرد.
بعد از کر این سه مطلب باید بگویم که:
ب ااین انگیزه ااای جن ااگ در اس ااالم و در غی اار اس ااالم تفاوته ااایی وج ااود دارد .و نل اام اس اات
که ما جنگی که به خاطر حف و حراست از دین صحی خداوند مشروع شده را با
جنگی مقا سه کنیم که هدفش دفاع از دینی تحریااف شااده یااا سیساات ی زمیناای و پااو
است.
ه ا اادف از جن ا ااگ و جه ا اااد در اس ا ااالم ،ریش ا ااه ک ا اان ک ا ااردن ک ا ااافران و تس ا االا نا ان ا ااه و
طغیانگران ااه ب اار آن ااان نیس اات .بلک ااه ه اادف ،نش اار دی اان اس ااالم و نج ااات بش ااریت از آت ااش
 - 1صحیح بخاری (.)3015
 - 2بخاری ( )6872( ،)25داستان اسامه بن زید رضی هللا عنه.
 - 3سورهی توبه ،29 :صحیح بخاری ( ،)3159صحیح مسلم (.)1731
 - 4صحیح مسلم (.)1736( ،)1731
 - 5صحیح بخاری (.)2474
 - 6سورهی توبه.6 :
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جهنم و دادن فرصتی به آنان که بدون رقابت و ن ارت طواغیت حاااکم باار ضااعفا و
ب ااا اختی ااار و آزادی خ ااود ،دی اان ح ااب را انتخ اااب کنن ااد .ام ااا ک اار نمون ااه ه ااایی در ت اااریخ
اسااالم کااه بااا ایاان اصااول و مبااادی مخالفاات کاارده انااد بااه معنااای ابطااال دیاان نیساات و
بلکا ااه با ااه معنا ااای تخطا اای از حا اادود ال ا اای اسا اات کا ااه شا ااخص مخا ااالف با ااا آن مسا ااتحب
عقوبت و سرزنش است.
و ب ااا ای اان توض اایحات ،س ااخن در م ااورد ب ااارزترین ش اابهات ک ااه ه اادف از آن طعن ااه ب ااه
اصل می باشد را به پایان می رسانیم.
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نوع دوم :شبهاتی که هدف ازآن تشکیک ایجاد کردن
درثو ابت شرعی است
ابت اادای کت اااب بی ااان ک ااردیم ک ااه من ااور از ثواب اات :احک ااام و اخب اااری ش اارعی اس اات ک ااه
اهل سنت و جماعت بدون اختالف به آن تمسک کردهاند و مورد اتفاقشان است.
بسیاری از ایرادات معاصر پیرامون این ثوابت به  5بخش برمیگردد:
سنت – اجماع – روشمند بودن فهم ن و – صحابه و حدود شرعی.
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باب اول :شبهاتی ایرامون س ت نبوی
در میااان ایاان ابااواب ،بیشا رین ایارادات و شاابهات پیرامااون ساانت نبااوی اساات و بقیااه
ب ااه ن ااوعی ب ااه آن ب اااز میگ ااردد .و غالب ااا اف ارادی ک ااه در مس ااَٰلهی حجی اات س اانت مش ااکل
دارنااد در بقیااه ابااواب ماننااد حاادود و اخبااار غیااب و معجازات و عااذاب قباار و غیااره هاام
ایرداتی دارند.
و شخص ی که مسَٰلهی حجیت ساانت را خااوب فهاام و ضاابا کنااد و در نقااد ایارادات
وارده برآن توانا شود و بعد مسَٰله ارتباط عقل با نقل و هم نین ارتباط علم تجربی
ب ااا نق اال را دقی ااب فه اام کن ااد ،ت ااا ح اادود زی ااادی اص ااول نق ااد ب اار ش اابهات پیرام ااون ثواب اات
شرعی را یاد گرفته است.
ایرادات وارده بر حجیت سنت نبوی به  6مسَٰله برمیگردد:
مسئله اول :اصل جیت س ت و بینیازی قرآن ازآن:
شخص تردید افکن در سنت نبااوی بارای اثبااات ادعااای خااود مبناای باار بینیااازی قارآن
از سنت به تعدادی از آیات قرآنی استدالل میکنند .من جمله:
این فرموده هللا متعال:
ۡ َٰ
َ ۡ
َ
 هم اا ف هرط َن اا ف اي ٱلك َت اب م ان ش ا ۡ [ ا نع ااام]38 -م مما درکت مماب یل مموح م مموظ ه ممیچ
چیز را فرو گذارنکردیم.
میگویند :آیا واضحتر از این آیه وجود دارد که بیان میکنااد مااا بعااد از قارآن نیاااز بااه
کتاب دیگری نداریم؟
در پاسااخ بایااد گفاات :من ااور از کتاااب در آیااه ،لااوح املحفااوا اساات نااه قارآن بااه دلیاال
سیاق خود آیه که میفرماید:
ۡ ََٰ
ۡ َ ۡ َ َ ََٰ َ ل َ َ َ ۡ ه ل َ َ َ ۡ َ ل ل َۚ ه َ ه ۡ
َ
َ و َما من َدا هب في ٱ رض وال طمر يطیر بجناحيه ال ومام ومثاالكم ماا فرطناا فاي ٱلكتاب
من َش ۡ َۚ لث هم َل َٰى َ ّبه ۡم لي ۡح َش لر َ
ون [ 3٨ا نعام ]38-هیچ ان بدهای درزمین نیسممت ،و
ر
نه هممیچ ارنممدهای کممه بمما دو بم ال خممود اممروازمیکنممد ،م ممراینکممه امتهممایی ماننممد شممما
هستند ،ما درکتاب یلوح م وظ هیچ چیزرا فرو گممذارنکممردیم ،سممرس بممه سمموی
اروردگارشان م شور میگردند.
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و این آیه مانند این قول هللا متعال است که میفرماید:
ََٰ
ۡ َ ۡ ه َ َ ه ۡ ل َ َ َ ۡ َ ل ل ۡ َ َ ه َ َ ل ۡ َ ۡ َ َ َ َۚ ّل
َ و َما من َدا هب في ٱ رض ال على ٱَّلل رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فاي تاب
ٓمباین [ ٦هااود ]6-یو همميچ ان نممدهاى درزمممین نتسممت م ممر[اينمممه] روزغممش بممرعهممده
خداس ممت و [او] قرارگ مماه و م ممل م ممردنش را م م دان ممد هم ممه [اينه مما] دركت مماب روش ممن
[ث ت] است .
چرا که رزق و روزی هاار جنبناادهای و قرارگاااه و محاال مااردنش در لااوح املحفااوا ثباات
شااده اساات نا ه در قارآن .و بااه فاارض اگاار بپااذیریم کااه من ااور از کتاااب در اینجااا قارآن
اس اات ،ام ااا ب اااز ه اام دلیل اای با ارای اس ااقاط حجی اات س اانت نیس اات ک ااه توضا اایحش را در
استدالل ّ
دومشان بیان خواهم نمود.
دلیل دوم :استداللشان به این آیه هللا متعال است که میفرماید:
ۡ َٰ
َ ۡ َ
َٰ ّ ل َ
َ ون هزل َنا َعل ۡي َ ٱلك َت َب ت ۡب َينا لك ّل ش ۡ [ النحل .]89 :و ايممن كتمماب را كممه روشممن رهممر
چیزى است برتو نازل كرديم.
میگویند :چونکه قرآن روشنگر هر چیزی است س چه نیازی به سنت داریم؟
در پاسخ به این استدالل میگوییم:
از جمله روشنگریهای قرآن این اساات کااه بااه تبعیاات از پیااامبر دسااتور داده و از
مخالف ا اات ب ا ااا وی هش ا اادار میده ا ااد ک ا ااه در جاه ا ااای متع ا ا ّاددی از ق ا ارآن میت ا ااوان آن را
مش اااهده ک اارد .برخ اای از آن ب ااا ص اایغههای عم ااوم آم ااده اس اات ک ااه اص ااال ن یت ااوان آن را
حمل برخ و کرد و در نتیجه مخالفت با رسول عنی مخالفت با قرآن کریم.
«ا ّما اام بیضا اااوری» در تفسا اایر ایا اان آیا ااه کا ااه منکا اارین حجیا اات سا اانت با ااه آن اسا ااتدالل
ّل َ
میکنند میفرماید :لك ّل ش ۡ  عنی برای همه امورات دین :یا به شکلی مف ل در
برخ اای مس ااائل 1و ی ااا مخت اار وکل اای در مس ااائلی دیگ اار ب ااه هم اراه ارج اااع آن ب ااه س اانت و
قیاس3.2
ّامام «آلوس ی» هم در «روح ا عانی» این آیه را اینگونه تفسیر میکند:

 - 1مانند ارث وطالق
 - 2مانند تفاصیل نماز و زکات
 . 3انوار التنزيل واسرار التاويل البيضاوي ج 3ص237
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«روشنگر بودن کتاب به این شکل است که برخی مسائل را به طور من و بیااان
کاارده یااا اینکااه مااواردی را بااه ساانت ارجاااع داده اساات؛ چ ارا کااه مساالمین بااه تبعیاات از
پیامبر دستور داده شدهاند و در موردش هللا متعال فرموده:
ۡ
َ و َما َينط لب َعن ٱل َه َو َٰ [ 3النجم ]3-و ازروی هوای ن س نان ن یگوید.
و در مسائلی هم امر به تبعیت از اجماع مسلمین شده است :
ۡل
ه َ
َ و َجتب ا ا ۡع غ ۡی ا ا َر َس ا ابيل ٱ ا ا ۡؤمن َین[ النسا ااا  ]115-و [راهم ممر] غیم ممرراه مؤمنم ممان درام ممتش
گیرد1».
ه
ا ٱ
ا ّم ا اام «ش ا ااوکانی» در «ف ا اات الق ا اادیر» میفرمای ا ااد :معن ا ااای ( َت ْ هيان م ما َلك م م َل ی م ممک ْذۡ) عن ا اای
روشاانگر هاار چیاازی اساات باادین صااورت کااه در آن ،بساایاری از احکااام بیااان شااده و مااا
بقی آن به سنت ارجاع داده شده است2 .
دلیل سومَ :این فرموده هللا متعال:
َ
ََ َ ه
وفغ ۡی َر ٱَّلل و ۡب َتاي َحكما[ ا نعام ]114-یای ایام رب و :آیا غیرهللا را بممه داوری
طلب کنم؟ز
َ َ
ماای گوینااد :شااما بااا تبعیاات از ساانت ،حک اای غیاار از خاادا را قارار دادهایااد و ایاان شاار
است .به همین خاطر بساایاری از ایاان منکاارین ساانت ،پیااروان ساانت را مشاار و کااافر
میدانن ااد ب ااه ای اان خ اااطر ک ااه از س اانت پی ااامبر تبعی اات میکنن ااد .از خی ااال و اس ااطوره
ن یگ ااویم ،بلک ااه ای اان حقیقت اای اس اات ک ااه ش اااید از عجی اابترین چیزه ااایی باش ااد ک ااه در
میان مردم وجود دارد.
ولی اتفاقا همین قرآنیهای منکر سنت ،عجیب و غریااب و بساایار تنااگن ر و سااطحی
هس ااتند .ه اار چن ااد ک ااه دوس اات ن ااداریم در براب اار مخ ااالفین اینگون ااه ص ااحبت ک اانم ،ول ا ی
چون چیزهای عجیبی از آنان دیاادهام اینگونااه میگااویم .قناعاات و باورشااان بااه عقایااد
باطلشان خیلی غیرعادی و نامأنوس استّ .
حتی یکی از آنها از من درخواست مباهلااه
میکرد در حالی که یکی از جاهل رین افراد تشریف داشتند.
علی کل حال به این استداللشان از چند وجه میتوانیم پاسخ بدهیم:
اول :هللا متع ااال در ق ارآن ب ااه ص اراحت دس ااتور میده ااد ک ااه حاکم ااان و داوران اای ق ارار
دهند که در بین مردم با عدل حکم و قضاوت کنند .و میفرماید:
 . 1روح المعاني لاللوسي (.)214 /14
 . 2فتح القدير للشوكاني ()187 /3
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َ
َ
َ
َ ل ْ َ
َ و ۡن خ ۡف ا لت ۡم ش ا َق َ
اق َب ۡينه َم اا ف ا ۡب َعثوا َحكم اا ّم ا ۡن و ۡهل اه َو َحكم اا ّم ا ۡن و ۡهل َه اا[ النس ااا :
 .]35و اگممرازاخممتالف و ام دائی میممان آن دو یزن و شمموهر بممیم داشممتید ،پممس داوری
ازخانواده شوهرو داوری ازخانواده زن یتعیین کنید و ب رستید.
َ َ
(حكم اا) دقیق ااا ب ااه هم ااان ترکی ااب و لف اای ک ااه در آی ااه م ااورد
و اگ اار دق اات کن اایم کلم ااه
استداللشان آمده ،کر شده است.
هم نین در آیاتی دیگر همین دستور را به مسلمانان میدهد:
ل
َ
ل
َ ي ۡحك لم به َوا َع ۡدل ّمنك ۡم[ ا ائده :]95 -دو ن رعادل ازشما یبر ابممربممودن آن
را تودی کنند.
و میفرماید:
َ َ َ َۡ ل ََۡ ه َ َ ۡ لل ْ ۡ
ۡ
َ
و ا حكما اتم با این ٱلنا ااس ون تحكما اوا ب لعا ادل[ النس ااا  ]58 :و هنگامیک ممه می ممان
مردم داوری میکنید ،به عدالت داوری کنید.
حال چگونه َبین این آیات و برداشتشان از آیه:
َ
ََ َ ه
وفغ ۡی ا َر ٱَّلل و ۡب َتا اي َحكم اا[ انع ااام]114-یای ایممام رب ممو :آیمما غیممرهللا را بممه داوری
طلب کنم؟ز
توفیب ایجاد میکنند؟
اگ ا اار هللا متع ا ااال مس ا االمانان را دس ا ااتور میده ا ااد ک ا ااه شخص ا ا ی از ا ّم ا ات محم ا ااد را در
َ
اخ ااتالف خ ااانوادگیَ ،حک ام و داور ق ارار دهن ااد .ح ااال آی ااا تبعی اات از خ ااود محم ااد در
اوام ا اار و ن ا ااواهیش میش ا ااود ش ا اار ؟! ای ا اان چ ا ااه داوری و قض ا اااوتی اس ا اات ک ا ااه انج ا ااام
میدهید؟!
دوم :اطاعت از پیامبر دقیقا همان اطاعت از هللا متعال است .همانگونه که هللا
متعال میفرماید:
ه ل َل َ َ ۡ َ َ َ ه
َ
 همان ليطاع ٱلرساو فقاد وطااع ٱَّلل[ النسااا  :]80 :ک ممکیکه ازایممام راطاعممت کنممد
درحقیقت هللا را اطاعت کردهاست.
و هللا متعا ااال در ق ا ارآن با ااه صا اراحت دسا ااتور میدها ااد کا ااه اختالفا ااات و نزاعها ااا را با ااه
رسولَٰ و داوری وی ،ارجاع دهند و میفرماید:
َ ف ا اٌن َت َ ا ا َز ۡع لت ۡم ف ا اي ش َا ا ۡ َف ا ا لر ٓد لوه َل ا اى ٱ هَّلل َو ه
ٱلر لس ا اول[ النس ا ااا  :]59 :و اگم ممردرچیم ممزی
اختالف کردید ،آن را به هللا و ایام ر باز گردانید.
و میفرماید:
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َ
َ ف َال َو َر ّب َ َال لي ۡؤم لنو َن َح هت َٰی لي َح ّك لم َ
وك ف َيما شا َج َر َب ۡيا َن له ۡم[ النساااه  ]65-نممه ،سمموگند
به اروردگارن که آنها ایمان ن یآورند ،م راینکه دراختالفان خممویش تممو را داور
قراردهند.
سوم :من ور َ از این آیه آنگونه که در تفسیر ابن کثیر آمده است:
َ
ََ َ ه
وفغ ۡی ا َر ٱَّلل و ۡب َتا اي َحكم اا[ انع ااام]114-یای ایممام رب ممو :آیمما غیممرهللا را بممه داوری
طلب کنم؟ز
عنی :بین من و بین شما 1.
«ابن عاشور» میفرماید :معنا ش این است که بین خودم و شما داوری غیاار از هللا
درخواساات ن اایکنم کااه حکاام و قضاااوتش را در مااورد شااما صااادر کاارده اساات بااه ایاان
مفاد که :شما دشمنان جنایتکاری هستید2.
بس اایار دیگ ااری از مفس اران نی ااز ق ااول هم ااین دو را گفتهان ااد ک ااه ب ارای حج اایم نش اادن
کتاب از کر آنها خودداری کردم.
مااواردی کااه گذشاات نقااد بااارزترین دالیلشااان بااود .بعااد از آن بااه بیااان دالیاال حجیاات
سنت میپردازیم تا بعد از ازاله اشکاالت بنای بحض را مستحکمتر کرده باشیم.
وجااوه اثبااات حجیاات ساانت هاام در ق ارآن و ساانت و اجماااع و عماال مسااتمر و مت ااواتر
مس االمانان در تما ااامی ع ااور و زمانها ااا بسا اایار زی اااد اسا اات کا ااه در اینج ااا با ااا اخت ا ااار
ش اادید ب ااه مهم اارین دالی اال آن خ ااواهم پرداخ اات و در کت اااب «آی ااا ش ااکی در س اانت وج ااود
دارد؟» به شکلی مف ل و گس رده قضیه را مورد بررس ی قرار داده ام.
ازقرآن:
آیات زیااادی وجااود دارد کااه بااه اطاعاات از پیااامبر و داور کااردن وی در خ ااومات و
ن اای از مخالفاات بااا وی ،دسااتور میدهااد .وجااه داللاات ایاان آیااات هاام در ایاان اساات کااه:
همانطور کااه اصااحاب پیااامبر مخاطااب قارآن بودهانااد ،مااا هاام مخاااطبش هسااتیم .و
از جمل ااه خطاب ااات ق ارآن آی ااات اطاع اات از پی ااامبر اس اات و ج ااز ب ااا تبعی اات از اخب ااار
ص ااحی وارده از وی ای اان اطاع اات و پی ااروی مق اادور نخواه ااد ب ااود .همانگون ااه ک ااه «ا ّم اام
شاف ی» در کتاب «جماع العلم» میفرماید:
 . 1تفسیر ابن ک ثیر ج 3ص322
 . 2التحرير والتنوير
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«بارای ادای واجااب ال اای در تبعیاات از اواماار پیااامبر -چااه مردمااان قباال از تااو و چااه
بعد از تو -من ااور افارادی کااه وی را مشاااهده نکردهانااد آیااا جااز پیااروی از اخبااار وارده
راه دیگری سراا داری؟»
ّ
هم ن ااین از ادل اهی ق ارآن ب ارای حجیا ت س اانت آی ااه س ااوره نس ااا اس اات ک ااه هللا متع ااال
فرماید:
می
َٰ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
ل
َ
ل
ٓ
ۡ
َ
ل
ۡ
ف ا اٌن ت ا ازعتم ف ا اي ش ا ا ۡ ف ا ا لردوه ل ا اى ٱَّلل و ه
ٱلرس ا اول[ النس ا ااا .]59 -و اگ م ممردرچی م ممزی
اختالف کردید ،آن ر َٰا به هللا و ایام ر باز گردانید.
َ ََ
َ
ایاان قساامت ف اٌن ت ا َز ۡع لت ۡم ف اي ش ا ۡ  شااامل هاار چیاازی میشا ود .عناای هاار موضااوعی.
َ لٓ ل َ ه
ٱَّلل َو ه
ٱلر لس اول من ااور از ارج اااع بااه هللا ،ارج اااع ب ااه کت ااابش اس اات .و ای اان
ف اردوه ل اى
بارای هاار شخصا ی واضااح و روشاان اساات .هم نااین ارجاااع بااه پیااامبر من ااور ارجاااع
بااه ش ااخص خودش ااان در زم ااانی کااه زن ااده بودن ااد و ب ااه سنتشااان اس اات زم ااانی ک ااه وف ااات
کردهاند .واین قضیه مورد اتفاق اهل علم است.
«اب اان ح اازم» میفرمای ااد« :دلی اال اینک ااه گفت ااه میش ااود من ااور از ای اان ارج اااع ب ااه ط ااور
قطا ااع ارجا اااع با ااه سا ااوی قا ارآن و اخبا ااار پیا ااامبر اسا اات ،ایا اان اسا اات کا ااه اما اات اسا ااالم
متفبالقول است که این خطاااب ال اای مااا را هاام شااامل میشااود و بلکااه تااا روز قیاماات
هر مخلو ی از جن و انس که در وی روح دمیده میشود داخل در این آیه است».1
«اباان قاایم» هاام میفرمایااد« :علمااا اجماااع کردهانااد باار اینکااه من ااور از ارجاااع بااه هللا
ارجاع به کتابش است و ارجاع به پیامبر هم ارجاع به شخ شان در زمان حیااات
و به سنتشان بعد از ممات است».2
دلیل جیت س ت ازخود س ت
ای اان اس ااتدالل البت ااه ب ارای کس ا ی مفی ااد اس اات ک ااه ب ااه برخ اای از احادی ااض ب اااور دارد ،ول اای
بخش ی را منکر شده و رها کاارده اساات و در تعاااملش بااا آن دچااار اضااطراب اساات .ا ّماا
ّ
شخص ا ی ک ااه ب ااه ط ااور کل ای منک اار س اانت اس اات ،ای اان اس ااتدالل ب ارا ش فای اادهای ن اادارد،
مگر در مقام محكوم ردن.

 . 1اإلحكام في اصول االحكام البن حزم ج1ص97
 - 2اعالم الموقعین ج1ص92
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عناای اگاار بارای نقااد ساانت بااه بعزا ی از آثااار و روایااات اسااتناد کاارد بااه وی میگااوییم:
علیه ما به برخی از ن وص ی که به آن ایمان داریم استدالل نکن ،بلکه بایااد بااه همااه
آنها استدالل کنی .و ن و زیادی هم در اثبات حجیت سنت داریم.
از جمله حدیعی که اصحاب س ن 1روایت میکنند از طریب عبیدهللا بن اباای رافااع از
پدرش از پیامبر که میفرماید:
«ال ولفین وحد م متكَٰا على ارجكتااه ،يأتيااه ا ماار ماان اماارق؛ ممااا وماار بااه او ن ا عنااه،
فيقول  :ال ندرق ما وجدنا في تاب هللا اتبعناها» «نبیممنم یکممی ازشممما بممرتخممتش تکیممه
زده و وقت ممی ح ممدیمی ازم مما ب ممه وی میرس ممد ک ممه ح مماوی ام ممری مما نه ممی اس م ت میگوی ممد :ای ممن
بر ایمان مهم نیست .ازهرچه درقرآن باشد تبعیت میکنیم».
این حدیض اسنادش صحی است و در موضوع مورد بحااض فی االه دهنااده اساات و
دال بر وجوب قبول احادیض پیامبر است کااه مااا زاد باار قارآن ماای باشااد.امام احمااد
در مسندشان از مقدام از پیامبر وجه دیگری را روایت میکند که فرمودند:
«ال ننممأ توتتممت المتمماب ومثلممه معممه ،ال ننممأ توتتممت المتمماب ومثلممه معممه ،تل يوشم
رال ي ثنذ شبعانا ع ر تريمته ،يقول  :عليمم بالقرآن  ،فما وادتم فيممه مممن حممالل
ف ممأحلوه ،وم مما وا ممدتم في ممه م ممن ح ممرام ف رم مموه»«:آگ اااه باش ااید ک ااه ب ااه م اان ق ارآن و ه اام
مانن اادش ،عط ااا ش ااده اس اات – دوب ااار .-نزدی ااک اس اات شخص ا ی را دریابی ااد ب اار س ااریرش
تکیا ااه زده و میگویا ااد :با ااه قا ارآن تمسا ااک جوئیا ااد .ها اار آن ا ااه از حا ااالل و حا ارام را در آن
یافتید به همان تمسک کنید» 2اسناد این حدیض مشکلی ندارد.
ازس اظ ااماع
اجماعااات زیااادی هسااتند باار اياان موضااوع .خاصااتا اجماااع عملا ي ااه در ایاان موضااوع
بسیار واضح است.
من ور از اجماع عملی استدالل و عمل پیاای و مستمر علما بااه ساانت اساات کااه در
کنم:
اینجا به کر دو قول اکتفا می
َٰ
َ
َ
ل
َ
َ
َ
ه
 -1هللا متع ااال میفرمای اادَ  :ف اٌن ت ا َز ۡع لت ۡم ف اي ش ا ۡ ف ا لر ٓد لوه ل اى ٱَّلل َو ه
ٱلر لس اول ن ن ا لات ۡم
ۡ
َ ه ۡ
ل
ت ۡؤم لناون با َّلل َوٱل َيا ۡوم ٱ خا َۚر[ النسااا  ]59 -و اگممردرچیممزی اخممتالف کردیممد ،آن را بممه
هللا و ایام رباز گردانیدد اگربه هللا و روزقیامت ایمان دارید.
 - 1سنن ترمذی  – 2663سنن ابی داوود  - 4605سنن ابن ماجه 13
 . 2اخرجه ّ
االمام احمد في مسنده (.)139 /4
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ّامام«عبدالعزیز کنانی» میفرماید« :در این مسَٰله بین مؤمنان و اهل علاام اختالفاای
نیسا اات کا ااه من ا ااور از ارجا اااع با ااه خا اادا ارجا اااع با ااه کتا ااابش من ا ااور اسا اات و ارجا اااع با ااه
پیا ااامبر بعا ااد از وفاتشا ااان ارجا اااع با ااه سنتشا ااان اسا اات و فقا ااا افا اراد لم حا ااد در ایا اان
مسَٰله دچار تردید هستند».1
« -2اباان عباادالبر قرطباای مااالکی» در مقدمااه کتاااب «التمهیااد» میفرمایااد« :اهاال فقااه
و اثر در تمامی سرزمینها – تا جایی که من باادانم -باار قبااول خباار یااک شااخص عااادل
و وجااوب عماال بااه آن اجماااع دارنااد ،اگاار ثاباات باشااد و اثااری دیگاار یااا اجماااعی نسااخش
نکرده باشد .تمامی فقها از زمان صحابه تا امروزمان بر این مسَٰله یک دا هستند.
مگر خوارج و افرادی از اهل بدعت که مخالفتشان اعتباری ندارد».2
این اجماع برحجیت خبر آحاد است چه برسد به متواتر.
مسممئله سمموم :ازایممرادان وارده بممرقحممیه س م ت :تردیممد افکنممی در جیممت احادیممث
آحاد است.
در ابت اادا ک اار ای اان نکت ااه الزم اس اات ک ااه اخب ااار آح اااد – از لح اااا اص ااطالحی -در خب اار
شخص ی واحااد منح اار نیساات (غریااب مطلااب) ،بلکااه بااه هاار خبااری کااه متااواتر نباشااد
آح اااد گفت ااه میش ااود .ااس خب اار ی ااک نف اار و دو و س ااه و بیش ا ر هم ااه ج اازو اخب ااار آح اااد
محسوب میشود ،مادامی که به حد تواتر نرسد.
ب ااارزترین ای ارادات وارده ب اار حجی اات اخب ااار آح اااد دو ای اراد اس اات ک ااه دوم اای براول اای بن ااا
شده است.
اول :مطلب گویی در اینکه اخبار آحاد فقا مفید نن هستند.
دوم :مطرح کردن این ادعا که تمامی ننون مذموم هستند.
قالب استداللشان هم به این صورت است:
اخب ااار مفی ااد ن اان اس اات .و ه اار نن اای ه اام ک ااه در ق ارآن ک اار ش ااده در س اایاق م آم ااده
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
ابطا ااال ای ا اان دو مقدم ا ااه نوش ا ااته ش ا ااده قانع ا اات نکا اارد ب ا ارای ع ا اادم ص ا ااحت نتیج ا ااه ای ا اان
استدالل نقض یکی از آنها کافی است و به ن رم در اینجا حاصل شده است.
 . 1الحيدة واالعتذار
 . 2التمهيد البن عبد البر
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مقدم ممه اول« :اخب ااار آح اااد همیش ااه مفی ااد ن اان هس ااتند» ن ااه از لح اااا ش اارع و ن ااه از
لحاا واق ی صحی نیست.
از لحاا شرعی چااون پیااامبر حجاات را باار امتهااا و ساارزمینها در اصا ل دیاان اسااالم
به وسیله آحاد صحابهای که بااه آن مناااطب میفرسااتادند اقامااه میکاارد .و ایاان اقامااه
حجت قطعا باید طوری باشد که احتمال هر نوع تردیدی را قطع کند.
از لحاا واق ی هاام ،همااه مااا چااه موافااب و مخااالف بساایاری اوقااات باار اساااس اخبااار
احاد که به حد تواتر هم نرسیده در خیلی از چیزها برایمااان یقااین حاصاال میشااود .و
مثال برای صحت این ادعا از شمارش خارج اساات از اخبااار ازدواج و وفااات و تولااد و
موفقیت و شکست و سود و خسارت که براساس خبر آحاد به آن عماال ماایکنیم...و
اع رافمان به حاصل شاادن یقااین بااه وساایله ایاان اخبااار آحاااد خااودش در نقااض مطلااب
گویی راجع به ننی بودنش ،کفایت میکند.
برخ اای از اخب ااار آح اااد ص ااحیحی ک ااه ب ااه وس اایلهی آن س اانت پی ااامبر نق اال ش ااده ،مفی ااد
یق ااین هس ااتند و برخ اای مفی ااد ن اان راا ااح ب اار حس ااب اح ااوال راوی ااان و اس ااانید و ق ارائن
موجود در هر روایت.
مقدمممه دوم :عن اای «تبعی اات از ن اان در ق ارآن ک ااال م ااذموم اس اات» ای اان تعم اایم ص ااحی
نیس اات .در ق ارآن ن ااوعی از ن اان م ش ااده و ن ااوعی دیگ اار مم اادوح اس اات .در م ن اان ای اان
قول هللا متعال آمده است که:
َ ۡ َ ّ َۡ
َ ه ل َن ه ه هت َ ه ه ه َ ل ۡ
 ن يتبع او ال ٱل ان و ن ٱل ان ال ٱغن ا م ان ٱلح اب ش ايا [ 2٨ال اانجم .]28 :ا ممزاز
ا
گم ممان یبیاس مماس ای ممروی ن یکنن ممد ،و یقین مما گم ممان یانس ممان را ازیش ممناخت حم م
بینیازن یکند
و در مدحش آمده است:
َ ه َ َ َ َ َ ه َ َ ۡ ََٰ
ه َ َ ل ٓ َ َ ه ل ٓ ََٰ ل ْ َ ّ ۡ َ َ ه ل ۡ َۡ
َ
و نها اا لكبیا اارة ال علا اى ٱلخشا اعین  ٤٥ٱلا اذين ي نا اون ونها ام ملقا اوا ربها ام وونها ام ليا اه
َ
ََٰرج لع اون [ ٤٦البق اارة]46 - 45 :و نم ممازد ا ممزب ممرفروتن ممان ،دش مموارو گ ممران اس ممت .آن
ا
کسم م ممانیکه یقینم م مما میداننم م ممد دیم م ممدارکننم م ممدۀ اروردگم م ممارخویشانم م ممد و بهسم م مموی او بم م مماز
میگردند.
ّ
نا اان در ایا اان آیا ااه با ااه معنا ا ای یقا ااین اسا اات .وگرنا ااه اگا اار کا ااوچک رین رهای نسا اابت با ااه
مالقات پروردگارشان تردید داشتند ،آیا این نن به حالشان فایده ای میداشت؟
ّامام «قرطبی» در تفسیرش میفرماید:
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«ن اان در اینج ااا بن ااا ب ااه ق ااول جمه ااور ب ااه معن ااای یق ااین اس اات .مانن ااد ای اان فرم ااوده هللا
متعال:
ّ َ َ ل َ ّ ل ََٰ
ۡ
َ
َ
 ن ا ننناات ون ا مل ا َّلب حس اابيه [ 2٠الحاقا ه]20-مممن یقممین داشممتم کممه بممه حسمماب
یاعمال خودم خواهم رسید.
و این ف َرموده:
َ َ ْ
َ
َ
ل
ٓ
ف ٓن اوا و هن له ام مواقعوه اا[ الكه ااف ».]53 :پ ممس یق ممین میکنن ممد ک ممه درآن خواهن ممد
افتاد.
ا ّماام «شاانقیطی» بعااد از کاار تعاادادی از آیااات قارآن کااه در آن ناان بااه معنااای یقااین
آمااده اساات میفرمایااد« :ناان در تمااامی ایاان آیااات بااه معنااای یقااین اساات .چارا کااه عاارب
نن را هم به معنای یقین به کار می برد و هم به معنای شک».1
مقا سه ننی که از اخبار آحاد صحی برداشت میشود با نن مذموم مشرکین که
در آیه از آن صحبت شده است بدون هی تردیدی اشتباه است.
در تفسیر آیه سوره نجم میفرماید:
شیخ «ابن عثیمین»
ت
َ
ۡ
ه
ه
َ ه
ه
َ
ۡ
ه
َ
ّ
ل
َ
 ن َيتب لع اون ال ٱل ا هن َو ن ٱل ا هن ال ٱغن ا م ان ٱلح اب ش ا ۡيا [ 2٨ال اانجم]28 :ا ممزاز
ا
گم ممان یبیاس مماس ای ممروی ن یکنن ممد ،و یقین مما گم ممان یانس ممان را ازیش ممناخت حم م
بینیازن یکند.
«من ا ااور از ن ا اان در اینج ا ااا وه ا اام دروغ ا ااین اس ا اات و ب ا ااه معن ا ااای روی راا ا ااح در ب ا ااین دو
احتمال نیست .بااه ایاان قضاایه توجااه کاان .کلمااه ناان ممکاان اساات بااه معنااای تهماات بااه
کااار باارده شااود و بااه معنااای برتااری داشا ن چیاازی باار دیگااری و هم نااین با ه معنااای یقااین
هم به کار رفته است».2
هم نین هللا متعال در قرآن به گواهی شاهدان اعتبار داده است در حااالی کااه آحاااد
هستند .یا اینکااه مخااالفین بایااد بگوینااد شهادتشااان مفیااد یقااین اساات کااه ایاان مقدمااه
ّاولشان را نقض میکنااد .یااا اینکااه بایااد بگوینا د مفیااد ناان اساات ،ولاای بااا ایاان وجااود هللا
بااه آن اعتبااار بخشاایده اساات .و ایاان اع اراف بااه مثابااه ابطااال مقدمااه دوم اساات .چ ارا
 . 1االضواء ()142 - 141 /4
 . 2لقاء الباب المفتوح رقم ()71
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که مادامی ثابت شود این معتبر دانس ن گواهی شاهدان تشریع خداوندی است س
در هی حالتی مذموم ن یباشد.
«اب اان ح اازم» میفرمای ااد« :ام اات ب اار قب ااول خب اار ی ااک نف اار از پی ااامبر م ااادامی ک ااه م ااورد
اعتماااد و اطمینااان باشااد ،اتفاااق و اجماااع دارنااد .هم نااین اهاال اسااالم همااه باار قبااول
خبر یک شخص مادامی که ثقه باشد متفباند».1
در کت ااابم ب ااا عن ااوان «آی ااا در س اانت تردی ا دی وج ااود دارد؟» وج ااوه دیگ ااری را در ر ّد ب اار
تردیدافکنان در حجیت احادیض آحاد کر کردهام.
اشكال سوم :ایرامون ناقالن و راویان س ت
میگوینااد :ساانت از طریااب افارادی غیرقاباال اعتماااد و اطمینااان بااه مااا رساایده اساات .و
استداللشان هم ،مخالفتهای شرعی روایت شده از برخی راویان حدیض است.
نقد این ایراد از چند جنبه است:
انبه اول :علم جرح و تعدیل از لحاا ایراد و طعنه به راویان به هر چیزی حجم و
ان اادازه واق اای و حقیق اای خ ااودش را داده اس اات .برخ اای از ض ااعف و ای ارادات وج ااود دارد
که در قبول یا عدم قبول روایت مؤثر هستند و برخی دیگر از ضعفها قاباال جباران
ب ااوده و اینگون ااه نیس اات .ا ّم اا ای اان برخ ااورد س ااطحی ب ااا راوی ب اادون ف اارق قائ اال ش اادن ب ااین
ضا ااعف قابا اال جبا اران با ااا ضا ااعف جبا اران ناپا ااذیر در پا ااذیرف ن یا ااا عا اادم پذیرفتا ااه شا اادن
حدیض ،غلا است.
انب ممه دوم :بس اایاری از داس ااتانهایی ک ااه ب ااه خ اااطر آن ب اار ص ااحابه ی ااا راوی ااان ح اادیض
معتمد و موثوق طعنه وارد شده است ،از لحاا سندی ثابت نیست .مانند طعن به
ابااوهریره کااه گویااا مالزماات او بااا پیااامبر بااه خاااطر ساایر کااردن شااکمش بااوده اساات و
پیامبر از رفت و آمد بیش از حد وی در تنگنااا قارار میگرفتااه اساات .بارای همااین بااه
َ
وی گفت ااه ( :لز ْر غ ًّب اا ت ا ْز َد ْد لح ًّب اا)« 2:ي ا روز در می ااان س اار ب اازن و زی ااارت ک اان ت ااا محبت اات
بیش ر شود».
رب ااا دادن ای اان ح اادیض ب ااا قض اایه ش ااکم س اایر ک ااردن باط اال اس اات .اص ااال ای اان ح اادیض
َ
ثاباات نیساات .بازار میگویااد :در مااورد ایاان جملااه « لز ْر غ ًّباا تا ْز َد ْد لح ًّباا» هاای حاادیعی ثاباات

 . 1اإلحكام في اصول االحكام البن حزم
 - 2مسند الطيالسي (.)1385( )289{4
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نیساات .عقیلاای هاام بیااان داشااته کااه در ایاان مااورد هاای حاادیعی از پیااامبر وارد نشااده
است.1
انبم ممه سم مموم :در ایا اان با اااب ،علا اام جا اارح و تعا اادیل معیا ااار و میا ازان اسا اات .و از لحا اااا
مه ااارت و دق اات بش ااری در اوج ق ارار دارد .خیل اای از کس ااانی ک ااه ب ااه عل اام ح اادیض طعن ااه
ّ
میزننااد ،ارزش و م زلاات ایاان علاام و دق ات بساایار باااالی محاادثین را ن یداننااد .اف ارادی
که در باب جرح و تعدیل قواعدی عل ی و دقیب را وضع کردهاند و آن را بر موافب و
مخ ااالف در م ااذاهب فق اای و عقی اادتی پی اااده کردهان ااد .ب ارای هم ااین در کت اااب بخ اااری و
مسا االم راویا ااانی هسا ااتند کا ااه از پیا ااروان بقیا ااه فا اارق اعتقا ااادی مخا ااالف با ااا اها اال حا اادیض
هس ا ااتند .راوی ا ااانی س ا اانی و ش ا اایعه و ناص ا اابی و ق ا اادری و خ ا ااارجی م ا ااادامی ک ا ااه ع ا اادالت و
صدقشان ثابت شده باشد.
ا ّماا سا ااه عاادالتش ثاباات نشااود ،محاادثین از وی حاادیعی روایاات ن یکننااد و فر اای
ن یکند لسنی باشد یا منتسب به هر فرقهای دیگر.
ایراد چهارم :ایرامون نهی ازکتابت س ت و تاریخ تدوین آن
در ما ااورد ن ا اای از نوشا ا ن احادیا ااض ،آنا ااانی کا ااه با ااه حا اادیض وارد شا ااده در ایا اان مسا ااَٰله
متمس ا ااک میش ا ااوند از چه ا ااار جه ا اات دچ ا ااار اض ا ااطراب و تن ا اااقض و س ا ااو اس ا ااتدالل
میشوند:
ل
اهممت اول :اینکااه دارنااد بااه سانتی اسااتدالل میکننااد کااه خودشااان آن را بارای اثبااات
عدم حجیت سنت ،حجت ن یدانند.
اهت دوم :کس ی که از وی ن ی از کتابت حاادیض نقاال شااده عناای شااخص رسااول هللا
 ،امر به حف حاادیض و تبلیا و عاادم رویگرداناای از آن هاام نقاال شااده اساات .احااادیعی
ص ا ااحیحی در ای ا اان ب ا اااب وارد اس ا اات ک ا ااه از ح ا اادیض ن ا اای از کتاب ا اات ح ا اادیض ص ا ااحی تر
هس ااتند .چ ارا بای ااد گزینش ا ی عم اال کن اایم؟ آی ااا ه اار ح اادیعی ک ااه مواف ااب ب ااا خواهشه ااای
نفسانی آنها باشد را میپذیرند و مواردی که بر ضدشان است را رد میکنند؟!
اه ممت س مموم :هم ااان ط ااور ک ااه ح اادیعی در ن اای از کتاب اات ح اادیض وارد اس اات ،احادی ااض
متعا ااددی ها اام هسا ااتند کا ااه بیا ااانگر جا ااواز نوش ا ا ن آن اسا اات .ما اان جملا ااه ایا اان فرما ااوده
پی ااامبر در اجاب اات ب ااه درخواس اات ابوش اااه مبن اای ب اار نوش ا ن خطب ااهاش« :ا تب ااوا ب ا
 - 1الضعفاء الكبير للعقيلي (.)139 - 138 /2
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شاااه» : 1ب اراق اب ااو شاااه خطب ااه را بنویس ااید .یااا «عب اادهللا ب اان عماارو» از اف ارادی ب ااود ک ااه
سااخنان پیااامبر را مینوشاات و رسااول هللا هاام بااا ایاان فرمااوده تأییاادش میکردنااد:
«ا تب فوالذق نفس بيده ما يخرج منه ال حب ،ووشار لى فيه»:2
« بن ا ااویس .س ا ااوگند ب ا ااه کس ا ا ی ک ا ااه ج ا ااانم در اختی ا ااار اوس ا اات فق ا ااا ح ا ااب از آن خ ا ااارج
میشود .و به سمت دهانشان اشاره کردند».
حااال باار چااه اساسا ی منکاارین ساانت حاادیض ن اای از کتاااب را انتخاااب کاارده و احادیااض
جواز و رخ ت نوش ن را نادیده میگیرند؟
اهت چهارم :در استدالل به حدیض ن ی از کتابت حدیض برای اثبات عدم حجیت
حا اادیض ،شا ااكاف و ناهما اااهنگی وجا ااود دارد .در اسا ااتدالل با ااه حا اادیض ن ا اای از کتابا اات،
ص ااحی ای اان اس اات ک ااه از چه ااارچوب ن ااص خ ااارج نش ااویم ک ااه بح ااض از کتاب اات ح اادیض
است نه حجیت .چرا که این حدیض نه از دور و نااه از نزدیااک بحعاای از حجیاات نکاارده
است ،بلکه در حدیض ن ی از کتابت خود پیامبر ایاان قااول از ا شااان نقاال شااده کااه
فرمودند :وحدثوا عن « .از من حدیض روایت کنید».3
عالوه بر اين برخی از اهل علم میگویند :حاادیض ن اای از کتاباات بااه صااورت مرفااوع از
پیامبر ثابت نیست و بلکه درست این است که وقف بر «ابوسعید خدری» اساات.
عناای سااخن ابااو سااعید اساات نااه پیااامبر .ایاان روش ،ساابک ا ّماام بخاااری اساات« .اباان
حجر» هم در «فت الباری» به این اشاره کرده است .٤و برخی از طرق موقوف بااودن
این حدیض را «ابن عبدالبر» در کتاب «جامع بیان العلم وفضله» ٥آورده است.
برخاای دیگاار از اهاال علاام حاادیض را مرفااوع میداننااد ولاای قائاال بااه ایاان هسااتند کااه ایاان
حا اادیض با ااه خا اااطر احادیا ااض رخ ا اات و جا ااواز کتابا اات ،منسا ااوخ شا ااده اسا اات .و وجا ااوه
دیگری برای نقد این ایراد وجود دارد که اگر کرشان کنیم سخن به درازا میکشد.
از مراجع مهم در این باب برای توضیحات بیش ر میتوان به کتابهای زیر مراجعه
کرد:
 -1تاب «تقیید العلم» ،ل خطيب البغدادق .
 - 1محیح مسلم ( )1350باختصار
 - 2سنن ابو داود ()368
 . 3صحیح مسلم (.)2009
 - 4فتح الباري البن حجر 208/1
268/1 - 5
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 -2کتاب «تدوجن الحديض» ،سيد منااانر گیالناای کااه بااه زبااان اردو نوشااته اساات و
انتشارات دارالغرب آن را به عربی ترجمه کرده است.
 -3تاب «دراسات في الحديض النبوق وتارجخ تدوجنه» ،محمد م طفی وع ی.
 - ٤تاب «السن قبل التدوجن» ،محمد عجاج خطيب.
 ٥کتاب «تدوجن السن النبوج » ،محمد مطر زهرانی.
اما رااع به تأخیر تدوین احادیث:
ایرادی که وارد میشود مبناای باار ت ااور ناااقص و ناصااحی از روش موثااوق و مسااتند
ک ااردن احادی ااض اس اات .ب ارای هم ااین؛ پاس ااخ ش ااافی ب ااه ای اان ای اراد بای ااد ب ااا عرضا ه مف اال
ت اااریخ ت اادوین س اانت و روش روای اات و نق اال آن باش ااد .و م ااادامی ک ااه ش ااخص ت ااوری
جزئ ا اای و مف ا اال از آن نداش ا ااته باش ا ااد ،موثوقی ا اات نق ا اال س ا اانت را نخواه ا ااد ف می ا ااد و
سخنش در حدود ت وراتی هنی با ی خواهند ماند که هی واقعیتی ناادارد .هماراه بااا
عل اام ب ااه اینک ااه ت اادوین س اانت از زم ااان پی ااامبر ت ااا هنگ ااام ت اادوین رس ا ی و فراگی اار آن
انقط اااعی نداش ااته اس اات .و از جمل ااه اف ارادی ک ااه ب ااه بررس ا ی نوش ااتهها و ص ااحیفههایی
کا ااه در مرحلا ااه ما ااا قبا اال تا اادوین اساس ا ا ی و رسا ا ی نوشا ااته شا ااده انا ااد ،پرداختا ااه اسا اات
میت ا ااوان ب ا ااه دک ا اار «محم ا ااد م ا ااطفی اع ا اای» اش ا اااره ک ا اارد در کت ا اااب «دراس ا ااات ف ا ااي
الحديض النبوق وتاریخ تدوینه».
ایراد انجم :ایرامون علم حدیث و روش و سبکهای حدیث شناسان.
بسا اایاری از منکا اارین يا ااا ما اارددین در سا اانت میگوینا ااد« :او سا اانت را از ایا اان جها اات کا ااه
سنت است انکار ن یکند ،بلکه انکارش بر میگردد به عدم اطمینان بااه طریقااه نقاال
و روایت آن».
در اینجا الزم است سؤال مه ی از این افراد ب رسیم:
آیا ااا از لحا اااا عل ا ا ی شا ااناخت صا ااحت احادیا ااض نقا اال شا ااده از پیا ااامبر یا ااا ضا ااعیف
بودنشان ،محال است؟
پاسخ به این سؤال به بله یا خیر باید:
 -1باار مبن ااای ت ااوری تااام و ص ااحی از وض ااعیت روایاات و راوی ااان و اس ااناد احادی ااض
باشد.
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 -2و هم ن ااین بای ااد بع ااد از ت ااور ت ااام از عل اام مرب ااوط ب ااه بررس ا ی و پ ااژوهش ص ااحت
اخبار نبوی باشد که همان علم حدیض شناس ی است .چرا که:
 ب ارای ش ااناخت ص ااحت اخب ااار نب ااوی اب ازاری م ااورد اتف اااق و قاب اال اعتم اااد در ب اایناهل سنت است.
 یا اینطور بگوئیم که مشهورترین ابزار است که در ایاان زمینااه به اار از آن وجااودندارد.
 و ب ااه خ اااطر اینک ااه ب اار بخ ااش اول تکی ااه دارد ک ااه هم ااان ت ااور کام اال و ص ااحی ازواقعیت روایت است.
و ب ااا تم ااام اطمین ااان میگ ااویم ک ااه :بیش ا ر تردی اادافکنان در س اانت نب ااوی هی ک اادام از
این دو ت ااور و برداشاات را از علاام حاادیض ندارنااد .نااه واقعیاات و چهااارچوب روایاات را
میدانند و نه راویان و نه علم مربوط به آن را میشناسند .س چگونه حکم میکنند
که نقل سنت غیا ر قاباال اعتماااد اساات؟ باار چااه اساسا ی ایاان حکاام و قضاااوت بنااا شااده
است؟
ب ارای هم ااین گ ااام اول ب ارای حک اام ب ااه ع اادم شا س ااتگی و کفای اات عل اام ح اادیض ،داش ا ن
ت ااوری ص ااحی از ای اان عل اام اس اات .آنگون ااه ک ااه دانش اامندانش آن را بن ااا کردهان ااد ،ول اای
قطعا در بیش ر تردیدافکنان چنین شرایطی وجود ندارد.
برای نشان دادن دقت محدثین و انضباط ساابک و روششااان نیااز میتااوان از جهااات
گوناگونی قضاایه را بررسا ی کاارد .و هاار بااار کااه بااه کتااب محاادثین اوایاال و روشها شااان
مراجعه کنیم ،بیش ر و واضح ر به ع مت و بزرگی این علم ای خواهیم برد.
یک اای از چیزه ااایی ک ااه میتوان ا د دق اات و عل اای ب ااودن ای اان عل اام را نش ااان ده ااد ،بررس ا ی
شروط حدیض صحی و تفاصیل و جزئیات آن است که  5شرط است:
ع اادالت – ض اابا – ات ااال س ااند – س ااالم ب ااودن از ش ااذو – س ااالم ب ااودن از عل اات
قادحه.
کس ی که شااناختی دقیااب از علاام حاادیض داشااته باشااد ،میتوانا د در ها ر شاارط از ایاان
شروط پنجگانه نشانهها و دالیل وثوقیت و دقاات در ثبا ت و ضاابا را نشااان دهااد کااه
در علوم موجود و دردس رس بشری به ر و دقیق ر از آن را ن یتوان یافت.
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به عنوان مثال هنگامی که از شاارط ضااابا بااودن راوی صااحبت ماایکنیم ،موضااوعی
کااه در ضاامن آن مطاارح میشااود :نااوع ابازاری اساات کااه براساااس آن محاادثین نساابت بااه
ضابا بودن راوی حکم میکنند.
عنی اینکه میگوینااد راوی ضااابا اساات بااه معنااای پااذیرف ن همااه روایاااتش اساات؟ یااا
ممک اان اس اات خط ااا ه اام بکن ااد؟ واگ اار خط ااا کن ااد چگون ااه میت ااوان آن را کش ااف ک اارد در
حااالی کااه مااا بااروی حکا م عااادل و ضااابا بااودن را صااادر کااردهایم؟ و آیااا تمااامی راویااان
دارای ض اابا ،در ی ااک س ااط هس ااتند از جه اات پذیرفت ااه ش اادن اخبارش ااان؟ ی ااا اینک ااه
مرات ااب متف اااوتی دارن ااد؟ و فای ااده ای اان تف اااوت در چیس اات؟ آی ااا در حال اات تع ااارض راوی اای
کااه ضاابا و ثباات به ااری دارد باار راوی ضااعیف ر مقاادم اساات؟ و لحکاام راوی صاااد ی کااه
خطا و صوابش همزمان زیاد است چیساات؟ محاادثین چااه هنگااام خباارش را میپذیرنااد
و چااه هنگااام قبااولش ندارنااد؟ و چگونااه باادانیم راویاای کااه باار وی حکاام ضااابا بااودن را
ص ااادر ک ااردهایم در س ااالیان بع ااد از ص اادور حکمم ااان هن ااوز ق اادرت ثب اات و ض اابطش ب ااه
قااوت خ ااودش ب ااا ی اس اات؟ و تفاص اایل ف اراوان دیگااری ک ااه دق اات ق ااوانین عل اام ح اادیض را
نشان میدهد.
مس ممئله شش ممم :اش ممكال وارد ک ممردن ب ممه اح ممادیمی م یح ب مما ای ممن ادع مما ک ممه ب مما ه ممم در
تعارض هستند:
اش ااکال وارد ک ااردن در روای ااات ص ااحی اگ اار ب ااه عن ااوان فه اام و ی ااادگیری و دف ااع ت ااوهم
تعا ااارض در آنها ااا باشا ااد ،با ااه خا ااودی خا ااود اشا ااکالی نا اادارد .عا شا ااه و حف ا ااه و بقیا ااه
اص ااحاب در بعز ا ی از احادی ااض پی ااامبر اش ااکال وارد کردهان ااد و پی ااامبر ه اام ب ارای
رفااع ایاان اشااکال روشاانگری کردهانااد .ایاان نا سااند اساات کااه مااا در برخااورد بااا روایااات
دشوار و پی یده ،شلوا کاری کرده و اخالل وارد کنیم و بااه ائمااه اسااالم نساابت ناااروا
باازنیم و ایاان احااادیعی کااه در آنهااا دچااار تااوهم تعااارض شاادهایم را بااه عنااوان اکتشاااف
جدیااد و سااوپرایز کااردن مااردم بااه نمااا ش بگااذاریم .احااادیعی کااه علمااای اسااالم قرنهااا
قبل ابهامات و گنگیهایی که از آن فهم میشود را پاسخ دادهاند.
علمااای اسااالم بااه مبحااض تعااارض بااین ادلااه اهمیاات زیااادی دادهانااد .حااال ایاان تعااارض
بین آیات قرآن باشد یا بین قرآن و حدیض یا در بین خود احادیض با یکدیگر یااا اینکااه
بین حدیض و عقل یا حس باشد.
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بارای برخااورد و تعاماال بااا ایاان قضاایه روش و ساابک بااه خ وصا ی را ترساایم کردهانااد
ک ااه میت ااوان در مبح ااض :تع ااارض ب ااین ادل ااه در کت ااب اص ااول فق ااه و در بح ااض مختل ااف
الحدیض در کتب علوم حدیعی آن را یافت.
و در گذشته و امروز کتابهای تخ ص ی زیادی در این زمینه به رشتهی تحریر در
آما ااده اسا اات کا ااه کا اار آن طا ااوالنی خواها ااد شا ااد و فقا ااا با ارای مثا ااال و اشا اااره با ااه ایا اان
کتابها اشاره میکنم:
 اختالف الحديض شاف ي شرح مشکل اآلثار طحاوق تأوجل مختلف الحديض ابن قتيب .و از کتابهای معاصر میتوان به:
 دفااع دعااو ا عااارض العقلااي عاان ا حاديااض ا تعلقا بمسااائل االعتقاااد دراسا ااافي ال حيحین  -عيس ی نع .
 التعارض في الحديض النبوق  -لطف زغیر. وحادیض العقيدة ا توهم شكال ا في ال حيحین  -سليمان دبيخي.و بسااياری دیگاار اشاااره کاارد .در کتااابم «آیااا در ساانتی شااکی وجااود دارد؟» بارای تعاماال
با احادیعی که از آنها توهم تعارض میشود با قرآن یا با عقل یا سااایر روایااات حاادیعی
ی ااا ب ااا عل اام ام ااروزی ،قواع اادی روش اامند را بی ااان ک ااردهام ک ااه میت ااوانی ب ااه آنه ااا مراجع ااه
کنی1.

 - 1از ص 98تا ص113
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باب دوم :شبهاتی ایرامون ااماع
وضااعیت عاادهای منکاار حجیاات اجماااع بااه گونااه ای شااده کااه میگوینااد :همااهی اماات
در طااول  14قاارن دچااار اشااتباه بااوده اساات و ایاان خطااای دراز ماادت را در مااورد ا ّم ات
امااری جااایز ماایپندارنااد .در حااالی کااه ایاان دیاادگاه بااا ایاان مساااله مخالفاات اساات کااه هللا
متعااال ای اان ام اات را به اارین ام ااته ااا معرفاای نم ااوده اس اات و خب اار میده ااد ،امتا ی وس ااا و
میان ااه اس اات ت ااا ب اار م ااردم ش اااهد و گ ااواه باش ااد .ک ااه ای اان گ ااواه ب ااودن ب ااه دلی اال ع اادالت و
صاادق و راسااتیش اساات؛ حااال چگونااه ممکاان و ج ااایز اساات کااه چنااین امتاای قاارنه ااای
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؟!
ح ّت ای در می ازان و ت ارازوی عق اال ،ای اان مس ااأله بس اایار بعی ااد ب ااه ن اار م اایرس ااد .م اادر
احکام شرعی قرآن و سنت است و اجماعهای منقول از اهل علاام بااه اصاالی صااری یااا
غی اار ص ااری در دو وح اای قا ارآن و س اانت ب ااازمیگردن ااد .هم ااهی مجته اادان ه اام در اص اال
ادوات اسا ااتنباط از کتا اااب و س ا اانت مش ا ا ر هسا ااتند؛ ب ا ااا وجا ااود تفا اااوت شخص ا ا ی در
تحقیب کمال اسااتفاده از ایاان ادوات .امااا مجمااوع مجتهاادان بااا هاام ایاان کاماال را بااا ها م
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دارنااد .بارای همااین وقتاای باار روی مسااَٰله ای اتفاااق ن اار دارنااد حتمااا خروجاای اجتهاااد و
استنباطشااان صااحی اساات .معقااول اساات کااه همااهی مجتهاادان در فهاام نصا ی دچااار
اش ااتباه ش ااده باش ااند؟ و دی اادگاه درس اات و ص ااواب ت ااا  14ق اارن بع ااد از هج اارت دانس ااته
نشا ااده باشا ااد؟ خاص ا ااتا کا ااه رس ا اایدن با ااه کما ااال در مجته ا اادین اوایا اال در ادوات واب ا ازار
استنباط بیش ر از متااأخرین بااوده اساات .و دلیاال آن صاافای زبااان عرباای از شااائبههااایی
است که بعدها باادان م حااب شااده اساات؛ و بااه دلیاال وجااود عاماال مه اای در صااف اول
مجتهاادین ک ااه هم ااان صااحابه بودن ااد .وآن عام اال ،هاام ع اار بودنش ااان بااا ن اازول وح اای و
م احبت و همنشینی و همراهی با کس ی است که قرآن بر او نازل شده است.
بن ااابراین آنه ااا نس اابت ب ااه فه اام ن ااص ،توان اااتر از دیگ اران هس ااتند؛  -ب ااا اینک ااه دروازهی
اجتهاد به روی دیگران بسته نیست؛ ّاما نه در سااط خطاکااار خواناادن مجمااوع آنهااا.
چگونااه ممکاان اساات همااهی آنهااا در مااورد فه اای اشااتباه اتفاااق کاارده باشا ند؛ بااه ویااژه
اینک ااه عوام اال خ ااارجی م ااؤثر در فه اام ن ااص ،ک ااه پژوهش ااگران معاص ااررا وادار ک اارده ب ااه
خاطرش با اجماع مخالفت کنند ،نزد آنان وجود نداشته است .بلکه مسائلی شاارعی
و نقلی محض بوده .مانند حد رجم و عقوبت مرتد و موارد مشابه آن.
سؤال این جاست که:
نب ااود چ ااه ام ااری ن اازد مجته اادین نخس ااتین و وج ااود آن در می ااان برخ اای از پژوهش ااگران
معاصر باعض شده تا همگی مجتهدان نخستین در فهم آیااات قارآن و اثبااات احادیااض
پیامبر به خطا رفته و آرا ون رات پژوهشگران معاصر صواب و صحی باشد؟
گمااان ماایکاانم بااه دور از تااأثیر عبااارت «نحاان رجااال و هاام رجااال» 1و عبااارت «کاام تاار
االول لآلخر»2؛ این سؤال جای تأ ّمل و تفکر دارد.
بنده در اینجا نه از استنباطهای جدید سخن میگااویم و نااه از دور اند شا ی بیشا ر
در معانی آیااات ،بلکااه سااخن مااا از خطاکااار خواناادن همااهی مجتهاادان نخسااتین اساات
نه بیش از این.
و چیزی که بیش ر این مسأله را اثبات میکند ،این است که تعاادادی از مسااائلی کااه
انکا ااار میشا ااوند و اجما اااع ثابا اات در ما ااورد آنه ا ااا با ااه دیا ااوار کوبیا ااده میشا ااود ،در واق ا ااع
منکاران در انکااار آنهااا ادعااا میکننااد کااه مسااائلی هسااتند کااه بااا نا ّ
اص صااریحی در ق ارآن
 - 1انان مردانی بودند و ما هم مردانی هستیم.
 - 2اوایل چه چیزی را برای اخریها باقی گذشتن
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مخااالف ماایباشااند؛ ماننااد اینکااه میگوینااد« :عقوباات مرتااد بااه شااکلی آشااکار بااا ناااهر
این آیه مخالف است که میفرماید:
َ ال ۡ َر َاه في ّ
ٱلدين[ البقرة]256 :؛ دریقبول دین هیچ ااباری نیست.
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
و با این مسأله موافب هستند که ّامت بر خطا و اشتباه متفب ن یگردد؛ ّاما در باب
ثبااوت اجماااع ن ازاع کااردهانااد .ایاان مبحعاای اصااولی اساات کااه تف اایالت متعاادد و اقااوال
مختلفی وجود دارد راجع به تعریف اجماعی که امکان ضبا و ثبتش وجود داردّ .اما
ب ااه ابط ااال اص اال اجم اااع ب اااز ن یگ ااردد ،چ ارا ک ااه اجم اااعه ااای منق ااول از جه اات ثب ااوت و
قطعیت آنها در درجات متفاوتی قرار دارند.
ّ
برخاای از آنهااا هاام در عاادم امکااان تحقااب اجماااع بااه عبااارت اماام «احمااد» اسااتدالل
ک ااردهان ااد ک ااه م اایفرمای ااد« :م اان ادع اای االجم اااع فه ااو ک ااا ب»« :1ه اارکس ادع ااای اجم اااع
کند ،دروغگوست».
ب ااه ص ااورت مخت اار و ان اادکی ت اارف آن ااه در (الکام اال ال ااورة  )2در م ااورد ای اان
عبارت نگاشتم را نقل میکنم:
«توجا ااه با ااه ایا اان عبا ااارت ا ّما اام «احما ااد» و تا اار عبا ااارتها ااای دیگا اار ا شا ااان در هما ااین
موضااوع ،عملکااردی گزینشا ی و نااه بررسا ی موضااوعی و یااا مبنااای آن جهاال ناشا ی از کاام
اطالع اای اس اات .اما ام «اب ااوداود» در مس ااائل خ ااود میگوی ااد :از احم ااد ش اانیدم ک ااه ب ااه او
گفت ااه ش ااد :فالن اای میگوی ااد :قرائ اات فاتحا ا الکت اااب – ش اات س اار ا ّم اام – از ای اان آی ااه
َْ
ۡ
َ
َ ل
خ ااا ش ااده اس اات ک ااه م اایفرمای اادَ  :و ا قا ار َل ٱل لقا ا ۡر َ لان ف ۡسا ا َتم لعوا لا ا ل ۖه[ ا عا اراف:
 ]204و چون قرآن خو انده شود ،پس به آن گوش فرا دهید.
ا ّماام احمااد گفاات :از چااه کسا ی ایاان مسااأله را نقاال میکننااد؟! مااردم اجماااع دارنااد کااه
این آیه در مورد نماز است».2
و ای اان نص ا ی ثاب اات از ا ّم اام احم ااد اس اات ک ااه در آن ادع ااای اجم اااع ب اار ام ااری ش اارعی را
میکنا ااد؛ آیا ااا میتا ااوانیم عبا ااارت «ها اارکس ادعا ااای اجما اااع کنا ااد دروغگوسا اات» را با اار آن
 - 1العدة فی اصول الفقه (.)1059 /4
 - 2مسائل االمام احمد روایة ابی داود السجستانی ،مک تبة ابن تیمیة (ص .)48
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تطبیب دهیم یا اینکه تالش میکنیم آن را چنان در نموده و بفهمیم کااه مااورد ن اار
خود امام بوده است؟!
و چرا بایااد تنهااا بااه یااک عبااارت و نااه سااایر عبااارات وی اعتماااد شااود؟ وقتاای مسااأله بااه
صورت گزینش ی باشد ،کس ی میگوید :وی میخواهد عبارتی را گزینش کند که در آن
اثبااات اجماااع اساات و عبااارتی را کااه در آن ادعااای دروا بااودن اجماااع کاار شااده ،رهااا
کند!.
تردی اادی نیس اات ک ااه ما ا نت رض ااایتبخ ااش ن اازد اه اال عل اام و کس ااانی ک ااه در تعام اال ب ااا
عبااارت احمااد پیمااودهانااد ،توجیااه و فهاام آن در پرتااو تطبیقااات اما ام و سااایر اق ااوالش
ّ
میباشد نه اتکا به آن برای ابطال اجماع.
از جمله توجیههاتی که اهل علم در مورد عبارت مااذکور کاار نمااودهانااد ایاان اساات
که:
ا ّم ا اام احم ا ااد ای ا اان عب ا ااارت را در انک ا ااار فقه ا ااای مع زل ا ااه گفت ا ااه اس ا اات« .م ا اارداوی» در
«التحبی اار» میگوی ااد« :و اب اان رج ااب در پای ااان ش اارح ترم ااذی میگوی ااد :ا ّم اا اینک ااه از ا ّم اام
احمد روایت شده که میگوید :هرکس ادعای اجماع کند دروغگوست ،آن را از باب
انک ااار ب اار فقه ااای مع زل ااه گفت ااه اس اات؛ کس ااانی ک ااه در م ااورد آن ااه م ا یگفتن ااد ،ادع ااای
اجم اااع میکردن ااد در ح ااالی ک ااه کم اارین س ااهم را در ش ااناخت اق ااوال ص ااحابه و ت ااابعین
داشتند».1
از جمل ااه م ااواردی ک ااه موی ااد ای اان فه اام اس اات ،تتم ااهی عب ااارت ام ااام احم ااد میباش ااد؛
چنانک ااه در روای اات فرزن اادش عب اادهللا میگوی ااد« :م اان ادع اای االجم اااع فه ااو ک ااا ب ،لع اال
الناس قد اختلفوا ،هذه دعوی بشر ا ریسا ی واالصاام»« :2هاارکس ادعااای اجماااع کنااد
دروغگوس اات ،ش اااید م ااردم اخ ااتالف ک اارده باش ااند؛ ای اان ادع ااای بش اار مریس ا ی و اص اام
است» .و «بشر مریس ی» و «اصم» از رئوس لمبتدعان در زمان احمد بودنااد .و سااخن
اباان تیمی ااه ای اان مس اااله را بیش ا ر روش اان میکن ااد ک ااه میگویااد« :فقه ااای متکلم ااین ماننا د
مریس ا ی و اص اام ادع ااای اجم اااع میکردن ااد در ح ااالیک ااه تنه ااا ق ااول ابوحنیف ااه و مال ااک و
ّ
مانند آنها را میدانستند و اطالعی از اقوال صحابه و تابعین نداشتند».3
 - 1التحبیر شرح التحریر فی اصول الفقه ،مرداوی ،مک تبة الرشد (.)1528 /4
 - 2العدة فی اصول الفقه (.)1059 /4
 - 3المسودة فی اصول الفقه (ص .)316
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و مشا ااابه آن سا ااخن «ابا اان قا اایم» اسا اات کا ااه میگویا ااد« :مق ا ااود اما ا ام احما ااد از ایا اان
عب ااارت ،بعی ااد ش اامردن وج ااود اجم اااع نیس اات؛ بلک ااه احم ااد و ائم ااهی ح اادیض ب ااا کس ااانی
روبه رو بودند که سنت صحی را با اجماعاتی ادعا شااده باار خااالف آن رد میکردنااد؛
بن ااابراین ش اااف ی و احم ااد بی ااان کردن ااد ک ااه ای اان ادعاه ااا ،دروا اس اات .و اینک ااه ج ااایز
نیست س ن صحی و ثابت با امثال آن رد شوند».1
این توجیه اول برای سخن ّامام احمد بود.
توایممه دوم :س ااخن م ااذکور از ب اااب پرهیزگ اااری در ادع ااا ب ااوده اس اات؛ ب ااه ای اان معن ااا ک ااه
ادعای اجماع ،امری دشوار است؛ چه بسا خالفاای وجااود داشااته کااه بااه ماادعی اجماااع
نرسیده است؛ به همااین دلیاال ا ّماام احمااد بااه اسااتفاده از ایاان عبااارت توصاایه میکنااد:
«ال اعلم فیه اختالفا»« :در فالن مساله اختالفی سراا ناادارم» .و عبارتهااای مشااابه.
چااون بااه واقعیاات نزدیااکتاار هسااتند .و ایاان مسااأله ادعااای عااالم آگاااه و مطلااع در مااورد
اجماااعی کااه تحقااب یافتااه اساات را نفاای ن یکنااد؛ چنانکااه ا ّماام احمااد خااود نیااز ادعااای
اجماع میکند.
قاض ا ی «اب ااویعلی» در «الع اادة» میگوی ااد« :ن اااهر ای اان س ااخن گوی ااای ای اان اس اات ک ااه
احم ااد از ص ااحت اجم اااع بازداش ااته و من ااع ک اارده اس اات؛ ا ّم اا ای اان س ااخن ب اار ن اااهر خ ااود
حماال ن یشااود؛ بلکااه آن را از باااب پرهیزگاااری گفتااه اسا ت ،از ایاان جهاات کااه چااه بسااا
خالفی وجود داشته که به مدعی اجماع نرسیده است؛ یا اینکااه آن را در حااب کسااانی
گفته است که شناختی در مورد اختالفات سلف ندارند [و با این همه مدعی اجماع
هستند]»3.2
و ای اان توجی ااه دوم م اایباش ااد .گ اااهی ب اار ع ااا ی ،اختالف اای پنه ااان میمان ااد؛ ا ّم اا زم ااانی ک ااه
علمااا از مااذاهب مختلااف و ساارزمینهااا و شااهرهای متفاااوت در مسااألهای نقاال اجماااع
میکنند ،این احتمال بسیار ضعیف میباشد.

 - 1نگا :مختصر الصواعق المرسلة (ص .)583
.)1060 /4( - 2
 - 3ک تاب کامل الصورة .2

165

باب سوم :اشکالتی ایرامون روشمندی فهم نص شرعی
یک اای از مهم اارین اش ااکاالت معاص اار پیراما ااون ن ااص ش اارعی ،مس ااالهی فه اام آن اسا اات.
ّ
عدهای میگوینااد :بااه قارآن و ساانت ایمااان داریاام ا ّماا بااه فهاام چااه کسا ی؟ و آیااا اصااال در
ایا اان زمینا ااه فه ا اای درسا اات و فه ا اای نادرسا اات وجا ااود دارد؟ و چا ارا نبایا ااد نا ااص با ااه روی
قرائتهای متنوع و متعدد،گشوده باشد تا هر خوانندهای فهم خود را از آن داشته
باشد؛ بدون اینکه خوانندگان فهم یکاادیگر را اشااتباه دانسااته و و دیگااری را خطاکااار
بدانند؟
اگاار خااوب در ایاان دیاادگاه تأماال کنیااد ،ماایبینیااد کااه ایاان باورهااا از نااص ،وصااف حااب
گویی وروشنگر بودن در مسائل اختالفی مسلمانان و در قضایای شرعی غیر اختالفی
صفت قاطع بودن را از آن سلب میکند .بلکااه بااا ایاان دیاادگاه ،کااافر میتوانا د از خااالل
قرائ اات ن ااص قرآن اای ت ااوجی ی ب ارای کف اار خ ااود بیاب ااد ،در ص ااورتی ک ااه بخواه ااد ب ااه روش
خا خود نص را بفهمد؛ این درحالی است که هللا متعااال در کتاااب خااود باار کسااانی
که به آن ه نازل کرده حکم ن یکنند ،سخت گرفته است؛ چگونه میتوان بر مبنای
قرآن حکم نموده و داوری کرد ،زمانی که هر انسااانی از آن فهاام بااه خ ااو خااود را
دارد؟ بااه عنااوان مثااال اگاار قاض ا ی بخواهااد زناکااار را صااد ضااربه شااالق بزنااد ،چنانکااه
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در نااص قرآناای آمااده اساات؛ چااه بسااا زناکااار قرائاات و فهاام دیگااری در مااورد زنااای حارام
داشته باشد و م داق آن را غ ب یا خیانت در ازدواج بداند.
چنانکااه در میااان معاصاران کسااانی هسااتند کااه همااین ادعااا را دارنااد و میگویااد :زنااای
ح ارام ،خیان اات در ازدواج اس اات؛ ا ّم اا کس ا ی ک ااه مج اارد اس اات و ازدواج نک اارده ،چ ااون ب ااا
زنی که مجرد است[ ،بر سر بهرهمندی جنس ی از هم] توافب کند ،در این صورت زنا
محسااوب ن یشااود؛ مااادامی کااه در مقاباال مااردم نباشااد! ایاان مسااأله را از شاایخ گماراه
«محم ااد ش ااحرور» ش اانیدم و ای اان آدرس س ااخنان وی در ای اان زمین ااه ب ااا ص اادای خ ااودش
میباشد .1با این وضعیت از دین چااه ماایمانااد؟ و چااه هاادایتی بارای قارآن بااا ی ماایمانااد
اگر با هر نص ی در آن به این روش برخورد شود؟
به هر حال ،این اشارهی بسیار کوتاه در این باب است؛ بارای اطااالع و آگاااهی بیشا ر
از لغ ا اازشه ا ااای مش ا ااابه جه ا اات ب ا ااه ه ا اادر دادن ن ا ااو  ،ب ا ااه کت ا اااب «ینب ا ااوع الغوای ا ا
الفکری » اثر «عبدهللا العجیری» مراجعه کنید.

https: //www.youtube.com/watch?v=xi8caxod6aq - 1
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باب چهارم :اشکالتی ایرامون حدود شرعی
بیش رین جدال در باب حدود شرعی به حد رجم و عقوبت مرتد بازمیگردد.
 -۱حد رام یسن سار
برخا اای از مسا االمانان مجا ااازات سنگسا ااار با ارای فا اارد زناکا ااار متأها اال را در اسا ااالم انکا ااار
ک ااردهان ااد؛ و ب اار ای اان باورن ااد ک ااه ای اان ک ااار وحش اایانه اس اات؛ و ن اااهرا عل اات اص االی انک ااار
مذکور آن است که این مجازات در قرآن کر نشده است؛ خ وصا که در سورهی
ن ااور ش ااالق خ ااوردن زناک ااار ک اار ش ااده اس اات ن ااه رج اام و سنگس ااارش ؛ هم ن ااین ب اار ای اان
باورند که مجازات رجم با برخی از آیات قرآن در تعارض است.
ّاما در مورد وحشیانه بااودن ایاان مجااازات بایااد گفاات کااه رجاام مجااازات اساات و شااأن
مج ااازاته ااا ،مس ااألهی بازدارن اادگی آنهاس اات؛ چن ااان ک ااه هللا متع ااال در ق ارآن ،مج ااازات
بازدارن ااده ای ب ارای کس ااانی ق ارار داده ک ااه ب ااه محارب ااه ب ااا هللا و رس ااولش برخاس ااته و در
زم ااین ب ارای فس اااد م اایکوش ااند؛ و مج ااازات آن ااان را قط ااع دس اات و پ ااای مخ ااالف یک اادیگر
معرفی میکند؛ مجازاتی کااه بساایاری از کسااانی آن را ماایپذیرنااد کااه ماادعی وحشا یگااری
رجم هستند.
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تعیین مجازاتهااا از جانااب هللا متعااال بااوده و امااری تااابع حکماات و علاام او ماایباشااد؛
و ما این حد را از جانب خود ایجاااد نکااردهایم؛ بلکااه بااه ساابب ت اادیب اخبااار صااحی
و ثابت از رسول هللا بوده است.
میتوان این مسأله را در مورد مؤمن فرض نمود که بگوید :چقاادر زنااای فاارد متأهاال
زش اات و قب اای اس اات؛ چراک ااه هللا متع ااال در م ااورد آن ح ااد ش اادیدی چ ااون رج اام تش ااریع
نموده است؛ و این خود برقب این گناه داللت میکند.
ا ّم اا انک ااار نم ااودن رج اام ب ااه ای اان دلی اال ک ااه در ق ارآن نیام ااده اس اات ،راه و روش کس ااانی
نیست که از رسول هللا پیروی کردهاند؛ در سنت قط اای از ا شااان ثاباات اساات کااه
تعدادی از افراد متأهل را که مرتکب زنااا شااده بودنااد ،رجاام نمااود .و قط اای بااودن ایاان
اخبار از این جهت اساات کااه از جهااات صااحی زیااادی نقاال شاادهانااد کااه بارای آنااان کااه
ق ااوانین اخب ااار و اح ااوال راوی ا ان را م اایدانن ااد و نس اابت ب ااه ای اان مس ا أله ش ااناخت دارن ااد،
مفید علم میباشند نه برای کسانی که در این زمینه جاهل بوده و دانش ی ندارند.
اهل سنت در مورد این حد اجماع کردهاند:
«ابن عبدالبر» میگویدّ « :اما اهل بدعت از خااوارج و مع زلااه ،معتقااد بااه رجاام زناکااار
نیستند؛ چه زناکار مجرد متاهل باشد یااا مجاارد؛ و حا ّاد زنااا ناازد آنااان شااالق اساات؛ هاام
در م ااورد زناک ااار متأه اال و ه اام مج اارد؛ و دی اادگاه آن ااان در ای اان زمین ااه ب اار خ ا الف س اانت
رس ااول هللا و راه و روش مؤمن ااان اس اات؛ چ ارا ک ااه رس ااول هللا رج اام ک اارده اس اات و
هم نااین خلفااای بعااد از ا شااان رجاام کااردهانااد؛ و علمااای مساالمانان در ساارزمینهااای
مختلف در این زمینه و در مورد ایاان حاادیض اتفاااق ن اار دارنااد و اهاال حااب ،آنااان ماای-
باشند».1
و «اب اان قدام ااه مقدس ا ی» میگوی ااد« :وج ااوب رج اام زناک ااار متاه اال ،دی اادگاه عم ااوم اه اال
علم است و در این مورد خالفی سراا ندارم مگر از سوی خوارج».2
و «ابن بطال» میگوید« :اخبار از رسول هللا ثابت است که ا شان به رجم کااردن
اماار نمااوده و خااود رجاام کاارده اساات؛ آیااا سااخن علاای را ن اایبینیااد کااه میگویااد :مطااابب
سنت رسول هللا رجم نمودیم و «عمر بن خطاب» رجم کاارده اساات؛ بنااابراین رجاام
بن ااا ب اار س اانت رس ااول هللا و عم اال خلف ااای راش اادین و ب ااه اتف اااق ائم ااهی اه اال عل اام از
 - 1التمهید لما فی الموطا من المعانی واالسانید (.)121 /23
 - 2المغنی ( ،)309 /12ط .الترکی.
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جمله «مالک بن انس» در میان اهل مدینه« ،اوزاعی» در میان اهل شام« ،ثااوری» و
جماع اات اه اال ع اراق و ش اااف ی و احم ااد و اس ااحاق و ابوث ااور ثاب اات اس اات؛ و خ ااوارج و
مع زلااه مجااازات رجاام را رد نمااوده و علاات آن را چنااین کاار کااردهانااد کااه رجاام در قارآن
نیست».1
ا ّم اا انک ااار مج ااازات رج اام ب ااه ای اان بهان ااه ک ااه ب ااا برخ اای از آی ااات ق ارآن در تع ااارض اس ا ت،
مانند این آیه که هللا متعال میفرماید:
َ ََۡ
َ ۡ َ َ ۡ َ ََٰ َ َ َ َ ۡ ه ۡ ل َ َ َ ۡ ل ۡ َ ََٰ
َۚ
فاٌن وتاین بفحشا فعلايهن ن اف ماا علاى ٱملح انت مان ٱلعاذاب[ النسااا ]25 :
اگر مرتکب زنا شدند ،پس مجازانشاند نوف مجازان زنان آزاد یانجمماه تازیانممه
است.
ل
میگوینااد :م اراد از «مح اانات» در ایاان آیااه ،زنااان متأهاال اساات؛ و طبااب سااخن شااما
مجازات زناکار متأهل رجم است؛ و این مسااأله بااا آن ااه در آیااهی مااذکور آمااده اساات،
در تعارض میباشد .چون رجم ن ف شدنی نیست.
پاس ااخ ای اان ادع ااا ،بی ااان اش ااتباه تفس اایر «مح اانات» در ای اان آی ااه ب ااه زن ااان متأه اال م اای-
باشد؛ بلکه ماراد از مح اانات در ایا ن آیااه ،زنااان آزاد اساات؛ و ایاان مسااأله بارای کسا ی
که ابتدای آیه را بخواند ،امری کامال روشن و واضااح ماایباشااد؛ چارا کااه آیااهی مااذکور
به ازدواج با مح نات عنی زنان آزاد تشویب میکند.
َ َ ه ۡ َ ۡ َ ۡ ل ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ل ۡ َ ََٰ ۡ ل ۡ ََٰ َ ه َ َ َ ۡ َ ۡ ََٰ ل ل
وم ان ل ام ٱس اتطع م انكم ط اوال ون ي انك ٱملح انت ٱ ؤمن ات فم ان م اا ملك ات ويم انكم
َ َٰ ل ۡ ل َٰ
ّم ا ان ف َت َي ا اتك لم ٱ ۡؤم َن ا ا َۚت[ ..النس ا ااا  ]25 :و ه م ممرکم ممس ازشم ممما ازس م مماظ مم ممالی تو ان م ممایی
ازدواج بمما زنممان آزاده مممؤمند نداشممته باشممد ،پممس بمما کنیممزان بمما ایمممانی کممه ملممک یمممین
شما هستند یازدواج کند .
و مجااازات زنااان آزاد چااون مرتکااب زنااا شااوند و متأهاال باشااند ،رجاام اساات کااه ن ااف
شدنی نیست؛ و اگر متأهل نباشند ،مجازات آنان صد ضربه شالق است که ن ف
ش اادنی اس اات؛ بن ااابراین در ای اان ص ااورت ح ااد کنی ااز زناک ااار ن ااف آن اس اات ک ااه مع ااادل
پنجاه ضربه شالق میباشد.
در پایااان یااادآوری ایاان مسااأله الزم اساات کااه اشااکاالت شااا ع پیرامااون ایاان حااد بیشا ر
از آن است که در این مخت ر بگنجد؛ در کتاب «کامل ال ااورة  »1بااه برخاای از ایاان
اشااکاالت پاسااخ دادهام؛ و بااه کسااانی کااه عالقااهمنااد مطالعااهی بیشا ری در ایاان زمینااه
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هس ااتند ،کت اااب «ش اابهات ح ااول احادی ااض ال اارجم ورده ااا» اث اار دک اار «س ااعد مرص اافی» را
توصیه میکنم.
ناگفته نماند کااه اجارای مجااازات رجاام منااوط بااه اع اراف زنااا میباشااد ،چااون شااروط
ثبااوت حااد مااذکور بساایار سااخت و دشااوار اساات؛ و کسا ی کااه بارای اع اراف بااه ارتکاااب
ایاان گناااه و اج ارای حااد آن حضااور مااییابااد ،در ایاان زمینااه کااامال مختااار اساات و باادان
اجبار نشده است؛ و بلکه مستحب است که مسلمان پردهپوش ی خود نموده و برای
اع راف به گناه اقدام نکند؛ ّ
حتی اگاار کسا ی دیگااری را بااه هنگااام ارتکااب زنااا دیااد ،به اار
ایاان اساات کااه پااردهپوشا ی کنااد و عماال او را بااه ساامع حاااکم نرساااند؛ مگاار اینکااه زناکااار
مروج این عمل زشاات باشااد کااه جهاات بازداشا ن وی از ایاان کااار ،گازارش تاارویج فساااد
وی به حاکم رواست.
 -2مجازان ارتداد
مهم رین اع راض ی کااه در مااورد مجااازات مرتااد وجااود دارد آن اساات کااه بااا ایاان آیااه در
تعارض میباشد:
َ ۡ
ّ
 ال َر َاه في ٱلدين[ البقرة]256 :؛ دریقبول دین هیچ ااباری نیست.
حقیقاات ایاان اساات کااه آیااهی مااذکور باار هاای یااک از علمااای اسااالم پنهااان و پوشاایده
نمانااده اساات کااه اجم اااع کااردهانااد مج ااازات ارتااداد قتاال اس اات« .اباان قدامااه مقدس ا ی»
میگوید« :و اهل علم بر وجوب قتل مرتدین اجماع کردهاند».1
حال سه احتمال در مورد دیدگاه آنان در مورد آیه وجود دارد:
یا همهی علما مراد از آن را نفهمیدند.
ی ااا م اراد از آن را فهمی ااده و دانس ااتند ا ّم اا آن را کتم ااان نم ااوده و عم اادا ب ااه مخالف اات ب ااه
آن پرداختند.
یا آن را چنان فهم کردهاند که تعارض ی با حدیض قتل مرتد ندارد.
تردیاادی نیساات کااه احتمااال سااوم درساات اساات؛ و دیاادگاهی اساات کااه هاار مساالمانی
در مورد خود بدان راض ی میباشد چه برسد در حب همهی علمای امت.
علم ااا از ای اان مس ااأله غاف اال نبودن ااد؛ ا ّما اام مفسا اران «اب اان جری اار طب ااری» میگویا ااد:
«همهی مسلمانان از پیامبرشان نقل کردهاند که ا شان گروهی را به پذیرف ن اسااالم
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مجبور نمود و چیزی جز اسالم از آنها نپذیرفت و چون از پااذیرف ن اسااالم خااودداری
کردند ،به قتل آنان حکم نمود؛ چنانکه در مورد بتپرستان از مشرکان عرب چنین
رفتار نمود و مانند کس ی که از دینش دین حب ،به کفر مرتااد شااده و بازگشاات؛ و در
م ااورد هم ااهی کس ااانی ک ااه ش اابیه آن ااان ب ااودهان ااد [چن ااین رفت ااار ک اارده اس اات] .و ا ش ااان
کسااانی را بااه پااذیرف ن اسااالم مجبااور نکردنااد کااه پذیرفتنااد جزیااه ب ردازنااد و در مقاباال
بر دین باطل خود باشند؛ مانند اهل کتاب و کسانی که مشابه آنان بودند .و به این
ترتیب بیان نمودند که:
َ ال ۡ َر َاه في ّ
ٱلد ت
ين دریقبول دین هیچ ااباری نیست.
به این معناست که :در پذیرف ن دین هی اجباری ّ
متوجه کسانی نیست که پذیرای
پرداخت جزیه شوند و به حکم اسالم راض ی گردند».1
«ابن کثیر» در تفسیر خود میگوید« :دیدگاه گروه زیادی از علما این اساات کااه آیااه-
ی مذکور در مورد اهل کتاب است».2
مس ااألهی مج ااازات مرت ااد از بزرگ اارین م ااواردی اس اات ک ااه اع اراض ب ااه اس ااالم از س ااوی
م حدان و بیدینان و ناباوران را به دنبال داشته است؛ چنانکه این مسااأله در میااان
بساایاری از مس االمانان در جهاات دف اااع از اسااالم انتش ااار یافتااه اس اات؛ چنانکااه ب اار ای اان
باورن ااد مج ااازات مرت ااد ،ب ااا مب ااادی تس ااام اس ااالمی مخ ااالف اس اات .چنانک ااه ب ااه برخ اای از
اتفاقات روی داده در سیرت نبوی استدالل میکننااد؛ و در همااهی ایاان مااوارد از نااص
صحی صری از رسول هللا در قتل مرتد ،میگذرند و از آن چشم پوش ی میکنند.
هرچند در مخالفت با راه و روش نبوی تعمدی ندارند؛  -من ورم مسلمانانی است
کااه بااه دفاااع از اسااالم مشااغولند – و بااه ن اار ماان بایااد بااا مساالمانانی کااه ایاان مجااازات
تب اادیل ب ااه اش ااکالی ب ارای آنه ااا ش ااده اس اات ،ب ا ه دور از هرگون ااه مجادل ااهی غی اار احس اانی
رفتار نمود؛ بلکه باید به باار طاارف نمااودن اشااکاالت و تبیااین تلبیسااات ایجاااد شااده در
ای اان زمین ااه پرداخ اات؛ چ ارا ک ااه در ای اان زمین ااه زی اااد س ااخن گفت ااه ش ااده و آث ااار و اخب ااار
زی ااادی وج ااود دارد ک ااه نیازمن ااد محقق اای من ااف هس ااتند ک ااه می ااان فه اام و تق ااوی جم ااع
نماید تا به دیدگاه درست و صواب در این زمینه برسد.
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چنان که اصرار در مورد کلمهی «حد» در این باااب ،خااود منجاار بااه نااوعی پوشاایدگی
در فهم شده است.
و منشا ااأ اصا االی اشا ااکال در با اااب مجا ااازات ارتا ااداد ،نشا ااأت گرفتا ااه از فرهنا ااگ انسا ااان
محااوری غالااب در ایاان ع اار و زمااان ماایباشااد .در حااالی کااه ایاان مجااازات در تاااریخ بااه
ار رسیده از اسالم ،هی گاه مورد اشکال نبوده است؛ و این همه اشکال در مورد
آن مطرح نشده مگر در این ع ر و زمان؛ با اینکه منکران این مجازات ،به مسأله-
ی انسان محااوری ت ااری ن یکننااد ،بلکااه تنهااا بااه برخاای از ن وصا ی اصارار دارنااد کااه
بنااا باار دیاادگاه آنااان ،منجاار بااه انکااار ایاان مجااازات میشااود؛ و تااالش میکننااد ن ااو
دیگا ری را ب ااا روش ا ی متکلفان ااه م ااورد تحقی اار و اهان اات ق ارار دهن ااد؛ ت ااا ج ااایی ک ااه ب ااا تأم اال
میتوان به این نتیجه رسید که ساابب ایاان حاار و اصارار ،نشااأت گرفتااه از انگیاازهی
دروناای و پنهااان دیگااری اساات کااه چااه بسااا آن را احساااس ن یکننااد و آن مسااأله فشااار
فرهن ااگ انس ااان مح ااوری اس اات؛ ا ّم اا اگ اار در ق اارنها ای گذش ااته س اایری داش ااته باش ااد و
فرهنااگ خاادا محااوری مقاادم باار انسااان محااوری را تااأملی داشااته باشااد ،در مااورد ایاان
مجازات دچار اشکال ن یشود که تابع کم اهمیت شمردن جایگاه مرتد است.
بااه هاار حااال ،در اینجااا ه اادف ماان بررس ا ی دالیاال آنه ااا در ایاان انکااار نیساات ،در کت اااب
«کام اال ال ااورة  »1تع ااداد ده اع اراض آن ااان ب اار مج ااازات مرت ااد را ک اار نم ااوده و پاس ااخ
دادهام؛ چنانکه از جمله کتابهای مفید در این باب ،کتاب «فضا ات الحریا » اثاار
سلطان عمیری و کتاب «الردة بین الحد والحری » اثر صالح عمیرینی میباشد.
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باب انجم :شبهاتی ایرامون

ابه یرضکی هللا عنهم

اهل ساانت عاادالت صااحابه (رضا ی هللا عاانهم) را باااور دارنااد و بارای اثبااات ایاان مطلااب
ب ااه ق ارآن ،س اانت و هم ن ااین واق ااع ص ااحابه و س اایرهی آن ااان اس ااتدالل کردهان ااد و کم اار
بابی در میان ابااواب شاارعی ماننااد ایاان باااب محاال نقاال اجماااع اهاال ساانت بااوده اساات و
اگ اار اجماعه ااایی ک ااه در ای اان ب اااره نق اال شا ده را ایگی ااری کن اایم ،س ااخن ب ااه درازا خواه ااد
کشیدّ ،اما بعز ی از آنها را در اینجا نقل میکنم:
«ابن عبدالبر» فرموده است« :به دلیل اجماع اهل حب از مسلمانان که اهل سنت
و جماع اات باش ااند ،نی ااازی ب ااه جس اات و ج ااو راج ااع ب ااه اح ااوال ص ااحابه ن ااداریم و همگ اای
عادل هستند1».
«جااوینی» میفرمایا د« :اماات باار اینکااه امتناعورزیاادن از تعاادیل تمااام یاااران پیااامبر 
روا نیس اات ،اتف اااق ن اار دارن ااد ...ش اااید س ااببش ای اان باش ااد ک ااه آن ااان ن اااقالن ش ااریعت
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هس ا ااتند و اگ ا اار در روای ا ااات آن ا ااان توق ا ااف نم ا ااود ،ش ا ااریعت ب ا ااه دوران پی ا ااامبر خ ا اادا 
منح ر خواهد شد و دامنهی آن دیگر دورانها را در بر نخواهد گرفت1».
«غزالاای» در «مست اافی» میفرمایااد« :دیاادگاه ساالف اماات و جمهااور خلااف ایاان بااوده
ک ااه ع اادالت ص ااحابه ب ااه س اابب تع اادیل آن ااان توس ااا خداون ااد و ثن ااای ب اار آنه ااا در ق ارآن،
معلااوم اساات ،و ایاان اعتقاااد مااا دربااارهی آنهاساات» سا س فرمااوده اساات« :چااه تعاادیلی
از تع اادیل خداون ااد دان ااای ب ااه غی ااب و تع اادیل پی ااامبرش  ب اااالتر اس اات؟ چگون ااه چن ااین
نباشااد در حااالی کااه ح ّتای اگاار سااتا ش ال اای هاام نبااود ،حااال آنااان در هجاارت و جهاااد و
جاننث اااری و ب ااذل ام ااوال و کش ا ن پ اادران و خویش اااوندان بخ اااطر دوس ااتی پی ااامبر  و
ی اااری ا ش ااان ،مش ااهور ب ااوده و ب ااه ت ااواتر رس اایده و هم ااین در ج اازم ب ااه ع اادالت آن ااان ک ااافی
است2».
«عالئاای» میفرمایااد« :عادلدانسا ن تمااام اصااحاب چیاازی اساات کااه اهاال ساانت باار آن
اتفاق کردهاند و در این باره به دیدگاه اهل بدعت و هواپرستان اعتنا ن یشود3».
«ابن تیمیه» میفرماید« :اهل سنت بر عدالت صحابه ،متفباند٤».
بس اایاری از ش اابهاتی ک ااه در ای اان خ ااو منتش اار میش ااود ،ب ااه بعز ا ی از اش ااتباهات
صحابه باز میگردد که برای طعنهزدن به آنان استفاده میشود ،خ وصااا آن ااه در
جنگهای جمل و صفین رخ داده است .رد این اشکال به این صورت است که :اول:
اینکااه مااا معتقااد بااه ع اامت صااحابه نیسااتیم و تنهااا بااه عاادالت و افضاایلت آنااان باااور
داریاام ،ااس آنهااا میتواننااد اشااتباه کنن ااد ،و اینکااه در خبااری از یکاای از آنااان نقاال ش ااود
کااه مرتکااب اشااتباه یااا گناااهی شااده باشااند ،چیااز جدیاادی نیساات کااه بااا اصااول قبلاای در
تض اااد باش ااد ،و دانس ا ن ای اان قاع ااده بس اایاری از اش ااکاالتی ک ااه مط اارح میکنن ااد را ح اال
میکند.
دوم :اینک ااه بس اایاری از آن ااه ک ااه ای اان اف اراد تش ااکیکگر مبن اای ب اار نک ااوهش بعز ا ی از
صااحابه توسااا پیااامبر  یااا اتفاقااات جماال و صاافین نقاال میکننااد ،از لحاااا سااندی
ب ااه ثب ااوت ن یرس ااند! ااس بای ااد از کس ا ی ک ااه روای اات را نق اال ک اارده اثب ااات ص ااحت آن را
.1
 . 2المستصفی ،ج  ،1ص 307
 . 3جامع التحصیل ،ص 73
 .4الفتاوی ،ج  ،35ص 54
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خواست  -همانگونه کااه در قواعااد رفتااار بااا شاابهات گذشاات  -و تااا چنااین نباشااد ،فاارد
ناشاار شاابهه ن یتوانا د از مااا جااواب و توضاایحی بخواهااد و ایاان قاعاادهی مه اای اساات،
زیرا کس ی که شبهات منتشرشده دربارهی صحابه را دنبال کنااد ،میبینااد کااه بساایاری
از روایا اااتی کا ااه ما ااورد اعتما اااد چنا ااین افا ارادی واقا ااع شا ااده ،در برابا اار شا ااروط محا اادثین
مردود است و تعجب نکنید که این هواپرستان که به اخباااری کااه ضااعیف اسااتدالل
میکنند ،در عین حال در احادیض ثابتی که از پیامبر  رسیده ،ایجاد شااک و شاابهه
میکنند!
سوم :اینکه بسیاری از گناهانی که از آنها صادر شده ،دلیلی بر فضیلت آنهاست؛
زی ارا ب ااه توب ااه و ش اایمانی مب ااادرت ورزی ااده و ح ّت ای گاه ااا خواس ااتار اقام ااهی ح ااد ب اار خ ااود
ش اادهاند و ای اان دلی اال بزرگ اای ب اار بزرگداش اات خداون ااد توس ااا آن ااان و خداترس ا ی ش ااان
دارد.
تا جایی که پیامبر  در حب زن جهنیهای کااه زنااا کاارده بااود فرمودنااد« :توبممهای کممرد
که اگر بین ه تاد ن رازاهممالی مدینممه تقسممیم شممود ،آنهمما را ک ایممت خواهممد کممرد وآیااا
به ر از توبه کس ی که صادقانه به سمت خدا بازگشته ،وجود دارد؟ »1
چهارم :اهل سنت بر عدالت ،فضل و قبول اخبار آنها و روایتشااان اتفاااق کردهانااد
و بعز ا ا ا ی از اجماعه ا ا ااایی ک ا ا ااه در ای ا ا اان رابط ا ا ااه نق ا ا اال ش ا ا ااده ،ک ا ا اار گردی ا ا ااد ،و ای ا ا اان از
اجماعهااای ثاباات و متحقااب مبناای باار ن ااو قارآن و ساانت و هم نااین اخبااار متااواتر
دال ب اار فض اال و برت ااری آنهاس اات ،و بع ااد از اجم اااع اه اال س اانت چی اازی ج ااز تف اارق اه اال
بدعت وجود ندارد!

 . 1صحیح مسلم ()1696
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خالصههایی درابواب فکری مهم
خالصهی اول :درعقل و شرع
نخس ممت :کس ا ی ک ااه میگوی ااد عق اال ب اار ش اارع مق اادم اس اات ،زی ارا ش اارع ب ااا دالل اات عق اال
شناخته شده ،س عقل حاکم بر شرع است!
میگ ااوییم :وقت اای ک ااه عق اال م ااا را ب ااه ش اارع رس ااانده ،م ااا را ب ااه ش اارع ب ااا ص اافتی الزم در آن
رس ااانده ک ااه هم ااان «ع اامت از خط ااا و نق ااص» اس اات ،درحالیک ااه عق اال ب ارای خ ااودش
ادع ااای چن ااین ع اامتی ن اادارد .ااس چگون ااه م اادر مع ااوم را ب اار غی اار مع ااوم مق اادم
داریم؟
آیا اگر نااادانی مااا را بااه عااا ی راهنمااایی کنااد ،میگااوییم کااه سااخن آن جاهاال باار سااخن
ع ااالم مق اادم داش ااته میش ااود ،زی ارا م ااا را ب ااه او رس ااانده اس اات؟ ی ااا اینک ااه او تنه ااا م ااا را
راهنمایی کرده تا به نزد عالم برویم و بعد از آن از عالم پیروی میکنیم و بس؟!
دوم :فهاام انسااانها متفاااوت اساات و معیارها شااان در پااذیرش اخبااار از شخصا ی بااه
شخصا ی دیگاار فاارق دارد بااه خاااطر شاایوهی تربیتاای ،محاایا رشااد و ش ارایا اجتماااعی
و....ب ارای هم ااین ممک اان اس اات کس ا ی ک ااه در جنگله ااای آفریق ااا زن اادگی میکن ااد ،چی اازی را
مخالف عقل بدانااد و کسا ی کااه در شااهر پیشاارفتهای زناادگی میکنااد آن را از مقبااوالت
ّ
عقلی و شاید ّ
حتی مسلمات به حساب بیاورد! .س کس ی که نص شاارعی را بااه خاااطر
«فه اام» و «در نک ااردن» انک ااار میکن ااد ،نبای ااد عجوالن ااه عم اال کن ااد و ای اان انک ااار را ب ااه
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«صری عقل» ب سباند ،بلکه اگر به دیدگاه سایر عقال مراجعه کند خواهد فهمید
کااه مشااکل در روش فهاام او بااوده و پیشاافرضهایی کااه از محاایا گرفتااه بااوده ،باعااض
درنیاف ن معنای آن نص بوده است!.
بنابراین زمانی کااه افاراد آزادانااد ش و عقاالگرا! در پااذیرش حاادیعی از پیااامبر  یااا ردّ
آن اختالف کردند ،عقل کدامشان قاض ی شده و اختالف را فی له خواهد داد؟! و
عقل چه کس ی بر عقل دیگران سزاوارتر و مقدمتر است؟
میگ ا ااوئیم :اینجاس ا اات ک ا ااه بای ا ااد عام ا اال خ ا ااارجی دیگ ا ااری باش ا ااد ک ا ااه ای ا اان ب ا ااه ش ا اارع ب ا اااز
میگردد ،بااه ایاان معنااا کااه تحقیااب کناایم کااه آیااا ایاان خباار از پیااامبر  ثاباات میشااود یااا
ن ااه ،ااس اگ اار ا ش ااان آن را فرم ااوده باش ااند ،قطع ااا ب ااا عق اال مخ ااالف نخواه ااد ب ااود زی ارا
پیامبر  چیزی خالف عقل ن یگویند!1.
سمموم :بایااد ماارز عقاال را شااناخت؛ ا ّماام «شاااطبی» فرمااوده اساات کااه« :خداونااد بارای
عقل و قدرت ادرا آن ،حد و مرزی گذاشته که فراتاار از آن نخواهااد رفاات و امکااان
این را به عقل نداده تا هر مطلوبی را دریابد 2».اینکه برای عقل مرزهااایی بشناساایم،
کوچکشاامردن عقاال نیساات ،بلکااه قاراردادنش در جااایی اساات کااه بااه آن تعلااب دارد و
قضایای متعلب به غیب نیز از همین باب است.
چه ممارم :بای ااد می ااان چیزه ااایی ک ااه عق اال را متحی اار میکنن ااد و چیزه ااایی ک ااه عق ااال مح ااال
هستند تفاوت قائل شد؛ به عبارتی دیگر هرچیزی که عقال بعید باشااد ،محااال عقلاای
نیس اات! ممک اان اس اات ک ااه ش ااریعت چی اازی را بی اااورد ک ااه عق اال انس ااان را متحی اار کن ااد و
عجیب باشدّ ،اما محال عقلی و آن ه عقلستیز باشد را نخواهد آورد!
«ابا ن تیمیااه» در کتاااب «الجااواب ال ااحی » میفرمایااد« :بایااد میااان آن ااه کااه عق اال،
باطاالبودن و ناااممکنبودنش را در مییابااد ،و آن ااه عقاال قااادر بااه ت ااور و شااناختش
نیست تفاوت گذاشاات ،اولاای از «محاااالت عقاال» اساات و دوماای از «محیارات عقاال» ،و
در اخبار پیامبران دومی آمده است3».
[ - 1پندار تعارض احادیث صحیح با قران کریم نیز از همین باب است؛ گروهی که شاید از خواندن صحیح ایات هم عاجز
هستند ،حدیثی که امت بر صحت ان اتفاق کرده را تکذیب میکنند ،درحالی که پیامبر  چیزی مخالف قران نفرمودهاند و
از طبقهی صحابه گرفته تا صاحبان ک تابهای حدیثی چون بخاری و مسلم ،همگی از این افراد به معانی قران و تفسیرش
اگاهتر بودهاند ،پس باید فهم نادرست این افراد را متهم کرد ،مترجم]
 . 2االعتصام ،ج  ،1ص 831
 . 3الجواب الصحیح ،ج  ،4ص 391
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و در همااین کتاااب فرمااوده اساات« :ممکاان اساات کااه پیااامبران بااه چیاازی خباار دهنااد کااه
عقا ا اال قا ا ااادر با ا ااه شا ا ااناخت آن نباشا ا ااد ،ا ّما ا اا چیا ا اازی ن یگوینا ا ااد کا ا ااه عقا ا اال داللا ا اات با ا اار
باطلبودنش کند ،س به «محارات عقل» خبر میدهند ،نه «محاالت عقل»1».
در این موضوع سه منبع را معرفی میکنم:
 )1ینبوع الغوای الفکری
 )2مخت ر ال واعب ا رسل اثر ابن قیم.
 )3دانشاانامهی باازر «در تعااارض العق اال والنقاال» از اباان تیمی ااه ،البتااه ایاان کت اااب
برای فرد مبتدی یااا ح ّتای متوسااا هاام مناسااب نیساات و دانشاانامهای باازر و ساانگین
است اگر چه در این موضوع کامل و شامل باشد.

 . 1همان ،ج  ،4ص 400
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خالصهی دوم :درتعارض میان علم تجربی و دین
موض ااوع تع ااارض ب ااین عل اام و دی اان ،ش اااخههای بس اایاری دارد و ش ااک داش ااتم آن را در
ضمن خالصهها بیاورم یا نه ،زیرا جمعکردن ابعاد مختلف آن در چند سطر سخت
و دشوار مینمود .س به مسائل مهم در این موضوع اشاره کرده و بعد چند منبع را
معرفی میکنم:
نخسم ت :ابت اادا بای ااد طبیع اات نروف اای ک ااه علاام تجرب اای در زم ااان م ااا از آن گذش ااته و نی ااز
طبیعاات جاادالهایی کااه در جامعااهی اروپااایی بااه دنبااال آن آمااده را بشناساایم ،چااه بااه
کلیسا یا به بعز ی از مردان آن مرتبا باشد.
این تاریخ و طبیعت اتفاقات و شرایطی کااه پیرامااون نشااأت علاام طبی اای در اروپااا رخ
داد ،س اابب ش ااد ک ااه بیش ا ر اف اراد منتس ااب ب ااه ای اان عل اام از ه اار چی اازی ک ااه رن ااگ دی اان ی ااا
غیااب داشااته باشااد دوری کننااد و بساایاری از آنااان گمااان کردنااد کااه بشاار تنهااا بعااد از
آزادش اادن از بن اادگی دی اان و س االطهی کلیس ااا ب ااه اکتش ااافات عل اای دس اات یافت ااه ،ب ارای
همین علم  -هرچند قط اای نباشااد -را باار هاار چیااز دیگااری مقاادم میدارنااد و حتاای علااوم
دین اای ی ااا فلس اافی را عل ااوم جعل اای مینامن ااد! ب ارای هم ااین اگ اار چی اازی ک ااه ب ااه عل ااوم دین اای ی ااا
عقلی و فلسفی مربوط باشد را ببینند ،آن را در ردیف دادههای تجربی ن یگذارند!
ما دینی داریم که بر عقل و دالیل برهانی متکاملی بنا شده و بر این باور هستیم کااه
بااا هی کاادام از دادههااای تجرباای صااحی و قط اای تعارضا ی نخواهااد داشاات ،و باادبینی
که َج ّو رایج را تشااکیل داده بااه ساابب همااان نااروف و شارایا مربااوط بااه تاااریخ علاام و
کلیسا میباشد.
دوم :بعز یها جامعهی عل ی را بیطرف میبیننااد کااه پیشاافرضهایی ناادارد و از هاار
می اال و ه اادف فاس اادی م اازه اس اات ،درح ااالی ک ااه ای اان ک ااالم دقی ااب نیس اات! زی ارا نگرش ا ی
مادی و الحادی هنیت مشخص ی را پدید آورده که برای هر چیزی به دنبال تفسیری
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م ااادی میگ ااردد و وقت اای چی اازی نیاف اات ،احتم اااالت م ااادی را جس ااتجو میکن ااد ت ااا با ارای
تفس اایری ،احتم اااالتی دس اات و پ ااا کن ااد و وقت اای ای اان احتم اااالت از دانش اامندانی ک ااه در
جامعهی عل ی دارای اهمیت هستند صادر شود ،تأثیر بزرگی خواهد گذاشت!.
بس اایاری از دانش اامندان عل ااوم طبی اای و فیلس ااوفان الح اااد ب اار ای اان باورن ااد ک ااه روش
علوم طبی ی در اسااتدالل ،تنهااا روش قاباال اعتماااد اساات و بااه روشهااای دیگاار توجااه
ن یکنن ااد؛ آنه ااا معتقدن ااد ک ااه عل اام طبی اای ب ارای فهمی اادن هس ااتی ک ااافی اس اات و دیگ اار
نیازی به منبع دیگری نیست و برخی تا جایی پیش رفتهاند که بگویند هستی به چیاازی
نیازمن ااد نیس اات و ق ااوانین ریاض اایات و فیزی ااک ،ب اار آن حک اام میران ااد و ب ااه س اابب وج ااود
همااین قااوانین ،دیگاار نیااازی بااه خااالقی هاام ناادارد ،چنانکااه «اسااتیون هاوکینااگ» چنااین
گفته است .س با این حال چگونه میتوان به هر چیزی که هر فاارد منتسااب بااه علاام
تجرب اای میگوی ااد اعتم اااد ک اارد؟ آی ااا میت ااوان س ااخن کس ا ی را تنه ااا بخ اااطر اینک ااه دک ارای
فیزیک دارد یا اینکه در زیستشناس ی پرفسااور اساات ،پااذیرفت؟ تنهااا افاراد سااادهلوح
چنین میکنند!.
سمموم :دادههااای تجرباای و تجربااههای بشااری تغییاار پذیرنااد و ن ریااات تغییاار مییابنااد،
درحالی که م در ال اای چنااین نیساات؛ ااس اشااتباه اساات کااه بااه ایاان ن ریااات عل اای بااه
چش ا اام یق ا ااین نگریس ا اات و تنه ا ااا ب ا ااه منتس ا ااببودنش ب ا ااه جامع ا ااهی عل ا اای اکتف ا ااا ک ا اارد.
مثاله ااایی وج ااود دارد ک ااه بعز ا ی ن ری ااات عل اای پذیرفت ااه ش ااده و ب ااه ش ااهرت رس اایده
اس اات ،ت ااا ج ااایی ک ااه غی اار از آن ن ری ااات چی اازی شناختهش ااده مط اارح نب ااوده ،ت ااا اینک ااه
اش ااتباه بودنش ااان ب ااه اثب ااات رس اایده و ن ری ااهی دیگ ااری ج ااای ن ری ااهی قبل اای را گرفت ااه
است .از جمله مشهورترین این مثالها ،ن ریااهی نیوتااون در مااورد [ عن اار ساانتی یااا
عن ا اار پا اانجم] و بعز ا ا ی از مفا اااهیم فیزیا ااک کالسا اایک اسا اات کا ااه اما ااروزه جا ااای آن را
فیزی ااک ن ااوین گرفت ااه اس اات .ن ری ااات نیوت ااون اث اار بزرگ اای در می اادان فک اار و فلس اافه و
نگاارش مااردم بااه دیاان گذاشااته اساات تااا حاادی کااه «حقیقاات پذیرفتهشااده همااانی بااود
ک ااه نگ اارش نیوت ااونی نس اابت ب ااه عل اام آن را پذیرفت ااه ب ااود ،چ ااه از س ااخنان خ ااود نیوت ااون
میب ااود ی ااا س ااخنان دیگ اران ک ااه ب اار پای ااه ن ری ااات او بن ااا ش ااده ب ااود ،و چی اازی ک ااه م ااورد
پااذیرش ایاان نگاااه نبااود ،مااردود بااه حساااب میآمااد .تااا جااایی کااه باار آن فرضاایات عل اای،
مااذاهبی فکااری بنااا شااد کااه اغلااب بااه ساامت الحاااد و مااادهگرایی و دورانااداخ ن اصااول
دینا اای تمایا اال داشا ااتند و در گا ارا ش «سا اااینتولو ی و پوزیتیویسا اام» در نیما ااه اول قا اارن
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نوزدهم به اوج خودش رسید .در گرماگرم شور و شعف علوم بارای تقلیااد از فیزیااک
و اوج غلو پوزیتیویسم ،ضربهای دردنا بر پیکره بعز ی از حقایب مطلب و بعزا ی
از مفاااهیم محکاام فیزیااای کالساایک وارد شااد و ایاان ضااربه از داخاال خااود فیزیااک بااود.
دو قضاایه کااه وارد دنیااای فیزیااک شاادند و جهاات علاام را بااه شااکلی عجیباای وارونااه کاارد.
فیزیک مبتنی بر یقین را لرزاند تا از این به بعد نسبی و الیقینی باشد .این دو مسَٰله:
اول :تجرب ااه «مایکلس ااون و م ااورلی» در س ااال  1887م اایالدی ب ااود ک ااه مفه ااوم عن اار
سنتی یا پنجم را کال از ا هان پا کردند.
دوم :اکتشاف دنیای شگفت انگیز اتم بود که تابع قوانین فیزیک موجود نبود.1
تجربه «مایکلسون و مورلی» سروصدای بزرگی را در میادین عل ی به پااا کاارد و همااه
علم ااا م ااات و مبه ااور بودن ااد ک ااه آی ااا نتیج ااهی چن ااین تجرب ااهای را بای ااد بپذیرین ااد و قض اایه
عن ا اار پ ا اانجم را ب ا ااه فراموش ا ا ی بس ا ااپارند ،اگ ا اار چ ا ااه منج ا اار ب ا ااه اعتق ا اااد ب ا ااه ثاب ا اات و
غیرمتح اار ب ااودن زم ااین ش ااود؟ ی ااا اینک ااه نپذیرن ااد ه اار چن ااد ک ااه پیوس ااتهای زی ااادی ب ااه
همراه داشته و ن ریات دیگری بر آن بنا شده بود.
«م طفی محمود» در کتابش «انیشااتین و نساابیت» بعااد از کاار تجربااه مایکلسااون
و مااورلی میگویااد« :معناای ایاان کااار ایاان بااود کااه دانشاامندان بپذیرنااد کااه ن ریااه عن اار
پنجم ،حرفی بیارزش بوده و اصال چیزی بااه اساام عن اار پاانجم وجااود ناادارد یااا اینکااه
زما ااین را سا اااکن در فضا ااا با ااه حسا اااب آورنا ااد .ن ریا ااه عن ا اار پا اانجم با ارای دانشا اامندان
بسیار ارزشمند بود تا جایی که بعز ی از آنها در حرکت زمااین تردیااد داشااتند و آن را
ساکن ت ور میکردند»2.
بعا ااد از اینکا ااه تجربا ااه ،نادرسا ااتی ن ریا ا هی [عن ا اار پا اانجم] را اثبا ااات کا اارد ،با ااه دنبا ااال
ج ااایگزینی بودن ااد ک ااه بت ااوان حرک اات اش اایا را ب ااا اس ااتناد و کم ااک ب ااه آن تفس اایر ک اارد ت ااا
اینک ااه «انیش ااتین» آم ااد و مش ااکل را تبی ااین ک اارد؛ پاس ااخ او ای اان ب ااود ک ااه مقیاس ا ی وج ااود
ندارد و حرکت اشیا نسبی اساات و هاار حرکتاای بااا حرکتاای دیگاار و باتوجااه بااه زاویااه دیا د
شخص مشاهدهگر مقا سه میگردد3.

 - 1نظریات تازه علمی حسن اسمری ج1ص228-227
 - 2ص 38-37
 . 3بنگرید به :النظریات العلمیة الحدیثة ،ج  ،1ص 231
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چهارم :پیشتر هم گفتم ،این موضوع شاخههای مختلفی دارد و برای فهاام درساات
آن ،بای ااد ت اااریخ عل اام جدی ااد و چی اازی از فلس اافه و نق ااد آن را خوان ااد ،ب ارای مطالع ااهی
بیش ر به این منابع مراجعه کنید:
 )1کتاب «ن ریات تااازه عل اای .مساایر فکااری و روش تفکاار غرباای در تعاماال بااا آن» اثاار
دک ر حسن اسمری.
 )2کتاب «ساینتولو ی» اثر دک ر سامی عامری.
 )3مبحض «گرا ش ساینتولو ی» از رسالهی دک رای سلطان عمیری.
 )4ف اال «در تع ااارض العل اام التجریب ا والنق اال» از کت اااب «میلیش اایا اِلح اااد» ،اث اار
دک ر عبدهللا عجیری.
 )5سخ رانی دک ر سامی عامری به عنوان «ساینتولو ی عرض و نقد» در یوتیوب.
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خالصهی سوم :قحیهی آزادی دراسالم
نخسممت :بایااد پرسااید کااه شااناخ ن مفهااوم آزادی در اسااالم ،موضااوعی عقلاای اساات یااا
شرعی؟
درساات ای اان اس اات ک ااه شاارعی اس اات ،زی ارا ب ااه مجاارد عق اال ن یت ااوان بس اایاری از احک ااام
ش اارعی م اارتبا ب ااه مس ااَٰلهی «آزادی» را ش ااناخت؛ ب ارای مث ااال میت ااوان احک ااام جزی ااه و
اه ا اال م ا ااه را ک ا اار ک ا اارد .و اینک ا ااه در چ ا ااه چیزه ا ااایی ح ا ااد الزم هس ا اات ی ا ااا نیس ا اات .ا ااس
مسااألهای ساام ی و شاارعی اساات و از اینجااا بایااد گفاات کااه بارای شااناخت حااب در ایاان
مبحض باید تمام ن و شرعی را با هم پیگیری نمود.
جم ااعکردن ن ااو فای اادهی دیگ ااری ه اام دارد ،آن ه اام اینک ااه ب اااهم دیدنش ااان باع ااض
فه اام درستش ااان میش ااود ،ب اار خ ااالف وقت اای ک ااه نص ا ی را بی اااوریم و دیگ اار ن ااو را از
دید خود خارج سازیم .اینگونه به آسانی آیهی:
َ ال ۡ َر َاه في ّ
ٱلد ت
ين[ البقرة]256 :دریقبول دین هیچ ااباری نیست.
را در سایهی َٰآیاتی چون:
ل َ َ
ه
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ت ه ل َ ّ َ ه ل ل ه َ َ َ ه ل ۡ َ ّ َۡ
َ وٱن ۡر ل َٰى له َ ٱلذق نلت عليه عا فا لنحرقن ۖه ثم لننسفن ۖه في ٱلايم نسافا ٩٧
[طااه ]97 -و یاکنممون بممه معبممودن بن ممر کممه ایوسممته عبممادتش میکممردی یو آن را رهمما
ن یکردی آن را خواهیم سوز اند ،سرس یخاکسممترو ذران آن را دردریمما ار اکنممده
میسازیم.
َ ل ْ َ َ َ َ َ ۡ َن َ ٓ َ َ َ ل لَۚ َ ۡ َ َ َ ل ْ َ ۡ َ ل نَ
كانوا ال يتناهو عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلو [ ٧٩ا ائدة ]79 -آنهمما
ا
ازک ممارزش ممتی ک ممه انج ممام میدادن ممد ،یک ممدی ررا نه ممی ن یکردن ممد ،قطع مما ب ممد ک مماری انج ممام
میدادندز
ْ
َ
ل
ل
ّ ۡل َ َْ َ َ ۡ َ ت
َٰ
ل
َ
ه
َ
و ه
ۡ
َ
ٱلزاني ا وٱلزان ا ف جل ادوا ك ا هل وح اد منهم اا مائ ا جل ادة [ ن ااور ]2-ه ممری ممک اززن و
مرد زنا کاررا صد تازیانه بزنید.
در میکنیم! .
ااس اش ااتباه اس اات ک ااه یک اای از ای اان ن ااو را ب اادون در ن رگ اارف ن دیگ اار ن ااو
تفسیر نمود.
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دوم :بارای رساایدن بااه یااک نگاارش درساات در باااب آزادی در اسااالم ،بایااد ایاان نکتااه را
دریافت که عامل خارجی مااؤثری ،نقااش مه اای در شااکلدادن مفاااهیم مشخصا ی راجااع
به آزادی -که با مفهوم اسالمی آن مخالفت دارد -بازی کرده که همان فشااار فرهنااگ
سکوالر غربی است ،و این عامل ت ویر مشوش ی از آزادی اسالمی ارائه میدهد.
ااس ف اارد محقا ااب بای ااد نش ااانههای آزادی غربا اای و آزادی اس ااالمی را از ه اام بشناسا ااد؛
م اراد ایاان نیساات کااه هاار چیاازی در باااب آزادی کااه در غاارب پدیااد آمااده باشااد را مااردود
دانساات ،بلکااه ماراد دریاااف ن و ت ااور درساات مفاااهیم اسااالمی بااه دور از عواماال مااؤثر
خارجی میباشد ،تااا بعااد از آن مفاااهیم مخااالف را شااناخت و سا س در رفتاااری کا ه در
واقع میشود ،فقه الزم را به کار بست.
سمموم :از مفاااهیم اساسا ی آزادی اسااالمی کااه در غیاار اسااالم وجااود ناادارد ،آزاد کااردن
 نقا اال
انسا ااان از بنا اادگی ثا ااروت و شا ااهوت اسا اات؛ در حا اادیض صا ااحیحی از پیامبرما ااان
ل
ْ
ْ
ش ااده ک ااه فرمودهان ااد«َ :تع ا َ
س َع ْب ا لد ال ا ّاد َينار َو َع ْب ا لد ال ا ّاد ْر َهم َو َع ْب ا لد ْال َخمي َ ا ن وعط ا َ
َ َ َ ْ َ ْ لْ َ َ َ
س َو َ ا ش اي َ َف اال ا ْن ا َت َق َ
س َوا ْن ا َت َك َ
ا َتع ا َ
ش» ، 1عن اای« :بن ممدهی
رض ا و ن ل ام ٱع اا س اخ
درهممم و دینممارو بنممدهی اارچممههای ن ممیس نممابود بممادد اگممرچیممزی بممه او بدهنممد خرسممند
ش ممده و اگ ممرندهن ممد خش ممم ین میگ ممردد و ناراح ممت میش ممود[ .چن ممین ف م ردی] ه ممالک و
سممرن ون بمماد [تمما اممایی کممه] اگممرخمماری بممه اممایش خلممد ،ک ممکی ایممدا نشممود کممه آن را در
بیاورد!»
چه ممارم :بای ااد در وس ااعت آزادی اس ااالمی ،تف اااوتی ب ااین باوره ااای شخص ا ی ف اارد و آن ااه
میا ااان ما ااردم علنا اای میسا ااازد قائا اال شا ااد؛ اسا ااالم میپا ااذیرد کا ااه کا ااافران با ااا شا ااروطی در
س اارزمین اس ااالمی زن اادگی کنن ااد و از جمل ااهی آن ش ااروط ،علنینک ااردن طع اان در دی اان و
آشکارنساخ ن کفر است.
در اینجااا بساایاری بااه اشااتباه افتاااده یااا دیگاران را عماادا بااه اشااتباه میاندازنااد و میااان
ای اان دو فر اای قائ اال ن یش ااوند؛ برخ اای ب ااه زن اادگیکردن ک ااافران در س اارزمین اس ااالمی و
آن ه در تاریخ اسالم واقااع شااده اسااتدالل کاارده و میخواهنااد بااه ایاان برسااند کااه آنااان
در دعااوت بااه دینشااان ماننااد مساالمانان هسااتند تااا در اسااالم ایجاااد شااک کننااد ،حااال
آنکا ااه ایا اان اشا ااتباه اسا اات! زیا ارا اعتقا اااد و باورها ااای شخصا ا ی آنا ااان و آن ا ااه در محا اایا
 . 1صحیح بخاری2887 :
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بستهی خودشان دارند چیاازی اساات و منتشرساااخ ن اعتقاااداتی کااه باار خااالف اسااالم
باشد چیزی دیگر.
م ااورد دیگ ااری ه اام وج ااود دارد ک ااه نزدی ااک مث ااال س ااابب اس اات :آزادی اینک ااه انس ااان از
آن ا ااه راج ا ااع ب ا ااه قض ا ااایای دی ا اان نفهمی ا ااده پرس ا ااش کن ا ااد ،و آزادی منتش ا اارکردن ای ا اان
اشکاالت بین مردم و فاسدساخ ن اعتقادات و یقین آنان.
آزادی اول وسعت بزرگی دارد:
َ ۡ َ َ ۡ ََٰ ل َ ّ َ َ ۡ َ
ال َب َلا َٰى َو ََٰلكان ّل َي ۡط َمامنه
ال َو َو َلا ۡم لتا ۡؤم تن َقا َ
ف لت ۡحاي ٱ ۡ َا ۡو َت َٰتظ َقا َ
و قاال بارهيم رب ورنا يا
َۡ
قلبا [ البقاارة ]260 -و یبممه یمماد بیمماور هنگممامی را کممه ابممراهیم گ ممت :اروردگمماراز بممه
من نشان بده چ ونه مردگان را زنده میکنممی؟ فرمممود :م ممرایمممان نیمماوردهای؟ز
گ ت :چرا ،ولی یمیخواهم َ که قلبم آرام ب یرد.
َٰ
ۡ
ه
َ ۡ ََۚ
ۡ َ َ
َ ل
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
و  ف اٌن ن ا َات ف اي ش ا ّ ّم هم اا و َنزل َن اا ل ۡي ا َ ف ۡس ال ٱل اذين يق ا َر ل ون ٱلكت ا َب م ان قبل ا 
[ی ااونس.]94 -پ ممس اگ ممردرآنه ممه ب ممرت ممو ن ممازل ک ممردهایم درتردی ممد هس ممتی ،ازکس ممانیکه
کتاب یآسمانی را ایش ازتو میخو انندد بپرس
ااس نبای ااد دروازهی پرسااش و گفتگ ااو را بااه روی اف ارادی کااه ش اابههای دارنااد ی ااا دچ ااار
ش ااک ش اادهاند را بس اات ،ا ّم اا ای اان چ ااه ارتب اااطی ب ااه تش ااکیک علن اای در اس ااالم دارد؟! ای اان
دیگر منکری است که شرعا انکار آن واجب است.
آن ااه گذش اات تنه ااا برخ اای روش اانگریها در ای اان ب اااب ب ااود و ب ارای مطالع ااهی بیش ا ر ب ااه
کتابهای زیر مراجعه کنید:
 )1کت اااب «فض ااا ات الحری ا ف ااي اِس ااالم» اث اار س االطان عمی ااری ،نش اار ا رک ااز العرب ا
للدراسات اِنسانی .
 )2کتاااب «الحریااات السیاساای ا عاصاارة فااي ضااو فقااه ال ااحاب » اثاار فهااد عجااالن،
نشر ا رکز العرب للدراسات اِنسانی .
 )3کتاب «آفاق الحری » از علی حمزه عمری ،نشر دار ا م .
 )4کت اااب «االس ااتدالل الخ اااط ب ااالقرآن والس اان عل اای قض ااایا الحری ا » از اب اراهیم ب اان
محمد حقیل ،نشر مرکز البیان للبحو والدراسات.
 ) 5کت ا اااب «مف ا اااهیم الحری ا ا وتطبیقه ا ااا ف ا ااي ال ا اادین وال ا اانفس وا ا ااال» اث ا اار عب ا اادالعزیز
حمیدی
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ودراایان:

آینده از آن اسالم است.
و الحمدهلل ووال و آخرا و ال الة و السالم علی رسول هللا محمد.
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